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มะระขี้นก ผักพื้นบ้านที่รู้จักกันดีถึงรสชาติของความขม เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae ซึ่งเป็นวงศ์
เดียวกับพวก แตง แตงกวา ฟักทอง บวบ และเมล่อน มะระที่นิยมรับประทานในบ้านเราจะมี 2 สายพันธุ์ คือ
มะระหรือมะระจีน และมะระขี้นก ซึ่งจะใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกัน คือ Momordica charantia L.ชื่ออื่นๆ
คื อ ผั ก เหย ผั ก ไห มะร้ อ ยรู มะระ มะห่ อ ย มะไห่ สุ พ ะซู สุ พ ะเด bitter gourd, bitter melon, balsam
apple, balsam pear, bitter cucumber มะระขี้นกจะมีขนาดของผลเล็กกว่ามะระจีน รูปร่างคล้ายกระสวย
ผิวเปลือกขรุขระ และมีรสขมกว่ามะระจีน ส่วนใหญ่นิยมรับประทานผลมะระขี้นกแบบสด หรือนามาลวกน้า
ร้อนก่อนรับประทาน บางคนอาจจะนามาคั้นหรือปั่นรับประทานเป็นเครื่องดื่ม สาหรับคุณค่าทางโภชนาการ
ในผลมะระขี้นก 100 ก. จะให้พลังงาน 22 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 1.2 ก. คาร์โบไฮเดรต 3.4 ก. ไขมัน 0.4 ก.
เส้นใย 1.2 ก. แคลเซียม 3 มก. ฟอสฟอรัส 5 มก. เหล็ก 0.2 มก. วิตามินบี1 0.09 มก. วิตามินบี2 0.05 มก.
ไนอาซีน 0.4 มก. และวิตามินซี 190 มก. (1)
นอกเหนื อ จากการรั บ ประทานเป็ น อาหารแล้ ว มะระขี้ น กยั ง มี ป ระโยชน์ ใ นทางยาด้ ว ย สรรพคุ ณ
แผนโบราณใช้ผล แก้ไข้ ดับพิษร้อน ช่วยเจริญอาหาร แก้ปากเปื่อย แผลในปาก ขับพยาธิ บารุงน้าดี แก้อักเสบ
ยาระบายอ่อนๆ และรักษาเบาหวาน (2)
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร) มะระขี้นกจัดอยู่ในกลุ่มยาพัฒนาจากสมุนไพร โดยเป็น
ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน (3) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ยามะระขี้นก ยาแคปซูล ยาชง ยาเม็ด ยาแคปซูล(รพ.) ยาชง(รพ.)
ข้อบ่งใช้
แก้ไข้ แก้ร้อนใน เจริญอาหาร
ขนาดและวิธีใช้
ชนิดชง
รับประทานครั้งละ 1-2 ก. ชงน้าร้อนประมาณ 120-200 มล. วันละ 3 ครั้ง
ก่อนอาหาร
ชนิดแคปซูล
รับประทานครั้งละ 500 มก.-1 ก. วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในเด็กหรือในหญิงให้นมบุตร เนื่องจากมีรายงานว่าทาให้ระดับน้าตาลในเลือดลดลง
อย่างมากจนเกิดอาการชักในเด็กได้
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คาเตือน
- ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดน้าตาลในเลือดชนิดรับประทาน (oral hypoglycemic agents) อื่นๆ หรือ
ร่วมกับการฉีดอินซูลิน เพราะอาจทาให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันได้
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ เพราะมีรายงานว่าทาให้เกิดตับอักเสบได้
สาหรับรายงานการวิจัยที่สนับสนุนสรรพคุณของมะระขี้นก มีดังนี้
1. ฤทธิ์ลดไข้
การศึกษาฤทธิ์ ล ดไข้ของสารสกัด เอทานอลจากผล ขนาด 250 และ 500 มก./กก. ในหนูแรทที่ถู ก
เหนี่ยวนาให้เป็นไข้ด้วยบริเวอร์ยีสต์ (Brewer's Yeast) พบว่าสารสกัดทั้ง 2 ขนาด มีฤทธิ์ลดไข้ได้ โดยสารสกัด
ขนาด 500 มก./กก. มีฤทธิ์ลดไข้ได้เทียบเท่ากับยาพาราเซตามอล ขนาด 20 มก./กก. (4) เมื่อกรอกสารสกัด
50% เอทานอลจากทั้งต้น (5, 6) และผล (6) (ไม่ระบุขนาดที่ใช้) เข้าทางกระเพาะอาหารของกระต่าย (5) และ
หนูแรท (6) พบว่าไม่มีฤทธิ์ลดไข้
2. ฤทธิ์แก้ปวด
เมื่อป้อนหนูเม้าส์ด้วยสารสกัดเอทานอลจากผลมะระ ขนาด 100 (7), 250 และ 500 มก./กก. (4, 7)
พบว่ามีฤทธิ์แก้ปวด สารสกัด 50% เอทานอลจากทั้งต้นและผล (ไม่ระบุขนาดที่ใช้) เมื่อกรอกเข้าทางกระเพาะ
อาหารของหนูเม้าส์และหนูแรท พบว่าไม่มีฤทธิ์แก้ปวด (6)
3. ฤทธิ์ลดการอักเสบ
การศึกษาฤทธิ์ลดการอักเสบของสารสกัดน้า เมทานอล เอทานอล อะซีโตน และเอทิล อะซีเตทจาก
เมล็ดและผลของมะระ (M. charantia) และมะระสายพันธุ์ใหม่ (M. charantia MDS72 และ M. charantia
ONS33) ความเข้มข้น 25-250 มคก./มล. โดยทดสอบในเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสารสกัดเอทิลอะซีเตทจากผลมะระพันธุ์ MDS72 มีฤทธิ์ดีที่สุดในการลดการอักเสบ
โดยยั บ ยั้ ง การสร้ า งไนตริ ก ออกไซด์ ลดการหลั่ ง สารที่ ก ระตุ้ น การอั ก เสบ ได้ แ ก่ interleukin-6 (IL-6),
prostaglandin E2 (PGE2), tumor necrosis factor-alpha (TNF-) และ monocyte chemoattractant
protein-1 (MCP-1) และลดการแสดงออกของยีนของเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS),
cyclooxygenase-2 (COX-2), IL-6 และ TNF- ซึ่งสารส าคัญในสารสกัดเอทิล อะซีเตทที่อ อกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง
การสร้างไนตริกออกไซด์ ได้แก่ (23E)-25-methoxycucurbit-23-ene-3,7-diol, (23E)-5,19-epoxycucurbita-6,23-diene-3,25-diol และ 3,7-dioxo-23,24,25,26,27-pentanorcucurbit-5-en-22-oic
acid (10) การศึกษาในเซลล์ peritoneal macrophages ของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วย LPS โดยให้น้าคั้น
จากผล ความเข้มข้น 10 และ 500 มคก./มล. ก่อน หลั ง หรือให้ พร้อมกับ LPS พบว่าการให้ น้าคั้นก่อน
เหนี่ยวนาด้วย LPS มีฤทธิ์ลดการหลั่งสาร IL-1, IL-6 และ TNF- และเพิ่มการหลั่งสาร IL-10 และการให้

23 Dec 2018

พร้อมกับ LPS จะเพิ่มการหลั่ง IL-10 แสดงว่าน้าคั้นจากผลมะระมีฤทธิ์ทั้งป้องกัน (prophylactic effect)
และลดการอักเสบของเซลล์ได้ (11)
เมื่อนาสารกลุ่ม cucurbitane triterpenoids ที่แยกได้จากผล ได้แก่ taikugausins A-E และ 5,19epoxy-25-methoxycucurbita-6,23-diene-3,19-diol (EMCD) มาทดสอบฤทธิ์ล ดการอักเสบในเซลล์
RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ ย วน าให้ เกิดการอักเสบด้ว ย LPS พบว่าสาร taikugausins C และ taikugausins D
มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริก ออกไซด์ได้ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 8.61 และ 6.01 ไมโครโมล่าร์ ตามลาดับ (13)
สาร EMCD ที่แยกจากผลมะระป่า (M. charantia wild variant WB24) ความเข้มข้น 10-40 ไมโครโมล่าร์
มีฤทธิ์ลดการอักเสบในเซลล์ FL83B ที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดการอักเสบด้วย TNF- โดยลดระดับของ iNOS,
NF-B, protein-tyrosine phosphatase-1B และ IL-1 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสาร epigallocatechin-3gallate (EGCG) ในชาเขียว พบว่าสาร EMCD จะมีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ดีกว่า (14)
สารสกัดเอทานอลจากผลมะระ ขนาด 100, 250 และ 500 มก./กก. มีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูแรท
โดยสารสกัดที่ขนาด 500 มก./กก. สามารถลดการบวมของอุ้งเท้าหนูที่เหนี่ยวนาด้วยคาราจีแนนได้ 42.10%
(7) เมื่อป้ อนหนู เม้าส์ ที่ถู กเหนี่ ย วน าให้ เ กิด ข้ ออั กเสบด้ว ย anticollagen antibody และ LPS ด้ว ยน้าคั้ น
จากผล ขนาด 200 มคล./ตัว/วัน เป็นเวลา 8 วัน พบว่ามีผลลดการอักเสบได้ โดยลดความหนาของหลังเท้าหนู
(12)
การศึกษาในหนูเม้าส์ที่กินอาหารไขมันสูงซึ่งมีน้าคั้นจากผลมะระผสมอยู่ 1.5% เป็นเวลา 16 สัปดาห์
เปรียบเทียบกับหนูที่กินอาหารไขมันสูงอย่างเดียว พบว่ามะระมีผลทาให้ระดับของ NF-B1, IL-16, IL-22
และ IL-17R ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การอักเสบของระบบประสาทในสมองที่สูงขึ้นเนื่องจากอาหารไขมันสูง ลดลงเป็น
ปกติได้ (16) เมื่อให้หนูเม้าส์กินอาหารไขมันสูงซึ่งมีผงผลมะระผสมอยู่ 2% และ 5% เป็นเวลา 12 สัปดาห์
พบว่ า มี ผ ลลดการแทรก (infiltration) ของเซลล์ macrophage ไปยั ง เนื้ อ เยื่ อ ไขมั น บริ เ วณอั ณ ฑะ
(epididymal adipose tissues) และเนื้ อเยื่อไขมันสี น้าตาล (brown adipose tissues) ลดการแสดงออก
ของ monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1), IL-6 และ TNF- ในเนื้อเยื่อไขมัน และลดระดับของ
สารเหล่านี้ในเลือดของหนู (17) การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนาให้อ้วนด้วยการกินอาหารไขมันสูง เมื่อให้
ผงผลมะระ ขนาด 300 มก./กก. เป็ น เวลา 8 สั ปดาห์ เปรียบเทียบกับหนูอ้ว นที่ได้รับยารักษาเบาหวาน
pioglitazone ขนาด 10 มก./กก. พบว่ า มะระสามารถลดระดั บ ของสารพิ ษ (endotoxin) ในพลาสมา
ลดระดั บ ของ TNF-, IL-6 และ MCP-1 เพิ่ ม ระดั บ ของ IL-10 ในเลื อ ด และยั บ ยั้ ง IB/NF-B และ
JNK1/p38 MAPK signaling pathways ในเนื้อเยื่อไขมันของหนูได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยา pioglitazone (18)
จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นว่า มะระขี้นกเป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ในทางยา
มีข้อมูลการศึกษาวิ จัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มาสนับสนุนสรรพคุณแผนโบราณในการใช้แก้ไข้ได้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทาให้ประชาชนได้รับความรู้และมีความมั่นใจในการที่จะใช้สมุนไพร
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