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บวัหลวง (Sacred lotus) มชีื่อวทิยาศาสตรว์่า Nelumbo nucifera Gaertn. เป็นพชืน้ํามเีหงา้อยู่

ใต้ดนิ ใบเดีย่วค่อนขา้งกลม แผ่นใบชูเหนือน้ํา ก้านใบแขง็ ออกดอกเดี่ยวชูขึน้เหนือน้ํา ดอกสชีมพูถงึ
ชมพเูขม้และสขีาว เกสรเพศผูส้เีหลอืงจํานวนมากตดิอยู่รอบฝกับวัรปูกรวย ผลรปูกลมรจีํานวนมากอยู่
ในฝกั (1) มชีื่อเรยีกแตกต่างกนัตามลกัษณะของดอก ดงัน้ี 
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หลายๆ ส่วนของบวัหลวงมกีารนํามาบรโิภค เช่น เมลด็บวัรสชาตหิวานมนั นํามากวนหรอืโรย
บนหน้าขนมหมอ้แกง รากบวัเชื่อมหรอืต้มน้ําตาล ทําน้ํารากบวัแก้รอ้นใน ยํากลบีบวัหรอืยําเกสรบวั
หลวง เป็นต้น นอกจากน้ีบวัหลวงยงันํามาใชเ้ป็นสมุนไพรซึ่งสามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้กอืบทุกส่วน ทัง้
เกสร กลบีดอก เมลด็ ดบีวั ใบ ราก และเหงา้ คนไทยสมยัโบราณใชเ้กสรบวัหลวงเขา้เครื่องยาไทยใน
พกิดัเกสรทัง้หา้ เกสรทัง้เจด็ และเกสรทัง้เกา้ และนิยมใชก้นัจนมาถงึปจัจุบนั  

สรรพคณุแผนโบราณ ดอกบวัและเกสรบวัหลวงใชบ้ํารุงหวัใจ แกไ้ขต้วัรอ้น แกอ้่อนเพลยี ขบั
โลหติ ขบัเสมหะ แกจุ้กเสยีด และแกท้อ้งเสยี เป็นตน้   

การศึกษาฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา พบว่าเกสรบวัหลวงมฤีทธิต์า้นอนุมูลอสิระ (3) และมรีายงาน
การทดสอบฤทธิใ์นการยบัยัง้เอนไซมอ์ะซติลิโคลนิเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase; AChE) ซึง่อาจ
สง่ผลในการป้องกนัการเกดิโรคอลัไซเมอรไ์ด ้(4) สว่นกลบีดอกบวัหลวงมฤีทธิล์ดระดบัไขมนัและน้ําตาล
ในเลอืดทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามอายุทีม่ากขึน้ และสามารถลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
(5) นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาฤทธิท์างเภสชัวทิยาของส่วนอื่นๆ ของบวัหลวง เช่น เหงา้มฤีทธิล์ดไข ้แก้
รอ้นใน แกอ้กัเสบ (6) และใบมฤีทธิใ์นการลดความอว้น (7) เป็นตน้ แต่ส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัในหลอด
ทดลองและสตัวท์ดลองเทา่นัน้ สาํหรบัเกสรบวัหลวงซึง่มกีารนํามาใชป้ระโยชน์ในดา้นเครื่องยามากทีสุ่ด 
มกีารทดสอบความเป็นพษิ พบว่าไม่ก่อให้เกดิความผดิปกติใดๆ (8) ซึ่งขนาดที่ใช้เขา้เครื่องยาตาม
ตํารบัยาไทยต่างๆ ไม่ก่อใหเ้กดิความเป็นพษิ แต่อย่างไรกต็าม ควรระมดัระวงัในการใชป้รมิาณในสูง
หรอืการใชต้ดิต่อกนัเป็นเวลานาน และหลกีเลีย่งการใชห้ากมอีาการแพ ้ 
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