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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Hải Phòng, ngày 18 tháng 05 năm 2021. 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

Giải thưởng Thành phố:   

 

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng: Chế phẩm ngải cứu dùng để 

điều trị cảm và bệnh ngoài da và quy trình sản xuất chế phẩm này. 

2. Lĩnh vực khoa học công nghệ của công trình 

a) Khoa học kỹ thuật    

b) Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp    

c) Khoa học y dược    

d) Lĩnh vực khác   

3. Đặc điểm công trình 

a) Sử dụng ngân sách nhà nước    

b) Không sử dụng ngân sách nhà nước    

c) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước    

4. Thời gian thực hiện: 

4.1. Thời gian thực hiện nghiên cứu: tháng, năm bắt đầu  

                                                            tháng, năm kết thúc 

0 1 2 0 1 2 

0 9 2 0 1 3 

       

4.2. Thời gian sản xuất thử nghiệm:   tháng, năm bắt đầu  

                                                            tháng, năm kết thúc 

1 0 2 0 1 3 

0 9 2 0 1 4 

 

5. Cơ quan chủ trì công trình: Công ty Cổ phần Y Dược Khánh Thiện  

6. Tóm tắt chung về công trình  

Ngải cứu là loại thảo dược đã được loài người sử dụng từ lâu đời. Bên cạnh 

việc ăn ngải cứu như một loại rau, người ta có thể sử dụng chế phẩm ngải cứu 

trong trị cảm mạo phong hàn, hắt hơi sổ mũi, lạnh trong người phát hãn (tống 

mồ hôi), phát tán phong nhiệt, trục thủy độc (giải độc tố ra ngoài cơ thể), giúp 

thư giãn, săn hồng, mịn đẹp, khỏe da mặt, trị mụn nhọt, ghẻ lở loét, tịch uế, sát 
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trùng, trừ mủ, giảm sưng, đau nhức (xương, cơ) do chấn thương, điều hòa khí 

huyết, ôn kinh, cầm máu, chữa băng huyết. 

Tuy nhiên, việc sử dụng ngải cứu kết hợp một số thảo dược khác theo công 

thức bào chế cụ thể với hàm lượng và dạng dùng đặc hiệu vẫn còn là nhu cầu 

cần thiết để cho ra chế phẩm tiện dùng đối với các triệu chứng lâm sàng cụ thể. 

Trong một nghiên cứu được cấp Bằng độc quyền sáng chế số 12215, chính tác 

giả công trình đã đề cập đến viên thuốc ngải cứu. Tuy nhiên, viên thuốc này cần 

phải có thiết bị (máy ngải cứu) kèm theo để có thể sử dụng. 

Tác giả đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm rất công phu để xác định các 

công thức kết hợp cây ngải cứu với một số cây dược liệu khác tạo ra chế phẩm 

bột ngải cứu tiện dụng, giá thành thấp mà có hiệu quả cao, không có tác dụng 

phụ để điều trị cảm mạo phong hàn, hắt hơi sổ mũi, bệnh đậu mùa, bệnh thủy 

đậu, bệnh sởi, phát ban, mụn nhọt, ghẻ lở, góp phần bảo vệ sức khoẻ con người.  

Tác giả cũng thành công nghiên cứu, thử nghiệm quy trình công nghệ để 

sản xuất các sản phẩm này, đưa ra thị trường, phục vụ Nhân dân. 

7. Tóm tắt về những thành tựu xuất sắc đã đạt được 

7.1. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và kết quả 

nghiên cứu chính của công trình 

7.1.1. Mục đích nghiên cứu: Xác định các công thức kết hợp cây ngải cứu với 

một số cây dược liệu khác tạo ra chế phẩm bột ngải cứu tiện dụng, giá thành 

thấp mà có hiệu quả cao, không có tác dụng phụ để điều trị cảm mạo phong hàn, 

hắt hơi sổ mũi, bệnh đậu mùa, bệnh thủy đậu, bệnh sởi, phát ban, mụn nhọt, ghẻ 

lở, góp phần bảo vệ sức khoẻ con người và quy trình sản xuất chế phẩm này 

7.1.2. Đối tượng nghiên cứu: Củi thảo dược phòng bệnh virut lây nhiễm trong 

không khí. 

7.1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu:  

Tác giả tập trung giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ sau: 

- Nghiên cứu đặc tính của cây ngải cứu và các loại thảo dược khác, lựa các 

loại thảo dược để kết hợp với ngải cứu. 

- Nghiên cứu, xác định công thức phối chế chế phẩm 

Nghiên cứu để xác định các tỷ lệ (% khối lượng) các thành phần thảo dược 

khác nhau để chế phẩm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề ra (tác dụng điều trị các 

loại bệnh khác nhau) 

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm bột ngải cứu. 

- Thử nghiệm, đánh giá sản phẩm. 

- Nghiên cứu, xây dựng phương thức sử dụng (cách dùng) chế phẩm trị 



3 
 

bệnh. 

7.1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

- Thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin. 

- Phân tích hoá, lý. 

- Thực nghiệm. 

- Thử nghiệm. 

7.1.5. Kết quả nghiên cứu chính của công trình: 

a) Nghiên cứu đặc tính của cây ngải cứu và các loại thảo dược khác, lựa 

các loại thảo dược để kết hợp với ngải cứu: 

Đã nghiên cứu, xác định dược tính của cây ngải cứu và các loại thảo dược 

rẻ tiền, sẵn có tại địa phương và lựa chọn các loại thảo dược để kết hợp với ngải 

cứu tạo ra chế phẩm ngải cứu có công dụng chữa bệnh gồm: 

- Cây ngải cứu (còn gọi là cây thuốc cứu, cây thuốc cao, ngải diệp) 

Tên khoa học là Artemisia Vulgaris L. Thành phần chính của tinh dầu ngải 

cứu là xineol, a-thuyon và adenie… (a-thuyon có tác dụng hưng phấn). Ngải cứu 

được đưa vào Dược điển của nhiều nước trên thế giới (Chủ yếu làm thuốc điều 

kinh, trừ phong thấp, an thần….). Ngải cứu có vị đắng, cay, ôn, có tác động đến 

can, tỳ, thần kinh… 

Tác dụng điều trị: Trong cuốn “ Bản thảo vị yếu” có viết: “Ngải diệp có vị 

đắng, tính ôn, thuần dương, có thể vãn hồi phần dương, thông thập nhị kinh 

mạch… Ngải có thể chữa bách bệnh”. Cuốn “Thần cứu tinh luân” có viết: “Cứu 

lấy tính nóng mà dẫn, có thể tiêu âm tà, thể nhược thì nên dùng, khéo dẫn vào 

tạng phủ, dùng ngải có thể thông được thập nhị kim mạch, nhập tam âm, thông 

khí huyết, chữa bách bệnh, rất hữu hiệu”. 

Từ ngàn xưa đến nay trong Y học cổ truyền và trong dân gian đã biết đến 

tác dụng chữa bệnh của ngải cứu. Vì tính năng, tác dụng của cây ngải cứu mang 

lại chữa trị bệnh rất cao nên đã được các nhà khoa học cổ - kim đưa vào phân 

tích và ứng dụng rộng rãi trong Y học. 

Ngải diệp có đặc điểm: Nhiều tinh dầu, rễ triết xuất, có công năng dẫn kinh 

mạch chữa bệnh, cho nên được các nhà Y học chọn làm dược liệu chính để chữa 

bệnh. Tác dụng điều trị điển hình của thuốc ngải cứu trên thực tiễn lâm sang là:  

Là thuốc điều kinh, an thần; Ôn thông kinh khí, khử tán âm hàn; Ôn bổ ích khí, 

phù dương hãm thoát; Hành khí hoạt huyết, tiêu ứ tán kết; Trừ Phong Thớp (các 

chứng bệnh như thấp khớp, thấp ứ trệ gây phù thũng, sung đau các khớp, đau, tê, 

nhức, mỏi, đau lưng, đau cơ, đau thần kinh tọa, đau cứng cổ gáy, dâu các dây 
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thần kinh.v.v…); Điều trị những bệnh ngoài da như: nhiễm liên cầu khuẩn, chốc 

đầu, chốc mép, chốc da thường, eczema, đinh nhọt các loại, viêm lở loét, nấm tổ 

đỉa, các vết thương viêm nhiễm lâu ngày không liền...; Liệt dây thần kinh số V, 

dây thần kinh số VII; Hen suyễn, sốt rét, lao tổn, teo não; Đau bụng do hàn, đầy 

bụng; Zona thần kinh, nấm tổ đỉa,…; Liệt nửa người, liệt sau tai biến mạch máu 

não; Dự phòng bệnh tật và bảo vệ sức khỏe… Tăng tiết B-endorphin (là chất có 

tác dụng mạnh nhất gồm 31 axitamin được gọi là moocphin nội sinh). 

Ngải cứu nhiều tinh dầu, dễ đốt, cháy lâu, có công năng dẫn kinh mạch 

chữa bệnh, không độc nên ngải cứu có thể sử dụng cho trẻ sơ sinh. 

- Quế: 

Quế có tên khoa học là Cinnamomum loureirii Nees, là một vị thuốc rất 

thường dùng trong đông y và tây y. Quế có vị cay, ngọt, tính đại nhiệt, quy vào 2 

kinh can và thận có tác dụng bổ mệnh môn tướng hỏa, trị cố lãnh trầm hàn, dùng 

để chữa chân tay co quắp, lưng gối tê mỏi, bụng quặn đau, kinh nguyệt bế, tiểu 

tiện bất lợi, trên nóng dưới lạnh, ung thư, người âm hư, có tác dụng co mạch, 

tăng bài tiết, gây co bóp tử cung, tăng nhu động ruột.  

- Can khương (Gừng): 

Gừng có tên khoa học là Zingiber Offcinale Rose, có tác dụng phát biểu, 

tán hàn, ôn trung, giáng khí, trị ho tiêu đờm, hành thủy, giải độc, trị phong hàn, 

thấp, tý, khí nghịch (nấc), hồi dương, thông mạch, thổ tả, bụng đau, chân tay 

lạnh, mạch nhỏ, hàn ẩm, ho xuyễn, cảm mạo phong hàn, đau bụng lạnh, tiêu 

lỏng, mệt lả, nôn mửa, điều hòa huyết áp. 

- Trầu không (lá trầu):  

Có tên khoa học là Piper betle L. Ngoài công dụng chắc răng (dùng để ăn 

trầu), nước đun lá trầu còn để rửa các vết lở loét, mụn nhọt mẩn ngứa, viêm hạch 

bạch huyết. Nước hãm lá trầu không còn được dùng làm thuốc nhỏ mắt, chữa 

viêm kết mạc, xông đau mắt, chữa bệnh chàm mặt của trẻ em sơ sinh, chữa được 

các vết loét hoại tử. 

- Thồm lồm (còn gọi là đuôi tôm, mía giò...): 

Thồm lồm có tên khoa học là Polygonum sinense L, có tác dụng thanh 

nhiệt, giải độc, trừ thấp, tiêu thũng, chỉ thống (giảm đau - làm hết đau) chữa lỵ, 

trị bì phu (da) thấp độc, ung thũng sưng đau. 

- Tía tô (còn gọi là tử tô, tô ngạnh, tô diệp): 

Có tên khoa học là Perilla fructescens L. Britt, có tác dụng trị cảm mạo 

phong hàn, hắt hơi sổ mũi, biểu hiện viêm long đường hô hấp, ho, khí suyễn, 

buồn nôn, nôn mửa khi mang thai, chữa trúng độc cua, cá, trị đờm suyễn, ho khí 
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nghịch, táo bón. Tía tô có tác dụng rõ rệt đối với bệnh mạch vành, mỡ trong máu 

cao, giúp giảm mệt mỏi khi dùng theo đường uống cũng như tắm, mát xa. 

- Phòng phong: 

Phòng phong có tên khoa học là Ledebouriella root, có tác dụng chủ trị 

phong, đầu đau, chóng mặt, xương đau nhức, phiền, trướng, uống lâu cơ thể sẽ 

nhẹ nhàng.  

Ngoài ra, thảo dược này còn: Trừ độc tính của phụ tử; Trị 36 chứng phong, 

bổ trung, ích thần, mắt sưng đau do phong, thông lợi ngũ tạng quan mạch, ngũ 

lao, thất thương, mồ hôi trộm, tâm phiền, cơ thể nặng nề, an thần, định chí, quân 

bình khí mạch; Hành kinh lạc, trục thấp dâm, thông quan tiết, chỉ thống, thư cân 

mạch, hoạt chi tiết (làm các khớp ở chân tay lưu thông), làm mắt hết đỏ, chảy 

nước mắt sống, mồ hôi tự ra, mồ hôi trộm, lậu hạ, băng trung; Khu phong, giải 

biểu, trừ phong thấp; Khu phong, thắng thấp, phát hãn, giải biểu; Tác dụng điều 

hòa thân nhiệt (nước sắc phòng phong cho uống thấy có tác dụng thoái nhiệt); 

Tác dụng kháng khuẩn: nước sắc phòng phong có tác dụng ức chế 1 số virut 

cúm; Tác dụng giảm đau: nước sắc phòng phong uống hoặc chích dưới da đều 

có tác dụng nâng cao ngưỡng chịu đau của chuột. 

- Tế tân:  

Tế tân có tên khoa học là Herba asaricum Radice, có tác dụng giải nhiệt 

(hạ nhiệt), kháng khuẩn (cồn chiết tế tân có tác dụng kháng khuẩn rõ rệt in vitro 

đối với vi khuẩn gram dương và trực khuẩn thương hàn), giảm đau (thuốc có tác 

dụng gây tê tại chỗ). Theo Đông y, thuốc có tác dụng phát hãn, tán hàn, trấn 

thống, khu đàm, chỉ khái, làm ấm phổi và trừ đàm ẩm, giảm xung huyết mũi. 

- Long não:  

Có tên khoa học là Cinnamomum camphora, có tác dụng đối với trung khu 

thần kinh. Cụ thể, long não có tác dụng hưng phấn trung khu thần kinh, tăng 

cường hô hấp và tuần hoàn, nhất là trung khu thần kinh đang ở trạng thái ức chế 

thì tác dụng càng rõ. Cơ chế tác dụng là lúc tiêm dưới da, thuốc kích thích tại 

chỗ gây phản xạ hưng phấn. Khi bôi vào da, long não gây cảm giác ấm, kích 

thích và diệt khuẩn. Long não cũng gây cảm giác mát, tê. Khi uống long não 

kích thích niêm mạc dạ dày (liều nhỏ gây cảm giác ấm áp dễ chịu, liều cao gây 

buồn nôn, nôn). Long não có tác dụng hưng phấn cơ tim đối với tim đang suy 

yếu nhưng với liều thông thường không có tác dụng nào đối với cơ tim. Trong 

một số thí nghiệm cho thấy, đối với trung khu mạch máu, chỉ khi nào chức năng 

bị suy kiệt, thuốc mới có tác dụng hưng phấn. Long não được hấp thu dễ và 

nhanh qua da, niêm mạc bất cứ nơi nào trên cơ thể, kể cả niêm mạc dạ dày cho 

tác dụng trừ mụn nhọt, trị sang lở, trừ hàn thấp, liệt dương, đau nhức. 
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Ngoài ra, tác giả còn xác định sử dụng Muối ăn (Natri clorua) trong chế 

phẩm đóng vai trò là tá dược. Muối ăn có công dụng thanh tâm, tả hỏa, nhuận 

táo, giải độc, lương huyết và dẫn các loại thuốc khác vào kinh lạc. 

b) Xác định được tỷ lệ (% khối lượng) các thành phần của sản phẩm với 

02 công thức như sau: 

- Công thức tổng quát: 

+ Ngải cứu: 30-80 

+ Quế chi:       5-15 

+ Can khương: 3-13 

+ Trầu không:  1-9 

+ Thồm lồm:  1-9 

+ Tía tô:   1-9 

+ Phòng phong: 1-9 

+ Tế tân:   1-9 

+ Long não:  1-9 

+ Natri clorua:  1-5 

- Công thức cụ thể cho chế phẩm Bột ngải cứu Khánh Thiện: 

+ Ngải cứu:  50 

+ Quế chi:   10 

+ Can khương:  8 

+ Trầu không:   5 

+ Thồm lồm:    5 

+ Tía tô:   5 

+ Phòng phong: 5 

+ Tế tân:   5 

+ Long não:  5 

+ Natri clorua:  2 

c) Xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm gồm các công đoạn sau: 

(1) Chuẩn bị nguyên liệu bằng cách chọn dược liệu đủ tiêu chuẩn, không 

ẩm mốc, không mối mọt, rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô hoặc sấy khô, sau đó 

nghiền riêng từng loại nguyên liệu, rây (sàng) lấy bột mịn; sau khi rây lấy bột 

mịn phối trộn bột ngải cứu/quế chi/can khương/trầu không/thồm lồm/tía 
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tô/phòng phong/tế tân/long não theo tỷ lệ 50:10:8:5:5:5:5:5:5:2 (% theo khối 

lượng); 

(2) Phối trộn nguyên liệu bằng cách trộn 2% natri clorua (% khối lượng) 

với hỗn hợp bột thu được từ công đoạn (a) trong thiết bị trộn trong thời gian 05 

phút rồi ủ trong thừi gian 15 phút, thu sản phẩm bột đồng nhất. 

Sản phẩm chế phẩm bột ngải cứu của Công ty Cổ phần Y Dược Khánh 

Thiện được sản xuất dưới dạng gói bột túi lọc. 

d) Sản xuất thử nghiệm: 

Quy trình sản xuất thử nghiệm bào chế 10 kg chế phẩm bột ngải cứu được 

tiến hành như sau: 

(1) Chuẩn bị nguyên liệu  

Lựa chọn dược liệu (ngải cứu, quế chi, can khương, trầu không, thồm lồm, 

tía tô, phòng phong, tế tân, long não) đủ tiêu chuẩn, không ẩm mốc, không mối 

mọt, rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô hoặc sấy khô. Sau đó, cân 5kg ngải cứu, 1kg 

quế chi, 0,8kg can khương, 0,5kg trầu không, 0,5kg thồm lồm, 0,5kg tía tô, 

0,5kg phòng phong, 0,5kg tế tân, 0,5kg long não, nghiền riêng từng nguyên liệu, 

rây (sàng) lấy bột mịn; sau khi rây lấy bột mịn phối trộn bột ngải cứu/quế 

chi/can khương/trầu không/thồm lồm/tía tô/phòng phong/tế tân/long não theo tỷ 

lệ 50:10:8:5:5:5:5:5:5:2 (% theo khối lượng); 

(2) Phối trộn nguyên liệu  

Phối trộn 0,2kg natri clorua với hỗn hợp bột thu được từ công đoạn (1) 

trong thiết bị trộn trong thời gian gian 05 phút rồi ủ trong thừi gian 15 phút, thu 

sản phẩm bột đồng nhất. 

d) Thử nghiệm sản phẩm: 

- Thử nghiệm tác dụng điều trị cảm mạo phong hàn, hắt hơi sổ mũi 

Đối tượng thử nghiệm: tiến hành trên 10 người. 

Phương pháp thử nghiệm: cho 10 người bị cảm mạo phong hàn dùng chế 

phẩm bột ngải cứu theo sáng chế bằng cách lấy 1 gói chế phẩm vào 0,5 lit nước 

sôi và đun tiếp 3 phút, uống mỗi lần ....ml dùng trong 03 lần trong ngày, dùng 

liên tục trong 03 ngày. 

Sau 03 ngày dùng chế phẩm theo sáng chế khám thấy bệnh được cải thiện 

rõ rệt, không còn tình trạng hắt hơi, sổ mũi. 

- Thử nghiệm tác dụng điều trị bệnh đậu mùa, thủy đậu, bệnh sởi, phát ban 

Đối tượng thử nghiệm: tiến hành trên 10 người. 
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Phương pháp thử nghiệm: cho 03 người bị bệnh thủy đậu, 03 người bị bệnh 

đậu mùa, 03 người bị bệnh sởi, 03 người bị phát ban dùng chế phẩm bột ngải 

cứu theo sáng chế bằng cách lấy 2 gói 50g chế phẩm nhúng vào nồi hoặc ấm 

nước đun sôi, đun tiếp 3 phút rồi tiến hành xông, sau đó đổ nồi nước xông vào 

bồn tắm, pha thêm nước để tắm, dùng trong 03 ngày. 

Sau 02 ngày dùng chế phẩm theo sáng chế khám thấy bệnh được cải thiện 

rõ rệt, sau 03 ngày thấy bệnh khỏi hẳn. 

- Thử nghiệm tác dụng điều trị mụn nhọt, ghẻ lở  

Đối tượng thử nghiệm: tiến hành trên 10 người 

Phương pháp thử nghiệm: cho 03 người bị mụn nọt, ghẻ lở dùng chế phẩm 

bột ngải cứu theo sáng chế bằng cách nhúng 1 gói 20g túi lọc chế phẩm vào 

nước sôi và đun 3 phút, sau đó dùng làm nước tắm hàng ngày.  

Sau thời gian 05 ngày khám thấy mụn nhọt, ghẻ lở trên người không còn. 

đ) Xây dựng phương thức sử dụng chế phẩm: 

Chế phẩm được dùng theo đường uống, ngâm, đắp hoặc tắm. 

- Dùng theo đường uống để trị cảm lạnh, hắt hơi sổ mũi: 

Nhúng 1 gói chế phẩm bột ngải cứu theo sáng chế vào 0,5 lít nước sôi và 

đun thêm từ 1 đến 3 phút, chia đều ra từ 5 đến 10 phần, uống một phần lúc còn 

nóng, tuỳ theo mức độ nhiễm cảm lạnh nhẹ hay nặng mà uống nhiều hay ít. 

Cách 2- 3 giờ uống một lần đến khi không còn các triệu chứng cảm lạnh, thấy 

người nhẹ nhõm không còn sổ mũi thì ngừng, tránh lạm dụng.  

- Dùng theo đường xông tắm (toàn thân), ngâm đắp để trị đau mỏi cơ và 

xương, bệnh sởi, phát ban, đậu mùa: 

+ Xông khô: đặt túi chế phẩm bột ngải cứu vào nơi phun ra hơi nóng của 

cabin xông hơi, phòng xông hơi hoặc các dụng cụ để phun hơi nóng dùng trong 

xông hơi. 

+ Theo cách khác, cho 1-2 gói 50g chế phẩm bột ngải cứu (hoặc có thể hơn 

tuỳ theo nhu cầu sử dụng) nhúng vào nồi hoặc ấm nước sôi, đun tiếp 3 đến 5 

phút để xông, sau đó đổ vào bồn tắm rồi pha thêm nước sao cho còn nóng già 

(nhiệt độ tuỳ thuộc vào từng người sử dụng) để tắm hoặc dùng ngâm chân, ngâm 

đến khi nước còn nóng vừa thì ngừng, nếu muốn ngâm lâu thì phải thêm nước 

sôi, không nên ngâm đến khi nước đã nguội. 

Trong lúc ngâm tắm thì dùng túi lọc thuốc nóng đó đắp lên những chỗ đau, 

lên các khớp, khớp gối hoặc đắp lên đầu, mặt, đặc biệt đắp lên vùng cổ gáy… 

tuỳ theo sở thích và nhu cầu của người sử dụng. 

- Dùng để tắm cho trẻ em:  
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+ Trẻ sơ sinh: nhúng 1 gói túi lọc 20g chế phẩm bột ngải cứu vào một chậu 

nước tắm, đun từ 3 đến 5 phút như xông tắm, pha độ nóng phù hợp để tắm cho 

bé. 

+ Trẻ lớn hơn thì pha đậm đặc hơn tùy theo nhu cầu sử dụng. 

+ Với trẻ bị các mụn nhọt, ghẻ lở loét… thì pha đậm đặc hơn để điều trị 

tích cực giúp tẩy uế, sát trùng, trừ mủ, giảm sưng, đau, nhức… cho vết thương. 

Sau khi tắm xong, trẻ thấy dễ chịu, các mụn nhọt, ghẻ lở loét… được cải 

thiện rõ rệt, chỉ vài lần là khỏi hẳn.  

- Dùng để xông hơi điều trị các bệnh đậu mùa, thủy đậu, sởi, phát ban 

Việc xông chế phẩm bột ngải cứu giúp cơ thể phát hãn (tống mồ hôi), phát 

tán phong nhiệt, trục thủy độc (giải độc tố ra ngoài cơ thể).  

Khi xông thấy đã ra được nhiều mồ hôi, trong lúc nước thuốc còn nóng già 

thì tắm toàn thân thật nhanh để rửa sạch các độc tố vừa được phát hãn ra ngoài 

đồng thời sát trùng các vết thương do bệnh, rồi nhanh chóng bao khô người, lưu 

ý cần phải tránh gió.  

- Tái sử dụng chế phẩm giúp thư giãn và làm đẹp da 

+ Mùa đông: phun nước sạch vào túi thuốc đã sử dụng sao cho ẩm rồi cho 

vào lò vi sóng quay vài giây cho đủ nóng, hoặc nhúng lại gói chế phẩm bột ngải 

cứu đó vào nước sôi cho nóng thuốc sau đó nhấc lên bóp bớt nước rồi đắp lên 

mặt. 

+ Mùa hè: cho gói thuốc ẩm vào ngăn mát tủ lạnh, rồi dùng đắp lên mặt… 

giúp thư giãn, săn hồng, mịn đẹp, khỏe da mặt. 

7.2. Tự đánh giá theo tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về 

khoa học và công nghệ đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ 

được qui định tại Điều 13- Quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng:  

7.2.1. Công trình có giá trị cao về khoa học, công nghệ: 

a) Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ xuất sắc, giải quyết được 

những vấn đề then chốt để xây dựng quy trình công nghệ sản xuất (từ khâu xác 

định thành phần, tỷ lệ phối trộn nguyên liệu đến thiết lập quy trình sản xuất, 

hướng dẫn sử dụng sản phẩm), tạo ra sản phẩm mới có thể chiếm lĩnh thị trường, 

phục vụ Nhân dân. 

Công trình đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp 

Bằng độc quyền sáng chế số 21435 tại Quyết định số 53599/QĐ-SHTT ngày 

01/07/2019. 
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b) Công trình tạo ra sản phẩm hàng hoá mới, góp phần tạo ra một nghề sản 

xuất mới - sản xuất bột ngải cứu túi lọc. 

Do sử dụng một lượng khá lớn dược thảo phổ biến tại địa phương nên đã 

góp phần thúc đẩy nghề trồng thảo dược, nhất là cây ngải cứu, góp phần chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm nông 

nghiệp của thành phố. 

7.2.2. Công trình có tác dụng lớn trong xã hội thành phố 

a) Đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội: 

Công trình tạo ra sản phẩm hàng hoá mới có ích cho xã hội, tạo ra cơ sở 

sản xuất mới, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. 

Kết quả nghiên cứu của công trình đã trở thành một trong những sản phẩm 

chủ lực của doanh nghiệp khoa học và công nghệ Công ty Cổ phần Y Dược 

Khánh Thiện, góp phần đẩy mạnh sản xuất, phát triển doanh nghiệp, tạo công ăn 

việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. 

Sản phẩm của công trình cũng sử dụng các loại thảo dược dễ trồng tại địa 

phương, nhất là ngải cứu, nên gián tiếp góp phần đẩy mạnh nghề trồng thảo 

dược, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng lực cạnh 

tranh của các sản phẩm nông nghiệp của thành phố, tạo thêm công ăn việc làm 

và tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân. 

b) Sản phẩm của công trình có giá thành rẻ, dễ sử dụng, không có tác dụng 

phụ, có hiệu quả cao trong điều trị các bệnh phổ biến như cảm mạo phong hàn, 

hắt hơi sổ mũi, bệnh đậu mùa, bệnh thủy đậu, bệnh sởi, phát ban, mụn nhọt, ghẻ 

lở, góp phần bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. 

7.3. Tài liệu công bố (công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành 

quốc tế có uy tín ...) và trích dẫn: Chưa có 

STT 
Tên kết quả 

nghiên cứu 

Là tác giả hoặc là  

đồng tác giả 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng) 

Năm 

công bố 

Số lượng 

trích dẫn 

 1          

 2          

…      

7.4. Các giải thưởng về KH&CN đã được tặng cho công trình (nếu có): Chưa  

có 

TT Tên giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

2   

...   

7.5. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  
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a) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp trong nước 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1 

 Bằng độc quyền sáng chế số: 21435: Chế phẩm ngải 

cứu dùng để điều trị cảm và bệnh ngoài da và 

quy trình sản xuất chế phẩm này (Quyết định số 

53600/QĐ-SHTT ngày 01/07/2019 của Cục Sở hữu 

trí tuệ) 

2019 

 

b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp ở nước ngoài : Chưa có 

Tên nước Số của đơn nộp xin 

cấp văn bằng 

Văn bằng bảo 

hộ 

Nội dung xin bảo hộ 

1    

2    

...    

8. Về tác giả công trình 

1. Họ và tên: Lương y Phạm Thị Chẵn    Giới tính: Nữ 

2. Ngày, tháng, năm sinh:   27/04/1972   Quốc tịch: Việt Nam 

3. Địa chỉ: Số 193 Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

    Số điện thoại nhà riêng: 0225.3789789 

4. Quá trình và nơi đào tạo: 

  

TT Thời gian Nơi đào tạo 

   1 

 
 1998 - 2001 

Học chuyên môn và thực tập tại các viện, trung tâm, bệnh viện 

Đông y và châm cứu của Trung ương  

   2  2001 - 2003 Học chuyên môn về châm cứu tại Hội Châm cứu Hải Phòng  

   3  2005- 2008 

Học chuyên môn về Y dược học cổ truyền. Được Giám đốc Sở 

Y tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đủ trình độ chuyên môn 

về Y dược học cổ truyền ngày 22/01/2008. 

5. Quá trình công tác: 

TT Thời gian Đơn vị công tác Chức danh /chức vụ 

1 1996 - 1998 
Trung tâm cai nghiệm ma túy 

Trường Sơn, Hà Nội 

Chánh Văn phòng; Kỹ 

thuật viên châm cứu... 

2 1996 - 2001 

Tại các viện, trung tâm, bệnh viện 

đông y và châm cứu của Trung 

ương và Hải Phòng 

Học chuyên môn và 

thực tập 
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3 1999 - 2003 Hội Châm cứu Hải Phòng Hội viên 

4 2003 - 2016 Thành Hội Châm cứu Hải Phòng Chánh Văn phòng 

5 2005 - nay 
Công ty Cổ phần Y dược Khánh 

Thiện 

Chủ tịch Hội đồng 

quản trị; Tổng Giám 

đốc 

6 2009 - nay 
Phòng khám chữa bệnh từ thiện 

(miễn phí 100%) 

Chủ cơ sở - Phụ trách 

chuyên môn 

9. Các cơ quan, tổ chức tham gia chính:  

TT 

Tên cơ 

quan, tổ 

chức 

Địa chỉ, điện 

thoại cơ quan 

Tên người 

liên hệ, điện 

thoại 

Triển khai công nghệ và cống 

hiến chủ yếu của cơ quan, tổ 

chức 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Công ty 

Cổ phần 

Y Dược 

Khánh 

Thiện 

193 Kênh 

Dương, Lê 

Chân, Hải 

Phòng. 

Điện thoại: 

0225.3789789 

Phạm Thị 

Chẵn - ĐT: 

0913064689 

- Nghiên cứu, thử nghiệm; 

- Ứng dụng kết quả nghiên 

cứu và sản xuất. 

10. Xác nhận của tác giả công trình 

TT Học hàm, học vị, họ và tên Chữ ký 

1  Nhà sáng chế: Lương y Phạm Thị Chẵn  

 

 NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Phạm Thị Chẵn 
 


