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  มะตูมเป็นสมุนไพรที่คนไทยคุ้นหูและคุ้นเคย เนื่องจากมีการน าไป แปรรูปเป็นเมนูขนมและเครื่องดื่ม
อย่างหลากหลายและสามารถหาซื้อได้ง่าย โดยเฉพาะผลมะตูมมีการน ามาท ามะตูมเชื่อม เค้กมะตูม วุ้นมะตูม 
หรือน้ ามะตูม ซึ่งเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ประชาชนนิยมดื่ม เนื่องจากเป็นสมุนไพร ที่รับประทานได้
ง่าย จึงมีการใช้มะตูมเป็นยารักษาอาการต่างๆ อย่างแพร่หลาย เช่น แก้ท้องเสีย ขับลม ช่วยระบาย เป็นต้น 
โดยส่วนใหญ่เรามักเห็นแต่การใช้ ส่วนผล หรือเนื้อผล เพ่ือน ามารับประทานเป็นอาหารหรือบรรเทาอาการ แต ่
ส่วนอื่นๆของมะตูม เช่น ใบ ราก เปลือกต้น ก็มีสรรพคุณทางยาด้วยเช่นกัน  
  โดยมะตูมมีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. อยู่ในวงศ์ Rutaceae มี
ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Bael หรือชื่อ อ่ืนๆว่า Bael fruit tree, Bengal quince, Bilak, Indian bael, Tree 
bael หรือชื่อภาษาไทยท้องถิ่นว่า กะทันตาเถร ตุ่มตัง ตูม พะโนงค์ มะปิน มะปีส่า เป็น ไม้ยืนต้น สูง 10-15 
เมตร ใบประกอบแบบนิ้วมือเรียงสลับ ใบย่อยรูปวงรีหรือรูป ไข่แกมใบหอกขอบใบหยักมน ดอกช่อออกที่ซอก
ใบและที่ปลายกิ่ง กลีบดอกด้าน นอกสีเขียวอ่อนด้านในสีนวล ใบและดอกกลิ่นหอม ผลเป็นผลสดเนื้อในสี
เหลืองม ีน้าเมือก(1)  
  ในส่วนต่างๆของมะตูมพบสารสาคัญหลายชนิด เช่น ใบ พบสาร Skimmianine, Aegeline, Lupeol, 
Cineol, Citral, Citronella, Cuminaldehyde ,Eugenol, Marmesinine เปลือกต้น พบ สาร 
Skimmianine, Fagarine , Marmin ผล พบสาร Marmelosin, Luvangetin, Aurapten, Psoralen, 
Marmelide, Tannin(2)  
  ในทางการแพทย์แผนไทยมีการใช้มะตูมเพ่ือการรักษามาตั้งแต่อดีต โดยมีสรรพคุณทางยา ตามส่วนที่
นามาใช้ เช่น ผลดิบ แห้ง แก้ท้องเสีย แก้บิด ผลสุก รสหวานเย็น เป็นยาระบาย ช่วยย่อยอาหาร บารุงไฟธาตุ 
แก้ลมในท้อง แก้มูกเลือด ผลอ่อน รส ฝาดร้อนปร่าขื่น บดเป็นผง ต้มกินแก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้
โรคกระเพาะอาหาร ท าให้เจริญอาหาร ขับลม บ ารุงก าลัง ผลแก่ รสฝาดหวาน ต้มดื่มแก้เสมหะและลม บ ารุง
ไฟธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ใบสด รสฝาด มัน คั้นน้ ากินแก้หลอดลมอักเสบ แก้บวม แก้หวัด แก้ผดผื่นคัน แก้ตา
บวม แก้ตาอักเสบ เปลือกรากและต้น รักษาไข้มาลาเรีย ขับลมในลาไส้ ราก รสฝาดซ่า ใช้เป็นยาแก้ปากเปื่อย 
ขับเสมหะ แก้พิษฝี พิษไข ้แก้สติเผลอ ขับน้าด ีขับลม(3)  
  ในเมือง West bank ประเทศปาเลสไตน์มีรายงานว่ามีการใช้มะตูมถึง 95% เพ่ือรักษาอาการท้องร่วง
(4) รวมทั้งในการรักษาแบบดั้งเดิมของประเทศอินเดียถือว่ามะตูมเป็นหนึ่งในสิบสมุนไพรที่สาคัญในการเป็นยา
รักษาโรค โดยเฉพาะโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหาร บิด ท้องร่วง 
เป็นต้น(5)  



  ด้านงานวิจัยในระดับสัตว์ทดลอง ในปี 2008 ได้มีการศึกษาโดยให้สารสกัดน้ าจากผลมะตูมปริมาณ 1 
มิลลิลิตร แก่หนูที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดอาการท้องร่วงด้วยน้ ามันละหุ่ง (Castor oil) แล้วสังเกตและบันทึกการ
ถ่ายอุจจาระทุกๆ 30 นาทีเป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดน้ าจากผลมะตูมสามารถลดความรุนแรงและ
ความถี่ในการถ่ายอุจจาระได้อย่างมีนัยสาคัญ แต่ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่ายามาตรฐาน Lomotil และ ในปี 
2012 ให้สารสกัดน้าจากใบมะตูมขนาด 200 มิลลิลิตร แก่หนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดอาการท้องร่วงด้วย
น้ามันละหุ่ง (Castor oil) และแมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium sulphate) จากการสังเกตปริมาณอุจจาระที่
ขับออกมา พบว่าสารสกัดน้ าจากใบมะตูม สามารถลดอาการท้องร่วงได้อย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเทียบกับยา
มาตรฐาน Loperamide 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว โดยที่สารสกัดน้ าจากผลมะตูมสามารถต้านการขับ
อุจจาระจากน้ ามันละหุ่งได ้54.7% และจากแมกนีเซียมซัลเฟตได้ 62.5% ในขณะที่ยามาตรฐานสามารถต้าน
ได ้88.6% และ 81.2% ตามลาดับ(6)  
  นอกจากนี้ในงานวิจัยยังมีการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันในหนูเพศเมีย 3 ตัว โดยให้สารสกัดน้ า
จากมะตูมปริมาณ 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสังเกตอาการวันที่ 2 และ 14 ได้ผลว่า ไม่พบอาการแสดง
ของการเกิดพิษใดๆ ไม่ก่อให้เกิดการตาย และไม่มีพฤติกรรมการกินอาหารหรือน้ าที่เปลี่ยนไปของหนู(7) และ
การศึกษาความเป็นพิษก่ึงเฉียบพลัน โดยให้สารสกัดน้ าและแอลกอฮอล์จากใบมะตูมในหนูเพศผู้และเพศเมีย ที่
ปริมาณ 50, 90 และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ าหนักตัว ทางหน้าท้องเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 14 วัน ไม่พบ
ผลข้างเคียง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักอวัยวะภายในอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม(8)  
  ดังนั้นการนามะตูมมาใช้เพ่ือรักษาอาการท้องร่วง จากหลักฐานระดับสูงสุดที่พบเป็นเพียงการวิจัยใน
หลอดทดลองหรือสัตว์ทดลอง คือระดับ 5 ระดับค าแนะน าจึงเท่ากับ D ซึ่งหมายถึงไม่ทราบว่ามีประสิทธิผล
หรือไม ่(ประเมินจากเกณฑ์ของ OCEBM 2011 ปรับปรุงโดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต)์ เนื่องจากไม่
สามารถสรุปได้ด้วยหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนการน ามาใช้รักษาตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยนั้น 
เนื่องจากไม่มีงานวิจัยทางคลินิกมาสนับสนุนการใช้ จึงควรมีการพิจารณาถึงภาวะผู้ป่วยและสมุฏฐานของโรค
ว่ามีความเหมาะสมในการใช้หรือไม่  
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