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1. ชื่อสมุนไพร  หญาดอกขาว (YA DOK KHOW)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Vernonia cinerea (Linn.) Less.     ชื่อวงศ Compositae (Asteraceae)
3. ชื่ออื่น  หญาสามวัน (เชียงใหม), เสือสามขา (ตราด), ถั่วแฮะดิน ฝร่ังโคก (เลย), กานธูป ตนกานธูป (จันทบุรี), 
    หนาดหนา (ชัยภูมิ), หญาละออง หญาดอกขาว หญาหมอนอย หมอนอย (กรุงเทพฯ), 
    Little ironweed, Ash-coloured fleabane, Ash-coloured ironweed, Purple fleabane, 
    Purple-flowered fleabane
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  หญาดอกขาว เปนพืชลมลุกขนาดเล็ก สูง 8-160 เซนติเมตร ลำตนเปนสัน มีขนนุม 
  ใบ เปนใบเดี่ยว มีหลายรูปแบบ เชน รูปไข รูปไขกลับ รูปขอบขนาน ขอบใบคอนขางเรียบ เนื้อใบนุม อุมน้ำ มีขนนุม
ทั้งสองดาน
  ดอก ออกเปนชอดอกแบบกระจุก ยาว 6-7 มิลลิเมตร กานดอกยาว 2-14 มิลลิเมตร ดอกยอยมีกลีบดอกสีมวงหรือสีชมพู
ยาว 3.5-4 มิลลิเมตร โคนเชื่อมกัน ปลายแยกเปน 5 แฉก
  ผล เปนผลแหง ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร มีขนสีขาวหนาแนน
5. สวนที่ใชทำยา
  ทั้งตน
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ทั้งตนรสเย็น ลดไข แกไอ แกดีซาน แกริดสดีวงทวาร บำรุงกำลัง แกทองรวง แกปวดทอง ทองอืด ทองเฟอ ในบัญชียาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ ใชหญาดอกขาวลดความอยากบุหรี่
  การใชหญาดอกขาว ควรระวังการใชในผูปวยโรคหัวใจและโรคไต เนื่องจากยาหญาดอกขาวมีโพแทสเซียมสูงและอาจทำให
เกิดอาการปากแหงคอแหง 

หญาดอกขาว
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการวิจัยทางคลินิกพบวา หญาดอกขาวในรูปของยาชงและยาตมทำใหมีความรูสึกไมชอบรสและกล่ินของ
บุหร่ีมากกวากลุมควบคุม และทำใหอัตราการเลิกบุหร่ีมีแนวโนมดีกวากลุมควบคุม 
8. สารสำคัญ
  ตนหญาดอกขาวมีองคประกอบทางเคมี ไดแก บีตา-อะไมรินแอซิเทต (β-amyrin acetate) เดลตา-อะไมริน
แอซิเทต (δ-amyrin acetate) กรดเมทิลเฮพทาโคซาโนอิก (methylheptacosanoic acid) โพแทสเซียมคลอไรด 
(potassium chloride) โพแทสเซียมไนเทรต (potassium nitrate) และกรดซักซินิก (succinic acid)
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีมีเขตการกระจายพันธุในเขตรอนและก่ึงรอนของเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ในประเทศไทย
พบทั่วทุกภาค ตามพ้ืนที่โลง ชายปาโปรง ที่รกราง ปาละเมาะ ปาเต็งรัง และปาดิบแลง
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่  ตามพ้ืนที่โลง ชายปาโปรง ที่รกราง ปาละเมาะ ปาเต็งรัง และปาดิบแลง
  - ภาค ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นเมืองทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการปกชำกิ่งหรือเพาะเมล็ด หญาดอกขาวเมื่อดอกแกจะมีเมล็ดเล็ก ๆ เก็บดอกมาตากแดดใหแหง 
แลวนำไปโรยบนแปลงเพื่อขยายพันธุตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรด นิยมปลูกกันในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการขุดเปนแปลง ตองขุดเปนแปลงกวาง 1 เมตร ยาวแลวแตละพื้นที่ เวนทางเดิน หรือ
รองระบายน้ำกวางประมาณ 50 เซนติเมตร ใสปุยคอก หรือปุยหมักคลุกเคลากับดินบนแปลงปลูก
  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมแปลงปลูกเรียบรอยแลว นำเมล็ด หรือดอกแหงของหญาดอกขาวมาโรยบาง ๆ บนแปลง
และเกลี่ยดินกลบบาง ๆ แลวใชฟางแหงคลุมรดน้ำใหชุมชื้นประมาณ 5 – 7 วัน หญาดอกขาวจะเริ่มงอกขึ้นมาเปนตนใหม
ตอไป
14. การปฏิบัติดูแลรักษา
  - การใหปุย เมื่อหญาดอกขาวเติบโตประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร ทำการพรวนดิน และรดน้ำผสมปุยยูเรียสูตร 
46-0-0 ปริมาณ 1 ชอนโตะตอน้ำ 20 ลิตร ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง จนกวาจะออกดอกจึงหยุดการใหปุย 
  - การใหน้ำ หญาดอกขาวตองการน้ำชุมชื้นอยูเสมอ ในปลูกฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติ
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุยตลอดอายุพืช หรือประมาณ 1 – 2 ครั้ง
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  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู หญาดอกขาวระยะแรกจะมีแมลงกัดกินใบ ควรใชสารชีวภาพ หรือสารสะเดาฉีดพน
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล เมื่อดอกหญาดอกขาวบานเต็มที่แลว
  - วิธีการเก็บเกี่ยว  โดยการตัดตน หรือใชเคียวเก่ียวเหนือจากดินประมาณ 10 เซนติเมตร แลวสงแปรรูปตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดหญาดอกขาวมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาดแลวตัดเปนทอนสั้น ๆ แลวตากแดด 
4 – 5 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท จึงนำสงจำหนายตอไป
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดหญาดอกขาวแหง บรรจุถุงพลาสติก เพื่อสงจำหนายตอไป หรือถาจะเก็บตองใส
ถุงพลาสติกไมใหโดนน้ำเด็ดขาด ควรเก็บในหองที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  หญาดอกขาวทั้งตนแหง ราคากิโลกรัมละ 60-100 บาท

        


