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 กระทือ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber zerumbet (L.) Sm. จัดอยูในวงศ ZINGIBERACEAE (1) ชื่อ

อ่ืน ๆ ไดแก shampoo ginger, wild ginger ทือ หัวทือ กะทือปา กะแวน กะแอน เฮียวขา เฮียวดํา เฮียวแดง 

และแฮวดํา (2-5) ลักษณะทางพฤกษศาสตร เปนพืชลมลุก เหงามีสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นฉุน ลําตนสูงประมาณ 

2 ม. ใบจะออกซอนกันเปนแผง ใบเรียวยาว สีเขียวแก ดอกออกเปนชอ โผลพนขึ้นจากหัวใตดิน ชอกานดอก

ยาว สวนปลายมีกลีบเลี้ยงสีเขียวปนแดงซอนกันอยูแนน กลีบดอกมีสีขาวนวลแทรกอยูตามเกล็ด (3) กระจาย

พันธุทั่วไปในทวีปเอเชียเขตรอน ในประเทศไทยพบไดทั่วทุกภาค มีปลูกตามสวน ขึ้นตามปาดิบชื้นทั่วไป ในฤดู

แลงลําตนจะแหงยุบตัวลง เม่ือถึงฤดูฝนจะแทงหนอขึ้นมาใหม สามารถนําหนอออน เนื้อออนในลําตน และชอ

ดอกออน มาประกอบอาหาร นํามาแกง รับประทานกับนํ้าพริก ผัด หรือยํา เปนตน สําหรับการเก็บเกี่ยวเหงา

กระทือสําหรับใชทํายา นิยมเก็บเกี่ยวในชวงฤดูแลง ระหวางเดือนธันวาคม - เมษายน (2-3, 6) หนอออน 

เนื้อออนในลําตน และชอดดอกออน ใชประกอบอาหาร นํามาแกง รับประทานกับนํ้าพริก ผัด หรือยํา เปนตน 

(3, 6) เหงาสดมีรสขม ขื่น ปรา เผ็ดเล็กนอย (7) สรรพคุณแผนโบราณ สวนเหงาของกระทือ บํารุงนํ้านม แก

ปวดมวนในทอง แกบิด ขับลม ลดอาการทองอืดทองเฟอ ชวยยอยอาหาร บํารุงธาตุ และขับปสสาวะ (2, 7) 

เปนสมุนไพรในตํารับยาแผนโบราณ ในบัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลักแหงชาติ ไดแก  ยาไฟประลัยกัลป 

ชวยขับนํ้าคาวปลาในเรือนไฟ ชวยใหมดลูกเขาอู  ยาเลือดงาม บรรเทาอาการปวดประจําเดือน ชวยให

ประจําเดือนมาเปนปกติ แกมุตกิด และยากษัยเสน บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยตามรางกาย 

(8)         



องคประกอบทางเคมี          
 เหง  ากระท ือม ีองค ประกอบทาง เคม ี  ได แก   น ํ ้ าม ันหอมระเหย พบสาร terpene กลุ ม  

sesquiterpenes ไดแก zerumbone, humulene, caryophyllene, zingiberene กลุ ม monoterpenes 

ไ ด  แ ก   borneol, α-pinene, linalool, limonene, camphene, sabinene, citral, γ-terpinene, 

eucalyptol, β-mircene และสาร polyphenol กลุม flavonoids ไดแก kaempferol, kaempferol-3-O-

methyl, kaempferol-3 -O-(2 ,4 -di-O-acetyl-α-l-rhamnopyranoside), kaempferol-3 -O-(3 ,4 -di-O-

acetyl-α-L-rhamnopyranoside), kaempferol-3-O-(4 -acetyl) rhamnoside, kaempferol-3 ,4 �,7 -O-

trimethylether (4)          

 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา        
 จากการวิเคราะหสารสําคัญของเหงากระทือและการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบวา มีฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระ (9-11) ตานอักเสบ (12-13) สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์บรรเทาภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานในหนู

แรท (14-16) สารสกัดเอทานอลและสารสกัดมาตรฐาน zerumbone มีฤทธิ์บรรเทาโรคไขมันสะสมในตับท่ี

ไมไดเกิดจากการดื่มแอลกอฮอลในหนูแฮมสเตอร (17-18) สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ลดภาวะไขมันในเลือดสูง

ในหนูแรท (19) สาร zerumbone มีฤทธิ์ลดภาวะไขมันในเลือดสูงในหนูแฮมสเตอร (20) มีฤทธิ์ปองกันการ

เกิดรอยกอโรค aberrant crypt foci (ACF) ซึ่งเปนลักษณะจําเพาะของรอยโรคกอนเกิดมะเร็งและเกี่ยวของ

กับการเกิดมะเร็งลําไสใหญในหนูแรท (21) มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรด ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 

และยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori สาเหตุของการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารในหนูแรท (22) นํ้ามัน

หอมระเหยมีฤทธิ์แกปวดในหนูเมาส (23) นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งการแบงตัวของเซลลและยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรีย (5, 10, 24-25) ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans สาเหตุของโรคฟนผุ (26) ยับยั้งโปร

โตซัวลิชมาเนีย Leishmania donovani (27) และยับยั้งการเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราและยับยั้งการทํางาน

ของเอนไซม protease ท่ีเปนสาเหตุของอาการระคายเคืองของผิวหนัง (28)     
 การทดสอบความเปนพิษ         

 การประเมินความเปนพิษระดับเซลล โดยการทดสอบไมโครนิวเคลียส (micronucleus test) เพื่อชี้

วัดเซลลที่มีการแตกตัวของนิวเคลียส โดยใหสารสกัดเอทานอลจากเหงากระทือผานทางปากหนูเมาสในขนาด 

500, 1,000 และ 2,000 มก./กก./วัน เปนเวลา 2 วัน เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ผลการทดสอบพบวา 

micronucleated polychromatic erythrocytes (MNPCEs) และคาเฉลี่ยอัตราสวนของ polychromatic 

erythrocytes ตอเม็ดเลือดแดงทั้งหมด ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไมกอใหเกิดความเปนพิษของ

ยีนและไมกอใหเกิดการกลายพันธุ (29) การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันในหนูแรท โดยใหสารสกัดเอทา

นอลจากเหงากระทือขนาด 15 ก./กก.นน.ตัว ครั้งเดียว ผานทางปาก สังเกตอาการ 14 วัน ไมพบความเปนพิษ

และการตายของหนูแรท คา LD50 มีคามากกวา 15 ก./กก.นน.ตัว และทดสอบความเปนพิษกึ่งเรื้อรัง ใหสาร



สกัดเอทานอลจากเหงากระทือขนาด 1,000, 2,000 และ 3,000 มก./กก./วัน เปนระยะเวลา 28 วัน ไมพบ

การเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักตัว พฤติกรรมการกินนํ้าและอาหาร คาทางโลหิตวิทยาและชีวเคมี การตรวจชิ้น

เนื้อและการตรวจทางพยาธิวิทยาไมพบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คาปริมาณของสารสกัดที่มากท่ีสุดซึ่งไดรับทุกวัน

แลวไมทําใหเกิดความเปนพิษหรือผลเสียใด ๆ ตอรางกาย (no observed adverse effect level; NOAEL) 

เทากับ 3,000 มก./กก./วัน (30)        

 กระทือ ผักพ้ืนบานที่มีการนํามาปรุงอาหาร และใชเปนสวนผสมในตํารับยาแผนโบราณ ประกอบดวย

นํ้ามันหอมระเหย พบสารสําคัญ zerumbone ในปริมาณสูง และมีขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ที่นาสนใจ ไดแก บรรเทาภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน บรรเทาโรคไขมันสะสมในตับที่ไมไดเกิดจากการ

ดื่มแอลกอฮอล ลดไขมันในเลือด ปองกันการเกิดรอยกอโรคที่เกี่ยวของกับการเกิดมะเร็งลําไสใหญ ยับยั้งการ

หลั่งกรด ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคแผลใน

กระเพาะอาหาร เปนตน แตเปนเพียงการทดสอบในระดับหลอดทดลองหรือสัตวทดลองเทานั้น จึงไมควรใช

กระทือเพื่อมุงเนนการบรรเทาอาการของโรคเรื้อรังตาง ๆ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือการทดสอบทางคลินิก

ตอไป สําหรับการใชตามตํารับยาแผนโบราณ ในบัญชียาหลักแหงชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร) ควรใชตามขอบง

ใช ขนาด วิธีการใช และขอหามใช ที่กําหนดไว ควรระวังการใชยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่

มีความผิดปกติของตับและไต มีขอควรระวังการใชตํารับยากษัยเสน อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงค ทําให

แสบรอนยอดอก อยางไรก็ตามจากภูมิปญญาชาวบานในภาคใต มีการนํากระทือซ่ึงมีกลิ่นฉุนและประกอบดวย

นํ้ามันหอมระเหยมาปรุงอาหาร ชวยดับกลิ่นคาว ทําใหอาหารนารับประทาน ชวยใหเจริญอาหาร และยังมี

สรรพคุณชวยในการขับลม แกทองอืดทองเฟอ และเนื่องจากอาหารของภาคใตประกอบดวยเครื่องแกงท่ี

เตรียมจากพริกและมีรสเผ็ดจัด (6) ในพริกมีสารแคปไซซินอาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุตาง ๆ ใน

ระบบทางเดินอาหาร (31) การนํากระทือมาปรุงอาหารนั้นอาจมีสวนชวยในการปกปองระบบทางเดินอาหารได 

ซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบานที่สอดคลองกับขอมูลงานวิจัยอยางนาสนใจ ดังนั้นการรับประทานสมุนไพรพื้นบาน

หลากหลายชนิดในปริมาณที่เหมาะสมสลับสับเปลี่ยนกันไป อาจทําใหรางกายไดรับสารอาหารที่หลากหลาย 

และมีสวนชวยในการสงเสริมสุขภาพที่ดี  

 

 

 

 

 



เอกสารอางอิง 

1. Zingiber zerumbet (L.) Sm. The world flora online [Internet]. 2022 [cited 2022 August 5]. 

Available from: http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000618238#synonyms 

2. กระทือ. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข [อินเทอรเน็ต]. [เขาถึงเมื่อ 

5 สิงหาคม 2565 ]. เขาถึงจาก: 

https://ittm.dtam.moph.go.th/images/knowleaga/3/5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%

B0%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E

0%B8%B213-15.pdf 

3. กัญจนา ดีวิเศษ (บรรณาธิการ). ผักพ้ืนบานภาคใต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก; 

2542. 

4. Koga AY, Beltrame FL, Pereira AV. Several aspects of Zingiber zerumbet: A review. Rev Bras 

Farmacogn. 2016;26(3):385-91. doi: 10.1016/j.bjp.2016.01.006. 

5. Ramzan M, Karobari MI, Heboyan A, Mohamed RN, Mustafa M, Basheer SN, et al. Synthesis 

of silver nanoparticles from extracts of wild ginger (Zingiber zerumbet) with antibacterial 

activity against selective multidrug resistant oral bacteria. Molecules. 2022;27(6):2007. doi: 

10.3390/molecules27062007. 

6. ทิพยทิวา สัมพันธมิตร, เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี, นันทิดา สุธรรมวงศ, วิชุดา เกตุใหม, สมพงศ โอทอง. 

การสํารวจชนิดผักพ้ืนบานที่มีศักยภาพดานการดูแลสุขภาพโดยการบริโภคในพ้ืนที่กงหรา จังหวัดพัทลุง. 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 2554;14(1):53-66. 

7. กระทือ. ฐานขอมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [อินเทอรเน็ต]. [เขาถึง

เมื่อ 5 สิงหาคม 2565 ]. เขาถึงจาก: 

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=17 

8. บัญชียาจากสมุนไพร รายการบัญชียาหลักแหงชาติ. [อินเทอรเน็ต]. [เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2565 ]. เขาถึง

จาก: http://ndi.fda.moph.go.th/uploads/file_news/20210723999860392.pdf 

9. Chavan JJ, Kshirsagar PR, Pai SR, Pawar NV, Micropropagation, metabolite profiling, 

antioxidant activities and chromatographic determination of bioactive molecules across in 
vitro conditions and subsequent field cultivation stages of ‘shampoo ginger’ (Zingiber 
zerumbet L. Roscoe ex Sm). Biocatal Agric Biotechnol. 2019;16(3):79-89. 

doi:10.1016/j.bcab.2018.07.015. 



10. Ghasemzadeh A, Jaafar HZ, Ashkani S, Rahmat A, Juraimi AS, Puteh A, et al. Variation in 

secondary metabolite production as well as antioxidant and antibacterial activities of 

Zingiber zerumbet (L.) at different stages of growth. BMC Complement Altern Med. 

2016;16:104. doi: 10.1186/s12906-016-1072-6. 

11. Hamid A, Ibrahim FW, Ming TH, Nasrom MN, Eusoff N, Husain K, et al. Zingiber zerumbet L. 

(Smith) extract alleviates the ethanol-induced brain damage via its antioxidant activity. 

BMC Complement Altern Med. 2018;18(1):101. doi: 10.1186/s12906-018-2161-5. 

12. Chien TY, Chen LG, Lee CJ, Lee FY, Wang CC. Anti-inflammatory constituents of Zingiber 
zerumbet. Food Chem. 2008;110(3):584-9. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.02.038. 

13. Haque MA, Jantan I, Harikrishnan H, Ghazalee S. Standardized extract of Zingiber zerumbet 
suppresses LPS-induced pro-inflammatory responses through NF-�B, MAPK and PI3K-Akt 

signaling pathways in U937 macrophages. Phytomedicine. 2019;54:195-205. doi: 

10.1016/j.phymed.2018.09.183. 

14. Hong TY, Tzeng TF, Liou SS, Liu IM. The ethanol extract of Zingiber zerumbet rhizomes 

mitigates vascular lesions in the diabetic retina. Vascul Pharmacol. 2016;76:18-27. doi: 

10.1016/j.vph.2015.08.015. 

15. Tzeng TF, Liou SS, Chang CJ, Liu IM. The ethanol extract of Zingiber zerumbet attenuates 

streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats. Evid Based Complement Alternat 

Med. 2013;2013:340645. doi: 10.1155/2013/340645. 

16. Tzeng TF, Hong TY, Tzeng YC, Liou SS, Liu IM. Consumption of polyphenol-rich Zingiber 
zerumbet rhizome extracts protects against the breakdown of the blood-retinal barrier and 

retinal inflammation induced by diabetes. Nutrients. 2015;7(9):7821-41. doi: 

10.3390/nu7095369. 

17. Chang CJ, Liou SS, Tzeng TF, Liu IM. The ethanol extract of Zingiber zerumbet Smith 

attenuates non-alcoholic fatty liver disease in hamsters fed on high-fat diet. Food Chem 

Toxicol. 2014;65:33-42. doi: 10.1016/j.fct.2013.11.048. 

18. Tzeng TF, Liou SS, Chang CJ, Liu IM. Zerumbone, a natural cyclic sesquiterpene of Zingiber 
zerumbet Smith, attenuates nonalcoholic fatty liver disease in hamsters fed on high-fat 

diet. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:303061. doi: 10.1155/2013/303061. 



19. Chang CJ, Tzeng TF, Liou SS, Chang YS, Liu IM. Regulation of lipid disorders by ethanol 

extracts from Zingiber zerumbet in high-fat diet-induced rats. Food Chem. 2012;132(1):460-

7. doi: 10.1016/j.foodchem.2011.11.022. 

20. Tzeng TF, Lu HJ, Liou SS, Chang CJ, Liu IM. Lipid-lowering effects of zerumbone, a natural 

cyclic sesquiterpene of Zingiber zerumbet Smith, in high-fat diet-induced hyperlipidemic 

hamsters. Food Chem Toxicol. 2014;69:132-9. doi: 10.1016/j.fct.2014.03.036. 

21. Tanaka T, Shimizu M, Kohno H, Yoshitani S, Tsukio Y, Murakami A, et al. Chemoprevention 

of azoxymethane-induced rat aberrant crypt foci by dietary zerumbone isolated from 

Zingiber zerumbet. Life Sci. 2001;69(16):1935-45. doi: 10.1016/s0024-3205(01)01277-2. 

22. Sidahmed HM, Hashim NM, Abdulla MA, Ali HM, Mohan S, Abdelwahab SI, et al. 

Antisecretory, gastroprotective, antioxidant and anti-Helicobcter pylori activity of 

zerumbone from Zingiber zerumbet (L.) Smith. PLoS One. 2015;10(3):e0121060. doi: 

10.1371/journal.pone.0121060. 

23. Khalid MH, Akhtar MN, Mohamad AS, Perimal EK, Akira A, Israf DA, et al. Antinociceptive 

effect of the essential oil of Zingiber zerumbet in mice: possible mechanisms. J 

Ethnopharmacol. 2011;137(1):345-51. doi: 10.1016/j.jep.2011.05.043. 

24. Padalia RC, Verma RS, Chauhan A, Singh VR, Goswami P, Singh S, et al.  Zingiber zerumbet 
(L.) Roscoe ex Sm. from northern India: potential source of zerumbone rich essential oil 

for antiproliferative and antibacterial applications. Ind Crops Prod. 2018;112:749-54. doi: 

10.1016/j.indcrop.2018.01.006. 

25. Kader G, Nikkon F, Rashid MA, Yeasmin T. Antimicrobial activities of the rhizome extract of 

Zingiber zerumbet Linn. Asian Pac J Trop Biomed. 2011;1(5):409-12. doi: 10.1016/S2221-

1691(11)60090-7. 

26. Moreira da ST, Pinheiro CD, Puccinelli OP, Pinheiro CC, Soares PG. Zerumbone from Zingiber 
zerumbet (L.) smith: a potential prophylactic and therapeutic agent against the cariogenic 

bacterium Streptococcus mutans. BMC Complement Altern Med. 2018;18(1):301. doi: 

10.1186/s12906-018-2360-0. 

27. Mukherjee D, Singh CB, Dey S, Mandal S, Ghosh J, Mallick S, et al. Induction of apoptosis 

by zerumbone isolated from Zingiber zerumbet (L.) Smith in protozoan parasite 



Leishmania donovani due to oxidative stress. Braz J Infect Dis. 2016;20(1):48-55. doi: 

10.1016/j.bjid.2015.10.002. 

28. Jyothilakshmi M, Jyothis M, Narayanan GN, Latha MS. Antidermatophytic and protease-

inhibiting activities of zerumbone: A natural sesquiterpene from the rhizome of Zingiber 
zerumbet (L.) Roscoe ex J.E; Smith. Pharmacogn Mag. 2017;13(49):2-6. doi: 10.4103/0973-

1296.197649. 

29. Chang CJ, Tzeng TF, Liou SS, Chang YS, Liu IM. Absence of genotoxic and mutagenic effects 

of Zingiber zerumbet (L.) Smith (Zingiberaceae) extract. Evid Based Complement Alternat 

Med. 2012;2012:406296. doi:10.1155/2012/406296. 

30. Chang CJ, Tzeng TF, Liou SS, Chang YS, Liu IM. Acute and 28-day subchronic oral toxicity 

of an ethanol extract of Zingiber zerumbet (L.) smith in rodents. Evid Based Complement 

Alternat Med. 2012;2012:608284. doi: 10.1155/2012/608284 

31. โรคกระเพาะกับอาหารรสจัด คนกินเผ็ดตองระวัง. รามาแชนแนล ขับเคลื่อนสังคมไทยใหสุขภาพดี 

[อินเทอรเน็ต]. [เขาถึงเม่ือ 8 สิงหาคม 2565 ]. เขาถึงจาก: 

https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0

%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%

E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A

B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B1/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


