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เชื้อ SAR-CoV-2 ท าอะไรกับร่างกาย

ปอด อวัยวะหลักที่โดนเชื้อรุกราน

สมุนไพร และแร่ธาตุบางชนิด อาจมี
ผลป้องกันไวรัสเข้าเซลล์

ภูมิคุ้มกันมีผลต่อความ
รุนแรงของโรค และ post-

COVID syndrome

ยาและสมุนไพรหลายชนิดมีบทบาทต่อ
การแบ่งตัวของไวรัส SAR-CoV-2

ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19



อาการวิกฤตที่ต้องรับการดูแล

ผู้ป่วยดูลแตนเองได้



Nalbandian et al, 2021

Post-Covid Syndrome เริ่มพบมากขึ้น



เลือกใช้สมุนไพรให้เหมาะกับแต่ละระยะของโรค



แนวทางการพัฒนายาจากสมุนไพร 
ยาสมุนไพรส่วนใหญ่ ไม่ได้ผ่านการวิจัยทุกขั้นตอน 

แต่ไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้ แต่ต้องรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เช้าใจ บทบาท ของสมุนไพรต่อโรค

Elaine Lai-Han Leung et al, 2020



ฟ้าทะลายโจรสามารถจับกับโครงสร้างเชื้อโควิดได้หลายต าแหน่ง  มีโอกาสลดการดื้อยาในอนาคต

▪ ACE2 receptor : ตัวรับไวรัสที่เซลล์ปอด

▪ RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) : ท าให้ไวรัสไม่สามารถเพิ่ม

จ านวนสารพันธุกรรมได้ 

[Favipiravir ออกฤทธิ์ที่ต าแหน่งนี]้

▪ Main Protease (Mpro) : เอนไซม์ที่เป็นกุญแจส าคัญในการท าใหไ้วรัสเพิ่ม

จ านวนและแบ่งตัว 

▪ 3-CL protease, PL protease : เอนไซม์ที่ท าหน้าที่ตัดโปรตีนชิ้นยาวๆที่ไวรัส

สร้างขึ้น ให้เป็นโปรตีนชิ้นเล็กๆที่จะไปท าหน้าที่สร้างลูกหลานไวรัสต่อไป    การ

ยับยั้งกระบวนการดังกล่าวจะท าให้ไวรัสสร้างส าเนาตัวใหม่ไม่ได้

▪ Spike protein : โปรตีนตรงส่วนหนาม    โครงสร้างส่วนนอกของไวรัสที่ใช้จับ

กับตัวรับที่เซลล์



interfering with the production of the 

infectious viral progeny

ฟ้าทะลายโจรยับยั้งการผลิตไวรสัตัวใหม่ คือช่วงทีไ่วรัสก าลังประกอบร่างตัวเอง (Progeny virus) ยับยั้งระยะไวรัสสมบูรณ์ 
(Assembly หรือ Maturation) และยับยั้งกระบวนการท่ีไวรสัถกูปลดปล่อยออกจากเซลลโ์ฮสต์ และพรอ้มที่จะบุกรกุเซลลอ์ื่น ๆ ต่อไป



activity of andrographolide. In 

conclusion, combination of virus entry 

inhibitor with immunomodulator might 

be a promising therapeutic approach for 

influenza virus infection.

https://www.researchgate.net/publication/319591744_Andrographolide_in

hibits_influenza_A_virus-

induced_inflammation_in_a_murine_model_through_NF-kB_and_JAK-

STAT_signaling_pathway

ฟ้าทะลายโจร อาจป้องกันหรือลดความรุนแรง
การเกิดพายุไซโตไคม์



ใช้ฟ้าทะลายโจรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
ทันทีที่เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ .....

Casteleijin D. 2019.

▪ inhibit the virus replication >> block 
infectivity

▪ regulate the immune response

>> immunomodulatory action 

▪ Reduce inflammatory cytokines

>>>reduce cytokine storm

▪ Anti-inflammation >> repair lung



กระชาย  กับการยับยั้ง
SAR-CoV-2

Kanjanasirirat et al, 2020.



กลไกการออกฤทธิ์ที่
เป็นไปได้ของกระชาย

สไลด์ น าเสนอ รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร



สไลด์น าเสนอ รศ.ดร.นริศา ค าแก่น และดร.ภญ.พมิพ์พิมล ตันสกุล

.



สไลด์น าเสนอ รศ.ดร.นริศา ค าแก่น และดร.ภญ.พมิพ์พิมล ตันสกุล

.



สไลด์น าเสนอ รศ.ดร.นริศา ค าแก่น และดร.ภญ.พมิพ์พิมล ตันสกุล

.



Zhou Y, 2021.
Nair et al, 2021

• พืชในสกุล Artemesia มีหลายสายพันธุ์  A. annua เป็นต้นแบบในการพัฒนายาต้านมาลาเรีย
• การศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับเซลล์ 2 ชิ้น 
• คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลอมเบีย พบว่าสารสกัดรวมในน้ าร้อน และใบแห้งของโกฐ

จุฬาลัมพา มีความสามารถในการต้านเชื้อโควิด 19 สายพันธ์แอฟริกา และอังกฤษ ทั้งนี้การออกฤทธิ์
ไม่สัมพันธ์กับปริมาณของสาร artemisinin แล อนุพันธ์ของ artemisinin ทั้งนี้พบว่าแม้ใบแห้งของ
โกฐจุฬาลัมพา ที่เก็บไว้นานกว่า  12 ปี ก็ยังออกฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด 19

• คณะนักวิจัยจากเดนมาร์ก เยอรมันและฮ่องกง พบว่า artesunate มีฤทธิ์แรงที่สุดในการต้านไวรัสโค
วิด 19 รองลงมาเป็น artemether, สารสกัดโกฐจุฬาลัมพาและ artemisinin และพบว่าฤทธิ์การ
ต้านไวรัสของสารข้างต้านมีความจ าเพาะสูง ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่า artesunate  จะยับยั้งเชิ้อเมื่อ
เข้าสูงเซลล์แล้ว Nair et al, 2021, Zhou et al, 2021



▪ การศึกษาในประเทศจีนโดยใช้ยา Artemisinin-piperaquine (AP) ในผู้ป่วยทีมีอาการน้อยถึงปานกลาง 23 ราย 
เทียบกับการรักษามาตรฐาน 18 ราย พบว่า เวลาที่ตรวจไม่พบเชื้อในผูป้่วยกลุม่ที่ใช้ AP เร็วกว่ากลุม่ผู้ป่วยที่ใช้
ยามาตรฐาน แต่มีรายงานว่าช่วงจังหวะไฟฟ้าของหัวใจ QT นานขึ้นในผู้ป่วย 12 รายที่ได้ AP 

▪ ต ารับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของโกฐจุฬาลัมพา เช่น ยาจันทลีลา ยาหอมนวโกฐ อาจเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า
▪ การรมด้วยใบโกฐจุฬาลัมพา เพื่อฆ่าเช้ือ เป็นที่นิยมในช่วงที่มีการระบาดของ SARS ใช้สายพันธุ์ Artemisia argyi

และ Artemisia vulgaris
▪ ตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย โกฐจุฬาลัมพา มีรสสขุมุ หอม รอ้น แกโ้รคทางกองลม เช่น แกป้วด แกห้อบ
หืด บ ารุงเลือด เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต



ยังมีสมุนไพร หลายชนิด ที่อาจใช้ได้กับโควิด 19 แต่ยังต้องมีการศึกษาอีกมาก


