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เก๊กฮวย เป็นพืชที่อยู่ในสกุลเบญจมาศ (Chrysanthemum) ซึ่งดั้งเดิมเป็นพืชท้องถิ่นของประเทศจีน
และญี่ปุ่น แต่ภายหลังได้มีการเพาะปลูกแพร่กระจายไปในแถบภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะ
ภาคเหนือของประเทศเนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการอากาศเย็น (1) ต้นเก๊กฮวยสามารถแยกย่อยได้หลายสายพันธุ์
ส าหรั บ สายพั น ธุ์ ที่ น ามาใช้ ท ายาและเครื่ อ งดื่ ม มี อ ยู่ 2 สายพั น ธุ์ คื อ เบญจมาศหนู (Chrysanthemum
morifolium Ramat.) ซึ่งมีลักษณะดอกเป็นสีขาว และเบญจมาศสวน (Chrysanthemum indicum Linn.)
ซึ่งมีดอกสีเหลือง ทั้งสองสายพันธุ์มีสรรพคุณใกล้เคียงกันคือ มีฤทธิ์เป็นยาเย็น แก้ร้อนใน แก้กระหาย ขับเหงื่อ
ลดความดัน และแก้ไข้ (2)
สารสาคัญที่พบในดอกเก๊กฮวย ได้แก่ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ โพลีฟีนอล และน้ามันหอมระเหย เป็นต้น
และในการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สารสกัดน้าจากดอกเก๊กฮวยทั้งสองสายพันธุ์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เมื่ อ ท าการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) ด้ ว ยวิ ธี oxygen radical absorbance capacity (ORAC)
assay, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay และ ABTS radical scavenging assays (3-4 )
และเมื่อทดลองป้อนให้แก่หนูแรทที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง (hyperlipidemia rats) ขนาดวันละ 3 ก./กก.
นานติดต่อกัน 6 สัปดาห์พบว่า มีผลเพิ่มการทางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต้านอนุมูล อิสระ
ไ ด้ แ ก่ superoxide dismutase (SOD) แ ล ะ glutathione peroxidase (GSH-Px) แ ล ะ มี ผ ล ล ด ร ะ ดั บ
malondialdehyde (MDA) ซึ่ ง บ่ ง ชี้ ถึ ง การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั่ น ของไขมั น (lipid oxidation) หนึ่ ง ใน
กระบวนการเกิดอนุมูลอิสระของร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีผลลดระดับไขมันและไตรกลีเซอรไรด์ในเลื อดลง
อีกด้วย (4) เช่นเดียวกับ การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารสกัด polyphenols จากดอกเก๊กฮวยพันธุ์ดอกสีขาว
ในหนู เม้าส์ ที่ถูกเหนี่ ย วน าให้ เกิดภาวะไขมันในเลื อดและในตับสู งด้ว ยการเลี้ ยงด้ว ยนมที่มีไขมันสู งพบว่ า
การป้ อ นสารสกั ด polyphenols (ประกอบด้ ว ย luteolin-7- β-glucoside 8.15%, chlorogenic acid
3 . 8 2 % , apigenin-7 - O-glucoside 9 . 9 1 % , 3 , 5 - di-caffeoylquinic acid 1 0 . 3 7 % แ ล ะ 4 , 5 - dicaffeoylquinic acid 5.86%) ขนาด 150-300 มก./กก. มีผลลดค่าคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในตับ
และลดค่าคอเลสเตอรอลและกรดไขมันในเลือด นอกจากนี้ ยังมีผลลดการแสดงของโปรตีน sterol regulatory
element binding protein-1c และ fatty acid synthase ซึ่ ง เป็ น โปรตี น และเอนไซม์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการสั ง เคราะห์ ไ ขมั น และเพิ่ ม การแสดงออกของโปรตี น peroxisome proliferator-activated
receptor α, lipoprotein lipase แ ล ะ cholesterol 7 α-hydroxylase ซึ่ ง เ ป็ น โ ป ร ตี น แ ล ะ เ อ น ไ ซ ม์
ที่เกี่ย วข้องกับ กระบวนการสลายไขมั น แสดงให้ เห็ นว่า สารสกัด polyphenols จากดอกเก๊กฮวยมี ฤ ทธิ์
ลดไขมันในตับและเลือดได้ (5)
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การศึกษาผลของสารสกัดดอกเก๊กฮวยต่อสมองและพฤติกรรมของสัตว์ทดลอง โดยทดลองป้อนสารสกัด
ฟลาโวนอยด์จากดอกเก๊กฮวยพันธุ์ดอกสีขาว (ประกอบด้วย luteolin 7.60% และ apegenin 5.19%) ให้แก่
หนู แรทที่ถูกเหนี่ ย วน าให้ เกิดภาวะสมองขาดเลื อดบางส่ ว นพบว่า มีผ ลช่ว ยลดอาการบวมของเนื้อ สมอง
ลดจานวนเซลล์สมองตายเนื่องจากภาวะขาดเลือด และกระตุ้นการทางานของเอนไซม์ SOD และลดระดับ
MDA ในสมอง แสดงให้เห็นว่าสารฟลาโวนอยด์จากดอกเก๊กฮวยมีฤทธิ์ปกป้องสมองเนื่องจากภาวะสมอง
ขาดเลือดได้ (6) และเมื่อทดลองป้อนสารสกัดน้าขนาด 500 มก./กก. และสารสกัดเอทานอลขนาด 250 และ
500 มก./กก. จากดอกเก๊กฮวยพันธุ์ดอกสีเหลืองให้แก่หนูเม้าส์พบว่า มีฤทธิ์คลายความวิตกกังวล เมื่อทดสอบ
พฤติกรรมด้วยวิธี elevate plus maze (EPM) (7-8)
นอกจากนี้ การศึกษาผลของการสูดดมกลิ่นน้ามันหอมระเหยที่ส กัดได้จากดอกเก๊กฮวยพันธุ์สีเหลื อง
ต่อความดันโลหิตในอาสาสมัครสุขภาพดีจานวน 10 คน ทั้งเพศชายและหญิงพบว่า หลังจากสูดดมกลิ่นน้ามัน
หอมระเหยจากดอกเก๊ ก ฮวย มี ผ ลลดค่ า ความดั น โลหิ ต และอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจลง และเมื่ อ ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าสมองหลังสูดดมน้ามันหอมระเหยจากดอกเก๊กฮวยพบว่าคลื่นความถี่ช่วง Theta wave (4-7 เฮิรตซ์)
และ Alpha wave (7.5-12.5 เฮิรตซ์) เพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า กลิ่นของน้ามันหอมระเหยจากดอกเก๊กฮวย
มีผลช่วยให้อาสาสมัครเกิดความผ่อนคลาย (9)
การศึกษาด้านความเป็นพิษของดอกเก๊กฮวยแบบเฉียบพลันพบว่า สารสกัดน้าจากดอกเก๊กฮวยพันธุ์
ดอกสีเหลืองขนาด 500-4,000 มก. และสารสกัดเอทนาอลจากดอกเก๊กฮวยพันธุ์ดอกสีขาวขนาด 1,500 มก.
เมื่อป้อนให้แก่หนูแรทเพียงครั้งเดียว ไม่ทาให้หนูตาย และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติใดๆภายใน 14 วัน และ
เมื่อทดสอบความเป็นพิษแบบต่อเนื่อง โดยป้อนสารสกัดเอทานอลดอกเก๊กฮวยพันธุ์ดอกสีขาวให้แก่หนูแรท
ขนาดวันละ 320, 640 และ 1,280 มก./กก. ติดต่อกันนาน 26 สัปดาห์พบว่า ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษใดๆ
น้าหนักตัว น้าหนักอวัยวะ และลักษณะของอวัยวะภายในไม่พบความผิดปกติ การทดสอบทางโลหิตวิทยา
และค่าชีวเคมีไม่บ่งชี้ถึงการเกิดความเป็นพิษ ในขณะที่การป้อนสารสกัดน้าจากดอกเก๊กฮวยพันธุ์ดอกสีเหลือง
ขนาดวัน ละ 75-300 มก./กก. นาน 6 สั ป ดาห์ พบว่า ที่ขนาด 300 มก. มีผ ลทาให้ ระดับ โปรตีนในเลือด,
bilirubin, creatinine แ ล ะ ค่ า เ อ น ไ ซ ม์ ใ น ตั บ ไ ด้ แ ก่ alkaline phosphatase (ALP) แ ล ะ alanine
transaminase (ALT) ลดลงจากระดับปกติอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่า การดื่ม
ชาเก๊กฮวยดอกสีเหลืองในขนาดสูงและระยะเวลายาวนานอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ (10-11)
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จากการรวบรวมข้อมูลฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของดอกเก๊กฮวยพบว่า ดอกเก๊กฮวยทั้งสายพันธุ์ดอกเหลือ ง
และดอกขาว มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่หลากหลาย แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเกี่ยวกับ
ขนาดและระยะเวลาในการใช้ ซึ่งแนะนาว่า ไม่ควรชงในขนาดเข้มข้นมาก และใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
หรือใช้ดื่มแทนน้า นอกจากนี้ พึงระมัดระวังมากเป็นพิเศษในผู้ที่มีป ระวัติแพ้เกสรดอกไม้ สาหรับวิธีเตรียม
น้าเก๊กฮวยเพื่อดื่ม สามารถทาได้โดย นาดอกเก็กฮวยแห้ง 5-10 ดอก ต้มในน้าเดือดประมาณ 500 มล.-1 ลิตร
นาน 5 นาที แล้วกรองเอาแต่น้ามาดื่ม (12) สามารถเติมน้าตาลหรือน้าผึ้งเพื่อเพิ่มรสชาติ และดื่มได้ทั้งแบบ
ชาร้ อนหรื อแช่เย็ น ดับ กระหายได้ ในปั จ จุ บันสามารถซื้อดอกเก๊ก ฮวยแห้ ง ได้ตามร้านจาหน่ายผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพื่อสุขภาพ ก่อนซื้อควรสังเกตบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องปิดสนิท ไม่มีรอยรั่ว มีสีเหลืองสม่าเสมอ และไม่มีเชื้อรา
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