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โกฐจุฬาลัมพา

1. ชื่อสมุนไพร โกฐจุฬาลัมพา (KOT CHULA LUMPA)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Artemisia annua L.     ชื่อวงศ Compositae (Asteraceae) 

3. ชื่ออื่น  ชิงฮาว, แชเฮา (ภาษาจีน), Sweet Wormwood Herb

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกอายุปเดียว สูง 0.7-1.6 เมตร แตกกิ่งมาก ทั้งตนมีกลิ่นแรง มีขนประปราย หลุดรวงงาย 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียน มีตอมโปรงแสง ใบบริเวณโคนตนรูปไขหรือรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข กวาง 2-6 เซนติเมตร 

ยาว 3-7 เซนติเมตร ขอบใบหยักลึกแบบขนนก 3 หรือ 4 ชั้น เปน 5-8 คู แฉกใบจักฟนเลื่อยลึกรูปสามเหลี่ยม เสนกลางใบเดนชัด

ทางดานบน แกนกลางใบมีปกแคบ อาจจักฟนเลื่อยเล็กนอยหรือเรียบ ใบบริเวณกลางตนหยักลึกแบบขนนก 2 หรือ 3 ช้ัน ใบใกลยอด

รวมท้ังใบประดับหยักลึกแบบขนนก 1 หรือ 2 ช้ัน กานใบสั้นมาก 

  ชอดอก แบบชอแยกแขนง รูปพีระมิดกวาง ชอยอยแบบชอกระจุกแนน รูปกลม มีจำนวนมาก เสนผานศูนยกลาง 

1.5-2.5 มิลลิเมตร สีเหลืองถึงสีเหลืองเขม กานชอยอยสั้น วงนอกเปนดอกเพศเมีย มี 10-18 ดอก โคนกลีบ เชื่อมติดกันเปนหลอด 

ปลายจักเปนซี่ฟน 2 หรือ 3-4 ซี่ ยอดเกสรเพศเมียแหลม ดอกยอยตรงกลางเปนดอกสมบูรณเพศมี 10-30 ดอก โคนกลีบเชื่อมติดกัน

เปนหลอด ปลายจักซ่ีฟน 5 ซี่ เกสรเพศผูมี 5 อัน อับเรณูเชื่อมติดกัน แตละอันมีรยางคดานบน 1 อนั รูปสามเหล่ียมปลายแหลม และ

มีรยางคปลายมนที่โคน 2 อัน 

  ผล แบบผลแหงเมล็ดลอนรูปไขแกมรี ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร 

5. สวนท่ีใชทำยา
  ลำตนแหง

6. สรรพคุณของแตละสวนท่ีใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาโกฐจุฬาลัมพามีสรรพคุณแกไขเจลียง (ไขจับวันเวนวัน-เปนไขจับสั่นประเภทหนึ่ง) แกไข ลดเสมหะ 

แกหืด แกไอ ใชเปนยาขับเหงื่อ โกฐจุฬาลัมพาจัดเปนโกฐชนิดหนึ่งในพิกัดโกฐทั้ง 5 (เบญจโกฐ) โกฐทั้ง 7 (สัตตโกฐ) และโกฐทั้ง 9 

(เนาวโกฐ) ตำรายาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีมอโนกราฟโกฐจุฬาลัมพา โดยระบุขอบงใชวาใชแกไขอันเกิดจากความรอน

ในฤดูรอน แกไขต่ำ ๆ ท่ีไมมีเหงื่อ แกไขอันเนื่องจากวัณโรค และแกไขจับสั่น 
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7. รายงานการวิจัยในปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพบวาสารชิงฮาวซู (อารเทแอนนูอินหรืออารเทมิซินิน) แสดงฤทธิ์ตานเชื้อไขจับสั่นชนิด

ฟลซิพารุม (Plasmodium falciparum) และชนิดไวแวกซ (Plasmodium vivax) โดยเฉพาะสายพันธุที่ดื้อยา ปจจุบันสาร

ชนิดนี้กับอนุพันธุก่ึงเคมีสังเคราะหของสารชนิดน้ีถูกนำมาใชเปนยาแกไขจับสั่นในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

8. สารสำคัญ
  โกฐจุฬาลัมพามีสารอนุพันธเซสควิเทอรพีนแลกโทน (sesquiterpene lactones) หลายชนิด แตที่สำคัญคือ 

ชิงฮาวซู (qinghaosu) หรือ อารเทแอนนูอิน (arteannuin) หรืออารเทมิซินิน (artemisinin) และพบสารกลุมฟลาโวนอยด 

(flavonoids) อีกหลายชนิด เชน คาสทิซิน (casticin) เซอรซิลินีออล (cirsilineol) คริโซพลีนอลดี (chrysoplenol-D) 

คริโซพลีเนทิน (chrysoplenetin) 

9. แหลงกำเนิด และการกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป ภาคเหนือของทวีปแอฟริกา และในทวีปเอเชีย 

ในจีนมักพบข้ึนทั่วไปตามเนินเขา ขางทาง ที่รกราง หรือตามชายปา ที่สูงจากระดับน้ำทะเลต้ังแต 200-3,650 เมตร มีผูนำมา

ทดลองปลูกในประเทศไทยและพบวาขึ้นไดดี ออกดอกและเปนผลไดตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน โกฐจุฬาลัมพาที่มี

ขายในทองตลาดไดจากพืชปลูกในมณฑลเหอเปย ชานตง เจียงซู หูเปย และฝูเจี้ยน ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ดอน

  - ภาค   ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป (ใบฝอย) 

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป (ใบฝอย)

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการปกชำ โกฐจุฬาลัมพาจะปกชำโดยการตัดตนยาว 8 – 10 นิ้ว แลวปกในถุงเพาะชำที่ผสมดินกับ

ขี้เถาแกลบ เอาไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอประมาณ 10 – 20 วัน จะงอกรากเปนตนใหมตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก  ปลูกไดทุกฤดู นิยมปลูกฤดูหนาว และตองรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

  - การเตรียมดิน จะตองขุดเปนแปลงกวางประมาณ 1 เมตร ความยาวแลวแตละพ้ืนที่ เวนทางเดิน 50 เซนติเมตร 

เปนรองระบายน้ำผสมคลุกเคลาดวยปุยคอก หรอืปุยหมัก

  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมแปลงปลูกแลว นำตนกลาอายุ 3 – 4 เดือน ลงปลูกหางกันประมาณ 30 เซนติเมตร 

ระหวางตน 30 เซนติเมตร กลบดินแลวนำไปผูกเชือก รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย  เมื่อปลูกได 30 วัน ก็ควรพรวนดินและใสปุยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ชอนโตะ ตอ 1 ตน พรอมกำจัด

วัชพืช ควรใสปุยคอก หรือปุยวิทยาศาสตรสลับกันไป เดือนละ 1 – 2 ครั้ง

  - การใหน้ำ  ควรรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ แตถามีฝนก็ควรงดบาง

  - การกำจัดวัชพืช  ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู โกฐจุฬาลัมพาไมคอยมีแมลงศัตรูเทาไหร ควรฉีดพนดวยสารสะเดา หรือสารชีวภาพ

ก็ได

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว  เมื่อโกฐจุฬาลัมพาออกดอก เริ่มบานไดเกินครึ่งของชอดอก ก็เริ่มเก็บเก่ียวได และจะเก็บเกี่ยวได

ทุกฤดูกาล

  - วิธีการเก็บเกี่ยว  จะตองใหตนสูงจากดินประมาณ 10 เซนติเมตร จะใชมีด หรือเคียวเกี่ยวก็ได และสงแปรรปูตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว  เมื่อไดตนโกฐจุฬาลัมพามาแลว ก็นำมาลางน้ำใหสะอาดและตากแดดใหแหง หรือจะตัด

เปนทอน ๆ ก็ได ตากแดดประมาณ 4 – 5 วัน ก็จะแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท   

  - การบรรจุและการเก็บรักษา  เมื่อไดโกฐจุฬาลัมพาแหงมาแลว ก็บรรจุถุงพลาสติกมัดปากใหแนน นำสงจำหนายตอไป 

หรือจะเก็บก็ควรเก็บใสถุงพลาสติกมัดปากใหแนนไมใหโดนน้ำ แลวเกบ็ไวในหองท่ีมีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย 
  ตนแหงราคากิโลกรัมละ 100-200 บาท
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