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เรื่อง กะทกรก

รายละเอียด

กะทกรก ชื่อสามัญ Fetid passionflower, Scarletfruit passionflower, Stinking passion flower

กะทกรก ชื่อวิทยาศาสตร Passiflora foetida L. จัดอยูในวงศกะทกรก (PASSIFLORACEAE)

สมุนไพรกะทกรก มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ผักขี้หิด (เลย), รุงนก (เพชรบูรณ), เงาะป า (กาญจนบุรี), เถาเงาะ เถา

สิงโต (ชัยนาท), ยันฮาง (อุบลราชธานี), เยี่ยววัว (อุดรธานี), ผักบวง (สกลนคร), หญาถลกบาต (พิษณุโลก,

อุตรดิตถ), เครือขนตาชาง (ศรีษะเกษ), ตําลึงฝรัง่ ตําลึงทอง ผักขี้ริว้ หอทอง (ชลบุรี), รกชาง (ระนอง), หญารก

ชาง (พังงา), ผักแคบฝรัง่ (ภาคเหนือ), รก (ภาคกลาง), กระโปรงทอง (ภาคใต), ละพุบาบี (มลายู-นราธิวาส,

ปัตตานี), ผักแคบฝรัง่ (ขมุ), มัง้เปลา (มง), หลอคุยเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), เลงจูกวย เลงทุงจู (จีน), รังนก, กะ

ทกรกป า เป็นตน

ลักษณะของกะทกรก
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         ตนกะทกรก จดัเป็นไมเถาเลื้อย มอีายุประมาณ 2-5 ปี มีมอืสาํหรบัใชยดึเกาะ และมีขนขึ้นปกคลมุอยูทกุ

สวน และทุกสวนของลําตนเมื่อนํามาขยี้จะทําใหเกิดกลิ่นเหม็นเขียว ขยายพันธุดวยวิธีการใชเมล็ด และเจริญ

เติบโตไดดีในที่ราบ

         ใบกะทกรก มีใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหัว ปลายใบแหลม โคนใบเวา สวนขอบ

ใบเวาเป็น 3 แฉก แผนใบมีขนสีน้ําตาลขนาดเล็กขึ้นทัง้สองดาน และที่ขนมีน้ํายางเหนียว

         ดอกกะทกรก ดอกเป็นดอกเดีย่ว ออกตามซอกใบ ดอกมีกลบีดอก 10 กลบี กลบีดอกดานนอกเป็นสีเขยีว

ออน สวนกลีบดานในเป็นสีขาว มีกระบังรอบเป็นเสนฝอยมีสีขาวโคนมวง สวนกลีบเลีย้งของดอกเป็นเสนฝอย

ดอกมีกานชูเกสรรวม แยกเป็นเกสรตัวผูประมาณ 5-8 กาน สวนกานเกสรตัวเมียมีประมาณ 3-4 กาน รังไขเกลี้

ยง

         ผลกะทกรก หรอืลกูกะทกรก ผลมีลกัษณะเป็นรปูทรงกลม ผลเมื่อออนเป็นสีเขยีว เมื่อสกุแลวจะเปลีย่น

เป็นสีเหลืองอมสีสม และมีใบประดับเสนฝอยคลุมอยู ภายในผลมีเน้ือหุมเมล็ดใสและฉ่ําน้ํา (คลายกับเมล็ด

แมงลักแชน้ํา) มีรสหวานแบบปะแลมๆ และจะออกดอกออกผลในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

สรรพคุณของกะทกรก

1. เปลือกใชเป็นยาชูกําลัง (เปลือก)

2. เน้ือไมใชเป็นยาควบคุมธาตุในรางกาย (เน้ือไม) ]สวนเถาใชเป็นยาธาตุ (เถา)

3. รากสดหรือรากตากแหงใชชงกับน้ําดื่มเป็นชา จะชวยทําใหสดชื่น (ราก)

4. ผลดิบมีรสเมาเบื่อ สวนผลสุกมีรสหวานเย็น ชวยบํารุงปอด (ผล)

5. ทัง้ตนมีสรรพคุณเป็นยาบํารุงหัวใจ (ทัง้ตน)

6. ชวยถอนพิษเบื่อเมาทุกชนิด (เน้ือไม)

7. ชวยแกความดันโลหิตสูง (ราก)

8. แพทยชาวเวียดนามใชใบเป็นสงบระงับ ระงับความเครียดและความวิตกกังวล ดวยการใชใบแหงประมาณ

10-15 กรัม (ตอวัน) นํามาตมกับน้ํากิน (ใบ)

9. ชวยแกอาการปวดศีรษะ ดวยการใชใบนํามาตําใชพอกหรือประคบที่ศีรษะ (ใบ)

10. รากใชตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกไข แกไขจับสัน่ (ราก)ใบใชตําพอกศีรษะ ชวยแกอาการหวัด คัดจมูก (ใบ)

11. ชวยแกอาการไอ (ใบ, ดอก, ตน, ทัง้ตน)[1],[3],[8]

12. ชวยขับเสมหะ (ใบ, ตน, ทัง้ตน)[1],[3],[8]

13. เมล็ดใชแกเด็กที่มีอาการทองอืดเฟ อ ชวยทําใหผายลม ดวยการนําเมล็ดมาตําใหละเอียด ใชผสมกับน้ําสม

และรมควันใหอุน แลวเอาไปทาทองเด็ก (เมล็ด)[8],[9]
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14. ใบนํามาตําใหละเอียด แลวคัน้เอาแตน้ําดื่มเป็นยาเบื่อและยาขับพยาธิ (ใบ)[3]

15. ดอก ใบ และทัง้ตนมีรสเบื่อเมา ใชเป็นยาขับปัสสาวะ (ใบ, ดอก, ตน, ทัง้ตน)[1],[3],[8]

16. เถาและรากสดใชตมเป็นยาแกปัสสาวะขุนขน (ราก)[4]

17. ชวยแกกามโรค (ราก)[3],[8]

18. ชวยรักษาบาดแผล (เน้ือไม[3], ใบ[8], ผล[8]) และเถาใชเป็นยาพอกรักษาแผล (เถา)[5]

19. ใบใชตําพอกฆาเชื้อบาดแผล (ใบ)[1]

20. เปลือกใชตําเคี่ยวกับน้ํามะพราว ชวยแกไฟไหมน้ํารอนลวก (เปลือก)[5]

21. เปลือกชวยทําใหแผลเนาเป่ือยแหง (เปลือก)[8]

22. ใบสดนํามาตําใหละเอียดผสมกับน้ําพอสมควร นํามาทาวันละ 3-4 ครัง้ เพื่อใชรักษาโรคผิวหนัง แกอาการคัน

แกหิด แกหืด (ใบ)[1],[8]

23. ชวยแกอาการปวด (ผล)[1],[3]

24. ชวยแกอาการบวม (ใบ, ตน, ทัง้ตน)[1],[3]แกอาการบวมที่ไมรูสาเหตุ (ทัง้ตน)[8]

25. ชวยแกอาการเหน็บชา โดยนํามาสับตากแดด แลวนํามาตมกิน (ไมระบุสวนที่ใช)[6]

26. ใบนํามาตําใหละเอียดคัน้เอาแตน้ําใชพอกรักษาสิว (ใบ)[3]

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของกะทกรก

       1. ผลออนและใบออนมีสารประกอบไซยาไนตคือ ไซยาโนจีนิก ไกลโคไซด สวนอีกรายพบวาใบกะทกรกมี

กรดไฮโดรไซยานิก ซึ่งเป็นสารพิษ แตพิษจะสลายไปเมื่อถูกความรอนที่นานพอ และในงานวิจัยยังใชสวนของ

ลําตนและใบ เพื่อนํามาประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี โดยสกัดดวยวิธีการสกัดตอเรื่อง

ดวยเครื่องสกัดตอเน่ือง ดวยเอทานอล 95% จะไดปริมาณสารสกัดเทากับ 23.37% โดยน้ําหนัก ซึ่งสารสกัดที่ได

จะเป็นของเหลวที่มีลักษณะขนหนืด เป็นสีน้ําตาล และมีกลิ่นเฉพาะตัว[4]

       2. เมื่อใหสารสกัดกะทกรกทางปากในสัตวทดลองซึ่งเป็นหนูตัวผูพันธุวิสตารที่มีน้ําหนักตัวอยูในชวง

180-220 กรัม เป็นระยะเวลา 28 วัน พบวาสารสกัดดังกลาวมีฤทธิ ์ตอระบบประสาทสวนกลางอยางกวางขวาง มี

ฤทธิ ์ทําใหสงบระงับได สามารถชวยระงับความวิตกกังวล ชวยลดอาการซึมเศรา ลดอาการความจําบกพรอง และ

ยังชวยเพิ่มความหนาแนนของเซลลประสาทในสมองสวนฮิปโปแคมปัส นอกจากน้ียังสามารถนําไปพัฒนาเป็น

สารสกัดกะทกรกดวยเอทานอลในรูปแบบของยาเม็ดขนาด 125 มิลลิกรัมตอเม็ด ซึ่งจะไดเป็นยาเม็ดที่มีคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐานของการผลิตเป็นยาสมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอายุ และยังมีความปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพดี มีความคงตัวสูง[4]

ประโยชน ของกะทกรก
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        ยอดออน ผลออน ผลสุก ผลแก รวมทัง้รกหุม สามารถใชรับประทานเป็นผักสด หรือนํามาตมหรือลวกเป็น

ผักจิม้น้ําพริก และแกงเลียง[2],[5],[6],[7] ผลสามารถนํามาป่ันเพื่อทําเป็นเครื่องดื่มได[10]

        ในดานทางการเกษตร เน่ืองจากตนกะทกรกมีสารพิษชื่อวา Cyanpgenetic glycosides ที่สามารถนํามา

ประยุกตใชเป็นยาฆาและป องกันแมลงศัตรูพืชได โดยเฉพาะตัวดวงถัว่เขียว ซึ่งสารพิษดังกลาวจะไปยับยัง้การ

เกิดเป็นตัว

        ใชปลูกเป็นพืชคลุมดินและทําป ุยหมักได เน่ืองจากตนกะทกรกมีกลิ่นเหม็นเขียว จึงชวยป องกันไมใหสัตว

เขามาทําลายได

ขอควรระวังในการรับประทานกะทกรก

       ทัง้ตนสดมีรสเบื่อเมาและเป็นพิษ หากนํามากินอาจทําใหเสียชีวิตได แตพิษจะสลายไปเมื่อถูกความรอน ดัง

นัน้จึงตองนําไปตมใหสุกกอนนํามาใช

       ผลออนมีพษิ เน่ืองจากมีสารไซยาโนจีนิก ไกลโคไซด (Cyanogenetic glucoside) เปลอืกผล เมลด็ และใบมี

สารที่ไมคงตัว เมื่อสารดังกลาวสลายตัวจะทําให Acetone และ Hydrocyanic acid (สารชนิดหลังเป็นพิษ) ทําให

เม็ดเลือดแดงขาดออกซิเจน ทําใหเกิดอาการอาเจียน

คําสําคัญ : กะทกรก

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1563&code_db=610010&code_type=01
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