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เรื่อง จอก

รายละเอียด

จอก ชื่อสามัญ Water lettuec

จอก ชื่อวิทยาศาสตร Pistia stratiotes L. จัดอยูในวงศบอน (ARACEAE)

สมุนไพรจอก มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ผักกอก (เชียงใหม), กากอก (ภาคเหนือ), ไตผูเฟ้ีย (จีน-แตจิ๋ว), ตาฝูผิง

(จีนกลาง), จอกใหญ เป็นตน

ลักษณะของตนจอก

       ตนจอก จดัเป็นวชัพชืน้ําขนาดเลก็ หรอืเป็นพรรณไมที่ขึ้นลอยและเจรญิเตบิโตตดิกนัเป็นกลมุลอยอยูบนผวิ

น้ํา มีอายุยืนหลายปี ลําตนทอดขนานไปกับผิวน้ํา ลําตนมีลักษณะอวบน้ํา และมีรากระบบรากแกวและมีรากฝอย

เป็นจํานวนมากออกเป็นกระจุกอยูใตน้ํา สีขาว ลําตนมีความสูงประมาณ 2.5-10 เซนติเมตร ลําตนมีไหล ตนใหม

จะเกิดจากโคนตนและเกิดบนไหล โดยตนจอกเป็นพรรณไมน้ําที่ชอบแสงแดดจัด ชอบน้ําจืด สามารถพบไดตาม

ลําคลอง หนองน้ํา นาขาว และที่มีน้ําขัง ขยายพันธุดวยวิธีการใชเมล็ด หรือแตกไหล และวิธีการแยกตนออน

       ใบจอก ใบเป็นเดี่ยวสีเขียวเรียงสลับ เกิดบริเวณสวนโคนของลําตนเรียงซอนกันเป็นชัน้ ๆ รูปรางของใบมี
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ลักษณะที่ไมแนนอน บางครัง้เป็นรูปรี รูปไขกลับ รูปใบพัด แตโดยมากเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายใบมนหยักลอน

เป็นคลื่น ๆ ฐานใบมนสอบแคบ สวนขอบใบเรียบเป็นสีแดง มีขนขึ้นปกคลุมแผนใบทัง้สองดาน บริเวณฐานใบ

พองออกและมีลักษณะออนนุมคลายกับฟองน้ํา ทําใหสามารถลอยน้ําได ใบมีความยาวและความกวางประมาณ

10-25 เซนติเมตร หลังใบเป็นสีเขียวออน ใบไมมีกานใบ

       ดอกจอก ออกดอกเป็นชออยูตรงกลางตน ตรงโคนใบระหวางกลาง หรือออกตามซอกใบ กานชอดอกสัน้

ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 1.2-1.5 เซนติเมตร ดอกจะมีกาบหอหุมดอกอยูประมาณ 2-3 ใบ เป็นแผนสีเขียวออน

หุมไว ดานในเรียบ สวนดานนอกมีขนละเอียดปกคลุม ดอกมีทัง้ดอกเพศผูและดอกเพศเมียที่แยกกันอยู แตอยู

ในชอเดียวกัน โดยดอกเพศผูจะอยูดานบนดอกสวนดอกเพศเมียจะอยูดานลาง ดอกจอกเป็นดอกที่ไมมีกลีบดอก

และกลีบเลีย้ง ที่โคนดอกเพศผูจะมีรยางคแผนสีเขียวเชื่อมติดอยูเป็นรูปถวย และมีเกสรเพศผูประมาณ 4-8

กาน สวนดอกเพศเมียจะมีรยางคเป็นแผนสีเขียวติดอยูเหนือรังไข

        ผลจอก ผลมีลักษณะเป็นแผนบาง ๆ หรือเป็นผลเป็นชนิดแบคเดท (Bacdate) มีกาบหรือใบประดับสีเขียว

ออนติดอยู ภายในผลจะมีเมล็ดอยูประมาณ 2-3 เมล็ด บางวามีจํานวนมาก เมล็ดเป็นสีน้ําตาลออน มีลักษณะ

กลมยาว เปลือกเมล็ดจะมีรอยยน

สรรพคุณของจอก

1. ใบมีรสขม เผ็ด และฝาดเล็กน อย ใชเป็นยาเย็น ออกฤทธิ ์ตอปอดและกระเพาะปัสสาวะ ใชเป็นยาฟอกเลือดให

เย็นได (ใบ)

2. ชวยขับความชื้นในรางกาย (ใบ)

3. ชวยขับพิษไข (ใบ)

4. ชวยขับเหงื่อ (ใบ)

5. ชวยขับเสมหะ (ไมระบุสวนที่ใช)

6. ชวยแกหืด (ไมระบุสวนที่ใช)

7. ใชเป็นยาขับลม (ใบ)

8. ชวยแกอาการบิด (ไมระบุสวนที่ใช)

9. รากใชเป็นยาระบาย (ราก)

10. ใบสดใชตมผสมกับน้ําตาลทราย (ใชอยางละ 120 กรัมตอน้ํา 3 ถวย) แลวตมใหขนจนเหลือถวยเดียว ใชรับ

ประทานใหได 3 ครัง้ เพื่อเป็นยาแกทองมาน หรืออาการบวมน้ํา หรือจะใชใบแหงประมาณ 15-20 กรัม นํามาตม

กับน้ํากินเป็นยาก็ไดเชนกัน (ใบ)

11. ใชเป็นยาขับปัสสาวะ ปัสสาวะไมคลอง ดวยการใชใบแหงประมาณ 15-20 กรัม นํามาตมกับน้ํากินเป็นยา (ใบ
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) บางระบุวารากเป็นยาขับปัสสาวะ (ราก)

12. ชวยรักษาโรคโกโนเรีย (โรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือโรคหนองในแท) (ไมไดระบุสวนที่ใช แตเขาใจวา

เป็นสวนของใบ)

13. ใบใชเป็นแกโรคผิวหนัง แกผดผื่นคัน และฝีหนองภายนอก (ใบ)

14. ใบใชเป็นยาแกหัด แกผื่นคัน มีน้ําเหลืองได ดวยการใชใบสดประมาณ 100 กรัม นํามาตากใหแหงหรือผิงไฟ

ใหแหง แลวบดเป็นผงผสมกับน้ําผึ้งทําเป็นยาเม็ด ทยอยกินใหหมดภายใน 1 วัน หรือจะใชใบแหงตมกับน้ํา

นํามาอบผิว แลวใชน้ํายาที่ตมไดมาลางบริเวณที่เป็นซํ้าอีกครัง้หน่ึง (ใบ)

15. ใบสดใชผสมกับน้ําตาลกรวดดํา อุนใหรอน ใชเป็นยาพอกบริเวณที่ไดรับการกระทบกระเทือน หรือมีอาการ

ฟกชํ้าดําเขียว จะชวยแกอาการบอบชํ้าได หรือจะใชใบสดนํามาตําใชเป็นยาพอกก็ไดเชนกัน (ใบ)

16. นอกจากน้ียังมีขอมูลอื่นที่ระบุวา จอกชวยแกวัณโรค แกอาการไอ แกริดสีดวงทวาร แกไฟลามทุง ผื่นแดง

คัน อาการบวมไมทราบสาเหตุ คัน้ใบผสมกับน้ํามันมะพราวใชแกโรคเรื้อน (แตขอมูลดังกลาวไมมีแหลงที่มาที่ชัด

เจน และไมไดระบุสวนที่ใชและวิธีใชแตอยางใด)

วิธีใชสมุนไพรจอก

1. ใชภายใน ใหใชตนแหงประมาณ 10-15 กรัม ใชตมกับน้ํารับประทาน หรือจะใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ ในตํารับยา

ก็ได โดยใบสดที่นํามาใชทํายาควรเลือกใบที่เจริญเติบโตเต็มที่แลว และควรเก็บใบในหน ารอนถึงจะดี แลวนํามา

ลางใหสะอาด ตัดรากออกทัง้หมด นํามาตากใหแหง ซึ่งจะไดใบแหงที่มีรสเค็ม ฉุน และเย็น

2. ใชเป็นยาภายนอก ใหนําใบสดมาตําแลวพอกตามความตองการ

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของตนจอก

       ใบของตนจอกสดจะมีวิตามินเอ วิตามินบี และวิตามินซีมาก มีคารโบไฮเดรต 2.6%, เสนใย 0.9%, โปรตีน

1.4%, ไขมัน 0.3%, ความชื้น 92.9%, ธาตุแคลเซียม 0.20%, ธาตุฟอสฟอรัส 0.06%

ประโยชน ของจอก

        นอกจากจะใชเป็นพชืสมนุไพรแลว ชาวจีน อนิเดยี และแอฟรกิายงันํามาใชเป็นอาหารเพื่อรบัประทานในยาม

ขาดแคลนอีกดวย โดยชาวจีนจะใชตนออนนํามาปรุงเป็นอาหาร (ตอนแรกจะไมรูรส แตตอมาจะมีรสแสบรอน)

        ตนออนใชเป็นอาหารสําหรับเลีย้งสัตว เชน หมู เป็ด ปลา เป็นตน

        ตนจอกสามารถนํามาใชทําเป็นป ุยหมักได

        ตนนํามาใชปลูกประดับในอางเลีย้งปลา เพื่อเป็นที่หลบบังใหกับปลาขนาดเล็กและลูกปลาได
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ขอควรระวังในใชสมุนไพรจอก

        ตนจอกเป็นพรรณไมที่สามารถดดูสารที่มีพษิไดดีมาก จงึควรตรวจสอบแหลงน้ํากอนวามีพษิหรอืไม หากตน

จอกขึ้นอยูตามทองน้ําที่เป็นพิษ หรือหากตนมีรสขม ก็ไมควรนํามารับประทานเป็นอันขาด

        รากของตนจอกมีพิษเล็กน อย กอนนํามาใชตองตัดรากออกใหหมดเสียกอน และใบที่นํามาตมควรลางให

สะอาดกอนการนํามาใชดวย

        สตรีมีครรภไมควรรับประทาน

คําสําคัญ : จอก

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1591&code_db=610010&code_type=01
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