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ผักไชยา…ผักชายา...ผักโขมตน...ตนผงชูรส...ตนมะละกอกินใบ หรือก็คือชื่อเรียกอ่ืนๆ ของตนคะนา
เม็กซิโกนั่นเองคะ เชื่อวาหลายๆ ทานนาจะเคยไดยิน หรือรูสึกคุนหูกับชื่อตางๆ เหลานี้ ไมชื่อใดก็ชื่อหนึ่งเปน
แน หรือบางทานอาจจะเคยรับประทานพืชชนิดนี้แลวดวยซํ้า และดวยคําบอกเลาที่ตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา 
พืชชนิดนี้มีรสชาติอรอย เนื้อสัมผัสกรุบกรอบ ไมมีกลิ่นเหม็นเขียว ไมมีรสขม และมีคุณคาทางอาหารสูง มีฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยามากมายมหาศาล แตขอมูลดังกลาวจะจริงเท็จแคไหนนั้น เรามาติดตามเรื่องราวของเจา “คะนา
เม็กซิโก…ตนไมแสนอรอย” ไปพรอมๆ กันเลยดีกวาคะ 

 

 
 

 

คะนาเม็กซิโก (Chaya) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cnidoscolus chayamansa McVaugh ชื่อพองคือ 
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst. เปนพืชในวงศ EUPHORBIACEAE เชนเดียวกับมันสําปะหลัง 
ยางพารา ฝนตน หนุมานนั่งแทน สลัดได และสบูดํา คะนาเม็กซิโกไมใชพืชทองถิ่นของประเทศไทย แตเชื่อวามี
ถิ่นกําเนิดอยูในเขตรอนของประเทศเม็กซิโก ในแถบของคาบสมุทรยูกาตัน พบมีการกระจายพันธุอยูใน
กัวเตมาลา และอเมริกากลาง ลักษณะทางพฤกษศาสตรคือ เปนไมพุม อายุหลายป ลําตนมีลักษณะอวบน้ํา มี
ความสูงของลําตนประมาณ 2-6 ม. เปลือกลําตนเปนสีน้ําตาลมีน้ํายางสีขาวอยูภายใน ลักษณะของใบคลายกับ
ใบเมเปล ขอบใบแยกออกเปน 3-4 แฉก ดอกมีสีขาว ออกดอกเปนชอบริเวณปลายกิ่ง ในแตละชอประกอบไป
ดวยดอกยอยจํานวนมาก โดยทั่วไปมักตัดแตงเปนทรงพุมใหมีความสูงประมาณ 2 ม. เพ่ือใหสะดวกตอการเก็บ
เกี่ยว (1-2) 

 



การขยายพันธุคะนาเม็กซิโก 
การขยายพันธุทําไดโดยการนํากิ่งที่คอนขางแกมาตัดเปนทอนๆ แลวชําลงถุงดํา ใชเวลาประมาณ 2-3 

สัปดาหกิ่งจะเริ่มแตกใบออน รอใหตนแข็งแรงจึงยายลงปลูกในดิน การดูแลรักษาคอนขางงาย เพราะคะนา
เม็กซิโกเปนพืชที่ปลูกงาย โตเร็ว และไมคอยมีแมลงรบกวน (3) สําหรับตนที่ตัดกิ่งมาปลูกทางผูเชี่ยวชาญ
แนะนําวาควรรอใหตนไมมีอายุประมาณ 2 ป เพ่ือใหตนแข็งแรงเสียกอนจึงคอยเก็บมาบริโภค และไมควรเก็บ
ใบจากตนเกินกวา 50% เพราะจะทําใหตนโทรมไดงายๆ (4) 
 

การใชพื้นบาน 
การใชพ้ืนบานในตางประเทศคือ ใชเปนยาระบาย ขับปสสาวะ เพ่ิมการไหลเวียนโลหิต ชวยยอย

อาหาร (1-2) 
 

คุณคาทางโภชนาการ 
คะนาเม็กซิโกเปนผักที่มีคุณคาทางอาหารสูง ใบคะนาเม็กซิโก 100 ก. ประกอบดวย น้ํา 85.3%, 

คารโบไฮเดรตรวม 4.2%, โปรตีน 5.7%, ไขมัน 0.4%, ใยอาหาร 1.9% มีแรธาตุตางๆ เชน แคลเซียม 199.4 
มก., โพแทสเซียม 217.2 มก., ฟอสฟอรัส 39.0 มก., เหล็ก 11.4 มก. มีวิตามิน เชน วิตามินซี 164.7 มก. และ
วิตามินเอ 0.085 มก. นอกจากนี้ยังมีการรายงานวาคะนาเม็กซิโกเปนผักท่ีมีคุณคาทางอาหารสูงกวาผักใบเขียว
อ่ืนๆ 2-3 เทา (1, 5)  

 

การนํามารับประทาน 
สวนที่นิยมนํามารับประทานคือใบและยอดออน ซึ่งมีรสชาติคลายกับคะนา หลังจากเด็ดยอดออนมา 

ใหนํามาปอกเปลือก ตัดใบ แลวแยกกานใบทิ้งเพราะสวนนี้จะแข็งมาก ไมนิยมนํามารับประทาน หลังจากลาง
น้ําใหสะอาดแลวจึงนําไปประกอบอาหาร เชนเดียวกับผักคะนาหรือผักท่ัวๆ ไป เชน ผัดน้ํามันหอย ชุบแปง
ทอด ลวกทํายําหรือจิ้มกับน้ําพริก ผัดเผ็ด ผัดน้ํามันจิ้มน้ําพริก ทําราดหนา ผัดกับไข หรือเนื้อสัตวตางๆ หรือ
ทําแกงสม (3) แมในบางพื้นที่จะมีการรับประทานคะนาเม็กซิโกแบบดิบและขณะนี้ยังไมมีการรายงานความ
เปนพิษจากการรับประทานในรูปแบบดังกลาว แตเนื่องจากใบและยอดของคะนาเม็กซิโกมีสารพิษในกลุม
ไฮโดรไซยานิก ไกลโคไซด (hydrocyanic glycosides) หากไดรับในปริมาณมากหรือติดตอกันเปนเวลานาน ก็
อาจทําใหเกิดอาการพิษจากการไดรับสารไซยาไนด (cyanide) ได ซึ่งสารดังกลาวสามารถถูกทําลายไดดวย
ความรอน ดังนั้นกอนรับประทานทุกครั้ง ควรทําใหสุกโดยการผานความรอนอยางนอย 15-20 นาที และไม
แนะนําใหรับประทานแบบดิบ (1, 6-7) 

 

 

ภาพจาก 1. www.bansuanporpeang.com, 2. baansunkoo-organic.over-blog.com, 3. duckblog.dinp.org 



พืชท่ีมีลักษณะคลายกัน 
หลายคนอาจสับสนระหวางคะนาเม็กซิโกกับพืชอ่ืนๆ เชน มะละกอ และฝนตน เนื่องจากมีลักษณะที่

คลายกัน โดยที่ฝนตนนั้นเปนพืชพิษ หากน้ํายางถูกผิวหนังจะระคายเคือง คัน บวมแดง อักเสบ ปวดแสบปวด
รอน พองเปนตุมน้ําใส ถาโดนตาจะทําใหตาอักเสบ อาจทําใหตาบอดชั่วคราวหรือถาวร ถารับประทานเมล็ด
เขาไปจะทําใหปากบวมพอง น้ําลายไหล เยื่อบุแกม ลิ้น เพดาน และหนาบวม ลิ้นเคลื่อนไหวลําบาก กลืน
อาหารยาก พูดไมถนัด กระเพาะอักเสบ คลื่นไสอาเจียน ปวดทอง อาจมีอาการชาตามแขนขาหรือเปนอัมพาต
ชั่วคราว และหากรับประทานเมล็ดในปริมาณมากอาจทําใหเสียชีวิตได ดังนั้นกอนรับประทานควรตรวจสอบให
แนใจเสียกอนวาเปนคะนาเม็กซิโกไมใชพืชชนิดอื่นที่เปนพิษ 

 

 
 

สารสําคัญ  
สารสําคัญที่พบในคะนาเม็กซิโกเปนสารในกลุม flavonoids และ phenolic acids นอกจากนี้ยังพบ

สารในกลุม saponins และ alkaloids ดวย (8-9) 
 

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบวาคะนาเม็กซิโกมีฤทธิ์ตานจุลชีพหลายชนิด (10) มีฤทธิ์ตานการ

อักเสบ (11) ชวยปกปองหลอดเลือดและหัวใจ (11) ตานอนุมูลอิสระ (8) (11-12) ลดน้ําตาลในเลือด (1, 9, 12-

13) และลดไขมันในเลือด (14) แตทั้งหมดเปนการศึกษาในรูปแบบของสารสกัดและสารสําคัญที่แยกไดจาก
สวนใบ เชน สารในกลุม flavonoids, alkaloids และยังเปนเพียงการศึกษาในระดับหลอดทดลองและ
สัตวทดลอง 
 

การศึกษาความเปนพิษ 
การศึกษาความเปนพิษของสารสกัด CHCl3:MeOH (1:1) ของใบในหนูเมาส พบวาขนาดที่ทําให

สัตวทดลองตายครึ่งหนึ่งมีคามากกวา 2 ก./กก. และการใหสารสกัดในขนาด 1 ก./กก. เปนเวลานาน 28 วัน 
ไมกอใหเกิดความเปนพิษกับสัตวทดลอง เมื่อใหสารสกัดเขาทางกระเพาะอาหาร (10) และขณะนี้ยังไมมีการ
รายงานความเปนพิษจากการรับประทานในรูปแบบของอาหาร แตสําหรับผูที่แพพืชในวงศ EUPHORBIACEAE 
ควรหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการรับประทานคะนาเม็กซิโก 



บทสรุป 
คะนาเม็กซิโกเปนพืชที่ไมไดมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย แตปจจุบันกําลังเปนที่นิยมและเริ่มมีการนํามา

ปลูกอยางแพรหลาย อาจเพราะเปนผักที่มีรสชาติดีและมีคุณคาทางอาหารสูง ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่
นาสนใจสําหรับผูที่รักสุขภาพ อยางไรก็ตามควรระมัดระวังการรับประทานคะนาเม็กซิโกแบบดิบ เพราะหาก
รับประทานในปริมาณมาก หรือรับประทานติดตอกันเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดการสะสมของสารพิษ
ไซยาไนด จนทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได ดังนั้นควรปรุงใหสุกกอนนํามารับประทานทุกครั้งเพื่อความ
ปลอดภัย และควรรับประทานใหถูกตน เนื่องจากคะนาเม็กซิโกมีลักษณะที่คลายกับพืชหลายชนิด โดยเฉพาะ
ฝนตนที่หากรับประทานเขาไปอาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได สําหรับการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบวา
คะนาเม็กซิโกมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่นาสนใจหลายอยาง โดยเฉพาะฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด แตยังเปนเพียง
การศึกษาในระดับหลอดทดลองและสัตวทดลองเทานั้น ยังไมมีการศึกษาทางคลินิก แตก็นับวามีแนวโนมที่ดีที่
จะนําไปพัฒนาเปนยา อาหาร หรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพตอไปในอนาคต 
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