เเนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เพื่ อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019

(C VID-19)

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

กองวิชาการและแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ
ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในวงกว้ า ง ส่ ง ผลต่ อ เกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยและ
การดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก ทั้งในด้านธุรกิจต้องชะลอหรือปิดกิจการลง โรงเรียนต้อง
ประกาศหยุดเรียน และประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ทำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนต้อง
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใ หม่ 2019 ก่อนที่จะได้ร ับวัคซีน หรือมีวิธีการรักษาให้หายขาดจากโรค ทุกคน
จำเป็นต้องปรับวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งดูแลสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี
สำหรับ บทบาทการส่งเสริมและป้องกันโรค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อ ก มี ข ้ อ แนะนำเรื ่ อ งการรั บ ประทานอาหารจากสมุ น ไพรเพื ่ อ เสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น
ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลการศึกษาวิจัยว่าสมุนไพรหลายชนิดมีประโยชน์ในการเสริมภูมิคุ้มกัน
และหลายชนิ ดมีแ นวโน้มว่าจะสามารถช่ว ยรัก ษาผู้ป่ วยที่ติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนาสายพั น ธุ์
ใหม่ 2019 ได้ เช่น สมุนไพรฟ้าทะลายโจร เป็นต้น
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หวั งเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่สนใจรวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วม
มื อ กั น ต่ อ สู ้ โ รคระบาดครั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ให้ ส ามารถก้ า วผ่ า นพ้ น สถานการณ์ ก ารระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
16 เมษายน 2564

สารบัญ

1

2
3
เอกสำร
อ้ำงอิง

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

3-11

การส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในการป้องกันและเสริมภูมิคุ้มกัน ในสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระบาด

12-14

ข้อมูลสมุนไพรไทยที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

15-28

เอกสารอ้างอิง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19)

29-30

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 31-37
ผนวก
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 - 5
ภำค

1

มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19)
1.1 มาตรการ ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านภายในองค์ ก ร
ในภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก กระทรวง
สาธารณสุข)
1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานการณ์
โรคติ ด เชื้ อ ไ วรั ส โคโรนา สา ย พั นธุ์ ใ หม่ 20 1 9
(COVID-19)

1.1 มาตรการ สาหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรในภาวะการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
(กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข) 1-5

ความเสี่ยง

การลดผลกระทบจากความเสี่ยง

ด้านบุคลากร
(Staff)

1. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก/รอง ในการบริหารจัดการบุคลากร
2. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก/รอง ในภารกิจที่สำคัญ
3. กำหนดแผนในการเตรียมบุคลากรทดแทนกรณีเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง
4. จัดทำแผนฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านที่สำคัญ ในการรองรับ สถานการณ์
การแพร่ระบาด
5. ดำเนินการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านที่สำคัญในการรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาด
6. บุ ค ลากรต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก ป้ อ งกั น ตนเอง โดยสวมหน้ า กากผ้ า หรือ
หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในสถานที่ทำงานและรักษาระยะห่างระหว่าง
บุคคลอย่างเคร่งครัด
7. หากมีการเจ็บป่วยที่สงสัยว่าจะเกิดจากการติดเชื้อโควิด 19 ต้องหยุดงานและ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับทันที

ด้านสถานที่
(Premises)

1. สถานที่ทำงาน: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- บริหารจัดการและเตรียมความพร้อมสถานที่
- จัดทำแผนบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
- จัดระบบการบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยทั่วไป (Non COVID-19)
2.หน่วยบริการ
-

จัดระบบการบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19
เตรียมความพร้อมคลินิกโรคทางเดินหายใจ
เตรียมความพร้อมระบบส่งต่อผู้ป่วย
กำหนดมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการระบบสุขาภิบาล
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
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1.1 มาตรการ สาหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรในภาวะการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
(กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข) 1-5

ความเสี่ยง

การลดผลกระทบจากความเสี่ยง

ด้านภารกิจ
(Operation)

1. จัดการระบบข้อมูลข่าวสาร
- แต่งตั้งระบบบัญชาการ EOC ประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
- จั ด ทำฐานข้ อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เช่ น ทรั พ ยากรหน่ ว ยบริ ก าร การแพร่
กระจายโรค โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
2. จัดทำแผนสื่อสารทางไกล ผ่านระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ Video
Conference Line กลุ ่ ม เฉพาะ หรื อ ระบบออนไลน์ อ ื ่ น ๆ เพื ่ อ สื ่ อ สารและ
หาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา

ด้านทรัพย์สนิ
(Assets)

1. ประเมินและเตรียมจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
โดยเฉพาะ แอลกอฮอล์เจลที่ต้องมีพร้อมใช้ประจำทุกจุดที่จำเป็น
2. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
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1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการให้บริการการแพทย์
แผนไทยในสถานบริก ารสาธารณสุข ของรัฐ เพื่อป้องกันควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ
โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งเป็นการพัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน กลไกการรั บรอง
มาตรฐาน คุณภาพบริการ บุคลากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ดังนี้

1. สาหรับสถานบริการสาธารณสุข

ด้านการคัดกรอง/
ลงทะเบียน/นัดหมาย/
การบันทึกข้อมูล

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
ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ให้ส่งต่อผู้ป่วยรับการดูแลทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
- กรณีผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยง มีอาการระบบทางเดินหายใจผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก
เจ็บคอ ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza-like symptoms) ให้พบแพทย์
แผนไทย เพื่อตรวจและพิจารณาสั่งจ่ายยาแผนไทย
4) จัดให้มีระบบนัดหมายและคิวรับบริการล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
เช่น ทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ส่วนในกรณีการเข้ารับ
บริการด้วยตนเองโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ให้จัดสถานที่สำหรับผู้รับบริการ
กรอกข้อมูล โดยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และมีที่กั้นระหว่างบุคคล
5) บันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันที่และเวลา ของผู้มารับบริการทุกราย เพื่อให้
สามารถติดตามตัวได้ในกรณีที่ต้องสอบสวนโรค
6) บันทึกรายชื่อผู้ให้บริการและกิจกรรมที่ให้บริการกับผู้รับบริการทุกราย
7) มีระบบติดตามผู้รับบริการทุกรายหลังรับบริการ อย่างน้อย 14 วัน
8) จัดสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดต่อ การแพร่กระจายโรค การป้อง
กันโรค และคำแนะนำให้กับผู้รับบริการ
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1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

1. สาหรับสถานบริการสาธารณสุข
1) ให้บริการ การตรวจวินิจฉัย รักษาโรค การจ่ายยาแผนไทย ด้วยศาสตร์
การแพทย์ แ ผนไทย โดยจั ด ให้ ม ี ร ะยะห่ า งระหว่ า งแพทย์ แ ผนไทยและ
ผู้รับบริการอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือมีที่กั้นระหว่างบุคคล สวมหน้ากาก
อนามัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) และผู้จัด/ผู้จ่ายยาแผนไทย
ต้องใส่ถุงมือทุกครั้ง

ด้านการบริการ

2) ให้บริการหัตถการในการบำบัดรักษาได้ตามความจำเป็น คือ การนวดไทยเพื่อ
การรักษา การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา และการดูแลมารดาหลังคลอด
เพื่อการรักษาเท่านั้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย หรือ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยการนวด/ประคบบริเวณคอ บ่า ไหล่ ผู้นวด/
ประคบ ต้องใส่อุ ปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) งดบริการการนวด
รักษาบริเวณศีรษะ ใบหน้า การนวดเผชิญหน้า หรือใกล้ชิดบริเวณในหน้าของ
ผู้รับบริการ
3) งดกิจกรรมการให้บริการการอบไอน้ ำสมุนไพร หรือกิจกรรมอื่นที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
4) ระยะเวลาให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง/คน
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1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

1. สาหรับสถานบริการสาธารณสุข
1) ห้องบริการต้องมีระบบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ มีระบบอากาศภายใน
อาคารที่เหมาะสม มีเครื่องดูดอากาศ อากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด และแยกเป็น
สัดส่วน
2) กำหนดให้เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ยกเว้นกรณีผู้พิการ/
ผู้สูงอายุที่ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด (ให้มีผู้ดูแล 1 คน)

ด้านสถานที่ อุปกรณ์
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้

3) ระยะห่างระหว่างเตียงให้บริการ ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร กรณียกพื้น
สูงให้เว้นระยะเบาะ และมีม่านกั้นระหว่างเตียงให้บริการ ที่สามารถทำความสะอาด
ได้ง่าย
4) จัดเตรียมหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) และถุงมือ
5) จัดเตรียมแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ
ทุกจุดบริการ
6) ลูกประคบสมุนไพร ให้ใช้เฉพาะผู้รับบริการเป็นรายบุ คคล ไม่นำมานึ่งซ้ำหรือใช้ซ้ำ
กับผู้มารับบริการรายอื่น และนึ่งลูกประคบสมุนไพรไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนนำไป
ประคบ
7) ผ้าห่อหรือผ้ารองลูกประคบ จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกผืน
8) จัด ให้ม ีเสื้อ ผ้าสำหรับเปลี่ยนของผู้มารับบริ การ โดยอยู่ในถุงที่แยกแต่ ล ะชุ ด
อย่างชัดเจน และผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกตัว
9) มีถุงพลาสติกสำหรับใส่เสื้อผ้าที่ผู้รับบริการสวมใส่มาและของใช้ส่วนตัว เก็บไว้ใน
ล็อคเกอร์เก็บของ
10) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ สบู่เหลว เจลล้างมือ พร้อมใช้งาน
11) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทที่มีฝาปิดมิดชิด
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1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

1. สาหรับสถานบริการสาธารณสุข
1) ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้บริการร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง ตรวจก่อนและ
หลังให้บริการทุกครั้ง
2) ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง หรือกระดาษปูเตียง แบบใช้แล้วทิ้งทุก
ครั้งหลังให้บริการแต่ละราย
3) ทำความสะอาดเตียงนวด/ประคบ หมอน เบาะยาง และบริเวณโดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งหลังให้บริการแต่ละราย และพักตียงหลังให้บริการอย่าง
น้อย 30 นาที

ด้านการดูแล
ความสะอาด

4) ทำความสะอาดห้องนวด/ประคบ ด้ว ยน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ 70% หรือการใช้แสง
UV ฆ่าเชื้อภายในสถานที่ให้บริการหลังให้บริการในแต่ละวัน
5) ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น เครื่องวัดความดัน
โลหิต เป็นต้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70%
6) ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสั มผัสบ่อ ย เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์
ราวจั บ ราวบั น ได เป็ น ต้ น ด้ ว ยน้ ำ ยาฆ่ า เชื ้ อ หรื อ แอลกอฮอล์ 70% อย่ า งน้ อ ย
ทุก 1 ชั่วโมง
7) ทำความสะอาดล็อคเกอร์เก็บของด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังผู้ใช้บริการในแต่ละราย และต้อง
จัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ที่บริเวณล็อคเกอร์
8) ทำความสะอาดห้องน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง หรือบ่อยครั้งตามจำนวนผู้มารับบริการด้วยน้ำยา
ทำความสะอาด หรือสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ำยาฆ่าเชื้อ ที่มีส่วนผสมของ
คลอรีน เป็นต้น
9) มีมาตรการรองรับการป้องกันความชื้นในอากาศ การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และควบคุมคุณภาพอากาศภายในพื้นที่เป็นประจำ
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1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

2. สาหรับผู้ให้บริการ

ข้อปฏิบตั ิ

1) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ หรืออาการป่วยระบบทางเดินหายใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จาม มีน้ำ มูก หรือหอบเหนื่อยให้หยุดปฏิบัติ งาน
แจ้งหน่วยงาน และให้พบแพทย์ทันที
2) ต้ อ งใส่ ห น้ า กากอนามั ย สวมหมวกคลุ ม ผม อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ใบหน้ า
(Face Shed) และผ้ากันเปื้อนตลอดระยะเวลาการให้บริการ หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสบริเวณใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
3) ต้อ งล้า งมือ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% ก่อ นและหลังให้บริการ
ทุกครั้ง
4) ต้องใส่ถุงมือในการให้บริการนวด/ประคบ และต้องทำความสะอาด ด้วย
แอลกอฮอล์ 70 % ก่อนและหลังนวด/ประคบทุกครั้ง
5) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อน จาน ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า
เป็นต้น
6) งดเว้นการพูดคุยระหว่างการให้บริการ หรือพูดคุยเท่าที่จำเป็น เช่น สอบถาม
อาการ เป็นต้น

- 10 -

1.2 เเนวปฏิบัติการจัดการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

3. สาหรับผู้รับบริการ

ข้อปฏิบตั ิ

1) ผู้รับบริการจะต้องใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่รับบริการ
และล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังเข้ารับบริการทุกครั้ง
2) นั่งห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือเก้าอี้เว้นเก้าอี้
3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม่จำเป็น เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวจับ
ราวบันได เป็นต้น
4) ผู้รับบริการ ต้องไม่ปิดบังข้อมูลส่วนตัว เช่น โรคประจำตัว การเดินทางไปใน พื้นที่
เสี่ยงที่มีก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 การสัมผัสใกล้ชิ ด
บุคคลในครอบครัว/ญาติที่มีการติดเชื้อ เป็นต้น
5) หากพบว่าตนเองมีไข้ หรืออาการป่วยระบบทางเดิ นหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ งดรับบริการ และให้พบแพทย์ทันที
6) หลังรับบริการในช่วง 14 วัน หากพบว่าตนเองมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ต้องแจ้งสถานบริการสาธารณสุขหรือผู้ให้บริการรับทราบ และพบแพทย์ทันที
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2

การส่งเสริมการใช้
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
ในการป้องกันและเสริมภูมิคุ้มกัน
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ระบาด

การส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในการป้องกันและเสริมภูมิคุ้มกัน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระบาด5-8

โคโรนาไวรัส 2019 เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อโรค SARS โดยทำให้มีอาการไข้
ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการน้อย ขณะที่ผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งมีอาการ
รุนแรง เช่น ปอดอักเสบ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ยังไม่มียาต้านไวรัสที่จำเพาะเจาะจง การรักษา
หลักเป็นการรักษาตามอาการ และการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศ
เริ่มมีการเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนแล้ว
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หากเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย วิเคราะห์ได้ว่าเมื่อเชื้อ โรคในปัจจุบัน (เชื้อไวรัส) ซึ่งโบราณ
เรียกว่า“กิมิชาติ” (เหล่าหมู่ หนอน) แปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย จะกระตุ้นให้ธาตุไฟเพิ่ม
มากกว่ า ปกติ จ ึ ง ทำให้ ม ี ไ ข้ เมื ่ อ ธาตุ ไ ฟ (ไฟสั น ตั ป ปั ค คี ) เพิ ่ ม ขึ ้ น จึ ง ทำให้ ธ าตุ ล ม
(ลมอุทธังคมาวาตา) เพิ่มขึ้นตาม เมื่อร่างกายมีความร้อนมากขึ้ นส่งผลให้ธาตุน้ำ
(เสมหะ) ลดลง จึงทำให้เกิดอาการไอแห้งและเจ็ บคอ การเสียสมดุลของธาตุในร่างกาย
เหล่ า นี ้ หากเป็ น มากหรื อ เป็ น เรื ้ อ รั ง จะส่ ง ผลให้ ธ าตุ ดิ น (ปั บ ผาสั ง หมายถึ ง ปอด)
เกิดความผิดปกติ ทำให้หอบเหนื่อย ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคในแต่ละคนจะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับธาตุเจ้าเรือน และความแข็งแรงของร่างกายในขณะนั้น
อย่างไรก็ตาม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นโรค
อุบัติใหม่ การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อจึงยังไม่รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย หรือ
สมุนไพรไทยเป็นหลัก การดูแลตนเองที่ดีที่สุด คือ การป้องกันการได้รับเชื้อ และดูแล
สุขภาพให้แข็งแรง หากมีการติดเชื้อ ผู้ป่วยจะได้รับ การส่งต่อเพื่อรับการรักษาตามแบบ
แผนของการแพทย์แผนปัจจุบันต่อไป
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จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ประชาชนจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนชีวิตประจาวัน
เพื่ อการป้องกัน ดังนี้
และดูแลตัวเองจากการระบาดของ COVID-19 ได้แก่
1. การควบคุมความเครียด โดยดูแลสภาพจิตใจไม่ให้เครียดเกินไป หาวิธี
ผ่อนคลายความเครียด เช่น การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ สุขภาพ (ฤาษีดัดตน
รำมวยจีน โยคะ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฝึกหายใจคลายเครียด เป็นต้น)

2. การนอนหลับ/พักผ่อนให้เพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง

3. การเลือกรับประทานอาหาร โดยรับประทานผัก ผลไม้
สมุนไพรช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เป็นแหล่งอาหารและยาที่สำคัญที่ท ำให้
ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดย เป็นแหล่งสมุนไพร
ที่มีฤทธิ์เกี่ยวกับ “ภูมิคุ้มกัน” ภูมิคุ้มกันสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จากหลายวิธีการ ส่วนหนึ่งที่
กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เช่นกัน คือ การรับประทาน “สมุนไพรและอาหารไทย” โดยใช้หลักการใช้
สมุนไพรและอาหารไทยรักษาสมดุลของธาตุ สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยสมุนไพรและอาหารไทยที่มี
“รสเย็น” เป็นพื้นฐานเพื่อลดความร้อนในร่างกาย (ลดไข้) ใช้สมุนไพรและอาหารไทยที่มี “รสสุขุม”
เพื่อปรับสมดุลธาตุ และใช้สมุนไพรและอาหารไทยที่มี “รสเปรี้ยว” เพื่อกัดเสมหะ ฟอกโลหิต
ตลอดจนได้รับสารสำคัญในสมุนไพรที่สามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้
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3

ข้อมูลสมุนไพรไทยที่เกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19)

ข้อมูลสมุนไพรไทยที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19)
ฟ้าทะลายโจร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees
สารสำคัญ: Andrographolide และอนุพันธ์
สรรพคุณ: แก้เจ็บคอ แก้ท้องเสีย ลดไข้ เจริญอาหาร (สรรพคุณตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ) 6
การใช้พนื้ บ้าน: มีการใช้มานานกว่า 2,000 ปี ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เช่น จีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและ
ระบบทางเดินอาหาร และเป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนจีนและอายุรเวท7
ข้อมูลเพิม่ เติม: การศึกษาทางเภสัชวิทยา พบว่ามีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunostimulant)
ในขณะเดียวกันก็มี ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน (Iimmunomodulator) โดยมีผลปรับการทำงานของเซลล์
ภูมิคุ้มกันหลายชนิดในร่างกาย และมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส9-10

“ฟ้าทะลายโจร” เป็นสมุนไพรรสขม มีสรรพคุณบรรเทาอาการหวัดและเจ็บคอ ต่อมามี

การนำไปใช้เพื่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดย11-13
กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม ร่วมกันทดสอบฤทธิ์ของ
สารสกัดฟ้าทะลายโจร (crude extract) และสารแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการติดเชื้อของไวรัส SARSCoV-2 ผลการศึกษาพบว่า ฟ้าทะลายโจรไม่มีผลในเชิงป้องกันการติดเชื้อ แต่สามารถต้านการเพิ่ม
จำนวนของไวรัสในเซลล์ที่ติดเชื้อได้ จึงมีแนวโน้มว่าจะสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้
ต่อมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบัน
บำราศนราดู ร , คณะแพทยศาสตร์ ศ ิ ร ิ ร าชพยาบาล, องค์ ก ารเภสั ช กรรม, บริ ษ ั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรไทย, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ ดำเนินการศึกษาวิจัยยาสาร
สกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงในผู้ป่วยโรค COVID -19 ระดับความรุนแรงน้อย คือ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
COVID -19 ที่มีอาการแสดงของระบบทางเดิ นหายใจเล็กน้อย เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย
หรือ หายใจลำบาก โดยไม่มีภาวะปอดอักเสบ ไม่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 6 ราย ผลการศึกษาวิจัย
เบื้องต้น พบว่า หลังติดตามครบ 5 วัน ผู้ป่วยทุกรายมีอาการดีขึ้น โดยสารสกัดฟ้าทะลายโจร
สามารถลดอาการแสดงที่เกิดจากการติดเชื้อ COVID -19 ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งมีผลลดจำนวนไวรัส
ในร่างกาย ทั้งนี้ มี 3 รายที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบไวรัสหลังรักษาครบ 5 วัน
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ปัจจุบัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำลังดำเนินการศึกษาผลของ
ฟ้ า ทะลายโจรต่อ การรัก ษาผู ้ ป่ วย COVID -19 ที ่ ไ ม่ ม ี อ าการ หรื อ มี อาการน้ อย ทางคลินิก
ในโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ผลการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในผู้ป่วยจำนวน 81 ราย พบว่า ทุกรายมี
อาการทางคลินิกที่ดีขึ้น และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงในผู้ป่วยดังกล่าว
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หวังว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจะช่วยลด
ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และสามารถใช้รักษา
ร่วมกับมาตรฐานทางแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยจำนวนมากแล้ ว ยั ง สามารถช่ ว ยลดรายจ่ า ยของประเทศในการใช้ ย าจาก
ต่างประเทศด้วย

ข้อห้าม ข้อควรระวังในการใช้ฟ้าทะลายโจร6, 13
1. ฟ้าทะลายโจรไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ ภาวะตับและไตไม่ดี สตรีมีครรภ์
และสตรีให้นมบุตร
2. ไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นเวลานานเกิน 7 วัน อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด แขนขาชา
หรืออ่อนแรงจากภาวะเย็นเกินของร่างกายได้
3. ควรระวังการใช้ร่วมกับยากันเลือดเป็นลิ่ม ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด และยาลด
ความดันโลหิต ผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำหรือมีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์กอ่ น
รับประทาน
4. หากใช้ติดต่อกัน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงมากขึ้นระหว่างใช้ยา ควร
หยุดทันทีและพบแพทย์แผนปัจจุบัน
5. ในบางรายอาจมีอาการแพ้ยาหรืออาการข้างเคียงอื่น ๆ ได้ แต่พบน้อยและไม่รุนแรง เช่น
ปวดท้องท้องเดิน คลื่นไส้ เวียนศีรษะ สำหรับผู้ที่มีอาการทางผิวหนัง เช่น ผื่นลมพิษ
ร่วมกับมีอาการหน้าบวม ตาบวม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ควรหยุดยาแล้วรีบไป
พบแพทย์ทันที และไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจรอีก เนื่องจากอาจมีอาการแพ้อย่างรุนแรง
ตามมาได้
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กระชาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
สารสำคัญ: Kaempferol, Quercetin, Panduratin A
สรรพคุณ: แก้โรคในปาก เช่น ปากเปื่อย ปากเป็นแผล ขับระดูขาว
ขับปัสสาวะ รักษาโรคบิด แก้ปวดมวนท้อง
การใช้พนื้ บ้าน: แก้แผลในปาก รักษาอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ช่วยย่อย
อาหาร เพิ่มสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย เป็นยาอายุวัฒนะ
บำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย แก้ลมวิงเวียน7-9

ข้อมูลเพิม่ เติม: ได้ชื่อว่าเป็นโสมของคนไทย “Thai ginseng” การจำลองภาพสาม
มิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า kaempferol, quercetin สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง main
protease (Mpro) ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้11, 13, 15-16
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ต้านไวรัสก่อโรคโควิด -19 (SARS -CoV -2) ของกระชาย
โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับทุนวิจัยจาก ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ทำการศึกษาวิจัย
ฤทธิ์ต้านไวรัสก่อโรคโควิด-19 (SARS -CoV -2) ของกระชาย พบว่าสารสกัดกระชายและ
สาร Panduratin A มีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของไวรัสที่แรงกว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจร และ
Andrographolide อย่างไรก็ดี ยังเป็นเพียงผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการ ที่ยังต้องมี
การวิจัยประสิทธิผลในมนุษย์ต่อไป ซึ่งหากได้ผลดี จะสามารถใช้ใ นการรักษาร่วมกับยา
แผนปัจจุบัน ซึ่งอาจช่วยบรรเทาอาการของโรค และเป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านยา
ของประเทศ11, 13

- 18 -

ขมิ้นชัน

ชือ่ วิทยาศาสตร์: Curcuma longa L.
สารสำคัญ: Curcumin, Demethoxycurcumine
สรรพคุณ: รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน รักษาโรคท้องอืดท้องเฟ้อ
และแผลในกระเพาะอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม14-15, 17: การศึกษาทางเภสัชวิทยา พบว่า ช่วยยับยั้งการหลั่ง
สารอักเสบ และปรับภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการทำลายปอดให้เกิดความเสียหาย
จากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza A virus)
การจำลองภาพสามมิ ต ิ ใ นคอมพิ ว เตอร์ พบว่ า curcumin,
dimethoxy-curcumine สามารถแย่งจับกับไวรั สโคโรนาสายพั นธุ์ 2019
ตำแหน่งที่จะเข้าสู่เซลล์ปอดและมีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้7-9

มะขามป้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phyllanthus emblica L.
สารสาคั ญ : Phyllaemblicin G7, Phyllaemblinol, Phyllaemblivin B,
Phyllanthin, Chebulagic acid
สรรพคุณ: เป็นยาขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ แก้ไข้ แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ
แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ7-9, 18
ข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม : การจำลองภาพสามมิ ต ิ ใ นคอมพิ ว เตอร์ พบว่ า สาร
PhyllaemblicinG7 มีความสามารถในการจับกับขาโปรตีน (Spike protein)
และตัวรับ ACE2 ในการผ่านเข้าเซลล์ปอดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019
สาร Phyllaemblinol และ PhyllaemblivinB เข้ า จั บ ตาแหน่ ง 3chymotrypsin-like protease (3CLpro) และตำแหน่ ง RNA-dependent
RNA polymerase (RdRp) โดยเป็นตำแหน่งสำคัญในการยับยั้งการสร้างและ
การแบ่งตัวของเชื้อซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มจำนวนของไวรัส23-24

- 19 -

ขิง

ชือ่ วิทยาศาสตร์: Zingiber officinale Roscoe
สารสำคัญ: Zingerol, Gingerol
สรรพคุณ: ยาขับลม แก้อาเจียน แก้ไอ ขับเสมหะ และขับเหงื่อ7-9, 18
ข้อมูลเพิม่ เติม: มีคุณสมบัติอุ่น พบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ พื้นบ้านใช้
กินแก้หวัด
การจำลองภาพสามมิ ต ิ ใ นคอมพิ ว เตอร์ พบว่ า zingerol,
gingerol สามารถแย่ ง จั บ กั บ ตำแหน่ ง main protease (Mpro)
ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้15

ข่า

ชือ่ วิทยาศาสตร์: Alpinia galanga (L.) Willd.
สารสำคัญ: Galangin, Kaempferol, Quercetin เป็นสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ พบใน
พื ช หลายชนิ ด มี ฤ ทธิ ์ ล ดการอั ก เสบ เสริ ม ภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ต้ า นไวรั ส บางชนิ ด
และต้านมะเร็ง
การใช้พนื้ บ้าน: พื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบ19
ข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม : การศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์ โดย การจำลองภาพสามมิ ต ิ ใ น
คอมพิวเตอร์ พบว่า galangin สามารถแย่งจับกับตัวรับในตำแหน่งที่ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ 2019 จะเข้าสู่เซลล์ปอด และตำแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้17,20
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หัวหอม

ชือ่ วิทยาศาสตร์: Allium ascalonicum L.
สารสำคัญ: quercetin, luteolin-7-glucoside
สรรพคุณ: หัวหอมใช้เป็นยาแก้หวัด รักษาหลอดลมอักเสบ แก้ไอ18
ข้อมูลเพิม่ เติม: การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสารสำคัญ
ที่พบ สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง main protease (Mpro) ที่ช่วยยับยั้ง
การแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้15

ชือ่ วิทยาศาสตร์: Allium sativum L.
สารสำคัญ: Quercetin, Allicin
สรรพคุณ: ขับลม แก้ลมจุกเสียด แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ธาตุพิการอาหารไม่
ย่อยขับเสมหะ ขับเหงื่อ7,18
ข้อมูลเพิ่มเติม: สาร allicin ในกระเทียม มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ป้องกันการหลั่ง
สาร cytokine ที่ทำให้เกิดการอักเสบ เช่น IL-6, MCP-1, TNF-𝛼 นอกจากนี้
ยั ง ส่ ง เสริ ม การทำงานของเม็ ด เลื อ ดขาว macrophage ในการจั บ กิ น เชื้ อ
สาร ajoine ในกระเทียมช่วยเพิ่ม antibodies ชนิด immunoglobulin A (IgA)
ซึ่งเป็นด่านแรกของภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยพบมากที่ระบบทางเดินหายใจและ
ระบบทางเดินอาหาร ตามเยื่อเมือกต่าง ๆ และยังช่วยกระตุ้นการทำงานของ
B-cell lymphocyte รวมทั้งกระตุ้นการหลั่งของสาร interferon ซึ่งเป็นสารที่
สร้างในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านไวรัส การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์
พบว่ า quercetin, allicin ที ่ พ บสามารถแย่ งจั บ กั บ ตำแหน่ง main protease
(Mpro) ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้7,15,21-22
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กระเทียม
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แนะนาเมนูอาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน
ในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19)

เมนู “ไข่เจียวหอมใหญ่”
(ช่วยเสริมภูมิคมุ้ กัน)

เมนู “ผัดกระเพรา”
ใบกระเพรา: มีส าร orientine เป็น สารสำคัญที่ม ี ศัก ยภาพ
ป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ ลดโอกาสการติดเชื้อของเซลล์
ช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยไข้จากเชื้อไวรัส14-15

ไข่: แหล่งโปรตีนชั้นดี ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน
หอมใหญ่: มีสารเคอซิทิน (Quercitin) ช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัส
เข้าสู่เซลล์มีฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบ15

เมนู “ต้มยำกุง้ ”
(ช่วยเสริมภูมิคมุ้ กัน ต้านการอักเสบ ต้านไวรัส)

เมนู “ผักหวานผัดไข่”
(ต้านการอักเสบ กระตุ้นภูมคิ มุ้ กัน)
ไข่: แหล่งโปรตีนขั้นดี ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
ผักหวาน: วิตามินเอสูง ใบมีรสหวานเย็น ใช้ปรุงเป็นยาเขียว
แก้ไข้ พบฤทธิ์ต้านการอักเสบและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน7,15

ไก่ กุง้ : มีโปรตีน ใช้สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันต่าง ๆ
เครือ่ งเทศ: ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส ต้านการอักเสบ ช่วยย่อย
มะนาว: ละลายเสมหะ ช่วยย่อย มีสารต้านไวรัส14-15

เมนู “ซุบหัวหอม” (ต่านอนุมลู อิสระ เสริมภูมคิ มุ้ กัน)

เมนู “ยำกุ้งแห้งขิงสด”

หัวหอม: มีสารเคอซิทิน (Quercitin) ช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์
มีฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบ14-15
มะเขือเทศ: Betacarotene พบในผัก ผลไม้สีเหลือง สีส้ม สีแดง
เช่น มะเขือเทศ มีฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน และต้านอนุมูลอิสระได้ดีมาก
เนือ้ ไก่: แหล่งโปรตีนคุณภาพดี เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบ
ภูมิคุ้มกัน

(ช่วยเสริมภูมิคมุ้ กัน ต้านการอักเสบ ต้านไวรัส)
กุ้งแห้ง: แหล่งโปรตีน สังกะสี
ขิง: ต้านไวรัส ต้านการอักเสบ เพิ่มการไหลเวียน ทำให้ภูมิคุ้มกัน
ทำงานได้ดี15
มะนาว: ช่วยย่อย ละลายเสมหะ มีสารต้านไวรัส
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แนะนาเมนูน้าสมุนไพร ในภาวะที่มีการระบาด
้ ไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ของโรคติดเชือ

น้ำสมุนไพรสามเกลอ “ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน”
ส่วนประกอบ ได้แก่ มะขามป้อม 20 กรัม ขิง 30 กรัม
ขมิ ้ น ชั น 10 กรั ม น้ ำ สะอาด 2 ลิ ต ร ต้ ม จนเดือ ด
จากนั ้ น เคี ่ ย วต่ อ 15 นาที ปรุ ง รสด้ ว ยน้ ำ ผึ ้ งและ
น้ำมะขามเปียก ดื่มขณะอุ่น

น้ำ 4 สมุนไพร “กระตุ้นภูมิคุ้มกัน”
ส่วนประกอบ ได้แก่ ขิง 60 กรัม มะขามป้อม 20 กรัม
ใบหูเสือ 20 กรัม ใบหม่อน 10 กรัม น้ำสะอาด 2 ลิตร
ต้มจนเดือด จากนั้นเคี่ยวต่อ 15 นาที ปรุงรสด้วย
น้ำผึ้ง ดื่มขณะอุ่น

น้ำ สมุนไพรมหาพิกัดตรีผลา “ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน”
ส่ ว นประกอบ ได้ แ ก่ สมอพิ เ ภก 100 กรั ม สมอไทย 250 กรั ม
มะขามป้อม 200 กรัม ชะเอมเทศ 60 กรัม น้ำสะอาด 6 ลิตร น้ำผึ้ง
และเกลือเล็กน้อย ต้มจนเดือด จากนั้นเคี่ยวต่อ 30 นาที ปรุงรสด้วย
น้ำผึ้งตามชอบ ดื่มขณะอุ่น
ข้อควรระวัง คนที่ธาตุเบา (ท้องเสียง่าย) ไม่ควรกินแบบเข้มข้น
จนเกินไป อาจทำให้ท้องเสียได้

น้ำมะนาวน้ำผึ้ง “ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน”
ส่วนประกอบ ได้แก่ น้ำผึ้ง 30 มิลลิลิตร น้ำอุ่น 150 มิลลิลติ ร
น้ำมะนาว 15 มิลลิลิตร เกลือเล็กน้อย นำน้ำอุ่นผสมกับน้ำผึ้ง
คนให้เข้ากัน เติมมะนาวและเกลือลงไป รับประทานอุ่น ๆ
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