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เมือ่พดูถงึมหาหงิคุ ์หลายคนคงเคยไดย้นิหรอืเคยใชใ้นเดก็ แกอ้าการทอ้งอดื/ปวดทอ้งกนัมา
บา้งแลว้  แต่มแีม่ๆ  หลายคนถามเขา้มาวา่ ไดร้บัคาํแนะนําจากผูใ้หญ่ในบา้นวา่ ถา้ทาแลว้ไมห่ายกใ็ห้
หยดใสน้ํ่าใหก้นิไปเลย  ควรจะทาํอยา่งไรดเีพราะรูส้กึไมแ่น่ใจวา่มหาหงิคุน์ัน้กนิไดจ้รงิหรอืไม ่ ไมก่ลา้
เอามาใหล้กูกนิ และอยากรูจ้กัมหาหงิคุใ์หม้ากกวา่น้ี  

วนัน้ีเราเลยจะนําความรูแ้ละขอ้มลูงานวจิยัเกีย่วกบัมหาหงิคุ ์(เทา่ทีจ่ะหาได)้ มาใหทุ้กคนรูจ้กั 
เพือ่จะไดนํ้าความรูน้ี้สง่ต่อใหผู้อ้ื่นไดถู้กตอ้งและใชม้หาหงิคุไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยัมากทีส่ดุ 

เรามาทาํความรู้จกักบัมหาหิงคุก์นัก่อน 
มหาหงิคุ ์เป็นยางทีไ่ดจ้ากตน้ไม ้ทีม่ชีื่อวทิยาศาสตรว์า่ Ferula assafoetida L. อยูใ่นวงศ ์

Umbelliferae (หรอืเดมิคอื Apiaceae)  เป็นพชืในวงศเ์ดยีวกบัผกัช ีผกัชลีาว  พชืชนิดน้ีถูกคน้พบมา
นานมากแลว้ มตีน้กาํเนิดในประเทศแถบเอเชยีกลาง ตัง้แต่แถบประเทศอหิรา่นทางตะวนัออกไปจนถงึ
อฟักานิสถาน  ปจัจุบนัมหาหงิคุจ์ะมปีลกูอยูใ่นประเทศอหิรา่นและอฟักานิสถานเทา่นัน้ และถกูสง่ออก
ไปขายทัว่โลก บางทา่นอาจเขา้ใจผดิวา่มหาหงิคุน์ัน้ปลกูในประเทศอนิเดยี และสง่ออกจากอนิเดยี แต่
นัน่คอืความเขา้ใจทีผ่ดิ เพราะพชืชนิดน้ีแมว้า่จะถูกนํามาเป็นยาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในประเทศอนิเดยี แต่
ไมใ่ชพ่ชืจากประเทศอนิเดยีคะ่ 

สว่นทีนิ่ยมนํามาใชเ้ป็นยาหรอือาหารคอืสว่นของลาํตน้ใตด้นิหรอืบางคนอาจเรยีกวา่ หวัหรอื
ราก (ใตด้นิ)  ซึง่ในสว่นน้ีจะมน้ํีายางทีเ่ราเรยีกวา่โอลโิอ กมั เรซิน่ (oleo gum resin) หมายถงึ มน้ํีามนั
หอมระเหย ยางชนัและสว่นของกมัรวมๆกนั (กมัมโีครงสรา้งเป็นน้ําตาลเกาะกนัยาวๆคลา้ยแป้ง แต่
รา่งกายคนยอ่ยไมไ่ด)้ น้ํายางน้ีมลีกัษณะ เป็นกอ้นแขง็ๆสน้ํีาตาลอมเหลอืงและมกีลิน่ฉุน  การเกบ็ยาง
เอามาใช ้ทาํไดเ้มือ่ตน้มหาหงิคุอ์ายปุระมาณ 4-5 ปี และ สว่นลาํตน้ใตด้นิ มขีนาดเสน้รอบวงประมาณ 
12.5 - 15 ซม ตน้น้ีกจ็ะถูกตดัทีโ่คนและนํามาวางทิง้ไว ้ใหน้ํ้ายางทีม่ลีกัษณะคลา้ยน้ํานมไหลออกมา  
บางครัง้จะถูกหัน่เป็นชิน้ๆ เพือ่ใหน้ํ้ายางไหลออกมาจนหมด เมือ่ยางแหง้ลงจะมสีน้ํีาตาลอมเหลอืง และ
จะถูกเกบ็รวบรวมใหเ้ป็นกอ้น  คนสว่นใหญ่จะเคยเหน็มหาหงิคุใ์นลกัษณะทีเ่ป็นกอ้นแขง็ หรอืเป็นยา
แลว้ จงึเขา้ใจผดิวา่มหาหงิคุเ์ป็นแรธ่าตุชนิดหน่ึง ซึง่จรงิๆ มนัไดจ้ากพชืนะคะ ไมใ่ชแ่รธ่าตุอยา่งทีห่ลาย
คนเขา้ใจ  

ในสมยัโรมนั มหาหงิคุถ์ูกนําไปใชส้าํหรบัปรงุแต่งรสชาตอิาหารควบคูไ่ปกบัเมลด็สน (Pine 
nuts)  หรอืไมเ่ชน่นัน้กจ็ะถกูนําไปแชใ่นน้ํามนัรอ้นๆ พอละลายดแีลว้กจ็ะหยดลงไปในอาหารเพือ่เพิม่
รสชาตอิาหารนิยมใชก้บัอาหารจาํพวกเหด็จานโปรด ผกัต่างๆ หรอื พวกเน้ือทอด เน้ือยา่งบารบ์คีวิ  ใน
หลายๆประเทศยงัใชม้หาหงิคุเ์ป็นเครือ่งเทศ เครือ่งแกง ในการทาํลกูชิน้ (meat ball) และผกัดอง 
(pickles)  ตน้มหาหงิคุน้ี์ยงัสามารถนํามารบัประทานเป็นผกัไดอ้กีดว้ย   



มหาหงิคุถ์ูกนํามาใชเ้ป็นยาชว่ยยอ่ย (digestive aid) มานานมากแลว้ ในบางประเทศหมอพืน้บา้นยงั
นิยมนํามหาหงิคุม์าทาํเป็นยาแกพ้ษิ ถอนพษิ (antidote) ของฝ่ิน (opium) ไดด้ว้ย  โดยจะใชม้หาหงิคุใ์น
ประมาณทีเ่ทา่กบัปรมิาณฝ่ินทีเ่สพเขา้ไป กนิเขา้ไปเพือ่ลา้งพษิกนั 

งานวิจยัเก่ียวกบัฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาของมหาหิงคุแ์ละการทดลองทางคลินิก 
มหาหงิคุม์ผีลต่อทางเดนิอาหาร โดยชว่ยลดอาการปวดเกรง็ในชอ่งทอ้ง (antispasmodic), ขบั

ลม (carminative),  ชว่ยยอ่ย (digestive), ระบาย (laxative) และมฤีทธิถ่์ายพยาธบิางชนิด 
(anthelmintic) 

สว่นประโยชน์อื่นๆ ของมหาหงิคุ ์กไ็ดแ้ก่  ขบัเสมหะ (expectorant), ชว่ยกล่อมประสาท ทาํให้
นอนหลบัด ี(sedative), แกป้วดอยา่งออ่น (analgesic), และฆา่เชือ้เฉพาะที ่(antiseptic) 

ยงัมงีานวจิยัอื่นๆ เกีย่วกบัฤทธิข์องมหาหงิคุอ์กีมากมาย ทีต่พีมิพอ์อกมาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะที่
เกีย่วขอ้งกบัการนํามหาหงิคุม์าชว่ยในการรกัษาโรคมะเรง็  การใชม้หาหงิคุใ์นการรกัษาภาวะต่างๆ ของ
สตร ีและการใชคุ้มกาํเนิดในสตร ีหรอืใชใ้นการรกัษาโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเลอืดและหลอดเลอืด และ
คนบางกลุ่มยงัมกีารใชม้หาหงิคุใ์นการเสรมิภมูคิุม้กนัใหแ้ก่รา่งกายอกีดว้ย 

อยา่งไรกด็ ีไมพ่บการใชม้หาหงิคุ ์ในแงม่มุอื่น นอกจากการใชข้บัลม โดยในยาแผนปจัจุบนั มี
เฉพาะการใชม้หาหงิคุท์งิเจอร ์ทาทอ้งเดก็ บรรเทาอาหารทอ้งขึน้ ทอ้งเฟ้อเทา่นัน้ ฤทธิอ์ื่นๆไมพ่บมกีาร
ใชจ้รงิ อาจเน่ืองจากรายงานวจิยัทีม่ยีงัไมส่ามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 

มหาหิงคุใ์ช้กินได้หรือไม่ 
คาํถามสาํหรบัแมท่ีล่กูยงัเลก็มกัถามวา่ ทีผู่ใ้หญ่บอกใหเ้อาทงิเจอรม์หาหงิคุห์ยดใสน้ํ่า หรอื บาง

คนใหห้ยดใสผ้า้ผกูไวท้ีข่อ้มอื ซึง่บางครัง้ เดก็กอ็าจกนิเขา้ไปดว้ย ใชไ้ดจ้รงิหรอื อนัตรายมัย๊ 

ถงึแมว้า่ ไมพ่บการใชก้นิในยาแผนปจัจุบนั  แต่ทีจ่รงิในยาตํารบัของไทย (สาํหรบัเดก็เลก็) ทีบ่รรจุในยา
สามญัประจาํบา้น และบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิเชน่ ยาประสะกะเพรา กม็มีหาหงิคุป์ระมาณ 8 เปอรเ์ซน็ต ์
ซึง่ตามขนาดรบัประทาน ครัง้ละ 100-200 มลิลกิรมั จะไดร้บัมหาหงิคุ ์ประมาณ  8.7-17 มลิลกิรมั ซึง่
นบัวา่มากกวา่การหยดทงิเจอรม์หาหงิคุใ์นน้ํา 1-2 หยด  แต่อยา่งไรกด็ ีกไ็มแ่นะนําใหใ้ชท้งิเจอร์
มหาหงิคุโ์ดยวธิหียดในน้ํา เน่ืองจากในทงิเจอรม์หาหงิคุน์ัน้มแีอลกอฮอลม์าก อาจทาํใหเ้ดก็ไดร้บั
แอลกอฮอลโ์ดยไมจ่าํเป็น  สาํหรบัการผกูขอ้มอืหรอืทาทอ้ง กค็วรทาํในสถานทีอ่ากาศโปรง่ ถ่ายเท
สะดวก  เพือ่ใหแ้อลกอฮอลร์ะเหยออกไป เจอืจางในบรรยากาศ โดยเดก็ไมไ่ดส้ดูดม   

คาํแนะนําในการใช้มหาหิงคุใ์นเดก็ 
 มหาหงิคุท์ีม่สีว่นประกอบของแอลกอฮอล ์ (โดยเฉพาะทงิเจอรม์หาหงิคุ)์ ไมค่วรใหเ้ดก็

รบัประทาน เพราะแอลกอฮอลป์รมิาณมากจะมผีลเสยีต่อเดก็ แต่ถา้หยดเพยีงเลก็น้อยผสมกบั
น้ําแลว้รบัประทานชัว่ครัง้ชัว่คราวกส็ามารถทาํได ้

 ถา้เป็นยาทาควรทาเฉพาะที ่ ในสถานทีอ่ากาศโปรง่ ถ่ายเทสะดวก  หรอืทีห่ลายๆ คนไดล้องทาํ
แลว้กค็อื หลงัจากทายาทีท่อ้งแลว้ ใชผ้า้ออ้มหอ่บรเิวณทอ้งเดก็ กอ็าจชว่ยใหท้อ้งอุน่ ชว่ยเสรมิ
การออกฤทธิข์องยาไดด้ขีึน้  
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