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โกจิเบอร์รี ่ 
ภญ.ศิรินภา เซี่ยงหลิว 

กองการแพทย์ทางเลือก 

บทน า 

หลังวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ท าให้ประชาชนทั่วโลก พร้อมทั้งประชาชนชาวไทย มีวิถีชีวิตใน
รูปแบบใหม่ New Normal ได้อย่างไร้ขีดจ ากัดด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย (Digital Technology) 
โดยเฉพาะการติดต่อถึงกันด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ ๊ค โทรศัพท์มือถือ 
สมาร์ทโฟน แทบเล็ต โทรทัศน์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ เป็นแหล่งที่ให้แสงสีฟ้าและมีผลต่อจอประสาทตา 
นอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น หลอดไฟ LED ตามบ้านเรือน หลอดไฟรถยนต์ หน้ารถ
และท้ายรถ อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น นาฬิกา (Smart Watch) หรือแม้กระทั่งแสงแดดจากดวงอาทิตย์ก็เป็น
แหล่งให้แสงสีฟ้า  

พืชสมุนไพร ผลิตภ ัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผล ิตภ ัณฑ์สุขภาพที่ได้รับความน ิยมเป็น
อย่างมากจากผู้บริโภคส าหรับการดูแลและบ ารุงร่างกายทั้งเพ่ือตนเองและคนในครอบครัว โดยมีความเชื่อว่า
สม ุนไพร ผลิตภ ัณฑ์อาหาร และผล ิตภ ัณฑ ์เสร ิมอาหารที่ผล ิตมาจากพืชธรรมชาต ิม ีค ุณภาพและ
ประส ิทธิภาพด ี จะช่วยบ ารุงร่างกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรงได้อย่างดี   

บทความนี้ได ้รวบรวมข ้อม ูลของพืชที่เรียกว่า โกจิเบอร์รี่ หรือที่เรียกกันว่าเก๋ากี้ ซึ ่งมีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายในการแพทย์แผนจีน มีประโยชน์บ ารุงดวงตา บ ารุงตับ บ ารุงไต มีการใช้พืชนี้มาช้า
นานกว่า 1500 ปี ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย  ในรูปแบบ เช่น 
ผล ิตภัณฑ ์เสร ิมอาหาร เครื่องดื่ม โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารส าคัญ โครงสร้างโมเลกุล ขนาดรับประทาน 
คุณสมบัติ ข้อควรระวัง เพ่ือเป็นประโยชน์ข้อมูลความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมการบริโภคพืชสมุนไพรจากธรรมชาติมาเป็นอาหารแทนยา เพ่ือป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง และปลอดภัย  

 

ค าส าคัญ 

 โกจิเบอร์รี่; ซีแซนทีน; ลูทีน; สารต้านอนุมูลอิสระ; จอประสาทตา.  
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รูปภาพ ผลโกจเิบอร์รี ่ 

  
โกจิเบอร์รี ่ 

ชื่อสามัญ  Goji berry  ,  Wolfberry  
ชือ่วิทยาศาสตร์  Lycium barbarum L. , Lycium chinense Mill. 
วงศ์  Solanaceae  
 

โกจิเบอร์รี่ (Goji berry) หรือ Wolfberry ที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเก๋ากี้ มีชื่อวิทยาศาสตร์
ว่า Lycium barbarum L. , Lycium chinense Mill. อยู่ในวงศ์ Solanaceae เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งในตระกูล
เบอร์รี มีถิ่นก าเนิดทางตอนเหนือของประเทศจีน และบางส่วนในทวีปเอเชีย ผลของโกจิเบอร์รี่มีสีแดงอมส้ ม 
ขนาดเล็ก รสชาติเปรี้ยวอมหวาน   

 

 
รูปภาพ ผลโกจเิบอร์รี ่ 

 
 



3/9 

  

โกจิเบอร์รี่ เป็นพืชลักษณะเป็นไม้พุ่มผลัดใบ สูง 0.8-2 เมตร  

 

 
 

รูปภาพ ต้นโกจิเบอรร์ี ่จาก http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=91710&flora_id=800 

 

 

 

 

http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=91710&flora_id=800
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หน่วยอนุกรมวิธาน (Taxon) ของโกจิเบอร์รี่ 

 
รูปภาพ หน่วยอนุกรมวิธาน (Taxon) ของโกจิเบอร์รี ่หมายเลข 6-8 จาก 

http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=4671&flora_id=2 

 
ผลโกจิเบอร์รี่ มีสีแดงสด เป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์(Polysaccharides) มีสารอาหาร ดังนี้  
1 ไฟเบอร ์(Fiber) ใยอาหารสูง  
2 คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 
 

http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=4671&flora_id=2
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3 โปรตีน และกรดอะมิโน (Protein and Amino acids) โดยให้กรดอะมิโนจ าเป็น 8 ชนิดที่ร่างกาย
ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ ได้แก่ 1) ฮีสทิดีน (Histidine) 2) ไอโซลิวซีน (Isoleucine) 3) ลิวซีน (Leucine)         
4) วาลีน (Valine) 5) ไลซีน (Lysine) 6) เมไธโอนีน (Methionine) 7) ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine)       
8) ทรีโอนีน (Threonine) และยังมีกรดอะมิโนชนิดที่ร่างกายสร้างได้เองอ่ืนๆอีก เช่น 1) อะลานีน (Alanine) 
2) อาร์จินี (Arginine) 3) กรดแอสปาร์ติก (Aspartic acid) 4) ซีสทีน (Cystine) 5) กรดกลูตามิค (Glutamic 
acid) 6) ไกลซีน (Glycine) 7) โพรลีน (Proline) 8) ซีรีน (Serine) 9) ไทโรซีน(Tyrosine) 

4 วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ เช่น วิตามิน ซี พบปริมาณ 0.5% ในรูป 2-O-(beta-D-Glucopyranosyl) 
ascorbic acid คล้ายๆ วิตามินซีในผลมะนาวสด (lemon) นอกจากนี้ยังมีวิตามิน เอ ปริมาณสูง , วิตามิน บี2 
, สังกะสี , ธาตุเหล็ก , ทองแดง , แคลเซียม , ซิลีเนียม  

 

 ผลโกจิเบอร์รี่  มีสารส าคัญกลุ่ม water-sulable glycoconjugates ได้แก่  
1) ซีแซนทีน (Zeaxanthin) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระพบปริมาณสูง ในกลุ่มแคโรทีนอยด์  

คือ แซนโทฟิลล์ ชึ่งให้เม็ดสี ท าให้มีสีสดใสในพืชผักและผลไม ้พบในจุดรับภาพของจอประสาทตา  
 

 
รูปโครงสร้างโมเลกลุของ ซีแซนทีน (Zeaxanthin) จาก 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jecfa/cta/63/Zeaxanthin.pdf 
 

2) ลูทีน (Lutein) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ คือ แซนโทฟิลล์  
ชึ่งให้เม็ดสี ท าให้มีสีสดใสในพืชผักและผลไม้ พบในจุดรับภาพของจอประสาทตา โครงสร้างโมเลกุลลูทีนคล้าย
กับซีแซนทีน ซ่ึงเป็นไอโซเมอร์ (isomer) กัน แตกต่างกันทีต่ าแหน่งพันธะคู่ตรงวงแหวนด้านปลาย  

 

รูปโครงสร้างโมเลกลุของลูทีน (Lutein) จาก
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jecfa/cta/63/Lutein.pdf 

 

  
จอประสาทตา (Retina) ของมนุษย์ บริเวณตรงกลางจอประสาทตา หรือ จุดศูนย์กลางจอประสาทตา 

มีลักษณะเป็นจุดสีเหลือง เรียกว่า มาคูลา ลูเทีย (macula lutea)  เป็นบริเวณพ้ืนที่สีค่อนข้างเหลืองรูปกรวย

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jecfa/cta/63/Zeaxanthin.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jecfa/cta/63/Lutein.pdf
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ใจกลางเยื่อชั้นในของลูกตา จะประกอบไปด้วยเซลล์รับแสงนับล้านๆ เซลล์ ช่วยในการมองเห็นภาพได้ชัดเจน
คมชัด  

ซีแซนทีน (Zeaxanthin) และลูทีน (Lutein) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) พบสะสมอยู่ที่
จอประสาทตา macula เป็นเม็ดสี macular pigment (MP) ที่ให้สีเหลือง มีคุณสมบัติดูดซับแสงสีฟ้า แสงสีฟ้า  
มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เราใช้งานในชีวิตประจ าวัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ 
สมาร์ทโฟน แทบเล็ต โทรทัศน์ รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้แสง เช่น การเชื่อมเหล็ก เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ เป็น
แหล่งที่ให้แสงสีฟ้าและมีผลต่อจอประสาทตา นอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น หลอดไฟ 
LED ตามบ้านเรือน หลอดไฟรถยนต์ หน้ารถและท้ายรถ อุปกรณ์ ดิจิทัล เช่น นาฬิกา (Smart Watch)  
หรือแม้กระท่ังแสงแดดจากดวงอาทิตย์ก็เป็นแหล่งให้แสงสีฟ้า 

จากการศึกษาโดยทดสอบสมมติฐานกับลิงได้รับอาหาร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยอาหารมีแคโรทีนอยด์
ส่วนที่สกัดมาจากผลไม้โกจิเบอร์รี่ (wolfberry)  2.2 มก. / วัน ซึ่งมีซีแซนทีน ผลการทดลองพบว่า การบริโภค
ผลไม้โกจิเบอร์รี่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในเชิงบวก ในการรับรู้ประโยชน์ต่อสายตาของมัน   

มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผลโกจิเบอร์รี่ในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และในมนุษย์ 
พบว่ามีฤทธิ์ชะลอวัย ป้องกันระบบประสาท ลดระดับน้ าตาลในเลือด ต้านอนุมูลอิสระ ต้านออกซิเดชัน ปรับ
ภูมิคุ้มกัน ต้านเบาหวาน ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้านเนื้องอก เป็นต้น 

 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่ม ก าหนดปริมาณที่ให้รับประทานได้ต่อวัน คือ ปริมาณผลโกจิ

เบอร์รี ่หรือเก๋าก่ีบดผงน้อยกว่า 5 กรัมต่อวัน (ปริมาณสารสกัดต่อวันค านวณเป็นปริมาณบดผง ซึ่งสกัดด้วยน้ า 
ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  หรือสกัดด้วยน้ าผสมเอทานอลในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่ม)  

 
โกจิเบอร์รี่น ามาใช้ในยาจีนโบราณ (Traditional Chinese Medicine : TCM) ใช้ในการบ ารุงและ

ปรับสภาพตับและไต และปรับปรุงการท างานของดวงตา ซึ่งระบุในต ารายาจีน National Commission of 
Chinese Pharmacopoeia. 2005. Pharmacopoeia of People's Republic of China, Chemical 
Industry Press, Beijing, China. English version.  

การใช้ในยาจีนโบราณ (Traditional Chinese Medicine : TCM) ผลโกจิเบอร์รี่ใช้รักษาอาการ 
“หยินพร่อง (yin deficiency)” คือมีความร้อนในอวัยวะตับและไตมากกว่าปกติ ท าให้ไม่สมดุลของพลังงาน 
หยิน-หยาง ความเย็น-ความร้อน ต ารับยาจีนท าเป็นยาต้มให้รับประทานผลแห้งโกจิเบอร์รี่ ขนาด 6–15 กรัม 
วันละ 2-3 ครั้ง บางต ารับยาจีนน าผลโกจิเบอร์รี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักมาผสมกับสมุนไพรจีนอ่ืนๆ บดเป็น
ผงละเอียดผสมน้ าผึ้ง ท าเป็นยาลูกกลอน 1 เม็ด น้ าหนัก 15 กรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
พร้อมกับน้ าซุปในมื้อเช้า และเวลากลางคืนในขณะท้องว่าง   

การใช้แบบดั้งเดิมของจีนน าผลโกจิเบอร์รี่มาเติมในน้ าซุป (soups) หม้อไฟ (hot pots) และชา
สมุนไพร (herbal teas) และยังเป็นที่นิยมแช่ในไวน์เพียงอย่างเดียว หรือแช่ผสมร่วมกับส่วนผสมอ่ืน ๆ ตาม
ต ารับยาจีนโบราณ TCM เพ่ือให้ไวน์ท างานได้ดี  
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ข้อควรระวัง !!!  
1. การรับประทานผลโกจิเบอร์รี่ บางรายอาจมีอาการข้างเคียงบ้างเล็กน้อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน  

วิงเวียน แต่โดยทั่วไปการรับประทานผลโกจิเบอร์รี่ในชีวิตประจ าวันไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงทั้งในเด็กและ
ผู้ใหญ่ 

2. สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานโกจิเบอร์รี่ เพราะยังไม่มีข้อมูล 
ยืนยันความปลอดภัยเพียงพอ เนื่องจากมีสารบีเทนหรือเบทาอีน (Betaine) ที่อาจท าให้เสี่ยงต่อภาวะแท้งได ้ 

3. คนที่มีอาการแพ้บุหรี่ ผลิตภัณฑ์จากยาสูบ มะเขือเทศ ลูกท้อ และผู้ที่แพ้โปรตีน ถั่วบางชนิด      
ควรระมัดระวัง ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานผลโกจิเบอร์รี่ หากเกิดอาการแพ้หรือผิดปกติควรหยุด
รับประทาน และพบแพทย์ทันท ี

4. ควรหลีกเลี่ยง หรือต้องระมัดระวังเมื่อรับประทานผลโกจิเบอร์รี่ ร่วมกับยาทีดู่ดซึมผ่านเอนไซม์  
Cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) จากตับ เพราะอาจเพ่ิมระดับของยาที่ถูกเผาผลาญโดย CYP2C9 มี
รายงานผู้ป่วยส่งผลลัพธ์ให้เกิดเลือดก าเดาไหล เกิดรอยช้ า และถ่ายเป็นเลือด เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน,     
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง , ยาวาร์ฟาริน (warfarin) คือยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือที่เรียกกันว่า    
ยาละลายลิ่มเลือด มีชื่อทางการค้าว่า คูมาดิน® (Coumadin®) , amitriptyline (Elavil®), diazepam 
(Valium®), zileuton (Zyflo®), celecoxib (Celebrex®), diclofenac (Voltaren®), fluvastatin 
(Lescol®), glipizide (Glucotrol®), ibuprofen (Advil, Motrin®), irbesartan (Avapro®), losartan 
(Cozaar®), phenytoin (Dilantin®), piroxicam (Feldene®), tamoxifen (Nolvadex®), tolbutamide 
(Tolinase®), torsemide (Demadex®)  ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานผลโกจิเบอร์รี่ทุก
ครั้ง หากรับประทานยาประจ าอยู่ หรือมีโรคประจ าตัว 
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