
 

  

  

ระยะนมีขีา่วในหนา้ หนังสอืพมิพเ์กยีวกบัการใชม้ะรมุรักษาโรค
ตา่งๆ และพบกระทูข้า่วใน Internet มากมาย รวมทังมโีทรศพัทเ์ขา้มา
ถามทสํีานักงานขอ้มลูสมนุไพรอยูบ่อ่ยครัง ทางสํานักงานฯ จงึรวบรวม
ขอ้มลูการวจัิยทจีะเป็นประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภค และเป็นแนวทางทจีะชว่ย
ในการตดัสนิใจใชผ้ลติภณัฑม์ะรมุตา่งๆ เพอืดแูลสขุภาพ ป้องกนัหรอื
รักษาโรค ไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบพชืสด แหง้ เป็นแคปซลู หรอืเป็นสาร
สกดั 

  

ในตํารา ยาพนืบา้นใชใ้บมะรมุพอกแผลชว่ยหา้มเลอืด ทําใหน้อน
หลับ เป็นยาระบาย ขบัปัสสาวะ และชว่ยแกไ้ข ้ ใชส้ว่นดอกและผลเป็น
ยาบํารงุ ขบัปัสสาวะ และแกไ้ข ้ ใชส้ว่นเมล็ดบดพอกแกป้วดตามขอ้ 
และแกไ้ข ้  
  

ใน ภาพรวมของขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ ซงึสว่นใหญเ่ป็นการวจัิย
ในระดบัเซลลแ์ละสตัวท์ดลองพบวา่ มะรมุมฤีทธ ิ ทน่ีาสนใจมากมาย 
เชน่ ฤทธลิดความดนัโลหติ ตา้นการเกดิเนอืงอก ตา้นมะเร็ง ลดระดบั
คอเลสเตอรอล ตา้นการเกดิแผลในกระเพาะอาหาร ป้องกนัตบัอกัเสบ 
ตา้นออกซเิดชนั ตา้นเชอืแบคทเีรยี ลดระดบันําตาล และฤทธติา้นการ
อกัเสบ 

  

มกีาร ศกึษาในคนเพยีงชนิเดยีว โดยมเีพยีงรายงานเกยีวกบัการ
ใชย้า Septillin ® ซงึเป็น ผลติภณัฑท์มีสีารสกดัจากพชื 6 ชนดิ ไดแ้ก ่
มะรมุ บอระเพ็ด จติรลดา มะขามป้อม ชะเอมเทศ Balsamodendron 
mukul (พชือนิเดยี) และเปลอืกหอยสงัข ์ โดยพบวา่ Septillin ® ให ้



ผลดทีางคลนิกิในเด็กซงึมปัีญหาเกยีวกบัการตดิเชอืในระบบทาง เดนิ
หายใจสว่นบน และการตดิเชอืทผีวิหนัง 

  

สําหรับงานวจัิยทน่ีาสนใจ ในสตัวท์ดลองมโีดยยอ่ดงัน ี

ฤทธลิดความดนั โลหติ 

สารสกดั นําและเอทานอลของใบมะรมุ  สารสกดัเอทานอลของ
ผลและฝัก สารในกลุม่ glycosides ใน สารสกดัเมทานอลของฝักแหง้
และเมล็ด แสดงฤทธลิดความดนัโลหติในสนัุขและหนูแรท 

ฤทธติา้นการเกดิ เนอืงอกและฤทธติา้นมะเร็ง 

สาร สําคญัในกลุม่ thiocarbamate จากใบ สารสกดัเอทานอล
ของเมล็ด แสดงฤทธทิังยับยังการเจรญิเตบิโต และทําลายเซลลม์ะเร็ง 
เมอืป้อนสารสกดัของผลและฝัก ขนาด 5 มก./กก. นําหนักตวั มผีลลด
จํานวนหนูเมา้สท์เีป็นมะเร็งผวิหนังได ้ 

ฤทธลิดระดบัคอเล สเตอรอล 

สารสกดันําของสว่นใบ มผีลลดระดบัคอเลสเตอรอลและลดการ
เกดิ plaque ในหลอดเลอืดของหนูแรทและกระตา่ยซงึไดรั้บอาหาร
ชนดิทมีไีขมันสงู การทดสอบโดยใหก้ระตา่ยทมีรีะดบัคอเลสเตอรอลสงู
และกระตา่ยปกต ิโดยใหก้นิผลมะรมุขนาด 200 มก./กก. นําหนักตวั ตอ่
วนั นาน 120 วนั เปรยีบเทยีบกบัยาลดไขมนัโลวาสแตทนิ 6 มก./กก. 
นําหนักตวั ตอ่วนั และใหอ้าหารไขมันมาก พบวา่มผีลลดระดบั
คอเลสเตอรอล, phospholipids, triglycerides, low density 
lipoprotein (LDL), very low density lipoprotein (VLDL), อตัราสว่น
ระหวา่งคอเลสเตอรอลและ phospholipids และ atherogenic index 
ในกระตา่ยกลุม่แรกได ้ 

ฤทธติา้นการเกดิ แผลในกระเพาะอาหาร 



สารสกดั เมทานอลของใบ และสารสกดัเมทานอลจากสว่นดอก 
สามารถยบัยังการเกดิแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรท ซงึถกู
เหนยีวนําโดยแอสไพรนิได ้ ในขณะทสีารสกดันําจากใบมผีลป้องกนัการ
เกดิแผลในกระเพาะอาหารดว้ย  

ฤทธป้ิองกนัตบั อกัเสบ 

สารสกดั 80% เอ ทานอลจากใบ สารสกดันําและสารสกดัเอทา
นอลจากดอก มฤีทธป้ิองกนัการทําลายเซลลต์บัหนูแรททไีดรั้บ 
acetaminophen (ยาพาราเซตามอล) และสารสกดันําจากสว่นราก
แสดงฤทธป้ิองกนัการทําลายเซลลต์บัหนูแรทจากการ เหนยีวนําโดยยา
ไรแฟมพซินิ 

ฤทธติา้น ออกซเิดชนั 

สารสกดั นํา สารสกดั 80% เมทานอล และสารสกดั 70% เอ ทา
นอลจากสว่นใบ ผงแหง้บดหยาบและสารสกดันําจากเมล็ด และสารใน
กลุม่ phenol จาก สว่นราก สามารถตา้นและกําจัดอนุมลูอสิระได ้

ฤทธติา้นเชอื แบคทเีรยี 

นํา คนัสดของใบ สารประกอบคลา้ย pterygospermin ของดอก 
สารสกดัอะซโีตนและสารสกดัเอทานอลจากเมล็ด สารสกดันําจากเมล็ด 
นําคนัจากเปลอืกตน้ สารสกดัเอทานอลของเปลอืกราก และสาร 
athomin จากเปลอืกราก มฤีทธยิับยังการเจรญิเตบิโตของเชอื
แบคทเีรยีไดห้ลายชนดิ นอกจากนยีังมกีารใชส้ารสกดันํามันจากเมล็ด 
ซงึมฤีทธยิับยังการเจรญิเตบิโตของเชอืแบคทเีรยีเป็นผลติภณัฑสํ์าหรับ
ใช ้ กบัตา โดยพบวา่ใชไ้ดด้กีบั pyodermia ในหนูเมาส ์ ทมีสีาเหตมุา
จาก Staphylococcus aureus 

ฤทธลิดระดบั นําตาล 

ผงใบ แหง้ สารสกดั 95% เอทานอล และเถา้จากเปลอืกตน้ มผีล
ลดระดบันําตาลในเลอืดของหนูแรทปกต ิ และหนูทเีป็นเบาหวาน สว่น
สารสกดัเมทานอลจากเปลอืกรากแสดงฤทธลิดระดบันําตาลในหนูเมา้ส ์



ฤทธติา้นการ อกัเสบ 

ชาชง นํารอ้น และสารสกดัเมทานอลจากราก มฤีทธยิับยังอาการ
บวมทอีุง้เทา้หลังของหนูแรทและหนูเมา้สท์ถีกูเหนยีว นําดว้ยคารา
จแีนน ในขณะทเีมล็ดแกส่เีขยีว สารสกดัเอทานอลจากเมล็ดแหง้ และ
สารสกดัเอทานอลจากเมล็ด มผีลลดการอกัเสบของทางเดนิหายใจใน
หนูตะเภา ซงึยนืยันถงึการใชม้ะรมุในทางพนืบา้นเพอืบําบดัอาการ
ผดิปกตจิากภมูแิพ ้ เชน่ หอบหดื สารสกดัเอทานอลจากเมล็ด สามารถ
ลดการบวมของอุง้เทา้บรเิวณขอ้ของหนูแรท และพบวา่สารสกดัมะรมุมี
ผลลด oxidative stress ในสว่นทเีกยีวขอ้งกบัฤทธติา้นการอกัเสบดว้ย  

ความ เป็นพษิ 

มกีาร รายงานความเป็นพษิของมะรมุในระดบัเซลลแ์ละใน
สตัวท์ดลองวา่  

   สารสําคญั 4(alpha-L-rhamnosyloxy) phenylacetonitrile จาก
เมล็ด แสดงความเป็นพษิตอ่เซลลใ์น Micronucleus test  

 สารสกดันําจากใบ หรอื 90% เอ ทานอล ในขนาด 175 มก./กก. 
ของนําหนักแหง้ เมอืป้อนใหห้นูแรททมีกีารผสมพันธุ ์สามารถทําใหเ้กดิ
การแทง้ได ้ 

 สารสกดันําของรากขนาด 200 มก./กก.นําหนักตวั เมอืใหก้บัหนู
แรท จะเหนยีวนําใหเ้กดิทารกฝ่อ (foetal resorption) ในการตงัครรภ์
ระยะสดุทา้ย  

   สารสกดัเมล็ดดว้ย 0.5 M borate buffer มผีลทําใหเ้ม็ดเลอืด
แดงของกระตา่ยรวมตวักนั 

 เมอืใหห้นูแรทกนิผงของเมล็ดดบิทแีกข่องมะรมุ โดยไมจํ่ากดั
จํานวนเป็นเวลา 5 วนั พบวา่ทําใหค้วามอยากอาหาร การเจรญิเตบิโต
และการใชโ้ปรตนีลดลง ขนาดของกระเพาะอาหาร ลําไส ้ ตบั ตบัออ่น 
ไต หวัใจ และปอดใหญข่นึ ในขณะทตีอ่มไทมัส และมา้มมลีักษณะฝ่อ



ลง โดยเปรยีบเทยีบกบัหนูกลุม่ทไีดรั้บอาหารทมีไีขข่าวเป็น
สว่นประกอบ  

 การทดสอบความเป็นพษิโดยใหห้นูเมา้สก์นิสว่นราก หรอืฉีดสาร
สกดัไมร่ะบชุนดิตวัทําละลายเขา้ใตผ้วิหนัง ในขนาด 10 ก./กก. นําหนัก
ตวั ไมพ่บความเป็นพษิ 

  

          การทดลองในสตัวเ์ป็นขอ้มลูเบอืงตน้ทมีปีระโยชนเ์พอืการทํา
วจัิยตอ่ยอดไป ยงัการทดลองในมนุษย ์ ซงึจะเห็นไดว้า่ ตวัทําละลายที
นักวจัิยใชใ้นการสกดัจะมทีงันํา และแอลกอฮอล ์ เพอืใหส้ะดวกตอ่การ
ป้อนสตัวท์ดลอง ซงึขอ้มลูขา้งตน้เป็นความรูท้จีะทําใหส้ามารถหาสว่น
สกดัทมีสีารสําคญัได ้ หากจะรับประทานใบ เนอืในฝัก หรอืดอกมะรมุ 
ซงึเราใชเ้ป็นอาหารมานานแลว้เพอืการรักษาโรค ก็อาจทําไดแ้ตอ่ยา่
หวงัผลมากนัก และไมค่วรรับประทานในปรมิาณมาก หรอืตดิตอ่กนันาน
เกนิไป ซงึอาจมกีารสะสมสารบางอยา่งและอาจเป็นพษิได ้ และจาก
รายงานความเป็นพษิในสตัวท์ดลอง ซงึพบวา่ทําใหเ้กดิการแทง้ ดงันัน
ควรระมัดระวงัการใชส้ว่นตา่งๆ ของมะรมุในสตรมีคีรรภ ์

รายละเอยีดทนํีาเสนอนเีป็นเพยีงสว่นหนงึท ีนํามาจากบทความ
เรอืง  
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