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ชื่อวิทยาศาสตร์   Memecylon edule Roxb. 
ชื่อวงศ์    Melastomataceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
             ไมพุ่้มหรือไม้ยืนตน้ขนาดเล็ก สงูได้ถึง 12 เมตร เปลอืกสีเทาอมน้ําตาล แตกเป็นร่องลึก   กิ่งออ่นแบน 
หรือเป็นสี่เหลีย่ม มีร่องตามยาว 2 ร่อง กิง่แก่กลม ใบเดีย่วเรียงตรงข้าม รูปไข ่กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 2.5-6 ซม. 
ปลายทู่หรือแหลม โคนมนหรือสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผน่หนัง ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบเป็น
ร่อง ทางด้านบนนูน ทางด้านล่างเส้นแขนงใบไม่ชดัเจน ก้านใบ ยาว 4-5 มม. เป็นรอ่งทางด้านบน ชอ่ดอกแบบชอ่
กระจุกออกตามซอกใบ หรือตามขอ้ทีใ่บร่วงไปแล้ว ชอ่ยาว 1.5-2.5 ซม. ดอกในช่อ 2-8 ดอก เสน้ผ่านศูนย์กลาง
ดอก 0.8-1 ซม. ก้านช่อดอก ยาว 1-5 มม. ก้านดอกยอ่ยยาว 1.5-2 มม. ใบประดับขนาดเล็กมาก ฐานรองดอกหนา
รูปถ้วยสีชมพู ยาว 2-4 มม. เกลี้ยง ปลายตดัหรือแยก กลบีเลี้ยง 4 แฉก เล็ก ๆ กลีบดอก 4 กลีบ หนา สีขาวอมมว่ง
หรือสีน้ําเงินเขม้ รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้างและยาว ประมาณ 3 มม. ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 8 อัน ก้านชูอับเรณู
สีม่วงออ่น แกนอับเรณูหนา อับเรณูรูปจันทร์เสี้ยว มตี่อมตรงกลาง รังไข่อยู่ใต้วงกลบี  มี 1 ช่อง มี 2 ออวุล หรือ
มากกว่า ก้านเกสรเพศเมียสมี่วงอ่อน ยอดเกสรเพศเมียขนาดเล็ก ผลสดแบบผลมีเนือ้หนึ่งถึงหลายเมล็ด ทรงกลม 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-7 มม. สีเขียวอมเหลอืง เมือ่สุกสีม่วงถึงดํา    
  ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านไทย  ใช้รกัษาแผลไฟไหม้ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และรักษาอาการฟกช้ํา  

 

 

ภาพแสดงลักษณะวิสัย ลาํต้น ดอก  
และผล ของพลองเหมือด 



        ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 

 ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และแกป้วด     
สมศักดิ์และคณะทําการศึกษาฤทธิ์ลดการอักเสบของสารสกัดจากใบชัน้ hexane, ethyl acetate, 

methanol และ 50 % methanol ด้วยวิธี ethylphenylpropiolate induced ear edema พบว่าเมื่อทาสาร
สกัดชั้น ethyl acetate ขนาด 0.5, 1.0, 2.0 mg/หู ไว้เป็นเวลา 30 นาที สามารถลดอาการบวมของหูสัตว์ทดลอง
ลงได้ ส่วนการทดสอบฤทธิ์แก้ปวดด้วยวิธี writhing พบว่าเมื่อใหส้ตัว์ทดลองกินสารสกัดชั้น ethyl acetate ขนาด 
200 mg/kg สามารถยับย้ังอาการปวดได้รอ้ยละ 56.6 เทียบเท่ากับ indomethacin ขนาด 10 mg/kg  
(Nualkaew et al, 2009) 

การศึกษาสารสกัดชั้น 50% เมธานอล พบว่าแสดงฤทธิ์ยับย้ัง  pro-inflammatory cytokine  ชนดิ TNF-α 
จากนั้นทําการแยกจนไดส้ารออกฤทธิ ์ พบว่าเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ไดแ้ก่ epigallocatechin gallate, 
myricetin และสารกลุ่มฟีนอกลิก ได้แก่  ellagic acid glycoside เมื่อทดสอบฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของ TNF-α 
ของ epigallocatechin gallate และ myricetin ในขนาด 100 uM  พบว่ายับยั้งได้รอ้ยละ 19.46 และ 39.14 
ตามลําดับ ส่วน  ellagic acid glycoside ขนาด 40 uM  สามารถยับยัง้การทํางานของ TNF-α ไดร้้อยละ 47.78 
(Nualkaew et al, 2012)  นอกจากนั้นยังพบว่าสาร 3'-di-O-methylellagic acid 4-O- d-glucopyranoside 
และ myricetin-3-O-α-l-rhamnopyranoside ที่แยกไดม้ีฤทธ์ิต้านการอักเสบ  (Nualkaew et al, 2017) 
 

 ฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็ง 
สารสกดัชั้นเอธิลอะซีเตตจากใบพลองเหมอืดสามารถทําให้เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร (gastric cancer cell 

line)  เกิดการตายแบบ apoptosis (Naidu et al, 2013)  
 

ฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรีย   
Ursolic acid ที่แยกออกจากส่วนสกัด  hexane:ethyl acetate (40:60) ของใบพลองเหมอืดมีฤทธิ์ต้านเชือ้ 

Streptococcus epidermidis และ S. pneumoniae  โดยมีความเข้มข้นต่ําสดุท่ีสามารถยับย้ังเชื้อ (MIC) ที่  
1.56 และ 3.15 μg/ml ตามลําดับ (Srinivasan et al, 2017) 
 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมลูอสิระของสารสกัดจากใบพลองเหมอืด พบว่าสารสกัดชั้น ethyl acetate, 

methanol และ 50% methanol มีฤทธ์ิต้านอนมุูลอิสระ DPPH โดยมค่ีาที่ทําใหอ้นุมลูอสิระลดลงรอ้ย 50  (IC50) 
ดังนี้  methanol 46.9 g/mL,   50% methanol  152.1 g/mL และ ethyl acetate 1742.2 g/mL  
ตามลําดับเปรียบเทียบกับค่าของสารมาตรฐาน ascorbic acid  9.1 g/mL และ  trolox 11.6 g/mL mL 
(Nualkaew et al, 2009) 

 

 

 



      Srinivasan และคณะ ได้ทําการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมลูอสิระจากสารสกดัชั้น ethyl acetate และแยกสาร
ออกฤทธ์ิ ได้แก่ rutin   ซึ่ง rutin  แสดงค่า  IC50 ของการต้านอนมุูลอิสระ DPPH  ที่ 17.06 μg/ml และมีค่า
ความสามารถในการจับไอออนเหล็ก (Fe3+ ion chelation) ได้ร้อยละ 50  ที ่17.29 μg/ml (Srinivasan et al, 
2017) 
 
     พลองเหมือดเป็นไม้ยืนตน้ขนาดเล็กทีข่ึ้นตามป่าในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย เป็นพืชทีม่ีชอ่
ดอกสีม่วง นอกจากเป็นพืชทีใ่ห้ดอกสวยงามแล้ว พลองเหมือดยังเป็นพืชที่มคุีณค่าในการรักษาโรค จากองค์ความรู้
พื้นบ้านไทยมีการใช้พลองเหมือดรักษาแผลไฟไหม้ แผลฟกช้ํา และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ผลการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการหลายแห่งพบว่าสารสกัดและสารสําคัญท่ีแยกได้จากใบพลองเหมอืดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธ์ิแก้
ปวด ฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรยี และมฤีทธิท์ําให้เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารตาย ซึ่งขอ้มลูเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐาน
สนับสนุนฤทธิรั์กษาโรคตามองค์ความรู้พื้นบ้านของพลองเหมือด  
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