ปลาไหลเผือก...สมุนไพรสาหรับสุภาพบุรุษ
พิชานันท์ ลีแก้ว
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปลาไหลเผื อ ก (Eurycoma longifolia Jack.) หรื อ Tongkat Ali (ภาษามาลายู ) เป็ น พื ช สมุ น ไพรที่
ปั จ จุ บั น มี ก ารจ าหน่ า ยในรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ยาบ ารุ ง สมรรถ ภาพทางเพศชาย
อย่างแพร่หลาย โดยส่วนที่นามาใช้ทาเป็นยาตามสรรพคุณพื้นบ้านคือส่วน ราก ซึ่งระบุว่า ใช้รากปลาไหลเผือก
ต้มกับน้าดื่มเพื่อบารุงกาลัง แก้ปวดเมื่อย และแก้ไข้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบในตารับยาโบราณต่างๆ
ได้ แ ก่ “ยาสามราก” ใช้ ล้ า งพิ ษ ยาเสพติ ด หรื อ บ าบั ด ผู้ ที่ ติ ด ยาเสพติ ด “ยาประสะเหมื อ ดคน” ใช้ แ ก้ ไ ข้
แก้ร้อนใน และ“ยาจันทน์ลีลา” ใช้แก้ไข้ตัวร้อน เป็นต้น (1) ในประเทศมาเลเซียมีการนารากปลาไหลเผือก
มาใช้เป็นยาชูกาลังเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในบุรุษ ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ “ตงกัทอาลี (Tongkat Ali)” โดยชื่อ
ดังกล่าว เป็นการเปรียบว่าสมุนไพรปลาไหลเผือกนี้เป็นเสมือนไม้เท้า (ตงกัทแปลว่าไม้เท้า ) ของท่านอาลี
ซึ่งเป็นนักรบที่เก่งกล้า และมีพละกาลังแข็งแกร่งตามความเชื่อในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม ดังนั้นชื่อ
“ตงกัทอาลี” จึงมีความหมายถึง สมุนไพรที่ทาให้เกิดความทรงพลังและความมีอายุยืน (2)
สารออกฤทธิ์สาคัญที่พบในรากปลาไหลเผือกคือ กลุ่มสารที่มีชื่อว่า quassinoids เป็นสารที่ทาให้ราก
ปลาไหลเผือกมีรสขม สารกลุ่มนี้แยกออกไปได้อีกมากกว่า 150 ชนิด เช่น 6-dehydroeurycomalactone,
10-hydroxycathin-6-one, eurycomalactone, 6-hydroxy-5-eurycomanone และ eurycomanol และ
สารกลุ่มแอลคาลอยด์ (3)
การศึกษาทางคลินิก
ฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
การศึกษาผลของสารสกัดรากปลาไหลเผือกในอาสาสมัครชายที่มีสุขภาพดีจานวน 109 คน อายุระหว่าง
30-55 ปี โดยให้รับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือกขนาดวันละ 300 มก.นาน 12 สัปดาห์ จากการประเมิน
แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของอาสาสมัครพบว่า มีสมรรถภาพทางกายและทางเพศดีขึ้น และผลจากการ
ตรวจวิ เ คราะห์ น้ าอสุ จิ ข องอาสาสมั ค รพบว่ า มี ป ริ ม าณน้ าอสุ จิ แ ละจ านวนสเปิ ร์ ม เพิ่ ม ขึ้ น สเปิ ร์ ม มี ก าร
เคลื่อนไหวหรือแข็งแรงมากขึ้น (4) และในการศึกษาในอาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบ
สาเหตุแน่ชัดจานวน 75 คน ซึ่งมีปัญหาการมีบุตรยากมานานเฉลี่ย 5.3 ปี โดยให้อาสาสมัครรับประทาน
สารสกัดรากปลาไหลเผือกขนาด 200 มก./วัน นาน 9 เดือน และให้มีการตรวจสุขภาพทุก 3 เดือนพบว่า
ในช่วงระยะเวลา 3-6 เดือนแรกของการศึกษา มีคู่สมรสของอาสาสมัครจานวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.7)
เกิ ด การตั้ ง ครรภ์ ต ามธรรมชาติ ส่ ว นอาสาสมั ค รที่เ หลื อ ผลจากการตรวจวิเ คราะห์ คุ ณ ภาพของน้าอสุ จิ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาพบว่า มีปริมาณน้าอสุจิและจานวนสเปิร์มเพิ่มขึ้น สเปิร์มมีการเคลื่อนไหวหรือ
แข็งแรงมากขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกเพื่อการปฏิสนธิในหลอดทดลองได้ (5)
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นอกจากนี้ การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด รากปลาไหลเผือกในอาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะ
พร่องฮอร์โมน testosterone จานวน 76 คน อายุเฉลี่ย 51 ปี โดยให้รับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือก
ขนาดวันละ 200 มก. นาน 1 เดือนพบว่า การรับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผื อกมีผลช่วยเพิ่มระดับ
ฮอร์โมน testosterone ในเลือดของอาสาสมัครให้มีระดับใกล้เคียงกับผู้ที่มีภาวะฮอร์โมนปกติได้ (6)
ฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางกาย: เพิ่มมวลกล้ามเนื้อและกระดูก
การทดสอบให้อาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิงจานวน 25 คน (ชาย 13 หญิง 12) อายุระหว่าง 57-72 ปี
รั บ ประทานสารสกั ด รากปลาไหลเผื อ กขนาด 400 มก./วั น นาน 5 สั ป ดาห์ มี ผ ลท าให้ ร ะดั บ ฮอร์ โ มน
testosterone ในเลื อดสู ง ขึ้น และจากการทดสอบความแข็ งแรงของกล้ า มเนื้ อ ด้ว ยวิ ธี การวัด แรงบี บ มื อ
(handgrip test) พบว่าอาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิงมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อเพิ่มขึ้น โดยผลการ
ทดสอบในเพศชายให้ผลดีมากกว่าเพศหญิง (7)
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์ปรับพฤติกรรมทางเพศ
ป้อนสารสกัดรากปลาไหลเผือกชนิดต่างๆ ได้แก่ สารสกัดน้า เมทานอล บิวทานอล และคลอโรฟอร์ม
ขนาด 200, 400 และ 800 มก./กก. น้าหนักตัว ให้แก่หนูแรทเพศผู้อายุ 3-4 เดือน วันละ 2 ครั้ง นาน 10 วัน
พบว่าเมื่อนาไปเข้ากรงหนูแรทเพศเมีย หนูเพศผู้มีอาการตื่นตัวเข้าไปจับคู่ผสมพันธุ์กับหนู เพศเมีย และอวัยวะ
เพศแข็งตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดรากปลาไหลเผือกมีผลทาให้น้าหนัก
ของต่อมลูกหมากส่วนล่าง (ventral prostate) และถุงน้าอสุจิ (seminal vesicle) เพิ่มขึ้นอีกด้วย (8-10) และ
ในการทดลองป้อนสารสกัดน้า เมทานอล บิวทานอล และคลอโรฟอร์มจากรากปลาไหลเผือกชนิดต่างๆ ให้กับ
หนูแรทเพศผู้ที่อายุมากขึ้น (9 เดือน) ขนาด 500-800 มก./กก. น้าหนักตัว วันละ 2 ครั้งนาน 10 วัน-12
สัปดาห์ พบว่ามีผลให้หนูเพศผู้เข้าจับคู่ผสมพันธุ์กับหนูเพศเมียมากขึ้น มีระยะเวลาในการผสมพันธุ์นานขึ้น
และผสมพันธุ์ถี่ขึ้น (11-14)
นอกจากนี้ การศึกษาในหนูแรทเพศผู้อายุ 24 เดือน หรือหนูแก่เพศผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
พบว่า การป้อนสารสกัดรากปลาไหลเผือกชนิดต่างๆ ดังกล่าว ขนาดวันละ 500 มก./กก. นาน 12 สัปดาห์
มีผลให้พฤติกรรมทางเพศของหนูดีขึ้น กล่าวคือ เมื่อนาหนูเพศผู้ใส่ในกรงเพศเมีย หนูเพศผู้จะมีความตื่นตัว
แสดงอาการอยากผสมพันธุ์ และสามารถเข้าจับคู่ผสมพันธุ์กับหนูเพศเมียมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
(15-16) เช่นเดียวกับการทดลองป้อนผงรากปลาไหลเผือกละลายน้าขนาดวันละ 500 มก./กก. น้าหนักตัว
ให้แก่หนูแรทเพศผู้อายุ 24 เดือน นาน 6-12 วัน พบว่ามีผลให้หนูเพศผู้เข้าจับคู่ผสมพันธุ์กับหนูเพศเมียมากขึ้น
ระยะเวลาในการผสมพันธุ์นานขึ้น ผสมพันธุ์ถี่ขึ้น และเมื่อตรวจเลือดพบว่า ระดับฮอร์โมน testosterone
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตาม ในการทดลองการออกฤทธิ์แบบเฉียบพลั น
โดยป้อนผงรากปลาไหลเผือกละลายน้าขนาด 500 มก./กก. น้าหนักตัว ให้แก่หนูแรทเพศผู้เพียงครั้งเดียว
จากนั้น 45 นาที นาหนูเพศผู้ไปเข้ากรงหนูเพศเมียพบว่าพฤติกรรมของหนูเพศผู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
แสดงอาการอยากผสมพันธุ์แต่อย่างใด (17) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการออกฤทธิ์ของรากปลาไหลเผือกต่อพฤติกรรม
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ทางเพศไม่ได้เป็นแบบเฉียบพลัน อาจต้องใช้ในลักษณะของยาบารุงร่างกายที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการใช้
ระยะหนึ่ง
ฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพในระบบสืบพันธุ์เพศชาย
การป้อนสารสกัดเมทานอลรากปลาไหลเผือกขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. น้าหนักตัว ให้แก่หนู
แรทเพศผู้ น าน 48 วั น พบว่ า มี ผ ลเพิ่ ม ปริ ม าณสเปิ ร์ม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.9, 94.3 และ 99.2 ตามล าดับ
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (17) เช่นเดียวกับการทดลองป้อนสารสกัดเอทานอล 25 มก./กก. น้าหนักตัว หรือ
การป้อนสารสกัดน้า 250 มก./กก. น้าหนักตัว ให้แก่หนูแรทแพศผู้นาน 104 วัน (ประมาณ 14 สัปดาห์) พบว่า
มีผ ลเพิ่มความหนาแน่ น ของสเปิ ร์ ม เพิ่มระดับฮอร์โ มน testosterone ในเลื อด และเพิ่มระดับฮอร์โ มนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมน testosterone และสเปิร์ม ได้แก่ luteinizing hormone (LH) และ follicle
stimulating hormone (FSH) อย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (18) นอกจากนี้ ในการทดลองป้อน
สารสกัดเมทานอลรากปลาไหลเผือกขนาด 200 มก./กก. น้าหนักตัว ให้กับหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนาให้
สเปิร์มเสียหายด้วยการป้อนสารสกัดเอทานอลฟ้าทะลายโจรขนาด 70 มก./กก. น้าหนักตัว พบว่า สารสกัด
เมทานอลรากปลาไหลเผือกสามารถยับยั้งการเกิดความเสียหายของสเปิร์ม โดยมีผลทาให้จานวนสเปิร์มที่มี
ลักษณะผิดปกติลดลง มีความหนาแน่นของสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น และมีผลให้ระดับฮอร์โมน testosterone ใน
เลือดเพิ่มขึ้น (16) เช่นเดียวกับการทดลองป้อนสารสกัดน้ารากปลาไหลเผือกขนาด 10 ก./กก. น้าหนักตัว
ให้กับหนูเม้าส์เพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดภาวะพร่องฮอร์โมนเพศ (hypogonadism) จากการป้อนยา sodium
valproate พบว่า สารสกัดน้ารากปลาไหลเผือกมีผลเพิ่มระดับฮอร์โมน testosterone ในเลือดหนู และมีผล
เพิ่มความหนาแน่น/จานวนสเปิร์มที่มีชีวิต รวมทั้งเพิ่มการเคลื่อนไหวของสเปิร์มได้ (19)
ฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางกาย
การศึกษาเกี่ยวกับผลของการรับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือกต่อการเพิ่มมวลกระดูกในสัตว์ทดลอง
พบว่า การป้อนสารสกัดน้ารากปลาไหลเผือก 15 มก./กก น้าหนักตัว ให้แก่หนูแรทเพศผู้ นาน 6 สัปดาห์
มีผ ลทาให้ ร ะดับ ฮอร์ โ มน testosterone ในเลื อดเพิ่มขึ้น และปริมาตรของมวลกระดูก (bone volume)
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทดลองป้อนสารสกัดน้ารากปลาไหลเผือกในขนาดและระยะเวลา
เท่ากันให้กับหนูแรทเพศผู้ที่ถูกตัดอัณฑะออกเพื่อให้เกิดภาวะพร่องฮอร์โมน testosterone กลับพบว่า ไม่มีผล
เพิ่มระดับฮอร์โมน testosterone และปริมาตรมวลกระดูกแต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การออกฤทธิ์ของ
สารสกัดจากรากปลาไหลเผือกต่อระดับฮอร์โมน testosterone อาจเกี่ยวข้องกับเซลล์ในระบบสืบพันธุ์เพศผู้
หรื อ laydig cells ที่ อ ยู่ ใ นลู ก อั ณ ฑะ ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ใ นการสร้ า งฮอร์ โ มน testosterone ซึ่ ง เมื่ อ หนู ถู ก ตั ด
ลูกอัณฑะออกไป จึงไม่สามารถใช้ในลักษณะเป็นฮอร์โมนทดแทนได้ (20)
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การศึกษาด้านความเป็นพิษและอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบัน
การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือกต่อการเมตาบอลิซึมของยารักษาโรคความดัน
โลหิตสูง propranolol ในอาสาสมัครเพศชายที่มีสุขภาพดีจานวน 14 คน (อายุระหว่าง 19-28 ปี) โดยให้
รับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือกขนาด 200 มก. ร่วมกับยา propranolol 50 มก. พบว่า ค่าชีวปริมาณ
ออกฤทธิ์ (bioavailability) ของยามีค่าลดลง (AUC0-∞, Cmax และ Tmax ลดลง 29, 42 และ 86% ตามลาดับ)
แสดงให้เห็นว่า การรับประทานสารสกัดปลาไหลเผือกมีผลต้านการดูดซึมยา propranolol (21)
การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดเอทานอล 34% และสารสกัดน้า โดยการป้อนให้ทางปาก
พบว่า ค่าความเข้มข้นที่ทาให้หนูเม้าส์ตายครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่าเท่ากับ 1,500-2,000 และมากกว่า 3,000
มก./กก. น้าหนักตัว ตามลาดับ (22) และเมื่อทดสอบด้วยวิธีการฉีดเข้าช่องท้องพบว่า สารสกัดลาดับส่วน
บิวทานอลที่แยกจากสารสกัดเอทานอล 50% มีความเป็นพิษมากที่สุด โดยสารที่มีความเป็นพิษมากที่สุดคือ
eurycomanone (23)
การศึกษาความเป็ น พิษ กึ่งเรื้ อรั ง โดยป้อนสารสกัดเอทานอล 34% ให้ แก่ห นูเม้าส์ ขนาดวันละ 600
มก./กก. น้าหนักตัว นาน 7 สัปดาห์ พบว่ามีผลให้น้าหนักตัวของหนูลดลง และน้าหนักของปอดเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้หนูมีอาการหายใจลึกและช้าลง และเมื่อทดลองให้สารสกัดเอทานอล 34% ด้วยวิธีการฉีดเข้าช่องท้องแก่หนู
เม้าส์ขนาดวันละ 5 มก./กก. น้าหนักตัว นาน 7 สัปดาห์ พบว่ามีผลให้น้าหนักของอวัยวะภายในได้แก่ ปอด
ตับ และไต เพิ่มขึ้น (24) และการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังในหนูแรททั้งเพศผู้และเพศเมีย โดยป้อนผงราก
ปลาไหลเผือกขนาด 0.6-2 กรัม/กก. น้าหนักตัว นาน 13 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีหนูตายระหว่างการทดลอง
ไม่ส่งผลต่อน้าหนักตัวและปริมาณการกินได้ ค่าคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง และเฉพาะในหนูเพศผู้ พบว่า
ค่า creatinine, blood urea nitrogen (BUN) และระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (25)
นอกจากนี้ การทดลองป้อนสารสกัดน้าขนาด 1,000 มก./กก. น้าหนักตัว ให้แก่หนูแรทนาน 5 สัปดาห์ พบว่า
มีผลให้เนื้อเยื่อตับเกิดการอักเสบ เซลล์ตับเกิดความเสียหาย พบเซลล์เม็ดเลือดขาวในตับจานวนมาก และ
มีการสะสมของไขมันในตับเพิ่มขึ้น (26)
บทสรุปและข้อแนะนา
จากการรวบรวมและสืบค้นข้ อมูลงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย
ของปลาไหลเผือกพบว่า มีการศึกษาจานวนมากทั้งในสัตว์ทดลองและทางคลินิก และผลการศึกษาส่วนใหญ่
แสดงให้เห็นว่า สารสกัดรากปลาไหลเผือกมีฤทธิ์ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชายได้ โดยสามารถช่วยปรับ
พฤติ ก รรมทางเพศและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบสื บ พั น ธุ์ข องสั ต ว์ท ดลองให้ ดีขึ้ น ส่ ว นผล
การศึกษาทางคลิ นิ กพบว่า มีป ระสิ ทธิภ าพในการช่ว ยปรับสมดุล ฮอร์โมนเพศชาย เพิ่มจานวนและความ
แข็งแรงของสเปิร์ ม นอกจากนี้ยังมีผ ลช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อและเพิ่มมวลกระดูกได้อีก ด้ว ย
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลของการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษของปลาไหลเผือกพบว่า ยังมีข้อควรระวัง
ดังนี้
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1. ควรระมัดระวังการใช้ในปริมาณสูงและการใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะอาจทาให้เกิดผลเสียต่อ
ร่างกายและอวัยวะภายใน ดังผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยข้างต้น และจากการรวบรวมผลงานวิจัย
ทางคลินิกพบว่า โดยทั่วไปขนาดที่ใช้รับประทานในคนจะกาหนดอยู่ในรูปแบบยาเม็ดสารสกัดส่วนที่
ละลายน้า ประมาณวันละ 200-400 มก. ติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน และควรมีการตรวจสุขภาพควบคู่
อยู่เสมอ
2. ผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาโรคต่างๆ ได้แก่ ยาต้านเบาหวาน และยาสลายลิ่มเลือดหรือป้องกันการแข็งตัว
ของเลือด ควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือก เนื่องจากมีรายงาน
ผลการวิจัยที่ระบุว่า สารสกัดรากปลาไหลเผือกมีฤทธิ์ลดน้าตาลในเลือด และลดระยะเวลาการแข็งตัว
ของเลือด ดังนั้น การรับประทานสารสกัดปลาไหลเผือกอาจมีผลเสริมหรือต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว ซึ่งอาจ
ทาให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
3. ผู้ ที่ ใ ช้ ย ารั ก ษาโรคความดั น โลหิ ต สู ง propranolol ควรหลี ก เลี่ ย งการรั บ ประทานสารสกั ด ราก
ปลาไหลเผือก เนื่องจากมีรายงานผลการวิจัยระบุว่า สารสกัดรากปลาไหลเผือกมีผลยับยั้งการดูดซึม
ของยาดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลทาให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง
4. หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และเด็กเล็กไม่ควรรับประทาน เนื่องจากยังไม่มีรายงานความปลอดภัย
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