




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภายใต้สถานการณ์ที ่ม ีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื อไวรัสโคโรนา 
สายพันธ ุ ์ ใหม่  2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในวงกว ้าง 
ไปท่ัวโลก ส่งผลต่อความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต ตลอดจนกระทบไปถึงภาวะเศรษฐกิจ
ของประชาชนทั ่วโลก ปัจจ ุบ ัน ท ุกประเทศม ีการ เตร ียมความพร ้อมร ับมือ 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ทั้งในส่วนการป้องกันคือการให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคจากการได้รับวัคซีนที่เพียงพอ 
และหาวิธีการรักษาโรคเพ่ือให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยท่ีสุด ในส่วน
ของประชาชนจำเป็นต้องปรับวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวให้มีสุขภาพท่ีดี 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมวิชาการท่ีมีภารกิจ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนรวมทั้งการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในเล่มนี ้จึงมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับแนวทาง  
การรักษาผู้ป่วย รวมทั้งข้อแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจากสมุนไพรเพ่ือ
เสริมภูมิคุ ้มกันโรค ซึ ่งปัจจุบันมีข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่าสมุนไพรหลายชนิด 
มีประโยชน์ในการเสริมภูมิคุ ้มกัน และหลายชนิดใช้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19  
ได้ เช่น สมุนไพรฟ้าทะลายโจร เป็นต้น  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนำไปปรับใช้
ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19  และภาวะท่ีพบหลังจากหายจาการติดเช้ือโรคโควิด-19 
(Post COVID Syndrome) รวมทั้งดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย  

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  
กระทรวงสาธารณสขุ  
มนีาคม 2565 
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แกไ้ขวนัที ่31 มกราคม 2565 

❖  ฟา้ทะลายโจรกบัโควดิ-19 

   ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) มีการวิจัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2494  

ในฐานะเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสชนิดต่าง ๆ โดยสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ แอนโดร 

กราโฟไลด์ (Andrographolide) และอนุพันธ์ รวมทั้งมีการวิจัยหาขนาดยา/ ผลขา้งเคียง

สารแอนโดรกราโฟไลด์ มีฤทธิย์บัยั้งการเพิม่จำนวนของไวรสัโควดิ –19 (SARS-CoV-2) 

ในเซลล์เนื้อเยื่อ  แต่ไม่ยับยั้งการเข้าเซลล์ และมีข้อมูลการใช้ยาฟ้าทะลายโจร (สารแอนโด

รกราโฟไลด์ตามท ี ่กำหนด) ร ักษาผู ้ต ิดเช ื ้อโคว ิด –19  ในประเทศไทย พบว่า  

มีผลข้างเคียงน้อยและมีประโยชน์ในการรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ และผู้มีอาการน้อย   

(ยังไม่มีปอดอักเสบ) โดยระงับไม่ให้โรครุนแรงขึ ้น และหายจากการติดเชื้อโดยไม่เกิด  

ปอดอักเสบ 

❖ ฟ้าทะลายโจรมี 3 กลไกที่เกี่ยวข้องในการรักษาโควิด-19 คือ  

1. การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส (Virostatic) ไม่มีฤทธิ์ป้องกันการเข้า

เซลล์หรือกำจัดไวรัส  

 2. ลดการอักเสบ ซ่ึงมีผลในการลดไข้ลดอาการหวัด ไอ เจ็บคอ  

 3. ปรับภูมิคุ้มกัน (Immunomodulation) 

❖ ผู้ที่ควรจะได้รับการรักษาด้วย ยาฟ้าทะลายโจร 

1. ผู้ติดเชือ้เขา้ข่าย (Probable case) ผู้ที่มผีลตรวจ ATK ให้ผลบวก ผู้ตดิเชือ้

ยืนยัน ได้แก่ 

1.1 ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ  

1.2 ผู ้ติดเชื ้อไวรัสโควิด-19 ที ่ม ีอาการ 

ไม่รุนแรง คือไม่มี ภาวะปอดอักเสบ 

ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง 

ไม่มีโรคร่วมที่สำคัญ  

1.3 ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกกรณี ที่รอเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาล  

แนวทางการใช้ยาสมุนไพรฟา้ทะลายโจรในการรักษากบัผู้ป่วย 

โรคโควิด-19 ท่ีมีความรุนแรงน้อย เพ่ือลดการเกิดโรคท่ีรุนแรง 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1-11 
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❖ ผู ้ท ี ่สามารถพิจารณาให้ฟ้าทะลายโจรได้ตามความเหมาะสมและ  

ดุลยพินิจ 

            1. กลุ่มเสี่ยง  

1.1 ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ทั้งที่มอีาการและไม่มีอาการ

(ไม่ต้องรอผลการตรวจหาไวรัส) ดังนี้  

      1.1.1 ผู้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยนัหรือ

ผู้ป่วยเข้าข่ายประกอบด้วย 

 1. ผู้สัมผัสที่อาจเป็นแหล่งโรค ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยในช่วง 14 วัน    

     ก่อนเร่ิมป่วย  

  2. ผู้สัมผัสที่อาจรับเชื้อจากผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยนับแต่วัน 

     เร่ิมป่วย (หรือก่อน มีอาการประมาณ 1-2 วัน) 

 

1.1.2 ผู้สัมผัสใกล้ชิด ประกอบด้วย 

1. ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร  

เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือ ถูกผู้ป่วย ไอ จาม รดกัน  

2. ผู้ที่อยู่ในบริเวณทีป่ิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับ

ผู้ป่วย โดยอยู่ห่างจากผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร เป็นเวลานานกว่า 

15 นาที เชน่ ในรถปรับอากาศ หรือห้องปรับอากาศ 

 

     สมัผสัใกลช้ดิ แบ่งออกเปน็ 2 กลุม่ ดังนี้  

1.  ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี ่ยงสูง หมายถึง ผู ้สัมผัสที ่มีโอกาสสูงใน  

การรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสสารคัด

หลั ่งจากทางเดินหายใจของผู ้ป ่วย โดยไม่ได้ใส่ personal 

protective equipment (PPE) ตามมาตรฐาน   

2.  ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต่ำในการ

รับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์  

ผู้สัมผัสใกล้ชิด เสี่ยงสูง 

 

       1.2 ผู้ที่กักตัวที่บ้าน/ สถานที่กักตัว 

 เช่น Home Isolation/ Community/ 

 โรงพยาบาล สนาม หรือ Hospitel เป็นต้น 
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     ขนาดยาทีใ่ชใ้นการรกัษาโควดิ-19 โดยยบัยัง้การเพิม่จำนวนไวรสัในเซลล ์

     ** ใชย้าฟา้ทะลายโจรทีร่ะบปุรมิาณแอนโดรกราโฟไลดเ์ทา่นัน้ ** 

 

 1. สำหรับเด็ก 

     พิจารณาใช้ ขนาด 3 – 3.5 มก./น้ำหนัก 1 กก./ 1 วัน  (คำนวณให้ได้

ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์  60 – 180 มก./ วัน)  ดังนี้ 

1.1 น้ำหนัก 20 – 25 กก. ให้ 1 แคปซูล (แอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก./  

       แคปซูล) วันละ 3 – 4 คร้ัง เป็นเวลา 5 วัน 

      1.2 น้ำหนัก 30 – 40 กก. ให้ 2 แคปซูล (แอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก./ 

                แคปซูล) วันละ 3 – 4 คร้ัง เป็นเวลา 5 วัน 

1.3 น้ำหนักตั้งแต่ 50 กก. ข้ึนไป ใช้ยาในขนาดของผู้ใหญ่ วันละ 3 – 4 คร้ัง  

       เป็นเวลา 5 วัน 

      * สำหรับเด็กเล็กจะกินได้ยาก เนื่องจากยามีลักษณะเป็นแคปซูลบรรจุผงยา

ที่ขมมาก แต่มีข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยาฟ้าทะลายโจรรักษาโรคติดเชื้อทางเดิน

หายใจในเด็กโต มานานกว่า 10 ปี  แต่ยังไม่มีข้อมูลการวิจัยในเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 

 2. สำหรบัผูใ้หญ่ หรือผู้ที่มนี้ำหนักตัวตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป  

     พิจารณาใช้ “แอนโดรกราโฟไลด ์180 มก./วนั วนัละ 3 ครัง้ เปน็เวลา 5 วนั“ 

 ตวัอยา่งเชน่  

  2.1 สารสกัดฟ้าทะลายโจร ขนาด 400 มก./แคปซูล (ระบุสารแอนโดร 

                    กราโฟไลด์ 20 มก./แคปซูล) 

               -  กินคร้ังละ 3 แคปซูล วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น  

                   เป็นเวลา 5 วัน  

            2.2 สารสกัดฟ้าทะลายโจร ขนาด 500 มก./แคปซูล (ระบุสารแอนโดร 

                   กราโฟไลด์ 50 มก./แคปซูล) 

               -   กินครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น 

                   และก่อนนอน เป็นเวลา 5 วัน  
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        2.3 ผงบดฟ้าทะลายโจร ขนาด 400 มก./แคปซูล (ระบุสารแอนโดรกรา 

โฟไลด์ไม่น้อยกว่า 5% = ประมาณ 20 มก./ แคปซูล) ให้ทานครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 คร้ัง 

ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น เป็นเวลา 5 วัน 

         2.4 ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรอื ่น ๆ   (ที ่ระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์) 

คำนวณให้ได้ปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน วันละ 3 ครั ้ง ก่อนอาหารเช้า 

กลางวัน เย็น เป็นเวลา 5 วัน 

  ข้อพึงตระหนัก 

1.  ใช้เพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส 

               เนื่องจากยาฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล์ แล้ว

ร่างกายกำจัดเอง “จะได้ผลดีขึ้นเมื่อได้รับยาเร็วที่สุด ควรได้รับยาทันทีไม่เกิน 72 ชั่วโมง” 

ร่วมกับ “การให้ผู้ติดเชื้อพักผ่อนและดูแลสุขภาพให้ดี” 

2. “ไม่ใชใ้นการป้องกันการติดเชื้อ” เพราะยานี้ ไม่ ป้องกันเชื้อเข้าสู่เซลล์ 

3. กรณีที่ใช้รักษาอาการ เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ที่ไม่เกี่ยวกับการยับยั้ง

การเพิ่มจำนวนไวรัส แนะนำให้ใช้ยาในขนาดและปริมาณน้อยกว่านี้ 

4. เป็นยาทีม่คีวามปลอดภัยสงู ประเทศไทยผลติไดเ้อง ราคาไมแ่พง และ

มีข้อมูลแสดงเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ ขณะนี้ถือเป็นยาที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยมีข้อมูล

เบื้องต้นในระดับที่ให้ความเชื่อมั่นพอสมควร เช่นเดียวกับยาฟาวิพิราเวียร์  จึงสมควรใช้

รักษาโควิด – 19 

  ข้อห้าม : ห้ามใช้ในกรณีต่อไปนี้  

 - ผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร  

 - หญิงตั้งครรภ์/อาจจะต้ังครรภ์หญิงที่กำลังให้นมบุตร เพราะอาจ

ทำให้เกิดการบีบตัวของมดลูก เป็นผลให้แท้งหรือคลอดก่อนกำหนด หรือทารกผิดปรกติ  
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 ข้อควรระวัง :  

-   การใช้ร่วมกับยากันเลือดเป็นลิ่ม (Anticoagulants) และยาต้านการจับตัว

     ของเกล็ดเลือด (Antiplatelets) เช่น ยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล 

     เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ 

-   การใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้  

-  การใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome 

     P450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 1A2,   

    CYP 2C9 และ CYP 3A4  

-  หากใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าที่แนะนำ อาจทำ  

     ให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง และผลข้างเคียงอื่น ๆ 

     อาการไม่พึงประสงค์ : พบได้น้อย  

- อาจทำให้เกิดอาการเบื่ออาหาร มวนท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียนวิงเวียน

 ศีรษะ ใจสั่น อ่อนเพลีย  กรณีที่มีอาการมาก เมื่อหยุดยาก็จะหายเป็นปรกติ  

-   ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการแพ้ เช่น ผื่น ลมพิษ หน้าบวม ให้หยุดยาทันที 

      และพบแพทย์เพื่อ การรักษาต่อไป 

-   ถ้ามีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ความดันต่ำ ให้นั่งหรือนอนพัก อาการจะดี

     ขึ้นใน 30 นาที 

     ผลต่อตับ 

-   ได้มีความเป็นกังวลถึงผลเสียต่อตบั จากการสื่อสารต่อ ๆ กันโดยวาจา  

-  จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่าฟ้าทะลายโจรมีผลในการป้องกันและฟื้นฟู    

                      สภาพของตับ   (Hepatoprotection) ใช้ในการรักษาโรคตับหลายชนิด  

                      ทั้งตับอักเสบจากไวรัส ไขมันพอกตับ ฯลฯ  การใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูง 

                      หรือเป็นเวลานานเกินกว่าที่แนะนำ อาจทำให้มีการเพิ่มของเอนไซม์ของตับ 

                      แต่อยู่ในระดับต่ำ ไม่มีรายงานการเกิดการทำลายตับตามที่มีการกล่าวอ้างกัน   

    การใช้ยาอื ่นร่วมด้วยหลายชนิดหรือโรคของผู ้ป ่วย อาจมีผลต่อตับ   

                      จำเป็นต้องวิเคราะห์ให้ดี  

-   หากมีกรณีที่พบว่ามีการทำลายตับขณะใช้ฟ้าทะลายโจร ควรจะวิเคราะห์และ

      บันทึก รายงานให้เป็นที่ทราบกัน 
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2 
แนวทางปฏบิตัเิวชกรรมไทย 

ในการดแูลรักษาผูป้ว่ยอาการ 
หลงัตดิเชือ้และไดร้ับผลกระทบระยะยาว 

จากโรคโควดิ-19 
(Post/Long COVID-19) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏบิตัเิวชกรรมไทยในการดแูลรกัษาผูป้ว่ย 

อาการหลงัตดิเชือ้และไดร้บัผลกระทบระยะยาวจากโรคโควดิ-19  

(Post/Long COVID-19) 

 

ผ่านเกณฑ์ 

ผูป้ว่ย Post/Long COVID-19 

 คดักรอง (1) 

 

 

ดขีึน้ (8) 

ไม่ใช่ 

การประเมนิ & การวนิจิฉยั (2) 

ใหก้ารรกัษาทางการแพทยแ์ผนไทย (3) 

 

ไม่ผ่านเกณฑ ์  

ให้การรักษา 

ตามแนวทางเวชปฏิบตัิ 

การวินิจฉัย ดแูลรักษา 

และปอ้งกันการตดิเช้ือ 

กรณีโรคติดเช้ือไวรสั 

โคโรนา 2019  

(COVID-19) 

 

ใช่ 

แพทยแ์ผนปจัจบุนั 

จำหนา่ยกลบับา้น 
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        คำจำกดัความ 

 การแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

            อาการหล ังต ิดเช ื ้อและผลกระทบระยะยาวจากโรคโคว ิด -19 

(Post/Long COVID-19) เป็นโรคที่ส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในบางราย

เมื่อรักษาหายแล้ว ยังรู้สึกว่ายังไม่หายดี มีอาการผิดปกติหลังได้รับเชื้อนาน 4 สัปดาห์ 

จนถึง 12 สัปดาหขึ้นไป มีอาการเกิดขึ้นได้ทั่ว ร่างกายทั ้งระบบหายใจ ระบบประสาท 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากในระหว่างการติดเชื้อ ร่างกาย

สร้างภูมิคุ ้มกันขึ ้นมาเพื ่อไปจับกับเซลโปรตีนของบางอวัยวะ ทำให้เกิดการอักเสบ  

ในร่างกาย เป็นผลให้อวัยวะนั ้น  ๆ ได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบไปทั่วร่างกาย 

สามารถพบได้ถึง 30-50%  ส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สูงอายุ เพศหญิงพบมากกว่าเพศชาย 

ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบ หืด เบาหวาน ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ สาเหตุหลักอาจมา

จากความเครียดสะสมหรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่นกลุ่มสเตียรอยด์ โรคแฝง  

หรือบางรายอาจติดเชื้อโควิดซ้ำแต่ละสายพันธุ์
8
  

 ชนิดของภาวะอาการหลงัตดิเชือ้โรคโควดิ-19 (Post-COVID conditions)
9-10

 

 1. กลุ ่มอาการใหม่หรืออาการต่อเนื ่อง ( New or Ongoing Symptoms)  

มีอาการดังนี้ 

 - หายใจลำบากหรือหายใจไม่เต็มอิ ่ม (Difficulty breathing  

              or shortness of breath) 

 - อ่อนเพลียหรืออ่อนล้า (Tiredness or fatigue) 

 - อ่อนเพลียหรืออาการแย่ลงหลังจากมีกิจกรรมทางกายหรือว่ามี

    การใช้สมอง (Symptoms that get worse after physical or 

    mental activities: Post-exertional malaise) 

 - คิดไม่ค่อยออกหรือว่าไม่ค่อยมีสมาธิ (Difficulty thinking or 

    concentrating: Brain fog) 

 - ไอ (Cough) 

 - เจ็บแน่นหน้าอกหรือว่าปวดจุกท้อง (Chest or stomach pain) 

 - ปวดศีรษะ Headache 

 

แนวทางปฏิบัติเวชกรรมไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วย1-11  

(Post/Long COVID-19) 

14 



 

 

- หัวใจเต้นเร็วหรือว่าแรงมีอาการใจสั่น (Fast-beating or pounding   

   heart: Heart  palpitations) 

- ปวดตามข้อหรือว่ากล้ามเนื้อ (Joint or muscle pain) 

- รู้สึกเจ็บตามตัวเหมือนเข็มแทง ๖ Pins-and-needles feeling) 

- ท้องเสีย (Diarrhea)  

- มีปัญหาเร่ืองการนอนหลับ (Sleep problems) 

- มีไข้ตัวร้อน (Fever)  

- มึนงง โคลงเคลง ในขณะลุกขึ ้นยืน (Dizziness on standing: Light      

   headedness) 

- ผ่ืนขึ้นตามตัว (Rash) 

- อารมณ์เปลี่ยนแปลง (Mood changes) 

- การรับรู้รสชาติหรือว่ากลิ่นเปลี่ยนไป (Change in smell or taste) 

- ระยะรอบการมีประจำเดือนเปลี ่ยนแปลง (Changes in menstrual  

   period cycles) 

 

2. กลุ่มอาการที่โรคมีผลกระทบต่ออวัยวะหลายอย่าง (Multiorgan Effects of 

COVID-19) 

2.1 การติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง (Severe illness)  

-  ส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลายอย่างในร่างกาย จะแสดงอาการของอวัยวะ

ที่ได้รับผลกระทบนั้นต่อเนื่องหลังจากการติดเชื ้อในสัปดาห์สุดท้าย

ก่อนที่จะหายหรืออาจจะมีอาการต่อเนื่องไปอีกเป็นเดือน อวัยวะที่ไดรั้บ

ผลกระทบนั้นอาจจะเป็นหัวใจ ปอด ไต ผิวหนัง หรือสมอง  

-  มีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Multiorgan effects or 

Autoimmune conditions) จะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดพลาด

ไปทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อปรกติของร่างกาย ทำให้เกิดการอักเสบ บวม 

เนื้อเยื่อได้รับอันตราย เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อทีถู่กทำอนัตรายนัน้ 
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   2.2 กล ุ ่มอาการอักเสบหลายระบบ ( Multisystem Inf lammatory 

Syndrome: MIS)  

 -  มีผู้ติดเชื้อเป็นส่วนน้อยบางรายโดยเฉพาะในเด็ก (MIS-C) หรืออาจจะ 

เกิดในผู ้ใหญ่ (MIS-A) ที ่เคยมีอาการของการอักเสบหลายระบบ 

ในร่างกายระหว่างที่เป็นหรือหลังจากติดเชื้อโควิด-19  

 -  มีอาการอักเสบของร่างกายหลายส่วน ซึ่งเป็นอาการนำว่าจะเกิดกลุ่ม

อาการหลังโควิด ถ้าหากการอักเสบนั้นมีผลกระทบต่อหลายอวยัวะหรือ

มีอาการอื่นตามมา 

 การแพทย์แผนไทย 

       อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในคนไข้กลุ่ม Post/Long COVID-19คล้ายกับ

อาการทางแผนไทยที่เรียกว่า “ลมปลายไข้” คือ ความผิดปรกติเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ไม่

สบายตัว วิงเวียน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ท้องอืดเฟ้อ ซ่ึงมักเกิดขึ้นหลังการฟื้นไข้ 

หร ือหายจากความเจ ็บป ่วย  บางอย่าง แพทย์แผนไทยม ักแก ้ด ้วยยาหอม เช่น  

ยาหอมนวโกฐ
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 1. การรบัผูป้ว่ยเขา้สูร่ะบบ (Access & Entry) 

      1.1 เกณฑก์ารคดักรองเขา้รบัการรกัษา (Inclusion criteria) 

1. เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาหายแล้ว  

2. มีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หายใจถี่ 

 สมาธิสั ้น ผมร่วง หายใจลำบาก หายใจไม่เต็มอิ ่ม การรับรส  

 และกลิ่นเปลี่ยนไป เจ็บหน้าอก ปวดตามข้อ ไอ ท้องร่วง กล้ามเนื้อ

 อ่อนแรง สมองล้า นอนไม่หลับ ความดันสูง วิตกกังวล ซึมเศร้า 

 เครียด เป็นต้น 

      1.2 เกณฑก์ารสง่ตอ่แพทยแ์ผนปจัจบุนั (Exclusion criteria) 

              ผู้ป่วย Post/Long COVID-19 ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง

หรือมีโรคร่วมสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ความดันโลหิตสูง 

2. โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) รวมโรคปอดเร้ือรังอื่นๆ  

3. ไตวาย 

4. โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมโรคหัวใจแต่กำเนิด 

5. โรคหลอดเลือดสมอง 
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             6. เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 

             7. ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากว่า 90 กิโลกรัมหรือ BMI ≥30กิโลกรัม/ตรม.) 

             8. ภาวะตับอักเสบ 

             9. ภาวะภูมคุ้มกันต่ำ และLymphocyte น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบมม. 

             10. มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท 

 2. การประเมนิและการวนิจิฉยั 

      2.1 การซกัประวตั ิ 

        1) ข้อมูลส่วนตัว 

             2) ผู้ป่วยที ่รักษาโควิดหายแล้ว แต่พบอาการผิดปกติตามเกณฑ์  

                 การคัดกรองเข้ารับการรักษา 

             3) ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี ้

  (1) โรคปอด 

  (2) โรคไต 

  (3) โรคหัวใจและหลอดเลือด 

  (4) โรคหลอดเลือดสมอง 

  (5) เบาหวานที่ควบคมุน้ำตาลไม่ได ้

  (6) ตับแข็ง 

  (7) ภาวะภูมคุม้กนัต่ำ และ Lymphocyte นอ้ยกว่า 1,000 เซลล์/ลบมม.  

              4) ประวัติด้านสุขภาพจิต 

  1) เคยมปีระวัติการรักษาโรคทางจิตเวช 

  2) มีประวัติติดหรือรักษาด้านสารเสพติด ได้แก่ สุรา กัญชา ยาบ้า  

       เฮโรอีน 

  3) มีความคิดอยากตายหรือทำร้ายตนเอง 

         2.2 การตรวจรา่งกาย 

             ตรวจสัญญาณชีพ 

         1) อุณหภูม ิ

            2) ความดันโลหิต 

         3) ชีพจร 

         4) การหายใจ 
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 3. การใหก้ารรกัษา   

     แนวทางการดูแลรักษาผู ้ป ่วย Post/Long COVID - 19  ด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทย และการเลือกใช้สมุนไพรและตำรับยาแผนไทย ดังต่อไปนี้ 

 

     3.1 ตำรับยารักษาอาการลมปลายไข้ ได้แก่ ยาหอมนวโกฐ แก้ลมวิงเวียน 

            คลื ่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู ้สูงอายุ แก้ลมปลายไข้  

            (หลังฟ้ืนไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน  วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืด 

            และอ่อนเพลีย 

    3.2 ตำรับยาปรับธาตุ ได้แก่  

        1) ยาธาตบุรรจบ  บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ 

          2) ยามนัทธาต ุ  แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องอืด เฟ้อ 

          3) ยาตรเีกสรมาศ   บำรุงธาตุ แก้อ่อนเพลีย ปรับธาตุในผู้ทีเ่พิ่ง

    ฟื้นจากการเจ็บป่วย เช่น ไข้ ท้องเสีย 

    3.3 ตำรบัยารกัษาตามอาการ ได้แก่  

          1) ยาปราบชมพูทวีป  บรรเทาอาการหวัด และอาการเนื่องจาก 

                   การแพ้อากาศ 

          2) ยาประสะมะแว้ง  บรรเทาอาการไอมีเสมหะ ทำให้ช ุ ่มคอ  

    ช่วยขับเสมหะ            

          3) ยาอำมฤควาท ี บรรเทาอาการไอขับเสมหะ 

          4) ยาแกไ้อผสมมะขามปอ้ม บรรเทาอาการไอขับเสมหะ 

          5) ยาตรผีลา  บรรเทาอาการไอขับเสมหะ 

          6) ยาแกไ้อผสมกานพล ู บรรเทาอาการไอขับเสมหะ 

          7) ยาแกไ้อพืน้บา้นอสีาน บรรเทาอาการไอขับเสมหะ 

 8) ยาแกไ้อผสมมะนาวดอง  บรรเทาอาการไอขับเสมหะ 

 9) ยาเถาวลัยเ์ปรยีง            บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 

10) ยาขีผ้ึ้งไพล              บรรเทาอาการปวดเมื่อย 

11) ตำรบัยาทีม่สีว่นประกอบของกญัชา 

         1. ยาศุขไสยาศน ์       เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ 

         2. ยาแกล้มแกเ้สน้       แก้ลมในเสน้ บรรเทาอาการ ปวดกล้ามเนือ้

ที่มีอาการมอืเท้าชา/อ่อนแรง 
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                           3. ยาน้ำมันกัญชา  ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร แก้ลมปะกัง บรรเทา    

                               อาการปวดเรื้อรัง แก้โรคสันนิบาตลูกนก (ความเจ็บป่วยอันเกิด 

                               จากกอง วาตะ และเสมหะกระทำโทษร่วมกัน ผู้ป่วยจะมีอาการสั่นเทิ้ม   

                               ชักกระตุก เพ้อ เป็นต้น 

 

 4. คำแนะนำ  

1. หลังจากที่ผู้ป่วยหายแล้วหมั ่นสังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีไข้  ไอ 

เหนื่อยมาก หรือรู้สึกแย่ลงควรไป พบแพทย์ 

2. ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดหรือยังฉีดไม่ครบ ควรรับการ

ฉีดวัคซีนภายใน 1-3 เดือนหลังจากหายป่วย 

3. ผู้ป่วยที่เพิ่งหาย ไม่แนะนำให้ออกกำลังกายมากหรือเหนื่อยเกินไป 

ควรออกกำลังกายเบาๆ เพื ่อให้ร่ายกายฟื้นตัวและปรับตัวกลับ  

สู่สภาวะที่แข็งแรง 

4. การดูแลสุขอนามัย ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้อง

อยู่ร่วมกับผู้อื่น 

5. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ โนเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรือ

อุจจาระ หรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70 %  

6. การไอ จามที่ถูกวิธี ( ควรหาทิชชู่มาปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อ

แพร่กระจาย หลังไอหรือจามควนล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยสบู่

หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 % ) 

7. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 

8. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในระยะไม่เกิน 2 เมตร การพบปะกัน

ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา 

9. ด่ืมน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่สุก สะอาด มีประโยชน์ครบถ้วน

ตามหลักโภชนาการ 

10. ปฏิบัติตัวตามแนวทางวิถีชีวิติใหม่ เช่น การสวมหน้ากากเมื่ออยู่    

       ร่วมกับผู้อื่น การทำความสะอาดมือ การรักษาระยะห่าง เป็นต้น 
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11. ดำเนินชีวิตตามหลักการ “ธรรมานามัย”
7
 อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ 

       - กายานามัย การดูแลส่งเสริมสุขภาพทางกาย เช่น รับประทาน  

         อาหารที่มีประโยชน์ สมุนไพรและเครื่องดื่มช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน  

         ออกกำลังกายพอเหมาะ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 

       - จ ิตตานามัย การดูแลและส ่งเสริมสุขภาพทางใจ ทำสมาธิ  

         สวดมนต์ ภาวนา จะช่วยให้จิตใจเกิดความสงบสุข ทำให้รู ้สึก  

         ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด 

       - ชีว ิตานามัย การดำเนินชีว ิตชอบด้วยทางสายกลาง อยู ่ใน   

         ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  

 5. การตดิตามประเมนิผลการรกัษา 

     หลังจากที่ผู้ป่วยหายจากอาการ Post/Long COVID - 19 ควรปฏิบัตติน

ตามแนววิถีชีวิตใหม่ คือ การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือ การรักษา

ระยะห่าง การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่การระบายอากาศไม่ดี การกลับไป

ทำงานขึ้นอยู่กับสภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วยเป็นหลัก ไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อซ้ำ  

ด้วยวิธีการใด ๆ ก่อนกลับเข้าทำงาน แต่แนะนำให้ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใหม่อย่าง

เคร่งครัด  ควรสังเกตอาการผิกปกติที่เกิดขึ้นอาการ Post/LongCOVID อาจเกิดได้

ยาวนานถึง 3 เดือนขึ้นไป หากพบอาการที่ผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ และตรวจสุขภาพ

เป็นประจำทุก 6 เดือน 
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1. แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดยคณะทํางานดาน

การรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเช ื ้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์กระทรวง

สาธารณสุขร่วมกับ คณาจารย์ผู ้เชี ่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง  ๆ 

(คณะกรรมการกํากับดูแลรักษาโควิด-19) ฉบับปรับปรุง วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

2. กรมควบคุมโรค. [อินเตอร์เน็ต]. โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). [เข้าถึงเมื่อ 29 

พ.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก: www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php. 

 

3. เอกสารบรรยายเร ื ่องแนวทางปฎ ิบ ัต ิ เวชกรรมไทย HI-TTM ในการร ักษา COVID-19  

นพ.จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 

 

4. มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ และโรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. ต ำราการแพทย์ไทยเดิม 

(แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) เล่มที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ศุภวนิชการพิมพ์, 

2559. 

 

5. กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ภูมิปัญญาทาง

การแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 2542. 

 

6. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 

28 กันยายน พ.ศ. 2563 คัดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 254 ง วันท่ี 29 ตุลาคม 

2563 

 

7. คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาธรรมานามัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ธร รมานามัย. 

ครั้งท่ี 1, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2547. 

 

8. โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด. [อินเตอร์เน็ต]. 

ผลกระทบระยะยาวของการติดโควิด-19 (Long COVID-19). [เข้าถึงเม่ือ 29 พ.ย. 2564]. เข้าถึง

ได้จาก: https://www.dmh.go.th/sty_lib/news/news/view.asp?id=31081 

 

9. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเล ือก กระทรวง

สาธารณสุข. พจนานุกรม ศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบั ณฑิตยสภา  

พ.ศ. 2559. นนทบุรี: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2559. 

 

          10. SIKARIN. [อินเตอร์เน็ต]. Post Covid Condition. [เข้าถึงเมื่อ 29 พ.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก:   

                 https://www.sikarin.com/tag/post-covid-condition. 

 

           11. International hospital.[อินเตอร์เน็ต].นพ.ชัยศักดิ์ ดำริการเลิศ Long COVID. [เข้าถึงเมื่อ 29  

                 พ.ย.2564]. เข้าถึงได้จาก: http://www.bangkokinternationalhospitel.com/th/healticles 

                 /diseases-and-treatments/long-covid-affect-brain-and-nervous-system-diseases. 

 

เอกสารอา้งองิ 
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3 
การเยยีวยาสขุภาพกายและจติ  

ผูท้ีเ่คยไดร้ับเชื้อโควดิ-19  
ดว้ยสมาธบิำบัด SKT 

เพือ่ใหท้มีหมอครอบครวันำไปใช ้
ดแูลประชาชนในชมุชน 



 

 

 

 

 

 

ผูป้ว่ยโควดิ-19 หลงัรกัษาหาย (Post COVID syndrome) 

อาการผิดปกติหร ือภาวะแทรกซ้อนภายหลังการป ่วยเป ็นโคว ิด -19  

(Post COVID syndrome) หรือ ภาวะ Long COVID เป็นอาการที่ผู้ป่วยโควิด-19 มักพบ

ภายหลังจากรักษาหายแล้ว ซ่ึงอาการที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายและอาจแตกต่างกันไป

ในแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเป็นอาการที่หลงเหลืออยู่หลังรักษา

หาย ซึ่งสามารถเกิดได้ในทุกระบบของร่างกาย ตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจ  ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพจิต โดยมักพบมีอาการภายหลัง

ได้รับเชื้อ 4 ถึง 12 สัปดาห์โดยอาการที่พบสามารถดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปได้ 

หรือมีการกลับเป็นซ้ำใหม่ได้ 

 

สาเหตแุละปจัจยัเสีย่ง  

 

 ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุและพยาธิสภาพของการเกิดภาวะ Long COVID 

ที่ชัดเจน มีเพียงสมมติฐาน ที่คาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับ fragments of viral genome or 

viral antigens ซ่ึงไม่ส่งผลต่อการติดเชื้อแล้ว แต่สามารถส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน 

ทำให้เกิดภาวการณ์อักเสบในระบบต่างๆ ของร่างกาย ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงของการเกิด

ภาวะ Long COVID ยังไม่ทราบแน่ชัด มีเพียงข้อสังเกตว่ามีปัจจัยที ่พบได้ในหลาย ๆ 

การศึกษา อาทิเพศหญิง อายุมาก ภาวะอ้วน มีโรคประจำตัว มีอาการมากกว่า 5 อาการ

ในช่วง 1 สัปดาห์แรก ของการเจ็บป่วย และความรุนแรงของโรคมากในระยะแรก เป็นต้น 

 

อาการทีพ่บบอ่ย 

 จากการสำรวจผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 

ของกรมการแพทย์ พบว่าผู ้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง  

โดยอาการที่พบบ่อย 10 อันดับแรก ได้แก่ 

 1. อ่อนเพลีย   6. หายใจลำบาก/ หอบเหนื่อย 

 2. ไอ     7. นอนไม่หลับ  

 3. ปวดศีรษะ    8. ผมร่วง  

 4. เวียนศีรษะ    9. วิตกกังวล/ เครียด  

 5. ความจำสั้น                   10. เจ็บหน้าอก 

 

การเยียวยาสขุภาพกายและจติ ผูท้ีเ่คยไดร้บัเชือ้โควดิ-19  

ดว้ยสมาธบิำบดั SKT  

เพือ่ใหท้มีหมอครอบครวันำไปใชด้แูลประชาชนในชมุชน 
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             สมาธบิำบดั SKT เยยีวยาอยา่งไร 

         สมาธิแบบ SKT เป็นเทคนิคการปฏิบัติสมาธิลิขสิทธิ์ที่คิดค้นขึ้นโดย  

รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี เป็นการนำองค์ความรู้เรื ่องสมาธิ โยคะ ชี่กง 

การออกกำลังกายแบบยืดเหยียด การหายใจ มาผสมผสานกัน เพื ่อควบคุมระบบ

ประสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น การสัมผัส และการเคลื่อนไหว ซึ่งจะส่งผลต่อ

การทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอตัโนมัติ 

ระบบอารมณ์และพฤติกรรม ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย ระบบไหลเวียนเลือด  

และระบบอื่น ๆ ในร่างกาย ทำให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะสมดุลและเกิดการเยียวยาตนเอง 

         สมาธิบำบัด SKT ประกอบด้วยท่าฝึกปฎิบัติทั ้งหมด 8 ท่า โดยท่าที่

สามารถฝึกได้ง่ายและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 หลังรักษาหาย (Post COVID 

syndrome) ใช้เวลาฝึกประมาณ 10 – 15 นาที คือ SKT1 SKT2 และ SKT 3 

 

 ท่าที่ 1 (SKT 1) “นั่งผ่อนคลาย ประสานกายประสานจิต” เป็นการนั่งหรือนอน

ปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ 

         “ช่วยเพิ่มความสามารถทางสมองให้ดีขึ้น ความตระหนักรู้ในตนเองด้าน

อารมณ์สูงขึ้นและมีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้น ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย เพิ่มการ

ไหลเวียนของออกซิเจน ลดความเครียด วิตกกังวล ส่งเสริมการนอนหลับ” 

         ด้วยการควบคุมและปรับประสาทรับความรู้สึก ของเส้นประสาทสมองคู่

ที่ 1 2 3 4 6 10 (Chemo Receptor และ Photo Receptor) ในช่วงหายใจเข้าลึกและปรับ

ประสาทการรับรู้ Gustation และเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 9 10  

 

 

  

การฝึกสมาธิ

บำบัด SKT 

สมาธิบำบัด SKT เยียวยา

การติดเชื้อ COVID-19 
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ทา่ที ่2 (SKT 2) “ยนืผอ่นคลาย ประสานกาย ประสานจติ” 

“ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย และอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น เช่น ไข้ ปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ปรับสมดุลร่างกาย” 

ด้วยการควบคุมและปรับประสาทรับความรู้สึกบริเวณไขสันหลัง กล้ามเนื้อ 

ข้อต่อ เอ็น การทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 1 2 3 4 6 7 9 10 และปรับ Baroreflex 

Receptor ให้ไวขึ้น ร่วมกับการออกกำลังกายแบบ Isometric exercise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การฝึกสมาธิ

บำบัด SKT 

สมาธิบำบัด SKT เยียวยา

การติดเชื้อ COVID-19 
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ทา่ที ่3 (SKT 3) “นัง่ยดื–เหยยีด ผอ่นคลาย ประสานกาย ประสานจติ” 

 “ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด คลายความวิตกกังวล ส่งผลให้

สุขภาพองค์รวมดีขึ้น” 

 ด้วยการควบคุมและปรับประสาทรับความรู้สึกบริเวณไขสันหลัง การทำงาน

ของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 และปรับ Baroreflex Receptor  

ให้ไวขึ ้น ร่วมกับการออกกำลังกายแบบ Isometric exercise และปรับประสาทรับรู้ 

ที่กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็น (Proprioceptors) 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

           

 

 

 

 

 

 

 
การฝึกสมาธิ

บำบัด SKT 

สมาธิบำบัด SKT เยียวยา

การติดเชื้อ COVID-19 
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เอกสารอา้งองิ 
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ภำคผนวก 
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มาตรการและแนวทางปฏบิตัิ 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ               

โรคโควดิ 19 (COVID-19) 

1.1 มาตรการ ส าหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กร  

    ในภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

    สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (กรมการแพทย์ 

    แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง 

    สาธารณสุข) 
 

1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์ 

    แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานการณ์ 

    โรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019  

    (COVID-19) 
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1.1 มาตรการ ส าหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรในภาวะการณ์ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  

(กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข) 1-5 
 

ความเส่ียง การลดผลกระทบจากความเส่ียง 

ดา้นบคุลากร  
(Staff) 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก/รอง ในการบริหารจัดการบุคลากร 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก/รอง ในภารกิจที่สำคัญ 
3. กำหนดแผนในการเตรียมบุคลากรทดแทนกรณีเกิดการแพร่  
     ระบาดในวงกว้าง 
4. จัดทำแผนฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านที ่สำคัญในการรองรับ  
     สถานการณ์การแพร่ระบาด 
5. ดำเนินการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านที ่สำคัญในการรองรับ 
     สถานการณ์การแพร่ระบาด 

6.  บุคลากรต้องปฏิบัติตามหลักป้องกันตนเอง โดยสวมหน้า  
     กากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในสถานที่ทำงานและ    
     รักษาระยะห่างระหว่าง บุคคลอย่างเคร่งครัด  
7. หากมีการเจ็บป่วยที่สงสัยว่าจะเกิดจากการติดเช้ือโควิด 19  
     ต้องหยุดงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับทันที 

1. สถานที่ทำงาน: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
   -   บริหารจัดการและเตรียมความพร้อมสถานที่ 
   -   จ ัดทำแผนบร ิหารจ ัดการหน ่วยงานในส ังก ัด  รองรั บ  
        สถานการณ์ฉุกเฉิน 
   -  จัดระบบการบริหารจัดการในการดูแลผู ้ป ่วยทั ่วไป ( Non  
        COVID-19) 
2.หน่วยบริการ 
   -   จัดระบบการบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 
   -   เตรียมความพร้อมคลินิกโรคทางเดินหายใจ 
   -   เตรียมความพร้อมระบบส่งต่อผู้ป่วย 
   -   กำหนดมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ 
        ระบบสุขาภิบาลทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

ดา้นสถานที ่ 
(Premises) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดการระบบข้อมูลข่าวสาร 
-   แต่งตั้งระบบบัญชาการ EOC ประจำกรมการแพทย์แผนไทยและ 
     การแพทย์ทางเลือก 
-  จัดทำฐานข้อมูลที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ทรัพยากรหน่วยบริการ  
     การแพร่กระจายโรค โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

2. จัดทำแผนสื่อสารทางไกล ผ่านระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เช่น  
     โทรศ ัพท ์  Video Conference Line กล ุ ่ม เฉพาะ  หร ือระบบ 
     ออนไลน์อื ่น ๆ เพื ่อสื ่อสารและหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไข 
     ปัญหา 

1. ประเมินและเตรียมจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นให้เพียงพอต่อความ   
    ต้องการใช้ โดยเฉพาะ แอลกอฮอล์เจลที่ต้องมีพร้อมใช้ประจำทุกจุด 
    ที่จำเป็น 

2. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

1.1 มาตรการ ส าหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรในภาวะการณ์ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  

(กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข) 1-5 

 

ดา้นภารกจิ 
(Operation) 

ดา้นทรพัยส์นิ 
(Assets) 

ความเส่ียง การลดผลกระทบจากความเส่ียง 
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1) จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
2) ต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ 70% หรือ เจลแอลกอฮอล์   
    70% สำหรับทำความสะอาดมือ 
3) การคัดกรองและวัดอุณหภูมิ 
    - คัดกรองและวัดอุณหภูมิผู้มารับบริการทุกราย 
    - คัดกรองผู้ปฏิบัติงานทุกราย วันละ 2 เวลา เช้า-บ่าย ก่อนปฏิบัติงาน 
    - กรณีมีไข้มากกว่า 37.3 องศาเซลเซียส และเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ติดเชื้อ                    
       การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือมีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดัน 
       โลหิตสูง เป็นต้น ให้ส่งต่อผู้ป่วยรับการดูแลทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 
    - กรณีผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยง มีอาการระบบทางเดินหายใจผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ  

มีน้ำมูก เจ็บคอ ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza-like symptoms) 
ให้พบแพทย์แผนไทย เพื่อตรวจและพิจารณาสั่งจ่ายยาแผนไทย 

4) จัดให้มีระบบนัดหมายและคิวรับบริการล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ  
    เช่น ทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ส่วนในกรณี  
    การเข้ารับบริการด้วยตนเองโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ให้จัดสถานที่  
    สำหร ับผู ้ร ับบร ิการกรอกข ้อม ูล โดยการเว ้นระยะห ่างอย ่างน ้อย  
    1 - 2 เมตร และมีที่กั้นระหว่างบุคคล 
5) บันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันที่และเวลา ของผู้มารับบริการทุกราย   

  เพื่อใหส้ามารถติดตามตัวได้ในกรณีที่ต้องสอบสวนโรค 
6) บันทึกรายชื่อผู้ให้บริการและกิจกรรมที่ให้บริการกับผู้รับบริการทุกราย 
7) มีระบบติดตามผู้รับบริการทุกรายหลังรับบริการ อย่างน้อย 14 วัน 
8) จัดสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดต่อ การแพร่กระจายโรค  
    การป้องกันโรค และคำแนะนำให้กับผู้รับบริการ 

1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก ในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระท รวงสาธารณสุข  
ได้กำหนดแนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  
เพื ่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019  หรือ โรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน กลไก
การรับรองมาตรฐาน คุณภาพบริการ บุคลากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และให้การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังนี้ 

1. ส าหรับสถานบริการสาธารณสุข 

ดา้นการคดักรอง/ 
ลงทะเบยีน/นดัหมาย/ 

การบนัทกึข้อมลู 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 1)  ให ้บริการ การตรวจวิน ิจฉัย ร ักษาโรค การจ่ายยาแผนไทย  
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยจัดให้มีระยะห่างระหว่างแพทย์
แผนไทยและผู้รับบริการอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือมีที่กั้นระหว่าง
บุคคล สวมหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า  (Face Shield) 
และผู้จัด/ผู้จ่ายยาแผนไทยต้องใส่ถุงมือทุกคร้ัง 

2) ให้บริการหัตถการในการบำบัดรักษาได้ตามความจำเป็น คือ การนวดไทย
เพื่อการรักษา การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา และการดูแลมารดา
หลังคลอดเพื่อการรักษาเท่านั้น 

            ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยการนวด/ประคบบริเวณคอ บ่า 
ไหล่ ผู้นวด/ประคบ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) 
งดบริการการนวดรักษาบริเวณศีรษะ ใบหน้า การนวดเผชิญหน้า  
หรือใกล้ชิดบริเวณในหน้าของผู้รับบริการ 

3) งดกิจกรรมการให้บริการการอบไอน้ำสมุนไพร หรือกิจกรรมอื่นที่มี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 

4) ระยะเวลาให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง/คร้ัง/คน 
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ดา้นการบรกิาร 
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1) ห้องบริการต้องมีระบบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ มีระบบ  
     อากาศภายใน อาคารที่เหมาะสม มีเครื่องดูดอากาศ อากาศ  
     ถ่ายเทสะดวก สะอาด และแยกเป็น  สัดส่วน 
2) กำหนดให้เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ยกเว้น 
     กรณีผู้พิการ/ผู้สูงอายุที ่ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด (ให้มีผู้ดูแล  
     1 คน) 
3) ระยะห่างระหว่างเตียงให้บริการ ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย  
     1 - 2 เมตร กรณียกพื้นสูงให้เว้นระยะเบาะ และมีม่านกั้นระหวา่ง 
      เตียงให้บริการ ที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย 
4)  จ ัดเตรียมหน้ากากอนามัย อ ุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ( Face    
     Shield) และถุงมือ 

5) จัดเตรียมแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับ 
     ทำความสะอาดมือทุกจุดบริการ 

6) ลูกประคบสมุนไพร ให้ใช้เฉพาะผู ้รับบริการเป็นรายบุคคล  
     ไม่นำมานึ่งซ้ำหรือใช้ซ้ำกับผู้มารับบริการรายอื ่น และนึ่งลูก  
     ประคบสมุนไพรไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนนำไปประคบ 

7)  ผ้าห่อหรือผ้ารองลูกประคบ จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกผืน 
8) จัดให้มีเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนของผู้มารับบริการ โดยอยู่ในถุงที่  
     แยกแต่ละชุดอย่างชัดเจน และผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกตัว  

9) มีถุงพลาสติกสำหรับใส่เสื้อผ้าที่ผู้รับบริการสวมใส่มาและของใช้ 
    ส่วนตัว เก็บไว้ในล็อคเกอร์เก็บของ 

10) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ สบู่เหลว เจลล้างมือ พร้อมใช้งาน 
11) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทที่มีฝาปิดมิดชิด 
 

 

 

1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก ในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
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ดา้นสถานที ่อปุกรณ ์
เครื่องมอื เครือ่งใช ้
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1) ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้บริการร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้   
    เตียง ตรวจก่อนและหลังให้บริการทุกคร้ัง 
2) ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง หรือกระดาษ 
    ปูเตียง แบบใช้แล้วทิ้งทุกคร้ังหลังให้บริการแต่ละราย 
3) ทำความสะอาดเตียงนวด/ประคบ หมอน เบาะยาง และบริเวณ 
    โดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื ้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งหลัง   
    ให้บริการแต่ละราย และพักตียงหลังให้บริการอย่างน้อย 30 นาที 
4) ทำความสะอาดห้องนวด/ประคบ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์    
    70% หรือการใช้แสง UV ฆ่าเชื ้อภายในสถานที่ให้บริการหลัง 
    ให้บริการในแต่ละวัน 
5) ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีการสัมผัสบ่อย  
     เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื ้อ หรือ 
     แอลกอฮอล์ 70% 
6) ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับหรือลูกบิด  
     ประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวจับ ราวบันได เป็นต้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  
     หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง 
7) ทำความสะอาดล็อคเกอร ์ เก ็บของด้วยน ้ำยาฆ ่าเช ื ้อหลัง 
     ผู้ใช้บริการในแต่ละราย และต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือ 
     เจลแอลกอฮอล์ 70% ที่บริเวณล็อคเกอร์ 
8) ทำความสะอาดห้องน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง หรือบ่อยครั้งตามจำนวน  
    ผู้มารับบริการด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือสารฆ่าเชื ้อ เช่น  
    แอลกอฮอล์ 70% น้ำยาฆ่าเชื้อ ที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น 
9) มีมาตรการรองรับการป้องกันความชื้นในอากาศ การล้างทำ 
    ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และควบคุม 
    คุณภาพอากาศภายในพื้นที่เป็นประจำ 
 

 

 

1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย 
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ความสะอาด 
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1) สังเกตอาการตนเองสม ่ำเสมอ หากมีไข ้  หรืออาการป่วยระบบ  
     ทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จาม มีน้ำมูก หรือหอบเหนื่อย 
     ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหน่วยงาน และให้พบแพทย์ทันที 

2) ต้องใส่หน้ากากอนามัย สวมหมวกคลุมผม อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า  
     (Face Shed)  และผ ้าก ัน เป ื ้อนต ลอดระ ยะ เวลาการให ้บร ิ กา ร  
     หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
3) ต ้องล ้างม ือด ้วยสบ ู ่  หร ือเจลแอลกอฮอล์  70% ก ่อนและหลัง  
     ให้บริการทุกคร้ัง 

4) ต้องใส่ถุงมือในการให้บริการนวด/ประคบ และต้องทำความสะอาด  
     ด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ก่อนและหลังนวด/ประคบทุกครั้ง  

5) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น  แก้วน้ำ  หลอดดูดน้ำ  ช้อน จาน ผ้าเช็ดมือ  
    ผ้าเช็ดหน้า  เป็นต้น 

6) งดเว้นการพูดคุยระหว่างการให้บริการ หรือพูดคุยเท่าที่จำเป็น  เช่น   
    สอบถามอาการ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย
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1) ผู้รับบริการจะต้องใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา 
    ที ่รับบริการและล้างมือด้วยสบู ่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและ  
    หลังเข้ารับบริการทุกคร้ัง 

2) นั่งห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือเก้าอี้เว้นเก้าอี้ 

3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม่จำเป็น เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์  
    ราวจับ ราวบันได เป็นต้น 

4) ผู้รับบริการ ต้องไม่ปิดบังข้อมูลส่วนตัว เช่น โรคประจำตัว การเดินทาง 
    ไปใน พื้นที่เสี ่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    การสัมผัสใกล้ชิด บุคคลในครอบครัว/ญาติที่มีการติดเชื้อ เป็นต้น 

5) หากพบว่าตนเองมีไข้ หรืออาการป่วยระบบทางเดินหายใจอย่างใด  
    อย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ งดรับบริการ และให้พบ 
    แพทย์ทันที 

6) หลังรับบริการในช่วง 14 วัน หากพบว่าตนเองมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ  
     ไวรัสโคโรนา 2019 ต้องแจ้งสถานบริการสาธารณสุขหรือผู้ให้บริการ  
     รับทราบ และพบแพทย์ทันที 
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และการแพทย์ทางเลือก ในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

3. ส าหรับผู้รับบริการ 

ข้อปฏบิตั ิ
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การสง่เสรมิการใช้ 
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก  

ในการปอ้งกนัและเสริมภมูคิุม้กนั  
ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด 

 
 



 

 

  

โคโรนาไวรัส 2019 เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อโรค SARS โดยทำให้
มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการน้อย ขณะที่ผู้ป่วยอีกส่วน
หนึ่งมีอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ยังไม่มียาต้านไวรัสที่จำเพาะ
เจาะจง การรักษาหลักเป็นการรักษาตามอาการ  และการฉีดวัคซีนเพื ่อป้องกัน  
ซ่ึงปัจจุบันหลายประเทศมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนแล้ว 

 
โ ร คต ิ ด เ ช ื ้ อ ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น า ส า ย พ ั น ธ ุ ์ ใ ห ม่  2 0 1 9  ( COVID- 1 9 )  

หากเปรียบเทียบกับทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย วิเคราะห์ได้ว่าเมื ่อเชื้อโรคใน
ปัจจุบัน (เชื้อไวรัส) ซึ่งโบราณ เรียกว่า“กิมิชาติ” (เหล่าหมู่หนอน) แปลกปลอมเข้าสู่
ร ่างกาย จะกระต ุ ้นให ้ธาต ุ ไฟเพิ ่มมากกว่าปกติจ ึงทำให ้ม ี ไข ้  เม ื ่อธาต ุไฟ  
(ไฟสันตัปปัคคี) เพิ ่มขึ ้น จึงทำให้ธาตุลม (ลมอุทธังคมาวาตา) เพิ ่มขึ ้นตาม  
เมื่อร่างกายมีความร้อนมากขึ้นส่งผลให้ธาตุน้ำ (เสมหะ) ลดลง จึงทำให้เกิดอาการไอ
แห้งและเจ็บคอ การเสียสมดุลของธาตุในร่างกายเหล่านี้ หากเป็นมากหรือเป็นเรื้อรัง
จะส่งผลให้ธาตุดิน (ปับผาสัง หมายถึง ปอด) เกิดความผิดปกติ ทำให้หอบเหนื่อย 
ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคในแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับธาตุเจ้าเรือน และความ
แข็งแรงของร่างกายในขณะนั้น5-8 
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จากสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19)  

ประชาชนจ าเปน็ต้องปรับเปล่ียนชีวิตประจ าวัน เพ่ือการปอ้งกนั ดังนี ้

และดูแลตัวเองจากการระบาดของ COVID-19 ได้แก ่

1. การควบคุมความเครียด โดยดูแลสภาพจิตใจ 
           ไม่ให้เครียดเกินไป หาวิธีผ่อนคลายความเครียด เช่น  
     การออกกำลังกายที ่เหมาะสมกับสุขภาพ (ฤาษีดัดตน  
             รำมวยจีน โยคะ สวดมนต์  น ั ่ งสมาธ ิ  ฝ ึกหายใจ 
                    คลายเครียด เป็นต้น) 

 

2. การนอนหลับ/พักผ่อนให้เพียงพอ  
  วันละ 6-8 ช่ัวโมง 

 

   3 .  ก า ร เ ล ื อก ร ั บ ป ร ะ ท า น อา ห า ร  โ ด ย 
               ร ับประทานผ ัก ผลไม ้  สม ุนไพรช ่วยเสริม  
                      ภูมิคุ้มกันและมีฤทธิ์ต้านเช้ือไวรัส 

 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เป็นแหล่งอาหารและยาที่สำคัญ
ที่ทำให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
โดย เป็นแหล่งสมุนไพรที่มีฤทธิ์เกี่ยวกับ “ภูมิคุ้มกัน” ภูมิคุ้มกันสามารถทำให้เกิดขึ้นได้
จากหลายวิธีการ ส่วนหนึ ่งที ่กระตุ ้นภูมิคุ ้มกันได้เช่นกัน คือ การรับปร ะทาน 
“สมุนไพรและอาหารไทย” โดยใช้หลักการใช้สมุนไพรและอาหารไทยรักษาสมดุลของ
ธาตุ  สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยอาหารไทยที่มี “รสเย็น” เพื่อลดความร้อนในร่างกาย  
(ลดไข้)  และใช้สมุนไพรที ่ม ี “รสสุขุม” เพื ่อปรับสมดุลธาตุ และใช้สมุนไพรที่มี  
“รสเปรี ้ยว” เพื ่อกัดเสมหะ ฟอกโลหิต  ตลอดจนได้รับสารสำคัญในสมุนไพร 
ที่สามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูสมุนไพรไทยทีม่ปีระโยชน์
ในช่วงโรคโควดิ 19  

(COVID-19) ระบาด 
 



 

 

 

  

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Andrographis paniculata  (Burm.f.) Wall. ex Nees 
สารสำคัญ:  Andrographolide และอนุพันธ์ 
สรรพคุณ:  แก้เจ็บคอ แก้ท้องเสีย ลดไข้ เจริญอาหาร (สรรพคุณตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ) 6 
การใชพ้ืน้บา้น:  มีการใช้มานานกว่า 2,000 ปี ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่น จีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย ในการรักษาโรคติดเชื ้อในระบบทางเดินหายใจ  
และระบบทางเดินอาหาร และเป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนจีนและอายุรเวท7 

ข้อมูลสมุนไพรไทยที่เก่ียวกับ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

(COVID-19) 

ฟา้ทะลายโจร 

ข้อมูลเพิ่มเติม: การศึกษาทางเภสัชวิทยา พบว่ามีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ ้มกัน 

(Immunostimulant) ในขณะเดียวกันก็มีฤทธิ ์ปรับภูมิคุ ้มกัน ( Iimmunomodulator)  

โดยมีผลปรับการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันหลายชนิดในร่างกาย และมีฤทธิ์ต้านเชื้อ

ไวรัส
9-10 

 สมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex 

Nees) เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่นักวิทยาศาสตร์ของประเทศจีนแนะนำเนื่องจากเป็น

สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจมานาน ด้วยมีผลยับยั้งเชื้อไวรัส

ก่อโรคทางเดินหายใจที่หลากหลาย อาทิ เชื้อไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์, SARS และ

มีแนวโน้มที่จะยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ก่อโรคโควิด 19 ได้ และด้วยฟ้าทะลายโจร

เป็นสมุนไพรที่ปลูกง่าย และใช้มานานในสังคมไทย เนื่องจากเป็นยาสมุนไพรในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติที ่ใช้โรคติดเชื ้อไวรัสSARS-CoV-2 ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี 

Plaque reduction assay
11

 ซึ ่งผลการศึกษาเป็นที ่น ่าพอใจเนื ่องจากสารสกัด 

ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส (viral inactivation test) และฤทธิ์ต้านการเพิ่ม

จำนวนของเชื้อไวรัส (antiviral test) สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ 
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และสอดคล้องกับการศึกษาต่างประเทศที่พบว่า  สาร andrographolide สามารถ

ยับยั้งการทำงานของ Main protease และยับยั้งการจับกันของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่

ตำแหน่ง Spike protein กับ Angiotensin converting enzyme-2 (ACE-2) ซึ่งเป็น

ตำแหน่งที่ไวรัสจะเข้าสู่เซลล์ได้
12-17

 จึงนำไปสู่การพิจารณาใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 

19 ที่มีอาการน้อยในเวลาต่อมา หลังทราบแนวโน้มที่ดีในระดับห้องปฏิบัติการ จึง

นำไปสู่การศึกษานำร่องในคน โดยมีการทดลองใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วย

โรคโควิด-19 ระดับความรุนแรงน้อย จำนวน 6 รายผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่มี

อายุเฉลี่ย 31.0±11.8 ปี ได้รับการรักษาตามมาตรฐานร่วมกับการได้รับสารสกัด    

                           ฟ้าทะลายโจร (ที ่มี andrographolide 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูล) 

                                 ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง (รวมเป็นได้รับฟ้าทะลายโจรที่มี            

                                     andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน) นาน 5 วัน มีความ 

                                           รุนแรงของอาการไอ ความถี่ของการไอ ความรุนแรงของ 

                                              อาการเจ็บคอ ปริมาณเสมหะ และความรุนแรงของ

ความปวดศีรษะลดลงอย่างนัยสำคัญทางสถิติ (p-value< 0.05) ตั้งแต่วันที่ 3 และ 5 

ของการรับประทาน นอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วย 3 รายตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในวันที่ 5 

ของการรักษา ส่วนด้านความปลอดภัย ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงใน

อาสาสมัครทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยโครงการนำร่องเพื่อ

ศึกษาระดับของ cytokines ที ่เกี ่ยวข้องกับโรคโควิด-19 พบว่าระดับของกลุ่ม 

adaptive แ ล ะ  pro-inflammatory cytokines, growth factor and chemokine 

ลดลง ระดับของ anti-inflammatory cytokines, growth factor and chemokine 

บางชนิดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลที่ดีที่จะทำนายฤทธิ์ต้านการอักเสบเบื้องต้นของสารสกัด

ฟ้าทะลายโจรได้
18

 

 ต ่อมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย ์ทางเล ือกร ่วมกับ

มหาวิทยาลัยสยาม ได้ทำการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (analytical research) โดยใช้

หลักฐานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world evidence) ซึ่งเป็นการศึกษาจากเวช

ระเบ ียนและฐานข ้อม ูลอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ย ้อนหล ัง เช ิงส ั งเกต ( retrospective 

observational study) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการใช้ฟ้าทะลายโจร 

ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการไม่รุนแรง ในโรงพยาบาลของรัฐ   

ได้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลบ้านโป่ง  

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึง เมษายน 2564 โดยเข้าสังเกตการณ์ในช่วงธันวาคม 

2563 ถึง มีนาคม 2564 ที ่ผ่านมา โดยผู ้ป ่วยได้รับยาฟ้าทะลายโจรขนาดสูง  
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(สารสกัดฟ้าทะลายโจรที ่ม ี andrographolide 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูล ครั ้งละ  

3 แคปซูล ว ันละ 3 ครั ้ง (รวมเป็นได้ร ับฟ้าทะลายโจรที ่มี  andrographolide  

180 มิลลิกรัมต่อวัน)) เป็นเวลา 5 วัน เพื่อบรรเทาอาการแสดงของระบบทางเดิน

หายใจ ได้แก่  ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื ่อย หรือหายใจลำบากโดยไม่มีภาวะ 

                                 ปอดอักเสบ ในผู้ป่วยที่มีอาการุนแรงน้อย ผลการศึกษาพบว่า   

                                  ผู้ป่วยจำนวน 243 คน ที่ได้รับฟ้าทะลายโจรมีอาการดีขึ้น  

                                       พบผู้ป่วยที ่มีอาการรุนแรงขึ ้นเพียง 1 ราย จากผู้ป่วย 

                                           ทั้งหมด 243 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่มี 

                                            ลักษณะทั่วไปและลักษณะทางคลินิกที่คล้ายคลึงกัน  

                                  ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน แต่ไม่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร

เพิ่มเติม มีอาการป่วยที่รุนแรงขึ้นคือเกิดภาวะปอดบวมจำนวน 71 ราย จากผู้ป่วย

ทั้งหมด 296 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งสามารถสรุปเบื้องต้นว่าสมุนไพรฟ้าทะลาย

โ จ รม ี แ น ว โ น ้ ม ท ี ่ จ ะ ล ดภ า ว ะ แ ท รก ซ ้ อ น จ า ก ป อ ดอ ั ก เ ส บ ห ร ื อ ป อ ด บ ว ม  

ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาการไม่รุนแรงได้
19

 

 

 

ข้อห้าม ข้อควรระวังในการใช้ฟ้าทะลายโจร 
1.  ฟ้าทะลายโจรไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ ภาวะตับและไตไม่ดี สตรี  

     มีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร 

 

2. ไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นเวลานานเกิน 7 วัน อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด แขนขาชา 

หรืออ่อนแรงจากภาวะเย็นเกินของร่างกายได้  

 

3.  ควรระวังการใช้ร่วมกับยากันเลือดเป็นลิ ่ม ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด  

และยาลดความดันโลหิต ผู ้ท ี ่ร ับประทานยาเป็นประจำหรือมีโรคประจำตัว  

ควรปรึกษาแพทย์ก่อน รับประทาน 

 

4.  หากใช้ติดต่อกัน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงมากข้ึนระหว่างใช้ยา 

ควรหยุดทันทีและพบแพทย์แผนปัจจุบัน 

 

5.  ในบางรายอาจมีอาการแพ้ยาหรืออาการข้างเคียงอื ่น ๆ ได้ แต่พบน้อยและ  

ไม่รุนแรง เช่น  ปวดท้องท้องเดิน คลื่นไส้ เวียนศีรษะ  สำหรับผู้ที่มีอาการทาง

ผิวหนัง เช่น ผื่นลมพิษ ร่วมกับมีอาการหน้าบวม ตาบวม แน่นหน้าอก หายใจ

ลำบาก ควรหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที และไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจรอีก 

เนื่องจากอาจมีอาการแพ้อย่างรุนแรงตามมาได้ 
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การศึกษาวิจ ัยฤทธิ ์ต ้านไวรัสก่อโรคโควิด -19 (SARS -CoV -2)  
ของกระชาย โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับทุนวิจัยจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(TCELS) ทำการศึกษาวิจัยฤทธิ์ต้านไวรัสก่อโรคโควิด-19 (SARS -CoV -2) ของ
กระชาย พบว่าสารสกัดกระชายและสาร Panduratin A มีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของไวรัส
ที่แรงกว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจร และ Andrographolide อย่างไรก็ดี ยังเป็นเพียงผล
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ที่ยังต้องมีการวิจัยประสิทธิผลในมนุษย์ต่อไป ซึ่งหาก
ได้ผลดี จะสามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ซ่ึงอาจช่วยบรรเทาอาการของ
โรค และเป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ20, 22 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 
สารสำคัญ:  Kaempferol, Quercetin, Panduratin A 
สรรพคณุ:  แก้โรคในปาก เช่น ปากเปื่อย ปากเป็นแผล ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ รักษาโรคบิด  
แก้ปวดมวนท้อง 
การใชพ้ืน้บา้น: แก้แผลในปาก รักษาอาการ จมูกไม่ได้กลิ่น ช่วยย่อยอาหาร เพิ่มสมรรถภาพ
ทางเพศของเพศชาย เป็นยา อายุวัฒนะ บำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย แก้ลมวิงเวียน7-9 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม: ได้ชื่อว่าเป็นโสมของคนไทย “Thai ginseng” การจำลอง
ภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า kaempferol, quercetin สามารถแย่งจับกับ
ตำแหน่ง main protease (Mpro) ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 
2019 ได้20-22, 24-25 

กระชาย 
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สารสำคญั: Curcumin, Demethoxycurcumine 
สรรพคณุ: รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน รักษาโรคท้องอืดท้องเฟ้อ และแผลในกระเพาะ
อาหาร 
ข้อมูลเพิ่มเติม23-24, 26 : การศึกษาทางเภสัชวิทยา พบว่า ช่วยยับยั้งการหลั่ง 
สารอักเสบ และปรับภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการทำลายปอดให้เกิดความเสียหายจาก
การติดเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza A virus) 
         การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า curcumin, dimethoxy-
curcumine สามารถแย่งจับกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์  2019 ตำแหน่งที่จะเข้าสู่
เซลล์ปอดและมีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้7-9 

ขมิ้นชัน 

ชื่อวทิยาศาสตร:์ Curcuma longa L. 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Phyllanthus emblica L. 
ส า ร ส า ค ั ญ :   Phyllaemblicin G7, Phyllaemblinol, Phyllaemblivin B, 
Phyllanthin, Chebulagic acid 
สรรพคุณ:  เป็นยาขับเสมหะ ทำให้ชุ ่มคอ แก้ไข้ แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้โรค
เลือดออกตามไรฟัน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ7-9, 27 
ข ้ อ ม ู ล เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม :  ก า ร จ ำ ล อ ง ภ า พ ส า ม ม ิ ต ิ ใ น ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์  พ บ ว่ า  
สาร PhyllaemblicinG7 มีความสามารถในการจับกับขาโปรตีน (Spike protein) 
และตัวรับ ACE2 ในการผ่านเข้าเซลล์ปอดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019  

ส า ร  Phyllaemblinol แ ล ะ  PhyllaemblivinB เ ข ้ า จ ั บ ต า แ ห น ่ ง  3 
chymotrypsin- like protease (3CLpro)  และตำแหน่ง RNA-dependent RNA 
polymerase (RdRp) โดยเป็นตำแหน่งสำคัญในการยับยั้งการสร้างและการแบ่งตัว
ของเชื้อซ่ึงเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มจำนวนของไวรัส32-33 

มะขามป้อม 
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ชื่อวทิยาศาสตร:์ Zingiber officinale Roscoe 
สารสำคญั: Zingerol, Gingerol 
สรรพคณุ: ยาขับลม แก้อาเจียน แก้ไอ ขับเสมหะ และขับเหงื่อ7-9, 27 
ข้อมลูเพิม่เตมิ: มีคุณสมบัติอุ่น พบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ พื้นบ้านใช้กินแก้หวัด 

การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า zingerol, gingerol 
สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง main protease (Mpro) ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้24 

สารสำคัญ: Galangin, Kaempferol, Quercetin เป็นสารกลุ่มเฟลโวนอยด์  
พบในพืชหลายชนิด มีฤทธิ์ลดการอักเสบ เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัสบางชนิด  
และต้านมะเร็ง 
การใชพ้ืน้บา้น: พื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบ28  

ข้อมูลเพิ่มเติม: การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดย การจำลองภาพสามมิติ  
ในคอมพิวเตอร์ พบว่า galangin สามารถแย่งจับกับตัวรับในตำแหน่งที่ไวรัส 
โคโรนา สายพันธุ์ 2019 จะเข้าสู่เซลล์ปอด และตำแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของ
ไวรัสได้26,29 

ขิง 

ข่า 

ชื่อวทิยาศาสตร:์ Alpinia galanga (L.) Willd.  
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สารสำคัญ: quercetin, luteolin-7-glucoside 
สรรพคุณ: หัวหอมใช้เป็นยาแก้หวัด รักษาหลอดลมอักเสบ แก้ไอ27 
ข้อมลูเพิม่เตมิ: การจำลองภาพสามมติิในคอมพิวเตอร์พบว่าสารสำคัญที่พบ 
สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง main protease (Mpro) ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัว 
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้24 

ชื่อวทิยาศาสตร:์  Allium sativum L. 
สารสำคญั:  Quercetin, Allicin 
สรรพคณุ:  ขับลม แก้ลมจุกเสียด แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ธาตุพิการอาหารไม่ย่อย
ขับเสมหะ ขับเหงื่อ7,27 
ข้อมูลเพิ่มเติม:  สาร allicin ในกระเทียม มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ป้องกันการหลั่ง

สาร cytokine ที่ทำให้เกิดการอักเสบ เช่น IL-6, MCP-1, TNF-𝛼 นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว macrophage ในการจับกินเชื้อ สาร ajoine 
ในกระเทียมช่วยเพิ่ม antibodies ชนิด immunoglobulin A (IgA) ซ่ึงเป็นด่านแรก
ของภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยพบมากที่ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดิน
อาหาร ตามเยื ่อเม ือกต่าง ๆ และยังช่วยกระตุ ้นการทำงานของ   B-cell 
lymphocyte รวมทั้งกระตุ้นการหลั่งของสาร interferon ซึ่งเป็นสารที่สร้างใน
ระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านไวรัส การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์พบว่า 
quercetin, allicin ที ่พบสามารถแย่งจับกับตำแหน่ง  main protease (Mpro)  
ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้7,24,30-32 

 

หัวหอม 

ชื่อวทิยาศาสตร:์ Allium ascalonicum L. 

กระเทียม 
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แนะน าเมนูอาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน 

ในภาวะท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

ใบกระเพรา: ม ีสาร orientine เป ็นสารสำคัญที ่มี
ศักยภาพป้องกันไม่ให้เชื ้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ ลดโอกาส
การติดเชื้อของเซลล์ ช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยไข้จากเชื้อ
ไวรัส23-24 

ไข:่ แหล่งโปรตีนชั้นดี ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน 
หอมใหญ:่ มีสารเคอซิทิน (Quercitin) ช่วยป้องกันไม่ให้
ไวรัสเข้าสู่เซลล์มีฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบ24 

เมน ู“ผดักระเพรา” เมน ู“ไขเ่จยีวหอมใหญ”่ 
(ช่วยเสรมิภมูคิุม้กนั) 

ไข:่ แหล่งโปรตีนขั้นดี ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน 
ผักหวาน: วิตามินเอสูง ใบมีรสหวานเย็น ใช้ปรุงเป็น
ยาเขียว  
แก้ไข้ พบฤทธิ์ต้านการอักเสบและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน7,24 

เมน ู“ผกัหวานผดัไข”่ 
(ตา้นการอกัเสบ กระตุน้ภมูคิุม้กนั) 

 
ไก่ กุง้: มีโปรตีน ใช้สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันต่าง ๆ 
เครือ่งเทศ: ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส ต้านการ
อักเสบ ช่วยย่อย 
มะนาว: ละลายเสมหะ ช่วยย่อย มีสารต้านไวรัส23-24 

เมน ู“ตม้ยำกุง้” 

 
(ช่วยเสรมิภมูคิุม้กนั ตา้นการอกัเสบ ตา้นไวรสั) 

 

หวัหอม: มีสารเคอซิทิน (Quercitin) ช่วยป้องกันไม่ให้
ไวรัสเข้าสู่เซลล์ มีฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบ23-24 
มะเขอืเทศ: Betacarotene พบในผัก ผลไม้สีเหลือง  
สีส้ม สีแดง เช่น มะเขือเทศ มีฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน และต้าน
อนุมูลอิสระได้ดีมาก 
เนือ้ไก่: แหล่งโปรตีนคุณภาพดี เป็นส่วนประกอบที่
สำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน 

เมน ู“ซบุหัวหอม” 

 
(ตา่นอนมุลูอสิระ เสรมิภมูคิุม้กนั) 

กุง้แหง้: แหล่งโปรตีน สังกะส ี
ขงิ: ต้านไวรัส ต้านการอักเสบ เพิ่มการไหลเวียน ทำ
ให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ดี24 
มะนาว: ช่วยย่อย ละลายเสมหะ มีสารต้านไวรัส 

เมน ู“ยำกุง้แหง้ขงิสด” 
(ช่วยเสรมิภมูคิุม้กนั ตา้นการอกัเสบ ตา้นไวรสั) 
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แนะน าเมนูน ้าสมุนไพร ในภาวะท่ีมีการระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)20 

นำ้สมนุไพรสามเกลอ   
“ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน” 

ส่วนประกอบ ได้แก่ มะขามป้อม 20 กรัม ขิง 30 กรัม  
ขมิ ้นชัน 10 กรัม น้ำสะอาด 2 ลิตร ต้มจนเดือด 
จากนั้นเคี่ยวต่อ 15 นาที ปรุงรสด้วยน้ำผึ้งและน้ำ
มะขามเปียก ดื่มขณะอุ่น 

นำ้ 4 สมนุไพร  
“กระตุ้นภูมิคุ้มกัน” 

ส่วนประกอบ ได้แก่ ขิง 60 กรัม มะขามป้อม 20 กรัม  
ใบหูเสือ 20 กรัม ใบหม่อน 10 กรัม น้ำสะอาด 2 ลิตร 
ต้มจนเดือด จากนั ้นเคี ่ยวต่อ 15 นาที ปรุงรสด้วย  
น้ำผ้ึง ดื่มขณะอุ่น 

นำ้สมนุไพรมหาพกิดัตรีผลา  
“ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน” 

ส่วนประกอบ ได้แก่ สมอพิเภก 100 กรัม สมอไทย 250 
กรัม มะขามป้อม 200 กรัม ชะเอมเทศ 60 กรัม น้ำสะอาด 
6 ลิตร น้ำผ้ึงและเกลือเล็กน้อย ต้มจนเดือด จากนั้นเคี่ยว
ต่อ 30 นาที ปรุงรสด้วยน้ำผึ้งตามชอบ ดื่มขณะอุ่น 
ข้อควรระวัง คนที่ธาตุเบา (ท้องเสียง่าย) ไม่ควรกินแบบ
เข้มข้นจนเกินไป อาจทำให้ท้องเสียได้ 

นำ้มะนาวนำ้ผึง้ “ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน” 
ส่วนประกอบ ได้แก่ น้ำผึ ้ง 30 มิลลิลิตร น้ำอุ ่น 150 
มิลลิล ิตร น้ำมะนาว 15 มิลลิล ิตร เกลือเล็กน ้อย  
นำน้ำอุ่นผสมกับน้ำผ้ึง คนให้เข้ากัน เติมมะนาวและเกลือ
ลงไป รับประทานอุ่น ๆ 
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