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ื้ ในทางเดินหายใจทีเ่ กิดจากเชอ
ื้
โรค COVID-19 เป็ นโรคติดเชอ
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซงึ่
เป็ นไวรัสชนิด RNA สายเดีย
่ วทีเ่ ริม
่ พบการติดต่อในคนครัง้ แรกในปี 2019
ื้ COVID-19 ทัว่ โลกกว่า 163 ล ้านคน และเสย
ี ชวี ต
ปั จจุบน
ั มีผู ้ติดเชอ
ิ แล ้ว
ื้ สะสมสูงกว่า 100,000
กว่า 3.3 ล ้านคน ในประเทศไทยเองก็มผ
ี ู ้ติดเชอ
ี ชวี ต
คน และเสย
ิ แล ้วกว่า 500 คน รวมถึงมีผู ้ป่ วยอีกหลายคนทีม
่ อ
ี าการ
หนัก และจำเป็ นต ้องได ้รับความชว่ ยเหลือด ้านการแพทย์อย่างเร่งด่วน
ื้ SARS-CoV-2 จะเริม
การเข ้าสูร่ า่ งกายของเชอ
่ จากโปรตีน Spike
หรือ S protein ทีอ
่ ยูบ
่ นผิวไวรัส ซงึ่ ประกอบด ้วย 2 หน่วยย่อย ได ้แก่ S1
และ S2 เข ้าจับกับตัวรับ Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) ทีอ
่ ยู่
บนเยือ
่ หุ ้มเซลล์มนุษย์ ก่อนจะแทรกผ่านเข ้าไปสูเ่ ซลล์ RNA ของไว
รัสทีถ
่ ก
ู ปล่อยออกมาจะจำลองตัวเองเพิม
่ จำนวนภายในเซลล์ พร ้อมกับ
มีการสร ้างโปรตีนทีส
่ ำคัญเพือ
่ รวมตัวกันเป็ นไวรัสหน่วยใหม่ ก่อนจะออก
จากเซลล์เดิมและกระจายไปยังเซลล์อน
ื่ ๆ ต่อไป

การเข ้าสูเ่ ซลล์รา่ งกายมนุษย์ และการจำลองตัวเองเพือ
่ เพิม
่ จำนวนของไวรัส
SARS-CoV-2 ทีก
่ อ
่ โรค COVID-19
(ทีม
่ า Huang, Y., Yang, C., Xu, Xf. et al. Structural and functional properties of
SARS-CoV-2 spike protein: potential antivirus drug development for
COVID-19. Acta Pharmacol Sin 41, 1141–1149 (2020).)

ตามปกติแล ้วเมือ
่ ไวรัสทีเ่ ป็ นสงิ่ แปลกปลอมเข ้ามาในเซลล์
ภูมค
ิ ุ ้มกันร่างกายจะตอบสนองโดยเซลล์ข ้างเคียงและเซลล์
ั ญาณให ้เซลล์ในระบบ
macrophage ทีอ
่ ยูใ่ นทางเดินหายใจจะสง่ สญ
่ T cell, monocyte และ macrophage ทีป
ภูมค
ิ ุ ้มกันทีเ่ กีย
่ วข ้อง เชน
่ ระจำ
จุดอืน
่ ๆ เข ้ามายังบริเวณทีม
่ ไี วรัสอยู่ ในคนทีม
่ ภ
ี ม
ู ค
ิ ุ ้มกันแข็งแรง เซลล์
ิ ธิภาพ โดย T cell จะ
ต่างๆ เหล่านีจ
้ ะทำงานอย่างเป็ นระบบและมีประสท
ื้ นัน
จัดการทำให ้เซลล์ทต
ี่ ด
ิ เชอ
้ ตาย เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ไวรัสสามารถเพิม
่
จำนวนและออกจากเซลล์ได ้ ในขณะเดียวกันก็จะกระตุ ้นให ้เกิดการสร ้าง
ื้ ไวรัส สว่ น monocyte และ
แอนตีบอดี (antibody) ทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับเชอ
ื้ ไว
macrophage ก็จะทำการกำจัดเซลล์ทต
ี่ ายแล ้ว พร ้อมกับจับกินเชอ
รัสทีถ
่ ก
ู แอนตีบอดีจับไว ้แล ้วด ้วย ทำให ้ไวรัสถูกกำจัดออกจากร่างกาย
ี หายต่อเซลล์ของตัวเองน ้อยทีส
โดยเกิดความเสย
่ ด
ุ
ในทางกลับกัน คนทีม
่ ภ
ี ม
ู ค
ิ ุ ้มกันไม่แข็งแรง เซลล์ในระบบจะขาด
ิ ธิภาพและไม่สามารถสร ้างแอนตีบอดีทจ
ื้ ไว
ประสท
ี่ ำเพาะกับเชอ
รัสได ้ทันท่วงที ทัง้ T cell, macrophage และ monocyte จึงตอบสนอง
แบบไร ้เป้ าหมายโดยการสร ้างสารทีก
่ ระตุ ้นการอักเสบ อย่าง IL-6, IL-2,
MCP1 และ IP-10 ซงึ่ เรียกว่า ไซโตไคน์ (cytokine) ออกมาจำนวนมาก
สารดังกล่าวไม่เพียงทำลายไวรัสเท่านัน
้ แต่จะเหนีย
่ วนำให ้เซลล์และ
ื้ และไม่ตด
ื้ – เกิดการอักเสบเสย
ี หาย
เนือ
้ เยือ
่ ข ้างเคียง – ทัง้ ทีต
่ ด
ิ เชอ
ิ เชอ
ด ้วย และเมือ
่ เซลล์บวมอักเสบผิดรูป ทัง้ เซลล์ภม
ู ค
ิ ุ ้มกันและไซโตไคน์ก็
่ ลอดเลือดและกระจายไปทัว่ ร่างกาย ทำให ้อวัยวะอืน
จะผ่านเข ้าสูห
่ ๆ เกิด
การอักเสบตามมา โดยเราเรียกภาวะทีม
่ ก
ี ารอักเสบรุนแรงเฉียบพลันจาก
่ นีว้ า่ พายุไซโตไคน์ (cytokine
การหลัง่ ไซโตไคน์ปริมาณมหาศาลเชน
ี
storm) และการเกิดภาวะปอดอักเสบ ก็กลายเป็ นสาเหตุหลักในการเสย
ชวี ต
ิ ของโรค COVID-19 ด ้วย
้
โดยทัว่ ไปร่างกายอาจต ้องใชเวลาราว
7 – 14 วัน เพือ
่ ทำความรู ้จัก
กับไวรัสและสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันทีจ
่ ำเพาะขึน
้ มา ซงึ่ หากสร ้างได ้เร็ว ร่างกายก็
ื้ ออกไปได ้โดยเกิดความเสย
ี หายน ้อย แต่หากสร ้าง
จะสามารถกำจัดเชอ
ได ้ชา้ ไวรัสก็จะแบ่งตัวแพร่กระจายจนภูมค
ิ ุ ้มกันตัวเองกำจัดได ้ยาก รวม
ี หายเป็ นวงกว ้าง
ถึงพายุไซโตไคน์ทเี่ กิดขึน
้ ก็จะก่อให ้เกิดการอักเสบเสย
แนวทางหนึง่ ในการรักษาโรค COVID-19 จึงเน ้นไปทีก
่ ารกระตุ ้นภูมค
ิ ุ ้มกัน

ให ้ตอบสนองได ้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว พร ้อมกับยับยัง้ การสร ้างสารทีน
่ ำ
่ าวะอักเสบรุนแรง
ไปสูภ
ในทางการแพทย์แผนโบราณ โรค COVID-19 เป็ นโรคทีม
่ ส
ี มุฏฐาน
ื้ โรคแปลกปลอมทีเ่ ข ้าสู่
หรือต ้นเหตุของโรค มาจาก “กิมช
ิ าติ” หรือเชอ
่ เกิดพิษ
ร่างกาย และทำให ้เกิดความผิดปกติของธาตุตา่ งๆ ตามมา เชน
ี หายของปอด ซงึ่
ร ้อน พิษไข ้ เสมหะ และพยาธิสภาพความเสย
สอดคล ้องกับอาการของโรคตามหลักการแพทย์แผนปั จจุบน
ั ในการ
บรรเทาโรคจึงจำเป็ นต ้องกำจัดกิมช
ิ าติ อันเป็ นสาเหตุนัน
้ ออกไป
ื้ และ
ประกอบกับการเสริมสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันเพือ
่ ยับยัง้ การแพร่กระจายเชอ
ั ยาทีม
การดับพิษร ้อนทีเ่ กิดจากการอักเสบ ซงึ่ อาศย
่ ฤ
ี ทธิเ์ ย็นเป็ นพืน
้ ฐาน
เมือ
่ พิษไข ้ลดลง อาการอืน
่ ๆ ก็จะทุเลาลงตามลำดับ

ยาเคอร่า ก ับการบรรเทาโรค COVID-19
ยาเคอร่า (KERRA) เป็ นยาแผนโบราณชนิดแคปซูลซงึ่ มีสว่ นประกอบเป็ น
สมุนไพรหลายชนิด ทีม
่ ส
ี รรพคุณชว่ ยบรรเทาอาการผิดปกติตา่ งๆ ทัง้
ทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะทีเ่ กีย
่ วข ้องกับพิษไข ้

ิ า”
ทีม
่ าของตำร ับยาเคอร่า “ยาครอบไข้ต ักศล
ิ า เป็ นหนึง่ ในคัมภีรแ
คัมภีรต
์ ก
ั ศล
์ พทย์แผนโบราณฉบับหลวงใน
ิ าใน
สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีทม
ี่ าจากโรคระบาดร ้ายแรง ณ เมืองตักศล
อดีต ซงึ่ ทำให ้ผู ้คนล ้มตายจำนวนมาก พระฤๅษี ทผ
ี่ า่ นมาจึงได ้แต่งคำ
ื ไป
ภีรแ
์ พทย์ขน
ึ้ เพือ
่ การป้ องกันและรักษาโรคสบ
ิ า โรค COVID-19 นัน
หากอ ้างอิงตามคัมภีรต
์ ก
ั ศล
้ มีลก
ั ษณะเป็ นโรค
ไข ้พิษและไข ้กาฬ กล่าวคือคนป่ วยจะมีอาการไข ้สูง ตัวร ้อนจัดประดุจ
เปลวไฟ ปวดศรี ษะ ปากแห ้ง ร ้อนใน กระหายน้ำ อาจมีเม็ดขึน
้ ตาม
่ ปอด ไต ตับ ซงึ่ อาจ
ร่างกาย และมีการอักเสบของอวัยวะภายใน เชน
ี ชวี ต
ทำให ้เสย
ิ ได ้ภายใน 7 หรือ 11 วัน
ิ า จะต ้องห ้ามวางยารส
การรักษาโรคไข ้พิษไข ้กาฬตามคัมภีรต
์ ก
ั ศล
ร ้อน รสเผ็ด รสเปรีย
้ ว และเน ้นให ้ตำรับยาทีม
่ ฤ
ี ทธิเ์ ย็น รสขม โดยยาทีใ่ ช ้
กระทุ ้งพิษมีด ้วยกัน 7 ขนานตามลำดับ ได ้แก่

- ขนานที่ 1 ยากระทุ ้งพิษ (ยาแก ้ว 5 ดวง)
- ขนานที่ 2 ยาประสะผิวภายนอก
- ขนานที่ 3 ยาพ่นภายนอก
- ขนานที่ 4 ยาพ่น และยากิน
- ขนานที่ 5 ยาแปรไข ้
- ขนานที่ 6 ยาพ่นแปรผิวภายนอก
ิ า
- ขนานที่ 7 ยาครอบไข ้ตักศล
ิ า อัน
โดยสูตรยารักษาไข ้พิษไข ้กาฬขนานที่ 7 หรือยาครอบไข ้ตักศล
ประกอบด ้วยสมุนไพรมากถึง 14 ชนิด ได ้แก่ จันทน์แดง ง ้วนหมู ใบ
ผักหวานบ ้าน กระลำพัก หัวคล ้า รากฟั กข ้าว กฤษณา ใบสวาด รากจิงจ ้อ
ใบมะนาว จันทน์ขาว รากสะแก เถาย่านาง ขอนดอก ก็ได ้กลายมา
เป็ นต ้นตำรับของยาเคอร่าในปั จจุบน
ั
่ แก่น
ยาเคอร่า มีสว่ นประกอบเป็ นสมุนไพรหลายชนิด เชน
จันทน์แดง แก่นจันทน์ขาว หัวคล ้า รากฟั กข ้าว รากมะนาว รากสะแก เถา
ย่านาง รากกระทุงหมาบ ้า และบอระเพ็ด ซงึ่ นอกจากจะมีสรรพคุณลด
่ เดียวกับยาครอบไข ้ตักศล
ิ าแล ้ว ยังชว่ ยเสริม
พิษไข ้ คลายพิษร ้อน เชน
สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันและยับยัง้ การอักเสบ ซงึ่ มีสว่ นชว่ ยบรรเทาอาการที่
เกีย
่ วข ้องกับโรค COVID-19 ได ้ด ้วย

สรรพคุณของสมุนไพรในยาเคอร่า ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับโรค
COVID-19
ื้ และการก่อโรคของไวรัส SARS-CoV-2 นัน
การแพร่เชอ
้ เกีย
่ วข ้องกับ
กลไกต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการจำลองตัวเองของสาย RNA การ
ื้ จากคนสูค
่ น การทำให ้เกิดไข ้ และการ
สงั เคราะห์โปรตีน การกระจายเชอ
กระตุ ้นการอักเสบ สมุนไพร ตัวยา หรือสารสกัดทีม
่ ฤ
ี ทธิย
์ บ
ั ยัง้ กลไกดัง
กล่าวจึงมีสว่ นชว่ ยป้ องกันและบรรเทาอาการของโรค COVID-19 ได ้
ึ ษาร่วมกันในหลายประเทศ [1] พบว่ามีสารสกัดจาก
จากการศก
สมุนไพรกว่า 450 ชนิด ทีม
่ ฤ
ี ทธิต
์ อ
่ ต ้านไวรัส SARS-CoV-2 ทีก
่ อ
่ โรค
่ Isatin,
COVID-19 ได ้ในระดับปานกลางจนถึงดีเยีย
่ ม ตัวอย่างเชน
Glycyrrhizin, Hispidin, กรด Chlorogenic และสารกลุม
่ TGG โดยกลไก
ของสารสกัดสว่ นใหญ่จะเน ้นไปทีก
่ ารยับยัง้ กระบวนการระหว่างโปรตีน
ื้ ไวรัสจะใชเป็
้ นเป้ าหมายใน
ในเซลล์ของคนกับโปรตีนของไวรัส ซงึ่ เชอ

่ การจับกันระหว่างโปรตีน Spike (S protein) กับ
การจำลองตัวเอง เชน
ACE2, เอนไซม์ helicase, โปรตีน N, 3a, 3CL และ Cathepsin เป็ นต ้น
นอกจากนี้ ไวรัส SARS-CoV-1 กับ SARS-CoV-2 ยังมีลก
ั ษณะพันธุกรรมที่
เหมือนกันถึง 80% สมุนไพรทีเ่ คยผ่านการวิจัยมาแล ้วว่าสามารถยับยัง้
ื้ สายพันธุ์ SARS-CoV-2
ไวรัส SARS-CoV-1 จึงมีแนวโน ้มว่าจะต่อต ้านเชอ
่ เดียวกัน
ได ้เชน

ื้ ไวรัส และของเซลล์มนุษย์ - ทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย
โปรตีนชนิดสำคัญ - ทัง้ ทีเ่ ป็ นของเชอ
ของสารออกฤทธิใ์ นสมุนไพรทีอ
่ าจใชรั้ กษาโรค COVID-19 ได ้ (ทีม
่ า Andréa
D.Fuzimoto, CiroIsidoro, The antiviral and coronavirus-host protein pathways
inhibiting properties of herbs and natural compounds - Additional weapons in
the fight against the COVID-19 pandemic?)

นอกจากสารทีข
่ ด
ั ขวางไม่ให ้ไวรัสเข ้าสูร่ า่ งกายได ้โดยตรงแล ้ว ยัง
มีสารอีกหลายชนิดทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นสารต ้านอนุมล
ู อิสระ และชว่ ยยับยัง้
ื้
การอักเสบของเซลล์ซงึ่ เป็ นหนึง่ ในอาการทีเ่ กิดจากการติดเชอ
่ สารกลุม
COVID-19 เชน
่ terpenoid, flavonoids, polysaccharides และ
[2]
่
้ บมากในพืชสมุนไพรนานาชนิด อย่างเชน
polyphenol ซงึ่ สารเหล่านีพ
มะนาว กระเทียม ขมิน
้ จันทน์แดง และบอระเพ็ด เป็ นต ้น
ในสว่ นของยาเคอร่า มีสว่ นประกอบสมุนไพรหลายชนิดทีผ
่ า่ นงาน
วิจัยมาแล ้วว่ามีสรรพคุณทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการป้ องกันและรักษาโรค
COVID-19 ซงึ่ ทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ ได ้แก่ บอระเพ็ด (Tinospora cordifolia)
ึ ษาล่าสุดทีต
จากการศก
่ พ
ี ม
ิ พ์ในวารสาร VirusDis. เมือ
่ เดือนมีนาคม ปี
2021 รายงานว่า Tinospora cordifolia ประกอบด ้วยสารทีส
่ ำคัญคือ
alkaloid, steroids, terpenoids และ lignans ซงึ่ ล ้วนมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นยา
ื้ ไวรัส โดยสารเหล่านีจ
ต่อต ้านเชอ
้ ะยับยัง้ การจับกันระหว่างโปรตีน S
ของไวรัส SARS-CoV-2 กับตัวรับ ACE2 บนเซลล์ของมนุษย์ จึงสามารถ
ป้ องกันไม่ให ้ไวรัสเข ้าสูเ่ ซลล์ได ้ [3]
ึ ษาหนึง่ ในประเทศอินเดีย ระบุวา่ บอระเพ็ดยัง
อีกการศก
่ glycosides, triterpenoids และ
ประกอบด ้วยสารออกฤทธิอ
์ น
ื่ ๆ เชน
lactones ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นตัวกระตุ ้นภูมค
ิ ุ ้มกันตามตำราอายุรเวท โดย
สรรพคุณของสารในกลุม
่ นี้ คือการต่อต ้านอนุมล
ู อิสระ ยับยัง้ การอักเสบ
ป้ องกันอาการแพ ้ และปรับสมดุลของเซลล์ในระบบภูมค
ิ ุ ้มกัน ซงึ่ จะชว่ ย
ลดความรุนแรงของโรค COVID-19 ในผู ้ป่ วยหลายรายได ้ [4]
นอกจากนี้ ยังมีข ้อมูลทีย
่ น
ื ยันว่าสารสกัดทีไ่ ด ้จากสมุนไพรซงึ่ เป็ น
สว่ นผสมของยาเคอร่าอีกหลายชนิด ก็มส
ี รรพคุณชว่ ยบรรเทาอาการที่
่ กัน ตัวอย่างเชน
่ สารกลุม
เกีย
่ วข ้องกับโรค COVID-19 ได ้เชน
่ phenol ใน

แก่นจันทน์แดง หรือ Dracaena loureiroi Gagnep. ซงึ่ มีฤทธิช
์ ว่ ยลดการ
ี หายของเซลล์ [5] สาร
อักเสบ ลดอาการไข ้ และป้ องกันการบาดเจ็บเสย
สกัดทีไ่ ด ้จากหัวเต่ารัง้ หรือ Caryota mitis ก็ชว่ ยยับยัง้ การหลัง่ IgE และ
ไซโตไคน์อก
ี หลายชนิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาว ซงึ่ จะชว่ ยป้ องกัน
ี ทีอ
่ าวะชอ
็ กและภาวะอักเสบ
อาการแพ ้ยา แพ ้วัคซน
่ าจนำไปสูภ
่ เดียวกับสาร naringin และ
เฉียบพลันรุนแรงจากพายุไซโตไคน์ได ้ [6] เชน
hesperidin ทีพ
่ บได ้ในรากมะนาว ซงึ่ มีฤทธิย
์ บ
ั ยัง้ COX-2, IL-1β และ IL-6
ซงึ่ เป็ นไซโตไคน์กระตุ ้นการอักเสบทีห
่ ลัง่ มาจากเซลล์ macrophage [7]
โดยรายละเอียดเกีย
่ วกับกลไกการออกฤทธิข
์ องสมุนไพรต่างๆ ในยา
เคอร่าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโรค COVID-19 จะถูกกล่าวถึงในหัวข ้อถัดไป

กลไกการออกฤทธิข
์ องยาเคอร่า ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการ
ย ับยงโรค
ั้
COVID-19
ื้ ไวร ัสภายในร่างกาย
1) ย ับยงการเพิ
ั้
ม
่ จำนวนเชอ
ื้ ไวรัส SARS-CoV-2 ในร่างกายนัน
การเพิม
่ จำนวนของเชอ
้ เกีย
่ วข ้อง
กับหลากหลายกระบวนการ เริม
่ ตัง้ แต่การมุง่ หาเซลล์เป้ าหมายซงึ่ มีไกล
โคโปรตีนทีจ
่ ำเพาะอยู่ การใช ้ S protein จับกับตัวรับ ACE2 บนผิวเซลล์
้
ของมนุษย์เพือ
่ เข ้าสูเ่ ซลล์ และการใชเอนไซม์
RNA dependent RNA
polymerase และ Main protease เพือ
่ จำลองตัวเองภายในเซลล์ การ
ประกอบสร ้างไวรัสหน่วยใหม่ ก่อนจะออกจากเซลล์เดิมและกระจายตัว
ไปยังเซลล์อน
ื่ ต่อไป การยับยัง้ การเพิม
่ จำนวนไวรัสจึงต ้องใชตั้ วยาที่
เน ้นการยับยัง้ กระบวนการดังกล่าวเป็ นหลัก
งานวิจัยหนึง่ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ในวารสาร Virology ในปี 2020 พบว่าสาร
ออกฤทธิท
์ อ
ี่ ยูใ่ น บอระเพ็ด (Tinospora cordifolia) ซงึ่ ได ้แก่ Berberine,
Isocolumbin, Magnoflorine และ Tinocordiside สามารถเข ้าจับกับ
ื้ SARS-CoV-2 และป้ องกันไม่ให ้ไวรัสจำลองตัว
โปรตีนเป้ าหมายของเชอ
ึ ษาหนึง่ ทีต
เองภายในเซลล์ได ้ [8] อีกการศก
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน Journal of
Biomolecular Structure and Dynamics ก็ได ้ผลทีส
่ อดคล ้องกัน คือพบ
ว่าสาร Tinocordiside ทีอ
่ ยูใ่ นบอระเพ็ด สามารถจับกับเอนไซม์ Main
ื้ ไวรัส SARS-CoV-2 ด ้วยแรงทีม
protease ของเชอ
่ ากกว่า 8 kcal/mol ซงึ่

สง่ ผลให ้โมเลกุลของเอนไซม์เกิดการเปลีย
่ นแปลง จนไวรัสไม่สามารถ
้
ใชในการเพิ
ม
่ จำนวนได ้อีกต่อไป [9]
ึ ษาอีกจำนวนหนึง่ ทีร่ ะบุวา่ สารออกฤทธิ์
นอกจากนีย
้ งั มีการศก
ต่างๆ ในบอระเพ็ด ซงึ่ เป็ นหนึง่ ในสมุนไพรสำคัญของยาเคอร่า มีฤทธิใ์ น
การจับกับโมเลกุลโปรตีนของไวรัส ไม่วา่ จะเป็ น Main protease [10] หรือ
ื่ มต่อกับ ACE2 บนผิวเซลล์ [11] และ
โปรตีน Spike (S protein) สว่ นทีจ
่ ะเชอ
ื้ SARS-CoV-2 ได ้ ด ้วย
สามารถยับยัง้ กระบวนการจำลองตัวเองของเชอ
ิ ธิภาพทีใ่ กล ้เคียงกับยาแผนปั จจุบน
กลไกและประสท
ั อย่าง Favipiravir
้ อ
และ Remdesivir ทีแ
่ พทย์มก
ั ใชเพื
่ รักษาโรค COVID-19
ื้ ไวรัสในทางเดิน
การรับประทานยาเคอร่าเพือ
่ ป้ องกันการติดเชอ
หายใจ จึงแนะนำให ้เคีย
้ วเม็ดแคปซูลยาให ้แหลกแล ้วอมไว ้ในปากระยะ
หนึง่ ก่อนกลืน เพือ
่ ให ้ผงยากระจายทัว่ ปากและป้ องกันไม่ให ้ไวรัสผ่าน
่ างเดินหายใจ โดยควรรับประทานครัง้ ละ 1 แคปซูล ก่อน
เข ้ามาสูท
้ อก่อนนอน
อาหารเชาหรื

แผนภาพ 3 มิต ิ แสดงการจับกันระหว่าง Tinocordiside กับเอนไซม์ Main protease
ื้ ไวรัส SARS-CoV-2
ของเชอ
(ทีม
่ า Priya Shree, Priyanka Mishra, Chandrabose Selvaraj, Sanjeev Kumar Singh,
Radha Chaube, Neha Garg & Yamini Bhusan Tripathi (2020)

2) ลดอาการไข้และอาการอืน
่ ๆ
อาการแสดงทีพ
่ บได ้บ่อยในคนทีป
่ ่ วยเป็ นโรค COVID-19 ได ้แก่ ตัว
ร ้อน มีไข ้สูง ไอจาม ปวดศรี ษะ วิงเวียน ตาแดง ปวดเมือ
่ ยกล ้ามเนือ
้ และ
ี ซงึ่ เกิดจากการตอบสนองของภูมค
ื้ ไวรัส
ท ้องเสย
ิ ุ ้มกันทีม
่ ต
ี อ
่ เชอ
เนือ
่ งจากบ่อยครัง้ กลไกภูมค
ิ ุ ้มกันจะทำงานอย่างไม่เจาะจง ทำให ้ไม่
ื้ ไวรัสเท่านัน
เพียงเชอ
้ แต่เซลล์ในร่างกายตัวเองก็อาจถูกทำลาย
ี หายไปด ้วย จนทำให ้เกิดภาวะปอดอักเสบ อวัยวะล ้มเหลว และมีไข ้
เสย
สูงตามมา
ตามตำราแพทย์แผนโบราณ สมุนไพรหลายชนิดในสูตรยาเคอร่าที่
่ บอระเพ็ด แก่นจันทน์แดง และแก่นจันทน์ขาว ล ้วนมี
มีฤทธิข
์ มเย็น เชน
สรรพคุณชว่ ยลดอาการไข ้ตัวร ้อนได ้ โดยในงานวิจัยทางการแพทย์
่ alkaloids,
ปั จจุบน
ั พบว่าในบอระเพ็ดมีสารออกฤทธิม
์ ากมาย เชน
diterpenoid lactones, glycosides, steroids, sesquiterpenoid,
phenolics, aliphatic compounds, arabinogalactan และ
ี ม และ
polysaccharides [12] รวมถึงสว่ นใบยังอุดมด ้วยโปรตีน แคลเซย
ฟอสฟอรัส ซงึ่ มีบทบาทในการควบคุมเซลล์ในระบบภูมค
ิ ุ ้มกันให ้ทำงาน
ิ ธิภาพ ตัวอย่างเชน
่ งานวิจัยหนึง่ ทีต
ได ้อย่างมีประสท
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
Phytochemistry ระบุวา่ สาร arabinogalactan ทีแ
่ ยกได ้จากบอระเพ็ด
สามารถกระตุ ้นการเพิม
่ จำนวนของ B-cell ซงึ่ เป็ นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่
ื้ โรคอย่างจำเพาะได ้ โดย
มีหน ้าทีส
่ ร ้างแอนตีบอดีเพือ
่ มาจัดการกับเชอ
ไม่ต ้องพึง่ พาการเหนีย
่ วนำของ macrophage [13] เนือ
่ งจากการตอบ
ั ญาณของเซลล์ macrophage นัน
สนองและการสง่ สญ
้ เกีย
่ วข ้องกับการ
หลัง่ ไซโตไคน์ ซงึ่ มักทำให ้เซลล์ข ้างเคียงเกิดการอักเสบและสง่ ผลให ้
เกิดอาการไข ้ตัวร ้อนตามมาด ้วย
ึ ษาสรรพคุณของบอระเพ็ดกับโรคติดเชอ
ื้ ไวรัสอืน
ในการศก
่ ๆ ก็พบ
่ ในงานวิจัยทางคลินก
ผลทีส
่ อดคล ้องกัน เชน
ิ ของผู ้ป่ วยทีภ
่ ม
ู ค
ิ ุ ้มกัน
ื้ ไวรัส HIV พบว่าผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับสารสกัดจาก
บกพร่องจากการติดเชอ
่ อาการคลืน
บอระเพ็ดจะมีอาการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโรคลดลง เชน
่ ไส ้
ื้
อาเจียน วิงเวียน และอ่อนเพลีย [14] ซงึ่ เป็ นอาการทีพ
่ บได ้ในโรคติดเชอ
่ กัน
อืน
่ ๆ รวมถึงโรค COVID-19 ด ้วยเชน

ึ ษาพบว่า
ในสว่ นของสมุนไพรชนิดอืน
่ ๆ ของยาเคอร่า ก็มก
ี ารศก
สารสกัดจากจันทน์แดงและพืชในสกุลเดียวกัน (Dracaena spp.) อุดม
ด ้วยสารกลุม
่ ฟลาโวนอยด์ทส
ี่ ามารถลดการอักเสบ ลดความเป็ นพิษของ
เซลล์ และลดอาการไข ้ทีเ่ ป็ นผลพวงจากภาวะเหล่านีไ
้ ด ้ [5]

3) ย ับยงการอ
ั้
ักเสบและพายุไซโตไคน์
การอักเสบของเนือ
้ เยือ
่ ปอดและอวัยวะข ้างเคียง เป็ นภาวะทีพ
่ บได ้
บ่อยในผู ้ป่ วยโรค COVID-19 และเป็ นปั จจัยหนึง่ ทีท
่ ำให ้อาการของโรค
ี ชวี ต
รุนแรงจนถึงขัน
้ เสย
ิ ได ้ ภาวะอักเสบทีเ่ กิดขึน
้ อย่างเฉียบพลันนัน
้ เป็ น
ผลมาจากการตอบสนองทีไ่ ม่สมดุลของระบบภูมค
ิ ุ ้มกันในร่างกายผู ้ป่ วย
ื้ ไวรัสทีเ่ ป็ นสงิ่ แปลกปลอมเข ้ามาในทางเดินหายใจ จะ
โดยเมือ
่ เชอ
กระตุ ้นให ้เซลล์ macrophage ในถุงลมปอดหลัง่ ไซโตไคน์ (cytokines)
ออกมาจำนวนมาก เพือ
่ ไปเหนีย
่ วนำให ้เซลล์ภม
ู ค
ิ ุ ้มกันอืน
่ ๆ ตอบสนอง
ต่อสงิ่ แปลกปลอมนัน
้ ด ้วย อย่างไรก็ตาม การตอบสนองทีไ่ ม่เจาะจงและ
ี หาย
ว่องไวเกินไปจะทำให ้เซลล์ในร่างกายของผู ้ป่ วยเองเกิดความเสย
อย่างควบคุมไม่ได ้ จนเกิดเป็ นอาการผิดปกติตา่ งๆ ตามมา ตัง้ แต่ปอด
ี มีผน
อักเสบ มีไข ้สูง อ่อนเพลีย ปวดศรี ษะ ท ้องเสย
ื่ ขึน
้ ตามตัว ไปจนถึง
ี ชวี ต
ภาวะอักเสบทัว่ ร่างกาย ไตวาย อวัยวะล ้มเหลว จนอาจเสย
ิ ได ้ใน
[15]
ทีส
่ ด
ุ
ซงึ่ เราเรียกอาการรุนแรงทีเ่ กิดจากการเหนีย
่ วนำของไซโตไค
น์นวี้ า่ พายุไซโตไคน์ หรือ cytokine storm

อาการผิดปกติตา่ งๆ ทีอ
่ าจพบได ้เมือ
่ เกิดพายุไซโตไคน์ขน
ึ้ ในร่างกาย
(ทีม
่ า Fajgenbaum DC, June CH, 2020)

ึ ษาในชว่ งทีผ
จากการศก
่ า่ นมา เผยว่าผู ้ป่ วยโรค COVID-19 จะพบ
่ IL-1β, IL-6, IP-10,
การเพิม
่ ขึน
้ ของไซโตไคน์หลายชนิดในร่างกาย เชน
[16]
ั พันธ์
้ สม
TNF, IFN- γ, MIP-1 และ VEGF ทัง้ ยังพบว่าระดับของ IL-6 นัน
ี ชวี ต
กับการเสย
ิ ของผู ้ป่ วยด ้วย [17] ซงึ่ ก็สอดคล ้องกับข ้อมูลทีร่ ะบุวา่ ภาวะ
ี ชวี ต
ปอดและอวัยวะภายในอักเสบนัน
้ เป็ นสาเหตุหลักของการเสย
ิ ในโรค
COVID-19 และการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการรุนแรงก็อาจต ้องเน ้นไปทีก
่ าร
บรรเทาการอักเสบ ควบคูไ่ ปกับการควบคุมระบบภูมค
ิ ุ ้มกันให ้กลับมาทำ
งานเป็ นปกติ
ตามตำราอายุรเวท สูตรยาเคอร่าประกอบด ้วยสมุนไพรหลายชนิด
่ รากฟั กข ้าว ราก
ทีม
่ ส
ี รรพคุณโดดเด่นในด ้านต่อต ้านการอักเสบ เชน

ึ ษาทางวิทยาศาสตร์และการ
กระทุงหมาบ ้า และบอระเพ็ด ซงึ่ มีการศก
แพทย์แผนปั จจุบน
ั มากมายทีย
่ น
ื ยันสรรพคุณดังกล่าว
สารสกัดจากบอระเพ็ด (Tinospora cordifolia) เป็ นหนึง่ ในสาร
ั กรรมทีถ
้ อ
ออกฤทธิท
์ างเภสช
่ ก
ู ใชเพื
่ รักษาอาการอักเสบมากมาย โดยมี
ั ว์ทดลอง [19] ทีพ
การวิจัยทัง้ ในระดับเซลล์ [18] และในสต
่ บว่าสาร
ออกฤทธิใ์ นบอระเพ็ดสามารถยับยัง้ ไซโตไคน์หลายชนิดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
่ IL-1β, IL-6 และ TNF-α รวมถึงการให ้สารสกัดจาก
การอักเสบได ้ เชน
่ งท ้อง ก็จะ
บอระเพ็ดแก่หนูและกระต่าย โดยการกินและการฉีดเข ้าชอ
ชว่ ยลดการตอบสนองรุนแรงของเซลล์ภม
ู ค
ิ ุ ้มกันเมือ
่ ได ้รับสงิ่ กระตุ ้น และ
ชว่ ยป้ องกันภาวะอักเสบเฉียบพลันทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ตามมาได ้ด ้วย [20]
ึ ษาทีพ
สำหรับสมุนไพรชนิดอืน
่ ๆ ในยาเคอร่า มีการศก
่ บว่าสารสกัด
จากรากฟั กข ้าว (Momordica cochinchinensis) ประกอบด ้วยสาร
่ mocochinosides, momordins, calenduloside
ออกฤทธิห
์ ลายชนิด เชน
และสารกลุม
่ saponins ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัตช
ิ ว่ ยยับยัง้ การอักเสบและลดการ
ี หายของเซลล์ [21] อีกทัง้ สารสกัดจากกระทุงหมาบ ้า
บาดเจ็บเสย
่ วนำให ้
(Dregea volubilis) ก็พบว่าชว่ ยลดการสร ้าง NO ซงึ่ เป็ นตัวเหนีย
่ กัน [22] สมุนไพรเหล่านีจ
เกิดการอักเสบได ้เชน
้ งึ น่าจะให ้ผลดีในการ
ื้ ในทาง
บรรเทาโรคทีม
่ อ
ี าการเกีย
่ วข ้องกับการอักเสบ รวมถึงโรคติดเชอ
เดินหายใจอย่าง COVID-19 ด ้วย

4) ต่อต้านอนุมล
ู อิสระ
สารอนุมล
ู อิสระ เป็ นผลพวงทีเ่ กิดจากกระบวนการเผาผลาญแบบ
้
ใชออกซ
เิ จนของเซลล์ รวมถึงการทำงานของเอนไซม์บางชนิดใน
่ NADPH oxidase ทีห
ร่างกาย เชน
่ ลัง่ มาจากเม็ดเลือดขาว ซงึ่ หากเกิด
สารอนุมล
ู อิสระมากเกินไปจนร่างกายกำจัดไม่ทน
ั สารดังกล่าวก็อาจเข ้า
ี หายได ้
จับกับสว่ นประกอบของเซลล์และทำลายเซลล์ให ้เกิดความเสย
ื้ SARS-CoV-2 ร่างกายอาจเกิดการสร ้างสาร
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารติดเชอ
ื้ ไว
อนุมล
ู อิสระมากกว่าปกติได ้เนือ
่ งจากหลายกลไก เริม
่ ตัง้ แต่เมือ
่ เชอ
รัสเกาะกับ ACE2 บนผิวเซลล์ ระบบภูมค
ิ ุ ้มกันจะตอบสนองโดยการหลัง่
ไซโตไคน์ออกมา ซงึ่ การเพิม
่ ขึน
้ ของไซโตไคน์จะทำให ้เกิดสารอนุมล
ู
ื้ โรคออกไปจากเซลล์ ในอีกด ้าน
อิสระมากขึน
้ เพือ
่ สง่ เสริมการกำจัดเชอ

หนึง่ เซลล์เม็ดเลือดขาวทีถ
่ ก
ู เหนีย
่ วนำให ้มากำจัดไวรัส ก็จะสร ้าง
เอนไซม์ NADPH oxidase (NOX) และสารจำพวก Reactive oxygen
ื้ โรค ซงึ่ ก็จะกระตุ ้นให ้เกิดสาร
species (ROS) ขึน
้ มาเพือ
่ จัดการกับเชอ
่ กัน [23] สารอนุมล
อนุมล
ู อิสระตามมาด ้วยเชน
ู อิสระดังกล่าวไม่เพียง
ทำลายเนือ
้ เยือ
่ ปอดเท่านัน
้ แต่ยงั สง่ ผลถึงอวัยวะอืน
่ ๆ อย่างหัวใจ ตับ
ี หาย หรือเนือ
และไต โดยการทำให ้เซลล์เหล่านัน
้ บาดเจ็บเสย
้ เยือ
่ ตาย
เพราะขาดออกซเิ จน และสง่ ผลให ้ระบบในร่างกายล ้มเหลวตามมา
ยิง่ ไปกว่านัน
้ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติและการดือ
้ ต่อ
อินซูลน
ิ จะยิง่ เสริมให ้มีการสร ้างสารอนุมล
ู อิสระในร่างกายมากขึน
้ จะ
เห็นได ้ว่าหลายครัง้ ผู ้ป่ วยโรค COVID-19 ทีม
่ โี รคเบาหวานหรือภาวะดือ
้
ื เนือ
อินซูลน
ิ อยูแ
่ ล ้ว จะมีอาการของโรคทีร่ น
ุ แรงซงึ่ สบ
่ งมาจากความ
ี หายของปอดและเนือ
เสย
้ เยือ
่ ในระบบต่างๆ การให ้สารทีช
่ ว่ ยต่อต ้าน
อนุมล
ู อิสระ อย่าง GSH วิตามิน อี หรือสารกลุม
่ โพลีฟีนอล จึงเป็ นอีก
แนวทางบรรเทาอาการของโรค COVID-19 ทีท
่ างการแพทย์กำลังให ้
ความสนใจ
การยับยัง้ อาการทีเ่ กิดจากสารอนุมล
ู อิสระ เป็ นหนึง่ ในสรรพคุณ
หลักของยาเคอร่า เนือ
่ งด ้วยสว่ นประกอบของสมุนไพรหลายชนิดนัน
้ มี
่
ฤทธิต
์ ้านอนุมล
ู อิสระอยูแ
่ ล ้ว ตัวอย่างเชน
● แก่นจันทน์ขาว ซงึ่ เป็ นพืชในสกุล Tarenna spp. อุดมด ้วยสาร
Tarennane และ Tarennone ทีม
่ ฤ
ี ทธิย
์ บ
ั ยัง้ สารอนุมล
ู อิสระหลาย
[24]
่ H2O2
ชนิด เชน
● หัวเต่าเกียด (Homalomena aromatica) ซงึ่ ประกอบด ้วยสารกลุม
่
ฟี นอลและฟลาโวนอยด์ทส
ี่ ามารถต่อต ้านอนุมล
ู อิสระได ้อย่างมี
ิ ธิภาพ รวมถึงยังมีการทดลองทีพ
ประสท
่ บว่า สารสกัดจาก H.
้ มีฤทธิใ์ นการสลายลิม
่ เลือดอีกด ้วย [25]
aromatica นัน
● กระทุงหมาบ ้า (Dregea volubilis) ซงึ่ มีการค ้นพบว่าสารสกัดจาก
พืชดังกล่าวสามารถยับยัง้ กระบวนการ lipid peroxidation ซงึ่ ทำให ้
เกิดสารอนุมล
ู อิสระปริมาณมากได ้ นอกจากนี้ ยังชว่ ยกำจัดและลด
่ Nitric oxide และ
ความว่องไวของอนุมล
ู อิสระชนิดต่างๆ เชน
Superoxide anion ได ้อีกด ้วย [26]
● รากมะนาว ซงึ่ เป็ นพืชในสกุล Citrus spp. ทีอ
่ ด
ุ มด ้วยสารในกลุม
่
ึ ษามากมายระบุวา่ สารดังกล่าวสามารถ
flavonoids โดยการศก

ื่ มของเซลล์
ต่อต ้านอนุมล
ู อิสระ ลดการอักเสบ ป้ องกันความเสอ
ื้ ไวรัสได ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ [27]
และยับยัง้ เชอ
● เถาย่านาง (Tiliacora triandra) มีสว่ นประกอบสำคัญเป็ นสารใน
กลุม
่ ฟี นอล ซงึ่ สามารถต่อต ้านสารอนุมล
ู อิสระได ้ดี และฤทธิด
์ งั
กล่าวยังมีความคงตัว แม ้สมุนไพรจะถูกแปรรูปให ้เป็ นผงหรือ
แคปซูลแล ้วก็ตาม [28]

้ื จากคนสูค
่ น
5) ย ับยงการแพร่
ั้
เชอ
สมุนไพรทีเ่ ป็ นสว่ นประกอบของยาเคอร่านัน
้ มีฤทธิย
์ บ
ั ยัง้ การ
ื้
จำลองตัวเองของ RNA ไวรัสภายในเซลล์ จึงสามารถป้ องกันไม่ให ้เชอ
ไวรัส SARS-CoV-2 แพร่กระจายสูเ่ ซลล์เยือ
่ บุหลอดลมและหลอดอาหาร
และผ่านออกมายังสารคัดหลัง่ ต่างๆ อย่างน้ำมูกและน้ำลายได ้ ด ้วยเหตุ
ื้ จากคนสูค
่ นได ้เชน
่
นี้ คุณสมบัตด
ิ งั กล่าวจึงน่าจะชว่ ยลดการแพร่เชอ
เดียวกัน
สมุนไพรทีม
่ ส
ี รรพคุณโดดเด่นทีส
่ ด
ุ ได ้แก่ บอระเพ็ด โดยมีงานวิจัย
ิ้ ทีพ
หลายชน
่ บว่า สารออกฤทธิน
์ านาชนิดใน Tinospora cordifolia หรือ
่ tinosponone, xanosporic acid, cardiofolioside B,
บอระเพ็ด เชน
tembetarine, isocolumbin, magnoflorine และ berberine สามารถจับ
ื้ ไวรัส และยับยัง้ การทำงานของโปรตีนเหล่านัน
กับโปรตีนของเชอ
้ ได ้
โดยโมเลกุลทีเ่ ป็ นเป้ าหมายของสารดังกล่าว ได ้แก่ เอนไซม์ main
protease, 3CL, RNA dependent RNA polymerase และ receptor
ื้ ไวรัสต ้องใชเพื
้ อ
่
binding domain [8, 29, 30] ซงึ่ ล ้วนเป็ นโปรตีนสำคัญทีเ่ ชอ
เข ้าสูเ่ ซลล์ และจำลองตัวเองเพือ
่ เพิม
่ จำนวนต่อไป
ึ ษาในประเทศอินเดียทีท
ิ ธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีการศก
่ ดสอบประสท
และความปลอดภัยของสมุนไพรบอระเพ็ด โดยการให ้ผู ้ป่ วยโรค
COVID-19 ทีไ่ ม่มอ
ี าการจำนวน 46 คน รับประทานบอระเพ็ดในรูปแบบ
เม็ด (1000 มก.) วันละ 2 ครัง้ ต่อเนือ
่ งกัน 14 วัน ผลปรากฏว่าตลอดระยะ
เวลา 14 วันของการทดสอบนัน
้ ไม่มผ
ี ู ้ป่ วยรายใดแสดงอาการของโรค
ื้
หลังการทดสอบ 7 วันแรก ผู ้ป่ วยจำนวน 38 ราย (95%) ตรวจไม่พบเชอ
ไวรัสในร่างกายอีก และเมือ
่ ครบ 14 วัน ผู ้ป่ วยทุกรายมีผลการตรวจ
ึ ษานีจ
COVID-19 เป็ นลบทัง้ หมด แม ้การศก
้ ะมีจำนวนตัวอย่างทีค
่ อ
่ นข ้าง

จำกัด แต่กพ
็ อจะสรุปได ้ว่าสมุนไพรบอระเพ็ดนัน
้ ให ้ผลดีในการควบคุม
ื้ ไวรัสในร่างกายผู ้ป่ วย ชว่ ยลดโอกาสและระยะเวลาการแพร่เชอ
ื้
เชอ
COVID-19 อีกทัง้ ไม่กอ
่ ผลข ้างเคียงทีเ่ ป็ นอันตรายด ้วย [31]

6) กระตุน
้ ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ัน
ภูมค
ิ ุ ้มกันร่างกายเป็ นปั จจัยทีส
่ ง่ ผลอย่างมากต่อการแสดงอาการ
และการดำเนินโรคของผู ้ป่ วยโรค COVID-19 ในคนทีม
่ ภ
ี ม
ู ค
ิ ุ ้มกันแข็งแรง
เซลล์ในระบบจะสามารถตอบสนองต่อไวรัสได ้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และ
ิ ธิภาพ และสามารถกำจัดไวรัสออกจากร่างกายได ้โดยเกิดความ
มีประสท
ี หายต่อร่างกายน ้อยทีส
เสย
่ ด
ุ ดังจะเห็นได ้ว่าในผู ้ป่ วย COVID-19 ทีไ่ ม่
แสดงอาการหรือมีอาการน ้อย จะพบการเพิม
่ ขึน
้ ของเซลล์ภม
ู ค
ิ ุ ้มกันชนิด
CD4+, CD8+, antibody secreting cells และแอนติบอดีชนิด IgG กับ IgM
ื้ ไวรัส [32] ในขณะ
ซงึ่ บ่งบอกถึงการตอบสนองทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับเชอ
เดียวกัน หากระบบภูมค
ิ ุ ้มกันขาดสมดุล ไวรัสก็จะมีโอกาสแพร่กระจาย
ื้ อาจทำให ้เกิดพายุไซโตไคน์และ
ได ้มากกว่า หรือกระบวนการกำจัดเชอ
สง่ ผลให ้เกิดการอักเสบทัว่ ร่างกายตามมา ซงึ่ ดูได ้จากการทีผ
่ ู ้ป่ วยทีม
่ ี
อาการหนักมักมีจำนวน NK cells, B-cells, CD4+ และ CD8+ ลดลง แต่
กลับพบเซลล์ neutrophil ระดับ C-reactive protein และไซโตไคน์ชนิด
ต่างๆ เพิม
่ ขึน
้ ซงึ่ แสดงถึงการตอบสนองแบบไม่เจาะจงของภูมค
ิ ุ ้มกัน ที่
มักเหนีย
่ วนำให ้เกิดการอักเสบ [33] ในการรับมือกับโรค COVID-19 จึงต ้อง
ั ทัง้ การกระตุ ้นและควบคุมการทำงานของระบบภูมค
อาศย
ิ ุ ้มกันไปพร ้อม
กัน
มีสารออกฤทธิใ์ นสมุนไพรทีเ่ ป็ นสว่ นประกอบของยาเคอร่าหลาย
ชนิด ทีใ่ ห ้ผลดีตอ
่ การทำงานของระบบภูมค
ิ ุ ้มกันในร่างกาย ไม่วา่ จะเป็ น
สารกลุม
่ polyphenols และ flavonoids ทีอ
่ ยูใ่ นหัวเต่ารัง้ และรากมะนาว
ั ญาณของเซลล์ในระบบภูมค
ซงึ่ ชว่ ยกระตุ ้นการสง่ สญ
ิ ุ ้มกันให ้ตอบสนอง
ต่อไวรัสได ้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้ ชว่ ยยับยัง้ การอักเสบ และยับยัง้ การ
กระจายตัวของไวรัสในร่างกาย รวมไปถึงสารกลุม
่ terpenoids ทีอ
่ ยูใ่ น
ื้ โรคของเม็ดเลือดขาว
บอระเพ็ด ซงึ่ ชว่ ยสง่ เสริมกระบวนการกำจัดเชอ
ื้ และยับยัง้ การเพิม
พร ้อมกับชว่ ยจัดการเซลล์ทต
ี่ ด
ิ เชอ
่ จำนวนไว
ึ ษามากมาย
รัสภายในเซลล์ [2] ดังทีเ่ ห็นได ้จากการศก

บทบาทของสารกลุม
่ polyphenols, flavonoids และ terpenoids ในการสง่ เสริม
ื้ ไวรัส COVID-19 (ทีม
ระบบภูมค
ิ ุ ้มกันและรับมือกับเชอ
่ า Khanna, K., Kohli, S. K.,
Kaur, R., Bhardwaj, A., Bhardwaj, V., Ohri, P., Sharma, A., Ahmad, A., Bhardwaj,
R., & Ahmad, P. (2021)

จากงานวิจัยเกีย
่ วกับสรรพคุณของบอระเพ็ด พบว่าสารสกัดจาก
บอระเพ็ดมีกลไกกระตุ ้นภูมค
ิ ุ ้มกันทีต
่ า่ งจากสารอืน
่ ๆ โดยทัว่ ไปแล ้วการ
ตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันจะเริม
่ จากการทีเ่ ซลล์ macrophage ทีอ
่ ยูใ่ น
ั ญาณผ่าน TLR6 signaling ให ้เกิดการ
อวัยวะต่างๆ ถูกกระตุ ้น และสง่ สญ
หลัง่ ไซโตไคน์จำนวนมาก เพือ
่ เหนีย
่ วนำให ้เซลล์ภม
ู ค
ิ ุ ้มกันชนิดอืน
่ ทำ
งานต่อไป แต่ในทางตรงข ้าม สารสกัดจาก Tinospora cordifolia จะ
กระตุ ้นการตอบสนองภูมค
ิ ุ ้มกันโดยไม่ผา่ นการกระตุ ้น macrophage อีก
ทัง้ ยังมีฤทธิย
์ บ
ั ยัง้ การเพิม
่ ขึน
้ ของไซโตไคน์ในร่างกาย [34] จึงชว่ ย
ึ ษาทีร่ ะบุวา่ สาร
ป้ องกันการอักเสบทีเ่ กิดตามมาได ้ นอกจากนีย
้ งั มีการศก
สกัดจาก T. cordifolia หรือบอระเพ็ด จะชว่ ยสง่ เสริมกระบวนการจับกินสงิ่
แปลกปลอมของเซลล์ภม
ู ค
ิ ุ ้มกัน และกระตุ ้นการสร ้างแอนตีบอดีท ี่
จำเพาะต่อสงิ่ แปลกปลอมนัน
้ ได ้ [35]
นอกเหนือจากบอระเพ็ดแล ้ว ยังมีสมุนไพรอีกชนิดหนึง่ ในยา
่ กัน ซงึ่ ได ้แก่ ฟั กข ้าว
เคอร่าทีแ
่ สดงสรรพคุณในด ้านภูมค
ิ ุ ้มกันเชน
ึ ษาทีพ
่ บว่า สารสกัดจาก
(Momordica cochinchinensis) โดยมีการศก

ฟั กข ้าวประกอบด ้วยสาร chymotrypsin-specific inhibitor (MCoCl) ชนิด
หนึง่ ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการกระตุ ้นการแบ่งตัวของเซลล์ตวั อ่อนเม็ดเลือด
ั หลังและม ้าม อีกทัง้ ยังชว่ ยลดการสร ้าง hydrogen peroxide
ขาวในไขสน
ซงึ่ เป็ นสารอนุมล
ู อิสระทีห
่ ลัง่ จาก neutrophil และ macrophage และเป็ น
ี หาย [36] การศก
ึ ษาเหล่านีจ
สาเหตุให ้เซลล์ตา่ งๆ เกิดความบาดเจ็บเสย
้ งึ
บ่งชวี้ า่ สมุนไพรในยาเคอร่านัน
้ มีสรรพคุณในการกระตุ ้นและควบคุมการ
ิ ธิภาพยิง่ ขึน
ทำงานของเซลล์ในระบบภูมค
ิ ุ ้มกันให ้สมดุลและมีประสท
้

่ ยย ับยงการเกิ
7) อาจชว
ั้
ดลิม
่ เลือดอุดต ัน
ึ ษาในผู ้ป่ วยโรค COVID-19 ทีม
จากการศก
่ อ
ี าการรุนแรง พบว่า
ประมาณร ้อยละ 42 ของผู ้ป่ วยมีภาวะลิม
่ เลือดอุดตันขึน
้ ในร่างกาย ซงึ่
่ ปอด สมอง นิว้ เท ้า แขน
การเกิดลิม
่ เลือดนัน
้ พบได ้ในหลายอวัยวะ เชน
ขา ไต หรือแม ้แต่ในทางเดินอาหาร และภาวะเนือ
้ เยือ
่ ขาดออกซเิ จนที่
ี ชวี ต
เกิดขึน
้ ตามมาจากลิม
่ เลือดอุดตันก็เป็ นปั จจัยหนึง่ ทีท
่ ำให ้ผู ้ป่ วยเสย
ิ
ี ป้ องกันโรค COVID-19 บาง
ได ้ นอกจากนีย
้ งั มีรายงานว่าการฉีดวัคซน
่ AstraZeneca ซงึ่ เป็ นการนำเชอ
ื้ Adenovirus มาดัดแปลงให ้
ชนิด เชน
ั พันธ์กบ
คล ้าย Coronavirus ก่อนฉีดเข ้าสูร่ า่ งกาย ก็อาจสม
ั การเกิดลิม
่
่ เดียวกัน
เลือดอุดตัน และอาการแขนขาอ่อนแรงได ้เชน
ื่ ว่าการเกิดลิม
นักวิทยาศาสตร์เชอ
่ เลือดอุดตันในร่างกายของผู ้ป่ วย
ึ ษาทีต
โรค COVID-19 นัน
้ เกีย
่ วข ้องกับหลายกลไก ในการศก
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน The
ื้
Lancet และ EBioMedicine เมือ
่ ปี 2020 ระบุวา่ เซลล์ทต
ี่ ด
ิ เชอ
ี หาย อาจเหนีย
SARS-CoV-2 และเกิดความบาดเจ็บเสย
่ วนำให ้ร่างกาย
สร ้างโมเลกุลทีเ่ รียกว่า neutrophil extracellular traps (NETs) ขึน
้ มา โดย
NETs เป็ นโครงข่าย DNA ทีป
่ ระกอบด ้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ล
่ MPO และ NE เมือ
และโปรตีนทีม
่ บ
ี ทบาทกำจัดสงิ่ แปลกปลอม เชน
่ พบ
ื้ โมเลกุล NETs จะเข ้าจับเซลล์ดงั กล่าว
เซลล์ทบ
ี่ าดเจ็บจากการติดเชอ
พร ้อมกับกระตุ ้นเซลล์เกล็ดเลือด (palettes) ให ้เข ้าไปทีบ
่ ริเวณนัน
้ ด ้วย
่ มแซม
เกล็ดเลือดจะเหนีย
่ วนำให ้เกิดการสร ้างไฟบริน (fibrin) มาซอ
ี หาย และก่อให ้เกิดการเกาะกลุม
เนือ
้ เยือ
่ ทีเ่ สย
่ กันของโมเลกุลข ้างเคียง
อืน
่ ๆ ทัง้ NETs เกล็ดเลือด เม็ดเลือดแดง สารพันธุกรรม ไวรัส และเซลล์
ทีต
่ ายแล ้ว จนกลายเป็ นลิม
่ เลือดอยูภ
่ ายในหลอดเลือด [37] นอกจากนี้

การทำงานของเซลล์ในระบบภูมค
ิ ุ ้มกัน อย่าง macrophage และ
neutrophil ยังเกีย
่ วข ้องกับการหลัง่ ไซโตไคน์และการสร ้างสารอนุมล
ู
ี หายของเนือ
อิสระ ซงึ่ สง่ ผลให ้เกิดการอักเสบเสย
้ เยือ
่ เป็ นวงกว ้าง ซงึ่ ก็
ยิง่ กระตุ ้นให ้เกิดการสร ้าง fibrin clot หรือลิม
่ เลือดในบริเวณทีบ
่ าดเจ็บ
มากยิง่ ขึน
้ ด ้วยนั่นเอง

ื้ SARS-CoV-2
การเกิดลิม
่ เลือด (fibrin clot) ซงึ่ เป็ นผลมาจากการทีเ่ ซลล์ทต
ี่ ด
ิ เชอ
เกิดการบาดเจ็บ แล ้วไปกระตุ ้นกลไกการทำงานของ NETs กับการตอบสนองของ
เกล็ดเลือด (ทีม
่ า Nakazawa D, Ishizu A, 2020)

ึ ษาทีพ
ื้ ไวรัส SARS-CoV-2 เอง ก็
ในอีกทางหนึง่ ยังมีการศก
่ บว่าเชอ
อาจกระตุ ้นการทำงานของเกล็ดเลือดได ้โดยตรง ผ่านการเปลีย
่ นแปลง
การแสดงออกของยีนและการสร ้างโปรตีนในเซลล์เกล็ดเลือด ซงึ่ สง่ ผล
ให ้เกล็ดเลือดเกิดการตอบสนองมากกว่าปกติ [38] และทำให ้เกิดลิม
่ เลือด
อุดตันตามมา แม ้ในปั จจุบน
ั การรักษาภาวะลิม
่ เลือดอุดตันในผู ้ป่ วยโรค
COVID-19 จะเน ้นไปทีก
่ ารให ้ยาสลายลิม
่ เลือด อย่าง เฮพาริน (heparin)
้ งกล่าวก็อาจก่อผลข ้างเคียงไม่พงึ ประสงค์บางอย่าง เชน
่
แต่การใชยาดั
ื้ ไวรัสกระ
ทำให ้เลือดไหลไม่หยุด เกิดเลือดออกตามเยือ
่ บุ หรือทำให ้เชอ
จายตัวได ้เร็วขึน
้ การให ้สารทีม
่ ฤ
ี ทธิต
์ ้านอนุมล
ู อิสระและลดการอักเสบ
จึงอาจเป็ นทางเลือกหนึง่ ทีช
่ ว่ ยยับยัง้ และบรรเทาการเกิดลิม
่ เลือดอุดตัน
ได ้ทัง้ ทางตรงและทางอ ้อม

มีงานวิจัยทีร่ ายงานว่า การให ้สารต ้านอนุมล
ู อิสระทีม
่ เี ป้ าหมายอยู่
ทีไ่ มโตคอนเดรียของเซลล์ จะชว่ ยยับยัง้ การตายของเซลล์เยือ
่ บุทเี่ กิด
จากการกระตุ ้นของไซโตไคน์ (ชนิด TNF) ได ้ ซงึ่ เมือ
่ สามารถลดความ
ี หายของเซลล์ได ้ โอกาสเกิดลิม
่ กัน [39]
เสย
่ เลือดก็ยอ
่ มน ้อยลงด ้วยเชน
ึ ษาทีพ
รวมถึงยังมีการศก
่ บว่า การให ้สารต ้านอนุมล
ู อิสระ (ATII) แก่หนู
ทดลองเป็ นเวลา 14 วัน จะชว่ ยกระตุ ้นกระบวนการของ Nrf2 และชว่ ยลด
ระดับ ROS ในร่างกาย อีกทัง้ ชว่ ยยับยัง้ ภาวะความดันโลหิตสูง และ
ี หายของเซลล์เยือ
ป้ องกันความเสย
่ บุหลอดเลือดฝอยได ้ [40]
ด ้วยเหตุนี้ ยาเคอร่าซงึ่ ประกอบด ้วยสมุนไพรทีอ
่ ด
ุ มด ้วยสารต ้าน
่ บอระเพ็ด เถาย่านาง รากฟั กข ้าว แก่นจันทน์ขาว และ
อนุมล
ู อิสระ เชน
รากมะนาว จึงน่าจะมีสรรพคุณชว่ ยยับยัง้ การเกิดลิม
่ เลือดอุดตันในผู ้ป่ วย
่ เดียวกับสารต ้านอนุมล
โรค COVID-19 ได ้เชน
ู อิสระทัว่ ไป โดยมีการ
ึ ษาจำนวนไม่น ้อยทีร่ ะบุวา่ สารกลุม
ศก
่ flavonoids และ isoflavonoids ที่
อยูใ่ นมะนาวและหัวเต่าเกียด สามารถป้ องกันการเกิดลิม
่ เลือดผิดปกติ
โดยผ่านการลดระดับ ROS ในร่างกาย ควบคูก
่ บ
ั การจับกับ TXA2 ของ
เซลล์เกล็ดเลือด ซงึ่ จะชว่ ยยับยัง้ กระบวนการเกาะกลุม
่ ของเกล็ดเลือด
ได ้ [41 – 43] นอกจากนี้ สารกลุม
่ glycosides และ saponins ทีพ
่ บในราก
ฟั กข ้าวและบอระเพ็ด ก็มค
ี ณ
ุ สมบัตช
ิ ว่ ยยับยัง้ การเกาะกลุม
่ ของเกล็ด
่ ารเกิดลิม
่ กัน
เลือด และการจับกันของ fibrinogen ทีน
่ ำไปสูก
่ เลือดได ้เชน
ั
อย่างไรก็ตาม กลไกของกระบวนการดังกล่าวยังไม่มค
ี ำอธิบายทีแ
่ น่ชด
[43]

่ ยป้องก ันอาการแพ้
8) ชว
อาการแพ ้ เกิดจากความผิดปกติของภูมค
ิ ุ ้มกันทีไ่ วต่อสงิ่ กระตุ ้น
มากเกินไป เมือ
่ ร่างกายได ้รับสงิ่ แปลกปลอมเข ้ามา จึงทำให ้เกิดการ
่ อาการหวัดคัดจมูก หรือ
ตอบสนองออกมาเป็ นอาการแสดงต่างๆ เชน
จมูกอ ักเสบจากภูมแ
ิ พ้ (allergic rhinitis) ซงึ่ ทำให ้มีน้ำมูกไหล ไอ จาม
ึ แสบ
อาการเยือ
่ บุตาอ ักเสบ (allergic conjunctivitis) ซงึ่ ทำให ้รู ้สก
เคือง หรือคันตา มีตาบวมแดงและน้ำตาไหล อาการหอบหืด (asthma)
ซงึ่ ทำให ้มีการไอรุนแรง หอบเหนือ
่ ย แน่นหน ้าอก หายใจติดขัด หรือ
ี งวีด
หายใจมีเสย
้ และอาการผิวหน ังอ ักเสบ (atopic dermatitis) ซงึ่ มัก

พบเป็ นผดผืน
่ แดงคัน หรือตุม
่ ใสขึน
้ ตามตัว นอกจากนี้ ในกรณีทเี่ กิดการ
แพ้อาหาร (food allergy) ผู ้ป่ วยก็อาจมีอาการปวดท ้อง คลืน
่ ไส ้ อาเจียน
ี ร่วมด ้วย ทัง้ นี้ อาการแพ ้ในแต่ละคนอาจแสดงออกทีร่ ะบบ
และท ้องเสย
ใดระบบหนึง่ ของร่างกาย หรือหลายๆ ระบบร่วมกันก็ได ้
อาการแพ ้จะเกิดขึน
้ เมือ
่ ร่างกายได ้รับสารก่อภูมแ
ิ พ ้ทีจ
่ ำเพาะบาง
่ ไรฝุ่ น สารเคมี หรือสารพิษของสต
ั ว์ ซงึ่ ร่างกายรับรู ้ว่าเป็ นสงิ่
อย่าง เชน
แปลกปลอม จึงเกิดการกระตุ ้นให ้เซลล์เม็ดเลือดขาวหลัง่ แอนติบอดี
ชนิด IgE ออกมาเพือ
่ กำจัดสารดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกัน IgE ก็จะ
ิ ตามีน (histamine) ซงึ่ สง่ ผล
กระตุ ้นให ้ mast cells หลัง่ สารทีเ่ รียกว่า ฮส
ิ ตามีนมากเกินไปจึงทำให ้เกิดการ
ให ้หลอดเลือดฝอยขยายตัว การมีฮส
่ เยือ
ระคายเคืองตามเนือ
้ เยือ
่ ต่างๆ เชน
่ บุหลอดลม คอ ปอด และผิวหนัง
สำหรับอาการแพ ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโรค COVID-19 มักพบได ้ในคนที่
ี ป้ องกันเชอ
ื้ ไวรัส SARS-CoV-2 เนือ
ี ทีฉ
ฉีดวัคซน
่ งจากสารในวัคซน
่ ด
ี
เข ้าไปนัน
้ เป็ นสงิ่ แปลกปลอม ซงึ่ อาจไปกระตุ ้นให ้ภูมค
ิ ุ ้มกันเกิดการตอบ
สนองตัง้ แต่ระดับเล็กน ้อยไปจนถึงรุนแรงได ้ โดยเฉพาะในคนทีม
่ โี รค
ภูมแ
ิ พ ้อยูแ
่ ล ้ว สารทีช
่ ว่ ยยับยัง้ อาการแพ ้จึงน่าจะมีบทบาทสำคัญในการ
ป้ องกันอาการไม่พงึ ประสงค์ดงั กล่าว
สมุนไพรในยาเคอร่าทีม
่ ส
ี รรพคุณในการยับยัง้ อาการแพ ้ ได ้แก่
ึ ษาทีผ
บอระเพ็ด และหัวเต่ารัง้ จากการศก
่ า่ นมา พบว่าสารสกัดจาก
บอระเพ็ด (Tinospora cordifolia) สามารถยับยัง้ การหลัง่ histamine จาก
mast cell รวมถึงการให ้สารสกัดดังกล่าวยังสามารถป้ องกันอาการแพ ้ที่
่ อาการหอบหืด หลอดลมตีบ ผิวหนังอักเสบ
เกิดจากสาร histamine เชน
ั ว์ทดลองได ้ [44] จากการวิจัยทางคลินก
หูและอุ ้งเท ้าบวม ทีเ่ กิดขึน
้ ในสต
ิ
่ กันว่าผู ้ป่ วยโรคภูมแ
ก็พบเชน
ิ พ ้ทีม
่ ก
ั มีอาการจมูกอักเสบ (allergic
ั ดาห์
rhinitis) เมือ
่ ได ้รับสารสกัดจากบอระเพ็ดต่อเนือ
่ งกันเป็ นเวลา 8 สป
ั เจน ซงึ่ อาการทีว่ า่ นัน
จะมีอาการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโรคภูมแ
ิ พ ้ลดลงอย่างชด
้
ได ้แก่ อาการจาม (83%) อาการน้ำมูกไหล (69%) อาการคัดจมูก/จมูกตัน
(61%) และอาการคันในโพรงจมูก (71%) [45]
ึ ษาทีพ
ในสว่ นของสมุนไพรเต่ารัง้ ก็มก
ี ารศก
่ บว่าหนูทดลองซงึ่ มี
อาการหอบหืดจากภูมแ
ิ พ ้ เมือ
่ ได ้รับสาร PLGA nanoparticles ทีส
่ กัดได ้
จากเต่ารัง้ (Caryota mitis) จะมีระดับแอนติบอดีชนิด IgE, IgG2 และไซ

ี้ งึ อาการแพ ้ลดลง [6] ดังนัน
โตไคน์ตา่ งๆ ในร่างกายทีบ
่ ง่ ชถ
้ ยาเคอร่าทีม
่ ี
สว่ นผสมของสมุนไพรดังกล่าวก็น่าจะให ้สรรพคุณทีค
่ ล ้ายกันได ้
ี ป้ องกัน
นอกจากนี้ อาการไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดหลังการฉีดวัคซน
โรค COVID-19 ยังรวมไปถึงอาการกึง่ อัมพฤกษ์ ร่างกายชา และแขน
ขาอ่อนแรง ทีเ่ ป็ นผลมาจากการเกิดลิม
่ เลือดอุดตันเฉียบพลันด ้วย ซงึ่ ยา
เคอร่านัน
้ ประกอบด ้วยสมุนไพรทีม
่ ส
ี ารหลายชนิด ทีช
่ ว่ ยต่อต ้านอนุมล
ู
อิสระและลดระดับ ROS จึงชว่ ยยับยัง้ การเกาะกลุม
่ ของเกล็ดเลือดและ
ป้ องกันการเกิดลิม
่ เลือดอุดตันในร่างกายได ้

่ ยย ับยงความรุ
9) กระบวนการผลิตยาเคอร่าชว
ั้
นแรงของ
โรค
ึ ษาเมือ
จากการศก
่ หลายปี ทผ
ี่ า่ นมา พบหลักฐานทีว่ า่ โครงสร ้าง
ื้ กลุม
ของเชอ
่ Coronavirus จะเกิดการเปลีย
่ นแปลงในสภาวะทีม
่ ี pH 8.0
และอุณหภูม ิ 37°C โดยการเปลีย
่ นแปลงจะเกิดขึน
้ ในบริเวณ spike
ื้ ไวรัสทีม
glycoprotein E2 ซงึ่ สง่ ผลให ้เชอ
่ โี ครงสร ้างสมบูรณ์เกิดการเกาะ
ี ความสามารถในการจำลองตัวเองและแพร่กระจาย
กลุม
่ กัน และสูญเสย
[46]
ต่อไป เนือ
่ งจากกระบวนการต่างๆ ของไวรัสนัน
้ มีความไวต่อความเป็ น
กรด-ด่างมาก การเปลีย
่ นแปลงค่า pH เพียงเล็กน ้อยจึงอาจเป็ นแนวทาง
ื้ กลุม
่ กัน
หนึง่ ในการยับยัง้ เชอ
่ Coronavirus ได ้เชน
ั การเผาวัตถุดบ
ในการผลิตยาเคอร่า ต ้องอาศย
ิ ทีอ
่ ณ
ุ หภูม ิ 1800°C
จนเกิดกระบวนการ carbonization ทำให ้ได ้วัตถุดบ
ิ ในรูปผงถ่านระดับ
กัมมันต์ทม
ี่ ค
ี า่ pH ประมาณ 9.0 ซงึ่ เป็ นสภาวะทีไ่ ม่เอือ
้ ต่อการขยายตัว
ของไวรัสกลุม
่ Coronavirus ด ้วยคุณสมบัตด
ิ งั กล่าว ยาเคอร่าจึงน่าจะ
ื้ ไวรัส COVID-19 ในร่างกาย หรือชว่ ยชะลอการ
ชว่ ยยับยัง้ จำนวนเชอ
ดำเนินโรค ทำให ้ร่างกายมีเวลาเพียงพอทีจ
่ ะสร ้างแอนตีบอดีทจ
ี่ ำเพาะ
ื้ ซงึ่ จะชว่ ยลดความรุนแรงและลดโอกาสเสย
ี ชวี ต
มาต่อต ้านเชอ
ิ จากโรค
COVID-19 ได ้
นอกจากนี้ กระบวนการเผาวัตถุดบ
ิ ทีอ
่ ณ
ุ หภูมส
ิ งู ยังทำให ้ได ้อนุภาค
ทีม
่ รี พ
ู รุนและมีพน
ื้ ทีผ
่ วิ มหาศาล (ประมาณ 1500 ตร.ม. ต่อยาเคอร่า 1
กรัม) และเป็ นอนุภาคทีม
่ ค
ี า่ Oxidation Reduction Potential (OPR) เป็ น
ิ ธิภาพในการต่อต ้านสาร
ลบถึงประมาณ -850 mV ยาเคอร่าจึงมีประสท

อนุมล
ู อิสระ เนือ
่ งจากอนุภาคของยาสามารถปลดปล่อยประจุลบจำนวน
ี ไปจาก
มหาศาล ออกมาชดเชยอิเล็กตรอนทีเ่ ซลล์ของร่างกายสูญเสย
ั ผัสกับสารอนุมล
การสม
ู อิสระและ ROS ยาเคอร่าจึงมีสรรพคุณชว่ ย
ี หายของเนือ
ป้ องกันความเสย
้ เยือ
่ และอวัยวะต่างๆ ทีม
่ ก
ั เกิดจากการติด
ื้ ไวรัส SARS-CoV-2 ผ่านกลไกการออกฤทธิใ์ นระดับอนุภาค
เชอ
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