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สมุนไพรจากพืชสกุลกลอยในต ารับยาแผนไทย 
Medicinal Plants of the Genus Dioscorea L. Used in 

Traditional Thai Medicine Prescriptions 
เกศริน มณีนูน1 

 

บทคัดย่อ 
 พืชสกุลกลอย เป็นพืชที่มีการกระจายทั่วโลก มีรายงานการใช้ประโยชน์ท้ังเป็นพืชอาหารและพืชสมุนไพร 
ในประเทศไทย มีรายงานการศึกษาทบทวนพืชในสกุลนี้ พบจ านวน 42 ชนิด และระบุว่าส่วนใหญ่ถูกน ามาใช้เป็น
พืชอาหาร รายงานเกี่ยวกับการน ามาใช้เป็นพืชสมุนไพรยังมีจ านวนน้อย ชนิดที่ มีการน ามาใช้ประโยชน์ด้าน
การแพทย์แผนไทยมีทั้งสิ้น 3 ชนิด คือ Dioscorea bulbifera L., D. hispida Dennst. และ D. membranacea 
Pierre ex Prain & Burkill และมีเพียง 1 ชนิดที่มีรายงานการวิจัยสนับสนุนฤทธิ์ทางชีวภาพ คือ D. 
membranacea บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมชนิดของพืชสกุลกลอยที่มีการใช้ในต ารับยาแผนไทย 
สรรพคุณ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ส าหรับการวิจัยด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 

ABSTRACT 
 The genus Dioscorea L. is distributed throughout the world and widely used in terms of 
food and medicinal plants. In Thailand, 42 species of Dioscorea L. have been revised. Revision 
results mention that this genus plays an important role as dietary plants. However, little study of 
the genus has been done in terms of medicinal uses. Three species of the genus, Dioscorea 
bulbifera L., D. hispida Dennst. and D. membranacea Pierre ex Prain and Burkill, are used in 
traditional medicine. Only one species, D. membranacea, has been reported. This review 
focuses on the uses of the genus Dioscorea which was reported in traditional medicine including 
related researches and further studies. 
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บทน า 
 กลอยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในสกุล Dioscorea 
L. วงศ์ Dioscoreaceae ทั่วโลกมีประมาณ 350-400 
ชนิด (Caddick et al., 2002) ลักษณะเป็นไม้เลื้อย 
(รูปที่ 1A) มีทั้งชนิดใบเดี่ยวและใบประกอบ ใบเรียง
ตรงข้ามหรือเรียงสลับ ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ดอกมี
ขนาดเล็กท้ังเพศผู้และเพศเมีย มีกลีบรวม 6 กลีบ ดอก
เพศเมียมีรังไข่ใต้วงกลีบ (รูปที่ 1B, C, D และ E) ผล
แบบแคปซูลแห้งแตก มี 3 ปีก (รูปที่ 1F) แต่ละปีกมี 2 
เมล็ด เมล็ดขนาดเล็ก แบน สีน้ าตาล มีปีกบางใส เหง้า
ใต้ ดิ นมีทั้ ง ชนิดที่ เ จริญ ในแนวดิ่ ง  (Orthotropic 
growth) (รูปที่ 1G) และชนิดที่เจริญขนานกับพื้นดิน 
(plagiotropic growth) (รูปที่  1H) เนื้อในเหง้ามีสี
แตกต่างกัน เช่น สีขาว สีครีม และสีเหลือง เป็นต้น มี
ขอบเขตการกระจายกว้างทั้งในบริเวณเขตร้อน และ
เขตกึ่งร้อน 

พืชสกุลนี้มีการน ามาใช้ประโยชน์ทั้งเป็นพืชอาหาร 
และพืชสมุนไพร ชนิดที่รับประทานเป็นอาหารได้ ทั่วโลกมรีายงาน
ประมาณ 60 ชนิด (Martin, 1974) ในประเทศไทยมีการศึกษา
ทบทวนพืชสกุลนี้ พบจ านวน 42 ชนิด (Thapyai, 2004) 
ชนิดที่รับประทานได้ 22 ชนิด ตัวอย่างชนิดที่นิยม
น ามารับประทาน เช่น D. alata L. (Cornago et al., 
2011) D. bulbifera L. (Martin, 1974) D. 
deltoidea Wall. ex Griseb. (Bhandari and 
Kawabata, 2005) D. esculenta (Lour.) Burkill 
(Shanthakumari et al., 2008) D. hispida Dennst. 
(Jain, 1963) D. pentaphylla L. (Swarnkar and 
Katewa, 2008) D. triphylla L. (Bhandari et al., 
2003) และ D. versicolor Ham. ex Hook. f. 
(Bhandari and Kawabata, 2005) มีรายงานการศึกษา
ปริมาณสารอาหารในพืชกลุ่มนี้บางชนิด พบว่าเป็นแหล่ง
สารอาหารต่าง ๆ  ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน 

คาร์โบไฮเดรต เส้นใย เกลือแร่ และวิตามิน (Treche, 1996; 
Bhandari et al., 2003; Maneenoon et al., 2008; 
Shanthakumari et al., 2008) เป็นต้น ส่วนใหญ่การ
ใช้พืชสกุลนี้เป็นอาหารในไทย นิยมใช้ประกอบเป็น
อาหารว่างและของหวาน แต่มีงานวิจัยท่ีรายงานว่าชน
เผ่าบางกลุ่มรับประทานพืชสกุลนี้เป็นอาหารหลัก เช่น 
ชนเผ่าซาไกบริเวณเทือกเขาบรรทัด มีพืชอาหารหลัก
เป็นพืชสกุลกลอย 13 ชนิด โดยแบ่งเป็นชนิดที่นิยม
รับประทาน จ านวน 8 ชนิด และชนิดที่จ าเป็นต้อง
รับประทานในช่วงที่ขาดแคลนอาหาร จ านวน 5 ชนิด 
เนื่องจากพืชกลุ่มนี้บางชนิดมีสารพิษ ต้องใช้เวลาก าจัด
สารพิษ บางชนิดมีรสขม และมีเนื้อแป้งแข็ง เป็นเส้นใย
มาก ไม่น่ารับประทาน (Maneenoon et al., 2008) 
และชนเผ่า Baka ในประเทศแคเมอรูนได้อาศัยพืชกลุ่ม
นี้เป็นอาหารหลักเช่นกัน (Dounias, 2001; Yasuoka, 
2009) 
 การใช้ประโยชน์จากพืชสกุลกลอยและการศึกษาฤทธิ์
ต่าง ๆ  พบว่ามีมานานแล้ว เช่น ในอินเดียมีการน าเหง้าของ D. 
prazeri Prain & Burkill สระผม เนื่องจากสาร saponin 
ในเหง้าสามารถฆ่าเหาได้ และ D. piscatorum Prain 
& Burkill ใช้เป็นยาเบื่อปลา (Burkill, 1951) ชาว
พื้นเมืองของอเมริกา ใช้เป็นยาขับเสมหะ (expectorant) ยา
บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากล าไส้หดเกร็ง (intestinal 
spasm) อาการปวดบิดในท้องเนื่องจากท่อน้ าดีอุดตัน 
(biliary colic) อาการปวดจากข้ออักเสบ (rheumatic 
pain) และโรคที่เกี่ยวกับนรีเวช เช่น การปวดประจ าเดือน 
(dysmenorrhea) เป็นตะคริวบริเวณท้องน้อย (pelvic 
cramps) อาการวัยทอง (menopause) เป็นต้น การใช้ใน
ขนาดสูง สามารถใช้เป็นยากระตุ้นให้อาเจียนได้ ในประเทศจีน มี
การใช้เป็นส่วนประกอบในยาพื้นบ้านส าหรับรักษาโรคหอบหืด 
และปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ (Kaimal and Kemper, 
1999) เป็นต้น 
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รูปที่ 1 โครงสร้างต่าง ๆ ของพืชสกุลกลอย: A) เถา; B) และ C) ดอกเพศเมีย; D) และ E) ดอกเพศผู้; F) ผล; G) 

เหง้าเจริญในแนวดิ่ง; H) เหง้าเจริญในแนวขนานกับพ้ืนดิน (Maneenoon, 2009) 
 

เหง้าของพืชสกุลกลอยบางชนิด มีสารจ าพวก 
steroid sapogenins สามารถน าไปใช้ในการผลิตยา
คุมก าเนิด ฮอร์โมนเพศ และคอร์ติโซนได้ (Flach and 
Rumawas, 1996) มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ของ 
steroid saponins ของพืชสกุลนี้ จ านวน 13 ชนิด 
พบว่าสารดังกล่าวนี้มีฤทธิ์ต้านเช้ือจุลชีพ เป็นพิษต่อ
เซลล์ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบ ต้านการ
แพ้ ต้านโรคกระดูกพรุน ต้านเซลล์มะเร็ง (Sautour, 
2007) และมีหลายงานวิจัยที่รายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระ (Hou et al., 2001; Hou et al., 2002; 
Lin et al., 2005; Lubag et al., 2008) 

พืชสกุลนี้มีรายงานการใช้เป็นส่วนประกอบใน
ต ารับยาแผนไทย (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุ, 2542) โดยมีรายงานไว้จ านวน 3 
ชนิด คือ D. bulbifera L.  D. hispida Dennst. และ 
D. membranacea Pierre ex Prain & Burkill แต่
ละชนิดมีข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางยาและข้อมูลอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
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1. Dioscorea bulbifera L.: เดะควา 
(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) มะมู ห าเป้า (ภาคเหนือ) มันกะทาด 
(นครราชสีมา) มันขมิ้น ว่านพระฉิม ว่านสามพันตึง (ภาคกลาง) 
มันตกเลือด มันเสิน (นครศรีธรรมราช) มันหลวง (ประจวบคีรีขันธ)์ 
มันอีโม้ (สุโขทัย) มันอีลุ้ม (จันทบุรี ) ละสามี เล่าะแจ๊มื่อ 
(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) อีรุมปุมเป้า (ปราจีนบุรี) (เต็ม, 2544) (รูป
ที่ 2 A B และ C) พบทั่วไปบริเวณเขตร้อน ทั้งในสภาพธรรมชาติ
และเป็นพืชปลูก (Flach and Rumawas, 1996) มีการ
น ามาบริโภคและใช้เป็นยาสมุนไพร เหง้ากลอยชนิดนี้มี
สารพิษ และมีรสค่อนข้างขม กลอยชนิดนี้พบบริเวณ
พื้นที่อาศัยของชนเผ่าซาไกบริเวณเขาบรรทัดในจังหวัด
ตรัง พัทลุง และสตูล แต่ไม่ถูกน ามาบริโภค เนื่องจากมี
รสขมและมีสารพิษท าให้เกิดอันตราย (Maneenoon 
et al., 2008) 

ในต ารา เภสัชกรรมแผนไทย (กองการ
ประกอบโรคศิลปะ, 2542) ได้กล่าวถึงสรรพคุณของ
ว่านชนิดหนึ่งช่ือ “ว่านสามพันตึง” มีรสเมาเบื่อร้อนขื่น 
ใช้แก้ปวดเมื่อย แก้พิษสัตว์กัดต่อย ท าให้ผิวหนังชา ช่ือ
ว่านดังกล่าวนี้พ้องกับช่ือพื้นเมืองของ D. bulbifera 
ประกอบกับการสอบถามหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัด
สงขลา ทราบว่า ว่านสามพันตึง คือ D. bulbifera โดย
หมอท่านดังกล่าวใช้ส่วนของเหง้าและหัวย่อย (bulbil) 
เป็นส่วนประกอบในต ารับยารักษาโรคผิวหนัง แต่ไม่
นิยมใช้ส าหรับรักษาอาการปวดเมื่อย ส าหรับงานวิจัย
อื่ น  ๆ  พบ ว่ า  มี ก า ร น า เ ห ง้ า ก ลอย ชนิ ดนี้ เ ป็ น
ส่วนประกอบของยารักษาโรคต่าง ๆ เช่น ใช้กระตุ้นการ
หลั่งน้ านม ใช้รักษาอาการปวดบวมจากพิษแมงป่อง 
และรักษาแผลต่าง ๆ (Martin, 1974) ใช้เป็น
ส่วนประกอบในต ารับยาแผนจีนเพื่อรักษาเนื้องอกต่อม
ไทรอยด์ (Wenjun, 1988) ใช้บ ารุงก าลัง (Shankar 
and Rawat, 2006) ใช้รักษาแผลภายนอก ริดสีดวง
ทวารและไทรอยด์ (Jain et al., 2008) รักษาหอบหืด 

เป็นยาคุมก าเนิด (Choudhary et al., 2008; Meena 
and Rao, 2009) รักษาพิษงู (Jain et al., 2008; 
Swarnkar and Katewa, 2008) ช่วยประสานกระดูก
ในผู้ป่วยกระดูกร้าว (Swarnkar and Katewa, 2008; 
Meena and Rao, 2009) และแก้ปวดท้อง แก้หอบหืด
และแก้ไอ (Meena and Rao, 2009) 

มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ต่าง ๆ เช่น ฤทธิ์ลด
ระดับน้ าตาลในเลือด ฤทธิ์ต้านระดับไขมันผิดปกติใน
เลือด (Ahmed et al., 2009) ฤทธิ์ต้านเบาหวาน 
(Ghosh et al., 2011) ฤทธิ์ลดปวดและต้านการอักเสบ 
(Mbiantcha et al., 2011) เป็นต้น 

2. Dioscorea hispida Dennst.: กลอย มัน
กลอย (ทั่วไป) กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว 
(นครราชสีมา ) กลอยนก กอย (ภาคเหนือ)  คลี้ 
(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) (เต็ม, 2544) (รูปที่ 2D E และ F) 
 พบทั่ว ไปบริ เวณเขตร้อน ตั้ งแต่อิน เดีย 
ไต้หวัน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และนิวกินี 
(Thapyai, 2004; Flach and Rumawas, 1996) มีทั้ง
พบตามธรรมชาติและเป็นพืชปลูก นิยมน ามาบริโภค
และใช้เป็นยาสมุนไพร ส าหรับการบริโภคนั้น พบว่า
เหง้าของกลอยชนิดนี้มีสารพิษ dioscorine ซึ่งเป็นสาร
กลุ่ม alkaloids หากบริโภคโดยไม่ก าจัดสารพิษหรือ
ก าจัดไม่หมดส่งผลให้เสียชีวิตได้ Burkill (1951) 
รายงานว่า หากรับประทานเหง้าดิบขนาดเท่าผล
แอปเปิล โดยไม่ก าจัดสารพิษ ส่งผลให้เสียชีวิตได้ และ
ในอินเดีย ใช้เป็นส่วนประกอบในการท ายาพิษส าหรับ
ล่าเสือ สารพิษชนิดนี้สามารถละลายได้ในน้ า การก าจัด
พิษจึงนิยมน าไปแช่น้ า ซึ่งมีวิธีการแตกต่างกันไปตาม
ภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดมา เช่น หั่นเป็นช้ินบาง ๆ 
น าไปแช่น้ าไหลผ่าน หรือต้มในน้ าเกลือโดยเปลี่ยนน้ า
หลายครั้ง (Flach and Rumawas, 1996; Burkill, 
1951) หรือแช่น้ าทะเล (Burkill, 1951) 
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รูปที่ 2  ภาพประกอบกลอยชนิดต่าง ๆ: A-C) D. bulbifera L.; A) ช่อดอก B) bulbil C) ลักษณะและสีของเหง้า, 
D-F) D. hispida Dennst.; D) ช่อผล E) รูปร่างใบ F) ลักษณะของเหง้า, G-H) D. membranacea 
Pierre ex Prain & Burkill; G) รูปร่างใบ H) ลักษณะของเหง้า 
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ต าราเภสัชกรรมแผนไทย (กองการประกอบ
โรคศิลปะ, 2542) ได้ระบุไว้ว่า เหง้ากลอยชนิดนี้มี
สรรพคุณกัดเถาดานเป็นก้อนแข็งในท้อง (อาการ
ท้องผูกเรื้อรัง) หุงกับน้ ามันทาแผล กัดหนองและฝ้าได้ 
ซึ่งสรรพคุณกัดเถาดานเป็นก้อนแข็งในท้อง หรือใช้เป็น
ยาถ่ายนั้น สอดคล้องกับสรรพคุณที่หมอพื้นบ้านใน
จังหวัดพัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลาใช้ประโยชน์ 
(เกศรินและคณะ, 2555a, 2555b) ส่วนการใช้หุงกับ
น้ ามันทาแผล กัดหนองและฝ้านั้น สอดคล้องกับการใช้
โดยหมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา มีการใช้เหง้ากลอย
เป็นส่วนประกอบในต ารับยารักษาโรคต่างๆ ตามพระ
คัมภีร์แพทย์แผนไทย เช่น ในพระคัมภีร์ปฐมจินดา เป็น
พระคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องของโรคแม่และเด็ก ใช้เป็น
ส่วนประกอบในต ารับยาช่ือ “หิงคุวาตา” มีสรรพคุณ
แก้ตานโจร แก้ไข้ชรา แก้ลมต่าง  ๆ ในพระคัมภีร์
มหาโชตรัต เป็นพระคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องของโรคสตรี ใช้
เป็นส่วนประกอบในต ารับยา “แก้ลมอุทธังคมาวาตา” 
(ปรับสมดุลของธาตุลมให้เป็นปกติ ) ต ารับยา “แก้
ริดสีดวงมหากาฬ 4 จ าพวก” แก้ริดสีดวงบริเวณต่าง ๆ 
รวมทั้งริดสีดวงทวาร ต ารับยา “ยาแดงโลหิต” ช่วย
บ ารุงโลหิตและรักษาริดสีดวง ในพระคัมภีร์ชวดาร ซึ่ง
เป็นพระคัมภี ร์ ว่ าด้ วย เ รื่ อ งของ โรคลม  ใ ช้ เป็ น
ส่วนประกอบในต ารับยา “แก้ลมกล่อน” มีสรรพคุณแก้
ลมต่าง ๆ และแก้ริดสีดวง ต ารับยา “แก้ลมกระไษย” 
มีสรรพคุณแก้ลมแน่นจุกเสียดในอก และต ารับยา 
“น้ ามันใส่พยาธิ” มีสรรพคุณทั้ งกัดทั้ ง เรี ยกเนื้ อ 
หมายถึง ใช้รักษาโรคผิวหนัง และสมานแผล (ค าว่า 
พยาธิ การแพทย์แผนไทยหมายรวมถึง เช้ือโรคต่าง ๆ 
ด้วย และเรียกเนื้อ หมายถึง สมานแผล) รวมทั้งใช้เป็น
ส่วนประกอบในต ารับยา “ธรณีสันฑะฆาต” ซึ่งเป็น
ต ารับยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ มีสรรพคุณแก้
กษัยเส้น แก้เถาดาน และท้องผูก หากพิจารณาชนิด

ของพืชสมุนไพรในแต่ละต ารับยาที่ได้กล่าวข้างต้น 
พบว่า มักใช้เหง้ากลอยควบคู่กับเหง้ากระดาด เหง้าบุก 
และเหง้าอุตพิด ซึ่งพืชแต่ละชนิดนั้นแพทย์แผนไทย
นิยมใช้ประกอบต ารับยาส าหรับแก้ท้องผูกหรือต ารับยา
ที่ต้องการให้ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระได้ดีขึ้น เพื่อช าระล้าง
ของเสียที่คั่งค้างในล าไส้  

ส าหรับงานวิจัยอ่ืน ๆ พบว่าเหง้ากลอยชนิดนี้
มีสารต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ (Punith et al., 
2011) ต้ า น กา ร อั ก เ ส บ  แล ะ ล ด อา ก า รป วด ไ ด้ 
(Panduranga et al., 2011) 

3. Dioscorea membranacea Pierre ex 
Prain & Burkill: เครือเต่าไห้ (เลย) มันหมู มันอียาง 
(สระบุรี) (เต็ม, 2544) หัวข้าวเย็นใต้ หัวยาจีน มันหมู 
(อรุณพรและคณะ, 2546) (รูปที่ 2: G และ H) 
 พบในประเทศพม่า ไทย และเวียดนามตอน
ใต้ (Thapyai, 2004) ส่วนใหญ่พบตามป่าธรรมชาติ ไม่
พบการน ามาปลูกเนื่องจากไม่นิยมรับประทาน พบ
รายงานการน ามารับประทานในช่วงที่ขาดแคลนอาหาร
เฉพาะในกลุ่มชนเผ่าซาไก (Maneenoon et al., 
2008) เนื่องจากรสชาติและเนื้อเหง้าไม่เหมาะส าหรับ
การบริโภค 
 การแพทย์แผนไทยน าเหง้าของหัวข้าวเย็น
ประกอบในต ารับยาต่างๆ เช่น ในพระคัมภีร์ปฐมจินดา 
เป็นส่วนประกอบในต ารับยา “อินทจร” มีสรรพคุณแก้
ตานซาง ต ารับยา “แก้ตกมูกตกเลือดแลดากคาทวาร” 
มีสรรพคุณแก้ตานซาง ตานขโมย พุงโร แก้น้ าเหลือง 
แก้ถ่ายมีมูกมีเลือด ต ารับยา “แก้นิ่วตานโจร” มี
สรรพคุณช่วยขับนิ่ว ในพระคัมภีร์มหาโชตรัต ใช้เป็น
ส่วนประกอบในต ารับยา “ยาดองขับโลหิต” มี
สรรพคุณช่วยขับโลหิตระดูสตรี ต ารับยา “ยาดอง
ส าหรับอยู่ไฟไม่ได้” มีสรรพคุณ ช่วยรักษาอาการต่าง ๆ 
ที่เกิดกับสตรีหลังคลอดที่ไม่สามารถอยู่ไฟได้ ต ารับยา 
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“ยาต้มสมานล าไส้” มีสรรพคุณช่วยสมานล าไส้ และ
รักษาริดสีดวงล าไส้ เป็นต้น ในพระคัมภีร์มุจฉาปักขันทิ
กา เป็นคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
และอวัยวะสืบพันธุ์ ใช้เป็นส่วนประกอบในต ารับยาต่าง 
ๆ เช่น ต ารับยา “ยาแก้องคสูตร” มีสรรพคุณรักษาโรค
ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย 
ต ารับยา “แก้โลหิตพิการ” ส าหรับสตรีหลังคลอดอยู่ไฟ
ไม่ได้ ซึ่งมีโลหิต หรือน้ าเหลืองเสีย ไหลออกมาจากช่อง
คลอดท าให้เป็นแผลเน่าเปื่อยบริเวณทวาร และต ารับ
ยาต่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ โรคติ ด เ ช้ือจากการมี
เพศสัมพันธ์ ซึ่งเรียกว่า ไส้ด้วน ไส้ลาม รวมทั้งโรคติด
เ ช้ืออื่น  ๆ เ ช่น ไฟลามทุ่ ง  แผลเน่ า เปื่ อยต่ าง  ๆ 
นอกจากน้ีพบว่า หมอพื้นบ้าน มีการน าสมุนไพรหัวข้าว
เย็นประกอบต ารับยาต่าง ๆ เช่น ต ารับยารักษามะเร็ง 
(กรวิกาและคณะ, 2555) เป็นต้น 
 มีการส ารวจและเก็บตัวอย่างหัวข้าวเย็นที่
หมอพื้นบ้านใช้ประกอบต ารับยา จ านวน 40 ตัวอย่าง 
พบว่าเป็น Smilax glabra Roxb. 11 ตัวอย่าง S. 
corbularia Kunth 7 ตัวอย่าง Dioscorea 
birmanica Prain & Burkill 3 ตัวอย่าง 
Pygmeopremna herbacea Prain 5 ตัวอย่าง และ 
Smilax spp. 14 ตัวอย่าง (Boonyaratanakornkit 
and Chantarateptawan, 1993) และมีการส ารวจ
การใช้หัวข้าวเย็นจากหมอพื้นบ้านในไทย จ านวน 23 
คน พบพืชที่มีช่ือเรียก “หัวข้าวเย็น” จ านวน 5 ชนิด 
คือ Dioscorea birmanica, D. membranacea, 
Smilax corbularia, S. glabra. และ 
Pygmeopremna herbacea (อรุณพรและคณะ, 
2541) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ D. membranacea อย่างไรก็
ตามจากการส ารวจต ารับยารักษามะเร็งของ กรวิกา
และคณะ (2555) พบว่า หัวข้าวเย็นที่หมอพื้นบ้านใช้
เป็นพืชในสกุล Smilax ส าหรับหัวข้าวเย็นชนิด D. 

membranacea น่าจะมีการใช้เฉพาะในบางพื้นที่ ซึ่ง
ในรายงานของ Boonyaratanakornkit and 
Chantarateptawan (1993) ไม่พบหัวข้าวเย็นชนิดนี้
เช่นกัน 
 จากการศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของหัว
ข้าวเย็น 5 ชนิดคือ Dioscorea birmanica, D. 
membranacea, Smilax corbularia, S. glabra. 
และ Pygmeopremna herbacea พบว่า สารสกัดช้ัน
น้ าและช้ันแอลกอฮอล์ของ D. membranacea มีฤทธิ์
ต้านเซลล์มะเร็งแบบเฉพาะเจาะจง โดยสารสกัดช้ันน้ า
มีฤทธิ์ ต้ านเซลล์มะเร็ ง เ ต้ านม และสารสกัด ช้ัน
แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอด ส่วนสารสกัด
ช้ันน้ าและช้ันแอลกอฮอล์ของ Smilax corbularia, S. 
glabra และ Pygmeopremna herbacea ไม่ออก
ฤทธิ์ต่อเซลล์ทั้ง 3 ชนิด ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ทั้ง 3 ชนิด
น่าจะช่วยเสริมฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็ง (อรุณพรและ
คณะ, 2546) นอกจากนี้มีงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า D. 
membranacea นอกจากมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งแล้ว 
ยังมีฤทธิ์อื่น ๆ เช่น ฤทธิ์ต้านการแพ้ (Tewtrakul and 
Itharat, 2006a) ฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง Nitric oxide ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของหมอพื้นบ้านที่ใช้พืช
ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบในต ารับยาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
น้ า เ หลื อ ง  ก า ร ต้ า นกา รอั ก เ ส บ  รั กษ ามะ เ ร็ ง 
(Tewtrakul and Itharat, 2006b) ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ 
HIV-1 protease-และ HIV-1 integrase (Tewtrakul 
et al., 2006) ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Reanmongkol et 
al., 2007) เป็นต้น 
 

สรุป 
 จากงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า พืชสกุลกลอย เป็น
พืชที่มีศักยภาพท่ีน่าจะมีการน ามาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
งานด้านต่าง ๆ มากขึ้น ในประเทศไทยมีพืชสกุลนี้



KKU Science Journal Volume 41 Number 4804 Review804 KKU Science Journal Volume 41 Number 4 Review 
 
จ า น วน  42  ชนิ ด  แต่ มี เ พี ย ง ชนิ ด เ ดี ย วคื อ  D. 
membranacea ที่มีการน ามาศึกษาด้านต่าง ๆ และ
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย 
ส าหรับ D. bulbifera และ D. hispida แม้มีการ
น ามาใช้ในต ารับยาแผนไทยหลายต ารับ แต่พบว่า
ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพ นอกจากนี้พบ
รายงานการวิจัยพืชสกุลนี้บางชนิดที่น่าสนใจ และเป็น
ชนิดท่ีมีการกระจายในประเทศไทย เช่น D. alata L. 
มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน (Maithili et al., 2011) D. 
collettii var. hypoglauca (Palib.) S. J. Pei & C. 
T. Ting มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ และ
เซลล์มะเร็งเต้านม (Hu and Yao, 2003) และ D. 
pentaphylla L. ใช้รักษาโรคระบบทางเดินอาหารและ
ระบบทางเดินหายใจ (Nashriyah et al., 2011) 
นอกจากนี้ควรมีการศึกษาถึงความเป็นพิษเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบในการใช้และศึกษาต่อไป จากข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหากมีการศึกษาวิจัยพืชสกุลนี้
อย่างจริงจังน่าจะพบฤทธิ์ที่น่าสนใจน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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