คะน้ าเม็ กซิ โก…ต้นไม้แสนอร่อย
ภญ.กฤติ ยา ไชยนอก
สํ านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
ผั กไชยา…ผั กชายา...ผั กโขมต้น...ต้นผงชูรส...ต้นมะละกอกินใบ หรือก็คือชือเรียกอืนๆ ของต้น
คะน้าเม็กซิโกนั นเองค่ะเชือว่าหลายๆ ท่านน่าจะเคยได้ย ิ น หรือรู้ส ึกคุ้นหูก ั บชือต่างๆ เหล่านี ไม่ช ือใดก็
ชือหนึงเป็นแน่ หรือบางท่านอาจจะเคยรับประทานพืชชนิดนี แล้วด้วยซํา และด้วยคําบอกเล่าทีต่างพูด
เป็นเสียงเดียวกันว่า พืชชนิดนีมีรสชาติอร่อย เนื อสั มผัสกรุบกรอบ ไม่มีกลินเหม็นเขี ยไม่
ว มรี สขม และ
มีคุณค่าทางอาหารสูง มีฤทธิ ทางเภสัชวิทยามากมายมหาศาล แต่ข้อมูลดังกล่าวจะจริงเท็จแค่ไหนนั น
เรามาติดตามเรืองราวของเจ้า “คะน้ าเม็ กซิ โก…ต้นไม้แสนอร่อย” ไปพร้อมๆ กั นเลยดีกว่าค่ะ

คะน้ าเม็ กซิ โก (Chaya) มีช ือวิ ทยาศาสตร์ว่าCnidoscolus chayamansa McVaugh ชือพ้องคือ
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst. เป็ น พืช ในวงศ์ EUPHORBIACEAE เช่ น เดีย วกับ มัน
สําปะหลัง ยางพารา ฝิ นต้น หนุ มานนั งแท่น สลัดได และสบู่ดํา คะน้าเม็กซิโกไม่ใ ช่พืช ท้องถินของ
ประเทศไทย แต่เชือว่ามีถินกําเนิดอยู่ในเขตร้อนของประเทศเม็กซิโก ในแถบของคาบสมุทรยูกาตั น พบ
มีการกระจายพันธุ์อยู่ในกัวเตมาลา และอเมริกากลาง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือ เป็ นไม้พุ่ม อายุ
หลายปี ลําต้นมีล ั กษณะอวบนํ า มีความสูงของลําต้นประมาณ - ม. เปลือกลําต้นเป็นสีนําตาลมีนํายาง
สีขาวอยู่ภายใน ลั กษณะของใบคล้ายกั บใบเมเปิ ล ขอบใบแยกออกเป็น - แฉก ดอกมีส ีขาว ออกดอก
เป็นช่อบริเวณปลายกิง ในแต่ละช่อประกอบไปด้วยดอกย่อยจํานวนมาก โดยทั วไปมั กตัดแต่งเป็นทรง
พุ่มให้มีความสูงประมาณ ม. เพือให้สะดวกต่อการเก็บเกียว (1-2)

การขยายพั นธุ์คะน้ าเม็ กซิ โก
การขยายพัน ธุ์ทําได้โ ดยการนํ ากิงทีค่อ นข้างแก่มาตัดเป็ น ท่อนๆ แล้วชําลงถุ ง ดํา ใช้เวลา
ประมาณ 2-3 สั ปดาห์กิงจะเริมแตกใบอ่อน รอให้ต้นแข็ งแรงจึงย้ายลงปลูกในดิน การดูแลรั กษาค่อนข้าง
ง่าย เพราะคะน้าเม็กซิโกเป็นพืชทีปลูกง่าย โตเร็ว และไม่ค่อยมีแมลงรบกวน(3) สําหรับต้นทีตั ดกิงมา
ปลูกทางผู้เชียวชาญแนะนําว่าควรรอให้ต้นไม้มีอายุประมาณ ปี เพือให้ต้นแข็ งแรงเสียก่อนจึงค่อยเก็บ
มาบริโภค และไม่ควรเก็บใบจากต้นเกินกว่า 50% เพราะจะทําให้ต้นโทรมได้ง่ายๆ (4)
การใช้พืนบ้าน
การใช้พืนบ้านในต่างประเทศคือ ใช้เป็นยาระบาย ขั บป ั สสาวะ เพิมการไหลเวี ยนโลหิต ช่วยย่อย
อาหาร ( -2)
คุณค่าทางโภชนาการ
คะน้าเม็กซิโกเป็นผั กทีมีคุณค่าทางอาหารสูงใบคะน้าเม็กซิโก
ก. ประกอบด้วย นํ า . %,
คาร์โบไฮเดรตรวม . %, โปรตีน . %, ไขมัน . %, ใยอาหาร . % มีแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม
. มก., โพแทสเซียม . มก., ฟอสฟอรัส . มก., เหล็ก 11.4 มก. มีว ิตามิน เช่น วิตามินซี
. มก. และวิ ตามินเอ 0.085 มก. นอกจากนียั งมีการรายงานว่าคะน้าเม็กซิโกเป็นผักทีมีคุณค่าทาง
อาหารสูงกว่าผั กใบเขี ยวอืนๆ - เท่า ( , 5)
การนํามารั บประทาน
ส่วนทีนิยมนํามารับประทานคือใบและยอดอ่อน ซึงมีรสชาติคล้ายกับคะน้า หลังจากเด็ดยอด
อ่อนมา ให้นํามาปอกเปลือก ตัดใบ แล้วแยกก้านใบทิงเพราะส่วนนีจะแข็งมาก ไม่นิยมนํามารั บประทาน
หลังจากล้างนํ าให้สะอาดแล้วจึงนําไปประกอบอาหาร เช่นเดียวกับผักคะน้าหรือผักทั วๆ ไป เช่น ผัด
นํ ามั นหอย ชุบแป้ งทอด ลวกทํายําหรือจิมกั
บนํ าพริก ผั ดเผ็ด ผั ดนํ ามั นจิมนํ าพริก ทําราดหน้า ผั ดกั บไข่
หรือเนื อสัตว์ต่างๆ หรือทําแกงส้ม (3) แม้ในบางพืนทีจะมีการรับประทานคะน้ าเม็กซิโกแบบดิบและ
ขณะนี ยั งไม่มีการรายงานความเป็นพิษจากการรับประทานในรูปแบบดั งกล่าว แต่เนื องจากใบและยอด
ของคะน้าเม็กซิโกมีสารพิษในกลุ่มไฮโดรไซยานิก ไกลโคไซด์ (hydrocyanic glycosides) หากได้ร ับใน
ปริมาณมากหรือติดต่อกั นเป็นเวลานาน ก็อาจทําให้เกิดอาการพิษจากการได้ร ั บสาร
ไซยาไนด์ (cyanide)
ได้ ซึงสารดั งกล่าวสามารถถูกทําลายได้ด้วยความร้อน ดั งนั นก่อนรับประทานทุกครั ง ควรทําให้กโดย
สุ
การผ่านความร้อนอย่างน้อย - นาที และไม่แนะนําให้ร ั บประทานแบบดิบ ( , - )

ภาพจาก . www.bansuanporpeang.com, . baansunkoo-organic.over-blog.com, .
duckblog.dinp.org
พืชทีมีล ั กษณะคล้ายกั น
หลายคนอาจสับสนระหว่างคะน้ าเม็กซิโ กกับพืช อื นๆ เช่น มะละกอ และฝิ นต้น เนื องจากมี
ลักษณะทีคล้ายกัน โดยทีฝิ นต้น นั นเป็ น พืช พิษ หากนํ ายางถูกผิวหนัง จะระคายเคือง คัน บวมแดง
อั กเสบ ปวดแสบปวดร้อน พองเป็นตุ่มนํ าใส ถ้าโดนตาจะทําให้ตาอักเสบ อาจทําให้ตาบอดชั วคราวหรือ
ถาวร ถ้ารั บประทานเมล็ดเข้าไปจะทําให้ปากบวมพอง นํ าลายไหล เยื อบุแก้ม ลิน เพดาน และหน้าบวม
ลินเคลื อนไหวลําบาก กลืนอาหารยาก พูดไม่ถ นัด กระเพาะอักเสบ คลื นไส้อาเจียน ปวดท้อง อาจมี
อาการชาตามแขนขาหรือเป็ น อัม พาตชั วคราว และหากรับประทานเมล็ดในปริมาณมากอาจทําให้
เสียชีว ิ ตได้ ดั งนั นก่อนรั บประทานควรตร
วจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นคะน้าเม็กซิโกไม่ใช่พืชชนิดอืนที
เป็นพิษ

สารสําคั ญ
สารสําคัญทีพบในคะน้าเม็กซิโกเป็นสารในกลุ่ม flavonoids และ phenolic acids นอกจากนี ยั ง
พบสารในกลุ่ม saponins และ alkaloids ด้วย ( -9)
การศึกษาฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยา
การศึกษาฤทธิ ทางเภสัชวิ ทยาพบว่าคะน้าเม็กซิโกมีฤทธิ ต้านจุลชีพหลายชนิ( ด ) มีฤทธิ ต้าน
การอักเสบ ( ) ช่วยปกป้ องหลอดเลือดและหัวใจ ( ) ต้านอนุ มูลอิสระ (8) (11-12) ลดนํ าตาลในเลือด
( , 9, 12-13) และลดไขมั นในเลือด ( ) แต่ท ั งหมดเป็นการศึกษาในรูปแบบของสารสกั ดและสารสําคัญ
ทีแยกได้จากส่วนใบ เช่น สารในกลุ่ม flavonoids, alkaloids และยั งเป็นเพียงการศึกษาในระดับหลอด
ทดลองและสั ตว์ทดลอง

การศึกษาความเป็ นพิ ษ
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกั ดCHCl3:MeOH (1:1) ของใบในหนูเม้าส์ พบว่าขนาดทีทํา
ให้ส ั ตว์ทดลองตายครึงหนึงมีค่ามากกว่า ก./กก.และการให้สารสกั ดในขนาด ก./กก. เป็นเวลานาน
วั น ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิ ษกั บสั ตว์ทดลอง เมือให้สารสกั ดเข้าทางกระเพาะอาหาร
( ) และขณะนี
ยั งไม่มีการรายงานความเป็นพิ ษจากการรั บประทานในรูปแบบของอาหาร แต่สําหรั บผู้ท ีแพ้พืชในวงศ์
EUPHORBIACEAE ควรหลีกเลียงหรือระมั ดระวั งการรั บประทานคะน้าเม็กซิ โก
บทสรุป
คะน้าเม็กซิโกเป็นพืชทีไม่ได้มีถินกําเนิดในประเทศไทย แต่ป ั จจุบ ันกําลังเป็นทีนิยมและเริมมี
การนํามาปลูกอย่างแพร่หลาย อาจเพราะเป็นผักทีมีรสชาติดีและมีคุณค่าทางอาหารสูง ซึงถือเป็นอีก
หนึงทางเลือกทีน่าสนใจสําหรั บผู้ท ีรักสุขภาพ อย่างไรก็ตามควรระมั ดระวั งการรั บประทานคะน้าเม็กซิโก
แบบดิบ เพราะหากรั บประทานในปริมาณมาก หรือรั บประทานติดต่อกั นเป็นเวลานาน อาจทําให้เกิดการ
สะสมของสารพิษ ไซยาไนด์ จนทํา ให้เ กิด อัน ตรายต่ อร่ า งกายได้ ดัง นั นควรปรุง ให้สุ ก ก่อ นนํ า มา
รั บประทานทุกครั งเพือความปลอดภั ย และควรรั บประทานให้ถูกต้น เนื องจากคะน้าเม็กซิโกมีล ักษณะที
คล้ายกับพืช หลายชนิด โดยเฉพาะฝิ นต้น ทีหากรับประทานเข้าไปอาจทําให้เกิดอัน ตรายถึง ชีว ิตได้
สําหรั บการศึกษาฤทธิ ทางเภสัชวิทยา พบว่าคะน้าเม็กซิโกมีฤทธิ ทางเภสัชวิทยาทีน่าสนใจหลายอย่าง
โดยเฉพาะฤทธิ ลดนํ าตาลในเลือด แต่ย ั งเป็นเพียงการศึกษาในระดั บหลอดทดลองและสั ตว์ทดลองเท่านั น
ยั งไม่มีการศึกษาทางคลินิก แต่ก็นับว่ามีแนวโน้มทีดีท ีจะนําไปพั ฒนาเป็นยา อาหาร หรือผลิตภั ณฑ์เพื อ
สุขภาพต่อไปในอนาคต
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