
Supplementary Table 1. List of TCM patent medicines used in the treatment of 

COVID-19  
Pinyin Simplified Chinese  Classified Chinese 

An Gong Niu Huang Pill  安宫牛黄丸 安宮牛黃丸 

Dang Gui Long Hui Pill  当归龙荟丸 當歸龍薈丸 

Gu Biao Jie Du Ling  固表解毒灵 固表解毒靈 

Huo Xiang Zheng Qi Shui  藿香正气水 藿香正氣水 

Jin Hua Qing Gan Granule  金花清感颗粒 金花清感顆粒 

Jin Yin Hua Tang  金银花汤剂 金銀花湯劑 

Jing Yin Granule 荆银颗粒 荊銀顆粒 

Kang Bing Du Granules  抗病毒颗粒 抗病毒顆粒 

Kang Du Bu Fei Tang  抗毒补肺汤 抗毒補肺湯 

Ke Qing Capsule 咳清胶囊 咳清膠囊 

Ke Su Ting Syrup 咳速停糖浆 咳速停糖漿 

Lian Hua Qing Wen 

Capsule 
连花清瘟胶囊 連花清瘟膠囊 

Ma Xin Gan Shi Tang 麻杏甘石汤 麻杏甘石湯 

Qing Fei Pai Du Tang  清肺排毒汤 清肺排毒湯 

Qing Yi-4  清疫 4 号 清疫 4號 

Re Du Ning Injection  热毒宁注射液 熱毒寧注射液 

Sang Ju Yin 桑菊饮 桑菊飲 

Shen Fu Injection  参附注射液 參附注射液 

Shen Mai Injection  参麦注射液 參麥注射液 

Shen Qi Fu Zheng Injection 参芪扶正注射液 參芪扶正注射液 

Sheng Mai Injection 生脉注射液 生脈注射液 

Shu Feng Jie Du Capsule  疏风解毒胶囊 疏風解毒膠囊 

Shuang Huang Lian Oral 

Liquid  
双黄连口服液 雙黃連口服液 

Su He Xiang Pill  苏合香丸 蘇合香丸 



Tan Re Qing Injection 痰热清注射液 痰熱清注射液 

Xi Yan Ping Injection  喜炎平注射液 喜炎平注射液 

Xin Guan-1 Formula  新冠一号方 新冠一號方 

Xin Guan-2 Formula  新冠二号方 新冠二號方 

Xing Nao Jing Injection  醒脑静注射液 醒腦靜注射液 

Xue Bi Jing Injection  血必净注射液 血必淨注射液 

Yu Ping Feng San 玉屏风散 玉屏風散 
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ประกาศจากเว็บสํานักงานการแพทยแผนจีนแหงชาต ิ
2020-12-15  

ผลการวิจัยทางคลินิกของตํารับยาชิงเฟยผายตูทั้ง ในวารสารระดับนานาชาติ 
แสดงผลวายิ่งใชยาชิงเฟยผายตูทั้งรักษาโรคโควิด 19 เร็ว ผลลัพธทางคลินกิยิ่งด ี

 

ในข้ันตอนใหมของการปองกันและควบคุมการแพรระบาดในปจจุบัน ท้ังการปองกันการรับจากภายนอก
และตอตานภายใน ผลการวิจัยทางคลินิกของตํารับยาชิงเฟยผายตูทังท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติ 
แสดงผลวา ตํารับยาชิงเฟยผายตูทัง ใชรักษาโรคโควิด19 ไดอยางมีประสิทธิผล และเห็นผลทางคลินิกยิ่งดีหาก
ไดรับยาในระยะแรก จากผลการวิจัยประจักษวา การใชยาแผนจีนรักษาผูปวยโรคโควิด19 ใหผลการรักษาท่ีด ี

งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาขอมูลยอนหลัง จากหลายศูนยโรงพยาบาล ท้ังหมด 9 มณฑล 54 โรงพยาบาล 
โดยมีผูปวยโรคโควิด19 ท่ีรักษาอยูโรงพยาบาล จํานวน 782 ราย ผูปวยท้ังหมดใชยาแผนปจจุบันตามแนวทาง   
การรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (ฉบับท่ี 7 ) และใชยาชิงเฟยผายตูทัง              
ท้ังในการรักษา เม่ือเริ่มมีอาการจนถึงระยะเวลาตั้งแตเริ่มใชยาชิงเฟยผายตูทัง แบงผูปวยออกเปน กลุมนอยกวา
หรือเทากับ 1 สัปดาห (7 วัน) , กลุมนาน 2 สัปดาห (มากกวา 7 วัน และนอยกวาหรือเทากับ 14 วัน ) , กลุมนาน 
3 สัปดาห (มากวา 14 วันและนอยกวาหรือเทากับ 21 วัน) และ กลุมมากกวา 3 สัปดาห (มากกวา 21 วัน)      
จากผลสํารวจความสัมพันธระหวางระยะเวลาใชยาชิงเฟยผายตู ทังรักษากับผลทางคลินิก พบวาผูปวย               
ในกลุมอาการเบาท่ัวไปและหนัก รวมถึงอาการวิกฤติ ใชยาชิงเฟยผายตูทัง ในระยะตน พบวาระยะการฟนตัวดี   
โดยมีตัวชี้วัดจากอัตราการฟนตัวทางคลินิกรวมถึง จํานวนกรดนิวคลีอิก ระยะเวลาปวย ใชยาชิงเฟยผายตูทังรักษา
ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาหหลังเริ่มมีอาการ เปรียบเทียบกับ การใชยาชิงเฟยผายตูทังรักษาในระยะตน      
พบวาผูปวยไดรับยาในระยะตนฟนตัวไดเร็วกวา 2-3 เทา (กลุมนอยกวาหรือเทากับ 1 สัปดาห เปรียบเทียบกับ 
กลุมมากกวา 3 สัปดาห คิดเปน 3.81, 95% CI: 2.65-5.48; กลุมนาน 2 สัปดาห เปรียบเทียบกับ กลุมมากกวา    
3 สัปดาห คิดเปน 2.63, 95% CI: 1.86-3.73; กลุม 3 สัปดาห เปรียบเทียบกับ กลุมมากกวา 3 สัปดาห > 3     
คิดเปน 1.92, 95% CI: 1.34-2.75 ) เวลาเฉลี่ยของกรดนิวคลีอิกของไวรัสเปลี่ยนเปนคาลบจาก 17 วันลดลง     
เปน 13 วัน 12 วัน (P = 0.0137) ระยะเวลาเฉลี่ยของโรคจาก 34 วัน ลดลงเปน 24 วัน 21 วันและ 18 วัน       
(P < 0.0001) ระยะเวลาพักรักษาในโรงพยาบาล จาก 18 วัน ลดลงเปน 15 วัน 14 วัน (P < 0.0001) 

จากผลการวิจัยของหลิ่วเยเตา ตีพิมพวารสารเม่ือ วันท่ี 31 เดือน 7  ป 2020 ไดรับความสนใจและดาวน
โหลดอยางกวางขวาง จนมีการเผยแพรในวารสาร Pharmacological Research (IF:5.893) ชื่อเรื่อง Association 
between early treatment with Qingfei Paidu decoction and favorable clinical outcomes in 
patients with COVID-19: A retrospective multicenter cohort study 

  เนื่องจากสถานการณโควิด19 สํานักงานการแพทยแผนจีนแหงชาติ มุงเนนเปนเรื่องเรงดวนทางคลินิก
ปฏิบัติไดจริงและมีประสิทธิผล เริ่มคนหาตํารับยาท่ีมีประสิทธิผลอยางเรงดวนและสังเกตอาการทางคลินิก วันท่ี 27 
เดือน 1 สถาบันวิทยาศาสตรการแพทยจีนแหงประเทศจีน นักวิจัยท่ีมีชื่อเสียง เกอโยวเหวิน เก่ียวกับกลไกการเกิด
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โรคโควิด19 ตามคัมภีรโบราณ ตํารับยา ชิงเฟยผายตูทัง ใชรักษาผูปวยเห็นผลการรักษาดี สะทอนใหเห็นถึง
เอกลักษณและนวัตกรรมรวมกัน การแยกแยะโรคและแยกกลุมอาการโรค วันท่ี 6 เดือน 2 ประกาศใหคนท้ังสังคม
ไดรับรูวา ชิงเฟยผายตูทัง การรักษาไดรับการยืนยันจากผลการสังเกตทางคลินิกของผูปวย ใบสั่งยาและวิธีใช  
เผยแพรสัญญาณยาสามารถรักษาได ยกระดับการเขาถึงยาจีน ท้ังยังเพ่ิมความม่ันใจในแพทยแผนจีนอีกดวย       
ในแนวทางการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ฉบับท่ี 6 ฉบับท่ี 7 และฉบับท่ี 8 
ตํารับยาชิงเฟยผายตู ทัง เปนหนึ่งในตํารับยาท่ีใชรักษาในผูปวยกลุมอาการเบา อาการท่ัวไป อาการหนัก          
และอาการวิกฤต จากท้ังประเทศจีน 28 มณฑล มีการใชกันอยางแพรหลาย  นอกจากนี้ มณฑลหูเปย อูฮ่ัน       
เปนมณฑลหลักของการตอตานการแพรระบาด เพ่ือชวยนานาชาติตอสูกับการแพรระบาดและใชรักษาผูปวย       
ท่ีเขาประเทศเปนจํานวนมาก สรุปคือเปนสูตรยาจีนโบราณท่ีดีท่ีสุด. 

 

แหลงท่ีมา  http://www.satcm.gov.cn/hudongjiaoliu/guanfangweixin/2020-12-15/18987.html 

 

http://www.satcm.gov.cn/hudongjiaoliu/guanfangweixin/2020-12-15/18987.html
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เผยแพรจากสํานักพิมพซื่อเจี้ยยื่อเปา ศูนยขาวจีน 
2020-02-21  

ยาจีน ชิงเฟยผายตูทัง รักษาผูปวยโรคโควิด19 ได 104 ราย 

สํานักงานการแพทยแผนจีนแหงชาติ มณฑลเฮยหลงเจียง ประกาศ เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563        

วา ใชชิงเฟยผายตูทังในการรวมรักษาผูปวยโรคโควิด19 ซ่ึงหายออกจากโรงพยาบาลแลวจํานวน 104 ราย ซ่ึงการ

ใชการแพทยแผนจีนเขารวมในการรักษาสามารถยืนยันประสิทธิผลการรักษา  คิดเปน 95.26% ซ่ึงถือวาสูงเกิน

ระดับเฉลี่ยในประเทศจีน 

สํานักขาวแหงประเทศจีนรายงาน หลังจากสถานการณโรคโควิด19 ระบาด มณฑลเฮยหลงเจียง ผลักดัน

การแพทยแผนจีนรวมรักษาและปองกันโควิด19  เมืองตาง ๆ มีการจัดตั้งทีมรักษาดวยแพทยแผนจีน โรงพยาบาล        

ท่ีไดรับการแตงตั้งทุกแหงปฏิบัติตามการรักษาแบบบูรณาการแพทยแผนจีนและแผนตะวันตก สํานักงานการแพทย

แผนจีนแหงชาติทุกมณฑล สงผูเชี่ยวชาญแพทยแผนจีน 60 คน จํานวน 5 ชุด สนับสนุนโรงพยาบาลท่ีใหการรักษา

โรคโควิด19 และศูนยผูปวยหนักในมณฑลเฮยหลงเจียง 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 จํานวนสะสมของผูปวยท่ีไดรับการยืนยันการใชยาจีนรวมรักษาคิดเปน 

95.26% เกินคาเฉลี่ยมาตรฐานของจีน โดยมีการใชยาจีนคิดเปน 63.12% นอกจากนี้ยังมีการใชยาจีนสําเร็จรูปและ

ยาจีนแบบฉีด 

ชิงเฟยผายตูทัง ปรากฎครั้งแรกสมัยราชวงศฮ่ัน ในคัมภีรโบราณ ซางหานจาปงลุน เขียนโดย จางจงจิ่ง 

เปนคัมภีรวาดวยการรักษาโรคไขหวัดจากความเย็นปจจัยภายนอก ชิงเฟยผายตูทังเกิดจากการปรับผสมผสาน    

การใชตํารับยาหลายตํารับ จากทฤษฎีการแพทยแผนจีน โรคโควิด19 ผูปวยมีความชื้นภายใน รวมกับไดรับ     

ความเย็นจากภายนอกมากระทบ ดังนั้นจึงเหมาะกับการใชตํารับยาชิงเฟยผายตูท้ังรักษา 

มณฑลเฮยหลงเจียง เมืองเจียงมูซือ มีการนํายาชิงเฟยผายตูทังใชกับผูปวย โดยเปนการใชยาจีนและยา

แผนปจจุบันรวมรักษา ในผูปวย 15 ราย ยืนยันการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลแลวจํานวน 11 ราย         

แพทยแผนจีนท่ีมีชื่อเสียงของเมือง คิดสูตรเผยแพรชาตานไขหวัดหมายเลข 1 มีผูใชแลวจํานวน 4,700 ราย      

เห็นผลดี   

วันท่ี 17 เดือนกุมภาพันธ 2563 เมืองจีซี ใชยาจีนรักษาโรคโควิด มีผูปวยใชยารักษาจํานวน 25 ราย               

มีประสิทธิผล 100% มี  2 รายไดรับการรักษาจากแพทยจีนผูเชี่ยวชาญหายอออกจากโรงพยาบาลแลว ปจจุบัน

มณฑลเตรียมทีมแพทยแผนจีนจํานวน 3 ทีม เปนผูนําในการสรางหอผูปวยความรวมมือดานการรักษาดวย

การแพทยแผนจีนและตะวันตก 3 แหง มีจํานวนเตียง 1,000 เตียง ขณะนี้ เตรียมการรับผูปวยเขารักษา           

และสามารถใชไดทุกเม่ือ 

แหลงท่ีมา https://health.udn.com/health/story/120950/4360037 
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ความกาวหนาในการวิจัยเกี่ยวกับยาตม Qingfei Paidu (QFPDD)  
ในหลักการส่ังยาการวิเคราะหกลไกและการประยุกตใชทางคลินิก 

( Research Advance on Qingfei Paidu Decoction (QFPDD)   
in Prescription Principle, Mechanism Analysis and Clinical Application )  

TCM theory and prescription principle of QFPDD 

จากสํานักงานสุขภาพแหงชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และพ้ืนท่ีตางๆท่ัวประเทศ พบวา        
ในทางการแพทยแผนจีน โรค COVID-19 เกิดจากปจจัยกอโรคความชื้น ความรอน พิษ เขากระทบปอด       
ซ่ึงอาจพัฒนามาจากความแหง ไฟ และลม โดยการรักษาจะเนนท่ีการระบายชื้น ความรอนและพิษ           
และเสริมสรางเจิ้งชี่  (ภูมิคุมกันของรางกาย)  ซ่ึงตํารับชิงเฟยผายตูทัง (QFPDD) จะรักษาสาเหตุตางๆ        
และทําใหอาการแสดงของผูปวยดีข้ึน ตํารับนี้ประกอบไปดวยตํารับยาหลัก 4 ตํารับจากคัมภีรซางหานลุน     
คือ ตํารับหลัก หมาซ่ิงสือกานทัง – ลดความรอนของปอด หยุดอาการไอ, ตํารับรอง 1) อูหลิงสาน – ชวยขับ
ปสสาวะ อบอุนหยาง สลายความชื้น 2) เสี่ยวฉายหูทัง –ปรับสมดุลเสาหยาง ระบายรอน, ตํารับเสริม เซอกาน
หมาหวงทัง – ชักนําชี่ใหไหลเวียนลง ลดอาการหอบ โดยมีการเพ่ิมตัวยาตาง ๆ ดวย คือ ซานเยา, สือสือ, เฉิน, 
และฮ่ัวเซียง เพ่ือควบคุมชี่ของมามและกระเพาะอาหาร ฟนฟูเจิ้งชี่  

1. Mechanism analysis of QFPDD 
ตํารับ QFPDD ประกอบดวยตัวยา 21 ชนิด จึงมีการศึกษาโดยใชวิธี network pharmacology, 

molecular docking และ computer-aid drug design เพ่ือศึกษา active component และ key target 
ของตํารับยานี้ โดยวิธี molecular docking พบวา สารประกอบท่ีสําคัญท่ีมีความเก่ียวของมากท่ีสุดคือ 
quercetin และ target ท่ีเก่ียวของท่ีสุดคือ postraglandin-endoperoxide synthase 2 (PTGS2)  
อาจมีความเก่ียวของกับกลไกการยับยั้งการอักเสบตางๆ  ควบคุมภู มิคุมกันของรางกาย ปกปองไต             
ลดการบาดเจ็บของปอด และอ่ืนๆ  

จากการทํา computer-aid drug design พบวา เสี่ยวฉายหูทังมีตัวยาท่ีเก่ียวของกับการตานไวรัส
และตานอักเสบมากท่ีสุด โดยตัวยาท่ีตานไวรัสท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก คือ กานฉาว (ชะเอมเทศ), หมาหวง   
และจือสือ ในขณะท่ีตัวยาท่ีตานการอักเสบท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก คือ กานฉาว (ชะเอมเทศ), จื่อหวาน,       
และฉายห ู
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2. In Vivo distribution and metabolic of QFPDD 
จากการทดลองในหนู mice โดยฉีด QFPDD 2.6 กรัม/กรัม ทางชองทอง พบสารประกอบ 39 ชนิด

กระจายอยูในเนื้อเยื้อตางๆ โดยสารประกอบ 12 ชนิดกระจายอยูในซีรั่ม, 9 ชนิดในหัวใจ, 10 ชนิดในปอด,     

9 ชนิดในมาม, 9 ชนิดในตับ และ10 ชนิดในไต ตามตารางท่ี 5 

 

นอกจากนี้การให QFPDD ในหนู rat 1.5, 6 กรัม/กิโลกรัม/วัน ทางปาก ติดตอกัน 5 วันจะไป

เปลี่ยนแปลงเมทาบอลิซึม และทําใหแบคทีเรียในกระเพาะอาหารและลําไสเปลี่ยนแปลง   
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3. Clinical application and practice of QFPDD 
การรักษาทางคลินิกใหโดยรับประทานหลังอาหาร 40 นาที วันละ 2 เวลา (เชา-เย็น) 3 วันถือเปน     

1 คอรสการรักษา และระบุเพ่ิมเติมวาหลังทานยา ผูปวยควรด่ืมน้ําขาวตมตาม โดยเฉพาะผูท่ีมีอาการคอแหง 
สารน้ําพรอง โดยการรักษาจะตองมีการวิเคราะหตามหลักการวินิจฉัยแยกกลุมอาการโรคทางการแพทยแผนจีน
และตามสภาพแวดลอมของแตละพ้ืนท่ี แต QFPDD เปนตํารับพ้ืนฐานจึงอาจจะไมมีการปรับยาในแตละบุคคล
ในการศึกษาซ่ึงอาจทําใหผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคข้ึนได เชน คลื่นไส อาเจียน เวียนหัว ผื่น เปนตน     
การใชตํารับ QFPDD ในรูปแบบตางๆ ในการศึกษาตางๆ มีประสิทธิผลมากกวา 80%  

 
การปรับยาบางตัวในตํารับจะข้ึนกับสภาพของผูปวย เชนถาไมมีไขควรลดการใหสือเกา หรือเพ่ิมข้ึน   

ถาไขสูง ถาใหการรักษาคอรสท่ี 1 แลวอาการดีข้ึนแตยังไมหายควรทําการรักษาในคอรสการรักษาท่ี 2       
โดยปรับยาตามสภาพของผูปวย 

ในบางการศึกษามีการใหรวมกับยาแผนปจจุบันเชน alpha-inteferon, oseltamivir, chrloroquine 
phosphate, arbidol, ribavirin ซ่ึงพบวามีประสิทธิผลมากกวาการใหยาแผนปจจุบันเพียงอยางเดียว  

4. บทสรุปและมุมมองในอนาคต 
QFPDD ไดรับการประกาศจากสํานักงานสุขภาพแหงชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนใหใชเปนตํารับ

พ้ืนฐานในการรักษาผูปวยโรค COVID-19 ระยะตางๆ เนื่องจากตํารับมีผลระบายความเย็น ความชื้น ขจัดความ
รอนและพิษ บํารุงปอดและมาม แกพิษและกําจัดปจจัยกอโรค และประสิทธิผลของตํารับนี้ไดรับการพิสูจน  
จากงานวิจัยตางๆ แตท้ังนี้กลไกของตํารับ QFPDD ยังไมชัดเจนจึงตองมีการศึกษาตอไป  

 

แหลงอางอิง  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.589714/full 
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การศึกษาเบ้ืองตนของตํารับยา “ชิงเฟยผายตูแบบแกรนูล” ในการรักษา COVID-19 
(Preliminary study on clinical efficacy of "Qingfei Paidu Granule" in treating coronavirus 

disease 2019) 
 

วิธีการศึกษา  
1. ทําการศึกษาในผูปวยในท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค COVID-19 จากแพทยแผนปจจุบันและแพทย

แผนจีนตามประกาศแนวทางการรักษาโรค  COVID-19 (ทดลองใชฉบับท่ี 6) จากโรงพยาบาลประชาชนเมือง
ฮ่ันชวน มณฑลหูเปย, โรงพยาบาลแหงท่ี 1 เมืองอูฮ่ัน และโรงพยาบาลการแพทยผสมผสาน 672 แผนก      
โรคกระดูก มณฑลหูเปย  ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2563 

2. จํานวนผูปวย 76 ราย ประกอบดวย ชาย 40 ราย หญิง 36 ราย แบงเปน ผูปวยระดับเบา-กลาง      
18ราย ผูปวยระดับท่ัวไป 48 ราย ผูปวยหนัก 10 ราย อายุเฉลี่ย 40.56 ± 15.01 

3. เกณฑการรับเขา  
a. ตามประกาศแนวทางการรักษาโรค  COVID-19 (ทดลองใชฉบับท่ี 6) ของสํานักงานสุขภาพ

แหงชาติ ทบวงการแพทยแผนจีน  
b. อายุ 14-82 ป 
c. ไมไดรับยากดภูมิคุมกันภายใน 1 เดือน 
d. ผูปวยรับรูและยอมรบัการรกัษา 

4. เกณฑการคัดออก  
a. อายุนอยกวา 14 ปหรือมากกวา 82 ป 
b. เปนโรคอันตรายอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถรับประทานยาได 
c. มีประวัติแพยาจีนหรือสวนประกอบในยาดังกลาว หรือผูท่ีแพยางาย 
d. ผูปวยท่ีภูมิคุมกันบกพรอง หรือไดรับยากดภูมิคุมกันภายใน 1 เดือน 
e. หญิงตั้งครรภหรือหญิงระยะใหนมบุตร  
f. แพทยทางคลินิกลงความเห็นวาไมเหมาะสมในการศึกษา 

5. เกณฑการหยุดการศึกษา 
a. มีอาการแสดงทําใหผูปวยเปลี่ยนไปอยางชัดเจน 
b. ไมยอมรักษาหรือผูปวยตองการออกจากการศึกษา 
c. ขอมูลของผูปวยบกพรองหรือไมครบถวน 

6. การใหยาชิงเฟ ยผายตูแกรนูล 21 กรัม ชงในน้ํ ารอนรับประทานวันละ 2 ครั้งหลังอาหาร                 
(5 วันตอ 1 คอรสการรักษา ใหท้ังหมด 3 คอรสการรักษา) ซ่ึงเตรียมจากยาจีน ไดแก หมาหวง 9 กรัม,          
ขู ซ่ิงเหริน 9 กรัม, เซิงสือเกา 30 กรัม, จื้อกานฉาว 6 กรัม, ฉายหู  16 กรัม, เจียงปานเซ่ีย 9 กรัม,              
หวงฉิน 6 กรัม, เซิงเจียง 9 กรัม, จูหลิง 9 กรัม, กุยจือ 9 กรัม, ฝูหลิง 15 กรัม, ฉาวปายจู  9 กรัม,              
เจอเซ่ีย 9 กรัม, จื่อหวาน 9 กรัม, เซอกาน 9 กรัม, ขวานตงฮวา 9 กรัม, ซ่ีซิน 9 กรัม, สือสือ 6 กรัม,         
ซานเยา 12 กรัม, กวางฮ่ัวเซ่ียง 9 กรัม, เฉินผี 6 กรัม 
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7. การประเมินผลการรกัษา 
a. ดูจากอาการแสดงทางการแพทยแผนจีนท่ีเปลี่ยนแปลงตามตาราง 1 และ 2 แลวนํามาคิดคะแนน  

ตารางท่ี 1 

อาการแสดง ปกติ  
( 0 คะแนน) 

ระดับเบา  
(2 คะแนน) 

ระดับกลาง  
(4 คะแนน) 

ระดับหนัก  
(6 คะแนน) 

ไข (องศาเซลเซียส) ≤ 37.2 37.3 - 38.2 38.3 - 39 > 39 

ไอ ไมมี บางครั้ง โดยทุกครั้งมี
เสียงไอแค 1 ครั้ง 

เปนพักๆ โดยทุกครั้งมี
เสียงไอหลายครั้ง 

ไอบอยครั้ง มีผลตอ
การพักผอน 

ไอมีเสมหะ ไมมี เสมหะนอย, มีเสียง
ของเสมหะในลําคอ
บางครั้ง 

ในลําคอมีเสมหะ    
เสียงแหบ, เสมหะ
เหลือง 

ในลําคอมีเสมหะ      
มีเสยีงโครกคราก      
มีเสมหะสีเหลือง
จํานวนมาก 

หอบ ปกติ หอบเม่ือประกอบ
กิจกรรมท่ีใชแรง 

ใชแรงเล็กนอยก็มี
อาการหอบ 

หอบแมนอนราบ    
ตองใหออกซิเจน 

กลืนลําบาก ไมมี เจ็บเล็กนอย เจ็บเม่ือกลืน ปวดแสบรอน      
กลืนลําบากมาก 

ปากแหง ไมมี มีอาการปากคอแหง
บางครั้ง 

มีอาการปากคอแหง
เปนพักๆ  

มีอาการปากแหง
ติดตอกันเปน
เวลานาน 

ไมมีแรง ปกติ ไมมีแรงเล็กนอย ไมมีแรงชัดเจน ไมมีแรงท่ัวตัว        
ไมสามารถลุกจาก
เตียงได 

ทองเสีย ไมมี นอยกวา 3 ครั้งตอ
วัน 

3 - 6 ครั้งตอวัน มากกวา 7 ครั้งตอวัน 

ไมอยากอาหาร ปกติ ไมรับรูรสชาติอาหาร ไมรับรูรสชาติอาหาร 
การอยากอาหารลดลง 

ไมอยากอาหารและมี
อาการอาหารไมยอย 

ลิ้นและการเตนของ
ชีพจร 

ปกติ 0 คะแนน ไมปกติ 2 คะแนน 

ลักษณะลิ้น ลิ้นแดงซีด ลิ้นแดง หรือมีจุดแหลมเล็ก หรือแดงคล้ํา      
หรือมีจุดจ้ําเลือด  

ฝาบนลิ้น ขาวบาง เหลือง หนา เหนียว เปนตน 

การเตนของชีพจร ปกติ ชีพจรผิดปกติ เชน ลึก จม ตึง ชีพจรเตนเร็ว     
มีจังหวะหยุดไมแนนอน  
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ตารางท่ี 2  

อาการ ปกติ  
( 0 คะแนน) 

ระดับเบา  
(1 คะแนน) 

ระดับกลาง  
(2 คะแนน) 

ระดับหนัก  
(4 คะแนน) 

กลัวหนาว ไมมี มี แตไมตองใสเสื้อผา
เพ่ิม 

มี และตองใสเสื้อผาเพ่ิม มี หนาวและสั่น 

คัดจมูก ไมมี คัดจมูกบางครั้ง  
ไมมีผลตอการหายใจ 

คัดจมูกบอย  คัดจมูกชัดเจน  
ตองหายใจทางปาก 

สีหนา ปกติ แกมแดง  
สีหนาไมสดใส 

แกมแดง  
หนาซีดเซียว 

สีหนาขาวเทา  
หนาซีด 

เหง่ืออกมาก ไมมี ผิวหนังชื้นเล็กนอย เหง่ือออกแมเคลื่อนไหว
เพียงเล็กนอย  

เหง่ืออกมากเหมือน
อาบน้ํา 

ใจสั่น ไมมี เล็กนอย ใจสั่น เปนพักๆ ใจสั่นติดตอกัน 

หายใจสั้น ไมมี รูสึกวาหายใจสั้น หายใจสั้นตองออกแรง
มากข้ึน 

หายใจสั้นชัดเจนจนมีผล
ตอการทํางาน 

ทองตึงแนน ไมมี ทองตึงแนนหลังกิน
อาหาร 

ทองตึงแนนมาก
ติดตอกันเปนเวลานาน 

ทองตึงแนนท้ังวันหรือ
หนังทองตึงเหมือนกลอง 

นอนไมหลับ ปกติ หลับลําบาก หลับลําบาก ตื่นงาย หลับไดยากมาก 

ปสสาวะ ปกติ เหลืองเล็กนอย เหลืองเขม เหลืองแดง 

 
b. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก คาเลือด WBC, %LYMPH, % NEUT, ERS, CRP, 

PCT, D-Dimer และ คาการทํางานของตับและไต ALT, ALB, UREA, CREA เปนตน 
c. การคํานวณคิดเปนผลรวมการรักษา 

ผลรวมการรักษา = [(คะแนนกอนการรักษา – คะแนนหลังการรักษา)]/คะแนนกอนการรักษา x 100%  
- รักษาหาย : ผลรวมการรักษา ≥ 90% 
- เห็นผลการรักษาชัดเจน  : ผลรวมการรักษา < 90% แตตอง ≥ 60% 
- ดีข้ึน : ผลรวมการรักษา < 60% แตตอง ≥ 30% 
- ไมเห็นผลการรักษา : ผลรวมการรักษา < 30% 

d. การประเมินความปลอดภัยดูจากผลกการรักษากอนและหลังของผูปวย ผล CT ของปอด,   
ผลเลือด, EKG และดูอาการไมพึงประสงค 

8. ใชสถิติ t-test โดยใชโปรแกรม SPSS  หากคา p<0.05 ถือวามีนัยสําคัญทางสถิติ 
9. ผลการทดลอง 
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ก่อนรักษา 

หลงัรักษา 5 วนั 

หลงัรักษา 10 วนั 

หลงัรักษา15 วนั 

ก่อนรักษา 

หลงัรักษา 5 วนั 

หลงัรักษา 10 วนั 

หลงัรักษา15 วนั 

    ไข้                ไอ                  หอบ        ไมม่ีแรง           เบ่ืออาหาร 

    ก่อนรักษา      หลงัรักษา 5 วนั    หลงัรักษา 10 วนั     หลงัรักษา 15 วนั 
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10.  สรุปผล  
- หลังการรักษา 5 วัน รักษาหาย 18 ราย เห็นผลการรักษาชัดเจน 26 ราย ดีข้ึน 26 ราย ไมเห็น

ผลการรักษา 6 ราย คิดเปน 57.89% ท่ีเห็นผลในการรักษา 
- หลังการรักษา 10 วัน รักษาหาย 32 ราย เห็นผลการรักษาชัดเจน  27 ราย ดีข้ึน 13 ราย ไมเห็น

ผลการรักษา 4 ราย คิดเปน 77.63% ท่ีเห็นผลในการรักษา 
- หลังการรักษา 15 วัน รักษาหาย 50 ราย เห็นผลการรักษาชัดเจน  17 ราย ดีข้ึน 7 ราย ไมเห็น

ผลการรักษา 2 ราย คิดเปน 88.16% ท่ีเห็นผลในการรักษา 
- ผลการตรวจ CT scan ของปอด หลังการรักษา 15 วัน ของผูปวย 76 ราย พบวา ผูปวย 70 ราย

เปลี่ยนเปน negative อีก 6 รายยังตองรักษาตอ คิดเปนเห็นผลการรักษา 92.10% 
- อาการไมพึงประสงคท่ีพบ คือ 2 รายมีอาการทองเสีย, 1 รายมีอาการคลื่นไสอาเจียน คิดเปนการเกิด

อาการไมพึงประสงค 5.3% อาการไมพึงประสงคไมรุนแรง ไมตองการการรักษาเพ่ิมเติมเปนพิเศษ 
หายเองได และไมมีผลตอการศึกษา 

- ไมมีรายใดเลยท่ีใชยาแลวมีอาการหนักข้ึน และยังไมมีผูเสียชีวิต  

แหลงทีมา  http://www.tjzhongyiyao.com/html/tjzyy/2020/9/20200909.htm 

 

 

ก่อนรักษา 

หลงัรักษา 5 วนั 

หลงัรักษา 10 วนั 

หลงัรักษา15 วนั 

 สหีน้า          ท้องตงึแนน่    นอนไมห่ลบั  เหง่ืออกมาก   ปัสสาวะ 

ก่อนรักษา 
หลงัรักษา 5 วนั 
หลงัรักษา 10 วนั 
หลงัรักษา15 วนั 

http://www.tjzhongyiyao.com/html/tjzyy/2020/9/20200909.htm
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ความสัมพันธระหวางการใช Qingfei Paidu Tang กับการเสียชีวิตในผูปวยท่ีเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลดวย COIVID-19 (การศึกษายอนหลังจากขอมูลทะเบียนแหงชาต ิ(Association between 

use of Qingfei Paidu Tang and mortality in hospitalized patients with COIVID-19: A 

national retrospective registry study) 

          Lihua Zhang, Xin Zheng, Wueke Bai, et al. 

Introduction 

 COVID-19 เปนโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันท่ีมีความรุนแรง ซ่ึงมีผูติดเชื้อท่ัวโลกเกือบ 50 ลานคน 

และมีผูเสียชีวิตแลวกวา 1.2 ลานคน (พฤศจิกายน 2563) Qingfei Paidu Tang (QPT) เปนยาแผนจีนซ่ึงอยูใน

คัมภีรโบราณ (ซางหานลุน) และเปนยาท่ีนํามาประยุกตใชรักษาโรคไขหวัด ไข ไขหวัดใหญและโรคติดเชื้อไวรัส

อ่ืนๆกันอยางแพรหลาย การวิจัยพ้ืนฐานพบวา QPT มีฤทธตานไวรัส ตานอักเสบ และกระตุนภูมิคุมกัน       

จึงทําการศึกษายอนหลังจากขอมูลการลงทะเบียน และประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ QPT       

ในการรักษา COVID-19 

Methods ศึกษาแบบยอนหลังจากขอมูลผูปวย COVID-19 ท่ีรักษาตัวในโรงพยาบาล ซ่ึงข้ึนทะเบียน              

ท่ัวสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษาขอมูลผูปวยท้ังในดานลักษณะท่ัวไป วิธีการรักษา และผลการรักษา       

จากขอมูลท่ีบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส (electronic medical records, EMR) บนระบบของ National 

Health Commission of China ตั้ งแต  6  พฤษภาคม 2563 , มีจํานวนผูป วยมากกวา 40 ,000 ราย          

จากมากกวา 5 โรงพยาบาล  

Data Extraction  ใช Python software (version 3.6) และ MYSQL software (version 8.0) 

Treatment and outcome measures ใหยา QPT ไมนอยกวา 3 วันระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ตามการวินิจฉัยและ protocol ในการรักษา COVID-19 (Trial version 6) 

Results ผูปวย COVID-19 จํานวน 9,115 ราย ซ่ึงเปนผูปวยใน ในโรงพยาบาล 15 แหง หลังทําการคัดออก 

(อายุนอยกวา 18 ป  96 ราย, สงตอไปโรงพยาบาลอ่ืน 66 ราย และ นอนโรงพยาบาลนอยกวา  24 ชั่วโมง 14

ราย) เหลือผูปวย 8,939 ราย ท่ีนําขอมูลมาวิเคราะหผล อายุเฉลี่ยของผูปวย 55.9+/- 15.6 ป เปนเพศหญิง 

53.4% (4,771 ราย) ในจํานวนนี้ ผูปวย 4.4% (390 ราย) มีอาการวิกฤติแรกรับ ผูปวย 33.7% (3,016)         

มีโรคประจําตัว HT  และ 15.2% (1,357) มีโรคประจําตัวเบาหวาน  ผูปวยไดรับยา QPT 2,568 ราย      

คามัธยฐานการไดรับยา 6 วัน (4 - 9 วัน)   

Outcomes  คามัธยฐานของจํานวนวันท่ีผูปวยนอนโรงพยาบาล คือ 15 วัน (9-21 วัน) มีผูปวยเสียชีวิต            

จาก COVID-19 จํานวน 332 ราย  เปนกลุมท่ีไดรับยา QPT เสียชีวิต 1.2% กลุมท่ีไมไดรับยา QPT เสียชีวิต 

4.8 % ผูปวยท่ีไดรับ QPT มีความเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิต นอยกวา กลุมท่ีไมไดรับยา QPT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

แต ในด านความปลอดภั ย  พบว า  กลุ ม ท่ี  ได รับ ยา QPT พบการบาด เจ็บของไตแบบ เฉียบพลัน               

(acute kidney injury) มากกวา กลุมท่ีไมไดรับยา QPT (1.1% vs 1.9%) สวนการบาดเจ็บของตับแบบ

เฉียบพลัน (acute liver injury) กลุม ท่ี ไดรับยามีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของตับแบบเฉียบพลัน            

นอยกวากลุมท่ีไมไดรับยา(5.4% vs 8.1%)  

 แหลงอางอิง   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711321000738 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711321000738
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ยาตม Qingfei Paidu , ยาสมุนไพรจีนท่ีตอตาน COVID-19 ,ชวยเพ่ิมระดับไซโตไคนในเลือด  

: การศึกษานํารองฉลากแบบเปด  

Qingfei Paidu decoction, a Chinese herbal medicine againstCOVID-19, elevates the blood 

levels of pro-inflammatory cytokines: An open-label, single-arm pilot study 

          Yasunari Kageyama, Koichi Aida, Kimihiko Kawakuchi, et al. 
 

ผูเขารวมโครงการวิจัย 19 คน อายุ 20-70 ป  ซ่ึงผลตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 โดย PCR และ IgM 

/IgG Antibodies เปนลบ 

ยา Qingfei Paidu เปนยาตํารับ ซ่ึงประกอบดวยสมุนไพรจีน 21 ชนิด เตรียมยาตาม Chinese 

official guidelines และมีการปรับลดยาตามคําแนะนําของผู เชี่ ยวชาญ  เพ่ือลดผลขางเคียงของยา      

เนื่องจากเปนการใหยาในผูท่ีไมเปนโรค เม่ือเตรียมยาแลวจะนําไปแชน้ํา 600 ml เปนเวลา 30 นาที แลวนําไป

ตั้งไฟออน 1 ชั่วโมง จากนั้นกรอง แลวแบงเปน 6 สวน เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 °C ผูเขารวมการศึกษาจะกินยาหลัง

อาหารเชา และหลังอาหารเย็น 40 นาที เปนเวลา 3 วัน ตาม Chinese official guidelines 

การศึกษานี้ ดูผลการตรวจเลือดหาคา inflammation-related cytokines หลังกินยา QPT ขนาดต่ํา 

(low dose) เปนเวลา 3 วัน เปรียบเทียบกับผลเลือดกอนกินยา โดยจะเจาะเลือด 12 ชั่วโมงกอนกินยา      

และหลังกินยาม้ือสุดทาย และมี negative control ซ่ึงเจาะเลือดท่ี 9 เดือนหลังการกินยา  

จากผูเขารวมการศึกษา 19 ราย คัดออก 1 รายเนื่องจากกินยาไมตรงตาม protocol  ใน 18 รายนี้ 

เปน ชาย 5 ราย หญิง 13 ราย พบวา ยา QPT ขนาดต่ํา กระตุนใหมีการเพ่ิมข้ึนของ pro-inflammatory 

cytokines, tumor necrosis factor และ IL-8  อยางมีนัยสําคัญ และยังมีคา IL-6 และ IL-10 เพ่ิมข้ึน แตไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

 

แหลงอางอิง https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2021.96  

 

https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2021.96
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ยาตมชิงเฟยไผตู Qingfei Paidu กับการรักษา COVID-19 รูปแบบของการวิเคราะหอภิมาน 
(meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (systematic review)  

ของการทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุม (randomized controlled trials) 
  โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เปนหน่ึงในโรคติดเช้ือท่ีคุกคามสุขภาพของประชาชนท่ัวโลกนับต้ังแต
มีการระบาดในป 2562 เน่ืองจากการกอโรคท่ีซับซอนการติดเช้ือสูงและอัตราการเสียชีวิตของ COVID-19 สูง
ขณะน้ียังไมมีการรักษาท่ีไดผล สําหรับโรคระบาดดังกลาว การแพทยแผนจีนมีประวัติทางคลินิกท่ียาวนาน         
ในการปองกันและรักษาโรคติดเช้ือเฉียบพลันชนิดน้ี Qingfei Paidu Decoction (QFPD) ใชกันอยางแพรหลาย       
ในการรักษา COVID-19 ในประเทศจีน อยางไรก็ตามยังขาดหลักฐานท่ีครอบคลุมและเปนระบบเก่ียวกับ
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาตมชิงเฟยไผตู Qingfei Paidu 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
 ศึกษาจากฐานขอมูลต้ังแตแรกจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 เอกสารวิชาการท่ีเปนภาษาอังกฤษจาก 
Cochrane Library, PubMed, EMBASE และ Web of Science  เอกสารวิชาการท่ีเปนภาษาจีน จากฐานขอมูล 
CNKI, CBM, VIP และ Wangfang รวมท้ังขอมูลการลงทะเบียนทางคลินิกและวรรณกรรมสีเทา การศึกษาน้ี       
จะคัดกรองเฉพาะการทดลองทางคลินิกแบบสุมและมีกลุมควบคุม (RCTs) เก่ียวกับ QFPD สําหรับ COVID-19 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผูวิจัย 2 คนแยกกันทํางานในการทบทวนวรรณกรรม สังเคราะห
ขอมูลและประเมินคุณภาพขอมูล dichotomous แสดงโดยความเส่ียงสัมพัทธ (RR) และ-hv,^]ตอเน่ืองจะแสดง       
โดยความแตกตางของคาเฉล่ีย (MD) หรือความแตกตางของคาเฉล่ียมาตรฐาน (SMD) ท้ังน้ีขอมูลจะถูกสังเคราะห
โดยใชแบบจําลองผลกระทบคงท่ี (FEM) หรือแบบจําลองผลสุม ( REM) ข้ึนอยูกับวามีความแตกตางกันหรือไม   
Total clinical effective rate, improvement rate of lung CT, adverse events were evaluated        
as the main outcomes. Effective rate of clinical symptoms, treatment time were secondary 
outcomes. การวิเคราะหอภิมานไดดําเนินการโดยซอฟตแวร RevMan เวอรชัน 5.3 
ผลการศึกษา ผลการศึกษาคนควาจะเผยแพร ใน peer-reviewed journal  

ขอสรุป  การศึกษาทบทวนวรรณกรรมอยางเป นระบบ น้ี เพ่ือ เตรียมหลักฐานขอมูลใหมของ  QFPD             
สําหรับ COVID-19 ในดานของประสิทธิผลและความปลอดภัย 
 ขอมูลดานความปลอดภัยทางคลินิกของ QFPD ทางการแพทยแผนจีน พบวาลดอัตราการเสียชีวิต       
ของผูปวยและทําใหระบบทางเดินหายใจดีข้ึน  

Grey literature = วรรณกรรมสีเทา  การวิจัยท่ีผลิตโดยองคกรท่ีอยูนอกชองทางการเผยแพรเชิงพาณิชย
หรือเชิงวิชาการ 

Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ท่ีใหมีคณะผูเช่ียวชาญ 
สําหรับ แตละสาขา เปนผูพิจารณาตรวจสอบอานบทความ และตัดสินวา บทความดังกลาวเปนท่ียอมรับ 
(accepted) หรือปฏิเสธ (rejected) หรือใหกลับไปปรับปรุงแกไข (revised) กอนรับรองใหลงพิมพในวารสารน้ัน
ได ท้ังน้ี เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันวา ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรน้ัน    
เปนผลงานท่ีดีและมีคุณภาพ ผานการตรวจสอบจากคณะผูเช่ียวชาญ (Referees) เพ่ือทําใหวารสารวิชาการ         
มีลักษณะท่ีเรียกวาPeer-reviewed Journals หรือ Refereed Journalsและไดรับความเช่ือถือในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
แหลงอางอิง https://journals.lww.com/md- 
journal/Fulltext/2020/09040/Qingfei_Paidu_decoction_for_treating_COVID_19__A.75.aspx 

https://journals.lww.com/md-%20journal/Fulltext/2020/09040/Qingfei_Paidu_decoction_for_treating_COVID_19__A.75.aspx
https://journals.lww.com/md-%20journal/Fulltext/2020/09040/Qingfei_Paidu_decoction_for_treating_COVID_19__A.75.aspx
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การยับย้ังเอนไซมท่ีทําหนาท่ีเปล่ียนแปลงยา ในยาตมชิงเฟยผายตู Qingfei Paidu :  
ปฏิกิรยิาของสมุนไพรกับยาทางเภสัชวิทยา ใน COVID-19 

(Inhibition of drug-metabolizing enzymes by Qingfei Paidu decoction: Implication of herb-
drug interactions in COVID-19 pharmacotherapy) 

บทคัดยอ 
 โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพรกระจายไปท่ัวโลกและสงผลเสียอยางมากตอสุขภาพของมนุษย 
ในการตอสูกับ COVID-19 ดวยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน จะใชการรักษาแบบผสมผสานระหวางยากับยา       
หรือยากับสมุนไพร การใชยาหลายชนิดรวมกันอาจทําใหเกิดปฎิกิริยาระหวางยา / สมุนไพรกับยาท่ีเก่ียวของ      
กับทางการแพทย การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลไกการยับยั้งเอนไซมท่ีทําหนาท่ีเปลี่ยนแปลงยา          
ในยาตมชิงเฟยผายตู Qingfei Paidu (QPD ซ่ึงเปนสูตรผสมของยาจีนท่ีแนะนําสําหรับการตอสูกับ COVID-19      
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน) กับเอนไซมท่ีทําหนาท่ีเปลี่ยนแปลงยาในรางกาย และการประเมินปฏิกิริยาของเภสัช
จลนศาสตร (ปฏิกิริยาท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับยาในรางกายไปจากปกติ) ผลการศึกษาในหลอดทดลอง 
พบวา QPD ยับยั้ง CYPs1A, 2A6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 และ 2E1 แตยับยั้ง CYP3A แบบ time and NADPH-
dependent การศึกษาในสัตวทดลองพบวา QPD ชวยยืดระยะเวลาของยา lopinavir (ถูกทําลายไดโดยเอนไซม 
CYP3A)ได  1 .40  เท าและเพ่ิ ม  AUC1ของ lopinavir1ข้ึน  2 .04 เท า เม่ื อ ใช  QPD1(6  กรัม  / กิ โลกรัม )             
รวมกับ lopinavir (160 มก. / กก.) ในหนู  นอกจากนี้พบวา Fructus Aurantii Immaturus (Zhishi จือสือ)     
ใน QPD เปนสาเหตุของการยับยั้ง CYP3A แบบ NADPH-dependent อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น QPD จึงมีผล
ควบคุมยาท่ีถูกทําลายโดย CYP3A อยางมีนัยสําคัญซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากสําหรับผูปวย และชวยใหแพทย
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากปฏิกิริยาระหวางยาท่ีอาจเกิดข้ึนในการรักษา COVID-19 
AUC= Area Under the concentration-time curve คาพ้ืนท่ีใตกราฟของความเขมขนของยากับเวลา 
CYP3A = Cytochrome P 4503A4 เปนเอนไซมท่ีพบมากท่ีตับ ทําหนาท่ีสําคัญในการยอยสลายยา 
NADPH = การรีดักชั่นของ NADP+ 
สรุป 

1. ทําการทดลองใน human liver microsomes (HLMs) และ rat liver microsomes (RLMs) เพ่ือศึกษา
ผลการยับยั้งเอนไซม P450s ของ Qingfei Paidu decoction (QPD) และตัวยาจีนแตละตัวท่ีอยูในตํารับ  

2. ทําการทดลองใน HLMs เพ่ือศึกษาผลยับยั้งเอนไซม CYP3A แบบ time-dependent และ NADPH-
dependent ของ QPD 

3. ทําการทดลองใน HLMs เพ่ือศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม carboxyestease (CES) ของ QPD 
4. ทํ าการทดลองใน1HLMs1เพ่ื อ ศึกษาผลการยับยั้ ง เอน ไซม  CES2A-catalyzed DME hydrolysis          

และ CES2A-catalyzed NCEN hydrolysis ของ QPD 
5. ทําการทดลองในหนู rat n=6 เปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตรของปฏิกิริยาระหวางยา liponavir กับ QPD 
6. สถิติใชคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน , พล็อตกราฟ non-linear regression โดยใชโปรแกรม 

GraphPad Pris 
แหลงท่ีมา https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33476691/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33476691/
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ความสัมพันธระหวางการรักษาดวยยาตม Qingfei Paidu ในระยะแรกและผลลัพธทางคลินิกท่ีดีในผูปวย 

COVID-19: การศึกษาแบบหลายศูนยยอนหลัง 
( Association between early treatment with Qingfei Paidu decoction and favorable clinical 

outcomes in patients with COVID-19: A retrospective multicenter cohort study) 

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธการรักษาดวยยาตม Qingfei Paidu (QFPDD) ในระยะแรก และผลลัพธทาง

คลินิกท่ีดีในหลายศูนย 

วิธีการศึกษา เปนการศึกษายอนหลัง ในผูปวย 782 คน อายุระหวาง 18-87 ป (ชาย 56% อายุเฉลี่ย 46 ป) ท่ี

ไดรับการยืนยัน COVID-19 จากโรงพยาบาล 54 แหงใน  9 จังหวัดของจีน ไดแก อันฮุย (Anhui) ฝูเจี้ยน (Fujian) 

กวางสี (Guangxi) เหอเปย (Hebei) เฮอหลงเจียง (Heilongjiang) ซานสี (Shaanxi) เสฉวน (Sichuan) ชานซี 

Shanxi และฉงชิ่ง (Chongqing)  ซ่ึงแบงออกเปน 4 กลุมตามเวลาเริ่มตนการรักษาต้ังแตวันแรกท่ีเริ่มมีอาการ

จนถึงวันท่ีเริ่มการรักษาดวย QFPDD ทําการรักษาดวยยาตม QFPDD คุณภาพของสมุนไพรเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนดของเภสัชตํารับจีนป 2015 และเปนไปตามข้ันตอนมาตรฐานการปฏิบัติและความปลอดภัยในการใชตํารับ

ยา QFPDD ในแตละโรงพยาบาลในประเทศจีน ซ่ึงควบคุมดูแลโดยเภสัชกร ปริมาณและรูปแบบการใหยาข้ึนอยูกับ

การวินิจฉัยใชตามประกาศแนวทางการรักษาโรค  COVID-19 (ทดลองใชฉบับท่ี 6)  

การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแพลตฟอรมระบบขอมูลการทํางาน (WISP)1รวบรวมและจัดการ ลักษณะทางประชากร 

และทางคลินิก รวบรวมขอมูลการรักษาผาน WISP ขอมูลหองปฏิบัติการถูกปอนโดยนักวิจัยในการทําซํ้า และการ

ถายภาพและการทดสอบภาพถูกสแกนหรือถายภาพและอัปโหลดไปยัง WISP ขอมูลทางคลินิกและขอมูลการรักษา 

ถูกดึงมาจาก WISP โดยใชแบบฟอรมการรวบรวมขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา เวลาในการฟนตัว จากการวิเคราะหวันท่ีมีการแพรกระจายของไวรัสระยะเวลาในการพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาลและระยะของโรคดวยเม่ือเทียบกับการรักษาท่ีเริ่มหลังจาก 3 สัปดาห การรักษาดวย QFPDD    

ในระยะแรกหลังจากนอยกวา 1 สัปดาห 1-2 สัปดาหหรือ 2-3 สัปดาหมีโอกาสในการฟนตัวสูงข้ึนโดยปรับ

อัตราสวนความเปนอันตราย (HR) (ชวงความเชื่อ ม่ัน 95% [CI])จาก 3.81 (2.65–5.48), 2.63 (1.86-3.73)      

และ 1.92 (1.34-2.75) ตามลําดับ คามัธยฐานของโรคลดลงจาก 34 วันเปน 24 วัน 21 วันและ 18 วันเม่ือไดรับ

การรักษาในชวงตนสัปดาห (P <0.0001) การรักษาภายในหนึ่งสัปดาหเก่ียวของกับการลดลง 1-4 วันในระยะเวลา

เฉลี่ยของการนอนโรงพยาบาลเปรียบเทียบกับการรักษาในชวงปลาย (P <0.0001)  

สรุป  ไดวาการรักษาดวย QFPDD ในระยะเริ่มตนอาจเปนผลดีในการควบคุมการแพรระบาดเนื่องจากพบวา

การรักษาดวย QFPDD ในระยะแรกมีความสัมพันธกับผลลัพธท่ีดี รวมถึงการฟนตัวท่ีเร็วข้ึนระยะเวลา          

ในการแพรกระจายเชื้อไวรัสสั้นลงและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลสั้นลง อยางไรก็ตามควรทําการศึกษา

เพ่ิมเติมในอนาคตในหลายศูนยดวยขนาดตัวอยางท่ีใหญ ข้ึนเพ่ือยืนยันผลท่ีไดจากการรักษาดวย QFPDD           

ในระยะแรก 

แหลงอางอิง https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104366182031598X 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104366182031598X


เอกสารหมายเลข 11  

การศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของตํารับ Qingfei Paidu Tang ในการตานภาวะปอดอักเสบจากเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 โดยการใชการวิเคราะหอภิมานเครือขายทางเภสัชวิทยา (Network 

Pharmacology analysis) และเทคนิคจําลองการจับกันระหวางโมเลกุล (Molecular docking technique) 

จากการวิเคราะหอภิมานเครือขายทางเภสัชวิทยา (Network Pharmacology analysis) และเทคนิค

จําลองการจับกันระหวางโมเลกุล (Molecular docking technique) มาศึกษากลไกของตํารับ Qingfei Paidu 

Tang ในการตานภาวะปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม โดยการวิเคราะหรวมกับเภสัชตํารับของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับป 2015 (Chinese pharmacopoeia, 2015) และฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ อาทิ 

ฐานขอมูลเภสัชวิทยาและการวิเคราะหทางระบบการแพทยแผนจีน (Traditional Chinese Medicine Systems 

Pharmacology:TCMSP), ฐานขอมูล OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), ฐานขอมูล GeneCard 

และฐานขอมูล STRING ฯลฯ จากนั้นนําขอมูลตาง ๆ มาสรางโครงขายคัดกรองเปาหมายหลัก และวิเคราะห

ประสิทธิภาพของวิถีการสงสัญญาณภายในเซลล (Signal Pathway Enrichment Analysis) โดยทายท่ีสุดนํา

สารประกอบท่ีสําคัญมา จําลองการจับกันระหวางโมเลกุล (molecular docking) 

ผลการวิจัยพบวา ตํารับ Qingfei Paidu Tang มีสารประกอบ 292 ชนิดและเปาหมาย 214 ตําแหนงท่ีมี

ความเชื่อมโยงกับโครงขายมุงเปาโรคปอดอักเสบ (Pneumonia Target Network) ท้ังนี้ ตําแหนงเปาหมายหลัก 

(Core target) คื อ  AKT1 (AKT serine /  threonine kinase 1) , IL6 (  interleukin 6 ) , MAPK8 (  mitogen-

activated protein kinase 8 ) , MAPK1 (  mitogen-activated protein kinase 1 )  และ JUN (  jun proto-

oncogene) ฯลฯ เม่ือใชฐานขอมูล GO (Gene Ontology) functional enrichment analysis ในการวิเคราะห 

จะได GO ท้ังสิ้น 858 รายการ และเม่ือใชฐานขอมูล KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) 

Eenrichment screening ในการวิเคราะห พบวิถีการสงสัญญาณ (pathway) ท่ีเก่ียวของ 122 รูปแบบ โดย

ประกอบดวยวิถีการสงสัญญาณ (pathway) ท่ีเคยมีการรายงานแลววามีความเชื่อมโยงกับภาวะปอดอักเสบ คือ  

hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) pathway,  Toll-like receptors (TLRs) pathway ฯลฯ และยังพบวิถี

การสงสัญญาณ (pathway) ท่ีเก่ียวของกับการปองกันการบาดเจ็บท่ีปอด เชน T-cell receptor (TCR) pathway 

ผลการศึกษาวิธีการจําลองการจับกันระหวางโมเลกุล (molecular docking) พบวา สารประกอบหลักบางชนิด

ของยาสมุนไพรจีนในตํารับ Qingfei Paidu Tang มีสัมพรรคภาพ (affinity) ในระดับหนึ่งตอ 3C-like protease 

(3CLpro) และ angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) ในเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุใหม 2019  (2019-

nCoV)  
งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาเบื้องตนเก่ียวกับการตาน COVID-19 ของตํารับ Qingfei Paidu Tang ในดานกลไกการ

ออกฤทธิ์ และคาดคะเนสมุนไพรพ้ืนฐานดานเภสัชจลศาสตร (Pharmacodynamic)  ซ่ึงผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้จะ

มีประโยชนในการชี้ชัดเรื่องสารออกฤทธิ์สําคัญและกลไกการออกฤทธิ์ท่ีสําคัญของตํารับ Qingfei Paidu Tang ใน

การตาน COVID-19 

แหลงท่ีมา https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?doi=10.16438/j.0513-4870.2020-0136 
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งานวิจัยตํารับชิงเฟยผายตูทัง ในการรักษาโรคโควิด 19  

 

จากเอกสารท้ังหมด 11 ชิ้นงานมี 1 ชิ้นงานท่ีเปนการสรุปรายการสิทธิบัตรยาท่ีใชในการรักษาโรคโควิด 19 
(เอกสารหมายเลข 1) สวนท่ีเหลืออีก 10 ชิ้นงานเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตํารับชิงเฟยผายตูทัง ในการรักษาโรค
โควิด 19 ท้ังหมดซ่ึงมีรายละเอียดสรุปยอ และเอกสารฉบับเต็มตามเอกสารแนบหมายเลข 2-11  
 
1.รายการสิทธิบัตรยาท่ีใชในการรักษาโรคโควิด 19 : Supplementary Table 1. List of TCM patent 
medicines used in the treatment of COVID-19 จํานวน 29 รายการ ซ่ึงประกอบดวยยาน้ํา ยาเม็ด ยาตม  
ยาแคปซูล ยาแกรนูล และยาฉีด  
 

2. ประกาศจากเว็บสํานักงานการแพทยแผนจีนแหงชาติ เรื่อง ผลการวิจัยทางคลินิกของตํารับยาชิงเฟยผายตู

ทัง ในวารสารระดับนานาชาติ แสดงผลวายิ่งใชยาชิงเฟยผายตูทังรักษาโรคโควิด 19 เร็ว ผลลัพธทางคลินิกยิ่งดี    

http://www.satcm.gov.cn/hudongjiaoliu/guanfangweixin/2020-12-15/18987.html 
 

3.เอกสารเผยแพรจากสํานักพิมพซ่ือเจี้ยย่ือเปา ศูนยขาวจีน  ：ยาจีน ชิงเฟยผายตูทัง รักษาผูปวยโรคโควิด
19 ได 104 ราย https://health.udn.com/health/story/120950/4360037 
 

 

4. ความกาวหนาในการวิจัยเกี่ยวกับยาตม Qingfei Paidu (QFPDD) ในหลักการส่ังยา การวิเคราะหกลไก
และการประยุกตใชทางคลินิก : Application  Research Advance on Qingfei Paidu Decoction (QFPDD)  
in Prescription Principle, Mechanism Analysis and Clinical Application  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.589714/full 
 

5.การศึกษาเบ้ืองตนของตํารับยา “ชิงเฟยผายตูแบบแกรนูล” ในการรักษา COVID-19 (Preliminary study 

on clinical efficacy of "Qingfei Paidu Granule" in treating coronavirus disease 2019) 
http://www.tjzhongyiyao.com/html/tjzyy/2020/9/20200909.htm 

 

6. ความสัมพันธระหวางการใช Qingfei Paidu Tang กับการเสียชีวิตในผูปวยท่ีเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลดวย COIVID-19 (การศึกษายอนหลังจากขอมูลทะเบียนแหงชาติ) : Association between use 

of Qingfei Paidu Tang and mortality in hospitalized patients with COIVID-19: A national 

retrospective registry study  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711321000738 
 

7. ยาตม Qingfei Paidu , ยาสมุนไพรจีนท่ีตอตาน COVID-19 ,ชวยเพ่ิมระดับไซโตไคนในเลือด : การศึกษา
นํารองฉลากแบบเปด (Qingfei Paidu decoction, a Chinese herbal medicine against COVID-19, 
elevates the blood levels of pro-inflammatory cytokines : An open-label, single-arm pilot 
study ) https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2021.96  
 

http://www.satcm.gov.cn/hudongjiaoliu/guanfangweixin/2020-12-15/18987.html
https://health.udn.com/health/story/120950/4360037
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.589714/full
http://www.tjzhongyiyao.com/html/tjzyy/2020/9/20200909.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711321000738
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2021.96
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8.ยาตมชิงเฟยไผตู กับการรักษา COVID-19 : รูปแบบของการวิเคราะหอภิมาน และการทบทวนวรรณกรรม

อยางเปนระบบ ของการทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุม  (Qingfei Paidu decoction for treating COVID-

19 : A protocol for a meta-analysis and systematic review of randomized controlled 

trials) https://journals.lww.com/md- 
journal/Fulltext/2020/09040/Qingfei_Paidu_decoction_for_treating_COVID_19__A.75.aspx 

 

9. การยับย้ังเอนไซมท่ีทําหนาท่ีเปล่ียนแปลงยา ในยาตมชิงเฟยไผตู Qingfei Paidu : ปฏิกิยาของสมุนไพรกับ
ย า ท า ง เ ภ สั ช วิ ท ย า  ใ น  COVID-19 ( Inhibition of drug-metabolizing enzymes by Qingfei Paidu 
decoction: Implication of herb-drug interactions in COVID-19 pharmacotherapy) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33476691/ 

 

10. ความสัมพันธระหวางการรักษาดวยยาตม Qingfei Paidu ในระยะแรกและผลลัพธทางคลินิกท่ีดีในผูปวย 

COVID-19 : การศึกษาแบบหลายศูนยยอนหลัง ( Association between early treatment with Qingfei 

Paidu decoction and favorable clinical outcomes in patients with COVID-19: A retrospective 

multicenter cohort study)   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104366182031598X 
 

11. การสํารวจเบ้ืองตนเกี่ยวกับกลไกของยาตม Qingfei Paidu เพ่ือตอตานโรคปอดบวมจากไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหมโดยอาศัยเภสัชวิทยาเครือขายและเทคโนโลยีการเช่ือมตอโมเลกุล : Preliminary exploration of 

the mechanism of Qingfei Paidu decoction against novel coronavirus pneumonia based on 

network pharmacology and molecular docking technology 
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?doi=10.16438/j.0513-4870.2020-0136 

 
สรุปโดย สถาบันการแพทยไทย-จีน  

วันท่ี  22 เมษายน 2564 
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