แคปซูล

สารสกัดขมิน
้ ชัน
ดร.ชฎา พิศาลพงศ์

ขมิน้ ชันหรือชือ่ วิทยาศาสตร์วา่ Curcuma longa Linn. เป็น
สมุนไพรที่ปลูกขึ้นทั่วไปในประเทศไทย เหง้าขมิ้นชัน (Turmeric)
ใช้ประโยชน์ได้ทง้ั เป็นอาหาร เครือ่ งสำอาง และยารักษาโรค ขมิน้ ชัน
เป็นส่วนผสมสำคัญของผงกระหรีท่ ใ่ี ช้ทำแกงกระหรี่ ข้าวหมกไก่ และ
ใช้แต่งสีอาหาร เช่น มัสตาร์ด เนย มาร์การีน ส่วนเครือ่ งสำอางนิยม
ใส่ขมิ้นชันลงในสบู่และครีมบำรุงผิว สำหรับการใช้ประโยชน์ด้านยา
ทีเ่ รารูจ้ กั กันดีคอื แคปซูลขมิน้ ชันใช้รกั ษาอาการแน่นจุกเสียด โดยใน
แคปซูลดังกล่าวจะบรรจุผงขมิน้ ชันแห้ง 250 ม.ก. ซึง่ มีสารสำคัญได้แก่
น้ ำ มั น หอมระเหยไม่ น ้ อ ยกว่ า 6% และสารที ่ ม ี ส ี เ หลื อ งส้ ม คื อ
เคอร์คมู นิ อยด์ (Curcuminoids) ไม่นอ้ ยกว่า 5% (หรือ 12.5 ม.ก.
แคปซูล)ใช้รบั ประทานครัง้ ละ 2-4 แคปซูล วันละ 4 เวลา

มีการศึกษาวิจยั ในต่างประเทศ พบว่าสารเคอร์คมู นิ อยด์ ในขมิน้ ชัน
มีฤทธิท์ เ่ี ป็นประโยชน์ตา่ งๆ มากมาย เช่นฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ ฤทธิล์ ด
การอักเสบ ฤทธิล์ ดคอเลสเตอรอลในเลือด ฤทธิป์ อ้ งกันตับจากสารพิษ
และฤทธิ์ป้องกันการเกิดมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งจะต้องรับประทาน
เคอร์คูมินอยด์ในปริมาณมากเพื่อที่จะได้รับผลดังกล่าว ดังนั้นถ้า
ต้องรับประทานแคปซูลขมิน้ ชันทีไ่ ม่ได้สกัดจะต้องรับประทานจำนวน
หลายสิบแคปซูลต่อวัน สถาบันวิจยั และพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
จึงได้พฒ
ั นาวิธกี ารสกัดเคอร์คมู นิ อยด์ จากขมิน้ ชัน ผลิตเป็นแคปซูล
โดยควบคุมให้แต่ละแคปซูลมีสารเคอร์คูมินอยด์ 250 ม.ก.ซึ่งจะทำ
ให้ลดจำนวนแคปซูล ในการรับประทานผูป้ ว่ ยได้รบั เคอร์คมู นิ อยด์
ในปริมาณที่สม่ำเสมอและลดกลิ่นของขมิ้นชันเนื่องจากได้สกัด
เอาน้ำมันหอมระเหยออกไปสารสกัดขมิ้นชันขององค์การเภสัชกรรม
ได้ผา่ นการทดสอบว่ามีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระและยังได้ผา่ นการทดสอบ
ความปลอดภัยในสัตว์ทดลองจากสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยา
ศาสตร์การแพทย์ 1
สำหรับการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เริ่มจาก
ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล และคณะจาก
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ร ิ ร าชพยาบาลได้ ท ดลองให้ ผ ู ้ ป ่ ว ยเบต้ า
ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี รับประทานแคปซูลสารสกัดขมิน้ ชัน วันละ
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2 แคปซูล ติดต่อกัน นาน 3 เดือน พบว่าช่วยลดภาวะทีม่ อี นุมลู อิสระ
สูง (oxidative stress) ลงได้ 2 การทดลองต่อมาโดย นพ.อิศรางค์
นุชประยูร และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบว่าเมื่อให้แคปซูลสารสกัดขมิ้นชันวันละ 2 แคปซูลแก่ผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียเด็กชนิดเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี พบว่าผู้ป่วย 5
คนในจำนวนทัง้ หมด 8 คน มีอายุของเม็ดเลือดแดงนานขึน้ 3 ซึง่ ใน
การทดลองทัง้ สองไม่พบอาการข้างเคียงใดๆทีเ่ กิดจากแคปซูลสารสกัดขมิน้ ชัน
นอกจากนีผ้ ลการศึกษาในหลอดทดลองของ ดร.สมเดช ศรีชยั รัตนกุล
และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงให้
เห็นว่าเคอร์คูมินอยด์สามารถลดระดับของเหล็กรูปที่ไม่ได้จับกับ
ทรานสิเฟอร์รนิ (non-transferrin bound iron, NTBI) ในพลาสม่า
ของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมีย และยังเสริมฤทธิ์
ของยาขับเหล็กในการลดเหล็กรูป NTBI ได้อกี ด้วย 4 ขณะนีย้ งั มีการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิกเรื่องการใช้แคปซูลสารสกัดขมิ้นชันในผู้ป่วย
ธาลัสซีเมีย ในหลายโรงพยาบาล
องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตแคปซูลสารสกัดขมิ้นชันและตั้งชื่อว่า
แอนติออกซ์ (AntiOx) มีจำหน่ายที่ร้านค้าขององค์การเภสัชกรรม
ทุกสาขา ทัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยธาลัสซีเมียเมือ่ แสดงบัตรผูป้ ว่ ยหรือบัตร VIP Card
สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมียขององค์การเภสัชกรรม จะสามารถซื้อได้
ในราคาพิเศษ ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่
โทร 02-2038847
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