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คอลัมน์วารสารสโมสรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอเอกสาร
สิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน ซึง่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ค้นเอกสารอ้างอิง และการวิจัยไม่ซ�้ำซ้อน.

ต้นฝิน่ ต้น (Jatropha multifida Linn.) เป็นพืช
ในวงศ์ Euphorbiaceae เป็นพืชสมุนไพร ที่มีการน�ำ
มาใช้ในการรักษาอาการและโรคต่าง ๆ มาเป็นเวลา
นาน ในแถบอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ประเทศจีน โดยในประเทศเมียนมา จะใช้ในการรักษา
ไข้ อาหารไม่ย่อย จุกเสียด แผล ผื่นคัน การติดเชื้อที่
ผิ ว หนั ง และใช้ เ ป็ น ยาถ่ า ย จากการศึ ก ษาทาง
เภสัชวิทยาพบว่า รากและล�ำต้นมีฤทธิ์ ต้านแบคทีเรีย
ต้านมาลาเรีย ต้านมะเร็ง เป็นต้น โดยพบสารส�ำคัญ
หลายกลุ่มในฝิ่นต้น ได้แก่ cyclic peptide, diterpenoids และ phenolic compounds ยังไม่มผี ลการ
ศึกษาฤทธิต์ า้ นเชือ้ ไวรัสของฝิน่ ต้นมาก่อน กลุม่ ผูว้ จิ ยั
จึงท�ำการศึกษาฤทธิข์ องสารสกัดด้วยน�ำ ้ สารสกัดด้วย
เอทานอล (ethanol) สารสกัดด้วยเฮกเซน (n-hexane) และ สารสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม (chloroform)
จากล�ำต้นของฝิ่นต้นในการต้านเชื้อไวรัสอินฟูเอ็นซา
เอ (Influenza A, H1N1) ที่เจริญเติบโตในเซลล์
Madin-Darby canine kidney (MDCK) จากการ
ศึ ก ษาพบว่ า สารสกั ด ด้ ว ยน�้ ำ  เอทานอล และ
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คลอโรฟอร์ม มีฤทธิย์ บั ยัง้ การติดเชือ้ ไวรัสอินฟูเอ็นซา
เอ ของเซลล์ MDCK โดยสารสกัดด้วยน�้ำมีฤทธิ์แรง
ทีส่ ดุ ส�ำหรับการเจริญเติบโตของเชือ้ ไวรัสอินฟูเอ็นซา
เอ นัน้ สามารถถูกยับยัง้ ได้ดว้ ยสารสกัดด้วยเอทานอล
เฮกเซน และคลอโรฟอร์ม ผลการศึกษานีแ้ สดงให้เห็น
ว่าล�ำต้นอาจใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาการติดเชื้อ
ไวรัสอินฟูเอ็นซา เอ และข้อมูลนีก้ เ็ ป็นข้อมูลพืน้ ฐานที่
จะน�ำมาพัฒนาหาสารหลักในล�ำต้นของฝิ่นต้นเพื่อใช้
เป็นยาต้านไวรัสอินฟูเอ็นซาต่อไป
* Shoji M, Woo SY, Masuda A, Win NN, Ngwe H,
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ต้นฝิน่ ต้น (Jatropha multifida) วงศ์ Euphorbiaceae เป็นพืชทีข่ นึ้ อย่างกว้างขวางทัง้ ในทวีปเอเชีย
และแอฟริกา มีการน�ำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรรักษา
อาการและโรคต่าง ๆ และจากการศึกษาพบว่ามีฤทธิ์
สามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ ได้แก่ รักษาผื่นแดง
อาการคัน แผลที่ผิวหนัง แผลในปาก หนองในโกโน
เรีย และต้านเชื้อจุลชีพ เป็นต้น โดยในประเทศโตโก
(Togo) ได้มกี ารน�ำมาใช้ทางการแพทย์พนื้ บ้านในการ
รักษาแผลเรื้อรัง กลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์
ของสารสกัดเอทานอลจากใบฝิ่นต้นในการต้านเชื้อ
แบคทีเรีย (Antibacterial) 2 ชนิดทีแ่ ยกจากแผล คือ
Staphylococcus aureus และ Pseudomoas aeruginosa และยังท�ำการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ
(Anti-inflammatory) และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
(Antioxidant) จากผลการศึกษาก็พบว่า สารสกัดเอ
ทานอลจากใบฝิ่นต้นสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อโรคทั้ง 2 ชนิดได้ในหลอดทดลอง นอกจากนี้
ยังพบว่าสารสกัดเอทานอลนีย้ งั มีฤทธิต์ า้ นการอักเสบ
ในโมเดลการอักเสบในสัตว์ทดลอง แต่มีฤทธิ์ในการ
ต้านออกซิเดชันค่อนข้างต�่ำ  การทดลองนี้ก็เป็นการ
ยืนยันการใช้สารสกัดจากใบฝิ่นต้นในการรักษาแผล
เรื้อรังในประเทศโตโกได้ และอาจเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อหาสารส�ำคัญในสารสกัดที่
ออกฤทธิ์ เพือ่ น�ำมาใช้เป็นยาต้านแบคทีเรียในอนาคต
ต่อไป
* Anani K, Adjrah Y, Améyapoh Y, Karou SD, Agbonon A, de Souza C, Gbeassor M. Antimicrobial,
Anti-inflammatory and Antioxidant Activities of
Jatropha multifida L. (Euphorbiaceae). Pharmacognosy Research. 2016;8(2):142-6.
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ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพและฆ่าตัวอ่อนของแมลงวัน
ผลไม้ทองของสารสกัดจากใบของฝิ่นต้น (Jatropha multifida)*
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ต้นฝิ่นต้น (Jatropha multifida Linn.) เป็น
พืชในวงศ์ Euphorbiaceae เป็นพืชสมุนไพร ที่ปลูก
ทัว่ ไปทัง้ ในหลายประเทศแถบแอฟริกาและเอเชีย รวม
ทั้งในประเทศมอริเชียส (Mauritius) ซึ่งพบมีฤทธิ์
ต้านเชื้อจุลชีพ กลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำ�การศึกษา
ผลของสารสกัดเมทานอล (Methanol) และ เอทิล
อะซีเตท (Ethyl acetate) จากใบของฝิ่นต้น ในการ
ต้านเชือ้ จุลชีพและฆ่าตัวอ่อนของแมลงวันผลไม้ทอง 2
ชนิด คือ Bactrocera zonata และ Bactrocera cucurbitae ซึ่งทำ�ลายผลไม้และพืชสกุลถั่วในประเทศ
มอริเชียสอย่างมาก จากผลการศึกษาพบว่าสารสกัด
ทั้ง 2 ชนิดจากใบฝิ่นต้นมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้
หลายชนิดรวมทัง้ แบคทีเรีย แกรมบวก บางชนิด โดย
เฉพาะเชือ้ Bacillus algicola และ Staphylococcus
epidermis และยังสามารถต้านเชือ้ ราชนิด Candida
albicans ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากใบฝิ่น
ต้นยังสามารถฆ่าตัวอ่อนของแมลงวันดอกไม้ทอง
ได้ การศึกษานี้เป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาต่อเนื่องเพื่อ
หาสารสำ�คัญที่ออกฤทธิ์ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อนำ�มา
ใช้ต้านเชื้อจุลชีพและตัวอ่อนของแมลงวันผลไม้ทอง
ต่อไป
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and larvicidal properties of Jatropha multifida
Linn. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine.
2014;7S1:S380-3.

Hemostatic Effect of Jatropha multifida L.
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ในประเทศเบนินมีการใช้ยางของฝิน่ ต้นเพือ่ ห้าม
เลือด โดยมีการศึกษาก่อนหน้าถึงประสิทธิผลของฝิน่
ต้นในการแข็งตัวของเลือดและห้ามเลือดได้ในหนู
ปกติ ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์
ของยางของฝิ่นต้นในหนูที่มีความผิดปกติของการ
แข็งตัวของเลือด โดยศึกษาในหนูแรท Wistar albino
14 ตัว ซึ่งครึ่งหนึ่ง เป็นหนูปกติ อีกครึ่งหนึ่งเป็นหนูที่
ได้รับยาวาร์ฟารินทางปาก ขนาด 2 mg/kg เป็นเวลา
4 วัน จากนั้นให้ยาสลบและยาชา แล้วทำ�การผ่าตัด 3
ชนิด ได้แก่ การผ่าตัดชั้นตื้น (superficial cuts) การ
ผ่าตัดหลอดเลือดดำ�ซาฟีนสั (saphenous vein) and
การผ่าตัดหลอดเลือดดำ�ทีต่ น้ ขา (femoral vein) ทีข่ า
หลังของหนูทั้งสองข้าง แล้วทายางของฝิ่นต้นที่ขาข้าง
หนึ่งที่ถูกผ่าตัด ส่วนอีกข้างหนึ่งทา 0.9% NaCl พบ
ว่า ยางฝิ่นต้นลดระยะเวลาตั้งแต่เลือดไหลจนหยุด
(Bleeding Times; TS) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ในหนูปกติ โดยการลด TS ไม่สัมพันธ์กับชนิดของ
การผ่าตัด โดยมีค่าการลดลงเป็น 39.06%, 46.68%
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และ 47.89% ส่วนในหนูที่ได้รับยาวาร์ฟาริน พบการ
ลดลงของ TS เป็น 71.52%, 61.54% และ 66.44% ใน
superficial cuts, saphenous vein and femoral
vein ตามลำ�ดับ  ซึ่งจากการศึกษานี้พบว่ายางของ
ฝิ่ น ต้ น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการยั บ ยั้ ง การตกเลื อ ดในหนู
ปกติและในหนูที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของ
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