สาบเสือ...วัชพืชที่ไม่ใช่แค่วัชพืช
เรียบเรียงโดย อ. ดร. นิรามัย ฝางกระโทก
ต้ น สาบเสื อ (Chromolaenaodorata
(L) R.M. King & H. Rob) ห รื อ Siam weed
จั ดเป็ น วัช พืช ที่พบได้ทั่ว ไปในหลายประเทศเป็น
พรรณไม้ล้ มลุ ก ล าต้น แตกกิ่งก้านสาขามากมาย
จนดูเป็นทรงพุ่ม มีขนนุ่มประปรายขึ้นตามลาต้น
และกิ่งก้านสาขา ลาต้นสูงประมาณ 3 – 5 ฟุต ใบ
สาบเสือเป็น ไม้ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็ นคู่ ๆ
ลั กษณะของใบเป็ น รู ป หอก ปลายแหลม โคนใบ
สอบแคบ ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ตัวใบจะมีขนปก
คลุมทั่วทั้งใบ มีสีเขียวขนาดของใบกว้างประมาณ
1 – 2.5 นิ้ว ยาว 2 – 4 นิ้ว ก้านใบยาว 1 – 2 นิ้ว
และมีขนปกคลุม ดอกสาบเสือ ออกเป็นช่อ อยู่ตรง
ส่วนยอดของต้น ลักษณะของดอกที่โคนกลีบดอก
จะเชื่อมติดกัน เป็ น หลอด และตรงปลายจะแยก
ออกเป็น 5 กลีบ สีน้าเงินอมม่วงอ่อน ๆ หรือสีขาว
ม่วงผลสาบเสือ มีขนาดเล็ก แห้ง เรียวบาง มีสีดา
ซึ่งผลนี้จะเป็นสัน หรือเป็นเหลี่ยม 5 เหลี่ยม ยาว
ประมาณ 4 มม.(วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548)

รูปที่ 1ลักษณะของต้นและใบสาบเสือ
ต้นสาบเสือมีสรรพคุณเป็นยาที่ถูกนามาใช้
เพื่อการรักษามาแต่โ บราณ ใบสาบเสื อสามารถ
นามาพอกแผลสดเพื่ อ ห้ า มเลื อ ด ใช้ปิดแผลเพื่ อ
สมานแผล รักษาแผลไฟไหม้และแผลเปื่อยพุพอง
แก้อักเสบ แก้พิษน้าเหลือง แก้ตาฟาง แก้ตาแฉะ
แก้ริดสีดวงทวาร รักษาโรคลาไส้ (Afolabiet al.,
2007;Vo,1997) โดยตารายาพื้นบ้ านของชาวไท
ใหญ่ ให้นาใบสาบเสือมาต้มน้าอาบแก้ตัวบวมหรือ
ขยี้ใส่แผลช่วยห้ามเลือด ส่วนชาวลั้วะปะหล่องเมี่ย
นม้งขมุไทลื้อและกะเหรี่ยงให้นาใบสาบเสือมาขยี้
ใส่แผลสดเพื่อช่วยห้ามเลือด และยังนามาตาผสม
กับปูนพอกห้ามเลือด และช่วยกระตุ้นการทางาน
หรือควบคุมการหดตัว ของล าไส้สัตว์และมีผ ลต่ อ
มดลูกของสัตว์ ส่วนรากสาบเสือสามารถนามาต้ม
น้าดื่มรักษาโรคกระเพาะได้ นอกจากนี้ สาบเสือมี
กลิ่ น หอมแรง ใช้ เ ป็ น ยาฆ่ า แมลงได้ (วิ ท ย์ เที่ ย ง
บูรณธรรม, 2548)
มีหลายการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่พบว่า
สารสกัดและ/หรือสารสาคัญจากใบสาบเสือมีฤทธิ์
ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อจุลินทรีย์ ต้านอนุมูลอิสระ
ลดความดันโลหิ ต ลดเบาหวาน และฤทธิ์ในการ
สมานแผล (Onkaramurthyet al., 2013; Raoet
al., 2010; Phanet al., 1998; Hanhet al.,
2011; Phanet al., 2001) มีการรายงานฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบสาบเสือมากมายที่
แสดงให้ เห็ นว่าสารสกัดจากใบสาบเสื อมีฤทธิ์ใน
การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระอย่ า งมากและมี ส ารกลุ่ ม
glycosides, steroids, saponins, phenols,
flavonoids,terpenoidsแ ล ะ taninsใ น ป ริ ม า ณ

ม า ก ( Vijayaraghavaet al., 2013; Kusumaet
al., 2014; Bhargavaet al., 2013; Anyasoret
al., 2011)มีรายงานการแยกสารต่างๆ มากมายได้
จากสารสกัดจากใบสาบเสือ ได้แก่ himachalol,7isopropyl-1 , 4 - dimethyl-2 - azulenol,
androencecalinol,2 - methoxy-6 - ( 1 methoxy-2-propenyl) naphthalene, phenyl
derivatives, oxygenated sesquiterpenes,
long-chainhydrocarbons,sesquiterpene
hydrocarbons, oxygenated monoterpenes
(2.8%),monoterpene hydrocarbons (Joshi,
2013)ซึ่ ง เป็ น สารที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการต้ า น
อนุมูลอิสระ
มี ร ายงานการทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล
อิสระมากมายที่ร ายงานว่าใบสาบเสื อมีฤทธิ์ ต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระค่ อ นข้ า งสู ง (Anyasoret al., 2011;
Vijayaraghavanet al., 2013; Bhargavaet al.,
2013; Kusumaet al., 2014) และสารสกัด เอทา
นอลจากใบสาบเสื อ มี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระใน
ปริมาณมาก ซึ่งสารสาคัญเหล่านี้สามารถปกป้อง
เซลล์ ผิ ว หนั ง เพาะเลี้ ย ง ได้ แ ก่ human dermal
fibroblasts แ ล ะ human epidermal
keratinocytes จากการถูกทาลายจากอนุมูลอิสระ
ได้ดี (Phanet al., 2001;Thanget al., 2001) และ
กระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์ fibroblasts และ
endothelial cells ได้ ดี (Phanet al., 1998) ซึ่ ง
อาจจะเป็ น กลไกหนึ่ งในการออกฤทธิ์รั ก ษาแผล
ของใบสาบเสือ นอกจากนี้ สารสกัดและสารสาคัญ
ที่ แ ยกได้ จ ากสาบเสื อ มี ฤ ทธิ์ต้า นการอั ก เสบได้ดี
โดยพบว่า สารสกัดสามารถยั บยั้ งการแสดงออก
ของ iNOSและ COX-2 gene และลดการสร้ า ง
PEG2 และ nitric oxide โดยยั บ ยั้ ง ผ่ า น NF-kB
pathway ในเซลล์ RAW264.7 macrophages ที่

ถู ก กระตุ้ น การอั ก เสบด้ ว ย LPS (Pandithet al.,
2013;Hanhet al., 2011) และสารสกัดน้าจากใบ
สาบเสื อ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 200 mg/kg สามารถลด
การบวมของอุ้งเท้าหนูทดลองที่กระตุ้นการอักเสบ
แบบเฉี ย บพลั น ด้ ว ยคาราจี แ นนได้ ถึ ง 80.5%
(Owoyeleet al., 2005) แสดงให้เห็นว่าสารสกัด
จากใบสาบเสือสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ รักษาแผล
และลดการอักเสบได้ดี ฤทธิ์ทางเภสั ช วิทยาดังที่
กล่าวมาข้างต้นนี้อาจเป็นผลมาจากสารสาคัญที่อยู่
ในใบสาบเสือซึ่งได้ถูกรายงานไว้ โดยใบสาบเสือมี
สารสาคัญหลายชนิด ได้แก่ สารในกลุ่ม alkaloids,
saponins, tannins, flavonols, flavonones,
chalcones, phenolics, protocatachuic acid
และessential oils (Hanhet al., 2011; Phanet
al., 2001) เป็นต้น นอกจากนี้ การศึกษาความเป็น
พิ ษ เฉี ย บพลั น ของสารสกั ด เอทานอลจากใบ
สาบเสือในหนูเมาส์ พบว่า สารสกัดใบสาบเสือไม่มี
ความเป็นพิษพลัน โดยมีค่า LD50> 20 g/kg body
weight ซึ่งความเข้มข้นของสารสกัดที่ทดสอบ (120 g/kg/body weight) ไม่ ท าให้ เ กิ ด การตายใน
หนูที่ทดลอง (Nganeet al., 2006)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า สาบเสือเป็นวัชพืชที่มีประโยชน์ในการ
รักษาแผลสด แก้อักเสบ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สมาน
แผลได้ ดี มี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง และมี ค วาม
ปลอดภัย สาบเสือจึงมีศักยภาพที่จะนามาพัฒ นา
เป็นส่วนประกอบหรือสารออกฤทธิ์ในผลิ ตภัณ ฑ์
เพื่อสุขภาพและความงามได้
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