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กระเจียบแดงหรื อกระเจียบ มีชือวิทยาศาสตร์ วา่ Hibiscus sabdariffa Linn. จัดเป็ นพืชในวงศ์
Malvaceae มีชือเรี ยกทัว ไปในภาษาอังกฤษว่า roselle, red sorrel เป็ นสมุนไพรทีร้ ู จกั กันแพร่ หลายทังในด้
: านที
ใช้ เตรี ยมเป็ นเครื องดืม ใช้ เป็ นสีผสมอาหารและใช้ เป็ นยารักษาโรค พบปลูกตามบ้ านเรื อนของคนไทย ทัว ทุก
ภาค มีชือเรี ยกในประเทศไทยหลายชือ ภาคกลางเรี ยกว่า กระเจียบแดง กระเจียบเปรี ย: ว ภาคเหนือเรี ยกว่าผัก
เก็งเค็ง ส้ มเก็งเค็ง ในจังหวัดตากเรี ยกตามชือท้ องถินว่าส้ มตะเลงเครง แม่ฮ่องสอนเรี ยกชือท้ องถินว่า ส้ มปู และ
ในภาคอีสานเรี ยกว่าส้ มพอดีหรื อส้ มพอเหมาะ ปลูกโดยใช้ เมล็ดในการขยายพันธุ์ และควรปลูกในช่วงปลายฤดู
ฝน กระเจียบแดงเป็ นพืชเศรษฐกิจตัวหนึง ทีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สง่ เสริ มให้ ประชาชนปลูก มีตลาดทัง:
ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น 1,2
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กระเจียบแดงเป็ นไม้ ล้มลุกเนื :ออ่อน ลําต้ นและกิงก้ านมีสแี ดงอมม่วง เป็ น
พุ่มเตี :ย ต้ นสูงประมาณ 1- 2 เมตร ใบเป็ นใบเดียว กว้ างยาวพอ ๆ กัน ประมาณ 8 - 15 เซนติเมตร ขอบใบหยัก
ลึก 3 - 5 แฉก คล้ ายนิ :วมือ ก้ านใบยาว ดอกเป็ นดอกเดียวขนาดใหญ่ สีชมพูหรื อเหลือง ดอกออกตรงซอก
ระหว่างกิงและใบ บริ เวณกลางดอกสีมว่ งแดง ลักษณะคล้ ายดอกลําโพง ก้ านดอกสันประมาณ
:
0.5-1.5
เซนติเมตร มีขนยาวปกคลุม เกสรตัวผู้เชือมกันเป็ นหลอด ผลสีแดง มีกลีบเลี :ยงสีแดงและใบประดับหุ้มอยู่ 1
กระเจียบแดงเป็ นผักพื :นบ้ านทีมีประโยชน์ สามารถนําลูกอ่อนและยอดอ่อนมาต้ มเป็ นผักจิ :มนํ :าพริ ก นํา
ยอดอ่อนซึง มีรสเปรี ย: วมาแกงส้ มแทนมะนาว ให้ รสชาติอร่ อยและให้ คณ
ุ ค่าทางโภชนาการ เช่น มีวิตามินเอสูง
ช่วยบํารุ งสายตา รองลงมาคือมีแคลเซียมช่วยบํารุ งกระดูกและฟั น และยังพบแร่ ธาตุอืน ๆ ได้ แก่ ฟอสฟอรัส
แมกนีเซียม เหล็ก วิตามินบีหนึง วิตามินบีสอง วิตามินซี เส้ นใย เปคตินและไนอาซิน เป็ นต้ น1, 3 สําหรับประโยชน์
ต่อสุขภาพ ใบกระเจียบแดง 100 กรัม ให้ พลังงานต่อร่ างกาย 43 กิโลแคลอรี มีเส้ นใย 1.3 กรัม แคลเซียม 9
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม เหล็ก 0.8 มิลลิกรัม วิตามินเอ 10833 IU วิตามินบีหนึง 0.11 มิลลิกรัม วิตามิน
บีสอง 0.24 มิลลิกรัม ไนอาซิน 4.5 มิลลิกรัม และวิตามินซี 44 มิลลิกรัม3
ประเทศไทย มีการนํากระเจียบแดงมาใช้ เป็ นยาสมุนไพร โดยตํารายาไทยใช้ ใบและยอดอ่อนซึง มีรส
เปรี ย: วมีสรรพคุณกัดเสมหะและใช้ แก้ ไอ ส่วนเมล็ดใช้ แก้ อาการอ่อนเพลีย บํารุ งกําลัง บํารุ งธาตุ แก้ ดีพิการ กลีบ
รองดอกและกลีบเลี :ยงนํามาต้ มกับนํ :าตาลเป็ นนํ :ากระเจียบ ดืมแก้ ร้อนใน เป็ นยาระบายอ่อน ๆ และช่วยป้องกัน
การจับของไขมันในเส้ นเลือดได้ โดยเชือว่านํ :ากระเจียบมีฤทธิWช่วยขับนํ :าดี จึงมีประโยชน์ชว่ ยย่อยอาหารประเภท
ไขมัน โดยเฉพาะในคนทีนํ :าดีไม่ปกติ นอกจากนี :ยังมีฤทธิWขบั ปั สสาวะได้ ดี กรดอินทรี ย์ในกระเจียบจะทําให้

ปั สสาวะมีฤทธิWเป็ นกรด ช่วยป้องกันไม่ให้ หินปูนจับตัวเป็ นก้ อน จึงใช้ รักษาและป้องกันโรคนิวได้ มีรายงานการ
ทดลองในผู้ป่วยโรคนิวในท่อไต ซึง ดืมยาชงกลีบเลี :ยงแห้ งของผล 3 กรัมในนํ :า 1 ถ้ วยแก้ วหรื อประมาณ 300 ซีซ.ี
วันละ 3 ครัง: ทําให้ ถ่ายปั สสาวะสะดวกขึ :น บางรายนิวหลุดได้ เอง นอกจากนี : ทําให้ ผ้ ปู ่ วยกระเพาะปั สสาวะ
อักเสบมีอาการปวดแสบเวลาปั สสาวะน้ อยลง 4 , 5
ในกลีบเลี :ยงและใบประดับของกระเจียบแดงประกอบด้ วยรงควัตถุทีมีสีแดงทีเรี ยกว่า แอนโธไซยานิน
เช่น สาร cyanidin, delphinidin ซึง จากการวิจยั พบว่าสารสกัดแอนโธไซยานินมีฤทธิWในการเป็ นสารต้ านอนุมลู
อิสระ ยับยังการเกิ
:
ดเซลล์มะเร็ง และยังมีคณ
ุ สมบัติในการยับยังการเจริ
:
ญของเชื :อจุลินทรี ย์ด้วย นอกจากนี : ยังมี
สารอืนเช่น hibiscin และ hibiscetin ทีมีคณ
ุ สมบัติในการยับยังการเจริ
:
ญของเชื :อจุลินทรี ย์ 1
Ali และคณะ (2005) รายงานฤทธิWทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากกลีบเลี :ยงของกระเจียบแดงแสดง
ฤทธิWต้านออกซิเดชันทังการทดลองในหลอดทดลองและการทดลองในสั
:
ตว์ทดลอง ในหนูขาวและกระต่ายพบว่า
สารสกัดมีฤทธิWลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด มีฤทธิWระงับความเจ็บปวดและระงับไข้ แต่ไม่แสดงฤทธิWต้านการ
อักเสบ การศึกษาในหนูขาวและในคนพบว่าสารสกัดแสดงฤทธิWลดความดันโลหิตได้ ดี ส่วนของสารสกัดเมล็ด
กระเจียบในชันที
: สกัดด้ วยนํ :ามันมีฤทธิWยบั ยังการเจริ
:
ญเติบโตของเชื :อแบคทีเรี ยและเชื :อราในหลอดทดลอง สาร
สกัดจากกระเจียบมีคา่ ความปลอดภัยทีสงู
โดยขนาดทีทําให้ หนูขาวตายครึงหนึง ในการศึกษาความเป็ นพิษ
(LD50) ของสารสกัดกลีบเลี :ยงของกระเจียบแดงในหนูขาวมีคา่ สูงกว่า 5000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยฤทธิWทางเภสัช
วิทยาทีให้ ประโยชน์ในการรักษาเหล่านี :น่าจะมีความเกียวข้ องกับสารแอนโธไซยานิน (anthocyanin) และกรดฮิ
บิสคัส โปรโตแคททีชอู ิก (hibiscus protocatechuic acid) ในกระเจียบแดง6
Tseng และคณะ(1997) ได้ ศกึ ษาผลของสารสกัดกระเจียบแดงต่อการป้องกันการเกิด oxidative
stress ในเซลล์ตบั ของหนูทดลอง โดยแบ่งกระเจียบแดงทีสกัดด้ วยเอธานอลเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนทีละลายใน
คลอโรฟอร์ ม ส่วนทีละลายในเอธิลอะซีเตท และส่วนทีเป็ นกาก แล้ วทดสอบการต้ านปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยใช้
วิธีการทําลายอนุมลู อิสระของ 1,1-diphenyl-2-picrylhydroxyl (DPPH) และคุณสมบัติการยับยังเอนไซม์
:
xanthine oxidase พบว่าส่วนทีละลายในเอธิลอะซีเตททําลายอนุมลู อิสระของ DPPH ได้ ดี (EC50=0.017
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ส่วนทีละลายในคลอโรฟอร์ มสามารถยับยังการทํ
:
างานของเอนไซม์ xanthine oxidase ได้ ดี
(EC50=0.742 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
นอกจากนี : สารสกัดทัง: 3 ส่วนแสดงฤทธิWการยับยังผลของ
:
tert –
butylhydroperoxide ทีทําให้ เกิดการเสียสภาพของการสังเคราะห์ดีเอ็นเอในเซลล์ตบั ของหนูขาวได้ ดีทีความ
เข้ มข้ น 0.20 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร และ ส่วนทีละลายในเอธิลอะซีเตทและส่วนทีละลายในคลอโรฟอร์ มสามารถลด
การสร้ างอนุมลู อิสระ malondialdehyde (MDA) ในเซลล์ตบั ของหนูขาว ทีความเข้ มข้ น 0.10 และ 0.20
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ 7
Alarcon-Aguilar และคณะ (2007) ได้ ศกึ ษาผลของสารสกัดกระเจียบแดงในชันนํ
: :าสามารถช่วยลด
นํ :าหนักในหนูถีบจักรทีถกู กระตุ้นให้ อ้วนด้ วยสารโมโนโซเดียม กลูตาเมต (monosodium glutamate) และตรวจ
พบค่าระดับเอนไซม์ในตับ ได้ แก่ แอสปาร์ เตต อะมิโนทรานสเฟอเรส (aspartate aminotransferase) มีคา่ สูงขึ :น
แต่ยงั อยู่ในช่วงทีปกติ ซึง การศึกษานี :เป็ นข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ทีช่วยสนับสนุนข้ อมูลการใช้ กระเจียบแดงในการ
เป็ นยาลดความอ้ วนของชาวเม็กซิกนั 8

Fakeye และคณะ (2008) ศึกษาผลในการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันของสารสกัดกลีบเลี :ยงของกระเจียบแดงใน
ชันที
: สกัดด้ วยนํ :าและทีสกัดด้ วยแอลกอฮอล์
โดยศึกษาผลต่อการยับยังหรื
: อการกระตุ้นการสร้ างไซโตไคน์ที
สําคัญ 2 ชนิดคือ tumor necrosis factor-alpha (TNF- alpha) และ interleukin-10 (IL-10) พบว่าสารสกัด
ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัมมีฤทธิWกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ ดีกว่ายากระตุ้นภูมิค้ มุ กัน levamizole อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ( p<0.01) และพบฤทธิWการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันเพิมขึ :นในขนาดทีเพิมสูงขึ :นในสารสกัดทีสกัดด้ วย 50%
เอธานอลหรื อเอธานอล (p < 0.05) และส่วนกากจากสารสกัดในชันนํ
: :าแสดงฤทธิWกระตุ้นภูมิค้ มุ กันทีขนาด 100
มิลลิกรัม/กิโลกรัมด้ วย แสดงว่าส่วนทีไม่ละลายนํ :าสามารถนํามาใช้ เป็ นสารกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในมนุษย์ได้ 9
นํ :ากระเจียบทีเตรี ยมเป็ นเครื องดืมเพือสุขภาพ สามารถเตรี ยมได้ จากกลีบเลี :ยงของดอกกระเจียบ โดยมี
ส่วนผสมดังนี : กลีบเลี :ยงกระเจียบแห้ ง 1 ขีด นํ :า 8 ถ้ วยตวง นํ :าตาลทราย 3 ถ้ วยตวง เกลือครึงช้ อนชา โดยต้ ม
กลีบกระเจียบแห้ งกับนํ :าจนนํ :ามีสีแดง กรองกลีบกระเจียบออก นํานํ :าทีกรองได้ มาเติมนํ :าตาลและเกลือเคีย วจน
เดือดจะได้ นํ :ากระเจียบ 6 ถ้ วยตวง กากกระเจียบทีเหลือสามารถนําเอาไปทําแยมได้ กระเจียบแดงเป็ นสมุนไพร
ทีมีประโยชน์ หาได้ ง่ายและมีราคาถูกจึงน่าจะดืมนํ :ากระเจียบกันให้ มากยิงขึ :น10
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