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1. ชื่อสมุนไทย  หญาหนวดแมว (YANUATMAEO)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.     ชื่อวงศ Lamiaceae (Labiatae)

3. ชื่ออื่น  บางรักปา (ประจวบคีรีขันธ), พยับเมฆ, อีตูดง, kidney tea plant, java tea

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  หญาหนวดแมวเปนไมลมลุก สูง 30- 60 เซนติเมตร  ลำตนและกิ่งกานเปนสี่เหลี่ยม 

  ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม ทรงรูปขอบขนานแกมรูปไข หรือรูปขาวหลามตัด กวาง 2- 4.5 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร 

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยักฟนเลื่อยหาง ๆ บริเวณปลายใบ ทางดานโคนใบ ขอบเรียบ กานใบยาว 1-2 เซนติเมตร 

มีขน  

  ดอก ออกตรงปลายกิ่งแบบชอฉัตร ยาว 10-15 เซนติเมตร  กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปนรูประฆัง งอเล็กนอย กลีบดอกสีขาว 

หรือสีมวง เชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปนสองปาก ปากบนมี 4 กลีบ ปากลางมี 1 กลีบ โคงเปนรูปชอน 

  ผล รูปขอบขนาน แบน ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ตามผิวมีรอยยน 

5. สวนที่ใชทำยา 
  ใบ และท้ังตน

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ใบ รสจืด ขับปสสาวะ รักษากระเพาะปสสาวะอักเสบโรคไต นิ่วปวดเมื่อย ปวดตามขอและปวดหลัง   

  ทั้งตน รสจืด ขับปสสาวะ แกกษัย ปวดเมื่อยตามบ้ันเอว แกนิ่ว  

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ผลงานวิจัยทางพรีคลินิกและคลินิกพบวา หญาหนวดแมว มีสาร glucosideorthosiphonin น้ำมันหอมระเหยซาโปนิน  

phytosterol และแทนนิน มีฤทธิ์เปนยาขับปสสาวะ และเพิ่มการขับออกของโซเดียมและคลอไรด นอกจากนี้สารฟลาโวนอยด

จากหญาหนวดแมว สามารถยับยั้งการโตของผลึกแคลเซียมออกซาเลทในปสสาวะ ชวยในการขับนิ่วในทางเดินปสสาวะสวนบน

และทอไตได

หญาหนวดแมว
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8. สารสำคัญ
  ใบ มีโพแทสเซียมสูงและมี ไกลโคไซด (glycoside) ที่มีรสขมชื่อ ออโทรโปรนิน (orthosiphonin) และพบสารกลุม 

เฟลโวนอยล (flavonoids) เชน ยูพาเทอริน (eupatorin) ไซแนททีน (sinensetin) แซพวีจีนิน (salvigenin) ลาดาเนอิน 

(ladanein) และพบกรดคารเฟอิค (caffeic acid) กรดโรสมารินิค (rosmarinic acid) กรดเออรโซลิค (ursolic acid) 

บีตา-ซิโทสเตอรอล (β-sitosterol) และกลุมไดเทอรพีน (diterpenes) เปนตน

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชนี้มีถิ่นกำเนิดแถวอินเดีย สามารถปลูกขึ้นไดดีในเขตรอนทั่ว ๆ ไป

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวม สวนผัก

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  โดยการปกชำจะตองตัดกิ่งของหญาหนวดแมว ยาวประมาณ 8 – 10 นิ้ว แลวปกชำในถุงเพาะชำที่บรรจุขี้เถาแกลบ รดน้ำ

ใหชุมเอาไวในเรือนเพาะชำ หรือรมไมประมาณ 2 – 3 สัปดาห หญาหนวดแมวจะแตกออกมาเปนตนใหม

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดใหชุมชื้นอยูเสมอ

  - การเตรียมดิน โดยการขุดเปนแปลงคลายปลูกผัก แปลงขนาดกวาง 1 เมตร ความยาวแลวแตพื้นที่ เวนทางเดิน หรือ

รองระบายน้ำ 50 เซนติเมตร ผสมคลุกเคลาดวยปุยคอก หรือปุยหมัก

  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลามีอายุ 3 – 4 เดือน เอาลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว โดยการปลูกบนแปลงหางกัน 30 เซนติเมตร 

หรือแปลง 1 เมตร จะปลูก 3 แถว ระยะตนหางกัน 30 เซนติเมตร กลบดินใหแนนรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ 

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ควรใสปุยหลังจากปลูกประมาณ 1 เดือน ควรใสปุยวิทยาศาสตร 16-16-16 ตนละ 1 ชอนโตะ พรอมกับ

การพรวนดินและกำจัดวัชพืช ตลอดอายุควรใสปุย 2 – 3 ครั้ง

  - การใหน้ำ หญาหนวดแมวชอบน้ำ แตไมทวมขัง ควรใหน้ำชุมชื้นอยูเสมอ

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ระยะแรกจะมีแมลงกัดกินใบบาง ควรใชสารสะเดา และสารชีวภาพฉีดพน

ตามความเหมาะสม

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล เมื่อหญาหนวดแมวโตเต็มที่จะเร่ิมออกดอก 

  - วิธีการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวโดยการตัดจากยอดมาประมาณ 20 เซนติเมตร เหมือนกับการตัดกะเพราหรือโหระพา 

แลวนำไปลางน้ำใหสะอาด

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี ่ยว เมื ่อไดยอดของหญาหนวดแมวที ่สะอาดแลว เด็ดเอาแตใบของหญาหนวดแมว 

แลวนำไปตากแดด 3 – 4 วัน ก็จะแหง และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท  

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดใบของหญาหนวดแมวแหงแลว นำมาบรรจุ เพื่อสงจำหนายตอไป หรือจะเก็บใสถุง

มัดปากใหแนน ไมใหโดนน้ำ เก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  ตนหญาหนวดแมวแหง ราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท

        


