ื พิมพ์เกียวกับการใชมะรุ
้ มรักษาโรค
ระยะนีมีขา่ วในหน ้า หนังสอ
ั ท์เข ้ามา
ต่างๆ และพบกระทู ้ข่าวใน Internet มากมาย รวมทังมีโทรศพ
ถามทีสํานักงานข ้อมูลสมุนไพรอยูบ
่ อ
่ ยครัง ทางสํานักงานฯ จึงรวบรวม
ข ้อมูลการวิจัยทีจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้บริโภค และเป็ นแนวทางทีจะชว่ ย
ิ ใจใชผลิ
้ ตภัณฑ์มะรุมต่างๆ เพือดูแลสุขภาพ ป้ องกันหรือ
ในการตัดสน
รักษาโรค ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบพืชสด แห ้ง เป็ นแคปซูล หรือเป็ นสาร
สกัด
้
ในตํารา ยาพืนบ ้านใชใบมะรุ
มพอกแผลชว่ ยห ้ามเลือด ทําให ้นอน
หลับ เป็ นยาระบาย ขับปั สสาวะ และชว่ ยแก ้ไข ้ ใชส้ ว่ นดอกและผลเป็ น
ยาบํารุง ขับปั สสาวะ และแก ้ไข ้ ใชส้ ว่ นเมล็ดบดพอกแก ้ปวดตามข ้อ
และแก ้ไข ้
ึ ว่ นใหญ่เป็ นการวิจัย
ใน ภาพรวมของข ้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ซงส
ั ว์ทดลองพบว่า มะรุมมีฤทธิ ทีน่าสนใจมากมาย
ในระดับเซลล์และสต
่ ฤทธิลดความดันโลหิต ต ้านการเกิดเนืองอก ต ้านมะเร็ง ลดระดับ
เชน
คอเลสเตอรอล ต ้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ป้ องกันตับอักเสบ
ั ต ้านเชอแบคที
ื
ต ้านออกซเิ ดชน
เรีย ลดระดับนํ าตาล และฤทธิต ้านการ
อักเสบ
ึ ษาในคนเพียงชนเดี
ิ ยว โดยมีเพียงรายงานเกียวกับการ
มีการ ศก
้ Septillin ® ซงเป็
ึ น ผลิตภัณฑ์ทมี
ใชยา
ี สารสกัดจากพืช 6 ชนิด ได ้แก่
มะรุม บอระเพ็ด จิตรลดา มะขามป้ อม ชะเอมเทศ Balsamodendron
mukul (พืชอินเดีย) และเปลือกหอยสงั ข์ โดยพบว่า Septillin ® ให ้

ึ ปัญหาเกียวกับการติดเชอในระบบทาง
ื
ผลดีทางคลินก
ิ ในเด็กซงมี
ื ผิวหนัง
หายใจสว่ นบน และการติดเชอที

เดิน

ั ว์ทดลองมีโดยย่อดังนี
สําหรับงานวิจัยทีน่าสนใจ ในสต
ฤทธิลดความด ัน โลหิต
สารสกัด นํ าและเอทานอลของใบมะรุม สารสกัดเอทานอลของ
ผลและฝั ก สารในกลุม
่ glycosides ใน สารสกัดเมทานอลของฝั กแห ้ง
และเมล็ด แสดงฤทธิลดความดันโลหิตในสุนัขและหนูแรท
ฤทธิต้านการเกิด เนืองอกและฤทธิต้านมะเร็ง
สาร สําคัญในกลุม
่ thiocarbamate จากใบ สารสกัดเอทานอล
ของเมล็ด แสดงฤทธิทังยับยังการเจริญเติบโต และทําลายเซลล์มะเร็ง
เมือป้ อนสารสกัดของผลและฝั ก ขนาด 5 มก./กก. นํ าหนักตัว มีผลลด
์ เป็
จํานวนหนูเม ้าสท
ี นมะเร็งผิวหนังได ้
ฤทธิลดระด ับคอเล สเตอรอล
สารสกัดนํ าของสว่ นใบ มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลและลดการ
ึ
เกิด plaque ในหลอดเลือดของหนูแรทและกระต่ายซงได
้รับอาหาร
ชนิดทีมีไขมันสูง การทดสอบโดยให ้กระต่ายทีมีระดับคอเลสเตอรอลสูง
และกระต่ายปกติ โดยให ้กินผลมะรุมขนาด 200 มก./กก. นํ าหนักตัว ต่อ
วัน นาน 120 วัน เปรียบเทียบกับยาลดไขมันโลวาสแตทิน 6 มก./กก.
นํ าหนักตัว
ต่อวัน
และให ้อาหารไขมันมาก
พบว่ามีผลลดระดับ
คอเลสเตอรอล, phospholipids, triglycerides, low density
lipoprotein (LDL), very low density lipoprotein (VLDL), อัตราสว่ น
ระหว่างคอเลสเตอรอลและ phospholipids และ atherogenic index
ในกระต่ายกลุม
่ แรกได ้
ฤทธิต้านการเกิด แผลในกระเพาะอาหาร

สารสกัด เมทานอลของใบ และสารสกัดเมทานอลจากสว่ นดอก
ึ ก
สามารถยับยังการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรท
ซงถู
เหนียวนํ าโดยแอสไพรินได ้ ในขณะทีสารสกัดนํ าจากใบมีผลป้ องกันการ
เกิดแผลในกระเพาะอาหารด ้วย
ฤทธิป้องก ันต ับ อ ักเสบ
สารสกัด 80% เอ ทานอลจากใบ สารสกัดนํ าและสารสกัดเอทา
นอลจากดอก
มีฤทธิป้ องกันการทําลายเซลล์ตบ
ั หนูแรททีได ้รับ
acetaminophen (ยาพาราเซตามอล) และสารสกัดนํ าจากสว่ นราก
แสดงฤทธิป้ องกันการทําลายเซลล์ตบ
ั หนูแรทจากการ เหนียวนํ าโดยยา
ิ
ไรแฟมพิซน
ั
ฤทธิต้าน ออกซเิ ดชน
สารสกัด นํ า สารสกัด 80% เมทานอล และสารสกัด 70% เอ ทา
นอลจากสว่ นใบ ผงแห ้งบดหยาบและสารสกัดนํ าจากเมล็ด และสารใน
กลุม
่ phenol จาก สว่ นราก สามารถต ้านและกําจัดอนุมล
ู อิสระได ้
ื แบคทีเรีย
ฤทธิต้านเชอ
นํ า คันสดของใบ สารประกอบคล ้าย pterygospermin ของดอก
สารสกัดอะซโี ตนและสารสกัดเอทานอลจากเมล็ด สารสกัดนํ าจากเมล็ด
นํ าคันจากเปลือกต ้น
สารสกัดเอทานอลของเปลือกราก
และสาร
ื
athomin
จากเปลือกราก
มีฤทธิยับยังการเจริญเติบโตของเชอ
้
แบคทีเรียได ้หลายชนิด นอกจากนียังมีการใชสารสกั
ดนํ ามันจากเมล็ด
ื
ึ ฤทธิยับยังการเจริญเติบโตของเชอแบคที
เรียเป็ นผลิตภัณฑ์สําหรับ
ซงมี
้ ้ดีกบ
ใช ้ กับตา โดยพบว่าใชได
ั pyodermia ในหนูเมาส ์ ทีมีสาเหตุมา
จาก Staphylococcus aureus
ฤทธิลดระด ับ นําตาล
ผงใบ แห ้ง สารสกัด 95% เอทานอล และเถ ้าจากเปลือกต ้น มีผล
ลดระดับนํ าตาลในเลือดของหนูแรทปกติ และหนูทเป็
ี นเบาหวาน สว่ น
สารสกัดเมทานอลจากเปลือกรากแสดงฤทธิลดระดับนํ าตาลในหนูเม ้าส ์

ฤทธิต้านการ อ ักเสบ
ชาชง นํ าร ้อน และสารสกัดเมทานอลจากราก มีฤทธิยับยังอาการ
์ ถู
บวมทีอุ ้งเท ้าหลังของหนูแรทและหนูเม ้าสท
ี กเหนียว
นํ าด ้วยคารา
จีแนน ในขณะทีเมล็ดแก่สเี ขียว สารสกัดเอทานอลจากเมล็ดแห ้ง และ
สารสกัดเอทานอลจากเมล็ด มีผลลดการอักเสบของทางเดินหายใจใน
ึ นยันถึงการใชมะรุ
้ มในทางพืนบ ้านเพือบําบัดอาการ
หนูตะเภา
ซงยื
่ หอบหืด สารสกัดเอทานอลจากเมล็ด สามารถ
ผิดปกติจากภูมแ
ิ พ ้ เชน
ลดการบวมของอุ ้งเท ้าบริเวณข ้อของหนูแรท และพบว่าสารสกัดมะรุมมี
ผลลด oxidative stress ในสว่ นทีเกียวข ้องกับฤทธิต ้านการอักเสบด ้วย

ความ เป็นพิษ
มีการ
ั ว์ทดลองว่า
สต

รายงานความเป็ นพิษของมะรุมในระดับเซลล์และใน

สารสําคัญ 4(alpha-L-rhamnosyloxy) phenylacetonitrile จาก
เมล็ด แสดงความเป็ นพิษต่อเซลล์ใน Micronucleus test
สารสกัดนํ าจากใบ หรือ 90% เอ ทานอล ในขนาด 175 มก./กก.
ของนํ าหนักแห ้ง เมือป้ อนให ้หนูแรททีมีการผสมพันธุ์ สามารถทําให ้เกิด
การแท ้งได ้
สารสกัดนํ าของรากขนาด 200 มก./กก.นํ าหนักตัว เมือให ้กับหนู
แรท จะเหนียวนํ าให ้เกิดทารกฝ่ อ (foetal resorption) ในการตังครรภ์
ระยะสุดท ้าย
สารสกัดเมล็ดด ้วย 0.5 M borate buffer มีผลทําให ้เม็ดเลือด
แดงของกระต่ายรวมตัวกัน
เมือให ้หนูแรทกินผงของเมล็ดดิบทีแก่ของมะรุม
โดยไม่จํากัด
จํานวนเป็ นเวลา 5 วัน พบว่าทําให ้ความอยากอาหาร การเจริญเติบโต
้
และการใชโปรตี
นลดลง ขนาดของกระเพาะอาหาร ลําไส ้ ตับ ตับอ่อน
ไต หัวใจ และปอดใหญ่ขน
ึ ในขณะทีต่อมไทมัส และม ้ามมีลักษณะฝ่ อ

ลง
สว่ นประกอบ

โดยเปรียบเทียบกับหนูกลุม
่ ทีได ้รับอาหารทีมีไข่ขาวเป็ น

์ น
การทดสอบความเป็ นพิษโดยให ้หนูเม ้าสก
ิ สว่ นราก หรือฉีดสาร
สกัดไม่ระบุชนิดตัวทําละลายเข ้าใต ้ผิวหนัง ในขนาด 10 ก./กก. นํ าหนัก
ตัว ไม่พบความเป็ นพิษ
ั ว์เป็ นข ้อมูลเบืองต ้นทีมีประโยชน์เพือการทํา
การทดลองในสต
ึ
วิจัยต่อยอดไป ยังการทดลองในมนุษย์ ซงจะเห็
นได ้ว่า ตัวทําละลายที
้
นักวิจัยใชในการสกั
ดจะมีทงนํ
ั า และแอลกอฮอล์ เพือให ้สะดวกต่อการ
ั ว์ทดลอง ซงข
ึ ้อมูลข ้างต ้นเป็ นความรู ้ทีจะทําให ้สามารถหาสว่ น
ป้ อนสต
สกัดทีมีสารสําคัญได ้ หากจะรับประทานใบ เนือในฝั ก หรือดอกมะรุม
ึ
้ นอาหารมานานแล ้วเพือการรักษาโรค
ซงเราใช
เป็
ก็อาจทําได ้แต่อย่า
หวังผลมากนัก และไม่ควรรับประทานในปริมาณมาก หรือติดต่อกันนาน
ึ
เกินไป ซงอาจมี
การสะสมสารบางอย่างและอาจเป็ นพิษได ้ และจาก
ั ว์ทดลอง ซงพบว่
ึ
รายงานความเป็ นพิษในสต
าทําให ้เกิดการแท ้ง ดังนัน
ควรระมัดระวังการใชส้ ว่ นต่างๆ ของมะรุมในสตรีมค
ี รรภ์
รายละเอียดทีนํ าเสนอนีเป็ นเพียงสว่ นหนึงที นํ ามาจากบทความ
เรือง
“มะรุม: พืชสมุนไพรหลากประโยชน์”
ึ
โดยรองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศข
ุ ซงอยู
ใ่ นจุลสารข ้อมูลสมุนไพร
ฉบับ 26(4) ทีกําลังจะนํ ามาเผยแพร่สป
ู่ ระชาชนในเดือนกรกฎาคม
2552 หากต ้องการรายละเอียดเพิมเติม โปรดติดต่อสํานักงานข ้อมูล
ั ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือติดต่อโดยตรงที
สมุนไพร คณะเภสช
02-354-4327

