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สั บ ปะรดเป น ผลไม เ ขตร อ นที่ อุ ด มไปด ว ยวิ ต ามิ น แร ธ าตุ ใยอาหาร และมี เ อนไซม บ รอมมี เ ลน
(bromelain) ซึ่งเปนสารสําคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่นาสนใจหลายอยาง ปจจุบันนอกจากการนําสับปะรด
มาบริโภคในรูปแบบของผลไมสดและใชเปนสวนประกอบในอาหารและขนมตางๆ แลว ยังมีการนําสับปะรดมา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดหลายชนิด เชน สับปะรดกระปอง สับปะรดอบแหง สับปะรดแชแข็ง น้ําผลไม
น้ําสมสายชู ไวนสับปะรด อุตสาหกรรมเบียร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว และการใชใน
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ซึ่งชวยเพิ่มมูลคาทางการตลาดใหกับสับปะรดไดเปนอยางดี
สั บ ปะรด (Pineapple) มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า Ananas comosus (L.) Merr. ชื่ อ พ อ ง Ananas
sativus Schult. f. เปนพืชในวงศ BROMELIACEAE ชื่ออื่นๆ คือ ขนุนทอง, เนะซะ, แนะ, บอนัด, มะขะนัด,
มะนัด, มาเนื่อ, ยานนัด, ยานัด, ลิงทอง,สับปะรดลาย, และหมากเก็ง สับปะรดเปนไมลมลุก สูง 50 - 125 ซม.
มีไหล ใบเดี่ยวเกิดจากรากเรียงเวียนเปนกระจุก รูปแถบ กวาง 1.5 - 6 ซม. ยาว 50 - 150 ซม. ขอบใบโคงขึ้น
มีหนามแหลม เนื้อใบหนา แข็ง มีเสนใย ทองใบมีเกล็ดสีขาว ดอกชอเชิงลดออกที่ปลายยอด ใบประดับสีแดง
เหลืองหรือเขียว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเปนแฉก รูปไขแกมสามเหลี่ยม กลีบดอกรูปแถบแกมขอบ
ขนาน ปลายแหลม โคนกลีบสีขาว ปลายกลีบสีมวงหรือแกมชมพู ยาว 16 - 26 มม. ผลรวมรูปกระสวยกวาง
อวบน้ําเปลือกแข็ง สีเหลืองหรือเกือบแดง กวาง 3 - 15 ซม. ยาว 3 - 30 ซม. มักไมติดเมล็ด (1) สับปะรดที่
นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยูประมาณ 3 กลุมคือ Cayenne (พันธุปตตาเวียหรือที่เรียกวาสับปะรดศรีราชา
และพันธุนางแล), Queen (พันธุภูเก็ต), และ Spanish (พันธุอินทรชิตและพันธุขาว) (2)
ผลของสับปะรดมีสรรพคุณในการขับเหงื่อ หามเลือด แกทางปสสาวะ ขับพยาธิ ฆาพยาธิ แกโลหิต
ระดู บํารุงโลหิต แกนิ่ว แกระดูขาว เปนยาระบาย แกหนองใน ทําใหแทง ชวยยอยอาหาร แกปสสาวะพิการ
ขับปสสาวะ กัดเสมหะในลําคอ แกเสมหะเหนียว ขับเสมหะ แกไอ ระงับการอักเสบและบวม ทําใหแผลหาย
เร็ว (3)

สับปะรด 100 ก. จะใหพลังงานประมาณ 50 กิโลแคลลอรี สารสําคัญที่พบในสับปะรดคือสารในกลุม
phytoestrogens, isoflavones, lignans, phenolics, กรดซิตริก, กรดมาลิก, วิตามินตางๆ รวมทั้งเอนไซม
บรอมมีเลน โดยสับปะรดแตละสายพันธุจะมีปริมาณสารที่มีประโยชนตอรางกายดังนี้ (2)
เบตาโรทีน

ใยอาหารที่ละลายน้ํา

ใยอาหารที่ไมละลายน้ํา

ใยอาหารทั้งหมด

โบรมิเลน

(มคก.)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(หนวย/มก.โปรตีน)

ภูแล

3.35

0.34

1.34

1.68

1.66

นางแล

1.41

0.30

1.25

1.55

1.60

ปตตาเวีย

1.54

0.06-0.25

1.50-1.36

1.17-1.53

1.28-2.02

ภูเก็ต

3.03

0.07-0.16

1.26-1.69

1.37-1.85

1.50-1.64

สายพันธุ

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบวาน้ําคั้นจากสับปะรดมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระอยางออน มีฤทธิ์ตาน
แบคทีเรีย ตานการอักเสบ และยับยั้งการเกิดมะเร็ง เอนไซมบรอมมีเลนมีฤทธิ์ยอยโปรตีน ชวยเพิ่มภูมิตานทาน
ตานมะเร็งบางชนิด เชน มะเร็งเตานมและมะเร็งรังไข ยับยั้งการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด ชวยยอยอาหาร และ
มีฤทธิ์ลดอาการบวมและการอักเสบ การทดสอบทางคลินิกในผูปวยที่มีอาการปวดเขาโดยใหผูปวยรับประทาน
ยาเม็ดที่มีเอนไซมบรอมมีเลนขนาด 200 และ 400 มก./วัน พบวาผูปวยมีอาการปวดลดลง ปจจุบันมีการ
พัฒนาเอนไซมบรอมมีเลนเป น ยาแผนปจจุ บัน เชน ยาชว ยยอย และยารั กษาอาการอักเสบและบวมของ
เนื้อเยื่อ (4-5)
การรับประทานสับปะรดหลังมื้ออาหารจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหาร ซึง่ การรับประทาน
สับปะรดอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองเล็กนอยภายในปาก ริมฝปาก และลิ้นได และแมวาในขณะนี้จะยังไม
มีการรายงานความเปนพิษจากการใชในรูปแบบของอาหาร แตไมควรรับประทานในขณะทองวาง เนื่องจาก
สับปะรดมีความเปนกรดและมีเอนไซมบรอมมีเลนหากรับประทานขณะทองวางจะทําใหเกิดอาการระคายเคือง
ตอระบบทางเดินอาหารได สําหรับผูที่แพพืชในตระกูลเดียวกับสับปะรดควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน (4-5)
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