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ผักเชียงดา (ภาษาพื ้นบ้าน
เรียก ผักเจียงดา) มีชื่อวิทยาศาสตร์
คือ  Gymnema inodorum Dence.
อยู่ในสกุล ASCLEPIADACEAE เป็นผัก
พื้นบ้านภาคเหนือ ลักษณะเป็นไม้เถา
เลื ้อยไปได้ไกล เถามีสีเขียว และจะ
เปลี ่ยนเป็นเข ียวอมน้ำตาลเมื ่อแก่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเถาประมาณ
0.5-5.0 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับอายุ
ส่วนของลำต้นที่อยู่เหนือดินมียางสีขาว
ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเป็นคู่ตรงกันข้าม
มีสีเขียวเขม้ รปูรา่งกลมร ีปลายแหลม
ฐานใบแหลม ก้านใบยาวประมาณ 3-6

ดร. ประไพภทัร คลงัทรัพย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมูท่ี่ 3 เทคโนธาน ีตำบลคลองหา้ อำเภอคลองหลวง จังหวดัปทมุธาน ี12120

⌫⌫⌫⌫⌫

เซนตเิมตร ใบกวา้ง 9-11 เซนตเิมตร
ผักเชียงดาเป็นพืชที่มีอายุยืนทนแล้ง
ได้ดี แตกยอดได้ตลอดปี หากแล้งจัด
จะทิง้ใบ ขยายพนัธ์ุไดง่้ายหลายวธีิ เช่น
การปักชำกิ่ง การเพาะเมล็ด และการ
ตัดรากที่มีหน่องอกขึ้นมาปลูก

ผ ั ก เช ี ย งดาม ี ค ุณค ่ าทาง
อาหารสูง จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น
“ราชินีแห่งพายัพ” ชาวบ้านทางภาค
เหนือนิยมปลูกผักเชียงดาโดยปล่อย
ใหเ้ลือ้ยไปตามขา้งรัว้ นิยมรบัประทาน
ในรูปผักสด หรือลวกกินกับน้ำพริก
ต่างๆ และนำมาแกงกับปลาแห้งหรือ

นำมาปรุงอาหารรวมกับผักอื่นๆ เช่น
ผสมในแกงแค แกงเลียง ต้มเลือดหมู
ปัจจุบันเริ่มมีเกษตรกรนำผักเชียงดา
มาปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่เพื่อเก็บ
ยอดขายเป็นเชิงการค้า เช่น ที่จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
และจันทบุรี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

ด้านอาหาร
ยอดอ่อนและใบอ่อนของผัก

เชียงดา นำมารบัประทานเปน็ผกั มีรส
ขมอ่อนๆ และมสีารตา้นอนมูุลอสิระสงู
มาก ในผกั 100 กรมั มีวิตามนิซ ี153
มิลล ิกร ัม เบต้าแคโรท ีน 5,905
ไมโครกรัม  และวิตามินเอ  984
ไมโครกรัม นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุและ
สารโภชนาการอื่นๆ เช่น  แคลเซียม
(78 มิลล ิกร ัม) ฟอสฟอร ัส (98
มิลลกิรมั) เส้นใยอาหาร (crude fiber
2.5 กรมั)  โปรตนี (5.4 กรมั) ไขมัน
(1.5 กรัม) และคาร์โบไฮเดรต (8.6
กรัม)

ด้านสมุนไพร
ในตำรายาไทยไม่มีการบันทึก

สรรพคุณทางยาของผักเชียงดา ทาง
ภาคเหนือใช ้ใบผักเช ียงดามาพอก
กระหม่อมรักษาไข้และอาการหวดั หรือ
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นำไปประกอบในตำรับยาแก้ไข้
งานวจัิย
ผลการวิจัยในใบของผักเชียง

ดาพบสารผัก  (phytonutrient)  ที่
สำคัญและมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้แก่
ซาโปนิน  (saponin)  ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
การดูดซึมและลดระดับน้ำตาลในลำไส้
ได้ ดังนั้นในประเทศอินเดียจึงใช้เป็น
ยารักษาเบาหวานมากว่า 10 ปีแล้ว

ประเทศญีปุ่่นได้ให้ความสนใจ
แก่ผักเชียงดาของไทยเป็นอย่างมาก
และได้นำเข้าใบและยอดอ่อนของผัก
เชียงดาจากประเทศไทยนำไปผลิต
เป ็นชาชงสมุนไพร (herbal tea)
ใช้ชงดื่มเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด
และในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)  นัก
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Nippon
Veterinary and Animal Science Uni-
versity  ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่นได้
ตีพิมพ์ผลงานวิเคราะห์สารบริสุทธิ ์
(pure  compound) ท่ีเปน็ตวัออกฤทธิ์
ในการลดน้ำตาลจากใบของผักเชียงดา
โดยใช้ว ิธีเทียบเคียงสูตรโครงสร้าง
ของสารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติด้วย
ระบบคอมพวิเตอร ์  ด้วยเทคนคิท่ีเรียก
ว่า  Structure-activity relationship
(SAR) และได้ออกแบบสูตรโครงสร้าง
ของสารสำคญั 4 ตัว (GIA-1, GIA-2,
GIA-5 และ  GIA-7)  ซึง่พสูิจนฤ์ทธ์ิใน
หนูทดลองแล้วว่าสามารถลดระดับ
น้ำตาลได้   จึงทำการสังเคราะห์สาร
สำคัญดังกล่าวขึ ้นมา  วิธีการนี้ช่วย
ให้ได้สารออกฤทธิ ์ที ่แม่นยำและใน
ปริมาณสูง ช่วยลดปริมาณความต้อง
การใช้สารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติจาก
ใบของผักเชียงดาอย่างมาก

อย่างไรก็ดี แม้ผักเชียงดาจะ
เป็นผักพื ้นบ้านของไทย  เป็นที ่น่า
เสียดายว่า  ประเทศญี่ปุ่นได้จดสิทธิ
บัตรในการผลิตชาผักเชียงดาเพื่อใช้
ดื ่มสำหรับบำรุงสุขภาพและควบคุม

ระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานแล้ว
ผลการวิจัยสรรพคุณของผัก

เชียงดาในประเทศไทยนบัว่ามีน้อยมาก
โดยในปี พ .ศ . 2548   นางสาว
ธัญลกัษณ์ เมืองมัน่ นกัศกึษาปรญิญา
โท ภาควชิาโภชนศาสตร ์คณะแพทย-
ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหา-
วิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายเภสัชและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฝภผ.) สถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  (วว.)  ได้ทำการศึกษาฤทธ์ิ
ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผัก
เชียงดา โดยนำยอดออ่นของผักเชียงดา
มาทำการสกัดด้วยรูปแบบต่างๆ ได้ 4
ส่วน  คือ  ผักเชียงดาคั้นน้ำสด  ผัก
เชียงดาสกัดด้วยน้ำร้อน และผักเชียงดา
สกัดด้วยเอทานอลเข้มข้น 50% และ
100% ผลการศกึษาพบวา่ ผักเชยีงดา
คั ้นน้ำสดมีฤทธิ ์ต ้านอนุมูลอิสระที ่
เกิดจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydro-
genperoxide, H2O2)  โดยสามารถป้องกัน
การทำลายดีเอ็นเอในเซลล์ TK6 ซึ่ง
เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวมนุษย์ชนิด
lymphoblastoids  ไดถึ้ง 78.02% โดย

เมื ่อเทียบกับผักเชียงดาสกัดด้วยน้ำ
ร้อน ผักเชียงดาสกัดด้วยเอทานอล
เข้มข้น 50% และผักเชียงดาสกัดด้วย
เอทานอลเขม้ข้น 100% มีฤทธ์ิป้องกัน
น้อยกว่าคือ 40.38%, 50.54% และ
8.68% ตามลำดับ การศึกษาครั้งนี้
น ับเป ็นผลงานว ิจ ัยช ิ ้นแรกที ่บ ่งช ี ้
สรรพคุณฤทธิ ์ต ้านอนุมูลอิสระของ
ผักเชียงดา

จะเห็นได้ว่าผักพื้นบ้านไทยมี
คุณค่าหลายประการ นอกจากจะเป็น
แหล่งธรรมชาติของวิตามินและเกลือ
แรท่ี่สำคญัแลว้ ยงัเปน็แหลง่คณุคา่ทาง
โภชนาการ คณุคา่ทางนเิวศวทิยา และ
ที่สำคัญคือคุณค่าทางด้านยาสมุนไพร
ท่ีนำมาใชร้กัษาโรคได ้จงึเรยีกอกีอยา่ง
ว่า “ผักสมุนไพร” ซึ่งไม่ได้หมายถึง
เฉพาะแต่ผักเชียงดาเท่านั้น  หากคน
ไทยหันมาทำความรูจั้กและนยิมบริโภค
ผักพื ้นบ้านต่างๆ ของเราให้มากขึ ้น
ก็จะส่งผลดีต่อร่างกายคือทำให้ร่าง
กายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
และทำให้อายุยืนเปรียบเสมือนได้รับ
ยาอายุวัฒนะ
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