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จากกระแสความนิยมสุดปงของ “ขาวเหนียวมะมวง” ที่นองมิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล ศิลปนแร็พเปอร
ชื่อดังชาวไทย นําไปรับประทานโชวบนเวทีระดับโลก Coachella ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนกลายเปนสีสั น
และทําใหทั่วโลกไดรูจักและอยากลิ้มลองขนมไทยชนิดนี้มากขึ้น ซึ่งไมเพียงแคชาวตางชาติหรอกค ะ ชาวไทย
อยางเรา ๆ ทาน ๆ เห็นแลวก็คงนึกอยากรับประทานไมมากก็นอย ซึ่งหลาย ๆ ทานก็คงไมพลาดที่จะซื้อหามา
รับประทานเชนกัน
สําหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรง การไดรับประทานขาวเหนียวมะมวงแสนอรอย ถือเปนความ
รื่นรมยอยางหาที่เปรียบมิไดค ะ แตสําหรับทานที่มีโรคประจําตัว หรือกําลังใช ยาตานการแข็งตัวของเลือดอยู
อาจตองระมัดระวังการรับประทานขาวเหนียวมะมวงคะ เนื่องจากมีรายงาน case report ในผูปวยเพศชาย
จํานวน 13 ราย อายุ 56-85 ป ซึ่งมีความผิดปกติเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจและจําเปนตองรักษาดวยยา
ตานการแข็งตัวของเลื อดอยูเปนประจํา (chronic anticoagulation therapy) พบวามีการเพิ่มขึ้นของคา
International Normalized Ratio (INR)* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) หลังการรับประทานมะมวง
สุก และจากการสัมภาษณผูปวยพบวา สวนใหญมีการรับประทานมะมวงสุกทุกวัน วันละ 1-6 ผล นาน 2 วัน
ถึง 1 เดือน โดยผูปวยมีคา INR เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 38% และเมื่อแนะนําใหผูปวยหยุดรับประทานมะมวง
นาน 2 สัปดาห พบวา คา INR เฉลี่ยลดลง 17.7% และการทดสอบซ้ําในผูปวย 2 ราย จาก 13 รายขางตน ก็
พบวาการรับประทานมะมวงสุกทําใหคา INR เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน แมจะยังไมทราบสาเหตุและกลไกที่แนชัด
ของการที่มะมวงสุกทําใหคา INR เพิ่มขึ้น แตคาดวาอาจเกิดจากการที่มะมวงสุกมีปริมาณของวิตามินเออยูสูง
(1) เนื่องจากมีการรายงานการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา warfarin และวิตามินเอกอนหนานี้ ซึ่งระบุวาวิตามิน
เอในขนาดสูงทําใหการออกฤทธิ์ของยา warfarin เพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหคา INR สูงขึ้นได (1) นอกจากนี้ยังมี

การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม พบว า retinoic acid และ retinol ซึ่ ง เป น สารอนุ พั น ธ ข องวิ ต ามิ น เอ ออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง
cytochrome P450 ชนิด 2C19 ทําใหการกําจัดยา warfarin ออกจากรางกายลดลง สงผลใหความเขมขน
ของยาในเลือดสูงขึ้น (2) จากขอมูลขางตน จึงมีคําแนะนําสําหรับผูปวยที่จําเปนตองใชยา warfarin หรือยา
ตานการแข็งตัวของเลือดอยูเปนประจําวา ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะมวงสุกหรือผลไมที่มีวิตามินเอสูงใน
ปริมาณมาก ๆ เปนประจํา หรือรับประทานแตนอย เพื่อปองกันการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติซึ่งอาจเปน
อันตรายถึงชีวิตได (3-4)
นอกจากผูปวยที่จําเปนตองใชยาตานการแข็งตัวของเลือดแลว ผูปวยที่มีโรคประจําตัวอื่น ๆ เช น
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคอวน อาจตองระมัดระวังการรับประทานขาวเหนียว
มะมวงดวยเชนกัน เนื่องจากขาวเหนียวมะมวงใหพลังงานสูง เพราะสวนประกอบหลักคือมะมวงสุก ขาวเหนียว
และกะทิ ซึ่งมีปริมาณของน้ําตาลและไขมันสูง ดังนั้นจึงควรรับประทานแตพอดีคะ
*หมายเหตุ: คา INR คือคาที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการรักษาดวยยา warfarin และเปนคาที่แพทยใช
พิจารณาในการปรับขนาดยา ซึ่งควรอยูในชวง 2-3 ในคนไขที่ไมไดผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ และ 2.5-3.5 ในคนไข
ที่ผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ถาคา INR นอยเกินไป (ต่ํากวา 2, 2.5) อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่
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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