


     การจัดทําบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาตินัน
 ก่แด้ไ ญคัาสํรากกลัหต้ใยาภรากนนิเาดํ

 1)  มุ่งคัดเลือกยาจากสมุนไพรท่ี องกันและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ มีความปลอดภัย มีประสิทธิผล มีข้อบ่งใช
ชัดเจน และมีหลักประกันคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถ

ทังา่ยอ้ดไงึถา้ขเ ่ ่งพาตนเอง
ด้านสุขภาพ 

่องมือในการส่งเสริมการใชยาจากสมุนไพร ที่ ช่วย

ดอทยา่ถรากะลแ รากดัจราก งา้รสรากดิกเ้หในุ้ตะรกบักู่คบวค ศทเะรป
องค์ความรู้เกี่ ยวกับยาจากสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
ในระบบการศึกษาเพื่อผลิตแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และ

จากสมุนไพร ซ่ึ
ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านยาและสุขภาพได้อย่างยั่งยืน ภายใต้
ปรัชญาว่า “ส่งเสริมการใชยาจากสมุนไพรไทยในระบบ
บ ริการสุ ขภาพ  เพื่ อสนับส นุนการพึ่งพาตน เองและ
ความมั่นคงทางยา"

่

    ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง 
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562   ได้ประกาศรายการยา
ในบัญชียาจากสมุนไพรไว้ทังสิ

กาจานฒพัายม่ลุกะลแ รากยาร 05 ณารบโนผแายอรืหยทไนผแ
สมุนไพร 24 รายการ ซ่ึงครอบคลุมการรักษาในหลากหลาย

นิดเงาทบบะรงอขรากาอมุ่ลก ,ราหาอนิดเงาทบบะรงาทรากาอมุ่ลก

เข้ารับบริการเพื่อรับยาจากสมุนไพรได้จากโรงพยาบาลของรัฐ

ท่ัวประเทศ

กลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม),



กับศักยภาพการพัฒนา
เป็นยาต้านไวรัสก่อโรคโควิด-19

ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู

กระชาย
    กระชาย มีช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Boesenbergia 
rotunda (L.) Mansf. จัดอยู่ในวงศ์ขิงข่า (Zingibe- 

น มีลักษณะอวบนํา รูปทรง
กระบอก ตรงกลางพองกว่าส่วนหัวและท้าย ผิวสี
นํ ่  นฉุมอหน

นํนใญคัาสํราสะลแ ด์ยอนวโลฟเม่ลุกนใราสบพ ามัน
หอมระเหย เช่น บอเซนเบอจินเอ (boesenbergin A) 
พินอสตรอบิน  (pinostrobin) แคมเฟอร์ (camphor) 

 )nitarudnap( นีทรเูดนพแะลแ )ninomadrac( นินอมาด์ราค

 บีะลแ อเนมิาตวิ กล็หเ มยซีเลคแ นช่เ ตุาธร่แะลแ่ ไม่รู้จัก กระชาย หรือ 
กระชายขาว เนื่ ่งมีข่าวเก่ียวกับ

ทียัจิวาษกึศราก ่  า่วบพ  วาขยาชะรกกาจญัคาํสราส
มีฤทธิ์     โดยการศึกษาดังกล่าว พบสารสกัดจากสมุนไพร 2 ชนิด

ท่ีสามารถยับยั
100%  คือ สารสกัดจากขิง และกระชายขาว ซ่ึงเมื่ อนํามา
วิเคราะห์ พบว่าสารสําคัญจากกระชายขาวมีฤทธิ์แรงที่สุด โดย

ธิทฤห้ใ ์ ฟธ์ทสุริบดกัสราสาว่กงรแ าว่กงรแะลแ าท่เ 03 รจโยาละทา
สารสกัดขิง 10 เท่า ซ่ึงถือว่าดีท่ีสุดในบรรดาสารท่ีนํามาทดสอบ
ทังหมด โดยสารสําคัญ 2 ชนิดหลักในกระชายขาวท่ีมีฤทธ์ิยับยัง

เราควรดูแลสุขภาพด้วยการรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ โดยการรับประทานอาหารไทย

ที่ ขนมจีนนํายา
 าฉ่ดผั าป่งกแ  วล้แยอร่อมาวคห้ใะจกาจกอนะารพเ

บกั้สูถรามาส งรแงข็แห้ในกัม้คุมิภูมริสเยวช่งยั

โรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย

สมุนไพรไทยมีประโยชน์มากมาย
ใช

    ตามตํารายาไทย ใชเหง้ากระชายช่วยขับลม ลดอาการ
ท้องอืด ท้องเฟอ แก้ปวดมวนท้อง รักษาโรคในปาก เ ช่น 
ปากเป่ื

บํารุงกําลัง บํารุงกําหนัด 

      การศึกษาวิจัยปัจจุบันพบว่า สารสกัดจากกระชาย นอกจาก
ธิทฤมีะจ ์ ทีะรสอิลมูนุอนาต้ ่ ธิทฤมี ดี ์ ธิทฤ บสเกอัรากนาต้ ์ นาต้ยวช่

การเส่ือมของกระดูกอ่อนในหลอดทดลองแล้ว ยังพบฤทธ์ิยับยัง

โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีรายงานการศึกษาวิจัย

 ร์ตสาศยทพแะณคะลแ ร์ตสาศายทวิะณคบกัมวร่ )SLECT(
โ รงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล เ กี่ ย วกั บ

สารสกัดธรรมชาติและสมุนไพรท่ี
จํานวน 121 ตัวอย่าง ซ่ึงผลการศึกษาพบว่ามีสารสกัด จํานวน 

ทีดนิช 6 ่ ยับยัพาภยกศัมี งการเพิ่  2-VoC-SRAS สรัวไงอขนวนาจํม
ที่

ต่อเซลล์  (ซ่ึงผลดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงกับผล
การยับยังของ FDA approved drugs ได้แก่ ยา Niclosamide 
และยา Hydroxychloroquine แล้ว)



เอนไซม์โบรมิเลน devil’s claw และ ขมินชัน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า

 

    สับปะรด ่ยวอยู่ใน 
่านํ

นอกจากจะรสชาติอร่อย ในสับปะรดยังมีเอนไซม์ท่ีมีประโยชน์ คือ
เอนไซม์โบรมีเลน ซ่ึ
ปฏิกิริยาการย่อยโปรตีน ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงได้ ท่ีผ่านมา
มีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลจากการใชเอนไซม์โบรมีเลน
ทางการแพทย์ในหลายข้อบ่งใช อาทิ บรรเทาอาการปวด และลด
การอักเสบในโรคข้อ/ข้อเข่าเส่ือม มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิผล
จากการใชเอนไซม์โบรมีเลนขนาด 200 และ 400 มก./วัน ในคน
สุขภาพดีที่มีอาการปวดข้อเฉียบพลันแบบไม่รุนแรง ซ่ึงผลการ
ศึกษา พบว่า เอนไซม์โบรมีเลน ช่วยลดการบวม บรรเทาอาการ
ปวด และลดการยึดแข็งของข้อได้ โดยท่ีความแรงของเอนไซม์

่

คลินิกในผู้ป่วย 42 ราย ท่ีรับประทานผลิตภัณฑ์สูตรผสมของ

ที่ปรึกษา
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โรคท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและ
การย่อยอาหาร เช่น เอนไซม์เปปซิน 
เอนไซม์อะไมเลส เอนไซม์ไลเปส และเอนไซม์
แพนครีเอทีน

ใชในการละลายลิ่มเลือด เช่น เอนไซม์สเตรป
โตไคเนส, เอนไซม์เซอร์ราทิโอเปปทิเดส และ
เอนไซม์แนสโทไคเนส 

ลดการอักเสบ เช่น เอนไซม์โบรมีเลน  
เอนไซม์ปาเบน  และเอนไซม์ทริปซิน
ไคโมทริปซิน

โรคมะเร็ง เช่น เอนไซม์แอสเพอราจิเนส และ
เอนไซม์ดิพเทอเรียล

1

2
3
4

ภญ.พิมพรรณ  ลาภเจริญ

พาภขสุลแดูรากบรัหาสํกอลืเงาทง่นึหกอี พาภขสุลแดูรากบรัหาสํกอลืเงาทง่นึหกอี
เอนไซม์บําบัดเอนไซม์บําบัด

    ่  

 เอนไซม์นอกจากจะมีบทบาท
ในกระบวนการเผาผลาญอาหาร และ
วินิจฉัยโรคแล้ว ยังพบว่ามีการ

ชใาม์มซไนอเาํน ครโาษกัรดับาํบรากนใ
หลายชนิด ได้แก่

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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