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สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติ  
The 4th International Webinar Interventional Strategy and Therapy for Covid-19  

(ผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
22 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 
 

การบรรยายเรื่อง Immunomodulator Herb for COVID-19: a Positive Approach 
ผู้บรรยาย Dr. Danang Ardiyanto, R&D Center for Medicinal Plants and Traditional Medicine, NIHRD, MoH 
RI (อินโดนีเซีย) 

ผู้บรรยายเห็นว่าการเสริมภูมิคุ้มกันไม่ให้อ่อนแอช่วยป้องกัน COVID-19 ได้ โดยจำแนกสมุนไพร
พ้ืนบ้านของอินโดนีเซียที่สามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเป็น 3 ประเภท คือ 

1. สมุนไพรเชิงประจักษ์ 
2. สมุนไพรที่มีศักยภาพจากงานวิจัยสมุนไพรและจามู 
3. ยาสมุนไพรที่ถูกผลิตและใช้ในชุมชน (ได้รับการอนุญาตจาก FDA/ BPOM) 

ตำรับยาสมุนไพรพ้ืนบ้านของอินโดนีเซียมีหลากหลายตามชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 405 
ชาติพันธุ์ โดยพบว่ามีสมุนไพร 260 ชนิดจากตำรับยาจามู 391 ตำรับที่มีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกัน เช่น  

1. ขม้ิน (พบใช้ใน 299 ชาติพันธุ์)  
2. ฝรั่ง (พบใช้ใน 267 ชาติพันธุ์)  
3. พลู (พบใช้ใน 265 ชาติพันธุ์)  
4. ขิง (พบใช้ใน 261 ชาติพันธุ์) 
5. หญ้าหนวดแมว (พบใช้ใน 249 ชาติพันธุ์) 

6. ทุเรียนเทศ (พบใช้ใน 243 ชาติพันธุ์) 
7. มะละกอ (พบใช้ใน 222 ชาติพันธุ์) 
8. หญ้าคา (พบใช้ใน 221 ชาติพันธุ์) 
9. ยอ (พบใช้ใน 216 ชาติพันธุ์) 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่อไปนี้ ที่ช่วยในการเพ่ิมภูมิคุ้มกัน และสามารถวางขายหน้าเคาท์เตอร์
ได้ (OTC product)  

1. ลูกใต้ใบ  
2. เทียนดำ  
3. หนาดใหญ่ 

4. ขิงแดง 
5. ฟ้าทะลายโจร 
6. กระเทียม 

ความท้าทาย 
• การให้ข้อมูลจำนวนมากเรื่องสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ทำให้ประชาชนบริโภคสมุนไพรในปริมาณมาก

โดยไม่ทราบผลกระทบ  
• มีสาระสำคัญจากสมุนไพรหลายชนิดที่ถูกอ้างว่ามีผลในการเพ่ิมภูมิคุ้มกัน 
• การทดลองทางคลินิกยังมีจำนวนน้อย  
• คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร 
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การบรรยายเรื่อง Clinical Study of Indonesian Herbal Medicine as Immunomodulator for 
COVID-19 
ผู้บรรยาย Dr. Masteria Yunovilsa Putra, Indonesian Institute of Science(อินโดนีเซีย) 

ผู้บรรยายไดแ้นะนำสมุนไพรและสารสำคัญจากสมุนไพรที่มีศักยภาพในการรักษา COVID-19 ดังนี้ 
1. โกฐจุฬาลัมพา (Artemisia) –  องค์การอนามัยโลกได้อนุมัติการทดลองเฟส 3 ของยาน้ำสมุนไพรแอฟริกา 

ที่ทำมาจากโกฐจุฬาลัมพา เพ่ือใช้รักษา COVID-19 
2. อิชิเนเชีย (Echinacea purpurea) –  มีฤทธิ์ต้าน MERS-CoV, SARS-CoV และไวรัสอ่ืน ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่  

เริม ไรโนไวรัส จึงมีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาการรักษา COVID-19 
3. สารเคอร์คูมิน (Curcumin) ในขมิ้นชัน  –  มีฤทธิ์ต้านไวรัสหลายชนิด 
4. สารเฮสเพอริดิน (Hesperidin) จากผลไม้จำพวกส้มและมะนาว  –  มีฤทธิ์ช่วยต้าน SAR-CoV-2 จากการทำ 

molecular docking analysis 
5. สารกาแลนจิน (Galangin) ที่พบในข่า  –  มีฤทธิ์ช่วยต้าน SAR-CoV-2 จากการทำ molecular docking 

analysis 
นอกจากนี้ สถาบัน Indonesian Institute of Science กำลังทำการทดลองทางคลินิกสมุนไพรพ้ืนบ้านของ
อินโดนีเซียต่อไปนี้ เนื่องจากพบว่ามีสารปรับปรุงภูมิคุ้มกัน (immunomodulators) ช่วยต้าน COVID-19 ได ้

1. ฟ้าทะลายโจร – ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกัน มีฤทธิ์ต้านอักเสบ และต้านไวรัส 
2. ลูกใต้ใบ – ใช้รักษาอาการติดเชื้อจากไวรัส และมีคุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบ 
3. ขิงแดง  –  มีสารลดการอักเสบ มักใช้เพื่อบรรเทาอาการไอและเจ็บคอ 
4. หนาดใหญ่  –  ใช้รักษาอาการติดเชื้อทางระบบหายใจ 
 

การบรรยายเรื่อง Best Practice of Thai Traditional Medicine Uses to Prevent COVID-19 
ผู้บรรยาย นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดี/ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้บรรยายได้นำเสนอการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของประเทศไทย
เท่านั้น โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ในการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ 

1. ลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคเข้าสู่ประเทศไทยและชะลอการระบาดออกไปทั่วโลก 
2. ประชาชนไทยปลอดภัยจากโรค COVID-19 
3. ลดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมและเพ่ิมความม่ันคงของชาติ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้รับความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการตรวจตรา

และควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดใหญ่ในประเทศ  
ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้คัดเลือกฟ้าทะลายโจร (Andrographis 

paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพ มาศึกษาวิจัยประสิทธิผลการรักษาและ
บรรเทาโรค COVID-19  เนื่องจากผลการวิจัยในหลอดทดลองพบว่าสารสำคัญ Andrographolides ซึ่งเป็น
หนึ่งในสารออกฤทธิ์ทางยามีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์ไวรัส SARS-CoV-2 ได้ โดยขณะนี้ กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคเครือข่ายได้ศึกษาวิจัยความปลอดภัยและผลข้างเคียงของสาร
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สกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรงจำนวน 6 ราย และผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ  โดย
ขั้นตอนต่อไป จะเริ่มการศึกษาวิจัยในคนเป็นระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อไป  

นอกจากนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้คัดเลือกตำรับยาแผนไทยจากการศึกษา
และทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เช่น คัมภีร์ตักศิลาที่มีการบันทึกเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ  จารึกวัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม เป็นต้น รวมถึง การสัมภาษณ์ผู้มีความรู้เฉพาะทาง เช่น หมอชุบ แป้นคุ้มญาติ เพ่ือคัดเลือก
ตำรับยาแผนไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันและรักษาโรค COVID-19 โดยตำรับยาที่คัดเลือกมาใช้ คือ ยาขาว 
ซึ่งมีบันทึกอยู่ในจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และกำลังจะทำการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาขาวต่อไป 
 
การบรรยายเรื่อง Plant-based Immunomodulator as Potential Candidates for Development of 
Adjunctive Therapy for COVID-19  
ผู้บรรยาย Prof.Dr.Ibrahim Jantan, Institute of Systems Biology (มาเลเซีย) 

ผู้บรรยายเห็นว่าการรอวัคซีนผลิตเสร็จต้องใช้เวลานาน จึงได้แนะนำสารสำคัญจากสมุนไพรและ
สมุนไพรที่คาดว่ามีฤทธิ์ช่วยต้านไวรัส COVID-19 ได้ คือ 

1. สารเคอร์คูมิน (Curcumin) ในขม้ินชัน ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ  
2. สารเบต้ากลูแคน (Beta Glucan) ในเห็ด ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
3. บอระเพ็ด –   ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน สามารถใช้เสริมในการรักษา COVID-19 
4. ลูกใต้ใบ –  มีฤทธิ์ช่วยป้องกัน SARS-Cov2 
5. กระทือ –  ใช้เสริมในการรักษา COVID-19 

 
สรุป 

• บทบาทของสมุนไพรในสถานการณ์ COVID-19 ที่ถูกนำเสนอในการประชุมครั้งนี้  คือ ช่วยเสริม
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ใช้ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย เป็นสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ที่พบในประเทศไทยหรือปรากฎใช้ในตำรับยาแผนไทยเช่นกัน   

• ลูกใต้ใบเป็นสมุนไพรที่ถูกแนะนำโดยวิทยากรทั้งสามท่านจากสองประเทศ (อินโดนีเซียและมาเลเซีย) 
ว่าใช้รักษาอาการติดเชื้อจากไวรัส ช่วยป้องกันไวรัส SARS-Cov2 และมีคุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
และลดการอักเสบได้ จึงเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพชนิดหนึ่งในการทำวิจัยพัฒนาเพ่ือใช้รักษา COVID-
19 ต่อไป 

 
****************** 

เบญจมา บุญเติม 
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 
4 พฤศจิกายน 2563 
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สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาวิชาการ 3rd China-ASEAN Forum on Health Cooperation และ 

6th China-ASEAN Forum on Traditional Medicine (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 3 ชั้น 4 

********************** 
บทสรุปผู้บริหาร 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าจะมีการ
สัมมนาวิชาการ China-ASEAN Forum on Health Cooperation ครั้งที่ 3 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น 
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และมีการสัมมนาใน 6 สาขาย่อย ได้แก่ การควบคุมและป้องกันโรค ทันตกรรม 
การจัดการโรงพยาบาล การแพทย์ดั้งเดิม เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยทางอาหารและ
โภชนาการและสุขภาพ ซึ่งการสัมมนาในหัวข้อการแพทย์ดั้งเดิม หรือ China-ASEAN Forum on Traditional 
Medicine ครั้งที่ 6 มีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 25 พ.ย.63 

การสัมมนาวิชาการ China-ASEAN Forum on Health Cooperation เป็นการประชุมวิชาการระดับ
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขของอาเซียนและจีน โดยจีนรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทุก ๆ 2 ปี ซึ่งภายใน
การประชุมดังกล่าวจะมีการสัมมนาย่อยในสาขาต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
และนำเสนอในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีโอกาสส่งผู้แทนเข้าร่วม
เป็นคณะผู้แทนไทยเกือบทุกครั้ง เนื่องจากการแพทย์ดั้งเดิมเป็นหนึ่งในสาขาที่จีนให้ความสำคัญ 

การเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้
กรอบจีน-อาเซียนให้เกิดความเข้มแข็ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก 

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิดการประชุม China-ASEAN Forum on Health Cooperation ครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้แก่ การกล่าว Keynote Speech ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
ของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมถึงเลขาธิการอาเซียน Hon. Lim Jock Hoi และ
ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก Dr. Takeshi Kasai โดยทุกประเทศและทุกองค์กรต่างเน้นย้ำ
ถึงความสำคัญของความร่วมมือในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ มีพิธีลงนาม
แผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่าง National Health Commission (กระทรวงสาธารณสุข) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐอินโดนีเซีย อีกด้วย 

นายอนุทิ น  ชาญวีรกุล  รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนประเทศไทย
กล่ าว  Keynote Speech โด ย ใจความสำคัญ กล่ าวถึ ง
ความสำเร็จของประเทศไทยในการรับมือการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงประเทศไทยมีการลงทุนกับ
ระบบสุขภาพมาอย่างยาวนาน และเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นครั้งแรก รัฐบาลมีมาตรการรับมืออย่างทันท่วงที โดยการจัดตั้งศูนย์บริหาร
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สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพ่ือให้การตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย
และมาตรการสำคัญ ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  อีกทั้ง บุคลากรสารณสุขของประเทศไทย รวมถึงอาสาสมัคร
หมู่บ้าน ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เพ่ือต่อสู้กับเชื้อไวรัส นอกจากนี้ นายอนุทิน ได้กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Prevention 
and Promotion Excellence,  Service Excellence, People Excellence, และ Governance Excellence 
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้   

ในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ China-ASEAN Forum on Traditional Medicine ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 
25 พ.ย.63 ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทย ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย ดร.รัชนี จันทร์เกษ 
ผู้อำนวยกองวิชาการและแผนงาน นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน นายสมศักดิ์ กรีชัย 
ผู้อำนวยสำนักงานการนวดไทย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

China-ASEAN Forum on Traditional Medicine ครั้งที่ 6 ถูกจัดขึ้น ณ เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการประชุมแบบ Hybrid คือ มีการประชุมในสถานที่จริงและ
แบบออนไลน์ ซึ่งในพิธีเปิดการประชุมมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ คือ สปป. ลาว กัมพูชา 
มาเลเซีย เมียนมา และไทย กล่าว Keynote Speech ซึง่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ต่างพูดถึงความสำคัญของ
การแพทย์ดั้งเดิมในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 
ในการต่อสู่กับเชื้อไวรัส 

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้แทนไทยกล่าว Keynote 
Speech โดยกล่าวถึงบทบาทของการแพทย์แผนไทยและ
สมุน ไพรในการป้ องกันและรักษาเชื้ อไวรัส โควิด -19 
นอกจากนี้ ยังพูดถึงความสำคัญของการคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์ดั้งเดิมในภูมิภาค และนโยบายการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของประเทศ  

การประชุม China-ASEAN Forum on Traditional Medicine ครั้งที่ 6 แบ่งออกเป็น 3 theme คือ 
การป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการแพทย์ดั้งเดิม การคุ้มครองพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์
ดั้งเดิม และอุตสาหกรรมการแพทย์ดั้งเดิมในภูมิภาค โดยนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีและผู้อำนวยการ
สถาบันการแพทย์แผนไทยได้นำเสนอเรื่องการป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรไทย โดยรายงานผลการศึกษาวิจัยสารสกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 และตำรับยาแผนไทย 
ที่มีศักยภาพในการนำมาศึกษาวิจัยการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป 
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สรุปประเด็นสำคัญในการสัมมนาวิชาการ  
6th China-ASEAN Forum on Traditional Medicine ในวันที่ 25 พ.ย.63 

การบรรยายเรื่อง International Exchange, Exploration and Reflection on TCM Treatment 
of Covid-19 – A Case Study of China’s Assistance to Cambodia in Fighting Covid-19 
ผู้บรรยาย Wang Kaihua, TCM Expert of Chinese Medical Team to Cambodia, Deputy Director 
of the Department of Internal Medicine, Director of the Department of Encephalopathy 
and Chief Physician of Guangxi International Zhuang Medical Hospital 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจีนได้แสดงความห่วงใยและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในการ
จัดหาเวชภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบัน อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเวชภัณฑ์ต่าง ๆ จากประเทศจีนส่ง
ต่อให้กัมพูชา นอกจากนี้ยังเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ดั้งเดิม เช่น ศาสตร์การใช้ยา
สมุนไพร และวัฒนธรรมจีนในระหว่างการไปกัมพูชาด้วย 

จากการที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการเดินทางไปประเทศกัมพูชา จึงแบ่งประเด็น  
การเสวนาได้ ดังนี้ 

1. ระยะเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา ขั้นตอนนี้ประเทศจีนได้มีการศึกษาข้อมูล
สภาพแวดล้อม สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 รวมไปถึงการจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึง 
การจัดเตรียมโปรแกรมความช่วยเหลือเพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

2. การเข้าสำรวจเยี่ยมเยียนภายหลังมาถึงประเทศกัมพูชา ขั้นตอนนี้เป็นการเข้าไปเพ่ือสืบสวน สำรวจ 
ตรวจสอบ สถานการณ์ สถานที่ และผู้คนต่อสภาวะการณ์ COVID-19 ตามความเป็นจริง และมีการแบ่งผู้ป่วย
ตามลักษณะโรคที่ เกิดขึ้น เช่น ทีมผู้ เชี่ยวชาญจากประเทศจีนเข้าตรวจสอบในโรงแรมในกัมพูชาที่มี
นักท่องเที่ยวจากประเทศฝรั่งเศสเข้าพัก 

3. การเผยแพร่องค์ความรู้และการใช้องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนจีนในการรักษาโรค  
4. ประสบการณ์ท่ีได้รับ 
ความช่วยเหลือนี้เป็นข้อพิสูจน์ใหม่ของมิตรภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือระหว่าง

กัมพูชาและจีนที่ไม่มีวันแตกหัก การต่อสู้ร่วมกันของ COVID-19 ของทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการสร้างความสัมพันธ์กัมพูชา - จีนอนาคตร่วมกันต่อไป 
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การบรรยายเรื่อง Best Practice of Thai Traditional Medicine Uses to Prevent COVID-19 
ผู้บรรยาย นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดี/ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จัดเป็นปัญหาสุขภาพที่ไม่ได้มีผลกระทบ 
แค่ภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีการแพร่กระจายออกไปทั่วโลก ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญในการแก้ไขการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แบ่งออกเป็น 3 ข้อ ได้แก่ 

1. ลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคเข้าสู่ประเทศไทยและชะลอการระบาดออกไปทั่วโลก 
2. ประชาชนไทยปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 
3. ลดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมและเพ่ิมความม่ันคงของชาติ 
ในการสืบค้นเพ่ือเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถทำได้หลายช่องทาง อาทิ การทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เช่น คัมภีร์ตักศิลาที่มีการบันทึกเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ  หรือตำรับยาขาวจากกำแพง
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นต้น การสัมภาษณ์ผู้มีความรู้เฉพาะทาง เช่น หมอชุบ แป้นคุ้มญาติ การจัดทำ
มาตรฐานสมุนไพร เช่น Thai-Herbal Pharmacopoeia จนกระทั่งนำไปสู่การศึกษาทดลองในระดับคลินิก 
(Clinical Trial)  

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด สมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยเพ่ือการรักษาและบรรเทาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน (Upper Respiratory Track; URIs) ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) 
Wall.ex Nees) มีสารสำคัญที่ชื่อว่า Andrographolides ซึ่งเป็นหนึ่งในสารออกฤทธิ์ทางยาที่อยู่ในระหว่าง
การศึกษาวิจัยในระดับคลินิกช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการศึกษา ดังนี้ 

การศึกษาในระดับ in-vitro เป็นการศึกษา 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ (cell protection test) พบว่า สาร Andrographolides และสาร

สกัดฟ้าทะลายโจรไม่มีฤทธิ์ในการหยุดการแพร่เชื้อไวรัส 
2. การทดสอบการยับยั้งไวรัส (viral inactivation test) พบว่า ค่าความเข้มข้นในการยับยั้งไวรัส

สูงสุดครึ่งหนึ่ง (Inhibitory Concentration; IC50) ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและสาร Andrographolides 
อยู่ที่ <1 และ 15.6 มคก/มล. ตามลำดับ 

3. ฤทธิ์ต้านไวรัส (Antiviral) ค่า IC50 ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและสาร Andrographolides อยู่ที่ 
0.64 และ 3.02 มคก/มล. ตามลำดับ1 

จากนั้นนำไปสู่การทดลองในระดับคลินิกซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลระยะ
เฉียบพลันเมื่อให้สารสกัดฟ้าละทายโจรในขนาดสูงกับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง 
และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลด้านความปลอดภัยในผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดฟ้าละทายโจรในขนาดสูง การศึกษา
พบว่าไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์อันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด 
  

 
1 Effect of fah talay jone extract and andrographolide on SARS-COV-2 by Department of Medical Science using Plaque reduction assay 
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การบรรยายเรื่อง Research Progress of Medicinal Plants 4.0 Plan 
ผู้บรรยาย Miao Jianhua Member of the Leading Party Group of Guangxi Health Commission 
and Secretary of the Party Committee of Guangxi Botanical Garden of Medicinal Plants 

ปัจจุบันเป็นยุคความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยเริ่มมาจาก
จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่เรารู้จักพืชสมุนไพรมีกี่สายพันธุ์บนโลก ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นพืชชนิดใดที่มีฤทธิ์ในทางยา
สมุนไพร ความก้าวหน้าของข้อมูลพัฒนามาเรื่อย ๆ จนปี 2006 เกิดการรักษายามะเร็งแบบใหม่ ๆ ได้แก่ การใช้
เคมีบำบัด (chemotherapy), การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy), การรักษา
ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) และในปี 2019 นิโคไลแห่งมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส  ในออสเตรเลีย 
ได้พัฒนามนุษย์เพ่ือในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือใช้ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชื่อ 
“turbo boost”  

ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับทรัพยากรพืชสมุนไพรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 4 ระยะ  

ระยะที่ 1.0 เป็นการเริ่มต้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยอาศัยการสังเกตทางสัณฐาน
วิทยาและการสะสมประสบการณ์ ตลอดจนการประดิษฐ์และการใช้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือให้เกิดการศึกษาใน
ระดับเซลล์ 

ระยะที่  2.0 ระยะนี้ เป็นการนำความรู้ในเรื่องของการค้นพบยา (drug discovery) และยังเป็น
การศึกษาในเรื่องของ DNA การนำความรู้ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ในเรื่องการสังเคราะห์
ทางชีวภาพ กลไกการออกฤทธิ์ของยา 

ระยะที่ 3.0 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ข้ามสาขาอย่างกว้างขวางในเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับพืชสมุนไพร 

ระยะที่ 4.0 เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากระยะที่ 3.0 ก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบัน มีการนำองค์ความรู้มา
พัฒนาต่อเกิดเป็นระบบสามารถนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กันระหว่างสารสำคัญของพืชสมุนไพร
ที่ทำให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาและเกิดการพัฒนาสูงสุดโดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือ
เลียนแบบเสมือนคนจริงเพ่ือใช้ในการทดลองการศึกษา เพ่ือพัฒนายาใหม่ต่อไป (Research and drug 
development) 
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การบรรยายเรื่อง Biotransformation of Traditional Chinese Medicine – A New Way to 
Develop and Utilize Traditional Chinese Medicine Resources 
ผู้บรรยาย Qui Zhidong, Vice President of Changchun University of Chinese Medicine 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาการแพทย์
แผนจีนในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน2ครั้งที่ 18 และ 19 โดยกล่าวว่าภูมิปัญญาการแพทย์
แผนจีนและสมุนไพรจีนเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศ ต้องมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพ่ือ
คุ้มครองภูมิปัญญาและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์
แผนจีน และกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนจีน เพ่ือส่งเสริมให้ยาแผนจีนมีคุณภาพสูงและ
ทันสมัย และช่วยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ซึ่ง Changchun University of Chinese Medicine ได้รับภารกิจ
สำคัญในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางการแพทย์แผนจีนในมณฑลจี้หลิน ซึ่งมีทรัพยากรชีวภาพมากกว่า 
35,000 ชนิด โดยเป็นพืชสมุนไพร 2,790 ชนิด ผลการสำรวจพบว่าปัญหาสำคัญของวัตถุดิบสมุนไพรในมณฑล
จี้หลิน คือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว 2. การเพาะปลูกไม่เป็นระเบียบจึงทำให้วัตถุดิบไม่มี
คุณภาพ 3. มาตรฐานการแปรรูปอยู่ในระดับต่ำส่งผลต่อการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพร  ดังนั้น จึงเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1. ส่งเสริมการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 2. จัดตั้งพ้ืนที่ปลูก
สมุนไพรเพ่ือควบคุมมาตรฐาน 3. การนำเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวล (Biomass conversion  
technology) เข้ามาใช้ ซึ่งยาแผนจีนใช้กลวิธีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวลมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว  
และทางมหาวิทยาลัยได้นำเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวลมาใช้กับโสม เพ่ือสกัดสารสำคัญในโสม 
เช่น สารซาโปนิน (saponin) ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระออกมา ซึ่งพบว่าเทคโนโลยีนี้ทำให้ได้สารสำคัญ 
ที่ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้กรรมวิธีสมัยโบราณเป็นอย่างมาก และสามารถนำสารที่ได้มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาใหม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัย  
ได้พัฒนากระบวนการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวลอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวล (Biomass conversion 
technology) ช่วยเพ่ิมความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้    
  

 
2 CPC National Congress เป็นการประชุมใหญ่ของจีนจัดข้ึนทุก ๆ 5 ปี 
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การบรรยายเรื่อง Philippine Traditional Complementary Alternative Medicine 
ผู้บรรยาย Joel B. Abalos, President of Alliance of Health Oriented Neighbors Inc. 

Alliance of Health Oriented Neighbors Inc. (AHON) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในฟิลิปปินส์ 
และสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ในการนำการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริม
มาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน เมื่อรัฐบาลได้ประกาศสงครามกับยาเสพติด AHON ได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและโปรแกรมสำหรับการบำบัดยาเสพติด โดยใช้การแพทย์ทางเลือก
ด้วย นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังสนับสนุนให้ AHON ได้เรียนรู้นโยบายและการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์ทางเลือกของประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย ไทย จีน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาต่อยอด
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกในฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก 

ในประเทศฟิลิปปินส์ การแพทย์ตะวันตกมีอิทธิพลอยู่เหนือการแพทย์ดั้งเดิม ผู้ป่วยไม่สามารถเลือกได้
ว่าอยากจะได้รับการรักษาแบบแผนปัจจุบันหรือแผนดั้งเดิม เมื่อไปโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะได้รับยาแผนปัจจุบัน
เท่านั้น ซึ่งผู้บรรยายเห็นว่ายาแผนตะวันตกมีประโยชน์เมื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยที่ฉุกเฉินหรือเป็นอันตราย 
แต่ในบางโรคควรใช้การรักษาด้วยการแพทย์ดั้ งเดิมและการแพทย์ทางเลือกจะเหมาะสมมากกว่า  
ซึ่งโรงพยาบาลในฟิลิปปินส์มีบริการแพทย์ดั้งเดิมหรือแพทย์ทางเลือกจำนวนน้อยมาก  และผู้บรรยายเชื่อว่า
ประชาชนฟิลิปปินส์ควรมีโอกาสเลือกรับการรักษาแบบแผนปัจจุบันหรือแผนดั้งเดิม จึงมีโครงการจัดตั้งศูนย์
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก หรือ AHON TCAM Center ขึ้น เพ่ือให้การแพทย์แผนปัจจุบันและ
แผนดั้ งเดิมอยู่ร่วมกันในศูนย์แห่ งเดียวเหมือนเช่นในประเทศอ่ืน ๆ โดยศูนย์แห่งนี้จะประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการ การทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาผู้ป่วย รวมถึงการให้บริการ
ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า โยคะ นวด ดนตรีบำบัด เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีห้องฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการดูแลและรักษาสุขภาพอีกด้วย  

 
การบรรยายเรื่อง The resources are medicinal and essential oil plants. Perspectives for use 
and conservation 
ผู้บรรยาย Prof.Dr.Kirill Tkachenko, Professor, St. Petersburg Botanixal Garden, Komorov Institute of 
Botany, Russian Academy of Sciences  

มีหลายประเทศที่มีการใช้น้ำมันหอมระเหยและพืชสมุนไพรในเภสัชตำรับในการรักษาโรคต่าง ๆ  
ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการระบาดของโรคติดเชื้อ (จุลินทรีย์และเชื้อรา) ในหลายประเทศ เราได้ให้ความสำคัญ  
ในการใช้น้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์หลากหลายเป็นยาต้านเชื้อรา ยาต้านเชื้อรา และยาต้านไวรัส จะเห็นได้จาก
มีบทความวิชาการในหลายประเทศที่ให้ความสนใจในการวิจัยพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้ทำน้ำมันหอมระเหย  
มีบทความที่แสดงให้เห็นว่าในรัสเซียมีพืชพันธุ์สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ พืชในวงศ์ 
Asteraceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Poaceae, Cyperaceae, Boraginaceae, Orchidaceae  

ยกตัวอย่างเช่น พืชในวงศ์ Myrtaceae ได้แก่ Tyrthus และ Eucalyptus พบว่ามีการนำมาเป็น
วัตถุดิบในการทำน้ำมันหอมระเหย นอกจากนี้เสนอให้ศึกษาวิจัยพืชในวงศ์ Compositae (Asteraceae), 
Umbelliferae (Apiaceae), Lauraceae, Zingiberaceae, Rutaceae, Pinaceae, Cupressaceae, 
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Taxaceae เป็นต้น เช่น ต้นสนเฟอร์ เป็นพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ myrceuecis- และ 
trans-β-ocimene, limonene, dipentene, a-and y-terpinene, terpinolene, a-and β-pinene, 
camphene, santen, a-thuyene, a-fenchen, 3-carene, y-bisabolie, sabinene, n-cymene, 
borneol, cineole, decanal และ dodecanal ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในการจำแนกวงศ์พืชของต้นไม้  
เพ่ือประเมินกระบวนการที่จะนำมาผลิตสารสำคัญในการทำยาเพ่ือรักษาและป้องกันโรค 

ดังนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากในการระบุชนิดของพืชที่มีส่ วนประกอบที่มีน้ำมันหอมระเหยสูง เช่น 
thymol, carvacrol, apiol, linalool, linalyl acetate, alpha and betta pinene, menthol, 
menthone, terpinolene ซึ่งรู้จักกันดีว่ามีสารฆ่าเชื้อ และการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันหอม
ระเหยในการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชน้ำมันหอมระเหย เช่น ในภาคเหนือของจีนและมองโกเลียสามารถ
ปลูกพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยได้ทั้งการปลูกแบบทั่วไปและการขยายพันธุ์แบบโคลนนิ่ง (microclonal) การปลูก
พืชสมนุไพรและพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยมีส่วนช่วยในการสงวนพื้นที่ถิ่นที่อาศัยของพันธุ์พืชที่หลากหลาย 

ในรัสเซียและพ้ืนที่ชายแดนของจีนมีพันธุ์พืชที่สามารถนำมาทำน้ำมันหอมระเหยที่มีความคล้ายคลึงกัน 
และมีหลากหลายชนิดในเขตบริเวณภูเขา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระบุสารประกอบของวัตถุดิบ 
ให้เร็ว เช่น thymol, carvacrol, menthol และสารทุติยภูมิ  

กล่าวโดยสรุป คือ  
- การระบุสายพันธุ์/วงศ์ของพืชที่มีปริมาณน้ำมันหอมระเหยสูง เช่น Thymus, Origanum, 

Lavandula, Teucrium, Monarda, Artemisia, Pineus, Picea, Abies, Taxus, Juniperus เป็นต้น 
- การขยายพันธุ์แบบโคลนนิ่ง (microclonal) จะทำให้ได้ผลผลิตที่ต่างกัน   
- แนะนำการขยายพันธุ์พืชดังกล่าวไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง  
- ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยในการฆ่า/กำจัดไวรัสและเชื้อจุลินทรีย์ 
 

 
***************************** 

นส.เบญจมาบุญเติม 
ภญ.ศตพร สมเลศ 

นส.สุภาษิณี รัตนบุรี 
กองวิชาการและแผนงาน 

4 ธ.ค. 63 
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สรุปสาระสำคัญจากการประชุม  

Launching Ceremony of International Alliance of Prevention and Treatment of Severe 
Infectious Disease with Traditional Medicine and Academic Seminar  

(ผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563  

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 3 ชั้น 4 
และห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 

******************** 
บทสรุปผู้บริหาร 

ด้วยสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ China Academy of 
Chinese Medical Sciences ได้มีหนังสือเชิญกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าร่วมการ
จัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติด้านการป้องกันและการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการแพทย์
ดั้ งเดิม  (The Global Alliance on Preventing and Treating COVID-19 with Traditional Medicine) 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และกรมได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ ดังกล่าว 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศ อย่างไรก็ดี กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีข้อคิดเห็นต่อพันธกิจบางประการที่อาจไม่สามารถร่วมแลกเปลี่ยนได้ 
เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลตำรายาแผนดั้งเดิม เป็นต้น  

ต่อมา เครือข่ายพันธมิตรนานาชาติด้านการป้องกันและการรักษาโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ด้วยการแพทย์
ดั้งเดิม ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติด้านการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงด้วยการแพทย์
ดั้งเดิม (International Alliance of Prevention and Treatment of Severe Infectious Diseases with 
Traditional Medicine) และปรับเปลี่ยนพันธกิจของเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์มากข้ึน โดยพันธกิจสำคัญ ประกอบด้วย  

1. ส่งเสริมความร่วมมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศและสหวิชาชีพ เพ่ือพัฒนายา กลไกการ
ออกฤทธิ์ และการทำวิจัยทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ   

2. สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับสูง 
3. แลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันและรักษา Covid-19 ด้วยการแพทย์ดั้งเดิมเพ่ือสร้างเครือข่ายองค์วามรู้

ทางออนไลน์  ทั้งนี้ ไม่มีข้อผูกมัดในการเข้าร่วมกิจกรรม 
China Academy of Chinese Medical Sciences (CACMS) เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัย 

และเป็นศูนย์ความร่วมมือองค์กรอนามัยโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิม (WHO Collaborating Centre for Traditional 
Medicine) แห่งหนึ่งของจีน โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นควบคู่กับกิจกรรมการฝึกอบรมการฝังเข็มรมยา 
ในกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 65 ปี ของการจัดตั้ง CACMS 
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ผลการเข้าร่วมการประชุม 
1. ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและพิธีสถาปนาเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติในการป้องกันและรักษาโรคติด

เชื้อร้ายแรงด้วยการแพทย์ดั้งเดิม วันที่ 21 ธันวาคม 2563  มีเครือข่ายจากในและนอกประเทศหลายแห่ง รวมถึง
องค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรฯ ดังกล่าว เช่น องค์การอนามัยโลก  กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ประเทศไทย Philippine Institute of Traditional and Alternative Medicine3 ประเทศ
ฟิลิปปินส์   Eurasia-Pacific Uninet 4ประเทศออสเตรีย Chinese People’s Association for Friendship with 
Foreign Countries5 รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการต่าง ๆ จากทั่วโลก 

2. ในการประชุมสัมมนาวชิาการ ระหว่างวันที่ 21-22 ธนัวาคม 2563 ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากจีนและประเทศอ่ืน ๆ 
มานำเสนอเรื่องการรับมือการระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศอ่ืน 
ๆ ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านการแพทย์แผนจีน การแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรของตนเองต่อไป 

3. การเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ เป็นประโยชน์ต่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ในการสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือกับ CACMS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้าน
การวิจัยแห่งหนึ่งของโลก และหากมีการทำวิจัยร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ จะช่วยสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์
ทางเลือกอ่ืน ๆ มีหลักฐานเชิงประจักษ์มารองรับ เกิดการยอมรับและความเชื่อมั่นจากบุคลากรสาธารณสุขในสาขาอ่ืน 
ๆ รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป ในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น 

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมประชุม 

1. การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รูปแบบการประชุมระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ที่ผู้แทนของแต่ละประเทศต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุม ณ ประเทศเจ้าภาพ ซึ่งด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำ
ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไม่สามารถส่งผู้ เข้าร่วมประชุมได้มากนัก หากแต่เมื่อ 
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมออนไลน์ทำให้ เปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ทุ กระดับสามารถเข้าร่วม 
การประชุมระหว่างประเทศได้ ซึ่งช่วยเปิดโลกทัศน์และพัฒนาความรู้ทางวิชาการจากต่างประเทศได้มากขึ้น รวมถึง
เป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพโลกของเจ้าหน้าที่ในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เพ่ิม
มากขึ้น 

2. การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีข้อจำกัดเรื่องการนำเสนอของผู้บรรยายที่ส่วนใหญ่นำเสนอเป็นภาษาจีน 
และมีเอกสารประกอบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษบางส่วนเท่านั้น และในวันที่สอง ซึ่งเป็นการสัมมนาวิชาการ
อย่างเต็มรูปแบบ เจ้าภาพไม่ได้จัดเตรียมล่ามแปลภาษาอังกฤษไว้ ทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารกับผู้ฟังที่เป็น
ชาวต่างชาติหรือไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาราชการ ดังนั้น หากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประสงค์จัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ควรคำนึงถึงการจัดเตรียมล่ามให้ผู้ฟังชาวต่างชาติ และผู้ฟังในประเทศ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้ังสองฝ่าย  

 
3 หน่วยงานหลักด้านการแพทย์ดั้งเดิมของฟิลิปปินส ์

4 องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยของออสเตรีย กับ
มหาวิทยาลยัที่สอนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสถาบันวิจัยตา่ง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียกลาง เอเชีย ใต้และ
แปซิฟิก 
5 องค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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สรุปสาระสำคัญจากสุนทรพจน์ของผู้แทนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ต่อการ
สถาปนาเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติในการป้องกันและรักษาโรคติดเช้ือร้ายแรงด้วย

การแพทย์ดั้งเดิม วันที่ 20 ธ.ค.63 

Dr Zhang Qi ผู้ประสานงานด้านการแพทย์ดั้ งเดิม 
ประจำองค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่  กล่าวถึงรายงาน
สถานการณ์ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมขององค์การ
อนามัยโลก ปีค.ศ. 2019 (WHO global report on traditional 
and complementary medicine) ซึ่ งพบว่า ประเทศสมาชิก
จำนวน 117 ประเทศ ให้การยอมรับการแพทย์ดั้งเดิมและใช้การ
การดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน
อย่างเห็นได้ชัด การพัฒนางานวิจัยการแพทย์ดั้งเดิมเป็นความท้าทายที่สำคัญและเป็นทิศทางการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลกระหว่างปีค.ศ. 2014-2023 (WHO traditional 
medicine strategy: 2014-2023)   

หลังการระบาดของ COVID-19 มีบางประเทศนำการแพทย์ดั้งเดิมเข้ามาใช้ในการป้องกันและรักษาโรค
ด้วยรูปแบบที่ต่างกัน เช่น ประเทศจีนนำการแพทย์แผนจีนเข้ามาใช้รักษาผู้ป่วย หรือ ใช้รักษาร่วมกับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยทั้งหมด ในขณะที่ประเทศอินเดีย ใช้การแพทย์
ผสมผสานเพ่ือจัดการและควบคุมการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ ทุกประเทศต่างเห็นพ้องในการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม ซึ่งความริเริ่มของ China Academy of Chinese Medical Sciences 
ในการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงด้วยการแพทย์ดั้งเดิม 
( International Alliance on Prevention and Treatment of Severe Infectious Disease with 
Traditional Medicine) ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมในสาขาการป้องกันและการรักษา
โรคติดเชื้อร้ายแรง เพราะมีผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายจากหลายภาคส่วนทั่วโลกที่ให้ความร่วมมือ และเป็น
โอกาสในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยที่มีคุณภาพและแนวทางการจัดการโรคติดเชื้อร้ายแรงด้วย
การแพทย์ดั้งเดิมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

องค์การอนามัยโลกมีบทบาทในการพัฒนาตำรามาตรฐานสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก (WHO 
Monographs on Selected Medicinal Plants) ซึ่ งช่วยในการส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพ และความ
ปลอดภัยของสมุนไพร และมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกเพ่ือป้องกันและ
รักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงและ COVID-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกมีความยินดีร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรใน
การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงด้วยการแพทย์ดั้งเดิมเป็นอย่างยิ่ง 
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Dr. Tu Youyou อ ดี ต นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ ง  

ของสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ของสาธารณรัฐประชาชน
จี น  (China Academy of Chinese Medical Sciences) ผู้
ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ค.ศ.2015 
โด ย ส กั ด ส า ร ส ำ คั ญ  Artemisinin จ า ก ต้ น ชิ ง เฮ า  (Sweet 
Wormwood) หรือ Artemisia annua มาทำเป็นยารักษาโรคไข้จับสั่น หรือ มาเลเรีย และอาการไข้อ่ืน ๆ  

China Academy of Chinese Medical Sciences มปีระสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อร้ายแรง
มาแล้วหลายครั้ง และยังเห็นความสำคัญของบทบาทการแพทย์แผนจีนในการป้องกัน COVID-19 ดังนั้นจึงได้
จัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ ขึ้น เพ่ือต่อสู้กับโรคติดเชื้อร้ายแรงและ COVID-19 ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรฯ ในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จในการป้องกันโรคติดเชื้อให้แก่ประชากรโลกได้ 

H.E. Mars Hubsc เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำ
ประเทศจีน ได้แสดงความยินดีในการก่อตั้ง China Academy of 
Chinese Medical Sciences (CACMS) ครบรอบ 65 ปี ซึ่งนับตั้งแต่
การก่อตั้ง CACMS ได้มีผลงานวิจัยออกมาเป็นจำนวนมาก และได้
รางวัลระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 600 รางวัล โดยเฉพาะ
รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ค.ศ. 2015  และ CACMS 
ยังเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก   
ซึ่งการระบาดของ COVID-19  ถือเป็นความท้าทายของทั่วโลกที่ต้องร่วมกันต่อสู้กับโรคร้ายนี้ ซึ่งสามารถ
เอาชนะได้ หากทุกประเทศสามัคคีร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และความริเริ่ม
ของ CACMS ในการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตร ฯ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในการต่อสู้  
กับการระบาดของ COVID-19 อย่างแน่นอน 

 
Dr. Annabelle Pabiona-De Guzman, Director-

General, Philippine Institute of Traditional and 
Alternative Medicine กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ที่มีมายาวนานกว่า 45 ปี และมีความ
มั่นคงมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ 
ยังได้ย้ำถึงบทบาทของการแพทย์จีนในการดูแลสุขภาพของชาว
ฟิลิปปินส์  ซึ่งการแพทย์แผนจีนมีประวัติและวัฒนธรรมที่มีมายาวนานคล้ายคลึงกับการแพทย์ดั้งเดิมของ
ฟิลิปปินส์  หรือ ฮีล็อต (Hilot) โดย Philippine Institute of Traditional and Alternative Medicine ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักด้านการแพทย์ดั้งเดิมของฟิลิปปินส์ได้จัดทำแนวทางและพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีน เพื่อ
ส่งเสริมการแพทย์แผนจีนให้มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกันพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนจีนให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้ชาว
ฟิลิปปินส์มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีข้ึน 
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พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แสดงความชื่นชมความริเริ่ม
ของ  China Academy of Chinese Medical Sciences   
ในการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯขึ้น  และกล่าวถึง
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ประชาชนและเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ทุกประเทศต่างหาวิธีเพ่ือ
ต่อสู้กับเชื้อไวรัสดังกล่าว ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการวิจัยสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และทดลองใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส  COVID-19 ที่มี
อาการไม่รุนแรงจำนวน 6 คน ในการทดลองระยะแรก ซึ่งได้ผลดี ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยน้อยลงภายใน 3 วัน 
และไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย และการทดลองในระยะที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ดังนั้น 
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันและรักษา COVID-19 ในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นแนวทางพัฒนางานวิจัยของประเทศต่อไป 

Prof. Wolf-dieter Rausch, President of Eurasia-
Pacific Uninet Austria (องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยของ
ออสเตรีย กับมหาวิทยาลั ยที่ สอนวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียกลาง  
เอเชียใต้และแปซิฟิก) ได้แสดงความชื่นชม China Academy of Chinese Medical Sciences ในการริเริ่ม
การจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ ขึ้น โดยได้กล่าวถึงผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่ได้เปลี่ยน
วิ ถี ชี วิ ต ของคนทั่ ว โล ก ไป ตั้ งแ ต่ ต้ นปี ค .ศ .  2020  มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต จ ำน วน ม ากและ เกิ ดผ ลกระท บ 
ทางเศรษฐกิจมหาศาลจากการระบาดของไวรัส การแพทย์แผนจีนได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีศักยภาพในการต่อสู้  
กับโรคมาลาเรีย ดังนั้น เราจึงคาดหวังได้ว่าการแพทย์แผนจีนจะมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส  
โคโรน่า-2019 เช่นกัน  

Prof. Li Hua, Vice President of China Association for 
Science and Technology (องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี) กล่าวถึงบทบาทของการแพทย์แผนจีนในการต่อสู้
โรคติดเชื้อร้ายแรงและ COVID-19 โดยจากเอกสารทางการของจีน
ระบุว่าการแพทย์แผนจีนถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 
มากกว่าร้อยละ 90 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า China Academy of 
Chinese Medical Sciences และเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ จะช่วยกัน  พัฒนายาและวัคซีนเพ่ือต่อสู้ 
กับไวรัสโคโรนาได้สำเร็จ โดยได้ยกตัวอย่างบริษัทยาที่มีการวิจัยพัฒนายาแผนจีนที่ใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน
สำหรับป้องกันและรักษา COVID-19 และตำรับยาแผนจีนโบราณสำหรับใช้ในการรักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิด
จาก COVID-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศจีนมากกว่า 30 แห่ง   
และเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ความร่วมมือด้าน  
การวิจัยบรรลุเป้าหมาย และเกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น และเห็นว่าสามารถ
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เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ โดยจัดการแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยผ่านการสัมมนาออนไลน์ และการทำ
วิจัยตำรายาแผนดั้งเดิมร่วมกัน  

Mr. Li Xikui, Vice President of Chinese People’s 
Association for Friendship with Foreign Countries (อ งค์ ก รที่
มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ) กล่าวว่าการระบาดของ 
COVID-19 เป็นปัญหาสุขภาพโลก และการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตร
นานาชาติฯ จะช่วยให้เราสามารถป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัส 
โดยใช้การผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน ซึ่งในช่วงที่เกิด 
การระบาดใหญ่ในจีน มีประเทศมากกว่า 60 ประเทศให้ความช่วยเหลือส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มาให้จีน รวมทั้งเงินบริจาค ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะการระบาดของเชื้อไวรัส  

Mr. Wang Qinlin, Vice Director General, Department of 
International Affairs, China Association for Science and 
Technology กล่าวว่าการระบาดของ COVID-19 ทำให้ความต้องการ
พัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยกันเพ่ิมมากขึ้นกว่าที่เคยมีในอดีต โดยในช่วง
การระบาด บุคคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย และ China Academy of 
Chinese Medical Sciences เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส ซึ่งการได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย
พันธมิตรนานาชาติฯ จะช่วยให้สามารถเอาชนะ COVID-19 ได้เร็วขึ้น และหวังว่าเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ
ฯ นี้ จะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ดั้งเดิมที่สำคัญเวทีหนึ่ง  

H.E. Wan Wentian เอกอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักร
กัมพูชา กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชามีความแนบแน่นมาก
ขึ้น หลังจากการระบาดของ COVID-19 โดยต่างฝ่ายต่างให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ ์
และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน รวมถึงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ในการป้องกันและรักษา COVID-19 ด้วยการแพทย์แผนจีน และยังได้ย้ำถึงบทบาท 
ของการแพทย์แผนจีนว่ามีความสำคัญต่อการต่อสู้กับ COVID-19 และการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ 
จะช่วยให้การวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Mr. Zhu Haidong, Director-General, Department of 
International Cooperation, National Administration of 
Traditional Chinese Medicine กล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
รัฐบาลจีนได้ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนจีนให้มีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับในสากล ซึ่งการแพทย์แผนจีนมีบทบาท
สำคัญต่อสุขภาพโลกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งมีการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลจีนได้จัดทำคู่มือ
แนวทางการวินิจฉัยโรคด้วยการแพทย์แผนจีนและการใช้ยาแผนจีนเพ่ือการป้องกันและรักษา COVID-19 
เผยแพร่ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์แผนจีน และ



18 

 

 

การส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนไปยังประเทศต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและความรู้
การแพทย์แผนจีนให้แก่นานาประเทศเพ่ือใช้ในการต่อสู้ COVID-19 

 
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญในการประชุมสัมมนาวิชาการการ

ป้องกันและรักษาโรคติดเช้ือร้ายแรงด้วยการแพทย์ดั้งเดิม วันที่ 20-21 ธ.ค.63 
 

การบรรยายเรื่อง Advantage and Function of TCM Fighting against COVID-19 
ผู้บรรยาย: Huang Luqi, Academician of Chinese Academy of Engineering, President of China 
Academy of Chinese Medical Sciences 

การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เกิดจากสาเหตุการติดเชื้อทางระบบหายใจชนิด
รุนแรง และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดผลกระทบทั่วโลก เกิดการหยุดชะงักทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้ได้ผลทางการแพทย์ที่จะช่วยป้องกันและรักษา  
COVID-19 แต่มีการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese medicine; TCM) สามารถช่วย 
ในการแยกกลุ่มอาการ และการรักษาตามอาการของผู้ที่ได้รับเชื้อ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรค  

การใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนรักษาในระดับคลินิกสามารถแบ่งตามระดับความรุนแรงได้ 2 ระดับ คือ    
ในผู้ป่วยที่มีอาการเริ่มต้นหรือมีอาการที่ไม่รุนแรง การแพทย์แผนจีนในการรักษาจะช่วยบรรเทาอาการไข้ 
หายใจถี่ ไอ ท้องร่วง ทำให้ลดระยะเวลารักษา เพิ่มอัตราการหายจากโรค และช่วยป้องกันโรคไม่ให้ดำเนินไปสู่
ระดับที่รุนแรงขึ้น ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและผู้ป่วยในระดับวิกฤตที่จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องช่วยหายใจ
และสารน้ำทดแทน การได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนจีน เสริมจะช่วยเพ่ิมการช่วยหายใจในปอด ยับยั้ง 
การทำลายของเนื้อเยื่อปอด และการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป 

สูตรยาที่ใช้ในการรักษาและใช้อย่างแพร่หลายในการรักษาโรค COVID-19 มีประโยชน์อย่างมาก 
เพราะมีการใช้การรักษาแบบบูรณาการร่วมกันของสมุนไพรจีน ได้แก่ ยาต้มชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง (Qingfei Paidu), 
ตำรับยาฮว่าซือ ไป้ตู๋ Huashi Baidu, ยาแคปซูลเหลียนฮวาชิงเวิน (Lianhua Qingwen) และยาฉีดเสว่ปี้จิ้ง 
(Xuebijing) ซึ่งสูตรยาทั้งหมดนี้ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยระดับคลินิกและเป็นไปตามข้อกำหนดของ 
Guideline on Diagnosis and Treatment of Coronavirus disease 2019 ซึ่งเป็นแนวทางเวชปฏิบัติของ
ประเทศจีน 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการรักษาและวินิจฉัยด้วยการแพทย์แผนจีน ยังขาดการประเมินเกณฑ์ที่ชัดเจน 
ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ และกลไกการทำงานของยาที่ยังไม่แน่ชัด เพื่อให้ตระหนักการพัฒนาด้านการแพทย์
แผนจีนจึงควรให้ความสำคัญกับองค์ความรู้การแพทย์ที่มีผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ และสร้างมาตรฐาน  
การรักษาและวินิจฉัย โดยอาศัยการร่วมกับระหว่างการแพทย์แผนจีนกับการวิจัยทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือทำให้ควบคุมและรักษา COVID-19  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การบรรยายเรื่อง Repurposing Antimalarials for COVID-19 
ผู้บรรยาย: Prof. Sanjeev Krishna, Institute for Infection and Immunity Research Centre,  
St. George's University of London 

มาลาเรีย (Malaria) เป็น โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวแพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงก้นปล่องเพศ
เมีย ผู้ป่วยจะมีไข้สูงและหนาวสั่น มักพบโรคนี้ในเขตที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นและมีแหล่งน้ำขังตามธรรมชาติมาก 
ซึ่งเป็นที่อาศัยของยุงที่เป็นพาหะนำโรค ในสมัยก่อนยารักษามาลาเรียรุ่นแรก ๆ มีการใช้สารควินิน (quinine)  
ที่ได้มาจากต้นซิงโคนา (cinchona alkaloids) แต่ด้วยอาการข้างเคียงที่พบทำให้ควินินถูกทำไปรักษาในผู้ป่วย
โรค lupus erythematosus แทน และต่อมาก็มีการใช้ยาตัวอ่ืน ๆ ได้แก่ mepacrine, hydroxychloroquine 
ตามลำดับ 

โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว
ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก โดยสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปาก 
ซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วยหรือจากการ  
เอามือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้นแล้วมาจับตามใบหน้า  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการนำยาเดิมเพ่ือนำมาใช้ให้เกิดข้อบ่งใช้ใหม่ในการรักษา โดยเป็นการศึกษา
ประสิทธิผลในการต้านโคโรนาไวรัสในหลอดทดลอง (in-vitro) ของยาต้านมาลาเรียทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ 
pyronaridine, artesunate และ hydroxychloroquine ในเซลล์ Calu-3 ซึ่งเป็นเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวปอดของ
มนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า pyronaridine และ artesunate มีประสิทธิผลและความแรงสูงกว่าในการต้าน 
โคโรนาไวรัส นอกจากนี้ hydroxychloroquine ไม่ได้แสดงให้เห็นประโยชน์ในการป้องกันการเสียชีวิตโรค 
COVID-19 

กระบวนการติดเชื้อ COVID-19 สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ  
ระยะที่ 1 ถือเป็นระยะที่มีไม่อาการแสดง  
ระยะที่ 2 พบอาการไข้ ไอ เมื่อยล้าตามร่างกาย  pyronaridine, artesunate สามารถขัดขวางได้ 

ในระยะที่ 1 และ 2 
ระยะที่ 3 เป็นระยะที่สามารถตรวจพบได้ถึงปริมาณไวรัสที่มีในกระแสเลือด การตอบสนองทางด้าน

ภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ระยะนี้ร่างกายผู้ที่ได้รับเชื้อจะพยายามฟ้ืนตัว อย่างไรก็ตามระยะนี้จะใช้เวลานานถึง 7-14 วัน 
ซึ่งในรายที่ผู้ป่วยอาการไม่มีดีขึ้นจะเกิดภาวะที่เรียกว่า cytokine release syndrome (CRS)/cytokine 
storm (CS) ซึ่งจะมีการหลั่งสารต่าง ๆ โดยเฉพาะ interleukin-6 ที่ก่อให้เกิดการอักเสบและนำไปสู่ระบบ
หายใจล้มเหลว 

ระยะที่ 4 เกิดภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันและระบบอวัยวะล้มเหลว ดังนั้นในการรักษาเพ่ือ
ป้องกันการเสียชีวิตจาก cytokines เหล่านี้ โดยทั่วไปก็จะใช้ยาในกลุ่ม corticosteroids ในรูปแบบยาฉีด เช่น 
dexamethasone เป็นยาเดี่ยวหรือร่วมกับ Tocilizumab ซึ่งเป็นยาที่ยับยั้งการทำงานของ interleukin-6 
โดยตรง ดังภาพ  
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ดังนั้นกล่าวได้ว่า การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงสำหรับฤทธิ์ต้านไวรัสจากยาต้านมาลาเรีย ควรมี

การศึกษาในระดับทางคลินิกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pyronaridine ได้แสดงให้ เห็นฤทธิ์ต้านไวรัส 
ในหลอดทดลองต่อโคโรนาไวรัส ณ บริเวณเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวปอดของมนุษย์ และ artesunate มีทั้งฤทธิ์ต้าน
ไวรัสและฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 9 ดังนั้นการใช้ยา 
Artemisinin-based combination (ACTs) ร่วมกับ pyronaridine อาจสมควรได้รับการศึกษาเพ่ือเป็น
ทางเลือกในการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 และมีการศึกษาประสิทธิผลด้านการต้านไวรัส การต้าน 
การอักเสบต่อไป 
 
การบรรยายเรื่อง COVID-19 in Italy and Contribution for Prevention with TCM 
ผู้บรรยาย Prof. Aldo Liguori, Lecturer of Institute Paracelso, Representative and Coordinator 
at the Master degree course of Acupuncture organized by the Medicine Faculty of 
Sapienza University in Rome 

โรค COVID-19 คือ โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ขณะนี้มีการระบาดใหญ่
ไปทั่วโลกและส่งผลกระทบแก่หลายประเทศ ประเทศอิตาลีเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเสียชีวิตของผู้ป่วยเป็น
จำนวนมาก และมีการแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็วและรุนแรง  โรค COVID-19 แพร่จากคนสู่คนผ่านทาง
ละอองฝอยจากจมูกหรือปากซ่ึงขับออกมาเม่ือผู้ป่วยไอหรือจาม  ซึ่งเรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละออง
เข้าไปจากผู้ป่วย หรือจากการเอามือไปจับพ้ืนผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้นแล้วมาจับตามใบหน้า  ระยะเวลานับ
จากการติดเชื้อเริ่มมีอาการภายใน 14 วัน  

อาการทั่วไปของผู้ป่วยโรค COVID-19 มีดังนี้ มีไข ้ไอแห้ง อ่อนเพลีย อาการที่พบไม่บ่อยนัก ได้แก่ ปวด
เมื่อยเนื้อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบน
ผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี ในรายผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการหายใจลำบากหรือหายใจถี่ เจ็บ
หน้าอกหรือแน่นหน้าอก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตได้ในที่สุด  

ประเทศอิตาลีโดย Paracelso Clinical Center ทำการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
ในผู้ป่วย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 1) การรักษาด้วยสูตรยาสมุนไพรจีน 2) การฝังเข็มลนไฟ (fire needle) 
และ 3) การรมยา (moxibustion) ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กรกฎาคม 2020 และระหว่าง 1 กันยายน 
– 20 ธันวาคม 2020 เพ่ือเก็บกรณีศึกษาในมนุษย์ ผู้ป่วยจะได้รับสูตรยาแผนจีน ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรจีน 
7 ชนิด คือ 1) หวงฉี (Huang Qi) 2) ม่ายเหมินตง (Mai Men Dong) 3) Zhi Mu 4) ซางจู๋  (Cang Zhu)  
5) เจี๋ยเกิ้ง (Jie Geng) 6) จินอิ๋นฮวา (Jin Yin Hua) และ 7) เหลียนเชี่ยว (LIan Qiao) เป็นเวลา 20 วัน/เดือน 
โดยขนาดของสมุนไพรทั้ง 7 ชนิดปรับตามสภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ร่วมกับการฝังเข็มลนไฟ ( fire 
needle) ที่จุด ต้าซู (Da Shu), เฟิงเหมิน (Feng Men) และจุดเฟ่ยซู (Fei Shu) 2 ครั้ง/สัปดาห์ และการรมยา
ที่จุดเฟ่ยซู (Fei Shu) และจุดเกาฮวาง (Gao Huang Shu) 2 ครั้ง/สัปดาห์ ด้วยเช่นกัน 
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ผลการศึกษาพบว่าในผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับการรมยาจะมีผลของ lymphocyte ซึ่งเป็นเม็ดเลือด
ขาวที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ การติดเชื้อ คาดว่าการรมยามีผลไปฆ่าเม็ดเลือดขาว และรบกวนกระบวนการ
สร้างเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte นอกจากนี้ การรมยายังสามารถขัดขวางกระบวนการสร้างพังผืดที่ปอด 
(pulmonary firbrosis) ในหนูทดลอง อีกทั้งเพ่ิมการแสดงออกของ E-cad Gene ที่อยู่บริเวณเซลล์เยื่อบุปอด 
และลดปริมาณถุงลมปอดอักเสบได ้

ดังนั้น สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับโรค COVID-19 คือการเริ่มต้นที่จะป้องกันตัวเองไว้ก่อน เพราะโรคนี้ถือเป็น
ภัยร้ายเงียบที่ไม่แสดงอาการ หรือกว่าจะแสดงอาการผู้ติดเชื้อมักอยู่ในภาวะเสี่ยงไปแล้ว จึงเป็นสิ่งจำเป็น  
ที่ต้องนำศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาใช้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะ การฝังเข็ม และการรมยา ซึ่งมีผลช่วยเพ่ิมระดับ
การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และการรมยานั้นถือว่าไม่อันตราย สะดวก และใช้ได้ผลจริง  
 
การบรรยายเรื่อง Protecting Vulnerable Population with Chinese Medicine-COVID-19 Treatment 
ผู้บรรยาย Li Guangxi, Director of Respiratory Department of Guang’anmen Hospital, 
China Academy of Chinese Medical Sciences 

โรค COVID-19 คือ โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ขณะนี้มีการระบาดใหญ่
ไปทั่วส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก โรค COVID-19 แพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือ
ปากซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วยไอหรือจามเรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาละอองฝอยเข้าไปจากผู้ป่วย หรือจาก
การเอามือไปจับพ้ืนผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้นแล้วมาจับตามใบหน้า ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและ  
การแสดงอาการ (ระยะฟักตัว) มีตั้งแต่ 1-14 วันและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วันเกิน 97% ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการ
ภายใน 14 วัน  

อาการทั่วไปของผู้ป่วยโรค COVID-19 มีดังนี้ มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย อาการที่พบไม่บ่อยนัก ได้แก่  
ปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบน
ผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี ในรายผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ซึ่งมีประมาณ 10% จะมีอาการหายใจลำบาก
หรือหายใจถี่ เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตได้  
ในที่สุด ผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นจะไม่ค่อยมีอาการแสดงให้เห็น จนเป็นเวลานานถึงจะ
แสดงอาการรุนแรงและเฉียบพลัน ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล ให้ออกซิเจน หรือเข้ารับการรักษาในห้อง ICU 
โดยเร็ว ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยเพศชาย ที่มีน้ำหนักเกิน เป็นโรคเบาหวาน มีระยะฟักตัว 7-14 วัน จะมีอาการไข้
ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 7 จากนั้น ระหว่างวันที่ 8 ถึง วันที่ 14 จะเป็นระยะปอดเสียหายฉับพลัน หรือ ALI 
(Acute lung injury) หลังจากวันที่ 14 จึงเป็นระยะพักฟ้ืน 

ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสตัวใดที่ใช้ในการรักษา จึงมีการนำศึกษาและการนำสมุนไพรจีนมาใช้เพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อปอดอย่างเฉียบพลัน สมุนไพรเหล่านี้สามารถลดไข้ได้โดยไม่กลับมาเป็นซ้ำ ลดอาการเหนื่อยล้า 
โดยตัวที่ เด่น ๆ ได้แก่ โสม (Ginseng) มีการใช้โสมเป็นทั้งยาเดี่ยว และใช้ร่วมกับยาพาราเซตามอล โดยใน
ประวัติศาสตร์มีการบันทึกการใช้โสมในรูปแบบยาตำรับ เช่น สูตรตำรับยา Ren Shen Bai Du San ที่บันทึก
อยู่ในใบสั่งยาของ Bureau of Taiping People’s Welfare Pharmacy และนอกจากนี้ยังมีการบันทึกว่า 
มีการใช้โสมในสูตรยาเพื่อการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดโดยเฉพาะอีกด้วย 

นอกจากนี้  มีการใช้การแพทย์แผนจีนแทนการใช้ อุปกรณ์  HFNC (High-Flow Oxygen Nasal 
Cannula) ในการรักษาผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน  และแทนยาต้านไวรัส  
ยาสเตียรอยด์ และยาปฏิชีวนะอ่ืน โดยพบว่า หลังจากใช้ยาแผนจีน 1 วัน อาการไข้หายไป และอา การอ่ืน
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หายไปหลังจากการบำบัดทางผิวหนัง สรุปโดยรวมแล้ว ให้รีบแยกผู้ป่วย และใช้โสมในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อปอดอย่างเฉียบพลัน รักษาด้วยการบำบัดทางผิวหนัง (Transdermal Therapy) เพ่ือรักษา
ถุงลม และใช้การรักษาสอดท่อสำหรับผู้ป่วยหนัก 

การศึกษาของ Kim. JH. และคณะพบว่าโสม มีสารสำคัญที่ชื่อ ginsenoside สารสำคัญดังกล่าวนี้
สามารถป้องกัน บรรเทา และรักษาโดยต้านการอักเสบได้หลายกลไก และศาสตร์การแพทย์แผนจีนถือได้ว่า
เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกัน (immunoregulation)6 
 
การบรรยายเรื่อง Role of TCM on Fighting against the COVID-19 Pandemic in Philippines  
ผู้บรรยาย Dr. Zheng Qiming, Chairman & Chief Consultant of Philippine Traditional Chinese 
Medicine Center  

ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคโควิด-19 จะมีอาการปอดชื้น ปอดอักเสบ หากมีอาการรุนแรงมากจะทำให้
อวัยวะภายในล้มเหลว ตำราการแพทย์สมัยโบราณของจีนได้กล่าวถึงทฤษฎีของโรคระบาดว่าเป็นการแพร่เชื้อ 
ติดต่อจากทางปาก จมูก นอกจากนี้ยังมีการแพร่เชื้อโดยผ่านทางอากาศ หรือติดจากละอองของเหลวของ
ผู้ป่วย ซึ่งจะไม่แสดงอาการในทันที โดยตำราการแพทย์แผนจีนโบราณที่มีชื่อว่า Yellow Emperors Classic 
of Internal Medicine (Huang Di Nei Jing) ได้กล่าวถึงการรักษาและป้องกันโรคระบาด เช่น การใช้ความร้อน
ทำความสะอาดเสื้อผ้าของผู้ป่วย การงดการออกนอกบ้านเพ่ือหลีกเลี่ยงการติดโรค การทานสมุนไพร เช่น 
กระเทียม เพ่ือป้องกันและรักษาโรค และการกักตัวเพ่ือลดการแพร่เชื้อ เป็นต้น ซึ่งในสมัยโบราณ เมื่อเกิดโรค
ระบาดในประเทศ และมีผู้ติดเชื้อเป็นคนภายในบ้านของเสนาบดี เสนาบดีท่านนั้นก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
เฝ้าจักรพรรดิ เพราะเกรงว่าจะนำเชื้อโรคไปติดได้  

ในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการนำประสบการณ์และวิธีปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขจีน มาใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ทางจีนได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์แผนจีนมาเยี่ยมชมศูนย์ Philippine Traditional Chinese Medicine Center และแลกเปลี่ยน
ความรู้และผลงานวิจัยในการรักษาโควิด-19  ด้วยการแพทย์แผนจีน  

โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อชนิดใหม่ ซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยาต้านไวรัส ดังนั้น แนวทางการรักษาจึงเป็น 
การรักษาตามอาการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (China National Health Commission)  
ไดท้บทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ข้อมูลการแพทย์แผนจีน และแนะนำให้ใช้ยาแบบรับประทานและแบบฉีด  
จากการศึกษาพบว่ายาแผนจีนมีฤทธิ์ต้านไวรัสและสร้างภูมิคุ้มกัน และรักษาโรคปอดบวมจากไวรัสและ 
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อ่ืน ๆ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ตำรับยาแผนจีนจะเป็น  
การรักษาตามความแตกต่างของกลุ่มอาการ นอกจากนี้  ยังแนะนำให้ใช้การออกกำลังเพ่ือรักษาสมดุลของ 
พลังชี่ (Qi) เพ่ือให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ซึ่งยาจีนที่ใช้จะเป็นยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด เพ่ือปรับให้
ร่างกายมีความสมดุล ไม่ขาดพลังหยิน-หยาง นอกจากนี้ ยังมียาที่รักษาตามอาการของผู้ป่วย เช่น หากเป็นผู้ป่วย
ที่มีอาการไม่มาก ปอดชื้น อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร แน่นหน้าอก แนะนำให้ใช้ยาที่มีส่วนผสมของ

 
6 Kim JH, Yi YS, Kim MY, Cho JY. Role of ginsenosides, the main active components of Panax ginseng, in 
inflammatory responses and diseases. J Ginseng Res. 2017;41:435e443. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.jgr.2016.08.004 
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สมุนไพรจีน 18 ชนิด เพ่ือรักษาอาการ หรือผู้มีอาการปอดชื้น มีไข้ มีเสมหะข้นและมีสีเหลือง หายใจไม่ออก 
แนะนำให้ใช้ยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรจีน 13 ชนิด เพ่ือรักษาอาการ เป็นต้น 

การแพทย์แผนจีนได้แสดงบทบาทสำคัญในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดหลายครั้ง เช่น การระบาดของ
โรคซาส์ ค.ศ.2003 การระบาดของไข้หวัดนก ค.ศ.2009 และการระบาดของโรคโควิด-19 ในปีค.ศ.2019 นี้  
ซึ่ งยาแผนจีนถูกใช้ ในการรักษาผู้ป่ วยที่ ไม่รุนแรงและการบรรเทาอาการไข้  ไอ และอาการอ่ืน ๆ  
โดยผลการรักษาเป็นที่ประจักษ์และสามารถลดอัตราความรุนแรงพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  
มีการรักษาตามลักษณะของโรค ตามธาตุทั้ง 5 และปัจจัยทางธรรมชาติ 6 ชนิด ตามถิ่นที่อยู่ และตามอาการ
ของผู้ป่วย รวมถึง ใช้การฝังเข็มรักษาผู้ป่วยระยะต่าง ๆ ได้แก่ 1. ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าเป็นโควิด-19 2. ผู้ป่วย 
โควิด-19 และ 3. ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงฟ้ืนฟูจากโรค และยังมีการป้องกันและรักษาโรคด้วยการรับประทานอาหาร
ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรจีนเพ่ือบำรุงร่างกาย   

กลยุทธ์ในการนำการแพทย์แผนจีนมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 มีดังนี้  
- สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด-19 แต่ยังไม่มีอาการ แนะนำให้ใช้ยาสมุนไพรในการป้องกันโรค 
- สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 แต่อาการไม่รุนแรง แนะนำให้ใช้ยาสมุนไพร 3 สูตร  
- สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้คำนึงถึงโรคประจำตัวและระยะฟักตัวเพ่ือควบคุมการลุกลามของโรคไม่ให้

อาการหนักข้ึน 
- สำหรับผู้ป่วยระยะฟ้ืนฟู แนะนำให้ใช้ยาสมุนไพรจีน การฝังเข็ม การออกกำลังกายแบบชี่กง 8 กระบวนท่า 
กล่าวโดยสรุป คือ ประสิทธิผลในการรักษาโควิด-19 ด้วยการแพทย์แผนจีนจะขึ้นอยู่กับการสภาพ

ร่างกายของผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม และพิจารณาองค์ประกอบในการรักษาด้วยสมุนไพรซึ่งจะสามารถช่วยฟ้ืนฟู
ร่างกายให้แข็งแรงเร็วขึ้น เมื่อร่างกายแข็งแรงก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดภาระการรักษา  
ในฟิลิปปินส์ และช่วยควบคุมการแพร่ระบาด สามารถทำให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเดิม  
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