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บทคัดย่ อ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ซึ่ งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (SARSCoV-2) ที่เกิดขึ้นทัว่ โลก ทาให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบมากมายจากเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยนับตั้งแต่
การระบาดภายในประเทศครั้งแรกในปี พ.ศ.2563 จนถึงการระบาดระลอกล่าสุ ดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
เป็ นต้นมา ยอดผูต้ ิดเชื้ อสะสมในประเทศไทยจนถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2564 มีจานวนทั้งสิ้ น 854,108 คน
จานวนผูต้ ิดเชื้อที่สูงขึ้นทาให้หน่วยงานด้านสาธารณสุ ขเร่ งวิจยั ค้นคว้าเพื่อผลิตวัคซี นและยาสาหรับป้ องกัน
และบรรเทาอาการของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยเองก็ได้มีการศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิด
อาทิ ฟ้ าทะลายโจร และยาสมุนไพรชนิดแคปซูล เคอร่ า ซึ่ งในกรณี ของยาแคปซูล เคอร่ า นั้น ยังไม่มีผลสรุ ป
การศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ที่ชดั เจน ทาให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่
รับรองการใช้ยาแคปซูล เคอร่ า ในการป้ องกันและรักษาโรคโควิด 19 งานวิจยั ในครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อนาเสนอผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยของตารับยาสมุนไพร เคอร่ า ในด้านต่างๆ เพื่อ
เป็ นแนวทางนาไปใช้รักษาผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 ต่อไป

บทนา
ในเดือนธันวาคม ปี 2019 ได้พบอุบตั ิการณ์ของโรคปอดบวมชนิดใหม่ในตลาดค้าส่ งอาหารทะเล
เซาท์ไชน่าในเมืองหวูฮ่ นั่ มณฑลหูเป่ ย์ ประเทศจีน โดยยังไม่พบแหล่งที่มาแน่ชดั จากการวิเคราะห์ลาดับ
จีโนมของเชื้ อจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูป้ ่ วยโรคดังกล่าว

พบสารพันธุ กรรมของเบต้า-โคโรนาไวรัสชนิด

ใหม่ ซึ่ งต่างจาก SARS-CoV และ MERS-CoV ที่มีประวัติก่อโรคในมนุษย์มาก่อน (1) ไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ที่มีความสามารถแพร่ ระบาดสู งนี้ เดิมมีชื่อว่า 2019-nCoV และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020
คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธานของไวรัสได้เสนอชื่อ

“โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน

รุ นแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” เพื่ออ้างถึงไวรัสดังกล่าว ต่อมาองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้
อนุมตั ิชื่อโรคนี้ วา่ “โรคปอดบวมที่เกี่ยวข้องกับโคโรน่าไวรัส-19 (COVID-19)” (2)
หน่วยงานด้านการแพทย์ทวั่ โลกได้พยายามค้นคว้าแนวทางเพื่อรับมือกับโรคโควิด

19

ตลอด

ระยะเวลาที่ผา่ นมา ซึ่ งในประเทศไทยก็ได้มีการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสมุนไพรไทยหลายชนิด ที่น่าจะมี
ฤทธิ์ ยบั ยั้งโรคโควิด 19 ได้ เช่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ศึกษานาร่ องเพื่อกาหนด
ขนาดของยาสมุนไพรฟ้ าทะลายโจร โดยกาหนดสารสาคัญ AP1 ที่มีฤทธิ์ ครอบคลุมทั้งการต้านการอักเสบ
กระตุน้ ภูมิคุม้ กัน และต่อต้านไวรัส SARS-CoV-2 แล้วคานวณกลับจากค่า IC50 ที่ได้จากการศึกษาทางพรี
คลินิก เพื่อให้ได้ขนาดยาที่ไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย จากผลการวิจยั ทาให้สรุ ปได้วา่ ยาสมุนไพรฟ้ าทะลาย
โจรที่ถูกรับรองให้ใช้เพื่อยับยั้งโรคโควิด 19 จะต้องเป็ นยาที่ระบุปริ มาณแอนโดรกราโฟไลด์เท่านั้น โดย
ขนาดที่แนะนาสาหรับผูใ้ หญ่ที่มีน้ าหนักตัวตั้งแต่ 50 กก.ขึ้นไป คือแอนโดรกราโฟไลด์ปริ มาณ 180
มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร และใช้ต่อเนื่ องไม่เกิน 5 วัน (3) ซึ่ งสามารถ
ใช้ได้ท้ งั ในรู ปแบบยาสารสกัดฟ้ าทะลายโจรและยาผงจากฟ้ าทะลายโจรบด ที่มีปริ มาณแอนโดรกราโฟไลด์
ตามที่กาหนด นอกจากนี้ ยังพบสมุนไพรอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ ยบั ยั้งหรื อบรรเทาอาการของโรคโควิด 19 ได้ เช่น
กระชายขาว กระเทียม และขิง (4)
ในส่ วนของยาสมุนไพรชนิ ดแคปซูล เคอร่ า ถูกพัฒนาขึ้นจากตารับยาโบราณในคัมภีร์ตกั ศิลา ที่ใช้
สมุนไพร 9 ชนิ ด เป็ นส่ วนประกอบหลัก โดยคัมภีร์ตกั ศิลาเป็ นตาราแพทยศาสตร์ ฉบับหลวง ซึ่ งเขียนขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชกาลที่ 5 (5) ทาง เวชกรโอสถ ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและพัฒนายาแคปซูล เคอร่ า ได้
ปรับปรุ งตารับยาครอบไข้ตกั ศิลาจากตาราดังกล่าว

โดยปรับเปลี่ยนองค์ประกอบยาให้เหมาะสมตาม

หลักการแพทย์แผนปั จจุบนั รวมทั้งพัฒนากรรมวิธีการผลิต โดยใช้ความร้อนและความเย็นในการสกัด เพื่อ
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของตัวยา ทาให้ยาแคปซูล เคอร่ า สามารถดูดซึ มและออกฤทธิ์ ยบั ยั้งเชื้อไวรัสได้ดีข้ ึน
ยาแคปซูล เคอร่ า (KERRA) เป็ นยาสมุนไพรชนิดแคปซูลที่ผลิตโดย เวชกร โอสถ โรงงานผลิตยาที่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HALAL โดยยาเคอร่ าได้ผา่ นการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณเมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ตามเลขทะเบียนที่ G40/57 โดยใช้ชื่อว่า “ยาแคปซูล เคอร่ า” ยาเคอร่ ามี
ลักษณะเป็ นผงบรรจุแคปซูลซึ่ งตัวยาประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ แก่นจันทร์ แดง แก่นจันทน์
ขาว หัวคล้า รากฟักข้าว รากมะนาว รากสะแกนา รากกระทุงหมาบ้า เถาย่านาง และ บอระเพ็ด สรรพคุณ
ของยาเคอร่ า จะเน้นไปที่การลดพิษไข้คลายพิษร้อน เช่นเดียวกับยาครอบไข้ตกั ศิลาตามตาราแพทย์โบราณ
รวมถึงยังมีฤทธิ์ ในการยับยั้งการเพิม่ จานวนของเชื้อไวรัสในร่ างกาย เสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน และยับยั้งการ
อักเสบ ซึ่ งมีส่วนช่วยป้ องกันและบรรเทาอาการที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น อาการไข้ตวั ร้อน ไอ มี
น้ ามูก อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัวและผิวหนังอักเสบได้
ก่อนหน้านี้มีประวัติการใช้ยาเคอร่ าในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพบว่ายาสามารถบรรเทา
อาการของโรค ได้แก่ อาการไข้ ไอ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีน้ ามูก ปวดเมื่อยและอ่อนเพลีย โดยคนไข้ส่วนใหญ่
จะมีอาการดีข้ ึนภายใน 24 ชัว่ โมงหลังได้รับยา นอกจากนี้ ยังมีการนายาเคอร่ าไปใช้รักษาโรคเริ มและงูสวัด
ซึ่ งพบว่า สามารถรักษาแผลให้หายได้ภายใน 3 วัน จึงมีการสันนิษฐานว่ายาเคอร่ าน่าจะมีสรรพคุณในการ
บรรเทาอาการของโรคโควิด 19 ซึ่ งมีสาเหตุมาจากเชื้ อไวรัสโคโรน่าไวรัส (SARS-CoV-2) และมีอาการ
คล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดใหญ่
อย่างไรก็ดี สานักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยายังไม่รับรองสรรพคุณของยาเคอ
ร่ าในการรักษาผูป้ ่ วยติดเชื้อโควิด 19 การศึกษานี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อรายงานผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
และความปลอดภัยของยาแคปซูล เคอร่ า ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งโรคโควิด 19 ตลอดจนผลการ
ใช้ยาเคอร่ าในผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 จานวน 3091 คน

วัตถุประสงค์
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรายงานผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยของตารับยา
สมุนไพร เคอร่ า (KERRA) ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งโรคโควิด 19 รวมไปถึงผลการใช้ยาเคอร่ า
ในการรักษาผูป้ ่ วยโรคโควิด 19

วิธีการศึกษา
ในการศึกษานี้ ได้รวบรวมรายงานการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารสกัด Kerra ในการยับยั้งการ
ทางานของเอนไซม์ Covid-19 Main Protease และ RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) ใบรับรอง
การทดสอบการต้านการอักเสบ ใบรับรองการทดสอบการต้านไวรัส FIPV ในเซลล์ CRPR และการทดสอบ
ความเป็ นพิษในเซลล์มะเร็ งและเซลล์ไตลิง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งดาเนินการโดยภาควิชาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

ใบรับรองผลการทดสอบความเป็ นพิษเฉียบพลัน

ซึ่งดาเนินการโดย

ห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยา สถาบันวิจยั สมุนไพร ประเทศไทย ใบรับรองการทดสอบปริ มาณสารต้านอนุมูล
อิสระ (ORAC) ซึ่งดาเนินการโดยห้องปฏิบตั ิการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรายงาน
การศึกษาทางคลินิกในผูป้ ่ วยที่ติดเชื้ อโควิด 19 จานวน 3091 คน ซึ่ งเป็ นผูป้ ่ วยระดับสี เขียวและสี เหลืองที่มา
ตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลประชาธิ ปัตย์ จังหวัดปทุมธานี และที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี โดย
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. จานวนวันที่ป่วย หรื อหายจากอาการ หลังจากกินยา
2. จานวนรายที่ปอดอักเสบและมีอาการลุกลามหลังจากกินยา
3. ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์หลังกินยา
4. ความรู ้สึก ความพึงพอใจและคุณภาพชีวติ หลังการกินยา

ผลการวิจยั
ประสิ ทธิภาพการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ Covid-19 Main Protease
จากการศึกษากลไกของยาเคอร่ าในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19 เราพบว่ากลไกการออกฤทธิ์ ที่
สาคัญก็คือการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ COVID-19 main protease โดยไวรัสหลายชนิด รวมทั้ง SARSCoV-2 ที่ก่อโรคโควิด 19 จะอาศัยเอนไซม์ดงั กล่าวในการจาลองตัวเองและเพิ่มจานวนภายในเซลล์มนุษย์
เนื่องจากเอนไซม์ main protease หรื อที่เรี ยกว่าเอนไซม์ 3CL มีบทบาทในการย่อยและแปรสภาพโปรตีนตั้ง
ต้นที่ถอดรหัสออกมาจากสารพันธุกรรมของไวรัส

ให้กลายเป็ นโปรตีนที่สมบูรณ์และพร้อมทาหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการจาลองตัวเองของเชื้ อต่อไป (9) และเนื่ องด้วยเอนไซม์ main protease นั้นมีความสาคัญต่อ
การอยูร่ อดของเชื้ อในร่ างกาย ทั้งยังมีความจาเพาะกับโปรตีนของไวรัสสู งมาก ทาให้การวิจยั ในปั จจุบนั
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนายาเพื่อยับยั้งการทางานของเอนไซม์ดงั กล่าว โดยมีเป้ าหมายเพื่อหยุดการเพิม่ จานวน
ไวรัสภายในเซลล์ และช่วยให้ระบบภูมิคุม้ กันสามารถกาจัดเชื้ อไวรัสที่มีจานวนน้อยนั้นได้ง่ายขึ้น
ยาที่ใช้รักษาอาการของโรคโควิด 19 ในปั จจุบนั มีอยูห่ ลายชนิด เช่น ยาต้านมาลาเรี ย (chloroquine
และ hydroxychloroquine) ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ (favipiravir) และยาต้านไวรัส HIV (lopinavir, ritonavir
และ darunavir) ซึ่ งมีกลไกยับยั้งเอนไซม์ protease ของเชื้ อไวรัสได้เช่นเดียวกัน (10) อย่างไรก็ตาม การใช้ยา
เหล่านี้กบั ผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 จานวนมากยังคงมีขอ้ จากัด เนื่องจากยามักมีผลข้างเคียง เช่น ทาให้ตบั อักเสบ
รวมถึงการให้ยามากเกินไปโดยไม่จาเป็ น ก็อาจทาให้เชื้ อไวรัสดื้อต่อยา ซึ่ งเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุ ขในระ
ยาวได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องมีการกาหนดแนวทางการให้ยาต้านไวรัสตามอาการของผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 โดย
หากผูป้ ่ วยไม่มีอาการ ก็ไม่จาเป็ นต้องรักษาด้วยยา หากผูป้ ่ วยมีอาการเล็กน้อย และ/หรื อมีปัจจัยเสี่ ยงร่ วมด้วย
เช่น มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป็ นโรคปอดเรื้ อรัง หรื อมีโรคประจาตัวอื่นๆ ก็อาจพิจารณาให้ยากลุ่มต้านมาลาเรี ย
ร่ วมกับยาต้านไวรัส HIV แต่หากผูป้ ่ วยมีอาการรุ นแรง หรื อมีออกซิ เจนต่ากว่า 95% หรื อมีภาวะปอดอักเสบ
ร่ วมด้วย แพทย์ก็จะพิจารณาให้ยา favipiravir ร่ วมกับยาต้านมาลาเรี ยและยาต้านไวรัส HIV อย่าง lopinavir
และ ritonavir ซึ่ งมีความจาเป็ นในกรณี พบเชื้ อไวรัสจานวนมากในร่ างกาย อย่างไรก็ตาม โรคโควิด 19 นั้น
เป็ นโรคอุบตั ิใหม่ แนวทางการรักษาจึงยังมีการวิจยั ทางคลินิกรองรับค่อนข้างน้อย และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์การระบาด
ทางผูว้ จิ ยั และพัฒนายาเคอร่ า ได้พิจารณาว่า ยาแคปซูล เคอร่ า ซึ่ งมีประวัติการใช้ยบั ยั้งโรคติดเชื้ อ
ไวรัสต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน และยังให้ผลดีในการป้ องกันและบรรเทาอาการของโรคโควิด 19
น่าจะมีกลไกในการยับยั้งเอนไซม์ main protease ของเชื้อได้เช่นเดียวกับยาต้านไวรัสหลายชนิดที่ใช้รักษา

ผูป้ ่ วยโควิด 19 ในปั จจุบนั ดังนั้น จึงได้ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดเคอร่ า (Kerra) ในการ
ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ COVID-19 main protease โดยเปรี ยบเทียบกับยา lopinavir และ ritonavir
สาหรับขั้นตอนการทดสอบ ทีมผูว้ จิ ยั นาโดย รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชี วเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงาน ได้เตรี ยมสารสกัด Kerra กับสารยับยั้งอีก 2 ตัว คือ lopinavir และ
ritonavir ที่ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เพื่อนามาทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์ COVID-19 main protease กับสารตั้งต้นเรื องแสง คือ DabcylKTSAVLQSGFRKME-Edans แล้วทาการคานวณร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ (% Relative
inhibition) โดยเปรี ยบเทียบสภาวะที่ไม่มีสารยับยั้ง กับมีสารยับยั้ง ซึ่ งในที่น้ ีคือสารสกัด Kerra, lopinavir
และ ritonavir ที่ความเข้มข้นต่างๆ
ผลการทดสอบพบว่า สารสกัด Kerra ที่ความเข้มข้นสู งขึ้น จะมีร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของ
เอนไซม์ COVID-19 main protease เพิม่ ขึ้นตามลาดับ และสารสกัด Kerra ที่ความเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ก็มีร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ (% Relative inhibition) มากถึงร้อยละ 76.46 ในขณะที่
สารยับยั้งจากยา lopinavir และ ritonavir ที่ความเข้มข้นเดียวกัน มีร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ ที่
15.25% และ 49% ตามลาดับ ซึ่ งสารสกัด Kerra จึงมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์สูงกว่า
อย่างเห็นได้ชดั

รู ปที่ 1 แผนภูมิแสดงร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ COVID-19 main protease (% Relative
inhibition) ของ lopinavir, ritonavir และสารสกัด Kerra ที่ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร

นอกจากนี้ รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ยังได้ทาการทดสอบเพื่อหาความเข้มข้นที่ออกฤทธิ์ ยบั ยั้ง
การทางานของเอนไซม์ COVID-19 main protease ได้ 50% หรื อ half maximal inhibitory concentration
(IC50) ของสารสกัด Kerra เปรี ยบเทียบกับยา lopinavir และ ritonavir ด้วย โดยการทดสอบดังกล่าวได้เตรี ยม
สารสกัด Kerra ที่มีความเข้มข้นต่างๆ ตั้งแต่ 0.006 - 3.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารละลายของยา
lopinavir และ ritonavir ที่ความเข้มข้น 0.39 - 400.00 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มาทดสอบปฏิกิริยาการยับยั้ง
เอนไซม์ COVID-19 main protease แล้วหาค่าความเข้มข้นของสารทดสอบที่สามารถยับยั้งการทางานของ
เอนไซม์ดงั กล่าวได้ 50%
ผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าสารสกัด Kerra มีค่า half maximal inhibitory
concentration (IC50) เท่ากับ 0.04991 ± 0.0025 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร ในขณะที่ยา lopinavir และ
ritonavir มีค่า IC50 เท่ากับ 77.6 ± 9.562 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร และ 23.39 ± 2.524 ไมโครกรัมต่อ
ไมโครลิตร ตามลาดับ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสารสกัด Kerra มีฤทธิ์ ในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์
COVID-19 main protease ได้ดีกว่ายา lopinavir และ ritonavir

รู ปที่ 2 กราฟแสดง % Relative inhibition ของสารยับยั้ง Lopinavir, Ritonavir และสารสกัด Kerra ที่ความ
เข้มข้นต่างๆ และค่า IC50 ของสารทดสอบดังกล่าว

ผูว้ จิ ยั ยังได้คน้ คว้าการฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ COVID-19 main protease ของสารสกัดสมุนไพรอื่นๆ ซึ่ ง
ได้แก่ ฟ้ าทะลายโจร และกระชายขาว เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับประสิ ทธิ ภาพของยาเคอร่ า โดยจากการศึกษา
ที่ผา่ นมา พบว่า Andrographolide ซึ่งเป็ นสารออกฤทธิ์ ในสมุนไพรฟ้ าทะลายโจร มีค่า IC50 ในการยับยั้ง
เอนไซม์ COVID-19 main protease เท่ากับ 5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่ วนสารสกัดกระชายขาวในเอทานอล
และ Panduratin A ซึ่ งเป็ นสารออกฤทธิ์ ในกระชายขาว มีค่า IC50 สาหรับปฏิกิริยาดังกล่าว เท่ากับ 3.62 และ
0.33 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ (11, 12) เมื่อเปรี ยบเทียบกับสารสกัด Kerra ซึ่ งมีค่า IC50 ประมาณ
0.05 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จะพบว่า Kerra มีฤทธิ์ ในการยับยั้งเอนไซม์ COVID-19 main protease ของเชื้อ
ไวรัสได้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าสาร Andrographolide ในฟ้ าทะลายโจรราว 100 เท่า และมากกว่าสารสกัด
กระชายขาวในเอทานอลกว่า 70 เท่า

รู ปที่ 3 แผนภูมิแสดงประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ COVID-19 main protease ของยา
และสารสกัดต่างๆ เปรี ยบเทียบกับสารสกัด Kerra โดยวัดจากค่า IC50 ของสารเหล่านี้

ประสิ ทธิภาพของ Kerra ในการยับยั้งเอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase ของเชื้อไวรัส SARSCoV-2
เอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) เป็ นเอนไซม์สาคัญที่ไวรัสชนิด RNA ใช้ใน
การเพิม่ จานวนสารพันธุ กรรมและขยายตัวในร่ างกาย ซึ่ งรวมไปถึงไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อโรคโควิด 19
ด้วย ดังนั้น การยับยั้งเอนไซม์ดงั กล่าวจึงเป็ นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดการแพร่ กระจายของเชื้ อและบรรเทา
ความรุ นแรงของโรคได้ (13)

มียาต้านไวรัสหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ RdRp และกาลังอยูร่ ะหว่างการวิจยั ทาง
คลินิกเพื่อนามาใช้รักษาโรคโควิด 19 เช่น Nacortocin, Cistinexine, Cisatracurium และ Favipiravir ซึ่ง
สามารถเข้าจับกับโครงสร้างของโปรตีนดังกล่าวได้ค่อนข้างดี ในการศึกษานี้ เราจึงทาการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของสารสกัด Kerra ในการยับยั้งเอนไซม์ RdRp โดยเปรี ยบเทียบกันสารที่มีฤทธิ์ ตา้ นไวรัส
SARS-CoV-2 ตัวอื่นๆ ได้แก่ ยา Favipiravir สารสกัดจากฟ้ าทะลายโจร (Andrographis paniculata
(Burm.f.) Wall ex Nees.) และสารสกัดจากกระชายขาว (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.)
การวิเคราะห์ดาเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย โดยใช้ชุด
ทดสอบ RdRp (SARS-CoV-2) Homogeneous assay kit (BPS Bioscience) และวิเคราะห์โดยใช้สารตัวอย่าง
ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มิลลิตร มาทาปฏิกิริยากับเอนไซม์ RdRp (RdRp/NSP7/NSP8 (SARS-CoV2) Complex) ที่ความเข้มข้น 24 นาโนกรัม/ไมโครลิตร หลังจากเติมน้ ายาเริ่ มปฏิกิริยา (RdRp reaction
mixture) และบ่มในเครื่ องเขย่าที่ 37⁰C เป็ นเวลา 60 นาทีแล้ว จึงทาการเติม AlphaLISA Anti-Digoxigenin
acceptor beads (PerkinElmer) ตามด้วย Streptavidin-conjugated donor beads (PerkinElmer) ก่อนนาไปวัด
ความสามารถการทางานของเอนไซม์ดว้ ยเทคนิค AlphaLISA ที่ความยาวคลื่น 680/615 นาโนเมตร และแปร
ผลโดยคานวณเป็ นค่าร้อยละความสามารถในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ RdRp ของสารตัวอย่างต่างๆ
โดยใช้สมการ
%⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ ⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰

[⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ ⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ − ⁰⁰⁰⁰⁰) − (⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ ⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ − ⁰
[(⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ ⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ − ⁰⁰⁰⁰⁰)]
× 100
=

ผลการทดสอบพบว่า ค่าร้อยละความสามารถในการยับยั้งการทางาน หรื อ %Relative inhibition
ของเอนไซม์ RdRp ของสารสกัด Kerra ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เท่ากับ 57.16% ซึ่ งสู งกว่า
ยา Favipiravir (12.13%) สารสกัดจากฟ้ าทะลายโจร (21.08%) และสารสกัดจากกระชายขาว (8.38%) ที่
ความเข้มข้นเท่ากัน เหตุที่ Favipiravir ซึ่ งเป็ นยาต้านไวรัสที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นมีฤทธิ์ การยับยั้งเอนไซม์
RdRp ค่อนข้างต่า เนื่องจากยาดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็ น prodrug ซึ่ งจะออกฤทธิ์ ได้ดีเมื่อเข้าสู่ ร่างกายและผ่าน
กระบวนการเมตาบอลิซึมเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีให้อยูใ่ นรู ปFavipiravir-ribofuranosyl-5'triphosphate (Favipiravir-RTP) แล้วเท่านั้น

รู ปที่ 4 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ RdRp (RdRp Relative inhibition; %)
ของสารสกัด Kerra เปรี ยบเทียบกับยา Favipiravir สารสกัดจากฟ้ าทะลายโจร (A.paniculata) และสารสกัด
จากกระชายขาว (B.roturnda)
จากการทดสอบเพิ่มเติม พบว่าสารสกัด Kerra นั้นมีค่า IC50 ในการยับยั้งเอนไซม์ RdRp ของเชื้ อ
ไวรัส SARS-CoV-2 เท่ากับ 43.63 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และผลวิเคราะห์น้ ี อาจสรุ ปได้วา่ สารสกัด Kerra มี
ความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase หรื อ RdRp มากกว่ายา Favipiravir
สารสกัดจากฟ้ าทะลายโจร และสารสกัดจากกระชายขาว ที่ความเข้มข้นเท่ากัน ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวอาจมี
ส่ วนช่วยลดการแพร่ กระจายของไวรัส SARS-CoV-2 ในร่ างกายผูป้ ่ วยโควิด 19 ได้

รู ปที่ 5 กราฟแสดงค่า IC50 ในการยับยั้งเอนไซม์ RdRp ของสารสกัด Kerra

ประสิ ทธิภาพการต้ านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ (RAW264.7 cells) ของสารสกัด Kerra
การต่อต้านการอักเสบเป็ นอีกสรรพคุณที่โดดเด่นของสมุนไพรหลายชนิดที่เป็ นส่ วนประกอบของ
ยาเคอร่ า ไม่วา่ จะเป็ นบอระเพ็ด รากมะนาว เถาย่านาง และอื่นๆ (14) ในการศึกษานี้ เราจึงได้ทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพในการต้านการอักเสบของสารสกัดจากยาเคอร่ า ในเซลล์แมคโครฟาจที่เพาะเลี้ยงในจานเลี้ยง
เซลล์ โดยจะทาการคานวณออกมาเป็ นค่า Anti-inflammation activity (%)
สารตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบนี้ เป็ นสารสกัดจากยา Kerra ด้วย 95% ethanol ที่มีความเข้มข้น
สุ ดท้ายเป็ น 10, 5, 1, 0.5, 0.25 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยได้นามาบ่มกับเซลล์แมคโครฟาจ
(RAW264.7) ที่เพาะเลี้ยงใน 96-well plate เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นถึงนาสารตัวอย่างแต่ละความเข้มข้น
มาเติม Griess reagent และวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร เพื่อคานวณเป็ นร้อยละของกิจกรรมต้านการ
อักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ หรื อ Anti-inflammation activity (%) โดยใช้สูตร นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้ทาการ
วัดอัตราการรอดชีวิตของเซลล์แมคโครฟาจ โดยการเติมสารละลาย Presto blue ในอัตราส่ วน 1:10 ลงไป
แทนที่สารตัวอย่างแล้วบ่มเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นจึงดูดสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 570 นาโน
เมตร
ผลการทดสอบที่ได้พบว่า เซลล์แมคโครฟาจที่บ่มด้วยสารสกัด Kerra ที่ความเข้มข้น 1, 0.5, 0.25
และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีอตั ราการรอดชีวิตค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับสารควบคุม (Untreated) โดยมี

อัตราการรอดชีวติ ของเซลล์ที่ร้อยละ 95.51, 96.94, 92.65 และ 91.16 ตามลาดับ ส่ วนเซลล์ที่บ่มในสารสกัด
Kerra ที่มีความเข้มข้น 10 และ 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะมีอตั ราการรอดชี วติ ค่อนข้างต่า คือร้อยละ 24.35
และ 19.39 ตามลาดับ

รู ปที่ 6 แผนภูมิแสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลล์แมคโครฟาจ RAW264.7 (%) หลังทาการทดสอบกับสาร
สกัด Kerra ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง

ในการทดสอบกิจกรรมการต้านอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ เราใช้สารละลาย LPS ที่ความเข้มข้น 1
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเป็ นตัวควบคุมเชิงลบ และใช้สารละลาย Diclophenac ที่ความเข้มข้น 65 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตรเป็ นตัวควบคุมเชิ งบวก ผลการทดสอบที่ได้ พบว่าสารสกัด Kerra ที่มีความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร จะมีค่ากิจกรรมต้านการอักเสบสู งสุ ด อยูท่ ี่ร้อยละ 79.66 ส่ วนสารสกัด Kerra ที่ความเข้มข้น 5,
0.5, 10, 0.25 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ก็จะมีค่ากิจกรรมต้านการอักเสบลดลงมา อยูท่ ี่ร้อยละ 65.21,
59.46, 53.71,34.99 และ 7.87 ตามลาดับ ซึ่ งการที่สารสกัด Kerra ความเข้มข้นที่สูงขึ้นคือ 5, 10 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร มีค่ากิจกรรมต้านการอักเสบลดลงนั้น เป็ นเพราะสารที่ใช้ในสกัดตัวอย่าง Kerra เพื่อทดสอบครั้งนี้
คือ DMSO (Dimethyl Sulfoxide) นั้นเป็ นพิษต่อเซลล์ และการสกัดสารสาคัญ Kerra ที่ความเข้มข้นสู งก็
จะต้องใช้ความเข้มข้นของ DMSO สู งขึ้นตามไปด้วย เนื่ องจากสารตัวอย่างถูกทาละลายด้วย 100% DMSO
จึงก่อให้เกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ ดังนั้นเมื่อเซลล์ลดจานวนลง กิจกรรมต้านการอักเสบของเซลล์ก็ลดลง
ด้วย จึงควรต้องมีการศึกษาต่อไปเพื่อแยกฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบของสารสกัด Kerra ให้ชดั เจนขึ้นในระดับ
ความเข้มข้นที่สูงขึ้นกว่า 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

รู ปที่ 7 แผนภูมิแสดงกิจกรรมต้านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ RAW264.7 (%) ของสารสกัด Kerra ที่
ความเข้มข้นต่างๆ เทียบกับตัวควบคุมเชิงลบ (LPS) และตัวควบคุมเชิงบวก (Diclophenac)

จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการต้านการอักเสบของยาเคอร่ า จะเห็นได้วา่ สารสกัด Kerra ที่
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นั้นมีค่ากิจกรรมต้านการอักเสบมากที่สุดถึงร้อยละ 79.66 เมื่อเทียบกับ
สารสกัดที่ความเข้มข้นอื่นๆ อีกทั้งเซลล์แมคโครฟาจที่บ่มด้วยสารสารสกัด Kerra ความเข้มข้น 1 มก./มล. ก็
ยังมีอตั ราการรอดชีวิตสู งถึงร้อยละ 95.51 ด้วย ดังนั้น ตัวยาเคอร่ าที่มีความเข้มข้นดังกล่าว ซึ่ งเป็ น
ระดับกลางๆ ไม่สูงหรื อต่าเกินไป จึงน่าจะเป็ นความเข้มข้นที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพในการต้านการ
อักเสบสู งสุ ด และสู งกว่า Diclophenac ที่ความเข้มข้น 65 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่ งเป็ นตัวควบคุมเชิงบวก
ของการทดลองในครั้งนี้ ซึ่ งมีค่ากิจกรรมต้านการอักเสบที่ร้อยละ 32

ประสิ ทธิภาพการยับยั้งเชื้อไวรัสภายในเซลล์ของสารสกัด Kerra
ตามปกติแล้ว เชื้ อไวรัส SARS-CoV-2 จะต้องอาศัยการเข้าสู่ เซลล์มนุษย์เพื่อจาลองตัวเองและเพิ่ม
จานวนสารพันธุ กรรมต่อไป ดังนั้น สารสกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสภายในเซลล์ได้ จึงน่าจะช่วยป้ องกัน
ไม่ให้ไวรัสเพิ่มจานวน และช่วยให้ภูมิคุม้ กันสามารถกาจัดไวรัสที่เหลืออยูอ่ อกจากร่ างกายได้ง่ายขึ้น
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบฤทธิ์ ในการยับยั้งเชื้อไวรัสภายในเซลล์ของสารสกัด Kerra โดยใช้เซลล์
Crandell Rees Feline Kidney Cell (CRFK) ที่เพาะเลี้ยงไว้ มาทดสอบกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่บ่มกับ
สารทดสอบชนิดต่างๆ ซึ่ งได้แก่ สารสกัด Kerra จากแคปซูล ความเข้มข้น 1 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

สารละลายผง Kerra จากถุง ความเข้มข้น 1 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารละลาย Favipiravir ความ
เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และตัวควบคุมเชิงบวก ผลจากการสังเกตลักษณะของเซลล์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ พบว่าเซลล์ CRFK ที่มีการเติมสารละลาย Kerra สารละลาย Favipiravir และตัวควบคุมเชิงบวก
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรี ยกว่า Cytopathic effect (CPE) ในขณะที่เซลล์ที่ได้รับเชื้อไวรัสแต่ไม่มีการเติม
สารยับยั้งใดๆ จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

รู ปที่ 8 ภาพแสดงลักษณะของเซลล์ CRFK ที่ได้รับเชื้อไวรัส และไม่มีการเติมสารยับยั้ง (A) เปรี ยบเทียบกับ
เซลล์ที่มีการเติมสารสกัด Kerra ความเข้มข้นต่างๆ (B-E) สารละลาย Favipiravir (F) และสารควบคุมเชิง
บวก (G)

การยืนยันผลการทดสอบดังกล่าวด้วยเทคนิค RT-PCR พบว่า เซลล์ CRFK ที่ได้รับเชื้อไวรัสและ
ไม่ได้เติมสารยับยั้ง จะมีจานวนไวรัสอยูท่ ี่ประมาณ 9x106 copies number ในขณะที่เซลล์ติดเชื้อที่ได้รับสาร
สกัด Kerra ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะมีจานวนไวรัสลดลงเหลือ 6x105 copies number ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า สารสกัด Kerra ส่ งผลให้เซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลง และช่วยให้เชื้อไวรัสลด
จานวนลงได้

รู ปที่ 9 แผนภูมิแสดงจานวนเชื้อไวรัสในเซลล์ CRFK ที่ไม่มีการเติมสารยับยั้ง และมีการเติมสารสกัด Kerra
1 mg/mL

การทดสอบปริมาณสารต้ านอนุมูลอิสระ
จากการวิเคราะห์หาระดับการออกฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระโดยรวม (Total antioxidant activity) หรื อ
ORAC ของสารสกัด Kerra โดยห้องปฏิบตั ิการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าในสารสกัด
Kerra ปริ มาณ 100 กรัม มีค่า ORAC 81,260 µmoles TE ซึ่ งเมื่อเทียบกับฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระของพืช
ชนิดอื่นในปริ มาณที่เท่ากัน เช่น พรุ น (5,570) บลูเบอร์ รี (2,400) สตรอเบอร์ รี่ (1,540) เชอร์ รี่ (670) และกีวี่
(602) จะเห็นว่าสารสกัด Kerra นั้นมีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระสู งกว่ามาก
คุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระของยาเคอร่ านั้นส่ งผลดีอย่างมากต่อการรักษาโรคโควิด 19
โดยเฉพาะในการยับยั้งความเสี ยหายของเซลล์ปอดที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระโดยตรง และการลดการอักเสบ

ของเนื้ อเยื่อต่างๆ ทัว่ ร่ างกาย ซึ่ งเป็ นภาวะที่พบได้ในผูป้ ่ วยโควิด 19 ที่มีอาการรุ นแรง เนื่องจากการติดเชื้อ
ไวรัสจะส่ งผลให้สารอนุมูลอิสระบางชนิด เช่น Nitric oxide มีปริ มาณสู งขึ้น และมักไปกระตุน้ การสร้าง
pro-inflammatory cytokines จานวนมาก ซึ่ งเหนี่ยวนาให้เกิดการอักเสบอย่างกว้างขวาง โดยภาวะอักเสบ
รุ นแรงดังกล่าวก็เป็ นสาเหตุหลักของการเสี ยชีวติ ในผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 ดังนั้น ยาเคอร่ าที่มีฤทธิ์ ในการ
ต่อต้านสารอนุมูลอิสระสู ง จึงน่าจะช่วยลดความรุ นแรงของการติดเชื้ อโควิด 19 และช่วยลดอัตราการ
เสี ยชีวติ ในผูป้ ่ วยที่มีอาการวิกฤติได้

ฤทธิ์ของสารสกัด Kerra ในการยับยั้งภาวะ Acidosis
จากการศึกษาคุณสมบัติของยาแคปซูล เคอร่ า เราพบว่าสารสกัด Kerra น่าจะมีฤทธิ์ ในการยับยั้ง
ภาวะกรดเกินในร่ างกาย หรื อ Acidosis ซึ่ งเป็ นหนึ่งในภาวะวิกฤติที่อาจพบในผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ได้
โดย Acidosis คือภาวะที่เลือดมีความเป็ นกรดมากกว่าปกติ หรื อมีค่า pH ต่ากว่า 7.35 ซึ่ งอาจเกิด
เนื่องจากภายในร่ างกายมีระดับสารด่างหรื อไบคาร์ บอเนตต่า (เรี ยกว่า Metabolic acidosis) หรื อในร่ างกายมี
ระดับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และกรดคาร์ บอนิกสู ง (เรี ยกว่า Respiratory acidosis) ทาให้ความเป็ นกรดด่างในเลือดเสี ยสมดุล ซึ่ งภาวะที่เป็ นกรดจะส่ งผลให้การทางานของเอนไซม์และระบบต่างๆ ล้มเหลว
ตามมาได้
ในกรณี ที่มีการติดเชื้ อโควิด 19 ผูป้ ่ วยหลายรายจะเกิดการอักเสบของปอดและอวัยวะต่างๆ อย่าง
รุ นแรง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเกิดพายุไซโตไคน์ (Cytokine storm) และสารอนุมูลอิสระมหาศาลที่ร่างกาย
สร้างขึ้น ความเสี ยหายของเนื้ อเยือ่ ปอดทาให้อตั ราการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์กบั ออกซิ เจน
ต่าลง ส่ งผลให้มีคาร์ บอนไดออกไซด์คงั่ ค้างอยูใ่ นเลือด แล้วรวมตัวกับน้ ากลายเป็ นกรดคาร์ บอนิก (H2CO )
ตามปฏิกิริยา CO2 + H2O → H2CO ซึ่งทาให้ปริ มาณกรดในเลือดเพิ่มสู งขึ้น (15) นอกจากนี้ ในสภาวะที่
ร่ างกายขาดออกซิ เจน เซลล์จะเปลี่ยนจากการสร้างพลังงานโดยใช้ออกซิ เจนมาเป็ นการสันดาปกลูโคสโดย
ไม่ใช้ออกซิ เจนแทนแทน ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการสะสมของกรดแลคติก (Lactic acid) มากขึ้นด้วย ประกอบกับ
การที่อวัยวะอื่นๆ เช่น ตับและไต เกิดความเสี ยหาย ทาให้ไม่สามารถกาจัดกรดแลคติกออกจากร่ างกายเพื่อ
รักษาสมดุลกรด-ด่างได้ ภาวะ Metabolic acidosis (16) จึงเป็ นหนึ่งในอาการวิกฤติรุนแรงที่พบได้ในผูป้ ่ วย
โรคโควิด 19 ที่มีการอักเสบติดเชื้ อในปอด

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแร่ ธาตุในยาแคปซูล เคอร่ า พบว่าผงยาเคอร่ า 1 กิโลกรัม มีปริ มาณ
แคลเซี ยมสู งถึง 61,439 มิลลิกรัม และมีโพแทสเซี ยมกว่า 7,000 มิลลิกรัม รวมถึงยังมีส่วนประกอบแร่ ธาตุ
อื่นๆ เช่น แมกนีเซี ยม ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก ซึ่ งแร่ ธาตุที่อยูใ่ นแคปซูลยานั้นมีความคงตัวสู งและ
สามารถดูดซึ มเข้าสู่ ร่างกายได้ดี โดยหลักการแล้ว ประจุของแคลเซี ยม โพแทสเซี ยม และแมกนีเซี ยมนั้น
เป็ นอัลคาไลไอออน ซึ่ งแตกตัวในน้ าให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ที่มีคุณสมบัติเป็ นด่าง ประจุเหล่านี้จึง
สามารถลดความเป็ นกรดในเลือดได้ รวมถึงแร่ ธาตุบางชนิ ด เช่น ธาตุเหล็ก ยังสามารถกระตุน้ ฮีโมโกลบิน
ในเม็ดเลือดแดงให้จบั ออกซิ เจนได้ดีข้ ึน คุณสมบัติดงั กล่าวจึงอาจมีส่วนช่วยป้ องกันการเกิดภาวะ Metabolic
acidosis ในผูต้ ิดเชื้ อโควิด 19 ได้เช่นกัน ทั้งนี้ สรรพคุณที่กล่าวมายังจาเป็ นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต

การทดสอบความเป็ นพิษในเซลล์มะเร็งตับ (HepG2 cells) และเซลล์ไตลิง (Vero cells)
จากการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัด KERRA ต่อเซลล์มะเร็ งตับ (HepG2) พบว่าสารสกัด
KERRA ที่ความเข้มข้น 5, 3, 2.5, 2, 1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะแสดงผลความเป็ นพิษต่อเซลล์
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับตัวควบคุม (Untreated) โดยมีอตั ราการรอดชีวิตของเซลล์นอ้ ยว่าร้อยละ 80 ในขณะ
ที่เซลล์ HepG2 ในสารสกัด KERRA ที่ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะแสดงอัตราการอดชีวิต
สู งสุ ด คือร้อยละ 102.87 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสารสกัด KERRA ที่มีความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นั้น
ไม่แสดงความเป็ นพิษต่อเซลล์

รู ปที่ 10 กราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็ งตับเมื่อทดสอบด้วยสารสกัด KERRA ที่ความเข้มข้น
5, 3, 2.5, 2, 1, 0.5 และ 0.1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

รู ปที่ 11 กราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ไตลิงเมื่อทดสอบด้วยสารสกัด KERRA ที่ความเข้มข้น 5, 3,
2.5, 2, 1, 0.5 และ 0.1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ส่ วนผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัด KERRA ต่อเซลล์ไตลิง (Vero cells) พบว่าสารสกัด
ทุกค่าความเข้มข้นนั้นแสดงความเป็ นพิษต่อเซลล์เมื่อเทียบกับตัวควบคุม (Untreated) โดยเซลล์ท้ งั หมดที่ถูก
บ่มในสารสกัด KERRA จะมีอตั ราการรอดชี วติ ต่ากว่าร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม จากกราฟ (รู ปที่ 11) แสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มความเป็ นพิษที่แปรผกผันกับความเข้มข้น โดยเมื่อสารสกัด KERRA มีความเข้มข้นต่าลง
การรอดชีวิตของเซลล์ก็จะสู งขึ้น
ผลทดสอบความเป็ นพิษเฉียบพลันของยาแคปซู ล เคอร่ า ในหนูทดลอง
การทดสอบความเป็ นพิษเฉี ยบพลันของยาแคปซูล เคอร่ า ได้ดาเนิ นการโดยห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยา
สถาบันวิจยั สมุนไพร ประเทศไทย ด้วยวิธีตามมาตรฐานของ OECD, 2001 โดยตัวอย่างที่ใช้วเิ คราะห์ ได้แก่
ผงยาเคอร่ า ที่นามาแขวนตะกอนในน้ ากลัน่ และปรับให้มีความเข้มข้น 0.125 กรัม/มิลลิลิตร การทดสอบ
ดังกล่าวได้ทาในหนูทดลองด้วยการให้สารตัวอย่างทางปากแก่หนูในปริ มาณ 20 มิลลิลิตรต่อน้ าหนักตัว 1
กิโลกรัม จานวน 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 4 ชัว่ โมง จากนั้นจึงสังเกตและบันทึกปฏิกิริยาเฉี ยบพลันของหนู
ก่อนจะผ่าชันสู ตรพยาธิ สภาพของอวัยวะภายใน
จากผลการทดสอบ พบว่าหนูที่ได้รับสารตัวอย่างผงยาเคอร่ าไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ หลังการ
ทดสอบ หนูทุกตัวยังมีชีวติ รอดจนครบกาหนด และผลจากการผ่าชันสู ตรก็ไม่พบความผิดปกติของอวัยวะ

ภายในเมื่อเปรี ยบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสารตัวอย่างผงยาเคอร่ ามีระดับความเป็ นพิษ
เฉี ยบพลันที่ต่ามาก ซึ่ งจัดอยูใ่ น Category 5 และขนาดตัวอย่างที่ทาให้หนูทดลองตายร้อยละ 50 (LD50) ควร
จะมีค่ามากกว่า 5 กรัมต่อกิโลกรัม

ผลการใช้ ยาเคอร่ ในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19
จากผลการใช้ยาแคปซูล เคอร่ า ในกลุ่มประชากรผูต้ ิดเชื้ อโควิด 19 จานวน 3091 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างชายหญิงมีอายุเฉลี่ย 36.86 ปี โดยผูเ้ ข้าร่ วมที่อายุนอ้ ยที่สุดคือ 1 ปี และอายุมากที่สุด คือ 95 ปี กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 81 ไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 14 มีโรคประจาตัวเพียง 1 โรค โดยโรคที่เป็ นมากที่สุดคือ
โรคความดันโลหิ ตสู ง รองลงมาคือ โรคเบาหวาน ไมเกรน และหอบหื ด ส่ วนร้อยละ 4 มีโรคประจาตัว 2
โรค ที่พบมากที่สุดคือโรคความดันโลหิ ตสู งร่ วมกับเบาหวาน รองลงมาคือภาวะไขมันในเลือดสู งร่ วมกับ
ความดันโลหิตสู ง และโรคเบาหวานร่ วมกับไขมันในเลือดสู ง และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1 ที่ มีโรคประจาตัว
มากกว่า 2 โรค ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ (83%) ไม่ได้กินยาชนิ ดใดเป็ นประจา ส่ วนร้อยละ 13 กินยาโรค
ประจาตัวเพียง 1 ชนิด ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นยาลดความดัน รองลงมาเป็ นยาลดไข้ และร้อยละ 3 กินยามากกว่า 1
ชนิด ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นลดยาความดันร่ วมกับลดยาเบาหวาน รองลงมาเป็ นยาพาราเซตามอลกับฟ้ าทะลายโจร

รู ปที่ 12 แผนภาพแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง แยกตามโรคประจาตัว

รู ปที่ 13 แผนภาพแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง แยกตามยาที่ใช้เป็ นประจา
ก่อนรับยาเคอร่ า กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูป้ ่ วยโควิด 19 มีอาการเชื้ อลงปอด จานวน 1,453 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47 ส่ วนอีก 1,638 คน หรื อร้อยละ 53 ไม่พบเชื้อลงปอด นอกจากนี้ ยังได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามอาการ
ก่อนการรับยาเคอร่ า ออกเป็ น 3 กลุ่มย่อยได้แก่
1) กลุ่มที่ไม่มีอาการหรื อมีอาการเพียงเล็กน้อย คือผูท้ ี่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RTPCR แต่ไม่แสดงอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคหรื อมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่ งมีจานวน 375 คน คิดเป็ นร้อยละ 12
โดยในจานวนนี้ ร้อยละ 1 ไม่มีอาการใดๆ /อาการปกติ ส่ วนร้อยละ 11 มีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ไอ มี
น้ ามูก จมูกไม่ได้กลิ่น หรื อท้องเสี ย โดยแสดงเพียงอาการเดียว ไม่มีอาการอื่นข้างเคียง
2) กลุ่มที่มีอาการปานกลาง คือผูท้ ี่แสดงอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 2 อาการควบคู่
กัน ซึ่ งพบร้อยละ 28 ส่ วนใหญ่มีอาการไข้สูงและไอ รองลงมาคือเจ็บคอและไอ บ้างมีอาการไข้และปวด
เมื่อยร่ างกาย ซึ่ งยังไม่แสดงอาการป่ วยที่รุนแรง
3) กลุ่มที่มีอาการมาก คือผูท้ ี่แสดงอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ชัดเจน มากกว่า 2
อาการขึ้นไป ซึ่ งมีถึงร้อยละ 60 ส่ วนใหญ่มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจไม่โล่ง ไอ เจ็บคอ
บางส่ วนมีอาการไข้ ไอ ปวดเหมื่อย น้ ามูก และมีผปู ้ ่ วยในกลุ่มนี้มากถึง 1845 คน ที่มีอาการเชื้อลงปอดร่ วม
ด้วย

รู ปที่ 14 แผนภาพแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง แยกตามอาการป่ วยของโรคโควิด 19 ก่อนได้รับยาเคอร่ า

อาการเดียว
มีไข้
ไอ
เจ็บคอ
ปวดหัวข้ างเดียว
ไข้
มีน ้ามูก
ปวดหัว
ปวดเมื่อย
มีไข้ สงู
ไม่รับรส
จมูกไม่ได้ กลิ่น
มีไข้ ตวั ร้ อน
ปวดศรี ษะมาก
ท้ องเสีย
มีเสมหะ
ลิ ้นไม่รับรส
ไอเป็ นเลือด
ไอมาก

45
42
34
34
31
22
19
19
15
15
13
12
12
11
9
9
5
5

(15-A)

2 อาการควบคู่กัน
ไอ มีไข้
ไข้ ไอ
ไอ มีนา้ มูก
เจ็บคอ มีนา้ มูก
ไอ ปวดเมื่อย
เจ็บคอ ไอ
ปวดเมื่อย มีนา้ มูก
เจ็บคอ มีเสมหะ
มีนา้ มูก เสมหะ
ไม่ ได้ กลิ่น ไม่ รับรส
มีเสมหะ ไอ
ปวดเมื่อย มีไข้
มีไข้ มีนา้ มูก
ไข้ จมูกไม่ ได้ กลิ่น
จมูกไม่ ได้ กลิ่นลิน้ ไม่ รับรส

6
6

9
9
9
9

11
11
11

18
18
15
15
15
15

23
23

32
32

42
42
39
39

104

58
56
54
52
50
48

(15-B)

มากกว่ า 2 อาการ
ไข้ ไอ เจ็บคอ
มีไข้ ไอ ปวดเมื่อย
ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก
ไข้ ไอ มีน้ามูก
มีไข้ ไม่ ได้ กลิ่น ปวดเมื่อย
ไม่ ได้ กลิ่น ไม่ รับรส มีไข้
เจ็บคอ ไอ ลิน้ ไม่ รับรส

มีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อย
มีไข้ ไอ ท้ องเสี ย
มีน้ามูก ไอ เจ็บคอ
มีไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อย
ไอ ไม่ มีกลิ่น ไม่ รับรส

10
10
9
9
9
9

21
19
15
15
15

32
29

56
56
55
51
49
45
41
41
39

61

70
68
68

75

82
81

103
99
95

110

128

170

(15-C)
รู ปที่ 15 แผนภาพแสดงอาการโรคโควิด 19 ของกลุ่มตัวอย่าง A) จานวนผูท้ ี่แสดงเพียงอาการเดียว B)
จานวนผูท้ ี่แสดง 2 อาการ C) จานวนผูท้ ี่แสดงมากกว่า 2 อาการ

เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับยาเคอร่ าหลังจากตรวจพบเชื้ อ พบว่าหลังรับประทานยาต่อเนื่องเป็ นเวลา 5
วัน มีกลุ่มตัวอย่างที่อาการดีข้ ึนจนถึงหายเป็ นปกติ จานวน 1598 คน หรื อร้อยละ 52 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่
อาการดีข้ ึนภายใน 7 วัน มีจานวน 706 คน หรื อร้อยละ 23 กลุ่มที่ดีข้ ึนภายใน 10วัน มีจานวน 543 คน หรื อ
ร้อยละ 18 และกลุ่มที่ดีข้ ึนภายในเวลา 16 วัน มีจานวน 244 คน หรื อร้อยละ 7

รู ปที่ 16 แผนภูมิแสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างกับระยะเวลา (วัน) ตั้งแต่เริ่ มรับยาเคอร่ า จนอาการของโรคโควิด
19 ดีข้ ึน
หลังจากรับยาเคอร่ าไปแล้ว 16 วัน พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างจานวน 51 คน หรื อร้อยละ 2 ยังคงมี
อาการของโรคโควิด 19 อยู่ เช่น อาการเจ็บคอ ไอ มีไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ปวดเมื่อย เวียนศีรษะ ท้องเสี ย หรื อ
อาการไม่เปลี่ยนแปลงจากก่อนรับยา ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างจานวน 3040 คน หรื อร้อยละ 98 มีอาการดีข้ ีนอ
ย่างชัดเจนภายใน 1-16 วันหลังได้รับยาเคอร่ า กล่าวคือไม่มีไข้ จมูกได้กลิ่นปกติ ลิ้นรับรสได้ หายใจโล่งขึ้น
หลับได้สบายขึ้น ไม่อ่อนพลีย บางคนอาจยังมีอาการไอบ้างเล็กน้อย แต่ไม่มีอาการลุกลามเพิม่ ขึ้นอีก และ
ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วยหายใจ ส่ วนผลข้างเคียงนั้นพบรายงานในกลุุ่มตัวอย่างจานวน 10 คนจากทั้งหมด ซึ่ ง
คิดเป็ นร้อยละ 0.32 โดยพบมีอาการท้องเสี ยจานวน 4 คน แสบท้องจานวน 2 คน มีอาการอุจจาระเป็ นสี เข้ม
ปวดไหล่เล็กน้อย เวียนศีรษะ และอาเจียน อย่างละ 1 คน โดยไม่อาการรุ นแรงอื่นๆ เพิ่มเติม

รู ปที่ 17 แผนภาพแสดงสัดส่ วนจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการดีข้ ึน กับยังคงมีอาการ หลังรับยาเคอร่ าจน
สิ้ นสุ ดการเก็บข้อมูล

รู ปที่ 18 แผนภาพแสดงผลข้างเคียง/อาการไม่พึงประสงค์ ที่ได้รับรายงานหลังกลุ่มตัวอย่างได้รับยาเคอร่ า

จากการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ยาเคอร่ า พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่รู้สึกพึงพอใจในผลที่ได้รับ
มากถึง 99.1% โดยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รับประทานยาเคอร่ าแล้วอาการดีข้ ึน จานวน 1839
คน หรื อร้อยละ 59 ยาเคอร่ าช่วยบรรเทาอาการของโรคได้ จานวน 346 คน หรื อร้อยละ 11 มีความพึงพอใจ
ในตัวยามาก จานวน 275 คน หรื อร้อยละ 9 และอีก 8% หรื อ 236 คน เห็นว่ากินยาเคอร่ าแล้วเห็นผล แต่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 9 คน หรื อร้อยละ 0.4 ให้ความคิดเห็นว่า ตัวยายังมีผลข้างเคียงเล็กน้อย โดยทาให้มีอาการ
ถ่ายท้อง และปวดศีรษะเล็กน้อย

รู ปที่ 19 แผนภูมิแสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่างๆ ต่อการใช้ยาเคอร่ า
เมื่อสารวจกลุ่มตัวอย่างตามโรคประจาตัว พบว่ามีผทู ้ ี่เป็ นโรคเบาหวานถึง 148 คน โดยยาที่ตวั อย่าง
กลุ่มนี้ได้รับประจาส่ วนใหญ่เป็ นยาลดน้ าตาล และอาการที่เกิดขึ้นในคนไข้แทบทุกรายก่อนรับยาเคอร่ า คือ
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจไม่โล่ง ไอ และเจ็บคอ หลังจากได้รับยาเคอร่ า พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่มี
อาการดีข้ ึนภายใน 5 วัน จานวน 22 คน ส่ วนที่อาการดีข้ ึนภายใน 9 วัน มีจานวน 11 คน และอีก 8 คนพบมี
อาการดีข้ ึนภายใน 7 วัน โดยข้อบ่งชี้ถึงอาการที่ดีข้ ึน ได้แก่ ไม่มีไข้ ไม่มีอาการไอ ไม่เจ็บคอ จมูกได้กลิ่น
ปกติ ลิ้นได้รับรส หายใจโล่ง ไม่มีอาการลุกลามเพิม่ หลังกินยา ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วยหายใจ และไม่พบ
ผลข้างเคียง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในตัวยาเคอร่ า โดยให้ความเห็นว่าหลังรับประทานยา
แล้วหลับสบายขึ้น ค่าน้ าตาลในเลือดลดลง และหายใจสะดวก

กลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจาตัวเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง มีจานวน 248 คน โดยยาที่รับประจา
ส่ วนใหญ่เป็ นยาลดความดัน อาการที่พบในกลุ่มตัวอย่างแทบทุกคนก่อนรับยาเคอร่ า ได้แก่ ไอ เจ็บคอ ไข้
หนาวสั่น หายใจไม่โล่ง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หลังจากรับยาเคอร่ า พบว่าผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้มีอาการดี
ขึ้นภายใน 5 วัน จานวน 31 คน และอาการดีข้ ึนภายใน 6 วัน จานวน 14 คน ซึ่ งข้อบ่งชี้คือไม่มีไข้ ไอน้อยลง
หายใจโล่ง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รับรส ไม่มีอาการลุกลามเพิ่มหลังกินยา ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วยหายใจ และไม่
พบผลข้างเคียง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในตัวยาเคอร่ า โดยให้ความเห็นว่า หลังรับประทานยา
เคอร่ าแล้วหลับสบายขึ้น ความดันโลหิ ตลดลง และหายใจสะดวก
ส่ วนกลุุ่มตัวอย่างที่มีภาวะไขมันในเลือดสู ง มีจานวน 81 คน ยาที่รับส่ วนใหญ่เป็ นยาลดไขมัน
อาการที่พบในผูป้ ่ วยเกือบทุกรายก่อนรับยาเคอร่ า ได้แก่ ปวดหัว ไข้ตวั ร้อน ไอ เจ็บคอ หลังได้รับยาเคอร่ า
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนมีอาการดีข้ ึนภายใน 5 วัน ซึ่ งข้อบ่งชี้คือหายไข้ หายปวดหัว รู ้สึกสบาย ไม่ไอ ไม่
เจ็บคอ ไม่มีอาการลุกลามเพิ่มหลังกินยา ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วยหายใจ และไม่พบผลข้างเคียง กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในตัวยาเคอร่ า โดยให้ความเห็นว่าหลังรับประทานยาเคอร่ าแล้วหายปวดหัว หาย
ไข้ รู ้สึกสบาย ไม่ไอ ไม่เจ็บคอ
และเมื่อแบ่งตามความรุ นแรงของโรค พบว่า 1) เป็ นกลุ่มที่ไม่มีอาการหรื อมีอาการเพียงเล็กน้อยคือ
ผูท้ ี่ตรวจพบเชื้ อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR แต่ไม่แสดงอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคหรื อมีอาการเพียงเล็กน้อย
เช่น มีไอ มีน้ ามูก เมื่อได้ยาลดไข้แล้วอาการดีข้ ึนและไม่ตอ้ งให้ยา favipiravir เพื่อรักษา ในกลุ่มนี้ได้
รับประทานยาเคอร่ าหลังทราบว่ามีการติดเชื้อและมีอาการดีข้ ึนภายใน 1-3 วัน รวมทั้งไม่มีอาการใดๆ ที่
รุ นแรงขึ้นจนครบการกักตัว 14 วันและตรวจไม่พบเชื้ ออีก 2) กลุ่มที่มีอาการปานกลาง คือ ผูท้ ี่แสดงอาการ
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 อย่างชัดเจน เช่น มีไข้สูง เจ็บคอ แสบคอ ไอแห้ง มีน้ ามูก ตาแดง ท้องเสี ย
อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยร่ างกาย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส แต่ยงั ไม่พบการติดเชื้อและอักเสบที่ปอด แต่ละคน
เริ่ มรับยาเคอร่ าหลังพบว่ามีการติดเชื้อและรับประทานอย่างต่อเนื่องในระหว่างการกักตัวหรื อเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล ผลพบว่า ผูป้ ่ วยมีอาการดีข้ ึนหลับจาก 1-3 วันของการได้รับยาเคอร่ า มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มี
น้ ามูกลดลง จนหายเป็ นปกติในที่สุดและไม่มีอาการรุ นแรงใดๆ เพิ่มเติมอีก จนกระทัง่ ครบกักตัวหรื อสิ้ นสุ ด
การรักษา รวมถึง ตรวจไม่พอเชื้อโควิด 19 อีก 3) กลุ่มที่มีอาการรุ นแรง คือ ผูท้ ี่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสใน
ปอดหรื อตรวจพบความอักเสบของปอดอย่างรุ นแรงจากการเอ็กซเรย์รวมไปถึงพบค่าออกซิ เจนต่ากว่าปกติ
หรื อมีอาการที่บ่งชี้ถึงความเสี ยหายของปอดอย่างชัดเจน เช่น หายใจติดขัด หอบเหนื่อยร่ วมกับมีอาการอื่นๆ
ของโรคโควิด 19 เช่น มีไข้ ท้องเสี ย อ่อนเพลียและปวดเมื่อยตามตัวโดยผูเ้ ข้าร่ วมได้รับยา favipiravir ผูป้ ่ วย

แต่ละคนได้รับยาเคอร่ าหลังจากตรวจพบเชื้อไปแล้ว 1-7 วัน โดยทั้งหมดได้รับประทานยาเคอร่ าอย่าง
ต่อเนื่อง ในระหว่างที่พกั รักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อรับประทานร่ วมกับยา favipiravir ผลที่ได้พบว่า หลัง
ได้รับยาเคอร่ ามีอาการดีข้ ึนหลังจาก 1-3 วันของการได้รับยาเคอร่ า ไม่มีอาการรุ นแรงใดๆเพิ่มเติม ไม่พบการ
ติดเชื้ อลุกลามในปอด อาการของโรคดีข้ ึนตามลาดับจนออกจากโรงพยาบาลได้ในที่สุด และเมื่อครบกาหนด
กักตัวก็ตรวจไม่พบเชื้ออีก
สรุ ปผลการใช้ยาแคปซูล เคอร่ า ในผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 จานวน 3091 ราย พบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ ราว
ร้อยละ 98 มีอาการดีข้ ึนและไม่มีอาการป่ วยเพิ่มเติมหลังได้รับยาเคอร่ า รวมถึงไม่พบผูเ้ สี ยชีวติ จากโรคโควิด
19 ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นอกจากนี้ จากผลการรายงานยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ได้รับยาเคอร่ าไม่มี
อาการของโรคลุกลาม ไม่มีอุบตั ิการณ์การเข้ารักษาใน ICU และไม่มีความต้องการใช้เครื่ องช่วยหายใจด้วย

รู ปที่ 20 แผนภูมิแสดงจานวนผูม้ ีอาการลุกลามหลังได้รับยาเคอร่ า

รู ปที่ 21 แผนภูมิแสดงจานวนผูท้ ี่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วยหายใจหลังจากได้รับยาเคอร่ า

รู ปที่ 22 แผนภูมิแสดงจานวนผูท้ ี่เข้ารับการรักษาใน ICU หลังได้รับยาเคอร่ า

รู ปที่ 23 แผนภูมิแสดงจานวนผูท้ ี่เสี ยชีวติ หลังได้รับยาเคอร่ า

ความปลอดภัยของยาเคอร่ า
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยของยาแคปซูล เคอร่ า ในการรักษาโรคโควิด 19
ในกลุ่มตัวอย่าง 3,091 คน พบรายงานผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับยาเคอร่ า จานวน 10 ราย หรื อคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 0.32 โดยอาการข้างเคียงที่พบ ได้แก่ อาการท้องร่ วง ถ่ายเหลวในผูป้ ่ วย จานวน 4 ราย และ
อาการแสบท้องในผูป้ ่ วย 2 ราย ซึ่ งคาดว่าเกิดจากตารับยาสมุนไพรมีฤทธิ์ ระบายอ่อนๆ เมื่อทาการปรับลดยา
อาการดังกล่าวก็ดีข้ ึน ไม่มีอนั ตรายรุ นแรง อาการที่พบนอกเหนื อจากนี้ ได้แก่ อุจจาระสี เข้ม ปวดไหล่
เล็กน้อย ปวดศีรษะ และอาเจียน ซึ่ งเมื่อลดปริ มาณยาก็มีอาการดีข้ ึนเช่นเดียวกัน
จากการทดสอบที่ผา่ นมายังไม่พบกรณี ที่ยาเคอร่ าส่ งผลเชิ งลบต่อการทางานของตับและไต แม้ในผู้
ที่มีโรคประจาตัว เช่น โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง โรคไตเรื้ อรัง และโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ยงั มีรายงานว่าผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 ที่เป็ นโรคไตและโรคเบาหวานอยูแ่ ล้วมีอาการบ่งชี้ทาง
คลินิกดีข้ ึนหลังจากได้รับยาเคอร่ า โดยตัวอย่างเป็ นชายอายุ 55 ปี ที่มีโรคประจาตัว ได้แก่ โรคเบาหวานและ
โรคไตระยะที่ 4 ผูป้ ่ วยสัมผัสเชื้อโควิด 19 ในที่ทางาน คือ ห้องสื บสวนของสถานีตารวจภูธรจังหวัดตั้งแต่

เดือน เมษายน 2021 และแสดงอาการหลังติดเชื้ อคือ มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัวและอ่อนเพลีย หลังตรวจพบการ
ติดเชื้ อผูป้ ่ วยได้รับประทานยาเคอร่ าวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 4 แคปซูล เป็ นเวลา 5 วันจากนั้นรับประทานยาเคอ
ร่ าวันละ 2 แคปซูล ต่อเนื่ องกันไปอีกประมาณ 3 เดือน ผลเบื้องต้นพบว่าอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19
นั้นดีข้ ึนตั้งแต่วนั แรกและต่อมาจึงตรวจไม่พบเชื้ อในที่สุด
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผูป้ ่ วยได้รับการตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะสุ ขภาพซึ่ งพบว่าค่าการ
ทางานของไต (GFR) นั้นไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเมื่อเทียบกับผลการตรวจล่าสุ ด เมื่อเดือนตุลาคม 2563
โดยทัว่ ไปแล้วผูป้ ่ วยโรคไตระยะที่ 4 ที่มีโรคเบาหวาน มักมีความเสื่ อมสภาพของไตอย่างรวดเจ็ว จากการที่
หน่วยไตซึ่ งเหลืออยูจ่ านวนน้อยต้องทางานหนักขึ้นในการกรองของเสี ยและการเกิดภาวะอักเสบเรื้ อรังที่
เกี่ยวข้องกับภาวะน้ าตาลในเลือดสู งผิดปกติ

ค่าการทางานของไต(GFR)

จึงมักต่าลงอย่างต่อเนื่องใน

ระยะเวลาไม่กี่เดือน แต่ในผูป้ ่ วยรายดังกล่าวกลับไม่พบการลดลงของค่า GFR รวมถึงผูป้ ่ วยเองยังแจ้งว่า
อาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไต เช่น อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ปั สสาวะสี เข้ม-ขุ่น และผิวดาคล้ า ก็มี
แนวโน้มดีข้ ึนด้วย รวมถึงรู ้สึกสดชื่นขึ้น อ่อนเพลียน้อยลง หลับสบายขึ้น ปั สสาวะใสขึ้น และผิวคล้ าน้อยลง
แสดงให้เห็นว่าการรับประทานยาเคอร่ าอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะไม่ส่งผลเสี ยต่อการทางานของไตแล้ว ยัง
อาจช่วยชะลอการอักเสบเสี ยหายและเสื่ อมสภาพของเนื้ อเยือ่ ไตในผูป้ ่ วยโรคไตบางรายได้

บทสรุป
จากรายงานการทดสอบประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยของสารสกัด Kerra และยาแคปซูล เคอร่ า
ทั้งภายนอกร่ างกาย (In vitro) และภายในร่ างกาย (In vivo) พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ยบั ยั้งเอนไซม์
Covid-19 main protese ได้ค่อนข้างดี โดยมีค่า half maximal inhibitory concentration (IC50) ประมาณ 0.05
ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับสมุนไพรอื่นๆ แล้ว พบว่าสารสกัด Kerra มีประสิ ทธิภาพ
การต่อต้านสู งกว่าสารออกฤทธิ์ andrographolide ในฟ้ าทะลายโจร ซึ่ งมีค่า IC50 เท่ากับ 5 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร (6) ถึง 100 เท่า รวมทั้งสู งกว่าสารสกัดกระชายขาวในเอทานอล และสารออกฤทธิ์ panduratin A
ซึ่ งมีค่า IC50 เท่ากับ 3.62 และ 0.81 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ (8) นอกจากนี้ สารสกัด Kerra ยัง
แสดงฤทธิ์ ยบั ยั้งการทางานของเอนไซม์ RdRp โดยสารสกัดที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า
ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ถึงร้อยละ 57.16 ซึ่ งสู งกว่ายา favipiravir สารสกัดจากฟ้ าทะลายโจร และสาร

สกัดจากกระชายขาวที่ความเข้มข้นเท่ากัน ซึ่ งมีค่ายับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ร้อยละ 12.13, 21.08 และ 8.38
ตามลาดับ จากผลทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัด Kerra พบว่าสารสกัดที่ความเข้มข้นไม่เกิน 0.1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนั้นมีความเป็ นพิษต่ามาก ในระดับที่ไม่เป็ นอันตรายต่อเซลล์สิ่งมีชีวติ และจาก
การศึกษาประสิ ทธิภาพการรักษาโรคโควิด 19 ในกลุ่มตัวอย่างผูต้ ิดเชื้อจานวนกว่า 3000 คน ก็พบว่ายา
แคปซูล เคอร่ า นั้นมีความปลอดภัยสู ง อีกทั้งให้ผลค่อนข้างดีในการบรรเทาอาการของโรคโควิด 19 ด้วย
ดังนั้น ตารับยาสมุนไพรไทยชนิดแคปซูล เคอร่ า จึงน่าจะเป็ นหนึ่งในทางเลือกสาหรับใช้ป้องกันการ
แพร่ กระจายและรักษาอาการของโรคโควิด 19 ในอนาคต
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Covid-19 Protease inhibition assay: IC50
Reaction mix (25 µl) : Assay buffer , 40 µM substrate, 0.2 µM Covid-19 protease
Measurement at 340/430 nm for 15 min
Inhibition sample : Kerra Sample
Positive Control : Lopinavir, Ritonavir

IC50 = 77.6 µg/mL ± 9.562
R 2 = 0.9635

IC50 = 23.39 µg/mL ± 2.524
R 2 = 0.9963

IC50 = 0.04991 µg/mL ± 0.0025
R 2 = 0.9706
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ใบรับรองผลการวิเคราะห์
การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการทำงาน
ของเอนไซม์ Covid-19 main Protease ของสารสกัด Kerra
การทดสอบ
1. การเตรียมสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Covid-19 main Protease
1.1 การเตรีย มสารยั บ ยั้ ง คื อ ยาโลพิ น าเวีย ร์ (Lopinavir) และริโทนาเวีย ร์ (ritonavir) ที่ มี ค วาม
เข้มข้นสุดท้ายในปฏิกิริยาเป็น 0.1, 1, 2.5 และ 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (µg/mL) ตามลำดับ
1.2 การเตรี ย มสารสกั ด Kerra ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น สุ ด ท้ า ยในปฏิ กิ ริ ย าเป็ น 0.1, 1, 2.5 และ 10
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (µg/mL) ตามลำดับ เช่นเดียวกับยาโลพินาเวียร์ และริโทนาเวียร์
2. ทดสอบการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์ Covid-19 main Protease กับสารตั้งต้นเรือง
แสง คือ Dabcyl-KTSAVLQSGFRKM-E(Edans) แล้วทำการคำนวนร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของ
เอนไซม์ (% Relative inhibition) โดยเปรียบเทียบระหว่างสภาวะที่ไม่มีสารยับยั้ง และมีสารยับยั้ง
ในที่นี้คือ ยาโลพินาเวียร์ ยาริโทนาเวียร์ และสารสกัด Kerra ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ
ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Covid-19 main Protease
ของสารสกัด Kerra ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เปรียบเทียบกับยาโลพินาเวียร์ และริโทนาเวียร์ พบว่า สาร
สกัด Kerra ชนิด Capsules ที่ความเข้มข้น 0.1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีร้อยละการยับยั้งกิจกรรม
ของเอนไซม์ (% Relative inhibition) เท่ากับ 48.16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับยาโลพินาเวียร์และริโท
นาเวียร์ ที่ความเข้มข้นเดียวกัน พบว่าไม่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้ เมื่อเพิ่มความเข้มข้น
ของสารสกัด Kerra ชนิด Capsules ที่ความเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีร้อยละการยับยั้ง
กิจกรรมของเอนไซม์ (% Relative inhibition) เท่ากับ 65.11 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทีย บกับ ยาโลพินา
เวียร์และริโทนาเวียร์ ที่ความเข้มข้นเดียวกัน ซึ่งมีร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์เท่ากับ 15.25
และ 49 เปอร์เซ็ น ต์ ตามลำดั บ ส่ วนที่ ค วามเข้ ม ข้ น 2.5 ไมโครกรัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สารสกั ด Kerra

มีร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับยาริโทนาเวียร์ที่ความ
เข้มข้นเดียวกัน มีร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ เท่ากับ 44 เปอร์เซ็นต์ สุดท้ายที่ความเข้มข้น
10 ไมโครกรัม ต่อมิ ล ลิลิ ตร สารสกัด Kerra มีร้อยละการยับ ยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ เท่ ากับ 100
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยาโลพินาเวียร์และริโทนาเวียร์ ที่ความเข้มข้นเดียวกัน มีร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของ
เอนไซม์ เท่ากับ 65.11 และ 60.61 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์
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ความเข้มข้นของยาโลพินาเวียร์, ริโทนาเวียร์ และสารสกัด Kerra (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
รูปที่ 1 แสดงค่าร้อยละการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ของยาโลพินาเวียร์, ริโทนาเวียร์ และสาร
สกัด Kerra ชนิด Capsules ที่มีความเข้มข้นสุดท้ายในปฏิกิริยาเป็น 0.1, 1, 2.5 และ 10 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร (µg/mL)
สรุปผลการทดสอบ
สรุ ป ได้ ว่ า ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ของสาร Kerra 0.1, 1, 2.5 และ 10 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
(µg/mL) สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส COVID 19 โดยความสามารถในการยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสาร Kerra และที่ความเข้มข้น 0.1 ไมโครกรัม
ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สาร Kerra มี ร้ อ ยละการยั บ ยั้ ง กิ จ กรรมของเอนไซม์ เท่ า กั บ 48.16 เปอร์ เซ็ น ต์
ซึ่งยาโลพินาเวียร์และริโทนาเวียร์ ที่ความเข้มข้นเดียวกันไม่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้
Approved by

Kiattawee Choowongkomon, Ph.D.
Department of Biochemistry, Faculty of Science
Kasetsart University, Bangkok, Thailand 10900
fsciktc@ku.ac.th 8th July 2021

Department of Biochemistry, Faculty of Science
Kasetsart University
50 Pahonyothin Road, Chuttuchak, Bangkok, Thailand 10700

ใบรับรองผลการวิเคราะห์
การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการทางาน
ของเอนไซม์ Covid-19 main Protease ของสารสกัด Kerra
การทดสอบ
1. การทดสอบหาความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ ยับยั้งการทางานของเอนไซม์โปรติเอส Covid-19 ได้
50% (half maximal inhibitory concentration ; IC50) ของสาร Kerra เปรียบเทียบกับ
ยาโลพินาเวียร์ และยาริโทนาเวียร์
1.1 การเตรียมสารยับยั้ง (Inhibitor) คือ ยาโลพินาเวียร์ (Lopinavir) และยาริโทนาเวียร์
(ritonavir) ความเข้ ม ข้ น 100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ในตั ว ท าละลาย 100% (v/v)
DMSO เจื อ จางความเข้ ม ข้ น ของยาด้ ว ยสารละลายบั ฟ เฟอร์ (assay buffer)
ที่ประกอบด้วย 20 มิลลิโมลาร์ Tris-HCl (PH. 7.5), 100 มิลลิโมลาร์ NaCl, 2 มิลลิ
โมลาร์ DTT, 0.05 มิลลิโมลาร์ EDTA สาหรับการทดสอบที่มีความเข้มข้นสุดท้ายของ
สารยับยั้งในปฏิกิริยาเป็น 400, 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.13, 1.56, 0.78 และ
0.39 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (µg/mL) ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับการเตรียมสาร Kerra
ที่มีความเข้มข้นสุดท้ายในปฏิกิริยาเป็น 3, 1.5, 0.750, 0.375, 0.188, 0.094, 0.047,
0.023, 0.012, 0.006 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (µg/mL)
1.2 ทดสอบปฏิกิริยาการยับยั้งการทางานของเอนไซม์โปรติเอส Covid-19 โดยสาร Kerra
เปรี ย บเที ย บกั บ ยาโลพิ น าเวี ย ร์ และยาริ โ ทนาเวี ย ร์ ส าหรั บ ปฏิ กิ ริ ย าการทดสอบ
ประกอบด้วย เอนไซม์โปรติเอส Covid-19 ความเข้มข้น 0.2 ไมโครโมลาร์ ในสารละลาย
บัฟเฟอร์ ที่มีสารยับ ยั้ง ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เริ่มต้นทดสอบการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
เอนไซม์ โ ปรติ เ อสกั บ สารตั้ ง ต้ น เรื อ งแสง คื อ Dabcyl-KTSAVLQSGFRKM-E(Edans)
จากนั้ น ติ ดตามจลนศาสตร์ ข องการเกิ ดปฏิ กิริ ย าที่ ค วามยาวคลื่ น ของรั ง สี ที่ เ กิด การ
ดูดกลืน (excitation wavelength) 340 นาโนเมตร และความยาวคลื่นของรังสีที่เปล่ง
ออกมา (emission wavelength) 430 นาโนเมตรเป็นเวลา 30 นาที แล้วทาการ
ค านวณร้ อ ยละการยั บ ยั้ ง กิ จ กรรมของเอนไซม์ (% Relative
inhibition)
โดยเปรียบเทียบระหว่างสภาวะที่ไม่มีสารยับยั้ง และมีสารยับยั้ง ในที่นี้คือ ยาโลพินา

เวียร์ ยาริโทนาเวียร์ และสารสกัด Kerra ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ แล้วหาค่าความเข้มข้น
ของสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์โปรติเอส Covid-19 ได้ 50% (IC50;
หน่วยไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร(µg/mL)) สร้างกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างร้อยละการ
ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ (% Relative inhibition) กับความเข้มข้นต่าง ๆ ของสาร
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป GraphPad Prism เวอร์ชัน 6.0
ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ ของเอนไซม์โปรติเอส Covid19 (Covid-19 main Protease) ของสารสกัด Kerra โดยเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารที่ออก
ฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์โปรติเอส Covid-19 ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (half maximal inhibitory
concentration ; IC50) กับยาโลพินาเวียร์ และริโทนาเวียร์ พบว่า สารสกัด Kerra มีค่า IC50 เท่ากับ
0.04991 ± 0.0025 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่ยาโลพินาเวียร์ และยาริโทนาเวียร์ มีค่า IC50
เท่ากับ 77.6 ± 9.562 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 23.39 ± 2.524 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลาดับ ดังตาราง ที่ 1

ร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์

ตารางที่ 1 ค่า IC50 ของสารสกัด Kerra เปรียบเทียบกับยาโลพินาเวียร์ และริโทนาเวียร์
สารทดสอบ
IC50 (mean±SD)
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (µg/mL)
ยาโลพินาเวียร์
77.6 ± 9.562
ยาริโทนาเวียร์
23.39 ± 2.524
สารสกัด Kerra
0.04991 ± 0.0025
2

R = 0.9635

รูป ที่ 1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ (% Relative
inhibition) กับความเข้มข้นต่าง ๆ ของยาโลพินาเวียร์

ร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์

2

R = 0.9963

ร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์

รูป ที่ 2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ (% Relative
inhibition) กับความเข้มข้นต่าง ๆ ของยาริโทนาเวียร์

2

R = 0.9706

รูป ที่ 3 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ (% Relative
inhibition) กับความเข้มข้นต่าง ๆ ของสาร Kerra
สรุปผลการทดสอบ
จากผลการทดสอบเนื่องจากค่า IC50 คือ ค่าความเข้มข้นของสารสกัดหรือสารทดสอบที่ทาให้
ค่าการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ ลดลงครึ่งหนึ่งจากค่า การยับยั้งสูงสุด ถ้าค่า IC50 น้อย แสดงว่า
สารสกัดมีฤทธิ์ในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ได้ดี จึงสรุปได้ว่าสาร Kerra มีฤทธิ์ยับยั้งการทางาน
ของเอนไซม์โปรติเอส Covid-19 โดยมีค่า IC50 ดีกว่ายาริโทนาเวียร์ และยาโลพินาเวียร์ ตามลาดับ
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ผลการทดสอบฤทธิ์ การยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ RdRp (SARS-CoV-2) ในหลอดทดลอง

บริ การวิ ชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 00734/64
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
1. Favipiravir
2. BPL/BEN
3. Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall ex Nees.
4. Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
วิ ธีการทดลอง
การศึกษาฤทธิการยั
์ บยัง้ ของสารตัวอย่างที่สนใจกับโปรตีน SARS-CoV-2 RNA-dependent RNA
Polymerase (RdRp) โดยใช้ชุดทดสอบ RdRp (SARS-CoV-2) Homogeneous assay kit (BPS Bioscience
: #78109) โดยในการทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การทํางานของโปรตีน RdRp (SARS-CoV-2 นัน้
ทดสอบโดยใช้สารตัวอย่างทีส่ นใจทีค่ วามเข้มข้น 100 µg/ml เทียบกับยา Favipiravir ทีค่ วามเข้มข้นเดียวกัน
ทําปฏิกริ ยิ ากับเอนไซม์ RdRp (RdRp/NSP7/NSP8 (SARS-CoV-2) Complex) ทีค่ วามเข้ม 24 ng/µl ทําใน
384-well flat white plate โดยเติมเอนไซม์ลงในหลุมปริมาตร 4 µl ตามด้วย RNAse inhibitor ปริมาตร 2 µl
และสารตัวอย่ างอีก 2 µl บ่มในเครื่องเขย่ าที่อุณ หภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ เติม
RdRp reaction mixture ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย Digoxigenin-labeled RNA duplex และ Biotinylated ATP ใน
อัตราส่วน 1:1 ปริมาตร 2 µl เพื่อเป็ นการเริม่ ต้นการเกิดปฏิกิรยิ า สําหรับ blank จะไม่เติมเอนไซม์ และ
positive control จะไม่ เ ติม สารตัว อย่ า ง เพื่อ ดู ก ารเกิด ปฏิกิริย า บ่ ม ในเครื่อ งเขย่ า ที่อุ ณ หภู มิ 37 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 60 นาที เมื่อครบเวลาเติม AlphaLISA Anti-Digoxigenin acceptor beads (PerkinElmer
: #AL113C) ปริมาตร 10 µl บ่มในเครื่องเขย่าที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ เติม
Streptavidin-conjugated donor beads (PerkinElmer : #6760002S) ปริม าตร 10 µl บ่ ม ในเครื่อ งเขย่ า ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 30-60 นาที เมื่อครบเวลาทําการวัดความสามารถในการทํางานของ

เอนไซม์ โดยใช้เทคนิค AlphaLISA ซึง่ อ่านค่าเป็ นค่า Alpha-counts โดยตัง้ ค่าการกระตุน้ และการปลดปล่อย
ที่ 680/615 นาโนเมตร และคํานวณหาเปอร์เซ็นความสามารถในการยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ RdRp
โดยในสมการ
%Relative inhibition =

[(Positive control − Blank) − (Positive control − Sample)]
x 100
[(Positive control − Blank)]

ผลการทดลองและอภิ ปรายผลการทดลอง
จากการศึกษาความสามารถในการยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ RdRp (SARS-CoV-2) ของสาร
ตัวอย่างทีค่ วามเข้มข้น 100 µg/ml เทียบกับยา Favipiravir ทีค่ วามเข้มข้นเดียวกันพบว่า Kerra นัน้ มีค่าการ
ยับ ยัง้ กิจ กรรมของเอนไซม์ สู ง ที่สุ ด อยู่ ท่ีร้ อ ยละ 57.16 ในขณะที่ย า Favipiravir A. paniculate และ B.
rotunda มีค่าการยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์อยู่ท่รี ้อยละ 12.13 21.08 และ 8.31 ตามลําดับ แสดงรูปที่ 1
จากงานวิจยั ก่ อ นหน้ านี้ รายงานว่ า ยา Favipiravir สามารถยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์เ ป้ าหมาย RdRp
(SARS-CoV-2) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงข้ามจากผลการทดลองในครัง้ นี้พบว่ายา Favipiravir
นัน้ แสดงค่าการยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ค่อนข้างตํ่า เนื่องจากยา Favipiravir มีคุณสมบัตเิ ป็ น prodrug ซึง่
เป็ นยาทีไ่ ม่สามารถออกฤทธิได้
์ ดว้ ยตัวมันเอง สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อเข้าสูร่ ่างกาย และผ่าน
กระบวนการทางเคมีท่ีเ รีย กว่ า Metabolize เพื่อ เปลี่ย นแปลงโครงสร้ า งทางเคมีข องยาส่ ง ผลให้ย ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จากนัน้ นํ า Kerra มาทดสอบเพื่อ คํานวณค่ า IC50 พบว่ า Kerra มีค่ า IC50 เท่ ากับ
43.63 µg/ml แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 กราฟแสดงเปอร์เซ็นความสามารถในการยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ RdRp (SARS-CoV-2) หลัง
ทําการทดสอบกับสารตัวอย่างทีค่ วามเข้มข้น 100 µg/ml
***หมายเหตุ Favipiravir อยู่ในรูปแบบของโปร-ดรัก (prodrug) จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพถ้าไม่ถูก
กระบวนการเมตาบอลิซึมเผาผลาญในเซลล์เ ปลี่ยนรูปแบบที่อ อกฤทธิค์ ือ Favipiravir-ribofuranosyl-5'triphosphate (Favipiravir-RTP)

รูปที่ 2 กราฟแสดง IC50 ของ Kerra
สรุปผลการทดลอง
การศึกษาความสามารถในการยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ RdRp (SARS-CoV-2) ของสารตัวอย่าง
ทีค่ วามเข้มข้น 100 µg/ml เทียบกับยา Favipiravir (prodrug form) พบว่า Kerra แสดงค่าการยับยัง้ กิจกรรม
ของเอนไซม์สูง ที่สุ ด และมีค่ า IC50 = 43.63 µg/ml ในขณะที่ต ัว อย่ างอื่นๆมีค่ าการยับ ยัง้ กิจกรรมของ
เอนไซม์ทใ่ี กล้เคียงกัน
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ผลการทดสอบสารสกัด KERRA ในไวรัส
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
สารสกัดจาก KERRA THAI TRADITIONAL MEDICINE จำนวน 2 ตัวอย่าง 1.) จาก Capsule ทำการ
สกัดสารด้วย 95% Ethanol จากนั้นละลายด้วย 100% DMSO ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 2.) ผง
KERRA จากถุงละลายด้วย 100% DMSO ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้นสุดท้ายในการ
ทดสอบคือ 1และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทัง้ หมด 2 ความเข้มข้น
วิธีการทดลอง
ทำการเพาะเลี้ยง Crandell Rees Feline Kidney Cell (CRFK) ใน T-25 flask ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์
ประกอบด้วย Eagle's Minimum Essential Medium, 10% Horse serum, 0.1% L-glutamine, 0.2% Nonessential amino acid, gentamycin และ 0.1% Antibiotics ในตูเ้ พาะเลี้ยงเซลล์ (incubator) ที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส, CO2 5% และความชื้นสัมพัทธ์ 5% ในระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์ เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์วันเว้น
วัน เมื่อเซลล์พร้อมหนาแน่นร้อยละ 80-90 ทำการย้ายเซลล์ไปยัง 24-well plate จำนวน 150,000 เซลล์ตอ่ หลุม
ปริมาตร 500 ไมโครลิตร บ่ม 24-48 ชั่วโมงให้เซลล์ยึดเกาะกับ plate และมีความหนาแน่นร้อยละ 90-100
จากนั้นดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าออก แทนที่ด้วยอาหารใหม่ที่มีสารทดสอบและไวรัส (ที่บม่ ร่วมกันแล้วเป็นเวลา 1
ชั่วโมง) ที่ความเข้มข้น 1 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 400 ไมโครลิตร บ่มเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้น
เติมอาหารให้ครบปริมาตร 1 มิลลิลิตร บ่ม 24 ชั่วโมง เปลี่ยนอาหารเก่าแทนที่ด้วยอาหารใหม่ 1 มิลลิลิตร จากนั้น
บ่มเป็นเวลา 72 ชั่วโมง เก็บผลโดยการทำ real-time PCR

ผลการทดลอง
(A) Untreated

(B) KERRA
(Capsule)
1mg/ml

(C) KERRA
(Capsule)
0.1mg/ml

(D) KERRA
(Bag)
1mg/ml

(E) KERRA
(Bag)
0.1mg/ml

(F) Favipiravir
1mg/ml

(G) Positive
control

ตารางที่ 1 แสดงรูปภาพของเซลล์จากการ infected ของไวรัสในสารทดสอบที่ความเข้มข้นต่างๆ
จากรูปในตารางที่ 1 ภาพ (A) แสดงตัวควบคุมในการทดลอง (Untreated) ภาพ (B) - (E) แสดงถึงเซลล์ที่ถูก
ทดสอบด้วยไวรัสและสารทดสอบ KERRA ที่ความเข้มข้น 1 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เซลล์เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Cytopathic effect (CPE)) ในทุกหลุมที่ทดสอบด้วยสารทดสอบ KERRA ภาพ (F)-(G) แสดงผลการ
ทดสอบยา Favipiravir ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ ตัวควบคุมเชิงบวก ตามลำดับ จากภาพบอกได้
ถึงการ infected ของไวรัสแล้วเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง (CPE) ต้องใช้วิธีการ real-time PCR ในการแปลผล
ต่อไป

ผลการทดสอบสารสกัด KERRA ในโคโรนาไวรัสจากแมว
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
สารสกัดจาก KERRA THAI TRADITIONAL MEDICINE โดยนำทำการสกัดสารด้วย 95% Ethanol
จากนั้นละลายด้วย 100% DMSO ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อ ความเข้มข้นสุดท้ายในการทดสอบ คือ 1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
วิธีการทดลอง
ทำการเพาะเลี้ยงโคโรนาไวรัสในแมว Feline infectious peritonitis (FIP) ในเซลล์ Crandell Rees
Feline Kidney Cell (CRFK) ใน T-25 flask ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ ประกอบด้วย Eagle's Minimum Essential
Medium, 10% Horse serum, 0.1% L-glutamine, 0.2% Non-essential amino acid, gentamycin และ
0.1% Antibiotics ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ (incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส, CO2 5% และความชื้น
สัมพัทธ์ 5% ในระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์ เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์วันเว้นวัน เมื่อเซลล์พร้อมหนาแน่นร้อยละ
80-90 ทำการย้ายเซลล์ไปยัง 24-well plate จำนวน 150,000 เซลล์ต่อหลุมปริมาตร 500 ไมโครลิตร บ่ม 2448 ชั่วโมงให้เซลล์ยึดเกาะกับ plate และมีความหนาแน่นร้อยละ 90-100 จากนั้นดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าออก
แทนที่ด้วยอาหารใหม่ที่มีสารทดสอบและไวรัส (ที่บ่มร่วมกันแล้วเป็นเวลา 1 ชั่วโมง) ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ปริมาตร 400 ไมโครลิตร บ่มเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นเติมอาหารให้ครบปริมาตร 1 มิลลิลติ ร บ่ม 24
ชั่วโมง เปลี่ยนอาหารเก่าแทนที่ด้วยอาหารใหม่ 1 มิลลิลิตร จากนั้นบ่มเป็นเวลา 72 ชัว่ โมง เก็บผลโดยการทำ
real-time PCR ที่จำเพาะกับไวรัส FIP
ผลการทดลอง
เมื่อทำวิเคราะห์เทียบกันระหว่างเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสที่มีและไม่มีสารทดสอบ (Kerra) ทีค่ วามเข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารทดสอบมีความสามารถในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัส FIP เข้าสู่เซลล์ CRFK ได้ โดย
ในเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสที่ไม่มีสารทดสอบ (Infected cells) มีไวรัสอยูป่ ระมาณ 9x106 copies number ในขณะที่
เซลล์ที่มีการเติมสารทดสอบ (Kerra 1 mg/ml) พบว่ามีจำนวนไวรัสลดลงเหลือ 6x105 copies number

รูปที่ 1 แสดงค่าจำนวนไวรัส (Copies number) ในเซลล์ CRFK ทีถ่ ูกทำให้ติดเชื้อ FIP
สรุปผลการทดลอง
พบว่าสารทดสอบ Kerra ทีค่ วามเข้มข้น 1mg/ml สามารถยับยั้งโคโรนาไวรัสในแมวได้ ในสภาวะที่
ทดลองในห้องปฏิบัติการ

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ใบรับรองการตรวจวิเคราะห์
ชื่อตัวอย่าง

KERRA

สารทำละลาย

Dimethyl Sulfoxide (DMSO)

รายการ
ลักษณะทางกายภาพ
การทดสอบต้านไวรัส FIPV
-ในเซลล์ CRFK

ผลการทดสอบ
ผงสีดำ
สารทดสอบ

จำนวนไวรัส (copies number)
วัดด้วยเทคนิค RT-PCR

Infected cell
Kerra 1 mg/ml

9x106
6x105

สรุปผลการทดลอง
พบว่าสารทดสอบ Kerra ทีค่ วามเข้มข้น 1mg/ml สามารถยับยั้งโคโรนาไวรัสในแมว Feline infectious
peritonitis (FIP) ได้ ในสภาวะทีท่ ดลองในห้องปฏิบัติการ
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ใบรับรองการตรวจวิเคราะห์
ชื่อตัวอย่าง

KERRA

สารทำละลาย

Dimethyl Sulfoxide (DMSO)

รายการ
ลักษณะทางกายภาพ
การทดสอบต้านการอักเสบ
-เซลล์แมคโครฟาจ (Raw264.7 cells)

ผลการทดสอบ
ผงสีดำ
ความเข้มข้น
(มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร)
10.0
5.00
1.00
0.50
0.25
0.10

กิจกรรมต้านการ
อักเสบ (%)

การรอดชีวิตของเซลล์
(%)

53.71 ± 1.57
65.21 ± 0.57
79.66 ± 1.53
59.46 ± 2.07
34.99 ± 2.77
7.87 ± 4.69

24.35 ± 2.26
19.39 ± 1.67
95.51 ± 0.20
96.94 ± 1.14
92.65 ± 1.62
91.16 ± 0.72
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ผลการทดลองความสามารถต้านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ (RAW264.7 cells)
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
สารสกัดจาก KERRA THAI TRADITIONAL MEDICINE จำนวน 1 ตัวอย่าง ทำการสกัดสารด้วย 95%
Ethanol จากนั้นละลายด้วย 100% DMSO ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้นสุดท้ายในการ
ทดสอบคือ 1, 0.5 และ 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทั้งหมด 3 ความเข้มข้น และ Pientzehuang ละลายด้วย 100%
DMSO ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้นสุดท้ายในการทดสอบคือ 1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ทัง้ หมด 2 ความเข้มข้น
วิธีการทดลอง
ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์แมคโครฟาจ (RAW264.7) ในจานเลี้ยงเซลล์ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ ประกอบด้วย
Dulbecco’s modified Eagle’s medium, Fetal Bovine serum (FBS) 10% และ 1% Anti-anti ในตู้เพาะเลี้ยง
เซลล์ (incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส, CO2 5% ในระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์ เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์
วันเว้นวัน เมื่อเซลล์หนาแน่นร้อยละ 80-90 ทำการย้ายเซลล์ไปยัง 96-well plate จำนวน 100,000 เซลล์ต่อหลุม
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่ม 24 ชั่วโมงให้เซลล์ยึดเกาะกับ plate จากนัน้ ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าออก แทนที่ด้วย
อาหารใหม่ที่มีสารตัวอย่างนาน 24 ชั่วโมง แล้วดูดอาหารมาทดสอบต้านการอักเสบ 50 ไมโครลิตร โดยใช้ Griess
reagent (เติม Sulfanilamide solution 50 ไมโครลิตร บ่มในที่มืด 10 นาที จากนั้นเติม NED solution 50
ไมโครลิตร บ่มในที่มืด 10 นาที) วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร แล้วนำค่ามาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์
กิจกรรมต้านการอักเสบของเซลล์แมคโครฟาจโดยใช้สูตรคำนวณ
Anti-flammation activity (%) =
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 −𝐴𝑡𝑒𝑠𝑡
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

และดูดอาหารเก่าที่เหลือออกให้หมดแล้วแทนที่ด้วยอาหารใหม่ที่มีสารละลาย Presto blue

ในอัตราส่วน 1:10 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่ม 1 ชั่วโมง นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 570 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง
Microplate reader

ผลการทดลอง
อัตราการมีชีวิตรอดของเซลล์ ทดสอบโดย PrestoBlue™ Cell Viability Reagent
Cell viability of Raw264.7 cells

% of cell viability
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รูปที่ 1 กราฟแสดงร้อยละการรอดชีวิตของเซลล์แมคโครฟาจ (RAW264.7 cells) หลังจากทำการทดสอบกับ
ตัวอย่าง KERRA และ Pientzehuang ที่ 24 ชั่วโมง ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน
จากผลการทดลองพบว่าตัวอย่าง KERRA ทีค่ วามเข้มข้น 1, 0.5 และ 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีอัตรา
การรอดชีวิตมากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับตัวควบคุม (Untreated) โดยมีค่าอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ที่ร้อย
ละ 95.51, 96.94 และ 92.65 ตามลำดับ ตัวอย่าง Pientzehuang ที่ความเข้มข้น 1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
อัตราการรอดชีวิตของเซลล์มีค่ามากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับตัวควบคุม (Untreated) เช่นกันโดยมีค่าอยู่ที่ร้อย
ละ 82.00 และ 104.39 ตามลำดับ

% Anti-inflamation activity

Anti-inflamation activity in RAW264.7 cells
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รูปที่ 2 กราฟแสดงกิจกรรมต้านการอักเสบเซลล์ของแมคโครฟาจ (RAW264.7 cells) ที่ถูกทดสอบด้วย
ตัวอย่าง KERRA และ Pientzehuang ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
จากการทดลองต้านการอักเสบของเซลล์แมคโครฟาจ LPS เป็นตัวควบคุมเชิงลบโดยความเข้มข้นสุดท้ายที่
ใช้ในการทดลองคือ 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและมี Diclofenac เป็นตัวควบคุมเชิงบวกที่ความเข้มข้น 65
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและ Prednisolone ที่ความเข้มข้น 65 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากผลการทดลองพบว่าที่
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรค่ากิจกรรมต้านการอักเสบสูงที่สุดคือ Pientzehuang และ KERRA ตามลำดับ
โดยอยู่ที่ร้อยละ 83.84 และ 79.66 ที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่ากิจกรรมต้านการอักเสบอยู่ที่ร้อย
ละ 40.75 และ 59.46 ตามลำดับ ที่ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของ KERRA มีค่ากิจกรรมต้านการ
อักเสบร้อยละ 34.99 ค่ากิจกรรมต้านการอักเสบของ Diclofenac และ Prednisolone ที่ความเข้มข้น65
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าร้อยละ 48.57 และ 46.99 ตามลำดับ
สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองพบว่า Pientzehuang ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่ากิจกรรมต้านการ
อักเสบมากที่สุดเมื่อเทียบกับสารและความเข้มข้นอื่นๆ การรอดชีวิตของเซลล์มีค่ามากกว่าร้อยละ 80 และ KERRA

มีค่ากิจกรรมต้านการอักเสบสูงรองลงมา Diclofenac และ Prednisolone มีค่าร้อยละของกิจกรรมต้านการ
อักเสบที่ต่ำกว่าสารตัวอย่างทั้งนี้ อันเนื่องมาจากความเข้มข้นที่ใช้ในการทดลองของ Diclofenac และ
Prednisolone มีค่าต่ำกว่าความเข้มข้นที่ใช้ในการทดลองของสารตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด

ผลการทดลองความสามารถต้านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ (RAW264.7 cells)
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
สารสกัดจาก KERRA THAI TRADITIONAL MEDICINE จำนวน 1 ตัวอย่าง ทำการสกัดสารด้วย 95%
Ethanol จากนั้นละลายด้วย 100% DMSO ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้นสุดท้ายในการ
ทดสอบคือ 10, 5, 1, 0.5, 0.25 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทั้งหมด 6 ความเข้มข้น
วิธีการทดลอง
ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์แมคโครฟาจ (RAW264.7) ในจานเลี้ยงเซลล์ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ ประกอบด้วย
Dulbecco’s modified Eagle’s medium, Fetal Bovine serum (FBS) 10% และ 1% Anti-anti ในตู้
เพาะเลี้ยงเซลล์ (incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส, CO2 5% ในระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์ เปลี่ยน
อาหารเลี้ยงเซลล์วันเว้นวัน เมื่อเซลล์หนาแน่นร้อยละ 80-90 ทำการย้ายเซลล์ไปยัง 96-well plate จำนวน
100,000 เซลล์ต่อหลุมปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่ม 24 ชั่วโมงให้เซลล์ยึดเกาะกับ plate จากนั้นดูดอาหารเลี้ยง
เซลล์เก่าออก แทนที่ด้วยอาหารใหม่ที่มีสารตัวอย่างความเข้มข้น 10, 5, 1, 0.5, 0.25 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร บ่มนาน 24 ชั่วโมง แล้วดูดอาหารมาทดสอบต้านการอักเสบ 50 ไมโครลิตร โดยใช้ Griess reagent (เติม
Sulfanilamide solution 50 ไมโครลิตร บ่มในที่มืด 10 นาที จากนั้นเติม NED solution 50 ไมโครลิตร บ่มในที่
มืด 10 นาที) วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร แล้วนำค่ามาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์กิจกรรมต้านการ
อักเสบของเซลล์แมคโครฟาจโดยใช้สูตรคำนวณ Anti-flamation activity (%) =

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 −𝐴𝑡𝑒𝑠𝑡
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

และดูด

อาหารเก่าที่เหลือออกให้หมดแล้วแทนที่ด้วยอาหารใหม่ที่มีสารละลาย Presto blue ในอัตราส่วน 1:10 ปริมาตร
100 ไมโครลิตร บ่ม 1 ชั่วโมง นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 570 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate reader

ผลการทดลอง
อัตราการมีชีวิตรอดของเซลล์ ทดสอบโดย PrestoBlue™ Cell Viability Reagent
Cell viability of Raw264.7 cells

% of cell survival
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รูปที่ 1 กราฟแสดงร้อยละการรอดชีวิตของเซลล์แมคโครฟาจ (RAW264.7 cells) หลังจากทำการทดสอบกับ
ตัวอย่าง KERRA ที่ 24 ชั่วโมง ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน
จากผลการทดลองพบว่าตัวอย่าง KERRA ทีค่ วามเข้มข้น 1, 0.5, 0.25 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มี
อัตราการรอดชีวิตสูงเมื่อเทียบกับตัวควบคุม (Untreated) โดยมีค่าอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ที่ร้อยละ 95.51,
96.94, 92.65, 91.16 ตามลำดับ และ KERRA ที่ความเข้มข้น 10 และ 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อัตราการรอดชีวิต
ของเซลล์มีค่าต่ำเมื่อเทียบกับตัวควบคุม (Untreated) มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 24.35, 19.39 ตามลำดับ

% Anti-inflamation activity

Anti-inflamation activity in RAW264.7 cells
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รูปที่ 2 กราฟแสดงกิจกรรมต้านการอักเสบเซลล์ของแมคโครฟาจ (RAW264.7 cells) ที่ถูกทดสอบด้วย
ตัวอย่าง KERRA ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
จากการทดลองต้านการอักเสบของเซลล์แมคโครฟาจ LPS เป็นตัวควบคุมเชิงลบโดยความเข้มข้นสุดท้าย
ที่ใช้ในการทดลองคือ 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและมี Diclophenac เป็นตัวควบคุมเชิงบวกที่ความเข้มข้น 65
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบจากผลการทดลองพบว่า KERRA ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นั้นมีค่า
กิจกรรมต้านการอักเสบสูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 79.66 ตามด้วยที่ความเข้มข้น 5, 0.5, 10, 0.25, 0.1มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร โดยมีค่ากิจกรรมต้านการอักเสบอยู่ที่ร้อยละ 65.21, 59.46, 53.71, 34.99 และ 7.87 ตามลำดับ ที่ความ
เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่ากิจกรรมต้านการอักเสบต่ำที่สุด
อภิปรายผลการทดลอง
จากผลการทดลองพบว่า KERRA ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่ากิจกรรมต้านการอักเสบได้
มากที่สุดเมื่อเทียบกับความเข้มข้นอื่นๆ ซึ่งที่ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิตรเป็นความเข้มข้นที่อยู่ในระดับกลางไม่สูงหรือต่ำ
เกินไป อาจเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทำงานได้ดีของสาร KERRA ที่ความเข้มข้น 10 และ 5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ผลความเป็นพิษต่อเซลล์สูงและค่ากิจกรรมต้านการอักเสบมีค่าต่ำเมื่อเทียบกับ KERRA ที่ความเข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เนื่องด้วยความเข้มข้นที่สูงจะประกอบไปพร้อมกับเปอร์เซ็น DMSO ที่สูงด้วยเนื่องจากสาร
ตัวอย่างถูกทำละลายด้วย 100% DMSO จึงก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ดังนั้นเมื่อเซลล์ลดจำนวนลงกิจกรรม

ต้านการอักเสบของเซลล์ก็ลดลงด้วย จากกราฟในรูปที่ 2 สาร Diclophenac มีค่าร้อยละของกิจกรรมต้านการ
อักเสบที่ต่ำกว่าสารตัวอย่าง KERRA ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากความเข้มข้นที่ใช้ในการทดลองของ Diclophenac มีค่า
ต่ำกว่าความเข้มข้นที่ใช้ในการทดลองของสารตัวอย่าง KERRA

การทดสอบความเป็นพิษในเซลล์มะเร็งตับ (HepG2 cells) และเซลล์ไตลิง (Vero cells)
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
สารสกัดจาก KERRA THAI TRADITIONAL MEDICINE จำนวน 1 ตัวอย่าง ทำการสกัดสารด้วย 95%
Ethanol จากนั้นละลายด้วย 100% DMSO ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้นสุดท้ายในการ
ทดสอบคือ 5, 3, 2.5, 2, 1, 0.5 และ 0.1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทั้งหมด 6 ความเข้มข้น
วิธีการทดลอง
ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งตับ (HepG2 cells) และเซลล์ไตลิง (Vero cells) ใน T-75 flask ด้วยอาหาร
เลี้ย งเซลล์ ประกอบด้ว ย Eagle's Minimum Essential Medium/Dulbecco’s modified Eagle’s medium,
Fetal Bovine serum (FBS) 10% และ Antibiotics 1% ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ (incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส, CO2 5% และความชื้นสัมพัทธ์ 5% ในระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์ เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์วันเว้นวัน
เมื่อเซลล์พร้อมหนาแน่นร้อยละ 80-90 ทำการย้ายเซลล์ไปยัง 96-well plate จำนวน 5,000 และ 2,000 เซลล์
ต่อหลุมปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่ม 24 ชั่วโมงให้เซลล์ยึดเกาะกับ plate จากนั้นดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าออก
แทนที่ด้วยอาหารใหม่ที่มีสารสกัดที่ความเข้มข้น 5, 3, 2.5, 2, 1, 0.5 และ 0.1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 100
ไมโครลิตร บ่มนาน 72 แล้วดูดอาหารเก่าออก และแทนที่ด้วยอาหารใหม่ที่มีสารละลาย MTT ความเข้มข้น 0.5
มิลลิกรัมต่อมิลลิตร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่ม 3 ชั่วโมง ดูดสารละลายในหลุมออก เติม Dimethyl sulfoxide
(DMSO) 100 ไมโครลิตร เพื่อละลายผลึก formazan ที่เกิดขึ้น นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 570 นาโนเมตร ด้วย
เครื่อง Microplate reader
ผลการทดลอง
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) ในสารสกัด KERRA ที่ความเข้มข้นต่างๆจากรูปที่ 3
สารสกัดแสดงผลความเป็นพิษต่อเซลล์อย่างมากเมื่อเทียบกับตัวควบคุม (Untreated) คือที่ความเข้มข้น 5, 3,
2.5, 2, 1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมีค่าร้อยละการรอดชีวิตของเซลล์น้อยว่าร้อยละ 80 ค่าความเป็นพิษ
ลดลงเมื่อความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้น ความเข้มข้นที่ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงค่าอัตราการอดชีวิตของเซลล์มาก
ที่สุดคือ 102.87 แสดงให้เห็นว่าที่ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นั้นสารสกัดไม่แสดงความเป็นพิษต่อ
เซลล์ ดังที่แสดงตามภาพด้านล่าง

Cell viability of HepG2 cells

% of cell viability
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รูปที่ 3 กราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งตับเมื่อทดสอบด้วยสารสกัด KERRA ที่ความเข้มข้น 5, 3,
2.5, 2, 1, 0.5 และ 0.1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
Cell viability of Vero cells

% of cell viability
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รูปที่ 4 กราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ไตลิงเมื่อทดสอบด้วยสารสกัด KERRA ที่ความเข้มข้น 5, 3, 2.5,
2, 1, 0.5 และ 0.1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
การกราฟแสดงผลในรูปที่ 4 ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไตลิง (Vero cells) กับสารสกัด KERRA ที่ความเข้มข้น
ต่างๆ ค่าความเป็นพิษต่อเซลล์เมื่อเทียบกับตัวควบคุม (Untreated) ทุกความเข้มข้นมีค่าอัตราการรอดชีวิตของ

เซลล์ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทั้งหมด แต่จากกราฟแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสารสกัดกับเซลล์ เมื่อความเข้มข้นต่ำลง
การรอดชีวิตของเซลล์มีค่าเพิ่มสูงขึ้น

รายงานผลการทดลอง
เรื่อง การทดสอบการต้ านอนุมูลอิสระ
การทดสอบครั้งนี้เป็ นการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระจากตัวอย่างทั้งหมด 2 ชนิดได้แก่ Kerra crude
extract และ Kerra แบบยาเม็ด เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระจากตัวอย่างแต่ละ
ชนิดด้วยวิธีทดสอบ 2,2′-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay
วิธีการทดลอง
1. การเตรียมตัวอย่าง
นาตัวอย่างที่ได้ที่ได้มา Kerra crude extract และ Kerra แบบยาเม็ด ชัง่ โดยให้ความเข้มข้น
ของตัวอย่างอยูท่ ี่ 100 mg/mL การละลายด้วย100% DMSO จากนั้นน้ าDI ปรับความ
เข้มข้นของตัวอย่างให้เป็ น 1mg/mL
2. การวิเคราะห์ ฤทธิ์ในการต้ านอนุมูลอิสระด้ วย DPPH
การเตรี ยมสารละลาย DPPH radical ในเมทานอลที่ความเข้มข้น 0.2 mg/mL โดยทาการ
ทดลองใน 96-Well นาสารละลายตัวอย่างที่เตรี ยมไว้ เติมDPPH ลงไปในแต่ละตัวอย่างเขย่าให้
เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ในที่มืดประมาณ30นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่คลื่นความยาวที่ 517 นา
โนเมตร (n=2) โดยเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแอสคอร์ บิก(Ascorbic acid)
ผลการวิจัยและอธิปรายผล
จากการศึกษาการต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบความสามารถในการจับอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
พบว่า ตัวอย่าง Kerra crude extract และ Kerra แบบยาเม็ดมีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระ
0.06477และ 0.00758 mg/mL ตามลาดับ

ภาพที่1 กราฟ

มาตรฐานของ
Ascorbic Acid

ภาพที่2 ฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระของแต่ละตัวอย่างที่ทดสอบด้วยวิธี DPPH
สรุ ปผลการทดลอง
ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างที่ได้รับมามี2ตัวอย่างที่มีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่
Kerra crude extract และ Kerra แบบยาเม็ด มีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระ 0.06477และ
0.00758 mg/mL ตามลาดับ เมื่อเทียบเท่ากับสารมาตรฐาน Ascorbic Acid
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ANALYTICAL REPORT

No.
Sampte Name
Anal.yzed Date
Customer

64t60236001

Report No. OttO′ 2021

KERRA CAPSULE

Received Date

l OCtOber 2021

6-27 October

Reported Date

27 0ctober 2021

Analyzed

2021'

Vetchakorn Osot
I21. Soi pracha Rat L6/2, Talat Khwan Sub-district, Mueang Nonthaburi District,

Nonthaburi 11000. Thai[and. Te[. 083 929'3624

Description & packaging Dark brown powder fiU.ed in white capsules, which are packed in blister
packs of 10 capsu[es each. The totaI number of bl.ister packs are thirty.
The blister packs are label.led "KERRA", ingredients, usage indication,
registration number G4O/57, net weight 500 mg X 10 capsules,
MFG. date 27/9/2564 and EXP date 27/9/2567

Quantity

500 mg X 10 capsules X 30 Packs

Objective

MicrobiaI Con taminarion

Resutt

Item

Resutt

Criteria

TotaI viable aerobic count: Bacteria

Approximatel.y 20 per gram

not more than 500,000 Per gram

Approximately less than 10 per gram

not more than 5,000 Per gram

Total viable aerobic count: Fungi
Enterobacteria and certain other

less

than 10 PN per gram

not more than 1,000 Per gram

Gram-negative bacteria

not found in 1 g of samPle

not found in 1 g of samPle

Staphylococcus aureus

not found in 1 g of samP[e

not found in 1 g of samp[e

Salmonella spp.

not found in 10 g of samp[e

not found in 10 g of samPle

Clostridium spp.

not found in 10 g of sample

not found in

(P/17(rわ

ノ
0(10(′

̀F15(Iわ

Anatysis

Method

Sgnttwe獅

咄 識

1O g

of sample
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ยาแผนโบราณแคปซูล ตราเวชกร

ตามรายการที่แนบประกอบหนังสือรับรองนี้
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19 มกราคม 2564

18 มกราคม 2565

E635/2559

5 สิงหาคม 2564

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

No. 2564022983
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