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1. เพื่อใหผูอานมีความรูเกี่ยวกับผลมะตูมในดานประโยชนทางยาและการควบคุมคุณภาพ
2. เพื่อใหผูอานมีความรูเกี่ยวกับผลมะตูมในดานการควบคุมคุณภาพ
บทนำ

ผลมะตูม (Bael fruit) ไดจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Aegle marmelos (L.) Corrêa อยูในวงศ
Rutaceae มีสรรพคุณบำรุงธาตุ แกธาตุพิการ แกทองเสีย แกบิด แกขับลม บำรุงไฟธาตุ บำรุงกำลัง ผลมะตูม
เปนสวนประกอบในตำรับยาไทย และมีการวิจัยทางพรีคลินิกพบวา ผลมะตูมมีฤทธิ์ตานจุลชีพที่กอใหเกิด
อาการทองเสีย ฤทธิ์ลดการอักเสบ ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา มีขอกำหนดคุณภาพ
ของผลมะตูมบรรจุใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2019 เพื่อเปนแนวทางในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
ชนิดนี้
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ผลมะตูม ไดจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Aegle marmelos (L.) Corrêa อยูในวงศ Rutaceae ชื่อ
สามัญวา Bael fruit ชื่ออื่นๆ ไดแก Bengal Quince fruit, golden apple fruit, Indian Bael fruit, Indian
Quince fruit ชื ่ อ ท อ งถิ ่ น ของมะตู ม ได แ ก กะทั น ตาเถร ตุ  ม ตั ง ตู ม (ป ต ตานี ) พะโนงค (เขมร) มะป น
(ภาคเหนือ) มะปสา (กะเหรี่ยง แมฮองสอน) 1, 2 ในประเทศไทยพบมะตูม 3 สายพันธุ (cultivars) ไดแก มะตูม
ไข มะตูมบานหรือมะตูมควาย และมะตูมนิ่ม ที่มักพบวางขายทั่วไปในทองตลาดจะเปนมะตูมบานหรือมะตูม
ควาย 3
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
มะตูมเปนไมยืนตน ผลัดใบ สูง 6-12 เมตร มีหนามยาวแข็งเปนหนามเดี่ยวหรือหนามคูอยูตามโคนตน
และกิ่งกาน ใบเปนใบประกอบมี 3 ใบยอย ออกแบบเรียงสลับ ใบยอยรูปรีหรือรูปไขแกมรูปใบหอก ใบกลาง
กวาง 2-7 เซนติเมตร ยาว 4-13 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ขอบใบหยัก ใบขางรูปรางคลายใบกลางแต
ขนาดเล็กกวาออกเรียงตรงขาม เมื่อสองดูจะเห็นจุดโปรงแสงกระจายอยูทั่วใบ ดอกออกเปนกระจุกมี 2-3 ดอก
หรือเปนชอแบบ raceme ออกตามกิ่งหรือซอกใบ ยาว 4-5 เซนติเมตร ดอกสมบูรณเพศ มีกลิ่นหอม กลีบ
เลี้ยง 4 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปนแฉกสามเหลี่ยม กวางและยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร กลีบดอก
4 กลีบ รูปไขกลับแกมรูปขอบขนาน กวางประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตร สีขาวอมเขียว
เกสรตัวผูสีขาว มีจำนวนมาก กานชูอับเรณูรูปลิ่มแคป อับเรณูรูปใบหอกแคบ มีขน รังไขเหนือวงกลีบ เกลี้ยง
มีหลายชอง แตละชองมีออวุลหลายเมล็ดเรียงเปน 2 แถว ผลคอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 8-10 เซนติเมตร
ผิวเรียบแข็ง เนื้อผลมีลักษณะเหนียว ภายในแบงออกเปน 8-20 ชอง มีเมล็ด 6-10 เมล็ด เมล็ดรูปขอบขนาน
แบน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนออนนุมปกคลุม อยูในชองมีสารเมือกลอมรอบ เยื่อหุมเมล็ดสีขาว 2
ลักษณะเครื่องยา
เปนชิ้นสวนของผลหั่นตามขวาง แหงและแข็ง รูปรางคอนขางกลม มักโคงงอ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 310 เซนติเมตร ขอบเปนเปลือกแข็งสีน้ำตาลออน หนา 0.5-1 เซนติเมตร เนื้อในหดตัวและบางกวาขอบ สีสมอม
น้ำตาลถึงสีน้ำตาลแดง มีชองรูปไขขนาดตางๆ 8-20 ชอง เรียงเปนวง ภายในกลวง อาจมีเมล็ดหรือชิ้นสวนของ
เมล็ดและเมือกที่แข็งตัวแลวติดอยู ใกลจุดศูนยกลางเปนตุมนูนทั้ง 2 ดาน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสขมเฝอน 2 ดัง
รูปที่ 1.

รูปที่ 1. เครื่องยาผลมะตูม
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องคประกอบทางเคมี 3
ผลมะตูมมีองคประกอบทางเคมีเปนสารกลุม coumarins, alkaloids, flavonoids, tannins,
volatile compounds, gum เปนตน สาร coumarins ชนิดสำคัญ ไดแก imperatorin (หรือ
marmelosin), psoralen
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รูปที่ 2. โครงสรางทางเคมีของสาร imperatorin
ประโยชนทางยา
ตำราสรรพคุณยาไทย มะตูมมีสรรพคุณบำรุงธาตุ แกธาตุพิการ แกทองเสีย แกบิด แกขับลม บำรุงไฟ
ธาตุ บำรุงกำลัง 2 ในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2562 (บัญชียาจากสมุนไพร) ผลมะตูมเปนสวนประกอบใน
ตำรับยาตรีเกสรมาศ ซึ่งอยูในกลุมยาบำรุงธาตุปรับธาตุ โดยในตำรับยา 90 กรัม ประกอบดวย เปลือกฝนตน
เกสรบัวหลวง และผลมะตูมออน อยางละ 30 กรัม มีขอบงใชในการแกอาการออนเพลีย ปรับธาตุในผูปวยที่
เพิ่งฟนจากการเจ็บปวย เชน ไข ทองเสีย ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ 1 กรัม ชงน้ำรอน 120-200
มิลลิลิตร ดื่มขณะยายังอุน วันละ 4 ครั้ง กอนอาหาร 3 มื้อ และกอนนอน ขอควรระวังในการใช คือ ไมควร
ทานติดตอกันเกิน 1 เดือน หากใชเกินขนาดที่แนะนำอาจเกิดอาการทองผูก และควรระวังการใชยาในผูแพ
ละอองเกสรดอกไม 4 นอกจากนี้ ผลมะตูมยังเปนสวนประกอบในพิกัดยาตรีผลสมุฏฐาน ซึ่งประกอบดวย ผล
ของสมุนไพร 3 ชนิด ไดแก มะตูม ยอ และผักชีลา มีสรรพคุณแกสมุฏฐานแหงตรีโทษ ขับลมตางๆ แกโรคไต
พิการ
การวิจัยพรีคลินิก พบวา ผลมะตูมมีฤทธิ์
- ฤทธิ์ตานทองเสีย โดยออกฤทธิ์ดีตอเชื้อ Shigella boydii, S. sonnei, S. flexneri และออกฤทธิ์
ปานกลางตอเชื้อ S. dysenteriae
- ฤทธิ์ตานการอักเสบ ใน Sprague Dawley rat ที่ถูกเหนี่ยวนำใหเกิดการอักเสบโดยการฉีดคารา
จีแนนเขาที่อุงเทา
- ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน สารสกัดน้ำจากผลมะตูมมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันเมื่อทดสอบดวยวิธี DPPH
radical scavenging
- ฤทธิ์ตานเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย โดยมีฤทธิ์ตาน Aspergillus niger, A. fumigatus, Candida
albicans และ Staphylococcus aureus ดวยคา MIC เทากับ 19.5, 39, 625 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และ
1.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลำดับ 5
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พิษวิทยา 5
การศึกษาความเปนพิษ พบวา สารสกัดจากผลมะตูม ขนาด 550 และ 1,250 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
น้ำหนักตัว ไมกอใหเกิดพิษเฉียบพลัน (acute toxicity) ใน Swiss albino mice และไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือทางสรีรวิทยาภายในระยะเวลา 14 วัน ที่ทำการศึกษา LD50 ของสารสกัดผลมะตูมมีคามากกวา
1,250 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ำหนักตัว
การควบคุมคุณภาพ 3
ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2562 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2019) กำหนดเกณฑ
คุณภาพของผลมะตูมไวดังนี้
1. การตรวจเอกลักษณทางเคมี
- สารสกัดเอทานอลจากผลมะตูมจะเรืองแสงสีฟา เมื่อสองดูภายใตแสงอัลตราไวโอเลต ที่ความ
ยาวคลื่น 366 นาโนเมตร
- สารสกัดเอทานอลจะเปลี่ยนเปนสีแดงอมชมพู เมื่อทำปฏิกิริยากับ sulfuric acid
- สารสกัดเอทานอลเปนสีเขียว เมื่อทำปฏิกิริยากับสารละลาย 1% ferric chloride
- วิธีรงคเลขผิวบาง (Thin layer chromatography) พบสาร imperatorin
2. ปริมาณสิ่งแปลกปลอม (foreign matter) ไมเกิน 2.0% โดยน้ำหนัก
3. ปริมาณความชื้น (loss on drying) ไมเกิน 9.0% โดยน้ำหนัก
4. ปริมาณเถารวม (total ash) ไมเกิน 4.0% โดยน้ำหนัก
5. ปริมาณสารสกัดที่ละลายในน้ำ (water extractive) ไมนอยกวา 40.0% โดยน้ำหนัก
6. ปริมาณสารสกัดที่ละลายในเอทานอล (ethanol extractive) ไมนอยกวา 10.0 % โดยน้ำหนัก
7. ปริมาณสาร imperatorin ไมนอยกวา 0.1% โดยน้ำหนัก เมื่อวิเคราะหดวยวิธี liquid
chromatography
บรรณานุกรม

1. เต็ม สมิตินันท. ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร-ชื่อพื้นเมือง). กรุงเทพฯ: บริษัท ประชาชน จำกัด; 2523. หนา 8.
2. คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอางอิงยาสมุนไพรไทย ไนคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย. ตำราอางอิงยา
สมุนไพรไทย เลม 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา.
พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพ: บริษัท อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน); 2558. 360 หนา.
3. Department of Medical Sciences. Thai Herbal Pharmacopoeia 2019 Volume 1. 1st ed. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand., Ltd.; 2019. 422 pp.
4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ. บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 136ม ตอนพิเศษ 95ง. (17
เมษายน 2562).
5. Sekar DK, Kumar G, Karthik L, Bhaskara Rao VB. A review on pharmacological and phytochemical properties of Aegle
marmelos (L.) Corr. Serr. (Rutaceae). Asian J Pl Sci Res. 2011. 1(2): 8-17.

4

