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มะขามเทศเปนตนไมที่เราสามารถพบเห็นไดทั่วไป นอกจากก่ิงกานใบที่ใหรมเงาแลว ผลหรือฝกของ

มะขามเทศยังสามารถนํามารับประทานเปนของวางไดดวย  มะขามเทศเปนพืชที่ปลูกงาย ทนรอน ทนแลง 

ดูแลรักษางาย สามารถปลูกทิ้งไวรอบๆ สวนโดยท่ีไมตองดูแลมาก และผลผลิตที่ไดคอนขางเปนที่ตองการของ

ตลาด ซ่ึงสายพันธุที่ไดรับความนิยมเนื่องจากมีฝกขนาดใหญและรสชาติดี ไดแก พันธุพระพุทธบาท พันธุปุย

ฝาย พันธุไรหนาม พันธุทองหอ พันธุเพชรสีทอง พันธุเพชรโนนไทย และพันธุฝกสีชมพู โดยมีราคาเฉลี่ยอยูที่

กิโลกรัมละ 30-60 บาท ซึ่งนาจะเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทํารายได ไดเปนอยางด ี 

มะขามเทศ มีชื่อวิทยาศาสตรว า  Pithecellobium dulce (Roxb. )  Benth.  เปนพืชในวงศ  

FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE) มีลักษณะเปนไมพุมหรือไมยืนตนขนาดเล็ก สูงไดถึง 10 ม. 

กิ่งกานมีหนามยาว 4-10 มม. ใบประกอบแบบขนนกสองช้ันมีชอใบยอยเพียงคูเดียว เรียงสลับใบยอยรูปไข 

เรียงตรงขาม กวาง 1-2 ซม. ยาว 1.5-3.5 ซม. ดอกชอกระจุกแนนรูปทรงกลมออกรวมกันเปนชอแยกแขนงที่

ปลายก่ิง ดอกยอยสีขาว กลีบดอกเช่ือมติดกันเปนหลอด ผลเปนฝกรูปขอบขนานยาวโคง เปลือกฝกเหนียว

คลายหนัง เนื้อผลหนาคลายฟองน้ําคอนขางแหงหอหุมเมล็ด เนื้อผล มีทั้งรสฝาดและรสหวานสามารถ

รับประทานได แตหากรับประทานมากเกินไปจะทําใหถายเปนมูกเลือด เมล็ดมีสีดําลักษณะแบนเปนรูปไขบิด

เบี้ยว ฝกมะขามเทศท่ีแกจัดมักจะแตก จึงไมสามารถเก็บไวไดนาน ควรรับประทานภายใน 2 – 3 วัน  

สรรพคุณพ้ืนบานระบุวาเนื้อผลใชรักษาโรคเหงือก แกปวดฟน ลดเสมหะ บํารุงรางกาย แตหญิงมีครรภไมควร

รับประทาน เน่ืองจากอาจทําใหแทงได สารสําคัญที่พบเปนสารในกลุม alkaloids, flavonoids, glycosides, 

saponins, phytosterols, และ triterpenoids 

คุณคาทางโภชนาการ 

เนื้อผล 100 ก. ใหพลังงานประมาณ 80 กิโลแคลอรี ประกอบดวยน้ํา 75.8-77.8 ก. โปรตีน 2.3-3 ก. 

ไขมัน 0.4-0.5 ก. คารโบไฮเดรต 18.2-19.6 ก. เสนใย 1.1-1.2 ก. แคลเซียม 13 มก. ฟอสฟอรัส 42 มก. เหล็ก 

0.5 มก. โซเดียม 19 มก.โพแทสเซียม 20.2 มก. วิตามินเอ 25 IU ไทอะมีน 0.24 มก. ไรโบฟลาวิน 0.1 มก. 

ไนอะซิน 0.6 มก. วิตามินซี 133 มก. ความแตกตางระหวางมะขามเทศเน้ือสีขาวและเนื้อสีแดงคือ เน้ือสีแดง

จะมีรสฝาดนอยกวาและมีรสหวานมากกวา การเปรียบเทียบปริมาณสารสําคัญพบวาเน้ือสีแดงจะมีสารฟนอลิก



และสารแอนโทไซยานินสูงกวา นอกจากน้ีการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระยังพบวาเนื้อสีแดงมีฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระดีกวามะขามเทศเน้ือสีขาว 1.3 เทา แตเนื้อมะขามเทศทั้ง 2 สี มีคุณคาทางโภชนาการไมแตกตางกัน 

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
ฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด 

สารสกัดเมทานอลของมะขามเทศเน้ือสีแดงและเน้ือสีขาวมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ เอนไซม �-

glucosidase และ �-amylase ซึ่งเอนไซมดังกลาวที่ทําหนาที่ยอยแปงและคารโบไฮเดรตใหเปนน้ําตาล

โมเลกุลเดี่ยว สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน การยับยั้งการทํางานของเอนไซมท้ังสองชนิดนี้จะชวยลดระดับน้ําตาล

ในเลือดหลังรับประทานอาหารได การทดสอบเพ่ิมเติมของสารสกัดเมทานอลจากมะขามเทศเนื้อสีแดง (ME) 

และสารแอนโทไซยานินซึ่งแยกไดจากสารสกัดเมทานอล (ARF) เปรียบเทียบกับยา acarbose พบวาสาร ARF 

สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม �-glucosidase ไดดีกวายา acarbose และ ME การวิเคราะหทางเคมี

พบวา สารแอนโทไซยานินที่เปนสวนประกอบหลักใน ARF คือ pelargonidin 3-O-glucoside และ cyanidin 

3-O-glucoside การทดสอบในหนูแรทท่ีเปนเบาหวานพบวา สารสกัดเอทานอลทําใหระดับ glucose, 

glycosylated hemoglobin, urea, แ ล ะ  creatinine ใ น เ ลื อ ด ห นู ล ด ล ง อ ย า ง ชั ด เ จ น  ร ะ ดั บ 

aminotransferases และ alkaline phosphatase ในเลือดซ่ึงเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากภาวะเบาหวาน กลับ

เขาสูระดับปกติ เชนเดียวกับระดับ protein, insulin, และ hemoglobin ในเลือดที่ลดลงเนื่องจากภาวะ

เบาหวาน ก็เพ่ิมขึ้นใกลเคียงกับระดับปกติ และการทดสอบดวยวิธี oral glucose tolerance test พบวาสาร

สกัดเอทานอลใหผลใกลเคียงกับยา gliclazide นอกจากนี้สารสกัดเอทานอลยังทําใหปริมาณ glycogen ในตับ

และกลามเน้ือที่ลดลงเนื่องจากภาวะเบาหวาน มีระดับเพ่ิมขึ้นดวย และขนาดท่ีทําการทดสอบ ไมกอใหเ กิด

ความผิดปกติใดๆ แกสัตวทดลอง 

สาร pinitol เปนสารสําคัญชนิดหนึ่งที่พบไดในเนื้อผลและเปลือกผลของมะขามเทศ  การศึกษาใน

หลอดทดลองและสัตวทดลองพบวาสารดังกลาวมีฤทธ์ิคลายกับอินซูลิน ออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม 

�-amylase และสามารถลดระดับนํ้าตาลในเลือดของสัตวทดลองที่ถูกเหน่ียวนําใหเปนเบาหวานได 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาทางคลินิกระบุวา การบริโภคสาร pinitol (แยกไดจากถ่ัวเหลือง) ขนาด 20 มก./กก./

วัน เปนเวลานาน 12 สัปดาห หรือขนาด 1.2 ก. กอนอาหาร 60 นาที สามารถลดนํ้าตาลในเลือดของผูปวย

เบาหวานชนิดที่ 2 ได เชนเดียวกับการศึกษาในหนูแรทท่ีถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะดื้อ

อินซูลิน ก็พบวา หนูที่ไดรับสาร D-pinitol ขนาด 30 หรือ 60 มก./กก./วัน เปนเวลา 5 สัปดาห  มีระดับ

น้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารลดลง และมีความสามารถทนตอกลูโคสเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่เปน

เบาหวาน โดยประสิทธิภาพจะข้ึนกับขนาดท่ีให  

ฤทธิ์ตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 

สารสกัดน้ํา (AEPD)  และสารสกัดไฮโดรแอลกอฮอล (HAEPD) จากเนื้อผล มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางาน

ของเอนไซม H+, K+-ATPase โดยพบวา AEPD, HAEPD, และยา omeprazole ท่ีขนาดเทากันคือ 250 มคก./

มล. สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม H+, K+-ATPase ไดสูงสุดเทากับ 94.53%, 97.198%, และ 96.83% 

ตามลําดับ และมีคา IC50 เทากับ 19.56, 13.04, และ 15.2 มคก./มล. ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา AEPD และ 



HAEPD มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารผานกลไกการยับยั้งการทํางานของเอนไซม H+, K+-

ATPase โดยมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับยา omeprazole และสารสกัด 70%เอทานอลมีฤทธิ์ดีกวาสารสกัด

น้ํา การศึกษาเพ่ิมเติมในหนูแรทที่ถูกเหน่ียวนําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร พบวาหนูที่ไดรับ HAEPD มีการ

เกิดแผลในกระเพาะอาหารลดลง ความเปนกรดของของเหลวในกระเพาะอาหารลดลง ปริมาณของ  mucin 

และ PGE2 อยูในระดับปกติ การทํางานของ H+, K+- ATPase และ myeloperoxidase ลดลง รวมทั้งทําให

การแบงตัวของเซลลบริเวณเย่ือเมือกเพ่ิมข้ึน ซึ่งใหผลใกลเคียงกับหนูที่ไดรับยา omeprazole  การศึกษา

กลไกการออกฤทธิ์พบวา HAEPD ลดการแสดงออกของ H+, K+-ATPase � subunit สงผลใหการสราง H+, 

K+-ATPase ลดลง (ทําใหการสรางกรดในกระเพาะอาหารลดลง) และเพ่ิมการแสดงออกของ mucin 6 และ 

mucin 2 ในเน้ือเยื่อของกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน สงผลใหการหลั่ง mucin ในกระเพาะอาหาร

และลําไสเล็กสวนตนเพ่ิมขึ้น (mucin มีหนาที่เคลือบกระเพาะอาหารและชวยปองกันไมใหกระเพาะอาหารถูก

ทําลายดวยกรดหรือน้ํายอยตางๆ) การศึกษาฤทธิ์ตานการเกิดแผลบริเวณลําไสเล็กสวนตนในหนูแรทพบวา 

HAEPD ทําใหแผลลดลง การวิเคราะหเนื้อเยื่อพบวา HAEPD ทําใหการอักเสบ บริเวณเน้ือตาย และจุดเลือดที่

เกิดขึ้นในลําไสเล็กสวนตนมีจํานวนลดลงอยางชัดเจน และ HAEPD ในขนาดที่ทําการทดสอบไมทําให

สัตวทดลองเกิดความผิดปกติใดๆ จากผลการทดลองทั้งหมดแสดงใหเห็นวา AEPD และ HAEPD มีฤทธิ์ยับยั้ง

การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและ HAEPD มีฤทธิ์ดีกวา AEPD โดยออกฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของเอนไซม H+, 

K+-ATPase ปกปองเซลล ตานการหลั่งกรด และเพ่ิมการหลั่ง mucin นอกจากนี้ HAEPD ยังออกฤทธิ์ตานการ

เกิดแผลบริเวณลําไสเล็กสวนตนดวย 

ฤทธิ์ปกปองตับและไต 

สารสกัดนํ้าจากเนื้อผล (AEPD) มีฤทธิ์ตานความเปนพิษตอตับและไตจากการเหน่ียวนําดวย carbon 

tetrachloride (CCl4) เมื่อทําการทดสอบในหนูเมาส ซ่ึงพบวา CCl4 ทําใหตับและไตไดรับความเสียหายจาก

ภาวะออกซิเดชัน (oxidative injury) เซลลตับและไตเกิดการตายผาน necrotic pathway การสราง 

reactive oxygen species (ROS) ภายในเซลลเพ่ิมขึ้น กระบวนการ lipid peroxidation และ protein 

carbonylation เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี mitochondrial membrane potential, ปริมาณ ATP ภายในเซลล , 

antioxidant defense, การทํางานของ cytochrome P450 และการแสดงออกของ CYP2E1 ลดลง ซ่ึง 

AEPD สามารถปองกันและยับยั้งการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได โดยคาดวากลไกการออกฤทธิ์นาจะเกิดจาก

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ การทดสอบฤทธิ์ปกปองตับของสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลจากเนื้อผลในหนูแรทท่ี

ตับถูกเหนี่ยวนําใหเกิดความเปนพิษดวยแอลกอฮอลและยาพาราเซตามอล ซ่ึงพบวาแอลกอฮอลและยาพารา

เซตามอลทําใหตับมีขนาดและนํ้าหนักเพ่ิมขึ้น รวมทั้งทําใหเอนไซมในตับ ไดแก AST, ALT, ALP และคา 

bilirubin มีระดับเพ่ิมข้ึน ซึ่งหนูที่ไดรับยา silymarin สารสกัดน้ํา และสารสกัดเอทานอล จะเกิดความผิดปกติ

ดังกลาวลดลงเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม นอกจากนี้ยา silymarin สารสกัดน้ํา และสารสกัดเอทานอลยังชวยให

ระดับ albumin ท่ีลดลง กลับเพ่ิมข้ึนดวย โดยประสิทธิภาพจะข้ึนกับขนาดที่ให จากผลการทดลองขางตน

แสดงใหเห็นวาสารสกัดน้ําจากเนื้อผลสามารถปกปองตับและไตจากการถูกทําลายดวย CCl4 ได นอกจากนี้สาร

สกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลจากเน้ือผลยังสามารถปกปองตับจากการถูกทําลายดวยแอลกอฮอลและยาพารา



เซตามอลได 

อันตรกิริยากับยาแผนปจจุบัน 
สารสกัดเมทานอล-นํ้า (1:1) จากเนื้อผลของมะขามเทศมีฤทธิ์ยับยั้งความเปนพิษของยาตานมะเร็ง 

cyclophosphamide (CTX) เม่ือทําการศึกษาในหนูเมาส โดยพบวาสารสกัดดังกลาวยับยั้งความเปนพิษตอ

ระบบภูมิตานทาน ความเปนพิษตอตับ ไต และทางเดินปสสาวะซึ่งเกิดจากยา CTX ได นอกจากน้ี ยังทําให

จํานวนผลรวมของเม็ดเลือดขาว (total leukocyte count), จํานวนเซลลสรางเม็ดเลือดในไขกระดูกและการ

ทํางานของเอนไซม α-esterase (bone marrow cellularity/α-esterase activity), การแสดงออกของ 

glutathione, granulocyte- macrophage colony- stimulation factor ( GM- CSF)  แ ล ะ  interferon 

gamma (IFN-�) เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับ CTX เพียงอยางเดียว ซ่ึงอาจเปนประโยชนหากมี

การนํามาใชรวมกันเพ่ือลดความเปนพิษของ CTX  

การศึกษาความเปนพิษของเนื้อมะขามเทศ 
การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันและก่ึงเฉียบพลันของสารสกัดน้ํา-แอลกอฮอล (ไมระบุชนิด) ในหนู

แรท โดยในการศึกษาความเปนพิษแบบก่ึงเฉียบพลันจะปอนหนูดวยสารสกัดขนาด 100 - 500 มก./กก. เปน

เวลานาน 90 วัน สวนการศึกษาความเปนพิษแบบเฉียบพลันจะปอนหนูดวยสารสกัดขนาด 100 – 4,000 มก./

กก. เพียงคร้ังเดียว พบวาสารสกัดทุกขนาดไมกอใหเกิดความผิดปกติใดๆ กับสัตวทดลอง และมีคา LD50 

เทากับ 3,916 มก./กก. การศึกษาความเปนพิษแบบเฉียบพลันของสารสกัดเมทานอล-นํ้า (1:1) ในหนูเมาส 

โดยปอนหนูดวยสารสกัดขนาด 100 – 2,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียว และสังเกตอาการเปนเวลานาน 14 วัน 

พบวาที่ขนาด 2,000 มก./กก. ไมทําใหสัตวทดลองตายหรือเกิดความผิดปกติใดๆ จึงพิจารณาใหขนาด 2,000 

มก./กก. เปนคา LD50 และการศึกษาความเปนพิษแบบก่ึงเฉียบพลันโดยปอนหนูเมาสดวยสารสกัดขนาด 1/5, 

1/10, และ 1/20 ของคา LD50 ติดตอกันเปนเวลานาน 28 วัน ก็พบวาทุกขนาดไมทําใหสัตวทดลองตายหรือ

เกิดความผิดปกติใดๆ การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันของสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลในหนูเมาส โดย

ปอนใหหนูกินในขนาด 2,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียว จากนั้นจึงสังเกตอาการอยางใกลชิดเปนเวลานาน 2 

ชม. และสังเกตความผิดปกติตางๆ เปนเวลานาน 8 วัน พบวาที่ขนาดดังกลาวไมมีทําใหสัตวทดลองตาย จาก

ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาเนื้อผลคอนขางปลอดภัย  

สรุป 
มะขามเทศเปนพืชที่นิยมนําสวนของเนื้อผลมารับประทาน ซ่ึงในปจจุบันมีจําหนายอยูในทองตลาด

เปนจํานวนมาก สามารถหาซื้อไดงาย และมีรสชาติอรอยกวาในอดีต นอกจากการรับประทานเพ่ือความอรอย

แลว มะขามเทศยังเปนผลไมที่มีคุณคาทางอาหาร และมีสารสําคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย โดยเฉพาะ

ฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดและฤทธิ์ตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร อยางไรก็ตาม สรรพคุณพ้ืนบานระบุวาการ

บริโภคมะขามเทศที่มากเกินไปจะทําใหถายเปนมูกเลือด และมะขามเทศอาจทําใหเกิดการแทงได ดังนั้นหญิง

ตั้งครรภจึงควรหลีกเลี่ยง  
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