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อัลฟาฟา (Alfalfa)...ลดคอเลสเตอรอล 
 

พนิดา  ใหญ่ธรรมสาร 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หลายคนคงเคยได้ยิน หรือเคยรับประทานสมุนไพรที่มีชื่อว่า อัลฟาฟา (alfalfa) ซึ่งอัลฟาฟาจัดเป็น       
พืชตระกูลถั่วที่มีฝัก เป็นพืชพ้ืนเมืองของเอเชียตะวันตก แถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ก่อนคริสตกาล 
มากกว่า 2,000 ปี มนุษย์ใช้อัลฟาฟาเป็นพืชที่เลี้ยงสัตว์จ าพวกวัว ม้า แกะ เป็นต้น แล้วมีผลท าให้สัตว์เหล่านี้
แข็งแรง จึงคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์  ทางการแพทย์จีนใช้อัลฟาฟารักษาอาการอาหารไม่ย่อย  
เช่นเดียวกับในหลายๆ ประเทศที่มีการใช้มากมาย จนมาถึงปัจจุบันนี้มีการใช้อัลฟาฟามากขึ้น และส่วนใหญ่
เป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง โดยกล่าวว่ามีสรรพคุณในการลดระดับคอเลสเตอรอล   
ในตอนนี้มาท าความรู้จักอัลฟาฟากันค่ะ 

อัลฟาฟา (alfalfa) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Medicago sativa L. อยู่ในวงศ์ Fabaceae มีชื่อทั่วไปคือ 
lucerne, medicago, purple medick เป็นต้น   

สารเคมีในอัลฟาฟา มีสารหลายชนิดซึ่งสามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ (1) 
- กลุ่ มกรด (acids) ได้แก่  lauric acid, maleic acid, malic acid, malonic acid, myristic acid, 

oxalic acid, palmitic acid และ quinic acid 
- กลุ่มอัลคาลอยด์ (alkaloids) ได้แก่ pyrrolidine-type (เช่น stachydrine, homostachydrine), 

pyridine-type (เช่น trigonelline) ซึ่งพบในเมล็ดเท่านั้น 
- กลุ่มกรดอะมิโน (amino acid) ได้แก่ arginine, asparagine (มีปริมาณมากในเมล็ด), cystine, 

histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan 
และ valine และกรดอะมิโนที่ไม่ใช่โปรตีนแต่มีพิษคือ canavanine สารนี้จะมีในใบ (0.9-1.2        
มก./ก.), ล าต้น (0.6-0.9 มก./ก.) และเมล็ด (5-14 มก./ก.)  

- กลุ่มคูมาริน (coumarins) ได้แก่ medicagol 
- ก ลุ่ ม ไ อ โ ซ ฟ ล า โ ว น อ ย ด์  ( isoflavonoids) ไ ด้ แ ก่  coumestrol, biochanin A, daidzein, 

formononetin และ genistein 
- กลุ่มซาโปนิน ได้แก่ aglycones, medicagenic acid, soyasapogenols A-F, hederagenin 
- ก ลุ่ ม ไ ฟ โ ต ส เ ต อ ร อ ล  ไ ด้ แ ก่  campesterol, cycloartenol, β-sitosterol, α-spinasterol, 

stigmasterol  
- กลุ่มวิตามิน  ได้แก่  วิตามิน A, B1, B6, B12, C, E และ K เป็นต้น 
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สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารในอัลฟาฟา  
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ผลของอัลฟาฟาต่อระดับคอเลสเตอรอล 
การศึกษาในสัตว์ทดลอง  
เมื่อป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของอัลฟาฟา ให้กับกระต่ายที่เหนี่ยวน าให้มีคอเลสเตอรอลสูงในเลือด     

พบว่ากระต่ายที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอัลฟาฟา มีระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอไรด์ลดลง   
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับอัลฟาฟา (2) การป้อนสารซาโปนินจากยอดหรือรากของอัลฟาฟา 
ขนาด 5-20 มก. ให้กับหนูขาวทางสายยางให้อาหาร พบว่าสารซาโปนินสามารถยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอล
ได้ (3) นอกจากนี้ Malinow ยังได้ท าการศึกษาในลิง 18 ตัว โดยแบ่งลิงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 และ 2 
ให้รับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมกับอัลฟาฟา และไม่มีอัลฟาฟา ตามล าดับ กลุ่มที่ 3 กินอาหาร
ปกติของลิง พบว่ากลุ่มที่  1 ที่ได้รับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมกับอัลฟาฟา มีระดับคอเลสเตอรอล     
และฟอสโฟไลปิดในเลือดลดลง และช่วยลดการเกิดภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดแดงของลิง (4)   

การศึกษาในหนูขาวเพศผู้ จ านวน 24 ตัว โดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม
ควบคุม ให้กินอาหารปกติ (ไม่มีสารซาโปนิน) กลุ่มที่ 2 ให้กินอาหารปกติผสมกับอัลฟาฟาอบแห้ง 15%         
(มีสารซาโปนินสูง) กลุ่มที่ 3 ให้กินอาหารปกติผสมกับสารสกัดของอัลฟาฟาอบแห้ง 15% (มีสารซาโปนินต่ า) 
กลุ่มที่ 4 ให้กินอาหารปกติผสมกับสารสกัดของอัลฟาฟาอบแห้ง 15% ร่วมกับสารซาโปนินจากอัลฟาฟา 
0.26% นาน 10 วัน จากนั้นป้อนคอเลสเตอรอลขนาด 2 มก. ให้กับหนูทางสายยางให้อาหาร และเก็บอุจจาระ
เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือดูการดูดซึมคอเลสเตอรอล พบว่าหนูกลุ่มควบคุมมีการดูดซึมคอเลสเตอรอลเท่ากับ 76%  
ในขณะที่หนูกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 4 มีการดูดซึมคอเลสเตอรอลเท่ากับ 46 และ 48% ตามล าดับ ในขณะที่หนู
กลุ่มที่ 3 การดูดซึมคอเลสเตอรอลเท่ากับ 80% ซึ่งแสดงว่าอัลฟาฟามีสารซาโปนินสูงมีผลต้านการดูดซึม
คอเลสเตอรอลได้ดีกว่าอัลฟาฟาที่มีสารซาโปนินต่ า (5)   

การศึกษาในกระต่ายที่ให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง โดยแบ่งกระต่ายออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1    
กลุ่มควบคุมให้กินอาหารอย่างเดียว  จ านวน 18 ตัว กลุ่มที่  2 ให้กินอาหารที่มีส่วนผสมของสาร                    
ซาโปนินจากอัลฟาฟา 1-1.2% จ านวน 18 ตัว กลุ่มที่ 3 ให้กินอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดอัลฟาฟา 40% 
นาน 4 สัปดาห์  พบว่าสารซาโปนินในอัลฟาฟาและเมล็ดอัลฟาฟาสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้  
(6) การศึกษาในลิง (Macaca fascicularis) 8 ตัว โดยให้ลิงกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมกับสาร             
ซาโปนินจากอัลฟาฟา และไม่มีอัลฟาฟา นาน 6-8 สัปดาห์ พบว่าสารซาโปนินจากอัลฟาฟาสามารถลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด แต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคอเลสเตอรอลชนิด  HDL (High density 
lipoprotein) แต่มีผลลดอัตราส่วนระหว่างคอเลสเตอรอลรวมและ HDL นอกจากนี้ยังมีผลลดการดูดซึม
คอเลสเตอรอลในล าไส้เล็ก และไม่พบอาการพิษใดๆ เมื่อให้ลิงกินสารซาโปนินจากอัลฟาฟา นาน 6-8 สัปดาห์ 
(7)  การป้อนสารสกัดจากเมล็ดอัลฟาฟา (ไม่ระบุขนาด) ให้กับลูกไก่ พบว่าสามารถลดระดับคอเลสเตอรอล 
ฟอสโฟไลปิด ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลชนิด LDL (Low density lipoprotein) และเพ่ิมคอเลสเตอรอล
ชนิด HDL (High density lipoprotein) (8)  
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Guclu และคณะ ท าการศึกษาในนก (quails) ที่ก าลังจะออกไข่ จ านวน 192 ตัว โดยแบ่งนกออกเป็น       
4 กลุ่ม ท า 4 ซ้ าๆ ละ 12 ตัว ให้กินอาหารที่มีส่วนผสมของอัลฟาฟาขนาด 0, 3, 6 และ 9% ตามล าดับ      
นาน 12 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการทดลองพบว่า ขนาดของอัลฟาฟาในทุกกลุ่มไม่มีผลต่อการออกไข่ น้ าหนักไข่  
ความสามารถในการกินอาหาร ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอัลฟาฟา 6 และ 9% จะช่วยท าให้
เปลือกไข่หนาขึ้น และกลุ่มที่ได้รับอัลฟาฟา 9% ระดับไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลรวมในเลือดลดลง        
และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงลดลงด้วย (9) สารสกัดซาโปนินจากอัลฟาฟาที่ปราศจากสารพิษ 
coumestrol และ canavanine ที่มีในอัลฟาฟา เมื่อน าไปทดสอบในกระต่ายที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือด
สูง พบว่าสารสกัดซาโปนินจากอัลฟาฟาสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวมได้  85.1% และลดระดับ
คอเลสเตอรอลชนิด LDL ได้ 88% เมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน gemfibrozil ซึ่งสามารถลดระดับ
คอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ได ้73 และ 74% ตามล าดับ (10)   

การศึกษาทางคลินิก 
เมื่อให้อาสาสมัคร 3 คน รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดอัลฟาฟา นาน 3 สัปดาห์ จากนั้น

ตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด พบว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของอาสาสมัครทั้ง 3 คน ลดลง (11) 
การศึกษาในผู้ป่วยเบาหวาน 15 คน ที่มีภาวะ hyperlipoproteinemia (ภาวะที่ระดับคอเลสเตอรอล   

ในเลือดสูงเกิน 220 มก./ดล. หลังอดอาหารนาน 12 ชม.) แบ่งผู้ป่วยเป็น ชนิด IIA จ านวน 8 คน ชนิด IIB       
3 คน ชนิด IV 4 คน โดยให้ผู้ป่วยรับประทานเมล็ดอัลฟาฟาปรุงสุก ขนาด 40 กรัม ในมื้ออาหาร 3 ครั้ง/วัน 
นาน 8 สัปดาห์ พบว่าค่ามัธยฐานของระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือดลดลงจาก 9.58 เป็น 8.00 mmol/L 
และระดับคอเลสเตอรอลชนิด Low density lipoprotein (LDL) ในเลือดลดลงจาก 7.69 เป็น 6.33 mmol/L 
ซึ่งเทียบเท่ากับระดับคอเลสเตอรอลรวม และระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลง 17 และ 18% ตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ระดับคอเลสเตอรอลรวมลดลงสูงสุดคือ 26% และระดับคอเลสเตอรอล
ชนิด LDL ลดลงสูงสุดคือ 30% แต่มีผู้ป่วย 2 คนที่มีระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลงน้อยกว่า 5%   
นอกจากนี้ยังมีผลให้ apolipoprotein B ลดลงจาก 2.17 เป็น 1.43 กรัม/ลิตร (คิดเป็น 34%) ในขณะที่ 
apolipoprotein A ไม่มีการเปลี่นแปลง น้ าหนักร่างกายเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการ
รับประทานเมล็ดอัลฟาฟา หลังสิ้นสุดการทดลองระดับความเข้มข้นของ lipoprotein ทุกชนิดกลับสู่ภาวะปกติ
เหมือนก่อนการทดลอง ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การรับประทานเมล็ดอัลฟาฟา มีผลท าให้ระดับ
คอเลสเตอรอลอยู่ในระดับปกติในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะ hyperlipoproteinemia ได ้(12) 

การจดสิทธิบัตร  
สารสกัดจากรากอัลฟาฟาที่ใช้เป็นยา ซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหาร แร่ธาตุ วิตามินต่างๆ และสาร 

sterol, saponin, carotene และ coumestrol เป็นต้น โดยที่ใช้ในรูปของยาเม็ด ยาผง หรือยาต้มก็ได้ 
สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือด ช่วยให้การท างานของตับดีขึ้น (13) นอกจากนี้ยังมีการ     
จดสิทธิบัตรว่าผงของหน่ออัลฟาฟา สามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ ลดระดับคอเลสเตอรอล     
ชนิด LDL และไตรกลีเซอไรด์ แต่เพ่ิมระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL และหากรับประทานผงอัลฟาฟาร่วมกับ
กรดโฟลิค สามารถลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดโรคหัวใจได้ (14) 
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ผลิตภัณฑ์ใยอาหารที่ประกอบด้วยล าต้นสายน้ าผึ้ง ล าต้นมันเทศ ล าต้นถั่วลิสง ต้นอ้อน้อย และอัลฟาฟา 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยลดการดูดซึมไขมันและน้ าตาล ลดระดับคอเลสเตอรอล        
ในเลือด ช่วยรักษาและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับล าไส้เล็ก (15) นอกจากนี้การจดสิทธิบัตรอาหารเสริมสุขภาพ        
ที่มีหน่ออัลฟาฟาเป็นส่วนประกอบหนึ่ง (20-40 ส่วนโดยน้ าหนัก) มีผลช่วยเกิดภาวะสมดุลในระบบย่อยอาหาร 
ลดระดับคอเลสเตอรอล และป้องกันโรคกระดูกพรุน ไขมันอุดตันในหลอดเลือด และป้องกันความแก่ได้ (16) 

การศึกษาความเป็นพิษ  
มีรายงานว่าลิงที่กินเมล็ดหรือต้นอ่อนของอัลฟาฟา มีผลท าให้ระบบโลหิตและระบบภูมิต้านทานผิดปกติ

เหมือนผู้ที่ เป็นโรค SLE (Systemic lupus erythematosus) ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์คือ สาร L-canavanine 
sulfate (17-19)  ซึ่ง Prete ศึกษาเกี่ยวกับสาร L-canavanine ที่พบในอัลฟาฟา โดยผสมลงในอาหารให้หนู
ถีบจักรกิน พบว่าหากได้รับในขนาดสูง (high dose) จะมีผลยับยั้งการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) และหาก
ได้รับในขนาดต่ า (low dose) มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยมีผลกับ B-cell ในการสร้างภูมิคุ้มกันท าให้มีการ
สร้างภูมิคุ้มกันชนิด IgG มากกว่า IgM (20) 

ข้อควรระวัง 
จากการศึกษาความเป็นพิษจะพบว่าอัลฟาฟามีผลต่อระบบโลหิตและระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีอาการคล้าย

โรค SLE ดังนั้นผู้ที่เป็นโรค SLE ไม่ควรรับประทานอัลฟาฟา และผู้ที่รับประทานแล้วมีอาการควรหลีกเลี่ยง     
ไม่รับประทาน กรณีของหญิงมีครรภ์หรือเด็กเล็กไม่ควรใช้ 

 

สรุป 
จากข้อมูลงานวิจัยของอัลฟาฟาทั้งในสัตว์ทดลองและคน การรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมอัลฟาฟา     

มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลและ LDL ในเลือดได้ แต่อัลฟาฟาก็มีสารที่ท าให้เกิดความผิดปกติของระบบโลหิต 
และภูมิคุ้มกัน หากต้องการใช้คงต้องพิจารณาข้อมูลให้ดีก่อน ซึ่งอัลฟาฟาไม่ใช่พืชในประเทศไทย ต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ ท าให้ราคาค่อนข้างสูง สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณลดคอเลสเตอรอลในเลือด เช่น กระเทียม 
กระเจี๊ยบ ถั่วเหลือง เป็นต้น อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ รวมถึงการเลือกรับประทานอาหาร            
การออกก าลังกายเพ่ือให้สุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับเราตลอดไป   
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