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ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ในบางท้องถิ่นเรียก  ขมิ้นแกง  ขี้มิ้น  ตายอ  สะยอ หมิ้น เป็นพืช

ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เนื้อในสีเหลืองอมส้ม มีกลิ่นหอม ใบออกเป็นรัศมีติดผิวดิน รูปหอกแกมขอบขนาน      
ดอกออกเป็นช่อ ใบประดับสีเขียวอ่อนๆ หรือสีขาว ใบประดับ 1 ใบ มี 2 ดอก กลีบดอกสีขาว โคนเชื่อมติดกัน
เป็นท่อยาวปลายแยกเป็น 3 ส่วน เกสรผู้คล้ายกลีบดอก เกสรเมียขนาดเล็กและยาว (1) ต ารายาไทย ใช้เหง้า
ใต้ดินบดเป็นผง รักษาแผล แมลงกัดต่อย กลากเกลื้อน (1)  

สารส าคัญ น้ ามันหอมระเหยและสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ (curcuminiods)  สารสีเหลืองส้ม           
ซึ่งประกอบด้วย curcumin, demethoxycurcumin และ bis-demethoxycurcumin โดยตามข้อก าหนด
ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ระบุว่าขมิ้นชันที่ดีต้องมีสาร curcuminoids ไม่น้อยกว่า 5% (w/w) และ
น้ ามันหอมระเหยไม่น้อยกว่า 6% (v/w) (2) หรือหากดูด้วยตาเปล่าขมิ้นชันที่ดีควรมีสีเข้ม ยิ่งสีส้มเข้มจนเกือบ
แดงแสดงว่ายิ่งมีสารส าคัญมาก 

 
ภาพลักษณะโครงสร้างสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ 

 
ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรในกลุ่มยาที่พัฒนาจากสมุนไพร และถูกบรรจุในบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชี   

ยาหลักแห่งชาติ ในกลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ มีการศึกษาถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
ขมิ้นชันในการบรรเทาอาการโรคในระบบทางเดินอาหารที่น่าใจหลายการศึกษา เช่น  ฤทธิ์ขับลม บรรเทา
อาการท้องอืดท้องเฟ้อ การศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการอาหารไม่ย่อย (dyspepsia) พบว่าการรับประทาน
ขมิ้นชันทั้งในรูปแบบของผงชมิ้นชัน ครั้งละ 500 มก. (มีเคอร์คูมินอยด์ 9.6% และน้ ามันหอมระเหย 8%)    
วันละ 4 ครั้ง ติดต่อกัน 7 วัน (3) หรือขม้ินชันแคปซูล 250 มก. ครั้งละ 2 แคปซูลวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร (4) 
หรือสารสกัดขมิ้นชันวันละ 162 มก. (5) นาน 28 วัน สามารถบรรเทาอาการของโรคอาหารไม่ย่อย ผู้ป่วย     
มีอาการดีขึ้น ลดอาการคลื่นไส้และไม่สบายท้อง โดยประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการได้รับยาขับลม (3) และยา
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร รานิทิดีน (ranitidine) 150 มก. (4) นอกจากนี้สารเคอร์คูมินอยด์ยั งมี           
ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งน้ าดี (6) ซ่ึงมีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร เป็นผลให้อาการท้องอืดท้องเฟ้อลดลง  



นอกจากจะช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้ว ขมิ้นชันยังมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะ
อาหาร โดยผ่านกลไกกระตุ้นการหลั่งเมือกหรือมิวซิน (mucin) มาเคลือบกระเพาะ ยับยั้งการหลั่งกรดและ
น้ าย่อยของกระเพาะ และต้านการอักเสบ เมื่อให้ผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ รับประทาน
ขมิ้นชันแคปซูล 600 และ 1,000 มก./วัน แบ่งรับประทานวันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน            
นาน 12 สัปดาห์ ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ใกล้เคียงกับการใช้ยาลดกรด (7-8) และกลุ่มที่ได้รับ
ขมิ้นชันที่แผลหายแล้วจะไม่กลับมาเป็นอีก (8) และการรับประทานผงขมิ้นชันวันละ 1 ก. หลังมื้ออาหารเช้า-
เย็น ร่วมกับการรับประทานยาซัลฟาซาลาซีน (sulfasalazine) หรือยาเมซาลาซีน (mesalamine) ซึ่งใช้ใน
การรักษาโรคล าไส้อักเสบ จะให้ผลการรักษาดีกว่าใช้ยาแผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว (9) ขมิ้นชันยังมีฤทธิ์    
ลดการบีบตัวของล าไส้ ในผู้ป่วยโรคล าไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) ที่รับประทานสารสกัด
ขมิ้นชัน ครั้งละ 1 – 2 เม็ด ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ เนื่องจากสารเคอร์คูมินมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบ ช่วยลด
การบีบตัวของล าไส้ ท าให้อาการปวดท้องและไม่สบายท้องของผู้ป่วยลดลง (10)  
ขนาดที่ใช้ (11) 
- ยาแคปซูลหรือยาเม็ดขม้ินชัน รับประทานครั้งละ 0.5-1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร และก่อนนอน 

ข้อห้ามใช ้(11) 
- ห้ามใช้ในในผู้ที่ท่อน้ าดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อสมุนไพรนี้ 

ข้อควรระวัง (11) 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ าดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
- ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
- ควรระวังการใช้ในเด็กเล็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลประสิทธิผลด้านความปลอดภัย 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet 

drug)  
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP) 

เนื่องจากสารเคอร์คูมินยับยั้ง CYP3A4, CYP1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP2A6 
- ควรระวั งการ ใช้ ร่ วมกับยารั กษาโรคมะ เร็ งบางชนิ ด  เช่น  doxorubicin, chlormethine, 

cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจากเคอร์คูมินอาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว 
อาการไม่พึงประสงค์ (11) 
- ผิวหนังอักเสบจากการแพ้ 
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