ทุเรียน...ควรรีบเข้าใกล้หรือหลีกให้ไกลถามใจเธอดู
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ทุ เ รี ย น (Durian) มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Durio zibethinus Murray เป็ น พื ช ในวงศ์ BOMBACACEAE
พืชสกุลนี้เป็นไม้พื้นเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตทุเรียนมากที่สุด
รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
คุณค่าทางอาหารและสารสาคัญ
เนื้อและเมล็ดของทุเรียนมีคุณค่าทางอาหารสูง และให้พลังงานสูงเช่นกัน (ประมาณ 124 กิโลแคลอรี/
100 ก.) ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุหลายชนิ ด ได้แก่ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส
แคลเซียม นอกจากนี้ในเนื้อของทุเรียนยังมีสารประกอบซัลเฟอร์หรือกามะถัน เช่น thiols, thioethers, ester
และ sulphides ซึ่งทาให้ทุเรียนมีกลิ่นเฉพาะตัวที่รุนแรง (ซึ่งหลายๆ คนอาจไม่ชอบ) และสารสาคัญที่พบใน
ทุเรียนคือ สารกลุ่ม คาโรทีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ และโพลีฟีนอล
สรรพคุณตามตารายาไทย
สรรพคุณตามตารายาไทยระบุว่า รากทุเรียน มีรสฝาดขมใช้แก้ไข้และแก้ท้องร่วง ใบทุเรียน มีรสขม
เย็นเฝื่อน ใช้แก้ไข้ แก้ดีซ่าน ขับพยาธิ และทาให้หนองแห้ง เปลือกทุเรียน มีรสฝาดเฝื่อน ใช้รักษากลากเกลื้อน
สมานแผล แก้น้าเหลืองเสีย พุพอง แก้ฝี ตานซาง เนื้อทุเรียน มีรสหวาน ร้อน ใช้แก้จุกเสียดในท้อง ให้ความ
ร้อนกับร่างกาย บารุงกาลัง แก้โรคผิวหนัง ทาให้ฝีแห้ง และขับพยาธิไส้เดือน
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า เนื้อทุเรียนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดไขมันในเลือด แต่ยัง
เป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าสาร polysaccharide gel
ที่ได้จากเปลือกทุเรียนมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด และเมื่อนาไปผสมในอาหารสัตว์ก็พบว่าสามารถ
ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันให้ กับกุ้งได้ และมีการนาสารดังกล่าวไปพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มปิดแผล
ซึ่งพบว่าช่วยสมานแผลและลดการอักเสบได้เป็นอย่างดี
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ข้อควรระวัง
การรับประทานทุเรี ยนพร้ อมกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องต้องห้าม เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า
การรับประทานของสองอย่างนี้พร้อมกันจะทาให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ โดยจะทาให้ระดับของเอนไซม์
aldehyde dehydrogenase ลดลง ซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวมีหน้าที่เปลี่ยนสาร aldehyde ที่ได้จากกระบวนการ
เผาผลาญแอลกอฮอล์เป็นพลังงาน ให้กลายเป็นสารอื่น แล้วถูกกาจัดออกจากร่างกายต่อไป ดังนั้นเมื่อเอนไซม์
aldehyde dehydrogenase ลดลง จึ ง ท าให้ ส าร aldehyde ซึ่ ง เป็ น พิ ษ เกิ ด การสะสมในร่ า งกาย อาการ
ที่แสดงออกของการเกิดพิษคือ หน้าแดง ชา วิงเวียน อาเจียน และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
รับประทานอย่างไรให้ปลอดภัย
แม้จะมีการศึกษาว่าทุเรียนมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด แต่ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีแป้งและน้าตาลสูง จึงไม่เหมาะ
สาหรับผู้ที่มีโรคประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งต้องควบคุมปริมาณ
น้าตาลและไขมันในเลือด สาหรับการบริโภคในคนปกติทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนว่า
การรั บ ประทานทุ เ รี ย น 4 - 6 เม็ ด จะเที ย บเท่ า การดื่ ม น้ าอั ด ลม 2 กระป๋ อ ง (พลั ง งานประมาณ 400
กิโ ลแคลอรี ) และการรั บ ประทานทุเรี ย นร่ ว มกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทาให้ ร่างกายเกิดความร้อนสู ง
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการขาดน้าได้ และแนะนาว่าไม่ควรรับประทานเกิน 2 เม็ดกลาง หลังรับประทาน
อาหารจานหลัก สาหรับคนธาตุไฟ การรับประทานทุเรียนจะทาให้เกิดโรคร้อนในและเจ็บคอได้ง่าย วิธีป้องกัน
คือ ดื่มน้าผสมเกลือแกงครึ่งช้อนชา หรือดื่มน้าตามมากๆ เพื่อขับสารซัลเฟอร์และช่วยลดอาการร้อนในได้
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