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เร่ืองกล้วย...กลว้ย : กล้วยกับอาการท้องเสีย 
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กล้วยเป็นพืชสารประโยชน์ ผลและส่วนของลําต้นเทียมใช้ทําอาหาร ของเล่น เส้นใยจากต้นนํามาทํา
เครื่องนุ่งห่ม ใบใช้ทําภาชนะและเป็นเครื่องประกอบในพิธีกรรม แต่นอกจากประโยชน์ในข้างต้นแล้ว กล้วยยัง
ถือเป็นยาสมุนไพรท่ีสําคัญ สรรพคุณแผนโบราณ ผลสุกรับประทานเป็นยาระบาย แป้งท่ีได้จากผลดิบใช้เป็นแก้
ท้องเสีย บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืดท้องเฟ้อ และลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร (1-2) 

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสําหรับบรรเทาอาการท้องเสียพบว่า สารสกัดน้ําและสารสกัดเมทานอลจาก
ส่วน ใบ เปลือกผลดิบ และเนื้อผลกล้วยดิบ มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดอาการท้องเสียและแบคทีเรีย 
ท่ีก่อให้เกิดโรคไทฟอยด์ (3-5) การศึกษาในผู้ป่วยโรคบิดแบบไม่มีตัว (bacillary dysentery) จํานวน 127 คน 
อายุระหว่าง 9 เดือน - 48 ปี ท่ีเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 10 กลุ่ม โดยให้ 5 กลุ่มแรก
ได้รับอาหารตามปกติ และอีก 5 กลุ่มรับประทานอาหารท่ีมีกล้วยเป็นส่วนประกอบ 800-2,500 แคลอรี่      
โดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการศึกษา 5-95 วัน ผู้ป่วยจะได้รับประทานกล้วยเฉลี่ย 40 ผล พบว่าอาการปวด
มวนท้องและถ่ายเหลวลดลงในผู้ป่วยท่ีรับประทานกล้วย การอักเสบและแผลในบริเวณลําไส้ใหญ่หลังจาก
รับประทานกล้วยน้อยกว่ากลุ่มควบคุมท่ีรับประทานอาหารปกติ (6) จากการศึกษาโดยแบ่งให้ผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ท้องเสียเนื่องจากได้รับอาหารเหลวทางสายยาง (enteral feedings) จํานวน 31 คน ได้รับประทานเกล็ด
กล้วยอบแห้ง (banana flake) ไม่ระบุขนาด หรือเข้ารับการรักษาอาการท้องเสียตามปกติ พบว่าท้ังสองกลุ่ม 
มีอาการท้องเสียลดลงได้ใกล้เคียงกันโดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และเม่ือสิ้นสุดการทดลองกลุ่มท่ีได้รับ
กล้วยหายขาดจากอาการท้องเสีย 57% ในขณะท่ีกลุ่มท่ีได้รับการรักษาแผนปัจจุบันมีจํานวนหายขาดเพียง 
24% (7) 

กล้วยยังสามารถบรรเทาอาการท้องเสียแบบต่อเนื่องในเด็กเล็ก (persistent diarrhea) ท่ีมีอาการถ่าย
เหลวติดต่อกันมากกว่า 14 วัน การศึกษาในเด็กทารกเพศชายท่ีมีอาการท้องเสีย จํานวน 62 คนอายุระหว่าง 
5-12 เดือนสุ่มป้อนอาหารเหลวท่ีทํามาจากข้าวผสมกับกล้วย 250 ก./ลิตร หรือข้าวผสมกับเพคตินท่ีแยกได้
จากกล้วย 4 ก./ลิตร หรือข้าวเพียงอย่างเดียว ให้เด็กกินผ่านขวดนมก่อนนอนตามต้องการจนกว่าจะอ่ิม พบว่า
เด็กทารกมีอาการดีข้ึนอย่างมีนัยสําคัญภายใน 3 วันหลังได้รับการรักษา โดยเพคตินให้ประสิทธิภาพดีกว่า
กล้วย และกลุ่มควบคุม ในวันท่ี 4 ของการรักษา อาการท้องเสียในแต่ละกลุ่มลดลง 82%, 78% และ 23%
ตามลําดับ อีกท้ังลดการตรวจพบเชื้อในอุจจาระได้ถึง 60% (8) และการศึกษาในเด็กอายุ 6-60 เดือนท่ีมี
อาการท้องเสียจากการติดเชื้อ Shigella โดยป้อนอาหารเหลวท่ีมีส่วนผสมของกล้วย 250 ก./ลิตร ให้เด็กกิน
ก่อนนอนตามต้องการจนกว่าจะอ่ิมเป็นเวลา 5 วัน ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ ciprofloxacin ขนาด 15 มก./
กก. ทุก 12 ชั่วโมง ช่วยลดปริมาณอุจจาระ จํานวนครั้งการถ่าย ลดปริมาณเมือกและเลือดในอุจจาระได้
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มากกว่ากลุ่มท่ีได้รับยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียว (9) การศึกษาในเด็กทารกอายุ 6-36 เดือน มีอาการท้องเสีย
เฉียบพลันและท้องเสียต่อเนื่อง จํานวน 2,968 คน สุ่มให้รับประทานอาหารท่ีมีส่วนผสมของกล้วยบดขนาด  
50-300 ก. ตามอายุของผู้ป่วย สามารถบรรเทาอาการท้องเสียในเด็กได้ดีเช่นเดียวกับการรักษาแบบมาตรฐาน
ท่ีรับประทานเกลือแร่หรือยาปฏิชีวนะ โดยอาการท้องเสียแบบเฉียบพลันจะดีข้ึนภายในระยะเวลา 3 และ
อาการท้องเสียแบบเรื้อรังจะดีข้ึนในระยะเวลา 7 วัน หลังการป้อนอาหารท่ีมีกล้วยเป็นส่วนผสม (10)         
เม่ือตรวจวัดความสามารถในการซึมผ่านของเยื่อบุผนังลําไส้เล็ก (intestinal permeability) ในเด็กทารกอายุ 
5-12 เดือนท่ีได้รับอาหารท่ีมีกล้วยเป็นส่วนประกอบ พบว่าความสามารถในการซึมผ่านของเยื่อบุผนังลําไส้ท่ี
เพ่ิมข้ึนจากอาการท้องเสียลดลงในกลุ่มท่ีได้รับกล้วยทําให้ร่างกายสูญเสียน้ําน้อยลง และอุจจาระเหลวน้อยลง
(11) แบ่งให้เด็กอายุ 1-28 เดือน จํานวน 40 คน รับประทานอาหารเหลวท่ีมีส่วนผสมของกล้วย ขนาด 50 ก./
ลิตร หรือโยเกิร์ต เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophilia และ          
S. flexneri ท่ีก่อให้เกิดอาการท้องเสียในอุจจาระได้ดีว่าการรับประทานโยเกิร์ต (พบ 21.2% และ 25% 
ตามลําดับ) นอกจากนี้ทารกกลุ่มท่ีได้รับกล้วยยังมีปริมาณอุจจาระ น้ําหนักของอุจจาระ และระยะเวลาการเกิด
อาการท้องเสียลดลงมากกว่ากลุ่มท่ีได้รับโยเกิร์ต และมีน้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึน (12) จะเห็นได้ว่าการป้อนอาหารท่ีมี
กล้วยเป็นส่วนประกอบ ระยะเวลา 3-5 วัน สามารถบรรเทาอาการท้องเสียท้ังแบบติดเชื้อและไม่ติดเชื้อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกล้วยจะช่วยลดความสามารถในการซึมผ่านของลําไส้เล็ก รวมท้ังมีผลยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อท่ีเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียด้วย 

นอกจะสามารถบรรเทาอาการท้องเสียได้แล้ว ยังมีรายงานพบว่าการรับประทานอาหารหรือเครื่องด่ืมท่ีมี
กล้วยเป็นส่วนประกอบจะช่วยเพ่ิมปริมาณพรีไบโอติคหรือแบคทีเรียชนิดดีในลําไส้ในอาสาสมัครท่ีรับประทาน
ของหวานท่ีทําจากกล้วย หรือเครื่องด่ืมท่ีผสมเนื้อกล้วยเข้มข้น วันละ 2 ครั้งก่อนม้ืออาหารเช้าและเย็น เป็น
เวลา 60 วัน ปริมาณแบคทีเรียชนิดดีในลําไส้ Lactobacillus spp. และ Bifidobacterium spp. ในลําไส้
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ เม่ือเทียบกับกลุ่มควบคุมท่ีดื่มน้ําเปล่าเพียงอย่างเดียว ซ่ึงเชื้อแบคทีเรียชนิดดีนี้จะช่วย
ให้ลําไส้เกิดภาวะสมดุล ป้องกันมิให้ร่างกายติดเชื้อจุลินทรีย์ท่ีก่อโรค เช่น ท้องเสีย และท้องผูก อีกด้วย (13) 

สําหรับการศึกษาความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษเม่ือให้หนูแรทกินผงกล้วยดิบขนาด 1.25, 2.5 และ 5 
ก./กก. นาน 5 สัปดาห์ (14) อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้ในคนท่ีท้องผูกและการรับประทานติดต่อกัน
นานๆ อาจทําให้ท้องอืดได้ (15) นอกจากนี้ยางกล้วยยังก่อให้เกิดอาการแพ้ (16-18) 

งานสาธารณสุขมูลฐานแนะนําให้ใช้กล้วยเพ่ือบรรเทาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรง โดยใช้กล้วยน้ําว้าห่าม
รับประทานครั้งละครึ่งผลถึงหนึ่งผล หรือใช้กล้วยน้ําว้าดิบฝานเป็นแว่นตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง ชงน้ําด่ืม
ครั้งละครึ่งผลถึงหนึ่งผล หรือบดเป็นผงป้ันเป็นยาลูกหลอน รับประทานครั้งละ 4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง          
ก่อนอาหารและก่อนนอน (19) หรือหากไม่ป้ันเป็นลูกกลอนสามารถใช้ผงกล้วยปริมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ        
ผสมน้ําผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ รับประทานแก้ท้องเสียได้เช่นกัน 
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ปัจจุบันกล้วยถูกจัดเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในกลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหารและ
บรรเทาอาการท้องเสียแบบไม่ติดเชื้อโดยใช้ผงกล้วยน้ําว้าชนิดแก่จัดหรือกล้วยหักมุกชนิดแก่จัด ครั้งละ 10 ก. 
ชงน้ําร้อน 120 - 200 มล. วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร (15) 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่านอกจากกล้วยจะอุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมายแล้วยังมีฤทธิ์ทางยา     
ท่ีมีประโยชน์มหาศาล หากวันนี้บ้านไหนยังไม่รู้จะเลือกต้นไม้อะไรไว้ประดับบ้านขอเสนอกล้วย....พืชสารพัด
ประโยชน์ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกค่ะ 
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