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เรื่อง ตดหมูตดหมา

รายละเอียด

ตดหมูตดหมา ชื่อสามัญ Fever vine

ตดหมูตดหมา ชื่อวิทยาศาสตร Paederia linearis Hook.f. จัดอยูในวงศเข็ม (RUBIACEAE)

สมุนไพรตดหมูตดหมา มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ตํายานตัวผู เครือตดหมา (นครราชสีมา), หญาตดหมา (ภาค

เหนือ), พังโหม (ภาคกลาง), ยานพาโหม (ภาคใต), ตดหมูตดหมา, หญาตดหมูตดหมา เป็นตน

หมายเหตุ : ตดหมูตดหมาที่กลาวถึงในบทความน้ี เป็นพรรณไมคนละชนิดกับหญาตดหมา (Paederia pilifera

Hook.f.) และเถาตดหมา (Merremia tridentata (L.) Hallier f.)

ลักษณะของตดหมูตดหมา

        ตนตดหมูตดหมา จดัเป็นไมเถาขนาดเลก็ มีกลิน่เหมน็เขยีวเฉพาะและมียาวสีขาวทัง้ตน เจรญิเตบิโตแบบ

ไมเลื้อยเน้ือออน ลําตนเป็นสีเขียว มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.8-5 เซนติเมตร กานใบ กิ่งออน กานชอ

ดอก และผลมีขนสัน้ ๆ ปกคลุมอยูหนาแนน ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดและการปักชํา เจริญเติบโตไดในดิน

ทุกชนิด ชอบดินรวนซุย แสงแดดจัด ทนแลงไดดี พบขึ้นทัว่ไปในที่รกราง ในป าธรรมชาติ โดยเฉพาะตามปาผสม

ผลัดใบ ปาเต็งรัง และปาที่กําลังคืนสภาพที่ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลตัง้แต 400-800 เมตร ในตางประเทศ

พบไดที่ประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนวิธีการป องกันและจําจัด สามารถทําไดโดนการใชวิธีการ

เขตกรรม (ถาก ตัดใหสัน้เพื่อไมใหออกดอก หรือขุดทิง้) และใชสารเคมีตาง ๆ

        ใบตดหมูตดหมา ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลมหรือเรียวยาว โคนใบเวาเป็นรูปหัวใจ ขอบ

ใบเรียบ ใบมีขนาดกวางประมาณ 1-2.2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7.1-12 เซนติเมตร ใบเป็นสีเขียวถึงเขียว

คอนขางเขม หน าใบและหลังใบไมมีขน แตจะมีขนสัน้ ๆ ละเอียดที่มุมเสนใบตัดกับเสนกลางใบ เสนแขนงใบ

ออกตรงขามกันและเยื้องกันบาง ปลายเสนวิ่งไปจนเสนถัดไป ไมถึงขอบใบ เสนแขนงเล็ก ๆ สานกันเป็นรางแห

มีเสนแขนงใบขางละ 4-7 เสน กานใบยาวประมาณ 1.2-2.3 เซนติเมตร

         ดอกตดหมูตดหมา ออกดอกเป็นชอบรเิวณยอดและตามซอกใบ ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ดอกยอย

มีจํานวนมากอยูชิดติดกันเป็นกระจุก กลีบดอกดานนอกเป็นสีเขียว สวนดานในเป็นสีมวงเขม ดอกมีลักษณะเป็น

รูปกรวยปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉกและหยักตื้น โดยจะออกดอกในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

         ผลตดหมูตดหมา ลักษณะของผลเป็นรูปไขหรือกลมแบน ผลมีขนาดกวางประมาณ 0.4-0.5 เซนติเมตร

และยาวประมาณ 0.5-0.7 เซนติเมตร ผลจะแกในชวงเมษายนถึงพฤษภาคม
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สรรพคุณของตดหมูตดหมา

1. ทัง้ตนมีรสขม สรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ (ทัง้ตน)

2. ใบมีรสขม ใชทําเป็นอาหารบํารุงกําลังคนฟ้ืนไขหรือคนชราได (ใบ)

3. ใบนํามาตําพอกเวลาปวดศีรษะ อาการปวดศีรษะจะดีขึ้น (ใบ)

4. ชวยแกตัวรอน (ทัง้ตน)

5. ใชเป็นยาถอนพิษเหลา ยาสูบ และพิษจากอาหาร (ทัง้ตน)

6. รากมีรสขมเย็น ใชฝนหยอดตา แกตาฟาง ตาแฉะ (ราก) สวนอีกขอมูลระบุวาใหใชรากนํามาตมกับน้ําดื่มเป็น

ยาแกตาฟาง ตาแฉะ ตามัว (ราก)

7. ผลและใบใชเป็นยาแกอาการปวดฟัน (ใบ,ผล)

8. ใชแกอาการอักเสบที่คอและปาก (ยอดออน)

9. รากใชตมกับน้ําดื่มจะชวยทําใหอาเจียน (ราก)

10. ชวยขับลม (ทัง้ตน)ยอดและเถาใชผสมในตํารับยาแกทองอืด ยาขับลมในลําไส บํารุงธาตุ แกเจ็บทอง จุก

เสียด แนนทอง แกน่ิว (ยอดและเถา)

11. ทัง้ตนใชเป็นยาแกทองเสีย (ทัง้ตน)

12. ใชเป็นยาระบายออน ๆ (ยอดออน)

13. ชวยขับพยาธิไสเดือน (ทัง้ตน)

14. รากใชฝาทาแกริดสีดวงทวาร (ราก)

15. ใบใชเป็นยาแกเริม แกปวดแสบปวดรอน (ใบ)

16. ทัง้ตนใชตมกับน้ําดื่มเป็นยาขับปัสสาวะ (ทัง้ตน)

17. ชวยแกพิษงู (ใบ)

18. ใชเป็นยาขับน้ํานมของสตรี (ยอดออน)

          นอกจากน้ียงัมีสรรพคณุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลววารากมีสรรพคณุแกโรคตานขโมย รกัษาดีซาน

แกทองเสีย ลําไสพิการ แกอาการจุกเสียด ชวยขับน้ําเหลืองเสีย (ราก), เถามีสรรพคุณแกธาตุพิการ เป็นยาอายุ

วัฒนะ แกซาง ตานขโมย แกไข ตัวรอน รักษารํามะนาด ทองเสีย ชวยขับลมในลําไส แกทองอืด ทองเฟ อ เป็น

ยาระบายออน ๆ ชวยขับพยาธิ แกดีรัว่ ใชทาแผลที่ถูกงูกัด ชวยถอนพิษงู (เถา), ใบมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ

แกธาตุพิการ แกตานซาง แกตัวรอน ไขจับสัน่ แกรํามะนาด เป็นยาระบายออน ๆ ชวยขับพยาธิไสเดือน แกดีรัว่

แกอาการคัน (ใบ), ดอกมีสรรพคุณแกไขจับสัน่ ชวยขับน้ํานม (ดอก), ผลมีสรรพคุณชวยแกไขจับสัน่ หืดไอ แกม

องครอ แกทองมาน แกริดสีดวง (ผล), นอกจากน้ียังมีสรรพคุณเป็นยาแกไขสัมประชวร แกเสมหะ แกฟกบวมใน

ทอง และชวยบํารุงธาตุไฟ (ไมระบุสวนที่ใช) (ขอมูลจากเว็บไซตทองไทยแลนด)
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ประโยชน ของตดหมูตดหมา

1. ใชเป็นพืชอาหารและสมุนไพร โดยใชยอดออนและใบออนนํามากินเป็นผักสดจิม้กับน้ําพริก แกลมกับลาบ และ

ตํามะมวง หรือนํามาตมหรือลวกรับประทานเป็นผักจิม้กับน้ํา

    พริก

2. ใชเป็นอาหารของสัตวเลีย้ง เชน โค กระบือ เป็นตน ตนมีกลิ่นเหม็นเขียวเพราะมีสาร Methyl mercaptan

เมื่อนํามาตมกลิ่นระเหยไป สามารถนํามาทําอาหารได

3. ผลใชทาฟันทําใหฟันมีสีดํา

4. รากนํามาปอกเปลือกแชน้ํา นําไปตํากับขาวเหนียวน่ึงเพื่อทําขาวพอง (ขาวโปง) หรือที่คนภาคกลางเรียกวา

"ขาวเกรียบวาว"

5. ใชปลูกเป็นไมดับ ดวยการปลูกเป็นคางใหเลื้อย ดอกมีขนาดเล็กแตออกดกมีสีสันสวยงาม

คําสําคัญ : สมุนไพร

ที่มา : กมลทิพย ประเทศ และคนอื่นๆ. (2543). การสํารวจพรรณไมในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพ

ชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=86&code_db=610010&code_type=01
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