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หลายท่านอาจจะรูจ้ กั ต้น “สีเสียด” หรือเคยใช้สเี สียดสําหรับบรรเทา
อาการท้องร่วง ใช้รกั ษาบาดแผลต่างๆ หรือใช้หา้ มเลือด บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าพืชสมุนไพรที่
เรียกกันว่าสีเสียดนัน้ จริงแล้ว มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ชนิดคือ สีเสียดไทย (Acacia catechu (L.f.) Willd.)1-4 และ
สีเสียดเทศ (Uncaria gambir (Hunter) Roxb.)1,5 โดยสมุนไพรทัง้ สองชนิดนัน้ เป็ นส่วนประกอบของ
ตํารับยาสมุนไพร “ยาเหลืองปิ ดสมุทร” ซึง่ เป็ นยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณ ทีม่ สี รรพคุณในการ
รักษาอาการท้องเสียทีไ่ ม่เกิดจากการติดเชือ้ 6

สีเสียดไทย
สีเสียดไทยเป็ นพันธุไ์ ม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดกําแพงเพชร7 มีถนิ่ เดิมอยูใ่ นประเทศ
อินเดียและพม่า1 เป็ นพืชทีเ่ จริญได้ดใี นสภาพดินทุกประเภท ไม่ชอบทีช่ น้ื แฉะหรือมีน้ําขัง7 ทนต่อความ
แห้งแล้งได้ดี สามารถพบได้ทวไปในป
ั่
า่ โปร่งทางภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย3 มีช่อื ท้องถิน่
ทีเ่ รียกแตกต่างกันไป เช่น สีเสียดเหนือ สีเสียดแก่น หรือสีเสียดเหลือง1,2 ชื่อภาษาอังกฤษมีหลายชื่อ
ได้แก่ Black Catechu, Catechu Tree, Cutch Tree, Acacia Catechu หรือ Cutch1,2 สีเสียดไทยเป็ น
พืชในวงศ์ LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE มีช่อื วิทยาศาสตร์ คือ Acacia catechu (L.f.) Willd. 1,2
ลักษณะทัวไป
่
สีเ สีย ดไทยเป็ น ไม้ย ืน ต้น ขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ความสูง ประมาณ 10 -15 เมตร
เปลือกลําต้นมีสเี ทาอมดํา ผิวลําต้นค่อนข้างขรุขระ เปลือกลําต้นด้านในหรือแก่นมีสนี ้ําตาลแดง ตามกิง่
ก้านมีหนามเล็กๆ โค้งออกในลักษณะเป็ นคู่ ใบเป็ นใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ จัดเรียงสลับกัน มีใบ
ย่อยขนาดเล็กจํานวนมาก ปลายใบมน หลังใบและท้องใบเรียบ ออกดอกเป็ นช่อตามซอกใบใกล้ๆ ปลาย
ยอด ดอกย่อยมีสขี าวนวลหรือสีเหลืองอ่อน ลักษณะเป็ นพูค่ ล้ายทรงกระบอก ไม่มกี ลีบดอกและก้านดอก
เกสรเป็ นเส้นเล็กๆ สีขาว ผลเป็ นฝกั แบนยาวประมาณ 5 -10 เซนติเมตร ผิวฝกั เรียบ ฝกั แก่มสี นี ้ําตาล
เข้ม มีเมล็ดขนาดเล็ก รูปร่างแบน สีเขียวอมนํ้าตาล2,3,9
(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 1 ลักษณะของสีเสียดไทย (ก) ดอก2 (ข) ใบและฝกั 9 และ (ค) ฝกั แก่8
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องค์ประกอบทางเคมี
สารสําคัญกลุ่มหลักทีพ่ บในสีเสียดไทย คือ สารกลุ่มแทนนิ น (tannins)1,10 ทีท่ าํ ให้พชื
สมุนไพรชนิดนี้มรี สฝาด ได้แก่ catechutannic acid ในปริมาณ 20-35% acacatechin, epicatechin,
phlobatannin, protocatechu tannins, pyrogallic tannins, epicatechin-3-O-gallate, epigallocatechin3-O-gallate
นอกจากนี้ยงั พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavoniods)1,10 ประกอบด้วย quercetin,
quercetagetin, fisetin flavanol dimers, flavonol glycosides, 5,7,3´,4´-tetrahydroxy-3-methoxy
และสารกลุ่ มอื่นๆ 1,10 เช่น
flavone-7-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranoside
catechu red และ caffeine
สรรพคุณทางยา
สมุนไพรสีเ สียดไทยมีสรรพคุ ณทางยาที่สําคัญคือ แก้อาการท้องร่ว ง แก้บิด ส่ว นที่
นํามาใช้คอื แก่นหรือเปลือกลําต้น ต้มเอานํ้ารับประทาน หรือใช้ผงสีเสียดทาภายนอก สําหรับสมานแผล
ชะล้างบาดแผล ใช้หา้ มเลือด และรักษาโรคผิวหนัง เช่น นํ้ากัดเท้าได้1,2,3,11
ถ้านําแก่นสีเสียดไทยมาสับให้เป็ นชิน้ เล็กๆ ต้มกับนํ้า แล้วกรอง เคีย่ วต่อด้วยไฟอ่อนๆ
จนได้ยางลักษณะเหนียว สีน้ําตาลเข้มหรือสีดาํ เมือ่ เย็นลงจะแข็ง สามารถทําเป็ นก้อนได้ 2,3 (รูปที่ 2)
การนําก้อนสีเสียดมาใช้ คือนํามาบดเป็ นผงประมาณ 0.3-2 กรัม แล้วชงนํ้าดื่ม หรือต้ม
เอานํ้ารับประทานแก้อาการท้องร่วง หรือใช้ทารักษาแผลต่างๆ1,12
การศึกษาฤทธิ์ ทางเภสัชวิ ทยา
1. ฤทธิ์ ต้านจุลชีพ
มีรายงานการวิจยั เกี่ยวกับฤทธิ ์ต้านจุลชีพ พบว่าสารสกัดนํ้ า เมทานอล และเฮกเซน
จากสีเสียดไทยมีฤทธิ ์ต้านเชือ้ แบคทีเรีย1,13-15 Escherichia coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella typhi, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus และ methicillinresistant S. aureus ได้ นอกจากนี้ยงั พบว่าสารสกัดเฮกเซนจากเปลือกต้นสีเสียดไทยมีฤทธิ ์ต้านเชือ้ รา
Candida albicans และ Aspergillus niger ได้
2. ฤทธิ์ ต้านอักเสบ
การทดลองนํ าสารสกัดผสมระหว่าง baicalin จาก Scutellaria baicalensis และ (+)Catechin จาก A. catechu มาทดสอบฤทธิ ์ลดการอักเสบ พบว่าสารผสมดังกล่าวสามารถยับยัง้ การ
ทํางานของเอนไซม์ cyclooxygenase (COX) และ 5-lipoxygenase (5-LOX) ได้ โดยมีค่า IC50 (50%
inhibitory concentration) ต่อ ovine COX-1 and COX-2 peroxidase enzyme และ potato 5-LOX
enzyme เท่ากับ 15 g/mL และ 25 g/mL ตามลําดับ16

3

3. ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน่
การศึกษาฤทธิ ์ต้านออกซิเดชันของส่
่
วนสกัดเอธานอลจาก A. catechu (L.f.) Willd.
ด้วยวิธี 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assay โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Buthylated
Hydroxyl toluene (BHT) และ Quercetin ได้ค่าความเข้มข้นของสารสกัดทีย่ บั ยัง้ การเกิดอนุ มลู อิสระได้
ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 10.45 μg/ml และ 2.73 μg/ml ตามลําดับ17
4. ฤทธิ์ ทางชีวภาพอื่นๆ
นอกจากฤทธิ ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ ์ต้านอักเสบ และฤทธิ ์ต้านออกซิเดชันแล้
่ ว ยังมีรายงาน
1,4,18
การวิจยั เกีย่ วกับฤทธิ ์ทางชีวภาพอื่นๆ ของสารสกัดจากสีเสียดไทยอีกหลายด้าน เช่น ฤทธิ ์ต้านการ
ก่อกลายพันธุ์ ฤทธิ ์ลดความดันโลหิต ฤทธิ ์ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ฤทธิ ์ยับยัง้ การบีบตัวของลําไส้ และ
hepatoprotective activity เป็ นต้น

สีเสียดเทศ
สีเสียดเทศเป็ นพืชสมุนไพรทีม่ สี รรพคุณทางยาคล้ายกับสีเสียดไทย คือใช้สาํ หรับบรรเทาอาการ
ท้องร่วง รักษาแผล และห้ามเลือดได้ มีช่อื ภาษาอังกฤษคือ Pale Catechu, Gambir Catechu หรือ
Gambir เป็ นพืชในวงศ์ Rubiaceae ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Uncaria gambir (Hunter) Roxb.1,5
ลักษณะทัวไป
่
สีเสียดเทศเป็ นไม้เลื้อย ใบเป็ นใบเดี่ยว จัดเรียงตัวแบบตรงข้าม ใบรูปไข่ ดอกเป็ นช่อ
กระจุกแน่ น ช่อดอกกลม ออกดอกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็ นหลอดรูปทรงกระบอก กลีบ
ดอกมีสแี ดง เชื่อมติดกันเป็ นหลอดยาวประมาณ 1.25 เซนติเมตร ผลเป็ นรูปกระสวย5
องค์ประกอบทางเคมี
สีเสียดเทศประกอบด้วยสารสําคัญกลุ่มหลักคือสารกลุ่มแทนนินเช่นเดียวกับสีเสียดไทย
นอกจากนี้ยงั พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ คือ กลุ่ม chalcane-flavan dimers, gambiriin A1, A2, B1 และ
B2, (+) catechin, (+)-epi-catechin, และ dimeric ของ proanthocyanidins, procyanidin B1,
procyanidin B3, gambiriin C และประกอบด้วยสารกลุ่มอัลคาลอยด์ (alkaloids) คือ gambirine,
gambirdine และ isogambirdine1,19
สรรพคุณทางยา
สีเสียดเทศประกอบด้วยสารสําคัญหลักคือแทนนิน ที่ทําให้มรี สฝาดและมีฤทธิ ์เป็ นยา
ฝาดสมานได้ จึงมีสรรพคุณทางยาทีค่ ล้ายกันกับสีเสียดไทย เตรียมโดยนําใบและกิง่ อ่อนมาต้ม และเคีย่ ว
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จนได้เป็ นยาง เมื่อทิง้ ให้เย็นจะแข็งมีสนี ้ําตาลอ่อน (รูปที่ 2) การใช้อาจจะนําเครื่องยาสีเสียดเทศมาบด
เป็ นผงหรือต้ม รับประทานแก้ทอ้ งร่วง แก้บดิ มูกเลือด ใช้ทาสมานแผลต่างๆ หรือใช้หา้ มเลือดกําเดา
ในเภสั ช ตํ า รั บ ญี่ ปุ่ น ระบุ ถึ ง การใช้ สี เ สี ย ดเทศเป็ นส่ ว นประกอบในสู ต รตํ า รั บ
“Kyoseihatekigan” สําหรับรักษาอาการเสียงแหบได้1
เนื่องจากทัง้ สีเสียดไทยและสีเสียดเทศมีคุณสมบัตเิ ป็ น astringent และมีฤทธิ ์ต้านเชือ้
แบคทีเรียได้ จึงมีการนํามาใช้เป็ น antiseptic ในผลิตภัณฑ์น้ํายาบ้วนปาก20,21 ด้วย
(ก)

(ข)

รูปที่ 2 ลักษณะเครือ่ งยาสีเสียด (ก) สีเสียดไทย22 และ (ข) สีเสียดเทศ22
การศึกษาฤทธิ์ ทางเภสัชวิ ทยา
มีรายงานการวิจยั เกี่ย วกับ ฤทธิท์ างเภสัช วิท ยาของสีเ สีย ดเทศ พบว่า สารสกัด จาก
สีเสียดเทศมีฤทธิ ์ต้านเชือ้ แบคทีเรียทีท่ าํ ให้เกิดอาการท้องร่วงคือ Escherichia coli O157:H7 ได้ และมี
ฤทธิ ์ทางชีวภาพอื่นๆ ทีค่ ล้ายคลึงกับข้อมูลการวิจยั ของสีเสียดไทย ได้แก่ ฤทธิ ์ต้านเชือ้ รา ต้านไวรัส ลด
ความดันโลหิต ต้านออกซิเดชัน่ ต้านการอักเสบ และยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase)1
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