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ใชน้ํ้าตม้จากส่วนรากเพยีงอยา่งเดยีวหรอืน้ําตม้จากรากและดอกร่วมกนัเป็นยาบํารุงโลหติ สว่นเมลด็ใช้
เป็นยาระบาย ขบัปสัสาวะ และขบัพยาธ ิ(3, 4) 

 จากการรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัทางวทิยาศาสตรพ์บว่า ไดม้กีารศกึษาเกี่ยวกบัฤทธิท์างเภสชั
วทิยาจากส่วนต่างๆ ของอญัชนัเป็นจํานวนมาก มกีารทดสอบในสตัวท์ดลอง สารสกดัชนิดต่างๆ ทีไ่ด้
จากส่วนลําต้นเหนือดนิ ใบ ดอก และรากของอญัชนัมฤีทธิก์ระตุ้นการเรยีนรูแ้ละความจํา ช่วยคลาย
ความเครยีดและวติกกงัวล มฤีทธิช์่วยในการนอนหลบั ลดน้ําตาลในเลอืด แกไ้ข ้แกป้วด และต้านการ
อกัเสบ (5-20) รวมถงึการใชป้ระโยชน์ในดา้นเครื่องสาํอางกม็งีานวจิยัทีส่นบัสนุนว่า สารสกดัเอทานอล
จากดอกอญัชนัมฤีทธิย์บัยัง้เอนไซม ์5α-reductase ซึง่เป็นเอนไซมท์ีย่บัยัง้การเจรญิของเสน้ขน และมี
ฤทธิก์ระตุน้การงอกของเสน้ขนของหนูแรท (21) นอกจากน้ี       สารสกดัเมทานอลจากดอกอญัชนัยงัมี
ฤทธิก์ระตุน้การทํางานของเอนไซม ์tyrosinase ซึง่เป็นเอนไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการสรา้งเซลล์
เมด็สเีมลานิน และกระตุน้การเพิม่จํานวนของเซลล์ melanocyte เมื่อทําการทดสอบในหลอดทดลอง 
(22) และในการทดสอบฤทธิข์องอญัชนัในผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางสําหรบับํารุงผวิพบว่า มกีารนําสาร
สกดัน้ําและสารสกดัเอทานอลจากดอกอญัชนัไปเป็นส่วนประกอบในเจลสาํหรบัทารอบดวงตา ซึง่จะได้
ประโยชน์จากฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระทีม่อียู ่(23) 

 แมว้่าจะมงีานวจิยัเกี่ยวกบัฤทธิท์างเภสชัวทิยาจํานวนมาก แต่งานวจิยัทัง้หมดยงัเป็นขอ้มูลที่
ศกึษาในระดบัสตัวท์ดลองไมม่รีายงานการวจิยัในคน จงึยงัไมส่ามารถระบุขนาดและวธิใีชท้ีเ่หมาะสมได ้
แต่ในประเทศไทยนัน้ มกัพบการใชป้ระโยชน์ของดอกอญัชนัเป็นส่วนผสมของผลติภณัฑเ์ครื่องสําอาง
บางชนิด และใชส้จีากดอกเป็นส่วนผสมในขนมและอาหาร หรอืใชด้อกแหง้ชงเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งการใช้
ประโยชน์เพื่อการบรโิภคควรระมดัระวงัการรบัประทานร่วมกบัยาที่มฤีทธิต์้านการเกาะกลุ่มของเกลด็
เลอืดหรอืยาป้องกนัการแขง็ตวัของเลอืด เช่น แอสไพรนิ และ warfarin เป็นตน้ เน่ืองจากมรีายงานว่า
สาร ternatin D1 ในดอกอญัชนัมฤีทธิต์า้นการเกาะกลุ่มของเกลด็เลอืด (3) ซึง่อาจมผีลเสรมิฤทธิก์นัจน
เกิดอนัตรายต่อร่างกาย ดงันัน้ผู้ที่ต้องใช้ยาดงักล่าวเป็นประจํา หากต้องการบรโิภคดอกอญัชนัใน
รปูแบบเครื่องดื่มหรอืชาชง ไม่ควรชงในขนาดความเขม้ขน้มาก และไมค่วรดื่มแทนน้ํา สว่นขอ้ควรระวงั
สาํหรบัการใชภ้ายนอกร่างกายคอื ควรระมดัระวงัในผูท้ีม่อีาการแพด้อกไมช้นิดต่างๆ    ใหห้มัน่สงัเกต
ตนเอง หากใช้ผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนผสมของอญัชนัแล้วก่อให้เกิดอาการระคายเคืองควรหยุดใช้ทนัที
สามารถตดิตามอ่านขอ้มลูงานวจิยัของอญัชนัโดยละเอยีดไดใ้นจุลสารขอ้มลูสมุนไพรฉบบั 32(1) เดอืน
ตุลาคม 2557 
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