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1. ชื่อสมุนไพร เถาเอ็นออน (THAO EN ON)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Cryptolepis dubia (Burm.f.) M.R.Almeida     ชื่อวงศ Asclepiadaceae

3. ชื่ออื่น  เครือเขาเอ็น ตีนเปดเครือ (ภาคเหนือ), เมื่อย (ภาคกลาง), นอออหมี (กะเหร่ียง-แมฮองสอน), 

    พรมทัต (จันทบุรี), หญาลิเลน (ปตตานี), หมอนตีนเปด (สุราษฎรธานี) 

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเถา มียางขาวขน เปลือกสีเทาอมน้ำตาล 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีแกมรูปขอบขนาน กวาง 3-10 เซนติเมตร ยาว 6-18 เซนติเมตร ปลายแหลมมีติ่งเรียว

แหลม โคนแหลมหรือมน ขอบเรียบหรือเปนคลื่น ดานบนสีเขียวเขม เปนมันเกลี้ยง ดานลางสีจางกวา กานใบยาว 0.5-2 เซนติเมตร 

  ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง ชอยอยแบบชอกระจุก ออกตามซอกใบ ชอยาว 2-4 เซนติเมตร กาน ใบประดับและใบ

ประดับยอย ดอก สีขาวอมสีเขียวออนหรือสีเหลืองออนแกมสีเขียว กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อม

ติดกันเปนหลอดเรียว ปลายแยก 5 แฉก รูปใบหอก ปลายแหลม ขอบกลีบซอนเหลื่อมแบบเวียนซายในดอกตูม เกสรเพศผู 5 อัน 

รังไขเหนือวงกลีบ มี 2 อัน แยกอิสระ แตละอันมี 1 ชอง มีออวุลจำนวนมาก กานยอดเกสรเพศเมียส้ัน ยอดเกสรเพศเมียเปนตุมเล็กมาก 

  ผล แบบผลแหงแตกแนวเดียว เปนฝกคู รูปทรงกระบอกปลายเรียวแหลม กวาง 0.8-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร 

  เมล็ด แบน รูปรีแกมรูปขอบขนาน กวางประมาณ 2 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ปลายดานหนึ่งมีขนสีขาวเปนพู

5. สวนที่ใชทำยา
  เถา

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา เถาเอ็นออน มีรสขมเบ่ือมัน บำรุงเสนเอ็นใหแข็งแรง แกเสนเอ็นพิการ เสนแข็ง แกปวดเม่ือยเสนเอ็น 

แกขัดยอกคลายเสน

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน 
  ขอมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดเถาเอ็นออนดวยเอทานอลรอยละ 50 มีฤทธ์ิตานอักเสบท้ังแบบเฉียบพลันและ

เรื้อรังในหนูแรต

เถาเอ็นออน 
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8. สารสำคัญ
  เถาเอ็นออนมีองคประกอบเปนสารกลุ มแอลคาลอยด (alkaloids) เชน บิวแคนานีน (buchananine) 

นิโคทิโนอิลกลูโคไซด แอลคาลอยด (nicotinoylglucoside alkaloid) 1,3,6-โอ-ไทรนิโคทิโนอิล-แอลฟา-ดี-กลูโคไพราโนส 

(1,3,6-O-trinicotinoyl--D-glucopyranose) และคริปโทลีพีน (cryptolepine) และมีสารกลุมเพรกเนนสเตียรอยด 

(pregnane steroids) เชน 2 แอลฟา,21-ไดไฮดรอกซีเพรก-4-นีน-3,20-ไดโอน (2,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione) 

เปนตน นอกจากนี้ ยังพบคูมาริน (coumarin) สโคโพลีทิน (scopoletin) แดนทรอน (danthron) บีตา-ซิโทสเตอรอล 

(-sitosterol) และสติกมาสเตอรอล (stigmasterol) 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในประเทศไทยทุกภาคตามปาละเมาะ ที่โลง ชายปา ในตางประเทศพบที่จีน 

อินเดีย พมา ภูมิภาคอินโดจีน 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ปาทั่วไป

  - ภาค  ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   สระบุรี อดุรธานี หนองคาย เพชรบุรี ราชบุรี ปตตานี แมฮองสอน

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  นิยมขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด เถาเอ็นออนมีฝกเปนคู เมื่อแกฝกจะแตกเปนปุยดวยนุน ปลิวไปตามลม

การขยายพันธุนำเมล็ดที่เปนปุยนุนไปเพาะในกระบะประมาณ 3 – 4 สัปดาห เถาเอ็นออนจะเริ่มงอกเปนตนออนสูง 

10 – 15 เซนติเมตร แยกลงใสถุงเพาะชำโดยผสมดินกับปุยคอกและมะพราวสับ

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก เถาเอ็นออนนิยมปลูกในฤดูฝน เพราะจะเจริญเติบโตไดดี ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  

  - การเตรียมดิน เถาเอ็นออนนิยมปลูกตามโคนตนไมใหญ หรือตามตอไมผุพัง ตามสวนปา เราจะขุดหลุม

กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมักก็ได ผสมคลุกเคลากัน

พรอมปลูก

  - วิธีการปลูก เมื่อไดตนกลาเถาเอ็นออนในถุงเพาะชำ อายุ 6 – 12 เดือน จะเริ่มเปนเถายาวแข็งแรงนำลงปลูกได

ในหลุมที่เตรียมไว กลบดินพูนโคนแลวปกไมพยุงตน เพื่อจะใหเถาเอ็นออนเล้ือยพาดพันตนไมตอไป

14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย ควรใหปุยเมื่อรองกนหลุมแลว และใหเมื่อปลูกได 6 เดือนอีกครั้ง พรอมการพรวนดินกำจัดวัชพืช 

ควรใหปุยปละ 2 คร้ัง

  - การใหน้ำ เถาเอ็นออนเปนพืชทนแลงไดดี ควรใหน้ำระยะแรก เมื่อเขาฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติ  
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  - การกำจัดวัชพืช เถาเอ็นออนควรกำจัดวัชพืชทำปละ 2 ครั้ง พรอมกับการใสปุย และพรวนดิน

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู เถาเอ็นออนไมคอยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน ไมจำเปนจะตองใชสารกำจัดโรคและ

แมลงศัตรู

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดู นิยมเก็บเก่ียวในฤดูแลงชวงเดือนธันวาคม – เมษายน

  - วิธีการเก็บเก่ียว เถาเอ็นออนจะเก็บเก่ียวเม่ือมีอายุ 3 – 5 ปข้ึนไป โดยการตัดเถาข้ึนจากเหนือดิน 1 เมตร เพ่ือเอาตนตอ

ไวใหเกิดตนใหมอีก

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดเถาเอ็นออนมาสด ๆ ตองรีบสับเปนแวนเล็ก ๆ ทันที ถาปลอยไวแหงจะสับยาก 

เพราะจะเหน่ียวและแข็ง นำไปตากแดด 4 – 5 วัน จนแหง และนำไปอบตอจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดเถาเอ็นออนแหงแลว ใหใสถุงมัดปากใหแนน หรือใสกระสอบโปรง ๆ ไวในหอง

มีอุณหภูมิปกติ พรอมสงจำหนายตอไป

16. การจำหนาย
  เถาเอ็นออนสด ราคากิโลกรัมละ 10-50 บาท

  เถาเอ็นออนแหง ราคากิโลกรัมละ 60-100 บาท


