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เรื่อง กระทุงหมาบา

รายละเอียด

กระทุงหมาบา ชื่อวิทยาศาสตร Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f. จัดอยูในวงศตีนเป็ด

(APOCYNACEAE) และอยูในวงศยอยนมตําเลีย (ASCLEPIADOIDEAE - ASCLEPIADACEAE)

สมุนไพรกระทุงหมาบา มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ผักฮวนหมู (เชียงใหม), เครือเขาคลอน (อุบลราชธานี), ผักงวน

หมู ตนงวนหมู หัวเขาคอน (รอยเอ็ด), มวนหูกวาง (เพชรบุรี), เครือเขาหมู ผักฮวนหมู ฮวนหมู (ภาคเหนือ),

กระทุงหมาบา คันชุนสุนัขบา (ภาคกลาง), เถาคัน (ภาคใต), มุงหมู, ฮวน, ผักมวน, ผักโงน, ผักงวน, ผักงวนหมู

เป็นตน

ลักษณะของกระทุงหมาบา

         ตนกระทงุหมาบา จดัเป็นพรรณไมเลื้อยเน้ือแขง็ ยาวไดถงึ 10 เมตร เถาจะพาดพนัตามตนไมใหญ ลาํตน

มีลักษณะเป็นเถากลม เปลือกเถาออนเป็นสีเขียว สวนเถาแกเป็นสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลออน ตามผิวกิ่ง

ตะป ุมตะป่ําและมีชองอากาศ ขยายพันธุดวยวิธีการปักชํา เจริญเติบโตไดดีในดินรวน ระบายน้ําดี ชอบที่ชื้น ทน
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แลงไดดี มีเขตการกระจายพันธุในอินเดียจนถึงจีนตอนใต ไตหวัน ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส ใน

ประเทศไทยพบขึ้นตามบริเวณปาดิบ ปาราบ หรือบริเวณชายปาทัว่ทุกภาคของประเทศ

         ใบกระทงุหมาบา ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีงตรงขาม ลกัษณะของใบเป็นรปูไขหรอืเกอืบกลม ปลายใบแหลม

หรือยาวรี โคนใบมนหรือเวาหรือป าน ใบมีขนาดกวางประมาณ 5-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7.5-15 เซนติ

เมตร แผนใบคอนขางหนา หลังใบเป็นสีเขียวเขม สวนทองใบมีสีเขียวออนกวา กานใบยาวประมาณ 4 เซนติเม

ตร

          ดอกกระทงุหมาบา ออกดอกเป็นชอแบบชอกระจกุ โดยจะออกบรเิวณซอกใบหรอืระหวางกานใบ ลกัษณะ

ของดอกเป็นดอกที่มีขนาดเล็ก มีกลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกอยางละ 5 กลีบ กลีบดอกเป็นสีเขียวออน บิด

เวียนกัน ยาวไดประมาณ 2 มิลลิเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นทอ สวนปลายกลีบแยกออกเป็นแฉกรูปสาม

เหลี่ยม เสาเกสร 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกวางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร

          ผลกระทุงหมาบา ผลมีลกัษณะเป็นฝัก ออกเป็นคูตรงขามกนั ฝักมีขนาดกวางประมาณ 1.6-3 เซนติเมตร

และยาวประมาณ 7.5-10 เซนติเมตร โคนฝักปองแลวคอย ๆ เรียวไปหาปลาย มีครีบตามยาว ผิวฝักมีขนสี

น้ําตาลออนนุมคลายกํามะหยี่ ขางในฝักมีเมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไขหรือรูปรีกวาง โคงเวา มีขนาดยาว

ประมาณ 1.2 เซนติเมตร เมล็ดเป็นสีน้ําตาลอมเหลือง ผิวเรียบเป็นมันวาว ขอบบางเป็นครีบ มีพูขนสีขาวเป็นมัน

เหมือนเสนไหม

สรรพคุณของกระทุงหมาบา

1. สวนที่กินไดของผักชนิดน้ีมีรสขมอมหวานมัน มีสรรพคุณชวยบรรเทาความรอนในรางกายและชวยเจริญอา

หาร (สวนที่กินได)

2. รากและเถามีสรรพคุณชวยทําใหนอนหลับ (ราก, เถา)[1],[4]

3. เถาใชเป็นยาแกโรคตา (เถา)[1]

4. ใชเป็นยาแกหวัด ทําใหจาม (เถา)[1]บางใชรากนํามาตัดเสียบเขาไปในจมูกเพื่อทําใหเกิดการจาม (ราก)

5. รากใชเป็นยาขับพิษรอน กระทุงพิษ พิษฝี แกไขพิษ พิษไขหัว ไขกาฬ ใหซานออกมาจากภายใน ชวยดับความ

รอน แกพิษน้ําดีกําเริบ (ราก)

6. เถามีรสเมาเบื่อเอียดติดขม มีสรรพคุณเป็นยาดับพิษรอนถอนพิษไข ใชกระทุงพิษไขหัว ไขกาฬ ดับพิษฝี แก

พิษดีกําเริบ ละเมอเพอกลุม เซื่องซึม ปวดศีรษะ น้ําตาตกหนัก

     แสบรอนหน าตา (เถา)

7. รากมีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะ ถาใชมากเกินไปจะมีสรรพคุณทําใหอาเจียน สวนลําตนออนก็มีสรรพคุณทําให

อาเจียนเชนกัน (ราก, ลําตนออน)
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8. เถาเป็นยาเย็น ใชเป็นยาขับปัสสาวะ (เถา)

9. ใชเป็นยาแกปัสสาวะพิการ (ราก)

10. ใบมีรสเมาเบื่อเอียนติดขม ใชเป็นยาแกแผลที่ถูกน้ํารอนลวก แกบวม แกฝี แกฝีภายใน แกพิษตาง ๆ การใช

ภายนอกใหนําใบสดมาตําใหละเอียดแลวใชทาบริเวณที่เป็น

       แผลหรือใชพอกฝีและบริเวณที่อักเสบ (ใบ)

11. เถาใชเป็นยาแกพิษงูกัด (เถา)

12. ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะใชเป็นยาลดไข ทําใหอาเจียน ใชในการรักษาอาการอาเจียนออกมาเป็นเลือดสด

(Hematemesis), เจ็บคอ, อาการฝีหนองติดเชื้อ

      (Carbuncles), กลาก, โรคหอบหืดและเป็นยาแกพิษสําหรับยาพิษ (เน่ืองจากทําใหอาเจียนได แตใชรากเทา

นัน้)

ประโยชน ของกระทุงหมาบา

1. ใบ ดอก และฝักออน นํามาตมแลวใชเป็นอาหารได โดยจะมีรสขมเล็กน อย ชาวเหนือและชาวอีสานจะนิยมรับ

ประทานใบออน ยอด และดอกสด โดยนํามาใชในการประกอบ

     อาหาร เชน แกงกับปลาแหง หรือแกงกับผักชนิดอื่น ใชเป็นผักจิม้กับน้ําพริกหรือใสสมตํา ผักชนิดน้ีในหน า

แลงจะมีรสอรอยกวาหน าฝน เพราะหน าแลงจะมีรสขมออกหวาน

     สวนหน าฝนจะมีรสขมมาก โดยคุณคาทางโภชนาการตอ 100 กรัมนัน้ ผักชนิดน้ีจะใหพลังงาน 56 แคลอรี,

โปรตีน 5.2 กรัม, ไขมัน 2.3 กรัม, คารโบไฮเดรต 6.9 กรัม, เถา

     1.7 กรัม, แคลเซียม 104 มิลลิเมตร, ฟอสฟอรัส 90 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 1.8 มิลลิกรัม, วิตามินเอ 266

หนวยสากล, วิตามินบี 1 0.14 มิลลิกรัม, วิตามินบี 2 0.24 มิลลิกรัม,

     วิตามินบี 3 1.0 มิลลิกรัม, วิตามินซี 351 มิลลิกรัม

2. ผลใชเป็นยารักษาโรคของสัตว

คําสําคัญ : กระทุงหมาบา

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-01

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1618&code_db=610010&code_type=01
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