
 บทนํา 

มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่พบมากเปนอันดับสองของมะเร็งในสตรีรอง
จากมะเร็งเตานม ในปจจุบัน ยาหลายชนิดที่ใชรักษาโรคมะเร็งไดมาจากพืช 
เชน Paclitaxel จาก Taxus brevifolia ใชรักษามะเร็งเตานม และ Vincristine 
จาก Cantharanthus roseus ใชรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว  การคนควาหาตัว
ยาใหมที่มีฤทธิ์ตานมะเร็งจากพืชสมุนไพรที่ปรากฏในตํารับยาสมุนไพรจะมี
โอกาสสูงที่จะไดตัวยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งเนื่องจากตํารับ
ยาดังกลาวไดถูกนํามาใชรักษาโรคโดยคนสมัยกอนและใหผลการรักษาที่ดี จึง
มีความเปนไปไดที่ตํารับยาจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได  

ศูนยวิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ จ. เชียงใหม และหนวยวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการแพทยแผนไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย 
ศ.ดร. จีรเดช มโนสรอย และ
ค ณ ะ  ไ ด ริ เ ริ่ ม จั ด ทํ า
ฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพร 
ประเทศไทย “มโนสรอย ๑-
๓” (รูปที่ 1) ตั้งแตป พ.ศ. 
2536 โดยไดรวบรวมตํารับ
ยาสมุนไพรของประเทศไทย
ทั้งหมดในภาคตางๆ ไดแก 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลวคัดเลือก
เอกสารโดยพิจารณาจากจํานวนของตํารับยาที่อยูในเอกสาร ความสมบูรณ
ของเอกสาร ความถูกตองของอักขระในการบันทึกเอกสารและความเกาแก
ของเอกสาร จากนั้นคัดเลือกเอกสารมาทําการปริวรรต ซึ่งการปริวรรตในกรณี
เปนตําราจากเขตลานนามีอยู 3 ขั้นตอนไดแก ขั้นที่ 0 เปนการปริวรรตจาก
ขอความลานนา อักษรลานนา เปนอักษรไทย ปริวรรตขั้นที่ 1 เปนการแปล
ขอความภาษาลานนาเปนภาษาไทยกลาง และขั้นที่ 2 แปลเปนภาษาไทย
เขาใจงาย แตหากเปนตําราที่เปนภาษาไทยอยูแลวจะมีเพียงขั้นตอนที่ 1 และ 
2 หลังจากนั้นจะนําขอมูลทั้งหมดไปบันทึกในโปรแกรมฐานขอมูลตํารับยา
สมุนไพร ประเทศไทย ซึ่งปจจุบันพัฒนาจนเปน “มโนสรอย ๓” โดยสามารถ
สืบคนตํารับยา โรค/อาการ และสมุนไพร ตลอดจนสามารถพิมพรายงานการ
สืบคน ปจจุบันมีตํารายาสมุนไพรที่ปริวรรตและตรวจสอบความถูกตอง และ
บันทึกในฐานขอมูลฯ แลวรวม 83,835 ตํารับ โดยมีตํารับยาสมุนไพรไทย
รักษาโรคมะเร็งจํานวน 687 ตํารับ และเมื่อเสร็จสิ้นแลวคาดวาจะมีตํารับยา
จํานวนทั้งสิ้นมากกวา 200,000 ตํารับ การนําตํารับจากฐานขอมูลนี้มาใช
ประโยชนในคนไดจะตองผานการศึกษาทางพรีคลินิก เนื่องจากจะทําใหทราบ
เกี่ยวกับขอมูลในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตํารับยานั้น กอนที่

จะนําไปใชในคนตอไป โครงการวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลทางพรีคลินิกของ
ตํารับยา N040 กอนที่จะนําไปศึกษาทางคลินิกตอไป 

จากการคัดเลือกตํารับยาตานมะเร็งโดยอาศัยคําสืบคน (key words) 
ไดแก มะเร็ง และสาน รวมถงึอาศัยเกณฑการใหคะแนนจากสมุนไพรที่มี
ความถี่สูง 15 อันดับแรก ซึ่งเปนองคประกอบในตํารับมา 221 ตํารับ จาก
ฐานขอมูล แลวนํามาศึกษาในหองปฏิบัติการพบวา ตํารับยาสมุนไพร N040 
ที่ถูกคัดเลือกจากฐานขอมูล “มโนสรอย ๓” มีฤทธิ์ตานมะเร็งสูงสุดใน
เซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) สําหรับรายละเอียดของตํารับยาสมุนไพร 
N040 ไดแสดงไวดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดของตํารับยาสมุนไพร N040 

ชื่อตํารับ แหลงที่มา วิธีใชตามตํารายา ตัวอยางสมุนไพรที่ใช 
N040 เ ชี ย ง ร า ย .006-

093/87 156 08 
052-052 /0103 

นําสมุนไพร
ดังกลาวมาฝน
รับประทาน 

เถามวกขาว หญาขัด 
ตับเตา ตับเตาใหญ ถั่วพู 

 

การเตรียมสารสกัดตํารับยาสมุนไพร N040 

สามารถเตรียมสารสกัดจากตํารับสมุนไพร 
N040 โดยวิธีการที่ระบุในตํารับซึ่งเปนการตมกับน้ํา 

หลังจากนั้นนํามากรองและทําใหแหงดวยเครื่อง 
rotary evaporator และ freeze dryer โดยสารสกัดที่
ไดมีลักษณะเปนผงแหง สีน้ําตาลออน (รูปที่ 2) และ

มี percentage yield เทากับ 10.70 % จากผลการ
ทดสอบทางพฤกษเคมี (phytochemistry) พบวา 
สารสกัดตํารับยานี้ใหผลบวกกับสารสําคัญประเภท 

flavonoid, tannin และ alkaloid 
 

ผลการศึกษาฤทธิ์ตานมะเรง็ปากมดลูกของสารสกัด
ตํารับยาสมุนไพร N040 
 

1. ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งปากมดลูก 
(HeLa) ในหลอดทดลองโดยวิธี Sulforhodamine B (SRB) assay 

(ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 IC50 (μg/ml) ของสารสกัดตํารับยาสมุนไพร N040 จากการทดสอบ

ฤทธิ์ตานมะเร็งปากมดลูก (HeLa) ในหลอดทดลองโดยวิธี SRB assay 
จํานวนเทาเมื่อเปรียบเทียบกับยาตานมะเร็ง

มาตรฐาน ชื่อตํารับ 
IC50 

(μg/ml) 
Doxorubicin Vincristine Cisplatin 5-FU 

N040 0.11±0.03 24.91 0.18 31.09 10.64 

2. ผลการทดสอบฤทธิ์กระตุนการตายแบบอะพอพโตซิส (apoptosis) 
ในเซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) โดยวิธีการยอมสีผสม acridine 
orange และ ethidium bromide (AO/EB staining) (ตารางที ่3) 

 
 

ตารางที่ 3 Percentage apoptotic cells ของสารสกัดตํารับยาสมุนไพร 
N040 จากการทดสอบฤทธิ์กระตุนการตายแบบอะพอพโตซิส (apoptosis) ใน
เซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) โดยวิธีการยอมสีผสม AO/EB 
 

จํานวนเทาเมื่อเทียบกับยาตานมะเร็งมาตรฐาน 

ชื่อตํารับ 

% 

apoptotic 

cells 
Doxorubicin Vincristine Cisplatin 5-FU 

N040 1.35±1.18 0.18 0.45 1.50 0.22 
 

3. ผลการทดสอบฤทธิ์ตานมะเร็งปากมดลูก (HeLa) ในสัตวทดลอง
โดยวธิี HeLa xenograft nude mice model 
สารสกัดตํารับยาสมุนไพร N040 ในขนาดยาระดับตางๆ สามารถออก

ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) โดยมีขนาดกอนมะเร็ง
ที่เล็กกวาเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม (รูปที่ 3) สําหรับคา % inhibition of 
tumor weight ของหนูกลุมที่ไดรับสารสกัดตํารับ N040 ในขนาดยาระดับต่ํา ( 
ขนาดที่ใชในคน 8.90 mg/kg BW day orally), กลาง (44.50 mg/kg BW day 
orally) และ สูง (89.20 mg/kg BW day orally) มีคาเทากับ 33.26, 57.23 

และ 48.67 % ซึ่งคิดเปน 0.38, 0.65 และ 0.55 เทา ของยามาตรฐาน 
cisplatin (5 mg/kg BW week i.p.) ตามลําดับ (ตารางที่ 4) นอกจากนี้จาก
การตรวจลักษณะพยาธิสภาพ (histopathology) ของกอนมะเร็งในหนูกลุม

ตางๆ พบวาเซลลมะเร็งเกิดการตายแบบอะพอพโตซิส (apoptosis) ในหนู
กลุมที่ไดรับสารสกัดตํารับยาสมุนไพร N040 ในขนาดยาระดับกลาง และสูง 
รวมถึงกลุมที่ไดรับ cisplatin โดยเซลลเกิดการฝอ (cell shrinkage) และ

นิวเคลียสแตกเปนทอน (nuclear fragmentation) ดังรูปที่ 4 
 

   
กลุมที่ไดรับ N040 

ขนาดยาระดับต่ํา 

กลุมที่ไดรับ N040 

ขนาดยาระดับกลาง 

กลุมที่ไดรับ N040 

ขนาดยาระดับสูง 

 

 

 
กลุมควบคุม Nude mice กลุมที่ไดรับ cisplatin 

 

รูปที่ 3 ขนาดของกอนมะเร็งของหนูกลุมตางๆที่ไดรับการปลูกถายเซลลมะเร็งปาก

มดลูก (HeLa) เมื่อสิ้นสุดการทดสอบเปนเวลา 14 วัน 



ตารางที่ 4 Percentages inhibition of tumor weight ของหนูกลุมตางๆที่
ไดรับการปลูกถายเซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) เมื่อสิ้นสุดการทดสอบเปน
เวลา 14 วัน 

กลุมการทดลอง 
น้ําหนัก

กอนมะเร็ง (g) 

% inhibition 
of tumor 
weight 

จํานวนเทา
เมื่อเทียบกับ 

cisplatin 
กลุมควบคุม 3.78±0.24 0.00 0.00 

กลุมที่ไดรับ N040 
ในขนาดยาระดับต่ํา  

2.52±0.39 33.26 0.38 

กลุมที่ไดรับ N040 
ในขนาดยาระดับ

ปานกลาง  

1.62±0.24 57.23 0.65 

กลุมที่ไดรับ N040 
ในขนาดยาระดับสูง  

1.94±0.28 48.67 0.55 

กลุมที่ไดรับ 
Cisplatin  

1.55±0.97 87.83 1.00 

 

 

รูปที่ 4 ลักษณะเนื้อเยื่อ (histopathology) ของกอนมะเร็งในหนูกลุมตางๆ ที่ไดรับ

การปลูกถายเซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) (A-C) กลุมที่ไดรับตํารับยา  

N040 ในขนาดยาระดับต่ํา กลาง และสูง (D) กลุมควบคุม (sterile normal saline 

orally) และ (E) กลุมที่ไดรับ cisplatin (5 mg/kg BW week i.p.) 
 

ความปลอดภัยของ N040 
 

นําสารสกัดตํารับยาสมุนไพร N040 ทดสอบความเปนพิษแบบกึ่งเรื่อรัง 

(Subchronic toxicity) ในสัตวทดลอง พบวาหนูขาวกลุมที่ไดรับสารสกัด
ตํารับยาสมุนไพร  N040 ในขนาด 1,000 mg/kg BW day orally ทั้งเพศผู
และเพศเมียไมมีอาการผิดปกติใดๆ  และไมมีตัวใดตัวหนึ่งตาย ภายหลังจาก

การปอนสารที่ทดสอบทางปากเปนเวลาตอเนื่อง 90 วัน ผลการตรวจวิเคราะห
ทางโลหิตวิทยาและชีวเคมี (hematology & clinical biochemistry tests) 
ของหนูกลุมที่ไดรับสารสกัดตํารับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ตํารับ N040 
พบว า อยู ใ น ร ะดั บปกติ  ผลกา รต ร วจวิ เ ค ร า ะห ท า งพยาธิ สภาพ 
(histopathology) พบวา อวัยวะตางๆ สวนใหญของหนูกลุมที่ไดรับสารสกัด

ตํารับยาสมุนไพร N040 ซึ่งไดแก สมอง หัวใจ มาม กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก 
ลําไสใหญ และอวัยวะสืบพันธุ (อัณฑะ และรังไข) ไมมีความผิดปกติทาง
พยาธิสภาพ (รูปที่ 5) 

 
 

รูปที่ 5 พยาธิสภาพ (histopathology) ของปอด ตับ ไต ลําไสเล็ก ในหนูทดลองภาย

หลังจากไดรับสารสกัดตํารับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ตํารับ N040 พบวา ผนังถุง

ลม (alveolus wall) มีลักษณะหนาขึ้น ชองวางระหวาง sinusoid ขยายมากขึ้น 

(sinusoidal dilation) เนื้อเยื่อของหนวยไตสวนปลาย (distal tubule) และ villi ใน

ลําไสเล็ก ถูกทําลาย 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

ตํารับยา N040 มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเปนยารักษาโรคมะเร็ง โดย

สามารถเตรียมเปนผลิตภัณฑสําหรับนําไปทดสอบทางคลินิกได เนื่องจาก
ตํารับยาดังกลาวไดผานการทดสอบทางพรีคลินิกทั้งฤทธิ์ตานมะเร็งปาก
มดลูก (cervical cancer) ทั้งในหลอดทดลองและสัตวทดลองตลอดจน

การศึกษาความปลอดภัยในสัตวทดลองแลว ในขณะนี้ตํารับยา N040 ไดถูก
พัฒนาเปนยาแคปซูล N040 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาในผูปวย
โรคมะเร็งปากมดลูกระยะแพรกระจายและไมตอบสนองตอยามาตรฐานซึ่งจะ

ดําเนินการโดยกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข (รูปที่ 6) 

 

 
รูปที่ 6 ลักษณะแกรนูลและแคปซูลสารสกัดตํารับยาสมุนไพร N040 

 

คําขอบคุณ 
 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณกองทุนภูมิปญญาแพทยแผนไทย กรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดใหการ
สนับสนุนทุนสําหรับโครงการวิจัยนี้ 

  

  

การวิจัยทางพรีคลินิกของตํารับยาสมุนไพรไทยตานมะเร็ง การวิจัยทางพรีคลินิกของตํารับยาสมุนไพรไทยตานมะเร็ง 

NN004400  เพื่อการทดสอบในผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะเพื่อการทดสอบในผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะ

แพรกระจายและไมตอบสนองตอการรักษามาตรฐานแพรกระจายและไมตอบสนองตอการรักษามาตรฐาน  
TThhee  pprree--cclliinniiccaall  rreesseeaarrcchh  ooff  aannttii--ccaanncceerr  TThhaaii  mmeeddiicciinnaall  ppllaanntt  rreecciippee  

NN004400  ffoorr  tthhee  ffuurrtthheerr  iinnvveessttiiggaattiioonn  iinn  aaddvvaanncceedd  cceerrvviiccaall  ccaanncceerr  

ppaattiieennttss  nnoott  rreessppoonnddeedd  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrdd  ttrreeaattmmeenntt    
 

 

ไดรับการสนับสนุนทุนจากไดรับการสนับสนุนทุนจาก  ::  

- กองทุนภูมิปญญาแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 

หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการวิจัยวิจัย  ::    
ศาสตราจารย ดรศาสตราจารย ดร..  ภกภก. . จีรเดชจีรเดช  มโนสรอยมโนสรอย    

((DDrr..  rreerr..  nnaatt..,,  BB..  LLaawwss))  

ผูรวมผูรวมโครงการโครงการวิจัยวิจัย  ::    

ศาสตราจารย ดรศาสตราจารย ดร..  ภภญญ. . อรัญญาอรัญญา  มโนสรอยมโนสรอย    

((PPhh..  DD..))  

ศาสตราจารย ศาสตราจารย พญพญ. . สุมิตรา ทองประเสริฐสุมิตรา ทองประเสริฐ    

((MM..DD..))  

ศูนยวิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซศูนยวิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ  

117799  หมู หมู 1100  ถนนเลียบคลองชลประทาน ตําบลสุเทพ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตําบลสุเทพ   

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 5500220000  

โทรโทร. . 005533--227700118822      FFaaxx..  005533--227700004411  

WWeebbssiittee::  hhttttpp::////wwwwww..mmaannoossee..ccoo//  

ee--mmaaiill::  ssuuppppoorrtt@@mmaannoossee..ccoo    

หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการแพทยแผนไทย   หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการแพทยแผนไทย     

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

มหมหาวิทยาลัยเชียงใหมาวิทยาลัยเชียงใหม  

โทรโทร. . 005533--889944880066,,  994444333388  FFaaxx..  005533--889944116699  

ee--mmaaiill  ::  jj iirraaddeejj..mmaannoossrrooii88@@ggmmaaiill..ccoomm,,  aa..mmaannoossrrooii@@ggmmaaiill..ccoomm  

 
 


