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เรื่อง รางจืด

รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร      THunbergia  lauriforia  Linn

ชื่อวงศ                       THUNBERGIACEAE

ชื่ออื่น ๆ                      กาํลงัชางเผอืก  ยาเขยีว  เครอืเถาเขยีว  ขอบชะนาง  ดุเหวา  ปังกะละ  ยํ้าแย  หนามแน

ลักษณะทั่วไป 

            เป็นไมเลื้อยหรอืไมเถาที่มีเน้ือแขง็ ลาํตนหรอืเถานัน้จะกลมเป็นปลอง มีสีเขยีวสดหรอืสีเขยีวเขม ลาํตน

ไมมีขนและไมมีมือจับเหมือนกับตําลึง และมะระ แตอาศัยลําตนในการพันรัดขึ้นไป รางจืดเป็นพืชในเขตรอน

และเขตอบอุนของทวีปเอเชีย จึงสามารถขึ้นไดทัว่ไปตามปาดิบชื้นของประเทศไทยทัว่ทุกภาค เจริญเติบโตได

เร็วมาก และขยายพันธุดวยวิธีการใชเถาในการปักชํา

           ใบรางจืด เป็นใบเดี่ยวออกตรงขามกัน ลักษณะของใบคลายรูปหัวใจหรือรูปใบขอบขนานหรือเป็นรูปไข
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โคนใบมนเวา ปลายใบเรียวแหลม ใบกวางประมาณ 4-7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-14 เซนติเมตร มีเสน

อยู 3 เสนออกจากโคนใบ

             ดอกรางจดื ลกัษณะของดอกออกเป็นชอหอยลงมาตามซอกใบ ชอละ 3-4 ดอก ดอกมีสีมวงอมฟ า มีใบ

ประดับสีเขียวประแดง มีกลีบเลีย้งรูปจาน ดอกเป็นรูปแตรสัน้ โคนกลีบดอกมีสีเหลืองออน โคนดอกเป็นหลอด

กรวยยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เชื่อมติดกันเป็นหลอด และมักมีน้ําหวานบรรจุอยูภายในหลอด กลีบดอกมี

ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีเกสรตัวผู 4 อัน

             ผลรางจืด ลักษณะเป็นฝักกลม ปลายเป็นจะงอย เมื่อแกจะแตกออกเป็น 2 ซีก

             สมนุไพรรางจดื “ราชาแหงการถอนพษิ” เป็นสมนุไพรที่กระทรวงสาธารณสขุรณรงคใหเกษตรกรหรอื

บุคคลทัว่ไปเลือกใชเพื่อใชแกพิษตาง ๆ เชน พิษจากยาฆาแมลง ยาเบื่อ สารตะกัว่ ฯลฯ ยิ่งเมื่ออยูในสถานที่หาง

ไกลจากโรงพยาบาล การจะนําสงแพทยเพื่อรับการรักษาอาจจะตองใชระยะเวลานาน จนอาจทําใหผูปวยเสียชีวิต

ได แตถามีตนรางจืดปลูกอยูแถวบาน เราก็สามารถใชใบรางจืดที่ไมแกหรือออนมากเกินไป หรือใชรากที่มีอายุ

เกิน 1 ปีขึ้นไป ในขนาดปริมาณเทาน้ิวชี้มาใชเพื่อรักษาบรรเทาอาการของพิษเฉพาะหน าไปกอน กอนที่จะนําผู

ปวยสงโรงพยาบาล โดยสวนที่นํามาใชเป็นยานัน้ก็ไดแก ใบ ราก และเถาสด

              ในปัจจบุนัผคูนไดรบัสารพษิตกคางอยูในรางกายเพิม่ขึ้นสงูสดุถงึ 45% โดยสารพษิเหลาน้ีรางกายตางก็

ไมตองการ เพราะเมื่อเกิดการสะสมเขาไปในรางกายในปริมาณมากและตอเน่ือง ก็อาจจะทําใหเป็นโรคตาง ๆ ขึ้น

มาไดในอนาคต อยางเชน โรคมะเร็ง ซึ่งแนนอนวาอัตราการเกิดโรคของคนในยุคปัจจุบันน้ีก็ไดเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ

วัน โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยูในเมืองดวยแลวยิ่งนาเป็นหวง ซึ่งสมุนไพรรางจืดน้ีอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณ

ในการชวยขับสารพิษตาง ๆ ออกจากรางกาย เพื่อชวยป องกันไมใหเกิดโรคไดในอนาคตนัน่เอง

สรรพคุณของรางจืด

              1. รากและเถาของรางจืดสามารถใชรับประทานเป็นยาแกรอนใน (ราก, เถา)

              2.  รางจืดมีสรรพคุณชวยแกอาการกระหายน้ํา (ราก, เถา)

              3. ใบและรากของรางจืดมีสรรพคุณใชปรุงเป็นยาถอนพิษไขได (ใบ, ราก)

              4.  ใบรางจืดมีสรรพคุณใชเป็นยาพอกบาดแผล (ใบ, ราก)

              5. ชวยรักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก (ใบ, ราก)

              6. วานรางจืดมีสรรพคุณชวยบรรเทาอาการผื่นแพตาง ๆ (ใบ, ราก)

              7. ชวยทาํลายพษิจากยาฆาแมลง ยาฆาหญา ซึ่งจดัเป็นสารพษิที่รายกาจทีส่ดุชนิดหน่ึง เพราะในปริมาณ

1 ชอนโตะ ก็สามารถทําใหคนเสียชีวิตไดเลย เพราะสารพิษชนิดน้ีจะไปทําใหเกิดการสรางออกซิเจนที่ไมเสถียร

ขึ้นมา ซึ่งออกซิเจนเหลาน้ีจะไปทําลายเยื่อหุมเซลลและทําใหเซลลตาย โดยสารพิษพาราควอตนัน้จะอันตรายที่

สุด เพราะจะไปทําใหเน้ือเยื่อในปอดถูกทําลายจนไมสามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนไดและเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งจาก
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รายงานของโรงพยาบาลศิริราชพบวาผูที่ไดรับสารพิษพาราควอตจะเสียชีวิตทุกราย (อันตราการเสียชีวิตประมาณ

80%) ซึ่งแนนอนวารางจืดสามารถชวยลดอัตราการเสียชีวิตลงได แตตองรักษาดวยวิธีการอื่น ๆ รวมดวย สวน

งานศึกษาวิจัยของอาจารยพาณี เตชะเสน และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาการใชน้ําคัน้จากใบรางจืดป อน

ใหหนูทดลองที่กินยาฆาแมลง “โฟลิดอล” พบวามันสามารถชวยแกพิษได โดยชวยลดอัตราการตายลงเยอะมาก

จาก 56% เหลือเพียง 5% เทานัน้ และจากงานวิจัยของคุณสุชาสินี คงกระพันธ ที่ไดทําการทดลองใชสารสกัด

แหงจากใบรางจืดป อนใหหนูทดลองที่รับยาฆาแมลงในกลุมออรแกนโนฟอสเฟตที่มีชื่อวา “มาลาไธออน” พบวา

มันสามารถชวยชีวิตหนูทดลองไดมากถึง 30% (ใบ, ราก)

                8. ชวยแกพษิจากสตัวที่เป็นพษิและพชืที่เป็นพษิ เชน แกพษิจากแมงดาทะเล ปลาปักเป า ซึ่งเป็นพษิที่

อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตไดโดยงายหากไดรับในปริมาณมาก ๆ โดยสารพิษที่วาน้ีคือ เทโทรโดท็อกซิน

(Tetrodotoxin) ซึ่งในปัจจุบันยังไมมีสารแกพิษน้ีโดยเฉพาะ การรักษาตองรักษาแบบประคับประคองอาการ แต

การใชรางจืดเพื่อรักษาพบวาเมื่อผานไปประมาณ 40 นาทีผูปวยกลับมีอาการดีขึ้นจนนาประหลาดใจ (ใบ, ราก)

                9. รางจืดชวยตอตานพิษจากสารตะกัว่ตอสมอง ซึ่งสารตะกัว่น้ีก็มาจากมลพิษจากเครื่องยนต และ

แนนอนวาคนที่อาศัยอยูในเมืองจะมีโอกาสไดรับสารตะกัว่สูงกวาคนทัว่ไป โดยพิษจากสารตะกัว่น้ีก็มีผลตอระบบ

ภายในรางกายหลายระบบดวยกัน แตที่สําคัญเลยก็คือระบบสมองที่เกี่ยวของกับความจําและการเรียนรู มีงาน

วิจัยระบุออกมาวา แมรางจืดจะไมไดชวยลดระดับของสารตะกัว่ในเลือดของหนูทดลอง แตมันก็สามารถชวยลด

พิษของสารตะกัว่ตอระบบความจําและการเรียนรูในหนูทดลองได สรุปก็คือมันทําใหเซลลประสาทตายน อยลงนัน่

เอง (ใบ, ราก)

                10. ชวยถอนพษิจากยาเบื่อชนิดตาง ๆ ที่เขาสูรางกายโดยตัง้ใจหรอืไมไดตัง้ใจก็ตาม (เชน พษิจากผล

ไมที่ติดอยูในฝักที่รับประทาน เป็นตน) รวมไปถึงพิษจากสตริกนินใหเป็นกลาง ซึ่งจากการทดลองของคณะ

แพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาถาหากใชผงจากรากรางจืดผสมกับน้ํายาสตริกนินกอน

ป อนใหหนูทดลอง ปรากฏวาหนูทดลองไมเป็นอะไร แสดงใหเห็นวาผงจากรากรางจืดสามารถชวยดูดซับสารพิษ

ชนิดน้ีไวได (ใบ, ราก)

                11. ชวยในการลดเลกิยาบา ซึ่งงานวจิยัของคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒพบวา

รางจืดมีฤทธิ ์ตอระบบประสาทคลาย ๆกับฤทธิ ์ของสารเสพติดอยางแอมเฟตามีนและโคเคน ซึ่งมีฤทธิ ์ชวยเพิ่ม

การหลัง่ของฮอรโมนโดพามีน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่หลัง่ออกมามากในขณะที่ผูปวยใชสารแอมเฟตามีน ซึ่งจะ

ทําใหผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยสารสกัดจากรางจืดนัน้เกิดความพึงพอใจ เชนเดียวกับการใชสารเสพติด และ

หากนําไปใชในการรักษากับผูปวยก็จะทําใหผูปวยไมตองทุรนทุรายมากนัก ซึ่งก็เป็นอีกหน่ึงแนวทางในการชวย

ลดและเลิกการใชเสพติดได (ใบ,ราก)

                12. รางจืด แกเมา สรรพคุณชวยแกอาการเมาคาง แกพิษจากแอลกอฮอล พิษจากการดื่มเหลาใน
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ปริมาณมากเกินไป โดยคณะเภสัชศาตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการศึกษาวิจัยฤทธิ ์ของรางจืดในการตอ

ตานพิษจากแอลกอฮอลตอตับ และพบวาสารสกัดดวยน้ําของรางจืดนัน้สามารถชวยป องกันการตายของเซลลตับ

ซึ่งเกิดจากพิษของแอลกอฮอลและชวยลดระดับแอลกอฮอลในเลือดได และมหาวิทยาลัยขอนแกนก็ไดมีการ

ศึกษาฤทธิ ์ของรางจืดตออาการขาดเหลา และพบวาสารสกัดจากรางจืดชวยทําใหลดภาวะซึมเศรา ทําให

พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในหนูทดลองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และยังชวยลดการถูกทําลาย

เซลลประสาทของหนูเน่ืองจากการขาดเหลาได แตไมมีผลตอการชวยลดความวิตกกังวล (ใบ, ราก)

                 13. รางจดื เบาหวาน รางจดืชวยลดระดบัน้ําตาลในเลอืด ควบคมุเบาหวานและความดนัได จากงาน

ศึกษาวิจัยของหมอชาวบานจํานวนหน่ึง ไดทําการทดลองในหนูเบาหวานที่ไดรับน้ําตมจากใบรางจืด ไดผลวามัน

สามารถชวยทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ียังพบวาการใหสารสกัดดวย

น้ําของใบรางจืดมีฤทธิ ์ชวยลดน้ําตาลในเลือด และยังชวยทําใหบีตาเซลลของตับออนฟ้ืนฟูขึ้นบางแมจะไมสมบูร

ณ และพบวาสารสกัดจากน้ําของใบรางจืดนัน้มีผลทําใหความดันโลหิตของหนูลดลง และชวยทําใหหลอดเลือด

แดงคลายตัว (การใชสมุนไพรรางจืดในการรักษาโรคเบาหวานและความดันนัน้ ควรรักษารวมไปกับแผนปัจจุบัน

รวมทัง้มีการวัดระดับน้ําตาลและระดับความดันอยางใกลชิด เพราะการศึกษาวิจัยดังกลาวอยูในขัน้ตอนการ

ทดลองกับสัตวเทานัน้ รวมไปถึงตองระวังการเกิดการเสริมฤทธิ ์กันเองของตัวยาดังกลาวดวย)

                  14. รางจดืมีฤทธิ ์ในการตอตานมะเรง็ โดยสารใด ๆ กต็ามที่มีฤทธิ ์กอกลายพนัธุศกัยภาพสงูสามารถ

กอใหเกิดมะเร็งได แตสําหรับขอดีของรางจืดนัน้มีฤทธิ ์ในการตานไมใหสารชนิดดังกลาวออกฤทธิ ์ ซึ่งแตกตาง

จากกวาวเครือ ที่มีฤทธิ ์ในการกระตุนการแบงตัวและสรางนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดง ทําใหเม็ดเลือดแดงมี

ขนาดใหญขึ้น

                  15. สารสกัดน้ําจากใบรางจืดมีฤทธิ ์ในการตานอนุมูลอิสระสูงมาก

                  16. ชวยตอตานและแกอาการอกัเสบตาง ๆ เชน อาการผดผื่นคนั แมลงสตัวกดัตอย เรมิ งสูวดั อีสกุอี

ใส โดยจากการศึกษาพบวารางจืดนัน้มีฤทธิ ์ในการตานการอักเสบสูงกวามังคุด ถึง 2 เทา ! และยังมีความ

ปลอดภัยสูงกวาอีกดวย นอกจากน้ีสารสกัดจากรางจืดในรูปแบบครีมก็สามารถชวยลดอาการอักเสบไดดีเทียบ

เทากับครีมสเตียรอยด (ใบ, ราก)

ประโยชน ของรางจืด

             1. สมนุไพรรางจดื สมนุไพรที่มีความปลอดภยัสงูมากชนิดหน่ึง ซึ่งเราสามารถกนิยอดออน ดอกออนเป็น

ผักได โดยจะใชลวกกิน แกงกิน ก็ทําไดเหมือนกับผักพื้นบานทัว่ ๆ ไป นอกจากน้ียังนิยมกินน้ําหวานจากดอก

รางจืดที่บานไดอีกดวย โดยไมกอใหเกิดอันตรายใด ๆ แตอยางไรก็ตาม การกินรางจืดในปริมาณติดตอกันอยาง

ตอเน่ือง อาจจะตองคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลหิตวิทยาหรือเคมีคลินิกที่อาจเกิดขึ้นตอไปดวย

             2. ชารางจดื ใบรางจดืสามารถนํามาหัน่เป็นฝอย ตากลมใหแหงแลวนํามาชงกบัน้ํารอนดื่มแทนชาได สวน
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-06 23:20:47 หน า 5

รสชาติที่ไดก็ดีไมแพกับใบชาเลยที่เดียว แถมยังมีกลิ่นหอมอีก และยังชวยลางพิษในรางกายไดอีกดวย

             3. ในปัจจบุนัไดมีการนําสมนุไพรรางจดืมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ แคปซลูรางจดืหรอืรางจดืแคปซลู เพื่อ

ความสะดวกและงายตอการใชประโยชน

             4. การปลูกรางจืดนอกจากจะใชประโยชนในดานสมุนไพรแลว ก็ยังนิยมปลูกไวเพื่อชมดอก แลวก็ยัง

สามารถชวยบังแสงแดดทําใหเกิดรมเงาไดอีกดวย (แตอยาลืมวารางจืดเป็นไมเลื้อย เลื้อยแหลก เลื้อยจนรก

เลื้อยแบบไรการควบคุม)

ภาพโดย : 

https://medthai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8

%94/

คําสําคัญ : สมุนไพร

ที่มา : กมลทิพย ประเทศ และคนอื่นๆ. (2543). การสํารวจพรรณไมในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพ

ชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=113&code_db=610010&code_type=01
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