ปวดเมื่อยเมื่อไร...นึกถึงไพลแก้อักเสบ
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไพล มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. ชื่ อ พ้ อ งคื อ Zingiber
cassumunar Roxb. แ ล ะ Zingiber purpureum Roscoe. เ ป็ น พื ช ว ง ศ์ เ ดี ย ว กั บ ขิ ง แ ล ะ ข่ า คื อ
ZINGIBERACEAE บางพื้นที่ก็เรียกไพลว่า ปูลอย, ปูเลย, มิ้นสะล่าง หรือ ว่านไฟ
ไพลเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เปลือกนอกสีน้าตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองแกมเขียว มีกลิ่นเฉพาะ
แทงหน่อหรือลาต้นเทียม ขึ้นเป็นกอ ประกอบด้วยกาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกัน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน
แกมใบหอก ดอกช่อ แทงจากเหง้าใต้ดิน กลีบดอกสีนวล ใบประดับสีม่วง ผลเป็นผลแห้ง รูปกลม ส่วนที่ใช้คือ
เหง้าและน้ามันที่สกัดได้จากเหง้า ในตารายาไทยระบุว่า เหง้าไพลมีสรรพคุณแก้ฟกช้า ปวด บวม อักเสบ เคล็ด
ขัดยอก ช่วยขับลม แก้ท้องเดิน ช่วยขับระดู (1)
สารสาคัญที่พบในเหง้าไพล คือ น้ามันหอมระเหย สารกลุ่มฟีนิลบิวทินอยด์ เช่น สาร (E)-1-(3,4dimethoxyphenyl)butadiene (DMPBD) สาร (E)-4-(3,4-dimethylphenyl)but-3-en-1-ol (compound
D) และสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ เช่น cassumunarins และ cassumunins (2)
การนาไพลไปใช้เพื่อรักษาอาการบวม ฟกช้า และการอักเสบของกล้ามเนื้อสามารถเตรียมใช้เองที่บ้าน
ได้หลายวิธี (2) เช่น นาไพลมาฝานเป็นชิ้นบางๆ ใช้ถูนวดบริเวณที่อักเสบ หรือเตรียมน้ามันไพลด้วยการจี่ หรือ
คั่วในกระทะ จนได้น้ามันสีเหลือง แล้วนามาทาถูนวดบริเวณที่มีอาการ นอกจากนี้ยังสามารถเตรียมน้ามันไพล
ด้วยการทอดโดยมีสูตร และวิธีการทาดังนี้
สูตรต้ำรับน้ำมันไพล (3)
ส่วนประกอบ
- หัวไพลสด
- ขมิ้นชันสด
- น้ามันปาล์มหรือน้ามันมะพร้าว
- ดอกกานพลู
- เมนทอล
- พิมเสน
- การบูร
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วิธีท้ำ
1. หั่นไพลสด และขมิ้นชันสด ให้เป็นชิ้นบางๆ
2. เทน้ามันปาล์มลงกระทะตั้งไฟ พอน้ามันร้อนจัด ลดไฟลงให้ไฟร้อนปานกลาง นาไพลและขมิ้นชัน
ลงทอดในน้ ามัน ทอดจนไพลและขมิ้นชันกรอบเปลี่ ยนเป็นสี น้าตาลแก่แล้ว น้ามันเป็นสีเหลืองใส
ต้องระวังอย่าให้สมุนไพรไหม้ จากนั้นช้อนเอาชิ้นไพลและขมิ้นชันออก ลดไฟให้เหลือไฟอ่อนๆ
3. ตากานพลูให้ป่น นาลงทอดในน้ามันต่อด้วยไฟอ่อนๆ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ามันที่อยู่ในกานพลูระเหยไป
ทอดประมาณ 5 นาที แล้วดับไฟ
4. กรองน้ามันที่ได้ด้วยผ้าขาวบาง
5. พอน้ามันอุ่นๆ ผสมเมนทอล พิมเสน และการบูรลงในน้ามัน คนให้ละลายเข้ากัน
6. บรรจุน้ามันที่ได้ลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเพื่อป้องกันการระเหย หรือบรรจุในขวดที่มีฝาลูกกลิ้ ง
เพื่อให้สะดวกต่อการใช้ต่อไป
นอกจากนี้ยังมียาทาที่มีเหง้าไพลเป็นองค์ประกอบหลักในรูปแบบของ ครีมไพล ที่มีน้ามันหอมระเหย
จากเหง้าไพล 14% และยาน้ามันไพล ที่มีสารสกัดน้ามันไพลที่ได้จากการทอดไม่น้อยกว่า 90% ใช้ทาและถู
เบาๆ วันละ 2 - 3 ครั้งเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดบวม จากกล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ดยอก ฟกช้า ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 (4) และสามารถหาซื้อได้จากโรงพยาบาลและร้านขายยา
ทั่วไป
ฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำที่เกี่ยวข้องกับรักษำอำกำรบวม ฟกช้ำ อักเสบ (2)
- ฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบ
น้ ามั น ไพลให้ ผ ลรั ก ษาอาการปวดกล้ า มเนื้ อ ปวดข้ อ อาการเคล็ ด ต่ า งๆ และลดการอั ก เสบใน
สัตว์ทดลองได้ สาร (E)-1-(3, 4-dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD) มีฤทธิ์ยับยั้งอาการบวมของหูหนู
แ ร ท ที่ เ กิ ด จ า ก diethyl phenylpropiolate, arachidonic acid (AA) ethyl phenylpropiolate แ ล ะ
12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate (TPA) ไ ด้ ดี ก ว่ า ย า oxyphenbutazone แ ล ะ phenidone
นอกจากนี้พบว่า DMPBD และ diclofenac มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในการยับยั้งการอักเสบของเท้าหนู
แรทที่เกิดจาก carrageenan (5) สารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ได้แก่ cassumunarins และ cassumunins ที่พบใน
ไพลมีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่เหนี่ยวนาโดย TPA ที่หูของหนูเม้าส์ สารดังกล่าวมีฤทธิ์ดีกว่าเคอร์คิวมิน (6, 7)
การทดสอบสาร phenylbutenoids ในไพลจานวน 7 ชนิด ต่อการยับยั้งเอนไซม์ในกระบวนการอักเสบ คือ
cyclooxygenase-2 (COX-2) พบว่ามีสาร 4 ชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ COX-2 และสาร phenylbutenoid
dimer มีฤทธิ์แรงกว่าสาร phenylbutenoid monomer (8)
- ฤทธิ์ต้ำนกำรสลำยกระดูกอ่อน
การศึกษาฤทธิ์ต้านการสลายกระดูกอ่อนที่ถูกเหนี่ยวนาโดยไซโตไคน์ (cytokines) ซึ่งเป็นสาเหตุของ
โรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) พบว่าสารสกัดเหง้าไพลด้วยเฮกเซนขนาด 150
มก./มล. สามารถยับยั้งการสลายกระดูกอ่อนจากฝ่าเท้าหมูที่ถูกเหนี่ยวนาโดยอินเตอร์ลิวคิน -1 บีตา (IL-1
induced cartilage degeneration) ได้ดีกว่าสารสกัดด้วยเอทานอล นอกจากนี้สาร terpinene-4-ol และ
สาร DMPBD ขนาด 1 และ 10 ไมโครโมลาร์ ตามลาดับ สามารถลดการสลายของกระดูกอ่อนได้ และสาร
DMPBD ยังสามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสลายเนื้อกระดูกอ่อนที่สาคัญคือเอนไซม์
แมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส (matrix metalloproteinase; MMPs) ได้ (9)

ข้อมูลงำนวิจัยทำงคลินิก
การทดลองนาครีมไพล (ไพลจีซาล) ที่มีส่วนผสมของน้ามันไพลร้อยละ 14 ไปใช้ในผู้ป่วยข้อเท้าแพลง
โดยให้ทาวันละสองครั้ง พบว่าสามารถลดการปวดบวมได้มากกว่ากลุ่มควบคุมเมื่อใช้ไปได้ 4 วัน และมีการกิน
ยาแก้ปวด (paracetamol) ในสองวันแรกน้อยกว่ากลุ่มควบคุมด้วย ผู้ป่วยที่ได้รับไพลจีซาลสามารถงอข้อเท้า
ได้มากกว่ากลุ่ มควบคุม แต่ความสามารถงอส่ ว นฝ่ าเท้าไม่แตกต่า งกัน (10) การศึกษาประสิ ทธิภ าพของ
ครีมไพลที่ประกอบด้วยน้ามันหอมระเหยจากเหง้าไพลขนาดร้อยละ 7 และ 14 และยาหลอกต่อการบรรเทา
อาการปวดกล้ามเนื้อหลังการออกกาลังกาย โดยให้อาสาสมัครอายุ 18 - 60 ปี กลุ่มละ 25 คน ทาครีมขนาด 2
กรัม ที่กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาเป็นเวลา 5 นาที ก่อนออกกาลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการยืดตัวขณะเกร็งสู้แรง
ต้านทาน (eccentric exercise) ทดสอบทุก ๆ 8 ชั่ว โมง เป็นเวลา 7 วัน พบว่ากลุ่ มที่ได้รับครีมไพล 14%
สามารถลดการระบมของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ดีกว่าครีมไพล 7% และยาหลอก
อย่างมีนัยสาคัญ (11)
ข้อควรระวัง (4)
- ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน
- ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด
อำกำรไม่พึงประสงค์
อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
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