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เมื่อพูดถึงสมุนไพรไทยสาหรับเพศชาย กระชายดาเป็นสมุนไพรอันดับต้น ๆ ที่ได้รับความนิยมเนื่องจาก
เชื่อกัน ว่ามีส รรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ชาวเขาเผ่าม้ งมักจะพกกระชายดาติดตัวไว้ในย่ามเพื่อใช้กิน
แก้ปวดเมื่อย เหนื่อยหอบ ต่อมามีการโฆษณาสรรพคุณเกี่ยวกับบารุงกาลัง เป็นยาอายุวัฒนะและเพิ่มสมรรถภาพ
ทางเพศ ทาให้กระชายดาเป็นพืชสมุน ไพรที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จนได้รับสมญานามว่า
“โสมไทย” ท าให้ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ มี ก ารส่ งเสริม ให้ ป ลู ก และท าเป็ น
ผลิตภัณฑ์โอทอปออกมาวางจาหน่ายเป็นจานวนมาก กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้กระชายดาเป็นหนึ่งใน
สมุ น ไพรที่ เป็ น สมุ น ไพร “Champion Products” คื อ เป็ น สมุ น ไพรที่ มี ศั ก ยภาพสู งในเชิ งพาณิ ช ย์ และเป็ น
สมุนไพรเป้าหมายที่จะส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ และช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศ
กระชายดา (Kaempferia parviflora Wall. ex Baker) เป็นพื ช ในวงศ์เดียวกับ กระชาย ข่า ขิง และ
ขมิ้น (Zingiberaceae) มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ black ginger เนื่องจากมีลักษณะเหง้าคล้ายขิง แต่เนื้อในมีสีออก
ม่วงดา ในประเทศไทยมักพบขึ้นตามธรรมชาติบนภูเขา ในพื้นที่สูงจากระดับน้าทะเล 630 เมตร หรือมากกว่า (1)
ปัจจุบันมีการปลูกทั่วทุกภูมิภาคของไทย ซึ่งแหล่งปลูกที่สาคั ญส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
เชียงใหม่ และเชียงราย สายพันธุ์ของกระชายดาสามารถจาแนกโดยพิจารณาจากสีของเนื้อในเหง้าได้เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ สายพันธุ์ที่มีเนื้อในเหง้าสีม่วง ม่วงเข้ม จนถึงม่วงดา และสายพันธุ์ที่มีเนื้อในเหง้าสีจาง เนื่องจากมีความ
เชื่อว่าสีของเนื้อในเหง้าเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของกระชายดา ในทางการค้าจึงมักนิยมกระชายดามีเนื้อในเหง้าสีม่วง
เข้ม ซึ่งเชื่อว่ามีคุณภาพดีและมีราคาสูงกว่ากระชายดาที่มีเนื้อในเหง้าสีจาง (2)
สารส าคั ญ ที่ พ บในเหง้ากระชายด า ได้ แ ก่ น้ ามั น หอมระเหย (3-5) สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids)
ก ลุ่ ม ฟ ล า โ ว น (flavones) เช่ น 5 ,7 -dimethoxyflavone, 5 ,7 ,4 '-trimethoxyflavone, 5 ,7 ,3 ',4 'tetramethoxyflavone แ ล ะ 3,5,7,3',4'-pentamethoxyflavone (6 -9 ) ก ลุ่ ม ส า ร แ อ น โ ท ไ ซ ย า นิ น
(anthocyanins) (10) และสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) อื่นๆ (11, 12) ส่วนใหญ่แล้วพันธุ์ที่มี
เนื้อในเหง้าสีเข้ม จะมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมและสารฟลาโวนอยด์สูงกว่าพันธุ์ที่มีเนื้อในเหง้าสีจาง ส่วนพันธุ์ที่มี
เนื้อในเหง้าสีจาง จะมีปริมาณน้ามันหอมระเหยสูงกว่าพันธุ์ที่มีสีเข้ม (13)
ในตารายาไทยกล่าวถึงสรรพคุณของกระชายดาไว้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะ บารุงกาม เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
รูปแบบของการใช้แบบพื้นบ้าน จะนามาทาเป็นยาลูกกลอน โดยเอาผงแห้งมาผสมน้าผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลอน หรือทา
เป็นยาดองเหล้าและดองน้าผึ้ง (1) จากรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกระชายดาพบว่า มีฤทธิ์ต่าง ๆ
มากมาย เช่น ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์ ฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร ฤทธิ์ต่อภูมิคุ้มกัน และฤทธิ์ต่อไขมันและน้าตาลในเลือด (14)

สาหรับการศึกษาวิจัย ฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์ ของกระชายดาในสัตว์ทดลอง พบว่าสารสกัดเอทานอลจาก
เหง้ามีผลทาให้พฤติกรรมทางเพศของสัตว์ทดลองดีขึ้น (15, 16) และมีผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์โดยเพิ่มน้าหนักของท่อ
พักเชื้ออสุจิ ถุงน้าอสุจิ ต่อมลูกหมาก และกล้ามเนื้อก้นของหนู (16) นอกจากนี้ยังเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยัง
ระบบสื บ พั น ธุ์และกล้ ามเนื้ อลายของหนู แรทเพศผู้ (17) และอวัยวะเพศของสุ นั ข (18) ยับ ยั้งการหดตั วของ
กล้ามเนื้อเรียบองคชาต (carvernosum) ของหนูแรท (19) และกล้ามเนื้อเรียบอวัยวะเพศชายของคน ที่ได้จาก
การผ่าตัดแปลงเพศ (20) ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อคลายตัว เลือดจึงไหลเวียนเข้าสู่อวัยวะเพศได้ดี ทาให้อวัยวะเพศเกิด
ก ารแ ข็ งตั ว ส ารส กั ด เอ ท าน อ ล (21, 22) แ ล ะส ารก ลุ่ ม ฟ ล าโว น อ ย ด์ (22) มี ฤ ท ธิ์ ยั บ ยั้ งเอ น ไซ ม์
phosphodiesterase ทาให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดคลายตัวและขยาย เลือดจึงไหลเวียนเข้าสู่อวัยวะเพศได้ดี
การศึกษาในอาสาสมัครเพศชายที่มีสุขภาพดี อายุเฉลี่ ย 65.05±3.5 ปี ที่รับประทานแคปซูล สารสกัด
เอทานอลจากกระชายดา ขนาด 25 และ 90 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสารสกัด ขนาด 90 มิลลิกรัม
ต่อวัน มีผลเพิ่มการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศ (erotic stimuli) ของอาสาสมัครได้ โดยเพิ่มขนาดและความยาว
ขององคชาติ ลดระยะเวลาในการหลั่งน้ากาม และเพิ่มความพึงพอใจต่อการแข็งตัว (erection satisfaction) และ
ผลยังคงอยู่จนถึง 2 เดือนที่ได้รับสารสกัดอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อหยุดให้สารสกัดก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่แคปซูล
กระชายดาไม่มีผลต่อระดับของฮอร์โมน testosterone, FSH, LH, cortisol และ prolactin (23, 24)
จากรายงานการศึกษาวิจัยแสดงว่า กระชายดามีผลเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของสัตว์ทดลองได้ โดยมีผล
ต่อพฤติกรรมทางเพศ เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศ ทาให้กล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะเพศคลายตัว ส่งผล
ให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศของสัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาสนับสนุนสรรพคุณพื้นบ้านของกระชายดาใน
การเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ กระชายดาไม่ได้เป็นยาปลุก อารมณ์ ทางเพศ แต่ช่วยทาให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว
ได้ง่าย และบ่อยขึ้น มีระยะเวลาในการแข็งตัวที่นานขึ้น สาหรับข้อมูลการศึกษาในคนแม้ว่าจะมีผล แต่การศึกษายัง
มีน้ อย จึงยังไม่มีคาแนะน าเรื่องขนาดที่เหมาะสมและข้อมูล เรื่องความปลอดภัยเมื่อต้องใช้ติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน แม้จะยังไม่มีข้อห้ ามหรือข้อควรระวังการใช้กระชายดา แต่มีรายงานในสัตว์ทดลองที่ระบุว่า การให้
กระชายดาในขนาดสูง หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทาให้ ตับเกิดความผิดปกติได้ (25) ดังนั้นผู้ที่มีความ
ผิดปกติเกี่ยวกับ ตับจึ งควรหลี กเลี่ ยง และในคนทั่วไปก็ไม่ควรใช้ใ นขนาดสูงหรือติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นกัน
นอกจากนี้ไม่ควรใช้ในเด็กหรือสตรีมีครรภ์ เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ และควรระวังการ
เกิดอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบัน เช่น ยา sildenafil (ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ) เพราะอาจทาให้
เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยามากขึ้น (26) ซึ่งหากสนใจและอยากลองใช้ แนะนาให้ใช้ในรูปแบบของการใช้แบบ
พื้นบ้านซึ่งมีการใช้กันมานานแล้ว
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