
 

 

 

 กระเจี๊ยบแดง - ช่ือวิทยาศาสตร:  
 Hibiscus sabdariffa L 

 

กระเจี๊ยบแดง เปนท่ีรูจกักนัในช่ือ ชาชบา ใชเปนยาพ้ืนบานมายาวนานโดยใชเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพและสวนผสม
อาหารซ่ึงเปนท่ีรูจักกนัดีและใชกันอยางแพรหลายท่ัวโลก 
กุญแจสูคณุภาพท่ีเปนเอกลักษณ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผงกระเจี๊ยบแดงของเราคือกระบวนการทํา
แหงแบบแชเยือกแข็งพรีเม่ียมดวยเทคโนโลยกีารถนอมเซลลท่ีไดรับการจดทะเบียน ประเทศไทยเปนท่ีรูจกักนัดีดาน
คุณภาพกระเจีย๊บแดงช้ันเลิศ  เราเริ่มตนดวย  Hibiscus sabdariffa คุณภาพสูงท่ีเติบโตและมีการประมวลผลสดใหมเปน
ประจํา กระบวนการของเราไมสามารถสรางพืชดีกวาท่ีธรรมชาตสิรางขึ้น แตกระบวนการของเรารกัษาและและสงมอบ
ประโยชนท้ังหมดในรูปแบบผงแหงท่ีมีความเสถียรและมีความเขมขนสูงซ่ึงไดผานการรกัษาดวยโอโซนตานจุลชีพ 
กระเจี๊ยบแดงไมใชผลไมหรือดอกไม สวนท่ีบริโภคไดท่ีใชทําน้ําผลไมหรือชาคือ  “ฝกดอก ” กลีบเล้ียงเนื้อสีแดงสดท่ีหุม
และปดลอมฝกเมล็ดของดอกไม 
ภูมิปญญาโบราณและประวัติศาสตรดานจิตวิญญาณ: 
นักปราชญโบราณไมมีเครื่องมือในการสอบสวนหรือคําศัพทเดียวกนักับท่ีเราใชในปจจุบัน ผลลัพธท่ีสอดคลองกันใน
ระยะเวลานาน กอใหเกดิความรูท่ีแสดงออกเปนภาษาพ้ืนเมืองดานจิตวญิญาณท่ีพวกเขาใชในชีวิตประจําวัน เม่ือ
วัฒนธรรมมีคุณคาสูงตอพฤกษศาสตร ก็มักจะมีเหตุผลท่ีอิงตามการสังเกตเชิงตรรกะท่ีอยูเบ้ืองหลังแนวคิดนี ้
ดอกชบาถูกใชเปนเครื่องบูชาแดพระแมกาลีและพระพิฆเนศในการนมัสการของศาสนาฮินดู ดอกชบาแดงกลาวกันวาเปน
การปลุกเราความหลงใหลและดึงดูดความรัก หญิงชาวฮาวายเหน็บดอกชบาหนึ่งดอกไวดานหลังหูดานขางขวาเพ่ือบง
บอกถึงความพรอมในการออกเรือน ผูหญิงชาวอียิปตถูกหามไมใหดื่มชากระเจี๊ยบแดงเพราะมีการกลาวกันวาเปนยาโป
และกระตุนความตองการทางเพศ ดอกชบาใชในการผสมเครื่องหอมเพ่ือชวยในการทํานายดวงชะตาและการมีญาณทิพย
และเม่ือรูปสามเหล่ียมพีแดลลอยอยูในน้ําในชามไม ผลลัพธท่ีไดจะศักดิสิ์ทธ์ิและใชเพ่ือดึงดูดวิญญาณด ี
คุณคาทางโภชนาการ: 
กระเจี๊ยบแดงเปนแหลงของสารอาหาร วิตามิน และแรธาตท่ีุด ีการบรโิภคกระเจี๊ยบแดงดิบ  100 กรัมใหแคลเซียม  215 
มก., ธาตุเหล็ก 1. 48 มก., วิตามินซี  12 มก., แมกนีเซียม  51 มก., คารโบไฮเดรต 6.0 กรัม, ฟอสฟอรัส 37 มก., 
โพแทสเซียม 208 มก., เชนเดียวกับ วิตามินเอ, วิตามินบี 1, บี 2 และบี 3 ดอกไมเปนแหลงท่ีอุดมไปดวยแอนโทไซยานิน 
)สารตานอนุมูลอิสระ ( และกรดโปรโตคาเตจกิ  ) “ PCA”) ขอมูลทางโภชนาการเปดเผยใหเห็นระดับต่ํามากของไขมัน 
น้ําตาล โซเดียม และคารโบไฮเดรต  ) 1( 
โปรดจําไววาในกรณขีองผงกระเจีย๊บแดงของเรา เราไดกําจัดน้ําซ่ึงมีประมาณ  85 % ของน้ําหนักท้ังหมด จึงมีความเขมขน
ตามธรรมชาติหกถึงเจ็ดเทา ชากระเจี๊ยบแดงเปนชาสมุนไพรท่ีไมรุนแรง คณุดื่มชาสมุนไพรและท้ิงดอกไป )ฝกดอก (แต
ในกรณขีองผงกระเจีย๊บแดงของเรา คณุกาํลังดื่มกระเจี๊ยบแดงท้ังหมดรวมท้ังฝกดอกกระเจี๊ยบแดงดวย ซ่ึงคุณจะไดรับท้ัง
ประโยชนและท้ังสารอาหารท่ีมีความเขมขนสูง  



จากความเช่ือดั้งเดิมท่ีเรารูวา กระเจี๊ยบแดงอุดมไปดวยฟอสฟอรัส ซ่ึงฟอสฟอรัสและแคลเซียมเปนส่ิงจําเปนตอการสราง
และบํารุงรักษากระดูกและฟนใหแข็งแรง ฟอสฟอรัสยังชวยในการตอสูกับความออนแอโดยรวม รวมถึง ความออนแอ
ทางเพศ เชน การสูญเสียความใคร ภาวะกามตายดาน ความไรสมรรถภาพ และการเคล่ือนไหวของตัวอสุจ ิ(2) 
โพแทสเซียมชวยในการควบคุมกิจกรรมไฟฟาของกลามเนื้อ รวมถึงหัวใจและการควบคุมของเหลวในรางกายของเรา 
)รวมถึงสมดุลของน้ํา ( ประโยชนตอสุขภาพ ไดแก การบรรเทาความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ความผิดปกติของ
หัวใจอ่ืน ๆ และชวยการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด โพแทสเซียมสงเสริมการทํางานของไตและชวยบรรเทาความวติก
กังวลและความเครียด นอกจากนี้ยังชวยเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อ การทํางานของสมอง และเสริมสรางระบบ
ประสาท  ) 3( 
ปองกันแบคทเีรีย : PCA แสดงใหเห็นถึงการรกัษาเซลลท่ีไดรับผลกระทบจากแบคทีเรยีท่ีเปนอันตรายภายในชองปาก
มนุษย  ) 4 ( ในการศึกษาอ่ืนผลการตอตานแบคทีเรียของ PCA ท่ีไดจากกระเจี๊ยบแดงมีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียในมนษุยและสรุปไดวา PCA โดยเฉพาะจากกระเจี๊ยบแดงอาจมีประโยชนในการปองกันและรกัษาโรคติด
เช้ือ  ) 5( 
สารตานอนุมูลอิสระ   / ตานการอักเสบ : PCA เปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีแข็งแรงและสามารถตานการอักเสบโดยท่ัวไป
และเกี่ยวของโดยตรงกับการปองกันตับ  ) 6 ( ความเขมขนท่ีสูงขึ้นในเม็ดสีฟลาโวนอยดสีแดงในแอนโธไซยานินแสดงให
เห็นวามีความสัมพันธโดยตรงกับผลของสารตานอนุมูลอิสระ ถาอุณหภูมิประมวลผลลดลง สภาพการเก็บรกัษาปริมาณ
แอนโทไซยานินกจ็ะลดลงเชนกนั )7( เทคโนโลยกีารถนอมเซลลของเราจะทําใหบรรลุขอไดเปรียบ กระบวนการนี้เปน
ปจจัยสําคัญในการสงมอบผงกระเจีย๊บแดงคณุภาพสูงดวยวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็งพรีเม่ียม 
ปองกันเนื้องอก: พบวา PCA เพ่ิมการแพรกระจายและยับยัง้การตายของเซลลตนกําเนิดประสาท ในหองปฏิบัติการ
ทดลองใชเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด HL-60 แสดงใหเห็นวา PCA ปองกันความเสียหายตอสายพันธุกรรมท่ีอาจนําไปสู
โรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังชวยทําลายเนื้องอกท่ีมีอยู  ) 9 (และพบวายับยั้งการเติบโตของเซลลมะเร็งปอด  ) 10 ( PCA ท่ีมีอยูใน 
กระเจี๊ยบแดง อาจทําใหเซลลตาย  ) การตายของเซลล) ในเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย  ) 8,11) และกระตุนการตาย
ของเซลลในเซลลมะเร็งกระเพาะอาหารของมนุษยเพ่ือชวยตอสูกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  ) 12( 
เสริมสรางภูมิคุมกัน : ปริมาณวิตามินซีท่ีสูงในกระเจี๊ยบแดงสามารถใชรักษาแบบเสริมเม่ือรวมกับการรกัษาท่ัวไป 
ประโยชนท่ีไดรับจากวิตามินซีในระยะยาวอาจชวยเสริมสรางภูมิคุมกันและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด 
การลดน้ําหนกั: กระเจี๊ยบแดงอาจชวยใหรางกายของคณุยอยอาหารและลดการดูดซึมคารโบไฮเดรต กระเจี๊ยบแดงชวยลด
การสังเคราะหอะไมเลสซ่ึงเปนเอนไซมท่ีเรงการสลายตัวทางเคมีของแปงใหกลายเปนน้ําตาล (13) นอกจากนีย้ังชวยเพ่ิม
การเผาผลาญของคุณ ใหคณุเผาผลาญแคลอรีไดเร็วขึ้น การศึกษาแสดงใหเห็นวา กระเจี๊ยบแดง ชวยลดน้ําหนักตัวท่ี
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากโรคอวน (14) การดื่มชาชบาหนึ่งถวยหลังจากรับประทานอาหารจะชวยลดการดูดซึมคารโบไฮเดรตและ
ลดน้ําหนัก 
ความดันโลหิต : รายงานโดย ไดแอน แมคเคย  ) หองปฏิบัตกิารวจิัยสารตานอนุมูลอิสระ ศูนยวิจัยมนษุย จีน เมเยอร 
กระทรวงเกษตรสหรัฐ แผนกวิจัยความชรา ท่ีมหาวิทยาลัยทัฟส / เมืองบอสตัน (นําเสนอใหกับ สมาคมโรคหัวใจแหง
อเมริกา (เผยแพรในเดือนพฤศจกิายน  2008 ) ระบุวาการบรโิภคชาชบาชวยลดความดันโลหิตในผูใหญท่ีเปนโรคความดัน
โลหิตสูง การปรับปรุงท่ีนาท่ึงเกิดจากการดื่มชากระเจี๊ยบแดงเพียงสามถวย  )สมุนไพรไมรนุแรง (ทุกวันเปนเวลาสองสา ม
สัปดาห การศึกษาอ่ืนดําเนินการโดย Odigie IP แนะนําวากระเจี๊ยบแดงสามารถเปนประโยชนตอคนท่ีทุกขทรมานจาก
ความดนัโลหิตสูงและผูท่ีมีความเส่ียงตอโรคหัวใจ ส่ิงนี้ไดรับการสนับสนุนโดยการศึกษาทางวิทยาศาสตรซ่ึงสรุปไดวา
การบริโภค กระเจี๊ยบแดง อาจมีประโยชนตอสุขภาพของประชาชนเนื่องจากมันลดความดันโลหิตสูงและลด



คอเลสเตอรอลในเลือด สาเหตุหลักมาจากความอุดมสมบูรณของแอนโธไซยานินในกระเจี๊ยบแดง  )15( การศึกษาอ่ืน
อธิบายวากระเจี๊ยบแดงอุดมไปดวย กรดอินทรีย, สารโพลิฟนอล, แอนโทไซยานิน, พอลิแซ็กคาไรด และสวนประกอบ
สารระเหยท่ีเปนประโยชนตอระบบหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาพบวาจากการทดลองท่ีควบคุมแบบสุมมีผลสําคญัใน
การลดความดันโลหิตท้ังความดันตวับนและความดันโลหิตคาลาง  ) 16( 
นอกจากนี้ชาชบายังมีคุณสมบัตใินการขับปสสาวะท่ีเพ่ิมการขับถายปสสาวะซ่ึงยังชวยในการลดความดันโลหิต 
ลดคอเลสเตอรอล : ชากระเจี๊ยบแดงมีคณุสมบัติตานอนุมูลอิสระท่ีนาประทับใจซ่ึงชวยลดไขมันชนิดท่ี  “ ไมด ี”ชนิดความ
หนาแนนต่ํา   LDL จึงชวยปองกันโรคหัวใจและความเสียหายของหลอดเลือด 
โรคเบาหวาน: เนื่องจากกระเจี๊ยบแดงมีสรรพคุณในการลดคอเลสเตอรอลและลดระดับน้ําตาลในเลือดสูง จึงอาจชวย
ผูปวยโรคเบาหวานได การศึกษาเกี่ยวกับผูท่ีเปนโรคเบาหวานประเภทสอง แสดงใหเห็นวาการบริโภคชากระเจี๊ยบแดง
ชวยลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด และคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนชนดิความหนาแนนต่ําซ่ึงท้ังหมดนี้ชวยในการ
จัดการโรคเบาหวาน  ) 17( 
ตอตานร้ิวรอย : สารตานอนุมูลอิสระท่ีอุดมไปดวยกระเจี๊ยบแดงสามารถชวยใหผิวของคุณดูออนเยาว กระเจี๊ยบแดง เปน
แหลงธรรมชาติของกรดแอลฟาไฮดรอกซี  ) AHA) ท่ีใชในผลิตภัณฑตอตานริ้วรอย นอกจากนี้ กระเจี๊ยบแดงยังกระชับ
กลามเนื้อ ชวยใหริว้รอยและรอยยนเรียบหายไปตามธรรมชาติในขณะเดยีวกันกเ็สริมสรางเซลลผิวใหม  ) 18( 
ใจเย็นและหายใจไดงายขึ้น : กระเจี๊ยบแดงสนองความกระหายของ  ) โดยไมตองเติมน้ําตาลหรือสารใหความหวาน (และมี
ผลเย็น  ) สารทําใหเย็น ( นอกจากนี้ยังลดหลอดลมตีบ )ทางเดินหายใจแคบลง ( เพ่ือใหคุณหายใจไดงายขึ้น 
การศึกษาแสดงใหเห็นวาชากระเจี๊ยบแดงลดผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอลโดยลดการดดูซึมแอลกอฮอล การบริโภค
กระเจี๊ยบแดงมีศักยภาพท่ีจะเพ่ิมพละกําลังและอายุขัยของคุณโดยรักษาสุขภาพโดยรวมท่ีดีและสุขภาพในระบบอวัยวะ 
พลังกระเจี๊ยบแหงแสนอรอยของเราเปนวิธีท่ีปลอดภัยและสะดวกในการชงชาเย็นหรือรอน ผสมในโยเกิรต อบขนมปง 
ของหวาน และอ่ืน ๆ รับประทานไดไมมีวันส้ินสุด มามีสุขภาพท่ีดีกนัเถอะ! 
ขอควรระวัง: หลีกเล่ียงการรับประทานผงกระเจี๊ยบหรือชาในชวงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ เนื่องจากอาจมีการ
รบกวนการทํางานของฮอรโมน 
ขอจํากดัความรับผดิชอบ : บทสรุปผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงขอมูลเทานั้นและไมไดกําหนดหรือแนะนํา
การใชสารใด ๆ ท่ีกลาวถึงในท่ีนี ้ผูเขียนไมไดตั้งใจจะวินจิฉัย บําบัด รกัษา หรือปองกันโรคใด ๆ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแหงประเทศไทยยังไมไดประเมินขอความใด ๆ ในท่ีนี้  
ควรปรกึษาแพทยของคณุเกี่ยวกับใบส่ังยาท้ังหมดและยาท่ีคุณรับประทานโดยท่ีแพทยไมไดส่ัง กอนท่ีคุณจะเริ่มใช
ผลิตภัณฑสมุนไพรและรวมมือกับผูประกอบการดานดูแลสุขภาพมืออาชีพในการกําหนดชะตาสุขภาพของคุณเอง 
หากคุณกําลังตั้งครรภหรือกําลังใหนมบุตร คณุควรปรึกษาแพทยของคุณกอนท่ีจะใชผลิตภณัฑเสริมสุขภาพใด ๆ 
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