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1. ชื่อสมุนไพร  เหงือกปลาหมอ (NGUEAKPLAMO)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Acanthus ebracteatus Vahl หรือ Acanthus illici foliues L.     ชื่อวงศ Avanthaceae
3. ชื่ออื่น  จะเกร็ง, นางเกร็ง, เหงือกปลาหมอน้ำเงิน (ทั่วไป), อีเกร็ง (ภาคกลาง) แกมหมอ (สตูล), 
    แกมหมอเล (กระบี่),  sea holly, holly-leaved mangrove
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  1) เหงือกปลาหมอชนิดดอกสีขาว A. ebracteatus Vahl lเปนไมพุม สูงถึง 2 เมตร ลำตนตั้งตรง 
  - ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับตั้งฉาก รูปรีไขกลับแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลมโคนแหลมขอบหยักเวา แผนใบหนา 
เขียวเขมเปนมัน เสนกลางใบใหญนูนทางดานลาง มีหูใบ 2 อัน เรียวแหลม
  - ดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกตามปลายก่ิงดอกทยอยบาน ไมมีกานดอก กลีบเล้ียงโคนเช่ือมติดกันเปนหลอด ปลายแยก
เปน 4 แฉก กลีบดอกโคนเช่ือมติดกันเปนหลอด ปากหลอดดอกมีขน ปลายหลอดแยกเปนแฉกท่ีซีกปากบนสีขาว สีมวงออนหรือสีมวง
อมฟา ซีกปากลางหยักเวาเปน 3 แฉก เกสรเพศผู 4 อัน อับเรณูรูปขอบขนาน มีขน รังไขเหนือวงกลีบ กานยอดเกสรเพศเมียเรียวยอด
แยกเปน 2 แฉก 
  - ผล แบบผลแหงแตก รูปทรงกระบอกรี กวาง 0.7-1 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร 
  - เมล็ด รูปกลมหรือรูปไต กวาง 5-7 มิลลิเมตร ผิวยน ขรุขระ 
  2) เหงือกปลาหมอชนิดดอกสีมวง A. ilicifolius L. เปนไมพุม สูงถึง 3 เมตร ลำตนตั้งตรง 
  - ใบ เปนใบเด่ียว เรียงตรงขามสลับต้ังฉาก รูปขอบขนาน รูปรีหรือใบหอก ปลายแหลมโคนแหลม ขอบหยักแหลมแผนใบหนา 
เขียวเขมเปนมัน เสนกลางใบใหญนูนทางดานลาง มีหูใบ 2 อัน เรียวแหลม
  - ดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 4 แฉก กลีบดอกโคน
เชื่อมติดกันเปนหลอดยาว บริเวณรอบปากหลอดดอกดานในมีขน ปลายหลอดแยกเปนแฉก ซีกปากบนแฉกสั้นมากหรือลดรูป 
ซีกปากลางรูปไขหรือรูปไขกลับ สีมวงออนหรือสีมวงอมฟาออน พบบางที่มีสีออนเกือบขาว ขอบเวาเปน 3 แฉก เกสรเพศผู 4 อัน 
กานชูอับเรณูอวบสั้น อับเรณูรูปแถบแกมรูปขอบขนาน มีขน รังไขเหนือวงกลีบ กานยอดเกสรเพศเมียเรียวยอดแยกเปน 2 แฉก 
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  - ผล แบบผลแหงแตก รูปทรงกระบอกรี กวาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.6-3.5 เซนติเมตร 
  - เมล็ด รูปกลมหรือรูปไต กวาง 1-1.5 เซนติเมตร คอนขางแบนและมักเปนเหลี่ยม ผิวขรุขระ 
5. สวนที่ใชทำยา
  สวนเหนือดิน
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ทั้งตน รสเค็มกรอย  แกน้ำเหลืองเสีย  แกโรคผิวหนัง แกผื่นคัน แกพิษฝดาษ แกฝภายในแกปอดบวมและ
แผลอักเสบ
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดน้ำจากสวนเหนือดินของเหงือกปลาหมอชนิดดอกขาว มีฤทธิ์
ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย เชน Staphylococcus aureus, S.epidermidis หรือ Lactobacillus plantarum เปนตน มีฤทธ์ิยับย้ัง
การเจริญของเซลลมะเร็งปากมดลูก และทำใหแผลหายเร็ว
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดน้ำจากใบของเหงือกปลาหมอชนิดดอกมวง ชวยยืดชีวิตของ
หนูถีบจักรที่ไดรับการปลูกถายเซลลมะเร็ง Ehrlich ascites carcinoma (EAC) และปองกันการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ
ในตับของหนูสารสกัดจากใบมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชน Staphylococcus aureus, Vibrio harveyi, V. cholera, 
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli และเชื้อราบางชนิด เชน Aspergillus fumigates, Candida albicans 
มีฤทธิ์ตานอักเสบฤทธ์ิตานอนุมูลเสรีฤทธิ์ปองกันตับ ฤทธ์ิเพิ่มการขับปสสาวะเปนตน
8. สารสำคัญ
  1) เหงือกปลาหมอชนิด A. ebracteatus Vahl สวนเหนือดินประกอบดวยสารอีแบรกทีโทไซดเอ (ebracteatoside A) 
ซ่ึงเปนสารกลุมเมกะสติกเมนไกลโคไซด (megastigmane glycosides) นอกจากน้ียังมีสารกลุมแอลิแฟติกแอลกอฮอลไกลโคไซด 
(aliphatic alcohol glycosides) เชน อีแบรกทีโทไซดบี (ebracteatoside B) เปนตน
  2) เหงือกปลาหมอชนิด A. ilicifolius L. สวนเหนือดินประกอบดวยสารกลุ มเบนโซซาซินอยดกลูโคไซด 
(benzoxazinoidglucosides) สารกลุมลิกแนนกลูโคไซด (lignanglucosides) สารกลุมเฟนิลโพรพานอยดไกลโคไซด 
สารเมกะสติกเมนกลูโคไซด (megastigmaneglucoside) สารกลุมไซโคลลิกแนนไกลโคไซด (cyclolignan glycosides)
สารกลุมแอลิแฟติกแอลกอฮอลไกลโคไซด (aliphatic alcohol glycoside) เชน อิลิซิโฟลิโอไซดซี (ilicifolioside C) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  เหงือกปลาหมอทั้ง 2 ชนิด มีเขตการกระจายพันธุในประเทศไทยตามภูมิภาคที่ติดกับชายฝงทะเลทั้ง 2 ฝง 
ขึ้นตามปาชายเลน ตามแหลงน้ำกรอยหรือตามริมฝ งแมน้ำลำคลองที่น้ำทะเลเขาถึง ในตางประเทศพบตามประเทศ
ชายฝงทะเลหรือมหาสมุทรในเขตรอนหรือรอนช้ืน ตั้งแตอินเดีย ศรีลังกา เมียนมา ภูมิภาคมาเลเซีย และออสเตรเลีย
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ราบลุมมีน้ำขัง ปาชายเลน ริมคลองน้ำกรอย คลองน้ำทะเลข้ึนถึง
  - ภาค   ภาคกลาง
  - จังหวัด   นนทบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ
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11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุเหงือกปลาหมอ (ดอกมวง)
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร ไมใชทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  โดยการปกชำตน การชำเหงือกปลาหมอจะตองชำใสกระถางกนตัน โดยเอากระถางกนตันใสดินเลนครึ่งกระถาง แลวนำ
ยอดเหงือกปลาหมอตัดตอ 10 นิ้ว ปกลงไป กระถางละ 5 – 6 ยอด แลวใสน้ำไว พยายามอยาใหน้ำแหง ทิ้งไวที่รมรำไร ประมาณ 
3 – 4 สัปดาห เหงือกปลาหมอจะแตกยอดใหม พรอมลงปลูกตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำขังอยูตลอดป
  - การเตรียมดิน เหงือกปลาหมอนิยมปลูกในรองน้ำรองสวน หรือชายบอปลา ไมตองเตรียมดินมากมาย โดยการใชพล่ัวขุด
ใหเปนบอขางทองรอง เปนหลุมกวางประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ปลูกหางกันประมาณ 2 – 3 เมตร
  - วิธีการปลูก นำเหงือกปลาหมอที่ชำไวในกระถางไปฝงลงในหลุมที่เตรียมไว แลวกลบดินรดน้ำ หรือปลอยน้ำใหขังหลุม
14. การปฏบิัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย เหงือกปลาหมอไมคอยนิยมใสปุย หรืออาจใชปุยสูตร 15-15-15 ตามสมควร
  - การใหน้ำ ไมจำเปนตองมีการใหน้ำ
  - การกำจัดวัชพืช ไมจำเปนตองมีการกำจัดวัชพืช
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู  ไมจำเปนตองมีการปองกันโรคและแมลงศัตรู
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เหงือกปลาหมอเก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการตัดตนเหงือกปลาหมอที่โตเต็มที่ออกดอกแลว และกำลังออกดอก สวนเหนือน้ำ หรือจากยอด
ลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร (ตองระมัดระวังหนามของเหงือกปลาหมอ)
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี ่ยว นำเหงือกปลาหมอมาใสภาชนะ เชน เขง หรือตะกราใหญ ๆ แลวใชน้ำฉีดแรง ๆ 
ใหสะอาด และผึ่งใหแหง แลวนำมาสับทีละตน ขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร นำไปตากใหแหงประมาณ 5 – 7 วัน จนแหง 
และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดเหงือกปลาหมอแหงมาแลว นำมาใสกระสอบโปรง หรือถุงปุยสะอาด สงจำหนาย
ตอไป หรือใสกระสอบเก็บไวในหองที่มีอากาศถายเทไดดีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  ตนเหงือกปลาหมอแหง ราคากิโลกรัมละ 35-50 บาท


