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บทคัดย่อ : กระเทียมดาที่มีการพัฒนาขึน้ ใหม่มีการเปิ ดตัว และได้รบั การตอบรับอย่างท้วมท้นเนื่องจาก
ศักยภาพในการต่อต้านเนือ้ งอกมะเร็งซึ่งผ่านพิสูจน์โดยการทดลองโมเดลเนือ้ งอกในหนูในปี 2006 ใน
ห้องทดลองของเรา ขณะนัน้ มีงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนีไ้ ม่มากนักเนื่องจากความนิยมในผลิตภัณฑ์ยงั มี
น้อย แม้แต่ภายในสาขาการวิจัยเองก็ตาม แต่นบั จากนัน้ มา งานด้านชีวกิจกรรมของกระเทียมดาค่อ ยๆ
ปรากฏขึน้ พร้อมกับความนิยมที่เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ตัวอย่างการออกฤทธิ์ ทางชีวภาพที่มีการรายงานนับจนถึง
ปั จจุบนั ได้แก่ (1) การเพิ่มศักภาพในการต้านเนือ้ งอกมะเร็งในโมเดลเนือ้ งอกในหนู (2) การเสริมระบบภูมิ
ต้านทานและการกดอาการภูมิ แพ้ท่ีเกิ ดจากการลดการสร้างไซโตไคน์ IL-4 (3) ศักยภาพในการฆ่าเชือ้
แบคที เ รีย (4) การออกฤทธิ์ ต ้า นอนุมูล อิ ส ระ (5) การลดศัก ยภาพในการก่ อ มะเร็ง (6) การลดระดับ
คอเลสเตอรอลและการทางานป้องกันโรคอ้วน (7) การควบคุมความดันสูงในเลือด (8) ประโยชน์ในการ
ต้านเบาหวาน (9) ผลในการฟื ้ นฟูสภาพเสื่อมของผิวไหม้ (กรณีศกึ ษาทางคลินกิ ) และอื่นๆ สาหรับในด้าน
ธุรกิจกระเทียมดา (การตลาด) สหภาพ(สมาคม) กระเทียมดาแห่งอาโอโมริจดั ตัง้ ขึน้ ในจังหวัดอาโอโมริ เพื่อ
นาเสนอ(ผลิตภัณฑ์) กระเทียมดาซึ่งมีคุณภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสูง โดยมุ่งหวังจะเป็ นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาสุขภาพของชาวเมือง สมาชิกของสหภาพทุกคนทุ่มเทกาลังอย่างเต็ม ที่เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์กระเทียมดาที่มีคุณภาพสูง การประทับตราประกาศรับรองคุณภาพจะออกให้แก่ผลิต ภัณฑ์ท่ี
ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยผูต้ รวจสอบจากภายนอก เพื่อใช้ติดที่ผลิตภัณฑ์ ในปั จจุบนั ระบบนีท้ างานได้ดี
ในการรับรองคุณภาพของกระเทียมและแยกผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหภาพออกจากผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่น
ในตลาด
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1. บทนา
ความสนใจที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วของประชาชนในปั จจุบนั นีพ้ งุ่ ไปที่อาหารเพื่อสุขภาพ ( functional
foods) โดยมีความคาดหวังว่าโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตจะลดลงด้วยประสิทธิ ภาพของอาหาร กระทรวง
สุขภาพและสวัสดิการของญี่ ปุ่นระบุว่าการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการรับประทานอาหารในชี วิตประจาวัน
สามารถลดอัตราการเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ซึ่งท้ายที่สดุ จะลดงบประมาณประจาปี ของรัฐบาลได้
จานวนมาก
ในปี 1999 ผักวิเศษที่มีสมบัติทางชีวภาพหลากหลายอย่าง “กระเทียมดา” ได้ถูกผลิตขึน้ โดยชาว
ญี่ปนุ่ ชื่อนายคามิมรุ ะ ที่จงั หวัดมิเอะ ประเทศญี่ปนุ่ [1] โดยลักษณะของมันคือมีรสชาติหวานเหมือนผลไม้
กลิ่นไม่แรงและรับประทานได้ทนั ทีหลังจากปอกเปลือก นับเป็ นการปฏิวตั ิวงการผักและโลกอาหารอย่าง
แท้จริง
จานวนบริษัทกระเทียมดาในปั จจุบนั มีมากถึง 500 แห่ง เฉพาะในญี่ปนุ่ และบางบริษัทขยายธุรกิจ
ด้วยการสร้างโรงงานผลิตกระเทียมดาในต่างประเทศ กระเทียมดาทาได้ง่ายเพียงควบคุมอุณหภูมิและ
ความชืน้ ในสภาวการณ์ท่กี าหนดไว้ โดยไม่ตอ้ งใส่สารอื่นเพิ่มเติม
ในปี 2006 เราได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นในการต้านเนือ้ งอกมะเร็งของกระเทียมดา
โดยใช้โมเดลเนื อ้ งอกในหนู (รู ปที่ 1) รายงานฉบับนี ม้ ี ส่วนเร่งความชื่ นชอบของผูค้ นในแง่สุขภาพด้ว ย
ความหวังว่าพวกเขาจะสามารถควบคุม ภาวะสุขภาพของตนได้ เ พียงแค่รบั ประทานผักมหัศจรรย์คื อ
กระเทียมดา
เกือบสิบปี ผ่านไปนับตัง้ แต่ประสิทธิ ภาพของกระเทียมดาได้รบั การเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ ใน
เอกสารฉบับนีผ้ เู้ ขียนได้นาเสนอภาพรวมความเคลื่อนไหวของกระเทียมดาในระดับโลกทัง้ ในแง่การวิจัย
และการตลาด

รู ปที่ 1 ฤทธิ์ในการต้านมะเร็งของกระเทียมดาได้รับการรายงานในหนังสือพิมพ์ Mutsu
Shinpo วันที่ 22 มีนาคม 2006

2. ประวัติความเป็ นมาของกระเทียมดา
ในส่วนของประวัติความเป็ นมาของกระเทียมดาที่ปรากฏบนโฮมเพจของเวบไซต์ [2] ได้มีการ
อธิบายทานองว่า “กระเทียมดาได้รบั ความนิยมในญี่ ปนุ่ หลังจากงานวิจัยฉบับหนึ่งซึ่งชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์
ด้านสุขภาพของมันได้รบั การตีพิมพ์ในปี 2006 (รู ปที่ 1) ผูว้ ิจัยคือ จิ นอิ ชิ ซาซากิ ศาสตราจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ งานวิจยั ชิน้ นีช้ ีใ้ ห้เห็นว่ากระเทียมดาสามารถลดเซลล์มะเร็งในหนูได้ เมื่อทาการวิจัย
แบบเดียวกันโดยใช้กระเทียมขาว ผลที่ได้กลับไม่เหมือนกัน”
ในวิกิพีเดียฉบับพิมพ์ครัง้ แรก กระเทียมดาถูกกล่าวถึงว่า “ประเทศญี่ปนุ่ พัฒนากระเทียมดาขึน้ ใน
ปี 2005”
อย่างไรก็ตาม ในฉบับแก้ไขครัง้ ต่อมา การบรรยายในส่วนนีถ้ ูกลบทิง้ ทัง้ หมด และเริ่มต้นว่า “ใน
ประเทศเกาหลีกระเทียมดาได้รบั การแนะนาว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ดา้ นสุขภาพ” ผูค้ นจึงเชื่อว่ากระเทียมดาถูก
สร้างขึน้ โดยชาวเกาหลี ข้อมูลที่ผิดพลาดดังกล่าวนีแ้ พร่หลายไปทั่วโลกในปั จจุบัน ทัง้ ที่กระเทียมดาถูก
สร้างขึน้ โดยนายคามิมรุ ะที่จงั หวัดมิเอะในปี 1999 ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้ และเขาได้รบั สิทธิบตั รการ
ผลิตกระเทียมดาจากสานักงานสิทธิบตั รญี่ปนุ่

3. การสารวจงานวิจัยเรื่องกระเทียมดาและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นับตัง้ แต่ท่ศี กั ยภาพในการต้านเนือ้ งอกของกระเทียมดาถูกกล่าวถึงในหนังสือพิมพ์ในปี 2006 (รูป
ที่ 1) และได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารในปี 2007 [3] ประชาชนและนักวิจยั ต่างชื่นชอบกระเทียมดาที่มีสมบัติ
ทางชีวภาพอันมหัศจรรย์ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยมะเร็งหลังการผ่าตัดได้เริ่มรับประทานโดยหวังผลการป้อ งกัน
การแพร่กระจายของเนือ้ ร้ายอันเนื่องมาจากการเสริมสร้างกิ จ กรรมของเซลล์เพชฌฆาต ซึ่งได้รบั การ
รายงานจากการทดลองในสัตว์
ปั จจุบนั นี ้ คนธรรมดาทากระเทียมดาเองเป็ นงานอดิเรกโดยใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3.1 กระเทียมดาคืออะไร อัปลักษณ์แต่อร่อยพร้อมด้วยสมบัติทางชีวภาพที่เป็ นประโยชน์
บทนาสัน้ ๆ เกี่ยวกับกระเทียมดาที่ปรากฏในโฮมเพจของกระเทียมดามีขอ้ ความดังต่อไปนี ้ [4] “เป็ น
ที่รบั รูก้ นั ว่ากระเทียมดาหมักทาจากกระเทียมสดที่เลือกสรรว่าสดใหม่และมีคณ
ุ ภาพสูง โดยใช้วิ ธีการแบบ
มื อ อาชีพอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ ปนุ่ และผ่านกระบวนการที่จาเป็ นอย่างระมัดระวังเป็ นเวลาหนึ่ง
เดือ น ซึ่งจะเพิ่มสารอาหารและลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของกระเที ยมเพื่อ ให้เป็ น ที่ยอมรับได้ง่า ยขึ น้
กระเทียมดาหมักนีม้ ีการวิจัยโดยจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ ปนในปี
ุ่
2003 โดยศาสตราจารย์ซาซากิ ชินอิชิ
แพทย์ผูม้ ี ช่ื อ เสียงประจาโรงเรียนแพทย์แ ห่งมหาวิทยาลัยฮิ โรซากิ ไ ด้พิ สูจ น์ผ่านการทดลองด้วยหนูว่า
ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ของกระเทียมดาสามารถเพิ่มภูมิคมุ้ กันซึ่งสามารถยับยัง้ เซลล์มะเร็งได้”
3.2 สมบัติทางชีวภาพของกระเทียมดา
เพื่อให้เข้าใจลักษณะที่แท้จริง สมบัติทางชีวภาพที่มีประโยชน์ของกระเทียมดาอธิบายได้ดงั ต่อไปนี ้
3.2.1 ศักยภาพในการบาบัดรักษาเนือ้ งอก ตามรายงานของมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ
รายงานฉบับแรกว่าด้วยสมบัติทางชีวภาพของกระเทียมดาออกมาในปี 2007 จากมหาวิทยาลัยใน
ญี่ ปนสองแห่
ุ่
ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ [3] (ตารางที่ 1) และมหาวิทยาลัยฟูจิตะ โฮเก็น เอเซ [5] งาน
ของมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ เกี่ยวกับการบาบัดรักษาเนือ้ งอก ส่วนอีกงานนัน้ ว่าด้วยศักยภาพในการต้านการ
ก่อมะเร็งโดยมหาวิทยาลัยฟูจิตะ โฮเก็น เอเซ ซึ่งจะกล่าวถึงโดยคร่าวในส่วนที่ 2-2-2 ของบทความนี ้

รูปที่ 2 กระเทียมดาที่เต็มไปด้วยสมบัติทางชีวภาพหลายประการ

่ ัฒนาขึน้ โดย
รู ปที่ 3 ลักษณะของกระเทียมญี่ปุ่นคุณภาพสูงที่เรียกว่า “กระเทียมขาวหกกลีบ ” (ด้านขวา) ทีพ
นักวิจัยชาวญี่ปุ่น และกระเทียมจีนทีใ่ ช้อ้างอิง (ด้านซ้าย) กระเทียมญี่ปุ่นแยกได้ง่ายด้วยขนาดและจานวนกลีบ
ภายใน

สารสกัดจากนา้ ต้มกระเทียมดาส่งผลให้มีอตั ราการหายของโรคร้อยละ 50 ในโมเดลหนู และขนาด
เนือ้ งอกโดยเฉลี่ยในหนูท่ีรกั ษาไม่หายคือร้อยละ 47.5% เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุม ในทางตรงกันข้าม สาร
สกัดจากกระเทียมสดล้มเหลวในการขจัดเนือ้ งอกที่ได้รบั การปลูกถ่าย ตามที่แสดงในตารางที่ 1 จึงเป็ นการ
บ่งชีถ้ ึงการมีอยูข่ องว่าส่วนประกอบที่มีฤทธิ์บาบัดนัน้ มีอยูใ่ นกระเทียมดาที่ผา่ นกระบวนการ
ทัง้ นี ้ นายแพทย์แผนออสทีโอพาธี โจเซฟ เมอโคลา กล่าวถึงผลการทดลองในโฮมเพจของตนไว้
ดังนี ้ [4]
“เรื่องเล่าที่ไม่ค่อยมีใครทราบก็คือว่า กระเทียมดา ซึ่งก็คือกระเทียมหมักนัน้ อาจมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากกว่ากระเทียมในรู ปแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาในหนูเมื่อปี 2009 นักวิจัยชาวญี่ ปนุ่
พบว่ากระเทียมดามีประสิทธิ ผลมากกว่ากระเทียมสดในการลดขนาดเนือ้ งอก การศึกษานีไ้ ด้รบั การตีพิมพ์
ในวารสาร Medicinal and Aromatic Plant Science and Technology [3] ในอีกการศึกษาหนึ่งนัน้ พบว่า

กระเทียมดามีระดับการต้านอนุมูลอิสระมากกว่ากระเทียมสดสองเท่า โดยกระบวนการบ่มหรือหมักช่วย
เพิ่มสารต้านอนุมลู อิสระเป็ นสองเท่า”
ตารางที่ 1 ศั ก ยภาพในการบ าบั ด เนื้ อ งอกของ (สารสกั ด ) กระเที ย มด าในการต้ า น Meth
AFibrosarcoma ในหนู Balb/c
กลุม่ ตัวอย่าง
ปริมาณ
ไม่ได้รบั การรักษ/ไม่ ไ ด้ ขนาดองเนือ้ งอกในกลุม่
ใช้หนู
ที่รกั ษาไม่หายเมื่อเทียบ
กับกลุม่ ควบคุม
5/10
47.5%
กระเทียมดา
1 มก.
(-)
0/5
100
ควบคุม
(อ้างอิง)
0/5
64%
กระเทียมสด
5 มก.
(-)
0/5
100
ควบคุม
*หนูท่ีได้รบั การปลูกถ่ายเนือ้ งอกได้รบั ตัวอย่างยาโดยการฉีด3 ครัง้ เพื่อทาการรักษาหลังจากการปลูกถ่าย
จากนัน้ ถูกปล่อยทิง้ ไว้สามสัปดาห์โดยไม่มีการรักษาใดๆ จนกระทั่งทาการประเมินการต้านมะเร็ง
3.2.2 รายงานการต้านการก่อมะเร็งโดยมหาวิทยาลัยฟูจิตะ โฮเก็น เอเซ ประเทศญี่ปนุ่
ในปี 2007 รายงานว่า ด้ว ยฤทธิ์ ใ นการต้านการก่ อ มะเร็งของกระเที ย มด าได้ร ับ การตี พิ ม พ์ใน
วารสารโดยมหาวิทยาลัยฟูจิตะ โฮเก็น เอเซ (กลุม่ วิจยั ของศาสตรจารย์ Shimpo) โดยใช้สาร1,2-dimethyl
hydrazine (DMH) เหนี่ยวนาให้เกิดเซลล์ระยะก่อนมะเร็งในลาไส้ใหญ่ของหนูแรท[5] ทัง้ นี ้ ผลการทดลอง
แสดงว่า
“ในกลุม่ ที่ได้รบั การป้อนกระเทียมดาร้อยละ 5 เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ จานวนเซลล์ระยะก่อนมะเร็ง
ลดลงเมื่อเทียบกับหนูในกลุม่ ควบคุมที่ได้รบั เฉพาะ DMH อย่างเดียว การให้กระเทียมดา 5%แก่หนูไม่มีผล
ต่อตัวบ่งชีท้ างชีวเคมีในเลือดและซีร่มั ของหนูในการทดลอง”
ผูเ้ ขียนเห็นว่าส่วนประกอบสาคัญตัวหนึ่งของกิจกรรมการบาบัดรักษามะเร็งและการต้านการก่ อ
มะเร็งคือ SAC (S-allyl-L-cysteine) ซึ่งถูกสร้างขึน้ ระหว่างการแปรสภาพของกระเทียม อย่างไรก็ตาม การ
คาดเดาดัง กล่า วนี ไ้ ม่ จ าเป็ นว่า จะต้อ งปฏิ เ สธความเชื่ อ มโยงขององค์ป ระกอบอื่ น ๆ ในการต่อ สู้กั บ
เซลล์มะเร็ง

3.3 การกระตุน้ ระบบภูมิคมุ้ กันและการกดอาการภูมิแพ้
ในการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลการแสดงฤทธิ์ในการบาบัดรักษาเนือ้ งอกของกระเทียมดาชีแ้ นะ
ว่าการแสดงฤทธิ์ตา้ นเนือ้ งอกอาจเกิดขึน้ ผ่านการเพิ่มขึน้ ของภูมิตา้ นทาน เพื่อให้ม่ นั ใจในข้อสันนิษฐาน จึง
มีการออกแบบการทดลองเพิ่มเติม และมีการยืนยันว่าระบบภูมิคมุ้ กันในหนูท่ีได้รบั การป้อนกระเทียมดา
นัน้ เพิ่มมากขึน้ ตามที่แสดงในรู ปที่ 4 พร้อมกันนัน้ มีการสร้างไซโตไคน์ IFN, TNF, NO, และ IL-2 (ไม่ได้
แสดงในที่นี)้ เพิ่มขึน้ ด้วย [6]
อย่างไรก็ตาม ไซโตไคน์ IL-4 มีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปโดยมีการลดการสร้างลงในหนูท่ีได้รบั
การป้อนกระเทียมดา ทัง้ นี ้ ไซโตไคน์ IL-4 กระตุน้ การเพิ่มจานวนและการแบ่งตัวของเซลล์บี ซึ่งสุดท้ายแล้ว
จะก่อให้เกิดการเพิ่มของอาการภูมิแพ้โดยการเพิ่มการสร้างแอนติบอดีภูมิแพ้ IgE. การลด (จานวน) การ
สร้าง IL-4 นีอ้ าจแสดงถึงการกดอาการโรคภูมิแพ้ ทัง้ นีผ้ ลการทดลองในโมเดลหนูสอดคล้องกับกรณี ทาง
คลินิกของมนุษย์ โดยเป็ นที่รูก้ นั ว่าการรับประทานกระเทียมดาทุกวันช่วยให้อาการภูมิแพ้ของผูป้ ่ วยดีขนึ ้ ซึ่ง
ควรมีการออกแบบการทดลองเพื่อตอบคาถามข้อนีต้ อ่ ไป

รู ปที่ 4 กิจกรรมของเซลล์เพชฌฆาตที่เพิ่มขึน้ ในระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ได้จากหนูที่
ได้รับกระเทียมดา
3.4 ศักยภาพการฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย
ศักยภาพในการฆ่าเชือ้ แบคทีเรียมีอยู่ในสารสกัดกระเทียมดาโดยจะต้านการติดเชือ้ MethicillinResistant Staphylococcus aureus (MRSA), enterohemorrhagic E. coli O157, Pseudomonas spp.
(เชื อ้ โรคที่ทาให้เกิ ดการติดเชื อ้ ฉวยโอกาส) และ Candia albicans อย่างไรก็ ตาม ศักยภาพการฆ่าเชื อ้

แบคทีเรียนีต้ ่ากว่ากระเทียมสดทั่วไป ความแตกต่างของการออกฤทธิ์ระหว่างกระเทียมสองชนิดนีอ้ าจเกิด
จากสารอัลลิซินที่ระเหยง่า ย ซึ่งเป็ นตัวกระทาที่มีประสิทธิ ภาพมากในการฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย ประโยชน์อัน
โดดเด่นของกระเทียมดาคือทางานต้านเชือ้ สแตฟฟิ โลคอกคัส ออเรียส ที่ดอื ้ ยาเมธิซิลนิ (MRSA) [3]

รูปที่ 5 เซลล์เพฌฆาต (NK) ต่อสู้กับเซลล์เนือ้ งอกเพื่อสร้างรูที่จะทาให้เซลล์เนือ้ งอกตาย
3.5 พฤติกรรมการต้านอนุมลู อิสระ
สารต้านอนุมูลอิสระ ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของสารสกัดจากกวัตถุดิบธรรมชาติหรือองค์ประกอบทาง
เคมีลว้ นมีประสิทธิ ผลในการป้องกันกระบวนการทาลายที่เกิดจากภาวะเครียดออกซิเดชั่น [7]. จาเป็ นต้อง
ระบุไว้ในที่นีว้ า่ กระเทียมดามีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระมากที่สดุ ในกลุม่ ของพืชและผักที่ใช้เป็ นยา
โดยจะทางานอย่างมีประสิทธิภาพในการชะลอวัยและต้านการก่อมะเร็งเพื่อปกป้องร่างกายจากการทาร้าย
จากสารเคมีท่เี ป็ นอันตราย (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ศักยภาพในการต้านอนุมลู อิสระของกระเทียมดา (*RS50%)
ตัวอย่าง
กระเทียมดา
กระเทียมสด
กระเทียมญี่ปนุ่
4.1 มก.
114.9 มก.
กระเทียมจีน
7.3
88.5
*มิลลิกรัมที่ใช้ในการลด1.1-diphenyl-2 picrylhydrazzy ร้อยละ 50%

3.6 สาร GABA ปริมาณสูงในกระเทียมดากับการเยียวยาโรคทางสมอง?
เมื่อไม่นานมานี ้ ศูนย์วิจยั เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจังหวัดอาโอโมริ (Aomori Prefectural Industrial
Technology Research Center) ในประเทศญี่ปนุ่ พบสาร GABA (กรด γ-aminobutyric acid) ที่มีปริมาณ
สูงคือ 8-70 มก/100กรัมในกระเทียมดาที่ผ่านกระบวนการ ทัง้ นีป้ ริมาณดังกล่าว มีมากกว่าในข้าวกล้อง
งอกที่มีปริมาณสาร สูงสุดอยูท่ ่ี 10มก /100กรัม
สารประกอบ GABA ทาหน้าที่เป็ นสารส่งผ่านประสาทในระบบประสาทส่วนกลางของมนุษย์ และ
ความบกพร่องของมันสามารถก่อให้เกิดความผิดปกติทางสมองหลายอย่างได้ ตัวอย่างเช่น โรคพาร์กินสัน
และโรคอื่ นๆ [8] มี ความคาดหวังว่าสมบัติทางชี วภาพที่มีประโยชน์ของกระเทียมดาจะช่วยต้านความ
ผิ ด ปกติ ข องประสาทส่ ว นกลางซึ่ ง ไม่ มี วิ ธี บ าบัด หรื อ ป้ อ งกั น ได้ กระนั้น ก็ ต าม ความเชื่ อ ในกลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์มีอยู่ว่าสาร GABA จะไม่ผ่านตัวกรองกัน้ ระหว่างเลือ ดและสมองและจะไม่ถูกนาเข้าสู่
สมอง ภารกิจอันเร่งด่วนและสาคัญ เกี่ยวกับประเด็นนีจ้ ะเริ่มขึน้ ที่ศูนย์วิจัยที่กล่าวมาข้างต้น โดยจะได้รบั
การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลท้องถิ่น
การค้น พบใหม่ อี ก หนึ่ ง อย่ า งคื อ การเพิ่ ม ขึ น้ ของกรดไพโรกลูต ามิ ก (pyroglutamic acid) ใน
กระเทียมดาที่ผ่านกระบวนการ โดยกรดดังกล่าวแสดงฤทธิ์ในการป้องกันภาวะการสูญเสียความจาในหนู
แรท ปรับปรุ งการเรียนรู ใ้ นภาวะสูญเสียความทรงจาที่เกี่ยวข้องกับวัยและการดื่มแอลกอฮอล์ [9] ข้อมูล
ใหม่นกี ้ ระตุน้ ให้บริษัทผูผ้ ลิตกระเทียมดาทุม่ เทอย่างเต็มกาลังเพื่อให้แก่ธุรกิจของตน

รู ป ที่ 6 สาร GABA (γ-aminobutyric acid) ปริ ม าณสู ง ในกระเที ย มด าซึ่ ง ท างานในการลด
ความเครียด ( 28 มีนาคม 2014).
3.7 สมบัติทางชีวภาพที่สาคัญอื่นๆ ที่มีการรายงานจนถึงปั จจุบนั ได้แก่
• ฤทธิ์ในการล้างพิษ (ญี่ปนุ่ 2008)
• ผลการต้านความเหนื่อยล้าในการทดลองกับหนู (บริษัทเภสัชกรรม ญี่ปนุ่ 2008)
• ผลในการต้านอาการเมาค้างอย่างรุ นแรงจากการดื่มแอลกอฮอล์และอาการบาดเจ็บเรือ้ รังของตับ
จากการดื่มแอลกอฮอล์ (เกาหลี 2009)
• ลดคลอเลสเตอรอลและความอ้วน (เกาหลี 2009)
• ควบคุมความดันโลหิตสูง (ออสเตรเลีย 2010)
• ฟื ้ นฟูและบาบัดผิวที่ถกู ทาลายจากการไหม้ (กรณีศกึ ษาทางคลินิก มาเลเซีย)
• ผลในการป้องกันตับ (เกาหลี 2010);
• ควบคุมโรคเบาหวานและโรคจากนา้ ตาล (เกาหลี 2010, อินเดีย 2013)

4. รายงานกรณีทางคลินิกจากผู้ใช้
กรณีท่ี 1: นักวาดภาพสีนา้ มัน Keng Kwang อายุ 81 ปี รับประทานกระเทียมดาประมาณครึง่ หัว
ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา นาย Chooผูม้ ีโรคสะเก็ดเงินซึ่งเป็ นโรคที่ทาให้ผิวหนังมีลกั ษณะแดงเป็ นวง
และลอกเป็ นแผ่น ได้ตดั สินใจลองใช้สมุนไพรชนิดนีห้ ลังจากได้เห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ ง เขา
กล่าวในภาษาจีนแมนดารินว่า “ผลของมันชัดมาก หลังจากรับประทานกระเทียมดาได้สองสามวัน วงแดง
หายไป ก่อนหน้านี ้ ผมลองใช้ครีมทาผิวที่ได้จากแพทย์แต่ก็ไม่มีผลอะไร”
(www.hardwarezone.com.sg)
กรณีท่ี 2: Tan Ai Shan นักกาหนดอาหารประจาโรงพยาบาลทั่วไปแห่งสิคโปร์กล่าวว่า “กระเทียม
ดามีรสชาติหวานกว่า ต่างจากกระเทียมสด กลิ่นฉุนและความเผ็ดร้อนในกระเทียมสดถูกขจัดออกระหว่าง
กระบวนการหมัก เธอชีถ้ ึงการทดลองที่กระทาโดยนักวิจยั ชาวญี่ปนุ่ ในปี 2007 ซึ่งเสนอแนะว่ากระเทียมดา
มีประสิทธิ ภาพมากกว่าในการลดขนาดของเนือ้ งอกในหนูทดลอง การศึกษานีไ้ ด้รบั การตีพิมพ์ในวารสาร
Global Science Book Journal ว่าด้วยวิทยาศาสตร์พืชที่ใช้เป็ นยา”
(www.sgh.com.sg › Home › About Us › Newsroom)
กรณี ท่ี 3: กระเที ย มหมั ก ให้ป ระโยชน์ด ้า นสุข ภาพมากกว่ า กระเที ย มทั่ วไปมาก Velumani
Deepapriva โภชนากรประจาสมาคมโภชนาการและโภชนบาบัดสิงคโปร์กล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขนึ ้ และเพิ่มระดับการต้านอนุมลู อิสระในร่างกาย”
(beforeitsnews.com/.../aged-black-garlic-a-new-superfo)
กรณี ท่ี 4: ผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านธุรกิ จและนักวิ่งมาราธอน Edward Goh อายุ 50 เริ่มรับประทาน
กระเทียมดาในเดือนมิถนุ ายนที่ผ่านมาเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอล โดยคอเลสเตอรอลของเขาสูงถึง 250
mg/dL ทัง้ นี ้ ตามแนวทางของมูลนิธิเพื่อหัวใจสิงคโปร์ ผูใ้ หญ่ท่ วั ไปควรมีระดับคอเลสเตอรอลทัง้ หมดไม่
เกิน 200 mh/dL.
(www.sgh.com.sg › Home › About Us › Newsroom)
กรณีท่ี 5: นาย Kondo ในเมือง Guatapara ประเทศบราซิลทากระเทียมดาที่บา้ นของตนโดยใช้
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเพื่อแจกจ่ายให้คนรู จ้ ัก หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิ่นเรียกกระเทียมดาว่า “Alho Negro” และใน
ปั จจุบนั ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ ตได้เริ่มจาหน่ายกระเทียมดา ปั จจุ บนั นาย Kondo ได้เริ่มประกอบ
ธุรกิจเป็ นผูค้ า้ กระเทียมดา (Fig. 7).
(www.nikkeyshimbun.com.br/nikkey/html/show/120719-61colonia.html)

หัวข้อข่าว กระเทียมดาของนาย Kondo ในเมือง Guatapara ประเทศบราซิลแสดงให้เห็นว่า มีฤทธิ์ ในการ
ต้านอนุมลู อิสระมากกว่ากระเทียมทั่วไป 10 เท่า

รูปที่ 7 หนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นในประเทศบราซิลรายงานการผลิตกระเทียมดาของนาย Kondo
5. การจั ด ตั้ ง สมาคมกระเที ย มด าแห่ งอาโอโมริ เพื่อ ผลิ ต กระเที ย มด าที่ มีคุ ณ ภาพและมี ความ
ปลอดภัยสูง
ในเดือนมีนาคม ปี 2006 กระเทียมดาถูกเปิ ดตัวและได้รบั การตอบรับอย่างดี ในสาขาอาหารใน
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ญ่ี ปนุ่ หลังจากนัน้ มา ได้มีบริษัทเริ่มผลิต กระเทียมดาเพิ่มขึน้ จานวนมากโดยถือ
เป็ นธุรกิจใหม่ท่ีใช้ความได้เปรียบจากข่าวเกี่ยวกับกระเทียมดาที่มีการนาเสนอ บางบริษัทได้ยา้ ยโรงงาน
กระเทียมดาจากญี่ปนุ่ ไปยังต่างประเทศเพื่อแสวงหากระเทียมราคาไม่แพงและแรงงานราคาถูก
การเพิ่มขึน้ ของบริษัทดังกล่าวมานีท้ าให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนึ ้ โดยดูเหมือนมีการใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่ผิดกฎหมายซึ่งมีการควบคุมอย่างเข้มงวดในประเทศของเรา (ญี่ ปน)
ุ่ ชาวญี่ ปนุ่
อ่อ นไหวกับปั ญหาที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวเช่นนีเ้ ป็ นพิเศษ เมื่ อ ซือ้ ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรในซุปเปอร์มาร์เก็ต พวกเขาจะถามยา้ ถึงประเทศที่มา และอ่านข้อมูลการวิเคราะห์สารเคมีท่ี
ติดไว้เพื่อความปลอดภัยอย่างระมัดระวัง ชาวญี่ ปนเคยมี
ุ่
ประสบการณ์กับเหตุการณ์สารเป็ นพิษอันเกิ ด
จากการปนเปื ้อนของสารเคมีผิดกฎหมายในผลิตภัณฑ์นาเข้ามาก่อน
จากนัน้ มา บริษัทกระเทียมดาในจังหวัดอาโอโมริได้พิจารณาจัดตัง้ “สมาคมกระเทียมดาแห่งอาโอ
โมริ” ขึน้ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยให้แก่ชาวเมือง [10] บริษัทสมาชิกของสมาคมทุ่มเทมากขึน้ เพื่อ
ตอบสนองข้อเรียกร้องของสมาคมเพื่อให้ได้รบั ความไว้วางใจจากชาวเมือง เมื่อผลิต ภัณฑ์ของพวกเขาผ่าน

การตรวจสอบของสมาคมซึ่งกระทาโดยบุคคลที่สาม ตราประทับรับรองดังที่เห็นในภาพด้านล่างจะมอบ
ให้แก่บริษัทเพื่อใช้ติดที่ผลิตภัณฑ์ (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 “ตราประทับรับรอง” ออกโดย “สมาคมกระเทียมดาแห่งอาโอโมริ” ตราประทับนีร้ ับประกัน
“ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของกระเทียมดา”
ระบบการตรวจสอบคุณภาพทางานอย่างมีประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพกระเทียมดาของอา
โอโมริ พร้อมกันนัน้ ก็ได้แยกแยะผลิตภัณฑ์ของสมาชิกออกจากของที่อ่ืนๆ ด้วย ผลิตภัณฑ์ท่ที าเองซึ่งได้รบั
ความนิยมในหมู่ชาวเมืองมีความไม่สม่ าเสมอในด้านคุณภาพ สี รสชาติ และมักจะเป็ นวัตถุก่ึง สุกกึ่งดิบ
(รู ปที่ 9) เนื่องจากกระบวนการแปรรู ปที่ไม่สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีขอ้ บกพร่องดังกล่าวนีร้ บั ประทานยาก
เพราะมีกลิ่นฉุนหลงเหลืออยู่ ขาดรสหวาน และจะส่งผลให้สญ
ู เสียลูกค้ากระเทียมดาในที่สดุ

รู ปที่ 9 กระบวนการแปรรู ปที่ไม่ส มบูรณ์ทาให้เกิดข้ อบกพร่ องดังที่เห็นนี้ (ภาพโดย Caroline
Hatchett)
ในช่วงที่มีการระเบิดของโรงงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะ มาตรฐานการประเมินการปนเปื ้อนของรังสีใน
อาหารยังไม่ประกาศใช้เป็ นกฎหมายในประเทศญี่ ปนุ่ หลังจากการระเบิด ข่าวลือ เกี่ยวกับความเสียหาย
เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ทาให้ชาวเมืองลังเลที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมงที่สง่ มาจากฟุกชุ ิ
มะและจังหวัดใกล้เคียง [11]ชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในโตเกียวเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดทันทีและบาง
คนไม่ ก ลับ มาอี กเลย เพื่ อ สะสางความเสีย หายจากข่า วลือ เกี่ ยวกับมลภาวะด้า นรัง สีใ นอาหาร ศูน ย์
ตรวจสอบสาธารณะได้เริ่มตรวจวัดอาหารทัง้ หมดก่อนส่งขายเพื่อนาเสนอความปลอดภัยให้ผคู้ นด้วย “ใบ

ประกาศการตรวจสอบกัมมันตรังสี” (Radiological Testing Inspection Certificates) กระเทียมดาไม่ได้
รับการยกเว้นแม้กระทั่งในจังหวัดอาโอโมริซ่งึ อยู่ทางทิศเหนือ ห่างจากโรงงานในฟุกุชิมะ 500กิ โลเมตร
สมาชิ ก ของสมาคมอาสาจะวัด กั ม มั น ตภาพรัง สีใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ข องตนและส่ง ออกไปยัง ตลาดโดยมี
ประกาศนียบัตรความปลอดภัย ตามรูปที่ 12

รูปที่ 10 มีบริการอาหาร “ผลิตภัณฑ์ Takko Shoji” ในร้านอาหารของโรงแรมสามดาวในเยอรมนี

รูปที่ 11 การระเบิดของโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เนื่องมาจากความเสียหายของระบบหล่อเย็นซึง่
เกิดจากคลื่นสึนามิ

รู ปที่ 12 ประกาศนียบัตรรับรองความปลอดภัยจากมลพิษกัมมันตรังสีในกระเทียมดาที่ออกโดย
ศูนย์ตรวจสอบที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลในประเทศญี่ปุ่น

6. การอภิปราย
ผักชนิดใหม่อย่างกระเที ยมดาสร้า งชื่ อ เสีย งขึน้ มาทัง้ ในและต่างประเทศเนื่อ งจากสมบัติ ท าง
ชี วภาพอันเป็ นประโยชน์ม ากมาย รวมทัง้ ประสบการณ์ส่วนบุ ค คลที่ไ ด้ก ล่าวมาในบทความนี ้ ขณะนี ้
กระเทียมดาเป็ นที่รูจ้ ักน้อยลงแม้กระทั่งในกลุม่ นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่รูอ้ ะไรเกี่ยวกับมัน
เลย
อย่างไรก็ตาม ความนิยมที่มีตอ่ กระเทียมดากาลังเพิ่มขึน้ ในหมู่ประชาชนและนักวิทยาศาสตร์ และ
นักวิทยาศาสตร์บางคนกาลังทาการทดลองเกี่ยวกับกระเทียมดา การค้นพบใหม่ลา่ สุดคือปริมาณสาร
GABA ( γ-amino-butyric acid) ที่มีมากกว่าในกระเทียมดาที่ผา่ นการแปรรูป
สารประกอบชนิดนีม้ ีความสาคัญในฐานะสารส่งผ่านประสาทในระบบประสาทส่วนกลางตามที่ได้
อธิ บายไว้ขา้ งต้น โรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมเป็ นตัวแทนของการผิดปกติของสมองตามวัย การขาด
สาร GABA ในสมองทาให้เกิดโรคทางจิตต่างๆ เช่น ภาวะวิตกกังวลอย่างเช่นอาการตกใจกลัวอย่างรุ นแรง
ปวดศีรษะ โรคพาร์กินสัน และยังสามารถก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า นอนไม่ หลับ และโรคลมชักได้ ทัง้ นี ้ เมื่อไม่

นานมานี ้ นักวิจัยชาวญี่ ปนได้
ุ่ ริเริ่มทางานด้านคุณสมบัติทางชีวภาพของกระเทียมดาในการฟื ้ นฟูระบบ
ประสาทที่ถกู ทาลาย
นัก วิ จัย ในวงกว้า งควรท างานร่ว มกัน เพื่ อ หาส่ว นประกอบใหม่ ท่ี อ อกฤทธิ์ ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์จ าก
ธรรมชาติ [12] เพื่อเอาชนะโรคที่ยากต่อการรักษาอย่างเช่น มะเร็ง ความผิดปกติทางสมองและอื่นๆ
ความจาเป็ นเร่งด่วนอี กประการหนึ่งของกระเทียมดาคือ การจัด ตัง้ กลุ่มองค์กรทัง้ ในและ/หรือ
ระหว่างประเทศเพื่อจัดทาแนวทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาที่ไม่พงึ ประสงค์
7. สรุป
สภาพการณ์ปัจจุบนั ของผักชนิดใหม่คือ “กระเทียมดา” ได้รบั การทบทวนทัง้ ในแง่มุมของการวิจยั
และธุรกิจ จานวนบริษัทกระเทียมดาที่เพิ่มมากขึน้ กาลังเก็บเกี่ยวตลาดทั่วโลกตอกยา้ การแข่งขันที่รอ้ นแรง
การแข่งขันที่มากเกินไปนีส้ ่งผลให้มีการขายผลิตภัณฑ์ท่ีบกพร่องในราคาถูกโดยละเลยความมั่นคงและ
ปลอดภัย ของผลิต ภัณฑ์ ดัง นั้น เพื่ อ หลีก เลี่ย งปั ญ หาในลัก ษณะนี ซ้ ่ึง เคยเกิ ด ขึน้ แล้วในอดี ต บริษั ท ที่
เกี่ยวข้องกับกระเทียมดาจาต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของชาติ
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