“กล้วยไม้” สมุนไพรใช้เป็นยา
เรื่องและภาพ ฐิติพร ปิงยศ

หากพูดถึงกล้วยไม้ หลายท่านคงนึกถึงไม้ดอกแสนสวยที่นิยมนามาปลูกเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อความสวยงาม
หรืออาจนึกถึงไม้ตัดดอกที่ขายตามท้องตลาด ไปจนถึงการส่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย น้อยคนนักที่จะ
คิดว่ากล้วยไม้มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรใช้รักษาโรคได้ อาจเนื่องจากความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชวงศ์กล้วยไม้นั้นยังไม่ เป็น
ทีแ่ พร่หลายมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไต้หวัน เวียดนาม พม่า ศรีลังกา ฯลฯ ต่างก็
มีการนากล้วยไม้มาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรรักษาโรคและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น ยาสมุนไพร
อัดแคปซูล ชา อาหารเสริม ในประเทศไทยเองก็มีรายงานภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชวงค์กล้วยไม้เพื่อรักษา
อาการเจ็บป่วยกว่า 42 ชนิด (species) จาก 25 สกุล (genera) (Chuakul, 2002) ในอนาคตหากมีการศึกษาสารสกัดที่เป็น
ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ ด้านเวชสาอาง เพิ่มมากขึ้น ในอนาคตเราอาจได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง และมี
ความปลอดภัย จากพืชวงศ์กล้วยไม้ของประเทศไทยก็เป็นได้
ได้ยินแบบนี้แล้วอย่าพึ่งรีบเข้าป่าไปตามหากล้วยไม้มาใช้ทาเป็นสูตรยาสมุนไพร คิดกันไปว่ากล้วยไม้จะเป็นยาดีทุกชนิด
เพราะพืชวงศ์กล้วยไม้ในธรรมชาตินั้นมีจานวนน้อย บางชนิดพบเห็นได้ยาก ทั้งยังยากต่อการจาแนกชนิด หากหยิบผิดมาปรุงเป็น
ยา นอกจากจะไม่ได้ประโยชน์ยังอาจเป็นโทษต่อร่างกาย นอกจากนี้ สิ่งที่ควรคานึงถึงไม่น้อยไปกว่าเรื่องความปลอดภัยและ
สรรพคุณของสารสกัดจากกล้วยไม้นานาชนิด ก็คือ การตระหนักถึงคุณค่าของกล้วยไม้ในธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะยังคงมีชนิดพันธุ์กล้วยไม้ที่หลากหลายในธรรมชาติให้ลูกหลานได้เห็นกันต่อไป จึงไม่ควรเก็บกล้วยไม้
ออกมาจากป่าธรรมชาติ ไม่สนับการค้ากล้วยไม้ป่าที่ผิดกฎหมาย วัตถุดิบที่นามาใช้เป็นยาหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ควรมาจาก
การเพาะขยายพันธุ์ในห้องทดลองหรือสวนปลูกเลี้ยงที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง และควรศึกษาเทคนิควิธีการปลูกเลี้ยงควบคู่กันไป
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ
ความรู้และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ที่มีสรรพคุณเป็นยาดีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ทั้ง
ในและต่างประเทศมีอยู่มากมายสาธยายกันไม่หมด จึงจะยกตัวอย่างแค่บางชนิดมาเล่าสู่กันฟัง ดังต่อไปนี้
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กล้วยไม้ใช้เป็นยา [2]

Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P. F. Hunt

เอื้องสารภี

กล้วยไม้อิงอาศัย ออกดอกเป็นช่อ มีกลิ่นหอม ดอกสีเหลืองแกมส้ม มีลายแถบสี
น้าตาลอมแดง มีการกระจายพันธุ์ที่กว้างตั้งแต่แอฟริกาตะวันตกจนถึงเขตร้อนของทวีป
เอเชี ย ในต ารายาของจี น ใช้ ใ บและรากในการคลายกล้ า มเนื้ อ และข้ อ ต่อ ช่ ว ยในการ
ไหลเวียนโลหิต บรรเทาอาการปวด รวมทั้งรักษาแผลถลอก กระดูกหักหรือกระดูกแตก ใน
ประเทศไทยใช้ทั้งต้นเพื่อบารุงร่างกาย จากการศึกษาทางพฤกษเคมีพบว่า กล้วยไม้ชนิดนี้มี
สารที่เป็นประโยชน์หลายชนิด เช่น 4-hydroxybenzoic acid ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของพารา
เบน (parabans) ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf.

เอื้องนมหนู

กล้วยไม้อิงอาศัย ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีเขียวมีแต้มสีม่วง
กระจายพันธุ์ในอินเดีย พม่า ประเทศแถบอินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปาปัว
และนิวกินี และออสเตรเลีย ในประเทศอินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ใช้รักษาอาการไข้
นอกจากนี้ยังมีการนาหัว (pseudobulbs) ไปต้มและนาน้าที่ต้มมาหยอดหูเพื่อรักษาอาการ
เจ็บหู กล้วยไม้ชนิดนี้ยังไม่มีการรายงานข้อมูลทางเภสัชวิทยาและสารพฤกษเคมีที่ชัดเจน

Aerides odorata Lour.

เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ออกดอกเป็นช่อกระจะ ดอกมีกลิ่นหอม สีขาวถึง
ชมพู ปลายกลีบมีจุดสีม่วง ถุงใต้กลีบสีเขียวแกมเหลือง กระจายพันธุ์ทางตอนใต้ของจีน
เนปาล อินเดีย พม่า ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในประเทศอินเดีย ใช้ผล
รักษาบาดแผล ใช้น้าที่สกัดได้จากใบใช้รักษาตุ่มหรือสิวในหูและจมูก และในรัฐโอริสสา
มีการนารากของกล้วยไม้ชนิดนี้มาผสมกับรากของโสก (Saraca asoca (Roxb.) Wilde)
เปลือกของสะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) และเกลือ เป็นส่วนผสมของตาหรับยา
สมุนไพร รักษาอาการเจ็บปวดตามข้อต่อต่างๆ ในเวียดนามเชื่อว่า เมื่อนาเมล็ดมาโรยบน
แผลจะช่วยสมานแผลและรักษาโรคผิวหนังได้ รวมทั้งใช้ใบในการรักษาวัณโรคอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในเนปาลใช้ใบเป็นส่วนผสมในการทายาพอกแผลฉีกขาดและ
บริ เวณที่ มีอ าการบอบช้ า อย่ างไรก็ ต ามยัง ไม่ ได้ มีก ารศึก ษาข้อ มูล ทางเภสั ชวิ ทยาและ
สารพฤกษเคมีของกล้วยไม้ชนิดนี้

กล้วยไม้ใช้เป็นยา [3]

Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.

ว่านไหมนา

กล้วยไม้ดิน ใบสีเขียวเข้มหรือสีม่วงแดงมีร่างแหสีเหลืองทอง ลาต้นและใบมีขน
กลีบดอกสีเขียวแกมม่วงมีขนสีขาวด้านนอกกลีบ กลีบปากสีขาวมีรยางค์บริเวณกลีบปาก
กระจายพันธุ์ในทวีปเอเชีย จากประเทศจีนถึงเวียดนาม ลาว พม่า ถึงเชิงเขาหิมาลัยและศรี
ลังกา กล้วยไม้ชนิดนี้มีสรรพคุณมากมาย จนถูกขนานนามว่า “King of Medicines” โดย
ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและไต้หวันมีการใช้กล้วยไม้ชนิดนี้ในการรักษาโรคตับ
อักเสบ โรคเกี่ยวกับม้าม ความดันโลหิตสูง มะเร็ง วัณโรค กระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ
รักษาอาการไข้ งูกัด และบารุงเด็กที่เจริญเติบโตช้า ในประเทศอินเดียมีการใช้ต้นและใบ
เป็นส่วนผสมในน้ามันสมุนไพร ซึ่งมีการใช้กันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ในเนปาลก็มี
รายงานการใช้ รั ก ษาอาการวั ณ โรคเช่ น กั น จากการศึ ก ษาสารพฤกษเคมี พ บว่ า มี
สารประกอบมากกว่า 18 ชนิด ที่สกัดได้จากกล้วยไม้ชนิดนี้ และเป็นที่น่าสนใจว่า สาร
บางชนิดมีฤทธิ์ในการลดระดับน้าตาลในเลือด จากการทดสอบกับหนูในห้องปฏิบัติการ
(Zhang et al., 2007) ซึ่งอาจมีการพัฒนาไปเป็นยารักษาเบาหวานในอนาคต

Apostasia wallichii R. Br.

ตานโมย

กล้วยไม้ดิน ออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายยอด ดอกสีเหลือง กระจายพันธุ์ใน
ประเทศเนปาล อินเดีย ศรีลังกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึง นิวกินีและออสเตรเลีย ใน
ประเทศไทยใช้รากดองเหล้าเพื่อเป็นยาบารุงกาลัง ในประเทศแถบมาเลเซียใช้เป็นยารักษา
โรคเบาหวาน กล้วยไม้ชนิดนี้ยังไม่ทราบข้อมูลทางเภสัชวิทยาและสารพฤกษเคมีที่แน่ชัด

Cymbidium ensifolium (L.) Sw.

จุหลัน

กล้วยไม้ดินมีลาต้นเทียม ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีกลิ่นหอม สีเหลืองแกมเขียวและ
มีจุดสีม่วงบนกลีบ ตรงกลางกลีบปากมีแต้มสีแดงลักษณะเป็นจุดๆ กระจายพันธุ์ในจีน
ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินเดีย ศรีลังกา ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
ปาปัวและนิวกินี ในประเทศจีนมีการใช้เพื่อระงับอาการปวดท้อง และรักษากามโรค ในลาว
กัม พูชา และเวี ยดนาม มีก ารใช้ด อกในการล้า งตา และใช้ ใบกระตุ้ นการหลั่ งปั ส สาวะ
กล้วยไม้ชนิดนี้ยังไม่มีการศึกษาข้อมูลทางพฤกษเคมีและเภสัชวิทยาที่ชัดเจน แต่มีการ
รายงานว่า พอลิเมอร์ของน้าตาล และกรดอะมิโนเชิงเดี่ยว เรียกว่า cymbidine A ซึ่งสกัด
ได้จากกล้วยไม้ในสกุลเดียวกัน (C. goeringii (Rchb.f.) Rchb.f.) มีฤทธิ์ลดสภาวะโลหิตต่า
และขับปัสสาวะ

กล้วยไม้ใช้เป็นยา [4]

Dendrobium nobile Lindl.

เอื้องเก๊ากิ่ว

กล้ ว ยไม้ อิ ง อาศั ย ดอกสี ข าว ปลายกลี บ ดอกสี ม่ ว ง กลี บ ปากสี ข าวมี ข นนุ่ ม
กระจายพันธุ์ในประเทศจีน ไต้หวัน ภูฏาน เนปาล อินเดีย พม่า ไทย ลาว และเวียดนาม ใน
ประเทศจีน ลาว และเวียดนาม มีการใช้กล้วยไม้ชนิดนี้บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย ลดไข้
และกระตุ้นการหลั่งน้าลาย และมักจะถูกใช้บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรง รวมทั้งลดความ
ดั น โลหิ ต จากการศึ ก ษาทางด้ า นเภสั ช วิ ท ยาพบว่ า กล้ ว ยไม้ ช นิ ด นี้ มี ส ารกลุ่ ม
phenanthrenes ได้แก่ lusianthridin และ denbinobin ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่ง
เซลล์และความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด (human lung adenocarcinoma epithelial,
A549), เซลล์มะเร็งรังไข่ (human ovary adenocarcinoma, SK-OV-3) และเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว (human promyelocytic leukemia, HL-60) ของมนุษย์ในสภาพปลอด
เชื้อได้

Mycaranthes pannea (Lindl.) S. C. Chen & J. J. Wood

เอื้องพรรณี

ชื่อพ้อง Eria pannea Lindl.
กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก ใบอวบอ้วนมีขนสีขาว ดอกสีเหลืองอมส้ม ด้านนอก
กลี บ เลี้ ย งมี ข นสี ข าว กระจายพั น ธุ์ ใ นประเทศอิ น เดี ย พม่ า ไทย มาเลเซี ย และเกาะ
บอร์เนียว โดยในประเทศมาเลเซียใช้ในการรักษาไข้มาลาเรีย ในประเทศอินเดียใช้ในการ
รักษาโรคผื่นคันตามผิวหนัง กล้วยไม้ชนิดนี้ยังไม่มีข้อมูลทางด้านพฤกษเคมีและเภสัชวิทยา
ที่แน่ชัด แต่มีการศึกษาในกล้วยไม้ชนิดอื่นที่อยู่ในสกุลใกล้เคียง เช่น Eria flava Griff.
พบว่า มีสารประกอบจาพวก polyphenols ในกลุ่ม stilbenes ซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูล
อิสระ มะเร็ง และมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เป็นต้น

Nervilia aragoana Gaudich.

แผ่นดินเย็น

กล้วยไม้ดิน มีหัวใต้ดิน ใบพับจีบ ช่อดอกตั้งตรง ดอกสีเขียวมีลายตาข่ายสีน้าตาล
บนกลีบดอก กลีบปากสีขาว กลางกลีบมีขนและมีเส้นสีน้าตาลบริเวณกลีบปากด้านข้าง
กระจายพันธุ์ในญี่ปุ่น ภูฏาน เนปาล อินเดีย บังกลาเทศ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกินี และออสเตรเลีย ในประเทศมาเลเซีย นาใบมาต้มและนาน้า
จากการต้มมาดื่มเพื่อบารุงสตรีหลังคลอด จากการศึกษาทางด้านเภสัชวิทยาพบว่า สาร
สกัดจากพืชชนิดนี้มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Aspergillus fumigatus, A. niger, Cryptococcus
neoformans และ Saccharomyces cerevisiae ในสภาพปลอดเชื้อ นอกจากนี้ยังพบว่า
มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย
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