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โกจิเบอร์รี ผลไม้บํารุงสายตาและชะลอจอประสาทตาเสือม 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วีณา นุกูลการ 

น.ส.ธันย์ชนก ปักษาสุข 

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในป ั จจุบันคนไทยมีภาวะเสียงเป็นโรคทางสายตาเพิมมากขึน ตั งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ เนืองจาก

การใช้เทคโนโลยีทีเพิมขึน  โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทบ

เล็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี เป็นแหล่งทีให้แสงสีฟ้ าซึงมีผลต่อประสาทตา ทั งนีแสงสีฟ้ าดังกล่าว เป็น

แสงทีผสมอยู่ในช่วงแสงสีขาวทีตามนุษย์มองเห็น มีความยาวคลืนอยู่ในช่วง 400-500 นาโนเมตร นอกจาก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวแล้ว อุปกรณ์ต่างๆ ทีเราใช้ในชีวิตประจําว ัน เช่น หลอดไฟ ไฟรถยนต์ หรือ

แม้กระทั งในแสงแดดก็เป็นแหล่งให้แสงสีฟ้ าได้เช่นเดียวกัน ทั งนีมีการศึกษาในหนูทดลอง โดยการฉายแสงสี

ฟ้ าใส่ตาหนู พบว่า เมือเพิมปริมาณของแสงสีฟ้ าไปจนถึงระดับหนึงโดยสัมพันธ์กับเวลาทีเพิมขึน ทําให้เกิด

การเปลียนแปลงทีเซลล์ในจอประสาทตา ซึงอาจส่งผลให้เกิดโรคจอประสาทตาเสือมเมืออายุมากขึนได้ 

โกจิเบอร์ร ี(Goji berry)  หรือ Wolfberry มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Lycium barbarum วงศ์ Solanaceae 

และรู้จ ักกันในอีกชือหนึงว่าเก๋าก ี เป็นผลไม้ชนิดหนึงในตระกูลเบอร์ร ีมีถินกําเนิดแถบทวีปเอเชีย  มสีรรพคุณ

หลากหลาย ได้ร ับขนานนามว่าเป็น “ซุปเปอร์ฟรุต (super fruit)” ผลของโกจิเบอร์รมีีสีแดงอมส้ม ขนาดเล็ก 

รสชาติเปรียวอมหวาน (รูปท ี1)   

 
รูปที  ผลโกจิเบอร์ร ี

โกจิเบอร์รเีป็นพืชทีมีใยอาหารสูงถึงร้อยละ  ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด มีแร่ธาตุต่างๆ 

เช่น ส ังกะสี เหล็ก ทองแดง แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซิลีเนียม เป็นต้น นอกจากนีโกจิเบอร์รีย ังมีสารสําคัญ

จําพวกซีแซนทีน (zeaxanthin) และลูทีน (lutein) สูงมากกว่าผักและผลไม้ทั วไป ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถ

สร้างสารทั งสองนีได้ จําเป็นต้องได้ร ับจากอาหาร โดยโครงสร้างของซีแซนทินและลูทีนจะเป็นไอโซเมอร์ 

(isomer) กัน แตกต่างกันเพียงตําแหน่งพันธะคู่ทีวงแหวนด้านปลาย (รูปที ) พบว่า ซีแซนทินและลูทีน เป็น

สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์  ชนิดเท่านั นทีพบในจุดรับภาพของจอตา 
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รูปที 2 โครงสร้างสารซีแซนทิน ลูทีน บีตาแคโรทีน และวิตามินเอ 

มีการศึกษาพบว่า ภายในจอประสาทตาของคนเรา มีร่องเล็กๆ อยู่จุดหนึงทีมีเซลล์ร ับภาพในจอ

ประสาทตา ซึงเป็นจุดทีแสงตกประทบ และทําให้คนเราสามารถมองเห็นภาพทีชัดเจนในแต่ละวัน ซึงบริเวณ

เซลล์ร ับภาพนีมีสารสีเหลือง หรือ ลูทีน อยู่หนาแน่นมากทีสุด โดยจะพบได้ตรงชั นเนือเยือทีหล่อเลียง

เส้นประสาท หากบริเวณดังกล่าวเสือมหรือเสียไป อาจทําให้สูญเสียการมองเห็นได้ โดยสารลูทีนในเซลล์ร ับ

ภาพในจอประสาทตานี จะทําหน้าทีสําคัญ คือ คอยกรองแสงสีฟ้ า ซึงเป็นอันตรายต่อจอประสาทตา และเป็น

แสงทีหลีกเลียงได้ยากเพราะมีอยู่ท ั วไปรอบ ๆ ตัวเรา ทั งแสงแดดจากดวงอาทิตย์ แสงจากโทรทัศน์ แสงจาก

จอคอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟ ฯลฯ จากการศึกษา พบว่า ระดับลูทีน 2.0 – 6.9 มิลลิกร ัมต่อว ัน จะช่วย

ป้ องกันความเสือมของจุดด่างในดวงตาได้ นอกจากนี ลูทีน ย ังทําหน้าทีเป็นสารต้านออกซิเดชันในดวงตาของ

คนเราอีกด้วย เพราะในดวงตาของเราจะมีสารอนุมูลอิสระอยู่เป็นจํานวนมาก ซึงจะเป็นตัวทําลายเซลล์ร ับภาพ

และทําให้เกิดโรคเกียวกับจอประสาทตาทั งในเด็กและผู้ใหญ่ได้  

ส่วนซีแซนทีน พบในโกจิเบอร์รีปริมาณสูง โดยมากกว่าสาหร่ายเกลียวทองถึง 5 เท่า ซีแซนทีนเป็น

องค์ประกอบสําคัญในจอตา โดยเฉพาะส่วนทีเรียกว่า macular ซึงเป็นชั นของเม็ดสี ทําหน้าทีกรองแสงทีจะ

ผ่านเข้าสู่จอตาและช่วยลดการสะท้อนของแสง ป้ องกันรังสีจากแสงแดดทีเป็นอันตรายต่อดวงตา ทําให้มี

สมบัติช่วยป้ องกันโรคหลายชนิด เช่น โรคต้อกระจก โรคจอรับภาพเสือม โรคหัวใจและหลอดเลือด  
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นอกจากนี ผลโกจิเบอร์รีย ังมี เบต้าแคโรทีน (Beta carotene ) ซึงเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยดอ์ีก

ชนิดหนึงโดยพบว่าในผลโกจิเบอร์รีมีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูง ซึงสูงกว่าแครอท เบต้าแคโรทีนมีคุณสมบัติเป็น

โปร วิตามินเอ คือ เป็นสารตั งต้นของวิตามินเอ และจะถูกเปลียนไปเป็นวิตามินเอจากเอนไซม์ทีตับ ซึงวิตามิน

เอจัดเป็นวิตามินทีมสี่วนช่วยในการมองเห็น บํารุงสายตา  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในชีวิตประจําว ัน เราอาจหลีกเลียงการสัมผัสแสงสีฟ้ าได้ยาก 

เนืองจากเป็นแสงทีอยู่รอบๆ ตัวเรา รวมทั งจากอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในชีวิตประจําว ัน โดยเฉพาะอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั นการบํารุงสุขภาพตาทั งเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั งการปกป้ องสายตาจากแสงสีฟ้ า นอกจาก

การหลีกเลียงการสัมผัสแสงสีฟ้ านานๆ การพักสายตาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้ว การรับประทาน

สารทีมีฤทธิ ปกป้ องและบํารุงสายตา เช่น โกจิเบอร์รี ลูทีน และ วิตามินเอ อย่างทีกล่าวมาข้างต้น ก็จะมีผลให้

เรามีสุขภาพตาทีดี ซึงเราสามารถหารับประทานได้ง่าย สะดวกสบาย ไม่ว่าจะจากอาหาร พวกผัก ผลไม้  นม 
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