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 ปจจุบันโรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับสองของประชากรไทยและมีแนวโนมสูงขึ้นทุกๆป ยารักษา
โรคมะเร็งที่ใชในทางการแพทย ก็มีแตยาแผนปจจุบันที่มีราคาแพง ซึ่งจะตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมดทั้งในรูป
ยาสําเร็จรูปหรือวัตถุดิบ อีกทั้งยังพบวามีผลขางเคียงสูง  ทางเลือกอีกทางหนึ่งของผูปวยโรคมะเร็ง  จึงหันมานิยม
ใชสมุนไพรพ้ืนบานเพื่อนํามารักษาโรคมะเร็งที่เปนอยู สมุนไพรจากประเทศจีนชนิดหนึ่งซึ่งมีผูนํามาเผยแพร
ประมาณ 30 ปมาแลวและปจจุบันก็ยังคงนิยมใชอยูอยางแพรหลาย คือหญาเทวดาหรือหญาปกกิ่ง หรือเรียกชื่อ
ภาษาจีนวา เลงจือเฉา 
 หญาเทวดาหรือหญาปกกิ่งหรือเลงจือเฉา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Murdania loriformis (Hassk) Rolla Rao et 
Kammathy อยูในวงศ Commelinaceae  เปนพืชใบเล้ียงเด่ียว แตไมใชพืชในวงศืหญาทั่วไป เปนไมลมลุก  สูง
ประมาณ 7-10 ซ.ม. และอาจสูงไดถึง 20 ซ.ม. ใบเปนใบเล้ียงเดี่ยว ความยาวไมเกิน 10 ซ.ม. ดอกออกเปนชอที่
ปลายยอด รวมกันเปนกระจุกแนน กลีบดอกมีสีฟาปนมวง ใบประดับกลม ยาวประมาณ 4 ม.ม. รวงงาย เปนพืชที่
ชอบดินรวนหรือดินปนทราย งอกงามในที่มีแดดรําไร ไมตองการน้ํามาก เพาะปลูกโดยการเพาะชําหรือเพาะเมล็ด  
ปลูกไดงายและไมจําเปนตองมีเนื้อที่มาก 
 ตามสรรพคุณของตํารายาจีน จะใชหญาปกกิ่งรักษาโรคในระบบทางเดินหายใจและกําจัดพิษ  โดยจะใชทั้ง
ตนหรือสวนเหนือดิน (ลําตนหรือใบ) ที่มีอายุ 3-4 เดือน (ต้ังแตเริ่มออกดอก) 
 
ประวัติความเปนมาของการใชหญาเทวดาหรือหญาปกกิ่งในประเทศไทย 
 หญาเทวดาหรือหญาปกกิ่งหรือเลงจือเฉา เปนพืชสมุนไพรที่มีถ่ินกําเนดิในประเทศจีนแถบสิบสองปนนา      
มีการนําเขามาและปลูกแพรหลายในประเทศไทย  เมื่อ ป พ.ศ. 2527 มีผูปวยมะเร็งดื่มน้ําคั้นสดจากหญาปกกิ่งเพ่ือ
รักาาและบรรเทาอาการจากโรคมะเร็ง พบวาสามารถยืดชีวิตตอไปไดอีกระยะหนึ่ง บางรายใชหญาปกกิ่งรวมกับการ
รักษาแผนปจจบัุนเพ่ือลดผงขางเคียงเนื่องจากการใชยาเคมีบําบัด  และเปนที่นาสนใจมากขึ้น เนื่องจากผูปวย
โรคมะเร็งรายหนึ่งที่แพทยบอกวาจะมีชีวิตอยูอีก 3 เดือน  ขอใหนําผูปวยกลับไปพักฟนที่บาน  แตเมื่อผูปวยกลับ
บานและดื่มน้ําคั้นจากหญาปกกิ่ง  หลังจากนั้น 1 ป ผูปวยดังกลาวยังมีชีวิตอยูและกลับไปใหแพทยคนเดิมตรวจ      
ผลจากผูปวยรายนี้จึงทําใหเกิดการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของพืชชนิดนี้เกิดขึ้น 
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จุดประสงคของการใชหญาปกกิ่ง  แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ 
1. การใชหญาปกกิ่งในผูปวยโรคมะเร็ง  โดยมีสรรพคุณวา 

- เพ่ือใหคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งดีขึ้น ลดความทุกขทรมาน บางรายมีอายุยืนยาวมากขึ้น 
- เพ่ือชวยลดอาการขางเคียงของยาเคมีบําบัดหรือรังสีบําบัด 

2. การใชในผูปวยอื่นที่ไมใชผูปวยมะเร็ง 
- เมื่อผูปวยมีเม็ดเลือดขาวต่ํา ออนเพลีย น้ําหนักลด เมื่อใชหญาปกกิ่ง พบวาเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น 

น้ําหนักตัวเพ่ิมขึ้น 
- ผูปวยเปนแผลเรื้อรัง แผลอักเสบมีหนองหรือน้ําเหลืองไหล เมื่อใชหญาปกกิ่ง พบวาแผลแหง ไมมี

หนองและน้ําเหลือง 
 

ผลการวิจัยศึกษาหญาเทวดาหรือหญาปกกิ่ง 
 
สารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิ : 

 น้ําคั้นสดจากหญาปกกิ่ง มีสารกลัยโคสฟงโคไลปดส (จ ี 1 บี) มีชื่อทางเคมีวา 1-β-O-D-glycopyranosyl-2-
(2’-hydroxy-6’-ene-cosamide)-sphingosine (G1b)  นอกจากนั้น ยังพบสารกลุมตางๆไดแก คารโบไฮเดรต กรดอะ
มิโน กลัยโคไซด ฟลาโวนอยด และอะกลัยโคน(1-2) 
 
ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา: 

- สารกลัยโคสฟงโกไลปดส (จี 1 บี) แสดงฤทธิ์ยับย้ังปานกลางตอเซลลมะเร็งเตานมและลําไสใหญ 

(SW 120) โดยมีคา ED50∠16 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (1-3) 
- สารจี 1 บี แสดงผลปรับระบบภูมิคุมกัน (1-3) 
- สารสกัดแอลกอฮอลของหญาปกกิ่งไมไดชวยยืดอายุ แตผลทางพยาธิวิทยาพบวาสามารถลดความ

รุนแรงของการแพรกระจายของมะเร็งในหนูได จึงคาดวาสารสกัดดังกลาวอาจใชปองกันการเกิด
มะเร็งได (1-3) 

- สารสกัดหญาปกกิ่ง มีฤทธิ์ตานการกลายพันธุของยีนที่เกิดจากสารกอกลายพันธุชนิดตางๆ เชน 
AFB1(4) 

- สารสกัดหญาปกกิ่งมีฤทธิ์เหนี่ยวนําเอนไซม DT-diaphorase ซึ่งมีบทบาททําลายสารพิษที่
กอใหเกิดมะเร็ง(5-6) 

 
ความเปนพิษ 

- ความเปนพิษเฉียบพลัน  น้ําคัน้จากหญาปกกิง่ ไมทําใหเกิดความผิดปกติในดานการเจริญเติบโต 
ชีวเคมีในเลือด และพยาธิสภาพของอวัยวะสําคัญในหนูขาว คา LD50 เมื่อใหโดยการปอนในหนูขาว
มากกวา 120 กรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว  ซึ่งเทียบเทา 300 เทาของขนาดที่ใชรักษาในคน  จัดวา
คอนขางจะปลอดภัย(7) 

- ความเปนพิษเรื้อรัง  พบวา น้ําคั้นจากหญาปกกิ่งขนาดที่ใชรักษาในคน มีความปลอดภัยเพียงพอ
หากใชติดตอกันเปนเวลา 3 เดือน(8) 
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ขนาดและวิธีใชแบบดั้งเดิม 
- ดื่มน้ําคั้น 2 ชอนโตะ (30 มิลิลิตร) วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็นกอนอาหาร ขนาดที่แนะนําสําหรับผูใหญ

น้ําหนักตัวเฉล่ีย 60 กิโลกรัม ถาเปนเด็กควรลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง 
- ถาใชสําหรับการปรับระบบภูมิคุมกัน จะรับประทานยาไมเกิน 4-6 สัปดาห และควรหยุดยาดังนี้  

รับประทานติดตอกัน 5-6 วัน หยุดยา 4-5 วันเชนนี้จนกวาครบกําหนด 
 

วิธีเตรียม        นําสวนเหนือดินหรือทั้งตน น้ําหนักประมาณ 100-120 กรัม หรือจํานวน 6 ตน ลางใหสะอาด     
                  หั่นเปนชิ้นเล็กๆ และโขลกในครกที่สะอาดใหแหลก เติมน้ําสะอาด 4 ชอนโตะ (60 มิลลิลิตร)  
                  กรองผานผาขาวบาง 
 
ผลขางเคียง     ทําใหอุณหภูมิรางกายสูงขึ้น 0.5-1 องศาเซลเซียส 
 
ขอควรระวัง     หากใชเกินขนาด จะมีผลกดระบบภมูิคุมกัน 
 
ขอควรคํานึงในการดื่มนํ้าคั้นหญาปกกิ่งสด 

- หญาปกกิ่งเปนสมุนไพรคลุมดิน  ใหมีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียจากดินมาที่ตนและใบของ 
หญาปกกิ่ง  การนําหญาปกกิ่งมารับประทานสดตองแนใจวา ไดลางหลายครั้งจนสะอาดปราศจาก
เชื้อจุลินทรีย เพราะถาลางไมสะอาดเพียงพอ เมื่อดื่มนาคั้นสดจากหญาปกกิ่ง ก็จะเปนการดื่มเชื้อ      
จุลินทรียเขาไปในรางกายผูปวย  ซึ่งยอมมีภูมิตานทานต่ํา  จึงอาจจะเปนอันตรายมากกวาคนปกติ 

- หญาปกกิ่งมีรูปรางลักษณะคลายหญาอื่นๆหลายชนิด เชน หญามาเลเซีย ฯลฯ ซึ่งไมมีประโยชน
ทางยาเคยมีผูบริโภคที่ซื้อหญาปกกิ่งตามทองตลาดมาบริโภคดวยราคาแพงแตไมใชชนิดที่ตองการ  
ดังนั้นกอนจะซื้อมาบริโภคจะตองมั่นใจวาเปนหญาปกกิ่งที่ตองการจริง 

- หญาปกกิ่งที่มีคุณประโยชนตอผูปวย ตองเปนตนที่มีอายุที่เหมาะสมดังนี้ คือ หญาปกกิง่ที่ปลูก 
โดยการชํากิ่ง ตองมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป สวนหญาปกกิ่งที่ปลุกดวยการเพาะเมล็ด ตองมีอายุ
มากกวา 5 เดือนขึ้นไป  จากการศึกษาพบวาหญาปกกิ่งที่มีอายุไมครบเวลาดังกลาว จะไมมีการ
สรางสาร G1b ซึ่งเปนสารที่มีประโยชนทางยา 

 ดังนั้นการซื้อหญาปกกิ่งมาบริโภคนั้น ตองมั่นใจวาเปนหญาปกกิ่งจริง เก็บเกี่ยวในขณะที่มีอายุครบเกณฑที่
กําหนดตามวิธีการเพาะชํานั้นๆ   จึงจะไดคุณประโยชนสูงสุดดังประสงค  มิฉะนั้นก็จะเปนการบริโภคหญาดังกลาว
ที่สูญเปลา ไมไดคุณสมบัติตามตองการและอาจจะไดรับพิษ ถาในกรณีเลือกสมุนไพรชนิดอื่นมาบริโภค 
 
ภาวะปจจุบันของการพัฒนาหญาปกกิ่งท่ีใชเปนยา 
 ปจจุบันองคการเภสัชกรรม ไดนําเอาหญาปกกิ่งมาพัฒนาเปนยาเม็ด โดยยาทุก 2 เม็ด มีคุณคาเทากับ
ตนหญาปกกิ่ง จํานวน 3 ตน  โดยกําหนดขนาดรับประทาน ครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ตามน้ําหนักตัวของผูปวย 
โดยมีระยะเวลาการรับประทานขึ้นอยูกับจุดประสงคการใชยาดังนี้ คือ  

1. ใชเพ่ือลดผลขางเคียงจากรังสีบําบัดหรือยาเคมีบําบัดผูปวยมะเร็ง จะรับประทาน 7 วัน หยุด 4 วัน 
2. ใชเพ่ือปองกันการแพรกระจายและการกลับเปนซ้ําอีก หลังจากการรักษาแลว โดยรับประทาน 7 วัน 

หยุด 4 วัน เชนนี้ติดตอกันประมาณ 1 ป และตรวจมะเร็งปละ 2 ครั้ง 
3. ใชเพ่ือสรางเสริมภูมิคุมกันในผูปวยที่ไมไดเปนโรคมะเร็ง รับประทาน 7 วัน หยุด 4 วัน เชนนี้ติดตอกัน

เปนเวลานานไมเกิน 6-8 สัปดาห โดยใชเแพาะชวงที่มีภูมิคุมกันต่ําเชน ขณะติดเชื้อไวรัส 
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