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เรื่อง จันผา

รายละเอียด

จันผา ชื่อวิทยาศาสตร Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Dracaena

loureiroi Gagnep. มักเขียนผิดเป็น Dracaena loureiri Gagnep.) ปัจจุบันจัดอยูในวงศหนอไมฝรัง่

(ASPARAGACEAE) และอยูในวงศยอย NOLINOIDEAE

สมุนไพรจันผา มีชื่อทองถิ่นอื่นๆ วา จันทน ผา (ภาคเหนือ), จันทน แดง (ภาคกลาง, สุราษฎรธานี), ลักกะจัน

ทน ลักจั่น (ภาคกลาง), จันทรผา, ลักกะจั่น, จันทรแดง เป็นตน

ลักษณะของจันผา

        ตนจันผา จัดเป็นไมพุมขนาดกลาง หรือเป็นไมตนขนาดเล็ก ไมผลัดใบ มีความสูงของตนประมาณ 1.5-4

เมตร (ตนโตเต็มที่อาจมีความสูงถึง 17 เมตร) เรือนยอดเป็นรูปทรงไข มีเรือนยอดไดถึง 100 ยอด เมื่อตนโตขึ้น

จะแผกวาง ลําตนตัง้ตรง กลม มีแผลใบเป็นรองขวางคลายขอถี่ ๆ เปลือกตนเป็นสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลอมสีเทา
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แตกเป็นรองตามยาว ไมมีกิ่งกาน ใบจะออกตามลําตน สวนแกนไมดานในเป็นสีแดง ตนเมื่อมีอายุมากขึ้นแกนจะ

เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดง เราจะเรียกแกนสีแดงวา "จันทนแดง" เมื่อแกนเป็นสีแดงเต็มตน ตนก็จะคอย ๆ

โทรมและตายลง พรรณไมชนิดน้ีมีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศไทย ขยายพันธุดวยวิธีเพาะกลาจากเมล็ดหรือการ

แยกกอ ชอบดินปนทรายหรือหินที่มีการระบายน้ําดี ความชื้นปานกลาง และชอบแสงแดดเต็มวันและแสงรําไร

มักพบขึ้นตามปาภูเขาหินปูนสูง ๆ และมีแสงแดดจัด

        ใบจนัผา ใบเป็นใบเดีย่วออกเรยีงสลบักนัถี่ ๆ ที่ปลายกิง่ ลกัษณะของใบเป็นรปูยาวรีขอบขนาน หรอืเป็นรปู

แถบยาวแคบ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแผเป็นกาบหุมลําตน สวนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกวางประมาณ 4-5

เซนติเมตรและยาวประมาณ 45-80 เซนติเมตร เน้ือใบหนากรอบ โคนใบจะติดกับลําตนหรือโอบคลุมลําตน ไมมี

กานใบ และมักจะทิง้ใบเหลือเพียงยอดเป็นพุม

         ดอกจนัผา ออกดอกเป็นชอขนาดใหญที่ปลายยอด โคงหอยลง ออกดอกเป็นพวงใหญตามซอกใบและปลาย

ยอด แตละชอจะมีความยาวประมาณ 45-100 เซนติเมตร มีดอกยอยขนาดเล็กและมีจํานวนมากมายหลายพัน

ดอก ดอกเป็นสีขาวนวล หรือขาวครีม หรือเขียวอมเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม ตรงกลางดอกมีจุดสีแดงสด กลีบดอก

มี 6 กลีบ ดอกมีขนาดประมาณ 0.7-1 เซนติเมตร มีเกสรตัวผูจํานวน 6 กาน กานเกสรมีความกวางเทากับอับ

เรณู สวนกานเกสรตัวเมียปลายแยกเป็นพู 3 พู ชัน้กลีบเลีย้งเป็นหลอด ที่ปลายกลีบแยกเป็นพูแคบ ๆ 6 พู ไม

ซอนกัน โดยจะออกดอกในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม

         ผลจนัผา ออกผลเป็นชอพวงโต ผลเป็นผลสด ลกัษณะของผลเป็นรปูทรงกลมขนาดเลก็อยูรวมกนัเป็นพวง

ผลมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ ผลออนเป็นสีเขียวอมสีน้ําตาล สวนผลแกเป็นสีแดงคลํ้า ภายใน

ผลมีเมล็ดเดียว โดยผลจะแกในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

สรรพคุณของจันผา

1. แกนมีรสขมเย็น ชวยบํารุงหัวใจ (แกน, ทัง้ตน)

2. แกนที่มีเชื้อราลงจนทําใหแกนเป็นสีแดงและมีกลิ่นหอมมีสีแดง (เรียกวา จันทนแดง[4]) มีรสขมและฝาดเล็ก

น อย ใชสําหรับเป็นยาเย็นดับพิษไข แกไขไดทุกชนิด และจากการทดลองใน

    สัตวพบวาสารสกัดดวยน้ํามีฤทธิ ์ในการลดไข แตตองใชในปริมาณมากกวายาแอสไพริน 10 เทา และจะออก

ฤทธิ์ชากวายาแอสไพรินประมาณ 3 เทา (แกน, แกนที่ราลง)

3. ชวยแกไข แกไขเพื่อดีพิการ (แกน, เน้ือไม)

4.3 ชวยแกไอ แกอาการไออันเกิดจากซางและดี (แกน, เน้ือไม)

5. เมล็ดใชรักษาดีซาน (เมล็ด)

6. ชวยแกอาจมไมปกติ (เมล็ด)
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7. ทัง้ตนชวยแกอาการปวดศีรษะ (ทัง้ตน)

8. ชวยแกซาง (แกน)

9. วยแกอาการเหงื่อตก อาการกระสับกระสาย (แกน)

10. ชวยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน (แกน, ทัง้ตน)

11. ชวยแกดีพิการ แกน้ําดีพิการ (แกน, เน้ือไม)

12. ชวยแกบาดแผล รักษาบาดแผล (แกน, ราก)

13. แกนใชฝนทาชวยแกอาการฟกบวม ฟกชํ้า ฝี บวม (แกน)

14. ชวยแกพิษฝีที่มีอาการอักเสบและปวดบวม (แกน, ทัง้ตน)

15. จันผาจัดอยูในตํารับยา “พิกัดเบญจโลธิกะ” ซึ่งประกอบไปดวยตัวยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณทําใหชื่นใจ 5

อยาง (แกนจันผา, แกนจันทนขาว, แกนจันทนชะมด, ตนเนระพูสี, ตนมหา

      สะดํา) ซึ่งเป็นตํารับยาที่มีสรรพคุณชวยแกไขเพื่อดี แกลมวิงเวียน กลอมพิษทัง้ปวง และชวยแกรัตตะปิตตะ

โรค (แกน)

16. จันผาจัดอยูในตํารับยา “พิกัดจันทน ทัง้หา” (แกนจันผา (แกนจันทนแดง), แกนจันทนขาว, แกนจันทนา,

แกนจันทนเทศ, แกนจันทนชะมด) ซึ่งเป็นตํารับที่มีสรรพคุณชวยแกไขเพื่อ

      โลหิตและดี ชวยแกอาการรอนในกระหายน้ํา ชวยบํารุงตับปอดและหัวใจ และชวยแกพยาธิบาดแผล (แกน)

17. จันผาปรากฏอยูในตํารับยา “มโหสถธิจันทน” อันประกอบไปดวยจันทนทัง้สอง ไดแกจันทน แดง (จันผา)

และจันทนขาว รวมกับสมุนไพรอื่น ๆ อีก 13 ชนิด ซึ่งเป็นตํารับยาที่มี

      สรรพคุณชวยแกไขทัง้ปวงที่มีอาการตัวรอนและมีอาการอาเจียนรวมดวยก็ได (แกน)

18. จันผาปรากฏอยูในตํารับ “ยาจันทน ลีลา” อันประกอบไปดวยจันทนแดง (จันผา) รวมกับสมุนไพรชนิดอื่น

ๆ อีกในตํารับ ซึ่งเป็นตํารับที่ใชบรรเทาอาการไขตัวรอนและไขเปลี่ยนฤดู

      (แกน)

19. จันผาปรากฏอยูใน “ตํารับยาเขียวหอม” ซึ่งเป็นตํารับยาที่มีสรรพคุณชวยบรรเทาอาการไข แกอาการรอน

ในกระหายน้ํา แกพิษสุกใส แกพิษหัด บรรเทาอาการไขจากหัดและสุกใส

      (แกน)

20. นอกจากน้ีจันผาหรือจันทนแดงยังปรากฏอยูในตํารับยารักษากลุมอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แกลม)

อันไดแก ตํารับยา “ยาหอมนวโกฐ” และตํารับ “ยาหอมเทพจิตร” โดยเป็น

      ตํารับยาที่มีสวนประกอบของจันผารวมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ อีกในตํารับ ซึ่งมีสรรพคุณชวยแกลมวิงเวียน

แกอาการหน ามืดตาลาย ใจสัน่ มีอาการคลื่นเหียนอาเจียน และชวยแกลมจุก

      แนนในทอง (แกน)
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21. จันผาจัดอยูในตํารับ “ยาประสะจันทน แดง” (ประกอบไปดวยจันทนแดง (จันผา) จํานวน 32 สวน รากมะ

นาว รากมะปรางหวาน รากเหมือนคน โกฐหัวบัว จันทนเทศ ฝางเสน เปราะหอม

      อยางละ 4 สวน ดอกมะลิ ดอกบนุนาค ดอกสารภี และเกสรบวัหลวง อยางละ 1 สวน นํามาบดเป็นผงสาํหรบั

ใชเป็นยา)  ซึ่งตํารับยาน้ีมีสรรพคุณชวยแกไขตัวรอน และชวยแกกระหายน้ํา

      สาํหรบัวธิีใชใหนําผงยาที่ได (ผใูหญใหใชรบัประทานครัง้ละ 1 ชอนกาแฟ สวนเดก็ใหใชครัง้ละครึ่งชอนกาแฟ)

นํามาละลายในน้ําสุกหรือน้ําดอกมะลิ ใชดื่มทุก ๆ 3 ชัว่โมง (แกน)

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของจันผา

1. จันผามีฤทธิ ์ตานอาการปวด การอักเสบ และชวยลดไขในสัตวทดลอง

2. มีฤทธิ ์ตานเชื้อ HIV ออกฤทธิ ์คลายกับฮอรโมนเอสโตรเจน ตานมะเร็ง ตานเชื้อแบคทีเรีย และมีผลตอระบบ

หัวใจและหลอดเลือด

3. จากการทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดเน้ือไมจันผาดวยเอทานอล 50% ดวยการใหหนูกินในขนาด 10

กรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม และใหโดยวิธีการฉีดเขาใตผิวหนังของหนู

    ทดลองในขนาด 10 กรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไมพบอาการเป็นพิษแตอยางใด

ประโยชน ของจันผา

1. ตนจันผาเป็นไมที่มีทรงพุมสวยงาม อีกทัง้ดอกยังมีกลิ่นหอม จึงใชปลูกเป็นไมประธานในสวนหิน ใชปลูก

เป็นกลุม หรือปลูกประดับในอาคาร ตามสนามหญา สวนหยอม ตามสระวายน้ํา

    หรือจะปลูกตามริมทะเลก็ได เพราะเป็นไมทนลมแรง ทนเค็ม แตไมทนน้ําทวมขัง

2. สวนของลําตนที่เกิดบาดแผลนานเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแดง สามารถนํามาใชเป็นสวนประกอบในการปรุง

น้ํายาอุทัยได

คําสําคัญ : จันผา

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-26

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1595&code_db=610010&code_type=01
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