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ตะลิงปลิง (Averrhoa bilimbi L.) (1) เปนพืชเขตรอน ลักษณะเปนไมยืนตนขนาดเล็ก สูงประมาณ 

5-15 ม. ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอยเรียงตัวกันเปนคู ใบยอยรูปหอก ปลายใบแหลม โคนมน เรียงจาก

ขนาดเล็กไปหาใหญ ที่โคนจะมีขนาดเล็ก ใบกวางประมาณ 1 ซม. ยาว 2-5 ซม. สีเขียวออน มีขนปกคลุม ดอก

เปนชอ ตามโคนตนหรือกิ่งกาน มีหลายชอ แตละชอมีความยาวไมเกิน 6 นิ้ว ลักษณะดอกมีกลีบ 5 กลีบ สี

เขียวอมชมพู มีเกสรกลางดอกสีขาว ผลมีลักษณะกลามปลายยาวมน ยาวประมาณ 4-6 ซม. กวางประมาณ 2 

ซม. เปนพูตามยาว ออกผลเปนชอหอย ผิวเรียบสีเขียว เมื่อสุกสีเหลือง เน้ือขางในเหลวมีรสเปร้ียว  เมล็ดมี

ลักษณะแบนยาว มีสีขาว (2) 

ตะลิงปลิง เปนพืชที่ใชประโยชนเปนทั้งอาหารและยาได ผลตะลิงปลิงจะมีรสเปรี้ยวจัด สามารถ

นํามาใชปรุงอาหารเพ่ือเพ่ิมรสชาติ หรือนําผลสดหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ใชแทนมะนาวในเมี่ยงคําและใชรับประทาน

กับขนมจีน (ภาคใต) และยังสามารถแปรรูปเปนผลไมแชอ่ิมและผลไมแหงได นอกจากน้ี สวนยอดออนและ

กานดอกยังสามารถนํามาตมหรือลวกจิ้มนํ้าพริกได ซ่ึงสรรพคุณตามตํารายาไทยของตะลิงปลิงระบุวา ผล
ตะลิงปลิงชวยใหเจริญอาหาร บํารุงกระเพาะอาหาร ลดไข แกเสมหะเหนียว แกไอ แกลักปดลักเปด ฟอกโลหิต 

แกปวดมดลูก และบรรเทาโรคริดสีดวงทวาร ใบใชพอกแกคัน พอกรักษาคางทูม พอกบรรเทาอาการปวดขอ 

รักษาสิว และใชตมดื่มเพ่ือรักษาอาการอักเสบของลําไส รักษาโรคซิฟลิส หรือใชอาบแกไข ดอกนํามาชงเปนชา

ใชแกไอ รากแกพิษรอนในกระหายนํ้า บํารุงกระเพาะอาหาร ดับพิษรอนของไข รักษาอาการอักเสบของลําไส 

รักษาริดสีดวงทวาร และรักษาโรคขออักเสบ (3) 

 การศึกษาทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการของผลตะลิงปลิงพบวา ในสวนที่รับประทาน

ได 100 กรัม มีสารอาหาร วิตามิน และแรธาตุตางๆ ที่มีประโยชนตอรางกาย ดังแสดงในตารางที่ 1 และยังพบ

สารสําคัญที่เปนประโยชน เชน สารกลุมฟลาโวนอยด แทนนิน และนํ้ามันหอมระเหย เปนตน นอกจากนี้ สวน

อ่ืนๆ นอกจากผลตะลิงปลิงเชน ใบและราก ยังพบสารสําคัญไดแก สารสกลุมอัลคาลอยด ฟลาโวนอยด ซาโป

นิน ไตรเทอรปน และคารดิแอกไกลโคไซด เปนตน (4-5) 



ตารางที่ 1 แสดงคุณคาทางโภชนาการของผลตะลิงปลิง 100 ก. ในสวนที่รับประมานได (4)  

สารอาหาร ปริมาณ 
นํ้า (ก.)            94.5-95 

โปรตีน (ก.)             0.61 

ใยอาหาร (ก.)            0.60 

วิตามิน  

   - วิตามินซี (มก.)            15.50 

   - วิตามินบี 1 (มก.)            0.010 

   - วิตามินบี 2 (มก.)            0.026 

   - วิตามินบี 3 (มก.)            0.302 

แรธาตุ  

   - แคลเซียม (มก.)            3.40 

   - เหล็ก (มก.)            1.01 

   - ฟอสฟอรัส (มก.)            11.10 

 

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลตะลิงปลิงพบวา สารสกัดเอทานอลจากผลตะลิงปลิงมีฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระ เม่ือทําการทดสอบดวยวิธี 2-diphhenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay 

และ enzyme inhibition activity โดยมีคาความเขมขนของสารสกัดเอทานอลจากผลท่ีสามารถลดการเกิด

อนุมูลอิสระลงคร่ึงหน่ึง (IC50) เทากับ 2,331.69±339.09 มคก./มล. (6) และการทดลองปอนสารสกัดน้ําจาก

ผลตะลิงปลิงใหแกหนูแรทที่เปนเบาหวานขนาดวันละ 25 มก./กก นานติดตอกัน 60 วัน มีผลเพ่ิมการทํางาน

ของเอนไซมที่เกี่ยวของในกระบวนการตานอนุมูลอิสระไดแก catalase (CAT), glutathione peroxidase 

(GPx), glutathione reductase (GRx) และ superoxide dismutase (SOD) และยังมีผลลดระดับน้ําตาลใน

เลือดอีกดวย แสดงใหเห็นวา ผลตะลิงปลิงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและเปนประโยชนตอรางกาย (7) และยังพบ

รายงานการวิจัยถึงคุณประโยชนทางยาดานอ่ืนๆ ของผลตะลิงปลิง ไดแก ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด (8) ตาน

เบาหวาน (9-10) ตานอาการซึมเศรา (11) ตานเอนไซมไทโรซิเนส (6,12) ตานการอักเสบ (13) ตานการเกิด

แผลในลําไส (14) และขยายหลอดเลือด (15) 

 นอกจากน้ี สวนอ่ืนๆ เชน ใบ พบวา มีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลและไขมันในเลือด (16) คลายกลามเน้ือ

เรียบ (17) ปกปองตับจากความเปนพิษของอะไร รักษาแผล ตานเชื้อแบคทีเรีย และยับยั้งเซลลมะเร็งบางชนิด 

ดอก  พบวา  มีฤทธิ์ต านอนุมูล อิสระและลดไขมันในเลือด (18) และ ราก  พบวา มีฤทธิ์ต านเชื้ อ 

Mycobacterium tuberculosis ซึ่งเปนสาเหตุของโรควัณโรค (5) จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา 

ตะลิงปลิงเปนพืชที่มีประโยชนและมีฤทธิ์ทางยาในทุกสวน อยางไรก็ตาม งานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ของตะลิงปลิงทั้งหมดยังเปนเพียงการศึกษาในสัตวทดลองและหลอดทดลอง ซ่ึงยังตองการขอมูลในระดับ

คลินิกเพ่ือตอยอดในการพัฒนาตอไป 

 จากการรวบรวมขอมูลความเปนพิษของตะลิงปลิง พบรายงานการเกิดพิษของการดื่มน้ําคั้นจากผล

ตะลิงปลิงในผูปวยจํานวน 20 คน ในประเทศอินเดีย กอใหเกิดอาการไตวายเฉียบพลัน โดยปริมาณการดื่มที่



กอใหเกิดอาการคือ 100-400 มล./วัน นานติดตอกัน 4-5 วัน ท้ังนี้ ตะลิงปลิงเปนพืชวงศเดียวกับมะเฟอง ซึ่ง

จะมีสาร oxalic acid ท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันและเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไต โดย

ในผลตะลิงปลิง 100 ก. จะพบสารดังกลาวประมาณ 25.1 มก. (19-21) ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไมควรบริโภค

มากเกินไปและผูมีปญหาโรคไตควรหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ยังพบรายงานการวิจัยซึ่งระบุวา ใบและผลตะลิงปลิงมี

ฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant activity) (22) จึงควรระมัดระวังในการรับประทานรวมกับยาที่

มีฤทธิ์ดังกลาว  
 

หากมีความสนใจหรือตองการทราบขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธทางเภสัชวิทยาของตะลิงปลิงโดยละเอียด  
สามารถติดตามอานเพ่ิมเติมไดในจุลสารขอมลูสมนุไพรฉบับ 38(2) มกราคม 2564 
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