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เรื่อง มหาหิงคุ

รายละเอียด

มหาหิงคุ ชื่อวิทยาศาสตร Ferula assa-foetida L. จัดอยูในวงศผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE)

สมุนไพรมหาหิงคุ มีชื่อทองถิ่นอื่น วา หินแมงค (เชียงใหม), อาเหวย (จีนกลาง) เป็นตน

ลักษณะของมหาหิงคุ

       มหาหงิค ุคอื ชนัน้ํามนัหรอืยางที่ไดมาจากหวัรากใตดนิหรอืลาํตนของพชืในตระกลู Ferula เป็นสีเหลอืงอมสี

น้ําตาลและมีกลิ่นฉุน

       ตนมหาหิงค ุ(Ferula assa-foetida L.) จัดเป็นพรรณไมพุมขนาดเล็ก มีความสูงไดประมาณ 2 เมตร มีหัว

อยูใตดินและมีรากขนาดใหญ ลําตนมีลักษณะตัง้ตรง ผิวลําตนแตกเป็นรอง ๆ ที่โคนตนจะมีใบแทงขึ้นมาจากราก

ใตดิน

       ใบมหาหงิค ุใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 3-4 คู แตชวงบนของลาํตนของใบจะเป็น 1-2 คู ใบหนาและรวง

ไดงาย ลักษณะของใบยอยเป็นรูปกลมรีหรือรูปไขรียาว เป็นสีเขียวอมเทา ขอบใบมีฟันเลื่อยเล็ก สวนกานใบยาว

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://medthai.com/tag/APIACEAE/
https://medthai.com/tag/UMBELLIFERAE/


ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 09:58:40 หน า 2

ประมาณ 50 เซนติเมตร

        ดอกมหาหงิค ุออกดอกเป็นชอคลายซี่รม ชอหน่ึงมีกานดอกยอยประมาณ 20-30 กานเลก็ ในแตละกานจะ

แยกออกจากกัน ดอกเพศเมียเป็นสีเหลือง สวนดอกเพศผูเป็นสีขาว มีกลีบ 5 กลีบและจะอยูตางชอกัน ดอกมี

เกสรเพศผู 5 กาน มีรังไข 2 อัน และมีขนปกคลุม

        ผลมหาหิงคุ ผลเป็นผลคูแบบแบน ลักษณะเป็นรูปไขยาวรี

สรรพคุณของมหาหิงคุ

1. ยางจากรากหรือลําตนมีรสเผ็ดขม กลิ่นฉุน เป็นยาอุน ออกฤทธิ ์ตอกระเพาะ ลําไส ตับ และมาม ชวยบํารุงธาตุ

ในรางกาย

2. ชวยขับเสมหะ

3. ใชเป็นยาขับลม แกอาการจุกเสียดแนนทอง ทองอืดทองเฟ อ แกอาหารไมยอย[1]ตามตํารับยาแกทองอืดทอง

เฟ อ อาหารไมยอยระบุใหใชมหาหิงคุ 10 กรัม, พริกไทย 10

    กรัม, โกฐกระดูก 20 กรัม, ลูกหมาก 20 กรัม นํามาบดใหเป็นผงทําเป็นยาเม็ดลูกกลอน เม็ดละ 3 กรัม ใชรับ

ประทานหลังอาหารครัง้ละ 10 เม็ด

4. ตํารับยาแกทองแข็งแนนจับกันเป็นกอน ใหใชมหาหิงคุ 20 กรัม, ขมิน้ออย 60 กรัม, ซําเลง 100 กรัม, โกฐ

เขมาขาว 100 กรัม, แปะไกจี้ 120 กรัม นํามาคัว่แลวบดเป็นผง

    ทําเป็นยาเม็ด ใชรับประทานครัง้ละ 60 กรัม วันละ 2 ครัง้ เชาและเย็น

5. ชวยแกอาการปวดทอง ปวดกระเพาะ แกบิด

6. ใชเป็นยาฆาพยาธิ

7. ใชผสมกับแอลกอฮอล ใชเป็นยาทาภายนอก แกปวด แกบวม

8. คุณสมบัติทางยาอื่น ๆ ไดแก เป็นยาระบาย ยากลอมประสาท แกอาการนอนไมหลับ ถายพยาธิ ฆาเชื้อ

(ขอมูลอางอิงจากhttp://on.fb.me/RFJ9Tf)

9. สวนขอมูลอื่น ๆ ระบุวาในอดีตจะใชมหาหิงคุผสมกับแอลกอฮอลแลวนํามาทาทองเด็ก จะชวยแกอาการทอง

อืดทองเฟ อได บางสวนของน้ํามันหอมระเหยจากมหาหิงคุมี

    คุณสมบัติเป็นยาฆาแมลงได สวนยางจากรากชวยบํารุงธาตุ แกอาการทางประสาทชนิดฮิสทีเรีย ใชเป็นยาขับ

ลม ชําระเสมหะและลม แกลมที่มีอาการใหเสียดแทง แกอาการ

    เกร็ง ชวยยอยอาหาร ขับประจําเดือนของสตรี แกปวด แกอาการชักกระตุก ใชภายนอกเป็นยาทาแกกลาก แก

แมลงสัตวกัดตอย และกลิ่นของมหาหิงคุยังใชในการรักษาโรค

    หวัดและอาการไอไดดวย

หมายเหตุ :
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    วิธีใชตาม [1] ใหใชครัง้ละ 1-1.5 กรัม นํามาเขากับตํารับยาหรือผสมแอลกอฮอลใชเป็นยาทาภายนอก แกปวด

แกบวม ขับลม ใชทาแกปวดทอง หรือใชเขากับตํารายาอื่น ๆ

การออกฤทธิ์ ของมหาหิงคุ

         ปกติแลวเราจะนํามหาหงิคุมาชบุสาํลี (หรอืจะใชมหาหงิคุชนิดที่เป็นลกูกลิง้) แลวนํามาทาที่หน าทอง ฝาเทา

และศีรษะของเด็กทารก หรือใชรับประทานเป็นยาแกอาการทองอืดทองเฟ อ โดยสารที่ออกฤทธิ ์บรรเทาอาการ

ทองอืดทองเฟ อ (ทัง้แบบทาและแบบรับประทาน) เป็นสารจากกลุมเดียวกัน คือ สารในกลุมน้ํามันหอมระเหย ซึ่ง

การรับประทานนัน้กลไกการออกฤทธิ ์จะเป็นแบบ Local ที่ทางเดินอาหาร โดยเป็น Antispasmodic และกระตุน

ใหเกิดการขับลม

         สวนในกรณีที่ใชทาภายนอกนัน้จะใชกับเด็กทารกเทานัน้ เน่ืองจากน้ํามันหอมระเหยสวนใหญจะมีฤทธิ ์

Stimulant ดวย การนํามาทาบริเวณทองของเด็กคงอาศัยผลจากที่ผนังหน าทองของเด็กทารกบางพอที่ผลของ

การเป็น Stimulant จะสามารถไปกระตุนการเคลื่อนไหวของลําไสได แตการนําไปใชทาบริเวณฝาเทาหรือหน า

ผากก็สุดจะคาดเดา แตที่เป็นไปไดมากที่สุดก็คงเป็นฤทธิ ์ทําใหสงบของมหาหิงคุที่ชวยทําใหเด็กไมโยเย (อนุชิต

พลับรูการ)

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของมหาหิงคุ

1. สารที่พบไดแก Latex 40-64%, ยาง 25%, น้ํามันระเหย 10-17% ในน้ํามันหอมระเหยพบสารที่ใหกลิ่นฉุน

จําพวก Asafetida เชน Sec-butyl, Propenyl, Diauldo สวนใน

    ยางพบสาร Ferulic acid และยังพบสาร Farnesiferol เป็นตน

2. สาร Asafetida เป็นสารที่ใหกลิ่นฉุนและรสขม เมื่อเขาไปในกระเพาะลําไสในรางกายจะถูกดูดซึมโดยไมพบ

อาการเป็นพิษ อีกทัง้ยังมีผลในการยับยัง้การบีบตัวของลําไส

    จึงสามารถใชเป็นยาแกทองเสียได และยังสามารถชวยลดอาการอักเสบในลําไสไดอีกดวย

3. น้ํามันระเหยของมหาหิงคุมีฤทธิ ์กระตุนหลอดลมใหมีการบีบตัว จึงชวยขับเสมหะได

4. สารสกัดที่ไดจากมหาหิงคุมีฤทธิ ์ในการฆาเชื้อโรคในหลอดทดลองได และยังมีฤทธิ ์ฆาพยาธิตัวกลมกับพยาธิ

ใบไมในตับไดอีกดวย

5. เมื่อนําน้ําที่ตมกับมหาหิงคุในความเขมขน 1:1,000 มาทดลองกับมดลูกที่อยูนอกตัวของหนูทดลอง พบวามี

ฤทธิ ์กระตุนใหมดลูกบีบตัวอยางแรง แตถาเป็นสารที่สกัดดวย

    แอลกอฮอลจะไมมีฤทธิ ์ในการกระตุนมดลูกใหเกิดการบีบตัว

ขอควรระวังในการใชมหาหิงคุ
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1. ผูที่มามหรือกระเพาะหยอน รวมถึงสตรีมีครรภหามรับประทาน

2. การใชมหาหิงคุเป็นยาทาภายนอก เมื่อนําไปใชกับเด็กทารกบางครัง้อาจทําใหเกิดอาการแพเป็นผื่นคันได และ

ไมควรรับประทานเพราะอาจทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน

    เป็นผื่นคัน และบวมที่ริมฝีปากได

3. มหาหิงคุ กินไดไหม? มหาหิงคุในอดีตมักนิยมใชเขาตํารับยารวมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ สามารถรับประทาน

ได โดยขนาดที่ใชรับประทานสําหรับผูใหญ คือ 0.3-1 กรัม แตใน

    ปัจจุบันผลิตภัณฑมหาหิงคที่มีจําหนายทัว่ไปจะมีสวนผสมของแอลกอฮอล และใชเป็นยาทาภายนอกเป็นหลัก

จึงไมควรนํามารับประทาน

ตํารับยาเบ็ญจะอํามฤตย

        บทความโดย นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา (แพทยแผนไทย) ลําดับชัน้ที่ 6 ในสายราชสกุลแพทย "ทินกร"

(อานฉบับเต็มไดที่ http://on.fb.me/1gtOvqD) 

        ตําราแพทยศาสตรสงเคราะหจัดใหมหาหิงคุอยูในตํารับยา "เบ็ญจะอํามฤตย" อันประกอบไปดวยตัวยา 9

อยาง ไดแก มหาหิงคุ 1 สลึง, ยาดําบริสุทธิ ์ 1 สลึง, รงทอง 2 สลึง, มะกรูด 3 ผล แลวเอามหาหิงคุ ยาดํา และรง

ทอง ใสในมะกรูดสิ่งละผล เอามูลโคพอกสุมไฟแกลบใหสุก ตอมาใหเตรียมขิงแหง 1 สลึง, ดีปลี 1 สลึง, พริก

ไทย 1 สลึง, รากทนดี 2 สลึง, ดีเกลือ 4 บาท (ดีเกลือไทยเทานัน้) แลวเอาตัวยาทัง้หาน้ีมาผสมกับมะกรูดที่สุม

ไว ทําใหเป็นจุณละลายน้ําสมมะขามเปียก ใชรับประทานหนัก 1 สลึง จะชวยฟอกอุจจาระอันลามกใหสิน้โทษ

ชําระลําไสอันเป็นเมือกมัน (กรีสังในบุพโพและโลหิตนัน้ รวมขับเมือกกรีสังในลําไส) และปะระเมหะทัง้ปวง

(เสมหะที่แข็งตัวอยางยิ่ง อันเกิดแตอาโปบุพโพ-โลหิต)

        จากตํารับยาดังกลาวจะประกอบไปดวย เครื่องยาหลัก (มหาหิงคุ ยาดํา และรงทอง มีสรรพคุณถายลม ถาย

เสมหะและโลหิตที่เป็นพิษ ชวยกัดฟอกเสมหะและโลหิต และชวยถายน้ําเหลือง), เครื่องยาชวย (รากทนดีและดี

เกลือไทย มีสรรพคุณชวยถายเสมหะ ขับเมือกมันในลําไส และชวยถายน้ําเหลืองเสีย) และเครื่องยาประกอบ

(ขิงแหง ดีปลี และพริกไทย มีสรรพคุณขับเสมหะ แกเสมหะเฟือง ชวยเจริญอากาศธาตุ แกปถวีธาตุ)

หมายเหตุ :

        การสะตุเครื่องยาเมาเบื่อในตาํรบัยาน้ี เราจะใชมะกรดู มูลโค แกลบขาว และกาํเดาจากแกลบขาว จงึจะสะตุ

ยาใหไดฤทธิ ์เครื่องยาที่เหมาะสมกับตํารับยาน้ี และหามปรุงยาโดยใชวิธีอื่น ตองทําตามที่ระบุไวในตํารับยา

เทานัน้จึงจะสําเร็จสรรพคุณตามตํารับยา สวนการทําใหเป็นจุณ หมายถึง การทําใหละเอียดเหมือนผงแป ง และจะ

ตองใชน้ําสมมะขามเปียกเป็นกระสายยาเป็นเครื่องเชื่อมประสานป้ันเป็นลูกกลอน แลวตองไดน้ําหนัก 1 สลึงพอ
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ดี และตํารับยาน้ีมีสรรพคุณเป็นยารุเป็นหลัก (หมายถึงกรีสังอันเกิดแตน้ําเหลืองและเลือดที่เป็นพิษนัน้ และเป็น

ปลายเหตุที่เกิด ไมใชตนเหตุ) แพทยจะตองวางดวยความระมัดระวัง ตองพิจารณากําลังโรคและกําลังกายของผู

ปวยดวย

คําแนะนํา :

         ตํารับยาน้ีเป็นเพียงการนําเสนอเป็นวิทยาทานซึ่งเป็นกรรมวิธีทางเภสัชกรรมที่ถือปฏิบัติกันตามมาในอดีต

ผูนําไปใชตองมีความรูจริง รูชัด รูแจง อยาเพียงแตอานรูเรื่องแลวนําไปใชทํา เพราะผูปวยบางรายยังไมแสดง

อาการของโรคที่ชัดเจน หากนําไปใชโดยขาดองคความรูก็รังแตจะเกิดโทษ

คําสําคัญ : มหาหิงคุ

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-07-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1671&code_db=610010&code_type=01
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