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ผลเบอรรีต่ ่างๆป้ องกันมะเร็งและดูแลสมอง
พืชต่างๆเปรี ยบเสมือนร้ านยาธรรมชาติ ที่มีสารต่างๆหลายชนิด ทังอร่
้ อย มี
ประโยชน์ และช่วยป้องกัน ตลอดจนรักษาโรคต่างๆ เราสามารถซื ้อหามาบริโภคได้ โดยไม่ต้องมี
ใบสัง่ ของแพทย์ และที่สาคัญคือสารเหล่านี ้หลายชนิดมีอยูเ่ ฉพาะในธรรมชาติเท่านัน้ เรายังไม่
สามารถสังเคราะห์ได้
ในบทความฉบับนี ้ เราจะมาสารวจว่า ผลเบอรรี่ ตา่ งๆที่เรารู้จกั เช่น สตรอเบ
อรรี ่ บลูเบอรรี ่ แบล็คเบอรรี ่ องุ่น มีคณ
ุ ค่าต่อสุขภาพอย่างไร โดยเฉพาะในด้ านการป้องกัน
โรคหัวใจ สมอง และ การป้องกันรักษามะเร็ง

ผลเบอรรีค่ อื รางวัลทีธ่ รรมชาติมอบให้กบั มนุษย์
โดยทัว่ ไปแล้ ว ผลเบอรรี่ จะมีแคลอรี่ ต่า แต่มีน ้าตาลสูง (กลูโคสและ ฟรุคโตส)
รวมทังมี
้ สารประเภท Phenolics ต่างๆในปริมาณมาก เช่น Anthocyanin, proanthocyanidins,
catechins, epicatechin, quercetin, myricetin, kaemferol, hydroxybenzoic acid,
hydroxycinnamic acid
สารประกอบเหล่านี ้มีคณ
ุ สมบัติต้านอนุมลู อิสระที่ทรงพลัง มีฤทธิต้านการอักเสบ
แบคทีเรี ย เชื ้อรา มะเร็ง รวมทังป้
้ องกันสมองด้ วย
นอกจากนี ้ ผลเบอรรี่ ยงั มีวิตามิน C และ folate รวมทังแร่
้ ธาตุหลายชนิดใน
ปริมาณมากกว่าผลไม้ ชนิดอื่นๆ สตรอเบอรรี ่เป็ นหนึง่ ในผลไม้ ที่มีวิตามิน C สูงมาก สูงกว่าบลู
เบอรรี่ 4 เท่า ส่วนราสเบอรรี ่แดง(Red Raspberry) มาเป็ นที่ 2
ปริมาณวิตามิน C ขึ ้นกับวิธีการปลูก สถานที่ปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา
รวมทังกระบวนการผลิ
้
ต เช่นเดียวกับปริมาณสารประกอบที่ทรงคุณค่าอื่นๆเช่น Flavonoids ต่างก็
ขึ ้นกับเงื่อนไขดังกล่าว เช่นกัน นอกจากนี ้ สภาพความสุกดิบก็มีผลต่อปริมาณสารประกอบด้ วย
เช่นผลบลูเบอรรี่ ดิบจะมีประมาณสาร Phenolics สูงกว่าผลสุก
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ในสมัยก่อน เราให้ ความสนใจกับผลเบอรรี่ เนื่องจากมีวิตามิน C สูง แต่ปัจจุบนั
การค้ นคว้ าได้ ก้าวหน้ าไปมาก เราจึงได้ ทราบและให้ ความสนใจกับคุณสมบัตทิ างโภชนาการของ
สารประเภท Phenolic
(Polyphenol) ในผลเบอรรี่ ที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพอย่างมาก อย่างไรก็ดี แต่ วิตามิน แร่ธาตุ
รวมทังสาร
้ Phenolics เหล่านันต้
้ องทางานร่วมกันจึงจะมีประโยชน์ในการป้องกันรักษาโรคอย่าง
เต็มที่

สาร Phenolics คือขุมพลังของผลเบอรรี่
สารประเภท Phenolics สามารถป้องกันรักษาโรค เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติตอ่ ต้ าน
การอักเสบและอนุมลู อิสระ นอกจากนัน้ สาร Phenolics ยังมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นๆที่ดีตอ่ สุขภาพ ได้ แก่


ลดการสลายตัวของไขมันที่เป็ นพิษ (Lipid peroxidation)



ปรับระดับภูมิค้ มุ กัน



ป้องกันการเกิดมะเร็ง



หยุดยังการเจริ
้
ญเติบโตและการกระจายของมะเร็ง



ป้องกันสมองจากผลของการบาดเจ็บและความชรา



มีปฏิกริยากับแบคทีเรี ยในลาไส้ ปกป้องลาไส้



รักษาระดับน ้าตาลในเลือด



ให้ พลังงาน



กาจัดแบคทีเรี ย ไวรัส และ Mycoplasma ที่เป็ นอันตราย

สารที่ได้ รับการศึกษามากที่สดุ ได้ แก่ Quercetin, kaemferol, myricetin, ellagic
acid, ellagitannin, caffeic acid, P-coumaric acid, anthocyanin, proanthocyanidin และ
catechin
บลูเบอรรี ่มีประโยชน์ในการต้ านอนุมลู อิสระสูงมาก เนื่องจากมีปริมาณ
Anthocyanin ซึง่ เป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระที่ทรงพลังที่สดุ

องค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อคุณสมบัตทิ างโภชนาการของเบอรรี่
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มีองค์ประกอบหลายประการที่มีผลต่อคุณสมบัตทิ างโภชนาการของเบอรรี่ เช่น


ความสุกหรื อดิบ



ความร้ อน สารที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพบางตัวจะสูญเสียไปเมื่อถูกความ
ร้ อน



กระบวนการผลิต เช่นบลูเบอรรี่ ที่ผลิตเป็ นน ้าผลไม้ จะสูญเสีย Ellargic
acid ไป 70-82 % และ Anthocyanin 67 % เช่นเดียวกับแบล็คเบอรรี่ ซึง่
จะสูญเสียสารที่เป็ นประโยชน์ไปมากจากการเก็บรักษาและกระบวนการ
ผลิต



บางกระบวนการก็สามารถเพิ่มความเข้ มข้ นของสารได้ เช่นการลวก (85
องศานาน 3 นาที) จะเพิ่มปริ มาณ Anthocyanin ในบลูเบอรรี่ ส่วนการ
แช่แข็งจะเพิ่มคุณสมบัติต้านอนุมลู อิสระได้ นาน 3 เดือน



วิธีการขยายพันธ์



แหล่งปลูก ปุ๋ ยที่ใช้ (ปุ๋ ยหมักดีที่สดุ )



ฤดูกาลที่ปลูก



สถานที่ (โรงเรื อน ครอบพลาสติคหรื อที่แจ้ ง pH ของดิน ไฮโดรโพนิค
ฯลฯ)

ปริมาณสารที่เป็ นประโยชน์จะแตกต่างกันมาก (บางครัง้ ถึง 25 เท่า) ขึ ้นอยู่กบั
องค์ประกอบต่างๆดังกล่าว

ผลเบอรรีก่ บั การป้ องกันรักษามะเร็ง
ผลเบอรรี่ มีสารหลายชนิดที่มีคณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกันการเกิดของมะเร็งในระยะต่างๆ
ทุกระยะ (ตังแต่
้ เริ่มต้ น จนถึงขยายตัว) นอกจากนี ้ ยังมีผลในการรักษามะเร็งด้ วย
กระบวนการสาคัญที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและขยายตัวของเซลล์มะเร็งคือการ
สร้ างเส้ นเลือดฝอยใหม่ (Angiogenesis) การหยุดยังกระบวนการนี
้
้จะทาให้ มะเร็งเติบโตช้ าลง
หรื อทาให้ เซลล์มะเร็งตายได้
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จากการทดลองในสัตว์ที่ได้ รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ พบว่าผลเบอรรี่
หลายชนิด (Blackberry, raspberry, blueberry, strawberry, cranberry) ล้ วนมีผลต่อป้องกัน
การเติบโตของมะเร็ง แต่
สตรอเบอรรี ่ กับ ราสปเบอรรี ่ดา ให้ ผลดีที่สดุ ราสปเบอรรี ่ดา ที่แช่แข็ง สามารถหยุดยังมะเร็
้
งของ
หลอดอาหาร (Esophagus) ในหนูทดลองได้ 30-60 % และที่นา่ ประทับใจคือ สามารถหยุดยัง้
มะเร็งของลาไส้ ใหญ่ได้ ถึง 80 % ปัจจุบนั นักวิจยั กาลังศึกษาผลที่เกิดในคนว่าจะเป็ นเช่นไร
ส่วนอีกการศึกษาหนึง่ พบว่า บลูเบอรรี ่ สามารถหยุดยังการเจริ
้
ญเติบโตและ
แพร่กระจายของมะเร็งผิวหนัง (Melanoma) ได้ และสารสาคัญที่ให้ คณ
ุ ลักษณะเช่นนี ้อาจจะเป็ น
Anthocyanin
Anthocyanin ในน ้าผลไม้ บลูเบอรรี ่ และ Black currant สามารถหยุดยังการ
้
เติบโตของมะเร็งรังไข่และปากมดลูกได้
มีการศึกษาผลเบอรรี่ หลายชนิด (Blueberry, strawberry, cranberry, bilberry,
elderberry, raspberry) พบว่าทุกชนิดสามารถยับยังการเติ
้
บโตและขยายตัวของมะเร็งได้ โดย
เฉพาะบลูเบอรรี ่ กับ Bilberry มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวสูงมาก
การอักเสบเรื อ้ รังของลาไส้ ใหญ่เป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดมะเร็ง พบว่า ราสป
เบอรรี ่แดง มีคณ
ุ สมบัตลิ ดการอักเสบและความเสียหายต่อลาไส้ ใหญ่ได้ ดีมาก โดยสามารถลดการ
ปลดปล่อยสารที่ก่อให้ เกิดการอักเสบและอนุมลู อิสระเช่น Nitric oxide อันเป็ นผลให้ เกิดมะเร็ง
รวมทังลดการผลิ
้
ตสารที่ก่อให้ เกิดการอักเสบอื่นๆโดยเซลล์ที่ทาหน้ าที่ปัดกวาด (Macrophage)

Ellagic acid : สารกาจัดมะเร็งทีส่ าคัญ
แม้ วา่ สารประเภท Flavonoids ในผลเบอรรี่ เช่น Anthocyanin, quercetin,
kaemferol และ myricetin จะสามารถยับยังมะเร็
้ งได้ แต่มีสารตัวหนึง่ ที่มีคณ
ุ สมบัติด้านนี ้ดีกว่า
ตัวอื่นๆ ได้ แก่ Ellagic acid
สารตัวนี ้พบมากใน สตรอเบอรรี ่ ราสปเบอรรี ่แดง และผลทับทิ ม เมื่อเราบริ โภค
ผลไม้ เหล่านี ้ Ellagic acid จะถูกย่อยสลายในลาไส้ โดยแบคทีเรี ยประเภทดี (probiotic bacteria)
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เกิดเป็ นสารที่เรี ยกว่า Urolithin A กับ Urolithin B สาร 2 ตัวนี ้ โดยเฉพาะตัวแรก เป็ นตัวทาลาย
เซลล์มะเร็ง ที่สาคัญ
การศึกษาพบว่าในสัตว์ทดลองที่ได้ รับน ้าทับทิ ม (มี Ellagic acid สูง) จะมีสาร 2
ตัวนี ้สะสมอยูท่ ี่ตอ่ มลูกหมากและลาไส้ ใหญ่ และ Ellagic acid มีฤทธิยบั ยังไม่
้ ให้ เกิดมะเร็งที่
อวัยวะทังสองนั
้
น้ รวมทังยั
้ บยังการขยายตั
้
วของมะเร็งด้ วย
นอกจากนี ้ Ellagic acid ยังสามารถหยุดยังมะเร็
้ งของเต้ านม เม็ดเลือดขาว
ต่อมน ้าเหลือง กะเพาะปัสสาวะ และตับด้ วย

เบอรรีเ่ ป็ นมิตรกับหัวใจ
สาหรับโรคเส้ นเลือดแข็ง (Atherosclerosis) โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเส้ น
ลือดในสมองแตกนัน้ พยาธิสภาพในระยะแรก คือการทางานที่ผิดปกติของเซลล์ผนังด้ านในของ
หลอดเลือด (Endothelial dysfunction) เซลล์เหล่านี ้ ทาหน้ าที่ควบคุมการขยายและหดตัวของ
หลอดเลือดเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของความดันและการอักเสบ เราอาจเรี ยกเซลล์เหล่านี ้
ว่าเป็ น “มันสมอง” ของหลอดเลือดก็ได้
พบว่า บลูเบอรรี ่ ทาให้ ของเซลล์ผนังหลอดเลือดด้ านในทาหน้ าที่ได้ ดี รวมทังท
้ า
ให้ ปฏิกริยาต่ออินซูลินดีขึ ้น ทังหมดนี
้
้ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจล้ มเหลวเฉียบพลัน
เบาหวาน และเส้ นเลือดในสมองแตก รวมทังเส้
้ นเลือดแข็ง ส่วน สตรอเบอรรี ่ cranberry, ทับทิ ม
ต่างก็มีคณ
ุ สมบัติที่ดีเช่นเดียวกัน
นอกจากนี ้ ยังพบว่าผลเบอรรี่ ที่สด หรื อแช่แช็ง สามารถลดไขมัน LDL การ
สลายตัวของไขมัน (Peroxidation) โคเลสเตอรอล รวมทังการย่
้
อยสลายที่ผิดปกติของไขมัน และ
น ้าตาลกลูโคส
ทัง้ หมดนี ค้ ื อการปกป้องหัวใจจากอันตรายต่างๆซึ่งไม่มียาใดๆจะทาได้เช่นนี ้
มีการศึกษาหนึง่ ที่ทาในสตรี วยั หมดประจาเดือนที่มีความดันโลหิตสูงจานวน 48
คน โดยให้ น ้าสกัด บลูเบอรรี ่ แช่แข็ง พบว่าความดันโลหิตทัง้ Systolic และ Diastolic ลดลงอย่าง
มีนยั สาคัญภายใน 8 อาทิตย์
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นอกจากนี ้ พบว่า บลูเบอรรี ่ สามารถลดการอักเสบและความดันโลหิตสูง
โดยเฉพาะในโรคอ้ วน ในคนเหล่านี ้ เซลล์ไขมันภายในช่องท้ องมักมีการอักเสบและปลดปล่อยสาร
Cytokinase ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ ความดันโลหิตขึ ้นสูง
อันตรายอย่างหนึง่ ของการเกิดโรคหัวใจล้ มเหลวเฉียบพลันคือ
(1) ความเสียหายต่อเซลล์ของหัวใจ อันเนื่องจาก Adrenaline ที่หลัง่ ออกมามาก
ในขณะนัน้ พบว่าสาร 5 ชนิดที่มีอยูใ่ น บลูเบอรรี ่ สามารถป้องกันความเสียหายต่อหัวใจได้ อย่างมี
นัยสาคัญ
(2) หัวใจโต พบว่าในหนูทดลองที่ได้ รับน ้าสกัด บลูเบอรรี ่ เป็ นเวลา 12 เดือน
สามารถป้องกันผนังหัวใจไม่ให้ บางลง รวมทังท
้ าให้ กล้ ามเนื ้อหัวใจหนาขึ ้นด้ วย
(3) หัวใจเต้ นไม่เป็ นจังหวะ หัวใจเต้ นพริว้ เต้ นเร็ ว เหล่านี ้ พบว่า Ellargic acid
ซึง่ มีปริมาณมากใน ผลทับทิ ม รวมทัง้ ราสเบอรรี ่แดง สามารถลดอาการหัวใจเต้ นไม่เป็ นจังหวะ
เหล่านี ้ได้
สาหรับน ้าสกัดจากทับทิมยังช่วยลด Cholesterol และ Triglycerides โดยให้
ผลดียิ่งกว่ายาประเภท Statin ที่ใช้ กนั อยู่

ผลเบอรรีป่ กป้ องสมองอย่างไร
ในเอกสารฉบับก่อนๆ เราได้ อธิบายกลไกที่ทาให้ สมองเสียหายเนื่องจากการ
อักเสบและเกิดพิษจากกระตุ้น (Immunoexcitotoxicity) กลไกดังกล่าวเป็ นสาเหตุสาคัญของโรค
เหล่านี ้
 Alzheimer’s disease
 Parkinson’s disease
 Huntington’s disease
 ALS (Lou Gehrig’ disease)


เส้ นโลหิตในสมองแตก



สมองได้ รับอันตราย
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สมองอักเสบที่เกี่ยวกับวัคซีน



โรคติดต่อในสมอง

การอักเสบของสมองส่วนใหญ่เกิดจากการทางานของระบบภูมิค้ มุ กันโดยเซลล์
Microglia ของสมองเอง ในโรคต่างๆที่กล่าวข้ างบน เซลล์เหล่านี ้จะถูกกระตุ้น ทางานมาก และ
ปลดปล่อยสารภูมิค้ มุ กัน ได้ แก่ Cytokinase, chemokinase รวมทัง้ Glutamate ฯลฯ สารเหล่านี ้
จะไปทาลายจุดเชื่อมต่อของเซลล์รวมทังกิ
้ ่งหรื อแม้ แต่ตวั เซลล์สมองเอง มีการศึกษาที่แสดงว่า
สารสกัดจาก บลูเบอรรี ่ สามารถหยุดยังการท
้
างานที่มากเกินไปของเซลล์ Microglia ได้
ที่นา่ ประทับใจยิ่งกว่าคือ พบว่า บลูเบอรรี ่ ไม่เพียงแต่จะทาให้ สมองแก่ช้าลง แต่
ยังช่วยพลิกฟื น้ สภาพทัว่ ไปของสมอง ทาให้ ความจาดีขึ ้นทังความจ
้
าระยะสันและระยะยาว
้
ร่างกายมีความแข็งแรงขึ ้น การประสานงานของกล้ ามเนื ้อต่างๆก็ดีขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้ยังช่วยให้
ความกระวนกระวาย รวมทังความเครี
้
ยดลดลง
ผลดีเหล่านี ้จะมีมากหรื อน้ อยขึ ้นกับระยะเวลาที่บริโภค
มีการศึกษาในคนเมื่อเร็วๆนี ้ที่แสดงว่าการบริโภค บลูเบอรรี ่ เป็ นเวลา 12
อาทิตย์ทาให้ ความจา และความสามารถเรี ยนรู้ดีขึ ้น รวมทังอาการเศร้
้
าซึมก็ลดลงด้ วย
สิ่งที่สาคัญที่สดุ คือ การทาให้ สารเคมีจากผลไม้ เหล่านี ้ถูกดูดซึมและนาพาไปยัง
จุดที่ร่างกายต้ องการให้ มากที่สดุ ซึง่ หมายถึงการนาพาให้ ผา่ นกาแพงระหว่างเลือดกับสมอง
(Blood-brain barrier) ไปให้ ได้ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ มีการศึกษาที่แสดงว่า Anthocyanins (สีมว่ งดา) ที่
พบใน บลูเบอรรี ่ สามารถผ่านเข้ าสูส่ มองได้ ง่ายและกระจายไปยังส่วนต่างๆอย่างกว้ างขวาง
ผลสรุปจากการศึกษาต่างๆเท่าที่ยกตัวอย่างมานี ้ก็คือ การบริโภคผลเบอรรี่ ชนิด
ต่างๆโดยเฉพาะ ทับทิ ม บลูเบอรรี ่ สตรอเบอรรี ่ ราสปเบอรรี ่แดง ในปริมาณและระยะเวลาที่
เหมาะสม จะปกป้องผู้บริ โภคจากความผิดปกติที่เกี่ยวกับระบบประสาทซึง่ กาลังเป็ นปัญหาใหญ่
ทัว่ โลกในปัจจุบนั

ควรบริโภคผลเบอรรีอ่ ย่างไร
ผลเบอรรี่ (รวมทังผลทั
้ บทิม) เป็ นมรดกจากธรรมชาติที่ทรงพลังอย่างมากในการ
ป้องกันมะเร็ง รวมทังโรคที
้
่เกี่ยวกับหลอดเลือด และโรคของระบบประสาทและสมอง
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ผลเบอรรี่ มีน ้าตาล Fructose ซึง่ ย่อยสลายง่ายและอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย แต่ขณะเดียวกันก็มีน ้าตาล Glucose ซึง่ ทังสองตั
้
วเมื่อรวมกันจะทาให้ เกิดความเป็ นกลาง
ทาให้ อนั ตรายลดลง
นอกจากนัน้ ผลเบอรรี่ มี Glycemic index ต่า รวมทังมี
้ แคลอรี ต่าด้ วย
ทางเลือกที่ดีที่สดุ คือการบริโภคผลเบอรรี่ ที่ปลูกเอง ที่รองลงมาคือจากฟาร์ มที่
ปลูกโดยวิธีอินทรี ย์ และไม่ใช้ ยากาจัดแมลงหรื อสตรูพืช (ผลทับทิมดูจะเป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ
สาหรับเราในเมืองไทย – ผู้เรี ยบเรี ยง)
ส่วนผลเบอรรี่ ที่แช่แข็งหรื อผงสกัดจากเบอรรี่ มีคณ
ุ สมบัติทางยาที่ดี แต่ในทาง
ตรงกันข้ าม เครื่ องดื่มประเภทน ้าผลเบอรรี่ สกัด (รวมทังที
้ ่ Pasteurized) จะมีปริมาณ สารที่เป็ น
ประโยชน์ เช่น Flavonoids,etc. ในระดับต่า สาหรับน ้าสกัดจาก บลูเบอรรี ่ สตรอเบอรรี ่ ฯลฯ
สามารถดื่มได้ ถ้าไม่มีการ Pasteurized
ปริมาณที่ควรบริโภคผลเบอรรี่ คือ วันละประมาณ 1 ถ้ วย
การบริ โภคเบอรรี่ ตา่ งๆ รวมทัง้ องุ่นดา ทับทิ ม ดูจะเป็ นวิธีที่ให้ ความสุข ปลอดภัย
และรักษาสุขภาพที่ดีที่สดุ ควรหาโอกาสปรับเปลี่ยนการบริโภคเสียแต่วนั นี ้ เพราะในวันหน้ า จะมี
การนาเอาสารจากผลไม้ เหล่านี ้มาใช้ ในการรักษาแผนปัจจุบนั แน่นอน
-----------------------------------------------------------------------------------------

