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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผักชีไทย
ผักชีในชื่อตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ผักหอม ผักหอมน้อย ผักหอมป้อม ผักหอมผอม ยาแย้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coraindrum sativum L. ชื่อวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae - Parsley family) เป็น
ผักพื้นบ้านจาพวกพืชไม้ล้มลุกฤดูเดียว ทุกส่วนมีกลิ่นเฉพาะตัว ลาต้นเรียวยาว สูง 10-40 ซม. ใบประกอบแบบขน
นกสามชั้น ใบย่อยเป็นเส้นฝอย ดอกช่อแบบซึ่ร่มสองชั้น ออกที่ปลายยอดและซอกกิ่ง ดอกย่อยสีขาวหรือขาวแกม
ชมพู ผลแห้งรูปไข่แกมทรงกลมสีน้าตาลอ่อน แยกเป็น 2 ฝา การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่า ผักชี มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระที่ดี เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ catechin, quercetin, kampferol และ
coriandrin สาร catechins คื อ สารกลุ่ ม phenolic เป็ น สารโภชนเภสั ช (nutraceutical) ที่ มี ศั ก ยภาพเป็ น
ประโยชน์กับสุขภาพ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และเป็น chelating agent มีคุณสมบัติที่ดีในการเข้าจับ และรวมตัว
กับไออนของโลหะหนัก ซึ่งสารสาคัญในผักชี มีองค์ประกอบโครงสร้างทางเคมีที่ประกอบด้วยกลุ่มสารที่มีประจุลบ
จึงมีประสิทธิภาพสูงในการเข้าจับกับโลหะหนักที่มีประจุบวก เช่น ตะกั่ว (Pb++) ส่วน quercetin เป็นสารพฤกษ
เคมี (phytonutrients) ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ พบเฉพาะในพืช มีฤทธิ์ต่อต้านหรือป้องกันโรคได้หลายประเภท เช่น มี
ฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบ ป้องกันแบคทีเรียและไวรัส ป้องกันอาการแพ้ ปกป้องหลอดเลือด ป้องกันมะเร็ง
ชะลอความชรา
การศึ ก ษาทางเคมี พบสารประกอบหลั ก ในผั ก ชี ได้ แ ก่ Volatile components, flavonoids และ
socoumarins สารประกอบที่พบในส่วนของใบ คือ 2-decenoic acid, E-11-tetradecenoic acid และ capric
acid มีรายงานวิจัยด้านฤทธิ์ทางชีวภาพของผักชีเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ พบว่า ผักชีมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้าน

เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา และมีคุณสมบัติเป็ น antidiabetic และ hepatoprotective ที่ดี รายงานผลการใช้ใบ
ผักชีสกัดด้วยเอธานอลทดสอบกับเซลล์มะเร็ง พบว่า สารสกัดใบผักชี มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และต้าน
มะเร็งลาไส้ ส่วนการทดสอบฤทธิ์ต่อสารตะกั่ว มีผลการวิจัย สารสกัดผักชีสามารถป้องกันภาวะตะกั่วเป็นพิษในหนู
ทดลอง ซึ่งผลการทดลองมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด และโครงสร้างสารประกอบทาง
เคมีที่พบในผักชี

การใช้ผกั ชีในการแพทย์พื้นบ้านของประเทศต่าง ๆ 1
ประเทศ
Fiji

ส่วนที่ใช้
ข้อบ่งใช้ในการแพทย์พื้นบ้าน
ใบ
น้้ำคั้นจำกใบรักษำโรคผิวหนัง
ผล
น้ำ้ จำกผล (infusion of seeds) ใช้ล้ำงตำในกำรรักษำโรคตำ
Paste of ground seeds ใช้บรรเทำอำกำรปวดศีรษะ ยำต้มจำกผล
(decoction of seeds) น้ำมำกลั้วปำกเพื่อลดกลิ่นปำก
ส่วนผลน้ำมำใช้ขับลม ขับปัสสำวะ เป็นยำธำตุ (tonic) ยำเจริญอำหำร
(stomachic) กระตุ้นควำมต้องกำรทำงเพศ (aphrodisiac)
Iran
ใบ
น้้ำคั้นจำกใบอ่อนใช้คลำยกังวลและรักษำอำกำรนอนไม่หลับ
ผล
ใช้ผลรักษำลมชัก นอนไม่หลับ วิตกกังวล เพิ่มควำมอยำกอำหำร
Palestine ผล
ผลใช้เพิ่มควำมยำวในเด็ก และเพิ่มกำรสร้ำงน้้ำนม รักษำอำกำรติดเชื้อใน
ทำงเดินปัสสำวะ ควำมผิดปกติของต่อมลูกหมำก และกระตุ้นควำมต้องกำร
ทำงเพศ
Pakistan ผล
ผลใช้ขับปัสสำวะ ขับลม ยำธำตุ บรรเทำปวด ลดไข้ (refrigerants)
India
ผล
กำรแพทย์อำยุรเวทใช้ผลผักชีรักษำอำกำรไอ หลอดลมอักเสบ อำเจียน
อำหำรไม่ย่อย ท้องเสีย อำกำรปวดตำมเส้นประสำท (neuralgia) โรคบิด
(dysentery) เกำท์ โรคไขข้ออักเสบ อำกำรเวียนศีรษะง่วงงุน ลดอำกำร
อักเสบ ช่วยย่อยอำหำร ปัญหำเกี่ยวกับกระเพำะอำหำร
Saudi
ผล
ลดน้้ำตำลในเลือด คุมก้ำเนิด
Arabia
Germany ใบและผล ช่วยย่อย
Jordan
ไม่ระบุ
ลดน้้ำตำลในเลือด
Turkey
ผล
ช่วยย่อยอำหำร ขับลม และเพิ่มควำมอยำกอำหำร
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สรรพคุณของผักชีตามหลักการแพทย์แผนไทย 2
ตารายาไทย ผลผักชี มีรสหวานฝากร้อนหอม (สุขุม) แก้พิษตานซาง ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ บารุงธาตุ แก้
สะอึก แก้กระหายน้า แก้คลื่นไส้อาเจียน เป็นน้ากระสาย ยาแก้อาเจียน แก้ตาเจ็บ แก้ลมวิงเวียน บารุงกระเพาะ
อาหาร ทาให้เจริญอาหาร แก้บิด ถ่ายเป็นเลือด คั่วบดผสมสุรากินแก้ริดสีดวงทวารมีเลือดออก ต้มเอาน้าอมบ้วน
ปาก แก้ปวดฟัน แก้เจ็บในปากคอ
บัญชียาจากสมุนไพร ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา
ระบุ การใช้ผ ลผั กชีล า ในยารั กษากลุ่ มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ปรากฏในตารับ “ยาธาตุบรรจบ” มี
ส่วนประกอบของผลผักชีลาร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตารับ มีสรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืดเฟ้อ และอาการ
อุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียที่ไม่ติดเชื้อ

2 สุดารัตน์ หอมหวล. ผักชีลา.(ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action
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