ดาวเรือง...ดอกไม้สีเหลืองที่ดีต่อดวงตา
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ดาวเรื อ ง หรื อ ดาวเรื อ งใหญ่ (Marigold) มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Tagetes erecta L. เป็ น พื ช ในวงศ์
ASTERACEAE (COMPOSITAE) ชื่ อ อื่ น ๆ คื อ ค าปู จู้ ห ลวง, พอทู ดาวเรื อ งเป็ น ไม้ ล้ ม ลุ ก สู ง 15 - 60 ซม.
ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปวงรี ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมี
2 ลักษณะ คือ ดอกไม่สมบูรณ์เพศอยู่รอบนอกจานวนมากสีเหลืองหรือเหลืองส้ม ลักษณะคล้ายลิ้นบานแผ่ออก
ซ้อนกันหลายชั้น ปลายม้วนลง ดอกสมบูรณ์เพศมีลักษณะเป็นหลอดเล็กๆ จานวนมาก รวมกลุ่มอยู่บริเวณ
กลางช่อดอก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก (1) สรรพคุณแผนโบราณระบุว่า ดอก แก้ปวดฟัน แก้ตาเจ็บ บารุงตับ
ขับร้อน ขับลม ละลายเสมหะ แก้เวียนหัว แก้ตาแดงตาเจ็บเนื่องจากลมและไฟ แก้แผลมีหนอง ขับของเสีย
ต้น ขับลมในลาไส้ แก้ปวดท้อง แก้จุกเสียด ใบ แก้ฝีหนอง (1)
สารสาคัญที่พบในดอกดาวเรืองเป็นสารให้สีในกลุ่มแคโรทีนอยด์ คือ ลูทีน (lutein) พบประมาณ 88%
และซีแซนทีน (zeaxanthin) พบประมาณ 5% ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดเป็นแคโรทีนอยด์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น
วิ ต ามิ น เอในร่ า งกายได้ (non-provitamin A carotenoids) เรี ย กสารกลุ่ ม ย่ อ ยนี้ ว่ า แซนโทฟิ ล ล์
(xanthophylls) (2) นอกจากนี้ยังพบสารสาคัญในกลุ่ม flavonoids และ terpenoids (3-8) ซึ่งมีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยามากมาย

สูตรโครงสร้างของซีแซนทีนและลูทีน
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ดาวเรืองกับดวงตา
ปัจจุบันมนุษย์มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคทางสายตาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้น ทั้งการใช้
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ต้องใช้ดวงตา ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้
ให้แสงสีที่มีผลต่อประสาทตา แม้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ได้ แต่ก็ควรใช้ให้ถูกวิธีเพื่อให้สายตาได้มีเวลา
พักผ่อนบ้าง นั่นคือ ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เกิน 25-30 นาที และต้องพักสายตาอย่างน้อย
1-5 นาที ควรดื่มน้าบ่อยๆ เพื่อให้ดวงตามีความชุ่มชื้น และพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ประสาทตา
ได้พักการใช้งาน นอกจากนี้การรับประทานผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินเอหรือสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ก็จะ
สามารถช่วยบารุงสายตาได้อีกทางหนึ่งด้วย (3)
ในดอกดาวเรืองมีสารลูทีนและซีแซนทีนเป็นสารสาคัญ ซึ่งสารทั้งสองชนิดเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์
ที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างได้ ต้องได้รับจากอาหาร ในร่างกายจะพบลูทีนได้มากบริเวณเซลล์รับภาพภายใน
จอประสาทตา ทาหน้าที่กรองแสงสีฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อจอประสาทตา ส่วนซีแซนทีนจะเป็นองค์ประกอบ
สาคัญในจอตา ทาหน้าที่กรองแสงที่จะผ่านเข้าสู่จอตาและช่วยลดการสะท้อนของแสง ป้องกันรังสีจากแสงแดด
ที่เป็นอันตรายต่อดวงตา ทาให้มีสมบัติช่วยป้องกันโรคหลายชนิด เช่น โรคต้อกระจก โรคจอรับภาพเสื่อม
โรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาจานวนมากที่ระบุว่า ลูทีนและซีแซนทีนช่วยยับยั้ง
การเสื่ อ มของจอประสาทตา ช่ ว ยลดความเสี่ ย งและชะลอการเกิ ด ต้ อ กระจก และช่ ว ยการปกป้ อ ง
จอประสาทตา ซึ่งให้ ผ ลทั้งการรั บ ประทานในรูป แบบของอาหารและผลิ ตภั ณ ฑ์เสริม อาหาร โดยเชื่อ ว่ า
สารประกอบทั้งสองนี้ทาหน้าที่เป็นสารต้านออกซิเดชันเพื่อป้องกันเซลล์รับแสง (photoreceptor cells) จาก
อนุมูลอิสระที่เซลล์สร้างขึ้นเนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนสูง (oxygen tension) และจากการถูกแสง นอกจากนี้
ยั งเชื่อว่าสารประกอบทั้งสองนี้มีห น้าที่ในการกรองคลื่ นแสงสีฟ้าที่เป็นคลื่ นแสงที่มีพลังงานสูง โดยมีการ
ประมาณว่าจะสามารถกรองคลื่นแสงสีฟ้าลงได้ถึง 40% ก่อนที่แสงจะตกถึงแมคูลา (macula) ซึ่งเป็นจุดโฟกัส
ของดวงตา ทั้งนี้เนื่องจากลูทีนและซีแซนทีนจะมีแถบดูดกลืนแสง (absorption bands) อยู่ที่ใกล้ๆ ส่วนปลาย
ของแถบสีที่คนมองเห็น (visible spectrum) คือ ส่วนปลายที่เป็นสีฟ้าถึงสีม่วง ทาให้มีคุณสมบัติในการกรอง
คลื่นแสงสีฟ้าได้ดี ดังนั้นจะสามารถลดสภาวะความเครียดออกซิเดชันต่อจอประสาทตาได้อย่างมีนัยส าคัญ
แม้จะไม่มีการกาหนดปริมาณลูทีนที่ควรได้รับต่อวัน (dietary recommended intake :DRI) แต่มีการศึกษา
ว่ า ขนาดที่ ส ามารถลดความเสี่ ย งในการเกิ ด โรคต้ อ กระจก (cataract) และโรคจอประสาทตาเสื่ อ ม
(age-related macular degeneration: AMD) ได้คือ ≥6 มก./วัน (2, 3)
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การใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
การใช้เป็นอาหาร: ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่สามารถนามารับประทานได้ และน้าคั้นจากส่วนดอกก็นิยม
นามาแต่งสีให้กับอาหาร เครื่องดื่ม และขนมต่างๆ เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง แต่ควรเป็นดอกดาวเรืองที่ไม่
ใช้ยาฆ่าแมลงหรือเป็นดอกดาวเรืองที่ปลูกเอง เพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษจากยาฆ่าแมลงที่อาจปนเปื้อนมาได้
การใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสั ตว์ : การใช้ดอกดาวเรืองหรือสารสกัดจากดอกดาวเรืองเป็นส่ว นผสม
ในอาหารสัตว์ จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีและมีสีสันสวยงาม หากผสมในอาหารสัตว์ปีกจะทาให้ไข่แดงมีสีเข้มขึ้น
และช่วยให้มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น (4–8, 10)
การใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง: นอกจากการใช้สีที่ได้จากสารแคโรทีนอยด์เพื่อการแต่งสีในผลิตภัณฑ์
ต่างๆ แล้ว น้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากดอกดาวเรืองยังถูกใช้เป็นส่วนประกอบสาคัญในน้าหอมคุณภาพสูง
ต่างๆ ด้วย ซึ่งน้ามันดังกล่าวนี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฆ่าเชื้อ ฝาดสมาน ขับน้านม และฆ่าแมลงด้วย (4-8) และ
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าสารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดของเอทิลอะซิเตด เอ็น-บิวทานอล และน้าจาก
ดอกดาวเรืองมีฤทธิ์ปกป้องและช่วยบารุงผิว โดยพบว่าสารสกัดต่างๆ เหล่านี้มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส
(hyaluronidase) อีลาสเตส (elastase) และเมทริกเมตาโลโปรติเนส (MMP-1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีน
ในชั้นผิวหนัง ทาให้ผิวแห้งเหี่ยว ขาดความยืดหยุ่น และสารออกฤทธิ์ที่พบคือ กรดไซรินจิก (syringic acid)
และเบต้า-อะไมริน (ß-amyrin) (11)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ ที่น่าสนใจ
การศึ ก ษาฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาของดอกดาวเรื อ งมี เ ป็ น จ านวนมาก โดยพบว่ า ดาวเรื อ งมี ฤ ทธิ์ ต้ า น
อนุ มู ล อิ ส ระ (4-9, 12-14) ยั บ ยั้ ง การแบ่ ง ตั ว ของเซลล์ ม ะเร็ ง หลายชนิ ด (12) มี ฤ ทธิ์ ขั บ พยาธิ ตั ว กลม
Caenorhabditis elegans และยั บ ยั้ ง การวางไข่ ข องพยาธิ ดั ง กล่ า ว (15) ต้ า นอาการซึ ม เศร้ า (16-17)
ช่วยให้หลับ คลายความกังวล (16) ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด (4-8, 13-14) ต้านเบาหวาน (ยับยั้งเอนไซม์
α-glucosidase และ α-amylase) ลดไขมั น (ยั บ ยั้ ง เอนไซม์ pancreatic lipase) (9) ฆ่ า แมลง ก าจั ด ยุ ง
ต้านอักเสบ และบรรเทาปวด (4-8) แม้ว่าการศึกษาทั้งหมดจะยังอยู่ในระดับเซลล์และหลอดทดลอง แต่ก็นับว่า
ดอกดาวเรืองและสารสาคัญต่างๆ มีแนวโน้มที่ดีในการนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์
ที่จะช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ได้ในอนาคต
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