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เกร่ินนํา 
 สมนุไพรสดุฮติทีก่ล่าวขานกนัมากทีส่ดุใน social media ขณะน้ีคอื “ทุเรยีนเทศ” หรอือาจจะ
เรยีกวา่ ทุเรยีนน้ํา เป็นสมนุไพรทีว่า่กนัวา่เป็นสดุยอดในการรกัษาโรคมะเรง็สารพดัชนิด มคีนไขท้ีก่ล่าว
วา่ไดร้บัการวนิิจฉยัจากแพทยแ์ลว้วา่เป็นมะเรง็ และเมือ่ไดร้บัประทานน้ําตม้ใบทุเรยีนเทศแลว้ ทาํให้
หายจากโรคมะเรง็ ซึง่ขา่วน้ีไดม้กีารสง่ต่อในสงัคมออนไลน์อยา่งแพรห่ลายมาไดร้ะยะหน่ึงแลว้.... แต่ .. 
ขอ้มลูดงักล่าวมคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืไดห้รอืไม ่ และขอ้มลูนัน้มกีารพสิจูน์อยา่งเป็นวทิยาศาสตรม์าแลว้
หรอืไม ่?? 
 ก่อนทีจ่ะกล่าวถงึ “ทุเรยีนเทศ” ผูเ้ขยีนขอแลกเปลีย่น เรยีนรู ้ เรือ่งของขอ้มลูสมนุไพรทีม่กีารสง่
ต่อ ๆ กนัใน social media เพือ่เป็นแนวทางในการวเิคราะหข์อ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัเกีย่วกบัสมนุไพรวา่มี
ความน่าเชื่อถอืไดม้ากน้อยเพยีงใด โดยประเดน็ทีค่วรจะพจิารณา คอื สมนุไพรเหล่านัน้ มขีอ้มลูเหล่าน้ี
อยูห่รอืไม ่

1. ขอ้มลูการใชต้ามภมูปิญัญา ซึง่ควรพจิารณาวา่ สว่นของพชืทีใ่ชค้อืสว่นใด วธิกีารเตรยีมตามภมูิ
ปญัญาเป็นอยา่งไร เชน่ เป็นยาตม้ ยาชง ยาดอง หรอืยาผง ขนาดรบัประทานเป็นเทา่ไร ใช้
รกัษาโรคอะไร ซึง่ขอ้มลูการใชต้ามภมูปิญัญาจะเป็นขอ้มลูทีบ่่งบอกถงึความปลอดภยัทีม่กีารใช้
มาหลายชัว่อายคุน 

2. ขอ้มลูการศกึษาทางวทิยาศาสตร ์ซึง่ควรพจิารณาวา่ เป็นการศกึษาในระดบัใด เชน่ การศกึษา
ระดบัหลอดทดลอง การศกึษาในสตัวท์ดลอง หรอื การศกึษาในคน (clinical trial) หรอืเป็น
กรณศีกึษา (case study) มกีารศกึษาความเป็นพษิหรอืไม ่ถา้เป็นการศกึษาระดบัหลอดทดลอง
จะเป็นการทดสอบสารต่อเซลลโ์ดยตรง โดยสารนัน้ไมไ่ดผ้า่นกระบวนการเผาผลาญในรา่งกาย 
สว่นการศกึษาในสตัวท์ดลอง จะไดข้อ้มลูเบือ้งตน้ถงึสารทีไ่ดผ้า่นกระบวนการเผาผลาญใน
รา่งกาย ซึง่สารจะมกีารเปลีย่นแปลงไปเป็นสารอื่นทีม่ฤีทธิ ์ หรอืไมม่ฤีทธิก์ไ็ด ้ และการศกึษาใน
สตัวท์ดลองยงัใหข้อ้มลูความเป็นพษิของสมนุไพรนัน้ๆ ซึง่อาจจะเป็นการศกึษาในระยะสัน้ หรอื
ระยะยาว (ในกรณทีีร่บัประทานสมนุไพรตดิต่อกนัเป็นเวลานาน) สว่นการศกึษาในคน (clinical 
trial) หรอืเป็นกรณศีกึษา (case study) จะเป็นขอ้มลูทีส่รา้งความมัน่ใจกบัผูบ้รโิภค วา่สมนุไพร
นัน้มสีรรพคุณตามทีไ่ดก้ลา่วถงึ หรอืมคีวามปลอดภยัระดบัใด 
  

ขอ้มลูทีไ่ดก้ลา่วมาน้ีจะเป็นขอ้มลูทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจใหกับัสมนุไพรนัน้ ทัง้ดา้นประสทิธผิล และ
ดา้นความปลอดภยั ในกรณขีองใบทเุรยีนเทศกเ็ชน่เดยีวกนั กค็วรทีจ่ะวเิคราะหข์อ้มลูดงัทีไ่ดก้ล่าว
มาแลว้  

 



 
ทุเรียนเทศ ...คืออะไร? 

ทุเรยีนเทศ หรอืทุเรยีนน้ํา มวีทิยาศาสตรว์า่ Annona muricata L. อยูใ่นวงศ ์ Annonaceae 
(วงศเ์ดยีวกบัน้อยหน่า น้อยโหน่ง กระดงังา และการเวก) ทุเรยีนเทศมชีื่อเรยีกตามประเทศและทอ้งถิน่
ทีต่่างๆ กนั เชน่ soursop, graviola, prickly custard apple, Nangka blanda, Brazilian pawpaw, 
guanabana, durian benggala, zuurzak, Sirsak, Sauersack1 เป็นพชืพืน้เมอืงของทวปีอเมรกิา 
ปจัจุบนัปลกูไดท้ัว่โลกในประเทศแถบเขตรอ้นชืน้ ในทวปีเอเซยีพบไดใ้นประเทศมาเลเซยี สงิคโปร ์
สาํหรบัประเทศไทยพบไดม้ากทางตอนใต ้ทุเรยีนเทศเป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ สงูประมาณ 5–6 เมตร ใบ
สเีขยีวเขม้ ผลขนาดใหญ่รบัประทานได ้ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 15–20 เซนตเิมตร เปลอืกผลสเีขยีว มี
หนาม เน้ือในสขีาว มขีายในตลาดเป็นผลไม ้ เครือ่งดื่ม หรอื sherbets2  ในประเทศบราซลิและแถบรฐั
ปีนงัของประเทศมาเลเซยี มกีารนําทุเรยีนเทศมาแปรรปูเป็นน้ําทุเรยีนเทศเขม้ขน้ซึง่ไดร้บัความนิยม
อยา่งมาก1  

สรรพคณุทางภมิูปัญญาของใบทุเรียนเทศ 
ชาว west Indies ใชช้าชงใบทุเรยีนเทศเป็นชาสงบ ระงบั (sedative) ชาวตรนิิแดดใชใ้บ ลด

ความดนัโลหติ ชาวเปรใูชใ้บรกัษาอาการปวดเกรง็ทอ้ง และสงบ ระงบั ชาวกานาใชช้าชงจากใบ บาํรุง
หวัใจและสงบ ระงบั ชาวบราซลิใชช้าชงและน้ําตม้จากใบ รกัษาอาการปวดขอ้ รมูาตอยด ์และปวดปลาย
ประสาท3,4  แกป้วดศรษีะ นอนไมห่ลบั กระเพาะปสัสาวะอกัเสบ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ตา้นการ
อกัเสบ4 จะเหน็ไดว้า่ในอดตีไมม่กีารใชทุ้เรยีนเทศในการรกัษาโรคมะเรง็  

ใบทุเรียนเทศรกัษามะเรง็ได้ ( จริงหรือ?) 
จากขอ้มลูสรรพคุณทางภมูปิญัญาของใบทุเรยีนเทศ จะเหน็ไดว้า่ภมูปิญัญาในหลายประเทศมี

การใชใ้บทุเรยีนเทศในการลดความดนัโลหติ ชว่ยสงบ ระงบั นอนไมห่ลบั ปวดขอ้ รมูาตอยด ์และปวด
ปลายประสาท ไมม่กีารกล่าวถงึการใชร้กัษาโรคมะเรง็ มแีต่ในประเทศทีย่ากจน เชน่ ประเทศทางอฟั
รกิา ทีม่ปีญัหาของโรคมะเรง็และพบวา่ประชาชนเขา้ถงึยาแผนปจัจุบนัไดน้้อย ทาํใหอ้ตัราการตายดว้ย
โรคมะเรง็สงูจงึใชใ้บทุเรยีนเทศในการรกัษาโรคมะเรง็ โดยการนําใบมาตม้กบัน้ําโดยองิขอ้มลูจาก
งานวจิยัทางวทิยาศาสตรต์ัง้แต่ปี 1940 ไมใ่ชส่รรพคุณทางภมูปิญัญาทอ้งถิน่  

ปจัจุบนัประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศทางยโุรปมผีลติภณัฑใ์บทุเรยีนเทศหลายรปูแบบ ใช้
เป็นผลติภณัฑร์ว่มกบัยาแผนปจัจุบนัในการรกัษาโรคมะเรง็ ไดแ้ก่ รปูแบบชาชง (infusion) โดย
รบัประทานครัง้ละ 1 ถว้ย วนัละ 3 ครัง้ รปูแบบยาทงิเจอร ์รบัประทานครัง้ละ 3-4 มลิลลิติร วนัละ 3 ครัง้ 
รปูแบบยาผงบรรจุแคปซลู รบัประทานขนาด 2 กรมั วนัละ 3 ครัง้ 2 

ผูเ้ขยีนจะขอกล่าวถงึการศกึษาฤทธิข์องใบทุเรยีนเทศในการรกัษามะเรง็ในแงว่ทิยาศาสตร ์ ใน
รปูแบบ 

1. ชาชง หรอื ยาตม้ 
2. ยาผง หรอื ยาทงิเจอร ์



ขอ้มลูต่อไปน้ีอาจมศีพัทท์างวทิยาศาสตรอ์ยูบ่า้ง ซึง่หากทา่นผูอ้า่นอา่นไมเ่ขา้ใจ ขอใหอ้า่นใน
หวัขอ้บทสรปุในแต่ละรปูแบบทีใ่ช ้ซึง่ไดส้รปุรวบยอดผลการวจิยัทีท่าํกนัมา 

1. รปูแบบชาชง หรือ ยาต้มใบทุเรียนเทศ รกัษามะเรง็ได้จริงหรือ? 
 

สรปุ ผลการวิจยั รปูแบบชาชงหรือน้ําต้มใบทุเรียนเทศ รกัษาโรคมะเรง็ได้จริงหรือ? 
รปูแบบชาชง หรอื น้ําตม้ใบทุเรยีนเทศ จะใชร้กัษาโรคมะเรง็ไดจ้รงิหรอื? ขอตอบวา่ขอ้มลูวจิยัที่
มอียูใ่นปจัจุบนัยงัมน้ีอยมาก และสว่นใหญ่พบวา่ไมม่ฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ
เซลลม์ะเรง็ (เป็นการศกึษาในหลอดทดลอง) ถงึแมว้า่มบีางงานวจิยัทีพ่บวา่น้ําตม้หรอืชาชงใบ
ทุเรยีนเทศมฤีทธิด์งักล่าว แต่ตอ้งใชข้นาดยาทีส่งู ทัง้น้ีเพราะวา่สารสาํคญัในพชืวงศน้ี์เป็นสาร
กลุ่ม annonaceaous acetogenins ซึง่เป็นสารทีไ่มล่ะลายในน้ํา (อุณหภมูหิอ้ง) แต่ละลายได้
บา้งในน้ําตม้ และการบรโิภคน้ําตม้ในปรมิาณทีม่ากจะเป็นพษิต่อไตและมดลกู ฉะนัน้หญงิ
ตัง้ครรภห์า้มรบัประทาน8 นอกจากน้ีน้ําตม้ใบทเุรยีนเทศยงัประกอบดว้ยสารต่างๆ ทีม่ขี ัว้ ซึง่
อาจจะมผีลต่อรา่งกาย เชน่ สารกลุ่ม cardiac glycosides จะมผีลต่อกลา้มเน้ือหวัใจ7 

 
การวเิคราะหข์อ้มลูทางวทิยาศาสตรข์องทุเรยีนเทศ โดยเฉพาะการวจิยัในสว่นใบ จะเหน็ไดว้า่

งานวจิยัจากทัว่โลกจนถงึปจัจุบนัยงัไมม่ขีอ้มลูการศกึษาระดบัการศกึษาในคน (clinical trial) สว่นใหญ่
จะเป็นงานวจิยัในระดบัหลอดทดลอง และสารสกดัสว่นใหญ่ทีว่จิยัจะเป็นสารสกดัจากแอลกอฮอล ์ มี
งานวจิยัทีพ่บวา่สารสาํคญัทีส่กดัไดจ้ากใบดว้ยตวัทาํละลายทีไ่มม่ขี ัว้ (เชน่ hexane, chloroform) หรอืมี
ข ัว้น้อยถงึปานกลาง (ethanol, methanol, butanol) มฤีทธิย์บัยัง้เซลลม์ะเรง็หลายชนิดในหลอดทดลอง 
ซึง่สารเหล่านัน้คอื สารกลุ่ม annonaceous acetogenins, alkaloids, styryllactones ซึง่สารดงักล่าวเป็น
สารทีไ่มม่ขี ัว้ หรอืมขี ัว้น้อย สารดงักล่าวจะไมถู่กสกดัออกมาดว้ยน้ํา  

จากงานวจิยัของ Champy และคณะ (2005) ไดท้าํการวเิคราะหส์าร annonacin (ซึง่เป็นสารที่
พบไดม้ากทีส่ดุในสารกลุ่ม annonaceous acetogenins ประมาณ 70%) ในเน้ือผล ชาชง น้ําตม้ และ
สารสกดัเมทานอลจากใบ 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 จะถูกสกดัออกมาในรปูแบบชาชง และน้ําตม้ไดน้้อยกวา่เน้ือผล ประมาณ 100 
เทา่ และการทีส่าร annonacin ถูกสกดัออกมาไดด้ว้ยน้ํารอ้น เน่ืองจากสารน้ีมจุีดหลอมตวัตํ่า (ประมาณ 
64 oC)5 ซึง่จากงานวจิยัของ Fidianingsih และคณะ (2014) ไดส้นบัสนุนวา่ชาชงใบทุเรยีนเทศ มฤีทธิ ์
เป็นพษิต่อเซลลม์ะเรง็เตา้นมชนิด T47D ไดบ้า้งแต่น้อยกวา่สารมาตรฐาน tamoxifen 274 เทา่ (มคีา่ 
IC50= 31,384.21 ไมโครกรมั/มลิลลิติร สว่นสาร tamoxifen มคีา่ IC50 = 114.52 ไมโครกรมั/มลิลลิติร) 
แสดงวา่อาจจะมสีาร annonaceous acetogenin ละลายออกมาในน้ํารอ้นไดบ้า้ง6  

งานวจิยัของ Gavamukulya (2014) พบวา่ สารสกดัจากใบทุเรยีนเทศดว้ยน้ํา (อุณหภมูหิอ้ง) 
ไมม่ฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิเตบิโตของเซลลม์ะเรง็ตบัชนิด Ehrlich Ascites Carcinoma ในทุกความเขม้ขน้
ขนาด 250, 500, 750, 1000, และ 1250 ไมโครกรมั/มลิลลิติร) แต่สารสกดัแอลกอฮอลม์ฤีทธิย์บัยัง้ได ้



โดยมคีา่ IC50 = 335.85 ไมโครกรมั/มลิลลิติร สารสกดัน้ํามฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระไดด้กีวา่สารสกดั
แอลกอฮอล ์ โดยมคีา่ IC50 = 0.9077 มลิลกิรมั/มลิลลิติร สว่นสารสกดัแอลกอฮอลม์คีา่ = 2.0456 
มลิลกิรมั/มลิลลิติร ซึง่กลุ่มสารทีพ่บไดใ้นทัง้สองสารสกดัคอื alkaloids (ถา้อยูใ่นรปูเกลอืจะละลายน้ําได ้
แต่ถา้อยูใ่นรปูอสิระจะไมล่ะลายในน้ํา), flavonoids, terpenoids, coumarins และ lactones, 
anthraquinones, tannins, Cardiac glycosides, phenols, phytosterols, และ saponins7 เชน่เดยีวกบั
งานวจิยัของ Arthur และคณะ (2011) ทีพ่บวา่น้ําตม้ประกอบดว้ยสารกลุ่ม saponins, condensed 
tannins, flavonoids และสาร glycosides อื่นๆ8 

แต่จากงานวจิยัของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์บวา่ สารสกดัน้ําจากใบทุเรยีนเทศมผีลต่อ
เซลลม์ะเรง็ตบั โดยมผีลฆา่เซลลม์ะเรง็ตบัได ้ โดยเฉพาะน้ําตม้จากใบแหง้ สว่นน้ําคัน้จากใบสดมผีล
เชน่เดยีวกนัแต่มพีษิต่อเซลลต์บัปกตดิว้ย ถา้จะวเิคราะหข์อ้มลูของงานวจิยัน้ี โดยอา้งองิงานวจิยัทีไ่ด้
กล่าวมาขา้งตน้ แสดงวา่สารสาํคญัในน้ําตม้ใบทุเรยีนเทศอาจจะเป็นสารกลุ่ม annonaceous 
acetogenins ทีล่ะลายออกมาไดบ้า้งดว้ยน้ํารอ้น สว่นในกรณน้ํีาคัน้ใบทุเรยีนเทศ สารออกฤทธิอ์าจจะ
เป็นสารกลุ่มอื่นทีม่ขี ัว้ เชน่ flavonoid glycosides, phenolic compounds, saponins, tannins7-9  

ในฐานะผูเ้ขยีนเป็นนกัพฤกษเคมทีีไ่ดท้าํวจิยัเกีย่วกบัพชืสมนุไพรทีม่ชีื่อวา่ “ขา้วหลาม 
Goniothalamus marcanii Craib” ซึง่เป็นพชืในวงศเ์ดยีวกบัทุเรยีนเทศ คอืวงศ ์ Annonaceae  โดยได้
วจิยัและพฒันาสารจากเปลอืกตน้ขา้วหลามเพือ่เป็นยาตา้นมะเรง็ งานวจิยัพบวา่ สารสาํคญัทีม่ฤีทธิเ์ป็น
พษิต่อเซลลม์ะเรง็ของคนหลายชนิด (เซลลม์ะเรง็ปอด มะเรง็ลาํไส ้ มะเรง็สมอง และมะเรง็เตา้นม) คอื 
สารกลุ่ม annonaceous acetogenins และ 1-azaanthraquinones ซึง่สารเหล่าน้ีเป็นสารทีส่กดัแยกได้
จากสารสกดัแอลกอฮอลจ์ากสว่นเปลอืกตน้ แสดงวา่สารสาํคญัเหล่าน้ีเป็นสารทีม่ขี ัว้น้อย ถงึขัว้ปาน
กลาง จงึสามารถถูกสกดัไดด้ว้ยตวัทาํละลายทีม่ขี ัว้น้อยหรอืขัว้ปานกลาง และงานวจิยัน้ีไดพ้สิจูน์ใหเ้หน็
วา่สารสกดัดว้ยน้ํา (อุณหภูมหิอ้ง) ไมม่ฤีทธิเ์ป็นพษิต่อเซลลม์ะเรง็10,11 

การศึกษาความเป็นพิษของน้ําต้มจากใบทุเรียนเทศ 
การศกึษาความเป็นพษิของน้ําตม้จากใบทุเรยีนเทศโดยป้อนใหห้นูขาว พบวา่ คา่ LD50 มคีา่ <5 

กรมั/กโิลกรมั ถอืไดว้า่น้ําตม้ใบทเุรยีนเทศมคีวามปลอดภยั (จากการคาํนวน การดื่มครัง้ละ 1 ถว้ยชา 

วนัละ 3 เวลา จะไดร้บัสารสกดัน้ําตม้ 211 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/วนั)8 

การศกึษาความเป็นพษิกึง่เรือ้รงัของน้ําตม้ใบทุเรยีนเทศในหนูขาวทัง้เพศผูแ้ละเพศเมยี เป็น
เวลา 14 วนั พบวา่ ขนาดความเขม้ขน้ 100 มลิลกิรมั/กโิลกรมั มผีลลดน้ําตาลในเลอืด และไขมนัใน
เลอืดได ้ โดยเฉพาะ low density lipoprotein (LDL-cholesterol) และเพิม่ระดบัของ high density 
lipoprotein (HDL-cholesterol) โดยไมเ่ป็นพษิต่ออวยัวะต่างๆของรา่งกาย แต่ขนาดความเขม้ขน้ 1,000 
มลิลกิรมั/กโิลกรมั มผีลทาํใหน้ํ้าหนกัตวัหนูลดลง และทาํใหม้ดลกูมขีนาดใหญ่ขึน้ และขนาดความ
เขม้ขน้ 2,500 มลิลกิรมั/กโิลกรมั มผีลเป็นพษิต่อไต ทาํใหร้ะดบัเอนไซม ์creatinine สงูขึน้ ผลงานวจิยัน้ี
แสดงวา่การบรโิภคน้ําตม้ใบทุเรยีนเทศในปรมิาณน้อยจะเป็นประโยชน์ทัง้เรือ่งน้ําตาลในเลอืดและระดบั
ไขมนัในเลอืด สว่นการบรโิภคในปรมิาณทีม่ากจะเป็นพษิต่อไตและมดลกู ฉะนัน้หญงิตัง้ครรภห์า้ม
รบัประทาน8 



 
2. รปูแบบยาผง หรือ ยาทิงเจอรใ์บทุเรียนเทศ รกัษามะเรง็ได้จริงหรือ? 

 
 

สรปุ ผลการวิจยั รปูแบบยาผงหรือยาทิงเจอรใ์บทุเรียนเทศ รกัษาโรคมะเรง็ได้จริงหรือ? 
การบรโิภคใบทุเรยีนเทศในรปูแบบยาผง หรอื ยาทงิเจอรใ์บทุเรยีนเทศ อาจมผีลในการรกัษา
โรคมะเรง็ไดจ้รงิ เน่ืองจากมงีานวจิยัทัง้การศกึษาในหลอดทดลองและในสตัวท์ดลอง และพบวา่
สารสาํคญัคอืสารกลุ่ม annonaceous acetogenins และสารกลุ่มแอลคาลอย ์ แต่สารกลุ่ม
ดงักล่าวพบวา่ถา้รบัประทานในปรมิาณมากและระยะเวลานานจะก่อเกดิพษิต่อเน้ือเยือ่สมอง ทาํ
ใหเ้กดิอาการ atypical parkinsonism และเกดิไตวายไดด้ว้ย  

 
มงีานวจิยัเป็นจาํนวนมากทีศ่กึษาในสารสกดัแอลกอฮอลข์องใบทเุรยีนเทศ (หรอืรปูแบบยา

ทงิเจอร ์ หรอืยาดอง) พบวา่ สารประกอบทางเคมสีว่นใหญ่ทีพ่บในสารสกดัแอลกอฮอลจ์ากใบคอื สาร
กลุ่ม annonaceous acetogenins และสารกลุ่ม isoquinoline alkaloids  ซึง่สารกลุ่ม annonaceous 
acetogenins ทีส่กดัไดจ้ากสว่นใบมมีากกวา่ 30 ชนิด 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  สว่นสารกลุ่ม isoquinoline 
alkaloids ทีพ่บไดแ้ก่ reticuline, coclaurine, coreximine, atherosperminine, stepharine, anomurine 
และ anomuricin12 ซึง่สารเหล่านัน้เป็นสารทีม่ฤีทธิย์บัยัง้เซลลม์ะเรง็ทัง้ในหลอดทดลองและสตัวท์ดลอง  

การศึกษาในหลอดทดลอง 
สารสกดัต่อเน่ืองดว้ยตวัทาํละลาย hexane, ethyl acetate และ methanol จากสว่นใบ พบวา่

สารสกดั ethyl acetate มฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิของเซลลม์ะเรง็ปอดชนิด A549 ไดด้ทีีส่ดุ โดยมี
กลไกหยดุยัง้การแบ่งตวัของเซลล ์ (cell cycle arrest) และทาํใหเ้ซลลต์ายแบบ apoptosis โดยผา่น
กระบวนการ mitochondrial-mediated signaling pathway ซึง่เกีย่วขอ้งกบั NF-kB signalling 
pathway14   

สารสกดัเอทานอลจากใบ มผีลเป็นพษิต่อเซลลท์อ่น้ํานมชนิด T47D (Human ductal breast 
epithelial tumor cell line)  โดยมคีา่ IC50 เทา่กบั 17.149 ไมโครกรมั/มลิลลิติร1  

สารกลุ่ม annonaceous acetogenins ไดแ้ก่ annonacin, isoannonacin, isoannonain-10-one, 
goniothalamicin และ gigantetrocin มฤีทธิเ์ป็นพษิต่อเซลลม์ะเรง็อวยัวะต่าง ๆ ของคน (human tumor 
cell lines) หลายชนิด ไดแ้ก่ เซลลม์ะเรง็ปอด (A549 lung carcinoma), เซลลม์ะเรง็เตา้นม (MCF-7 
breast carcinoma), และเซลลม์ะเรง็ลาํไส ้ (HT-29 colon adenocarcinoma) สว่นสาร muricoreacin 
และ murihexocin มฤีทธิเ์ป็นพษิต่อเซลลม์ะเรง็ตบัออ่น (PACA-2 pancreatic carcinoma) และ 
เซลลม์ะเรง็ต่อมลกูหมาก (PC-3 prostate adenocarcinoma cell lines)13 สาร bullatacin และสาร 
acetogenins อื่นๆ มผีลยบัยัง้การสรา้ง adenosine triphosphate (ATP) ซึง่จะมผีลในการยบัยัง้เน้ืองอก



ทีด่ือ้ยา3 สาร annohexocin มฤีทธิเ์ป็นพษิต่อเซลลม์ะเรง็หลายชนิด ไดแ้ก่ เซลลม์ะเรง็ปอด เตา้นม 
ลาํไส ้ ตบัออ่น ไต โดยเฉพาะต่อมลกูหมาก โดยมคีา่ ED50 เทา่กบั 0.0195 ไมโครกรมั/มลิลลิติร สาร
มาตรฐาน adriamycin มคีา่ ED50 เทา่กบั 0.0310 ไมโครกรมั/มลิลลิติร แสดงวา่สาร annohexocin มี
ฤทธิด์กีวา่สาร adiamycin13 
 ในปี ค.ศ. 1976 สถาบนัมะเรง็แหง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดศ้กึษาฤทธิย์บัยัง้เซลลม์ะเรง็ (ใน
หลอดทดลอง) ของสารกลุ่ม annonaceous acetogenins ทีส่กดัไดจ้ากใบและลาํตน้ พบวา่ สารกลุ่ม
ดงักล่าวมผีลเฉพาะเจาะจงต่อเซลลม์ะเรง็ปอด มะเรง็เตา้นม มะเรง็ต่อมลกูหมาก มะเรง็ตบัออ่น มะเรง็
ลาํไส ้ มะเรง็ตบั และมะเรง็ชนิดทีด่ือ้ต่อยา งานวจิยัของนกัวทิยาศาสตรช์าวไตห้วนัพบวา่ สาร 
annonacin เป็นสารสาํคญัทีม่ฤีทธิย์บัยัง้เซลลม์ะเรง็รงัไข ่มะเรง็ปากมดลกู มะเรง็กระเพาะปสัสาวะ และ
มะเรง็ผวิหนงั2 นกัวจิยั Fidianingsih และคณะ (2014) พบวา่สารกลุ่ม annonaceous acetogenins มี
ฤทธิย์บัยัง้เซลลม์ะเรง็หลายชนิด เชน่ มะเรง็ตบั มะเรง็ปอด มะเรง็เตา้นม มะเรง็ต่อมลกูหมาก มะเรง็ตบั
ออ่น มะเรง็ลาํไส ้ และมะเรง็ทีด่ือ้ต่อยา6  

การศึกษาในสตัวท์ดลอง 
ฤทธิป้์องกนัการเกดิมะเรง็เตา้นม: สารสกดั 70% เอทานอลจากใบ ในขนาดยา 100 มลิลกิรมั/

มลิลลิติร/วนั เป็นเวลา 6 สปัดาห ์โดยการป้อนใหห้นูถบีจกัรตวัเมยี ทีท่าํใหเ้ป็นมะเรง็เตา้นมดว้ยสารก่อ
มะเรง็ 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA) พบวา่สารสกดัดงักล่าวมฤีทธิป้์องกนัการเกดิมะเรง็
เตา้นมได ้และพบวา่สารสกดัดงักล่าวประกอบดว้ยสารกลุ่ม polyphenol เป็นสารหลกั15 

ฤทธิต์า้นเน้ืองอกทีล่าํไส:้ สารกลุ่ม acetogenins มฤีทธิล์ด colon crypts ของหนูทีเ่หน่ียวนําให้
เกดิดว้ยสาร azoxymethane (Azo)12 

ฤทธิต์า้นเน้ืองอกทีป่อด: สาร annonacin ขนาด 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั มฤีทธิต์า้นเน้ืองอกที่
ปอดไดด้เีทยีบเทา่กบัยา adiamycin แต่ปลอดภยักวา่2  

ความเป็นพิษของสารสกดัเอทานอลใบทุเรียนเทศและสารกลุ่ม annonaceous 
acetogenins 
การศกึษาความเป็นพษิเฉยีบพลนัของสารสกดัเอทานอล (95%) พบวา่เมือ่ป้อนใหห้นูถบีจกัร มี

คา่ LD50 เทา่กบั 1.67 กรมั/กโิลกรมั4  มงีานวจิยัพบวา่ การป้อนสารสกดัเอทานอลจากใบ ขนาด 10, 20, 
และ 40 มลิลกิรมั/กโิลกรมั เป็นเวลา 40 วนั มผีลทาํใหไ้ตวายได ้13  การป้อนสาร annonacin แก่หนูขาว
เป็นเวลานาน จะเกดิความผดิปกตขิองเน้ือเยือ่สมอง และเกดิอาการ atypical parkinsonism3 โดยมี
กลไกทาํใหเ้กดิความผดิปกตทิี ่substantia nigra และ basal ganglia ซึง่ความเป็นพษิน้ีจะมมีากกวา่สาร 
reticuline ซึง่เป็นสารกลุ่มแอลคาลอยด ์ (benzyl-tetrahydroisoquinoline) 1,000 เทา่ และมากกวา่สาร 
1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+) (สารทีเ่ป็นพษิต่อเซลลป์ระสาท) ประมาณ 100 เทา่5  
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สรปุ ใบทุเรียนเทศรกัษามะเรง็ได้ (จริงหรือ) 

การบรโิภคใบทุเรยีนเทศในรปูแบบยาตม้หรอืยาชง กจ็ะมคีวามปลอดภยัมากกวา่การบรโิภค
รปูแบบยทงิเจอร ์หรอืยาดอง หรอืยาผง แต่การจะมผีลในการรกัษาโรคมะเรง็หรอืไมค่งตอ้งมกีารศกึษา
ในรายละเอยีดอกีมากมาย ในการทีป่ระเทศทีย่ากจนจะนําใบทุเรยีนเทศมาใชเ้ป็นทางเลอืกหน่ึง ในการ
รกัษามะเรง็ คงเป็นการแกป้ญัหาทีป่ระชาชนเขา้ถงึยาแผนปจัจุบนัไดไ้มท่ัว่ถงึ เน่ืองจากมคีา่ใชจ้า่ยทีส่งู  

ในความเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีน คดิวา่ผูป้ว่ยมะเรง็ทีต่รวจพบในระยะแรก ๆ น่าจะมโีอกาสไดร้บั
การรกัษาทีท่นัทว่งท ี ไมว่า่จะเป็นการผา่ตดั หรอืฉายแสง หรอืไดร้บัยาตา้นมะเรง็ ซึง่เป็นวธิรีกัษาที่
ยอมรบักนัในวงการแพทย ์ การบรโิภคสมนุไพรอาจจะเป็นทางเลอืกในการชว่ยลดผลขา้งเคยีงของยา
แผนปจัจุบนั หรอืการใชร้ว่มกนัจะชว่ยใหก้ารรกัษาเป็นไปไดด้ขีึน้ แต่ผูบ้รโิภคกต็อ้งมวีจิารณญานในการ
วเิคราะหข์อ้มลูของสมนุไพรอยา่งถ่องแท ้ ดงัทีไ่ดเ้กริน่นําขา้งตน้ ทัง้น้ีเพือ่ประกนัความปลอดภยัและ
ประสทิธผิลทีจ่ะไดร้บัต่อไป 

กรณผีูป้ว่ยทีจ่ะบรโิภคใบทุเรยีนเทศ มขีอ้แนะนําดงัน้ี 
1. หา้มใชใ้นหญงิตัง้ครรภห์รอืหญงิใหน้มบุตร 
2. ควรระวงัในการใช ้ ในกรณผีูป้ว่ยความดนัโลหติสงูและรบัประทานยาลดความดนั จะตอ้ง

ตดิตามตรวจสอบความดนัโลหติ เพราะใบทุเรยีนเทศมผีลลดความดนัโลหติ (การทดลองในสตัวท์ดลอง) 
ผูป้ว่ยเบาหวานทีร่บัประทานยาลดน้ําตาลในเลอืด ทัง้น้ีเพราะใบทเุรยีนเทศมฤีทธิล์ดน้ําตาลในเลอืด 
(การทดลองในสตัวท์ดลอง) นอกจากน้ีการรบัประทานสารสกดัใบทุเรยีนเทศนาน ๆ จะมผีลทาํใหจุ้ลชพี
ทีด่ ี (normal flora) ในระบบทางเดนิอาหารถูกทาํลายได ้ เน่ืองจากใบทุเรยีนเทศมฤีทธิต์า้นจุลชพี และ
อาจมผีลทาํใหเ้กดิอาการ atypical parkinsonism เน่ืองจากสารกลุ่ม annonaceous acetogenins มผีล
เป็นพษิต่อเน้ือเยือ่สมอง 
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