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การแพทยแผนจีน VS COVID-19 EP.6 China National TCM 8th
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 National Administration of Traditional Chinese Medicine (China) ไดมี
ประกาศเกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัย และการรักษาโรค COVID-19 ฉบับที่ 8 ซึ่งมีเนื้อหาทางดานการแพทยแผน
จีนปรับปรุงจากฉบับกอนหนาทั้งการจําแนกกลุมอาการ ตํารับยาที่ใช และวิธีการใช
โดยมีเนื้อหาที่อัปเดทดังนี้
--------------------------**เกณฑการวินิจฉัย**
- กลุมตองสงสัย
ตองเขาหลักเกณฑประวัติทางระบาดวิทยา 1 ขอ และพบอาการทางคลินิกตอไปนี้ 2 ขอ
หากไมมีประวัติทางระบาดวิทยา ตองพบอาการทางคลินิกตอไปนี้ 2 ขอ พรอมทั้งตรวจพบ IgM จาก Coronavirus
เปน Positive หรือตรวจพบอาการทางคลินิกตอไปนี้ 3 ขอ
1.ประวัติทางระบาดวิทยา
1.1 ภายในระยะเวลา 14 วัน มีประวัติการอยูอาศัย หรือเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการตรวจพบผูติดเชื้อ
1.2 ภายในระยะเวลา 14 วัน มีการสัมผัส/ติดตอกับผูที่ติดเชื้อ ทั้งที่มีหรือไมมีอาการ
1.3 ภายในระยะเวลา 14 วัน มีประวัติการสัมผัสกับผูที่เดินทางมาจากเขตที่มีผูปวยมีไข หรือมีอาการระบบทางเดิน
หายใจ
1.4 เกิดการระบาดแบบเปนกลุมกอน (ภายใน 2 สัปดาหมีการพบผูปวย 2 รายขึ้นไปที่มีไข หรืออาการทางระบบ
ทางเดินหายใจในเขตเล็ก ๆ เชน บาน ที่ทํางาน โรงเรียน หรือในชั้นเรียนเปนตน)
2.อาการทางคลินิก
2.1 มีไข และ/หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรืออาการที่เกี่ยวของกับโรค COVID-19
2.2 มีการตรวจพบตามขอบงชี้ของโรค COVID-19 ทางรังสีวิทยา
2.3 ในระยะแรกของการปวย 1) Total WBC ปกติหรือลดลง 2) Total Lymphocyte ปกติ หรือลดลง
- การยืนยันผูปวย
ในกลุมตองสงสัย มีการตรวจพบขอใดตอไปนี้ 1 ขอ
1. RT-PCR Nucleic acid Coronavirus เปนผลบวก
2. ตรวจพบรหัสพันธุกรรม และมีความเหมือนกับ Coronavirus มาก
3. ตรวจ IgM และ IgG ของ Coronavirus เปนผลบวก
**เกณฑการจําแนกกลุม**
1. Mild case
อาการทางคลินิกไมรุนแรง ยังไมพบความผิดปกติที่ปอดดวยการตรวจทางรังสีวิทยา
2. General case
มีไข มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ อาจพบความผิดปกติที่ปอดดวยการตรวจทางรังสีวิทยา
3. Heavy case
ในผูใหญพบขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
- พบอาการหายใจถี่ RR ≥ 30 ครั้ง/นาที
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- ในชวงสงบ ปริมาณ SaO2 ≤ 93%
- PaO2 / FiO2 ≤ 300mmHg (1mmHg=0.133kPa)
- อาการมีความรุนแรงขึ้น การตรวจปอดทางรังสีวิทยาพบรอยโรคเพิ่มขึ้นกวา 50%
ในเด็กพบขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
- มีไขสูงตอเนื่องเกิน 3 วัน
- หายใจถี่ (1)อายุต่ํากวา 2 เดือน RR ≥ 60 ครั้ง/นาที (2) อายุ 2-12 เดือน RR ≥ 50 ครั้ง/นาที (3)อายุ 1-5 ป RR ≥
40 ครั้ง/นาที (4)อายุมากกวา 5 ป RR ≥ 30 ครั้ง/นาที และมีไข รองไห
- ในชวงสงบ ปริมาณ SaO2 ≤ 93%
- การหายใจ (ปกจมูกกระพือขณะหายใจ หรือมี three concave sign)
- มีอาการงวงนอนบอย หรือชักเกร็ง (convulsion)
- ไมยอมทานอาหาร หรือปอนอาหารยาก มีสัญญาณการขาดน้ํา
4. Severe case
พบขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
- การหายใจลมเหลว ตองใชเครื่องชวยหายใจ
- มีอาการช็อก
- มีอาการอวัยวะอื่นในรางกายลมเหลว ตองเขารับการรักษาใน ICU
--------------------------การจําแนกกลุมอาการและการรักษาดวยการแพทยแผนจีน
1. ระยะเฝาระวัง
อาการแสดง
- ออนเพลีย ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ แนะนําใชตํารับ ฮั่วเซียงเจิ้งชี่ 藿香正气 (เม็ด น้ํา )
- ออนเพลีย รวมกับมีไข แนะนําใชตํารับ 1)จินฮัวชิงกานเคอลี่ 金花清感颗粒 2)เหลียนฮัวชิงเวิน 连花
清瘟 (granule แคปซูล) 3) ซูเฟงเจี่ยะตู 疏风解毒 (granule แคปซูล)
**มีการตัดตํารับ 防风通圣 ออก
2. ระยะรักษา (ผูปวยที่ไดรับการยืนยัน)
2.1 ตํารับชิงเฟยไผตูทัง
ขอบงใช จากการรวบรวมขอมูลจากแพทยหลายพื้นที่ เหมาะกับการใชใน Mild, General, Heavy case ในกรณี
Severe case ขณะทําการชวยชีวิตนั้นใหประเมินตามความเหมาะสม
ตัวยา 麻黄 9g、炙甘草 6g、杏仁 9g、生石膏 15-30g (先煎)、桂枝 9g 、泽泻
9g 、猪苓 9g、白术 9g、茯苓 15g、柴胡 16g、 黄芩 6g 、姜半夏 9g、生姜
9g、紫菀 9g 、冬花 9g、 射干 9g、细辛 6g、山药 12g、枳实 6g 、陈皮
6g、藿香 9g。
**ไมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสวนประกอบและน้ําหนักยา
วิธีการรับประทาน ใชแบบตมดื่ม วันละ 1 หอ แบงทาน เชา/เย็น(หลังอาหาร 40 นาที) ทานขณะอุน 3 หอนับเปน
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1 รอบการรักษา หากสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวย หลังการดื่มยาใหดื่มน้ําขาวตมครึ่งถวย หากลิ้นแหงสารน้ําพรองดื่มได 1
ถวย (หมายเหตุ หากผูปวยไมมีไขใหใช 石膏 ในปริมาณนอย หากมีไขหรือไขสูงใหเพิ่มปริมาณการใช) หากผูปวย
อาการดีขึ้นแตยังไมหายสนิทใหเริ่มการรักษาอีก 1 รอบ หากผูปวยมีอาการแทรกซอน หรืออาการจากโรคประจําตัว
รวม ในรอบที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนตํารับยา หากไมพบอาการใหหยุดยาทันที
2.2 Mild case
- กลุมอาการความเย็นความชื้นอุดกั้นปอด
อาการแสดง มีไข ออนเพลียไมมีแรง ปวดเมื่อยตามรางกาย ไอ บวนเสมหะ แนนทรวงอกหายใจลําบาก ไมอยาก
อาหาร คลื่นไส อาเจียน ถายเหนียว ลิ้นซีดอวนมีรอยฟนหรือแดงซีด ฝาขาวหนาเหนียวหรือขาวเหนียว ชีพจรนุมหรือ
ลื่น
ตํารับแนะนํา 寒湿疫方
ตัวยา 生麻黄 6g, 生石膏 15g, 杏仁 15g, 羌活 15g, 葶苈子 15g, 贯众 9g, 地龙 15g,
徐长卿 15g, 藿香 15g, 佩兰 9g, 苍术 15g, 云苓 45g, 生白术 30g, 焦三仙各 9g,
厚朴 15g, 焦槟榔 9g, 煨草果 9g, 生姜 15g。
วิธีการรับประทานยา วันละ 1 หอ ตอมดื่ม 600 มล. แบง 3 ครั้ง เชา/กลางวัน/เย็น กอนอาหาร
- กลุมอาการความรอนความชื้นสะสมในปอด
อาการแสดง มีไขต่ําหรือไมมีไข กลัวหนาวเล็กนอย ออนเพลีย หนักตามศีรษะรางกาย ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ไอแหง
เสมหะนอย เจ็บคอ ปากแหงไมกระหายน้ํา หรือพบอาการแนนหนาอกจุกกระเพาะ ไมมีเหงื่อหรือเหงื่อออกไมโลง
หรือพบอาการคลื่นไส ไมอยากอาหาร ถายเหลวหรือถายเหนียวไมโลง ลิ้นแดงซีด ฝาขาวหนาเหนียวหรือบางเหลือง
ชีพจรลื่นเร็วหรือนุม
ตัวยา 槟榔 10g, 草果 10g, 厚朴 10g, 知母 10g, 黄芩 10g, 柴胡 10g, 赤芍 10g, 连翘
15g, 青蒿 10g(后下), 苍术 10g, 大青叶 10g, 生甘草 5g。
วิธีการรับประทาน ทานวันละ 1 หอ ตมดื่ม 400 มล. แบงทาน 2 ครั้ง เชา/เย็น
2.3 General case
- กลุมอาการพิษความชื้นอุดกั้นปอด
อาการแสดง มีไข ไอเสมหะนอย หรือมีเสมหะเหลือง หายใจลําบากหายใจถี่ จุกแนนทอง ทองผูกถายไมออก ลิ้นแดง
คล้ํา ลิ้นอวน ฝาเหลืองเหนียวหรือเหลืองแหง ชีพจรลื่นเร็วหรือตึงลื่น
ตํารับแนะนํา 宣肺败毒方
ตัวยา 生麻黄 6g, 苦杏仁 15g, 生石膏 30g, 生薏苡仁 30g, 茅苍术 10g, 广藿香 15g,
青蒿草 15g, 虎杖 20g, 马鞭草 30g, 干芦根 30g, 葶苈子 15g, 化橘红 15g,
生甘草 10g。
วิธีการรับประทาน ทานวันละ 1 หอ ตมดื่ม 400 มล. แบงทาน 2 ครั้ง เชา/เย็น
- กลุมอาการความเย็นความชื้นอุดกั้นปอด
อาการแสดง มีไขต่ํา รูสึกตัวรอนไมรุนแรง หรือไมมีไข ไอแหง เสมหะนอย ออนเพลียไมมีแรง แนนหนาอก จุก
กระเพาะ หรือคลื่นไส ถายเหลว ลิ้นซีดหรือแดงซีด ฝาขาวหรือขาวเหนียว ชีพจรนุม
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ตัวยา 苍术 15g, 陈皮 10g, 厚朴 10g, 藿香 10g, 草果 6g, 生麻黄 6g, 羌活 10g,
生姜 10g, 槟榔 10g。
วิธีการรับประทาน ทานวันละ 1 หอ ตมดื่ม 400 มล. แบงทาน 2 ครั้ง เชา/เย็น
2.4 Heavy case
- กลุมอาการพิษปดกั้นปอด
อาการแสดง มีไขหนาแดง ไอ เสมหะนอยเหลืองเหนียว หรือเสมหะมีเลือดปน หายใจหอบหายใจถี่ ออนเพลียไมมีแรง
ปากแหงขมเหนียว คลื่นไสไมอยากอาหาร อุจจาระไมโลง ปสสาวะสั้นแดง ลิ้นแดง ฝาเหลืองเหนียว ชีพจรลื่นเร็ว
ตํารับแนะนํา 化湿败毒方
ตัวยา 生麻黄 6g, 杏仁 9g, 生石膏 15g, 甘草 3g, 藿香 10g(后下), 厚朴 10g, 苍术
15g, 草果 10g, 法半夏 9g, 茯苓 15g, 生大黄 5g(后下), 生黄芪 10g, 葶苈子 10g,
赤芍 10g。
วิธีการรับประทาน ทานวันละ 1-2 หอ ตมดื่ม 100-200 มล. วันละ 2-4 ครั้ง ดื่มทางปากหรือสายยางผานจมูก
- กลุมอาการชี่และอิ๋งถูกแผดเผา
อาการแสดง มีไขสูง กระหายน้ํา หายใจลําบากหายใจพี่ พูดจาไมรูเรื่องไมไดสติ การมองผิดเพี้ยน หรือมีผื่นแดง หรือ
อาเจียนเลือด เลือดกําเดา หรือแขนขาชักเกร็ง ลิ้นแดงจัด ฝานอยหรือไมมีฝา ชีพจรจมเล็กเร็ว หรือลอยใหญเร็ว
ตัวยา 生石膏 30-60g(先煎), 知母 30g, 生地 30-60g, 水牛角 30g(先煎), 赤芍 30g,
玄参 30g, 连翘 15g, 丹皮 15g, 黄连 6g, 竹叶 12g, 葶苈子 15g, 生甘草 6g。
วิธีการรับประทาน วันละ 1 หอ ตมดื่ม ตม 石膏 และ 水牛角 กอน ตมครั้งละ 100-200 มล. วันละ 2-4 ครั้ง
ดื่มทางปากหรือสายยางผานจมูก
ตํารับสําเร็จรูปแนะนํา ขอละไวเนื่องจากเปนรูปแบบฉีดทั้งสิ้น
2.5 Severe case
- กลุมอาการภายในปดภายนอกหลุดลอย
อาการแสดง หายใจลําบาก เหนื่อยหอบเมื่อขยับ หรือตองอาศัยเครื่องชวยหายใจ อาจพบอาการไมไดสติ หงุดหงิด
กระวนกระวาย เหงื่อออก มือเทาเย็น ลิ้นมวงคล้ํา ฝาหนาเหนียวหรือแหง ชีพจรลอยใหญไมมีราก
ตัวยา 人参 15g, 黑顺片 10g(先煎), 山茱萸 15g。ดื่มพรอม 苏和香 หรือ 安宫牛黄丸
หากพบอาการทองผูกขณะใสเครื่องชวยหายใจสามารถใช 生大黄 5-10g หากพบ Patient-ventilator
dyssynchrony ขณะใหยา Sedative และ Muscle relaxant สามารถใช 生大黄 5-10g และ 芒硝 5-10g
ตํารับสําเร็จรูปแนะนํา ขอละไวเนื่องจากเปนรูปแบบฉีดทั้งสิ้น
--------------------------แปลโดย แพทยจีนติวเตอร
อางอิง http://www.nhc.gov.cn/.../0a7bdf12bd4b46e5bd28ca7f9a7f5e5...

