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จากกระแสความนิยมสุดปงของ “ขาวเหนียวมะมวง” ที่นองมิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล ศิลปนแร็พเปอร

ชื่อดังชาวไทย นําไปรับประทานโชวบนเวทีระดับโลก Coachella ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จนกลายเปนสีสัน 

และทําใหทั่วโลกไดรูจักและอยากล้ิมลองขนมไทยชนิดนี้มากขึ้น ซึ่งไมเพียงแคชาวตางชาติหรอกค ะ ชาวไทย

อยางเรา ๆ ทาน ๆ เห็นแลวก็คงนึกอยากรับประทานไมมากก็นอย ซึ่งหลาย ๆ ทานก็คงไมพลาดท่ีจะซื้อหามา

รับประทานเชนกัน  

สําหรับคนท่ัวไปที่มีสุขภาพแข็งแรง การไดรับประทานขาวเหนียวมะมวงแสนอรอย ถือเปนความ

รื่นรมยอยางหาที่เปรียบมิไดคะ แตสําหรับทานที่มีโรคประจําตัว หรือกําลังใชยาตานการแข็งตัวของเลือดอยู 

อาจตองระมัดระวังการรับประทานขาวเหนียวมะมวงคะ เนื่องจากมีรายงาน case report ในผูปวยเพศชาย

จํานวน 13 ราย อายุ 56-85 ป ซึ่งมีความผิดปกติเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจและจําเปนตองรักษาดวยยา

ตานการแข็งตัวของเลือดอยูเปนประจํา (chronic anticoagulation therapy) พบวามีการเพ่ิมขึ้นของคา 

International Normalized Ratio (INR)* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) หลังการรับประทานมะมวง

สุก และจากการสัมภาษณผูปวยพบวา สวนใหญมีการรับประทานมะมวงสุกทุกวัน วันละ 1-6 ผล นาน 2 วัน

ถึง 1 เดือน โดยผูปวยมีคา INR เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณ 38% และเมื่อแนะนําใหผูปวยหยุดรับประทานมะมวง

นาน 2 สัปดาห พบวา คา INR เฉลี่ยลดลง 17.7% และการทดสอบซํ้าในผูปวย 2 ราย จาก 13 รายขางตน ก็

พบวาการรับประทานมะมวงสุกทําใหคา INR เพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน แมจะยังไมทราบสาเหตุและกลไกท่ีแนชัด

ของการท่ีมะมวงสุกทําใหคา INR เพ่ิมขึ้น แตคาดวาอาจเกิดจากการท่ีมะมวงสุกมีปริมาณของวิตามินเออยูสูง 

(1) เน่ืองจากมีการรายงานการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา warfarin และวิตามินเอกอนหนานี้ ซึ่งระบุวาวิตามิน

เอในขนาดสูงทําใหการออกฤทธิ์ของยา warfarin เพ่ิมขึ้น ซ่ึงสงผลใหคา INR สูงขึ้นได (1) นอกจากน้ียังมี



การศึกษาเพ่ิมเติมพบวา retinoic acid และ retinol ซึ่งเปนสารอนุพันธของวิตามินเอ ออกฤทธิ์ยับยั้ง 

cytochrome P450 ชนิด 2C19 ทําใหการกําจัดยา warfarin ออกจากรางกายลดลง สงผลใหความเขมขน

ของยาในเลือดสูงขึ้น (2) จากขอมูลขางตน จึงมีคําแนะนําสําหรับผูปวยท่ีจําเปนตองใชยา warfarin หรือยา

ตานการแข็งตัวของเลือดอยูเปนประจําวา ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะมวงสุกหรือผลไมที่มีวิตามินเอสูงใน

ปริมาณมาก ๆ เปนประจํา หรือรับประทานแตนอย เพ่ือปองกันการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติซึ่งอาจเปน

อันตรายถึงชีวิตได (3-4)  

นอกจากผูปวยที่จําเปนตองใชยาตานการแข็งตัวของเลือดแลว ผูปวยที่มีโรคประจําตัวอ่ืน ๆ เชน 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคอวน อาจตองระมัดระวังการรับประทานขาวเหนียว

มะมวงดวยเชนกัน เนื่องจากขาวเหนียวมะมวงใหพลังงานสูง เพราะสวนประกอบหลักคือมะมวงสุก ขาวเหนียว 

และกะทิ ซึ่งมีปริมาณของนํ้าตาลและไขมันสูง ดังนั้นจึงควรรับประทานแตพอดีคะ 

 

*หมายเหตุ: คา INR คือคาที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการรักษาดวยยา warfarin และเปนคาที่แพทยใช

พิจารณาในการปรับขนาดยา ซึ่งควรอยูในชวง 2-3 ในคนไขท่ีไมไดผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ และ 2.5-3.5 ในคนไข

ที่ผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ถาคา INR นอยเกินไป (ตํ่ากวา 2, 2.5) อาจเพ่ิมความเส่ียงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันท่ี

ลิ้นหัวใจเทียมหรือหลอดเลือดตาง ๆ โดยเฉพาะหลอดเลือดที่สมอง และนําไปสูภาวะอัมพฤกษ อัมพาตได แต

ถาคา INR มากเกินไป (มากกวา 3, 3.5) อาจทําใหเลือดออกผิดปกติเปนอันตรายถึงชีวิตได (5) 

 

 
ภาพจาก https://www.healthnavigator.org.nz/medicines/w/warfarin-and-inr/ 
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