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****************************************************************************** 
บทนํา 
ตรีผลาเป็นตํารับยาแผนโบราณที่มีการใช้ทั้งทางการแพทย์อายุรเวทของอินเดียและการแพทย์แผนไทยมาเป็น
เวลานานนับพันปี ตรีผลามาจากคําว่า “ตรี” ซึ่งแปลว่า สาม และคําว่า “ผลา” แปลว่า ผลไม้ ดังน้ันตรีผลาจึงเป็น

ตํารับยาที่ประกอบด้วยผลไม้ 3 ชนิด คือ มะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn. วงศ์ 
Euphorbiaceae) สมอไทย (Terminalia chebula Retz. วงศ์ Combretaceae) และ สมอพิเภก 
(Terminalia belerica (Gaertn.) Roxb. วงศ์ Combretaceae) มีสรรพคุณช่วยปรับความสมดุล
ของธาตุทั้ง 4 ในร่างกายและล้างพิษออกจากระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด
และน้ําเหลือง กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทําให้มีอายุยืน มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ได้กับคนทุกเพศ
ทุกวัย นอกจากน้ีตรีผลายังทําหน้าที่เป็นยาระบายที่รู้เปิดรู้ปิดได้เอง น่ันคือ ทําให้ร่างกายระบาย
อุจจาระและหยุดขับถ่ายได้อย่างรู้จังหวะเวลา ไม่ทําให้ร่างกายอ่อนเพลีย ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากสารรส
เปรี้ยวช่วยให้ระบายและสารรสฝาดพวกแทนนิน ช่วยให้หยุดระบาย  

 
การใช้ตรผีลาทางการแพทย์แผนไทย 

ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยถือว่าร่างกายเป็นปกติอยู่ได้ โดยไม่เกิดโรคใด ๆ เน่ืองจากธาตุทั้ง 4 ของ
ร่างกายมีความสมดุล ซึ่งธาตุทั้ง 4 ประกอบด้วย ธาตุดิน คือ ส่วนของร่างกายที่เป็นของแข็ง เช่น ผิวหนัง กล้ามเน้ือ 
หัวใจ ตับ ปอด เป็นต้น ธาตุน้ํา คือ ส่วนที่เป็นของเหลวในร่างกาย เช่น นํ้าตา นํ้าลาย นํ้าไขข้อ นํ้ามูก เป็นต้น ธาตุลม 
คือ ส่วนที่เป็นลมหรืออากาศในร่างกาย เช่น ลมหายใจเข้าออก ลมในทางเดินอาหาร อาจหมายรวมถึงกระแสประสาท
ด้วย ธาตุไฟ คือ ส่วนที่ทําให้เกิดการเผาผลาญในร่างกายแล้วทําให้เกิดความร้อนขึ้นในร่างกาย เช่น ไฟย่อยอาหาร ไฟ
ทําให้ร่างกายอบอุ่น รวมถึงไฟที่ทําให้ร่างกายเสื่อม ตราบใดที่ธาตุทั้ง 4 มีความสมดุล ร่างกายก็จะเป็นปกติ ไม่เป็นโรค
ใดๆ แต่เมื่อใดท่ีร่างกายขาดความสมดุล ร่างกายของเราจะเกิดความเจ็บป่วยขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ร่างกายขาดความ
สมดุลมีมากมาย เช่น อาจมีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เน่ืองจากมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ การ
แปรเปลี่ยนไปของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจมีผลกระทบต่อธาตุในร่างกายมนุษย์ ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
ซึ่งอาจเป็นเหตุทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้ เช่น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล จากฤดูกาลหน่ึงไปเป็นฤดูกาลหน่ึงก็
เป็นสาเหตุให้ร่างกายเกิดความไม่สมดุลขึ้นได้ โดยเฉพาะช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล จะทําให้เกิดการ
เจ็บป่วยได้ง่าย เน่ืองจากร่างกายปรับสมดุลไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อม หรือปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลง
ของอายุ ก็เป็นสาเหตุที่สําคัญอย่างหน่ึงที่ทําให้ร่างกายขาดความสมดุล ถ้าเราสังเกตลักษณะโรคท่ีเกิดขึ้นกับช่วงอายุ
ต่างๆจะมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกัน เช่น วัยเด็กมักจะมีธาตุนํ้ากําเริบได้ง่าย จะเห็นว่าเด็กจะเป็นหวัดได้ง่ายกว่าช่วงวัย
อ่ืน ในขณะที่คนสูงอายุจะเป็นลมได้ง่าย เน่ืองจากเป็นวัยที่มีธาตุลมกําเริบได้ง่าย เป็นต้น นอกจากน้ีปัจจัยทางด้าน
กาลเวลาในแต่ละวันก็มีผลต่อความสมดุลของร่างกายเช่นเดียวกัน เช่น เราจะพบในคนท่ีเป็นหวัดแพ้อากาศ เขาจะมี
อาการกําเริบมากในช่วงเวลาประมาณ 6.00-10.00 น. เมื่อเลยเวลาดังกล่าวไปแล้ว อาการหวัดแพ้อากาศดังกล่าวส่วน
ใหญ่จะหายไปได้เอง ในขณะที่คนสูงอายุจะมีการเป็นลม วิงเวียน จะกําเริบได้ง่ายในช่วงบ่าย เน่ืองจากต้ังแต่เวลา
ประมาณ 14.00-18.00 น. เป็นช่วงที่ธาตุลมกําเริบ ปัจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ทาง



การแพทย์แผนไทยมีความเช่ือว่า ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นสาเหตุให้ธาตุกําเริบหรือพิการได้แตกต่างกัน เช่น 
ลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ติดกับทะเล ลักษณะภูมิประเทศในที่สูง ลักษณะการเกิดโรคก็จะแตกต่างกัน โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนที่อยู่อย่างกะทันหันจากลักษณะภูมิประเทศหน่ึงไปยังภูมิประเทศหน่ึงจะเป็นเหตุให้ร่างกายเกิดความไม่สมดุล 
ธาตุในร่างกายปรับสมดุลไม่ทัน ทําให้เกิดโรคต่างๆขึ้นได้ ปัจจัยที่ทําให้ร่างกายขาดความสมดุล หรืออาจเกิดจาก
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ยืน เดิน หรือน่ังนานเกินไป เป็นต้น สามารถสรุปดังแสดงในภาพประกอบ 1 

 

           
  
ภาพประกอบ 1 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ประกอบด้วย พฤติกรรม อายุ กาลเวลา 
ฤดูกาล และถิน่ที่อยู่ 
 

ทางการแพทย์แผนไทยใช้ตรีผลาเป็นยาลดธาตุไฟในร่างกาย ไม่ให้ร่างกายร้อนเกินไป สําหรับธาตุไฟไม่สมดุล
เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น คนที่มุ่งมั่นทํางานมากเกิน  โกรธง่าย มีความเครียดบ่อยๆ  ถูกแดดจัด อ่อนเพลียจาก
ความร้อน ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ กระหายนํ้ามาก รู้สึกร้อน และนอนไม่ค่อยหลับ เป็นโรคที่ทําให้ร่างกายมีความ
ร้อนสูงขึ้น เช่น ไข้ หรือเป็นโรคที่เก่ียวกับการอักเสบ เช่น โรคกระเพาะ โรคริดสีดวงทวาร โรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของตับ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ควรรับประทานตรีผลาเป็นประจํา จะช่วยป้องกันธาตุ
ไฟกําเริบได้ ทางการแพทย์แผนไทยจึงได้กําหนดให้ตรีผลาเป็นยาปรับธาตุประจําฤดูร้อน 

 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
 จากการทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา พบว่าตรีผลามีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและลดอาการอักเสบที่ ดี
(Dhanalakshmi et al., 2006, Sabina et al, 2007) ช่วยป้องกันอันตรายจากการฉายรังสี (Jagettia et al, 2002) 
กระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน (Srikumar et al, 2005 and 2007)  ช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอล
ในเลือด (Saravanan et al., 2007) และในคนที่มีอาการท้องผูกเป็นประจํา หากรับประทานผงตรีผลาวันละ 5 กรัม 
จะช่วยให้การขับถ่ายอุจจาระเป็นปกติได้ (Mukherjee et al, 2006) นอกจากน้ีสารสกัดตรีผลายังมีฤทธ์ิต้าน
เซลล์มะเร็งได้อีกด้วย (Wongnoppavich et al., 2009) จากการทดสอบฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็ง 3 ชนิด คือ มะเร็งเต้า
นม (MCF-7) มะเร็งตับ (HepG2) มะเร็งท่อนํ้าดี (KKU M213) และทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ Vero cell line 



พบว่าสารสกัดตรีผลาสามารถยับย้ังเซลล์มะเร็งได้ทั้ง 3 ชนิด โดยมีค่า IC50 ต่อ MCF-7,  HepG2,  KKU M213 
เท่ากับ 38.55, 67.93, 46.76 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ Vero โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 395.5 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  
 
ตรีผลาฟาร์มแคร์ 
 การใช้ตรีผลาในยาแผนโบราณ มักใช้ในรูปแบบยาต้ม ซึ่งรสชาติไม่เป็นที่พึงปรารถนา แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพ
ดีแต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ทําให้ผู้บริโภคขาดโอกาสที่จะได้รับประทานสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงทั้ง 3 ชนิดน้ี 
โรงงานฟาร์มแคร์นิวทราซูติคอล จึงมีความคิดที่จะทําให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับประโยชน์จากยาตรีผลามากข้ึน จึงได้
พัฒนายาตรีผลาออกมาในรูปเคร่ืองด่ืมสุขภาพที่ผ่านการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ไม่เจือสีสังเคราะห์ ด่ืมง่าย 
รสชาติอร่อย สามารถด่ืมได้ทุกวัน ไม่ทําให้ท้องเสีย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีสารกลุ่มฟีนอลิกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ทําหน้าที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากสภาวะเครียด มลพิษหรือสารตกค้างในร่างกาย จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การ
ด่ืมนํ้าตรีผลาฟาร์มแคร์ จึงให้ทั้งความสดช่ืน บํารุงร่างกาย  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บํารุงธาตุ ปรับความสมดุลของ
ร่างกาย และสามารถป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดจากสารอนุมูลอิสระได้หลายชนิด เช่น ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง 
เป็นต้น เหมาะสําหรับการด่ืมเป็นประจํา 
 
ข้อมูลสมุนไพรเด่ียวในตํารบัตรีผลา 

 1. สมอไทย Terminalia chebula  Retz. var. chebula 
 ลักษณะทางกายภาพและเคมี: 
           ปริมาณความช้ืนไม่เกิน 11% w/w  ปริมาณเถ้ารวมไม่เกิน 3.5% w/w  ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ไม่
เกิน 0.6% w/w  ปริมาณสารสกัดเอทานอล ไม่น้อยกว่า 20% w/w  ปริมาณสารสกัดเอทานอล(70%) ไม่น้อยกว่า 
29% w/w  สารสกัดนํ้า ไม่น้อยกว่า 28% w/w  ปริมาณแทนนินไม่น้อยกว่า 14% w/w  และ Foaming index ไม่
น้อยกว่า 170 (THP II) 
 สรรพคณุ: 
           ตํารายาไทย: ผล ระบายอ่อนๆ แก้ลมป่วง แก้พิษร้อนใน คมุธาตุ แก้ลมจุกเสยีด รู้ผายธาตุ รู้ระบายรู้ถ่าย
อุจจาระ ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุในตัวเสร็จ แก้ไข้เพ่ือเสมหะ ผลอ่อน มีฤทธ์ิเป็นยาระบาย ถ่ายอุจจาระ ถ่ายเสมหะ ลดไข้ 
ขับลมในลําไส้ แก้โลหิตในท้อง แก้นํ้าดี ผลแก่ เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องเดิน แก้ไข้เพ่ือเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้นํ้าดี 
ถ่ายอุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง(ระบายแล้วหยุดเอง) แก้ลมป่วง แก้พิษร้อนภายใน แก้ลมจกุเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับนํ้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดีพลุ่ง แก้อาเจียน บํารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา บดเป็นผงโรยแผล
เรื้อรัง เน้ือผล รสฝาดเปรี้ยว  แก้บิด แก้ท้องผูก แก้ท้องขึน้อืดเฟ้อ แก้โรคเก่ียวกับนํ้าดี แก้โรคท้องมาน แก้ตับม้ามโต 
แก้อาเจียน แก้สะอึก แก้หืดไอ แก้ท้องร่วงเร้ือรัง ทําเป็นยาชงใช้อมกลั้วคอแก้เจ็บคอ เมล็ด รสขม ทําให้เจริญอาหาร 
           ตํารายาไทย สมอไทยจัดอยู่ใน “พิกัดตรีผลา” คอืการจํากัดจํานวนผลไม้ 3 อย่าง มี ลูกสมอพิเภก ลูกสมอ
ไทย ลูกมะขามป้อม สรรพคณุแก้ปิตตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และกองสมุฎฐาน “พิกัดตรีสมอ” 
คือการจํากัดจํานวนสมอ 3 อย่างมี ลูกสมอพิเภก ลูกสมอไทย ลูกสมอเทศ สรรพคุณแก้เสมหะ บํารุงธาตุ แก้ไข้ ผาย
ธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง “พิกัดตรฉัีนทลามก” คือการจํากัดจํานวนตัวยาแก้ธาตุลามกให้ตกไป 3 อย่างมี โกฐนํ้าเต้า สมอ
ไทย รงทอง สรรพคุณ บํารุงธาตุ ขับลม แก้ไข้เพ่ือเสมหะ ถ่ายโลหิตและนํ้าเหลือง 
           นอกจากนี้บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ด้ังเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้าน



ยา (ฉบับที่ 5)    ปรากฏการใช้สมอไทย ร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆในตํารับ ในยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดิน
อาหาร รวม 2 ตํารับ คือ “ยาถ่ายดีเกลือฝรัง่” สรรพคุณ แก้อาการท้องผูก กรณีที่ใช้ยาอ่ืนแล้วไม่ได้ผล และ “ยาธาตุ
บรรจบ” ใช้บรรเทาอาการท้องอืดเฟ้อ และอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียที่ไม่ติดเช้ือ 
 รูปแบบและขนาดวิธใีช้ยา: 
           ยาระบายถ่ายท้อง ใช้ผลอ่อน 5-6 ผล หรือ 30 กรัม ต้มกับนํ้า 1 ถ้วยแก้ว ใส่เกลือเล็กน้อย รับประทานคร้ัง
เดียว จะถ่ายหลังให้ยาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
 องค์ประกอบทางเคมี: 
           gallic acid, chebulic acid, chebulinic acid, chebulagic acid, corilagin, terchebin, glucogallin, 
ellagic acid, sennoside A, chebulin, catechol, tannic acid 
 การศึกษาทางเภสัชวิทยา: 
           ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Samonella และ Shigella 
 การศึกษาทางคลินิก: 
           ไม่มีขอ้มูล 
 การศึกษาทางพิษวิทยา: 
           การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดผลด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรมัต่อนํ้าหนักตัว 1 
กิโลกรัม (คิดเป็น 1,000 เทา่ เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรมั
ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ 
 
 2. สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 
 ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี: 
           ปริมาณความช้ืนไม่เกิน 11% w/w  ปริมาณเถ้ารวมไม่เกิน 5% w/w  ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ไมเ่กิน 
0.6% w/w  ปริมาณสารสกัดเอทานอล ไม่น้อยกว่า 17% w/w  ปริมาณสารสกัดเอทานอล(70%) ไมน้่อยกว่า 29% 
w/w  สารสกัดนํ้า ไม่น้อยกว่า 24% w/w  ปริมาณแทนนินไม่น้อยกว่า 16% w/w   
 สรรพคณุ: 
           ตํารายาไทย: ผลอ่อน แก้ไข้เพ่ือเสมหะ และไข้เจอืลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก่ แก้เสมหะจุกคอ ทําให้
ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกําเริบ บํารุงธาตุ  แก้ไข้ แก้ริดสดีวง แก้ท้องร่วงท้องเดิน รักษาโรคท้องมาน  เมล็ดใน แก้บิด 
แก้บิดมูกเลือด 
           ประเทศพม่า: ใช้ผลแห้งรักษาอาการไอ และโรคตา ในอินโดจีนใช้เป็นยาฝาดสมาน และยาบํารุง ผลสดเป็น
ยาถ่าย 
           ตํารายาไทย สมอพิเภกจัดอยู่ใน “พิกัดตรีผลา” คือการจํากัดจํานวนผลไม้ 3 อย่าง มี ลูกสมอพิเภก ลูกสมอ
ไทย ลูกมะขามป้อม สรรพคณุแก้ปิตตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และกองสมุฎฐาน “พิกัดตรีสมอ” 
คือการจํากัดจํานวนสมอ 3 อย่างมี ลูกสมอพิเภก ลูกสมอไทย ลูกสมอเทศ สรรพคุณแก้เสมหะ บํารุงธาตุ แก้ไข้ ผาย
ธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง 
           นอกจากนี้บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ด้ังเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้าน
ยา (ฉบับที ่5)    ปรากฏการใช้สมอพิเภกในยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) มีส่วนประกอบของ
สมอพิเภกร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ ในตํารบั”ยาหอมนวโกฐ” มีสรรพคณุในการแก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน 



แก้ลมจกุแน่นในอก ในผูสู้งอายุ แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟ้ืนไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลืน่เหียน วิงเวียน เบ่ืออาหาร 
ท้องอืด อ่อนเพลีย) 
 รูปแบบและขนาดวิธใีช้ยา: 
           1.ยาระบายถ่ายท้อง ใช้ผลอ่อน 2-3 ผล ต้มกับนํ้า 1 ถ้วยแก้ว ใส่เกลือเล็กน้อย รับประทานคร้ังเดียว 
           2.แก้ท้องร่วง ท้องเดิน ใช้ผลแก่ 2-3 ผล ต้มกับนํ้า 2 ถ้วยแก้ว ใส่เกลือเล็กน้อย เคี่ยวจนเหลอื 1 ถ้วยแก้ว 
รับประทาน 
 องค์ประกอบทางเคมี: 
           chebulagic acid, ellagic acid, gallic acid, chebulagic acid 
 การศึกษาทางเภสัชวิทยา: 
           สารสกัดผลด้วยเอทานอลเพ่ิมการขับนํ้าดีในสุนัข ทําให้ความดันโลหิตลดลงจนอาจถึงตายได้ แต่สารสกัดด้วย
นํ้ามีผลน้อยต่อการขับนํ้าดี และทําให้ความดันโลหิตลดลงเล็กน้อย 
 การศึกษาทางคลินิก: 
           ไม่มีขอ้มูล 
 การศึกษาทางพิษวิทยา: 
           การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดผลด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรมัต่อนํ้าหนักตัว 1 
กิโลกรัม (คิดเป็น 1,515 เทา่ เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ และเมื่อให้โดยการฉีดเข้า
ใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 1 กรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมพบว่าขนาดที่ทําให้สัตว์ทดลองตายคร่ึงหน่ึง (LD50) เท่ากับ 
6.156 กรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม 
 
 3. มะขามป้อม Phyllanthus emblica Linn 
 ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี: 
           เครื่องยาที่เป็นผลแห้ง ปริมาณความช้ืนไม่เกิน 9% w/w  ปริมาณเถ้ารวมไม่เกิน 4.0% w/w  ปริมาณเถ้าที่
ไม่ละลายในกรด ไม่เกิน 1.0% w/w  ปริมาณสารสกัดเอทานอล ไม่น้อยกว่า 16% w/w  ปริมาณสารสกัดนํ้า ไม่น้อย
กว่า 26% w/w ปริมาณแทนนิน ไม่น้อยกว่า 20% w/w   
 สรรพคณุ: 
           ตํารายาไทย: เน้ือผลแห้ง รสเปรี้ยวฝาดขม ขับเสมหะ ทาํให้ชุ่มคอ เป็นยาฝาดสมาน แก้ริดสดีวง แก้บิด 
ท้องเสีย ใช้ควบกับธาตุเหล็ก แก้โรคดีซ่าน และช่วยย่อยอาหาร  ยางจากผล รสเปรี้ยวฝาดขม  ช่วยย่อยอาหาร ขับ
ปัสสาวะ ใช้เป็นยาแก้ไอใน 
           ตํารบัยาแผนโบราณ: ผลอ่อน รสเปรี้ยวหวานฝาดขม บํารุงเน้ือหนังให้บริบูรณ์ กัดเสมหะในคอ ทําให้เสยีง
เพราะ แก้มังสงัให้บริบูรณ์ แก้พรรดึก(ท้องผูก) แก้พยาธิ ผลแก่ รสเปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้กระหาย
นํ้า แก้เสมหะ ทําให้ชุ่มคอ ลดไข้ ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บํารุงหัวใจ ฟอกโลหิต แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซี
มากกว่าส้ม 20 เท่า (เมื่อเทียบในปริมาณเท่ากัน) 
           ตํารายาไทย: มะขามป้อมจัดอยู่ใน “พิกัดตรีผลา” คือการจํากัดจํานวนผลไม้ 3 อย่าง มี ลูกสมอพิเภก ลูก
สมอไทย ลูกมะขามป้อม สรรพคุณแก้ปิตตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และกองสมุฎฐาน 
 รูปแบบและขนาดวิธใีช้ยา: 
           แก้ไอ ช่วยกระตุ้นให้นํ้าลายออก ช่วยละลายเสมหะ มีวิธีใช้ดังน้ี 



           1.ใช้เน้ือผลสด ครั้งละ 2-5 ผล โขลกพอแหลก แทรกเกลือเล็กน้อย อม หรือเคี้ยว วันละ 3-4 ครั้ง 
           2.ผลสดฝนกับนํ้าแทรกเกลือจิบบ่อยๆ หรือใช้ผลสดจิ้มเกลือรบัประทาน 
           3.ผลสดตําคั้นเอานํ้าด่ืม หรือผลแห้ง 6-12 กรัม (ผลสด 10-30 ผล) คั้นนํ้าด่ืมหรือเคี้ยวอมบ่อยๆ 
 องค์ประกอบทางเคมี: 
           มีวิตามินซีสูง (ในผลมะขามป้อม 1 ผลมีปริมาณวิตามินซีเทียบเท่ากับส้ม 2 ลูก) นอกจากน้ียังพบ rutin, 
mucic acid, gallic acid, phyllemblic acid สารกลุ่มแทนนิน เบนซินอยด์ เทอร์ปีน ฟลาโวนอยด์ อัลคาลอยด์ คู
มาริน เป็นต้น 
 การศึกษาทางเภสัชวิทยา: 
           ต้านไวรัส (ไข้หวัดใหญ,่ ยับย้ังเอนไซม์ HIV-1 reverse transcriptase) แก้ไอ ต้านการอักเสบ ลดความดัน
โลหิต ยับย้ังการก่อกลายพันธ์ุ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลด
คอเลสเตอรอล ปกป้องตับ หัวใจและหลอดเลือด 
 การศึกษาทางคลินิก: 
           ไม่มีขอ้มูล 
 การศึกษาทางพิษวิทยา: 
           การศึกษาพิษเฉียบพลัน สารสกัดจากมะขามป้อมเข้าทางช่องท้องหนูถีบจักรเพศผู้และเมียมคี่า LD50 
เท่ากับ 145และ 288 มก./กก นน.ตัวตามลําดับ พิษก่ึงเรื้อรัง ทดลองในหนูถีบจักรโดยป้อนสารสกัดขนาด 100 และ 
500 มก./กก. นน.ตัว นาน 10 สัปดาห์ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักหัวใจ ปอด ตับ และเอนไซม์ที่ตับ 
 

 


