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--------------------------------------------------------------------------ปกติร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ดี สามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่ก่อให้เกิดอันตรายจาก
ภายนอกได้ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส อนุมูลอิสระ และโปรโตซัว เป็นต้น ในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายทาได้หลาย
วิธีร่วมกัน ตั้งแต่การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ได้รับอากาศที่ดี ขจัดความเครียด และ
การกินอาหารที่ดี แต่เมื่อไรก็ตาม หากร่างกายได้รับแอนติเจน (antigen) โดยเฉพาะเชื้อโรคแบคทีเรีย และไวรัส
ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคมี 2 ชนิด คือ
ชนิดที่ 1 ภูมิคุ้มกันโดยกาเนิด หรือภูมิคุ้มกันแบบไม่จาเพาะ (innate immunity) และชนิดที่ 2 ระบบภูมิคุ้มกัน
แบบจาเพาะ (acquired immunity) โดยชนิดที่ 1 เป็นการป้องกันสิ่ งแปลกปลอมด้วยสารเคมีหรือลักษณะกาย
วิภาคของร่างกาย เช่น น้าลาย น้าตา และผิวหนัง เป็นต้น ในขณะที่ชนิดที่ 2 เป็นการป้องกันร่างกายด้วยการสร้าง
สารแอนติบอดี (antibody) ที่ผลิตจากบีลิมโฟไซต์ (B lymphocyte) และสร้างสารสื่อในการกาจัดเชื้อโรคจากการ
กระตุ้ น ที ลิ ม โฟไซต์ (T lymphocyte) เช่ น เซลล์ เ พชฌ ฆาต (natural killer cell; NK cell) แมโครฟาจ
(macrophage) ซึ่งต่อต้านโรคแบบจาเพาะ [1] ในขณะที่สิ่งแปลกปลอมอื่น เช่น อนุมูลอิสระ (free radical) ซึ่ง
เป็ น สารที่ มีความเสถีย รต่า สามารถทาปฏิ กิริยากับ สารชีว โมเลกุล ในร่างกาย เช่น ไขมัน โปรตีน รวมถึงสาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอในร่างกาย [2] สารอนุมูลอิสระนี้ถ้ามากเกินไปทาให้ร่างกายมีความอ่อนแอในการต้านเชื้อโรค
จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าการที่ร่างกายมีความแข็งแรงต่อต้านสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ได้นั้น ต้องอาศัยทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกร่างกาย ถ้าปัจจัยภายในร่างกายไม่เพียงพอ จาเป็นต้องใช้ปัจจัยภายนอกในการช่วยเสริมสร้าง
ให้ ร่ างกายแข็ งแรง โดยใช้ พื ช ผั ก ต่ าง ๆ ที่ มี คุ ณ ประโยชน์ ที่ ช่ ว ยกระตุ้ น ภู มิ คุ้ ม กั น ของร่างกาย ให้ ต่ อ สู้ กั บ สิ่ ง
แปลกปลอมเหล่านี้ได้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชผักผลไม้ที่ มีคุณค่า
และมีประโยชน์จานวนมาก เห็นได้จากในแต่ละภูมิภาคมีพืชผักเฉพาะถิ่น ซึ่งใช้ในการประกอบอาหารมาอย่าง
ยาวนาน เช่น แกงเหลืองของภาคใต้ แกงผักเชียงดาใส่ปลาย่างของภาคเหนือ แกงเลียงของภาคกลาง และแกง
หน่ อ ไม้ใบย่ านางของภาคอีส าน เป็ น ต้น ซึ่งต่อมาผั กต่าง ๆ ที่ ใช้ป ระกอบอาหารนี้ ได้มี การพิ สู จน์ คุณ ค่าด้ว ย
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมากมาย ทั้งในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และอนุมูลอิสระ
จากข้อมูลของผักพื้นบ้านข้างต้น จึงมีงานวิจัยของผักพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ อีกจานวนมาก ที่สามารถ
อธิบายได้ว่า สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค และยังมีหลักฐานการใช้ในตารายาพื้นบ้านด้วย โดย
บทความผักพื้นบ้านสี่ชนิด ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และต้านจุลชีพนี้ จะกล่าวถึงผักพื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหาร
ได้แก่ พลูคาว ผักกระโฉม ผักแขยง และ บวบหอม ซึ่งมีรายงานวิจัยแสดงฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่า งกาย
คาแก่น1,
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ต่อต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อจุลชีพ ซึ่งข้อมูลผักพื้นบ้านที่คัดเลือกมานี้ จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยกลับมาใส่ใจ รู้
คุ ณ ค่ า และตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของผั ก พื้ น บ้ านไทยที่ มี ป ระโยชน์ ไม่ แ พ้ ผั ก ต่ างชาติ ให้ ม ากขึ้ น และด้ ว ย
สถานการณ์ ของโรคไวรัส โคโรนาชนิ ดที่ 2 หรือ Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) จะพบว่ามีกล่ าวถึง
สมุนไพรบางอย่างที่กาลังอยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์ ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่ แต่กลับมีนาข้อมูลพื้นฐานไปโฆษณา
กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง ส่งผลให้ราคาสมุนไพรนั้นสูงเกินกว่าผู้บริโภคจะเอื้อมถึง ดังนั้นผู้เขียนบทความนี้จึง
อยากให้ประชาชนได้รู้คุณประโยชน์ผักสมุนไพรพื้นบ้านอื่น ๆ ที่ หาได้ง่าย ไม่จาเป็นต้องซื้อหาด้วยราคาแพง เพียง
รับประทานเป็นอาหารก็มีคุณค่าเป็น ยา แล้ว
ผักพลูคาว ...กาเมืองว่าผักคาวตอง
คนภาคเหนือนิยมนาผักพื้นบ้าน เช่น อ้มกบ (เนียมหูเสือ) เซียงดา (ผักเชียงดา) ผักแปม และพลูคาว ไป
ประกอบอาหาร เช่น แกงแค แกงโฮะ และแกงอ่อม เป็นต้น และเป็นผักเครื่องเคียงกินกับลาบและน้าพริก ผัก
พื้นบ้านเหล่านี้มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาในการบรรเทาโรคเบื้องต้น พลูคาว เป็นผักลาดับต้น ๆ ที่ นิยม
เนื่องจากมีรสชาติที่แปลก (เปรี้ยว กลิ่นคาวเหมือนปลา) มีสรรพคุณพื้นบ้านในการเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย และ
มีงานวิจัยที่สนับสนุนฤทธิ์ทางชีวภาพของพลูคาวในด้านต่าง ๆ จานวนมาก
พลูคาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Houttuynia cordata Thunb. อยู่ในวงศ์ Saururaceae หรือรู้จัก
ในชื่อท้องถิ่น คือ คาวตอง (ภาคเหนือ) คาวทอง พลูแก (ภาคกลาง) ก้านตอง (แม่ฮ่องสอน) คือ เป็นพืชล้มลุกเลื้อย
ตามผิวดิน ชอบความชุ่มชื้น ลาต้นอวบน้า มีข้อปล้องชัดเจน สูงประมาณ 15-40 เซนติเมตร ใบเดี่ยวรูปหัวใจเรียง
สลับ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบสีเขียว ท้องใบสีน้าตาลแดง ดอกมีสีเหลืองออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีใบ
ประดับสีขาว 4 ใบ ผลเป็นฝักทรงกระบอก มีเมล็ดจานวนมาก มีกลิ่นคาวที่ใบและยอดอ่อน [3]
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รูปที่ 1 พลูคาว
สรรพคุณทางยาและการใช้พื้นบ้าน
ไทย น าใบและยอดอ่ อนมารั บ ประทานกับ ลาบ ใบ ใช้รัก ษาภู มิแ พ้ แ ละเบาหวาน แก้ กามโรค ท าให้
น้ าเหลื องแห้ ง ให้ แผลแห้ ง แก้เข้าข้อ รั กษาโรคผิ วหนั งทุกชนิด ทั้งต้น ใช้เป็น ยาขับ ปัส สาวะ ต้านการอักเสบ
กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน [3, 4] จีน มีข้อมูลการใช้ทางพื้นบ้าน คือ รักษากลากเกลื้อน มาลาเรีย ขับปัสสาวะ ริดสี ดวง
ท้ อ งเสี ย ทอนซิ ล อั ก เสบ กระเพาะปั ส สาวะอั ก เสบ ฝี ในปอด และปอดอั ก เสบ เกาหลี มี ก ารใช้ ท างพื้ น บ้ า น
รักษาการไอ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ญี่ ปุ่ น มีการใช้ ทางพื้น บ้านรักษาแผลในกระเพาะอาหาร และขับ
ปัสสาวะ ปัจจุบันในญี่ปุ่นและเกาหลี นาพลูคาวมาทาเป็นเครื่องสาอางชะลอวัย ปกป้องผิว และทาให้ผิวกระจ่างใส
ทางยานามาใช้บรรเทาอาการคัน ต้านอักเสบที่ผิวหนัง [5]
องค์ประกอบทางเคมี
กลุ่ ม สารที่ น่ า สนใจในพลู ค าว ได้ แ ก่ กลุ่ ม น้ ามั น ระเหยง่ า ย (essential oil) กลุ่ ม ฟลาโวนอยด์
(flavonoids) กลุ่มอัลคาลอยด์ (alkaloids) กลุ่มโพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides) ที่ละลายน้า และ ไขมัน
สารที่มี รายงานในกลุ่ มน้ ามัน ระเหยง่าย เช่น methyl n-nonyl ketone, -myrcene, houttuynin,
decanal, trans-caryophyllene, decanoic acid, camphene, -pinene, lauraldehyde, bornyl acetate
และ -pinene เป็ น ต้ น ในกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ เช่ น quercetin-3-O--D-galactoside-7-O--D-glucoside,
kaempferol-3-O[-L-rhamnopyranosyl-(16)--D-glucopyranoside],
procyanidin
B,
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houttuynamide A และ houuttuynoside A กลุ่มอัลคาลอยด์ ได้แก่ aristolactam A, piperolactam A และ
norcepharacdione B และกลุ่มไขมัน เช่น heptanoic acid, octanoic acid และ lauric acid [5, 6]
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
พลูคาวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัส และต้านมะเร็ง ในที่นี้จะกล่าวถึงฤทธิ์ที่น่าสนใจ
คือ ต้านไวรัส และการกระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกัน จากสารสกัดของพลู คาวที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่าง ๆ รวมถึง
สารเคมีที่พบในพลูคาวด้วย ดังนี้
น้ามันระเหยง่ายจากต้นพลูคาวสดสามารถยับยั้งการจาลองตัวของเชื้อไวรัสเริม (Herpes simplex1) ที่
ความเข้มข้น 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เท่ากับ 10.2% และความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัส
เริ มได้มี ค่ าเท่ ากั บ 822.4 ไมโครกรั ม ต่อ มิล ลิ ลิ ตร โดยองค์ป ระกอบที่ ส าคั ญ ที่อ อกฤทธิ์ คือ methyl n-nonyl
ketone, lauryl aldehyde และ capryl aldehyde [7]
น้ามันระเหยง่ายของพลูคาวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสหวัด (influenza) ได้ที่ความเข้มข้น
เท่ากับ 41%v/v และพบว่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้สมบูรณ์สุด คือความเข้มข้น
250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร [8] สาร quercetin-3-rhamnoside ซึ่งเป็นสารฟลาโวนอยด์ ที่ได้จากพลูคาว ที่ความ
เข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถต้านไวรัสหวัด A/WS/33 ได้ 86% โดยไปยับยั้งไวรัสเมื่อติดในระยะ
เริ่มต้น [9]
สารสกัดน้าจากพลูคาว สามารถต้านเชื้อไวรัสไข้เ ลือดออก (Dengue virus serotype 2) strain 16681
โดยไปลดจานวนการสร้างสารพันธุกรรม RNA ในเซลล์ตับที่ใช้เป็นแบบจาลองในการทาให้ติดไวรัส และยับยั้งการ
จ าลองตั ว ของไวรั ส RNA โดยความเข้ม ข้ น ของสารสกัด น้ าจากพลู ค าวที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพต่ อเชื้ อ ไวรัส คื อ 0.8
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร [10]
ในการศึกษาสารสกัดเอทิลอะซิ เตทจากพลูคาวในการต้านไวรัสตับอักเสบและไข้เลื อดออก (Dengue
virus serotype 2) ในหนู C57BL/6 โดยพบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตทจากพลูคาวยับยั้งการติดไวรัสตับอักเสบและ
ไข้เลือดออกได้มากถึง 6 วัน ที่ความเข้มข้น 0.98 และ 7.50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ โดยเป็นการศึกษา
ฤทธิ์ใน cell culture และไม่เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ และยังพบว่าเมื่อให้สารกัดในหนูขนาด 2000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ไม่เกิดความเป็นพิษแบบฉับพลันในเซลล์ปกติ และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติกับอวัยวะภายในของหนู
และในการทดลองดังกล่าวมีการนา cinanserin hydrochloride มาเปรียบเทียบด้วย [10]
ซึ่งมีงานที่สนับสนุนการไม่เป็นพิษของพลูคาว โดยพบว่าน้าหมักพลูคาวซึ่งปกติใช้ในการกินเพื่อรักษาโรค
ในประเทศทางเอเชีย พบว่าเมื่อให้ น้ าหมักพลูคาวที่เกิดจากการหมักด้วยเชื้อแลคโตบาซิล ลัส (Lactobacilus
paracasei HII03) เมื่อให้หนู Spragua Dawley กินในขนาดตั้งแต่ 0.9-1.2 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อวัน เป็นเวลา
60 วัน พบว่าน้าหมักที่ใช้ศึกษาไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายในของหนู รวมถึงค่าพารามิเตอร์ทาง
ชีวเคมี เช่น ครีเอตินิน อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส และไตรกลีเซอไรด์ เป็นต้น [11]
สารสกัดจากพลูคาวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบของปอด การศึกษาในหนูพบว่าสารสกัดน้า
จากพลูคาว ไปเพิ่มจานวนเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซด์เพื่อกาจัดไวรัส กระตุ้นการทางานของทีเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน
ในการสร้าง CD4+ และ CD8+ กระตุ้นการสร้าง interleukin-2 และ 10 (สารสื่อในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านเชื้อโรค
และต้านอักเสบ) ยับยั้งการสร้างไวรัสใหม่ที่ 3C-like protease และ RNA-dependent RNA polymerase ซึ่ง
การยับยั้งนี้แปรผันตรงกับขนาดของสารสกัด [12] และพบว่าสารพอลิแซ็กคาไรด์ที่พบในพลูคาวในขนาด 40, 80
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และ 160 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ช่วยลดการอักเสบของปอดหนูสายพันธุ์ Balb/c ที่ถูกทาให้เกิดการอักเสบของปอด
ด้วยสารไลโปพอลิแซ็กคาไรด์ โดยสารพอลิแซ็กคาไรด์จากพลูคาวไปลดคอมพลีเมนท์ C3d ลดสารสื่ออักเสบ คือ
TNF-, interleukin-6 และ interleukin-1 ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในปอดของหนู [13] และมีรายงานว่าสาร
พอลิแซ็กคาไรด์จากพลูคาวในขนาด 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน ลดการติดเชื้อไวรัสหวัด H1N1 ในหนู ลดการ
แสดงออกของโปรตีนบางชนิดที่ทาให้ปอดอักเสบจึงสามารถลดการอักเสบของปอด และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
ของหนูให้สร้างสาร interleukin-10 (IL-10) และลดความผิดปกติของลาไส้ที่เชื้อไวรัสเข้าไปทาลายได้จึงต่อสู้กับ
เชื้อหวัดได้ ซึ่งในการทดลองนี้เทียบการรักษากับยาต้านไวรัส คือ ribavirin พบว่ายานี้ลดเฉพาะการอักเสบของ
ปอดเท่านั้น [14]
นอกจากการศึกษาในรูปแบบสารสกัดและสารเคมีเดี่ยว ๆ ที่พบในพลูคาวแล้ ว ยังมีรายงานของพลูคาวที่
ผสมอยู่ในตารับยาพื้นบ้านของไทยและจีน และนาไปใช้ในการต้านไวรัสได้ ดังนี้
การศึกษาตารับยาพื้นบ้ านของไทยในผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งตารับยาประกอบด้วย
พลูคาว สะแกนา พิกุล คัดเค้า และตาลโตนด โดยมีตารับแตกต่างกัน 4 ตารับ คือ ตารับที่ 1 มีองค์ประกอบของ
สารสกัดพืชทั้ง 5 ชนิดแตกต่างกัน ตารับที่ 2 มีเฉพาะพลูคาวขนาดแตกต่างกัน ตารับที่ 3 มีสารสกัดพืชทั้ง 5 ชนิด
แต่ขนาดสารสกัดถูกกาหนดปริมาณคงที่ และตารับที่ 4 มีเฉพาะสารสกัดพลูคาวขนาด 100 มิลลิกรัม ใส่ในแคปซูล
และนาไปศึกษากับผู้ป่วยจานวน 25 คน โดยให้แต่ละผู้ป่วยรับประทาน 1 แคปซูล 2 ครั้งต่อวัน มีการติดตามผล
ของ CD4+ น้าหนั กตัว และปริมาณลิมโฟไซด์ ก่อนให้ ตารับยาและหลังจากให้ ตารับยาไป 100 สัปดาห์ พบว่า
CD4+ เพิ่ มขึ้น (11 คนใน 25 คน) โดยเฉลี่ ย 420 และน้ าหนั กตัว เพิ่ มขึ้น เล็ กน้ อย แสดงให้ เห็ นว่าตารับยาที่ มี
พลู ค าวและพลู ค าวเดี่ย ว ๆ สามารถเพิ่ ม ภู มิ คุ้ม กัน ให้ ต้ านไวรัส ได้ โดยการทดลองนี้ มีก ลุ่ ม ได้รับ ยามาตรฐาน
didanosine ขนาด 375 หรือ 250 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวันและได้ zidovudine ขนาด 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อ
วัน เป็นเวลา 80 สัปดาห์ [15]
ในปี 2003 เกิ ด โรคซาร์ ส (Severe acute respiratory syndrome; SARS) หรื อ โรคทางเดิ น หายใจ
เฉียบพลันรุนแรงซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นายาพื้นบ้าน
จานวน 8 ตารับมาใช้ในการรักษาซาร์ส โดยในตารับยาเหล่านี้มี 1 ตารับ คือ Lian Hua Qing Wen Capsule ที่มี
พลูคาวเป็นส่วนประกอบโดยพลูคาวมีการใช้ทางพื้นบ้านในการลดไข้และลดความเป็นพิษ [6] และในปี 2019 มี
โรคระบาดที่สาคัญซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่ 2 หรือ COVID-19 ซึ่งมีความใกล้เคียงกับโคโรนาที่ทาให้เกิด
ซาร์ส มีการนายาตารับดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยพลูคาวและสมุนไพรอื่นอีก 12 ชนิด ไปใช้ในการป้องกันรักษา โดย
มี ร ายงานการรั ก ษาทางคลิ นิ ก เป็ น การศึ ก ษาแบบ retrospective ผู้ ป่ ว ยที่ มี ก ารเป็ น และสงสั ย ว่ า เป็ น โควิ ด
(COVID-19) พบว่ายาช่วยลดไข้ ไอ เสมหะ ความอ่อนล้า และหายใจลาบาก นอกจากนี้ ยาตารับนี้ทาให้ร่างกาย
กลับ มาแข็งแรงเป็น ปกติได้เร็ว ยานี้ ไปออกฤทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นของการติดเชื้อไวรัส ไปลดสารสื่ออักเสบที่เกิดใน
ร่ า งกาย ระหว่ า งการติ ด เชื้ อ ไวรั ส และสามารถลดการเกิ ด หลอดลมอุ ด กั้ น เรื้ อ รั งได้ (Chronic obstructive
pulmonary disease; COPD) [16]
สรุป
พลูคาว ผักพื้นบ้านภาคเหนือที่มีข้อมูลการใช้เป็นยาพื้นบ้าน เช่น รักษาภูมิแพ้ เบาหวาน และแก้กามโรค
มีสารเคมีที่สาคัญ เช่น น้ามันหอมระเหย สารฟลาโวนอยด์ สารพอลิแซ็กคาไรด์ และอัลคาลอยด์ เป็นต้น ซึ่งสาร
เหล่านี้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านแบคทีเรีย และต้านไวรัส ซึ่งฤทธิ์ในการต้านไวรัส พบว่า พลูคาวสามารถต้านไวรัส
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ก่อโรคทั้งตับอักเสบ ไวรัสหวัด H1N1 และโรคซาร์สได้ และยังพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ช่วยต่อต้านไวรัส
ลดการอั ก เสบของปอด นอกจากนี้ ในต ารั บ ยาของจี น ชื่ อ Lian Hua Qing Wen Capsule ซึ่ ง มี พ ลู ค าวเป็ น
ส่วนประกอบของตารับช่วยทาให้ร่างกายที่ติด ไวรัสกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเชิงลึก
ของสารสกัดพลูคาวเดี่ยว ๆ และความเป็นพิษแบบระยะยาวในคน รวมถึงขนาดและปริมาณที่เหมาะสมในคน
ดังนั้นการับประทานพลูคาวเป็นอาหารมีแนวโน้มทาให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนการใช้ในรูปแบบสารสกัดพลูคาวยัง
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ผักกระโฉม...ผักพื้นบ้านกลิ่นหอม
ผักกระโฉม หรือ ผักกะโสม ทางเชียงใหม่เรียก อ้มกบ ชื่ออื่นๆ คือ ราน้า (ภาคใต้) สุ่ยหุยเชียง (จีนกลาง)
จุ้ยห่วยเฮียง (แต้จิ๋ว) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Limnophilla rugosa (Roth) Merr. วงศ์ Plantaginaceae [17]
พบได้ทุกภาคของประเทศไทย เป็นผักพื้นบ้านที่นามาใช้เป็นอาหาร โดยใช้ยอดและใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด
ร่วมกับอาหารรสจัด เช่น น้าพริก ลาบ อาจจะใช้เป็นเครื่องปรุงใส่แกงเผ็ด แกงใส่ปลา เพื่อให้มีกลิ่นหอม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ผักกระโฉม เป็นไม้ล้มลุก ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะ ร่องน้า ลาต้นตั้งยาวได้ ตั้งแต่ 15-50 เซนติเมตร ใบเดี่ยว
เรียงตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปขอบขนานขนาดความกว้าง 0.8-4.5 เซนติเมตร ยาว 15-40 เซนติเมตร โคนใบเป็นครีบ
ถึงก้านใบ ดอกออกตามซอกใบ กลีบดอกเชื่อมเป็นหลอด สีน้าเงินแกมแดง มีแต้มเหลืองบนหลอดกลีบ ผลแก่แห้ง
แตก รูปไข่ [18]

รูปที่ 2 ผักกระโฉม
สรรพคุณทางยาและการใช้พื้นบ้าน
ต้นและใบมีรสหอมเย็น จากหนังสือไม้เทศ เมืองไทย ให้ข้อมูลว่าผักกะโฉมใช้ใบปรุงเป็นยาเขียว กระทุ้ง
พิษ ขับพิษไข้หัวจาพวกเหือด หัด สุกใส ดาแดง ฝีดาษ และระงับความร้อนได้ดี [4] ขับเสมหะแก้แน่นหน้าอก แก้
ไอ แก้แน่นท้อง ปวดท้อง ลดการบวมน้า เจริญอาหาร ขับปัสสาวะ ตาพอกรักษาบาดแผล [19] ผักกระโฉมยังเป็น
องค์ประกอบในตารับยาเขียวหอม ซึ่งเป็นตารับยาที่บรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในกลุ่มยาแผนไทยหรือยา
แผนโบราณที่ใช้แก้ไข้ ประกอบด้วยใบพิมเสน ใบผักกระโฉม ใบหมากผู้ ใบหมากเมีย ใบสันพร้าหอม รากแฝกหอม
หัวเปราะหอม แก่นจันทน์ขาวหรือจันทน์ชะมด แก่นจันทน์แดง ว่านกีบแรด ว่านร่อนทอง เนระพูสี พิษนาศน์
มหาสดา ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง มีข้อบ่งใช้คือ บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้า และ
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แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส [20] และตารับยาเขียวหอม ยังได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ
พ.ศ.2556 ด้วย [21]
ประเทศอินเดีย ใช้ผักกระโฉมลดไข้ โดยใช้น้าคั้นจากต้นทาทั่วร่างกาย และยังใช้ในอาการท้องเสีย บิด
และอาหารไม่ย่อย น้ามันระเหยง่าย ใช้เป็นน้าหอมหรือแต่งกลิ่นอาหาร น้ามันระเหยง่ายแสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
และรา ในประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์ ใช้ใบเป็นยาชงขับปัสสาวะและกระตุ้นการย่อยอาหาร [22]
องค์ประกอบทางเคมี
มีร ายงานวิจั ย องค์ ป ระกอบทางเคมี ของผั ก กระโฉมพบสารกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ จ ากส่ ว นเหนื อ ดิ น เช่ น
salvigenin, nevadensin, 5-hydroxy-7,8,2’,4’-tetramethoxyflavone และพบสารส าคั ญ ในกลุ่ ม เทอร์ ปี น
เช่น trans-anethol และ methylchavicol ในน้ามันระเหยซึ่งให้กลิ่นหอม
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
มีรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพ 2 กลุ่มคือ ฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดผักกระโฉม และฤทธิ์ฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อราจากน้ามันระเหยง่าย [23, 24]
การคัดกรองสารสกัดสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง โดยพิจารณาการเพิ่ม
จานวนของลิมโฟไซด์ที่ได้จากม้ามหนูขาว และการฟาโกไซโทซิสโดยเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจชนิด J774A.1 และ
ดูผลของสารสกัดต่อการผลิตซัยโตไคน์ด้วย พบว่าสารสกัดหยาบเอธานอลจากผักกระโฉม สามารถกระตุ้นการเพิ่ม
จานวนของลิมโฟไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทาให้เกิดกระบวนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีที่สุด โดยไม่มีผล
ต่อการกระตุ้นการฟาโกไซโทซิส และยังสามารถเหนี่ยวนาให้เซลล์มาโครฟาจหลั่ง IL-2 ได้มากที่สุด [25] โดย IL-2
เป็ น สารที่ ท าหน้ าที่ ส่ งสั ญ ญาณระหว่างเซลล์ ในขณะที่ มี ก ารตอบสนองทางภู มิ คุ้ ม กัน จึ งท าหน้ าที่ เป็ น ตั ว คุ ม
ภูมิคุ้มกัน ดังนั้น ผักกระโฉมจะเป็นผักที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ นอกจากนี้จากรายงานความเป็นพิษ ไม่พบ
อาการพิษของหนูเมื่อให้กินสารสกัด 50% เอทานอลของทั้งต้นขนาด 16 กรัมต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม [26]
เมื่อพิจารณารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตารับ ยาเขียว ซึ่งเป็นตารับที่มีผักกระโฉมเป็นส่วนประกอบ โดย
ยาเขียว มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสอีสุกอีใส และงูสวัด (Varicella zoster) [26] และไวรัสมือเท้าปาก (enterovirus 71;
EV71) [27] รายงานวิจัยได้พบว่า สารสกัด 20% เอทานอลจากยาเขียว ความเข้มข้น 250 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อไวรัส Varicella zoster (VZV) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และผู้วิจัยยังรายงาน
และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ที่ความเข้มข้น 250 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร คือความเข้มข้นสูงสุดที่ไม่ก่อให้เกิด
พิษต่อเซลล์ วิธีการทดสอบสารสกัดยาเขียวหอม โดยนามาบ่มกับไวรัส ก่อนที่จะให้ infect เข้าเซลล์เพื่อดูว่าสาร
สกั ด มี ฤ ทธิ์ neutralize ไวรั ส หรื อ ไม่ (pre-treatment) พบว่ า สารสกั ด มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การติ ด เชื้ อ VZV อย่ า งมี
นัยสาคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มไวรัสควบคุม (virus control) ทั้งนี้น่าจะเนื่องจาก interaction ของสารสกัดยาเขียว
หอมกับ VZV particle ทาให้ไวรัสถูก inactive และเสียความสามารถในการทาให้เซลล์ติดเชื้อ โดยที่ความเข้มข้น
นี้ยังเป็นความเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ IMR-90 แต่ในขณะที่การทดสอบการทา post-treatment เพื่อดูการ
ยับยั้งการเพิ่มจานวน (replication) ของไวรัส พบว่าสารสกัดยาเขียวหอมทุกยี่ห้อ ไม่สามารถยับยั้งการติดเชื้อ
ไวรัสได้ในทุก ๆ ความเข้มข้น สาหรับสารสกัดยาเขียวที่ใช้สาหรับการทดสอบ pre-treatment แสดงเปอร์เซ็นต์
การยับยั้งการเจริญของเชื้อไวรัส ของยาเขียวหอมยี่ห้อ A, B และ C ลดลง 10%, 15.1% และ 10.65% ตามลาดับ
ดังนั้ น ในยาเขียวหอมน่ าจะมีสารบางชนิ ดจากพืช สมุนไพร ที่เป็นองค์ประกอบที่ทาหน้าที่ยับยั้งไวรัส VZV ได้
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การศึกษาในขั้นต่อไปควรจะมีการทดสอบสมุนไพรเดี่ยวของยาเขียว ซึ่งอาจจะทาให้เห็ นผลของสมุนไพรเดี่ยวได้ดี
ยิ่งขึ้น และลดความเป็นพิษของสมุนไพรบางตัวลง อย่างไรก็ตาม ผลของการใช้ยาเขียวหอมในการลดอาการของ
โรค อาจเนื่องจากฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย หรือฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ได้ [26] อีกรายงานวิจัยมี
การทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัส enterovirus 71 ด้วยวิธี antiviral activity based cytopathic effect (CPE) assay
ในเซลล์ Vero สารสกัดน้าของตารับยาเขียวหอม และสมุนไพรเดี่ยวที่มีค่าความเป็นพิษต่อเซลล์ Vero น้อยกว่า
20% จะถูกนามาทดสอบฤทธิ์ต้าน ไวรัส EV71 ที่ปริมาณความเข้มข้นของไวรัส 100, 50 และ 25TCID50 (50%
tissue culture infective dose หรือปริมาณไวรัส ที่ ทาให้ เซลล์ เพาะเลี้ ยงครึ่งหนึ่งเกิดการติดเชื้อ) แล้ ว นามา
สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเซลล์ หลังการติดเชื้อไวรัสภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าสารสกัดน้า
ของตารับยาเขียวหอมที่ความเข้มข้น 400 ไมโครกรั มต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งไวรัส EV71 ที่มีปริมาณความ
เข้มข้น 25TCID50 ได้โดยไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ Vero [28]
สรุป
ผักกระโฉม ไม้ล้มลุกปลูกได้ทุกภาคในประเทศไทย มีน้ามันระเหยที่มีกลิ่นหอม สามารถใช้เป็นอาหารและ
ยาสมุนไพรทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น เช่น อินเดี ย และฟิลิปปินส์ สรรพคุณทางยาแผนไทยใช้แก้ไข้ หัด
เหือด อีสุกอีไส ระงับความร้อน มีการนาใบมาใช้เข้าตารับยาเขียว ซึ่งเป็นยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้พิษไข้ อีสุกอีใส
สามารถใช้ทั้งกิน และขโลมภายนอกได้ มีร ายงานวิจัยพบว่าผั กกระโฉมสามารถกระตุ้นภู มิคุ้มกันได้เนื่องจาก
สามารถกระตุ้นการเพิ่มจานวนของลิมโฟไซต์และเหนี่ยวนาให้เซลล์มาโครฟาจหลั่ง IL-2 ดังนั้นการรับประทานผัก
กระโฉมเป็ น อาหารเป็ น อี กทางเลื อ กหนึ่ งในการเลื อกรับ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์แ ละช่ว ยกระตุ้น ระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ผักแขยง...ผักพื้นบ้านแห่งอีสาน
ผักแขยง จัดอยู่ในวงศ์ Plantaginaceae พบว่ามี 2 ชนิด ในประเทศไทย ชนิดแรก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Limnophila aromatica (Lam.) Merr. มี ชื่ อ เรี ย กอื่ น ตามแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ กะออม คะแยง (ภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ) ผักแขยง (ภาคกลาง) ผักพา (ภาคเหนือ) ผั กลืมผัว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะออม
(เขมร) ชนิดสอง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Limnophila geoffrayi Bonati. มีชื่อเรียกอื่นตามแต่ละท้องถิ่น ได้แก่
กะแยง กะออม ผั กแขยง (ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ) อังออม (เขมร-สุรินทร์) เป็นต้น [17] ในบทความนี้ จะ
กล่าวถึงชนิดสอง ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านทีช่ าวอีสานเรียกว่า ผักแขยง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้ล้มลุก พบได้ตามพื้นที่ชื้นแฉะ มีอายุเพียงฤดูเดียว สูง 10-35 เซนติเมตร ลาต้นตั้งตรง เรียวยาว กลม
กลวง อวบน้า มีขนอ่อนหนาแน่น ทั้งต้นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติเผ็ดร้อน ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ เรียงตรงข้าม ทุก
ข้อ ตลอดลาต้น แผ่นใบสีเขียว พบได้ทั้ง รูปขอบขนาน รูปขอบขนานคล้ายใบหอก หรือรูปไข่คล้ายวงรี กว้าง 3-10
มิลลิเมตร ยาว 1-3 เซนติเมตร ขอบใบหยักมนคล้ายฟันเลื่อย ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแนบติดลาต้น ไม่มีก้าน
ใบ ดอกช่อกระจะ ออกที่ซอกใบและปลายยอด ออกพร้อมกันทั้งต้น ดอกย่อยมีก้าน เรียงบนแกนกลาง 2-10 ดอก
ดอกรูปหลอด ฐานดอกคล้ายถ้วย รูปกรวย ยาว 0.5 นิ้ว ปลายบานเล็กน้อย แยกออกเป็น 4 กลีบ กลีบดอกสีม่วง
ตรงกลางสีขาว ผิวด้านนอกเรียบ ผิวด้านในตอนล่างมีขนอ่อน ผลรูปกระสวย เมื่อแห้งแตกได้ เมล็ดรูปร่างกลมรี สี
น้าตาลดา ขนาดเล็กมาก [29, 30]
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รูปที่ 3 ผักแขยง
สรรพคุณทางยาและการใช้พื้นบ้าน
ตารายาพื้นบ้านอีสาน ทั้งต้น ใช้เป็นยาขับน้านม ขับลม และเป็นยาระบายท้อง น้าคั้นจากต้น กรณีใช้แก้
ไข้ โดยนาต้นสด 15-30 กรัม มาต้มน้ากิน แก้ผื่นคัน ฝีหนอง กลากเกลื้อน ลดอาการบวม เป็นยาระบายอย่างอ่อน
กรณีใช้แก้พิษงู โดยนาต้นสด 15 กรัม ตาให้ละเอียด ผสมกับต้นฟ้าทะลายโจรสด 30 กรัม นาไปผสมกับน้าส้มพอ
ท่วม คั้นเอาน้ากิน ส่วนกากใช้พอกรอบๆแผล ห้ามพอกบนแผลอักเสบ กรณีใช้แก้พิษเบื่อเมา โดยนาต้นแห้ง ที่เก็บ
ไว้นานเป็นปี ต้มน้ากิน [30]
ลาต้นและใบ มีกลิ่นหอมฉุน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติเผ็ดร้อน ชาวอีสานนิยมนาผัก แขยง เป็น
ส่วนประกอบในการทาอาหารพื้นบ้าน ช่วยเพิ่มความหอมและความอร่อยของอาหารได้เป็นอย่างดี สามารถนาไป
ทาเมนูอาหารได้มากมาย เช่น ผักแนม จิ้มกินกับน้าพริก กินกับก้อย ปลา ลาบ ลู่ หรือนามาใส่ต้ม แกงอ่อม แกง
ปลา แกงหน่อไม้-ย่านาง แกงหอยขม เป็นต้น [30]
องค์ประกอบทางเคมี
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่า สารสกัดด้วยคลอโรฟอร์มของส่วนเหนือดิน พบสารประกอบเคมีกลุ่ม
ฟลาโวนอยด์ ได้แก่ nevadensin (5,7-dihydroxy-6,8,4′-trimethoxyflavone) และ isothymusin (6,7-di
methoxy-5,8,4′-trihydroxyflavone) [31] น้ามันระเหยง่ายจากการกลั่นด้วยน้าของส่วนเหนือดิน พบ
สารประกอบเคมีกลุ่มเทอร์ปีนอยด์ ได้แก่ d-Pulegone (27.14%) perillaldehyde (19.13%) และ limonene
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(9.00%) โดยที่สารประกอบหลัก d-Pulegone นั้น ไม่พบในผักแขยงอีกชนิดหนึ่ง ทีม่ ีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Limnophila aromatic (Lam.) Yamazaki และอาจพบ perillaldehyde ได้ในปริมาณน้อยมาก [32]
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
งาน วิ จั ยท างวิ ท ยาศ าส ต ร์ พ บ ว่ า nevadensin และ isothymusin มี ฤท ธิ์ ต้ า น เชื้ อ วั ณ โรค
Mycobacterium tuberculosis H37Ra มี ค่ า Minimum Inhibition Concentration (MIC) เท่ า กั บ 200
ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยที่ ไ ม่ ก่ อ การกลายพั น ธุ์ ในการทดสอบด้ ว ย Bacillus subtilis อย่ า งไรก็ ต าม
ประสิ ท ธิ ภ าพน้ อ ยกว่ า ยาแผนปั จ จุ บั น ดั งนี้ rifampicin (MIC = 0.003 – 0.0047 ไมโค รกรัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร)
Isoniazid (MIC = 0.025 – 0.05 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร) และ kanamycin sulphate (MIC = 1.25 – 2.5
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) [30] ทั้งนี้ งานวิจัยที่ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคสายพันธุ์อื่น พบว่า nevadensin มีฤทธิ์
ต้ า นเชื้ อ วั ณ โรค Mycobacterium tuberculosis H37Rv มี ค่ า MIC = 100 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ streptomycin ซึ่ ง มี ค่ า MIC = 10 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร งานวิ จั ย นี้ ไม่ พ บความเป็ น พิ ษ
เฉียบพลัน เมื่อป้อนสัตว์ทดลองทางปาก ขนาดสูง 600 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม แล้วสังเกตผลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
[33]
นอกจากนี้ สาร isothymusin มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นที่ดีมาก สามารถจับกับอนุมูลอิสระ 1,1-diphenyl2-picrylhydrazyl (DPPH) มีค่า The half maximal inhibitory concentration (IC50) ซึ่งเป็นปริมาณของสาร
ต้ า นออกซิ เดชั่ น ที่ ท าให้ ค วามเข้ ม ข้ น ของ DPPH เหลื อ อยู่ ค รึ่ ง หนึ่ ง เท่ า กั บ 7.7 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ สารต้านออกซิเดชั่นมาตรฐาน 2,6-di- (tert-butyl)-4-methylphenol (BHT) (IC50 =
5.7 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางเคมี พบว่า คาร์บอนตาแหน่งที่ 4 มีหมู่แทนที่ hydroxyl
ซึ่ ง มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยของอิ เ ล็ ก ตรอนและเปลี่ ย นเป็ น กลุ่ ม keto ได้ ดั ง นั้ น ลั ก ษณะโครงสร้ า งที่ เป็ น phydroquinone ในวงแหวน จึงแสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นที่ดีมาก [31]
นอกจากนี้ น้ามันหอมระเหยง่าย มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ 6 ชนิด ทั้งแบคทีเรียแกรมบวก Staphylococcus
aureus แ บ ค ที เ รี ย แ ก ร ม ล บ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa แ ล ะ Salmonella
typhimurium เชื้อ รา Aspergillus niger และยีส ต์ Candida albicans เมื่ อเปรีย บเที ยบค่ า MIC ของน้ ามั น
ห อ ม ระ เห ย กั บ ส าร เดี่ ย ว ทั้ ง 3 ช นิ ด ได้ แ ก่ d-Pulegone, perillaldehyde แ ล ะ limonene พ บ ว่ า
perillaldehyde แสดงฤทธิ์ ต้ า นเชื้ อ จุ ล ชี พ ได้ ดี ที่ สุ ด ออกฤทธิ์ แ บบกว้ า ง (broad spectrum) ครอบคลุ ม ทั้ ง
แบคทีเรีย ราและยีสต์ ดังนี้ A. niger (MIC = 0.025 มิลลิลิตรในสารละลาย 100 มิลลิลิตร) S. aureus และ C.
albicans (MIC = 0.075 มิลลิลิตรในสารละลาย 100 มิลลิลิตร) E. coli, P. aeruginosa และ S. typhimurium
(MIC = 0.10 มิลลิลิตรในสารละลาย 100 มิลลิลิตร) [32]
สรุป
ผักแขยง เป็นผักพื้นบ้านอีสาน มีลักษณะเป็นพืชล้มลุก มักขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ลาต้นและใบ มีกลิ่น
หอมเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีรสชาติเผ็ดร้อน มีสารเคมีที่สาคัญ กลุ่ม ฟลาโวนอยด์ และเทอร์ปีนอยด์ ซึ่งสาร
เหล่านี้ได้มีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลองแล้ว ทั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อราและ
ยีสต์ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัช วิทยาและความเป็นพิษ ในสั ตว์ทดลองและในคน ดังนั้น
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลสนับสนุนระดับทั่วไป เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพทั่วไปได้ระดับหนึ่ง
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บวบหอม...กินก็ดีขัดผิวก็ได้
บวบเป็นผักที่อยู่กับคนไทยมานานแล้ว`มีทั้งบวบเหลี่ยม บวบหอม (รูปที่ 4) และ บวบงู (รูปที่ 5) ``บวบ
เหลี่ยม และบวบหอมเป็นพืชในสกุลเดียวกัน บวบทั้งสามชนิด อยู่ในวงศ์เดียวกัน บทความนี้ จะกล่าวถึง บวบ
หอม ที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในฐานะผักพื้นบ้านของเมืองไทย นิยมนาไปประกอบเป็นอาหารจาพวกแกงต่างๆ
เช่น แกงเลียง รวมทั้งยังสามารถนาไปต้มเพื่อใช้กินเป็นผักเคียงร่วมกับพวกน้าพริกต่างๆ ซึ่งเป็นผักที่มีรายงานเรื่อง
ฤทธิ์ต่อภูมิคุ้มกันของร่างกาย

รูปที่ 4 ผลบวบเหลี่ยม (Luffa acutangula (L.) Roxb.) (ซ้าย)
ผลบวบหอม (Luffa cylindrica (L.) M. Roem). (ขวา)

รูปที่ 5 ผลบวบงู (Trichosanthes cucumerina L.) [34]
บวบหอม มี ชื่ อ วิท ยาศาสตร์ ว่า Luffa cylindrica (L.) M. Roem. อยู่ ในวงศ์ Cucurbitaceae ชื่ อ
สามัญ ได้ แก่ Smooth Loofah, Sponge gourd, dishcloth gourd ส่ ว นชื่ อเรีย กในแต่ ล ะท้ องถิ่น ภาคเหนื อ
เรียกว่า มะนอยขม มะนอยอ้ม มะบวบอ้ม บวบอ้ม ภาคกลาง เรียกว่า บวบกลม บวบขม บวบหอม มาเลย์ และ
ปัตตานี เรียกว่า กะตอร่อ [17]

11

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นไม้เถา มีอายุเพียงปีเดียว ลาต้นและกิ่งก้านมีขน ตามข้อมีมือเกาะเป็นเส้นยาว ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน มี
ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเล็กน้อย มีรอยเว้าลึกเป็น 5 แฉก โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ก้านใบเป็นเหลี่ยม ดอกเพศผู้
และเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน มีสีเหลืองอ่อน ที่เรียกกันว่าสีดอกบวบ ผลเป็นรูปทรงกระบอกปลายผล มีรอยของ
กลีบรองดอกเหลืออยู่ ผลอ่อนสีเขียว มีลายสีเขียวแก่ ผลแก่สีเขียวอมเหลืองหรือ เขียวเข้มปนเทา เนื้อในมีเส้นใย
เหนียวเป็นร่างแห เมล็ดรูปรี แบน เมื่อแก่มีสีดา (รูปที่ 6) [35]

รูปที่ 6 บวบหอม (Luffa cylindrica (L.) M. Roem).
สรรพคุณทางยาและการใช้พื้นบ้าน
แพทย์แผนโบราณทั้งไทยและอินเดียบอกว่าบวบหอมมีรสขม ใช้เป็นยาธาตุ เป็นยาระบาย แก้ไข้ และ
บ ารุงน้ าดี [4] ในตารับ ยาจี น มีการใช้ส่ วนต่าง ๆ ของบวบมารักษาหลาย ๆ อาการ เมื่อพิ จารณาสรรพคุณ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ พบการใช้น้าคั้นจากเถาบวบมาบรรเทาอาการไอ อาการไอร้อยวัน แก้หลอดลม
อักเสบในผู้สูงอายุ ตลอดจนแก้อาการเจ็บคอ [36] คุณค่าทางอาหาร พบว่าบวบหอม 100 กรัม ให้พลังงาน 18
กิโลแคลอรี โปรตีน 0.7 กรัม ไขมัน 0.7 กรัม คาร์โบไฮเดรต 2.2 กรัม แคลเซี่ยม 3 มิล ลิ กรัม ฟอสฟอรัส 3
มิลลิกรัม เหล็ก 0.4 มิลลิกรัม วิตามินบี1 0.37 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.05 มิลลิกรัม ไนอาซิน 0.2 มิลลิกรัม วิตามิน
ซี 15 มิลลิกรัม เบต้า-แคโรทีน 1.41 ไมโครกรัมเทียบหน่วยเรตินัล [37]
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องค์ประกอบทางเคมี
สารออกฤทธิ์ ห ลั ก ที่ พ บในผลบวบหอม คื อ สารกลุ่ ม triterpene sapogenin ซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป total
cucurbitacins 3.91±0.2 %(w/v) ส า ร oleanolic acid แ ล ะ echinocystic acid น อ ก จ า ก นี้ ยั งพ บ
สารประกอบฟี น อลิ ก (20.74 มิ ล ลิ ก รั ม /กรั ม ) ฟลาโวนอยด์ (17.94 มิ ล ลิ ก รั ม /กรั ม ) แอนโธซั ย ยานิ น (0.5
มิลลิกรัม/กรัม) และ กรดแอสคอบิก (1.2 มิลลิกรัม/กรัม) [38]
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
มี ร ายงานการศึ ก ษาฤทธิ์ ท างชี ว ภาพของบวบหอมในหลายๆด้ า น แต่ ส่ ว นใหญ่ ยั ง เป็ น การศึ ก ษาใน
สัตว์ทดลอง เช่น สารสกัด เอธานอลจากผลบวบหอม มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบในหนูทดลอง โดยมีผ ลลดระดับ
ของอิมมูโนโกลบูลินชนิด E (IgE) และ ฮีสทามีน [39] นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากผล มีฤทธิ์แก้ปวด แก้ไข้ เมื่อ
ทดลองในหนู สารสกัดจากผล และเมล็ด มีฤทธิ์ ลดระดับน้าตาลในเลือด มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา
และไวรัส นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ขับพยาธิ์ และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น [38]
สาหรับ ฤทธิ์ ต้ านไวรัส ของสารสกัดบวบหอมนั้น มีการศึกษาในไวรัสเจอี (Japanese B encephalitis
virus) ที่ทาให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบเจอี พบว่าสารสกัดบวบหอมไม่มีฤทธิ์โดยตรงในการยับยั้งไวรัสนี้ ในขณะที่
พบว่าในเมล็ดบวบหอม มี Luffin P1 (เป็บไทด์ที่ยับยั้งไรโบโซม (ribosome-inactivating peptide)) มีฤทธิ์ต้าน
ไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดที่ 1 (HIV-1) [40] ก่อนหน้านี้เคยมีการรายงานว่าเมล็ดมะระ ซึ่งเป็นพืชในวงศ์เดียวกัน
ก็มีฤทธิ์ต้าน HIV integrase ของ ไวรัสชนิดนี้ [41]
สารกลุ่มซาโปเจนนิ น 2 ชนิดในบวบหอม คือ oleanolic acid และ echinocystic acid ยังมีฤทธิ์ต่อ
ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วย โดยมีผลลดการเจริญของลิมโฟไซท์ (lymphocyte proliferation) และเพิ่ม
ฤทธิ์ของฟาร์โกไซติคของแมคโครฟาจ (phagocytic activity of macrophages) ตามปริมาณสารสกัดที่ได้รับ
เมื่อทดลองในหนู [42]
ประโยชน์อื่นของบวบหอม
ผลของบวบหอมเมื่อแก่ นาไปตากจนแห้ง ได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ใยบวบ สามารถนามาใช้ขัดผิวกายได้
สรุป
บวบหอมเป็นพืชล้มลุก ที่นามาใช้ปรุงอาหาร มีคุณค่าทางอาหาร และมีความปลอดภัยในการรับประทาน
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของบวบหอม ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น มีข้อมูลยังไม่มากและส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในหลอด
ทดลอง และสัตว์ทดลอง โดยพบว่าบวบหอมมีผลต่อภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดอาการอักเสบ ต้า นอนุมูลอิสระ และ
ต้านแบคทีเรีย
สรุปรวม
บทความนี้ อ้างอิงข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ของผักพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ ทางชีวภาพทั้งสี่ชนิด ที่ยกตัวอย่างมา
ได้แก่ พลูคาว ผักกระโฉม ผักแขยง และบวบหอม อาจจะมีประโยชน์ด้านอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น บวบหอมมีฤทธิ์ที่
เกี่ยวข้องกับ ระบบภูมิคุ้มกันแล้ ว ยังมีส รรพคุณ ในทางการแพทย์จีนที่เกี่ยวข้องกับอาการไอและระบบทางเดิน
หายใจ รวมทั้งบวบหอมมีฤทธิ์เย็นช่วยให้คลายร้อน ในทานองเดียวกันกับผักกระโฉม ซึ่งมีฤทธิ์ระงับความร้อนเพื่อ
สร้างสมดุลให้แก่ร่างกาย
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ผักกระโฉม พลูคาว และบวบหอมมีรายงานฤทธิ์กระตุ้ นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง สาหรับผักที่มีรายงาน
ฤทธิ์ต้านไวรัส ได้แก่ พลูคาว และบวบหอม ใครที่ชอบผักที่มีกลิ่นซึ่งเกิดจากน้ามันระเหยที่ เป็นองค์ประกอบ จะได้
ผักที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ เช่น แบคทีเรีย เชื้อราและวัณโรคด้วย ได้แก่ ผัก แขยง ผักกระโฉม และพลูคาว ผักทั้งสี่ชนิด
นี้เป็นอาหารที่รับประทานกันในชีวิตประจาวันอยู่แล้ว จึงมีความปลอดภัยในการบริโภค คงพอใช้เป็นแนวทางการ
กินผักเป็นอาหารเพื่อป้องกันโรค และกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อีกทางหนึ่ง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ รศ.ภญ.ธาตรี ผดุงเจริญ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรั งสิต ที่ให้การอนุเคราะห์
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