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1. ชื่อสมุนไพร รางจืด (RANGCHUET)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Thunbergia laurifolia Lindl.     ชื่อวงศ Acanthaceae

3. ชื่ออื่น  เครือเขาเขียว ยาเขียว (ภาคกลาง),รางเย็น (ยะลา), ดุเหวา (ปตตานี), babbler’s-vine leaf, 

    blue-trumpet-vine leaf

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเลื้อยเกลี้ยงหรือมีขน

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไขถึงรูปไขแกมรูปขอบขนาน กวาง 5-8 เซนติเมตร ยาว 8-16 เซนติเมตร ปลายแหลม

เปนต่ิง โคนเวามน ขอบเรียบ หยักซ่ีฟนหยาบหรือเปนคล่ืน แผนใบดานบนสีเขียวเขมกวาดานลาง เสนแขนงใบขางละ 2-3 เสน กานใบ

ยาว 1-6 เซนติเมตร  

  ดอก ชอดอกแบบชอกระจะ ออกท่ียอดหรือซอกใบ ใกลปลายก่ิง โคนกลีบเล้ียงเช่ือมติดกัน เปนหลอดส้ัน กลีบดอกสีมวงออน

อมฟา โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ภายในสีขาว ปากหลอดแยกเปน 5 แฉก รูปไขกลับกวาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร 

เกสรเพศผู 4 อัน กานชูอับเรณูสั้น ติดที่หลอดกลีบดอก จานฐานดอกเปนวงรอบ รังไขเหนือวงกลีบ รูปรี มี 2 ชอง แตละชองมีออวุล 

2 เม็ด กานเกสรเพศเมียเรียวยาวแยกเปน 2 หยัก

  ผล แบบผลแหงแตก โคนคอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 1-1.5 เซนติเมตร ปลายเรียวเปนจงอย

  เมล็ด คอนขางกลม แปน เสนผานศูนยกลาง 2-5 มิลลิเมตร ผิวขรุขระ

5. สวนที่ใชทำยา
  ใบแหงทั้งใบสมบูรณหรือชิ้นสวนของใบและเถา สีน้ำตาลรูปขอบขนานถึงรูปไข กลิ่นเฉพาะ รสจืด 

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำรายาสรรพคุณยาไทยวา รางจืดมีรสเย็น สรรพคุณถอนพิษเบื่อเมา ปรุงเปนยาเขียว สำหรับถอนพิษไข แกพิษทั้งปวง 

ลดความรอนในรางกาย แกไข แกพิษสำแดง และกระทุงพิษไขหัว เปนตน 

รางจืด 
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดรางจืดดวยน้ำมีฤทธ์ิลดพิษของสารกำจัดศัตรูพืชกลุมออรแกโนฟอสเฟต 

(organophosphates) และกลุมคารบาเมต (carbamates) โดยทำใหอัตราการตายของสัตวทดลองลดลง และยังลดพิษของ

ยาฆาหญาพาราควอต (paraquat) ในสัตวทดลองเชนกัน นอกจากนี้ รางจืดยังมีฤทธิ์ตานพิษของแอลกอฮอลตอตับ ตานพิษ

ของตะก่ัวตอสมอง ตานการกอกลายพันธุ (antimutagenic) ตานอักเสบ และลดน้ำตาลในเลือด

  ขอมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบวา เมื่อใหชาชงรางจืดขนาดประมาณ 6-8 กรัมแกเกษตรกรที่ไดรับสารกำจัด

ศัตรูพืช มีผลทำใหระดับเอนไซมโคลีนเอสเทอเรสเพิ่มขึ้น ลดพิษของพาราควอตได รวมทั้งมีรายงานผูปวยที่แสดงใหเห็นผล

ของรางจืดในการตานพิษเทโทรโดทอกซิน (tetrodotoxin) จากไขแมงดาทะเล 

8. สารสำคัญ
  รางจืดมีสารกลุมสเตอรอล (sterols) เชน บีตา-ซิโตสเตอรอล (β-sitosterol), สติกมาสเตอรอล (stigmasterol) 

แอลฟา-สปนาสเตอรอล (a-spinasterol) สารกลุมฟนอลิก (phenolics) เชน เอพิเจนิน (apigenin) กรดแคฟเฟอิก (caffeic 

acid) สารกลุมแคโรทีน (carotenes) เชน ลูเทอิน (lutein) เปนตน

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในทั่วทุกภาคของประเทศไทย และปลูกเปนไมประดับทั่วไป ในตางประเทศ

พบที่ประเทศอินเดีย ศรีลังกา พมา ภูมิภาคอนิโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ปาทั่วไป ปาไฝ สวนผลไม ริมรั้วทั่วไป 

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป (ดอกมวง)

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  โดยการปกชำเถา เมื่อรางจืดอายุได 1 ปขึ้นไป จะมีเถาและแกพอขยายพันธุได จะตัดเถายางประมาณ 10 นิ้ว 

หรือ 2 ขอของเถา แลวนำไปเสียบถุงเพาะชำที่บรรจุขี้เถาแกลบ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ประมาณ 30 – 45 วัน รางจืด

จะงอกเปนตนใหม พรอมจะปลูกตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาลที่มีน้ำเพียงพอ หรือจะปลูกในฤดูฝนจะเจริญเติบโตไดดี ในชวงเดือน

พฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน รางจืดสวนมากจะปลูกริมรั ้ว หรือโคนไมใหญ โดยการขุดหลุมกวาง 30 เซนติเมตร 

ยาว 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ควรปลูกหางกัน 4 – 5 เมตร ใสปุยคอกหรือปุยหมักรองกนหลุม 
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  - วิธีการปลูก เมื่อรางจืดอายุ 6 -10 เดือน จะมีเถาเลื้อยเอาลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว กลบดินแลวปกไมนำเถาใหเลื้อย 

รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย เมื่อปลูกไปแลวประมาณ 6 เดือน รางจืดจะเลื้อยพาดพันตนไมอื่น อาจใสปุยคอกหรือปุยวิทยาศาสตรก็ได 

พรอมกับการพรวนดินและกำจัดวัชพืช และควรจะใสปุยปละ 1 – 2 ครั้ง

  - การใหน้ำ รางจืดชอบน้ำชุมชื้นอยูเสมอ แตไมทวมขัง

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย  

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การปองกันกำจัดโรคและแมลง ควรฉีดในระยะแรกที่แมลงกัดกินใบ โดยจะใชสาร

สะเดา หรือสารชีวภาพก็ได

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว รางจืดเก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล และจะเก็บเก่ียวไดเมื่ออายุ 1 บีขึ้นไป

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการตัดเถารางจืดทั้งใบ เพราะรางจืดจะเอาตนเดิมไวและแตกเปนตนใหมตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว นำเถารางจืดนำมาลางน้ำใหสะอาด และเด็ดใบแยกออกจากเถา แลวตัดเถาใหสั้นลง

ประมาณ 1 – 2 นิ้ว แลวนำไปตากแดด 4 – 5 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา จะตองแยกเถารางจืดกับใบรางจืดบรรจุถุงสงจำหนายตอไป หรือจะเก็บใสถุงพลาสติก

มัดปากเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ (ไมควรเก็บเกิน 2 ป)

16. การจำหนาย 
  - ใบ/เถารางจืดสด ราคากิโลกรัมละ 20 บาท

  - ใบ/เถารางจืดแหง ราคากิโลกรัมละ 120-200 บาท


