ดาหลา...ใส่แจกันก็สวย ใส่จานด้วยก็มีประโยชน์
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาหลาเป็นไม้ประดับที่มีรูปทรงและสีสันที่สวยงาม อีกทั้งยังมีความคงทน จึงนิยมนามาจาหน่ายเป็น
ไม้ตัดดอกที่ทากาไรให้กับผู้ปลูกเป็นจานวนมาก ซึ่งไม่เพียงแค่การใช้เป็นไม้ประดับ แต่ดอกดาหลายังสามารถ
นามาทาเป็นอาหารได้หลากหลาย ทั้งต้มจิ้มน้าพริก ทาแกงส้ม แกงจืด แกงเผ็ด แกงกะทิ และผสมในข้าวยา
ที่เป็นอาหารเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่น ของชาวใต้ หรือบางแห่งก็นาดอกดาหลาไปแปรรูปเป็นน้าสมุนไพร
ไวน์สมุนไพร น้าส้ม น้ายาทาความสะอาด หรือแม้แต่นาไปทาเป็นน้าหมักชีวภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี
ดาหลา (Torch ginger) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. ชื่อพ้องคือ Nicolaia
elatior (Jack) Horan. เป็ น พื ช ในวงศ์ ZINGIBERACEAE เช่ น เดี ย วกั บ ขิ ง และข่ า ชื่ อ อื่ น ๆ คื อ กาหลา
จินตะหลา กะลา ดาหลาเป็นไม้ล้มลุก มีลาต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ส่วนลาต้นเหนือดินเป็นกาบใบที่โอบซ้อนกัน
แน่น เช่นเดียวกับพวกกล้วย ซึ่งส่วนนี้คือลาต้นเทียม ใบเป็นรูปหอกยาวเรียว ปลายใบแหลม สีเขียวเข้ม
ดอกออกเป็นช่อ แทงก้านดอกจากเหง้าใต้ดิน กลีบประดับซ้อนกันหลายชั้น ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4 สายพันธุ์
ได้แก่ พัน ธุ์ดอกสี ช มพู สี แดง สี ขาว และสี ช มพู อ่ อน การขยายพันธุ์ ส่ ว นใหญ่ ใช้ ก ารแยกหน่ อ สรรพคุ ณ
ตามตารายาระบุว่า ดอกดาหลาช่วยขับลมและแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ เนื่องจากมีรสเผ็ดร้อน อีกทั้งยังใช้แก้
โรคลมพิษและโรคผิวหนังได้ด้วย (1)
คุณค่าทางโภชนาการ: ดอกดาหลา มีโปรตีน 12.6%, ไขมัน 18.2%, และใยอาหาร 17.6% กรดไขมัน
ที่ พ บส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชนิ ด ไม่ อิ่ ม ตั ว (palmitoleic acid 16.4%, linoleic acid 14.5%, oleic acid 5.2%)
กรดอะมิโนจาเป็นที่พบส่วนใหญ่คือ leucine และ lysine (7.2 และ 7.9 มก./100 มก.โปรตีน ตามลาดับ)
แร่ธาตุที่พบส่ว นใหญ่คือ โพแทสเซีย ม (1,589 มก./100 ก.), แคลเซียม (775 มก./100 ก.), แมกนีเซียม
(327 มก./100 ก.), ฟอสฟอรั ส (286 มก./100 ก.) และซั ล เฟอร์ (167 มก./100 ก.) (2) จะเห็ น ได้ว่า
ดอกดาหลาเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง แต่ให้พลังงานต่า (3) ซึ่งน่าจะสามารถนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพได้
สารส าคั ญ : สารส าคั ญ ที่ พ บในดอกดาหลาคื อ สารกลุ่ ม flavonoids เช่ น quercetin, apigenin,
kaempferol, luteolin, myricetin, anthocyanin (4-7) สารกลุ่ม phenolic เช่น gallic acid, caffeic acid,
tannic acid, chlorogenic acid (4-5, 7-9) สารกลุ่ ม glycosides (4) สารแทนนิน (5, 7, 10) และน้ามัน
หอมระเหย (10-14)
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การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สารสกัดต่างๆ ของดอกดาหลามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีมาก (3, 5, 7-10, 14-18) เมื่อทาการทดสอบ
ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดความผิดปกติที่ไขกระดูกด้วยการป้อนน้าที่มี lead acetate ความเข้มข้น 500
ppm นาน 14 วัน แล้วป้อนสารสกัดเอทานอลจากส่วนดอกดาหลาขนาด 100 มก./กก.น้าหนักตัว ในหนู
พบว่าสารสกัดดังกล่าวทาให้ lipid hydroperoxides และ protein carbonyl ที่เพิ่มขึ้นจากการเหนี่ยวนา
ด้วย lead acetate มีระดับลดลง และทาให้สารต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูล
อิสระเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังยับยั้งการทาลายไขกระดูกของ lead acetate ด้วย แสดงให้เห็นว่าดอกดาหลา
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี และสามารถปกป้องไขกระดูกจากการถูกทาลายด้วย lead acetate ได้ (18)
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง
ดอกดาหลามีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิด (19-20) โดยสารสกัดน้าและสารสกัดเอทานอลจากส่วนดอก
มี ฤ ทธิ์ ต้ า นเซลล์ ม ะเร็ ง เต้ า นมชนิ ด MCF-7 และชนิ ด MDA-MB-231 ได้ ดี (5) ในขณะที่ ส ารสกั ด 50%
hydroglycol จากส่วนดอกดาหลา มีฤทธิ์กระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (melanoma
cell) ชนิด B16 ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดและระยะเวลาที่ให้ โดยสารสกัดมีผลทาให้เซลล์เกิดการ
ตายแบบ apoptosis ซึ่งน่ าจะเป็ น ประโยชน์ ใ นการนาไปพัฒ นาเป็นยาหรื อผลิ ตภั ณฑ์ ส าหรับ ต้านมะเร็ ง
ดังกล่าว (20)
ฤทธิ์กาจัดยุง
น้ ามัน หอมระเหยจากดอกดาหลามีฤ ทธิ์ฆ่าลู กน้า (13) และต้านการวางไข่ของยุ งลายบ้าน (Aedes
aegypti) ซึ่งเป็นพาหะของเชื้อไวรัสที่ก่อโรคไข้เดงกี่ ผลการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าในน้ามันมีสารประกอบ
43 ชนิ ด โดยมี ส าร α-pinene, dodecanal และ n-dodecanol เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก และน้ ามั น
หอมระเหยขนาด 100 ppm สามารถยับยั้งการวางไข่ของยุงตัวเมียได้ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่า
สารละลายที่ ค วามเข้ ม ข้ น 50 ppm ของ n-dodecanol หรื อ dodecanal สามารถยั บ ยั้ ง การวางไข่ ไ ด้
(11, 13) ในขณะที่สารสกัดน้าก็มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ายุงเช่นกัน (13)
ฤทธิ์ลดระดับกรดยูริกในเลือด
สาร polyphenol และ flavonoid จากดอกดาหลามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ xanthine oxidase ซึ่งช่วยลด
ระดับของกรดยูริก (uric acid) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเกาต์ได้ และการทดลองในหนูแรทพบว่าเมื่อให้หนู
ที่ถูกเหนี่ยวนาให้มีระดับของกรดยูริกในเลือดสูงด้วย beef broth กินสารสกัดน้าจากส่วนดอกขนาด 200
มก./กก. เปรียบเทียบผลกับยา allopurinol ขนาด 180 มก./กก. พบว่าสารสกัดดังกล่าว สามารถลดความ
เข้มข้นของกรดยูริกในเลือดได้ แม้ประสิทธิภาพจะน้อยกว่ายามาตรฐานก็ตาม (4)
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ฤทธิ์ต้านจุลชีพ
สารสกัดน้า (5-6, 21) และสารสกัดเอทานอล (5, 21) จากส่วนดอกมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียหลายชนิด เช่น
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella
typhimurium, และ Pseudomonas aeruginosa โดยมี ค่ า minimal inhibitory concentrations (MIC)
อยู่ในช่วง 30 -100 µg/mL (4-5) และน้ามันหอมระเหย (12, 21) จากส่วนดอกก็มีฤทธิ์ต้านจุลชีพหลายชนิด
เช่นกัน โดยพบว่ามีฤทธิ์ต้าน S. aureus, B. cereus, Candida albicans และ Cryptococcus neoformans
(12)
ส าหรั บ การศึ ก ษาความเป็ น พิ ษ พบว่ า ยั ง ไม่ มี ก ารรายงานความเป็ น พิ ษ ของดอกดาหลา อี ก ทั้ ง
การรับประทานในรูปแบบของอาหารก็มีความปลอดภัยสูง แต่สาหรับผู้ที่มีประวัติการแพ้ ขิง ข่า ไพล หรือ
พืชในวงศ์ ZINGIBERACEAE ควรเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานดาหลา เนื่องจากเป็นพืชวงศ์เดียวกัน
อาจทาให้เกิดอาการแพ้ได้ และแม้ว่าการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาทั้งหมดจะยังเป็นเพียงการศึกษาในระดับ
เซลล์ หลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง แต่ก็นับว่ามีแนวโน้มที่ดีที่จะนาดอกดาหลามาพัฒนาเป็นอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้
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