เสวนา ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559
โดย 1. คุณพินรัฏ เตชะปัญญาวงศ์
2. คุณอรญา แย้มประดิษฐ

งาดา
งาดา ชื่อสามัญ Black Sesame Seeds
งาดา ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Sesamum indicum L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Sesamum orientale L.)
จัดอยูใ่ นวงศ์งา (PEDALIACEAE)
งาดา จัดเป็ นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายการรับประทานเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจา
จะช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพให้แข็งแรง เมื่ออายุมากขึ้นร่ างกายของคุณจะแข็งแรงกว่าผูท้ ี่ไม่ได้รับประทาน
อย่างแน่นอน และเป็ นยาที่รักษาได้ทุกโรค ในหะดิษหนึ่งท่านศาสนฑูตได้กล่าวว่า إن في الحبة السوداء
 شفاء من كل داء إال السأمความว่า แท้จริ งในงาดานั้นสามารถรักษาได้ทุกโรค ยกเว้นความตาย
งาดาอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุ อย่างวิตามินบี1 บี2 บี3 บี5 บี6 บี9 แคลเซียม แมกนีเซี ยม โพแทสเซียม
โซเดียม ฟอสฟอรัส สังกะสี เหล็ก เป็ นต้น โดยสามารถช่วยบารุ งร่ างกายเกื อบทุกสัดส่ วน ไม่วา่ จะเป็ นผม
ผิวพรรณ กระดูก เล็บ ระบบขับถ่าย การบารุ งหัวใจ จึงเหมาะกับทุกวัย แม้กระทัง่ เด็กที่มีอาการป่ วยอยูแ่ ล้ว หรื อ
ผูห้ ญิงที่กาลังก้าวเข้าสู่ วยั ทอง งาดาจะจาเป็ นอย่างมาก เพราะจะช่วยป้ องกันโรคภาวะกระดูกพรุ นอย่างได้ผล
ประโยชน์ ของงาดา
1. ช่วยชะลอความแก่ คงความอ่อนเยาว์
2. ช่วยบารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ สดใส ชุ่มชื้น ช่วยชะลอการเกิดริ้ วรอยแห่งวัย
3. ช่วยซ่อมแซมและเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ผิวหนังของคุณ
4. ช่วยบารุ งรากผมให้แข็งแรง และช่วยให้ผมดกเงางาม
5. ช่วยป้ องกันผมหงอก
6. ช่วยเพิ่มพลังงานและความแข็งแรงของร่ างกาย
7. ช่วยในการเผาผลาญและสลายไขมัน ลดความอ้วน
8. ช่วยลดการดูดซึ มและการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ช่วยป้ องกันหลอดเลือดแข็งตัว
ช่วยป้ องกันการเกิดโรคหัวใจ ทาให้ระบบหัวใจแข็งแรงยิง่ ขึ้น
มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ ง
ช่วยลดความเครี ยด
ช่วยบารุ งระบบประสาทและสมอง ป้ องกันการเสื่ อมของเซลล์ในระบบประสาท
งาดามีธาตุเหล็กซึ่ งช่วยบารุ งโลหิต
ช่วยลดความดันโลหิ ต ขยายหลอดเลือด ป้ องกันเกล็ดเลือดที่จะเกาะตัวกันเป็ นลิ่ม
ช่วยกระตุน้ ให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาว ซึ่ งมีส่วนช่วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ร่ างกาย
การรับประทานงาดาพร้อมกันถัว่ จะทาให้ร่างกายได้รับโปรตีนอย่างครบถ้วน ซึ่งบางตัวเป็ นกรดอะมิโน
จาเป็ นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้
ช่วยให้นอนหลับสบาย ร่ างกายกระปรี้ กระเปร่ า
ช่วยป้ องกันการเกิดโรคหวัด
ช่วยป้ องกันการเกิดโรคเหน็บชา และตะคริ ว
ช่วยบารุ งกระดูกและป้ องกันการเกิดโรคกระดูกพรุ น
ช่วยป้ องกันโรคท้องผูก
ช่วยบรรเทาอาการของโรคริ ดสี ดวงทวาร
ช่วยต้านการอักเสบจากโรคข้อเสื่ อม ยับยั้งการเสื่ อมสลาย
น้ ามันงาสามารถนามาใช้เป็ นยานวดร่ วมกับสมุนไพรอื่น ๆ เพื่อช่วยรักษาเส้นเอ็นอักเสบ
น้ ามันงาช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ อาการปวดเข่า เคล็ดขัดยอก
ผูร้ ับประทานมังสวิรัตินิยมใส่ งาลงในอาหารถัว่ เหลืองที่ปรุ ง เพื่อให้อาหารมีโปรตีนสมบูรณ์มากขึ้น
ประโยชน์ งาดาในการนามาแปรรู ปเป็ นงาดาแคปซูล

หมายเหตุ ผูร้ ับประทานบางรายอาจมีอาการแพ้ได้ เช่น ลมพิษ ริ มฝี เปลือกตาปากบวมแดง คันจมูก
หายใจลาบาก ความดันโลหิ ตลดลงจนช็อกหมดสติ โดยอาการเหล่านี้ อาจ เกิดขั้นทันทีหลังจากรับประทาน
จนึง 90 นาที

นอกเหนือจากประโยชน์ ของงาดาทีก่ ล่าวทั้งหมดข้ างต้ นแล้ วนั้น ล่าสุ ดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2559 นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ๋ ง... ทาการวิจัยแล้วพบสารเซซามิน "งาดา" รักษามะเร็งครั้งแรก
ของโลก

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ผูส้ ื่ อข่าวทราบว่า ที่ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วจิ ยั
และค้นพบว่า "งาดา" ว่ ามีสารเซซามิน ที่ช่วยยับยั้งเซลล์ มะเร็ ง และช่ วยฟื้ นฟูสภาพเซลล์ ที่เสื่ อมได้ เป็ น
ครั้ งแรกของโลก เมื่อทราบดังนั้น ผูส้ ื่ อข่าวจึงได้เดิ นทางไปสอบถามข้อมูลจากภาควิชาชี วเคมี
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ประจาภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เปิ ดเผยว่าการศึกษาวิจยั เรื่ องการรักษา และฟื้ นฟูสภาพร่ างกายของคนไม่วา่ จะเป็ นคนปกติ ผูป้ ่ วย
หรื อคนที่พกั ฟื้ นจากการเจ็บป่ วย ก็มีมาอย่างต่อเนื่ องประกอบกับเรื่ องของอาหารเสริ มในปั จจุบนั ก็พบว่า
มีหลากหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่จะมีการนาเข้ามาจากต่างประเทศ และบางยีห่ ้อก็มีการแอบอ้างสรรพคุณต่างๆ
มากมาย จนอาจจะเป็ นผลเสี ยต่อผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้นทางคณะผูว้ ิจยั จึงได้เล็งเห็นถึงปั ญหาดังกล่าว ในเรื่ อง
การดูแลสุ ขภาพของประชาชน ประกอบกับงานวิจยั ที่ได้เริ่ มศึกษานี้ ก็อยากจะทาให้นอกเหนื อแค่งานวิจยั
ที่อยูบ่ นหิ้ง แต่ตอ้ งการวิจยั และนามาช่วยเหลือประชาชนได้จริ ง จึงได้คน้ คว้าหาพืชต่างๆ ในประเทศกระทัง่
ได้คน้ พบว่า "งาดา" นั้นมีสรรพคุณมากมาย ตั้งแต่อดีตกว่า 4,000 ปี ก็มีการทานงาดา กันมาตลอด ไม่เคยมีใคร
ทานงาดาแล้วเป็ นโรคจึงได้นามาวิจยั ถึงคุณประโยชน์อย่างแท้จริ งว่ามีสรรพคุณอะไรบ้าง
รศ.ดร.ปรัชญา กล่าวต่อไปอีกว่า จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งได้รับทุนสนับสนุ นมาทุนวิจยั จาก
เซเรบอส อวอร์ ด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการวิจยั นวัตกรรมทางเคมี สานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ ก็ได้เริ่ ม
ศึกษาวิจยั มาตั้งแต่ปี 2553 กระทัง่ มาประสบความสาเร็ จในปี นี้ โดยได้คน้ พบว่าในเมล็ดงาดา มีสารเซซามิน
อยูภ่ ายในซึ่ งสารตัวนี้สามารถที่จะช่วยในการยับยั้งการพัฒนาเซลล์ตน้ กาเนิดของเซลล์สลายกระดูก ที่ให้เกิด
โรคข้อเสื่ อม โรคกระดูกพรุ น ได้โดยจะเข้าไปทาให้แคลเซียมประสานกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยงั ช่วย

ในเรื่ องของโรคสมอง ไม่วา่ จะเป็ นเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดแตก ที่ทาให้เป็ นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
โดยสารเซซามินจะเข้าไปช่วยปกป้ องเซลล์ประสาทที่ยงั ดีอยู่ และช่วยฟื้ นฟูเซลล์ประสาทที่เสื่ อมสภาพสุ ดท้าย
ก็เป็ นโรคมะเร็ ง ที่ถือเป็ นโรคที่เกิดมากเป็ นอันดับ 1 ในขณะนี้ซ่ ึ งเซลล์มะเร็ งนั้นจะแพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว
เพราะมีเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้กบั เซลล์มะเร็ งนั้นๆ จากนั้นก็จะแพร่ กระจาย
ไปเรื่ อยซึ่งสารเซซามิน ก็จะเข้าไปปกป้ องเซลล์พร้อมกับตัดวงจรหรื อลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็ นน้ าเลี้ยงให้กบั
เซลล์มะเร็ งพร้อมกับค่อยๆ ฟื้ นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมา
โดยผลการวิจยั ในห้องทดลองที่ได้ร่วมกับนักศึกษาปริ ญญาโท ได้ทดสอบกับไข่ไก่ที่ปกติจากนั้น
ได้ทาการฉีดเซลล์หรื อสารพิษเข้าไป ก็พบว่าไข่ไก่จะเกิดอาการเป็ นพิษหรื อคล้ายกับการเป็ นมะเร็ ง จากนั้น
ก็ทาการฉี ดสารเซซามิน เข้าไปก็พบว่าการฟื้ นฟูของเซลล์เริ่ มกลับคืนมาและได้ทดสอบด้วยการฉี ดสารเซซามิน
เข้าไปในไข่ไก่ปกติ แล้วเมื่อเวลาผ่านไป 6ชัว่ โมงถึงฉี ดสารพิษ หรื อเซลล์มะเร็ งเข้าไป ก็พบว่ามีการปกป้ อง
เซลล์ได้มากกว่าไข่ไก่ที่ไม่ถูกฉี ดสารเซซามินอย่างเห็นได้ชดั
ต่อมาก็ได้นาเมล็ดงาดาไปทาการผลิตเป็ นแบบแคปซูล คล้ายกับรู ปแบบอาหารเสริ มต่อมาก็ได้ให้ผสู้ นใจ
นาไปทดลองกินดู โดยเป็ นผูป้ ่ วยทั้งโรคสมอง และโรคมะเร็ งซึ่ งผูป้ ่ วยโรคสมองบางรายนั้น การรักษาได้ไป
ถึงที่สุดจากทางแพทย์แล้วและทางแพทย์ได้ให้กบั ไปพักฟื้ นที่บา้ น ซึ่ งก็ได้นาสารสกัดจากเมล็ดงาดากลับไป
ทานควบคู่กบั ยา ก็พบว่าหลังจากผ่านไป 6 เดือน เริ่ มกลับมาคุยได้จากการที่กลายเป็ นคนอัมพฤกษ์ อัมพาต
หรื อเจ้าชายนิ ทรานอนลืมตาแต่ขยับตัวและพูดไม่ได้ ก็กลับมาพูดได้ โดยผูป้ ่ วยที่เคยนาไปทานมีอายุต่ากว่า
10 กว่าปี ประสบอุบตั ิเหตุนอนโรงพยาบาล ลืมตาได้อย่างเดียวขณะนี้ เด็กคนดังกล่าวสามารถที่จะไปโรงเรี ยน
และความจากลับมาเป็ นปกติอีกรายเป็ นมะเร็ งที่ต่อมน้ าเหลืองขนาดใหญ่ ต้องผ่าตัดแต่หลังจากที่ได้นาสารสกัด
ไปทานร่ วมกับยา ก็พบว่าเซลล์มะเร็ งต่อมน้ าเหลืองที่เป็ นก้อนขนาดใหญ่ที่คอก็ค่อยๆ ยุบหายไป โดยไม่ตอ้ ง
ผ่าตัด รายที่สามเป็ นหญิงที่เป็ นมะเร็ งและทาการรักษาด้วยการคีโมมาแล้ว ทาให้ผมร่ วงหมดก็ได้ทดลองทาน
ควบคู่กบั ยาที่ทานปกติ ขณะนี้ ก็กลับมาเป็ นปกติ และผมขึ้นปกติหมดแล้วและยังมีอีกหลายรายที่ได้ทาการ
ทดสอบและก็ดีข้ ึนจึงถื อว่างานวิจยั ชิ้ นนี้ ประสบความสาเร็ จสามารถนามาใช้เป็ นอาหารเสริ มได้โดยไม่มี
ผลข้างเคียง และยังดีต่อสุ ขภาพและถือเป็ นการค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยที่พบว่ามีสารยับยั้งมะเร็ งได้ซ่ ึ งขณะนี้
ก็ได้ทาการจดสิ ทธิ บตั รไปแล้วทั้งหมด 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซี ยและอเมริ กา และมีการตีพิมพ์วารสาร
ในอเมริ กาถึงเรื่ องนี้ดว้ ย ซึ่ งสารสกัดจากงาดาไม่ใช่ตวั ยาที่ทานเข้าไปแล้วจะรักษาได้หายทันทีเหมือนกับยา
รักษาโรคแต่ก็เป็ นอาหารเสริ มที่เข้าไปฟื้ นฟูสภาพร่ างกายให้กลับมาเหมือนกับปกติได้อีกทั้งงาดา ก็ยงั ถือเป็ น
วัตถุดิบที่หาได้ง่าย เป็ นผลผลิตของไทยและเชื่อว่าจะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั งาดาของไทยได้ในอนาคตอีกด้วย

การรับประทานงาดาเพื่อให้มีประโยชน์ต่อร่ างกายมากที่สุด ก็คือการรับประทานงาดาเป็ นอาหาร
แทนที่จะรับประทานงาดาที่เป็ นสารสกัด โดยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการรับประทานด้วยวิธีการเคี้ยวจะได้ประโยชน์
มากที่สุด
สาหรับการเลือกซื้ อเมล็ดงาดาควรเลือกซื้ องาดาที่สะอาดไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน ไม่ควรซื้ อที่ที่แบ่งขาย
ตามร้านขายของชา เพราะอาจจะเสี่ ยงกับมูลแมลงสาบและแมลงอื่นๆ และไม่ควรซื้ อแบบที่บดสาเร็ จมาแล้ว
เนื่ องจากอาจมีเชื้ อราติดมาด้วย เมื่อซื้ อมาใช้แล้วควรเก็บใส่ ขวดปิ ดฝาให้มิดชิ ด เพราะถ้าหากทิ้งไว้นาน
โดยไม่ปิด ฝาให้มิดชิ ดจะทาให้มีกลิ่นเหม็นหื นได้
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