
ดอกไม�ในยาไทย
กนกพร อะทะวงษา

พิชานันท� ลีแก�ว
สํานักงานข�อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

ดอกไม�ในยาไทย
• พิกัดยา

• พิกัดเกสร 5-7-9 ประกอบด�วย เกสรบัวหลวง มะลิ พิกุล บุญนาค สารภี 
จําปา กระดังงา ลําเจียก ลําดวน

• น้ํากระสายยา 
• น้ําดอกไม� มะลิ กระดังงา ชมนาด 
• น้ําดอกไม�เทศ (กุหลาบมอญ)

• ยาจากดอกไม� 
• กานพลู           
• ลําโพง
• ป2บ

• คําฝอย
• หญ�าฝรั่น
• ตาล
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• พิกัด แปลว6า กําหนด หมายถึงกําหนดเอาตัวยามากกว6า 2 สิ่งขึ้นไป 
ในปริมาณที่เท6ากัน มารวมกัน เพื่อให�สะดวกแก6การตั้งตํารา หรือจดจําได�
ง6าย
- ชื่อเหมือนกัน เช6น ชุมเห็ดทั้งสอง ตรีสมอ เบญจเทียน 
- ส6วนที่ใช�เหมือนกัน เช6น ตรีผลา เบญจโลกวิเชียร เกสรทั้ง 5
- สรรพคุณเหมือนกัน เช6น ตรีกฏ=ก จตุกาลธาตุ เบญกูล

พิกัดยา
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• พิกัดเกสร ทั้ง 5
• ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุญนาค ดอกสารภี และเกสรดอกบัวหลวง
• ชูกําลัง บํารุงหัวใจ แก�ไขเสมหะและโลหิต แก�ไข�เพ�อคลุ�ม แก�ลมวิงเวียน แก�น้ําดี แก�ธาตุ 

ทําให�เจริญอาหาร บํารุงครรภ�    
• พิกัดเกสร ทั้ง 7

• พิกัดเกสรทั้ง 5 + ดอกจําปา และดอกกระดังงา
• ชูกําลัง บํารุงหัวใจ แก�ไขเสมหะและโลหิต แก�ไข�เพ�อคลุ�ม 

แก�ลมวิงเวียน แก�น้ําดี แก�ไข�เพื่อปถวีธาตุ เจริญอาหาร
แก�ร�อนใน กระหายน้ํา

• พิกัดเกสร ทั้ง 9
• พิกัดเกสรทั้ง 7 + ดอกลําดวน และดอกลําเจียก
• แก�ร�อนใน กระหายน้ํา แก�ไข�จับ แก�ไข�ลม แก�ไข�เพื่อไข�ปถวีธาตุ ให�เจริญอาหาร  

พิกัดเกสร
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• Nelumbo nucifera Gaertn. 
• NELUMBONACEAE
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: เกสรตัวผู�
• สรรพคุณแผนโบราณ
      เกสรรสฝาด ใช�แก�ไข� แก�ธาตุพิการ  บํารุงหัวใจ

รูปแบบการใช�ตามแผนโบราณ
: บรรเทาอาการหน�ามืด วิงเวียน ทําให�ชื่นใจ เปRนยาสงบประสาท ขับเสมหะ
      1. เกสรบัวหลวงสด หรือแห�งประมาณ 1 หยิบมือ ชงกับน้ําร�อน 1 แก�ว (ประมาณ 240 มล.) 
ทิ้งไว� 10-15 นาที ดื่มขณะที่ยังอุ6นอยู6 วันละ 3-4 ครั้ง       
      2. เกสรบัวหลวงแห�ง บดเปRนผงครั้งละ 0.5 -1 ช�อนชา ชงน้ําร�อนดื่มหรือใช�ในขนาด 3-5 ก.

เครื่องยาจากดอกไม�: บัวหลวง
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• สารสําคัญ : 
• สารกลุ6มฟลาโวนอยด� เช6น khemferol

และอนุพันธ�, nelumboroside A, 
nelumboroside B, quercetin, 
luteolin, isoquercitrin, luteolin
glucoside

• สารกลุ6มอื่น เช6น adenine, myo-
inositol, arbutin, β-sitosterol
glucopyranoside

เครื่องยาจากดอกไม�: บัวหลวง
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ฤทธิ์คลายความซึมเศร�า (antidepressant)
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา

หนูแรททีม่ีความเครียด
ระดับต่ําแบบต6อเนื่อง 
(chronic mild stress)

- ปmอนสารสกัด 
sprayed-dry เกสรบัวหลวง
- 400 มก./กก./วัน
- สัปดาห�ที่ 4-8 

- ST. John’s wort
2.68 ก./วัน
- Fluoxetine 10 
มก./กก.วัน

- บรรเทาภาวะซึมเศร�า
- ลดอาการเบื่ออาหาร
- กระตุ�นความอยากอาหารได�
ดีกว6ากลุ6มที่ได�รับยา Fluoxetine
- เพิ่ม serotonin receptor 
binding

- ปmอนสารสกัด
sprayed-dry เกสรบัวหลวง
- 100, 400, 1000 มก./กก./
วัน
- สัปดาห�ที่ 4-8 

- ST. John’s wort
500 มก./วัน
- Fluoxetine 10 
มก./กก.วัน

- บรรเทาภาวะซึมเศร�า
- เพิ่มระดับ serotonin สมอง

- ปmอนสารสกัดจากเกสรบัว
หลวง (ไม6ระบุขนาด)

-ตํารับยาสมุนไพรที่
มีส6วนผสมของ ST.
John’s wort

- บรรเทาภาวะซึมเศร�า
- เพิ่มระยะเวลาการเคลื่อนไหว

เครื่องยาจากดอกไม�: บัวหลวง
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ฤทธิ์คลายความซึมเศร�า (antidepressant)
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา

สุนัขที่มีความเครียด
ระดับต่ําแบบต6อเนื่อง 
(chronic mild stress)

- ปmอนสารสกัด 
sprayed-dry เกสรบัวหลวง 
- 400 มก./กก./วัน
- สัปดาห�ที่ 4-8 

- ST. John’s wort
2.68 ก./วัน
- Fluoxetine 10 
มก./กก.วัน

- บรรเทาภาวะซึมเศร�า
- ลด immobility time ในการ
ทดสอบ forced swimming
- ขนาด 400 มก. ให�ผลดีที่สุด

เครื่องยาจากดอกไม�: บัวหลวง
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ฤทธิ์คลายความซึมเศร�า (antidepressant)
• สารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวง 

• เพิ่ม 5-HT1A receptor binding ในสมองส6วนหน�า 
• เพิ่มการการหลั่ง serotonin ในสมองส6วน hippocampus 

เครื่องยาจากดอกไม�: บัวหลวง
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ฤทธิ์ปกปmองสมองและปmองกันความจําเสื่อม
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา

หนูแรททีม่ีภาวะ
ความจําเสื่อมจากยา 
scopolamine

- สารสกัดจากเกสร
ดอกบัวหลวง 
- 1 ก./กก.น้ําหนักตัว 
- 14 วัน

- ARICEPT 1 มก./กก. - ปmองกันภาวะความจําเสื่อม 
- คงความเร็วในการตอบสนอง
ของสัตว�ทดลอง 
- ยับยั้ง AChE 
- เพิ่มการแสดงออกของเอนไซม� 
acethyltransferase

หนูแรททีถู่กชักนําให�
เกิดความเครียดใน
สมอง

- สารสกัด 50% 
hydroalcoholic จาก
ดอกบัว 
- 10, 100 และ 200 มก./
กก.
- 45 นาทีก6อนชักนําให�
เกิดภาวะเครียด 

- - ปmองกันภาวะหลงลืม 
- ปmองกันความเสียหายของ
เซลล�สมอง 
- ลดปริมาณการหลั่ง 
corticosterone
- ยับยั้งการทํางานของ AChE, 
MAO-A และ MAO-B

เครื่องยาจากดอกไม�: บัวหลวง
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ฤทธิ์ต6อระบบหัวใจและหลอดเลือด
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา

In vitro กล�ามเนื้อหัวใจ
หนูแรท 

- สารอัลคาลอยด�จากเกสร
ดอกบัวหลวง 
- 0.1 - 30 มก./มล. 
- ฉีดขณะกระตุ�นการเกิด
ภาวะกล�ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด

- - ปmองกันภาวะหัวใจขาดเลือดใน
หนูแรท 
- เพิ่มปริมาตรเลือดส6งออกจาก
หัวใจต6อนาที (cardiac output) 
- เพิ่มความดันในหลอดเลือด
แดง 
- เพิ่มปริมาณเลือดที่ไหลเข�าสู6
หัวใจ 

เครื่องยาจากดอกไม�: บัวหลวง
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ฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา

กระต6ายปกติ และ
กระต6ายที่เปRนเบาหวาน

- ปmอนผงดอกแห�ง/สาร
สกัดน้ํา/สารสกัด
แอลกอฮอล�จากดอกบัว
หลวง 
- 1000 มก./กก. 

- tolbutamide 250 
มก./กก.

- ลดน้ําตาลในเลือดได�ทั้ง
กระต6ายปกติ และกระต6ายที่เปRน
เบาหวาน 
- กระตุ�นการหลั่งอินซลูิน และ
เพิ่มการเผาผลาญน้ําตาลใน
กล�ามเนื้อ 
- ให�ประสิทธิภาพครึ่งหนึง่ของ
ยา tolbutamide

หนูแรททีม่ีภาวะ
เบาหวาน 

- ปmอนสารสกัด 95% 
เอทานอลจากกลีบ
ดอกบัวหลวง 
- 250 มก./กก. 
- ติดต6อกัน 8 วัน

- glibenclamide 0.25 
มก./กก. 

- ลดน้ําตาลในเลือดใกล�เคียงกับ
การให�ยา glibenclamide
- ลดค6าไขมันในเลือด TC, TG,  
LDL, BUN และเพิ่ม HDL ใน
เลือด 

เครื่องยาจากดอกไม�: บัวหลวง
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ฤทธิ์อื่นๆ 
• ฤทธิ์แก�ไข� 
• ฤทธิ์ต�านเชื้อมาลาเรีย
• ฤทธิ์ต�านเชื้อแบคทีเรีย
• กระตุ�นกําหนัด
• ฤทธิ์ปกปmองตับจากสารพิษ
• ฤทธิ์ลดไขมัน
• ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม� aldose reductase

เครื่องยาจากดอกไม�: บัวหลวง
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• Jasminum sambac (L.) Aiton
• OLEACEAE  
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ

ดอกกลิ่นหอมเย็น รสขม ใช�บํารุงหัวใจ 
ดับพิษร�อน ทําให�จิตใจชุ6มชื่น บํารุงครรภ� 
แก�ร�อนในกระหายน้ํา

เครื่องยาจากดอกไม�: มะลิ
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            มะลิลา                                       มะลิซ�อน

มะลิจันทบูรณ�                               มะลิถอด                          มะลิฉัตรพิกุล

เครื่องยาจากดอกไม�: มะลิ
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• สารสําคัญ : น้ํามันหอมระเหย เช6น citrol, linalool, nerol, neryl
acetate, benzaldehade, citronello, phenyl ethyl alcohol, 
graniol, eugenol, farnesol, geranyl acetate

เครื่องยาจากดอกไม�: มะลิ
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ฤทธิ์ทําให�ผ6อนคลาย, คลายความกังวล
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา

อาสาสมัครสุขภาพดี 
24 คน

สูดดมน้ํามันหอมระเหย
จากดอกมะลิ

น้ํามันดอกลาเวนเดอร� - อาสาสมัครรู�สึกผ6อนคลาย 
- ลดอัตราการเต�นของหัวใจ
- เพิ่ม High frequency 
component

อาสาสมัครสุขภาพดี  
20 คน

สูดดมน้ํามันหอมระเหย
จากดอกมะลิ 

น้ํามันอัลมอนด� - อาสาสมัครรู�สึกสดชื่น 
ลดความรู�สึกที่หดหู6
- คลื่นสมองช6วง beta-wave 
power มีการแสดงออกมากขึ้น

เครื่องยาจากดอกไม�: มะลิ
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ฤทธิ์ทําให�ผ6อนคลาย, คลายความกังวล
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา

อาสาสมัครสุขภาพดี 
40 คน

ทาน้ํามันหอมระเหยจาก
มะลิ บริเวณหน�าท�อง

น้ํามันอัลมอนด� - อาสาสมัครรู�สึกสดชื่น 
กระปรี้กระเปร6า 
- เพิ่มอัตราการหายใจ 
- เพิ่มความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด 
- เพิ่มค6าความดันโลหิต

อาสาสมัครสุขภาพดี 
8 คน

ชาเขียวที่มีส6วนผสมของ
ดอกมะลิ ระดับต่ํา และ
สูง (ความเข�มข�นต6างกัน 
20 เท6า)

ชาเขียวปกติ - อาสาสมัครรู�สึกสงบ ผ6อนคลาย 
- อัตราการเต�นของหัวใจลดลง
- เพิ่ม HFC 
- กลิ่นมะลิที่มีความเข�มข�นสูง จะ
กระตุ�นระบบประสาทได�มากกว6า 

เครื่องยาจากดอกไม�: มะลิ
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ฤทธิ์ขยายหลอดเลือด
• สารสกัด 95% เอทานอลของดอกมะลิซ�อน 50 - 400 มคก./มล. 
• สารสกัด 95% เอทานอลของดอกมะลิลา 0.125-2 ก./ล. 
• สารสกัดน้ําจากดอกมะลิ (ไม6ระบุขนาด) มีผลทําให�หลอดเลือดแดงของ

หนูขยายตัวแปรตามขนาดของสารสกัดที่เพิ่มขึ้น 
• ฤทธิ์ขยายหลอดเลือดของสารสกัดจากดอกมะลิ เกี่ยวข�องกับการกระตุ�นการ

หลั่ง nitric oxide, กระตุ�น K+ channel และยับยั้งส6งผ6านแคลเซียมเข�าสู6เซลล� 

เครื่องยาจากดอกไม�: มะลิ
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• Mimusops elengi L.
• SAPOTACEAE
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ

ดอกกลิ่นหอมเย็น ใช�เข�ายาหอม  
ยานัตถุ� ยาแก�ไข� แก�ปวดหัว เจ็บคอ 
แก�ร�อนใน

เครื่องยาจากดอกไม�: พิกุล
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• สารสําคัญ: 
• น้ํามันหอมระเหย, D-mannitol, 
β-sitosterol, quercitol, ursolic
acid, triterpene, lupeol

• สารกลุ6มโพลีฟ2นอลและสาร
อื่นๆ เช6น steroids, cardiac 
glycoside, terpernoid, 
alkaloid, flavonoids

เครื่องยาจากดอกไม�: พิกุล
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ฤทธิ์ปกปmองสมอง
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา
หนูแรททีไ่ด�รับ 
monosodium 
glutamate

- สารสกัด hydroalcoholic
จากดอกพิกุล 
- 100 และ 200  มก./กก. 
- 10 วัน (3 วันล6วงหน�า 
และควบคู6กับการปmอน 
MSG อีก 7 วัน)

- - ช6วยปmองกัน oxidative stress ใน
สมอง 
- เพิ่มเอนไซม�ต�านอนมุูลอิสระ 
ได�แก6 glutathione, total thiol, 
glutathione-S-transferase, 
catalase 
- ลดการก6อตัวของ lipid peroxide 
และ nitrite 

หนูแรททีเ่กิดภาวะ
สมองขาดเลือด 

- สารสกัด hydroalcoholic
- 100 และ 200 มก./กก. 
- 7 วัน ก6อนชักนําให�เกิด
ภาวะสมองขาดเลือด 

- - ปmองกันความเสียหายของสมอง 
- ลดการเกิดสมองบวม 
- ปกปmอง blood brain barrier   
- เพิ่มสารต�านอนุมูลอิสระ 
- ลดการการก6อตัวของ nitrite ใน
สมอง 

เครื่องยาจากดอก: พิกุล
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ฤทธิ์ปmองกันภาวะสูญเสียการเรียนรู�
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา
หนูแรททีเ่กิดภาวะ
ความจําเสื่อมจากยา 
scopolamine

- สารสกัด 70%เอทานอล
จากดอกพิกุลแห�ง 
- 200 มก./กก.น้ําหนักตัว 
- 7 วัน ควบคู6กับการปmอน
ยาscopolamine 

- mentat

- ปmองกันการสูญเสียการเรียน 
ทั้งจากการได�รับยาscopolamine
และสมองถูกทําลายด�วยไฟฟmา
- ยับยั้งการทํางานของ AChE ใน
สมอง

หนูแรททีเ่กิดภาวะ
ความจําเสื่อมจาก
สมองเสียหายจาก
การได�รับการกระตุ�น
ด�วยไฟฟmา 

- สารสกัด 70%เอทานอล
จากดอกพิกุลแห�ง 
- 200 มก./กก.น้ําหนักตัว 
- 7 วัน ควบคู6กับกระตุ�นให�
สมองเสียหายด�วยไฟฟmา 

- mentat

เครื่องยาจากดอก: พิกุล
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• Mesua ferrea L. 
• CLUSIACEAE (GUTTIFERAE) 
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ

• ดอกกลิ่นหอมเย็น รสขมเล็กน�อย บํารุงดวงจิตให�แช6มชื่น แก�ไข�กาฬ 
แก�ร�อนใน ดับกระหาย บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ แก�ลมกองละเอียด 
วิงเวียน หน�ามืด ตาลาย และแก�กลิ่นสาบสางภายใน 

• เกสร รสหอมเย็น บํารุงครรภ� แก�ไข� แก�ลมวิงเวียน ทําให�ชื่นใจ 

เครื่องยาจากดอก: บุนนาค
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• สารสําคัญ: สารกลุ6ม coumarin
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

• สาร coumarin ที่แยกได�จากสารสกัดเฮกเซนจากส6วนดอก มีฤทธิ์
ยับยั้ง NorA pump ซึ่งเปRนสาเหตุทําให�เชื้อก6อโรคเกิดการดื้อยา เช6น 
Staphylococcus aureus, S. aureus 1199, S. aureus 1199B 

• สาร coumarin มีผลเสริมฤทธิ์ยาต�านจุลชีพ norflaxacin

เครื่องยาจากดอก: บุนนาค
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• Mammea siamensis Kosterm. 
• CLUSIACEAE (GUTTIFERAE) 
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ

ดอกสารภีกลิ่นหอม รสขมเย็น แก�โลหิต
พิการ แก�ไข�มีพิษร�อน เปRนยาเจริญ
อาหาร ยาบํารุงหัวใจ ยาชูกําลัง เกสร 
กลิ่นหอม รสเย็น เปRนยาบํารุงครรภ� 
ทําให�ชื่นใจ แก�ไข� 

เครื่องยาจากดอก: สารภี
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• สารสําคัญ: สารกลุ6ม coumarin เช6น mammeasin A, 
mammeasin B, mammeanoyl

เครื่องยาจากดอก: สารภี
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ฤทธิ์ต�านการอักเสบ
• สารสกัดเมทานอล ยับยั้งการสร�าง nitric oxide ในเซลล�ที่ถูกกระตุ�นด�วย 

LPS
ฤทธิ์ยับยั้งเซลล�มะเร็ง

• สาร coumarin จากดอกสารภี ยับยั้งการเจริญเติบโตและชักนําให�เกิดการ
ตายแบบ apoptosis ในเซลล�มะเร็งเม็ดเลือดขาว และเซลล�มะเร็งกระเพาะ
อาหาร

• สาร coumarin จากดอกสารภี ยับยั้งการทํางานของเอนไซม� aromatase 
ซึ่งเกี่ยวข�องกับกระบวนเกิดมะเร็งเต�านม

เครื่องยาจากดอก: สารภี
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• Michelia champaca DC. 
• MAGNOLIACEAE
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ

ดอกกลิ่นหอม มีรสขม ทําให�
เลือดเย็น กระจายโลหิตอันร�อน 
ขับป�สสาวะ ขับลม แก�อ6อนเพลีย 
วิงเวียน หน�ามืด ตาลาย บํารุงหัวใจ 
แก�เส�นกระตุก บํารุงน้ําดี บํารุงโลหิต  

เครื่องยาจากดอก: จําปา
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• สารสําคัญ: 
น้ํามันหอมระเหย เช6น ß-linalool, germacrene A, germacrene B, 
germacrene D, caryophyllene, eucalyptol, ß-elemene, pyranoid, 
linalool, indole

เครื่องยาจากดอก: จําปา
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ฤทธิ์รักษาแผลในหนูที่เปRนเบาหวาน
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา

หนูแรททีเ่ปRนเปRน
เบาหวานและมีแผล
แบบรอยเชือด 
(incision) และแผลถูก
ตัด (excision) 

- ปmอนยาแขวนตะกอน
ที่มีส6วนผสมของสาร
สกัด 95% เอทานอล
จากดอกจําปา 
- 100, 200 และ 400 
มก./กก. ให�แก6หนูแรท 
- ติดต6อกัน 16 วัน

- แผลรอยเชือด
- เพิ่มความยืดหยุ6นของบาดแผล
อย6างมีนัยสําคัญตั้งแต6วันที่ 10 ของ
การรักษา
แผลถูกตัด 
- กระตุ�นการสร�างเนื้อเยื่อป�ดแผล 
- เพิ่มปริมาณ hydroxyproline ใน 
granuloma cell 
- อัตราการหายของแผลเร็วกว6า

เครื่องยาจากดอก: จําปา
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ฤทธิ์รักษาแผลในหนูที่เปRนเบาหวาน
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา

หนูแรททีเ่ปRนเปRน
เบาหวานและมีแผลไฟ
ไหม�

- ปmอนสารสกัด 95% 
เอทานอลจากดอก
จําปา ขนาด 100 มก./
กก.น้ําหนักตัว 
- ทาครีมที่มี
ส6วนประกอบของสาร
สกัดจากดอกจําปา 10%
- ติดต6อกัน 16 วัน

sliver 
sulphadiazine
0.5 ก.

- อัตราการหายของแผลเร็วขึ้น
- ให�ผลใกล�เคียงกับการใช�ยา 
sliver sulphadiazine
-  กระตุ�นการสร�างเนื้อเยื่อบุผิว 
บริเวณแผล ได�ทั้งหนูแรททีเ่ปRน
เบาหวาน และหนูแรททีไ่ด�รบัยา 
Dexamethasone เพื่อกดการสร�าง
เนื้อเยื่อบุผิว

เครื่องยาจากดอก: จําปา
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เครื่องยาจากดอก: จําปา
ฤทธิ์ขับป�สสาวะและขับนิ่ว
รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา

หนูแรทปกติ - สารสกัดเอทานอล
จากดอกจําปา 
- 250 และ 500 มก./
กก. 

furosemide 5 มก./กก. - ขับป�สสาวะ 
- เพิ่มการขับออกของ 
electrolytes  
- ให�ผลเทียบเท6ากับการให�ยา
furosemide

หนูแรททีเ่กิดนิว่จาก
การได�รับ ethylene 
glycol ผ6านทางน้ําดื่ม 

- สารสกัดเอทานอล
จากดอกจําปา 
- 250 และ 500 มก./
กก. 

cystone 750 มก./กก. - สลายนิ่ว ผ6านการขับ 
phosphate, oxalate และ 
calcium ในป�สสาวะ 
- ให�ผลเท6ากับยา cystone
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ฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด
• สารสกัดเอทานอลจากส6วนดอกตูมขนาด 200 และ 400 มก./กก. 

ติดต6อกัน 7 วัน  
• น้ําตาลในเลือดของหนูที่เปRนเบาหวาน 
• ให�ผลเท6ากับการปmอนยา glibenclamide 5 มก./กก. 
• ไม6มีผลต6อน้ําตาลในเลือดในหนูปกติ

ฤทธิ์อื่นๆ 
• ฤทธิ์ต�านเชื้อแบคทีเรีย
• ฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ
• ยั้บยั้งการเจริญเติบโตของเซลล�มะเร็งเต�านม

เครื่องยาจากดอก: จําปา
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• Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson  
var.  odorata

• ANNONACEAE
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ

ดอกกลิ่นหอมเย็น แก�ลมวิงเวียน 
ทําให�หัวใจชุ6มชื่น ชูกําลัง แก�อ6อนเพลีย 
กระหายน้ํา 

เครื่องยาจากดอกไม�: กระดังงา
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• สารสําคัญ: น้ํามันหอมระเหย เช6น methyl benzoate, benzyl 
benzoate, farnesyl acetate, methyl isoeugenol, caryophyllene, 
linalool, α-caryophyllene

เครื่องยาจากดอก: กระดังงา
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ฤทธิ์ทําให�สงบผ6อนคลาย

เครื่องยาจากดอก: กระดังงา

รูปแบบการศึกษา ขนาด/สารสกัดที่ใช� ตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษา
อาสาสมัครสุขภาพดี ดมน้ํามันหอมระเหยจาก

ดอกกระดังงา 
น้ํามันเปเปอร�มิ้นท� - อาสารู�สึกสงบ ผ6อนคลาย 

- ลดความเร็วของชีพจร 
ลดอัตราการเต�นของหัวใจ
- ความดันโลหิตลดลง

อาสาสมัครที่มีภาวะ
เครียด

ทาน้ํามันดอกกระดังงาที่
ผิว

น้ํามันเปเปอร�มิ้นท� - ลดระดับความเครียด
- ลดความเร็วของชีพจร 
ลดอัตราการเต�นของหัวใจ
- ความดันโลหิตลดลง
- อุณหภูมิที่ผิวหนงัสูงขึ้น
- คลื่นสมองช6วง alpha-wave 
เพิ่มมากขึ้น
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ฤทธิ์ยับยั้งการสร�างเม็ดสีเมลานิน
• สารสกัดเมทานอล, สารไตรเทอป2นส� และลิกแนน จากดอก

กระดังงา 
• ยับยั้งการสร�างเม็ดสีเมลานินในเซลล� B16 melanoma 4A5 แรงกว6า

สารเปรียบเทียบ Arbutin เมื่อให�ในขนาดที่เท6ากัน
• ไม6ก6อให�เกิดความเปRนพิษต6อเซลล� 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม� aldose reductase
• สารฟลาโวนอยด�ดอกกระดังงา สามารถยับยั้งเอนไซม� aldose 

reductase ซึ่งเกี่ยวข�องกับภาวะต�อกระจก 

เครื่องยาจากดอก: กระดังงา
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• Pandanus odoratissimus L.f. 
• PANDANACEAE
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ
    ดอก รสหอมเย็น แก�ลม 
บํารุงหัวใจ

เครื่องยาจากดอก: ลําเจียก
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• สารสําคัญ: น้ํามันหอมระเหย ได�แก6 β-phenylethyl alcohol, 
terpinen-4-ol, α-terpineol, γ-terpinene, cineole

• ยังไม6พบงานวิจัยในส6วนของดอก
• รากและใบ รักษาเบาหวาน ขับป�สสาวะ ต�านการอักเสบ บรรเทา

ปวด ปกปmองตับ ต�านไวรัส

เครื่องยาจากดอก: ลําเจียก
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• Melodorum fruticosum Lour. 
• ANNONACEAE
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอกแห�ง
• สรรพคุณแผนโบราณ

ดอกกลิ่นหอมเย็น แก�ลมวิงเวียน ทําให�หัวใจชุ6มชื่น ชูกําลัง แก�
อ6อนเพลีย กระหายน้ํา 

• สารสําคัญ: น้ํามันหอมระเหย ได�แก6 phenyl butanone, 
linalool, benzyl alcohol, a-cadinol, globulol, viridiflorol

เครื่องยาจากดอก: ลําดวน
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ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล�มะเร็ง
• สาร oxidized heptanes จากดอกลําดวน 
• เซลล�มะเร็งเต�านม เซลล�มะเร็งปอด เซลล�มะเร็งตับ เซลล�มะเร็งกระเพาะ

อาหาร และเซลล�มะเร็งลําไส�ใหญ6

ฤทธิ์อื่นๆ
• ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 
• ฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ

         

เครื่องยาจากดอก: ลําดวน
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ระบบประสาทและสมอง
บัวหลวง, มะลิ, พิกุล, กระดังงา

ระบบหัวใจและหลอดเลือด
บัวหลวง, มะลิ

อื่นๆ 
บุนนาค จําปา สารภี ลําดวน 

• ควรระมัดระวังการใช�ในผู�ที่แพ�เกสรดอกไม� 

ข�อควรระวัง

การศึกษาความเปRนพิษ
• ยังไม6พบรายงานความเปRนพิษของพิกัดเกสร 43

• พิกัดเกสร และดอกไม� ถูกใช�เปRนส6วนผสมในยาหอม เพื่อให�รส
สุขุม เย็น ลดความร�อน ทําให�จิตใจที่ร�อนรุ6ม เย็นลง สงบมากขึ้น

• คัมภีร�แพทย�แผนไทยมีบันทึกถึงตํารับยาหอม > 300 ตํารับ 
• บัญชียาจากสมุนไพร กลุ6มยารักษากลุ6มอาการทางระบบ

ไหลเวียนโลหิต (แก�ลม) 5 ตํารับ
• ใช�แก�ลม วิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน อ6อนเพลีย นอนไม6หลับ 

แก�ลมปลายไข�

ยาหอม: ตํารับยาคู6ดอกไม�
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ผลต6อระบบหัวใจและหลอดเลือด
•  สารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐและยาหอมอินทรจักร 

• เพิ่มความดันโลหิต 
• เพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือดที่สมอง โดยเปRนผลมาจากฤทธิ์

ขยายหลอดเลือดแดงขนาดเล็กของสมอง จึงมีผลทําให�เลือด
ไปเลี้ยงสมองได�ดีขึ้น 

• ช6วยแก�อาการวิงเวียนศีรษะ และภาวะเปRนลมหมดสติ 

ยาหอม: ตํารับยาคู6ดอกไม�
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ผลต6อระบบประสาทส6วนกลาง 
• สารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐและอินทรจักร
• เสริมฤทธิ์ของยานอนหลับ pentobarbital 
• มีฤทธิ์ต6อระบบประสาทส6วนกลาง ทําให�สัตว�ทดลองเกิด

อาการสงบ คลายความกังวล

ยาหอม: ตํารับยาคู6ดอกไม�
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• ควรระมัดระวังการใช�ในผู�ที่แพ�เกสรดอกไม� 

ข�อควรระวัง

• ปmอนสารสกัดตํารับยาหอมขนาด 1, 2.5 และ 5 กรัม/กโิลกรัม ครั้งเดียว 
แก6หนูแรทและหนูเม�าส� ไม6พบความเปRนพิษและความผิดปกติของอัตราการ
เจริญเติบโต และค6าเคมีของเลือด การทํางานของระบบตับและไต

การศึกษาความเปRนพิษ
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น้ํากระสายยา
• น้ํากระสายยา ใช�ประสานผสมในตัวยา เพื่อให�ยานั้นมีฤทธิ์ตรงตามต�องการ 

อีกทั้งช6วยเสริมฤทธิ์และเพิ่มสรรพคุณให�แก6ตัวยา ตัวยาเดียวกัน แต6ใช�น้ํา
กระสายต6างกัน จะให�ฤทธิ์ต6างกัน

• ตัวอย6างน้ํากระสายยา เช6น น้ําดอกไม� น้ําซาวข�าว น้ําส�ม สุรา ฯลฯ
• น้ําดอกไม� ... เช6น น้ําดอกมะลิ น้ําดอกกระดังงา น้ําดอกชมนาด น้ําดอกไม�

เทศ (น้ําผสมน้ํามันดอกกุหลาบมอญ)
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น้ํากระสายยาจากดอกไม�
วิธีทํา
• ต�มน้ําให�เดือด ใส6ในภาชนะที่มีฝาป�ดทิ้งไว�ให�เย็น 
• นําดอกไม�/กลีบดอกไม�ใส6ภาชนะเล็กๆ ลอยไว�เหนือน้ํา 
• ป�ดภาชนะที่ใส6น้ํานั้นทิ้งไว�ค�างคืน เพื่อให�น้ําดูดซับกลิ่นหอม
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น้ําดอกมะลิ
• Jasminum sambac (L.) Aiton
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: กลีบดอก
• สรรพคุณ

แก�ร�อนในอก ทําให�ใจชุ6มชื่น บํารุง
หัวใจให�ชื่นบาน แก�กระหาย แก�ลม
วิงเวียน ชูกําลัง แก�ไข�ตัวร�อน

•  สารสําคัญ :น้ํามันหอมระเหย 
เช6น citrol, linalool, nerol, neryl
acetate, benzaldehade เปRนต�น
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น้ําดอกกระดังงา
• Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson

var. odorata
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: กลีบดอก
• สรรพคุณ
    แก�ลมวิงเวียน บํารุงร6างกาย แก�ลม จุกเสียด บํารุงหัวใจ บํารุงธาตุ 

บํารุงเลือด ชูกําลัง บํารุงหัวใจให�สดชื่น แก�ไข�  แก�อ6อนเพลีย
• สารสําคัญ :น้ํามันหอมระเหย เช6น methyl benzoate, benzyl 

benzoate, farnesyl acetate เปRนต�น
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• Vallaris glabra (L.) Kuntze
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: กลีบดอก
• สรรพคุณและการใช�ประโยชน�

ด อ ก มี ก ลิ่ น ห อ ม  ใ ห� ค ว า ม รู� สึ ก ส ด ชื่ น
โดยเฉพาะเวลาเย็นหรือพลบค่ํา คล�ายกลิ่น
ข�าวหอมที่ สุกใหม6ๆ โบราณนิยมใช�ดอก
ชมนาดอบทําน้ําข�าวแช6 ใช�อบแปmงร่ํา หรือทํา
เครื่องหอม

•  สารสําคัญ :                           
2-acetyl-1-pyrroline (กลิ่นหอม)

น้ําดอกชมนาด
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา: ชมนาด
คลายความเครียด

• อาสาสมัคร 30 คน (ทั้งชายและหญิง)

• ดมน้ําหอมที่สกัดจากดอกไม� 12 ชนิด

• ให�คะแนน และตอบแบบสอบถาม

• คะแนนสูงสุด       ชมนาด, วาสนา, แก�ว

• ระบุว6า ทําให�รู�สึกสดชื่นและผ6อนคลาย
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น้ําดอกไม�เทศ
• กุหลาบมอญ
• Rosa  damascena Mill. 
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: กลีบดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ

    - กลิ่นหอมเย็น แก�พิษไข� แก�ร�อน แก�กระหาย แก�อ6อนเพลีย
    - โบราณนิยมนําไปทําน้าํกระสายยาสําหรับยาแก�อ6อนเพลีย บํารุงกําลัง 
•   สารสําคัญ : สารที่พบในน้ํามันหอมระเหย ได�แก6 ββββ-citronellol, 

nonadecane, geraniol, henicosane เปRนต�น
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา: กุหลาบมอญ
ต�านอนุมูลอิสระ คลายความเครียดและลดความวิตกกังวล
รูปแบบการศึกษา สําคัญ/สารสกัด ขนาด/วิธีที่ใช� ผลการศึกษา

1. สัตว�ทดลอง 
(หนูเจอร�บิล 
ชักนําให�เครียดด�วย
วิธี EPM)

น้ํามันหอมระเหย สูดดมกลิ่นนาน 
24 ชั่วโมง

• หนูมีพฤติกรรมที่บ6งชี้ถึงความ
ผ6อนคลาย 
• หนูมีอาการสงบลง แต6ไม6ทําให�
เกิดอาการง6วงซึม

2. สัตว�ทดลอง
(หนูแรท)

น้ํามันหอมระเหย สูดดมกลิ่นนาน 
28 วัน

• ระดับ lipid peroxidation ใน
สมองของหนูลดลง
• ระดับสารต�านอนุมูลอิสระ ได�แก6 
วิตามิน A, E และ C และ 
เบต�าแคโรทีน สูงกว6ากลุ6มควบคุม
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ช6วยให�นอนหลบั
รูปแบบการศึกษา สําคัญ/สารสกัด ขนาด/วิธีที่ใช� ผลการศึกษา

1. สัตว�ทดลอง 
(หนูแรท)

- น้ํา
- เอทานอล
- คลอโรฟอร�ม

100, 500, 1000 
มก./กก.

ฉีดเข�าช6องท�อง
ร6วมกับการฉีดยา 
pentobarbital 
(30 มก./กก.)

      สารสกัด น้ําและเอทานอล
ขนาด 500 -1000 มก./กก. มีผล
ทําให�ระยะเวลาการนอนหลับของ
หนูนานขึ้นเมื่อเทียบกับการการ
ฉีดยา pentobarbital เพียงอย6าง
เดียว

2. คลินิก
(อาสาสมัคร
สุขภาพดี 20 คน)

น้ํามันหอม
ระเหย

หยดลงบนหมอน 
2-3 หยด 
ก6อนนอน

(สูดดมระหว6าง
นอนหลับ 

11.00pm-7.00am)

      คุณภาพ, ระยะเวลาของการ
นอนหลับไม6แตกต6างจากกลุ6ม
ควบคุม 
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ

• แก�ปวด
• ต�านเบาหวาน
• ต�านการอักเสบ
• ต�านเชื้อแบคทีเรีย
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ยาจากดอกไม�
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ยาจากดอกไม�: กานพลู
• Syzygium aromaticum Merrr. et Perry  
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอกตูม 
• สรรพคุณแผนโบราณ

- แก�ท�องอืดท�องเฟmอ จุกเสียดแน6น
     กานพลู 5-8 ดอก ใช�ต�มน้ําดื่ม หรือกานพลูบดเปRนผง ชงเปRนชาดื่ม
- บรรเทาอาการปวดฟ�น
     กลั่นเอาเฉพาะส6วนน้าํมันใช�ใส6ฟ�น หรือใช�ทั้งดอกเคี้ยวแล�วอมไว�ตรงบริเวณฟ�นที่ปวด เพื่อระงับ
อาการปวดฟ�น / ตํากานพลูพอแหลก ผสมกับเหล�าขาวเพียงเล็กน�อยพอแฉะ ใช�สําลีจิ้มอุดฟ�นที่ปวด
และใช�แก�โรครํามะนาด / เอาดอกกานพลูแช6เหล�าหยอดฟ�น

•     สารสําคัญ : น้ํามันหอมระเหย ชื่อ ยูจีนอล (eugenol)
        พบในดอกตูม (15-17%) , ก�านดอก (5-7%), ใบ (2-3%)
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : กานพลู
ฤทธิ์แก�ปวด, ยาชาเฉพาะที่
• การศึกษาทางคลินกิแบบ subject-blinded manner
• อาสาสมัครจํานวน 73 คน (ทั้งชายและหญิง)

- กานพลู (37 คน)
- ยา benzocaine 20% gel (36 คน)

• ผงดอกกานพลูแห�งบดละเอียดผสมกลีเซอร�รนี 
  (อัตราส6วน 2 : 3)
• ทายาขนาด 2 กรัม บริเวณเหนือฟ�นเขี้ยว ทิ้งไว� 5 นาที
• ทดสอบความเจ็บปวดด�วยการใช�เข็มจิ้มบริเวณทีท่ายา
• ผลการทดลอง กานพลูทําให�รู�สึกชาและลดอาการเจ็บปวดได�

60



ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : กานพลู
ต�านเชื้อจุลชีพก6อโรคในช6องปาก

• ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่แยกได�จากรากฟ�น
• Escherichia coli

• Staphylococcus aureus

• Pseudomonas aeruginosa 

• ยับยั้งเชื้อรา
• Candida albicans

• Cryptococcus neoformans

• Aspergillus fumigatus
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ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เปRนสาเหตุอาการแน6นจุกเสียดจาก
ท�องเสียและแผลในกระเพาะอาหาร

เชื้อแบคทีเรีย สารสกัด/สารสําคัญ
Clostridium botulinum เอทานอล
Salmonella typhi เอทานอล:น้ํา ในอัตราส6วน 3:1
Vibrio cholerae เอทานอล:น้ํา ในอัตราส6วน 3:1
Escherichia coli เมทานอล, น้ํา
Salmonella paratyphi เมทานอล, น้ํา
Shigella dysenteriae เมทานอล, น้ํา
Shigella paradysenteriae น้ํามันหอมระเหย
Proteus vulgaris น้ํามันหอมระเหย
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ช6วยการขับเคลื่อนอาหารในกระเพาะลําไส�
สารสกัดน้ําจากดอกกานพลูขนาด 300 และ 700 มก./กก เมื่อปmอน

ให�แก6หนูเม�าส� มีผลเพิ่มการขับเคลื่อนอาหารและลําไส�เมื่อทดสอบด�วยวิธี 
charcoal meal test 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ

•  ต�านอนุมูลอิสระ
•  ต�านกระบวนการอักเสบ 
•  ทําให�หลับ
•  ลดน้ําตาลในเลือด
•  กระตุ�นกําหนัด
•  ต�านเซลล�มะเร็ง
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รายงานความเปRนพิษและข�อควรระวัง
•  มีรายงานการก6อให�เกิดอาการภูมิแพ� ผื่นคัน ระคายเคืองต6อผิวหนัง 
ในผู�มีประวัติแพ�เกสรดอกไม�
•  รายงานความเปRนพิษต6อระบบทางเดินหายใจ (ปอดอักเสบและบวมน้ํา) 
เมื่อใช�เปRนยาสูบ
•  รายงานความเปRนพิษในเด็ก

� เด็กอายุ 7 เดือนรับประทานน้ํามันจากดอกกานพลู 1 ช�อนชา มีฤทธิ์กดระบบประสาทส6วนกลาง      
เม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ้น โปรตีนและคโีตนในป�สสาวะสูงขึ้น และเกิดภาวะเลือดมีความเปRนกรด
� เด็กชายอายุ 2 ป2 ดื่มน้ํามันจากดอกกานพลู 5-10 มล. ทําให�เกิดอาการง6วงซึม หลับลึก และเข�าสู6ภาวะ
โคม6าเมื่อเวลาผ6านไป 8 ชั่วโมง สูงขึ้น และเกิดภาวะเลือดมีความเปRนกรด
� เด็กหญิงอายุ 3 เดือน รับประทานน้ํามันจากดอกกานพลู 8 มล. ทําให�ตับวาย
� เด�กชายอายุ 15 เดือน รับประทานน้ํามันจากดอกกานพลู 10 มล. ทําให�ตับวาย
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ยาจากดอกไม� : ลําโพง
• Datura metel L. var. metel [ลําโพงขาว]
• Datura metel L. var. fastuosa (Bernh.) 

Danert  [ลําโพงกาสลัก]
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ

ดอก รสเมาเบื่อ ใช�แก�หอบหืด 
รักษาโพรงจมูกอักเสบ แก�ริดสีดวงจมูก 

• การใช�ตามแผนโบราณ :
 ดอกแห�งมวนแบบยาสูบ สูบเพื่อบรรเทาอาการ 
 หอบหืด

ลําโพงขาว

ลําโพงกาสลัก 65

สารกลุ6มอัลคาลอยด�
• (-)-scopolamine       75%
• (-)-hyoscyamine
• (-)-norhyoscyamine
• (-)-norscopolamine
• hydroxyl-6-(-)-hyoscyamine
• meleloidine

สารสําคัญ : ลําโพง

** ไม&ถูกสลายด/วยความร/อน

ใบ 0.2-0.6%

ดอก 0.1-0.8%

เมล็ด 0.2-0.5%
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : ลําโพง
• คลายกล�ามเนื้อเรียบ

- สารสกัดน้ําจากส6วนดอกและเมล็ดลําโพงขนาด 8 มก./มล. มีผลลดความตึงตัวและ
การหดตัวของลําไส�เล็กส6วน ileum ของหนูแรท
• บรรเทาอาการหอบหืด

- สารสกัดน้ําจากเมล็ดลําโพงขนาด 10-20 มก./มล. มีผลทําให�หลอดลมหนูตะเภา
คลายตัว จากการเหนี่ยวนําให�หลอดลมตีบตัวด�วย acetylcholine และ histamine
• กดระบบประสาทส6วนกลาง

- สารสกัดน้ําจากเมล็ดลําโพง 3 ก./กก. ฉีดเข�าช6องท�องหนูแรท ส6งผลให�หนูมีอาการ
เซื่องซึม อ6อนเปลี้ย กล�ามเนื้อไม6มีแรง หายใจช�าลง ภายใน 10 นาที
• ลดความดันโลหิต

- การฉีดสารสกัดน้ําเมล็ดลําโพงขนาด 0.25-1.0 ก./กก. มีผลลดความดันโลหิตของหนู
แรท และเมื่อฉีดขนาดสูง 8 ก./กก. มีผลลดระดับความดันโลหิตลงอย6างรวดเร็วและทําให�หนูตาย

67

รายงานความเปRนพิษและข�อควรระวัง
•  เ ด็ ก ช า ย อ า ยุ  1 1  ป2  แ ล ะ
เด็กหญิงอายุ 9 ป2  เกิดอาการ
หมดสติ น้ําลายฟูมปาก  ชักเกร็ง
ชักกระตุก ไม6 รู�สึกตัว จากการ
ตรวจสอบพบว6า เด็กทั้งสองนํา
ดอกลําโพงขาว มาผัดทํากับข�าว
รับประทาน

การได�รับยาเกินขนาด
• เกิดความเป�นพิษต�อระบบประสาท 
• สายตาพร�ามัว ม�านตาขยาย ตาสู�แสงไม�ได� 
• ปากแห�ง กระหายน้ํา 
• ผิวหนังร�อนแดง เป�นผื่นแดงตามไปหน�า คอ และหน�าอก 
• ไข�ขึ้นสูง ปวดศีรษะ 
• การทํางานของกล�ามเนื้อผิดปกติ 
• เกิดอาการทางจิตประสาท 
• ชีพจรเต�นไม�เป�นจังหวะ 
• ในเด็กเล็กอาจเกิดอาการชัก 
• หากได�รับปริมาณสูงมาก อาจเข�าขั้นโคม�า และเสียชีวิตได� 

** ดอกลําโพงเป;นพืชพิษ สวย...แต&กินไม&ได/ **
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ยาจากดอกไม�: ป2บ
• Millingtonia hortensis L.f. 
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: ดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ

ขยายหลอดลม รักษาหืด แก�ริดสีดวงจมูก 

ไซนัสอักเสบ บํารุงน้ําดี เพิ่มการหลั่งน้ําดี บํารุงโลหิต บํารุงกําลัง แก�ลม

ดอกแห�งมวนแบบยาสูบ มวนสูบทําให�ปากหอม หรือเพื่อบรรเทาอาการ
หอบหืด

• สารสําคัญ : สารกลุ6มฟลาโวนอยด� ได�แก6 hispidulin, hortensin
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : ดอกป2บ
ยับยั้งการหดตัวของหลอดลม/รักษาอาการหอบหืด

รูปแบบการศึกษา สําคัญ/สารสกัด ผลการศึกษา
1. กล�ามเนื้อเรียบของ
หลอดลมที่แยกจากกาย
ของหนูแรท
(Ex vivo)

- สารสกัดเมทานอล 
- hispidulin

• ยับยั้งการหดตัวของหลอดลมจาก
การถูกกระตุ�นด�วย histamine และ 
pilocarpine
• hispidulin มีฤทธิ์แรงกว6า
aminophylline เมื่อให�ขนาดเดียวกัน 

2. กล�ามเนื้อเรียบของ
หลอดลมที่แยกจากกาย
ของหนูตะเภา
(Ex vivo)

- สารสกัดน้ํา 
- hispidulin
- hortensin

ยับยั้งการหดตัวของหลอดลมจากการ
ถูกกระตุ�นด�วย acetylcholine, 
histamine และโพแทสเซียม

70

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : ดอกป2บ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ

•  ต�านอนุมูลอิสระ
•  กระตุ�นภูมิคุ�มกัน
•  ต�านเชื้อแบคทีเรีย

รายงานความเปRนพิษ

** ยังไม&พบรายงานความเป;นพิษ
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ยาจากดอกไม�: คําฝอย
• Carthamus tinctorius L. 
• ส6วนที่ใช�เปRนยา : ดอก
• สรรพคุณแผนโบราณ

บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ ช6วยการไหลเวียนของโลหิตให�ดีขึ้น ช6วยกระจาย
การอุดตันของโลหิต ลดอาการปวด แก�อาการปวดประจําเดือน แก�อาการฟก
ช้ําจากการหกล�มร6วมกับแผลบวมฟกช้ํา

• สารสําคัญ : สารกลุ6มฟลาโวนอยด� และสารที่ให�สีเหลืองได�แก6 safflower 
yellow A และ B, safflomin A, safflomin C และ precarthamin และที่ให�สีแดง
คือ carthamin
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : คําฝอย
• ต�านอนุมูลอิสระ

สารสกัดน้ําจากดอกคําฝอยมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระสูงถึง 99.65% เมื่อทดสอบด�วยวิธี 
DPPH scavenging assay

• ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด
ส6วนสกัดไดคลอโรมีเทนจากดอกคําฝอย มีผลลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด และ

ลดน้ําหนักตัวของหนูแรทที่มีภาวะอ�วน

• ต�านเบาหวาน
สารสกัดเอทานอล 70% จากดอกแห�ง มีฤทธิ์ต�านเบาหวานในหนูแรท โดยกระตุ�นการ

หลั่งอินซูลิน และปmองกันความเสียหายของเซลล� islet of langerhans จากการเหนี่ยวนําด�วย 
alloxan
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : คําฝอย
• ต�านการอักเสบ

 สาร safflower yellow A จากดอกคําฝอยสามารถลดอาการบวมของอุ�งเท�าหนูเม�าส�
ที่ถูกกระตุ�นด�วย formadehyde และยับยั้งการเกิดการซึมผ6านผนังหลอดเลือดฝอย (capillary 
permeability) จากการกระตุ�นด�วย histamine 

• สลายลิ่มเลือด และต�านการเกาะกลุ6มของเกล็ดเลือด
• ต�านเชื้อแบคทีเรีย

รายงานความเปRนพิษ
การทดสอบความเป;นพิษในหนูเม/าสHพบว&าสารสกัดน้ําดอกคําฝอย มีผลทําให/ลักษณะทาง

จุลกายวิภาคศาสตรHของอัณฑะเปลี่ยนแปลงไป หลอดสร/างอสุจิสั้นลง และการสร/างสเปVรHมลดลง 
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ยาจากดอกไม�: หญ�าฝรั่น
• Crocus sativus L.
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: เกสร
• สรรพคุณแผนโบราณ

� แก�ลมวิงเวียน บํารุงหัวใจ 
� แก�ไข� ชูกําลัง บํารุงธาตุ 
� ขับป�สสาวะ
� เปRนตัวยาในตํารับยาต6างๆ
� ใช�ทําเปRนน้าํกระสายยา
� ใช�แต6งสีแต6งกลิ่นอาหาร
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สารสําคัญ : หญ�าฝรั่น
� สารกลุ6ม monoterpene aldehyde (ให�รสขม)

• picrocrocin
• safranal

� สารกลุ6ม carotenoid (ให�สี)
• crocin
• crocetin
• ββββ-carotene
• lycopene
• zeaxanthin

� สารกลุ6มฟลาโวนอยด�
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : หญ�าฝรั่น
ต�านภาวะซึมเศร�า

• สารสกัดเอทานอลจากหญ�าฝรั่นขนาด      
30 มก./วัน
• ให�ผู�ป�วยโรคซึมเศร�าระดับอ6อน-ปานกลาง
• ระยะเวลา 6 สัปดาห�
• ประเมินผลด�วยแบบวัด             
Hamilton Depression Rating (HAM-D)
• ให�ประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเท6ายา 
imipramine และ fluoxetine
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : หญ�าฝรั่น
บรรเทาอาการเครียดและวิตกกังวล

• อาสาสมัครเพศหญิง 36 คน
• สูดดมกลิ่นจากสารสกัดเกสรหญ�าฝรั่น 

(99.8% ethyl alcohol)
• นาน 20 นาที
• เก็บตัวอย6างน้ําลายเพื่อวิเคราะห�ฮอร�โมน
• ทดสอบด�วยแบบวัด State–Trait Anxiety Inventory
• ระดับฮอร�โมน cortisol ลดลง
• อาสาสมัครรู�สึกผ6อนคลายมากขึ้น
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : หญ�าฝรั่น
ลดความอยากอาหาร / ลดน้ําหนัก

• สารสกัดเอทานอล 30% จากเกสรหญ�าฝรั่นในรูปแบบแคปซูล

ขนาด 176.5 มก./วัน

• อาสาสมัครเพศหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน จํานวน 60 คน

• แบ6งเปRน 2 กลุ6ม (แคปซูลหญ�าฝรั่น 31 คน, ยาหลอก 29 คน)

• ระยะเวลา 8 สัปดาห�

• กลุ6มที่รับประทานสารสกัดแคปซูลหญ�าฝรั่นมีน้ําหนักตัวและ

ความอยากอาหารลดลง
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : หญ�าฝรั่น
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ

• ต�านอนุมูลอิสระ
• ต�านการอักเสบ
• เพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย

รายงานความเปRนพิษและอาการข�างเคียง

• ยังไม6พบรายงานความเปRนพิษจากการใช�ในรูปแบบของอาหาร
• อาจก6อให�เกิดอาการคลื่นไส� อาเจียน เบื่ออาหาร ง6วงซึม วิงเวียนศีรษะ   
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ยาจากดอกไม�: ตาล
• Borassus flabellifer L.
• ส6วนที่ใช�เปRนยา: 

ช6อดอกตัวผู� หรืองวงตาล

ต�นตาลตัวผู� ต�นตาลตัวเมีย
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สรรพคุณและการใช�ประโยชน�
• งวงตาลนํามาต�มกับน้ําดื่มแก�พิษตานซาง ช6วย
ขับพยาธิ แก�ร�อนใน ปากเปRนแผล เปRนยาขับ
ป�สสาวะ แก�น้ําเหลืองไม6ดี
• GPO Natureplex (ประกอบด�วย งวงตาล 
พลูคาว คัดเค�า สะแกนา และพิกุล) โดยมี
สรรพคุณในเชิงเสริมสร�างภูมิคุ�มกันให�ร6างกาย 
เหมาะกับผู� ที่ ทํางานหนัก เกิดภาวะเครียด 
ผู�ป�วยในระยะพักฟ��น หรือผู� ที่ออกกําลังกาย
มาก และผู�ที่เปRนโรคภูมิแพ� 

สารสําคัญ
     สารกลุ6ม steroid saponin 82

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : ตาล

• ฤทธิ์ลดไข�
• สารสกัดเอทานอลจากงวงตาลขนาด 150-300 มก./กก. เมื่อปmอนให�หนูแรท 
สามารถลดอุณหภูมิร6างกายที่สูงขึ้นจากการเหนี่ยวนําให�เปRนไข�ด�วย yeast ได�

• ฤทธิ์แก�ปวด
• ปmอนสารสกัดเอทานอลจากงวงตาลขนาด 300 มก./กก. สามารถบรรเทาอาการ
เจ็บปวดในหนูแรทเมื่อทดสอบด�วยวิธี การฉีดกรดอะซิติกเข�าช6องท�องเพื่อให�เกิด
อาการเจ็บปวดโดยสังเกตการหดตัวของช6องท�อง
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• ต�านการอักเสบ
• การปmอนสารสกัดเอทานอลจากงวงตาลขนาด 150-300 มก./กก. พบว6ามีฤทธิ์ต�านการ
อักเสบแบบ โดยยับยั้งอาการบวมของอุ�งเท�าหนูจากการเหนี่ยวนําด�วยการฉีด carragenan
และยับยั้งการสร�าง granuloma จากการใช�ก�อนสําลีเปRนตัวกระตุ�น

• ต�านเบาหวาน
• สาร dioscin ที่สกัดได�จากงวงตาล (ขนาด 50 มก./กก.) มีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดหนูแรท
ที่ถูกเหนี่ยวนําให�เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงด�วยซูโครส

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : ตาล

รายงานความเปRนพิษ

** ยังไม&พบรายงานความเป;นพิษ
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ขอบคุณค6ะ 

02-3544327
headpypi@mahidol.ac.th

www.medplant.mahidol.ac.th


