อาไซอิ (açai) ผลไม้จากอเมริ กาใต้ ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
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อาไซอิ หรือ açai หรือ acai มีชอวิ
ื ทยาศาสตร์คอื (Euterpe oleracea Mart.) เป็ นพืชในวงศ์
ปาล์ม (Arecaceae) พบได้มากในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ แถบอะเมซอน โดยเฉพาะในประเทศ
บราซิล ลักษณะต้นอาไซอิเป็ นทรงกระบอกสีนําตาลเทา สูงได้ถงึ 25 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
20 เซนติเมตร ทีลําต้นมีรอยวงแหวนเป็ นระยะๆ ใบเป็ นใบประกอบอยู่บริเวณด้านบนของลําต้น ดอก
ขนาดเล็กสีม่วงนํ าตาล ผลมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีเมล็ดเดียวขนาดใหญ่ ผล
ดิบมีเปลือกสีเขียว เมือสุกจะเปลียนเป็ นสีม่วงเข้ม ชาวพืนเมืองใช้ผลอาซาอิในการทําขนม เครืองดืม
และไวน์ โดยพบว่าชาวบราซิลบริโภคเครืองดืมจากผลอาไซอิถึงวันละ 1 ลิตร (1) ในช่วงสิบปี ทผ่ี าน
มาผลอาไซอิไ ด้ ถู ก ทํ า แห้ง บดเป็ นผง หรือ แยกเนื อผลออกแช่ แ ข็งแล้ ว ส่ งออกเพือพัฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบต่างๆ เช่น เม็ด แคปซูล เครืองดืมและผงชงดืม
รวมทังพัฒ นาเป็ นเครืองสําอาง เช่น ครีม โลชัน เจล ซึงได้รบั ความนิย มมากขึนทังในสหรัฐอเมริกา
ยุโรป ญีปุ่น (2) ส่วนในประเทศไทย ก็เริมมีการนําผลอาไซอิมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วเช่นกัน
คุณ ค่าทางอาหารของเนือผลอาไซอิพบว่าประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตเป็ นหลัก นอกนันคือ
โปรตีน และไขมัน ซึงส่วนใหญ่แล้วคาร์โบไฮเดรตในเนือผลอาไซอิจะเป็ นใยอาหาร (3, 4) กรดไขมันที
พบในเนื อผลอาไซอิ ส่ ว นใหญ่ เป็ นกรดโอเลอิ ก (oleaic acid) (5) นอกจากนี ในผลอาไซอิ ย ั ง
ประกอบด้วยสารกลุ่มแอนโทไซยานิน (anthocyanins) เช่น cyanidin-3-glucoside และ cyaniding-3rutinoside รวมทังสารฟิ นอลิกและฟลาโวนอยด์อนๆ
ื เช่น quercetin, vitexin, catechin, epicatechin,
ferulic acid, vanillic acid และ oligomeric procyanidins (6-8)
การศึกษาฤทธิต้านออกซิเดชันในหลอดทดลองของเนือผลอาไซอิโดยใช้วธิ กี ารทดสอบต่างๆ
เช่นการยับยังอนุมลู อิสระ DPPH และอนุ มลู peroxyl และการทดสอบโดยวิธ ี ORAC (9-11) และต้าน
อักเสบทังในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง (11, 12) การให้เนือผลอาไซอิ ในขนาด 200 กรัมต่อวัน
(มีปริมาณฟี นอลิกรวม 131 มิล ลิกรัม gallic acid equivalent ต่อเนือผล 100 กรัม) ในหญิงสุขภาพดี
เป็ นเวลา 4 สัป ดาห์ ช่ ว ยเพิมการทํ างานของเอนไซม์ catalase, เพิมความสามารถในการต้ า น
ออกซิเดชัน และลดการสร้างอนุ มูล อิส ระ(2) ในการศึก ษาทางคลินิ ก (แบบ pilot study and small
randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study) พบว่ าการบริโ ภคผลอาไซอิปั น
กับ นํ าเบอร์ร ี มีผ ลเพิมระดับ สารต้ านออกซิเดชัน ในซีรมั ปกป้ องเซลล์จ ากความเสีย หายจากการ
ออกซิเดชัน ลดการเกิดอนุมูลอิสระ และลดการสร้าง pro-inflammatory cytokines และ chemokines
(13) การให้เครืองดืมอาไซอิขนาด 7 มิลลิลติ รต่อกิโลกรัมนํ าหนักตัว ในคนสุขภาพดี พบว่า หลังจาก
บริโภคไปแล้ว 12 ชัวโมง ความสามารถในการต้านออกซิเดชันในพลาสมาเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ
(14) โดยพบว่าการบริโภคเนือผลอาไซอิจะมีระดับ ของสารแอนโทไซยานินในเลือดสูงกว่าการบริโภค
นํ าอาไซอิ สอดคล้อ งกับ ความสามารถในการต้ านออกซิเดชัน ในเลือ ดทีสูง กว่ า (13) ซึงฤทธิต้าน
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ออกซิเดชันทีสูงของอาไซอินันเป็ นผลมาจากการมีสารกลุ่มฟิ นอลิกและฟลาโวนอยด์ โดยเฉพาะสาร
กลุ่มแอนโทไซยานินในปริมาณทีสูงนันเอง (5) นอกจากนี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีมีส่วนประกอบ
ของอาไซอิห ลายผลิต ภัณ ฑ์ มีก ารอวดอ้า งสรรพคุณ ว่าช่ วยลดนํ าหนัก ได้ อย่ างไรก็ต าม ยังไม่ มี
รายงานการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ทสนั
ี บสนุ นคุณสมบัตนิ ีของอาไซอิอย่างชัดเจน มีการศึกษาถึง
ผลของอาไซอิต่อ metabolic parameter ในคนทีมีนําหนักเกิน (ค่า BMI มากกว่า 25 แต่ไม่เกิน 30)
โดยให้ร บั ประทานผลอาไซอิวนั ละ 200 กรัม เป็ นเวลา 1 เดือน พบว่ามีผลลดระดับ นํ าตาลในเลือด
ระดับอินซูลนิ และระดับคอเลสเตอรอลรวม โดยไม่มผี ลต่อความดันโลหิต (15)
ในขณะนี ยังไม่พบรายงานการควบคุมคุณ ภาพหรือสารสกัด มาตรฐานของผลอาไซอิ (5)
แม้ว่าไม่พบความเป็ น พิษเฉียบพลันเมือให้อาไซอิขนาด 2 กรัมต่อกิโลกรัมนํ าหนักตัวในสัตว์ทดลอง
(3) แต่ควรระวังการเกิดภาวะภูมแิ พ้ (allergy) หรือภาวะภูมไิ วเกิน (hypersensitivity) ในผูบ้ ริโภคบาง
คนทีมีอาการต่อพืชในวงศ์ปาล์ม (Arecaceae) (5) นอกจากนี ผูท้ ใช้
ี ยาลดไขมันในเลือด ยาลดนําตาล
ในเลือด หรืออินซูลนิ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์จากอาไซอิ เนืองจากอาจ
เกิดอัน ตรกิรยิ าระหว่ างสมุนไพรกับยา รวมทังสตรีตงครรภ์
ั
หรือสตรีให้นมบุตร ก็ควรหลีกเลียงการ
บริโภคผลิตภัณฑ์จากอาไซอิ เนืองจากยังไม่มรี ายงานความปลอดภัยในผูบ้ ริโภคกลุ่มนี

จาก : http://hasbrouck.asu.edu/neotrop/plantae/imagelib/imgdeta ils.php?imgid=104744,
https://www.fitnesstipsforlife.com/acai-berry-information.html
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