ดอกคาโมมายล์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ณัฏฐิ นี อนันตโชค
ภาควิ ชาเภสั ชวิ นิจฉัย คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
คาโมมายล์เป็นพื ชในวงค์เดีย วกับ ดาวเรือง ดาวกระจาย (Asteraceae หรือ Compositae) มีส อง
สายพันธุ์ค ือ เยอรมันคาโมมายล์ (Matricaria recutita L. หรือ Chamomilla recutita L. หรือ Matricaria
chamomilla) และโรมันคาโมมายล์ (Chamaemelum nobile L.) แต่ คาโมมายล์สายพันธุ์เยอรมันจะเป็ นที
รู้จักและนิยมใช้มากกว่า ส่วนทีใช้คือดอกซึงมีลักษณะเป็ นดอกช่อ ทีมีดอกย่อยรอบนอกมีกลีบสีขาวขนาด
ใหญ่ ดอกย่อยตรงกลางขนาดเล็กมีกลีบดอกสีเหลือง ใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื องดื ม เครื องสําอาง
และนําหอม
ดอกคาโมมายล์ใช้เป็นสมุนไพรมานานนับพั นปี ตั งแต่ยุคอีย ิปต์โบราณ กรีกและโรมันเป็นสมุนไพร
ทีนิยมมากในทวีปยุโรป โดยมีสรรพคุณมากมายได้แก่ ทําให้สงบ คลายกังกล ช่วยให้หลับลดอาการระคาย
เคืองทางเดินอาหาร ขั บลมลดอาการปวดเกร็งท้อง ลดการปวดประจําเดือน ต้านการอักเสบในช่องปาก คอ
ผิวหนัง และช่วยสมานแผล นํามันจากดอกคาโมมายล์มีกลินคล้ายแอฟเปิ ลนอกจากสรรพคุณทางยาแล้วยัง
มีการใช้แต่งกลินในอาหารและเครืองสําอาง คาโมมายล์ปลูกมากในทวีปยุโรปเช่นประเทศเยอรมัน ฮังการี
ฝรั งเศส รัส เซีย เป็นต้น นอกจากนียังพบได้ในทวีป อเมริกา แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลียในประเทศไทยได้
นํ า มาปลูกในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ดอยสะโงะ อําเภอเชีย งแสน จัง หวัดเชียงราย และมีการ
จําหน่ายทั งดอกสด และดอกอบแห้ง
ดอกคาโมมายล์ประกอบด้วยสารหลายกลุ่มคือสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids ได้แก่ apigenin,
quercetin, patuletin, luteolin และ flavonoid glucosides) คูมารินส์ (coumarins ได้แก่ herniarin และ
umbelliferone) และนํ ามัน หอมระเหย (volatile oils ได้ แ ก่ (-)-alpha-bisabolol มากกว่ า 50%,
chamazulene 1-15%, (-)-alpha-bisabolol oxides A และ B, cis- และ trans-en-yn-dicycloethers)
นอกจากนีพบสารอื นๆ ได้แก่กรดฟีโนลิก(phenolic acids) และ GABA (gamma aminobutyric acid)
จากรายงานการวิจัย พบว่าดอกคาโมมายล์มีฤทธิทางเภสัชวิทยาหลายอย่างได้แก่ฤทธิ ต้า นการ
อักเสบ (antiinflammatory) ป้ องกันการเกร็งตัวของกล้ามเนื อ (antispasmotic) คลายวิตกกังวล (anxiolytic
effect) ต้านออกซิเดชัน (antioxidant) และต้านเชือจุลชีพ (antimicrobial)
ฤทธิ ต้านการอั กเสบ(antiinflammatory)
รายงานการวิจัยพบว่าสารสกัดดอกคาโมมายล์ด้วยนํา และแอลกอฮอล์ นํามันหอมระเหย และสาร
กลุ่มฟลาโวนอยด์ และเทอร์พ ีนอยด์ทีเป็ นองค์ประกอบในสารสกัด และนํ ามันหอมระเหยมีฤทธิ ต้านการ
อักเสบทั งในหลอกทดลองและสัตว์ทดลอง โดยพบว่า สารสกัดดอกคาโมมายล์มีฤทธิ ต้านการอั กเสบในหนูที

ถูกทํ าให้อ ักเสบที หูจากนํ ามันละหุ่ ง โดยพบว่า สารสกัดจากดอกสดให้ผ ลยับยั งได้ด ีกว่ าดอกแห้ง โดย
สามารถยับยั งการหลั งprostaglandin E2 จาก lipopolysaccharide-activated macrophages ในหลอด
ทดลอง ยับยั งเอ็นไซม์5-lipoxygenase และ cyclooxygenase 2 (COX-2) โดยสารออกฤทธิ ทีสําคัญคือ(-)alpha-bisabolol และ apigenin นอกจากนี ยังพบว่าสาร apigenin ทียังมีฤทธิ ยับยั งnitric oxide synthase
(NOS) ใน LPS-activated macrophages และยับยั งการสร้าง interleukin-6 และ tumour necrosis factoralpha เมือให้ทางปากใน หนู mice ทีถูกเหนี ยวนําด้วย LPS
การศึกษาฤทธิ ต้านการอักเสบทีผิวหนังในอาสาสมัคร พบว่ครี
า มและขี ผึงคาโมมายล์ใช้ภายนอก มี
ต้านการอักเสบได้ดีเมื อเทียบกับยาขี ผึง hydrocortisone
ฤทธิ ต่อระบบทางเดิ นอาหาร ต้านการเกร็งตัวของกล้ามเนื อ และรั กษาแผลในทางเดิ นอาหาร
สารสกัดและนํามันหอมระเหยจากดอกคาโมมายล์ และสารทีเป็นองค์ประกอบมีฤทธิ ต้านการ
เกร็งตัวของกล้ามเนือลําไส้ของสัตว์ทดลองทีเหนียวนําให้เกิดการหดเกร็งด้วยสารacetylcholine และ
histamine แต่มีฤทธิอ่อนกว่า papaverine
สารสกัดดอกคาโมมายล์ด้วยเอทานอลในนําและสาร (-)-alpha-bisabolol สามารถยับยั งการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารสัตว์ทดลองทีเหนียวนําด้วยindromethacin ความเครี ยด และแอลกอฮอล์ โดยสามารถ
ลดความเป็ นกรดและเพิมปริมาณมิ วซินในกระเพาะอาหาร
ผลต่อระบบประสาท คลายกังวล ฤทธิ ทําให้สงบ ทําให้หลั บ
สารสกัดดอกคาโมมายล์มีฤทธิ คลายวิตกกังวล ทําให้สงบอ่อนๆและทําให้นอนหลับดีข ึนโดยพบว่า
สารออกฤทธิ ทีสําคัญคือapigenin ออกฤทธิ โดยการจับกับ benzodiazepine receptors นอกจากนี ในสาร
สกัดยับพบสาร GABA ปริมาณเล็กน้ อย ซึง GABA เป็ นสารสื อกระแสประสาท (neurotransmitter) ทํา
หน้าทีรักษาสมดุลในสมอง ช่วยเกิดการผ่อนคลาย
การสูดดมนํ ามัน จากดอกคาโมมายล์มีผ ลลดความเครียดในหนู ทีถู กตัดรัง ไข่ โดยลดระดับของ
ฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิค (adrenocorticotrophic hormone : ACTH) นอกจากนีการสูดดมนํามันจาก
ดอกคาโมมายล์ร่วมกับการได้รับยาไดอะซีแพม (diazepam) จะช่วยลดระดับ ACTH โดยผลนีถูกยับยั งโดย
ยาฟลูมาซีนิล (Flumazenil) ซึงเป็ นยาในกลุ่ม GABA receptor antagonist ดังนั นนํ ามันจากดอกคาโม
มายล์น่าจะออกฤทธิ เป็นbenzodiazepam agonist และมีผลต่อระบบ GABA ergic ในสมอง
การทดลองทางคลินิกในประเทศญีปุ ่ นพบว่า การรับประทานเจลลีคาโมมายล์มีผลลดอัตราการเต้น
ของหัวใจ ทําให้อารมณ์ดี การศึกษาในผู้ป ่ วยทีมีอาการวิต กกังวลระดับปานกลางและประเมินด้ว ยแบบวัด
ภาวะวิตกกังวล Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) พบว่าการรับประทานสารสกัดดอกคาโมมายล์
ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ช่วยลดอาการวิตกกังวลอย่างมีนัยสําคัญ
ฤทธิ ต้านเชือจุลชีพ
นํ ามันและสารจากดอกคาโมมายล์มีฤทธิ ต้ านเชือรา แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรคหลายชนิด โดย
พบว่าสาร (-)-alpha-bisabolol และนํ ามันคาโมมมายด์มีฤทธิ ต้า นเชือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus,

Bacillus subtilis เชือรา Candida albicans และนํ ามันยังมีฤทธิ ต้านเชือไวรัสเริม herpes
(
simplex virus)
นอกจากนี สารสกัด คาโมมายล์ยัง มีฤ ทธิ ยับ ยั งเชื อแบคทีเ รีย ก่ อ โรคหลายชนิ ดได้ แ ก่ Staphylococcus
aureus, Staphylococcus mutans, Staphylococcus salivarious , Bacillus megatherium, Leptospira
icterohaemorrhagiae และ Campylobacter jejuni
จะเห็นว่าดอกคาโมมายล์นั นมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั งภายในและภายนอก การดืมชาชงจากดอกคา
โมมายล์ ช่วยขับลม บรรเทาอาการอักเสบและแผลในทางเดินอาหาร คลายกังวล และนอนหลับดีข ึนโดยใช้
ดอกประมาณ 3 กรัม ชงด้วยนําร้อนประมาณ 150 ซีซ ี แช่ประมาณ 5-10 นาที แล้วกรองกากออก ดืมวันละ
3-4 ครั ง นอกจากนี การสูดดมไอระเหยจากการแช่ดอกคาโมมายล์ด้วยนําร้อน หรือการกลั วคอและบ้วนปาก
ด้วยชาคาโมมายล์ว ันละหลายๆ รอบจะช่วยลดการอักเสบของยือบุผ ิวในช่องจมูก ปากและลําคอได้ นํ ามัน
หอมระเหยจากดอกคาโมมายล์ย ั งใช้แต่งกลิ นอาหาร เครื องดื ม และผลิตภัณฑ์เครืองสําอางต่างๆ รวมถึงใช้
ในสุคนธบําบัด
ผลข้างเคียงจากการใช้ดอกคาโมมายล์พบได้น้อย แต่อาจพบได้ในผู้ทีแพ้ดอกคาโมมายล์หรือพืชใน
ตระกูลเดียวกัน (Asteraceae) ซึงจะมีอาการผิวหนังอักเสบ จาม นํ ามูกไหล ลินและริมฝี ปากบวม โดยไม่
พบความเป็นพิ ษในสัตว์ทดลองที ได้รั บสารสกัดดอกคาโมมายล์ติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่พบการระคาย
เคืองผิวหนังจากการใช้ภายนอก นอกจากนีมีรายงานว่านํามันจากดอกคาโมมายล์มีค่า LD50 มากกว่า 5 ก./
กก. นําหนักสัตว์ทดลอง
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