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บทคัดย;อ 

การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค9เพ่ือ ศึกษาผลของยาสมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอรIา) ท่ีมีผลตIอ

ลักษณะทางคลินิกของโรคโควิด-19 ของผูRปSวยของผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19 ท่ีแยกกักตัวท่ีบRาน โดย

ทำการศึกษายRอนหลัง จากกลุIมผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19 ท่ีเขRารับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ในจังหวัด

ปทุมธานีท่ีไดRรับสมุนไพรตำรับ (แคปซูลเคอรIา) แยกกักตัวท่ีบRาน ภายใตRการดูแลของโรงพยาบาล

ประชาธิปYตย9ระหวIางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 จำนวน 2,476 คน ผลการศึกษาพบวIา ภายหลังจาก

ท่ีไดRรับสมุนไพรตำรับ (แคปซูลเคอรIา) แลRวสIวนใหญIจะหายภายใน 1-7 วัน คิดเปbนรRอยละ 62.80 และหาย

ปSวยภายใน 8-10 วัน คิดเปbนรRอยละ 21.16 โดยในระหวIางการรักษาไมIพบวIามีอาการลุกลามเพ่ิมข้ึน ไมIมี

การใชRเคร่ืองชIวยหายใจ ไมIมีผลขRางเคียงท่ีสำคัญ ไมIมีการสIงผูRปSวยตIอ และไมIมีผูRปSวยเสียชีวิต ผลการใชRยา

สมุนไพรตำรับ (แคปซูลเคอรIา)พบวIา ผูRเขRารIวมโครงการมีผลการรักษามีอาการดีข้ึน คิดเปbนรRอยละ 99.68  

ขRอเสนอแนะ ยาสมุนไพรตำรับ (แคปซูลเคอรIา) เปbนทางเลือกในการรักษาสำหรับผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโค

วิด-19  แทนการใชRยาท่ีมีผลขRางเคียงมากและราคาสูง ของประเทศตIอไป 

 

คำสำคัญ: สมุนไพร  เคอรIา  โควิด-19 
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Abstract 
 This research study aims to study the effects of traditional herbal product (Kerra capsules) 

on the clinical characteristics of patients infected with COVID-19 during home isolation. A retrospective 

study was conducted among 2,476 patients infected with COVID-19 tested for COVID-19 in Pathum 

Thani Province. The patients received herbal product (Kerra capsules) before self-isolation at home 

under the supervision of Prachathipat Hospital between July to August 2021. After receiving the Kerra 

capsules, most of the patients recovered within 1-7 days, representing 62.80 percent, and some of the 

patients recovered within 8-10 days, accounting for 21.16 percent of patients. During the treatment, 

there was no increased severity of symptoms, no ventilators were used, there were no major side 

effects, no patient referrals, and no patient deaths. We found the Kerra capsules effect on the patients 

and showed an improvement in treatment outcomes for 99.68 percent. We concluded that the Kerra 

capsules are an alternative treatment for COVID-19 patients due to it is safe and cost-effective during 

the COVID-19 situation. 

Keywords: Keywords: Herbal Product; Herbs; Kerra; Covid-19 

บทนำ 

ปYจจุบันสถานการณ9การระบาดของโรคโควิด-19 จากท่ัวโลกยังมีความรุนแรง พบผูRติดเช้ือท่ัวโลก

รวม 263,248,748 คน เสียชีวิต 5,237,114 คน (Emergency Operations Center Department of 

Disease Control, 2021) สำหรับสถานการณ9ในประเทศไทย พบวIามีผูRปSวยสะสมท้ังส้ิน 171,978  เปbนผูR

ติดเช้ือใหมIรวม 4,886ราย เปbนผูRปSวยยืนยันสะสมท้ังหมด 2,120,758 ราย เสียชีวิต 20,812ราย  กรม

ควบคุมโรคประเทศไทยจึงมีมาตรการป|องกันและควบคุมการติดเช้ือไวรัสโควิด เพ่ือการป|องกันการ

แพรIกระจายของเช้ือโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการรณรงค9ใหRประชาชนทุกคน ปฏิบัติตาม

มาตรการการป|องกันตนเอง (D-M-H-T-T-A) อยIางเครIงครัด D : Distancing เวRนระยะหIางอยIางนRอย 1 – 

2 เมตร M : Mask wearing สวมหนRากาก H : Hand washing ลRางมือบIอย ๆ T : Temperature 

ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเช้ือโควิด-19 และ A : Application Thaichana 

ใชRแอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ และสามารถเขRาไปประเมินตนเองไดRผIานแอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย" 

วIามีความเส่ียงท่ีจะแพรIเช้ือหรือไมI เพ่ือเปbนการลดการแพรIกระจายของเช้ือโรค (Emergency 

Operations Center Department of Disease Control, 2021) อยIางไรก็ตามยังมีการแพรIกระจายของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 และเสียชีวิตอยIางตIอเน่ือง อันเน่ืองจากมีการกลายพันธุ9ของไวรัส ทำใหRมีผูRติดเช้ือหลาย

พันคนตIอวัน จนทำใหRเตียงในโรงพยาบาลรัฐไมIเพียงพอตIอจำนวนผูRปSวย จึงมีเกิดแนวทางในการดูแลผูRปSวย

โควิดท่ีบRาน (Home Isolation) ซ่ึงตRองอยูIภายใตRการพิจารณาของแพทย9 และอยูIในระบบการตรวจสอบ

และการติดตามอาการ สIวนใหญIการหายปSวยจากโรคโควิด-19 เกิดข้ึนภายใน  10.3 ± 8.1 วันแรกหลังจาก

การรักษา/ติดเช้ือ (Ryan HW Cho, 2021)  แนวทางในการรักษาผูRปSวยโควิด 19 ข้ึนอยูIกับการแสดงอาการ

และความรุนแรงของโรค (กระทรวงสาธารณสุข, 2564) บางรายแพทย9จะพิจารณาใหRยา favipiravir  ใน

การรักษาผูRปSวยโควิด 19 แตIอยIางไรก็ดียา favipiravir มีผลขRางเคียงหลายมีโอกาสเกิด teratogenic 
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effect เพ่ิมระดับ uric acid ควรระวังการใชRในหญิงมีครรภ9หรือผูRท่ีอาจต้ังครรภ9 และในผูRปSวยท่ีมีการ

ทำงานของตับบกพรIอง (Ministry of Public Health, Medical Information Center, 2021) 

สมุนไพรเปbนอีกทางเลือกหน่ึงของประเทศไทยในการนำมารักษาโรคโควิด-19 ในผูRปSวยท่ีไมIแสดง

อาการ หรือมีอาการของโรคท่ีไมIรุนแรง ยกตัวอยIางเชIน การใชRฟ|าทลายโจรในการรักษาโรคโควิด-19 จาก

งานวิจัยของ Benjapolphithak U., Wisitthanon K., Sawangtham T, Thanirat D. and Wanarat K. 

(2021) ในการใชRฟ|าทะลายโจรรักษาโรคโควิด-19 พบวIาสามารถรักษายับย้ังอาการของโรคโควิด-19 ไดR 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกลุIมท่ีปSวยเปbนโรคโควิด-19 ท่ีไมIไดRรับยาฟ|าทะลายโจร จำนวน 526 ราย และ

ผูRปSวยท่ีไดRรับยาฟ|าทะลายโจร ในขนาดท่ีมี andrographolide 180 มิลิกรัมตIอวัน จำนวน 309 ราย 

พบวIากลุIมผูRปSวยท่ีไมIไดRรับยาฟ|าทะลายโจรมีการเปล่ียนเปbนมีอาการรุนแรงข้ึน เชIน มีภาวะปอดอักเสบ

หรือใสIทIอชIวยหายใจ ไดR 77 ราย (14.64%) กลุIมท่ีไดRรับยาฟ|าทะลายโจรพบวIามีการเปล่ียนเปbนมีอาการ

รุนแรงข้ึนเพียง 3 ราย (0.97%) number needed to treat เทIากับ 7.32 หมายถึงการใหRยาฟ|าทะลาย

โจรในผูRปSวยโควิด ทุก ๆ 8 คนจะสามารถลดการเกิดเปbนภาวะปอดอักเสบ ไดR 1 คน การใหRยาฟ|าทะลาย

โจรสามารถลดโอกาสการเกิดปอดอักเสบไดR 94.3%  แตIอยIางไรก็ตามการใชRยาฟ|าทะลายโจรติดตIอกัน

เปbนเวลานานยังสIงผลขRางเคียงตIาง ๆ และขRอยังมีจำกัดอ่ืน ๆ เชIน หRามใชRในหญิงต้ังครรภ9 หรือใหRนมบุตร 

ผูRปSวยโรคตับ โรคไต เปbนตRน (Yongstar M., 2561))  

ตำรับตักศิลา เปbนตำรับยาสมุนไพรท่ีคนไทยใชRมาแตIโบราณในการรักษากันโรคระบาด เชIน 

สมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอรIา)   มีสIวนผสมสมุนไพรหลัก 9 ชนิด ช่ือยาแคปซูล เคอรIา ผIานการข้ึน

ทะเบียนตำรับยาแผนโบราณจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug 

Administration – FDA) กระทรวงสาธารณสุข เลขทะเบียนท่ี G40/57 โดยสรรพคุณ แกRไขR นอกจากน้ี

สIวนประกอบของสมุนไพรแตIละตัวมีฤทธ์ิชIวยดับรRอน แกRพิษไขR แกRตัวรRอน แกRไอ ลดอาการปวดศีรษะ ขจัด

เสมหะ บำรุงน้ำเหลือง กระตุRนระบบภูมิคุRมกัน ลดอาการกระสับกระสIาย ลดการอักเสบ ปวด บวม รวมถึง

ชIวยบำรุงหัวใจและการไหลเวียนเลือด (Sun J, et al., 2019, & Banskota AH, et al., 2000 & Singthong 

J, et al., 2014) การใชRสมุนไพรตำรับเปbนทางเลือกในการดูแลรักษาจะสามารถลดคIาใชRจIายในการรักษา

โรคโควิด-19 ลงไดR  

จากรายงานสถานการณ9โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันท่ี 

11 สิงหาคม 2564 มีผูRปSวยยืนยันสะสม 25,759 ราย อยูIระหวIางการรักษา 12,781 ราย จากการท่ีมีผูRปSวย

ท่ีติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19 ในขณะน้ันพบวIามีการขาดแคลนในเร่ืองยาลดไขRบรรเทาอาการของโรคโค

วิด-19 ผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19 จึงนำยาสมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอรIา) มาใชRในการดูแลตนเอง 

คณะผูRวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษายRอนหลังผลการใชRยาสมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอรIา) ท่ีมีตIอลักษณะทาง

คลินิกของโรคโควิด-19 ของผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19 ท่ีแยกกักตัวท่ีบRาน เพ่ือนำผลท่ีไดRมาสนับสนุน

การใชRยาสมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอรIา) เปbนทางเลือกในการรักษาโรคโควิด-19  
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วัตถุประสงคSวิจัย  

เพ่ือศึกษายRอนหลัง ผลของยาสมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอรIา) ตIอลักษณะทางคลินิกของโรคโค

วิด-19 และผลขRางเคียง ในผูRปSวยของผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19 ท่ีแยกกักตัวท่ีบRาน  

ระเบียบวิธวีิจัย 

วิจัยน้ีเปbนการวิจัยเชิงพรรณา ตามแบบแผนท่ัวไปของผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19 ท่ีแยกกักตัว

ท่ีบRานซ่ึงจะทำการศึกษาขRอมูลยRอนหลัง (Retrospective cohort study) จากขRอมูลของผูRติดเช้ือเขRาขIาย

โรคโควิด-19 แยกกักตัวท่ีบRาน ภายใตRการดูแลของโรงพยาบาลประชาธิปYตย9และองค9การบริหารสIวน

จังหวัด  จังหวัดปทุมธานี  

ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง 

ประชากรและกลุIมตัวอยIางในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดRแกI ผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19  ท่ีเขRารับการ

ตรวจหาเช้ือโควิด 19 ในจังหวัดปทุมธานี ท่ีไดRรับยาสมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอรIา) เดือนกรกฎาคม-

สิงหาคม 2564 จำนวน 3,194 คน เปbนการศึกษาขRอมูลแบบยRอนหลัง  และคัดเลือกขRอมูลท่ีสมบูรณ9 ตาม

แบบบันทึก มาเปbนกลุIมตัวอยIางไดRท้ังหมด 2,476 คน 

เกณฑ9คัดเขRา (Inclusion criteria) ไดRแกI มีขRอมูลท่ีกำหนดครบถRวนตามแบบบันทึกขRอมูล มีผล

การตรวจ ATK กIอนและหลังการกักตัว  อายุ 18 ป£ ข้ึนไป สามารถส่ือสารโดยการใชRภาษาไทยไดR และสมัคร

ใจใหRขRอมูล  สIวนเกณฑ9คัดออก (exclusion criteria) ไดRแกI ไมIสามารถติดตIอไดR 

เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บขRอมูล ไดRแกI แบบบันทึกขRอมูลเพ่ือรวบรวมขRอมูลจาก ระเบียนรายงาน  

ขององค9การบริหารสIวนจังหวัดปทุมธานี ท่ีรวบรวมขRอมูลเก่ียวกับคนไขRโรคโควิด-19 และรับประทานยา

สมุนไพรตำรับ มีรายงานผลการตรวจ ATK  และแบบสัมภาษณ9สำหรับบันทึกขRอมูลเพ่ิมเติม เชIน การ

ติดตามอาการ อาการขRางเคียง  และอ่ืนๆ เพ่ือเปbนประโยชน9ตIอไป 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูRวิจัยนำแบบบันทึกท่ีผูRวิจัยสรRางข้ึนและนำไปหาความเท่ียงตรง หาคIา IOC  โดยไปใหR

ผูRทรงคุณวุฒิจำนวน 3ทIานตรวจสอบแลRวนำมาปรับปรุงแกRไขตามขRอเสนอแนะ หลังจากน้ัน นำไปทดลอง

ใชRในผูRท่ีมีคุณสมบัติคลRายกลุIมตัวอยIาง กIอนใชRเก็บรวบรวมขRอมูลจริง ไดRคIา  IOC อยูIในชIวง 0.66-1.00 

การเก็บรวบรวมข>อมูล 

การศึกษาในผูRปSวยท่ีเขRารับตรวจโรคโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย เดือน สิงหาคม 

พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงค9เพ่ือศึกษาผลของยาสมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอรIา) และความพึงพอใจของ

ยาสมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอรIา)  ท่ีมีผลตIอลักษณะทางคลินิกของโรคโควิด-19 ของผูRปSวยของผูRติดเช้ือ

เขRาขIายโรคโควิด-19 ท่ีแยกกักตัวท่ีบRาน ศึกษาจากฐานขRอมูล องค9การบริหารสIวนจังหวัดปทุมธานี 

วิธีการเก็บข>อมูล  

การเก็บรวบรวมขRอมูล แบIงออกเปbน 2 สIวนคือ การเก็บรวบรวมขRอมูลจากแหลIงขRอมูลและการ

เก็บรวบรวมขRอมูลจากการสัมภาษณ9 การเก็บรวบรวมขRอมูลจากแหลIงขRอมูล ดำเนินการดังน้ี 
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1) สIงหนังสือขอขRอมูลจากองค9การบริหารจังหวัดปทุมธานี 2) ติดตIอประสานงานในวันเวลาท่ีผูRใหRขRอมูล

สะดวก 3) คัดแยกขRอมูลท่ีไมIสมบูรณ9ออก 4) บันทึกขRอมูลผูRใชRยาสมุนไพรตำรับใหRครบถRวนตามแบบ

บันทึก และ 5) นำขRอมูลท่ีไดRมาเขRารหัสเพ่ือทำการวิเคราะห9ตIอไป สIวนการเก็บรวบรวมขRอมูลจากการ

สัมภาษณ9 ดำเนินการดังน้ี ทำหนังสือขออนุมัติจากผูRนำชุมชนเพ่ือเขRาพ้ืนท่ีชุมชนในการสัมภาษณ9 ติดตIอ

ประสานงานในวันเวลาท่ีผูRใหRขRอมูลสะดวก  อบรมผูRชIวยวิจัยไดRรับการฝ§กอบรมเก่ียวกับการใชR แบบ

สัมภาษณ9 และการลงบันทึกขRอมูลใหRเขRาใจตรงกัน โดยผูRวิจัยหลัก  ลงพ้ืนท่ีไปเก็บขRอมูล ผูRชIวยวิจัยอธิบาย

วิธีการสัมภาษณ9ใหRผูRรIวมวิจัยเขRาใจ พรRอมท้ังรับรองการยินยอมในการเขRารIวมโครงการวิจัย และนำขRอมูล

ท่ีไดRมาวิเคราะห9และสรุปผลการวิจัย  ระยะเวลา ธันวาคม 2564- มกราคม 2565 

 ข้ันตอนในการดำเนินการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยทำตามลำดับข้ันตอนการวิจัยดังน้ี ขออนุญาตการเขRาถึงขRอมูลและใชRขRอมูล 

กIอนท่ีจะนำมาใชRในการวิจัย ทบทวนระเบียนรายงาน ต้ังแตIเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 โดยใชRเกณฑ9

คัดกรองโรคโควิด-19 เบ้ืองตRน หลังงานวิจัยไดRรับการอนุมัติจากกรรมการจริยธรรม  และนำขRอมูลท่ีไดRมา

วิเคราะห9และสรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหMข>อมูล 

วิเคราะห9สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  เพ่ือใชRในการอธิบายขRอมูลของผูRปSวย แบIง

ออกเปbนขRอมูลท่ีเปbนเชิงคุณภาพ ไดRแกI เพศ, อายุ, จำนวนวันท่ีหายของอาการ โดยการหาความถ่ี คIารRอย

ละ คIาเฉล่ีย และคIาสIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

จริยธรรมวิจัย 

 ผูRวิจัยสIงโครงรIางการวิจัยเขRารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย9ของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน9วชิระ เลขท่ี COA No.11/2564 ERB No.16/2564 หลังจากน้ัน ทำ

หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขRอมูลไปยัง องค9การบริหารสIวนจังหวัดปทุมธานี ช้ีแจงตIอผูRเก่ียวขRอง และ

ขอความยินยอมในการเขRารIวมโครงการวิจัย และดำเนินการตามหลักจริยธรรมการวิจัย 

ผลการวิจัย 

ขRอมูลท่ัวไป จำแนกตามเพศ ชIวงอายุ  จำนวนโรคประจำตัวของแตIละคน โรคประจำตัว ดังน้ี  

ตารางท่ี1 ขRอมูลท่ัวไป จำแนกตามเพศ ชIวงอายุ  จำนวนโรคประจำตัวของแตIละคน โรคประจำตัว 

  จำนวน 

(คน) ร3อยละ 

ช9วงอาย ุ

 0-12 ปR 176 7.11 

 13-17 ปR 157 6.34 

 18-35 ปR 932 37.64 

 36-60 ปR 1,011 40.83 

 61-70 ปR 137 5.53 

 71-80 ปR 50 2.02 

  จำนวน 

(คน) ร3อยละ 

 80 ปRขึ้นไป 13 0.53 

 รวม 2,476 100.00 

จำนวนโรคประจำตัวของแต9ละคน 

 ไม[ม ี 2,014 81.34 

 มี 1 โรค 340 13.73 

 มี 2 โรค 102 4.12 

 มี 3 โรค 19 0.77 
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  จำนวน 

(คน) ร3อยละ 

 มี 4 โรค 1 0.04 

 รวม 2,476 100.00 

เพศ 

 ชาย 1,149 46.41 

 หญิง 1,327 53.59 

 รวม 2,476 100.00 

โรคประจำตัว 

 ความดันโลหิตสูง 198 8.00 

 เบาหวาน 124 5.01 

  จำนวน 

(คน) ร3อยละ 

 ไขมันในเลือดสูง 70 2.83 

 ภูมิแพv 57 2.30 

 หอบหืด 40 1.62 

 ไมเกรน 37 1.49 

 ไทรอยดy 16 0.65 

 หัวใจ 15 0.61 

 อื่นๆ 95 3.84 

 รวม 2,476 100.00 

จากตารางท่ี1 ขRอมูลท่ัวไปของผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19 ท่ีไดRรับยาสมุนไพรตำรับ ยาแคปซูล

เคอรIา แยกกักตัวท่ีบRาน จำนวน 2,476 ราย เม่ือจำแนกตามเพศ พบวIา มากท่ีสุดคือเพศหญิง มีจำนวน 

1,327 คน คิดเปbนรRอยละ 53.59 รองลงมาเปbนเพศชาย มีจำนวน 1,149 คน คิดเปbนรRอยละ 46.41 

จำแนกตามชIวงอายุ พบวIา สIวนใหญIอายุระหวIาง 36-60 ป£ มีจำนวน 1,011 คน คิดเปbนรRอยละ 

40.83 รองลงมาคือ ชIวงอายุระหวIาง 18-35 ป£ มีจำนวน 932 คน คิดเปbนรRอยละ 37.64 ชIวงอายุระหวIาง 

61-70 ป£ มีจำนวน 137 คน คิดเปbนรRอยละ 5.53  ชIวงอายุระหวIาง 71-80 ปR มีจำนวน 50 คน คิดเปbนรRอยละ 

2.02 ชIวงอายุ80 ป£ข้ึนไปมีจำนวน 13 คน คิดเปbนรRอยละ 0.53 

จำแนกตามจำนวนโรคประจำตัว พบวIา สIวนใหญIไมIมีโรคประจำตัว จำนวน 2,014 คน  คิดเปbน

รRอยละ 81.34 สIวนท่ีเปbนโรคประจำตัว สIวนใหญIจะมีโรคประจำตัว 1 โรค มีจำนวน 340 คน คิดเปbนรRอย

ละ 13.73 มีโรคประจำตัว 2 โรค มีจำนวน 102 คน คิดเปbนรRอยละ 4.12 มีโรคประจำตัว 3 โรค มีจำนวน 

19 คน คิดเปbนรRอยละ 0.77  และอ่ืนๆ เชIน ทางเดินหายใจ อRวน กรดไหลยRอน กระเพาะอาหารอักเสบ ตIอม

ลูกหมากโต ธาราซีเมีย โลหิตจาง เกล็ดเลือดต่ำ เกªาท9 ปอด ตับอIอน มะเร็ง ลมชัก เลือดจาง ไสRต่ิง วัณโรค 

ตับอักเสบบี ติดเตียง คิดเปbนรRอยละ 3.84 

จำแนกตามประเภทโรคประจำตัว พบวIา สIวนใหญIไมIมีโรคประจำตัว รองลงมามีโรคประจำตัวมาก

ท่ีสุด คือ ความดัน มีจำนวน 198 คน คิดเปbนรRอยละ 8.00 เบาหวาน จำนวน 124 คน คิดเปbนรRอยละ 5.01 

ไขมันในเลือด จำนวน 70 คน คิดเปbนรRอยละ 2.83 ภูมิแพR จำนวน 57 คน คิดเปbนรRอยละ 2.30 หอบหืด 

จำนวน 40 คน คิดเปbนรRอยละ 1.62 ไมเกรน จำนวน 37 คิดเปbนรRอยละ 1.49 ไทรอยดyจำนวน 16 คน คิด

เปbนรRอยละ 0.65 หัวใจ จำนวน 15 คน คิดเปbนรRอยละ 0.61 และอ่ืนๆ จำนวน 95 คน คิดเปbนรRอยละ 3.84 

ตารางท่ี2 แสดงท่ีรับประทานเปbนประจำ ของผูRติดเช้ือท่ีเขRาขIายโรค โควิด-19 
 
 จำนวน (คน) ร3อยละ 

ยาหรือสมุนไพรที่ใช3รับประทานร9วมกับสมุนไพรตำรับ

(เคอร9า)  

 จำนวน (คน) ร3อยละ 

 สมุนไพรตำรับ

(เคอร[า)อย[างเดียว 

2,378 96.04 

 พาราเซตามอล 52 2.10 
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 จำนวน (คน) ร3อยละ 

 ฟ�าทะลายโจร 31 1.25 

 ยาลดไขvอื่น 30 1.21 

 ยากแกvไอ 6 0.24 

 ยาฆ[าเชื้อ 5 0.20 

 น้ำขิง 1 0.04 

อาการก9อนรับประทานยาสมุนไพรตำรับ(เคอร9า) 

 ไอ 1,405 60.33 

 ไขv 1,380 59.25 

 เจ็บคอ 1,031 44.27% 

 มีน้ำมูก 676 29.03% 

 ปวดเมื่อยเนื้อตัว 523 22.46% 

 ไม[ไดvกลิ่น 361 15.50% 

 ไม[รับรส 296 12.71% 

 เหนื่อย 46 1.98% 

 ทvองเสีย 34 1.46% 

 ปวดศีรษะ 13 0.56% 

 ตาแดง 3 0.13% 

 ผื่นบนผิวหนัง 3 0.13% 

จำนวนอาการก9อนรับประทานยาสมุนไพร 

 ไม[แสดงอาการ 147 5.94 

 มี 1 อาการ 406 16.40 

 จำนวน (คน) ร3อยละ 

 มี 2 อาการ 815 32.92 

 มี 3 อาการ 780 31.50 

 มี 4 อาการ 259 10.46 

 มี 5 อาการ 59 2.38 

 มี 6 อาการ 7 0.28 

 มี 7 อาการ 2 0.08 

 มี 8 อาการ 1 0.04 

 รวม 2,476 100.00 

ช9วงวันที่หาย 

 1-7 วัน 1,555 62.80 

 8-10 วัน 524 21.16 

 11-15 วัน 267 10.78 

 16-21 วัน 21 0.85 

 มากกว[า 30 วัน 109 4.40 

 รวม 2,476 100.00 

ผลข3างเคียง  

 ไม[ม ี 2,468 99.68 

 ทvองเสีย 6 0.24 

 เวียนศีรษะ 1 0.04 

 ถ[ายสีเขvม 1 0.04 

 รวม 2,476 100.00 

 จำนวน (คน) ร3อยละ 

การส9งต9อเพื่อรับการรักษาต9อและเสียชีวิต 

 ส[งต[อ 0 0.00 

 เสียชีวิต 0 0.00 

 

 จำนวน (คน) ร3อยละ 

ความคิดเห็นจากการใช3ยาสมุนไพรตำรับ (G40/50) 

 ดีขึ้น 2,468 99.68 

 ไม[แน[ใจ 8 0.32 

 รวม 2,476 100.00 

จากตารางท่ี2 ขRอมูลท่ัวไปของผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19 ท่ีไดRรับยาสมุนไพรตำรับ ยาแคปซูล

เคอรIา แยกกักตัวท่ีบRาน จำนวน 2,476 ราย เม่ือจำแนกยาหรือสมุนไพรท่ีใชRรับประทานรIวมกับสมุนไพร

ตำรับ (แคปซูลเคอรIา)พบวIา สIวนใหญIรับประทานสมุนไพรตำรับ (แคปซูลเคอรIา)อยIางเดียว จำนวน 2,378 

คน คิดเปbนรRอยละ 96.04 ในสIวนของท่ีไดRรับประทานยารIวมกับสมุนไพรตำรับ (แคปซูลเคอรIา) พบวIา สIวน

ใหญIรับประทานยาพาราเซตามอล จำนวน 52 คน คิดเปbนรRอยละ 2.10 รองลงมารับประมานยาสมุนไพร

ฟ|าทะลายโจร จำนวน 31 คน คิดเปbนรRอยละ 1.25 ยาลดไขRอ่ืน จำนวน 30 คน คิดเปbนรRอยละ 1.21  
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จำแนกอาการกIอนไดRรับยาสมุนไพร ยาแคปซูลเคอรIา พบวIา สIวนใหญIจะมีอาการไอ จำนวน 

1,405 คน คิดเปbนรRอยละ 60.33 รองลงมาคือ ไขR จำนวน 1,380 คน คิดเปbนรRอยละ 59.25 เจ็บคอ จำนวน 

1,031 คน คิดเปbนรRอยละ 44.27 มีน้ำมูก จำนวน 676 คน คิดเปbนรRอยละ 29.03 ปวดเม่ือยเน้ือตัว จำนวน 

523 คน คิดเปbนรRอยละ 22.46 จมูกไมIไดRกล่ิน จำนวน 361 คน คิดเปbนรRอยละ 15.50 ล้ินไมIรับรส จำนวน 

296 คน คิดเปbนรRอยละ 12.71 เหน่ือย จำนวน 46 คน คิดเปbนรRอยละ 1.98 ทRองเสีย จำนวน 34 คน คิด

เปbนรRอยละ 1.46 ปวดศีรษะ จำนวน 13 คน คิดเปbนรRอยละ 0.56 ตาแดง จำนวน 3 คน คิดเปbนรRอยละ 0.13 

และผ่ืนบนผิวหนัง จำนวน 3 คน คิดเปbนรRอยละ 0.13 

 จำแนกตามจำนวนอาการกIอนไดRรับยาสมุนไพร ยาแคปซูลเคอรIา พบวIา สIวนใหญIจะมี 2 อาการ 

จำนวน 815 คน คิดเปbนรRอยละ 32.92 และมี 3 อาการ จำนวน 780 คน คิดเปbนรRอยละ 31.50 มี 1 อาการ 

จำนวน 406 คน คิดเปbนรRอยละ 16.40 มี 4 อาการ จำนวน 259 คน คิดเปbนรRอยละ 10.46 มี 5 จำนวน 59 

คน คิดเปbนรRอยละ 2.38 มี 6 อาการ จำนวน 7 คน คิดเปbนรRอยละ 0.28 มี 7 อาการ จำนวน 2 คน คิดเปbน

รRอยละ 0.08 มี 8 อาการ จำนวน 1 คน คิดเปbนรRอยละ 0.04 และไมIมีอาการ จำนวน 147 คน คิดเปbนรRอย

ละ 5.94 

จำแนกตามชIวงเวลาท่ีหายปSวย พบวIา สIวนใหญIจะหายปSวยภายใน เวลา 1-7 วัน จำนวน 1,555 

คน คิดเปbนรRอยละ 62.80 รองลงมาหายปSวยภายใน 8-10 วัน จำนวน 524 คน คิดเปbนรRอยละ 21.16 หาย

ปSวยใน 11-15 วัน จำนวน 267 คน คิดเปbนรRอยละ 10.78 คน หายปSวยภายใน 16-21 วัน จำนวน 21 คน 

คิดเปbนรRอยละ 0.85 ใชRเวลาหายปSวยมากกวIา 30 วัน จำนวน 109 คน คิดเปbนรRอยละ 4.40  

จำแนกผลขRางเคียง พบวIา ไมIมีผลขRางเคียง จำนวน 2,468 คน คิดเปbนรRอยละ 99.68 มีอาการ

ทRองเสีย จำนวน 6 คน คิดเปbนรRอยละ 0.24 มีอาการเวียนหัว จำนวน 1 คน คิดเปbนรRอยละ 0.04 และมีการ

ถIายสีเขRม จำนวน 1 คน คิดเปbนรRอยละ 0.04 

จำแนกตามการสIงตIอ พบวIา ไมIมีการสIงตIอ จากจำนวน 2,476 คน คิดเปbนรRอยละ 0.00 จำแนก

ตามการเสียชีวิต พบวIา ไมIมีการเสียชีวิต จากจำนวน 2,476 คน คิดเปbนรRอยละ 0.00 เม่ือพิจารณาความ

คิดเห็นจากผลการใชRยาสมุนไพรตำรับ(เคอรIา) ในการรักษา พบวIา มีอาการดีข้ึนจากการใชRยาสมุนไพร

ตำรับ (เคอรIา) จำนวน 2,468 คน คิดเปbนรRอยละ 99.68 ไมIแนIใจ จำนวน 8 คน คิดเปbนรRอยละ 0.32 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ผลของสมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอรIา)  ตIอลักษณะทางคลินิกของโรคโควิด-19 

ของผูRติดเช้ือ เขRาขIายโรคโควิด-19 แยกกักตัวท่ีบRาน (การศึกษายRอนหลัง) มีประเด็นสําคัญท่ีคRนพบจาก

การศึกษาและนํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ผูRติดเช้ือเขRาขIายโรคโควิด-19 แยกกักตัวท่ีบRาน สIวนใหญIจะหายปSวยภายใน เวลา 1-7 วัน 

รองลงมาหายปSวยภายใน 8-10 วัน ,11-15 วัน, 16-21 วัน และมากกวIา 30 วัน ตามลำดับ ท้ังน้ี ผูRติดเช้ือ

ฯ จำนวน 2,476 คน ไมIมีการสIงตIอ และ ไมIมีการเสียชีวิต จะเห็นวIา ยาสมุนไพรตำรับ ยาแคปซูลเคอรIา 

(KERRA CAPSULE) มาจากตำรับยาครอบไขRตักศิลา ในตำราแพทย9หลวงในสมัยรัชกาลท่ี 5 (แพทย9ศาสตร9
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สงเคราะห9, 2450) ประกอบดRวย แกIนจันทร9แดง แกIนจันทร9ขาว หัวคลRาหรือเงRาของตRนคลRา รากฟYกขRาว 

รากมะนาว รากสะแก รากกระทุงหมาบRา เถายIานาง บอระเพ็ด ซ่ึงมี สรรพคุณโดยรวม ชIวยดับรRอน 

แกRพิษไขR แกRตัวรRอน แกRไอ ลดอาการปวดศีรษะ ขจัดเสมหะ บำรุงน้ำเหลือง กระตุRนระบบภูมิคุRมกัน 

ลดอาการ กระสับกระสIาย ลดการอักเสบ ปวด บวม รวมถึงชIวยบำรุงหัวใจและ การไหลเวียนเลือด (Sun J, 

et al., 2019, และ Banskota AH, et al., 2000 และ Singthong J, et al., 2014) นอกจากน้ี ไดRมี

การศึกษาทางหRองปฏิบัติการ โดยการทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังการทำงานของเอนไซม9 Covid-19 

main Protease ของสารสกัด Kerra ยับย้ังเอนไซม9เมนโปรตีเอสของเช้ือ SARS-CoV-2 พบวIา 1).    

มีฤทธ์ิิยับย้ังเอนไซม9หลักเมนโปรตีเอส SARS-CoV-2 (main protease) 2). ฤทธ์ิยับย้ังกิจกรรมของ RdRp 

(SARS-CoV-2) 3).ตRานการอักเสบในเซลล9แมคโครฟาจ RAW264.7 (%) 4).ยับย้ังเช้ือไวรัสภายในเซลล9 โดย

ใชRเซลล9ไตแมวชนิด Crandell Rees Feline Kidney Cell (CRFK)  5).ฤทธ์ิตRานอนุมูลอิสระ โดยรวม 

(Total antioxidant activity)  

1.1 ฤทธ์ิิยับย้ังเอนไซม9หลักเมนโปรตีเอส SARS-CoV-2 (main protease) 

 จากการศึกษาฤทธ์ิิยับย้ังเอนไซม9หลักเมนโปรตีเอส SARS-CoV-2 (main protease) ใน

ยาริโทรนาเวียร9 (Ritronavir) ยาโลพินาเวียร9 (Lopinavir) และยาสมุนไพรตำรับแคปซูลเคอรIา ของ เกียรติ

ทวี ชูวงศ9โกมล (Choowongkomon, K., 2021a) พบวIา ฤทธ์ิิยับย้ังเอนไซม9หลักเมนโปรตีเอส SARS-CoV-2 

(main protease) โดยวัดคIาความเขRRมขRRนของสารท่ีออกฤทธ์ิิยับย้ังเอนไซม9เมนโปรตีเอสของ SARS-CoV-2 

ไดRรRRอยละ 50  (half maximal inhibitory concentration: IC50) พบวIายาสมุนไพรตำรับ แคปซูลเคอรIา 

มีฤทธ์ิิยับย้ัง เอนไซม9หลักเมนโปรตีเอส SARS-CoV-2 (main protease) มีคIา IC50 ต่ำท่ีสุด เทIากับ  

0.04991 ± 0.0025 µg/ml. รองลงมาคือ ยาริโทรนาเวียร9 (Ritronavir) ท่ี 23.39±2.52 และยาโลพินาเวียร9 

(Lopinavir) ท่ี 77.03 ± 8.51 µg/ml. ตามลำดับ น่ันแสดงวIายาสมุนไพรตำรับ แคปซูลเคอรIา มี

ประสิทธิภาพในการยับย้ังของเอนไซม9หลักเมนโปรตีเอส SARS-CoV-2 (main protease) ไดRดีท่ีสุด 

รองลงมาคือ ยาริโทรนาเวียร9 (Ritronavir) และยาโลพินาเวียร9 (Lopinavir) ตามลำดับ 

1.2 ฤทธ์ิยับย้ังกิจกรรมของ RdRp (SARS-CoV-2)  

เอนไซม9อีกชนิดหน่ึงท่ี Sars Cov-2 ใชRในการขยายตัวในรIางกายมนุษย9คือ  RNA-dependent 

RNA polymerase หรือ RdRp ซ่ึงเปbนเอนไซม9ในกระบวนการหลักของการจำลองไวรัสและการถอดรหัส 

RNA ของไวรัส ดังน้ันจะเปbRนอีกเป|าหมายของการคRนหายาท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังกิจกรรมของ RdRp (SARS-CoV-

2) เกียรติทวี ชูวงศ9โกมล (Choowongkomon, K., 2021c) จึงไดRRทำการทดสอบ ในหRองปฏิบัติการโดยทำ

กิจกรรมการยับย้ัง RdRp (SARS-CoV-2) ของยาฟาวิพิราเวียร9 (Favipiravir) ฟ|าทลายโจร  กระชายขาว 

และยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา)   ท่ีระดับความเขRมขRRน 100 µg/ml. โดยใชRชุดทดสอบ RdRp 

(SARS-CoV-2) พบวIา ความสามารถในการยับย้ังการทำงานของเอนไซม9 RdRp (SARS-CoV-2) 

ยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา)   มีคIา ในการยับย้ังการทำงานของเอนไซม9 RdRp (SARS-CoV-

2)สูงสุด  โดยมีคIารRอยละ 57.16 รองลงมาคือฟ|าทลายโจร (21.08) ยาฟาวิพิราเวียร9 (Favipiravir) (12.13)  

กระชายขาว (8.38)  ตามลำดับ   
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1.3 ฤทธ์ิตRานการอักเสบในเซลล9แมคโครฟาจ RAW264.7 (%)  

เกียรติทวี ชูวงศ9โกมล (Choowongkomon, K., 2021b) ทดสอบประสิทธิภาพการตRานการอักเสบ 

ในเซลล9แมคโครฟาจ RAW264.7 (%) ของ ยาDiclophenac และยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) ใชR

ความเขRมขRนท่ีแตกตIางกัน   พบวIา ยาDiclophenac ท่ีความเขRมขRน 65 µg./ml. มีคIากิจกรรม 

ตRานการอักเสบท่ีรRอยละ 32 สIวนยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) มีความเขRมขRนแตกตIางกัน พบวIา 

ความเขRมขRน 1 mg./ml. มีคIากิจกรรมตRานการอักเสบ มากท่ีสุด โดยมีคIารRอยละ 79.66 รองลงมาท่ีความ

เขRมขRน 5, 0.5, 10, 0.25, 0.1 mg./ml. โดยมีคIากิจกรรมการตRานการอักเสบอยูIท่ีรRอยละ 65.21 59.46 

53.71, 34.99 และ7.87 ตามลำดับ  

1.4 ฤทธ์ิยับย้ังไวรัสภายในเซลล9 โดยใชRเซลล9ไตแมว Crandell Rees Feline Kidney Cell (CRFK) 

เกียรติทวี ชูวงศ9โกมล (Choowongkomon, K., 2021d) ทดสอบฤทธ์ิในการยับย้ังเช้ือไวรัสภายใน

เซลล9ของยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) โดยใชRเซลล9ไตแมวชนิด Crandell Rees Feline Kidney 

Cell (CRFK) ท่ีเพาะเล้ียงไวR มาทดสอบกับเช้ือไวรัส Feline infectious peritonitis (FIP) ซ่ึงเปbนโคโรนIา

ไวรัสท่ีกIอโรคในแมว ทำใหRแมวมีอาการอาการอักเสบท่ีเกิดข้ึนจากระบบภูมิคุRมกัน คลRายคลึงกับกลไกการ

กIอโรคของ SARS-CoV-2ในมนุษย9 (Jimmy Lu, Amelia Muhammad Bashir Khan1Raelynn 

Brassard, 2022) พบวIา ยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) สามารถยับย้ังเช้ือไวรัสภายในเซลล9 จึงยืนยัน

ผลการทดสอบดังกลIาวดRวยเทคนิค RT-PCR พบวIา เซลล9 CRFK ท่ีไดRรับเช้ือโคโรนIาไวรัสและไมIไดRเติมสาร

ยับย้ัง จะมีจำนวนไวรัสอยูIท่ีประมาณ 9x106  (9,000,000) copies number ในขณะท่ีเซลล9ติดเช้ือท่ีไดRรับ

สารสกัด Kerra ความเขRมขRน 1 มิลลิกรัมตIอมิลลิลิตร จะมีจำนวนไวรัสลดลงเหลือ 6x105 (600,000) 

copies number ซ่ึงแสดงใหRเห็นวIา สารสกัด Kerra สIงผลใหRเซลล9ท่ีติดเช้ือโคโรนIาไวรัสมีการเปล่ียนแปลง 

และชIวยใหRเช้ือโคโรนIาไวรัสลดจำนวนลงไดR 

1.5 ฤทธ์ิตRานอนุมูลอิสระโดยรวม (Total antioxidant activity) 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2564)  ไดRวิเคราะห9หาระดับการออกฤทธ์ิตRานอนุมูล 

อิสระ โดยรวม (Total antioxidant activity) หรือ ORAC ของยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) 

พบวIาใน ยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา)  มีระดับการ ออกฤทธ์ิตRานอนุมูลอิสระ ปริมาณ 100 กรัม 

มีคIา ORAC 81,260 µmoles TE ซ่ึงเม่ือเทียบกับฤทธ์ิการ ตRานอนุมูลอิสระของพืชชนิดอ่ืนในปริมาณ 

ท่ีเทIากัน พบวIา ระดับ การออกฤทธ์ิตRานอนุมูลอิสระ พรุน (5,570) บลูเบอร9รี (2,400) สตรอเบอร9ร่ี (1,540) 

เชอร9ร่ี (670) และกีว่ี (602) ตามลำดับ มีคุณสมบัติการตIอตRานอนุมูลอิสระ ซ่ึงสารตRานอนุมูลอิสระชIวย

ป|องกันการเกิดอาการลุกลาม ป|องกันภาวะพายุไซโตไคน9 และอาการท่ีรุนแรงไดR น่ันแสดงวIา

ยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา)  จึงนIาจะชIวยลดความ รุนแรงของการติดเช้ือโควิด 19 และลดอัตรา 

การเสียชีวิตไดR  เน่ืองจากหลังจากท่ีไวรัสเขRาสูIโฮสต9เซลล9ไดRสำเร็จ ระบบภูมิคุRมกันโดยธรรมชาติจะรับรูR

จีโนมภายนอกและตอบสนองโดยการกระตุRนเซลล9ระบบภูมิคุRมกันคือ มาโครฟาจและเดนไดรติกเซลล9 ซ่ึง

ในการทำงานของเซลล9ระบบภูมิตRานทานเหลIาน้ีจะสรRางสารอนุมูลอิสระท้ังประเภทออกซิเจนและ

ไนโตรเจน ซ่ึงสารเหลIาน้ีน้ันจัดเปbนสารกIอการอักเสบ (Pro inflammtory Cytokines) ทำใหRเกิดการ
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อักเสบและทำใหRการตอบสนองของระบบโฮสต9 ซ่ึงเปbนสาเหตุของอาการลุกลามและการเสียชีวิตจากโรค 

COVID-19 ( Bohn et al., 2020)  

2. ผลขRางเคียง พบวIา ไมIมีผลขRางเคียงท่ีรุนแรง เชIน ทRองเสีย เวียนศีรษะ  เน่ืองจาก 1). ปริมาณ

สารท่ีเปbนพิษ ตามมาตรฐานกำหนด Thai Herbral Pharmacopoeia 2018 มีปริมาณท่ีต่ำมากหรือไมIมี  

2). ความเปbนพิษเฉียบพลันของ ยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) ในหนูทดลอง อยูIในระดับต่ำมาก ดังน้ี 

2.1 ปริมาณสารท่ีเปbนพิษ ตามมาตรฐานกำหนด Thai Herbral Pharmacopoeia 2018 

ศูนย9วิทยาศาสตร9การแพทย9 ตรัง (2564) ไดRทดสอบสIวนประกอบของยาตำรับสมุนไพร (ยา

แคปซูลเคอรIา) ตามมาตรฐานกำหนด Thai Herbral Pharmacopoeia 2018 พบวIายาตำรับสมุนไพร (ยา

แคปซูลเคอรIา) ไมIพบ Dexamethazone และ Prednisolone พบสารตะก่ัว 0.6 ppm. (มาตรฐานกำหนด

ไมIมากกวIา 10 ppm.) สารหนู นRอยกวIา 0.4 ppm. (มาตรฐานกำหนดไมIมากกวIา 4 ppm.) และแคดเม่ียม 

0.05 ppm. (มาตรฐานกำหนดไมIมากกวIา 0.3 ppm.) แสดงใหRเห็นวIายาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) 

มีปริมาณสารท่ีเปbนพิษตIอรIางกายอยูIในระดับนRอยมาก 

2.2 ทดสอบความเปbนพิษเฉียบพลันของ ยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) ในหนูทดลอง 

หRองปฏิบัติการพิษวิทยา สถาบันวิจัยสมุนไพร ประเทศไทย (2564) ทดสอบความเปbนพิษ 

เฉียบพลันของ ยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) ดRวยวิธีตามมาตรฐานของ OECD, 2001 การทดสอบ 

ในหนูทดลอง พบวIา หนูท่ีไดRรับยาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) ไมIแสดงอาการผิดปกติใดๆ หลังการ 

ทดสอบ หนูทุกตัวยังมีชีวิตรอด จนครบกำหนด และผลจากการผIาชันสูตร  ไมIพบความผิดปกติของอวัยวะ 

ภายใน เม่ือเปรียบเทียบกับหนูกลุIมควบคุม แสดงใหRเห็นวIายาตำรับสมุนไพร (ยาแคปซูลเคอรIา) 

มีระดับความเปbนพิษเฉียบพลันท่ีต่ำมาก ซ่ึงจัดอยูIใน Category 5  

อยIางไรก็ตาม ไมIมีรายงานการศึกษาผูRในปSวย ผูRวิจัยจึงสนใจศึกษายRอนหลัง ยาตำรับสมุนไพร (ยา

แคปซูลเคอรIา)  ท่ีมีสูตรสมุนไพรไทยด้ังเดิมท่ีมีตRนกำเนิดจากคัมภีร9ตักศิลาในตำราแพทย9ในสมัยรัชกาลท่ี 5 

(PS Sangkroh , 1907) สูตรประกอบดRวยสมุนไพรหลายชนิด ไดRแกI แกIนจันทร9แดง ( Dracaena loureiroi 

), แกIนจันทร9ขาว ( Tarenna hoaensis ), Catathea ( Schumannianthus dichotomus ), ราก Gac ( 

Momordica cochinchinensis ) , รากมะนาว ( Citrus aurantifolia ) ราก Sakae ( Combretum 

quadrangulare ) , รากกระตุง ( Dregea volubilis ) , ใบยา นาง ( Tiliacora triandra ) และ Tinospora 

cordifolia ( Tinospora Crispa ). สมุนไพรเหลIาน้ีชIวยลดความรRอน แกRไขR แกRไอ ปวดหัว กำจัดเสมหะ 

บำรุงน้ำเหลือง เสริมภูมิคุRมกัน ลดอาการกระสับกระสIาย ลดการอักเสบ ปวดบวม และทำใหRหัวใจและ

หลอดเลือดไหลเวียนไดRดีข้ึน (Sun J, et al ., 2019, และ Banskota AH, et al., 2000 และ Singthong 

J, et al., 2014) การศึกษากIอนหนRาน้ีของเราไดRทำการ ทดลองในหลอดทดลอง เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ

ของสารสกัด Kerra ในการยับย้ังเอนไซม9 Protease หลักของ Covid-19 ของ SARS-CoV-2 พบวIาสารสกัด 

Kerra สามารถยับย้ัง SARS-CoV-2 main protease (Cho, K., 2021a ) และ RdRp ของ SARS-CoV-2 

(Choowongkomon, K., 2021 c) สารสกัด Kerra สามารถสIงผลตIอฤทธ์ิตRานการอักเสบของแมคโครฟาจ 

(Choowongkomon, K., 2021 b). นอกจากน้ี สารสกัด Kerra สามารถยับย้ังการทำงานของไวรัสภายใน
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เซลล9ในเซลล9ไต Crandell Rees Feline Kidney Cells (CRFK) (Choowongkomon,  K., 2021 ง) สำหรับ

การทดสอบความเปbนพิษตIอเซลล9น้ันไมIมีรายงานผลขRางเคียงท่ีรRายแรง เชIน ทRองรIวงและเวียนศีรษะ 

เน่ืองจากมีปริมาณท่ีต่ำมากหรือไมIมีสารพิษตามมาตรฐานของตำรับยาสมุนไพรไทย ประจำป£ พ.ศ. 2561 

และความเปbนพิษเฉียบพลันของแคปซูลเคอรIา ท่ีทดสอบในหนูคือ ในระดับท่ีต่ำมาก จากท้ังหมดท่ีกลIาวมา 

แคปซูลเคอรIา ถือวIาปลอดภัยและอาจชIวยลดความรุนแรงของการติดเช้ือ COVID-19 และอัตราการ

เสียชีวิตท่ีลดลง สรุป ผูRปSวยโควิด-19 ท่ีกักตัวอยูIบRานสIวนใหญIท่ีไดRรับแคปซูล Kerra สามารถฟ±²นตัวจากโค

วิด-19 ไดRภายใน 1-7 วัน ผูRปSวยทุกรายไมIมีการสIงตIอหรือเสียชีวิตระหวIางการแยกกักตัวท่ีบRาน แคปซูล 

Kerra จึงเปbนทางเลือกในการดูแลตนเองขณะแยกกักตัวท่ีบRาน และลดคIาใชRจIายในการรักษาใน

สถานการณ9 COVID-19 
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