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เรื่อง บอระเพ็ด

รายละเอียด

บอระเพ็ด ชื่อวิทยาศาสตร Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson จัดอยูในวงศบอระเพ็ด

(MENISPERMACEAE)

สมุนไพรบอระเพ็ด มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา เจตมูลหนาม (หนองคาย), ตัวเจตมูลยานหรือเถาหัวดํา (สระบุรี), หาง

หนู (อุบลราชธานี), จุงจิงหรือเครือเขาฮอ (ภาคเหนือ) เป็นตน

บอระเพ็ด เป็นไมเลื้อยที่พบไดตามปาดิบแลง จัดเป็นสมุนไพรไทยบาน ๆ ที่มีสรรพคุณทางยาสารพัด โดยสวนที่

นิยมนํามาใชทําเป็นยาจะคือสวนของ "เถาเพสลาก" เพราะมีลักษณะไมแกหรือออนเกินไปนัก และมีรสชาติขม

จัด แตถาเป็นเถาแกจะแตกแหง รสเฝ่ือน ไมขม หรือถาออนเกินไปก็จะมีรสไมขมมาก

สรรพคุณของบอระเพ็ด

1. บอระเพ็ดชวยบํารุงผิวพรรณใหสดใส หน าตาสดชื่น (ใบ)

2. มีสารตานอนุมูลอิสระ มีสวนชวยในการชะลอวัย
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3. ประโยชนของบอระเพ็ด ชวยใหผมดกหนาขึ้นและอาการผมหงอก ผมรวงก็จะลดน อยลง ซึ่งจะไดผลดีอยาง

มากกับผูที่มีอาการผมหงอกกอนวัย หากรับประทานผงบอระเพ็ดวันละ 600 mg. เป็นเวลา 1 เดือน

4. แกอาการคันหนังศีรษะ รังแค ชันนะตุ

5. ใชแกอาการกระหายน้ํา (เถา, ตน)

6. ใชเป็นยาบํารุงธาตุ บํารุงรางกาย (ตน, ใบ)

7. บอระเพ็ดสรรพคุณใชเป็นยาอายุวัฒนะ (ราก, ตน, ใบ) ดวยการใชบอระเพ็ด / เมล็ดขอย / หัวแหวหมู / เมล็ด

พริกไทย / เปลือกตนทิง้ถอน / เปลือกตนตะโกนา ในสัดสวนเทากันนํามาบดเป็นผง ป้ันเป็นยาลูกกลอนเทา

ปลายน้ิวกอย รับประทานกอนนอนครัง้ละ

    2-3 เม็ด หรือจะนําเถาบอระเพ็ดมาหัน่ตากแหงแลวนํามาบดใหเป็นผงป้ันเป็นลูกกลอนก็ได

8. ชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรง เสริมสรางภูมิตานทาน (ราก)

9. บอระเพ็ดลดความอวน (ใบ)

10. ใชรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือด (ราก)

11. สรรพคุณของบอระเพ็ดชวยรักษาโรคเบาหวาน ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ดวยการใชเถาสดที่โตเต็มที่ตาก

แหงแลวบดเป็นผง นํามาชงน้ํารอนดื่มครัง้ละ 1 ชอน เชาและเย็น (เถาสด, ทุกสวน)

12. มีสารลดความดันโลหิต ไดแก อะดีโนซีน(adenosine), ซาลโซลีนอล(salsolinol), ไฮเจนนามีน

(higenamine) (ตน)

13. แกโรคดีซาน (ทุกสวน)

14. ชวยรักษาอาการโลหิตคัง่ในสมอง (ใบ)

15. ชวยใหเจริญอาหาร (ราก, ตน)

16. แกอาการรอนใน (เถา, ตน)

17. สรรพคุณบอระเพ็ดชวยดับพิษรอนในรางกาย (ราก)

18. ชวยขับเหงื่อ (เถา)

19. ชวยฆาแมลงในหู (เถา)

20. แกรํามะนาด (เถา)

21. แกไขเหนือ ไขสันนิบาต ไขพิษ ไขจับสัน่ (ราก, ตน, ใบ)

22. ใชถอนพิษไข (ราก)

23. ใชเป็นยาแกไข (เถา, ผล) ดวยการใชเถาสดประมาณ 30 กรัม นํามาตําคัน้เอาน้ําดื่ม หรือใชวิธีตมเคี่ยว (ใส

น้ํา 3 สวน ตมใหเหลือ 1 สวน) แบงครัง้ละ 2-3 ชอนโตะ กอนอาหารวันละ 2-3 ครัง้เมื่อตอนมีไข หรือจะนําเถา

บอระเพ็ดมาตากแหง บดใหเป็นผง
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      ป้ันเป็นลูกกลอนก็ได

24. แกไขมาลาเรียดวยการกินบอระเพ็ดวันละ 2 องคุลีทุกวัน (เถา)

25. แกไขเพื่อโลหิต แกเลือดพิการ (ตน)

26. แกอาการแทรกซอนขณะเป็นไขทรพิษ (ตน)

27. ชวยใหเสียงไพเราะ (ใบ)

28. แกอาการเสมหะเป็นพิษ (ผล)

29. ชวยรักษาฟัน (ทุกสวน)

30. แกอาการปวดฟัน (เถา)

31. แกสะอึก (ตน, ผล)

32. แกโรคกระเพาะอาหารดวยการใชบอระเพ็ด 5 สวน / มะขามเปียก 7 สวน / เกลือ 3 สวน / น้ําผึ้งพอควร

นํามาคลุกเคลาใหเขากันแลวรับประทานกอนอาหาร 3 เวลา

33. แกอาการทองอืด ทองเฟ อ (ราก)

34. รักษาโรคริดสีดวงทวาร (ทุกสวน)

35. รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ (ทุกสวน)

36. แกอาการมดลูกเสีย (ราก)

37. ชวยบํารุงน้ําดี (เถา)

38. ชวยขับพยาธิ (ใบ)

39. ชวยฆาพยาธิไสเดือน (เถา)

40. ชวยฆาพยาธิในทอง ในฟัน และในหู (ดอก)

41. แกอาการปวดเมื่อยตามรางกาย (ทุกสวน)

42. แกอาการเกร็ง (ทุกสวน)

43. ดับพิษปวดแสบปวดรอน (เถา)

44. ใชลางแผลที่เกิดจากโรคซิฟิลิส (เถา)

45. ชวยรักษาโรคผิวหนัง (เถา,ใบ)

46. รักษาผดผื่นตามรางกาย (ใบ)

47. รักษาบาดทะยัก (ทุกสวน)

48. แกอาการปวดฝี (ใบ)

49. แกพิษฝีดาษ (ตน)

50. แกฝีมดลูด ฝีมุตกิด (ทุกสวน)
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51. นํามาแปรรูปเป็นบอระเพ็ดแคปซูล

         แมบอระเพ็ดจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการตาง ๆ มากมาย แตก็ยังมีงานศึกษาวิจัยที่สนับสนุน

สรรพคุณดังกลาวอยูน อย ซึ่งสรรพคุณทัง้หมดน้ีสวนใหญแลวจะมาจากบทเรียนที่ใชตอเน่ืองกันมาเป็นเวลานาน

จึงเกิดเป็นความเชื่อถือและใชสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จนองคการเภสัชกรรมไดผลิตบอระเพ็ดแคปซูลออกมา

จําหนายเพื่อใชเป็นยาชวยในการเจริญอาหาร

          สมนุไพรบอระเพด็สาํหรบัการรบัประทานในสวนของรากอยางตอเน่ืองเป็นระยะเวลานานอาจมีผลตอหวัใจ

 เน่ืองจากเป็นยารสขม สิ่งที่ตองระวังก็คือไมควรใชติดกันตอเน่ืองเกิน 1 เดือน ถาหากจําเป็นตองใชในเดือนถัด

ไปก็ควรเวนระยะเวลา 1-2 สัปดาหเป็นอยางน อยเพื่อใหรางกายสามารถปรับสภาพไดกอน ถาใชไปแลวมีอาการ

มือเทาเย็น แขนขาหมดเรี่ยวแรงก็ควรหยุดรับประทาน

คําสําคัญ : บอระเพ็ด

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1647&code_db=610010&code_type=01
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