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รพ.รามาฯ เล็งวิจัยในคน หลังพบ ‘กระชายขาว’ ต้านโควิด

ทีเซลส์ ผนึกกําลัง ม.มหิดล โชว์ความสําเร็จศึกษาประสิทธิภาพต้านโควิด-19 ของ“กระชายขาว” หลังแล็บชี�มีศักยภาพ
ยับยั�งการเพิ�มจํานวนของไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้ 100%ที�ปริมาณความเข้มข้นของยาในระดับน้อยๆ และไม่เป�นพิษต่อเซลล์
พร้อมจ่อทดลองในสัตว์ก่อนต่อยอดสู่คน

ยกระดบัคลสัเตอรว์จิยัโควดิ

รศ.นพ.ธนัย ์สภุทัรพนัธุ ์รกัษาการแทนรองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล (มม.) กลา่ววา่ มหาวทิยาลยัฯ ไดเ้ฝ้าระวงัตดิตาม
สถานการณก์ารระบาดของโรคโควดิ-19 มาตั �งแตต่น้และระดมทมีนักวจัิยรว่มกนัระหวา่งคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีกบัคณะ

2 มิถุนายน 2563 | โดย ชญานิษฐ์ นกแก้ว  1,693

ข่าวพระราชสํานัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ จุดประกาย ไลฟ�สไตล์

PR

https://www.bangkokbiznews.com/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssIHUq08XmyaHz8DGjjrExu6QLIJYQFOCjXzn1TEQDhv_K3Z4CnKwXb3AeBgw440G1vqrlFhALj60CJd-aT86NJg2hXPJ-vc3gvkhMqcjxTIaVJyHc3mtxJVcZ2-5ZR2UCtVNAoo1KgYdQ2O5yZIMP30mGVYOeErAuvKjGWbIwU0ND3cRpw_Rr91Z3gu3T4eqaqHMIFelXzSKCw-KYlWUCapJ7YTEAvh4BpsXDo0P9Xwfvzn2btb5r-yUQ&sig=Cg0ArKJSzAv3NEzfxQvC&adurl=http://www.gpsiam.com/%3Futm_source%3Dbangkokbiznews%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dgpsiam&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstAGj0SoI2egEMenRJsczm4k5wHg4uK-gkBWn5sZbJKRFvHI-cfNkFfwQACYx1bxzeRa3lI7GOzwLU6PYghCYikQstzaAHFXt3-QLVdN5NCyA031pc7WAaPLwwrArXYbo6TBvHmGarkPF_TuzrKyCrcVGxkM66ULzVH06Ti6PeIO8Vp2fij-aycZS4LB9wI_x6f7gaZBQNe8DP8SZuHbrryrIEY3795awkXAzHZ25v6SDIhl-8m_uwTk1Ur90o&sig=Cg0ArKJSzCsLE1rwxxt7&adurl=https://activity.huaweicloud.com/intl/en-us/go_global_Summit/index.html%3Futm_source%3DBangkokbiznews%26utm_medium%3Dmediabuy%26utm_campaign%3Dinternet_industry_summit_0610%26utm_content%3D728x90_pixel&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.bangkokbiznews.com/
https://www.bangkokbiznews.com/royal/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/politics?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/business?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/economic/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/finance/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/foreign/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/life/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral
https://judprakai.bangkokbiznews.com/
https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/pr?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral


วทิยาศาสตร ์จัดเป็น “คลสัเตอรว์จัิยโควดิ-19” โดยแบง่เป็น 5 กลุม่งานวจัิยหลกั ซึ�ง 1 ใน 5 กลุม่งานวจัิย คอืการคน้หาพัฒนายาใหม ่รว่ม
กบักลุม่งานวจัิยดา้น Serology and Plasma Therapy ซึ�งเป็นการดงึสรรพกําลงัดา้นโครงสรา้งพื�นฐานหลกัที�เกี�ยวขอ้งมารว่มกนัทํางาน

โดยการสรา้งแพลตฟอรม์ตรวจวเิคราะหห์าสารออกฤทธิ�จากสารสกดัธรรมชาต ิรวมถงึสมนุไพรไทยที�ใชเ้ป็นอาหารในชวีติประจําวนัที�มี
ฤทธิ�ตอ่ SARS-CoV-2 ไดแ้ก ่หอ้งปฏบิตักิารไวรัสวทิยา ที�มรีะบบปฏบิตักิารตามมาตรฐานความปลอดภยัระดบัที� 3 มคีวามเชี�ยวชาญใน
การคดัแยกและเพาะเลี�ยงไวรัส SARS-CoV-2 และศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการคน้หาตวัยา หรอื ECDD ซึ�งเป็นคลงัจัดเกบ็สารสกดั
สมนุไพร และดําเนนิการดว้ยเทคโนโลย ีHigh-Throughput Screening (HTS) ซึ�งมศีกัยภาพในการคดักรองสารออกฤทธิ�พรอ้มกนั
จํานวนมาก ภายในระยะเวลารวดเร็ว ซึ�งการสรา้งแพลตฟอรม์ตรวจวเิคราะหด์งักลา่ว สว่นหนึ�งไดรั้บการสนับสนุนจาก มลูนธิริามาธบิด ีและ
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) หรอืทเีซลส ์ที�มเีป้าหมายรว่มกนัในระยะยาวในการคน้หาสารออกฤทธิ�ทางยา
และนําเขา้สูก่ระบวนการพัฒนายาในขั �นตอ่ไป



"กระชายขาว" ลดอกัเสบ-ยบัย ั�งโควดิ

นเรศ ดาํรงชยั ผูอ้าํนวยการทเีซลส ์กลา่วถงึ จดุตั �งตน้ความรว่มมอืในการจัดตั �งและรว่มบรหิารจัดการศนูอซีดีดี ีตั �งแตปี่ 2557 ถงึ
ปัจจบุนั เพื�อเป็นโครงสรา้งพื�นฐานรองรับการศกึษากลไกการเกดิโรคในระดบัโมเลกลุภายในเซลลแ์ละการคน้หาสารออกฤทธิ�ทางยาดว้ย
เทคโนโลยขีั �นสงู ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยและมคีลงัจัดเกบ็ที�มปีระสทิธภิาพ โดยไดร้วบรวมสารสงัเคราะหแ์ละสารสกดัจากธรรมชาตจิาก
ทั�วประเทศ มกีระบวนการทํางานที�ไดม้าตรฐานในระดบัสากลคอื ISO 9001:2015 และ อยูร่ะหวา่งเตรยีมขอรับรองมาตรฐาน ISO 17025
และ OECD GLP

นอกจากนี�ยงัมเีป้าหมายรว่มกนัในการสรา้งโอกาสใหป้ระเทศไทย สามารถคน้หาสารสําคญัทางยาและนําเขา้สูก่ระบวนการพัฒนายาในขั �น
ตอ่ไป ดว้ยความที�มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ มกีารนําผลติภณัฑธ์รรมชาตมิาใชใ้นดา้นการแพทยแ์ผนไทยมายาวนาน การนํา
ผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตมิาเป็นแหลง่ของสารออกฤทธิ�ทางชวีภาพที�สําคญัสําาหรับการคน้หาและพัฒนายาใหมนั่�น สามารถนําประโยชน์
มาสูอ่ตุสาหกรรมการผลติยาของประเทศไดอ้ยา่งมาก ซึ�งในชว่งที�เริ�มมกีารระบาดของโควดิ-19 ทางทเีซลสเ์ล็งเห็นความจําเป็นและ
โอกาสในการใชแ้พลตฟอรม์ที�มอียูเ่พื�อศกึษาฤทธิ�ของสมนุไพรตอ่ไวรัสดงักลา่ว ทําใหป้ระเทศมโีอกาสตอ่ยอดสูก่ารพัฒนาเป็น
ผลติภณัฑท์ี�เป็นทางเลอืกใชใ้นการรักษา และเตรยีมความพรอ้มรองรับการระบาดตอ่ไป

ดา้น ศภุฤกษ ์ บวรภญิโญ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผูอ้าํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการคน้หาตวัยา  กลา่ว
วา่ เริ�มแรกมกีารคดัแยกและเพาะเลี�ยงไวรัส SARS-CoV-2 จากผูป่้วยในหอ้งปฏบิตักิารไวรัสวทิยา ตามมาตรฐานความปลอดภยัระดบัที� 3
(BSL-3) ที�นําทมีโดย รศ.พญ.อรณีุ ธติธิญัญานนท ์เพื�อเตรยีมไว ้จากนั�นศนูย ์ECDD ที�ถอืเป็นแพลตฟอรม์ในการจัดเกบ็สารสกดั



ขั �นตอนลงทะเบยีน ‘เที�ยวปันสขุ’ เบื�องตน้ กอ่นครม.ฟันธง วนันี�!
ตรวจสอบสถานะ 'เยยีวยาเกษตรกร’ รอบ 2 ‘ธ.ก.ส.’ จา่ย 7.2 ลา้นราย ไมพ่รอ้มกนั
'เราไมท่ิ�งกนั' เชค็สถานะ 'เงนิเยยีวยา' รอบสดุทา้ย ยงัโอนตอ่เนื�อง!

สมนุไพรไทยมทีั �งสารบรสิทุธิ� และสารสกดัสมนุไพรไทยกวา่ 6 พันชนดิ ไดทํ้าการหาตวัยาที�จะสามารถยบัยั �งเชื�อไวรัสโควดิ โดยเราเลอืก
สารสกดัสมนุไพรเฉพาะที�คนไทยนยิมรับประทานประมาณ 121 สารสกดั จากนั�นเริ�มกระบวนการวจัิยในการเลี�ยงเชื�อไวรัสที�ไดม้าในหลอด
ทดลอง พรอ้มทั �งมกีารสง่ชดุสารสกดั 121 ตวั ทดสอบในหอ้ง BSL 3 และดกูารออกฤทธิ� โดยใชร้ะยะเวลา 2 วนั จงึจะเห็นผลและทราบ
วา่สารสกดัใน 121 ตวั ม ี6 ตวั ที�มฤีทธิ�ในการตา้นเชื�อไวรัสที�เหมาะสม แตท่ั �งนี�มเีพยีง 2 ตวัที�สามารถยบัยั �งการเจรญิเตบิโตของเชื�อไวรัส
ไดถ้งึ 100%  คอื ขงิ และกระชายขาว  

จอ่ทดลองในสตัว-์ปรบัโดสสูค่น

"เมื�อนํามาวเิคราะหพ์บวา่กระชายขาวใหป้รมิาณฤทธิ�ความเขม้ขน้กวา่สารสกดับรสิทุธฟ้์าทะลายโจรถงึ 30 เทา่ และดกีวา่สารสกดัขงิ 10
เทา่ จงึพบวา่ดทีี�สดุในสารที�ม ีจากนั�นเรากเ็จาะลกึเพื�อดวูา่สารสําคญัอะไรที�อยูใ่นกระชายขาวที�เป็นองคป์ระกอบหลกัที�ทําใหเ้กดิการ
ยบัยั �งไดซ้ ึ�งกพ็บวา่ แพนดรูาทนิเอ (Panduratin A) และ พโินสโตรบนิ (Pinostrobin) เป็นตวัหลกัๆที�ยบัยั �งเชื�อไวรัสได ้ ขณะเดยีวกนัเรา
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ดสูาระสําคญั 2 ตวัพบวา่มปีรมิาณสาระสําคญัที�ตอบโจทยค์ณุสมบตัทิี�เหมาะสมอยูใ่นชว่งเทา่ไรที�มคีวามเขม้ขน้ของยาระดบันอ้ยๆ และไม่
เป็นพษิตอ่เซลล ์ซึ�งผลดงักลา่วไดผ้า่นการทดสอบเทยีบเคยีงกบัผลการยบัยั �งของ FDA approved drugs ไดแ้ก ่ยานโิคลซาไมด์
(niclosamide) และยาไฮดร็อกซี�คลอโรควนิ (hydroxychloroquine)ที�องคก์ารอาหารและยาสหรัฐแนะนํา โดยมแีผนการตรวจวเิคราะหใ์น
เชงิลกึถงึกลไกระดบัเซลลต์อ่ไป" 

"ทั �งนี�ไดทํ้าการสํารวจพื�นที�จ.ราชบรุ ีพบวา่มแีปลงปลกูที�อยูใ่นกระบวนการตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรที�ด ีหรอื GAP ซึ�งมี
จํานวนผลผลติกระชายขาวกวา่ 5 พันตนั จงึถอืไดว้า่เพยีงพอที�จะสามารถควบคมุมาตรฐานได ้ขณะเดยีวกนัสิ�งที�เราจะทําตอ่จากนี�คอืเรา
ตอ้งการหาวา่อะไรที�คนไทยสามารถนํามาใชใ้นเบื�องตน้ไดใ้นรปูแบบใดบา้ง อาท ิรปูแบบสารสกดั รปูแบบผง และสด อกีทั �งหลงัจากนี�ทมี
งานจะลงลกึใหเ้ป็นตวัยาโดยการสรา้งยาสมนุไพรไทยในแงข่องปัจจบุนั ซึ�งประมาณ 3-4 เดอืนจะทดสอบประสทิธภิาพสารสกดักระชาย
ขาวตอ่การตา้นเชื�อในสตัวท์ดลอง จากนั�นในกระบวนการทางเภสชัศาสตรเ์ราจะใชก้ารหาคา่การละลายของตวัยาสารสําคญัในกระชาย
ขาววา่จะละลายสูก่ระแสเลอืดไดน้านเทา่ไร ปรมิาณเทา่ไร จากนั�นจะตอ่ยอดสูก่ารปรับเป็นโดสเพื�อสรา้งเป็นยาใชใ้นคน ทั �งนี�การพัฒนา
ตอ่ใหส้ามารถเขา้สูก่ารวจัิยทางคลนิกิ โดยในสว่นของการวจัิยทางคลนิกิระยะแรกจะทําในโรงพยาบาลรามาธบิดเีป็นหลกั กอ่นขยาย
ความรว่มมอืออกไปในสว่นของเฟส 2 และ 3  ในลกัษณะของ multicenter study ซึ�งเป็นองคป์ระกอบสําคญัที�จะทําใหป้ระเทศไทย
สามารถผลติยาที�เป็นการยกระดบั Modernized Thai Traditional Medicine ได ้ซึ�งเราวางกรอบระยะเวลาไวป้ระมาณ 1 ปี” ศภุฤกษ์
กลา่วทิ�งทา้ย 

 

 

 

 

 


