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บทคัดยอ 

ยานาง เปนพืชสมุนไพรมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Tiliacora triandra Diels อยูในวงศ 
Menispermaceae  มีถ่ินกําเนิดในตอนกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใตและพบไดทั่วไปในประเทศ
ไทย  พืชวงศยานางนี้มีราว 70 ตระกูล ยานางเปนพืชสมุนไพรใชเปนอาหารและเปนยามาตั้งแต
โบราณที่มีคุณประโยชน  สรรพคุณทางยา   และคุณคาทางโภชนาการและแรธาตุสูง  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ยานางใชเปนสมุนไพรใชในการประกอบอาหารในครัวเรือนมานาน 
อาทิเชน แกงหนอไม แกงเห็ดตางๆ ตลอดจนสามารถแปรรูปยานางไปเปนผลิตภัณฑตางๆ และ
เครื่องดื่มใชในการรักษาสมดุลใหรางกายในรูปแบบการปองกันรักษาตามภูมิปญญาทองถ่ิน คือ น้ํา
ยานาง และยานางผง เปนตน  นับไดวาเปนอีกทางหนึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากสมุนไพรยานางในทางรักษาสมดุลใหกับรางกายมนุษย ดวยยานางยังมีคุณประโยชน
นานัปการและปลูกไดงายตามบานเรือน ยิ่งไปกวานั้นยานางยังมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ
ในการปองกันและยับยั้งเซลลมะเร็งได ดังนั้นยานางจึงเปนพืชทางเลือกสําคัญอีกชนิดหนึ่งในการ
นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม หรือสารสกัดเพื่อสุขภาพใหกับผูบริโภคไดในอนาคต  

 

คําสําคัญ: ยานาง/ พืชสมุนไพร/สารตานอนุมูลอิสระ 
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Abstract 
Yanang Tiliacora triandra Diels is a medicinal plant belonging in Menispermaceae. Annual 

yanang is a domestic plant in various regions of Thailand, especially in central of Southeast Asia. It 
is found that there were 70 species. Yanang is used as a folk medicine for treatment of disease. It 
contains high level of nutrition and minerals that are widely used especially in the cuisine of 
northeastern Thailand. They are unusually preserved or cooked in every day life such as kaeng noh 
mai, kaeng hed. It can preserve by product of juice and medicinal treatment of fever in order to 
make our body healthier and balancing the body as described in local wisdom. Multifunction is 
especially yanang water and powder from leaves. Nowadays, yanang is a healthy alternatives food 
product containing substances useful in balancing the human body. It has many benefits and can be 
planted easily at houses. Moreover, it has antioxidant properties, inhibit and anticancer properties. 
Therefore, yanang is a healthy alternative plant for producing as food products, beverages, or herb 
extract for consumer in the future.       
 

Keywords: Tiliacora triandra Diels/ Herbal plant/ Antioxidant  

 
บทนํา 

                สมุนไพรที่ใชเปนอาหารและเปนยา
มาตั้งแตโบราณที่มีศักยภาพออกฤทธิ์ปองกัน
และตานมะเร็ง อาทิ เชน ขิง ขมิ้นชัน ฟาทลาย
โจร พริกไทย วานขันหมาก วานพญาวานร 
และยานาง เปนตน ดังนั้นทั่วโลกจึงพยายามที่
จะนําอาพืชตางๆมาใชรวมกับยาแผนปจจุบัน
ในการรักษาโรคตางเชนใชพืชสมุนไพรซึ่ง
เปนทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีราคาถูกมาทํา
ศึกษาถึงฤทธ์ิทางชีวภาพและความเปนพิษตอ
เซลล เพื่อนําไปสูการผลิตเปนยาตานมะเร็งซึ่ง
เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดการเสียดุลทาง
เศรษฐกิจและเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให
ผูปวยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
โดยเฉพาะการวิจัยทางดานแพทยทางเลือก

หรือการวิ จั ยทางโภชนาการโดยนํ าพืช
สมุนไพรที่รูจักกันดี คือ ยานาง ซ่ึงเปนพืชที่
ขึ้นในธรรมชาติปาทั่วไปมาใชประโยชน
รวมกับภูมิปญญาไทยในการปองกันและ
บําบัดรักษาโรค   
      พืชสมุนไพรเปนพืชที่ใชทําเปนยา
รักษาโรค โดยใชสวนตางของพืชชนิดเดียว
ห รื อหล า ย ๆชนิ ด พ ร อ ม กั น (โ ค ร ง ก า ร
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน,  2551) กลุม
พืชที่อยูในความสนใจและมีผูศึกษาทางดาน
พฤกษศาสตรพื้นบานมากที่ สุดที่ใช เปนยา
รักษาโรคปจจุบันหลายขนานที่ผลิตเปน
อุตสาหกรรมไดมาจากการศึกษาวิจัยการใชพืช
สมุนไพรพื้นบานของกลุมชนพื้นเมืองตามปา
เขาหรือในชนบทที่ไดรับการถายทอดมาจาก
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บรรพบุรุษที่ไดสังเกตวาพืชชนิดใดที่สามารถ
นํามาใชบําบัดโรคไดและมีสรรพคุณอยางไร 
จากการเรียนรูดวยประสบการณ และการ
ทดลองแบบพื้ นบ านทํ า ให ได ทร าบทั้ ง
ประโยชนและโทษได สวนยาสมุนไพรเปนยา
ที่ไดจากสวนของพืช สัตว และแรซ่ึงยังมิได
ผสมปรุงหรือแปรสภาพ การนํามาใช อาจ
ดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพรใหใชได
สะดวกขึ้น เชน นํามาหั่นใหมีขนาดเล็กลง 
หรือ นํามาบดเปนผง เปนตน สมุนไพรตั้งแต
โบราณทราบกันดีวามีคุณคาทางยามากมายซึ่ง
เชื่อกันดวยวา ตนพืชตางก็เปนพืชที่มีสารที่
เปนตัวยาดวยกันทั้งสิ้นเพียงแตวาพืชชนิด
ไหนจะมีคุณคาทางยามากนอยกวากันเทานั้น 
(สมุนไพรไทย, 2554) จากลักษณะสวนตางๆ
ของพืชที่ใชเปนยาสมุนไพรโดยทั่วไปนั้น 
แบงออกเปน 5 สวน คือ ราก ลําตน ใบ ดอก
และผล ทําใหไดผลผลิตยาสมุนไพรแตกตาง
กันไปตามสายพันธุ ซ่ึงในปจจุบันนักวิจัย
สมัยใหมไดทําการศึกษาวิจัยรูปแบบของพืช
สมุนไพรตามเปาหมายแตกตางกันไป (สุขสันต 
สุทธิผลไพบูลย, 2554)    

ใ น ป จ จุ บั น พื ช ส มุ น ไ พ ร ที่ มี
คุณประโยชนมากมายกับคุณภาพชีวิตมนุษย
และใชในการประกอบอาหารในครัวเรือนและ
เปนอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่สําคัญตัว
หนึ่ง คือ ยานาง เปนพืชสมุนไพรที่ใชเปน
อาหารและเปนยามาตั้งแตโบราณ โดยหมอยา
โบราณอีสานเรียกชื่อทางยาวา  “หมื่นปไมแก” 
ปจจุบันมีการแนะนําการใชสารสกัดสมุนไพร
จากยานางมาใชเพื่อปรับสมดุลของรางกาย

โดยนักวิชาการสาธารณสุขดานการแพทย
ทางเลือกแนะนําใหใชในการรักษาโรคเรื้อรัง
ตางๆ แตยังไมพบรายงานจากการศึกษาทาง
คลินิกรวมทั้ งขอมูลดานความเปนพิษกับ
มนุษย ดังนั้นจึงควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
สนับสนุนการใชสารสกัดจากสมุนไพร 
โดยเฉพาะยานางในการปองกันและรักษาโรค 
เชน โรคมะเร็ง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
และปลอดภัยตอผูบริโภคและผูใชในอนาคต 

ยานาง มีช่ือวิทยาศาสตรวา Tiliacora 
triandra Diels เปนพืชสมุนไพรอยูในวงศ 
Menispermaceae มีถ่ินกําเนิดในตอนกลางของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  พืชวงศยานางนี้มีราว 
70 ตระกูล  สวนใหญเปนไมเล้ือยในปาเขต
รอนและในปาไมผลัดใบในทวีปเอเชียและ
อเมริกาเหนือ  พบขึ้นตามปาผลัดใบ  ปาดงดิบ  
และปาโปรง  ในทุกภาคของประเทศไทย 
(ภาพท่ี 1) มีช่ือพื้นเมือง ภาคกลาง เถายานาง 
เถาหญานาง เถาวัลยเขียว หญาภคินี ภาคเหนือ 
จอยนาง จอยนาง ผักจอยนาง ภาคใต ยานนาง 
ยานนาง ขันยอ ยาดนาง วันยอ ภาคอีสาน 
ยานาง ไมระบุถ่ิน เครือยานาง ปูเจาเขาเขียว 
เถาเขียว เครือเขางาม (กรณกาญจน  ภมร
ประวัติธนะ, 2553) นอกจากเปนพืชผักที่มี
คุณคาทางโภชนาการสูง ยังใชในการประกอบ
อาหารพื้นบานไทยหลายๆ ตํารับแลว ในใบ
ยานางยังมีวิตามินเอและซีสูง และสารอาหาร
สําคัญอื่นๆ อีกเชน โปรตีน คารโบไฮเดรต 
ไขมัน ไฟเบอร แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 
ไทอะมีน ไรโบฟลาวิน และไนอะซีน เปนตน 
(ปานทิพย บุญสง และคณะ, 2552) สําหรับ
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สรรพคุณในทางยา ยานางถือเปนยาฤทธิ์เย็น มี
ความโดดเดนดานการดับพิษและลดไข โดย
รากใชแกไขทุกชนิด เชน ไขพิษ ไขเหนือ ไข
หัด สุกใส ไขกาฬ ขับกระทุงพิษไข ถอนพิษ
ผิดสําแดง และแกเบื่อเมา สวนใบและเถา จะ
ใชแกไข ลดความรอน และแกพิษตานซาง 
รากยานางเปนหนึ่งในสวนประกอบของตํารับ
ยาเบญจโลกวิเชียร หรือยา 5 ราก หรือแกวหา
ดวง ซ่ึงเปนตํารับยาแกไขที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศใช ในบัญชี ย าจ าก
สมุนไพรที่มีการใชตามองคความรูดั้งเดิม
รวมกับรากชิงชี่ รากทาวยายหมอม รากคนทา 
และรากมะเดื่อชุมพร เปนตน ในการศึกษาถึง
องคประกอบทางเคมีในรากยานางสวนใหญ
เปนอัลคาลอยด ในกลุม isoquinoline สวนใน
ใบประกอบดวยสารโพลีแซคคาไรด สารโพ
ลีฟนอล แคลเซียมออกซาเลท และอัลคาลอยด
กลุม isoquinoline (Pavanand et al., 1989) 
สําหรับการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
ยานาง ยังมีไมมากนัก สวนใหญเปนการ
ทดลองในหลอดทดลองและสัตวทดลอง ยัง
ไมพบรายงานการวิจัยในคน โดยพบวา ยานาง
มีฤทธิ์ลดไข ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
มาลาเรีย Plasmodium falciparum แกปวด ลด
ความดันโลหิต ตานเชื้อจุลชีพ ตานการแพ ลด
การหดเกร็งของลําไส  ตานการเจริญของ
เซลลมะเร็ง ยับย้ังเอนไซม acetylcholinesterase 
และมีฤทธิ์อยางออนๆ ในการตานอนุมูลอิสระ 
(พร อ ม จิ ต ร  ศ ร ลั มพ  แ ล ะ คณะ ,  2543) 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความเปนพิษของ
ยานางตอส่ิงมีชีวิตพบวา ไมเปนพิษตอหนูแรท 

จะเห็นไดว า  ย านางเปนพืชสมุนไพรใน
ครัวเรือนอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน ปจจุบันมี
การแนะนําการใชน้ําคั้นจากใบยานางดื่มเพื่อ
ปรับสมดุลของรางกายและรักษาโรคเรื้อรัง
ตางๆแตอยางไรก็ตามขอมูลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรทางคลินิกของยานางยังมีไมมาก
นัก (สํานักงานขอมูลสมุนไพร, 2555) ดังนั้น
การใชยานางรักษาโรคอื่นๆจึงควรระมัดระวัง
และมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใช
ในการรักษาโรค เพื่อใหไดประโยชนสูงสุด
และมีความปลอดภัยตอผูใช 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของยานาง 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของยานาง 
(ภาพที่ 1) ที่สําคัญ มีดังนี้ 
 ชื่อวิทยาศาสตร: Tiliacora triandra 
Diels 
 วงศ:  Menispermaceae 
               ราก: มีหัวใตดิน รากมีขนาดใหญ 

ลําตน: เปนไมเถาเลื้อยเกี่ยวพันไมอ่ืน 
เปนเถากลมๆ ขนาดเล็ก แตเหนียว มีสีเขียว 
เมื่อเถาแกจะมีสีเขม บริเวณเถามีขอหางๆ เถา
ออน มีขนออนปกคลุม เมื่อแกแลวผิวคอนขาง
เรียบ 

 ใบ: เปนใบเดี่ยวคลายใบพริกไทย 
ออกติดกับลําตนแบบสลับ รูปรางใบคลายรูป
ไข หรือรูปไขขอบขนาน ปลายใบเรียว ฐานใบ
มน ขนาดใบยาว 5-10 เซนติเมตร กวาง 2-4 
เซนติ เมตร  ขอบใบเรียบ  ผิวใบเปนคลื่น
เล็กนอย กานใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร ใน
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ภาคใตใบคอนขางเรียวยาวแหลมกวา สีเขียว
เขม หนาและหลังใบเปนมัน 

ดอก: ออกตามซอกใบ ซอกโคนกาน 
จากขอเถาแกเปนชอยาว 2-5 เซนติเมตร ชอ
หนึ่งๆ มีดอกขนาดเล็กสีเหลีอง 3-5 ดอก ออก
ดอกแยกเพศอยูคนละตน ไมมีกลีบดอก ขนาด
โตกวาเมล็ดงาเล็กนอย ตนเพศผูจะมีดออกสี
น้ําตาล อับเรณูสีเหลืองออน ดอกยอยของตน
เพศผูจะมีขนาดเล็ก กานชอดอกมีขนสั้นๆ 
ละเอียด ปกคลุมหนาแนน ออกดอกชวงเดือน
เมษายน 

ผล : รูปร างกลมเล็ก  ขนาดเทาผล
มะแวง สีเขียว เมื่อแกกลายเปนสีเหลืองอม
แดง หรือสีแดงสด และกลายเปนสีดําในที่สุด 

 

เมล็ด: ลักษณะแข็งเปนรูปเกือกมา 
 แหลงท่ีพบ: ยานางเปนพืชที่พบใน
แหลงธรรมชาติ ปาทั่วไปที่มีอากาศชุมชื้น 
บริเวณปาผสมผลัดใบ ปาดงดิบ และปาโปรง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคอื่นๆ
กระจายทั่วไป 
 การปลูกและขยายพันธุ: ยานางเปน
พืชที่ขึ้นในดินทุกชนิด  และปลูกไดทุกฤดู 
ขยายพันธุโดยใชหัวใตดิน เถาแกที่ติดหัว ปก
ชํายอด หรือการเพาะเมล็ด เปนไมที่ปลูกงาย 
ปลูกเปนหลุมหรือยกรอง  

 
 
 
 

                   
      ภาพที่ 1 ยานาง (Tiliacora triandra Diels) อยูในวงศ Menispermaceae 

             ที่มา (ภาพโดย นภาพร แกวดวงด,ี 2555)  
 

ลักษณะทางดานโภชนาการและสรรพคุณ
ทางยา 

ย านางใชในการประกอบอาหาร
พื้นบานไทยไดหลายตํารับ เพราะเปนผักที่มี
คุณคาทางโภชนาการสูง ในใบยานางจะมี
วิตามินเอและซีสูง นอกจากนี้ยังประกอบดวย
สารอาหารสําคัญอื่น ๆ นอกจากนี้ยานางยังมี
สรรพคุณทางโภชนาการมีสารสําคัญปริมาณ

มาก (ปานทิพย บุญสง และคณะ, 2552) คือ ใบ
ยานางมีปริมาณธาตุเหล็กสูง ธาตุเหล็กใน
อาหารแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ เหล็กที่
อยูในรูปของฮีมพบในเนื้อสัตว ซ่ึงรางกาย
สามารถดูดซึมไดดี และเหล็กที่ไมไดอยูในรูป
ของฮีม พบในธัญพืช ผัก ผลไม รางกายดูดซึม
ไดไมดี การดูดซึมเหล็กที่ไมไดอยูในรูปของ
ฮีมขึ้นกับสารอื่นในอาหารไดแก วิตามินซี ซ่ึง
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ชวยเพิ่มการดูดซึมเหล็ก สวนไฟเทตและเสน
ใยอาหาร มีผลยับยั้งการดูดซึมเหล็กงานวิจัย
ในประเทศไทยเพื่อวิเคราะหหาปริมาณ เหล็ก 
วิตามินซี  ไฟเทต  และเสนใยอาหารในผัก
พื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ใบ
ยานางมีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุดและมีเสนใย
อาหาร ที่  6.56 กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง 
และเมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณ
เหล็ก  วิตามินซี ไฟเทต  และเสนใยอาหาร 
พบวาปริมาณวิตามินซีมีความสัมพันธกับ
ปริมาณเสนใยอาหารในทางบวก  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ p<0.05 ทําใหเห็นวาใบ
ยานางเปนแหลงธาตุเหล็กที่สามารถดูดซึมได
ดีโดยรางกาย เพราะมีวิตามินซีปริมาณสูง ชวย
การดูดซึมธาตุเหล็ก  

การใชประโยชนทางยาพื้นบานยังไม
พบวาประเทศใดใชใบยานางหลากหลาย
เทากับประเทศไทยที่ใชในการประกอบหาร
และการใชในการปองกันรักษาโรค ดังเชน 

1) ใบยานาง  มีรสจืดขม  กินได ใช
ถอนพิษผิดสําแดง  แกไข  ตัวรอน  แกไข
รากสาด ไขพิษ ไขหัว ไขกลับซ้ํา ใชเขายาเขียว 
ทํายาพอก ล้ินกระดาง คางแข็ง กวาดคอ แกไข
ฝดาษ  

2) ราก มีรสจืดขม ใชกระทุงพิษไข 
แกไข ปรุงยาแกไขรากสาด ไขกลับ ไขพิษ ไข
ผิดสําแดง ไขเหนือ ไขหวัจําพวกเหือดหัด 
สุกใส ฝดาษ ไขกาฬ กนิแกพษิเมาเบื่อ แกเมา
สุรา แกพิษภายใน บํารุงหัวใจ บํารุงธาตุ แก
โรคหัวใจบวม ถอนพิษผิดสําแดง แกอาการ
ทองผูก แกกําเดา แกลม  

3) ตนยานาง ใชปรุงเปนยาแกไขกลับ 
แกปวง (ปวดทองเพราะกินอาหารผิดสําแดง) 
ดับพิษรอน ถอนพิษไข และถอนพิษเบื่อเมาใน
อาหาร เชน เห็ด กลอย  

 

สารเคมีสําคัญที่พบในยานาง 
ใ น ร า ก ย า น า ง จ ะ มี ส า ร ในกลุ ม 

isoquinolone alkaloid ไดแก Tilacorine, 
Tiacorinine, Nortiliacorinine A, Ttiliacotinine 
2-N-Oxide, และ tiliandrine, tetraandrine, D-
isochondrodendrine (isoberberine) (Pavanand 
et al., 1989) สวนในใบยานางจะมี
สารประกอบฟนอลิค ไดแก กรดพาราไฮดรอก
ซีเบนโซอิก (p-hydroxy benzoic acid) มิเนโค
ไซด (minecoside) สารกลุมฟลาโวนไกลโค
ไ ซ ด  อนุ พั น ธ ก ร ด ซิ น น า มิ ก  ( flavones 
glycoside cinnamic acid derivative) และโม
โนอี พ อ ก ซีบี ต า แ ค โ รที น  ( monoepoxy-
betacarotene)  

 

การใชประโยชนทางการแพทยพื้นบาน  
 การนํายานางไปใชประโยชนทาง
การแพทย มีดังนี้ 
 1) แกไข ใชรากยานางแหง 1 กํามือ 
(ประมาณ 15 กรัม) ตมกับน้ํา 2 แกวคร่ึง เคี่ยว
ใหเหลือ 2 แกว ใหดื่มครั้งละ 1/2 แกว กอน
อาหาร 3 เวลา  
 2) แกปวง (ปวดทองเพราะกินอาหาร
ผิดสําแดง) ใชรากยานางแดงและรากมะปราง
หวาน ฝนกับน้ําอุน แตไมถึงกับขน ดื่มครั้งละ 
1/2 -1 แกวตอคร้ัง วันละ 3-4 คร้ัง หรือทุกๆ 2 
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ช่ัวโมง  ถาไม มีรากมะปรางหวาน  ก็ใชราก
ยานางแดงอยางเดียวก็ได หรือถาใหดีย่ิงขึ้น ใช
รากมะขามฝนรวมดวย  
 3) ถอนพิษเบื่อเมาในอาหาร เชน เห็ด 
กลอย ใชรากยานาง ตน และใบ 1 กํามือ ตําผสม
กับขาวสารเจา 1หยิบมือ เติมน้ํา คั้นใหได 1 แกว 
กรองดวยผาขาวบาง ใสเกลือและน้ําตาล
เล็กนอยพอดื่มงายดื่มใหหมดทั้งแกว ทําให
อาเจียนออกมา จะชวยทําใหดีขึ้น  
 4) ดับพิษรอน ถอนพิษไข ใชหัวยานาง
เคี่ยวกับน้ํา 3 สวน ใหเหลือ 1 สวน ดื่มครั้งละ
ครึ่งแกว 

 

การศึกษาและวิจัย 
องคการอนามัยโลก (World Health 

Organization) ประมาณการวาประมาณรอยละ 
80 ของประชากรโลกใชสมุนไพรพื้นบาน
โดยเฉพาะสารสกัดจากพืชในการรักษาการ
เจ็บปวยเบื้องตน  แมแตยาแผนปจจุบันของ
ประเทศตะวันตกหลายชนิดรวมทั้งยารักษา
มะเร็งตางมีแหลงกําเนิดมาจากสารสกัดจากพืช 
(พรทิพา พิชา, 2009) ปจจุบันพืชสมุนไพรกําลัง
ไดรับความสนใจในการนํามาศึกษาวิจัยเพื่อทํา
เปนยารักษาโรคตางๆ รวมทั้งโรครายแรงเชน 
โรคมะเร็ง เนื่องจากในพืชสมุนไพรมีสารสําคัญ
ในการออกฤทธิ์หลายชนิด บางชนิดสามารถ
ออกฤทธิ์ไดกวาง และมีรายงานวามีศักยภาพ
ปองกันหรือรักษาโรคมะเร็ง เชน สารประกอบ 
ฟนอลิค อัลคาลอยด ฟลาโวนอยด เทอรพีน คา
โรทีนอยด เปนตน นอกจากนี้ยังมีการรายงาน
ขอมูลยืนยันถึงความพยายามที่จะคนหาสารหรือ

ยาจากพืช เพื่อใชในการรักษาโรคมะเร็ง โดย
พบวาสารหลายตัวอยูในระหวางการศึกษาระดับ
คลินิก และหลายตัวถูกผลิตเปนยาแผนปจจุบัน
และใชเปนยารักษามะเร็งอยางแพรหลายใน
ป จจุ บันในการ เลื อกสมุนไพร เพื่ อศึ กษา
สมุนไพรต านมะ เ ร็ งนั้ น ไดพิ จ า รณาจาก
สมุนไพรที่มีรายงานการศึกษาคนควาไวใน
แงพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ  เพื่อใหมี
ขอมูลพื้นฐานพอที่จะเปรียบเทียบและเชื่อมโยง
กับผลการทดลองใหไดมาซึ่ ง วัตถุดิบและ
คุณสมบัติในการักษาโรคตางๆ  ดังนั้นหากเรา
นําเอาสารสกัดที่ไดจากการสกัดจากพืชมาใชให
เปนประโยชนโดย เฉพาะนํามาสกัดเอาสารโพ
ลีฟนอลซึ่งเปนสารที่ มีคุณสมบัติตานอนุมูล
อิสระและเปนสารตานมะเร็ง (Braca et al., 
2002; Bors et al., 1992) โดยสกัดสารมา
ทําการศึกษาสารตานอนุมูลอิสระและการแสดง
ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชดังกลาวตอเซลลมะเร็ง 
(Matthaus, 2002; Kaewdoungdee et al., 2007) 
แลวนําผลมาทําการพัฒนาเปนผลิตภัณฑยาซึ่ง
เราสามารถใช เปนทางเลือกใหมในการนํา
สมุนไพรมารักษาโรคซึ่งถือวาเปนการรักษา
ดานการแพทยทางเลือกทางหนึ่งของกระทรวง
สาธารณสุขในอนาคต 

จากรายงานการทดสอบฤทธิ์ดานอนุมูล
อิสระของผักพื้นบานไทย  จํานวน 6 ชนิด  
ไดแก  ผักกูด  ผักติ้ว  ผักปลังขาว  ยานาง  ผักเห
มี ย ง   และผั กหว านบ า น   โดยก า รสกั ด
สาระสําคัญดวยแอลกอฮอลจากผักแตละชนิด  
ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก
ผักทั้ง 6 ชนิดเปรียบเทียบกับตัวควบคุม  วิตามิน
ซี  และวิตามินอี  สารสกัดจากยานางสวนที่
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ละลายน้ําและสวนที่ไมละลายน้ําใหคา IC50 
เทากับ 499.24 และ 772.63ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร ตามลําดับ  เมื่อเทียบกับคาที่ไดจาก
วิตามินซี  และวิตามินอีที่ IC50 เทากับ 9.34 และ 
15.91 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  ตามลําดับ 
(บังอร วงศรักษ และศศิลักษณ  ปยะสุวรรณ, 
2549, กรณกาญจน ภมรประวัติธนะ, 2553)  
จากการทดสอบฤทธิ์ระงับปวดดวย tail flick 
test พบวาสารสกัดจากใบตําลึงและใบยานางมี
ฤทธิ์ระงับปวดได จากนั้นคัดเลือกสารสกัดที่มี
ฤทธิ์มากที่สุด 4 ชนิด ไดแก ใบตําลึง ใบยานาง 
ผักติ้วแดง และผักกาดฮีน มาทําการทดสอบ
ฤทธิ์ตานการอักเสบโดยใชคาราจีแนนเปนสาร
กระตุน  พบวาสารสกัดทั้ง 4 ชนิดไมมีฤทธิ์ตาน
อักเสบในสัตวทดลอง พบวา สารสกัดจากใบ
ตําลึงและใบยานางอาจจะออกฤทธิ์ระงับปวด
ตอระบบประสาท (ปณต ต้ังสุจริต และคณะ, 
2006) สวนการศึกษาฤทธิ์ปรับภูมิคุมกัน ฤทธิ์
ตานออกซิเดชันและฤทธิ์ตานจุลชีพของสาร
สกัดดวยเอธานอลของผักพื้นบาน พบวา ยานาง
มีฤทธิ์กระตุนการเพิ่มจํานวน T-lymphocytes ที่
ความเขมขน 12.5–100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
(μg/ml) และ 12.5–25 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
ตามลําดับและการทดสอบฤทธิ์ตานจุลชีพของ
สารตอจุลชีพพบวา สามารถตานการเจริญของ 
Staphylococcus aureus ได (ชุตินันท  ประสิทธิ์
ภูริปรีชา และคณะ, 2009) ในการศึกษาฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุนการสังเคราะหเม็ด
สีเมลานินของสารสกัดดวยน้ําของยานาง พบวา 
มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันดีที่สุด โดยมีคา EC50 
เทากับ 72.12 ± 20.18 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มี
คา TEAC และ VEAC เทากับ 0.77 ± 0.03 และ 

2.00 ±0.03 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์
กระตุนการเพิ่มจํานวนของเซลลเมลาโนไซทดี
ที่สุด โดยมีคา P.I. (Proliferation index) เทากับ 
1.7 และ 1.6 ตามลําดับ (กฤตติญารัตน สมวงศ 
และ ชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา, 2012)   

ในการหาสารประกอบฟนอลิคและ
สารตานอนุมูลอิสระในยานาง พบวา สารสกัด
จาก ราก ใบ และลําตนยานางในสามจังหวัด คือ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
นครปฐม  มีปริมาณสารประกอบฟนอลิค
ทั้งหมดเทากับ  145.29±0.007, 4,348.40±0.004 
และ 116.66±0.005 mg  GAE /g ตามลําดับ สวน
การวิเคราะหหาความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระโดยวิธี  DPPH โดยใช Trolox เปนสาร
มาตรฐาน พบวา สารสกัดจากสวนสกัดราก ใบ
และลําตนยานาง  มีเปอร เซ็นตในการกําจัด
อนุมูลอิสระเทากับ  16.57, 68.76 และ 48.58 
ตามลําดับ  และรากยานางจะมีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระสูงที่สุด และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของ
สารสกัดจากใบยานางจะมีคา IC50 เทากับ 
549.72 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยใช Trolox 
เปนสารมาตรฐาน (นภาพร  แกวดวงดี และอรุณ
รัตน  ฉวีราช, 2555) จากการศึกษาหา
สารประกอบฟนอลิคและฟลาโวนอยดจากสาร
สกัดจากยานางพบวา มีคุณสมบัติเปนสารตาน
อนุมูลอิสระและสารตานการกอกลายพันธุโดย
วิธี DPPH และ วิธี Ames Test พบวา  Oroxylum 
indicum (Linn.) Kurg. และ Tiliacora triandra 
Diels. มีคุณสมบัติในการเปนสารตานอนุมูล
อิสระโดยมีคา EC50 เทากับ 12.69 ± 1.02 และ 
14.51 ± 0.67 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
(Phadungkit et al., 2012) 
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ภูมิปญญาทองถิ่นการใชยานาง 
ภูมิปญญาทองถิ่น (local wisdom) หรือ 

ภูมิปญญาของชุมชน  หมายถึง  ความรูของ
ชาวบานที่เรียนรูหรือเปนองคความรู ความเชื่อ 
ความสามารถของคนในทองถิ่นหรือชุมชนที่ได
จากการสั่งสมประสบการณและการเรียนรูสืบ
ตอมากันเปนระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเปน
องครวม และมีคุณคาทางวัฒนธรรมสําหรับการ
ดํารงชีวิต (รัติกา ยาหอม และคณะ, 2548) ซึ่งมี
ความเฉพาะเจาะจงและมีความเชื่อมโยงอยาง
แนบแนนกับมิติทางดานสังคมและสิทธิของ
ชุมชน (ยศ สันตสมบัติ, 2543; สํานักพัฒนา
เกษตรกร, 2554) ทางภูมิปญญาการใชยานาง
เปนยาพื้นบานสวนใหญใชในสวนของราก ลํา
ตนและใบ แกอาการปวดทอง ดับพิษรอน ถอน
พิษไข และถอนพิษเบื่อเมาในอาหาร ตุมผื่น แก
ไขมาลาเลีย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดวยเหตุที่ยานางเปนพืชสมุนไพรที่ใช
เปนอาหารและเปนยามาตั้งแตโบราณและพบ
ความมหัศจรรยทางภูมิปญญาของยานาง โดยได
มีการทดลองใชยานางกับผูปวยโรคมะเร็งตับ 
ผูปวยมีอาการดีขึ้น ผูปวยโรคเกาตใหดื่มน้ํา
ยานางตอเนื่อง 3 เดือน อาการปวดขอหาย ผูปวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง หลังจากดื่มน้ํา
ยานางตอเนื่อง พบวาสามารถลดน้ําตาลในเลือด
และลดความดันโลหิตได นอกจากนี้ขอมูลทาง
โภชนาการยังระบุวา ยานางนั้นมีเบตาแคโรทีน
ในปริมาณสูง (Tanvetyanon and Bepler. 2008) 
ซึ่งจะชวยตอตานอนุมูลอิสระ ชวยชะลอวัยและ
ความเสื่อมของเซลลในรางกาย  ยานางยังอุดม
ดวยเสนใยอาหาร แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส 
ดังนั้นยานางจึงเปนหนึ่งในจํานวนผักพื้นบานที่
นักวิจัยแนะนําใหนํามาใชในรูปแบบอาหารเพื่อ
รักษาโรคมะเร็ง การบริโภคในรูปแบบอาหาร
และเครื่องดื่มแปรรูปจากยานางจึงเปนวิถีทาง
เลือกหนึ่งสําหรับการดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่ง 
(ภาพที่ 2 และ 3)  

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2 ยานางที่แปรรูปเปนผง ขี้ผ้ึง แคปซูล อาหารและเครื่องดื่มจากวิสาหกิจชุมชนเกษตร 
            สมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพจากสถานที่ตางๆ  
ที่มา (วิสาหกิจชุมชน เกษตรสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพ, 2555)  
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จากการศึกษาขอมูลทางวิทยาศาสตร
สันนิษฐานวา ตํารับยาไทยมีการใชมาเปน
เวลานานเมื่อทําการทดสอบทางวิทยาศาสตร
จะพบผลการทดลองที่นาสนใจยิ่ง ซ่ึงควรจะมี
การวิจัยตอยอดเพื่อใหรูวา พืชสมุนไพรเหลานี้
สวนใหญปลูกไดในประเทศไทย เชน ยานาง 
ชาพลูขิง ดีปลี และชาวบานมักนํามาปรุงเปน
อาหารไดหลากหลายและมีความปลอดภัย 

โดยเฉพาะผูที่ชอบรับประทานอาหารไทยไม
วาจะเปนแกง ผัดหรือตมที่มีสวนประกอบของ
สมุนไพรดังกลาว สามารถไดรับประโยชน
ทางตรงคือ อ่ิมอรอย ไดเกลือแร วิตามิน จาก
พืชผักและเรายังไดประโยชนทางออมคือ ได
สารตานอนุมูลอิสระและสารตานเซลลมะเร็ง
จากสมุนไพรอีกดวย (ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย, 
2553)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การอบรมของ กศน.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหารใหกับผูสูงอายุตามหลักแพทย 
            ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการสํารวจยานางที่สุพรรณบุรี 
ที่มา (ภาพโดย นภาพร แกวดวงด,ี 2555)  
 
ปจจุบันมีกระแสการบริโภคน้ํายานาง

คั้นบีบเย็น กลาวกันวารักษาโรคไดมากมาย 
เชน ลดน้ําตาลในเลือด ความดันโลหิตสูง
อาการตกเลือดในมดลูก โรคเกาต โรคเชื้อรา
ทําลายเล็บ อาการริดสีดวงทวาร หรือเปนผ่ืน
คัน กลาวกันวาโรคเหลานี้เกิดจากภาวะไม
สมดุลแบบรอนเกิน นอกจากนี้ยังสามารถใช
น้ํายานางมาสระผมชวยใหศีรษะเย็น ผมดกดํา

หรือชะลอผมหงอก ผสมดินสอพองหรือปูน
เคี้ยวหมากใหเหลวพอประมาณทาแตมสิว ฝา 
ตุมผื่นคัน พอกฝหนองไดอีกดวย (กรณกาญจน  
ภมรประวั ติธนะ ,  2553) ยานางเปนยาเย็น 
ปริมาณการดื่มรักษาโรคควรเปนปริมาณที่ไม
เขมขนมากนักคลายการดื่มน้ําใบเตยเพื่อความ
ช่ืนใจดับกระหาย แตยังไมมีรายงานการวิจัย
ทั้งในและตางประเทศสนับสนุนการใชงาน
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ดังกลาว เพราะประเทศตะวันตกไมมีตน
ยานางใหศึกษา  

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบวา พืช ผัก 
ผลไม สมุนไพรจํานวนมากมายมีสารสําคัญ
ปองกันมะเร็งไดและมีบทบาทสําคัญยิ่งหาก
มนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการ
บริโภคอาหารไดก็สามารถที่จะลดอุบัติการณ
โรคมะเร็งลงได (Cancer incidence) (พรทิพา 
พิชา, 2009) ดังนั้นในการนําพืชผักและผลไม
มาเปนอาหารเพื่อใชบํารุงรักษาสุขภาพและ
ชวยในการปองกันและรักษาโรคตางๆหลาย
ชนิด  โดยเฉพาะการบริโภคผักพื้นบาน  ซ่ึง
พบวามีสารประกอบฟนอลิคซึ่งเปนสารตาน
อนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ เปนประโยชนตอ
รางกายที่ไดจากธรรมชาติจึงมีความปลอดภัย
ในการบริโภค และชวยลดการใชสารเคมีใน
ผลิตภัณฑอาหาร  ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวเหลานี้
มีความสัมพันธกับคุณสมบัติการเปนสารตาน
อนุมูลอิสระในพืชผักและผลไม (โอภา  วัชระ-
คุปต, 2550) ตัวอยางการแปรรูปยานางที่ใชใน
การปองกันและรักษาโรคตามภูมิปญญา
ชาวบาน ไดแก การคั้นน้ําใสในแกงหนอไม
เพื่อลดกรดยูริกและความขมในหนอไม  และ
ยังแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆไดอีก เชน สบูใบ
ยานาง และ แคปซูลยานาง หรือการทําน้ําใบ
ยานางพรอมดื่ม  

ปจจุบันมีกระแสการบริโภคน้ํายานาง
คั้น ในการปรับภาวะไมสมดุลรางกายซึ่งถือวา 
เปนทาง เลือกใหม ในการ เปน เครื่ องดื่ ม
ธรรมชาติที่ไรน้ําตาล  วิธีการทําคือ  นําใบ
ยานางประมาณ 20 ใบ น้ําตมสุกอุนๆ 600 

มิลลิลิตร (ประมาณ 3 แกว) แลวนําใบยานาง
สดโขลกใหละเอียดแลวเติมน้ํา หรือขยี้ใบ
ยานางกับน้ํากรองผานกระชอนเอาแตน้ําสี
เขียว ดื่มครั้งละ 1/2 ถึง 1 แกว วันละ 2-3 เวลา
กอนอาหารหรือตอนทองวาง เนื่องจากใบ
ยานางมีกล่ินเหม็นเขียวจึงอาจใสใบเตยหอม 3 
ใบ ใบบัวบก 1 กําและดอกอัญชัญ 10 ดอกลง
ไปดวยเพื่อแตงรสและกลิ่น ถาแชในตูเย็นควร
ดื่มภายใน 3-7 วัน คนโบราณเชื่อกันวา ราก
ของเถายานางนั้นสามารถแกไขได อีกทั้งยัง
ชวยถอนพิษผิดสําแดงและพิษอื่น ๆ แกเมาเรือ 
แกเมาสุรา แกโรคหัวใจและแกลม ใบก็ชวย
ถอนพิษ และแกไข นอกจากนี้ยังใชเปนตัว
ปรับสมดุลใหรางกายเด็ก ใชใบยานาง 1-5 ใบ
ตอน้ํา 1-3 แกว (200-600 ซีซี) ผูใหญที่รูปราง
ผอมบาง เล็ก ทํางานไมทน ใช 5-7 ใบ ตอน้ํา 
1-3 แกว ผูใหญที่รูปรางผอมบาง เล็ก ทํางาน
ทน ใช 7-10 ใบ ตอน้ํา 1-3 แกว ผูใหญที่รูปราง
สมสวนถึงตัวโต ใช 10-20 ใบ ตอน้ํา 1-3 แกว 
โดยใชใบยานางโขลกละเอียดแลวเติมน้ํา หรือ
ขยี้ใบยานางกับน้ําหรือปนในเครื่องปน (แต
การปนเครื่องปนไฟฟาจะทําใหประสิทธิภาพ
ลดลงบาง เนื่องจากความรอนจะไปทําลาย
ความเย็นของยานาง) แลวกรองผานกระชอน
เอาแตน้ํา ดื่มครั้งละ 1/2-1 แกว วันละ 2-3 เวลา 
กอนอาหารหรือตอนทองวาง หรือผสมเจือจาง
ดื่มแทนน้ําเปลาในอุณหภูมิหองปกติ ควรดื่ม
ภายใน 4 ช่ัวโมงหลังจากทําน้ํายานาง เพราะถา
ปลอยเกิน 4 ช่ัวโมง มักจะมีกล่ินเหม็นเปรี้ยว
ไมเหมาะที่จะดื่ม สงผลใหเกิดภาวะรอนเกิน แต
ถาแชในน้ําเย็นหรือตูเย็นควรใชภายใน 3-7 วัน 
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นอกจากนี้น้ํ าย านางยังใช ในการ
ประกอบอาหารเชน แกงหนอไม ซุบหนอไม 
แกงออม แกงเห็ด ซ่ึงยานางชวยลดกรดยูริก
และความขมในหนอไมได วิธีการทําโดยนํา
หนอไมสดมาเผาไฟใหสุก ลอกกาบที่ไหมไฟ
ออกและลางใหสะอาด นําหนอไมมาขูดดวย
มีดหรือสอมทําใหเปนเสนยาวๆนําใบยานาง
ลางใหสะอาด โขลกและนํามาคั้นกรองเอาน้ํา
ที่ขน 2 ถวยนําขาวเหนียวที่แชน้ําสักครูมา
โขลกใหละเอียดนําเครื่องปรุงที่เตรียมจากขอ 
1-3 ใสในหมอ คนใหเขากันยกขึ้นตั้งไฟจน
เดือดสักครูใสน้ําปลาราเจ เกลือ ซีอ้ิว ยกลง
และทิ้งไวใหหายรอนหรือขณะยังอุนอยูปรุง
รสดวยน้ํามะนาว พริกปน คลุกเคลาใหเขากัน 
ตักใสจานโรยหนาดวยงาคั่ว ตนหอม ผักชีฝร่ัง
และใบสะระแหน  

 

ประโยชนใชสอยดานอื่นๆ ของยานาง  
การใชน้ํ าคั้นสี เขียวจากใบยานาง

นําไปใชยอมผาไดอีกดวยใชเปนอาหารสัตว 
เถามีความเหนียวใชมัดสิ่งของและยังใชเปน
พืชทางเลือกหนึ่งในอนาคตทางการแพทยแผน
ไทย  

 

บทสรุป  
ยานางเปนพืชสมุนไพรไทยที่นิยม

นํามาประกอบอาหารและใชเปนยามาตั้งแต
โบราณ เพราะมีสรรพคุณทางยา มีฤทธิ์เย็น มี
ช่ือวิทยาศาสตรคือ Tiliacora triandra 
(Diels) เปนสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง มีขึ้นอยู

ต า ม ป า ข อ ง ไ ท ย โ ด ย เ ฉ พ า ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมมาใชปรุงอาหาร
หลายชนิด ลักษณะของตนยานางจะเปนไม
เล้ือย เวลาขึ้นตามปาตามทุงมักก็เกาะเกี่ยวกับ
ไมยืนตนอื่นขึ้นไป ใบยานางมีสีเขียวเขม ใบ
เงามัน ออกดอกเล็กๆ สีเหลือง ผลเล็กๆ กลมรี 
มีขนตามกิ่งออน เวลาแก เถายานางจะเหนียว
มาก เปนตนไมที่มีความทนทาน ปลูกงายมี
สารอาหารหลายชนิดที่ เปนประโยชนที่มี
คุณสมบัติปรับสมดุลในรางกาย ขับสารพิษ มี
คลอคลอโรฟลดชวยปกปองเซลล ทําใหมี
ภู มิ คุ ม กั น แ ล ะ ช ะ ลอ วั ย ไ ด ต ล อ ด จนมี
คุณประโยชนทางยาที่ภูมิปญญาพื้นบาน
สามารถนํ ามารั กษาโรคได  นอกจากนี้
ผลิตภัณฑยานางยังเปนที่นิยมนําไปแปรรูป
เปนเครื่องดื่มและอาหารทางเลือกในครัวเรือน
ไดโดยเฉพาะใชในการักษาโรคทางภูมิปญญา
ชาวบานไดอีกทางเลือกหนึ่งในอนาคต 
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