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หมามุ่ยเป็นพืชเถาซึ่งมีขนคันบริเวณฝัก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mucuna pruriens (L.) DC.
ตาม
สรรพคุณพื้นบ้านนั้น เมล็ดของหมามุ่ยถูกนามาใช้ในตารับยาไทยมาช้านานในการรักษาโรคบุรุษ และมีความ
เชื่อว่าสามารถใช้เป็ นยากระตุ้นกาหนั ดได้ ในการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ของหมามุ่ยต่อสมรรถภาพทางเพศใน
สัตว์ทดลองพบว่า การป้อนหนูแรทเพศผู้ด้วยสารสกัดเอทานอลเมล็ดหมามุ่ยที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมของน้าหนักตัว วันละครั้ง เป็นเวลา 21 - 45 วัน สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของหนูได้ กล่าวคือ
มีผลทาให้พฤติกรรมทางเพศของหนูเปลี่ยนไป โดยมีพฤติกรรมการจับคู่และการขึ้นคร่อมตัวเมียถี่ขึ้น และมี
ระยะเวลาในการเริ่ มสอดใส่ อวัยวะเพศครั้งแรกจนหลั่งน้าเชื้อ (ejaculation latency, EL) นานขึ้น (1, 2)
นอกจากนี้การศึกษาทางคลินิกในประเทศอินเดียกับอาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะจานวนสเปิร์มน้อย และ
สเปิร์มมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ โดยให้อาสาสมัครดื่มนมที่ผสมกับผงบดเมล็ดหมามุ่ยขนาด 5 กรัม วันละครั้ง
เป็นเวลา 3 เดือนพบว่า ค่าความเข้มข้นของสเปิร์ม และการเคลื่อนไหวของสเปิร์มเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
และมีค่าเกือบเทียบเท่ากับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมล็ดหมามุ่ยมีประสิทธิภาพในการช่วย
ปรับปรุงคุณภาพน้าเชื้อให้ดีขึ้นได้ (3, 4) แต่ก็เป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อนาผงบดของเมล็ดหมามุ่ยมาทดลองในหนู
แรทเพศเมีย กลับมีผลทาให้พฤติกรรมทางเพศมีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ มีพฤติกรรมการจับคู่กับหนูตัวผู้ลดลง
และปฏิเสธการรับการผสมพันธุ์จากหนูตัวผู้ (5) แสดงให้เห็นว่าการรับประทานเมล็ดหมามุ่ยอาจให้ผลแตกต่าง
ในระหว่างเพศชายและหญิง
แม้ว่าจะมีงานวิจัยรองรับถึงฤทธิ์เพิ่มคุณภาพของน้าเชื้อในบุรุษของเมล็ดหมามุ่ย แต่ ยังขาดงานวิจัย
ด้านความปลอดภัยหรือการศึกษาถึงความเป็นพิษในคนที่ ชัดเจน นอกจากนี้ หมามุ่ยยังแบ่งได้หลายสายพันธุ์
(varieties) โดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีรายงานที่ระบุถึงความแตกต่างเกี่ยวกับฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาที่แน่ชัดของแต่ละสายพันธุ์ สาหรับในประเทศไทยสายพันธุ์ที่พบจะเป็นกลุ่มไม้ป่า Mucuna
pruriens (L.) DC. var. pruriens ซึ่งจะมีขนพิษปกคลุม ที่ฝัก ทาให้เกิดอาการคันเมื่อสัมผัส ส่วนกลุ่มที่เป็น
ไม้ ป ลู ก Mucuna pruriens (L.) DC. var. utilis จะไม่ มี ข นพิ ษ ที่ ฝั ก ไม่ มี ก ารปลู ก ในประเทศไทย (6, 7)
นอกจากนี้ ใ นเมล็ ด ของหมามุ่ ย จะมี ส าร L-dopa หรื อ L-3,4- dihydroxyphenylalanine อยู่ ป ริ ม าณสู ง
ซึ่งถูกนามาผลิตเพื่อการค้าในการรักษาโรคพาร์กินสัน สาร L-dopa นี้ เป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท
dopamine ซึ่งมีผลต่อสมองส่วนต่างๆ ในหลายเส้นทาง โดยเฉพาะการควบคุมการเคลื่อนไหว และยังมีผลทา
ให้ความดันโลหิตต่าลง การรับประทานในปริมาณที่มากอาจมีผลเสียต่อร่างกาย ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บหมามุ่ย
มารับประทานเอง จนกว่าจะได้รับการยืนยันถึงสายพันธุ์ที่ใช้ทดสอบ และมีการศึกษาถึงความเป็นพิษในคนที่
แน่ชัด
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ข้อควรระวัง
- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ เนื่องจากอาจมีผลทาให้การเต้นของหัวใจ และความดันผิดปกติ
ข้อห้าม
- ผู้ที่แพ้ถั่ว และยาโดพามีน (dopamine)
- สตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร
- ห้ามรับประทานร่วมกับยาต้านอาการซึมเศร้า
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