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บทคัดย่อ

ขมิ้นชันเป็นพืชที่คนไทยใช้เป็นสมุนไพรมาตั้งแต่อดีต โดยส่วนใหญ่ใช้เหง้าของขมิ้นชันมาท�ำเป็นยาพื้นบ้าน
รักษาโรค ท�ำสียอ้ มผ้า และเป็นเครือ่ งปรุงในอาหาร ปัจจุบนั มีการน�ำผงขมิน้ ชันมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น เป็นส่วนผสม
ในเครื่องส�ำอางต่าง ๆ อาหาร และผลิตเป็นแคปซูลรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น พบว่าสารส�ำคัญที่อยู่ใน
เหง้าของขมิน้ ชันทีแ่ สดงฤทธิท์ างเภสัชวิทยามีอยู่ 2 ชนิด คือน�ำ้ มันหอมระเหยและสารเคอร์ควิ มินอยด์ ขมิน้ ชันจึงเป็นสมุนไพร
ที่ท�ำให้นักวิจัยทั่วโลกสนใจน�ำส่วนสกัดขมิ้นชันและสารเคอร์คิวมินอยด์มาศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรค
อัลไซเมอร์ และยังน�ำไปศึกษาทางด้านการเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการน�ำสารเคอร์คิวมินอยด์มาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาโครงสร้างให้ได้สารชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพให้สูงขึ้น ดังนั้นขมิ้นชันจึงเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากและ
เป็นที่ต้องการของหลาย ๆ ประเทศ ประเทศไทยมีการน�ำเข้าและส่งออกขมิ้นชันแต่ยังไม่มากนัก อาจเนื่องมาจากปัญหา
เรื่องของการผลิตและการแปรรูปยังมีน้อย รวมทั้งการเกิดผลข้างเคียงจากการบริโภค จึงต้องมีการศึกษาและค้นคว้าวิจัย
ต่อไป อีกทั้งผู้เขียนเห็นว่าสมุนไพรขมิ้นชันนี้น่าจะพัฒนาให้เป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่งได้ และยังมีความ
หวังว่าในอนาคตอาจมียาชนิดใหม่ที่ได้จากการพัฒนาสารส�ำคัญจากขมิ้นชัน
ค�ำส�ำคัญ: ฤทธิ์ทางชีวภาพ สมุนไพร ขมิ้นชัน เคอร์คิวมินอยด์
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Abstract

Curcuma longa L. (turmeric) an herbal plant, has long been used by Thai. The rhizome is the
main part of this plant to be used as a folk medicine, dyes and condiments. At present turmeric powder
is used in many fields, such as a component in cosmetics, food and capsules for treatment of digestive
system. It was found that, the active compounds of the rhizome of C. longa are essential oils and
curcuminoids. It is therefore of interest for researchers worldwide to study of crude turmeric extract,
curcuminoids and their biological activities, such as antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, anticancer, anti-Alzheimer activities and agricultures. Researchers also use curcuminoids as a lead compound
to develop numerous analogues for enhancing biological activities. Thus, C. longa L. is one of the most
useful plant, and a big demand for several countries. In Thailand, there is a small quantity of import and
export of this plant due to still being low in the production and product processing as well as side effect.
Hence, it should be further researched. The author believes that the C. longa L. could be developed as
an economic herbal plant and that new medicine could be developed from lead compounds of C. longa
L. in the future.
Keywords: Biological activity, Herb, Curcuma longa L., Curcuminoids
บทน�ำ

ขมิ้ น ชั น เป็ น สมุ น ไพรที่ มี คุ ณ ประโยชน์ แ ละ
สรรพคุณมากมาย และอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น เด็กแรกเกิด คนสมัยก่อนจะใช้ขมิ้น
ทาเพือ่ ฆ่าเชือ้ แทนการใช้สบู่ ใช้ทาศีรษะนาคหลังจากโกนผม
เพื่อรักษาแผล ใช้ถูตัวตอนอาบน�้ำเพื่อให้ผิวพรรณดูเนียน
เรียบสวยงาม ใช้ผสมกับปูนกินหมาก และใช้ทาแก้แมลงสัตว์
กัดต่อย ใช้ผสมกับน�้ำกินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ใช้เป็นสีย้อมผ้า
และผสมในอาหารให้ดสู สี นั สวยงาม เมือ่ มีคนตายก็ใช้ขมิน้ ชัน
มาท�ำเป็นยารักษาผิวไม่ให้ศพเน่า เป็นต้น [1] ปัจจุบัน
วิวฒ
ั นาการด้านเทคโนโลยีได้พฒ
ั นาขึน้ มาก มีการน�ำสมุนไพร
ขมิ้นชันมาประยุกต์ใช้และผลิตออกมาเป็นสินค้าต่าง ๆ ทั้ง
ด้านความงาม ยารักษาโรค อาหารเสริม ทีข่ ายตามท้องตลาด
เช่น สบู่ โลชั่น แป้งฝุ่นขมิ้น ครีมบ�ำรุงผิว ครีมหมัก ขมิ้นชัน
แคปซูล รักษาโรคมะเร็ง ขมิน้ เจลรักษาโรคเรือ้ นของสัตว์เลีย้ ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมขมิ้นชัน และเป็นส่วนผสมใน
อาหารก็ยงั เป็นทีน่ ยิ มตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น แกงเหลือง
แกงกะหรี่ แกงไตปลา และปลาทอดขมิ้น เป็นต้น

ขมิ้นชันไม่เพียงเป็นที่นิยมและพบในประเทศไทย
เท่านั้น ต่างประเทศก็เป็นที่นิยมโดยเฉพาะประเทศในแถบ
เอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินเดีย เนปาล ศรีลังกา
บังคลาเทศ และอินโดนีเซีย ซึ่งใช้เป็นยาพื้นบ้านรักษาโรค
ต่าง ๆ รวมทั้งใช้ผสมในอาหารมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เช่น
เดียวกับประเทศไทย และปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจกันมากใน
ประเทศเขตร้อน [1, 2] นอกจากนี้ขมิ้นชันยังเป็นที่รู้จักดี
ส�ำหรับนักวิจยั ด้านสมุนไพรทัว่ โลก ดังเห็นได้จากผลงานวิจยั
ที่มีการตีพิมพ์ในแต่ละปี ปัจจุบันนักวิจัยได้พยายามศึกษา
ค้นคว้าฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดที่ได้จากขมิ้นชัน ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยสารสองกลุ ่ ม หลั ก คื อ น�้ ำ มั น หอมระเหย
(essential oil) และสารเคอร์คิวมินอยด์ (curcuminoids)
โดยมีความคาดหวังว่าสารเหล่านี้จะน�ำมาผลิตเป็นยารักษา
โรค แทนยาที่มีขายตามท้องตลาดได้ สารเคอร์คิวมินอยด์ที่
มีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นจ�ำนวนมากมี 3 ชนิด คือ
เคอร์ คิ ว มิ น (curcumin; Cur) ดี เ มทอกซี เ คอร์ คิ ว มิ น
(demethoxycurcumin; Dmc) และบิสดีเมทอกซีเคอร์
คิวมิน (bisdemethoxycurcumin; Bdmc) โครงสร้าง
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ดังภาพที่ 1 สารเหล่านี้แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจได้ จุลินทรีย์ และยังมีการน�ำสารเคอร์คิวมินอยด์ไปปรับปรุง
อย่ า งหลากหลาย เช่ น ฤทธิ์ ต ้ า นอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้าน โครงสร้างเพื่อให้มีฤทธิ์ท างชี ว ภาพที่ สู ง ขึ้ น มากกว่ า สาร
มะเร็ง ฤทธิ์ต้านโปรโตซัว ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้าน เคอร์คิวมินอยด์ด้วย

ภาพที่ 1 โครงสร้างของสารเคอร์คิวมินอยด์
สกุล (genus) Curuma มีชื่อพ้องคือ C. domestica
Valeton และ Ammonum curcuma Jacq [3] ชือ่ ท้องถิน่
ในประเทศไทยที่ ใ ช้ เ รี ย ก เช่ น ขมิ้ น (ทั่ ว ไป) ขมิ้ น แกง
ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว (เชียงใหม่) ขี้มิ้น หมิ้น (ภาคใต้) เป็นต้น
[4] เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 30-90 ซม. เหง้าใต้ดิน
รู ป ไข่ มี แ ขนงรู ป ทรงกระบอกแตกออกด้ า นข้ า ง 2 ด้ า น
ตรงกั น ข้ า ม เนื้ อ ในเหง้ า สี เ หลื อ งส้ ม มี ก ลิ่ น เฉพาะ ใบ
เดีย่ ว แทงออกมาเหง้าเรียงเป็นวงซ้อนทับกันรูปใบหอก กว้าง
12-15 ซม. ยาว 30-40 ซม. ดอก ช่อ แทงออกจากเหง้า แทรก
ขึน้ มาระหว่างก้านใบ รูปทรงกระบอก กลีบดอกสีเหลืองอ่อน
ใบประดับสีเขียวอ่อนหรือสีนวล บานครั้งละ 3-4 ดอก ผล
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของขมิ้นชัน
พื ช สมุ น ไพรขมิ้ น ชั น มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า รูปกลมมี 3 พู ส่วนที่น�ำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ เหง้าแก่
Curcuma longa L. อยู่ในวงศ์ (family) Zingiberaceae สด และแห้ง [5] ดังภาพที่ 2 (ก)
บทความนี้จะชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์และฤทธิ์
ทางชี ว ภาพของสมุ น ไพรขมิ้ น ชั น และความคาดหวั ง ใน
อนาคตว่าประเทศไทยน่าจะพัฒนาสมุนไพรชนิดนีใ้ ห้เป็นพืช
เศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการน�ำเข้าและส่งออก
ปีละหลายล้านบาท แต่การส่งออกยังมีปริมาณที่ไม่มากนัก
ซึ่ ง อาจมี ส าเหตุ จากปั ญ หาด้านการผลิต และการแปรรูป
รวมทั้งผู้เขียนก็ยังหวังว่าจะเห็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มาจาก
สมุนไพรขมิ้นชันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงยารักษาโรคชนิดใหม่ที่
อาจจะมาจากการพัฒนาโครงสร้างสารเคอร์คิวมินอยด์
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ภาพ ข

ภาพ ค

ภาพที่ 2 (ก) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของขมิ้นชัน (ข) การแยกสารเคอร์คิวมินอยด์ให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีคอลัมน์
โครมาโตกราฟี (ค) ผงสารเคอร์คิวมินที่แยกได้บริสุทธิ์
แหล่งที่ผลิตขมิ้นชัน
ขมิ้ น ชั น เป็ น พื ช ที่ ป ลู ก ได้ ทั่ ว ไปในประเทศที่ มี
ภูมิอากาศร้อน (tropical) หรือค่อนข้างร้อน (subtropical)
แหล่งผลิตทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ อินเดีย เนปาล ศรีลงั กา บังคลาเทศ
จีน ไต้หวัน เปรู และอินโดนีเซีย โดยอินเดียเป็นแหล่งผลิต
รายใหญ่ที่สุดของโลก หากนับรวมผลผลิตที่ได้จากอินเดีย
และบังคลาเทศแล้ว มีปริมาณผลผลิตรวมถึง 90 เปอร์เซ็นต์
ของผลผลิตโลก ประมาณ 2-3 แสนตันต่อปี แต่ประชาชน
ชาวอินเดียก็มกี ารบริโภคขมิน้ ชันค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันถึง
90 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตในประเทศ ส่วนทีเ่ หลือส่งออกไป
ยังสหรัฐอเมริกาและญีป่ นุ่ ส่วนในประเทศไทยจากผลส�ำรวจ
เมื่อปี พ.ศ. 2548 มีการเพาะปลูกประมาณ 5,000 ไร่ โดย
ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่อื่น ๆ
ทั่วประเทศ จังหวัดที่มีการปลูกมาก ได้แก่ สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช พังงา ชุมพร พัทลุง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
สระแกว ชลบุรี กาญจนบุรี และนครราชสีมา ผลผลิตรวมทัง้
ประเทศประมาณ 1 หมืน่ ตัน ซึง่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกเป็น
พืชรองเพื่อเสริมรายได้ และในปี พ.ศ. 2557 มีการปลูกเพิ่ม
ขึ้นถึง 7,354 ไร่ แต่ผลผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ 7,600
ตัน ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศถึง 98เปอร์เซ็นต์ และส่ง
ออกเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ไปยังสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในรูป
ของน�ำ้ มันขมิน้ ชัน และพบว่าสถิตกิ ารน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2553-2557 มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น

ความต้องการบริโภคขมิ้นชันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่
ไทยยังผลิตได้ในระดับที่ต�่ำ จึงควรสนับสนุนให้เกษตรกรหัน
มาปลูกขมิ้นชันให้มากขึ้น [6]
สารส�ำคัญที่พบในขมิ้นชัน
ขมิ้นชันมีสารประกอบทางเคมีที่ส�ำคัญอยู่ 2 กลุ่ม
คือ น�้ำมันหอมระเหย (essential oil) มีสีเหลืองอ่อน โดย
ส่วนใหญ่พบที่ราก (root) 4.3 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ เหง้า
(rhizome) 3.8 เปอร์เซ็นต์ ใบ (leaf) 1.3 เปอร์เซ็นต์ และ
ดอก (flower) 0.3 เปอร์เซ็นต์ สารที่พบมากจากเหง้าและ
รากคือ ar-turmerone (31 เปอร์เซ็นต์ และ 46.8 เปอร์เซ็นต์)
สารทีพ่ บมากในใบคือ α-phellandrene (32.6 เปอร์เซ็นต์)
และสารที่ พ บมากจากดอกคื อ p-cymene-8-ol
(26 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ยังมีน�้ำมันหอมระเหยอื่น ๆ อีก
หลายชนิด พบว่าสารส่วนใหญ่ที่พบในดอกและใบของขมิ้น
ชันเป็นสารกลุ่มโมโนเทอร์ปีน (monoterpene; โครงสร้าง
มีจ�ำนวนคาร์บอน 10 คาร์บอน) และน�้ำมันหอมระเหยที่พบ
จากรากและเหง้าส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีน
(sesquiterpene; โครงสร้างมีจำ� นวนคาร์บอน 15 คาร์บอน)
นอกจากนี้ ยั ง มี น�้ ำ มั น หอมระเหยชนิ ด อื่ น อี ก [7] เช่ น
α -pinene, β -pinene, myrcene, α -terpinene,
p-cymene, 1,8-cineol, linalool, ar-curcumene,
α -zingiberene, β -bisabolene, α -turmerone,
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β-turmerone, curcuphenol ซึง่ แต่ละพืน
้ ทีท่ ปี่ ลูกขมิน้ ชัน

เปอร์เซ็นต์ ส่วนเหง้าแห้งพบประมาณ 4.70-8.66 เปอร์เซ็นต์
จะมีปริมาณของน�้ำมันหอมระเหยแตกต่างกัน และพบว่า [8] โครงสร้างทางเคมีของน�้ำมันหอมระเหยบางชนิดแสดง
เหง้าสดจะมีปริมาณน�้ำมันหอมระเหยมากกว่าเหง้าแห้ง ใน ดังภาพที่ 3
เหง้าสดจะมีปริมาณน�ำ้ มันหอมระเหยประมาณ 7.87-16.14

ภาพที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของน�้ำมันหอมระเหยบางชนิด
สารอีกกลุม่ ทีพ่ บมากจากเหง้าของขมิน้ ชัน คือ สาร
เคอร์คิวมินอยด์ (curcuminoids) เป็นสารสีเหลืองส้ม ซึ่ง
แต่ละพื้นที่ที่ปลูกขมิ้นชันจะมีปริมาณสารเคอร์คิวมินอยด์
แตกต่างกัน และพบว่าเหง้าสดมีปริมาณเคอร์คิวมินอยด์
มากกว่าเหง้าแห้งเช่นเดียวกัน โดยเหง้าสดจะมีปริมาณ
เคอร์คิวมินอยด์ประมาณ 7.94-15.32 เปอร์เซ็นต์ และเหง้า
แห้ ง จะมี ป ริ ม าณเคอร์ คิ ว มิ น อยด์ ป ระมาณ 3.81-8.66
เปอร์เซ็นต์ [8] นอกจากนี้ยังพบเคอร์คิวมินอยด์ได้ในพืช
ชนิดอื่น เช่น C. xanthorhiza Roxb., C. wenyujin,
C. sichuanensis, C. aeruginosa Roxb. ซึ่งเป็นพืชที่ปลูก
ในประเทศจีน แต่ละแหล่งที่พบจะมีปริมาณเคอร์ควิ มินอยด์
แตกต่างกัน [9] สารเคอร์คิวมินอยด์ส่วนใหญ่ที่พบมี 3 ชนิด
สามารถแยกให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ไ ด้ โ ดยกระบวนการเทคนิ ค
โครมาโตกราฟี (ภาพที่ 2 (ข)) คือ เคอร์คิวมิน พบมากที่สุด
(76 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ ดีเมทอกซีเคอร์คิวมิน และ
บี ส ดี เ มทอกซี เ คอร์ คิ ว มิ น (16.2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และ 3.8
เปอร์เซ็นต์) [10]

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปขมิ้นชัน
ปัจจุบันสมุนไพรขมิ้นชันมีการน�ำมาแปรรูปหรือ
น�ำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ มากมาย ซึง่ จะเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของขมิ้นชันให้สูงขึ้น แต่อาจมีกระบวนการผลิตที่
ยุง่ ยากแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด โดยการแปรรูปขมิน้ ชัน
จากเหง้าสดในขั้นต้นนั้นจะมีอยู่ 3 แบบคือ 1) การท�ำ
ขมิ้นชันแห้ง ท�ำได้โดยเอาเหง้าของขมิ้นชันมาหั่นให้เป็นชิ้น
บาง ๆ แล้วตากแดด 2-3 วัน หรืออบ ที่ 60 องศาเซลเซียส
ประมาณ 8-12 ชั่วโมง จากนั้นเก็บบรรจุใส่ภาชนะที่ปิดสนิท
หากต้องการเก็บไว้นาน ๆ ควรน�ำออกมาผึ่งในที่ร่มทุก ๆ
3-4 เดือน ถ้าเก็บไว้ถงึ 2 ปี ปริมาณน�ำ้ มันหอมระเหยจะลดลง
ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ 2) การท�ำขมิน้ ชันผง ท�ำได้โดยเอาขมิน้ ชัน
แห้งมาบด แล้วร่อนเอาเฉพาะผง บรรจุถุงขาย หรือน�ำไป
แปรรู ป ต่ อ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า ง ๆ เช่ น เป็ น ส่ ว นผสมใน
เครื่องส�ำอาง ครีมทาผิว ขัดผิว พอกหน้า สบู่ โลชั่น และ
ลูกประคบ หรือน�ำไปบรรจุเป็นแคปซูลขายใช้ในทางการ
แพทย์ บ� ำ บั ด รั ก ษาโรค หรื อ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
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เป็นต้น 3) การสกัดน�้ำมันหอมระเหย ซึ่งสารส่วนใหญ่จะอยู่
ทีร่ ากและเหง้าของขมิน้ ชัน ท�ำได้โดยใช้เหง้าและรากมาสกัด
ด้วยวิธีการกลั่นแบบไอน�้ำ (steam distillation) น�้ำมัน
หอมระเหยจะถูกสกัดออกมาพร้อมกับน�้ำ จากนั้นแยกส่วน
เอาเฉพาะน�้ำมันหอมระเหย สามารถน�ำไปแปรรูปหรือน�ำไป
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อได้อีก เช่น ยากันยุง สบู่
และครีมบ�ำรุงผิว หรือน�ำไปท�ำเป็นโลชัน่ ทาแก้ผนื่ คัน หรือทา
แก้โรคเรื้อนของสัตว์เลี้ยงในบ้าน เป็นต้น [2] ในส่วนราคา
ขายและการส่งออกเมื่อปี พ.ศ. 2557 ของขมิ้นแต่ละชนิดมี
ดังนี้ คือราคาเหง้าสดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15-18 บาท (ขึ้นอยู่
กั บ สายพั น ธุ ์ ) เหง้ า แห้ ง ทั้ ง เหง้ า ราคาเฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ
50-70 บาท เหง้าแห้งหัน่ ราคาเฉลีย่ กิโลกรัมละ 100-120 บาท
ขมิน้ ผงราคาเฉลีย่ กิโลกรัมละ 150-200 บาท และน�ำ้ มันขมิน้
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 12,000 บาท [11]
การพัฒนายารักษาโรคของขมิ้นชัน
การรักษาอาการเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ ที่เกิดกับ
มนุษย์หรือสัตว์มีการรักษาทางการแพทย์อยู่ 2 ระบบใหญ่ ๆ
คือระบบการแพทย์แผนตะวันตก (western medicine) หรือ
ระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน (modern medicine) ซึ่งมี
ต้นก�ำเนิดมาจากทวีปยุโรป ได้รับความนิยมแพร่หลายไป
ทั่วโลก และอีกระบบคือ ระบบการแพทย์แผนตะวันออก
(oriental medicine) เป็นระบบการแพทย์ท้องถิ่นหรือการ
แพทย์พื้นบ้าน (traditional medicine) ของชาวเอเชีย โดย
เกิดจากการสะสมประสบการณ์ของตนเอง การบันทึก และ
ปรับใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ประเทศอินเดียและจีนที่เข้ามาในยุคสมัยสุโขทัย เรียกว่า
เป็นการรักษาแบบการแพทย์แผนไทย คือ พิจารณาความ
เจ็บป่วยนัน้ เกิดจากความผิดปกติของธาตุทงั้ สีค่ อื ดิน น�ำ้ ลม
และไฟ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกาย และมีปัจจัยอื่น ๆ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ ฤดู อายุ ถิ่นที่อยู่ กาลเวลา พฤติกรรม
ทางกาย ทางจิตใจ และอาหาร ดังนัน้ หลักการรักษาจึงต้องหา
วิธที จี่ ะท�ำให้ธาตุทงั้ สีห่ รือปัจจัยดังกล่าวนัน้ คืนกลับปกติ โดย
ใช้ยาต�ำรับทีไ่ ด้จากสมุนไพรหลาย ๆ ชนิด ทัง้ กิน นวด ประคบ
และอบสมุนไพร [12]
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ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีการน�ำมาใช้ประโยชน์
อย่ า งหลากหลาย ทั้ ง เป็ น อาหารในลั ก ษณะเครื่ อ งเทศ
เพิ่มสีสัน กลิ่น และรสชาติ ใช้ผสมในเครื่องส�ำอาง และ
ทีส่ ำ� คัญคือ ใช้รกั ษาโรคต่าง ๆ ตามแพทย์แผนโบราณมาอย่าง
ยาวนานจนเป็นที่ยอมรับและจัดอยู่ในต�ำรายาของหลาย
ประเทศ เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเยอรมัน [13] ซึ่ง
สรรพคุณทางยาของขมิ้นชันในแต่ละประเทศอาจมีความ
แตกต่ า งกั น เช่ น ในประเทศอิ น เดี ย ใช้ ผ งขมิ้ น ผสมกั บ
น�้ำมะนาวพอกเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ บวม เคล็ด ขัดยอก
รักษาความผิดปกติของระบบน�้ำดี แก้ไอ แก้หวัด แผลจาก
โรคเบาหวาน โรคข้อรูมาติซึม และไซนัสอักเสบ เป็นต้น
ในประเทศจีนใช้รักษาอาการปวดท้อง ท้องมาน และดีซ่าน
[14, 15] ในประเทศไทยใช้รักษาอาการผอมเหลือง แก้โรค
ผิวหนัง แก้ท้องร่วง สมานแผล ขับลม รักษาอาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร [5] ใช้เป็นยา
ภายในแก้ท้องอืด ท้องร่วง แก้โรคกระเพาะ และใช้เป็นยา
ภายนอก เช่น ทาแก้ผื่นคัน โรคผิวหนัง พุพอง ยารักษา
ชันนะตุ และหนังศีรษะเป็น เม็ดผื่นคัน [5] มีสรรพคุณ
อย่างหนึ่งของขมิ้นชันที่คล้ายคลึงกันเกือบทุกประเทศคือ
ช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย ซึ่งมีผลงานวิจัยยืนยัน
สรรพคุณนี้โดย Thamlikitkul และคณะ [16] ดังนั้นคณะ
กรรมการแห่งชาติดา้ นยาจึงได้คดั เลือกขมิน้ ชันเข้าในบัญชียา
หลักแห่งชาติเพือ่ รักษาอาการแน่น จุกเสียดเนือ่ งจากอาหาร
ไม่ ย ่ อ ย โดยมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการบริ โ ภคทั้ ง ชนิ ด ผง
ลูกกลอน แคปซูล และทั้งชนิดที่เป็นสมุนไพรเดี่ยวและผสม
ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา [12] ได้คัดเลือกน�ำมาขึ้น
ทะเบียนอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4)
อีกครั้ง โดยจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 บัญชียาจากสมุนไพรที่มีการ
ใชตามองคความรูดั้งเดิม เป็นยารักษากลุมอาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ยาเหลืองปิดสมุทร ประกอบด้วย
ขมิ้นชันหนัก 6 สวน และสมุนไพรอื่น ๆ แหวหมู ขมิ้นออย
เปลือกเพกา รากกลวยตีบ กระเทียมคั่ว ดีปลี ชันยอย ครั่ง
สีเสียดเทศ สีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม อย่างละ 1 สวน
สรรพคุณใช้บรรเทาอาการทองเสียชนิดที่ไมเกิดจากการ
ติดเชื้อ เช่น อุจจาระไมเปนมูกหรือมีเลือดปนและทองเสีย
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ชนิดที่ไมมีไข กลุมที่ 2 บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร ยารักษา
กลุม อาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น ยาขมิน้ ชัน แคปซูล
โดยมีผงเหง้าขมิน้ ชันแห้งหนัก 250 มิลลิกรัมต่อแคปซูล และ
ในผงเหง้าขมิน้ ชันแห้งต้องมีปริมาณน�ำ้ มันหอมระเหยไม่นอ้ ย
กว่ า 6 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สารเคอร์ คิ ว มิ น อยด์ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 5
เปอร์เซ็นต์ของน�้ำหนัก ใช้บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด
ฤทธิ์ทางชีวภาพของขมิ้นชัน (biological activity of
C. longa L.)
การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพหรือทาง
เภสัชวิทยาของขมิ้นชันในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยที่
ตีพมิ พ์เผยแพร่มากกว่า 6,000 เรือ่ ง [17] ทัง้ ทีเ่ ป็นการศึกษา
วิจัยในระดับพื้นฐาน เช่น การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัดหยาบขมิ้นชัน สารบริสุทธิ์เคอร์คิวมินอยด์ การปรับ
เปลีย่ นโครงสร้างสารเคอร์ควิ มินอยด์ กับฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ
(antioxidant activity) ฤทธิ์ ต ้ า นการอั ก เสบ
(anti-inflammatory activity) ฤทธิ์ ต ้ า นจุ ลิ น ทรี ย ์
(antimicrobial activity) ฤทธิ์ต้านมะเร็ง (anti-cancer
activity) ฤทธิ์ต้านโปรโตซัว (anti-protozoan activity)
และฤทธิ์ ต ้ า นเอนไซม์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรคอั ล ไซเมอร์
(anti-Alzheimer activity) นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยใน
ระดับคลินิก (clinical trial) อีกมากกว่า 65 เรื่อง [17]
ปัจจุบนั มีการน�ำขมิน้ ชันไปศึกษาวิจยั ด้านการเกษตรมากขึน้
เช่น น�ำผงขมิ้นชันไปผสมในอาหารเลี้ยงสุกรและไก่ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการผลิต เป็นต้น
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity)
การเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด
หัวใจ ต้อกระจก การท�ำงานที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
โรคพาร์กินสัน และโรคอัลไซเมอร์ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
อนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้จากเมแทบอลิสมของ
ร่างกาย หรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ควันบุหรี่
ความเครียด ยาบางชนิด มลพิษต่าง ๆ โดยปกติในร่างกาย
ของเรามีสารต้านอนุมลู อิสระทีเ่ ป็นเอนไซม์ เช่น superoxide
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dismutase, glutathione peroxidase ที่สามารถก�ำจัด
อนุ มู ล อิ ส ระที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ แต่ ถ ้ า มี อ นุ มู ล อิ ส ระมากเกิ น ไป
จนร่างกายไม่สามารถก�ำจัดให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ ก็จะ
ท�ำให้เกิดโรคขึน้ ได้ ดังนัน้ เราจึงควรได้รบั สารต้านอนุมลู อิสระ
จากอาหารเข้าไปเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย ปัจจุบัน
ผู ้ บ ริ โ ภคให้ ค วามสนใจและใส่ ใ จเรื่ อ งอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
มากขึ้น ดังนั้นส่วนผสมของอาหารที่จะผสมลงไปจึงเป็น
สิง่ จ�ำเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นสิง่ ทีม่ าจากธรรมชาติ เช่น สมุนไพร
ที่มีสรรพคุณต่าง ๆ จะยิ่งเพิ่มมูลค่าของอาหารมากขึ้น และ
ท�ำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าปลอดภัย รวมทั้งยังรักษาโรคได้
จากการศึกษาค้นคว้าวิจยั ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระของ
ผงแห้งพืชสมุนไพรในวงศ์ Zingiberaceae จ�ำนวน 5 ชนิด
ประกอบด้วย ขมิน้ ชัน (C. longa L.) ขมิน้ อ้อย (C. zedoaria)
อาวแดง (C. angustifolia) ว่านนางค�ำ (C. aromatica)
ขมิ้นขาวป่า (C. amada) พบว่า ขมิ้นชันแสดงฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระได้สูงที่สุด 74.61 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ
ขมิ้นอ้อย 63.27 เปอร์เซ็นต์ อาวแดง 58.35 เปอร์เซ็นต์
ว่านนางค�ำ 55.38 เปอร์เซ็นต์ และขมิ้นขาวป่า 52.61
เปอร์เซ็นต์ ผลที่เกิดขึ้นนี้มีความสัมพันธ์กับปริมาณความ
เข้มข้นของสารเคอร์ควิ มินและสารฟีนอลในพืชแต่ละชนิดนัน้
คือ ขมิน้ ชันมีสารเคอร์ควิ มินและสารฟีนอลมากทีส่ ดุ จึงท�ำให้
แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้สูงที่สุด [18] เมื่อปี ค.ศ. 2006
Jayaprakasha และคณะ [19] ได้ ท ดสอบฤทธิ์ ต ้ า น
อนุ มู ล อิ ส ระของสารเคอร์ คิ ว มิ น อยด์ แ ต่ ล ะชนิ ด ด้ ว ยวิ ธี
phosphomolybdenum และ linoleic acid peroxidation
พบว่ า สารเคอร์ คิ ว มิ น แสดงฤทธิ์ ไ ด้ สู ง สุ ด รองลงมาคื อ
ดีเมทอกซีเคอร์คิวมินและบีสดีเมทอกซีเคอร์คิวมิน และเมื่อ
เปรียบเทียบสารเคอร์คิวมินอยด์ทั้ง 3 ชนิด กับอนุพันธ์ของ
สารเคอร์ควิ มินอยด์ทถี่ กู รีดวิ ซ์ (reduced analogues) ได้แก่
เตทตราไฮโดรเคอร์คิวมิน (tetrahydrocurcumin; THC),
เฮกซะไฮโดรเคอร์ควิ มิน (hexahydrocurcumin; HHC) และ
ออกตะไฮโดรเคอร์ควิ มิน (octahydrocurcumin; OHC) พบ
ว่าอนุพันธ์ของสารเคอร์คิวมินอยด์ที่ถูกรีดิวซ์แสดงฤทธิ์ต้าน
อนุมลู อิสระได้ดกี ว่าเคอร์ควิ มินอยด์ทงั้ 3 ชนิด โดยเรียงล�ำดับ
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จากมากไปน้อยดังนี้ THC > HHC = OHC > Cur > Dmc
> Bdmc [20] และมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่ศึก ษาฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของสารเคอร์คิวมิน [21-24]
คณะผูว้ จิ ยั จากคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
ได้ ศึ ก ษาสารเคอร์ คิ ว มิ น กั บ ผู  ป  ว ยเบต้ า ธาลั ส ซี เ มี ย /
ฮีโมโกลบินอี (β-thalassemia/HbE) จ�ำนวน 21 ราย
(clinical trial) เพื่อหาประสิทธิผลในการลด oxidative
stress โดยให้ผู้ป่วยรับประทาน เคอร์คิวมินในขนาด 500
มิ ล ลิ ก รั ม ต  อ วั น ติ ด ต อ กั น นาน 3 เดื อ น พบว า ช ว ยลด
oxidative stress และเพิ่ม antioxidant enzymes ทั้ง
superoxide dismutase และ glutathione peroxidase
และเพิ่ม antioxidant glutathione ในเลือดผูปวยได้ [25]
และการทดลองจากคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ทดสอบแคปซูลขมิ้นชันกับผู้ป่วยเด็กที่เป็น
เบต้าโรคธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีเช่นเดียวกัน โดยให้ผู้ป่วย
รับประทานวันละ 2 แคปซูล พบว่ามีผปู้ ว่ ย 5 ราย จาก 8 ราย
มีอายุของเม็ดเลือดแดงนานขึ้น [26] และจากการทดลอง
ดังกล่าวไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้ป่วย นอกจากนี้มี
งานวิจัยของประไพพิศ [27] ได้ศึกษาผลของขมิ้นชันซึ่งเปน
สารตานอนุมูลอิสระตอเม็ดเลือดแดงของผูปวยเบตาธาลัส
ซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี ให้ผลสอดคล้องกันคือ สามารถชวยลด
ภาวะออกซิ เ ดที ฟ สเตรสในเม็ ด เลื อ ดแดงของผู  ป ว ยได
และยังพบว่าผูป้ ว่ ยเมือ่ ได้รบั เคอร์ควิ มินในระหว่างการรักษา
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory activity)
มี ง านวิ จั ย หลายเรื่ อ งที่ ไ ด้ ศึ ก ษาฤทธิ์ ต ้ า นการ
อักเสบของขมิ้นชันทั้งสารสกัดหยาบจากตัวท�ำละลายชนิด
ต่าง ๆ เช่น ปิโตรเลียมอีเทอร์ [28] แอลกอฮอล์ น�ำ้ [29] รวม
ทัง้ น�ำ้ มันหอมระเหย [30, 31] และสารเคอร์ควิ มินอยด์ทแี่ ยก
ได้จากขมิ้นชันพบว่า สามารถแสดงฤทธิ์ลดการอักเสบได้
และเมื่อน�ำสารเคอร์คิวมินมาทดสอบเทียบกับยามาตรฐาน
phenylbutazone พบว่า มีฤทธิ์พอ ๆ กัน ในกรณีการ
อักเสบเฉียบพลัน (model of acute inflammation) สวน
กรณีการอักเสบเรือ้ รัง (model of chronic inflammation)
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มีฤทธิ์เพียงครึ่งเดียวเทานั้น แตฤทธิ์ทําใหเกิดแผลนอยกวา
phenylbutazone นอกจากนี้ยังพบว่าเคอร์คิวมินแสดง
ความเป็ น พิ ษ น้ อ ยกว่ า ยามาตรฐานด้ ว ย [32, 33] และ
มี ร ายงานว า เคอร์ คิ ว มิ น แสดงฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การสั ง เคราะห
leukotriene B4 ซึ่งทําใหเกิดการอักเสบได้ด้วย [15] มีการ
ทดสอบเคอร์คิวมินอยด์และอนุพันธ์ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทางเคมีคือ sodium curcuminate, diacetyl curcumin,
triethyl curcumin และ tetrahydrocurcumin เปรียบเทียบ
กับยามาตรฐาน phenylbutazone พบวาเคอร์คิวมินอยด์
และอนุพันธ์มีฤทธิ์พอ ๆ กัน ในกรณีการอักเสบเฉียบพลัน
สว นกรณีการอักเสบเรือ้ รังสารสังเคราะห์ triethylcurcumin
แสดงฤทธิ์ได้ดีที่สุด และมากกว่าเคอร์คิวมินอยด์และยา
มาตรฐาน [34] นักวิจัยหลายคนสนใจน�ำสารเคอร์คิวมินมา
เป็นต้นแบบ (lead compound) ในการศึกษาฤทธิ์ต้านการ
อักเสบ โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างบางส่วนหรือใช้วิธีการ
สังเคราะห์เลียนแบบ ให้ได้อนุพันธ์ที่หลากหลายและค้นหา
สารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ที สี ดุ ในการแสดงฤทธิล์ ดการอักเสบ เพือ่
พัฒนาให้เป็นยารักษาโรคทดแทนยาที่ขายในปัจจุบันหรือ
ตามท้องตลาดที่อาจเกิดผลข้างเคียง [35] จากผลงานวิจัย
ดังกล่าวจะเห็นว่าไม่เพียงแค่สารเคอร์คิวมินอยด์เท่านั้นที่
แสดงฤทธิล์ ดการอักเสบ แต่นาํ้ มันหอมระเหยในเหงา ขมิน้ ชัน
ก็ยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ดวย ดังนั้นผงขมิ้นชันจึงเป็นยาที่
สามารถใช้รักษาแผลที่เกิดในกระเพาะอาหารได้ และยัง
ปลอดภัยต่อผู้ป่วย อย่างไรก็ตามนักวิจัยควรต้องศึกษาสาร
อนุพนั ธ์ของเคอร์ควิ มินอยด์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการลดการ
อักเสบต่อไปในระดับคลินกิ ให้มากขึน้ เพือ่ พัฒนาต่อให้เป็นยา
ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial activity)
Apisariyakul และคณะ [36] ได้ศึกษาฤทธิ์ต้าน
เชื้อราหลายชนิดในกลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ (dermatophytes)
โมลด์ (molds) และยีสต์ (yeasts) ของน�ำ้ มันหอมระเหยและ
สารเคอร์ควิ มินทีแ่ ยกได้จากขมิน้ ชัน พบว่าน�ำ้ มันหอมระเหย
แสดงฤทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง เชื้ อ ราได้ ทั้ ง สามชนิ ด ส่ ว นสาร
เคอร์คิวมินยับยั้งได้เฉพาะยีสต์ ต่อมา Nagi และคณะ [37]
ได้รายงานว่าส่วนสกัดน�ำ้ มันหอมระเหยจากชัน้ เอทิลอะซีเตต
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และเฮกเซนของขมิ้นชันสามารถแสดงฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
Bacillus cereus, B. coagulans, B. subtilis,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ
Pseudomonas aeruginosa ได้มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับส่วน
สกั ด อื่ น เมื่ อ น� ำ สารสกั ด เมทานอลจากเหง  า ขมิ้ น ชั น
เคอร์ควิ มิน และสารผสมระหว่างสารสกัดเมทานอลจากเหงา
ขมิ้นชันกับเหงาขิงในอัตราส่วน 1:1 ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียทีก่ อ่ ให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร Helicobacter
pyroli ในสายพันธุต์ า่ ง ๆ พบว่าสามารถแสดงฤทธิย์ บั ยัง้ ได้ที่
ระดั บ ความเข  ม ข  น สารตํ่ า สุ ด ที่ อ อกฤทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง
(Minimum inhibition concentration; MIC) ที่ระดับ
6.25-50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร [38, 39] ต่อมามีการพัฒนา
โครงสร้างสารเคอร์คิวมินให้เป็นอนุพันธ์ต่าง ๆ โดยวิธีทาง
เคมีเพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้น Mishra และ
คณะ [40] ได้ทำ� การปรับเปลีย่ นโครงสร้างของสารเคอร์ควิ มิน
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ให้อยูใ่ นรูป curcumin bioconjugates โดยการเติมหมูก่ รด
อะมิโนไกลซีน (glycine) ดี-อะลานีน (D-alanine) ไพเพอรีน
(piperine) และดี-กลูโคส (D-glucose) เข้าไปที่บริเวณหมู่
ไฮดรอกซีของเคอร์ควิ มิน แล้วทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรีย
และเชื้อรา พบว่าแอนาลอกที่สังเคราะห์ได้เหล่านี้มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ดีมากกว่าสารตั้งต้น
เคอร์คิวมิน และแอนาลอกบางชนิดยังให้ฤทธิ์ที่สูงกว่ายา
มาตรฐาน cefeprime และการเติมหมูไ่ ดเปปไทด์ กรดไขมัน
และกรดโฟลิกเข้าไปทีบ่ ริเวณหมูไ่ ฮดรอกซีของเคอร์ควิ มิน ก็
สามารถแสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและ
แกรมลบได้ดีมากกว่าสารเริ่มต้นเคอร์คิวมิน และแอนาลอก
บางชนิ ด ยั ง ให้ ฤ ทธิ์ ที่ สู ง กว่ า ยามาตรฐาน ampicillin
trihydrate และ gentamicin sulfate [41] โครงสร้าง
อนุพันธ์ของสารเคอร์คิวมินที่แสดงฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์แสดง
ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 โครงสร้างอนุพันธ์ของสารเคอร์คิวมินที่แสดงฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
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ฤทธิ์ต้านมะเร็ง (anti-cancer activity)
Limtrakul และคณะ [42] ได้ ท ดสอบสาร
เคอร์คิวมินกับหนูที่ถูกเหนี่ยวน�ำให้เกิดเนื้องอกที่ผิว พบว่า
สารเคอร์คิวมินสามารถลดการเกิดเนื้องอกของหนูได้ ซึ่งมี
งานวิจยั สนับสนุนว่าอาจเกิดจากสารเคอร์ควิ มินไปยับยัง้ การ
สังเคราะ DNA และ RNA [43] ต่อมามีการศึกษาฤทธิ์ต้าน
มะเร็งของสารเคอรฺคิวมินอยด์ทั้ง 3 ชนิด คือ เคอร์คิวมิน
ดีเมทอกซีเคอร์คิวมิน และบีสดีเมทอกซีเคอร์คิวมิน ทั้งใน
ระดับเซลล์ทดลอง (In vitro) และสัตว์ทดลอง (In vivo) พบว่า
สารเคอร์ควิ มินอยด์แสดงฤทธิใ์ นการยับยัง้ การเกิดมะเร็งทัง้
สองการทดลองในระดับ ความเข้ม ข้น ที่แ ตกต่างกัน คือ
เคอร์คิวมิน ดีเมทอกซีเคอร์คิวมิน และบีสดีเมทอกซีเคอร์
คิวมินแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งทดลอง P450 (CYP 450)
ได้ที่ระดับความเข้มข้น 32, 78 และ 88 ไมโครโมลาร์
ตามล�ำดับ ซึ่งเคอร์คิวมินแสดงฤทธิ์ได้สูงที่สุด เมื่อทดสอบ
กับเซลล์ทดลอง CYP 1A1, 1A2 และ 2B1 เคอร์คิวมินอยด์
ทั้ง 3 ชนิด แสดงฤทธิ์การยับยั้งได้ที่ความเข้มข้น 2.5-21
ไมโครโมลาร์ โดยบีสดีเมทอกซีเคอร์คิวมินแสดงฤทธิ์ได้สูง
ที่สุด และเมื่อให้ขมิ้นชัน ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ กับหนู
ทดลองพบว่าลดการเหนี่ยวน�ำให้เกิดมะเร็งที่ตับ ปอด และ
กระเพาะอาหารลงอย่างมีนัยส�ำคัญ [44] การวิจัยในระดับ
คลินิกกับผู้ป่วยมะเร็งล�ำใส้ใหญ่ที่ดื้อต่อเคมีบ�ำบัด จ�ำนวน
15 คน โดยให้ ผู ้ ป ่ ว ยรั บ ประทานสารสกั ด เคอร์ คิ ว มา
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(Curcuma extract) วันละ 2-10 แคปซูล หรือประมาณ
วั น ละ 440-2200 มิ ล ลิ ก รั ม เป็ น เวลา 4 เดื อ น ซึ่ ง ใน
1 แคปซูล ประกอบด้วย เคอร์คิวมิน 18 มิลลิกรัม ดีเมทอก
ซีเคอร์คิวมิน 2 มิลลิกรัม และน�้ำมันหอมระเหยเคอร์คิวมา
(Curcuma essential oil) อีก 200 มิลลิกรัม (tumerone,
atlantone, zingiberene) พบว่าผู้ป่วยทนต่อยาได้ดี ไม่มี
ผลข้างเคียงใด ๆ และผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สารสกัดเคอร์ควิ มาขนาด
440 มิลลิกรัม ทุกวัน จะท�ำให้ lymphocytic glutathione
S-transferase activity ลดลง โดยไม่มีผลต่อการเกิด DNA
adduct ในเม็ดเลือดขาว [45] นอกจากนี้ยังมีการทดสอบ
เคอร์คิวมินกับผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง (high-risk
หรือ pre-malignant lesion) จ�ำนวน 25 คน โดยให้ผู้ป่วย
รับประทานเคอร์ควิ มินวันละ 0.5 กรัม ถึง 12 กรัม พบว่าการ
รับประทานเคอร์คิวมินที่ขนาดต�่ำกว่า 8 กรัมต่อวัน ไม่ท�ำให้
เกิดพิษต่อผู้ป่วยและยังส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น [46]
จากนั้ น ได้ มี ก ารน� ำ สารเคอร์ คิ ว มิ น อยด์ ไ ปสั ง เคราะห์
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นอนุพันธ์ต่าง ๆ และสังเคราะห์
เลียนแบบโครงสร้างเคอร์คิวมินให้เป็น diarylpentanoids
และทดสอบการยับยั้งมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านม
พบว่าสารสังเคราะห์ diarylpentanoids บางชนิดมีฤทธิ์
มากกว่าเคอร์คิวมินถึง 50 เท่า โครงสร้างสารชนิดนี้ดังแสดง
ดังภาพที่ 5 [47]

ภาพที่ 5 โครงสร้างของ diarylpentanoids ที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านม
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นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่มีการพัฒนาโครงสร้าง
สารเคอร์คิวมินให้เป็นอนุพันธ์ต่าง ๆ และทดสอบฤทธิ์ต้าน
มะเร็งในรูปแบบและเซลล์มะเร็งต่าง ๆ อีกมากมาย [48-52]
ล่ า สุ ด มี ก ารศึ ก ษาผลของสารเตทตราไฮโดรเคอร์ คิ ว มิ น
(tetrahydrocurcumin; THC) บนภาวะเนื้ อ เยื่ อ ขาด
ออกซิเจน (hypoxia) และปัจจัยกระตุ้นการเจริญของเซลล์
ในนูดไมซ์ (nude mice) ที่ถูกเหนี่ยวน�ำให้สร้างหลอดเลือด
ใหม่ด้วยมะเร็งปากมดลูก โดยกระบวนการสร้างหลอดเลือด
ใหม่นมี้ ผี ลมาจากเซลล์มะเร็งทีม่ กี ารแบ่งตัวและแพร่กระจาย
ไป ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การมีสารอนุมูลอิสระ
(reactive oxidation species; ROS) มากเกินไป จนท�ำให้
ร่างกายไม่สามารถก�ำจัดได้ทนั จึงเกิดการท�ำลายเซลล์ดี จาก
รายงานที่ผ่านมาพบว่าสารเคอร์คิวมินมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่
หลากหลาย โดยเฉพาะฤทธิ์ต้านมะเร็ง เช่น มะเร็งล�ำไส้
มะเร็งผิวหนัง มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม และต้านการเกิด
หลอดเลือดใหม่ ดังนั้นจึงมีการน�ำมาใช้ทางการแพทย์อย่าง
หลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามสารเคอร์ควิ มินจะมีขอ้ จ�ำกัดใน
เรื่องของการดูดซึมและการละลาย ดังนั้นจึงต้องมีการปรับ
เปลี่ ย นโครงสร้ า งสารเคอร์ คิ ว มิ น เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า ว
พบว่าเมื่อเปลี่ยนสารเคอร์คิวมินให้เป็นสารเตทตราไฮโดร
เคอร์คิวมินด้วยวิธีคะตะไลติกไฮโดรจิเนชัน (catalytic
hydrogenation) ได้สารทีไ่ ม่มสี ี และมีความคงตัว (stability)
ดีกว่าเคอร์ควิ มิน นอกจากนีย้ งั แสดงฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระได้
ดีกว่าเคอร์คิวมิน การศึกษาในครั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าสาร
THC สามารถลดภาวะการเกิดเนือ้ เยือ่ ขาดออกซิเจน และลด
การกระตุ้นการเจริญของ vascular endothelial growth
factor (VEGF) ได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการผลิตสารอนุมูลอิสระ
และสร้างหลอดเลือดใหม่ จึงอาจกล่าวได้ว่าสาร THC น่าจะ
เป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจน�ำมาพัฒนาให้เป็นยารักษา
โรคมะเร็งปากมดลูก [53]
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
โรคภาวะสมองเสื่ อ ม (neurodegenerative
disease) หรืออัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) โรคนี้จะ
มีลักษณะคือ เซลล์ในระบบประสาทส่วนกลางถูกท�ำลาย
จุดประสานประสาท (synapse) สูญหายไป เกิดการสะสม
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ของ β-amyloid ในสมอง สาเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคสมองเสื่อม
มีหลายอย่าง ได้แก่ 1) การเกิดการท�ำลายจากอนุมูลอิสระ
(oxidative stress) 2) ภาวะขาดวิตามินบี 12 และโฟเลต
(folate) 3) การเกิดสารพิษจากกระบวนการไกลเคชัน
(advanced glycation end-products) ในสมอง 4)
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง ทาํ ใหม ี β-amyloid สะสมในสมอง
เมื่อสาร amyloid สลายตัวจะเกิดอนุมูลอิสระที่ไปท�ำลาย
เซลล์ ป ระสาทได้ และ 5) การทํ า งานของเอนไซม
butyrylcholinesterase ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
สาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ อายุ และผูท้ เี่ ป็นโรคความดันโลหิต
สูงเรื้อรัง [54, 55]
มี ง านวิ จั ย ที่ ส� ำ รวจผู ้ สู ง อายุ ช าวเอเชี ย ที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 63-93 ปี ที่บริโภคแกงกะหรี่ในระดับที่แตกต่างกัน
คือ กินเป็นบางครั้งบางคราว กินบ่อย หรือบ่อยมาก และกิน
น้อยหรือไม่กนิ เลย แล้วประเมินปัญหาเรือ่ งความจ�ำเบือ้ งต้น
โดยใช้การตรวจสุขภาวะทางจิตแบบย่อ (Mini-mental
state examination; MMSE) พบว่าผู้ที่กินเป็นบางครั้ง
บางคราว กินบ่อย หรือบ่อยมากให้ผลการทดสอบหรือ
คะแนนดีกว่ากลุ่มที่กินแกงกะหรี่น้อยหรือไม่กินเลย ซึ่งจาก
งานวิจัยอาจบ่งชี้ได้เบื้องต้นว่า สารเคอร์คิวมินอยด์ที่เป็น
ส่วนผสมในแกงกะหรี่มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีความจ�ำดี [56]
จากนั้นมีการทดสอบสารสกัดเคอร์คิวมินอยด์ผสมและสาร
เคอร์ คิ ว มิ น อยด์ ส ารบริ สุ ท ธิ์ เคอร์ คิ ว มิ น ดี เ มทอกซี
เคอร์คิวมิน และบีสดีเมทอกซีเคอร์คิวมินต่อการเพิ่มความ
จ�ำของหนูทดลองทีเ่ ป็นโรคอัลไซเมอร์ พบว่าเคอร์ควิ มินอยด์
ผสมแสดงฤทธิ์ในการเพิ่มความจ�ำของหนูได้ที่ระดับความ
เข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และสารเคอร์คิวมินอยด์
เดี่ยวแสดงฤทธิ์ได้ที่ระดับความเข้มข้น 3-30 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม โดยผลการทดสอบกับ Post-synaptic density
protein (PSD-95) ในระยะสั้ น สารที่ มี ฤ ทธิ์ ดี ที่ สุ ด คื อ
บีสดีเมทอกซีเคอร์ควิ มิน และการทดสอบระยะยาวสารทีเ่ พิม่
PSD-95 ได้ดที สี่ ดุ คือ ดีเมทอกซีเคอร์ควิ มิน [57] ล่าสุดมีการ
ทดสอบสาร di-O-demethylcurcumin ที่ได้จากการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างสารเคอร์คิวมิน ซึ่งมีความสามารถในการ
ยั บ ยั้ ง การเกิ ด oxidative stress ได้ ดี ก ว่ า สารตั้ ง ต้ น
เคอร์คิวมิน [58] แต่ยังไม่สามารถอธิบายกลไกการยับยั้งได้
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ชัดเจน จึงได้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมพบว่า สาร di-O-demethylcurcumin สามารถยับยั้งการท�ำงานของ amyloid β [25,
35] ที่ไปเหนี่ยวน�ำให้เกิดการท�ำลายเซลล์ SK-N-SH ได้ และ
ยังสามารถป้องกันการผลิตอนุมลู อิสระ (reactive oxidation
species; ROS) ที่จะไปท�ำลายเซลล์สมองได้อีกด้วย [59]
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สุ ข ภาพดี โดยให้ รั บ ประทานน�้ ำ มั น ขมิ้ น ชั น ปริ ม าตร 0.6
มิลลิลติ ร จ�ำนวน 3 ครัง้ ต่อวัน ในระยะ 1 เดือน และ 1 มิลลิลติ ร
แบ่งให้ 3 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าไม่มีพิษต่อโลหิต
วิทยาและไม่มีผลต่อตับและไตแต่อย่างใด [62] อย่างไรก็ตาม
มีผู้รายงานว่า การรับประทานเคอร์คิวมินในปริมาณที่สูง
มากนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการตายของเซลล์เยื่อบุจอตาได้
งานวิจัยด้านการเกษตรของสารสกัดหยาบขมิ้นชัน
[63] และจากข้อมูลบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2549 ได้มี
มีการน�ำสารสกัดหยาบขมิ้นชันไปศึกษาพัฒนา ข้อห้ามใช้ยาขมิ้นชันส�ำหรับผู้ที่มีท่อน�้ำดีอุดตัน ผู้ป่วยที่เป็น
คุณภาพของเนื้อไก่กระทง พันธุ์ฮับบาร์ดเพศผู้ โดยผสมสาร โรคนิ่ว และหญิงมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ [12]
สกัดหยาบขมิ้นชันลงในอาหารไก่ในอัตราส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่
0, 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 เปอร์เซ็นต์ พบว่าที่อัตราส่วน 0.8 บทสรุป
จากผลการรวบรวมข้ อ มู ล คุ ณ ประโยชน์ แ ละ
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้หนังบริเวณหน้าอกมีสีเหลืองมากขึ้น
นอกจากนี้ที่อัตราส่วน 0.6 และ 0.8 เปอร์เซ็นต์ มีผลท�ำให้ สรรพคุ ณ ของขมิ้ น ชั น ที่ เ ป็ น สมุ น ไพรใช้ กั น มาตั้ ง แต่ ส มั ย
ค่า Thio barituric reactive substance (TBARS) ของ โบราณในประเทศแถบทวีปเอเชียจนกระทั่งปัจจุบัน ยิ่งมี
เนื้อไก่ลดลง (p<0.05) กว่าไก่ทดลองกลุ่มอื่น ซึ่งบ่งชี้ว่า ความนิยมแพร่หลายมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการน�ำมาผสมลงใน
สารสกัดขมิน้ ชันมีผลช่วยลดการเกิดลิปดิ เปอร์ออกซิเดชันใน อาหารต่าง ๆ เช่น แกงเหลือง แกงกะหรี่ และข้าวหมกไก่
เลื อ ดของไก่ น้ั น คื อ ช่ ว ยต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ หรื อ ท� ำ ให้ เป็ น ต้ น การน� ำ ผงขมิ้ น ชั น แห้ ง ไปท� ำ เป็ น ส่ ว นผสมใน
อนุมลู อิสระในเนือ้ ไก่ลดลง [60] และมีการน�ำขมิน้ ชันไปผสม เครื่องส�ำอาง ครีมบ�ำรุงผิว โลชั่น สบู่ การท�ำเป็นยาขมิ้นชัน
ในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม เพื่อศึกษาการย่อยได้ของ แคปซูล ซึ่งคนไทย คนอินเดีย คนจีน และประเทศอื่น ๆ ใช้
โภชนะและจ�ำนวนจุลินทรีย์ Escherichia coli และ lactic ขมิน้ ชันทารักษาอาการของโรคคล้าย ๆ กัน เช่น ทาแก้ผนื่ คัน
acid bacteria ในมูลหมู พบว่าการเติมขมิ้นชันที่ระดับ 0.2 กินแก้ขับลม ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใช้พอกหน้า และถูตัวเพื่อให้
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ lactic acid bacteria สูงขึ้นกว่ากลุ่มที่ ผิวพรรณสวยงาม ซึ่งต่อมามีการศึกษาวิจัยมากขึ้นในด้าน
ไม่ได้เติมขมิน้ ชัน และมีอตั ราการเจริญเติบโตและการกินได้ที่ ฤทธิ์ทางชีวภาพของขมิ้นชัน โดยเฉพาะสารเคอร์คิวมินอยด์
ดีขึ้น เมื่อค�ำนวณต้นทุนค่าอาหารที่รวมค่าขมิ้นแล้วพบว่า ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้าน
ช่วยลดต้นทุนลงได้ด้วย [61]
จุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
กับโรคอัลไซม์เมอร์ ซึ่งสารเคอร์คิวมินอยด์แสดงฤทธิ์เหล่านี้
พิษวิทยาของขมิ้นชัน (Toxicology)
ได้ทงั้ หมด และให้ผลสอดคล้องกับคนโบราณทีน่ ำ� ขมิน้ ชันไป
งานวิจยั ส่วนใหญ่มงุ่ เน้นเรือ่ งของการน�ำขมิน้ ชันไป รักษาโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยปรับเปลี่ยน
บ�ำบัดรักษาโรค แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องพึงระวังคือ การ โครงสร้างสารเคอร์คิวมินอยด์หรือการสังเคราะห์เลียนแบบ
เกิดผลข้างเคียงหรือความเป็นพิษต่อผู้บริโภค ดังนั้นจึงต้อง โครงสร้ า งสารเคอร์ คิ ว มิ น อยด์ จนได้ ส ารชนิ ด ใหม่
มีการศึกษาพิษวิทยาและผลข้างเคียงด้วย จากงานวิจัยที่ได้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแสดงฤทธิ์ ต ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
กล่าวมาข้างต้นนั้น ยังไม่พบว่ามีรายงานความเป็นพิษของ ต้านการอักเสบ ต้านจุลชีพ และต้านมะเร็งได้ดีกว่าสาร
ขมิ้นชันที่ชัดเจน เห็นได้จากงานวิจัยของ Cheng และคณะ เคอร์คิวมินอยด์ตั้งต้นหรือดีกว่ายามาตรฐานที่ใช้เทียบ ซึ่ง
[46] ทีใ่ ห้ผปู้ ว่ ยมะเร็งรับประทานเคอร์ควิ มินสูงถึง 8 กรัมต่อ เป็นการค้นหายาชนิดใหม่ที่จะน�ำมาทดแทนยาที่ขายใน
วัน แต่ไม่พบว่าเกิดผลข้างเคียงใด ๆ หรือเป็นพิษต่อผู้ป่วย ปัจจุบัน ที่อาจมีผลข้างเคียงหรือโรคดื้อต่อยา ดังนั้นผู้เขียน
ุ ประโยชน์เป็นอย่างมากที่
นอกจากนี้ มี ก ารทดสอบน�้ ำ มั น ขมิ้ น ชั น กั บ อาสาสมั ค รที่ เห็นว่าขมิน้ ชันเป็นสมุนไพรทีม่ คี ณ
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