
 
  

 
  
  
ระยะนี้มีขาวในหนาหนังสือพิมพเกี่ยวกับการใชมะรุมรักษาโรคตางๆ และพบกระทูขาวใน Internet มากมาย รวม

ทั้งมีโทรศัพทเขามาถามที่สํานักงานขอมูลสมุนไพรอยูบอยครั้ง ทางสํานักงานฯ จึงรวบรวมขอมูลการวิจัยที่จะเปนประโยชน
ตอผูบริโภค และเปนแนวทางที่จะชวยในการตัดสินใจใชผลิตภัณฑมะรุมตางๆ เพ่ือดูแลสุขภาพ ปองกันหรือรักษาโรค ไมวา
จะอยูในรูปแบบพืชสด แหง เปนแคปซูล หรือเปนสารสกัด 

  
ในตํารายาพื้นบานใชใบมะรุมพอกแผลชวยหามเลือด ทําใหนอนหลับ เปนยาระบาย ขับปสสาวะ และชวยแกไข ใช

สวนดอกและผลเปนยาบํารุง ขับปสสาวะ และแกไข ใชสวนเมล็ดบดพอกแกปวดตามขอ และแกไข   
  

ในภาพรวมของขอมูลทางวิทยาศาสตร ซ่ึงสวนใหญเปนการวิจัยในระดับเซลลและสัตวทดลองพบวา มะรุมมีฤทธิ์ท่ี
นาสนใจมากมาย เชน ฤทธิ์ลดความดันโลหิต ตานการเกิดเนื้องอก ตานมะเร็ง ลดระดับคอเลสเตอรอล ตานการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหาร ปองกันตับอักเสบ ตานออกซิเดชัน ตานเช้ือแบคทีเรีย ลดระดับนํ้าตาล และฤทธ์ิตานการอักเสบ 
  

มีการศึกษาในคนเพียงชิ้นเดียว โดยมีเพียงรายงานเกี่ยวกับการใชยา Septillin ® ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีสารสกัดจาก
พืช 6 ชนิด ไดแก มะรุม บอระเพ็ด จิตรลดา มะขามปอม ชะเอมเทศ Balsamodendron mukul (พืชอินเดีย) และเปลือก
หอยสังข โดยพบวา Septillin ® ใหผลดีทางคลินิกในเด็กซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบน และ
การติดเชื้อที่ผิวหนัง 

  
สําหรับงานวิจัยที่นาสนใจในสัตวทดลองมีโดยยอดังน้ี 

ฤทธ์ิลดความดันโลหิต 

สารสกัดน้ําและเอทานอลของใบมะรุม สารสกัดเอทานอลของผลและฝก สารในกลุม glycosides ในสารสกัดเมทา
นอลของฝกแหงและเมล็ด แสดงฤทธิ์ลดความดันโลหิตในสุนัขและหนูแรท 

ฤทธ์ิตานการเกิดเน้ืองอกและฤทธิ์ตานมะเร็ง 

thiocarbamate จากใบ สารสกัดเอทานอลของเมล็ด แสดงฤทธิ์ทั้งยับยั้งการเจริญเติบโต และทําลายเซลลมะเร็ง 
เม่ือปอนสารสกัดของผลและฝก ขนาด 5 มก./กก. นํ้าหนักตัว มีผลลดจํานวนหนูเมาสท่ีเปนมะเร็งผิวหนังได 

ฤทธ์ิลดระดับคอเลสเตอรอล 

สารสกัดนํ้าของสวนใบ มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลและลดการเกิด plaque ในหลอดเลือดของหนูแรทและกระตาย
ซึ่งไดรับอาหารชนิดที่มีไขมันสูง การทดสอบโดยใหกระตายที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงและกระตายปกติ โดยใหกินผลมะรุม
ขนาด 200 มก./กก. นํ้าหนักตัว ตอวัน นาน 120 วัน เปรียบเทียบกับยาลดไขมันโลวาสแตทิน 6 มก./กก. นํ้าหนักตัว ตอวัน 
และใหอาหารไขมันมาก พบวามีผลลดระดับคอเลสเตอรอล, phospholipids, triglycerides, low density lipoprotein (LDL), 
very low density lipoprotein (VLDL), อัตราสวนระหวางคอเลสเตอรอลและ phospholipids และ atherogenic index ใน
กระตายกลุมแรกได 



 

ฤทธ์ิตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 

สารสกัดเมทานอลของใบ และสารสกัดเมทานอลจากสวนดอก สามารถยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนู
แรท ซ่ึงถูกเหนี่ยวนําโดยแอสไพรินได ในขณะที่สารสกัดนํ้าจากใบมีผลปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารดวย  

ฤทธ์ิปองกันตับอักเสบ 

สารสกัด 80% เอทานอลจากใบ  สารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลจากดอก  มีฤทธิ์ปองกันการทําลายเซลลตับหนู
แรทท่ีไดรับ acetaminophen (ยาพาราเซตามอล) และสารสกัดน้ําจากสวนรากแสดงฤทธิ์ปองกันการทําลายเซลลตับหนูแรท 
จากการเหนี่ยวนําโดยยาไรแฟมพิซิน 

ฤทธ์ิตานออกซิเดชัน 

สารสกัดน้ํา สารสกัด 80% เมทานอล และสารสกัด 70% เอทานอลจากสวนใบ ผงแหงบดหยาบและสารสกัดน้ําจาก
เมล็ด และสารในกลุม phenol จากสวนราก สามารถตานและกําจัดอนุมูลอิสระได 

ฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย 

นํ้าคั้นสดของใบ สารประกอบคลาย pterygospermin ของดอก สารสกัดอะซีโตนและสารสกัดเอทานอลจากเมล็ด 
สารสกัดน้ําจากเมล็ด นํ้าคั้นจากเปลือกตน สารสกัดเอทานอลของเปลือกราก และสาร athomin จากเปลือกราก มีฤทธิ์ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียไดหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการใชสารสกัดน้ํามันจากเมล็ด ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบ
โตของเชื้อแบคทีเรียเปนผลิตภัณฑสําหรับใชกับตา โดยพบวาใชไดดีกับ pyodermia ในหนูเมาส ท่ีมีสาเหตุมาจาก 
Staphylococcus aureus 

ฤทธ์ิลดระดับน้ําตาล 

ผงใบแหง สารสกัด 95% เอทานอล และเถาจากเปลือกตน มีผลลดระดับนํ้าตาลในเลือดของหนูแรทปกติ และหนูท่ี
เปนเบาหวาน สวนสารสกัดเมทานอลจากเปลือกรากแสดงฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลในหนูเมาส 

ฤทธ์ิตานการอักเสบ 

ชาชงน้ํารอน และสารสกัดเมทานอลจากราก มีฤทธ์ิยับยั้งอาการบวมที่อุงเทาหลังของหนูแรทและหนูเมาสที่ถูก
เหน่ียวนําดวยคาราจีแนน ในขณะที่เมล็ดแกสีเขียว สารสกัดเอทานอลจากเมล็ดแหง และสารสกัดเอทานอลจากเมล็ด มีผล
ลดการอักเสบของทางเดินหายใจในหนูตะเภา ซ่ึงยืนยันถึงการใชมะรุมในทางพื้นบานเพื่อบําบัดอาการผิดปกติจากภูมิแพ 
เชน หอบหืด สารสกัดเอทานอลจากเมล็ด สามารถลดการบวมของอุงเทาบริเวณขอของหนูแรท และพบวาสารสกัดมะรุมมี
ผลลด oxidative stress ในสวนที่เกี่ยวของกับฤทธิ์ตานการอักเสบดวย  
 
  

ความเปนพิษ 

มีการรายงานความเปนพิษของมะรุมในระดับเซลลและในสัตวทดลองวา  
   สารสําคัญ 4(α-L-rhamnosyloxy) phenylacetonitrile จากเมล็ด แสดงความเปนพิษตอเซลลใน Micronucleus test  
 สารสกัดน้ําจากใบ หรือ 90% เอทานอล ในขนาด 175 มก./กก. ของน้ําหนักแหง เม่ือปอนใหหนูแรทที่มีการผสม

พันธุ สามารถทําใหเกิดการแทงได  
 สารสกัดน้ําของรากขนาด 200 มก./กก.น้ําหนักตัว เม่ือใหกับหนูแรท จะเหน่ียวนําใหเกิดทารกฝอ (foetal 

resorption) ในการตั้งครรภระยะสุดทาย  
 สารสกัดเมล็ดดวย 0.5 M borate buffer มีผลทําใหเม็ดเลือดแดงของกระตายรวมตัวกัน 

 



 
 เมื่อใหหนูแรทกินผงของเมล็ดดิบท่ีแกของมะรุม โดยไมจํากัดจํานวนเปนเวลา 5 วัน พบวาทําใหความอยากอาหาร 

การเจริญเติบโตและการใชโปรตีนลดลง ขนาดของกระเพาะอาหาร ลําไส ตับ ตับออน ไต หัวใจ และปอดใหญขึ้น ในขณะท่ี
ตอมไทมัส และมามมีลักษณะฝอลง โดยเปรียบเทียบกับหนูกลุมที่ไดรับอาหารที่มีไขขาวเปนสวนประกอบ  

 การทดสอบความเปนพิษโดยใหหนูเมาสกินสวนราก หรือฉีดสารสกัดไมระบุชนิดตัวทําละลายเขาใตผิวหนัง ใน
ขนาด 10 ก./กก. นํ้าหนักตัว ไมพบความเปนพิษ 

  
          การทดลองในสัตวเปนขอมูลเบ้ืองตนที่มีประโยชนเพ่ือการทําวิจัยตอยอดไปยังการทดลองในมนุษย ซ่ึงจะเห็นไดวา 
ตัวทําละลายที่นักวิจัยใชในการสกัดจะมีท้ังนํ้า และแอลกอฮอล เพ่ือใหสะดวกตอการปอนสัตวทดลอง ซ่ึงขอมูลขางตนเปน
ความรูที่จะทําใหสามารถหาสวนสกัดที่มีสารสําคัญได หากจะรับประทานใบ เน้ือในฝก หรือดอกมะรุม ซ่ึงเราใชเปนอาหาร
มานานแลวเพื่อการรักษาโรค ก็อาจทําไดแตอยาหวังผลมากนัก และไมควรรับประทานในปริมาณมาก หรือติดตอกันนาน
เกินไป ซ่ึงอาจมีการสะสมสารบางอยางและอาจเปนพิษได และจากรายงานความเปนพิษในสัตวทดลอง ซ่ึงพบวาทําใหเกิด
การแทง ดังน้ันควรระมัดระวังการใชสวนตางๆ ของมะรุมในสตรีมีครรภ 
 

รายละเอียดที่นําเสนอนี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่นํามาจากบทความเรื่อง  
“มะรุม: พืชสมุนไพรหลากประโยชน”  

โดยรองศาสตราจารย วิมล ศรีศุข ซ่ึงอยูในจุลสารขอมูลสมุนไพรฉบับ 26(4) เดือนกรกฎาคม 2552 
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอสํานักงานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

หรือติดตอโดยตรงท่ี 02-354-4327 


