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โภชนเภสัชและสมุนไพรเพื่อตานความชรา 
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บทนํา 

ผลขางเคียงและความเสี่ยงที่จะเกิดโรค
จากการใชยาแผนปจจุบัน ทําใหนักวิทยาศาสตร
และบุคลากรทางการแพทย มีแนวคิดที่จะนํา
โภชนเภสัชและผลิตภัณฑสมุนไพรมาใชในการ
รักษาอาการของโรคตางๆมากขึ้น โภชนเภสัช 
(nutraceuticals) หมายถึงอาหารที่มีฤทธิ์เปนยาที่
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่นาเชื่อถือรองรับ 
ข อดี ของโภชน เภสั ชนอก เหนื อจ ากการ
หลีกเลี่ยงผลขางเคียงที่เกิดจากการรับประทาน
ยาแผนปจจุบันแลว ยังสามารถพบไดในอาหาร
ทั่วที่มนุษยรับประทานตามปกติ แตปจจุบันจะ
พบมากในรูปแบบผลิตภัณฑเสริมอาหารและ 
เ ครื่ อ งดื่ มที่ ใหพลั ง ง านบางประ เภทโดย
ผลิตภัณฑ ในทองตลาดปจจุบัน เนนไปที่
คุณสมบัติการชะลอริ้วรอยและตานความชรา
เปนสําคัญ ผลิตภัณฑสมุนไพรก็เปนอีกทางเลือก
หนึ่ งที่ถูกหยิบยกมาใชมากขึ้น เนื่องจากมี
รายงานการวิจัยพบคุณสมบัติในการตานความ
ชราของสมุนไพรพื้นบานบางชนิดจึง เปน
ตัวเลือกที่มีศักยภาพเพื่อใชในการรักษาโรค
เรื้อรังบางชนิดที่เกี่ยวของกับความชรา 

ความชราเปนกระบวนการทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เกิดขึ้นไดจากหลาย
ป จ จั ยทั้ ง ค ว ามแปรปรวนทา งพั นธุ ก ร รม 
สิ่งแวดลอม ภาวะโภชนาการ และลักษณะการ
ดํารงชีวิตที่แตกตางกปจจัยที่กลาวมานี้ สงผล
กระทบตอระบบการทํางานในรางกาย รางกายจึง
เกิดความเสื่อมถอย สูญเสียความสมดุล เกิด
สภาวะแทรกซอนหรือเปนโรคตางๆไดงายขึ้น 
ทฤษฏีที่เกี่ยวของและใชอธิบายเกี่ยวกับความชรา
มีหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีเกี่ยวกับสารอนุมูล
อิสระ (free radical) ซึ่งมีระดับเพิ่มขึ้นตามอายุ 
ผลิ ตภัณฑ ที่ เ กิ ด จ ากปฏิ กิ ริ ย า ออกซิ เ ด ชัน
(oxidation) จาก ไขมัน กรดนิวคลีอิก โปรตีน 
น้ําตาล และ สเตอรอลในรางกายที่มีจํานวน
เพิ่มขึ้นตามอายุ เปนสาเหตุที่ใหเกิดความชรา
(Chang et al., 2008) ปฏิกิริยา ออกซิเดทีฟฟอสโฟ-
ริเลชัน (oxidative phosphorylation) ซึ่งทําลาย
เซลลสิ่งมีชีวิต (Prasad et al., 1999) เปนตน 
ดังนั้นสาเหตุหลักของความชรา จึงเกี่ยวของกับ
รีเอคทีฟออกซิเจนสปชีส (reactive oxygen 
species) และอนุมูลอิสระ (free radicals) เชน 
ซุปเปอรออกไซดแอนไอออน (superoxide anion) 
ไฮโดร เ จน เปอร ออกซิ ล เ รดิ เ คิ ล (hydrogen 
peroxide hydroxyl radical)  และ ซิงเกลทออก-
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ซิเจน(singlet oxygen) โดยพบมากที่ไมโตครอน-
เดรีย (mitochondria)  

 

คุณสมบัติของโภชนเภสัช และสมุนไพร
ตานความชรา 

การศึกษาเกี่ยวกับการตานความชรา
เกิดขึ้นตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน มนุษยใน
อดีตไดสรรหาวิธีการยับยั้งความชราของรางกาย
เพื่อยืดอายุใหยาวขึ้น ซ่ึงแตกตางออกไปจาก
แนวคิดในการตานความชราของมนุษยใน
ปจจุบันที่ตองการเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ควบคูไปกับการตานความชราของรางกาย ใน
แถบประเทศเอเชีย มีสมุนไพรบางชนิดที่มีการ
กลาวอางวามีคุณสมบัติในการตานความชราซึ่ง
สมุนไพรเหลานี้จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันอยู 3 
ประการ กลาวคือ (1) เปนสมุนไพรที่อยูในกลุม 
“tonifying” มีผลชวยเสริมสรางและกระตุน
พลังงานใหแกรางกาย  (2) ทําหนาที่ เสมือน
อาหารที่ชวยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหแก
รางกาย ชวยบรรเทาอาการของบางโรค และ (3) 
สามารถรักษาโรคไดหลายชนิด (Ho et al., 
2010) ตัวอยางของสมุนไพรที่ไดรับการเสนอ
ใหเปนยารักษาโรคที่เกิดจากความชราแรกๆ 
ประกอบดวยสารท่ีมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ 
เชน สารสกัดจากใบแปะกวย (Ginko biloba 
extract) คารโนซีน (carnosine) เมลาโตนิน 
(melatonin) เรสเวอราทรอล (resveratrol) และ 
ฟลาโวนอยด (flavonoids) โดยเฉพาะในกลุม
หลังนี้ไดรับความสนใจในการศึกษาเปนอยาง
มาก (Baxter, 2008)  บทความนี้จะกลาวถึงบาง
ตัวที่เปนที่นิยมใชเพื่อตานความชราในปจจุบัน 

ไดแก โกจิ โสม เรสเวอราทรอล ชา คามู คามู 
และฟลาโวนอยด 

 

โกจิ (Goji) 
โ ก จิ  ( Goji,  wolfberry)  มี ช่ื อ ท า ง

วิทยาศาสตรวา Lycium barbarum L.  ผลของโกจิ  
ไดรับความนิยมในชวง 2-3 ปที่ผานมา และถูกจัด
ใหเปน   “super food”   เนื่องจากใหคุณคาทาง
โภชนาการสูงและมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูล
อิสระ นิยมใชทั่วไปในตํารับยาสมุนไพรจีน และ
ใช เปนสวนประกอบในการปรุงอาหารใน
ประเทศแถบเอเชีย โกจิถูกระบุอยูในเภสัชตํารับ
จีนเปนสมุนไพรในตํารับยาจีนช้ันสูง มีคุณสมบัติ
ในการบํารุงสายตา ตับ และปรับสมดุลในรางกาย 
(Kaeberlein, 2010)  จากรายงานการวิจัยพบวาผล
ขอ ง โ ก จิ  มี ส ว นป ร ะกอบขอ งซี แ ซนทิ น
(zeaxanthin) ซึ่งมีประโยชนในการปองกันการ
เกิดตอกระจก และจอประสาทตาเสื่อม (mascula) 
แคโรทีน (carotene) ซึ่งมีผลตอระบบความจํา จึง
นํ ามาใช ในการปองกันโรคความจํ า เสื่ อม 
(Alzheimer’s disease) พอลิแซคคาไรด (polysac-
charide) (ประมาณ รอยละ 40) เปนสวนประกอบ
สําคัญที่ชวยในการตานความชรา และมีสวนชวย
ในการกระตุนระบบภู มิคุมกันของร างกาย 
นอกจากนี้ยังมีโมเลกุลขนาดเล็ก เชน เบทาอีน
(betaein) เซเรโบไซด (cerebosides) ซิโตสเต-
อรอล (sitosterol) พารา คูมาริก ( p –coumaric) 
และ วิตามินอีกหลายชนิด (Amagase et al., 2009)  
จากรายงานการวิจัยในสัตวทดลองพบวาชวย
ยับย้ังการเจริญของเซลลมะเร็ง  และเพิ่มการ
ควบคุมระดับกลูโคสในกระแสเลือด ปองกัน
อาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นในโรคเบาหวาน 
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การวิจัยทางคลินิกแบบสุมสองชั้น (randomized 
double-blind  placebo-controlled trial) พบวาการ
ดื่มน้ําโกจิทุกวันเปนเวลา 14 วัน ชวยเพิ่มการ
ทํางานของระบบประสาทและระบบทางเดิน
อาหารอยางมีนัยสําคัญ 

Ho และคณะ ( 2010) พบวาการสะสม
ของสารที่เกิดขึ้นในสภาวะ oxidative stress ทํา
ใหเกิดกระบวนการเสื่อมถอยภายในรางกาย 
จากการทดลองในการชักนําใหเกิดความชรา
โดย ดี-แกแลคโทส (D-galactose aging model) 
ในสัตวทดลอง พบวาสารสกัดพอลิแซคคารไรด 
ของโกจิ ชวยลดระดับ serum advanced 
glycolation-end products (AGE) ฟนฟู ระบบ
ประสาท ฟนฟูความจํา และเพิ่มระดับ ซุปเปอร
ออกไซด ดิสมิวเทส (superoxide dismutase, SOD) 
ในเม็ดเลือดแดง  โกจิจึงสามารถปกปองเซลล
จากสารอนุมูลอิสระ สภาวะน้ําตาลในเลือดสูง 
(hyperglycemia) และ สภาวะไขมันในเลือดสูง 
(hyperlipidemia) ไดและชวยยืดอายุ Drosophila 
melanogaster (Fruit-fly) อยางมีนัยสําคัญ (Ho 
et al., 2010)  Dai และคณะ (1994) ไดรายงาน
ผลการวิจัยในคนที่รับประทาน L. barbarum ใน
ปริมาณ 500 มิลลิกรัม เปนเวลา 10 วัน พบวามี
ระดับไตรกลีเซอไรดในพลาสมาลดลง ในขณะ
ที่พบระดับของ cAMP และ SOD เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ (Dai et al., 1994)  จากการศึกษาทาง
คลินิกแบบสุมสองชั้น ในชาวจีนที่มีสุขภาพดี
อายุระหวาง 55-72 ป 50 คนเปนเวลา 30 วัน  
พบวาเพิ่มความสามารถในการทํางานของสาร
ตานอนุมูลอิสระในรางกายอยางมีนัยสําคัญ 
ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะใชโกจิ ในการ

ปองกันรักษาโรคที่ เกี่ ยวของกับความชรา 
เนื่องจากโกจิ สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
โรคเหลานั้นได 

 

โสม (Ginseng)  
โสมเปนสมุนไพรที่รู จักกันดีอยาง

แพรหลายในการตานความชรา ประกอบดวย
สารสําคัญคือ จินเซโนไซด (ginsenosides) ชวย
ปรับสมดุลภายในรางกาย  ตานความเครียด 
ความเจ็บปวด ลดความวิตกกังวล และความ
ออนลาของรางกาย โสมทําหนาที่ปองการการ
เสื่อมของระบบประสาท โดยทําหนาที่เปนสาร
ตานอนุมูลอิสระ ลดการทํางานของเอนไซม
แคสเพส-3 (caspase-3) กดการทํางานของ
เอนไซมสเตรสไคเนส (stress kinase) เพิ่มโอกาส
รอดของเซลล โดยผานการเพิ่ม เอ็นจีเอฟ (NGF) 
การแสดงออกของ เอ็ มอาร เ อ็น เอ  (mRNA 
express) ยับย้ัง ตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ (NMDA 
receptor) (Chang et al., 2008)  ทําใหโสมรูจัก
อยางแพรหลายวาเปนสมุนไพรตานความชรา 
งานวิจัยจํานวนมากแสดงให เ ห็นวาโสมมี
ประสิทธิภาพยับยั้งการเปลี่ยนแปลงในระดับ
เซลลของโรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease) 
โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease) และ
โรคฮันติงตัน (Huntington’s disease) จาก
การศึกษาทางคลินิกของสารสกัดโสมตอโรคอัล-
ไซเมอร แบบสุมและมีกลุมควบคุม (open label 
trial) ในประเทศเกาหลีใต พบวาผูปวยโรค
ความจําเสื่อมอัลไซเมอร ที่รับประทานโสมแดง
ในขนาดสูง (9 กรัมตอวัน) เปนเวลา 12 สัปดาห 
มีอาการดีขึ้น และมีคะแนน MMSE และ ADAS 



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (1): 2555                        26 

สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (Ho et al., 
2010)   

 

เรสเวอราทรอล (Resveratrol)  
เรสเวอราทรอล  เปนสารตานอนุมูล

อิสระในกลุมของพอลิฟนอล (polyphenols) ที่
เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ พบปริมาณมากในไวน
แดง ดวยคุณสมบัติการตานความชราที่โดดเดน 
ทําใหเรสเวอราทรอล ไดรับความสนใจเปนอยาง
มาก นอกจากนี้ยังสามารถพบเรสเวอราทอลไดใน
ผลไมตระกูลเบอรีบางชนิด และบางสวนของพืช
ตระกูลถั่ว สําหรับ ทรานสเรสเวอราทอล (trans-
resveratrol)จ ะมี ค ว า มค งตั ว แ ล ะ ให ผ ลท า ง

ชีววิทยา เมื่อเปรียบเทียบกับซีสเรสเวอราทอล 
(cis-resvegratrol) (Baxter, 2008) (ภาพที่ 1) เรส-
เวอราทรอลทําหนาที่เหมือนตัวกระตุนเซอทูริน 
(sirturin) ซึ่งเปนกลไกที่ชวยตานความชรา เปน
ตัวยับยั้งท่ีแรงของปฏิกิริยา NADPH- และ อะดีโน-
ซีน 5- ไดฟอสเฟต (adenosine 5-diphosphate, 
ADP)- ไอรออน (I)ลิพิดเปอรออกซิเดส (Fe+ lipid 
peroxidase) และ ปฏิกิริยาลิพิดเปอรออกซิเดชัน
(lipid peroxidation) ที่เกิดจากการเหนี่ยวนําของ
แสงอัลตราไวโอเลต สามารถกําจัดสารอนุมูลอิสระ
(2 ,2-azobis-(2-amidino propene)-dihydrochloride 
peroxylradi- radicles) ได  (Kaeberlein, 2010)   

 

 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 1  (1) trans-resveratrol และ (2) cis-resveratrol  

   ที่มา: Baxter, 2008 
 

 จากรายงานการศึกษาทางคลินิกพบวาผู
ที่ดื่มไวนแดงรวมกับอาหารตามปกติจะชวยลด
ระดับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในระดับที่
ม ากกว าผู ที่ รับประทานผักหรือผลไม ซ่ึ ง
ประกอบดวยสารตานอนุมูลอิสระในปริมาณ
มาก (Kaeberlein, 2010) นอกจากนี้เรสเวอรา
ทรอลมีบทบาทเกี่ ยวของกับกลไกการสง
สัญญาณในเซลลที่ถูกกระตุนดวยรังสียูวี และ
ยับยั้งการแบงตัวของเซลลในหนูทดลองที่
สัมผัสกับรังสียูวีบี (UV-B) เมื่อศึกษาใชกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนสามารถยืนยันไดวา เรส
เวอราทรอล สามารถปองกันการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสรางของผิวหนังเนื่องมาจากรังสี
อัลตราไวโอเลตได (Baxter, 2008)  
 

ชา (Tea) 
ตนชา (Camellia sinensis) เปนพืชใน

ตระกลูคาเมลเลีย (Camellia) มีลักษณะเปนพุม 
ใบเขียวมีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยูในประเทศจีน (Liao 
et al., 2001) เจรญิเติบโตในแถบที่มสีภาพ

    (1)                                 (2) 
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ภูมิประเทศเปนพื้นที่สูง อากาศเย็น สามารถขึ้น
ไดดีในเขตอบอุนและมีฝน ใบชาไดมาจากสวน
ใบของตนซึ่งอยูสวนบนสุดของตนหรือใบออน 
กลาวคือ ชาที่มีคุณภาพดีนั้นตองผลิตจากใบ
ออน (ยอดบนสุด) และอีก 2ใบถัดไป ใบชา
ประกอบดวยสารประกอบในกลุมพอลิฟนอล 
(polyphenol) ซ่ึงมีอยูประมาณหนึ่งในสามสวน
ของน้ําหนักแหง รวมกับเอ็นไซมพอลิฟนอลออก
ซิเดส (polyphenol oxidase) (Lockwood, 2007) 

ชาแบงออกเปน 3 ชนิดหลัก ๆ คือ ชา
ดํา ชาเขียว และชาอูหลง ชาทุกชนิดไดมาจาก
ตนชาชนิด เดียวกัน  แตกตางกัน เนื่ องจาก
กระบวนการผลิตและการหมักใบชา โดยการ
ผลิตชาเขียว  (green tea) เปนชาที่ไมผาน
กระบวนการหมัก การผลิตเริ่มจากนําใบชาสด
มาผานความรอน (heating) หรืออบดวยไอน้ํา 
(steaming) เพื่อยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมพอ
ลิฟนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase) จึงไม
สามารถเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน และพอลิเมอ-
ไรเซชัน (polymerization) ของพอลิฟนอลที่อยูใน
ใบชาได  สีชาจะมีสี เขียวถึง เขียวอมเหลีอง
กระบวนการผลิตชาดํา เปนชาที่ผานกระบวนการ
หมักอยางสมบูรณ ใบชาจะถูกผึ่ง ซ่ึงการผึ่งนี้เปน
กระบวนการหมักเพื่อทําใหเกิดการหลั่งของ
เอ็นไซมพอลิฟนอล  ออกซิ เดสและทําให
เอ็นไซมเกิดปฏิกิริยากับพอลิฟนอลไดเต็มที่ โดย
คาเทชินซึ่งเปนสารพอลิฟนอลตัวหนึ่งจะถูกออก
ซิไดส เกิดเปนสารประกอบกลุมทีอาฟลาวิน 
(theaflavins) และ ทีอารูบีจิน   (thearubigins) 
(ภาพที่ 2) ทําใหชามีสีน้ําตาลแดง หลังจากนั้น 
60-90 นาที จึงนําไปทําใหแหงโดยการอบใน

ตูอบ (hot air) สําหรับการผลิตชาอูหลง จะมี
กระบวนการคลายกับชาดํา แตจะถูกหมักเพียง
บางสวนเทานั้น โดยใชเวลาประมาณ  20-40 
นาที และนําไปอบใหแหง  

พอลิฟนอลหรือโปรพอลิแอนโทไซยา-
นิดีน (proanthocyanidins) ซึ่งประกอบดวยคาเท-
ซีน (catechins) เควอเซทิน (quercetin) ไมริซีทีน 
(myricetin) และแคมเฟอรอล (kaempferol) พบ
อยูประมาณรอยละ 30-42 ของน้ําหนักใบชาแหง 
(รูปที่ 3) โดยจะพบคาเทชินอยูมากที่สุด (รอยละ 
50-80 ของสารกลุมพอลิฟนอล) คาเทชินที่พบใน
ชามีอยู 4 ตัวหลัก ๆ ไดแก (-)-epigallocatechin-3-
gallate (EGCG), (-)-epicatechin-3-gallate (ECG), 
(-)-epigallocatechin (EGC) และ (-)-epicatechin 
(EC) ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 59, 13.6, 19 และ 
6.4 ของคาเทชีนทั้งหมด ตามลําดับ  (Lopez-
Alarcon et al., 2009)  (ภาพที่ 4) มีการรายงานวา
ชาเขียว 1 ถวย (ซึ่งมีชาเขียว 2.5 กรัม ในน้ํา 200 
มิลลิลิตร) ประกอบไปดวย EGCG 90 มิลลิกรัม 
EGC 65 มิลลิกรัม ECG และ EC อยางละ 20 
มิลลิกรัม นอกจากนี้ในชาชนิดตาง ๆ ยังมี
สารประกอบอื่นๆ เชน คาเฟอีน (caffeine) กรด
แกลลิค (gallic acid) แอล-ทีเอนิน (L-theanine)  
ทีอาฟลาวิน (theaflavin) ทีอารูบีจิน (thearubi-
gins) แรธาตุ (mineral) และวิตามิน (vitamin)  

การศึกษาสารสําคัญในชาที่มีฤทธิ์ทาง
ชีววิทยาในดานตาง ๆ ไดมีการวิจัยเปนจํานวน
มาก เชน ตานการกลายพันธุ (antimutagenic) 
ตานมะเร็ง   (anticarcinogenic) ตานปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน(antioxidation) ลดความดัน (antihy-
pertensive effect) ควบคุมน้ําหนัก (body weight 
control) ตานแบคทีเรียและไวรัส (antibacterial 
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and antivirasic activity) ปองกันรังสีอัลตราไว-
โอเลต (solar ultraviolet protection) เพิ่มความ
หนาแนนของมวลกระดูก (bone mineral density 

increase) ตานการเกิดเนื้อเย่ือพังผืด (anti-fibrotic 
property) และปองกันระบบประสาท (neuropro-
tective power) เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
                                                                                            

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

(-)-epicatechin (EC)                         (-)-epigallocatechin (EGC) 

 (-)-epicatechin-3-gallate (ECG)             (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) 

               Kaempferol                                                         quercetin 

            Catechins                                                        myricetin 

ภาพที่ 2 โครงสรางของ catechins, quercetin, myricetin และ kaempferol 
ที่มา: Lopez-Alarcon et al., 2009 

ภาพที่ 3 โครงสรางของ (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG),  
(-)-epicatechin-3-gallate (ECG), (-)-epigallocatechin (EGC) และ  
(-)-epicatechin (EC) 
ที่มา : (Lopez-Alarcon et al., 2009) 
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 ชาเขียวมีฤทธิ์ตานสารอนุมูลอิสระ
มากกวาชาอูหลงและชาดํา (Langley-Evans et 
al., 2005) การวัดคาการตานสารอนุมูลอิสระ 
(radical scavenging activities) ของคาเทซีนทํา
ไดโดยวิธี electron spin resonance (ESR) พบวา 
EGCG เปนสารตานอนุมูลอิสระที่แรงที่สุด 
ในขณะที่ EGC และ EGC เปนสารตานอนุมูล
อิสระที่แรงกวา EC (Liao et al., 2001)  
การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยเทคนิค 
TEAC, ATBS และ DPPH ในสารคาเทซีน 
พบวา EGCG ใหผลการตานอนุมูลอิสระได
เทียบเทากับ ECG และมากกวา EGC และ EC 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังพบวาสารในกลุมคาเท-
ซีนยังใหผลตานอนุมูลอิสระมากกวาในวิตามิน 
E และ C (Higdon Frei, 2003) คาเทซีนยังมีผล
เพิ่มความสามารถในการทํางานของเอ็นไซมที่
เกี่ยวของกับการตานอนุมูลอิสระ (antioxidant 
enzymes) เ ชน  กลูตาไทโอนเพอร ออกซิ เดส 
(glutathione peroxidase, GPX)แคทาเลส (catalase) 
และ ซุปเปอรออกไซด ดิสมิวเทส ซึ่งมีผลตอการ
ยับย้ังการเกิด มะเร็งผิวหนังที่ถูกชักนําโดยรังสียูวี 
ในหนูทดลองอีกดวย  (Hsu, 2005) พอลิฟนอลใน
ชาดํา (black tea polyphenol)  มีฤทธิ์ในการ
ตอตานการเกิดโรคผิวหนังอีริทีมาที่ถูกชักนํา
โดยรังสียูวีบี  ทําใหเกิดผิวหนังอักเสบทั้งในหนู
และในคนได นอกจากนี้ EGCG และ ECG ยัง

ยับยั้งการทํางานของเอนไซม 5α-reductase ที่
บริเวณผิวหนัง ซ่ึงทําหนาที่เปลี่ยนเทสโทสเตอ-
โรน (testosterone) ใหเปน5-แอลฟาไดไฮโดร-

เ ท ส โทส เ ต อ โ รน (5α-dihydrotestosterone, 
DHT) ซ่ึงเปนสาเหตุกอใหเกิดโรคทางผิวหนัง 

เชน การเกิดสิว เมื่อเอ็นไซมถูกยับยั้งทําใหลด
การสราง 5-แอลฟาไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน
ลง (Langley-Evans, 2005) จากการศึกษาในผูที่
สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ พบวาภาวะการเกิด 
oxidative DNA damage, lipid peroxidation และ 
free radical generation ลดลงหลังจากดื่มชาเขียว 
6 ถวยตอวันติดตอกันเปนเวลา 1 สัปดาห (Klaunig 
et al., 1999) นอกจากนั้นการศึกษาในมนุษย 
โดยการใหดื่มชาเขียวและรับประทานสารสกัด
ชาเขียวเม็ดติดตอกันเปนเวลา 1-4 สัปดาหพบวา
ภาวะการเกิดออกซิเด-ทีฟสเตรส (oxidative 
stress) ลดลง (McKay, 2002) ดังนั้นจึงยืนยันได
ว าสารพอลิฟนอลในชาสามารถยับยั้ งการ
เกิดปฏิกิริยาที่ทําลายสารองคประกอบสําคัญ
ภายในรายกาย เชน ไขมัน โปรตีนและดีเอ็นเอ 
เปนตน 
 

คามู คามู (Camu-camu fruit) 
คามู คามู (Myrciaria dubia) มีลักษณะ

เปนไมพุม มีกลิ่นหอม อายุสั้น ผลกลมมีสีสมอม
แดงคลายลูกเบอรี่ เสนผานศูนยกลางประมาณ 2.5 
เซนติเมตร มีรสเปรี้ยว มีถิ่นกําเนิดในปาฝนอเม
ซอนของประเทศโคลัมเบีย เวเนซูเอลา เปรูและ
บ ร า ซิ ล  ซึ่ ง เ ป น พื ช ใ น ต ร ะ กู ล  Myrtaceae 
(Myrtaceae family) ผลคามู คามู เปนแหลงรวม
สารสําคัญที่มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ คือ 
วิตามินซี สารประกอบฟนอล    (phenolic 
compound) และ  แคโรทีนอยด (carotenoid) 
นอกจากนั้นยังมีสารสําคัญอื่น ๆ เชน กรดอะมิ
โน กรดอินทรีย กรดไขมันและแรธาตุตาง ๆ 
เปนตน โดยวิตามินซีในผลคามู คามู มีปริมาณ
สูง 9-50 กรัมตอกิโลกรัม ซ่ึงการเพาะปลูกคามู 
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คามูที่ใหผลผลิตซึ่งมีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด
พบในประเทศบราซิล (Justi, 2000) นอกจากนี้
ยังพบสารประกอบฟนอล แคโรทีนอยดและ
สารประกอบที่ระเหยไดงาย (Gorinstein et al., 
2011) จากงานวิจัยพบวาคามู คามูมีปริมาณ
วิตามินซีสูงถึง 1,882 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม เมื่อ
เทียบกับอะเซอโรลา (acerola) ซ่ึงเปนผลไมที่
ใหวิตามินสูงใกลเคียงกัน คือ 1,357 มิลลิกรัมตอ 
100 กรัม การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในผล
คามู คามูทําไดโดยการใชวิธีตาง ๆ เชน FRAP, 
ABTS, DPPH, ORAC, β-carotene และlinoleic 
acid bleaching (Genoves et al., 2008) นอกจากนี้
ไดมีการวิจัยในมนุษยเพื่อศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระและฤทธิ์ตานการอักเสบของผลคามู คามู 
เทียบกับวิตามินซีเม็ด โดยทําการทดลองใน
ผูชายท่ีสูบบุหรี่จํานวน 20 คน แบงกลุมละ 10 
คน โดยกลุมที่หนึ่งใหดื่มน้ําผลไมคามู คามู ซ่ึง
มีปริมาณวิตามินซี เทียบเทากับ 1,050 มิลลิกรัม
ของวิตามินซี  และอีกกลุมใหรับประทาน
วิตามินซีชนิดเม็ด ที่มีปริมาณเทากันกับกลุม
แรก พบวาผลคามู คามูแสดงฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระและการอักเสบไดสูงกวาเมื่อเทียบกับ
วิตามินซีชนิดเม็ด (Goncalves et al., 2010) 

 

ฟลาโวนอยด: เจนิสเทอีน ไซลิมาริน และ 
เควอเซทิน 

ฟลาโวนอยด เปนสารสี เหลืองตาม
ธรรมชาติพบมากในพืช มีคุณสมบัติในการ
ปกปองการทําลายจากอนุมูลอิสระตางๆเชน 
รังสียูวี ควันบุหรี่ และ มลพิษทางอากาศ เปนตน 
เนื่องจากมนุษยไมสามารถสรางสารชนิดนี้ได 

จึงตองไดรับฟลาโวนอยดจากอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารตางๆ  ซ่ึงสารชนิดนี้
สามารถพบไดหลากหลายทั้งในพืชผัก ผลไม 
และเครื่องดื่ม จัดวาเปนสารที่ไมใหพลังงานที่มี
ปริมาณมากในมื้ออาหารของมนุษย ฟลาโวนอยด
มีปริมาณของ หมูฟนอลิกไฮตรอกซิล (phenolic 
hydroxyl) จํ านวนมากเปนสวนประกอบใน
โครงสรางทางเคมี และ หมูฟนอลิกไฮตรอกซิล นี้
เองที่สามารถเขาจับเหล็กหรือโลหะกลุมทราน-
สิชัน (transition metal) ไดเปนอยางดี  จึงทํา
ใหฟลาโวนอยดมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูล
อิสระที่ดี ดังนั้นจึงมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับ
บทบาทของฟลาโวนอยดในการปองกันความ
เสื่อมของรางกายจากการทําลายโดยอนุมูล
อิสระ (Inoue et al., 2008) ซ่ึงเกี่ยวของกับโรค
ตางๆ เชน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือด
แดงแข็งตัว (atheroscolosis) และ โรคมะเร็ง 
(Procházková et al., 2011) เปนตน ฟาโวนอยด
สามารถแบงตามโครงสรางทางเคมีได 4  กลุมคือ 
1) flavanol เชน catechin 2) flavonol เชน quercetin 
3) flavones เชน diosmetin 4) anthocyanidins 
ปจจุบันพบวามีฟลาโวนอยดมากกวา 5,000 ชนิด
ซึ่ งมีหลายชนิดที่ มีการนํ ามาศึกษาในเรื่ อ ง
คุณสมบัติการปองกันรังสีอัลตราไวโอเลต เชน 
เจนิสเทอีน ไซลิมาริน และ  เควอเซทิน   

 

เจนิสเทอีน  
เจนิสเทอีน เปนไอโซฟลาโวนอยด ที่

พบในเมล็ดถั่วเหลือง (Glycine max) มีคุณสมบัติ
ในการตานอนุมูลอิสระที่ดี  สามารถยับยั้ ง
เอนไซมไทโรซีนไคเนส  และ มีคุณสมบัติใน
การเปนไฟโทเอสโตรเจน มีการศึกษาวา เจนิส-
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เทอีน สามารถปองกันรังสียูวีเอ (UV-A) และ 
รังสียูวีบี (UV-B) ลดการเกิดมะเร็งผิวหนัง และ 
ความเสื่อมชราของผิวหนัง (Birt et al., 2001) 
การศึกษาในสัตวทดลองที่มีการสัมผัสกับรังสี
อัลตราไวโอเลต พบวาการให เจนิสเทอีน โดย
วิธีการทาสามารถลดการอักเสบและปองกัน
สัตวทดลองจากการกดภูมิตานทานที่กระตุน
โดยรังสีอัลตราไวโอเลต (Wei et al., 2003)  

จากการศึกษาในหญิงชรา 63 คน โดยให
ทาครีมถั่วเหลืองวันละ 2 ครั้งเปนเวลา 12 สัปดาห
เและประเมินผลเปนระยะเปรียบเทียบกับกลุมที่
ใชครีมธรรมดา โดยวิธีการประเมินทางคลินิก 
การเปรียบเทียบสีผิว การประเมินจากภาพถาย 
และใหผูปวยประเมินตนเอง  เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบวาทั้ง 2 กลุมก็มีผลการรักษาที่ดีขึ้นแต
กลุมที่ใชครีมถั่วเหลืองใหผลดีกวาทั้งในเรื่อง
ของการลดรอยดางดํา ความหมองคลํา ริ้วรอย
บางๆ และสภาพผิวโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ 
(Brand et al., 2008) นอกจากนั้น เจนิสเทอีน ยัง
ถู กนํ า ไปศึ กษ า เพื่ อ รั กษ า โ รคต า งๆ เ ช น 
โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็งเตานม เปน
ตน  

 

 ไซลิมาริน  
ไซลิมาริน เปนฟลาโวนอยดที่พบใน

เมล็ดของ มิลค ทริสเทิล (milk thistle, Silybum 
marianum) จัดอยูในตระกูล Aster เชนเดียวกับ 
เดซี ทริสเทิล (daisies  thistle) และ อารทิโชค
(artichokes)  ไซลิมาริน ประกอบดวย ฟลาโว
นอยด 3 ชนิดคือ ไซลิบินิน(silibinin) ไซลิไดเอ-
นิน (silidianin) และ ไซลิครีสติน(silicristin) ซึ่ง 
ไซลิบินิน เปนสารที่มีปริมาณมากและมีการศึกษา

อยางกวางขวาง จากการศึกษากลไกการออกฤทธิ์
ป อ ง กั น ม ะ เ ร็ ง ผิ ว หนั ง ข อ ง ไ ซ ลิ บิ นิ น ใ น
สัตวทดลอง พบวา ไซลิบินิน มีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ มีฤทธิ์ในการตานการอักเสบ ไซลิบินิน ยัง
สามารถควบคุมการสงสัญญาณเกี่ยวกับการแบง
เซลล การอยูรอดของเซลล และยังสามารถ
ควบคุมโมเลกุลอ่ืนในวงจรชีวิตของเซลล ทําให
เกิดผลในการปองกันการเกิดมะเร็งผิวหนังและ
มีการซอมแซมผิวหนังที่ถูกทําลายโดยรังสียูวีเอ 
(UV-A) และ รังสียูวีบี (UV-B) (Wallo et al., 
2004)  มีการศึกษาเพิ่มเติมวาเมื่อใชในรูปแบบ
ทาสามารถลดการเกิดมะเร็งผิวหนังจากรังสียูวีบี 
(UV-B) ในหนูทดลองไดถึงรอยละ 92 และ
สามารถปองกันอาการไหมผิวหนังหนูทดลอง
ได (Rana et al., 2005) นอกจากนั้น silibinin ยัง
สามารถปองกันการทําลายสารพันธุกรรม 
(DNA damage) และลดอัตราการตายจากรังสี
แกมมาในสัตวทดลองได (Katiyar et al., 2005) 
ซ่ึงอาจจะมีการพัฒนาเปนสารปองกันรังสีเมื่อมี
ก ารรั กษาโรงมะ เร็ งด วยวิ ธี ก ารฉายแสง 
(radiation therapy) เพื่อปองกันเนื้อเยื่อปกติที่
ไมไดเปนมะเร็งไมไหไดรับอันตรายจากรังสี 

เนื่องจากคุณสมบัติดังกลาว ไซลิมาริน 
จึงถูกนํามาใชในเครื่องสําอางราคาแพงเพื่อ
ปองกันความเสื่อมของผิวหนังจากการทําลาย
โดยอนุมูลอิสระและรังสียูวี เชน ผลิตภัณฑ 
RosaCure® เปนครีมที่มีสวนผสมของ ไซลิมา-
ริน ซ่ึงทางบริษัทอางวาใชเพื่อลดอาการอักเสบ
แดงของผิวหนาที่แพงาย ใหความสบายผิว และ
ปรับสีผิวใหเรียบเสมอกัน นอกจากนั้นยังพบวา
เปนสวนประกอบของลิปสติกซึ่งอางวาสามารถ
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ปองกันริมฝปากหมองคล้ําจากวัยที่เพิ่มมากขึ้น
และใหความชุมชื้นสบายริมฝปาก (Prabha et 
al., 2010) เปนตน 

 

เควอเซทิน   
เควอเซทิน  เปนฟลาโวนอยดที่ชอบ

ไขมันพบไดในพืชผักและผลไมหลายชนิด มี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดี จึงทําใหมีการนํามา
ศึกษาในการปองกันการทําลายผิวหนังโดย
รังสีอัลตราไวโอเวต เพื่อชะลอการเสื่อมของ
ผิวหนัง นอกจากนั้นยังเปนสารธรรมชาติที่
นาสนใจในการนําไปใชในการปองกันมะเร็ง
เนื่องจากคุณสมบัติตางๆเชน ตานการกลายพันธุ 
(anti-mutagenic) ตานการแบงเซลล (antiproli-
ferative) รวมถึงยังมีบทบาทในการควบคุมการ
สงสัญญาณในเซลล ควบคุมวงจรชีวิตของเซลล 
และ  การตายของเซลลแบบอะพอพโทซิส 
(apoptosis) ในสัตวทดลองและหลอดทดลอง 
(Murakami et al., 2008) 
 เควอเซทิน ที่อยูในรูปแบบสําหรับทา
ภายนอกสามารถยับยั้งการทําลายจากอนุมูล
อิสระที่ถูกกระตุนโดยรังสียูวีบี (UV-B) โดยมี
การเพิ่มการทํางานของเอนไซม ไมอีโลเพอร-
ออกซิเดส  (myeloperoxidase)  เพิ่มการลดลง 
กลูตาไทโอน  (glutathione) และ เพิ่มการหลั่ง
เอนไซมโพรทีเนส (proteinase) ในหนูทดลอง 
(Moskaug et al., 2004) นอกจากนั้น เควอเซทิน  

ยังสามารถยับยั้งการทําลายผิวหนังโดยรังสี
อัลตราไวโอเลต โดยยับยั้งการกระตุน  NF-kB 
และ  ยั บ ยั้ ง ก า รสร า งส า รที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ใน
กระบวนการอักเสบ ซ่ึง  NF-kB  นั้นมีความ
เกี่ยวของกับโรคหลายโรคที่เกี่ยวของกับการ

อักเสบของมนุษยเชนโรครูมาตอยด โรคขอ
อักเสบ โรคหอบหืด  ภาวะหลอดเลือดแดง
แข็งตัว เปนตน (Antonio et al., 2006) และการ
ที่ NF-kB ถูกกระตุนอาจมีความเกี่ยวของกับการ
เกิดมะเร็ง ดังนั้นจากคุณสมบัติที่สมารถยับยั้ง 
NF-kB ของ เควอเซทิน  จึงอาจจะมีประโยชน
ในการปองกันมะเร็งผิวหนังที่ เกิดจากรังสี
อัลตราไวโอเลต และโรคอื่นๆได 
 เนื่องจากขอดีในการปกปองผิวหนัง
จากรังสียูวีของ เควอเซทิน จึงไดมีการศึกษา
พัฒนาสูตรตํารับไมโครอิมัลชันชนิดน้ําใน
น้ํามัน (w/o microemulsion) ทั้งในรูปแบบยาทา
และแผนแปะผิวหนังเพื่อที่จะชวยในการนําสง 
เควอเซทิน  สูเซลลผิวหนังไดดีขึ้น ทําใหเพิ่ม
การซึมผานลงสูผิวหนังในชั้นสตราตรัมคอร-
เนียม (stratum corneum) ช้ันหนังกําพรา 
(epidermis) และชั้นหนังแท (dermis) และโดย
ไมกอความระคายเคืองแกผิวหนัง (Fabiana et 
al., 2011) 
 

บทสรุป 
 การใชโภชนเภสัชและสมุนไพรเปน
วิธีการหนึ่งที่นิยมกันในปจจุบันเพื่อตานความ
ชรา โดยจะเห็นไดจากในทองตลาดเต็มไปดวย
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการตานชรา การบํารุง
รางกายผิวพรรณใหดูออนกวาวัย โดยอาจเปน
ผลิตภัณฑที่ใชรับประทานเสริมอาหารหรือ
ผลิตภัณฑที่ใชภายนอกเชนครีมบํารุง เปนที่
ยอมรับกันวาวิตตามินบางตัวเปนสารอาหารที่
จําเปนในการทํางานของรางกายถาขาดอาจ
กอใหเกิดโรค แตการรับประทานวิตตามินหรือ
อาหารเสริมตางๆในปริมาณมากเพื่อหวังผลใน
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การบํารุงผิวพรรณ ชะลอวัยยังเปนที่ถกเถียง
เนื่องจากยังไมมีผลงานวิจัยที่นาเชื่อถือมายืนยัน 
ดังนั้นผูบริ โภคควรพิจารณาใหรอบคอบ
ระหวางประโยชนที่ไดและราคากอนตัดสินใจ
เลือกหามาบริโภค 
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