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เอนไซม์บ าบัดอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับดูแลสุขภาพ 

 เอนไชม์ คือโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างข้ึนในร่างกาย เอนไชม์ถือเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีที่ส าคัญใน
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกาย นอกจากนี้เอนไซม์ยังถือว่ามีบทบาทในกระบวนการเผาผลาญอาหาร
(metabolism), วินิจฉัยโรค (diagnosis) นอกจากนี้ยังมีน าเอนไซม์มาใช้การบ าบัดรักษาโรค (therapeutics) 
หลายชนิด ได้แก่  

1. โรคที่เก่ียวข้องกับระบบทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร (digestive therapy) เช่น เอนไซม์ 
Pepsin เอนไซม ์Amylase  เอนไซม ์Lipase และเอนไซม์ Pancreatin เป็นต้น 

2. ใช้ในการละลายลิ่มเลือด (thrombolytic therapy) เช่น เอนไซม ์Streptokinase, เอนไซม์ 
Serrapeptase, และเอนไซม์ Nattokinase เป็นต้น 

3. ลดการอักเสบ (anti-inflammatory therapy) เช่น เอนไซม์ bromelain เอนไซม ์papain,  
เอนไซม ์Trypsin/Chymotrypsin และเอนไซม ์Collagenase เป็นต้น  

4. รักษาโรคมะเร็ง (oncolytic therapy) เช่น เอนไซม์ Asperaginase และเอนไซม ์Diptherial 
เป็นต้น  

 

 เอนไซม์โบรมีเลน (bromelain) จากสับปะรด 

 สับปะรด (Ananas comosus L.) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ใน family Bromeliaceae เนือ้ในผลสี
เหลือง ฉ่ าน้ า รสหวานอมเปรี้ยว นอกจากจะรับประทานทานแล้วชื่นใจ ในสับปะรดยังมีเอนไซมท์ี่มัประโยชน์
คือเอนไซม์โบรมีเลน ซ่ึงจัดเป็นเอนไซม์ประเภท โปรตีเอส (protease) สามารถเร่งปฏิกิริยาการย่อยโปรตีนให้



มีขนาดโมเลกุลเล็กลงได้ ที่ผ่านมามีการศึกษาเก่ียวกับผลจากการใช้เอนไซม์โบรมีเลนทางการแพทย์หลายข้อ
บ่งใช้ ดังนี้ 1 

มีผลดีต่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบไหลเวียนเลือด (Cardiovascular and 
Circulation) มีการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า โบรมีเลนสามารถป้องกันและลดความรุนแรง
ของการเกิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Angina pectoris) และภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว 
(transient ischemic attack, TIA) ได้ 2 
สามารถบรรเทาอาการปวดของโรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis) ได้  มีการศึกษาในผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการปวด 103 ราย ให้รับประทานเอนไซม์สูตรผสม (โบรีมเลนร่วมกับทริ
ปซินและรูโตซิด, bromelain 90 mg, trypsin 48 mg, rutosid 100 mg) เป็นเวลา 6 
สัปดาห์เปรียบเทียบกับยาต้านอักเสบ diclofenac (diclofenac sodium 50 mg) ผลการศึกษา 
พบว่า มีประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน 3 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า เอนไซม์โบรมีเลนมีส่วนในการเสริมสร้างระบบ

ภูมคิุ้มกัน (Immunogenicity) 4 มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดและละลายลิ่มเลือด (Blood Coagulation and 
Fibrinolysis) 5, 6 บรรเทาอาการท้องเสีย (Diarrhea) 7 มีผลต่อเซลล์มะเร็ง (Cancer Cells) 8 ช่วยเร่งการ
หายของแผลผ่าตัด 3, 9 ตลอดจนช่วยบรรเทาอาการของแผลไฟไหม้ (Debridement Burns) 10 ได้อีกด้วย 
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