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ในชวง 1-2 ปที่ผานมา “กระชาย” หรือ fingerroot มีชื่อวิทยาศาสตรวา Boesenbergia rotunda
(L.) Mansf. (1) เปนสมุนไพรในกระแสที่ ถูกจับตามองและไดรับความสนใจอยางมาก เนื่องจากมีรายงานการ
วิ จั ย ในหลอดทดลองพบว า สารสกั ด จากกระชายสามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ ไวรั ส severe acute respiratory
syndrome corona virus-2 (SARS-CoV-2) หรื อ ที่ รู จั ก กั น ในนามของไวรั ส โควิ ด -19 (COVID-19) โดยมี
การศึกษาในหลอดทดลองพบวาสารสกัด 95% เอทานอลจากกระชาย และสาร panduratin A สารกลุมชาล
โคนที่แยกไดจากกระชายมีฤทธิ์ตานเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่แยกไดจากผูปวยโควิด -19 ในประเทศไทย โดยมี
ประสิทธิภาพทั้งการทดสอบแบบปองกันการติดเชื้อ (pre-entry) และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อหลังเขาสูเซลล
(post-entry) (2)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกระชายตอเชื้อโควิด-19
การทดสอบแบบปองกันการติดเชื้อ ทําการทดสอบดวยการบมสารสกัด 95% เอทานอลจากกระชาย
และสาร panduratin A กับเชื้อไวรัสโควิด -19 เปนเวลา 1 ชม. จากนั้นนําไปบมกับเซลลเนื้อเยื่อไตของลิง
(Vero E6) นาน 48 ชม. ผลพบวาสารสกัดเอทานอลจากกระชาย ยับยั้งเชื้อดวยคาความเขมขนที่สามารถ
ยับยั้งเชื้อได 50% (half-maximal inhibitory concentration, IC50) เทากับ 20.42 มคก./มล. และไมแสดง
ความเปนพิษตอเซลล โดยคาความเขมขนที่มีความเปนพิษตอเซลล 50% (50% cytotoxic concentration,
CC50) เทากับ >100 มคก./มล. สวนสาร panduratin A มีฤทธิ์ดีกวาสารสกัดเอทานอล โดยพบคา IC50 เทากับ
5.30 ไมโครโมลาร และคา CC50 เทากับ 43.47 ไมโครโมลาร และสาร panduratin A มีฤทธิ์ดีกวายามาตรฐาน
hydroxychloroquine ที่มีคา IC50 เทากับ 8.07 ไมโครโมลาร การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ ดวยวิธี plaque
inhibition assay พบคา IC50 ของสารสกัด 95% เอทานอลจากกระชายและสาร panduratin A เทากับ 0.96
มคก./มล. และ 7.62 ไมโครโมลาร ตามลําดับ และสาร panduratin A มีผลยับยั้งเชื้อไวรัสไดอยางสมบูรณที่
ความเขมขนมากกวา 50 ไมโครโมลาร (2)

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อหลังเขาสูเซลล ทําการทดสอบดวยการบมสารสกัด 95% เอทานอลจาก
กระชายและสาร panduratin A กับเซลลเนื้อเยื่อไตของลิง ที่ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 แลว เปนเวลา 48 ชม.
พบวาสารสกัดจากกระชายและสาร panduratin A สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสดวยคา IC50 เทากับ 3.62 มคก./
มล. และ 0.81 ไมโครโมลาร ตามลําดับ (CC50 เทากับ 28.26 มคก./มล. และ 14.71 ไมโครโมลาร ตามลําดับ)
ซึ่งเปนฤทธิ์ที่ดีกวายามาตรฐาน hydroxychloroquine ที่มีคา IC50 เทากับ 5.08 ไมโครโมลาร การทดสอบ
ดวยวิธี plaque inhibition assay พบคาความเขมขนที่สามารถยับยั้งเชื้อไดอยางสมบูรณของสารสกัด 95%
เอทานอลจากกระชายเทากับ 12.5 มคก./มล. และสาร panduratin A เทากับ 5 ไมโครโมลาร (2)
การทดสอบฤทธิ์ของสาร panduratin A ตอการยับยั้งเชื้อโควิด -19 ในเซลลเยื่อบุทางเดินหายใจ
มนุษย (Calu-3) ดวยวิธี high-content imaging analysis และ plaque inhibition assay พบคา IC50 ตอ
การยั บ ยั้ ง เชื้ อ เท า กั บ 2.04 และ 0.53 ไมโครโมลาร ตามลํ า ดั บ (CC50 43.92 ไมโครโมลาร ) โดยสาร
panduratin A มีฤทธิ์นอยกวายามาตรฐาน remderivir ที่ยับยั้งเชื้อจากการทดสอบทั้ง 2 วิธี เทากับ 0.043
และ 0.086 ไมโครโมลาร ตามลําดับ จากการศึกษานีแ้ สดงใหเห็นวาสารสกัด 95% เอทานอลจากกระชายและ
สาร panduratin A มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด -19 ไดดีหลังเชื้อไวรัสเขาสูเ ซลลแลวมากกวาการใชเพื่อการ
ปองกันไวรัสเขาสูเซลล (2)
การจําลองการจับระหวางโมเลกุล (molecular docking) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (in silico)
ระหวางโครงสรางสารสําคัญที่พบในเหงากระชายกับเอนไซม main protease ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (SARSCoV-2 Mpro) ซึ่ ง เป น เอนไซม สํ า คั ญ ในกระบวนการเพิ่ ม จํ า นวนของเชื้ อ ไวรั ส พบว า สาร alpinetin,
pinocembrin และ pinostrobin สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม ดวยคาพลังงานในการจับ (binding
energies) เทากับ -7.51, -7.21, -7.18 กิโลแคลลอรี/โมล ตามลําดับ และมีคาคงที่การยับยั้ง (inhibition
constant) เทากับ 3.12, 5.21 และ 5.47 ไมโครโมลาร ตามลําดับ แตมีฤทธิ์นอยกวาสารมาตรฐาน ML188
(noncovalent SARS-CoV 3CLpro inhibitor) ทีม่ ีคาพลังงานในการจับ -8.70 กิโลแคลลอรี/โมล และคาคงที่
การยั บ ยั้ ง เท า กั บ 0.41 ไมโครโมลาร การศึ ก ษานี้ แ สดงให เ ห็ น ว า สาร alpinetin, pinocembrin และ
pinostrobin มีฤทธิ์ตานเชื้อไวรัส โดยยับยั้งการแบงตัวของไวรัสหลังการเขาสูเซลล (3)
จากรายงานการวิ จั ย ที่ ก ล า วไปในข า งต น จะเห็ น ว า สารสกั ด 95% เอทานอลจากกระชายและ
panduratin A มี ฤ ทธิ์ ป อ งกั น และยั บ ยั้ ง เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ในหลอดทดลอง นอกจากนี้ ส าร alpinetin,
pinocembrin และ pinostrobin ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัส โดยยับยั้งการทํางานของเอนไซม
main protease ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการนําไปศึกษาวิจัยและพัฒนาเปนยารักษาโรคโควิด -19 ในอนาคต
และในป จ จุ บัน (ธันวาคม 2564) สารสกัดจากกระชายอยู ระหวางการศึกษาทางคลิ นิ ก (NCT Number:
NCT05019326) ถึงประสิทธิภาพในการรักษาผูปวยโรคโควิด-19 แบบไมมีอาการ (asymptomatic COVID19 patients) ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 3,060 ราย โดยใหผูปวยรับประทานแคปซูลสารสกัด

กระชาย (มีสารสําคัญ pinostrobin 30 มก./แคปซูล) ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร (รวมไดรับ
สาร pinostrobin 180 มก./วัน) เปนเวลา 5 วัน เปรียบเทียบกับการรับประทานแคปซูลสารสกัดฟาทะลาย
โจร ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้งกอนอาหาร (ไดรับสาร andrographolide 180 มก./วัน) และการรักษา
ดวยยาแผนปจจุบันตามมาตรฐานการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข โดยการศึกษานี้ มีกําหนดจะสิ้นสุดใน
เดือนพฤษภาคม 2565 (4)
นอกจากฤทธิ์ตอเชื้อไวรัสโควิด-19 แลว กระชายยังมีงานวิจัยที่นาสนใจโดยเฉพาะฤทธิ์ปองกันภาวะ
ปอดอั ก เสบแบบเฉี ย บพลั น ซึ่ ง เป น ภาวะแทรกซ อ นที่ พ บบ อ ยในผู ป ว ยโควิ ด -19 โดยพบว า เมื่ อ ให ส าร
cardamonin กอนการเหนี่ยวนําใหเกิดการอักเสบดวย LPS สามารถตานการอักเสบในเซลลแมคโครฟาจของ
หนูเมาส โดยลดการแสดงออกของโปรตีนและระดับของสารสื่อการอักเสบ interleukin-6 (IL-6), interleukin1E, tumor necrosis factor-alpha (TNF-D), intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) แ ล ะ
vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) นอกจากนี้ ส าร cardamonin สามารถจั บ กั บ โปรตี น
myeloid differentiation factor 2 (MD2) และ toll-like receptor 4 (TLR4) ซึ่ ง เป น โปรตี น สํ า คั ญ ของ
กระบวนการอักเสบของรางกาย โดยการจําลองการจับในโปรแกรมคอมพิวเตอรพบวาสาร cardamonin จับ
กับ MD2 ดวยคา dissociation constant (Kd) เทากับ 10-8 M และมีความแรงมากกวาการจับกับ TLR4 (คา
Kd เทากับ 10-4 M) และการศึกษาตอมาในหนูเมาส ดวยการปอนสาร cardamonin ขนาด 10 และ 20 มก./
กก. ที่เวลา 30 นาที กอนการเหนี่ยวนําใหเกิดปอดอักเสบแบบเฉียบพลันดวยการใหสาร LPS ผานหลอดลม
พบวาสาร cardamonin ยับยั้งการอักเสบของปอด โดยลด MD2-TLR4 complex ในปอดอยางมีนัยสําคัญ
และมีผลลดระดับสารสื่อการอักเสบ IL-6 และ TNF-D และลดการแสดงออกของ ICAM-1 และ VCAM-1 ใน
เซลลปอด และการทดสอบผลของสาร cardamonin ตออัตราการรอดชีวิตของสัตวทดลองที่ติดเชื้อ ในกระแส
เลือดจากการไดรับเชื้อ Escherichia coli ดวยการฉีด E. coli 2 × 109 CFU/ตัว มีผลลดอัตราการตายจาก
การติดเชื้อ โดยพบวาที่ขนาด 10 และ 20 มก./กก. มีอัตราการรอดชีวิตเทากับ 50 และ 75% ตามลําดับ (5)
แสดงใหเห็นวาสาร cardamonin จากกระชายมีฤทธิ์ตานการอักเสบและปองกันปอดอักเสบแบบเฉียบพลัน
(acute lung injury) ในหนูเมาส และยังสามารถลดอัตราการตายจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเปน
ภาวะแทรกซอนสําคัญของโรคปอดอักเสบแบบเฉียบพลัน
ขนาดที่แนะนํา
ในปจจุบันยังไมพบขนาดที่แนะนําใหรับประทานของสารสกัดจากกระชายและสาร panduratin A ใน
การปองกันหรือบรรเทาอาการของโรคโควิด -19 โดยมีขอมูลการศึกษาเภสัชจลนศาสตรของสารสกัด 95% เอ
ทานอลจากกระชาย (มีสาร panduratin A ประมาณ 12%) ขนาด 200 มก./กก. ในหนูเมาส หนูแรท และ
สุนัขพันธุบีเกิ้ล พบวามีระดับยาในเลือดสูงสุด (Tmax) ที่เวลา 3-4 ชม. คาความเขมขนสูงสุดในกระแสเลื อด
(Cmax) ในหนูเมาส หนูแรท และสุนัขพันธุบีเกิ้ล เทากับ 0.81, 1.30 และ 1.16 มคก./มล. ตามลําดับ คาครึ่ง

ชีวิต (t1/2) และอัตราการกําจัดออกในหนูเมาส เทากับ 7.2 ชม. และ 5.02 ล./ชม./กก., หนูแรท เทากับ 8.5
ชม. และ 2.96 ล./ชม./กก., และสุนัขพันธุบีเกิ้ลเทากับ 14.8 ชม. และ 2.53 ล./ชม./กก. และการทดสอบปอน
สาร panduratin A ขนาด 5 มก./กก. ใหแกหนูแรท พบคาพื้นที่ใตกราฟ (AUC) เทากับ 1.4 มคก./ชม./มล.
อัตราการกําจัดออก 2.7 ล./ชม./กก. จากขอมูลเหลานี้เมื่อคํานวณเปนขนาดของ panduratin A ที่เหมาะสม
ในมนุษย น้ําหนัก 60 กก. คือ 183 มก. หรือเทียบเทากับสารสกัด 95% เอทานอลจากกระชาย ขนาด 1.5 ก.
(6)
บทสรุป
จากรายงานการวิจัยจะพบวา กระชายยังมี ฤทธิ์ปองกันและยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด -19 ในระดับหลอด
ทดลอง ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการนําไปศึกษาวิจัยและการพัฒนาเปน ยารักษาโรคโควิด-19 ในอนาคต การ
บริโภคกระชายในรูปแบบอาหารไมกอใหเกิดอันตราย แตควรระมัดระวังการบริโภคในรูปแบบที่เขมขนหรือ
รับประทานในปริมาณสูงติดตอ กันเปนระยะเวลานาน เนื่องจากยังไมมีขอมูล ดานความปลอดภัยและขนาดที่
เหมาะสม รวมถึงขอมูลการใชบริโภคติดตอกันในระยะยาว
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เอกสารอางอิง
1. Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. World flora online. [Internet]. 2018. [cited 2021 Dec 20]. Available
from: http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000341663.
2. Kanjanasirirat P, Suksatu A, Manopwisedjaroen S, Munyoo B, Tuchinda P, Jearawuttanakul K, et al.
High-content screening of Thai medicinal plants reveals Boesenbergia rotunda extract and its
component panduratin A as anti-SARS-CoV-2 agents. Sci Rep. 2020;10(1):19963. doi:
10.1038/s41598-020-77003-3.
3. Bahadur GA, Ajmal AM, Al-Hemaid F, El-Zaidy M, Lee J. In silico analyses of major active constituents
of fingerroot (Boesenbergia rotunda) unveils inhibitory activities against SARS-CoV-2 main protease
enzyme. Saudi J Biol Sci. 2022;29(1):65-74. doi: 10.1016/j.sjbs.2021.11.053.
4. A two-stage adaptive randomized controlled trial of Andrographis paniculata extract, Boesenbergia
rotunda extract, and standard treatment in asymptomatic COVID-19 patients. (NCT05019326). [cited
2021 Dec 20. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT0501 9326.
5. Yang L, Luo W, Zhang Q, Hong S, Wang Y, Samorodov AV, et al. Cardamonin inhibits LPS-induced
inflammatory responses and prevents acute lung injury by targeting myeloid differentiation factor
2. Phytomedicine. 2021;93:153785. doi: 10.1016/j.phy med.2021.153785.

6. Choi S, Kim C, Son H, Hwang JK, Kang W. Estimation of an appropriate human dose of Boesenbergia
pandurata extracts based on allometric scaling data of panduratin A in mice, rats, and dogs. J Med
Food. 2020;23(4):453-458. doi: 10.1089/jmf.2019.4564.

