ขมิ้นชัน : สมุนไพรเพื่อความงาม
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) หรือในบางท้องถิ่นเรียก ขมิ้นแกง ขี้มิ้น ตายอ สะยอ หมิ้น นอกจาก
ลาต้นใต้ดินหรือเหง้าของขมิ้นชันถูกเป็นยารับประทานสาหรับขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ แล้ว ตาม
ตารายาไทยยังใช้ผงจากเหง้าขมิ้นชัน รักษาแผล แมลงกัดต่อย และกลากเกลื้อน ((1)) นอกจากนี้ผงแห้งและ
สารสกัดจากเหง้าขมิ้นชันยังใช้ เป็นองค์ประกอบในตารับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
บารุงผิวพรรณ โดยมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของขมิ้นชันที่เกี่ยวข้องกับการบารุงผิวพรรณ และ
ความงามได้แก่ ฤทธิ์ต้านการเกิดสิว ฤทธิ์ปกป้องผิวและลดริ้วรอย ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเ นสเพื่อลดการ
สร้างเม็ดสีเมลานิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ต้านการเกิดสิว โดยพบว่าน้ามันหอมระเหยจากขมิ้นชันมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดสิวคือ Propionibacterium acnes และได้ผลดีกว่ายา metronidazole (2) สารเคอร์คูมินที่เป็น
สารส าคัญในขมิ้น ชัน ที่ มี อนุ ภ าคระดับ นาโนพาร์ติเ คิล ความเข้มข้น 0.43 มคก./มล. สามารถยับยั้ ง เชื้ อ
P. acnes ได้เช่นกัน (3) และมีการจดสิทธิบัตรว่าเจลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากขมิ้นสามารถรักษาสิว
ได้ (4)
ฤทธิ์ปกป้องผิวและลดริ้วรอย
การศึกษาในหนู เม้าส์ ที่เหนี่ ยวนาให้ ผิวหนังเหี่ยวย่นด้วยรังสี อุล ตร้าไวโอเลตบี ป้อนสารสกัดขมิ้น
ขนาด 1,000 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง นาน 19 สัปดาห์ พบว่าสามารถป้องกันการเหี่ยวย่นของผิวหนังหนูได้ใน
สัปดาห์ที่ 11 ของการศึกษา โดยไปยับยั้งเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส-2 (matrix metalloproteinase2; MMP-2) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทต่อกระบวนการทาลายเนื้อเยื่อ (5)
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ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
สารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน (melanin) ในเซลล์เมลาโนมาของหนู
เม้าส์ และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างเม็ดสีด้วย (6) โดยสารสกัดขมิ้นชันด้วย
เมทิลีนคลอไรด์ มีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่าเท่ากับ 51
มคก./มล. (7) สารสกัดขมิ้น สดสกัด ด้วยเอทานอล ปิโ ตรเลี ยมอีเทอร์ และสารสกัด ขมิ้นอบแห้ งสกัด ด้วย
ปิโตรเลียมอีเทอร์ มีการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสเท่ากับ 40.06, 35.52 และ 32.17% ตามลาดับ
(8) นอกจากนี้สารเคอร์คูมินสามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีในเซลล์เมลาโนไซต์ของคนโดยไปกระตุ้นการทางาน
ของ p38-MAPK (p38 mitogen-activated protein kinases) (9)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีการศึกษาหลายฉบับพบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (10-13) และมีการศึกษา
ว่าสารเตตระไฮโดรเคอร์คูมิน (tetrahydrocurcumin : THC) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเคอร์คูมิน เมื่อนามาทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH-radical scavenging method พบว่าอนุพันธ์ THC มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สูงกว่าเคอร์คูมิน (14)
สารเคอร์คูมินจากขมิ้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบโดยวิธี DPPH -radical scavenging โดยมี
ค่าความเข้มข้นที่ต้านอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 530.1 - 860.3 มคก./มล. (15) สารเคอร์คูมิน
และสาร theracurmin ความเข้มข้น 1 ไมโครโมลาร์ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเซลล์สมองของหนูแรทที่ถูก
เหนี่ยวนาให้เกิด oxidative stress ด้วยสาร sodium nitroprusside และเพิ่มระดับเอนไซม์ glutathione ใน
เซลล์สมองของหนูด้วย (16) สารสกัดขมิ้นชันที่หมักด้วย 2% เชื้อรา Aspergillus oryzae แล้วทาให้แห้งด้วย
ความเย็น (lyophillized) ขนาด 30 และ 300 มก./กก. น้าหนักตัว เมื่อป้อนให้หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิด
พิษด้วยสารคาร์บอนเตดตระคลอไรด์ นาน 14 วัน พบว่าขนาดยาทั้งสองสามารถเพิ่มระดับเอนไซม์ catalase
(CAT), glutathione-S-transferase (GST), glutathione reductase (GR), glutathione peroxidase (GPx)
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (17) และมีการศึกษาพบว่าสารเคอร์คูมินความ
เข้มข้น 1 ไมโครโมลาร์ เมื่อทดสอบโดยวิธี reducing power activity (RPA) สามารถต้านอนุมูล อิส ระได้
62% โดยเปรียบเทียบกับวิตามินซีซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ 69% จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าสารเคอร์
คูมินในขมิ้นชันมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (18)
นอกจากนี้มีรายงานการศึกษาทางคลินิกของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของสารสกัด ขมิ้นชัน
และสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชัน เพื่อศึกษาฤทธิ์ลดเลือนริ้วรอย เพิ่มความยืดหยุ่นและกระชับผิว และแก้
ผิวหนังอักเสบ ดังนี้ การศึกษาในผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งชายและหญิงจานวน 33 คน อายุเฉลี่ย 39.7 ± 6.6 ปี ที่มี
ริ้วรอยบนใบหน้า (วิเคราะห์โดยแพทย์ผิวหนัง) ซึ่งทุกคนต้องทดสอบโดยแบ่งใบหน้าเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้
ครี มที่มีส่ ว นผสมของสารเคอร์ คูมิน อยด์ จ ากขมิ้น ชัน อีกส่ ว นใช้ครีมพื้นฐานปกติ ทุกวันก่อนนอน นาน 8
สัปดาห์ พบว่าส่วนที่ใช้ครีมที่มีส่วนผสมของสารเคอร์คูมินอยด์จ ากขมิ้น ผิวหน้าจะดีกว่าอีกด้านที่ใช้ครีม
พื้นฐานอย่างชัดเจนภายใน 2 สัปดาห์ ช่วยลดริ้วรอย ทาให้ผิวมีความชุ่มชื้น ยืดหยุ่นดี ผิวขาวขึ้นหลังจากการ
ใช้นาน 3 สัปดาห์ และค่อนข้างปลอดภัย (19, 20) ครีมบารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารเคอร์คูมินอยด์จาก
ขมิ้นชันสามารถช่ วยให้รอยย่นบริเวณหางตาแลดูลดลงได้ภายใน 5 สัปดาห์ (21) แผ่นแปะไฮโดรเจลที่มี
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ส่วนผสมของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันสามารถช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณใต้เปลือกตาล่าง
และช่ว ยให้ ผิ วหนังบริ เวณดังกล่ าวกระชับ ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และเจลขัดหน้าที่มีส่ว นผสมของสารเคอร์
คูมินอยด์จากขมิ้นชันและสบู่เหลวขัดผิวนั้นมีความอ่อนโยนต่อผิว ไม่ทาให้สมดุลของผิวเปลี่ยนแปลงไปแม้จะมี
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น ประจ าทุ ก วั น (21) การศึ ก ษาผลของเจลสมุ น ไพรที่ ป ระกอบด้ ว ยสาร
tetrahydrocurcumin จากขมิ้น (0.1%) สารสกัดน้าจากโรสแมรี่ (0.3%) และสารสกัดบิวทีลีนไกลคอลจาก
บัวบก (1%) ในอาสาสมัครเพศหญิง จานวน 28 คน อายุระหว่าง 34 - 67 ปี โดยให้ทาเจลที่ผิวหน้าด้านหนึ่ง
อีกด้านหนึ่งทาเจลพื้น (gel base) วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าอาสาสมัคร 25 คน ผิว
ด้านที่ทาเจลจะมีความกระชับ และความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเจลพื้น ขณะที่อีก 3 คน ไม่ได้
ทดลองจนครบ เนื่องจากเกิดการระคายอย่างอ่อนๆ ต่อผิวหน้า (22)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากขมิ้นชันให้เป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวชนิดเจลเข้มข้น
และผลิตภัณฑ์บารุงผิววัฏภาคน้ามัน เจลทาความสะอาดผิวผสมเคอร์คูมินอยด์ไมโครพาร์ทิเคิลมีประสิทธิภาพ
ในการทาความสะอาดได้อย่างหมดจด และมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเจลในท้องตลาด นอกจากนั้นยังสามารถ
เพิ่มความชุ่มชื้นของผิว และความยืดหยุ่นของผิวได้อย่างมีนัยสาคัญหลังจากการใช้เวลาตั้งแต่ 1 สัปดาห์ และ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 6 ครีมบารุงผิวผสมเคอร์คูมินอยด์ ไมโครพาร์ทิเคิล สามารถเพิ่มความชุ่ม
ชื้นของผิวสูงสุดได้ภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ และคงให้ค่าสูงกว่าค่าเริ่มต้นที่ 0 สัปดาห์ ได้อย่างมีนัยสาคัญ
จนถึง 6 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวขึ้นได้อย่างมีนัยสาคัญเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 1 และ
6 สัปดาห์ และเห็นผลได้ดีที่สุดที่เวลา 6 สัปดาห์ สาหรับครีมบารุงผิวผสมเคอร์คูมินอยด์พอลิเมอร์สามารถเพิ่ม
ความยืดหยุ่นของผิวขึ้นได้อย่างมีนัยสาคัญเมื่อใช้เป็นเวลาตั้งแต่ 1 - 3 สัปดาห์ และสามารถเพิ่มความชุ่ มชื้น
ของผิวขึ้นได้อย่างมีนัยสาคัญเมื่ อใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ครีมบารุงผิวและเจลทาความสะอาดผสม
เคอร์ คูมิน อยด์ ไมโครพาร์ ทิเคิล และเจลพื้นไม่ก่อให้ เกิดอาการระคายเคืองผิ ว แต่ครีมบารุงผิ ว ผสมเคอร์
คูมินอยด์พอลิเมิอร์และครีมพื้นก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวมากกว่าน้าเปล่า (23)
การศึกษาฤทธิ์รักษาโรคผิวหนังอักเสบในผู้ป่วยผิวหนังอักเสบ (eczema) จานวน 360 คน ที่มีอาการ
คัน ผิวแห้งด้าน มีน้าใต้ผิวหนัง หรือมีเลือดออก แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ทายาหลอก กลุ่มที่ 2
ให้ทายาที่มีส่วนผสมของบัวบก ขมิ้น ชัน และวอลนัท ในรูปของ micro emulsion เจล และ ointment นาน
3 สัปดาห์ พบว่ายาทาในรูปของ micro emulsion ช่วยลดปริมาณการเกิดน้าใต้ผิวหนัง หรือมีเลือดออกได้
ในขณะที่ยาทาในรูปเจล สามารถลดอาการคันได้ดี ส่วนยาทาในรูปของ ointment สามารถลดอาการผิวหนัง
แห้งด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (24) ส่วนการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งที่ศีรษะ และคอ จานวน
50 คน ที่ต้องรับการรักษาด้วยการฉายแสง อายุระหว่าง 54.3 ± 9.86 ปี และทาให้เกิดผิวหนังอักเสบจากการ
ฉายแสง แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 25 คน กลุ่มที่ 1 ให้ทาครีมที่มีส่วนผสมของน้ามันโจโจ้บา กลุ่มที่ 2
ให้ทาครีมที่มีส่วนผสมของน้ามันจากไม้จันทน์และขมิ้นชันในบริเวณที่ฉายแสงวันละ 5 ครั้ง (ก่อนฉายแสง 2
ชม. หลังฉายแสงเสร็จทันที หลังฉายแสง 2, 4, และ 6 ชม.) นาน 7 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับครีมที่มีส่วนผสม
ของขมิ้นชันผิวหนังที่ฉายแสงมีการอักเสบลดน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับน้ามันโจโจ้บา (25)
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ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ทแี่ พ้ขมิ้นชัน (26)
อาการไม่พึงประสงค์
อาจเกิดผิวหนังอักเสบจากการแพ้ (26)
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