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โรคโควิด-19 คือ โรคที่เกิดจากการติดเชือ้ไวรัสในตระกลูโคโรนา ซึ่งเป็นการตดิเชือ้ที่พบครัง้แรกที่เมืองอฮูัน๋ มณฑลหเูป่ย ประเทศจีน โดยเมื่อ

เดือนธนัวาคม ปี คศ.2019 ที่ผา่นมา ตรวจพบวา่ มีผู้ ป่วยทีม่ีการอกัเสบรุนแรงที่ปอด จนน าไปสูก่ารเสยีชีวิต แตก็่ยงัไมท่ราบวา่ เกิดจาก

สาเหตอุะไร 

แตเ่มื่อวนัท่ี 7 มกราคม คศ.2020 ก็มีการพบวา่ สาเหตทุีม่ีการอกัเสบอยา่งรุนแรงที่ปอดนัน้ เกิดจากไวรัสชนิดใหม ่ซึง่เป็นเชือ้ไวรัสในตระกลู

โคโรนา หรือ Coronaviruses หรือจะเรียกวา่ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 หรือ ช่ือยอ่วา่ SARS-CoV-2 ก็ได้ 

หลงัจากนัน้ก็มีการระบาดของเชือ้ไวรัสชนิดนีไ้ปเกือบทัว่โลก สร้างความเสยีหายอยา่งมหาศาล 

และเมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ คศ.2020 องค์การอนามยัโลก ได้มีการเรียกช่ือโรคที่มีการติดเชือ้ไวรัสตวันีใ้หมว่า่ Coronaviruses disease 

2019 หรือ Covid-19 ซึง่ก็คือ โรคโควิด-19 นัน่เอง 
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คณุพงษ์ศกัดิ์ สงา่ศรี เภสชักรนกัวิชาการอิสระและนกัการตลาดด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ ให้ข้อมลูทีน่า่สนใจเก่ียวกบั เชือ้ไวรัสตวันี ้วา่ เป็นเชือ้

ไวรัสในตระกลูของเชือ้ทีเ่คยก่อให้เกิดโรคระบาดเมื่อประมาณปลายปี คศ.2002 ที่ผา่นมา ท่ีท าให้เกิดความผิดปกติอยา่งรุนแรงในระบบ

ทางเดินหายใจอยา่งเฉียบพลนั ที่เรียกวา่ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus ช่ือยอ่วา่ SARS-CoV หรือ โรคซาร์ 

นัน่เอง 

แตโ่รคโควิด-19 นี ้เกิดจากเชือ้ไวรัสชนิดใหม ่ท่ีเรียกวา่ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ช่ือยอ่วา่ SARS-CoV 2 

ที่มีความแตกตา่งกบัเชือ้ไวรัสโคโรนาตวัเดิม 
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ปัจจบุนัยงัไมม่ียาที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 อยา่งจ าเพาะหรือมีประสทิธิภาพสงูสดุ การรักษาเป็นเพยีงการใช้แนวทางการรักษาการตดิเชือ้ใน

ระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเร่ืองปอดอกัเสบ และมกีารน ายาต้านไวรัสบางชนิดมาใช้ในการร่วมรักษาเพื่อหวงัผลการฆา่เชือ้ ก็ได้ผลดี

บ้าง ไมด่ีบ้าง ซึง่ในทางการแพทย์ก็ยงัต้องคิดหาทางรักษา และ คิดค้นพฒันาวคัซีน เพื่อน ามาใช้ในการป้องกนัและรักษาโรคโควดิ-19 กนั

ตอ่ไป 

 

นอกจากการใช้ยาในรูปแบบแผนปัจจบุนัแล้ว ยงัมีการน าแพทย์ทางเลอืกมาใช้เพื่อหวงัผลทัง้ในเชิงรักษาและป้องกนัการติดเชือ้ไวรัสชนิดใหม่

นีด้้วย โดยเฉพาะประเทศจีน ซึง่เป็นประเทศที่เคยน าการแพทย์แผนจีน หรือ Traditional Chinese Medicine หรือ TCM มาใช้เมือ่ครัง้โรค

ไวรัสซาร์ระบาดเมื่อปลายปี คศ.2002 ซึง่ผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ คอ่นข้างเป็นท่ีนา่พอใจ ซึง่ในกรณีโรคโควิด-19 นี ้ประเทศจีนก็มีการน า การแพทย์

แผนจีน หรือ TCM มาใช้ร่วมด้วยเช่นกนั ทัง้ในเชิงรักษาและป้องกนั 

 

ซึง่สมนุไพรท่ีมีการพดูถงึในสรรพคณุการต้านเชือ้ไวรัสมีมากมายหลายชนิด และชนิดท่ีมีการพดูถงึฤทธ์ิในการต้านเชือ้ไวรัสด้วย ก็คือ สมนุไพร

ที่ช่ือวา่ พลคูาว 

 

พลคูาว หรือ ผกัคาวตอง เป็นพืน้ท้องถ่ินของประเทศจีน เกาหล ีญ่ีปุ่ น รวมทัง้ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่รวมประเทศไทย

ด้วยเช่นกนั มีประวตักิารใช้มาอยา่งยาวนาน รวมทัง้บรรจใุนต าราการแพทย์ของจีน รวมทัง้ไทยด้วย นิยมน ามาใช้ในการรักษาการอกัเสบ

ตา่งๆ ช่วยกระตุ้นระบบภมูิคุ้มกนั ช่วยรักษาโรคติดเชือ้ในระบบทางเดินหายใจตา่งๆ รวมทัง้สาเหตจุากเชือ้ไวรัสด้วย เป็นต้น 

 

ปัจจบุนัมีการศกึษาวจิยัพบ สรรพคณุของพลคูาว ในประเด็นของการต้านเชือ้ไวรัสมากมายหลายชนิด เช่น เชือ้ไวรัส Herpe Simplex ที่ก่อ

เกิดโรคเริม, เชือ้ Influenza virus ที่ท าให้เกิดไข้หวดัใหญ่, เชือ้ Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) ที่ท าให้ภมูิคุ้มกนั

บกพร่อง และ เชือ้ SARS-CoV ที่ท าให้เกิดโรคซาร์ เป็นต้น 

 

สารออกฤทธ์ิท่ีส าคญัในพลคูาว เช่น สารในกลุม่ฟีนอลกิ (Phenolic compounds), สารในกลุม่ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) และ สารใน

กลุม่อลัคาลอยด์ (Alkaloids) โดยสารหลกัในกลุม่ฟลาโวนอยด์ เช่น สาร Quercetin, isoquercitrin, rutin, hyperin, และ quercitrin 

สว่นสารหลกัในกลุม่ฟีนอลกิ เช่น สาร Chlorogenic acid เป็นต้น 

 

ซึง่ทัง้สารกลุม่ฟลาโวนอยด์และฟีนอลกิ นอกจากมีคณุสมบตัิชว่ยกระตุ้นภมูิคุ้มกนัแล้ว ยงัพบฤทธ์ิในการฆา่เชือ้ไวรัสด้วย ทัง้ทางตรง และ 

ทางอ้อม สารออกฤทธ์ิในพลคูาว มีฤทธ์ิฆา่เชือ้ไวรัส ทัง้ทางตรง และ ทางอ้อม 
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ส าหรับฤทธ์ิทางตรงการฆา่เชือ้ไวรัส หมายถึงวา่ สามารถมีผลกบัตวัเชือ้ไวรัสได้โดยตรง เช่น สามารถยบัยัง้การแบง่ตวั ท าให้เชือ้ไวรัสตาย 

หรือ ท าให้เชือ้ไวรัสหมดความสามารถในการก่อความรุนแรงตอ่ร่างกายคนเรา เป็นต้น ซึง่ในทางการศกึษาวจิยัจดัให้สารออกฤทธ์ิในพลคูาว 

อยูใ่นกลุม่ยาฆา่เชือ้ไวรัส ท่ีเรียกวา่ Protease inhibitors เหมือนกบัยา Lopinavir และ Ritonavir 

ส าหรับฤทธ์ิทางอ้อมการฆา่เชือ้ไวรัส หมายถงึวา่ สามารถท าให้เชือ้ตายหรือไมอ่าจท าอนัตรายตอ่ร่างกายหรืออวยัวะตา่งๆของร่างกายได้ 

ผา่นการมีสว่นท าให้ระบบภมูิคุ้มกนัในร่างกายคนเรา มีขดีความสามารถในการจดัการท าลายเชือ้ไวรัสได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ โดย

ไมใ่ช่ผลของสารออกฤทธ์ิจากพลคูาวโดยตรง 

ส ำหรับฤทธ์ิทำงตรงในกำรฆ่ำเชือ้ไวรัส มีกำรศึกษำค้นพบ ดังนี ้

มีการศกึษาท่ีค้นพบวา่ สารออกฤทธ์ิในพลคูาว สามารถยบัยัง้เอนไซม์ท่ีช่ือวา่ 3-chymotrypsin-like cysteine protease (3CLpro) 

enzyme หรือ ช่ือยอ่วา่ เอนไซม์ 3CLpro ซึง่เป็นเอนไซม์ที่เชือ้ไวรัส รวมทัง้เชือ้ SARS-CoV 2 ใช้ในขัน้ตอนการแบง่ตวัเพื่อเพิม่จ านวนไวรัส

เมื่อเข้าสูร่่างกายมนษุย์แล้ว และเอนไซม์นีม้คีวามจ าเป็นตอ่การด ารงชีพของตวัไวรัส ซึง่ปัจจบุนัยาที่มีน ามาใช้รักษาหรือก าลงัคดิค้น ก็เป็นยา

ท่ีมีกลไกการออกฤทธ์ิมุง่เป้าไปยบัยัง้เอนไซม์ตวันีเ้ช่นกนั นัน่เอง 

นอกจากนีย้งัพบวา่ สารออกฤทธ์ิในพลคูาว ยงัสามารถยบัยัง้การจบักบัเซลล์ในร่างกาย และยบัยัง้การเข้าสูเ่ซลล์ของร่างกายได้ ท าให้เชือ้ไม่

สามารเข้าไปในเซลล์เพื่อก่อให้เกิดความรุนแรงตอ่ร่างกายหรืออวยัวะได้ (Blocking viral binding and penetration in the beginning 

of infection) 

ฉะนัน้ พลคูาว จึงสามารถต้านการติดของเชือ้ไวรัสได้โดยตรง ด้วยการออกฤทธ์ิผา่นกลไกตา่งๆท่ีกลา่วข้างต้น และยงัท าลายเชือ้ได้โดยตรง 

ด้วยการเข้าไปยบัยัง้เอนไซม์ที่เชือ้ไวรัสเอาไว้ใช้ในขัน้ตอนการแบง่ตวัเพื่อเพิม่จ านวน 

ส าหรับฤทธ์ิทางอ้อมในการฆา่เชือ้ไวรัส มีการศกึษาค้นพบ ดงันี ้มกีารศกึษาค้นพบวา่ สารออกฤทธ์ิในพลคูาว สามารถกระตุ้นการท างานของ

ระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกายได้ ท าให้ระบบภมูิคุ้มกนัท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และยงัสามารถควบคมุกระบวนการอกัเสบท่ีเกิดขึน้ใน

ร่างกายที่เป็นผลจากการตดิเชือ้ได้ โดยเฉพาะที่บริเวณปอด ซึง่กระบวนการอกัเสบท่ีร่างกายไมส่ามารถควบคมุได้นี ้จะน าไปสูค่วามรุนแรง

ของอาการตดิเชือ้ที่เกิดขึน้ และน าไปสูก่ารเสยีชีวิตได้ 

ซึง่พบกลไกการออกฤทธ์ิของสารในพลคูาว ซึง่มีคณุสมบตัเิป็น Immunomodulators ที่สามารถช่วยปรับสมดลุการท างานของระบบ

ภมูิคุ้มกนั (Immunomodulation) ให้ท างานตอบโต้ในกรณีที่มกีารติดเชือ้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ช่วยลดสารท่ีก่อให้เกิดการอกัเสบ 

(Proinflammatory cytokines) ไมใ่ห้มีการหลัง่ออกมาจ านวนมากเกินไป และนอกจากนีย้งัพบวา่ ชว่ยกระตุ้นการท างานของเซลล์เม็ด

เลอืดขาวชนิดตา่งๆ ให้ท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย ซึง่การท างานของเซลล์เมด็เลอืดขาวทีม่ปีระสทิธิภาพ ก็จะชว่ยในการก าจดัหรือฆา่

เชือ้ไวรัสได้อีกทางหนึง่ เช่นกนั 

ฉะนัน้ สมนุไพรอยา่งพลคูาว จึงเป็นอีกสมนุไพรที่มีการศกึษาวจิยัถึงสรรพคณุเพิม่มากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในเร่ือง การมีสรรพคณุในเร่ืองระบบ

ภมูิคุ้มกนั และ ฤทธ์ิของการฆา่เชือ้ไวรัสชนิดตา่งๆ 
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ซึง่เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคมที่ผา่นมา นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสริิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ก็แนะน า “สมนุไพรไทย 

เมนอูาหารไทย” ช่วยเพิม่ภมูิต้านทานต้านไวรัสโควิด-19  โดยมสีมนุไพรพลคูาว เป็นหนึง่ในสมนุไพรที่แนะน าด้วย ซึง่สมนุไพรชนดินี ้จึงควร

น ามาพฒันาวิจยัและตอ่ยอดเพื่อเป็นยาหรือผลติภณัฑ์เพื่อใช้ในการดแูลสขุภาพ หรือ ในทางการแพทย์ตา่งๆ นัน่เอง 
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