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แพทย์แผนจีน

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “โควิด-
๑๙” ซึง่พบผูต้ดิเชือ้กลุม่แรกๆ ในนครอู่ฮัน่ ประเทศจนี ช่วงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อมาได้แพร่ระบาดในวงกว้างไปหลายประเทศ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรค  “โควิด-๑๙” เป็น “ภาวะการ

ระบาดใหญ่ทั่วโลก” (Pandemic) เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ เนื่องจากขณะนี้ ไวรัส

ก�าลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก โดยที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีภูมิคุ้มกัน” (วัน

ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ มีรายงานการระบาดมากกว่า ๑๗๕ ประเทศ)

รายงานข่าวจากปักกิ่ง (ส�านักข่าวซินหัว) - เมื่อวันจันทร์ (๙ มี.ค.) เจ้า-

หน้าที่สาธารณสุขจีนเปิดเผยว่า ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  

(โควิด-๑๙) ในจีนราว ๕๐,๐๐๐ ราย ที่ฟื้นตัวและได้รับการปล่อยตัวจากโรง

พยาบาล ส่วนใหญ่ได้รับ การรักษาด้วยยาแผนจีนที่มาภาพ : M R Fakhrurrozi©123rf.com

ศ.คลินิก แพทย์จีน นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล

อุปนายกสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย

บทบาทแพทย์แผนจีน
เก็บตกประสบการณ์จากประเทศจีน

CORONA
V I R U S
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ดังนั้น ยาแผนจีนจึงช่วยเพ่ิมอัตราการฟื้นตัว

และลดอตัราการเสยีชวีติได้ การรกัษาด้วยยาแผนจนี

มุ่งส่งเสริมปราการกันโรคตามธรรมชาติของร่าง-   

กาย และความสามารถของในการซ่อมแซมตัวเอง 

และรักษาสมดุลโดยรวมไปพร้อมๆ กัน

เจิงอี้ชิน รองผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะ

กรรมการสขุภาพแห่งชาตจินี กล่าวว่า การใช้ยาแผน

จีนในการรักษาทางคลินิกนั้นมีการปรับเปล่ียนสูตร

ตามสภาพภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และสภาพ

ร่างกายของผู้ป่วยที่แตกต่างกันออกไป

หนังสือเวียนซ่ึงออกโดยคณะกรรมการฯ ยัง  

ส่งเสริมแผนสนับสนุนการรักษาด้วย    

ยาแผนจีนในงานป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคระดับชุมชน

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปิดทางให้

กับบทบาทอันส�าคัญของยาแผนจีน

ถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์ประเทศ

จีนตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (๒๐๖ ปี

ก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ. ๒๒๐) ถึงสมัย

อวี๋เอี้ยนหง รองผู้อ�านวยการส�านักงานก�ากับ

ดูแลแพทย์แผนจีนแห่งชาติ (National Administra-

tion of Traditional Chinese Medicine) เปิดเผยผ่าน

การแถลงข่าวว่าการรักษาโรคโควิด-๑๙ ด้วยการ  

ผสมผสานยาแผนจีนและยาแผนตะวันตก ได้รับ  

การพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ป่วยฟื้นตัว

จ�านวนมาก

ข้อมูลทางการระบุว่าจีนได้น�ายาแผนจีนมาใช้

รกัษาผู้ป่วยทัว่ประเทศถงึ ๗๔,๖๐๓ ราย คิดเป็นร้อย

ละ ๙๒.๕ ของทั้งหมด

เมื่อเทียบกับผู้ที่รับการรักษาด้วยยาแผนจีน

หรือการแพทย์ตะวันตกเพียงอย่างเดียว คณะผู้

เชี่ยวชาญยืนยันว่าการรักษาแบบผสมผสานนั้น

สามารถลดอาการต่างๆ ได้รวดเร็วกว่า ทั้งอาการไข้ 

ไอ และอาการล้า ทั้งยังลดโอกาสที่อาการไม่รุนแรง

หรืออาการทั่วไป จะทวีสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤต

 
การรักษาแบบผสมผสานนั้น

สามารถลดอาการต่างๆ ได้รวด 

เร็วกว่า ทั้งยังลดโอกาสที่อาการ 

ไม่รุนแรงหรืออาการทั่วไป

ประเทศจีน
ในสถานการณ์

(ตอนที ่๑)
Covid-19 ประเทศจีน
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 ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. ๑๖๔๔-๑๙๑๒) ในช่วงเวลากว่า 

๒,๐๐๐ ปี พบว่าประเทศจีนได้ประสบกับปัญหาโรค

ระบาดครัง้ใหญ่มากว่า ๓๒๑ ครัง้ การแพทย์แผนจนี

ได้ถกูน�ามาใช้เป็นอาวธุส�าคัญในการท�าสงครามต่อสู้ 

กับโรคระบาด ช่วยเยียวยา ปกป้องชีวิตประชาชน 

จีน รวมทั้งยับยั้งจ�ากัดการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้

กระจายตัวในวงกว้างอย่างได้ผล ซึ่งต่างกับมาตร-

การการต่อสู้กับการแพร่ระบาด “ไข้หวัดใหญ่สเปน” 

(Spanish Flu) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๑ เริ่ม

แพร่ระบาดจากฝั่งอาร์กติกและข้ามมาสู่ฝั่งแปซิฟิก

ภายในระยะเวลา ๒ เดือน มีการประมาณผู้เสียชีวิต

ทั่วโลกประมาณ ๕๐-๑๐๐ ล้านคน หรือเท่ากับคน

จ�านวน ๑ ใน ๓ ของประชากรของทวีปยุโรปใน  

สมัยนั้น

การต่อสู ้กับโรคโควิด-๑๙ ของจีนในครั้งนี้ 

แน่นอนที่สุดประเทศจีนได้น�าเอาภูมิปัญญาการ

แพทย์แผนจีนมาบูรณาการในการป้องกัน ดูแล  

รักษา ฟื้นฟู เอาชนะการแพร่ระบาดและรักษาชีวิต

ของประชาชนจีนและประชากรโลกให้เร็วที่สุด โดย

เคียงคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยถือแนวคิดที่   

ว่าเอาผลลัพธ์เป็นที่ตั้ง “แมวขาว แมวด�า ขอให้  

จับหนูได้ก็เป็นแมวที่ดี แผนปัจจุบัน แผนจีนขอ

ให้แก้ปัญหาได้ก็เป็นอันว่าใช้ได้” นับเป็นประสบ-

การณ์จริงที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง

โรคโควิด-๑๙ 
ในมุมมองแพทย์แผนจีน

แพทย์จีนเรียกโรคกลุ่มนี้ว่า อี้ปิ้ง (疫病) เป็น

โรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของสภาพอากาศของ

ฤดูกาล มีอาการของโรคเหมือนกันไม่ว่าเด็กเล็ก 

หรือผู้ใหญ่ มีลักษณะสามารถติดต่อแพร่กระจาย

อย่างรวดเร็ว

โรคนี้มีต้นก�าเนิดที่นครอู ่ฮั่น ประมาณช่วง

ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นหลังช่วงที่ ๒๒ (冬至) ของ

การแบ่งคาบเวลาความร้อนของแสงอา- 

ทิตย์ (Solar term, 气节) ที่มีต่อโลก ซึ่งจะ

เป็นช่วงอากาศที่หนาวที่สุดของปี

ถ ้าเป็นเหตุผลทางสภาพอากาศ

เฉพาะในปลายปี ๒๕๖๒ มีปัจจัยพิษ   

ร้อนเข้าแทรกในฤดูหนาว ท�าให้อุณหภูมิ

ช่วงเริ่มวันที่ ๕-๗ มกราคม ๒๕๖๓ (เริ่ม

คาบที่ ๒๓ ของ solar term) อากาศไม่

หนาวจัด กลับมีความอุ่นเข้าแทรก ถือ

เป็นความแปรปรวนและปัจจัยหนึ่งของ

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดการก่อตัว

และการแพร่กระจายของไวรัส

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนจีน 

มาบูรณาการในการป้องกัน ดูแล 

รักษา ฟื้นฟู เคียงคู่กับการแพทย์

แผนปัจจุบัน 

ที่มาภาพ : nirut©123rf.com 
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ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ
ลักษณะพิเศษของโรคโควิด-๑๙

l�	 การเกิดโรคเร็ว เฉลี่ย ๔-๕ วัน (ระยะฟักตัว 

๑-๑๔ วัน)

l�	 ติดต่อง่าย ติดต่อด้วยการสัมผัสฝอยละ- 

อองเสมหะ (droplet)

l�	 อากาศเย็นอยู่ เช้ือไวรัสโคโรนาบนพื้นผิว  

ได้ ๒๘ วัน อากาศร้อนที่ ๓๐ องศาเซล-

เซียส เชื้ออยู่บนพื้นผิวได้ ๗-๙ วัน ถ้ามี

ความชื้นสัมพัทธ์สูงจะอยู ่ได้นานข้ึน ถ้า 

เมืองไทยเช้ือยังคงอยู่ถึงฤดูฝน การระบาด

อาจรุนแรงขึ้น

l�	 แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (๑๙ มีนาคม ๖๓ 

- มีการติดเชื้อแพร่กระจายไปมากกว่า     

 ๑๗๕ ประเทศ)

l�	 การระบาดรุนแรงล้วนอยู่ในเส้นละติจูดท่ี 

๔๐ เช่น อิตาลี อิหร่าน อู่ฮั่น เกาหลี ญี่ปุ่น 

ซีแอตเทิล (มลรัฐวอชิงตัน) นิวยอร์ก ส่วน

ประเทศใกล้แถบขั้วโลกที่หนาวตลอดปี  

กับแถบศูนย์สูตรท่ีมีอากาศร้อนจะมีการ

แพร่ระบาดและมีความรุนแรงน้อยกว่า

อาการของโรค
l�	 ไข้สูง พบ ๘๘.๗%

l�	 ไอแห้ง พบ ๖๗.๘%

l�	 หายใจล�าบาก ต้องใช้ออกซิเจนเข้มข้นสูง 

(๑๕%)

l�	 รายที่รุนแรงตามด้วยการหายใจล้มเหลว 

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (๕%)

 *** มีอาการหนาวสั่น ๑๑% คัดจมูก ๕% 

คลื่นไส้อาเจียน ๕% ท้องเสีย ๔%

อาการทีไ่ม่ใช่สญัญาณโรคโควดิ คอื น�า้มกูไหล

ความสัมพันธ์ของพื้นฐานร่างกาย
กับอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ

l�	 คนที่มีโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ ๑๓.๒%

l�	 คนท่ีมีระดับน�้าตาลในเลือดสูง (เบาหวาน   

ที่ไม่ควบคุม) อยู่ที่ ๙.๒%

l�	 คนที่มีโรคความดันสูง ๘.๔%

l�	 คนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ๘%

l�	 คนที่มีโรคมะเร็ง ๗.๖%

l�	 คนท่ีไม่มีอาการป่วยใดๆ ก่อนติดเชื้อมี 

อัตราการเสียชีวิตน้อยอยู่ที่ ๑.๔%

l�	 ผู้ป่วยติดเชื้อ มีอาการไม่หนัก ๘๐% อัตรา 

การตายของผู้ติดเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่ ๔ %

l�	 จากจ�านวนผู้ติดเชื้อในจีน มี ๘.๑% ที่อยู่   

ในอายุกลุ่มอายุระว่าง ๒๐-๒๙ ปี มีแนว-

โน้มว่าใครก็ตามท่ีมีอายุในช่วงนี้ จะมีโอ-   

กาสติดเชื้อค่อนข้างต�่ากว่าเฉลี่ย และใน 

กลุ่มอายุนี้ที่ติดเชื้อจะเสียชีวิต ๐.๒%

l�	 ยิ่งอายุน้อยก็ยิ่งติดเชื้อยาก และแม้จะติด

เชือ้ กจ็ะป่วยไม่หนกัเท่ากบัผูท้ีอ่ายมุากกว่า

ที่มาภาพ : Manit Larpluechai©123rf.com
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ปัจจัยก่อโรคโรคโควิด-๑๙
โรคโควิด-๑๙ เกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนาสาย-   

พันธุ์ใหม่ ไวรัสโคโรนามีทั้งหมด ๖ สายพันธุ์ ที่เคย

เกิดการระบาดในมนุษย์ ส�าหรับไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่ที่ก�าลังระบาดเป็นสายพันธุ์ที่ ๗

l�	 โรคที่เกิดจากร่างกายกระทบความแปร-    

ปรวนของอากาศภายนอก

  แพทย์แผนจีนต้ังแต่อดีตไม่รู้จักไวรัส 

แบคทเีรยี มองว่าโรคเหล่านีม้าจากปฏิกริยิา

ระหว่างพลังปกป้องผิว (เว่ยชี่, 卫气) กับ

พลงัก่อโรคของสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง

l�	 ในภาวะปกติสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลง

ตามฤดูกาล

  เริ่มจากอุณหภูมิอบอุ่น มีลมในฤดู 

ใบไม้ผลิ อากาศร้อนในฤดูร้อน มีความชื้น

ในฤดูฝน มีความเย็นแห้งในฤดูไม้ไม้ร่วง 

และหนาวจัดในฤดูหนาว

  สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้

เรยีกว่า ลิว่ชี ่(六气) คือ ลม ความเยน็ ความ

ร้อน ความชื้น ความแห้ง และไฟ

  ถ้าสภาพอากาศเหล่ามีการเปล่ียน-

แปลงหรือแปรปรวนแล้วร่างกายปรับตัวไม่

ได้ ส่งผลให้เกิดโรค เรียกใหม่ว่า ปัจจัยก่อ

โรคลิ่วหยิน (六淫) ท�าให้มีการเจ็บป่วย มี

อาการและอาการแสดง รวมถึงการตรวจ

ร่างกาย ลกัษณะลิน้ ชพีจรต่างๆ ตามปัจจยั

ก ่อโรคที่มากระทบและพื้นฐานสภาพ

ร่างกายผู้ป่วย

l�	 การเกิดโรคจากการเปลี่ยนแปลงอากาศ

ทั่วไปที่ไม่มีลักษณะติดต่อแพร่กระจาย

  สามารถอธิบายด้วยทฤษฏีซางหาน     

(伤寒论) โดยมากจะมีอาการกลัวหนาว ไข้

ต�า่ๆ หรอืมไีข้กลวัหนาวเลก็น้อย ปวดเมือ่ย

ตัว มีน�้ามูก การเกิดโรคมักถูกรุกรานเข้า 

ทางผิวหนังและรูขุมขน

l�	 การเกดิโรคทีม่ลีกัษณะพเิศษรนุแรงแบบโรค

ติดต่อแพร่ระบาด เรียกว่า อี้ปิ้ง (疫病)

  สามารถอธิบายด้วยทฤษฎีเวินปิ้ง (温

病条辨) เกดิจากปัจจัยร้อนหรอืพษิร้อน คอื

เป็นความร้อนและมีพิษร่วมกัน และจะบุก

โจมตเีข้าทางปากและจมกูเข้าสูป่อดโดยตรง 

ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ หัด คอตีบ ไอกรน รวม

ถงึ โคโรนาไวรสัต่างๆ ส่วนมากจะเกิดในช่วง

ฤดูหนาวต่อฤดูใบไม้ผลิ

l�	 ส่วนอ้ีปิ้ง (疫病) อีกประเภทหนึ่งท่ีมักเกิด

ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูใบไม้ร่วง

  มักมีป ัจจัยก ่อโรคเป ็นความร ้อน

ความชื้น เป็นการติดเชื้อในระบบทางเดิน

อาหารเป็นหลัก เช่น อหิวาตกโรค โรคบิด

  
เกิดขึ้นจากความผิดปกติของ

สภาพอากาศของฤดูกาล มี

อาการของโรคเหมือนกันไม่ว่า  

เด็กเล็กหรือผู้ใหญ่

ที่มาภาพ : Kwanchai Chai-udom©123rf.com
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l�	 กรณีโรคโควิด-๑๙ พบว่าอาการหลัก คือ  

เข้าสู ่ร่างกายได้เร็วทางปากและจมูกเข้า

โจมตีปอด มีอาการไข้ ไอ หอบ ส่วนอาการ

หนาว น�้ามูกไหล (เข้าทางผิวหนังรูขุมขน)   

มีน้อย ส่วนอาการทางเดินอาหาร ท้องเสีย 

คลื่นไส้ อาเจียนมีได้บาง เนื่องจากเส้น

ลมปราณปอดเชื่อมต่อโดยตรงกับเส้น

ลมปราณล�าไส้ใหญ่นั่นเอง

แนวคิดการต่อสู้กับโรคโควิด-๑๙ 
ด้วยการบูรณการแพทย์แผนจีน
และแผนปัจจุบัน

l�	 วิธีการรับมือที่ส�า คัญแรกสุดที่จะช ่วย

ป้องกันการกระจายของไวรัสได้อย่างชะงัด 

และท�าให้จ�านวนผู ้ป่วยหนักโรคนี้มีจ�า-  

นวนน้อย ขั้นตอนส�าคัญรองลงมาคือ การ  

เตรียมพร้อมเพ่ิมจ�านวนเตียง (รวมทั้งวัสดุ

และบุคลากร) ให้เพียงพอในการรองรับ

ส�าหรับผู้ป่วยหนัก

l�	 การป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกายและการป้อง-

กันการแพร่กระจายเชื้อ

- การใช้หน้ากากอนามัย ในผู ้ป่วยที่ไม่

สบายเป็นโรคทางเดินหายใจหรือเมื่อ

เข้าไปในที่ชุมชนที่ต้องพบปะคนหมู่มาก 

ส่วนหน้ากากอนามยั N95 เหมาะส�าหรบั

บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดผู ้

ป่วยหรือต้องสัมผัสกับโรค

- การล้างมือบ่อยๆ ป้องกันการติดเชื้อ

- กินร้อน ช้อนกลาง (ส่วนตัว) ล้างมือ

- คัดแยกผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยง พบว่า  

มีไข้ ไอ ติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่งเข้ารับ

การดูแล

- การกักกัน ๑๔ วัน เฝ้าสังเกตอาการ ส่ง

ต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล

l�	 กรณีได้รับเชื้อแล้วท�าอย่างไรให้มีอาการ 

เบา ป้องกันจ�านวนผู้ป่วยหนักโรคนี้ให้มี

จ�านวนน้อยที่สุด

เปรียบเทียบแนวคิดการรักษา
โรคโควิด-๑๙ 
ของแผนปัจจุบันและแผนจีน

  แผนปัจจุบัน

l�	มองที่ปัจจัยก่อโรค คือตัวไวรัสโคโรนา เป็น

หลัก จึงมุ่งเน้นในการหายาฆ่าไวรัส ค้นคว้า

วิจัยเพื่อผลิตวัคซีนฉีดเพื่อการสร้างภูมิ-   

ต้านไวรัส

 อากาศไม่หนาวจัด กลับมี

ความอุ ่นเข ้าแทรก ถือเป็น 

ความแปรปรวนและปัจจัยหนึ่ง 

ของสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิด

การก่อตัวและการแพร่กระจาย

ของไวรัส

บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดผู ้
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l�	 จุดอ่อนคือ เชื้อไวรัสมีการปรับเปลี่ยน

พันธุกรรมตลอดเวลา การใช้ยาไวรัสจึงต้อง

พัฒนาอยู่ตลอด บางครั้งต้องใช้ตัวยาหลาย

ขนานมารักษาร่วมกันเพื่อให้ออกฤทธิ์ได้

ครอบคลุมกว้างขึ้น เช่น ใช้ยาต้านไวรัส   

เอดส์ร่วมกับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ของ

แพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

l�	 ส่วนการผลิตวัคซีนต้องตามหลังการตรวจ

พบเชื้อที่ชัดเจนจ�าเพาะ ต้องใช้เวลาในการ

ศึกษาวิจัย ทดลอง กว่าจะผลิตออกมาวาง

ตลาด ต้องใช้เวลา และมีความเจาะจงในการ

สร้างภูมิต่อต้านไวรัสเฉพาะตัว ไม่สามารถ

ครอบคลุมไวรัสสายพันธุ์อื่นๆ ได้ สรุปคือมี

โรคระบาดใหม่ที่ไวรัสกลายพันธุ์ก็ต้องผลิต

วัคซีนใหม่ที่มีความจ�าเพาะทุกครั้ง

l�	 การรักษาด้วยยาหรือการใช้วัคซีนมุ่งเน้น

ประสิทธิภาพที่มีความจ�าเพาะต่อไวรัสชนิด

หนึ่งโดยตรง ยิ่งจ�าเพาะยิ่งได้ผล ถ้าไม่

จ�าเพาะก็ไม่ได้ผล แผนปัจจุบันจึงต้องการ

ยาเปรียบได้กับอาวุธอย่างปืนสไนเปอร์   

ต้องยิ่งถูกเป้าจึงจะได้ผล

l�	 แนวคดินีเ้ช่นเดยีวกบัการต่อสูก้บัมะเรง็ โดย

การท�าลายมะเร็งเป็นหลัก มุ่งเน้นการรักษา

โรค เพราะมองว่าโรคมะเร็งเกิดจากการ  

แบ่งตัวของเซลล์ผิดปกติ ส่วนโรคโควิด-๑๙ 

เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จึงต้องท�าลาย

 
การเปลี่ยนแปลงหรือแปร-  

ปรวนแล้วร่างกายปรับตัวไม่ได้ 

ส่งผลใหเ้กิดโรค

  แผนจีน
l	 มองที่พลังพื้นฐาน (เจิ้งชี่) หรือภูมิคุ้มกันใน

การต่อสู้กับโรคเป็นปัจจัยหลักของการเกิด

โรค นี้เป็นเหตุผลว่า คนอายุน้อยแม้ได้รับ 

เชื้อแล้วแต่อาการไม่รุนแรง ในขณะที่คนสูง

อายุหรือมีโรคประจ�าตัวเมื่อได้รับเช้ือแล้ว 

อาการของโรคถึงรุนแรงและมีโอกาสเสีย 

ชีวิตได้มากกว่า พบว่า คนท่ีได้รับเชื้อไวรัส

โรคโควิด-๑๙ จ�านวน ๘๐% มีอาการไม่

รุนแรง หายได้ในเวลาอันสั้น

l�	 การเกดิโรคเป็นผลลพัธ์ของการต่อสูร้ะหว่าง

สิ่งก่อโรค (เสียชี่-ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่) 

กบัพลังพืน้ฐานของร่างกาย (เจ้ิงชี-่ภมูคิุม้กนั)

u ถ้าไวรัสปริมาณมาก ร่างกายอ่อนแอ 

ท�าให้เกิดโรค

u ถ้าไวรัสปริมาณน้อย ร่างกายแข็งแรง 

ไม่เกิดโรค

u ถ้าไวรัสปริมาณมาก ร่างกายแข็งแรง 

เกิดการต่อสู้ มีอาการแสดงออกรุน-

แรง แม้ว่าในท่ีสุดร่างกายชนะ แต่ก็

ท�าให้เกิดความเสียหายแก่อวัยวะ

ปอดรุนแรง มีผลแทรกซ้อนตามมา

u ถ้าไวรสัปรมิาณน้อย ร่างกายอ่อนแอ 

อาการของโรคก็ยืดเยื้อ เป็นพาหะ

ของโรค

l�	 ไวรัสเป็นปัจจัยท่ีท�าให้เกิดโรค เจ้ิงชี่เป็น

ปัจจัยมูลฐานของการเกิดโรค การที่จะเกิด

โรคหรือไม่ชี้ขาดที่เจิ้งชี่จะสู ้ไหวหรือไม่  

แพทย์จีนจึงให้ความส�าคัญหลักอยู่ท่ีการ    

เสริมเจิ้งชี่ ถ้าเจิ้งชี่ยังด�ารงอยู่ เสียชี่ (ไวรัส)  

ก็ไม่สามารถท�าอะไรได้

l�	 เชื้อไวรัสจะแบ่งตัวได้ดีในภาวะที่เหมาะสม

หรือเจ้ิงชี่อ่อนแอ เหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืช

ไม ่ใช ่ว ่าจะหว่านไปที่ไหนก็จะงอกงาม
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เหมือนกันหมด การปรับสมดุลของร่างกาย

จะท�าให้กลไกการต่อสู้กับไวรัสท�างานได้ดี 

ท�าลายไวรัสขัดขวางการแบ่งตัวแพร่พันธุ์

ของไวรัส ท�าให้ไม่สามารถเพิ่มจ�านวนได้  

คนทีเ่จ้ิงชีอ่่อนแอไวรสัจะเข้าโจมตแีละแพร่-

พันธ์ุแบ่งตัวได้ง่าย

l�	 หลักการรักษาแบบแพทย์แผนจีนคือ การ

พยุงเจิ้งชี่และการขับเสียชี่ควบคู่กัน ก�าหนด 

การรักษาให้ความส�าคัญด้านไหนเป็นหลัก 

ด้านไหนเป็นรอง ตามสถานการณ์และสภาพ

ร่างกายผู้ป่วย เพื่อบรรลุเป้าหมาย ต้องลด

ปริมาณไวรัสที่จะเข้าสู่ร่างกายให้น้อยท่ีสุด 

และเสริมเจิ้งชี่ของร่างกายให้แข็งแกร่ง

l�	 แพทย์แผนจีนใช้สมุนไพรเชิงต�ารับ มีส่วน

ประกอบด้านหนึ่งเสริมพลังพื้นฐานร่างกาย 

อีกด้านหนึ่งขจัดสิ่งก่อโรค สร้างภาวะสมดุล

ของร่างกาย ท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่

เหมาะกับการแบ่งตัวของเชื้อ กล่าวได้ว่าใช้

หลายๆ ปัจจัยมาสู้กับไวรัสอย่างไม่เฉพาะ

เจาะจง ไม่ได้เน้นเฉพาะตวัไวรสัเหมอืนแผน

ปัจจุบัน เปรียบกับอาวุธของแผนจีนก็เทียบ

ได้กับปืนลูกซองที่ไม่จ�าเพาะเหมือนสไน-

เปอร์ แต่มุ่งสู่เป้าหมายได้ครอบคลุม กว้าง

กว่าในการท�าลายศัตรู

l�	 จะเห็นว่าการเกิดโรคหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นกับ

ปัจจยัเดยีว อาจใช้การท�าลายไวรสั หรอืการ

ปรับพื้นฐานร่างกายก็ได้ แพทย์จีนให้ความ

ส�าคัญกับการรักษาคนเป็นหลัก การรักษา

โรคจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยชีวิตคน การรักษา

โรคด้านเดียว แต่คนแย่ลงไม่มีประโยชน์อัน

ใด แพทย์จีนเชื่อว่าการรักษาคนต้องยึด    

เป็นวัตถุประสงค์หลักที่ต้องใช้ควบคู่กับการ

ท�าลายปัจจัยก่อโรคเสมอ

l�	 แพทย์แผนจีนให้ความส�าคัญในรูปแบบ

อาการของผู้ป่วยที่แสดงออกไม่เหมือนกัน 

เนื่องจากสภาพพ้ืนฐานร่างกาย รวมถึงส่ิง-

แวดล้อมที่ต ่างกัน ทั้งๆ ที่ติดเชื้อชนิด

เดียวกัน (โรคต่างกันรักษาเหมือนกัน) ท�า 

การรักษาจึงใช้หลักการ ต�ารับยาและการ

ปรับลดตัวยาต่างกันได้ ในผู้ป่วยท่ีอยู่ใน

ระยะเกิดโรคเหมือนและต่างระยะกัน

l�	 แผนจีนไม่ได้ให้ความส�าคัญ โรคระบาดจะ

เป็นไวรัสชนิดไหนหรือสายพันธุ์ไหน การ

รักษายังใช้หลักการดั้งเดิม ปรับสภาพเจิ้งชี่

ร่างกาย ขจัดปัจจัยก่อโรค สร้างภาวะของ

ร่างกายเพื่อไม่ให้ไวรัสแสดงบทบาทในการ

แพร่พนัธุไ์ด้ กส็ามารถเอาชนะโรคได้เหมอืน

กัน

 
เ ชื้ อ ไวรั สมี ก ารปรับ เป ล่ียน

พันธุกรรมตลอดเวลา การใช้  

ย า ไ วรั ส จึ งต้ อง พัฒนาอ ยู่

ตลอด
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ตำารับสมุนไพรจีน
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

หลักการรักษาแบบแพทย์แผนจีนคือ การพยุง

เจิ้งชี่และการขับเสียชี่  (扶正祛邪 ) ควบคู ่กัน 

ก�าหนดการรักษาให้ความส�าคัญด้านไหนเป็นหลัก 

ด้านไหนเป็นรอง ตามสถานการณ์และสภาพร่างกาย

ผู้ป่วย เพื่อบรรลุเป้าหมาย ต้องลดปริมาณไวรัสที่จะ

เข้าสู่ร่างกายให้น้อยที่สุด และเสริมเจิ้งชี่ของร่างกาย

ให้แข็งแกร่ง

แพทย์แผนจีนใช้สมุนไพรเชิงต�ารับ มีส่วน

ประกอบด้านหนึ่งเสริมพลังพื้นฐานร่างกาย อีกด้าน

หนึ่งขจัดสิ่งก่อโรค สร้างภาวะสมดุลของร่างกาย 

ท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการแบ่งตัว

ของเชื้อ

กล่าวได้ว่าใช้หลายๆ ปัจจัยมาสู้กับไวรัสอย่าง

ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่ได้เน้นเฉพาะตัวไวรสัเหมือนแผน

ปัจจุบัน

เป ็นสูตรกลางๆ มีจุดมุ ่งหมายเสริมพลัง 

ปกป้องผิว เสริมระบบย่อยและขับปัจจัยก่อโรค ลม 

ความเย็น ความร้อน ความชื้น และเสริมสารน�้า

ต�ารับป้องกันปอดอักเสบโรคโควิด-๑๙ 
หมายเลข ๑

l	 หวงฉี (黄芪) ๑๕ กรัม (เพ่ิมพลังเว่ยชี่ 

ปกป้องผิวหนัง หยุดเหงื่อ)

l	 ไป่จู ๋ (白术 ) ๑๐ กรัม (เสริมบ�ารุงม้าม 

ปกป้องผิว หยุดเหงื่อ)

l	 ฝางเฟิง (防风) ๑๐ กรมั (ขบัลม ขบัความชืน้ 

ป้องกันไข้หวัด)

l	 ก้วนจ้ง (贯众) ๑๐ กรัม (ฤทธิ์เย็น รสขม ขับ

พิษขับร้อน ท�าให้เลือดเย็น)

ที่มาภาพ : Shannon Fagan©123rf.com
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  ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๔๙๒ เมษายน ๒๕๖๓      39    

ต�ารับป้องกันปอดอักเสบโรคโควิด-๑๙ 
หมายเลข ๒

l	 ชังจู๋ (苍术) ๓ กรัม (ขับลมเย็น สลายชื้น

เสริมม้าม ลดอาการแน่นท้อง)

l	 จินหยินฮวา (金银花) ๕ กรัม (ขับพิษขับ

ร้อน)

l	 เฉินผี (陈皮) ๓ กรัม (กระตุ้นการบีบตัว

กระเพาะอาหารและล�าไส้ เสริมม้าม สลาย

เสมหะ)

l	 หลูเกิน (芦根) ๒ กรัม (ขับร้อน เสริมสาร

น�้าท�าให้ไม่แห้ง)

l	 จินหยินฮวา (金银花) ๑๐ กรัม (ขับพิษขับ

ร้อน)

l	 เฉินผี (陈皮) ๖ กรัม (กระตุ้นการบีบตัว

กระเพาะอาหารและล�าไส้ เสริมม้าม สลาย

เสมหะ)

l	 เพ่ยหลาน (佩兰) ๑๐ กรมั (ฤทธ์ิกลาง รกัษา

ไข้หวัดใหญ่ ขับร้อนชื้น)

 
กำาหนดการรักษาให้ความสำาคัญ

ด้านไหนเป็นหลัก ด้านไหน

เป็นรอง ตามสถานการณ์และ

สภาพร่างกายผู้ป่วย

ร้อน)
ร้อน)
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l	 ซางเย่ (桑叶) ๒ กรัม (ขับลมร้อน ขับพิษ

ปอด ท�าให้ปอดไม่แห้ง ตาสว่าง)

l	 หวงฉี (黄芪 ) ๑๐ กรัม (เพิ่มพลังเว่ยชี่ 

ปกป้องผิวหนัง หยุดเหงื่อ)

ต้มด้วยไฟแรง ให้เดือด แล้วใช้ไฟอ่อนต้มต่อไป

อีก ๒๐ นาที ใช้ดื่มเป็นน�้าชา ๑ ห่อต่อวัน ปริมาณ

ปรับลดตามสถานการณ์

เหมาะส�าหรับการบริโภคเพื่อป้องกันการ  

ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

หมายเหตุ
สมุนไพรทั้ง ๒ ต�ารับ ไม่ใช่ต�ารับเพื่อ

การรักษาโรคโควิด-๑๙ ในรายที่มีอาการ

รุนแรงหรือปอดอักเสบ เป็นต�ารับป้องกัน มี

การขับพิษอ่อนๆ และเสริมภูมิคุ้มกันควบคู่    

ทั้งสองด้าน

ตัวยาสามารถปรับลดตัวยาให้เหมาะสม

กับสภาพร่างกายของแต่ละคน มีข้อสงสัย

ปรึกษากับคลินิกแพทย์จีนที่อยู่ใกล้เคียง

สรุป
ด้วยการพัฒนาการทางการแพทย์ และเทค-

โนโลยีสมัยใหม่ ท�าให้เราสามารถหาปัจจัยก่อโรคที่

ชัดเจน ไวรัสชนิดไหน ซึ่งน�ามาสู่การรักษาและผลิต

ยาวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพได้ส�าเร็จ ซึ่งต้องใช้เวลา

ระยะหนึ่ง

ส่วนการเสริมภูมิสร้างเจ้ิงชี่เป็นจุดเด่นของ

แพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญพื้นฐานที่จะชี้  

ขาดว่าจะเกิดโรคหรือไม่ โรคจะรุนแรงหรือไม่ เป็น  

สิ่งที่ประเทศจีนน�าเอาภูมิปัญญาและองค์ความรู้มา

ใช้ควบคู ่ไปด้วยกับแผนปัจจุบัน ท�าให้สามารถ

เอาชนะและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ได้ในเวลารวดเร็ว 

ป้องกันความสูญเสียชีวิตของประชาชน ลดค่าใช้  

จ่ายทางการแพทย์ ลดผลแทรกซ้อนจากโรค ฟื้นฟู

ร่างกายได้รวดเร็ว

เป็นข้อพิสูจน์คร้ังส�าคัญถึงบทบาทการบูรณา-

การแพทย์แผนปัจจบุนัและแพทย์แผนจนีในการต่อสู้

กับโรคโควิด-๑๙ ครั้งนี้

ถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่ง คงต้องมีการสูญ

เสียมหาศาลทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ขวัญก�าลังใจที่มิ

อาจประเมินค่าได้  (อ่านต่อฉบบับหน้า)

 
สมุนไพรทั้ง ๒ ตำารับ ไม่ ใช่ 

ตำารับเพื่อการรักษาโรคโค-

วิด-๑๙ เป็นตำารับป้องกัน
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