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เรื่อง จักรนารายณ

รายละเอียด

จักรนารายณ ชื่อสามัญ Purple passion vine, Purple velvel plant

จักรนารายณ ชื่อวิทยาศาสตร Gynura divaricata (L.) DC. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Gynura ovalis DC.[1],

Gynura auriculata Cass.[11]) จัดอยูในวงศทานตะวัน (ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE)

หมายเหตุ : บางขอมูลระบุวาเป็นชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gynura procumbens (Lour.) Merr. (ชื่อพองวิทยา

ศาสตร Gynura sarmentosa (Blume) DC.)

สมุนไพรจักรนารายณ มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา แปะตําปึง, แป ะตําปึง (ไทลื้อ), แปะตังปึง, แป ะตังปึง, แปะตังปุง

,ผกัพนัปี, กมิกอยมอเชา, จินฉ่ีเหมาเยี่ย, วานกอบ ใบเบก (คนเมอืง), ชัว่จอ (มง), เชยีตอเอีย๊ะ งปู ยุไฉ (จนี), ไป

ตงเฟิง ไป เป ยซันชิ (จีนกลาง), จักรนารายณ (ไทย) เป็นตน

ลักษณะของจักรนารายณ
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        ตนจกัรนารายณ หรอื ตนแปะตาํปึง มีถิน่กาํเนิดดัง้เดมิในประเทศจนี[7] โดยจดัเป็นพรรณไมลมลกุ มอีายุ

ไดหลายปี มีความสูงของตนประมาณ 30-50 เซนติเมตร ลําตนและกิ่งกานเป็นทรงกลมโตประมาณเทาน้ิวกอย

และเป็นสีมวงแดง ทัง้ตนมีขนขึ้นปกคลุม รากอยูใตดินเป็นหัวเหงาและแตกเป็นรากฝอย ขยายพันธุดวยการตัด

กิ่งปักชํา พืชชนิดน้ีไมชอบอยูในที่รมมากนัก ชอบแสงแดดพอสมควร เจริญเติบโตไดดีในดินรวน ชอบน้ํา แตอยา

ใหมีที่รองน้ําที่กนกระถาง เพราะรากจะเนาได

        ใบจกัรนารายณ หรอื ใบแปะตาํปึง ใบจะอยูกบัลาํตนที่แทงขึ้นจากราก ใบเป็นใบเดีย่วเรยีงสลบั ลกัษณะ

ของใบเป็นรูปไขมน ปลายใบแหลม สวนขอบใบหยัก ใบมีความยาวประมาณ 9-15 เซนติเมตรและกวางประมาณ

8 เซนติเมตร แผนใบหนาและนุมคลายกํามะหยี่ หลังใบเป็นสีเขียวสวนทองใบเป็นสีเขียวออนหรือสีมวงแดงหรือ

สีขาวออกหมน ๆ มีกานใบสัน้[1],[2] และมีขอมูลระบุวาจักรนารายณมีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดใบกลมและชนิด

ใบยาว โดยชนิดใบกลม จะเรียกวา "แปะตําปึง" ลักษณะของใบหนา มีขนหนานุมคลายกํามะหยี่ทัง้สองดาน ใบ

เป็นสีเขียวออน เสนใบดานหลังลึกเชนเดียวกับเสนกลางใบ แตดานทองใบกลับนูน ชนิดน้ีกิ่งกานเป็นสีเขียวปนสี

แดง เปราะและหักงาย สวนอีกชนิดคือชนิดใบยาว จะเรียกวา "จินฉ่ีเหมาเยี่ย" ชนิดน้ีลักษณะของใบจะคอนขาง

ยาวและแหลมกวา ผิวใบคอนขางเรียบ มีขนน อย

          ดอกจักรนารายณ ออกดอกเป็นชอบริเวณปลายยอดลําตน ในชอหน่ึงจะมีดอกหลายดอก กลีบดอกมี

ลักษณะเป็นเสนฝอยกลมจํานวนมาก มีสีเหลืองสดคลายดอกดาวเรือง แตจะมีขนาดเล็กกวาดอกดาวเรือง และมี

สีเหลือง โดยยาวไดประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ดอกมีเกสรเพศผูจํานวน 5 กานอยูในกลีบดอก สวนเกสรเพศ

เมียเป็นเสนยืดออกมาภายนอกและมีผลติดอยูในดอก

          ผลจักรนารายณ ผลสุกเป็นสีน้ําตาล

สรรพคุณของจักรนารายณ

ยอดออนใชเป็นสวนผสมในการตมไกกระดูกดํา ใชรับประทานเป็นยาบํารุงรางกาย (ยอดออน)1.

ราก กาน และใบ มีรสหวานชุม เค็มและเผ็ดเล็กน อย ใชเป็นยาเย็นมีพิษเล็กน อย ออกฤทธิ ์ตอปอด ตับ2.

และมาม มีสรรพคุณชวยทําใหเลือดเย็น ชวยกระจายโลหิต แกเสนเลือดอุดตันและแกอาการตกเลือด

(ราก, กาน, ใบ)

ชวยฟอกโลหิต ทําใหระบบโลหิตและน้ําเหลืองดีขึ้น (ใบ)3.

ชวยลางพิษภายในออกทางอุจจาระ ปัสสาวะ และทางตา (ใบ)4.

ใชรักษาโรคเบาหวาน ดวยการรับประทานใบสดกอนอาหารประมาณ 2-5 ใบในชวงตีหาถึงเจ็ดโมงเชา (จะ5.

ไดผลดีเพราะเป็นชวงที่ลําไสเริ่มทํางาน) และใหรับประทานอีกครัง้ในชวงหลังอาหารเย็นประมาณ 2-3 ชัว่

โมง หรือใชกินกอนนอนทุกวัน โดยใหทําเชนน้ีติดตอกัน 1 สัปดาห แลวหยุดดูอาการอีก 2-3 วัน แลวจึง
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รับประทานตอเพื่อใหระดับน้ําตาลในเลือดไมลดลงเร็วเกินไป (ปริมาณการใชของแตละคนอาจไมเทากัน

ขึ้นอยูกับน้ําหนักตัวของผูรับประทานและขนาดของใบที่ใช สําหรับผูที่เริ่มรับประทานใหทดลองรับ

ประทานแตน อย ๆ กอนแลวคอย ๆ ดูอาการ และควรรับประทานแบบระมัดระวัง เพราะยังไมมีผลการวิจัย

รองรับอยางเป็นทางการ นอกจากน้ียังมีขอมูลระบุวาจักรนารายณใบยาวจะลดระดับน้ําตาลในเลือดได

มากกวาชนิดใบกลม)

ใบใชรับประทานสดรวมกับลาบ ชวยแกโรคความดันโลหิตสูง (ใบ)6.

ชวยทําใหระบบหายใจดีขึ้น ไมเหน่ือยไมหอบ (ใบ)7.

ชวยแกอาการรอนใน (ใบ)8.

ใชเป็นยาขับพิษรอนถอนพิษไข (ราก, กาน, ใบ)9.

ชวยแกอาการไอเป็นเลือด (ราก, กาน, ใบ)10.

ชวยรักษาโรคตา ตาตอ ตาอักเสบ ตามัว ดวยการใชใบสดลางใหสะอาด นํามาบด ขยี้ หรือโขลกใหแหลก11.

ในครกสะอาด แลวนํามาพอกตาขางที่มีอาการประมาณ 30 นาที (เขาใจวาพอกตรงเปลือกตา) แลวลาง

ออกดวยน้ํา โดยใหพอกทัง้เชาและเย็น อาการของตาจะดีขึ้น ดวงตาจะสวางขึ้น โดยสมุนไพรจักร

นารายณที่ปลูกเองไมควรใชยาฆาแมลง หรือถามีการใชป ุยก็ควรทิง้ไวอยางน อย 1 สัปดาหกอนเก็บใบใช

ในการพอกตา (ใบ)

ชวยแกอาการปวดเหงือก ปวดฟัน ปากเป็นผล หรือลําคออักเสบ ใหรับประทานใบสดเป็นยาในชวงกลาง12.

คืนหลังการแปรงฟัน โดยคอย ๆ รับประทานใบยา เคีย้วและอมทิง้ไวสักระยะหน่ึงแลวคอยกลืนลงไป เมื่อ

ตื่นมาตอนเชาอาการปวดจะหายไป อีกทัง้ยังชวยใหขับถายไดโลงสบายยิ่งขึ้นอีกดวย (ใบ)

ใชรักษาหลอดลมอักเสบ วัณโรคในปอด (ราก, กาน, ใบ)13.

ใชแกอาการไอ คออักเสบ ดวยการใชใบและกานประมาณ 10 กรัม ใสไขและน้ําตาลเล็กน อย ใชรับประทา14.

น (ใบและกาน)

ใบออนและยอดออน ใชรับประทานเป็นประจํา จะชวยรักษาหรือป องกันการเกิดโรคมะเร็งเตานมและ15.

มะเร็งมดลูกได (ใบออน, ยอดออน)

ชวยขับลมที่แนนภายในชองทอง ดวยการใชใบสดนํามารับประทานในขณะที่มีอาการ (ใบ)16.

ชวยรักษาโรคกระเพาะหรือมีอาการปวดทอง ก็ใหใชใบนํามากินเดี๋ยวนัน้ สักพักอาการปวดก็จะหายไป17.

(ใบ)

ใชรักษาริดสีดวงทวารหนัก ดวยการใชใบสดนํามาตําใหไดพอเหมาะ แลวนํามายัดใสทวารหนัก จะทําให18.

แผลและริดสีดวงหายเร็วขึ้น ติ่งที่โผลออกมาจะยุบ และเลือดที่ออกก็จะหยุด (ใบ)

ชวยรักษาโรคเริม (ใบ)19.
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ชวยแกงูสวัด ดวยการนําใบมาตํากับน้ําตาลทรายแดง เพื่อใหจับตัวกันเป็นกอน ๆ และไมหลุดไดงาย แลว20.

นํามาพอกตรงรอยแผลทิง้ไวประมาณ 30 นาที หรือจะนําใบมาคัน้เอาแตน้ําใชทาสด ๆ หรือใชตําพอกเลย

ก็ได (ใบ)

ใชเป็นยาใสแผลสดเพื่อหามเลือด (ราก, กาน, ใบ)21.

ชวยรักษาแผลไฟไหมน้ํารอนลวก (ราก, กาน, ใบ)22.

ชวยสมานบาดแผล รักษาแผลภายนอกได (เขาใจวาคือสวนของใบ)23.

ใบนํามาขยี้ทาชโลมใหทัว่บริเวณที่มีอาการคัน จะชวยแกผดผื่นคัน บรรเทาอาการคันได (ใบ)24.

ชวยแกฝีบวม ฝีรอน ฝีภายนอก แกอาการปวดฝี ดวยการใชใบสดนํามาตําใหแหลกแลวนํามาพอกบริเวณ25.

ที่เป็น หรือจะใชใบสดนํามาตําผสมกับเหลาแลวนํามาใชพอกก็ไดเชนกัน (ใบสด)

ชวยบรรเทาอาการอักเสบเน่ืองจากเริมและงูสวัด (ไมระบุสวนที่ใช แตเขาใจวาคือสวนของใบ)26.

ใบสดนํามาตําใหแหลกผสมกับสุราขาว ใชสําลีชุบใหเปียกแลวนําไปปิดบริเวณที่มีอาการปวดหรืออักเสบ27.

แกปวดหัวลํามะลอก หรือใชพอกแกพิษอักเสบทุกชนิด พิษหัวลํามาลอก แกพิษตะขาบ พิษจากแมลงปอง

พิษจากแมลงสัตวกัดตอย โดยยาน้ีเมื่อพอกแลวจะรูสึกเย็นสบาย และใหพอกประมาณวันละ 2-3 ครัง้ จะ

เป็นยาดับพิษและดูดถอนพิษไดดี (ใบสด)

ชวยแกอาการฟกชํ้าบวม ดวยการใชใบสดนํามาตํา แลวนํามาผสมกับเหลา คัว่ใหรอน แลวนํามาใชเป็นยา28.

พอก หรือจะใชใบสดนํามาตําผสมกับเหลาแลวนํามาใชพอกเลยก็ได (ใบสด)

หากเป็นมะเร็งใหใชใบนํามารับประทานเป็นผักทุกวัน เชน การนํามาจิม้กับน้ําพริก และใหกินกอนนอนอีก29.

5-7 ใบ ติดตอกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน จะชวยทําใหมะเร็งมีขนาดเล็กลง (ใบ)

มีขอมูลระบุวาสมุนไพรจักรนารายณเป็นสมุนไพรครอบจักรวาล เพราะรักษาไดหลายโรคหลายอาการ โดย30.

มีผูรับรองวาโรคที่ใชสมุนไพรชนิดน้ีรักษาหายมาแลว ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันใน

เลือดสูง โรคโลหิตจาง ชวยฟอกโลหิต ชวยลางสารพิษในรางกาย ไทรอยด โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหัวใจ

โรคภูมิแพ หอบหืด ตาเป็นตอ ตาอักเสบ หรือโรคตาตาง ๆ แกอาการปวดเหงือก ปวดฟัน ชวยขับลม โรค

กระเพาะอาหาร ขับน่ิว ริดสีดวงทวารหนัก อาการปวดประจําเดือนของสตรี เน้ืองอกตาง ๆ ในไต งูสวัด

แผลสะเก็ดเงิน แผลอักเสบ แผลฝีหนองทัว่ไป โรคผิวหนังทัว่ไป เกาต อาการปวดเสนปวดหลัง ชวยทําให

กินไดนอนหลับ และสําหรับคนทัว่ไปหรือผูที่เป็นโรคเอดสรับประทานแลวจะมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น

(ใบ)

วิธีใชสมุนไพรจักรนารายณ

ใชภายใน ถาเป็นยาแหงใหใชประมาณ 5-10 ใบ นํามาตมกับน้ํารับประทานหรือใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ ใน
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ตํารับยา หรือถาเป็นยาแหงใหนํามาบดเป็นผง หรือนําไปดองกับเหลาโรงใชรับประทานเป็นยาก็ได[1] หาก

เป็นใบสด ใหนํามาลางใหสะอาด ซับน้ําใหแหง แลวนํามาเคีย้วกินสด ๆ หรือนําไปใชประกอบอาหารรับประ

ทาน หรือจะนํามาผึ่งใหแหงแลวนํามาบดหรือตําคัน้เอาแตน้ําไปน่ึงจนสุก ปลอยใหเย็นเก็บใสขวด ใสตูเย็น

ไวจะเก็บไดนาน แตที่ไดผลดีที่สุดก็คือใหกินใบสดประมาณ 3-5 ใบกอนเขานอน

ใชภายนอก ใหใชใบสดนํามาตําแลวพอกบริเวณที่เป็น โดยใหเลือกใบสดนํามาลางใหสะอาด

ในวงศจักรนารายณ ยังมีสายพันธุอีกหลายชนิด เชน Gynura ovalis DC. และ Gynura Sarmentora

DC. แตชาวบานไดนํามาใชทดแทนกัน

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของจักรนารายณ

มีการศึกษาดานพฤกษเคมีและคุณสมบัติทางชีวภาพ พบวาสารสกัดเอทานอลมีคุณสมบัติในการตานไวรัส

เฮอรปีส (Herpes) ซึ่งเป็นไวรัสที่ทําใหเกิดโรคเริม โดยสารที่แสดงฤทธิ ์ตานไวรัสชนิดน้ีคือสารผสมของ

กรดคาฟีออยควินิก (3, 5- และ 4, 5-di -O-caffeoyl quinic acids) และจากการศึกษารวมกับการศึกษาใน

สัตวทดลองก็ไมพบวาสมุนไพรจักรนารายณมีพิษแตอยางใด อีกทัง้ยังมีศักยภาพเป็นยาทาภายนอกที่ชวย

บรรเทาอาการอักเสบหรือระคายเคืองที่ผิวหนังซึ่งเกิดจากการแพ แมลงสัตวกัดตอย และโรคเริม

สมุนไพรจักรนารายณยังมีฤทธิ ์ตานไวรัสเริมในหลอดทดลอง ซึ่งสารกลุมที่แสดงฤทธิ ์ดังกลาว ไดแก กลุม

1, 2-bis-dodecanoyl-3-alpha-D-glucopyranosyl-sn-glycerol, dicaffeoyl quinic acids, sitosteryl-

และ stigmasteryl glucosides จึงไดมีการทดลองใชเจลตานอักเสบที่มีสารสกัดจากจักรนารายณเป็นตัว

ยาในผูปวยที่เป็นเริมที่ริมฝีปาก โดยพบวาปริมาณไวรัสมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับยาหลอก

มีการศึกษาในหลอดทดลองและในหนูทดลองระบุวา จักรนารายณสามารถชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได

แตยังไมไดมีการศึกษาในคน

งานวิจัยสมุนไพรจักรนารายณไดดําเนินมาตัง้แตปี ค.ศ. 1995 โดยพบวา สารสกัดแอลกอฮอลจากสวน

เหนือดินของจักรนารายณมีคุณสมบัติตานการอักเสบในสัตวทดลอง และยังพบสารกลุมฟลาโวนอยดหลาย

ชนิด ไดแก Kaempferol ในรูปอิสระและไกลโคไซด, Quercetin ในรูปอิสระและไกลโคไซด โดยฟลาโว

นอยดเป็นสารที่อาจแสดงฤทธิ ์ตานอักเสบ จึงไดมีการทดลองใชเจลตานอักเสบที่มีสารสกัดจากจักร

นารายณ 2.5% เป็นตัวยา ในผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัด ซึ่งมักจะมีอาการเยื่อบุชองปากอักเสบ

โดยพบวาสามารถชวยป องกันและลดความรุนแรงของอาการไดอยางมีนัยสําคัญ

ประโยชน ของตนจักรนารายณ

        ใบสดสามารถนํามาใชรับประทานเป็นผักสดหรือนํามาลวกจิม้กับน้ําพริก หรือใชประกอบอาหารได เชน

ทําแกงจืด ผัดน้ํามัน ผัดเตาเจีย้ว หรือใชเป็นเครื่องเคียงกับขนมจีน ลาบ แหนม สมตํา หรือสลัดผัก เป็นตน
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ขอควรระวังในการใชสมุนไพรจักรนารายณ

       สําหรับผูที่ธาตุไฟออน รางกายออนแอและมีไข ไมควรรับประทานสมุนไพรชนิดน้ี

       อาหารที่แสลงกับสมุนไพรจักรนารายณ ไดแก เน้ือ กุง ปู ปลาทู ปลาหมึก ปลารา หูฉลาม ขาวเหนียว กะปิ

หนอไม แตงกวา เผือก หัวผักกาด สาเก ของดอง ชาหรือกาแฟ แอลกอฮอล เป็นตน จึงไมควรรับประทานรวมกัน

 แตหากจําเป็นตองรับประทาน ก็ใหรับประทานสมุนไพรจักรนารายณกอนหรือหลังประมาณ 2 ชัว่โมง

คําสําคัญ : จักรนารายณ

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1592&code_db=610010&code_type=01
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