ผั กชีของไทย..ดั งไกลถึงญีปุ ่ น..แล้วประโยชน์ คืออะไร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริ ญนนท์
ภาควิ ชาเภสั ชวิ นิจฉัย คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
วั นนีผั กชี ไทยดั งข้ามประเทศไปยั งญีปุ เรี
่ นยบร้อยแล้ว กลายเป็นกระแส “ผั กชีฟีเวอร์” หลังจาก
สํานักข่าว NHK ได้ทํารายงานถึงสรรพคุณต่าง ๆ ของผั กชีท ีมีต่อร่างกายและยั งมี music video “ผั กชี
เฮเว่น” และรายการทีว ี เชิญชวนให้คนญีปุ ่ นรั บประทานผั กชีท ั งในรูปใบสด ผลิตภั ณฑ์เสริมสุขภาพ
เครืองดืมสารสกั ดผั กชี จนนํามาทําเป็นmask พอกหน้า ชาวญีปุ ่ นม ั กเรียกผั กที มีกลินหอมและใส่เป็นผั ก
โรยในอาหารว่า ผั กชี ซึงก็ไม่ทราบว่าเป็นผั กชีอะไร กรณีเพือนชาวญีปุ ่ นมาเทียวเมืองไทยสั งก๋วยเตี ยว
และบอกว่าไม่เอาผั กชี เพราะแพ้ จึงบอกคนขายไม่ใส่ผ ั กชี แต่ผ ั กชี ท ีเพืนญี
อ ปุ ่ นแพ้ไม่ใช่ผ ั กชีไทย แต่
เป็นผั กชี ฝรั ง
แล้วคนไทยล่ะ รู้จ ั กผั กชีไทยกั นแค่ไหน? เป็นแค่ผ ั กเคียงรั บประทานกั บสาคูไส้หมู หรือเป็ผนั ก
แต่งจานอาหาร ทําให้อาหารน่ารั บประทานมากขึ น ซึงเป็นทีมาของคําว่า “ผั กชี โรยหน้า” ซึงมี
ความหมายว่า ทําอะไรให้ดูดีแค่ภายนอก หรือการทําความดีอย่างผิวเผินเรืองอืนค่อยว่ากั นทีหลั ง
ผั กชีในประเทศไทยทีคนไทยรู้จ ั ก จะมี หลายชนิไดด้แก่ ผั กชี (Coriandrum sativum L.;
Coriander, Cilantro), ผั กชีฝรั ง(Eryngium foetidum L.; Culantro), ผั กชีลาว (Anethum graveolens
L.; Dill weed) ผั กชีทั งสามชนิดก็เป็นผั กทีคนไทย และคนเอเซีย รั บประทานเป็นผั กเคียง หรือเป็น
เครืองเทศ ฉะนั นการทีจะนําพืชชนิดใดมารั บประทาน ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยา จะต้อหยิ
ง บให้ถูกต้น
เพือทีจะได้ทราบว่าชนิดไหนรั บประทานแล้วอาจจะเกิดอาการแพ้ได้
ผั กชีทีกําลั งฮิ ตในประเทศญีปุ ่ นคือ ผั กชีชนิ ดใด
?
ผั กชีท ีกําลั งฮิตในประเทศญีปุ ่ นในขณะนีคือ ผั กชี ไทยที
ชือว่
มี า Coriander, Cilantro, Chinese
parsley ชือวิ ทยาศาสตร์ Coriandrum sativum L. จั ดอยู่ในวงศ์ผ ั กชี หรือเทียน (APIACEAE หรือ
UMBELLIFERAE) ชือท้องถินอืน ๆ ได้แก่ ผั กหอม (นครพนม), ยําแย้ (กระบี), ผั กหอมป้ อม ผั กหอม
ผอม (ภาคเหนือ), ผั กหอมน้อย (ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ)
ผั กชีไทย จริง ๆ แล้วไม่ใช่พืชที มีถินกําหนดในประเทศไทยแต่มีถินกําเนิดในแถบเมดิเตอร์เร
เนียน อินเดีย และเอเซียตะวั นตก ถือได้ว่าเป็นเครืองเทศทีมีการใช้กั นมาอย่างยาวนาน มีหลั กฐานการ
ปลูกในประเทศอีย ิ ปต์นานกว่า 3,500 ปี คําว่า “Coriander” มาจากภาษากรีก “Koris” แปลว่า bug ทั งนี
เนื องจากกลินของลูกผั กชีมีกลินเฉพาะคล้าย bed bug สําหรั บประเทศทีปลูกและส่งออกผั กชีคือ
ประเทศอินเดีย และมอรอคโค ส่วนแหล่งเพาะปลูกสําคั ญ ๆ ในประเทศไทยได้แก่ จั งหวั ดราชบุร ี
นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ผั กชีเป็นพืชผั กที สามารถปลูกได้ตลอดปี แต่ช่วงทีเหมาะที สุดคือฤดู
หนาว เพราะจะทําให้ผ ั กชีโตเร็ว ผักชีเป็นผั กทีมีกลิ นหอมเฉพาะตั ว จึงเป็นทีนิยมอย่างมากในการ
นํามาใช้ประกอบอาหารต่าง ๆ เพือทําให้อาหารมีกลินหอมน่ารั บประทานมากข ึ น โดยเฉพาะอาหารของ
ประเทศแถบ Latin America, the Middle East, ประเทศจีน และประเทศไทย นอกจากนีผั กชียั งมี
คุณประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมาย คนไทยรู้จ ั กนําผั กชีทุกส่วนมาใช้เป็นเครืองเทศปรุงอาหาร และเป็น

ยารั กษาโรค หรือเป็นนํ ากระสายยา นอกจากนีผั กชีและนํ ามั นหอมระเหยจากลูกผั กชีมีการนํามาใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นยา สารแต่งกลินยาสูบ เครืองสําอางและสบู่
สรรพคุณตามภูมิปัญญา
ทุกส่วนของผั กชีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนใบทั งต้นผล หรือราก
ส่วนใบ ช่วยบํารุงธาตุในร่างกาย แก้อาการกระหายนํ า แก้อาการไอ แก้หวั ด แก้อาการคลืนไส้
อาเจียน แก้อาการวิ งเวี ยนศีรษะแก้อาการอาหารเป็นพิษ ลดระดั บนํ าตาลในเลือด
ส่วนผล ช่วยให้เจริ ญอาหารมากขึ น ช่วยละลายเสมหะ แก้อาการปวดฟ ั น ช่วยบํารุงกระเพาะ
อาหาร กระตุ้นต่อมในกระเพาะอาหารและลําไส้ เพิมนําดีให้มากขึ น ช่วยรั กษาอาการปวดท้อง
ช่วยแก้อาการบิด ถ่ายเป็นเลือดช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อช่วยย่อยอาหาร ช่วยรั กษาโรค
ริดสีดวงทวาร มีเลือดออก
ทั งต้น ช่วยขั บเหงือ ช่วยรั กษาโรคริดสีดวงทวาร มีเลือดออก ช่วยแก้เด็กเป็นผืนแดง ไฟลาม
ทุ่ง ช่วยให้ผ ื นหั ดออกเร็วขึ น
ส่วนราก
ใช้เป็นนํ ากระสายยา ช่วยกระทุ้งพิ ษไข้ ห ั ว ไข้อีดําอีแดง รั กษาเหือดหิด
อีสุกอีใส
ขนาดรั บประทาน
ทั งผู้ใหญ่และเด็ก รั บประทานได้ในขนาดทีใช้ประกอบอาหาร
ข้อควรระวั ง
ควรระวั งในคนทีมีประวั ติแพ้พืชวงศ์ผ ั กชี(Apiaceae) หรือคนทีมีประวั ติแพ้ คึนช่าย (Celery),
ยี หร่า (Caraway), เทียนข้าวเปลือก (Fennel), เทียนสั ตตบุศย์ (Anise), กระเทียม, หอมใหญ่
อาการแพ้ท ีพบได้ คือ ผืนแพ้ส ั มผั ส Contact
(
dermatitis) และทําให้ผ ิวไวต่อแสงแดดซึ งมีผลที
จะทําให้เกิดมะเร็งผิวหนัง, เยื อบุจมูกและตาอั กเสบจากภูมิแพ้ (Rhinoconjunctivitis), และหลอดลม
เกร็งตั ว (Bronchospasm)
ข้อมูลทางวิ ทยาศาสตร์ ของผั กชี
ยั งไม่มีข้อมูลการศึกษาในคน จะมีเพียงข้อมูลทีศึกษาในสั ตว์ทดลอง
และหลอดทดลองทั งการ
พิสูจน์ฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยา และความเป็นพิษ ส่วนของ
ผั กชีทีมีการศึกษามากทีสุดคือ ส่วนผลและนํ ามั น
หอมระเหยจากส่วนผล รองลงมาคือ ส่วนใบและทั งต้น
ส่วนใบผั กชีและทั งต้น
ส่วนใบและทั งต้นเป็นส่วนของผั กชีทีกําลั งฮือฮาในประเทศญีปุ ่ นและสนับสนุนให้ร ั บประทานกั น
ข้อมูลทางวิ ทยาศาสตร์ของส่วนนีพบว่า ประกอบด้วยกลุ่มสารทีมีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระทีดีได้แก่ สาร
กลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เช่น quercetin, quercetin 3-glucuronide, isoquercitrin, quercetin-3O-beta-glucuronide, rutin; สารกลุ่มแลคโตน (lactones) เช่น coumarins, coriandrin
(furoisocoumarin), coriandrones (isocoumarins), alantolactone, isoalantolactone; สารกลุ่ม
phenolic acids เช่น tannic, gallic, caffeic, cinnamic, chlorogenic, ferulic, และ vanillic acids; สาร

กลุ่มแทนนิน (tannins); สารกลุ่มคาโรทีนอยด์ (carotenoids) เช่น beta-carotene; นํ ามั นหอมระเหย
(ประกอบด้วยสารกลุ่ม monoterpenes และ sesquiterpenes ได้แก่ 2E-decenal, decanal, 2E-decen1-ol, และ n-decanol) นอกจากนียั งอุดมไปด้วยวิ ตามินและเกลือแร่
คุณค่าทางโภชนาการของผั กชีสดต่อ 100 กรั ม
ผั กชีเป็นผั กทีมีว ิ ตามินเอและซี สคุูงณค่าทางโภชนาการประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 3.67 กรั ม,
นํ าตาล 0.87 กรั ม, เส้นใย 2.8 กรั ม, ไขมั น 0.52 กรั ม, โปรตีน 2.13 กรั ม, วิ ตามินเอ 337 ไมโครกรั ม,
อนุพ ั นธ์ของวิ ตามินเอ (เบต้าแคโรทีน3,930 ไมโครกรั ม, ลูท ีนและ ซีแซนทีน 865 ไมโครกรั ม), วิ ตามิน
บี1 0.067 มิลลิกรั ม, วิ ตามินบี2 0.162 มิลลิกรั ม, วิ ตามินบี3 1.114 มิลลิกรั ม, วิ ตามินบี5 0.57 มิลลิกรั ม,
วิ ตามินบี6 0.149 มิลลิกรั ม, วิ ตามินบี9 62 ไมโครกรั ม, วิ ตามินซี 27 มิลลิกรั ม, วิ ตามินอี 2.5 มิลลิกรั ม,
วิ ตามินเค 310 ไมโครกรั ม, แร่ธาตุต่าง ๆ ได้แก่ แคลเซียม 67 มิลลิกรั ม, เหล็ก 1.77 มิลลิกรั ม,
แมกนีเซียม 26 มิลลิกรั ม, แมงกานีส 0.426 มิลลิกรั ม, ฟอสฟอรั ส 48 มิลลิกรั ม, โพแทสเซียม 521
มิลลิกรั ม, โซเดียม 46 มิลลิกรั ม, สั งกะสี 0.5 มิลลิกรั ม
การศึกษาฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยาของส่วนใบและลําต้น
มีงานวิ จ ั ยหลายฉบั บทีกล่าวถึงฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยาของ
ส่วนใบและลําต้น พบว่า มีฤทธิ ต้าน
อนุมูลอิสระ ต้านการชั กและต้านการถูกทําลายของเซลล์สมองต้านแบคทีเรีย ต้านเชือราและมีฤทธิ ช่วย
ย่อยในระบบทางเดินอาหาร
ฤทธิ ต้านอนุมูลอิ สระ
สารสกั ดด้วยแอลกอฮอล์จากส่วนใบและลําต้นมีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกั ดจากนํ า
สารสกั ด ethyl acetate จากส่วนใบมีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระได้ดี
ฤทธิ ต้านการชักและต้านการถู กทําลายของเซลล์สมอง
สารสกั ดด้วยนํ าและสารสกั ดด้วยเอทิลอะซิเทรตจากส่วนใบและลําต้นพบว่ามีฤทธิ ต้านการชั ก
และต้านการถูกทําลายของเซลล์สมองของหนูแรทได้ดีกว่าสารสกั ดจากบิวทานอล ซึงสารสําคั ญในสาร
สกั ดนํ าคือ สารกลุ่ม flavonoids glycosides ซึงเป็นสารทีมีฤทธิ ต้านออกซิเดชั นทีดี
ฤทธิ ต้านจุลชีพ
สารสกั ดด้วยแอลกอฮอล์จากส่วนลําต้นมีฤทธิ ต้านแบคทีเรียได้ดี นํ ามั นหอมระเหยสกั ดจากใบ
มี
ฤทธิ ต้านแบคทีเรียทั งชนิดแกรมบวก (Staphylococcus aureus, Bacillus spp.) และ แกรมลบ
(Escherichia coli, Salmonella typhi, Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis) และเชือราทีก่อโรค
(Candida albicans)
การศึกษาความเป็ นพิ ษและฤทธิ ก่อกลายพั นธุ์
สารสกั ดด้วยนํ าจากใบผั กชีในขนาดความเข้มข้นสูงมี ผลก่อกลายพั นธุ์ในการศึกษาในหลอด
ทดลอง (วิ ธี Ames test) และมี ผลต่อเซลล์ของคน (human cell lines: WRL-68 และ 293Q cells) ใน
หลอดทดลอง โดยทําให้เกิด apoptosis และ necrosis และมีผลทําให้รูปร่างทารกผิดปกติ (ว ิ รูป) ในการ

ทดลองในสั ตว์ทดลอง (ไก่) จากผลการศึกษานีแสดงให้เห็นว่าสารสกั ดด้วยนํ าในขนาดสูงมีความไม่
ปลอดภั ยและอาจจะก่อเกิดผลอั นตรายได้
ส่วนผลและนํามั นหอมระเหย
ผลผั กชีมีข้อกําหนดมาตรฐานในเภสั ชตํารั บของประเทศสหราชอาณาจั กร (ปี 2016) ต้องมี
นํ ามั นหอมระเหยไม่น้อยกว่า 0.2% สารสกั ดด้วยแอลกอฮอล์จากเมล็ดผั กชีเป็นตํารั บยาในศาสตร์
Homeopathy และเป็นตํารั บทีมีข้อกําหนดมาตรฐานในเภสั ชตํารั บของประเทศฝรั งเศส
(ปี 2003) นํ ามั น
หอมระเหยจากเมล็ดก็มีข้อกําหนดมาตรฐานในเภสั ชตํารั บของประเทศสหรั ฐอเมริกา(ปี 1985) และ
เภสั ชตํารั บของประเทศสหราชอาณาจั กร (ปี2016)
การศึกษาฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยาของผลและเมล็ด
มีงานวิ จ ั ยหลายฉบั บทีกล่าวถึงฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยาของผลและเมล็ดพบว่า มีฤทธิ ต้านอนุมูล
อิสระ ต้านแบคทีเรีย ต้านเชือรา ต้านปรสิต ต้านการอั กเสบ ต้านการก่อมะเร็งมีฤทธิ ลดนํ าตาลในเลือด
ลดความดั นเลือด ลดไขมั นในเลือด ลดความวิ ตกกั งวล แก้ปวด สามารถจั บและกําจั ดโลหะหนัก ปกป้ อง
ตั บและไต
สารประกอบทางเคมีในผลผั กชี
ผลผั กชีประกอบด้วยกลุ่มสารได้แก่ saponins, amino acids, starch, triterpenoid และ
steroidal glycosides, polyacetylenes, aromatic compound glycosides, phenolic compounds และ
นํ ามั นหอมระเหย ซึงประกอบด้วยสารกลุ่ม monoterpenoids, monoterpenoid glycosides,
monoterpenoid glucoside sulfates และสารประกอบหลั กคือ linalool และ geraniol
การศึกษาความเป็ นพิ ษ
การรั บประทานผลผั กชี หรือทีเรียกว่าลูกผัชีกหรือนํ ามั นหอมระเหยในปริมาณมากจะทําให้เสพ
ติดได้ และมีผลต่อเซลล์ต ั บ
จากการศึกษาโดยการกรอกนํ ามั นหอมระเหยจากผลผั กชีให้ก ั บหนูเป็นเวลา 28 วั น พบว่า
ขนาด NOEL (ขนาดทีให้มากทีสุด ซึงได้ร ั บทุกวั นแล้วไม่ทําให้เกิดการเปลีนยแปลงใดๆ ต่อร่างกาย) มี
ค่าประมาณ 160 mg/kg และค่า NOAEL (ปริมาณทีมากทีสุดซึงได้ร ั บทุกวั นแล้วไม่ทําให้เกิดความเป็น
พิษ หรือผลเสีย (adverse effects) ใดๆ ต่อร่างกาย) มี ค่าเท่ากั บ 250 mg/kg นํ ามั นหอมระเหยผลผั กชี
ในปริมาณทีสูงจะมี ผลต่อเซลล์ต ั บ ทําให้ไขมั นแทรกซึ มเข้าเซลล์ต ั บ และนํ ามั นหอมระเหยไม่มี ผลก่อ
กลายพั นธุ์ แต่มีผลระคายเคืองต่อกระต่าย แต่ไม่มี ผลต่อคน

อั นตรกิ ริยา (ยาตีก ั น) ของผลผั กชีและสารสกั ดกั บยาแผนปัจจุบ ั นและสมุนไพร
อั นตรกิ ริยากั บยาลดนํ าตาลในเลือด
ผลผั กชีและสารสกั ดจากผลผั กชี มีฤทธิ ลดนํ าตาลในเลือดได้ ฉะนั นจะเสริมฤทธิ กั บยาลดนํ าตาล
ในเลือด (เช่น glimepiride, glyburide, insulin, pioglitazone, rosiglitazone)
อั นตรกิ ริยากั บยาลดความดั นเลือด
ผลผั กชีมีฤทธิ ลดความดั นเลือดได้ ฉะนั นจะเสริมฤทธิ กั บยาลดความดั นเลื(เช่
อดน captopril,
enalapril, losartan, valsartan, diltiazem, amlodipine, hydrochlorothiazide, furosemide)
อั นตรกิ ริยากั บสมุนไพรที มีฤทธิ ลดนํ าตาลในเลือด
ผลผั กชีจะเสริมฤทธิ ลดนํ าตาลในเลือดกั บสมุนไพรdevil's claw, fenugreek, guar gum, Panax
ginseng, Siberian ginseng
อั นตรกิ ริยากั บสมุนไพรที มีฤทธิ ลดความดั น
ผลผั กชีมีฤทธิ ลดความดั นเลือดได้
ฉะนั นจะเสริ มฤทธิ กั บสมุนไพรที มีฤทธิ ลดความดั นเลือด
(เช่น andrographis, casein peptides, cat's claw, coenzyme Q-10, fish oil, L-arginine, lycium,
stinging nettle, theanine)
อั นตรกิ ริยากั บสมุนไพรที มีฤทธิ กดประสาทส่วนกลาง
สารสกั ดผลผั กชีมีฤทธิ กดประสาทส่วนกลาง ฉะนั นจะเสริมฤทธิ กั บสมุนไพรและสารทีมี ผลกด
ประสาทส่วนกลาง (เช่น 5-HTP, calamus, catnip, hops, Jamaican dogwood, kava, St. John's wort,
skullcap, valerian, yerba mansa)
สรุป
จะเห็นได้ว่าผั กชีท ี มีการฮือฮาให้ร ั บประทานกั นมาก ๆ ในประเทศญีปุ ่ น เนื องจากทุกส่วนของ
ผั กชีมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นผั กทีเป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร มีฤทธิ ปกป้ องตั บ
ได และสมอง นอกจากนียั งมีผลลดนํ าตาลในเลือด ลดความดั นเลือด และลดไขมั นในเลือดแต่การ
รั บประทานในปริมาณมากก็จะก่อเกิดโทษ มี ผลก่อกลายพั นธุ์ ทําให้ทารกวิ รูป และเป็นพิษต่อตั บและ
สมอง ผั กชีอาจจะก่อการแพ้ท ั งผืนแพ้ ทําให้ผ ิวหนังไวต่อแสงแดด เยื อบุจมูกและตาอั กเสบจากภูมิแพ้
และหอบหืดได้ ฉะนั นการรั บประทานผั กชีควรรับประทานในขนาดพอเหมาะ ตามภูมิป ั ญญาที ได้ใช้ก ั น
ต่อเนื องกั นเป็นระยะยาวนานและมีความปลอดภั ย นอกจากนีควรจะต้องหยิ บผั กชี ให้ถูกชนิด เพือความ
ปลอดภั ยในการใช้
ข้อมูลในบทความนีคงจะเป็นประโยชน์สําหรั บทุกคนที สนใจจะรั บประทานผั กชีเพือสุขภาพทีดี
และก็คงไม่ใช่เป็นเพียงผั กชีโรยหน้า ต่อไปแล้ว
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