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กะเม็ง: วัชพืชมีคุณค่า 
 

กนกพร อะทะวงษา 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กะเม็ง (Eclipta prostrata L.) หรือบางพ้ืนที่เรียกต้นฮ่อมเกี่ยว คัดเม็ง ปังกีเช้า เป็นวัชพืชขนาดเล็ก ขึ้น
เองริมทาง ที่ชื้นแฉะ และที่รกร้างทั่วไป ล าต้นอวบ เลื้อยแผ่บนดิน ปลายยอดมักตั้งขึ้นตรง ใบออกตรงข้าม    
ใบเรียว ยาว ฐานใบมีลักษณะเป็นรอยเว้าและบานออกเล็กน้อยทั้งสองด้าน ปลายค่อนข้างแหลม ขอบใบมีรอย
หยักตื้นๆ ทั้งสองด้าน ดอกออกตามซอกใบหรือที่ยอด ลักษณะเป็นช่อแน่น สีขาว เมื่อขยี้ใบและต้นจะพบน้ า   
สีด าไหลออกมา คนโบราณจึงใช้กะเม็งในการแก้ผมหงอกก่อนวัยและท าให้ผมดกด า (1) นอกจากนี้ตามต ารา
ยาไทยใช้ ใบและราก เป็นยาถ่าย ท าให้อาเจียน ราก แก้เป็นลมหน้ามืดจากการคลอดบุตร แก้ท้องเฟ้อ บ ารุง
ตับ ม้าม และบ ารุงโลหิต ทั้งต้น แก้มะเร็ง (อาการแผลเรื้อรัง เน่าลุกลาม รักษายาก) แก้หืด แก้หลอดลมอักเสบ 
แก้จุกเสียด แก้กลาก เกลื้อน เป็นยาฝาดสมาน น้ าคั้นจากต้น รักษาอาการดีซ่าน (2-3) 

ต้นกะเม็งพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น 

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ส่วนเหนือดินของต้นกะเม็งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด สารสกัดเฮกเซนจาก
ต้นกระเม็งมีฤทธิ์อย่างแรงในการยับยั้งเชื้อ Staphyllococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia 
coli, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, S. pyogenes และ  Pseudomonas aeruginosa 
(MIC < 100 มคก./มล.) และใกล้เคียงกับยาต้านเชื้อจุลชีพ ciprofloxacin ขนาด 25 มคก./มล. ในขณะที่สาร
สกัดอะซีโตน สารสกัดเอทานอล สารสกัดเมทานอล และสารสกัดน้ าออกฤทธิ์ปานกลาง (4-5) สารสกัด
เอทิลอะซี เตทจากต้นกะเม็งให้ฤทธิ์ยับยั้ งเชื้อ แบคที เรีย  B. subtilis, S. aureus, Proteus mirabilis,             
B. cereus, E. coli, S. typhi, P. aeruginosa, S. epidermidis และ  Candida albicans (6) ส า รสกั ด
ปิโตรเลียมอีเธอร์มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราก่อโรคผิวหนังกลุ่ม Microsporum และ Trichophyton (7) รวมถึงสาร    
ซาโปนินที่แยกได้จากส่วนใบของต้นกะเม็งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเช่นกัน (8) 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดเอทิลอะซีเตท เฮกเซน เอทานอล และน้ าจากส่วนเหนือดินของกะเม็ง 
แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระเมื่อทดสอบด้วย ferric thiocyanate method โดยสารสกัดเอทานอลที่             
ความเข้มข้น 500 มคก./มล. ให้ผลการยับยั้ง 77.62% ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้สารมาตรฐานวิตามินอี 500 
มคก./มล. (5) ส่วนสกัดบิวทานอลจากต้นกะเม็งสามารถยับยั้งการสังเคราะห์อะซีติลโคลีน (acetylcholine) 
และการเกิดความเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ในสมองของหนูแรท ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะความจ า
เสื่อม (9) 

 



 

                                              20 May 2018 
                                            

ฤทธิ์บรรเทาอาการปวด สารสกัดเอทานอลขนาด 250 และ 500 มก./กก.น้ าหนักตัว และสารอัลคาลอยด์
ที่แยกได้จากสารสกัดเอทานอลของต้นกะเม็ง ขนาด 150 มก./กก.น้ าหนักตัว ออกฤทธิ์บรรเทาอาการปวดได้
นานถึง 60 นาทีหลังการป้อน เมื่อทดสอบด้วยวิธี tail clip method โดยให้ฤทธิ์ใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม        
ที่ได้รับสาร codeine ขนาด 50 มก./กก.น้ าหนักตัว หรือยาแอสไพริน ขนาด 300 มก./กก. (10) สารสกัด
แอลกอฮอล์จากต้นกะเม็ง ขนาด 200 มก./กก. (11)  และสาร coumarin ที่แยกได้จากสารสกัดด้วย
แอลกอฮอล์ผสมน้ า (hydroalcoholic extract) (12) มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดจากการเหนี่ยวน าด้วย acetic 
acid และ formalin แต่เมื่อใช้ร่วมกับมอร์ฟีนขนาด 1.5 มก./กก.น้ าหนักตัว หรือยาแอสไพริน 165 มก./กก.
น้ าหนักตัว ไม่พบการเสริมฤทธิ์บรรเทาปวดของสารทั้งสองชนิด (11) 

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ สารสกัดเมทานอลจากใบ ขนาด 100 และ 200 มก./กก. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ       
ในหนูแรทที่ เหนี่ยวน าให้ เกิดการอักเสบด้วยคาราจีแนน โดยให้ฤทธิ์ ใกล้เคียงกับยา อินโดเมทาซิน 
(indomethacin) 10 มก./กก. และยับยั้งการบวมของอุ้งเท้าจากการเหนี่ยวน าด้วยไข่ขาวได้ใกล้เคียงกับการใช้
ยาไซโปรเฮปตาดีน (cyproheptadine) 8 มก./กก. (13) ซึ่งสารสกัดจากต้นกะเม็งออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ 
โดยยับยั้งการหลั่งสารสื่อกลางการอักเสบ prostaglandin E2 และ tumor necrosing factor-α รวมถึง     
ลดการแสดงออกของ nitric oxide และ cyclooxygenase-2 ซึ่งเก่ียวข้องในกระบวนการอักเสบ (14) 

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร สารสกัดเอทานอลจากต้นกะเม็ง ขนาด 50, 100 และ 200 
มก./กก.น้ าหนักตัว สามารถยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูแรท จากการเหนี่ยวน าด้วย cold 
resistant stress (CRS) และเชื้อ pylorus ซึ่งให้ฤทธิ์ป้องกันเพ่ิมขึ้นตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ โดย         
สารสกัดลดการเกิดความเสียหายของกระเพาะอาหาร ผ่านการต้านการเกิดออกซิเดชันของไขมัน (lipid 
peroxidation) และเพ่ิมการท างานของเอนไซม์ catalase ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยัง
ลดการหลั่งของเหลวในกระเพาะอาหาร ลดการหลั่งกรด และเพ่ิม pH ของกระเพาะอาหาร (15) ส่วนสารสกัด
เมทานอลจากต้นกะเม็งสามารถยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการเหนี่ยวน าด้วยยาแอสไพริน       
เอทานอล และเชื้อ pylorus โดยออกฤทธิ์ยับยั้งได้ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงแรกหลังการป้อน ผ่านอาศัยฤทธิ์ยับยั้งการ
ท างานของ proton pump ได้ เช่นเดียวกับยาราบีพราโซล ส าหรับรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
(rabeprazole) (16)  

ฤทธิ์ลดน้ าตาล และไขมันในเลือด การศึกษาโดยน าสารสกัดเมทานอลจากต้นกะเม็ง และ 
eclalbasaponin II สารส าคัญที่พบในต้นกะเม็งมาใช้ในการลดน้ าตาลในเลือดในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน โดย
ป้อนให้หนูแรทกินเป็นเวลา 28 และ 7 วันตามล าดับ (ไม่ระบุขนาด) พบว่าให้ผลลดน้ าตาลได้ดีใกล้เคียงกับการ
ใช้ยารักษาเบาหวาน glibenclamide โดยไม่มีผลต่อปริมาณเอนไซม์  alanine aminotransferase, 
aspartate aminotransferase และ alkaline phosphatase ในตับ (17) เมื่อป้อนในหนูแรทที่เป็นโรคอ้วน
จากการป้อนด้วยอาหารไขมันสูง ด้วยสารสกัดจากต้นกะเม็งขนาด 75 มก./กก. น้ าหนักตัว มีผลลดปริมาณ
ไขมันในเลือด โดยเฉพาะกรดไขมันอิสระ เพ่ิมปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ลดน้ าตาลในเลือด และชะลอการ
เกิดเบาหวานในหนูแรทที่กินอาหารไขมันสูงได้ดี การป้อน silymarrin ขนาด 100 มก./กก.น้ าหนักตัว ร่วมกับ
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สารสกัดจากต้นกะเม็ง ยิ่งให้ผลการป้องกันมากขึ้นกว่าการใช้เดี่ยว และให้ ผลดีกว่าการใช้ยามาตรฐาน 
metformin ขนาด 200 มก./กก. (18) เช่นเดียวกับการป้อนสารสกัดแอลกอฮอล์ของต้นกะเม็ง ขนาด 150 
และ 200 มก./กก. ให้แก่หนูแรท ร่วมกับการป้อนอาหารที่มีไขมันสูงจากน้ ามันถั่วลิสงและคอเลสเตอรอล 
เทียบกับการป้อนยาโคลไฟเบรต (clofibrate) ขนาด 10 มก./กก. และ guggul (ยางจากต้นไม้ Commiphora 
mukul ในอินเดีย) ขนาด 50 มก./กก. ติดต่อกันเป็นเวลา 30 วัน ช่วยลดไขมัน คอเลสเตอรอลรวม และไตรกลี
เซอไรด์ในสัตว์ทดลองได้ใกล้เคียงกับการใช้ยามาตรฐาน (19) นอกจากกะเม็งจะช่วยลดไขมันในเลือดแล้ว ยังมี
ผลช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว (atherogenic index) ได้ เมื่อป้อนสารสกัดน้ าจาก         
ใบกะเม็งขนาด 100 และ 200 มก./กก.น้ าหนักตัว ให้หนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูงซึ่งเหนี่ยวน าให้เกิดหลอด
เลือดแข็งตัว (atherogenic diet) (20) หรือให้หนูแรทกินอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดแห้งโดยวิธีเยือกแข็ง 
(freeze dry) ของสกัดบิวทานอลจากต้นกะเม็งขนาด 25, 50 และ 100 มก./กก. อาหาร กินเป็นเวลา 6 
สัปดาห์ (9) ช่วยเพ่ิมปริมาณ high-density lipoprotein (HDL) ลดปริมาณคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ 
และ LDL รวมถึงลดค่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงอัตราการเกิดหลอดเลือด ได้ถึงร้อยละ 9.8 - 30.5 (9, 20) 

นอกจากนี้ยังพบรายงานการศึกษาที่น่าสนใจ คือการน าครีมที่มีส่วนผสมของกะเม็งไปใช้ในการรักษาแผล
เรื้อรัง พบรายงานการศึกษาการใช้ครีมที่มีส่วนผสมของกระเม็ง (ไม่ระบุขนาด) ในผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง เช่น 
แผลกดทับ แผลเบาหวาน แผลฝี แผลมะเร็ง แผลไฟไหม้ จ านวน 121 ราย โดยให้ทาครีมวันละ 1 ครั้ง 
หลังจากท าความสะอาดแผล แล้วปิดแผลด้วยผ้าก๊อซ 1-2 แผ่น พบความก้าวหน้าของแผลในผู้ที่เข้าร่วม
การศึกษาทั้ง 121 ราย การหายของแผลดีขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพผิวเนื้อสีแดงอมชมพู ขอบแผลเรียบ ขนาด
แผล พ้ืนที่เนื้อตาย และปริมาณสิ่งคัดหลั่งลดลง โดยไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ โดยคาดว่าเป็นผลมาจากฤทธิ์
ต้านเชื้อจุลชีพ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบของกะเม็ง (21-22) 

จากรายงานข้างต้นที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่ากะเม็งต้นวัชพืชเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ทางยาที่น่าสนใจและ
สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาได้อีกหลากหลาย อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
เท่านั้น โดยเฉพาะกับฤทธิ์ที่ต้องใช้ในรูปของการรับประทาน จึงควรรอการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ขนาดที่แน่
ชัดและวิธีการใช้ที่เหมาะสมต่อไป 
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