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เรื่อง ฆองสามยาน

รายละเอียด

ฆองสามยาน ชื่อวิทยาศาสตร Kalanchoe laciniata (L.) DC. จัดอยูในวงศกุหลาบหิน (CRASSULACEAE)

สมุนไพรฆองสามยาน มีชื่อทองถิ่นอื่นๆ วา เถาไฟ ฮอมแฮม (แมฮองสอน), คะซีคูซัวะ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน),

สนเสา, มือตะเข, ทองสามยาน, ใบทาจีน เป็นตน

ลักษณะของฆองสามยาน

        ตนฆองสามยาน จดัเป็นพรรณไมลมลกุ ลาํตนตัง้ตรง สงูไดประมาณ 20-100 เซนติเมตร มีผวิเกลีย้งหรอื

มีขนเล็กน อย ปลองขางลางจะสัน้ แตปลองกลางหรือปลองบนจะยาวขึ้นเล็กน อย แตไมคอยแตกกิ่งกานมาก

ลําตนและใบมีลักษณะฉ่ําน้ํา พรรณไมชนิดน้ีเป็นพรรณไมจําพวกมหากาฬ ใบหูเสือ หรือควํ่าตายหงายเป็น ขยาย

พันธุโดยใชเมล็ด ชอบดินรวน ความชื้นและแสงแดดปานกลาง ชอบขึ้นตามพื้นที่ลุมทัว่ไป กลิ่นของพรรณไม

ชนิดน้ีสด ๆ จะมีกลิ่นคลายการบูรกับผิวสม

        ใบฆองสามยาน ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีงตรงขาม ลกัษณะองใบมีหลายรปูราง ใบบรเิวณกลางลาํตนจะเวา
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เป็นแฉกลึกแบบขนนกชัน้เดียวหรือสองชัน้ ดูคลายใบประกอบ แตละแฉกจะมีลักษณะเป็นรูปขอบขนานแคบ

ตรงปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อยแกมซี่ฟันหยาบ ๆ มีสีเขียวและมีไขเคลือบ ใบมีที่เล็กกวาขอบใบมักจะ

เรียบหรือเกือบเรียบ กานใบยาวประมาณ 2.5-4 เซนติเมตร และแบน คอนขางจะโอบลําตนไว สวนใบบริเวณ

โคนตนจะไมเวาหรือเวาเป็นแฉกตื้น ๆ หรือเป็นใบเดี่ยวรูปไข ตรงขอบเป็นจักซี่ฟันแกมเป็นคลื่นและไมมีกานใบ

หรือมีกานใบสัน้ ใบทัง้สองแบบจะเป็นสีเขียวออนและอาจมีสีมวงแซม

         ดอกฆองสามยาน ออกดอกเป็นชอชูขึ้นบรเิวณปลายกิง่ มีความยาวประมาณ 10-30 เซนติเมตร ดอกยอย

มีจํานวนมาก มีใบประดับแคบและเล็ก สวนกลีบรองกลีบดอกเป็นสีเขียวผิวเกลีย้งหรือมีขนนุม ตัง้ตรง ตรงโคน

เชื่อมติดกัน สวนตรงปลายแยกออกเป็นกลีบ มีลักษณะเป็นรูปหอกแกมรูปไข ปลายแหลม สวนกลีบดอกเป็นรูป

ทรงแจกัน สวนโคนนัน้จะพองออกสังเกตเห็นไดชัด จะมีสีเขียว สวนบนจะมีสีเหลือง ปลายแยกเป็นกลีบรูปขอบ

ขนานแกมรูปไข ซึ่งจะมีอยู 4 กลีบ ดอกมีเกสรเพศผู 8 อัน โผลพนกลีบดอกออกมาเล็กน อย สวนทอเกสรเพศ

เมียเกลีย้งและยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร รังไขมีลักษณะเป็นรูปหอก ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร ผิวเกลีย้ง

และเป็นสีเขียว

         ผลฆองสามยาน ผลเป็นผลแหง ออกผลเป็นพวง ลักษณะของผลเป็นรูปไขแกมขอบขนาน แตกตาม

ตะเข็บเดียว

สรรพคุณของฆองสามยาน

1. ใบฆองสามยานใชตมกับน้ําดื่มแกอาการออนเพลีย ชวยบํารุงรางกาย (ใบ)

2. ใบใชผสมกับดีปลี จันทนทัง้สอง ใบน้ําเตา ดอกบัวหลวงขาว ละลายน้ําดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอก

แคแดง น้ําตําลึง เป็นยาแกไขเพื่อลม ไขเพื่อโลหิต ไขเพื่อเสมหะ และทําให

    ตัวเย็น (ใบ)

3. ตํารายาไทยใชใบเป็นยาเย็นดับพิษรอน แกรอนใน (ใบ)

4. ใบนํามาตากแดดใหแหงแลวบดใหเป็นผง ใชทาลิน้เด็กออนเป็นยาแกละอองซางไดชะงัด (ใบ)

5. ใบใชตําพอกหน าอกรักษาอาการไอและเจ็บหน าอก (ใบ)

6. ใบใชรับประทานเป็นยาแกบิด รักษาอาการทองรวง (ใบ)

7. ใบใชตมกับน้ําดื่มเป็นยาขับปัสสาวะ รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ น่ิวในกระเพาะปัสสาวะ (ใบ)

8. ตํารายาพื้นบานลานนาจะใชใบนํามาตําพอกรักษาบาดแผลมีดบาด น้ําคัน้จากใบใชเป็นยาหามเลือดในแผลสด

ไดดี (ใบ)

9. ใบใชเป็นยาพอกบาดแผล บรรเทาอาการระคายเคืองและทําใหแผลหายไดโดยมีเน้ืองอกมาปิดแทน เป็นยา

สมานและฆาเชื้อบาดแผล (ใบ)
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10. ใบใชตําพอกกันแผลฟกชํ้า แผลไหม แผลเรื้อรัง แผลฝีมีหนอง (ใบ)

11. ใบใชตําพอกฝีทําใหเย็นเป็นยาถอนพิษ แกปวดแสบปวดรอน รักษาอาการเจ็บปวด แกพิษอักเสบปวดบวม

พิษตะขาบ แมงปองตอย (ใบ)

13. ใชเป็นยาแกงูพิษกัด ดวยการใชใบสด 5 กรัม ผสมกับตนสดฟ าทะลายโจร 15 กรัม (Andrographis

paniculate Nees) เอาไปตําชงดวยเหลาที่หมักจากขาว ใชกินครัง้เดียวหมด (ใบ)

14. ใบนํามาคัน้เอาน้ํามาผสมปรุงกับน้ํามันมะพราว ใชเป็นยาทาถูนวดรักษาโรคอวัยวะโตที่เรียกกันวาโรคเทา

ชางใหทุเลาหรือชะงักได (ใบ)

ประโยชน ของฆองสามยาน

      มักนํามาปลูกเป็นไมดับในกระถาง หรือปลูกกันไวตามบานหมอและตามสวนยาจีนทัว่ไป

คําสําคัญ : ฆองสามยาน

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1587&code_db=610010&code_type=01
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