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ภาควชิาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

                          (Curcuma manga VAL. & Zijp) เป็นพืชล้มลุกท ี&มี
เหง้าใต้ดิน มีการนําขมิ ,นขาวไปใช้ เป็นอาหารและยาพื ,นบ้าน ส่วนของต้นขมิ ,นขาวที&
น ิยมมารับปร ะทานคือ  เห ง้าอ่อนซึ& งมีกลิ&นหอม เนื ,อกรอบ รสเผ็ดร้อนแ ละเจือขม
เล็กน้อย การรับประทานทาํโดยหั&นเป็นช ิ ,นบางๆ  โดยรับประทานร่วมกับนํ ,าพริก หรือ
หลน นอกจากนี ,สามารถเติมในผัดเผ็ดปลาดุกหรือแกงคั&วเพ ื&อดับกลิ&นคาวได้ สําหรับ
การใช้เป้นยาพื ,นบ้าน มีการใช้เป็นยาภายนอกกรณีท ี&ปวดท้องโดยใช้ขมิ ,นขาวร่วมกับ
เปราะหอม ว่านมหาเมฆ และไพลดาํ โดยหุงเหง้าสมุนไพรดังกล่าวด้วยนํ ,ามันมะพร้าว
เป็นเวลา 30 นาที น ําไปทาบริเวณที&ท้อง เนื& องจากเหง้าขมิ ,นขาวมีกลิ&นหอม ดังนั ,น
องค์ประกอบที&ส ําคัญคือนํ ,ามันหอมระเหย จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ
นํ ,ามันหอมระเหยที& ได้จากการกลั& นไอนํ ,าของขมิ ,นขาว พบว่าส่วนใหญ่ประกอบด้วย
สารกลุ่ม monoterpenes รองลงมาได้แ ก่สารกลุ่ม diterpenes และ 
sesquiterpenes สาํหรับสารกลุ่ม monoterpenes ที&มีในปริมาณมากที&สุด
ได้แ ก่ myrcene เป็นที& น่าสนใจว่านํ ,ามันหอมระเหยที&มีองค์ประกอบหลักเป็น 
myrcene นิยมใช้ในการแต่งกลิ&นเครื& องสาํอาง แต่งกลิ&นอาหารและเครื& องดื&ม จาก
การทดสอบฤทธิ=ทางข ีวภาพของนํ ,ามันหอมระเหยจากเหง้าขมิ ,นขาวพบว่ามีฤทธิ= ต้าน
เชื ,อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus 
และฤทธิ= ต้านเชื ,อรา Cryptococcus neoformans และ Candida 
albicans อย่างไรก็ตามเมื&อวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของนํ ,ามันหอมระเหย
พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของนํ ,ามันหอมระเหยที&มีฤทธ ิ= ต้านเชื ,อแบคทีเรียและเชื ,อรา
ดังก ล่าวข้ างต้น แ ตกต่างจากที& เ คยมีร ายงาน มาก่อ น เพ ร าะมีสาร ห ลักอ ยู่ ใน กลุ่ ม 
sesquiterpenes ได้แ ก่  caryophyllene oxide แ ละ 
caryophyllene สําหรับการศึกษาฤทธิ=ทางชีวภาพด้านอื&นๆ  พบว่าสารสกัดใน
ชั ,น ethanol ของเหง้าขมิ ,นขาวมีฤทธิ= ต้านอาการปวดในหนูเมื&อให้สารสกัดทาง
ปากในขนาด 200 mg/kg 
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        สาํหรับการศึกษาฤทธิ=ทางชีวภาพด้านอื&นๆ  พบว่าสารสกัดในชั ,น ethanol
ของเหง้าขมิ ,นขาวมีฤทธิ= ต้านอาการปวดในหนูเมื&อให้สารสกัดทางปากในขนาด 200 
mg/kg โดยผลการทดลองพบว่าสารสกัดของขมิ ,นขาวสามารถลดอาการปวดได้
อย่างมีนัยสาํคญัเมื&อทดลองโดย 3 รูปแบบ คือ writhing, hot plate และ 
formalin test ส่วนฤทธิ= ต้านการอ ักเสบในหนูทดลอง พบว่าสารสกัดขมิ ,นขาว
ในขนาด 200 mg/kg เมื&อให้ทางปากมีฤทธิ= ต้านการอ ักเสบในการทดสอบ 
carrageenan-induced rat paw edema นอกจากนี ,เมื&อทา
สารละลายของสารสกัดจากเหง้าขมิ ,นขาวในขนาด 0.5 mg พบว่าช่วยลดการอ ักเสบ
จาก croton oil-induced mouse ear edema จากการศึกษา
เพ ิ&มเตมิโดยการนําสารสกัดในชั ,น ethanol มาทาํการ partition ด้วยตัวทาํ
ละลายชนิดต่างๆ  ทดสอบฤทธิ= ต้านอักเสบในหลอดทดลองและแยกสารออกมาพบว่า
มีสารใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ curcuminoids และ labdane
diterpenes ที&มีฤทธ ิ= ต้านการอ ักเสบเมื&อวเิคราะห์โดย nitric oxide
inhibitory assay และ PGE2 inhibitory assay
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      นอกจากนี ,ยังมีรายงานว่าสารสกัดในชั ,น ethanol ของเหง้าขมิ ,นขาวยังพบ
ฤทธิ= ต้านเชื ,อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สาํหรับองค์ประกอบทาง
เคมีท ี&แยกได้จากสารสกัดในชั ,นต่างๆ  นอกจาก labdane diterpenes
หลายชนิด และ demethoxycurcumin, bisdemothoxycurcumin
และ curcumin แล้ว ยังมีรายงานสารชนิดอ ื&นๆ  อ ีก ได้แก่ scopoletin และ 
p-hydroxy cinnamic acid จากการศึกษาเบื ,องต้นสามารถใช้เป็น
แนวทางได้ว่าสารสกัดจากเหง้าขมิ ,นขาว สามารถใช้เป็นยาลดปวดและต้านอักเสบได้
ท ั ,งนี ,ต้องมีรูปแบบการใช้ท ี& เหมาะสม นอกจากนี ,เหง้าขมิ ,นขาวยังใช้เป็นยาบาํรุงธาตุ 
เจริญอาหาร แก้จุกเสียดแน่นท้อง แก้ไข้ แก้อ่อนเพลีย และใช้เป็นสมุนไพรเพ ื&อดูแล
สตรีหลังคลอด ดงันั ,นการศึกษาวจิัยเพ ิ&มเตมิเพ ื&อส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรขมิ ,นขาวเป็น
ยาในรูปแบบที&มีประสิทธ ิภาพ จะทาํให้ได้ยาจากสมุนไพรที&มีคุณภาพ และอนุรักษ์ไว้
ซ ึ&งภมูิปัญญาของประเทศได้อย่างเหมาะสม
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