เพื่อผูบริโภค

พริก... ความเผ็ดที่ไมธรรมดา
ชอลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ค

นไทยมีการปลูกและบริโภคพริกกันอยางกวางขวาง พริก ถือเปนพืชผักชนิดหนึง่ ทีไ่ ดรบั ความนิยมบริโภค ซึง่ มีมาก มายหลายชนิด
ที่รูจักกันทั่วไป ไดแก พริกขี้หนู พริกชี้ฟา พริกหนุม พริกหวาน พริกหยวก เปนตน พริกมีรูปรางของผลที่แตกตางกัน ขนาดผลมี
ตั้งแตไมถึงนิ้วจนกระทั่งหลายนิ้วหรือ ทรงกลมขนาดเทาหัวแมมือ สวนสีสันก็มีมากมายหลายสี เชน สีเขียว แดง มวง เหลือง สม ขาว
ความนวลที่ผิวของผลพริกขึ้นอยูกับพันธุหรืออายุ สวนความเผ็ดจะไมมีความสัมพันธกับ ขนาดของผล เชน พริกขี้หนูมีรูปรางยาวรี
ขนาดเล็กแตเผ็ดรอน แมจะมีขนาดผลเล็กแตกม็ ฤี ทธิข์ องความเผ็ดมาก ตางกับพริก หยวกทีม่ ขี นาดยาวและใหญกวา กลับเผ็ดนอยกวา
ผลพริกสามารถบริโภคไดทงั้ ในรูปสดหรือแหง หรือในรูปปรุงแตงอืน่ ๆ เชน พริกดอง พริกเผา หรือพริกแกงตางๆ พริกเปนพืชผักทีอ่ ยูค กู บั
สังคมไทยมานาน ทุกมือ้ ของคนไทยมักมีอาหารทีม่ สี ว นผสมของพริกอยูด ว ยไมวา จะเปนตมยำ ตมโคลง สมตำ ผัดเผ็ด หลน แกงเหลือง
น้ำพริก ฯลฯ

พริกเปนพืชทีจ่ ดั อยูใ นตระกูลเดียวกับมะเขือ และมะเขือเทศ
คือ อยูในตระกูล Solanaceae พริกที่พบมากในประเทศไทย
ไดแก พริกชีฟ้ า (Capsicum annuum Linn.) พริกขีห้ นู (Capsicum
frutecens Linn.) และ พริกขี้หนูสวน (Capsicum minimum
Roxb.) ซึ่งแตละชนิดจะแบงยอยเปนอีกหลายพันธุ
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พริก มีชอื่ ภาษาอังกฤษวา Chilli peppers, chili, chile หรือ
chilli มาจากคำภาษาสเปน วา chile โดยสวนมากแลว ชื่อ
เหลานี้มักหมายถึง พริกที่มีขนาดเล็ก สวนพริกขนาดใหญที่มี
รสออนกวาจะเรียกวา Bell Pepper ในสหรัฐอเมริกา Pepper
ในประเทศอังกฤษและไอรแลนด, capsicum ในประเทศอินเดีย

กับออสเตรเลีย และ Paprika ในประเทศทวีปยุโรปหลายประเทศ
พริกชนิดตางๆ มีตนกำเนิดมาจากทวีปอเมริกา ซึ่งในปจจุบันนี้
ไดมีปลูกกันในหลายประเทศทั่วโลก เพราะพริกเปนเครื่องเทศ
ที่สำคัญ และยังมีคุณสมบัติเปนยาสมุนไพร
พริกมีการใชประโยชนมานานนับหลายพันปกอ นการสำรวจ
พบทวีปอเมริกาของ คริสโตเฟอร โคลัมบัส ดวยรสชาติทนี่ า พิศวง
และไดถูกนำเขามาเผยแพรในยุโรป ในชื่อของพริกแดง (red
pepper : Capsicum spp.) ตามลักษณะสีของผล เมื่อเปรียบ
เทียบกับพริกไทยดำ (black pepper, Piper nigrum L.) ที่นิยม
ปลูกกันอยูแลว กอนแพรกระจายมายังประเทศตางๆ ในเอเชีย
พริกกับพริกไทย แมจะมีชื่อวาพริกเหมือนกัน แตพืชทั้งสอง
ชนิดไมมีความเกี่ยวพันกัน พริกเปนพืชที่อยูในวงศโซลานาซิอี
(Solanaceae) เชน เดียวกับมะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง ยาสูบ
และพิทูเนีย พริกจัดอยูในสกุลแคปซิคัม (Capsicum มาจาก
ภาษากรีก kapto แปลวา "กัด") ซึง่ มีประมาณ 25 ชนิด (species)
ที่นิยมปลูกกันมีเพียง 5 ชนิดเทานั้น ไดแก C. annuum L., C.
baccatum L., C. chinensis Jacq., C. frutescens L., C.
pubescens R. & P. และมีพนั ธุท ถี่ กู พัฒนาขึน้ อีกมากมาย พริก
นั้นมีชื่อที่ใชเรียกกันอยูหลายคำ ไดแก pepper, chili, chilli,
chile และ capsicum คนไทยอาจจะคุนเคยกับคำวา chilli
พันธุพริก
Capsicum annuum L. คำวา annuum แปลวา รายปหรือ
ประจำป เปนพันธุที่นิยมปลูกไปทั่วโลก สามารถผสมขามพันธุ
ไดงาย ทำใหมีหลากหลายสายพันธุ ไดแก พันธุนิวเม็กซิโก
พันธุจาลาปโน (Jalapeno) พันธุเบลล (Bell) พันธุแวกซ (Wax)
เปนตน สวนพันธุที่คนไทยรูจักกันดี คือ พริกชี้ฟา
Capsicum baccatum L. คำวา baccatum หมายถึง ผล
เปนพวง (berry like) พริกชนิดนี้มีตนกำเนิดในเปรูและโบลิเวีย
ปจจุบันแพรกระจายอยูทั่วทวีปเอเมริกาใต ตัวอยางของพันธุ
พริกชนิดนี้ ไดแก พริกอาจิ (aji)
Capsicum chinensis Jacq. คำวา chinensis หมายถึง
มาจากประเทศจีน ทำใหอาจจะเขาใจผิดวาพริกนี้มีตนกำเนิด
จากประเทศจีน ความจริงแลวพริกชนิดนีม้ ตี น กำเนิดในแถบแม
น้ำอเมซอน จากนัน้ แพรเขาสูแ ถบแคริบเบียน แลวแพรกระจาย
ไปยังอเมริกาตอนกลางและตอนใต พริกสำคัญที่จัดอยูในชนิด
นี้ก็คือ พริกฮาบาเนโร ที่ไดชื่อวาเผ็ดที่สุดดวย
Capsicum frutescens L. คำวา frutescens หมายถึง เปนพุม
เตีย้ (shrubby of bushy) พริกเดนในกลุม นี้ ไดแก พริก
ทาบาสโก ถือเปนวัตถุดิบในการทำซอสพริกทาบาสโกอันเลือ่ งชือ่ และพริกขีห้ นูของไทย ทีม่ เี อก
ลักษณะความเผ็ดที่โดดเดนไมแพใคร

Capsicum pubescens R. & P. คำวา pubescens
หมายถึง มีขน (hairy) เปนพริกที่มีตนกำเนิดในโบลิเวีย แต
ปจจุบันปลูกกันทั่วทวีปอเมริกาจนถึงอเมริกากลาง พริกพันธุที่
อยูในกลุมนี้ ไดแก พริกโรโคโท (rocoto)
ความเผ็ดของผลพริกมาจากไหน
จากการคนควาของนักวิทยาศาสตรเกือบ 200 ปมาแลว พบ
สารสำคัญที่ทำใหพริกมีรสเผ็ดรอนคือ แคปไซซิน (capsaicin)
ซึง่ พบไดในพริกแทบทุกชนิดรวมทัง้ ในพริกไทยและขิง ในปริมาณ
ที่แตกตางกันตามชนิดของพริก โดยแคปไซซินนี้จะอยูที่รกพริก
(บริเวณที่เมล็ดพริกเกาะอยู) และที่ septum สวนผนังดานนอก
และเมล็ดไมมีสารนี้อยู แคปไซซินมีชื่อทางเคมีวา 8-methyl-nvanillyl-6-noneamide เปนสารจำพวกอัลคาลอยด (alkaloid)
มีสตู รโมเลกุลดังนี้ C18H27NO3 น้ำหนักโมเลกุลเทากับ 305.46
มีจุดหลอมเหลวเทากับ 65 องศาเซลเซียส แคปไซซินเปนสาร
หลักของสารในกลุมแคปไซซินอยด (capsicinoids) นอกจาก
แคปไซซินแลว ก็ยังมีไฮโดรแคปไซซิน (hydrocapsicin) ซึ่งเปน
สารใหความเผ็ดเชนเดียวกันแตเผ็ดนอยกวา โดยทั่วๆ ไปแคป
ไซซินนอยดจะประกอบดวยแคปไซซิน 70% และไฮโดรแคปไซซิน
22% และสารอื่นๆ อีก 8% สารแคปไซซินสามารถละลายในน้ำ
ไดเล็กนอย แตจะละลายไดดีในไขมัน น้ำมัน และแอลกอฮอล
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แคปไซซินเปนสารที่ไมมีสี
ไมมีกลิ่นและไมมีรส ดังนั้น
การที่พูดวาพริกมี "รสเผ็ด" จึงไมถูก
ตองตามสมบัติของตัวสารเคมีนี้ เนื่องจากคน
เราก็ไมมีตอมรับรสเผ็ด คงมีแตตอมรับรูรสเปรี้ยว เค็ม
หวาน และขมเทานั้น อาการเผ็ดจึงนาจะเปนอาการของความ
รูสึกออกแสบออกรอนมากกวา แคปไซซินออกฤทธิ์โดยทำให
เกิดการปลดปลอยของสาร P (substance p) ซึ่งเปน neurotransmitter ที่สงผานความรูสึกปวดจากเซลลประสาทไปยัง
สมองหลังไดรับ capsaicin ซ้ำๆ จะทำใหสาร P หมดไปทำให
อาการปวดลดลง
เมื่อเร็วๆ นี้ David Julius และคณะไดคนพบวา capsaicin
และความรอนจะกระตุนเสนประสาทรับความรูสึกผานชองทาง
อิออนเดียวกัน ซึ่งเขาไดตั้งชื่อชองอิออนนี้ตามโครงสรางของ
capsaicin วา vanilloid receptor type 1 (VR1) เมื่อถูกกระตุน
โดยการจับ capsaicin ชองนี้จะเปดและยอมใหแคลเซี่ยมและ
โซเดียมอิออนผานเขาไปขางใน ทำใหลดความมีขั้วของเสนใย
ประสาทรับความรูสึกเจ็บปวด และเกิดสัญญาณผาน dorsal
root ganglion เขาไปยังสมอง ทำใหอธิบายไดวาทำไมเมื่อรับ
ประทานพริกจะทำใหเกิดความรูสึกรอน
ปริมาณของสารแคปไซซินจะมีความแตกตางกันออกไป
ตามชนิ ด และสายพั น ธุ ข องพริ ก กล า วคื อ ปริ ม าณของสาร
แคปไซซิน มากนอยเรียงตามลำดับ ดังนีค้ อื พริกขีห้ นู 18.2 ppm.
(สวนในลานสวน), พริกเหลือง 16.7 ppm., พริกชี้ฟา 4.5 ppm.,
พริกหยวก 3.8 ppm., พริกหวาน (พริกยักษ) 1.6 ppm. พริกที่
เผ็ดมากจะมีปริมาณแคปไซซินสูงกวาพริกที่เผ็ดนอย
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย New Mexico State University
ไดคนพบพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก มีชื่อวา Bhut Jolokia สายพันธุ
หนึ่งของพริกไทย ถูกพบในรัฐอัสสัมของอินเดีย ขณะนี้ไดถูก
บันทึกไวใน Guiness World Records' recognitionแลว วาเปน
พริ ก ที่ เ ผ็ ด ที่ สุ ด ในโลกเอาชนะพริ ก Red Savina จากการ
ทดสอบความเผ็ดรอนในหนวย Scoville heat units (SHUs)
พบวา Bhut Jolokia เผ็ดถึง 1 ลาน SHUs เกือบจะเปนสองเทา
ของ Red Savina ซึ่งวัดได 577,000 SHUs เทานั้น Bosland
กลาววา Bhut Jolokia แปลเปนภาษาบานเราคือพริกผี อาจเปน
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เพราะพริกชนิดนี้เผ็ดรอนมาก Bosland เสริมวา Bhut Jolokia
มีคา ความเผ็ดรอนสูงมาก อาจมีประโยชนตอ อุตสาหกรรมอาหาร
โดยใชเปนวัตถุปรุงแตงอาหารที่คุมทุน
สารแคปไซซินนั้น สามารถทนตอความรอนและความเย็น
ดังนั้นการตมใหสุกหรือแชแข็ง จะไมมีผลทำใหความเผ็ดสูญเสี
ยไปแตอยางใด จึงนับเปนเรือ่ งดีทกี่ ระบวนการทำอาหาร ทัง้ การ
ตม ยำ แกง หรือเผา ยังคงความเผ็ดของพริกไวไดเหมือนเดิม
คุณคาทางอาหาร
กลาวคือ สารสีเหลือง สีสม และสีแดงของผล จัดเปนสาร
จำพวกแคโรทีนอยด (carotenoids) ซึง่ มีอยูม ากมายถึง 20 ชนิด
ทีส่ ำคัญไดแก เบตาแคโรทีน (beta-carotene) ซึง่ เปนสารตัง้ ตน
ของวิตามินเอที่ชวยบำรุงสายตา แคโรทีนอยดเปนสารที่ไม
ละลายในน้ำแตละลายในไขมันเชนกัน ดังนัน้ การใชพริกในสวน
ผสมของอาหารทั้งการตมแกงนานๆ จึงไมทำใหสีของพริกจาง
ลง แต อ าจจะละลายออกมาบ า งกั บ ไขมั น ที่ อ ยู ใ นน้ ำ แกง
นอกจากนี้ พริกยังเปนแหลงใหวิตามินซีในปริมาณที่สูงมาก
กลาวคือ ผลพริก 1 ออนซ (28 กรัม) จะมีวิตามินซีสูงถึง 100
มิลลิกรัม และวิตามินเอ 16,000 หนวย ปริมาณดังกลาวนี้จะสูง
กวาปริมาณวิตามินซีและวิตามินเอที่รางกายตองการในแต
ละวัน แตวิตามินซีจะสลายตัวไดงายเมื่อถูกความรอน ดังนั้น
ถาตองการ ไดวิตามินซีสูงควรรับประทานในรูปของพริกสด
รวมกับผักสลัด สำหรับผลพริกหรือดอกพริกทีม่ สี มี ว งนัน้ เกิดจาก
สารพวกแอนโทไซยานิน ซึ่งสารพวกนี้สามารถละลายน้ำได
นอกจากนี้ ผ ลพริ ก ยั ง มี คุ ณ ค า ทางโภชนาการและสาร
อาหารอื่นอีก เชน ไขมัน คารโบไฮเดรต และโปรตีน แตมีใน
ปริ ม าณที่ ไ ม ม ากนั ก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ความต อ งการของ
ร า งกาย พริ ก แดงสด จำนวนหนึ่ ง ในสี่ ถ ว ยตวง
(ประมาณ 25 กรัม) จะมีโปรตีน
1 กรัม คารโบไฮเดรต 4 กรัม
เสนใย 0.6 กรัม โซเดียม 3 มิลลิกรัม

วิตามินซี 91 มิลลิกรัม เบตาแคโรทีน 2.2 มิลลิกรัม ไขมัน 0.1
กรัม และพลังงาน 15 แคลอรี หรือในพริกขี้หนูสด 100 กรัม
ประกอบดวยน้ำ 86 กรัม โปรตีน 1.9 กรัม คารโบไฮเดรต 9.2
กรัม ไขมัน 1.9 กรัม ธาตุเหล็ก 1.2 มิลลิกรัม แคลเซียม 14.4
มิลลิกรัม วิตามินเอ 420-5700 IU วิตามินซี 163 มิลลิกรัม
และพลังงาน 109 กิโลจูน
สารพัดประโยชนจากพริกตอรางกายและอื่นๆ
ใชรับประทานเปนยาขับเสมหะ ยาฝาดสมาน ชวย
การยอย เพิ่มความอบอุนในรางกายและรักษาแผลใน
กระเพาะอาหารและลำไส เมือ่ รับประทานพริกในชวงแรกควร
รับประทาน แตนอ ยและคอยๆ เพิม่ ขนาดจะทำใหทางเดินอาหาร
คอยๆ ปรับตัวรับความเผ็ดรอนและความระคายเคืองของพริก
โดยการเพิ่มการหลั่งสารเมือกและ สรางเนื้อเยื่อบุผิวกระเพาะ
อาหารและลำไสเพิ่มขึ้น พริกจะลดการเกิดกาซที่เกิดจากการ
ยอยอาหารและการเกร็งตัวของกลามเนื้อทองที่เกิดจากทองอืด
ทองเฟอ การกินพริกกอนอาหารหรือพรอมอาหารจะแกอาการ
เบื่ออาหารได
เมือ่ รับประทานพริกในรูปน้ำชา หรือรับประทานในรูปอาหาร
ในตอนแรกจะทำใหเกิดความเผ็ดรอนบริเวณริมฝปากและใน
ชองปาก แตตอ มาจะทำใหรสู กึ วารางกายอบอุน สบาย ซึง่ ความ
เผ็ ด ร อ นนี้ ท ำให ล ดลงได ม ากด ว ยอาหารที่ มี ม ะเขื อ เทศและ
อาหารที่มี casein เชน นม บางคนที่มีความไวตอพริกมาก เมื่อ
รับประทานพริกจำนวนมากโดยเฉพาะเมือ่ เริม่ ตน ไมเพียงจะทำ
ใหริมฝปากและชองปากเผ็ดรอนยังทำใหระคายเคืองตอทาง
เดินอาหารสวนอืน่ ดวย ผลการวิจยั เปนจำนวนไมนอ ยพบวาเมือ่
รับประทานอยางถูกวิธี พริกจะไมทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร
หรือลำไสแตจะชวยใหเกิดการสมานแผลในกระเพาะอาหาร
และลำไสอีกดวย โดยปกติแลวขนาดรับประทานของพริกใน
ผูใ หญ ในรูปทีเ่ ปนชาชงหรือรูปผงคือ 0.5-3 กรัม ในสหรัฐอเมริกา
มีพริกจำหนายในรูปบรรจุแคปซูลทัง้ ทีม่ พี ริกอยางเดียวหรือพริก
รวมกับสมุนไพรอื่นๆ เชน ขิง กระเทียม และ Bilberry จำหนาย
ในประเทศไทยมีทิงเจอรพริก และยาอมแกเจ็บคอที่มีสวนผสม
ของพริก
ช ว ยเสริ ม สร า งสุ ข ภาพและอารมณ ดี เนื่องจากสาร
แคบไซซินมีสวนในการสงสัญญาณใหตอมใตสมองสรางสาร
เอนดอรฟน (endorphin มาจากคำวา endogenous morphine)
ขึ้นสารเอนดอรฟน เปนเปปไทดขนาดเล็ก (โปรตีนสายสั้นๆ)
มีคุณสมบัติ คลายมอรฟน คือ บรรเทาอาการเจ็บปวด ในขณะ
เดียวกันก็สราง อารมณใหดีขึ้น ยิ่งรับประทานเขาไปมากเทาใด
รางกายก็จะสราง เอนดอรฟน ขึน้ มามากขึน้ เทานัน้ ปกติรา งกาย
ของคนเราจะสรางสารเอนดอรฟน ขึน้ ภายหลังการออกกำลังกาย
ดังนั้นการออกกำลังกายแมจะทำใหรางกายเมื่อยลา แตผูออก
กำลังกายจะรูสึกสดชื่น แจมใส

ใชเปนสวนผสมในยาธาตุ ยาแกปวดทอง เพราะสาร
สกัด Capsaicin จากพริกจะชวยกระตุนการหลั่งเอนไซมบาง
ชนิดซึ่งทำใหกระเพาะอาหารบีบตัวและคลายตัว
ชวยบรรเทาอาการไขหวัดชวยใหระบบการหายใจ
สะดวกสบายยิง่ ขึน้ สารแคปไซซินทีอ่ ยูใ นพริกมีคณ
ุ สมบัตชิ ว ย
ลดน้ำมูกหรือลดปริมาณสารทีข่ ดั ขวางระบบการหายใจในผูป ว ย
ที่เปนไขหวัด ไซนัส หรือโรคภูมิแพตางๆ ชวยบรรเทาอาการไอ
สารแคปไซซินเปนสวนประกอบที่สำคัญของตัวยาหลายๆ ชนิด
นอกจากนั้นสารเบตาแคโรทีนในพริกชวยปองกันการติดเชื้อ
ตางๆ ในบริเวณเนือ้ เยือ่ บุผนังชองปาก จมูก ลำคอ และปอดและ
อาจเปนเพราะวาพริกอุดมไปดวย betacarotene bioflavonoid
และวิตามินซี และยังถูกดูดซึมไดดีดวย
ชวยลดการอุดตันของเสนเลือด การบริโภคพริกเปน
ประจำจะชวยลดอัตราความเสี่ยงจากการอุดตันของเสนเลือด
นับเปนสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจลมเหลว เนื่องจาก
พริกชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและชวยลดความดัน
เพราะวาในพริกมีสารจำพวกเบตาแคโรทีนและวิตามิน ซี ซึง่ ชวย
เสริมสรางผนังหลอดเลือดใหแข็งแรง เพิ่มการยืดตัวของผนัง
หลอดเลือด ทำใหปรับตัวเขากับแรงดันระดับตางๆ ไดดียิ่งขึ้น
ชวยลดปริมาณสารคอเลสเทอรอล สารแคปไซซินชวย
ปองกันมิใหตบั สรางคอเลสเทอรอลชนิดไมดี (LDL-low density
lipoprotein) ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีการสรางคอเลสเทอ
รอลชนิดดี (HDL-high density lipoprotein) มากขึน้ ทำใหปริมาณ
ของไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือดต่ำลง เปนผลดีตอสุขภาพ
ของผูบริโภค
ชวยลดน้ำหนัก ในเดือนมีนาคม 2550 นักวิทยาศาสตร
ชาวไตหวัน ไดรายงานผลการวิจัยคุณสมบัติของแคปไซซินที่มี
ผลตอการสรางเซลลไขมันทีท่ ำใหอว นได โดยผลงานนีต้ พี มิ พใน
Journal of Agricultural and Food Chemistry (ACS) โก ชิน
เจน (Gow-Chin Yen) และ ชิน ลิน ซู (Chin-Lin Hsu) จากคณะ
วิทยาศาสตรการอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย
แหงชาติชุงซิง (National Chung Hsing University) ประเทศ
ไตหวัน ไดศึกษาผลของสารแคปไซซินตอการสรางเซลลไขมัน
ของหนูทเี่ พาะเลีย้ งในหองปฏิบตั กิ าร ผลการวิจยั พบวาแคปไซซิน
มีคุณสมบัติขัดขวางกระบวนการสรางเซลลไขมัน (Adipogenesis) โดยไปมีผลยับยั้งไมใหเซลลเริ่มตนสรางไขมัน (Preadipocyte Cell) จากหนู เปลี่ยนเปนเซลลไขมัน (Adipocyte
Cell) นอกจากนี้ แคบไซซินยังเหนีย่ วนำให Pre-adipocyte Cell
เขาสูกระบวนการทำลายเซลลตัวเอง (Apoptosis) ทำใหเซลล
ตาย เมือ่ ไมมกี ารสรางเซลลไขมัน ยอมสงผลตอปริมาณเนือ้ เยือ่
ไขมันโดยรวม
ชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
แคปไซซินมีคุณสมบัติทำลายเซลลมะเร็งดวย เมื่อเดือน
มกราคม 2550 ที่ผานมา มีการเผยแพรรายงานการวิจัยของ
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ นำโดย
ดร.ทิมโมธี บาเตส (Timothy Bates) ที่ระบุวาแคบไซซินมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพฆ า เซลล ม ะเร็ ง ปอดและมะเร็ ง ตั บ อ อ นในห อ ง
ปฏิบตั กิ ารได โดยทีแ่ คปไซซินจะเขาไปเกาะกับไมโตรคอนเดรีย
แหลงพลังงานของเซลลมะเร็ง ทำใหเซลลมะเร็งหมดฤทธิ์เพรา
ะไรพลังงานที่ชวยในการแบงเซลลอยางไมหยุดยั้ง
เนื่องจากพริกเปนพืชผักที่มีวิตามินซีสูง การบริโภคอาหาร
ที่มีวิตามินซีมากๆ จะชวยปกปองการเกิดโรคมะเร็งได วิตามินซี
ยับยั้งการสรางไนโตรซามีน ซึ่งเปนสารกอมะเร็งในระบบทาง
เดิ น อาหาร วิ ต ามิ น ซี ช ว ยเสริ ม สร า งคอลลาเจนซึ่ ง เป น ส ว น
ประกอบของกระดูกออน รวมถึงเปนสวนประกอบของผิวหนัง
กลามเนื้อและปอด คอลลาเจนเปนโปรตีนที่สามารถหยุดการ
แพรกระจายของเซลลเนื้อรายได นอกจากนี้ วิตามินซียังเปน
สารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) กลาวคือ สามารถยุติหรือ
ขัดขวางบทบาทของอนุมูลอิสระ (free radicals) ที่จะกอใหเกิด
การกลายพันธุของเซลล จนเปนเซลลมะเร็งในที่สุด สารเบตา
แคโรทีนในพริกชวยลดอัตราการเสีย่ งของโรคมะเร็งในปอดและ
ในชองปาก คนที่รับประทานผักที่มีสารเบตาแคโรทีนนอย จะมี
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งมากกวาคนที่รับประทานผักที่มี
เบตาแคโรทีนสูงถึง 7 เทา คุณสมบัติของสารเบตาแคโรทีนจะ
ชวยลดอัตราการกลายพันธุของเซลลและทำลายเซลลมะเร็ง
สำหรับพริกบางชนิดที่มีสีมวงจะมีสารพวกแอนโทไซยานิน ซึ่ง
สารนี้มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ คือสามารถทำลาย
อนุมูลอิสระไดเชนกัน
ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวด
จากการที่ capsaicin สามารถลดความรูสึกปวดจึงใชลด
อาการปวดฟน บรรเทาอาการเจ็บคอ และการอักเสบของผิวหนัง
รวมทั้งอาการปวดที่เกิดจากเสนเอ็น โรคเกาท หรือโรคขอตอ
อักเสบ อาการปวดศีรษะและไมเกรน โดยปกติแลวยาจะอยูใน
รูปครีมโดยมี capsaicin 0.025%-0.075% ใชบรรเทาอาการปวด
เนื่องจากโรคขออักเสบ (osteoarthritis และ rheumatoid
arthritis) โดยใชทา 3-4 ครั้งตอวัน ใชอยางนอยเปนเวลา 2-4
อาทิตย capsaicin จะเสริมฤทธิข์ องยาแกปวดอืน่ ๆ เชน methyl

salicylate มีผูพยายามลดการปวดแสบปวดรอนของพริก โดย
ใชผสมยาชาทาภายนอก เชน lidocaine หรือ benzocaine6
คณะกรรมการอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกาไดยอมรับให
capsaicin เปนยาที่ใชไดโดยไมตองมีใบสั่งแพทย (over - the
- counter medication) ซึ่งยาดังกลาวยังใชสำหรับอาการปวด
เรือ้ รัง เชน อาการปวดประสาทภายหลังการเกิดงูสวัด อาการปวด
ภายหลังการตัดเตานมเนื่องจากเนื้องอก การปวดประสาทจาก
เบาหวาน ผลการทดลองทางคลินกิ พบวา 50% ของผูใ ช capsaicin
เปนประจำ นาน 4 - 5 เดือน ในรูปครีมที่ใชทาภายนอกจะไมรูสึ
กปวดอีกตอไป 80% ของผูใชรายงานวาสามารถบรรเทาอาการ
ปวดลงไดอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ครีม capsaicin ยังปลอ
ดภัยและมีผลดีตอการรักษาโรคเรื้อนกวาง
แตควรระวังไมใหผลิตภัณฑจากพริกถูกตาหรือแผลเปด
ดังนั้นหลังจากใชทาแลวตองลางมือใหสะอาดทันที ถาทาแลว
อาการระคายเคืองและแดงยังมีอยูเปนเวลานานอาจเกิดเนื่อง
มากเกินไป ตองลดจำนวนครั้งที่ทาลงหรือปรึกษาแพทยหรือ
เภสัชกร
สามารถแก อ าการเป น ตะคริ ว ได เพราะพริกจะชวย
กระตุนบริเวณที่เปนทำใหรูสึกรอนขึ้น
เปนสารปองกันตัว มีการผลิตสเปรยปองกันตัว โดยมี
พริกเปนสวนประกอบสำคัญในสารสเปรยดังกลาวนี้ ไมกอให
เกิดอันตรายถึงชีวิต แตถาฉีดเขาตาโดยตรงจะทำใหตามองไม
เห็นเปนเวลา 2-3 นาที ซึ่งนานเพียงพอที่จะแกไขสถานการณ
ตางๆ ได ผูผลิตอาหารสัตวบางรายผสมพริกลงในอาหารนก
เพื่อปองกันไมใหกระรอกกระแตมาแยงอาหารนกไปกิน
ใช เ ป น ส ว นประกอบอาหารสั ต ว เ พื่ อ ทดแทนสาร
ปฏิชีวนะ ภายใตโครงการวิจัยสมุนไพรแทนยาปฏิชีวนะเสริม
สรางสุขภาพปองกันโรคระบาดในไก
นอกจากนีพ้ ริกยังถูกนำไปใชประโยชนดา นอืน่ ๆ ตัวอยางที่
อยูร ะหวางการศึกษาวิจยั เชน การใชไลแมลงศัตรูพชื ใชปอ งกัน
ไมใหเพรียงมาเกาะทองเรือ เปนตน
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