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ขิง เปนสมุนไพรใกล ตัว พบในครัวเรือน
เน่ืองจากใชเปนอาหารได ขิงมีชื่ออื่น เชน ขิงแกลง ขิง
แดง ขิงเผือก ขิงบาน สะเอ เปนตน  ขิง (Ginger) มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Zingiber officinale Roscoe. จัดเปนพืช
วงศ Zingiberaceae ซ่ึงเปนพืชลมลุกมีเหงาใตดินแตก
แขนงคลายน้ิวมือ เปลือกนอกสีนํ้าตาลแกมเหลือง เน้ือ
ในสีเหลืองนวลมีกลิ่นเฉพาะ ลําตนท่ีอยูเหนือดินสูง
ประมาณ 2-3 ฟุต เปนพืชใบเลี้ยงเด่ียว ใบมีลักษณะ
เรียวแคบ ปลายใบแหลม เรียงสลับ ดอกเปนชอขนาด
เล็ก กานดอกสั้น แทงออกจากเหงา กลีบดอกสีเหลือง
บานจากโคนไปสูสวนปลาย ผลเปนผลแหงมี 3 พู

ขิงท่ีนิยมปลูกอาจแบงเปน 2 พันธุ คือ ขิงใหญ

หรือขิงหยวก มีแงงใหญ ขอหาง เน้ือละเอียดไมมีเสี้ยน
หรือมีแตนอยมาก รสเผ็ดนอย ตาท่ีปรากฏบนแงงกลม
มน ลําตนสูง ปลายใบปาน เหมาะสําหรับปลูกเปนขิง
ออน สงโรงงานเพื่อแปรรูปเปนขิงดอง ขิงแชอิ่มหรือใช
บริโภคสด อีกพันธุหน่ึง คือ ขิงเล็กหรือขิงเผ็ด มีแงงเล็ก 
สั้น ขอถี่ เน้ือมีเสี้ยนมาก รสคอนขางเผ็ด ตาท่ีปรากฏบน
แงงคอนขางแหลม แตกแขนงดี นิยมปลูกเปนขิงแก ใช
เปนพืชสมุนไพร และสกัดเอานํ้ามัน

ขิงชอบดินเหนียวปนทรายชุมชื้น ไมชอบนํ้าขัง
แฉะ ชอบแสงแดดพอสมควร การปลูกขิงควรพรวนดิน
และยกรอง ใชเหงาขิงชํางอกโดยวางดานท่ีแตกหนอ
ต้ังข้ึน กลบดินและใชฟางคลุม โดยเฉพาะชวงอายุ 2-3
เดือน ควรกลบโคนตน  เพื่อใหขิงแตกหนอดีและเหงา
แข็งแรง

ดอกขิงแดง

web.ku.ac.th/agri/jinsen/kingg.htm

สารสําคัญในเหงาขิง
เหง า ขิ ง มีกลิ่ น ฉุน  มี เสน ใย ซ่ึ ง มีแป ง เปน

องคประกอบ มีนํ้ามันหอมระเหย pigments และ
oleoresin สารสําคัญท่ีพบในนํ้ามันหอมระเหยของขิงมี
มากกว า  50 ชนิด ส วนใหญ เปนสารกลุม
monoterpenoids1,2 เชน -phellandrene, (+)-
camphene, cineole, geraniol, curcumene, citral,
terpineol, borneol และกลุม sesquiterpenoids ไดแก
-zingiberene, -sesquiphellandrene, -bisabolene,
-farnesene, ar-curcumene, zingiberol สารท่ีทําใหขิง
มีกลิ่นฉุนคือสาร phenolics ในกลุม gingerols ท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ 6-gingerol เม่ือทําใหขิงแหงสารเหลาน้ีอาจ
เปลี่ยนแปลงเปนสารไมมีกลิ่น

ขิงเปนอาหาร
ขิงใชเปนอาหารอยางกวางขวางโดยเฉพาะ

อาหารของชาวเอเชีย สวนท่ีใชคือ เหงา มีรสเผ็ดรอน 
เปนสวนประกอบท่ีเพิ่มกลิ่นและรสชาติใหอาหาร หรือใช
เปนเครื่องเคียงในรูปขิงดอง นอกจากน้ีขิงแหงยังนํามา
เปนเครื่องด่ืม เชน นํ้าขิง ชวยใหความอบอุน และชวย
ปรับสมดุลของธาตุลมในรางกาย

ขิงเปนยา
ขิงมีสรรพคุณเปนยาท้ังในตํารับยาไทย ยาจีน 

และอายุรเวท สวนท่ีนิยมนํามาใชคือ เหงา มีสรรพคุณ
ชวยขับลม แกทองอืด จุกเสียด แนนเฟอ แกคลื่นไส 
อาเจียน แกหอบไอ ขับเสมหะ สารสําคัญในนํ้ามันหอม
ระเหย จะออกฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และลําไส ใชเหงาแกทุบหรือบดเปนผง ชงนํ้าด่ืม หรือใช
เหงาสด ตําค้ันเอานํ้าผสมกับนํ้ามะนาว เติมเกลือ
เล็กนอย จิบแกไอ ขับเสมหะ นอกจากน้ีสวนอื่นท่ีมี
สรรพคุณทางยา ไดแก ตน ชวยขับลมใหผายเรอ แกจุก
เสียด แกทองรวง ใบ  บํารุงกําเดา แกฟกช้ํา แกน่ิว แก
ขัดปสสาวะ แกโรคตา ฆาพยาธิ ดอก แกโรคประสาท 
ชวยยอยอาหาร แกขัดปสสาวะ ราก แกจุกแนน เจริญ
อาหาร แกลม แกเสมหะ แกบิด ผล บํารุงนํ้านม แกไข 
แกคอแหง เจ็บคอ แกตาฟาง เปนยาอายุวัฒนะ

ขิง สมุนไพรในครัวเรือน
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การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของขิง พบวาขิงมี
ฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร ฤทธิ์ขับลมเกิดจากสาร
menthol, cineole, shogaol และ gingerol3 กระตุนการ
ทํางานของกลามเน้ือท่ีระบบทางเดินอาหารใหมีการบีบ
ตัวมากข้ึนจึงเกิดการขับลมออกมา ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งนํ้าดี
ในลําไสเล็กสวนตนของหนู mice โดยสารสกัดอะซิโตน
ของเหงาขิง แตสารสกัดนํ้าของเหงาขิงไมมีฤทธิ์เพิ่มการ
หลั่งนํ้าดี ซ่ึงสารท่ีออกฤทธิ์คือ 6- และ 10-gingerol
นอกจากน้ีสารสกัดเหงาขิงขนาด 75 มกตอกก.ในหนูมี
ฤทธิ์กระตุนการเคลื่อนไหวของกระเพาะและลําไส โดยมี
ฤทธิ์ใกลเคียงกับ metoclopramide ขนาด 10 มกตอกก.
และ domperidone4 นอกจากน้ีสารสกัด 95% เอทานอล
ของขิง ความเขมขน 50 มก./มล. และ 200 มคก./มล.
และสารสกัดนํ้าของเหงาขิงความเขมขน 200 มคก./มล.
มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลําไสเล็กของหนูตะเภาท่ีถูก
เหน่ียวนําใหเกิดการหดเกร็งดวย acetylcholine,
histamine และ barium5 ฤทธิ์ตานจุลชีพ สารสกัด
เมทานอลของ ขิ ง มีฤทธิ์ ยั บ ย้ั งกา ร เจริญของ เชื้ อ
Helicobacter pylori โดยมีคาความเขมขนตํ่าสุดของการ
ยับย้ัง (MIC; minimum inhibitory concentration)
0.78-12.5 มคก./มล.6 นอกจากน้ียังมีฤทธิ์ยับย้ัง
แบคทีเรียและเชื้อรา เชน Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella typhimurium, Escherichia coli และ
Candida albicans และความเขมขนท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อรากอ
โรคในคน นอยกวา 1 มก./มล.7 ฤทธิ์ลดการอักเสบ
พบวา ขิง มีฤทธิ์ ยับ ย้ังการสรางพรอสตาแกลนดิน
สารสําคัญในขิง ไดแก gingerdiones และ shogaols มี
ฤทธิ์ตานการอักเสบ คลายกลุมยาตานอาการอักเสบท่ี
ไมใช สเตียรอยด และ gingerols มีฤทธิ์ยับย้ังการ
สังเคราะห leukotrienes8 นอกจากน้ีสารสกัดขิงดวยนํ้า
ลดอาการอักเสบและบวมจากการฉีด carrageenan เขา
อุงเทาหนู เม่ือใหโดยการปอนและฉีดเขาชองทอง9

สําหรับฤทธิ์ปองกัน และบรรเทาอาการ
คลื่นไส อาเจียน จากการเมารถ เมาเรือ จากการแพ

ทอง หรือในผูปวยหลังผาตัด หรือท่ีไดรับยาเคมี

บําบัด มีรายงานการศึกษาทางคลินิกดังน้ี ขิงผงขนาด
940 มก.สามารถปองกันการเกิด motion sickness จาก
การน่ังเกาอี้หมุนไดอยางมีประสิทธิผลใกลเคียงกับยา 
dimenhydrinate ขนาด 100 มก. และการใหขิงผงขนาด 
1 กรัมตอวัน ชวยปองกันอาการคลื่นไสอาเจียนใน
อาสาสมัครท่ีมีประวัติเมารถ เมาเรือไดผลเทียบกับยา 
dimenhydrinate, domperidone หรือยาหลอก10 สําหรับ
ฤทธิ์บรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน จากการแพทองมี
การศึกษาแบบ double-blind ในหญิงต้ังครรภ ระยะ 3
เดือนแรก จํานวน 27 คน พบวา การใหขิงผงขนาด 1
กรัมตอวัน แบงใหวันละ 4 ครั้ง รับประทานติดตอกัน 4
วัน สามารถบรรเทาอาการคลื่นไสไดดีกวายาหลอก11

นอกจากน้ีการใชนํ้าเชื่อมขิงขนาด 1 ชอนโตะ (มีขิง 1
กรัม) วันละ 4 ครั้ง ใหผลบรรเทาอาการอาเจียนในกลุม
ทดลอง (77 %) มากกวากลุมยาหลอก (20 %) และทํา
ใหผูปวยกลุมทดลอง 66.7 % หยุดอาเจียนในวันท่ี 6
เทียบกับผูปวยกลุมท่ีไดรับยาหลอกมีเพียง 16.7 % ท่ี
หยุดอาเจียน12 มีหลายรายงานการศึกษาท่ีพบวาการให
ขิงกอนการใหยาสลบ 1 ชั่วโมง สามารถลดอาการ
คลื่นไสหลังการผาตัดไดดีกวายาหลอก แตมีบางรายงาน
ท่ีพบวาผลไมแตกตางกัน  การใหแคปซูลขิงขนาด 1 กรัม
ตอวัน นาน 5 วัน ในผูปวยท่ีไดรับยาเคมีบําบัด cisplatin
โดยให เริ่มรับประทานในวันแรกท่ีไดรับยารักษา
โรคมะเร็ง พบวาขิงไมสามารถบรรเทาอาการคลื่นไส 
อาเจียนในระยะ acute phase ได แตประสิทธิผลในการ
บรรเทาอาการระยะ delay phase และควบคุมอาการ
กระสับสายไดไมแตกตางกับ metoclopramide อยางไมมี
นัยสําคัญ 13

ขิงเปนสมุนไพรท่ีมีคอนขางปลอดภัย การให
สารสกัดขิงขนาด 1,000 มก./กก.ในหนูขาวเพศเมีย
ในชวงเวลา 6-15 วัน หลังการต้ังทองและฆาหนู ไมพบ
ความเปนพิษและไมมีผลตอการเพิ่มนํ้าหนัก14 อีก
รายงานหน่ึงพบวาการใหนํ้าขิงผสมในนํ้าด่ืมแกหนูท่ีทอง 
ชวง 6-15 วัน และฆาหนูในวันท่ี 20 ไมพบพิษตอแม
หนู แตพบวามีผลตอการสูญเสียตัวออน15 นอกจากน้ียัง
พบวา gingerol และ shogaol มีฤทธิ์เปนสารกอการ
กลายพันธุ แต zingerone มีฤทธิ์เปนสารตานการกลาย
พันธุ16 ผลการศึกษาในคน ไมพบอาการขางเคียงท่ี
รุนแรง พบวาอาจทําใหเกิดอาการแสบรอนระคายเคือง
ทางเดินอาหาร ปากและคอได

ขิงมีจําหนายในรูปแคปซูลผงขิงแหงขนาด 250
และ 500 มิลลิกรัม และผงแหงซองละ 1 กรัม ขนาดและ
วิธีใชตามท่ีระบุในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 254917

ผลิตภัณฑจากขิง
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แนะนําไวดังน้ี ขนาดท่ีใชบรรเทาอาการทองอืด ขับลม
จุกเสียด แนนทอง คือ รับประทาน 2-4 กรัมตอวัน  
ขนาดท่ีใชบรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียนจากการเมารถ 
เมาเรือ คือรับประทานวันละ 1-2 กรัม และขนาดท่ีใช
ปองกันอาการคลื่นไส  อาเจียนจากการผาตัด คือ 
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 และฆาจุลินทรียท่ีทําใหเกิดรังแค นอกจากน้ีมี
การใชขิงรวมกับสารกันบูดพาราเบนในเครื่องสําอาง 
พบวาลดการทําลายเม็ดเลือดแดงจากฤทธิ์ของพาราเบน
ได
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