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กนกพร อะทะวงษา 

สํานักงานขอมูลสมุนไพร  

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ซา โย เต  (Sechium edule ( Jacq. ) 

Swartz) (1) พืชวงศแตง Cucurbitaceae หรือ

บางพ้ืนที่เรียกมะระหวาน ฟกแมว มะเขือเครือ 

มีถิ่นกําเนิดทางตอนใตของประเทศเม็กซิโกและ

แถบอเมริกากลาง เปนไมลมลุกอายุหลายป มี

รากสะสมขนาดใหญ ลําตนเปนเถาเลื้อยไปตาม

คาง ลําตนเปนเหล่ียม มือเกาะเจริญจากขอ ใบ

รูปหัวใจ ขอบใบเวา ยาว 8-15 ซม. ผลยาวรี สี

เขียวออน ยาว 7-20 ซม. กวาง 5-15 ซม. ผิวขรุขระ ดานในมี 1 เมล็ด (2)  

สวนยอดและผลซาโยเตมีรสหวาน กรอบ นํามาประกอบอาหารไดหลากหลาย เชน ผัดน้ํามันหอย 

ลวกจ้ิมน้ําพริก แกงสม แกงเลียง เปนผักท่ีใหพลังงานตํ่า แตมีเสนใยสูง โดยในสวนผล 100 ก. ใหพลังงาน 19 

กิโลแคลอรี คารโบไฮเดรต 4.51 ก. เสนใย 1.7 ก. ไขมัน 0.13 ก. โปรตีน 0.82 ก. (3) สวนของใบ 100 ก. พบ

เสนใยมากกวาสวนผล โดยพบถึง 12.10 ก. โปรตีน 2.69 ก. และไขมัน 0.4 ก. (4) นอกจากนี้ยังอุดมไปดวย

วิตามินซี แคลเซียม ฟอสฟอรัส และกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย เชน วาลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน ฟนิลอลานีน 

ทรีโอนีน ไลซีน และฮิสทีดีน (4) จึงทําใหซาโยเตเปนที่นิยมและเปนผักทางเลือกของคนที่รักษาสุขภาพหรือ

ตองการควบคุมน้ําหนัก 

การศึกษาฤทธิ์ทางคลินิกพบวาผลซาโยเตมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและตานการอักเสบในผูสูงอายุที่มี

ภาวะอวนลงพุง สวนการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในสัตวทดลองพบวา ผลมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด ปองกัน

การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และปกปองตับ สวนใบและยอดมีฤทธ์ิลดไขมัน ปองกันความเปนพิษตอไตและ

ปองกันภาวะแทรกซอนตอไตเนื่องจากโรคเบาหวาน โดยขอมูลงานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

การศึกษาทางคลินิก  

การศึกษาในอาสาสมัครสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะอวนลงพุง (metabolic syndrome) 

จํานวน 12 คน (อายุเฉลี่ย 71± 6 ป) ใหรับประทานแคปซูลผงแหงจากผลซาโยเต ขนาด 500 มก. วันละ 3 

ครั้ง กอนมื้ออาหาร ติดตอกันเปนเวลา 6 สัปดาห พบวามีสวนชวยลดระดับ lipoperoxide ในเลือดอยางมี



นัยสําคัญ (จาก 0.289±0.04 เหลือ 0.234±0.06 มิลลิโมล/ล.) คาดัชนี้การเกิดภาวะเครียดออกซิ เดชัน 

(oxidative stress index) ลดลงจาก 1.7±0.78 เหลือเพียง 0.75±0.87 ในขณะเดียวกันคาการตานอนุมูล

อิสระในอาสาสมัครเพิ่มขึ้นจาก 0.97±0.18 เปน 1.2±0.12 มิลลิโมล/ล. นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ตานการอักเสบ 

โดยลดระดับของ tumor necrosing factor-α ไซโคตานยที่เกี่ยวของกับการอักเสบอยางมีนัยสําคัญ และพบ

แนวโนมการลดลงของดัชนีที่เกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบอ่ืนๆ ไดแก interleukin-10 (IL-10), IL-6, IL-

1β, IL-8 และ C-reactive protein แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงใหเห็นวาการรับประทานผลซาโยเตชวย

ตานอนุมูลอิสระและลดการอักเสบในผูสูงอายุที่มีภาวะอวนลงพุงได (5) 

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

ฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด 

สารกลุมฟนอลลิกและสารฟลาโวนอยดที่พบในซาโยเตมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม α-amylase และ α-

glucosidase ซ่ึงทําหนาที่ยอยนํ้าตาล (6-8) โดยสวนเปลือกผลมีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งเอนไซม α-amylase 

และ α-glucosidase ดวยคา IC50 เทากับ 0.2±0.03 และ 0.2±0.04 มก./มล. ตามลําดับ รองลงมาคือ สวน

เนื้อผล และใบ ซึ่งความสามารถในการยับยั้งของซาโยเตมีความสัมพันธกับปริมาณสารกลุมฟนอลลิกและฟลา

โวนอยดท่ีพบ (6)  

การทดสอบในหนูแรทที่มีภาวะน้ําตาลสูงจากการปอนดวยน้ําตาลซูโครสและฟรุตโทส พบวาเมื่อปอน

น้ําคั้นจากผลซาโยเต ขนาด 7.5 มล./กก. วันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 15 วัน สามาถลดระดับน้ําตาลในเลือด 

คาเฉล่ียน้ําตาลสะสม (Advanced Glycation End-producted: AGEs) และภาวะเครียดออกซิเดชันจากการ

ไดรับน้ําตาลในขนาดสูงได (9)  

สารสกัดเอทานอลจากสวนผลมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดของสัตวทดลองที่เปนเบาหวานไดเชนกัน เม่ือ

ปอนสารสกัดเอทานอลจากสวนผลซาโยเต ขนาด 100 และ 200 มก./กก. นํ้าหนักตัว ใหหนูแรทท่ีมีภาวะ

เบาหวานจากการเหน่ียวนําดวย alloxan เปนเวลา 21 วัน (10) และปอนใหหนูเมาสที่เปนเบาหวานจากการ

เหนี่ยวนําดวย streptozotocin (STZ) เปนเวลา 28 วัน (11) สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของสัตวทดลอง

ทั้งสองกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (10-11) ลดระดับคอเลสเตอรอล รวมถึงปองกันการลดลงของน้ําหนักตัว

เนื่องจากภาวะเบาหวาน (10) และที่ขนาด 200 มก./กก. ชวยปองกันความเสียหายของ β-cell ในตับออน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดตั้งแตวันที่ 7 ของการศึกษา (11)  

ฤทธิ์ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 

การปอนสารสกัดเอทานอลจากผลซาโยเตขนาด 500 มก./กก. ใหแกหนูเมาสที่เวลา 30 นาที กอน

การเหนี่ยวนําใหหนูเกิดแผลที่กระเพาะอาหารดวยยาแอสไพริน พบวาสามารถปองกันการเกิดแผลในกระเพาะ



อาหาร การเกิดจุดแดง และการมีเลือดออกในกระเพาะไดใกลเคียงกับกลุมควบคุมที่ไดรับยารักษาแผลใน

กระเพาะอาหาร omeprazole ขนาด 8 มก./กก. โดยชวยลดการหลั่งกรด และเพ่ิมคาความเปนกรด-ดางของ

กระเพาะอาหาร (12)  

ฤทธิ์ปกปองตับ 

สารสกัดเอทานอลจากผลซาโยเต สวนสกัดเอธิลอะซีเตทและสวนสกัดบิวทานอล ขนาด 100 และ 

200 มก./กก. แสดงฤทธ์ิปกปองตับจากการไดรับสาร tetrachloromethane ในหนูแรท ผานการลดระดับ

เ อ น ไ ซ ม  aspartate aminotransferase ( AST) , alanine aminotransferase ( ALT)  แ ล ะ  alkaline 

phosphatase (ALP) ปริมาณบิริรูบิน (bilirubin) และการเกิดออกซิเดชันของไขมันในตับ (hepatic lipid 

peroxidation) รวมกับการเพ่ิมฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ดวยการเพ่ิมระดับของกลูตาไทโอนในตับ (hepatic 

glutathione), catalase, superoxide dismutase และระดับโปรตีนรวมไดตามขนาดของสารสกัดที่ไดรับ 

และพบวาสวนสกัดเอธิลอะซีเตทและสวนสกัดบิวทานอล ขนาด 200 มก. ใหผลการปกปองตับและปองกันการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตับไดใกลเคียงกับกลุมท่ีไดรับยา silymarin ขนาด 50 มก./กก. (13) 

ฤทธิ์ลดไขมัน 

  การศึกษาในสัตวหนูแรทดวยการปอนดวยอาหารไขมันสูงเพียงอยางเดียว หรือปอนดวยอาหารไขมัน

สูงที่มีสวนผสมของสารโพลีฟนอลที่แยกไดจากสารสกัดน้ําจากสวนยอดซาโยเต ขนาด 0.5 และ 1.0% เปน

เวลา 12 สัปดาห เม่ือสิ้นสุดการศึกษาพบวา น้ําหนักตัว เนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue fat) และไขมันสะสม

ในตับของกลุมทีไดรับสารสกัดนํ้าจากใบซาโยเตนอยกวากลุมที่ไดรับอาหารไขมันสูงเพียงอยางเดียว (14) โดย

พบวา caffeic acid และ hesperetin ที่พบในสารสกัดน้ําจากยอดซาโยเต เปนสารสําคัญในการออกฤทธิ์

ปองกันการสะสมไขมันในเซลลตับ (HepG2 cell) โดยเพ่ิมการทํางานของ AMP-activating protein kinase 

(AMPK) รวมกับลดการทํางานของโปรตีนที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหไขมันในตับ ไดแก sterol regulator 

element-binding proteins (SREBPs) และ HMG-CoA reductase (HMGCoR) เปนผลใหการสะสมไขมัน

ลดลง (14-15)  

ฤทธิ์ปองกันความเปนพิษตอไต 

การปอนสารสกัดน้ําจากสวนใบขนาด 200 มก./กก. ใหแกหนูแรทที่ถูกเหน่ียวนําใหเกิดความเปนพิษ

ตอไตดวยการฉีด gentamicin, potassium dichromate เปนเวลา 7 และ 5 วัน ตามลําดับ สามารถปองกัน

ความเปนพิษตอไต ลดระดับยูเรีย และไนโตรเจนในเลือด และคาคริตินีนที่เพ่ิมขึ้นจากการทํางานของไตที่

ผิดปกติใหกลับสูปกติ ปองกันความผิดปกติทางจุลกายวิภาคของไตจากไดรับ gentamicin และ potassium 

dichromate และการทดสอบในหนูแรทที่เปนเบาหวานจากการเหนี่ยวนําดวย STZ พบวาสารสกัดน้ําจากใบ



ซาโยเต ชวยลดระดับกรดยูริคในเลือดที่เพ่ิมขึ้นจากภาวะเบาหวาน และปองกันความเสียหายของหนวยไตได

เชนเดียวกับการปอนยาลดน้ําตาลในเลือด glibenclamide ขนาด 10 มก. (16) 

การศึกษาความเปนพิษ 

การทดสอบความเปนพิษแบบเฉียบพลันดวยการปอนสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลจากใบ ขนาด 

2,000 มก. แบบคร้ังเดียวใหแกหนูแรท ไมทําใหหนูตายและไมกอใหเกิดความผิดปกติของสัตวทดลอง (13, 16) 

และคา LD50 ของสารสกัดเมทานอลจากสวนผลเมื่อทดสอบในหมูเมาส คือ >5,000 มก./กก. (17)  

 แมวาการศึกษาความเปนพิษของซาโยเตมีคอนขางนอย แตซาโยเตเปนผักที่มีการนํามารับประทาน

เปนอาหารมาชานาน จึงถือวามีความปลอดภัยในการบริโภค และนอกจากรสชาติที่อรอยแลว ซาโยเตยังมี

ประโยชนที่นาสนใจหลากหลาย โดยเฉพาะฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด ซ่ึงอาจนําไปศึกษาพัฒนาตอยอดเปน

ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพในอนาคต หากชวงนี้ไปตลาดแลวไมรูจะเลือกซื้อผักอะไร ฝากซาโยเตไวเปนหนึ่งใน

ตัวเลือกดวยนะคะ  
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