
คลินิกแพทย์แผนไทยอโรคา 
(คลินิกศูนย์สภาการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 ) (ศสค.) 

เลขท่ี 62 ซอยเล่ือนอนุสรณ์  ถนนราษฎร์อุทิศ  ต าบลหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์  089-9765365 , 063-6456539 

 
 

โครงการ  “โรตารีร่วมใจ จับมือแพทย์แผนไทย สู้ภัยโควิด-19” 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

“สมุนไพรไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่าและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีสรรพคุณในการ
รักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ นิยมน ามาใช้เป็นวัตถุดิบปรุงอาหาร ท าเครื่องส าอาง และยาทางการแพทย์   
“ฟ้าทะลายโจร” มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้อักเสบ แก้เจ็บคอ เป็นสมุนไพรพื้นบ้านรสขมท่ีนิยมน ามาใช้รักษาหวัดต้ังแต่
โบราณ ซึ่งประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลากชนิด เช่น ไดเทอร์ปีนอยด์  (Diterpenoids)  ฟลาโวนอยด์   
 (Flavonoids) และโพลีฟีนอล (Polyphenols) ท่ีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและการติดเช้ือ ช่วยกระตุ้นการท างานของ
ระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ มีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยทางคลินิก พบว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีส่วน
ช่วยรักษาอาการของโรคติดเช้ือเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี   ได้มีการ
ศึกษาวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทยจนเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวาง ยิง่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สมุนไพรไทยนับเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถใช้บรรเทาอาการเบ้ืองต้นของไข้หวัดได้ดี  สมุนไพรไทยนัน้เป็นจุดแข็งของประเทศไทย มีการ
ใช้กันมาอย่างยาวนาน และเป็นภูมิปัญญาท่ีส่งต่อรุ่นสู่รุ่น  “ฟ้าทะลายโจร” เป็นหนึ่งในบญัชียาหลักแห่งชาติ
ด้าน สมุนไพร รักษาโรคโควิด 19 

ในปัจจุบันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบาดใหญ่ท่ัวโลก (CORONAVIRUS PANDEMIC)  
คนท่ัวโลกได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  รวมท้ังประเทศไทยช่วงนี้ได้รับผลกระทบระลอกท่ี 3 ซึ่งถือว่า
เป็นระลอกท่ีวิกฤตสุดต้ังแต่เกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศไทย ท าให้ประชาชนเดือดร้อนกันไปท่ัวท้ังประเทศ ส าหรับผู้ท่ี
ติดเช้ือและต้องการรักษาซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรับไปรักษาได้ เนื่องจากเตียงท่ีโรงพยาบาลไม่เพียงพอ
ส าหรับผู้ป่วย 

คลินิกแพทย์แผนไทยอโรคา โดยแพทย์แผนไทย ประเสริฐ สังขกุล และ แพทย์แผนไทยวีร์สุดา สังขกุล มี
จุดเริ่มต้นท่ีได้ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย เป็นคลินิกอาสาต้านภัยโควิด-19 (ศสค.)ศูนย์ภาคใต้ ได้รับการสนับสนุน
ยาห้าราก จ านวน 1000 เม็ด และยาฟ้าทะลายโจร 1000 เมตร จากสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อน ามาแจกคนในชุมชน
ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็ไม่สามารถแจกได้ท่ัวถึง ดังนั้นคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคาจึงได้จัดท าโครงการ “โรตารีร่วมใจ จับมือ
แพทย์แผนไทย สู้ภัยโควิด-19” ร่วมกับ สโมสรโรตารี่หาดใหญ่นครินทร์ ตลอดจนภาคีเครือข่าย โดยได้รับเงินจาก
โครงการ District Grant No 2230398 DDF (USD) 700 คิดเป็นเงินจ านวน 23,100 บาท ได้ก าหนดการจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  โดยการแจกจ่ายยาฟ้าทะลาย
โจร,ยา 5 ราก และยาดมสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการของทางเดินหายใจ ให้กับประชาชนท่ีได้รับเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  



โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการดูแลตนเองด้วยสมุนไพรไทยในช่วงท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  และเพื่อให้คนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  จนสามารถปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้คนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  จนสามารถปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการดูแลตนเองด้วยสมุนไพรไทยในช่วงท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019   

3. เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วย และกลุ่มเส่ียง (แจกจ่ายยาฟ้าทลายโจร ยาห้าราก และยาดมสมุนไพร) ลดภาระ ของ
บุคลากรทางการแพทย์และลดงบประมาณในการดูแลผู้ป่วย  

4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสมุนไพรไทย  เพื่อให้เกิดการ น าไปใช้ได้ถูกต้อง (อบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการใช้ท่ีถูกต้อง) 

5. สร้างความปลอดภัยในสุขภาพอย่างยังยืนด้วยสมุนไพรในบ้าน (แจกต้นกล้าให้น าไปปลูก) 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนและนานาชาติจะได้ประจักษ์

ว่าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากมายจนท่ัวโลกให้การยอมรับ 
7.  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “วิถีไทย” และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงามของสยามเมืองยิ้ม

เมือ่คนไทยได้รับความเดือดร้อน “คนไทยช่วยไทยเราจะไม่ท้ิงกัน”  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มประชาชนในชุมชนบ้านเกาะเลียบ จ านวน 3, 000 คน (ประมาณ 1,900 ครัวเรือน)  

 
4. เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถใช้สมุนไพรไทยดูแลตัวเองและคนในครอบครัว จนสามารถลดจ านวนผู้ติด             
   เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา         
2. ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยได้   

 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระหว่าง เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565  
 

6. รูปแบบกิจกรรม และการด าเนินการ 
1. จัดให้มีช่อง YouTube  เพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทย โดยแพทย์แผนไทย และ 
    ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการให้รับรู้ในวงกวา้ง 
2. จัดการสัมมนาเกี่ยวกับยาสมุนไพรไทย ผ่านทาง Zoom หรือทางระบบอื่น ๆ  



3. ลงพื้นท่ีชุมชนท่ีมีผลกระทบและภาวะเส่ียงติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยร่วมกับสโมสรโรตารีหาดใหญ่
นครินทร์ และชุมชนบ้านเกาะเลียบ เพื่อแจกจ่ายสมุนไพรและให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรอย่าง
ถูกต้อง 

 
7. วิธีด าเนินการ 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
3. ประชุมคนในโครงการและเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอความร่วมมือและวางแผนการด าเนินงาน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
5. จัดให้มีมุมสุขภาพสมุนไพรป้องกันโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคา (ศูนย์สภา

การแพทย์แผนไทยกู้ภัยโควิด 19) และเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรไทยท่ีมีศักยภาพในการ
ป้องกันโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   

6.  ติดตามการด าเนินโครงการ 
7. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
8. สถานที่ด าเนินการ 

ณ คลีนิกแพทย์แผนไทยอโรคา (ศูนย์สภาการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด -19)  (ศสค.)   
62 ซ. เล่ือนนุสรณ์ ถ. ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  
9. งบประมาณ 
          สโมรหาดใหญ่นครินทร์ จ านวน  23,100 บาท  
          อน.จิราลักษณ์ ผดุงภักดีวงศ์ รับบริจาคเพื่อนๆ จ านวน 30,000 บาท 
          นย.ชลธรณ์ เยาวพันธุ์กุล นายกสโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ รุ่น 117 จ านวน 3,3000 บาท 
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คลินิกแพทย์แผนไทยอโรคา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ 
 

11. หน่วยงานสนับสนุน 
 ชุมชนบ้านเกาะเลียบ ต.หาดใหญ่ อ าหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและสามารถใช้สมุนไพรไทยเพื่อป้องกันดูแลตัวเอง
ดูแลครอบครัวและคนใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.   กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เพิ่มมากขึ้น 



3. กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางในการดูแลตนเองด้วยสมุนไพรไทยในช่วงที่มีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

4. เกิดความปลอดภัยท่ียั่งยืนด้านสุขภาพในชุมชนและประชนท่ัวไปได้จริง 

5.  สามารถช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ได้จริง 

6.  ลดงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยได้จริง 

7. คนรุ่นใหม่นิยมใช้สมุนไพรไทยเพื่อเป็นเทรนด์รักสุขภาพ 
 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้เขียนโครงการ         ลงช่ือ...............................................ผู้ประสานงานชุมชน 
           ( นายประเสริฐ สังขกุล)            (                                  ) 
    ผู้ด าเนินการคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคา 
 
 
ลงช่ือ......................................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (                                       )          (                                     ) 
         ประธานชุมชนบ้านเกาะเลียบ          สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
ลงช่ือ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (                                         )                   (                                     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


