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“นํา้ ว่ านหางจระเข้ ผสมลูกยอชนิดเข้ มข้ น”
รายละเอียดสินค้ าในการโฆษณา
หลักการ ในลูกยอนั้นมีสารโปรเซโรนีน ร่ างกายจะเปลี่ยนสารนี้ไปเป็ น เซโรนีน บริ เวณลําไส้ใหญ่ สารเซโรนีน
จะช่วยขยายรู ของเยื่อหุ ม้ เซลล์ เซลล์จึงขับสารพิษออกได้ดีข้ ึน ว่านหางจระเข้มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิ ด
วิตามิน แร่ ธาตุต่างๆ และแอนติออกซิ แดนซ์
สรรพคุณ ต่อต้านมะเร็ งและเนื้องอก

ภาพที่ 1: แสดงตัวอย่างสิ นค้านํ้าลูกยอสกัด
สิ นค้าข้างต้นเป็ นนํ้าสมุนไพรสกัดที่ได้จากนํ้าว่านหางจระเข้และนํ้าลูกยอ จากการอ้างสรรพคุณว่ามีสาร
โปรเซโรนีน (proxeronine) ซึ่ งสามารถต่อต้านมะเร็ งและเนื้องอก นั้น จากการค้นคว้าข้อมูล พบว่า มีรายงานพบ
สาร proxeronine ในนํ้าลูกยอ ซึ่ งในต่างประเทศและประเทศไทยมีการนําเอานํ้าลูกยอสกัดออกจําหน่ายในทาง
การค้าและอ้างสรรพคุณว่าสามารถป้ องกันมะเร็ งได้มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงขอกล่าวรายละเอียด ดังนี้
ลูกยอ มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Morinda citrifolia Linn เป็ นพืชที่มีถิ่นกําเนิดอยูใ่ น Southeast Asia (1) และ
พบกระจายอยูใ่ น Western และ Eastern Pacific ตามหมู่เกาะต่างๆ เช่น Fiji, Rotuma, Samoa, Tonga, Tahiti และ
Hawai’i เป็ นต้น ซึ่งชาวโปลีนีเซี ยน (ชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิ ฟิก) ได้มีการใช้ส่วนต่างๆ ของต้นยอ ได้แก่ ลูก
ใบ ราก และลําต้น ในรู ปของสมุนไพรเป็ นยารักษาโรคตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็ นระยะเวลายาวนาน
แล้ว ซึ่ งในแต่ละส่ วนของต้นยอจะถูกนําไปใช้ในการรักษาโรคชนิ ดต่างๆ กันออกไปจนได้รับการกล่าวขานว่า
เป็ น “Polynesian medicinal plants”

ภาพที่ 2: แสดงดอกและผลของยอ Morinda citrifolia Linn
ในปี ค.ศ. 2002 McClatchey (2) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยอ (M. citrifolia) ในการรักษาโรคของ
ชาวโปลี นีเซี ยนที่ อาศัยอยู่หมู่เกาะ Rotuma และ Hawai’i รวมไปถึ งการนําไปใช้เพื่อการค้าโดยการผลิ ตเป็ น
อาหารเสริ มที่มีสรรพคุณทางยา McClatchey ได้เข้าไปทําการศึกษากับ expert healers (ผูร้ ักษาโรคภัยไข้เจ็บ
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ให้แก่ชาวพื้นเมือง) พบว่า โดยทัว่ ไปแล้วดั้งเดิมชนชาวพื้นเมืองจะใช้ส่วนใบยอ ในการรักษาบาดแผลโดยนํา
ส่ วนใบไปเผาไฟเป็ นระยะเวลาสั้นๆ แล้วนําปิ ดแผล ส่ วนของผลอ่อนส่ วนมากจะใช้ในการรักษาภายนอกแต่
บางครั้งมีการนํามาใช้ในการรักษาแผลในช่องปาก ส่ วนของรากใช้ในการรักษาแผลติดเชื้ อและอักเสบ ในส่ วน
ของผลสุ ก นั้น expert healers กล่าวว่าโดยส่ วนมากแล้วไม่ได้นาํ มาใช้ในการรักษาแต่ชนพื้นเมื่องทัว่ ไปที่ไม่ได้
เป็ น healer มีการนํามาใช้ในการรักษาแผลภายนอกและแผลติดเชื้อโดยการนําผลมาฝานเป็ นชิ้นแล้วปิ ดลงบน
บาดแผล จากที่ กล่ าวมานี้ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการใช้ยอในการรั กษาโรค จากการศึ กษาของ McClatchey กับ
expert healers ของหมู่เกาะต่างๆ ได้สรุ ปการใช้ยอของชาวโปลีนีเซี ยนที่อาศัยอยูห่ มู่เกาะ Rotuma และ Hawai’i
ในการรักษาโรคดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตัวอย่างวิธีการรักษาโรคโดยใช้ส่วนต่างๆ ของยอ (M. citrifolia) โดยชาวโปลีนีเซี ยน
โรค
วิธีการรักษา
อักเสบหรื อตกสะเก็ดบริ เวณ คั้นนํ้าผลลูกยออ่อนผสมกับเยื่อหุม้ เมล็ด pinau (Thespesia populnea) นําไปทา
รอบๆ ริ มฝี ปาก
ที่บริ เวณริ มฝี ปาก
แผลในปาก
คั้นนํ้าผลลูกยออ่อนผสมกับนํ้ามันมะพร้าว นําส่ วนผสมใส่ เข้าไปใน coconut
petiole ห่อด้วยใบตองนําไปเผาไฟ แล้วคั้นนํ้าออก นํามาดื่มเพียงเล็กน้อย
แผลไฟใหม้
ใช้ส่วนของใบแปะลงไปที่แผลทิ้งไว้จนแห้ง
ปวดหัว เป็ นไข้
ใช้ส่วนของใบนวดที่บริ เวณหน้าผาก
บํารุ งสุ ขภาพคุณแม่หลังคลอด ต้มใบยอผสมกับนํ้ามันมะพร้าวและขมิ้นชันใช้ทาทัว่ ตัว
แผลติดเชื้อ
ใช้ส่วนของรากและเปลือกของลําต้นทําเป็ นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงใน coconut petiole
คั้นนํ้าลงบนแผลเพียงหนึ่งครั้ง
โรคผิวหนังจากเชื้อรา
ทุบมะพร้ าวอ่อนจนเนื้ อแหลกแล้วผสมกับนํ้ามัน มะพร้ าวตามด้วยขมิ้ นชัน
เล็กน้อยใส่ ส่วนผสมลงไปใน coconut petiole ห่อด้วยใบยอแล้วนําไปเผาไฟ
เอาใบยอที่ห่อออก คั้นนํ้าตอนที่ยงั ร้อนบีบลงบนบริ เวณที่เป็ นเชื้อรา ทําซํ้าเป็ น
ระยะเวลา 5 วัน และบริ เวณที่ทาํ ห้ามถูกนํ้า
เท้าลอกและแตก
คั้นนํ้าลูกยอสุกทาลงบริ เวณที่ลอกและแตก
Based upon McClatchey (1993) (3)
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าชาวโปลีนีเซี ยนมีการใช้ยอในการรักษาบาดแผลและโรคผิวหนัง ซึ่ งจะมีวิธีใน
การรักษารวมถึงส่ วนต่างๆ ของยอที่ใช้กจ็ ะแตกต่างกันไป ซึ่ งผิดกับในปั จจุบนั ที่เหมือนว่าเพียงนํ้าคั้นจากผลยอ
ก็มีสรรพคุณที่สามารถรักษาโรคได้เกือบทุกชนิดซึ่ งรวมถึงโรคมะเร็ งด้วย
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McClatcheyได้ศึกษาและพบที่มาของจุดเริ่ มต้นที่สาํ คัญของสิ นค้าเกี่ยวกับอาหารเสริ มสุ ขภาพจากยอที่
มีการอ้างสรรพคุณทางยาแล้วทําให้เกิดความนิ ยมในการซื้ อหามารับประทานกันจนถึงในปั จจุบนั McClatchey
พบว่ า สิ น ค้า เหล่ า นี้ มี ก ารอ้า งถึ ง สารชนิ ด หนึ่ ง คื อ xeronine ว่ า เป็ น active compound ที่ ส กัด ได้จ ากยอ
(M.ctrifolia) โดยอ้างว่าสารนี้ เป็ น “alkaloid” ชนิ ดหนึ่ งที่แยกได้จาก proxeronin ซึ่ งเป็ น precursor เมื่ อ
McClatchey สื บค้นต่อไป พบว่า สิ นค้านี้อา้ งอิงมาจากเอกสารของ Heinicke (4) ชื่อเรื่ อง The pharmacologically
active ingredient of noni ถูกตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Pacific Tropical Botanical Garden Bulletin ในปี ค.ศ. 1985
McClatchey กล่ า วว่า การศึ ก ษาของ Heinicke ในปี ค.ศ. 1985 เป็ นการศึ ก ษาสารออกฤทธิ์ (active
ingredient) ในนํ้าลูกยอ พบว่า xeronine เป็ นตัวที่ออกฤทธิ์ ในนํ้าลูกยอและกล่าวรายงานถึงคุณสมบัติต่างๆ
ของสารชนิ ดนี้ แต่ไม่มีรายงานการศึกษาโครงสร้าง (structure) ของ xeronine และกลไกการออกฤทธิ์ ของสาร
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สิ่งที่สาํ คัญอย่างยิ่งในการศึกษาสารเคมีชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง แต่จะรายงานไปในเชิงของผลของสาร
xeronine ในทางการค้ามากกว่า ซึ่ งผลการศึกษานี้ ส่งผลให้เกิดการนํามาอ้างอิงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของยอ
ในทางการค้าที่มีอยู่ในปั จจุบนั และอีกข้อสังเกตหนึ่ งที่ McClatchey กล่าวไว้คือ การศึกษาของ Heinicke เป็ น
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีแต่กลับตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Pacific Tropical Botanical Garden Bulletin ซึ่ ง
เป็ นวารสารทางพฤกศาสตร์ ซึ่ งถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นการลงตีพิมพ์วารสาร รายงานของ Heinicke กล่าวถึงผลของ
สาร xeronine ไว้ ดังนี้ คือ รักษาโรคความดัน ปวดประจําเดือน ไขข้ออักเสบ เป็ นแผลในกระเพาะอาหาร เคล็ด
ขัดยอก โรคซึมเศร้า โรคชราไม่มีเรี่ ยวแรง ช่วยระบบย่อยอาหาร ไขมันอุดตันเส้นเลือด บรรเทาอาการปวด รวม
ไปถึงการรักษาผูท้ ี่ติดยา เป็ นต้น และเมื่อไม่นานมานี้ มีการอ้างถึงสรรพคุณของยอในการรักษาโรคที่มากกว่าที่
Heinicke เคยอ้า งไว้ คื อ กระตุ ้น ระบบภู มิ คุ ้ม กั น รั ก ษาโรคเอดส์ ป้ องกัน Epstein-Barr
virus
ต่อต้านเนื้องอกและมะเร็ งเต้านม โรคไต ลดนํ้าหนัก และช่วยระบบประสาท (5) เป็ นต้น
Charlotte Gyllenhaal ผูซ้ ่ ึ งเป็ นรองบรรณาธิ การ ของวารสาร Integrative Cancer Therapies และทํางาน
ร่ วมกับ NAPRALERTSM Data Base (ฐานข้อมูลระดับโลกที่เกี่ยวกับสมุนไพร ที่มหาวิทยาลัย University of
Illinois ในมลรัฐซิ คาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นฐานข้อมูลที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจยั ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากธรรมชาติทวั่ โลก เพื่อใช้เป็ นแหล่งที่มาสําหรับการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับยารักษา
โรคต่างๆ ฐานข้อมูล NAPRALERTSM เกิดจากการวบรวมและตรวจสอบสารทัว่ โลกอย่างเป็ นระบบ) ได้
ทําการค้นคว้าข้อมูลของสาร xeronine ใน NAPRALERTSM Data Base แต่ไม่พบการอ้างอิงถึงสารชนิดนี้แต่อย่าง
ใด นอกจากนี้ แล้ว Gyllenhaal ยังได้ทาํ การค้นคว้าใน chemical data base อื่นๆ อีกด้วยแต่กไ็ ม่พบการอ้างอิงถึง
สารชนิดนี้เช่นกัน (2)
McClatchey ได้ทาํ การศึ กษาต่ อมาเกี่ ยวกับบทบาทของยอกับการรั กษาโรคมะเร็ ง พบว่า การศึ ก ษา
เกี่ยวกับการป้ องกันและรักษาโรคมะเร็ ง เริ่ มในปี ค.ศ. 1994 โดย Hirazumi และคณะ (6, 7) ได้ทาํ การศึกษานํ้าสกัด
จากผลยอโดยใช้ Lewis Lung peritoneal carcionmatosis model (8) พบว่า นํ้าสกัดจากยอสามารถกระตุน้ ระบบ
ภูมิคุม้ กันที่ตอบสนองต่อ murine effector cells ตลอดจนปลดปล่อย mediator หลายชนิ ด เช่น tumor necrosis
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factor-α (TNF), interleukin-1β, interleukin-10, interleukin-12, interferon-γ และ nitric oxide แต่อย่างไรก็
ตามโมเดลที่ใช้ทาํ การศึกษา (Lewis Lung peritoneal carcionmatosis model) นี้ในภายหลังถูกปฏิเสธโดย US
National Cancer Institute
ในปี ค.ศ. 2001 Lui และคณะ (9) ทําการสกัดสาร 2 novel glycosides จากผลยอ พบว่า สามารถยับยั้ง
AP-1 transactivation และ transformation ของ epidermal JB6 cell line ในหนูได้ ในปี เดียวกัน Fong และคณะ
(10)
รายงานผลการศึกษาตอนต้น (ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในขณะนั้น) พบว่า สารสกัดจากผลยอในตัวทําละลาย butanol
มีผลต่อต้าน breast carcinoma cell line (MCF-7) และ colon carcinoma line (HCT-116) ต่อมา สามารถสกัด
active compound 6 ชนิ ด ในตัวทําละลายที่เป็ น butanol พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับ apoptosis และต่อมาใน
ภายหลังค้นอีกพบว่า active compound ในตัวทําละลายที่ เป็ นนํ้า มีผลต่อหลายๆ ยีน ของ TNF apoptotic
pathway และ cell cycle ซึ่ งมีผลในการยับยั้งการเจริ ญของเซลล์มะเร็ ง
ในประเทศไทยได้ มี การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ยวกั บ ลู ก ยอนี้ เช่ น กั น คื อ การวิ จ ั ย ของคณะเภสั ช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ระบุวา่ ลูกยอสามารถช่วยกระตุน้ ภูมิตา้ นทาน และป้ องกันมะเร็ งได้ โดยในลูกยอจะ
มีสารกระตุน้ การสร้างเม็ดเลือดขาว ซึ่ งทําหน้าที่กาํ จัดเชื้อโรคในร่ างกาย และสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของ
เซลล์มะเร็ งไม่ให้ลุกลาม แต่ไม่ได้รักษามะเร็ ง นอกจากนี้ มีฤทธิ์ แก้ปวดกระตุน้ เอนไซม์ในลําไส้เล็กให้ทาํ งานดี
ขึ้น (11)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าชาวโปลีนีเซี ยนใช้ยอในการรักษาโรคต่างๆ ในรู ปแบบของภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่ มีการสื บทอดกันมารุ่ นต่อรุ่ น ซึ่ งกรรมวิธีและขั้นตอนการผลิ ตยาที่ ใช้ในการรั กษาก็เป็ นไปแบบ
ชาวบ้านที่ไม่มีอะไรยุง่ ยากซับซ้อนและโรคที่รักษาส่ วนมากเป็ นโรคผิวหนังหรื อการรักษาบาดแผลต่างๆ ไม่ได้
มีการกล่าวถึงการรักษาโรคมะเร็ งหรื อโรคต่างๆ ดังมีการกล่าวอ้างกันในปั จจุบนั แต่กุญแจที่สาํ คัญที่ทาํ ให้เกิด
ความสนใจและพัฒนานํายอมาผลิตเป็ นอาหารเสริ มในรู ปแบบของการค้า คือ การรายงานของ Heinicke ที่ทาํ ให้
เกิ ดการผลิตสิ นค้าจากยอออกมาจําหน่ ายแล้วกล่าวอ้างสรรพคุณทางยาที่ทาํ ให้เกิ ดความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภค
เช่น รักษาโรคมะเร็ ง โรคเอดส์ และความดัน เป็ นต้น ที่มากไปกว่านั้น คือ การทําการตลาดกับสิ นค้าประเภทนี้
ในรู ปแบบของยารั กษาสารพัดโรค ยาครอบจักรวาลรั กษาได้ทุกโรค และที่ สําคัญคื อ มาจากธรรมชาติ ไม่มี
ผลกระทบหรื อมีความเป็ นพิษต่อร่ างกายอย่างแน่นอน เป็ นการทําการตลาดที่อยูบ่ นพื้นฐานของความเชื่อของคน
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการหายจากโรคซึ่ งเป็ นเสมือนความหวังที่จะช่วยให้ร่างกายกลับมาสู่ ภาวะปกติ ซึ่ งใน
สังคมยุคปั จจุบนั การจะอ้างสรรพคุณของสิ นค้าชนิ ดใดนั้นควรจะอยูบ่ นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ควรจะต้อง
แสดงให้เห็นถึง specific chemical และ mechanism action ที่ชดั เจน ซึ่ งการรายงานของ Heinicke ไม่มีหลัก
วิทยาศาสตร์ ท้ งั 2 ข้อนี้ เป็ นการกล่าวอ้างแบบฉาบฉวยหาข้อเท็จจริ งไม่ได้ ซึ่ งการศึกษาสารชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง
รวมไปถึงกลไกการออกฤทธิ์ ของสารโดยเฉพาะสารที่มาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (natural products) นั้นคงต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาถึงที่มาที่ไปของผลการศึกษาซึ่ งการศึกษาของ Heinicke รวดเร็ วเกินไปกับข้อสรุ ปต่างๆ ที่
นําเสนอ คนยุคใหม่เมื่อจะเลือกซื้ อผลิตภัณพ์อาหารเสริ มใดๆ ที่อา้ งว่ามาจากสารธรรมชาติ ควรจะต้องทราบว่า
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ข่าวสารมะเร็ งเชิงรุ ก

ทําไมสารธรรมชาติ ชนิ ดนั้นถึงให้ผลในการรั กษาโรค โดยมีเหตุและผลอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และ
ถึ งแม้ว่าจะมี การศึกษาเกี่ ยวกับผลของยอในทางวิทยาศาตร์ มากขึ้ นในปั จจุ บนั แต่ผลของการศึ กษาที่ ได้เป็ น
การศึ กษาในระดับ เซลล์ อย่างเช่ นการศึ กษาของ Hirazumi, Lui และ Fong ที่ ได้ก ล่ าวไว้แล้วข้างต้น ดังนั้น
การศึกษาถึงผลในการรักษาและป้ องกันโรคของยอในคนอาจให้ผลที่แตกต่างกันออกไปซึ่ งยังคงต้องศึกษากัน
อย่างจริ งจังต่อไปในอนาคตซึ่ งนักวิทยาศาสตร์กค็ าดหวังว่ามันจะให้ผลได้เช่นนั้นจริ งๆ
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