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 คาโมมายล์เป็นพืชในวงค์เดียวกับ ดาวเรือง ดาวกระจาย (Asteraceae หรือ Compositae) มีสอง

สายพันธ์ุคือ เยอรมันคาโมมายล์ (Matricaria recutita L. หรือ  Chamomilla recutita  L. หรือ  Matricaria 

chamomilla) และโรมันคาโมมายล์ (Chamaemelum nobile L.) แต่คาโมมายล์สายพันธ์ุเยอรมันจะเป็นที

รู้จักและนิยมใช้มากกว่า ส่วนทีใช้คือดอกซึงมีลักษณะเป็นดอกช่อทีมดีอกย่อยรอบนอกมีกลีบสีขาวขนาด

ใหญ่ ดอกย่อยตรงกลางขนาดเล็กมีกลีบดอกสีเหลือง ใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร เครืองดืม เครืองสําอาง 

และนําหอม  

ดอกคาโมมายลใ์ชเ้ป็นสมุนไพรมานานนับพันปี ตั งแต่ยุคอียิปต์โบราณ กรีกและโรมัน เป็นสมุนไพร

ทีนิยมมากในทวีปยุโรป โดยมีสรรพคุณมากมายได้แก่ ทําให้สงบ คลายกังกล ช่วยให้หลับ ลดอาการระคาย

เคืองทางเดินอาหาร ขับลม ลดอาการปวดเกร็งท้อง ลดการปวดประจําเดือน  ต้านการอักเสบในช่องปาก คอ 

ผิวหนัง และช่วยสมานแผล นํามันจากดอกคาโมมายล์มีกลินคล้ายแอฟเปิลนอกจากสรรพคุณทางยาแล้วยัง

มีการใช้แต่งกลินในอาหารและเครืองสําอาง คาโมมายล์ปลูกมากในทวีปยุโรปเช่นประเทศเยอรมัน ฮังการี 

ฝรั งเศส รัสเซีย เป็นต้น นอกจากนียังพบได้ในทวีป อเมริกา แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ในประเทศไทยได้

นํามาปลูกในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ดอยสะโงะ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และมีการ

จําหน่ายทั งดอกสด และดอกอบแห้ง  

 ดอกคาโมมายลป์ระกอบด้วยสารหลายกลุ่มคือสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids ได้แก่ apigenin, 

quercetin, patuletin, luteolin และ flavonoid glucosides) คูมารินส์ (coumarins ได้แก่ herniarin และ 

umbelliferone) และนํามันหอมระเหย (volatile oils ได้แก่ (-)-alpha-bisabolol มากกว่า 50%, 

chamazulene 1-15%, (-)-alpha-bisabolol oxides A และ B, cis- และ trans-en-yn-dicycloethers) 

นอกจากนีพบสารอืนๆ ได้แก่กรดฟีโนลิก (phenolic acids) และ GABA (gamma aminobutyric acid) 

จากรายงานการวิจัยพบว่าดอกคาโมมายล์มีฤทธทิางเภสัชวิทยาหลายอย่างได้แก่ฤทธิ ต้านการ

อักเสบ (antiinflammatory) ป้ องกันการเกร็งตัวของกล้ามเนือ (antispasmotic) คลายวิตกกังวล (anxiolytic 

effect) ต้านออกซิเดชัน (antioxidant) และต้านเชือจุลชีพ (antimicrobial)  

ฤทธิ ต้านการอักเสบ (antiinflammatory) 

รายงานการวิจัยพบว่าสารสกัดดอกคาโมมายล์ด้วยนํา และแอลกอฮอล์ นํามันหอมระเหย และสาร

กลุ่มฟลาโวนอยด์ และเทอร์พีนอยด์ทีเป็นองค์ประกอบในสารสกัดและนํามันหอมระเหยมีฤทธิ ต้านการ

อักเสบทั งในหลอกทดลองและสัตว์ทดลอง โดยพบว่า  สารสกัดดอกคาโมมายลม์ีฤทธิ ต้านการอักเสบในหนูที



ถูกทําให้อักเสบทีหูจากนํามันละหุ่ง โดยพบว่าสารสกัดจากดอกสดให้ผลยับยังได้ดีกว่าดอกแห้ง  โดย

สามารถยับยั งการหลั ง prostaglandin E2 จาก lipopolysaccharide-activated macrophages ในหลอด

ทดลอง ยับยั งเอ็นไซม์ 5-lipoxygenase และ cyclooxygenase 2 (COX-2) โดยสารออกฤทธิ ทีสําคัญคือ (-)-

alpha-bisabolol และ apigenin นอกจากนียังพบว่าสาร apigenin ทยีังมีฤทธิ ยับยั ง nitric oxide synthase 

(NOS) ใน LPS-activated macrophages และยับยั งการสร้าง interleukin-6 และ tumour necrosis factor-

alpha เมือให้ทางปากใน หนู mice ทีถูกเหนียวนําด้วย LPS 

การศึกษาฤทธิ ต้านการอักเสบทีผิวหนังในอาสาสมัคร พบว่าครีมและขีผ ึงคาโมมายลใ์ช้ภายนอก มี

ต้านการอักเสบได้ดีเมือเทียบกับยาขีผ ึง hydrocortisone 

ฤทธิต่อระบบทางเดินอาหาร ต้านการเกร็งตัวของกล้ามเนือ และรักษาแผลในทางเดินอาหาร 

สารสกัดและนํามันหอมระเหยจากดอกคาโมมายล์ และสารทีเป็นองค์ประกอบมีฤทธิ ต้านการ

เกร็งตัวของกล้ามเนือลําไส้ของสัตว์ทดลองทีเหนียวนําให้เกิดการหดเกร็งด้วยสาร acetylcholine และ 

histamine แต่มีฤทธอิ่อนกว่า papaverine 

สารสกัดดอกคาโมมายล์ด้วยเอทานอลในนําและสาร (-)-alpha-bisabolol สามารถยับยั งการเกิดแผล

ในกระเพาะอาหารสัตว์ทดลองทีเหนียวนําด้วย indromethacin ความเครียด และแอลกอฮอล์ โดยสามารถ

ลดความเป็นกรดและเพิมปริมาณมิวซินในกระเพาะอาหาร 

ผลต่อระบบประสาท คลายกังวล ฤทธิ ทําให้สงบ ทําให้หลับ  

สารสกัดดอกคาโมมายล์มีฤทธิ คลายวิตกกังวล ทําให้สงบอ่อนๆ และทําให้นอนหลับดีขึนโดยพบว่า

สารออกฤทธิ ทีสําคัญคือ apigenin ออกฤทธิ โดยการจับกับ benzodiazepine receptors  นอกจากนีในสาร

สกัดยับพบสาร GABA ปริมาณเล็กน้อย ซึง GABA เป็นสารสือกระแสประสาท (neurotransmitter) ทํา

หน้าทีรักษาสมดุลในสมอง ช่วยเกิดการผ่อนคลาย  

การสูดดมนํามันจากดอกคาโมมายล์มีผลลดความเครียดในหนูทีถูกตัดรังไข่ โดยลดระดับของ

ฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิค (adrenocorticotrophic hormone : ACTH) นอกจากนีการสูดดมนํามันจาก

ดอกคาโมมายลร่์วมกับการได้รับยาไดอะซีแพม (diazepam) จะช่วยลดระดับ ACTH โดยผลนีถูกยับยั งโดย

ยาฟลูมาซีนิล (Flumazenil) ซึงเป็นยาในกลุ่ม GABA receptor antagonist  ดังนันนํามันจากดอกคาโม

มายลน่์าจะออกฤทธิ เป็น benzodiazepam agonist และมีผลต่อระบบ GABA ergic ในสมอง 

การทดลองทางคลินิกในประเทศญีปุ ่ นพบว่า การรับประทานเจลลีคาโมมายลม์ีผลลดอัตราการเต้น

ของหัวใจ ทําให้อารมณ์ดี การศึกษาในผู้ป่ วยทีมีอาการวิตกกังวลระดับปานกลางและประเมินด้วยแบบวัด

ภาวะวิตกกังวล Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) พบว่าการรับประทานสารสกัดดอกคาโมมายล์

ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ช่วยลดอาการวิตกกังวลอย่างมีนัยสําคัญ  

ฤทธิต้านเชือจุลชีพ 

นํามันและสารจากดอกคาโมมายล์มีฤทธิ ต้านเชือรา แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรคหลายชนิด โดย

พบว่าสาร (-)-alpha-bisabolol และนํามันคาโมมมายด์มีฤทธิ ต้านเชือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus,  



Bacillus subtilis เชือรา Candida albicans และนํามันยังมีฤทธิ ต้านเชือไวรัสเริม (herpes simplex virus) 

นอกจากนีสารสกัดคาโมมายล์ยังมีฤทธิ ย ับยั งเชือแบคทีเร ียก่อโรคหลายชนิดได้แก่ Staphylococcus 

aureus,  Staphylococcus mutans,  Staphylococcus salivarious , Bacillus megatherium, Leptospira 

icterohaemorrhagiae และ Campylobacter jejuni  

จะเห็นว่าดอกคาโมมายล์นันมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั งภายในและภายนอก การดืมชาชงจากดอกคา

โมมายล์ ช่วยขับลม บรรเทาอาการอักเสบและแผลในทางเดินอาหาร คลายกังวล และนอนหลับดีขึน โดยใช้

ดอกประมาณ 3 กรัม ชงด้วยนําร้อนประมาณ 150 ซีซี แช่ประมาณ 5-10 นาท ีแล้วกรองกากออก ดืมวันละ 

3-4 ครั ง นอกจากนีการสูดดมไอระเหยจากการแช่ดอกคาโมมายล์ด้วยนําร้อน หรือการกลั วคอ และบ้วนปาก

ด้วยชาคาโมมายลว์ันละหลายๆ รอบจะช่วยลดการอักเสบของยือบุผิวในช่องจมูก ปากและลําคอได้ นํามัน

หอมระเหยจากดอกคาโมมายล์ยังใช้แต่งกลินอาหาร เครืองดืม  และผลิตภัณฑ์เครืองสําอางต่างๆ รวมถึงใช้

ในสุคนธบําบัด 

ผลข้างเคียงจากการใช้ดอกคาโมมายลพ์บได้น้อย แต่อาจพบได้ในผู้ทีแพด้อกคาโมมายล์หรือพืชใน

ตระกูลเดียวกัน (Asteraceae) ซึงจะมีอาการผิวหนังอักเสบ  จาม นํามูกไหล ลินและริมฝีปากบวม โดยไม่

พบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองทีได้รับสารสกัดดอกคาโมมายล์ติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่พบการระคาย

เคืองผวิหนังจากการใช้ภายนอก นอกจากนีมีรายงานว่านํามันจากดอกคาโมมายล์มีค่า LD50 มากกว่า 5 ก./

กก. นําหนักสัตว์ทดลอง 
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