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ขา 

1. ชื่อสมุนไพร ขา (KHA)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Alpinia galanga (L.) Willd.     ชื่อวงศ Zingiberaceae
3. ชื่อทองถิ่น  ขาหยวก ขาหลวง (ภาคเหนือ), สะเอเชย เสะเออเคย (กะเหร่ียง-แมฮองสอน), Galangal, 
    Greater galangal
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุก
  เหงา เปนเหงาใตดินมีลักษณะเปนขอสีขาว 
  ใบ เปนใบเดี่ยว รูปไขยาวขอบขนาน ขอบใบเรียบ แผนใบบาง เรียบ สีเขียว กานใบเปนกาบหุมลำตน ดอกออกเปนชอตั้งที่
ปลายยอด ใบประดับรูปไข 
  ดอก มีสีขาว กลีบใหญ มีริ้วสีแดง 
  ผล เปนผลแหง รูปทรงกลม ผลแกสีดำ 
5. สวนที่ใชทำยา 
  เหงา
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา 
  เหงา มีสรรพคุณขับลมในลำไส เปนยาระบายอยางออน แกปวดทอง แกทองอืดทัองเฟอ แกบิดจุกเสียดแนน แกฟกบวม
แกตกโลหิต แกลมปวง ใชภายนอก แกกลากเกลื้อน แกบวม แกฟกช้ำ และแกลมพิษ
7. รายงานการวิจัย
  รายงานการวิจ ัยพรีคลินิกพบวา สาร 1-แอซีทอกซีชาวิคอลแอซีเทต (1-acetoxychavicol acetate) และ 
1-แอซีทอกซียูจีนอลแอซีเทต (1-acetoxyeugenol acetate) ในขา มีฤทธิ์ตานเชื้อราที่กอโรคกลาก ฤทธิ์ตานอักเสบ ฤทธิ์ยับยั้ง
การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร น้ำมันระเหยงายจากขามีฤทธิ์ขับลม ฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส ฤทธิ์ขับน้ำดี ฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย
นอกจากนี้ สารสกัดขาดวยคลอโรฟอรมมีฤทธิ์ตานเชื้อโพรโทซัวที่ทำใหเกิดอาการทองเสีย ตานเชื้อราบางชนิดที่ทำใหเกิดโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสในผูปวยเอดส



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

79

   รายงานการวิจัยทางคลินิก มีการศึกษาการรักษากลากโดยใชขาเปรียบเทียบกับ tolnaftate พบวาไดผลที่ดี
และการรักษาในผูปวยโรคขอเขาอักเสบ พบวายาท่ีเตรียมจากสวนผสมของสารสกัดขิงและขาสามารถบรรเทาอาการปวดเขา
เมื่อยืนหรือเดินได แตอาจทำใหเกิดอาการขางเคียงในระบบทางเดินอาหารเล็กนอย
8. สารสำคัญ
  ขาประกอบดวยสาร 1-แอซีทอกซีชาวิคอลแอซีเทต (1-acetoxychavicol acetate) และ 1-แอซีทอก
ซียูจีนอลแอซีเทต (1-acetoxyeugenol acetate) 1-ไฮดรอกซีชาวิคอล (1-hydroxychavicol) 1-ไฮดรอกซีชา
วิคอลแอซีเทต (1- hydroxychavicol acetate) แทรนส-พารา-คูมาริลไดแอซีเทต (trans-p-coumaryldiacetate),
และมีน้ำมันระเหยงาย (volatile oil) ประกอบดวยเมทิลซินนาเมต (methyl cinnamate) จินีออล (gineol) ยูจีนอล 
(eugenol) การบูร (camphor) และสารกลุมไพนีน (pinenes) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีพบไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่ความสูงตั้งแตระดับน้ำทะเลจนถึง 1,300 เมตร ออกดอกตลอดป 
ในตางประเทศพบที่จีน อินเดีย ฟลิปปนส ชวา และเกาะบอรเนียว
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวมขัง สวนผลไม หัวไรปลายนา
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา    ขาตาแดง ขาใหญ
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  ขาตาแดง ขาใหญ
12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการแยกหนอปลูก และจะขยายพันธุโดยการขุดหนอขาที่แกพอสมควรตัดตนและใบออกเหลือ 
30 เซนติเมตร ปลูกลงถุงเพาะชำที่มีดินผสมอยูถุงละ 1 – 2 หนอ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอประมาณ 30 – 45 วัน จะเริ่ม
แทงหนอใหม เพื่อรอการปลูกตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรด นิยมปลูกฤดูฝนจะเจริญเติบโตไดดี
  - การเตรียมดิน โดยการขุดเปนหลุมกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร รองกนหลุม
ดวยปุยคอก หรือปุยหมัก ควรปลูกหางกัน 1 เมตร
  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมเรียบรอยแลว นำตนขาที่ชำอยูในถุงเพาะชำ อายุประมาณ 6 – 10 เดือน ลงปลูก
ในหลุมที่เตรียมไวกลบดินแลวรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ควรใสปุยหลังจากปลูกได 3 เดือน ควรใสปุยสูตร 15-15-15 ปริมาณ 200 กรัม ตอ 1 หลุม และ
พรวนดิน กำจัดวัชพืช ควรใสปุยทุก ๆ 3 เดือน  
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  - การใหน้ำ ขาเปนพืชชอบน้ำ ควรใชระบบสปริงเกอร จะไดผลดี
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย  
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ขาเปนพืชไมคอยจะมีแมลงรบกวน จึงไมควรใชสารเคมีฉีดพน อาจใชสารสะเดา 
หรือสารชีวภาพฉีดพน
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล ขาอายุประมาณ 1 – 2 ป เริ่มเก็บเก่ียวได
  - วิธีการเก็บเกี ่ยว โดยการขุดจะใชเสียมคม ๆ แทงรอบกอขาแลวงัดขึ ้นมาตัดตนออก แลวนำไปแชน้ำประมาณ 
1- 2 ชั่วโมง แลวลางออกใหหมด เพื่อสงแปรรูปตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดหัวขามาแลว นำมาหั่นบาง ๆ และนำไปตากแดดทันที ประมาณ 4 – 5 วัน จนแหง 
แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื ่อไดขาแหง บรรจุถุงเพื่อสงจำหนายตอไป หรือใสกระสอบโปรง ๆ เก็บไวในหอง
ที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  - เหงาขาแกสด ราคากิโลกรัมละ 35-50 บาท 
  - เหงาขาแกแหง ราคากิโลกรัมละ 20-40 บาท


