๑

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
บทบาทการแพทยแผนจีนในการรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟู
ผูปวยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ( Covid-19)
บทบาทในการรักษาดวยวิทยาการแพทยแผนตะวันตก รวมกับศาสตรการแพทยแผนจีนมีปรากฏออกมา
มากขึ้ น ในสถานการณ ป จ จุ บั น โดยเฉพาะอย างยิ่ งการรัก ษาผู ป ว ยติ ด เชื้ อ ที่ มี อ าการรุ น แรงและเสี่ ย งต อ ชี วิ ต
จําเปนตองอยูภายใตความดูแลของแพทยแผนตะวันตกเปนหลัก สวนบทบาทของแพทยแผนจีนนั้นจะมุงเนนไปที่
การฟนฟูรางกายของผูติดเชื้อหรือแนวทางปองกันและเสริมสรางภูมิตานทานเปนสําคัญ แตละศาสตรการรักษา
ถึงแมจะมีวิธีการรักษาหรือแนวคิดที่แตกตางกัน แตสุดท ายเป าหมายเดียวกันก็คือการชวยชีวิตหรือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตใหแกผูปวย โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ผูปวยควรไดรับเปนสําคัญ ทั้งแพทยแผนตะวันตก แพทย
แผนจีนและการแพทยอื่น ๆ สามารถสงเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกันได
ในชวงของการระบาดของโรค Covid -19 ที่เมืองอูฮั่น ทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมีการนําการแพทย
แผนจีน เขาไปผสมผสานกับการรักษาของแพทยแผนตะวันตก และจัดทําเปนประกาศแนวทางในการรักษาโรค
ระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ( Covid -19) ตั้งแตฉบับที่ ๑ จนถึงฉบับที่ ๗ โดยไดศึกษา
และทดลองจากการปฏิบัติจริง มีการเก็บรวบรวมขอมูลและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตลอดของชวงการระบาดใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในป พ.ศ.๒๕๖๓ จนไดประกาศแนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม (ทดลองใชฉบับที่ ๗) เปนฉบับสุดทาย (ดูรายละเอียดเอกสารแนบ ๑) เนื้อหาไดกลาวถึง
พยาธิวิ ท ยาและการระบาดติ ดเชื้ อจนไปถึ งแนวคิด และแนวทางการรักษาด วยแพทยแผนจีน การใช ตํารั บ ยา
สมุนไพรจีนในแตละระดับอาการของโรคอยางเปนมาตรฐาน โดยอาศัยหลักการวินิจฉัยแยกกลุมอาการโรคทาง
การแพทยแผนจีน มีการกําหนดตํารับยาและการใชยา รวมทั้งสามารถปรับเพิ่ม-ลดตัวยาหรือขนาดยาใหเหมาะสม
ในผูปวยแตละราย
นอกจากนี้การแพทยแผนจีนยังมีบทบาทในการสงเสริม ปองกัน และฟนฟู ผูปวยโรค Covid -19 โดย
การใชสมุนไพรจีนใหมีภูมิตานทานในการปองกันโรค และสงเสริมสุขภาพของผูปวยในระยะพักฟนดวยการฝงเข็ม
อาหารสุขภาพดวยสมุนไพรจีนเพื่อฟนฟูรางกายใหแข็งแรง และการออกกําลังกายไทจี๋ ปาตวนจิน เพื่อใหผูปวย
ระยะฟนฟูไดปรับปรุงสมรรถภาพการเคลื่อนไหว ลดความเครียดเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจของผูปวย เสริมสรางความ
แข็ งแรง เสริมภู มิคุมกั น เพิ่ มสมรรถนะของปอดให ดีข้ึน (รายละเอีย ดตามเอกสารแนบ ๒ แนวทางการรักษา
แทรกแซงโรค Covid -19 ดวยการฝงเข็มและรมยา )
กลาวโดยสรุป การแพทยแผนจีนเขามามีบทบาทในเรื่องของการปองกันรักษาโรค Covid -19 ไดทุกชวง
ของการเกิดโรค โดยระยะเริ่มแรกจะเปนการปองกันการเกิดโรค ลดการระบาด การรักษาในกลุมโรคที่ไมรุนแรงจะ
ใชหลักการวิเคราะหกลุมอาการ และใชยาจีนรักษาโรค เพื่อลดการพัฒนาของโรคไปสูภาวะรุนแรง ในผูปวยภาวะ
รุนแรงจะใชศาสตรการแพทยผสมผสานในการรักษาเพื่อลดจํานวนผูเสียชีวิต และในชวงระยะทายของการเกิดโรค
นั้ น จะเน น ในเรื่องของการฟ น ฟู สุขภาพ เพื่ อให รางกายมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง พรอมที่จ ะกลับ ไปใชชีวิต
ตามปกติสุข

๒

ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางกรมการแพทยแผนไทยฯ โดยสถาบันการแพทยไทย-จีน ไดจัดประชุม
วิชาการนานาชาติรวมกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน ผานสื่ออิเลคโทรทรอนิกส เรื่องบทบาทของ
การแพทย แผนจี น ในการรักษา ป องกั น และฟ น ฟู ส มรรถภาพในผู ป ว ยโรค Covid -19 โดยมี วิทยากรซึ่งเป น
ผูเชี่ยวชาญที่ มีประสบการณ ตรงในการเขารวมเปนที มในการรักษาการระบาดของโรค Covid -19 ที่เมืองอูฮั่น
จํานวน ๔ ราย ไดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ สามารถสรุปไดดังนี้
จากประสบการณของจีนในการนําศาสตรการแพทยแผนจีนเขาไปมีสวนรวมในการรักษาในการระบาด
เมื่อป พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น พบวา
๑. ยิ่งนําศาสตรการแพทยแผนจีนหรือยาจีนเขารวมในการรักษายิ่งเร็วเทาไร ก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถในการ
ยับยั้งกระบวนการพัฒนาของโรคสูภาวะที่รุนแรงไดดีขึ้น
๒. จากการจัดแพทยจีนทั่วประเทศไปประจําการตามโรงพยาบาลภาคสนาม ไดใชศาสตรการแพทยแผนจีน
เปนพื้นฐานในการรักษา เกิดรูปแบบการรักษาแบบผสมผสาน และผลที่ไดจากการรักษาในรูปแบบดังกลาวไดผลดี
เปนที่นาพอใจ
๓. จากการใชการแพทยผสมผสานในการรักษาโรค พบวามีการผสมผสานขอดีของแตละศาสตรมีการเสริม
การรักษาซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคภาวะรุนแรงไดเปนอยางดี
๔. จากการรวบรวมขอมูลทางคลินิกไดขอสรุปการรักษาดวยยาสมุนไพรจีนดังนี้ เปนยาพัฒนาจากสมุนไพร
จีน ๓ ชนิด และยาสมุนไพรจีนจากคัมภีรโบราณ ๓ ตํารับ โดยยาที่พัฒนาจากสมุนไพรจีน ๓ ชนิด ประกอบดวย
๑) ยาแคปซูลเหลียนฮัวชิงเวิน ๒) ยาจินฮวาชิงกานเคอลี่(ยาแกรนูลสําหรับชงรับประทาน) และ ๓) ยาฉีดเสวปจิ้ง
ยาสมุ น ไพรจี น จากคั ม ภี ร โ บราณ ๓ ตํ า รั บ ประกอบด ว ย ๑) ชิ ง เฟ ย ผายตู ทั ง ๒) เซวี ย นเฟ ย ป า ยตู ฟ าง
และ ๓) ฮวาซือปายตูฟาง
สําหรับโรค Covid -19 ทางการแพทยแผนจีนจําแนกไดเปนกลุมโรคพิษชื้น ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมโรคพิษรอน มี
กลไกการเกิดโรคจาก พิษชื้นรุกรานจากภายนอก โดยเสียชี่ (เหตุกอโรค) เขาสูรางกายผานทางเสนลมปราณปอด
อีกทั้งเจิ้งชี่ (ภูมิปองกันโรค) ของรางกายพรอง ทําใหเกิดโรค พยาธิสภาพที่ปรากฏจะประกอบดวย ชื้น รอน พรอง
และเลือดคั่ง ตําแหนงที่เกิดโรคจะอยูบนเสนลมปราณไทอิน (ปอด มาม) วิธีการรักษาหลัก คือ ขจัดชื้นสลายพิษ
ขับไลความชื้นสกปรกออกจากรางกาย
ทั้งนี้ไดมีการประกาศแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีนออกไป เพื่อ
เพื่อใหโรงพยาบาลตาง ๆ ไดนําไปปฏิบัติ ดังนี้
๑. กลุมผูปวยทีมีอาการไมรุนแรง แนะนําใหใช เหลียนฮวาชิงเวินแคปซูล ยาจินฮวาชิงกานเคอลี่ เพื่อลด
ความรุนแรงของโรค หยุดยั้งการพัฒนาความรุนแรงของโรค โดยจากงานวิจัยพบวายาทั้งสองมีความสามารถในการ
ลดไข และมีสรรพคุณเพิ่มเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil และ Lymphocyte
๒. กลุมผูปวยอาการรุนแรง แนะนําใชยาฉีดเซิงมายและยาฉีดเซินมายเพื่อควบคุมระดับออกซิเจนในกระแส
เลือดใหคงที่ รวมกับการใชยาฉีดเสวปจิ้งเพื่อควบคุมกลุมอาการที่เกิดขึ้นจากการอักเสบ นอกจากนี้สามารถใชยา
ฉีดเรอตูหนิงและยาฉีดถานเรอชิงรวมกับยาปฏิชีวนะเพื่อทํางานรวมกันในการตานการอักเสบ เปนการใชหลักการ
แพทยผสมผสานในการลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต
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๓. กลุมผูปวยระยะพักฟน หลักการคือเสริมสรางฟนฟูสุขภาพใหแข็งแรง ลดอาการที่เปนผลมาจากการติด
เชื้อโควิด ๑๙ ซึ่งพบอาการเกี่ยวกับระบบการหายใจ โดยการฟนฟูการทํางานของปอด เสริมภูมิคุมกัน โดยอาจใช
ยาจีนควบคูกับการฝงเข็มรมยาและการออกกําลังกายเพื่อฟนฟูสุขภาพ
บทบาทของยาจีนในการรักษาโรค Covid -19 มีบทบาทที่สําคัญใน ๔ รูปแบบ คือ
๑. ปองกันการเกิดโรค ยาจีนสามารถปองกันการระบาดและลดระดับความรุนแรง โดยจากประสบการณที่
ผานมา เมื่ อมี การตรวจพบผู ตองสงสัยอาจติดเชื้อ ที มเจาหนาที่จ ะทํ าการแยกและกักตั วผูตองสงสั ย
ดังกลาว พรอมใหรับประทานยาสูตรที่กําหนด พบวาไมพบการเกิดโรค
๒. การรักษาโรคในกลุมอาการที่ไมรุนแรง พบวาการใชตํารับยาจีนรวมกับการฝงเข็มในกลุมผูปวยดังกลาวใน
โรงพยาบาลภาคสนาม พบวาใหผลการรักษาเปนที่นาพอใจ
๓. การรักษาแบบการแพทยผสมผสาน โดยใชยาจีนรวมในการรักษากับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน พบวา
สามารถยับยั้งความรุนแรงของโรค
๔. ในการฟนฟูรางกาย การใชยาจีนควบคูกับการรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีนอื่น ๆ เชนการฝงเข็มรม
ยา การแปะจุ ดสะท อนที่ ใบหู รวมทั้ งการออกกําลังกาย สามารถฟ น ฟู รางกายใหเขาสูภ าวะสมบูร ณ
แข็งแรง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://tcm.dtam.moph.go.th/index.php/wxsbk5273/ หัวขอความรวมมือ
ระหวางประเทศ /บทบาทและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโรค COVID-19
หมายเหตุ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พศ.๒๕๖๓ ทางหอการคาไทย-จีน ไดมอบยาเหลียนฮวาชิงเวินแคปซูล ใหกับ
ทางกระทรวงสาธารณสุ ข จํ า นวน ๕,๐๐๐ กล อง ๆ ละ ๑๐ แคปซู ล โดยท าน รมต.อนุ ทิ น ชาญวีร ะกุ ล ได
มอบหมายให กรมการแพทยแผนไทยฯ ดําเนิน การจัดสรรใหกับ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนํ าไปใช
ประโยชน โดยมีรายละเอียดของขอมูลยาแคปซูลเหลียนฮัวชิงเวิน และรายชื่อรพ.ที่ไดรับมอบยาดังกลาว ตาม
เอกสารแนบ ๓
สถาบันการแพทยไทย-จีน
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
เอกสารแนบ ๑

เอกสารแนบ ๒

เอกสารแนบ ๓

