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ชาเขียว 
ภญ.ศิรินภา เซี่ยงหลิว 

กองการแพทย์ทางเลือก 

บทน า 

เมื่อนึกถึงเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพต้องนึกถึงชาเขียว ชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมอันดับสองของโลก ผู้คนดื่ม
เพ่ือรสชาติ และผลที่ได้จากการกระตุ้น ชาเขียวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความอ้วน ลดระดับ
น้้าตาลในเลือดและระดับอินซูลินในเลือด ลดโคเลสเตอรอล มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง เพ่ิมการใช้พลังงานและการ
สลายไขมัน (fat oxidation) เป็นต้น  

พืชสมุนไพร ผลิตภ ัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผล ิตภ ัณฑ์สุขภาพที่ได้รับความน ิยมเป็น
อย่างมากจากผู้บริโภคส้าหรับการดูแลและบ้ารุงร่างกายทั้งเพ่ือตนเองและคนในครอบครัว โดยมีความเชื่อว่า
สม ุนไพร ผลิตภ ัณฑ์อาหาร และผล ิตภ ัณฑ ์เสร ิมอาหารที่ผล ิตมาจากพืชธรรมชาต ิม ีค ุณภาพและ
ประส ิทธิภาพด ี จะช่วยบ้ารุงร่างกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรงได้อย่างดี   

บทความนี้ได ้รวบรวมข ้อม ูลของพืชที ่เร ียกว่า  ชาเขียว ซึ ่งมีการใช้ก ันอย่างแพร่หลายใน
การแพทย์แผนจีน เป็นยาเย็น ใช้แก้กระหายน้้า ท้าให้ชุ่มคอ แก้ง่วง ท้าให้ตาสว่าง ช่วยย่อยอาหาร 
ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย  ในรูปแบบ เช่น ผล ิตภัณฑ ์เสร ิม
อาหาร และเครื่องดื่ม บทความนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยอนุกรมวิธาน (Taxon) สารส้าคัญ คุณสมบัติและ
สรรพคุณ ผลการวิจัย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ขนาดรับประทาน ผลข้างเคียง (Side effects) ข้อควรระวัง ชาเขียว
ปฏิกิริยากับยา(Interactions) เพ่ือเป็นประโยชน์ข้อมูลความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค แพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมการบริโภคพืชสมุนไพรจากธรรมชาติมาเป็นอาหารแทนยา        
เพ่ือป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย  

 

 

ค าส าคัญ 

 ชาเขียว; โพลิฟีนอล; คาเทชิน; สารต้านอนุมูลอิสระ; ต้านมะเร็ง.  
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รูปภาพ ชาเขียว  
 

 
 

รูปภาพ ชาเขียว  
 

ชาเขียว 

ชื่อสามัญ (Common name)  Green Tea 

ชือ่วิทยาศาสตร์ (Scientific name) Camellia sinensis L. (O.) Ktunze  
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สปีชีส์ย่อย (Subspecies)  
1 ) Camellia sinensis var. sinensis  (Chinese tea) 
2) Camellia sinensis var. assamica หรือ Camellia sinensis Kuntze var. assamica (Mast) 

Kitam (Assam tea) 
วงศ์ (Family)  Theaceae , Ternstoremiaceae 
 

ชาเขียว (Green Tea) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis L. (O.) Ktunze สปีชีส์ย่อย     
1) Camellia sinensis var. sinensis  (Chinese tea) 2) Camellia sinensis var. assamica หรือ 
Camellia sinensis Kuntze var. assamica (Mast) Kitam (Assam tea) อยู่ในวงศ์ Theaceae , 
Ternstoremiaceae   
 

ในการเตรียมชาเขียว โดยน้าใบชาสดที่เก็บเก่ียวแล้วมาพักให้สลด แล้วเอาไปอบไอน้้า หรือ 
คั่วในกระทะทันที เพ่ือยับยั้งกระบวนการหมัก ท้าให้เอนไซม์ polyphenol oxidase ถูกยับยั้ง (inactivate) 
จากนั้นน้าไปผึ่งลม ตากแดดให้แห้ง หรือน้าไปผ่านการรีด หรืออบแห้ง 
 

การเตรียมสารสกัดชาเขียว ใบชาจะถูกแช่ในน้้าร้อน (infusion) แล้วท้าให้แห้ง เพ่ือให้ได้สาร 
สกัดเข้มข้น 
 
 
 

 

รูปภาพ ชาเขียว  
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หน่วยอนุกรมวิธาน (Taxon) ของชาเขียว 

 
รูปภาพ หน่วยอนุกรมวิธาน (Taxon) ของชาเขียว จาก 

http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=93797&flora_id=2 

 

 

http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=93797&flora_id=2
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 ชา มีสารส้าคัญ ได้แก่  
1) คาเฟอีน (Caffeine) 1% - 4% 
2) สารกลุ่มโพลิฟีนอล (Polyphenols)  คือ  

2.2) ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) เช่น ไมริซิติน (myricetin), เคอร์ซิติน (quercetin), 
แคมป์เฟอรอล (kaempferol) 

2.3) คาเทชิน (Catechins) เช่น อีพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต 
(Epigallocatechin-3-gallate (EGCG))  

3) ธีโอฟิลลีน (Theophylline)      
4) ธีโอโบรมีน (Theobromine) 
5) เธียซาโพจีนอล เอ, บี, ซี, ดี, อี (Theasapogenol A, B, C, D, E) 
6) เธียโฟลิซาโพนิน (Theafolisaponin) 
7) บาริ่งโทจีนอล ซี (Barringtogenol C) 
8) แซนทีน (Xanthine ) 
9) กอลโลแทนนิค แอซิด (Gallotannic acid ) 
10) วิตามิน ซี (Vitamin C) 
11) น้้ามันหอมระเหย 

 
สารสกัดจากชาเขียวมีสารโพลีฟีนอลในระดับสูงสุด ให้สารส้าคัญปริมาณมาก คือ epigallocatechin 

gallate ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากท่ีสุด โพลีฟีนอลของชาเขียวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่ง 
การหมักและการแปรรูปเพ่ือท้าให้เป็นชาด้าจะลดปริมาณโพลีฟีนอลลง โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็น 

theaflavins และ thearubigins ทั้งชาเขียวและชาด้ามีคาเทชิน (catechins) และแทนนิน (tannins) ใน
ปริมาณแตกต่างกัน  

 
คุณสมบัตแิละสรรพคุณ 

 ใบ และราก รสฝาดขม หวานชุ่มเล็กน้อย เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อหัวใจ ปอดและม้าม  

 ใบ ใช้แก้กระหายน้้า ท้าให้ชุ่มคอ แก้ง่วงท้าให้ตาสว่าง แก้บิด ช่วยย่อยอาหาร ขับปัสสาวะ แก้พิษ แก้
ปวดศีรษะ หน้ามืดตามัว แก้ร้อนใน  

 ราก ช่วยกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวแรงขึ้น แก้โรคหัวใจบวมน้้า ช่วยขับปัสสาวะ ต้านเชื้อ แก้ปากเป็นแผล 
แก้ตับอักเสบ แก้ท้องเสีย แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลไฟไม้น้้าร้อนลวก  

 เมล็ดและน้้ามัน ใช้เป็นยาภายนอก แก้แผลไฟไหม้น้้าร้อนลวก แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน 
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 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

 มีรายงานยืนยันฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายของสารสกัดชาเขียว เช่น 

1. ฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชัน (Antioxidant activity) พบว่า สารกลุ่มโพลิฟีนอล (Polyphenols)  
คือ สารคาเทชิน (Catechins) เช่น อีพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต (Epigallocatechin-3-gallate (EGCG)) 
ออกฤทธิ์ทั้ งยับยั้ งและก่อให้ เกิดอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นอาจเกิดจากกลไกทั้งสองอย่างร่วมกัน 
(combination) ส่งผลต่อฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชัน สารกลุ่มคาเทชินในชาเขียวออกฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ 
โดยจับกับโลหะหนักที่กระตุ้นการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ (chelating redox active transition metal ions) ได้
เป็นอย่างดี รวมทั้งยับยั้ง redox sensitive transcription factors ยังยั้งเอนไซม์ pro-oxidant กระตุ้น     
การสร้าง phase II detoxification enzymes เช่น glutathione S-transferases และกระตุ้นการสร้าง
เอนไซม์ต้านการเกิดออกซิเดชัน เช่น superoxide dismutases 

อนึ่งอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลทีไ่ม่คงตัว ตัวโครงสร้างขาดประจุอิเล็กตรอนไป 1 ตัว ท้าให้มีความเสถียร
ต่้า และไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับชีวโมเลกุลระดับเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ แหล่งที่มาของอนุมูลอิสระ คือ 
(1) มาจากภายในร่างกาย (endogenous reactive species) เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมโดยเฉพาะใน
ไมโตคอนเดรีย (2) อนุมูลอิสระจากภายนอกร่างกาย (exogenous reactive species) เช่น โลหะหนักจาก
ควันบุหรี่ ลิปสติก ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ควันรถ เป็นต้น อนุมูลอิสระ ได้แก่ (1) อนุมูลอิสระของ
ออกซิเจนที่ไวต่อปฏิกิริยา (Reactive oxygen species หรือ ROS) เช่น hydrogen peroxide (H2O2) , 
hydroxyl radical (HO•)  และsuperoxide anion radical (O2

•−) (2) อนุมูลอิสระไนโตรเจนที่ไวต่อ
ปฏิกิริยา  (Reactive nitrogen species หรือ RNS) เช่น nitrogen dioxide radical (NO2

•)  และnitric 
oxide radical (NO•) ซึ่งสารอนุมูลอิสระเหล่านี้ถ้ามีปริมาณที่มากสามารถท้าให้เกิดความเป็นพิษจ้าเพาะท้าให้
เกิดมะเร็งได ้

การทดลองการคลินิก พบว่า การให้ชาเขียว ครั้งละ 1 ถ้วย วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ซึ่งเท่ากับสารคาเทชิน 
250 มิลลิกรัมต่อวัน ในอาสาสมัครสุขภาพดี เป็นเวลา 6 สัปดาห์ มีผลเพ่ิมระดับการต้านออกซิเดชัน โดย
วิธีการทดสอบ 2, 2-azobis (3-ethylbenzothialzoline-6- sulfonic acid) หรือ ABTS และลดระดับ เปอร์
ออกไซด์ (peroxide) ในพลาสมาอย่างมีนัยส้าคัญ 

จากการวิจัยของ Jatuworapruk และคณะ โดยการให้สารสกัดชาเขียว 6 แคปซูลต่อวัน สารสกัดชาเขียว 
1 แคปซูล เท่ากับ ใบชาแห้ง 1 กรัม ซึ่งมีปริมาณอีพิแกลโลคาเทชิน-แกลเลต (Epigallocatechin-gallate 
(EGCG)) 62.5 มิลลิกรัม ในอาสาสมัครสุขภาพดี เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ส่งผลให้เพ่ิมความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันในซีรัม (serum antioxidation capacity) 

จากการวิจัยของ Basu และคณะ พบว่า การให้สารสกัดชาเขียว 2 แคปซูลต่อวัน หรือเครื่องดื่มชา
เขียว 4 ถ้วยต่อวัน ในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีโรค metabolic syndrome หรือโรคอ้วนลงพุงร่วมด้วย เป็นเวลา 8 
สัปดาห์ เพ่ิมความสามารถในการต้านออกซิเดชันในเลือดและระดับกลูตาไธโอนในเลือดอย่างมีนัยส้าคัญ 
 

2. ฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง (Cancer Chemopreventive effects)  
จากการศึกษาแนะน้าว่าสารกลุ่มโพลิฟีนอล (Polyphenols)  ในชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาเขียวอาจ

ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิด หรืออาจชะลอการเติบโตของมะเร็งบางประเภท มีการศึกษาในมนุษย์
แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่หลากหลาย  
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2.1) ฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง สารกลุ่มโพลิฟีนอล (Polyphenols)  คือ สารคาเทชิน (Catechins) ออก
ฤทธิ์ในการต้านมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็ง
กระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งล้าไส้ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งล้าไส้ใหญ่  

สารคาเทชิน (Catechins) ออกฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง โดยมีกลไกในการออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงในการ
ท้าให้เกิดเซลล์ตาย (apoptosis) เพ่ิมการท้างานของ pro-apoptotic protiens  ลดการท้างานของ anti- 
apoptotic protiens  ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยยับยั้งการสร้างหลอดเลือด (inhibition of 
angiogenesis) กระตุ้นการท้างานของอินเตอร์ลิวคิน (interleukins) นอกจากนี้ยังยับยั้งขบวนการออกซิเดชัน
ของไขมัน รวมถึงการต้านการอักเสบ 

2.2) ฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง สารกลุ่มโพลิฟีนอล (Polyphenols)  คือ สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) 
เช่น ไมริซิติน (myricetin), เคอร์ซิติน (quercetin), แคมป์เฟอรอล (kaempferol) และสารคาเทชิน 
(Catechins) เช่น อีพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต (Epigallocatechin-3-gallate (EGCG)) ออกฤทธิ์ในการต้าน
มะเร็ง ดังนี้  

(1) ไมริซิติน (myricetin) ฤทธิ์ในการต้านมะเร็งโดยชักน้าการตายแบบอะพอพโตซิส  
(apoptotic pathways) โดยผ่านทางวิถีไมโทคอนเดรียและวิถีภายนอก ลดการแสดงออกของ 
antiapoptotic proteins เพ่ิมการแสดงออกของ proapoptotic proteins หยุดวงวัฏจักรของเซลล์ที่ระยะ 
G2/M 

(2) แคมป์เฟอรอล (kaempferol) ฤทธิ์ในการต้านมะเร็งโดยชักน้าการตายแบบอะพอพโตซิส  
(apoptotic pathways) โดยผ่านทางวิถีไมโทคอนเดรียลดการแสดงออกของ antiapoptotic proteins เพ่ิม
การแสดงออกของ p53 และ proapoptotic proteins หยุดวงวัฏจักรของเซลล์ที่ระยะ G2/M ยับยั้งการ
ท้างานของ NFKB ในเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ยับยั้ง
การอักเสบที่เกิดจากเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการดื้อยาแบบหลายขนาน ยับยั้งการอักเสบโดยการยับยั้งการท้างาน
ของ NFKB ในเซลล์มาโครเฟจที่ถูกกระตุ้น แคมป์เฟอรอลพบในผักผลไม้หลายชนิด เช่น ชา บร็อกโคลี มะเขือเทศ 
สตรอเบอร์รี่ องุ่น แปะก้วย มะรุม มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายชนิด เช่น ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้าน
เชื้อแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง มีรายงานพบว่า การรับประทานอาหารที่มีแคมป์เฟอรอลเป็นส่วนประกอบสามารถ
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดได้   
  (3) เคอร์ซิติน (quercetin) พบในผักผลไม้หลายชนิด เช่น ชาเขียว แอปเปิ้ล หอมแดง องุ่น 
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เพ่ิมความแข็งแรงของหลอดเลือดฝอย ต้านการอักเสบ ต้านเซลล์มะเร็ง ต้านไวรัสใน
หลอดทดลอง  

(4) สารคาเทชิน (Catechins) เช่น อีพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต (Epigallocatechin-3- 
gallate (EGCG)) ฤทธิ์ในการต้านมะเร็งโดยชักน้าการตายแบบอะพอพโตซิส (apoptotic pathways) โดย
ผ่านทางวิถีภายนอก ลดการแสดงออกของ antiapoptotic proteins เพ่ิมการแสดงออกของ proapoptotic 
proteins หยุดวงวัฏจักรของเซลล์ที่ระยะ G1 ยับยั้งการท้างานของ NFKB ในเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการสร้าง
หลอดเลือดใหม ่ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์มะเร็ง  

 3. ฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอ่อน ๆ เนื่องจากในใบชาเขียว มีสารคาเฟอีน (Caffeine) และสารธีโอฟิลลีน 
(Thephylline) สารเหล่านี้มีฤทธิ์ยับยั้งการท้างานของท่อดูดซึมน้้าในไต จึงมีผลในการขับปัสสาวะได้มากขึ้น 
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สารคาเฟอีนยังมีฤทธิ์กระตุ้นกระเพาะอาหาร ท้าให้หลั่งสารน้้าย่อยของกระเพาะมากขึ้น ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรค
แผลในกระเพาะอาหาร ห้ามดื่มน้้าชา 

4. ฤทธิ์ในการลดระดับน้้าตาลในเลือดและระดับอินซูลินในเลือด ลดโคเลสเตอรอล 

 การวิจัยในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยให้สารสกัดชาเขียว 379 มิลลิกรัมต่อวัน เป็น
เวลา 3 เดือน มีผลลดความดันโลหิต ทั้งค่า systolic และ diastolic อย่างมีนัยส้าคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม ระดับน้้าตาลในเลือดและระดับอินซูลินในเลือดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ และลดความต้านทานอินซูลิน 
(insulin resistance) ลดระดับ LDL, triglycerides และโคเลสเตอรอล เพ่ิมระดับ HDL 

 5. ฤทธิ์ในการลดความอ้วน 

 การวิจัยในอาสาสมัคร มีดัชนีมวลกายเกิน 25 กก./ตรม. ได้รับชาเขียว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า 
ชาเขียวสามารถลดน้้าหนักในคนไทยได้อย่างมีนัยส้าคัญ ในสัปดาห์ที่ 8 โดยเพ่ิมการใช้พลังงานและการสลาย
ไขมัน (fat oxidation) 

6. ฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียว ต่อการเรียนรู้และความจ้า 

ในสัตว์ทดลองหนูที่มีอายุมาก และในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจ้าลองของโรคอัลไซเมอร์ ได้รับสารสกัด
จากกากชาเขียว ติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน ขนาด 300 มก./กก. ช่วยเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้และ
ความจ้า โดยการท้างานของชาเขียวและกากชาเขียวเกี่ยวข้องกับระดับการท้างานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ 
superoxide Dismutase (SOD) และglutathione peroxidase (GPx) ในสมองส่วน hippocampus 
มากกว่าเกิดจากสารคาเฟอีนที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาท 

7. มีการน้าสารสกัดจากใบชาเขียว มาทดลองกับหัวใจที่อยู่นอกร่างกายกบ พบว่า มีฤทธิ์กระตุ้นการ
บีบตัวของหัวใจกบ และมีผลต่อการเต้นของหัวใจให้แรงขึ้นชัดเจน 

8. สารคาเฟอีน (Caffeine) และสารธีโอฟิลลีน (Thephylline) มีฤทธิ์ท้าให้หลอดเลือดหัวใจขยายตัว 
ท้าให้หัวใจถูกกระตุ้นและมีผลท้าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น  

 

 ขนาดรับประทาน 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่ม ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก้าหนดสารส้าคัญ คือ

สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) , คาเทชิน (Catechins) เช่น อีพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต 
(Epigallocatechin-3-gallate (EGCG)) ส่วนที่ใช้ คือ ยอดอ่อน, ใบ, ใบและ ตาดอก   

 
ชาเขียว ควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสม คือ การชงใบชา 1 - 2 ช้อนชาในน้้าร้อน วันละ 3 ถ้วย        

ดื่มระหว่างมื้ออาหาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งนี้การดื่มชาเขียวในปริมาณสูงอาจส่งผลให้นอน       
ไม่หลับได้ 
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ผลข้างเคียง (Side effects) 

1. ชาเขียวสามารถท้าให้เกิดผลข้างเคียงเนื่องจากสารคาเฟอีน สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความวิตกกังวล 
ความหงุดหงิดและปัญหาการนอนหลับ มีโอกาสมากขึ้นถ้าแพ้คาเฟอีนหรือทานในปริมาณมาก ผลข้างเคียงที่
พบได้น้อยกับชาเขียวมากกว่าเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ที่มีคาเฟอีน เนื่องจากใบถูกแช่ในเวลาอันสั้น 

2. ปริมาณฟลูออไรด์ของชาเขียวอาจช่วยป้องกันฟันผุ แต่ชายังมีกรดแทนนิค ซ่ึงอาจท้าให้เกิดคราบ 
ชาทีฟั่นได ้

3. สารสกัดจากชาเขียวอาจท้าให้เกิดปัญหาตับ อาการอาจรวมถึงสีเหลืองท่ีผิวหนังหรือตาขาว 
คลื่นไส้และปวดท้อง หากคุณมีอาการเหล่านี้ให้หยุดใช้ชาเขียวและไปพบแพทย์ทันท ี
 
 

ข้อควรระวัง 

1. ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ ไม่ควรรับประทาน 
2. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ไม่ควรรับประทานมากเกินควร 
3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร ห้ามดื่มน้้าชา 
4. ผู้หญิงที่ก้าลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรปรึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนทานยาสมุนไพร 

ทุกครั้ง 

 
 
ชาเขียวปฏิกิริยากับยา (Interactions) 

1. ชาเขียวอาจเปลี่ยนผลของยา เช่น nadolol, beta-blocker ที่ใช้ส้าหรับความดันโลหิตสูงและ 
ปัญหาหัวใจ ชาเขียวอาจป้องกันไม่ให้ nadolol ลดความดันโลหิตได้มากเท่าท่ีควร  

2. เนื่องจากชาเขียวท้าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นอย่างอ่อนโยน จึงไม่ควรใช้ร่วมกับสารกระตุ้นอื่น ๆ  
เพราะชาเขียวอาจเปลี่ยนผลกระทบของยาอ่ืน ๆ ได ้

3. ชาเขียวยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 มีรายงานผู้ป่วยที่มไีขมันในเลือดสูงได้รับยา Simvastatin  
ร่วมกับชาเขียวแล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เมื่อตรวจสอบระดับยา Simvastatin ในเลือด พบว่า มีระดับ
ยา Simvastatin สูงขึ้นกว่าปกติ 

4. ชาเขียวต้านฤทธิ์ยา Sunitinib ซ่ึงเป็นยารักษาโรคมะเร็ง  (Anticancer) และการเกิดการ 
ตกตะกอนของยา Sunitinib มีรายงานผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ทีไ่ด้รับ Sunitinib เพ่ือรักษาภาวะดังกล่าว มี
ผลท้าให้ภาวะบวมที่หน้าและมีเลือดค่ังที่ตาจากมะเร็งลดลง แต่เมื่อรับประทานร่วมกับชาเขียว พบว่า มีอาการ
ดังกล่าวกลับมา นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ในหลอดทดลองพบว่าอาจเกิดจากการตกตะกอนของยา Sunitinib 

5. การรับประทานชาเขียวร่วมกับ Folic acid 5 mg มีรายงานการวิจัย RCT (cross over)  ใน 
อาสาสมัครสุขภาพดี ท้าให้เกิดผล คือ ลดชีวปริมาณออกฤทธิ์ (bioavailability) หรือปริมาณยาที่ปรากฏอยู่ใน
เนื้อเยื่อร่างกาย ส่งผลลดค่าการดูดซึม (absorption) และค่าการน้าส่งสาร (transportation) ของ Folic acid 
ส่งผล Cmax (27.4%) และAUC0-(39.9%) เมื่อเทียบกับการรับประทานยาร่วมกับน้้าเปล่า  
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