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หลายทานคงเคยไดยินชื่อถั่วดาวอินคา เนื่องจากในชวงกอนหนานี้ยอนหลังไปสัก 3-4 ป ถั่วดาวอิน
คาจะมีคนนิยมบริโภคเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารตามคําโฆษณาชวนเชื่อ เปนจํานวนมากวามีสรรพคุณมากมาย
หลายอยาง เชน ลดคอเลสเตอรอล ชวยปองกันโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด เปน
ตน จากการสืบคนขอมูลของถั่วดาวอินคาพบวามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด แต
ขอมูลอาจจะยังไมมากเทาที่ควร มาทําความรูจักกับถั่วดาวอินคากันคะ
ถั่วดาวอินคา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Plukenetia volubilis L. อยูในวงศ Euphorbiaceae มีชื่ออื่นๆ
เชน Inca peanut, Inca nut, Sacha Inchi, mountain peanut เปนตน เปนพืชพื้นเมืองแถบปาอะเมซอน
ในทวีปอเมริกาใต ปจจุบันมีการเพาะปลูกในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศไทย ถั่ว
ดาวอินคาเปนไมเลื้อยที่มีลําตนสูงกวา 2 ม. กิ่งและยอดแผเลื้อยพันไปตามกิ่งไมหรือโครงสรางเลื้อยพันอื่น ๆ
และถั่วดาวอินคายังจัดเปนพืชที่มีอายุยืน โดยเฉลี่ยตน ถั่วดาวอินคาจะมีอายุได 10-50 ป ใบเปนใบเดี่ยว ยาว
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร และมีความกวางประมาณ 8-10 ซม. สวนของกานของใบยาวประมาณ 2-7 ซม.
ปลายใบมีรูปทรงเรียวแหลม เรียงสลับกันเปนรูปหัวใจ สวนขอบใบหยักเปนรูปรางคลายๆ เลื่อย ดอกเปนดอก
ชอ ลักษณะเดียวกับชอกระจะ ดอกแยกเพศอยูบนตนเดียวกัน ดอกเพศผูจะมีขนาดเล็ก สีออกขาว เรียงเปน
กระจุกตลอดความยาวของชอ สวนดอกเพศเมีย มีป ระมาณ 2 ดอกอยูที่โคนชอดอก ผลรูป รางคลายดาว
ลักษณะผลเปนแบบแคปซูล เสนผานศูนยกลางประมาณ 3-5 ซม. ผลมี 4-7 แฉก เมื่อยังโตไมเต็มที่ ผลออนมีสี
เขียว และสีจะคอยๆ เขมขึ้นตามอายุ เมื่อผลแกจะกลายเปนสีน้ําตาลออกดํา มีเนื้อนุมๆ สีดําหุมอยูอีกชั้น ซึ่ง
สวนนี้รับประทานไมได โดยปกติจะทิ้งใหผลแหงคาตนกอนเก็บเกี่ยว และเมื่อเก็บเกี่ยวแลวจะตองนํามาตาก
แดดอีก 1 วัน จึงจะนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑได เมล็ดรูปรางคลายถั่ว รูปไข มีสีน้ําตาลดํา ขนาดกวาง 1.71.8 ซม. ทั้งนี้เมล็ดที่ดิบไมควรนํ ามาบริโภค เพราะมีสารกลุม ซาโปนิน อัลคาลอยด ที่ยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมทริปซิน (trypsin inhibitor) (เอนไซมทริปซิน คือเอนไซมยอยโปรตีนใหเปนกรดอะมิโน ถูกผลิตมา
จากตับออน ทําหนาที่ยอยโปรตีนและพอลิเพปไทด (polypeptide) ที่มาจากกระเพาะอาหารใหมีโมเลกุลเล็ก
ลงจนเปนไดเพปไทดหรือกรดอะมิโน) แตหากนําไปคั่วหรือทําใหสุกแลวสามารถรับประทานเมล็ดถั่วดาวอินคา
ได (1)

คุณคาทางโภชนาการของเมล็ดถั่วดาวอินคาคั่วเกลือ ปริมาณ 100 กรัม (2)
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เมล็ดถั่วดาวอินคาเปนแหลงของโปรตีน (ประมาณ 27%) และน้ํามัน (35-60%) โดยมีกรดไขมันชนิด
โอเมกา 3 (omega-3) เชน linolenic acid ประมาณ 45-53% (12.8–16.0 ก./100 ก. นน.เมล็ด), โอเมกา 6
(omega-6) เช น linoleic acid ประมาณ 34-39% (12.4–14.1 ก./100 ก. นน.เมล็ ด ) และโอเมก า 9
(omega-9) ประมาณ 6-10% ของไขมันทั้งหมด อัตราสวนของ omega-6/omega-3 อยูในชวง 0.83–1.09
(3, 4) นอกจากนี้ยังมีสารไฟโตสเตอรอล (phytosterols) ไดแก beta-sitosterol และ stigmasterol สารที่
มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน เชน วิตามินอี ในรูป tocopherols สารกลุมฟโนลิก และแคโรทีนอยด (4, 5) กรด
ไขมัน ที่พบในเมล็ดถั่วดาวอินคา โดยเฉพาะ omega-3 และ phytosterols นั้นมีฤทธิ์ล ดคอเลสเตอรอลใน
เลือด โดยสารดังกลาวจะเขายับยั้งการดูดซึม ควบคุมปริมาณการละลายและการยอยคอเลสเตอรอลในลําไส
โดยมีก ลไกการออกฤทธิ์คือ เข าแข งขัน การดูดซึ มกั บคอเลสเตอรอล ทํ าให คอเลสเตอรอลถูก ดูด ซึม ไม ได
นอกจากนี้สารตานออกซิเดชัน เชน tocopherols สารกลุมฟโนลิก และแคโรทีนอยด สามารถตานอนุมูล
อิ ส ระและป อ งกั น การออกซิ เดชั น ของไขมั น ดั งนั้ น ถั่ ว ดาวอิ น คา และน้ํ า มั น จากถั่ ว ดาวอิ น คาน า จะเป น
ประโยชนในการลดไขมันในเลือด และปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (6)
กรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก (alpha-linolenic acid) หรือ ALA เปนกรดไขมันไมอิ่มตัว ซึ่งเปนกรด
ไขมันจําเปนในกลุมกรดไขมันโอเมกา 3 เชนเดียวกับกรดไขมันอีพีเอ (eicosapentaemic acid: EPA) และ
กรดไขมันดีเอชเอ (docosahexaenoic acid: DHA) ที่รางกายไมสามารถสรางเองได ตองไดรับ จากอาหาร
เท านั้ น ALA พบมากในน้ํ ามัน จากเมล็ ดธัญ พื ช บางชนิ ด ไดแก เมล็ ดแฟลกซ (flaxseed) หรือ เมล็ ดลิ นิ น
(linseed) วอลนัท (walnut) เมล็ดเรป (rapeseed) รวมทั้งผักใบเขียว ALA มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา
สมองและจอประสาทตาของทารกและเด็ก เนื่องจาก ALA เปนกรดไขมันตั้งตนที่รางกายนําไปใชในการสราง
เปน EPA และ DHA ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญของเซลลสมองและจอประสาทตา ทําใหเด็กมีการเจริญเติบโต
และพัฒนาการทางสมอง การเรียนรู การจดจํา และจอประสาทตาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (7)

การศึกษาทางคลินิก
ผลลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
การศึกษาแบบนํารอง (pilot study) ในผูปวยที่มีไขมันในเลือดสูง จํานวน 24 คน อายุระหวาง 35 –
75 ป โดยแบงผูปวยออกเปน 2 กลุม ใหรับประทานน้ํามันถั่วดาวอินคา ขนาด 5 มล. หรือ 10 มล. (2 ก./5
มล.) วันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 4 เดือน พบวาระดับคอเลสเตอรอลรวม และกรดไขมันอิสระ ลดลงทั้ง 2 กลุม
และระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL เพิ่มขึ้นทั้ง 2 กลุม เชนกัน แตในกลุมที่ไดรับน้ํามันถั่วดาวอินคา ขนาด 10
มล. มีผลทําใหระดับอินซูลินเพิ่มสูงขึ้นดวย จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวาน้ํามันถั่วดาวอินคามีผลลดระดับ
คอเลสเตอรอลรวม และกรดไขมันอิสระในเลือดผูปวยที่มีไขมันในเลือดสูง (8)
การศึกษาแบบสุมปกปดทั้งสองฝาย (randomized double blind) ในอาสาสมัครทั้งชายและหญิง
จํานวน 30 คน อายุระหวาง 20-55 ป แบงออกเปน 2 กลุม เทาๆ กัน ใหรับประทานน้ํามันถั่วดาวอินคา
หรือน้ํามันเมล็ดทานตะวัน 10-15 มล. ตอวั น เป นเวลา 4 เดือน โดยที่น้ํามันถั่วดาวอินคา มี ALA 47.7%
ขนาด 10 มล. มี ALA 4.4 ก. ขนาด 15 มล. มี ALA 6.6 ก. และมี linoleic acid 34.9% ในขณะที่น้ํามันจาก
ดอกทานตะวันมี linoleic acid 57.2% พบวาทั้ งกลุ มที่ รับ ประทานน้ํ ามัน ถั่วดาวอิน คา และน้ํามั น เมล็ ด
ทานตะวัน มีระดับคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลง และกลุมที่รับน้ํามันถั่วดาวอินคามี
ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในเลือดเพิ่มขึ้นมากกวากลุมที่ไดรับน้ํามันเมล็ดทานตะวัน นอกจากนี้ไมพบการ
เปลี่ยนแปลงคาทางชีวเคมีในเลือดที่ใชตรวจสอบความผิดปกติของตับและไต (9)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอล
การศึกษาในนกกระทาที่เหนี่ยวนําใหเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง 50 ตัว แบงออกเปน 5 กลุม ๆ ละ 10
ตัว กลุมที่ 1-3 ปอนน้ํามันจากเมล็ดถั่วดาวอินคาในขนาด 0.25, 0.5, 1 ก./กก. ตามลําดับ กลุมที่ 4 เปนกลุม
ไดรับน้ํามันงาขี้มอน ทางสายยางสูกระเพาะอาหาร นาน 4 สัปดาห กลุมที่ 5 เปนกลุมนกกระทาที่เหนี่ยวนําให
มีไขมันในเลือดสูงแตไมไดรับการรักษาใดๆ เลย พบวากลุมนกกระทาที่ไดรับน้ํามันจากเมล็ดถั่วดาวอินคาใน
ขนาด 0.5 และ 1 ก./กก. มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด คอเลสเตอรอลชนิด LDL และเพิ่ม
คอเลสเตอรอลชนิด HDL (10)
การศึกษาความเปนพิษ
การศึกษาความเปนพิษแบบเฉียบพลัน
เมื่อปอนผงเมล็ดถั่วดาวอินคา ขนาด 2 ก./กก. ใหกับหนูแรท หรือหนูเมาส จํานวน 6 ตัว เปนเพศผู 3
ตัว เพศเมีย 3 ตัว ทางปาก และสังเกตอาการภายใน 24 ชม. และสังเกตอาการตออีก 14 วัน พบวาไมพบ
ความผิดปกติใดๆ และไมมีหนูตัวใดตายหลังสังเกตอาการตออีก 14 วัน (11)

การศึกษาความเปนพิษแบบกึ่งเรื้อรัง
การศึกษาในหนูแรท และหนูเมาส เพศผู จํานวน 24 ตัว แบงออกเปน 3 กลุม กลุมละ 8 ตัว กลุมแรก
ไดรับน้ําเกลือ ขนาด 4 มล./กก. กลุมที่ 2 ไดรับน้ํามันเมล็ดถั่วดาวอินคา ขนาด 0.5 มล./กก. กลุมที่ 3 ไดรับ
น้ํามันเมล็ดลินิน ขนาด 0.5 มล./กก. ทางปาก นาน 60 วัน พบวาไมพบความผิดปกติ หรือความเปนพิษตอ
อวัยวะตางๆ ในหนูที่ไดรับน้ํามันเมล็ดถั่วดาวอินคา หรือน้ํามันเมล็ดลินิน นอกจากนี้น้ํามันเมล็ดถั่วดาวอินคา
ยังมีผลชวยลดระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรดในเลือดของหนูดวย และเมื่อทําการศึกษาตอโดยปอนน้ํามัน
เมล็ดถั่วดาวอินคา และน้ํามันเมล็ดลินินใหหนูเมาสกินในขนาด 1 มล./กก. (37 ก./กก.) พบวาขนาดที่ทําใหหนู
เมาสตายเปนจํานวนครึ่งหนึ่ง (LD50) มีคาเทากับ 37 ก./กก.นน.ตัว (12)
เมื่อปอนผงเมล็ดถั่วดาวอินคาในหนูแรท โดยแบงหนูออกเปน 4 กลุมๆ ละ 12 ตัว ขนาด 50, 250,
500 มก./กก./วัน ตามลําดับ สวนอีกกลุมเปนกลุมควบคุมไดรับ 0.5% CMC (carboxymethyl cellulose)
นาน 90 วันพบวาไมพบความผิดปกติใดๆ ในหนูทุกกลุม และคาชีวเคมีในเลือดที่ดูการทํางานของตับ และไต
อยูในเกณฑปกติ จากผลการศึกษาสรุปไดวาการทดสอบความเปนพิษแบบกึ่งเรื้อรังของผงเมล็ดถั่วดาวอินคาใน
หนูแรทไมพบความเปนพิษตอระบบเลือด ตับ และไต (11)
การศึกษาแบบสุมปกปดทั้งสองฝาย (randomized double blind) ในอาสาสมัครทั้งชายและหญิง
จํานวน 30 คน อายุระหวาง 20-55 ป แบงออกเปน 2 กลุม เทาๆ กัน ใหรับประทานน้ํามัน เมล็ดถั่วดาวอิน
คา หรือน้ํามันเมล็ดทานตะวัน 10-15 มล. ตอวัน เปนเวลา 4 เดือน โดยที่น้ํามันถั่วดาวอินคา มี ALA 47.7%
ขนาด 10 มล. มี ALA 4.4 ก. และในขนาด 15 มล. มี ALA 6.6 ก. และมี linoleic acid 34.9% พบวาทั้ง
กลุมที่รับประทานน้ํามันเมล็ดถั่วดาวอินคาและน้ํามันเมล็ดทานตะวัน ไมพบการเปลี่ยนแปลงคาทางชีวเคมีใน
เลือดที่ใชตรวจสอบความผิดปกติของตับและไต แตมีผลขางเคียงเล็กนอย โดยผลขางเคียงที่พบมากที่สุดคือ
อาการคลื่นไส ในสั ปดาห แรกของการศึกษา ในกลุ มที่รับ ประทานน้ํามันเมล็ดถั่ว ดาวอิ นคา (14 คน) กลุ ม
รับประทานน้ํามันเมล็ดทานตะวัน (3 คน) และคอยๆ ลดลงในสัปดาหถัดไป จนสิ้นสุดการศึกษาเหลือผูที่มี
อาการคลื่นไสในกลุมที่รับประทานน้ํามันเมล็ดถั่วดาวอินคาเพียง 2 คน จากการศึกษาดังกลาวสรุปไดวาการ
รับ ประทานน้ํ ามัน เมล็ ดถั่ว ดาวอิน คาในระยะยาวคอนขางปลอดภัย ต อตับ และไต แตอาจพบผลขางเคีย ง
เล็กนอย (9)
ความปลอดภัยในการบริโภคถั่วดาวอินคา
เมล็ดถั่วดาวอินคามีสารที่มีประโยชนตอรางกาย เชน สารฟนอลิก โทโคเฟอรอล และไฟโตสเตอรอล
ซึ่งในเมล็ดถั่วดาวอินคามีสารฟนอลิกมากกวาอัลมอนดและแมคคาเดเมีย อยางไรก็ดีเมล็ดถั่วดาวอินคาดิบมี
สารที่ทําใหเกิดพิษ (phytotoxin) เชน สารอัลคาลอยด ซาโปนิน และเลคติน สารอัลคาลอยด เปนสารที่มีพิษ
ตอระบบกระเพาะอาหารและลําไส (gastrointestinal toxicity) เปนสารเคมีกอมะเร็งที่มีผลทําให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สารพันธุกรรม (genotoxicity) และเปนพิษกับไต (kidney toxicity) สวนสารซาโปนินมีผล
เหนี่ยวนําใหเซลลเม็ดเลือดแดงแตก และเลคตินมีผลใหเซลลเม็ดเลือดแดงแตก คลื่นไส และกระเพาะอาหาร

และลําไสอักเสบ ซึ่งในเมล็ดสด ใบสด ใบทีค่ ั่วดวยความรอน เมล็ดคั่วของถั่วดาวอินคาจะมีสารอัลคาลอยดจาก
มากไปนอย เทากับ 485 ± 35, 146 ± 7, 20.4 ± 4 และ 20 ± 0 มก./กก. นน.แหง ตามลําดับ ในขณะที่สาร
ซาโปนินพบมากที่สุดในใบสดของถั่วดาวอินคา เทากับ 301 ± 14 มก./กก. นน.แหง รองลงมาเปนเมล็ดสด
เทากับ 27 ± 4 มก./กก. นน.แหง สวนสารเลคตินมีในปริมาณนอยทั้งใบและเมล็ด อยูในชวง 0.15-0.22 นาโน
กรัม./ก. นน.แหง จากการศึกษาพบวาการใชความรอนโดยการคั่ วเมล็ด หรือใบถั่วดาวอินคาใหสุก มีผลทําให
สารพิษดังกลาวลดนอยลงและปลอดภัย ดังนั้นหากตองการรับประทานเมล็ดถั่วดาวอินคาแนะนําทําใหสุกกอน
เพื่อลดสารพิษในเมล็ดถั่ว และควรหลีกเลี่ยงในการบริโภคในปริมาณที่สูงและตอเนื่องเปนเวลานานเพื่อความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ (13)
จากขอมูลการศึกษาของเมล็ดถั่วดาวอินคาอาจยังมีการศึกษาทางคลินิกไมมากเทาที่ควร แตสรุปได
วาเมล็ ด ถั่วดาวอิน คามี ประโยชนม ากพอสมควร โดยเปน แหล งของโปรตีน กรดไขมั น จํ าเป นที่ ร างกายไม
สามารถสรางเองได ในกลุมกรดไขมันโอเมกา 3, 6 และ 9 นอกจากนี้ยังมีสารพวกไฟโตสเตอรอล สารตาน
การเกิดออกซิเดชันในรูปของวิตามินอี ซึ่งมีคุณคาทางอาหารที่มีประโยชนกับรางกาย ซึ่งจากขอมูลการศึกษา
ทางคลินิกพบวาการรับประทานน้ํามันเมล็ดถั่วดาวอินคา 10-15 มล./วัน สามารถลดระดับคอเลสเตอลชนิด
LDL ระดับไตรกลีเซอไรด และเพิ่มระดับ HDL ในเลือดได แมวาเมล็ดถั่วดาวอินคาจะมีประโยชน แตในการที่
จะบริโภคตองระมัดระวังดวย เนื่องจากเมล็ดถั่วดาวอินคาดิบจะมีสาร phytotoxin เชน สารกลุมอัลคาลอยด
ซาโปนิน และเลคติน เปนตน แตหากนําเมล็ดถั่วดาวอินคาทําใหสุกก็จะทําใหสารพิษดังกลาวลดนอยลง และมี
ความปลอดภัยในการรับประทาน การบริโภคน้ํามันเมล็ดถั่วดาวอินคาในระยะยาวตอเนื่องก็คอนขางปลอดภัย
เพราะไมมีผลตอตับและไต แตถามีอาการขางเคียง เชน คลื่นไส ควรหยุดรับประทาน อยางไรก็ตามการที่จะมี
สุขภาพที่ดีไดนั้นตองอาศัยหลาย ๆ ปจจัยรวมกัน ทั้งอาหาร การออกกําลังกาย และการพักผอนที่เหมาะสม
เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
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