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อัญชัน (buttterfly pea หรือ blue peaa) มีช่อื ทางวิวิทยาศาสตร์คืคอื Clitoria tternatea Linn. จัดอยู่
อ วในกลุ
่
่มถถัวฝ
่ กั เมล็ดกลม (pea) เชช่น ถัวลั
่ นเตาา (green peaa) ถัวแระ
่
ในวงศ์ FFabaceae ซึง่ เป็ นวงศ์ของถั
ต้น (conngo pea) ถัวพู
ั ่ (manila pea) มีช่อื เเรียกอื่นๆ คือ แดงชัน (เชีชียงใหม่) เอือ้ องชัน (เหนือ) เป็ นต้น
ลักษณะลําต้นเป็ นไม้ม้เลือ้ ยล้มลุก สามารถพบไได้ทวไปในป
ั่
ปา่ โล่งแจ้ง หรืรือในทีก่ ง่ึ ร่ม ทัง้ ปา่ เบญจพรรณใน
พืน้ ล่างจจนไปถึงป่าดิบเขาสูง ในตต่างประเทศพพบในทุกประะเทศในเขตเเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ เอเชียใต้
และหมูเ่ กาะแปซิฟิก (1, 2)
เมื่อ กล่ า วถึงอั
ง ญ ชัน โดยยทัว่ ไปมัก นึ ก ถึง ดอกสีนํน้ า เงิน ซึ่ง เป็ป็ น ที่นิ ย มนํ าามาใช้ป ระโยยชน์ ท าง
ใ เ ป็ น สีผ สมมอาหารและะเครื่อ งดื่ม แท้
แ จ ริง แล้วสรรพคุ
ส
ณ ขอ งอัญ ชัน สามารถใช้
เครื่อ งสํสํา อาง หรือ ใช้
ั ชัชนเป็ นยาพืน้นบ้านนัน้ ส่วนราก
น ใช้ฝนเอานํ้าหยอด ตา แก้ตาเจ็บ ตาฟาง
ประโยชน์ได้ทงั ้ ต้น ซึง่ การใช้อญ
บํารุงดวงตา หรือผสมมทํายาสีฟนั แก้ปวดฟนั และใช้ตม้ นํ้าดื่มเป็ นยาระบายท้อง ขับบปสั สาวะ แก้ก้ปสั สาวะ
ฝ
้ าหยอดตา แก้ตา แฉะ ตาฟาง ดอก ตําเป็นยาพอก หรืรือคัน้ เอานํ้าทาแก้
ท ฟก
พิการ ใบบและราก ฝนเอานํ
บวม แก้ก้พษิ แมลงกัดต่
ด อย และใช้ส้ ระผมเป็ นยยาแก้ผมร่วง เมล็ด ใช้กนเป็
นิ นยาระบาายท้อง (2) นอกจากนี
น
้
การใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ ตามตํ
ต าราอายยุรเวทศาสตรร์ของอินเดีย อัญชันถูกจัดั อยูใ่ นหมวดดหมู่พชื ที่
กี
าส่วนรรากและเมล็ดของอั
ด
ญชันมาใช้
ม เป็ นยา สําหรับบํารุงร่
ง างกาย
มีสรรพคคุณบํารุงสมออง โดยได้มการนํ
บํารุงสมมอง และบํารุงความจํ
ง
า รววมถึงใช้เป็ นยยาระบายและะขับปสั สาวะ และในแถบออเมริกามีรายยงานการ

ใช้น้ําต้มจากส่วนรากเพียงอย่างเดียวหรือนํ้าต้มจากรากและดอกร่วมกันเป็ นยาบํารุงโลหิต ส่วนเมล็ดใช้
เป็ นยาระบาย ขับปสั สาวะ และขับพยาธิ (3, 4)
จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์พบว่า ได้มกี ารศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ ์ทางเภสัช
วิทยาจากส่วนต่างๆ ของอัญชันเป็ นจํานวนมาก มีการทดสอบในสัตว์ทดลอง สารสกัดชนิดต่างๆ ทีไ่ ด้
จากส่วนลําต้นเหนือดิน ใบ ดอก และรากของอัญชันมีฤทธิ ์กระตุ้นการเรียนรูแ้ ละความจํา ช่วยคลาย
ความเครียดและวิตกกังวล มีฤทธิ ์ช่วยในการนอนหลับ ลดนํ้ าตาลในเลือด แก้ไข้ แก้ปวด และต้านการ
อักเสบ (5-20) รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านเครื่องสําอางก็มงี านวิจยั ทีส่ นับสนุ นว่า สารสกัดเอทานอล
จากดอกอัญชันมีฤทธิ ์ยับยัง้ เอนไซม์ 5α-reductase ซึง่ เป็ นเอนไซม์ทย่ี บั ยัง้ การเจริญของเส้นขน และมี
ฤทธิ ์กระตุน้ การงอกของเส้นขนของหนูแรท (21) นอกจากนี้
สารสกัดเมทานอลจากดอกอัญชันยังมี
ฤทธิ ์กระตุน้ การทํางานของเอนไซม์ tyrosinase ซึง่ เป็ นเอนไซม์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกระบวนการสร้างเซลล์
เม็ดสีเมลานิน และกระตุน้ การเพิม่ จํานวนของเซลล์ melanocyte เมื่อทําการทดสอบในหลอดทดลอง
(22) และในการทดสอบฤทธิ ์ของอัญชันในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิวพบว่า มีการนํ าสาร
สกัดนํ้ าและสารสกัดเอทานอลจากดอกอัญชันไปเป็ นส่วนประกอบในเจลสําหรับทารอบดวงตา ซึง่ จะได้
ประโยชน์จากฤทธิ ์ต้านอนุ มลู อิสระทีม่ อี ยู่ (23)
แม้ว่าจะมีงานวิจยั เกี่ยวกับฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยาจํานวนมาก แต่งานวิจยั ทัง้ หมดยังเป็ นข้อมูลที่
ศึกษาในระดับสัตว์ทดลองไม่มรี ายงานการวิจยั ในคน จึงยังไม่สามารถระบุขนาดและวิธใี ช้ทเ่ี หมาะสมได้
แต่ในประเทศไทยนัน้ มักพบการใช้ประโยชน์ของดอกอัญชันเป็ นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
บางชนิด และใช้สจี ากดอกเป็ นส่วนผสมในขนมและอาหาร หรือใช้ดอกแห้งชงเป็ นเครื่องดื่ม ซึ่งการใช้
ประโยชน์เพื่อการบริโภคควรระมัดระวังการรับประทานร่วมกับยาที่มฤี ทธิ ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ด
เลือดหรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน และ warfarin เป็ นต้น เนื่องจากมีรายงานว่า
สาร ternatin D1 ในดอกอัญชันมีฤทธิ ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (3) ซึง่ อาจมีผลเสริมฤทธิ ์กันจน
เกิดอันตรายต่ อร่างกาย ดังนัน้ ผู้ท่ีต้องใช้ยาดังกล่าวเป็ นประจํา หากต้องการบริโภคดอกอัญชัน ใน
รูปแบบเครื่องดื่มหรือชาชง ไม่ควรชงในขนาดความเข้มข้นมาก และไม่ควรดื่มแทนนํ้า ส่วนข้อควรระวัง
สําหรับการใช้ภายนอกร่างกายคือ ควรระมัดระวังในผูท้ ม่ี อี าการแพ้ดอกไม้ชนิดต่างๆ ให้หมันสั
่ งเกต
ตนเอง หากใช้ผลิต ภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของอัญชันแล้ว ก่อให้เ กิดอาการระคายเคืองควรหยุดใช้ท นั ที
สามารถติดตามอ่านข้อมูลงานวิจยั ของอัญชันโดยละเอียดได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพรฉบับ 32(1) เดือน
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