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สรรพคณุทางยาไทยของฟักข้าว 
 ฟกัขา้วไดถู้กใชเ้ป็นองคป์ระกอบของยามาแต่โบราณ ไมว่่าจะเป็นยาพืน้บา้นในตําหรบัยาจนีหรอื
ยาไทย 

1. ใบฟกัขา้ว ใชป้รงุเป็นยาเขยีว ใชถ้อนพษิ ดบัพษิทุกชนิด ตําพอกแกป้วดหลงั             
2. เมลด็ฟกัขา้ว ใชบ้าํรงุปอด แกท้อ่น้ําดอุีดตนั และแกว้ณัโรค             
3. รากฟกัขา้ว ใชต้ม้น้ําดื่มหรอืตากแหง้ บดเป็นผงแลว้ป ัน้รบัประทาน จะช่วยขบัเสมหะ ดบัพษิ

ไขห้รอืใชร้ากแชน้ํ่าแกผ้มรว่งและรกัษาเหา 
 
ปจัจุบนัคณะวจิยัของผูเ้ขยีนไดว้จิยัพบว่าเมลด็ของฟกัขา้วประกอบดว้ยโปรตนีหลายชนิดและมี

คุณสมบตัทิางเภสชัวทิยาทีห่ลากหลาย เช่น มฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระ มฤีทธิย์บัยัง้เซลลม์ะเรง็ ในสว่นของ
ผูว้จิยัเองพบวา่โปรตนีจากเมลด็ของฟกัขา้วซึง่ไดแ้ก่ cochinin A และ cochinin B มคีุณสมบตัยิบัยัง้การ
สรา้งโปรตนีภายในเซลล์โดยเฉพาะเซลล์มะเรง็ โปรตนีในเมลด็ฟกัขา้วมคีุณสมบตัทิีเ่รยีกว่ายบัยัง้การ
ทาํงานของไรโบโซม (Ribosome-inactivating proteins) ทําใหไ้มเ่กดิการสงัเคราะหข์องโปรตนีภายใน
เซลล์ ซึ่งมคีวามเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเรง็และเซลล์ที่ตดิเชื้อไวรสั ผูว้จิยัไดท้ําการจดสทิธบิตัรของ
โปรตนีในเมลด็ฟกัขา้วไวแ้ลว้ และไดต้พีมิพผ์ลงานในวารสารในระดบันานาชาต ิ

ผลของฟกัขา้วรวมถงึเน้ือเยื่อหุม้เมลด็ทีม่สีแีดงสดมคีุณค่าทางโภชนาสงูผลฟกัขา้วประกอบดว้ย                     
สารเบตาแคโรทีนสูงมาก มากกว่าแครอทถึง 10 เท่า นอกจากน้ีผลของฟักข้าวยงัอุดมไปด้วย
สารไลโคปีน และกรดไขมนัไม่อิม่ตวัสงู มกีารสกดัเอาสารสาํคญัเหล่าน้ีเพื่อใชเ้ป็นส่วนประกอบสําคญั
ในการทําเครื่องสําอางสําหรบัใช้บนใบหน้า เพื่อชะลอความเหี่ยวย่นบนใบหน้า เน่ืองจากสารสําคญั
เหล่าน้ีมฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระสงู 

มกีารใชป้ระโยชน์ด้านคุณค่าทางโภชนาการของผลฟกัขา้วในหลายประเทศในเอเชยี ที่ชดัเจน
ทีสุ่ดไดแ้ก่ในประเทศเวยีดนาม ซึ่งคนเวยีดนามไดใ้ชฟ้กัขา้วเป็นองคป์ระกอบในอาหารพืน้บ้านหลาย
ชนิด เน่ืองจากสแีดงที่สดใสของฟกัขา้วและคุณค่าทางอาหาร นอกจากน้ีนักวจิยัชาวเวยีดนามไดผ้สม
เน้ือฟกัขา้วลงในขา้วเพื่อใหเ้ดก็นักเรยีนชนบทที่ขาดวติามนิเอได้ทาน ผลการวจิยัพบว่าเดก็นักเรยีน
เหล่าน้ีหายจากอาการขาดวติามนิเออยา่งน่าพงึพอใจ  
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