อัญชัน Butterfly pea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clitoria ternatea L. วงศ์ Leguminosae-Papilionoideae

ไม้เลื้อยพาดพัน ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคี่ ใบย่อย รูปรี หรือ รูปไข่กลับ กว้าง 1-3 ซม. ยาว
2-5 ซม. ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีม่วง บางชนิดสีม่วงอ่อน หรือ สีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ เรียงลักษณะ
ดอกถั่ว ผลเป็นฝัก เมื่อแก่ สีนวล แห้งแตก
ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ ดอกสี ม่ ว งมีสารแอนโทไซยานิน มีชื่อว่า เทอร์นาทิน ใช้ เ ป็ น สี ผ สมอาหาร มี ฤ ทธิ์
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ หรื อ ผสมในเครื่ อ งสำอาง ประเภทแชมพู หรื อ ครี ม
ดอกสี ข าว(สด) ขยี้ ท าหนั ง ศรี ษ ะเด็ ก เป็ น ยาปลู ก ผม 1
ข้อมูลเพิ่มเติม สารสกัดดอก มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีความแรงสูง ป้องกันเม็ดเลือดแดงแตก ทดสอบด้วยวิธี
AAPH-induced hemolysis2 สารสีม่วงในดอกเป็นสารกลุ่ม แอนโทไซยานิน มีชื่อว่า เทอร์นาทิน(ternitins) ซึ่งมี
หลายตัว เช่น A1-4, B1-4 สารนี้คงตัวในสภาวะที่พีเอชเป็นกรดอ่อน หรือเป็นกลาง3
สารสกัดดอกอัญชัน ยับยั้ง pancreatic α-amylase สำหรับการย่อยแป้ง เมื่อนำมาผสมในขนม
ปัง 5, 10, 20% สามารถชะลอการย่อยแป้งในหลอดทดลองได้4

ในคนสุขภาพดี ให้สารสกัดดอกอัญชันด้วยน้ำ 1-2 กรัม ดื่มครั้งเดียว (สกัดด้วยน้ำ แล้วทำเป็นผงแห้ง นำมาเติม
น้ำ) ทำให้พลาสมามีความสามารถต้านออกซิเดชันเพิ่มขึ้น แต่ไม่ลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่เมื่อให้สารสกัดเติม
น้ำตาล ยังช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร อินสุลิน และการต้านออกซิเดชันได้5
สารสกัดหยาบจากดอกอัญชัน(สีม่วง) สกัดด้วย ความเข้มข้น 0.5-5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
กระตุ้นการเจริญของต่อมรากขน ทำให้ผมยาวขึ้น เมื่อทดสอบโดยการเติมลงในอาหารเลี้ยงรากผม ใน 2-4 วัน6
และการศึกษาสารสกัดน้ำแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่าสารสกัดแอลกอฮอล์ และเมื่อนำสารสกัดน้ำใส่ในเจลทา
รอบดวงตา ก็ยังคงแสดงฤทธิ์ แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าครีมลดรอยเหี่ยวย่นบางชนิด สารสกัดประกอบด้วยสาร
กลุ่มฟีโนลิก เมื่อเปรียบเทียบกับกรดแกลลิกคิดเป็น 1.9 มก./ก.ของน้ำหนักแห้ง7
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