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กระเทียมด าไดม้าจากกระเทียมสด  (Allium sativum L.) ท่ีผา่นการหมกั
ในระยะเวลาหนึ่งด้วยอุณหภูมิสูง(60-90องศาเซลเซียส) และความชื ้นสูง 

(ร้อยละ 80-90%) ภายใต้การควบคุม เ ม่ือน ามาเทียบกับกระเทียมสด 
กระเทียมด าไมใ่หร้สชาตฉินุแรงเน่ืองจากปรมิาณสารอลัลซิินท่ีลดลง  
การออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสงูขึน้ของกระเทียมด าเม่ือเทียบกับกระเทียมสดเกิด
จากความเปล่ียนแปลงของคณุสมบตัิทางเคมีฟิสิกส ์มีการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ขอ้คน้พบพืน้ฐานของกระเทียมด า อย่างเช่นการผลิต การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
และการน าไปใช ้ผลิตภัณฑก์ระเทียมด าหลากหลายรูปแบบมีจ าหน่ายในตลาด 
โดยมีปรมิาณการขายพอสมควร บทความนีไ้ดส้รุปความรูใ้นปัจจบุนัเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงขององค์ประกอบ การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การผลิต และการ
ประยุกตใ์ช้กระเทียมด า รวมทั้งความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสขุภาพในอนาคต 
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1. บทน ำ  

กระเทียมด าคือกระเทียมสด  (Allium sativum L.) ท่ีผ่านการหมักในระยะเวลาหนึ่งด้วยอุณหภูมิสูงและ 
ความชืน้สงู ภายใตก้ารควบคมุ กระบวนการนีเ้ปล่ียนกลีบกระเทียมใหมี้สีเขม้ ใหร้สชาตหิวาน และเปล่ียนความเหนียวขน้
ใหห้นึบและเหมือนเยลล่ี (Figure 1). ระยะเวลาท่ีใชใ้นการหมกัแตกตา่งกันไปตามวฒันธรรม การผลิตและวตัถุประสงค์
การใชง้าน [1] 

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของการใชก้ระเทียมในอาหาร และแมจ้ะมีการศกึษาเก่ียวกบัการสดูดมกระเทียมอย่าง
เข้มข้นและยาวนานจ านวนน้อยแต่การศึกษาดังกล่าวก็ ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ากระเทียมให้ผลเสียในทางชีววิทยา 
แหลง่ก าเนิดท่ีชดัเจนของกระเทียมด าไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัดและมีความขดัแยง้กัน อย่างไรก็ตาม กระเทียมด าถกูบรโิภคใน
เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่ น และประเทศไทยนับศตวรรษ และเขา้สู่ไตห้วนัและประเทศอ่ืนๆ เม่ือประมาณสิบปีท่ีผ่านมา ในช่วงสอง
สามปีท่ีผ่านมา พ่อครวัรา้นอาหารชัน้สงูท าให้กระเทียมด าเป็นท่ีน่าสนใจโดยใชม้นัปรุงรสไก่ ปลา ซุป และขา้วริซอตโต  
[2] 

เม่ือเทียบกบักระเทียมสด กระเทียมด าไมใ่หร้สรุนแรงอนัไม่พงึประสงคเ์น่ืองมาจากการลดลงของสารอลัลซิิน ซึ่ง
ถูกเปล่ียนเป็นสารประกอบตา้นอนุมูลอิสระอย่างเช่นสารแอลคาลอยดแ์ละฟลาโวนอยด์ระหว่างกระบวนการบ่ม [1]. 

การเปล่ียนแปลงคณุสมบตัทิางเคมีฟิสกิสน่ี์เองท่ีเป็นเหตผุลส าคญัของการออกฤทธิท์างชีวภาพท่ีเพิ่มขึน้ของกระเทียมด า
เม่ือเทียบกบักระเทียมสด นอกเหนือจากการบรโิภคในชีวิตประจ าวนั การศกึษาหลายชิน้รายงานว่าสารสกัดกระเทียมด า
แสดงใหเ้ห็นถึงหนา้ท่ีต่างๆ เช่น มีผลในการตา้นอนุมลูอิสระ ตา้นภูมิแพ ้ตา้นเบาหวาน ตา้นการอักเสบและตา้นการก่อ
มะเรง็ [3-7] ในปี 1990, โครงการ Designer Foods Program ไดจ้ดัใหก้ระเทียมเป็นอนัดบัหนึ่งในการต่อสู้

กับมะเร็ง [8] แมว้่าโครงการนีจ้ะไม่มีอีกแลว้ แต่นักวิทยาศาสตรย์ังคงเสาะหาองคป์ระกบท่ีออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
อาหารประเภทตา่งๆ อยู่   

จุดสนใจของการศึกษาชิน้นีค้ือเพ่ือสรุปความรูปั้จจบุนัเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ การออกฤทธิท์าง
ชีวภาพ การผลิต และการประยุกตใ์ชก้ระเทียมด า รวมทัง้เพ่ือเสนอความเป็นไปไดใ้นการใชก้ระเทียมด าเป็นอาหารเพ่ือ
สขุภาพในอนาคต  
 
 
2. ส่วนประกอบด้ำนโภชนำกำรของกระเทยีม  

การออกฤทธิท์างชีวภาพท่ีเพิม่ขึน้ของกระเทียมด าเม่ือเทียบกบักระเทียมสดเกิดขึน้จากการเปล่ียนองคป์ระกอบ
ทางเคมีฟิสิกสร์ะหว่างกระบวนการหมัก ในส่วนต่อไปนี ้จะเป็นการสรุปการเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบระหว่าง
กระเทียมสดและกระเทียมด า  

 
2.1. กำรเปรียบเทยีบองคป์ระกอบระหว่ำงกระเทยีมสดและกระเทยีมด ำ  

กระเทียมสดประกอบดว้ยน า้ประมาณรอ้ยละ 63 คารโ์บไฮเดรต (ฟรุกแตน) รอ้ยละ 28  สารประกอบก ามะถิน
อินทรีย ์(organosulfur) รอ้ยละ 2.3  โปรตีน (เอนไซมอ์ลัลเินส) รอ้ยละ  2 กรดอะมโินอิสระ(อารจี์นีน)  รอ้ยละ 1.2  และไฟ

เบอร ์รอ้ยละ 1.5 [9] กระเทียมสดทีไม่ผ่านกระบวนการยังมีปริมาณ -glutamylcysteines สงูอีกดว้ย [10 สารประกอบ
เหล่านีส้ามารถไฮโดรไลซแ์ละออกซิไดซเ์พ่ือสรา้งสารอัลลิอิน  (alliin) ซึ่งจะเพิ่มขึน้ตามธรรมชาติระหว่างการเก็บรักษา
กระเทียมในอณุภมูท่ีิเย็น หลงัจากผา่นกระบวนการ อย่างเช่น การตดั บด เคีย้วหรือขจดัน า้ออก สาร alliinase จะสลายตวั
อย่างรวดเรว็ให ้cytotoxic cysteine sulfoxides (อลัลอิิน) เพ่ือสรา้งสารจ าพวก alkyl alkane-thiosulfinates ท่ีเป็นพิษต่อ
เซลลแ์ละให้กลิ่น อย่างเช่น อัลลิซิน (allicin) [11]. อัลลิซินเป็นสารท่ีก่อให้เกิดกลิ่นและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ
กระเทียม อัลลิซินและสารไธโอซัลฟิเนทอ่ืนๆ จะแตกตวัเป็นสารประกอบอ่ืนทันที อย่างเช่น ไดแอลลิลซัลไฟด ์  (diallyl 
sulfide) ไดแอลลิลไดซัลไฟด ์(diallyl disulfide) และ ไดแอลลิลไทรซัลไฟด ์(diallyl trisulfide) ไดธิอิน (dithiins) และอะโฮ
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อิน (ajoene) [11,12] ขณะเดียวกัน  -glutamylcysteines จะถูกเปล่ียนเป็น SAC ผ่านวิถีการท าลายท่ีไม่ใช่วิถีอลัลิอิน-
อัลลิซิน [13] SAC มีส่วนช่วยในดา้นคณุประโยชน์ต่อสุขภาพของกระเทียม อย่างเช่นการออกฤทธิ์ตา้นเบาหวาน ตา้น
อนมุลูอิสระ และตา้นการอกัเสบ [14-16] 

 
 
ส าหรบักระเทียมด า ในระหวา่งกระบวนการแปรรูปดว้ยความรอ้น  สารประกอบทางเคมีบางอย่างจากกระเทียม 
 
 
ด าถูกเปล่ียนเป็นสารประกอบ Amadori/Heyns ซึ่งเป็นระบบท่ีเกิดสารประกอบท่ีส าคญัของปฏิกิริยาเมลลารด์ 

(Maillard reaction) [1] Tสารประกอบทางเคมีของกระเทียมด าท่ีผ่านการบ่มมีความซับซอ้น และคณุภาพของ

ผลิตภัณฑข์ึน้อยู่กับกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามกระเทียมด าประกอบดว้ยสารประกอบท่ีออกฤทธิ์ไดอ้ย่างเช่น SAC

มากกวา่กระเทียมสด  
 
 
 
 

รปูท่ี 1 - กระเทียมด ำ (A)กระเทียมท่ีอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรหมกั (จำกซ้ำยไปขวำ) (B) กลีบของกระเทียมด ำ 
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ปรมิาณของสารประกอบเคมีของกระเทียมด าขึน้อยู่กบัสภาวะระหวา่งกระบวนการแปรรูปดว้ยความรอ้น นกัวจิยั
บางคนรายงานว่าองค์ประกอบท่ีมีคุณค่าหลายอย่างภายในกระเทียมด าท่ีต่อต้าน โรคต่างๆ นั้นเพิ่มขึน้ระหว่าง
กระบวนการบ่ม โดยเฉพาะสารโพลีฟีนอล ฟลาโวนอยดแ์ละสารส่ือกลางบางตวัของปฏิกิรยิาเมลลารด์ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กักันว่า
เป็นตวักระท าการตา้นอนุมลูอิสระ [13,17] นอกจากนี ้การออกฤทธิ์ตา้นอนุมลูอิสระของกระเทียมยังแตกต่างกันออกไป
ตามภมูภิาคตา่งๆ [18] แตอ่ย่างไรก็ตาม กระเทียมด าแสดงใหเ้ห็นวา่มีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ อย่างเช่นคณุสมบตัใินการ
ตา้นอนมุลูอิสระ มากกวา่กระเทียมสด [19] 

การศึกษาหลายชิน้รายงานว่า น า้ตาลท่ีละลายในน า้ กรดอะมิโน  สารประกอบโพลีฟีนอลทัง้หมดและฟลาโว
นอยด ์เพิม่ขึน้หรือลดลงระหว่างกระบวนการแปรรูปดว้ยความรอ้น (Table 1) [13,20,21]  สารประกอบ Amadori  3 ชนิด
และ Heyns  3  ชนิด ในกระเทียมด าเพิม่ขึน้อย่างมีนยัส  าคญัถึง 40-100 เท่ามากกวา่ท่ีมีอยู่ในกระเทียมสด ในทางตรงกัน
ขา้ม จากกระบวนการบ่มเพ่ือเปล่ียนกระเทียมสดเป็นกระเทียมด า ปรมิาณของฟรุกแตนลดลงดว้ยพรอ้มกนั เน่ืองมาจาก
ว่าฟรุกโตสและกลูโคสพรอ้มดว้ยกรดอะมิโนบางตัวมีบทบาทส าคัญในปฏิกิริยาเมลลารด์ ท่ีเกิดขึน้ในการแปรสภาพ
กระเทียม  
 
3. กำรแปรสภำพกระเทยีมด ำ  
3.1. ผลของอุณหภูมิในกำรบ่มต่อคุณภำพของกระเทยีมด ำ  
 

เป็นท่ีรูก้ันดีว่าระยะเวลาในการบ่มกระเทียมจะสัน้กว่าในอุณหภูมิท่ีสงูกว่า [22] ในกรณีของการบ่มท่ีอุณหภมูิ 
70 องศาเซลเซียสนัน้ ความเรว็ของการบม่จะเร็วเป็นสองเท่าของอณุหภมู ิ60องศาเซลเซียส [23]. ในสว่นของการประเมิน
ทางประสาทสมัผสันัน้ คณุภาพของกระเทียมด าจะดีกว่าและสีด  ามีความสม ่าเสมอมากกว่าท่ีอุณหภูมิระหว่าง 70 และ  
80องศาเซลเซียส  [23] แมว้า่การผลิตกระเทียมด าจะท าไดเ้รว็กว่าท่ี 90องศาเซลเซียส แตร่สชาตท่ีิไดจ้ะไม่ดีนกั นั่นคือจะ
ขมและเปรีย้ว [23] ในการบม่ท่ีอณุหภมู ิ60 องศาเซลเซียส สีของกระเทียมจะไมด่  าสนิท ดงันัน้ อณุหภมู ิ60 องศาเซลเซียส 
จึงไมใ่ช่สภาวะท่ีดีท่ีสดุส าหรบักระบวนการบม่   

เม่ือปรมิาณความชืน้ของกระเทียมถึง 400-500 กรมั/กก. กระเทียมด าเหมาะแก่การรบัประทานเน่ืองจากมีความ
นิ่มและยืดหยุ่น หากปริมาณความชืน้อยู่ท่ีประมาณ 350-400กรัม/กก. กระเทียมด าจะแห้งกว่าและความยืดหยุ่นจะ
นอ้ยลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือความชืน้ลดลงต ่ากว่า 350 กรมั/กก. กระเทียมด าจะแข็งเกินกว่าจะรบัประทานได ้ [23] 
นอกจากนี ้ความเร็วในการบ่มกระเทียมสดให้เป็นกระเทียมด าจะช้าอย่างเห็นไดช้ัดเม่ือแปรรูปท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส และแมว้่า การแปรสภาพจะเป็นไปอย่างราบรื่นท่ีอุณหภูมิ 80 และ 90องศาเซลเซียส แต่เป็นการยากท่ีจะหา
สภาวะท่ีดีพอ อนัเน่ืองมาจากปรมิาณสารฟีนอลและปรมิาณน า้ตาลรีดวิซท่ี์ไมแ่น่นอน [23] 

ปรมิาณน า้ตาลรีดวิซถื์อว่าเป็นปัจจัยส าคญัระหว่างกระบวนการบ่ม ทัง้นีน้  า้ตาลและกรดอะมิโนบางชนิดจ าเป็น
ส าหรับปฏิกิริยาเมลลารด์  [24] ปริมาณน า้ตาลรีดิวซจ์ะค่อยๆ เพิ่มขึน้ท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส ระหว่าง
กระบวนการ ซึ่งหมายความว่าท่ีอุณหภูมิดงักล่าวอัตราการก่อรูปของปริมาณน า้ตาลรีดิวซ์จะเร็วกว่าอัตราการใช ้แมว้่า
ปริมาณของน า้ตาลรีดิวซจ์ะเพิ่มขึน้ท่ีอุณหภูมสิงู แต่ในการแปรสภาพท่ีอณุหภมูิ 80 และ 90 องศาเซลเซียส กระเทียมด า
ไมมี่กลิน่รสท่ีหวานพอเหมาะเน่ืองมาจากการใชน้ า้ตาลรีดวิซใ์นปรมิาณท่ีมากในสภาวะอณุหภูมท่ีิสงู [23] นอกจากนี ้การ
ลดลงของกรดอะมโินยงัถกูเรง่วึง่เป็นไปตามความกา้วหนา้ของปฏิกิรยิาเมลลารด์ [23]  

สารประกอบตา้นอนุมูลอิสระท่ีส  าคัญตัวหนึ่งในกระเทียมด าคือ 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) ซึ่งเป็น
ผลผลติขัน้กลางท่ีส  าคญัในปฏิกิรยิาเมลลารด์ดว้ย [23] ไมว่า่อณุหภมูจิะเป็นเท่าใด ปรมิาณของสาร 5-HMF จะเพิม่ขึน้ระ
หวา่กระบวนการบม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการแปรสภาพท่ีอณุหภมู ิ60 องศาเซลเซียส ปรมิาณสาร5-HMF เพิม่ขึน้ชา้
มากระหวา่งกระบวนการทัง้หมด  
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ตำรำงที ่1 – กำรเปรียบเทยีบองคป์ระกอบของกระเทยีมด ำและกระเทยีมสด  
 องคป์ระกอบของกระเทยีมด ำเม่ือ

เทยีบกับกระเทยีมสด 
ควำมเข้มข้นด้ังเดมิ 

น า้ตาลท่ีละลายน า้ได ้ เพิม่ขึน้  1.88-7.91-เท่า [1] 450 มก/กรมั 
Polyphenol  เพิม่ขึน้  4.19-เท่า [13] 13.91 มก GAE/กรมั 
Flavonoid  เพิม่ขึน้  4.77-เท่า [13] 3.22 มก RE/กรมั 
Amadori & Heyns เพิม่ขึน้  40-100-เท่า [1] 10 ไมโครกรมั/กรมั 
Fructan  ลดลง 0.15-0.01-เท่า [1] 580 มก/กรมั 
Leucine  เพิม่ขึน้  1.06-เท่า [13] 58.62 มก/100 กรมั 
Isoleucine  เพิม่ขึน้  1.67-เท่า [13] 50.04 มก/100 กรมั 
Cysteine  ลดลง 0.58-เท่า [13] 81.06 มก/100 กรมั 
Phenylalanine  เพิม่ขึน้  2.43-เท่า [13] 55.64 มก/100 กรมั 
Tyrosine  ลดลง 0.18-เท่า [13] 449.95 มก/100 กรมั 

GAE = คา่เทียบเท่ากบักรดแกลลคิ (gallic acid equivalents); RE = คา่เทียบเท่าสารรูตนิ (rutin equivalents) 
 
3.2. ผลของสภำวะในกำรบ่มต่อคุณภำพของกระเทยีมด ำ  
 

ดังท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ คุณภาพของกระเทียมด าอันไดแ้ก่การออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเนือ้สัมผัสนั้นขึน้อยู่กับ

อุณหภูมิระหว่างการแปรสภาพดว้ยความรอ้น อย่างไรก็ตาม จากการคน้พบของ Jung และคณะ [25] กระเทียมด า
หมกัแสดงการออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีมีประสทิธิภาพมากกว่ากระเทียมด าบม่ ซึ่งในสว่นตอ่ไปนีจ้ะเป็นการสรุปถึงคณุภาพ
ของกระเทียมด าหมกัและศกัยภาพในการตา้นโรคตา่งๆ  

การออกฤทธิ์ท่ีดีขึน้ในการตา้นอนุมูลอิสระจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานและอาการแทรกซอ้นอ่ืนๆ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ [26,27] การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกระเทียมอย่างเช่นการออกฤทธิ์ในการตา้นอนุมลูอิสระและผลใน
การลดน า้ตาลในเลือดเป็นท่ีรูก้นัดีอยู่แลว้ และการออกฤทธิใ์นการตา้นอนุมลูอิสระของกระเทียมสามารถเพิ่มขึน้ไดโ้ดยน า

กระเทียมไปผา่นกระบวนการ ในช่วงไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา Hien-Trung และคณะ [28]  คน้พบวา่การออกฤทธิท์างชีวภาพ
ของโสมสามารถเพิม่ขึน้โดยการหมกัโดยยีสต ์พวกเขาจึงตัง้สมมตฐิานวา่การออกฤทธิท์างชีวภาพของกระเทียมด าอาจจะ
เพิม่ขึน้ไดด้ว้ยการหมกัยีสตเ์ช่นเดียวกนั   

จากการศกึษาของ Jung ยงัและคณะ [25] กระเทียมด าท่ีผา่นการหมกัโดยยีสตแ์สดงการออกฤทธิท์างชีวภาพได้
ดีกว่ากระเทียมด าบ่มในการตา้นกลุ่มอาการ อย่างเช่น โรคอว้น ภาวะไขมนัในเลือดสงู ตวัอย่างเช่น หนูท่ีไดร้บักระเทียม
หมกัยีสตแ์สดงออกวา่มีน า้หนกัตวั น า้หนกัไขมนัรอบรงัไข ่ เสน้ผา่ศนูยก์ลางเซลลไ์ขมนั ความหนาของแผ่นไขมนัช่องทอ้ง
สะสม คอเลสเตอรอลรวมในเซรั่ม ไตรกลีเซอไรด์ ระดับลิโพโปรตีนความหนาแน่นต ่า  (LDL) ระดับลิโพโปรตีนความ
หนาแน่นสงู (HDL) เอนไซม ์aspartate transaminase (AST) เอนไซม ์alanine transaminase (ALT) ไขมนัสะสมในตบั 
ภาวะเซลต์ับโต ระดับไนโตรเจนในรูปของยูเรียในเลือด (BUN) และจ านวนหลอดไตท่ีผิดปกติดีกว่าเม่ือเทียบกับกลุ่ม
ควบคมุท่ีไดร้บัอาหารไขมนัสงู นอกจากนี ้กระเทียมด าหมกั 400 มก/กก. และ 200 มก/กก. ยงัใหผ้ลดีกวา่กระเทียมด าบ่ม 
400 มก/กก. อย่างมีนยัส  าคญั กลา่วอีกอย่างหน่ึงคือ กระเทียมด าหมกัมีการออกฤทธิท์างชีวภาพในการตา้นโรคอว้นจาก
อาหารไขมนัสงู ภาวะไขมนัในเลือดสงู โรคไต และโรคตบัอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากระเทียมด าบ่ม [25] ดงันัน้ จึง
สามารถเพิ่มการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกระเทียมด าไดด้ว้ยการหมกัยีสต ์และกระเทียมด าหมกัยีสตนี์อ้าจมีคณุสมบตัิ
เหมาะกวา่ในการแกโ้รคเบาหวานและอาการแทรกซอ้นท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยเหตผุลท่ีวา่มานี ้สารประกอบของกระเทียมด าหมกั
อาจจะแตกตา่งจากกระเทียมด าบ่ม แตอ่ย่างไรก็ตาม ยงัไมมี่การตรวจสอบความแตกตา่งของสารประกอบในกระเทียมด า
บม่และกระเทียมด าหมกั จึงควรตอ้งมีการวเิคราะหส์ารประกอบดงักลา่วตอ่ไป  
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กล่าวโดยสรุป ระยะเวลาในการบ่มกระเทียมด าจะสัน้กว่าในอุณหภูมิท่ีสงู อย่างไรก็ตามการควบคุมปริมาณ
สารประกอบบางตวัอาจท าไดย้ากท่ีอุณหภมูิสงูเน่ืองจากส่วนประกอบจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการ
บม่ จากผลการทดสอบท่ีกลา่วมาก่อนหนา้นี ้อณุหภมู ิ70 องศาเซลเซียสถือวา่เป็นสภาวะท่ีดีท่ีสดุในการแปรรูปกระเทียม 
แตก่ระนัน้ก็ตาม คณุภาพของกระเทียมด าไม่มีผลจากอณุหภมูเิพียงอย่างเดียว แตย่งัรวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ อย่างเช่นความชืน้
และการหมกัดว้ย[23,25] ฉะนัน้ จึงตอ้งมีการตรวจสอบอย่างละเอียดตอ่ไป  

 
4. กำรออกฤทธ์ิทำงชวีภำพของกระเทยีมด ำ  

กระเทียมถกูใชเ้พิม่รสชาติใหแ้ก่อาหาร โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย และมีคณุประโยชนต์อ่สขุภาพมากมาย 

[29] อย่างไรก็ตาม รสชาตแิละกลิน่ท่ีฉนุแรงของกระเทียมสดเป็นสิง่ท่ีท าใหค้นสว่นใหญ่ช่ืนชอบกระเทียมไดย้าก [30] 

ดงันัน้ จึงมีการพฒันากระเทียมในสตูรต่างๆ ขึน้มา กระเทียมด าบ่มเป็นกระเทียมประเภทท่ีไม่มีกลิ่น ผลิตโดยการหมัก

กระเทียมสดทัง้หวัท่ีอณุหภมูสิงูและความชืน้สงูภายใตก้ารควบคมุ [4,31] ตารางท่ี2 สรุปขใ้หเ้ห็นอคน้พบลา่สดุของการ
ออกฤทธิท์างชีวภาพของกระเทียมด า   
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ตำรำงที ่2 -กำรออกฤทธ์ิทำงชวีภำพของกระเทยีมด ำ 
ฤทธ์ิทำงชวีวทิยำ ผลทำงชวีวทิยำ เอกสำรอ้ำงอิง 
ฤทธิต์า้นอนมุลูอิสระ  อนุมูลอิสระ (จกการทดสอบ trolox equivalent antioxidant capacity [TEAC], EDA, 

DPPH, และ ABTS) ในหอ้งทดลอง 

 SOD-like activity ในหอ้งทดลอง 

 ระดบัของ TBARS ในหน ู

 SOD, GSH-Px, and CAT activity 

[3,19,25,32,34-
36] 

ฤทธิต์า้นมะเรง็  Apoptosis ในเซลล ์human leukemic U937 s 

 พิษต่อเซลลม์ะเร็งในเซลล ์carcinoma A549 (มะเร็งปอด) MCF-7 (มะเร็งเตา้นม) AGS 
(มะเรง็กระเพาะอาหาร) และ HepG2 (มะเรง็ตบั)   

 ปรมิาตรและน า้หนกัของเซลลม์ะเรง็ในกระเพาะอาหาร T SGC-7901 ในมนษุย ์

 Apoptosis และการหยดุวงจรชีวติของเซลลม์ะเรง็ล  าไสใ้หญ่ HT29  

[4,35-37] 

ฤทธิต์า้นโรคอว้น  น า้หนักตวั น า้หนักไขมนัในช่องทอ้ง ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลางของเซลลไ์ขมันในช่องท้อง 

และความหนาของแผน่ไขมนัในช่องทอ้ง ไตรกลีเซอรไรด ์ระดบั LDL และ  ระดบั HDL ใน
หนท่ีูไดร้บัอาหารไขมนัสงู 

 การเพิ่มน า้หนักและน า้หนักเนือ้เย่ือไขมนับริเวณอณัฑะ ไตรกลีเซอรไรด ์และระดบั HDL 
HDL ในหนท่ีูไดร้บัอาหารไขมนัสงู 

[5,25] 

ฤ ท ธิ์ ป้ อ ง กั น ก า ร
บาดเจ็บของตบั 

 ระดับ AST, ALT, ALP, และระดับ LDH   การแสดงออกของเอนไซม์ CYP2E1, 
glutathione S-transferase, quinone reductase, GSH-Px, glutathione reductase (GR), 
และฤทธิข์อง CAT ในความเสียหายของตบัจากออกซิเดชั่นท่ีเกิดจากเอธานอลในหนู  

 ลดระดับ ALT และ AST ในโมเดลความเสียหายของตับท่ีเกิดจากการเหน่ียวน าของ 
carbon tetrachloride- และ Dgalactosamine ในหนู และในตบัท่ีมีไขมนัอันเกิดจากอาหาร
ไขมนัสงูและในโมเดลความเสียหายของตบัในหนไูมซ ์C57BL/6 ท่ีถกูท าการศกึษาตอ่มาดว้ย 

[38,39] 

ฤทธิต์า้นการอกัเสบ  การสรา้ง ROS, VCAM-1, The human monocytic cell line (THP-1) 
monocyte adhesion, ICAM-1, และ NF-kB ในเซลลผ์นังชั้นในของสายสะดือมนุษย์ท่ีถูก
กระตุน้โดย TNF  

 กระบวนการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล,์ ความก้าวหน้าของวัฏจักรเซลล์ , 
ICAM-1, VCAM-1, NF-kB, และตัวกระตุน้โปรตีน -1 (AP-1) ในเซลลผ์นังชั้นในของสาย
สะดือมนษุยท่ี์ถกูกระตุน้โดย TNF  

 NO, TNF-, prostaglandin E2 (PGE2), NO synthase, cyclooxygenase-2,และ 

NF-B ในมาโครฟาจRAW 264.7 ท่ีถกูกระตุน้ดว้ย LPS 

 TNF- และ IL-6 ในเซรั่มตอ่ตา้นการช็อคถึงแก่ชีวติท่ีเกิดจาก LPS ในหน ูC57BL/6 

[6,40-41,47-48] 

ฤทธิต์า้นภมูแิพ ้  -Hexosaminidase, TNF-, PGE2, cyclooxygenase-2, และ  5-LO ใน เซลล์ RBL-
2H3 
 ปฏิกิรยิา PCA ในปฏิกิรยิา IgE-mediated passive cutaneous anaphylaxis ในหน ู

[7] 

บรรเทาภาวะไขมัน
ผดิปกตใินเลือด 

 ระดบัคอเลสเตอรอล HDL 

 apo B 

[54] 
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4.1. กำรออกฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ  

การออกฤทธิ์ตา้นอนุมลูอิสระของกระเทียมเป็นผลมาจากวิธีการแปรรูป [42] สารอัลลิอินเป็นสารประกอบท่ีไม่

เสถียรในกระเทียมสด ซึ่งจะถกูเปล่ียนใหเ้ป็นสารประกอบท่ีเสถียรคือ SAC ระหวา่งกระบวนการบม่ และจะแสดงฤทธิ์การ

ตา้นอนมุลูอิสระ [11,31,32] Lee และคณะ  [32] รายงานวา่การลดลงของจ านวนอนุมลูอิสระในกระเทียมด าบ่ม (59.2 ± 

0.8 ไมโครโมล/กรมัของน า้หนักสด) มีสงูกวา่ในกระเทียมธรรมดา (13.3 ± 0.5 ไมโครโมลl/กรมัของน า้หนกัสด) ซึ่งเห็นได้

ในรูปของ trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) ท่ีท าในหอ้งทดลอง [32] การศกึษาอีกชิน้หนึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า

กระเทียมหมกัยีสตป์รมิาณ 10 มก/มล มีฤทธิต์า้นอนมุลูอิสระมากกว่าในกระเทียมด า จากการทดลองโดยใชก้ารวเิคราะห์

ความสามารถในการถ่ายทอดอิเลคตรอน [25] กระเทียมสดใชเ้วลา 40 วนัในการหมกัท่ีอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส 

และความชืน้สมัพทัธิร์อ้ยละ 85-95 เพ่ือสรา้งกระเทียมด า สารสกดักระเทียมด าเพิม่กิจกรรมเอนไซมซ์ูเปอรอ์อกไซดด์ิสมิว

เทส (superoxide dismutase-like activity) และฤทธิย์บัยัง้อนมุลูอิสระตอ่ไฮโดรเจนเปอรอกไซด ์10 เท่า เม่ือเทียบกับสาร

สกดักระเทียม [19] Kimและคณะ [34] แสดงใหเ้ห็นวา่สตูรผสมท่ีมีสารสกัดกระเทียมด ารอ้ยละ 10 มีฤทธิก์ารยบัยัง้อนุมลู

อิสระสงูกว่าสตูรผสมท่ีมีสารสกดักระเทียม 10  (v/v) เม่ือทดสอบดว้ย 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) และ2,2-

azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) ในหอ้งทดลอง กระเทียมด าบ่มไดจ้ากกระเทียมด าสดท่ีถูกหมักท่ี

อณุหภมู ิ80-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48-90 ชั่วโมง ท่ี 70-80องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48-60 ชั่วโมง จากนัน้ท่ีอณุหภมู ิ

60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72-120 ชั่วโมง และสดุทา้ยท่ีอุณหภูมิ 55- 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72-120 ชั่วโมง 

กระเทียมด าบม่แสดงใหเ้ห็นถึงฤทธิต์า้นอนมุลูอิสระท่ีมากกว่ากระเทียมสด เม่ือใชท้ดสอบโดยใช ้ DPPH และ 2,2-azino-

bis-(3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) [3] สารสกัดกระเทียมด าโดยเอธานอลรอ้ยละเจ็ดสิบของมีฤทธิ์ยับยั้ง

อนมุลูอิสระมากกวา่สารสกดัจากเอธานอลรอ้ยละ 70 และ90 จากกระเทียมสด และมากกวา่สารสกดัจากเอธานอลรอ้ยละ

90 ของกระเทียมด า [35] 

 

4.1.1. สำรสกัดระหว่ำงกระเทยีมสดและกระเทยีมด ำ 

กระเทียมและกระเทียมด าบ่มถูกปอกเปลือก น าไปผสมกบัน า้ 10 เท่า และน าไปป่ัน ทัง้กระเทียมและกระเทียม

ด าน าไปสกัดดว้ยน า้เป็นเวลา 1 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และน าไปเหว่ียงดว้ยเครื่องเหว่ียงท่ี 14,000g เป็น

เวลา 15 นาที [32] ส่วนกระเทียมด าหมกัยีสตถ์ูกสกัดโดยการใหค้วามรอ้นดว้ยน า้สองรอบแบบไหลยอ้นกลบัท่ีอณุหภมูิ 

80 องศาเซลเซียส และอัตราผลตอบแทนตั้งตน้อยู่ ท่ีร ้อยละ 12.8 หลังจากนั้น กระเทียมด าถูกน าไปหมักดว้ยสาร 

ABTS = 2,2-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); ALP = alkaline phosphatase; ALT = alanine transaminase; AST 
= aspartate transaminase; CAT = catalase; DPPH = 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; EDA = electron-donating ability; GSH-Px = 
glutathione peroxidase; HDL = high-density lipoprotein; HDL-c = high-density lipoprotein cholesterol; HESC = human 
endometrial stromal cell; HFD = high-fat diet; HUVEC = human umbilical vein endothelial cell; ICAM-1 = intercellular cell 
adhesion molecule-1; IgE = immunoglobulin E; LDH = lactate dehydrogenase; LDL = low-density lipoprotein; 5-LO = 5-
lipoxygenase; LPS = lipopolysaccharide; NF-B = nuclear factor kB; PCA ¼=passive cutaneous anaphylaxis; SOD = 
superoxide dismutase; TBARS = thiobarbituric acid reactive substances; TNF- = tumor necrosis factor-; VCAM-1 = 
vascular cell adhesion molecule-1. 
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Saccharomyces cerevisiae (KCTC 7910) หลงัจากการหมกั สารละลายดงักลา่วจะถกูสกัดดว้ยความรอ้นหลงัจากแยก

เซลลอ์อกไปแลว้ [25] กระเทียมด าท่ีผา่นการหมกัเป็นเวลา 40 วนัจะถกูท าแหง้แบบเยือกแขง็และป่นเป็นผงในสารละลาย

เอธานอลรอ้ยละ 80 ของเหลวผา่นการกรองท่ีไดค้ือสารสกดั [19] สตูรผสมกระเทียมด ารอ้ยละ 10 ไดม้าจากกระเทียมด าท่ี

น าไปป่ันผสมกบัน า้ปรมิาตร 10 เท่าจากนัน้น าไปสกดัท่ีอณุหภมู ิ80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง [34]กระเทียมด าบ่ม

ไดม้าจากกระเทียมสดท่ีถกูบ่มในอณุหภมูติ่างๆ ในระยะเวลาท่ีตา่งกนั จากนัน้กระเทียมด าบม่จะถกูน าไปแขวนลอยในน า้

กลั่น 5 เท่า กระเทียมด าบ่มท่ีแขวนลอยนีถู้กสกัดดว้ยน า้กลั่นท่ีอณุหภมูิ  80-100องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-6 ชั่วโมง [3] 

สารสกัดกระเทียมด าดว้ยเอธานอลไดจ้ากการหมกักระเทียมสดท่ีอณุหภูม ิ75องศาเซลเซียสและความชืน้สมัพทัธร์อ้ยละ 

70 เป็นเวลา 4 สปัดาห ์กระเทียมด าถกูสกดัดว้ยเอธานอลรอ้ยละ 70 หรือ 90 สองครัง้เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมงท่ี

อณุหภมู ิ50 หรือ 90องศาเซลเซียส [35] 

4.1.2. กำรศกึษำในสัตว ์  

หนูไมซ์ db/db (þ/þ) C57BL/KsL ตัวผูถู้กแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มควบคุมถูกป้อนอาหาร  AIN-93G และ 

AIN-93G ท่ีมีกระเทียมฟรีซดรายหรือกระเทียมด าบ่มรอ้ยละ 5 เป็นเวลา 7 สปัดาห ์ในตอนทา้ยของการทดลอง ตบัของ

หนูถูกรวบรวมเพ่ือน าไปประเมินฤทธิ์ตา้นอมูลอิสระของกระเทียมและกระเทียมบ่ม การวิเคราะห์กระท าโดยวัด lipid 

peroxides และเอนไซมต์า้นออกซิดิชั่นในตับ ทั้งนี ้ทั้งกระเทียมและกระเทียมด าบ่มลดระดับสาร thiobarbituric acid 

reactive substance และช่วยเพิ่มฤทธิ์ของเอนไซมซ์ูเปอรอ์อกไซดด์ิสมิวเทส (superoxide dismutase) และกลทูาไธโอน

เปอรอ์อกซิเดส (glutathione peroxidase) เม่ือเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่กระเทียมด าบ่มยังเพิ่มสมรรถนะของเอนไซม์ 

catalase (CAT) ดว้ย [33] 

4.2. กำรยับย้ังกำรเตบิโตของเซลลไ์ลนจ์ำกเซลลม์ะเร็ง  

ลกัษณะเดน่ของเซลลม์ะเรง็ระหวา่งพฒันาการในขัน้ตอนตา่งๆ ของเนือ้งอกในมนษุยป์ระกอบไปดว้ย(1)สามารถ

รกัษาสญัญาณการเจริญเติบโตไวตลอด (2)สามารถหลบเล่ียงการยังยัง้การเจริญเติบโต (3) สามารถตา้นทานการเกิด

เซลลต์าย (4)สามารถเพิ่มจ านวนเซลลท่ี์เป็นอมตะ (5) สามารถกระตุน้การสรา้งเสน้เลือดใหม่ และ (6) สามารถลกุลาม

และกระจายไปอวยัวะอ่ืนๆ ดงันัน้ อาหารเพ่ือสขุภาพน่าจะสามารถตอ่ตา้นลกัษณะทัง้หกประการไดเ้น่ืองจากมีฤทธิใ์นการ

ตา้นมะเรง็ [43] 

สารสกัดกระเทียมด าบม่ดว้ยเฮกเซน (HEABG) แสดงฤทธิ์ในการตา้นมะเรง็ตอ่เซลลม์ะเรง็เม็ดเลือดขาว U937 

ในมนุษย ์(human leukemic U937 cells) ทัง้นี ้HEABG (2.5 ไมโครกรมั/มล, 5 ไมโครกรมั/มล, 7 ไมโครกรมั/มล, และ 

10 ไมโครกรมั/มล) ยบัยัง้การเตบิโตของเซลลโ์ดยการเหน่ียวน าใหเ้กิดการตายของเซลลแ์บบอะพอพโตซิสจากการกระตุน้

ภายในเซลลผ์่านการปรบัเพิ่มจ านวนของตวัรบัการตาย 4 และ Fas ligand และเพิ่มอัตราส่วนการแสดงออกของโปรตีน 

Bax/Bcl-2 สารสกัดกระเทียมด าบ่มดว้ยเฮกเซนยังกระตุน้ใหเ้อนไซม ์caspase-9 และ caspase-3 ท างาน รวมทัง้ลดค่า 

poly(ADPribose)- polymerase ตามความเขม้ขน้ของสารและตามเวลา การเจริญเติบโตของเซลลท่ี์มีสารสกัดกระเทียม

ด าบ่มดว้ยเฮกเซนเหน่ียวน าให้เกิดการตายของเซลลแ์บบอะพอพโตซิสจากกการกระตุน้ภายนอกเซลลผ์่านเอนไซม์ 

caspase-8 ท่ีถกูกระตุน้สง่ผลใหเ้กิด truncated Bid ท่ีแสดงออกมา สารสกดักระเทียมด าบ่มดว้ยเฮกเซนแสดงใหเ้ห็นว่ามี
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ศกัยภาพในการออกฤทธิต์า้นมะเรง็โดยท าใหเ้กิดอะพอพโตซิสท่ีเหน่ียวน าโดยเอนไซม ์caspase ผา่นทัง้การกระตุน้จากทัง้

ภายในและภายนอกเซลล ์ในเซลลม์ะเรง็เมด็เลือดขาว U937 ในมนษุย ์[4] 

การศกึษาอีกชิน้หนึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่สารสกดักระเทียมด าดว้ยเอธานอลรอ้ยละ 70 (500 ไมโครกรมั/มล) ท าให้

เกิดพษิตอ่เซลลม์ะเร็งในเซลล ์carcinoma A549 (มะเรง็ปอด) MCF-7 (มะเรง็เตา้นม) AGS (มะเรง็กระเพาะ

อาหาร) และ HepG2 (มะเรง็ตบั) ในมนษุยต์ามขนาดยาภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง [35] 

4.2.1. มะเร็งกระเพำะอำหำรในมนุษย ์ 

สารสกัดกระเทียมด าบ่ม (ABGE) ถุกน าไปสมัผสักับ SGC-7901 10 มก/มล, 50 มก/มล, และ 100 มก/มลใน

เซลลม์ะเรง็กระเพาะอาหารในมนุษย ์สารสกดักระเทียมด าบ่ม 100 มก/มลสามารถเหน่ียวน าใหเ้กิดอะพอพโตซิสในเซลล์

ได ้[36] ผูเ้ขียนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงฤทธิ์ในการตา้นมะเรง็ในโมเดลของหนท่ีูมีเนือ้งอกมะเรง็ โดยผูเ้ขียนใชห้นไูมซค์นุหมิงเพศ

ผูท่ี้ถกูบม่ดว้ยเซลลก์ระเพาะส่วนหนา้ของหนูเป็นเวลา 1 สปัดาห ์จากนัน้ไดร้บัสารสกดักระเทียมด าบม่ 200 mg/kg, 400 

มก/กก. และand 800 มก/กก.โดยการฉีดเขา้ช่องทอ้ง ผลท่ีไดแ้สดงวา่สารสกดักระเทียมด าบม่ลดปริมาตรและน า้หนักของ

เนือ้งอก และยังเพิ่มเอนไซมซ์ูเปอรอ์อกไซดด์ิสมิวเทส (superoxide dismutases)  และกลูทาไธโอนเปอรอ์อกซิเดส 

(glutathione peroxidase) ในซีรั่มในโมเดลหนูท่ีมีเนือ้งอกมะเรง็ ทัง้นีฤ้ทธิ์ในการตา้นมะเร็งของสารสกดักระเทียมด าบม่

อาจแตกตา่งออกไปจากฤทธิก์ารตา้นอนมุลูอิสระ [36] 

4.2.2. มะเร็งล ำไส้ใหญ่ 

สารสกดักระเทียมด าบม่(20 มก/มล, 50 มก/มล, และ 100 มก/มล) ยงัแสดงฤทธิต์า้นมะเร็งในเซลลม์ะเร็ง

ล  าไสใ้หญ่ HT29 โดยสารสกดักระเทียมด าบม่ยับยัง้การเจรญิเติบโตของเซลล ์HT29 ผา่นอะพอพโตซิสและการหยุด

วงจรชีวิตของเซลล์ โดยผ่านวิถีการแปรสัญญาณโดยตรง phosphatidylinositol 3-kinaseprotein 

kinase B (PI3KAkt) สารสกัดกระเทียมด าบ่มเพิ่มการแสดงออกของ PTEN และควบคุมการแสดงออก Akt 

และ p-Akt รวมทัง้กดระดบัของ mRNA และระดบัโปรตีน 70-kDa ribosomal protein S6 kinase 1 

[37]. 

4.3. ฤทธ์ิต้ำนโรคอ้วน  

โรคอว้นเป็นตวัการของโรคอ่ืนๆ อย่างเช่นเบาหวานประเภทท่ี 2 โรคหวัใจ โรคตบั และความเสียหายของตบัอ่ืนๆ 

ซึ่งรวมถึงภาวะไขมนัในเลือดสงู [44] การเปล่ียนแปลงน า้หนกัตบัและระดบั AST และ ALT ในเซรั่ม [45] 

หนเูพศเมียจากสถาบนัวจิยัมะเรง็ ( Institute for Cancer Research -ICR) ไดร้บัอาหารไขมนัสงู (HFD) รอ้ยละ 

45/kcal เป็นเวลา 28 วนั จากนัน้หนูไดร้บักระเทียมด าปริมาณ  400 มก/กก.และกระเทียมด าหมกัยีสตป์ริมาณ100 มก/

กก. 200 มก/กก. และ 400 มก/กก.เป็นเวลา 63 วนั กระเทียมด าและกระเทียมด าหมกัยีสตล์ดน า้หนกัตวั น า้หนกัไขมนัใน

ช่องทอ้ง ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเซลลไ์ขมนัในช่องทอ้ง และความหนาของแผ่นไขมนัในช่องทอ้ง เม่ือเปรียบเทียบกบั

กลุ่มท่ีไดอ้าหารไขมนัสงู กระเทียมด าและกระเทียมด าหมกัยีสตย์ังลดเซรั่ม  riacylglyceride และระดบั LDL รวมทัง้เพิ่ม

ระดบั HDL ในเซรั่มเม่ือเทียบกับกลุ่มท่ีไดร้บัอาหารไขมนั กระเทียมด าและกระเทียมด าหมกัยีสตล์ด AST, ALT ในเซรั่ม 

ภาวะไขมนัสะสมในตบั steatohepatitis และเสน้ผา่นศนูยก์ลางของเซลลต์บัเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีไดร้บัอาหารไขมนัสงู [25] 
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หนแูรท Spraguee -Dawley ตวัผูถ้กูแบง่เป็น 4 กลุม่ คือไดร้บัอาหารธรรมดา อาหารไขมนัสงู และอาหารไขมนัสงูบวกสาร

สกัดกระเทียมด ารอ้ยละ 0.5 หรือ 1.5 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ผลการทดลองแสดงว่าหนูแรทจากกลุ่มท่ีไดร้ับสารสกัด

กระเทียมด ารอ้ยละ 1.5 มีการเพิม่น า้หนกัและน า้หนักเนือ้เย่ือไขมนับรเิวณอณัฑะนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีไดร้บัอาหาร

ไขมนัสงู สารสกัดกระเทียมด ารอ้ยละ1.5 (w/v) ยังลดระดบั triacylglyceride ในเซรั่มและตบั รวมทัง้เพิ่มระดบั HDL ใน

เซรั่มดว้ย [5] 

 

4.4. กำรท ำงำนในกำรปกป้องตับจำกสำรพษิ  

หนูแรท Sprague-Dawley ตวัผูไ้ดร้บัสารเอธานอลพ่ือเร่งความเสียหายของตบัจากออกซิ หนูยังไดร้บักระเทียม

ด าบ่มปริมาณ 100 มก/กก.ทางหลอดสวน ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่ากระเทียมด าบ่มลดน า้หนักตวัและน า้หนักรวม

ของแผ่นไขมนั ตวับ่งชีใ้นพลาสมาของการท างานและการบาดเจ็บของตบั อันไดแ้ก่ ระดบั AST, ALT, ALP, และ LDH 

ลดลงอย่างมีนยัส  าคญัจากกระเทียมด าบ่มเม่ือเทียบกับกลุ่มท่ีไดร้บัเฉพาะสารเอธานอลเพียงอย่างเดียว กระเทียมด าบ่ม

ยังเพิ่มการแสดงออกของเอนไซม ์CYP2E1 และการออกฤทธิ์ของเอนไซม ์glutathione S-transferase และเอนไซม์ 

quinone reductase ซึ่งเป็นเอนไซม ์phase II ท่ีถูกเปล่ียนแปลงสภาพดว้ยยา รวมทั้งยังฟ้ืนฟูสาร thiobarbituric acid 

reactive substances ระดบั glutathione  ฤทธิข์องเอนไซม ์the glutathione peroxidase, GR, และ catalase ในตบัดว้ย 

[38] 

การศึกษาอีกชิน้หนึ่งแสดงว่ากระเทียมด าบ่ม 200 มก/กก.ลดระดบั ALT และ AST ในตบัในโมเดลความ

เสียหายของตับท่ีเกิดจากการเหน่ียวน าของ carbon tetrachloride- และ Dgalactosamine ในหนูแรท 

Sprague-Dawley กระเทียมด าบ่มยงัลดระดบั ALT และ AST ในตบัท่ีมีไขมนัอันเกิดจากอาหารไขมนัสงูและใน

โมเดลความเสียหายของตบัในหนไูมซ ์C57BL/6 ท่ีถกูท าการศกึษาตอ่มาดว้ย [39] 

 

4.5. ผลในกำรปรับเปล่ียนระบบภูมิคุ้มกัน  

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเป็นการอกัเสบเรือ้รงัของผนังหลอดเลือดแดงอนัเกิดจากความผิดปกติของผนังชัน้ใน  

การอกัเสบของหลอดเลือดและการสรา้งตวัของพลากขึน้เกาะผนงัหลอดเลือดชัน้ใน ภาวะหลอดเลือดแดงแขง็ยงัเก่ียวขอ้ง

กับความเครียดจากออกซิเดชั่นท่ีเกิดจากการอกัเสบของหลอดเลือดดว้ยไซโตไคนต์่างๆ อันไดแ้ก่ tumor necrosis 

factor- (TNF-), interleukin (IL)-1, และ interferon- ซึ่งท าให้ผนังด้านในหลอดเลือด  ถูก

กระตุน้ผา่นการสรา้งอนุมลูอิสระและเพิ่มระดบัการแสดงออกของ cell adhesion molecules ท่ีอยู่บนผนงัชัน้ใน 

[41,46] 

งานวิจัยท่ีมีมาก่อนหนา้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่ากระเทียมด ามีฤทธิ์ในการตา้นอนุมลูอิสระ [31,32]. คณะของดร. 

Yoon ไดค้น้ควา้ผลกระทบของวิธีการต่างๆ ในการสกดักระเทียมด าบ่มในโมเดลเซลลผ์นงัชัน้ในของสายสะดือมนุษยท่ี์

ถูกกระตุน้โดย TNF (HUVE) สารสกัดกระเทียมด าบ่มจากคลอโรฟอรม์ (30 ก/มล.) ถูกเตรียมใน TNF--

stimulated HUVECs สารสกัดกระเทียมด านีย้ับยั้งการสรา้งอนุมลูอิสระและการแสดงออกของ mRNA ของ 
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cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) และลด THP-1 monocyte adhesion ท่ีมีตอ่ TNF--

stimulated HUVECs สารสกัดกระ เ ทียมด าบ่มจากคลอโรฟอร์มยังยับยั้งการกระตุ้นโปรตีนควบคุม 

(transcription factor) nuclear factor kappa B (NF-B) ในเซลลผ์นังชัน้ในของสายสะดือมนุษยท่ี์

ถกูกระตุน้โดย TNF ดว้ย [40] 

สารประกอบ 5-HMF ถูกพบในสารสกัดกระเทียมด าบ่มจากคลอโรฟอร์มและถูกปรับสภาพใน  TNF--

stimulated HUVECs  สารประกอบดังกล่าวกดโปรตีนรวมและการแสดงออกของ  mRNA ของ  VCAM-1 และ 

intercellular cell adhesion molecule-1 (ICAM-1) ในผวิหนา้ของเซลลท่ี์ถูกเหน่ียวน าโดย TNF-- มนัยงัช่วยยบัยั้งการ

สร้างอนุมูลอิสระ ลด THP-1 monocyte adhesion และลดการกระตุ้น  NF-kB transcriptional factor ใน TNF--

stimulated HUVECs [41] สารสกัดHEABG (50 ไมโครกรมั/มล.) กดกระบวนการแบ่งตวัและการเจริญเติบโตของเซลล์

และความก้าวหน้าของวัฏจักรเซลล์ผ่านเอนไซม์ kinase ท่ีรับสัญญาณจากภายนอกเซลล์ (extracellular signal-

regulated kinase, ERK) และวิถีของเอนไซม ์c-Jun N-terminal kinase (JNK) ในเซลลส์ตรอมอลในเย่ือบุมดลูกของ

มนุษย์ท่ีตัดออกจากคนไขท่ี้มีเย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี (endometriosis) สารสกัดกระเทียมด าบ่มดว้ยเฮกเซนยังมี

ศกัยภาพในการกด TNF--induced ICAM-1 และ VCAM-1 transcripts และการแสดงออกของโปรตีนผ่านการยับยั้ง

การกระตุน้ NF-B และ AP-1 transcription factors [47] 

สารพวกลิโพพอลิแซ็กคาร์ไรด์ (Lipopolysaccharide -LPS) เป็นสารพิษท่ีเหน่ียวน าไซโตไคน์หลายชนิด 

อย่างเช่น TNF-, IL-1, และ IL-6, ซึ่งเก่ียวขอ้งกับปฏิกิริยาการอักเสบหลายอย่าง [48] งานวิจัยอีกชิน้หนึ่งซึ่งการ

ทดสอบ MTT แสดงใหเ้ห็นวา่สารสกดักระเทียมดบิมีความเป็นพษิตอ่เซลลส์งูท่ีความเขม้ขน้มากกวา่ 250 ก/มล. ทัง้ท่ีมี

และไม่มี LPS ในเซลล ์RAW 264.7  สารสกัดกระเทียมด าบ่มจากน า้ (WEAGE) ในปริมาณท่ีไม่เกิน 2000 ก/มล. ไม่

แสดงว่ามีความเป็นพิษ ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าสารสกัดกระเทียมด าบ่มจากน า้มีความเป็นพิษนอ้ยกว่าสารสกัด

กระเทียมสด เม่ือใส่สารสกัดกระเทียมด าบ่มจากน า้ไปอีก15ชั่วโมงก่อนใส่  LPSลงไปในเซลล ์ ผลท่ีไดค้ือ สารสกัด

กระเทียมด าบ่มจากน า้ลดการผลิต nitric oxide (NO), TNF-, และ prostaglandin-E2 ลงตามขนาดยาในมาโครฟาจ 

RAW 264.7 ท่ีกระตุน้ดว้ย LPS ผา่นการควบคมุการสรา้งเอนไซม ์NO synthase และการแสดงออกของ TNF- mRNA 

รวมทัง้การแสดงออกของโปรตีน cyclooxygenase-2 ดว้ย นอกจากนัน้ กลไกการตา้นการอกัเสบของสารสกดักระเทียมด า

บ่มจากน า้ยังลดปฏิกิรยิาฟอสโฟรีเลชั่น (phosphorylation) ของ JNK และ p38MAPK ท่ีเกิดจากการเหน่ียวน าของ LPS 

และยับยัง้การท างานของ NF-B และปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชั่นท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองเซลล ์RAW 264.7 ท่ีถูกเหน่ียวน า

ดว้ย LPS ผูเ้ขียนปอ้นสารสกดักระเทียมด าบม่จากน า้ และสารสกดักระเทียมสดปรมิาณ  120 มก/กก.ใหแ้ก่หน ู C57BL/6 

ดว้ยการสวนหลอดก่อนจะฉีด LPS ปริมาณ 20 มก/กก. ให ้(ท าใหเ้กิดภาวะเอ็นโดท๊อกซีเมียจากสาร LPS) สารสกัด

กระเทียมด าจากน า้ลดระดบัของ TNF- และ IL-6 ในเซรั่มตอ่ตา้นการช็อคถึงแก่ชีวติท่ีเกิดจาก LPS ในหน ูC57BL/6 [6] 
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4.6. กำรแสดงฤทธ์ิต้ำนภูมิแพ้  

มีหลักฐานเพิ่มขึน้ท่ีแสดงให้เห็นว่าโรคภูมิแพ้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อมอย่างเช่น อุปนิสัยการกิน 

ความเครียดและสิ่งแวดลอ้มของท่ีอยู่อาศัย ในความเป็นจริงนัน้ จ  านวนผูป่้วยโรคภูมิแพเ้พิ่มมากขึน้เรื่อยๆ ในหลาย

ประเทศ [49] 

ภูมิแพเ้ก่ียวขอ้งกับแอนติบอดี ้immunoglobulin E (IgE) และการท่ีมาสทเ์ซลลต์อ้งตอบสนองตอ่พยาธิสรีระขอ

งอนาฟัยแลก็ซิส( anaphylaxis) และปฏิกิรยิาภมูแิพเ้ฉียบพลนัอ่ืนๆ พยานหลกัฐานจ านวนมากชีใ้หเ้ห็นว่า IgE และมาสท์

เซลลมี์บทบาทส าคญัในการสรา้งเนือ้เย่ือขึน้ใหม่ซึ่งเช่ือมโยงกับการอักเสบเรือ้รงัในโรคหอบหืด ภูมิแพถู้กจัดออกเป็น 5 

ประเภท โดยภูมิแพป้ระเภทท่ี 1 จะตอบสนองโดยอาการแพแ้บบอนาฟัยแลคซิสจะถูกกระตุน้จากตัวรับ IgE receptor 

(FcRI receptor) บนเนือ้เย่ือพลาสมาของมาสทเ์ซลลแ์ละบาโซฟิลเซลล ์ เป็นสารส่ือกลางบนพืน้ผิวอย่างเช่นฮิสตามีน 

( histamine)  arachidonic acid metabolites, proteases, serotonin แ ล ะ  heparin แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป ล่ อ ย  -

hexosaminidase ซึ่งเป็นตัวบ่งชีก้ารปล่อยสาร ดังนั้น มาสท์เซลลจ์ึงมีบทบาทส าคัญในปฏิกิริยาภูมิแพ ้ [50,51] เซลล ์

RBL-2H3 ถกูใชเ้ป็นโมเดลในการคดักรองปฏิกิรยิาภมูแิพใ้นหอ้งทดลอง และใชว้ธีิ passive cutaneous anaphylaxis เป็น

โมเดลการทดลองในสตัว ์เพ่ือคดักรองการตอบสนองภมูแิพท่ี้เกิดจาก IgE [52,53] สารสกดักระเทียมด าท่ีสกดัโดยเอธิลอะ

ซิเตท (2 มก/มล.) ยับยัง้การปล่อย -hexosaminidase และ TNF- ซึ่งยับยัง้การตอบสนองภูมิแพท่ี้เกิดจาก Ign ใน

เซลล ์RBL-2H3 ยิ่งไปกว่านัน้ BG10 ซึ่งเป็นสารแปรรูปของสารสกัดกระเทียมด าท่ีสกัดโดยเอธิอะซิเตทแสดงใหเ้ห็นว่ามี

การยับยั้งการปล่อย -hexosaminidase และ TNF- อย่างชัดเจนเม่ือเทียบกับสารแปรรูปอ่ืนๆ นอกจากนี ้BG10 

ปรมิาณ 50 ไมโครกรมั/มล. ยงัยบัยัง้การสรา้ง prostaglandin E2 และ leukotriene B4 รวมทัง้ปฏิกิรยิาฟอสโฟรีเลชั่นของ 

Syk ด้วย BG10 ยังลดปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชั่นของ  cytosolic phospholipase A2 และ 5-lipoxygenase รวมทั้งการ

แสดงออกของ cyclooxygenase-2 ในเซลล ์RBL-2H3 ดว้ย BG10 (66.7 มก/กก.) ท่ีป้อนให้แก่หนูดว้ยหลอดสวนเป็น

เวลา  1  ชั่ ว โมง  ลดปฏิกิ ริยา  passive cutaneous anaphylaxisในปฏิกิ ริย า  IgE-mediated passive cutaneous 

anaphylaxis ในหน ู[7] 

4.7. กำรลดไขมันในเลือด  

งานวจิยัก่อนหนา้นีชี้ใ้หเ้ห็นว่ากระเทียมด าท าใหร้ะดบัไขมนัในเลือดอย่างเช่นคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด ์ 

LDL และ HDL ในหนท่ีูไดร้บัอาหารไขมนัสงูดีขึน้ [25] 

Jung และคณะ [54] แสดงใหเ้ห็นว่ากระเทียมด าบม่สามารถท าใหร้ะดบัไขมนัในเลือดของผูป่้วยท่ีมีภาวะไขมนั

ในเลือดสงูดีขึน้ โดยแบง่อาสาสมคัร 60 คนออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่หนึ่งไดร้บักระเทียมด า 6 กรมัและอีกกลุม่ไดร้บัยาหลอก

โดยใหก้ินวนัละสองครัง้ก่อนอาหารเชา้และเย็นเป็นเวลา 12 สปัดาห์ แมว้า่กลุม่ท่ีไดร้บักระเทียมด าจะไม่แสดงใหเ้ห็นว่ามี

ความแตกต่างของระดบั triglyceride LDL คอเลสเตอรอลรวมหรือกรดไขมนัอิสระเม่ือเทียบกับกลุ่มท่ีไดร้บัยาหลอก แต่

กลุ่มท่ีไดร้บักระเทียมด ามีระดบัคอเลสเตอรอล HDL เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับกลุ่มท่ีไดร้บัยาหลอกเม่ือสิน้สดุการทดลอง [54] 

ทัง้นี ้Serum apo B (atherogenic lipoprotein) ในเซรั่มเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นและคาดเดาไดส้งูส  าหรบัการเกิดโรคหลอด

เลือดหวัใจ [55] โดยสรุปแลว้ อาหารเสรมิกระเทียมด าช่วยลด serum apo B ในเซรั่มไดอ้ย่างเห็นไดช้ดั  [54] 
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4.8. อิทธิพลต่อควำมจ ำและระบบประสำท  

โมโนโซเดียมกลตูาเมท (Monosodium glutamate -MSG) หรือผงชูรสเป็นท่ีรูจ้ักกันดีและถูกใชท้ั่วโลกเพ่ือปรุง

แตง่อาหารเน่ืองจากรสชาตท่ีิกลมกลอ่ม [56] อย่างไรก็ตาม นกัวจิยับางคนรายงานวา่ผงชูรสอาจมีผลเสียตอ่อวยัวะต่างๆ 

ซึ่งรวมถึงเซลลเ์พอกินจี (Purkinje cells) ในสมองส่วนซีรีเบลลมัและฮิปโปแคมปัส [57,58] ซีรีเบลลมัและฮิปโปแคมปัสมี

บทบาทส าคญัตอ่ระบบประสาทและระบบความจ าตามล าดบั เม่ือเป็นเช่นนี ้สมองจึงเป็นหนึ่งในอวยัวะท่ีอ่อนไหวท่ีสุดต่อ

ผลของผงชูรสเน่ืองจากการท่ีมันมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว เชิงซ้อน(polyunsaturated fatty acids) ในปริมาณสูง มี

กระบวนการเมตาบอลิซึ่มสงู และมีการออกฤทธิ์ตา้นอนุมลูอิสระต ่า รวมทัง้มีลกัษณะเฉพาะของเซลลป์ระสาทท่ียากจะ

เลียนแบบ [59-61] 

กระเทียมเป็นท่ีรูจ้ักกันดีไม่เฉพาะเป็นสิ่งเพิ่มรสชาติอาหาร แต่ยังเป็นอาหารท่ีมีฤทธิ์ในการตา้นอนุมลูอิสระสงู 

กล่าวโดยเฉพาะ ฤทธิ์ในการตา้นอนุมลูอิสระของกระเทียมด าสงูกว่า(p < 0.05) ในกระเทียมสดอย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี ้

เน่ืองมาจากระดบัของโพลีฟีนอลและฤทธิ์ตา้นอนุมลูอิสระท่ีสงูกว่า[56,62] นักวิจัยบางคนไดค้น้ควา้เก่ียวกับผลกระทบ

ของกระเทียมด าท่ีไดจ้ากการสกดัโดยเอธานอลท่ีมีตอ่ระบบประสาทและความจ า โดยใชโ้มเดลหน ูWistar ซ่ีงไดร้บัผงชรูส 

[63,64] จากการศึกษาของ Hermawati และคณะ [63] หนูท่ีได้รับกระเทียมด าใช้เวลาในการหาแผ่นรอง (escape 

latencies) และความยาวของทางเดนิสัน้กวา่หนใูนกลุม่ควบคมุทัง้ท่ีไดร้บัและไมไ่ดร้บัผงชรูส ในการทดสอบแผน่รองท่ีมอง

ไมเ่ห็นจากกระบวนการ Morris Water Maze (MWM) นอกจากนี ้แมว้า่ขนาดโดสของผงชรูสอาจไมเ่พียงพอท่ีจะแสดงให้

เห็นถึงการลดลงของจ านวนเซลลเ์พอรก์ินจีอย่างชดัเจน แต่การใชส้ารสกัดกระเทียมด าและผงชรูสช่วยใหก้ารลดจ านวน

เซลลเ์พอรก์ินจีดีขึน้เม่ือเทียบกบัการใชผ้งชรูสเพียงอย่างเดียว [64] 

กล่าวโดยสรุป กระเทียมด าอาจมีบทบาทส าคัญในการบรรเทาโรคบางโรคและช่วยให้การท างานของระบบ

ความจ าและประสาทดีขึน้เน่ืองจากฤทธิ์ในการตา้นอนุมลูอิสระ อย่างไรก็ตาม ขนาดของผงชูรสท่ีใชอ้าจไม่สามารถลด

จ านวนเซลลเ์พอรก์ินจีในซีรีเบลลมัของหนูไดอ้ย่างมีนยัส  าคญั ฉะนัน้ จ  าเป็นตอ้งมีการศกึษาตอ่ไปเพ่ือหาวา่การใชผ้งชูรส

ในขนาดท่ีมากขึน้จะสง่ผลกระทบตอ่จ านวนของเซลลเ์พอรก์ินจีหรือไม ่  

4.9. อิทธิพลของกระเทยีมด ำต่อโรคกำรอักเสบทีเ่กี่ยวข้องกับ TNF- 

การสะสมของโมโนไซตใ์นผนังหลอดเลือดเกิดขึน้จาก cell adhesion molecules บางประเภทเช่น  VCAM-1, 

ICAM-1, และ endothelial cell selection [40] กล่าวโดยเจาะจงคือ VCAM-1 ถูกกระตุน้โดยไซโตไคนเ์ช่น TNF- และ 

IL-1 ในเอนโดธีเลียมหรือเย่ือบุภายใน  (endothelium) ปรากฏการณ์นี ้มีส่วนท าให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง 

(atherosclerosis) ผ่านการยึดเกาะของโมโนไซตใ์นเย่ือบุดา้นในหลอดเลือด นอกจากนี ้cell adhesion molecules ยัง

สง่ผลใหเ้กิดโรคเย่ือบมุดลกูเจรญิผดิท่ี (endometriosis) [42] เหลา่นีเ้กิดจากการแสดงออกของไซโตไคนแ์ละเคโมไคน ์ 

แมว้า่จะรูก้นัดีวา่ TNF- เป็นตวัเหน่ียวน าการแสดงออกของ cell adhesion molecule แตม่นัยงัเก่ียวขอ้งอย่าง

ลึกซึง้กับปฏิกิริยาการอักเสบในมนุษย์อีกดว้ย ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงอิทธิพลของสารสกัดกระเทียมด าท่ีมีต่อโรคท่ี

เก่ียวขอ้งกบั TNF-  
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สารสกดักระเทียมด าดว้ยคลอโรฟอรม์สามารถกด cell adhesion molecules ซึ่งถกูเรง่กระตุน้โดย TNF-. การ

ผลติสารออกซิเจนท่ีไวตอ่ปฏิกิรยิา สว่นการท างานของ NF-B และการเกาะตวักบัโมโนไซตล์ว้นแต่ดีขึน้ [40]. นอกจากนี ้

5-HMFซึ่งเป็นสารบริสทุธจ์ากกระเทียมด ายังสามารถกด cell adhesion molecules ซ่งถูกกระตุน้โดย TNF- ได ้ [41] 

ยิ่งไปกว่านั้นสารสกัดกระเทียมด าดว้ยเฮกเซนยังสามารถลดการแสดงออกของ cell adhesion molecules อย่างเช่น 

ICAM-1 และ VCAM-1 ในเซลลส์ตรอมอลในเย่ือบมุดลกูของมนษุยท่ี์ถกูระตุน้ดว้ย TNF-- ได ้ 

โดยสรุปสารสกัดกระเทียมด าดว้ยเฮกเซนอาจมีประสทิธิภาพในการปอ้งกนัและรกัษาโรคเย่ือบุมดลกูเจริญผิดท่ี

ในมนษุยไ์ด ้  นอกจากนี ้สารสกดักระเทียมด าดว้ยคลอโรฟอรม์และสาร 5-HMF ยงัอาจมีประสทิธิภาพในการปอ้งกันและ

รกัษาโรคหลอดเลือดแดงแข็ง อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการคน้ควา้เก่ียวกับสารประกอบเคมีท่ีถูกตอ้งแน่นอน ฉะนัน้จึงตอ้งท า

การวเิคราะหส์ารประกอบในสารกสกดัดงักลา่วนีต้อ่ไป  

5. สรุป  

เป็นท่ีแน่ชัดว่ากระเทียมด ามีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการเม่ือเทียบกับกระเทียมสด เน่ืองจากกระเทียมถูกบรโิภค

ในสังคมมนุษย์มานานและถือว่าเป็นอาหารประเภทหนึ่งท่ีมีความปลอดภัย ในอนาคตจึงไม่น่าจะมีอุปสรรคในการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระเทียมด าในฐานะอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารเสริม รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นยา 

กระบวนการท่ีเป้นระบบและมีประสิทธิภาพในการผผลิตกระเทียมด ามีความส าคญัเน่ืองจากมนัจ าเป็นในการควบคุม

ความเปล่ียนแปลงในระดบัเมตาโบไลทร์ะหวา่งกระบวนการหมกัส าหรบัการผลติในเชิงอตุสาหกรรมขนาดใหญ่  
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