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เรื่อง เถาวัลยเปรียง

รายละเอียด

เถาวัลยเปรียง ชื่อสามัญ Jewel vine

เถาวัลยเปรียง ชื่อวิทยาศาสตร Derris scandens (Roxb.) Benth. จัดอยูในวงศถัว่ (FABACEAE หรือ

 LEGUMINOSAE) และอยูในวงศยอยถัว่ FABOIDEAE (PAPILIONOIDEAE หรือ PAPILIONACEAE)

สมนุไพรเถาวลัยเปรยีง มชีื่อทองถิน่อื่น ๆ วา เครอืตาปลา เครอืไหล (เชยีงใหม), เครอืตบัปลา (เลย), เถาตา

ปลา เครือเขาหนัง ยานเหมาะ (นครราชสีมา), พานไสน (ชุมพร), เครือตาป า เครือตับปลา เครือเขา

หนัง เครือตาปลาโคก (หากเกิดบนบก) เครือตาปลาน้ํา (หากเกิดในที่ลุม) (ภาคอีสาน), เถาวัลยเปรียง

ขาว เถาวัลยเปรียงแดง (ภาคกลาง), ยานเหมาะ ยานเมราะ (ภาคใต) เป็นตน

ลักษณะของเถาวัลยเปรียง

          ตนเถาวลัยเปรยีง จดัเป็นไมเถาเลื้อยขนาดใหญ สามารถเลื้อยไปไดไกลถงึ 20 เมตร มีกิง่เหนียวและทน
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ทาน กิ่งแตกเถายืดยาวอยางรวดเร็ว เถามักเลื้อยพาดพันตามตนไมใหญ เถาแกมีเน้ือไมแข็ง เปลือกเถาเรียบ

และเหนียว เป็นสีน้ําตาลเขมอมสีดําหรือแดง เถาใหญมักจะบิด เน้ือไมเป็นสีออกน้ําตาลออน ๆ มีวงเป็นสีน้ําตาล

ไหมคลายกับเถาตนแดง (เน้ือไมมีรสเฝ่ือนและเอียน) ตามกิ่งออนและยอดออนมีขนสีน้ําตาลปกคลุม ขยายพันธุ

ดวยวิธีการเพาะเมล็ดหรือวิธีการแยกไหลใตดิน ชอบอากาศเย็นแตแสงแดดจัด ทนความแหงแลงไดดี หากปลูก

ในที่แลงจะออกดอกดก แตจะมีขนาดเล็กกวาปลูกในที่ชุมชื้น พรรณไมชนิดน้ีมักขึ้นเองตามชายปาและที่โลงทัว่

ไป เป็นพรรณไมที่มีมากที่สุดในประเทศไทยและใชกันทุกจังหวัด

         ใบเถาวลัยเปรยีง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรยีงสลบักนั มีใบยอย 4-8 ใบ ลกัษณะของใบยอยเป็น

รูปรี ปลายใบเป็นรูปหอก โคนใบมน ขอบใบเรียบ ใบยอยมีขนาดกวางประมาณ 1-1.25 เซนติเมตรและยาวประ

มาณ 3-5 เซนติเมตร หลังใบเรียบเป็นมันสีเขียวเขม ทองใบเรียบ

         ดอกเถาวลัยเปรยีง ออกดอกเป็นชอตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกเป็นสีขาวหอยลง ดอกเป็นสีขาวอม

สีมวงออนคลายกับดอกถัว่ กลีบดอกมี 4 กลีบและมีขนาดไมเทากัน สวนกลีบเลีย้งดอกมีลักษณะเป็นรูปถวย สี

มวงแดง

         ผลเถาวัลยเปรียง ออกผลเป็นฝักแบน โคนฝักและปลายฝักมน ฝักเมื่อแกเป็นสีน้ําตาลออน ภายในฝักมี

เมล็ดประมาณ 1-4 เมล็ด

สรรพคุณของเถาวัลยเปรียง

1. เถาใชตมรับประทานเป็นยาถายกระษยั แกกระษยั (เถา)

2. รากมีรสเฝ่ือนเมา ใชเป็นยาอายุวัฒนะ (ราก) ใชเป็นสวนประกอบของยาอายุวัฒนะ เพื่อชวยทําใหรางกายแข็ง

แรง

3. ตํารับยาไทยใชรากเป็นยารักษาอาการไข (ราก)

4. ชวยแกหวัด แกไอ (เถา)

5. เถาใชตมรับประทานเป็นยาถายเสมหะลงสูทวารหนัก แกเสมหะพิการโดยไมทําใหถายอุจจาระ จึงเหมาะ

สําหรับผูที่เป็นโรคบิด โรคหวัด โรคไอ และใชไดดีในเด็ก (เถา)

6. ชวยแกบิด (เถา)

7. เถามีรสเฝ่ือนเอียน ใชตมรับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ แกปัสสาวะผิดปกติ แกปัสสาวะกะปริดกะปรอย สวน

รากมีรสเฝ่ือนเอียนมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะเชนกัน (เถา, ราก) และยังมีขอมูลระบุวาการใชสมุนไพรชนิดน้ี

จะทําใหปัสสาวะไดบอยกวาปกติ จึงอาจเป็นประโยชนตอผูปวยที่เป็นโรคตอมลูกหมากโตดวย

8. เถาใชดองกับเหลาเป็นยาขับระดูของสตรี (เถา)

9. คนโบราณจะนิยมใชเถาของเถาวัลยเปรียงเพื่อเป็นยารักษาอาการตกขาวของสตรี (อาการตกขาวชนิดที่ไมมี
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กลิ่น ไมมีอาการคัน ไมเปลี่ยนเป็นสีเขียว) (เถา)

10. เถามีสรรพคุณในการบีบมดลูก (เถา)

11. ชวยขับโลหิตเสียของสตรี ดวยการใชเถาวัลยเปรียงทัง้หาแบบสด ๆ นํามาตมกับน้ํา แลวนําน้ําที่ไดมาใชดื่ม

ตางน้ํา (ทัง้หา)

12. ชวยทําใหมดลูกเขาอู ดวยการใชเถาสดนํามาทุบใหยุย แลววางทาบลงบนหน าทอง แลวนําหมอเกลือที่รอน

มานาบลงไปบนเถาวัลยเปรียง จะชวยทําใหมดลูกเขาอูไดเร็วขึ้น (เถา)

13. บางตํารากลาววาเถามีสรรพคุณเป็นยาบํารุงกําลัง ทําใหมีกําลังดีแข็งแรงสูไมถอย (เถา)

14. เถามีรสเฝ่ือนเอียน ใชตมรับประทานเป็นยาถายเสน ทําใหเสนเอ็นออนและหยอนดี ชวยรักษาเสนเอ็นขอด

เสนเอ็นพิการ แกอาการปวด ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขอ ขออักเสบ ชวยรักษาโรคขอเขาเสื่อม แก

อาการอักเสบของกลามเน้ือ หรือจะใชเถานํามาหัน่ตากแหง คัว่ชงน้ํากินตางน้ําชาเป็นยาทําใหเสนหยอน แก

อาการเมื่อยขบตามรางกาย แกอาการปวดเมื่อย แกเหน็บชา (เถา)

15. มีการใชเถาเพื่อรักษาโรคอัมพฤกษและกระดูกหัก โดยการนําเถามาตําใหเป็นผงผสมกับน้ํามันมะพราวหรือ

น้ํามันหัวครํา แลวใชเป็นยาทานวดบริเวณที่เป็นทุกวันจนหาย (เถา)

วิธีใชสมุนไพรเถาวัลยเปรียง

1. ยาแคปซูลที่ไดจากผลของเถาวัลยเปรียง ใชเพื่อบรรเทาอาการปวดกลามเน้ือและลดการอักเสบของกลามเน้ือ

โดยใหรับประทานหลังอาหารทันทีครัง้ละ 500 มิลลิกรัม ถึง 1,000 มิลลิกรัม วันละ 3 ครัง้

2. ยาแคปซูลที่สกัดจากเถาวัลยเปรียงดวย 50% ของเอทิลแอลกอฮอล ใชเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังสวนลาง

และแกอาการปวดจากขอเขาเสื่อม โดยใหรับประทานหลังอาหารทันทีครัง้ละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของเถาวัลยเปรียง

1. องคประกอบทางเคมีที่พบในเถาและรากเถาวัลยเปรียง ไดแก chandalone, etunaagarone, nalanin,

lonchocarpenin, osajin, robustic acid, scandenin, scandione, scandenone, scandinone, waragalone,

wighteone

2. สารสกัดดวยน้ําชวยลดการหลัง่ myeloperoxidase (88 %) ของหนู (rat peritoneal leukocytes) ที่ถูก

กระตุนดวย calcium ionophore โดยมีฤทธิ ์ในการตานการอักเสบ โดยการยับยัง้การสังเคราะหสารอิโคซานอยด

(Eicosanoid)

3. สาร genistein และสาร scandenin ชวยลดการหลัง่ elastasemyeloperoxidase ของหนู (rat peritoneal

leukocytes) โดยมีคา IC50 เทากับ 0.22 และ 0.14 ไมโครโมลาร ตามลําดับ
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4. สารสกัดดวยน้ําและสารสกัดดวย 50% เอทานอล 500 ไมโครกรัม/มล. ชวยยับยัง้เอนไซม lipoxygenase

โดยลดการเกิด leukotriene B4 ซึ่งมีบทบาทสําคัญในกระบวนการอักเสบ

5. มีงานวิจัยทางคลินิกเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเถาวัลยเปรียง ในการรักษาผูปวยที่มีอาการปวดหลัง

สวนลาง จํานวน 70 ราย โดยแบงเป็น 2 กลุม คือ ผูปวยที่ไดรับสารสกัดเถาวัลยเปรียงแคปซูลขนาด 200 มิลลิ

กรัม วันละ 3 ครัง้ ติดตอกัน 1 สัปดาห และกลุมผูปวยที่ไดรับยาแผนปัจจุบันไดโคลฟีแนค (Diclofenac) ใน

ขนาด 25 มิลลิกรัม วันละ 3 ครัง้ ติดตอกัน 1 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา ผูปวยทัง้สองกลุมมีอาการปวดลดลง

อยางชัดเจนในวันที่ 3 และวันที่ 7 โดยกลุมที่ไดรับสารสกัดเถาวัลยเปรียงมีเม็ดเลือดขาวลดลงอยางมีนัยสําคัญ

ในวันที่ 7 ของการรักษา แตยังอยูในเกณฑปกติและไมพบวามีผลขางเคียงหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีแต

อยางใด

6. สารสกัดจากเถาของเถาวัลยเปรียงมีสารในกลุมไอโซฟลาโวน (Isoflavone) และสารไอโซฟลาโวน ไกลโคไซด

(Isoflavone glycoside) ที่มีฤทธิ ์ตอตานการอักเสบ โดยเฉพาะอาการอักเสบตามขอ โดยมีสรรพคุณชวยลด

อาการปวดหลังสวนลาง สามารถนํามาใชทดแทนยาแผนปัจจุบันประเภทสเตียรอยดไดเป็นอยางดี

7. สารสกัดดวยน้ํามีฤทธิ ์ในการตานการอักเสบเมื่อใหสารสกัดในขนาด 100 และ 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมกับ

หนูขาวทางชองทอง โดยพบวาสามารถชวยลดอาการบวมของอุงเทาหนูขาวหลังไดรับสารคาราจีแนน

(Carrageenan-induced hindpaw edema) แตจะไมมีผลเมื่อใหสารสกัดน้ีทางปาก

8. สารสกัดดวย 50% เอทานอล-น้ํามีฤทธิ ์ในการตานการอักเสบ เมื่อใหสารสกัดในขนาด 250 และ 500

มิลลิกรัมตอกิโลกรัมกับหนูขาวทางปากเมื่อศึกษาดวยวิธี Carrageenan-induced hindpaw edema

9. จากการศึกษาประสิทธิภาพและผลขางเคียงของสารสกัดเถาวัลยเปรียง ในการใชรักษาอาการอักเสบจากขอ

เขาเสื่อมกับผูปวยที่เป็นโรคขอเขาเสื่อมจํานวน 125 คน โดยแบงเป็น 2 กลุม คือ กลุมที่ไดรับสารสกัดเถาวัลย

เปรียงในขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ ติดตอกัน 4 สัปดาห และกลุมผูปวยที่ไดรับยาแผนปัจจุบันนาโพรเซ

น (Naproxen) ในขนาด 250 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ ติดตอกัน 4 สัปดาหเชนกัน ผลจากการศึกษาพบวาสาร

สกัดเถาวัลยเปรียงสามารถชวยบรรเทาอาการปวดเขาไดเป็นอยางดี ทําใหการทํางานของเขาดีขึ้น และมีความ

ปลอดภัยไมตางจากการรักษาดวยยาแผนปัจจุบันนาโพรเซน นอกจากน้ีอาการขางเคียงตาง ๆ เชน มีอาการหิว

บอย แสบทอง จุกเสียดทอง จะพบไดน อยกวาในผูปวยกลุมที่ไดรับสารสกัดเถาวัลยเปรียงแคปซูลเมื่อเปรียบ

เทียบกับกลุมที่รับยาแผนปัจจุบันนาโพรเซน

10. มีรายงานวาสารสกัดเถาวัลยเปรียงมีฤทธิ ์ในการขยายหลอดเลือด มีผลลดความดันโลหิตและลดอัตราการ

เตนของหัวใจในสัตวทดลอง ผูที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจยังไมควรรับประทานจนกวาจะมีรายงานความ

ปลอดภัยอยางแนชัด รวมไปถึงผูที่เป็นโรคความดันที่รับประทานยาแผนปัจจุบันอยูก็ไมควรใชสมุนไพรชนิดน้ี

เพราะอาจจะมีผลไปยับยัง้หรือเสริมฤทธิ ์ของยาก็เป็นได นอกจากจะมีการควบคุมและดูแลอยางใกลชนิดจาก
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แพทยเจาของไข

11. จากการทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดลําตนเถาวัลยเปรียงดวยเอทานอล 50% ที่ใหโดยการฉีดเขาใต

ผิวหนังของหนูทดลองในขนาด 10 กรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม และใหโดยใหหนูกินในขนาด 10 กรัมตอ

น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 6,250 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) ตรวจไมพบวามีอาการเป็น

พิษ[5]

12. จากการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของสารสกัดเถาวัลยเปรียงดวย 50% เอทานอลกับหนูขาวพันธุวิสตาร เป็น

ระยะเวลา 6 เดือน โดยการป อนสารสกัดในขนาด 6, 60 และ 600 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวของหนู 1 กิโลกรัมตอ

วัน หรือใหสารสกัดเทียบเทากับผงเถาวัลยเปรียงแหง 0.03, 0.3 และ 3 กรัมตอน้ําหนักตัวหนู 1 กิโลกรัมตอวัน

(คิดเป็น 100 เทาของขนาดที่ใชกับคนตอวัน) พบวาสารสกัดเถาวัลยเปรียงไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคา

ทางโลหิตวิทยา คาทางจุลพยาธิของอวัยวะภายใน คาทางชีวเคมีของซีรัม่ และไมพบวามีความผิดปกติใด ๆ

13. มีการทดสอบความปลอดภัยกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจํานวน 59 ราย โดยใหอาสาสมัครกินแคปซูลสาร

สกัดเถาวัลยเปรียงวันละ 2 ครัง้ เชาและเย็น (ครัง้ละ 1 แคปซูล แคปซูลละ 200 มิลลิกรัม) เป็นระยะเวลา 2

เดือน ไมพบวาอาสาสมัครมีอาการขางเคียงแตอยางใด[7] และจากผลการศึกษาพบวาสารสกัดเถาวัลยเปรียงใน

ขนาด 400 มิลลิกรัม/วัน มีความปลอดภัยเมื่อรับประทานติดตอกันนาน 2 เดือน และยังสามารถเหน่ียวนําใหมี

การหลัง่ของ IL-2, IL-4 และ IL-6 ที่อาจมีสวนในการชวยควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกาย

14. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิตานทานของเถาวัลยเปรียงในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจํานวน 47

ราย โดยใหรับประทานสารสกัดเถาวัลยเปรียงดวย 50% เอทานอล ครัง้ละ 1 แคปซูล (ขนาด 200 มิลลิกรัมตอ

แคปซูล) วันละ 2 ครัง้ เชาและเย็น เป็นระยะเวลา 2 เดือน พบวาไมมีผลขางเคียงใด ๆ คาทางโลหิตวิทยาและคา

ทางชีวเคมีบางคามีการเปลี่ยนแปลงแตอยูในชวงของคาปกติ สรุปไดวาสารสกัดเถาวัลยเปรียงในขนาด 400

มิลลิกรัมตอวันมีความปลอดภัยเมื่อรับประทานติดตอกันเป็นเวลา 2 เดือน และอาจมีสวนชวยในการควบคุมหรือ

เสริมการทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกายดวย

ขอควรระวังในการใชสมุนไพรเถาวัลยเปรียง

1. สตรีมีครรภหามรับประทานสมุนไพรชนิดน้ี

2. ผูที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจยังไมควรรับประทานจนกวาจะมีรายงานความปลอดภัยอยางแนชัด รวมไปถึงผู

ที่เป็นโรคความดันที่รับประทานยาแผนปัจจุบันอยูก็ไมควรใชสมุนไพรชนิดน้ี เพราะอาจจะมีผลไปยับยัง้หรือเสริม

ฤทธิ์ของยาก็เป็นได นอกจากจะมีการควบคุมและดูแลอยางใกลชิดจากแพทยเจาของไข

3. เถามีสารที่มีฤทธิ ์เชนเดียวกับฮอรโมนเพศหญิง ดังนัน้จึงควรระมัดระวังหากใชติดตอกันเป็นเวลานาน

4. ควรระมัดระวังการใชในสมุนไพรชนิดน้ีในผูปวยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร เน่ืองจากเถาวัลยเปรียงมีกลไก

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 10:55:40 หน า 6

การออกฤทธิ ์เชนเดียวกับยาแกปวดในกลุมยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (Nonsteroidal Anti-

Inflammatory Drugs: NSAIDs) และการรับประทานสมุนไพรชนิดน้ีอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอระบบ

ทางเดินอาหาร

5. อาการไมพึงประสงคของการใชยาผงจากเถาวัลยเปรียง คือ คอแหง ใจสัน่ ปวดทอง ทองผูก ปัสสาวะบอ

ย[9],[13]ผิวหนังอักเสบ เป็นผื่นจากการแพ

6. อาการไมพึงประสงคของการใชสารสกัดจากเถาของเถาวัลยเปรียงที่สกัดดวย 50% เอทิลแอลกอฮอล คือ มี

อาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ และอุจจาระเหลว

ประโยชน ของเถาวัลยเปรียง

1. ยอดออน ใบออน ชอดอก และผลออนของตนเถาวัลยเปรียงสามารถนํามารับประทานเป็นผักสดจิม้กับน้ําพริก

ได โดยมีรสมัน

2. รากมีรสเฝ่ือนเบา มีสารจําพวก Flavonol ที่มีชื่อวา สคาเดอนิน (Scadeninm) และนันลานิน (Nallanin) ใช

เป็นยาเบื่อปลาได แตไมมีคุณสมบัติในการใชเป็นยาฆาแมลง[1],[4],[6] แตบางก็วาใชเป็นยาฆาแมลงได

3. เถาวัลยเปรียงเป็นสมุนไพรที่ถูกนํามาใชในสูตรยาอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยนํามาใชเป็นสวนประกอบเพิ่ม

เติมจากสูตรยาอบสมุนไพรหลัก เมื่อตองการอบเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง

4. สมุนไพรเถาวัลยเปรียงสามารถนํามาใชแทนยาแผนปัจจุบัน "ไดโคลฟีแนค" (Diclofenac) ในการรักษาอาการ

ปวดหลังสวนลาง และใชแทนยาแผนปัจจุบัน "นาโพรเซน" (Naproxen) ในการรักษาอาการอักเสบจากขอเขา

เสื่อมไดเป็นอยางดี อีกทัง้ยังมีความปลอดภัยสูงและมีผลขางเคียงน อยกวายาแผนปัจจุบันอีกดวย

คําสําคัญ : เถาวัลยเปรียง

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1636&code_db=610010&code_type=01
Th

e O
ffice

 O
f A

ca
de

mic 
Res

ou
rce

 In
for

mat
ion

 And
 Te

ch
no

log
y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1636&code_db=610010&code_type=01

