
สรุป Clubhouse “นมแม” EP38/4 
“แมทองแมใหนม นมแม & การเล้ียงดูลูกเล็ก กับโควิด” 
Update อาหาร ยากลุมสมุนไพร วิตามิน ปองกันรักษา โควิด อะไรจริงไมจริง 
18 พ.ย. 2564 

โดย  
o นพ.ธิติ แสวงธรรม  รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข  
o ดร.ภญ ผกากรอง ขวัญขาว ผช.ผอ. ดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร รพศ เจาพระยา

อภัยภูเบศร 
o ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศศิร ิหัวหนาสาขาวิชาโภชนาวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
Moderator : คุณลอรา-ศศิธร วัฒนกุล  ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ  สวัสดิวร    และ อจ.สงา ดามาพงษ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.สมุนไพรอะไรบางในปจจุบัน ท่ีสามารถปองกัน การติดเช้ือโควิดได 
  ปจจุบันในประเทศไทย ยังไมมีสมุนไพร ท่ีจะประกาศวาใชเพ่ือปองกันการติดเชื้อโควิดได   
เพราะยาสมุนไพรท่ีจะใชปองกันได หมายถึง ถาเราเกิดไดรับเชื้อโควิดแลวกินยาสมุนไพรนั้นๆ ยาจะในประ
สามารถปองกันไมใหเชื้อโควิดเขาเซลลเราได  ในประเทศเรายังไมมียาท่ีมีประสิทธิภาพแบบนี้ได  สำหรับฟา
ทะลายโจรเปนยาสมุนไพร ท่ีใชในการรักษา ดวยกลไกอ่ืน จากการวิจัยพบวา ไมสามารถปองกันเชื้อไวรัสเขา
เซลลรางกายเราได   จึงไมไดใชเพ่ือการปองกัน อยางไรก็ตาม กรณีแมทอง ก็ไมสามารถใชฟาทะลายโจร เพ่ือ
รักษาโควิด ไดเพราะจะมีผลตอการเกิดปญหาในลูก เชน เกิดความพิการได  กระชายขาว(ชื่อท่ีถูกตองคือ
กระชายเหลือง) ปจจุบันก็อยูในข้ันตอนการศึกษาและทดลองใชเปนยารักษาเชนเดียวกับฟาทะลายโจร 
 แตถาเราพิจารณา การมีระบบภูมิคุมกันท่ีแข็งแรง จะมีผลชวยปองกันการติดเชื้อโควิดได ก็พบวามี
สมุนไพรไทยหลายชนิดท่ีมีฤทธิ์ในการชวยกระตุนภูมิคุมกัน ตองใชในลักษณะของการรับประทานเปนอาหาร 
ไมสามารถเฉพาะเจาะจงลงไปไดวาชนิดใดสามารถปองกันการติดเชื้อได 
   
 งานวิจัยในตางประเทศพบวาอาหารหลายๆ ชนิดมีผลทำใหลดความรุนแรงของอาการเม่ือติดเชื้อโค
วิด-19 ได โดยมีผลการศึกษาพบวา ผักในกลุมผักกาด อาทิ กะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ ผักกาดขาว มีสาระสำคัญ
ในการตานการอักเสบ ลดความรุนแรง และยังพบวาชวยตานพิษของ PM2.5ไดดวย 
 การกินอาหารไทยท่ีมีพืชผักเครื่องเทศสมุนไพรเปนประจำ จึงเปนผลดีในการชวยใหรางกายมีระบบ
ภูมิคุมกันท่ีทำงานไดดีข้ึนได  
  
2.วิตามิน C วิตามิน D และZinc(สังกะสี)ปองกันโควิดไดจริงไหม 
 วิตามิน C วิตามิน D  Zinc(สังกะสี) ท้ัง 3 ตัวมีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกันของรางกาย จึงมีคนให
ความสนใจศึกษากันมากกวาจะสามารถชวยปองกันและรักษาโควิด-19 ไดหรือไม 
 วิตามิน C  ยังไมมีการศึกษาใดท่ีบอกวา กินวิตามิน C จะลดโอกาสการติดเชื้อลงไดอยางชัดเจน การ
กินไปมากๆ ก็ไมจำเปน ควรกินอาหารท่ีมีวิตามินซี เชนผักผลไม ท่ีหลากหลาย  จะทำใหรางกายไดรับ
สารอาหารมาชวยกระตุนภูมิคุมกันไดดีกวา  สำหรับประเด็น วิตามิน C ปองกันหวัด  ก็ยังไมมีคำตอบวาใช 
รางกายของเราตองการวิตามิน C แค 70-90 มิลิกรัมตอวัน  ท่ีมีขายในทองตลาดหลายยี่หอมีปริมาณมาก



เกินไป  กินเขาไปรางกายก็จะขับออก  ควรฝกการไดกินผักผลไมสด สม่ำเสมอ และ วิตามินซีมีมากในผลไม 
เชน ฝรั่ง สม เปนตน ผลไมท่ีไมมีรสเปรี้ยวก็มีวิตามินซีสูงได และผักตางๆ เชน ถ่ัวงอก และคะนา เปนผักมี
วิตามิน C สูงมาก  โดยท่ัวไป ถาไดรับผักสด และกินผลไมเปนอาหารวาง ทุกม้ือจะไมนาขาดวิตามิน C ใน
ประเทศไทย แนะนำใหกินผักและผลไม 400 กรัมตอวัน หรือประมาณ 4-6 ทัพพีตอวัน 
 
 วิตามิน D โดยทฤษฎี วิตามินดี มีความเก่ียวของกับการทำงานของระบบภูมิคุมกัน อยางไรก็ตาม ยัง
ไมมีการศึกษาท่ีบอกไดชัดเจนวา วิตามิน D ปองกันโควิดได เพราะการติดเชื้อนั้นมีหลายปจจัยท่ีเก่ียวของ ไมมี
หลักฐานวากินแลวจะทำใหไมติดโควิด แตมีการนำวิตามิน D ไปเสริมกับยาตานไวรัส พบวาไดผลบางในบาง
รายท่ีเปนกลุมผูสูงอายุท่ีมีอาการไมรุนแรงมาก แตในแงของการปองกันยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ี
ชัดเจน 
 สวนวิตามิน D2 และ D3 แตกตางกันแคแหลงท่ีมา วิตามิน D2 คือวิตามินดีท่ีไดจากอาหารประเภท
พืช วิตามิน D3 มีแหลงท่ีมาจากเนื้อสัตว รวมถึงการสังเคราะหท่ีชั้นใตผิวหนัง แตไมวาตัวไหนเม่ือเขาไปใน
รางกายก็จะตองผานกระบวนการของตับ-ไตถึงจะทำงานได แลวก็ไดผลเหมือนกัน ไมจำเปนตองใช D3 ท่ีมี
ราคาแพงและหายากกวา 
 ปจจุบันจากการศึกษาพบวาคนไทยขาดวิตามิน D มากข้ึนจากพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป ออกแดดนอยลง 
กิจกรรมกลางแจงลดลง ทำใหขาดวิตามิน D ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการรับวิตามิน D จากแสงแดดคือ 
10.00-15.00 น. โดยใชเวลา 30 นาทีตอครั้ง สังเกตงายๆ ถาเงาของเราสั้นกวาตัวเอง ชวงนั้นการ
สังเคราะหวิตามิน D ก็จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากแสงแดด  วิตามิน D ก็ยังมีในอาหารท่ัวไป โดย
พบวามีอยูในปลาแซลมอน และปลาทะเลตามธรรมชาติท้ังหลาย 
 Zinc(สังกะสี)  เปนแรธาตุท่ีเก่ียวกับกระบวนการสารตานอนุมูลอิสระ มีผลชวยลดกระบวนการ
อักเสบของรางกาย  นับวาชวยเสริมการทำงานของเซลภูมิคุมกันในรางกาย เชนเดียวกันยังไมสามารถสรุปได
วาจะชวยปองกันการติดเชื้อโควิด อาหารท่ีมีสังกะสีก็จะอยูในเนื้อสัตวสีแดงหรือวาหอย หรือในไขก็พอได 

การกินอาหารท่ีหลากหลาย ทานผักสีเขียว สีสม สีแดง เปนประจำ ก็จะทำใหรางกายไดรับแรธาตุและ
วิตามินเหลานี้เพียงพออยูแลวตามธรรมชาติ  สำหรับแมทองแมใหนม มีการใหวิตามินรวมใหอยูแลว และ
สำหรับ วิตามิน D บางท่ีมีการใหประจำ  แตสำหรับ Zinc ยังไมไดมีการใหเปนประจำ ตองปรึกษาแพทยผูดูแล 
 
3.กินอาหารเปนยา เสริมภูมิคุมกันตานโควิด  
  การกินอาหารใหครบถวน หลากหลาย ตามหลักธงโภชนาการจะทำใหเราไดสารอาหารและวิตามิน 
แรธาตุตางๆ ครบถวน อาทิ ในกลุมผัก แนะนำใหกิน 400 กรัมตอวัน หรือประมาณ 4-6 ทัพพีตอวัน (ถาเปน
ผักสดจะประมาณ 2 เทา)   ใชไดท้ังคนปกติและหญิงตั้งครรภ-ใหนม โดยเฉพาะแมใหนม-ตั้งครรภจะสามารถ
กินไดมากกวาคนอ่ืนๆเพ่ิมไปไดอีก 20% เพ่ือสงสารอาหารและพลังงานผานไปใหลูก  การกินอาหารท่ีมีผัก
ผลไมและสมุนไพรเครื่องเทศ ประจำจะชวยในการสรางเสริมภูมิคุมกัน แตไมสามารถกินเพ่ือปองกันได 

คนไทยกินสมุนไพรในรูปของอาหารมานาน แตในระยะหลังมีมีงานวิจัยมากข้ึน แตยังไมตอบโจทยการ
กินเพ่ือตานโรค กะชาย ขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด เปนการกินแบบผสมผสาน ทำใหเราเจริญอาหาร อยางพริกมี
สารตานอนุมูลอิสระ มีสมุนไพรในอาหารหลายๆ ตัว ท่ีออกฤทธิ์ในการสรางและกระตุนภูมิคุมกันในระดับหนึ่ง 

ในตางประเทศมีการศึกษาพบวา โหระพา-กระเพรา มีสวนเพ่ิม innate immunity หรือภูมิคุมกันแต
กำเนิด ลาสุดครอบคลุมไปถึงกลุมพืชผักสวนครั้งเกือบทุกชนิด รวมไปถึงตะไคร การกินผสมรวมกับอาหารอ่ืนๆ 
ใหคุณคาของการเสริมภูมิคุมกัน ทำใหรางกายแข็งแรง  เพ่ือปองกันทองอืดทองเฟอ เมนูอาหารท่ีมีเนื้อสัตวจะ



ใสเครื่องเทศเยอะ เพราะเครื่องเทศจะมีสวนชวยยอย ชวยขับลม ใหไหลเวียน ดูดซึมอาหารไดดีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

องคความรู ภูมิปญญา การกินอยูของไทย ของปูยาตายาย เหมือนการทำวิจัยระยะยาว รอการพิสูจน 
ท่ีเปนรูปธรรมตามหลักวิทยาศาสตรสมัยใหม ก็จะยิ่งสรางความม่ันใจ   

สมุนไพรไมใชกินแลวจะไมเปนโรค แตการกินสมุนไพรจะทำใหภูมิคุมกันของเราแข็งแรงข้ึน สมุนไพร
จะชวยเสริมภูมิคุมกัน และภูมิคุมกันเปนกลไกลสำคัญในการจัดการโควิดไดดีข้ึน 

 
4.กระชายขาวรักษาโควิด-19 ไดจริงไหม 
 การศึกษาและวิจัยพบวาในกระชายขาวมีสารสำคัญคือ Panduratin A กับ Pinostrobin ท่ีมีฤทธิ์ยัง
ยั้งการเติบโตของไวรัสได  แนวโนมมีความเปนไปไดสูงในเรื่องของการรักษา และใหผลดีกวาฟาทะลายโจร แต
ยังตองรอผลการทดลองในข้ันตอนตอไป  กระชายขาวทานเปนอาหารได แตทานเพ่ือรักษาไมได เพราะ
ปริมาณท่ีใชในการสกัดคอนขางมาก ท่ีมีในขายทองตลาดท้ังหมดในปจจุบันทำไดแคกระตุนภูมิคุมกันเทานั้น 
ไมมีผลตอการรักษา 
 
5.สมุนไพรท่ีหามใชในแมทอง-แมใหนม  
 ฟาทะลายโจร มีผลกับพัฒนาการของทารกในครรภของสัตวทดลอง ทำใหแทง สวนกระชายยังไมมี
การศึกษา แตควรใชขอมูลท้ัง 2 ดานคือวิทยาศาสตรและแบบดั้งเดิม สมุนไพรอะไรท่ีมีฤทธิ์รอน-ขับลม เขา
ขายจะทำใหแทงได โดยสมุนไพรท่ีมีรสรอนจะหามใชในหญิงตั้งครรภ อยางขิง นั้นมีรสรอนนอยกวากระชาย  
ขิงมีงานวิจัยวาใชในคนทองไดแกแพทอง ใชในแมใหนมไดทำใหน้ำนมเพ่ิงข้ึน แต 1 วัน กินขิงผงไดไมเกิน 1 
รัม สมุนไพรอ่ืนๆ ในปจจุบันไมแนะนำใหใชในแมทอง-แมใหนม ยกเวน ขิง ท่ีใชไดเพราะมีความหวาน และมี
ฤทธิ์บำรุงปอด 
 การรักษาอาการจากโควิดท่ีไมรุนแรงมากเชน เจ็บคอ มีน้ำมูก มีไข สามารถใชภูมิปญญาโบราณของ
ไทยในการรักษาไดและไดผลดี เชน มีเสมหะท่ีคอ ตมน้ำมะขามปอมเจือจางกิน หรือกวาดคอเอาเสมหะออก  
มีน้ำมูกใชหอมแดงทุบทำลูกประคบสูดดม  มีไขออนๆ ใชใบมะนาวตมน้ำเอาชุดน้ำเช็ดตัว 
 
6.ภูมิคุมกันท่ีมีมาแตกำเนิด ตางจากภูมิคุมกันท่ีไดจากวัคซีนยังไง 
 คนทุกคนจะมีภูมิคุมกันแตกำเนิดเปนเหมือนรั้วของรางกาย  เชน ผิวหนังก็เปนดานแรก ปองกันเชื้อ
เขาตัว พอเชื้อเขาตัวไดรางกายก็จะมีกลปองกันตัว แบงงายๆ เปน 2 ดาน  

ดานแรกคือ พวกเม็ดเลือดขาวสูกับเชื้อโรค  เวลาสูกันก็เกิดการหลั่งสารตางๆ เปนขบวนการอักเสบ 
เกิดข้ึน  

ดานท่ีสอง  รางกายก็จะเกิดการจดจำวาเคยตอสูกับเชื้อแลว จะมีเม็ดเลือดขาว ทำหนาท่ีจำ เคยเจอ 
เชื้อแลว ถาเขามาอีกเม็ดเลือดขาวก็จะหลั่งสารในขบวนการอักเสบมาจัดการเชื้อ เปนพวก immunoglobulin  

ถาถามวา ภูมิคุมกันแตกำเนิด ตางจาก ภูมิคุมกันจากวัคซีน  แตกำเนิด เปนเรื่องของกลไก การสราง
ภูมิคุมกัน  

ภูมิคุมกันจากวัคซีน เปนเรื่องของหลังได เชื้อจากใัคซีน รางกายสรางภูมิคุมกันอยางไร  
  การฉีดวัคซีน เปนการใหเชื้อโรค เชน โควิด ท่ีทำใหหมดฤทธิ์แลว เขารางกาย ( acquired infection) 
ระบบภูมิคุมกัน ก็ทำหนาท่ี  สรางภูมิคุมกันตอเชื้อ  
 



 
วัคซีนโควิด ปจจุบัน เปนวัคซีน ท่ี รองรับ เชื้อ ในยุค แรกๆคือ อูฮ่ัน  ยังมีประสิทธิภาพไมเต็มท่ีในการปองกัน 
และเม่ือมี variant มาก เลยเจอปญหา ไมสามารถ ปองกันไดเต็มท่ี  
จึงยังพบวาคนท่ีฉีดวัคซีนแลวยังติดเชื้อ ก็อาจจะเกิดข้ึนจากภูมิมิคุมกันท่ีเกิด ข้ึนเพ่ือตอสูกับเชื้อ ทำงานไมไดดี  
 การแพรระบาดของโควิดตั้งเริ่มแรกมาจนถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก เชื่อมีความ
รุนแรงมากข้ึน ตองใชยาท่ีมีขนาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้นอยานิ่งนอนใจหรือเชื่อในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง 
พยายามใหใชเครื่องมือท่ีมีอยูในการดูแลสุขภาพใหปลอดภัย ใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย อยาไปเชื่อวาจะมี
วิธีการใดวิธีการหนึ่งท่ีดีท่ีสุดในการจัดการ เพราะถึงแมในขณะนี้เราจะมีและฉีดวัคซีนแลวก็ยังไมสามารถ
ควบคุมการระบาดไดดี 
 
7.ยาสมุนไพรแพทยแผนจีนรักษาโควิดไดจริงไหม 
 ปจจุบันมียาแผนจีนหลายชนิดท่ีในประเทศจนีประกาศใหเปนการใหเพ่ือปองกันและรักษา แตใน
ประเทศไทยไดอยูในระหวางการศึกษา ยาจีนมีสวนผสมของสมุนไพรหลายๆ ชนิด และมีการนำฟาทะลายโจร
มาใชดวย โดยการพัฒนาเปนยาฉีดเพ่ือรักษาผูปวยท่ีมีภาวะปอดอักเสบ ประเทศจีนใชในการรักษาและบอกวา
ปองกันได  
 
8.อยาเพ่ิงเช่ือเรื่องสมุนไพร  เช็คใหชัวรท่ี DTAM 

เรื่องสมุนไพรตางๆ ในการปองกันและรักษาโควิด-19 เพ่ือความม่ันใจและความปลอดภัยในการใช
งาน ซ่ึงปจจุบันยังไมมีสมุนไพรตัวไหนท่ีใชในการปองกันโควิด -19 ได ยกเวน ในการรักษาโดย ฟาทะลายโจร
และกระชายขาวท่ีก็ยังอยูในข้ันตอนการศึกษาและวิจัย เพ่ือความม่ันใจและการใชงานอยางปลอดภัยสอบถาม
ขอมูลไดท่ี  กรมการแพทยแผนไทย โทร. 02-591-7007, 065-504-5678,  เวปไซต 
https://www.dtam.moph.go.th/   และ Line @DTAM  
 
สรุป 
 1. ยังไมมีสมุนไพรอะไรท่ีมีฤทธิ์ในการปองกันฟาทะลายโจรใชรักษาได แตไมใชในคนทอง กระชาย
ขาว กำลังอยูในข้ันตอนของการศึกษาและมีความเปนไปไดสูงในเรื่องของการรักษา และใหผลดีกวาฟาทะลาย
โจร 

2.การดูแลสุขภาพรางกายและสรางเสริมภูมิคุมกันในยุคโควิดตองทำแบบองครวม คือดูแลท้ัง กาย ใจ 
อาหาร สมุนไพร วัคซีน ออกกำลังกาย นอน และการพักผอน ไปพรอมกัน 
 3.การเสริมภูมิคุมกันนั้นมี 2 แบบ คือเสริมภูมิคุมกันเพ่ือตานโควิด และการเสริมภูมิคุมกันท่ีเปนภูมิ
แตกำเนิด ซ่ึงท้ัง 2 สิ่งนี้จะทำงานรวมกัน ในชีวิตประจำวันแมทอง-แมใหนม ควรเสริมภูมิคุมกันแตกำเนิดเพ่ือ
ตานโควิด ดวยการกินอาหารตามหลักธงโภชนาการ และใหไดรับพืชผักหลากหลายท่ีมีฤทธิ์ตานการอักเสบ
ไดแก ผักหลากสี ผักในกลุมผักกาด ไดแกกะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ ผักกาดขาว และอาหารกลุมเครื่องเทศ  
 4.ในแมทอง-แมใหนม จะมีขอยกเวน ในเรื่องของสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์รอน เชนกระชาย และฟาทะลาย
โจร ยังเปนขอหามเพราะจำทำใหแทงได แตขิงยังใชไดชวยในการขับน้ำนม  

5.วิตามิน D วิตามิน C และZinc(สังกะสี) และวิตามินอ่ืนๆ นั้น นั้นสามารถไดมาจากอาหารใน
ชีวิตประจำวันอยางเพียงพอ ถากินอยางหลากหลายตามหลักธงโภชนาการ นอกจากอาหารท่ีหลากหลายแลว   
รางกายยังสามารถสังเคราะหวิตามินดีไดจากการไดรับแสงแดดอยางเหมาะสม 

https://www.dtam.moph.go.th/%20%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0

