
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การเพิม่ความกาํหนัดของหนูแรทเพศผู้ด้วยสารสกดัแอลกอฮอล์ของกระชายดาํและการฝึกออกกาํลงักาย 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาฤทธ์ิของสารสกดักระชายดาํและการฝึกออกกาํลงักายต่อการทาํงานของระบบสืบพนัธ์ุใน
หนูแรทเพศผู ้แบ่งหนูแรทเพศผูท่ี้พร้อมสืบพนัธ์ุเป็น ๔ กลุ่มคือ กลุ่มควบคุม กลุ่มรับสารสกดักระชายดาํดว้ยแอลกอฮอล ์
(ขนาด ๗๐ มก/กก นาน ๔ สัปดาห์) กลุ่มฝึกออกกาํลงักาย (๔ สัปดาห์) และ กลุ่มฝึกออกกาํลงักายร่วมกบัรับสารสกดักระชาย
ดาํฯ หลงัส้ินสุดการทดลองทาํการวดัพฤติกรรมการผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติกบัหนูแรทเพศเมียท่ีบนัทึกดว้ยกลอ้งวดิีทศัน์ไดแ้ก่ 
เวลาเร่ิมข้ึนคร่อม (mount latency, ML) ความถ่ีในการข้ึนคร่อม (mount frequency, MF) เวลาเร่ิมหลัง่นํ้ากาม 
(ejaculation latency, EL) เวลาเร่ิมหลัง่นํ้ ากามคร้ังท่ีสอง (Post-ejaculation latency, PEL) จาํนวนคร้ังท่ีข้ึน
คร่อมในเวลา ๓๐ นาที (mounting frequency within 30 min, MF30) และจาํนวนคร้ังท่ีหลัง่นํ้ากาม (number of 

ejaculation, NEL) ผลการศึกษาพบวา่สารสกดักระชายดาํฯไม่มีผลต่อนํ้าหนกัของอวยัวะสืบพนัธ์ุ ตบั ไต และกลา้มเน้ือ
กน้ (levator ani) ขณะท่ีหนูแรทในกลุ่มฝึกออกกาํลงักายและกลุ่มฝึกออกกาํลงักายร่วมกบัรับสารสกดักระชายดาํฯ มี
นํ้าหนกัของท่อพกัเช้ืออสุจิ เซมินลัเวซิเคิล ต่อมลกูหมาก และกลา้มเน้ือกน้เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ML และ EL สั้น
ลงในทุกกลุ่ม แต่ PEL ลดลงเฉพาะในกลุ่มรับสารสกดักระชายดาํฯเท่านั้น หนูแรทกลุ่มฝีกออกกาํลงักายและกลุ่มฝึกออก
กาํลงักายร่วมกบัรับสารสกดักระชายดาํฯมีการลดลงของ MF และการเพ่ิมข้ึนของ NEL สาํหรับ MF30 ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงในทุกกลุ่ม นอกจากน้ีสารสกดักระชายดาํฯและ/หรือการฝึกออกกาํลงักายไม่มีผลต่อความสามารถในการสืบพนัธ์ุ
ของหนูแรทเพศผู ้สรุปการศึกษาน้ีพบวา่สารสกดักระชายดาํฯเพ่ิมความกาํหนดัขณะท่ีการฝึกออกกาํลงักายเพ่ิมทั้งความกาํหนดั
และพฤติกรรมการผสมพนัธ์ุ    
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Enhancement of aphrodisiac activity in male rats by ethanol extract of Kaempferia 

parviflora and exercise training 
Summary 

This study aimed to investigate the effects of Kaempferia parviflora extract (KD) and exercise 
training on reproductive function in male rats. Sexually mature males were assigned to four 
groups: control, KD70 (received 70 mg kg)1 day)1 for 4 weeks), Ex (exercise training for 4 weeks), 
Ex + KD70 (exercise training with KD 70 mg kg)1 day)1). At the end of treatment regimes, sexual 
behaviours including mount latency (ML), mount frequency (MF), ejaculation latency (EL), post-
ejaculation latency (PEL), number of mount within 30 min (MF30) and number of ejaculation (NEL) 
were assessed by a video camera, and fertility was tested by natural mating. Results showed that 
KD had no effect on the weights of reproductive organs, liver, kidneys and levator ani muscle. On 
the other hand, the weights of epididymis, seminal vesicles, prostate gland and levator ani muscle 
were significantly increased in the Ex and Ex+KD70 groups. ML and EL were shortened in all 
treatment groups, but PEL was decreased only in KP70 group. Only Ex and Ex + KD70 groups 
exhibited lower MF and higher NEL whilst MF30 were not changed in all groups. None of the 
treatments altered male fertility. It is concluded that KD enhanced sexual motivation whereas 
exercise training promoted both sexual motivation and performance. 
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