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บทคัดยอ
หญาปกกิ่งรูจักกันทั่วไปในนามหญาเทวดา หญาชนิดนี้เริ่มเปนที่รูจักกันมากขึ้นในประเทศ
ไทยเมื่ อมีผู ป วยมะเร็ งมี อาการดี ขึ้ นจากการดื่ ม น้ํ าคั้ นสดหญาป กกิ่ ง โดยเชื่ อกั นวาหญาป กกิ่ ง ใน
ปริ มาณที่ พ อเหมาะ อาจช วยการเสริม ระดั บภู มิ คุม กันของรางกาย มีร ายงานการวิ จัย ถึ งผลของ
การบรรเทาอาการตาง ๆ โดยการออกฤทธิ์ของหญาปกกิ่งโดยทําการทดลองในหนู เชน การตาน
การอักเสบ การระงับปวด การลดไข การปรับสมดุลภูมิคุมกัน และตานการกลายพันธุ นอกจากนี้ยัง
มีงานวิ จัยเกี่ย วกั บผลของหญ าชนิด นี้ในการชวยลดผลขางเคียงจากการรั กษาโรค โดยใช รวมกั บ
ยาแผนปจจุบันในการลดผลขางเคียงของยาแผนปจจุบันในการรักษาผูปวยมะเร็ง และชวยใหผูปวย
มะเร็ งชนิด ตาง ๆ มี อาการดีขึ้ น ปริมาณหญาปกกิ่ง ที่กิน สภาวะร างกายของผูปวยเองเปนปจจั ย
สําคัญในการพิจารณาประกอบการรักษาและบรรเทาอาการของโรค
คําสําคัญ: หญาปกกิ่ง มะเร็ง บรรเทาอาการโรค สมุนไพร
Abstract
We generally know Beijing grass as angel grass. In Thailand, angel grass is
well known, some cancer patients have recovered by drinking fresh angel grass juice.
It is believed that angel grass may improve immunomodulatory response.
Researches in mice related to anti-inflammatory, analgesic, antipyretic, immunomodulatory, and antimutagenicity effects of angel grass were also reported. In
addition, reports of its effect in the relief of the side effects of radio and
chemotherapies were also recorded. The amount of grass consumed and, the body
condition of the patients are the factors that need to be considered for the use of
angel grass in illness relief.
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บทนํา
การไมมีโรคนั้นเปนลาภอันประเสริฐ ปจจุบันนี้คนจํานวนมากหันมาดูแลสุขภาพดวยการ
กินผักผลไมกันมากขึ้น ผักและผลไมบางอยางจัดเปนกลุมพวกสมุนไพรที่ใชในการบรรเทาอาการโรค
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ต า ง ๆ ได หญ าป ก กิ่ ง จั ด เป น กลุ ม พื ช สมุ น ไพร หญ า ชนิ ด นี้ มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า Murdannia
loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy จัดอยูในวงศ Commenlinaceae เปนพืชมีดอก
และจัดอยูในกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกลุม พืชลมลุก (perennial herb) คนไทยนิยมใชหญาปกกิ่งเปนยา
ใชประกอบอาหารหลายชนิด จิ้มกับน้ําพริก (Amarin Printing Group, 1992)
ก
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ภาพที่ 1 หญาปกกิ่ง ก) หญาปกกิ่งทั้งตน ข) ใบ ค.-จ) ดอก และ ฉ) เมล็ด
ภาพโดย อรุณี อหันทริก และวัชรีพร ตฤณชาติวณิชย
หญาชนิดนี้รูจักกันทั่วไปวาหญาเทวดา (Angel grass) สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ใบเดี่ยว
เรียงสลับออกเปนกระจุกใตราก แผนใบเปนแถบกวางประมาณ 1.50 เซนติเมตร ยาว 10.00-20.00
เซนติเมตร (Book of traditional Chinese medicine in Sichuan, 1992; Jiratchariyakul &
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Kummalue, 2011) (ภาพที่ 1ก) ดอกมีความยาวประมาณ 0.50-1.00 เซนติเมตร (ภาพที่ 1ข-จ) สวน
เมล็ด ยาวประมาณ 2.00-3.00 มิลลิเมตร (ภาพที่ 1ฉ) แพทยจีนแผนโบราณใชหญาชนิดนี้ชวยกําจัด
สารพิษออกจากรางกายและรักษาโรคทางเดินหายใจ (Book of traditional Chinese medicine
in Sichuan, 1992) น้ํ าคั้ นสดจากหญ าชนิ ด นี้ ส ามารถใช ต านการกลายพั นธุ บรรเทาอาการ
ผลขางเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง และสามารถเพิ่มระดับเอนไซม DT-diaphorase ซึ่งเปน สารตาน
มะเร็งใน hepatoma cell line (Vinitketkumnuen et al., 1994; 1996) ในป พ.ศ. 2527 หญา
ปกกิ่งเริ่มเปนที่รูจักกันมากขึ้นในประเทศไทย เมื่อมีผูปวยมะเร็งมีอาการดีขึ้นจากการดื่มน้ําคั้นสด
หญาปกกิ่ง (Jiratchariyakul et al., 1998) โดยหญาปกกิ่งชวยการเสริมระดับภูมิคุมกัน มีรายงาน
พบวาหญาปกกิ่งสามารถใชรักษา บรรเทาอาการโรคตาง ๆ ไดหลายโรค เชน มะเร็งระยะแรก หวัด
ไข อาการอักเสบ ลําคอติดเชื้อ ปอดบวม เบาหวาน และอื่น ๆ (Amarin Printing Group, 1992) ใน
กรณีของมะเร็งนั้น หญาปกกิ่งมีผลชวยในทางที่ดีขึ้น ในมะเร็งเตานม ตับ ลําไสใหญ และปอด โดยที่
ยังไมพบผลเสียจากการดื่มน้ําคั้นสดหญาปกกิ่ง เพื่อลดผลขางเคียงจากการฉายแสงและการรักษา
มะเร็ ง ด ว ยเคมี บํ า บั ด นอกจากนี้ ผู ป ว ยยั ง มี ชี วิ ต ที่ ยื น ยาวขึ้ น และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
(Jiratchariyakul & Kummalue, 2011; Report from the first seminar on herbs and
cancer, 1988; Poonthananiwatkul et al., 2015) ไดมีการนําหญาปกกิ่งมาใชอยางแพรหลาย
โดยนํามาใชรักษาโรคอื่น ๆ ในคน เชน ชวยรักษา โรคเสนเลือดหัวใจตีบ และโรคความดันโลหิตสูง
(เจือ, 2543; วีณา, 2542)
ในป พ.ศ. 2558 Poonthananiwatkul et al. (2015) โดยไดทําการศึกษาการรักษา
มะเร็งโดยใชสมุนไพร ที่บานพักผูปวย ที่วัดคําประมง ต.คําสวาง อ.พรรณนิคม จ.สกลนคร คนไขที่
พักในที่แหงนี้เปนผูปวยมะเร็งที่การรักษาโดยแพทยแผนปจจุบันใหผลไมดีนัก โดยจากกลุมคนไขที่
ศึกษานี้พบวาจํานวนหนึ่งมีประวัติการใชหญาปกกิ่ง เพื่อทําใหรางกายเย็นขึ้น และใชเปนยาระบาย
คนไขที่เขารับการบําบัดมีการลดลงของอาการปวยหลังจากมารับการรักษาที่วัดนี้และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ซึ่งเปนการบอกถึงการบรรเทาอาการผูปวยมะเร็งดวยการรักษาทางแพทยแผนไทยโบราณ
งานวิจัยเกี่ยวกับหญาปกกิ่งในการบรรเทาอาการตาง ๆ
การบรรเทาอาการของโรคตางๆโดยใชหญาปกกิ่งนั้นมีคณะผูวิจัยไดทําการทดลองไวหลาย
ดานในหนูทดลอง ดังตัวอยางตอไปนี้
1. การตานการอักเสบ (anti-inflammatory)
Kunnaja et al. (2014) ไดทําการทดลองใชคาราจีแนน (carrageenan) ซึ่งเปนสาร
สกัดจากสาหรายทะเล คาราจีแนนนิยมใชเพื่อใหเกิดเจล เปนคารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญซึ่งอาจทําให
เกิ ด แผลในกระเพาะอาหาร และลํ าไส อักเสบ และนอกจากนี้ คณะผู วิจัย ยั ง ใช กรดอะราคิ โ ดนิ ก
(arachidonic acid) ในการทําใหเกิดการอักเสบในหนู ผลการทดลองที่ได คือ สารสกัดจากหญ า
ปกกิ่งแบบผงแหงละเอียด (โดยสกัดผงแหงจากสวนที่อยูเหนือดินของหญาดวยเอทานอล รอยละ 80)
ลดการอักเสบที่เกิดจากสารคาราจีแนนไดเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของหญาปกกิ่งที่ใช โดยปริมาณ
ที่ให คือ 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม นอกจากนี้สารสกัดจากหญาปกกิ่งในความเขมขน
ที่เพิ่มขึ้นยังลดการอักเสบจากกรดอะราคิโดนิก จากระดับ 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ไดมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จะไดผลดีมากการอักเสบใน
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หนู จากคาราจีแ นน และกรดอะราคิ โ ดนิ ก นั้ นเกิด จากต างกลไกกั น โดยสารสกั ดจากหญ าป กกิ่ ง
สามารถชวยลดการอักเสบไดจากทั้งสองสาเหตุ
2. การระงับปวด (analgesic)
จากคณะผูวิจัยชุดเดิม Kunnaja et al. (2014) ใชฟอรมาลีนรอยละ 1.00 ในน้ําเกลือ
ฉีดเขาใตผิวหนังหนู และใหสารสกัดหญาปกกิ่งโดยการกิน 40 นาทีกอนการฉีดฟอรมาลีน พบวาหนู
ที่ไดรับฟอรมาลีนรอยละ 1.00 และไดรับสารสกัดหญาปกกิ่งที่ระดับความเขมขน 20, 40 และ 80
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีระดับความปวดนอยลง ตามลําดับ โดยสารสกัดหญาปกกิ่งเกี่ยวของกับการลด
การสรางสาร prostaglandin ในระบบประสาทสวนกลาง
3. การลดไข (antipyretic)
Kunnaja et al. (2014) ไดทําการทดลอง โดยการฉีด รอยละ 20 ยีสตในน้ําเกลือ
(1 มิ ล ลิ ลิ ตร/100 กรั ม ของน้ําหนั กตัวหนู ) เพื่ อให เกิ ด ไข แล ววั ดอุ ณหภู มิท างทวารหนั กของหนู
พบวา สารสกัดหญาปกกิ่ง (40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ชวยลดอุณหภูมิภายใน 30 นาที และลดลง
นาน 3 ชัว่ โมง โดยผลของสารสกัดหญาปกกิ่งในการลดไขนั้น มีผลเกี่ยวกับการยับยั้งการสรางหรือ
การหลั่งสาร prostaglandin E2 ในหนู โดยไมพบผลการเปนพิษจากสารสกัดหญาปกกิ่ง แมวาหนู
จะไดรับสารปริมาณที่สูงถึง 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
4. ภูมิคุมกันสมดุล (immunomodulatory effect)
Punturee et al. (2005) ไดทําการทดลองใชสารสกัดหญาปกกิ่งผลที่พบคือ มีการลด
ระดับ T และ B cell ในหลอดทดลองโดยใช (peripheral blood mononuclear cell; PBMC)
และใหผลแรงกวาสารสกัดหญาปกกิ่งที่สกัดโดยใชน้ํา ซึ่งเปนผลการทดลองเบื้องตนของผลจากสาร
สกัดหญาปกกิ่ง ตอภูมิตานทานแบบไมจําเพาะ ตอมาในป 2006 Jiratchariyakul et al. (2006)
พ บ ว า glycosphingolipid 2, 1--O-D-glucopyranosyl-2-(2’-hydroxy-Z-6’-enecosamide)
sphingosine ที่พบในสารสกัดหญาปกกิ่งที่ความเขมขน 13 nmol/L กระตุน PMBC proliferation
และเพิ่มอัตราสวนของ CD 3,4: CD 3, 8 ใน T lymphocyte และไมเปนพิษตอ PMBC และไมมี
ผลทําลายการเจริญเติบโต หรือ ทําลายอวัยวะใดในหนูทดลอง
5. ตานการกลายพันธุ (antimutagenicity)
น้ําสกัดจากหญาปกกิ่ง (สกัดจาก ethanol) ไมทําใหเกิดการกลายพันธุ ในแบคทีเรีย
Salmonella typhimurium strain TA100 และ TA98 (Vinitketkumnuen et al., 1994; 1996;
Punturee et al., 2005) และนอกจากนี้ยังยับยั้ง azoxymethane (AOM) ที่ทําใหเกิดรอยโรคกอน
การเกิดมะเร็ง (aberrant crypt focus; ACF) ในลําไสใหญในหนู
6. การปองกันแผลในกระเพาะอาหาร (gastroprotective activity)
Kunnaja et al. (2015) ไดทําการศึกษาผลของหญาปกกิ่งในการปองกันการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารในหนูที่ไดรับสารสกัดหญาปกกิ่ง (100-400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ผลการทดลอง
พบในลักษณะที่คลายกับผลของ misoprostol คือ สารสกัดจากหญาปกกิ่ง ทําใหเกิดการเพิ่มเมือก
ที่ผนังกระเพาะอาหาร ทํ าใหสามารถลดการเกิด แผลขึ้นได และยังยับยั้ง การหลั่งกรดในกระเพาะ
อาหารอีกดวย
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งานวิจัยหญาปกกิ่งกับมะเร็งชนิดตาง ๆ
การใชสมุนไพรจากธรรมชาติในการตานมะเร็ง สามารถชวยแกปญหาการที่ยารักษามะเร็ง
ไมสามารถเขาถึงได น้ําสกัดจากหญาปกกิ่งสามารถใชรวมกับยาแผนปจจุบัน คนไข (จากการรายงาน
ของแพทย) สนับ สนุ นการใช น้ําคั้นสดหญาปกกิ่ง ในการลดผลข างเคีย งจากการรั กษาโดยแพทย
แผนปจจุบันรวมกันในการลดผลเสียของยาแผนปจจุบัน (Jiratchariyakul & Kummalue, 2011)
1. มะเร็งลําไสใหญ
งานวิ จั ย โดยเยาวเรศ และคณะ (2542) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หญ า ป ก กิ่ ง ต อ การเกิ ด
(aberant crypt foci; ACF) ซึ่งเปนรอยโรคกอนเกิดมะเร็งในลําไสใหญ ที่มีลักษณะแตกตางไป
จากเซลลลําไสใหญปกติ คือ มีรูปรางเปนวงรี ACF สามารถพบในลําไสใหญของมนุษยได (Pretlow
et al., 1991) และดี เ อ็นเอแอดดั กส ที่ ถูกเหนี่ ยวนํ าในลําไส ใ หญ ข องหนู ข าวโดยสารกอมะเร็ ง
(azomethane; AOM) การเกิดดีเอ็นเอแอดดักสอาจทําใหเกิดการกลายพันธุของดีเอ็นเอและนําไปสู
การเปนมะเร็งได (Bos et al., 1987) คณะผูวิจัยไดทําการใหหนูขาวไดรับสารหญาปกกิ่งปริมาณ
0.10 และ 1.00 กรัมตอกิโลกรัม โดยปอนเปนเวลาหนึ่งสัปดาหกอนฉีด AOM หนูแตละกลุมจะไดรับ
สารสกัดจากหญาปกกิ่งในตอนเชาตลอด 4 สัปดาห พบวาหญาปกกิ่งลดการเกิดดีเอ็นเอแอดดักส
ที่เกิดจากการเหนี่ยวนําดวย AOM ไดเล็กนอย หญาปกกิ่ง 0.10 กรัมตอกิโลกรัม สามารถลดการเกิด
ACF ในระยะเริ่มตน และระยะสงเสริมมะเร็งไดรอยละ 39 และ 17 ตามลําดับ ดังนั้นสารสกัดหญา
ปกกิ่ ง มีฤ ทธิ์ ส ามารถปองกั นการเกิด รอยโรคก อนเกิ ด มะเร็ ง ลําไส ใ หญ ข องหนู ข าวที่ ไ ด รั บสารก อ
มะเร็งได แตคอนขางออน
2. มะเร็งตับ
อะฟลาทอกซิ น บี ห นึ่ ง (AFB1) เป น สารพิ ษ จากเชื้ อ ราในตระกู ล Aspergillus sp.
การไดรับ AFB1 มีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งตับในคนและในสัตวทดลอง (Shank et al., 1972;
Shank & Nondasuta, 1972; Busby & Wogan, 1984) ระดับของอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง-อัลบูมิน
แอดดั กสในซีรั่มของหนูขาวมีความสัม พันธกับระดั บของระดั บอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง -อัลบูมิ นแอด
ดักสในตับหนู (Groopman et al., 1992) การตรวจระดับอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง-อัลบูมินแอดดักสใน
ซีรั่มสามารถทําไดงายและรวดเร็ว จึงนิยมใชเปนตัวกําหนดทางชีวภาพ (biomarker) ในการบงบอก
ถึงการไดรับอะฟลาทอกซินบีหนึ่งทีไ่ ปทําใหดีเอ็นเอผิดปกติดวย
ธีระ และคณะ (2541) ไดศึกษาผลของสารสกัดหญาปกกิ่งตอการเกิดอะฟลาทอกซิน
บีหนึ่ง-อัลบูมินแอดดักสในหนูขาวที่ไดรับอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง พบวาระดับอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง อัลบูมินแอดดักสในหนูขาวที่ไดรับสารสกัดหญาปกกิ่งจะมีคาสูงสุดอยูที่เวลา 4 ชั่วโมงหลังจากไดรับ
อะฟลาทอกซินบีห นึ่ง ซึ่ง แตกตางอยางมีนัยสํ าคัญ เมื่ อเทียบกับ กลุม ที่ไ ดรั บอะฟลาทอกซิ นบี หนึ่ ง
อยางเดียวที่เวลาเดียวกัน ที่เวลา 12 ชั่วโมง ระดับอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง-อัลบูมินแอดดักสในกลุมที่
ไดรับหญาปกกิ่งจะต่ํากวากลุมที่ไดรับอะฟลาทอกซินบีหนึ่งแตไมไดรับหญาปกกิ่งอยางมีนัยสําคั ญ
ทางสถิติ
3. มะเร็งเตานม
Jiratchariyakul et al. (1998) ไดศึกษาสารสกัดหญาปกกิ่งที่นําสารสกัดเอทานอล
มาแยกดวย Diaion HP20 คอลัมน พบวาสารสกัดที่มีฤทธิ์ตานมะเร็งเตานมและลําไสใหญ ไดแก
สารสกัดจาก เมทานอล และเอธิลอะซิเตท สารกลัยโคสพิงโกลิพิดที่แยกไดจากสวนของเมทธานอล
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คือ 1--O-D-glucopyranosyl-2-(2’-hydroxy-6’-ene-cosamine)-sphingosine มีฤทธิ์ตานเซลล
มะเร็งเตานม (BT474) และลําไสใหญของคน (SW620) ที่คา ED50 เทากับ 16 g/ml
Cell line จากมะเร็งเตานมมีหลายชนิด ที่นํามาใชทดสอบผลของสารสกัดจากหญา
ป กกิ่ ง ในการลดผลของการเกิ ด มะเร็ ง เต านม เซลล ม ะเร็ ง แต ล ะชนิ ด มี ป ฎิ กิ ริ ย าต อ estrogen
receptor และ progesterone receptor แตกตางกันไป ดังนั้นการรั กษาดวยสารสกัดจากหญ า
ปกกิ่ง สามารถชวยอยางนอยในการตัดสินใจวาสารสกัดนั้นมีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งเตานม
ชนิดตาง ๆ หรื อไม (Jiratchariyakul & Kummalue, 2011) น้ําสกัดจากหญาปกกิ่งสามารถใช
รวมกับการแพทยแผนปจจุบัน เพราะมี cytoxicity ปานกลาง มีผลทําใหภูมิคุมกันสมดุลปลอดภัย
และลดผลขางเคียงจากการเคมีบําบัดและการฉายแสง
สารองคประกอบในสารสกัดจากหญาปกกิ่ง
M. loriformis ประกอบดวย phytosteryl glucosides syringic acid และ isovitexin
(Jiratchariyakul et al., 2006) สารสกั ด น้ํ าหญ าป กกิ่ง ที่ ส กั ด ด วยเมทานอล พบว ามี 3-O-ξ-Dglucopyranosyl-24--ethyl-5-a-cholesta-5-ene ซึ่ ง ไม มี ผ ลทํ า ลายเซลล ม ะเร็ ง (Hegnauer,
1964; Jiratchariyakul et al., 1997) และ glycosphingolipid ชื่อ 1--O-Dglucopyranosyl-2(2’-hydroxy-6’-enecosamide)-sphingosine (ภาพที่ 2) glycosphingolipid มีผ ลทําลายเซลล
มะเร็งลําไส มะเร็งเตานม มะเร็งปอด และมะเร็งตับ ที่ความเขมขน 8.00, 14.50, 12.00 และ 25.00
กรั ม ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร (Jiratchariyakul et al., 2006) จากการทดลองในเซลล ใ นหลอดทดลอง
(Jiratchariyakul et al., 1998)

ภาพที่ 2 โครงสรางของ1--O-Dglucopyranosyl-2-(2’-hydroxy-6’-enecosamide)-sphingosine,
glycosphingolipid จาก M. loriformis (Jiratchariyakul et al., 2006)
งานวิจัยดานอื่น ๆ เกี่ยวกับผลของหญาปกกิ่ง
Pinitsoonthorn et al. (2012) พบวา หญ าปกกิ่งมีคุณสมบัติเปน แอนติออกซิแดนท
นอกจากนี้อุษา และคณะ (2548) ไดทําการทดลองผสมหญาปกกิ่งในอาหารของนกกระทา พบวา
หญ าป กกิ่ ง ไม มี ผ ลต อ ระบบภู มิ คุ ม กั น ในโรคนิ ว คาสเซิ ล ในระดั บ ที่ ส ามารถให ภู มิ คุ ม กั นโรคได
สวนคุณภาพซากในนกอายุ 0-6 สัปดาห พบวาการใชหญาปกกิ่งในระดับรอยละ 3 ในอาหารจะทําให
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สัตวมีคุณภาพซากดีที่สุด และเมื่อใชหญาป กกิ่งในเปอร เซนตที่สูงขึ้นทํ าให รอยละปริมาณไขมันใน
ชองทองลดลง แตถาใชหญาปกกิ่งผสมอาหารในระดับรอยละ 9 จะทําใหสัตวมีอาการผิดปกติ คือ
อุจจาระเหลว ไมพบฤทธิ์ตานแบคทีเรีย พวกกลุม Staphylococcus aureus และ Pseudomonas
aerugenosa รวมทั้งไมพบฤทธิ์ตานเชื้อรา เชน Candida albican และ Aspergillus fumigates
ของน้ําสกัดหญาปกกิ่ง (Intiyot et al., 2002)
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมและวิจารณ
ปจจุบันนี้หญาปกกิ่งมีทั้งในรูปสารสกัด แคปซูลอัดเม็ด น้ําสดสกัด ใบสด และในอีกหลาย ๆ
รูปแบบ มีคนจํานวนมาก ทั้งที่ปวย และคนที่มีรางกายแข็งแรง นิยมดื่มหรือกิน เพื่อบรรเทาอาการ
และรักษาโรค บางโรคอาจเปนโรคที่การรักษาดวยแพทยแผนปจจุบันไมไดผลดี ปริมาณหญาปกกิ่งที่
กิ น สภาพร างกายของผู ป วยเอง ขั้ นตอนการเตรี ย มน้ํ าคั้ นสดที่ ส ะอาด เป นป จจั ย สํ าคั ญ ในการ
พิจารณาประกอบการรักษาและบรรเทาอาการของโรค เพื่อไมใหเกิดผลลบขางเคียงตอคนหรือสัตว
ที่ใชหญาชนิดนี้ ปจจุบันงานวิจัยทางดานหญาปกกิ่งในระดับกลไกการออกฤทธิ์ การศึกษาในระดับ
เซลล ระดับ อวัยวะ ที่ได รับการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาตินั้น ที่อยูใ นฐานขอมูล ที่
ยอมรับยังมีอยูนอยมาก โดยทั่วไปจะเผยแพรสรรพคุณทาง website หรือไมมีงานวิจัยที่ลงลึกในราย
ละเอี ยดในระดั บพันธุ ศาสตรระดับโมเลกุ ล ซึ่ งควรมีงานวิจัย เกี่ย วกับหญาเทวดาชนิด นี้ที่สามารถ
อางอิงไดเพิ่มเติม เพื่อประโยชนทางดานการแพทย และชวยบรรเทาอาการผูปวยโรคตาง ๆ ไดมาก
ขึ้น ทั้งในดานผลขางเคียง และประโยชนที่ยังไมทราบในดานตาง ๆ ตอไป
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