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Abstract 

Plant tissue culture technique for medicinal plant; Houttuynia cordata Thunb, is considered to be the 
most efficient technology for large scale plant multiplication for improving the production process as in 
pharmaceutical industry. In this work, the most effective treatment for sterilization of H. cordata was 
evaluated and the effect of plant growth regulators on shoot multiplication was also studied. Among four 
sterilizing processes used in this experiment, the results showed that the maximum percentage of clean and 
alive nodal (95%) was observed when using 95% ethanol for 1 minute, followed by 15% Clorox for 15 
minutes, and then followed by 5% Clorox for 5 minutes. Furthermore, after cultured the sterilized explants on 
MS medium supplemented with 0−4.0 mg·L−1 BA for 45 days. The highest number of shoots regenerated 
(4.15±0.90 shoots/explant) were observed on MS medium supplemented with 1.0 mg·L−1 BA.  
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บทคัดย่อ 
การขยายพันธ์ุสมุนไพรพลูคาวโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นทางเลอืกหนึ่งที่สามารถเพิ่มปริมาณต้นให้เพียงพอต่อความต้องการ

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือและผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูคาว ซึ่งพบว่าวิธีการฟอกฆ่าเช้ือส่วนข้อที่เหมาะสม คือ การใช้เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นเวลา 1 นาที ตามด้วยคลอร็อกซ์ 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที และตามด้วยคลอร็อกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที ซึ่ง
ท าให้ได้ข้อที่ปลอดเช้ือและสามารถพัฒนาเจริญเป็นต้นอ่อนได้ดีที่สุดถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน าช้ินส่วนที่ปลอดเช้ือไปเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA ความเข้มข้น 0−4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 45 วัน 
พบว่าการใช้ BA ที่ระดับความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้จ านวนยอดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด (4.15±0.90 ยอดต่อข้อ)  
ค าส าคัญ: พลูคาว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การฟอกฆ่าเช้ือ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 
  

ค าน า 
พลูคาว (Houttuynia cordata Thunb.) เป็นสมุนไพรที่มีความส าคัญซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยา เครื่องส าอาง 

รวมทั้งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ให้ความสนใจ เนื่องจากพลูคาวสามารถแปรรูปเป็นยารักษา
โรคต่างๆ ได้ เช่น ยายับยั้งแบคทีเรียและไวรัส ยาขับปัสสาวะ ยาลดอาการบวมน้ า ยาแก้โรคผิวหนัง และแก้ผื่นคัน เป็นต้น (Chen 
และคณะ, 2011) สารพฤกษ์เคมีหรือสารส าคัญที่พบในพลูคาว ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ สเตอรอยด์ แอลคาลอยด์ กรดอินทรีย์ กรด
ไขมัน กรดอะมิโน และน้ ามันหอมระเหย เป็นต้น (Fu และคณะ, 2013) ซึ่งสารพฤกษ์เคมีที่พบในพลูคาวนี้มีฤทธิ์ต้านการติดเช้ือ
ไวรัส ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ป้องกันหลอดเลือดฝอยแตก และยังสามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง 
(Wangchauy และ Chanprasert, 2012) อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าปริมาณสารพฤกษ์เคมีหรือส าคัญในพืชมักแปรผันตาม
สภาพแวดล้อมหรือพื้นที่เพาะปลูก ในปัจจุบันจึงได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การผลิตสารส าคัญในพืช ซึ่งท าให้การผลิตสารส าคัญสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนการผลิตสารจากการเพาะปลูกพืชตาม
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ธรรมชาติ (วราภรณ์, 2551) อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะสามารถขยายพันธุ์พืชได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะท าให้
ช้ินส่วนพืชบางชนิดปลอดจุลินทรีย์ก่อนน ามาเพาะเลี้ยงนั้นท าได้ยาก เนื่องจากช้ินส่วนตาข้างอาจมีซอกระหว่างก้านใบกับล าต้น
หรือมีขนปกคลุม การฟอกฆ่าเช้ือ (surface sterilization) จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยสารฟอก
ฆ่าเช้ือจะก าจัดหรือลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากผิวของเนื้อเยื่อเพื่อไม่ให้มีการเจริญเติบโตและสร้างความเสียหายแก่การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่สารควบคุมการเจริญเติบโต (growth regulators) ซึ่ง
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นมักมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในอาหารเพาะเลี้ยงเพื่อให้มีผลต่อการชักน าให้ช้ินส่วนพืช
พัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้จ านวนมากและรวดเร็วขึ้น (Phetkhong และคณะ, 2010) ดังนั้นงานวิจัยนี้จะพัฒนากระบวนการ
ผลิตพืชสมุนไพรพลูคาวสายพันธุ์ไทยในสภาพปลอดเช้ือเพื่อให้ได้พืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ ปราศจากการปนเปื้อนสารพิษและ
สิ่งเจือปน ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการปลูกพืชที่มีประสิทธิภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนารวมทั้งควบคุมคุณภาพมาตรฐานในการผลิต
สมุนไพรพลูคาวในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูคาว 
คัดเลือกต้นพลูคาวก้านม่วงสายพันธ์ุไทยที่มีความสมบูรณ์ปราศจากโรคและศัตรูพืชที่มีอายุ 6 เดือน จากนั้นตัดช้ินส่วนบริเวณ

ปลายยอดและข้อออกมาจากกระถางเพาะเลี้ยง น าช้ินส่วนพืชที่ตัดได้มาล้างด้วยน้ าสะอาด   ครั้ง ตัดใบส่วนเกินแล้วน ามาล้างท า
ความสะอาดเอาเศษดินท่ีติดมาออกด้วยน้ ายาล้างจาน จ านวน 1 ครั้ง และล้างน้ าไหลผ่าน เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นน าช้ินส่วนพืช
มาตัดเป็นท่อนสั้นๆ ท าความสะอาดช้ินส่วนข้อและยอดพลูคาวโดยใช้สารฟอกฆ่าเช้ือและเวลาในการท าความสะอาดแตกต่างกัน 
โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 กรรมวิธี  0 ซ้ า โดย 1 หน่วยการทดลอง คือ 1 ขวดเพาะเลี้ยง ได้แก่  

กรรมการวิธีที่ 1 ฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืชด้วยคลอร็อกซ์ 15 เปอร์เซ็นต์ 15 นาที  
กรรมการวิธีที่ 2 ฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืชด้วยคลอร็อกซ์ 15 เปอร์เซ็นต์ 15 นาที และคลอร็อกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์ 5 นาที  
กรรมการวิธีที่ 3 ฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืชด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ 1 นาที จากนั้นน าไปฟอกฆ่าเช้ือต่อด้วยคลอร็อกซ์ 15 

เปอร์เซ็นต์ 15 นาที และคลอร็อกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์ 5 นาที  
กรรมการวิธีที่ 4 ฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืชด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ 5 นาที จากนั้นน าไปฟอกฆ่าเช้ือต่อด้วยคลอร็อกซ์ 15 

เปอร์เซ็นต์ 15 นาที และคลอร็อกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์ 5 นาที 
ซึ่งทุกทรีตเมนต์เติมสาร Tween20 เพื่อลดแรงตึงผิว จากนั้นเมื่อครบตามเวลาที่ก าหนดน าช้ินส่วนไปล้างด้วยน้ าที่ผ่านการนึ่ง

ฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ตัดช้ินส่วนเนื้อเยื่อที่ตายออกแล้วตัดช้ินส่วนข้อให้ได้ความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร จากนั้น
น าไปเลี้ยงบนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
บันทึกจ านวนช้ินท่ีปราศจากการปนเปื้อนและสามารถพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้ น าผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย
วิธี ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์โดยวิธี Tukey's HSD test 

 
การทดสอบประสิทธิภาพของ BA ในการชักน าให้เกิดยอด 

น าต้นพลูคาวที่อยู่ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารสูตร MS อายุ 2 เดือน มาตัดใบและปลายยอดออกให้หมดแล้วตัดแยก
เป็นข้อเดี่ยว ๆ น ามาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ที่ระดับความเข้มข้นเท่ากับ 0, 1.0, 2.0, 3.0, และ 4.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร วางแผนการทดลองแบบ RCBD โดยแต่ละทรีทเมนต์มี 3 ซ้ า โดย 1 หน่วยการทดลอง คือ 7 ขวดเพาะเลี้ยง ในทุกสูตร
อาหารเติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และผงวุ้น 2.5 กรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงในสภาพท่ีมีแสง 16 ช่ัวโมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 25±2 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วัน บันทึกผลโดยนับจ านวนยอดและบันทึกลักษณะยอดที่เกิดขึ้น จากนั้นวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ผลการทดลองด้วยวิธ ีANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์โดยวิธี Tukey's HSD test 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การฟอกฆ่าเช้ือสมุนไพรพลูคาวก้านม่วงสายพันธ์ุไทยด้วยกรรมวิธีต่างๆ พบว่าแต่ละกรรมวิธีส่งผลให้เนื้อเยื่อพืชมีเปอร์เซ็นการ
ปลอดเช้ือและการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน โดยวิธีการฟอกฆ่าเช้ือข้อพลูคาวที่เหมาะสมคือการใช้เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 
นาที ตามด้วยคลอร็อกซ์ 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที และคลอร็อกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที ซึ่งจะท าให้ได้ข้อที่ปลอด
เชื้อและสามารถพัฒนาเจริญเป็นต้นอ่อนได้ดีที่สุดถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ พืชจะมีจ านวนใบ
ต่อต้นเท่ากับ 3.80±1.01 ใบ (Figure 1) เทียบกับกรรมวิธีอื่นๆ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมัน 
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95% (Table 1) อย่างไรก็ตามหากใช้เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที ตามด้วยคลอร็อกซ์ 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 
นาที และคลอร็อกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที จะมีผลให้ได้ข้อที่ปลอดเช้ือถึง 95 เปอร์เซ็นต์ เช่นกัน แต่เนื้อเยื่อพืชที่
เพาะเลี้ยงได้จะมีการพัฒนาที่ต่ ากว่า โดยเมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ พืชจะมีจ านวนใบต่อต้นเพียง 1.75±1.29 ใบ 
ดังนั้นประสิทธิภาพของการฟอกฆ่าเช้ือจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณความเข้มข้นของสารที่ใช้  เนื่องจากใบต้นพลูคาวมี
ลักษณะซ้อนกันมีซอกใบจ านวนมากท าให้น้ ายาที่ใช้ฟอกเข้าไปไม่ทั่วถึง ถ้าใช้เวลาในการฟอกน้อยเกินไปท าให้มีจุลินทรีย์ จ าพวก
แบคทีเรียและเช้ือราหลงเหลืออยู่ ท าให้อัตราการปราศจากเช้ือค่อนข้างต่ า แต่ถ้าใช้เวลาในการฟอกนานเกินไปท าให้ยอดอ่อนจะ
เกิดสีน้ าตาลและตายได้จึงส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตค่อนข้างต่ าหรืออาจส่งผลต่อการพัฒนาของเซลล์และเนื้อเยื่อของพลูคาวได้ 
นอกจากนี้ในเนื้อเยื่อพืชเองก็มีอาจมีเช้ือเอนโดไฟต์ที่เป็นแบคทีเรียหรือเช้ือราเจริญเติบโตอยู่ในเนื้อเยื่อพืชซึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการ
ของโรคพืช โดยเชื้อเอนโดไฟต์เหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหาในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Ulrich และคณะ, 2008) ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ท าการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของช้ินส่วนหรือต้นพืช  

จากการศึกษาหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสมุนไพรพลูคาวก้านม่วงสายพันธ์ุไทยให้เกิดยอดจานวนมากบนอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ที่ประกอบด้วย BA ที่ความเข้มข้น 0, 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 45 วัน พบว่า
สูตรอาหาร MS ที่ประกอบด้วย BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้ได้ยอดจ านวนมากที่สุด เมื่อเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ มี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมัน 95% (Table 2) โดยมีจ านวนยอดเฉลี่ยเท่ากับ 4.15±0.90 ยอดต่อ
ข้อ (Table  2 และ Figure 2A) อย่างไรก็ตามเมื่อชักน าให้เกิดยอดโดยใช้ BA ที่ความเข้มข้น 2.0 และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า
จ านวนยอดจะลดลง และที่ความเข้มข้น 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ลักษณะล าต้นจะแคระแกร็นไม่สูงและบางตัวอย่างไม่สามารถเกิด
ยอดได้อย่างชัดเจน พืชไม่สามารถพัฒนาใบและรากท่ีสมบูรณ์ได้ (Figure 2B) รากมีลักษณะผิดปกติคือสั้นเป็นปุ่มปม ดังนั้นการใช้ 
BA ที่ความเข้มข้นสูงอาจส่งผลเกิดสารตกค้างภายในเนื้อเยื่อพืชได้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน โดยพบว่าการใช้ความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนินต่ าในช่วงของการชัก
น าให้เกิดยอดมีผลท าให้ต้นอ่อนเกิดรากได้ดีกว่าการใช้ไซโตไคนินความเข้มข้นสูงในการชักน ายอด (Saunders และ Bingham, 
1975; นัฎฐา และคณะ, 2561) 

 
สรุปผล 

เทคนิคการฟอกฆ่าเช้ือต้นพลูคาวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือการใช้เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 นาที ตามด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที และตามด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที และสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA ที่ระดับความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้สามารถชักน าให้เกิดยอดจ านวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มากที่สุด เท่ากับ 4.15±0.90 ยอดต่อข้อ 
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Figure 1 In vitro propagation of H. cordata on MS medium for (A) 4 weeks and (B) 8 weeks. 

 

 
Figure 2 Multiple shoot regenerated of H. cordata after cultured on MS medium supplement with BA (A) 1 
mg·L−1 and (B) 4 mg·L−1 for 6 weeks. 
 
Table 1 Effectiveness of different sterilization schemes and leaf development of sterilized H. cordata after 
cultured on MS medium for 8 weeks. 

Sterilizing agents  
Percentage of 

sterilized buds (%) 
Number of leaves 

per shoot 
Clorox 15% for 15 min 30 1.10±1.74 c 
Clorox 15% for 15 min and Clorox 5% for 5 min 75 2.35±1.42 b 
Alcohol 95 % for 1 min, Clorox 15% 15 min and Clorox 5% 5 min 95 3.80±1.01 a 
Alcohol 95 % for 5 min, Clorox 15% 15 min and Clorox 5% 5 min 95 1.75±1.29 b 
Different superscript letters in the same column indicate significant differences at p < 0.05. 
 
Table 2 Morphogenetic responses of nodal explants of H. cordata cultured on MS medium supplemented 
with different concentrations of BA for 45 days. 

BA (mg·L−1) 0 1 2 3 4 

Number of shoots per explant 1.10±0.30b 4.15±0.90a 1.25±0.53b 1.15±0.36b 1.40±0.58b 

Different superscript letters in the same row indicate significant differences at p < 0.05. 
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