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เมื่อพูดถึงผลไมในประเทศไทยแลว นับเปนโชคดีของเราที่มีผลไมตางๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออก
ผลผลิตมาใหรับประทานกันไดตลอดทั้งป และในชวงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนก็จะเปนฤดูกาลของ “ลําไย”
ผลไมรสหวาน หอม อรอยที่ใครๆ ชื่นชอบ
ลําไยเปนไมผลที่นับวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ มีมูลคาการสงออกสูงปละหลายพันลานบาท นอก
จากรับประทานผลสดหรือนํามาปรุงเปนขนมหวาน เชน ขาวเหนียวเปยกลําไย ยังสามารถนํามาแปรรูป เปน
ผลิตภัณฑตางๆ เพื่อเพิ่มมูลคาไดดวย เชน ลําไยกระปอง ลําไยแชแข็ง ลําไยอบแหง น้ําลําไย และไวนลําไย
สําหรับ คุณ คาทางโภชนาการ พบวาในเนื้ อผลของลํ าไยประกอบดวยคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เสนใย
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินบีสอง ไนอาซิน วิตามินซี กรดอะมิโน และน้ําตาลซึ่ง
ทําใหลําไยมีรสหวาน ไดแก กลูโคส ซูโครส และฟรุกโตส
ประโยชนทางยาของลําไยตามสรรพคุณแผนโบราณของไทยใชเมล็ดแกบาดแผลมีเลือดออก หามเลือด
แกปวด สมานแผล แกแผลมีหนอง และแกกลากเกลื้อน ใบแกไขหวัด แกมาลาเรีย แกฝหัวขาด แกริดสีดวง
ทวาร ดอกแกโรคเกี่ยวกับหนองทั้งหลาย รากใชแกเสมหะและลม ถ ายโลหิตออกทางทวารหนัก แกระดูขาว
มากผิดปกติ ขับพยาธิเสนดาย เปลือกตนแกเสมหะ ขับลมในลําไส แกจุกเสียด สมานแผล แกน้ําลายเหนียว
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของลําไย จะพบวาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระนับเปนคุณสมบัติ
เดนของลําไย สารสกัดจากสวนตางๆ ของลําไย ไดแก ใบ ดอก เนื้อผล เปลือกผล ลําตน กิ่ง และเมล็ด มีฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระได โดยเฉพาะสารสกัดจากเมล็ดซึ่งจะมีฤทธิ์ดีกวาสารสกัดจากสวนอื่นๆ สารสําคัญในออกฤทธิ์
จะเป น สารในกลุ ม โพลี ฟ น อล ได แ ก gallic acid, ellagic acid, corilagin, 4-O-methylgallic acid, epicatechin และสารโพลีแซคคาไรด
ฤทธิ์ ในการต า นมะเร็ ง เป น อี ก ฤทธิ์ ห นึ่ งของลํ า ไยที่ มี ผู ส นใจศึ ก ษา โดยพบว า สารสกั ด แยกส ว น
(fraction) จากเมล็ดแหงหรือเนื้อลําไยแหง มีฤทธิ์เหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ของเซลลมะเร็ง
ลําไสใหญ RKO-2, DLD-1, HT-15, SW-48 และ HCG สารสกัดแยกสวน (fraction) จากเมล็ด มีฤทธิ์ยับยั้ง
การสรางหลอดเลือดใหม ยับยั้งการเจริญเติบโต และยับยั้งการลุกลามของเซลลมะเร็งไปยังเซลลขางเคียง เมื่อ

Ś

ทดสอบกับเซลลมะเร็งลําไสใหญ SW480 สารสกัดยังมีผลยับ ยั้งการทํางานของเอนไซม matrix metalloproteinases-2 และ -9 ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการบุกรุกและการแพรกระจายของมะเร็ง การทดลองในหนูที่
เหนี่ยวนําใหเปนมะเร็งลําไสดวยสาร dimethylhydrazine พบวาสารสกัดแยกสวนจากเนื้อลําไยและเมล็ด มี
ฤทธิ์ปองกันการเกิดมะเร็งลําไสใหญได
สารโพลีแซคคาไรดจากเมล็ด มีฤทธิ์ยั บยั้งการแบงตัวของเซลลมะเร็งปอด A549 และตานเนื้องอกใน
หนูที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดเนื้องอก สวนสารโพลีแซคคาไรดจากเนื้อผล มีฤทธิ์ยับยั้งการแบงตัวของเซลลมะเร็งรัง
ไข SKOV3 และ HO8910 และเซลล ม ะเร็ งหลั งโพรงจมู ก HONE1 และยั งมี ฤ ทธิ์ต านเนื้ อ งอกในหนู ที่ ถู ก
เหนี่ยวนําใหเกิดเนื้องอก สารโพลีฟนอลในเมล็ดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ Colo
320DM, SW480 และ HT-29 สารสกัดจากเปลือกผลซึ่งมีสารสําคัญ ไดแก gallic acid, ellagic acid และ
corilagin สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งกระเพาะอาหาร SGC-7901 และเซลลมะเร็งปอด A549 ได แตไมมีผลกับเซลลมะเร็งตับ HepG2
ปจจุบันมีผลิตภัณฑของสารสกัดจากลําไยซึ่งมีการบอกกลาวสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวด ลด
การอักเสบของขอเขา เสนเอ็น และกลามเนื้อ ออกวางจําหนาย เมื่อศึกษาจากงานวิจัยพบวา สารสกัดจากดอก
เมล็ด กิ่ง เนื้อผล และเปลือกผล มีฤทธิ์ลดการอักเสบไดทั้งในเซลลเพาะเลี้ยงและสัตวทดลอง สารสกัดจาก
เมล็ดมีฤทธิ์ยับยั้งสารกระตุนการอักเสบ IL-1E ซึ่งทําใหเกิดการเสื่อมสลายของเซลลกระดูกขอเขา แสดงวาสาร
สกัดจากเมล็ดลําไยมีฤทธิ์ต านการเสื่อมสลายของเซลลกระดูกออน ซึ่งจะเปนแนวทางในการที่จะนํามาพัฒนา
ใชในการรักษาโรคขอเสื่อมได สารสกัดจากดอก สาร proanthocyanidin A2 และ acetonylgeraniin A ที่
แยกไดจากดอก สารสกัดจากเมล็ดลําไย สาร gallic acid, corilagin และ ellagic acid ที่แยกไดจากเมล็ด มี
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม xanthine oxidase ลดระดับของกรดยูริกในเซลลตับ (clone-9 cells) และลดระดับของ
กรดยูริกในเลือดของหนูที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะกรดยูริกในเลือดสูงได ซึ่งจะเปนการสนับสนุนผลของการใช
ลําไยในการรักษาโรคเกาท นอกจากนี้สารสกัดน้ําจากผลยัง มีฤทธิ์กระตุนการสรางกระดูกซึ่งอาจชวยปองกัน
ภาวะกระดูกพรุนได
นอกเหนื อจากที่ กล าวมาแล ว ลํ าไยยั งมีฤทธิ์ ท างเภสั ช วิท ยาอื่น ๆ ที่ น าสนใจ ไดแก ฤทธิ์ ตานเชื้ อ
แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อยีสต ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส ฤทธิ์เพิ่มความจํา ตานการเปนพิษตอตับ ลดความวิตก
กังวล ปกปองเซลลประสาท ปกปองสมอง ตานการกอกลายพันธุ ตานความเหนื่อยลา ตานเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ซี และปรับระบบภูมิคุมกัน
จะเห็นไดวาลําไย เปนผลไมที่นอกเหนือจากคุณคาในดานเศรษฐกิจและอาหารแลว ยังมีคุณประโยชน
ในทางยาดวย จากคุณสมบัติเดนในการตานอนุมูลอิสระ ลําไยจึงมีศักยภาพที่จะนําไปพัฒนาเปนสารตานอนุมูล
อิสระจากธรรมชาติ และประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสําอาง และยาได โดยเฉพาะสารสกัดจาก
เมล็ดและเปลือกลําไยที่พบวามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและสารสําคัญ หลายชนิดที่นาสนใจ ซึ่งควรจะนํามาศึกษา
เพิ่มเติมโดยเฉพาะการศึกษาในคน เพื่อใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ และเปนการเพิ่มมูลคาของวัสดุที่เหลือทิ้ง
จากการบริโภคอีกดวย
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