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กองการแพทย์ทางเลือก 

บทน า 

พืชสมุนไพร ผลิตภ  ณฑ์อาหาร และผลิตภ ณฑ์เสริมอาหารเป็นผล ิตภ  ณฑ์สุขภาพที่ได้ร บความน ิยมเป็น
อย่างมากจากผู้บริโภคส าหร บการดูแลและบ ารุงร่างกายท ้งเพ่ือตนเองและคนในครอบคร ว โดยมีความเชื่อว่า
สม ุนไพร ผลิตภ  ณฑ์อาหาร และผล ิตภ  ณฑ ์เสร ิมอาหารที่ผล ิตมาจากพืชธรรมชาต ิม ีค ุณภาพและ
ประส ิทธิภาพด ี รวมท ้งม ีความปลอดภ  ยมากกว่าการใช้ยาแผนป  จจ ุบ  น จ ึงท าให้ผู้บริโภคห นมาเล ือกซื้อพืช
สม ุนไพร ผลิตภ  ณฑ์อาหาร และผล ิตภ  ณฑ ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น และ
ความน ิยมนี้เองท าให้เป็นปัจจ ยในการเพิ่มโอกาสที่ผู ้บร ิโภคจะเลือกซื้อสมุนไพร ผลิตภ  ณฑ์อาหาร และ
ผลิตภ ณฑ์เสริมอาหารเพ่ือทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบ น การศ ึกษาวิจ ยและพ ฒนาเป็นนว ตกรรมผลิตภ ณฑ์
ใหม่ๆ เกี่ยวก บพืชธรรมชาติ จึงให้ความส าค ญอย่างยิ่งในปัจจุบ น เพื่อให้ ท  นก  บสภาวการณ ์ในป  จจ ุบ  น
โลกที่ม ีแข่งข นในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภ ณฑ์สุขภาพอย่างสูง และเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคด้านสุขภาพที่มีการบริโภคผลิตภ ณฑ์ธรรมชาติก นอย ่างแพร่หลายในประเทศไทย   

บทความนี้ได ้รวบรวมข ้อม ูลของพืชที่เรียกว่า ถ ่วดาวอินคา ซึ่งมีเพาะปลูกก นมานานหลายปี
แล้ว สามารถน ามาท าเป็นอาหาร และมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบ นมีการวิจ ย
และพ ฒนาเป็นผลิตภ ณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย ท ้งน้ าม นจากถ ่วดาวอินคา และผล ิตภ ณฑ ์เสร ิมอาหาร 
โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวก บโครงสร้างโมเลกุล ขนาดร บประทาน สรรพคุณ ความเป็นพิษ และการทดสอบความเป็นพิษ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ข้อมูลความปลอดภ ยให้ก บผู้บริโภค แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจน
ส่งเสริมการบริโภคพืชสมุนไพรจากธรรมชาติมาเป็นอาหารแทนยา เพ่ือป้องก นโรคได้อย่างถูกต้อง และปลอดภ ย  

ค าส าคัญ 
 adverse effects; acute toxicity; albumin; antioxidant capacity; carotenoids; clinical 
trial; fatty acids; Inca peanut; linoleic acid; linolenic acid; lipid; micronucleus; phenolic 
compounds; Phytosterols; phytotoxins; Plukenetia volubilis; protein; Sacha Inchi; subchronic 
toxicity; Tocopherols; ถ ่วดาวอินคา.  
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ถั่วดาวอินคา 

ชื่อสามัญ  Sacha inchi, Sacha inchic, Sacha mani, Inca peanut,  
   Wild peanut, Sacha peanut, Mountain peanut  

ชือ่วิทยาศาสตร์  Plukenetia volubilis Linneo 
สายพันธุ์   Plukenetia 
สปีช่ี   Linneo Volubilis 
พืชตระกูล   Euphorbiaceae  

ถ ่วดาวอินคาเป็นพืชพ้ืนเมืองในเขตร้อน (Tropical Weather Conditions) แถบ Andean ของ
อเมริกาใต้ มีถิ่นก าเนิดอยู่ในป่าอะเมซอนของชาวเปรู ถูกน ามาเพาะปลูกก นในประเทศโคล มเบีย และกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะว นออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) โดยเฉพาะประเทศไทย และเริ่มน าไปปลูกในประเทศจีน
ในปี 2006 

ถ ่วดาวอินคา เป็นพืชขนาดเล็กที่มีดอกขนาดเล็กสีเขียวสด และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเมื่อฝักแก่เต็มที่ 
ฝักม กมี 4-6 แฉก เมล็ดมีขนาดกว้าง 15-20 มิลลิเมตร หนา 7-8 มิลลิเมตร น้ าหน ก 0.8-1.4 กร ม เป็นพืชที่
เติบโตในสภาพอากาศอุ่น ที่อุณหภูมิ 10-36 องศาเซลเซียส เจริญเติบโตได้ในที่มีความสูงต ้งแต่ 100-200 
เมตร เหนือระด บน้ าทะเล มีอายุ 10-50 ปี มีท ้งเกสรต วผู้และเกสรต วเมียอยู่ที่ฐานของช่อดอก แม้ว่าถ ่วดาว  
อินคาจะมีชื่อว่าถ ่ว แต่ไม่จ ดอยู่ในพืชตระกูลถ ่ว ต วเมล็ดถ ่วดาวอินคาร บประทานสดๆไม่ได้ เนื่องจากมีสาร
กลุ่มที่ย บย ้งการท างานของเอ็นไซม์ทริปซิน (trypsin inhibitor) แต่สามารถน ามาผ่านกรรมวิธีการผลิต โดย
วิธีหีบสก ดเอาน้ าม นออกมา ได้สารพฤกษเคมี (Phytochemical) ที่มปีระโยชน์  

 
 



เมล็ดถ ่วดาวอินคา มีน้ าหน ก ประมาณ 0.8-1.4 กร ม 

 

 รูปภาพถ ่วดาวอินคา จาก https://health.kapook.com/view185771.html 

 
เมล็ดถ ่วดาวอินคามีส่วนประกอบต่างๆด งนี ้

1. โปรตีน (Protein) ประมาณ 24.7% มีกรดอะมิโนทีพ่บปริมาณสูงได้แก่ cysteine, tyrosine,  
threonine และ tryptophan กรดอะมิโนที่พบปริมาณต่ าได้แก่ phenylalanine และกรดอะมิโนที่พบ
ปริมาณน้อยที่สุดคือ methionine ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นส่วนประกอบหล กของโปรตีน albumin, 
globulin, prolamin, glutelin และ osborne protein fractions ด งน ้น โปรตีน albumin ที่ได้จากเมล็ดถ ่ว
ดาวอินคา เป็นแหล่งสารอาหารประเภทโปรตีน ซึ่งสามารถน าไปผลิตเป็นผลิตภ ณฑ์อาหาร และเป็นว ตถุดิบที่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ท ้งในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง ยา และอาหารได้อย่างดีเยี่ยม 

2. น้ าม น (Oil) ประมาณ 35-37.6% โดยมีกรดไขม นชนิด omega-3 (ω3) (C18:3) (α-Ln, cis,cis,cis9,12,15- 
octadecatrienoic acid; α-linolenic) (linolenic acid) ประมาณ 47-51% , 12.8–16.0 g/100 g seed, 
omega-6 (ω6) C18:2 (L, cis,-cis-9,12-octadecadienoic acid; α-linoleic) (linoleic acid) ประมาณ 
34-37% , 12.4–14.1 g/100 g seed อ ตราส่วนของ omega-6 /omega-3 อยู่ในช่วง 0.83–1.09  

3.   สารที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดช น (antioxidant) เช่น  
1) ไฟโตสเตอรอล (phytosterols) ประมาณ 75.7-86.2 mg/100 g seed ได้แก่  

β-sitosterol ประมาณ 45.2-50.8 mg/100 g seed , stigmasterol และ campesterol ตามล าด บ 
2) วิตามินอี (tocopherols) ประมาณ 78.6-137.0 mg/100 g seed เช่น   



γ- tocopherols ประมาณ 57.4-68.2% (56.8-81.4 mg/100 g seed) , δ-tocopherols ประมาณ 30.9-
40.3% (29.2-47.6 mg/100 g seed) , α- tocopherols  ประมาณ 1.13-1.25 mg/100 g seed และ และ 

β-tocopherols ประมาณ 0.75-0.95 mg/100 g seed 
3) สารกลุ่มฟีโนลิก (phenolic compounds), แคโรทีนอยด์ (carotenoids), hydrophilic 

และ lipophilic ที่มีฤทธิ์ต้านการออกซิเดช น (antioxidant capacity) รวมมีค่าเทียบเท่าก บ Gallic acid 64.6-80 
mg/100 g seed ซ่ึงมีปริมาณ Gallic acid สูงกว่าใน almonds และ macadamias   

4) สารแคโรทีนอยด ์(carotenoids) มีค่าเทียบเท่าก บ β-carotene 0.07-0.09 mg/100 g seed 
4.   แร่ธาตุ เช่น potassium (5563.5 ppm), magnesium (3210 ppm) และ calcium (2406 ppm) 

เป็นต้น 
 

สารส าค ญที่พบในเมล็ดถ ่วดาวอินคา เช่นกรดไขม นโดยเฉพาะ omega-3 ช่วยลดไขม นระด บ        
ไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด และ phytosterols ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในเลือด นอกจากนี้สารต้าน
ออกซิเดช น เช่น tocopherols สารกลุ่มฟีโนลิก และแคโรทีนอยด์ สามารถต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ร่างกาย
ของมนุษย์ได้ ตลอดจนสามารถป้องก นการการเกิดออกซิเดช นของน้ าม นได้ 
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กรณีศึกษาทางคลินิกในมนุษย์ (Clinical trial) 

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสม คร 30 คนให้ร บประทานน ้าม นจากเมล็ดถ ่วดาวอินคา และน ้าม นจาก
เมล็ดทานตะว น 10-15 มิลลิลิตร ต่อว น เป็นเวลา 4 เดือน ผลการทดลองพบว่า 

1. ท ้งกลุ่มที่ร บประทานน ้าม นจากเมล็ดถ ่วดาวอินคา และน้ าม นจากเมล็ดทานตะว น มีระด บค่า 
คอเลสเตอรอลรวม และค่าคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลง 

2. กลุ่มท่ีร บประทานน ้าม นจากเมล็ดถ ่วดาวอินคามีระด บคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในเลือดเพ่ิมข้ึน 
มากกว่ากลุ่มทีร่ บประทานน ้าม นจากเมล็ดทานตะว น  

นอกจากนี้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงค่าทางชีวเคมีในเลือดที่ใช้ตรวจสอบความผิดปกติของการท างาน
ของต บและไต (hepatic and kidney function) โดยผลข้างเคียงที่พบมากที่สุดในช่วงส ปดาห์แรกคือ อาการ
คลื่นไสอ้าเจียน 
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ขนาดรับประทาน 

ปริมาณน้ าม นจากเมล็ดถ ่วดาวอินคา ร บประทานได้ ไม่เกิน 1 กร มต่อว น  
 
 
 



สรรพคุณ 

น้ าม นจากเมล็ดถ ่วดาวอินคา มีประโยชน์มากมายด งนี้  
1. ช่วยลดระด บคอเลสเตอรอลในเลือด ค่าคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลง 
2. ช่วยเพ่ิมคอเลสเตอรอล ชนิด HDL cholesterol ในเลือด 
3. ป้องก นการเกิดโรคห วใจและหลอดเลือด  
4. ช่วยลดระด บไขม นไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด  
5. ช่วยลดความด นโลหิต 

น้ าม นจากถ ่วดาวอินคาไม่เพียงแต่ปลอดภ ยเท่าน ้น ย งช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด HDL cholesterol ในเลือด
ของมนุษย์ด้วย ด งน ้นจึงเห็นน้ าม นถ ่วดาวอินคามีจ าหน่ายขายในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ในรูปแบบผลิตภ ณฑ์
เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ าม นถ ่วดาวอินคา และน้ าม นถ ่วดาวอินคา 100% ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจของพืชชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี  

ผลิตภ ณฑ์อ่ืนๆนอกจากน้ าม นถ ่วดาวอินคา เช่น ถ ่วดาวอินคาที่ผ่านการให้ความร้อน น ามาค ่วร บประทาน   
การน าเมล็ดมาอบท าเป็นขนมขบเค้ียว ถ ่วค ่วเกลือ (salted peanuts) , ใบท าให้แห้ง น ามาท าเป็นชา เพ่ือเป็น
การเพ่ิมความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง 
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ความเป็นพิษ 

เมล็ดถ ่วดาวอินคาสด และใบถ ่วดาวอินคาสด มีสารทีพิษ ที่เรียกว่า phytotoxins เช่น alkaloids, 
saponins และ lectins การบริโภคเมล็ดถ ่วดาวอินคาสด และ ใบถ ่วดาวอินคาสดในปริมาณสูงและติดต่อก น
เป็นระยะเวลานานควรหาวิธีลดความเสี่ยงของอ นตรายจากสารพิษน ้น การอบเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
ลดสารพิษของ phytotoxins ได้ ด ้งน ้นจึงควรน าเมล็ดถ ่วดาวอินคาสด และใบถ ่วดาวอินคาสดมาผ่าน



กระบวนการให้ความร้อนก่อนน าไปบริโภค จึงจะปลอดภ ย นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวก บพิษ
เฉียบพล นและพิษเรื้อร ง (acute and chronic toxicity) ในส ตว์ทดลองเพ่ิมเติม ตลอดจนตรวจสอบหา
ปริมาณความปลอดภ ยในการบริโภคเมล็ดถ ่วดาวอินคาและใบถ ่วดาวอินคา เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ร บทราบข้อมูลที่
ถูกต้องและน าไปใช้ในการร บประทานที่ถูกต้องและปลอดภ ยต่อไป  
 

การศึกษาความเป็นพิษ 

ถ ่วดาวอินคาถูกน ามาบริโภคในชนพ้ืนเมืองของมนุษย์มาหลายปีแล้ว การศึกษาความเป็นพิษของ    
ถ ่วดาวอินคา โดยการทดสอบ 3 ด้านหล ก คือ 1) การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพล น (acute toxicity)       
2) การทดสอบความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อร ง (sub-chronic toxicity) โดยให้ทางปาก เป็นเวลา 90 ว น          
3) การทดสอบความเป็นพิษในไมโครนิวเคลียสในเซลลของหนู (micronucleus test) วิธีการคือ               
1) การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพล น (acute toxicity) โดยวิธีการให้หนู rat และ หนู mice กินผงถ ่วดาว
อินคา ขนาด 2,000 mg/kg เป็นเวลา 14 ว น และทดสอบโดยให้กินผงถ ่วดาวอินคาขนาดเดียวก นนี้ก บหนู rat 
สายพ นธุ์ Sprague Dawley ท ้งเพศผู้และเพศเมีย 2) การทดสอบความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อร ง (sub-chronic 
toxicity) ทดสอบโดยให้ส ตว์กินผงถ ่วดาวอินคา ขนาด 50 mg/kg/day, 250 mg/kg/day และ 500 
mg/kg/day เป็นเวลา 90 ว น, การวิเคราะห์เกี่ยวก บด้านโลหิตวิทยา (hematological),  การวิเคราะห์
เกี่ยวก บชีวเคมี (biochemical), การหาค่าน้ าหน กของอว ยวะ และการต ดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา 

(histopathological) 3) การทดสอบความเป็นพิษต่อยีน (genotoxicity) โดยให้หนู mice กินผงถ ่วดาวอินคา
แล้วทดสอบความเป็นพิษในไมโครนิวเคลียสในเซลล์ (micronucleus test) กลุ่มควบคุมให้กิน 
carboxymethyl cellulose 0.5%  ผลการทดลองพบว่า ไม่พบความเจ็บป่วยหรือไม่พบอ ตราการตายในหนูที่
กินถ ่วดาวอินคา ขนาด 2,000 mg/kg และหนูที่กินผงถ ่วดาวอินคา เป็นเวลา 90 ว น ไม่ท าให้ถึงแก่ความตาย 
น้ าหน กไม่ข้ึน และไม่เกิดผลข้างเคียง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ในการทดสอบวิเคราะห์เกี่ยวก บด้าน
โลหิตวิทยา (hematological),  การวิเคราะห์เกี่ยวก บด้านชีวเคมี (biochemical), การหาค่าน้ าหน กของ
อว ยวะ  และ  การต ดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา (histopathological) การเหนี่ยวน าการทดสอบความเป็น
พิษต่อยีน (genotoxicity) ในไมโครนิวเคลียสในเซลล์ (micronucleus test) ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในหนู 
สรุปคือ 1) ไม่พบความเป็นพิษหล งจากทดสอบความเป็นพิษเฉียบพล น ในหนู rat และ หนู mice ที่กินผงถ ่ว
ดาวอินคา 2) ไม่พบความเป็นพิษในหนู rat ที่กินผงถ ่วดาวอินคาทางปาก ขนาด 500 mg/kg เป็นเวลา 90 ว น 
3) ไม่พบความเป็นพิษในการทดสอบความเป็นพิษต่อยีน (genotoxicity) 
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สรุป 

ถ ่วดาวอินคามีคุณประโยชน์มากมาย เป็นพืชที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ส าค ญส าหร บมนุษย์  
ได้แก่ โปรตีน (Protein) ประมาณ 24.7% มีกรดอะมิโนจ าเป็นต่อร่างกายมนุษย์หลายชนิด เช่น cysteine, 
tyrosine, threonine และ tryptophan เป็นต้น, น้ าม น (Oil) ประมาณ 35-37.6% มีกรดไขม นโดยเฉพาะ 
omega-3 ช่วยลดไขม นระด บไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด, phytosterols ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ใน
เลือด อีกท ้งย งมีสารอาหารประเภทแร่ธาตุ เช่น potassium, magnesium และ calcium เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลิตภ ณฑ์น้ าม นจากเมล็ดถ ่วดาวอินคาน ้น มีประโยชน์มากมาย คือ ช่วยลดระด บคอเลสเตอรอลใน
เลือด ค่าคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลง, ช่วยเพ่ิมคอเลสเตอรอล ชนิด HDL cholesterol ในเลือด, ป้องก น
การเกิดโรคห วใจและหลอดเลือด, ช่วยลดไขม นระด บไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด และช่วยลดความด นโลหิต สารที่
อยู่ในกลุ่มสารพฤกษเคมี คือสารจ าพวก ไฟโตสเตอรอล (phytosterols), สารกลุ่มฟีโนลิก (phenolic 
compounds), แคโรทีนอยด์ (carotenoids), hydrophilic และ lipophilic รวมท ้ง วิตามินอี (tocopherols) มี
กลไกการออกฤทธิ์ต้านการออกซิเดช ่น (antioxidant) ท าลายฤทธิ์ของอนุมูลอิสระ หรือต้านอนุมูลอิสระ 
ป้องก นการเสื่อมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์ได้ ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นก บดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นกลไกส าค ญที่ท าให้
สารพฤกษเคมีลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ อีกท ้งย งเพ่ิมภูมิต้านทานโรค 

ด งน ้นประเทศไทยจึงห นมาส่งเสริมการปลูกพืชถ ่วดาวอินคาก นมากขึ้น เพ่ือน ามาผลิตเป็นผลิตภ ณฑ์
สุขภาพ ส่งเสริมการบริโภคพืชสมุนไพรจากธรรมชาติมาเป็นอาหารแทนยา เพ่ือป้องก นโรคได้อย่างถูกต้อง และ
ปลอดภ ย ตลอดจนมีการวิจ ยและพ ฒนาถ ่วดาวอินคาเป็นผลิตภ ณฑ์นว ตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร 



อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสามารถส่งออกไปจ าหน่ายย ง
ต่างประเทศ ท าก าไรให้ก บผู้ประประกอบอาชีพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
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