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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
บทบาทการแพทยแผนจีนในการรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟู  
ผูปวยปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม  ( Covid-19)  

 
 

บทบาทในการรักษาดวยวิทยาการแพทยแผนตะวันตก รวมกับศาสตรการแพทยแผนจีนมีปรากฏออกมา
มากข้ึนในสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาผูปวยติดเชื้อท่ีมีอาการรุนแรงและเสี่ยงตอชีวิต
จําเปนตองอยูภายใตความดูแลของแพทยแผนตะวันตกเปนหลัก สวนบทบาทของแพทยแผนจีนนั้นจะมุงเนนไปท่ี
การฟนฟูรางกายของผูติดเชื้อหรือแนวทางปองกันและเสริมสรางภูมิตานทานเปนสําคัญ แตละศาสตรการรักษา
ถึงแมจะมีวิธีการรักษาหรือแนวคิดท่ีแตกตางกัน แตสุดทายเปาหมายเดียวกันก็คือการชวยชีวิตหรือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตใหแกผูปวย โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีผูปวยควรไดรับเปนสําคัญ ท้ังแพทยแผนตะวันตก แพทย
แผนจีนและการแพทยอ่ืน ๆ สามารถสงเสริมและเก้ือกูลซ่ึงกันและกันได  
  ในชวงของการระบาดของโรค Covid -19 ท่ีเมืองอูฮ่ัน ทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมีการนําการแพทย
แผนจีน เขาไปผสมผสานกับการรักษาของแพทยแผนตะวันตก และจัดทําเปนประกาศแนวทางในการรักษาโรค
ระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ( Covid -19) ตั้งแตฉบับท่ี ๑ จนถึงฉบับท่ี ๗ โดยไดศึกษา
และทดลองจากการปฏิบัติจริง มีการเก็บรวบรวมขอมูลและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตลอดของชวงการระบาดใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในป พ.ศ.๒๕๖๓ จนไดประกาศแนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม (ทดลองใชฉบับท่ี ๗)  เปนฉบับสุดทาย (ดูรายละเอียดเอกสารแนบ ๑) เนื้อหาไดกลาวถึง 
พยาธิวิทยาและการระบาดติดเชื้อจนไปถึงแนวคิดและแนวทางการรักษาดวยแพทยแผนจีน การใชตํารับยา
สมุนไพรจีนในแตละระดับอาการของโรคอยางเปนมาตรฐาน โดยอาศัยหลักการวินิจฉัยแยกกลุมอาการโรคทาง
การแพทยแผนจีน มีการกําหนดตํารับยาและการใชยา รวมท้ังสามารถปรับเพ่ิม-ลดตัวยาหรือขนาดยาใหเหมาะสม
ในผูปวยแตละราย  
 นอกจากนี้การแพทยแผนจีนยังมีบทบาทในการสงเสริม ปองกัน และฟนฟู ผูปวยโรค Covid -19  โดย
การใชสมุนไพรจีนใหมีภูมิตานทานในการปองกันโรค  และสงเสริมสุขภาพของผูปวยในระยะพักฟนดวยการฝงเข็ม 
อาหารสุขภาพดวยสมุนไพรจีนเพ่ือฟนฟูรางกายใหแข็งแรง และการออกกําลังกายไทจี๋ ปาตวนจิน เพ่ือใหผูปวย
ระยะฟนฟูไดปรับปรุงสมรรถภาพการเคลื่อนไหว ลดความเครียดเพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจของผูปวย เสริมสรางความ
แข็งแรง เสริมภูมิคุมกัน เพ่ิมสมรรถนะของปอดใหดีข้ึน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ แนวทางการรักษา
แทรกแซงโรค Covid -19 ดวยการฝงเข็มและรมยา )   

กลาวโดยสรุป การแพทยแผนจีนเขามามีบทบาทในเรื่องของการปองกันรักษาโรค Covid -19 ไดทุกชวง

ของการเกิดโรค โดยระยะเริ่มแรกจะเปนการปองกันการเกิดโรค ลดการระบาด การรักษาในกลุมโรคท่ีไมรุนแรงจะ

ใชหลักการวิเคราะหกลุมอาการ และใชยาจีนรักษาโรค เพ่ือลดการพัฒนาของโรคไปสูภาวะรุนแรง ในผูปวยภาวะ

รุนแรงจะใชศาสตรการแพทยผสมผสานในการรักษาเพ่ือลดจํานวนผูเสียชีวิต และในชวงระยะทายของการเกิดโรค

นั้นจะเนนในเรื่องของการฟนฟูสุขภาพ  เพ่ือใหรางกายมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง   พรอมท่ีจะกลับไปใชชีวิต

ตามปกติสุข  
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ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางกรมการแพทยแผนไทยฯ โดยสถาบันการแพทยไทย-จีน ไดจัดประชุม

วิชาการนานาชาติรวมกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน ผานสื่ออิเลคโทรทรอนิกส เรื่องบทบาทของ

การแพทยแผนจีนในการรักษา ปองกัน และฟนฟูสมรรถภาพในผูปวยโรค Covid -19 โดยมีวิทยากรซ่ึงเปน

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงในการเขารวมเปนทีมในการรักษาการระบาดของโรค Covid -19 ท่ีเมืองอูฮ่ัน  

จํานวน ๔ ราย ไดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ สามารถสรุปไดดังนี้  

จากประสบการณของจีนในการนําศาสตรการแพทยแผนจีนเขาไปมีสวนรวมในการรักษาในการระบาด

เม่ือป พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น พบวา  

๑. ยิ่งนําศาสตรการแพทยแผนจีนหรือยาจีนเขารวมในการรักษายิ่งเร็วเทาไร ก็จะยิ่งเพ่ิมความสามารถในการ

ยับยั้งกระบวนการพัฒนาของโรคสูภาวะท่ีรุนแรงไดดีข้ึน 

๒. จากการจัดแพทยจีนท่ัวประเทศไปประจําการตามโรงพยาบาลภาคสนาม ไดใชศาสตรการแพทยแผนจีน

เปนพ้ืนฐานในการรักษา เกิดรูปแบบการรักษาแบบผสมผสาน และผลท่ีไดจากการรักษาในรูปแบบดังกลาวไดผลดี

เปนท่ีนาพอใจ  

๓. จากการใชการแพทยผสมผสานในการรักษาโรค พบวามีการผสมผสานขอดีของแตละศาสตรมีการเสริม

การรักษาซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาโรคภาวะรุนแรงไดเปนอยางดี  

๔. จากการรวบรวมขอมูลทางคลินิกไดขอสรุปการรักษาดวยยาสมุนไพรจีนดังนี้ เปนยาพัฒนาจากสมุนไพร

จีน ๓ ชนิด และยาสมุนไพรจีนจากคัมภีรโบราณ ๓ ตํารับ โดยยาท่ีพัฒนาจากสมุนไพรจีน ๓ ชนิด ประกอบดวย 

๑) ยาแคปซูลเหลียนฮัวชิงเวิน  ๒) ยาจินฮวาชิงกานเคอลี่(ยาแกรนูลสําหรับชงรับประทาน) และ ๓) ยาฉีดเสวปจิ้ง  

ยาสมุนไพรจีนจากคัมภีรโบราณ ๓ ตํารับประกอบดวย ๑) ชิงเฟยผายตู ทัง  ๒) เซวียนเฟยปายตูฟาง                

และ ๓) ฮวาซือปายตูฟาง    

สําหรับโรค Covid -19 ทางการแพทยแผนจีนจําแนกไดเปนกลุมโรคพิษชื้น ซ่ึงเปนหนึ่งในกลุมโรคพิษรอน มี

กลไกการเกิดโรคจาก พิษชื้นรุกรานจากภายนอก โดยเสียชี่ (เหตุกอโรค) เขาสูรางกายผานทางเสนลมปราณปอด 

อีกท้ังเจิ้งชี่ (ภูมิปองกันโรค) ของรางกายพรอง ทําใหเกิดโรค พยาธิสภาพท่ีปรากฏจะประกอบดวย ชื้น รอน พรอง

และเลือดค่ัง ตําแหนงท่ีเกิดโรคจะอยูบนเสนลมปราณไทอิน (ปอด มาม) วิธีการรักษาหลัก คือ ขจัดชื้นสลายพิษ 

ขับไลความชื้นสกปรกออกจากรางกาย  

 ท้ังนี้ไดมีการประกาศแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีนออกไป เพ่ือ

เพ่ือใหโรงพยาบาลตาง ๆ ไดนําไปปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กลุมผูปวยทีมีอาการไมรุนแรง แนะนําใหใช เหลียนฮวาชิงเวินแคปซูล ยาจินฮวาชิงกานเคอลี่  เพ่ือลด

ความรุนแรงของโรค หยุดยั้งการพัฒนาความรุนแรงของโรค โดยจากงานวิจัยพบวายาท้ังสองมีความสามารถในการ

ลดไข และมีสรรพคุณเพ่ิมเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil และ Lymphocyte  

๒. กลุมผูปวยอาการรุนแรง แนะนําใชยาฉีดเซิงมายและยาฉีดเซินมายเพ่ือควบคุมระดับออกซิเจนในกระแส

เลือดใหคงท่ี รวมกับการใชยาฉีดเสวปจิ้งเพ่ือควบคุมกลุมอาการท่ีเกิดข้ึนจากการอักเสบ นอกจากนี้สามารถใชยา

ฉีดเรอตูหนิงและยาฉีดถานเรอชิงรวมกับยาปฏิชีวนะเพ่ือทํางานรวมกันในการตานการอักเสบ เปนการใชหลักการ

แพทยผสมผสานในการลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต 



๓ 
 

๓. กลุมผูปวยระยะพักฟน หลักการคือเสริมสรางฟนฟูสุขภาพใหแข็งแรง ลดอาการท่ีเปนผลมาจากการติด

เชื้อโควิด ๑๙  ซ่ึงพบอาการเก่ียวกับระบบการหายใจ โดยการฟนฟูการทํางานของปอด เสริมภูมิคุมกัน โดยอาจใช

ยาจีนควบคูกับการฝงเข็มรมยาและการออกกําลังกายเพ่ือฟนฟูสุขภาพ  

บทบาทของยาจีนในการรักษาโรค Covid -19 มีบทบาทท่ีสําคัญใน ๔  รูปแบบ คือ 
๑. ปองกันการเกิดโรค ยาจีนสามารถปองกันการระบาดและลดระดับความรุนแรง โดยจากประสบการณท่ี

ผานมา เม่ือมีการตรวจพบผูตองสงสัยอาจติดเชื้อ ทีมเจาหนาท่ีจะทําการแยกและกักตัวผูตองสงสัย
ดังกลาว พรอมใหรับประทานยาสูตรท่ีกําหนด พบวาไมพบการเกิดโรค  

๒. การรักษาโรคในกลุมอาการท่ีไมรุนแรง พบวาการใชตํารับยาจีนรวมกับการฝงเข็มในกลุมผูปวยดังกลาวใน
โรงพยาบาลภาคสนาม พบวาใหผลการรักษาเปนท่ีนาพอใจ 

๓. การรักษาแบบการแพทยผสมผสาน โดยใชยาจีนรวมในการรักษากับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน พบวา
สามารถยับยั้งความรุนแรงของโรค  

๔. ในการฟนฟูรางกาย การใชยาจีนควบคูกับการรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีนอ่ืน ๆ เชนการฝงเข็มรม
ยา การแปะจุดสะทอนท่ีใบหู รวมท้ังการออกกําลังกาย สามารถฟนฟูรางกายใหเขาสูภาวะสมบูรณ
แข็งแรง 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี https://tcm.dtam.moph.go.th/index.php/wxsbk5273/ หัวขอความรวมมือ
ระหวางประเทศ /บทบาทและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโรค COVID-19 
 
หมายเหตุ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พศ.๒๕๖๓ ทางหอการคาไทย-จีน ไดมอบยาเหลียนฮวาชิงเวินแคปซูล ใหกับ
ทางกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๕,๐๐๐ กลอง ๆ ละ ๑๐ แคปซูล โดยทาน รมต.อนุทิน ชาญวีระกุล ได
มอบหมายใหกรมการแพทยแผนไทยฯ ดําเนินการจัดสรรใหกับรพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือนําไปใช
ประโยชน โดยมีรายละเอียดของขอมูลยาแคปซูลเหลียนฮัวชิงเวิน และรายชื่อรพ.ท่ีไดรับมอบยาดังกลาว ตาม
เอกสารแนบ ๓    
 
 

สถาบันการแพทยไทย-จีน  
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

      
 
   เอกสารแนบ ๑          เอกสารแนบ ๒       เอกสารแนบ ๓        


