ประโยชน์ น่ารู้ ของ “อัญชัน”
พิชานันท์ ลีแก้ ว
สํานักงานข้ อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพจาก http://www.superfinefeline.com/2006/10/blue-pea-flower-project.html

อัญชัน (butterfly pea หรื อ blue pea) มีชื8อทางวิทยาศาสตร์ คือ Clitoria ternatea Linn. จัดอยู่ในวงศ์
Fabaceae ซึง8 เป็ นวงศ์ของถัว8 ในกลุม่ ถัว8 ฝั กเมล็ดกลม (pea) เช่น ถัว8 ลันเตา (green pea) ถัว8 แระต้ น (congo pea)
ถัว8 พู (manila pea) มีชื8อเรี ยกอื8นๆ คือ แดงชัน (เชียงใหม่) เอื Kองชัน (เหนือ) เป็ นต้ น ลักษณะลําต้ นเป็ นไม้ เลื Kอย
ล้ มลุก สามารถพบได้ ทั8วไปในป่ าโล่งแจ้ ง หรื อในที8กึ8งร่ ม ทังK ป่ าเบญจพรรณในพืนK ล่างจนไปถึงป่ าดิบเขาสูง ใน
ต่างประเทศพบในทุกประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และหมูเ่ กาะแปซิฟิก (1, 2)
เมื8อกล่าวถึงอัญชัน โดยทั8วไปมักนึกถึงดอกสีนําK เงิน ซึ8งเป็ นที8นิยมนํามาใช้ ประโยชน์ ทางเครื8 องสําอาง
หรื อใช้ เป็ นสีผสมอาหารและเครื8 องดื8ม แท้ จริ งแล้ วสรรพคุณของอัญชัน สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ ทังK ต้ น ซึ8งการใช้
อัญชันเป็ นยาพื Kนบ้ านนันK ส่วนราก ใช้ ฝนเอานํ Kาหยอดตา แก้ ตาเจ็บ ตาฟาง บํารุ งดวงตา หรื อผสมทํายาสีฟัน แก้
ปวดฟั น และใช้ ต้มนํ Kาดื8มเป็ นยาระบายท้ อง ขับปั สสาวะ แก้ ปัสสาวะพิการ ใบและราก ฝนเอานํ Kาหยอดตา แก้ ตา
แฉะ ตาฟาง ดอก ตําเป็ นยาพอก หรื อคันเอานํ
K
Kาทาแก้ ฟกบวม แก้ พิษแมลงกัดต่อย และใช้ สระผมเป็ นยาแก้ ผมร่ วง
เมล็ด ใช้ กินเป็ นยาระบายท้ อง (2) นอกจากนี K การใช้ ประโยชน์ ในต่างประเทศ ตามตําราอายุรเวทศาสตร์ ของ
อินเดีย อัญชันถูกจัดอยู่ในหมวดหมูพ่ ืชที8มีสรรพคุณบํารุ งสมอง โดยได้ มีการนําส่วนรากและเมล็ดของอัญชันมาใช้
เป็ นยาสําหรับบํารุ งร่ างกาย บํารุ งสมอง และบํารุ งความจํา รวมถึงใช้ เป็ นยาระบายและขับปั สสาวะ และในแถบ
อเมริ กามีรายงานการใช้ นํ Kาต้ มจากส่วนรากเพียงอย่างเดียวหรื อนํ Kาต้ มจากรากและดอกร่ วมกันเป็ นยาบํารุ งโลหิต
ส่วนเมล็ดใช้ เป็ นยาระบาย ขับปั สสาวะ และขับพยาธิ (3, 4)

จากการรวบรวมข้ อมูลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ได้ มีการศึกษาเกี8ยวกับฤทธิWทางเภสัชวิทยาจาก
ส่วนต่างๆ ของอัญชันเป็ นจํานวนมาก มีการทดสอบในสัตว์ทดลอง สารสกัดชนิดต่างๆ ที8ได้ จากส่วนลําต้ นเหนือ
ดิน ใบ ดอก และรากของอัญชันมีฤทธิWกระตุ้นการเรี ยนรู้ และความจํา ช่วยคลายความเครี ยดและวิตกกังวล มีฤทธิW
ช่วยในการนอนหลับ ลดนํ Kาตาลในเลือด แก้ ไข้ แก้ ปวด และต้ านการอักเสบ (5-21) รวมถึงการใช้ ประโยชน์ในด้ าน
เครื8 องสําอางก็มีงานวิจยั ที8สนับสนุนว่า สารสกัดเอทานอลจากดอกอัญชันมีฤทธิWยบั ยังเอนไซม์
K
5α-reductase ซึง8
เป็ นเอนไซม์ ที8ยับยังK การเจริ ญ ของเส้ น ขน และมีฤ ทธิW กระตุ้น การงอกของเส้ น ขนของหนูแ รท (22) นอกจากนี K
สารสกัดเมทานอลจากดอกอัญชันยังมีฤทธิWกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ tyrosinase ซึง8 เป็ นเอนไซม์ที8เกี8ยวข้ อง
กับกระบวนการสร้ างเซลล์เม็ดสีเมลานิน และกระตุ้นการเพิ8มจํานวนของเซลล์ melanocyte เมื8อทําการทดสอบใน
หลอดทดลอง (23) และในการทดสอบฤทธิW ของอัญชันในผลิตภัณฑ์เครื8 องสําอางสําหรับบํารุ งผิวพบว่า มีการนํา
สารสกัดนํ าK และสารสกัดเอทานอลจากดอกอัญ ชันไปเป็ นส่วนประกอบในเจลสําหรั บทารอบดวงตา ซึ8งจะได้
ประโยชน์จากฤทธิWต้านอนุมลู อิสระที8มีอยู่ (24)
แม้ ว่าจะมีง่านวิจยั เกี8ยวกับฤทธิW ทางเภสัชวิทยาจํานวนมาก แต่งานวิจัยทังK หมดยังเป็ นข้ อมูลที8ศกึ ษาใน
ระดับสัตว์ทดลองไม่มีรายงานการวิจยั ในคน จึงยังไม่สามารถระบุขนาดและวิธีใช้ ที8เหมาะสมได้ แต่ในประเทศไทย
นันK มักพบการใช้ ประโยชน์ของดอกอัญชันเป็ นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เครื8 องสําอางบางชนิด และใช้ สีจากดอก
เป็ นส่วนผสมในขนมและอาหาร หรื อใช้ ดอกแห้ งชงเป็ นเครื8 องดื8ม ซึง8 การใช้ ประโยชน์เพื8อการบริ โภคควรระมัดระวัง
การรั บ ประทานร่ วมกับ ยาที8 มี ฤ ทธิW ต้ านการเกาะกลุ่ม ของเกล็ด เลื อ ดหรื อยาป้ องกัน การแข็ ง ตัวของเลื อ ดเช่ น
แอสไพริ น และ warfarin เป็ นต้ น เนื8องจากมีรายงานว่าสาร ternatin D1 ในดอกอัญชันมีฤทธิWต้านการเกาะกลุ่ม
ของเกล็ดเลือด (3) ซึ8งอาจมีผลเสริ มฤทธิW กันจนเกิดอันตรายต่อร่ างกาย ดังนันK ผู้ที8ต้องใช้ ยาดังกล่าวเป็ นประจํา
หากต้ องการบริ โภคดอกอัญชันในรู ปแบบเครื8 องดื8มหรื อชาชง ไม่ควรชงในขนาดความเข้ มข้ นมาก และไม่ควรดื8ม
แทนนําK ส่วนข้ อควรระวังสําหรั บการใช้ ภายนอกร่ างกายคือ ควรระมัดระวังในผู้ที8มีอาการแพ้ ดอกไม้ ชนิดต่างๆ
ให้ หมัน8 สังเกตตนเอง หากใช้ ผลิตภัณฑ์ ที8มีส่วนผสมของอัญชันแล้ วก่อให้ เกิดอาการระคายเคืองควรหยุดใช้ ทนั ที
สามารถติดตามอ่านข้ อมูลงานวิจยั ของอัญชันโดยละเอียดได้ ในจุลสารข้ อมูลสมุนไพรฉบับ 32(1) เดือนตุลาคม
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