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เรื่อง ผักขวง

รายละเอียด

ผักขวง ชื่อวิทยาศาสตร Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. จัดอยูในวงศสะเดาดิน (MOLLUGINACEAE)

สมุนไพรผักขวง มีชื่อทองถิ่นอื่นๆ วา ผักขี้ขวง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), สะเดาดิน ผักขวง (ภาค

กลาง), ขี้กวง, สวนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เรียกสมุนไพรชนิดน้ีวา "ขวง" เป็นตน

ลักษณะของผักขวง

        ตนผักขวง จัดเป็นพรรณไมลมลุกที่มีลําตนเตีย้หรือทอดเลื้อยแตกแขนงแผราบไปกับพื้นดิน แตกกิ่งกาน

สาขาแผกระจายออกไปรอบ ๆ ตน ขยายพันธุโดยใชเมล็ด เป็นพรรณไมกลางแจงที่ชอบแสงแดดจา เจริญเติบโต

ไดในดินทุกชนิด ทนแลงไดดี พบไดทัว่ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ โดยมักขึ้นไดในบริเวณที่

ชื้นแฉะ ตามไรนา และตามสนามหญาทัว่ไป

        ใบผักขวง ใบเป็นใบเดี่ยว ใบมีขนาดเล็ก แตกใบออกตามขอตน ซึ่งในแตละขอจะมีใบอยูประมาณ 4-5 ใบ

ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรี ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบ สวนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกวางประมาณ 0.3-0.
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5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร แผนใบเป็นสีเขียว กานใบสัน้ 

        ดอกผกัขวง ออกเป็นดอกเดีย่วรวมกนัอยูตามขอของลาํตนใกล ๆ กบัใบ ในขอหน่ึงจะมดีอกประมาณ 4-6

ดอก ดอกเป็นสีขาวอมเขียว มีกลีบดอก 5 กลีบ แตละกลีบมีขนาดยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร สวนกานดอก

ยาวกวากลีบดอก โดยจะมีความยาวประมาณ 0.6-1.2 เซนติเมตร

        ผลผักขวง ลักษณะของผลเป็นรูปยาวรี มีขนาดยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร เมื่อผลแกจะแตกออกเป็น 3

แฉก ทําใหเห็นเมล็ดที่อยูภายในผลไดชัดเจน เมล็ดมีจํานวนมาก สีน้ําตาลแดง มีขนาดเทากับเม็ดทราย 

สรรพคุณของผักขวง

1. ในประเทศอินเดียจะใชผักขวงเป็นยาบํารุงธาตุ (ทัง้ตน)

2. ตนสดนํามาตําผสมกับขิงใชเป็นยาสุมกระหมอมเด็ก จะชวยแกอาการปวดศีรษะ แกหวัดคัดจมูก (ทัง้ตน)

3. ผักขวงทัง้ตนมีรสขมเย็น ใชปรุงเป็นยาแกไข แกไขทัง้ปวง (ทัง้ตน)

4. ทัง้ตนใชเป็นยาแกหวัด แกไอ (ทัง้ตน)

5. ใชเป็นยาแกรอนในกระหายน้ํา ระงับความรอน (ทัง้ตน)

6. ทัง้ตนใชผสมกับน้ํามันละหุง แลวนําไปอุนใชเป็นยาหยอดหูแกอาการปวดหู (ทัง้ตน)

7. ในประเทศอินเดียจะใชผักขวงทัง้ตนปรุงเป็นยาระบาย (ทัง้ตน)

8. ผักขวงมีสรรพคุณชวยบํารุงน้ําดี (ทัง้ตน)

9. ทัง้ตนใชเป็นยาแกคัน เป็นยาทาแกโรคผิวหนัง หรือเป็นยาฆาเชื้อ (ทัง้ตน)

10. ใชเป็นยาทาแกอาการฟกชํ้าบวมอักเสบ (ทัง้ตน)

11. ผักขวงจัดอยูในพระคัมภีรธาตุวิวรณ ซึ่งเป็นตํารับยาแกไขเพื่อดี (ไขที่เกิดจากดีพิการ มีอาการปวดศีรษะ ไข

สูง) อันประกอบไปดวยตัวยา 7 สิ่ง ไดแก ผักขวง, เครือเขาดวย, รากขี้กา,

      รากขัดมอน, ตนผีเสื้อ, หญาเกล็ดหอย และน้ําผึ้ง

12. ในพระคัมภีรโรคนิทาน มีตํารับยาที่เขาดวยผักขวง 1 ตํารับ คือ ยาสุมกระหมอมในชวงฤดูฝน (แกอาการ

ปวดศีรษะและจมูกตึง) ระบุใหใชผักขวง, ใบหญาน้ําดับไฟ, ใบหางนกยูง, ฆอง

      สามยาน, เทยีนดาํ, ไพล, หวัหอม, ดอกพกิลุ และดนิประสวิขาว นํามาบดสมุกระหมอมแกปวดศรีษะและจมกู

ตึง

13. สวนในพระคัมภีรปฐมจินดาร ซึ่งเป็นตําราวาดวยการปฏิสนธิของทารกในครรภ การคลอด และโรคเด็กตางๆ

ก็มีกลาวถึงตํารับยาที่เขาดวยใบผักขวงและรากผักขวงอีก 7 ตํารับดวยกัน

      อันไดแก

         - ยาแกเตโชธาตุพิการ(เป็นอาการของธาตุไฟทัง้ 4 พิการ คือ ปรินามัคคี (รอนอกรอนใจ ไอ ทองขึ้น บวม
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ตามมือตามเทา เกิดมองครอ), ปริทัยมัคคี (มือเทาเย็น รอนใน เย็นนอก ชีพจรเตนผิดจังหวะ), ชรัคคี (หนักหัว

ตาฟาง หูตึง จมูกไมไดกลิ่น ลิน้ไมรูรส ชาตามเน้ือตามตัว), สันตัปปัคคี (เย็นในอก กินอาหารไมได อาหารจุกใน

ทอง เกิดลม 6 จําพวก พัดป่ันปวนภายใน หายใจขัด หรือถึงกับเป็นลมสลบไป)) ทานใหเอารากผักขวง, รากชา

พลู, รากเจตมูลเพลิง, รากมะแวงทัง้สอง, กานสะเดา และบอระเพ็ด อยางละเทากัน นํามาตมเคี่ยว 3 สวน เอา 1

สวน ใชกินเป็นยา ถาไมหายใหเพิ่มยาเขาไปอีก 8 สิ่ง ไดแก โกฐเขมา, ไครตน, ผักแพวแดง, ผลมะขามป อม,

วานเปราะ, รากสวาด, หญารังกา และอบเชยเทศ อยางละเทากัน นํามาบรรจบเขากับยาเดิมเป็นขนานเดียวกัน

แลวนํามาตมเคี่ยว 3 สวน เอา 1 สวน ใชเป็นยาแกธาตุไฟพิการ

        - ยาแกมูกเลือดตานโจร(ตานขโมยหรือตานซาง เป็นอาการของเด็กอายุ 5-13 ขวบ ที่เกิดจากพยาธิตาง ๆ

ทําใหเด็กมีอาการซูบซีด ผอมแหงแรงน อย พุงโรกนปอด หัวโต นอนผวา ตกใจงาย ขี้ออน) ทานใหเอาใบผักขวง,

ใบเทียน, ใบทับทิม และขมิน้ออย อยางละเทากัน นํามาบดทําเป็นแทงละลายกับน้ําเปลือกแคตมดื่ม

        - ยาแดงแกลงทองทานใหเอาใบผกัขวง, ใบระงบั, กรกัขี, จนัทนทัง้สอง, ผลจนัทน, ดอกจนัทน, ผลเบญกา

นี, เนระพูสี, สน, สัก, สังกรณี, วานกีบแรด, วานรอนทอง, ฤาษีประสมแลว และสีเสียดทัง้สอง อยางละเทากัน

นํามาบดใหเป็นผง ใชเหลาเป็นกระสายทําแทง ใชกินกับน้ําเปลือกแคแดง แกอาการลงทอง

        - ยาแกทรางสกอเจาเรือนและทรางกระตัง(เป็นทรางจร) ทานใหเอาใบผักขวง, ใบการอน, ใบชุมเห็ดเทศ,

ใบฝ ายเทศ, ใบเพกา, ใบฟักขาว, ใบน้ําเตา, ใบมะระ, ใบระงับพิษ และขมิน้ออย อยางละเทากัน นํามาบดป้ันเป็น

แทงไวละลายน้ําซาวขาว ใชเป็นยาชโลมแกพิษตาง ๆ ที่เกิดทรางสกอและทรางกระตัง (ทรางสะกอ เป็นซาง

ประจําวันพุธ ที่เกิดขึ้นตัง้แตทารกอยูในครรภมารดาแลวเป็นตอเน่ืองจนอายุไดขวบเศษ มีอาการที่เกิดตอเน่ือง

สลับซับซอน สวนทรางกระตัง เป็นซางที่เกิดขึ้นหลังคลอด เกิดเขมาเมื่อมีอายุได 1 เดือน จากนัน้แมซาง 3 ยอด

จึงจะทยอยขึ้นพรอมบริวาร และมีอาการอยางอื่นทัง้ขางในและขางนอกเรื่อยมาจนถึงอายุ 11 เดือน ซึ่งจะเกิด

อาการตกมูกเลือด ลงทอง)

        - ยาประจําทองกุมารอายุ 2 เดือน(นับแตวันคลอด) ทานใหเอาใบผักขวง, ใบสะเดา, ใบขอบชะนางแดง, ใบ

คนทีสอ, และบอระเพ็ด นํามาบดละลายกับน้ํารอนกินเป็นยาประจําทองกันสํารอกใน 2 เดือน (แตอายุของทารก

เพิ่มขึ้น ตัวยาจะเปลี่ยนไปดวย)

        - ยาจันทรรัศมีเป็นตํารับยาที่นํามาบดทําแทงกินตามกําลังของทารก เพื่อแกหืด แกปวง แกคลัง่ แกลมบา

หมู แกตัวพยาธิ แกอาการฟกบวม และแกตามเสมหะ ทานใหเอาใบผักขวง, ใบขีก้าแดง, ใบผักบุงขัน, ใบพุทรา,

ใบมะกรูด, ใบมะนาว, ใบมะงัว่, ใบมะยมตัวผู, ใบประคําไก, ใบสมซา, กุมทัง้สอง, กระชาย, กระทือ, กระเทียม,

ขา, ขมิน้ออย, ตรีกะฏุก, จันทนทัง้สอง, ไพล, หอมแดง, เมล็ดพรรณผักกาด, วานกีบแรด, และวานรอนทอง

อยางละเทากัน และเอาพริกไทยเทาทัง้หลาย นํายาทัง้หมดมาบดใหเป็นจุณแลวทําเป็นแทงไวใหกุมารกินกับ

น้ํากระสายตาง ๆ ตามแตโรคที่รักษา กลาวคือ ละลายน้ําสมซา (แกสันนิบาต), ละลายน้ําขิง (แกปวง), ละลาย
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น้ําดอกไม (แกคลัง่), ใหแซกดีงูเหลือม (แกตานเสมหะและแกตัวพยาธิ), ละลายน้ําเหลา (เป็นยาทาแกอาการฟก

บวม)

        - ยาน้ําดบัไฟซึ่งเป็นตาํรบัยาชโลมดบัพษิทางผวิกาย ทานใหเอาผกัขวง, ใบโคกกะออม, ใบน้ําเตา, ใบสะเดา,

ใบตําลึงตัวผู, ใบสมี, ใบมะลิ, ใบมะมวงกะลอน และขมิน้ออย นํามาบดทําเป็นแทงไวละลายน้ํามะลิสด ใชเป็นยา

ชโลมดับพิษไดดีนัก

ประโยชน ของผักขวง

1. ผักขวงเป็นผักที่มีรสขมคลายสะเดา บางแหงจึงเรียกผักชนิดน้ีวา "สะเดาดิน" โดยชาวบานตามชนบทจะใช

ผักขวงเป็นผักสดจิม้กับน้ําพริกและรับประทานรวมกับลาบ บางนํามาลวกจิม้กับ

    น้ําพริกหรือนํามาแกงรวมกับผักอื่น ๆ แกงแค แกงเมือง หรือแกงกับปลาทูน่ึงรับประทาน

2. คุณคาทางโภชนาการของผักขวง 100 กรัม จะประกอบไปดวยพลังงาน 30 กิโลแคลอรี, น้ํา 3%, โปรตีน 3.2

กรัม, ไขมัน 0.4 กรัม, คารโบไฮเดรต 3.4 กรัม, ใยอาหาร 1.1 กรัม, เถา 1.7

    กรัม, แคลเซียม 94 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 1.8 มิลลิกรัม, ฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม, วิตามินบี 1 0.03 มิลลิกรัม,

วิตามินบี 2 0.45 มิลลิกรัม, วิตามินบี 3 2.7 มิลลิกรัม, วิตามินซี 19 มิลลิกรัม

คําสําคัญ : ผักขวง

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1604&code_db=610010&code_type=01
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