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เมื่อเข้าสูเ่ ดือนเมษา
อ
ประะเทศไทยเริม่ เข้าสูช่ ่วงฤดูร้อนอย่างเต็มตัว ตามทฤฤษฏีแผนไทยยกล่าวว่า
ความร้อนจากธรรมชชาติภายนอกจะส่งผลต่อธธาตุไฟภายในนร่างกาย เป็นเหตุให้ธาตุตุไฟกําเริบ เกิกิดอาการ
ั
น ย คอแแห้ง กระหายยนํ้ า ร้อนใน ท้องผูก ปสสสาวะน้
อย ซึ่งอาการ
ตัวร้อน ปวดศีรษะ วิงเวียน อ่อนเพลี
เหล่านี้สสามารถป้องกักันและบรรเททาได้ดว้ ยรสขขม เย็น รสเปปรีย้ ว และรสจจืด เช่น ผักหหวาน มะระ ตําลึง (1)
ผลไม้ท่ีเหมาะกับ ฤดดูน้ี เช่น ส้ม สับ ปะรด แและอีก หนึ่ งชนิ
ช ด ที่ข าดไมม่ไ ด้สํา หรับ ชช่ว งหน้ า ร้อน นัน่ คือ
“แตงโม”” ผลไม้ลกู โต เนื้อแดง รสหวานฉํ่า ยิง่ เป็ นแตงโมแช่เย็นแล้วยิง่ คลายร้อนได้ด้ดนี กั เชียว
แตงโม หรือ Citrullus lanatus
(Thunb.)) Matsum & Na kai เป็ นพืชในวงศ์
CUCURRBITACEAE เป็ นไม้เถา มืมอเกาะแยกเเป็ น 2-3 แขนนง ใบเดีย่ วเรีรียงสลับกัน มีรอยหยักเว้า้ แบบนิ้ว
มือ 3-7 แฉก แต่ละแแฉกมีรอยหยัยักเว้าตืน้ ๆ แแบบขนนก ผิวิ ใบเป็ นรอยยขรุขระ ดอก เดีย่ ว แยกเพ
พศอยู่บน
ต้นเดียววกัน โดยดอกกเพศผูก้ า้ นดดอกเล็กมีขนนนุ่ม กลีบรองกลีบดอกติดกันเป็ นรูประะฆัง ปลายแยยกเป็ น 5
กลีบ มีขขนอ่อนนุ่ม กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมมติดกัน เกสรเพศผูส้ นั ้ มี 3 อัน ส่วนด อกเพศเมียจะมี
จ ขนาด
ใหญ่กว่า รังไข่มขี น ท่อรังไข่สนั ้ ปลายท่อมี 3 แฉก ก้านดดอกสัน้ ทีป่ ลาายมีรอยแยกกตื้นๆ 5 รอยย ผลกลม
หรือค่อนนข้างกลม ผิวเรี
ว ยบ สีเขียวแก่
ย หรือเขีขียวอ่อน หรือเขี
อ ยวแก่และเขียวอ่อนสสลับกันภายใในมีเนื้อสี
แดง รสหหวาน ฉํ่านํ้า เมล็ดมีจาํ นววนมาก รูปไขข่ แบน ผิวเรียบ
ย สีน้ําตาลเเข้ม (2)
สรรพคุณแผนไทย ราก แก้
แ บดิ แก้ทอ้ งร่วง แก้รอ้ นในกระหายน
น
นํ้า เปลือก แแก้ปวดฟนั แก้
แ รอ้ นใน
กระหายยนํ้ า ขับปสั สาาวะ ผล แก้ร้รอ้ นใน บํารุง กําลัง ขับปสสาวะ
สั
แก้กระหายนํ
ร
้ า แก้ก้อ่อนเพลีย เมล็
เ ด ขับ
พยาธิ (22) คุณค่าทางโภชนาการรของเนื้อแตงงโมสุก 100 ก. ให้พลังงาาน 6 กิโลแคคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต
บ
1.3 ก. ใยอาหาร 0.33 ก. โปรตีน 0.3
0 ก. แตงโ มเป็ นผลไม้ทีทอ่ี ุดมไปด้วยวิ
ย ตามิน A โดดยพบในรูปของเบต้
ข
า
น ่นๆ เช่น วิตามินบี1 บี2 บี3 และวิตามินซีดว้ ย (33)
แคโรทีน 122 มก. แลละพบวิตามินอื

มีง านวิจ ัย ที่น่ า สนใจเกี่ย วกับ สาร citrulline กรดอะมิโ นที่พ บในนํ้ า แตงโม โดยพบว่ า สาร
citrulline สามารถใช้เป็ นสารตัง้ ต้นในการสร้างอาร์จนี ิน (arginine) กรดอะมิโนทีจ่ าํ เป็ นสําหรับร่างกาย
อาร์จนี ินทําหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการหลังโกรทฮอร์
่
โมน (growth hormone) ซึ่งกระตุน้ การสร้างและ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ทําให้ร่างกายเจริญเติบโต และควบคุมระบบการทํางานของร่างกายให้เป็ น
ปกติ (4) สาร citrulline จากนํ้าแตงโมตามธรรมชาติโดยไม่ผา่ นความร้อน จะถูกดูดซึมในลําไส้เล็กของ
ร่างกายได้ดกี ว่าให้สาร L-citrulline ซึ่งอยู่ในรูปของสารสังเคราะห์ (5) มีรายงานวิจยั พบว่าเมื่อให้
อาสาสมัครรับประทานแตงโมวันละ 1,560 ก. (มี citrulline 2 ก.) ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ จะช่วยเพิม่
ปริมาณอาร์จนี ินในเลือดได้ถงึ 22% (6) และเมื่อให้นกั กีฬาดื่มนํ้าแตงโม 500 มล. (มี L-citrulline 1.17
ก.) หรือดื่มนํ้าแตงโมทีเ่ สริมสาร L-citrulline 4.83 ก. (มี L-citrulline 6 ก.) เทียบกับกลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั
เครือ่ งดื่มนํ้าผลไม้รวม ก่อนการออกกําลังกาย 1 ชม. พบว่านํ้าแตงโมทัง้ 2 ชนิด จะช่วยลดอัตราการเต้น
ของหัวใจขณะฟื้ นตัวและลดอาการปวดกล้ามเนื้อของนักกีฬาภายหลังจากออกกําลังได้ (5) และ
citrulline ยังช่วยกระตุน้ การสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อของอาสาสมัครทีร่ บั ประทานอาหารโปรตีนตํ่า โดย
ไม่มผี ลกระทบต่อระบบหมุนเวียนของโปรตีนในร่างกาย (7) ซึ่งประโยชน์ จากสาร citrulline นี้ ทําให้
แตงโมถูกนํ าไปพัฒนาเป็ นเครื่องดื่มเพื่อช่วยเสริมโปรตีนให้แก่ผสู้ ูงอายุ หรือผูท้ ม่ี ภี าวะขาดสารอาหาร
จําพวกโปรตีน รวมถึงนํ าไปผลิตเป็ นเครื่องดื่มช่วยในการฟื้ นกําลังในนักกีฬาได้อกี ด้วย (4) นอกจากนี้
แตงโมยังมีฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นฤทธิต์ ้านหลอดเลือดแข็งตัว ต้าน
อนุ มลู อิสระ ลดไขมัน และลดนํ้าตาลในเลือดอีกด้วย … หากบ่ายนี้ยงั ไม่รจู้ ะคลายร้อนด้วยเมนูอะไร ขอ
แนะนําเป็ นนํ้าแตงโมสักแก้ว หรือแตงโมเย็นๆ สักชิน้ นะคะ ^__^
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