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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหน่ึงที่ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ป่ามีความหลากหลายของ

พรรณไม้ จึงมกีารนํามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านรวมถึงการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรค
และบํารุงสุขภาพด้วย  

 
ว่านขม้ินขาว   
ช่ือพฤกษศาสตร์ Curcuma mangga Valeton & Zijp เป็นพืชในวงศ์ขิง หรือ Zingiberaceae                   

หมอยาพ้ืนบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีใช้ในตํารับยารักษาโรคประสาท  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก ลาํต้นใต้ดินมีลักษณะเป็นเหง้า เหง้าหลักเป็นรูปรี และมีการแตกเป็น

แขนงย่อย เน้ือเหง้าสีขาวกลิ่นหอม ลําต้นเทียมเหนือดินสงูประมาณ 40-80 เซนติเมตร ใบเด่ียว ยาว 30-40 
เซนติเมตร กว้าง 12-15 เซนติเมตร ใบรูปหอก ก้านยาวหุ้มต้น ดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาวแทงจากเหง้าใต้ดิน  
ดอกย่อยสีเหลืองอ่อน กลีบประดับ สีเขียวอมชมพู    

 
 

        
                      ก. ว่านขมิน้ขาว               รูปที่ 1  ข. ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

 



 
 
 

รูปที่ 2  เหง้าของว่านขมิ้นขาว   
 

 
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 

1. ฤทธิ์ยับย้ังเชื้อจุลชพี 
จากรายงานการศึกษาพบว่านํ้ามันหอมระเหยจากเหง้าของว่านขมิ้นขาวมีสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนส์ 

เป็นองค์ประกอบหลัก         โดยเซสควิเทอร์ปีนส์หลัก ได้แก่  caryophyllene oxide,  caryophyllane   และ 
2, 6, 11, 15-tetramethyl-hexadeca-2, 6, 8, 10, 14-pentaene เป็นต้น นํ้ามันหอมระเหยจากเหง้าแสดงฤทธ์ิ
ยับย้ังเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกชนิด S. aureus และ B. cereus โดยมีคา่ความเข้มข้นตํ่าสุดของการยับย้ังเช้ือจุลชีพ 
(MIC) ที่ 1.2 และ 11.1 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร และสามารถยับย้ังเช้ือราชนิด C. neoformans และ C. albicans 
โดยมี MIC ที่ 3.7 และ 0.1 ไมโครลิตร/มลิลิลิตร (Siti TG, et al., 2012)  
 

2. ฤทธิ์ต้านภาวะภูมิแพ้ 
 ภูมิแพ้เป็นภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้น เมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย ระบบ

ภูมิคุ้มกันร่างกายจะจดจํา และสร้างไอจีอีแอนติบอดี (IgE-antibody) ขึ้น จากน้ันเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้ซ้ํา
เข้าไป สารก่อภูมิแพ้จะไปจับกับไอจีอีแอนติบอดีที่อยู่บนเม็ดเลือดขาว เช่น มาสต์เซลล์ (mast cell) หรือเบโซฟิลล ์
(basophiles) แล้วทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแตกออกเกิดการปล่อยสารฮีสตามีน (histamine) ออกมากระตุ้นให้เกิด
อาการแพ้ต่าง ๆ รวมทั้งมีการปล่อยเอนไซม์ -hexosaminidase ออกมาด้วย ซึ่งเอนไซม์น้ีใช้บ่งช้ีภาวะการเกิด
ภูมิแพ้ได้    พบรายงานการศึกษาว่าสารสกัดเอธานอลและนํ้าของเหง้าว่านขมิ้นขาวที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/
มิลลลิิตร แสดงฤทธ์ิยับย้ังการปลดปล่อยเอนไซม์ -hexosaminidase จากเซลลม์ะเร็งเม็ดเลือดขาวเบโซฟิลล์ 



(RBL-2H3 cells) เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนได้ร้อยละ 79.1 + 4.1  และ 82.6 + 6.1  ตามลําดับ และแสดงค่า
ร้อยละ 50 ของการยับย้ังการปลดปล่อยเอนไซม์  (IC50) ที่  37.71 และ 37.7 ตามลําดับ (Tewtrakul, et al., 2007)  
 

3. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
สารสกัดเมธานอลของเหง้าว่านขมิ้นขาวแสดงค่าร้อยละ 50 ของฤทธ์ิยับย้ังอนุมูลอิสระดีพีพีเฮช 

(DPPH) ที ่100 ไมโครกรัม/มิลลลิิตร และมีความสามารถยับย้ังอนุมูลอิสระไนตริกออกไซด์ได้ร้อยละ 19.2 + 10.1   
ที่ความเข้มข้น 250 ไมโครกรัม/มิลลลิิตร (Abas et al., 2006) 
 

4. ฤทธิ์ลดอาการปวดและฤทธิ์ต้านการอักเสบ 
จากรายงานการทดสอบฤทธ์ิลดอาการปวดและฤทธ์ิต้านการอักเสบของเหง้าขมิ้นขาวในหนูทดลอง

ด้วยการกิน โดยทําการทดสอบทั้งสารสกัดหยาบเอธานอลและส่วนสกัดย่อย (fractions) ที่แยกออกมา ได้แก่                
ส่วนเฮกเซน สว่นคลอโรฟอร์ม ส่วนเอธิลอะซีเตต และส่วนนํ้า    พบว่าสารสกัดหยาบเอธานอลและส่วนสกัดย่อย
ทุกช้ันแสดงฤทธ์ิลดอาการปวดในหนูทดลองที่ความเข้มขน้ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนการทดสอบฤทธ์ิต้านการ
อักเสบในหนูทดลองพบว่าที่ความเข้มข้น 150 มลิลิกรัม/กิโลกรัม สารสกัดรวมเอธานอลและส่วนสกัดย่อยทุกช้ันมี
ฤทธ์ิลดอาการอักเสบของอุ้งเท้าหนูเมื่อถูกกระตุ้นด้วยคาราจีแนน เมื่อทดสอบฤทธ์ิลดการอักเสบในรูปแบบการใช้
ภายนอก ซึ่งทําการทดลองโดยการทําให้หูสัตว์ทดลองอักเสบและบวม จากน้ันทาสารสกัดหยาบและส่วนสกัด              
ช้ันต่าง ๆ ความเข้มข้น  0.5 มิลลิกรมั / หู พบว่าสารสกัดรวมเอธานอล และสารสกัดย่อยช้ันคลอโรฟอร์มออกฤทธ์ิ
ได้ดีที่สุดโดยลดอาการอักเสบได้ร้อยละ 53.97 และ 50.29 ตามลําดับ (Ruangsang et al., 2009) 

 
5. ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง 

จากรายงานการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบเมธานอล สว่นสกัดย่อยเฮกเซน และส่วนสกัดย่อยเอธิล             
อะซีเตต แสดงฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) เซลล์มะเร็งหลอด
อาหาร (KB) เซลลม์ะเร็งปอด (A549) เซลล์มะเร็งปากมดลูก (Ca Ski) และเซลลม์ะเร็งลําไส้ใหญ ่(HT-29) เป็นต้น  
เมื่อแยกสารให้บริสุทธ์ิพบว่าสารออกฤทธ์ิเป็นสารกลุ่มไดเทอร์ปีนส์ชนิด (E)-labda-8(17),12-dien-15,16-dial 
และ zerumin A   
 
สรุป 

ว่านขมิ้นขาวเป็นพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านที่ใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากน้ันยังพบว่าเป็นพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้านของหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ฤทธ์ิทางชีวภาพที่สําคัญของเหง้าว่านขม้ินขาว 
ได้แก่ ฤทธ์ิลดปวด ฤทธ์ิต้านการอักเสบ ฤทธ์ิต้านจุลชีพ และฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น   
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