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เรื่อง จุกโรหินี

รายละเอียด

จุกโรหินี ชื่อวิทยาศาสตร Dischidia major (Vahl) Merr. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Dischidia rafflesiana Wall.)

จัดอยูในวงศตีนเป็ด (APOCYNACEAE) และอยูในวงศยอยนมตําเลีย (ASCLEPIADOIDEAE หรือ

 ASCLEPIADACEAE)

สมุนไพรจุกโรหินี มีชื่อทองถิ่นอื่นๆ วา ขาวฟ าง (คนเมือง), บวบลม (นครราชสีมา, อุบลราชธานี), พุง

ปลา (จนัทบรุี, ตราด), กลวยมุสงั (พงังา), จุรูหนีิ (ชมุพร), กลวยไม (ภาคเหนือ), โกฐพงุปลา จกุโรหนีิ พงุปลา

ชอน (ภาคกลาง), เถาพุงปลา (ระยอง, ภาคตะวันออก), โกฎฐพุงปลา (ไทย), นมตําไร (เขมร) เป็นตน

ลักษณะของจุกโรหินี

        ตนจกุโรหนีิ จดัเป็นไมลมลกุที่มีลาํตนเลื้อยทอดไปตามตนไม เถากลมสีเขยีว ตามขอเถามีรากงอกออก มี

ไวสําหรับใชยึดเกาะ ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด สามารถพบไดตามปาดงดิบทัว่ไป ปาชายเลน ปาแพะ และ

ปาเบญจพรรณ
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        ใบจกุโรหนีิ ใบเป็นใบเดีย่ว ออกตรงขามกนัเป็นคู ๆ หรอืออกเป็นใบเดีย่ว ใบมี 2 แบบ ลกัษณะแตกตางกนั

มาก ซึ่งจะอยูบนตนเดียวกัน คือ แบบแรกมีลักษณะรูปรางคลายถุงปากแคบ แบนเป็นเหลี่ยม ๆ ผิวดานนอก

เกลีย้งเป็นสีเขียวหรือสีเหลือง สวนดานในเป็นสีมวง มีขนาดกวางประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ

5-12 เซนติเมตร สวนแบบที่สองเป็นแบบใบธรรมดา ลักษณะของใบเป็นรูปคอนขางกลม ปลายใบมน มีติ่งแหลม

สัน้ ๆ เน้ือใบหนาและอวบน้ํา ใบมีขนาดยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร

         ดอกจกุโรหนีิ ออกดอกเป็นชอสัน้ ๆ ขนาดเลก็ ชอละประมาณ 6-8 ดอก โดยจะออกตามงามใบตรงขามกบั

ใบ ดอกเป็นดอกขนาดเล็ก มีกลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสัน้ ๆ และปองเบีย้วไปอีกขาง

หน่ึง สวนตรงปลายเป็นรูปกรวย ที่ปลายปากดอกแตมไปดวยสีมวงและมีขนอยูดานนอก สวนกลีบเลีย้งดอกหรือ

กลีบรองดอกมี 5 กลีบ ลักษณะของกลีบเลีย้งเป็นรูปรีหรือรูปไข ตามขอบกลีบดอกจะมีขน กลีบดอกกลมและ

ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร โคนดอกเชื่อมติดกันเล็กน อย

         ผลจกุโรหนีิ ออกผลเป็นฝัก ฝักเป็นสีเหลอืงแกมสีสม ผวิของฝักมีลกัษณะขรขุระ ฝักมีความยาวประมาณ

5-7.5 เซนติเมตร

สรรพคุณของจุกโรหินี

1. ผลนํามาตมกับน้ําดื่ม จะชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได (ผล)

2. ชวยแกอาการออนเพลีย ชวยบํารุงกําลัง (ราก)

3. รากใชเป็นยาแกไขเพื่อโลหิต แกลมปลายไข (ราก)

4. ชวยแกอาการรอนในกระหายน้ํา ชวยลดความรอนในรางกาย (ราก)

5. รากจุกโรหินีนํามาเคีย้วกับพลูจะชวยแกอาการไอ (ราก)

6. ชวยแกหอบหืด (ราก)

7. ชวยแกอาการอาเจียน (ใบ, ราก)

8. ชวยแกเสมหะผิดปกติ เสมหะพิการ (ใบ, ราก)

9. ผลนํามาดึงไสออก ใสน้ํา นําไปเผาไฟใหอุน ใชเป็นยาหยอดหู หรือจะนําผลมาเผาไฟเอาน้ําใชหยอดหูน้ําหนวก

(ผล)

10. ผลนํามาผสมกับมดแดงฮาง ใชตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกลมพันไส (ผล)

11. เถานํามาตมกับน้ําดื่มจะชวยขับลม แกอาการทองอืด ทองเฟ อได (เถา)

12. ผลนํามาผสมกับฝอยลม ใชตมกับน้ําดื่มเป็นยาขับลมในกระเพาะอาหาร หรือจะนําผลมาเผาไฟเอาน้ํา ใชขับ

ลม (ผล)

13. ทัง้ตนมีรสฝาดและสุขุม ใชตมดื่มเป็นยาแกอาการปวดทองอันเน่ืองมาจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบ (ทัง้ตน
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)

14. ใบหรือรากใชเป็นยาแกอาการทองเดิน ทองรวง ทองเสีย (ใบ, ราก)

15. ชวยแกบิด แกปวดเบง มูกเลือด (ใบ, ราก)

16. ทัง้ตนใชเขายาแกโรคตับพิการ (ทัง้ตน)

17. ใบที่เปลี่ยนรูป เอาขาวมายัดใสแลวนําไปเผาไฟจนขาวสุก แลวขาวจะกลายเป็นสีมวง นํามารับประทานเพื่อ

ชวยป องกันอาการเจ็บมามในขณะออกกําลังกายได (ใบ)

18. ใบมีรสฝาด ใชภายนอกเป็นยาฝาดสมาน สมานแผล หรือจะใชรากปรุงเป็นยาฝาดสมาน หรือใชภายนอก

นํามาทาแผลเพื่อเป็นยาสมานแผลก็ไดเชนกัน (ใบ, ราก)

ประโยชน ของจุกโรหินี

1. ใบออนใชรับประทานได โดยใชรับประทานรวมกับขนมจีน

2. ผลนํามาผสมกับขาวเย็นเหนือ ใชเลิกบุหรี่

คําสําคัญ : จุกโรหินี

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-26

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1598&code_db=610010&code_type=01
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