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สารสําคัญในเหงาขิง
เหง า ขิ ง มี ก ลิ่ น ฉุ น มี เ ส น ใยซึ่ ง มี แ ป ง เป น
องค ป ระกอบ มี น้ํ า มั น หอมระเหย pigments และ
oleoresin สารสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยของขิงมี
มากกว า 50
ชนิ ด ส ว นใหญ เ ป น สารกลุ ม
1,2
monoterpenoids เช น -phellandrene,
(+)camphene, cineole, geraniol, curcumene, citral,
terpineol, borneol และกลุม sesquiterpenoids ไดแก
-zingiberene, -sesquiphellandrene, -bisabolene,
-farnesene, ar-curcumene, zingiberol สารที่ทําใหขิง
มีกลิ่นฉุนคือสาร phenolics ในกลุม gingerols ที่พบมาก
ที่สุดคือ 6-gingerol เมื่อทําใหขิงแหงสารเหลานี้อาจ
เปลี่ยนแปลงเปนสารไมมีกลิ่น

ขิ ง เป น สมุ น ไพรใกล ตั ว พบในครั ว เรื อ น

เนื่องจากใชเปนอาหารได ขิงมีชื่ออื่น เชน ขิงแกลง ขิง
แดง ขิงเผือก ขิงบาน สะเอ เปนตน ขิง (Ginger) มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Zingiber officinale Roscoe. จัดเปนพืช
วงศ Zingiberaceae ซึ่งเปนพืชลมลุกมีเหงาใตดินแตก
แขนงคลายนิ้วมือ เปลือกนอกสีน้ําตาลแกมเหลือง เนื้อ
ในสี เ หลื อ งนวลมี ก ลิ่ น เฉพาะ ลํ า ต น ที่ อ ยู เ หนื อ ดิ น สู ง
ประมาณ 2-3 ฟุต เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบมีลักษณะ
เรียวแคบ ปลายใบแหลม เรียงสลับ ดอกเปนชอขนาด
เล็ก กานดอกสั้น แทงออกจากเหงา กลีบดอกสีเหลือง
บานจากโคนไปสูสวนปลาย ผลเปนผลแหงมี 3 พู
ขิงที่นิยมปลูกอาจแบงเปน 2 พันธุ คือ ขิงใหญ
หรือขิงหยวก มีแงงใหญ ขอหาง เนื้อละเอียดไมมีเสี้ยน
หรือมีแตนอยมาก รสเผ็ดนอย ตาที่ปรากฏบนแงงกลม
มน ลํ าตน สูง ปลายใบปาน เหมาะสําหรับปลูกเปนขิ ง
ออน สงโรงงานเพื่อแปรรูปเปนขิงดอง ขิงแชอิ่มหรือใช
บริโภคสด อีกพันธุหนึ่ง คือ ขิงเล็กหรือขิงเผ็ด มีแงงเล็ก
สั้น ขอถี่ เนื้อมีเสี้ยนมาก รสคอนขางเผ็ด ตาที่ปรากฏบน
แงงคอนขางแหลม แตกแขนงดี นิยมปลูกเปนขิงแก ใช
เปนพืชสมุนไพร และสกัดเอาน้ํามัน
ขิงชอบดินเหนียวปนทรายชุมชื้น ไมชอบน้ําขัง
แฉะ ชอบแสงแดดพอสมควร การปลูกขิงควรพรวนดิน
และยกร อ ง ใช เ หง า ขิ ง ชํ า งอกโดยวางด า นที่ แ ตกหน อ
ตั้งขึ้น กลบดินและใชฟางคลุม โดยเฉพาะชวงอายุ 2-3
เดือน ควรกลบโคนตน เพื่อใหขิงแตกหนอดีและเหงา
แข็งแรง

ขิงเปนอาหาร
ขิ ง ใช เ ป น อาหารอย า งกว า งขวางโดยเฉพาะ
อาหารของชาวเอเชีย ส วนที่ใ ชคื อ เหงา มี รสเผ็ ดร อ น
เปนสวนประกอบที่เพิ่มกลิ่นและรสชาติใหอาหาร หรือใช
เปนเครื่องเคียงในรูปขิงดอง นอกจากนี้ขิงแหงยังนํามา
เปนเครื่องดื่ม เชน น้ําขิง ชวยใหความอบอุน และชวย
ปรับสมดุลของธาตุลมในรางกาย
ขิงเปนยา
ขิงมีสรรพคุณเปนยาทั้งในตํารับยาไทย ยาจีน
และอายุรเวท สวนที่นิยมนํามาใชคือ เหงา มีสรรพคุณ
ชวยขับ ลม แกท องอืด จุก เสี ยด แนน เฟ อ แก คลื่ นไส
อาเจียน แกหอบไอ ขับเสมหะ สารสําคัญในน้ํามันหอม
ระเหย จะออกฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และลําไส ใชเหงาแกทุบหรือบดเปนผง ชงน้ําดื่ม หรือใช
เหง า สด ตํ า คั้ น เอาน้ํ า ผสมกั บ น้ํ า มะนาว เติ ม เกลื อ
เล็กนอย จิบแกไอ ขับเสมหะ นอกจากนี้สวนอื่นที่มี
สรรพคุณทางยา ไดแก ตน ชวยขับลมใหผายเรอ แกจุก
เสียด แกทองรวง ใบ บํารุงกําเดา แกฟกช้ํา แกนิ่ว แก
ขัดปส สาวะ แกโรคตา ฆาพยาธิ ดอก แกโรคประสาท
ชวยยอยอาหาร แกขัดปสสาวะ ราก แกจุกแนน เจริญ
อาหาร แกลม แกเสมหะ แกบิด ผล บํารุงน้ํานม แกไข
แกคอแหง เจ็บคอ แกตาฟาง เปนยาอายุวัฒนะ

ดอกขิงแดง
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ท อ ง หรื อ ในผู ป ว ยหลั ง ผ า ตั ด หรื อ ที่ ไ ด รั บ ยาเคมี
บําบัด มีรายงานการศึกษาทางคลินิกดังนี้ ขิงผงขนาด
940 มก.สามารถปองกันการเกิด motion sickness จาก
การนั่งเกา อี้หมุนไดอ ยางมีประสิ ทธิผลใกล เคียงกับยา
dimenhydrinate ขนาด 100 มก. และการใหขิงผงขนาด
1 กรั ม ต อ วั น ช ว ยป อ งกั น อาการคลื่ น ไส อ าเจี ย นใน
อาสาสมัครที่มีประวัติเมารถ เมาเรือไดผลเทียบกับยา
dimenhydrinate, domperidone หรือยาหลอก10 สําหรับ
ฤทธิ์บรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน จากการแพทองมี
การศึกษาแบบ double-blind ในหญิงตั้งครรภ ระยะ 3
เดือนแรก จํานวน 27 คน พบวา การใหขิงผงขนาด 1
กรัมตอวัน แบงใหวันละ 4 ครั้ง รับประทานติดตอกัน 4
วัน สามารถบรรเทาอาการคลื่นไสไดดีกวายาหลอก11
นอกจากนี้การใชน้ําเชื่อมขิงขนาด 1 ชอนโตะ (มีขิง 1
กรัม) วันละ 4 ครั้ง ใหผลบรรเทาอาการอาเจียนในกลุม
ทดลอง (77 %) มากกวากลุมยาหลอก (20 %) และทํา
ใหผูปวยกลุมทดลอง 66.7 % หยุดอาเจียนในวันที่ 6
เทียบกับผูปวยกลุมที่ไดรับยาหลอกมีเพียง 16.7 % ที่
หยุดอาเจียน12 มีหลายรายงานการศึกษาที่พบวาการให
ขิ ง ก อ นการให ย าสลบ 1 ชั่ ว โมง สามารถลดอาการ
คลื่นไสหลังการผาตัดไดดีกวายาหลอก แตมีบางรายงาน
ที่พบวาผลไมแตกตางกัน การใหแคปซูลขิงขนาด 1 กรัม
ตอวัน นาน 5 วัน ในผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด cisplatin
โดยให เ ริ่ ม รั บ ประทานในวั น แรกที่ ไ ด รั บ ยารั ก ษา
โรคมะเร็ ง พบว า ขิ งไม ส ามารถบรรเทาอาการคลื่ น ไส
อาเจียนในระยะ acute phase ได แตประสิทธิผลในการ
บรรเทาอาการระยะ delay phase และควบคุมอาการ
กระสับสายไดไมแตกตางกับ metoclopramide อยางไมมี
นัยสําคัญ 13
ขิงเปนสมุนไพรที่มีคอนขางปลอดภัย การให
สารสกัด ขิ ง ขนาด 1,000 มก./กก.ในหนู ข าวเพศเมี ย
ในชวงเวลา 6-15 วัน หลังการตั้งทองและฆาหนู ไมพบ
ความเป น พิ ษ และไม มี ผ ลต อ การเพิ่ ม น้ํ า หนั ก 14 อี ก
รายงานหนึ่งพบวาการใหน้ําขิงผสมในน้ําดื่มแกหนูที่ทอง
ชวง 6-15 วัน และฆาหนูในวันที่ 20 ไมพบพิษตอแม
หนู แตพบวามีผลตอการสูญเสียตัวออน15 นอกจากนี้ยัง
พบวา gingerol และ shogaol มีฤทธิ์เปนสารกอการ
กลายพันธุ แต zingerone มีฤทธิ์เปนสารตานการกลาย
พั น ธุ 16 ผลการศึ ก ษาในคน ไม พ บอาการข า งเคี ย งที่
รุนแรง พบวาอาจทําใหเกิดอาการแสบรอนระคายเคือง
ทางเดินอาหาร ปากและคอได
ขิงมีจําหนายในรูปแคปซูลผงขิงแหงขนาด 250
และ 500 มิลลิกรัม และผงแหงซองละ 1 กรัม ขนาดและ
วิธีใชตามที่ระบุในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 254917
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การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของขิง พบวาขิงมี
ฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร ฤทธิ์ขับลมเกิดจากสาร
menthol, cineole, shogaol และ gingerol3 กระตุนการ
ทํางานของกลามเนื้อที่ระบบทางเดินอาหารใหมีการบีบ
ตัวมากขึ้นจึงเกิดการขับลมออกมา ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งน้ําดี
ในลําไสเล็กสวนตนของหนู mice โดยสารสกัดอะซิโตน
ของเหงาขิง แตสารสกัดน้ําของเหงาขิงไมมีฤทธิ์เพิ่มการ
หลั่ ง น้ํ า ดี ซึ่ ง สารที่ อ อกฤทธิ์ คื อ 6- และ 10-gingerol
นอกจากนี้สารสกัดเหงาขิงขนาด 75 มกตอกก.ในหนูมี
ฤทธิ์กระตุนการเคลื่อนไหวของกระเพาะและลําไส โดยมี
ฤทธิ์ใกลเคียงกับ metoclopramide ขนาด 10 มกตอกก.
และ domperidone4 นอกจากนี้สารสกัด 95% เอทานอล
ของขิง ความเขมขน 50 มก./มล. และ 200 มคก./มล.
และสารสกัดน้ําของเหงาขิงความเขมขน 200 มคก./มล.
มี ฤ ท ธิ์ ล ดการบี บ ตั ว ของลํ า ไส เ ล็ ก ของหนู ต ะเภาที่ ถู ก
เหนี่ ย วนํ า ให เ กิ ด การหดเกร็ ง ด ว ย
acetylcholine,
5
ฤทธิ
์
ต

า
นจุ
ล
ชีพ สารสกัด
histamine และ barium
เมทานอ ลของขิ งมี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง กา รเจริ ญ ของเชื้ อ
Helicobacter pylori โดยมีคาความเขมขนต่ําสุดของการ
ยับยั้ง (MIC; minimum inhibitory concentration)
0.78-12.5 มคก./มล. 6 นอกจากนี้ยั งมี ฤ ทธิ์ยั บยั้ ง
แบคทีเรียและเชื้อรา เชน Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella typhimurium, Escherichia coli และ
Candida albicans และความเขมขนที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อรากอ
โรคในคน นอ ยกว า 1 มก./มล.7 ฤทธิ์ ลดการอั กเสบ
พบว า ขิ ง มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การสร า งพรอสตาแกลนดิ น
สารสําคัญในขิง ไดแก gingerdiones และ shogaols มี
ฤทธิ์ตานการอักเสบ คลายกลุมยาตานอาการอักเสบที่
ไม ใ ช สเตี ย รอยด และ gingerols มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การ
สังเคราะห leukotrienes8 นอกจากนี้สารสกัดขิงดวยน้ํา
ลดอาการอักเสบและบวมจากการฉีด carrageenan เขา
อุงเทาหนู เมื่อใหโดยการปอนและฉีดเขาชองทอง9
สํ า หรั บ ฤทธิ์ ป อ งกั น และบรรเทาอาการ
คลื่นไส อาเจียน จากการเมารถ เมาเรือ จากการแพ
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แนะนําไวดังนี้ ขนาดที่ใชบรรเทาอาการทองอืด ขับลม
จุกเสียด แนนทอ ง คือ รับประทาน 2-4 กรัมตอวั น
ขนาดที่ใชบรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียนจากการเมารถ
เมาเรือ คือรับประทานวันละ 1-2 กรัม และขนาดที่ใช
ป อ งกั น อาการคลื่ น ไส อาเจี ย นจากการผ า ตั ด คื อ
รับประทานครั้งละ 1 กรัม กอนการผาตัด 1 ชั่วโมง
ขิงเปนเครื่องสําอาง
ป จ จุ บั น มี ก า ร นํ า ขิ ง ม า ใ ช ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องสําอาง เชน แชมพู โลชั่นทาผิว เจลโกนหนวด เจ
ลลางหนา ยาสีฟน โดยมีการศึกษาพบวาขิงชวยใหผม
งอกเร็ว กระตุนเลือดมาเลี้ยงหนังศีรษะ ชวยใหรากผม
แข็งแรง และฆาจุลินทรียที่ทําใหเกิดรังแค นอกจากนี้มี
การใช ขิ ง ร ว มกั บ สารกั น บู ด พาราเบนในเครื่ อ งสํ า อาง
พบวาลดการทําลายเม็ดเลือดแดงจากฤทธิ์ของพาราเบน
ได
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