
ชาดอกไม้

ช ุ่มชื�นหวัใจ สดชื�น 

คลายเครยีด หลบัสบาย

ดอกมะลิ

มะลิถอด

มะลิฉตัร

มะลิซอ้น

มะลิลาซอ้น

มะลิลา

มะลิ
ชื�อวิทยาศาสตร์ Jasminum sambac

ชื�อภาษาองักฤษ Jusmine
สว่นที�ใชท้ําชา ดอก
สารสาํคญั สารในกล ุม่ ไตรเทอรป์ีนอยด,์

ฟลาโวนอยด์ และนํ4ามนัหอม
ระเหย



แกร้อ้นใน บํารงุหวัใจ แกล้มวิงเวียน แกอ้าการ
อ่อนเพลีย ช่วยใหผ้อ่นคลาย

    ฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระ
    ฤทธิ8กระต ุน้ระบบประสาท
    ฤทธิ8ลดไขมนัและคอเลสเตอรอล

สรรพคณุ

ฤทธิ8ทางเภสชัวิทยา

•  ทดสอบฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระของชาชาดอกมะลิเปรียบเทียบกบัชาฝรั�ง      
ชาลกูพลบัจีน ชาอ ู่หลง และชาผ ูเ่ออ๋  
•  ชาดอกมะลิมีปรมิาณโพลีฟีนอล 101.2 ± 17.8  มก./ก. 
•  มีฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระอย ูท่ี� 144.0 ± 14 มิลลิโมล/ลิตร 

งานวิจยัฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระ

งานวิจยัฤทธิ8กระต ุน้ระบบประสาท

    ทานํ4ามนัหอมระเหยจากดอกมะลิที�ละลายในนํ4ามนัอลัมอนดเ์ขม้ขน้ 20% 
โดยนํ4าหนกั บนผิวหนงับริเวณหนา้ทอ้งของอาสาสมคัร เปรียบเทียบกบั
การทานํ4ามนัอลัมอนดอ์ยา่งเดียว มีผลใหอ้าสาสมคัรมีอารมณส์ดชื�น และ
ร ูส้ึกกระปรี4กระเปรา่มากขึ4น

ไม่ควรใชด้อกมะลิที�มากเกินไป เพราะกลิ�นหอมที�แรง

เกินไปอาจสง่ผลใหเ้กิดอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ และคลื�นไสไ้ด้

อาการขา้งเคียงและขอ้ควรระวงั
กหุลาบมอญ



กหุลาบมอญ
ชื�อวิทยาศาสตร์ Rosa damascena Mill.
ชื�อภาษาองักฤษ Damask Rose
ชื�ออื�นๆ  ยี�ส ุน่, กหุลาบออน
สว่นที�ใชท้ําชา   ดอก
สารสาํคญั  เทอรป์ีน, ไกลโคไซด,์ ฟลาโวนอยด์

แอนโทไซยานิน และนํ4ามนัหอมระเหย 

กหุลาบมอญ
แกไ้ขต้วัรอ้น แกก้ระหาย แกอ้่อนเพลีย บํารงุกําลงั 

บํารงุหวัใจ ทําใหน้อนหลบัง่าย 

   ฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระ
   ฤทธิ8ปกป้องสมอง
   ฤทธิ8คลายความวิตกกงัวล

สรรพคณุ

ฤทธิ8ทางเภสชัวิทยา

•  สารสกัดแอลกอฮอล์ผสมกับ
นํ4าของกลีบดอกกหุลาบมอญและ
นํ4ามนัหอมระเหย
•  วิธี DPPH 
•  มีฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระที�สงู

งานวิจยัฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระ

•  หน ูแรทที� ถ กูชัก นําให้เ กิด
ภาวะเครยีด 
•  ส ูด ด ม นํ4 า มัน ห อ ม ร ะ เ ห ย
กหุลาบมอญขนาด 0.15 มล./
กก. เป็นเวลา 28 วนั

•  ระดบั lipid peroxidation ใน

สมองของหนลูดลง
•  ระดับสารต้านอนมุลูอิสระ 
ไดแ้ก ่วิตามิน A, E และ C และ    
เบต้าแค โร ทีน  ส ูงก ว่ากล ุ่ ม
ควบคมุ

•  หนเูจอรบ์ิลถกูชกันําใหเ้กิดความกลวัและวิตกกงัวลดว้ยวิธี 

elevated plus maze 

•  สดูดมกลิ�นนํ4ามนัหอมระเหยกหุลาบมอญ นาน 24 ชั�วโมง
•  หนมูีพฤติกรรมที�บ่งชี4ถึงความผอ่นคลาย 
•  ไม่กอ่ใหเ้กิดอาการง่วงซึม

งานวิจยัฤทธิ8คลายความวิตกกงัวล



บวัหลวง

บวัหลวงพนัธุด์อกสีชมพ ู(บวัแหลมชมพ)ู 

มชีื"อว่า ปทมุ ปัทมา โกกระนต

บวัหลวงพนัธุด์อกสีขาว (บวัแหลมขาว) 

มชีื"อว่า บณุฑริก หรือ ปุณฑริกา

บวัหลวงชมพซูอ้น (บวัฉตัรชมพ)ู 

มชีื"อว่า สตัตบงกช

บวัหลวงขาวซอ้น (บวัฉตัรขาว) 

มชีื"อว่า สตัตบตุย์

ชื�อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera

ชื�อภาษาองักฤษ Lotus
สว่นที�ใชท้ําชา  เกสรตวัผ ู้

สารสาํคญั  สารในกล ุม่ ฟลาโวนอยด์ เช่น 

quercetin, luteolin glucoside
luteolin, isoquercitrin, 

บวัหลวง
เกสรบัวหลวง ใชบ้ํารงุหวัใจ ทําใหช้ ุ่มชื�น แกล้ม 

แกไ้ข ้บํารงุปอด บํารงุตบั บํารงุกาํลงั

ฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระ 

ฤทธิ8ทําใหห้ลบั

สรรพคณุ

ฤทธิ8ทางเภสชัวิทยา



•  สารแอลคาลอยดจ์ากเกสรบวัหลวง 
- neferin
- liensinine
- isoliesinne
- nelumboferine
- O-methylneferine

•  ขนาด 25 - 50  มก./กก. ฉีดเขา้ช่องทอ้งของหนเูมา้ส์
•  ทําใหห้นลูดพฤติกรรม การเคลื�อนไหว และเซื�องซึมลง

งานวิจยัฤทธิ8ทําใหห้ลบั
เกก๊ฮวย

ชื�อวิทยาศาสตร์

Chrysanthemum morifolium Ramat.

 (สายพนัธุด์อกสีขาว)

    เบญจมาศหนู

Chrysanthemum indicum Linn.

    (สายพนัธุด์อกสีเหลือง)

    เบญจมาศสวน

เกก๊ฮวย สารสาํคญั    

สารในกล ุม่ ฟลาโวนอยด,์ ไครแซนทีมิน, และนํ4ามนัหอมระเหย

สรรพคณุ ฤทธิ8ทางเภสชัวิทยา

ฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระ
ฤทธิ8ปกป้องสมอง
ฤทธิ8คลายความวิตกกงัวล
ฤทธิ8บํารงุหวัใจ

   มีฤทธิ8เป็นยาเยน็ 
   แกร้อ้นใน 
   แกก้ระหาย 
   ขบัเหงื�อ         
   ลดความดนั 
   แกไ้ข ้
   ลดอาการอกัเสบ
  



งานวิจยัฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระ
•  หนแูรทถกูเหนี�ยวนําใหเ้กิดภาวะสมองขาดเลือดบางสว่น
•  ใหส้ารฟลาโวนอยดจ์ากดอกเกก๊ฮวย
•  ประกอบดว้ย luteolin 7.60% และ apegenin 5.19%
•  ระดบัเอนไซม ์superoxide dismutase เพิ�มขึ4น
•  ระดบั malondialdehyde และ reactive oxygen species ลดลง
•  ลดอาการบวมของเนื4อสมอง
•  ลดจํานวนเซลลส์มองตายเนื�องจากการขาดเลือด

งานวิจยัฤทธิ8คลายความวิตกกงัวล

•  หนแูรทชกันําใหเ้กิดความกลวัและวิตกกงัวล
•  ใหก้ินสารสกดันํ4าดอกเกก๊ฮวยขนาด 500 มก./กก.
•  หนมูีพฤติกรรมที�บ่งชี4 ถึงความผอ่นคลาย ลดอาการวิตกกงัวล

คาโมมายล์

คาโมมายล ์

Matricaria recutita

 เยอรมนัคาโมมายล์

Anthemis nobilis

   โรมนัคาโมมายล์

ชื�อวิทยาศาสตร์

• คลายจากความเครียด 

• ชว่ยใหผ้อ่นคลาย 

• นอนหลบัสบาย 

• ใชร้กัษาแผล 

• แกผ้วิหนงัอกัเสบ

• แกค้นั

สารสาํคญั    

สารในกล ุม่ ไตรเทอรป์ีน, คมูารนิ และ ฟลาโวนอยด์

สรรพคณุ ฤทธิ8ทางเภสชัวิทยา

• ฤทธิ<ตา้นอนมุลูอิสระ

• ฤทธิ<ทาํใหห้ลบั

• ฤทธิ<คลายความวิตกกงัวล



อาสาสมคัร รปูแบบที�ใช้ ระยะเวลา ผลการวิจยั

ผ ูป้่วยที�มีภาวะ
เครยีดและวิตก
กงัวล 28 คน

แคปซลู
คาโมมายล์
(epigenin 1.2%)

8 สปัดาห์ ผ ูป้่วยมีอาการวิตกกงัวล
ลดลง

ผ ูป้่วยโรคหวัใจ 
12 คน

ชาคาโมมายล ์
1 ถว้ย/วนั

10-30 
นาที

ผ ูป้่วย 10/12 คน
รายงายว่าหลงัจากดื�มชา
คาโมมายลจ์ะร ูส้ึกง่วง 
และหลบัลึก

ผ ูป้่วยโรคนอนไม่
หลบัเรื4อรงั 34 
คน

สารสกดัดอก
คาโมมายล ์

540 มก./วนั
(apigenin 23 มก.)

28 วนั ไมไ่ดม้ีผลต่อการนอน
หลบัของผ ูป้่วย

งานวิจยัฤทธิ8คลายความวิตกกงัวลและทําใหห้ลบั วิธีเตรยีม/ชงชาดอกไม้

• ดอกไมท้ี�จะนํามาทําชาลา้งนํ4าใหส้ะอาด
• ผึ�งลมใหแ้หง้ 
• เก็บใสข่วดโหล ปิดฝาใหส้นิทป้องกนัความชื4น
• การชงชา

- ชาดอกไมห้นึ�งหยบิมือ (ประมาณ 1-2 กรมั)
- ชงในนํ4ารอ้นประมาณ 3-5 นาที 

มะตมู
ชื�อวิทยาศาสตร์ Aegle marmelos

ชื�อภาษาองักฤษ Bael fruit
ชื�ออื�นๆ  ตมู บกัตมู มะปีสา่ มะปิน 
สว่นที�ใชท้ําชา  ผล
สารสาํคญั  เพคติน, แทนนิน, คมูารนิ, 

ฟลาโวนอยด ์และนํ4ามนัหอม
ระเหย

มะตมู



ใช้เป็นยาอายวุัฒนะ แก้กระหาย บํารงุร่างกาย 
เจรญิอาหาร บํารงุธาต ุแกไ้อ ขบัเสมหะ

   ฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระ
   ฤทธิ8บํารงุหวัใจ
   ฤทธิ8คลายความเครยีด

สรรพคณุ

ฤทธิ8ทางเภสชัวิทยา

• แยกหวัใจกบออกมาเลี4ยงในหลอดทดลอง และเหนี�ยวนําให้
หวัใจมีการทํางานผิดปกติ 

• นํ4าคั4นสดของเนื4อผลมะตมูที�ละลายในนํ4าอตัราสว่น 1:2
เปรยีบเทียบกบัยา digoxin

• มะตมูมีผลกระต ุน้การทํางานของหวัใจใหก้ลบัเขา้ส ูภ่าวะ
ใกลเ้คียงปกติได้

งานวิจยัฤทธิ8บํารงุหวัใจ

• หนแูรทที�ถกูเหนี�ยวนําให้เกิดภาวะเครียดด้วยวิธี 

cold swimming endurance test 
• สารสกดันํ4าจากผลมะตมูแหง้ขนาด 200 และ 400 

มก./กก.
• ทําใหห้นมูีพฤติกรรมที�ผอ่นคลายมากขึ4น 

งานวิจยัฤทธิ8คลายความเครยีด

• ผลดิบหั�นเป็นแว่นตากแหง้ 
• ยา่งไฟพอใหเ้หลือง 
• ใชค้รั4งละ 1 กํามือ หรือประมาณ 25 กรมั (2-3 ชิ4น) 

ตม้เอานํ4าดื�ม 

วิธีเตรยีม/ชงชา



เตยหอม
ชื�อวิทยาศาสตร์ Pandanus amaryllifolius Roxb.
ชื�อภาษาองักฤษ Pandan Leaves, Fragrant Pandan, 

Pandom wangi
ชื�ออื�นๆ  ปาแนะวองิง 
สว่นที�ใชท้ําชา  ใบ
สารสาํคญั  คลอโรฟิลล์ และนํ4ามนัหอมระเหย

เตยหอม

สรรพคณุ
เป็นยาบาํรงุหัวใจ ลดกระหายนํ?า ดบัพิษไข ้

แกร้อ้นใน ขบัปัสสาวะ แกอ้่อนเพลีย แกท้อ้งเสีย

ลดนํ?าตาลในเลือด คลายเครียด

• ลา้งใบเตยใหส้ะอาด 
• หั�นใหล้ะเอียด 
• นํามาคั�วหรอือบแหง้/ตากแดดใหแ้หง้     
• เก็บใสข่วดใหม้ิดชิด ปิดฝาใหแ้น่น 
• การชงชา

- ใชป้รมิาณ 1  หยบิมือต่อนํ4า 1 แกว้ 
- ชงในนํ4ารอ้น แช่ทิ4งไวใ้หต้วัยาจากใบเตยละลายแลว้ดื�ม

วิธีเตรยีม/ชงชา



อญัชนั
ชื�อวิทยาศาสตร์ Clitoria ternatea L.
ชื�อภาษาองักฤษ Butterfly pea, Blue pea
ชื�ออื�นๆ  แดงชนั เอื4องชนั
สว่นที�ใชท้ําชา  ดอก
สารสาํคญั  สารในกล ุม่ ฟลาโวนอยดไ์กลโคไซด,์ 

เดลฟินิดีนไกลโคไซด์ และ
แอนโทไซยานิน

อญัชนั

บํารงุดวงตา รักษาอาการผมร่วง แก้ปวดฟัน    

เพิ�มการไหลเวียนเลือด ขบัปัสสาวะ

   ฤทธิ8ตา้นอนมุลูอิสระ
   ฤทธิ8คลายความเครยีดและวิตกกงัวล
   ฤทธิ8ทําใหห้ลบั

สรรพคณุ

ฤทธิ8ทางเภสชัวิทยา

• หนเูมา้สถ์กูชักนําให้เกิดความกลวัและวิตกกงัวลด้วยวิธี 
elevated plus maze 

• สารสกดัเมทานอลอญัชนัขนาด 100-400 มก./กก. ฉีดเขา้
ทางช่องทอ้ง 

• ลดพฤติกรรมที�แสดงออกถึงความเครยีดและวิตกกงัวลของ
หนไูด้

งานวิจยัฤทธิ8คลายความวิตกกงัวล



สาร anthocyanin ternatin D1 ในดอกอญัชนั มีฤทธิ8

ตา้นการเกาะกล ุ่มของเกล็ดเลือด ดงันั4นผ ูท้ี�รบัประทานยา
ที� มีฤทธิ8ดังกล่าว และยาสลายลิ�มเลือด ควรใช้อย่าง
ระมดัระวงั 

อาการขา้งเคียงและขอ้ควรระวงั


