ฤทธิต
์ า้ นมะเร็ง

พลูคาวมีจดุ เด่นในเรือ่ งต้านเซลล์มะเร็งเช่นกัน
โดยจากการศึกษาฤทธิท์ างเภสัชวิทยา ทัง้ ในไทย และต่างประเทศ
พบว่า พลูคาวมีฤทธิท์ �ำ ลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ยับยัง้
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ต้านอนุมลู อิสระ
กระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันในร่างกาย พลูคาวจึงถูกนำ�ไปผลิตเป็นยา
ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยที่มี
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
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ในประเทศจีน ยังใช้พลูคาวประกอบยาตำ�รับผง
และยาฉีดมะเร็งหลายชนิด โดยพบว่าพลูคาวมีฤทธิ์
ต้านการอักเสบ และบรรเทาปวด เทียบเท่ากับยา
แก้ปวดในกลุ่ม NSAIDs และมีฤทธิ์ต้านการเกิดแผล
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กระชายขาว หรือ กระชายเหลือง
(Boesenbergia rotunda)
เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีการใช้เป็นอาหาร และยา

มานาน ส่วนที่ใช้ในการนำ�มาใช้ในทางยาคือ ราก
และเหง้า สรรพคุณในการแพทย์แผนไทยคือ สร้าง
ภูมิคุ้มกัน รวมถึงช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ดังนี้
รักษาโรคปากเปือ
่ ย และปากเป็นแผล รักษาอาการจมูก
ไม่ได้กลิ่น ไซนัสอักเสบ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืด
ท้องเฟ้อ ใช้เป็นยาบำ�รุงร่างกาย และชูกำ�ลัง บรรเทา
อาการปวดเมือ
่ ยตามร่างกาย แก้อาการวิงเวียนศีรษะ
แน่นหน้าอก ช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุล และ
ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ

• ฤทธิต
์ า้ นไวรัส

กระชายขาวมีสารสำ�คัญ 2 ชนิด คือ
แพนดูลาทิน เอ (Pandulatin A) และพิโนสโตรบิน
(Pinostrobin) โดยมีงานวิจัยในหลอดทดลอง ว่า
Pandulatin A สามารถทีจ่ ะลดจำ�นวนเซลล์ทต่ี ดิ เชือ้
ได้ และ Pinostrobin มีฤทธิย์ บั ยัง้ ในการผลิตตัวไวรัส
ออกจากเซลล์ ทำ�ให้เซลล์นั้นไม่สามารถที่จะผลิต
ตัวไวรัสตัวใหม่ออกมาจากตัวเซลล์ได้เลย จากงานวิจยั
ในจานเพาะเซลล์ พบว่า สารสกัดกระชายขาว มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำ�นวนของไวรัสโควิด-19
(SARS-CoV-2) ได้ที่ปริมาณความเข้มข้นในระดับ
น้อยๆ โดยไม่เป็นพิษต่อเซลล์
• ฤทธิแ์ ก้ปวดมวนในท้อง แก้ทอ
้ งอืดเฟ้อ

ลมจุกเสียด
มีฤทธิฆ์ า่ เชือ้ แบคทีเรีย E.Coli แก้ปวดมวนในท้อง แก้
ท้องอืดเฟ้อ สาเหตุของการแน่น จุกเสียด สาร Cineole
มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำ�ไส้ จึงลดอาการปวดเกร็ง
และมีฤทธิ์ขับลมได้ดี
• ฤทธิล
์ ดการอักเสบ

มีสาร Dimethoxylflavone มี
ฤทธิย์ บั ยัง้ การทำ�งานของเอนไซม์ Cyclooxygenase-2
สาเหตุของการอักเสบ รักษาอาการแผลในกระเพาะ
อาหาร และมีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของ H.Pyroli
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารใน
จานเพาะเซลล์

พลูคาว (Houttuynia cordata)

มีทง
้ั ฤทธิก
์ ารต้านเชือ
้ แบคทีเรีย และไวรัส ต้านการอักเสบ และ
ต้านภูมิแพ้ นอกจากนี้ พลูคาว ยังมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิต้านทาน
ยับยั้งการหลั่งฮีสตามีนจากมาร์ค เซลล์ (Mast Cell) ซึ่ง
เป็นสารที่ทำ�ให้เกิดอาการแพ้ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ยับยั้ง
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และเชื้อไวรัสที่ทำ�ให้เกิดงูสวัด
ฤทธิต
์ า้ นไวรัสโคโรนา จากการวิจย
ั ในประเทศจีน เมือ่ ต้นปี 2020

พบว่า สารสำ�คัญทีช่ อ่ื ว่าเควอซิตนิ (Quercetin) และฟลาโวนอยด์
(Flavonoids) ซึง่ เป็นสารทีพ่ บได้ในพลูคาว และสมุนไพรบางชนิด
สามารถยับยัง้ ไม่ให้ไวรัสโคโรนา 2019 เข้าเซลล์ของร่างกาย และ
ช่วยไม่ให้มีการแบ่งตัวของเซลล์ไวรัสได้ นอกจากนี้ ยังยับยั้ง
ไวรัส MHV ในหลอดทดลอง ซึ่ง MHV ในงานวิจัยจะใช้เป็น
ตัวแทนของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS และ MERS สารสกัด
พลูคาวยังมีฤทธิย์ บั ยัง้ การติดเชือ้ SARS ในจานเพาะเซลล์ดว้ ย
ฤทธิ์ต้านไวรัสอื่นๆ สารสกัดพลูคาว

มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสที่
เป็นสาเหตุของไข้หวัดใหญ่ ไวรัสต้นเหตุโรคเริม และไวรัสเอดส์
ในหลอดทดลองได้อีกด้วย

