มะตูม...ลดน้ำตำลในเลือด
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สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลายท่านคงเคยดื่มนามะตูมแล้วบอกว่าชื่นใจ หอมอร่อยติดใจในรสชาติของนามะตูม นอกจากทานาดื่มแล้ว
ผลมะตูมยังสามารถมาทาเป็น ขนม เช่น เค้กมะตูม มะตูมเชื่อม ได้ด้วย แต่บางท่านอาจไม่ทราบว่ามะตูม
เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมาย ในตารายาไทย ราก ใบ และเปลือกของต้นมะตูม นิยมนามาต้มดื่มเป็น
ยาระบาย ลดไข้ หรือขับเสมหะ ส่วนผล ใช้บรรเทาอาการท้องร่วง ปวดท้อง รักษาเบาหวาน และแก้โรคบิด
ซึ่ ง ในบทความนี จะกล่ า วถึ ง การศึ ก ษาของผลมะตู ม ในการลดระดั บ น าตาลในเลื อ ดทั งการศึ ก ษาในคน
และในสัตว์ทดลอง
มะตูม มีชื ่อ วิท ยาศาสตร์ว ่า Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. อยู ่ใ นวงศ์ RUTACEAE
มะตูมเป็ น ไม้ยื น ต้น สู ง 10-15 ม. ใบประกอบแบบนิวมือ เรียงสลั บ ใบย่อยรูปวงรีห รือรูปไข่แกมใบหอก
กว้าง 2-7 ซม. ยาว 4-13 ซม. ขอบใบหยั กมน ดอกช่อ ออกที่ ซ อกใบและที่ปลายกิ่ง กลี บดอกด้า นนอก
สีเขียวอ่อน ด้านในสีนวล ใบและดอกมีกลิ่นหอม ผลเป็นผลสด เนือในสีเหลืองมีนาเมือก (1)
ส่ ว นที่น ามาใช้ คือ ใบ เปลื อกต้น และผล ซึ่งใบและผลมะตูมประกอบด้ว ยสารส าคัญที่ มีประโยชน์
แก่ร่างกาย ได้แก่ สารกลุ่ม phenolics, flavonoids, alkaloids, tannins, terpenoids, carotenoids และ
coumarins ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์ในกลุ่ม alkaloids ได้แก่ skimmianine, fagarine, aegelin, aegelinosides A
สารที่ อ อกฤทธิ์ ใ นกลุ่ ม coumarins ได้ แ ก่ aegeline, marmin, marmelosin, marmelide, marmesin
สารที่ อ อกฤทธิ์ ใ นกลุ่ ม terpenoids ได้ แ ก่ citral, D-limonene, α-pinene, β-pinene เป็ น ต้ น (2-4)
ส่วนเปลือกต้นมีสารกลุ่ม triterpenes ได้แก่ epilupeol และ lupenone นอกจากนีมีสารกลุ่ม coumarins
ได้แก่ marmin (3)
กำรศึกษำในสัตว์ทดลอง
ฤทธิ์ลดระดับน้ำตำลในเลือด
การศึ ก ษาในหนู แ รทที่ เ หนี่ ย วน าให้ เ ป็ น เบาหวานด้ ว ยการป้ อ นซู โ ครส ขนาด 2.5 ก./10 มล./กก.
นาหนักตัว และจากนันป้อนสารสกัดเอทานอลจากใบมะตูม ขนาด 250 และ 500 มก./กก.นาหนักตัว วันละ
2 ครัง นาน 28 วัน พบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบมะตูมสามารถเพิ่มความสามารถในการหลั่งอินซูลิน ลดการ
ดูดซึมของกลูโคส โดยไปลดการทางานของเอนไซม์ α-amylase มีผลทาให้ระดับนาตาลในเลือดลดลง (5)
เมื่อป้อนสารสกัด aegeline จากใบมะตูม ขนาด 100 มก./กก.นน.ตัว ในหนูแรทเพศผู้ จากนัน 30 นาที
ฉีดซูโครส ขนาด 2.5 ก./กก.นาหนักตัว เข้าช่องท้องหนู และทาการเจาะดูระดับนาตาลในเลือดเป็นระยะ
จนครบ 24 ชม. โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับอะไรเลย และกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาต้านเบาหวาน
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metformin พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัด aegeline จากใบมะตูม ระดับนาตาลในเลือดลดลง 12.9% ในชั่วโมง
ที่ 5 หลังการศึกษา และ 16.9% เมื่อครบ 24 ชม. ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยา metformin ระดับนาตาลในเลือด
ลดลง 23.5% ในชั่วโมงที่ 5 หลังการศึกษา และ 26.5% เมื่อครบ 24 ชม. จากการศึกษานีสรุปได้ว่า สารสกัด
aegeline จากใบมะตูมมีฤทธิ์ลดระดับนาตาลในเลือดได้ดีระดับหนึ่งแต่น้อยกว่ายาต้านเบาหวาน metformin
(6) ซึ่งจะสอดคล้องกับการศึกษาของ Gandhi และคณะพบว่า สารสกัดเมทานอลจากเปลือกต้นมะตูม ขนาด
200 และ 400 มก./กก.นาหนักตัว (ที่มีสาร aegelin 1.27% นน./นน.) นาน 30 วัน เมื่อทดสอบในหนูแรท
ที่เหนี่ ย วน าให้ เ ป็ น เบาหวานด้ว ยสาร streptozotocin พบว่า สารสกัดดังกล่ าวสามารถลดระดั บน าตาล
ในเลือดได้ 19.14% และ 47.32% ตามลาดับ (7)
เมื่อป้อนสารสกัดนาของผลมะตูมขนาด 125 และ 250 มก./กก.นาหนักตัว วันละ 2 ครัง ทางสายยาง
ให้อาหาร นาน 4 สัปดาห์ ให้กับหนูแรทที่เหนี่ยวนาให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin เปรียบเทียบกับ
ยาต้ า นเบาหวาน glibenclamide ขนาด 300 มคก./กก.น าหนั ก ตั ว วั น ละ 2 ครั ง พบว่ า หนู ที่ ไ ด้ รั บ
สารสกั ด น าจากผลมะตู ม ขนาด 125 และ 250 มก./กก.น าหนั ก ตั ว ระดั บ น าตาลในเลื อ ดลดลงจาก
260.6 ± 17.9 เป็น 198.2 ± 19.9 มก./ดล. และจาก 262.3 ± 20.1 เป็น 98.7 ± 8.3 มก./ดล. ตามลาดับ
ในขณะที่หนูที่ได้รับยา glibenclamide ขนาด 300 มคก./กก.นาหนักตัว ระดับนาตาลในเลือดลดลงจาก
270.6 ± 19.3 เป็น 129.0 ± 8.2 มก./ดล. ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สารสกัดนาจากผลมะตูม
สามารถลดระดับนาตาลในเลือดของหนูแรทได้ และสารสกัดจากผลมะตูมขนาด 250 มก./กก.นาหนักตัว
สามารถลดระดับนาตาลในเลือดได้ดีกว่ายาต้านเบาหวานแผนปัจจุบัน glibenclamide ด้วย (8)
เมื่ อ ป้ อ นสารสกั ด น าจากผลมะตู ม ให้ กั บ หนู แ รทขนาด 200, 400 และ 600 มก./กก.น าหนั ก ตั ว
นาน 42 วัน ให้ กับ หนู แรทที่เหนี่ย วน าให้ เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin เปรียบเทียบกับยาต้าน
เบาหวาน glibenclamide ขนาด 5 มก./กก.นาหนักตัว พบว่าสารสกัดนาของผลมะตูมขนาด 400 และ 600
มก./กก.นาหนักตัว สามารถลดระดับนาตาลในเลือดของหนูแรทได้ 18.5% และ 21.8% ใน 1 ชม. แรก และ
ยั ง คงลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง 3 ชม. หลั ง การศึ ก ษาตามล าดั บ แต่ ยั ง ไม่ ดี เ ท่ า กั บ ยาแผนปั จ จุ บั น
glibenclamide นอกจากนียังพบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดนาจากผลมะตูมระดับอินซูลินในเลือดเพิ่มมากขึน
ถึง 10 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับอะไรเลย และมีผลลด hemoglobin A1c (ค่าเฉลี่ ย
นาตาลสะสมในกระแสเลือด) ด้วย จากการศึกษาในครังนีสรุปได้ว่า สารสกัดนาจากผลมะตูมสามารถลดระดับ
นาตาล เพิ่มระดับอินซูลิน และลด hemoglobin A1c ในเลือดของหนูแรท (9) การศึกษาของ Mudi และคณะ
พบว่า เมื่อป้อนสารสกัดนาจากใบและผลมะตูมให้กับหนูแรทขนาด 450 มก./กก.นาหนักตัว/วัน นาน 21 วัน
ให้ กั บ หนู แ รทที่ เ หนี่ ย วน าให้ เ ป็ น เบาหวานด้ ว ยสาร streptozotocin มี ผ ลลดระดั บ น าตาลในเลื อ ดจาก
7.04 ± 1.0 เป็น 6.06 ± 0.92 และจาก 7.04 ± 0.97 เป็น 5.87 ± 0.93 มิลลิโมล/ล. ตามลาดับ นอกจากนี
ยั งมีผ ลให้ ภ าวะดือต่ออิน ซูลิ น ดี ขึน (insulin resistance) จาก 4.22 ± 1.68 เป็น 2.05 ± 0.90 และจาก
3.69 ± 1.79 เป็น 1.69 ± 1.61 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษา จากการศึกษาในครังนี
สรุปได้ว่า สารสกัดนาจากใบและผลมะตูมสามารถลดระดับนาตาลในเลือด และทาให้ภาวะดือต่ออินซูลินดีขึน (10)
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กำรทดสอบควำมเป็นพิษ
กำรศึกษำควำมเป็นพิษแบบเฉียบพลัน
เมื่อฉีดสารสกัดใบมะตูมด้วยเอทานอล เมทานอล และนา ให้หนูแรท เข้าทางช่องท้อง พบว่าขนาดที่ทาให้
หนูตายเป็นจานวนครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่าเท่ากับ 1,660, 1,318, 1,549 มก./กก.นาหนักตัว ตามลาดับ (11)
เมื่อป้อนสารสกัดนาของผลมะตูมครังเดียว ให้กับหนูแรทขนาด 500, 1,000 และ 2,000 มก./กก.นาหนักตัว
พบว่าไม่มีหนูตาย (9)
กำรศึกษำควำมเป็นพิษแบบกึ่งเฉียบพลัน
เมื่ อ ฉี ด สารสกั ด ใบมะตู ม ด้ ว ยเอทานอล เมทานอล และน า ให้ ห นู แ รท เข้ า ทางช่ อ งท้ อ ง ขนาด
100 มก./กก.นาหนักตัว นาน 14 วัน ไม่พบความผิดปกติใดๆ เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ไม่มีความ
ผิดปกติต่อนาหนักร่างกาย (11) เมื่อป้อนสารสกัดนาจากผลมะตูมให้กับหนูแรทขนาด 500, 1,000 และ 2,000
มก./กก.น าหนั ก ตั ว นาน 42 วั น ไม่ พ บความผิ ด ปกติ ใ ดๆ และค่ า ชี ว เคมี ใ นเลื อ ดของตั บ (alanine
aminotransferase (ALT), aspartate transaminase (AST)) และไต (creatinine, urea) ไม่สู งขึนระหว่าง
ทาการศึกษา จึงสรุปได้ว่าสารสกัดนาจากผลมะตูมค่อนข้างปลอดภัย (9)
จากการศึกษาทังหมดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลอง
แต่จ ะเห็ น ได้ว่าสารสกัดน าจากใบ เปลื อกต้น และผลมะตูม มีฤทธิ์ล ดระดับนาตาลในเลื อดได้ค่อนข้ า งดี
ใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้ลดนาตาลในเลือด และจากการศึกษาความเป็นพิษ พบว่า มีความปลอดภัย
ค่อนข้างสูง ซึ่งหากมีการศึกษาต่อเนื่องทางคลินิกเพิ่มเติม สารสกัดนาจากใบและผลมะตูมน่าจะมีศักยภาพ
ในการรั ก ษาโรคเบาหวานได้ อย่ า งไรก็ ต ามการรั ก ษาหรื อ ป้ อ งกั น โรคเบาหวานก็ ต้ อ งควบคู่ ไ ปกั บ
การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป
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