
ชื่อพืช   ดาวเรืองฝร่ัง   
ชื่ออ่ืนๆ   ดาวเรืองหมอ common marigold, English marigold, pot marigold,  
   ruddles, Scottish marigold (1) 
ชื่อวิทยาศาสตร  Calendula officinalis L. 
ชื่อพอง   Calendula aurantiaca Kotschy ex Boiss. 
    Calendula eriocarpa DC. 
    Calendula hydruntina (Fiori) Lanza 
    Calendula prolifera Hort. ex Steud. 
    Calendula × santamariae Font Quer 
    Caltha officinalis (L.) Moench (2) 
ชื่อวงศ    ASTERACEAE (COMPOSITAE) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 ไมลมลุก อายุ 1 ป มีกลิ่นหอม ใบไมมีกานใบ โคนใบคอนขางโอบลําตน ขอบใบเรียบ เปนคลื่น หรือ
จักเปนซี่ฟนหาง ๆ มีตอมขนทั้งสองดาน ใบลาง ๆ เปนรูปชอน ปลายมน หรือกลม หรือมีติ่งแหลมสั้น ๆ ใบบน 
ๆ รูปขอบขนาน ปลายมีติ่งแหลมสั้น ดอกเปนกระจุก ดอกเด่ียว ๆ ออกท่ีปลายยอด ร้ิวประดับมีขนยาว ดอก
วงนอกเปนดอกเพศเมีย มีหลายวง กลีบดอกรูปชอนแกมขอบขนาน ปลายจักเปนซี่ฟนกลม ดอกวงในเปนดอก
เพศผู โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนทอสั้น ปลายแยกเปน 5 แยก กลีบดอกทั้งหมดมีขนแข็งท่ีโคน ผลแหงรูป
ขอบขนานแคบ โคง มีขนเล็กนอย หรือเกล้ียง (3) 
 
อันตรกิริยาตอยาแผนปจจุบัน   
1. ผลของดาวเรืองฝร่ังตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 
 ยังไมมีรายงานผลของดาวเรืองฝรั่งตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 
 
2. ผลของดาวเรืองฝร่ังตอโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงยา (drug transporters) 
 2.1 ผลตอ P-glycoprotein 
 สาร oleanolic acid glucuronides ที่แยกไดจากดอกดาวเรืองฝรั่ง ความเขมขน 400 มคก./มล. มี
ฤทธิ์ยับยั้ง P-glycoprotein เม่ือทดสอบในพยาธิตัวกลม Heligmosomoides bakeri (4) 
 
3. ผลของดาวเรืองฝร่ังตอยาแผนปจจุบัน  
 3.1 ผลตอยาตานแบคทีเรีย 

Cefotaxime 
 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเมทานอลจากกลีบดอกดาวเรืองฝรั่งรวมกับยา cefotaxime ในการตาน
เชื้อ Klebsiella pneumonia จํานวน 10 ไอโซเลท (isolates) ที่แยกไดจากแผลติดเชื้อ พบวาคาความ
เขมขนต่ําสุดในการยับยั้งเชื้อ (minimum inhibitory concentration: MIC) เมื่อทดสอบดวยสารสกัด
ดาวเรืองฝร่ังรวมกับยา cefotaxime มีคาลดลง เมื่อเทียบกับคา MIC ของสารสกัดหรือยาเพียงอยางเดียว 
(MIC ของสารสกัดรวมกับยา cefotaxime ตอเชื้อทั้ง 10 ไอโซเลท อยูในชวง 50-200 มคก./มล. สวน MIC 
ของสารสกัด และยา cefotaxime เทากับ 10-70 มก./มล. และ 350-400 มคก./มล. ตามลําดับ) และจากการ
ประเมินคาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรวม (fractional inhibitory concentration index; FIC) พบวาสารสกัด



จากดาวเรืองฝรั่งและยา cefotaxime ออกฤทธิ์รวมกันแบบเพ่ิมฤทธิ์ (additive; FIC �0.5 - �1) ตอเชื้อ
จํานวน 4 ไอโซเลท และแบบเสริมฤทธิ์กัน (synergy; FIC �0.5) ตอเชื้อจํานวน 4 ไอโซเลท และมีเชื้อจํานวน 
2 ไอโซเลทท่ีสารสกัดไมมีผลตอการออกฤทธ์ิของยา (indifference; FIC �1 - �2) (5) 
 3.2 ผลตอยาตานมะเร็ง 
 5-fluorouracil 
 การทดสอบในเซลลมะเร็งตับออนชนิด MIA PaCa-2 เมื่อใหสารสกัดดวยคารบอนไดออกไซดวิกฤต
ยิ่งยวด (supercritical carbon dioxide) จากใบดาวเรืองฝรั่ง ความเขมขน 25 มคก./มล. เปนเวลา 8 ชม. 
จากนั้นใหสารสกัดรวมกับยา 5-fluorouracil ความเขมขน 10, 25, 30, 50 และ 75 ไมโครโมลาร เปนเวลา 
72 ชม. พบวาสารสกัดจากใบดาวเรืองฝรั่งมีผลเสริมฤทธิ์ในการตานเซลลมะเร็งของยา 5-fluorouracil ท่ีทุก
ความเขมขน โดยมีคา combination index (CI) อยูในชวง 0.579-0.688 (6) 
 
บทสรุป 
 - การใชดอกดาวเรืองฝรั่งรวมกับยาบางชนิดในกลุมยาตานเชื้อแบคทีเรีย อาจมีผลท้ังเสริมและเพ่ิม
ฤทธิ์ของยา  
 - ควรระมัดระวังในการใชใบดาวเรืองฝรั่งรวมกับยาบางชนิดในกลุมยาตานมะเร็ง เพราะวามีผลเสริม
ฤทธิ์ของยา และอาจทําใหเกิดความเปนพิษจากยาได 
   
ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของดาวเรืองฝรั่งตอการนําสงยา 
 

ชนิดของโปรตีน สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

P-glycoprotein  สาร oleanolic 
acid glucuronides  

หลอดทดลอง 
(พยาธิตัวกลม 

Heligmosomoides bakeri) 

- ยับยั้ง P-glycoprotein 
(4) 

 

ตารางท่ี 3 รายงานผลการศึกษาของดาวเรืองฝรั่งตอการออกฤทธิ์ของยาแผนปจจุบัน 
 

กลุมยา/ยา รูปแบบการศึกษา ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลา
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ยาตานแบคทีเรีย  
Cefotaxime 

 
หลอดทดลอง 

 
- สารสกดัเมทานอลจากกลีบดอก 
ไมระบุความเขมขน 
- ยา cefotaxime ไมระบุความ
เขมขน 

 
- 

 
สารสกัดจากกลีบดอก
ดาวเรืองฝรั่งออกฤทธ์ิ
รวมกับยาแบบเพ่ิมฤทธิ์
และเสรมิฤทธ์ิกันในการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได 

(5) 
 

 

 

 



ตารางท่ี 3 รายงานผลการศึกษาของดาวเรืองฝรั่งตอการออกฤทธิ์ของยาแผนปจจุบัน (ตอ) 
 

กลุมยา/ยา รูปแบบการศึกษา ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลา
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ยาตานมะเร็ง 
5-fluorouracil 

 
หลอดทดลอง 

(เซลลมะเร็งตับออน
ชนิด MIA PaCa-2) 

 
- สารสกดัดวยคารบอนไดออกไซด
วิกฤตย่ิงยวดจากใบ ความเขมขน 
25 มคก./มล. 
- ยา 5-fluorouracil ความเขมขน 
10, 25, 30, 50 และ 75 ไมโคร 
โมลาร 

 
72 ชม. 

 
เสรมิฤทธ์ิตานมะเร็งของยา 

(6) 
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