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เรื่อง ปลาไหลเผือก

รายละเอียด

ปลาไหลเผือก ชื่อวิทยาศาสตร Eurycoma longifolia Jack จัดอยูในวงศปลาไหลเผือก

(SIMAROUBACEAE)

สมุนไพรปลาไหลเผือก มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา คะนาง ชะนาง (ตราด), กรุงบาดาล (สุราษฎรธานี), ไหลเผือ

ก (ตรัง), ตรึงบาดาล (ปัตตานี), ตุงสอ ตรึงบาดาล เพียก หยิกบอถอง แฮพันชัน้ (ภาคเหนือ), หยิกบอ

ถอง หยกิไมถงึ เอยีนดอน (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ), ปลาไหลเผอืก ไหลเผอืก (ภาคกลาง), เพียก (ภาคใต),

ตุวุวอมิง ตุวเบาะมิง (มาเลย-นราธิวาส), หมุนขึ้น เป็นตน สวนชาวไทยมุสลิมทางภาคใตจะเรียกตนปลาไหล

เผือกวา "ตงกัตอาลี" (Tongkat Ali)

        สาเหตุที่เรียกสมุนไพรชนิดน้ีวา "ปลาไหลเผือก" เน่ืองมาจากรากของสมุนไพรชนิดน้ีมีลักษณะคลายกับ
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"ปลาไหลเผือก" คือ รากเป็นสีขาว มีลักษณะยาวคลายปลาไหลเผือก อีกทัง้ยังมีเพียงรากเดียว จึงทําใหบางทอง

ถิ่นจึงเรียกอีกชื่อวา "พญารากเดียว"

        รากปลาไหลเผือกที่ยิ่งมีอายุหลายปีจะยิ่งมีความยาวมาก ซึ่งบางครัง้อาจยาวไดมากกวา 2 เมตร ทําใหบาง

ทองที่เรียกวา "ตรึงบาดาล" สวนทางอีสานจะเรียกมันวา เอี่ยนดอน (คําวา "เอี่ยน" ในภาษาอีสานแปลวาปลา

ไหว สวนคําวา "ดอน" แปลวาเผือก) แตชาวอีสานบางทองที่จะเรียกวา "หยิกบถอง" ที่เรียกเชนนัน้ก็เพราะมี

เรื่องเลาตรงกันวาในสมัยกอนผูที่จะออกรบจะตองพกปลาไหลเผือก (ที่ผานการปลุกเสกแลว) ติดตัวไปดวย

เพราะถือเป็นสิ่งศักดิ ์สิทธิ ์ และกอนเขาสูสนามรบก็นํามาเคีย้วกิน จะทําใหมีเรี่ยวแรงและพละกําลังในการรบ

ทําใหอยูยงคงกะพัน จึงไดชื่อ หยิกบถอง อีเฒาหนังยาน เพราะมีความหมายวาหนังเหนียว ผิวหนังไมมีความ

รูสึกใด ๆ

ลักษณะของปลาไหลเผือก

        ตนปลาไหลเผอืก จดัเป็นไมพมุหรอืไมตนขนาดเลก็ ลาํตนตัง้ตรง มีความสงูตัง้แต 1-10 เมตร เปลอืกตน

เป็นสีน้ําตาล แตกกิ่งกานน อย กิ่งออนมีขนสีน้ําตาล กานใบออกจากลําตนตรงสวนปลายของลําตน เรียงกันหนา

แนนชวงปลายกิ่ง กิ่งกานสัน้เป็นกระจุกที่ปลายยอดของลําตน เป็นไมลงราก รากมีลักษณะกลมโตสีเขียวและ

ยาว ขยายพันธุดวยวิธีการใชเมล็ด และวิธีการตอนกิ่ง จัดเป็นพรรณไมกลางแจงที่ตองการน้ําและความชื้นสูง

เจริญเติบโตไดดีในดินทุกประเภท มักพบขึ้นกระจายทัว่ไปตามปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาดิบชื้น และปาเต็งรัง

ที่ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลจนถึงประมาณ 700 เมตร

        รากปลาไหลเผอืก รากมีลกัษณะยาวและหยัง่ลกึลงไปใตดนิ กลมโต สีขาวนวล รากยิง่มอีายุหลายปีก็จะยิง่

ยาวมาก โดยอาจมีความยาวไดมากกวา 2 เมตร รากมีรสขมและเบื่อเมาเล็กน อย ใชเป็นยาสมุนไพร

        ใบปลาไหลเผอืก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรยีงเวยีนจากลาํตน ใบประกอบมีความยาวได

กวา 35 เซนติเมตร มีใบยอยประมาณ 8-13 คู ออกเรียงตรงขามหรือเกือบตรงขาม ลักษณะของใบเป็นรูปใบ

หอกแกมรูปไขกลับหรือเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไขเรียวยาว ใบยอยมีขนาดกวางประมาณ 1-3 เซติเมตรและ

ยาวประมาณ 5-10 เมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน สวนขอบใบเรียบ ใบมีเสนแขนงใบขางละประมาณ 8-12

เสน เสนใบเห็นไดไมชัดเจน เสนกลางใบนูนเล็กน อยดานบนและนูนเดนดานลาง แผนใบหนาคลายแผนหนัง ผิว

ใบดานเรียบเป็นมัน สวนดานลางใบมีขนอยูประปราย ไมมีกานใบยอย สวนกานชอยาวประมาณ 7-15 เซนติเม

ตร

         ดอกปลาไหลเผือก ออกดอกเป็นชอแบบแยกแขนง โดยจะออกเป็นกระจุกที่ซอกใบและปลายกิ่ง เป็นชอ

พวงใหญ มีความยาวไดถึง 30 เซนติเมตร ดอกเป็นแบบแยกเพศอยูบนตนเดียวกันหรือเป็นแบบแยกเพศแตอยู

ตางตนกัน ที่ดอกจะมีขนสัน้และขนละเอียดเป็นตอมกระจาย ทัง้บริเวณกานชอดอก กานดอก ใบประดับ และ
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กลีบเลีย้งมีขนขึ้นประปรายและมีขนตอมเป็นกระจุก ดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปใบหอกหรือรูปขอบ

ขนานแกมรูปไข และเป็นสีมวงปนแดง มีขนาดกวางประมาณ 2 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 4-5 มิลลิเมตร กลีบ

ดอกจะแยกออกจากกันอยางอิสระ ดอกมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 6-7 มิลลิเมตร ดอกมีเกสรเพศผูประ

มาณ 5-6 กาน มีความยาวประมาณ 1.5-2.5 มิลลิเมตร อยูติดสลับกับกลีบดอก โคนกานชูอับเรณูมีรยางคและมี

ขน สวนเกสรเพศผูที่เป็นหมันในดอกเพศเมียจะมีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร สวนดอกเพศเมีย

รังไขจะอยูเหนือวงกลีบ มี 5-6 คารเพล แยกออกจากกัน ในแตละอันจะมีชอง 1 ชอง มีออวุล 1 เม็ด กานเกสร

เพศเมียจะเรียวยาว เชื่อมกันหรือแนบชิดติดเหนือรังไขประมาณ 1 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร

สวนยอดเกสรเป็นรูปโล มีแฉกประมาณ 5-6 แฉกชี้ขึ้น ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร สวนใบประดับจะมีลักษณะเป็น

รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร รวงไดงาย สวนกลีบเลีย้งมี 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่

ยม มีขนาดกวางประมาณ 1 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร หลอดกลีบเลีย้งสัน้ ที่โคนเชื่อมติดกันเล็ก

น อย และกานยอดยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร โดยจะออกดอกในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเดือนมกราคม

         ผลปลาไหลเผือก ออกผลเป็นพวง หน่ึงพวงจะมีผลประมาณ 5 ผลยอย ลักษณะของผลยอยเป็นรูปทรง

กลม ทรงรี หรือเป็นรูปไข มีขนาดกวางประมาณ 0.8-1.2 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร เปลือก

นอกบาง กลางผลมีรองตื้น ๆ ตามยาว สวนผนังผลชัน้ในมีลักษณะแข็ง ผลเมื่อแกจะเป็นสีแดงถึงสีมวงดํา และ

กานผลยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดปลาไหลเผือกเป็นรูปรี

สรรพคุณของปลาไหลเผือก

1. รากใชเป็นยาบํารุงกําลัง บํารุงรางกาย คนเดินป านิยมกันนัก เพราะจะชวยทําใหรางกายแข็งแรง อดทน ชวย

คลายอาการปวดเมื่อย ป องกันและรักษาไขป าในระหวางการเดินทาง (ราก)[1],[7]สวนทางภาคใตจะใชทัง้แกนและ

รากนํามาตมกับน้ํากินวันละ 3-4

    ครัง้ และชวงกอนนอนเป็นยาโดปชัน้ยอดที่ชวยบาํรงุกาํลงัและบาํรงุสมรรถภาพทางเพศ ทาํใหเลอืดไหลเวยีนดี

(แกนและราก)

2. ใชเป็นยาบํารุงโลหิต (ไมระบุสวนที่ใช แตเขาใจวาคือสวนของราก)

3. ชวยรักษาความดันโลหิตสูง (ราก)

4. รากมีรสขม เบื่อเมาเล็กน อย ใชเป็นยาถายพิษตาง ๆ ทุกชนิด ถายฝีในทอง ถายพิษไข พิษเสมหะ และโลหิต

(ราก) รากปลาไหลเผือก ใชผสมกับรากยานางแดงและพญายา นํามาฝนกับน้ํากินเป็นยาขับพิษ (ราก)

5. รากใชตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกไขทุกชนิด แกไขเรื้อรัง เป็นยาลดไข แกไขมาลาเรีย ไขจับสัน่ ตัดไขทุกชนิด

ตามตํารับยาจะใชรากแหงหนักประมาณ 8-15 กรัมหรือครัง้ละ 1 กํามือ นํามาตมกับน้ําดื่มกอนอาหาร วันละ 2

ครัง้ เชาและเย็น (ราก) การใชเป็นยาตัด
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    ไข ใหใชรากแหงนํามาหัน่เป็นชิน้เล็ก ๆ ประมาณ 1 กํามือ แลวนํามาตมกับน้ําดื่มกอนอาหาร เชาและเย็น

(ราก) สวนทางภาคใตจะใชรากตมกินเพื่อป องกันและรักษาไขป า (ราก)

6. เปลือกลําตนนํามาตมเอาน้ํากินเป็นยาแกไขจับสัน่ แกไขสันนิบาต แกไขพิษ ไขทรพิษ แกไขเหือดหัด ไขกาฬ

นกนางแอน (เปลือกตน)

7. ชวยขับเหงื่อ (ราก)

8. สําหรับผูปวยโรคเอดสมักจะติดเชื้อไดงายและเป็นไขอยูบอย ๆ ก็อาจจะใชรากของตนปลาไหลเผือกนํามาตม

กินก็ได (ราก)

9. ชวยแกวัณโรค วัณโรคระยะบวมขึ้น แกกาฬโรค (ราก)

10. ใชรากปลาไหลเผือก รากโลดทะนงแดง และพญาไฟ นํามาฝนกับน้ํากินเป็นยาทําใหอาเจียน ใชเลิกเหลา

(ราก)

11. รากใชภายนอกเป็นยาพอกแกอาการปวดศีรษะ (ราก)

12. ชวยแกตอมทอนซิลอักเสบ แกอาการเจ็บคอ (ราก)

13. ชวยรักษาโรคคอพอก ดวยการใชตํารับยาสามราก (ดูดานลาง) นํามาฝนกับน้ํามะนาว ใสเกลือทะเล เติม

น้ําใสขวดไวใชกินตางน้ําประมาณ 2 เดือน อาการคอพอกก็จะคอย ๆ ยุบไป จนหายเป็นปกติ (ราก)

14. ตํารายาไทยใชรากเป็นยาแกลม (ราก)

15. ชวยแกพิษสําแดง (ไมระบุสวนที่ใช แตเขาใจวาคือสวนของราก)

16. รากใชฝนกับน้ํากินหรือฝนกับน้ําปูนใสกินเป็นยาแกอาการปวดทอง แกอาการปวดทองอยางแรงจากโรค

กระเพาะหรือกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน (ราก) ชวยแกทองมาน ทองรวง (ราก)

17. ชวยแกอาการทองผูก (ราก)

18. ชวยแกฝีในทอง ฝีในอก (วัณโรค) ดวยการใชปลาไหลเผือกนํามาเคีย้วกินไดเลย หรือจะนํามาตมกินกอน

อาหารเชาและเย็นก็ได (ราก)

19. รากใชเป็นยาขับพยาธิ (ราก)

20. รากใชผสมกับรากผักติว้และหญาแหวหมู นํามาตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกปัสสาวะขัด (ราก)

21. เปลือกลําตนนํามาตมเอาน้ํากินเป็นยาแกเบาพิการ (เปลือกตน)

22. ในประเทศมาเลเซียจะใชรากเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและเป็นยาบํารุงหลังการคลอดบุตร (ราก)

23. ชวยขับถายน้ําเหลือง (ราก)

24. รากใชภายนอกเป็นยาพอกปิดบาดแผลพุพอง (ราก)

25. ใชแกฝี แผลพุพอง แผลเรื้อรัง ใหใชรากผสมกับน้ําปูนใสแลวนํามาใชทา (ราก)

26. ตนและรากนํามาตมกับน้ําหรือแชในน้ํา ใชอาบแกผื่นคันที่เกิดจากการแพอากาศหรือจากการแพสารเคมี (ตน
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และราก)

27. ใชรักษาผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ (ราก)

28. ชวยบรรเทาอาการผื่นคันบริเวณผิวหนัง (ราก)

29. รากใชเป็นยาแกพิษทุกชนิด พิษจากแมลงสัตวกัดตอย พิษฝีทัง้ภายนอกและภายใน (ราก)

30. ทางภาคใตจะใชรากตมกินเป็นยาแกอาการปวดเมื่อย แกปวดทัว่ไป ปวดขอ ปวดตามรางกาย แกบวม แก

บิด (ราก) แกโรคปวดเอว (ราก)

31. ชวยรักษาโรคอัมพาต (ราก) รากปลาไหลเผือกจัดอยูในตํารับ "ยาประสะเหมือดคน" ซึ่งเป็นตํารับยาแกไข

แกรอนใน และเป็นสวนประกอบในตํารับ "ยาจันทน ลีลา" หรือ "ยาจันทลีลา" (โกฐสอ, โกฐเขมา, โกฐจุฬา

ลัมพา, จันทนแดง, จันทนเทศ,

      เถาบอระเพด็, ลกูกระดอม, รากปลาไหลเผอืกอยางละ 4 สวน และพมิเสนอกี 1 สวน นํามาบดเป็นผง ทาํเป็น

ยาเม็ดขนาด 500 มิลลิกรัม ใชกินเวลามีไขครัง้ละ 2-4 เม็ด ทุก ๆ 4 ชัว่โมง) เป็นตํารับที่มีสรรพคุณเป็นยาแกไข

ตัวรอน แกหวัด แกไขเปลี่ยนฤดู

      และยังอยูในตํารับ "ยาแกไขหาราก" อีกดวย (ราก)

32. รากปลาไหลเผือกจัดอยูในตํารับ "ยาสามราก" ซึ่งประกอบไปดวยพญารากเดี่ยว (รากปลาไหลเผือก), ราก

โลดทะนง และรากฮังฮอน (พญารากไฟ) โดยเป็นตํารับยาที่มีสรรพคุณทําใหอาเจียนและถาย ใชเป็นยาลางพิษ

สารเสพติด ใชบําบัดผูปวยที่ติดยา

      เสพติด ชวยแกอาการลงแดงจากยาเสพติดได (ตามขอมูลระบุวาใหใชรากทัง้สามนํามาฝนกับน้ํามะนาวกิน

กอนอาหาร เชาและเย็น หรืออาจตมกับน้ําดื่มก็ได) (ราก)

33. รากใชผสมในตํารับ "ยาจันทลิน้ลา" ซึ่งเป็นตํารับยาแกไข รักษาอาการชัก (ราก)

34. นอกจากน้ีรากปลาไหลเผือกยังมีสรรพคุณอื่น ๆ อีก เชน คุณสมบัติการตานโรคของอาการภูมิแพตาง ๆ ตาน

เซลลมะเร็ง ตานเชื้อไวรัส ฆาเชื้อมาลาเรีย และความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในมาเลเซีย

หมายเหตุ : การใชรากตาม [3] ใหใชรากแหงประมาณ 8-15 กรัม นํามาตมเอาน้ําดื่มทุกเชาและเย็น

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของปลาไหลเผือก

1. รากปลาไหลเผือกมีฤทธิ ์ตานมาลาเรีย ลดไข ลดระดับน้ําตาลในเลือด ลดความวิตกกังวล ออกฤทธิ ์กระตุน

ความรูสึกทางเพศในหนูทดลองตัวผู มีความเป็นพิษตอเซลลมะเร็ง ชวยตานการกอเกิดเน้ืองอก[2] และมีสารตาน

การอักเสบ

2. ฤทธิ์ ในการลดระดับความดันเลือด จากการใชสารสกัดจากรากปลาไหลเผือก ที่สกัดดวยแอลกอฮอล 50%

แลวนําไปทดลองดวยวิธีการฉีดเขาไปในหลอดเลือดของสุนัข พบวาไมสามารถลดความดันโลหิตได
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3. ฤทธิ์ การตานแพ จากการสกัดสารจากรากสดของตนปลาไหลเผือกดวยแอลกอฮอล 50% ในความเขมขนถึง

0.01 กรัมตอซีซี แลวทําการทดลองกับลําไสของหนูตะเภาที่ตัดแยกจากลําตัว พบวาทําใหกลามเน้ือเรียบเกิดการ

คลายตัว และยังสามารถตานฤทธิ ์ของ Histamine ไดอีกดวย

4. ฤทธิ์ ตานมะเร็งและเชือ้ HIV จากการตรวจสอบเบื้องตนสําหรับฤทธิ ์การตานมะเร็งพบวา สารสกัดจากปลา

ไหลเผือกเป็นพิษตอเซลลมะเร็งปอดและมะเร็งเตานม นอกจากนัน้ยังมีฤทธิ ์ในการตานเชื้อเอดสอีกดวย

5. มีขอมูลระบุวาสมุนไพรชนิดน้ีมีสารฟลาโวนอยด (Flavonoid) ที่มีฤทธิ ์เป็นสารตอตานอนุมูลอิสระ

(Antioxidance)

6. ฤทธิ์ ลดไข จากการสกัดสารจากรากแหงของตนปลาไหลเผือกดวยแอลกอฮอล 50% แลวทําการทดลองใหสาร

สกัดที่ไดผานทางสายยาเขาชองทองของกระตายทดลองที่ถูกกระตุนดวยยีสตใหเป็นไข พบวาไมมีผลตอการลด

ไขเลย

7. ฤทธิ์ ตานเชือ้มาลาเรีย รากพบสารออกฤทธิ ์ที่มีรสขมในกลุม quassinoids ไดแก eurycomanone,

eurycomanol, eurycomalactone ซึ่งทัง้สามชนิดน้ีมีฤทธิ ์ในการฆาเชื้อและยับยัง้การเจริญเติบของเชื้อมาลาเรีย

ชนิดฟัลซิพารัม (Plasmodium falciparum) ในหลอดทดลอง และจากการสกัดสารที่เปลือกรากแหง ดวย

แอลกอฮอล 50% พบวามีฤทธิ ์ในการยับยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum ได

ดีเชนเดียวกับสารที่สกัดดวยน้ํา

8. ฤทธิ์ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ไดมีการศึกษาทดลองทัง้หนูทดลองสูงอายุ ในหนูที่มีอายุปานกลาง และในหนู

หนุมที่ยังไมเคยมีเพศสัมพันธ พบวา สารสกัดจากรากปลาไหลเผือกสามารถชวยปลุกเราอารมณทางเพศ เพิ่ม

ความทนทานในการมีเพศสัมพันธไดดีและนานกวาหนูในกลุมควบคุม แตอยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาน้ีในคน

ถึงประสิทธิผลของสมุนไพรชนิดน้ี

9. ฤทธิ์ กระตุนการสรางฮอรโมนเพศชาย มีการศึกษาพบวา สารสกัดจากรากสามารถชวยกระตุนการสราง

ฮอรโมนเพศชาย หรือ Testosterone ได จนนําไปสูการจดสิทธิบัตรสารเคมีและวิธีการสกัด โดยมีสรรพคุณใน

การชวยเพิ่มกลามเน้ือและเพิ่มความแข็งแรงของนักกีฬา

10. ความเป็นพิษ จากการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากรากปลาไหลเผือกดวยเอทานอล

50% โดยใหหนูทดลองกินในขนาด 10 กรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 1,786 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับ

ขนาดที่ใชรักษาในคน) และทําการทดลองโดยการฉีดเขาทางใตผิวหนังของหนูทดลองในขนาด 10 กรัมตอ

น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ไมพบวามีอาการเป็นพิษ ซึ่งสอดคลองกับกองวิจัยทางแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ที่รายงานวาไมมีพิษ แตอีกขอมูลจากหนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย (ดร.วิทย เที่ยงบูรณธรรม) ไดระบุวาเมื่อ

ใช "สารสกัดชนิดหน่ึง" (ไมไดระบุวาชนิดไหน) ที่สกัดดวยแอลกอฮอล แลวทําการฉีดเขาไปใตผิวหนังและทาง

ชองทองในขนาด 10 กรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม พบวาเกิดเป็นพิษในหนูถีบจักรทดลอง คือทําใหเกิดอาการ
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ชักกระตุก หายใจลึก และทําใหหัวใจหยุดเตนในทาบีบตัว

ประโยชน ของปลาไหลเผือก

1. ในสมัยกอนมีความเชื่อวาปลาไหลเผือกเป็นของศักดิ ์สิทธิ ์ นักรบในสมัยโบราณนิยมกันนัก เพราะเชื่อวาจะ

ทําใหหนังเหนียว อยูยงคงกระพัน และชวยบํารุงพละกําลังไดอยางดีเยี่ยม

2. รากปลาไหลเผือกมีสรรพคุณในการลางพิษ จึงถูกนํามาใชเป็นยาลางพิษยาเสพติด เพื่อชวยบําบัดผูติดยาเสพ

ติด แกอาการลงแดงจากยาเสพติด โดยจะใชอยูในรูปของตํารับ "ยาสามราก" อันประกอบไปดวยรากปลาไหล

เผือก รากโลดทะนงแดง และตนฮัง

    ฮอน ซึ่งลวนแลวแตเป็นสมุนไพรถอนพิษทัง้สิน้

3. ปัจจุบันมีผลิตภัณฑอาหารเสริมสําเร็จของผงรากปลาไหลที่บรรจุในแคปซูล (ขนาด 400 มิลลิกรัม) เพื่อการ

บํารุงสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งประสิทธิภาพนัน้ก็ขึ้นอยูกับอายุและรางกายของผูรับประทาน (แนะนําใหกินกอน

อาหารเชา และใหกิน 2 วัน หยุด 2 วัน

    หรือทุก 3 วัน หรือกินวันเวน)

4. สารสกัดจากสมุนไพรปลาไหลเผือกไดรับการจดสิทธิบัตรเป็นของสหรัฐอเมริกาอยูหลายสิทธิบัตร เชน สิทธิ

บัตรการปรับระดับฮอรโมนเพศชายดวยการใชปลาไหลเผือก สิทธิบัตรสารเคมีที่มีฤทธิ ์ในการกระตุนฮอรโมนเพศ

ชาย สิทธิบัตรในการเป็นยาทา

    ภายนอกเพื่อเพิม่ระดบัของฮอรโมนเพศชายและฮอรโมนเรงการเจรญิเตบิโต สทิธิบตัรในการเป็นสวนประกอบ

และวิธีการในการเพิ่มกลามเน้ือ เพิ่มความแข็ง เพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬา การลดไขมันและนําไปสูการลด

น้ําหนัก สิทธิบัตรในการเป็นยาเพิ่ม

    สมรรถภาพทางเพศในรูปของแคปซูลและยาเม็ด และสิทธิบัตรในการเป็นสวนประกอบของสารสกัดจากพืชที่

ใชรักษาอาการหัวลานในเพศชาย

5. จากการตอยอดจากผลงานวิจัยจนเกิดการจดสิทธิบัตรอีกหลายฉบับ จึงทําใหเกิดเป็นผลิตภัณฑออกจําหนาย

ทัง้ภายในและตางประเทศ โดยจะเป็นสินคาที่อยูในรูปของอาหารเสริมและเครื่องดื่มเป็นหลัก ซึ่งจะใชปลาไหล

เผือกเป็นสวนประกอบหลัก ในการ

    ผลิตสินคามากกวา 100 ชนิด โดยทัง้หมดจะเนนไปที่คุณสมบัติทางดานการเสริมสมรรถภาพทางเพศเป็นหลัก

และอาจกลาวไดเป็นไวอากราจากธรรมชาติกันเลยทีเดียว

        นอกจากน้ีปลาไหลเผอืกยงัมีสรรพคณุอื่น ๆ อกีหลายอยาง ซึ่งเป็นคาํโฆษณาจากสนิคาที่เกีย่วกบัผลติภณัฑ

อาหารเสริมปลาไหลเผือกทัง้หลายบนเว็บไซต (เพียงแตผูเขียนยังหาแหลงอางอิงของสรรพคุณสวนน้ีมายืนยันไม

ได จึงไมขอยืนยันความถูกตองของขอมูลนะครับ แนะนําวาควรใชวิจารณญาณประกอบไปดวยครับ) เชน ชวย
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เพิ่มภูมิตานทาน ตอตานอนุมูลอิสระ ตานความเครียดและลดความกังวล ชะลอความเสื่อมหรือความแกชราของ

รางกาย เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต บํารุงรางกายใหแข็งแรง ชวยเพิ่มพลังงาน เสริมสรางกลามเน้ือ ลดอาการ

เมื่อยลา แกอาการออนเพลีย แกอาการเมาคาง นอนไมหลับ มีอาการไอเรื้อรัง รักษาโรคเลือด โรคเบาหวาน ชวย

ลดระดับน้ําตาลในเลือด รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ ไมเกรน โรคปอด โรคตับ โรคเกี่ยวกับทางเดินอา

หาร โรคกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ กินของแสลง อาหารเป็นพิษ แกตกขาว ประจําเดือนดํา แก

อาการปวดมดลูก ลดสภาวะวัยทองทัง้ชายและหญิง สรางสมดุลใหกับฮอรโมนเพศหญิง ชวยกระตุนการสราง

ฮอรโมนเพศชาย ชวยเพิ่มจํานวนสเปิรมในน้ําอสุจิ เพิ่มความแข็งแรงและความคลองตัวในการเคลื่อนไหวของ

สเปิรม บํารุงสเปิรมและไขกระดูก ชวยบํารุงไต แกน้ําเหลืองไมดี แกประดงตาง ๆ แกงูสวัด แกสะเก็ดเงิน แก

เสนเอ็นอักเสบ แกอาการปวดฟัน ปวดขอ ปวดเขา ปวดหลัง ปวดเอว ปวดกระดูก มือเทาชา ขอเสื่อมรูมาติก

เกาต แกอาการปวดขอของสตรีในวัยหมดประจําเดือน เป็นอัมพฤกษเริ่มแรก เป็นมะเร็งเริ่มแรก โบราณวาเป็น

ยาสําหรับใชรักษาโรคได 108 ชนิด และไดระบุวิธีการใชรักษาอาการตาง ๆ ไวดังน้ี

        1. เบาหวาน ความดนัโลหติ ใหรบัประทานยาแคปซลูครัง้ละ 2 แคปซลู วนัละ 2 ครัง้ เชาและเยน็ หรอืใหใช

รากแหงนํามาตมกับน้ํากิน

        2. ริดสีดวงจมูกและริดสีดวงทวาร ใหรับประทานยาแคปซูลครัง้ละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครัง้ เชาและเย็น

สําหรับริดสีดวงทวารถาหัวโผลออกมาก็ใหทําเป็นยาทาดวย

        3. แกปวดฟัน ใหใชยาผงนํามาอุดฟันที่มีอาการปวดแลวอมไวประมาณ 5 นาที อาการปวดจะหายไป

        4. แกหอบหืด ใหใชยาผงบดกับน้ําซาวขาว ใชกิน 1 แกว หรือใชตมกินเชาและเย็น

        5. โรคกระเพาะอาหาร ใหชงยาผงบดกับน้ําเปลา 1 แกว ใชกินกอนอาหารวันละ 3 แกว

        6. หากกินของแสลง อาหารเป็นพิษ หรือมีอาการเบื่ออาหาร นอนไมหลับ มีอาการออนเพลีบ เมาคาง ไอเรื้อ

รัง ใหใชยาผงชงกับน้ําอุนดื่ม 1 แกว

        7. งูสวัด ใหใชยาผงผสมกับน้ํามะนาว แลวนํามาใชทารอบแผลอยางชา ๆ

        8. สะเก็ดเงิน ใหใชยาผงผสมกับมะนาวแลวนํามาทาบริเวณที่เป็น

        9. แกพิษตาง ๆ เชน ตะขาย แมงปอง ปลาดุก ฝี ผดผื่นคัน ใหใชผงผสมกับน้ํามะนาวนํามาแลวจะหาย

        10. บางวารสขมจากรากจะสามารถทําใหการหลัง่น้ําลายเพิ่ม กระตุนทําใหอยากอาหาร

ขอควรระวังในการใชสมุนไพรปลาไหลเผือก

1. หากเพิ่งใชสมุนไพรปลาไหลเผือกในรูปของยาผงครัง้แรก แนะนําวาใหใชในปริมาณที่น อยกวาที่แนะนํากอน

แลวคอย ๆ เพิ่มปริมาณการใช เพื่อหลีกเลี่ยงผลขางเคียงที่อาจตามมา

2. เน่ืองจากรากปลาไหลเผือกมีเป็นสมุนไพรที่มีพิษเบื่อเมา การนํามาใชจึงตองระวัง เพราะสําหรับบางคนแลว
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เมื่อกินเขาไปก็อาจทําใหเกิดอาการปวดเมื่อย วิงเวียนศีรษะ หรือมีไขออน ๆ หากมีอาการดังกลาวก็ใหหยุดรับ

ประทานแลวดื่มน้ําเยอะ ๆ จนกวาอาการ

    จะหายไป และทางที่ดีควรเริ่มกินในปริมาณน อย ๆ กอน แลวคอย ๆ เพิ่มปริมาณตามคําแนะนํา

3. การใชเพื่อเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนัน้ ไมควรกินยาผงเกิน 1 กรัม (1,000 มิลลิกรัม) ตอวัน และไม

ควรใชติดตอกันเป็นเวลานานเกินกวา 1 เดือน แตใหใชและหยุดในระยะเวลาเทากัน ๆ

4. การใชในปริมาณที่สูงเกินไปและติดตอกันเป็นระยะเวลานาน จะกอใหเกิดผลขางเคียงของแอนโดรเจน ทําให

ตอมลูกหมากโตและทําใหเกิดอาการนอนไมหลับได

5. แมวาสมุนไพรหลาย ๆ ชนิด จะนํามาดองกับเหลาเพื่อเป็นยาบํารุงกําลัง แตสําหรับสมุนไพรชนิดน้ีไมควร

นํามาดองกับเหลากิน เน่ืองจากมีสารอัลคาลอยดที่เป็นพิษอยู ซึ่งเป็นสารที่สามารถละลายไดดีในแอลกอฮอล

คําสําคัญ : ปลาไหลเผือก

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-04

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1660&code_db=610010&code_type=01
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