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ผลของสารสกัดจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.)
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Background : Moringa oleifera (M. oleifera) Lam. is an herb, widely regarded for its nutritional
and medicinal properties. It is promoted as a dietary supplement to prevent
and treat malnutrition. M. oleifera leaves also contain many antioxidants.
: This study was aimed to assess the safety of the extract from M. oleifera
Objective
leaves on gametogenesis in pre-mature male rats.
: Forty pre-mature male Wistar rats, 4-5 week-old, were divided into five groups.
Methods
They were administered orally with aqueous extracts of M. oleifera at
the doses of 60, 120, 180 and 240 mg/kg BW for 60 consecutive days, while
the control-group received only distilled water (1 ml/day). At day 61,
the testes of all rats were weighed and processed for histological investigation.
: The results showed that the control group and the group that was given
Results
60 mg/kg BW of M. oleifera leaves extract contained most seminiferous
epithelium development during stage I, while the doses of 180 and 240
mg/kg BW had a more developed seminiferous epithelium during the stage
XII. Moreover, at the dose of 120 mg/kg BW the most development of
seminiferous epithelium was at stages I and XII equally. Finally, testicular
weight and seminiferous tubule diameter of all experimental groups receiving
the extract of M. oleifera were not significantly different from those in
the control group.
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Conclusion

: The findings of this study indicated that the aqueous extract from M. oleifera
leaves are safe for seminiferous epithelium and the reproductive organs of
the male rats. It may also be beneficial for reproduction by stimulating
the development of the male reproductive tract.
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ผลของสารสกัดจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.) ต่อเยือ่ บุทอ่ สร้างอสุจิ
ในหนูขาววัยก่อนเจริญพันธุ์
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ผลของสารสกัดจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.) ต่อเยื่อบุท่อสร้างอสุจิในหนูขาววัย
ก่อนเจริญพันธุ.์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2561 พ.ค. - มิ.ย.;62(3): 607 - 18
เหตุผลของการทำวิจัย : มะรุม (Moringa oleifera Lam.) เป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางถึงสรรพคุณทางโภชนาการและทางยาเป็นพืชที่มีธาตุอาหาร
สูงมีการส่งเสริมให้นำมารับประทานเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ป้องกันและรักษาภาวะทุพโภชนาการ และใบมะรุมยังประกอบไปด้วย
สารที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด
: เพื่อทดสอบความปลอดภัยในการใช้สารสกัดน้ำจากใบมะรุมต่อการ
วัตถุประสงค์
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ของหนูขาวเพศผู้วัยก่อนเจริญพันธุ์
: นำหนูขาวเพศผู้วัยก่อนเจริญพันธุ์สายพันธุ์ Wistar อายุ 4-5 สัปดาห์
วิธีการทำวิจัย
จำนวน 40 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุม่ เท่า ๆ กัน มาป้อนสารสกัดน้ำจากใบมะรุม
ความเข้มข้น 60, 120, 180 และ 240 mg/kg BW เป็นระยะเวลา 60 วัน
ส่วนกลุม่ ควบคุมป้อนน้ำกลัน่ 1 มล./วัน เมือ่ สิน้ สุดการทดลอง นำอัณฑะ
มาชั่งน้ำหนักและเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาลักษณะจุลกายวิภาค
: หนูขาวเพศผู้ก่อนวัยเจริญพันธุ์กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับสารสกัด
ผลการศึกษา
จากมะรุ ม ความเข้ ม ข้ น 60 mg/kg BW จะพบเยื ่ อ บุ ท ่ อ สร้ า งอสุ จ ิ
(seminiferous epithelium) อยู่ในระยะที่ 1 ส่วนสารสกัดจากมะรุม
ความเข้มข้น 180 และ 240 mg/kg BW มีผลให้เกิดการพัฒนาของเยือ่ บุ
ท่อสร้างอสุจิในระยะที่ 12 มากที่สุด ในขณะที่สารสกัดจากมะรุมความ
เข้มข้น 120 mg/kg BW มีการพัฒนาของเยือ่ บุทอ่ สร้างอสุจใิ นระยะที่ 1
และ 12 เท่า ๆ กัน ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจแิ ละน้ำหนัก
อัณฑะของหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบมะรุมทุกความเข้มข้น
ไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
: สารสกัดน้ำจากใบมะรุมนอกจากจะมีความปลอดภัยต่อเยื่อบุท่อสร้าง
สรุป
อสุจิ และอวัยวะสืบพันธุ์ของหนูขาวแล้ว ยังอาจให้ผลดีต่อการสืบพันธุ์
โดยมีผลกระตุน้ การพัฒนาของเซลล์สบื พันธุเ์ พศผูด้ ว้ ย
คำสำคัญ

: มะรุม, เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจ,ิ เยือ่ บุทอ่ สร้างอสุจ,ิ สมุนไพร.
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การใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทยต้อง
นำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ตอ้ งใช้งบประมาณสูง
ยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายได้ เช่น ยาแอสไพรินมีสรรพคุณใช้ลดไข้ แก้ปวด
ทุกชนิด มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ แต่ส่งผลกระทบต่อระบบ
สืบพันธุ(1)์ โดยทำให้น้ำหนักอัณฑะและจำนวนอสุจิลดลง
รบกวนการทำงานในเยื่อบุท่อสร้างอสุจิที่มีกระบวนการ
สร้างอสุจิ (spermatogenesis) และหากได้รับต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน สามารถนำไปสู่ภาวการณ์เป็นหมันได้(2)
ปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาเคมี
แผนปัจจุบัน มีพืชสมุนไพรหลายชนิดในประเทศไทยที่มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งและป้องกันโรคได้ ตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยรายการบัญชียาหลักแห่งชาติที่
เป็นบัญชียาจากสมุนไพร ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ
และยาพั ฒ นาจากสมุ น ไพร ซึ ่ ง มี ต ั ว ยาในสู ต รตำรั บ
ที่ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด เช่น ไพล (Zingiber
cassumunar Roxb) กระชาย (Boesenbergia rotunda
(Linn.) Mansf.) ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ขิง
(Zingiber officinale Roscoe) รวมถึงมะรุม (Moringa
oleifera Lam.) ทีก่ ำลังเป็นทีน่ ยิ มใช้กนั มากและรับประทาน
อย่างแพร่หลาย(3)
มะรุม (Moringa oleifera Lam.) มีต้นกำเนิด
มาจากเทือกเขาหิมาลัยของประเทศอินเดีย บังคลาเทศ
และปากีสถาน รวมทั้งมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายใน
ประเทศแถบแอฟริกา ซาอุดิอารเบีย อเมริกากลางและ
อเมริกาใต้ หมู่เกาะคาริบเบียน และประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้(4 - 5) ใบมะรุมจัดเป็นส่วนที่มีคุณค่าทาง
อาหารสูงและยังประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ เช่น ascorbic acid, flavonoids, phenolics,
carotenoids, oestrogenic substances, b-sitosterol,
iron, calcium, phosphorus, copper,vitamins A, B and
C, a-tocopherol, riboflavin, nicotinic acid, folic acid,
pyridoxine, b-carotene, protein, essential amino acids
เช่น methionine, cystine, tryptophan และ lysine(6 - 7) ซึ่ง
แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาใบมะรุมและฝักมะรุม
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เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อไปในอนาคต เพื่อแก้ปัญหา
การขาดสารอาหารในเด็กโดยใช้ผงใบมะรุมผสมในอาหาร
ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศเซเนกัล อินเดีย เบนิน
ซิมบับเว และกานา (4, 8 - 9) นอกจากนี้ใบมะรุมยังใช้ใน
การรั ก ษาโรคหอบหื ด เป็ น ไข้ ปวดหั ว กรดไหลย้ อ น
มาลาเรีย ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ปอดบวม ท้องเสีย
หูและตาอักเสบ ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น(4) นอกจากนั้น
ยั ง มี ก ารศึ ก ษาว่ า มะรุ ม มี ฤ ทธิ ์ ใ นการต้ า นอนุ ม ู ล อิ ส ระ
ต้านมะเร็ง ต้านแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ และช่วยปกป้อง
ตับ(10 - 12) รวมทั้งใช้สำหรับรักษาโลหิตจางด้วย(13) ยิ่งไป
กว่านัน้ สารสกัดจากใบมะรุมทีส่ กัดด้วยน้ำสามารถควบคุม
ภาวะไทรอยด์ผิดปกติในหนูขาวทั้งเพศผู้และเพศเมีย(14)
และยังสามารถควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในหนูได้(15)
อย่างไรก็ตาม มีพืชสมุนไพรจำนวนไม่น้อยที่มี
สรรพคุณในการรักษาได้หลายอาการ แต่อาจมีคุณสมบัติ
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบการทำงานของร่างกายได้
เช่น รายงานผลของสาร Gossypol จากต้นฝ้าย เมือ่ ป้อน
ให้แก่หนูขาวที่ความเข้มข้น 30 mg/kg BW/day ระยะ
เวลา 7 สัปดาห์ พบว่าทำให้เกิดลักษณะถุงใส (vacuoles)
หลายขนาด ในเยื ่ อ บุ ท ่ อ สร้ า งอสุ จ ิ (seminiferous
tubule) (16) สารสกัดเอทานอลจากกระชายดำมีผลต่อ
การทำหน้าที่ของ sertoli cell(17) และสามารถเพิ่มจำนวน
อสุจใิ นน้ำอสุจิ แต่ทำให้เกิดถุงใสในเซลล์ตบั (18) นอกจากนี้
สารสกั ด เอทานอลจากกระชาย มี ผ ลเพิ ่ ม ขนาดของ
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิและน้ำหนักอัณฑะ
ของหนูขาว(19) จากรายงานข้างต้นทำให้เห็นว่า สมุนไพร
ที่ใช้ในปัจจุบันมีทั้งรายงานที่ก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย
ต่อระบบสืบพันธุ์ ดังนั้นการศึกษาบทบาทของใบมะรุม
ด้านการบำรุงระบบสืบพันธุเ์ พศชายจึงเป็นทีส่ นใจ แม้จะมี
รายงานการใช้สารสกัด hexane จากใบมะรุมที่ความ
เข้มข้น 50 mg/30 g BW นาน 21 วัน มีผลทำให้นำ้ หนัก
testis ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิเพิ่มขึ้น(20)
และรายงานที่พบว่าใบมะรุมผงทำให้น้ำหนักของอัณฑะ
หลอดเก็บตัวอสุจิ (epididymis) จำนวนและความสามารถ
ในการเคลื่อนที่ของอสุจิเพิ่มขึ้น เมื่อศึกษาในหนู mice
ที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวาน(21)
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาถึงผลของใบมะรุมต่อ
ระบบสืบพันธุ์เพศชายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อและลักษณะ
โครงสร้างท่อสร้างอสุจิยังมีการศึกษาน้อยมาก ดังนั้น
ศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ของเพื่อการศึกษาถึงผลของ
สารสกัดด้วยน้ำของใบมะรุมต่ออัณฑะและลักษณะของ
เนื้อเยื่อและลักษณะโครงสร้างภายในโดยตรวจสอบจาก
ลักษณะผนังเยื่อบุท่อสร้างอสุจิ และเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อสร้างอสุจิในหนูขาวเพศผู้วัยก่อนเจริญพันธุ์
วิธกี ารศึกษา
การเตรียมสารสกัดมะรุม
ใช้ใบสดของมะรุม ล้างให้สะอาด สับให้ละเอียด
แล้วแช่ในน้ำ ทิง้ ไว้ 4 ชัว่ โมง จากนัน้ กรองด้วยผ้าขาวบาง
แล้วนำไปเข้าเครื่อง rotary evaporator เพื่อเอาตัวทำ
ละลายออกจากสารสกัด หลังจากนั้นนำไปทำให้แห้งด้วย
วิธี freeze drying
การเตรียมสัตว์ทดลอง
หนู ข าวเพศผู ้ ใ หญ่ ส ายพั น ธุ ์ Wistar (Rattus
norvegicus) น้ำหนักประมาณ 200 - 250 กรัม อายุ 4 5 สัปดาห์ จากสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
มาเลีย้ งในกรงสแตนเลส พืน้ ที่ 30 x 35 x 15 เซนติเมตร
รองพืน้ ด้วยขีเ้ ลือ่ ย โดยแยกกรงละ 2 ตัว ในห้องทดลองที่
ควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 25  2 C ให้แสงสว่างวันละ
12 ชั่วโมง ให้หนูปรับตัวกับสภาพแวดล้อม 1 อาทิตย์ ให้
อาหารและน้ำตลอดระยะเวลาการทำการทดลอง
การออกแบบการทดลอง
นำหนูจำนวน 40 ตัว มาแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ
8 ตัว มาป้อนสารทางปากวันละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ml จนครบ
60 วัน โดยหนูกลุ่มควบคุมป้อนน้ำกลั่น และหนูกลุ่ม
ทดลองทั้ง 4 กลุ่ม ป้อนสารสกัดมะรุมความเข้มข้น 60,
120,180 และ 240 mg/kg BW ตามลำดับ เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง ทำให้หนูสลบและเก็บอัณฑะทัง้ 2 ข้าง นำไป
ล้างในน้ำเกลือ ชั่งน้ำหนัก และนำอัณฑะด้านซ้ายไปตัด
ที ่ ม ี ค วามหนาตามขวาง 6 ไมโครเมตรด้ ว ยเครื ่ อ งตั ด
เนื้อเยื่อเพื่อทำแผ่นสไลด์ จากนั้นจึงทำการย้อมด้วยสี
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hematoxylin และ eosin (H&E) เพือ่ นำไปศึกษาลักษณะ
ผนังเยื่อบุท่อสร้างอสุจิและบันทึกความถี่ของระยะของ
เยื่อบุท่อสร้างอสุจิเป็นระยะที่ 1, 2, 7, 9, 12 และ 14
(stage I, II, VII, IX, XII และ XIV) ดังภาพที่ 1 โดยกำหนด
ให้ระยะที่ 1 และ 2 เป็นตัวแทนของเยื่อบุท่อสร้างอสุจิ
ในระยะเริม่ แรก (early stage), ระยะที่ 7 และ 9 เป็นตัวแทน
ของเยือ่ บุทอ่ สร้างอสุจใิ นระยะกลาง (middle stage) และ
ระยะที่ 12 และ 14 เป็นตัวแทนของเยื่อบุท่อสร้างอสุจิใน
ระยะท้าย (late stage) เนือ่ งจากระยะดังกล่าวมีลกั ษณะ
เฉพาะที่ชัดเจนและง่ายต่อการจำแนกความแตกต่างใน
การศึกษา (รูปที่ 1) รวมทั้งศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ท่อสร้างอสุจโิ ดยการสุม่ และเลือกวัด 10 ท่อ ใน 1 section
ของอัณฑะ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยภายใต้กล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสงที่กำลังขยาย 10x และบันทึกภาพด้วยกล้อง
ถ่ายภาพนิง่ ยีห่ อ้ OLYMPUS
การใช้สถิตแิ ละการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ในการวิเคราะห์
ความแตกต่างของข้อมูล และใช้วิธีวิเคราะห์หาความ
แตกต่างโดยใช้ Bonferroni test กรณีที่ข้อมูลมีความ
แปรปรวนไม่เท่ากันจะวิเคราะห์โดยใช้สถิติ KruskalWallis test และวิ ธ ี ว ิ เ คราะห์ ห าความแตกต่ า งโดยใช้
Mann-Whitney test ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
SPSS for Window version 17.0 ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
ผลการศึกษา
จากการทดลองให้ ส ารสกั ด จากใบมะรุ ม (M.
oleifera) แก่หนูขาวเพศผู้เป็นเวลา 60 วัน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองและศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาของอัณฑะได้ผลการ
ทดลองดังนี้
น้ำหนักอัณฑะ
น้ำหนักอัณฑะที่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนัก
ตัวของหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบมะรุมทุก
ความเข้มข้นมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(P  0.05) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1. น้ำหนักอัณฑะต่อน้ำหนักตัวของหนูขาว ที่ได้รับสารสกัดจากมะรุม (M. oleifera) ความเข้มข้น 60, 120,
180 และ 240 mg/kg BW เป็นเวลา 60 วัน เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม (Mean  SD) โดยใช้สถิติ one-way
ANOVA
กลุ่มทดลอง

เปอร์เซ็นต์น้ำหนักอัณฑะต่อน้ำหนักตัว
(g%)

Control
M. oleifera 60 mg/kg BW
M. oleifera 120 mg/kg BW
M. oleifera 180 mg/kg BW
M. oleifera 240 mg/kg BW

0.59  0.03NS
0.57  0.10 NS
0.50  0.19 NS
0.54  0.10 NS
0.58  0.06 NS

NS

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่ม

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิ (Diameter of
seminiferous tubule)
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิเมื่อเทียบ
กลุ่มควบคุมกับกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบมะรุมความ
เข้มข้น 60, 120, 180 และ 240 mg/kg BW มีเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลางท่ อ ไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ
(P  0.05) (ตารางที่ 2)
ระยะเยื่อบุท่อสร้างอสุจิ (Stage of seminiferous
epithelium)
การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาของอัณฑะเมื่อนำ

มาตัดขวางและย้อมด้วยสี hematoxylin และ eosin พบว่า
โครงสร้างโดยทั่วไปประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่าง
ท่อสร้างอสุจิที่มี Leydig’s cell และท่อสร้างอสุจิซึ่งมี
spermatogenic cell ระยะต่าง ๆ กำลังพัฒนาในกระบวน
การ spermatogenesis มีการจัดเรียงตัวที่แตกต่างกัน
ในแต่ละระยะของการพัฒนา ซึ่งในหนูขาวมีการพัฒนา
ทัง้ หมด 14 ระยะ (stage I – XIV) แต่ในการศึกษานีจ้ ะให้
ความสนใจเพียง 6 ระยะ คือ ระยะที่ 1, 2, 7, 9, 12 และ
14 (รูปที่ 1) พบว่าหนูขาววัยก่อนเจริญพันธุ์มีร้อยละของ
เยื่อบุท่อสร้างอสุจิในระยะที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญ โดยพบว่าหนูกลุ่มควบคุมกับกลุ่มที่ได้รับ

ตารางที่ 2. เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิ ทีไ่ ด้รบั สารสกัดจากมะรุม (M. oleifera) ความเข้มข้น 60, 120, 180 และ
240 mg/kg BW เป็นเวลา 60 วัน เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม (Mean  SD) โดยใช้สถิติ one-way ANOVA
กลุ่มทดลอง

ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิ
(m)

Control
M. oleifera 60 mg/kg BW
M. oleifera 120 mg/kg BW
M. oleifera 180 mg/kg BW
M. oleifera 240 mg/kg BW

230.18  21.079 NS
230.92  17.571 NS
233.72  19.706 NS
235.89  12.342 NS
246.80  11.938 NS

NS

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่ม

Vol. 62 No.3
May - June 2018

ผลของสารสกัดจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.) ต่อเยือ่ บุทอ่ สร้างอสุจิ
ในหนูขาววัยก่อนเจริญพันธุ์

สารสกัดจากมะรุมความเข้มข้น 60 mg/kg BW มีความชุก
มากกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากมะรุมความเข้มข้น 180
และ 240 mg/kg BW อย่างมีนยั สำคัญ ในทางตรงกันข้าม
หนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากมะรุมความเข้มข้น 180 และ
240 mg/kg BW มีร้อยละของเยื่อบุท่อสร้างอสุจิในระยะ
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ที่ 12 มีความชุกมากกว่าหนูกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับ
สารสกัดจากมะรุมความเข้มข้น 60 mg/kg BW อย่างมีนยั
สำคัญ (P < 0.05) ในขณะที่ความชุกของเยื่อบุท่อสร้าง
อสุจิในระยะที่ 2, 7, 9 และ 14 ไม่มีความแตกต่างกันใน
หนูแต่ละกลุม่ อย่างมีนยั สำคัญ (P  0.05) (ตารางที่ 3)

รูปที่ 1. Seminiferous epithelium ของหนูขาวกลุม่ ควบคุมทีอ่ ยูใ่ น Stage I, II, VII, IX, XII, XIV; Spermatogonia type A (A),
1 Spermatocyte (P), Meiosis (M) (H&E ; 40X)
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ตารางที่ 3. ร้อยละของ stage of seminiferous epithelium ของหนูทไ่ี ด้รบั สารสกัดจากมะรุม (M. oleifera) ความเข้มข้น
60, 120, 180 และ 240 mg/kg BW เป็นเวลา 60 วัน เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม
Groups
M. oleifera

I

II

Control
60 mg/kgBW
120 mg/kgBW
180 mg/kgBW
240 mg/kgBW

35.48  5.87a
42.47  5.49a
33.11  8.92ab
21.45  5.54bc
20.21  3.95c

17.34  4.66NS
22.69  6.58NS
23.87  5.04NS
23.87  5.04NS
23.87  5.04NS

NS

Stage of seminiferous epithelium (%)
VII
IX
XII
13.57  7.55NS
6.59  1.17NS
12.64  4.74NS
14.53  2.81NS
14.97  4.26NS

6.44  2.03NS
5.38  4.13NS
4.10  1.71NS
4.03  1.89NS
5.02  1.34NS

23.42  3.04a
21.14  2.88a
28.40  5.31ab
32.44  5.27b
34.56  5.20c

XIV
1.83  1.03a
1.72  1.13a
1.42  0.56a
3.68  4.20a
2.30  0.84a

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มในแนวตั้ง (P <0.05)
ตัวอักษรแตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มในแนวตั้ง (P <0.05)
Stages I, II, VII, IX and XII of seminiferous epithelium วิเคราะห์โดยใช้สถิติ one-way ANOVA and Bonferroni test
Stage XIV of seminiferous epithelium วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Kruskal-Wallis test และ Mann-Whitney test

a,b,c

อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาผลของสารสกัด
จากใบมะรุม (M. oleifera Lam.) ทีส่ ง่ ผลต่อระบบสืบพันธุ์
เพศชาย โดยประเมินจากน้ำหนักของอัณฑะ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางท่อสร้างอสุจิ และระยะผนังเยื่อบุท่อสร้าง
อสุจิ ซึ่งการตรวจสอบจากพารามิเตอร์ข้างต้นสามารถ
ชี้วัดถึงความสมบูรณ์ในเพศชายได้
ผลต่อน้ำหนักอัณฑะ
จากการตรวจสอบผลน้ำหนักของอัณฑะ พบว่า
น้ ำ หนั ก ที ่ เ ที ย บเป็ น เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต ่ อ น้ ำ หนั ก ตั ว ของหนู
ทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัดด้วยน้ำจากใบมะรุมความ
เข้มข้น 60, 120, 180 และ 240 mg/kg BW มีน้ำหนัก
ทีไ่ ม่แตกต่างจากหนูกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
(P  0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Chivapat
และคณะ ที่พบว่าหนูขาวเพศผู้ที่ได้รับสารสกัดด้วยน้ำ
จากใบมะรุมความเข้มข้น 10, 100 และ 1000 mg/kg BW
ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน มีน้ำหนักอัณฑะที่เทียบเป็น
เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักตัว ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P  0.05) ซึ่งได้ทดลองใน
หนูขาวเพศผู้สายพันธุ์เดียวกัน คือ Rattus norvegicus

และสารสกัดที่ใช้มาจากพืชที่มีพื้นที่เพาะปลูกในประเทศ
ไทยเช่นเดียวกัน(22) ในขณะเดียวกันทั้งระยะเวลาที่ป้อน
สารสกัด และความเข้มข้นก็ไม่ได้มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
น้ำหนักอัณฑะ แต่การศึกษาของ Cajuday และ Pocsidio
พบว่าหนู mice เพศผู้ที่ได้รับสารสกัดด้วย hexane จาก
ใบมะรุมความเข้มข้น 5 และ 50 mg/30 g BW เป็นเวลา
21 วัน มีนำ้ หนักอัณฑะเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญเมือ่ เทียบ
กับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่า hexane อาจเป็นตัวสกัด
ที่ดีกว่าน้ำ จึงทำให้ได้สารสำคัญในใบมะรุมที่มีผลต่อ
การเพิ่มน้ำหนักอัณฑะ(20) จากรายงานของ Pamok และ
คณะ พบว่าสารสกัดใบมะรุมและใบว่านพญาวานรจาก
เอทานอลให้ผลดีกว่าสารสกัดจากน้ำ(23) แสดงให้เห็นว่า
การสกัดใบมะรุมด้วยสารสกัดทีต่ า่ งกันให้ผลทีแ่ ตกต่างกัน
และจากการศึกษาของ Bhatt และคณะ พบว่าจำนวน
Leydig cell ที่เป็นแหล่งสร้างฮอร์โมน testosterone
จะส่งผลให้ระดับ testosterone ลดลงเมื่อมีปัจจัยที่ทำให้
จำนวนเซลล์ ล ดลง (24) สอดคล้ อ งกั บ การทดลองของ
Gupta และคณะ ที่พบว่าจำนวน Leydig cell ลดลง
ทำให้ระดับของ serum testosterone ลดลง ส่งผลให้มกี าร
ลดลงของน้ำหนักของอวัยวะสืบพันธุ์และการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อป้อน Albizialebbeck ให้
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หนูขาวทีค่ วามเข้มข้น 50 mg/kg BW เป็นเวลา 60 วัน(25)
แต่ จ ากการทดลองในหนู ท ี ่ ป ้ อ นด้ ว ยสารสกั ด น้ ำ จาก
ใบมะรุมนีม้ นี ำ้ หนักของอัณฑะไม่แตกต่างจากกลุม่ ควบคุม
แสดงให้เห็นว่าสารสกัดน้ำจากใบมะรุมอาจไม่มีผลต่อ
จำนวน Leydig’s cell และ testosterone
ผลต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อสร้างอสุจิในกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับสารสกัด
น้ำจากใบมะรุมความเข้มข้น 60, 120, 180 และ 240
mg/kg BW ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P  0.05) แต่จากรายงานของ Cajuday และ
Pocsidio พบว่าหนู mice เพศผูท้ ไ่ี ด้รบั สารสกัดด้วยเฮกเซน
จากใบมะรุมความเข้มข้น 0.5, 5 และ 50 mg/30 g BW
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ(20) โดยพบว่าสารสกัดจากใบมะรุม
มี ส ารต้ า นอนุ ม ู ล อิ ส ระที ่ ส ามารถเพิ ่ ม กระบวนการ
spermatogenesis ได้ และกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้น
ภายในท่อสร้างอสุจิ จึงทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสร้าง
อสุจิเพิ่มขึ้นด้วย และอาจเนื่องมาจากสายพันธุ์ของหนู
ที่ใช้ในการศึกษา และสารสกัดที่ใช้แตกต่างจากงานวิจัย
นี้ จึงทำให้ผลการทดลองทีไ่ ด้แตกต่างกัน แต่ทง้ั นีก้ ารศึกษา
ที ่ พ บว่ า สารสกั ด จากพื ช สมุ น ไพรบางชนิ ด ที ่ ม ี ฤ ทธิ ์ ใ น
การเพิม่ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิ อาจไม่มผี ลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศชายก็ได้ ดังเช่น
การศึกษา Sudwan และคณะ ศึกษาผลของสารสกัด
เอทานอลจากราก Boesenbergia rotunda ทีค่ วามเข้มข้น
60, 120 และ 240 mg/kg BW ในหนูขาว อายุ 6 สัปดาห์
นาน 60 วัน พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดทุกกลุ่มมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อสร้างอสุจิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
เมือ่ เทียบกับกลุม่ ควบคุม (P  0.05) แต่ไม่มผี ลต่อระดับ
testosterone และ androstenedione(19) และจากรายงาน
ของ Piyachaturawat และคณะ ที่ทำการป้อนสารสกัด
Curcumas comosa ความเข้มข้น 500 mg/kg BW และ
ป้อน estrogen ความเข้มข้น 1, 2, 5 และ 10 g/kg BW
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ในหนูขาวเป็นเวลา 7 วัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัด
Curcumas comosa ความเข้มข้น 500 mg/kg BW มี
ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิเล็กกว่า
กลุ่มควบคุม โดยมีการจัดเรียงตัวของเซลล์ภายในท่อเป็น
แบบหลวมๆ เรียงตัวไม่เป็นระเบียบ และเกิดความเสียหาย
ของ spermatogonia และ spermatid ภายในท่อสร้าง
อสุจิ ซึ่งผลดังกล่าวไม่แตกต่างจากกลุ่มที่รับ estrogen
ทุกความเข้มข้น(26) โดย estrogen เป็นสาเหตุของการ
ฝ่อลีบ (atrophy) ของอัณฑะ และอวัยวะช่วยสืบพันธุข์ อง
เพศผู้ ทั้งยังลดระดับฮอร์โมน testosterone(27) ดังนั้นจึง
เป็นไปได้ที่สารสกัดน้ำจากใบมะรุมอาจไม่มีผลต่อระดับ
ฮอร์โมน testosterone และ estrogen และไม่มีผลต่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสร้างอสุจิ
ผลต่อระยะผนังเยื่อบุท่อสร้างอสุจิ
จากการทดลองพบว่าความชุกของเยื่อบุท่อสร้าง
อสุจิในระยะที่ 7 ไม่มีความแตกต่างกันในหนูแต่ละกลุ่ม
สอดคล้องกับรายงานของ Yotarlai และคณะ(28) ทีท่ ดสอบ
ผลของน้ำคั้น Boesenbergia rotunda ต่อคุณภาพอสุจิ
ในหนูขาวเพศผู้ ทัง้ หนูวยั ก่อนเจริญพันธุแ์ ละวัยเจริญพันธุ์
ทีค่ วามเข้มข้น 60, 120 และ 600 mg/kg BW นาน 30 วัน
พบว่าหนูวยั ก่อนเจริญพันธุท์ ไ่ี ด้รบั สารสกัดทุกความเข้มข้น
มีเยือ่ บุทอ่ สร้างอสุจริ ะยะที่ 7 และ 8 ไม่แตกต่างจากกลุม่
ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และใช้หนูอายุ 4-5 สัปดาห์เช่น
เดียวกัน โดยระยะ ที่ 7 และ 8 มีความสำคัญคือเป็นระยะ
ที่อสุจิมีความสมบูรณ์ที่สุดจึงเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถ
ในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้(29) อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเยื่อบุท่อสร้างอสุจิในระยะอื่นที่เป็น
ระยะเริม่ แรกและระยะท้ายของผนังเยือ่ บุทอ่ สร้างอสุจดิ ว้ ย
เมื่อนำมาเปรียบเทียบภายในแต่ละกลุ่ม พบว่าหนูขาว
วัยก่อนเจริญพันธุ์กลุ่มควบคุมกับกลุ่มที่ได้รับสารสกัด
จากใบมะรุมความเข้มข้น 60 mg/kg BW มีความชุกของ
เยื่อบุท่อสร้างอสุจิในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกมาก
กว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากมะรุมความเข้มข้น 180 และ
240 mg/kg BW ในทางตรงกันข้ามหนูกลุ่มที่ได้รับสาร
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สกัดจากมะรุมความเข้มข้นสูงกว่าคือ 180 และ 240 mg/
kg BW มีความชุกของเยื่อบุท่อสร้างอสุจิในระยะที่ 12
ซึ่งเป็นระยะท้าย ๆ มากกว่าหนูกลุ่มควบคุมกับกลุ่มที่ได้
รับสารสกัดจากมะรุมความเข้มข้น 60 mg/kg BW ทั้งนี้
อาจเนื ่ อ งมาจากสารสกั ด มะรุ ม ที ่ ม ี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง
มี ผ ลมากระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาของระยะผนั ง เยื ่ อ บุ
ท่อสร้างอสุจิไปสู่ในระยะท้าย ๆ เร็วขึ้น จึงสามารถพบว่า
มีความชุกของระยะที่ 12 ต่างกัน
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพบว่าสารสกัดน้ำจาก
ใบมะรุมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ในภาพรวมแล้วไม่มีผลต่อ
น้ำหนักของอัณฑะ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ท่อสร้างอสุจิ และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ระยะต่าง ๆ
ของเซลล์ของผนังเยื่อบุท่อสร้างอสุจิ และมะรุมยังไม่ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบแก่ระบบสืบพันธุ์
เพศชาย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการยืนยันผลที่ได้ให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เช่น มีการ
ตรวจวัดระดับของฮอร์โมน testosterone หรือฮอร์โมน
อื่น ๆ ที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์เพศชาย ตรวจสอบภาวะ
oxidative stress ในผนังเยือ่ บุทอ่ สร้างอสุจิ รวมทัง้ มีการ
ใช้สารสกัดจากใบมะรุมในรูปแบบอื่น เช่น ใช้เอทานอล
หรือ hexane ในการสกัดใบมะรุม และควรมีการทดสอบ
สารสกัดในหนูวัยเจริญพันธุ์ด้วย นอกจากนี้อาจเปลี่ยน
จากการใช้ ใ บมะรุ ม สดเป็ น การสกั ด จากใบมะรุ ม แห้ ง
เป็นต้น โดยข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นนี้สามารถใช้
เป็นฐานข้อมูลในการแสดงผลของสารสกัดจากใบมะรุม
ต่อระบบสืบพันธุ์ และรับรองถึงความปลอดภัยของใบมะรุม
ต่ออวัยวะสืบพันธุ์ของหนูขาวเพศผู้ รวมถึงสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ต่อไป
สรุป
สารสกัดจากใบมะรุมความเข้มข้น 60, 120, 180
และ 240 mg/kg BW ไม่ ม ี ผ ลต่ อ น้ ำ หนั ก อั ณ ฑะและ
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางท่ อ สร้ า งอสุ จ ิ นอกจากจะมี ค วาม
ปลอดภัยต่ออวัยวะสืบพันธุ์เพศชายของหนูขาววัยก่อน
เจริญพันธุ์ แล้วยังอาจส่งผลดีต่อการสืบพันธุ์โดยมีผล
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กระตุ้นการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ในถุงอัณฑะในระยะ
ต่าง ๆ ในหนูขาวเพศผูด้ ว้ ย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ง านวิ จ ั ย 1 ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และภาควิ ช าการศึ ก ษาทั ่ ว ไป
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
กาญจนาภิเษก ในการสนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่
ผลงานวิจัย
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