ดอกมะลิ
ชาดอกไม้
ชมุ่ ชืนหัวใจ สดชืน
คลายเครียด หลับสบาย

มะลิ
มะลิลาซ้อน
มะลิลา

มะลิถอด

มะลิซอ้ น
มะลิฉตั ร

ชือวิทยาศาสตร์
ชือภาษาอังกฤษ
ส่วนทีใช้ทําชา
สารสําคัญ

Jasminum sambac
Jusmine
ดอก
สารในกลมุ่ ไตรเทอร์ปีนอยด์,
ฟลาโวนอยด์ และนํ4ามันหอม
ระเหย

สรรพค ุณ

งานวิจยั ฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระ

แก้ร อ้ นใน บํ า ร งุ หัวใจ แก้ล มวิ ง เวี ยน แก้อ าการ
อ่อนเพลีย ช่วยให้ผอ่ นคลาย

• ทดสอบฤทธิ8 ตา้ นอนมุ ลู อิสระของชาชาดอกมะลิเปรียบเทียบกับชาฝรัง
ชาล ูกพลับจีน ชาอหู่ ลง และชาผูเ่ อ๋อ
• ชาดอกมะลิมีปริมาณโพลีฟีนอล 101.2 ± 17.8 มก./ก.
• มีฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระอยูท่ ี 144.0 ± 14 มิลลิโมล/ลิตร

ฤทธิ8ทางเภสัชวิทยา

งานวิจยั ฤทธิ8กระตน้ ุ ระบบประสาท

ฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระ
ฤทธิ8กระตน้ ุ ระบบประสาท
ฤทธิ8ลดไขมันและคอเลสเตอรอล

อาการข้างเคียงและข้อควรระวัง
ไม่ ค วรใช้ด อกมะลิ ที มากเกิ น ไป เพราะกลิ นหอมที แรง
เกินไปอาจส่งผลให้เกิดอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ และคลืนไส้ได้

ทานํ4ามันหอมระเหยจากดอกมะลิทีละลายในนํ4ามันอัลมอนด์เข้มข้น 20%
โดยนํ4 าหนัก บนผิ วหนังบริเวณหน้าท้องของอาสาสมัคร เปรียบเที ยบกับ
การทานํ4ามันอัลมอนด์อย่างเดียว มีผลให้อาสาสมัครมีอารมณ์สดชืน และ
รูส้ ึกกระปรี4กระเปร่ามากขึ4น

ก ุหลาบมอญ

ก ุหลาบมอญ
ก ุหลาบมอญ
ชือวิทยาศาสตร์
ชือภาษาอังกฤษ
ชืออืนๆ
ส่วนทีใช้ทําชา
สารสําคัญ

Rosa damascena Mill.
Damask Rose
ยีสนุ่ , ก ุหลาบออน
ดอก
เทอร์ปีน, ไกลโคไซด์, ฟลาโวนอยด์
แอนโทไซยานิน และนํ4ามันหอมระเหย

งานวิจยั ฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระ
• สารสกัด แอลกอฮอล์ผ สมกับ
นํ4าของกลีบดอกก ุหลาบมอญและ
นํ4ามันหอมระเหย
• วิธี DPPH
• มีฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระทีสูง

• หนูแ รทที ถูก ชั ก นํ าให้ เ กิ ด
ภาวะเครียด
• สู ด ด ม นํ4 า มั น ห อ ม ร ะ เ ห ย
ก ุหลาบมอญขนาด 0.15 มล./
กก. เป็นเวลา 28 วัน
• ระดับ lipid peroxidation ใน
สมองของหนูลดลง
• ระดั บ สารต้ า นอน มุ ลู อิ ส ระ
ได้แก่ วิตามิน A, E และ C และ
เ บ ต้ า แ ค โ ร ที น สูง ก ว่ า ก ล มุ่
ควบค ุม

สรรพค ุณ
แก้ไข้ตวั ร้อน แก้กระหาย แก้อ่อนเพลีย บําร ุงกําลัง
บําร ุงหัวใจ ทําให้นอนหลับง่าย

ฤทธิ8ทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระ
ฤทธิ8ปกป้องสมอง
ฤทธิ8คลายความวิตกกังวล

งานวิจยั ฤทธิ8คลายความวิตกกังวล
• หนูเจอร์บิลถกู ชักนํ าให้เกิดความกลัวและวิ ตกกังวลด้วยวิ ธี

elevated plus maze
• สูดดมกลินนํ4ามันหอมระเหยก ุหลาบมอญ นาน 24 ชัวโมง
• หนูมีพฤติกรรมทีบ่งชี4ถึงความผ่อนคลาย
• ไม่กอ่ ให้เกิดอาการง่วงซึม

บัวหลวง

บัวหลวง
ชือวิทยาศาสตร์
ชือภาษาอังกฤษ
ส่วนทีใช้ทําชา
สารสําคัญ

Nelumbo nucifera
Lotus
เกสรตัวผู้
สารในกลมุ่ ฟลาโวนอยด์ เช่น
quercetin, luteolin glucoside

luteolin, isoquercitrin,

บัวหลวงพันธุด์ อกสีชมพู (บัวแหลมชมพู)
มีชอื" ว่า ปทุม ปั ทมา โกกระนต

บัวหลวงพันธุด์ อกสีขาว (บัวแหลมขาว)
มีชอื" ว่า บุณฑริก หรือ ปุณฑริกา

บัวหลวงชมพูซอ้ น (บัวฉัตรชมพู)
มีชอื" ว่า สัตตบงกช

บัวหลวงขาวซ้อน (บัวฉัตรขาว)
มีชอื" ว่า สัตตบุตย์

สรรพค ุณ
เกสรบัวหลวง ใช้บํารงุ หัวใจ ทํ าให้ชมุ่ ชื น แก้ล ม
แก้ไข้ บําร ุงปอด บําร ุงตับ บําร ุงกําลัง

ฤทธิ8ทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระ
ฤทธิ8ทําให้หลับ

งานวิจยั ฤทธิ8ทําให้หลับ

เก๊กฮวย

• สารแอลคาลอยด์จากเกสรบัวหลวง
- neferin
- liensinine
- isoliesinne
- nelumboferine
- O-methylneferine
• ขนาด 25 - 50 มก./กก. ฉีดเข้าช่องท้องของหนูเม้าส์
• ทําให้หนูลดพฤติกรรม การเคลือนไหว และเซืองซึมลง

เก๊กฮวย
ชือวิทยาศาสตร์
Chrysanthemum morifolium Ramat.
(สายพันธุด์ อกสีขาว)
เบญจมาศหนู
Chrysanthemum indicum Linn.
(สายพันธุด์ อกสีเหลือง)
เบญจมาศสวน

สารสําคัญ
สารในกลมุ่ ฟลาโวนอยด์, ไครแซนทีมิน, และนํ4ามันหอมระเหย

สรรพค ุณ
มีฤทธิ8เป็นยาเย็น
แก้รอ้ นใน
แก้กระหาย
ขับเหงือ
ลดความดัน
แก้ไข้
ลดอาการอักเสบ

ฤทธิ8ทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระ
ฤทธิ8ปกป้องสมอง
ฤทธิ8คลายความวิตกกังวล
ฤทธิ8บําร ุงหัวใจ

งานวิจยั ฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระ
•
•
•
•
•
•
•

คาโมมายล์

หนูแรทถูกเหนียวนําให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดบางส่วน
ให้สารฟลาโวนอยด์จากดอกเก๊กฮวย
ประกอบด้วย luteolin 7.60% และ apegenin 5.19%
ระดับเอนไซม์ superoxide dismutase เพิมขึ4น
ระดับ malondialdehyde และ reactive oxygen species ลดลง
ลดอาการบวมของเนื4อสมอง
ลดจํานวนเซลล์สมองตายเนืองจากการขาดเลือด

งานวิจยั ฤทธิ8คลายความวิตกกังวล
• หนูแรทชักนําให้เกิดความกลัวและวิตกกังวล
• ให้กินสารสกัดนํ4าดอกเก๊กฮวยขนาด 500 มก./กก.
• หนูมีพฤติกรรมทีบ่งชี4ถึงความผ่อนคลาย ลดอาการวิตกกังวล

คาโมมายล์

สารสําคัญ
สารในกลมุ่ ไตรเทอร์ปีน, ค ูมาริน และ ฟลาโวนอยด์

ชือวิทยาศาสตร์

Matricaria recutita
เยอรมันคาโมมายล์

Anthemis nobilis
โรมันคาโมมายล์

•
•
•
•
•
•

สรรพค ุณ

ฤทธิ8ทางเภสัชวิทยา

คลายจากความเครียด
ช่วยให้ผอ่ นคลาย
นอนหลับสบาย
ใช้รกั ษาแผล
แก้ผวิ หนังอักเสบ
แก้คนั

• ฤทธิ<ตา้ นอนุมลู อิสระ
• ฤทธิ<ทาํ ให้หลับ
• ฤทธิ<คลายความวิตกกังวล

วิธีเตรียม/ชงชาดอกไม้

งานวิจยั ฤทธิ8คลายความวิตกกังวลและทําให้หลับ
อาสาสมัคร
ผูป้ ่ วยทีมีภาวะ
เครียดและวิตก
กังวล 28 คน
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
12 คน

ร ูปแบบทีใช้ ระยะเวลา
แคปซ ูล
คาโมมายล์

ผลการวิจยั

8 สัปดาห์ ผูป้ ่ วยมีอาการวิตกกังวล
ลดลง

(epigenin 1.2%)

ชาคาโมมายล์
1 ถ้วย/วัน

10-30
นาที

ผูป้ ่ วยโรคนอนไม่ สารสกัดดอก
หลับเรื4อรัง 34
คาโมมายล์
คน
540 มก./วัน

28 วัน

ผูป้ ่ วย 10/12 คน
รายงายว่าหลังจากดืมชา
คาโมมายล์จะรูส้ ึกง่วง
และหลับลึก
ไม่ได้มีผลต่อการนอน
หลับของผูป้ ่ วย

•
•
•
•

ดอกไม้ทีจะนํามาทําชาล้างนํ4าให้สะอาด
ผึงลมให้แห้ง
เก็บใส่ขวดโหล ปิดฝาให้สนิทป้องกันความชื4น
การชงชา
- ชาดอกไม้หนึงหยิบมือ (ประมาณ 1-2 กรัม)
- ชงในนํ4าร้อนประมาณ 3-5 นาที

(apigenin 23 มก.)

มะต ูม

มะต ูม
ชือวิทยาศาสตร์
ชือภาษาอังกฤษ
ชืออืนๆ
ส่วนทีใช้ทําชา
สารสําคัญ

Aegle marmelos
Bael fruit
ต ูม บักต ูม มะปีส่า มะปิน
ผล
เพคติน, แทนนิน, ค ูมาริน,
ฟลาโวนอยด์ และนํ4ามันหอม
ระเหย

สรรพค ุณ
ใช้เ ป็ นยาอาย วุ ัฒ นะ แก้ก ระหาย บํ า ร งุ ร่ า งกาย
เจริญอาหาร บําร ุงธาต ุ แก้ไอ ขับเสมหะ

ฤทธิ8ทางเภสัชวิทยา

งานวิจยั ฤทธิ8บําร ุงหัวใจ
• แยกหัวใจกบออกมาเลี4ยงในหลอดทดลอง และเหนียวนําให้
หัวใจมีการทํางานผิดปกติ
• นํ4าคัน4 สดของเนื4อผลมะต ูมทีละลายในนํ4าอัตราส่วน 1:2
เปรียบเทียบกับยา digoxin
• มะต ูมมีผลกระตน้ ุ การทํางานของหัวใจให้กลับเข้าสูภ่ าวะ
ใกล้เคียงปกติได้

ฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระ
ฤทธิ8บําร ุงหัวใจ
ฤทธิ8คลายความเครียด

งานวิจยั ฤทธิ8คลายความเครียด

วิธีเตรียม/ชงชา

• หนูแ รทที ถ กู เหนี ยวนํ า ให้เ กิ ด ภาวะเครี ย ดด้ว ยวิ ธี

• ผลดิบหันเป็นแว่นตากแห้ง
• ย่างไฟพอให้เหลือง
• ใช้ครัง4 ละ 1 กํามือ หรือประมาณ 25 กรัม (2-3 ชิ4น)
ต้มเอานํ4าดืม

cold swimming endurance test
• สารสกัดนํ4าจากผลมะต ูมแห้งขนาด 200 และ 400
มก./กก.
• ทําให้หนูมีพฤติกรรมทีผ่อนคลายมากขึ4น

เตยหอม

เตยหอม
ชือวิทยาศาสตร์
ชือภาษาอังกฤษ
ชืออืนๆ
ส่วนทีใช้ทําชา
สารสําคัญ

Pandan Leaves, Fragrant Pandan,
Pandom wangi
ปาแนะวองิง
ใบ
คลอโรฟิลล์ และนํ4ามันหอมระเหย

วิธีเตรียม/ชงชา

สรรพค ุณ
เป็ นยาบํารุงหัวใจ ลดกระหายนํา? ดับพิษไข้
แก้รอ้ นใน ขับปั สสาวะ แก้อ่อนเพลีย แก้ทอ้ งเสีย
ลดนํา? ตาลในเลือด คลายเครียด

Pandanus amaryllifolius Roxb.

•
•
•
•
•

ล้างใบเตยให้สะอาด
หันให้ละเอียด
นํามาคัวหรืออบแห้ง/ตากแดดให้แห้ง
เก็บใส่ขวดให้มิดชิด ปิดฝาให้แน่น
การชงชา
- ใช้ปริมาณ 1 หยิบมือต่อนํ4า 1 แก้ว
- ชงในนํ4าร้อน แช่ท4 ิงไว้ให้ตวั ยาจากใบเตยละลายแล้วดืม

อัญชัน

อัญชัน
ชือวิทยาศาสตร์
ชือภาษาอังกฤษ
ชืออืนๆ
ส่วนทีใช้ทําชา
สารสําคัญ

Clitoria ternatea L.
Butterfly pea, Blue pea
แดงชัน เอื4องชัน
ดอก
สารในกลมุ่ ฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์,
เดลฟินิดีนไกลโคไซด์ และ
แอนโทไซยานิน

สรรพค ุณ

งานวิจยั ฤทธิ8คลายความวิตกกังวล

บํ า ร งุ ดวงตา รัก ษาอาการผมร่ ว ง แก้ป วดฟั น
เพิมการไหลเวียนเลือด ขับปัสสาวะ

• หนูเ ม้า ส์ถ กู ชัก นํ า ให้เ กิ ด ความกลัว และวิ ต กกัง วลด้ว ยวิ ธี
elevated plus maze
• สารสกัดเมทานอลอัญชันขนาด 100-400 มก./กก. ฉีดเข้า
ทางช่องท้อง
• ลดพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความเครียดและวิตกกังวลของ
หนูได้

ฤทธิ8ทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ8ตา้ นอน ุมูลอิสระ
ฤทธิ8คลายความเครียดและวิตกกังวล
ฤทธิ8ทําให้หลับ

อาการข้างเคียงและข้อควรระวัง
สาร anthocyanin ternatin D1 ในดอกอัญชัน มีฤทธิ8
ต้านการเกาะกลมุ่ ของเกล็ดเลือด ดังนัน4 ผูท้ ีรับประทานยา
ที มี ฤ ทธิ8 ด ัง กล่ า ว และยาสลายลิ มเลื อ ด ควรใช้อ ย่ า ง
ระมัดระวัง

