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บทนํา
ปจจุบนั ประชากรไทยมีแนวโนมของอัตรา
การเกิดลดลง สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปญหาสุขภาพ
ตามนิยามขององคการอนามัยโลก ภาวะมีบุตรยาก
(infertility) หมายถึง โรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ
ทีค่ สู มรสไมมกี ารคุมกําเนิดมีเพศสัมพันธกนั อยางสมํา่ เสมอ
แตไมสามารถตัง้ ครรภไดโดยวิธธี รรมชาติเปนเวลาตัง้ แต
1 ปขึ้นไป(1) โดยประมาณ รอยละ50 มีสาเหตุมาจาก
ฝายชาย ซึ่งมีปจจัยหลายประการ เชน สิ่งแวดลอม
สุขภาพ ระบบฮอรโมน และความผิดปกติทางพันธุกรรม
แตประมาณ รอยละ 10-20 นัน้ ไมทราบสาเหตุทแี่ นชดั (2)
ปจจัยดังกลาวกอใหเกิดภาวะมีบตุ รยากขึน้ เชน นํา้ อสุจิ
มีจํานวนตัวอสุจินอยกวาเกณฑปกติคือ <40 ลานตัว
ตอมิลลิลิตร (oligozoospermia) ความสามารถ
ในการมีเพศสัมพันธ ความผิดปกติในการหลั่งนํ้าอสุจิ
และการแข็งตัวขององคชาตหรือการหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศ ซึง่ การหยอนสมรรถภาพทางเพศในเพศชายนัน้
เปนปญหาทางสุขภาพหนึ่งที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จากขอมูลความชุกของภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ
ในเพศชาย ในป พ.ศ. 2542 พบวา มีอัตราความชุก
รอยละ 37.5 โดยอายุทเี่ พิม่ ขึน้ และการมีโรคทีเ่ กีย่ วกับ

ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต และโรคหั ว ใจร ว มด ว ยนั้ น
เปนปจจัยหลักทีม่ ผี ลตอกลไกการแข็งตัวขององคชาต(3)
โดยปกติการแข็งตัวขององคชาต จะเกี่ยวของกับ
การทํางานของรางกาย 3 ระบบ ไดแก ระบบหลอดเลือด
ระบบประสาท และระบบฮอรโมน ซึง่ ทํางานผสานกัน
ปจจุบันมีการนํายาแผนปจจุบันมาใชเพื่อ
แกปญหาภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย
เชน ยา sildenaﬁl ทีม่ กี ลไกเพือ่ ชวยแกปญ หาการแข็งตัว
ขององคชาต โดย sildenaﬁl มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม
cGMP-specific phosphodiesterase (PDE5)
ทําใหคงระดับของปริมาณสาร cyclic guanosine
monophosphate (cGMP) ใหมีปริมาณมากพอที่จะ
ทําใหเกิดการคลายตัวของกลามเนือ้ เรียบและหลอดเลือด
ในองคชาต ทําใหกลามเนื้อคอรปส คารเวอรโนซัม
(corpus cavernosum) และคอรปส สปองจิโอซัม
(corpus spongiosum) มีเลือดเขามา และในขณะเดียวกัน
กลามเนื้ออิสคิโอคาเวอรโนซัส (ischiocavernosus)
และบัลโบสปอนไจโอซัส (bulbospongiosus) ไดกด
หลอดเลือดดําในกลามเนื้อคอรปส คารเวอรโนซัม
ไมใหไหลออก เปนผลใหองคชาตเกิดการขยายขนาด
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และแข็งตัว แตยา sildenaﬁl มีขอจํากัดที่สําคัญ คือ
อาการขางเคียงทีอ่ นั ตราย เชน ทําใหความดันโลหิตตํา่
และหัวใจเตนผิดจังหวะ ซึ่งอาจมีอันตรายตอชีวิตและ
สามารถเกิดอันตรกิริยาที่อันตรายกับยาหลายชนิด
นอกจากนี้ การออกฤทธิอ์ าจใหผลนอยในผูป ว ยทีม่ ปี ญ หา
เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและระบบประสาท เชน
ผูปวยโรคเบาหวาน และยานี้ไมมีผลเพิ่มความตองการ
ทางเพศ เพราะฉะนัน้ จึงไดมกี ารพยายามเสาะแสวงหา
ผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศในเพศชาย และมีอาการขางเคียง
หรืออันตรายทีน่ อ ยกวา ซึง่ ผลิตภัณฑจากเมล็ดหมามุย
เปนผลิตภัณฑหนึง่ ทีม่ กี ารกลาวอางถึงสรรพคุณในการ
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย แตยังขาดขอมูล
ทางวิทยาศาสตรที่นาเชื่อถือสนับสนุน
หมามุยและลักษณะทางพฤกษศาสตร
หมามุย เปนชือ่ ของพืชในสกุล Mucuna ทีอ่ ยู
ในวงศถั่ว (Fabaceae) วงศยอย Papilionoideae
ซึ่งในประเทศไทยพบทั้งหมด 15 ชนิด เชน หมามุย
(M. pruriens (L.) DC.) หมามุย (M. revoluta
Wilmot-Dear) หมามุยเหนือ (M. gracilipes Craib.)
หมามุยชาง (M. gigantea (Willd.) DC.) หมามุยใต
(M. oligoplax Niyomdham & Wilmot-Dear)
หมามุยลาย (M. stenoplax Wilmot-Dear) เปนตน
พืชในสกุลนี้มีการนํามาใชประโยชนหลายอยาง เชน
พวงโกเมน (M. warburgii Lauterb. & K.Schum.)
มีการปลูกเพือ่ เปนไมประดับ หมาเหยือง (M. bracteata
DC. ex Kurz.) มีการนํามาใชปลูกเพือ่ เพิม่ ธาตุไนโตรเจน
ในดินและคลุมดินในพื้นที่สวนยางพารา สะบาลิงหรือ
กวาวเครือดํา (M. macrocarpa Wall.) สวนของ
ลําตนหรือเถา นํามารับประทานเพื่อบํารุงกําลังและ
เปนสวนประกอบในตํารับยาดองเหลา และหมามุย
(M. pruriens) สวนของเมล็ดนํามารับประทานเพื่อ
ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย ในบทความนี้
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

ขอกลาวถึงเฉพาะหมามุยชนิด M. pruriens หมามุย
ชนิด M. pruriens ในประเทศไทยพบ 3 พันธุ (4-5) ไดแก
หมามุย M. pruriens var. pruriens หมามุยขนออน
M. pruriens var. utilis และ หมามุย สม M. pruriens
var. hirsuta
องคประกอบทางเคมีที่สําคัญในเมล็ดหมามุย
ในเมล็ดหมามุย มีองคประกอบทางเคมีหลายชนิด
ไดแก สารในกลุมอัลคาลอยด เชน prurienine,
prurieninine, prurienidine และ 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline alkaloids ลีโวโดปา (L-DOPA)
หรือ L-3,4-dihydroxy phenylalanine ซึ่งเปน
กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่สําคัญในการออกฤทธิ์ที่มีผลตอ
อาการของโรคพารกินสันและสมรรถภาพทางเพศ
นอกจากนี้ยังสามารถพบโปรตีน กรดไขมันอื่นๆ อีก
หลายชนิด
ฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศในเพศชายของเมล็ด
หมามุย
การศึกษาฤทธิเ์ กีย่ วกับสมรรถภาพทางเพศ
ในสัตวทดลอง
ในป 2009 Sureth S และคณะ(6) ไดทาํ การ
ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของหนู wistar albino rat
เพศผูที่ปกติ ไดรับการปอนสารสกัดเอทานอลของ
เมล็ดหมามุย พบวา หนูที่ไดรับสารสกัดที่ขนาด 200
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีการเพิม่ ขึน้ ของพฤติกรรมทางเพศ
โดยดูจากตัวชี้วัดตาง ๆ เชน การเพิ่มขึ้นของความถี่
ในการเขาผสมพันธุ (mounting frequency), ความถี่
ในการสอดใสอวัยวะเพศ (intromission frequency)
และระยะเวลาในการหลัง่ นํา้ อสุจิ (ejaculatory latency)
และการลดลงของระยะเวลาในการเขาผสมพันธุ
(mounting latency) ระยะเวลาในการสอดใสอวัยวะเพศ
(intromission latency) และระยะเวลาระหวาง
การหลัง่ และการเขาผสมครัง้ ตอไป (post-ejaculatory
interval) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ในป 2011 Muthu K และ Krishnamoorthy P(7)
ไดศึกษาถึงความสัมพันธของฤทธิ์ที่ทําใหรางกายแสดง
ลักษณะเพศชาย (androgenic activity) กับการไดรบั
สารสกัดเมทานอลของเมล็ดหมามุยในหนู wistar
albino rat เพศผู โดยแบงหนูเปน 2 กลุมคือ กลุมที่
ไดรบั สารสกัด 1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของนํา้ หนักตัว
และ 1,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของนํ้าหนักตัว
เปนเวลานาน 30 วัน พบวา หนูทง้ั สองกลุม มีระดับของ
ฮอรโมน testosterone ในเซรั่มและอัณฑะเพิ่มขึ้น
ระดับของคอเลสเตอรอลในอัณฑะ ระดับของเอนไซม
epididymal alkaline phosphatase และระดับของ
โปรตีนในอัณฑะและทอพักอสุจเิ พิม่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั มี
การเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักอัณฑะ แสดงใหเห็นวาสารสกัด
เมทานอลของเมล็ดหมามุย มีผลตอฤทธิท์ ที่ าํ ใหรา งกาย
แสดงลักษณะเพศชาย
ในป 2011 Suresh S และ Prakash S(9)
ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของสารสกัดเอทานอลของ
เมล็ดหมามุย ตอการเปลีย่ นแปลงโครงสรางของเนือ้ เยือ่
ในกลามเนือ้ คอรปส คาเวอรโนซัมในหนู wistar albino
rat เพศผูท ไี่ ดรบั การเหนีย่ วนําใหเกิดเบาหวานดวยสาร
strep-tozotocin โดยแบงกลุม หนูทดลองเปน 6 กลุม คือ
(1) กลุม ควบคุม (2) กลุม ทีเ่ ปนโรคเบาหวาน (3) กลุม ที่
เปนโรคเบาหวานและไดรบั สารสกัดจํานวน 200 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัมของนํา้ หนักตัว (4) กลุม ทีเ่ ปนโรคเบาหวาน
ที่ไดรับยา sildenaﬁl จํานวน 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ของนํา้ หนักตัว (5) กลุม ทีไ่ มไดเปนโรคเบาหวานทีไ่ ดรบั
สารสกัดจํานวน 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของนํา้ หนักตัว
(6) กลุม ทีไ่ มไดเปนโรคเบาหวานทีไ่ ดรบั ยา sildenaﬁl
จํ า นวน 5 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ กิ โ ลกรั ม ของนํ้ า หนั ก ตั ว
ผลการศึกษาพบวา หนูที่ไดรับการเหนี่ยวนําใหเกิด
โรคเบาหวาน มีระดับของภาวะเครียดออกซิเดชัน่ ทีส่ งู
และมีระดับของสารตานอนุมูลอิสระตํ่าในเนื้อเยื่อ
องคชาต นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดการทําลายของคอลลาเจน
และเกิดพังผืดในเนือ้ เยือ่ องคชาตเพิม่ ขึน้ และผลเหลานี้
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เกิดมากขึ้นในกลุมเปนโรคเบาหวานและไดรับยา
sildenaﬁl แตในกลุมที่เปนเบาหวานที่ไดรับสารสกัด
เมล็ดหมามุย พบวาเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นตํ่า
และไมมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อองคชาต ดังนั้น
จึงสรุปไดวาสารสกัดเมล็ดหมามุยสามารถปองกันหรือ
ชวยฟนฟูเนื้อเยื่อองคชาตจากภาวะเครียดออกซิเดชั่น
ในป 2012 คณะนักวิจัยเดียวกันยังไดศึกษา
พฤติกรรมทางเพศและคาชี้วัดตางๆ ของอสุจิ เชน
ความเขมขนของตัวอสุจิ (sperm count) ความมีชวี ติ
ของอสุจิ (viability) ความสามารถในการเคลื่อนที่ไป
ขางหนาของตัวอสุจิ (motility)(9) โดยแบงกลุม คลายกับ
การศึกษากอนหนา พบวาหนูทดลองกลุมที่ 2 ที่เปน
โรคเบาหวานมีพฤติกรรมทางเพศและคาชี้วัดตางๆ
ของอสุจลิ ดลง นอกจากนีย้ งั มีการลดลงของระดับฮอรโมน
follicular stimulating, luteinizing และ testosterone
ในขณะที่กลุมที่เปนเบาหวานและไดรับสารสกัดเมล็ด
หมามุยพบวาหนูมีพฤติกรรมทางเพศ ความตองการ
ทางเพศและคาชีว้ ดั ตางๆ ของอสุจดิ ขี นึ้ อยางมีนยั สําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ 2
ในป 2013 Suresh S และคณะ(10) ไดศกึ ษา
ผลของสารสกัดเอทานอลของเมล็ดหมามุยตอความ
ผิดปกติในการทํางานของไมโทคอนเดรียและความเสียหาย
ของดีเอ็นเอในทอพักอสุจิของหนู wistar albino rat
เพศผูที่ไดรับการเหนี่ยวนําใหเกิดเบาหวานดวยสาร
streptozotocin โดยแบงกลุมหนูทดลองคลาย
การทดลองกอนหนา พบวาหนูทดลองกลุมที่ 2
มีการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยา lipid peroxidation และ
การถูกทําลายของดีเอ็นเอ นอกจากนี้ยังมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของไมโทคอนเดรีย สวน
กลุม ทีเ่ ปนโรคเบาหวานทีไ่ ดรบั สารสกัดหมามุย มีระดับ
ของสารตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นและมีการลดลงของ
ปฏิกิริยา lipid peroxidation และการถูกทําลายของ
ดีเอ็นเอ และการทํางานของไมโทคอนเดรียที่ดีขึ้น
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การศึกษาฤทธิเ์ กีย่ วกับสมรรถภาพทางเพศ
ในทางคลินิก
Ahmad MK และคณะ (2008)(11) ไดศึกษา
ผลของเมล็ดหมามุย ตอตัวชีว้ ดั ตาง ๆ และคาทางชีวเคมี
ของนํา้ อสุจใิ นชายทีม่ ภี าวะมีบตุ รยาก โดยแบงผูเ ขารวม
การศึกษาเปน 2 กลุม คือ กลุมสุขภาพดีเปนกลุม
ควบคุม และกลุมที่มีภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ
กลุม ละ 60 คน เฉพาะกลุม ทีม่ ภี าวะหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศ จะไดรบั ประทานผงเมล็ดหมามุย ปริมาณ 5 กรัม
พรอมกับนม เปนเวลา 3 เดือน พบวา มีการยับยัง้ ปฏิกริ ยิ า
lipid peroxidation เพิ่มกระบวนการสรางอสุจิ
ความสามารถในการเคลือ่ นทีไ่ ปขางหนาของอสุจดิ ขี นึ้
ระดับของสารชีวเคมี เชน ไขมัน ไตรกลีเซอไรด
คอเลสเตอรอล ฟอสฟอลิปด วิตามินเอ ซี และอี
ในนํ้าอสุจิของชายที่มีภาวะมีบุตรยากดีขึ้น ซึ่งเปนสิ่ง
บงชีถ้ งึ คุณลักษณะทีด่ ขี องนํา้ อสุจทิ เี่ หมาะสมตอตัวอสุจิ
ในป 2009 Shukla KK และคณะ(12) ไดทาํ
การศึกษาผลของเมล็ดหมามุย ตอคุณภาพของอสุจแิ ละ
ระดับของฮอรโมนที่มีผลตอระบบสืบพันธุของเพศชาย
ในนํา้ อสุจแิ ละพลาสมาของชายทีม่ ภี าวะหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศผานการทํางานของแกน hypothalamuspituitary-gonadal axis โดยไดแบงกลุมผูเขารวม
การศึกษาเปน 2 กลุม คือ กลุมสุขภาพดี และกลุม
ที่มีภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ กลุมละ 75 คน
เฉพาะกลุมที่มีภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ จะได
รับประทานผงเมล็ดหมามุย ปริมาณ 5 กรัม พรอมกับนม
เปนเวลา 3 เดือน ซึ่งกอนรับประทานไดตรวจระดับ
ฮอรโมนในนํา้ อสุจแิ ละพลาสมาของชายทีม่ ภี าวะหยอน
สมรรถภาพทางเพศ พบวา ฮอรโมน testosterone
(T), luteinizing hormone (LH), adrenaline และ
nor-adrenaline ลดลง และมีระดับของฮอรโมน
follicle stimulating hormone (FSH) และ prolactin
(PRL) เพิ่มขึ้นมากกวากลุมชายสุขภาพดี ซึ่งเมื่อได
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รับประทานผงเมล็ดหมามุยพบวา ระดับฮอรโมน
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ความเขมขนและ
ความสามารถในการเคลือ่ นทีไ่ ปขางหนาของตัวอสุจดิ ขี นึ้
ในป 2011 Gupta A และคณะ(13) ไดศกึ ษาผล
ของเมล็ดหมามุยในกลุมอาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะ
หยอนสมรรถภาพทางเพศตอสารเมทาบอไลทในพลาสมา
ของนํา้ อสุจิ เชน lactate, alanine, choline, citrate,
glycerophosphocholine, glutamine, tyrosine,
histidine, phenylalanine และ uridine เปนตน และ
ฮอรโมนที่มีผลตอระบบสืบพันธุเพศชาย ดวย H NMR
spectroscopy พบวา กลุม อาสาสมัครเพศชายทีม่ ภี าวะ
หยอนสมรรถภาพทางเพศจํานวน 180 คน ทีร่ บั ประทาน
ผงเมล็ดหมามุย 5 กรัมพรอมกับนม เปนเวลา 3 เดือน
นั้น มีระดับฮอรโมนและสารเมทาบอไลทดีขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม
จากการศึกษาทางคลินิกขางตน พบวา
มีการตัง้ สมมุตฐิ านเกีย่ วกับฤทธิท์ มี่ ผี ลตอระบบสืบพันธุ
เพศชายของเมล็ดหมามุย สรุปไดดังนี้ สาร L-DOPA
เปนสารสําคัญในเมล็ดหมามุย ซึง่ เปนสารตัง้ ตนในการ
สังเคราะห dopamine ในสมอง จากนั้น dopamine
จะไปกระตุน สมองสวนไฮโปทาลามัสใหหลัง่ gonadotropin
releasing hormone ซึ่งไปกระตุนตอม anterior
pituitary ใหหลัง่ FSH และ LH ซึง่ LH จะจับกับตัวรับ
LH receptor ใน Leydig cell ทีอ่ ณ
ั ฑะ ทําใหระบบ
cyclic adenosine monophosphate (cAMP)
second messenger ทํางาน ซึง่ เมือ่ ระดับของ cAMP
เพิ่มขึ้นจะกระตุนการสรางสารในกลุมสเตอรอยด
รวมถึงฮอรโมน testosterone ใน Leydig cell ทําให
มีผลตอระบบสืบพันธุเพศชาย ความรูสึกทางเพศและ
สมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น(6)
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ฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นของเมล็ดหมามุย(14)
นอกจากฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศของ
เพศชายแลว มีการศึกษาความเปนไปไดในการใช
เมล็ดหมามุยเปนการรักษาทางเลือกในโรคพารกินสัน
เมล็ดหมามุยสามารถเติบโตไดในพื้นที่เขตรอนทั่วโลก
และเปนพืชตระกูลถั่วที่มีปริมาณ L-DOPA สูง มีการ
ศึกษาเมล็ดหมามุย 25 ตัวอยางในทวีปแอฟริกา
ละตินอเมริกาและเอเชีย โดยทําการตรวจสอบปริมาณ
สาร L-DOPA จากเมล็ดหมามุยในรูปแบบแหง อบ
และตม คามัธยฐาน L-DOPA ของเมล็ดหมามุย
ในรูปแบบแหง อบ คือ 5.29% 5.30% ตามลําดับ
และหลังการตมคามัธยฐาน L-DOPA ลดไป 70%
จากรูปแบบแหง เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
เมล็ดหมามุยและสูตรตํารับที่ใชรักษาโรคพารกินสัน
L-DOPA +Dopa-Decarboxylase Inhibitor เกีย่ วกับ
เภสัชจลนศาสตรของ L-DOPA พบวา ระดับ L-DOPA
ในเลือดของกลุมที่ไดรับสารสกัดจากเมล็ดหมามุย
ตํา่ กวาระดับ L-DOPA ในเลือดของกลุม ทีไ่ ดรบั L-DOPA+
Dopa-Decarboxylase Inhibitor 3.5 เทา
ความเปนพิษของเมล็ดหมามุย
มีการศึกษาพิษสารสกัดดวยเมทานอลของ
เมล็ดหมามุยในหนู albino mice และกระตาย
ทําการทดสอบโดยการฉีดเขาหลอดเลือดดํา ปริมาณ
1 มิลลิลิตร/20 กรัมของนํ้าหนักตัวของหนู albino
mice หลังการทดสอบ 72 ชัว่ โมง ไมพบความผิดปกติ
เกิดขึ้นกับหนูทดลองและมีการทดสอบกับกระตาย
โดยการฉีดสารสกัดเขาในผิวหนัง พบวาเกิดอาการ
บวมนํ้าเล็กนอย (slight edema)(15)
มีการรายงานการไดรับพิษของสาร L-DOPA
จากการรับประทานเมล็ดหมามุย (M. pruriens)
ในประเทศโมซัมบิก ซึง่ ทําใหเกิดอาการปวดหัวรุนแรง
หัวใจเตนเร็วผิดปกติ สับสน กระสับกระสาย เห็นภาพหลอน
นอกจากนีย้ งั มีรายงานการเกิดพิษหลังรับประทานเมล็ด
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ของหมามุยชาง (M. gigantea) จากการเขาใจผิด
ในมลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ได
รับประทานมีอาการปวดทองเฉียบพลัน คลืน่ ไส อาเจียน
มวนทอง เวียนศีรษะ และสับสน(16)
การรับประทานเมล็ดหมามุยนั้น ควรคํานึงถึง
อาการขางเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ ไดรบั สาร L-DOPA เชน
สับสน ปวดหัว คลืน่ ไส อาเจียน เบือ่ อาหาร ออนเพลีย
หรือไมมีแรง รวมถึงอาจทําใหมีปญหาการนอน เชน
นอนไมหลับ ฝนราย และควรระมัดระวังเมือ่ ใชรว มกับยา
ที่ใชรักษาอาการทางจิต ยาในกลุม anticholinergic
ยาลดความดันโลหิต และวิตามิน B6 นอกจากนี้ผูที่มี
โรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคเกีย่ วกับระบบทางเดิน
หายใจ โรคซึมเศราหรืออาการทางจิตอืน่ ๆ และโรคทาง
ระบบฮอรโมน ควรระมัดระวังในการรับประทาน
สถานภาพทางกฎหมายของผลิตภัณฑเมล็ดหมามุย
การควบคุมผลิตภัณฑจากเมล็ดหมามุย
ตามกฎหมายในประเทศไทยนัน้ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ยังไมมีการอนุญาตผลิตภัณฑ
จากเมล็ดหมามุย ในรูปแบบยา แตมกี ารอนุญาตตํารับยา
แผนโบราณ
ตัวยาเดี่ยวและตํารับยาแผนโบราณตัวยาผสมรวมกับ
ตัวยาอื่น ๆ สําหรับใชบํารุงรางกาย การขึ้นทะเบียน
เปนยาแผนโบราณไดจะขึน้ อยูก บั การประเมินสูตรตํารับ
วิธีการผลิต ประกอบกันดวย และการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑจากเมล็ดหมามุย เดีย่ วนัน้ จะตองมีการประเมิน
ขอมูลที่นาเชื่อถือในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑกอน เพื่อความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคในการนําไปใช
นอกจากนีห้ มามุย ยังปรากฏในรายชือ่ ของพืช
ทีห่ า มใชในผลิตภัณฑเสริมอาหารตาม ASEAN Guidung
Principles for Inlusion in to or Exclusion from
the Negative List of Substances for Health
Spplements และ European Food Safety Authority
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สรุปและข้อเสนอแนะ
แมวาจะมีการศึกษาประโยชนของหมามุย
ในฤทธิ์ดานตาง ๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวนั้น ควรที่จะ
คํานึงถึงอันตรายและความเสี่ยงจากอาการขางเคียง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยเฉพาะผูท มี่ โี รคประจําตัว เพราะฉะนัน้
ในการใชผลิตภัณฑจากเมล็ดหมามุยควรปรึกษาแพทย
หรือเภสัชกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ เพือ่ ความปลอดภัย
ของผูใชเอง
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