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มะเขือพวงเปนผักที่คุนเคยในจานอาหารของไทยมาชานาน สามารถรับประทานทั้งในรูปของผักสด 
ลวกกินแกลมกับน้ําพริก หรือใสในเมนูอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติและสีสัน แตเชื่อวามีนอยคนนักท่ีชอบรับประทาน
มะเขือพวง เนื่องจากกลิ่นเหม็นเขียวและรสชาติเฝอนขม มะเขือพวงมีชื่อวิทยาศาสตรวา Solanum torvum 

Swartz. เปนพืชในวงศมะเขือ (SOLANACEAE) บางทองถิ่นเรียก มะเขือละคร (นครราชสีมา) มะแวงชาง 
(สงขลา) มะแควงกุลา (ภาคเหนือ) หมากแขง (ภาคอีสาน) ลูกแวง (ภาคใต) เปนตน (1) ลักษณะวิสัยของเปน
ไมพุมลุมลุกอายุหลายป สูงไดถึง 3 ม. ลํา ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขแกมวงรีแกมขอบขนาด กวาง 5 -20 ซม. 
ยาว 7-25 ซม. ขอบใบเวาเปนแฉก กานใบมีหนาม แผนใบมีขนสั้นปกคลุม ดอกออกเปนชอที่ซอกใบและปลาย
กิ่ง ดอกยอยจํานวนมาก กลีบดอกสีขาว สีผลสดรูปทรงกลม สีเขียว ภายในมีเมล็ดจํานานมาก เมล็ดเล็ก กลม
แบน (1, 2) ทางการแพทยแผนโบราณใชผลมะเขือพวงเปนยา สําหรับขับเสมหะและแกไอ สวนทั้งตนใชขับ
ปสสาวะ ขับเสมหะ แกไอ ชวยยอยอาหาร ทําใหเลือดหมุนเวียนดี แกปวดฟกช้ํา (3) 

ปจจุบันมีการนําผลมะเขือพวงมาแปรรูปตากแหงทําเปนชาชง โดยระบุวาสามารถลดนํ้าตาล และ
ความดันโลหิตได แตจากการสืบคนงานวิจัยยังไมพบการศึกษาทางคลินิกของมะเขือพวงที่มีผลตอระดับ
น้ําตาล ไขมัน และความดันโลหิตในอาสาสมัครหรือผูปวยในโรคดังกลาว พบเพียงการทดสอบใน
สัตวทดลองซึ่งมีแนวโนมวามะเขือพวงชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดของสัตวทดลองที่เปนเบาหวาน เมื่อให
หนูแรทที่เปนเบาหวานจากการเหนี่ยวนําดวย streptozotocin กินสารสกัดเมทานอลจากผงผลมะเขือพวง
แหง ขนาด 200 และ 400 มก./กก.น้ําหนักตัว เปนเวลา 30 วัน สารสกัดทั้งสองขนาดมีผลลดน้ําตาลในเลือด
ของหนูแรทที่เปนเบาหวานได 17.04% และ 42.10% ตามลําดับ และขนาด 400 มก./กก. ใหผลใกลเคียงกับ
การปอนยาเบาหวาน glibenclamide 10 มก./กก.น้ําหนักตัว สารสกัดผลมะเขือพวงมีผลเพ่ิมระดับอินซูลิน 
ฮีโมโกลบิน ระดับโปรตีนที่ลดลงจากการเปนเบาหวานใหกลับสูคาปกติ และลดระดับคาน้ําตาลเฉลี่ยสะสม 



(HbA1C) ไดอยางมีนัยสําคัญ สารสกัดจากผลมะเขือพวงยังมีฤทธิ์ ลดระดับของเอนไซม glucose-6-
phosphatase และ fructose-1,6-bisphosphatase ในสัตวทดลองที่เปนเบาหวานใหกลับสูคาปกติ เปนผล
ใหการสะสมของ hexokinase และปริมาณไกลโคเจน (glycogen) ในตับของสัตวทดลองเพ่ิมสูงขึ้น (4) 

การศึกษาตอมาพบวาสารที่ชื่อ methyl caffeate ในผลมะเขือพวงมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม alpha-glucosidase 

ที่ทําหนาที่ยอยแปงและน้ําตาลในลําไสของหนูแรท เปนผลใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง เมื่อปอน methyl 

caffeate ขนาด 10, 20 และ 40 มก./กก.น้ําหนักตัว ใหแกหนูปกติ มีผลลดระดับน้ําตาลในเลือดที่ระยะเวลา 
30 และ 60 นาทีหลังจากการทดสอบความทนตอน้ําตาลไดตามขนาดและระยะเวลาที่ไดรับ และที่ขนาด 40 
มก./กก.น้ําหนักตัว ใหผลใกลเคียงกับการปอนยารักษาเบาหวาน glibenclamide 2.5 มก./กก. และเมื่อปอน
หนูที่เปนเบาหวานดวยสาร methyl caffeate ขนาด 20 และ 40 มก./กก.น้ําหนักตัว เปนเวลา 28 วัน มีผล
ใหระดับน้ําตาล และ HbA1C ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ปรับปรุงระดับอินซูลิน ฮีโมโกลบิน และระดับโปรตีนรวม 
ปริมาณไกลโคเจนสะสมในตับและระดับ hexokinase กลับสูคาปกติใกลเคียงกับหนกูลุมควบคุม สาร methyl 

caffeate ยังเพิ่มการทํางานของ GLUT4 mRNA ซึ่งมีผลตอการสังเคราะหโปรตีนขนสงน้ําตาล นอกจากนี้ยัง
ปองกันความเสียหายของเซลลตับในสัตวที่เกิดจากภาวะเบาหวานดวย (5)  

ฤทธิ์ลดความดันโลหิต การทดสอบปอนสารสกัดเอทานอลจากสวนผลแหงของมะเขือพวง ขนาด 100 

หรือ 300 มก./กก. ใหหนูแรทเพศผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการไดรับอาหารที่มีน้ําตาลฟรุกโตสขนาดสูง 
นาน 6 สัปดาห สารสกัดดังกลาวมีผลลดความดันโลหิตชวงบน (systolic blood pressure) ปรับสภาพของ
หลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีผลลดระดับน้ําตาล คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด กรดยูริค และอินซูลินที่เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากการกินน้ําตาลฟรุกโตสสูง (6) เมื่อฉีดสารสกัดน้ําและสารสกัดเมทานอลจากผลมะเขือพวง ขนาด 1, 2 
และ 5 มก./กก. พบวาสารสกัดท้ังสองชนิดมีผลลดความดันโลหิตชวงบนของสัตวทดลองอยางมีนัยสําคัญ โดย
ไมมีผลตออัตราการเตนของหัวใจ และใหผลใกลเคียงกับกลุมที่ไดรับยาลดความดันโลหิตเวอราปามิล 

(verapamil) (7)  

อยางไรก็ตามพบการศึกษาอีกฉบับซึ่งใหผลขัดแยงกัน โดยพบวาสารสกัดน้ําจากผลมะเขือพวงขนาด 
200 มก./กก. มีผลเสริมฤทธิ์เพ่ิมความดันโลหิตในสัตวทดลองที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการเหนี่ยวนําดวย 
L-NAME และเพ่ิมภาวะกลามเนื้อหัวใจหนา (cardiac hypertrophy) แตไมพบผลนี้ในสัตวทดลองที่มีความดัน
ปกติ นอกจากนี้สารสกัดน้ําจากมะเขือพวงยังมีผลลดความไวตอนอรแอดรีนาลีน (noradrenaline) เพ่ิม
ปริมาณปสสาวะและการขับโซเดียมออกจากรางกายของหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งยืนยันดวยการ
ทดสอบในเซลลหลอดเลือดหัวใจของหนูแรท พบวาสารสกัดน้ําจากผลมะเขือพวงกระตุนการหดเกร็งของเซลล
หลอดเลือดหัวใจไดตามขนาดของสารสกัดที่ไดรับ และฤทธิ์ของสารสกัดจะลดลงเมื่อใหรวมกับยาลดความดัน
โลหิตยาพลาโซซิน (prazosin) และเวอราปามิล (verapamil) (8)  

 



สรุป  

จากรายงานการศึกษาขางตน ถึงแมวามะเขือพวงจะไมมีอันตรายและถูกใชรับประทานเปนอาหารมา
ชานาน แตการนํามาใชเพ่ือฤทธิ์ลดน้ําตาลและความดันโลหิตยังมีขอควรระวัง เนื่องจากการศึกษาที่ไดผลจะใช
ในรูปของสารสกัดอ่ืนซึง่ไมใชสารสกัดน้ํา และยังมีรายงานวาสารสกัดน้ําจากผลมะเขือพวงมีแนวโนมเพ่ิมความ
ดันโลหิตในสัตวทดลองที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จึงควรรอการศึกษาเพ่ิมเติมถึงประสิทธิภาพและขนาดที่
เหมาะสม หากมีภาวะของโรคดังกลาวจึงควรเลือกใชดวยความระมัดระวัง  
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