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พญายอ

1. ชื่อสมุนไพร พญายอ  (PHAYA YO)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau HC     ชื่อวงศ Acanthaceae 
3. ชื่ออื่น  ผักมันไก ผักลิ้นเขียด (เชียงใหม), พญาปลองคำ พญาปลองดำ (ลำปาง), พญาปลองทอง(ภาคกลาง), 
    เสลดพังพอนตัวเมีย (พิษณุโลก), โพะโซจาง (กะเหร่ียง-แมฮองสอน), ล้ินงูเหา (จันทบุรี), Sabah snake grass
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุมรอเล้ือย สูง 1-3 เมตร กิ่งออนมีขนนุม ใบ 
  ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีแคบ รูปขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กวาง 0.5- 3.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-13 
เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนมน เบี้ยว ขอบเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบคอนขางบาง เกล้ียงทั้งสองดาน 
  ดอก ชอดอก แบบชอกระจุก ออกท่ีปลายก่ิง ใบประดับรูปแถบ ดอก มีกานส้ัน กลีบเล้ียง โคนเช่ือมติดกันเปนรูปคลายระฆัง 
ปลายแยกเปน 5 แฉกลึก กลีบดอกสีแดงอมสม ยาว 3-4 เซนติเมตร รูปปากเปด กลีบปากบนมี  3 แฉก เรียงซอนเหล่ือม กลีบปากลาง
มี 2 แฉก แคบกวา ปลายกลีบมีริ้วสีเหลืองอมเขียว มีขนสั้นนุม เกสรเพศผูมี 2 อัน เกลี้ยง ติดที่ปากหลอดกลีบดอก รังไขเหนือวงกลีบ
มี 2 ชอง 
  ผล แบบผลแหงแตก 
  เมล็ด มี 4 เมล็ด ติดบนกานคลายตะขอ 
5. สวนที่ใชทำยา
  ใบพญายอ ทั้งใบสมบูรณและชิ้นสวนของใบ 
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา พญายอมีรสจืดเย็น สรรพคุณ แกพิษงู พิษแมลงสัตวกัดตอย แกเริม งูสวัด ถอนพิษไข เปนตน 
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  จากวิจัยในผูปวยพบวายาท่ีสกัดจากใบพญายอสามารถรักษาโรคเริมท่ีอวัยวะสืบพันธุได ไมทำใหเกิดการอักเสบ ระคายเคือง 
ในขณะที่ยารักษาเริม acyclovir ทำใหแสบ และมีการใชยาที่ทำจากพญายอ ในผูปวยโรคเริม งูสวัด และแผลอักเสบในปาก พบวา
สามารถรักษาแผลและลดการอักเสบไดดี นอกจากนี้ พบวาสารสกัดจากใบพญายอออกฤทธิ์ทำลายไวรัส Varicella zoster ที่เปน
สาเหตุโรคงูสวัดและอีสุกอีใสได
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8. สารสำคัญ
  พญายอพบสารกลุม monoglycosyl diglycerides เชน 1,2-O-dilinolenoyl-3-O-b-d-glucopyranosyl-sn-glycerol 
และสารกลุม glycoglycerolipids
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในเขตรอนของทวีปเอเชีย ในประเทศไทยมีปลูกท่ัวไป 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวมขัง สวนปา สวนผลไม สวนปาทั่วไป
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการปกชำ โดยการตัดกิ่งพญายอยาวประมาณ 8 – 10 นิ้ว ปกในถุงเพาะชำที่มีดินผสมกับขี้เถาแกลบปกชำ 
ถุงละ 2 – 3 กิ่ง รดน้ำใหชุมชื้นเสมอประมาณ 30 วัน พญายอจะงอกตนใหม นำปลูกลงแปลงตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดใหชุมชื้นอยูเสมอ
  - การเตรียมดิน โดยการขุดเปนแปลงกวางประมาณ 1 เมตร ความยาว แลวแตละพื้นที่ เวนทางเดินไว 50 เซนติเมตร 
หวานปุยคอก หรือปุยหมักบนแปลงปลูกคลุกเคลากับดินปลูกพรอมที่จะปลูกตอไป
  - วิธีการปลูก เมื่อพญายอที่ปกชำอายุ 60 วัน เอาลงแปลงปลูกได โดยการปลูกบนแปลงหางกัน 20 เซนติเมตร ระหวาง
แถว 30 เซนติเมตร กลบดินใหแนนรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย เมื่อปลูกได 30 วัน ทำการพรวนดินและใสปุยวิทยาศาสตรสูตร 46-0-0 ผสมน้ำรด 200 กรัม ตอน้ำ 20 ลิตร 
ควรใสทุก 1 เดือน สลับกับปุยคอก หรือปุยหมัก
  - การใหน้ำ การใหน้ำตองใหชุมชื้นอยูเสมอ
  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู พญายอไมคอยจะมีโรคและแมลงรบกวน
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล พญายอจะเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 1 ปขึ้นไป
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการตัดตนพญายอใหเหนือจากดินประมาณ 20 เซนติเมตร แลวเก็บตอตนไวเพื่อใหแตกตนใหม
  - การแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว เม่ือไดตนพญายอมาแลว นำมาเด็ดเอาแตใบ และนำไปลางน้ำใหสะอาด แลวนำไปตากแดด 
4 – 5 วัน จนแหง และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา นำใบพญายอแหงมาบรรจุถุง เก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ และอากาศถายเทไดสะดวก
เพื่อสงจำหนายตอไป
16. การจำหนาย
  ใบพญายอสด ราคากิโลกรัมละ 20-100 บาท
  ใบพญายอแหง ราคากิโลกรัมละ 300 บาท


