กระชายดํ ากั บสมรรถภาพทางเพศชาย
อรั ญญา ศรีบุศราคั ม
สํ านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล

เมื อพูดถึงสมุนไพรไทยสําหรับเพศชาย กระชายดํานับเป็ นสมุนไพรอีกชนิดหนึ งทีเชื อกัน ว่า มี
สรรพคุณช่วยเพิมสมรรถภาพทางเพศ ทําให้ท่านชายฟิตป ั งได้จึงทําให้ในระยะหนึ งเกิดกระแสกระชาย
ดําฟี เว่อร์ มีการส่ง เสริม ให้ปลูก และทําเป็ น ผลิตภัณ ฑ์โ อทอปออกมาวางจําหน่ ายเป็ น จํานวนมาก
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้กระชายดําเป็นหนึ งในสมุนไพร ตัว ทีเป็นโปรดักส์แชมเปียนอีก
ด้วย
กระชายดําเป็นพืชในวงศ์เดียวกับ กระชาย ข่า ขิง และขมิน (Zingiberaceae) มีช ื อวิทยาศาสตร์
คือ Kaempferia parviflora Wall. ex Baker ชื อภาษาอังกฤษ คือ black ginger เนื องมีล ักษณะเหง้า
คล้ายขิ ง แต่เนื อในมีส ีออกม่วงดํา กระชายดําเป็นพืชพืนเมืองเขตร้อนของเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ ใน
ประเทศไทยพบขึ นตามธรรมชาติบนภูเขา ในพืนทีสูงจากระดับนํ าทะเล630 ม. หรือมากกว่า ป ั จจุบ ันมี
การปลูกทั วทุ ก ภูมิภ าคของไทย ซึ งแหล่ งปลูก ที สํา คัญ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นเขตจัง หวัดเลย เพชรบูร ณ์
พิษณุโลก เชียงใหม่ และเชียงราย กระชายดําสามารถจําแนกได้เป็น กลุ่มใหญ่ โดยพิจารณาจากสีของ
เนื อในเหง้า ได้แก่ กลุ่มทีมีเนื อในเหง้าสีม่วง ม่วงเข้ม จนถึง ม่วงดํา และกลุ่มทีมีเนื อในเหง้าสีจ าง
เนื องจากมีความเชื อว่าสีของเนื อในเหง้าเป็นตัวบ่งชีคุณภาพของกระชายดํา ในทางการค้าจึงมักนิยม
กระชายดํามีเนือในเหง้าสีม่วงเข้มซึงเชื อว่ามีคุณภาพดี ถ้าเนื อเป็นสีม่วงอ่อนจะถูกคัดไปเป็นกระชาย
ม่วงซึงเชือว่าคุณภาพด้อยกว่า
ในเหง้ากระชายดํา ประกอบด้ วยสารสําคัญ ต่างๆ ได้แก่ นํ ามัน หอมระเหย สารฟลาโวนอยด์
(flavonoids) กลุ่มฟลาโวน (flavones) เช่น , -dimethoxyflavone, , , '-trimethoxyflavone, , , ',
'-tetramethoxyflavone และ 3,5,7,3',4'-pentamethoxyflavone กลุ่ม สารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) และสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) อืนๆ ส่วนใหญ่แล้วพั นธุ์ท ีมีเนือในเหง้าสีเข้ม
จะมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมและสารฟลาโวนอยด์สูงกว่าพันธุ์ท ีมีเนื อในเหง้าสีจาง ส่วนพันธุ์ท ีมีเนื อใน
เหง้าสีจาง จะมีปริมาณนํ ามั นหอมระเหยสูงกว่าพั นธุ์ท ีสีมีเข้ม

สรรพคุณในตํารายาไทยของกระชายดํา ระบุว่าเป็นยาอายุว ั ฒนะ บํารุงกาม เพิมสมรรถภาพทาง
เพศ ในการใช้แบบพืนบ้าน จะนํามาทําเป็นยาลูกกลอน โดยเอาผงแห้งมาผสมนํ าผึง ป ั นเป็นลูกกลอน
หรือทําเป็นยาดองเหล้าและดองนํ าผึง แต่ในป ั จจุบ ั น ีจะพบเห็นผลิตภั ณฑ์ของกระชายดําวางจําหน่ายใน
ท้องตลาด ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ชาชง ยาแคปซูล ยานํ า ยาเม็ด กาแฟ และไวน์ กระชายดํา ซึง
เป็นทีนิยมมาก
สําหรั บการศึกษาวิ จ ั ยทางวิ ทยาศาสตร์เกียวกับฤทธิ ทางชีวภาพและเภสัชวิทยาของกระชายดํทีา
สนับสนุนสรรพคุณทีเกียวข้องกั บสมรรถภาพทางเพศของกระชายดํา พบว่าสารสกั ดเอทานอลจากเหง้า
มีผลทําให้พฤติกรรมทางเพศของสั ตว์ทดลองดีข ึ น และมีผลต่ออวั ยวะสืบพั นธุ์โดยเพิมนํ าหนักของท่อพัก
เชืออสุจ ิ ถุงนํ าอสุจ ิ ต่อมลูกหมาก และกล้ามเนือก้นของหนู
สารสกั ดจากเหง้ายั งมีผลเพิมการไหลเวี ยนเลือดไปยั งอวั ยวะเพศของส ั ตว์ทดลอง มีฤทธิยั บยั งการ
หดตั วของกล้ามเนือเรียบองคชาต (carvernosum) ของหนูแรท และกล้ามเนือเรียบอวั ยวะเพศผู้ของคนที
ได้จากการผ่าตั ดแปลงเพศ ซึงส่งผลให้กล้ามเนือคลายตัว เลือดจึงไหลเวียนเข้าสู่อวั ยวะเพศได้ดี ทําให้
อวั ยวะเพศเกิดการแข็ งตั วนอกจากนีสารสกัดเอทานอลและสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มีฤทธิยั บยั งเอนไซม์
phosphodiesterase ทําให้กล้ามเนือหลอดเลือดคลายตั วและขยาย เลือดจึงไหลเวียนเข้าสู่อวั ยวะเพศได้
ดี
การศึกษาในอาสาสมัครเพศชายทีมีสุขภาพดี อายุเฉลีย 65.05±3.5 ปี ทีรับประทานแคปซูลสาร
สกัดเอทานอลจากกระชายดํา ขนาด 25 และ 90 มก./วั น เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสารสกัด ขนาด 90
มก./วั น มีผลเพิมการตอบสนองต่อสิงเร้าทางเพศ (erotic stimuli) ของอาสาสมัครได้ โดยเพิมขนาดและ
ความยาวขององคชาติ ลดระยะเวลาในการหลั งนํ ากาม และเพิมความพึงพอใจต่อการแข็งตัว(erection
satisfaction) และผลยั งคงอยู่จนถึง 2 เดือนทีได้ร ับสารสกัดอย่างต่อเนื อง แต่เมื อหยุดให้สารสกัดก็จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่แคปซูลกระชายดําไม่มีผลต่อระดับของฮอร์โมน testosterone, FSH, LH,
cortisol และ prolactin
จากข้อมูลรายงานการวิจ ัยจะเห็นว่า กระชายดํามีผลเพิมสมรรถภาพทางเพศได้ โดยมีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศ เพิมการไหลเวี ยนเลือดไปยั งอวั ยวะเพศ ทําให้กล้ามเนือเรียบของอวั ยวะเพศคลายตั ว
ส่งผลให้เกิดการแข็ งตั วของอวั ยวะเพศได้ ซึงเป็นข้อมูลทีมาสนับสนุนสรรพคุณพืนบ้านของกระช
ายดําใน
การเพิมสมรรถภาพทางเพศ กระชายดําไม่ได้เป็นยาปลุกอารมณ์ทางเพศ แต่ช่วยทําให้อวั ยวะเพศชาย
แข็ งตั วได้ง่าย และบ่อยขึ น มีระยะเวลาในการแข็ งตั วทีนานขึ น สําหรั บข้อมูลการศึกษาในคนยั งมีน้อย จึง
ยั งไม่มีคําแนะนํ าเรื องขนาดทีเหมาะสมและข้อมูลเรื องความปลอดภัย เมื อต้องใช้ติดต่อกัน เป็ นระยะ
เวลานาน แม้จะยั งไม่มีข้อห้ามหรือข้อควรระวั งการใช้กระชายดํา แต่มีบางรายงานทีระบุว่ากระชายดําใน
รูปแบบการรั บประทานทําให้ต ั บเกิดความผิดปกติได้ หากใช้ในขนาดสูง หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
ดัง นั นผู้ท ี มีค วามผิดปกติเกียวกับ ตับ จึง ควรหลีก เลียง และในคนทั วไปก็ไ ม่ ควรใช้ใ นขนาดสูง หรือ
ติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นกัน นอกจากนี ไม่ควรใช้ในเด็กหรือสตรีมีครรภ์ เนื องจากยั งขาดข้อมูลด้าน
ความปลอดภั ยในการใช้ และควรระวั งการเกิดอั นตรกิร ิยากั บยาแผนป ั จจุบ ั น เช่น sildenafil
ยา
(ยารั กษา
อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ) เพราะอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยามากขึนดังนั นอาจต้อง
รอผลการศึกษาเพิมเติม เพือให้ใช้สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภั ยมากขึ น
อ่านข้อมูลเกียวกั บกระชายดําเพิ มเติ มได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพรปี ที ฉบั บที 4

