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เสาวรส ผลไม้ส าหรับผู้รักสุขภาพ 
 

พิชานันท์  ลีแก้ว 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เสาวรส (Passion fruit) หรือกะทกรกฝรั่ ง  เป็นพืชที่อยู่ ในสกุล Passiflora ซึ่ งพืชสกุลนี้มีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมสูงมาก สามารถแยกย่อยได้มากกว่า 500 สายพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์
ผสม (hybrid) ในประเทศไทยพบเสาวรส 2 ชนิด ตามลักษณะสีของผลสุก ได้แก่ พันธุ์ผลสีม่วง (Passiflora 
edulis Sims) และพันธุ์ผลสีเหลือง (Passiflora edulis f. flavicarpa O. Deg.) (1-2) 

 

  
ผลเสาวรสพันธุ์ผลสีม่วง ผลเสาวรสพันธุ์ผลสีเหลือง 

 

  
ดอกเสาวรสพันธุ์ผลสีม่วง ดอกเสาวรสพันธุ์ผลสีเหลือง 

 
     

ภาพจาก คุณประมวล มณีน้อย ภาพจาก คุณประมวล มณีน้อย 
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เสาวรสเป็นผลไม้ที่นิยมในวงการอุตสาหกรรมการแปรรูปน้ าผลไม้  เนื่องจากในผลมีน้ ามาก มีรสเปรี้ยว
และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ผลสุกของเสาวรสทั้งชนิดผลสีเหลืองและสีม่วงมีคุณค่าทางอาหารมาก จึงเหมาะ
ส าหรับการน ามาบริโภคเพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ สามารถรับประทานได้ทั้งแบบรับประทานสด โดยผ่าผลสุก
แล้วเติมเกลือหรือน้ าตาลเล็กน้อย สามารถรับประทานได้ทั้งเมล็ด หรือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ     
เพราะน้ าคั้นจากส่วนเนื้อหุ้มเมล็ดของเสาวรสมีกลิ่นหอมและมีรสชาติที่ดี  ในต่างประเทศจึงมักนิยมน าไปใช้
เพ่ือแต่งกลิ่นและรสชาติ เช่น แยมผลไม ้ไอศครีม ขนมเค้ก และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพต่างๆ ซึ่งก าลังได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน   

ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของน ้าเสาวรส / 100 กรัม 
สารอาหาร/100 กรัม พันธุ์ผลสีม่วง พันธุ์ผลสีเหลือง 

น้ า (กรัม) 85.62  84.21  
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 13.6  14.45  

- ใยอาหาร (กรัม) 0.2  0.2  
- น้ าตาล (กรัม) 13.4  14.25  

โปรตีน (กรัม) 0.39  0.67  
ไขมัน (กรัม) 0.05  0.18  
แร่ธาตุ   

- แคลเซียม (มิลลิกรัม) 4  4  
- เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.24  0.36  
- แมกนีเซียม (มิลลิกรัม) 17  17  
- ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 13  25  
- โพแทสเซียม (มิลลิกรัม) 278  278  
- โซเดียม (มิลลิกรัม) 6  6  
- สังกะสี (มิลลิกรัม) 0.05  0.06  

วิตามิน   
- วิตามินซี (มิลลิกรัม) 29.8  18.2  
- วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.13  0.10  
- วิตามินบี 3 (มิลลิกรัม) 1.46  2.24  
- วิตามินบี 6 (มิลลิกรัม) 0.05  0.06  
- วิตามินอี (มิลลิกรัม) 0.01  0.01 
- โฟเลต (ไมโครกรัม) 7  8 
- วิตามินเอ (ไมโครกรัม) 36  47 
- วิตามินเค (ไมโครกรัม) 0.4  0.4  

พลังงาน 51 กิโลแคลลอรี่ 60 กิโลแคลลอรี่ 
ที่มา : USDA, National Nutrient Database for Standard Reference (2016) 
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การศึกษาทางคลินิก 
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ าคั้นเสาวรสในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ  (อายุ 60 ปีขึ้นไป)              

ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีภาวะของโรคร้ายแรงจ านวน 60 คน ทั้งเพศชายและหญิง โดยให้อาสาสมัครดื่ม    
น้ าคั้นเสาวรสทั้งจากพันธุ์ผลสีม่วงและผลสีเหลืองวันละ 1 แก้ว (ประมาณ 125 มล.) หลังจากรับประทาน
อาหารมื้อกลางวัน นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ เก็บตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครทั้งช่วงก่อนและหลังดื่มน้ าคั้น
เสาวรส เพ่ือตรวจวัดค่าทางชีวเคมีในเลือดและเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลง ผลจากการศึกษาพบว่า        
การดื่มน้ าคั้นเสาวรสทั้งชนิดผลสีม่วงและสีเหลืองมีผลท าให้  ปริมาณวิตามินเอและวิตามินอีในร่างกาย        
เพ่ิมสูงขึ้น และมีผลเพ่ิมการท างานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านการเกิดอนุมูลอิสระ  ได้แก่ 
superoxide dismutase (SOD) และ catalase นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการอักเสบคือ interleukin-6 (IL-6) และ tumor necrosing factor-α (TNF-α) อีกด้วย (1)   

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่า สารสกัดเอทานอล 80% จาก     

เนื้อหุ้มเมล็ดของเสาวรสทั้งชนิดผลสีม่วงและผลสีเหลืองมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธี               
2,2-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) decolorization assay (ABTS assay), H2O2 
scavenging assay และ  2 ,2 -diphenyl-1 -picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH 
assay) จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า น้ าเสาวรสมีคุณค่าทางโภชนาการและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เหมาะส าหรับใช้เป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  

ใยอาหารส่วนที่ไม่ละลายน้ า (insoluble fiber-rich fraction) จากเมล็ดเสาวรสมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด 
เมื่อทดลองผสมลงในอาหารที่มีไขมันสูง  (hypercholesterolemic diet) ปริมาณ 5% แล้วใช้เลี้ยงหนู        
แฮมสเตอร์นาน 30 วันพบว่า ไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลในเลือดและในตับหนูลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
และพบว่ามีไขมันในน้ าดีและในอุจจาระที่ขับถ่ายออกมามากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (3) และในการป้อน
น้ าคั้นเสาวรสพันธุ์เปลือกสีเหลืองให้แก่หนูแรทขนาด 1,000 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง นานติดต่อกัน 28 วัน         
มี ผ ลลดค่ า ไขมั น  และ  LDL (low-density lipoprotein) ใน เลื อด  และ เ พ่ิ มค่ า  HDL (high-density 
lipoprotein) นอกจากนี้ยังมีผลลดค่า thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน (lipid peroxidation) แสดงให้เห็นว่า เมล็ดเสาวรสรวมถึงน้ าจากส่วน
เยื่อหุ้มเมล็ดมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด และต้านการเกิดอนุมูลอิสระที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันได้ (4) 

นอกจากนี้  การป้อนส่วนเนื้อหุ้มเมล็ดของเสาวรสชนิดเปลือกสี เหลืองให้แก่หนูแรทที่มีภาวะ             
ความดันโลหิตสูง ขนาดวันละ 5 – 8 ก./กก. นานติดต่อกัน 5 วัน มีผลท าให้ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
ลดลง และพบว่าระดับ glutathione ในเนื้อเยื่อไตสูงขึ้น และสามารถยับยั้งการเกิดสาร TBARS ได้             
ผลการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าส่วนเนื้อหุ้มเมล็ดของเสาวรสมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตและฤทธิ์ต้านการ
เกิดอนุมูลอิสระ (5) 
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ข้อควรระวัง/การเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบัน  
การศึกษาผลของน้ าคั้นเสาวรสต่อเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP450) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีบทบาท

ส าคัญในกระบวนการเผาผลาญยาพบว่า จากการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) น้ าคั้นเสาวรสมีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ CYP450 ชนิด CYP3A4 เมื่อทดสอบบนเซลล์ human liver microsomes ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง
การดื่มน้ าค้ันเสาวรสร่วมกับกลุ่มแผนปัจจุบันที่ต้องอาศัยเอนไซม์ดังกล่าวในกระบวนการเผาผลาญยา (6-7) 
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