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สมนุไพรรกัษาได้หลายโรคจริงหรือ ???? 

 สมุนไพรแต่ละชนิดในระยะหลัง ๆ มักมีการกล่าวอ้างว่าสามารถรักษาได้หลายโรคไปพร้อมกัน 
เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคไต  สมองเสื่อม  หรือแม้แต่บอกว่าบํารุงร่างกายได้หลายอย่าง  บํารุง
สมอง   เลือดไหลเวียนดี   เสริมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น   บางคร้ังก็ดูเหลือเชื่อ   บางคร้ังผู้ขายก็
พยายามหารายงานทางการแพทย์มาสนับสนุน   บุคลากรสายการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์และเภสัชกรมักจะ
ถูกถามอยู่เสมอว่าสมุนไพรชนิดหนึ่งจะใช้รักษาได้หลายโรคจริงหรือ   หากเป็นในอดีตคงเป็นคําถามที่ตอบได้
ในระดับยากจนถึงยากมาก   แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าของงานวิจัยทางการแพทย์ในลักษณะก้าวกระโดด
สามารถอธิบายกลไกการเกิดพยาธิสภาพได้มากมาย   ผู้เขียนจึงขอนําผลงานวิจัยทางการแพทย์มาสรุปและ
นําเสนอการอธิบายความเป็นไปได้ว่าสมุนไพรชนิดหนึ่งจะนํามาใช้รักษาได้หลายโรคจริงหรือ    

 งานวิจัยทางพยาธิสรีรวิทยามากมายระบุไว้ชัดเจนว่าโรคต่าง ๆ  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ไต
วาย  อัลไซเมอร์  และอื่น ๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณสารอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นในเนื้อเย่ือและใน
กระแสเลือดมากกว่าระดับปกติ   โดยอธิบายได้ยากว่าโรคหรือสารอนุมูลอิสระที่เกิดก่อนกัน   กว่าจะรู้สึกตัว
ก็กลายเป็นวงจรร้าย (vicious cycle) ไปแล้วคือสารอนุมูลอิสระทําให้โรคเลวร้ายลง   ภาวะของโรคท่ี
เลวร้ายทําให้ปริมาณสารอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึนตามมา 

 
ภาพ 1 แสดงพยาธิสภาพทั่วร่างกายที่เกิดขึ้นได้จากภาวะ oxidative stress จากสารอนุมูลอิสระ 

(ขอบคุณภาพจาก http://simex.co.id/free-radicals-antioxidant/) 

 สารอนุมูลอิสระอาจมีประจุบวก ลบ หรือไม่มีประจุ   มีลักษณะเป็นอะตอม โมเลกุล หรือไอออน 
ที่มี unpaired electron   จึงมีความว่องไวต่อการทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในลักษณะลูกโซ่คือถ่าย electron 
อย่างต่อเนื่องได้สูง   ปกติเซลล์สร้างสารอนุมูลอิสระเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่ม 
phagocytes สําหรับฆ่าเชื้อโรค   เซลล์มีระบบทั้ง enzymatic และ non-enzymatic antioxidant 
system ภายในเซลล์เพื่อกําจัดสารอนุมูลอิสระส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ เช่น superoxide dismutase (SOD),  
catalase (CAT),  glutathione peroxidase (GPx),  glutathione reductase (GR), glutathione (GSH; 
reduced form)) และ (GSSG; oxidized form) เป็นต้น   เพื่อให้ปริมาณสารอนุมูลอิสระมีระดับสมดุลอยู่
ในเซลล์ 
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ภาพ 2 แสดงพยาธิสภาพทั่วร่างกายที่เกิดขึ้นได้จากภาวะ oxidative stress จากสารอนุมูลอิสระ        
(ขอบคุณภาพจาก http://www.geneactivatornrf2.org/what-is-oxidative-stress/#.Vxsd-fmLQdU) 

 
ภาพ 3 แสดง enzymatic และ non-enzymatic antioxidant system ภายในเซลล์    

(ขอบคุณภาพจาก http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/831841/fig1/) 

 กลไกการทํางานของสารต้านอนุมูลอิสระมีได้หลายลักษณะ   อาจเพิ่มการแสดงออกของยีนต้าน
อนุมูลอิสระ เช่น SOD   CAT   GPx   หรือ GR    กลไกที่พบบ่อยอีกทางหน่ึงคือการให้ (donation) 
electron แก่สารอนุมูลอิสระ   ทําให้ unpaired electron ที่ไม่เสถียรและว่องไวในการทําปฏิกิริยากับสาร
ชีวโมเลกุลเปล่ียนสภาพเป็น paired electron ที่ไม่ว่องไวต่อการทําปฏิกิริยาอีกต่อไป 
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ภาพ 4 กลไกการทํางานหนึ่งของสารต้านอนุมูลอิสระคือการให้ electron เพื่อปรับให้ unpaired electron 
เปลี่ยนเป็น paired electron ซึ่งจะเสถียรและไม่ทําปฏิกิริยาถ่ายทอด electron อีกต่อไป    
(ขอบคุณภาพจาก http://www.cs-water.com/notice_detail.php?d=ionizer&w=13) 

 

ภาพ 5 แสดงภาวะ oxidative stress และผลที่ตามมาจากกการทําลายไขมัน  โปรตีน  และสารพันธุกรรม  
(ขอบคุณภาพจาก https://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=oxidative%20stress&lang=1) 

 

ภาพ 6 ลักษณะของหลอดเลือดที่บุชั้นในสุดด้วยเซลล์บุผิวหลอดเลือด (endothelial cell)     
(ขอบคุณภาพจาก https://www.washingtonpost.com/apps/g/page/world/deadly-
ebola-virus-on-the-move-in-africa/904) 
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 ปัญหาในปัจจุบันคือร่างกายรับสารอนุมูลอิสระเข้าไปเกินกว่าที่ antioxidant system จะรับไว้ได้   
เรียกว่าเกิดภาวะ oxidative stress คือมีสารอนุมูลอิสระมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระ    สารอนุมูลอิสระ
จึงทําลายสารชีวโมเลกุลเป้าหมาย 3 ชนิดคือ (1) ไขมันในเย่ือเซลล์  (2) โปรตีนในเยื่อเซลล์และ cytoplasm   
รวมทั้ง (3) สารพันธุกรรมซึ่งจะมีอันตรายมากหากทําให้เซลล์ยังคงอยู่รอดแต่อยู่ในภาวะกลายพันธุ์ 
(mutation)    ดังนั้นสารจากสมุนไพรที่มีฤทธ์ิตา้นอนมุูลอิสระคือต้านปฏิกิริยาออกซิเดช่ันได้  จึงมี
แนวโน้มจะใช้ได้กับหลาย ๆ โรคเนื่องจาก key point ของหลาย ๆ โรคเหล่านั้นอยู่ที่สารอนุมูลอิสระ 

 ขณะเดียวกันสารอนุมูลอิสระที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดก็จะใกล้ชิดกับเซลล์บุผิวหลอดเลือด
มากที่สุด   ผลที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การทําลายไขมัน  โปรตีน และสารพันธุกรรมของเซลล์บุผิว
หลอดเลือด   ดังนั้นสารจากสมุนไพรที่มีฤทธ์ิซ่อมแซมเซลล์บุผิวหลอดเลือดไดก้็จะมีแนวโน้มในการ
นําไปใช้ได้กับหลาย ๆ โรคเนื่องจาก key point ของหลาย ๆ โรคอยู่ที่สารอนุมูลอิสระที่ไหลเวียนใน
กระแสเลือด 

 ดังนั้นสิ่งที่ควรต้องพิสูจน์ในเบื้องต้นหรือหาหลักฐานทางการแพทย์ของสารสกัดจากพืชนั้นก่อนใน
การ (1) ยืนยัน antioxidant activity และ (2) ความสามารถในการซ่อมแซมเซลล์บุผิวหลอดเลือดให้
คงสภาพดีดังเดิมได้เม่ือถูกทําลายด้วยสารอนุมูลอิสระ   ก็จะช่วยให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการนําไปใช้
รักษาหลายโรคพร้อม ๆ กัน   ดังเช่นพืชกัญชา (Cannabis indica) ที่กําลังกล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ว่า
สามารถรักษามะเร็ง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ไปพร้อมกันได้   รวมทั้งนําไปทําเป็นครีมหน้าเด้งอีกด้วย   
หากสามารถศึกษาได้ว่ากัญชามี antioxidant activity ในระดับที่น่าพอใจและสามารถซ่อมแซมเซลล์บุผิว
หลอดเลือดไดด้ี   ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะกล่าวอ้างสรรพคุณของกัญชาเช่นนั้นได้   เพราะโรคมะเร็ง  
เบาหวาน  และความดันโลหิตสูง ล้วนแต่มีสารอนุมูลอิสระจํานวนมากเก่ียวข้องอยู่ในการเกิดพยาธิสภาพ
ทั้งสิ้น 
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