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************************************************************************************* 

พืชสมุนไพร เป็นพืชพนัธ์ไมต่้างๆ ท่ีน ามาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรค ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 5 

ประเภท คือ 1) ประเภทตน้ ไดแ้ก่ พืชท่ีเป็นตน้ ทั้งตน้โต ตน้เล็ก ทั้งมีแก่น และไม่มีแก่น 2) ประเภทเถา 

ไดแ้ก่ พืชท่ีมีล าตน้เป็นเถาเล้ือย หรือเครือ 3) ประเภทหวั ไดแ้ก่ พืชท่ีมีล าตน้เป็นหวัหรือเหงา้อยูใ่ตดิ้น  

4) ประเภทผกั ไดแ้ก่ พืชท่ีมีล าตน้เล็กเต้ีย หรือมีลกัษณะเล้ือยทอดยอดไปตามพื้นดินหรือตามผิวน ้ า ซ่ึงนิยม

เรียกกนัวา่ “ผกั” 5) ประเภทหญา้ ไดแ้ก่ พืชท่ีเป็นตน้เป็นกอเล็กๆ ทั้งสูง ทั้งต ่า (ภูมิพิชญ,์ 2535: 5-11) 

 ทศันะของวงการวิทยาศาสตร์สมยัใหม่เช่ือว่าในพืชสมุนไพรซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นยารักษาโรคมานาน

ประกอบดว้ยสารทางเคมีหลายชนิดแต่ละส่วนของพืชสมุนไพรมีสารประกอบท่ีแตกต่างกนัออกไป สาร

เหล่าน้ีเป็นตวัก าหนดสรรพคุณของพืชสมุนไพรชนิดและปริมาณของสารจะแปรตามชนิดของพนัธ์ุ

สมุนไพรสภาพแวดลอ้มท่ีปลูก และช่วงเวลาท่ีเก็บพืชสมุนไพรนกัวิทยาศาสตร์ไดน้ าความรู้และวิธีการทาง

เคมีมาคน้ควา้วจิยัสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิในพืชสมุนไพรท าให้ทราบรายระเอียดเก่ียวกบัโครงสร้างลกัษณะ วิธีการ

สกดัการจ าแนกและการตรวจสอบสารเหล่านั้นนอกจากยงัใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาคน้ควา้วิจยั

สมุนไพรดา้นเภสัชวทิยาพิษวทิยา การพฒันารูปแบบยา การทดสอบทางเภสัชและการวิจยัทางคลินิกอีกดว้ย

ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ยาท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโรค (สมุนไพรดอทคอม, 2549) 

  ส า ร ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี ใ น พื ช ส มุ น ไ พ ร  จ า แ น ก เ ป็ น  2 จ า พ ว ก  คื อ 

 1. Primary metabolite เป็นสารท่ีมีอยู่ในพืชชั้นสูงทัว่ไป พบในพืชทุกชนิดเป็นผลิตผลท่ีไดจ้าก

กระบวนการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) เช่น คาร์โบไฮเดรท ไขมนั โปรตีน เม็ดสี และเกลืออนินทรีย ์

เป็นตน้ 

 2. Secondary metabolite เป็นสารประกอบท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งพิเศษ พบต่างกนัในพืชแต่ละชนิด

คาดหมายวา่เกิดจากกระบวนการชีวะสังเคราะห์ (Biosynthesis) ท่ีมีเอนไซม ์(enzyme) เขา้ร่วม สารประกอบ

น้ีมี อลัคาลอยด์ (Alkaloid), แอนทราควิโนน (Anthraquinone), น ้ ามนัหอมระเหย (Essential oil) เป็นตน้ 

(โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี, 2557) 



 สารแอนทราควิโนน เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์มีกล่ินหอมอยู่ในกลุ่มควิโนน (quinone) มีสูตร

โมเลกุล C14H8O2 มีน ้ าหนกัโมเลกุล 208.22 กรัม/โมลโครงสร้างของสารประกอบดว้ยวงเบนซีน  3 วงท า

พนัธะต่อกนั (Royal society of Chemistry, 2014) ดงัรูปท่ี 1 แอนทราควิโนนเป็นสารท่ีน ามาใชป้ระโยชน์

เป็นยาระบาย และใชท้าภายนอกแกโ้รคผิวหนงั พบมากในพืชหลายสกุล รวมทั้งสกุลแคสเซีย (Cassia) ใน

การเปรียบเทียบปริมาณแอนทราควิโนนในพืชสกุลแคสเซีย 4 ชนิด ไดแ้ก่ ข้ีเหล็ก คูน ชุมเห็ดเทศ และ

ทรงบาดาล ซ่ึงเก็บจาก 4 ภูมิภาค ในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ผลการวิจยัพบวา่ ชนิดของแคสเซีย 

แหล่งท่ีปลูก และฤดูกาล จะมีผลต่อปริมาณแอนทราควิโนน แคสเซียท่ีให้ปริมาณแอนทราวิโนน สูงสุดคือ

ชุมเห็ดเทศ ร้อยละ 1.33 รองลงมาคือ ใบคูน ร้อยละ 0.57  ฝักคูน ร้อยละ0.6  ข้ีเหล็ก ร้อยละ 0.12 และ

ทรงบาดาล ร้อยละ 0.04 ตามล าดบั (สมศกัด์ิ, 2542) นอกจากน้ี แอนทราควิโนนยงัใชเ้ป็นวสัดุเร่ิมตน้ของ

สารยอ้มสี และในอุตสาหกรรมกระดาษจะใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มผลผลิตของเยื่อกระดาษ อีกทั้งช่วย

เพิ่มความแขง็แรงของเส้นใย (Greatvista Chemicals, 2012) 

 
รูปที่ 1: โครงสร้างสารแอนทราควโินน (Royal society of Chemistry, 2014) 

ตวัอยา่งพืชสมุนไพรท่ีพบสารแอนทราวโินน ไดแ้ก่ 

1.ข้ีเหล็ก 

 
รูปที ่2: ใบ และดอกข้ีเหล็ก (ภิรมยว์รุณ, 2556) 



ช่ืออ่ืนๆ  : ข้ีเหล็กหลวง (ภาคเหนือ), ข้ีเหล็กบา้น (ล าปาง), ข้ีเหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ยะหา (ปัตตานี), 

  และข้ีเหล็กจิหร่ี (ภาคใต)้ 

ช่ือสามญั : Siamese Cassia 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cassia siamea Britt. 

วงศ ์  : LEGUMINOSAE (CAESALPINOIDEAE) 

ลกัษณะทัว่ไป : เป็นไมย้นืตน้ ขนาดกลางถึงใหญ่ ใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงตรงขา้มกนั ใบยอ่ยรูป

  ไข่มนขนาดเล็ก ดอกช่อสีเหลือง ฝักแบนยาว เม่ือแก่จดัแตกออกได ้เกิดตามป่าเบญจพรรณ

  ทัว่ไป ขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ด (วุฒิ, 2540: 138) 

ส่วนท่ีพบสารแอนทราวิโนน : ใบ 

การใชป้ระโยชน์ : ใบออกฤทธ์ิเป็นยาระบาย เพราะมีสารแอนทราวิโนน โดยใชใ้บข้ีเหล็ก (ทั้งใบอ่อน และ

  ใบแก่) 4-5 ก ามือ ตม้เอาน ้าด่ืมก่อนอาหาร หรือเวลามีอาการอาการทอ้งผกู (อาจารีย ์

  สมุนไพร เวบ็ไซตข์องคนรักสุขภาพ, 2557) 

2. มะขามแขก  

 
รูปที ่3: มะขามแขก; (ก) ใบและดอกมะขามแขก; (ข) ฝักมะขามแขก (หม่อมไม,้ 2556) 

ช่ืออ่ืนๆ  : มะขามแขก (ทัว่ไป) 

ช่ือสามญั : Alexandria senna, Alexandrian senna Indian senna และTinnevelly senna 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Senna alexandrina P. Miller 

วงศ ์  :  FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE และ CAESALPINIACAE 

ลกัษณะทัว่ไป : เป็นพรรณไมย้นืตน้ ขนาดกลางถึงใหญ่ ใบออกเป็นใบรวมมีใบยอ่ยออกเรียงสลบักนัเป็น

  คู่แบบขนนก ปลายและโคนใบมน ใบมีสีเขียวอ่อนๆและมีกล่ินเหมน็เขียว ดอกออกเป็นช่อ 

  มีสีเหลืองสด เป็นฝักบางแบน โคง้งอเล็กนอ้ย ผลเม่ืออ่อนจะเป็นสีเขียวแต่พอแก่จะ 



  กลายเป็นสีน ้าตาล เป็นพรรณไมก้ลางแจง้ท่ีทนต่อความแหง้แลง้ เจริญเติบโตไดดี้ในดินทุก

  สภาพ ขยายพนัธ์ุดว้ยใชเ้มล็ดเพาะ (วทิย,์ 2536: 600-601) 

ส่วนท่ีพบสารแอนทราวิโนน : ใบ และฝัก 

การใชป้ระโยชน์ :ใชเ้ป็นยาถ่ายเหมาะส าหรับผูสู้งอายุ ผูท่ี้มีก าลงันอ้ย เด็ก คนท่ีเป็นริดสีดวงทวารหรือผูท่ี้มี

  ปัญหาทอ้งผูกอยู่บ่อยๆ เน่ืองจากมีสารแอนทราวิโนน ท่ีมีฤทธ์ิช่วยกระตุน้การบีบตวัของ

  ล าไส้ใหถ่้ายทอ้งได ้โดยส่วนท่ีน ามาใชเ้ป็นยาสมุนไพร ไดแ้ก่ ส่วนของใบแห้งและฝักท่ีมี

  อายุในช่วง 1 เดือนคร่ึง (หรือช่วงก่อนออกดอก) แต่ควรใชเ้ป็นคร้ังคราวเท่านั้นเพื่อความ

  ปลอดภยั (กรีนเนอรัลด์ เฮลท์, 2556) โดยมีรายงานว่า การใช้มะขามแขกนานๆ จะท าให้

  เกิดอาการขาดโพแทสเซียมได้ ถ้าจ  าเป็นตอ้งใช้ติดต่อกนัเป็นเวลานาน ควรรับประทาน

  โพแทสเซียมดว้ย (สุนิศา, 2555) 

3. ยอ 

 
  (ก)     (ข)    (ค) 

รูปที ่4: ยอ; (ก) ผลยอ (พจนาถ, 2554); (ข) รากยอ; (ค) ใบยอ (ไทยกู๊ดววิดอทคอม, 2556) 

ช่ืออ่ืนๆ  : มะตาเสือ (เหนือ), แยใหญ่ (กระเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) และยอบา้น (ทัว่ไป) 

ช่ือสามญั : - 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Morinda cirifolia Linn. 

วงศ ์  : RUBIACEAE 

ลกัษณะทัว่ไป : เป็นพรรณไมย้ืนตน้ขนาดเล็ก จะแตกก่ิงกา้นสาขาไม่มากนกั ผิวของล าตน้เป็นสีน ้ าตาล

  เทาๆ เกล้ียง สูงประมาณ 1-6 เมตร มีใบเด่ียว ออกเรียงกนัเป็นคู่ๆ ไปตามขอ้ตน้ ลกัษณะ

  เป็นรูปมนรี ปลายและโคนจะแหลม ขอบใบเป็นคล่ืน ผวิใบมนั สีเขียว กวา้งประมาณ  

2.5-7 น้ิว ยาว 6-12 น้ิว มีดอกออกเป็นช่ออยูต่ามง่ามใบ มีสีขาวขนาดเล็ก ส่วนมีผลเป็นรูป

 กลมๆ หรือรูปรี ผิวจะเป็นตุ่มๆ รอบๆ ผลเม่ือยงัอ่อนสีเขียว พอแก่ทานไดเ้ป็นสีขาวอม

 เขียว หรือออกเหลืองๆ 



ส่วนท่ีพบสารแอนทราวิโนน : ราก  

การใชป้ระโยชน์ : เป็นยาระบาย และสามารถใช้เป็นสียอ้มผา้ โดยเปลือกรากจะให้สีแดง เน้ือรากจะให้สี

  เหลือง แต่ถา้ใช้โดยไม่แยกส่วนก็จะไดสี้เหลืองปนแดง ฉะนั้นถา้จะให้สีต่างกนัออกไปก็

  ตอ้งน าโลหะต่างชนิดกนัมาผสม เช่น ไดสี้น ้าตาลอ่อนเม่ือผสมกบัเกลือของโครเมียม  

  (Chromium) สีม่วงแดงด าเม่ือผสมกบัเกลือของเหล็ก สีแดงหรือชมพูเม่ือผสมกบัเกลือของ

  อะลูมินา (alumina)และสีส้มสดเม่ือผสมกบัเกลือของดีบุก เป็นตน้ สีท่ียอ้มจากรากยอน้ีจะ

  เป็นสีท่ีคงทน ซกัฟอกสีก็ไม่ตก แต่ถา้จะใหสี้ยอ้มนั้นสดใสใหเ้ติมกรดน ้าส้มลงไปใน 

  ขณะท่ียอ้ม เพราะในสีน้ีจะมีสารพวกไกลโคไซด์ (glycoside) ซ่ึงถา้ใส่กรดแลว้สีท่ียอ้มจะ

  สลายตวัออกมาและสีท่ีสลายตวัออกมาน้ีเป็นสารประกอบเคมีจ าพวกแอนทราควิโนน 

  (วทิย,์ 2536: 653-655) 
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