
 

ดอกอัญชัน – ช่ือวิทยาศาสตร - Clitoria ternatea 

ชาอัญชันมีสีน้ําเงินแกสวยงาม หลายคนเช่ือวา พืชท่ีงดงามนี้เปนของขวัญจากธรรมชาติอยาง
แทจริง พวกมันมีรูปรางคลายกับอวัยวะเพศหญิงซ่ึงเปนท่ีมาของช่ือวิทยาศาสตร นอกเหนือจาก
การใชในอาหารมากมาย เถาวัลยดอกอัญชันสีน้ําเงินถูกใชในยาอายุรเวท รวมถึงยาแผนโบราณ
ของเอเชียและตะวันออกกลางและประโยชนตอสุขภาพของมันไดรับการสนับสนุนมากขึน้โดย
วิทยาศาสตรสมัยใหม 

ประโยชนตอสุขภาพ: 

 นูโทรปกส – เพ่ิมการทํางานเกี่ยวกับความรูความเขาใจ รวมถึงการเพ่ิมสติปญญาและเพ่ิมความจําผานแอซิติลโคลีน
ท่ีจํากัดฮิปโปแคมปส 

 ผอนคลายกลามเนื้อหลอดเลือดโดยการชวยการไหลเวียนของเลือด 
 ยาบรรเทาปวด – ชวยบรรเทาอาการปวดในระดับท่ีใชเปนยาชาเฉพาะท่ี 
 ขับปสสาวะ - สงเสริมการขับถายของน้ํา  ) ปสสาวะ (ซ่ึงจะชวยลดปริมาณเลือด จึงชวยในการลดความดันโลหิตสูง 
 ตานการอักเสบ - ดอกไมสีฟาเขมประกอบดวยเม็ดสีฟลาโวนอยดคลายกับบลูเบอรรี,่ อาไซอิเบอรรี,่ เปลือกมังคุด

และอ่ืน ๆ ท่ีชวยปกปองพืช เม่ือคุณรับประทานดอกไม ผลจะคลายกับฤทธ์ิตานการอักเสบของพืชในธรรมชาต ิ
 ตานอาการโรคหืด: ประเมินโดยภาวะภูมิแพทางผิวหนังแบบพาสซีฟ 
 ตานจุลินทรีย 
 ตานความวิตกกังวล  ) ยาคลายกังวล (– ลดความเครียดและความวติกกังวล – ผลสงบทางประสาท  
 ตานภาวะซึมเศรา เนื่องจากในปริมาณยาสูงอาจจะเปนอแดปโตเจน 
 ตานการชักกระตกุ 
 ฤทธ์ิตานเบาหวานโดยยับยั้งน้ําตาลกลูโคสจากอาหาร 
 ความสามารถในการตอตานมะเร็งและตอตานเนื้องอกท่ีเกดิจากไซโคลไทดท่ีทําใหเซลลตายโดยทําลายความ

สมบูรณของเยื่อหุมเซลล 
 ยาลดไข – ลดไขโดยการขยายหลอดเลือดท่ีอยูใตผิวหนังซ่ึงจะชวยเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดใกลพ้ืนผิวของ

ผิวหนัง  ซ่ึงสามารถทําใหรางกายเยน็ลงไดงายขึน้ 

ดวงตา: การมีสารตอตานอนุมูลอิสระและโปรแอนโทไซยานิดินชวยในการปรับปรุงการมองเห็นโดยการเพ่ิมการไหลเวียน



ของเลือดในเสนเลือดฝอยของดวงตา ซ่ึงยังชวยใหดวงตาปรับการเปล่ียนแปลงของแสงและปรับปรุงการมองเห็น ดอกอัญชัน
แสดงใหเห็นถึงการปองกนัตอกระจกและตอหินอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการมองเห็นท่ีมัวเบลอ ฟนฟูความเสียหายของ
จอประสาทตา เชนเดียวกับฟนฟูตาอักเสบและเสนเลือดในตาฉีกขาด 

เสนผม: ดอกอัญชันอุดมไปดวยไบโอฟลาโวนอยดมีการใชตามแบบแผนเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตของเสนผม ทําใหเสน
ผมหนาขึน้ และลดผมหงอก 

ผิว: สารตอตานอนุมูลอิสระในดอกอัญชันกระตุนการสรางคอลลาเจน การสังเคราะหอิลาสตินซ่ึงชวยฟนฟูสภาพผิว ลดริ้ว
รอยและผลกระทบอ่ืน ๆ ของริ้วรอยผิว 

ยาโป: ใชเปนยาโปแผนโบราณ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูหญิงและใชในการรกัษาปญหาท่ีเกี่ยวของกับการมีประจาํเดือน
เชนเดียวกับตกขาว (ตกขาวจากชองคลอด)  

ความสะดวกสบายเพื่อสุขภาพ: ชาอัญชันของเรานั้นมีเอกลักษณ โดยปกติ ถาคณุสามารถหาชานี้ได มันจะอยูในรปูของ
ดอกไมแหง คุณจะแชชาและท้ิงดอกไป ดื่มเฉพาะน้ําท่ีผานการกรองอยางออนโยน ก็เหมือนกับคณุเก็บน้ําไวในอางน้าํ และ
โยนเด็กทารกท้ิง!  

ในกรณนีี ้คุณไมจําเปนตองดื่มชา ส่ิงนี้ทําใหผลิตภณัฑสะดวกยิ่งขึ้นและนาท่ึงยิง่ขึ้น (คณุสามารถผสมท่ีโตะและดูน้าํ
เปล่ียนเปนสีน้ําเงิน) และหลีกเล่ียงความรอนในการชงชาซ่ึงจะลดคุณภาพของสวนผสมท่ีไวตอความรอน คุณสามารถเพ่ิมผง
ท่ีใชเทคโนโลยีถนอมเซลลของเราในน้ํารอนหรือเย็นก็ได (หรือเติมน้ําแข็ง) และผงละเอียดท่ีมีโครงสรางอนุภาครูพรนุจะ
ละลายในน้ําโดยคนชาเบา ๆ เพ่ือทําใหน้ํากลายเปนสีน้ําเงินสดใส (ทีซาน) ชาดอกอัญชันของเรานั้นคลายกับชาเขยีวมัทฉะ 
เนื่องจากเราอบแหงดอกไมและสรางผงละเอียดเพ่ือใหคุณดื่มดอกไมเปนหลัก 

ส่ิงนี้ใหปริมาณยาเขมขนในปริมาณผงเพียงเล็กนอยเทานัน้และใหประโยชนของพืชมหัศจรรยนี้ในรูปแบบเขมขน ดวยความ
เขมขนของดอกอัญชันระดับนี้ ราคาตอซองจึงคอยขางสมเหตุสมผลมาก ในผงแหงท่ีมีความเสถียรนี ้มีอายุการเก็บสองป คุณ
มีคุณภาพสูงสุดตลอดท้ังปโดยไมเกี่ยวกับฤดกูาลออกดอก 

ความสนุก: คุณสามารถดูน้ําเปล่ียนเปนสีฟาสดใสตอหนาคุณ หากคุณเพ่ิมสัมผัสของมะนาวหรือน้ํามะนาวสีจะเปล่ียนจากสี
น้ําเงินสดใสเปนสีมวงเขม นี่เปนความสนุกท่ีมากยิ่งขึ้นเม่ือชาเปล่ียนสีตอหนาตอตาคุณ 

โปรดจําไววาช่ือทางวิทยาศาสตรเนื่องจากมีความคลายคลึงกันอยางนาประหลาดระหวางดอกอัญชันกับอวัยวะเพศหญิงและ
คุณมีความรูมากมายเพ่ือปองกันการถูกเอาเปรียบจากพวกผูเช่ียวชาญดานการตลาด ชาอัญชันไมเพียงแคดใีนตัวมันเองเทานั้น 
แตยังสามารถนําไปผสมกับเครื่องดื่มอ่ืน  

 



เทคโนโลยีการถนอมเซลล – เก็บรักษาไวอยางด:ี ชาตากแหงดวยแสงแดดตองใชเวลานานในการทําใหแหงและอาจมี
การปนเปอนเนื่องจากถูกแสงแดด หลังจากตากแสงแดด ระดับความช้ืนท่ีเหลือประมาณ 10% อาจนําไปสูการพัฒนาเปนรา 
เวลาคือศัตรูของเรา ทันทีท่ีพืชนี้ถูกเดก็ออกจากวงจรชีวิต (เก็บเกี่ยว) มันก็จะเริ่มลดคุณภาพลงตามธรรมชาต ิ

ชาท่ีอบแหงจากเตาจะทําใหชามีความรอนสูง ผลกระทบเชิงลบตอสวนผสมท่ีสําคัญท่ีไวตอความรอนนั้นไดรับการบันทึกไว
แลว 

เราตากชาท่ีเก็บเกี่ยวสดไวท่ีหนาโรงงานเราทันทีท่ีเก็บเกี่ยวเสร็จ สงผลใหเกิดผลิตภณัฑท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพสูงและมีระดับ
ความช้ืนต่ํากวา 3% ทําใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีความเสถียรซ่ึงจะไมเกิดราและลดคุณภาพลง การทําแหงแบบแชเยือกแข็งเปนวิธี
ท่ีดีท่ีสุดในการรกัษาคุณคาของดอกไมและใบไมของดอกอัญชัน เทคโนโลยีถนอมเซลลนําหนาหางจากการทําแหงแบบแช
เยือกแข็งแบบดั้งเดิมไปหลายไมล ในแงของการเสริมสรางเซลลอัจฉริยะท่ีออกฤทธ์ิรวมกันอยางยั่งยืนและสงเสริมโครงสราง
โมเลกลุของพืชใหใกลเคียงกับท่ีมีอยูในธรรมชาติมากท่ีสุด 
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