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โกจิเบอรรี่ (Goji berry) เกากี้ หรือ เกากี
ฉาย เปนผลไมชนิดหนึ่งในตระกูลเบอรรี มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Lycium chinensis Mill. ชื่อพอง
คื อ  Lycium barbarum L.  เ ป น พื ช ใ น ว ง ศ  
SOLANACEAE มีถิ่นกําเนิดในแถบทวีปเอเชีย และ
เปนอาหารทองถิ่นในประเทศจีนรวมทั้งประเทศ
อ่ืนๆ ในแถบเอเชีย โดยวากันวาโกจิเบอรรี่ที่มาจาก
เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย (Ningxia) ของประเทศ

จีน เปนโกจิเบอรรี่ที่มีคุณภาพดีที่สุด โกจิเบอรรี่ถูกใชเปนยาสมุนไพรมาเปนเวลานาน และไดรับการเรียกขาน
วาเปนยาอายุวัฒนะเนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการสูง สวนที่นํามาใชคือ สวนผล ซึ่งมีสีแดงอมสม ขนาดเล็ก 
รสชาติเปรี้ยวอมหวาน และมีวิตามินซีสูง การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบวา โกจิเบอรรี่มีฤทธิ์ปกปองดวงตา 
ชะลอวัย ตานอาการออนลา ตานการอักเสบ ตานเบาหวาน ตานภาวะอัลไซเมอร และกระตุนภูมิคุมกัน เปน
ตน  ในผลของโกจิ เบอร รี่ พบสารสํ าคัญมากกว า  200 ชนิด  โดย เปนสารในกลุ ม  carotenoids, 

phenylpropanoids, flavonoids, polyphenols และ polysaccharides สารสําคัญในกลุม carotenoids 

ที่พบไดมากที่สุดคือ สารซีแซนทิน (zeaxanthin) และลูทีน (lutein) ซึ่งมีสวนชวยในการบํารุงสายตาและ
ปกปองดวงตาจากรังสี UV ซึ่งปจจุบันมีผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนผสมของซีแซนทินและลูทีนจําหนายอยู
ในทองตลาดเปนจํานวนมากมาย นอกจากสารซีแซนทินและลูทีนแลว สารในกลุม polysaccharides จากผล
โกจิเบอรรี่ (Lycium barbarum polysaccharides; LBPs) ก็เปนสารสําคัญอีกกลุมหนึ่งที่ไดรับความสนใจ
และมีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะฤทธิ์ลดน้ําตาลและลดไขมันในเลือด ซึ่งสาร
ดังกลาวสามารถละลายน้ําไดดี จึงสามารถสกัดไดดวยน้ํารอน และพบวาชวงเวลาที่มีการสะสม LBPs ในผล
ของโกจิเบอรรี่มากท่ีสุดคือระยะเวลาหลังจากดอกบานเต็มที่ 20 วัน จากนั้น LBPs จะคอยๆ ลดลงเมื่อผลสุก  

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ําตาลและลดไขมันของ LBPs  

การศึกษาในหลอดทดลอง 

การศึกษาในเซลลมะเร็งตับออนของหนูแรทชนิด RINm5F และเซลลมะเร็งตับของมนุษยชนิด 
HepG2 พบวา LBPs ชนิด acidic polysaccharide LBP-1 (น้ําหนักโมเลกุล 2,250 kDa; มีโปรตีน 5.67%) 



สามารถปกปองและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเซลล RINm5F จากการถูกทําลายดวยสาร alloxan รวมทั้งทํา
ใหการทํางานของเซลลดีขึ้น นอกจากนี้ยังยับยั้งภาวะดื้อตออินซูลิน ( insulin resistance) และเพิ่มการใช
น้ําตาลกลูโคสในเซลล HepG2 ดวย เชนเดียวกับการศึกษาในเซลลไขมันของหนูเมาสชนิด 3T3-L1 ซึ่งพบวา 
LBPs ชนิด acidic polysaccharide LBP-s-1 (น้ําหนักโมเลกุล 1,920 kDa; มีโปรตีน 1.85%) สามารถเพิ่ม
การเก็บน้ําตาลกลูโคสเขาสูเซลลได และการศึกษาผลตอการดูดซึมน้ําตาลกลูโคสที่ลําไสในเซลลมะเร็งลําไส
ใหญของมนุษยชนิด Caco-2 พบวา LBPs ชนิด water soluble glycoconjugate LBP3b (น้ําหนักโมเลกุล 
4.92 kDa; มีโปรตีน 3.5%) สามารถยับยั้งการดูดซึมน้ําตาลกลูโคสของเซลล Caco-2 ได ซึ่งจะสงผลใหระดับ
น้ําตาลในเลือดลดลง  

การศึกษาในสัตวทดลอง 

การศึกษาในกระตายที่ถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานและไขมันในเลือดสูงดวย alloxan โดยใหกินโกจิ
เบอรรี่ในรูปแบบของยาตม (decoction) 0.25 ก./กก./วัน, LBP สกัดหยาบ (crude LBP) 10 มก./กก./วัน , 
หรือ LBP บริสุทธิ์ (purified LBP fraction) 10 มก./กก./วัน เปนเวลานาน 10 วัน พบวา LBP บริสุทธิ์ มี
ประสิทธิภาพในการลดน้ําตาลไดดีที่สุด ในขณะที่ LBP สกัดหยาบมีประสิทธิภาพดีในการลดน้ําตาลและลด
ไขมันในเลือด การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานดวย streptozotocin (STZ) และใหกิน
อาหารที่มีไขมันสูง โดยการปอนดวย LBP สกัดหยาบขนาด 10 มก./กก./วัน เปนเวลานาน 21 วัน ซึ่งพบวา 
LBP ทําใหอินซูลินของหนูมีความไวมากขึ้น (insulin sensitizing effect) และมีจํานวนตัวขนสงน้ําตาลกลูโคส
ชนิด glucose transporter type 4 (GLUT-4) บริเวณเยื่อหุมเซลลของกลามเนื้อลายเพิ่มขึ้น และการทดสอบ
ใหหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานดวย STZ กิน LBP ขนาด 50, 100, และ 200 มก./กก./วัน เปน
เวลานาน 30 วัน พบวาน้ําตาลกลูโคส, ไตรกลีเซอไรด, ผลรวมคอเลสเตอรอล, และ LDL ในเลือดมีระดับลดลง 
ในขณะที่อินซูลินและ HDL มีระดับเพ่ิมขึ้น คาดวากลไกการออกฤทธิ์ลดน้ําตาลของ LBP จะเกี่ยวของกับการ
เพ่ิมการใชและการเผาผลาญน้ําตาลกลูโคส โดย LBP กระตุนการทํางานของ glycogen synthetase และเพิ่ม
การปลดปลอย insulin like growth factor (IGF) จากตับ รวมทั้งยับยั้งการปลดปลอย glucagon จากอัลฟา

เซลล ( -cells) จากตับออน เพ่ิมการหลั่งอินซูลิน ทําใหการแบงตัวของเบตาเซลล ( -cells) ในตับออน
เพ่ิมขึ้น ยับยั้งภาวะดื้อตออินซูลิน และเพิ่มการทํางานของเอนไซม hexokinase (HK) และ pyruvate kinase 

(PK) ในเซลลตับ ซึ่งสงผลใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง และคาดวากลไกการออกฤทธิ์ลดไขมันของ LBP จะ
เกี่ยวของกับการยับยั้งการสรางคอเลสเตอรอล และการกระตุนตัวรับ LDL (LDL receptor) ในตับ ซึ่งสงผลให
ระดบัไขมันในเลือดลดลง  

การเปรียบเทียบผลในการลดน้ําตาลในเลือดของ LBP กับยา metformin ซึ่งเปนยาตานเบาหวาน ใน
หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานดวยอาหารไขมันสูงและ STZ พบวา LBP ที่ขนาด 500 มก./กก./วัน มี



ประสิทธิภาพเทียบเทากับยา metformin ขนาด 100 มก./กก./วัน โดย LBP ทําใหระดับน้ําตาลของหนูลดลง
มาเทากับหนูปกติที่สุขภาพดี และทําใหอินซูลินอยูในระดับปกติ ซึ่งใหผลดีกวายา metformin และ LBP ยัง
ยับยั้งการเกิดภาวะ albuminuria และลดระดับ blood urea nitrogen (BUN) ซึ่งแสดงใหเห็นวา LBP มีฤทธิ์
ในการปกปองไตดวย  

การศึกษาเพ่ิมเติมในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานพบวา LBPs ชนิด LBP-4a สามารถลด
ระดับของ leptin ซึ่งเปนฮอรโมนที่เกี่ยวของกับความอยากอาหารในหนูได และทําใหระดับ melatonin 

เพ่ิมขึ้น โดยทําใหตัวรับ melatonin ชนิด MT2 (melatonin MT2 receptor) เพ่ิมจํานวนขึ้น สงผลใหระดับ
ของอินซูลินเพิ่มขึ้นและการทํางานดีขึ้น โดยคาดวา LBP-4a ทําใหน้ําตาลและอินซูลินในเลือดอยูในระดับปกติ 
ชวยปกปองเบตาเซลลและทําใหการทํางานดีขึ้น  

การศึกษาทางคลินิก 

การศึกษาทางคลินิกในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 (T2DM) จํานวน 67 ราย โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 
1 (37 ราย) รับประทานแคปซูลที่บรรจุ LBP 150 มก. และ  microcrystalline cellulose 150 มก. กลุมท่ี 2 

(30 ราย) รับประทานแคปซูลที่บรรจุ microcrystalline cellulose 300 มก. (ยาหลอก) วันละ 2 ครั้ง นาน 3 
เดือน พบวากลุมที่ไดรับ LBP ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงอยางชัดเจน และคาตัวชี้วัดการสรางอินซูลิน 
(insulinogenic index) เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังทําใหระดับของ HDL-C เพ่ิมข้ึนดวย  

จากขอมูลทั้งหมดแสดงใหเห็นวา LBP นาจะมีประสิทธิภาพในการนํามาพัฒนาเปนยาหรือผลิตภัณฑที่
ใชเพ่ือบรรเทาภาวะเบาหวานและไขมันในเลือดสูงได อยางไรก็ตาม สําหรับการนํามาใช อาจยังตองมี
การศึกษาทางคลินิกเพ่ิมเติม ทั้งในสวนของประสิทธิภาพ ขนาดที่เหมาะสม รวมทั้งความปลอดภัยในการใช แม
จะยังไมมีการรายงานความเปนพิษจากการใชในรูปแบบของอาหารหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารตางๆ แตสําหรับ
ผูที่แพโกจิเบอรรี่ หรือพืชในวงศ SOLANACEAE เชน พริก มันฝรั่ง มะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ อาจตอง
ระมัดระวังการใช เพราะอาจทําใหเกิดอาการแพได 
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