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ชาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2                                                                 
Herbs Tea for Diabetes (type 2) Treatment

แดนชัย เครื่องเงิน1 เอนก หาลี2 และบุณยกฤต รัตนพันธุ์2

บทคัดย่อ

กรดโอลีนโนลิกและกรดยูโซลิกเป็นสารที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคเบาหวานสามารถฟื้นฟูการท�างาน 
ของตับอ่อน กระตุ้นการหลั่งอินซูลิน ช่วยลดระดับน�้าตาลในเลือด จากการวิเคราะห์กรดท้ังสองชนิดในพืชสมุนไพร   
ที่ใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวาน 21 ชนิด พบว่าในกระเพราแดงกระเพราขาว หญ้าหนวดแมว และชะพูล เป็นสมุนไพร 
ที่มีปริมาณกรดทั้งสองมากเป็น 4 อันดับแรก โดยมีปริมาณกรดโอลีนโนลิก: กรดยูโซลิกเป็น 1769.5: 1715.2, 
1531.5: 1664.7, 1301.5: 3646.6, 1093.4: 305.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของสมุนไพรแห้ง ตามล�าดับ และเมื่อน�า
สมุนไพรท้ัง 4 ชนิดมาท�าเป็นน�้าชาสมุนไพรเพ่ือทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผู้ทดสอบชิมจ�านวน 50 คน พบว่า     
น�้าชาสมุนไพรกระเพราแดงได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิมในด้านสี รสชาติ และความชอบโดยรวมมากท่ีสุด    
โดยได้คะแนน 6.16, 5.24  และ 5.68  ตามล�าดับ จากน้ันน�าชาสมุนไพรกระเพราแดงมาหาเวลาในการชงที่เหมาะสม
และสามารถสกัดกรดทั้งสองออกมาในปริมาณสูงสุด พบว่า การชงท่ีเวลา 9 นาทีจะมีปริมาณกรดท้ังสองมากท่ีสุด 
แต่จากการวิเคราะห์ทางสถิติเวลาในการชง 7 และ 9 นาที มีปริมาณกรดท้ังสองท่ีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ       
(p > 0.05) ดังน้ัน เวลาที่เหมาะสมในการชงชาสมุนไพรกระเพราแดงจะใช้เวลาประมาณ 7 นาที

ค�ำส�ำคัญ: กรดโอลีนโนลิก, กรดยูโซลิก,  ชาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน, ชาสมุนไพร

Abstract

Oleanolic and ursolic acids have potential applications for treatment of diabetes by reviving    
pancreatic function, enhancing of insulin secretion, and lowering blood sugar levels. Twenty-one local 
Thai herbs were analyzed for these two acidsand found that.Sacred Basil (Ga-prow Dang), Holy Basil               
(Ga-prow Kow), Cat’s whiskers (Yanuad maw) and Wildbetalleafbush (Cha-plu) were the ranking top four              
consecutively (oleanolic acid: ursolic acid ratio; 1769.5: 1715.2, 1531.5: 1664.7, 1301.5: 3646.6, and 
1093.4: 305.7 mg/kg of dried herbs, respectively). These four types of herb were subsequently processed 
in the form of tea and sensory evaluation with 50 jubjects. The result indicated that Sacred Basil received 
the highest sensory evaluation scores of color, taste, and overall acceptability at 6.16, 5.24, and 5.68   
respectively.

The tea of Sacred Basil was also studied for the appropriate brewing time with a corresponding 
yield of oleanolic and ursolic acid. The result showed that both types of acid had the maximum amount  at 
9 minutes of brewing time. This was insignificantly different (p > 0.05) to acids concentration level from the 
7 minutes brewing time. Therefore, the optimum brewing time for Sacredbasil tea was 7 minutes.
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ค�ำน�ำ

โรคเบาหวานสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ เบาหวานประเภทท่ี 1 (type 1 diabetes) ชนิด            
พ่ึงอินซูลิน เบาหวานประเภทท่ี 2 (type 2 diabetes) ชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน เบาหวานชนิดอื่น ๆ (other specific types)     
และเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus) โดยเบาหวานที่มีความส�าคัญจะเป็นเบาหวาน
ประเภทท่ี 2 เนื่องจากมีจ�านวนผู้ป่วยมากกว่าประเภทอื่น ๆ การรักษาเบาหวานประเภทน้ีท�าได้ต้ังแต่การควบคุม
อาหาร การออกก�าลงักาย การรบัประทานยาลดน�า้ตาล หรอืในผูป่้วยบางรายอาจต้องฉดีอนิซลูนิ (เทพและคณะ, 2547) 
โรคเบาหวานเป็นหน่ึงในโรคที่ส�าคัญมากทางระบาดวิทยาประชากรไทยทุก ๆ 100 คน จะมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
ถึง 6 คน และส�าหรบัประเทศไทยและประเทศทางเอเชยีน้ันผูป่้วยเป็นโรคเบาหวาน  ร้อยละ 99 เป็นเบาหวานประเภทที ่2 
(เทพ และคณะ, 2547)

นอกจากการรักษาเบาหวานด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งการฉีดฮอร์โมน การใช้ยาต่าง ๆ แล้ว                   
ยังมีการใช้สมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค การบรรเทาอาการเจ็บป่วย      
(Marles and Farnsworth, 1995) และอาจส่งผลต่อคุณภาพจิตท่ีดีของผู้ป่วยตลอดจนลดอาการแพ้ของผู้ป่วยท่ีเกิด
จากการใช้ยารักษาโรคเบาหวานอีกด้วย จากการศึกษาทดลองสมุนไพรหลายกลุ ่มในสัตว์ทดลองและในคน             
พบว่าสาร triterpenic acids บางชนิดมีฤทธ์ิลดระดับน�้าตาลในเลือดได้ เช่น กรดโอลีนโนลิก (Oleanolic acid) และ
กรดยูโซลิก (Ursolic acid) โดยกรดโอลีนโนลิกสามารถลดระดับน�้าตาลในเลือด ป้องกันหรือรักษาโรคไตที่เกิดจาก             
โรคเบาหวานได้ส่วนกรดยูโซลิกสามารถลดระดับน�้าตาลในเลือด และเป็นประโยชน์ในการป้องกันหรือรักษา                  
โรคไตท่ีเกิดจากโรคเบาหวาน (Wang et al., 2010) กรดยูโซลิกสามารถท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดลดลง ท�าให้
ฮอร์โมนอินซูลินมีความไวในการจับกับกลูโคสเพ่ิมข้ึน ท�าให้มีปริมาณอินซูลินในเลือดเพ่ิมมากขึ้น และยังมีคุณสมบัติ
เป็นสารที่เพ่ิมภูมิคุ้มกันให้กับเบต้าเซลล์ของตับอ่อนซึ่งมีหน้าท่ีสร้างอินซูลินไม่ให้ถูกท�าลายซึ่งเป็นการเพ่ิมระดับ
อินซูลินในเลือดให้มีมากขึ้น (Jang et al., 2009) การใช้กรดยูโซลิกในปริมาณต�่า (ร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.05   
โดยน�้าหนักของอาหาร) สามารถลดระดับกลูโคสในเลือด ควบคุมความเข้มข้นของระดับน�้าตาลกลูโคสในเลือดเกิด
ความทนทานต่อกลูโคส ความทนทานต่ออินซูลินตับอ่อนสามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินสูงขึ้น และเพ่ิมระบบ
ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ (Lee et al., 2010) นอกจากน้ีการใช้กรดยูโซลิกยังมีผลต่อระดับการลดระดับ
คอเลสเตอรอล กรดไขมันอิสระ และไตรกลีเซอไรด์ในผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกด้วย (Jang et al., 2010) ส่วนการใช้     
ชาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน มีรายงานการวิจัยการใช้สมุนไพรชนิด Costus spicatus มาท�าเป็นชาแล้วน�าไปใช้
กับหนูทดลองเพ่ือศึกษาการลดระดับน�้าตาลในเลือด และระดับของฮอร์โมนอินซูลินพบว่าการใช้ชาสมุนไพรชนิดนี้
ไม่มีผลต่อการลดระดับน�้าตาลในเลือด และระดับฮอร์โมนอินซูลิน ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะหนูทดลองอาจได้รับปริมาณ  
สารส�าคัญท่ีมีอยู่ในชาชนิดนี้มีน้อยเกินไป ซึ่งจะต้องท�าการศึกษาถึงปริมาณการใช้ชาสมุนไพรท่ีเหมาะสมรวมทั้ง
ศึกษากลไกการออกฤทธ์ิของสารส�าคัญในชาสมุนไพรเพ่ิมเติม (Keller et al., 2009) เน่ืองจากเหตุผลดังกล่าวการ
รักษาโรคเบาหวานโดยการใช้สมุนไพรอาจต้องกระท�าควบคู่ไปกับการรักษาโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจะเป็นการหาปริมาณสารชีวเคมี คือ กรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก ท่ีมีอยู่ในสมุนไพร     
ที่ใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานจ�านวน 21 ชนิด แล้วเลือกสมุนไพรท่ีมีปริมาณกรดท้ังสองสูงเป็นล�าดับท่ี         
1 ถึง 4 มาผลิตเป็นชาสมุนไพรแล้วท�าการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพ่ือคัดเลือกชาสมุนไพร 1 ชนิดเพ่ือน�ามาผลิต
เป็นชาสมุนไพร จากนั้นน�าชาสมุนไพรที่เลือกมาหาระยะเวลาในการชงชาเพ่ือสกัดกรดทั้งสองชนิดให้ได้ปริมาณ
สูงสุด



วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

อุปกรณ์และวิธีกำร

1. กำรหำปริมำณกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก ที่มีอยู่ในสมุนไพร

น�าตัวอย่างพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวาน เช่น ใบชะพลู กระเพราแดง กระเพราขาว 
หญ้าหนวดแมว โหระพา สะระแหน่ ใบสักทอง ใบเตย ผักไผ่ ฝรั่ง มะแว้งเครือ ต�าลึง ชะเอม อินทนิลสะเดา บอระเพ็ด 
ไมยราบ กระเทียม ว่านหางจระเข้ ผักบุ้ง หอมหัวใหญ่ มาท�าแห้งโดยวิธี อบแห้งแบบลมร้อน โดยใช้อุณหภูมิ              
60 องศาเซลเซียส ให้มีความชื้นเท่ากับหรือต�่ากว่าร้อยละ 7 น�าตัวอย่างพืชสมุนไพรที่แห้งแล้วมาปั่นให้เป็นผง น�ามา
วิเคราะห์หาปริมาณกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิกโดยใช้เทคนิค HPLC ตามวิธีของ Wang et al. (2008) ดังน้ี        
ชั่งสมุนไพร 0.5 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่เติมคลอโรฟอร์ม 30 มิลลิลิตร สกัดโดยใช้เครื่องอัลตร้าโซนิกที่พลังงาน            
600 วัตต์เป็นเวลา 30 นาที น�ามากรองด้วยกระดาษกรองเก็บของเหลวส่วนท่ีเป็นคลอโรฟอร์มไว้ ท�าการสกัดซ�้าอีก    
2 ครั้งโดยใช้คลอโรฟอร์มครั้งละ 10 มิลลิลิตร ล้างตะกอนด้วยคลอโรฟอร์ม 10 มิลลิลิตร เก็บสารละลายทั้งหมดไว้ใน
ขวดก้นกลมระเหยคลอโรฟอร์มออกโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ เติมปิโตรเลียมอีเทอร์ 10 มิลลิลิตร และระเหย
ออกโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ เติมเมทานอล 5 มิลลิลิตร ลงในขวดก้นกลมกรองด้วยกระดาษกรองไนลอน 
(membrane filter; nylon) ขนาด 0.45 ไมครอน น�าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ย่ีห้อ Perkin Elmer รุน่ Series 200 
วิเคราะห์ทีค่วามยาวคลืน่ 210 นาโนเมตร โดยควบคมุด้วยซอฟแวร์ Perkin Elmer Version 6.2.0 ท�าการแยกโดย             
reverse-phase column urasil C18 (4.6 mmx150 mm, 5 µm) ใช้ mobile phase เป็น เมทานอล- กรดฟอสฟอรกิ- น�า้
ในสดัส่วน 88.0 – 0.05 – 11.95 v / v / v อตัราไหลของ mobile phase1.0 มลิลลิติรต่อนาที

การท�ากราฟมาตรฐานจากสารละลายมาตรฐานกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก จ�านวน 5 ความเข้มข้น   
อยู่ในช่วง 10 – 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร วิเคราะห์จ�านวน 3 ซ�้าน�าค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ใต้กราฟมาสร้างเป็น              
กราฟมาตรฐาน ปริมาณของกรดท้ังสองได้จากการค�านวณสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานท่ีสร้างขึ้น การควบคุม
คุณภาพการวิเคราะห์ปริมาณกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก ในชาสมุนไพรโดยเลือกชาสมุนไพรหญ้าหนวดแมว   
มาท�าการหาความถูกต้องโดยการหาร้อยละการกลับคืน (% Recovery) และหาความแม่นย�าโดยใช้ค่าร้อยละของการ
เบีย่งเบนสมัพัทธ์ (% RSD) โดยการเตมิสารมาตรฐานกรดโอลนีโนลกิและกรดยูโซลิกเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร   
ลงไปในตัวอย่างชาสมุนไพรหญ้าหนวดแมว 0.5 กรัม หลังจากน้ันท�าการสกัดและวิเคราะห์เหมือนกับตัวอย่าง                  
ชาสมนุไพรทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น น�าปรมิาณทีพ่บมาท�าการค�านวณปรมิาณท่ีพบเทยีบกับปรมิาณทีเ่ตมิลงไปเป็นร้อยละ
จะได้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ส่วนการหาค่าความแม่นย�า (Precision) หาได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการ
วิเคราะห์สารทัง้สอง 3 ซ�า้ แล้วค�านวณหาค่าร้อยละส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานสมัพัทธ์ (ดดัแปลงจาก Lopez et al., 2011)

จากนั้นน�าปริมาณกรดทั้งสองที่พบในสมุนไพรท้ัง 21ชนิด มาวิเคราะห์โดยใช้แผนการทดลองแบบ CRD 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95 เพ่ือคัดเลือกชนิดของสมุนไพรท่ีให้ปริมาณ         
กรดโอลนีโนลกิ และกรดยูโซลิก มากที่สุด 4 อันดับแรก เพ่ือน�าไปศึกษาคุณภาพชาสมุนไพร

2. กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสชำสมุนไพร

น�าสมุนไพรสด 4 ชนิดท่ีเลือกมาล้างน�้าแล้วน�าไปผ่ึงในตะแกรงให้สะเด็ดน�้าน�าเข้าเครื่องตัด ตัดให้เป็นชิ้น 
ๆลวกน�้าท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 3 วินาที จุ่มลงในน�้าเย็นทันที ผ่ึงให้พอหมาด ๆ บนตะแกรง แล้วค่ัวท่ี
อุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส (ประมาณ 1 ชั่วโมง) น�าเข้าตู้อบ โดยใช้อุณหภูมิเริ่มต้นท่ี 80 องศาเซลเซียส 
ประมาณ     20 นาที แล้วลดอุณหภูมิลงถึง 60 องศาเซลเซียส (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) พักชาสมุนไพรเอาไว้ให้
อุณหภูมิลดลงบรรจุในบรรจุภัณฑ์ถุงละ 2 กรัม (ฝ่ายบริการข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันอาหาร, 2554) น�าชา
สมุนไพรท่ีได้มาท�าเป็นน�้าชาสมุนไพรโดยใช้น�้าร้อนเดือดจากกาต้มน�้าไฟฟ้าปริมาตร 100 มิลลิลิตร ชงกับชาสมุนไพร 
1 ซอง (2 กรัม) ทิ้งไว้ 5 นาทีน�ามาทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี Hedonic Scaling Test 9 point โดยวางแผน
การทดสอบชิมแบบ RCBD ใช้จ�านวนผู้บริโภคในการทดสอบ 50 คนโดยการเสริฟให้ผู ้ทดสอบชิมตัวอย่างละ             
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20 มิลลิลิตร ในแก้วทดสอบชิมใส โดยใช้รหัสเลขสุ่ม 3 ตัวเลือกสมุนไพรท่ีได้คะแนนความชอบมากท่ีสุด มาผลิตเป็น
ชาสมุนไพรส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน

3. กำรหำเวลำในกำรชงชำเพื่อสกัดกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก ในสมุนไพรให้ได้ปริมำณสูงสุด

น�าชาสมุนไพรท่ีได้จากการคัดเลือกจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสมาหาเวลาในการชงท่ีจะสกัด         
กรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิกให้ได้ปริมาณสูงที่สุด โดยวางแผนการทดลองเป็น CRD แปรเวลาในการชงเป็น 3 5 7 
และ 9 นาที น�าตัวอย่างชาสมุนไพรที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก โดยใช้วิธี HPLC ตาม
วิธีของ Wang et al. (2008) โดยท�าการทดลองเหมอืนกับชาสมนุไพร แต่ใช้ตวัอย่างเป็นน�า้ชาสมนุไพร 20 กรมั และ       
น�ามาแยกชั้นในกรวยแยกเก็บของเหลวส่วนที่เป็นคลอโรฟอร์ม แล้วน�าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ด้วยวิธีการ
เดียวกับการวิเคราะห์ชาสมุนไพร จากนั้นน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้แผนการทดลองแบบ CRD และ             
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพ่ือหาเวลาท่ีใช้ในการชงชาสมุนไพรท่ีสามารถ
สกัดกรดโอลนีโนลกิและกรดยูโซลกิออกมาได้มากที่สุด

ผลกำรทดลองและวิจำรณ์

1. กำรศึกษำปริมำณกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก ที่มีอยู่ในสมุนไพร

การศึกษาปริมาณกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก ที่มีอยู่ในสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานเพ่ือน�าไปคัดเลือก
ชนิดของสมุนไพรท่ีให้ปริมาณกรดโอลีนโนลิกและกรดยูโซลิก ได้ผลดังตารางท่ี 1

จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ปรมิาณกรดโอลนีโนลกิ และกรดยูโซลกิในสมนุไพรท่ีใช้ในการรกัษาโรคเบาหวาน
พบว่าสมนุไพรท่ีมปีรมิาณกรดโอลนีโนลกิมากที่สุด 4 อันดับแรก คือ กระเพราแดง กระเพราขาว หญ้าหนวดแมว และ
ชะพูล มีปริมาณกรดโอลีนโนลิกเท่ากับ 1,769.5, 1,531.5, 1,301.5 และ 1,093.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�าดับ 
โดยจากการศึกษาของ Anandjiwala et al. (2006) พบปริมาณกรดยูโซลิกในใบกระเพราแดงในประเทศอินเดียมี
ปริมาณ 1,740 – 2,180 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 0.174 – 0.218 โดยน�้าหนัก) ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกัน           
ส่วนปรมิาณกรดยูโซลกิ พบว่าสมนุไพรทีม่ปีรมิาณกรดยูโซลกิมากที่สุด 4 อันดับแรก คือ หญ้าหนวดแมว กระเพราแดง 
กระเพราขาว โหระพา และสะระแหน่มีปริมาณ กรดยูโซลิกเท่ากับ 3,646.6, 1715.2, 1664.7, 538.0 และ 507.8 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�าดับ โดยจากการศึกษาของ Anandjiwala et al. (2006) ปริมาณกรดยูโซลิกใน                   
ใบกระเพราขาวมีปริมาณ 3,480 – 4,780 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 0.348– 0.478 โดยน�้าหนัก) ปริมาณ           
กรดยูโซลิกในกระเพราแดงมีปริมาณ 2,520 – 2,640 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 0.252 – 0.264 โดยน�้าหนัก)        
ดังนั้นปริมาณกรดยูโซลิกที่พบในกระเพราขาว และกระเพราแดงของการวิจัยซึ่งเป็นกระเพราของไทย มีค่าไม่เท่ากับ
ปริมาณที่พบในประเทศอินเดีย

กราฟมาตรฐานของกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก มีสมการเส้นตรงเป็น y = 5065.8X – 4468.48 ค่า                  
r2 = 0.9988 และ y = 4701.6X – 4896 ค่า r2 = 0.9980 ตามล�าดับ การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ปริมาณ           
กรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก ในชาสมุนไพรโดยเลือกชาสมุนไพรหญ้าหนวดแมว มาท�าการหาค่าความถูกต้อง  
โดยการหาร้อยละการกลับคืนของกรดโอลีนโนลิกและกรดยูโซลิกได้เท่ากับร้อยละ 94.52 และร้อยละ 107.42        
ตามล�าดับ ส่วนค่าความแม่นย�าโดยใช้ค่าร้อยละของการเบีย่งเบนสมัพัทธ์ได้เท่ากับ 2.44 และ 4.67 ตามล�าดับ

ปรมิาณกรดโอลนีโนลกิ และกรดยูโซลกิ ท่ีพบในสมนุไพรจงึเลอืกสมนุไพรทีม่ปีรมิาณกรดโอลนีโนลกิมากทีส่ดุ 
4 อนัดบัแรก คอื กระเพราแดง กระเพราขาว หญ้าหนวดแมว และชะพูล มาผลติเป็นชา เพ่ือคดัเลอืกชาสมนุไพรรกัษา 
โรคเบาหวานต่อไป ส่วนปรมิาณกรดยูโซลกิของชะพูลทีม่ค่ีาน้อยกว่าสะระแหน่ และใบโหระพาน้ันเพ่ือให้ได้ชาสมนุไพร
มาหาคณุภาพเพียง 4 ชนดิ ดงัน้ันจะเลอืกใช้ชะพูลแทนสมนุไพรท้ังสองเนือ่งจากมปีรมิาณกรดยูโซลกิใกล้เคยีงกัน



วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

Table 1 The average contents of oleanolic and ursolic acid in herbs
               Herbs Compounds 

(µg/g dry plant material)

Scientific name Common name ชื่อภาษาไทย Oleanolic acid Ursolic acid

Ocimum sanctum L. Sacred Basil กระเพราแดง  1769.5  +51.3a 1715.2+149.3b

Ocimum tenuiflorum L. Holy Basil กระเพราขาว  1531.5  +62.6b  1664.7+118.6b

Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. Cat’s whiskers หญ้าหนวดแมว  1301.5  +84.1c  3646.6+231.1a

Piper sarmentosum Roxb. Wildbetalleafbush ชะพลู  1093.4  +69.0d    305.7+12.6d

Ocimum basilicum L. Sweet Basil โหระพา    242.2  +17.1e    538.0+27.9c

Metha cordifolia Opiz. Kitchen Mint สะระแหน่    214.3  +  4.8e    507.8+24.8c

Tectona grandis L. Teak ใบสักทอง    145.8  + 14.8f    347.9+  8.8d

Pandanus amaryllifolius Roxb. Pandanus Palm ใบเตย    129.2  +  6.1f    71.05+  2.93e

Polygonum odoratum Lour. Vietnamese         
coriander

ผักไผ่      52.90+  1.68f    17.11+  1.58e

Azadirachta indicaJuss. Var.
siamensis Valeton.

Neem tree สะเดา      35.91+  2.24f 50.58+  2.57e

Psidium guajava L. Guava ฝรั่ง      34.71+  1.95f    41.76+  0.21e

Solanum trilobatum L. Purple-Fruited Pea 
Eggplant

มะแว้งเครือ      34.71+  1.95f      7.45+  1.29e

Coccinia grandis (L.) Voigt. Ivy Gourd ต�าลึง      20.07+  2.80f      0.76+  0.05e

Albizia myriophylla Benth. Cha emthai ชะเอม      18.33+  1.20f    55.68+  4.48e

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Pride of india อินทนิลน้�า      14.41+  0.99f    20.49+  1.06e

Tinospora crispa (L.) Miers ex 
Hook.f. &Thoms

Heart-leaved 
moonseed

บอระเพ็ด        5.49+  0.46f      0.83+  0.02e

Mimosa pudica L. Shame plant ไมยราบ        4.77+  0.24f      1.18+  0.10e

Allium sativum L. Garlic กระเทียม        1.10+  0.04f      2.67+  0.18e

Aloe vera (L.) Burm.f. Star cactus, Aloe ว่านหางจระเข้        0.88+  0.20f    61.26+  2.00e

Lpomcea aquatica Forssk. Swamp            
morning-glory

ผักบุ้ง        0.69+  0.08f      3.91+  0.27e

Allium cepa L. Onion หอมหัวใหญ่        0.54+  0.07f      7.83+  0.42e

a,b Means followed by the different letters in each source within the same column are significantly difference (p ≤ 0.05)

2. กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัส

น�าชาสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด มาท�าการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี Hedonic Scaling Test 9 point ได้
ผลดังตารางที่ 2
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Table 2 Sensory evaluation 

Herbs Accept table score

Scientific name ชื่อภาษาไทย color flavour taste overall

Ocimum sanctum L. กระเพราแดง 6.16±1.76a 5.40±1.69b 5.24±1.67a 5.68±1.70a

Ocimum tenuiflorum L. กระเพราขาว 6.64±1.68a 4.64±1.74b 4.46±1.76ab 5.26±1.45ab

Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. หญ้าหนวดแมว 6.20±1.55a 4.88±2.01b 4.86±1.89a 5.28±1.65b

Piper sarmentosum Roxb. ชะพลู 4.72±2.19b 6.52±2.00a 3.70±2.49b 5.02±2.20ab

a,b Means followed by the different letters in each source within the same column are significantly difference (p ≤ 0.05)

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าผู้ทดสอบชิมจ�านวน 50 คน ให้คะแนนสีของ          
น�้าชาสมุนไพรกระเพราแดง กระเพราขาว และชะพูล ท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) และได้รับการยอมรับ
มากกว่าน�้าชาหญ้าหนวดแมว ส่วนทางด้านกลิ่นผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับน�้าชาสมุนไพรญ้าหนวดแมวมากท่ีสุด 
และการยอมรับน�้าชาสมุนไพรด้านรสชาติ และความชอบโดยรวมผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับน�้าชาสมุนไพร
กระเพราแดง มากที่สุดรองลงมาจะเป็นกระเพราขาว ชะพูล และหญ้าหนวดแมวตามล�าดับ โดยชาสมุนไพร             
กระเพราแดง ได้คะแนนความชอบ คือ ชอบเล็กน้อย (ประมาณ 6 จากคะแนนเต็ม 9) ดังนั้นจึงเลือกกระเพราแดง ไป
ท�าชาเพ่ือทดสอบเวลาในการชงชาเพ่ือให้ได้สารส�าคัญมากที่สุด

3.กำรหำเวลำในกำรชงชำกระเพรำแดงเพื่อสกัดกรดโอลีนโนลิกและกรดยูโซลิก ให้มีปริมำณสูงสุด

น�าชาสมุนไพรกระเพราแดงมาชงโดยใช้เวลา 3 5 7 และ 9 นาที น�ามาสกัดและหาปริมาณกรดโอลีนโนลิก 
และกรดยูโซลิกให้ได้ปริมาณสูงท่ีสุด ได้ผลดังตารางที่ 3

Table 3 The average contents of oleanolic and ursolic acid in the tea of red Sacred Basil 

Time(min) Compounds (mg/100 ml tea of red Sacred Basil)

Oleanolic acid Ursolic acid

3 0.103±0.001a 0.079±0.002a

5 0.119±0.018a 0.093±0.013a

7 0.164±0.021b 0.129±0.017b

9 0.189±0.020b 0.144±0.017b

a,b Means followed by the different letters in each source within the same column are significantly difference (p ≤ 0.05)

จากตารางที่ 3 ปริมาณกรดโอลีโนลิก และกรดยูโซลิกในน�้าชากระเพราแดง เมื่อชงที่เวลา 3 นาที มีปริมาณ 
0.103 และ 0.079 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิกรัมน�้าชาตามล�าดับ เมื่อใช้เวลาชง 5 นาที มีปริมาณ 0.119 และ 0.093 
มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิกรัมน�้าชา ตามล�าดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แล้วปรมิาณ
กรดท้ังสองชนดิ ท่ีมใีนน�า้ชาท่ีใช้เวลาในการชง  3 และ 5 นาที ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(p > 0.05) เมือ่ชงทีเ่วลา 7 นาที 
ปรมิาณกรดโอลโีนลกิ และกรดยูโซลกิ ในน�า้ชากระเพราแดง เท่ากับ 0.164 และ 0.129 มลิลกิรมัต่อ 100 มลิลกิรมัน�า้ชาตาม
ล�าดบั เมือ่ใช้เวลาชง 9 นาที มปีรมิาณ 0.189 และ 0.144 มลิลกิรมัต่อ 100 มลิลกิรมัน�า้ชา ตามล�าดบั ซึง่จากการวิเคราะห์
ทางสถิตท่ีิระดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ 95 แล้วปรมิาณกรดทีม่ใีนน�า้ชาท่ีใช้เวลาในการชง 7 และ 9 นาท ีไม่แตกต่างกัน          
ทางสถิต ิ(p > 0.05) แต่จะแตกต่างจากการชง 3 และ 5 นาที อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) เวลาชงชาเพ่ือ          
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ให้ได้ปริมาณกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก ในสมุนไพรให้ได้ปริมาณสูงสุดคือ 9 นาที แต่เน่ืองจากปริมาณ           
กรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก ในน�้าชาสมุนไพรที่เวลา 7 และ 9 นาที ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)   
เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในการชงและที่เวลา 9 นาที น�้าชาจะเริ่มเย็นท�าให้เสียรสชาติในการรับประทานได้ ดังนั้น 
เวลาท่ีเหมาะสมในการชงชาสมุนไพรกระเพราแดงจะใช้เวลาประมาณ 7 นาทีดังน้ันเวลาในการสกัดนานขึ้นจะท�าให้
สามารถสกัดกรดท้ังสองได้มากขึ้น ซึ่งคล้ายกับการศึกษาของ Wojciak-kosior et al., (2013) ที่ท�าการทดลอง         
การสกัดโดยใช้ไมโครเวฟเมื่อเพ่ิมเวลามากข้ึนพบว่าจะสามารถสกัดกรดโอลีนโนลิกและกรดยูโซลิกได้มากขึ้น           
มีปริมาณมากขึ้นไปด้วย 

จากการชงชาด้วยน�้าร้อนท่ี 7 นาที จะพบว่าปริมาณกรดท้ังสองชนิด ท่ีมีอยู่ในน�้าชามีปริมาณค่อนข้างต�่า
คือจะมีปริมาณกรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก เท่ากับ 0.164 และ 0.129 มิลลิกรัมต่อน�้าชา 100 มิลลิลิตร (ประมาณ
ร้อยละ 0.000164 และ 0.000129 โดยน�้าหนักอาหาร) ตามล�าดับ ซึ่งจากการศึกษาของ Lee et al. (2010) พบว่า  
การใช้กรดยูโซลิกในปริมาณต�่า คือร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.05 โดยน�้าหนักของอาหาร มีผลท�าให้สามารถ            
ลดระดับกลูโคสในเลือด ควบคุมความเข้มข้นของระดับน�้าตาลกลูโคสในเลือดเกิดความทนทานต่อกลูโคส            
ความทนทานต่ออินซูลิน ตับอ่อนสามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินสูงขึ้น และเพ่ิมระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 ในหนูได้ ดังน้ันจากปริมาณกรดทั้งสองที่พบในชากระเพราแดงท่ีใช้เวลาในการชง 7 นาที น่าจะมีผลต่อ         
ผู ้ป่วยโรคเบาหวานดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการทดลองน้ีเป็นการทดลองในหนูเท่าน้ัน และจากการศึกษาของ                
Keller et al. (2009) ทีใ่ช้น�า้ชาสมนุไพร Costus spicatus รักษาโรคเบาหวาน ของหนูทดลองเพ่ือศึกษาการลดระดับ
น�้าตาลในเลือด และระดับของฮอร์โมนอินซูลินพบว่าการใช้น�้าชาสมุนไพรชนิดน้ีไม่มีผลต่อการลดระดับน�้าตาลใน
เลือด และระดับฮอร์โมนอินซูลิน ดังนั้นการใช้น�้าชาสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคเบาหวานจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการ
ศึกษาทดลองการใช้ในคนเพ่ือที่ได้ปริมาณการใช้ชาสมุนไพรท่ีเหมาะสม รวมท้ังศึกษากลไกการออกฤทธ์ิของ         
สารส�าคัญในชาสมุนไพรกระเพราแดงดังกล่าวต่อไป

จากการศึกษาการสกัดกรดโอลีนโนลิกและกรดยูโซลิกในต้น Lamii albi flos (Lamium album L.) ของ       
Wojciak - kosior et al., (2013) พบว่าการวิธีการใช้ไมโครเวฟเป็นวิธีการสกัดท่ีสามารถสกัดกรดทั้งสองได้มากที่สุด
รองลงมาจะเป็นวิธีการสกัดโดยใช้เทคนิคอัลตร้าโซนิค ส่วนวิธีอื่นๆ เช่น การรีฟลักซ์ วิธีการกลั่นแบบซอกต์เลต       
การเขย่าโดยใช้ตัวท�าละลาย จะสกัดกรดท้ังสองออกมาได้น้อยกว่า และจากการศึกษาของ Tarvainen et al.(2010)
พบว่าประสิทธิภาพของการสกัดกรดโอลีนโนลิกและกรดยูโซลิกไม่ขึ้นกับวิธีการสกัดเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการละลายของตัวท�าละลายเท่าน้ันแต่จะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวท�าละลายด้วยโดยตัวท�าละลายท่ี
เหมาะสมส�าหรับสกัดกรดทั้งสองจะเป็นตัวท�าละลายชนิดเป็นเมทานอล ไดเอธิลอีเทอร์ แต่เน่ืองจากไดเอิลอีเทอร์    
ไม ่สามารถสกัดได้ที่อุณหภูมิสูงได ้ ดังนั้นตัวท�าละลายที่สามารถสกัดกรดท้ังสองได้ดี ท่ีสุดคือ เมทานอล                     
(Wojciak-kosior et al., 2013) แต่เน่ืองจากในการวิจัยครั้งนี้จะท�าการสกัดกรดทั้งสองโดยวิธีการชงด้วยน�้าร้อนซึ่ง
เป็นวิธีการชงชาสมุนไพรที่สามารถรับประทานได้น้ัน Tarvainen et al., (2010) ได้กล่าวว่าตัวท�าละลายท่ีเป็น             
เอทานอล และเอทานอลกับน�้าเป็นตัวท�าละลายที่ไม่สามารถสกัดกรดท้ังสองชนิดนี้ได้มากเท่ากับเมทานอลหรือ      
ไดเอธิลอีเทอร์โดยเทคนิคท่ีช่วยเพ่ิมการละลายของกรดท้ังสองซึ่งเป็น triterpenic acids คือการเพ่ิมแรงดันหรือเพ่ิม
อุณหภูมิในการสกัด (Wojciak-kosior et al., 2013) ดังนั้นเมื่อใช้น�้าเป็นตัวท�าละลายกรดทั้งสองนี้จึงต้องสกัดท่ี
อณุหภูมสิงู

สรุป

จากการวิจยันีพ้บว่าสมนุไพรทีม่ปีรมิาณกรดโอลนีโนลกิมากท่ีสดุ 4 อนัดบัแรก คอื กระเพราแดง กระเพราขาว 
หญ้าหนวดแมว และชะพูล มีปริมาณ กรดโอลีนโนลิกเท่ากับ 1,769.5, 1,531.5, 1,301.5 และ 1,093.4 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล�าดับ ส่วนปริมาณกรดยูโซลิก พบว่าสมุนไพรที่มีปริมาณกรดยูโซลิกมากที่สุด 4 อันดับแรก คือ        
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หญ้าหนวดแมว กระเพราแดง กระเพราขาว โหระพา และสะระแหน่มีปริมาณกรดยูโซลิกเท่ากับ 3,646.6, 1715.2, 
1664.7, 538.0 และ 507.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�าดับ เมื่อน�ามาผลิตเป็นชาสมุนไพรแล้วน�ามาทดสอบ          
ทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ทดสอบชิม จ�านวน 50 คน ให้คะแนนการยอมรับน�้าชาสมุนไพรกระเพราแดงมากที่สุด
รองลงมาจะเป็นกระเพราขาว ชะพูล และหญ้าหนวดแมวตามล�าดับ 

การทดสอบการชงชากระเพราแดง เพ่ือให้ได้สารส�าคัญมากท่ีสุดพบว่าเวลาท่ีใช้ชงชา 9 นาที ปริมาณ               
กรดโอลีโนลิก และกรดยูโซลิก ในน�้าชากระเพราแดงมากท่ีสุด แต่จากการวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น    
ร้อยละ 95 แล้วปริมาณกรดท้ังสองที่มีในน�้าชาที่ใช้เวลาในการชง 7 และ 9 นาที ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) 
ดังนั้นเพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและเพ่ือให้ชาได้รสชาติท่ีดีท่ีสุด ดังน้ัน เวลาท่ีเหมาะสมในการชงชาสมุนไพร          
กระเพราแดงจะใช้เวลาประมาณ 7 นาที
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