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กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

	 ในภาวะที่มีการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19	
ประชาชนควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหาร
ใหค้รบ	5	หมู	่พกัผอ่นใหเ้พยีงพอ	วนัละ	6-8	ชัว่โมง	ออกกำลงักาย 
อย่างสม่ำเสมอ	และหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคโดยไม่จำเป็น	
ไม่ไปในที่ชุมชนแออัด	(หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากผ้า 
ก่อนออกในแหล่งชุมชนทุกครั้ง)	 กรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก	 ขอแนะนำ	ผักผลไม้สมุนไพรที่ช่วยดูแล
สุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดี	มีภูมิต้านทานโรค	ดังนี้	
	 นายแพทย์มรุต	 จิรเศรษฐสิริ	 อธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กล่าวว่าจากการระบาดใหญ่
ของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ในหลายพื้นที่ทั่วโลก	 ทำให้ประชาชนอาจ
เกิดความวิตกกังวลหรือเครียด	แต่หากเราเตรียมความพร้อมใน
การสรา้งเสรมิสขุภาพตนเองใหแ้ขง็แรงดว้ยการรบัประทานอาหารทีม่สีารกระตุน้ภมูคิุม้กนัและมศีกัยภาพในการปอ้งกนัการตดิเชือ้ไวรสั	 ก็
จะเป็นเกราะป้องกันตนเอง	ลดโอกาสติดเชื้อไวรัสได้	หรือหากติดเชื้อก็อาจช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงได้	 กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงขอแนะนำผักผลไม้สมุนไพร	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มเสริมภูมิคุ้มกัน	 2)	 กลุ่มที่มีวิตามินซีและ	
สารต้านอนุมูลอิสระสูง	 3)	 กลุ่มที่มีสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส	 จากรายงานการศึกษาการสร้าง	
แบบจำลองการจบักนัของโครงสรา้งสามมติขิองสารสำคญัจากสมนุไพรกบัตวัรบัของไวรสั	 (โควดิ-19)	 ในทางเดนิหายใจและกบัโปรตนี	
ที่จำเป็นสำหรับการแบ่งตัวของไวรัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	:	molecular	docking	ดังนี้	

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ  

อธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

2)  ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง	 เช่น	 ดอกขี้เหล็ก	 ยอดมะยม	 ใบเหลียง	 ยอดสะเดา		
	 มะระขี้นก	 ฟักข้าว	 ผักเชียงดา	 คะน้า	 มะรุม	 ผักแพว	 มะขามป้อม	 หรือมีสาร	
	 กลุ่มแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารเฟลโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง	เช่น	ลูกหม่อน 
		 และผักผลไม้หลากสี	ยังช่วยเสริมการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันด้วย	

1) ผกัผลไมแ้ละยาจากสมนุไพรทีช่ว่ยกระตุน้ภมูคิุม้กนัของร่างกาย 
  ไดแ้ก	่พลคูาวหรอืผกัคาวตอง	ขงิ	ขา่	กระเทยีม	เหด็ตา่ง	ๆ	เชน่	เหด็หอม 
		 เห็ดนางฟ้า	เหด็ออรนิจ	ิเหด็หลนิจอื	และตรผีลา	(สมอไทย	สมอพเิภก  
 มะขามป้อม)	รับประทานในรูปของน้ำต้มดื่ม   
 

3) ผกัผลไมแ้ละยาจากสมนุไพรของไทยทีม่ศีกัยภาพในการปอ้งกนัไมใ่หไ้วรสัเขา้เซลล ์ชว่ยลดโอกาส 
 การตดิเชือ้	ได้แก่	ผักผลไม้ที่มีสารเคอร์ซีติน	(quercetin)	สูง	ได้แก่	พลูคาวหรือผักคาวตอง	หอมแดง		
 หอมหวัใหญ	่มะรมุ	ใบหมอ่น	แอปเปลิ;	ผกัผลไมท้ีม่สีาร	 เฮสเพอรดินิ	 (hesperidin)	และรตูนิ	 (rutin)	สงู  
	 ได้แก่	ผิวและเยื่อหุ้มด้านในเปลือกผลของพืชตระกูลส้ม	(citrus	fruit	เช่น	ส้ม	มะนาว	มะกรูด	ส้มซ่า),		
	 กะเพรา	มีโอเรียนทิน	(orientin)	เป็นสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์	

	 สำหรับเมนูอาหารไทยที่แนะนำ	เช่น	เมี่ยงคำ	ซึ่งมีมะนาวหั่นพร้อมเปลือกและหอมแดง	
นอกจากนัน้	อาหารจำพวกแกงเลยีง	ยำ	ตม้ยำ	ตม้โคลง้ตา่ง	ๆ	ทีใ่สห่อมใหญ	่หอมแดง	เหด็ชนดิตา่ง	ๆ	
และมะนาว	 จะให้ทั้งเคอร์ซีทิน	 เบต้ากลูแคน	 และวิตามินซี	 สำหรับเครื่องดื่มหรือน้ำสมุนไพร	
ที่แนะนำคือ	น้ำตรีผลา	 ซึ่งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้	 	 นอกจากนี้	 อาจนำผักผลไม้ที่แนะนำข้างต้นมา	
ปรุงอาหารอืน่หรอืทำเปน็เครือ่งดืม่	หรอืเพิม่การรบัประทานผกัผลไมส้มนุไพรกลุม่นีใ้หม้ากขึน้ในระยะนี้	

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

พร้อมเอกสารอ้างอิงได้ตาม QR code ข้างล่างนี ้
 



	 ขณะที่สถานการณ์การระบาดของโรค	COVID-19  
ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 แต่แนวโน้มในประเทศจีนกลับ
ลดลงอย่างมาก	 ทั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยและปัจจัยที่
สำคัญอย่างหนึ่งคือการนำการแพทย์แผนจีนมาใช้ร่วม
กับการแพทย์แผนปัจจุบัน	 เพื่อรักษาและป้องกันโรค		
ส่งเสริมและรักษาสมดุลตามธรรมชาติของร่างกาย 
 
 

ถอดบทเรียน 
การใชแ้พทยแ์ผนจีน

รว่มรกัษาผู้ป่วยโรค  

COVID-19 

	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2563	คณะกรรมการ

สาธารณสุขและสขุภาพแหง่ชาต	ิสาธารณรฐัประชาชนจนี 

(National	 Health	 Commission	 of	 the	 People's	

Republic	of	China)	และสำนกังานการแพทยแ์ผนจนีแหง่ชาต ิ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 (National	 Administration		

of	 Traditional	 Chinese	 Medicine	 of	 the	 PCR)		

ได้ตีพิมพ์หนังสือ	 “แนวทางการตรวจรักษาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Guidance for Coronavirus 

Disease 2019)”	 ฉบับแปลภาษาอังกฤษ	 โดยในเนื้อหา

ได้กล่าวถึง	 การป้องกัน	 การควบคุม	 การตรวจวินิจฉัย	

และการจัดการโรค	 รวมถึงการนำหลักการแพทย์แผนจีน

และยาจีนมาใช้รักษาผู้ป่วย		

	 โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	 (COVID-19)	มลีกัษณะการเกดิโรคจดัอยูใ่นกลุม่อีป้ิง้ 

(疫病)	ซึ่งคำว่า	“อี้”	(疫)	หมายถึง	โรคติดต่อ	เกิดจากการ

ได้รับปัจจัยก่อโรคภายนอก	 “อี้ลี่	 (疫戾)”	 เข้ากระทบ	

ตำแหน่งการเกิดโรคอยู่บริเวณปอดและม้าม	 ปัจจัย	

กอ่โรคเดน่	คอื	"ความชืน้	ความรอ้น	พษิรอ้น	และเลอืดคัง่" 

ดังนั้นการเลือกใช้ยาจึงเลือกใช้ตัวยาที่ระบายความร้อน	

ทีป่อด	ขบัชืน้และขบัพษิ	 โดยตำรบัพืน้ฐานทีป่ระกาศใหใ้ช้ 

รักษาโรคในทุกระยะ	 (แต่ไม่ให้ใช้ในการป้องกัน)	 คือ		

ตำรบัชงิเฟย่ผายตูท๋งั	 (清肺排毒汤,ตำรบัระบายปอดรอ้นขับพิษ) 

และแนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำข้าวต้มตามหลังรับประทานยา  

พจ.	วรรณวิมล	เชี่ยวเชิงชล	

ภญ.	สินีพร	ดอนนาปี	

โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการคอแห้ง	 สารน้ำพร่อง		

เนื่องจากน้ำข้าวต้มช่วยบำรุงกระเพาะอาหาร		

สร้างสารน้ำ	และระงับอาการกระหายน้ำ		

																						 										ทั้งนี้แพทย์แผนจีนที่	

                             ใหก้ารรกัษาจะปรบัเพิม่-ลด 

																																			ตัวยาหรือขนาดยาให้	

                       						เหมาะสมในผูป้ว่ยแตล่ะราย 

โดยอาศัยหลักการวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการ	

โรคทางการแพทย์แผนจีน	(辨证论治)	 
 นอกจากนีย้งัมกีารประกาศ		
“แนวทางการตรวจรกัษาโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที ่ 1”	 ของมณฑลหเูปย่	นำเสนอ
ตำรบัยา	2	ตำรบัทีส่ามารถนำมาปอ้งกนัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	
2019	 ด้วยวิธีการชงดื่มหรือต้มดื่มเป็นน้ำสมุนไพร	 โดย
ตำรับที่	 1	 ประกอบด้วยตัวยา	ชางจู	๋ (苍术,	 Atractylodis	
Rhizoma,	 โกฐเขมา)	3g,	จินอิ๋นฮวา	 (金银花,	Lonicerae	
Japonicae	 Flos,	 ดอกสายน้ำผึ้ง)	 5g,	 เฉินผี	 (陈皮,	Citri	
Reticulatae	Pericarpium,	ผิวส้มจีน)	 3g,	หลูเกิน	 (芦根,	
Phragmitis	 Rhizoma,	 อ้อน้อย)	 2g,	ซังเย	่ (桑叶,	 Mori	
Folium,	ใบหม่อน)	2g,	เซิงหวงฉี	(生黄芪Astragali	Radix)	
10g	 ซึ่ งมีสรรพคุณ	 ขับความร้อนระบายความชื้น		
ปรบัสมดลุระบบการทำงานของปอดและมา้ม	และเสรมิสรา้ง	
เจิง้ชี	่ (ภมูติา้นทานของรา่งกาย)	 โดยแชน่ำ้รอ้นดืม่แทนนำ้ชา 
ติดต่อกันเป็นเวลา	 7-10	 วัน	 และตำรับที่	 2	 ประกอบด้วย	
ตัวยา	เซิงหวงฉ	ี(生黄芪,	Astragali	Radix)	10g	,	ฉา่วไปจู๋ ๋
(炒白术,	Atractylodes	Macrocephalae	Rhizoma)	10g,	
ฝางเฟิง	 (防风,	 Saposhnikoviae	 Radix)	 10g,	 	ก้วนจ้ง  
(贯众,Dryopteridis	 Crassirhizomatis	 Rhizoma)	 6g,		
จินอิ๋นฮวา	 (金银花,	 Lonicerae	 Japonicae	 Flos,	 ดอก
สายนำ้ผึง้)	10g,	เพ่ยหลาน	(佩兰,Eupatorii	Herba)	10g	, 
เฉนิผ	ี(陈皮,	Citri	Reticulatae	Pericarpium,	ผวิสม้จนี)	6g  
ซึ่งมีสรรพคุณ	ขับพิษร้อน	กระจายลมร้อน	ปรับสมดุลระบบ
การทำงานของปอดและมา้ม	และเสรมิสรา้งเจิง้ชี	่ โดยตม้ดืม่	
วันละ	 1	 ชุด	 แบ่งรับประทาน	 วันละ	 2	 ครั้ง	 (เช้า	 -	 เย็น)	

ติดต่อกันเป็นเวลา	7-10	วัน 



การดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกัน แบบแพทย์แผนไทย 
พท.ป.ประดิษฐา ดวงเดช, พท.สมชาย ช้างแก้วมณ ี

 ทางการแพทย์แผนไทย	 การเจ็บป่วยเกิดจากธาตุทั้ง	 4	 คือ	 ธาตุดิน	 ธาตุน้ำ	 ธาตุลม	 และธาตุไฟ	 ซึ่งเชื่อว่า	

เป็นองค์ประกอบของทุก	ๆ	ส่วนในร่างกายของมนุษย์	 เมื่อธาตุทั้ง	 4	 เกิดความไม่สมดุล	คือ	มีอาการกำเริบ	หย่อนหรือพิการ		

หากยังไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะส่งผลกระทบต่อการเสียสมดุลของธาตุทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยขึ้น	 การดูแลสุขภาพ

แบบแพทย์แผนไทย	 เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	 การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง	 สร้างความสมดุลของ	

ธาตุทั้ง	 4	ภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะเข้มแข็งเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยได้ดีที่สุด	ถ้ากล่าวถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน	พบว่า	มีทั้ง

ผักพื้นบ้าน	สมุนไพร	รวมถึงผลไม้ต่าง	ๆ	เช่น	กระเจี๊ยบ	มะนาว	ส้ม	กระทกรก	มะขาม	ไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพร	หรือนำมาปรุง

เป็นอาหาร	เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น	อาทิมะนาวรักษาโรคหวัด	มะนาวจิ้มเกลือกวาดคอหรือรับประทานรักษาอาการไอ	

และละลายกัดฟอกเสมหะ	ผลไม้รสเปรี้ยวมีคุณสมบัติช่วยในการระบาย	 เช่น	 มะขามเปียกต้มกรองเอาน้ำดื่ม	 สามารถใช้	

เป็นยาระบาย	ช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกาย	และสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง		

	 ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	มีตำรับยา	ตรีผลา	มีตัวยา	สมอไทย	สมอภิเภก	มะขามป้อม	มีรส	5	รส	ได้แก่	แก่รสเปรี้ยว	

ฝาด	 ขม	อมหวาน	และเค็ม	 สรรพคุณ	แก้ไอ	 ขับเสมหะ	 ในตำราการแพทย์แผนไทย	ยาตรีผลาเป็นยาปรับธาตุ	 ช่วยรักษา

ความสมดุลธาตุทั้ง	4	ของร่างกาย	ต่อมาพบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่น่าสนใจ	ดังนี้	

 สมอไทย	รสฝาดเปรี้ยว	สรรพคุณ	ระบายอ่อน	ๆ	แก้พิษร้อนใน	คุมธาตุ	แก้ลมจุกเสียด	มีสารสำคัญชื่อ	chebulinic	

acid	มีฤทธิช่วยเพิ่มเซลล์ที่ทำงานเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	ได้แก่	T	cells,	B	cells	และ	NK	cells		

 สมอพิเภก	มรีสเปรีย้วฝาด	อมหวาน	มสีรรพคณุตามตำรายาไทย	แกเ้สมหะ	แกไ้ข	้มสีารสารสำคญั	chebulagic	acid, 

ellagic	acid,	gallic	acid	และ	B-sitosterol	มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน	โดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว	ชนิด	T	cell		

 มะขามป้อม	 มีรสเปรี้ยว	 ฝาดขม	 สรรพคุณแก้ไอ	 แก้เสมหะ	ทำให้ชุ่มคอ	 และมีวิตามินซีสูง	 มีสารสำคัญ	 ได้แก่	

Vitamin	C,	 rutin,	mucic	 acid,	 gallic	 acid,	 phyllemblic	 acid,	 tannins	 terpene	 flavonoids	 วิตามินซีมีฤทธิ์กระตุ้น

ภูมิคุ้มกัน	โดยเฉพาะ	NK	cells	และมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส	แก้ไอ	ขับเสมหะ	ต้านหวัด		

	 มีการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน	 20	คน	 โดยให้รับประทานแคปซูลตรีผลา	 350	มิลลิกรัม	พร้อมอาหาร	

3	เวลา	เปน็เวลา	2	สปัดาห	์พบวา่	มผีลชว่ยกระตุน้ภมูคิุม้กนัโดยทำใหเ้ซลลช์นดิ	T	cells,	B	cells,	NK	cells	เพิม่ขึน้	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 NK	 cells	 ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีความสำคัญในการจัดการกับไวรัส	 นอกจากนี	้ รายงานการศึกษา	

ยงัระบอุกีวา่	สารสกดัตรผีลาทีร่บัประทานในขนาดไมเ่กนิ	 วันละ	1,200	มิลลิกรัม	ติดต่อกันทุกวัน	 เป็นขนาดที่ได้ประสิทธิผล

และมีความปลอดภัย 
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คณะผู้จัดทำ

ตัวยาสำคัญ        ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร	ที่มีสารสำคัญเป็น	andrographolide	ไม่น้อยกว่า	1%	 
	 	 	 หรือสารสกัดฟ้าทะลายโจร	ที่ควบคุมปริมาณสารสำคัญ	andrographolide	
ข้อบ่งใช้              บรรเทาอาการเจ็บคอ		บรรเทาอาการของโรคหวัด	(Common	cold)	และอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่	 
	 	 	 (flu-like	Symptom)	เช่น		มีไข้	ไอ	เจ็บคอ	อ่อนเพลีย	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	
ขนาดและวิธีใช้ 						 ให้รับประทานยาฟ้าทะลายโจรทันทีเมื่อเริ่มมีอาการของโรคหวัด			
	 	 	 -		 แคปซูลผงยาครั้งละ	1,500	มิลลิกรัม	วันละ	4	ครั้ง	หลังอาหารและก่อนนอน	(6	กรัมต่อวัน)	หรือ	
	 	 	 -		 แคปซูลสารสกัดฟ้าทะลายโจร	(ที่มีแอนโดรกราโฟไลด์	9-10	มิลลิกรัม	หรือ		20	มิลลิกรัมต่อแคปซูล)  
	 	 	 	 รับประทานครั้งละ	1	หรือ	2	แคปซูล	ให้ได้รับแอนโดรกราโฟไลด์18-20	มิลลิกรัม	ต่อครั้ง	
	 	 	 	 วันละ	3	ครั้ง	(แอนโดรกราโฟไลด์	54-60	มิลลิกรัม/วัน)	
    หากใชฟ้า้ทะลายโจรตดิตอ่กนั 3 วนั แลว้อาการไมด่ขีึน้ หรอือาการรนุแรงขึน้ หรอืมอีาการแพย้า  
    ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ 
อาการไมพ่งึประสงค	์ ปวดท้อง		ท้องเดิน		คลื่นไส้			เบื่ออาหาร	วิงเวียนศีรษะ	ใจสั่น		และอาจเกิดอาการแพ้		เช่น	ผื่น	ลมพิษ	
    รมิฝปีากบวม	หนา้บวมไดใ้นผูป้ว่ยบางราย	หากมอีาการแพใ้หห้ยดุใชย้า	และหา้มใชย้าฟา้ทะลายโจรอกี	

ข้อห้ามใช ้
l		 ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร	เช่น	เกิด	ผื่น	ลมพิษ	หน้าบวม		
และไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจรอีกต่อไป	
l		 ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร		
l		 ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรีย	และ				
มีอาการรุนแรง	เช่น	ตุ่ม	หนองในคอ	มีไข้สูง	หนาวสั่น	เนื่องจากผู้ป่วย	
กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ	(Antibiotics)	

คำเตือน  
	 -	 ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรรสขมจัด	มีฤทธิ์เย็น	ไม่ควรใช้		
ติดต่อกันเป็นเวลานาน	อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง   
รู้สึกหนาวเย็นภายในเนื่องจากเสียสมดุลธาตุ		
	 -	 ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม	(anticoagulants)		
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด	(antiplatelets)		
	 -		 ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้	


