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1. ชื่อสมุนไพร บอระเพ็ด (BORAPHET)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson    ชื่อวงศ Menispermaceae

3. ชื่อทองถิ่น เครือเขาฮอ จุงจิง (ภาคเหนือ), เจตมูลหนาม (หนองคาย), เจตมูลยาน เถาหัวดวน (สระบุรี) 

    หางหนู (สระบุรี อุบลราชธานี), Guduchi

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเลื้อยเนื้อแข็ง ยาวถึง 15 เมตร ลำตนหรือเถาเปนตุม มียางขาว รสขม รากอากาศยาวคลายเสนดาย 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปหัวใจ รูปไขกวาง หรือรูปคอนขางกลม กวาง 6-12 เซนติเมตร ยาว 7-14 เซนติเมตร 

ปลายเรียวแหลม โคนรูปหัวใจลึก หรือตื้น แผนใบคลายกระดาษ เสนใบออกจากโคนใบรูปฝามือมี 3-5 เสน และมีเสนแขนงใบอีก 

1-3 คู กานใบมีโคนปองและงอ  

  ดอก ชอดอกคลายชอกระจะ ออกเปนกระจุกตามก่ิงแกชอดอกเพศผูมี 1-3 ชอ ดอกติดเปนกระจุก ๆ ละ 1-3 ดอก เรียงบน

แกนชอ กานดอกเล็กเรียวกลีบเลี้ยงสีเขียวออน วงนอกมี 3 กลีบ รูปไขหนาท่ีโคน วงในมี 3 กลีบ รูปไขกลับ มีกานกลีบ หรือโคนแหลม 

กลีบดอกมี 3 กลีบ กลีบวงนอกเทานั้นที่เจริญขึ้น รูปใบหอกกลับแคบ แบน ไมมีตุม สวนกลีบวงในลดรูป เกสรเพศผูมี 6 อัน ชอดอก

เพศเมียออกตามซอกใบ มักออกเปนชอเดียว ดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกคลายดอกเพศผู เกสรเพศผูที่เปนหมันมี 6 อัน 

รปูลิ่มแคบ เกสรเพศเมียมี 3 คารเพล รูปรีโคง ยาว ยอดเกสรเพศเมียเปนพูสั้นมาก 

  ผล แบบผลผนังชั้นในแข็ง ออกเปนชอ มี มีกานผลเปนรูปกึ่งพีระมิด ยาว 2-3 มิลลิเมตร ใตลงมาเปนกลีบเลี้ยงที่ติดแนน 

รูปไข โคงกลับ ผลแก สีสม ทรงรี ผนังผลช้ันในสีขาว ทรงรี ผิวยนเล็กนอย หรือเกือบเรียบ มีสันท่ีดานบนชัด มีชองเปดรูปรีเล็กท่ีดานบน 

5. สวนที่ใชทำยา
  สวนของเถาท่ีตัดตามขวางในแนวตรงหรือเฉียง ระหวางเสนเปนรูพรุน กลิ่นเฉพาะ รสขมจัด 

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาบอระเพ็ดมีรสขมมัน เถาแกพิษฝดาษ แกไขเหนือ ไขพิษ แกฝกาฬ โรคแทรกของไขทรพิษ 

แกไขทุกชนิด บำรุงกำลัง เจริญไฟธาตุ แกรอนใน และแกสะอึก 

บอระเพ็ด 
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวาบอระเพ็ดมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ตานเชื้อมาลาเรียฆาพยาธิ ลดไข 

ตานการอักเสบตานเชื้อแบคทีเรีย 

8. สารสำคัญ
  บอระเพ็ดประกอบดวยสารไทโนสปอรีน (tinosporine) ไทโนสปอริดีน (tinosporidine) พิโครเรทิน (picroretin), 

เอ็น-ซิส-เฟรูลอยดไทรามีน (N-cis-feruloyltyramine) บอราเพโทไซดเอ-เอช (borapetosides A-H) บอราเพทอลเอ 

(borapetol A) บอราเพทอลบี (borapetol B) ไซโคลยูคาเลนอล (cycloeucalenol) และไซโคลยูคาเลโนน (cyclocucalenone) 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้พบตามปารุน ปาที่ถูกแผวถาง ปาผลัดใบผสม ตามริมรั้ว ที่ระดับต่ำ พบการกระจายพันธุในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต แควนอัสสัมในประเทศอินเดีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และภูมิภาคมาเลเซีย

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ปาไม ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ สวนผลไม

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา    พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร พันธุพืชบานทั่วไป

12. การขยายพันธุ
  ดวยการปกชำเถา บอระเพ็ดขยายพันธุงาย โดยการตัดเถาเปนทอน ๆ ยาวประมาณ 7 – 8 น้ิว ปกลงในถุงเพาะชำ 

แลวรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ประมาณ 2 – 3 สัปดาห บอระเพ็ดจะเริ่มแตกยอดออนออกมาเปนตนกลาตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล นิยมปลูกฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน บอระเพ็ดนิยมปลูกตามโคนไมใหญ กอไผ หรือปลูกตามริมรั้ว การเตรียมดินจะตองขุดหลุมกวาง

ประมาณ 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมัก

  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาบอระเพ็ดอายุ 4 – 6 เดือน เอาลงปลูกในหลุมที่เตรียมไวกลบดิน และรดน้ำใหชุมชื้น

อยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย บอระเพ็ดใหปุยเม่ือรองกนหลุมจะใหอีกคร้ัง เม่ือปลูกไดอายุ 6 เดือนข้ึนไป ควรใสปุยปละ 1 – 2 คร้ัง 

  - การใหน้ำ บอระเพ็ดเปนพืชทนแลงไดดี รดน้ำครั้งแรกที่ปลูกก็พอเพียงแลว หรือปลอยตามธรรมชาติก็ได

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย  

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู บอระเพ็ดไมมีโรคและแมลงรบกวน จึงไมตองใชสารเคมีกำจัดโรค

และแมลง  
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15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว บอระเพ็ดเก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล อายุประมาณ 1 – 2 ปขึ้นไป

  - วิธีการเก็บเกี่ยว เก็บเกี ่ยวโดยการดึงเถาของบอระเพ็ด แลวตัดเปนทอน ๆ โดยตัดเอาโคนไว เพื่อใหเกิดตนใหม 

เมื่อไดทอนบอระเพ็ดมาแลว นำสงแปรรูปตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว นำเถาบอระเพ็ด แลวนำมาลางน้ำใหสะอาด และฝานเปนแผนบาง ๆ นำมาตากแดดทันที

ประมาณ 7 – 10 วัน จนแหง และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท  

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เม่ือไดบอระเพ็ดแหงมาแลว นำบรรจุถุงจำหนายตอไป หรือจะเก็บไวในกระสอบโปรง ๆ หรือ

ถุงปุยสะอาด และควรเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  - บอระเพ็ดสด ราคากิโลกรัมละ 5-10 บาท

  - บอระเพ็ดแหง ราคากิโลกรัมละ 30-100 บาท


