ว่านชักมดลูก...สมุนไพรวัยทอง
กนกพร อะทะวงษา
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หากพู ด ถึ ง สมุ น ไพรส าหรั บ สตรี แ ล้ ว “ว่ า นชั ก มดลู ก ” คงเป็ น ตั ว เลื อ กต้ น ๆ ที่ ห ลายคนนึ ก ถึ ง
เพราะนอกจากจะมีประวัติการใช้อย่างยาวนานตามภูมิปัญญามาจากแผนโบราณแล้ว ชื่อของพืชชนิดนี้ก็ยัง
เป็ น ที่ ดึ ง ดู ด ใจให้ ใ ช้ กั บ สตรี อี ก ด้ ว ย มี ก ารศึ ก ษาส ารวจว่ า นชั ก มดลู ก ที่ ข ายในท้ อ งตลาดทั่ ว ประเทศไทย
พบว่าว่านชักมดลูกที่ขายนั้นประกอบด้วยพืช อย่างน้อย 3 ชนิด คือ ว่านชักมดลูกตัวเมีย หรือ Curcuma
comosa Roxb. และว่ า นชั ก มดลู ก ตั ว ผู้ จ านวน 2 ชนิ ด คื อ C. elata Roxb. และ C. latifolia Rosc.
แต่มีเฉพาะว่านชักมดลูกตัวเมียเท่านั้นที่ให้ฤทธิ์เกี่ยวข้องกับสตรี (1)
ว่ า นชั ก มดลู ก จั ด อยู่ ใ นวงศ์ ขิ ง หรื อ วงศ์ ZINGIBERACEAE เป็ น พื ช ล้ ม ลุ ก มี ล าต้ น อยู่ ใ ต้ ดิ น (เหง้ า )
ว่านชักมดลูกตัวเมีย หรือ C. comosa Roxb. มีเหง้ารูปไข่ ภายในสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีกลิ่นคล้ายมะม่วงมัน
ส่วนเหนือดินสูงประมาณ 60 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ เรียงเป็นกระจุกใกล้ราก รูปขอบขนานแกมวงรี สีเขียว
ผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน เส้นกลางใบสีเขียวก้านช่อดอกสั้น (2-5 ซม.) ช่อดอกยาวประมาณ 20 ซม. ใบประดับ
ส่วนล่างรูปไข่ สีขาว มีแต้มสีเขียวชมพูบริเวณกลางและปลาย ใบประดับส่วนยอดแหลม สีชมพู เกสรเพศผู้เป็น
หมัน และเปลี่ยนรูปไปคล้ายกลีบดอก (staminode) และกลีบปากมีสีขาว มีแถบสีเหลืองบริเวณเส้นกลางแผ่น
กลีบปาก อับเรณูมีเดือยเป็นแผ่นสามเหลี่ยมปลายแหลม ชี้ลง ส่วนว่านชักมดลูกตัวผู้ (C. elata Roxb. และ
C. latifolia Rosc.) จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในส่วนของเหง้า คือ ลักษณะหัวกลม แป้น และมีแขนง
ย่อยจานวนมาก และยาวกว่า กลิ่นฉุน ท้องใบมีขน เส้นกลางใบสีเขียวสาหรับ C. elata และสีแดงสาหรับ
C. latifolia ก้านช่อดอกยาวประมาณ 10-30 ซม. ใบประดับด้านบนขนาดใหญ่กว่าใบประดับล่างชัด เจน
สีชมพูอมม่วง หรือชมพูเข้มทั้งกลีบ ใบประดับตอนล่างสีเขียวอ่อน แต้มชมพูตอนปลายกลีบ กลีบปากมีแถบ
สีเหลืองรูปตัว V มีเส้นสีแดง และมีขนด้านข้างของแถบ (1-3)
ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างว่านชักมดลูกตัวเมีย และว่านชักมดลูกตัวผู้ (1-3)
ลักษณะภายนอก
ลาต้นใต้ดิน

ใบ

C. comosa Roxb.
- หัวกลมแป้น รูปรีหรือรูปไข่
- แง่งสั้นและโค้งขึ้ นแนบกับ เหง้า
หลัก
- เนื้ อ ด้ า นละเอี ย ด สี ข าวนวล
วงด้านในมีสีชมพูเรื่อๆ
- กลิ่นอ่อนๆ คล้ายมะม่วงมัน

C. elata Roxb.
- หัวหลักรูปรี หรือรูปกลม
- แง่งยาวและทามุมเกือ บตั้งฉาก
กับเหง้าหลัก
- เนื้อด้านเห็นเส้นใยชัดเจน สีขาว
หรื อ เหลื อ งนวล วงด้ า นในออก
สีเขียวแกมเทา
- กลิ่นหอมซ่าๆ
ใบสีเขียว เรียบ ไม่มีขน เส้นกลาง ใบสี เ ขี ย ว ท้ อ งใบมี ข น สั้ น นุ่ ม
ใบสีเขียว หรืออาจมีสีม่วงแดง และ เส้นกลางใบเขียว
มักจางลงในภายหลัง

C. latifolia Rosc.
- หัวหลักรูปรี หรือรูปกลม
- แง่งยาวและทามุมเกือ บตั้งฉาก
กับเหง้าหลัก โค้งเล็กน้อย
- เนื้อด้านเห็นเส้นใยชัดเจน สีขาว
หรื อ เหลื อ งนวล วงด้ า นในออก
สีเขียวแกมเทา
- กลิ่นหอมซ่าๆ
ใบ สี เ ขี ย ว ท้ อ ง ใบ มี ข นสั้ น นุ่ ม
เส้นกลางใบสีแดง
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ลักษณะภายนอก
ก้านช่อดอก
ใบประดับตอนบนช่อดอก

C. comosa Roxb.
ยาว 2-5 ซม.
- ขนาดใกล้เคียงกับใบประดับล่าง
- สีขาว มีแถบสีชมพูตอนกลางใบ
ประดับ หรือมีใบประดับสีขาวหรือ
สีชมพูเข้มทั้งหมด
ใบประดับตอนล่างช่อดอก สีขาว มีแต้มสีชมพูอ่อนถึงชมพูเข้ม
ตอนปลายกลีบ
เ ก ส ร เ พ ศ ผู้ เ ป็ น ห มั น รู ป กึ่ ง สี่ เ ห ลี่ ย ม ใ บ ห อ ก ก ลั บ
ด้ า นข้ า งมี ลั ก ษณะคล้ า ย แนวกลางกลีบขรุขระ
กลีบดอก
เกสรเพศผู้ เ ป็ น หมั น ที่ มี กลางกลีบมีแถบรูปตัว V สีเหลือง
ลักษณะคล้ายกลีบปาก

C. elata Roxb.
ยาว 10-25 ซม.
- ขนาดใหญ่ ก ว่ า ใบประดั บ ล่ า ง
ชัดเจน
- สี ช มพู อ มม่ ว ง หรื อ ชมพู เ ข้ ม
ทั้งกลีบ
สีเขียวอ่อน ปลายแต้มสีม่วงแดง

C. latifolia Rosc.
ยาวได้ถึง 30 ซม.
- ขนาดใหญ่ ก ว่ า ใบประดั บ ล่ า ง
ชัดเจน
-สี ช มพู อ มม่ ว ง หรื อ ชมพู เ ข้ ม
ทั้งกลีบ
สีเขียวอ่อน ปลายแต้มสีม่วงแดง

รูปรี

รูปไข่กลับถึงรูปรี

กลางกลีบมีแถบรูปตัว V สีเหลือง กลางกลีบมีแถบรูปตัว V สีเหลือง
ขอบสีม่วงแดง
ขอบสีม่วงแดง

ภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปของว่านชักมดลูก (ภาพโดย ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์)
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ภาพที่ 2 ลักษณะเหง้าหรือหัวใต้ดินของว่านชักมดลูก
จะเห็นได้ว่าหากเทียบลักษณะทางพฤกษศาสตร์แล้วว่านชักมดลูกทั้ง 3 ชนิดมีความแตกต่างกัน เพียง
เล็กน้อย แต่หากพิจารณาถึงองค์ประกอบทางเคมีภายในว่านชักมดลูกจะพบว่าความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คือ
ว่านชักมดลูกตัวเมีย (C. comosa) พบสารไฟโตเอสโตรเจน กลุ่มไดแอริลเฮปทานอยด์ (diarylheptanoids)
ประมาณ 15 ชนิด เช่น (3S)-1,7-diphenyl-(6E)-6-hepten-3-ol, 7-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-(1E)1-hepten-3-ol, (3S)-7-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-phenyl-(1E)-1-hepten-3-ol, (3R)-1,7-diphenyl(4E,6E)-4,6-heptadien-3-ol, 1,7-diphenyl-6-hepten-3-one, 1-(4-hydroxyphenyl)-7-phenyl-6hepten-3-one, 1-(4-hydroxyphenyl)-7-phenyl-4,6-heptadien-3-one นอกจากนี้ ยั ง พบสารกลุ่ ม
เคอร์ คู มิ น อยด์ (curcuminoids) เช่ น curcumin, desmethoxycurcumin, bisdesmethoxycurcumin
และสารกลุ่มอะซีโตฟีโนน (acetophenones) เช่น phloracetophenone, 4,6-dihydroxy-2-O-(beta-Dglucopyranosyl) acetophenone (4-6)
ส่ ว น ว่ า น ชั ก ม ด ลู ก ตั ว ผู้ นั้ น พ บ ส า ร ก ลุ่ ม sesquiterpenes เ ช่ น germacrone, curzerenon,
isofuranodienone, furanodienone, curdione, neocurdione, zederone, curcumenone,
13-hydroxygermacrone, zedoarondiol (7) นอกจากองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันแล้ว ว่านชักมดลูก
ตัวผู้ทั้งชนิด C. elata และ C. latifolia ต่างเป็นพิษต่อตับ เมื่อฉีดสาร zederone ที่แยกได้จาก C. elata
ขนาด 50-300 มก./กก. น้าหนักตัว ให้แก่หนูเม้าส์เพศผู้เพียงครั้งเดียว พบว่าที่ขนาด 200 มก./กก. น้าหนักตัว
ขึ้น ไป ก่อให้ เกิดความเป็ น พิ ษ ต่ อตั บ เพิ่มระดับเอนไซม์ alanine transaminase กระตุ้นการทางานของ
CYP2A10 และ CYP3A11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมตาบอลิ ซึมในตับให้เพิ่มสูงขึ้น ชักนาให้เกิดการอักเสบใน
เซลล์ตับ ร่วมกับการก่อให้เกิดความเครียดออกซิเดชันในตับ เป็นเหตุให้เซลล์ตับถูกทาลายและเกิดการตายของ
เนื้อตับในที่สุด (8-11) อีกทั้งยังไม่พบรายงานฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของว่านชักมดลูกตัวผู้ ดังนั้นการ
นาว่านชักมดลูกไปใช้สาหรับสตรีวัยทองจึงควรเลือกใช้เฉพาะว่านชักมดลูกตัวเมียเท่านั้น
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ดังที่กล่าวไปในขั้นต้นว่าในว่านชักมดลูกตัวเมียจะพบสารกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน และสารไฟโตเอสโตรเจน
นี่เองที่ทาให้ว่านชักมดลูกถูกนามาใช้เป็นสมุนไพรสาหรับสตรี ตามตารายาไทยใช้รากหรือหัวใต้ดินของว่าน
ชักมดลูก แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้มดลูกพิการ ทาให้ประจาเดือนมาตามปกติ ทาให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ช่วยย่อย
อาหาร แก้ริดสีดวงทวาร แก้เจ็บปวดเนื่องจากกระษัยกล่อนลงฝัก (12-13) มีการศึกษาวิจัยพบว่าว่านชักมดลูก
สามารถออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน แต่ความแรงต่ากว่าเอสโตรเจนประมาณ 100 เท่า (14) สารสกัด
จากว่านชักมดลูกช่วยเพิ่มน้าหนักและปริมาณไกลโคเจนสะสมของมดลูก กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์
เยื่อบุมดลูกชั้นต่างๆ ทาให้เกิดการแบ่งตัว เยื่อบุมีความหนามากยิ่งขึ้น มดลูกขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลกระตุ้น
การเจริญเติบโตของเยื่อบุช่องคลอด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดจากฤทธิ์ของฮอร์โมน
เอสโตรเจน (15-18) ในขณะเดียวกันก็มีรายงานระบุว่าว่านชักมดลูกอาจก่อให้เกิดการเป็นหมันในหนูแรท
เพศผู้ จึงควรระมัดระวังการใช้ในเพศชาย เพราะอาจทาให้เป็นหมัน อีกทั้งห้ามใช้ในวัยเด็กหรือวัยรุ่น เพราะ
อาจทาให้อวัยวะสืบพันธุ์พัฒนาได้ไม่เต็มที่ (19-21) นอกจากนี้ว่านชักมดลูกสามารถป้องกันการสูญเสียมวล
กระดูก และกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูก เสริมความหนาแน่นของเซลล์กระดูก จึงมีแนวโน้มที่ดีที่จะใช้ป้องกัน
การเกิดภาวะกระดูกพรุนในขั้นแรกเมื่อเริ่มเข้าสู่ภาวะวัยทองได้ (22-24) และช่วยป้องกันความผิดปกติของ
หลอดเลือดจากภาวะขาดฮอร์โมน ทาให้การทางานของหลอดเลือดให้เป็นปกติ ช่วยลดความเสี่ยงการเป็น
โรคหัวใจและหลอดเลือด (25-27) รวมถึงช่วยปกป้องเซลล์ประสาท ชะลอการจดจาถดถอยอันเนื่องมาจากการ
ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน (28-32) รวมถึงลดไขมันในเลือด (33-34) และป้องกันการเกิดโรคอ้วนลงพุง (35-36)
อย่างไรก็ตามฤทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นเพียงงานวิจัยในสัตว์ทดลอง ยังไม่พบรายงานทางคลินิกถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในมนุษย์ รวมถึงขนาดและวิธีการที่เหมาะสมในการใช้รักษาภาวะสตรีวัยทอง
จึงควรเลือกใช้ด้วยความระมัดระวัง และควรเลือกการใช้ว่านชักมดลูกให้ถูกต้น เนื่องจากว่านชักมดลูกตัวผู้
ทั้งสองชนิดไม่พบรายงานฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนและก่อให้เกิดพิษต่อตับ และที่สาคัญที่สุดการใช้
สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการโรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในร่างกาย ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ว่านชักมดลูกมีข้อห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร หรือเด็กเล็ก และไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน หรือรับประทานเกินขนาดที่ระบุไว้ เพราะอาจทาให้เกิดอาการปวดท้อง ผู้ป่วยที่มีปัญหาท่อน้าดี
อุดตันไม่ควรใช้ เนื่องจากว่านชักมดลูกมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งน้าดี และอาจทาให้เกิดอาการเสียดท้องในผู้ป่วยที่
เป็นนิ่วในถุงน้าดีได้ (37)
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