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เรื่อง โคกกระสุน

รายละเอียด

โคกกระสุน ชื่อสามัญ Bindii, Bullhead, Burra gokharu, Caltrop, Caltrops, Cat's head, Devil's

eyelashes, Devil's thorn, Devil's weed, Goathead, Ground bur-nut, Small caltrops, Puncture vine,

Puncturevine, Puncture weed, Tackweed

โคกกระสุน ชื่อวิทยาศาสตร Tribulus terrestris L. จัดอยูในวงศโคกกระสุน (ZYGOPHYLLACEAE)

สมุนไพรโคกกระสุน มีชื่อทองถิ่นอื่นๆ วา หนามกระสุน (ลําปาง), หนามดิน (ตาก), กาบินหนี (บางภาคเรียก),

โคกกะสุน (ไทย), ชื่อจี๋ลี่ (จีนกลาง), ไป จี๋ลี่ (จีนกลาง) เป็นตน

ลักษณะของโคกกระสุน

        ตนโคกกระสุน จัดเป็นพรรณไมลมลุกทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ยาวไดถึง 160 เซนติเมตร เป็นพืชจําพวก

หญาที่มีอายุไดประมาณ 1 ปี แตกกิ่งกานแผออกโดยรอบปกคลุมไปตามพื้นดิน ชูสวนปลายยอดและดอกตัง้ขึ้น

มา มีขนตามลําตน ขยายพันธุไดรวดเร็วโดยใชเมล็ด ขึ้นไดดีในดินทรายที่คอนขางแหง มีการระบายน้ําดี เจริญ
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งอกงามไดดีในชวงฤดูฝน เป็นพรรณไมที่ชอบขึ้นตามทางรถไฟ ตามที่รกราง ตามสวนผลไม ทุงหญา ทองนา

และริมทางสาธารณะทัว่ไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคกลางของประเทศ

        ใบโคกกระสนุ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกขนาดเลก็ มีใบยอยประมาณ 4-8 คู กานใบยาวประมาณ 6-15

มิลลิเมตร ออกตามลําตนและตามขอ ออกเรียงแบบสลับตรงขามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบ

มน โคนใบเบีย้ว สวนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกวางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร

หลังใบและทองใบมีขนนุมทัง้สองดาน มีหูใบเป็นรูปใบหอก

         ดอกโคกกระสนุ ออกเป็นดอกเดีย่วหรอืออกเป็นชอสัน้ตามซอกใบหรอืตามขอของลาํตน ดอกเป็นสีเหลอืง

สด มีกลีบรองดอก 5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกมีลักษณะเป็นรูปรี รูปไขกลับ หรือรูปไขปลายหอก มีสี

เหลือง ดอกมีเกสรเพศผู 10 อัน กานดอกยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร เมื่อดอกบานจะมีขนาดกวางประมาณ

0.7-2 เซนติเมตร

         ผลโคกกระสุน ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม เปลือกผลแข็งเป็นรูป 5 เหลี่ยม มีหนามแหลมใหญ 1 คู

และมีหนามแหลมเล็ก ๆ ทัว่ไป ผลจะแบงออกเป็น 5 ชอง ในแตละชองจะมีเมล็ดอยูประมาณ 2-3 เมล็ด ผลพอ

แหงจะแตกออกได

สรรพคุณของโคกกระสุน

1. เมล็ดตากแหงใชทําเป็นยาลูกกลอนกินบํารุงรางกาย เชื่อวาจะทําใหรูสึกเป็นหนุมขึ้น มีกําลังวังชา หายเหน่ือย

ลา และสําหรับผูที่ออนเพลียไมมีเรี่ยวแรง โดยใชโคกกระสุน กําลังวัวเถลิง กําลังเสือโครง และเครือเขาแกบมา

ตมกิน (เมล็ด)

2. ทัง้ตนและผลมีรสขมเผ็ด เป็นยารสสุขุม ออกฤทธิ ์ตอปอดและตับ ใชเป็นยาแกอาการหน ามืดวิงเวียนศีรษะ

แกปวดศีรษะ (ทัง้ตน)

3. ผลใชเป็นยาลดความดันโลหิตสูง แกตาแดง น้ําตาไหลมาก ดวยการใชผลโคกกระสุน 15 กรัม, เกกฮวย 20

กรัม, ชุมเห็ดเทศ 30 กรัม และชะเอม 6 กรัม นํามาตมกับน้ํารับประทาน หรือจะใชผลแหงเพียงอยางเดียวก็ได

โดยนํามาตมกับน้ําดื่มเป็นยาลดความดันโลหิต (ผล)

4. ทัง้ตนมีรสเค็มขื่นเล็กน อย ใชเป็นยาแกไขทับระดู (ทัง้ตน)

5. ใชเป็นยาแกไอ ขับเสมหะ หลอดลมอักเสบ (ทัง้ตน)

6. ชวยทําใหตาสวาง (ทัง้ตน)

7. ใชเป็นยารักษาอาการอักเสบในชองปาก (ทัง้ตน)

8. ใชเป็นยาแกปวดฟัน ดวยการใชรากนํามาฝนกับน้ํา แลวนํามาถูกับฟันที่มีอาการปวด (ราก)

9. เมล็ดใชเป็นยาแกผอมแหง (เมล็ด) ทัง้ตนใชเป็นยาขับปัสสาวะ แกน่ิว แกปัสสาวะพิการ (อาการปัสสาวะปวด
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หรือกะปริดกะปรอย หรือขุนขน ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเขมหรือ

    มีเลือด) สวนตํารับยาแกปัสสาวะขัดอีกตํารับจะใชโคกกระสุนทัง้ตนนํามาผสมกับหญาแพรกทัง้ตน ออยดําทัง้

ตน และแหวหมูทัง้ตน นํามาตมกับน้ํา 3 สวน เอา 1 สวน ใชกิน

    ครัง้ละครึ่งแกว วันละ 3 เวลา (ทัง้ตน) นอกจากน้ี ผลก็มีสรรพคุณเป็นยาแกน่ิวไดดวยเชนกัน (ผล)

10. ใชเป็นยาขับระดูขาวของสตรี (ผลแหง, ทัง้ตน)

11. ผลแหงใชตมกับน้ําดื่ม จะชวยทําใหคลอดบุตรไดงายขึ้น (ผลแหง)

12. ใชเป็นยารักษาหนองใน (ผลแหง, ทัง้ตน)

13. ใชเป็นยาระงับน้ํากามเคลื่อน (ทัง้ตน)

14. ใชเป็นยารักษาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ ชวยกระตุนกําหนัด สงเสริมระบบสืบพันธุ ชวยบํารุงน้ําอสุจิ

ของเพศชาย ดวยการใชเมล็ดแกนํามาตากใหแหงแลวบดให

      เป็นผง ใชกินครัง้ละประมาณ 1 ชอนชา โดยกินกับน้ําผึ้งวันละ 2 เวลา เชาและเย็น (เมล็ด)

15. ผลแหงใชตมกับน้ําดื่มเป็นยาบํารุงตับ ไต กระดูก และสายตา (ผลแหง) หรือจะใชทัง้ตนจํานวน 1 กํามือ

นํามาตมกับน้ํา 3 แกว แลวตมใหเหลือ 1 แกว กรองเอาแตน้ํายา

      มาดื่มครัง้ละครึ่งแกว วันละ 2 ครัง้ กอนอาหารเชาและเย็นก็ไดเป็นยาบํารุงไต (ทัง้ตน)

16. ใชเป็นยากระจายลมในตับ กลอมตับ (ทัง้ตน)

17. ใชเป็นยารักษาโรคไตพิการ หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ และมักจะมีอาการทองอืด กินอาหารไม

ได (ทัง้ตน)

18. ผลใชเป็นยาฝาดสมาน (ผล)

19. ใชเป็นยาขับลมในใตผิวหนัง แกคันตามตัว แกผดผื่นคัน และลมพิษ (ทัง้ตน)

20. ตํารับยาแกผดผื่นคัน ระบุใหใชตนแหง 100-120 กรัม, เมล็ดปอ 60 กรัม, ดอกสายน้ําผึ้ง 40 กรัม และคราบ

จักจัน่ 30 กรัม นํามาบดใหเป็นผงทําเป็นยาลูกกลอนรับประทาน

      (ตน)

21. ใชเป็นยาแกอาการปวดเมื่อย ออนเพลียเรื้อรัง ดวยการใชโคกกระสุนทัง้ตน 1 กํามือ นํามาตมกับน้ํา 3 แกว

จนเหลือ 1 แกว แลวกรองเอาแตน้ํายามาดื่มครัง้ละครึ่งแกว

      วันละ 2 ครัง้ กอนอาหารเชาและเย็น (ทัง้ตน)

22. ผลแหงใชตมกับน้ําเป็นยาชวยป องกันอาการชักบางประเภทได (ผลแหง)

23. นอกจากน้ีโคกกระสุนยังจัดอยูในตํารับยาแกกษยัอีกดวย (ไมระบุสวนที่ใช)

ขนาดและวิธีใช :
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        การใชตาม [4] ยาแหงใหใชครัง้ละประมาณ 6-10 กรัม นํามาตมรับประทาน หรือใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ ใน

ตํารับยา หรือใชทําเป็นยาเม็ดหรือยาผงรับประทานก็ได สวนตนสดใหใชประมาณ 10-20 กรัม แตหากนํามาใช

ภายนอกใหใชตนสดตําพอกบริเวณที่เป็น

ขอควรระวัง :

         ผูที่มีเลอืดน อย เป็นโลหติจาง มีพลงัหยอน สตรีมีครรภหรอืใหนมบตุร หามรบัประทานสมนุไพรชนิดน้ี และ

ควรระวังในการใชกับผูที่ปวยเป็นโรคหัวใจ เน่ืองจากสารสกัดไดมีโพแทสเซียมสูง ทําใหหัวใจเตนเร็วและอาจ

ทําใหหัวใจวายได

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของโคกกระสุน

1. สารที่พบ ไดแก สารจําพวก Flavonoid glycoside, Kaempferitrin, Kaempferide, Kaempferol-3-

glucoside, Tribuloside, Potassium เมล็ดพบสาร Harman,

    Harmine ใบและรากพบ Alkaloid, Diosgenin, Gitogenin, Chlorogenin Harmol เป็นตน

2. ฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยาที่พบ ไดแก ฤทธิ ์ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด ขับปัสสาวะ ละลายกอนน่ิวในไต ลด

การอักเสบ ตานเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย

3. เมื่อใชสารจากโคกกระสุนที่สกัดไดดวยแอลกอฮอล นํามาทดลองในสัตวพบวา สามารถลดความดันโลหิตของ

สัตวทดลองไดเล็กน อย

4. สารที่สกัดไดจากโคกกระสุนดวยแอลกอฮอลหรือน้ํายาที่ตมไดจากโคกกระสุน มีฤทธิ ์เป็นยาแกไอ ขับเสมหะ

และยับยัง้อาการหืดหอบได โดยเฉพาะกับการรักษาอาการไอ

    จะมีประสิทธิภาพการรักษาดีมาก

5. ยาชงจากทัง้ตนมีฤทธิ ์เพิ่มปริมาณของปัสสาวะ ในคนที่มีสุขภาพปกติจะพบวามีฤทธิ ์ขับปัสสาวะและทําใหสูญ

เสียเกลือแรน อยกวายาขับปัสสาวะไฮโดรคลอโรไทอาไซด

6. จากการทดสอบความเป็นพิษ ดวยการฉีดสารสกัดจากตนดวย 95% เอทานอล เขาชองทองของหนูขาว แลว

ทําใหสัตวทดลองตายครึ่ง คือ 56.42 กรัมตอกิโลกรัม

7. เมื่อปี ค.ศ.2006 ประเทศจีน ไดทดลองในกระตายจํานวน 50 ตัว โดยแบงเป็น 3 กลุม โดยใหอาหารแก

กระตายเพื่อใหกระตายอวนนาน 4 สัปดาห และกระตายกลุมที่ 1

    เป็นกลุมควบคุม กลุมที่ 2 ใหสารสกัดโคกกระสุนในขนาดตํ่า และกลุมที่ 3 เป็นกลุมที่ใหสารสกัดโคกกระสุน

ในขนาดสูง ภายหลังการทดลอง 2 สัปดาห ตรวจระดับ

    คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดในกระตาย พบวากระตายกลุมที่ 2 และ 3 มีระดับไขมันในเลือดลดลง P <
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0.05

ประโยชน ของโคกกระสุน

1. โคกกระสุนในวงการกีฬา สามารถชวยกระตุนการสรางมวลกลามเน้ือและเพิ่มความแข็งแกรงใหกับนักกีฬาได

อีกทัง้ยังชวยผอนคลายความเครียด ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ

    รางกายในการสรางกลามเน้ือใหแข็งแรง เพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬา ทําใหนักกีฬามีศักยภาพของรางกายที่

พรอมสําหรับการแขงขันกีฬามากขึ้น

2. ชวยเสริมสรางฮอรโมนเจริญพันธุทัง้เพศชายและเพศหญิง ชวยใหรอบการตกไขของผูหญิงเป็นปกติ ซึ่งนําไป

สูการชวยทําใหมีบุตรไดงายขึ้น ชวยลดอาการกอนและ

    ระหวางมีประจําเดือนของผูหญิง ชวยใหอาการวัยทองในผูหญิงลดลง ชวยลดอาการซึมเศรา วิตกกังวล และ

นอนไมหลับใหลดน อยลงได นอกจากน้ียังชวยเพิ่มระดับ

    ฮอรโมนเพศชาย ชวยเพิ่มความตองการทางเพศทัง้ชายและหญิง จากการศึกษาวิจัย โดยใหอาสาสมัครชาย

ทดลองใชโคกกระสุน 750 มิลลิกรัมติดตอกัน 5 วัน ผลการ

    ทดลองพบวา ระดบัเทสโทสเตอโรนของทกุคนเพิม่สงูขึ้น และผลการทดลองยงัพบวาโคกกระสนุมีฤทธิ ์กระตนุ

การทํางานของระบบสืบพันธุ ทําใหอสุจิเคลื่อนตัวไดดีขึ้น

    และชวยเพิ่มจํานวนสารคัดหลัง่และกระตุนความตื่นตัวทางเพศ

คําสําคัญ : โคกกระสุน

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-07-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1676&code_db=610010&code_type=01
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