"มะรุม" มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Moringa oleifera Lam. วงศ Moringaceae เปนพืชกําเนิดแถบใตเชิงเขา
หิมาลัย เปนไมยืนตนขนาดกลางที่ถูกปลูกไวในบริเวณบานไทยมาแตโบราณ กินไดหลายสวน ทั้งยอด ดอก
และฝกเขียว แตใครๆ ก็นิยมกินฝกมากกวาสวนอื่นๆ ตนมะรุมพบไดทุกภาคในประเทศไทย ทางอีสานเรียก
“ผักอีฮุม หรือผักอีฮึม” ภาคเหนือเรียก “มะคอมกอน” ชาวกะเหรีย
่ งแถบกาญจนบุรีเรียก “กาแนงเดิง” สวน
ชานฉานแถบแมฮองสอนเรียก “ผักเนื้อไก” เปนตน
ผูเฒาผูแกนย
ิ มกินมะรุมในชวงตนหนาวเพราะเปนฤดูกาลของฝกมะรุม หาไดงาย รสชาติอรอยเพราะสดเต็มที่
มีขายตามตลาดในชวงฤดูกาล คนที่ปลูกมะรุมไวในบานเทานั้นจึงจะมีโอกาสลิ้มรสยอดมะรุม ใบออน ชอดอก
และฝกออน ชอดอกนําไปดองเก็บไวกินกับน้ําพริก ยอดมะรุม ใบออน ชอดอก และฝกออนนํามาลวกหรือตท
ใหสุก จิม
้ กับน้ําพริกปลารา น้าํ พริกแจวบอง กินแนมกับลาบ กอย แจวไดทก
ุ อยาง หรือจะใชยอดออน ชอดอก
ทําแกงสมหรือแกงออมก็ได
สวนอื่นๆ ของโลกจะใชใบมะรุมประกอบอาหารเชนเดียวกับการใชผักขมฝรัง่ หรือปรุงเปนซอสขนราดขาวหรือ
อาหารแปงอื่นๆ นอกจากนี้ ใชใบตากแหงปนเก็บไวไดนานโรยอาหาร เชนเดียวกับทีภ
่ ูมป
ิ ญญาอีสานจังหวัด
สกลนครใชใบมะรุมแหงปรุงเขาเครื่อง “ผงนัว” กับสมุนไพรอื่นไวแตงรสอาหารมาแตโบราณ สวนฝกออนปรุง
อาหารเหมือนถัว่ แขก
คุณคาทางอาหารของมะรุม
มะรุมเปนพืชมหัศจรรย มีคุณคาทางโภชนาการสูงสุด กลาวถึงในคัมภีรใบเบิ้ลวาเปนพืชที่รักษาทุกโรค
ใบมะรุมมีโปรตีนสูงกวานมสด 2 เทา การกินใบมะรุมตามชนบทของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศโลกที่ 3
เปนการเพิ่มโปรตีนคุณภาพสูงราคาถูกใหกับอาหารพื้นบาน
นอกจากนี้ มะรุมมีธาตุอาหารปริมาณสูงเปนพิเศษทีช
่ วยปองกันโรค นั่นคือ
วิตามินเอ
วิตามินซี
แคลเซียม
โพแทสเซียม
ใยอาหารและพลังงาน
น้ํามันสกัดจากเมล็ดมะรุม

บํารุงสายตามีมากกวาแครอต 3 เทา
ชวยปองกันหวัด 7 เทาของสม
บํารุงกระดูกเกิน 3 เทาของนมสด
บํารุงสมองและระบบประสาท 3 เทาของกลวย
ไมสูงมากเหมาะกับผูท
 ี่ควบคุมน้ําหนักอีกดวย
มีองคประกอบคลายน้าํ มันมะกอกดีตอสุขภาพอยางยิ่ง

จากอาหารมาเปนผลิตภัณฑสุขภาพ
ปจจุบันชาวญี่ปน
ุ ผลิตชาใบมะรุมออกจําหนายผลิตภัณฑระบุวา ใชแกไขปญหาโรคปากนกกระจอก หอบหืด
อาการปวดหูและปวดศรีษะ ชวยบํารุงสายตา ระบบทางเดินอาหาร และชวยระบายกาก
ประเทศอินเดีย หญิงตั้งครรภจะกินใบมะรุมเพื่อเสริมธาตุเหล็ก แตที่ประเทศที่ฟล
 ิปปนสและบอสวานาหญิงที่
เลี้ยงลูกดวยนมจะกินแกงจืดใบมะรุม (ภาษาฟลิปปนส เรียก “มาลังเก”) เพื่อประสะน้ํานมและเพิ่มแคลเซียม
ใหกับน้ํานมแมเหมือนกับคนไทย

ประโยชนของมะรุม
1.ใชรักษาโรคขาดอาหารในเด็กแรกเกิดถึง 10 ขวบ และลดสถิติการเสียชีวต
ิ พิการ และตาบอด
ไดเปนอยางดี
2.ใชรักษาผูปวยเปนโรคเบาหวานใหอยูใ นภาวะควบคุมได
3.รักษาโรคความดันโลหิตสูง
4.ชวยเพิ่มและเสริมสรางภูมค
ิ ุมกันใหแกรางกาย ทานผลิตผลจากมะรุมในระหวางตั้งครรภ เด็กที่เกิด
มาจะไมตด
ิ เชื้อHIV นอกจากนี้ถารับประทานอยางนอยอาทิตยละ 3 ครั้งยังชวยใหคนทั่วๆไป
สามารถสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง
5.ชวยรักษาผูปว ยโรคเอดสใหอยูในภาวะควบคุมได การรักษาโรคเอดสที่ประสพผลสําเร็จในกลุม
ประเทศแอฟริกา
6.ถารับประทานสม่ําเสมอจะชวยปองกันไมใหเปนโรคมะเร็ง แตถาหากเปนก็จะชวยใหการรักษาพยาบาล
งายขึ้น ในบางกรณีสามารถหยุดการเจริญเติบโตของโรครายได ถาใชควบคูไปกับยาแพทยแผนปจจุบัน
หากผูปวยดวยโรคมะเร็งไดรับการรักษาดวยรังสี การดื่มน้ํามะรุมจะชวยใหการแพรังสีฟนตัวเร็วขึ้นและ
มีรางกายที่แข็งแรง
7.ชวยรักษาโรคไขขออักเสบ โรคเกาท โรคกระดูกอักเสบ โรคมะเร็งในกระดูก โรครูมาติซั่ม
8.รักษาโรคตาเกือบทุกชนิด เชน โรคตามืดตามัวเพราะขาดสารอาหารที่จาํ เปน โรคตาตอ เปนตน
หากรับประทานสม่ําเสมอ จะทําใหตามีสุขภาพที่สมบูรณ
9.รักษาโรคลําไสอักเสบ โรคเกี่ยวกับทอง ทองเสีย ทองผูก โรคพยาธิในลําไส

10.รักษาปอดใหแข็งแรง รักษาโรคทางเดินของลมหายใจ และโรคปอดอักเสบ
11.เปนยาปฏิชวี นะ
น้ํามันมะรุม
สรรพคุณ..ใชหยอดจมูกรักษาโรคภูมิแพ ไซนัสโรคทางเดินหายใจ ใชหยอดหูฆาและปองกันพยาธิในหู รักษา
อาการเยื่อบุหูอก
ั เสบ รักษาโรคหูน้ําหนวก ใชทาผิวหนังรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราและเชือ
้ ไวรัส รักษาโรค
เริม งูสวัด รักษาและบํารุงผิวพรรณใหชุมชื้น ใชทารักษาแผลสด หูด ตาปลา ใชถูนวดบรรเทาอาการบริเวณที่
ปวดบวมตามขอ รักษาโรคไขขออักเสบ เกาท รูมาติก เปนตน

ชะลอความแก
กลาวกันวามะรุมมีฤทธิ์ชะลอความแก เนื่องจากยังไมพบรายงานการวิจย
ั เกี่ยวกับมะรุมในดานนี้ คาดวาเปนการ
สรุปเนื่องจากมะรุมมีสารฟลาโวนอยดสําคัญคือ รูทินและเควอเซทิน (rutin และ quercetin) สารลูทน
ี และกรด
แคฟฟโอลิลควินิก (lutein และ caffeoylquinic acids) ซึ่งตานอนุมูลอิสระ ดูแลอวัยวะตางๆ ไดแก จอ
ประสาทตา ตับ และหลอดเลือดจากการเสื่อมสภาพตามอายุ การกินสารตานอนุมูลอิสระชะลอการเสื่อมสภาพ
ในเซลลรา งกาย
ฆาจุลินทรีย
สารเบนซิลไทโอไซยาเนตโคไซดและเบนซิลกลูโคซิโนเลตคนพบในป พ.ศ. 2507 จากมะรุมมีฤทธิต
์ านจุล
ชีพ สนับสนุนการใชน้ําคั้นจากมะรุมหยอดหูแกปวดหู
ปจจุบันหลังจากคนพบแบคทีเรียที่ทาํ ใหเกิดโรคกระเพาะอาหาร Helicobactor pylori กําลังมีการศึกษาสาร
จากมะรุมในการตานเชื้อดังกลาว
การปองกันมะเร็ง
สารเบนซิลไทโอไซยาเนตไกลโคไซดชนิดหนึง่ และสารไนอาซิไมซิน (niazimicin) จากมะรุมสามารถตานการ
เกิดมะเร็งทีถ
่ ูกกระตุนโดยสารฟอบอลเอสเทอรในเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
การทดลองในหนูพบวาหนูที่ไดรับฝกมะรุมเปนอาการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังจากการกระตุนนอยกวากลุมทดลอง
โดยกลุมที่กินมะรุมเนื้องอกบนผิวหนังนอยกวากลุมควบคุม
ฤทธิ์ลดไขมันและคอเลสเทอรอล
จากการทดลอง 120 วัน ใหกระตายกินฝกมะรุม วันละ 200 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัวตอวันเทียบกับยาโล
วาสแตทิน 6 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัวตอวันและใหอาหารไขมันมาก
ใบมะรุม 100 กรัม (คุณคาทางโภชนาการของอาหารอินเดีย พ.ศ. 2537)
พลังงาน
26 แคลอรี
โปรตีน
6.7 กรัม (2 เทาของนม)
ไขมัน
0.1 กรัม
ใยอาหาร
4.8 กรัม
คารโบไฮเดรต
3.7 กรัม
วิตามินเอ
6,780 ไมโครกรัม (3 เทาของแครอต)
วิตามินซี
220 มิลลิกรัม (7 เทาของสม)
แคโรทีน
110 ไมโครกรัม
แคลเซียม
440 มิลลิกรัม (เกิน 3 เทาของนม)
ฟอสฟอรัส
110 มิลลิกรัม
เหล็ก
0.18 มิลลิกรัม
แมกนีเซียม
28 มิลลิกรัม
โพแทสเซียม
259 มิลลิกรัม (3 เทาของกลวย)
ทั้งนี้ กลุมที่กินมะรุมและยามีคอเลสเทอรอลฟอสโฟไลพิด ไตรกลีเซอไรด VLDL LDL ปริมาณคอเลสเทอรอล
ตอฟอสโฟไลพิด และ atherogenic index ต่ําลง ทั้ง 2 กลุมมีการสะสมไขมันในตับ หัวใจ และหลอดเลือด
แดงใหญ (เอออรตา) โดย
กลุมควบคุมปจจัยดานการสะสมไขมันในอวัยวะเหลานี้ไมมีคา ลดลงแตอยางใด
กลุมที่กินมะรุมพบการขับคอเลสเทอรอลในอุจจาระเพิ่มขึ้น ผูวิจย
ั จึงสรุปวาการกินมะรุมมีผลลดไขมันใน
รางกาย

ที่ประเทศอินเดียมีการใชใบมะรุมลดไขมันในคนที่มีโรคอวนมาแตเดิม การศึกษาการกินสารสกัดใบมะรุมในหนู
ที่กินอาหารไขมันสูงมีปริมาณคอเลสเทอรอลในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญเทียบกับกลุมควบคุม นอกจากนี้
กลุมทดลองมีปริมาณไขมันในตับและไตลดลง
สรุปวาการใหใบมะรุมเพื่อลดปริมาณไขมันทางการแพทยอน
ิ เดียสามารถวัดผลไดในเชิงวิทยาศาสตรจริง
ฤทธิ์ปอ
 งกันตับ
งานวิจัยการใหสารสกัดแอลกอฮอลของใบมะรุมกรณีทําใหตับหนูทดลองเกิดความเสียหายโดยไรแฟมไพซิน
พบวาสารสกัดใบมะรุมมีฤทธิ์ปอ
 งกันตับ โดยมีผลกับระดับเอนไซมแอสาเทตอะมิโนทรานสเฟอเรส อะลานีน
ทรานมิโนทรานสเฟอเรส อัลคาไลนฟอสฟาเทส และบิลริ ูบน
ิ ในเลือด และมีผลกับปริมาณไลพิดและไลพิด
เพอรออกซิเดสในตับ โดยดูผลยืนยันจากการตรวจชิ้นเนื้อตับ สารสกัดใบมะรุมและซิลิมาริน (silymarin กลุม
ควบคุมบวก) มีผลชวยการพักฟนของการถูกทําลายของตับจากยาเหลานี้
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