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โกฐก้านพร้าว  

 

ชือองักฤษ  Picrorhiza (1, 2) 
ชือวิทยาศาสตร ์ Picrorhiza kurrooa Royle ex Benth. (1, 3, 4) 
วงศ ์   SCROPHULARIACEAE (1, 3) 
ส่วนทีใช้    เหงา้แหง้ (1, 4) 
แหล่งทีมา    
 ถนิกําเนิดทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของป่าหิมพานต์จากแคว้นแคชเมยีรถ์ึงแคว้น
สกิขมิของประเทศสาธารณรฐัอนิเดยี มกีารปลูกทปีระเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เขตปกครอง
ตนเองทเิบต ราชอาณาจกัรเนปาล และสาธารณรฐัสงัคมนิยมประชาธปิไตยศรลีงักา (4) 
กรรมวิธีการผลิต  
 เกบ็รากและเหงา้ในช่วงเดอืนตุลาคม - ธนัวาคม (5) 
สารสาํคญั   
 สารกลุ่ม iridoid glycosides: picrorhizin 26.6% (4, 6), picroside I-IV (4, 6 - 8), 
aucubin (4), apocynin (4, 6, 9), androsin (4, 10), kutkitol, kutkisterol (4 kurroside (1, 4, 
11), kutkin, kutkoside (2, 6), kurrin, kuthinol, kuthirterol, kutkiol, kutkisterol (6), pikuroside 

(7) 
 สารกลุ่มอนืๆ: 6-feruloyl catalpol (7), สารกลุ่ม biopolymeric (12, 13), D-mannitol 

(4, 6), glucose, glucosido-vanilloyl-glucose (6), vanillic acid (4, 6), cucurbitacin glycol-

sides (4), tripalmitin (6)  
ลกัษณะภายนอกของเครืองยา 
 เป็นเหงา้แหง้ซงึมลีกัษณะกลมยาว ยาวประมาณ 3 - 6 ซม. ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.5 

- 1 ซม. มลีกัษณะคลา้ยกา้นยอ่ยของช่อดอกมะพรา้ว  ผวินอกมสีนํีาตาลแกมเทาเขม้ มวีงๆ อนั
เป็นแผลเป็นของตา มตีาและส่วนลาํตน้ตดิอยูบ่า้ง เนอืนิม รากมรีอยย่นตามแนวยาว มรีอยแตก
ตามขวาง และมรีอยแผลเป็นสเีทาหรอืสนํีาตาลเป็นจดุๆ ทรีอยหกัแขง็ เนอืในสดีาํ รสขมจดั  มี
กลนิเฉพาะตวั ไมน่่าดม (4) 
ประโยชน์ทางยา 
 การใช้ตามเภสชัตํารบัและการแพทย์แผนเดิม : จนีใช้ลดไข้ แก้ท้องเสยีและรดิสดีวง
ทวาร  รกัษาโรคตบัอกัเสบ และทางเดนิปสัสาวะอกัเสบ (1) 
 การใชต้ามภูมปิญัญา: ตําราสรรพคุณยาโบราณของไทยใชแ้ก้ไขเ้รอืรงั  และแก้ไขซ้งึมี
อาการใหส้ะอกึ แกห้อบ แกเ้สมหะเป็นพษิ โกฐกา้นพรา้วเป็นโกฐชนิดหนึงในพกิดัโกฐทงั 7 และ



โกฐทงั 9 ตําราอายุรเวทของอินเดยีกล่าวว่า ถ้าใช้ในขนาดตําๆ จะมสีรรพคุณบํารุงธาตุทําให้
เจรญิอาหาร และเป็นยาระบายอ่อนๆ แต่ถ้าใช้มากจะเป็นยาบํารุง และเชอืกนัว่าเป็นยาแก้ไข้
จบัสนั และเป็นยาขบันําด ี(4) 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา 
 ฤทธปิกป้องตบั: สารสกดัทมีสีารกลุ่ม iridoid glycosides (Picroliv) มฤีทธปิกป้องตบัได้
ดเีทยีบเท่าหรอืดกีว่าสารมาตรฐาน (2, 14 - 24)  สารสาํคญัคอื picroside I และ II (8) 
 ฤทธติา้นการอกัเสบ: สารสกดัเอทลิอเีทอร ์ มฤีทธติา้นการอกัเสบในการทดลองทอุีง้เทา้
หนู (carragee-nan-induced paw edema) (11, 25) ซงึสารสําคญัคอื apocynin, androsin และ 
picroside (7, 11) สาร apocynin มกีลไกการออกฤทธโิดยยบัยงัการสรา้ง thromboxane และ
การเกาะกลุ่มของเกลด็เลอืด (9) 
 ฤทธปิรบัระบบภูมคิุม้กนั: สารสกดัเอทลิอเีทอร ์ มฤีทธกิระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั (2) สาร
สกดันํามฤีทธ ิanti-complementary ซงึสารสําคญัคอื สารกลุ่ม carbohydrate และ peptide (12, 
13) สารสกดัทมีสีารกลุ่ม iridoid glycosides (Picroliv) มฤีทธเิพมิภมูติา้นทานในหนู (16, 23) 
 ฤทธติา้นการแพ:้ สาร androsin มฤีทธติา้นการแพ ้ ป้องกนัหลอดลมตบีในหนู (10)   
สารสกดัทมีสีารกลุ่ม iridoid glycosides (Picroliv) มฤีทธติา้นการแพแ้บบ anaphylactic แต่ไมม่ี
ผลยบัยงัการหลงั histamine ซงึมผีลทาํใหห้ลอดลมตบี (26) 
 ฤทธติา้นออกซเิดชนั: สารสกดัเมทานอลมฤีทธติา้นออกซเิดชนัและป้องกนัดเีอน็เอถูก
ทาํลาย (27) 
 ฤทธติา้นจลุชพี: โกฐก้านพรา้วมฤีทธติา้นเชอืแบคทเีรยีและเชอืรา (1, 2) 
 ฤทธป้ิองกนัการเกดิเนืองอก: สารสกดัทมีสีารกลุ่ม iridoid glycosides (Picroliv) มฤีทธิ
ป้องกนัการเกดิเนอืงอกในหนู (28) 
 ฤทธลิดระดบัไขมนัในเลอืด: สารสกดันํามฤีทธลิดระดบัไขมนัทงัชนิดคอเลสเตอรอล 
และ ไตรกลเีซอไรด ์ในเลอืดหนู (29)  
การศึกษาทางพิษวิทยา   
 การศกึษาความเป็นพษิเฉียบพลนัในหนูขาวพบว่า โกฐกา้นพรา้วมคี่า LD50 เท่ากบั 
2,600 มก./กก. (6) 
การศึกษาทางคลินิก 
 ผลกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนั: สารสกดัทมีสีารกลุ่ม iridoid glycosides มผีลเพมิภูมติา้น 
ทานในผูป้ว่ยโรคเรอืนทตีดิเชอืวณัโรคและในอาสาสมคัร (30) 
 ผลต่อผูป้ว่ยตบัอกัเสบ: การศกึษาแบบสุ่มตวัอยา่ง (randomised, double-blind 

placebo controlled) ในผูป้ว่ยไวรสัตบัอกัเสบเฉียบพลนั จาํนวน 15 คน เปรยีบเทยีบกบัผูป้ว่ย
ทไีมไ่ดร้บัยาจาํนวน 18 คน พบว่ากลุ่มผูป้ว่ยทรีบัประทานผงโกฐก้านพรา้วขนาด 375 มก. วนั
ละ 3 ครงั เป็นเวลา 2 สปัดาห ์ มคี่า bilirubin, SGOT และ SGPT แตกต่างจากกลุ่มควบคุม



อยา่งมนียัสําคญั โดยพบว่าเวลาททีาํใหค้่า total serum bilirubin ปกต ิ (2.5 mg%) ใชเ้วลา 
27.44 และ 75.9 วนั ตามลาํดบั (6) 
ข้อห้ามใช้     
 หญงิมคีรรภห์รอืใหน้มบุตร และเดก็ (6) 
รปูแบบยาและขนาดทีใช้  
 กรณรีกัษาตบัอกัเสบ ใชย้าผงขนาด 300 - 500 มก. วนัละ 2 ครงั หรอื 3 ครงั เป็นเวลา 
2 - 3 สปัดาห ์หรอืกรณใีชเ้ป็นยาระบาย ใชย้าผงขนาด 1 - 2 ก. (6) 
 

เอกสารอา้งองิตดิต่อทสีาํนกังานขอ้มลูสมุนไพร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


