เมล็ดเจีย/เมล็ดเชีย (Chia seed) ลดน้ำหนักได้ ?
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เจีย หรือ เชีย เป็นพืชในกลุ่มเครื่องเทศวงศ์เดียวกับกะเพรา หรือ มินต์ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ชื่อว่า
Salvia hispanica L. วงศ์ Lamiaceae ลักษณะลาต้นสูงประมาณ 4 - 6 ฟุต เป็นพืชให้เมล็ดเล็กๆ มีสองสี
คือดาและขาว เปลือกนอกเมล็ดพองตัวได้เหมือนเมล็ดแมงลัก (1) ปัจจุบันมีผู้นิยมบริโภคเมล็ดเจียกันมาก จาก
ข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่าในเมล็ดเจียมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว อัลฟาไลโนเลนิก (α-linolenic acid : ALA)
หรือโอเมก้า-3 อยู่ร้อยละ 62.48 และมีกรดไลโนเลอิก (linoleic acid : LA) หรือโอเมก้า-6 อยู่ร้อยละ 22.43
ของกรดไขมั น ทั้ ง หมดในเมล็ ด เจี ย (2-3) นอกจากนี้ ยั ง มี แ ร่ ธ าตุ ที่ ส าคั ญ เช่ น แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส
แมกเนเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ อีกด้วย (1) ในกระแสช่วงนี้มีผู้นิยมบริโภคเมล็ดเจียเพื่อลดน้าหนัก
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าการรับประทานเมล็ดเจีย ขนาด 35 - 40 กรัมต่อวัน สามารถลดระดับ
ความดันโลหิต ระดับน้าตาล ระดับไขมันในเลือด และลดน้าหนักได้ แต่การศึกษายังมีไม่มากพอที่จะสรุปได้
อย่างชัดเจน
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กำรศึกษำทำงคลินิก
การศึกษาแบบปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีน้าหนักร่างกายเกินหรือเป็นโรคอ้วน จานวน
77 คน อายุระหว่าง 35 - 75 ปี ดัชนีมวลกาย 25 - 40 กิโลกรัม/ตารางเมตร แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 รับประทานอาหารร่วมกับเมล็ดเจียขนาด 30 กรัม/1,000 กิโลแคลอรีของอาหาร ส่วนกลุ่มที่ 2
รั บ ประทานอาหารร่ ว มกั บ เมล็ ด ข้ า วโอ๊ ต ขนาด 36 กรั ม /1,000 กิ โ ลแคลอรี ข องอาหาร นาน 6 เดื อ น
หลังการศึกษาพบว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารร่วมกับเมล็ดเจียน้าหนักร่างกายลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับเมล็ด
ข้าวโอ๊ต (1.9±0.5 กก. และ 0.3±0.4 กก.) และรอบเอวในกลุ่มที่รับประทานเมล็ดเจียลดลงมากกว่ากลุ่มที่
ได้รับข้าวโอ๊ตเช่นกัน (3.5±0.7 ซม. และ 1.1±0.7 ซม.) จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทาน
เมล็ดเจียขนาด 30 กรัม/1,000 กิโลแคลอรีของอาหาร นาน 6 เดือน สามารถช่วยลดน้าหนักในผู้ ป่วยที่เป็น
โรคเบาหวานที่มีน้าหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วนได้ (4)
การศึ ก ษาในชายและหญิ งจ านวน 26 คน ที่ มี น้ าหนั ก เกิ น หรื อ เป็ นโรคอ้ ว น โดยแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม
กลุ่มที่ 1 จานวน 19 คน อายุเฉลี่ย 48.8 ± 1.8 ปี ให้รับประทานเมล็ดเจียบดเป็นผง 35 กรัม/วัน กลุ่มที่ 2
จานวน 7 คน อายุเฉลี่ย 51.4 ± 3.1 ปี ให้รับประทานยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน นาน 12 สัปดาห์ ทาการชั่ง
น้าหนักก่อนและหลังการศึกษา พบว่าเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มที่รับประทานเมล็ดเจียบดผงก่อนและหลั ง
การศึกษา ผู้ที่เป็นโรคอ้วนน้าหนักลดลงมากกว่าผู้ที่มีน้าหนักเกิน (-1.6 ± 0.4 กก. VS. -1.1 ± 0.4 กก.) แต่
ไม่มีความแตกต่างกันในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และในกลุ่มที่ได้รับเมล็ดเจียบดผงมีรอบเอวลดลง 1.9 ± 0.6 ซม.
ระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด Very Low Density Lipoprotein : VLDL ในเลือดลดลง และ
คอเลสเตอรอลชนิด High Density Lipoprotein : HDL ในเลือดเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อกลุ่มที่ได้รับยาหลอก
ในขณะที่ระดับไตรกลีเซอไรด์ น้าตาล และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ไม่มีความแตกต่างกันของทั้ง 2 กลุ่ม จาก
การศึกษาในครั้ งนี้ ส รุ ปได้ว่า การรั บ ประทานเมล็ดเจียบดผงขนาด 35 ก./วัน นาน 12 สั ปดาห์ สามารถ
ลดน้ าหนั ก และขนาดเอว ในผู้ ที่ มี น้ าหนั ก เกิ น หรื อ เป็ น โรคอ้ ว นได้ (5) ในขณะที่ Nieman และคณะ
ทาการศึกษาในผู้ที่มีน้าหนักเกินทั้งเพศชายและหญิง จานวน 76 คน อายุระหว่าง 20 - 70 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่ มที่ 1 จ านวน 37 คน ให้ รั บ ประทานเมล็ ดเจียครั้งละ 25 กรัม ผสมกับน้าดื่ม 250 มล. วันละ 2 ครั้ง
ก่อนอาหารมื้อแรก และมื้อสุ ดท้ายในแต่ละวัน นาน 12 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 จานวน 39 คน ให้ได้รับยาหลอกใน
ขนาดที่เท่ากัน พบว่าระดับกรดไขมัน ALA ในเลือดของกลุ่มที่รับประทานเมล็ดเจียสูงขึ้นร้อยละ 24.4 ส่วน
กลุ่มที่ได้รับยาหลอกลดลงร้อยละ 2.8 ในขณะที่น้าหนักร่างกาย ความดันโลหิต ไขมันในเลือด และสารที่ทาให้
เกิดการอักเสบ ไม่มีความแตกต่างกันของทั้งสองกลุ่ม จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานเมล็ด
เจีย 50 กรัม/วัน นาน 12 สัปดาห์ ในผู้ที่มีน้าหนักเกิน ไม่สามารถลดน้าหนักได้ แต่มีผลทาให้ระดับ ALA ใน
เลือดสูงขึ้น (6)
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อย่างไรก็ตามการศึกษาในเรื่องผลของการลดน้าหนักของเมล็ดเจียยังมีไม่มากพอ อาจต้องการการศึกษา
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการรับประทานเมล็ดเจียมีข้อควรระวังเช่นกัน คือ ผู้ที่ปัญหาเกี่ยวกับระบบกระเพาะ
อาหารและลาไส้ อาจทาให้เกิดอาการท้องอืดเพราะเส้นใยอาหารที่พองตัวในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
25 (7) นอกจากนี้เนื่องจากเมล็ดเจียมีกรดไขมันชนิดโอเมก้า -3 สูง ดังนั้นต้องหยุดรับประทานในผู้ที่ต้องเข้า
รั บ การผ่ า ตั ด และไม่ ค วรรั บ ประทานในผู้ ที่ มี ป ระวั ติ ก ารใช้ ย าแอสไพริ น หรื อ ผู้ ที่ มี ภ าวะฮี โ มฟิ เ ลี ย
(haemophilia) หรือภาวะที่เลือดแข็งตัวช้า เลือดไหลไม่หยุด เพราะจะทาให้เลือดหยุดยาก (7) จากข้อมูล
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นหากผู้บริโภคต้องการรับประทานเมล็ดเจียเพื่อช่วยในเรื่องการลดน้าหนัก ควรจะต้อง
รั บ ประทานในปริ มาณที่ก าหนดไว้ ควบคู่ไปกับการเลื อ กและควบคุ มอาหารที่ มีประโยชน์ พร้อมทั้ ง การ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
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