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เกร ิน่น า  

 

สมนุไพรสดุฮติทีก่ลา่วขานกนัมากทีส่ดุใน social media ขณะนี้คอื “ทเุรยีนเทศ” หรอือาจจะเรยีกวา่ ทเุรยีน

น า้ เป็นสมนุไพรทีว่า่กนัวา่เป็นสดุยอดในการรักษาโรคมะเร็งสารพัดชนดิ มคีนไขท้ีก่ลา่ววา่ไดรั้บการวนิจิฉัย

จากแพทยแ์ลว้วา่เป็นมะเร็ง และเมือ่ไดรั้บประทานน ้าตม้ใบทเุรยีนเทศแลว้ ท าใหห้ายจากโรคมะเร็ง ซึง่ขา่วนี้

ไดม้กีารสง่ตอ่ในสงัคมออนไลนอ์ยา่งแพรห่ลายมาไดร้ะยะหนึง่แลว้.... แต ่.. ขอ้มลูดังกลา่วมคีวามถกูตอ้ง

เชือ่ถอืไดห้รอืไม ่และขอ้มลูนัน้มกีารพสิจูนอ์ยา่งเป็นวทิยาศาสตรม์าแลว้หรอืไม ่??  

 

กอ่นทีจ่ะกลา่วถงึ “ทเุรยีนเทศ” ผูเ้ขยีนขอแลกเปลีย่น เรยีนรู ้เรือ่งของขอ้มลูสมนุไพรทีม่กีารสง่ตอ่ ๆ กนัใน 

social media เพือ่เป็นแนวทางในการวเิคราะหข์อ้มลูขา่วสารทีไ่ดรั้บเกีย่วกบัสมนุไพรวา่มคีวามน่าเชือ่ถอืได ้

มากนอ้ยเพยีงใด โดยประเด็นทีค่วรจะพจิารณา คอื สมนุไพรเหลา่นัน้ มขีอ้มลูเหลา่นี้อยูห่รอืไม ่ 

1. ขอ้มลูการใชต้ามภมูปิญัญา ซึง่ควรพจิารณาวา่ สว่นของพชืทีใ่ชค้อืสว่นใด วธิกีารเตรยีมตามภมูิ

ปัญญาเป็นอยา่งไร เชน่ เป็นยาตม้ ยาชง ยาดอง หรอืยาผง ขนาดรับประทานเป็นเทา่ไร ใชรั้กษาโรคอะไร ซึง่

ขอ้มลูการใชต้ามภมูปัิญญาจะเป็นขอ้มลูทีบ่ง่บอกถงึความปลอดภัยทีม่กีารใชม้าหลายชัว่อายคุน  
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2. ขอ้มลูการศกึษาทางวทิยาศาสตร ์ซึง่ควรพจิารณาวา่ เป็นการศกึษาในระดับใด เชน่ การศกึษา

ระดับหลอดทดลอง การศกึษาในสตัวท์ดลอง หรอื การศกึษาในคน (clinical trial) หรอืเป็นกรณีศกึษา (case 

study) มกีารศกึษาความเป็นพษิหรอืไม ่ถา้เป็นการศกึษาระดับหลอดทดลองจะเป็นการทดสอบสารตอ่เซลล์

โดยตรง โดยสารนัน้ไมไ่ดผ้า่นกระบวนการเผาผลาญในรา่งกาย สว่นการศกึษาในสตัวท์ดลอง จะไดข้อ้มลู

เบือ้งตน้ถงึสารทีไ่ดผ้า่นกระบวนการเผาผลาญในรา่งกาย ซึง่สารจะมกีารเปลีย่นแปลงไปเป็นสารอืน่ทีม่ฤีทธิ ์

หรอืไมม่ฤีทธิก็์ได ้และการศกึษาในสตัวท์ดลองยังใหข้อ้มลูความเป็นพษิของสมนุไพรนัน้ๆ ซึง่อาจจะเป็น

การศกึษาในระยะสัน้ หรอืระยะยาว (ในกรณีทีรั่บประทานสมนุไพรตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน) สว่นการศกึษาใน

คน (clinical trial) หรอืเป็นกรณีศกึษา (case study) จะเป็นขอ้มลูทีส่รา้งความมั่นใจกบัผูบ้รโิภค วา่สมนุไพร

นัน้มสีรรพคณุตามทีไ่ดก้ลา่วถงึ หรอืมคีวามปลอดภยัระดับใด  

ขอ้มลูทีไ่ดก้ลา่วมานีจ้ะเป็นขอ้มลูทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจใหักบัสมนุไพรนัน้ ทัง้ดา้นประสทิธผิล และดา้นความ

ปลอดภัย ในกรณีของใบทเุรยีนเทศก็เชน่เดยีวกนั ก็ควรทีจ่ะวเิคราะหข์อ้มลูดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้  

 

ทเุรยีนเทศ ...คอือะไร?  

 

ทเุรยีนเทศ หรอืทเุรยีนน ้า มวีทิยาศาสตรว์า่ Annona muricata L. อยูใ่นวงศ ์Annonaceae (วงศเ์ดยีวกบั

นอ้ยหน่า นอ้ยโหน่ง กระดังงา และการเวก) ทเุรยีนเทศมชีือ่เรยีกตามประเทศและทอ้งถิน่ทีต่า่งๆ กนั เชน่ 

soursop, graviola, prickly custard apple, Nangka blanda, Brazilian pawpaw, guanabana, durian 

benggala, zuurzak, Sirsak, Sauersack1 เป็นพชืพืน้เมอืงของทวปีอเมรกิา ปัจจบุนัปลกูไดท้ั่วโลกใน

ประเทศแถบเขตรอ้นชืน้ ในทวปีเอเซยีพบไดใ้นประเทศมาเลเซยี สงิคโปร ์ส าหรับประเทศไทยพบไดม้าก

ทางตอนใต ้ทเุรยีนเทศเป็นไมย้นืตน้ขนาดเล็ก สงูประมาณ 5–6 เมตร ใบสเีขยีวเขม้ ผลขนาดใหญ่

รับประทานได ้ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 15–20 เซนตเิมตร เปลอืกผลสเีขยีว มหีนาม เนือ้ในสขีาว มขีายใน

ตลาดเป็นผลไม ้เครือ่งดืม่ หรอื sherbets2 ในประเทศบราซลิและแถบรัฐปีนังของประเทศมาเลเซยี มกีารน า

ทเุรยีนเทศมาแปรรปูเป็นน ้าทเุรยีนเทศเขม้ขน้ซึง่ไดรั้บความนยิมอยา่งมาก1  

 

สรรพคณุทางภมูปิญัญาของใบทเุรยีนเทศ  

 

ชาว west Indies ใชช้าชงใบทเุรยีนเทศเป็นชาสงบ ระงับ (sedative) ชาวตรนิแิดดใชใ้บ ลดความดันโลหติ 

ชาวเปรใูชใ้บรักษาอาการปวดเกร็งทอ้ง และสงบ ระงับ ชาวกานาใชช้าชงจากใบ บ ารงุหัวใจและสงบ ระงับ 

ชาวบราซลิใชช้าชงและน ้าตม้จากใบ รักษาอาการปวดขอ้ รมูาตอยด ์และปวดปลายประสาท3,4 แกป้วดศรษีะ 

นอนไมห่ลับ กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ เบาหวาน ความดันโลหติสงู ตา้นการอกัเสบ4 จะเห็นไดว้า่ในอดตีไมม่ี



การใชท้เุรยีนเทศในการรักษาโรคมะเร็ง  

 

ใบทเุรยีนเทศรกัษามะเร็งได ้( จรงิหรอื?)  

 

จากขอ้มลูสรรพคณุทางภมูปัิญญาของใบทเุรยีนเทศ จะเห็นไดว้า่ภมูปัิญญาในหลายประเทศมกีารใชใ้บ

ทเุรยีนเทศในการลดความดันโลหติ ชว่ยสงบ ระงับ นอนไมห่ลับ ปวดขอ้ รมูาตอยด ์และปวดปลายประสาท 

ไมม่กีารกลา่วถงึการใชรั้กษาโรคมะเร็ง มแีตใ่นประเทศทีย่ากจน เชน่ ประเทศทางอฟัรกิา ทีม่ปัีญหาของ

โรคมะเร็งและพบวา่ประชาชนเขา้ถงึยาแผนปัจจบุนัไดน้อ้ย ท าใหอ้ตัราการตายดว้ยโรคมะเร็งสงูจงึใชใ้บ

ทเุรยีนเทศในการรักษาโรคมะเร็ง โดยการน าใบมาตม้กบัน ้าโดยองิขอ้มลูจากงานวจัิยทางวทิยาศาสตรต์ัง้แตปี่ 

1940 ไมใ่ชส่รรพคณุทางภมูปัิญญาทอ้งถิน่  

 

ปัจจบุนัประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศทางยโุรปมผีลติภัณฑใ์บทเุรยีนเทศหลายรปูแบบ ใชเ้ป็นผลติภัณฑ์

รว่มกบัยาแผนปัจจบุนัในการรักษาโรคมะเร็ง ไดแ้ก ่รปูแบบชาชง (infusion) โดยรับประทานครัง้ละ 1 ถว้ย 

วันละ 3 ครัง้ รปูแบบยาทงิเจอร ์รับประทานครัง้ละ 3-4 มลิลลิติร วันละ 3 ครัง้ รปูแบบยาผงบรรจแุคปซลู 

รับประทานขนาด 2 กรัม วนัละ 3 ครัง้2  

 

 



 

 

 

ผูเ้ขยีนจะขอกลา่วถงึการศกึษาฤทธิข์องใบทเุรยีนเทศในการรักษามะเร็งในแงว่ทิยาศาสตร ์ในรปูแบบ  

1. ชาชง หรอื ยาตม้ ใชน้ ้าเป็นตัวสกดั  

2. ยาผง หรอื ยาทงิเจอร ์ใชส้ารละลายอืน่เป็นตัวสกดัเชน่ แอลกอฮอล ์ 

เพือ่ใหอ้า่นงา่ยส าหรบัประชาชนท ัว่ไปทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นแวดวงวจิยั จงึขอยกบทสรปุ

งานวจิยัของแตล่ะรปูแบบมากลา่วไวก้อ่นในกรอบสีเ่หลีย่ม สว่นทา่นทีอ่ยูใ่นแวดวง

วชิาการหรอืงานวจิยัสามารถอา่นรายละเอยีดไดด้า้นลา่ง  

สรปุ ผลการวจิยั รปูแบบชาชงหรอืน า้ตม้ 

การบรโิภคใบทเุรยีนเทศในรปูแบบชาชงหรอืน ้าตม้ ซึง่อาศัยน ้าเป็นตวัท าละลาย พบวา่ขอ้มลูวจัิยทีม่อียูใ่น
ปัจจบุนัยังมนีอ้ยมาก และสว่นใหญพ่บวา่ไมม่ฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเซลลม์ะเร็ง (เป็น
การศกึษาในหลอดทดลอง) ถงึแมว้า่มบีางงานวจัิยทีพ่บวา่น ้าตม้หรอืชาชงใบทเุรยีนเทศมฤีทธิด์ังกลา่ว แต่
ตอ้งใชข้นาดยาทีส่งู ทัง้นี้เพราะวา่สารส าคัญในพชืวงศน์ี้เป็นสารกลุม่ annonaceaous acetogenins ซึง่เป็น
สารทีไ่มล่ะลายในน ้า (อณุหภมูหิอ้ง) แตล่ะลายไดบ้า้งในน ้าตม้ และการบรโิภคน ้าตม้ในปรมิาณทีม่ากจะเป็น
พษิตอ่ไตและมดลกู ฉะนัน้หญงิตัง้ครรภห์า้มรับประทาน8 นอกจากนี้น ้าตม้ใบทเุรยีนเทศยังประกอบดว้ยสาร
ตา่งๆ ทีม่ขีัว้ ซึง่อาจจะมผีลตอ่รา่งกาย เชน่ สารกลุม่ cardiac glycosides จะมผีลตอ่กลา้มเนื้อหัวใจ7 

สรปุ ผลการวจิยั รปูแบบยาผงหรอืยาทงิเจอร ์

การบรโิภคใบทเุรยีนเทศในรปูแบบยาผง หรอื ยาทงิเจอร ์ทีส่กดัดว้ยตวัท าละลายอืน่ทีไ่มใ่ชน่ ้า เชน่ 
แอลกอฮอล ์อาจมผีลในการรักษาโรคมะเร็งไดจ้รงิ เนื่องจากมงีานวจัิยทัง้การศกึษาในหลอดทดลองและใน
สตัวท์ดลอง และพบวา่สารส าคัญคอืสารกลุม่ annonaceous acetogenins และสารกลุม่แอลคาลอย ์แตส่าร
กลุม่ดังกลา่วพบวา่ถา้รับประทานในปรมิาณมากและระยะเวลานานจะกอ่เกดิพษิตอ่เนื้อเยือ่สมอง ท าใหเ้กดิ
อาการพารก์นิสนั (atypical parkinsonism) และเกดิไตวายไดด้ว้ย  

สรปุ ใบทุเรยีนเทศรกัษามะเร็งได ้(จรงิหรอื) 



การบรโิภคใบทเุรยีนเทศในรปูแบบยาตม้หรอืยาชง ก็จะมคีวามปลอดภัยมากกวา่การบรโิภครปูแบบยาทงิเจอร ์
หรอืยาดอง หรอืยาผง แตก่ารจะมผีลในการรักษาโรคมะเร็งหรอืไมค่งตอ้งมกีารศกึษาในรายละเอยีดอกี
มากมาย ในการทีป่ระเทศทีย่ากจนจะน าใบทเุรยีนเทศมาใชเ้ป็นทางเลอืกหนึง่ ในการรักษามะเร็ง คงเป็นการ
แกปั้ญหาทีป่ระชาชนเขา้ถงึยาแผนปัจจบุนัไดไ้มท่ัว่ถงึ เนื่องจากมคีา่ใชจ้า่ยทีส่งู  
 
ในความเห็นสว่นตัวของผูเ้ขยีน คดิวา่ผูป่้วยมะเร็งทีต่รวจพบในระยะแรก ๆ น่าจะมโีอกาสไดรั้บการรักษาที่
ทันทว่งท ีไมว่า่จะเป็นการผา่ตัด หรอืฉายแสง หรอืไดรั้บยาตา้นมะเร็ง ซึง่เป็นวธิรัีกษาทีย่อมรับกนัในวงการ
แพทย ์การบรโิภคสมนุไพรอาจจะเป็นทางเลอืกในการชว่ยลดผลขา้งเคยีงของยาแผนปัจจบุนั หรอืการใช ้

รว่มกนัจะชว่ยใหก้ารรักษาเป็นไปไดด้ขี ึน้ แตผู่บ้รโิภคก็ตอ้งมวีจิารณญานในการวเิคราะหข์อ้มลูของสมนุไพร
อยา่งถอ่งแท ้ดังทีไ่ดเ้กริน่น าขา้งตน้ ทัง้นี้เพือ่ประกนัความปลอดภัยและประสทิธผิลทีจ่ะไดรั้บตอ่ไป  
 
กรณีผูป่้วยทีจ่ะบรโิภคใบทเุรยีนเทศ มขีอ้แนะน าดังนี้  

1. หา้มใชใ้นหญงิตัง้ครรภห์รอืหญงิใหน้มบตุร  
2. ควรระวังในการใช ้ในกรณีผูป่้วยความดันโลหติสงูและรับประทานยาลดความดัน จะตอ้งตดิตาม

ตรวจสอบความดนัโลหติ เพราะใบทเุรยีนเทศมผีลลดความดันโลหติ (การทดลองในสตัวท์ดลอง) ผูป่้วย
เบาหวานทีรั่บประทานยาลดน ้าตาลในเลอืด ทัง้นี้เพราะใบทเุรยีนเทศมฤีทธิล์ดน ้าตาลในเลอืด (การทดลอง
ในสตัวท์ดลอง) นอกจากนี้การรับประทานสารสกดัใบทเุรยีนเทศนาน ๆ จะมผีลท าใหจ้ลุชพีทีด่ ี(normal 
flora) ในระบบทางเดนิอาหารถกูท าลายได ้เนื่องจากใบทเุรยีนเทศมฤีทธิต์า้นจลุชพี และอาจมผีลท าใหเ้กดิ
อาการ atypical parkinsonism เนื่องจากสารกลุม่ annonaceous acetogenins มผีลเป็นพษิตอ่เนื้อเยือ่
สมอง  

ตอ่ไปนี้เป็นรายละเอยีดการวจัิยทางวทิยาศาสตร ์ซึง่ทา่นผูอ้า่นท่ัวไปสามารถขา้มไปได ้ 

 

1. รปูแบบชาชง หรอื ยาตม้ใบทเุรยีนเทศ รกัษามะเร็งไดจ้รงิหรอื?  

 

การวเิคราะหข์อ้มลูทางวทิยาศาสตรข์องทเุรยีนเทศ โดยเฉพาะการวจัิยในสว่นใบ จะเห็นไดว้า่งานวจัิยจากทัว่

โลกจนถงึปัจจบุนัยังไมม่ขีอ้มลูการศกึษาระดับการศกึษาในคน (clinical trial) สว่นใหญจ่ะเป็นงานวจัิยใน

ระดับหลอดทดลอง และสารสกดัสว่นใหญท่ีว่จัิยจะเป็นสารสกดัจากแอลกอฮอล ์มงีานวจัิยทีพ่บวา่สารส าคัญ

ทีส่กดัไดจ้ากใบดว้ยตัวท าละลายทีไ่มม่ขีัว้ (เชน่ hexane, chloroform) หรอืมขีัว้นอ้ยถงึปานกลาง (ethanol, 

methanol, butanol) มฤีทธิย์ับยัง้เซลลม์ะเร็งหลายชนดิในหลอดทดลอง ซึง่สารเหลา่นัน้คอื สารกลุม่ 

annonaceous acetogenins, alkaloids, styryllactones ซึง่สารดังกลา่วเป็นสารทีไ่มม่ขีัว้ หรอืมขีัว้นอ้ย สาร

ดังกลา่วจะไมถ่กูสกดัออกมาดว้ยน ้า  

 

จากงานวจัิยของ Champy และคณะ (2005) ไดท้ าการวเิคราะหส์าร annonacin (ซึง่เป็นสารทีพ่บไดม้าก

ทีส่ดุในสารกลุม่ annonaceous acetogenins ประมาณ 70%) ในเนื้อผล ชาชง น ้าตม้ และสารสกดัเมทา

นอลจากใบ โดยวธิ ีreversed phase high pressure liquid chromatography (RP HPLC) รว่มกบั matrix-

assisted laser desorption-ionization mass spectrometry (MALDI MS) หรอื LC-MS พบวา่ สาร 

annonacin จะถกูสกดัออกมาในรปูแบบชาชง และน ้าตม้ไดน้อ้ยกวา่เนื้อผล ประมาณ 100 เทา่ และการทีส่าร 



annonacin ถกูสกดัออกมาไดด้ว้ยน ้ารอ้น เนื่องจากสารนีม้จีดุหลอมตวัต า่ (ประมาณ 64 oC)5 ซึง่จากงานวจัิย

ของ Fidianingsih และคณะ (2014) ไดส้นับสนุนวา่ชาชงใบทเุรยีนเทศ มฤีทธิเ์ป็นพษิตอ่เซลลม์ะเร็งเตา้นม

ชนดิ T47D ไดบ้า้งแตน่อ้ยกวา่สารมาตรฐาน tamoxifen 274 เทา่ (มคีา่ IC50= 31,384.21 ไมโครกรัม/

มลิลลิติร สว่นสาร tamoxifen มคีา่ IC50 = 114.52 ไมโครกรัม/มลิลลิติร) แสดงวา่อาจจะมสีาร 

annonaceous acetogenin ละลายออกมาในน ้ารอ้นไดบ้า้ง6  

 

งานวจัิยของ Gavamukulya (2014) พบวา่ สารสกดัจากใบทเุรยีนเทศดว้ยน ้า (อณุหภมูหิอ้ง) ไมม่ฤีทธิย์ับยัง้

การเจรญิเตบิโตของเซลลม์ะเร็งตับชนดิ Ehrlich Ascites Carcinoma ในทกุความเขม้ขน้ขนาด 250, 500, 

750, 1000, และ 1250 ไมโครกรัม/มลิลลิติร) แตส่ารสกดัแอลกอฮอลม์ฤีทธิย์ับยัง้ได ้โดยมคีา่ IC50 = 

335.85 ไมโครกรัม/มลิลลิติร สารสกดัน ้ามฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระไดด้กีวา่สารสกดัแอลกอฮอล ์โดยมคีา่ IC50 

= 0.9077 มลิลกิรัม/มลิลลิติร สว่นสารสกดัแอลกอฮอลม์คีา่ = 2.0456 มลิลกิรัม/มลิลลิติร ซึง่กลุม่สารทีพ่บ

ไดใ้นทัง้สองสารสกดัคอื alkaloids (ถา้อยูใ่นรปูเกลอืจะละลายน ้าได ้แตถ่า้อยูใ่นรปูอสิระจะไมล่ะลายในน ้า), 

flavonoids, terpenoids, coumarins และ lactones, anthraquinones, tannins, Cardiac glycosides, 

phenols, phytosterols, และ saponins7 เชน่เดยีวกบังานวจัิยของ Arthur และคณะ (2011) ทีพ่บวา่น ้าตม้

ประกอบดว้ยสารกลุม่ saponins, condensed tannins, flavonoids และสาร glycosides อืน่ๆ8  

 

แตจ่ากงานวจัิยของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์บวา่ สารสกดัน ้าจากใบทเุรยีนเทศมผีลตอ่เซลลม์ะเร็งตับ 

โดยมผีลฆา่เซลลม์ะเร็งตับได ้โดยเฉพาะน ้าตม้จากใบแหง้ สว่นน ้าคัน้จากใบสดมผีลเชน่เดยีวกนัแตม่พีษิตอ่

เซลลต์ับปกตดิว้ย ถา้จะวเิคราะหข์อ้มลูของงานวจัิยนี้ โดยอา้งองิงานวจัิยทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ แสดงวา่

สารส าคัญในน ้าตม้ใบทเุรยีนเทศอาจจะเป็นสารกลุม่ annonaceous acetogenins ทีล่ะลายออกมาไดบ้า้ง

ดว้ยน ้ารอ้น สว่นในกรณีน ้าคัน้ใบทเุรยีนเทศ สารออกฤทธิอ์าจจะเป็นสารกลุม่อืน่ทีม่ขีัว้ เชน่ flavonoid 

glycosides, phenolic compounds, saponins, tannins7-9  

 

ในฐานะผูเ้ขยีนเป็นนักพฤกษเคมทีีไ่ดท้ าวจัิยเกีย่วกบัพชืสมนุไพรทีม่ชีือ่วา่ “ขา้วหลาม Goniothalamus 

marcanii Craib” ซึง่เป็นพชืในวงศเ์ดยีวกบัทเุรยีนเทศ คอืวงศ ์Annonaceae โดยไดว้จัิยและพัฒนาสารจาก

เปลอืกตน้ขา้วหลามเพือ่เป็นยาตา้นมะเร็ง งานวจัิยพบวา่ สารส าคัญทีม่ฤีทธิเ์ป็นพษิตอ่เซลลม์ะเร็งของคน

หลายชนดิ (เซลลม์ะเร็งปอด มะเร็งล าไส ้มะเร็งสมอง และมะเร็งเตา้นม) คอื สารกลุม่ annonaceous 

acetogenins และ 1-azaanthraquinones ซึง่สารเหลา่นี้เป็นสารทีส่กดัแยกไดจ้ากสารสกดัแอลกอฮอลจ์าก

สว่นเปลอืกตน้ แสดงวา่สารส าคัญเหลา่นี้เป็นสารทีม่ขีัว้นอ้ย ถงึขัว้ปานกลาง จงึสามารถถกูสกดัไดด้ว้ยตวัท า

ละลายทีม่ขีัว้นอ้ยหรอืขัว้ปานกลาง และงานวจัิยนี้ไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นวา่สารสกดัดว้ยน ้า (อณุหภมูหิอ้ง) ไมม่ฤีทธิ์

เป็นพษิตอ่เซลลม์ะเร็ง10,11  



 การศกึษาความเป็นพษิของน า้ตม้จากใบทเุรยีนเทศ  

 

การศกึษาความเป็นพษิของน ้าตม้จากใบทเุรยีนเทศโดยป้อนใหห้นูขาว พบวา่ คา่ LD50 มคีา่ <5 กรัม/

กโิลกรัม ถอืไดว้า่น ้าตม้ใบทเุรยีนเทศมคีวามปลอดภัย (จากการค านวน การดืม่ครัง้ละ 1 ถว้ยชา วนัละ 3 เวลา 

จะไดรั้บสารสกดัน ้าตม้ 211 มลิลกิรัม/กโิลกรัม/วนั)8  

 

การศกึษาความเป็นพษิกึง่เรือ้รังของน ้าตม้ใบทเุรยีนเทศในหนูขาวทัง้เพศผูแ้ละเพศเมยี เป็นเวลา 14 วัน 

พบวา่ ขนาดความเขม้ขน้ 100 มลิลกิรัม/กโิลกรัม มผีลลดน ้าตาลในเลอืด และไขมันในเลอืดได ้โดยเฉพาะ 

low density lipoprotein (LDL-cholesterol) และเพิม่ระดับของ high density lipoprotein (HDL-

cholesterol) โดยไมเ่ป็นพษิตอ่อวัยวะตา่งๆของรา่งกาย แตข่นาดความเขม้ขน้ 1,000 มลิลกิรัม/กโิลกรัม มี

ผลท าใหน้ ้าหนักตวัหนูลดลง และท าใหม้ดลกูมขีนาดใหญข่ึน้ และขนาดความเขม้ขน้ 2,500 มลิลกิรัม/

กโิลกรัม มผีลเป็นพษิตอ่ไต ท าใหร้ะดับเอนไซม ์creatinine สงูขึน้ ผลงานวจัิยนีแ้สดงวา่การบรโิภคน ้าตม้ใบ

ทเุรยีนเทศในปรมิาณนอ้ยจะเป็นประโยชนท์ัง้เรือ่งน ้าตาลในเลอืดและระดับไขมนัในเลอืด สว่นการบรโิภคใน

ปรมิาณทีม่ากจะเป็นพษิตอ่ไตและมดลกู ฉะนัน้หญงิตัง้ครรภห์า้มรับประทาน8  

 

 

2. รปูแบบยาผง หรอื ยาทงิเจอรใ์บทเุรยีนเทศ รกัษามะเร็งไดจ้รงิหรอื?  

 

มงีานวจัิยเป็นจ านวนมากทีศ่กึษาในสารสกดัแอลกอฮอลข์องใบทเุรยีนเทศ (หรอืรปูแบบยาทงิเจอร ์หรอืยา

ดอง) พบวา่ สารประกอบทางเคมสีว่นใหญท่ีพ่บในสารสกดัแอลกอฮอลจ์ากใบคอื สารกลุม่ annonaceous 

acetogenins และสารกลุม่ isoquinoline alkaloids ซึง่สารกลุม่ annonaceous acetogenins ทีส่กดัไดจ้าก

สว่นใบมมีากกวา่ 30 ชนดิ เชน่ annonacin3,4 (เป็นสารหลกั พบไดม้ากกวา่ 70%), annonacin-10-one, 

annonacin A, annomutacin4, isoannonacin3, isoannonain-10-one3,4, annomuricin C, annopentocins 

A-C, annocatacin A และ B4, Bullatacin3, goniothalamicin, gigantetrocin A3,4, gigantetronenin4, 

muricoreacin, murihexocin A-C3,4,12, muricatetrocins A และ B, muricatocins A-C4, annohexocin12,13, 

annomuricins A และ B4 สว่นสารกลุม่ isoquinoline alkaloids ทีพ่บไดแ้ก ่reticuline, coclaurine, 

coreximine, atherosperminine, stepharine, anomurine และ anomuricin12 ซึง่สารเหลา่นัน้เป็นสารทีม่ี

ฤทธิย์ับยัง้เซลลม์ะเร็งทัง้ในหลอดทดลองและสตัวท์ดลอง  



 การศกึษาในหลอดทดลอง  

 

สารสกดัตอ่เนื่องดว้ยตวัท าละลาย hexane, ethyl acetate และ methanol จากสว่นใบ พบวา่สารสกดั ethyl 

acetate มฤีทธิใ์นการยับยัง้การเจรญิของเซลลม์ะเร็งปอดชนดิ A549 ไดด้ทีีส่ดุ โดยมกีลไกหยดุยัง้การ

แบง่ตัวของเซลล ์(cell cycle arrest) และท าใหเ้ซลลต์ายแบบ apoptosis โดยผา่นกระบวนการ 

mitochondrial-mediated signaling pathway ซึง่เกีย่วขอ้งกบั NF-kB signalling pathway14  

 

สารสกดัเอทานอลจากใบ มผีลเป็นพษิตอ่เซลลท์อ่น ้านมชนดิ T47D (Human ductal breast epithelial 

tumor cell line) โดยมคีา่ IC50 เทา่กบั 17.149 ไมโครกรัม/มลิลลิติร1  

 

สารกลุม่ annonaceous acetogenins ไดแ้ก ่annonacin, isoannonacin, isoannonain-10-one, 

goniothalamicin และ gigantetrocin มฤีทธิเ์ป็นพษิตอ่เซลลม์ะเร็งอวยัวะตา่ง ๆ ของคน (human tumor 

cell lines) หลายชนดิ ไดแ้ก ่เซลลม์ะเร็งปอด (A549 lung carcinoma), เซลลม์ะเร็งเตา้นม (MCF-7 breast 

carcinoma), และเซลลม์ะเร็งล าไส ้(HT-29 colon adenocarcinoma) สว่นสาร muricoreacin และ 

murihexocin มฤีทธิเ์ป็นพษิตอ่เซลลม์ะเร็งตับออ่น (PACA-2 pancreatic carcinoma) และ เซลลม์ะเร็งตอ่ม

ลกูหมาก (PC-3 prostate adenocarcinoma cell lines)13 สาร bullatacin และสาร acetogenins อืน่ ๆ มผีล

ยับยัง้การสรา้ง adenosine triphosphate (ATP) ซึง่จะมผีลในการยับยัง้เนื้องอกทีด่ือ้ยา3 สาร annohexocin 

มฤีทธิเ์ป็นพษิตอ่เซลลม์ะเร็งหลายชนดิ ไดแ้ก ่เซลลม์ะเร็งปอด เตา้นม ล าไส ้ตับออ่น ไต โดยเฉพาะตอ่ม

ลกูหมาก โดยมคีา่ ED50 เทา่กบั 0.0195 ไมโครกรัม/มลิลลิติร สารมาตรฐาน adriamycin มคีา่ ED50 

เทา่กบั 0.0310 ไมโครกรัม/มลิลลิติร แสดงวา่สาร annohexocin มฤีทธิด์กีวา่สาร adiamycin13  

 

ในปี ค.ศ. 1976 สถาบนัมะเร็งแหง่ชาตขิองสหรัฐอเมรกิาไดศ้กึษาฤทธิย์ับยัง้เซลลม์ะเร็ง (ในหลอดทดลอง) 

ของสารกลุม่ annonaceous acetogenins ทีส่กดัไดจ้ากใบและล าตน้ พบวา่ สารกลุม่ดงักลา่วมผีล

เฉพาะเจาะจงตอ่เซลลม์ะเร็งปอด มะเร็งเตา้นม มะเร็งตอ่มลกูหมาก มะเร็งตับออ่น มะเร็งล าไส ้มะเร็งตับ และ

มะเร็งชนดิทีด่ือ้ตอ่ยา งานวจัิยของนักวทิยาศาสตรช์าวไตห้วันพบวา่ สาร annonacin เป็นสารส าคัญทีม่ฤีทธิ์

ยับยัง้เซลลม์ะเร็งรังไข ่มะเร็งปากมดลกู มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งผวิหนัง2 นักวจัิย Fidianingsih 

และคณะ (2014) พบวา่สารกลุม่ annonaceous acetogenins มฤีทธิย์ับยัง้เซลลม์ะเร็งหลายชนดิ เชน่ มะเร็ง

ตับ มะเร็งปอด มะเร็งเตา้นม มะเร็งตอ่มลกูหมาก มะเร็งตับออ่น มะเร็งล าไส ้และมะเร็งทีด่ือ้ตอ่ยา6  

 การศกึษาในสตัวท์ดลอง  

 

ฤทธิป้์องกนัการเกดิมะเร็งเตา้นม: สารสกดั 70% เอทานอลจากใบ ในขนาดยา 100 มลิลกิรัม/มลิลลิติร/วนั 



เป็นเวลา 6 สปัดาห ์โดยการป้อนใหห้นูถบีจักรตวัเมยี ทีท่ าใหเ้ป็นมะเร็งเตา้นมดว้ยสารกอ่มะเร็ง 7,12-

dimethylbenz[a]anthracene (DMBA) พบวา่สารสกดัดังกลา่วมฤีทธิป้์องกนัการเกดิมะเร็งเตา้นมได ้และ

พบวา่สารสกดัดังกลา่วประกอบดว้ยสารกลุม่ polyphenol เป็นสารหลัก15  

 

ฤทธิต์า้นเนื้องอกทีล่ าไส:้ สารกลุม่ acetogenins มฤีทธิล์ด colon crypts ของหนูทีเ่หนี่ยวน าใหเ้กดิดว้ยสาร 

azoxymethane (Azo)12  

 

ฤทธิต์า้นเนื้องอกทีป่อด: สาร annonacin ขนาด 10 มลิลกิรัม/กโิลกรัม มฤีทธิต์า้นเนื้องอกทีป่อดไดด้ี

เทยีบเทา่กบัยา adiamycin แตป่ลอดภัยกวา่2  

 

ความเป็นพษิของสารสกดัเอทานอลใบทเุรยีนเทศและสารกลุม่ annonaceous acetogenins  

 

การศกึษาความเป็นพษิเฉียบพลันของสารสกดัเอทานอล (95%) พบวา่เมือ่ป้อนใหห้นูถบีจักร มคีา่ LD50 

เทา่กบั 1.67 กรัม/กโิลกรัม4 มงีานวจัิยพบวา่ การป้อนสารสกดัเอทานอลจากใบ ขนาด 10, 20, และ 40 

มลิลกิรัม/กโิลกรัม เป็นเวลา 40 วัน มผีลท าใหไ้ตวายได ้13 การป้อนสาร annonacin แกห่นูขาวเป็นเวลานาน 

จะเกดิความผดิปกตขิองเนื้อเยือ่สมอง และเกดิอาการ atypical parkinsonism3 โดยมกีลไกท าใหเ้กดิความ

ผดิปกตทิี ่substantia nigra และ basal ganglia ซึง่ความเป็นพษินี้จะมมีากกวา่สาร reticuline ซึง่เป็นสาร

กลุม่แอลคาลอยด ์(benzyl-tetrahydroisoquinoline) 1,000 เทา่ และมากกวา่สาร 1-methyl-4-

phenylpyridinium (MPP+) (สารทีเ่ป็นพษิตอ่เซลลป์ระสาท) ประมาณ 100 เทา่5  

3. โอกาสการพฒันาสารกลุม่ annonaceous acetogenins เป็นยาตา้นมะเร็ง มมีากนอ้ยเพยีงใด?  

 

จะเห็นไดว้า่หน่วยงานสถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิ(National Cancer Institute) ของประเทศสหรัฐอเมรกิามคีวาม

พยายามทีจ่ะพัฒนาสารกลุม่ annonaceous acetogenins เป็นยาตา้นมะเร็ง เชน่เดยีวกบัสาร taxol ทีส่กดัได ้

จากตน้ Taxus brevifolia (Pacific yew หรอื western yew) โดยเริม่โครงการตัง้แตปี่ ค.ศ. 1976 งานวจัิย

พบวา่สารกลุม่ annonaceous acetogenins มฤีทธิย์ับยัง้เซลลม์ะเร็งไดห้ลายชนดิในหลอดทดลอง และใน

สตัวท์ดลอง ซึง่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบหลักคอื มหาวทิยาลัย Purdue ในขณะเดยีวกนัทางประเทศเกาหล ี

(the Catholic University) ไดว้จัิยพบวา่สารกลุม่นีม้ฤีทธิต์อ่เซลลลม์ะเร็งล าไสแ้ละมะเร็งเตา้นมดกีวา่สาร 

adriamycin ถงึ 1,000 เทา่ และไมเ่ป็นพษิตอ่เซลลป์กต ิแตจ่ะเห็นไดว้า่จนถงึปัจจบุนังานวจัิยไมไ่ดก้า้วหนา้ 

ยังไมม่งีานวจัิยในระดับการศกึษาในคน (clinical trial) ทัง้นี้อาจจะเนื่องจากสารกลุม่นีม้คีวามเป็นพษิสงูทัง้

ตอ่เนื้อเยือ่สมองและไต และทีส่ าคัญสารกลุม่นี้ในการทีจ่ะพัฒนาเป็นยา จะตอ้งมกีารตอ่ยอดในการสงัเคราะห์



ใหม้ปีรมิาณมากเพยีงพอ เมือ่พจิารณาถงึโครงสรา้งของสารกลุม่นี ้จะเห็นไดว้า่สาร annonaceous 

acetogenins เป็นสารทีม่โีครงสรา้งเป็น long chain fatty acid ทีม่นี ้าหนักโมเลกลุสงู และทีส่ าคัญคอืม ี

chiral center ที ่carbon atom หลายต าแหน่ง ตัวอยา่งเชน่ สาร annonacin ม ีchiral center 7 ต าแหน่ง 

คอื carbon ที ่4, 10, 15, 16, 19, 20 และ 34 ซึง่เป็นการยากมากทีจ่ะสงัเคราะหส์ารใหไ้ด ้

stereochemistry เหมอืนสารทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิและสาร annonaceous acetogenins ทีม่ ีchiral center 

ตา่งกนัเพยีงจดุเดยีวก็จะมฤีทธิแ์ตกตา่งกนัเป็น 1,000 เทา่ 100,000 เทา่ จะเห็นไดว้า่จากขอ้มลูขา้งตน้คง

เป็นปัญหาหนึง่ทีท่ าใหก้ารพฒันาสาร annonaceous acetogenins เป็นยาตา้นมะเร็ง จงึยังไมบ่รรลผุลจนถงึ

ปัจจบุนั  
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