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หลายๆ คนคงรูจักกระเจี๊ยบเขียวกันนะคะ  ซ่ึงกระเจี๊ยบเขียว หรือ กระเจี๊ยบมอญ  มีชื่อวิทยาศาสตร
วา: Abelmoschus esculentus (L.) Moench อยูในวงศ MALVACEAE ชื่ออ่ืนๆ เชน okra มะเขือมอญ 
กระเจี๊ยบ มะเขื่อทะวาย มะเขื่อพมา มะเขื่อมื่น มะเขือละโว เปนตน ลักษณะทางพฤกษศาสตร ไมลมลุก สูง 
0.5-2 ม. มีขนทั่วไป ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไขหรือคอนขางกลม กวาง 10-30 ซม. ปลายหยักแหลม โคนเวารูป
หัวใจ เสนใบออกจากโคนใบ 3-7 เสน ดอกใหญออกเดี่ยวๆ ตามงามใบ มีริ้วประดับ เปนเสนสีเขียว 8-10 เสน
เรียงเปนวงรอบโคนกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง โคนกลีบสีมวงแดง รูปไขกลับหรือ
คอนขางกลมเกสรเพศผูมีจํานวนมากกานชูอับเรณูติดกันเปนหลอดยาว 2-3 ซม. หุมเกสรเพศเมียไว อับเรณู
เล็กจํานวนมากติดรอบหลอด กานเกสรเพศเมียเรียวยาว ปลายแยกเปน 5 แฉก ยอดเกสรเพศเมียเปนแผน
กลมขนาดเล็ก สีมวงแดง ยื่นพนปากหลอดดอก ผลเปนฝกหาเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม มีขนทั่ วไป 
มีเมล็ดมาก เมล็ดรูปไต ขนาด 3-6 มม. (1) 

สรรพคุณทางแผนโบราณ : ผลออน ใชแกโรคกระเพาะอาหาร  ขับพยาธิตัวจี๊ด (2) 

สารสําคัญ 
ผลกระเจี๊ยบมอญมีสาร pectin, mucilage (สารเมือก), lectin, โปรตีน ไขมัน และแรธาตุตางๆ 

(แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 และวิตามินซี)  ซึ่งสาร
เมือกของผลกระเจี๊ยบมอญจะประกอบไปดวยสาร  flavonoids, d-galactose, I-rhammnose และ  
d-dalacturonic acid  สวนเมล็ดมีน้ํามันหอมระเหย ไดแก α terpenylacetate, citral, และสารอืน ๆ เช่น 
β sitosterol และ 3β galactoside (3-4) 

 

การศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคกระเพาะอาหาร 
1. ฤทธิ์ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร  

 การศึกษาในหนูแรทโดยการปอนสารสกัดแอลกอฮอล 95% ของผลกระเจี๊ยบมอญขนาด 500, 250, 
100 มก ./กก . นน . ตัว เปรียบเทียบกับยารักษาโรคกระเพาะอาหาร famotidine 20 มก ./กก . และ 
quercetin 75 มก./กก. จากนั้นอีก 60 นาที ปอน 80% เอทานอลเพื่อกระตุนใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
พบวาสารสกัดแอลกอฮอล 95% ของผลกระเจี๊ยบมอญขนาด 500, 250และ 100 มก./กก . และยา 
famotidine 20 มก./กก. และ quercetin 75 มก./กก. สามารถตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได 81.0, 
67.5, 67.0, 76.3 และ 72.4% ตามลําดับ (5)  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Ribeiro และคณะ ทีใ่ชสารสกัด 



lectin จากผลกระเจี๊ยบมอญขนาด 0.01, 0.1, 1.0, 10, 50 มก./กก. นน.ตัว ฉีดเขาทางเสนเลือดดําของหนู
เมาสที่เหนี่ยวนําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารดวยการปอน 80% เอทานอล และเปรียบเทียบกับยาแผน
ปจจุบันที่ใชรักษาแผลในกระเพาะอาหาร (ranitidine 80 มก./กก. ปอนใหหนูกิน) พบวาสารสกัด lectin  
จากผลกระเจี๊ยบมอญขนาด 1 มก./กก. สามารถปองกันการถูกทําลายของเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารดว ย 
80% เอทานอล ได (6)  

2. ฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร (Helicobacter pylori) 
มีรายงานการศึกษาพบวาสารประกอบไกลโคไซเลต (glycosylated compounds ซึ่งประกอบดวย 

โพลีแซกคาไรด (polysaccharides) และไกลโคโปรตีน (glycoproteins) ในกระเจี๊ยบมอญ มีฤทธิ์ยับยั้ง
ความสามารถของเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร (Helicobacter pylori) ในการเกาะเยื่อบุผิวของ
กระเพาะอาหาร ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร แตสารไกลโคไซเลต 
จะมีฤทธิ์ลดลงเมื่อถูกความรอน (7)  สวนสารสกัดน้ําของเนื้อผล และเมล็ดกระเจี๊ยบมอญ ที่ความเขมขน  
1 มก./มล. สามารถตานการยึดติดของเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร ที่เซลลเยื่อบุกระเพาะอาหารของ
คนได 67% และ 75% ตามลําดับ (8)  

3. ฤทธิ์ตานการอักเสบ  
การใหสารสกัด lectin จากเมล็ดกระเจี๊ยบมอญกับหนูเมาส ขนาด 0.1, 1, และ 10 มก./กก. นนตัว 

ทางเสนเลือดดํา ในการทํา abdominal writhing test ในแบบจําลองภาวะปวดดวย acetic acid พบวาสาร
สกัด lectin จากเมล็ดกระเจี๊ยบมอญสามารถยับยั้งอาการอักเสบได 52, 57 และ 69% ตามลําดับ (9)  
เชนเดียวกับสารสกัดแอลกอฮอลของผลกระเจี๊ยบมอญขนาด 500 มก./กก. สามารถตานการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหาร และตานการอักเสบในหนูแรทไดอยางมีนัยสําคญทางสถิติ โดยดูจากคะแนนที่ทําใหเกิด
อาการบวม อักเสบ ลดลงอยางชัดเจน (5)   
 
การศึกษาความเปนพิษ 
 การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน 

เมื่อปอนสารสกัดน้ํา หรือเมทานอลของเมล็ดกระเจี๊ยบมอญใหกับหนูเมาสสูงสุดถึง 2,000 มก./กก. 
นน.ตัว  พบวาไมเกิดพิษใดๆ และไมมีหนูตายภายใน 14 วัน ที่สังเกตอาการ (10) สารสกัดแอลกอฮอลของผล
กระเจี๊ยบมอญ เมื่อปอนใหหนูแรทขนาด 5,000 มก./กก. นน.ตัว พบวาไมเกิดพิษใดๆ ตออวัยวะตางๆ  ใน
รางกาย (5) แสดงวากระเจี๊ยบมอญคอนขางมีความปลอดภัยสูงในการนํามารับประทาน   
 

บทสรุป 
 จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวากระเจี๊ยบมอญมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชเปนยารักษาโรค
กระเพาะอาหารได แมวาจะเปนการศึกษาวิจัยในสัตวทดลองก็ตาม แตในอนาคตอาจมีการศึกษาทางคลินิก
เพ่ิมเติม สวนการศึกษาดานความเปนพิษนั้นก็คอนขางจะปลอดภัย ซึ่งปกติในบานเราก็รับประทานกระเจี๊ยบ
มอญเปนอาหารอยูแลว สวนขนาดที่ใชรับประทานนั้นยังไมสามารถบอกไดชัดเจน แตเนื่องจากคอนขาง



ปลอดภัยจึงสามารถรับประทานเปนผักลวกจิ้มในแตละมื้ออาหารไดในทุกมื้อเพื่อรักษาโรคกระเพาะ  ดังนั้น
หากทานใดมีปญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารกระเจี๊ยบมอญก็เปนสมุนไพรอีกทางเลือกหนึ่ง อยางไรก็ตาม
การดูแลสุขภาพตัวเองเปนเรื่องสําคัญ ทั้งการรับประทานอาหารใหตรงเวลา การเลือกชนิดของอาหารในการ
รับประทาน การออกกําลังกาย และการพักผอนที่เพียงพอ 
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