บทความวิชาการเพือ่ การศึกษาต่อเนื่ องทางเภสัชศาสตร์

ขิง : ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ
ภก.อภิรกั ษ์ ศักดิเ์ พ็ชร, ภญ.ดวงเพ็ญ ปั ทมดิลก
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผอู้ ่านมีความรูเ้ กีย่ วกับสมุนไพรขิงในด้านประโยชน์ทางยาและการควบคุมคุณภาพ
2. เพือ่ ให้ผอู้ ่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรขิง
บทนํา
ขิง เป็ นสมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพในการนํามาใช้ประโยชน์ทางยา ซึง่ ถูกบรรจุในบัญชียาหลัก
แห่งชาติทงั ้ การใช้ในรูปสมุนไพรเดีย่ วและยาตํารับ การควบคุมคุณภาพ (quality) เป็ นสิง่ สําคัญทีส่ ุดทีจ่ ะ
ประกันถึงประสิทธิผล (efficacy) และความปลอดภัย (safety) ของสมุนไพร ดังนัน้ หากสมุนไพรขิงไม่มี
คุณภาพก็ไม่อาจจะยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรชนิดนี้ได้ บทความนี้บรรยาย
เกีย่ วกับ ชื่อ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สารออกฤทธิ ์ การใช้ประโยชน์ทางยา และข้อกําหนดคุณภาพของ
ขิงในตําราอ้างอิงต่างๆ รวมทัง้ วิธวี เิ คราะห์ทม่ี าการพัฒนาขึน้ ใหม่
ขิ ง มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า Zingiber officinale Roscoe วงศ์ Zingiberaceae ชื่อสามัญ Ginger ชื่อ
ท้องถิน่ ได้แก่ ขิงแกลง ขิงแดง (จันทบุร)ี ขิงเผือก (เชียงใหม่) สะเอ (กะเหรีย่ ง-แม่ฮ่องสอน)1 ลักษณะ
ทางพฤษศาสตร์เป็ นไม้ลม้ ลุก สูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ลําต้นอยู่ใต้ดนิ เรียกว่า เหง้า ลําต้นแท้มี
ลักษณะเป็ นข้อๆ เนื้อในสีขาวหรือเหลืองอ่อน ลําต้นเทียมขนาดเท่าแท่งดินสอมีกาบหรือโคนใบหุ้ม ใบ
เป็ บใบเดีย่ วออกสลับ ก้านใบยาวห่อหุม้ ลําต้น ใบรูปหอกฐานใบเรียวแหลม ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร
ดอกออกเป็ นช่อ ก้านช่อดอกยาว 20 เซนติเมตร ทุกดอกจะมีกาบสีเขียวปนแดงและบานให้เห็นดอกใน
ภายหลัง ผลมี 3 พู ภายในมีเมล็ดสีดํามีหลายเมล็ด เหง้าเมื่อแก่จะมีรสเผ็ดร้อน เนื้อเหง้ามีสเี นื้ออม
เหลือง2
ส่วนที่นํามาใช้ประโยชน์ ทางยา คือ เหง้าที่อยู่ใต้ดนิ สารสําคัญที่พบในเหง้าขิง ประกอบด้วย
นํ้ ามันหอมระเหยและสารที่ให้รสเผ็ดร้อน นํ้ ามันหอมระเหยมีองค์ประกอบทางเคมีหลักเป็ นสารกลุ่ม
sesquiterpene hydrocarbons เช่น (-) zingiberine, (+)-ar-curcumene, (-)-β-sesquiphellandrene, βbisabolene, camphene, phellandrene, zingiberol borneol, linalool เป็ นต้น ส่วนสารที่ให้รสเผ็ดร้อน
เ ป็ น ส า ร ใ น ก ลุ่ ม phenylalkanones ซึ่ ง ช นิ ด ห ลั ก ๆ คื อ gingerols แ ล ะ shogaols ส า ร ก ลุ่ ม
diarylheptanoids เช่น gingerdione, gingerenones A-C, isogingerenone B3
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6-gingerol

6-shogaol

8-gingerol

10-gingerol
รูปที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของ gingerols และ shogaols
ตามบัญ ชียาหลัก แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2562 ยาขิง จัด อยู่ใ นกลุ่ ม ยาขับลม บรรเทาอาการท้อ งอืด
ท้องเฟ้ อ กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งตัวยาสําคัญในยาขิง คือ ผงเหง้าขิงที่มนี ้ํ ามันหอม
ระเหยไม่น้อยว่า 2.0% โดยปริมาตรต่อนํ้ าหนัก ขนาดและวิธใี ช้ สําหรับบรรเทาอาการท้องอืด ขับลม
แน่น จุกเสียด รับประทานวันละ 2-4 กรัม สําหรับป้ องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการเมา
รถเมาเรือ รับประทานวันละ 1-2 กรัม ก่อนออกเดินทาง 30-60 นาที หรือเมื่อมีอาการ สําหรับป้ องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด รับประทานครัง้ ละ 1 กรัม ก่อนการผ่าตัด 1 ชัวโมง
่
มีขอ้ ควรระวังใน
การใช้ยาขิง ในกรณีใช้ร่วมกับ anticoagulants และ antiplatelets ควรระวังการใช้ในผูป้ ่ วยโรคนิ่วถุงนํ้าดี
ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ และไม่แนะนําให้รบั ประทานในเด็กอายุต่ํากว่า 6 ขวบ นอกจากนี้ ขิง
ยังเป็ นส่วนผสมในยาตํารับอีกหลายตํารับ เช่น ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทจักร์ ยาธาตุบรรจบ ยาเบญจ
กูล ยาประสะกานพลู ยาประสะไพล ยามันทธาตุ ยาวิสมั พยาใหญ่ ยาธรณีสนั ฑะฆาต ยาปลูกไฟธาตุ ยา
ไฟห้ากอง เป็ นต้น4
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การควบคุ ม คุ ณ ภาพของขิ ง มี เ กณฑ์ ม าตรฐานในหลายเภสั ช ตํ า รั บ เช่ น United State
Pharmacopoeia Dietary Supplement Compendium (USP DSC) กําหนดปริมาณรวมของ gingerols
และ gingerdiones รวมกันไม่น้อยกว่า 0.8% โดยนํ้าหนัก ปริมาณ shogaols ไม่เกิน 0.2% โดยนํ้าหนัก
และปริมาณนํ้ ามันหอมระเหย ไม่น้อยกว่า 1.8% โดยปริมาตรต่อนํ้ าหนัก5 เภสัชตํารับของประเทศจีน
ออสเตรเลีย และข้อกําหนดขององค์การอนามัยโลก กําหนดปริมาณนํ้ ามันหอมระเหย ไม่น้อยกว่า 0.8,
1.5 และ 2.0% โดยปริมาตรต่อนํ้าหนัก ตามลําดับ ส่วนเภสัชตํารับของประเทศอินเดีย ญีป่ ่ นุ และอังกฤษ
มีการควบคุมปริมาณเถ้า และปริมาณสารสกัดด้วยตัวทําละลาย ไม่มกี ารควบคุมปริมาณสารสําคัญ 3
ข้อกําหนดคุณภาพของสมุนไพรขิง ตามตํารามาตรฐานยาสมุนไพร ฉบับปี พ.ศ. 2562 (Thai
Herbal Pharmacopoeia 2019; THP 2019) กําหนดปริมาณความชื้น ไม่เกิน 11.0% โดยปริมาตรต่อ
นํ้ าหนัก ปริมาณสิ่ง แปลกปลอม ปริมาณเถ้าที่ไ ม่ ล ายในกรด และปริมาณเถ้ารวม ไม่ เ กิน 2.0, 1.0,
10.0% โดยนํ้ าหนัก ตามลําดับ ปริมาณเถ้าที่ละลายในนํ้ า ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล 95% และ
ปริมาณสารสกัดด้วยนํ้ า ไม่น้อยกว่า 3.0, 5.0 และ 13.0% โดยนํ้ าหนัก ตามลําดับ ปริมาณนํ้ ามันหอม
ระเหย ไม่น้อยกว่า 0.8% โดยปริมาตรต่อนํ้าหนัก ส่วนการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีดว้ ยวิธี Thin Layer
Chromatography (TLC) ทํ า โดยสกั ด ขิ ง ด้ ว ย methanol วัฏ ภาคคงที่ ค ือ silica gel GF254 วัฎ ภาค
เคลื่อ นที่ค ือ hexane-ether (2:3) และเทีย บกับ สารมาตรฐาน resorcinol และ citral ทํา การตรวจวัด
ภายใต้ แ สง UV ที่ค วามยาวคลื่น 254 และ 365 นาโนเมตร และ vanillin-sulfuric acid TS26 แต่ ใ น
ข้อกําหนดคุณภาพของสมุนไพรขิงตามตําราฯ ฉบับนี้ไม่พบข้อกําหนดปริมาณสารสําคัญกลุ่มสารเผ็ด
ร้อน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจยั สมุนไพร ศึกษาวิธกี ารควบคุมคุณภาพสมุนไพรขิง
ด้ว ยวิธี Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) โดยมุ่ ง เน้ นติด ตามสารที่ให้รสเผ็ดร้อน
คือ gingerols และ shogaols ดังนัน้ จึงได้พ ฒ
ั นาวิธีทงั ้ วิธีวเิ คราะห์เ ชิง คุณ ภาพ (qualitative analysis)
และวิธวี เิ คราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ของสมุนไพรขิง ดังนี้
การวิ เคราะห์เชิ งคุณภาพของขิ ง การเตรียมตัวอย่างขิงทําโดยการหมักสมุนไพรขิงซึ่งทําให้
แห้ง และบดเป็ นผงละเอียด 300 มิล ลิก รัม ใน methanol 20.0 มิล ลิลิต ร เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
ตัง้ ไว้
อุณหภูมหิ อ้ ง ดูดสารละลายใสส่วนบนมากรองผ่าน nylon filter ปริมาตรวิเคราะห์ 3 ไมโครลิตร ระบบ
chromatograph ประกอบด้วย AcquityTM BEH C18 column 1.7 ไมโครเมตร, 2.1×50 มิลลิเมตร วัฏ
ภาคเคลื่อนที่ คือ 45-65% acetonitrile ทํา gradient elution ด้วย flow rate 0.6 มิลลิลติ ร/นาที อุณหภูมิ
ของตัวอย่างและอุณหภูมคิ อลัมน์ เท่ากับ 35 และ 40 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ตรวจวัดสารด้วย UV ที่
ความยาวคลื่น 226 นาโนเมตร จะตรวจพบสาร 6-gingerol, 8-gingerol, 10-gingerol, 6-shogaol, 8shogaol และ 10-shogaol ที่ retention time ดัง นี้ 1.71, 2.39, 2.77, 2.45, 2.91 และ 3.65 นาที
ตามลําดับ7-8
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รูปที่ 1 UPLC chromatogram ของ gingerols และ shogaols
การวิ เคราะห์ปริ มาณสาร 6-gingerol ในขิ ง สามารถใช้ระบบ chromatography เดียวกันกับ
การวิเ คราะห์ เ ชิง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง เมื่อ ทดสอบความใช้ ไ ด้ ข องวิธีว ิเ คราะห์ (method validation) พบว่ า
standard curve ของ 6-gingerol มีค วามเป็ น เส้น ตรง (linearity) ในช่ ว ง 0.0474-100.93 มิล ลิก รัม /
มิลลิลิตร ค่าสัมประสิทธิข์ องการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.9998 ความแม่น (accuracy) ซึ่งแสดงด้ว ย
%recovery อยู่ในช่วง 100.42-100.93% ความเทีย่ ง (precision) ในช่วง 0.52-0.87% ขีดจํากัดของการ
ตรวจพบ (LOD) และขีดจํากัดของการหาปริมาณ (LOQ) เท่ากับ 0.0038 และ 0.0127 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร
ตามลําดับ7-8
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