อังกาบหนู
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จากกระแสข่ า วว่ า ต้ น อั ง กาบหนู ส ามารถรั ก ษามะเร็ ง ได้ โดยการน าต้ น และใบอั ง กาบหนู ไ ปต้ ม น า
รับประทาน ซึ่งทังหมดเป็นการใช้ส่วนตัวและบอกต่อกันมาเรื่อยๆ จนมีหลายคนไปหาต้นนีมาปลูกกันไว้ที่บ้าน
เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็ง เรามาทาความรู้จักต้นอังกาบหนูกันค่ะ
อังกาบหนู มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Barleria prionitis L. วงศ์ ACANTHACEAE มีชื่ออื่นๆ ได้แก่ เขียวแก้ว
เขียวเนือ มันไก่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม ลาต้นสูงได้ถึง 1.75 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ที่ซอกใบมีหนาม
แหลมยาว 11 มม. 2-3 อัน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมวงรีถึงรูปไข่กลับ กว้าง 1.8-5.5 ซม. ยาว 4.310.5 ซม. ปลายใบเว้าตืน โคนใบสอบ ก้านใบยาวได้ถึง 2.5 ซม. ดอกเดี่ยวดูคล้ายช่อเชิงลดที่บริเวณซอกใบ
ใกล้ปลายกิ่ง ใบประดับรูปแถบแกมขอบขนาน กว้าง 2-8 มม. ยาว 12-22 มม. ปลายเรียวแหลม มีขนยาว
ใบประดับย่อยรูปแถบแกมใบหอก กว้างได้ถึง 1.5 มม. ยาวได้ถึง 14 มม. ปลายเป็นหนามแหลม กลีบเลียง
เชื่อมติดกันแยกเป็น 2 วง วงนอกแฉกรูปไข่แกมขอบขนาน กว้างได้ถึง 4 มม. ยาวได้ถึง 15 มม. ปลายเว้าตืน
วงในแฉกรูปแถบแกมใบหอก กว้าง 2 มม. ยาว 13 มม. ปลายเว้าตืน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ได้ถึง
2.5 ซม. ปลายแยกเป็นแฉกเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างได้ถึง 3 ซม. แฉกรูปวงรีแกมขอบขนานถึงรูปกลม กลีบโค้ง
ผลแห้งแตกได้ ทรงรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 9-11 มม. ยาว 12-16 มม. เมล็ดรูปวงรีแกมขอบขนาน 2 เมล็ด
กว้าง 5 มม. ยาว 8 มม. มีขนคล้ายไหม (1) สรรพคุณตามยาแผนโบราณ ใช้ ราก แก้ไข้ ใบ เคียวแก้ปวดฟัน
แก้กลากเกลือน ป้องกันส้นเท้าแตก ทังต้น แก้อักเสบ รักษาไขข้ออักเสบ รักษากลากเกลือน แก้อาการบวมนา
ขับปัสสาวะ แก้ไข้ (2)
สารส าคั ญ ใบอั ง กาบหนู มี ส าร balarenone, pipataline, lupeol, prioniside A, prioniside B,
prioniside C (3-4), scutellarein, melilotic acid, syringic acid, vanillic acid, p-hydroxybenzoic acid,
6-hydroxyflavones (5) นอกจากนีใบและยอดดอกมีโพแทสเซียมสูง (2)
จากการสื บ ค้น ข้ อ มูล งานวิ จั ย ของอั ง กาบหนู จะเห็ นได้ว่า ยัง ไม่ มี การศึ ก ษาในคน เป็นการศึ ก ษาใน
หลอดทดลองและในสั ตว์ ทดลองในฤทธิ์ต่า งๆ เช่ น ฤทธิ์ ต้ า นเชื อแบคที เ รีย ต้ า นเชื อรา ต้ า นการอั ก เสบ
ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านมะเร็ง จึงสรุปได้ว่าต้นอังกาบหนู
ยั งไม่มีการศึกษาวิจั ย เกี่ยวกับ การต้านมะเร็ง เป็นเพียงการบอกเล่าต่อๆ กันมา ดังนันหากต้องการใช้ต้น
อังกาบหนูในการรักษามะเร็งควรใช้ควบคู่ไปกับการรักษาโดยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการใช้
สมุนไพรต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจาตัวร่วมดัวย เช่น โรคตับ ไต เบาหวาน และโรคหัวใจ
เป็นต้น นอกจากนีการใช้สมุนไพรอย่างต่อเนื่องควรมีการเจาะเลือดเพื่อดูค่าการทางานของตับและไตด้วย
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หากมีค่าการทางานของตับและไตแย่ลงควรหยุดรับประทาน เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนต้องดูแลควบคู่กันไปใน
หลายๆ ด้าน ทังด้านอาหาร การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และการพักผ่อนที่เพียงพอ
ข้อมูลงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของอังกาบหนู
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
การศึ ก ษาในหลอดทดลองพบว่ า สารสกั ด ทั งต้ น ของอั ง กาบหนู ด้ ว ยเอทานอลและน ามี ฤ ทธิ์ ต้ า น
อนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS โดยที่สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่า
สารสกัดน า (6) การศึกษาหาปริ มาณสารประกอบฟีโ นลิ ก และฤทธิ์ต้านอนุมูล อิส ระของสารสกัด 50%
เอทานอลจาก ใบ ดอก และลาต้นอังกาบหนู พบว่าสารสกัดจากใบมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยรวม
มากที่สุด โดยมีค่าเทียบเท่ากรดแกลลิก เท่ากับ 67.48 มก./ก. นาหนักพืชแห้ง และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
DPPH และ hydroxyl radical ด้วยค่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 336.15
และ 568.65 มคก./มล. ตามลาดับ (7) นอกจากนียังพบว่าสารที่แยกได้จากส่วนเหนือดินของอังกาบหนู ได้แก่
สาร barlerinoside ซึ่ ง เป็ น สารในกลุ่ ม phenylethanoid glycosides มี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH ที่ ดี
โดยค่า IC50 เท่ากับ 0.41 มก./มล. และมีฤทธิ์ยับยัง glutathione S-transferase (GST) ด้วยค่า IC50 เท่ากับ
12.4 ไมโครโมลาร์ นอกจากนี พบสารกลุ่ ม iridoid glycosides ได้ แ ก่ shanzhiside methyl ester,
6 - O-trans-p-coumaroyl-8 - O-acetylshanzhiside methyl ester, barlerin, acetylbarlerin,
7-methoxydiderroside และ lupulinoside มีฤทธิ์ต้าน DPPH ด้วยค่า IC50 อยู่ในช่วง 5–50 มก./มล. (8)
ฤทธิ์ลดระดับนาตาลในเลือด
เมื่อป้อนสารสกัดใบอังกาบหนูด้วยแอลกอฮอล์ ขนาด 200 มก./กก. นน. ตัว ให้กับหนูแรทที่เหนี่ยวนาให้
เป็นเบาหวานด้วยสาร alloxan นาน 14 วัน พบว่าสารสกัดใบอังกาบหนูสามารถลดระดับนาตาล เพิ่มระดับ
อินซูลินในเลือด และเพิ่มระดับไกลโคเจนในตับได้ (9)
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
สารสกัดใบ ล าต้น ราก ของต้น อังกาบหนูด้ว ยปิโ ตรเลี ยมอีเ ทอร์ และเอทานอล มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ที่ก่อให้เกิดการอักเสบ cyclooxygenase-1 (COX-1) และ cyclooxygenase-2 (COX-2) และยับยังการสร้าง
สารสื่อกลางการอักเสบ prostaglandin (10) เมื่อป้อนส่วนสกัดนาของรากอังกาบหนูชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4
ขนาด 400 มก./กก. นน. ตัว ให้กับหนูที่เหนี่ยวนาให้มีการอักเสบที่อุ้งเท้าด้วยสารคาราจีแนน พบว่าส่วนสกัด
ดังกล่ าวสามารถลดอาการบวมอักเสบได้ 50.64 และ 55.75% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบั น
indomethacin ที่ ยั บ ยั งการอั ก เสบได้ 60.25% (11) นอกจากนี เมื่ อ ป้ อ นสารสกั ด ดอกอั ง กาบหนู ด้ ว ย
50% เอทานอล ขนาด 200 มก./กก. นน. ตัว ให้กับหนูแรทที่เหนี่ยวนาให้เกิดการอักเสบด้วยสารคารจีแนน
และเหนี่ ย วน าให้ เกิดอาการปวดด้วยกรดอะซิติก พบว่าสารสกัดดอกอังกาบหนูสามารถลดการอักเสบได้
48.6% และลดอาการปวดได้ 30.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบัน phenylbutazone ขนาด
100 มก./กก. นน. ตัว ที่สามารถลดการอักเสบได้ 57.5% และลดอาการปวด 36.4% ตามลาดับ (12)
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ฤทธิ์ปกป้องตับ
เมื่อป้อนส่วนสกัด iridoid glycosides ที่ได้จากใบและลาต้นอังกาบหนูให้หนูแรท และหนูเม้าส์ก่อนที่จะ
เหนี่ยวนาให้เกิดความเป็ น พิษที่ตับ ด้วยสารคาร์บอนเตตระคลอไรด์ กาแลคโตซามีน และพาราเซตามอล
ขนาด 12.5 - 100 มก./กก. นน. ตัว พบว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถลดความเป็นพิษที่ตับได้ โดยไปลดระดับ
ค่าชีวเคมีในเลือดที่เกี่ยวกับตับ ได้แก่ alanine aminotransferase (ALT), aspartate transaminase (AST),
alkaline phosphatase (ALP), birirubin และ triglyceride นอกจากนียังเพิ่มระดับเอนไซม์ glutathione
ในตับ และลดการเกิดการออกซิไดซ์ของไขมันที่ตับด้วย โดยเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่ช่วยปกป้องเซลล์ ตับ
silymarin ในขนาด 50 มก./กก. นน. ตัว (13)
ฤทธิ์ต้านเชือแบคทีเรีย
การทดสอบในหลอดทดลองพบว่าสาร balarenone, lupeol, pipataline และ 13,14-seco-stigmasta5,14-dien-3-a-ol ซึ่งเป็นสารสกัดทังต้นอังกาบหนูด้วยเอทานอล มีฤทธิ์ต้านเชือแบคทีเรียอย่างแรงต่อเชือ
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Corynebacterium xerosis, Streptococcus agalactiae,
Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa โ ด ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ย า
แผนปัจจุบัน ceftriaxone (4)
ฤทธิ์ต้านเชือรา
การศึกษาในหลอดทดลองโดยใช้สารสกัดเปลือกต้นอังกาบหนูด้วยอะซิโตน เมทานอล และเอทานอล
พบว่า สามารถต้า นเชื อราในปาก Saccharomyces cerevisiae และ Candida albicans โดยที่ส ารสกั ด
เมทานอลมีศักยภาพมากที่สุด (6) ในขณะที่สารสกัดลาต้นและรากของต้นอังกาบหนูด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์
ไดคลอโรมีเทน และเอทานอลสามารถต้านเชือ C. albicans ได้ (15)
ฤทธิ์ต้านเชือไวรัส
สาร iridoid glycosides : 6-O-trans-p-coumaroyl-8-O-acetylshanzhiside methyl ester จากต้น
อังกาบหนูเมื่อนาไปทดสอบในหลอดทดลอง พบว่าขนาดความเข้นข้นที่มีผลในการต้านเชือไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค
ในระบบทางเดินหายใจ respiratory syncytial virus (RSV) ได้ครึ่งหนึ่ง (ED50) มีค่าเท่ากับ 2.46 มคก./มล.
และขนาดความเข้นข้นที่มีผลในการฆ่าเชือไวรัส respiratory syncytial virus (RSV) ได้ครึ่งหนึ่ง (ID50) มีค่า
เท่ากับ 42.2 มคก./มล. (16)
ฤทธิ์ฆ่าพยาธิ
การศึกษาฤทธิ์ต้านพยาธิไส้เดือน Pheretima posthuma ของสารสกัดทังต้นของอังกาบหนูด้วยนาและ
เอทานอล ที่ความเข้มข้น 50, 75 และ 100 มก./มล. พบว่าฤทธิ์ในการทาให้พยาธิเป็นอัมพาต และฆ่าพยาธิ
ไส้เดือนนัน ขึนกับขนาดที่ใช้ โดยที่สารสกัดเอทานอลของอังกาบหนูขนาด 100 มก./มล. ใช้เวลาที่ทาให้พยาธิ
ไส้เดือนเป็นอัมพาตที่ 2.58±0.15 นาทีและพยาธิตายที่ 7.12±0.65 นาที ในขณะที่สารสกัดนาใช้เวลาที่ทาให้
พยาธิ ไ ส้ เ ดื อ นเป็ น อั ม พาตที่ 5.25±0.51 นาที และพยาธิ ต ายที่ 9.00±0.68 นาที เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
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ยาฆ่าพยาธิ albendazole ขนาด 20 มก./มล. ใช้เวลาที่ทาให้พยาธิไส้เดือนเป็นอัมพาตที่ 11.06±0.22 นาที
และพยาธิตายที่ 16.47±0.19 นาที (17)
ฤทธิ์คุมกาเนิดเพศผู้
เมื่อทดลองให้สารสกัดรากอังกาบหนูด้วยเมทานอลแก่หนูขาวเพศผู้ในขนาด 100 มก./กก.นน.ตัว นาน
60 วัน ให้ผลคุมกาเนิดได้ 100% ผลนีเกิดจากฤทธิ์ของสารสกัดรากอังกาบหนูในการรบกวนการสร้างอสุจิ
ลดจานวนอสุจิ และทาให้การเคลื่อนที่ของสเปิร์มลดลง สารสกัดมีผลลดนาหนักอัณฑะ รวมทังมีผลลดปริมาณ
โปรตีน กรดเซียลิก (sialic acid) และไกลโคเจนในอัณฑะ ซึ่งส่งผลให้การสร้างอสุจิ โครงสร้างและหน้าที่ของ
อสุจิผิดปกติไป (18)
การศึกษาความเป็นพิษ
ส่วนสกัด iridoid glycosides ที่ได้จากใบและลาต้นอังกาบหนู เมื่อป้อนให้หนูเม้าส์กินขนาดที่แตกต่างกัน
ตังแต่ 100-3,000 มก. เป็นเวลานาน 15 วัน ไม่พบความผิดปกติใดๆ และไม่มีหนูเสียชีวิต ผู้ทาการศึกษา
สรุปว่าขนาดของสารสกัดที่ทาให้เกิดพิษและทาให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง LD50 มีค่ามากกว่า 3,000 มก./กก.
และหากฉีดสารสกัดเข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ พบว่า LD50 มีค่าเท่ากับ 2,530±87 มก./กก. ซึ่งถือว่า
ค่อนข้างปลอดภัย (13)
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