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กระพังโหม

1. ชื่อสมุนไพร กระพังโหม (KA PANG HOM)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Paederia linearis Hook. f.      ชื่อวงศ Rubiaceae
3. ชื่ออื่น  กะพังโหม ตูดหมู ตูดหมา พังโหม (ภาคกลาง), ตดหมู ตดหมา (ภาคกลาง, ตาก), 
    ตำยานตัวผู (นครราชสีมา), ยานพาโหม (ภาคใต), หญาตดหมา (ภาคเหนือ), skunk vine
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเลื้อยขนาดเล็ก อายุหลายป  ทอดเลื้อยไปไดไกล 1-3 เมตร 
  ลำตน สีเขียวออนมีขนปกคลุม 
  ใบ เปนใบเดี่ยวออกตรงขามเปนคู รูปแถบ กวาง 1-2 เซนติเมตร ยาว2-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบยื่นเปนติ่ง 
แผนใบสีเขียวออน 
  ดอก ออกเปนชอตามซอกใบและปลายยอด ดอกยอยจำนวนมาก สีขาว โคนดอกเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยก
เปน 5 แฉกต้ืน ๆ และหยิกยน ดานในสีมวงแดง เสนผานศูนยกลางดอก 2-5 มิลลิเมตร ออกดอกชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
  ผล มีผลรูปไข เสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร สีเขียวอมเหลือง เมื่อแกแหงแลวแตก 
5. สวนท่ีใชทำยา
  ทั้งตน ใบ ลำตน รากและยอดออน
6. สรรพคุณของแตละสวนท่ีใชทำยา
  ท้ังตน (ใบ ลำตนและราก) ตำราแพทยแผนไทยใชกระพังโหมเขายาหลายตำรับ ใชเปนยาขับลมในลำไส แกไข แกทองอืดเฟอ
แกทองเสีย และระบายความรอน
  ใบ ใชทำเปนอาหารบำรุงกำลังสำหรับคนฟนไขหรือคนชรา 
  ยอดออน ภูมิปญญาไทยในภาคอีสาน ถามีอาการทองอืด ใหกินยอดออนหรือใบออนชวยระบายลม 
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  กระพังโหมมีน้ำมันหอมระเหยซ่ึงมีฤทธ์ิตานการอักเสบ บรรเทาอาการทองเดินและตานออกซิเดชัน จากการศึกษา
ฤทธิ์รักษาอาการทองเดินในหนูถีบจักรที่ถูกกระตุนใหถายดวยน้ำมันละหุงและเกลือแมกนีเซียมซัลเฟต พบวา สารสกัด
เอทานอลจากกระพังโหมขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์รักษาอาการทองเดินและยับยั้งการบีบตัวของลำไสหนูถีบจักร
และสารสกัดเมทานอลจากใบกระพังโหมมีฤทธิ์ตานการอักเสบในหนูขาวได
8. สารสำคัญ
     กระพังโหมประกอบดวยสารซิโตสเตอรอล (sitosterol) สติกมาสเตอรอล(stigmasterol) สารกลุมอิริดอยด
กลูโคไซด (iridoidglucosides) เชน แอสเพอรูโลไซด (asperuloside), สแกนโดไซด (scandoside), แพดเดอโรไซด 
(paederoside) แอลคาลอยด (alkaloids), และน้ำมันระเหยงาย (volatile oils) หลายชนิด เชน ไลนาลูออล (linalool) 
เทอพินิออล (terpineol) เจอรานิออล (geraniol) และสารเมทิลเมอร แคปแทน (methyl mercaptan) ซึ่งเปนสารให
กล่ินเฉพาะของพืชนี้
9. แหลงกำเนิดและกระจายพันธุ
  มีเขตการกระจายพันธุในเขตภูมิภาคที่มีอากาศรอนชื้นในทวีปเอเชีย เชน ประเทศอินเดีย และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่  พื้นที่ปาละเมาะ ปาโปรง หัวไรปลายนา สวนผลไม ริมรั้วทั่วไป
  - ภาค  ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด  ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   กระพังโหมพันธุที่ใบไมมีขน เถาจะมียาง ดอกสีชมพู
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  กระพังโหมพันธุที่ใสขาวยำ พันธุเดียวกับพันธุทำยา
12. การขยายพันธุ 
  กระพังโหมเปนไมขึ้นงายโตเร็ว ชอบความชุมชื้น ขยายพันธุโดยการปกชำตน ตัดตนกระพังโหม ยาว 8 – 10 นิ้ว 
นำมาปกในถุงเพาะชำ โดยผสมดินกับขี้เถาแกลบ นำไปไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ประมาณ 2 – 3 สัปดาห 
กระพังโหมเริ่มแตกใบออน และออกรากเพื่อรอการปลูกตอไป 
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก กระพังโหมจะตองปลูกฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน การปลูกกระพังโหม สวนมากจะปลูกตามรั้ว หรือตามตนไมโดยการขุดหลุมกวางประมาณ 
30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ใสปุยคอก หรือปุยหมักรองกนหลุม ควรปลูกหางกันประมาณ 1 เมตร
  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลากระพังโหมมีอายุ 3 เดือน จะเริ่มเปนเถา ใหเอาลงหลุมที่เตรียมไว โดยมีไมปกให
กระพังโหมเลื้อย หรือจะปลูกรั้วรั้งก็ได ระยะแรกรดน้ำใหชุมอยูเสมอ ถาเปนฤดูฝนก็ปลอยตามธรรมชาติได



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขขกระทรวงสาธารณสุข

21

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย กระพังโหมใสปุยเม่ือรองกนหลุมไปแลว ถาจะใหปุยวิทยาศาสตรใชสูตร 46-0-0 ผสมน้ำรดบางเดือนละ 1 คร้ัง 
หรือจะใสปุยคอก หรือปุยหมักก็ได ทุก ๆ 3 เดือน พรอมพรวนดินและกำจัดวัชพืช
  - การใหน้ำ กระพังโหมเปนพืชชอบนำ้ชุมชื้นอยูเสมอ ถาฝนทิ้งชวงควรใหน้ำอยูเสมอ
  - การกำจัดวัชพืช การกำจัดวัชพืชควรทำพรอมกับการใสปุยและพรวนดิน
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กระพังโหมไมคอยมีโรคและแมลงเทาไหรนัก จึงไมควรใชสารเคมีปองกันและกำจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเก่ียว เก็บเก่ียวไดตลอดป เม่ือกระพังโหมเม่ืออายุ 6 – 10 เดือน ก็เร่ิมเก็บใบไดแลว 
  - วิธีการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวใบกระพังโหม โดยการใชมือเด็ดจากเถา ถางามมากตัดเถามาแลวเด็ดแตใบที่สมบูรณเพื่อทำ
เครื่องยา หรือเปนผักพื้นบาน
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดใบกระพังโหมมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาด จึงนำไปตากแดดประมาณ 4 – 5 วัน 
จนแหง แลวนำไปอบอีกคร้ังจนแหงสนิท   
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เม่ือไดใบกระพังโหมแหงมาแลว บรรจุถุงมัดปากใหแนน นำสงจำหนายตอไป หรือถาจะเก็บ
ก็ควรไวในหองที่มอีุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  เถาและใบแหงกระพังโหม ราคากิโลกรัมละ 50-100 บาท


