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เกลือแร ออสโมลาลิตี้ และคาพีเอชในน้าํผลไมสด 

อมรรัตน  ตรีทิพยรัตน 

 

  คณะผูวจิัยไดทําการศึกษาชนิดและปริมาณของคารโบไฮเดรต อิเล็คโตรไลท คาพีเอช และ  ออสโมลาลิตี้ใน

ผลไมสดชนิดตางๆ จํานวน 40 ชนิด โดยคารโบไฮเดรตท่ีพบในน้ําผลไมท่ีไดจากผลไมหนกั 100 กรัม ประกอบดวย 

น้ําตาลซูโครส 0.7-18.2 กรัม ซ่ึงน้ําผลไมสวนใหญ คือประมาณ 60% ไมมีซูโครสประกอบอยูเลย กลูโคสมีอยูประมาณ 

0.2-5.8 กรัม ฟรุคโตส 0.3-5.7 กรัม และนํ้าผลไมท่ีมีอัตราสวนระหวาง ฟรุคโตส ตอ กลูโคส สูงไดแก สาล่ี แอบเปล 

องุนดํา (พันธุนอก) มะเขือเทศ มะเฟอง ลูกพลัม ระกํา สวนซอรบิทอล พบในผลไม 7 ชนิด ปริมาณ 0.04-3.4 กรัม น้ํา

ผลไมท่ีมีซอรบิทอลมากท่ีสุดคือ ลูกพรุนสด ซ่ึงการบริโภคผลไมท่ีมีอัตราสวนระหวาง ฟรุคโตส ตอกลูโคส สูง 

รวมกับมีซอรบิทอลเปนสวนประกอบมาก อาจเปนสาเหตุของการดูดซึมคารโบไฮเดรตผิดปรกติ ขณะเดียวกนัอาจ

ประยุกตใชในเด็กท่ีมีปญหาทองผูกได  สําหรับอิเล็คโตรไลท โซเดียมในน้ําผลไมสดมีคาไมสูง สวนใหญมีคาอยู

ระหวาง 0-4.8 มิลลิกรัม  ตอ น้ําหนกัผลไม 100 กรัม โปแตสเซียมมีคาสูงมาก อยูในชวง 18.0-154.5 มิลลิกรัม คาพีเอช

แตกตางกันต้ังแต 3.2-6.9 และคาออสโมลาลิตี้ แตกตางกนัอยูระหวาง 310-1544 mOsm/kg กลาวโดยสรุป  ผลไมแตละ

ชนิดมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน ฉะนั้น ผูบริโภคและบุคลากรทางสาธารณสุข จึงควรจะทราบขอมูลเกี่ยวกับ

สวนประกอบของผลไมแตละชนิดใหดี เพือ่เปนแนวทางในการบริโภคใหถูกตอง และประยกุตใชใหเหมาะสมกบัแต

ละสภาวะของผูปวยได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A   STUDY  OF   TYPES  AND   QUANTITY   OF 

CARBOHYDRATE, ELECTROLYTES,  pH   AND  OSMOLALITY    

OF  VARIOUS  FRUITS 

Amornrat    Tritiprat 
 
  We studied 40 kinds of fruits for types and quantities of carbohydrate, electrolytes, pH and 
osmolality that obtained from 100 g weight of fruits. About 60% of fruit juice contain no sucrose while 
the rest consist of 0.7-18.2 g.  All types of fruit juice have 0.2-5.8 g of glucose, 0.3-5.7 g of fructose.  
Fruit juice with high ratio of fructose and  glucose are Chinese pears, apples, grapes, tomatoes and 
plums. Most fruit juice do not contain sorbitol while only 7 kinds of fruits contain sorbitol in the range 
of 0.04-3.4 g.  Prunes have 3.4 g of sorbitol. The consumption of fruits with high ratio of fructose and 
glucose  or high contents of sorbitol may cause carbohydrate malabsorption and diarrhea.  On the other 
hand, this can be applied in some constipated  patients. For electrolytes , sodium content in fruit juice is 
not high, varrying  from 0-4.8 mg. While potassium content is rather  high in the range of 18.0-154.5 
mg. pH ranges from 3.2-6.9 and osmolality ranges from 310-1544 mOsm/kg. It is obvious that each 
type of fruits has its own features.  Thus, consumers and medical personnels ought to perceive the 
verified data in different types of fruits  for appropriate guidance to individual patient. 
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