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เรื่อง มะกา

รายละเอียด

มะกา ชื่อวิทยาศาสตร Bridelia ovata Decne. จัดอยูในวงศยางพารา (EUPHORBIACEAE)

สมุนไพรมะกา มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา กองแกบ (เชียงใหม), ขี้เหลามาดกา (ขอนแกน), ซําซา มะกาตน (เลย),

มัดกา มาดกา (หนองคาย), มาดกา (นครราชสีมา), กอง กองแกบ (ภาคเหนือ), สาเหลา สิวาลา (กะเหรี่ยง-แมฮอ

งสอน) เป็นตน

หมายเหตุ : ขอมูลจาก The Plant List ระบุวาสมุนไพรชนิดน้ีจัดอยูในวงศมะขามป อม (PHYLLANTHACEAE)

ลักษณะของมะกา

        ตนมะกา จัดเป็นไมยืนตนขนาดเล็ก มีความสูงของตนประมาณ 5-10 เมตร แตกกิ่งกานแผกวาง เปลือก

ลําตนเรียบเป็นสีน้ําตาล พอลําตนแกจะแตกเป็นสะเก็ดยาว ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และวิธี

การปักชํากิ่ง เจริญเติบโตไดดีในดินรวนระบายน้ําไดดี ชอบความชื้นมาก และมีแสงแดดแบบเต็มวัน พบขึ้นตาม

ปาโปรงทัว่ทุกภาคของประเทศไทย

        ใบมะกา ใบเป็นใบเดีย่วออกเรยีงสลบั ลกัษณะของใบเป็นรปูรี ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบเรยีบหรอืเป็น

คลื่น ตลอดทัง้ขอบใบออนและยอดออนเป็นสีแดง ใบมีขนาดกวางประมาณ 3-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ

8-21 เซนติเมตร แผนใบดานหลังเกลีย้งเป็นสีเขียวเขม สวนทองใบเป็นคราบสีขาว เน้ือใบบาง หลังใบและทอง

ใบเรียบ กานใบสัน้

         ดอกมะกา ออกดอกเดีย่วหรอืออกเป็นกระจกุตามซอกใบ ดอกเป็นแบบแยกเพศอยูในตนเดยีวกนั ดอกเป็น

สีเขียวออน มีกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบดอกแหลม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน เกสรดอกเป็นสีแดง

         ผลมะกา ลกัษณะของผลเป็นรปูทรงกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ผวิผลเรยีบ ผลออนเป็นสีเขยีว เมื่อ

สุกแลวจะเปลี่ยนเป็นสีมวงดํา ภายในมีเมล็ดขนาดเล็ก ลักษณะเป็นรูปไข

สรรพคุณของมะกา

แกนมีรสขม เป็นยาแกกระษยั (แกน) สวนเปลือกตนมีรสฝาดขม เป็นยาแกกระษยั แกพิษกระษยั1.

(เปลือกตน) สวนอีกขอมูลระบุใหใชใบมะกาเป็นยาแกโรคกระษยั ดวยการใชใบมะกา แกนขี้เหล็ก เถาคัน

แดง เหงาสับปะรด และรากตนเสาให อยางละเทากัน นํามาใสในหมอดินตมกับน้ําพอสมควร แลวใสเกลือ

ทะเล 1 กํามือ ใชน้ํายารับประทาน (ใบ)
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ชวยแกตานขโมย (ใบ)2.

ทัง้หาสวนเป็นยาบํารุงโลหิต (ทัง้หา)3.

ชวยบํารุงธาตุไฟ (ใบ)4.

ชวยฟอกโลหิต (แกน) ชวยแกโลหิตเป็นพิษ (ใบ)5.

รากและใบเป็นยาแกไข (ราก, ใบ) สวนใบเป็นยาลดไข (ใบ)6.

ใบมีรสขมขื่น สรรพคุณเป็นยาถายพิษไข ถายพิษตานซางในเด็ก (ใบ)7.

ใบนํามาตมกับน้ําดื่มเป็นยาถายเสมหะและโลหิต (ใบ)8.

ใบที่ตายนํามาน่ึงมวนเป็นยาสูบกัดเสมหะ หรือนํามาตมดื่มเป็นยาขับเสมหะ (ใบ) สวนแกนก็เป็นยาขับ9.

เสมหะเชนกัน (แกน) 

ชวยแกอาการสะอึก (ใบ)10.

เมล็ดทําใหฟันแนน (เมล็ด)11.

ชวยชักลมเบื้องสูงลงสูเบื้องตํ่า (ใบ)12.

ชวยขับลม (ใบ, ทัง้หา)13.

ชวยในการยอยอาหาร (ใบ)14.

เปลือกตนใชกินเป็นยาสมานลําไส (เปลือกตน)15.

ใบสดนํามาป้ิงไฟ ใชเป็นยาระบายอยางออน (ใบ) ดวยการใชใบแหงป้ิงไฟใหพอกรอบ 2-5 กรัม นํามาชง16.

กับน้ําเดือด แชไวประมาณ 15-20 นาที ใชดื่มกอนนอนเป็นยาระบาย (ใบ)

ชวยระบายอุจจาระธาตุ (แกน)17.

ชวยคุมกําเนิด ชวยขับระดู แกมุตกิดของสตรี (ใบ)18.

ชวยแกไตพิการ (แกน)19.

ชวยบํารุงน้ําดี (ใบ)20.

ชวยบํารุงน้ําเหลือง ชวยแกน้ําเหลืองเสีย (ใบ)21.

เปลือกตนมีรสฝาด ใชเป็นยาสมานแผล (เปลือกตน)22.

ชวยแกเหน็บชา (ใบ)23.

หมายเหตุ : ใบสดไซทองทําใหคลื่นเหียน ตองนํามาป้ิงไฟใหพอกรอบเสียกอนแลวจึงนําไปใช มักใชใบยาตม

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของมะกา

จากการทดลองฤทธิ ์ระบายกับผูปวยทองผูก ดวยการใชใบแหงในขนาด 1.5-2 กรัม นํามาชงกับน้ําเดือด

แลวแชไวนาน 10-20 นาที ใชดื่มกอนนอน พบวาไดผลดี แตมีอาการขางเคียงคือ ปวดทอง คลื่นไส
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มีฤทธิ ์ตานเชื้อแบคทีเรีย กระตุนกลามเน้ือเรียบ

 

คําสําคัญ : มะกา

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-07-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1682&code_db=610010&code_type=01
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