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1. ชื่อสมุนไพร เพชรสังฆาต (PHETSANGKHAT)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Cissus quadrangularis L.     ชื่อวงศ Vitaceae 

3. ชื่ออื่น  ขั่นขอ (ราชบุรี), สามรอยตอ (ประจวบคีรีขันธ), Devil’s backbone, Veldt grape

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
  ไมเลื้อย เถาเปนสี่เหลี่ยม มีสันเดน คอนขางอวบน้ำ เกล้ียง ขอคอดเล็กและมักมีมือพัน 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียน มักอยูตามปลายยอด แผนใบรูปไข กวาง 1.5-10 เซนติเมตร ยาว 2-10 เซนติเมตร ปลายมน

หรือแหลม โคนเวา สอบหรือมน ขอบเรียบ มีหยัก 3-5 หยัก ดานบนสีเขียวเขม ดานลางสีออน

  ดอก ชอดอกแบบชอเชิงหลั่นแยกแขนง ชอยอยแบบชอกระจุก ออกตรงขามใบ ยาว 2-10 เซนติเมตร ใบประดับรูปไขแกม

รูปสามเหลี่ยม ดอกสีนวลหรือเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายตัดตรงหรือเวาตื้น 4 หยัก กลีบดอก 4 กลีบ รูปไขแกม

รูปขอบขนาน กวางประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ปลายงุม เกสรเพศผู 4 อัน รังไขเหนือวงกลีบ มี 2 ชอง แตละชอง

มีออวุล 2 เม็ด กานยอดเกสรเพศเมียเรียว ยอดเปนตุมเล็ก 

  ผล ผลมีเนื้อหนึ่งเมล็ด รูปทรงคอนขางกลม รูปไขกลับหรือทรงรี กวาง 5-8 มิลลิเมตร ยาว 0.8-1.2 เซนติเมตร ผลออน

สีเขียว เมื่อแกเปลี่ยนเปนสีเหลือง สีแดง และสีมวงคล้ำตามลำดับ 

  เมล็ด รูปรี แปน กวาง 4-6 มิลลิเมตร ยาว 5-9 มิลลิเมตร 

5. สวนที่ใชทำยา
  เพชรสังฆาตสดเปนชิ้นสวนของเถา สีเขียว เพชรสังฆาตแหงเปนชิ้นสวนของเถา สีน้ำตาล มีกลิ่นเฉพาะ 

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา 
  ตามตำราสรรพคุณยาไทยพบวา เพชรสังฆาตมีรสข่ืนรอนเล็กนอย แกกระดูกแตกหัก ขับลมในลำไส แกโรคริดสีดวงทวารหนัก 

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน 
  จากการวิจัยทางพรีคลินิกพบวาเพชรสังฆาตมีฤทธ์ิตานกระดูกพรุน ตานการอักเสบ และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร

เพชรสังฆาต 
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  จากการวิจัยทางคลินิกเปรียบเทียบประสิทธิผลของเพชรสังฆาตกับแดฟลอน (Daflon) และยาหลอกในผูปวย

ริดสีดวงทวารระยะเฉียบพลัน พบวามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการถายเปนเลือดและอาการปวดทวารหนักไมแตกตางกัน 

และพบวาสารสกัดเพชรสังฆาตมีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล และลดไตรกลีเซอไรดได 

8. สาระสำคัญ
  เพชรสังฆาตมีสารกลุมเฟลโวนอยด (flavonoids) เชน คิวรเซทิน (quercetin) สารกลุมแคโรทีนอยด (carotenoids) 

วิตามินซี (vitamin C) สารกลุม 3-คีโทสเตียรอยด (3-ketosteroids) สารกลุมไทรเทอรพีนอยด (triterpenoids สารกลุม

แทนนิน (tannins) และแคลเซียมออกซาเลต (calcium oxalate) เปนตน

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในเขตรอน ในประเทศไทยพบไดทั่วไป ในตางประเทศพบที่ประเทศอินเดีย

และมาเลเซีย

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ปาทั่วไป ปาละเมาะท่ัวไป ริมรั้วสวนผลไม หัวไรปลายนา

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการปกชำตน (เถา) การชำโดยการตัดเพชรสังฆาตยาวประมาณ 8 -10 น้ิว แลวปกชำลงในถุงท่ีมีดิน

ผสมขี้เถาแกลบ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ประมาณ 3 – 4 สัปดาห จะงอกเปนตนใหมออกมา (เวลาชำตองสังเกตใหตายอด

ชี้ขึ้น)

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล และตองมีน้ำรดใหชุม แตนิยมปลูกในชวงฤดูฝน

  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยหมัก 

หรือปุยคอก ควรปลูกหางกันประมาณ 4 เมตร

  - วิธีการปลูก เพชรสังฆาตตองมีเสา หรือรั้วใหเลื้อยพาดพัน อาจเปนตนไมใหญหรือกอไผ เมื่อตนที่ปกชำไวอายุ 

6 - 10 เดือน นำปลูกในหลุมที่เตรียมไว กลบดินและปกไมนำเลื้อย แลวรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา    
  - การใหปุ ย เพชรสังฆาตเมื ่อปลูกไดประมาณ 3 – 4 เดือน ทำการพรวนดินและใสปุ ยคอก หรือปุ ยหมัก 

ปละ 1 – 2 คร้ัง 

  - การใหน้ำ ถาปลูกในชวงฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติได หรือถาฝนทิ้งชวงรดน้ำบางตามความเหมาะสม เพราะ

เพชรสังฆาตจะทนแลงไดดี
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  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย ปละ 1 - 2 ครั้ง

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู เพชรสังฆาตไมมีโรคและแมลงรบกวน จึงไมตองใชสารเคมี

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล แตนิยมปลูกในชวงฤดูแลง ระหวางเดือนธันวาคม – เมษายน (เพชรสังฆาต

จะเก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ 1 – 2 ปขึ้นไป)

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการตัดเถาเพชรสังฆาต เหลือโคนไว แลวตัดเถาเปนทอน ๆ เพื่อสงแปรรูปตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดเถาเพชรสังฆาตมาแลว นำมาหั่นใหละเอียด แลวนำไปตากแดดทันทีประมาณ 

4 – 5 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดเพชรสังฆาตแหงมาแลว นำมาใสกระสอบ เพื่อสงจำหนายตอไป หรือจะเก็บไว

ในกระสอบโปรง ๆ หรือถุงปุยสะอาด ในหองที่มีอุณหภูมิปกติ และอากาศถายเทไดสะดวก

16. การจำหนาย
  - เถาเพชรสังฆาตสด ราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท

  - เถาเพชรสังฆาตแหง ราคากิโลกรัมละ 150-400 บาท


