กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยตำรับยา “มหาพิกัดตรีผลา”
มีสรรพคุณเสริมภูมิคุ้มกัน ปรับธาตุเหมาะกับช่วงฤดูร้อน
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งประเทศไทยและ
หลายประเทศทั ่ ว โลก ทำให้ ป ระชาชนต้ อ งหั น มาดู แ ลสุ ข ภาพ
ร่ า งกายให้ แ ข็ ง แรงทั ้ ง เรื ่ อ งอาหารการกิ น การออกกำลั ง กาย
การทำจิตใจให้แจ่มใส ซึ่งเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตำรับยาสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลร่างกาย เสริ มภูมิคุ้มกัน ช่วยให้
ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากการเกิดโรค คือ "ตำรับตรีผลา"
ตรี แปลว่า สาม
ผลา แปลว่า ผลไม้
ตรีผลา แปลว่า ผลไม้สามอย่าง
ประกอบด้วย สมอพิเภก, สมอไทย และมะขามป้อม
ซึ่งตรีผลาเป็นตำรับยาที่ช่วยดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อน แต่ถ้าจะมุ่งเน้นแก้โรคทางเสมหะ เช่น แก้โรคหวัด บรรเทา
อาการไอ ขับเสมหะ จะต้องใช้เป็น "ตำรับมหาพิกัดตรีผลา" คือ
- มะขามป้อม
12 ส่วน
(ประมาณ 45 กรัม)
- ลูกสมอพิเภก
8 ส่วน
(ประมาณ 30 กรัม)
- ลูกสมอไทย
4 ส่วน
(ประมาณ 15 กรัม)
(น้ำหนักสมุนไพรสามารถปรับได้ตามสัดส่วน)
สามารถใช้ได้ทั้งสมุนไพรสดและสมุนไพรแห้ง แต่ควรใช้ให้เป็นประเภทเดียวกัน
วิธีทำ
1. นำสมุนไพรทั้งสามชนิดล้างน้ำให้สะอาด
2. หากเป็นสมุนไพรแห้งให้แช่ในน้ำเปล่า 3 ลิตร ประมาณ 3 ชั่วโมง แต่หากเป็นสมุนไพรสด ให้เติมน้ำ 3 ลิตร
3. ยกขึ้นตั้งไฟให้เดือด ใช้เวลาต้ม 30 นาที
4. กรองเอาแต่น้ำ
5. แต่งรสชาติด้วยเกลือ หญ้าหวานหรือน้ำผึ้งเพียงเล็กน้อย
วิธีรับประทาน
ดื่มอุ่น ๆ เช้า และ เย็น ครั้งละ 100 มิลลิลิตร
นอกจากนี้ ควรดูแลตัวเองให้ดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ และควรเป็นอาหารที่ปรุงสุก
ใหม่ ใช้วัตถุดิบที่สด สะอาด ปราศจากแมลงวันตอมหรือสัมผัสกับฝุ่นละออง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญต้องป้องกันตนเองอย่าให้ติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการออกไปในชุมชนที่มีผู้คนแออัด หากมี
ความจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ก็จะช่วยให้เราห่า งไกลจากไวรัส
COVID-19 ได้
เอกสารอ้างอิง

ตรีผลา
ตรีผลา เป็นตำรับ ยำที่ประกอบด้วยส่วนผลของสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ 1) สมอไทย (Terminalia
chebula Retz., วงศ์ Combretaceae) 2) สมอพิ เภก (Terminalia bellirica Roxb.,
วงศ์ Combretaceae) และ 3) มะขำมป้อม (Phyllanthus emblica L., วงศ์ Euphorbiaceae)
กำรแพทย์อำยุรเวทประเทศอินเดียและกำรแพทย์แผนไทย ใช้ตำรับตรีผลำบำรุงร่ำงกำยและรักษำโรค
หลำยโรค ตรี ผ ลำที่ใช้ในกำรแพทย์อำยุ ร เวทจะใช้ สมอไทย สมอพิเภก มะขำมป้อม ในอัตรำส่ ว น 1:1:1
รับประทำนครั้งละ 6 กรัม โดยรับประทำนร่วมกับ เนยใส (Ghee) น้ำผึ้ง หรือน้ำอุ่น ใช้รักษำ อำกำรอืด เฟ้อ
แน่นท้อง จำกอำหำรไม่ย่อยหรือมีกำรอุดตันของอุจจำระหรือปัสสำวะ ช่วยให้ปัสสำวะใสและออกง่ำย โรคตำ
โรคผิวหนัง ลิ้นไม่รับรสอำหำร ไข้ และใช้ปรับสมดุลธำตุ[1]
ในส่วนกำรแพทย์แผนไทย มีกำรกล่ำวถึงมหำพิกัดตรีผลำ ในตำรำเวชศำสตร์ฉบับหลวงรัชกำลที่ 5
เล่ม 2 เรื่อง คัมภีร์สรรพลักษณะสรรพคุณ เล่ม 3 เลขที่ 1047 หน้ำ 398[2] ซึง่ กล่ำวไว้ว่ำ
“ลำดับนี้จะได้สำแดงในมหำพิกัดตรีผลำ สืบต่อไป
๏ อันว่ำตรีผลำนั้น ถ้ำจะแก้เสมหะสมุฐานเอำ สมออัพยำ ๔ สมอพิเภก ๘ มฃำมป้อม ๑๒ ฯ
๏ ถ้ำจะแก้บิ์ตตะสมุฐานเอำ มฃำมป้อม ๔ สมออัพยำ ๘ สมอพิเภก ๑๒ ฯ
๏ ถ้ำจะแก้วาตสมุฐานเอำ สมอพิเภก ๔ มฃำมป้อม ๘ สมออัพยำ ๑๒
มหำพิกัดตรีผลำ สรรพคุณ แก้เสมหะสมุฏฐำน ตำมคัมภีร์สรรพคุณยำ กล่ำวสรรพคุณของสมุนไพรแต่
ละชนิด ดังนี้
มะขามป้อม (12 ส่วน) ผลมะขำมป้อมอ่อนนั้น มีรสอันเปรี้ยวหวำนระคนกัน แก้มังสะให้บริบูรณ์ แล
ทำให้เสียงเพรำะ แก้พรรดึกแลพยำธิในกองเสมหะ ผลมะขำมป้อมแก่นั้นมีรสอันขมเผ็ดฝำดเปรี้ยวระคนกัน
ห้ำมเสียซึ่งลม แลไข้อันพิเศษ
สมอพิเภก (8 ส่วน) ผลสมอพิเภกอ่อนนั้น มีรสอันเปรี้ยว สังหำรเสียซึ่งลม แลไข้อันพิเศษ ผลสมอ
พิเภกแก่ นั้ น มีร สอัน ฝำด แก้โ รคอัน บั ง เกิด แก่ จักษุ แก้โ รคอัน บัง เกิด แต่ ธ ำตุ กำเริบ แลไข้จั บ บ ำรุ งธำตุแ ล
แก้ริดสีดวง เมล็ดในแก้บิดทั้งปวง ใบแก้บำดแผลทั้งปวง อันประกอบไปด้วยพยำธิ ดอกแก้โรคอันบังเกิดแต่
จักษุ เปลือกแก้ในทำงปัสสำวะพิกำร แก่นแก้ริดสีดวงพลวก รำกแก้โลหิตอันทำให้ร้อน
สมอไทย (4 ส่วน) สมอหนึ่งชื่อ อัพยำ ผลหกเหลี่ยม มีรสอันขมแลร้อนแก้โลหิตโดยรอบคอบในอุทร
องค์ประกอบทางเคมี[3]
สมอพิเภก ประกอบด้วยสำรสำคัญในกลุ่มโพลีฟีนอล ได้แก่ chebulagic acid, ellagic acid, gallic
acid, chebulagic acid และ B-sitosterol

สมอไทย ประกอบด้วยสำรสำคัญในกลุ่มโพลีฟีนอล ได้แก่ gallic acid, chebulic acid, chebulinic
acid, chebulagic acid, corilagin, terchebin, glucogallin, ellagic acid, sennoside A, chebulin,
catechol, tannic acid และ B-sitosterol
มะขามป้อม ประกอบด้วยสำรสำคัญในกลุ่มโพลีฟีนอลและวิตำมิน ได้แก่ Vitamin C, rutin, mucic
acid, gallic acid, phyllemblic acid, tannins terpene flavonoids
งานศึกษาวิจัย/ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง
Christine Tara Peterson ได้ ทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกั บกำรใช้ต รี ผ ลำในกำรบ ำบั ดโรค
(Therapeutic Uses) พบว่ำ ตรีผลำมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ ปรับภูมิคุ้มกัน ต้ำนกำรอักเสบ กระตุ้นควำมอยำก
อำหำร ลดควำมเป็นกรดในกระเพำะอำหำร ลดไข้ บรรเทำอำกำรปวด ต้ำนเชื้อแบคทีเรีย ช่วยสมำนแผล และ
ช่วยผ่อนคลำยควำมเครียดได้[3]
ฤทธิ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
กำรศึกษำผลของตรีผลำต่อกำรกระตุ้นกำรทำงำนของระบบภูมิคุ้มกัน (Neutrophil Functions) ใน
หนู albino rats ที่ถูกกระตุ้นให้เครียดด้วยเสียง (noise-stress induced changes in the neutrophil
functions) 100 dB 4 ชั่วโมง/วัน นำน 15 วัน พบว่ำ หนูกลุ่มที่ถูกป้อนตรีผลำผง 1 ก./กก./วัน ผสมน้ำเกลือ
เป็นเวลำ 2 วัน มีระบบกำรทำงำน Neutrophil Functions (Neutrophil adherence) สูงกว่ำกลุ่มที่ไม่ได้รับ
กำรป้อนตรีผลำ (27.33 และ 24.17 % ตำมลำดับ) รวมถึงหนูกลุ่มที่ได้รับตรีผลำมีระดับ corticosterone ต่ำ
กว่ำกลุ่มที่ไม่ได้รับตรีผลำ (47.66 และ 58.86 มคก./ดล. ตำมลำดับ ซึ่งแสดงถึงศักยภำพของตรีผลำในกำร
กระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดสำรก่อควำมเครียดในหนูทดลองได้[4]
ตรีผลำมีฤทธิ์ในกำรกดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive activity) โดยช่วยยับยั้ง HMI, CMI และ
กำรแพร่กระจำยของ mitogen-induced T-lymphocyte ในหนูทดลองกระตุ้นให้เกิดกำรอักเสบ[5]
จำกกำรวิจัยในอำสำสมัครสุขภำพดี 20 คน พบว่ำ กำรรับประทำนแคปซูลตรีผลำ 350 มิลลิกรัม
พร้อมอำหำร 3 เวลำ เป็นเวลำ 2 สัปดำห์ มีผลช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเพิ่ม cytotoxic T cells (CD3−
CD8+) and natural killer cells (CD16+ CD56+) อย่ำงมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีผลต่อกำรหลั่งสำร cytokine[6]
และมีกำรศึกษำพบว่ำสำรกลุ่มโพลีฟีนอลิกจำกมะขำมป้อม มีผลเพิ่มจำนวนของเซลล์ม้ำมตำมควำม
เข้มข้นที่เพิ่มขึ้น โดยสำรสำคัญที่สำมำรถให้ฤทธิ์ดีที่สุดคือ สำร geraniin และ isocorilagin โดยมีค่ำควำม
เข้มข้นที่กระตุน้ ภูมิคุ้มกันได้ร้อยละ 50 คือ 56 และ 42 มคก./มล. ตำมลำดับ[7]
น้ำจำกผงเนื้อผลมะขำมป้อมช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขำวและเพิ่มอัตรำกำรกระจำยตัวของ
lymphocyte ในหนูทดลองอย่ำงมีนัยสำคัญ[8]
มะขำมป้อมช่วยเพิ่มปริมำณ serum protein โดยเฉพำะ serum globulin และเพิ่มน้ำหนักของม้ำม
ในหนูทดลองซึ่งมีผลให้ในระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น[9]

กำรศึกษำผลของตรีผลำในกำรรักษำควำมเสียหำยของปอด โดยกำรใช้ตรีผลำเทียบกับ budesonide
ในกำรลดภำวะหลอดลมตอบสนองไวเกินในหนูทดลอง พบว่ำตรีผลำมีผลในกำรเปลี่ยนแปลงกำรกระจำยของ
เซลล์ภูมิคุ้มกัน โดยเพิ่มปริมำณ CD4 ในปอดและม้ำม และลดปริมำณ CD4 ในตับ รวมถึงพบว่ำสำรน้ำใน
หลอดลม (Bronchoalveolar fluid) และมีฤทธิ์ต่อต้ำนอนุมูลอิสระซึ่งไม่พบในกลุ่มที่ได้รับ budesonide[10]
ฤทธิ์เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนกำรไอ (Antitussive activity) ของสำรสกัดแห้งมะขำมป้อมในแมว ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ แมวที่รับประทำนสำรสกัดแห้งของมะขำมป้อม 50 มก./กก. มีจำนวนครั้งของกำรพยำยำมไอ (cough
efforts) ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ โดยสำรสกัดจำกมะขำมป้อมออกฤทธิ์ต้ำนกำรไอตำมขนำดยำที่
รับประทำน (dose-dependent) โดยสำรสกัดแห้งขนำด 50 และ 200 มก./กก. มีฤทธิ์ต้ำนกำรไอได้ร้อยละ
27.3 และ 38.1 ตำมลำดับ นอกจำกนี้ยังพบอีกว่ำสำรสกัดแห้งของมะขำมป้อมมีผลลดสำรคัดหลั่งในทำงเดิน
หำยใจ ลดกำรอักเสบ ลดกำรบี บ ตัว ของ ทำงเดินหำยใจ ตลอดจนมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูล อิส ระซึ่งสนับสนุน ว่ำ
มะขำมป้อมมีฤทธิ์ต้ำนกำรไอได้[11]
กำรป้อนสำรสกัดเอทำนอลของผลมะขำมป้อมขนำด 200 มก./กก. ให้แก่แมวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิด
อำกำรไอ โดยทำให้ ระคำยเคืองบริเวณเยื่อบุทำงเดินหำยใจและหลอดลม มีผลลดจำนวนครั้ง ลดควำมแรง
ของกำรไอ และลดกำรหลั่งของสำรเยื่อเมือก (mucous) ในช่องทำงเดินหำยใจได้[12]
กำรศึกษำนำร่องในมนุษย์ของ Tuhin Kanti Biswasa และคณะ[13] เพื่อประเมินประสิทธิผลของสำร
สกัดจำกมะขำมป้อมที่มีต่อ กำรซ่อมแซมกำรทำงำนของระบบทำงเดินหำยใจและหัวใจ (cardio-respiratory
improvement) ในอำสำสมัครที่มีประวัติกำรสูบบุหรี่อย่ำงหนัก โดยแบ่งอำสำสมัครเป็นกลุ่มทดลอง (n=20)
ได้รับสำรสกัดมะขำมป้อม 250 มก.รับประทำนวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลำ 60 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
(n=10) ที่ได้รับยำหลอก ผลกำรศึกษำพบว่ำ คะแนนประเมินจำกอำกำรไอและกำรขับเสมหะ (Cough with
expectoration) ที่ baseline, 30 วัน และ 60 วัน โดยเฉลี่ยในกลุ่มที่ได้รับสำรสกัดจำกมะขำมป้อมลดลง
มำกกว่ำกลุ่มควบคุม โดยคะแนนลดลง 2.5, 1.7 และ 1.2 ตำมลำดับ ในขณะที่กลุ่มควบคุมคะแนนลดลงจำก
2.7, 2.6 และ 2.1 ตำมลำดับ
กำรศึกษำกำรออกแบบยำโดยกำรจำลองกำรจับกันของเชื้อไวรัสก่อโรคทำงเดินหำยใจ (SARS-CoV-2)
กับสำรสำคัญจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ พบว่ำ สำรสำคัญชนิด phyllaembilicin B ที่พบมำกในมะขำมป้อม
สำมำรถยับยั้งเอนไซม์อำร็เอ็นเอ พอลีเมอเรส ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกำรต่อสำยอำร์เอ็นเอของไวรัส ได้ (กลไก
เดียวกับยำ favipiravir) [14-17]
ฤทธิ์อื่น ๆ
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง
กำรทดสอบฤทธิ์ยับยั้งกำรแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งชนิด breast cancer lines (MCF-7, S115),
prostate cell lines (PC-3, NT1A) และ human osteosarcuma cell ของสำรสกัดด้วย 70% เมทำนอล
ของผลสมอไทย (Terminalia chebula Retz) ผลกำรทดสอพบว่ำสำรสกัดมีฤทธิ์ ยับยั้งกำรแบ่งตัวของ

เซลล์มะเร็งได้ โดยทำให้เซลล์ มะเร็ง necrosis และตำย ขนำดของสำรสกัดที่ฆ่ำเซลล์มะเร็งได้คือ 400 มคก./
มล. กำรแยกหำสำรออกฤทธิ์ โดยใช้ ATP assay ได้สำรออกฤทธิ์คือ Chebulonic acid และ ellagic acid
เมื่อทดสอบฤทธิ์เปรียบเทียบกับสำรกลุ่ม phenolic acid อื่น จำกพืชสกุล Terminalia พบว่ำมีฤทธิ์เรียง
ลำดับดังนี้ Chebulic acid > tannic acid > ellagic acid นอกจำกนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำฤทธิ์ต้ำน lipid
peroxidation พบว่ำสำมำรถยับยั้งได้ร้อยละ 89 และยับยั้งกำรเกิดอนุมูลอิสระได้ร้อยละ 92[18]
ส ำหรั บ กำรศึก ษำฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง เซลล์ ม ะเร็ ง ของมะขำมป้ อ ม พบว่ำ สำรส ำคั ญ กลุ่ ม โพลี ฟี น อล ชนิ ด
geraniin มีฤทธิ์แรงที่สุดในกำรยับยั้งกำรเพิ่มจำนวนของเซลล์ มะเร็งเต้ำนม MCF-7 โดยมีค่ำควำมเข้มข้นที่
ยับยั้งกำรเพิ่มจำนวนของเซลล์ได้ร้อยละ 50 (IC50) เท่ำกับ 13.2 มคก./มล. ส่วนสำร isocorilagin มีฤทธิ์แรง
ที่สุดในกำรยับยั้งกำรเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งปำกมดลูก HeLa (IC50) เท่ำกับ 51.4 มคก./มล.) [7]
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