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ถึงหนวยควบคุมและปองกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ ุใหม รวมกับกองกําลังการผลิต 
และการกอสรางของ ทุกมณฑล เขตปกครองตนเอง เขตเทศบาล และเขตปกครองตนเองซินเจียง  
 เพ่ือการวินิจฉัยและการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (Covid-19)  
ทางหนวยงานจัดตั้งผูเชี่ยวชาญเพ่ือวิเคราะห ตัดส ิน และสรุปผลการชวยเหลือรักษาพยาบาลท่ีทำอยูในเบื้องตน 
และทำการแกไข แนวทางการรักษาจนไดเปน <<แนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธ ุใหม  (ทดลองใช  ฉบับท ี่ 7)>> และประกาศใช ใหท ุกท านเปนขอมูลอางอิงใน การดําเนินงานท ุกๆ หนวยงาน
สถานพยาบาลท่ีมีบทบาทในการ ชวยเหลือการรักษาจะตองดึงเอาศาสตรการแพทยแผนจีนมาบูรณาการ 
กับการแพทยแผนปจจุบัน เพ่ือเสร ิมประสิทธ ิภาพใน การรักษาขอใหประสานความรวมมือก ันระหวางแพทยแผน
จีนและแพทยแผนปจจุบัน สรางแรงกระตุนการชวยเหลอืการรักษาเพ่ือใหการรักษามีประส ิทธ ิภาพ 
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แนวทางในการร ักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเช้ือไวร ัสโคโรนาสายพ ันธุใหม 
( Covid-19 ) ( ทดลองใชฉบับท ี่ 7 ) 

 ตั้งแตเดือนธันวาคม 2019 ไดเกิดการระบาดของโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธ ุใหมหรือโรคโควิด-19 ( Covid-19 ) ในเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการ
แพรกระจายของโรคทําใหโรคด ังกลาวพบไดใน เมืองอ่ืนของสาธารณรัฐประชาชนจีน และในตางประเทศ 
โรคด ังกลาวนี้เขาข าย “โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน” และได จัดเขาในกฎหมายวาดวย <<การปองกัน 
และควบคุมโรคตดเช ื้อของสาธารณรัฐประชาชนจีน>> ซ่ึงโรคนี้จัดอยูในการติดเช ื้อ ทุติยภูม ิ แตยึดหลักการ
จัดการแบบการติดเชื้อปฐมภูมิ 
 จากการใช มาตรการทางการแพทยตางๆในการปองกันและร ักษาโรค สถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดีข้ึนเรื่อยๆ ตามลำดับ การแพรระบาดไดชะลอตัวลงใน
หลายมณฑล แตในขณะเดียวก ัน จํานวน ผูปวยโควดิ-19 ในตางประเทศกำลงัเพ่ิมส ูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิภาพ
ในการวินิจฉ ัยและการร ักษาโรคในระยะแรก เพ่ิมอัตรา การรักษา ลดอัตราการเสียชีว ิต หลีกเล ี่ยงการติดเช ื้อ
ในโรงพยาบาลและเพ่ือช วยลดอัตราการแพรระบาดในตางประเทศตางๆ ทางการจีนไดปรับปรุงเนื้อหา
แนวทางในการรักษาโรคโควิด-19 (ทดลองใช ฉบับท ี่ 6) เปน แนวทางในการรักษาโรคโควดิ-19 (ทดลองใช ฉบับ
ท ี่ 7) โดยอาศัยการสั่งสมประสบการณในการวินิจฉัยโรค การศึกษาพยาธิวิทยาของโรคและศึกษาจากอาการ ทาง
คลินิก 
1.พยาธิวิทยาและสาเหต ุของโรค 
 โรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ ุใหมหรือโรคโควิด-19 (Covid-19) จัดอยู
ในตระกูล Coronaviruses lineage B เปนไวรัสท่ีมีเปลือกหุม (envelope) มีลักษณะกลมหรือรูปไข มักจะมี
ภาวะพหุสันฐาน (Polymorphism) มีเสนผาศูนยกลาง 60 -140 nm ลักษณะทางพันธุกรรมแตกตางจากโคโร
นาไวรัสท่ีเก่ียวกับกลุมอาการ ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS - CoV) และโคโรนาไวรัสท่ีเก่ียวกับโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) อยางมีนัยสำคัญ จากการวิจัยแสดงใหเห็นวา เช ื้อมีลําดับยีน
ม า ก ก ว า 
รอยละ 85 ท ี่เหมือนกับจีโนมของเช ื้อ SARS-like CoV ในคางคาว (bat-sl-CoVZC4-45) จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ (In vitro isolation culture) เชื้อชนิดนี้อยูไดในเซลลเยื่อบุผิว ทางเดินหายใจของมนุษยใน 96 ช ั่วโมง
แตอยูใน เซลล Vero E66 และเซลล Huh-7 ไดถึง 6 ว ัน 

  ขอมูลสวนใหญท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ coronavirus มาจากการ
วิจัยของ SARS-CoV และ MERS-CoV เชื้อไวรัสนี้มีความไวตอรังสียูวีและความรอน การจะฆาเชื้อไวรัสนี้
สามารถทําไดโดยใช ความรอน 56℃ ระยะเวลา 30 นาท ี หรือใช สารฆาเชื้อเชน Diethyl ether, เอทานอล 
75%, คลอรีน, Peracetic acid และคลอโรฟอรม โดยสาร Chlorhexidine ไมมีประสิทธ ิภาพในการยับยั้ง
ไวรัส 

2.ลักษณะทางระบาดวิทยา 

 1) แหลงแพร เช้ือ 
 แหลงแพรเช ื้อสวนใหญเปนผูปวยท่ีติดเช ื้อ coronavirus โดยท่ีผูปวยท่ีไมแสดงอาการอาจแพรเช ื้อ
ได 
 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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2) ชองทางการแพร เช้ือ 

 ช องทางการแพรเช ื้อหลักคือการติดตอผานละอองฝอยเขาระบบทางเดินหายใจ (Respiratory 
 droplets) และการสัมผสัใกลชิด และยังสามารถแพรโดยไปอยูในสภาพแวดลอมปดเปนระยะเวลา
 หนึ่งโดยท่ีสภาพแวดลอมปดนั้นมีละอองฝอยเขมขนสูงอยู 

 3) บุคคลท่ีเสี่ยงตอการติดโรค 

 ขณะนี้ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงตอการติดโรค 

3.พยาธิวิทยา 

 จากการชันสตูรผูเส ียชวีิตโควิด-19 และจุลพยาธิว ิทยา พบวา 

 1) อว ัยวะปอด 
  ความเสยหายท่ีเกิดกับอว ัยวะปอดแตกตางกันตามความรุนแรงของโรค 

  ถุงลมปอดเสียหาย พบมูกข นเหนียว ซ่ึงเกิดจาก fibrinous exudate (การรั่วของสารน้ํา และโปรตีน
รวมกับเซลล อักเสบ) เซลท่ีแตกออกมาสวนใหญเปน Monocyte และ Macrophages และมักพบเซลลขนาด
ใหญหลายนิวเคลียส (Multinucleated giant cell) มีการหนาตัวของโครงสร างผนังถุงลมชน ิด Type 2 
alveolar epithelial cells มีการลอก ออกของเซลลบางสวน ; พบ Inclusion Body ใน Type 2 alveolar 
epithelial cells และ Macrophages ; พบภาวะ Hyperemia และภาวะบวมน้ําในเสนเล ือด alveolar 
vessel ; มี infiltration และท่ี Monocyte และ Lymphocyte มีการเกิดเล ือดแข ็งตัวในหลอดเลือด ; มี
ภาวะ Hemorrhage และ Necrosis ของเนื้อเยื่อปอด และอาจถึงข้ัน Hemorrhagic infarction ; พบการหลั่ง
ของเหลวแบบข ุน (Exudate) ในถุงลมปอดบางสวนและเกิดพังผดค่ันระหวางปอด ; มีการหลดลอก ของเยื่อบ ุ
ผิวบางสวนในเยื่อบุหลอดลม  และพบสารเมือกเหนียวในโพรงเยื่อหุมปอด ; สวนนอยอาจจะพบ 
Hyperinflation และถุงลมฉีกขาด 

  ภายใตกลองจุลทรรศนอาจจะพบอน ุภาคของ Coronavirus ในเยื่อบุหลอดลมและใน Type 2 
alveolar epithelial cells ; เม่ือใช วธิ ีการยอมพิเศษทางอิมมูโนฮิสโตเคมี (Immunohistochemistry) จะพบ
แอนติเจนของ Coronavirus ใน Alveolar epithelial cells และ Macrophages ; การตรวจวิเคราะหสาร
พันธกุรรมของเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธ ุใหมดวย เทคนิค RT-PCR ก็ได ผลเปนบวก 
 2) อว ัยวะมาม ต อมน้ําเหลืองท ี่ข้ัวปอดไขกระด ูก 
 อว ัยวะมามหดตัวอยางช ัดเจน Lymphocyte ลดลงอยางช ัดเจน เกิดภาวะ Hemorrhage และ 
Necrosis ; มีการ เพ่ิมจํานวนของ Macrophages ในมาม พบกระบวนการ Phagocytosis ; เม่ือใช วิธ ีการ
ยอมพิเศษทางอิมมูโนฮีสโตเคมี (Immunohistochemistry) จะพบวาเซลล CD4+T และ CD8+T ของมาม
และตอมน้ําเหลืองลดลงอยางช ัดเจน เซลลไขกระดูกลดลงอยางช ัดเจน 
 3) หัวใจและหลอดเลือด  
 พบความเสื่อมของเซลลกลามเนื้อหัวใจ และกลามเนื้อหัวใจตาย ; พบภาวะ infiltration ของ 
Monocyte Lymphocyte และ/หรือ Neutrophil ใน Interstitial fluid ; มีการหลุดลอกผนังดานในของ
หลอดเลอดบางสวน เกิดการ อักเสบและเกิดลิ่มเลือดอุดตัน 
 4) ต ับและถุงน้ําด ี 
 ตับมีขนาดใหญข้ึนและมีส ีแดงคล้ํา มีความเสื่อมของเซลลตับ ; เซลลตับตาย(necrosis) ; พบภาวะ 
infiltration ของ  Neutrophil ; เ กิ ด  Hyperemia ท่ี  Hepatic Sinuses ; พบภาว ะ  infiltration ขอ ง 
Lymphocyte และ Monocyte ท่ี portal area ; เส นเล ือดฝอยอุดตัน ถุงน้ําดีอัดแนน 



4 
 

 5) ไต 
  Glomerular saccule ของไต พบโปรตนีรั่ว และ renal tubular epithelium มีรูปรางท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป หรือหลุด ลอก และสามารถพบความโปรงแสงของทอได ลักษณะของอว ัยวะมีเล ือดค่ัง สามารถพบลิ่มเลือด
เลก็นอย และ focal fibrosis ได 
 6) อว ัยวะอ่ืน ๆ 
  พบเล ือดค่ังในเนื้อเยื่อสมอง บวมน้ํา ระบบประสาทบางสวนเปลี่ยนแปลงไป ตอมหมวกไตตาย 
และมีล ักษณะเปน focal เนื้อเยื่อบุผิวของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลําไส มีระดับการเปล ี่ยนแปลงท ี่ 
ไมเหมือนกัน ตาย หรือหลุดลอก 
 
4.ลักษณะเด นทางคลินิก 

 (1) อาการแสดงทางคลิน ิก 

 ในปจจุบันใชหลักการตรวจคัดกรองของโรคระบาดข้ันพ้ืนฐาน ระยะฝกตัว 1-14 วัน มักพบ 3-7 วัน 

โดยมีอาการ เปนไข ไอแหง ออนเพลีย เปนอาการหลัก สวนนอยผูปวยมักมีอาการ น้ํามูกไหล เจ็บคอปวด
กลามเนื้อ หรือทองเสียเปนตน ผูปวยท่ีมีอาการหนักสวนใหญหลัง 1 อาทิตยท่ีเปน มักพบอาการ หายใจลําบาก 
ออกซิเจนในเลือดต่ํา ผูปวยโคมาพบ อาการหายใจลําบากแบบฉับพลัน (RDS) Septic Shock ไมสามารถรักษา 
Metabolic acidosis และการ ผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด จนกระท่ังการทํางานของอวัยวะภายในรางกายถูก
ทําลายเปนตน จําเปนตองระมัดระวังภาวะ ไขตางๆ หรือไมมีไขในการดําเนินโรคของผูปวยหนักหรือผูปวยอาการ
โคมา 
 มีผูปวยบางสวน ท่ีเปนเด็กทารก หรือเด็กแรกเกิดอาการแสดงไมชัดเจน มักพบ อาเจียน ทองเสีย เปนตน
โรคทางเดินอาหาร หรือพบอาการวมคือ อาการออนเพลีย หายใจเร็ว และสั้น 
 ผูปวยท่ีอาการไมหนักมักพบอาการแสดงคือเปนไขตางๆ มีอาการออนเพลียเล็กนอย เปนตน ไมมี
ภาวะปอดอักเสบรวมดวย 
 ในปจจุบันการในการรักษา สวนใหญผูปวยมีอาการดีข้ึน มีผูปวยจํานวนนอยอาการโคมา ผูปวยสูงอายุ 
หรือมีโรคเรื้อรัง อ่ืนๆ รวมดวยการรักษาไมคอยเปนท่ีนาพอใจ ผูปวยท่ีตั้งครรภการรักษาทางคลินิก 
และผลการรักษาเหมือนกับผูปวยท่ีมี อายุใกลเคียงกัน อาการของเด็กเลกคอนขางเบา 
 (2) ผลตรวจทางคลิน ิก 
 1. การตรวจโดยท่ัวไป  
 การเกิดของโรคในระยะเริ่มตน เม็ดเลือดขาวปกติหรือนอยลง และสามารถพบ PBL ลดลงได 
ผูปวยบางสวนพบ เอนไซมของตับ LDH Creatine และ Myoglobin เพ่ิมข้ึนบางสวนของผูปวยอาการ
คอนขางหนักสามารถพบ Tn เพ่ิมข้ึนไดสวนใหญพบ CRP และ ESR เพ่ิมมากข้ึน Procalcitonin ปกติ ผูปวย
อาการโคมา ผูปวยอาการหนัก อาการคอนขางหนัก สามารถพบ d-dimer สูงข้ึน PBL ลดลงผูปวยอาการหนัก 
อาการคอนขางหนัก สามารถพบคาอักเสบเพ่ิมมากข้ึน 
 2. การตรวจ etiology และ serology 

1) etiology : ใช วิธ ี RT-PCR หรือNGS ตรวจ swab ในจมูก และลําคอ เสมหะ หรือสารคัดหลั่งอ่ืนๆ 
ในระบบ ทางเดินหายใจ เลือด อ ุจาระ เปนตน สามารถตรวจพบเช ื้อได การตรวจระบบทางเดินหายใจสวนลาง
ใช การตรวจและพ้ืนฐาน (เสมหะ หรือสงตรวจชิ้นเนื้อจากหลอดลม) ก็สามารถเพ่ิมความแมนยําได เม่ือเก็บ
ตัวอยางไดแล ว ตองรีบส งตรวจท ันท ี 
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2) serology : IgM ซ่ึงเปนแอนตี้บอดี้ตานโควิด 19 มักจะตรวจพบเปนบวกหลังจากมีอาการ 3-5 วัน 
ระยะฟนตัว พบมี IgG มากกวาระยะฉับพลันถึง 4 เทาหรือมากกว า 
 (3) การศึกษาทางร ังสีวิทยาของ ปอด 

ระยะเร ิ่มตน มักพบเงาของ Small patch และ interrod เปล ี่ยนแปลงไป สงผลใหขอบของปอด 
ชัดเจนมากข้ึน จนกระท่ังพัฒนาไปจนพบปอดท้ังสองขาง พบ GGO และInfiltrative Shadow ผูปวยอาการ
โคมา สามารถพบปอดแข็งตัว และน้ําในช องอกพบไดนอย 

 
5.การตรวจวินิจฉ ัย 

 (1) ผ ูปวยต องสงสัย 

ใช วธิ ีของระบาดวิทยาและอาการแสดงทางคลินิกช วยในการจําแนกวินิจฉ ัยโรค 

 1.ประวัต ิทางระบาดวิทยา 

1) เกิดโรคภายใน 14 ว ัน มีประวัติการอยาอาศัยหรือเดินทางไปในอูฮ่ันและพ้ืนท ี่ใกลเคียง หรือพ ้ืนท ี่
อ่ืนท ี่มีการ รายงานการระบาด 

2) เกิดโรคภายใน 14 วัน มีประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผูปวยโควิด 19 (ท่ีมีผลตรวจเปนบวก) 

3) เกิดโรคภายใน 14 วัน มีประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผูท่ีมาจากอูฮ่ันหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง หรือพ้ืนท่ี
อ่ืนท่ีมีการรายงานการระบาดพบผูปวยท่ีมีประวัติเปนไข หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 

4) อยูในแหลงรวมโรค (ภายใน 2 อาทิตยอยูในกลุมเล็กๆ เชน บาน ท่ีทํางาน โรงเรียน หองเรียน เปนตน
โดยมี 2 รายข้ึนไปเปนไข หรือมีประวัติโรคทางเดินระบบหายใจ) 
 2.ลักษณะทางคลินิก 
 1) เปนไข หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 

 2) มีผล X-ray บ งช ี้ถึง โรคโควิด 19 

 3) ระยะเริ่มตน เม็ดเลือดขาวปกติ หรือลดลง ESR ปกติหรือลดลง 

 จะต องมีประวัติทางระบาดวิทยาเขาข ายเพียงข อใดขอหนึ่ง และรวมกับมีลักษณะทางคลินิก 2 ขอ 
 หรือถ าไมมีประวัติทางระบาดวิทยา จะต องพบลักษณะทางคลินิกท้ัง 3 ขอ 
 (2) วินิจฉ ัยท ี่แมนยํา 
 ผูปวยตองสงสัยสงตรวจทาง etiology และ serology 
 1. ใชวิธี RT-PCR ตรวจหาไวรัส โควิด 19 ผลตรวจเปนบวก 
 2. การตรวจหาสาเหตุของไวรัสเบื้องตน หรือทราบแนชัดถึงแหลงกําเนิดเดียวกันท่ีมีความเขมขนสูง
ของ     ไวรัสโควิด 19 
 3. การตรวจแอนตี้บอดี้ IgM และ IgG ซ่ึงเปนแอนตี้บอดี้ตานโควิด 19 จะเปนผลบวก หรือแอนตี้บอดี้ IgG
     เปลี่ยนจาก ผลลบกลายเปนผลบวก หรือในระยะฟนตัว (Recering phase) สูงข้ึนกวาระยะ 
    เฉียบพลันตั้งแต 4 เทาข้ึนไป 
 
6.การแบงกลุมทางคลินิก 
 (1) กลุมอาการเบา หรือระยะเริ่มตน 
 อาการทางคลินิกอาจมีเล็กนอย ผลการตรวจเอ็กซเรยปอดไมพบวามีปอดอักเสบ 
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 (2) กลุมอาการท่ัวไป 
 มีอาการเปนไข หรืออาการทางเดินหายใจเปนตน ผลการตรวจเอ็กซเรยปอดพบวามีปอดอักเสบ 

 (3) กลุมอาการหนัก 

 ในผูใหญมีอาการขอใดขอหนึ่งถือวาเขาขาย 

 1. มีอาการหายใจถ่ี อัตราการหายใจ ≥30 ครั้ง/นาที 
 2. ระยะพักอัตราการอ่ิมตัวของออกซิเจนในเล ือด ≤93% 
 3. Arterial O2 tension (PaO2) / O2 concentration (FiO2) ≤300 mmHg (1mmHg=0.133kPa) 
ผูท่ีอยูอาศัยระดับสูงกวาน้ําทะเล (สูงกวา 1000เมตรข้ึนไป) ควรใชสูตรคํานวณ PaO2/FiO2* (ความกดอากาศ
(mmHg)/760) ถาหากผลการตรวจเอ็กซเรยปอดภายใน 24-48 ชั่วโมงพบการเปลี่ยนแปลงมากกวา 50% 
ใหดําเนินการระยะหนัก 
 ในเด็กมีอาการขอใดขอหนึ่งถือวาเขาข าย 

 1.มีอาการหายใจถ่ี (นอยกวา 2 เดือน อัตราการหายใจ ≥60 ครัง้/นาท ี ; 2-12 เดือน อัตราการหายใจ 
≥50 ครั้ง/นาท ี ; 1-5 ขวบ อ ัตราการหายใจ ≥40 ครั้ง/นาท ี ; ›5 ขวบ อ ัตราการหายใจ ≥3 ครั้ง/นาท ี ) 
นอกจากน ี้ยังมีอาการตัวรอนและร องไหโยเย รวมด วย 
 2.ระยะพัก อัตราการอ่ิมตัวของออกซิเจนในเล ือด ≤92% 

 3.มีอาการชวยหายใจ () ตัวเขียว หยุดหายใจช ั่วขณะ 

 4.มีอาการงวงนอน ตกใจกลัว 

 5.ไมอยากอาหาร หรือมีอาการขาดน้ํา 

 (4) กลมอาการวิกฤต 

 มีอาการขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ ถือว าเขาขาย 

 1.เกิดภาวะระบบหายใจลมเหลว ตองใช เคร ื่องช วยหายใจ 
 2.เกิดภาวะช็อค 

 3.มีอาการรวมกับระบบอ ื่นลมเหลว ตองเขา ICU เพ่ือเขารับการรักษา 

 

7.อาการบงช้ีในกลุมอาการหนัก และกลุมอาการวิกฤตทางคลินิก 

 (1) ในผูใหญ 

 1.ระดับลิมโฟไซตในเลือดลดลง 

 2.สารการอักเสบในเลือดสงูข้ึน เช น IL-6 , CRP 

 3.กรดแลคติกสูงข้ึน 

 4.พยาธิสภาพของปอดในช วงระยะเวลาสั้นๆเปล ี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 (2) ในเด ็ก 

 1.ระดับการหายใจเพ่ิมมากข ึ้น 

 2.การตอบสนองของสติคอนขางชา ชอบงวงนอน 

 3.กรดแลคติกสูงข้ึน 
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 4.การศึกษาทางรังสีวิทยาพบวาปอดท้ัง 2 ขาง หรือกลีบปอดหลายๆ กลีบเปนฝาขาว มีน้ําขังในชอง
อก หรือมีการ เปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในชวงระยะเวลาสั้นๆ 

 5.เด็กทารกอายุนอยกวา 3 เดือนหรือเด็กท่ีมีโรคแตกําเนิด (โรคหัวใจพิการแตกําเนิด หลอดลมปอด
เจริญเติบโตไมเต็มท่ี ทางเดินหายใจพ ิการแตกําเนิด ฮีโมโกลบินผิดปกติ ขาดสารอาหาร เปนตน) มีภูมิคุมกัน
บกพรองหรือลดลง (ทานยา ตานภูมิคุมกันเปนเวลานาน) 

 

8.การแยกแยะวินิจฉ ัยโรค 

(1) ควรแยกแยะวินิจฉัยอาการทางคลินิกของโรคโควิด 19 กลุมอาการเบากับอาการติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนตน กับโรคติดเช ื้อชนิดอ่ืน 
 (2) ควรแยกแยะวินิจฉัยโรคโควิด 19 กับโรคระบาดติดเชื้ออ่ืน หลักๆ ม ีดังนี้คือ Adenoviruses,
 Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) เปนตน หรือโรคปอดอักเสกท่ีเกิดจาการต ิดเชื้อไวรัส 
หรือโรคติดเช ื้อทางเดินหายใจ Mycoplasma pneumonia โดยเฉพาะอาการท่ีนาสงสัย ควรตรวจหา
แอนตเิจนจากสิ่งสงตรวจหรือการตรวจ PCR เพ่ือแยกแยะแอนติเจนระหวางโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 

(3) อีกท้ังควรแยกแยะวินิจฉัยกับโรคท่ีไมติดตอดวย เชน โรคหลอดเลือดอักเสบ ผิวหนัง และ
กลามเนื้ออักเสบ (Dermatomyositis) และโรคปอดอักเสบชนิด Organizing pneumonia เปนตน 
 
9.อาการท่ีพบเห็นและการรายงานผลจากเคสผ ูปวย 

 หากพบเห็นผูปวยท่ีอาการเขาคายวามีการตดเชื้อจากไวรัสโควิด 19 ควรรีบแยกผูปวยออกมารักษา
ตางหาก แพทยผูเชี่ยวชาญ หรือแพทยเฉพาะทาง หากยังไมสามารถวินิจฉัยได ควรท่ีจะรายงานผลภายใน 
2 ชั่วโมง รวมกับรีบเก็บตัวอยางสงตรวจ NAT เพ่ือตรวจหาไวรัสโควิด 19 รวมกับกอนท่ีจะรูผลการตรวจท่ีแนชัด 
ควรระบุสงผูปวยใหกับทางโรงพยาบาลท่ีรองรับ การรักษา หากคลุกคลีอยางใกลชดกับผูปวยท่ีติดเชื้อไวรัสโควิด 
19 และการตรวจหาเชื้อโรคทางเดินหายใจไดเปนผลบวก แนะนําวาควรท่ีจะตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ทันที 

 หากมีสงสัยวาติดเชื้อ เม่ือตรวจหาเชื้อ covid-19 แบบNAT ติดตอกัน 2 ครั้งเปนผลลบ (การเก็บตรวจ
เชื้อแตละครั้งระยะเวลาหางกันอยางนอย 24 ชั่วโมง) และหลังจากมีอาการ 7 วัน ผลการตรวจเชื้อ covid-19 
specific IgM และIgG antibody ยังคงใหผลเปนลบ สามารถคัดออกจากการเปนผูตองสงสัยติดเชื้อได 
 
10. การร ักษา 

 (1) การร ักษาตามแต ละสถานพยาบาลท่ีทำการตรวจวินิจฉ ัย 

1.ผูสงสัยติดเชื้อและผ ูติดเชื้อควรร ักษาในหองปลอดเช ื้อของโรงพยาบาลท่ีมีระบบหองแยกปลอดเช ื้อ 
 และระบบปองกันท ี่มีประส ิทธ ิภาพ 
 2.ผูปวยท ี่มีกลุมอาการวิกฤตควรรีบสงรักษาใน ICU 

 (2) การร ักษาโดยพ ื้นฐาน 

1.นอนพ ักบนเตียง เนนใหการรักษาแบบประคับประคอง รักษาระดับอุณหภูมิรางกายใหเหมาะสม 
ระมัดระวัง ความสมดุลของน้ําและแรธาต ุ (อิเล็กโตรไลท) รักษาสมดุลในระดับเซลล ติดตามสัญญาณช ีพ 
และระดับออกซิเจนในเล ือด อยางใกลช ิด เปนตน 

2.ตรวจ CBC, Urine analysis, CRP การตรวจสารช ีวเคมีอ่ืนๆ (การทํางานของเอนไซมตับ CPK 
การทํางานของไต เปนตน) การตรวจ coagulation test, การตรวจ (artery) blood gas, การตรวจดวย
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ภาพถายรังสทีรวงอก เปนตน หากเปนไปไดก็สามารถตรวจ CK (cytokine) รวมดวยได 
 3.รีบใหการรักษาดวยออกซิเจนใหเพียงพอท ันท ีท้ังแบบใหผานสายยาง และแบบผานหนากาก 
ดวยความเร็วสูง (high flow oxygen) หากเปนไปไดก็สามารถใหไฮโดรเจน และออกซิเจนผสมกันไดใน
อ ัตราสวน H2/O: 66.6%:33.3% 
 4.การรักษาโดยการตานไวรัส : สามารถทดลองใช  
IFN-alpha (ผูใหญ ครั้งละ 5 MU/ml หรือในปริมาณท่ีเหมาะสม ผสมในน้ํากลั่นหรือ sterile water for 
injection 2ml แลวฉีดพนว ันละ 2 ครั้ง) 
 Lopinavir / ritonavir (ผูใหญ ขนาดเม็ดละ 200mg/50mg ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ระยะเวลา
การรักษาไมเกิน 10 วันตอ 1 คอรสการรักษา) 

Ribavirin (แนะนําใหใช คูกับ IFN หรือ lopinavir / ritonavir ผูใหญคร ั้งละ 500 mg i.v.gtt  วันละ 2 
-3 ครัง้) 

Chloroquine phosphate (ผูใหญ อายุ 18-65 ป น้ําหนักเกิน 50kg ครั้งละ 500mg วันละ 2 ครั้ง 
ระยะเวลาคอรสการรักษา 7 วัน น้ําหนักนอยกวา 50kg 2 วันแรกครั้งละ 500mg วันละ 2 ครั้ง วันท่ี 3-7 
500mg วันละ 1 ครั้ง ) Arbidol (ผูใหญ 200 mg วันละ 3 ครั้ง ระยะเวลาการร ักษาไมเกิน 10 วันตอ 1 คอรส 
การรักษา) ตองระมัดระวังผลขางเคียงของยา ข อหามใช  (เชน หากผูปวยมีโรคหัวใจหามใช  chloroquine 
phosphate) รวมไปถึงปญหาของการออกฤทธ ิ์ซ่ึงก ัน และกันของยา ขณะท่ีใช ยาในทางคลินิกควรประเมินผล
ของการใช ยาในขณะนั้นเพ่ิมเติม ไมแนะนําใหใช ยาตานไวรัส 3 ชนิด และ 3 ชนิดข้ึนไปพรอมกัน หากมี
ผลขางเคียงจากการใช ยาท่ีไมสามารถใช ยาตอไดควรหยุดยา ทันที การรักษาในสตรีมีครรภ ควรคํานึงถึงอายุ
ครรภควรเลือกใช ยาท่ีมีผลตอเด็กในครรภ นอยท่ีสุด หรือตองระง ับการตั้งครรภ แลวคอยทําการรักษาหรือไม
พรอมท้ังแจงใหผูปวยทราบ 
 5.การรักษาโดยใช  antibiotic: หลีกเล ี่ยงการใช  antibiotic แบบหลับหูหลับตาใช และการใช อยาง 
ไมเหมาะสมโดยเฉพาะการใช รวมกับ wide spectrum antibiotic 

 (3) การรักษาผูปวยกลุมอาการหนักและกลมอาการวิกฤต 

 1.หลักการรักษา: ในขณะท่ีใหการรักษาและอาการพ้ืนฐาน จะตองปองกันการเกิดโรคแทรกซอน 
ปองกันการติด เชื้อแบบทุติยภูมิ และใชเครื่องมือสนับสนุน/สงเสริมการทํางานของอวัยวะอยางทันทวงที 

 2.การชวยหายใจ Respiratory support 

 (1) การรักษาโดยใชออกซิเจน : ผูปวยกลุมอาการหนักควรใหออกซิเจนท้ังแบบใหผานสายยางและ
แบบผานหนากาก พรอมท้ังรีบประเมิน RDS (ภาวะกลุมอาการหายใจลาบาก) และ/หรือ hypoxemia (ภาวะ
เลือดขาดออกซิเจน)วาบรรเทาลงหรือไม 

 (2) การใหออกซิเจนแบบ Non- invasive positive pressure ventilator หรือ NIPPV: หลังจาก
ผ ูปวยไดรับ ออกซิเจนตามมาตรฐานแลวแต RDS (ภาวะกล ุมอาการหายใจลําบาก) และ/หรือ hypoxemia 
(ภาวะเล ือดขาดออกซิเจน) ยังไมดีข้ึน สามารถพิจารณาให flow rate ของออกซิเจนท่ีสูงแบบ NIPPV หาก
ภายใน 1-2 ช ั่วโมงอาการยังไมบรรเทา หรือแยลงให รีบใช วิธ ีการใหออกซิเจนผานการใสทอช วยหายใจหรือ 
IPPV 
 (3) การใหออกซิเจนแบบ Invasive positive pressure ventilator หรือ IPPV: ใชวิธี Lung Protective 
Ventilation Strategy ตั้งเครื่องชวยหายใจโดยใชปริมาตรปอดต่ํา low tidal volume ( 6-8 ml/kg predicted 
body weight) และ low plateau pressure (≤ 30 cmH2O) เพ่ือลดการเกิดการบาดเจ็บของปอดจากเครื่อง 
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ชวยหายใจ ขณะท่ี รักษาระดับ plateau pressure (≤ 35 cmH2O) สามารถใช higher PEEP รักษาระดับ
อุณหภูมิและความชื้นภายในทางเดิน หายใจ หลีกเลี่ยงการอยูเฉยๆเปนระยะเวลานาน ๆ ควรรีบปลุกผูปวย 
และใหผูปวยฟนฟูสมรรถภาพปอด กรณีมีเครื่องชวย หายใจไมเพียงพอตอผูปวยควรรีบใหยากลอมประสาท 
และยาคลายกลามเนื้อ สาหรับสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจควรใช วิธีการดูดเสมหะแบบระบบปด หากจําเปน 
อาจใชวิธีการสองกลองหลอดลมเพ่ือหาวิธีการรักษาท่ีเหมาะสม 

(4) Salvage therapy : ผูปวย ARDS ท่ีมีอาการร ุนแรงแนะนําใหทำ recruitment maneuver หาก
มีบุคคลากร เพียงพอ ใหผูปวยนอนคว่ํามากกวา 12 ช ั่วโมงตอวัน (ขณะใช เคร ื่องช วยหายใจ) สําหรับผ ูปวยท ี่ใช 
วิธ ีนอนคว่ําไมไดผล ใหรีบใช  ECMO ตามรายละเอียด 1.ขณะท่ี FiO2 >90% คา oxygen index นอยกวา 
80 mmHg ติดตอก ันมากกว า  3-4 ช ั่ว โมง  2.plateau pressure ≥ 35 cmH2O สําหรับผูปวยท ี่มีภาวะ 
การหายใจลมเหลวอยางเดียวใหใช  VV-ECMO เปนอยางแรก ถ าตองการ circulatory support สามารถใช  
VA-ECMO หากสามารถควบคุมโรคพ้ืนฐานไดแลว การทํางานของปอดและหัวใจมี สัญญาณกลับมาปกติ
สามารถทดลองถอดเครื่องช วยหายใจออกได 

 
3.Circulatory support : ใช  vasoactive drugs เพ่ือปรับ microcirculation พรอมกับการเพ่ิม 

สารน้ํา (fluid resuscitation) สังเกตความดัน อ ัตราการเตนของหัวใจ ปริมาณปสสาวะ และปริมาณของ 
Lactic acid, Base excess ใน arterial blood gas อยางใกลช ิด หากจําเปนควรประเมินและติดตามระบบ
ไหล เ วี ย น เลื อ ด ท้ั ง แบ บ  Invasive Hemodynamic Monitoring และ  Noninvasive Hemodynamic 
Monitoring เชน doppler ultrasound, ECHO, arterial blood pressure หรือ PiCCO ในช วงท่ีใหการ
รักษา ควรระมัดระวังสมดุลของน้ําในรางกาย หลีกเลี่ยงภาวะท่ีมาก เกินไปหรือนอยเกินไป 

หากพบวาผูปวยมีอัตราการเตนหัวใจเร ็วข ึ้นกว าปกติ 20% หรือความดันโลหิตลดลงกว าคาปกติ
มากกวา 20% รวมกับอาจมีความดันโลหิตท่ีมาเลี่ยงผิวหนังนอยลงและปริมาณปสสาวะนอยลง ควรเฝา
ติดตามอาการคนไขว ามีภาวะติดเชื้อ ในกระแสเลือดหรือเล ือดออกในทางเดินอาหารหรือภาวะหัวใจลมเหลว
หรือไม 
 
 4.ไตวาย และการรักษาทดแทนไต : ผูปวยกลุมอาการวิกฤตท่ีไตทํางานแยลงควรหาสาเหตุท่ีทําใหการ
ทํางานของ ไตแยลง เชน การท่ีมีเลือดมาเลี้ยงท่ีไตนอยลงหรือจากการใชยา  การรักษาผูปวยไตวายควร
คํานึงถึงความสมดุลน้ําในรางกาย ความสมดุลกรดดาง และความสมดุลของอิเล็กโทรไลต ทางดานโภชนาการ
บําบัด ตองคํานึงถึงการสะสมของไนโตรเจนใน รางกาย จํานวนแคลอรี่ และกรดอะมิโนจําเปนตางๆ ผูปวย
วิกฤตอาจเลือกวิธีการรักษาทดแทนไตตอเนื่อง รวมถึงเฝาติดตาม อาการอ่ืนๆ 1.โพแทสเซียมในเลือดสูง         
2.ภาวะเลือดเปนกรด3.ปอดบวม หรือฮอรโมน ADH มากกวาปกติ 4.การควบคุมน้ําในอวัยวะตางๆ ทํางานได
ไมมีประสิทธิภาพ 

5.พลาสมาบําบัด (Convalescent plasma therapy) : เหมาะสำหรับอาการผูปวยพ ัฒนาไปเร ็ว 
กลุมอาการหนัก และกลุมอาการวิกฤต วิธ ีการใช อางอิงจากแนวทางการรักษาทางคลินิกโรคโควิด 2019 ใน
ระยะฟนฟูโดยพลาสมาบําบัด 
 6.การฟอกเลือด  (Blood purification treatment) : ประกอบไปดวยการ กรองพลาสมา 
การฟอกเล ือด เปนตน สามารถกําจัดสารกอการอักเสบ (TNF) ยับยั้ง cytokine storm สามารถลดการอักเสบ
ซ่ึงเปนสาเหตุกระทบกับรางกาย เปนการรักษาผูปวยกลุมอาการหนัก และกลุมอาการวิกฤตในระยะเร ิ่มแรก
และระยะกลางของ cytokine storm 



10 
 

 7.การรักษาดวยภูมิคุมกันบําบัด (Immunotherapy) : เหมาะสมกับผูปวยท่ีมีพยาธิสภาพโรคทาง
ปอดเปลี่ยนไป และในกลุมผูปวยอาการหนัก รวมถึงผูปวยท่ีมีระดับ IL-6 ข้ึนสูงอาจใชยา tocilizumab รักษา 
ปริมาณยาท่ีรับครั้งแรก 4-8 mg/kg ปริมาณยาท่ีแนะนํา 400 mg ใน 0.9%NSS 100 ml ใหทางหลอดเลือด
ประมาณเวลา 1 ชั่วโมง ถาหากใชครั้งแรกแลว ผลการรักษายังไมดี หลังจาก 12 ชั่วโมงใหซํ้าอีกครั้ง (ปริมาณ
ท่ีใหเทาครั้งแรก) การใหยามากสุด 2 ครั้ง การใหยาหนึ่งครั้งปริมาณ ยามากสุดไมเกิน 800 mg ระวังเรื่องของ
การแพยา ผูปวยระยะแพรเชื้ออยางเชนวัณโรคควรงดใช 
 8.การร ักษาด วยวิธีอ่ืนๆ 
 ผูปวยท่ีคาดัชนีออกซิเจนมีแนวโนมแยลง ผลจากภาพถายรังสมีการเปลี่ยนแปลงของโรคไปอยาง
รวดเร็ว  การตอบสนองการอักเสบท่ีมีความไว ในชวงระยะเวลาสั้นๆ (3-5 วัน) ใหใชยาคอรติโคสเตียรอยด 
ปริมาณยาเทียบเทาไมเกิน methylprednisolone 1-2 mg/kg/วัน ควรระวังการใชยาในปริมาณมากในกรณี
เพ่ือยับยั้งการกดภูมิคุมกัน; อาจสงผลใหการ กําจัดไวรัสโควิด 19 ชะลอชาลง สามารถใชยาชนิดฉีด Xuebijing 
injection 100 ml/ครั้ง โดยฉีดเขาทางหลอดเลือดดํา วันละ 2 ครั้ง; ใชยาปรับสมดุลจุลินทรียในลําไส รักษา
สมดลุในทางเดินลําไส เพ่ือปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียซํ้าซอน 
 ผูปวยเด็กท่ีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ท้ังกลุมอาการหนักและกลุมอาการวิกฤต อาจพิจารณาการให 
gammaglobulin ทางหลอดเลือดดํา 
 ผูปวยตั้งครรภท่ีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ท้ังกลุมอาการหนักและกลุมอาการวิกฤต ควรระงับการตั้งครรภ 
หรือใหผาคลอดทันที 
 ผูปวยอยูในภาวะวิตกกังวล และหวาดกลัว ควรปรึกษาจิตแพทยเพ่ือเยียวยาจิตใจ 
 (4) การร ักษาด วยศาสตร การแพทย แผนจ ีน 
 ขอบเขตของโรคนี้ในทางการแพทยแผนจีนจัดอยูในขอบเขตของโรค “อ้ี (疫)” สาเหต ุของโรคมาจาก
การไดรับปจจัยภายนอกกอโรค “อ้ีลี่ (疫戾)” สถานการณของโรคข้ึนอยูกับสภาวะของโรค อากาศของพ้ืนท่ี
น ั้นๆ และพ้ืนฐาน รางกายท่ีแตกตางกันไปของแตละบุคคล อ างอิงรูปแบบการวิเคราะหโรคแยกกลุมอาการ 
รวมถึงการเลือกใช ยา ปริมาณยาโดยอยูในดุลยพินิจของแพทย ดังตอไปนี้ 
 1.ระยะติดตามเฝาระวัง 

 อาการแสดงทางคลิน ิก 1.ออนเพลียรวมกับมีปญหาระบบทางเดินอาหาร 
 ตำร ับยาสําเร ็จร ูปแนะนำ : ฮ่ัวเซียงเจิ้งชี่ในรูปแคปซูล (藿香正气胶囊) (มีท้ังรูปแบบยาเม็ด ยาน้ํา) 

 อาการแสดงทางคลิน ิก 2.ออนเพลียรวมกับมีไข 
 ตำร ับยาสําเร ็จร ูปแนะนำ : จินฮวาช ิงกานเคอลี่ (金花清感颗粒) เหล ียนฮวาช ิงเวินเจียวหนัง 
 (เคอลี่) (连花清瘟胶囊) ซูเฟงเจี่ยตูเจียวหนัง (เคอลี่) (疏风解毒胶囊) 

 2.ระยะรักษา (ได ร ับการตรวจวิน ิจฉ ัยโรคแลว)  
 2.1ตำร ับชิงเฟ ยไผต ูทัง (清肺排毒汤) 
 ขอบเขตการใช : ประกอบกับการวินิจฉัยของแพทย เหมาะสําหรับกลุมอาการเบาหรือเริ่มตน 
 กลุมอาการท่ัวไป และกลุมอาการหนัก สําหรับการรักษาในผูปวยกลุมอาการวิกฤตในขณะท่ีใหการ
รักษา สามารถใชผสมผสานไดตามความเหมาะสม 
 ต ำ ร  ับ ย า พ  ื้น ฐ า น  : หมาหว ง (麻黄) 9 g, จื้ อ ก าน เ ฉ า (炙甘草) 6 g, ซ่ิ ง เ ห ริ น (杏仁) 9 g, 
เ ซิ งสื อ เกา (生石膏)15-30 g (ตมกอน ) , กุ ยจื อ (桂枝) 9 g, เจ อ เ ซ่ียะ (泽泻) 9 g, จูหลิ ง (猪苓) 9 g,            
ไ ป จู (白术) 9 g, ฝู ห ลิ ง (茯苓) 15 g, ฉ า ย หู (柴胡) 16 g, ห ว ง ฉิ น (黄芩) 6 g, เ จี ย ง ป น เ ซ่ี ย ะ 
(姜半夏) 9 g, เ ซิ ง เ จี ย ง (生姜) 9 g, จื๋ อ ห ว  า น (紫菀) 9 g, ต งฮว า (冬花) 9 g, เ ซ อ ก าน (射干) 9 g,                
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ซ่ีซิน(细心) 6 g, ซานเยา(山药) 12 g, จื่อสือ(枳实) 6 g, เฉินผี(陈皮) 6 g, ฮ่ัวเซียง(藿香) 9 g. 
วิธีร ับประทาน : ตมสมุนไพรอ่ินเพ่ียนใหเด ือด รับประทานว ันละ1หอ แบงทาน เชา-เย็น (หลังม้ือ

อาหาร 40 นาท ี) ทานขณะอุน 3 หอ เปน 1 คอรสการรักษา 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม  ทุกครั้งท ี่ดื่มยาเสร็จอาจเสริมดวยการดื่มน้ําขาวครึ่งถวย ถ าลิ้นแหงสารน้ํานอยดื่ม 

ครั้งละ 1 ถวย (หมายเหตุ : ถาผูปวยไมมีไขใหใช ปริมาณเซิงสือเกานอยลง ถามีไข หรือไข ข้ึนสูงใหใช  
เซิงสือเกาปริมาณมาก) ถาอาการดีข้ึน แตยังไมหายดีใหใชยาตอคอรสท่ี 2 ถาผูปวยมีอาการท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาว
หรือโรคประจําตัวอ่ืน ๆ ในคอรสท่ี 2 สามารถปรับเปลี่ยนยาตามสภาวะของโรค ถาคนไขหายดีแลวสามารถหยุดยา
ได 

ท่ีมาตําหร ับยา : กรมเสริมสรางสขภาพกระทรวงสาธารณสุขและองคการอาหารและยา (จากประกาศ
เรื่องการใชตําหรับยาชิงเฟยไผตูทัง (清肺排毒汤) ในการรักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
ดวยวิธีการรักษาผสมผสานดวยแพทยแผนจีนและแผนปจจุบัน) (จากใบประกาศทบวงการแพทยแผนจีนแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (2020) ฉบับท ี่ 22) 

 2.2 กล ุมอาการเบา หร ือระยะเร ิ่มตน 

 (1) กลุมอาการเย ็นชนอุดกั้นปอด 

อาการทางคลิน ิก : มีไข ออนเพลีย ปวดเม่ือยตามรางกาย ไอ มีเสมหะ แนนหนาอก เบื่ออาหาร 
คลื่นไส อาเจียน ถายเหนียวถายไมสุด ลิ้นสีซีดอวนหรือแดงออน ขอบลิ้นมีรอยฟน (舌质淡胖齿痕或淡红) 

ฝาลิ้นขาวหนาเหนียว คลายกากเตาหู หรือขาวเหนียว (苔白厚腐腻或白腻) ช ีพจรเล ็กนุมหรือลื่น 
(脉濡或滑) 

 

 ตําหรับยาแนะนํา : เซิงหมาหวง(生麻黄)6g, เซิงสือเกา(生石膏)15g, ซ่ิงเหริน(杏仁)9g,  เชียงหัว
(  羌活 )1 5 g, ถิ ง ลี่ จื่ อ ( 葶苈子 )1 5 g, ก ว น จ ง ( 贯众 )9 g, ตี้ ห ล ง ( 地龙 )1 5 g, ส วี ฉ า ง ฉิ น 

(徐长卿)15g, ฮ่ัว เซียง(藿香)15g, เพยหลาน(佩兰)9g, ชางจู(苍术)15g, หยินหลิง(云苓)45g, 

เซิงไปจู (生白术)30g, เจียวซานเซียนอยางละ(焦三仙各)9g, โฮวผู (厚朴)15g, เจียวปงลาง 

(焦槟榔)9g, เวยเฉาก่ัว(煨草 果)9g, เซิงเจียง(生姜)15g. 

วิธีร ับประทาน : วันละ 1 หอ ใช น้ําตม 600 ml แบงรับประทาน 3 ครั้ง ม้ือเชา เท่ียง เย็น ม้ือละ 1 
ครั้ง โดย รับประทานก อนอาหาร 

 
 (2) กล ุมอาการร อนชนอุดกั้นปอด 
 อาการทางคลินิก : มีไขต่ําหรือไมมีไข ออนเพลีย กลัวหนาว ปวดหนักศีรษะ ปวดเม่ือยกลามเนื้อ 
ไอแหง เสมหะนอย เจ็บคอ คอแหงไมกระหายน้ํา หรือมีอาการจุกแนนทอง และหนาอกรวม ไมมีเหง่ือออก 
หรือรูสึกออกไมหมด หรือเบื่ออาหาร คลื่นไส ถายเหลวหรือเปนมูกเหนียวไมสุด ลิ้นสีแดงออน ฝาลิ้นขาวหนา
เหนียวหรือเหลืองบาง(舌淡红、苔白厚腻或薄黄) ชีพจรลื่นเร็ว หรือเล็กนุม (脉滑数或濡) 
 ต ำ หร  ับ ย าแ น ะน ำ  : ป ง หล า ง (槟榔) 10g, เ ฉ า ก่ั ว (草果)10g, โ ฮ  ว ผู (厚朴)10g, จื อห มู 

(知母) 10g, หวงฉิน (黄芩)10g, ไฉหู (柴胡) 10g, ช ื่อ เสา (赤芍)10g, เหรียนเชี่ ยว (连翘)15g, ช ิง เฮา 

(青蒿)10g ใสทีหลงั(后下), ชางจู(苍术)10g, ตาชิงเย (大青叶)10g, เซิงกานเฉา (生甘草)5g. 

 วิธีร ับประทาน : วันละ 1 หอ ใช น้ําตม 400 ml แบงรับประทาน 2 ครั้ง ม้ือเชา เย็น ม้ือละ 1 ครั้ง 
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 2.3 กล ุมอาการท่ัวไป 

 (1) กลุมอาการพ ิษช้ืนอุดกั้นปอด 

อาการทางคลิน ิก : มีไข ไอเสมหะนอย หรือเสมหะสีเหลือง หายใจหอบแนน ทองอืดแนน ทองผูกถาย
ลํ าบากลิ้ นอ วนสี แดงคล้ํ า (舌质暗红、舌体胖) ฝ าเหลื องเหนี ยวหรื อเหลื องแห ง (苔黄腻或黄燥) 

ชีพจรลื่นเร็ว หรือตึงลื่น(脉滑数或弦滑) 
ตําหรับยาแนะนํา  : เซิงหมาหวง (生麻黄) 6g, ขู ซ่ิงเหริน(苦杏仁) 15g, เซิงสือเกา(生石膏) 

30g, เ ซิง อ้ี อ่ี เหริน (生薏苡仁)30g, เหมาชางจู (茅苍术)10g, กวาง ฮ่ัวเซียง (广霍香)15g, ชิงเฮาเฉา 
(青蒿 草)12g, หู จ า ง (虎杖)20g, หม า เป ยน เฉ า (马鞭草)30g, กานหลู เ กิน (干芦根)30g, ถิ งลี่ จื่ อ 
(葶苈子)15g, ฮวาจวี๋หง(化橘红)15g, เซิงกานเฉา(生甘草)10g. 

 วิธีร ับประทาน : วันละ 1 หอ ใช น้ําตม 400 ml แบงรับประทาน 2 ครั้ง ม้ือเชา เย็น ม้ือละ 1 ครั้ง 

 (2) กล ุมอาการเย ็นช ื้นอุดกั้นปอด 

อาการทางคลิน ิก : มีไข ตัวรอนไมสบายตัว หรืออาจไมมีไข ไอแหง เสมหะนอย ออนเพลีย แนนทอง 
และหนาอก หรือคลื่นไส  ถายเหลว  ลิ้น ซีดหรือแดงออน  (舌淡或淡红) ฝาขาวหรือขาวเหนียว 
(苔白或白腻) ช ีพจรเล ็กนุม (脉濡) 

 ตําหรับยาแนะนํา : ชางจู (苍术) 15g, เฉินผี(陈皮)  10g, โฮวผู (厚朴)10g, ฮ่ัวเซียง(霍香) 10g,         
เฉาก่ัว (草果) 6g, เซิงหมาหวง (生麻黄) 6g, เชียงหัว (羌活) 10g, เซิงเจียง (生姜)10g, ปงหลาง (槟榔)10g 

วิธีรับประทาน : วันละ 1 หอ ใชน้ําตม 400 ml แบงรับประทาน 2 ครั้ง ม้ือเชา เย็น ม้ือละ 1 ครั้ง 

 2.4 กลุมอาการหนัก 

 (1) กลุมอาการพิษระบาดอุดกั้นปอด 

 อาการทางคลินิก : มีไข หนาแดง ไอ เสมหะเหลืองเหนียวเล็กนอย หรือ เสมหะปนเลือด หายใจหอบเหนื่อย 
ออนเพลีย คอแหงขมเหนียว คลื่นไสเบื่ออาหาร ถายลําบาก ปสสาวะขัดปนเลือด ลิ้นแดง ฝาเหลืองเหนียว 

(舌红、苔 黄腻) ชีพจรลื่นเร็ว (脉滑数) 
 ตํ าหรั บยาแนะนํ า  : เ ซิ งหมาหวง (生麻黄) 6g, ซ่ิ ง เหริ น (杏仁)9g, เ ซิ งสื อเกา (生石膏)   30g, 

กาน เฉา (甘草) 3g, ฮ่ัวเซียง (霍香) 10g ใสตมทีหลัง, โฮวผู(厚朴) 10g, ชางจู(苍术)15g, เฉาก่ัว(草果) 10g, 
ฝาปานเซ่ีย(法半夏 )9g, ฝูหลิง(茯苓)15g, เซิงตาหวง (生大黄)5g ใสตมทีหลัง, เซิงหวงฉี(生黄芪)10g  , ถิงลี่จื่อ(
葶苈子)10g, ชื่อเสา(赤芍)10g. 

วิธีร ับประทาน : วันละ 1-2 หอ ใช น้ําตมครั้งละ 100-200 ml แบงรับประทาน 2-4 ครั้งตอวัน 
ดื่มรับประทานหรือ ใหผานสายทางจมูก 
 (2) กล ุมอาการช่ีอ่ิงถูกแผดเผา 
 อาการทางคลินิก : ไขสูงคอแหงกระสับกระสาย หอบแนนหายใจไมออก เกิดอาการสับสน มองเห็นภาพ
ซอน หรือเกิดผื่นเปนจ้ํา หรืออาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล หรือแขนขาเกร็ง ลิ้นแดงสด ฝานอย หรือไมมีฝา(
舌降少苔或无苔) ชีพจรจมเล็กเร็ว หรือลอยใหญและเร็ว (脉沉细数、或浮大而数) 
 ตําหรับยาแนะนํา : เซิงสือเกา (生石膏) 30-60g ตมกอน, จือหมู(知母) 30g, เซิงตี้(生地) 30-60g, 
สุยหนิวเจี่ยว(水牛角) 30g ตมกอน, ชื่อเสา(赤芍) 30g, เสวียนเซิน(玄参) 30g, เหรียนเชี่ยว (连翘) 15g,  ตานผี

(丹皮) 15g, หวงเหรียน(黄连) 6g, จูเย(竹叶)12g, ถิงลี่จื่อ(葶苈子) 15g, เซิงกานเฉา(生甘草) 6g. 
 วิธีรับประทาน : วันละ 1 หอ สือเกา (石膏)ใหตมกอน, สุยหนิวเจี่ยว (水牛角) ตมหลังจากยาตัวแรก 
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ใชน้ําตมครั้งละ 100-200 ml แบงรับประทาน 2-4 ครั้งตอวัน ดื่มรับประทานหรือใหผานสายทางจมูก 
 ย า จี น สํ า เ ร็ จ รู ป ท่ี แ น ะนํ า  : ย า ฉี ดสี่ เ ห ยี ย นผิ ง (喜炎平注射液 Xiyanping Injection), 
ยาฉีดเสวปจิ้ง(血必净注射液 Xuebijing Injection), ยาฉีดเรอตูหนิง(热毒宁注射液 Reduning Injection), 
ยาฉีด ถานเรอชิง (痰热清注射液 Tanreqing Injection), ยาฉีด สิงเหนาจิ้ง (醒脑静注射液  Xingnaojing 
Injection) โดยในสวนท่ีสรรพคุณทางยาคลายคลึงกัน ใหเลือกใชชนิดใดชนิดหนึ่งตามความเหมาะสม หรือสามารถ
อิงตามอาการและใชรวมกันสองชนิดได โดยยาจีนแบบฉีดเขากระแสเลือดนั้นสามารถใชควบคูกับการรับประทานยา
น้ําได 

 2.5 กลุมอาการวิกฤต 

 กลุมอาการเนยปไวทัว (ภายในถกปดกั้น ภายนอกการทํางานลมเหลว) 

 อาการทางคลินิก : หายใจลําบาก มีอาการหายใจหอบเม่ือขยับตัวหรือตองใชเครื่องชวยหายใจ 
รวมกับหมดสติ หงุดหงิดกระวนกระวาย เหง่ือออกแขนขาเย็น ลิ้นมวงคล้ํา ฝาหนาเหนียว หรือแหง 
(舌质紫暗、苔厚腻或燥) ชีพจรลอยใหญไมมีราก (脉浮大无根) 

ตำร ับยาจีนแนะนำ : เหร ินเ ซิน (人参)15 g, เฮยซุนเ พ่ียน (黑顺片)10g ตมกอน , ซานจูอว ี๋ 
(山茱萸) 15g รับประทานรวมกับยาเม็ดซูเหอเซียงหวาน (苏合香丸) หรือยาเม็ดอันกงหนิวหวงหวาน (安
宫牛黄丸) เม่ือผูปวยตองใช เคร ื่องช วยหายใจรวมกับมีอาการแนนท อง ทองผูกหรือถายไมคล อง ใหใช ยา 
เซิงตาหวง(生大黄) 5-10g เม่ือผูปวยเกิดภาวะหายใจไมสัมพันธ กับเครื่องช วยหายใจ ในขณะท่ีใหยาระงับ
ประสาทหรือยาคลายกลามเนื้อ สามารถใหยาเซิงตาหวง(生大黄) 5-10g  และหมางเซียว (芒硝) 5-10g 
 ย า จี น สํ า เ ร็ จ รู ป แ น ะนํ า  : ย า ฉี ด  เ ส ว ป จิ้ ง (血必净注射液 Xuebijing Injection), ย า ฉี ด 
เ ร อตู หนิ ง (热毒宁注射液 Reduning Injection), ยา ฉีด  ถาน เ ร อชิ ง  (痰热清注射液  Tanreqing 
Injection), ย า ฉี ด  สิ ง เ ห น า จิ้ ง  (醒脑静注射液  Xingnaojing Injection), ย า ฉี ด เ สิ น ฝู 
(参附注射液 Shenfu Injection),ย า ฉี ด เ ซิ ง ม า ย  (生脉注射液  Shengmai Injection), ย า ฉี ด 
เซินมาย (参麦注射液 Shenmai Injection) โดยเลือกจากสรรพคุณของตัวยาตามความเหมาะสมใหตรงกับ
สภาพอาการแตละคน และอาการแสดงทางคลินิกของผูปวย สามารถเลือกใชไดท้ังยาแบบรวมกันคือ 
ยาจีนชนิดฉีดรวมกับยาจีนสําหรับตมทาน 
 หมายเหตุ : คําแนะนําวิธีการใชยาจีนชนิดฉีดสําหรับกลมผูปวยอาการหนัก และกลุมผูปวยวิกฤต
 วิธีการใชยาจีนชนิดฉีดยึดตามใบกํากับการใชยา โดยเริ่มใชจากปริมาณท่ีนอยท่ีสุดแลวคอยๆ 
 ปรับเปลีย่นตามหลักการวินิจฉัยซ่ึงมีขอแนะนําดังนี้ 
 การติดเชื้อไวรัสหรือรวมกับมีการติดเชื้อแบคทีเรียท่ีไมรุนแรง : 0.9% Sodium Chloride Injection 
250 ml + Xiyanping Injection (喜炎平注射液) 100mg bid, หรือ 0.9% Sodium Chloride Injection 
250 ml + Reduning Injection (热毒宁注射液) 20ml, หรือ 0.9% Sodium Chloride Injection 250 
ml + Tanreqing Injection (痰热清注射液) 40ml bid 
 ถามีไขสูงรวมกับมีอาการไมไดสติ : 0.9% Sodium Chloride Injection 250 ml + Xingnaojing 
Injection (醒脑静注射液)20ml bid 

 ถามีภาวะกลุมอาการอักเสบท ั่วรางกาย หรือ/และอวัยวะตาง ๆทํางานลมเหลว :  : 0.9% Sodium 
Chloride Injection 250 ml + ฉีด Xuebijing Injection (血必净注射液) 100ml bid 

ยาสำหรับเสริมภู มิ คุม กันโรค : 5% glucose 250 mL + Shenmai  Injection (参麦注射液) 
100ml หรือ Shengmai  Injection (生脉注射液) 20-60ml  bid 
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 2.6 ระยะฟนฟู 

 (1) ช่ีของปอดและมามพรอง 
 อาการทางคลินิก : หายใจสั้น เหนื่อยออนเพลียไมมีแรง เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน จุกแนน 

ไมมีแรงถาย อุจจาระ ถายเหลวถายไมสุด ลิ้นซีดและอวน ฝาลิ้นขาวเหนียว (舌淡胖、苔白腻) 
 ตํารับยาจีนแนะนํา : ฝาปนเซ่ีย(法半夏) 9g, เฉินผี(陈皮) 10, ตั่งเซิน(党参) 15g, จื้อหวงฉี 
(炙 黄芪) 30g, เฉาไปจู(炒白术) 10g, ฝูหลิง(茯苓) 15g, ฮ่ัวเซียง(藿香) 10g, ซาเหริน(砂仁) 6g ตมที 

หลัง, กานเฉา(甘草) 6g. 
 วิธีร ับประทาน : วันละ 1 ช ุด ตมน้ํา 400 ml แบงทานเปน 2 ม้ือ เช าและเย็น 

 (2) ช่ีและอินพร อง 

 อาการทางคลินิก : ไมมีแรง หายใจสั้น ปากแหง กระหายน้ํา ใจสั่น เหง่ือออกมาก เบื่ออาหาร มีไขต่ําๆ 
หรือไม มีไข ไอแหง เสมหะนอย ลิ้นแหงไมชุมชื้น(舌干少津) ชีพจรเล็กหรือออนไมมีแรง(脉细或虚无力) 

 ตํารับยาจีนแนะนํา : หนานซาเซนิ และเปยซาเซิน (南北沙参) อยางละ 10g, มายตง(麦冬) 15g, 
ซีหยางเซิน(西洋参) 6g, อูเวยจื่อ(五味子) 6g, เซิงสือเกา(生石膏) 15g, ตั้นจูเย(淡竹叶) 10g, ซางเย(桑
叶) 10g, หลูเกิน (芦根) 15g, ตันเซิน(丹参) 15g, กานเฉา(甘草) 6g. 

 วิธีรับประทาน : วันละ 1 ชุด ตมน้ํา 400 ml แบงทานเปน 2 ม้ือ เชาและเย็น 

11.เกณฑการออกจากโรงพยาบาลและขอควรระวังหลังออกจากโรงพยาบาล 

 (1) เกณฑการออกจากโรงพยาบาล 

 1. อุณหภูมิรางกายกลบัสูปกติไมนอยกวา 3 วันข ึ้นไป 
 2. การหายใจกลับเขาสูสภาวะปกติอยางเห็นไดชัดเจน 
 3. ภาพถายทางรังสี X-ray รองรอยการอักเสบปอดเฉียบพลันดีข้ึนอยางเห็นไดชัด 
 4. ผลการตรวจสารคัดหลั่งจากเสมหะ หรือผานทางช องจมูก ไมพบการติดเชื้อ ติดตอกัน 2 ครั้ง 
(แตละคร ั้งเก็บ ตัวอยางหางก ันอยางน อย 24 ช ั่วโมง) 
 ถาหากครบตามเกณฑท้ังหมดจึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได 

 (2) ขอควรระวังหลังออกจากโรงพยาบาล 

 1. โรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบจะตองติดตอสื่อสารกับสถานพยาบาลหลักท ี่ผูปวยอาศัยอยู สงตอขอมูล
ประวัติผูปวย และจะตองสงขอมูลผูปวยท ี่จะออกจากโรงพยาบาลใหก ับคณะกรรมการท่ีอยูอาศัย 
และสถานพยาบาลท่ีผูปวยอาศัยอยูอยาง ทันทวงที 

 2. หลังจากท ี่ผูปวยออกจากโรงพยาบาล แนะนําใหกักตัวแยกออกจากผูอ่ืนอ ีก 14 วัน และคอยสังเกต
สุขภาพของ ตน ใสแมส ถาใหดีเล ือกอาศัยอยูในหองเดี่ยวท ี่มีอากาศถ ายเทสะดวก ลดการพบปะสมัผัสใกลช ิด
กับคนในครอบครัว แยกอาหารออกจากผูอ่ืน ๆ รักษาสุขอนามัยท่ีดี หลีกเล ี่ยงการไปทำกิจกรรมขางนอก 
 3. แนะนําวาหลังจากออกโรงพยาบาลไปแลว สัปดาหท่ี 2 และสัปดาหท่ี 4 ควรไปติดตามตรวจซํ้าท่ี
โรงพยาบาลอีกครัง้ 

12. หลักในการสงตอ 

 กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศใหดําเนินการตาม  
<<แผนงานการสง ตอเคสผูปวยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (ฉบับทดลองใช)>> 
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13. การปองกันและควบค ุมการต ิดเช้ือภายในสถานพยาบาล 

 กระทรวงสาธารณะสุข กรมส ุขภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศใหดําเนินการตาม 
<<แนวทางการ ปองกันและควบคุมการต ิดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ ุใหม ในสถานพยาบาล(ฉบับท ี่ 1)>> 
และ <<แนวทางการใช อุปกรณ ท่ีพบ บอยเพ่ือปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ ุใหม ในสถานพยาบาล 
(ฉบับทดลองใช )>> อยางเคร งครัด 

 

 

 

 

 

 
สําเนาถึง : หนวยควบคุมและปองกันโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม รวมกับกองกําลังการผลิตและการ
กอสรางของทุกมณฑล เขตปกครองตนเอง เขตเทศบาล และเขตปกครองตนเองซินเจียง (กลุมผูนําและสานักงานใหญ) 
กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน                       ตีพิมพเมื่อ วันท่ี 3 มีนาคม 2563 
พิสูจนอักษรโดย : นายตูช ิงหยาง 
 
 
 
แปลเอกสารภาษาไทยโดย : คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนหัวเฉียว 

คณะทํางาน : 1.พจ.อรกช มหาดลิกรัตน  2.พจ.ธนภร ตันสกุล  3.พจ.เซ็งจุน แซล ี 4.พจ.ตนสกุล สังขทอง 
                 5.พจ.ณัฐฐิมา เตชะพิพ ัฒน ช ัย  6.พจ. สมเกียรต ิ พัดอินท 7.ธันยชนก เอ้ือธรรมมติร 
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