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จากกระแสขาววาตนอังกาบหนูสามารถรักษา
มะเร็งได โดยการนําตนใบอังกาบหนูไปตมน้ํารับประทาน  
ซึ่งทั้งหมดเปนการใชสวนตัวและบอกตอกันมาเรื่อยๆ จนมี
หลายคนไปหาตนนี้มาปลูกกันไวที่บ าน เพื่อใชรักษา
โรคมะเร็ง  เรามาทําความรูจักตนอังกาบหนูกันคะ 

 
อังกาบหนูมีชื่อวิทยาศาสตรวา Barleria prionitis L.  วงศ ACANTHACEAE  มีชื่ออ่ืนๆ ไดแก เขี้ยว

แกว  เขี้ยวเนื้อ  มันไก   ลักษณะทางพฤกษศาสตร ไมพุม ลําตนสูงไดถึง 1.75 เมตร แตกกิ่งกานมาก  
ที่ซอกใบมีหนามแหลมยาว  11 มม .  2 -3 อัน  ใบ เดี่ยว  เรียงตรงขาม รูปไขแกมวงรีถึงรูปไขกลับ  
กวาง 1.8-5.5 ซม. ยาว 4.3-10.5 ซม. ปลายใบเวาตื้น โคนใบสอบ กานใบยาวไดถึง 2.5 ซม. ดอกเดี่ยวดูคลาย
ชอเชิงลดที่บริเวณซอกใบใกลปลายกิ่ง ใบประดับรูปแถบแกมขอบขนาน กวาง 2-8 มม. ยาว 12-22 มม. ปลาย
เรียวแหลม มีขนยาว  ใบประดับยอยรูปแถบแกมใบหอก กวางไดถึ ง 1.5 มม .  ยาวไดถึง 14 มม .  
ปลายเปนหนามแหลม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันแยกเปน 2 วง วงนอกแฉกรูปไขแกมขอบขนาน กวางไดถึง 4 มม. 
ยาวไดถึง 15 มม. ปลายเวาตื้น วงในแฉกรูปแถบแกมใบหอก กวาง 2 มม. ยาว 13 มม. ปลายเวาตื้น กลีบดอก
เชื่อมติดกันเปนหลอดยาว ไดถึง 2.5 ซม. ปลายแยกเปนแฉกเสนผานศูนยกลางกวางไดถึง 3 ซม. แฉกรูปวงรี
แกมขอบขนานถึงรูปกลม กลีบโคง ผลแหงแตกได ทรงรูปไขแกมขอบขนาน กวาง 9-11 มม. ยาว 12-16 มม. 
เมล็ดรูปวงรีแกมขอบขนาน 2 เมล็ด กวาง 5 มม. ยาว 8 มม. มีขนคลายไหม  (1)  สรรพคุณตามยาแผน
โบราณ ใช ราก  แกไข  ใบ เคี้ยวแกปวดฟน แกกลากเกลื้อน ปองกันสนเทาแตก ทั้งตน แกอักเสบ รักษาไข
ขออักเสบ รักษากลากเกลื้อน แกอาการบวมน้ํา ขับปสสาะ แกไข (2)  

 สารสําคัญ ใบอังกาบหนูมีสาร balarenone, pipataline, lupeol, prioniside A, prioniside B, 

prioniside C (3-4) scutellarein, melilotic acid, syringic acid, vanillic acid, p-hydroxybenzoic acid, 

6-hydroxyflavones (5) นอกจากนี้ใบและยอดดอกมีโพแทสเซียมสูง (2) 

ภาพอังกาบหน ูจากคุณวีระยุทธ เลาหะจินดา 



จากการสืบคนขอมูลงานวิจัยของอังกาบหนู  จะเห็นไดวายังไมมีการศึกษาในคน เปนการศึกษาใน
หลอดทดลองและในสัตวทดลองในฤทธิ์ตาง ๆ เชน ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย ตานเชื้อรา ตานการอักเสบ ตาน
อนุมูลอิสระ เปนตน  แตยังไมมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับฤทธิ์ตานมะเร็ง  จึงสรุปไดวาตนอังกาบหนูยัง
ไมมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตานมะเร็ง เปนเพียงการบอกเลาตอๆ กันมา ดังนั้นหากตองการใชตนอังกาบหนู
ในการรักษามะเร็งควรใชควบคูไปกับการรักษาโดยวิธีการแพทยแผนปจจุบัน อยางไรก็ตามการใชสมุนไพรตอง
ใชอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะผูที่มีโรคประจําตัว รวมดัวย เชน โรคตับ ไต เบาหวาน และโรคหัวใจ เปนตน 
นอกจากนี้การใชสมุนไพรอยางตอเนื่องควรมีการเจาะเลือดเพ่ือดูคาการทํางานของตับและไตดวย หากมีคา
การทํางานของตับและไตแยลงควรหยุดรับประทาน เพ่ือสุขภาพที่ดีของทุกคนตองดูแลควบคูกันไปในหลาย  ๆ 
ดาน ทั้งดานอาหาร การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และการพักผอนที่เพียงพอ 

ขอมูลงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของอังกาบหนู 
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
การศึกษาในหลอดทดลองพบวาสารสกัดทั้งตนของอังกาบหนูดวยเอทานอลและน้ํามีฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระเมื่อทดสอบดวยวิธี  DPPH และ ABTS  โดยที่สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดดีกวาสารสกัด
น้ํ า  (6)  การศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟโนลิก และฤทธิ์ ต านอนุมูล อิสระของสารสกัด  50%  
เอทานอลจากใบ ดอก และลําตนอังกาบหนู พบวาสารสกัดจากใบมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกโดยรวมมาก
ที่สุด โดยมีคาเทียบเทากรดแกลลิกเทากับ 67.48 มก./ก. น้ําหนักพืชแหง และมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH 

และ hydroxyl radical  ดวยคาความเขมขนที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดครึ่งหนึ่ง (IC50) เทากับ 336.15 และ 
568.65 มคก./มล. ตามลําดับ (7) นอกจากนี้ยังพบวาสารที่แยกไดจากสวนเหนือดินของอังกาบหนู ไดแกสาร 
barlerinoside ซึ่งเปนสารในกลุม phenylethanoid glycosides มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ที่ดี โดยคา 
IC50 เทากับ 0.41 มก./มล. และมีฤทธิ์ยับยั้ง glutathione S-transferase (GST) ดวยคา IC50 เทากับ 12.4  
ไมโครโมลาร นอกจากนี้พบสารกลุม iridoid glycosides ไดแก shanzhiside methyl ester, 6-O-trans-p-

coumaroyl-8-O-acetylshanzhiside methyl ester, barlerin, acetylbarlerin, 7-methoxydiderroside 
และ lupulinoside มีฤทธิ์ตาน DPPH ดวยคา IC50 อยูในชวง 5–50 มก./มล. (8) 

ฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือด 
เมื่อปอนสารสกัดใบอังกาบหนูดวยแอลกอฮอล ขนาด 200 มก./นน. ตัว ใหกับหนูแรทที่เหนี่ยวนําให

เปนเบาหวานดวยสาร alloxan นาน 14 วัน พบวาสารสกัดใบอังกาบหนูสามารถลดระดับน้ําตาล เพ่ิมระดับ
อินซูลินในเลือด และเพ่ิมระดับไกลโคเจนในตับได (9)  

 
 



ฤทธิ์ตานการอักเสบ 
สารสกัดใบ ลําตน ราก ของตนอังกาบหนูดวยปโตรเลียมอีเทอร และเอทานอล มีฤทธิ์ตานเอนไซมที่

กอใหเกิดการอักเสบ cyclooxygenase-1 (COX-1) และ cyclooxygenase-2 (COX-2) และยับยั้งการสราง
สารสื่อกลางการอักเสบ prostaglandin (10)  เมื่อปอนสวนสกัดน้ําของรากอังกาบหนูชนิดที่ 3 และ ชนิดที่ 4 
ขนาด 400 มก./กก. นน. ตัว ใหกับหนูที่เหนี่ยวนําใหมีการอักเสบที่อุงเทาดวยสารคาราจีแนน พบวาสวนสกัด
ดังกลาวสามารถลดอาการบวมอักเสบได 50.64 และ 55.75% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับยาแผนปจจุบัน 
indomethacin ที่ยับยั้งการอักเสบได 60.25% (11)  นอกจากนี้เมื่อปอนสารสกัดดอกอังกาบหนูดวย 50% 

เอทานอล ขนาด 200 มก./กก นน.ตัว ใหกับหนูแรทที่เหนี่ยวนําใหเกิดการอักเสบดวยสารคารจีแนน  และ
เหนี่ยวนําใหเกิดอาการปวดดวยกรดอะซิติก  พบวาสารสกัดดอกอังกาบหนูสามารถลดการอักเสบได 48.6% 
และลดอาการปวดได 30.6% ตามลําดับ  เมื่อเทียบกับยาแผนปจจุบัน phenylbutazone ขนาด 100 มก./
กก.นน. ตัว ที่สามารถลดการอักเสบได 57.5% และลดอาการปวด 36.4% ตามลําดับ  (12) 

ฤทธิ์ปกปองตับ 
เมื่อปอนสวนสกัด iridoid glycosides ที่ไดจากใบและลําตนอังกาบหนูใหหนูแรท และหนูเมาสกอนที่

จะเหนี่ยวนําใหเกิดความเปนพิษที่ตับดวยสารคารบอนเตตระคลอไรด กาแลคโตซามีน และพาราเซทตามอล  
ขนาด 12.5 - 100 มก./กก. นน.ตัว  พบวาสารสกัดดังกลาวสามารถลดความเปนพิษที่ตับได โดยไปลดระดับ
คาชี ว เคมี ในเลื อดที่ เกี่ ยวกับตับ  alanine aminotransferase (ALT), aspartate transaminase (AST), 

alkaline phosphatase (ALP), birirubin และ triglyceride นอกจากนี้ยังเพิ่มระดับเอนไซม glutathione 

ในตับ และลดการเกิดการออกซิไดซของไขมันที่ตับดวย โดยเทียบกับยาแผนปจจุบันที่ช วยปกปองเซลลตับ 
silymarin ในขนาด 50 มก./กก. นน.ตัว (13) 

ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย  
การทดสอบในหลอดทดลองพบวา สาร balarenone, lupeol, pipataline และ 13,14-seco-

stigmasta-5,14-dien-3-a-ol ซึ่งเปนสารสกัดทั้งตนอังกาบหนูดวยเอทานอล มีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียอยาง
แรงตอเชื้อ Escherischia coli, Staphylococcus aureus, Corynebacteriun xerosis, Streptococcus 
agalactiae, Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa โดยเปรียบเทียบ
กับยาแผนปจจุบัน ceftriaxone (4) 

ฤทธิ์ตานเชื้อรา 
การศึกษาในหลอดทดลองเปลือกตนอังกาบหนูดวยอะซิโตน เมทานอล และเอทานอล สามารถตาน

เชื้อราในปาก Saccharomyces ceruisiae และ Candida albicans โดยที่สารสกัดเมทานอลมีศักยภาพมาก



ที่สุด (6) ในขณะที่ลําตนและรากของตนอังกาบหนูดวยปโตรเลียมอีเทอร ไดคลอโรมีเทน และเอทานอล
สามารถตานเชื้อ C. albicans ได (15) 

ฤทธิ์ตานเชื้อไวรัส 
สาร iridoid glycosides : 6-O-transp-coumaroyl-8-O-acetylshanzhiside methyl ester จาก

ตนอังกาบหนูเมื่อนําไปทดสอบในหลอดทดลอง พบวาขนาดความเขนขนที่มีผลในการตานเชื้อไวรัสที่กอใหเกิด
โรคในระบบทางเดินหายใจ respiratory syncytial virus (RSV) ไดครึ่งหนึ่ง (ED50) มีคาเทากับ 2.46 มคก./
มล.  และขนาดความเขนขนที่มีผลในการฆาเชื้อไวรัส respiratory syncytial virus (RSV) ไดครึ่งหนึ่ง (ID50) มี
คาเทากับ 42.2 มคก./มล. (16) 

ฤทธิ์ฆาพยาธิ 
 การศึกษาฤทธิ์ตานพยาธิไสเดือน Pheretima posthuma ของสารสกัดท้ังตนของอังกาบหนูดวยน้ํา
และเอทานอล ที่ความเขมขน 50, 75 และ 100 มก./มล.  พบวาฤทธิ์ในการทําใหพยาธิเปนอัมพาต และ 
ฆาพยาธิไสเดือนนั้นขึ้นกับขนาดที่ใช โดยที่สารสกัดเอทานอลของอังกาบหนูขนาด 100 มก./มล. ใชเวลาที่ทํา
ใหพยาธิไสเดือนเปนอัมพาตท่ี 2.58 ± 0.15 และพยาธิตายที่ 7.12 ± 0.65 นาที  ในขณะที่สารสกัดน้ําใชเวลา
ที่ทําใหพยาธิไสเดือนเปนอัมพาตที่ 5.25 ± 0.51 และพยาธิตายที่ 9.00 ± 0.68 นาที  เมื่อเปรียบเที่ยบกับยา
ฆาพยาธิ albendazole  ขนาด 20 มก./มล. ใชเวลาที่ทําใหพยาธิไสเดือนเปนอัมพาตที่ 11.06 ± 0.22 และ
พยาธิตายที่ 16.47 ± 0.19 นาที (17) 

 ฤทธิ์คุมกําเนิดเพศผู 
เมื่อทดลองใหสารสกัดรากอังกาบหนูดวยเมทานอล  แกหนูขาวเพศผูในขนาด 100 มก./กก.นน.ตัว

นาน 60 วัน ใหผลคุมกําเนิดได 100% ผลนี้เกิดจากฤทธิ์ของสารสกัดรากอังกาบหนูในการรบกวนการสราง
อสุจิ ลดจํานวนอสุจิ และทําใหการเคลื่อนที่ของสเปรมลดลง สารสกัดมีผลลดน้ําหนักอัณฑะ รวมทั้งมีผลลด
ปริมาณโปรตีน กรดเซียลิก (sialic acid) และกลัยโคเจนในอัณฑะ ซึ่งสงผลใหการสรางอสุจิ โครงสรางและ
หนาที่ของอสุจิผิดปกติไป (18) 

การศึกษาความเปนพิษ 
 สวนสกัด iridoid glycosides ที่ไดจากใบและลําตนอังกาบหนู เมื่อปอนใหใหหนูเมาสกิน ขนาดที่
แตกตางกันตั้งแต 100 - 3,000 มก. เปนเวลานาน 15 วัน ไมพบความผิดปกติใดๆ และไมมีหนูเสียชีวิต ผูทํา
การศึกษาสรุปวาขนาดของสารสกัดที่ทําใหเกิดพิษและทําใหสัตวทดลองตายครึ่งหนึ่ง LD50 มีคามากกวา 
3,000 มก./กก.  และหากฉีดสารสกัดเขาทางชองทองของหนูเมาสพบวา LD50 มีคาเทากับ 2,530 มก./กก. ± 

87 มก./กก. ซ่ึงถือวาคอนขางปลอดภัย (13) 
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