
  “กระชาย” มชีือ่วทิยาศาสตร์ คอื Boesenbergia pandurata 
Holtt. (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) มีลักษณะเหง้าสั้น 
อวบน�้า รูปทรงกระบอก ตรงกลางพองกว่าส ่วนหัวและท้าย 
ผิวสีน�้าตาลอ่อน เน้ือในสีเหลือง มีรสเผ็ดร้อน ขม กลิ่นหอมฉุน 
พบสารส�าคัญเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่นกัน และนอกจากนี้ 
พบว่ากระชายอุดมไปด้วย
น�้ า มั นหอมระ เหย  และ 
วิ ต า มิ น บี  โ ด ย เ ฉ พ า ะ 
วิตามินบี 12 ที่ช ่วยบ�ารุง
ปลายประสาท

  ตามต�ารายาไทย ใช้เหง้ากระชาย รักษาโรคในปาก เช่น 
ปากเปื่อย ปากเป็นแผล ปากแห้ง และขับระดูขาว ขับปัสสาวะ รักษา 
โรคบิด แก้ปวดมวนท้อง และการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน พบว่า 
สารสกัดจากกระชาย นอกจากจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี ที่ม ี
ส่วนช่วยลดอาการอักเสบต่าง ๆ ของร่างกายแล้ว ยังพบฤทธ์ิ 
ช่วยต้านการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลอดทดลอง และฤทธิ ์
ต้านเชื้อจุลชีพก่อโรคทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราอีกด้วย ดังนั้น 
ไม่ควรละเลยอาหารไทย ที่มีกระชายเป็นส่วนประกอบ เช่น ขนมจีน
น�้ายา แกงป่า ผัดฉ่า หรือหากสะดวก การคั้นน�้ากระชายไว้ดื่ม 
ก็น่าจะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ดี เช่นกัน
  ......อยากมีพละกาลัง ร่างกายแข็งแรงดี......อย่าลืม กระชาย
และกระชายด�า......นะครับ •
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การนวดไทย....
มรดกอนัล�า้ค่าของไทย                           
ศาสตร์แห่งการเพิม่
การไหลเวยีนและกระตุน้
ภมูคุ้ิมกนั
  การนวดไทย เป ็นการตรวจ การวินิจฉัย
และการบ�าบัดโรคด้วยการกด คลึง บีบ ทุบ สับ 
ประคบ หรือวิธีการนวดอื่นใดตามแบบแผนของการประกอบโรคศิลปะ 
เป็นภูมิปัญญาอันล�้าค่าของคนไทยที่มีประวัติและเร่ืองราวสืบทอดกัน
มาช้านาน มีบทบาทส�าคัญในการรักษาโรค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยที่ดูแลและช่วยเหลือกันเอง
ภายในครอบครัว เช่น สามีนวดให้ภรรยา ภรรยานวดให้สาม ีลกูหลาน
นวดให้พ่อแม่หรือปู่ ย่า ตา ยาย การนวดไม่ใช่เพ่ือรักษาความเจ็บป่วย 
เท่านั้น แต่มีคุณค่าต่อสุขภาพ เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพและ
รักษาโรคโดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะ มีหลักการ ระหว่าง 
ผู้นวดและผู้ถูกนวด จะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ
  ประโยชน์ของการนวด มีหลากหลาย อาทิ ลดการเกร็งตัว 
ของกล ้ ามเนื้ อ  เพิ่ มระบบการไหลเวียนโลหิตและน�้ า เหลืองกระตุ ้ นระบบประสาท เพิ่ มประสิทธิภาพของระบบ 
ทางเดินหายใจ ฟื ้นฟูสภาพของระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท ท�าให้รู ้สึกสบายคลายเครียด 
ซึ่งมีส ่วนกระตุ ้นภูมิคุ ้มกันโรคได้ด ้วย อย่างไรก็ตาม มี ข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด คือ ไม่ควรนวดหลังรับประทาน
อาหารอ่ิมใหม่ ๆ ไม่นวดเมื่อมีอาการฟกช�้าตามผิวหนังหรือมีอาการอักเสบซ�้าซ้อน เมื่อมีอาการอักเสบติดเช้ือ คือมีไข้เกิน 
38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการปวด บวม แดงร้อน ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุใหม่ ๆ และควรระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีผู้สูงอายุ 
ที่มีโรคประจ�าตัวหลายโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง และโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด • 

เมื่อรู้ถึงประโยชน์ของการนวดไทยแล้ว อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยการส่งเสริมให้การนวดของไทย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

อัตราส่วน :  ผงหญ้าดอกขาว 2     กรัม
  น�้าร้อนประมาณ    120 - 200  มิลลิลิตร
  ชงดื่มหลังอาหาร วันละ  3 - 4  ครั้ง  
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  ปัจจุบัน เป็นยุคท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพ โดยแสวงหา
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติมาบ�ารุงหรือบ�าบัดปัญหาทาง
สุขภาพมากขึ้น “กระชายด�า” (Black Ginger) เป็น 1 ใน 4 ของ
สมุนไพร ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ 
ภาคีเครือข่าย คัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรต้นแบบ 
(Champion product) เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพสูง 
ในเชิงพาณิชย์ ได้รับความนิยม เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลาย และ 
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันกระชายด�าเป็น
สมุนไพรที่มีผลการศึกษาวิจัยทั้งในระดับหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง 
และการศึกษาวิจัยในคน ที่พบว่ามีสรรพคุณบ�ารุงก�าลัง สอดคล้อง
กับข้อกล่าวอ้างตามภูมิปัญญาจริง และนอกจากนี้ ยังเป็นสมุนไพร 
ที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุขมากถึง 113 รายการ 

  กระชายด� า เป ็น พืชในวงศ ์ เดี ยวกับ  ขิ ง  ข ่ า  และขมิ้ น 
(Zingiberaceae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Kaempferia parviflora 
Wall. ex Baker เป็นพชืพืน้เมอืงเขตร้อนของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ในเหง้ากระชายด�า ประกอบด้วยสารส�าคัญต่าง ๆ ได้แก่ น�้ามัน 
หอมระเหย และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ กลุ่มสารแอนโทไซยานิน และ 
สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) อื่น ๆ ซึ่งสารส�าคัญ 
ดังกล่าวในกระชายด�า เป็นที่ทราบกันดีว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี 
  ตามภูมิปัญญาไทย จะใช้ เหง้า ประมาณ 4 - 5 ขีด ฝาน
เป็นแว่นบาง ๆ แช่น�้าดื่ม หรือดองน�้าผ้ึงในอัตราส่วน 1:1 หรือใช ้
เหง้าแห้ง ดองกับน�้าผ้ึงในอัตราส่วน 1:1 นาน 7 วัน และน�ามาดื่ม 
ก่อนนอนเพื่อรักษาอาการท้องอืด เฟ้อ หรือ บ�ารุงสุขภาพ 
  ปัจจุบัน สามารถหาผลิตภัณฑ์กระชายด�าได้ในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่มีจ�าหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป 
............หากจะกล่าวถึง กระชายด�า แล้วไม่กล่าวถึงสมุนไพรไทยอีก
ชนิดหนึ่งที่อยู่วงศ์เดียวกัน มีชื่อที่คล้ายกัน และเป็นสมุนไพรคู่ครัว 
ท่ีอยู ่ในวิถีชีวิตคนไทยอย่างใกล้ชิด อย่าง “กระชาย” ก็คงไม่ได้ 
จึงขอน�าเสนอข้อมูลสั้น ๆ ดังนี้........... 

กฤษณะ คตสุข
เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์
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  ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย บางครั้งก็ร้อน
อบอ้าว บางคราวก็เจอความเปียกชื้นสูง ส่งผลให้ร่างกายต้อง
ปรับตัว ให้อยู่ในสมดุล มิฉะนั้น ความเจ็บป่วยอาจตามมาได้ง่าย 
  ในศาสตร ์การแพทย ์แผนไทยใช ้  สมุนไพรรสร ้อน 
เพิ่มธาตุไฟในร่างกาย ซึ่งจะมีผลให้ร ่างกายมีความอบอุ ่น 
เลือดลมไหลเวียนได้ดี ดังนั้น ในช่วงฤดูฝนนี้ ขอแนะน�าสุดยอด
ของสมุนไพรรสร้อน มากด้วยคุณค่าทางยา ได้รับการยอมรับว่า
เป็นราชาของเครื่องเทศที่มีรสชาติเป็นเลิศ กล่ินหอม สมุนไพร 
ที่จิ๋วแต่แจ๋วนี้ คือ พริกไทย
  พริกไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Piper nigrum L. จัดอยู่ใน
วงศ์ Piperaceae พริกไทยมีสารส�าคัญ คือ พิเพอรีน (piperine) 
ซึ่งเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์ และยังประกอบไปด้วย สารกลุ่ม 
ฟีนอลิก วิตามินซี และเบต้าแคโรทีน ที่มีคุณสมบัติเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ ช่วยกระตุ้น
ภูมิคุ ้มกันในร่างกาย ต้านการแพ้ และต้านการอักเสบได้ดี 
พริกไทยยังมีแนวโน้มช่วยป้องกันการชัก และโรคสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุได้ โดยมีการศึกษาของ รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม 
และคณะ ที่ได้ทดสอบกับหนูทดลองท่ีถูกท�าให้เซลล์ประสาท
ส ่วนกลางเสื่อม แล ้วรักษาด ้วยการหยอดสารพิ เพอรีน 
เข ้าทางจมูกวันละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งผล 
การศึกษาพบว่าการรับรู ้และความจ�าของหนูทดลองกลับมา 
สู่ปกติได้ และนอกจากนี้มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์อื่น ๆ 
เช่นมีรายงานการศึกษาที่พบว่า เมื่อให้ขมิ้นชันร่วมกับพริกไทย 
จะท�าให ้สารเคอร ์ คูมินและสารเบต้าแคโรทีนในขมิ้นชัน 
ถูกดูดซึมได ้ดีขึ้น  ในขณะเดียวกันพริกไทยจะออกฤทธิ์ 
ต่อทางเดินอาหารได้ดีก็ต้องมีขมิ้นชันอยู่ด้วยเช่นกัน

จิ๋วแต่แจ๋ว...
พริกไทย
สมุนไพรช่วยเพิ่มความอบอุ่น
อุดมสารต้านอนุมูลอิสระ

 กะเพรา
: สมุนไพรโบราณ

ที่ไม่ล้าสมัย
ภญ.จิตติมา อุปลา

ภญ.พิมพรรณ ลาภเจริญ

  อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับประทาน 
พริกไทยในปริมาณสูง เนื่องจากมีข้อมูล พบว่า มีคุณสมบัติ
ท�าให้การดูดซึมยาหรือสารต่าง ๆ เข้าสู ่ร ่างกายได้เพิ่มข้ึน 
ดังนั้นควรระวังในผู ้ ใช ้ยาที่มีช ่วงของการรักษาแคบ เช ่น 
ต้านการแข็งตัวของเลือด และควรระวังการรับประทานร่วมกับ 
อาหารที่มีไนไตรท์ เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง 
(สารไนไตรท์พบมากในอาหารที่ใช ้สารกันบูดพวกโซเดียม 
ไนไตรท์และโปแตสเซียมไนไตรท์ และสารพวกดินประสิว 
ที่ท�าให้เนื้อมีสีแดง เช่น ไส้กรอก แหนม กุนเชียง หรือแม้แต่ 
ผักที่เร่งปุ๋ยไนโตรเจนมาก ๆ) 
  ดังนั้น หากอยากดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดี นอกจาก 
ออกก�าลังกายสม�่าเสมอแล้ว ควรรับประทานอาหารที่สด 
สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน และ เหยาะพริกไทยป่นในอาหาร
วันละนิด (ประมาณ ½ - 1 ช้อนชา ต่อมื้อ) เพียงเท่านี้ ท่านก็จะ
มีสุขภาพดีไปตลอดช่วงฤดูฝน •

  กะเพรา สมุนไพรรสเผ็ดร้อนอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะส�าหรับ
รับประทานในช่วงฤดูฝน กะเพรา มีช่ือวิทยาศาสตร์ คือ 
Ocimum tenuiflorum L. มีชื่อสามัญว่า Holy basil หรือ 
Sacred basil เป็นพืชในวงศ์ Lamiaceae เป็นไม้ล้มลุก
ขนาดเล็ก ปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อน เช่ือว่ามีถ่ินก�าเนิดอยู ่ที่
ประเทศอินเดีย เน่ืองจากพบว่ามีการใช้เป็นจ�านวนมากใน 
การแพทย ์อายุรเวทของอินเดีย ส�าหรับในประเทศไทย 
พบการใช้ประโยชน์จากกะเพราอยู่ 2 ชนิด คือ กะเพราขาว 
และกะเพราแดง โดยทั่วไปนิยมใช ้กะเพราแดงมากกว ่า 
กะเพราขาว และส่วนที่นิยมน�ามาใช้เป็นยาคือใบที่สมบูรณ ์
เต็มที่ ซึ่งในใบกะเพรา พบว่ามีสารส�าคัญหลายชนิด สารหลัก
ที่ส�าคัญ ได้แก่  eugenol มีการศึกษา พบว่า eugenol มีฤทธิ์
ต้านเช้ือแบคทีเรียได้หลายชนิดรวมถึงเช้ือที่เป็นสาเหตุของ 
ฟันผุอีกด้วย 
  ใบกะเพรามีรสเผ็ดร ้อน ศาสตร ์ทางอายุรเวทและ 
การแพทย์แผนไทย ใช้บ�ารุงธาตุไฟ รักษาโรคเก่ียวกับทางเดิน
อาหาร ได้แก่ ช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง ท้องอืด แก้ลมจุก
เสียดแน่นท้อง ช่วยขับลม และด้วยคุณสมบัติที่ดีของกะเพรา 
ท�าให้มีการวิจัยที่พบว่า กะเพราสามารถลดไขมันเลวในเลือดได้ 

ทั้งชนิดโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ และเพิ่มไขมันชนิด
ดีในสัตว์ทดลองได้ และการให้สารสกัดจากกะเพราขนาด 
200 มก./กก./วัน เป็นเวลา 30 วัน สามารถลดระดับน�้าตาล 
ในเลือดในสัตว์ทดลองได้ และเนื่องจากพบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ที่ดีในกะเพรา ดังนั้น จึงพบว่า กะเพราสามารถปกป้องอวัยวะ
ต่าง ๆ เช่น ปกป้องตับจากยาพาราเซตามอล รวมทั้งสามารถ 
ลดความเครียดของสมองจากการรบกวนทางเสียงอีกด้วย 
  เม่ือรู ้จักสรรพคุณที่ยอดเยี่ยมของกะเพราแล้ว คงจะ
ไม่สงสัยกันอีกต่อไปว่าท�าไมผัดกะเพรา จึงเป็นเมนูอาหาร 
ยอดนิยม แต่อย่างไรก็ตาม ควรระวัง การรับประทานสารสกัด 
กะเพราหรือใบกะเพราในปริมาณมากในผู ้ป ่วยที่ เสี่ยงต่อ
ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า รวมทั้งผู้ป่วยที่มีการแข็งตัวของเลือด 
ผิดปกติ และเนื่องจากกะเพราเป็นยาร้อน ควรระมัดระวัง 
ในหญิงตั้งครรภ์ เน่ืองจากอาจท�าให ้มดลูกบีบตัวเพิ่มขึ้น 
แต่ส�าหรับหญิงหลังคลอด ในบางท้องถิ่นแนะน�าให้รับประทาน
กะเพรา เนื่องจากเชื่อว่าช่วยเพิ่มการขับน�้านม •
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  ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย บางครั้งก็ร้อน
อบอ้าว บางคราวก็เจอความเปียกชื้นสูง ส่งผลให้ร่างกายต้อง
ปรับตัว ให้อยู่ในสมดุล มิฉะนั้น ความเจ็บป่วยอาจตามมาได้ง่าย 
  ในศาสตร ์การแพทย ์แผนไทยใช ้  สมุนไพรรสร ้อน 
เพิ่มธาตุไฟในร่างกาย ซึ่งจะมีผลให้ร ่างกายมีความอบอุ ่น 
เลือดลมไหลเวียนได้ดี ดังนั้น ในช่วงฤดูฝนนี้ ขอแนะน�าสุดยอด
ของสมุนไพรรสร้อน มากด้วยคุณค่าทางยา ได้รับการยอมรับว่า
เป็นราชาของเครื่องเทศที่มีรสชาติเป็นเลิศ กล่ินหอม สมุนไพร 
ที่จิ๋วแต่แจ๋วนี้ คือ พริกไทย
  พริกไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Piper nigrum L. จัดอยู่ใน
วงศ์ Piperaceae พริกไทยมีสารส�าคัญ คือ พิเพอรีน (piperine) 
ซึ่งเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์ และยังประกอบไปด้วย สารกลุ่ม 
ฟีนอลิก วิตามินซี และเบต้าแคโรทีน ที่มีคุณสมบัติเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ ช่วยกระตุ้น
ภูมิคุ ้มกันในร่างกาย ต้านการแพ้ และต้านการอักเสบได้ดี 
พริกไทยยังมีแนวโน้มช่วยป้องกันการชัก และโรคสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุได้ โดยมีการศึกษาของ รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม 
และคณะ ที่ได้ทดสอบกับหนูทดลองที่ถูกท�าให้เซลล์ประสาท
ส ่วนกลางเสื่อม แล ้วรักษาด ้วยการหยอดสารพิ เพอรีน 
เข ้าทางจมูกวันละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซ่ึงผล 
การศึกษาพบว่าการรับรู ้และความจ�าของหนูทดลองกลับมา 
สู่ปกติได้ และนอกจากนี้มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์อื่น ๆ 
เช่นมีรายงานการศึกษาที่พบว่า เมื่อให้ขมิ้นชันร่วมกับพริกไทย 
จะท�าให ้สารเคอร ์ คูมินและสารเบต้าแคโรทีนในขมิ้นชัน 
ถูกดูดซึมได ้ดีขึ้น  ในขณะเดียวกันพริกไทยจะออกฤทธิ์ 
ต่อทางเดินอาหารได้ดีก็ต้องมีขมิ้นชันอยู่ด้วยเช่นกัน

จิ๋วแต่แจ๋ว...
พริกไทย
สมุนไพรช่วยเพิ่มความอบอุ่น
อุดมสารต้านอนุมูลอิสระ

 กะเพรา
: สมุนไพรโบราณ

ที่ไม่ล้าสมัย
ภญ.จิตติมา อุปลา

ภญ.พิมพรรณ ลาภเจริญ

  อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับประทาน 
พริกไทยในปริมาณสูง เนื่องจากมีข้อมูล พบว่า มีคุณสมบัติ
ท�าให้การดูดซึมยาหรือสารต่าง ๆ เข้าสู ่ร ่างกายได้เพิ่มข้ึน 
ดังนั้นควรระวังในผู ้ใช ้ยาที่มีช ่วงของการรักษาแคบ เช ่น 
ต้านการแข็งตัวของเลือด และควรระวังการรับประทานร่วมกับ 
อาหารท่ีมีไนไตรท์ เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง 
(สารไนไตรท์พบมากในอาหารที่ใช ้สารกันบูดพวกโซเดียม 
ไนไตรท์และโปแตสเซียมไนไตรท์ และสารพวกดินประสิว 
ที่ท�าให้เนื้อมีสีแดง เช่น ไส้กรอก แหนม กุนเชียง หรือแม้แต่ 
ผักที่เร่งปุ๋ยไนโตรเจนมาก ๆ) 
  ดังน้ัน หากอยากดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดี นอกจาก 
ออกก�าลังกายสม�่าเสมอแล้ว ควรรับประทานอาหารที่สด 
สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน และ เหยาะพริกไทยป่นในอาหาร
วันละนิด (ประมาณ ½ - 1 ช้อนชา ต่อมื้อ) เพียงเท่านี้ ท่านก็จะ
มีสุขภาพดีไปตลอดช่วงฤดูฝน •

  กะเพรา สมุนไพรรสเผ็ดร้อนอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะส�าหรับ
รับประทานในช่วงฤดูฝน กะเพรา มีช่ือวิทยาศาสตร์ คือ 
Ocimum tenuiflorum L. มีชื่อสามัญว่า Holy basil หรือ 
Sacred basil เป็นพืชในวงศ์ Lamiaceae เป็นไม้ล้มลุก
ขนาดเล็ก ปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อน เช่ือว่ามีถ่ินก�าเนิดอยู ่ที่
ประเทศอินเดีย เน่ืองจากพบว่ามีการใช้เป็นจ�านวนมากใน 
การแพทย ์อายุรเวทของอินเดีย ส�าหรับในประเทศไทย 
พบการใช้ประโยชน์จากกะเพราอยู่ 2 ชนิด คือ กะเพราขาว 
และกะเพราแดง โดยทั่วไปนิยมใช ้กะเพราแดงมากกว ่า 
กะเพราขาว และส่วนที่นิยมน�ามาใช้เป็นยาคือใบที่สมบูรณ ์
เต็มที่ ซึ่งในใบกะเพรา พบว่ามีสารส�าคัญหลายชนิด สารหลัก
ที่ส�าคัญ ได้แก่  eugenol มีการศึกษา พบว่า eugenol มีฤทธิ์
ต้านเช้ือแบคทีเรียได้หลายชนิดรวมถึงเช้ือที่เป็นสาเหตุของ 
ฟันผุอีกด้วย 
  ใบกะเพรามีรสเผ็ดร ้อน ศาสตร ์ทางอายุรเวทและ 
การแพทย์แผนไทย ใช้บ�ารุงธาตุไฟ รักษาโรคเก่ียวกับทางเดิน
อาหาร ได้แก่ ช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง ท้องอืด แก้ลมจุก
เสียดแน่นท้อง ช่วยขับลม และด้วยคุณสมบัติที่ดีของกะเพรา 
ท�าให้มีการวิจัยที่พบว่า กะเพราสามารถลดไขมันเลวในเลือดได้ 

ทั้งชนิดโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ และเพิ่มไขมันชนิด
ดีในสัตว์ทดลองได้ และการให้สารสกัดจากกะเพราขนาด 
200 มก./กก./วัน เป็นเวลา 30 วัน สามารถลดระดับน�้าตาล 
ในเลือดในสัตว์ทดลองได้ และเนื่องจากพบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ที่ดีในกะเพรา ดังนั้น จึงพบว่า กะเพราสามารถปกป้องอวัยวะ
ต่าง ๆ เช่น ปกป้องตับจากยาพาราเซตามอล รวมทั้งสามารถ 
ลดความเครียดของสมองจากการรบกวนทางเสียงอีกด้วย 
  เม่ือรู ้จักสรรพคุณที่ยอดเยี่ยมของกะเพราแล้ว คงจะ
ไม่สงสัยกันอีกต่อไปว่าท�าไมผัดกะเพรา จึงเป็นเมนูอาหาร 
ยอดนิยม แต่อย่างไรก็ตาม ควรระวัง การรับประทานสารสกัด 
กะเพราหรือใบกะเพราในปริมาณมากในผู ้ป ่วยที่ เสี่ยงต่อ
ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า รวมทั้งผู้ป่วยที่มีการแข็งตัวของเลือด 
ผิดปกติ และเนื่องจากกะเพราเป็นยาร้อน ควรระมัดระวัง 
ในหญิงตั้งครรภ์ เน่ืองจากอาจท�าให ้มดลูกบีบตัวเพิ่มขึ้น 
แต่ส�าหรับหญิงหลังคลอด ในบางท้องถิ่นแนะน�าให้รับประทาน
กะเพรา เนื่องจากเชื่อว่าช่วยเพิ่มการขับน�้านม •
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  “กระชาย” มชีือ่วทิยาศาสตร์ คอื Boesenbergia pandurata 
Holtt. (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) มีลักษณะเหง้าสั้น 
อวบน�้า รูปทรงกระบอก ตรงกลางพองกว่าส ่วนหัวและท้าย 
ผิวสีน�้าตาลอ่อน เน้ือในสีเหลือง มีรสเผ็ดร้อน ขม กลิ่นหอมฉุน 
พบสารส�าคัญเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่นกัน และนอกจากนี้ 
พบว่ากระชายอุดมไปด้วย
น�้ า มั นหอมระ เหย  และ 
วิ ต า มิ น บี  โ ด ย เ ฉ พ า ะ 
วิตามินบี 12 ที่ช ่วยบ�ารุง
ปลายประสาท

  ตามต�ารายาไทย ใช้เหง้ากระชาย รักษาโรคในปาก เช่น 
ปากเปื่อย ปากเป็นแผล ปากแห้ง และขับระดูขาว ขับปัสสาวะ รักษา 
โรคบิด แก้ปวดมวนท้อง และการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน พบว่า 
สารสกัดจากกระชาย นอกจากจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี ที่ม ี
ส่วนช่วยลดอาการอักเสบต่าง ๆ ของร่างกายแล้ว ยังพบฤทธ์ิ 
ช่วยต้านการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลอดทดลอง และฤทธิ ์
ต้านเชื้อจุลชีพก่อโรคทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราอีกด้วย ดังนั้น 
ไม่ควรละเลยอาหารไทย ที่มีกระชายเป็นส่วนประกอบ เช่น ขนมจีน
น�้ายา แกงป่า ผัดฉ่า หรือหากสะดวก การคั้นน�้ากระชายไว้ดื่ม 
ก็น่าจะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ดี เช่นกัน
  ......อยากมีพละกาลัง ร่างกายแข็งแรงดี......อย่าลืม กระชาย
และกระชายด�า......นะครับ •

คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บรรณาธิการ นายแพทย์สรรพงศ์  ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บรรณาธิการรอง ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี  จูฑะพุทธิ                ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
กองบรรณาธิการ   ดร.เภสัชกรหญิงดวงแก้ว ปัญญาภู         ภญ.ภรณ์ทิพย์ จันทร์หอม ภญ.เกษวราภรณ์ วงษ์พิมพ์ 
                        ภญ.ศตพร สมเลศ    ภญ.สุภาพร ยอดโต   พท.วัชราภรณ์ นิลเพ็ชร์  พทป.รสรินทร์ ไพฑูรย์
 พทป.ประดิษฐา ดวงเดช   นายธเนศ อิ่มนุกูลกิจ   นายชูศักดิ์ เฮงเจริญ       นายกฤษณะ คตสุข

การนวดไทย....
มรดกอนัล�า้ค่าของไทย                           
ศาสตร์แห่งการเพิม่
การไหลเวยีนและกระตุน้
ภมูคุ้ิมกนั
  การนวดไทย เป ็นการตรวจ การวินิจฉัย
และการบ�าบัดโรคด้วยการกด คลึง บีบ ทุบ สับ 
ประคบ หรือวิธีการนวดอื่นใดตามแบบแผนของการประกอบโรคศิลปะ 
เป็นภูมิปัญญาอันล�้าค่าของคนไทยที่มีประวัติและเร่ืองราวสืบทอดกัน
มาช้านาน มีบทบาทส�าคัญในการรักษาโรค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยที่ดูแลและช่วยเหลือกันเอง
ภายในครอบครัว เช่น สามีนวดให้ภรรยา ภรรยานวดให้สาม ีลกูหลาน
นวดให้พ่อแม่หรือปู่ ย่า ตา ยาย การนวดไม่ใช่เพ่ือรักษาความเจ็บป่วย 
เท่านั้น แต่มีคุณค่าต่อสุขภาพ เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพและ
รักษาโรคโดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะ มีหลักการ ระหว่าง 
ผู้นวดและผู้ถูกนวด จะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ
  ประโยชน์ของการนวด มีหลากหลาย อาทิ ลดการเกร็งตัว 
ของกล ้ ามเนื้ อ  เพิ่ มระบบการไหลเวียนโลหิตและน�้ า เหลืองกระตุ ้ นระบบประสาท เพิ่ มประสิทธิภาพของระบบ 
ทางเดินหายใจ ฟื ้นฟูสภาพของระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท ท�าให้รู ้สึกสบายคลายเครียด 
ซึ่งมีส ่วนกระตุ ้นภูมิคุ ้มกันโรคได้ด ้วย อย่างไรก็ตาม มี ข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด คือ ไม่ควรนวดหลังรับประทาน
อาหารอ่ิมใหม่ ๆ ไม่นวดเมื่อมีอาการฟกช�้าตามผิวหนังหรือมีอาการอักเสบซ�้าซ้อน เมื่อมีอาการอักเสบติดเช้ือ คือมีไข้เกิน 
38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการปวด บวม แดงร้อน ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุใหม่ ๆ และควรระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีผู้สูงอายุ 
ที่มีโรคประจ�าตัวหลายโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง และโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด • 

เมื่อรู้ถึงประโยชน์ของการนวดไทยแล้ว อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยการส่งเสริมให้การนวดของไทย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

อัตราส่วน :  ผงหญ้าดอกขาว 2     กรัม
  น�้าร้อนประมาณ    120 - 200  มิลลิลิตร
  ชงดื่มหลังอาหาร วันละ  3 - 4  ครั้ง  

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
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กระชายด�า…
                     สมุนไพรบ�ำรุงก�ำลัง..... 

            ยำอำยุวัฒนะ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก
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  ปัจจุบัน เป็นยุคท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพ โดยแสวงหา
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติมาบ�ารุงหรือบ�าบัดปัญหาทาง
สุขภาพมากขึ้น “กระชายด�า” (Black Ginger) เป็น 1 ใน 4 ของ
สมุนไพร ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ 
ภาคีเครือข่าย คัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรต้นแบบ 
(Champion product) เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพสูง 
ในเชิงพาณิชย์ ได้รับความนิยม เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลาย และ 
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันกระชายด�าเป็น
สมุนไพรที่มีผลการศึกษาวิจัยทั้งในระดับหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง 
และการศึกษาวิจัยในคน ที่พบว่ามีสรรพคุณบ�ารุงก�าลัง สอดคล้อง
กับข้อกล่าวอ้างตามภูมิปัญญาจริง และนอกจากนี้ ยังเป็นสมุนไพร 
ที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุขมากถึง 113 รายการ 

  กระชายด� า เป ็น พืชในวงศ ์ เดี ยวกับ  ขิ ง  ข ่ า  และขมิ้ น 
(Zingiberaceae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Kaempferia parviflora 
Wall. ex Baker เป็นพชืพืน้เมอืงเขตร้อนของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ในเหง้ากระชายด�า ประกอบด้วยสารส�าคัญต่าง ๆ ได้แก่ น�้ามัน 
หอมระเหย และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ กลุ่มสารแอนโทไซยานิน และ 
สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) อื่น ๆ ซึ่งสารส�าคัญ 
ดังกล่าวในกระชายด�า เป็นที่ทราบกันดีว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี 
  ตามภูมิปัญญาไทย จะใช้ เหง้า ประมาณ 4 - 5 ขีด ฝาน
เป็นแว่นบาง ๆ แช่น�้าดื่ม หรือดองน�้าผ้ึงในอัตราส่วน 1:1 หรือใช ้
เหง้าแห้ง ดองกับน�้าผ้ึงในอัตราส่วน 1:1 นาน 7 วัน และน�ามาดื่ม 
ก่อนนอนเพื่อรักษาอาการท้องอืด เฟ้อ หรือ บ�ารุงสุขภาพ 
  ปัจจุบัน สามารถหาผลิตภัณฑ์กระชายด�าได้ในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่มีจ�าหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป 
............หากจะกล่าวถึง กระชายด�า แล้วไม่กล่าวถึงสมุนไพรไทยอีก
ชนิดหนึ่งที่อยู่วงศ์เดียวกัน มีชื่อที่คล้ายกัน และเป็นสมุนไพรคู่ครัว 
ท่ีอยู ่ในวิถีชีวิตคนไทยอย่างใกล้ชิด อย่าง “กระชาย” ก็คงไม่ได้ 
จึงขอน�าเสนอข้อมูลสั้น ๆ ดังนี้........... 

กฤษณะ คตสุข
เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์
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