
 

                                              25 Mar 2018 
                                            

สมุนไพรแก้ไอ...มะขามปอ้ม 
 

พิชานันท์ ลีแก้ว 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) เป็นไม้ยืนต้น สูง 8-20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปขอบขนาน 
กว้าง 0.25-0.5 ซม. ยาว 0.8-1.2 ซม. ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกย่อย   
สีนวล ผลเป็นผลสด รูปกลม ผิวเรียบ มีเส้นพาดตามยาว 6 เส้น เมล็ดกลม สีเขียวเข้ม (1) สามารถเจริญเติบโต
ได้ดีในประเทศไทย และมีสรรพคุณหลากหลายเป็นที่ยอมรับในต ารายาไทย ตลอดจนการใช้เป็นส่วนประกอบ
ในพิกัดตรีผลา (มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก) โดยสารส าคัญท่ีพบในมะขามป้อมคือ วิตามินซี กรดแกลลิก 
(gallic acid) แทนนิน และฟลาโวนอยด์ (2) 

รสและสรรพคุณตามต ารายาไทยของมะขามป้อมระบุว่า  ผลมีรสเปรี้ยวอมฝาด ใช้เป็นยาบ ารุง ท าให้     
สดชื่น แก้กระหายน้ า แก้ไอ แก้หวัด กระตุ้นน้ าลาย ละลายเสมหะ ช่วยระบาย ขับปัสสาวะ แก้เลือดออกตาม
ไรฟัน และแก้คอแห้ง โดยมีวิธีเตรียมส าหรับใช้รักษาอาการไอและขับเสมหะแบบง่ายคือ  ใช้เนื้อผลแก่สด     
ครั้งละประมาณ 2-3 ผล โขลกพอแหลก เติมเกลือเล็กน้อย อมหรือเคี้ยวรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง (3)        
ซึ่งรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนฤทธิ์แก้ไอของมะขามป้อมจากการสืบค้นข้อมูลพบว่า การป้อน
สารสกัดเอทานอลของผลมะขามป้อมขนาด 200 มก./กก. ให้แก่แมวที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดอาการไอ โดยท าให้
ระคายเคืองบริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจและหลอดลม มีผลลดจ านวนครั้ง ลดความแรงของการไอ และลด    
การหลั่งของสารเยื่อเมือก (mucous) ในช่องทางเดินหายใจได้ (4) 

ในการศึกษาความเป็นพิษพบว่า การป้อนสารสกัดเอทานอลและน้ า (1:1) จากผลมะขามป้อมให้แก่      
หนูเม้าส์ขนาด 10 ก./กก. ไม่ก่อให้เกิดอาการเป็นพิษ และการฉีดเข้าใต้ผิวหนังพบว่าขนาดที่ท าให้สัตว์ทดลอง
ตายเป็นจ านวนครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่าเท่ากับ 4.8 ก./กก. (5) และการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาต่อ    
ยาแผนปัจจุบัน (drug interaction) พบว่าสารสกัดน้ าจากผลมะขามป้อมมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cytochrome 
P450 หลายชนิดได้แก ่CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1 และ CYP3A4 (6) และมีผลเสริมฤทธิ์ยารักษา
โรคเบาหวาน metformin (7) และยาต้านเกล็ดเลือด clopidogel และ ecosprin (8) ดังนั้น ผู้ที่รับประทาน
ยากลุ่มดังกล่าวเป็นประจ าควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 
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