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โรค COVID-19 เป็นโรคตดิเชื�อในทางเดนิหายใจที�เกดิจากเชื�อ
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ�ง
เป็นไวรัสชนดิ RNA สายเดี�ยวที�เริ�มพบการตดิตอ่ในคนครั�งแรกในปี 2019

ปัจจบุนัมผีูต้ดิเชื�อ COVID-19 ทั�วโลกกวา่ 163 ลา้นคน และเสยีชวีติแลว้
กวา่ 3.3 ลา้นคน ในประเทศไทยเองกม็ผีูต้ดิเชื�อสะสมสงูกวา่ 100,000

คน และเสยีชวีติแลว้กวา่ 500 คน รวมถงึมผีูป่้วยอกีหลายคนที�มอีาการ
หนัก และจําเป็นตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืดา้นการแพทยอ์ยา่งเรง่ดว่น

การเขา้สูร่า่งกายของเชื�อ SARS-CoV-2 จะเริ�มจากโปรตนี Spike

หรอื S protein ที�อยูบ่นผวิไวรัส ซึ�งประกอบดว้ย 2 หน่วยยอ่ย ไดแ้ก ่S1

และ S2 เขา้จับกบัตวัรับ Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) ที�อยู่
บนเยื�อหุม้เซลลม์นุษย ์กอ่นจะแทรกผา่นเขา้ไปสูเ่ซลล์ RNA ของไว
รัสที�ถกูปลอ่ยออกมาจะจําลองตวัเองเพิ�มจํานวนภายในเซลล์ พรอ้มกบั
มกีารสรา้งโปรตนีที�สําคญัเพื�อรวมตวักนัเป็นไวรัสหน่วยใหม่ กอ่นจะออก
จากเซลลเ์ดมิและกระจายไปยงัเซลลอ์ื�นๆ ตอ่ไป



การเขา้สูเ่ซลลร์า่งกายมนุษย ์และการจําลองตวัเองเพื�อเพิ�มจํานวนของไวรัส
SARS-CoV-2 ที�กอ่โรค COVID-19

(ที�มา Huang, Y., Yang, C., Xu, Xf. et al. Structural and functional properties of

SARS-CoV-2 spike protein: potential antivirus drug development for

COVID-19. Acta Pharmacol Sin 41, 1141–1149 (2020).)



ตามปกตแิลว้เมื�อไวรัสที�เป็นสิ�งแปลกปลอมเขา้มาในเซลล์
ภมูคิุม้กนัรา่งกายจะตอบสนองโดยเซลลข์า้งเคยีงและเซลล์
macrophage ที�อยูใ่นทางเดนิหายใจจะสง่สญัญาณใหเ้ซลลใ์นระบบ
ภมูคิุม้กนัที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ T cell, monocyte และ macrophage ที�ประจํา
จดุอื�นๆ เขา้มายงับรเิวณที�มไีวรัสอยู ่ในคนที�มภีมูคิุม้กนัแข็งแรง เซลล์
ตา่งๆ เหลา่นี�จะทํางานอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ โดย T cell จะ
จัดการทําใหเ้ซลลท์ี�ตดิเชื�อนั�นตาย เพื�อป้องกนัไมใ่หไ้วรัสสามารถเพิ�ม
จํานวนและออกจากเซลลไ์ด ้ในขณะเดยีวกนักจ็ะกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้ง
แอนตบีอด ี(antibody) ที�เฉพาะเจาะจงกบัเชื�อไวรัส สว่น monocyte และ
macrophage กจ็ะทําการกําจัดเซลลท์ี�ตายแลว้ พรอ้มกบัจับกนิเชื�อไว
รัสที�ถกูแอนตบีอดจัีบไวแ้ลว้ดว้ย ทําใหไ้วรัสถกูกําจัดออกจากรา่งกาย
โดยเกดิความเสยีหายตอ่เซลลข์องตวัเองนอ้ยที�สดุ

ในทางกลบักนั คนที�มภีมูคิุม้กนัไมแ่ข็งแรง เซลลใ์นระบบจะขาด
ประสทิธภิาพและไมส่ามารถสรา้งแอนตบีอดทีี�จําเพาะกบัเชื�อไว
รัสไดท้นัทว่งท ีทั �ง T cell, macrophage และ monocyte จงึตอบสนอง
แบบไรเ้ป้าหมายโดยการสรา้งสารที�กระตุน้การอกัเสบ อยา่ง IL-6, IL-2,

MCP1 และ IP-10 ซึ�งเรยีกวา่ ไซโตไคน์ (cytokine) ออกมาจํานวนมาก
สารดงักลา่วไมเ่พยีงทําลายไวรัสเทา่นั�น แตจ่ะเหนี�ยวนําใหเ้ซลลแ์ละ
เนื�อเยื�อขา้งเคยีง – ทั �งที�ตดิเชื�อและไมต่ดิเชื�อ – เกดิการอกัเสบเสยีหาย
ดว้ย และเมื�อเซลลบ์วมอกัเสบผดิรปู ทั �งเซลลภ์มูคิุม้กนัและไซโตไคนก์็
จะผา่นเขา้สูห่ลอดเลอืดและกระจายไปทั�วรา่งกาย ทําใหอ้วยัวะอื�นๆ เกดิ
การอกัเสบตามมา โดยเราเรยีกภาวะที�มกีารอกัเสบรนุแรงเฉยีบพลนัจาก
การหลั�งไซโตไคนป์รมิาณมหาศาลเชน่นี�วา่พายไุซโตไคน์ (cytokine

storm) และการเกดิภาวะปอดอกัเสบ กก็ลายเป็นสาเหตหุลกัในการเสยี
ชวีติของโรค COVID-19 ดว้ย

โดยทั�วไปรา่งกายอาจตอ้งใชเ้วลาราว 7 – 14 วนั เพื�อทําความรูจั้ก
กบัไวรัสและสรา้งภมูคิุม้กนัที�จําเพาะขึ�นมา ซึ�งหากสรา้งไดเ้ร็ว รา่งกายก็
จะสามารถกําจัดเชื�อออกไปไดโ้ดยเกดิความเสยีหายนอ้ย แตห่ากสรา้ง
ไดช้า้ ไวรัสกจ็ะแบง่ตวัแพรก่ระจายจนภมูคิุม้กนัตวัเองกําจัดไดย้าก รวม
ถงึพายไุซโตไคนท์ี�เกดิขึ�นกจ็ะกอ่ใหเ้กดิการอกัเสบเสยีหายเป็นวงกวา้ง
แนวทางหนึ�งในการรักษาโรค COVID-19 จงึเนน้ไปที�การกระตุน้ภมูคิุม้กนั



ใหต้อบสนองไดอ้ยา่งแมน่ยํา รวดเร็ว พรอ้มกบัยบัยั �งการสรา้งสารที�นํา
ไปสูภ่าวะอกัเสบรนุแรง

ในทางการแพทยแ์ผนโบราณ โรค COVID-19 เป็นโรคที�มสีมฏุฐาน
หรอืตน้เหตขุองโรค มาจาก “กมิชิาต”ิ หรอืเชื�อโรคแปลกปลอมที�เขา้สู่
รา่งกาย และทําใหเ้กดิความผดิปกตขิองธาตตุา่งๆ ตามมา เชน่ เกดิพษิ
รอ้น พษิไข ้เสมหะ และพยาธสิภาพความเสยีหายของปอด ซึ�ง
สอดคลอ้งกบัอาการของโรคตามหลกัการแพทยแ์ผนปัจจบุนั ในการ
บรรเทาโรคจงึจําเป็นตอ้งกําจัดกมิชิาต ิอนัเป็นสาเหตนัุ�นออกไป
ประกอบกบัการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัเพื�อยบัยั �งการแพรก่ระจายเชื�อ และ
การดบัพษิรอ้นที�เกดิจากการอกัเสบ ซึ�งอาศยัยาที�มฤีทธิ�เย็นเป็นพื�นฐาน
เมื�อพษิไขล้ดลง อาการอื�นๆ กจ็ะทเุลาลงตามลําดบั

ยาเคอรา่ กบัการบรรเทาโรค COVID-19
ยาเคอรา่ (KERRA) เป็นยาแผนโบราณชนดิแคปซลูซึ�งมสีว่นประกอบเป็น
สมนุไพรหลายชนดิ ที�มสีรรพคณุชว่ยบรรเทาอาการผดิปกตติา่งๆ ทั �ง
ทางรา่งกายและจติใจ โดยเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัพษิไข ้

ที�มาของตาํรบัยาเคอรา่ “ยาครอบไขต้กัศลิา”
คมัภรีต์กัศลิา เป็นหนึ�งในคมัภรีแ์พทยแ์ผนโบราณฉบบัหลวงใน

สมยัรัชกาลที� 5 โดยมทีี�มาจากโรคระบาดรา้ยแรง ณ เมอืงตกัศลิาใน
อดตี ซึ�งทําใหผู้ค้นลม้ตายจํานวนมาก พระฤๅษีที�ผา่นมาจงึไดแ้ตง่คํา
ภรีแ์พทยข์ึ�นเพื�อการป้องกนัและรักษาโรคสบืไป

หากอา้งองิตามคมัภรีต์กัศลิา โรค COVID-19 นั�นมลีกัษณะเป็นโรค
ไขพ้ษิและไขก้าฬ กลา่วคอืคนป่วยจะมอีาการไขส้งู ตวัรอ้นจัดประดจุ
เปลวไฟ ปวดศรีษะ ปากแหง้ รอ้นใน กระหายนํ�า อาจมเีม็ดขึ�นตาม
รา่งกาย และมกีารอกัเสบของอวยัวะภายใน เชน่ ปอด ไต ตบั ซึ�งอาจ
ทําใหเ้สยีชวีติไดภ้ายใน 7 หรอื 11 วนั

การรักษาโรคไขพ้ษิไขก้าฬตามคมัภรีต์กัศลิา จะตอ้งหา้มวางยารส
รอ้น รสเผ็ด รสเปรี�ยว และเนน้ใหตํ้ารับยาที�มฤีทธิ�เย็น รสขม โดยยาที�ใช ้
กระทุง้พษิมดีว้ยกนั 7 ขนานตามลําดบั ไดแ้ก่



- ขนานที� 1 ยากระทุง้พษิ (ยาแกว้ 5 ดวง)

- ขนานที� 2 ยาประสะผวิภายนอก
- ขนานที� 3 ยาพน่ภายนอก
- ขนานที� 4 ยาพน่ และยากนิ
- ขนานที� 5 ยาแปรไข ้
- ขนานที� 6 ยาพน่แปรผวิภายนอก
- ขนานที� 7 ยาครอบไขต้กัศลิา

โดยสตูรยารักษาไขพ้ษิไขก้าฬขนานที� 7 หรอืยาครอบไขต้กัศลิา อนั
ประกอบดว้ยสมนุไพรมากถงึ 14 ชนดิ ไดแ้ก ่จันทนแ์ดง งว้นหม ูใบ
ผักหวานบา้น กระลําพัก หวัคลา้ รากฟักขา้ว กฤษณา ใบสวาด รากจงิจอ้
ใบมะนาว จันทนข์าว รากสะแก เถายา่นาง ขอนดอก กไ็ดก้ลายมา
เป็นตน้ตํารับของยาเคอรา่ในปัจจบุนั

ยาเคอรา่ มสีว่นประกอบเป็นสมนุไพรหลายชนดิ เชน่ แกน่
จันทนแ์ดง แกน่จันทนข์าว หวัคลา้ รากฟักขา้ว รากมะนาว รากสะแก เถา
ยา่นาง รากกระทงุหมาบา้ และบอระเพ็ด ซึ�งนอกจากจะมสีรรพคณุลด
พษิไข ้คลายพษิรอ้น เชน่เดยีวกบัยาครอบไขต้กัศลิาแลว้ ยงัชว่ยเสรมิ
สรา้งภมูคิุม้กนัและยบัยั �งการอกัเสบ ซึ�งมสีว่นชว่ยบรรเทาอาการที�
เกี�ยวขอ้งกบัโรค COVID-19 ไดด้ว้ย

สรรพคณุของสมนุไพรในยาเคอรา่ ที�เก ี�ยวขอ้งกบัโรค
COVID-19

การแพรเ่ชื�อและการกอ่โรคของไวรัส SARS-CoV-2 นั�นเกี�ยวขอ้งกบั
กลไกตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นการจําลองตวัเองของสาย RNA การ
สงัเคราะหโ์ปรตนี การกระจายเชื�อจากคนสูค่น การทําใหเ้กดิไข ้และการ
กระตุน้การอกัเสบ สมนุไพร ตวัยา หรอืสารสกดัที�มฤีทธิ�ยบัยั �งกลไกดงั
กลา่วจงึมสีว่นชว่ยป้องกนัและบรรเทาอาการของโรค COVID-19 ได ้

จากการศกึษารว่มกนัในหลายประเทศ [1] พบวา่มสีารสกดัจาก
สมนุไพรกวา่ 450 ชนดิ ที�มฤีทธิ�ตอ่ตา้นไวรัส SARS-CoV-2 ที�กอ่โรค
COVID-19 ไดใ้นระดบัปานกลางจนถงึดเียี�ยม ตวัอยา่งเชน่ Isatin,

Glycyrrhizin, Hispidin, กรด Chlorogenic และสารกลุม่ TGG โดยกลไก
ของสารสกดัสว่นใหญจ่ะเนน้ไปที�การยบัยั �งกระบวนการระหวา่งโปรตนี
ในเซลลข์องคนกบัโปรตนีของไวรัส ซึ�งเชื�อไวรัสจะใชเ้ป็นเป้าหมายใน



การจําลองตวัเอง เชน่ การจับกนัระหวา่งโปรตนี Spike (S protein) กบั
ACE2, เอนไซม ์helicase, โปรตนี N, 3a, 3CL และ Cathepsin เป็นตน้
นอกจากนี� ไวรัส SARS-CoV-1 กบั SARS-CoV-2 ยงัมลีกัษณะพันธกุรรมที�
เหมอืนกนัถงึ 80% สมนุไพรที�เคยผา่นการวจัิยมาแลว้วา่สามารถยบัยั �ง
ไวรัส SARS-CoV-1 จงึมแีนวโนม้วา่จะตอ่ตา้นเชื�อสายพันธุ์ SARS-CoV-2

ไดเ้ชน่เดยีวกนั



โปรตนีชนดิสําคญั - ทั �งที�เป็นของเชื�อไวรัส และของเซลลม์นุษย ์- ที�เป็นเป้าหมาย
ของสารออกฤทธิ�ในสมนุไพรที�อาจใชรั้กษาโรค COVID-19 ได ้(ที�มา Andréa

D.Fuzimoto, CiroIsidoro, The antiviral and coronavirus-host protein pathways

inhibiting properties of herbs and natural compounds - Additional weapons in

the fight against the COVID-19 pandemic?)

นอกจากสารที�ขดัขวางไมใ่หไ้วรัสเขา้สูร่า่งกายไดโ้ดยตรงแลว้ ยงั
มสีารอกีหลายชนดิที�มคีณุสมบตัเิป็นสารตา้นอนุมลูอสิระ และชว่ยยบัยั �ง
การอกัเสบของเซลลซ์ึ�งเป็นหนึ�งในอาการที�เกดิจากการตดิเชื�อ
COVID-19 เชน่ สารกลุม่ terpenoid, flavonoids, polysaccharides และ
polyphenol [2] ซึ�งสารเหลา่นี�พบมากในพชืสมนุไพรนานาชนดิ อยา่งเชน่
มะนาว กระเทยีม ขมิ�น จันทนแ์ดง และบอระเพ็ด เป็นตน้

ในสว่นของยาเคอรา่ มสีว่นประกอบสมนุไพรหลายชนดิที�ผา่นงาน
วจัิยมาแลว้วา่มสีรรพคณุที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัและรักษาโรค
COVID-19 ซึ�งที�โดดเดน่ที�สดุ ไดแ้ก ่บอระเพ็ด (Tinospora cordifolia)

จากการศกึษาลา่สดุที�ตพีมิพใ์นวารสาร VirusDis. เมื�อเดอืนมนีาคม ปี
2021 รายงานวา่ Tinospora cordifolia ประกอบดว้ยสารที�สําคญัคอื
alkaloid, steroids, terpenoids และ lignans ซึ�งลว้นมคีณุสมบตัเิป็นยา
ตอ่ตา้นเชื�อไวรัส โดยสารเหลา่นี�จะยบัยั �งการจับกนัระหวา่งโปรตนี S

ของไวรัส SARS-CoV-2 กบัตวัรับ ACE2 บนเซลลข์องมนุษย์ จงึสามารถ
ป้องกนัไมใ่หไ้วรัสเขา้สูเ่ซลลไ์ด ้ [3]

อกีการศกึษาหนึ�งในประเทศอนิเดยี ระบวุา่บอระเพ็ดยงั
ประกอบดว้ยสารออกฤทธิ�อื�นๆ เชน่ glycosides, triterpenoids และ
lactones ซึ�งมคีณุสมบตัเิป็นตวักระตุน้ภมูคิุม้กนัตามตําราอายรุเวท โดย
สรรพคณุของสารในกลุม่นี� คอืการตอ่ตา้นอนุมลูอสิระ ยบัยั �งการอกัเสบ
ป้องกนัอาการแพ ้และปรับสมดลุของเซลลใ์นระบบภมูคิุม้กนั ซึ�งจะชว่ย
ลดความรนุแรงของโรค COVID-19 ในผูป่้วยหลายรายได ้ [4]

นอกจากนี� ยงัมขีอ้มลูที�ยนืยนัวา่สารสกดัที�ไดจ้ากสมนุไพรซึ�งเป็น
สว่นผสมของยาเคอรา่อกีหลายชนดิ กม็สีรรพคณุชว่ยบรรเทาอาการที�
เกี�ยวขอ้งกบัโรค COVID-19 ไดเ้ชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ สารกลุม่ phenol ใน



แกน่จันทนแ์ดง หรอื Dracaena loureiroi Gagnep. ซึ�งมฤีทธิ�ชว่ยลดการ
อกัเสบ ลดอาการไข ้และป้องกนัการบาดเจ็บเสยีหายของเซลล์ [5] สาร
สกดัที�ไดจ้ากหวัเตา่รั �ง หรอื Caryota mitis กช็ว่ยยบัยั �งการหลั�ง IgE และ
ไซโตไคนอ์กีหลายชนดิจากเซลลเ์ม็ดเลอืดขาว ซึ�งจะชว่ยป้องกนั
อาการแพย้า แพว้คัซนี ที�อาจนําไปสูภ่าวะชอ็กและภาวะอกัเสบ
เฉยีบพลนัรนุแรงจากพายไุซโตไคนไ์ด ้ [6] เชน่เดยีวกบัสาร naringin และ
hesperidin ที�พบไดใ้นรากมะนาว ซึ�งมฤีทธิ�ยบัยั �ง COX-2, IL-1β และ IL-6

ซึ�งเป็นไซโตไคนก์ระตุน้การอกัเสบที�หลั�งมาจากเซลล์macrophage [7]

โดยรายละเอยีดเกี�ยวกบักลไกการออกฤทธิ�ของสมนุไพรตา่งๆ ในยา
เคอรา่ที�เกี�ยวขอ้งกบัโรค COVID-19 จะถกูกลา่วถงึในหวัขอ้ถดัไป

กลไกการออกฤทธิ�ของยาเคอรา่ ที�เก ี�ยวขอ้งกบัการ
ยบัย ั�งโรค COVID-19

1) ยบัย ั�งการเพิ�มจาํนวนเชื�อไวรสัภายในรา่งกาย
การเพิ�มจํานวนของเชื�อไวรัส SARS-CoV-2 ในรา่งกายนั�นเกี�ยวขอ้ง

กบัหลากหลายกระบวนการ เริ�มตั �งแตก่ารมุง่หาเซลลเ์ป้าหมายซึ�งมไีกล
โคโปรตนีที�จําเพาะอยู ่การใช ้S protein จับกบัตวัรับ ACE2 บนผวิเซลล์
ของมนุษยเ์พื�อเขา้สูเ่ซลล ์และการใชเ้อนไซม ์RNA dependent RNA

polymerase และ Main protease เพื�อจําลองตวัเองภายในเซลล ์การ
ประกอบสรา้งไวรัสหน่วยใหม ่กอ่นจะออกจากเซลลเ์ดมิและกระจายตวั
ไปยงัเซลลอ์ื�นตอ่ไป การยบัยั �งการเพิ�มจํานวนไวรัสจงึตอ้งใชต้วัยาที�
เนน้การยบัยั �งกระบวนการดงักลา่วเป็นหลกั

งานวจัิยหนึ�งที�ตพีมิพใ์นวารสาร Virology ในปี 2020 พบวา่สาร
ออกฤทธิ�ที�อยูใ่น บอระเพ็ด (Tinospora cordifolia) ซึ�งไดแ้ก่ Berberine,

Isocolumbin, Magnoflorine และ Tinocordiside สามารถเขา้จับกบั
โปรตนีเป้าหมายของเชื�อ SARS-CoV-2 และป้องกนัไมใ่หไ้วรัสจําลองตวั
เองภายในเซลลไ์ด ้ [8] อกีการศกึษาหนึ�งที�ตพีมิพใ์น Journal of

Biomolecular Structure and Dynamics กไ็ดผ้ลที�สอดคลอ้งกนั คอืพบ
วา่สาร Tinocordiside ที�อยูใ่นบอระเพ็ด สามารถจับกบัเอนไซม์Main

protease ของเชื�อไวรัส SARS-CoV-2 ดว้ยแรงที�มากกวา่ 8 kcal/mol ซึ�ง



สง่ผลใหโ้มเลกลุของเอนไซมเ์กดิการเปลี�ยนแปลง จนไวรัสไมส่ามารถ
ใชใ้นการเพิ�มจํานวนไดอ้กีตอ่ไป [9]

นอกจากนี�ยงัมกีารศกึษาอกีจํานวนหนึ�ง ที�ระบวุา่สารออกฤทธิ�
ตา่งๆ ในบอระเพ็ด ซึ�งเป็นหนึ�งในสมนุไพรสําคญัของยาเคอรา่ มฤีทธิ�ใน
การจับกบัโมเลกลุโปรตนีของไวรัส ไมว่า่จะเป็น Main protease [10] หรอื
โปรตนี Spike (S protein) สว่นที�จะเชื�อมตอ่กบั ACE2 บนผวิเซลล์ [11] และ
สามารถยบัยั �งกระบวนการจําลองตวัเองของเชื�อ SARS-CoV-2 ได ้ดว้ย
กลไกและประสทิธภิาพที�ใกลเ้คยีงกบัยาแผนปัจจบุนัอยา่ง Favipiravir

และ Remdesivir ที�แพทยม์กัใชเ้พื�อรักษาโรค COVID-19

การรับประทานยาเคอรา่เพื�อป้องกนัการตดิเชื�อไวรัสในทางเดนิ
หายใจ จงึแนะนําใหเ้คี�ยวเม็ดแคปซลูยาใหแ้หลกแลว้อมไวใ้นปากระยะ
หนึ�งกอ่นกลนื เพื�อใหผ้งยากระจายทั�วปากและป้องกนัไมใ่หไ้วรัสผา่น
เขา้มาสูท่างเดนิหายใจ โดยควรรับประทานครั�งละ 1 แคปซลู กอ่น
อาหารเชา้หรอืกอ่นนอน



แผนภาพ 3 มติ ิแสดงการจับกนัระหวา่ง Tinocordiside กบัเอนไซม ์Main protease

ของเชื�อไวรัส SARS-CoV-2

(ที�มา Priya Shree, Priyanka Mishra, Chandrabose Selvaraj, Sanjeev Kumar Singh,

Radha Chaube, Neha Garg & Yamini Bhusan Tripathi (2020)



2) ลดอาการไขแ้ละอาการอื�นๆ
อาการแสดงที�พบไดบ้อ่ยในคนที�ป่วยเป็นโรค COVID-19 ไดแ้ก ่ตวั

รอ้น มไีขส้งู ไอจาม ปวดศรีษะ วงิเวยีน ตาแดง ปวดเมื�อยกลา้มเนื�อ และ
ทอ้งเสยี ซึ�งเกดิจากการตอบสนองของภมูคิุม้กนัที�มตีอ่เชื�อไวรัส
เนื�องจากบอ่ยครั �งกลไกภมูคิุม้กนัจะทํางานอยา่งไมเ่จาะจง ทําใหไ้ม่
เพยีงเชื�อไวรัสเทา่นั�น แตเ่ซลลใ์นรา่งกายตวัเองกอ็าจถกูทําลาย
เสยีหายไปดว้ย จนทําใหเ้กดิภาวะปอดอกัเสบ อวยัวะลม้เหลว และมไีข ้
สงูตามมา

ตามตําราแพทยแ์ผนโบราณ สมนุไพรหลายชนดิในสตูรยาเคอรา่ที�
มฤีทธิ�ขมเย็น เชน่ บอระเพ็ด แกน่จันทนแ์ดง และแกน่จันทนข์าว ลว้นมี
สรรพคณุชว่ยลดอาการไขต้วัรอ้นได ้โดยในงานวจัิยทางการแพทย์
ปัจจบุนั พบวา่ในบอระเพ็ดมสีารออกฤทธิ�มากมาย เชน่ alkaloids,

diterpenoid lactones, glycosides, steroids, sesquiterpenoid,

phenolics, aliphatic compounds, arabinogalactan และ
polysaccharides [12] รวมถงึสว่นใบยงัอดุมดว้ยโปรตนี แคลเซยีม และ
ฟอสฟอรัส ซึ�งมบีทบาทในการควบคมุเซลลใ์นระบบภมูคิุม้กนัใหทํ้างาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตวัอยา่งเชน่ งานวจัิยหนึ�งที�ตพีมิพใ์น
Phytochemistry ระบวุา่ สาร arabinogalactan ที�แยกไดจ้ากบอระเพ็ด
สามารถกระตุน้การเพิ�มจํานวนของ B-cell ซึ�งเป็นเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวที�
มหีนา้ที�สรา้งแอนตบีอดเีพื�อมาจัดการกบัเชื�อโรคอยา่งจําเพาะได ้โดย
ไมต่อ้งพึ�งพาการเหนี�ยวนําของ macrophage [13] เนื�องจากการตอบ
สนองและการสง่สญัญาณของเซลล ์macrophage นั�นเกี�ยวขอ้งกบัการ
หลั�งไซโตไคน ์ซึ�งมกัทําใหเ้ซลลข์า้งเคยีงเกดิการอกัเสบและสง่ผลให ้
เกดิอาการไขต้วัรอ้นตามมาดว้ย

ในการศกึษาสรรพคณุของบอระเพ็ดกบัโรคตดิเชื�อไวรัสอื�นๆ กพ็บ
ผลที�สอดคลอ้งกนั เชน่ ในงานวจัิยทางคลนิกิของผูป่้วยที�ภมูคิุม้กนั
บกพรอ่งจากการตดิเชื�อไวรัส HIV พบวา่ผูป่้วยที�ไดรั้บสารสกดัจาก
บอระเพ็ดจะมอีาการที�เกี�ยวขอ้งกบัโรคลดลง เชน่ อาการคลื�นไส ้
อาเจยีน วงิเวยีน และออ่นเพลยี [14] ซึ�งเป็นอาการที�พบไดใ้นโรคตดิเชื�อ
อื�นๆ รวมถงึโรค COVID-19 ดว้ยเชน่กนั



ในสว่นของสมนุไพรชนดิอื�นๆ ของยาเคอรา่ กม็กีารศกึษาพบวา่
สารสกดัจากจันทนแ์ดงและพชืในสกลุเดยีวกนั (Dracaena spp.) อดุม
ดว้ยสารกลุม่ฟลาโวนอยดท์ี�สามารถลดการอกัเสบ ลดความเป็นพษิของ
เซลล ์และลดอาการไขท้ี�เป็นผลพวงจากภาวะเหลา่นี�ได ้ [5]

3) ยบัย ั�งการอกัเสบและพายไุซโตไคน์
การอกัเสบของเนื�อเยื�อปอดและอวยัวะขา้งเคยีง เป็นภาวะที�พบได ้

บอ่ยในผูป่้วยโรค COVID-19 และเป็นปัจจัยหนึ�งที�ทําใหอ้าการของโรค
รนุแรงจนถงึขั �นเสยีชวีติได ้ภาวะอกัเสบที�เกดิขึ�นอยา่งเฉยีบพลนันั�นเป็น
ผลมาจากการตอบสนองที�ไมส่มดลุของระบบภมูคิุม้กนัในรา่งกายผูป่้วย
โดยเมื�อเชื�อไวรัสที�เป็นสิ�งแปลกปลอมเขา้มาในทางเดนิหายใจ จะ
กระตุน้ใหเ้ซลล ์macrophage ในถงุลมปอดหลั�งไซโตไคน์ (cytokines)

ออกมาจํานวนมาก เพื�อไปเหนี�ยวนําใหเ้ซลลภ์มูคิุม้กนัอื�นๆ ตอบสนอง
ตอ่สิ�งแปลกปลอมนั�นดว้ย อยา่งไรกต็าม การตอบสนองที�ไมเ่จาะจงและ
วอ่งไวเกนิไปจะทําใหเ้ซลลใ์นรา่งกายของผูป่้วยเองเกดิความเสยีหาย
อยา่งควบคมุไมไ่ด ้จนเกดิเป็นอาการผดิปกตติา่งๆ ตามมา ตั �งแตป่อด
อกัเสบ มไีขส้งู ออ่นเพลยี ปวดศรีษะ ทอ้งเสยี มผีื�นขึ�นตามตวั ไปจนถงึ
ภาวะอกัเสบทั�วรา่งกาย ไตวาย อวยัวะลม้เหลว จนอาจเสยีชวีติไดใ้น
ที�สดุ [15] ซึ�งเราเรยีกอาการรนุแรงที�เกดิจากการเหนี�ยวนําของไซโตไค
นน์ี�วา่ พายไุซโตไคน ์หรอื cytokine storm



อาการผดิปกตติา่งๆ ที�อาจพบไดเ้มื�อเกดิพายไุซโตไคนข์ึ�นในรา่งกาย

(ที�มา Fajgenbaum DC, June CH, 2020)

จากการศกึษาในชว่งที�ผา่นมา เผยวา่ผูป่้วยโรค COVID-19 จะพบ
การเพิ�มขึ�นของไซโตไคนห์ลายชนดิในรา่งกาย เชน่ IL-1β, IL-6, IP-10,

TNF, IFN- γ, MIP-1 และ VEGF [16] ทั �งยงัพบวา่ระดบัของ IL-6 นั�นสมัพันธ์
กบัการเสยีชวีติของผูป่้วยดว้ย [17] ซึ�งกส็อดคลอ้งกบัขอ้มลูที�ระบวุา่ ภาวะ
ปอดและอวยัวะภายในอกัเสบนั�นเป็นสาเหตหุลกัของการเสยีชวีติในโรค
COVID-19 และการรักษาผูป่้วยที�มอีาการรนุแรงกอ็าจตอ้งเนน้ไปที�การ
บรรเทาการอกัเสบ ควบคูไ่ปกบัการควบคมุระบบภมูคิุม้กนัใหก้ลบัมาทํา
งานเป็นปกติ

ตามตําราอายรุเวท สตูรยาเคอรา่ประกอบดว้ยสมนุไพรหลายชนดิ
ที�มสีรรพคณุโดดเดน่ในดา้นตอ่ตา้นการอกัเสบ เชน่ รากฟักขา้ว ราก



กระทงุหมาบา้ และบอระเพ็ด ซึ�งมกีารศกึษาทางวทิยาศาสตรแ์ละการ
แพทยแ์ผนปัจจบุนัมากมายที�ยนืยนัสรรพคณุดงักลา่ว

สารสกดัจากบอระเพ็ด (Tinospora cordifolia) เป็นหนึ�งในสาร
ออกฤทธิ�ทางเภสชักรรมที�ถกูใชเ้พื�อรักษาอาการอกัเสบมากมาย โดยมี
การวจัิยทั �งในระดบัเซลล์ [18] และในสตัวท์ดลอง [19] ที�พบวา่สาร
ออกฤทธิ�ในบอระเพ็ดสามารถยบัยั �งไซโตไคนห์ลายชนดิที�เกี�ยวขอ้งกบั
การอกัเสบได ้เชน่ IL-1β, IL-6 และ TNF-α รวมถงึการใหส้ารสกดัจาก
บอระเพ็ดแกห่นูและกระตา่ย โดยการกนิและการฉดีเขา้ชอ่งทอ้ง กจ็ะ
ชว่ยลดการตอบสนองรนุแรงของเซลลภ์มูคิุม้กนัเมื�อไดรั้บสิ�งกระตุน้ และ
ชว่ยป้องกนัภาวะอกัเสบเฉยีบพลนัที�อาจเกดิขึ�นตามมาไดด้ว้ย [20]

สําหรับสมนุไพรชนดิอื�นๆ ในยาเคอรา่ มกีารศกึษาที�พบวา่สารสกดั
จากรากฟักขา้ว (Momordica cochinchinensis) ประกอบดว้ยสาร
ออกฤทธิ�หลายชนดิ เชน่ mocochinosides, momordins, calenduloside

และสารกลุม่ saponins ซึ�งมคีณุสมบตัชิว่ยยบัยั �งการอกัเสบและลดการ
บาดเจ็บเสยีหายของเซลล์ [21] อกีทั �งสารสกดัจากกระทงุหมาบา้
(Dregea volubilis) กพ็บวา่ชว่ยลดการสรา้ง NO ซึ�งเป็นตวัเหนี�ยวนําให ้
เกดิการอกัเสบไดเ้ชน่กนั [22] สมนุไพรเหลา่นี�จงึน่าจะใหผ้ลดใีนการ
บรรเทาโรคที�มอีาการเกี�ยวขอ้งกบัการอกัเสบ รวมถงึโรคตดิเชื�อในทาง
เดนิหายใจอยา่ง COVID-19 ดว้ย

4) ตอ่ตา้นอนมุลูอสิระ
สารอนุมลูอสิระ เป็นผลพวงที�เกดิจากกระบวนการเผาผลาญแบบ

ใชอ้อกซเิจนของเซลล ์รวมถงึการทํางานของเอนไซมบ์างชนดิใน
รา่งกาย เชน่ NADPH oxidase ที�หลั�งมาจากเม็ดเลอืดขาว ซึ�งหากเกดิ
สารอนุมลูอสิระมากเกนิไปจนรา่งกายกําจัดไมท่นั สารดงักลา่วกอ็าจเขา้
จับกบัสว่นประกอบของเซลลแ์ละทําลายเซลลใ์หเ้กดิความเสยีหายได ้

ในกรณีที�มกีารตดิเชื�อ SARS-CoV-2 รา่งกายอาจเกดิการสรา้งสาร
อนุมลูอสิระมากกวา่ปกตไิดเ้นื�องจากหลายกลไก เริ�มตั �งแตเ่มื�อเชื�อไว
รัสเกาะกบั ACE2 บนผวิเซลล ์ระบบภมูคิุม้กนัจะตอบสนองโดยการหลั�ง
ไซโตไคนอ์อกมา ซึ�งการเพิ�มขึ�นของไซโตไคนจ์ะทําใหเ้กดิสารอนุมลู
อสิระมากขึ�นเพื�อสง่เสรมิการกําจัดเชื�อโรคออกไปจากเซลล์ ในอกีดา้น



หนึ�ง เซลลเ์ม็ดเลอืดขาวที�ถกูเหนี�ยวนําใหม้ากําจัดไวรัส กจ็ะสรา้ง
เอนไซม ์NADPH oxidase (NOX) และสารจําพวก Reactive oxygen

species (ROS) ขึ�นมาเพื�อจัดการกบัเชื�อโรค ซึ�งกจ็ะกระตุน้ใหเ้กดิสาร
อนุมลูอสิระตามมาดว้ยเชน่กนั [23] สารอนุมลูอสิระดงักลา่วไมเ่พยีง
ทําลายเนื�อเยื�อปอดเทา่นั�น แตย่งัสง่ผลถงึอวยัวะอื�นๆ อยา่งหวัใจ ตบั
และไต โดยการทําใหเ้ซลลเ์หลา่นั�นบาดเจ็บเสยีหาย หรอืเนื�อเยื�อตาย
เพราะขาดออกซเิจน และสง่ผลใหร้ะบบในรา่งกายลม้เหลวตามมา

ยิ�งไปกวา่นั�น ภาวะนํ�าตาลในเลอืดสงูผดิปกตแิละการดื�อตอ่
อนิซลูนิ จะยิ�งเสรมิใหม้กีารสรา้งสารอนุมลูอสิระในรา่งกายมากขึ�น จะ
เห็นไดว้า่หลายครั�งผูป่้วยโรค COVID-19 ที�มโีรคเบาหวานหรอืภาวะดื�อ
อนิซลูนิอยูแ่ลว้ จะมอีาการของโรคที�รนุแรงซึ�งสบืเนื�องมาจากความ
เสยีหายของปอดและเนื�อเยื�อในระบบตา่งๆ การใหส้ารที�ชว่ยตอ่ตา้น
อนุมลูอสิระ อยา่ง GSH วติามนิ อ ีหรอืสารกลุม่โพลฟีีนอล จงึเป็นอกี
แนวทางบรรเทาอาการของโรค COVID-19 ที�ทางการแพทยกํ์าลงัให ้
ความสนใจ

การยบัยั �งอาการที�เกดิจากสารอนุมลูอสิระ เป็นหนึ�งในสรรพคณุ
หลกัของยาเคอรา่ เนื�องดว้ยสว่นประกอบของสมนุไพรหลายชนดินั�นมี
ฤทธิ�ตา้นอนุมลูอสิระอยูแ่ลว้ ตวัอยา่งเชน่

● แกน่จันทนข์าว ซึ�งเป็นพชืในสกลุ Tarenna spp. อดุมดว้ยสาร
Tarennane และ Tarennone ที�มฤีทธิ�ยบัยั �งสารอนุมลูอสิระหลาย
ชนดิ เชน่ H2O2

[24]

● หวัเตา่เกยีด (Homalomena aromatica) ซึ�งประกอบดว้ยสารกลุม่
ฟีนอลและฟลาโวนอยดท์ี�สามารถตอ่ตา้นอนุมลูอสิระไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึยงัมกีารทดลองที�พบวา่ สารสกดัจาก H.

aromatica นั�นมฤีทธิ�ในการสลายลิ�มเลอืดอกีดว้ย [25]

● กระทงุหมาบา้ (Dregea volubilis) ซึ�งมกีารคน้พบวา่สารสกดัจาก
พชืดงักลา่วสามารถยบัยั �งกระบวนการ lipid peroxidation ซึ�งทําให ้
เกดิสารอนุมลูอสิระปรมิาณมากได ้นอกจากนี� ยงัชว่ยกําจัดและลด
ความวอ่งไวของอนุมลูอสิระชนดิตา่งๆ เชน่ Nitric oxide และ
Superoxide anion ไดอ้กีดว้ย [26]

● รากมะนาว ซึ�งเป็นพชืในสกลุ Citrus spp. ที�อดุมดว้ยสารในกลุม่
flavonoids โดยการศกึษามากมายระบวุา่สารดงักลา่วสามารถ



ตอ่ตา้นอนุมลูอสิระ ลดการอกัเสบ ป้องกนัความเสื�อมของเซลล์
และยบัยั �งเชื�อไวรัสไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ [27]

● เถายา่นาง (Tiliacora triandra) มสีว่นประกอบสําคญัเป็นสารใน
กลุม่ฟีนอล ซึ�งสามารถตอ่ตา้นสารอนุมลูอสิระไดด้ ีและฤทธิ�ดงั
กลา่วยงัมคีวามคงตวั แมส้มนุไพรจะถกูแปรรปูใหเ้ป็นผงหรอื
แคปซลูแลว้กต็าม [28]

5) ยบัย ั�งการแพรเ่ชื�อจากคนสูค่น
สมนุไพรที�เป็นสว่นประกอบของยาเคอรา่นั�นมฤีทธิ�ยบัยั �งการ

จําลองตวัเองของ RNA ไวรัสภายในเซลล ์จงึสามารถป้องกนัไมใ่หเ้ชื�อ
ไวรัส SARS-CoV-2 แพรก่ระจายสูเ่ซลลเ์ยื�อบหุลอดลมและหลอดอาหาร
และผา่นออกมายงัสารคดัหลั�งตา่งๆ อยา่งนํ�ามกูและนํ�าลายได ้ดว้ยเหตุ
นี� คณุสมบตัดิงักลา่วจงึน่าจะชว่ยลดการแพรเ่ชื�อจากคนสูค่นไดเ้ชน่
เดยีวกนั

สมนุไพรที�มสีรรพคณุโดดเดน่ที�สดุ ไดแ้ก ่บอระเพ็ด โดยมงีานวจัิย
หลายชิ�นที�พบวา่ สารออกฤทธิ�นานาชนดิใน Tinospora cordifolia หรอื
บอระเพ็ด เชน่ tinosponone, xanosporic acid, cardiofolioside B,

tembetarine, isocolumbin, magnoflorine และ berberine สามารถจับ
กบัโปรตนีของเชื�อไวรัส และยบัยั �งการทํางานของโปรตนีเหลา่นั�นได ้
โดยโมเลกลุที�เป็นเป้าหมายของสารดงักลา่ว ไดแ้ก ่เอนไซม์main

protease, 3CL, RNA dependent RNA polymerase และ receptor

binding domain [8, 29, 30] ซึ�งลว้นเป็นโปรตนีสําคญัที�เชื�อไวรัสตอ้งใชเ้พื�อ
เขา้สูเ่ซลล ์และจําลองตวัเองเพื�อเพิ�มจํานวนตอ่ไป

นอกจากนี� ยงัมกีารศกึษาในประเทศอนิเดยีที�ทดสอบประสทิธภิาพ
และความปลอดภยัของสมนุไพรบอระเพ็ด โดยการใหผู้ป่้วยโรค
COVID-19 ที�ไมม่อีาการจํานวน 46 คน รับประทานบอระเพ็ดในรปูแบบ
เม็ด (1000 มก.) วนัละ 2 ครั�ง ตอ่เนื�องกนั 14 วนั ผลปรากฏวา่ตลอดระยะ
เวลา 14 วนัของการทดสอบนั�น ไมม่ผีูป่้วยรายใดแสดงอาการของโรค
หลงัการทดสอบ 7 วนัแรก ผูป่้วยจํานวน 38 ราย (95%) ตรวจไมพ่บเชื�อ
ไวรัสในรา่งกายอกี และเมื�อครบ 14 วนั ผูป่้วยทกุรายมผีลการตรวจ
COVID-19 เป็นลบทั �งหมด แมก้ารศกึษานี�จะมจํีานวนตวัอยา่งที�คอ่นขา้ง



จํากดั แตก่พ็อจะสรปุไดว้า่สมนุไพรบอระเพ็ดนั�นใหผ้ลดใีนการควบคมุ
เชื�อไวรัสในรา่งกายผูป่้วย ชว่ยลดโอกาสและระยะเวลาการแพรเ่ชื�อ
COVID-19 อกีทั �งไมก่อ่ผลขา้งเคยีงที�เป็นอนัตรายดว้ย [31]

6) กระตุน้ภมูคิุม้กนั
ภมูคิุม้กนัรา่งกายเป็นปัจจัยที�สง่ผลอยา่งมากตอ่การแสดงอาการ

และการดําเนนิโรคของผูป่้วยโรค COVID-19 ในคนที�มภีมูคิุม้กนัแข็งแรง
เซลลใ์นระบบจะสามารถตอบสนองตอ่ไวรัสไดอ้ยา่งรวดเร็ว แมน่ยํา และ
มปีระสทิธภิาพ และสามารถกําจัดไวรัสออกจากรา่งกายไดโ้ดยเกดิความ
เสยีหายตอ่รา่งกายนอ้ยที�สดุ ดงัจะเห็นไดว้า่ในผูป่้วย COVID-19 ที�ไม่
แสดงอาการหรอืมอีาการนอ้ย จะพบการเพิ�มขึ�นของเซลลภ์มูคิุม้กนัชนดิ
CD4+, CD8+, antibody secreting cells และแอนตบิอดชีนดิ IgG กบั IgM

ซึ�งบง่บอกถงึการตอบสนองที�เฉพาะเจาะจงกบัเชื�อไวรัส [32] ในขณะ
เดยีวกนั หากระบบภมูคิุม้กนัขาดสมดลุ ไวรัสกจ็ะมโีอกาสแพรก่ระจาย
ไดม้ากกวา่ หรอืกระบวนการกําจัดเชื�ออาจทําใหเ้กดิพายไุซโตไคนแ์ละ
สง่ผลใหเ้กดิการอกัเสบทั�วรา่งกายตามมา ซึ�งดไูดจ้ากการที�ผูป่้วยที�มี
อาการหนักมกัมจํีานวน NK cells, B-cells, CD4+ และ CD8+ ลดลง แต่
กลบัพบเซลล ์neutrophil ระดบั C-reactive protein และไซโตไคนช์นดิ
ตา่งๆ เพิ�มขึ�น ซึ�งแสดงถงึการตอบสนองแบบไมเ่จาะจงของภมูคิุม้กนั ที�
มกัเหนี�ยวนําใหเ้กดิการอกัเสบ [33] ในการรับมอืกบัโรค COVID-19 จงึตอ้ง
อาศยัทั �งการกระตุน้และควบคมุการทํางานของระบบภมูคิุม้กนัไปพรอ้ม
กนั

มสีารออกฤทธิ�ในสมนุไพรที�เป็นสว่นประกอบของยาเคอรา่หลาย
ชนดิ ที�ใหผ้ลดตีอ่การทํางานของระบบภมูคิุม้กนัในรา่งกาย ไมว่า่จะเป็น
สารกลุม่ polyphenols และ flavonoids ที�อยูใ่นหวัเตา่รั �งและรากมะนาว
ซึ�งชว่ยกระตุน้การสง่สญัญาณของเซลลใ์นระบบภมูคิุม้กนัใหต้อบสนอง
ตอ่ไวรัสไดอ้ยา่งรวดเร็ว อกีทั �งชว่ยยบัยั �งการอกัเสบ และยบัยั �งการ
กระจายตวัของไวรัสในรา่งกาย รวมไปถงึสารกลุม่ terpenoids ที�อยูใ่น
บอระเพ็ด ซึ�งชว่ยสง่เสรมิกระบวนการกําจัดเชื�อโรคของเม็ดเลอืดขาว
พรอ้มกบัชว่ยจัดการเซลลท์ี�ตดิเชื�อ และยบัยั �งการเพิ�มจํานวนไว
รัสภายในเซลล์ [2] ดงัที�เห็นไดจ้ากการศกึษามากมาย



บทบาทของสารกลุม่ polyphenols, flavonoids และ terpenoids ในการสง่เสรมิ
ระบบภมูคิุม้กนัและรับมอืกบัเชื�อไวรัส COVID-19 (ที�มา Khanna, K., Kohli, S. K.,

Kaur, R., Bhardwaj, A., Bhardwaj, V., Ohri, P., Sharma, A., Ahmad, A., Bhardwaj,

R., & Ahmad, P. (2021)

จากงานวจัิยเกี�ยวกบัสรรพคณุของบอระเพ็ด พบวา่สารสกดัจาก
บอระเพ็ดมกีลไกกระตุน้ภมูคิุม้กนัที�ตา่งจากสารอื�นๆ โดยทั�วไปแลว้การ
ตอบสนองทางภมูคิุม้กนัจะเริ�มจากการที�เซลล ์macrophage ที�อยูใ่น
อวยัวะตา่งๆ ถกูกระตุน้ และสง่สญัญาณผา่น TLR6 signaling ใหเ้กดิการ
หลั�งไซโตไคนจํ์านวนมาก เพื�อเหนี�ยวนําใหเ้ซลลภ์มูคิุม้กนัชนดิอื�นทํา
งานตอ่ไป แตใ่นทางตรงขา้ม สารสกดัจาก Tinospora cordifolia จะ
กระตุน้การตอบสนองภมูคิุม้กนัโดยไมผ่า่นการกระตุน้ macrophage อกี
ทั �งยงัมฤีทธิ�ยบัยั �งการเพิ�มขึ�นของไซโตไคนใ์นรา่งกาย [34]จงึชว่ย
ป้องกนัการอกัเสบที�เกดิตามมาได ้นอกจากนี�ยงัมกีารศกึษาที�ระบวุา่ สาร
สกดัจาก T. cordifolia หรอืบอระเพ็ด จะชว่ยสง่เสรมิกระบวนการจับกนิสิ�ง
แปลกปลอมของเซลลภ์มูคิุม้กนั และกระตุน้การสรา้งแอนตบีอดทีี�
จําเพาะตอ่สิ�งแปลกปลอมนั�นได ้ [35]

นอกเหนอืจากบอระเพ็ดแลว้ ยงัมสีมนุไพรอกีชนดิหนึ�งในยา
เคอรา่ที�แสดงสรรพคณุในดา้นภมูคิุม้กนัเชน่กนั ซึ�งไดแ้ก่ ฟักขา้ว
(Momordica cochinchinensis) โดยมกีารศกึษาที�พบวา่ สารสกดัจาก



ฟักขา้วประกอบดว้ยสาร chymotrypsin-specific inhibitor (MCoCl) ชนดิ
หนึ�ง ซึ�งมคีณุสมบตัใินการกระตุน้การแบง่ตวัของเซลลต์วัออ่นเม็ดเลอืด
ขาวในไขสนัหลงัและมา้ม อกีทั �งยงัชว่ยลดการสรา้ง hydrogen peroxide

ซึ�งเป็นสารอนุมลูอสิระที�หลั�งจาก neutrophil และ macrophage และเป็น
สาเหตใุหเ้ซลลต์า่งๆ เกดิความบาดเจ็บเสยีหาย [36] การศกึษาเหลา่นี�จงึ
บง่ชี�วา่ สมนุไพรในยาเคอรา่นั�นมสีรรพคณุในการกระตุน้และควบคมุการ
ทํางานของเซลลใ์นระบบภมูคิุม้กนัใหส้มดลุและมปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น

7) อาจชว่ยยบัย ั�งการเกดิลิ�มเลอืดอดุตนั
จากการศกึษาในผูป่้วยโรค COVID-19 ที�มอีาการรนุแรง พบวา่

ประมาณรอ้ยละ 42 ของผูป่้วยมภีาวะลิ�มเลอืดอดุตนัขึ�นในรา่งกาย ซึ�ง
การเกดิลิ�มเลอืดนั�นพบไดใ้นหลายอวยัวะ เชน่ ปอด สมอง นิ�วเทา้ แขน
ขา ไต หรอืแมแ้ตใ่นทางเดนิอาหาร และภาวะเนื�อเยื�อขาดออกซเิจนที�
เกดิขึ�นตามมาจากลิ�มเลอืดอดุตนักเ็ป็นปัจจัยหนึ�งที�ทําใหผู้ป่้วยเสยีชวีติ
ได ้นอกจากนี�ยงัมรีายงานวา่การฉดีวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 บาง
ชนดิ เชน่ AstraZeneca ซึ�งเป็นการนําเชื�อ Adenovirus มาดดัแปลงให ้
คลา้ย Coronavirus กอ่นฉดีเขา้สูร่า่งกาย กอ็าจสมัพันธก์บัการเกดิลิ�ม
เลอืดอดุตนั และอาการแขนขาออ่นแรงไดเ้ชน่เดยีวกนั

นักวทิยาศาสตรเ์ชื�อวา่การเกดิลิ�มเลอืดอดุตนัในรา่งกายของผูป่้วย
โรค COVID-19 นั�นเกี�ยวขอ้งกบัหลายกลไก ในการศกึษาที�ตพีมิพใ์น The

Lancet และ EBioMedicine เมื�อปี 2020 ระบวุา่ เซลลท์ี�ตดิเชื�อ
SARS-CoV-2 และเกดิความบาดเจ็บเสยีหาย อาจเหนี�ยวนําใหร้า่งกาย
สรา้งโมเลกลุที�เรยีกวา่ neutrophil extracellular traps (NETs) ขึ�นมา โดย
NETs เป็นโครงขา่ย DNA ที�ประกอบดว้ยเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวนวิโทรฟิล
และโปรตนีที�มบีทบาทกําจัดสิ�งแปลกปลอม เชน่ MPO และ NE เมื�อพบ
เซลลท์ี�บาดเจ็บจากการตดิเชื�อ โมเลกลุ NETs จะเขา้จับเซลลด์งักลา่ว
พรอ้มกบักระตุน้เซลลเ์กล็ดเลอืด (palettes) ใหเ้ขา้ไปที�บรเิวณนั�นดว้ย
เกล็ดเลอืดจะเหนี�ยวนําใหเ้กดิการสรา้งไฟบรนิ (fibrin) มาซอ่มแซม
เนื�อเยื�อที�เสยีหาย และกอ่ใหเ้กดิการเกาะกลุม่กนัของโมเลกลุขา้งเคยีง
อื�นๆ ทั �ง NETs เกล็ดเลอืด เม็ดเลอืดแดง สารพันธกุรรม ไวรัส และเซลล์
ที�ตายแลว้ จนกลายเป็นลิ�มเลอืดอยูภ่ายในหลอดเลอืด [37] นอกจากนี�



การทํางานของเซลลใ์นระบบภมูคิุม้กนั อยา่ง macrophage และ
neutrophil ยงัเกี�ยวขอ้งกบัการหลั�งไซโตไคนแ์ละการสรา้งสารอนุมลู
อสิระ ซึ�งสง่ผลใหเ้กดิการอกัเสบเสยีหายของเนื�อเยื�อเป็นวงกวา้ง ซึ�งก็
ยิ�งกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้ง fibrin clot หรอืลิ�มเลอืดในบรเิวณที�บาดเจ็บ
มากยิ�งขึ�นดว้ยนั�นเอง

การเกดิลิ�มเลอืด (fibrin clot) ซึ�งเป็นผลมาจากการที�เซลลท์ี�ตดิเชื�อ SARS-CoV-2

เกดิการบาดเจ็บ แลว้ไปกระตุน้กลไกการทํางานของ NETs กบัการตอบสนองของ
เกล็ดเลอืด (ที�มา Nakazawa D, Ishizu A, 2020)

ในอกีทางหนึ�ง ยงัมกีารศกึษาที�พบวา่เชื�อไวรัส SARS-CoV-2 เอง ก็
อาจกระตุน้การทํางานของเกล็ดเลอืดไดโ้ดยตรง ผา่นการเปลี�ยนแปลง
การแสดงออกของยนีและการสรา้งโปรตนีในเซลลเ์กล็ดเลอืด ซึ�งสง่ผล
ใหเ้กล็ดเลอืดเกดิการตอบสนองมากกวา่ปกติ [38] และทําใหเ้กดิลิ�มเลอืด
อดุตนัตามมา แมใ้นปัจจบุนั การรักษาภาวะลิ�มเลอืดอดุตนัในผูป่้วยโรค
COVID-19 จะเนน้ไปที�การใหย้าสลายลิ�มเลอืด อยา่ง เฮพารนิ (heparin)

แตก่ารใชย้าดงักลา่วกอ็าจกอ่ผลขา้งเคยีงไมพ่งึประสงคบ์างอยา่ง เชน่
ทําใหเ้ลอืดไหลไมห่ยดุ เกดิเลอืดออกตามเยื�อบ ุหรอืทําใหเ้ชื�อไวรัสกระ
จายตวัไดเ้ร็วขึ�น การใหส้ารที�มฤีทธิ�ตา้นอนุมลูอสิระและลดการอกัเสบ
จงึอาจเป็นทางเลอืกหนึ�งที�ชว่ยยบัยั �งและบรรเทาการเกดิลิ�มเลอืดอดุตนั
ไดท้ั �งทางตรงและทางออ้ม



มงีานวจัิยที�รายงานวา่ การใหส้ารตา้นอนุมลูอสิระที�มเีป้าหมายอยู่
ที�ไมโตคอนเดรยีของเซลล ์จะชว่ยยบัยั �งการตายของเซลลเ์ยื�อบทุี�เกดิ
จากการกระตุน้ของไซโตไคน ์(ชนดิ TNF) ได ้ซึ�งเมื�อสามารถลดความ
เสยีหายของเซลลไ์ด ้โอกาสเกดิลิ�มเลอืดกย็อ่มนอ้ยลงดว้ยเชน่กนั [39]

รวมถงึยงัมกีารศกึษาที�พบวา่ การใหส้ารตา้นอนุมลูอสิระ (ATII) แกห่นู
ทดลองเป็นเวลา 14 วนั จะชว่ยกระตุน้กระบวนการของ Nrf2 และชว่ยลด
ระดบั ROS ในรา่งกาย อกีทั �งชว่ยยบัยั �งภาวะความดนัโลหติสงู และ
ป้องกนัความเสยีหายของเซลลเ์ยื�อบหุลอดเลอืดฝอยได ้ [40]

ดว้ยเหตนุี� ยาเคอรา่ซึ�งประกอบดว้ยสมนุไพรที�อดุมดว้ยสารตา้น
อนุมลูอสิระ เชน่ บอระเพ็ด เถายา่นาง รากฟักขา้ว แกน่จันทนข์าว และ
รากมะนาว จงึน่าจะมสีรรพคณุชว่ยยบัยั �งการเกดิลิ�มเลอืดอดุตนัในผูป่้วย
โรค COVID-19 ไดเ้ชน่เดยีวกบัสารตา้นอนุมลูอสิระทั�วไป โดยมกีาร
ศกึษาจํานวนไมน่อ้ยที�ระบวุา่สารกลุม่ flavonoids และ isoflavonoids ที�
อยูใ่นมะนาวและหวัเตา่เกยีด สามารถป้องกนัการเกดิลิ�มเลอืดผดิปกติ
โดยผา่นการลดระดบั ROS ในรา่งกาย ควบคูก่บัการจับกบั TXA2 ของ
เซลลเ์กล็ดเลอืด ซึ�งจะชว่ยยบัยั �งกระบวนการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลอืด
ได ้ [41 – 43] นอกจากนี� สารกลุม่ glycosides และ saponins ที�พบในราก
ฟักขา้วและบอระเพ็ด กม็คีณุสมบตัชิว่ยยบัยั �งการเกาะกลุม่ของเกล็ด
เลอืด และการจับกนัของ fibrinogen ที�นําไปสูก่ารเกดิลิ�มเลอืดไดเ้ชน่กนั
อยา่งไรกต็าม กลไกของกระบวนการดงักลา่วยงัไมม่คํีาอธบิายที�แน่ชดั
[43]

8) ชว่ยป้องกนัอาการแพ้
อาการแพ ้เกดิจากความผดิปกตขิองภมูคิุม้กนัที�ไวตอ่สิ�งกระตุน้

มากเกนิไป เมื�อรา่งกายไดรั้บสิ�งแปลกปลอมเขา้มา จงึทําใหเ้กดิการ
ตอบสนองออกมาเป็นอาการแสดงตา่งๆ เชน่ อาการหวดัคดัจมกู หรอื
จมกูอกัเสบจากภมูแิพ ้(allergic rhinitis) ซึ�งทําใหม้นํี�ามกูไหล ไอ จาม
อาการเยื�อบตุาอกัเสบ (allergic conjunctivitis) ซึ�งทําใหรู้ส้กึแสบ
เคอืง หรอืคนัตา มตีาบวมแดงและนํ�าตาไหล อาการหอบหดื (asthma)

ซึ�งทําใหม้กีารไอรนุแรง หอบเหนื�อย แน่นหนา้อก หายใจตดิขดั หรอื
หายใจมเีสยีงวี�ด และอาการผวิหนงัอกัเสบ (atopic dermatitis) ซึ�งมกั



พบเป็นผดผื�นแดงคนั หรอืตุม่ใสขึ�นตามตวั นอกจากนี� ในกรณีที�เกดิการ
แพอ้าหาร (food allergy) ผูป่้วยกอ็าจมอีาการปวดทอ้ง คลื�นไส ้อาเจยีน
และทอ้งเสยีรว่มดว้ย ทั �งนี� อาการแพใ้นแตล่ะคนอาจแสดงออกที�ระบบ
ใดระบบหนึ�งของรา่งกาย หรอืหลายๆ ระบบรว่มกนักไ็ด ้

อาการแพจ้ะเกดิขึ�นเมื�อรา่งกายไดรั้บสารกอ่ภมูแิพท้ี�จําเพาะบาง
อยา่ง เชน่ ไรฝุ่ น สารเคม ีหรอืสารพษิของสตัว ์ซึ�งรา่งกายรับรูว้า่เป็นสิ�ง
แปลกปลอม จงึเกดิการกระตุน้ใหเ้ซลลเ์ม็ดเลอืดขาวหลั�งแอนตบิอดี
ชนดิ IgE ออกมาเพื�อกําจัดสารดงักลา่ว แตใ่นขณะเดยีวกนั IgE กจ็ะ
กระตุน้ให ้mast cells หลั�งสารที�เรยีกวา่ ฮสิตามนี (histamine) ซึ�งสง่ผล
ใหห้ลอดเลอืดฝอยขยายตวั การมฮีสิตามนีมากเกนิไปจงึทําใหเ้กดิการ
ระคายเคอืงตามเนื�อเยื�อตา่งๆ เชน่ เยื�อบหุลอดลม คอ ปอด และผวิหนัง

สําหรับอาการแพท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัโรค COVID-19 มกัพบไดใ้นคนที�
ฉดีวคัซนีป้องกนัเชื�อไวรัส SARS-CoV-2 เนื�องจากสารในวคัซนีที�ฉดี
เขา้ไปนั�นเป็นสิ�งแปลกปลอม ซึ�งอาจไปกระตุน้ใหภ้มูคิุม้กนัเกดิการตอบ
สนองตั �งแตร่ะดบัเล็กนอ้ยไปจนถงึรนุแรงได ้โดยเฉพาะในคนที�มโีรค
ภมูแิพอ้ยูแ่ลว้ สารที�ชว่ยยบัยั �งอาการแพจ้งึน่าจะมบีทบาทสําคญัในการ
ป้องกนัอาการไมพ่งึประสงคด์งักลา่ว

สมนุไพรในยาเคอรา่ที�มสีรรพคณุในการยบัยั �งอาการแพ ้ไดแ้ก่
บอระเพ็ด และหวัเตา่รั �ง จากการศกึษาที�ผา่นมา พบวา่สารสกดัจาก
บอระเพ็ด (Tinospora cordifolia) สามารถยบัยั �งการหลั�ง histamine จาก
mast cell รวมถงึการใหส้ารสกดัดงักลา่วยงัสามารถป้องกนัอาการแพท้ี�
เกดิจากสาร histamine เชน่ อาการหอบหดื หลอดลมตบี ผวิหนังอกัเสบ
หแูละอุง้เทา้บวม ที�เกดิขึ�นในสตัวท์ดลองได ้ [44] จากการวจัิยทางคลนิกิ
กพ็บเชน่กนัวา่ผูป่้วยโรคภมูแิพท้ี�มกัมอีาการจมกูอกัเสบ (allergic

rhinitis) เมื�อไดรั้บสารสกดัจากบอระเพ็ดตอ่เนื�องกนัเป็นเวลา 8 สปัดาห์
จะมอีาการที�เกี�ยวขอ้งกบัโรคภมูแิพล้ดลงอยา่งชดัเจน ซึ�งอาการที�วา่นั�น
ไดแ้ก ่อาการจาม (83%) อาการนํ�ามกูไหล (69%) อาการคดัจมกู/จมกูตนั
(61%) และอาการคนัในโพรงจมกู (71%) [45]

ในสว่นของสมนุไพรเตา่รั �ง กม็กีารศกึษาที�พบวา่หนูทดลองซึ�งมี
อาการหอบหดืจากภมูแิพ ้เมื�อไดรั้บสาร PLGA nanoparticles ที�สกดัได ้
จากเตา่รั �ง (Caryota mitis) จะมรีะดบัแอนตบิอดชีนดิ IgE, IgG2 และไซ



โตไคนต์า่งๆ ในรา่งกายที�บง่ชี�ถงึอาการแพล้ดลง [6] ดงันั�น ยาเคอรา่ที�มี
สว่นผสมของสมนุไพรดงักลา่วกน่็าจะใหส้รรพคณุที�คลา้ยกนัได ้

นอกจากนี� อาการไมพ่งึประสงคท์ี�เกดิหลงัการฉดีวคัซนีป้องกนั
โรค COVID-19 ยงัรวมไปถงึอาการกึ�งอมัพฤกษ์ รา่งกายชา และแขน
ขาออ่นแรง ที�เป็นผลมาจากการเกดิลิ�มเลอืดอดุตนัเฉยีบพลนัดว้ย ซึ�งยา
เคอรา่นั�นประกอบดว้ยสมนุไพรที�มสีารหลายชนดิ ที�ชว่ยตอ่ตา้นอนุมลู
อสิระและลดระดบั ROS จงึชว่ยยบัยั �งการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลอืดและ
ป้องกนัการเกดิลิ�มเลอืดอดุตนัในรา่งกายได ้

9) กระบวนการผลติยาเคอรา่ชว่ยยบัย ั�งความรนุแรงของ
โรค

จากการศกึษาเมื�อหลายปีที�ผา่นมา พบหลกัฐานที�วา่โครงสรา้ง
ของเชื�อกลุม่ Coronavirus จะเกดิการเปลี�ยนแปลงในสภาวะที�ม ีpH 8.0

และอณุหภมู ิ37°C โดยการเปลี�ยนแปลงจะเกดิขึ�นในบรเิวณ spike

glycoprotein E2 ซึ�งสง่ผลใหเ้ชื�อไวรัสที�มโีครงสรา้งสมบรูณเ์กดิการเกาะ
กลุม่กนั และสญูเสยีความสามารถในการจําลองตวัเองและแพรก่ระจาย
ตอ่ไป[46] เนื�องจากกระบวนการตา่งๆ ของไวรัสนั�นมคีวามไวตอ่ความเป็น
กรด-ดา่งมาก การเปลี�ยนแปลงคา่ pH เพยีงเล็กนอ้ยจงึอาจเป็นแนวทาง
หนึ�งในการยบัยั �งเชื�อกลุม่ Coronavirus ไดเ้ชน่กนั

ในการผลติยาเคอรา่ ตอ้งอาศยัการเผาวตัถดุบิที�อณุหภมูิ 1800°C

จนเกดิกระบวนการ carbonization ทําใหไ้ดว้ตัถดุบิในรปูผงถา่นระดบั
กมัมนัตท์ี�มคีา่ pH ประมาณ 9.0 ซึ�งเป็นสภาวะที�ไมเ่อื�อตอ่การขยายตวั
ของไวรัสกลุม่ Coronavirus ดว้ยคณุสมบตัดิงักลา่ว ยาเคอรา่จงึน่าจะ
ชว่ยยบัยั �งจํานวนเชื�อไวรัส COVID-19 ในรา่งกาย หรอืชว่ยชะลอการ
ดําเนนิโรค ทําใหร้า่งกายมเีวลาเพยีงพอที�จะสรา้งแอนตบีอดทีี�จําเพาะ
มาตอ่ตา้นเชื�อ ซึ�งจะชว่ยลดความรนุแรงและลดโอกาสเสยีชวีติจากโรค
COVID-19 ได ้

นอกจากนี� กระบวนการเผาวตัถดุบิที�อณุหภมูสิงูยงัทําใหไ้ดอ้นุภาค
ที�มรีพูรนุและมพีื�นที�ผวิมหาศาล (ประมาณ 1500 ตร.ม. ตอ่ยาเคอรา่ 1

กรัม) และเป็นอนุภาคที�มคีา่ Oxidation Reduction Potential (OPR) เป็น
ลบถงึประมาณ -850 mV ยาเคอรา่จงึมปีระสทิธภิาพในการตอ่ตา้นสาร



อนุมลูอสิระ เนื�องจากอนุภาคของยาสามารถปลดปลอ่ยประจลุบจํานวน
มหาศาล ออกมาชดเชยอเิล็กตรอนที�เซลลข์องรา่งกายสญูเสยีไปจาก
การสมัผัสกบัสารอนุมลูอสิระและ ROS ยาเคอรา่จงึมสีรรพคณุชว่ย
ป้องกนัความเสยีหายของเนื�อเยื�อและอวยัวะตา่งๆ ที�มกัเกดิจากการตดิ
เชื�อไวรัส SARS-CoV-2 ผา่นกลไกการออกฤทธิ�ในระดบัอนุภาค

References

[1] Andréa D.Fuzimoto, CiroIsidoro, The antiviral and

coronavirus-host protein pathways inhibiting properties of herbs and

natural compounds - Additional weapons in the fight against the

COVID-19 pandemic?, Journal of Traditional and Complementary

Medicine, Volume 10, Issue 4, 2020, Pages 405-419, ISSN 2225-4110,

https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2020.05.003.

[2] Khanna, K., Kohli, S. K., Kaur, R., Bhardwaj, A., Bhardwaj, V., Ohri,

P., Sharma, A., Ahmad, A., Bhardwaj, R., & Ahmad, P. (2021). Herbal

immune-boosters: Substantial warriors of pandemic Covid-19

battle. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and

phytopharmacology, 85, 153361.

https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153361

[3] Jena, S., Munusami, P., MM, B. et al. Computationally approached

inhibition potential of Tinospora cordifolia towards COVID-19

targets. VirusDis. 32, 65–77 (2021).

https://doi.org/10.1007/s13337-021-00666-7

[4] Mujahid B Khan, & Bharat Rathi. (2020). Tinospora Cordifolia-An

immunomodulatory drug in Ayurveda for prevention and treatment

of Covid-19. International Journal of Research in Pharmaceutical

Sciences, 11(SPL1), 1695-1699.

https://doi.org/10.26452/ijrps.v11iSPL1.4194

https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2020.05.003
https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153361
https://doi.org/10.1007/s13337-021-00666-7
https://doi.org/10.26452/ijrps.v11iSPL1.4194


[5] Jing Sun, Jia-Ni Liu, Bei Fan, Xiao-Nan Chen, Dao-Ran Pang, Jiao

Zheng, Qian Zhang, Yun-Fang Zhao, Wei Xiao, Peng-Fei Tu, Yue-Lin

Song, Jun Li, Phenolic constituents, pharmacological activities, quality

control, and metabolism of Dracaena species: A review, Journal of

Ethnopharmacology, Volume 244, 2019, 112138, ISSN 0378-8741,

https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112138.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874118340

935) [5]

[6] Xiao, X., Zeng, X., Zhang, X., Ma, L., Liu, X., Yu, H., Mei, L., & Liu, Z.

(2013). Effects of Caryota mitis profilin-loaded PLGA nanoparticles in

a murine model of allergic asthma. International journal of

nanomedicine, 8, 4553–4562. https://doi.org/10.2147/IJN.S51633

[13]

[7] Cheng, L., Zheng, W., Li, M., Huang, J., Bao, S., Xu, Q., Ma, Z.,

2020. Citrus fruits are rich in flavonoids for immunoregulation and

potential targeting ACE2.Preprints2020, 2020020313.

[8] Sagar, Vasanthkumar & Kumar, Arun. (2020). Efficacy of Natural

Compounds from Tinospora cordifolia Against SARS-CoV-2 Protease,

Surface Glycoprotein and RNA Polymerase. Biology, Engineering,

Medicine and Science Reports. 6. 6-8. 10.5530/bems.6.1.2.

[9] Priya Shree, Priyanka Mishra, Chandrabose Selvaraj, Sanjeev

Kumar Singh, Radha Chaube, Neha Garg & Yamini Bhusan

Tripathi (2020) Targeting COVID-19 (SARS-CoV-2) main protease

through active phytochemicals of ayurvedic medicinal plants

– Withania somnifera (Ashwagandha), Tinospora cordifolia (Giloy)

and Ocimum sanctum (Tulsi) – a molecular docking study, Journal of

Biomolecular Structure and

Dynamics, DOI: 10.1080/07391102.2020.1810778

[10] Sampark S. Thakkar, Foram Shelat, Parth Thakor, Magical bullets

from an indigenous Indian medicinal plant Tinospora cordifolia: An in

silico approach for the antidote of SARS-CoV-2, Egyptian Journal of

https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112138
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874118340935
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874118340935
https://doi.org/10.2147/IJN.S51633%20%5b13
https://doi.org/10.2147/IJN.S51633%20%5b13
https://doi.org/10.1080/07391102.2020.1810778


Petroleum, Volume 30, Issue 1, 2021, Pages 53-66, ISSN 1110-0621,

https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2021.02.005.

[11] Balkrishna A, Pokhrel S, Varshney A. Tinocordiside from

Tinospora cordifolia (Giloy) May Curb SARS-CoV-2 Contagion by

Disrupting the Electrostatic Interactions between Host ACE2 and Viral

S-Protein Receptor Binding Domain. Combinatorial Chemistry & High

Throughput Screening. 2020 Nov. DOI:

10.2174/1386207323666201110152615.

[12] Khosa RL, Prasad S. Pharmacognostical studies on Guduchi

(Tinospora cordifolia Miers) J Res Ind Med. 1971;6:261–9. 

[13] Chintalwar G, Jain A, Sipahimalani A, Banerji A, Sumariwalla P,

Ramakrishnan R, Sainis K. An immunologically active arabinogalactan

from Tinospora cordifolia. Phytochemistry. 1999 Nov;52(6):1089-93.

doi: 10.1016/s0031-9422(99)00386-6. PMID: 10643671.

[14] Kalikar MV, Thawani VR, Varadpande UK, Sontakke SD, Singh RP,

Khiyani RK. Immunomodulatory effect of Tinospora cordifolia extract

in human immuno-deficiency virus positive patients. Indian J

Pharmacol. 2008 Jun;40(3):107-10. doi: 10.4103/0253-7613.42302.

PMID: 20040936; PMCID: PMC2792597.

[15] Fajgenbaum DC, June CH. Cytokine Storm. N Engl J Med. 2020

Dec 3;383(23):2255-2273. doi: 10.1056/NEJMra2026131. PMID:

33264547; PMCID: PMC7727315.

[16] Zhu Z, Cai T, Fan L, et al. Clinical value of immune-inflammatory

parameters to assess the severity of coronavirus disease 2019. Int J

Infect Dis 2020;95:332-339.

[17] Del Valle DM, Kim-Schulze S, Huang H-H, et al. An inflammatory

cytokine signature predicts COVID-19 severity and survival. Nat

Med 2020;26:1636-1643.

[18] Philip, S., Tom, G. and Vasumathi, A.V. (2018), Evaluation of the

anti‐inflammatory activity of Tinospora cordifolia (Willd.) Miers

https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2021.02.005


chloroform extract – a preclinical study. J Pharm Pharmacol, 70:

1113-1125. https://doi.org/10.1111/jphp.12932

[19] Ghatpande, N.S., Misar, A.V., Waghole, R.J. et al. Tinospora

cordifolia protects against inflammation associated anemia by

modulating inflammatory cytokines and hepcidin expression in male

Wistar rats. Sci Rep 9, 10969 (2019).

https://doi.org/10.1038/s41598-019-47458-0

[20] Pendse, V., Dadhich, A., Mathur, P., Bal., & Madan, B. (1977).

Antiinflammatory, immunosuppressive and some related

pharmacological actions of the water extract of Neem Giloe

(Tinospora cordifolia): A preliminary report. Indian Journal of

Pharmacology, 9, 221.

[21] Huang HT, Lin YC, Zhang LJ, Liaw CC, Chen HY, Hsueh MT, Kuo YH.

Anti-Inflammatory and anti-proliferative oleanane-type triterpene

glycosides from the vine of Momordica cochinchinensis. Nat Prod

Res. 2019 Sep 19:1-8. doi: 10.1080/14786419.2019.1666383. Epub

ahead of print. PMID: 31533481.

[22] Hossain E, Sarkar D, Maiti A, Chatterjee M, Mandal SC, Gupta JK.

Anti-inflammatory effect of a methanolic extract of leaves of Dregea

volubilis. J Ethnopharmacol. 2010 Nov 11;132(2):525-8. doi:

10.1016/j.jep.2010.08.043. Epub 2010 Aug 26. PMID: 20800670.

[23] Fernandes IG, de Brito CA, Dos Reis VMS, Sato MN, Pereira NZ.

SARS-CoV-2 and Other Respiratory Viruses: What Does Oxidative

Stress Have to Do with It? Oxid Med Cell Longev. 2020 Dec

21;2020:8844280. doi: 10.1155/2020/8844280. PMID: 33381273;

PMCID: PMC7757116.

[24] Yang XW, Wang JS, Wang YH, Xiao HT, Hu XJ, Mu SZ, Ma YL, Lin H,

He HP, Li L, Hao XJ. Tarennane and tarennone, two novel chalcone

constituents from Tarenna attenuata. Planta Med. 2007

May;73(5):496-8. doi: 10.1055/s-2007-967165. PMID: 17566151.

https://doi.org/10.1111/jphp.12932
https://doi.org/10.1038/s41598-019-47458-0


[25] Ali MS, Sayem SAJ, Habibullah, Quah Y, Lee EB, Birhanu BT, Suk K,

Park SC. Investigation of Potential Antioxidant, Thrombolytic and

Neuropharmacological Activities of Homalomena aromatica Leaves

Using Experimental and In Silico Approaches. Molecules. 2021 Feb

12;26(4):975. doi: 10.3390/molecules26040975. PMID: 33673167;

PMCID: PMC7918836.

[26] Biswas M, Haldar PK, Ghosh AK. Antioxidant and

free-radical-scavenging effects of fruits of Dregea volubilis. J Nat Sci

Biol Med. 2010 Jul;1(1):29-34. doi: 10.4103/0976-9668.71670. PMID:

22096333; PMCID: PMC3217280.

[27] Barreca D, Mandalari G, Calderaro A, Smeriglio A, Trombetta D,

Felice MR, Gattuso G. Citrus Flavones: An Update on Sources,

Biological Functions, and Health Promoting Properties. Plants (Basel).

2020 Feb 26;9(3):288. doi: 10.3390/plants9030288. PMID: 32110931;

PMCID: PMC7154817.

[28] Singthong J, Oonsivilai R, Oonmetta-Aree J, Ningsanond S.

Bioactive compounds and encapsulation of Yanang (Tiliacora

triandra) leaves. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2014 Apr

3;11(3):76-84. doi: 10.4314/ajtcam.v11i3.11. PMID: 25371566;

PMCID: PMC4202422. [18]

[29] S. Krupanidhi, K. Abraham Peele, T. C. Venkateswarulu, Vijaya Sai

Ayyagari, Md. Nazneen Bobby, D. John Babu, A. Venkata Narayana &

G. Aishwarya (2020) Screening of phytochemical compounds

of Tinospora cordifolia for their inhibitory activity on SARS-CoV-2:

an in silico study, Journal of Biomolecular Structure and

Dynamics, DOI: 10.1080/07391102.2020.1787226

[30] Chowdhury P. In silico investigation of phytoconstituents from

Indian medicinal herb 'Tinospora cordifolia (giloy)' against

SARS-CoV-2 (COVID-19) by molecular dynamics approach. J Biomol

Struct Dyn. 2020 Aug 7:1-18. doi: 10.1080/07391102.2020.1803968.

Epub ahead of print. PMID: 32762511; PMCID: PMC7484574.

https://doi.org/10.1080/07391102.2020.1787226


[31] Kumar, Abhimanyu & Prasad, Govind & Srivastav, Sanjay &

Gautam, Vinod & Sharma, Neha. (2020). Efficacy and Safety of

Guduchi Ghan Vati in the Management of Asymptomatic COVID-19

Infection: An Open Label Feasibility Study.

10.1101/2020.09.20.20198515.

[32] Thevarajan I., Nguyen T.H.O., Koutsakos M., Druce J., Caly L., van

de Sandt C.E., Jia X., Nicholson S., Catton M., Cowie B., Tong S.Y.C.,

Lewin S.R., Kedzierska K. Breadth of concomitant immune responses

prior to patient recovery: a case report of non-severe COVID-19. Nat.

Med. 2020;26(4):453–455. doi: 10.1038/s41591-020-0819-2.

[33] Qin, C., Zhou, L., Hu, Z., Zhang, S., Yang, S., Tao, Y., Xie, C., Ma, K.,

Shang, K., Wang, W., Tian, D.S., 2020. Dysregulation of immune

response in patients with COVID-19 in Wuhan, China. Clin. Infect. Dis.

pii, ciaa248. 10.1093/cid/ciaa248.

[34] Leyon PV, Kuttan G. Effect of Tinospora cordifolia on the cytokine

profile of angiogenesis-induced animals. Int

Immunopharmacol. 2004;4:1569–75. 

[35] Ranjith MS, Ranjitsingh AJ, Gokul Shankar S, Vijayalaksmi GS,

Deepa K, Sidhu HS. Enhanced phagocytosis and antibody production

by Tinospora cordifolia: A new dimension in Immunomodulation. Afr

J Biotechnol. 2008;7:81–5. 

[36] Tsoi AY, Ng TB, Fong WP. Immunomodulatory activity of a

chymotrypsin inhibitor from Momordica cochinchinensis seeds. J

Pept Sci. 2006 Sep;12(9):605-11. doi: 10.1002/psc.765. PMID:

16733830.

[37] Nakazawa D, Ishizu A. Immunothrombosis in severe COVID-19.

EBioMedicine. 2020 Sep;59:102942. doi:

10.1016/j.ebiom.2020.102942. Epub 2020 Aug 15. PMID: 32810824;

PMCID: PMC7428773.



[38] Manne BK, Denorme F, Middleton EA, Portier I, Rowley JW,

Stubben C, Petrey AC, Tolley ND, Guo L, Cody M, Weyrich AS, Yost CC,

Rondina MT, Campbell RA. Platelet gene expression and function in

patients with COVID-19. Blood. 2020 Sep 10;136(11):1317-1329. doi:

10.1182/blood.2020007214. PMID: 32573711; PMCID: PMC7483430.

[39] Galkin I. I., Pletjushkina O. Y., Zinovkin R. A., Zakharova V. V.,

Birjukov I. S., Chernyak B. V., Popova E. N. Mitochondria-targeted

antioxidants prevent TNFα-induced endothelial cell

damage. Biochemistry (Moscow) 2014;79:124–130. doi:

10.1134/S0006297914020059. 

[40] Wang C., Luo Z., Carter G., Wellstein A., Jose P. A., et al. NRF2

prevents hypertension, increased ADMA, microvascular oxidative

stress, and dysfunction in mice with two weeks of ANG II

infusion. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp.

Physiol. 2018;314:R399–R406. doi: 10.1152/ajpregu.00122.2017.

[41] Freedman J.E. Oxidative Stress and Platelets. Arterioscler.

Thromb. Vasc. Biol. 2008;28:11–16. doi:

10.1161/ATVBAHA.107.159178.

[42] Faggio C., Sureda A., Morabito S., Sanches-Silva A., Mocan A.,

Nabavi S.F., Nabavi S.M. Flavonoids and platelet aggregation: A brief

review. Eur. J. Pharmacol. 2017;807:91–101. doi:

10.1016/j.ejphar.2017.04.009.

[43] Lichota, A., Szewczyk, E. M., & Gwozdzinski, K. (2020). Factors

Affecting the Formation and Treatment of Thrombosis by Natural and

Synthetic Compounds. International journal of molecular

sciences, 21(21), 7975. https://doi.org/10.3390/ijms21217975

[44] Zalawadia, Rishit & Gandhi, Chintan & Patel, Vaibhav &

Balaraman, Ramachandran. (2009). The protective effect of

Tinospora Cordifolia Linn. on various mast cell-mediated allergic

https://doi.org/10.3390/ijms21217975


reactions. Pharmaceutical Biology. 47. 1096-1106.

10.3109/13880200903008690.

[45] Badar, Vandana & Thawani, Vijay & Wakode, P.T. & Shrivastava,

M.P. & Gharpure, K.J. & Hingorani, Lal & Khiyani, R.M.. (2005).

Efficacy of Tinospora cordifolia in allergic rhinitis. Journal of

ethnopharmacology. 96. 445-9. 10.1016/j.jep.2004.09.034.

[46] Sturman, L. S., Ricard, C. S., & Holmes, K. V. (1990).

Conformational change of the coronavirus peplomer glycoprotein at

pH 8.0 and 37 degrees C correlates with virus aggregation and

virus-induced cell fusion. Journal of virology, 64(6), 3042–3050.

https://doi.org/10.1128/JVI.64.6.3042-3050.1990


