
 

 

  

พลูคาวเสริมสุขภาพ:  

Houttuynia cordata Thunb 

 

การสัมผัสครั้งแรกของฉันกับพลูคาวอยูในวัด (วัดวาอาราม) ในเนนิเขาของเชียงใหม ประเทศไทย อยูลางดอยสุ
เทพซ่ึงเปนหนึ่งในสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดในภาคเหนือ พระกําลังเกบ็เกี่ยวปาพลูคาวจากภูเขาใกลเคียงเพ่ือใชเปนยา 
ความศรัทธาอยางแรงกลาท่ีแทจริงของพระและความรูในทางปฏิบัตเิกี่ยวกับพลูคาวทําใหฉันประทับใจมาก แตไม
นานจนกระท่ังหลายปตอมา ฉันมีสวนรวมในการแปรรูปสมุนไพรไทย ซ่ึงนําฉนัไปสูศึกษาอยางจริงจังของ
สมุนไพรไทยพ้ืนบานนี ้

การใชยาแผนโบราณของใบพลูคาวในประเทศจนี รวมถึง การบรรเทาไข ลางพิษ และตานการอักเสบ ในประเทศ
เกาหลี ใบพลูคาวใชรกัษาความดนัโลหิตสูง ภาวะหลอดเลือดอุดตัน และมะเร็ง ในประเทศไทย พลูคาวเปน
สมุนไพรรักษาแบบแผนโบราณท่ีใชในสูตรอาหารสําหรับโรคบิด โรคผิวหนัง การติดเช้ือทางเดินหายใจ 
โรคมะเร็ง โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ โรคหัด โรครดิสีดวงทวาร บาดแผล และอ่ืน ๆ 

งานวิจัยเกี่ยวกับพลูโตไดรับการจํากดัสวนใหญในเอเชีย โดยเนนการอยูในประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศเกาหลี 
ประเทศญี่ปุน และประเทศอินเดีย งานวิจัยท่ีกวางขวางนี้มีการเปดเผยนอยท่ีสุดในโลกตะวนัตก พลูคาวเปน
สมุนไพรไทยท่ีรูจกักนันอยและมีความเปนไปไดสูงท่ีจะใชในยารกัษา อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ และอาหารฟงกช่ัน 
มีเพียงเล็กนอยท่ีเขียนเกีย่วกับพลูคาวในภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูเขียนคนนีใ้หความหวังโดยมีงานวจิัยเกี่ยวกับพลูคาวท่ี
อธิบายไวในท่ีนีแ้ละกระตุนความสนใจใหทําการวจิยัเพ่ิมเติม 

รายงานการวิจัยหนึ่งรอยยี่สิบหกจากป 1908-2546 ท่ีศึกษาวิจัยพลูคาว นอกจากนีใ้นป 2003 มีการรับรองและ
สิทธิบัตรมากกวาสิบเจด็รายการซ่ึงรวมถึงพลูคาว สวนใหญเกี่ยวของกับแอนติบอดีและการเสริมสรางระบบ
ภูมิคุมกนั ส่ิงเหลานี้สวนใหญเกี่ยวของกับสองประเภท: 



 ก) การรกัษาอาการแพเชนโรคหอบหืด โรคไขขออักเสบ โรคภูมิแพอาหาร โรคผิวหนังภูมิแพ ฯลฯ 

 ข) การรักษาโรคภูมิคุมกนับกพรอง 

ในชวงสิบปท่ีผานมามีความสนใจในพลูคาวเกดิขึ้นและวิทยาศาสตรกลับมายืนยนัผลท่ีไดรับจากยาสมุนไพร
โบราณ มันเปนเปาหมายของวิทยาศาสตรท่ีจะเปดเผยและอธิบายส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพ่ือทําใหเกดิผลลัพธเหลานี ้ซ่ึงไม
ปฏิเสธผลลัพธท่ีชัดเจน เพราะพวกเขาไมสามารถอธิบายไดครบถวนภายในขอบเขตของตรรกะทางวิทยาศาสตร
ทางการทดลองท่ีทันสมัย ณ เวลานี ้

ประโยชนท่ีไดรับจากพลูคาวสามารถแบงไดเปนสองประเภท ประการแรกคือความสามารถของสมุนไพรนี้ในการ
ชวยปองกันการจําลองตัวของเซลลโดยการสงเสริมการแตกหักของดีเอ็นเอ (การยตุิโซระหวางการจําลองดีเอ็นเอ) 
ประเภทท่ีสองเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของพลูคาวเพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบภูมิคุมกันของเราในการฆา
ไวรัส แบคทีเรีย และเซลลมะเร็ง 

การแตกหกัของดีเอ็นเอ 

ไวรัส เซลลมะเร็ง และแบคทีเรียบางชนิดมียีนท่ียับยั้งการตายของเซลลท่ีตั้งโปรแกรมไวนําไปสูการจําลองแบบไม
ถูกตรวจสอบ ตวัอยางเชน ไวรัสเริมชนิดท่ี 1 มียีนท่ีมีการกลายพันธุของไวรัสท่ีไมสามารถจําลองไดซ่ึงขัดขวางการ
ตายของเซลล (การตายของเซลลลวงหนาท่ีตั้งโปรแกรมไวทางพันธุกรรม) การจําลองแบบไวรัสท่ีประสบ
ความสําเร็จนัน้เกี่ยวของกับการหลีกเล่ียงการปองกันของโฮสตและหลีกเล่ียงกลไกท่ีจํากัดการจําลองแบบโดยการ
ฆาเซลลท่ีติดเช้ือ 

ในการตอบสนองฉกุเฉินตอการตดิเช้ือไวรัส ระบบภูมิคุมกันของเราจะกําหนดเปาหมายดีเอ็นเอไวรัสแบบจําลอง
เพ่ือกระตุนการตายของเซลลในระยะแรกซ่ึงจะจํากัดการแพรกระจายของไวรัสอยางรุนแรง ในการตอบสนอง 
ไวรัสไดดัดแปลงโดยการพัฒนากลยทุธการเอาตัวรอดเพ่ือหลีกเล่ียงหรือชะลอการตายของเซลลในระยะแรกโดย
กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธในเสนทางการตายของเซลล ไวรัสบางตัวจงใจทําใหเกดิการตายของเซลลในชวงทาย
ของการตดิเช้ือซ่ึงเปนกลยุทธในการแพรกระจายไปยังเซลลขางเคียง ในขณะท่ีหลีกเล่ียงการตอบสนองการอักเสบ
ของระบบภูมิคุมกันของโฮสตและปกปองไวรสัจากเอนไซมของโฮสตและแอนติบอดี ในชวงปลายของการตาย
ของเซลล สวนประกอบของเซลลจะถูกหอหุมอยูในตัวของเซลลท่ีตายแลว ซ่ึงจะถูกดูดซึมเขาสูเซลลใกลเคียงและ
ทายท่ีสุดก็ติดเช้ือไวรสั 

การจําลองแบบของไวรัส แบคทีเรยี และเซลลมะเร็งตองใชการผลิตอารเอ็นเอท่ีควั่นเปนคู อารเอ็นเอเฮลิเคส ทํา
หนาท่ีเปนตัวรับรูรูปแบบทางเลือกท่ีชักนําการตายของเซลลผานการแตกหักของสายดีเอ็นเอ ซ่ึงปองกันเซลล



เหลานี้จากการจําลองแบบดีเอ็นเอ การแนะนําของยีนท่ีไมอนุญาตกระบวนการจําลองดีเอ็นเอดําเนินตอไป ถือวา
เปนสวนสําคัญของระบบภูมิคุมกันของเรา 

เซลลท่ีแข็งแรงจะมีกลไกการซอมแซมดีเอ็นเอโดยธรรมชาต ิซ่ึงจะเอาอะตอมท่ีบกพรองหรือเสียหายออกจากสาย
นิวคลีโอไทดและแทนท่ีดวยสวนใหมของอะตอมท่ีแข็งแรง อยางไรก็ตามไวรัสท้ังหมด (รวมถึงเอชไอว)ี 
เซลลมะเร็งจํานวนมากและแบคทีเรียบางชนิดไดสูญเสียกลไกการซอมแซมดีเอ็นเอนี้ ดังนั้น ในขณะท่ีไวรัส เนื้อ
งอก และแบคทีเรียเซลลพบการแตกหักของสายดีเอ็นเอ มันจะหยุดการจําลองดีเอ็นเอ พลูคาวไมแทรกแซงการ
สรางเซลลท่ีมีสุขภาพด ี

การศึกษาท่ีตีพิมพใน “วารสารอเมริกัน เรื่อง ยาแพทยแผนจีน” รายงานวา พลูคาวลดการสังเคราะหอารเอ็นเอของ
ไวรัสและลดการชักนําใหเกิดกิจกรรมแคสเปส-3 ของไวรสั การศึกษาครั้งนี้ช้ีใหเห็นวาพลูคาวสงผลกระทบตอ
กระบวนการตายของเซลลใน EV71 โดยยับยั้งการจําลองแบบของไวรัส (เลมท่ี 37, ฉบับท่ี 1, 2009 โดย Lin et.al. ) 
น้ํามันหอมระเหยท่ีพบในพลูคาว คนพบวาสามารถยุติสายโซดีเอ็นเอในระหวางการจําลองดีเอ็นเอ วิถีเมแทบอลิซึม
หรือกลไกทางชีวภาพในกรณีนี้ไมไดมีเปาหมายท่ีจะทําลายเช้ือโรคเปาหมาย แตจะยับยั้งกระบวนการจําลองแบบ
ในขณะท่ีไมทําอันตรายโฮสต 

ออโตไลซิส: 

วิถีเมแทบอลิซึมท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งในการตายของเซลล คือ การสลายตัวอัตโนมัติซ่ึงเปนการทําลายตัวเอง (การ
ยอยสลายตัวเอง) ของเซลลผานเอนไซมยอยอาหารท่ีอยูภายใน ออโตไลซิสไดรับความชวยเหลือจาก ไลโซโซมซ่ึง
เปนเอนไซมท่ีชวยในการยอยของเซลล การสังเคราะหไลโซโซมนั้นเพ่ิมขึน้จากน้ํามันหอมระเหยท่ีพบในพลูคาว 

พิษตอเซลลในเซลลไลนของเนือ้งอก การติดเชื้อไวรัส และโรคแบคทเีรีย: 

หากเราจะชนะการตอสูกับคูตอสูท่ีปรับตวัได เราตองไมเพียงยับยั้งการแพรกระจายของไวรัส / เนื้องอก / แบคทีเรีย 
แตยังเพ่ิมความแข็งแกรงใหกับการปองกนัของเราโดยการกระตุนการสังเคราะหเซลลเพชฌฆาต, เซลลทีเฮลเปอร, 
บีเซลล, CD8, CD 4 ซ่ึงท้ังหมดนี้ชวยเพ่ิมความสามารถของระบบภูมิคุมกันของเราในการฆาไวรัสท่ีติดเช้ือ
แบคทีเรียและเซลลมะเร็ง 

การศึกษาวจิัยช้ีใหเห็นวาพอลิเมอรของน้ํามันหอมระเหยในพลูคาว (คาวทอง) รวมกับโซเดียมไบซัลไฟตเพ่ือสราง
สารประกอบ โซเดียมเมตาไบซัลไฟตในพลูคาว (HSB) ซ่ึงชวยกระตุนการสังเคราะหแอนติบอด ีนอกจากนีย้ังชวย
เสริมการทํางานของเซลลเม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจ เพ่ิมขดีความสามารถในการคนหาและทําลายส่ิงสกปรกโดย
เพ่ิมการสังเคราะหไลโซโซม เอนไซมไลโซโซมเปนเอนไซมท่ียอยสลายไวรัสและแบคทีเรีย พลูคาวยังเพ่ิมจํานวน
ของเซลลเม็ดเลือดขาว IL-1B และ IL-2 



แอลคาลอยดท่ีสกัดจากพลูคาวแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทําลายเซลลมะเร็งของมนุษยหาชนิด: มะเร็ง
ลําไสใหญ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งรังไข และมะเร็งปอด หนึ่งในแอลคาลอยดของพลูคาวแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการทําลายเซลลมะเร็งเสน ED50 และ Aristolactam B ซ่ึงเปนอัลคาลอยดสกัดจากพลูคาวอีกตวั
แสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอ XF-498 

สารประกอบรวมถึงน้ําใบพลูคาวท่ีเล้ียงในเซลลไลนของมะเร็งเม็ดเลือดขาว สามารถหยุดการเจริญเติบโตของ
เซลลไลนหาสายในมะเร็งได 

ในประเทศจนีมีการใชสารประกอบท่ีเปนผง เชน ใบพลูคาวเพ่ือรักษาโรคมะเร็งในทางเดินอาหาร, ทางเดินหายใจ, 
เตานม, มดลูก, กระเพาะอาหาร, ไสตรงและปอด พลูคาวยงัใชสําหรับรักษาผลขางเคียงท่ีเกิดจากการฉายรังสีและ
การรกัษามะเร็งเคมี 

ประสิทธิผลของพลูคาวมีดังนี:้ 

1. ตานโรคภูมิแพและตานโรคหอบหืด: พลูคาวยับยั้งฮิสตามีนท่ีมากเกนิไป จึงชวยยับยั้งปฏิกิรยิาภูมิแพรุนแรงท่ี
อาจนําไปสูโรคภูมิแพและโรคหอบหืด 

2. สารโพลีฟนอลใหกิจกรรมตานอนุมูลอิสระท่ีแข็งแกรง ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางระบบภูมิคุมกนั สาร
ตานอนุมูลอิสระยับยั้งการเกิดกระบวนการลิพิดเปอรออกซิเดชัน ยีนการตายของเซลลพบความเสียหายออกซิเดชัน
โดยอนุมูลอิสระ การกําจัดอนุมูลอิสระเหลานี ้จะชวยปกปองยีนการตายของเซลล ดังนั้น จึงสงเสริมการตายของ
ไวรัส เซลลมะเร็ง และแบคทีเรีย 

3. พลูคาวแสดงคุณสมบัตติานเช้ือแบคทีเรียท่ีแข็งแกรงซ่ึงมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับโพรพิออนนี
แบคทีเรียมแอคนีส และ สแตฟฟโลคอคคัส อิพิเดอรมิดิส ซ่ึงท้ังสองอยางนี้เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดสิว 

4. พลูคาวเสริมสรางภูมิคุมกันท่ีแข็งแรงโดยการกระตุนการสังเคราะหเม็ดเลือดขาวชนดิลิมโฟไซต รวมถึง: 

 1. NK (เซลลเพชฌฆาต) เซลลเม็ดเลือดขาวท่ีสแกนรางกายเพ่ือหาเซลลท่ีผิดปกต ิทําลายพวกมันกอนท่ี
พวกมันจะพัฒนา เซลล NK ควบคุมระบบภูมิคุมกันผานการหล่ังไซโตไคนท่ีขับเคล่ือนการตอบสนองภูมิคุมกนั
ของเซลล 

 2. เซลลทีเฮลเปอร T-Cells คนหาและระบุเครื่องหมายของแอนติเจนบนเซลลท่ีบุกรุกและฉดีพิษเพ่ือฆา
พวกมัน 

 3. บีเซลล B-Cells ผลิตและหล่ังพลาสมาเซลลเฉพาะท่ีผลิตแอนติบอด ี



 4. CD8 เปนโปรตีนไกลคอลทรานสเมมเบรน ซ่ึงกอใหเกิดกิ่งกานท่ีทรงพลังของระบบภูมิคุมกันแบบ
ปรับตัวโดยกําจัดการติดเช้ือภายในเซลลและชวยในการควบคุมการติดเช้ือเรื้อรัง รวมถึงการกําจดัเนื้องอก ใน
ขั้นตอนสุดทายของการตอสูกับการติดเช้ือ CD8 จะพัฒนาความจําของเซลล เซลลความจํา CD8 ใหภูมิคุมกนั
ปองกันจากการติดเช้ือไวรัส ท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง 

 5. CD4 เปนกลูโคโปรตีนท่ีพบบนพ้ืนผิวของเซลลภูมิคุมกนัท่ีสงสัญญาณไปยังเซลลภมิูคุมกันอ่ืน ๆ 
(รวมถึง CD8) เพ่ือทําลายการติดเช้ือ หากเซลล CD4 หมดลง (เชนในกรณขีองเอชไอว ีท่ีไมไดรับการรกัษา) 
รางกายจะมีความเส่ียงตอการติดเช้ือและไมสามารถตอสูเช้ือโรคได 

 6. อิมมิวโนโกลบูลิน จี (Ig G): อิมมิวโนโกลบูลิน จี เปนไอโซโทปแอนติบอดีท่ีมีมากท่ีสุดท่ีพบในเลือด
และของเหลวนอกเซลล โดยการควบคุมการติดเช้ือของเนือ้เยื่อในรางกายดวยกลไกภูมิคุมกันท่ีหลากหลาย ไดแก: 

 การตรึงและการรวมกันของเช้ือโรค 
 การรับรูและการนําเขาสูรางกายโดยเซลลภูมิคุมกัน 
 การกระตุนการสรางโปรตีนภมิูคุมกันทําใหเกิดการกําจัดเช้ือโรค 
 ผูกมัดและทําใหพิษเปนกลาง 
 อิมมิวโนโกลบูลิน เอ็ม (Ig M): อิมมิวโนโกลบูลิน เอ็ม เปนแอนติบอดีพ้ืนฐานท่ีผลิตโดยบีเซลลและพบได

ในเลือดและของเหลวน้ําเหลือง นี่คือแอนติบอดีท่ีใหญท่ีสุดในระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษยและจะ
ปรากฏเปนโรคขออักเสบ จํานวนและกจิกรรมของเซลลเม็ดเลือดขาวลดลง ในขณะท่ีเซลลเม็ดเลือดแดง
มักมีจํานวนเพ่ิมขึน้ สารประกอบเดียวกันสามารถเปนไดท้ังตัวกระตุนภูมิคุมกันในผูปวยบางรายและยังทํา
หนาท่ีเปนตัวลดภูมิคุมกันในผูปวยรายอ่ืนใชหรือไม? กลไกการปรับตัวนั้นดูเหมือนจะอยูในชวงของการ
เปล่ียนแปลงในชวงแรกของการติดเช้ือ ดังนัน้ จึงมีประโยชนในการวินิจฉัยโรคติดเช้ือในระยะแรก 

 IL B1: อินเตอรลิวคิน บี 1 เซลลเปนเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซตท่ีจําเปนตอการพัฒนาโรคแพภูมิตัวเอง 
IL B1 เปนส่ือความตานทานโฮสตกับเช้ือโรคนอกเซลล  

 IL 2: อินเตอรลิวคิน 2 ไซโตไคนสงสัญญาณโมเลกุลควบคุมกิจกรรมของเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีรับผิดชอบ
ในการสรางภูมิคุมกันตอตานการตดิเช้ือจุลินทรีย 

ภาวะภูมิคุมกนัสมดุลเกี่ยวของกับการควบคุมการทํางานของภูมิคุมกนัแบบสองทิศทาง ซ่ึงอาจเปนไดท้ังควบคุมขึ้น
หรือควบคุมลงและในท้ังสองกรณีดูเหมือนวาจะมาจากกลไกเดียวกันในรางกาย เม่ือมีการใหสมุนไพรเสริม
ภูมิคุมกนัแกผูปวยในภาวะภูมิคุมกนับกพรอง เชน โรคมะเร็ง โรคตับอักเสบ หรือการติดเช้ือเอชไอว ีจํานวนและ
กิจกรรมของเซลลเม็ดเลือดขาวเพ่ิมขึ้น ในทางกลับกัน หากมีการใหสมุนไพรชนิดเดียวกนักับใครบางคนท่ีอยูใน
สภาวะท่ีมีภูมิคุมกันมาก เชน โรคเอสแอลอี มะเร็งตอมน้ําเหลือง หรือไขขออักเสบรูมาตอยด กลับทําใหจํานวนเม็ด



เลือดขาวลดลงและจํานวนเม็ดเลือดแดงเพ่ิมขึ้น เซลลเม็ดเลือดมีการผลิตในไขกระดกูสวนใหญอยูในกระดกูขายาว 
พวกมันปลอยใหไขกระดกูเปนเซลลท่ียังไมสมบูรณและเดินทางไปยังอวัยวะอ่ืน ๆ ท่ีพวกมันเติบโตเปนเซลลเม็ด
เลือดบางชนิด เชน เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลทีเฮลเปอร เซลลเพชรฆาต และอ่ืน ๆ ดูเหมือนวาพลูคาวจะมีอิทธิพล
เหนือกลไกการสรางความแตกตางซ่ึงสงสัญญาณรางกายท่ีควบคุมเซลลท่ียังไมเจริญเหลานี ้

ฤทธิ์ตานไวรัสของพลูคาว:  

เผชิญกับความกลัวของการแพรระบาดไวรัสอีโบลา ถึงเวลาท่ีจะใหความสําคัญกับยาตานไวรัสตามธรรมชาติท่ีมี
พลังปองกันมานานหลายศตวรรษเพ่ือชวยชีวิตในชวงการระบาดของโรคซ่ึงมีปริมาณมาก ถาพลูคาวไมสามารถ
รักษาอีโบลาไดโดยตรง มันคอนขางชัดเจนวาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบภูมิคุมกันของเราสามารถมีสวนรวมอยาง
มีนัยสําคัญ 

ไวรัสเปนกาฝากและมีชีวติอยูและเติบโตภายในเซลลโฮสต พวกเขาใชกระบวนการทางชีวภาพของเซลลโฮสตเพ่ือ
สังเคราะหอนุภาคไวรัสท่ีสมบูรณ ผูปวยท่ีแสดงอาการของไวรัสอยางฉับพลันท่ีมีระบบภูมิคุมกันแข็งแรงสามารถ
ฟนตัวไดดวยตนเอง อยางไรกต็าม สําหรับผูท่ีติดเช้ือไวรัสเรื้อรังและระบบภูมิคุมกันผิดปกต ิไวรัสสามารถทําให
เกิดอาการรุนแรงและนําไปสูการอ่ืน ๆ ในกรณีเหลานี ้การบรรเทาอาการไมเพียงพอและการรกัษามีเปาหมายเพ่ือ
ลดการติดเช้ือไวรัสและ / หรือเพ่ิมระบบภูมิคุมกนั 

ในยารกัษาแผนปจจุบันนี้สามารถทําไดโดยวคัซีนสวนใหญ ซ่ึงมีประสิทธิภาพสําหรับการรักษาโรคฝและหัด แต
จะไมไดผลในกรณีอ่ืน ๆ เชน โรคไขหวดัและตาอักเสบ เคมีบําบัดหยุดการติดเช้ือไวรัสโดยการฆาเซลลโฮสต การ
บําบัดนี้สอดคลองกับ “การผาตดัประสบความสําเร็จ แตผูปวยเสียชีวิต”  

สารตานไวรัสสามารถไดมาจากพืช น้ํามันระเหยจากใบพลูคาวแสดงใหเห็นวาสามารถตานทานไวรัสไขหวดัใหญ
ในเซลลการพยาบาลและแสดงใหเห็นวาสามารถฆาไวรัสเริมชนิดท่ี 1 (HSV-1), ไวรัสไขหวัดใหญ และไวรัส
ภูมิคุมกนับกพรองชนิดท่ี 1 (HIV-1) โดยไมทําลายเซลลโฮสต 

"วารสารอเมริกัน เรื่อง ยาแพทยแผนจีน" อางอิงศึกษาทางวิทยาศาสตรท่ีระบุวา จากสมุนไพรท่ีผานการทดสอบ 22 
รายการมีเพียงกิจกรรมของพลูคาวท่ีทําให EV 71 (เอนเทอโรไวรัส 71) เปนกลางเทานั้นและมีฤทธ์ิตานไวรัส เลมท่ี 
37, ฉบับท่ี 1, 2000 โดย Lin et al. 

การฉดีพลูคาวพบวามีฤทธ์ิยับยั้งโดยตรงกับโรคเริมในรูปแบบตาง ๆ และพลูคาวเปนหนึ่งในแปดสารประกอบท่ี
ไดรับการคัดเลือกเพ่ือรักษาโรคซารสในประเทศจีน 



แพทยชาวจีนผสมผสานพลูคาวเปนสวนผสมสําคัญในการรักษาโรคไวรัสและสูตรจํานวนมากมายเหลานี้เปนยาท่ี
ไดรับการจดสิทธิบัตร 

ผลตานเชื้อแบคทีเรียของพลูคาว: 

โรคหลายชนิดเกิดจากแบคทีเรียท่ีมีอาการแตกตางกันไปตามพ้ืนท่ีท่ีติดเช้ือ โรคท่ีพบบอย ไดแก โรคทองรวงและ
กระเพาะปสสาวะอักเสบ การติดเช้ือแบคทีเรียมีเปาหมายไปท่ีทางเดินหายใจสวนลาง ชองทางเดินอาหาร ฝหนอง 
ชองปาก และระบบสืบพันธุ 

สมุนไพรไทยท่ีมีคุณสมบัตติอตานจุลินทรีย ไดแก หอมแดง กระเทียม ใบขิง และโดยเฉพาะอยางยิ่งใบพลูคาว 

ใบพลูคาวมี ดคิานอล อะซีทัลดีไฮด ซ่ึงเปนสารตอตานจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพในกรณขีอง สแตปฟโลคอคคัส 
ออเรียส และพลูคาวยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราซ่ึงเปนสาเหตุของฮีโมฟลัส อินฟลูเอ็นซาอี, สเตรปโตค็อกคัส 
นิวโมเนีย และสแตปฟโลคอคคัส ออเรียส มีสิทธิบัตรการผลิตยาจํานวนมากในประเทศจีนท่ีมีใบพลูคาวเปน
สวนผสมของยาตานจุลชีพ 

ผลการอักเสบของพลูคาวอืน่ ๆ: 

การอักเสบเปนสวนสําคญัของระบบปองกันของรางกายและกระบวนการบําบัดตามธรรมชาตขิองเรา อยางไรก็
ตาม เม่ือรางกายมีปฏิกิริยารุนแรงเกนิไปตอบาดแผล เชน มลพิษหรือการตดิเช้ือ การอักเสบจะรนุแรงและเรื้อรัง 
พลูคาวมีผลตานการอักเสบมากมาย รายงานการวจิัยระบุวา พลูคาวสามารถขัดขวางวงจรการอักเสบได ไซโคลออก
ซิจิเนสเปนเอนไซมท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรางโปรสตาแกลนดินสท่ีทําหนาท่ีเปนส่ือกลางของการอักเสบ 
น้ํามันหอมระเหยท่ีมีในพลูคาวยับยั้งเอนไซมไซโคลออกซิจิเนสโดยตรง จึงขัดขวางการเกิดเหตกุารณท่ีทําใหเกิด
การอักเสบ 

เสริมสรางระบบภมิูคุมกัน: 

การเสริมสรางระบบภูมิคุมกนัของพลูคาวเปนหนึ่งในคณุสมบัติท่ีมีการวิจัยท่ีดีท่ีสุด ปจจุบันผลิตภัณฑของเราถูกใช
ในการศึกษาทางคลินิกของผูปวยโรคเอดส 80 รายในประเทศไทยเพ่ือกําหนดระดับการเสริมสรางระบบภูมิคุมกัน
ท่ีใหแกผูปวยโรคเอดสจากโดกุดามิเหลว รวมถึงแคปซูลผงพลูคาวท่ีมีศักยภาพ ผลลัพธเบ้ืองตนนั้นให
ประสิทธิภาพสูงมาก 

 

 



ขับปสสาวะ: 

น้ําผลไมพลูคาวชวยทําใหหลอดเลือดเล็กขยายตัวและชวยเพ่ิมการไหลเวียนโลหิตและขับปสสาวะ กิจกรรมขับ
ปสสาวะของพลูคาวเปนผลมาจากโพแทสเซียมและเควอซิตินท่ีมีอยูในพลูคาว 

การทําแหงแบบแชเยือกแขง็: 

กระบวนการอบแหงแชแข็งพลูคาวอินทรียแบบไดนามิกของเราสามารถนําไปใชเปนสรรพคณุยาในระดับตอไป 
เราไดพัฒนาลําดับการประมวลผลท่ีเปนกรรมสิทธ์ิ ดังนัน้ เราจึงสามารถรวมใบพลูคาวสดกับน้ําหมักโปรไบโอ
ติกสเขาดวยกนั กระบวนการทําแหงแชเยือกแข็ง CPT ของเรา ชวยใหเรารกัษาสรรพคุณสมุนไพรในรูปแบบสด
ใหมและชวยรกัษากิจกรรมสรรพคุณยาของพืชสดท้ังหมด ในขณะเดียวกนัก็มอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑโดย
มีความเสถียรสูง ซ่ึงมีความปลอดภัยทางชีวภาพสูงและมีอายุการเก็บรักษาท่ียาวนาน 

ผลิตภัณฑออรแกนกินี้ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยและผลิตในประเทศ
ไทยโดยมีมาตรฐานการสงออกท่ีสูงมาก 

 


