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เรื่อง ฝาง

รายละเอียด
ฝาง ชื่อสามัญ Sappan หรือ Sappan tree
ฝาง ชื่อวิทยาศาสตร Caesalpinia sappan L. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Biancaea sappan (L.) Tod.) จัดอยูใน
วงศถว
ั ่  (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยูในวงศยอยราชพฤกษ (CAESALPINIOIDEAE หรือ
CAESALPINIACEAE)
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สมุนไพรฝาง มีช่ อ
ื ทองถิ่นอ่ น
ื  ๆ วา ขวาง, ฝางแดง, หนามโคง (แพร), ฝางสม (กาญจนบุรี), ฝางเสน (ทัว
่ ไป,
กรุงเทพฯ, ภาคกลาง), งาย (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), ลําฝาง (ลัว
้ ะ), สะมว
ั ่ ะ (เมี่ยน), โซปั้ก (จีน), ซูมู ซูฟังมู
(จีนกลาง) เป็ นตน
ลักษณะของตนฝาง
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ตนฝาง จัดเป็ นไมยืนตนขนาดกลาง หรือเป็ นไมพุม หรือไมพุมก่ งึ ไมเถาผลัดใบ มีความสูงของตนประมา

Te
ch
no
l

ณ 5-13 เมตร ลําตนและกิ่งมีหนามแข็งและโคงสน
ั ้  ๆ อยูทว
ั ่ ไป ถาเนื้อไมหรือแกนเป็ นสีแดงเขมและมีรส
ขมหวานจะเรียกวา "ฝางเสน" แตถาแกนไมเป็ นสีเหลืองสมและมีรสฝาดข่ น
ื จะเรียกวา "ฝางสม" พรรณ
ไมชนิดนี้เป็ นไมกลางแจง ขยายพันธุโดยใชเมล็ด เจริญเติบโตไดดีในดินที่รวนซุย มักจะพบพรรณไมชนิด
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นี้ไดตามปาละเมาะ ป าเต็งรัง ป าดิบแลง และตามเขาหินปูน
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ใบฝาง ใบเป็ นใบประกอบแบบขนนกสองชน
ั ้ ออกเรียงสลับ แกนชอใบยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร มี
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ชอใบยอยประมาณ 8-15 คู และในแตละชอจะมีใบยอยประมาณ 5-18 คูออกเรียงตรงขาม ลักษณะของใบ
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ยอยเป็ นรูปขอบขนาน มีขนาดกวางประมาณ 5-10 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 8-20 มิลลิเมตร ปลายใบ
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ยอยกลมถึงเวาต้ น
ื  โคนใบตัดและเบีย
้ ว สวนขอบใบเรียบ แผนใบมีลักษณะบางคลายกระดาษ ใบเกลีย
้ ง
หรือมีขนบางประปรายทงั ้ สองดาน กานใบมีขนาดสน
ั ้ มากหรือไมมีกานใบ และมีหูใบยาวประมาณ 3-4

m
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มิลลิเมตร หลุดรวงไดงาย

de

ดอกฝาง ออกดอกเป็ นชอแบบชอแยกแขนง โดยจะออกที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบใกลปลายกิ่ง และจะ
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ออกรวมกันเป็ นชอ ๆ ชอดอกยาวไดถึง 40 เซนติเมตร มีใบประดับลักษณะเป็ นรูปใบหอก รวงไดงาย ยาว

O

ประมาณ 5-8 มิลลิเมตร ปลายเรียวแหลมและมีขน สวนกานดอกยอยยาวประมาณ 1.2-1.8 เซนติเมตร
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มีขนสน
ั ้ นุม มีขอตอหรือเป็ นขอที่ใกลปลายกาน ดอกมีกลีบเลีย
้ ง 5 กลีบ กลีบเกลีย
้ งที่ขอบมีขนครุย ขอบ

e

กลีบเกยซอนทับกัน โดยกลีบเลีย
้ งลางสุดจะมีขนาดใหญสุดและเวามากกวากลีบอ่ น
ื  ๆ สวนกลีบดอกเป็ นสี

Th

เหลืองมี 5 กลีบ ลักษณะเป็ นรูปไขกลับ มีขนาดกวางประมาณ 6-10 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 9-12
มิลลิเมตร ผิวและขอบกลีบยน โดยกลีบกลางจะมีขนาดเล็กกวา มีกาน กลีบดานในมีขนจากโคนไปถึง
กลางกลีบ ดอกมีเกสรเพศผู 10 กาน แยกจากกันเป็ นอิสระ สวนกานชูอับเรณูมีขน รังไขจะอยูเหนือวง
กลีบ มีขนสน
ั ้ นุม มีชอง 1 ชองและมีออวุล 3-6 เม็ด โดยจะออกดอกในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวา
คม
ผลฝาง ผลเป็ นฝักรูปขอบขนานแกมรูปไขกลับ ฝั กแบนแข็งเป็ นจะงอยแหลม เป็ นสีน้ํ าตาลเขม มีขนาด
กวางประมาณ 3-4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-8.5 เซนติเมตร และสวนที่คอนมาทางโคนฝักจะสอบ
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เอียงเล็กนอย และดานปลายฝักจะผายกวางและมีจะงอยแหลมที่ปลายดานหนึ่ง ภายในฝักมีเมล็ด
ประมาณ 2-4 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็ นรูปรี มีขนาดกวางประมาณ 0.8-1 เซนติเมตรและยาวประมาณ
1.5-1.8 เซนติเมตร โดยจะเป็ นผลในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤษภาคม
สรรพคุณของฝาง
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1. เนื้อไมและแกนเป็ นยาแกธาตุพิการ (เนื้อไม, แกน)
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2. เมล็ดแกแหงนําไปตมกับน้ํ าดื่มเป็ นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงหรืออาจบดเป็ นผงกินก็ได (เมล็ด)
3. เปลือกลําตนและเนื้อไม สามารถนํามาใชตมรับประทานเป็ นยารักษาวัณโรคได (เปลือกตน, เนื้อไม)
4. ตํารับยาบํารุงรางกายทงั ้ บุรุษและสตรี แกประดง ระบุใหใชแกนฝาง แกนไมแดง รากเดื่อหอมอยางละเทา
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กัน นํ ามาตมกิน (แกน)
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5. ตํารับยาบํารุงกําลังระบุใหใชแกนตากแหงผสมกับเปลือกตนนางพญาเสือโครง ตานเหลือง ขาวหลามดง โด
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ไมรูลมตมน้ํ า มากระทืบโรง มะตันขอ ไมมะดูก หัวขาวเย็น และลําตนฮอสะพายควาย ดื่มเป็ นยาบํารุง
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กําลัง แกอาการปวดเมื่อย (แกน)[8]หรืออีกตํารับระบุใหใชแกนฝาง กําลังชางสาร มากระทืบโรง และราก

e

กระจอนเนาอยางละเทากัน นํ ามาตมกับน้ํ าดื่ม และอีกตํารับระบุใหใชแกนฝาง 1 บาท, ดอกคําไทย 2 สลึง
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c

นํ ามาตมกับน้ํ า 3 แกว เอา 1 แกว ใชแบงกินเชา, เย็นเป็ นยาบํารุงกําลัง แกปวดเมื่อย และแกกษัย (แกน)
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6. ตํารับยาแกกษัยระบุใหใชแกนฝาง เถาวัลยเปรียง และรากเตยอยางละเทากัน นํ ามาตมกับน้ํ ากิน หรืออาจ

m
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เติมน้ํ าตาลใหพอหวานเพื่อชวยทําใหรสชาติดีข้ น
ึ ดวยก็ได (แกน)

de

์ อหัวใจและตับ ใชตมกับน้ํ าดื่มเป็ นยาบํารุงโลหิตและใช
7. แกนฝางมีรสฝาด เค็ม ชุม เป็ นยาสุขุม ออกฤทธิต

fA

ca

ปรุงเป็ นยาบํารุงโลหิตของสตรี (แกน)

ce

O

8. ชวยทําใหเลือดไหลเวียนไดสะดวก แกเสนเลือดอุดตัน กระจายเลือดที่อุดตัน แกอาการหัวใจขาดเลือด

O
ﬃ

ทําใหจุกเสียดแนนและเจ็บหน าอก (แกน)

e

9. ชวยแกโลหิต แกไขกําเดา แกกําเดา ทําใหโลหิตเย็น (แกน)

Th

10. แกนใชเป็ นยาแกไขหวัด ไขตัวรอน (แกน) ตํารับยาแกไขตัวรอน ระบุใหใชแกนฝาง 70 กรัม, ผงโกฐ
นํ้ าเตา 30 กรัม, และน้ํ าประสานทองบดเป็ นผง 15 กรัม นํ ามารวมกันตมใหเป็ นน้ํ าเหลวแลวเติมเหลาเขา
ผสม ใชกินครัง้ ละ 30 ซีซี วันละ 2 ครัง้  (แกน)[7] บางวาใชแกไขสัมประชวรไดดวย (แกน)
11. ตํารับยาแกไขทับระดูระบุใหใชฝางเสน เกสรบัวหลวง แกนสน รากลําเจียก รากมะพราว รากมะนาว ราก
เทายายมอม รากยานาง ดอกบุนนาค ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกสารภี จันทนขาว จันทนแดง สักขี อยางละ
1 บาท นํ ามาบดใหเป็ นผงชงกับน้ํ ารอน ใชจิบครัง้ ละ 1 ชอนชา โดยใหจิบบอย ๆ จนกวาไขจะสงบ (ไมระบุ
สวนที่ใช)[

วันที่ : 2021-04-12 06:39:52 หน า 3

ฐานขอมูลทองถ่น
ิ  จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

12. นํ้ าตมแกนฝางชวยแกอาการรอนใน แกกระหายน้ํ าไดดี (แกน) เนื้อไมมีสรรพคุณแกรอนใน (เนื้อไม)
13. แกนและเนื้อไมมีสรรพคุณแกเสมหะ ขับเสมหะ (เนื้อไม, แกน)
14. ชวยแกอาการไอ แกหวัด (แกน)[2],[16]ตามตํารับยาระบุใหใชแกนฝางหนัง 3 บาท, ตะไคร 3 ตน ทุบใหละ
เอียด, นํ้ า 1 ลิตร ใสน้ํ าปูนใสเล็กนอยแลวตมพอใหไดน้ํ ายาสีแดง ใชรับประทานครัง้ ละ 1 แกว วันละ 3
เวลา หรืออาจผสมน้ํ าตาลกรวดดวยก็ได (แกน)[16] สวนอีกตํารับยาหนึ่งซ่ งึ เป็ นตํารับยาแกไอ ไอแบบเป็ น
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หวัดและเจ็บคอ ไอแบบคอแหง หรือไอแบบหอบหืด และผูที่ไอจากวัณโรคก็บรรเทาไดเชนกัน รวมไปถึง

Te
ch
no
l

อาหารปอดหรือหลอดลมอักเสบก็จิบยาแกไอขนานนี้ได โดยตํารับยาแกไอฝาง ประกอบไปดวยเนื้อไมฝาง
200 กรัม, พริกไทยรอน 200 กรัม, กานพลู 50 กรัม, สารสม 50 กรัม, การบูร 25 กรัม, เมนทอล 25
กรัม, เปลือกหอยแครงแลวทําเป็ นปูนขาว 15 กรัม, ดีน้ํ าตาลหรือใชน้ํ าตาล 2.5 กรัม และน้ํ าสะอาด 5
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ลิตร สวนวิธีการปรุงยาใหนําเนื้อไมฝางมาสับเป็ นซี่เล็ก ๆ คลายไมจม
ิ้ ฟัน แลวนําไปตมกับน้ํ าใหเดือดประ
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มาณ 15-30 นาที และสําหรับสวนผสมอ่ น
ื  ๆ ใหนํามาตําใหละเอียด เก็บใสไวในโหลกอน จากนัน
้ นํานํ้ ายา
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ตมฝางที่รอจนอุนแลวมาทาใสลงในโหลที่มีตัวยาอ่ น
ื  ๆ ผสมอยู และใหแชยานี้ไวประมาณ 2-3 วัน (คนยา
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วันละ 3 ครัง้ ) เมื่อครบวันแลวใหกรองเอาเฉพาะน้ํ ายามาเก็บไวใสขวดที่สะอาด เก็บไวจิบกินตอนมีอาการ
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ไอ (ยาแกไอฝางสูตรนี้ไมควรกินตอเนื่องกันนานจนเกินไป เพราะอาจจะทําใหมีอาการมึนศีรษะและมี
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c

ความดันต่าํ ได ดังนัน
้ เมื่อกินจนอาการไอหายแลวก็ใหหยุดกิน) (เนื้อไม)
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15. ชวยแกโรคหืดหอบไดดวย (แกน) ตามตํารับยาระบุใหใชแกนฝางเสน, แกนแสมสาร, เถาวัลยเปรียง, ใบ
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มะคําไก อยางละ 2 บาท 2 สลึง ใสน้ํ าพอทวมยา แลวตมใหเดือด 10 นาที นํ ามากินตางน้ํ าใหหมดภายใน
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วันนัน
้  พอวันตอมาใหเติมน้ํ าเทาเดิม ตมเดือด 5 นาทีแลวกินเหมือนวันแรก ตมกินจนยาจืดประมาณ 5
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วัน แลวคอยเปลี่ยนยาใหม โดยใหตมกินไปเรื่อย ๆ จนกวาจะหาย (แกน)
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16. ชวยแกปอดพิการ (แกน)
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17. ชวยแกอาการทองรวง ทองเดิน ใชฝาดสมานโรคทองรวง ตํารายาไทยระบุใหใชแกนฝางหนัก 3-9 กรัม

e

นํ ามาตมกับน้ํ า 500 มิลลิเมตร แลวเคี่ยวใหเหลือครึ่งหนึ่ง ใชด่ ม
ื เป็ นยาแกทองรวง หรือจะใชฝาง 1 สวน
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ตอน้ํ า 20 สวน นํ าไปตมเคี่ยว 15 นาที ใชรับประทานครัง้ ละ 2-4 ชอนโตะหรือ 4-8 ชอนแกงก็ไดเชนกัน
(เนื้อไม, แกน)[1],[2],[3],[5],[6],[8]สวนน้ํ ามันหอมระเหยมีสรรพคุณเป็ นยาสมานอยางออน แกอาการทองเดิน
(นํ้ ามันระเหย)
18. ชวยแกบิด (แกน)
19. ใชเป็ นยาสมานลําไส (แกน)
20. แกนนํามาตมกินเป็ นยารักษาโรคนิ่วรวมกับแกนตนคูน รากมะเดือยหิน หญาถอดปลอง และใบสับปะรด
(แกน)
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21. ชวยแกปัสสาวะขุนขน ดวยการใชแกนฝาง เถาวัลยเปรียง และรากเตย อยางละเทากัน นํ ามาตมกับน้ํ ากิน
หรืออาจเติมน้ํ าตาลใหพอหวานเพื่อชวยทําใหรสชาติดีข้ น
ึ ดวยก็ได (แกน)
22. ชวยแกโลหิตออกทางทวารหนักและทวารเบา ชวยแกโลหิตตกหนัก (เนื้อไม, แกน)
23. ฝางนิยมใชเขาตํารับยาบํารุงโลหิต ฟอกโลหิตในกลุมยาสตรี เนื่องจากชวยทําใหเลือดดี เชน ชวยขับโลหิต
ระดูของสตรี ดวยการใชฝางเสนหนัก 4 บาทและแกนขเี้ หล็ก 2 บาท นํ ามาตมกินกอนประจําเดือนจํามา
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จะชวยทําใหประจําเดือนไมเนาเสียและมาสมํ่าเสมอ ชวยแกพิษโลหิตราย เป็ นยาขับประจําเดือน และ
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บํารุงโลหิต (แกน)

24. แกนใชเป็ นยารักษาอาการประจําเดือนมาไมเป็ นปกติของสตรี ชวยขับระดู (แกน) สวนเนื้อไมเป็ นยาขับ
ระดูอยางแรง (เนื้อไม) ตํารายาแกประจําเดือนมาไมปกติหรือประจําเดือนปิดกน
ั ้ ไมมา ใหใชแกนฝาง 70
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กรัม, ผงโกฐน้ํ าเตา 30 กรัม และน้ํ าประสานทองบดเป็ นผง 15 กรัม นํ ามารวมกันตมใหเป็ นน้ํ าเหลว แลว
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เติมเหลาเขาผสม ใชด่ ม
ื ครัง้ ละ 30 ซีซี วันละ 2 ครัง้  (แกน) สวนอีกตําราระบุใหใชแกน 5-15 กรัม นํ ามา
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ตมกับน้ํ า 2 ถวยแกว เติมเนื้อมะขามเปี ยกที่ติดรก (ไมรวมเมล็ด) ประมาณ 4-6 ฝั ก แลวนําไปเคี่ยวจนเห
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ลือ 1 แกว ใชกินเชาและเย็น (แกน) และอีกขอมูลหนึ่งระบุวาเปลือกลําตนและเนื้อไม เป็ นยาแกทองเสีย

e

และแกอาการอักเสบในลําไส (เปลือกตน, เนื้อไม)
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25. ชวยลดอาการปวดมดลูกของสตรีหลังการคลอดบุตร (แกน)
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27. ชวยแกดีและโลหิต (เนื้อไม)

Re

26. ชวยคุมกําเนิด (แกน)

fA

ca

29. ชวยแกคุดทะราด (แกน)

de

28. ชวยขับหนอง ขับหนองในฝีอักเสบ (แกน)

O

30. ชวยรักษามะเร็งเพลิง (แกน)

O
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31. ใชเป็ นยาฝาดสมานและรักษาแผล (เปลือกตน, เนื้อไม)

e

32. แกนฝางนํามาฝนกับน้ํ าใชเป็ นยาทารักษาโรคผิวหนังบางชนิดและฆาเชื้อโรคได (แกน)

Th

33. ชวยแกน้ํ ากัดเทา ดวยการใชแกนฝาง 2 ชิน
้ นํามาฝนกับน้ํ าปูนใสใหขนๆ แลวนํามาใชทาบริเวณที่น้ํ ากัดเทา
จะชวยฆาเชื้อและสมานแผลได (แกน)
34. แกนใชเป็ นยาแกปวด แกบวม ปวดบวม แกฟกชํ้าดําเขียว แกช้าํ ใน (แกน) ตํารายาแกฟกช้าํ ระบุใหใช
แกนฝาง 60 กรัม นํ ามาบดเป็ นผงผสมกับเหลา แบงกิน 3 ครัง้  ใชกินตอนทองวาง (แกน)
35. ชวยแกอาการปวดเมื่อยตามรางกาย (แกน) ตามตํารายาแกปวดเมื่อยตามรางกายระบุใหใชแกนฝาง 70
กรัม, ผงโกฐน้ํ าเตา 30 กรัม และน้ํ าประสานทองบดเป็ นผง 15 กรัม นํ ามารวมกันตมใหเป็ นน้ํ าเหลว แลว
เติมเหลาเขาผสม ใชรับประทานครัง้ ละ 30 ซีซี วันละ 2 ครัง้  (แกน)
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36. กิ่งนํามาตัดเป็ นทอนๆ นํ าไปตากแหง แลวนําไปตมกับน้ํ าดื่มเป็ นยาแกอาการปวดหลังปวดเอว (กิ่ง)
37. เนื้อไมใชเป็ นสวนผสมหลักในตํารับยาบํารุงหลังการคลอดบุตรของสตรี (เนื้อไม)
38. เนื้อไมใชผสมกับปูนขาว นํ ามาบดใชทาหน าผากสตรีหลังการคลอดบุตรจะชวยทําใหเย็นศีรษะ และชวยลด
อาการเจ็บปวด (เนื้อไม)
39. ตํารายาพระโอสถพระนารายณเป็ นตํารับยาที่ใชแกความผิดปกติของอาโปธาตุหรือธาตุน้ํ า โดยประกอบไป
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ดวยเครื่องยา 2 สิ่ง คือ ฝางเสนและเปลือกมะขามปอมอยางละเทากัน นํ ามาตมกับน้ํ า 4 สวนใหเหลือ 1
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สวน ใชกินเป็ นยาแกอาการทองเสียอยางแรงและเป็ นยาแกบิด (แกน)

40. นอกจากนี้ยังใชฝางในการรักษาโรคอีกหลายชนิด เชน โรคประดง โรคไต ไขหวัด แกไอ หอบหืด ขับ
ปั สสาวะ และฝางยังเป็ นสมุนไพรที่ปรากฏอยูในตํารับยาโบราณมากที่สุดชนิดหนึ่ง เชน ยาหอมอินทจักร
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ยาจันทลีลา อยูในตํารับยาบํารุงโลหิตตาง ๆ รวมไปถึงตํารับยาบํารุงโลหิตของสตรีจะขาดฝางเสียไมได
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ขอมูลทางเภสัชวิทยาของตนฝาง
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แกนฝางพบน้ํ ามันหอมระเหย ที่ประกอบไปดวยสาร (a-l-phellandrene) และ (Oeimene) พบสาร

e

brasilein, brazilin (สารที่ใหสีชมพูอมสมถึงแดง หรือ sappan red), phellandrene, ocimene,
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sappanin, tannin

Re

สวนอีกขอมูลหนึ่งระบุวาแกนฝางมีสารในกลุม flavonoid ชนิด 7-hydroxy-3-(4’-hydroxybenzylidene)-
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chroman-4-one, 3,7-dihydroxy-3-(4’-hydroxybenzyl)-chroman-4-one, 3,4,7-trihydroxy-3-(4’-

de

hydroxybenzyl)-chroman, 4,4’-dihydroxy-2’-methoxychalcone, 8-methoxybouducellin,
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quercetin, rhamnetin และสารในกลุม sterols ชนิด beta-sitosterol 69.9%, campesterol มี brazilin,

ce

O

brazilein, protosappanin E และ taraxerol 11.2% และ stigmasterol 18.9% และ ombuin

O
ﬃ

เมื่อนํานํ้ าตมจากแกนฝางใหกระตายทดลองกิน พบวาจะทําใหกระตายมีอาการหลับไดสนิทข้ น
ึ  และหาก

e

นํ านํ้ าตมจากฝางเสนมาฉีดเขาผิวหนังของหนูหรือกระตายทดลอง พบวาจะทําใหหนูหรือกระตายมีการ

Th

์ ําใหเสนเลือดของกบหดตัวไดอีกดวย
หลับสนิทไดเหมือนกัน และยังพบวามีฤทธิท
สาร Brazilin มีสรรพคุณในการบํารุงหัวใจ ซึ่งในประเทศฮังการีมีรายงานวา มีการใชรักษาโรคหัวใจกบที่
ถูกสารพิษเป็ นผลสําเร็จ และสารนี้ไมมีอันตราย แมจะด่ ม
ื เขาไปมากก็ไมเกิดการสะสมตกคางในรางกาย
สารสกัดจากแกนฝางดวยเมทานอลมีฤทธิใ์ นการขยายหลอดเลือดของหลอดเลือดใหญที่ตัดมาจากชองอก
ของหนูแรท ที่ความเขมขนตงั ้ แต 10 ม.ค.ก./ม.ล.
สาร Hematein ที่แยกไดจากแกนฝางสามารถชวยลดการสะสมของไขมันบริเวณผิวหนังของหลอดเลือด
กระตายทดลองได
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สารสกัดจากแกนฝางดวยเมทานอล, เมทานอล-นํ้ า (1:1) และน้ํ า สามารถชวยยับยัง้ การเพิ่มจํานวนของ
human HT-1080 fibrosarcoma cell โดยใหคา EC50 เทากับ 15.8 , 13.8 และ 17.8 ม.ค.ก./ม.ล ตาม
ลําดับ
สาร Brazilin ที่สกัดไดจากแกนฝางมีฤทธิใ์ นการระงับอาการอักเสบไดดี จึงมีผลทําใหระงับอาการหอบหืด
ดวย อีกทงั ้ สารนี้ยังชวยยับยัง้ ไมใหรางกายสราง Histamine จึงนาจะชวยปองกันโรคหืดได
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นํ้ าตมจากแกน เมื่อนํามาใหหนูขาวทดลองกินหรือฉีดเขาไปในตัวของหนูขาว พบวาจะสามารถเพิ่มการขับ
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ปั สสาวะของสัตวทดลองได แตถาใหในปริมาณที่มากเกินไปจะทําใหไมมีฤทธิใ์ นการขับปัสสาวะ
สารที่สกัดไดจากแกนฝางสามารถชวยบรรเทาอาการเจ็บปวดของหนูทดลองที่มีอาการปวดแสบปวดรอนได
สาร brazilin ที่แยกไดจากสารสกัดแกนฝางดวยเมทานอลมีฤทธิใ์ นการตานการอักเสบในหนูแรทที่ถูก
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เหนี่ยวนําใหเทาบวมได โดยการฉีด carrageenin ในขนาดใช 10 กรัมตอน้ํ าหนักตัว 1 กิโลกรัม
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สารสกัดจากเนื้อไมฝางดวยเอทานอล 70% สามารถชวยยับยัง้ การเจริญของเชื้อ Staphylococcus
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aureus, Shigella flexneri, Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ที่ความเขมขน 5 ม.ก.
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และสารสกัดจากเนื้อไมฝางดวยเอทานอล 95% สามารถชวยยับยัง้ การเจริญของเชื้อ Escherichia coli

e

และ Shigella dysenteriae ไดที่ความเขมขน 100 ม.ก.
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สาร Sappanin ในแกนฝางมีฤทธิใ์ นการระงับเชื้อโรคได

Re

เมื่อนําฝางเสนมาแชในแอลกอฮอลจะไดน้ํ ายาสกัดแอลกอฮอลที่มีสาร Brazilin ละลายอยู โดยน้ํ ายานี้

m
ic

สามารถชวยยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเกิดไขสูง เชื้อ Staphylococcus และโรคทองรวงระบาดได

de

์ านเชื้อแบคทีเรียแลว ยังมีฤทธิต
์ านเชื้อรา เชื้อไวรัส ยีสต ชวยยับยัง้ เนื้องอก ยับยัง้ การ
นอกจากจะมีฤทธิต
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์ องบารบิทูเรต
แพ และชวยกระตุนภูมิคุมกัน ยับยัง้ การงอกของพืชอ่ น
ื  ๆ ลดอาการอักเสบ เสริมฤทธิข

O
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เลือด

ce

O

ชวยยับยงั ้  hepatitis B surface antige ตกตะกอนน้ํ าอสุจิ ยับยัง้ การหลัง่ ฮีสตามีน ยับยัง้ การแข็งตัวของ

e

การฉีดสารสกัดจากลําตนของฝางแดงดวย 50% เอทานอลเขาทางชองทองของหนูถีบจักร พบวาในขนาด

Th

ที่ทําใหหนูทดลองตาย 50% เทากับ 750 มก./กก. ซึ่งถือไดวาสารสกัดจากลําตนของฝางแดงคอนขางมี
ความเป็ นพิษ (ไมแนใจวารวมไปถึงฝางเสนดวยหรือไม)

ประโยชน ของฝาง
1. ชาวเมี่ยนจะใชกิ่งแกนําไปตมกินเป็ นน้ํ าชา
2. ในปัจจุบันมีการนํ ามาแปรรูปเป็ นน้ํ าดื่มสมุนไพรฝาง มีทงั ้ ในรูปแบบพรอมด่ ม
ื และแบบชง โดยชวยบรรเทา
อาการรอนใน แกเสมหะ บํารุงโลหิต แกเลือดกําเดา
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3. แกนไมเมื่อนํามาตมกับน้ํ าดื่มผสมกับใบเตยหรือผลมะตูม จะชวยใหมีสีสันสวยงาม
4. นํ้ าตมจากแกนฝางแดงจะใหสีแดงที่เรียกวา Sappanin นิยมนํามาใชเป็ นสวนผสมหลักของน้ํ ายาอุทัย
ผสมในน้ํ าดื่ม สีผสมอาหาร และนิยมนํามายอมสีผาไหม ผาฝาย และผาขนสัตว สวนฝางสมจะนํามาตม
สกัดสาร Haematexylin ใชยอมสีนิวเคลียสของเซลล
5. นอกจากจะใชเนื้อไมในการยอมสีแลว ยังนํามาทําเป็ นสีทาตัวสําหรับงานเทศกาลในอินเดียอีกดวย ซึ่งใน
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สมัยกรุงศรีอยุธยาเนื้อไมของตนฝางถือเป็ นสินคาสงออกที่สําคัญ เป็ นเครื่องบรรณาการอยางหนึ่ง รวมทงั ้
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