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1. ชื่อสมุนไพร โดไมรูลม (DO MAI RU LOM)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Elephantopus scaber L.    ชื่อวงศ Asteraceae (Compositae) 
3. ชื่ออื่น  ขี้ไฟนกคุม (เลย), หญาไกนกคุม หญาปราบ หญาไฟนกคุม หญาสามสิบสองหาบ หนาดผา (เหนือ), 
    หนาดมีแคลน (สุราษฎรธานี), Prickly leaved elephant’s foot
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุก สูง 10-80 เซนติเมตร ลำตนแข็ง ตั้งตรง มีขนยาวเอนราบ 
  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบที่โคนตนเรียงถี่คลายกระจุกรอบใกลผิวดิน แผนใบรูปไขกลับแกมรูปขอบขนาน กวาง 1-6
เซนติเมตร ยาว 5-35 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบจักฟนเลื่อยหรือเรียบ มีขนยาวประปรายทั้งสองดานหรือดานบน
คอนขางเกล้ียง ใบที่อยูเหนือโคนตนขึ้นไปจะมีขนาดเล็กลงเปนลำดับ 
  ดอก ชอดอกแบบชอกระจุกแนนแยกแขนง ชอยาวไดถึง 30 เซนติเมตร ชอกระจุกแนน มีเฉพาะดอกยอยกลาง (disc floret) 
แตละชอกระจุกแนนมีใบประดับ 3-4 ใบ รูปไขกวาง ปลายแหลม และมีวงร้ิวประดับรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม ประมาณ 
8 อัน เรียงเปนวง 2 วง ดอกสมบูรณเพศ ไมมีกานดอก กลีบเลี้ยงเปนขนหรือแพปพัส กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเปนหลอด สีขาว 
ปลายแยกเปน 5 แฉก รูปใบหอกแคบ สีมวงหรือสีมวงแกมแดง เกสรเพศผู 5 อัน ติดในหลอดกลีบดอก รังไขใตวงกลีบ มี 1 ชอง 
มีออวุล 1 เม็ด กานยอดเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรเพศเมียมี 2 พู  
  ผล แบบผลแหงเมล็ดลอน รูปทรงกระบอกแคบ ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร มีสันตามยาว 10 สัน มีขนนุม และมีรยางค
คลายขนแข็ง สีขาว ยาว 4-6 มิลลิเมตร 
  เมล็ด เล็ก รูปทรงรีแกมรูปไข 
5. สวนที่ใชทำยา
  ตนแหง ใชไดทั้งตนที่สมบูรณและชิ้นสวนของตนและราก 

โดไมรูลม 



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขขกระทรวงสาธารณสุข

118

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา โดไมรูลมมีรสกรอยจืด ขับปสสาวะและกระตุนกำหนัด ใบตมน้ำกินเปนยาขับพยาธิไสเดือน  
ใบบดกับพริกไทยแกอาเจียนและแกปวดฟน  ทั้งตนมีรสกรอยขื่น บำรุงความกำหนัด เปนยาขับปสสาวะ ขับน้ำเหลืองเสีย 
แกไข แกบิด แกดีซาน แกไอ บำรุงหัวใจ แกวัณโรค แกเหน็บชา และแกกามโรคในสตรี 
7. รายงาน¬การวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวาสารสกัดแอลกอฮอลของโดไมร ู ล มมีฤทธิ ์ย ับยั ้งเชื ้อแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus ตานมะเร็ง ปกปองตับ ตานการอักเสบในหนูทดลอง และลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของหนู
ที่ถูกเหนี่ยวนำใหเกิดเบาหวานดวยสเตรปโทโซโทซิน (streptozotocin) นอกจากนี้ ยังพบวาโดไมรูลมสามารถเพิ่มกำหนัด
ในหนูทดลองเพศผู 
8. สารสำคัญ
  โดไมรูลมมีองคประกอบทางเคมีที่สำคัญเปนสารในกลุมเซสควิเทอรพีนแลคโทน (sesquiterpene lactones) 
หลายชนิด เชน สคารเบอรโทพิน (scarbertopin) ไอโซสคารเบอรโทพิน (isoscabertopin) ดีออกซีอิลิแฟนโทพิน 
(deoxyelephantopin) สารในกลุมเซสควิเทอรพีนไกลโคไซด (sesquiterpeneglycosides) เชน ครีพิไซด อี (crepiside E) 
สารในกลุมไทรเทอรพีน (triterpenes) เชน แอลฟา เคอรคิวมีน (alpha-curcumene) บีตา อะไมริน (beta-amyrin)
สารกลุมสเตียรอยด (steroids) ที่สำคัญ เชน สติกมาสเตอรอล (stigmasterol) และวิทาโนไลด (withanolide) รวมถึง
สารกลุมแอลคาลอยด (alkaloids) และเฟลโวนอยด (flavonoids) 
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีมีเขตการกระจายพันธุในเขตรอนในประเทศไทยพบท่ัวทุกภาค ตามปาละเมาะ ชายปาโปรง ในตางประเทศ
พบที่อินเดีย ศรีลังกา ภูมิภาคอนิโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวมขัง ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ สวนผลไม หัวไรปลายนา
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร ไมใชทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  ใชการแยกหนอ โดไมรูลมเปนพืชปลูกงายโตเร็ว ทนตอสภาพดินฟาอากาศไดดี จึงสามารถขยายพันธุแยกหนอ
ลงแปลงปลูก หรือจะปลูกชำไวในถุงเพาะชำกอนก็ได 
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก นิยมปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
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  - การเตรียมดิน ทำเปนแปลงดวยการไถดะกับไถแปรและไถพรวน ยกรองผสมปุยคอกหรือปุยหมัก หวานใหทั่วแปลง 
แปลงปลูกกวาง 1 เมตร ระหวางแปลง 50 เซนติเมตร เปนทางเดินหรือรองระบายน้ำ ความยาวของแปลงไมกำหนดตามระยะพื้นที่
  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมแปลงเรียบรอยแลว นำตนโดไมรูลมปลูก ระหวางแถว 30 เซนติเมตร ระหวางตน 20 เซนติเมตร 
โดยแยกหนอปลูกหรือนำตนเพาะชำในถุงเพาะชำ และรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ (ถาแยกหนอปลูกควรปลูกฤดูฝน)
14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย ควรใหปุยเมื่อโดไมรู ลมจะมีอายุ 30 วัน พรอมกับการพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรใสปุยประมาณ 2 ครั้ง 
ตลอดอายุของโดไมรูลม
  - การใหน้ำ โดไมรูลมชอบน้ำปานกลาง ไมมาก หรือนอยเกินไป และทนแลงไดดี ถาปลูกฤดูฝนควรงดการใหน้ำ
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมการใสปุยและพรวนดิน
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู โดไมรูลมไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดู โดยเก็บเก่ียวเมื่อโดไมรูลมโตเต็มที่หรือเมื่อเริ่มออกดอก
  - วิธีการเก็บเกี่ยว ถอนตนโดไมรูลมแลวสลัดตนออกจากรากใหหมด
  - การแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว หลังจากไดตนโดไมรูลมแลว นำมาลางน้ำใหสะอาดแลวนำไปตากแหง ตากแดด 4 – 5 คร้ัง 
จนแหง หรือนำไปอบจนแหงสนิท  
  - การบรรจุและการเก็บรักษา นำโดไมรูลมที่แหงสนิทแลวบรรจุถุงสงจำหนายตอไป ควรเก็บไวในถุงมัดปากใหแนน หรือ
เก็บไวในหองอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  ตนโดไมรูลมสด ราคากิโลกรัมละ 15 บาท
  ตนโดไมรูลมแหง ราคากิโลกรัมละ 55-90 บาท
 


