ไม่ย่อย อึดอั ด ขั ดเบา บรรเทาด้วยสั บปะรด
ภญ.กฤติ ยา ไชยนอก
สํ านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล

ภาพจาก https://www.fakt.pl/kobieta/moda-i-uroda/czy-woda-z-ananasem-jestzdrowa/dy842yq
สับปะรดเป็นผลไม้เขตร้อนทีอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และมีเอนไซม์บรอมมีเลน
(bromelain) ซึงเป็นสารสําคัญทีมีฤทธิ ทางเภสัชวิทยาทีน่ าสนใจหลายอย่างป ั จจุบ ันนอกจากการนํ า
สั บปะรดมาบริโภคในรูปแบบของผลไม้สดและใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารและขนมต่างๆ แล้ว ยั งมีการ
นํ าสับปะรดมาแปรรูปเป็ น ผลิตภัณ ฑ์ต่ างๆ ได้ห ลายชนิด เช่น สับปะรดกระป๋ อง สับปะรดอบแห้ง
สับ ปะรดแช่ แ ข็ง นํ าผลไม้ นํ าส้ ม สายชู ไวน์ ส ับ ปะรด อุ ต สาห์ ก รรมเบีย ร์ อุ ต สาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการใช้ในผลิตภัณฑ์เครื องสําอาง ซึงช่วยเพิมมูลค่าทางการตลาดให้ก ับ
สั บปะรดได้เป็นอย่างดี
สับปะรด (Pineapple) มีช ื อวิท ยาศาสตร์ว่า Ananas comosus (L.) Merr. ชื อพ้อง Ananas
sativus Schult. f. เป็นพืชในวงศ์ BROMELIACEAE ชืออืนๆ คือ ขนุนทอง, เนะซะ, แนะ, บ่อนัด, มะขะ
นัด, มะนัด, ม้าเนื อ, ย่านนัด, ยานัด, ลิงทอง,สั บปะรดลาย, และหมากเก็ง สั บปะรดเป็นไม้ล้มลุก สูง ซม. มีไหล ใบเดียวเกิดจากรากเรียงเวี ยนเป็นกระจุก รูปแถบ กว้าง . - ซม. ยาว 0 ซม.
ขอบใบโค้งขึนมีหนามแหลม เนื อใบหนา แข็ง มีเส้นใย ท้องใบมีเกล็ดสีขาว ดอกช่อเชิงลดออกทีปลาย
ยอด ใบประดับสีแดง เหลืองหรือเขียว กลีบเลียงเชือมติดกันปลายแยกเป็นแฉก รูปไข่แกมสามเหลียม
กลีบดอกรูปแถบแกมขอบขนาน ปลายแหลม โคนกลีบสีขาว ปลายกลีบสีม่วงหรือแกมชมพู ยาว มม. ผลรวมรูปกระสวยกว้าง อวบนํ าเปลือกแข็ ง สีเหลืองหรือเกือบแดง กว้าง - ซม. ยาว - 3
ซม. มักไม่ติดเมล็ด ( ) สับปะรดทีนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ กลุมคื
่ อ Cayenne (พันธุ์
ป ั ตตาเวียหรือทีเรียกว่าสับปะรดศรีราชา และพันธุ์นางแล)
, Queen (พันธุ์ภูเก็ต), และ Spanish (พันธุ์
อินทรชิตและพั นธุ์ขาว)( )
ผลของสับปะรดมีสรรพคุณในการขั บเหงื อ ห้ามเลือด แก้ทางป ั สสาวะ ขั บพยาธิ ฆ่าพยาธิ แก้
โลหิตระดู บํารุงโลหิต แก้นิว แก้ระดูขาว เป็นยาระบาย แก้หนองใน ทําให้แท้ง ช่วยย่อยอาหาร แก้
ป ั สสาวะพิการ ขั บป ั สสาวะ กัดเสมหะในลําคอ แก้เสมหะเหนียว ขั บเสมหะ แก้ไอ ระงับการอักเสบและ
บวม ทําให้แผลหายเร็ว (3)

สั บปะรด
ก. จะให้พลั งงานประมาณ กิโลแคลลอรี สารสําคั ญทีพบในสั บปะรดคือสารใน
กลุ่ม phytoestrogens, isoflavones, lignans, phenolics, กรดซิตริก, กรดมาลิก, วิตามินต่างๆ รวมทั ง
เอนไซม์ บรอมมีเลน โดยสั บปะรดแต่ละสายพั นธุ์จะมีปริมาณสารท ีมีประโยชน์ต่อร่างกายดั งนี (2)

สายพั นธุ์
ภูแล
นางแล
ปัตตาเวีย
ภูเก็ต

เบต้าโร
ทีน

ใยอาหารทีละลาย
นํา

ใยอาหารทีไม่ละลาย
นํา

ใยอาหาร
ทั งหมด

(มคก.)
3.35
1.41
1.54
3.03

(กรั ม)
0.34
0.30
0.06-0.25
0.07-0.16

(กรั ม)
1.34
1.25
1.50-1.36
1.26-1.69

(กรั ม)
1.68
1.55
1.17-1.53
1.37-1.85

โบรมิ เลน
(หน่ วย/มก.
โปรตีน)
1.66
1.60
1.28-2.02
1.50-1.64

การศึกษาฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยาพบว่านํ าคั นจากสับปะรดมีฤทธิ ต้านอนุมูลอิอย่
สระางอ่อน มีฤทธิ
ต้านแบคทีเรีย ต้านการอั กเสบและยั บยั งการเกิดมะเร็งเอนไซม์บรอมมีเลนมีฤทธิ ย่อยโปรตีน ช่วยเพิม
ภูมิต้านทาน ต้านมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ ยั บยั งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
ช่วยย่อยอาหาร และมีฤทธิ ลดอาการบวมและการอักเสบ การทดสอบทางคลินิกในผู้ป ่ วยทีมีอาการปวด
เข่าโดยให้ผู้ป ่ วยรับประทานยาเม็ดทีมีเอนไซม์บรอมมีเลนขนาด
และ
มก./วั น พบว่าผู้ป ่ วยมี
อาการปวดลดลง ป ั จจุบ ันมีการพ ั ฒนาเอนไซม์บรอมมีเลนเป็นยาแผนป ั จจุบ ั น เช่นยาช่วยย่อย และยา
รั กษาอาการอั กเสบและบวมของเนือเยื อ ( - )
การรับประทานสับปะรดหลัง มืออาหารจะช่วยเพิมประสิท ธิภาพในการย่อยอาหาร ซึงการ
รั บประทานสั บปะรดอาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองเล็กน้อยภายในปาก ริมฝีปาก และลินได้ และแม้ว่า
ในขณะนี จะยังไม่มีการรายงานความเป็น พิษจากการใช้ในรูปแบบของอาหาร แต่ไ ม่ควรรับประทาน
ในขณะท้องว่าง เนื องจากสับปะรดมีความเป็นกรดและมีเอนไซม์บรอมมีเลนหากรั บประทานขณะท้อง
ว่างจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน อาหารได้ สําหรับผูท้ ีแพ้พืชในตระกูลเดียวกับ
สั บปะรดควรหลีกเลียงการรั บประทาน ( - )
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