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คอลัมน์วารสารสโมสรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอเอกสาร
สิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน ซึง่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ค้นเอกสารอ้างอิง และการวิจยั ไม่ซำ�้ ซ้อน รวมทัง้ ช่วยให้ผเู้ กีย่ วข้องสามารถลดภาระในการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือติดตามเรื่องที่สนใจในทางลุ่มลึกต่อไป.

แพทย์อายุรเวท (Ayurvedic medicine) ของประเทศ
อินเดีย ถูกน�ำมาใช้รกั ษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
ในการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบว่า  สารสกัดจาก
ต้นสมอไทย มีฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรีย (antibacterial)
ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส (antiviral) ฤทธิ์ต้านเชื้อรา (antifungal) ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน (antioxidant) และ
ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ (anti-inflammatory) เป็นต้น โดย
เฉพาะฤทธิต์ า้ นเชือ้ ไวรัสของสารสกัดจากต้นสมอไทย
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากการระบาดอย่างรุนแรง
กว้างขวางทั่วโลกของไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งก่อเกิด
โควิด-19 (Covid-19) ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวน
มาก และยังไม่มียาที่จะรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล
เต็มที่ ท�ำให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อค้นหายาใหม่ที่จะ
น�ำมาใช้ในการรักษาหรือป้องกันโควิด-19 นี้ การ
ศึกษานี้จึงมีความสนใจที่จะท�ำการศึกษาสารพฤกษ
เคมี ที่ พ บในต้ น สมอไทย ที่ อ าจมี ผ ลต้ า นโปรตี น
เป้าหมายของไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์
ด็อกกิง (molecular docking) จากการศึกษาพบว่า 
มีสาร 3 ชนิด คือ 1,3,6-trigalloyl glucose, betasitosterol และ daucosterol มีศกั ยภาพสูงทีจ่ ะยับยัง้

สารพฤกษเคมีจากสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) ที่มีศักยภาพในการยับยั้งเป้าหมาย
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ต้นสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) พืช
ในวงศ์ Combretaceae เป็นสมุนไพรส�ำคัญในการ
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โปรตีนเป้าหมาย 8 ชนิดของไวรัส SARS-CoV-2
และสารทั้ง 3 ชนิดนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งได้หลายโปรตีน
เป้าหมายพร้อมกัน ดังนั้นสารทั้ง 3 ชนิดนี้จากต้น
สมอไทย จึงน่าที่จะน�ำมาศึกษาวิจัยต่อเนื่องในห้อง
ทดลอง ทั้งในระดับพรีคลินิกและคลินิก เพื่อพัฒนา
มาใช้เป็นยาในการรักษาหรือป้องกันโควิด-19 ต่อไป
ได้ในอนาคต
* Sarkar A, Agarwal R, Bandyopadhyay B. Molecular docking studies of phytochemicals from
Terminalia chebula for identification of potential multi-target inhibitors of SARS-CoV-2
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doi: 10.1016/j.jaim.2022.100557.
สารกลุ่มแทนนิน (tannins) จากสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) ยับยั้งไวรัสตับอักเสบ
C (hepatitis C virus ) และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน
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ต้นสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) พืช
ในวงศ์ Combretaceae เป็นสมุนไพรในการแพทย์
อายุรเวท (Ayurvedic medicine) ของอินเดีย ต้น
สมอไทยนี้ได้ชื่อว่าเป็น King of medicine หรือ

Arura และทางการแพทย์แผนไทยก็ได้มีการน�ำมา
ใช้เช่นกัน โดยน�ำมาใช้ในต�ำรับยารักษาโรคต่าง ๆ
ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ส� ำ หรั บ ในการวิ จั ย ฤทธิ์ ท าง
เภสั ช วิ ท ยาของสารสกั ด จากต้ น สมอไทย พบว่ า มี
ฤทธิห์ ลากหลาย เช่น มีฤทธิต์ า้ นเชือ้ จุลชีพต่าง ๆ ฤทธิ์
ต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
(anti-inflammatory) และ โดยเฉพาะฤทธิ์ต้านไวรัส
ตับอักเสบ ซี (antihepatitis C virus) เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ลดการอักเสบ และปกป้องเซลล์ตับ ท�ำให้การศึกษานี้
สนใจทีจ่ ะท�ำการศึกษาแบบ in silico โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการท�ำนายฤทธิก์ ารจับของสารส�ำคัญ
กับโมเลกุลเป้าหมายของไวรัส และภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย เพื่อค้นหาสารพฤกษเคมีจากสมอไทย ที่จะมี
ศักยภาพต้านไวรัสตับอักเสบ ซี และกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน
ของร่างกายของผู้ติดเชื้อ การท�ำนายอาการข้างเคียง
และพิ ษ ของสารเหล่ า นั้ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ จากการ
ศึกษาพบว่า  สารในกลุ่มแทนนิน (tannins) 2 ชนิด
คือ chebulagic acid และ 1,2,3,4,6-pentagalloyl
glucose อาจมีฤทธิ์แรงในการต้านไวรัสตับอักเสบ ซี
(hepatitis C virus NS3/4A) และมีพิษค่อนข้างต�่ำ
นอกจากนี้ในการศึกษาผลต่อภูมิคุ้มกันพบว่ามีสาร
กลุ่มแทนนิน 10 ชนิดที่อาจมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ได้ อย่างไรก็ตามครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ in silico
จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาในห้องทดลองจริงทั้งระดับพรี
คลินิกและคลินิกเพื่อพิสูจน์ฤทธิ์และอาการข้างเคียง
ต่อไป เพื่อพัฒนาสารเหล่านี้มาใช้เป็นยารักษาโรคตับ
อักเสบ ซี ในอนาคต
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การคัดกรองเสมือน (virtual screening) ของ
สารพฤกษเคมีจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านไวรัส
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โควิด-19 ที่เกิดจากเชื้อไวรัส Severe Acute
Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARSCoV-2) ได้เกิดการระบาดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก
มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิด
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนและยาเพื่อน�ำมาใช้
ในการป้องกันและรักษาโควิด-19 โดยเฉพาะยารักษา
โควิด-19 ได้มีความพยายามที่จะน�ำยาที่มีฤทธิ์ต้าน
เชื้อไวรัสชนิดอื่น และสมุนไพรที่อาจมีฤทธิ์ต้านเชื้อ
ไวรัสหรือเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายมาทดสอบผลที่
มีตอ่ ไวรัส SARS-CoV-2 การศึกษานีจ้ งึ ได้ทำ� การคัด
กรองเสมือน (virtual screening) ของสารพฤกษเคมี
จ�ำนวน 605 สาร จากสมุนไพร 37 ชนิด และสารต้าน
เชื้อไวรัสอื่นอีก 139 สารจากฐานข้อมูล Pubchem
และ Drug bank เพื่อดูฤทธิ์ยับยั้งเป้าหมายโปรตีน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ชนิดต่าง ๆ ของไวรัส SARS-CoV-2
ส�ำหรับผลของสารพฤกษเคมี พบว่า สาร cyanin
(จากขิง, Zingiber officinale Roscoe) มีฤทธิก์ ว้างใน
การยับยัง้ เอ็นไซม์โปรทีเอส (protease) หลักของไวรัส
ทั้ง SARS-CoV-2, SARS-CoV และ MERS-CoV
และยังพบว่าสาร amentoflavone, agathisflavone,
catechin-7-o-gallate และ chlorogenin ก็มีฤทธิ์
ยับยั้งเป้าหมายโปรตีนได้หลายชนิด สมุนไพรอีก
หลายชนิด ได้แก่ มะม่วง (Mangifera indica L.),
มะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale L.),
คนทีเขมา (Vitex negundo L.), มะแว้งนก (Solanum nigrum L.), Pedalium murex L., สมอไทย
(Terminalia chebula Retz.), สะเดา (Azadirachta
indica A.Juss.), เพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis L.), อัคคีทวาร [Clerodendrum serratum
(L.) Moon] และ Ocimum basilicumaree มีรายงาน
ว่ า มี ส ารส� ำ คั ญ ที่ ยั บ ยั้ ง ไวรั ส SARS-CoV-2 ที่ ก ่ อ
โควิด-19 รวมทั้งยาต�ำรับสมุนไพร Kabasura kudineer ที่ แ นะน� ำ โดยกรมการแพทย์ แ ผนโบราณ
(AYUSH) ของอินเดีย ก็พบมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสได้
ผลจากการคัดกรองเสมือนจากการศึกษาชิ้นนี้ ท�ำให้
ได้รายชือ่ ของสารพฤกษเคมีทอี่ าจมีฤทธิต์ า้ นเชือ้ ไวรัส
SARS-CoV-2 ซึง่ จะน�ำมาท�ำการศึกษาในห้องทดลอง
จริงทั้งระดับพรีคลินิกและคลินิก เพื่อพัฒนาสารที่
มีศักยภาพเหล่านี้ มาเป็นยาใหม่เพื่อใช้ในการรักษา
โควิด-19 ต่อไปในอนาคต
*Nallusamy S, Mannu J, Ravikumar C,
Angamuthu K, Nathan B, Nachimuthu K,
Ramasamy G, Muthurajan R, Subbarayalu M,
Neelakandan K. Exploring phytochemicals
of traditional medicinal plants exhibiting inhibitory activity against main protease, spike
glycoprotein, RNA-dependent RNA polymerase and non-structural proteins of SARSCoV-2 through virtual screening. Frontiers in
Pharmacology. 2021;12:667704. doi: 10.3389/
fphar.2021.667704.
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ยาต� ำ รั บ ตรี ผ ลา (Triphala) ของการแพทย์
อายุรเวท มีฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่ก่อ
โรคไข้เลือดออก (dengue fever) ในเซลล์มะเร็ง
ตับ Huh7 เพาะเลี้ยง*
Aussara Panya *,† , Kanyaluck Jantakee * ,
Suthida Punwong‡, Supawadee Thongyim§,
Thida Kaewkod*, Pa-Thai Yenchitsomanus¶,
Yingmanee Tragoolpua *,† , Hataichanok
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ยาต�ำรับตรีผลา (Triphala) เป็นยาในการแพทย์
อายุรเวท (traditional Ayurvedic medicine) ใน
อินเดีย และการแพทย์แผนไทย พบมีการใช้มาเป็น
เวลานาน ประกอบด้วยผลไม้ 3 ชนิด คือ สมอไทย
(Terminalia chebula Retz.) สมอพิเภก [Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.] และมะขามป้อม
(Phyllanthus emblica L.) จากการศึกษาฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของต�ำรับตรีผลา พบว่า มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู -
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อิสระ ต้านการอักเสบ กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน ลดไข้ แก้ปวด
ต้านจุลชีพ ต้านมะเร็ง เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า 
สารสกัดจากสมอไทยสามารถยับยัง้ ไวรัสตับอักเสบ บี
(hepatitis B virus) ได้ ในประเทศไทยโรคไข้เลือด
ออก (dengue fever) เป็นโรคระบาดส�ำคัญ ที่ท�ำให้
มีการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ การศึกษานี้ท�ำการศึกษา
ฤทธิ์ของสารสกัดจากต�ำรับตรีผลา 3 ต�ำรับ และ สาร
สกัดจากผลไม้ที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 3 ชนิด ในการ
ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) ที่ท�ำให้
เกิดโรคไข้เลือดออก ในเซลล์มะเร็งตับ Huh7 เพาะ
เลี้ยง (Huh7 hepatoma cells) พบว่าสารสกัดจาก
สมอพิเภก และต�ำรับตรีผลาที่มีสมอพิเภกในสัดส่วน
ที่สูง จะมีประสิทธิผลยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเดงกีได้
ดี นอกจากนี้ยังลดสารไซโทไคน์ (cytokine) ที่ท�ำให้
เกิดพายุไซโทไคน์ (cytokine storm) ที่เกิดจากการ
ติดเชื้อไวรัสเดงกีได้ด้วย การวิเคราะห์สารส�ำคัญใน
สารสกัดที่มีฤทธิ์นี้ พบว่ามีสารกรดแกลลิก (gallic
acid) เป็นองค์ประกอบหลัก ซึง่ สารนีย้ บั ยัง้ การติดเชือ้
ไวรัสเดงกีได้เช่นกัน การใช้เทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิง
(molecular docking) พบว่า กรดแกลลิกสามารถจับ
กับโปรตีน DENV NS5 protein ของเชือ้ ไวรัสเดงกีได้
อาจเป็นกลไกการยับยัง้ การติดเชือ้ ไวรัสเดงกีของสาร
สกัดต�ำรับตรีผลา และ กรดแกลลิก ในเซลล์มะเร็งตับ
Huh7 เพาะเลีย้ ง ข้อมูลจากการศึกษานีส้ ามารถน�ำมา
ใช้เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาต�ำรับตรีผลาที่เหมาะสม
และ สารส�ำคัญในต�ำรับตรีผลา ที่จะน�ำมาใช้ในการ
รักษาโรคไข้เลือดออกต่อไปได้ในอนาคต
* Panya A, Jantakee K, Punwong S, Thongyim S, Kaewkod T, Yenchitsomanus PT, Tragoolpua Y, Pandith H. Triphala in traditional
Ayurvedic medicine inhibits dengue virus
Infection in Huh7 Hepatoma Cells. Pharmaceuticals (Basel). 2021, Nov 28;14(12):1236. doi:
10.3390/ph14121236.

