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“เบาหวาน” vs “มะระ”
“เบาหวาน”

vs “มะระ“

“เบาหวาน” (Diabetes) เป็ นโรคเรื้ อรัง
ที่มีความสาคัญอย่างหนึ่ งมักจะเกี่ยวพันกับโรค
แทรกซ้อ นที่ ร ้า ยแรงหลายโรคและอาจเป็ น
สาเหตุ ใ ห้เ สี ย ชี วิ ต มัก เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ตับ อ่ อ นไม่
สามารถสร้างอินซูลินซึ่งเป็ นฮอร์โมนที่ควบคุ ม
น้ า ตาลหรื อ กลู โ คสในเลื อ ดได้อ ย่า งเพี ย งพอ
หรือเมื่อร่างกายไม่สามารถนาอิ นซู ลิน ที่ สร้า ง
ขึ้ นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (WHO, 1999)
ทาให้มีระดับน้ าตาลในเลื อดเพิ่มสูงขึ้ นซึ่ งจะมี
ผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจ หลอดเลือด ดวงตา
ไตและเส้นประสาท ซึ่งปั จจุบนั มีผูป้ ่ วยกว่า 400
ล้านคนที่เป็ นโรคเบาหวานและมีแนวโน้มเพิ่ ม
สูงขึ้ นเรื่อยๆ (WHO, 2016)
เบาหวานชนิ ดที่ 1 (Type 1 Diabetes)
เกิ ด จากร่ า งกายไม่ ส ามารถสร้า งอิ น ซู ลิ น ได้
ผู ้ป่ วยกลุ่ ม นี้ จึ ง ต้อ งการการฉี ด อิ น ซู ลิ น เพื่ อ
ควบคุ มระดับน้ าตาลในเลือดทุ กวัน สาเหตุ ใน
การเกิดเบาหวานนกลุ่มนี้ ยังไม่ทราบแน่ ชดั และ
ปั จจุบนั ยังไม่มีวิธีในการป้ องกัน ส่วนอาการของ
กลุ่มนี้ ได้แก่ ปั สสาวะบ่อย กระหายน้ า หิวบ่อย
น้ า หนั ก ลด อ่ อ นเพลี ย ง่ า ยและการมองเห็ น
เปลี่ยนไป เบาหวานชนิ ดที่ 1 นี้ เป็ นเบาหวาน
หลักที่พบในเด็กและวัยรุ่น สาเหตุที่แน่ นอนยัง

ไม่ท ราบแน่ ชัด แต่ เ ชื่ อ ว่า เป็ นผลจากยี น และ
ปั จจัยสภาพแวดล้อมซึ่งไม่มีความจาเพาะ
เบาหวานชนิ ดที่ 2 (Type 2 diabetes)
เป็ นกลุ่มที่ พ บมากที่ สุ ดในผู ้ป่ วยเบาหวานทัว่
โลก (WHO, 1999) เกิดจากร่างกายไม่สามารถ
น า อิ น ซู ลิ น ไ ป ใ ช้ ไ ด้ ห รื อ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อาการของโรคจะคล้า ยกัน กับ
กลุ่มที่ 1 แต่บ่อยครั้งที่ไม่แสดงอาการของโรค
จึงอาจทาให้ไม่ได้รบั การตรวจหรือตรวจไม่พบ
เป็ นเวลาหลายปี จนกระทัง่ มีอาการรุนแรงมาก
ขึ้ นจึ ง จะตรวจพบ ปกติ มัก พบในผู ้ใ หญ่ แต่
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบันเริ่มพบเบาหวานกลุ่มนี้
ในเด็ ก มากขึ้ น เบาหวานชนิ ดที่ 2 นี้ มีปัจ จัย
เสี่ยงจากปั จจัยด้านพันธุกรรมและเมแทบอลิซึม
นอกจากนี้ เชื้ อชาติ ประวัติ ค รอบครัว ภาวะ
เบาหวานขณะตั้ง ครรภ์ อายุ ที่ ม ากขึ้ น ภาวะ
น้ าหนั ก เกิ ด โรคอ้วน การออกกาลังกายน้อ ย
การสู บ บุ ห รี่ การกิ น อาหารที่ ไ ม่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ
การกินอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง อาหารที่มี
ไขมันรวมสูงและการกินใยอาหารน้อย (Ley et
al., 2014; FAO, 2010; WHO, 2003)
ตลอดจนการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลสูงจะทาให้
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่

2 ได้ (Ley et al., 2014; Imamura et al.,
2015, Malik et al., 2010) โรคเบาหวานขณะ
ตั้ ง ครรภ์ (Gestational diabetes, GDM) เป็ น
สภาวะเบาหวานแบบชั ่ว คราวที่ เ กิ ด ขึ้ นใน
ระหว่างตั้งครรภ์แล้วสามารถหายเองได้ แต่อาจ
ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็ นเบาหวานชนิ ดที่
2 แบบถาวรได้ (Bellamy et al., 2009) ซึ่ ง
สภาวะนี้ จะตรวจพบระดับ น้ า ตาลในเลื อ ดสู ง
กว่ า ปกติ แ ต่ ย ัง ต า่ กว่ า เกณฑ์ก ารวิ นิ จ ฉั ย ของ
โรคเบาหวาน (WHO, 2013) อาจท าให้เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อสตรีต้งั ครรภ์
และทารกในครรภ์ ปั จจัย เสี่ ย ง ได้ แก่ การ
ตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุ มาก ภาวะน้ าหนั ก เกิ น
โรคอ้วน การมีน้ าหนักในระหว่างตั้งครรภ์มาก
เกินไป และประวัติครอบครัว
มีสมุ นไพรหลายชนิ ดที่ ถูก นามาใช้ใ น
การรั ก ษาโรคเบาหวาน ในบทความนี้ จะ
กล่าวถึ งเพี ย งมะระซึ่ งเป็ นพื ช นิ ย มนามาใช้ใ น
การรักษาโรคเบาหวานมากเนื่ องจากเป็ นพืชที่
สามารถหาได้ง่ า ยในท้อ งถิ่ น ราคาถู ก และใช้
ได้ผลดี

รูปที่ 1 มะระ (Joseph and Jini, 2013)
“มะระ” ทั้งมะระขี้ นกหรือมะระจีน (รูป
ที่ 1) ซึ่ งใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์เหมือนกัน คือ
Momordica charantia มีชื่อภาษาอังกฤษหลาย
ชื่ อ เ ช่ น balsam apple, balsam pear, bitter
cucumber, bitter gourd, bitter melon อ ยู่ ใ น
วงศ์ Cucurbitaceae เป็ นพืชที่ถูกนามาใช้บริโภค
เป็ นอาหาร แต่เนื่ อจากรสชาติ ขมจึงทาให้การ
บริโภคน้อยกว่าผักชนิ ดอื่นๆ นอกจากนี้ มะระ
ยัง มี ส รรพคุ ณ ทางยาหลายอย่า ง โดยเฉพาะ
สรรพคุ ณ ในการรัก ษาภาวะเบาหวาน จาก
บทความของ Efired และคณะ (2014) ที่
รวบรวมรายงานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ
สารสกัด และสารส าคัญ จากมะระ ทั้ ง ระดั บ
หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ซึ่งมีการศึกษาลง
ลึกถึงระดับกลไกในการออกฤทธิ์ องค์ประกอบ
ทางเคมีและสารออกฤทธิ์อีกด้วย โดยพบว่า ใน
ส่วนต่างๆ ของมะระ ได้แก่ ผล เมล็ด ใบ ลาต้น
เอนโดสเปิ ร์ม และแคลลัส มีสารสาคัญมากถึ ง
228 ชนิ ด ที่ อาจจะออกฤทธิ์ แบบเดี่ ยวๆ หรื อ
ออกฤทธิ์ แ บบร่ ว มกัน (Singh et al., 2011)
และสารต่างๆ เหล่านี้ ถูกพบว่าสามารถเพิ่มการ

ควบคุ ม ระดับ น้ า ตาลในเลื อ ดให้ดี ขึ้ นได้ เช่ น
ส า ร charatin, polypeptide-p, vicine,
momordin และสารอนุ พั น ธ์ ที่ ค ล้า ยกั น เช่ น
momordinol, momordicilin, momorcharin,
momordicin (Singh et al., Hazarika et al.,
2012, Tan et. Al., 2008) ยิ่ ง ไปกว่ า นี้ มี
การศึ ก ษาถึ ง ผลของมะระในมนุ ษย์ ห ลาย
การศึ ก ษาทั้ ง ในผู ้ ที่ มี สุ ขภาพดี แ ละผู ้ ป่ วย
เบาหวานชนิ ดต่างๆ พบว่า มีหลายการศึกษาที่
รายงานว่าสารสกัดหรื อน้ าจากผลมะระมีฤทธิ์
ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดลงได้ แต่อย่างไรก็
ตาม ยัง อี ก มีห ลายการศึ ก ษาที่ ให้ผ ลแตกต่ า ง
ออกไป จึ งยัง คงมีความขัดแย้งกัน อยู่ ส่วนใน
เรื่องของความปลอดภัยนั้ น ผลการศึ กษาส่วน
ใหญ่รายงานว่าสารสกัดมะระมีค วามปลอดภัย
แต่ อาจพบผลข้างเคี ย งเล็ ก น้อย เช่ น ท้องเสี ย
เล็ ก น้อ ย และปวดท้อ งเล็ ก น้อ ย แต่ อ ย่า งไรก็
ตาม ควรระวังการบริโภคมะระในสตรีมีครรภ์
เนื่ องจากอาจท าให้เกิ ดการแท้งบุ ตรได้ (Efird
et al., 2014)
ในปั จ จุ บันมีก ารพัฒ นารูปแบบการใช้
สมุ น ไพรให้ส ะดวกแก่ ก ารบริ โ ภค ลดปั ญ หา
เรื่องกลิ่นหรือรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ และยังมี
กระบวนการผลิ ตที่ มีมาตรฐานในระดับสากล
ทาให้ผูบ้ ริโภคมีความมัน่ ใจในการใช้สมุนไพร
เพื่อการบาบัดรักษาอาการเจ็บป่ วยต่างๆ มาก
ขึ้ น ดังนั้ น ผูท้ ี่ ไม่นิยมรับประทานมะระเพราะ
ความขม สามารถหาซื้ อมะระในรู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาแผนโบราณมา

รับประทานเองได้ตามร้านขายยา ร้านสะดวก
ซื้ อและห้างร้านทัว่ ไปได้ง่ายขึ้ น (รูปที่ 2)

รู ป ที่ 2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารและยาแผน
โบราณจากสมุนไพรต่างๆ ที่ มีจาหน่ ายในห้าง
ร้านทัว่ ไป
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