โรคโควิด-19 คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื ้อไวรัสในตระกูลโคโรนา ซึ่งเป็ นการติดเชื ้อที่พบครัง้ แรกที่เมืองอูฮนั๋ มณฑลหูเป่ ย ประเทศจีน โดยเมื่อ
เดือนธันวาคม ปี คศ.2019 ที่ผา่ นมา ตรวจพบว่า มีผ้ ปู ่ วยทีม่ ีการอักเสบรุนแรงที่ปอด จนนาไปสูก่ ารเสียชีวิต แต่ก็ยงั ไม่ทราบว่า เกิดจาก
สาเหตุอะไร
แต่เมื่อวันที่ 7 มกราคม คศ.2020 ก็มีการพบว่า สาเหตุทมี่ ีการอักเสบอย่างรุนแรงที่ปอดนัน้ เกิดจากไวรัสชนิดใหม่ ซึง่ เป็ นเชื ้อไวรัสในตระกูล
โคโรนา หรื อ Coronaviruses หรื อจะเรี ยกว่า Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 หรื อ ชื่อย่อว่า SARS-CoV-2 ก็ได้
หลังจากนันก็
้ มีการระบาดของเชื ้อไวรัสชนิดนี ้ไปเกือบทัว่ โลก สร้ างความเสียหายอย่างมหาศาล
และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ คศ.2020 องค์การอนามัยโลก ได้ มีการเรี ยกชื่อโรคที่มีการติดเชื ้อไวรัสตัวนี ้ใหม่วา่ Coronaviruses disease
2019 หรื อ Covid-19 ซึง่ ก็คือ โรคโควิด-19 นัน
่ เอง
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คุณพงษ์ ศกั ดิ์ สง่าศรี เภสัชกรนักวิชาการอิสระและนักการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ให้ ข้อมูลทีน่ า่ สนใจเกี่ยวกับ เชื ้อไวรัสตัวนี ้ ว่า เป็ นเชื ้อ
ไวรัสในตระกูลของเชื ้อทีเ่ คยก่อให้ เกิดโรคระบาดเมื่อประมาณปลายปี คศ.2002 ที่ผา่ นมา ที่ทาให้ เกิดความผิดปกติอย่างรุนแรงในระบบ
ทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน ที่เรี ยกว่า Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus ชื่อย่อว่า SARS-CoV หรื อ โรคซาร์
นัน่ เอง
แต่โรคโควิด-19 นี ้ เกิดจากเชื ้อไวรัสชนิดใหม่ ที่เรียกว่า Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ชื่อย่อว่า SARS-CoV 2
ที่มีความแตกต่างกับเชื ้อไวรัสโคโรนาตัวเดิม
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ปั จจุบนั ยังไม่มียาที่ใช้ รักษาโรคโควิด-19 อย่างจาเพาะหรื อมีประสิทธิภาพสูงสุด การรักษาเป็ นเพียงการใช้ แนวทางการรักษาการติดเชื ้อใน
ระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเรื่ องปอดอักเสบ และมีการนายาต้ านไวรัสบางชนิดมาใช้ ในการร่วมรักษาเพื่อหวังผลการฆ่าเชื ้อ ก็ได้ ผลดี
บ้ าง ไม่ดีบ้าง ซึง่ ในทางการแพทย์ก็ยงั ต้ องคิดหาทางรักษา และ คิดค้ นพัฒนาวัคซีน เพื่อนามาใช้ ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 กัน
ต่อไป

นอกจากการใช้ ยาในรูปแบบแผนปั จจุบนั แล้ ว ยังมีการนาแพทย์ทางเลือกมาใช้ เพื่อหวังผลทังในเชิ
้ งรักษาและป้องกันการติดเชื ้อไวรัสชนิดใหม่
นี ้ด้ วย โดยเฉพาะประเทศจีน ซึง่ เป็ นประเทศที่เคยนาการแพทย์แผนจีน หรื อ Traditional Chinese Medicine หรื อ TCM มาใช้ เมือ่ ครัง้ โรค
ไวรัสซาร์ ระบาดเมื่อปลายปี คศ.2002 ซึง่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น ค่อนข้ างเป็ นที่นา่ พอใจ ซึง่ ในกรณีโรคโควิด-19 นี ้ ประเทศจีนก็มีการนา การแพทย์
แผนจีน หรื อ TCM มาใช้ ร่วมด้ วยเช่นกัน ทังในเชิ
้ งรักษาและป้องกัน

ซึง่ สมุนไพรที่มีการพูดถึงในสรรพคุณการต้ านเชื ้อไวรัสมีมากมายหลายชนิด และชนิดที่มีการพูดถึงฤทธิ์ในการต้ านเชื ้อไวรัสด้ วย ก็คือ สมุนไพร
ที่ชื่อว่า พลูคาว

พลูคาว หรื อ ผักคาวตอง เป็ นพื ้นท้ องถิ่นของประเทศจีน เกาหลี ญี่ปนุ่ รวมทังประเทศในภู
้
มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ รวมประเทศไทย
ด้ วยเช่นกัน มีประวัตกิ ารใช้ มาอย่างยาวนาน รวมทังบรรจุ
้
ในตาราการแพทย์ของจีน รวมทังไทยด้
้
วย นิยมนามาใช้ ในการรักษาการอักเสบ
ต่างๆ ช่วยกระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กัน ช่วยรักษาโรคติดเชื ้อในระบบทางเดินหายใจต่างๆ รวมทังสาเหตุ
้
จากเชื ้อไวรัสด้ วย เป็ นต้ น

ปั จจุบนั มีการศึกษาวิจยั พบ สรรพคุณของพลูคาว ในประเด็นของการต้ านเชื ้อไวรัสมากมายหลายชนิด เช่น เชื ้อไวรัส Herpe Simplex ที่ก่อ
เกิดโรคเริม, เชื ้อ Influenza virus ที่ทาให้ เกิดไข้ หวัดใหญ่, เชื ้อ Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) ที่ทาให้ ภมู ิค้ มุ กัน
บกพร่อง และ เชื ้อ SARS-CoV ที่ทาให้ เกิดโรคซาร์ เป็ นต้ น

สารออกฤทธิ์ที่สาคัญในพลูคาว เช่น สารในกลุม่ ฟี นอลิก (Phenolic compounds), สารในกลุม่ ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) และ สารใน
กลุม่ อัลคาลอยด์ (Alkaloids) โดยสารหลักในกลุม่ ฟลาโวนอยด์ เช่น สาร Quercetin, isoquercitrin, rutin, hyperin, และ quercitrin
ส่วนสารหลักในกลุม่ ฟี นอลิก เช่น สาร Chlorogenic acid เป็ นต้ น

ซึง่ ทังสารกลุ
้
ม่ ฟลาโวนอยด์และฟี นอลิก นอกจากมีคณ
ุ สมบัติชว่ ยกระตุ้นภูมิค้ มุ กันแล้ ว ยังพบฤทธิ์ในการฆ่าเชื ้อไวรัสด้ วย ทังทางตรง
้
และ
ทางอ้ อม สารออกฤทธิ์ในพลูคาว มีฤทธิ์ฆา่ เชื ้อไวรัส ทังทางตรง
้
และ ทางอ้ อม
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สาหรับฤทธิ์ทางตรงการฆ่าเชื ้อไวรัส หมายถึงว่า สามารถมีผลกับตัวเชื ้อไวรัสได้ โดยตรง เช่น สามารถยับยังการแบ่
้
งตัว ทาให้ เชื ้อไวรัสตาย
หรื อ ทาให้ เชื ้อไวรัสหมดความสามารถในการก่อความรุนแรงต่อร่างกายคนเรา เป็ นต้ น ซึง่ ในทางการศึกษาวิจยั จัดให้ สารออกฤทธิ์ในพลูคาว
อยูใ่ นกลุม่ ยาฆ่าเชื ้อไวรัส ที่เรี ยกว่า Protease inhibitors เหมือนกับยา Lopinavir และ Ritonavir
สาหรับฤทธิ์ทางอ้ อมการฆ่าเชื ้อไวรัส หมายถึงว่า สามารถทาให้ เชื ้อตายหรื อไม่อาจทาอันตรายต่อร่างกายหรื ออวัยวะต่างๆของร่างกายได้
ผ่านการมีสว่ นทาให้ ระบบภูมิค้ มุ กันในร่างกายคนเรา มีขดี ความสามารถในการจัดการทาลายเชื ้อไวรัสได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น โดย
ไม่ใช่ผลของสารออกฤทธิ์จากพลูคาวโดยตรง
สำหรับฤทธิ์ทำงตรงในกำรฆ่ ำเชือ้ ไวรัส มีกำรศึกษำค้ นพบ ดังนี ้
มีการศึกษาที่ค้นพบว่า สารออกฤทธิ์ในพลูคาว สามารถยับยังเอนไซม์
้
ที่ชื่อว่า 3-chymotrypsin-like cysteine protease (3CLpro)
enzyme หรื อ ชื่อย่อว่า เอนไซม์ 3CLpro ซึง่ เป็ นเอนไซม์ที่เชื ้อไวรัส รวมทังเชื
้ ้อ SARS-CoV 2 ใช้ ในขันตอนการแบ่
้
งตัวเพื่อเพิม่ จานวนไวรัส

เมื่อเข้ าสูร่ ่างกายมนุษย์แล้ ว และเอนไซม์นี ้มีความจาเป็ นต่อการดารงชีพของตัวไวรัส ซึง่ ปั จจุบนั ยาที่มีนามาใช้ รักษาหรื อกาลังคิดค้ น ก็เป็ นยา
ที่มีกลไกการออกฤทธิ์มงุ่ เป้าไปยับยังเอนไซม์
้
ตวั นี ้เช่นกัน นัน่ เอง
นอกจากนี ้ยังพบว่า สารออกฤทธิ์ในพลูคาว ยังสามารถยับยังการจั
้
บกับเซลล์ในร่างกาย และยับยังการเข้
้
าสูเ่ ซลล์ของร่างกายได้ ทาให้ เชื ้อไม่
สามารเข้ าไปในเซลล์เพื่อก่อให้ เกิดความรุนแรงต่อร่างกายหรื ออวัยวะได้ (Blocking viral binding and penetration in the beginning
of infection)

ฉะนัน้ พลูคาว จึงสามารถต้ านการติดของเชื ้อไวรัสได้ โดยตรง ด้ วยการออกฤทธิ์ผา่ นกลไกต่างๆที่กล่าวข้ างต้ น และยังทาลายเชื ้อได้ โดยตรง
ด้ วยการเข้ าไปยับยังเอนไซม์
้
ที่เชื ้อไวรัสเอาไว้ ใช้ ในขันตอนการแบ่
้
งตัวเพื่อเพิม่ จานวน
สาหรับฤทธิ์ทางอ้ อมในการฆ่าเชื ้อไวรัส มีการศึกษาค้ นพบ ดังนี ้ มีการศึกษาค้ นพบว่า สารออกฤทธิ์ในพลูคาว สามารถกระตุ้นการทางานของ
ระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกายได้ ทาให้ ระบบภูมิค้ มุ กันทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถควบคุมกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ ้นใน
ร่างกายที่เป็ นผลจากการติดเชื ้อได้ โดยเฉพาะที่บริ เวณปอด ซึง่ กระบวนการอักเสบที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ นี ้ จะนาไปสูค่ วามรุนแรง
ของอาการติดเชื ้อที่เกิดขึ ้น และนาไปสูก่ ารเสียชีวิตได้
ซึง่ พบกลไกการออกฤทธิ์ของสารในพลูคาว ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น Immunomodulators ที่สามารถช่วยปรับสมดุลการทางานของระบบ
ภูมิค้ มุ กัน (Immunomodulation) ให้ ทางานตอบโต้ ในกรณีที่มกี ารติดเชื ้อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดสารทีก่ ่อให้ เกิดการอักเสบ
(Proinflammatory cytokines) ไม่ให้ มีการหลัง่ ออกมาจานวนมากเกินไป และนอกจากนี ้ยังพบว่า ช่วยกระตุ้นการทางานของเซลล์เม็ด
เลือดขาวชนิดต่างๆ ให้ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย ซึง่ การทางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ก็จะช่วยในการกาจัดหรื อฆ่า
เชื ้อไวรัสได้ อีกทางหนึง่ เช่นกัน
ฉะนัน้ สมุนไพรอย่างพลูคาว จึงเป็ นอีกสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจยั ถึงสรรพคุณเพิม่ มากยิง่ ขึ ้น โดยเฉพาะในเรื่ อง การมีสรรพคุณในเรื่ อ งระบบ
ภูมิค้ มุ กัน และ ฤทธิ์ของการฆ่าเชื ้อไวรัสชนิดต่างๆ
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ซึง่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผา่ นมา นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก็แนะนา “สมุนไพรไทย
เมนูอาหารไทย” ช่วยเพิม่ ภูมิต้านทานต้ านไวรัสโควิด-19 โดยมีสมุนไพรพลูคาว เป็ นหนึง่ ในสมุนไพรที่แนะนาด้ วย ซึง่ สมุนไพรชนิดนี ้ จึงควร
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