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กระเจี�ยบแดงหรือกระเจี�ยบ มีชื�อวิทยาศาสตร์วา่  Hibiscus sabdariffa  Linn. จดัเป็นพืชในวงศ์  
Malvaceae  มีชื�อเรียกทั�วไปในภาษาองักฤษวา่ roselle, red sorrel เป็นสมนุไพรที�รู้จกักนัแพร่หลายทั :งในด้านที�
ใช้เตรียมเป็นเครื�องดื�ม ใช้เป็นสีผสมอาหารและใช้เป็นยารักษาโรค  พบปลกูตามบ้านเรือนของคนไทย ทั�วทกุ
ภาค มีชื�อเรียกในประเทศไทยหลายชื�อ ภาคกลางเรียกวา่ กระเจี�ยบแดง   กระเจี�ยบเปรี :ยว  ภาคเหนือเรียกวา่ผกั
เก็งเคง็ ส้มเก็งเคง็  ในจงัหวดัตากเรียกตามชื�อท้องถิ�นวา่ส้มตะเลงเครง  แมฮ่่องสอนเรียกชื�อท้องถิ�นวา่ ส้มป ูและ
ในภาคอีสานเรียกวา่ส้มพอดีหรือส้มพอเหมาะ  ปลกูโดยใช้เมลด็ในการขยายพนัธุ์ และควรปลกูในช่วงปลายฤดู
ฝน กระเจี�ยบแดงเป็นพืชเศรษฐกิจตวัหนึ�งที�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สง่เสริมให้ประชาชนปลกู มีตลาดทั :ง
ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนั ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 1,2 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ กระเจี�ยบแดงเป็นไม้ล้มลกุเนื :อออ่น  ลําต้นและกิ�งก้านมีสแีดงอมมว่ง  เป็น
พุ่มเตี :ย  ต้นสงูประมาณ 1- 2 เมตร  ใบเป็นใบเดี�ยว กว้างยาวพอ ๆ กนั ประมาณ 8 - 15 เซนติเมตร ขอบใบหยกั
ลกึ 3 - 5 แฉก คล้ายนิ :วมือ ก้านใบยาว ดอกเป็นดอกเดี�ยวขนาดใหญ่  สีชมพหูรือเหลือง  ดอกออกตรงซอก
ระหวา่งกิ�งและใบ บริเวณกลางดอกสีมว่งแดง ลกัษณะคล้ายดอกลําโพง ก้านดอกสั :นประมาณ 0.5-1.5 
เซนติเมตร มีขนยาวปกคลมุ เกสรตวัผู้ เชื�อมกนัเป็นหลอด ผลสีแดง  มีกลีบเลี :ยงสีแดงและใบประดบัหุ้มอยู ่1 

กระเจี�ยบแดงเป็นผกัพื :นบ้านที�มีประโยชน์ สามารถนําลกูออ่นและยอดออ่นมาต้มเป็นผกัจิ :มนํ :าพริก  นํา
ยอดออ่นซึ�งมีรสเปรี :ยวมาแกงส้มแทนมะนาว ให้รสชาติอร่อยและให้คณุคา่ทางโภชนาการ เช่น มีวิตามินเอสงู
ช่วยบํารุงสายตา  รองลงมาคือมีแคลเซียมช่วยบํารุงกระดกูและฟัน และยงัพบแร่ธาตอืุ�น ๆ ได้แก่ ฟอสฟอรัส 
แมกนีเซียม เหลก็ วิตามินบีหนึ�ง วิตามินบีสอง วิตามินซี เส้นใย เปคตินและไนอาซิน เป็นต้น1, 3   สําหรับประโยชน์
ตอ่สขุภาพ  ใบกระเจี�ยบแดง 100 กรัม ให้พลงังานตอ่ร่างกาย 43 กิโลแคลอรี� มีเส้นใย 1.3 กรัม แคลเซียม 9 
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม เหลก็ 0.8 มิลลิกรัม วิตามินเอ 10833 IU วิตามินบีหนึ�ง 0.11 มิลลิกรัม วิตามิน
บีสอง 0.24 มิลลิกรัม ไนอาซิน 4.5 มิลลิกรัม และวิตามินซี 44 มิลลิกรัม3 
 ประเทศไทย มีการนํากระเจี�ยบแดงมาใช้เป็นยาสมนุไพร  โดยตํารายาไทยใช้ใบและยอดออ่นซึ�งมีรส
เปรี :ยวมีสรรพคณุกดัเสมหะและใช้แก้ไอ  สว่นเมลด็ใช้แก้อาการออ่นเพลีย บํารุงกําลงั บํารุงธาต ุแก้ดีพิการ กลีบ
รองดอกและกลีบเลี :ยงนํามาต้มกบันํ :าตาลเป็นนํ :ากระเจี�ยบ ดื�มแก้ร้อนใน เป็นยาระบายออ่น ๆ และช่วยป้องกนั
การจบัของไขมนัในเส้นเลือดได้ โดยเชื�อวา่นํ :ากระเจี�ยบมีฤทธิWช่วยขบันํ :าดี จงึมีประโยชน์ชว่ยย่อยอาหารประเภท
ไขมนั โดยเฉพาะในคนที�นํ :าดีไมป่กติ นอกจากนี :ยงัมีฤทธิWขบัปัสสาวะได้ดี กรดอินทรีย์ในกระเจี�ยบจะทําให้



ปัสสาวะมีฤทธิWเป็นกรด ช่วยป้องกนัไมใ่ห้หินปนูจบัตวัเป็นก้อน จงึใช้รักษาและป้องกนัโรคนิ�วได้  มีรายงานการ
ทดลองในผู้ ป่วยโรคนิ�วในท่อไต ซึ�งดื�มยาชงกลีบเลี :ยงแห้งของผล 3 กรัมในนํ :า 1 ถ้วยแก้วหรือประมาณ 300 ซีซ.ี 
วนัละ 3 ครั :ง ทําให้ถ่ายปัสสาวะสะดวกขึ :น บางรายนิ�วหลดุได้เอง นอกจากนี : ทําให้ผู้ ป่วยกระเพาะปัสสาวะ
อกัเสบมีอาการปวดแสบเวลาปัสสาวะน้อยลง 4 , 5  

ในกลีบเลี :ยงและใบประดบัของกระเจี�ยบแดงประกอบด้วยรงควตัถทีุ�มีสีแดงที�เรียกวา่ แอนโธไซยานิน  
เช่น สาร cyanidin, delphinidin ซึ�งจากการวิจยัพบวา่สารสกดัแอนโธไซยานินมีฤทธิWในการเป็นสารต้านอนมุลู
อิสระ ยบัยั :งการเกิดเซลล์มะเร็ง และยงัมีคณุสมบติัในการยบัยั :งการเจริญของเชื :อจลุินทรีย์ด้วย  นอกจากนี : ยงัมี
สารอื�นเช่น hibiscin และ hibiscetin ที�มีคณุสมบติัในการยบัยั :งการเจริญของเชื :อจลุินทรีย์ 1 

Ali และคณะ (2005) รายงานฤทธิWทางเภสชัวิทยาของสารสกดัจากกลีบเลี :ยงของกระเจี�ยบแดงแสดง
ฤทธิWต้านออกซิเดชนัทั :งการทดลองในหลอดทดลองและการทดลองในสตัว์ทดลอง ในหนขูาวและกระตา่ยพบวา่
สารสกดัมีฤทธิWลดระดบัคลอเรสเตอรอลในเลือด มีฤทธิWระงบัความเจ็บปวดและระงบัไข้แตไ่มแ่สดงฤทธิWต้านการ
อกัเสบ  การศกึษาในหนขูาวและในคนพบวา่สารสกดัแสดงฤทธิWลดความดนัโลหิตได้ดี  สว่นของสารสกดัเมลด็
กระเจี�ยบในชั :นที�สกดัด้วยนํ :ามนัมีฤทธิWยบัยั :งการเจริญเติบโตของเชื :อแบคทีเรียและเชื :อราในหลอดทดลอง  สาร
สกดัจากกระเจี�ยบมีคา่ความปลอดภยัที�สงู โดยขนาดที�ทําให้หนขูาวตายครึ�งหนึ�งในการศกึษาความเป็นพิษ
(LD50) ของสารสกดักลีบเลี :ยงของกระเจี�ยบแดงในหนขูาวมีคา่สงูกวา่ 5000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยฤทธิWทางเภสชั
วิทยาที�ให้ประโยชน์ในการรักษาเหลา่นี :น่าจะมีความเกี�ยวข้องกบัสารแอนโธไซยานิน (anthocyanin)  และกรดฮิ
บิสคสั โปรโตแคททีชอิูก (hibiscus protocatechuic acid) ในกระเจี�ยบแดง6 

Tseng และคณะ(1997) ได้ศกึษาผลของสารสกดักระเจี�ยบแดงตอ่การป้องกนัการเกิด oxidative 
stress ในเซลล์ตบัของหนทูดลอง โดยแบ่งกระเจี�ยบแดงที�สกดัด้วยเอธานอลเป็น 3 สว่น คือ สว่นที�ละลายใน
คลอโรฟอร์ม สว่นที�ละลายในเอธิลอะซีเตท และสว่นที�เป็นกาก แล้วทดสอบการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดยใช้
วิธีการทําลายอนมุลูอิสระของ 1,1-diphenyl-2-picrylhydroxyl (DPPH) และคณุสมบติัการยบัยั :งเอนไซม์ 
xanthine oxidase พบวา่สว่นที�ละลายในเอธิลอะซีเตททําลายอนมุลูอิสระของ DPPH ได้ดี (EC50=0.017 
มิลลิกรัม/มิลลลิิตร)  สว่นที�ละลายในคลอโรฟอร์มสามารถยบัยั :งการทํางานของเอนไซม์ xanthine oxidase ได้ดี 
(EC50=0.742 มิลลิกรัม/มิลลลิิตร)   นอกจากนี : สารสกดัทั :ง 3 สว่นแสดงฤทธิWการยบัยั :งผลของ tert – 
butylhydroperoxide ที�ทําให้เกิดการเสียสภาพของการสงัเคราะห์ดีเอน็เอในเซลล์ตบัของหนขูาวได้ดีที�ความ
เข้มข้น 0.20 มิลลิกรัม/มิลลิลติร และ สว่นที�ละลายในเอธิลอะซีเตทและสว่นที�ละลายในคลอโรฟอร์มสามารถลด
การสร้างอนมุลูอิสระ malondialdehyde (MDA) ในเซลล์ตบัของหนขูาว  ที�ความเข้มข้น 0.10 และ 0.20 
มิลลิกรัม/มิลลลิิตร ตามลําดบั 7 

Alarcon-Aguilar และคณะ (2007) ได้ศกึษาผลของสารสกดักระเจี�ยบแดงในชั :นนํ :าสามารถช่วยลด
นํ :าหนกัในหนถีูบจกัรที�ถกูกระตุ้นให้อ้วนด้วยสารโมโนโซเดียม กลตูาเมต (monosodium glutamate) และตรวจ
พบคา่ระดบัเอนไซม์ในตบั ได้แก่ แอสปาร์เตต อะมิโนทรานสเฟอเรส (aspartate aminotransferase) มีคา่สงูขึ :น
แตย่งัอยู่ในช่วงที�ปกติ ซึ�งการศกึษานี :เป็นข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ที�ช่วยสนบัสนนุข้อมลูการใช้กระเจี�ยบแดงในการ
เป็นยาลดความอ้วนของชาวเม็กซิกนั8 



Fakeye และคณะ (2008) ศกึษาผลในการกระตุ้นภมิูคุ้มกนัของสารสกดักลีบเลี :ยงของกระเจี�ยบแดงใน
ชั :นที�สกดัด้วยนํ :าและที�สกดัด้วยแอลกอฮอล์  โดยศกึษาผลตอ่การยบัยั :งหรือการกระตุ้นการสร้างไซโตไคน์ที�
สําคญั 2 ชนิดคือ tumor necrosis factor-alpha (TNF- alpha) และ interleukin-10 (IL-10) พบวา่สารสกดั
ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัมมีฤทธิWกระตุ้นภมิูคุ้มกนัได้ดีกวา่ยากระตุ้นภมิูคุ้มกนั  levamizole อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ ( p<0.01)  และพบฤทธิWการกระตุ้นภมิูคุ้มกนัเพิ�มขึ :นในขนาดที�เพิ�มสงูขึ :นในสารสกดัที�สกดัด้วย 50% 
เอธานอลหรือเอธานอล (p < 0.05)  และสว่นกากจากสารสกดัในชั :นนํ :าแสดงฤทธิWกระตุ้นภมิูคุ้มกนัที�ขนาด 100 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมด้วย แสดงวา่สว่นที�ไมล่ะลายนํ :าสามารถนํามาใช้เป็นสารกระตุ้นภมิูคุ้มกนัในมนษุย์ได้9 

นํ :ากระเจี�ยบที�เตรียมเป็นเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ สามารถเตรียมได้จากกลีบเลี :ยงของดอกกระเจี�ยบ โดยมี
สว่นผสมดงันี :  กลบีเลี :ยงกระเจี�ยบแห้ง 1 ขีด นํ :า 8 ถ้วยตวง นํ :าตาลทราย 3 ถ้วยตวง เกลอืครึ�งช้อนชา โดยต้ม
กลีบกระเจี�ยบแห้งกบันํ :าจนนํ :ามีสีแดง กรองกลีบกระเจี�ยบออก นํานํ :าที�กรองได้มาเติมนํ :าตาลและเกลือเคี�ยวจน
เดือดจะได้นํ :ากระเจี�ยบ 6 ถ้วยตวง กากกระเจี�ยบที�เหลือสามารถนําเอาไปทําแยมได้  กระเจี�ยบแดงเป็นสมนุไพร
ที�มีประโยชน์ หาได้ง่ายและมีราคาถกูจงึน่าจะดื�มนํ :ากระเจี�ยบกนัให้มากยิ�งขึ :น10 
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