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ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม บัวตองจะผลิดอกบาน มองไกลๆ เห็นเปนภูเขาสี

เหลืองทองที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเย่ียมชมและเก็บภาพเปนที่ระลึก จนเกิดเปนเทศกาลดอกบัวตองบาน

สัญลักษณการเขาสูฤดูหนาวของหลายจังหวัดทางภาคเหนือ 

บัวตอง (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray.) มีถ่ินกําเนิดในประเทศเม็กซิโกและแถบอเมริกา

กลาง เริ่มแรกถูกนําเขามาปลูกเพื่อความสวยงาม แตปจจุบันแพรกระจายทั่วไปในที่โลงและไรรางทาง

ภาคเหนือในพื้นที่สูงประมาณ 600 - 1200 ม. เหนือระดับนํ้าทะเล บัวตองเปนไมลมลุก มีไหลใตดิน ใบ เปนใบ

เด่ียวออกสลับ รูปไขหรือรูปไขแกมขอบขนาน ดานบนสีเขียวเขม ดานลางสีเขียวอมเทา มีขนประปรายทั้ง 2 

ดาน ดอก สีเหลืองทองออกที่ปลายกิ่ง (1) แตมีใครจะทราบไหมวาแทจริงแลวบัวตองถือเปนวัชพืชตางถ่ินที่เขา

มารุกรานพืชในบานเรา เน่ืองจากสวนรากสามารถปลอยสารเคมีที่เปนพิษตอพืชชนิดอื่น (phytotoxic) ทําให

พืชอื่นไมสามารถเจริญเติบโตในพื้นที่เดียวกับบัวตอง (allelopathy) (2) อีกทั้งบัวตองยังเปนพืชที่สามารถ

ขยายพันธุไดรวดเร็ว กระจายพันธุไดงายทั้งจากเมล็ด และการเจริญเติบโตของไหลใตดิน สงผลใหเมื่อบัวตอง

เจริญเติบโตข้ึนที่ใด จะคอยๆ ขยายอาณาเขตเขาครอบครองพื้นที่น้ันที่ละนอยจนเต็มถาวรในที่สุด อยางไรก็

ตามมีหลายหนวยงานที่ตระหนักถึงเหตุการณน้ีจึงมีการเขาควบคุมบัวตองใหอยูภายในพื้นที่ที่จํากัด และ

ติดตามการกระจายพันธุอยางใกลชิด เพื่อลดปญหาการถูกรุกรานพืชอื่นในพื้นที่ใกลเคียง   

แตนอกจากความสวยงามแลวใชวาบัวตองจะไมมีประโยชนดานอื่น การศึกษาวิจัยหลายฉบับพบวาใบ

บัวตองมีฤทธ์ิตานการอักเสบ โดยสาร sesquiterpene ไดแก diversifolin, diversifolin methyl ether และ 



tirotundin ที่พบในสวนใบมีฤทธ์ิอยางแรงในการยับย้ังการทํางานของ nuclear factor kappa-beta ซึ่งเปน

ไซโตคายนที่เกี่ยวของกับการอักเสบ (3) และสารสกัดเมทานอลจากใบบัวตอง ขนาด 50 - 200 มก. สามารถ

ตานการอักเสบในหนูแรทที่ถูกกระตุนใหเกิดการบวมที่อุงเทาดวยการฉีดสารคาราจีแนน และการตานอักเสบ

แบบเรื้อรังจากการเหน่ียวนําดวยวิธี cotton pellet-induced granuloma รวมทั้งบรรเทาอาการปวดในหนู

แรทเมื่อทดสอบดวยวิธีใหยืนบนแทนรอน (4) การศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิของสารสกัดนํ้าจากใบบัวตอง เมื่อ

ทดสอบโดยการทาสารสกัดบริเวณหูของหนูแรทที่เหน่ียวนําใหเกิดการบวมดวยนํ้ามันสลอด พบวาสามารถ

ออกฤทธ์ิยับย้ังการอักเสบไดใกลเคียงกับการใชยา indomethacin และยังสามารถยับย้ัง neutrophil 

migration ซึ่งกลไกน้ีไมพบในกลุมที่ใชยา indomethacin (5)  

นอกจากน้ียังพบฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดของสารสกัด 70% เอทานอลจากตนบัวตองขนาด 500 มก./

กก. ชวยลดนํ้าตาลในหมูเมาสที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 (KK-Ay-mice) ไดภายใน 7 ชม. หลังจากปอนเพียงครั้ง

เดียว และเมื่อปอนในขนาดเดียวกัน ติดตอกันนาน 3 สัปดาห ยังชวยลดปริมาณอนิซูลิน รวมทั้งปรับปรุงความ

ทนตออินซูลิน (insulin tolerance) ในหนูเมาสที่เปนเบาหวานได แตไมมีผลตอระดับนํ้าตาลในหนูปกติ (6) 

การศึกษาตอมาพบวาสาร sesquiterpene ที่แยกไดจากสารสกัด 70% เอทานอลจากดอกบัวตอง มีผลเพิ่ม

การนํากลูโคสเขาสูเซลล (glucose uptake) ในเซลล 3T3-L1 adipocytes (7) รวมทั้งสามารถออกฤทธ์ิเพิ่ม

การทํางานของ peroxisome proliferatior-activaterd receptors (PPARs) และการแสดงออกของยีน 

hydrosteroid sulfotransferase (SULT2A1) ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมกระบวนการเมทาบอลิสมนํ้าตาล

และคารโบไฮเดรตในรางกาย (8) สารซาโปนินจากใบของบัวตอง ยังสามารถลดระดับไขมันในสัตวทดลองที่มี

ระดับไขมันปกติ โดยลดทั้งคอเลสเตอรอลรวม คอลเลสเตอรอล ชนิด LDL และไตรกลีเซอรไรด รวมถึงเพิ่ม

ระดับคอเลสเตอรอล ชนิด HDL ดวย (9) และยังมีผลปองกันการเกิดอนุมูลอิสระ ปกปองการเปลี่ยนแปลง

เซลลตนกําเนิดชนิด มีเซนไคม (mesenchymal stem cell) ใหเปนเซลลไขมัน adipocyte สะสมในรางกาย 

(10) จากการศึกษาความเปนพิษแบบเฉียบพลันในหนูแรท โดยปอนสารสกัด 70% เอทานอลจากตนบัวตอง

ขนาด 400 – 1,600 มก./กก. นํ้าหนักตัว ซึ่งมากกวาขนาดทีใ่หผลในการออกฤทธ์ิลดนํ้าตาลถึง 3 เทา ไมพบ

อาการความเปนพิษในสัตวทดลอง (11)  

จากรายงานขางตนจะเห็นวาแมบัวตองจะเปนวัชพืชและอาจเปนภัยตอพืชบางชนิด แตก็มีฤทธ์ิทางยา

ที่นาสนใจและควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใชใหเกิดประโยชนตอไป  
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