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ป�องกันภาวะกระดูกพรุน 

(2)   
         สตรีวัยหมดประจําเดือนจะขาดฮอร!โมนเอสโตรเจน ทําให%เกิดภาวะกระดูกพรุนได%ง(าย การได%รับฮอร!โมนทดแทนใน
ระยะยาวอาจเกิดผลไม(พึงประสงค!ต(างๆได% การให%สารสกัดเฮกเซนจากเหว%าว(านหมาว%อในหนูท่ีถูกตัดรังไข(ออก ในขนาด 
250 หรือ 500 mg/kg เป9นเวลา 5 สัปดาห! พบว(าสามารถป�องกันการสูญเสียมวลกระดูก และปริมาณแคลเซียมได% ดังนั้น
การใช%ว(านหมาว%อเป9นฮอร!โมนทดแทน สามารถใช%ป�องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยทองได% 
 
ลดคอเลสเตอรอล(3)     
        การให%สารสกัดเอทิลอะซีเตตจากเหง%าว(านหมาว%อร(วมกับอาหาร แก(หนูท่ีมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โดยให%
สารสกัดในขนาด 250-500 mg/kg ต(อวัน เป9นเวลา 7 วัน พบว(าสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด! และระดับคอเลสเตอรอล
ในเลือด เพ่ิมระดับ HDL และลด LDL  เพ่ิมการกําจัดคอเลสเตอรอล โดยการขับน้ําดีเพ่ิมข้ึน ทําให%คอเลสเตอรอลอิสระถูก
นําไปกําจัดท่ีตับได%มากข้ึน 
 
ปกป�องเซลล!เม็ดสีเรตินาท่ีตา(4)      
        การเกิดออกซิเดชันเป9นสาเหตุหนึ่งในการทําลายเซลล!เม็ดสีท่ีเย่ือบุเรตินาท่ีตา (retinal pigment epithelial 
cells) ทําให%เรตินาเส่ือม และสูญเสียการมองเห็นได% โดยเฉพาะในผู%สูงอายุ การได%รับสารต%านอนุมูลอิสระอย(างเพียงพอทํา
ให%ลดการเส่ือมหรือการทําลายเรตินาได% การให%สารไดแอริลเฮปทานอยด! จากเหง%าว(านหมาว%อ คือ 7-(3,4 
dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-1-phenyl-(1E)-1-heptene ในขนาด 20 µM ก(อนให%สารทําลายเรตินาเป9นเวลา 4 
ชม. สามารถปกป�องเซลล!เม็ดสีเรตินาจากการทําลายของสาร H2O2 ท่ีเหนี่ยวนําให%เกิดออกซิเดชันท่ีเรตินาได% โดยสามารถ
ยับย้ังการเกิด lipid peroxidation, malondialdehyde และสารอนุมูลอิสระออกซิเจนภายในเซลล! retinal pigment 
epithelial cells (ARPE-19) ของมนุษย!ในหลอดทดลองได% 
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       ปbจจุบันพบว(าการใช%ฮอร!โมนสังเคราะห!เสริมในสตรีวัย
หมดประจําเดือน อาจเพ่ิมความเส่ียงในการเกิดมะเร็งรังไข( 
และมะเร็งเต%านมได% ดังนั้นการใช%สารท่ีออกฤทธิ์คล%ายฮอร!โมน
เอสโตรเจนทดแทน จากพืชจึงเป9นอีกทางเลือกหนึ่ง   เหง%าว(าน
หมาว%อพบสารกลุ(มไฟโตเอสโตรเจน ท่ีออกฤทธิ์เหมือนฮอร!โมน
เพศหญิง แต(ไม(ได%มีโครงสร%างเป9นสารเสตียรอยด!ฮอร!โมน 
สามารถออกฤทธิ์โดยเหนี่ยวนําให%ฮอร!โมน estradiol มี
ความจําเพาะในการจับกับตัวรับในมดลูกได%เพ่ิมมากข้ึน และใน
การทดสอบกับหนูทดลองพบว(าสามารถเพ่ิมน้ําหนักมดลูก และ
ปริมาณไกลโคเจน ทําให%เกิดการหนาตัวของเย่ือบุผิวช(องคลอด 
ลดการหดตัวของกล%ามเนื้อมดลูก กดการเจริญระบบ 

สืบพันธุ!เพศผู%  ลดการสร%างเทสโทสเตอโรน และทําให%การเคล่ือนไหวของสเปhร!มลดลง(1) ซ่ึงเป9นผลมาจากฤทธิ์ท่ีคล%าย
ฮอร!โมนเอสโตรเจนของพืช จึงอาจพัฒนาเป9นสารทดแทนฮอร!โมนเอสโตรเจนจากพืชได% งานวิจัยท่ีน(าสนใจของเหง%าว(าน
หมาว%อมีดังนี้ 



ป�องกันการเรียนรู%และความจําถดถอย (5)     
           การให%ฮอร!โมนเอสโตรเจนทดแทนในสตรีวัยหมดประจําเดือน สามารถป�องกันภาวะเส่ือมถอยของการเรียนรู% และ
ความจําได% แต(ก็อาจทําให%เกิดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งรังไข( และมะเร็งเต%านม การใช%สารท่ีออกฤทธิ์คล%ายฮอร!โมน
เอสโตรเจนทดแทนจากพืชจึงเป9นอีกทางเลือกหนึ่ง การป�อนสารสกัดเฮกเซนจากเหง%าว(านหมาว%อ (ท่ีมีปริมาณสาร 
(4E,6E)-1,7-diphenylhepta-4,6-dien-3-one จํานวน 0.165mg ต(อมิลลิกรัมของสารสกัด) ให%แก(หนูท่ีถูกตัดรังไข(ออก 
ในขนาด 250 และ 500 mg/kg เป9นเวลา 30 วัน พบว(าให%ผลเหมือนการได%รับฮอร!โมนเอสโตรเจน คือสามารถป�องกันการ
เรียนรู%และความจําถดถอยในหนูได%อย(างมีนัยสําคัญ เนื่องจากสามารถเหนี่ยวนําให% estradiol มีความจําเพาะในการจับกับ
ตัวรับในมดลูกได%เพ่ิมมากข้ึน 
 
ลดการอักเสบในระบบประสาทและสมอง(6)      
        สารไนตริกออกไซด!หากมีมากในสมองจะทําให%เกิดการอักเสบในระบบประสาทและสมองได% สารสกัดเฮกเซนจาก
เหง%า ความเข%มข%น 10-9 to 10-5 g/ml กดการสร%างสารไนตริกออกไซด! (NO) ในเซลล! microglia ของสมองหน ู
(microglia เป9นเซลล!เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจท่ีพบในระบบประสาทส(วนกลาง)  โดยสารสกัดจากเหง%าว(านหมาว%อ 
ออกฤทธิ์สูงในการยับย้ังการอักเสบโดยลดการสร%างสารไนตริกออกไซด!ในสมอง จึงอาจนํามาพัฒนายารักษาโรคท่ีมีสาเหตุ
จากการอักเสบ หรือการเส่ือมของระบบประสาท เช(น อัลไซเมอร!, พาร!กินสัน, สมองขาดเลือด ฯลฯ เป9นต%น 
 
ฤทธิ์ยับย้ังการสร%างสารเมลานิน(7)      
            ปกติผิวหนังของคนเราจะสร%างเมลานินข้ึน เพ่ือป�องกันอันตรายต(อแสงอุลตราไวโอเลตจากแสงแดด แต(ถ%ามีการ
ผลิตเมลานินมากเกินไป โดยเฉพาะเม่ือสัมผัสกับแสงแดดเป9นเวลานาน อาจทําให%เกิดความผิดปกติท่ีผิวหนัง เช(น ภาวะเม็ด
สีเข%มท่ีผิวหนัง ตกกระ จุดด(างท่ีหน%า ผิวหนังอักเสบ เป9นต%น สารกลุ(ม diarylheptanoids จากเหง%าแห%ง ช่ือ (3R)-1,7-
bis(4-hydroxyphenyl)-(6E)-6-hepten-3-ol มีฤทธิ์ยับย้ังการสร%างสารเมลานินในหลอดทดลอง (ทดสอบด%วยเซลล!ชนิด 
B16 melanoma 4A5 cells) พบว(า สารชนิดนี้สามารถยับย้ังการสร%างเมลานิน โดยมีค(า IC50 เท(ากับ 0.36 µM และไม(
เกิดพิษต(อเซลล! โดยออกฤทธิ์ได%ดีกว(าสารมาตรฐาน arbutin (IC50 เท(ากับ 174 µM) จึงมีโอกาสนําไปพัฒนายาท่ีลดความ
ผิดปกติของการสร%างเมลานินได%  
 
เพ่ิมอัตราการไหลของน้ําดี(8)      
            สารไกลโคไซด!กลุ(ม phloracetophenone ช่ือ 4,6-dihydroxy-2-O-(fl-D-glucopyranosyl) 
acetophenone จากเหง%าว(านหมาว%อ มีฤทธิ์เพ่ิมอัตราการไหลของน้ําดีในหนูทดลอง  เม่ือให%สารทดสอบในขนาด 25 
และ 50 mg/kg สามารถกระตุ%นการไหลของน้ําดีได% 125.3 ± 2.6 และ 142.3 ± 3.0% ของกลุ(มควบคุมตามลําดับ การ
เพ่ิมอัตราการไหลของน้ําดีมีผลต(อการย(อยอาหารประเภทไขมันได%ดีข้ึน และลดการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีได%   
 
ปกป�องตับจากสารพิษ(9)      
           สารสกัดเฮกเซนจากเหง%าในขนาด 500 mg/kg BW มีฤทธิ์ปกป�องตับจากการทําลายของสารพิษคาร!บอนเตตรา
คลอไรด!ในหนูทดลอง เม่ือให%สารสกัดก(อนได%รับสารพิษเป9นเวลา 24 ช่ัวโมง โดยกลไกการต%านพิษเกิดจากการกระตุ%นการ
ทํางานของ glutathione-S-transferase (GST) ซ่ึงเป9นแอนติออกซิแดนท!เอนไซม!  
 
ลดการอักเสบ(10)      
         สารสกัดเฮกเซน สารสกัดเอทานอล และสารกลุ(ม diarylhepatanoids สองชนิดคือ (5-hydroxy-7-(4-
hydroxyphenyl)-1-phenyl-(1E)-1-heptene และ 7-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-1-phenyl-(1E)-1-
heptene) ลดการสร%างสารท่ีทําให%เกิดการอักเสบ ได%แก( TNF-α, interleukin-1β และ NF-κB ในเซลล!เม็ดเลือดขาวโมโน
ไซต! ของมนุษย!ในหลอดทดลองได% ซ่ึงแสดงถึงฤทธิ์ต%านการอักเสบของว(านหมาว%อ 
 
 



องค�ประกอบทางเคมี  (11-13)     

เหง%า 
       พบสารกลุ
ม diarylheptanoids หลายชนิด เช
น diarylcomosols I , II, III, (+)-hannokinol, platyphyllone, (3R)-
1,7-bis(4-hydroxyphenyl)-(6E)-6-hepten-3-ol, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-(6E)-6-hepten-3-ol, 
1-(3-hydroxyphenyl)-7-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-methoxy-(6E)-6-heptene, (3R, 5R)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-
phenyl-heptane-3,5-diol, (4E,6E)-1,7-diphenylhepta-4,6-dien-3-one, 7-(3,4 dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-1-
phenyl-(1E)-1-heptene, (5-hydroxy-7-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-(1E)-1-heptene, (3S)-1-(4-methoxyphenyl)-
7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol, (3R)-1-(4-methoxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol,  1-(4-hydroxyphenyl)-7-
phenyl-(6E)-6-hepten-3-one, สารกลุ
ม acetophenone เช
น 4,6-dihydroxy-2-O-(β-D-glucopyranosyl) 
acetophenone สารกลุ
มโมโนเทอร<ป>นท่ีพบ ไดBแก
  comosoxides A,   comosoxides B 
ส(วนเหนือดิน 
       สารฟลาโวนอยด<ไกลโคไซด< เช
น curcucomosides A–D, kaempferol 3-O-alpha-L-arabinoside,  quercetin 3-O-
arabinopyranoside (guaijaverin),  kaempferol 3-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-O-alpha-L-
arabinopyranoside สารไดแอริลเฮปทานอยด< เช
น 1-(4-hydroxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-one(8), 1-(4-
hydroxyphenyl)-7-phenyl-(4E,6E)-4,6-heptadien-3-one, 1-(4-hydroxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol, 
(3S)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol 
 
อาการไม(พึงประสงค!(1) 
    1. การใชBติดต
อกันในระยะยาว หรือรับประทานเกินขนาด อาจทําใหBมีอาการปวดทBองไดB 
    2. ไม
ควรใชBสมุนไพรในผูBป̂วยท่ีมีป_ญหาท
อน้ําดีอุดตัน เพราะเหงBาว
านหมาวBอมีฤทธิ์กระตุBนทางเดินน้ําดี และอาจทําใหBเกิด
อาการเสียดทBองไดBในผูBป^วยท่ีเปeนนิ่วในถุงน้ําดี 
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