
 
ฤทธ์ิเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของหมามุย 

 
            หมามุยเปนพืชเถาซึ่งมีขนคันบริเวณฝก มีชื่อวิทยาศาสตรวา Mucuna pruriens (L.) DC. ตามสรรพคุณพื้นบาน
นั้น เมล็ดของหมามุยถูกนํามาใชในตํารับยาไทยมาชานานในการรักษาโรคบุรุษ และมีความเชื่อวาสามารถใชเปนยา
กระตุนกําหนัดได การวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ของหมามุยตอสมรรถภาพทางเพศในสัตวทดลองพบวา การปอนหนูแรทเพศผู
ดวยสารสกัดเอทานอลเมล็ดหมามุยที่ความเขมขน 200 มก./กก.ของน้ําหนักตัว วันละครั้ง เปนเวลา 21 - 45 วัน สามารถ
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศของหนูได กลาวคือมีผลทําใหพฤติกรรมทางเพศของหนูเปลี่ยนไป โดยมีพฤติกรรมการจับคูและ
การขึ้นครอมตัวเมียถ่ีขึ้น และมีระยะเวลาในการเริ่มสอดใสอวัยวะเพศครั้งแรกจนหลั่งน้ําเชื้อ (ejaculation latency, EL)
นานขึ้น (1, 2) นอกจากนี้การศึกษาทางคลินิกในประเทศอินเดียกับอาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะจํานวนสเปรมนอย และ
สเปรมมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ โดยใหอาสาสมัครดื่มนมที่ผสมกับผงบดเมล็ดหมามุยขนาด 5 กรัม วันละครั้ง เปนเวลา 3
เดือนพบวา คาความเขมขนของสเปรม และการเคล่ือนไหวของสเปรมเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และมีคาเกือบเทียบ
เทากับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเมล็ดหมามุยมีประสิทธิภาพในการชวยปรับปรุงคุณภาพน้ําเชื้อใหดีขึ้น
ได (3, 4) แตก็เปนที่นาสนใจวาเมื่อนําผงบดของเมล็ดหมามุยมาทดลองในหนูแรทเพศเมีย กลับมีผลทําใหพฤติกรรมทาง
เพศมีแนวโนมลดลง กลาวคือ มีพฤติกรรมการจับคูกับหนูตัวผูลดลง และปฏิเสธการรับการผสมพันธุจากหนูตัวผู (5)
แสดงใหเห็นวาการรับประทานเมล็ดหมามุยอาจใหผลแตกตางในระหวางเพศชายและหญิง 

            แมวาจะมีงานวิจัยรองรับถึงฤทธิ์เพิ่มคุณภาพของนํ้าเชื้อในบุรุษของเมล็ดหมามุย แตก็มีไมมากนัก    และ
หมามุยยังแบงไดเปนอีกหลายสายพันธุ (Varieties) โดยใชช่ือวิทยาศาสตรเดียวกัน ซ่ึงในปจจุบันยังไมมีรายงานที่ระบุถึง
ความแตกตางเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่แนชัดของแตละสายพันธุ สําหรับในประเทศไทยสายพันธุท่ีพบจะเปนกลุมไม
ปา Mucuna pruriens (L.) DC. Cultivar group Pruriens ซึ่งจะมีขนพิษปกคลุมที่ฝก ทําใหเกิดอาการคันเมื่อสัมผัส สวน
กลุมที่เปนไมปลูก Mucuna pruriens (L.) DC. Cultivar group Utillis จะไมมีขนพิษที่ฝก ไมมีการปลูกในประเทศไทย (6,
7) นอกจากนี้ในเมล็ดของหมามุยจะมีสาร L-dopa หรือ L-3,4- dihydroxyphenylalanine อยูปริมาณสูง ซึ่งถูกนํามาผลิต
เพ่ือการคาในการรักษาโรคพารกินสัน สาร L-dopa น้ี เปนสารตั้งตนของสารสื่อประสาท dopamine ซึ่งมีผลตอสมองสวน
ตางๆ ในหลายเสนทาง โดยเฉพาะการควบคุมการเคลื่อนไหว และยังมีผลทําใหความดันโลหิตต่ําลง การรับประทานใน
ปริมาณที่มากอาจมีผล     เสียตอรางกาย ดังนั้นจึงไมควรเก็บหมามุยมารับประทานเอง จนกวาจะไดรับการยืนยันถึงสาย
พันธุที่ใชทดสอบ และมีการศึกษาถึงความเปนพิษในคนที่แนชัด  
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