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อะโวคาโด (avocado) มีชื่อวิทยาศาสตร วา Persea americana Mill. (1) ผลพบไดหลากหลาย
รูปทรงแตกตางกันตามแตสายพันธุ โดยพบตั้งแตแบบทรงกลม รูปไข หรือรูปแบบผลชมพู เปลือกเรียบหรือ
ขรุขระ สีเขียว เมื่อสุกอาจเปลี่ยนเปนสีมวงเขม เนื้อในผลสีเหลืองออนจนถึงเหลืองเขม เมล็ด 1 เมล็ด รูปกลม
หรือรูปไขกวาง (2) มีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกากลาง เม็กซิโก กัวเตมาลา และหมูเกาะเวสอินเดียน กอนเขาสู
เอเชียทางประเทศฟลิปปนส ในประเทศไทยพบการปลูกอะโวคาโดครั้งแรกที่จังหวัดนาน โดยมิสชันนารีชาว
สหรัฐอเมริกา (2) ปจจุบันมีการกระจายปลูกในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ โดยสายพันธุที่ไดรับความนิยมปลูก
เชน พันธุแฮส (hass) พันธุอานาฮิม (anaheim) พันธุปเตอรสัน (peterson) พันธุดุก (duke) และมีอะโวคาโด
ลูกผสมที่พัฒนาขึ้นใหมในแปลงปลูกโครงการหลวง เชน สายตนมูเซอร 31 สายตนมูเซอร 241 และสายตน
มูเซอ 320 เปนตน (3)
อะโวคาโดเปนผลไมที่มีคุณคาทางอาหารสูงและไดสมญานามวา “ลูกเนย” เนื่องจากในผลอุดมไปดวย
กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวและกวา 71% เปนกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty acid) (4)
ในเนื้อผล 100 ก. ใหพลังงาน 160 กิโลแคลลอรี่ โปรตีน 2 ก. ไขมัน 14.66 ก. คารโบไฮเดรต 8.53 ก. ใย
อาหาร 6.70 ก. น้ําตาล 0.66 ก. กรดไขมันอิ่มตัว 2.13 ก. กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว 9.80 ก. กรดไขมันไม
อิ่มตัวเชิงซอน 1.82 ก. วิตามินซี วิตามินบี1 บี2 บี3 บี6 วิตามินเอ วิตามินอี และแรธาตุตางๆ ไดแก แคลเซียม
เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และโซเดียม (5) โดยพบรายงานการศึกษาทางคลินิกวาการ
บริโภคอะโวคาโดเปนประจําจะชวยลดน้ําตาลในเลือด ปรับปรุงดัชนีไขมัน ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ควบคุมน้ําหนักตัวและความอยากอาหาร ซึ่งลวนเปนกลุมอาการที่เกี่ยวของกับภาวะเมตาบอลิก
ซินโดรม (metabolic syndrome) หรือโรคอวนลงพุงที่เปนปญหาหลักของประชากรไทยในปจจุบัน (6)
ฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด
การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดี พบวาการบริโภคอะโวคาโดวันละครึ่งผล ชวยลดระดับ
น้ํ า ตาล อิ น ซู ลิ น และ glucagon-like peptide-1 (GLP-1) โดยคาดว า สาร D-mannoheptulose เป น
สารสําคัญในออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ hexokinase ซึ่งสงผลตอกระบวนการสลายน้ําตาล (glycolysis)
จึงเปนผลใหระดับน้ําตาลลดลง (7) การรับประทานอะโวคาโดสายพันธุแฮส วันละ ½ - 1 ผล (68 หรือ 136
ก.) พรอมอาหารเชา เปนเวลา 4 สัปดาห มีผลลดระดับน้ําตาลและอินซูลินในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่
2 และอาสาสมัครที่มีภาวะอวนอยางนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ การรับประทานอาหารคารโบไฮเดรตเชิงซอนสูง

(high in complex carbohydrates low-fat diet: AHA-III) หรื อ อาหารควบคุ ม ที่ ใ ห พ ลั ง งานเท า กั น
(isocaloric diet) (8-9)
ฤทธิ์ควบคุมน้ําหนักและความอยากอาหาร
การสํารวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารของประชากรในสหรัฐอเมริการะหวางป 2001-2008
จํ านวน 17,567 คน (อายุ ≥ 19 ป) พบวาผู ที่รับประทานอะโวคาโดเป นประจํา เฉลี่ ยวัน ละ 70.1±5.4 ก.
(ประมาณครึ่งผลขนาดกลาง) จะมีน้ําหนักตัว รอบเอว และดัชนีมวลกายนอยกวาผูที่ไมไดรับประทาน (10)
จากการสํารวจประชากรของประเทศแคนาดา จํานวน 55,407 คน (อายุเฉลี่ย 56 ป) ระบุวากลุมที่บริโภคอะ
โวคาโดเปนประจําในชวงระยะ 4 เดือน - 11 ปที่ผานมา (≥32 ก./วัน) จะสามารถควบคุมน้ําหนักตัวในอยูใน
เกณฑมาตรฐานไดดีกวากลุมที่ไมรับประทาน (11) อะโวคายังมีผลตอการควบคุมน้ําหนักในอาสาสมัครที่มี
ภาวะอวนหรือน้ําหนักเกินโดยการรับประทานอาหารพลังงานต่ํารวมกับอะโวคาโดสายพันธุแฮส วันละ 1 ผล
จะชวยลดน้ําหนักตัว ดัชนีมวลกาย ไขมันในรางกายและไขมันในชองทองอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ การ
รับประทานอาหารไขมันต่ําเพียงอยางเดียว (12)
การรับประทานอะโวกาโดยังมีผลทําใหผูรับประทานมีความรูสึกอยูทอง อิ่มนานขึ้น ลดความอยาก
ระหวางมื้ออาหารลดลง โดยพบวาเมื่อใหอาสาสมัครรับประทานอะโวคาโดเพิ่มในมื้ออาหาร เฉลี่ย 50-90 ก./
วัน (ขึ้น กับ ระดับ หลั งงานที่ ต อ งการ) มีผ ลเพิ่ม การหลั่ ง GLP-1, gastric inhibitory peptide (GIP) และ
peptide YY3–36 (PYY3–36) ซึ่งเกี่ยวของกับความอิ่มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (13-14) และยังมีผลเพิ่มการหลั่ง
ฮอร โ มน leptin ซึ่งเปนฮอร โ มนที่ จะถู กหลั่ ง ออกมาเมื่อ ร างกายรูสึ ก อิ่ม เพื่ อยั บ ยั้ ง ความอยากอาหาร (7)
สอดคลองกับผลการประเมิน ความอยากอาหารในอาสาสมัคร ที่ระบุวาการรับประทานอะโวคาโดเพิ่มจากมื้อ
อาหารมีผลทําใหอาสาสมัครตอบสนองของความอิ่มดีกวาการรับประทานอาหารควบคุม และลดความตองการ
บริโภคอาหารระหวางมื้อลง (13-15)
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด
การปรับลดไขมันและคารโบไฮเดรตในมื้ออาหารแลว ทดแทนดวยการรับประทานอะโวคาโด ครั้งละ
½ - 1 ผล หรือการรับประทานน้ํามันอะโวคาโดรวมในมื้ออาหาร สามารถลดระดับไขมันในรางกาย โดยเฉพาะ
คอเลสเตอรอลชนิด LDL และไตรกลีเซอรไรด (16) การศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีและอาสาสมัครที่มีระดับ
คอเลสเตอรอลสูง โดยใหอาสาสมัครรับประทานอะโวคาโด (ไมระบุขนาด) รวมกับอาหารมังสวิรัติ (17) หรือ
อาหารปกติใหระดับพลังงานเทากัน (18) พบวาหลังการรับประทานอาหารรวมกับอะโวคาโดชวยให ระดับ
คอเลสเตอรอลชนิด LDL และไตรกลีเซอรไรดในอาสาสมัครลดลง (16-18) และอะโวคาโดยังใหผลเพิ่มระดับ
คอเลสเตอรอลชนิด HDL ในอาสาสมัครกลุมคอเลสเตอรอลสูงที่รับประทานอาหารเชารวมกับอะโวคาโด ½ 1 ผล (68-136 ก.) (9)
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลของการบริ โ ภคอาหารที่ มี ก รดไขมั น ไม อิ่ ม ตั ว เชิ ง เดี่ ย วสู ง ( richmonounsaturated fat diet: RMF) ที่ มี อ ะโวคาโดเป น แหล ง ไขมั น หลั ก (75% ของไขมั น ในมื้ อ อาหาร)

เปรียบเทียบกับอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ํา (low saturated fat diet: LSF) พบวาหลังการรับประทาน 2
สัปดาห ระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL และไตรกลีเซอร ไรดลดลงอยางมีนัยสํ าคัญในทั้งสองกลุ ม แตการ
รับประทาน LSF มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งไมพบการเปลี่ยนแปลงนี้ในกลุมที่
รับประทาน RMF (18) และการรับประทานอะโวคาโดวันละ ½ - 1 ผล ใหผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวมได
ดีกวาการรับประทานอาหารคารโบไฮเดรตเชิงซอนสูง (ลดลง 8.2% และ 4.9% ตามลําดับ) และยังชวยลด
ระดับของคอเลสเตอรอลชนิด LDL, apolipoprotein B และไตรกลีเซอไรดอยางมีนัยสําคัญ (8, 19)
ฤทธิ์ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
อะโวคาโดมีฤทธิ์ลดระดับอนุภาคแอลดีแอล (LDL particle) และปองกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชัน
ของ LDL ไปเป น oxidized LDL (oxLDL) ซึ่ ง เป น สาเหตุ ข องการเกิ ด ภาวะหลอดเลื อ ดแข็ ง ตั ว
(atherosclerosis) ในอาสาสมัครที่รับประทานอาหารที่มีระดับไขมันปานกลางจากอะโวคาโดสายพันธุแฮส 1
ผล (136 ก.) นาน 5 สัปดาห มีผลทําใหระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL และไขมันที่ไมใชไขมันดี (non-HDL
cholesterol) ลดลง 13.5 และ 14.6 มก./ดล. ตามลําดับ ซึ่งลดลงมากกวาการรับประทานอาหารไขมัน ต่ํา
หรืออาหารไขมันปานกลางจากน้ํามันเมล็ดทานตะวันและน้ํามันคาโนลา นอกจากนี้จํานวนของอนุภาคแอลดี
แอล และแอลดีแอลขนาดเล็กที่มีความหนาแนนสูง (small dense LDL cholesterol) ซึ่งเปนกลุมไขมันที่มี
ความเกี่ยวของกับโรคหลอดเลือดหัวใจมีคาลดลง 80.1 นาโนโมล/ล. และ 4.1 มก./ดล ตามลําดับ (20-21)
อะโวคาโดยังมีฤทธิ์ตานการอักเสบและปองกั นความเสียหายของหลอดเลือดจากการรับประทาน
อาหารที่ มี ไ ขมั น สู ง เมื่ อ ให อ าสาสมั ค รรั บ ประทานแฮมเบอร เ กอร ที่ มี อ ะโวคาโด ขนาด 68 ก. หรื อ
แฮมเบอร เ กอร ป กติ จากนั้ น ทํ า การประเมิ น ค า ความแข็ ง ตั ว ของหลอดเลื อ ดในเวลา 2 ชั่ ว โมงหลั ง การ
รั บ ประทานด ว ยเทคนิ ค applanation tonometry พบว า การรั บ ประทานแฮมเบอร เ กอร ส ง ให ผ ลความ
ยืด หยุนในการบีบหดของหลอดเลื อดลดลงจาก 2.19±0.36 เหลื อ 1.56±0.21 ม./วินาที ในขณะที่ ก าร
รับประทานอะโวคาโดรวมกับแฮมเบอรเกอรไมพบการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการบีบตัวของหลอดเลือด
(กอน 2.17±0.57 และหลั ง 2.08±0.51 ม./วินาที ) และอะโวคาโดยั ง ให ผ ลลดระดั บ สารที่เ กี่ยวข อ งกั บ
กระบวนการอั ก เสบ เช น interleukin-6 (IL-6), NF-kappa B, C-reactive protein ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น หลั ง การ
รับประทานอาหารไขมันสูง (9, 16, 22)
บทสรุป
จากรายงานที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาอะโวคาโดนับไดวาเปนผลไมที่มีประโยชนและดีตอสุขภาพ
นอกจากประโยชนทางดานโภชนาการแลว ยัง สามารถบรรเทาอาการที่เกี่ยวของกับโรคอวนลงพุง ไดแก ลด
น้ําตาล ปรับปรุงดัชนีไขมัน ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ควบคุมน้ําหนักตัวและความอยาก
อาหาร ทําใหอาสาสมัครมีความรูสึกอิ่มนานขึ้นและลดการบริโภคระหวางมื้ออาหารลง โดยขนาดที่ แนะนํา
รับประทานเปนประจําตามงานวิจัย คือ วันละ ½-1 ผล อยางไรก็ตามมีอะโวคาโดอาจจะกอใหเกิดอาการผื่น

คัน หรืออาการแพโดยเฉพาะกับผูที่มีประวัติแพกลวยและพืชตระกูลเมลอน (23-25) จึงควรระมัดระวังการ
รับประทานในผูที่มีอาการแพผลไมดังกลาว
ติดตามอานบทความฉบับเต็มเรื่อง อะโวคาโดกับโรคอวนลงพุง (metabolic syndrome)
ไดในจุลสารขอมูลสมุนไพร ปที่ 37(4) กรกฏาคม 2563
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