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มันมวงหรือมันเทศสีมวง (purple sweet potato) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ipomoea batatas (L.)
Lam. จั ด อยู  ใ นวงศ Convolvulaceae (1) มั น เทศมี ถ ิ ่ น กํ า เนิ ด อยู  ใ นแถบอเมริ ก ากลางและอเมริ ก าใต
แพรกระจายในหลายพื้นที่ทั่วโลก (1) หัวมันเทศเปนแหลงคารโบไฮเดรตที่สําคัญ เปน พืชที่ไดรับความนิยม
นํามาประกอบอาหารหรือขนม รสชาติหวานมันอรอย นอกจากนี้ยังมีการใชประโยชนในอุตสาหกรรมการผลิต
แปงและแอลกอฮอล (1) มันมวงอุดมไปดวยสารสําคัญกลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) กลุมแอนโทไซยานิน
(anthocyanins) สารใหสีจากธรรมชาติ มีสีแดง มวง นํ้าเงิน เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเปนกรด - ดาง
และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตาง ๆ (2-3) มีการทดสอบแยกวิเคราะหส าร anthocyanins จากมันมวง พบ
อนุพัน ธของสาร cyanidin และ peonidin เปนองคป ระกอบหลั ก (2-3) ซึ่ง มีตัว อย างงานวิจ ัย ของสาร
anthocyanins ที่แยกไดจากมันมวง ดังตอไปนี้
การศึกษาทางคลินิกในอาสารสมัครสุขภาพดีชาวญี่ปุนเพศชายอายุ 30 - 60 ป จํานวน 48 คน ที่มีคา
กํ้า กึ่งของไวรัส ตับ อั กเสบ (borderline hepatitis) ซึ่งมีคา การทํางานของตับ 1 คาหรือมากกวา ได แ ก
gamma-glutamyl transferase (GGT), aspertate aminotransferase (AST) แ ล ะ alanine
aminotransferase (ALT) มีระดับสูงกวาคาชวงปกติ และไดรับการวินิจฉัย hepatitis virus เปนลบ แบงกลุม
อาสาสมัครออกเปนกลุมที่ไดรับเครื่องดื่มมันมวง 2 ขวด/วัน (เครื่องดื่มมันมวง 1 ขวด 125 มล. ประกอบดวย
สาร anthocyanins 200.3 มก.) เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับเครื่องดื่มหลอก 2 ขวด/วัน (เครื่องดื่มหลอก 1
ขวด 125 มล. ประกอบดวยสาร anthocyanins 1.7 มก.) แตละกลุมไดรับเครื่องดื่มเปนระยะเวลา 8 สัปดาห
ผลการทดสอบมีอาสาสมัครเขารวมจนสิ้นสุดการทดสอบจํานวน 38 คน พบวากลุมที่ไดรับเครื่องดื่มมันมวงมี
คาการทํางานของตับตํ่ากวากลุมที่ไดรับเครื่องดื่มหลอก โดยเฉพาะอยางยิ่งคา GGT (-14.1 IU/l ณ สัปดาหที่
2; -16.8 IU/l ณ สัปดาหที่ 4; -26.7 IU/l ณ สัปดาหที่ 6 และ -27.9 IU/l ณ สัปดาหที่ 8 ของการทดสอบ)

และไมมีความสัมพันธระหวางคาการทํางานของตับ กับ การดื่มแอลกอฮอล จากผลการทดสอบสรุปไดวา
เครื่องดื่มมันมวงมีผลตอการลดระดับคาการทํางานของตับในอาสาสมัครสุขภาพดีเพศชายที่มีคากํ่ากึ่งของไวรัส
ตับอักเสบ (4) การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีกลุมคอเคเซียน (Caucasians) ทั้งเพศหญิงและชาย
อายุ 41 - 69 ป จํานวน 40 คน ที่มีคากํ้ากึ่งของไวรัสตับอักเสบ แบงกลุมอาสาสมัครออกเปนกลุ มที่ไดรับ
เครื่องดื่มมันมวง 3 ขวด/วัน (เครื่องดื่มมันมวง 1 ขวด 125 มล. ประกอบดวยสาร anthocyanins 177 มก.)
เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับเครื่องดื่มหลอก (เครื่องดื่มหลอกเตรียมจากสารสกัดมันมวง 1/100 ปริมาตร/
ปริมาตร ของเครื่องดื่มมันมวง ประกอบดวยสาร anthocyanins 1.3 มก.) แตละกลุมไดรับเครื่องดื่มเปน
ระยะเวลา 8 สัปดาห วัดคาการทํางานของตับ GGT, AST และ ALT ผลการทดสอบมีอาสาสมัครเขารวมจน
สิ้นสุดการทดสอบจํานวน 37 คน พบวากลุมที่ไดรับเครื่องดื่มมันมวงมีคา GGT ตํ่ากวากลุมที่ไดรับเครื่องดื่ม
หลอกในวันที่ 15 และ 43 กลุมที่ไดรับเครื่องดื่มมันมวงมีคา AST ตํ่ากวากลุมที่ไดรับเครื่องดื่มหลอกในวันที่ 29
และ 43 กลุมที่ไดรับเครื่องดื่มมันมวงมีคา ALT ตํ่ากวากลุมที่ไดรับเครื่องดื่มหลอกในวันที่ 43 ของการทดสอบ
และการไดรับเครื่องดื่มมันมวงไมมีผลตอคาทางโลหิตวิทยาและเคมีคลินิกอื่น ๆ (5) และมีการทดสอบฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาพบวาสารสกัด anthocyanins จากมันมวงมีฤทธิ์ปองกันการเกิดความเสียหายของตับของหนูเมาส
ที่ถูกเหนี่ยวนําดวยแอลกอฮอล (6) ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดการตายของเซลลตับของหนูเมาสที่ถูกเหนี่ยวนําดวย
อาหารไขมันสูง (7) ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดการทําลายของไตของหนูเมาส ที่ถูกเหนี่ยวนําดวยอาหารไขมันสูง (8)
สารสกั ด anthocyanins จากมั น ม ว งที ่ จ ั บ กั บ โปรตี น (protein-bound anthocyanin compounds of
purple sweet potato; p-BAC-PSP) มีฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลในเลือดของหนูเมาส ที่เหนี่ยวนําใหเกิดภาวะ
เบาหวานดวย streptozotocin และไดรับอาหารไขมันสูง (9) สารสกัด anthocyanins จากมันมวงมีฤทธิ์ลด
การเพิ่มของนํ้าหนัก ตัวของหนูเมาสที่ถูกเหนี่ยวนําดวยอาหารไขมันสูง (10-11) ฤทธิ์ปรับปรุงภาวะดื้อตอ
อินซูลิน (insulin resistance) ใน hippocampus ของหนูเมาสที่ถูกเหนี่ยวนําดวยอาหารไขมันสูง (12) ฤทธิ์
ปรับปรุงภาวะการถดถอยประสิทธิภาพการทํางานของสมอง (cognitive deficits) ของหนูเมาสที่ถูกเหนี่ยวนํา
ดวยอาหารไขมันสูง (13) ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของเซลลประสาทในสมองของหนูเมาสที่ถูกเหนี่ยวนําดวย
อาหารไขมันสูง (14) ฤทธิ์ยับยั้งภาวะการเกิดพิษตอหัวใจจากการเหนี่ยวนําดวย doxorubicin ทําการทดสอบ
ในหลอดทดลองและในหนู เ ม า ส (16) ฤทธิ ์ ช ะลอการเกิ ด ภาวะเซลล บ ุ ผ นั ง หลอดเลื อ ดที ่ เ สื ่ อ มสภาพ
(endothelial senescence) ทําการทดสอบในหลอดทดลองและในหนูเมาส (17-18)
จากขอมูลงานวิจัยพบวาสาร anthocyanins จากมันมวง มีการศึกษาทางคลินิกมีผลลดคาการทํางาน
ของตับในอาสาสมัครที่มีคากํ้า กึ่งของไวรัสตับอักเสบ การทดสอบทางเภสัชวิทยาฤทธิ์ปองกันการเกิดความ
เสียหายของตับและไต ฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ฤทธิ์ลดการเพิ่มของนํ้าหนักตัว ฤทธิ์ปรับปรุงภาวะดื้อตอ
อินซูลิน ฤทธิ์ปรับปรุงภาวะการถดถอยประสิทธิภาพการทํางานและยับยั้งการอักเสบของเซลลประสาทใน
สมอง ฤทธิ์ยับยั้งภาวะการเกิดพิษตอหัวใจ และฤทธิ์ชะลอการเกิดภาวะเซลลบุผนังหลอดเลือดที่เสื่อมสภาพ

อยางไรก็ตามเปนเพียงการทดสอบในสัตวทดลองหรือหลอดทดลองเทานั้น หากจะรับประทานมันมวงเพื่อ
มุงเนนประโยชนในการรักษาอาการของโรคเรื้อรังตาง ๆ ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งมันมวงเปนพืชอาหาร
ชนิดหนึ่งทีม่ ีขอมูลงานวิจัยที่นาสนใจตอการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเปนอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ควร
รับประทานมันมวงในปริมาณที่พอเหมาะสลับกับการรับประทานคารโบไฮเดรตจากพืชชนิดอื่น จะชวยให
รางกายไดรับปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมตอรางกาย และมีสวนชวยในการสงเสริมสุขภาพที่ดี
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