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“นํา้ว่านหางจระเข้ผสมลูกยอชนิดเข้มข้น” 
 

รายละเอยีดสินค้าในการโฆษณา 
หลกัการ ในลูกยอนั้นมีสารโปรเซโรนีน ร่างกายจะเปล่ียนสารน้ีไปเป็น เซโรนีน บริเวณลาํไสใ้หญ่ สารเซโรนีน
จะช่วยขยายรูของเยื่อหุม้เซลล ์เซลลจึ์งขบัสารพิษออกไดดี้ข้ึน ว่านหางจระเขมี้สารอาหารมากกว่า 200 ชนิด 
วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ และแอนติออกซิแดนซ์ 
สรรพคุณ ต่อตา้นมะเร็งและเน้ืองอก  

           
                                 ภาพท่ี 1: แสดงตวัอยา่งสินคา้นํ้ าลูกยอสกดั 

 

สินคา้ขา้งตน้เป็นนํ้าสมุนไพรสกดัท่ีไดจ้ากนํ้าวา่นหางจระเขแ้ละนํ้าลกูยอ จากการอา้งสรรพคุณวา่มีสาร
โปรเซโรนีน (proxeronine) ซ่ึงสามารถต่อตา้นมะเร็งและเน้ืองอก นั้น จากการคน้ควา้ขอ้มูล พบวา่ มีรายงานพบ
สาร proxeronine ในนํ้ าลูกยอ ซ่ึงในต่างประเทศและประเทศไทยมีการนาํเอานํ้ าลูกยอสกดัออกจาํหน่ายในทาง
การคา้และอา้งสรรพคุณวา่สามารถป้องกนัมะเร็งไดม้าเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ จึงขอกล่าวรายละเอียด ดงัน้ี  

ลูกยอ มีช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Morinda citrifolia Linn เป็นพืชท่ีมีถ่ินกาํเนิดอยูใ่น Southeast Asia (1) และ
พบกระจายอยูใ่น Western และ Eastern Pacific ตามหมู่เกาะต่างๆ เช่น Fiji, Rotuma, Samoa, Tonga, Tahiti และ 
Hawai’i เป็นตน้ ซ่ึงชาวโปลีนีเซียน (ชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก) ไดมี้การใชส่้วนต่างๆ ของตน้ยอ ไดแ้ก่ ลูก 
ใบ ราก และลาํตน้ ในรูปของสมุนไพรเป็นยารักษาโรคตามแบบภูมิปัญญาชาวบา้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน
แลว้ ซ่ึงในแต่ละส่วนของตน้ยอจะถูกนาํไปใชใ้นการรักษาโรคชนิดต่างๆ กนัออกไปจนไดรั้บการกล่าวขานว่า
เป็น “Polynesian medicinal plants”  

           
                                 ภาพท่ี 2: แสดงดอกและผลของยอ Morinda citrifolia Linn 

ในปี ค.ศ. 2002 McClatchey (2) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการใชย้อ (M. citrifolia) ในการรักษาโรคของ
ชาวโปลีนีเซียนท่ีอาศยัอยู่หมู่เกาะ Rotuma และ Hawai’i รวมไปถึงการนาํไปใช้เพ่ือการคา้โดยการผลิตเป็น
อาหารเสริมท่ีมีสรรพคุณทางยา McClatchey ไดเ้ขา้ไปทาํการศึกษากบั expert healers (ผูรั้กษาโรคภยัไขเ้จ็บ
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ใหแ้ก่ชาวพ้ืนเมือง) พบว่า โดยทัว่ไปแลว้ดั้งเดิมชนชาวพ้ืนเมืองจะใชส่้วนใบยอ ในการรักษาบาดแผลโดยนาํ
ส่วนใบไปเผาไฟเป็นระยะเวลาสั้นๆ แลว้นาํปิดแผล ส่วนของผลอ่อนส่วนมากจะใชใ้นการรักษาภายนอกแต่
บางคร้ังมีการนาํมาใชใ้นการรักษาแผลในช่องปาก ส่วนของรากใชใ้นการรักษาแผลติดเช้ือและอกัเสบ ในส่วน
ของผลสุก นั้น expert healers กล่าวว่าโดยส่วนมากแลว้ไม่ไดน้าํมาใชใ้นการรักษาแต่ชนพ้ืนเม่ืองทัว่ไปท่ีไม่ได้
เป็น healer  มีการนาํมาใชใ้นการรักษาแผลภายนอกและแผลติดเช้ือโดยการนาํผลมาฝานเป็นช้ินแลว้ปิดลงบน
บาดแผล จากท่ีกล่าวมาน้ี เป็นจุดเร่ิมตน้ของการใช้ยอในการรักษาโรค จากการศึกษาของ McClatchey กบั 
expert healers ของหมู่เกาะต่างๆ ไดส้รุปการใชย้อของชาวโปลีนีเซียนท่ีอาศยัอยูห่มู่เกาะ Rotuma และ Hawai’i
ในการรักษาโรคดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1: ตวัอยา่งวิธีการรักษาโรคโดยใชส่้วนต่างๆ ของยอ (M.  citrifolia) โดยชาวโปลีนีเซียน 

โรค วธีิการรักษา 
อกัเสบหรือตกสะเกด็บริเวณ
รอบๆ ริมฝีปาก  

คั้นนํ้าผลลูกยออ่อนผสมกบัเยื่อหุม้เมลด็ pinau (Thespesia populnea) นาํไปทา
ท่ีบริเวณริมฝีปาก  

แผลในปาก คั้นนํ้ าผลลูกยออ่อนผสมกบันํ้ ามนัมะพร้าว นาํส่วนผสมใส่เขา้ไปใน coconut 
petiole ห่อดว้ยใบตองนาํไปเผาไฟ แลว้คั้นนํ้าออก นาํมาด่ืมเพียงเลก็นอ้ย  

แผลไฟใหม ้ ใชส่้วนของใบแปะลงไปท่ีแผลท้ิงไวจ้นแหง้ 
ปวดหวั เป็นไข ้ ใชส่้วนของใบนวดท่ีบริเวณหนา้ผาก 
บาํรุงสุขภาพคุณแม่หลงัคลอด ตม้ใบยอผสมกบันํ้ามนัมะพร้าวและขม้ินชนัใชท้าทัว่ตวั  
แผลติดเช้ือ ใชส่้วนของรากและเปลือกของลาํตน้ทาํเป็นช้ินเลก็ๆ ใส่ลงใน coconut petiole 

คั้นนํ้าลงบนแผลเพียงหน่ึงคร้ัง 
โรคผิวหนงัจากเช้ือรา  ทุบมะพร้าวอ่อนจนเน้ือแหลกแลว้ผสมกบันํ้ ามนัมะพร้าวตามด้วยขม้ินชัน

เลก็นอ้ยใส่ส่วนผสมลงไปใน coconut petiole ห่อดว้ยใบยอแลว้นาํไปเผาไฟ 
เอาใบยอท่ีห่อออก คั้นนํ้าตอนท่ียงัร้อนบีบลงบนบริเวณท่ีเป็นเช้ือรา ทาํซํ้ าเป็น
ระยะเวลา 5 วนั และบริเวณท่ีทาํหา้มถูกนํ้า  

เทา้ลอกและแตก คั้นนํ้าลูกยอสุกทาลงบริเวณท่ีลอกและแตก 
Based upon McClatchey (1993) (3) 

 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นวา่ชาวโปลีนีเซียนมีการใชย้อในการรักษาบาดแผลและโรคผิวหนงั ซ่ึงจะมีวิธีใน

การรักษารวมถึงส่วนต่างๆ ของยอท่ีใชก้จ็ะแตกต่างกนัไป ซ่ึงผิดกบัในปัจจุบนัท่ีเหมือนวา่เพียงนํ้ าคั้นจากผลยอ
กมี็สรรพคุณท่ีสามารถรักษาโรคไดเ้กือบทุกชนิดซ่ึงรวมถึงโรคมะเร็งดว้ย  



 

ข่าวสารมะเร็งเชิงรุก 

ศูนย์ข่าวมะเร็งเชิงรุก สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400, สํานักงานประสานงาน โทร. 02-3547025 ต่อ 1405   

McClatcheyไดศึ้กษาและพบท่ีมาของจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัของสินคา้เก่ียวกบัอาหารเสริมสุขภาพจากยอท่ี
มีการอา้งสรรพคุณทางยาแลว้ทาํใหเ้กิดความนิยมในการซ้ือหามารับประทานกนัจนถึงในปัจจุบนั McClatchey 
พบว่าสินค้าเหล่าน้ีมีการอ้างถึงสารชนิดหน่ึง คือ xeronine ว่าเป็น active compound ท่ีสกัดได้จากยอ 
(M.ctrifolia) โดยอา้งว่าสารน้ีเป็น “alkaloid” ชนิดหน่ึงท่ีแยกไดจ้าก proxeronin ซ่ึงเป็น precursor เม่ือ 
McClatchey สืบคน้ต่อไป พบวา่ สินคา้น้ีอา้งอิงมาจากเอกสารของ Heinicke (4) ช่ือเร่ือง The pharmacologically 
active ingredient of noni ถูกตีพิมพใ์นวารสารช่ือ Pacific Tropical Botanical Garden Bulletin ในปี ค.ศ. 1985 

McClatchey กล่าวว่า การศึกษาของ Heinicke ในปี ค.ศ. 1985 เป็นการศึกษาสารออกฤทธ์ิ (active 
ingredient) ในนํ้ าลูกยอ พบว่า xeronine เป็นตวัท่ีออกฤทธ์ิในนํ้ าลูกยอและกล่าวรายงานถึงคุณสมบติัต่างๆ 
ของสารชนิดน้ี แต่ไม่มีรายงานการศึกษาโครงสร้าง (structure) ของ xeronine และกลไกการออกฤทธ์ิของสาร 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งในการศึกษาสารเคมีชนิดใดชนิดหน่ึง แต่จะรายงานไปในเชิงของผลของสาร 
xeronine ในทางการคา้มากกว่า ซ่ึงผลการศึกษาน้ีส่งผลให้เกิดการนาํมาอา้งอิงเก่ียวกบัผลิตภณัฑต่์างๆ ของยอ
ในทางการคา้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และอีกขอ้สังเกตหน่ึงท่ี McClatchey กล่าวไวคื้อ การศึกษาของ Heinicke เป็น
การศึกษาคุณสมบติัทางเคมีแต่กลบัตีพิมพผ์ลงานในวารสาร Pacific Tropical Botanical Garden Bulletin ซ่ึง
เป็นวารสารทางพฤกศาสตร์ ซ่ึงถือวา่เป็นการฝ่าฝืนการลงตีพิมพว์ารสาร รายงานของ  Heinicke กล่าวถึงผลของ
สาร xeronine ไว ้ดงัน้ี คือ รักษาโรคความดนั ปวดประจาํเดือน ไขขอ้อกัเสบ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร เคลด็
ขดัยอก โรคซึมเศร้า โรคชราไม่มีเร่ียวแรง ช่วยระบบยอ่ยอาหาร ไขมนัอุดตนัเส้นเลือด บรรเทาอาการปวด รวม
ไปถึงการรักษาผูท่ี้ติดยา เป็นตน้ และเม่ือไม่นานมาน้ีมีการอา้งถึงสรรพคุณของยอในการรักษาโรคท่ีมากกว่าท่ี 
Heinicke เคยอ้างไว้ คือ  กระตุ้นระบบภูมิ คุ ้มกัน  รักษาโรคเอดส์  ป้องกัน  Epstein-Barr virus 
ต่อตา้นเน้ืองอกและมะเร็งเตา้นม โรคไต ลดนํ้าหนกั และช่วยระบบประสาท (5)  เป็นตน้  

Charlotte Gyllenhaal ผูซ่ึ้งเป็นรองบรรณาธิการ ของวารสาร Integrative Cancer Therapies และทาํงาน
ร่วมกบั NAPRALERTSM Data Base (ฐานขอ้มูลระดบัโลกท่ีเก่ียวกบัสมุนไพร ท่ีมหาวิทยาลยั University of 
Illinois ในมลรัฐซิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีจุดประสงคห์ลกัเพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
การศึกษาวิจยัผลิตภณัฑต่์าง ๆ จากธรรมชาติทัว่โลก เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งท่ีมาสาํหรับการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัยารักษา
โรคต่างๆ ฐานขอ้มูล NAPRALERTSM เกิดจากการวบรวมและตรวจสอบสารทัว่โลกอย่างเป็นระบบ) ได้
ทาํการคน้ควา้ขอ้มูลของสาร xeronine ใน NAPRALERTSM Data Base แต่ไม่พบการอา้งอิงถึงสารชนิดน้ีแต่อยา่ง
ใด นอกจากน้ีแลว้ Gyllenhaal ยงัไดท้าํการคน้ควา้ใน chemical data base อ่ืนๆ อีกดว้ยแต่กไ็ม่พบการอา้งอิงถึง
สารชนิดน้ีเช่นกนั (2)   

McClatchey ได้ทาํการศึกษาต่อมาเก่ียวกบับทบาทของยอกบัการรักษาโรคมะเร็ง พบว่า การศึกษา
เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาโรคมะเร็ง เร่ิมในปี ค.ศ. 1994 โดย Hirazumi และคณะ (6, 7)  ไดท้าํการศึกษานํ้ าสกดั
จากผลยอโดยใช ้Lewis Lung peritoneal carcionmatosis model (8) พบว่า นํ้าสกดัจากยอสามารถกระตุน้ระบบ
ภูมิคุม้กนัท่ีตอบสนองต่อ murine effector cells ตลอดจนปลดปล่อย mediator หลายชนิด เช่น tumor necrosis 
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factor-α (TNF), interleukin-1β, interleukin-10, interleukin-12, interferon-γ  และ nitric oxide แต่อยา่งไรก็
ตามโมเดลท่ีใชท้าํการศึกษา (Lewis Lung peritoneal carcionmatosis model) น้ีในภายหลงัถูกปฏิเสธโดย US 
National Cancer Institute  

ในปี ค.ศ. 2001 Lui และคณะ (9)  ทาํการสกดัสาร 2 novel glycosides จากผลยอ พบว่า สามารถยบัย ั้ง  
AP-1 transactivation และ transformation ของ epidermal JB6 cell line ในหนูได ้ในปีเดียวกนั Fong และคณะ 
(10)   รายงานผลการศึกษาตอนตน้ (ยงัไม่ไดตี้พิมพใ์นขณะนั้น) พบว่า สารสกดัจากผลยอในตวัทาํละลาย butanol 
มีผลต่อตา้น breast carcinoma cell line (MCF-7) และ colon carcinoma line (HCT-116) ต่อมา สามารถสกดั 
active compound 6 ชนิด ในตวัทาํละลายท่ีเป็น butanol พบว่า มีความเก่ียวขอ้งกบั apoptosis และต่อมาใน
ภายหลงัคน้อีกพบว่า active compound ในตวัทาํละลายท่ีเป็นนํ้ า มีผลต่อหลายๆ ยีน ของ TNF apoptotic 
pathway และ cell cycle ซ่ึงมีผลในการยบัย ั้งการเจริญของเซลลม์ะเร็ง 

ในประ เทศไทยได้ มีก าร ศึกษาวิ จัย เ ก่ี ย วกับลู กยอ น้ี เ ช่นกัน  คือ  การ วิจัยของคณะ เภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ระบุวา่ ลูกยอสามารถช่วยกระตุน้ภูมิตา้นทาน และป้องกนัมะเร็งได ้โดยในลูกยอจะ
มีสารกระตุน้การสร้างเมด็เลือดขาว ซ่ึงทาํหนา้ท่ีกาํจดัเช้ือโรคในร่างกาย และสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
เซลลม์ะเร็งไม่ใหลุ้กลาม แต่ไม่ไดรั้กษามะเร็ง นอกจากน้ีมีฤทธ์ิแกป้วดกระตุน้เอนไซมใ์นลาํไส้เล็กใหท้าํงานดี
ข้ึน (11)    

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่าชาวโปลีนีเซียนใชย้อในการรักษาโรคต่างๆ ในรูปแบบของภูมิปัญญา
ชาวบา้นท่ีมีการสืบทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น ซ่ึงกรรมวิธีและขั้นตอนการผลิตยาท่ีใช้ในการรักษาก็เป็นไปแบบ
ชาวบา้นท่ีไม่มีอะไรยุง่ยากซบัซอ้นและโรคท่ีรักษาส่วนมากเป็นโรคผิวหนงัหรือการรักษาบาดแผลต่างๆ ไม่ได้
มีการกล่าวถึงการรักษาโรคมะเร็งหรือโรคต่างๆ ดงัมีการกล่าวอา้งกนัในปัจจุบนั แต่กุญแจท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิด
ความสนใจและพฒันานาํยอมาผลิตเป็นอาหารเสริมในรูปแบบของการคา้ คือ การรายงานของ Heinicke ท่ีทาํให้
เกิดการผลิตสินคา้จากยอออกมาจาํหน่ายแลว้กล่าวอา้งสรรพคุณทางยาท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภค 
เช่น รักษาโรคมะเร็ง โรคเอดส์ และความดนั เป็นตน้ ท่ีมากไปกว่านั้น คือ การทาํการตลาดกบัสินคา้ประเภทน้ี
ในรูปแบบของยารักษาสารพดัโรค ยาครอบจกัรวาลรักษาไดทุ้กโรค และท่ีสําคญัคือ มาจากธรรมชาติไม่มี
ผลกระทบหรือมีความเป็นพิษต่อร่างกายอยา่งแน่นอน เป็นการทาํการตลาดท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของความเช่ือของคน
โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีตอ้งการหายจากโรคซ่ึงเป็นเสมือนความหวงัท่ีจะช่วยให้ร่างกายกลบัมาสู่ภาวะปกติ ซ่ึงใน
สังคมยุคปัจจุบนั การจะอา้งสรรพคุณของสินคา้ชนิดใดนั้นควรจะอยูบ่นพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ ควรจะตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นถึง specific chemical และ mechanism action ท่ีชดัเจน ซ่ึงการรายงานของ Heinicke ไม่มีหลกั
วิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ขอ้น้ี เป็นการกล่าวอา้งแบบฉาบฉวยหาขอ้เท็จจริงไม่ได ้ซ่ึงการศึกษาสารชนิดใดชนิดหน่ึง
รวมไปถึงกลไกการออกฤทธ์ิของสารโดยเฉพาะสารท่ีมาจากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ (natural products) นั้นคงตอ้ง
ใชเ้วลาในการศึกษาถึงท่ีมาท่ีไปของผลการศึกษาซ่ึงการศึกษาของ Heinicke รวดเร็วเกินไปกบัขอ้สรุปต่างๆ ท่ี
นาํเสนอ คนยคุใหม่เม่ือจะเลือกซ้ือผลิตภณัพอ์าหารเสริมใดๆ ท่ีอา้งว่ามาจากสารธรรมชาติ ควรจะตอ้งทราบว่า
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ทาํไมสารธรรมชาติชนิดนั้นถึงให้ผลในการรักษาโรค โดยมีเหตุและผลอยู่บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ และ
ถึงแมว้่าจะมีการศึกษาเก่ียวกบัผลของยอในทางวิทยาศาตร์มากข้ึนในปัจจุบนั แต่ผลของการศึกษาท่ีไดเ้ป็น
การศึกษาในระดบัเซลล์ อย่างเช่นการศึกษาของ Hirazumi, Lui และ Fong ท่ีได้กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ดงันั้น 
การศึกษาถึงผลในการรักษาและป้องกนัโรคของยอในคนอาจใหผ้ลท่ีแตกต่างกนัออกไปซ่ึงยงัคงตอ้งศึกษากนั
อยา่งจริงจงัต่อไปในอนาคตซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์กค็าดหวงัวา่มนัจะใหผ้ลไดเ้ช่นนั้นจริงๆ  
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