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      หลายทา่นอาจจะรูจ้กัตน้ “สีเสียด” หรอืเคยใชส้เีสยีดสาํหรบับรรเทา
อาการทอ้งรว่ง ใชร้กัษาบาดแผลต่างๆ หรอืใชห้า้มเลอืด บางทา่นอาจจะยงัไมท่ราบวา่พชืสมนุไพรที่
เรยีกกนัวา่สเีสยีดนัน้จรงิแลว้ มอียูด่ว้ยกนั 2 ชนิดคอื สีเสียดไทย (Acacia catechu (L.f.) Willd.)1-4 และ
สีเสียดเทศ (Uncaria gambir (Hunter) Roxb.)1,5 โดยสมนุไพรทัง้สองชนิดนัน้เป็นสว่นประกอบของ
ตํารบัยาสมนุไพร “ยาเหลืองปิดสมทุร” ซึง่เป็นยาสามญัประจาํบา้นแผนโบราณ ทีม่สีรรพคุณในการ
รกัษาอาการทอ้งเสยีทีไ่มเ่กดิจากการตดิเชือ้6  
  

สีเสียดไทย 

สเีสยีดไทยเป็นพนัธุไ์มม้งคลพระราชทานประจาํจงัหวดักาํแพงเพชร7 มถีิน่เดมิอยูใ่นประเทศ
อนิเดยีและพมา่1 เป็นพชืทีเ่จรญิไดด้ใีนสภาพดนิทุกประเภท ไมช่อบทีช่ืน้แฉะหรอืมน้ํีาขงั7 ทนต่อความ
แหง้แลง้ไดด้ ี สามารถพบไดท้ัว่ไปในปา่โปรง่ทางภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย3 มชีื่อทอ้งถิน่
ทีเ่รยีกแตกต่างกนัไป เชน่ สเีสยีดเหนือ สเีสยีดแก่น หรอืสเีสยีดเหลอืง1,2 ชื่อภาษาองักฤษมหีลายชื่อ 
ไดแ้ก่ Black Catechu, Catechu Tree, Cutch Tree, Acacia Catechu หรอื Cutch1,2  สเีสยีดไทยเป็น
พชืในวงศ ์LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE มชีื่อวทิยาศาสตร ์คอื Acacia catechu (L.f.) Willd. 1,2   
 

ลกัษณะทัว่ไป 

สีเสียดไทยเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ความสูงประมาณ 10 -15 เมตร 
เปลอืกลําตน้มสีเีทาอมดาํ ผวิลําตน้ค่อนขา้งขรุขระ เปลอืกลําตน้ดา้นในหรอืแก่นมสีน้ํีาตาลแดง ตามกิง่
กา้นมหีนามเลก็ๆ โคง้ออกในลกัษณะเป็นคู่ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ จดัเรยีงสลบักนั มใีบ
ยอ่ยขนาดเลก็จาํนวนมาก ปลายใบมน หลงัใบและทอ้งใบเรยีบ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ๆ  ปลาย
ยอด ดอกยอ่ยมสีขีาวนวลหรอืสเีหลอืงออ่น ลกัษณะเป็นพูค่ลา้ยทรงกระบอก ไมม่กีลบีดอกและกา้นดอก 
เกสรเป็นเสน้เลก็ๆ สขีาว ผลเป็นฝกัแบนยาวประมาณ 5 -10 เซนตเิมตร ผวิฝกัเรยีบ ฝกัแก่มสีน้ํีาตาล
เขม้ มเีมลด็ขนาดเลก็ รปูรา่งแบน สเีขยีวอมน้ําตาล2,3,9  
 

 (ก) (ข) (ค)

  รปูท่ี 1 ลกัษณะของสเีสยีดไทย (ก) ดอก2 (ข) ใบและฝกั9 และ (ค) ฝกัแก่8  
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องคป์ระกอบทางเคมี  

สารสาํคญักลุ่มหลกัทีพ่บในสเีสยีดไทย คอื สารกลุ่มแทนนิน (tannins)1,10 ทีท่าํใหพ้ชื
สมุนไพรชนิดน้ีมรีสฝาด ไดแ้ก่ catechutannic acid ในปรมิาณ 20-35% acacatechin, epicatechin, 
phlobatannin, protocatechu tannins, pyrogallic tannins, epicatechin-3-O-gallate, epigallocatechin-
3-O-gallate นอกจากน้ียงัพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavoniods)1,10 ประกอบด้วย quercetin, 

quercetagetin, fisetin flavanol dimers, flavonol glycosides, 5,7,3´,4´-tetrahydroxy-3-methoxy 
flavone-7-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranoside และสารกลุ่มอื่นๆ1,10 เช่น 
catechu red และ caffeine 

 

สรรพคณุทางยา  

สมุนไพรสีเสยีดไทยมสีรรพคุณทางยาที่สําคญัคือ แก้อาการท้องร่วง แก้บิด ส่วนที่
นํามาใชค้อื แก่นหรอืเปลอืกลาํตน้ ตม้เอาน้ํารบัประทาน หรอืใชผ้งสเีสยีดทาภายนอก สาํหรบัสมานแผล 
ชะลา้งบาดแผล ใชห้า้มเลอืด และรกัษาโรคผวิหนงั เชน่ น้ํากดัเทา้ได้1,2,3,11  

ถา้นําแก่นสเีสยีดไทยมาสบัใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆ ตม้กบัน้ํา แลว้กรอง เคีย่วต่อดว้ยไฟอ่อนๆ 
จนไดย้างลกัษณะเหนียว สน้ํีาตาลเขม้หรอืสดีาํ เมือ่เยน็ลงจะแขง็ สามารถทาํเป็นกอ้นได้ 2,3 (รปูที ่2) 

การนํากอ้นสเีสยีดมาใช ้คอืนํามาบดเป็นผงประมาณ 0.3-2 กรมั แลว้ชงน้ําดื่ม หรอืตม้
เอาน้ํารบัประทานแกอ้าการทอ้งรว่ง หรอืใชท้ารกัษาแผลต่างๆ1,12 
 

การศึกษาฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา 

1. ฤทธ์ิต้านจลุชีพ 
มรีายงานการวจิยัเกี่ยวกบัฤทธิต์้านจุลชพี พบว่าสารสกดัน้ํา เมทานอล และเฮกเซน

จากสเีสยีดไทยมฤีทธิต์า้นเชือ้แบคทเีรยี1,13-15  Escherichia coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella typhi, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus และ methicillin-
resistant S. aureus ได ้นอกจากน้ียงัพบว่าสารสกดัเฮกเซนจากเปลอืกตน้สเีสยีดไทยมฤีทธิต์า้นเชือ้รา 
Candida albicans และ Aspergillus niger ได ้

 

2. ฤทธ์ิต้านอกัเสบ 
การทดลองนําสารสกดัผสมระหว่าง baicalin จาก Scutellaria baicalensis และ (+)-

Catechin จาก A. catechu มาทดสอบฤทธิล์ดการอกัเสบ พบว่าสารผสมดงักล่าวสามารถยบัยัง้การ
ทาํงานของเอนไซม ์cyclooxygenase (COX) และ 5-lipoxygenase (5-LOX) ได ้โดยมคี่า IC50 (50% 
inhibitory concentration) ต่อ ovine COX-1 and COX-2 peroxidase enzyme และ potato 5-LOX 
enzyme เทา่กบั 15 g/mL และ 25 g/mL ตามลาํดบั16 
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3. ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน่ 
การศกึษาฤทธิต์้านออกซเิดชัน่ของส่วนสกดัเอธานอลจาก A. catechu (L.f.) Willd. 

ดว้ยวธิ ี1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assay โดยเปรยีบเทยีบกบัสารมาตรฐาน Buthylated 
Hydroxyl toluene (BHT) และ Quercetin ไดค้่าความเขม้ขน้ของสารสกดัทีย่บัยัง้การเกดิอนุมลูอสิระได้
รอ้ยละ 50 (IC50) เทา่กบั 10.45 μg/ml และ 2.73 μg/ml ตามลาํดบั17 

 

4. ฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืนๆ  
นอกจากฤทธิต์้านจุลชพี ฤทธิต์้านอกัเสบ และฤทธิต์้านออกซเิดชัน่แล้ว ยงัมรีายงาน

การวจิยัเกีย่วกบัฤทธิท์างชวีภาพอื่นๆ ของสารสกดัจากสเีสยีดไทยอกีหลายดา้น1,4,18 เช่น ฤทธิต์า้นการ
ก่อกลายพนัธุ์ ฤทธิล์ดความดนัโลหติ ฤทธิล์ดระดบัน้ําตาลในเลอืด ฤทธิย์บัยัง้การบบีตวัของลําไส ้และ 
hepatoprotective activity เป็นตน้ 

 

สีเสียดเทศ 

 สเีสยีดเทศเป็นพชืสมนุไพรทีม่สีรรพคุณทางยาคลา้ยกบัสเีสยีดไทย คอืใชส้าํหรบับรรเทาอาการ
ทอ้งรว่ง รกัษาแผล และหา้มเลอืดได ้มชีื่อภาษาองักฤษคอื Pale Catechu, Gambir Catechu หรอื
Gambir เป็นพชืในวงศ ์Rubiaceae ชื่อทางวทิยาศาสตร ์คอื Uncaria gambir (Hunter) Roxb.1,5 

 

ลกัษณะทัว่ไป 

สเีสยีดเทศเป็นไมเ้ลื้อย ใบเป็นใบเดี่ยว จดัเรยีงตวัแบบตรงขา้ม ใบรูปไข่ ดอกเป็นช่อ
กระจุกแน่น ช่อดอกกลม ออกดอกตามซอกใบ กลบีเลี้ยงเชื่อมติดกนัเป็นหลอดรูปทรงกระบอก กลบี
ดอกมสีแีดง เชื่อมตดิกนัเป็นหลอดยาวประมาณ 1.25 เซนตเิมตร ผลเป็นรปูกระสวย5  

 

องคป์ระกอบทางเคมี  

  สเีสยีดเทศประกอบดว้ยสารสาํคญักลุ่มหลกัคอืสารกลุ่มแทนนินเช่นเดยีวกบัสเีสยีดไทย 
นอกจากน้ียงัพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด ์คอื กลุ่ม chalcane-flavan dimers, gambiriin A1, A2, B1 และ 
B2, (+) catechin, (+)-epi-catechin, และ dimeric ของ proanthocyanidins, procyanidin B1, 
procyanidin B3, gambiriin C และประกอบดว้ยสารกลุ่มอลัคาลอยด ์(alkaloids) คอื gambirine, 
gambirdine และ isogambirdine1,19 

 

สรรพคณุทางยา  

สเีสยีดเทศประกอบดว้ยสารสําคญัหลกัคอืแทนนิน ที่ทําใหม้รีสฝาดและมฤีทธิเ์ป็นยา
ฝาดสมานได ้จงึมสีรรพคุณทางยาทีค่ลา้ยกนักบัสเีสยีดไทย เตรยีมโดยนําใบและกิง่ออ่นมาตม้ และเคีย่ว 
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จนไดเ้ป็นยาง เมื่อทิง้ใหเ้ยน็จะแขง็มสีน้ํีาตาลอ่อน (รปูที ่2)  การใชอ้าจจะนําเครื่องยาสเีสยีดเทศมาบด
เป็นผงหรอืตม้ รบัประทานแกท้อ้งรว่ง แกบ้ดิมกูเลอืด ใชท้าสมานแผลต่างๆ หรอืใชห้า้มเลอืดกาํเดา  

ในเภสัชตํารับญี่ปุ่นระบุถึงการใช้สีเสียดเทศเป็นส่วนประกอบในสูตรตํารับ 
“Kyoseihatekigan” สาํหรบัรกัษาอาการเสยีงแหบได้1 

เน่ืองจากทัง้สเีสยีดไทยและสเีสยีดเทศมคีุณสมบตัเิป็น astringent และมฤีทธิต์า้นเชือ้
แบคทเีรยีได ้จงึมกีารนํามาใชเ้ป็น antiseptic ในผลติภณัฑน้ํ์ายาบว้นปาก20,21 ดว้ย 

 

(ก)                            (ข)     
 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 2 ลกัษณะเครือ่งยาสเีสยีด (ก) สเีสยีดไทย22 และ (ข) สเีสยีดเทศ22 
 

 การศึกษาฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา 

มีรายงานการวิจยัเกี่ยวกบัฤทธิท์างเภสชัวิทยาของสีเสียดเทศ พบว่าสารสกดัจาก
สเีสยีดเทศมฤีทธิต์า้นเชือ้แบคทเีรยีทีท่าํใหเ้กดิอาการทอ้งรว่งคอื Escherichia coli O157:H7 ได ้และมี
ฤทธิท์างชวีภาพอื่นๆ ทีค่ลา้ยคลงึกบัขอ้มลูการวจิยัของสเีสยีดไทย ไดแ้ก่ ฤทธิต์า้นเชือ้รา ตา้นไวรสั ลด
ความดนัโลหติ ตา้นออกซเิดชัน่ ตา้นการอกัเสบ และยบัยัง้เอนไซมไ์ทโรซเินส (tyrosinase)1                         
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