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ชืชื่่่อ�อวงศ์
Acanthaceae
ลัักษณะทางพฤกษศาสตร์์
สมุุนไพร
รางจืืด
ชืชื่่่อ�อสามั
ญ
Laurel
clock
vine
หรื
อ
Blue
trumpet
vine
รางจืืดเป็็นไม้้เถา เถาอ่่อนสีีเขีียวเป็็นมััน มัักเลื้้อ� ย
วิิทยาศาสตร์์ Thunbergia laurifolia Lindl.
ชืชื่่่อ� อืวงศ์์
่น
กำลั
งช้างเผือ ก ขอบชะนาง ยาเขีย วพาดพัั
เครือนเขาเขี
รางเย็
น (ยะลา)
ดุเหว่า
ไปบนต้้ยนวไม้้(ภาคกลาง)
อื่่�น ใบเป็็นใบเดี่่
�ยวสีีเขีียวเข้้
ม เรีียง
Acanthaceae
าง 4 -ร7ณ์เซนติิ
(ปั
ตตานีclock
) ทิดvine
พุด (นครสรี
ำนองาม รููปขอบขนานหรืือรููปไข่่
(สระบุร)ี ย่ำแย้ แอดแอ กว้้
(เพชรบู
) เมตร
ชื่่�อสามััญ
Laurel
หรืือ Blueธรรมราช)
trumpet น้ตรงข้้
ยาว 8 - 15 เซนติิเมตร ปลายเรีียวแหลม โคนเว้้าหรืือ
vine
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
กรููปหััวใจ ขอบใบเรีียบหรืือหยัั
กตื้้�นนใบเดี
เส้้นใบมีี 5
น ม
ชื่่�ออื่่�น รางจืดเป็กำำน�ลั
ไม้ังเช้้ถาางเผืือก
เถาอ่อขอบชะนาง
นสีเขียวเป็ยาเขีียว 
นมัน มักเลืหยัั้อยพาดพั
นไปบนต้นไม้อื่น ใบเป็
่ยวสีเขีเส้้ยวเข้
ออกจากฐานใบที่่
อออกตามซอกใบใกล้้
เรีย งตรงข้า ม รูปเครืือเขาเขีียว 
ขอบขนานหรื(ภาคกลาง)
อ รูป ไข่ กว้ารางเย็็
ง 4 -น7       เซนติ
เมตร ยาว �เ8ดีียวกัั
- 15น ดอกช่่
เซนติเมตร
ปลายเรีย วแหลม
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3
4 ดอก
กลีีบดอกแผ่่
ออกเป็็นรููปแตร
(ยะลา) ดุุ
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หว่่
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(ปัั
ตต
านีี) ทิิ
ดพุ
ุ
ด          
โคนเว ้า หรือ หยัก รูป หัว ใจ ขอบใบเรีย บหรือ หยัก ตื้น เส้น ใบมี 5 เส้น ออกจากฐานใบที
่เ ดีย ว กัน
ปลายแยกออกเป็็น 5 แฉก ช่่อดอกสีีม่่วงแกมน้ำำ��เงิิน      
(นครศรีีธรรมราช) น้ำำ
�
�
นอง
(สระบุุ
รีี
)
ดอกช่อออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ช่อละ 3 - 4 ดอก กลีบดอกแผ่ออกเป็นรูปแตร ปลายแยกออกเป็น 5
ผลเป็็นผลแห้้งแล้้วแตก รููปทรงกลม ปลายสอบแหลมเป็็น
แย้้ แอดแอ (เพชรบููรณ์์)
แฉก ช่อ ดอกสีมย่ำำ่ว��งแกมน้
ำ เงิน ผลเป็น ผลแห้ง แล้ว แตก รูป ทรงกลม ปลายสอบแหลมเป็น จะงอย
จะงอย เมื่่�อผลแก่่จะแตกออก 2 ซีีกจากจะงอยส่่วนบน1    
เมื่อผลแก่จะแตกออก 2 ซีกจากจะงอยส่วนบน1 (รูปที่ 1)(รููปที่่� 1)

รููปที่่� 1 เถารางจืืด
รูปที่ 1 เถารางจืด
(ที่่�มา: http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=102)

พัั น ธุ์์�(ที
ข อ่มงา:ร http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=102)
า ง จืืด ต า ม พ จ น า นุุ ก ร ม ฉบัั บ ในชื่่�อ “หิ่่�งหายใหญ่่” เป็็นไม้้ล้้มลุุก สููงราว 1 - 3 เมตร ใบ
น ธุ์ของรางจื
ด ตามพจนานุ
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นั้้�นมีี 2 ชนิิด คืือ รางจืืดดอกม่่วงและรางจืืดดอกขาว แต่่ ขนาดกลาง สููงราว 2 - 3 เมตร ใบ เดี่่�ยวรููปไข่่ โตขนาด
ใบเดี
่ย ว รูป ไข่ โตขนาดเท่า ฝ่า มือ มีส รรพคุณ ทางยาทั้ง ต้น และราก โดยใช้ด ับ พิษ ร้อ น ถอนพิษ ไข้
ที่่�นิิยมใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย คืือ รางจืืดดอกม่่วง และอีีก ฝ่่ามืือ ดอกสีีเหลืืองเป็็นพวง ลัักษณะคล้้ายดอกโสน หรืือ
โดยเฉพาะรากใช้แ ก้พ ิษ ยาเบื่อ ยาเมา ในพืช กลุ่มดอกถั่่�
หิ่ง หายนั
้น มีส ารพิษ ที่อ ัน ตรายต่อ สัต ว ์เ คี้ย ว เอื้อ ง
ว สรรพคุุณแก้้ไข้้ และแก้้พิษิ ยาเบื่่�อเมาได้้ เช่่นกััน2
หนึ่่�งพัันธุ์์�นั้้�น คืือ รางจืืดต้้น หรืือรางจืืดพุ่่�ม ซึ่่�งมัักจะรู้้�กััน

ก า ร ใ ช ้ใ น ค น พ ึง ร ะ ว ัง ใ ช ้แ ต ่ใ น ป ร ิม า ณ ท ี่พ อ ค ว ร เ ท ่า น ั้น
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แต่่รางจืืดต้้นไม่่นิิยมนำำ�มาใช้้ทำำ�ยา
ถิ่่�นกำำ�เนิิดและการกระจายพัันธุ์์�
รางจืืดเป็็นพืืชในเขตร้้อนและเขตอบอุ่่�นของทวีีป
เอเชีีย ได้้ แ ก่่ ประเทศแถบอิิ น โดจีีนมณฑลกวางตุ้้�ง
สาธารณรััฐประชาชนจีีนและไต้้หวััน1
สรรพคุุณในทางการแพทย์์แผนไทย
ใบสดคั้้�นน้ำำ��กิินแก้้ไข้้และถอนพิิษ รางจืืดหรืือราง
เย็็น รสเย็็นใช้้ปรุุงเป็็นยาเขีียวรัับประทานเป็็นยาถอนพิิษ
ทำำ�ให้้ลดความร้้อนในร่่างกาย แก้้ไข้้ แก้้พิิษ กระทุ้้�งพิิษ
ไข้้หััวลาก จะรัับประทานเป็็นยาแก้้ร้้อนในกระหายน้ำำ��    
แก้้พิิษร้้อนทั้้�งปวง3
องค์์ประกอบทางเคมีี
มีีการศึึกษาองค์์ประกอบทางเคมีีของใบรางจืืด 
พบสารหลายชนิิด  ได้้แก่่ สารกลุ่่�มสเตอรอล (sterols)     
สารกลุ่่�มฟีีนอลิิก (phenolics) สารกลุ่่�มแคโรทีีน จำำ�พวก
ลููทีีอิิน (lutein) สารกลุ่่�มไกลโคไชด์์ (glycosides) สาร   
กลุ่่�มสเตีียรอยด์์ (steroids) หลายชนิิด  และกรดอะมิิโน
(amino acid) อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่ทราบแน่่ชัดว่
ั า่ สารใดใน
4
ใบของรางจืืดเป็็นสารออกฤทธิ์์�ต้้านพิิษ
การศึึกษาความพิิษ
สำำ�หรัับการศึึกษาความปลอดภััยของรางจืืดได้้มีี
รายงานการศึึกษาพิิษวิิทยาของรางจืืดในหนููแรต ดัังนี้้�
การศึึกษาพิิษเฉีียบพลัันของน้ำำ��สกััดใบรางจืืดขนาดสููง 10
กรััมต่่อน้ำำ��หนัักตััว 1 กิิโลกรััมในหนููแรต ไม่่พบว่่า ทำำ�ให้้
พฤติิกรรมของหนููเปลี่่ย� นแปลงและไม่่ทำำ�ให้้เกิิดความผิิด
ปกติิของอวััยวะภายใน เมื่่�อให้้น้ำำ��สกััดใบรางจืืดขนาด 500
มิิลลิิกรััมต่่อน้ำำ��หนัักตััว 1 กิิโลกรััมในหนููแรตติิดต่อ่ กัันเป็็น
เวลา 28 วััน พบว่่า ไม่่มีีหนููตายและไม่่พบความผิิดปกติิ
ของอวััยวะภายใน
การศึึกษาพิิษเรื้้อ� รัังของสารสกััดรางจืืดในหนููแรต
เมื่่�อให้้ทางปากในขนาด 20 200 1,000 และ 2,000 มก./
กก./วััน หรืือคิิดเป็็น 1 10 50 และ 100 เท่่าของขนาดที่่�
ใช้้ในคนเป็็นเวลา 6 เดืือน เทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุมที่่�ได้้รัับ
น้ำำ��กลั่่�น พบว่่า สารสกััดรางจืืดไม่่มีีผลต่่อน้ำำ��หนัักตััว การ
กิินอาหาร พฤติิกรรม และสุุขภาพทั่่�วไปของหนููไม่่ทำำ�ให้้
เกิิดอาการพิิษสะสมและไม่่ทำำ�ให้้หนููตาย สารสกััดรางจืืด
ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของอวััยวะภายในทั้้�งใน     
ระดัับมหพยาธิิวิิทยาและจุุลพยาธิิวิิทยาแต่่อย่่างใด2

การวิิจััยทางคลิินิิก
ฤทธิ์์�ในการลดระดัับเอ็็นไซม์์โคลีีนเอสเตอเรส      
(cholinesterase) ในเลืือดของเกษตรกร การวิิจัยั เป็็นเชิิง
ทดลอง (randomized controlled trial) ศึึกษาผลของการ
ใช้้สารน้ำำ��สกััดรางจืืดต่่อระดัับเอ็็นไซม์์โคลีีนเอสเตอเรสใน
กระแสเลืือดของเกษตรกร ตํําบลศรีีสุุข อํําเภอศรีีณรงค์์
จัังหวััดสุุริินทร์์ แบ่่งเป็็นกลุ่่�มทดลอง 34 คน กลุ่่�มควบคุุม
34 คน กลุ่่�มทดลองดื่่�มน้ำำ��สารสกััดรางจืืด วัันละ 6 กรััม
ทุุกวััน นาน 4 สััปดาห์์ กลุ่่�มควบคุุมดื่่�มยาหลอก (น้ำำ��อุ่่�น)
ทุุกวััน นาน 4 สััปดาห์์ เจาะเลืือดทั้้�งสองกลุ่่�มก่่อนการ
ทดลองในสััปดาห์์ที่่� 1 และเจาะเลืือดอีีกครั้้�งในสััปดาห์์ที่่�
3 และ 4 หลัังเริ่่ม� การทดลอง พบว่่า ก่่อนการทดลองระดัับ
โคลีีนเอสเตอเรสในเลืือดของกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม
นั้้�นไม่่แตกต่่างกััน มีีค่่า Mean เท่่ากัับ 3556.97 ± S.D.
399.17 และ Mean 3533.79 ± S.D. 376.03 ตามลํําดัับ
หลัังการทดลองสััปดาห์์ที่่� 3 และ 4 ระดัับโคลีีนเอสเตอเรส
ของกลุ่่�มทดลองสููงขึ้้�นอย่่างมีีนััยสํําคััญ (p < 0.01) จาก
3556.97 เป็็น 8857.29 ในสััปดาห์์ที่่� 3 และ 9514.64 ใน
สััปดาห์์ที่่� 4 ในขณะที่่ก� ลุ่่�มควบคุุมมีีระดัับโคลีีนเอสเตอเรส
ในเลืือดไม่่ แ ตกต่่ า งกัั น  ค่่ า เฉลี่่� ย จาก 3533.79 เป็็ น
3697.47 ในสััปดาห์์ที่่� 3 และ 3991.58 ในสััปดาห์์ที่่� 45
ฤทธิ์์�ในการถอนพิิษยาผู้้�ป่่วยยาเสพติิด  ประเภท
ยาบ้้า การวิิจััยเป็็นการวิิจััยรายกรณีีศึึกษาแบบวิิจััยกึ่่�ง
ทดลอง (quasi eeperimental research) ศึึกษาในผู้้�ป่่วย
ใน (IPD) เพศชาย ที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดยาเสพติิดประเภท
ยาบ้้าในโรงพยาบาลธััญญารัักษ์์ปัตต
ั านีี เพศชาย จำำ�นวน
15 ราย โดยอาสาสมััครทดลองทุุกรายจะต้้องถููกจำำ�กััด 
อาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีส่่วนผสมของวิิตามีีนซีีหรืือกรด
ต่่างๆ เนื่่�องจากอาจมีีผลต่่อการขัับถ่่ายของอาสาสมััคร
ทดลองได้้ โดยใช้้ อัั ต ราส่่ ว น รางจืืดบดหยาบ 150
มิิลลิิกรััมต่่อน้ำำ�� 250 มิิลลิิลิิตร แช่่ไว้้ 1 ชั่่�วโมง แล้้วกรอง
เอาเฉพาะส่่วนน้ำำ��ด้้วยผ้้ากรอง การแบ่่งกลุ่่�มอาสาสมััคร
ทดลองจะแบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�ม ควบคุุม ได้้รับั วิิตามิิน
ซีี (ascorbic acid) ขนาด 1 กรััม วัันละ 4 ครั้้ง� หลัังอาหาร
30 นาทีี กลุ่่�มทดลองที่่� 1 ได้้รัับชารางจืืด ในปริิมาณ 600
มิิลลิิกรััม/น้ำำ��  1,000 มิิลลิิลิิตร/วััน โดยแบ่่งเป็็น 4 ครั้้�งๆ
ละ 150 มิิลลิิกรััม/น้ำำ�� 250 มิิลลิิลิิตร หลัังอาหาร 30 นาทีี
และ กลุ่่�มทดลองที่่� 2 ได้้รัับชารางจืืด  ในปริิมาณ 600
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มิิลลิิกรััม/น้ำำ��  1,000 มิิลลิิลิิตร/วััน โดยแบ่่งเป็็น 4 ครั้้�งๆ
ละ 150 มิิลลิิกรััม/น้ำำ��  250 มิิลลิิลิิตร และได้้รัับวิิตามิินซีี 
ขนาด 1 กรััม วัันละ 4 ครั้้�ง หลัังอาหาร 30 นาทีี ทุุกกลุ่่�ม
จะได้้รัับสารทดลองเป็็นเวลา 7 วััน พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยของ
การลดลงของปริิมาณแอมเฟตามีีนในปััสสาวะของกลุ่่�ม
ควบคุุม ที่่�ได้้รัับวิิตามิินซีี  (ascorbic acid) มีีค่่าเฉลี่่�ย  
ลดลง 83.08 ng/ml ใน 24 ชั่่�วโมง กลุ่่�ม ทดลองที่่� 1 รัับ
ชารางจืืด มีีค่่าเฉลี่่�ยลดลง 179.5 ng/ml ใน 24 ชั่่�วโมง
และกลุ่่�มทดลองที่่� 2 ได้้รัับชารางจืืดและวิิตามิินซีี มีีค่่า
เฉลี่่�ยลดลง 79.75 ng/ml ใน 24 ชั่่�วโมง จึึงสรุุปได้้ว่่ากลุ่่�ม
ทดลองที่่� 1 ได้้รับั ชารางจืืดเพีียงอย่่างเดีียว มีีค่่าเฉลี่่ย� ของ
ปริิมาณแอมเฟตามีีนในปััสสาวะที่่�ลดลงมากกว่่ากลุ่่�ม
ควบคุุม และกลุ่่�มทดลองที่่� 26
การใช้้รางจืืดในบััญชีียาหลัักแห่่งชาติิ
รางจืืดได้้ รัั บ การคัั ด เลืือกเป็็ น ยาพัั ฒ นาจาก
สมุุนไพรในส่่วนของเภสััชตำำ�รัับโรงพยาบาลในบััญชีียา
หลัักแห่่งชาติิรายการหนึ่่�งในบััญชีียาจากสมุุนไพรในบััญชีี
ยาหลัั ก แห่่ ง ชาติิ (ฉบัั บ ปรัั บ ปรุุ ง ล่่ า สุุ ด ) พ.ศ. 2556
ประกาศ ณ วัันที่่� 7 เดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2556 ประกาศ
ในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 30 เดืือนกัันยายน พ.ศ.
2556 โดยได้้ระบุุข้อ้ บ่่งใช้้ ขนาดใช้้ ข้อ้ ควรระวัังของยาชง
และแคปซููล ไว้้ดัังนี้้�
ตััวยาสำำ�คััญ ผงใบรางจืืดโตเต็็มที่่� (Thunbergia
laurifolia Lindl.)
ข้้อบ่่งใช้้ ถอนพิิษเบื่่�อเมา ถอนพิิษไข้้ แก้้ร้้อนใน
ขนาดและวิิธีีใช้้ รัับประทานครั้้�งละ 2 – 3 กรััม ชง
น้ำำ��ร้้อนประมาณ 120 - 200 มิิลลิิลิิตร วัันละ 3 ครั้้�ง ก่่อน
อาหาร หรืือเมื่่�อมีีอาการ
ชนิิดแคปซููล รัับประทานครั้้ง� ละ 500 มิิลลิิกรััม - 1
กรััม วัันละ 3 ครั้้�ง ก่่อนอาหาร
ควรระวัังการใช้้ในผู้้�ป่ว่ ยเบาหวาน เพราะอาจเกิิด
ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�� และระวัังการใช้้ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ต้� อ้ งใช้้
ยาอื่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากรางจืืดอาจเร่่งการขัับยา
เหล่่านั้้�นออกจากร่่างกาย ทำำ�ให้้ประสิิทธิิผลของยาลดลง7
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