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ขมิ้นชัน มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa L. 
อยู่ในวงศ์ ZINGIBERACEAE เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี เหง้ามีกลิ่นหอม ทางศาสตร์
การแพทย์แผนไทยใช้เป็นยาใช้ภายในช่วยเจริญอาหาร เป็นยาบ ารุงธาตุ แก้ท้องอืด
เฟ้อ แน่น จุกเสียด ปวดประจ าเดือน ประจ าเดือนมาไม่ปกติ แก้ท้องเสีย แก้บิด 
รักษามะเร็งลาม ในส่วนของยาใช้ภายนอก ช่วยลดอาการฟกช  าบวม ปวดไหล่และ
แขน แก้ปวดข้อ สมานแผลสดและแผลถลอก แก้กลากเกลื อน แก้โรคผิวหนังผื่นคัน 
ลดอาการแพ้ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาผิว บ ารุงผิว (ฐานข้อมูลเครื่องยา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,2553)

องค์ประกอบทางเคมีท่ีส าคัญในขมิ นชัน ได้แก่ สารกลุ่ม curcuminoids เป็นหลัก โดยประกอบไปด้วย Curcumin 
72%-78%, Desmethoxycurcumin 12%-18% และ  Bis-desmethoxycurcumin 3%-8% 

ปัจจุบันขมิ นชันเป็นส่วนประกอบของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติหลากหลายต ารับ ได้แก่ ยาเหลืองปิดสมุทร 
ยาประสะกานพลู แคปซูลขมิ นชัน และยาประคบสมุนไพร 

C u r c u m a  l o n g a  L .ขมิ้นชัน

Curcumin 72%-78%Desmethoxycurcumin 12%-18%Bis-desmethoxycurcumin 3%-8%

ภาพแสดง โครงสร้างเคมีสารกลุ่ม curcuminoids

 ฤทธ์ิยับยั งการเกิดเนื องอก (Simon et al., 1998)

 ฤทธ์ิยับยั งเชื อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร

(Sincharoenpokai, et al., 2009)
 ฤทธ์ิต้านเชื อจุลชีพ (Niamsa, et al., 2009)

 ฤทธ์ิต้านอัลไซเมอร์ (Wu, P.,2020) 
 ฤทธ์ิต้านความซึมเศร้า (Srivastava R, 1989)

 ฤทธ์ิลดระดับน  าตาลในเลือด (Sena-Júnior, A., 2021)

การศึกษาทางเภสัชวิทยา
 ฤทธ์ิลดอาการแน่น จุกเสียด

 ฤทธ์ิรักษาแผลในกระเพาะอาหาร

 ฤทธ์ิลดการอักเสบ (คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา, 2549)
 ฤทธ์ิต้านอัลไซเมอร์ (ส านักงานข้อมูล สมุนไพร คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)

การศึกษาทางคลินิก

ปัจจุบันมีงานวิจัยพบว่า “สารเคอร์คูมิน กับงานวิจัยโคโรนาไวรัส ‐ 19 (COVID ‐ 19)”
 สามารถยับยั งกระบวนการเข้าสู่เซลล์ การห่อหุ้ม การแบ่งตัวเพิ่มจ านวนของเซลล์ และการถ่ายทอดสัญญาณ

ของเซลล์ไวรัสได้ รวมทั งการปรับเปล่ียนเส้นทางการส่งสัญญาณของเซลล์ต่างๆ (Saber‐Moghaddam, 2021)
 จากผลการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยท่ีติดเชื อไวรัส COVID‐19 ในระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง ในกลุ่มท่ี

ได้รับแคปซูลนาโนเคอร์คูมิน จ านวน 21 ราย ส่งผลให้อาการต่างๆ เช่น ไขแ้ละหนาวส่ัน ปวดกล้ามเนื อ และ
อาการไอ หายเร็วขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (Saber‐Moghaddam, 2021)

 มีฤทธิ์ยับยั งการหล่ังของ cytokine ท่ีกระตุ้นให้เกิดการอักเสบท่ีเนื อเยื่อปอด เกิดพังผืดท่ีบริเวณปอด และภาวะ
น  าท่วมปอด ซึ่งมีสาเหตุจากการติดเชื อ COVID‐19 (Zahedipour et al., 2020) (Babaei, F., 2020)

 สามารถควบคุมโมเลกุลต่างๆ ในเส้นทางการส่งสัญญาณภายในเซลล์ท่ีเกี่ยวข้องกับการอักเสบได้หลายชนิด 
โดยเฉพาะ NLRP3 Inflammasome ซึ่งเป็นเซลล์หนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญในการก่อโรคของโรคไวรัส และการ
เพิ่มจ านวนของ SARS ‐ CoV ‐ 2 (Saeedi‐Boroujeni, A., 2021)

เรียบเรียงโดย: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



A n d r o g r a p h i s  p a n i c u l a t a ( B u r m . f . )  W a l l .  e x  N e e s

ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. 
ex Nees อยู่ในวงศ์ ACANTHACEAE เป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียว ล าต้นตั งตรง กิ่งก้านเป็นสันสี่เหลี่ยม 
ดอกช่อแยกแขนงออกท่ีซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยสีขาวเช่ือมติดกัน ปลายแยกเป็น 2 ปาก 
ปากบน 2 กลีบ ปากล่าง 3 กลีบ

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
แก้ติดเชื อท าให้ปวดท้อง ท้องเสีย บิด แก้อาการไอ เจ็บคอ หรือคออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ แก้

ไข้ท่ัวไป เป็นยาขมเจริญอาหาร ปัจจุบันฟ้าทะลายโจรถูกบรรจุเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีการพัฒนาเป็น
รูปแบบ แคปซูล ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร รับประทานครั งละ 500 
มิลลิกรัม - 2 กรัม วันละ 4 ครั ง หลังอาหารและก่อนนอน (คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ, 2556) 

องค์ประกอบทางเคมี 
เป็นสารในกลุ่ม มีสารส าคัญสารในกลุ่ม Lactone ซึ่งก็คือ Andrographolide, Neo-Andrographolide,

deoxy-andrographolide และ Di-de-hydro-andrographolide (Amanina et al., 2021)

Andrographolide เป็นสารส าคัญในฟ้าทะลายโจร ในงานวิจัยที่ผ่าน
มาพบว่า สามารถยับยั งการอักเสบในอวัยวะต่าง ๆ ทั งภายในและภายนอก (Tan et 
al., 2017) ดังกระบวนการที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 2 นอกจากนี ยังมีการศึกษาฤทธ์ิ
ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ ของฟ้าทะลายโจร ดังสรุปได้ดังนี 

ภาพท่ี 2 Andrographolide ที่ส่งผลต่อกระบวนการการอักเสบ

Andrographolide Neo-andrographolide Deoxy-andrographolide Di-de-hydro-andrographolide

ภาพท่ี 1 สารประกอบหลักจากฟ้าทะลายโจร

 มีฤทธ์ิลดการบีบตัวของล าไส้ (วนิดา แสงอลังการ, 2533) 
 มีฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ (Karthik, Dhanuskodi, Gobinath, Prabukumar, & 

Sivaramakrishnan, 2017) 
 สามารถยับยั งการเกาะตัวของเกร็ดเลือดได้ดี (Thisoda et al., 2006) 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาด้านการต้านเชื้อ Covid-19 ของ Andrographolide

Andrographolide เก่ียวข้องกับวัฏจักรชีวิตของไวรัสในหลายขั น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส การจ าลองแบบของสาร

พันธุกรรม การสังเคราะห์โปรตีนและยับยั งการแสดงออกหรือการท างานของโปรตีน ทั งยังพบว่า Andrographolide ยับยั งการจ าลองแบบ
ของไวรัส SARS-CoV-2 และการปลดปล่อยไวรัสได้ การค้นพบนี ท าให้ Andrographolide มีศักยภาพแต่ว่าควรให้ความส าคัญกับการรักษา

ร่วมกับยาอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลข้างเคียงหรือความเป็นพิษ (Sa-ngiamsuntorn et al., 2020)

 มีฤทธ์ิในการลดความดันเลือดได้ดี ขยายหลอดเลือด และลดอัตราการเต้นของหัวใจ (Awang, Abdullah, Hadi, & Su Fong, 2012) 
 มีฤทธ์ิต่อระบบทางเดินหายใจ ช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอ ป้องกันและบรรเทาหวัด (Li Y, Jiang Y.,2005)
 ต้านเซลล์มะเร็ง โดยท าให้ CYP2C9 และ CYP3A4 ลดลง (Bunthawong et al., 2021) 
 ต้านไวรัสเดงกี -2 (Kaushik et al., 2020)

เรียบเรียงโดย: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



K a e m p f e r i a p a r v i f l o r a W a l l .กระชายด า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia parviflora Wall. ชื่อวงศ์ Zingiberaceae
ชื่อสามัญ black ginger

กระชายด า

กระชายด าเป็นพืชพื นเมืองเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบขึ นตาม
ธรรมชาติบนภูเขา กระชายด าสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยพิจารณาจากสีของเนื อใน

เหง้า ได้แก่ กลุ่มท่ีมีเนื อในเหง้าสีม่วง ม่วงเข้ม จนถึงม่วงด า และกลุ่มท่ีมีเนื อในเหง้าสีจาง 
เน่ืองจากมีความเช่ือว่าสีของเนื อในเหง้าเป็นตัวบ่งชี คุณภาพของกระชายด า ทางศาสตร์

การแพทย์แผนไทย ระบุว่าเป็นยาอายุวัฒนะ บ ารุงกาม เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ใช้บ ารุงก าลัง
แก้ปวดเมื่อยและอาการเหน่ือยล้า  และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ  ขับลม แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง  หรือโขลกกับเหล้าขาวคั นน  า
ด่ืม แก้โรคมดลูกพิการ มดลูกหย่อน ใช้กวาดคอเด็ก แก้โรคตานซางในเด็ก หรือต้มด่ืมแก้โรคตา (ฐานข้อมูลเครื่องยา คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553)
ในเหง้ากระชายด า ประกอบด้วยสารส าคัญต่างๆ ได้แก่ น  ามันหอมระเหย สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) กลุ่มฟลา

โวน (flavones) และยังพบกลุ่มสารแอนโทไซยานิน (antho-cyanins) และสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) 
นอกจากนี ยังพบสารกลุ่มพรอสตานอยด์ส (prostanoids) ไนตริกออกไซด์ และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไนตริกออกไซด์
(Sutthanut, K., 2007)

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
 มีฤทธิเ์พิ่มสมรรถภาพทางเพศ มีผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์ของหนู  (Tang, X., 2017) มีผลเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยัง

อวัยวะเพศของสัตว์ทดลอง มีฤทธิ์ยับยั งการหดตัวของกล้ามเนื อเรียบองคชาตของหนูแรท (ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล., 2563)

 มีฤทธิเ์พิ่มสมรรถภาพร่างกาย ต้านความเครียดและมีการส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้ในการฝึกกีฬาและการออกก าลังกาย 
(Sripanidkulchai, B.,2020)

 สาร 5,7 - dimethoxflavone (5,7-DMF) ท่ีแยกได้จากเหง้ากระชายด า มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ  และมีฤทธิ์ลดไข้
(Tuntiyasawasdikul, S., 2015) (Sae-wong, C., 2009)

 ฤทธิต้์านเชื อจุลินทรีย์ (Yenjai, C., 2007)
 ฤทธิต้์านการแพ้ประเภทท่ี 1 เป็นการแพ้สารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมและอากาศ เช่น ไรฝุ่น ขนสัตว์ ละอองเกสร 

แมลงสาบ เชื อรา ฯลฯ (Kobayashi, S., 2015)
 ฤทธิ์ต้านความอ้วน (anti-obesity) ในหนู (Tuchinda, P.,2002) (Elshamy, A. I., 2019)
 ฤทธิ์ยับยั งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง (Tangjitjaroenkun5, J., 2020)
 ฤทธิช่์วยฟื้นฟูการเต้นของหัวใจ (heart rate recovery) (Onsiri, S., 2020)
 ฤทธิต้์านกระดูกเสื่อม (Kobayayashi, H., 2018)

ฤทธิ์ต้านไวรัส
สารสกัดเมทานอลของกระชายด า สามารถยับยั งโปรตีเอส HIV-1,โปรตีเอสไวรัสตับอักเสบซี (HCV),และโปรตีเอสของ

มนุษย์ cytomegalovirus (HCMV) จากการศึกษายังพบว่า กระชายด าสามารถต้านไวรัส avian infuenza virus (H5N1) ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (Sornpet, B.,2017) และรักษา dengue virus (DENV) ได้ (Lim, S., 2021) โดยในการศึกษาเหง้า

กระชายด าต่อระบบภูมิคุ้มกันในหนูพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี (Devi, A., 2020)

เรียบเรียงโดย: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



K a e m p f e r i a p a r v i f l o r a W a l l . กระชายขาว
กระชายขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (Linn.) Mansf.
ชื่อพ้อง Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr.

ชื่อวงศ์ Zingiberaceae
ไม้ล้มลุก ล าต้นใต้ดินหรือเสมอผิวดิน รากบางส่วนเปลี่ยนเป็นเหง้าสะสมอาหารใบเป็นใบเด่ียว การเกาะติดของใบแบบเวียนถ่ี
รอบล าต้น ดอกออกเป็นช่อท่ีซอกใบบริเวณปลายโคนต้น ดอกย่อยสีขาวนวล และชมพูถึงม่วงแดง กลีบดอกส่วนโคนเช่ือมติดกัน

ส่วนปลายบานออกเป็นกลีบกลีบสั นๆ (มัทธวรัตน์, 2560; ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้, 2554)

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
 เหง้าใต้ดิน - มีรสเผ็ดร้อนขม แก้ปวดท้อง มวนในท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ บ ารุงก าลัง บ ารุงก าหนัด แก้กามตาย

ด้าน เป็นยารักษาริดสีดวงทวาร

 เหง้าและราก - แก้บิดมูกเลือด เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ ใช้เป็นยาภายนอกรักษาขี กลาก
 ใบ - บ ารุงธาตุ แก้โรคในปาก คอ แก้โลหิตเป็นพิษ ถอนพิษต่างๆ (สิงหบุตรา, 2535)

 บัญชียาจากสมุนไพรระบุต ารับ "ยาเลือดงาม" มสี่วนประกอบของเหง้ากระชายร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ใน
ต ารับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดประจ าเดือน ช่วยให้ประจ าเดือนมาเป็นปกติ แก้มุตกิด

องค์ประกอบทางเคมีในน  ามันระเหยง่ายกระชายขาว 0.08% ประกอบด้วย 1,8 cineol, boesenbergin A, 
dl-pinostrobin, camphor, cardamonin, panduratin (สิงหบุตรา, 2535)

 ต้านอนุมูลอิสระของสาร Boesenbergin A (Isa et al., 2012) 
 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของ Boesenbergin A โดยดูผลการยับยั งการสร้างไนตริกออกไซด์ (NO) พบว่า 

Boesenbergin A สามารถต้านการอักเสบได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ monocytic
macrophage RAW 264.7 ของหนู (Isa et al., 2012; Jeong-hyon et al., 2020)

 ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยพบว่า Boesenbergin A ลดบริเวณท่ีเป็นแผลและเลือดออก จากการเพิ่ม
การผลิตมูกในกระเพาะอาหารและลดการอักเสบโดยใช้ไซโตไคน์ท่ีกระตุ้นการอักเสบ (Mohan et al., 2020)

 สาร Boesenbergin A เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งหลายชนิด แต่ก็มีพิษต่อเซลล์ตับปกติสูงด้วย  (Isa et al., 2012)
 สารประกอบท่ีแยกได้คือ isopanduratin A1 และ nicolaioidesin C แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับอ่อน

ของมนุษย์ PANC-1 (Nguyen et al., 2017)
 สาร  hydroxypanduratin A  และ panduratin A  มีประสิทธิภาพในการต้าน HIV -1 PR (Cheenpracha, Sarot; 

Karalai, Chatchanok; Ponglimanon & Subhadhirasakul, Sanan;Tewtrakulb, 2005)

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต้าน Covid-19
สารสกัดกระชายขาว และ panduratin A ซึ่งเป็นสารส าคัญในกระชายขาว แสดงฤทธิ์ยับยั งเชื อไวรัส SARS-CoV-2 ใน

เซลล์ Vero E6 ได้ในระยะแรกของการติดเชื อ ในขณะท่ี panduratin A สามารถแสดงฤทธิ์ยับยั งเชื อไวรัส SARS-CoV-2 ใน
เซลล์ Vero E6 ทั งในระยะแรกและระยะหลังของติดเชื อไวรัส โดยไปลดการติดเชื อท่ีเซลล์เนื อเยื่อบุผิวทางเดินหายใจ 
(Kanjanasirirat et al., 2020)

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

เรียบเรียงโดย: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



แหล่งอ้างอิง (ขมิ้นชัน)
คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา. (2551). บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2549. พิมพ์ครั งท่ี 2. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย:กรุงเทพมหานคร
ฐานข้อมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). ขมิ นชัน. สืบค้นจาก

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=34
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2552). ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต:ิ ข้อมูล

บนหลักฐานทางวิชาการ. พิมพ์ครั งท่ี 2. แสงเทียนการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร
Babaei, F., Nassiri‐Asl, M., & Hosseinzadeh, H. (2020). Curcumin (a constituent of turmeric): New 

treatment option against COVID‐19. Food science & nutrition, 8(10), 5215-5227.
Niamsa, N., & Sittiwet, C. (2009). Antimicrobial activity of Curcuma longa aqueous extract.
Sena-Júnior, A. S., Aidar, F. J., Oliveira e Silva, A. M. D., Estevam, C. D. S., de Oliveira Carvalho, C. R., 

Lima, F. B., ... & Marçal, A. C. (2021). Whether or Not the Effects of Curcuma longa 
Supplementation Are Associated with Physical Exercises in T1DM and T2DM: A Systematic 
Review. Nutrients, 13(1), 124.

Simon, A., Allais, D. P., Duroux, J. L., Basly, J. P., Durand-Fontanier, S., & Delage, C. (1998). Inhibitory 
effect of curcuminoids on MCF-7 cell proliferation and structure–activity relationships. Cancer 
letters, 129(1), 111-116.

Sincharoenpokai, P., Lawhavinit, O. A., Sunthornandh, P., Kongkathip, N., Sutthiprabha, S., & 
some human and animal pathogenic bacteria. In 47. Kasetsart University Annual Conference, 
Bangkok (Thailand), 17-20 Mar 2009.

Sreejayan R, Rao MN. (1994). Curcuminoids as potent inhibitors of lipid peroxidation. J Pharm 
Pharmacol, 46, 1013–1016.

Saber‐Moghaddam, N., Salari, S., Hejazi, S., Amini, M., Taherzadeh, Z., Eslami, S., ... & Elyasi, S. (2021). 
Oral nano‐curcumin formulation efficacy in management of mild to moderate hospitalized 
coronavirus disease‐19 patients: An open label nonrandomized clinical trial. Phytotherapy
Research.

Wu, P. Q., Li, B., Yu, Y. F., Su, P. J., Liu, X., Zhang, Z. P., & Zhang, Z. X. (2020). Isolation, Characterization, 
and Possible Anti‐Alzheimer's Disease Activities of Bisabolane‐Type Sesquiterpenoid
Derivatives and Phenolics from the Rhizomes of Curcuma longa. Chemistry & 
Biodiversity, 17(5), e2000067.

Zahedipour, F., Hosseini, S. A., Sathyapalan, T., Majeed, M., Jamialahmadi, T., Al‐Rasadi, K.,  Sahebkar, A. 
(2020). Potential effects of curcumin in the treatment of COVID‐19 infection. Phytotherapy
Research., 34, 2911–2920. https://doi.org/10.1002/ptr.6738

เรียบเรียงโดย: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



แหล่งอ้างอิง (ฟ้าทะลายโจร)
Awang, K., Abdullah, N. H., Hadi, A. H. A., & Su Fong, Y. (2012). Cardiovascular activity of 

labdane diterpenes from Andrographis paniculata in isolated rat hearts. Journal of 
Biomedicine and Biotechnology, 2012.

Amanina, N., Aziz, A., Hasham, R., Sarmidi, M. R., Suhaimi, S. H., Khairul, M., & Idris, H. (2021). A Review 
on Extraction Techniques and Therapeutic Value of Polar Bioactives from Asian Medicinal 
Herbs : Case Study on Orthosiphon aristatus , Eurycoma longifolia and Andrographis 
paniculata. Saudi Pharmaceutical Journal. 

Bunthawong, R., Sirion, U., Chairoungdua, A., Suksen, K., Piyachaturawat, P., Suksamrarn, A., & Saeeng, R. 
(2021). Synthesis and cytotoxic activity of new 7-acetoxy-12-amino-14-deoxy andrographolide
analogue. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 33, 127741. 

Kaushik, S., Dar, L., Kaushik, S., & Yadav, J. P. (2020). Jo ur na l P re of. In Journal of Ethnopharmacology. 
Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113541

Karthik, K., Dhanuskodi, S., Gobinath, C., Prabukumar, S., & Sivaramakrishnan, S. (2017). 
Andrographis paniculata extract mediated green synthesis of CdO nanoparticles and 
its electrochemical and antibacterial studies. Journal of Materials Science: Materials 
in Electronics, 28(11), 7991–8001.

Li Y, Jiang Y. (2005). Preparation of compound Picrasma quassioides anti-inflammatory capsules. Patent: 
Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu CN 1562245

Thisoda, P., Rangkadilok, N., Pholphana, N., Worasuttayangkurn, L., Ruchirawat, S., & Satayavivad, J. 
(2006). Inhibitory effect of Andrographis paniculata extract and its 
active diterpenoids on platelet aggregation. In European Journal of Pharmacology. 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ. (2556). การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชต ารับโรงพยาบาล 
จากสมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

วนิดา แสงอลังการ. (2533). Effect of andrographolide, neoandrographolide and 14-deoxy-11, 
12didehydroandrographolide on isolated rat stomach smoothe muscle contraction. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย

Sa-ngiamsuntorn, K., Suksatu, A., Pewkliang, Y., & Thongsri, P. (2020). Anti- SARS- CoV- 2 activity of 
Andrographis paniculata extract and its major component Andrographolide in human lung 
epithelial cells and cytotoxicity evaluation in major organ cell representatives.

เรียบเรียงโดย: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



แหล่งอ้างอิง (กระชายด า)
ฐานข้อมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). กระชายด า. สืบค้นจาก 

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=4
Devi, A. R., Kariyil, B. J., Raj, N. M., Akhil, G. H., & Balakrishnan-Nair, D. K. (2020). Immunomodulatory 

effect of Kaempferia parviflora against cyclophosphamide-induced immunosuppression in 
Swiss albino mice. Pharmacognosy Magazine, 16(68), 13.

Kobayashi, S., Kato, T., Azuma, T., Kikuzaki, H., & Abe, K. (2015). Anti-allergenic activity of 
polymethoxyflavones from Kaempferia parviflora. Journal of functional foods, 13, 100-107.

Kobayashi, H., Suzuki, R., Sato, K., Ogami, T., Tomozawa, H., Tsubata, M., ... & Shimada, T. (2018). Effect 
of Kaempferia parviflora extract on knee osteoarthritis. Journal of natural medicines, 72(1), 
136-144.

Onsiri, S., Amitpai, C., Sukomol, N., Sirisophon, N., Tanpanit, A., & Cardinal, B. J. (2020). Effects of 
Kaempfera Parviflora supplementation on the cardiovascular endurance of athletes: A 
randomized, placebo controlled, parallel design study. Asian Journal of Sports Medicine, 11(3).

Lim, S. Y. M., Chieng, J. Y., & Pan, Y. (2021). Recent insights on anti-dengue virus (DENV) medicinal 
plants: review on in vitro, in vivo and in silico discoveries. All Life, 14(1), 1-33.

Sae-wong, C., Tansakul, P., & Tewtrakul, S. (2009). Anti-inflammatory mechanism of Kaempferia
parviflora in murine macrophage cells (RAW 264.7) and in experimental animals. Journal of 
ethnopharmacology, 124(3), 576-580.

Sutthanut, K., Sripanidkulchai, B., Yenjai, C., & Jay, M. (2007). Simultaneous identification and 
quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography. 
Journal of Chromatography A, 1143(1-2), 227-233.

Sripanidkulchai, B., Promthep, K., Tuntiyasawasdikul, S., Tabboon, P., & Areemit, R. (2020). 
Supplementation of Kaempferia parviflora Extract Enhances Physical Fitness and Modulates 
Parameters of Heart Rate Variability in Adolescent Student-Athletes: A Randomized, Double-
Blind, Placebo-Controlled Clinical Study. Journal of Dietary Supplements, 1-18.

Sornpet, B., Potha, T., Tragoolpua, Y., & Pringproa, K. (2017). Antiviral activity of five Asian medicinal pant 
crude extracts against highly pathogenic H5N1 avian influenza virus. Asian Pacific journal of 
tropical medicine, 10(9), 871-876.

Tuchinda, P., Reutrakul, V., Claeson, P., Pongprayoon, U., Sematong, T., Santisuk, T., & Taylor, W. C. 
(2002). Anti-inflammatory cyclohexenyl chalcone derivatives in Boesenbergia pandurata. 
Phytochemistry, 59(2), 169-173.

Tuntiyasawasdikul, S., Limpongsa, E., Jaipakdee, N., & Sripanidkulchai, B. (2015). A monolithic drug-in-
adhesive patch of methoxyflavones from Kaempferia parviflora: In vitro and in vivo 
evaluation. International Journal of Pharmaceutics, 478(2), 486-495.

Tangjitjaroenkun, J., Yahayo, W., Supabphol, S., & Supabphol, R. (2020). Selective Cytotoxicity of 
Kaempferia parviflora Extracts in Human Cell Lines. Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention, 21(S2), 73-79.

เรียบเรียงโดย: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



แหล่งอ้างอิง (กระชายด า)
Tang, X., Olatunji, O. J., Zhou, Y., & Hou, X. (2017). In vitro and in vivo aphrodisiac properties of the seed 

extract from Allium tuberosum on corpus cavernosum smooth muscle relaxation and sexual 
behavior parameters in male Wistar rats. BMC complementary and alternative medicine, 17(1), 
1-10.

Yenjai, C., Prasanphen, K., Daodee, S., Wongpanich, V., & Kittakoop, P. (2004). Bioactive flavonoids from 
Kaempferia parviflora. Fitoterapia, 75(1), 89-92.

เรียบเรียงโดย: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



แหล่งอ้างอิง (กระชายขาว)
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (2554). ข้อมูลจากการส ารวจ. ส านักงานความหลากหลาย

ทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com
_dofplant&id=156&view=showone&Itemid=132

สิงหบุตรา, ส. (2535). สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด. http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_07_1.htm
Cheenpracha, Sarot; Karalai, Chatchanok ; Ponglimanon, C. ;, & Subhadhirasakul, Sanan ;Tewtrakulb, S. 

(2005). Anti-HIV-1 protease activity of compounds from Boesenbergia pandurat. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bmc.2005.10.019

Isa, N. M., Abdelwahab, S. I., Mohan, S., Abdul, A. B., Sukari, M. A., Taha, M. M. E., Syam, S., Narrima, P., 
Cheah, S. C., Ahmad, S., & Mustafa, M. R. (2012). boesenbergin A , a chalcone isolated from 
Boesenbergia rotunda ( L .) ( fingerroot ) In vitro anti-inflammatory , cytotoxic and antioxidant 
activities of boesenbergin A , a chalcone isolated from Boesenbergia rotunda ( L .) (fingerroot). 
45(June). https://doi.org/10.1590/S0100-879X2012007500022

Jeong-hyon, K., Bon-hyuk, G., Sang-soo, N., & Yeon-cheol, P. (2020). Journal of Traditional Chinese 
Medical Sciences A review of rat models of periodontitis treated with natural extracts. Journal 
of Traditional Chinese Medical Sciences, 7(2), 95–103. 
https://doi.org/10.1016/j.jtcms.2020.05.005

Kanjanasirirat, P., Suksatu, A., & Manopwisedjaroen, S. (2020). High - content screening of Thai medicinal 
plants reveals Boesenbergia rotunda extract and its component Panduratin A as 
anti - SARS - CoV - 2 agents. Scientific Reports, 1–12. https://doi.org/10.1038/s41598-020-
77003-3

Mohan, S., Hobani, Y. H., Shaheen, E., Abou-elhamd, A. S., & Alhazmi, H. A. (2020). Ameliorative effect of 
Boesenbergin A, a chalcone isolated from Boesenbergia rotunda (Fingerroot) on oxidative 
stress and inflammation in ethanol-induced gastric ulcer in vivo. In Journal of 
Ethnopharmacology. Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113104

Nguyen, N. T., Thanh, M., Nguyen, T., Nguyen, H. X., Dang, P. H., Dibwe, D. F., Esumi, H., & Awale, S. 
(2017). Constituents of the Rhizomes of Boesenbergia pandurata and Their Antiausterity
Activities against the PANC - 1 Human Pancreatic Cancer Line. 
https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.6b00784

เรียบเรียงโดย: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


