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สถาบันการแพทยไทย-จีน 
25 มีนาคม 2565 

ประกาศเกี่ยวกับ แนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

( ทดลองใชฉบับท่ี 9 ) 

เพ่ือปรับปรุงการรักษาทางการแพทยของโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
โดยยกระดับมาตรฐานการวินิจฉัยและการรักษาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ สาธาณรัฐประชาชนจีน และทบวงการแพทยแผนจีนแหงชาติ ( National Administration of 
Traditional Chinese Medicine) ไดมีการปรับปรุงแกไขจากฉบับท่ี 8 เปนฉบับท่ี 9 และดําเนินการประกาศ
เผยแพรเพ่ือใชเปนแนวทาง โดยมีสาระสําคัญท่ีแกไข ดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการหาผูติดเชื้อและข้ันตอนการรายงาน เพ่ิมการทดสอบแอนติเจน 
2) การคัดแยกกลุมผูปวยทางคลินิกเพ่ือรับการรักษา แบงเปน กลุมเบา กลุมท่ัวไป และกลุมหนัก 
3) เพ่ิมมาตรฐานการรักษาดวยยาตานไวรัส : ยาตานไวรัสท่ีผานการข้ึนทะเบียนกับอย.จีนแลว 2 

ชนิ ด  คือ  ยานํ า เข า   PF-07321332/ ritonavir (Paxlovid)  และ ยาผลิ ต ในประเทศจีน 
monoclonal antibodies ( ambavirumab BRII-196/ romisvirimab  BRII- 198 )  

4) ปรับปรุงเนื้อหาการรักษาดวยการแพทยแผนจีน รวบรวมประสบการณการรักษาทางคลินิก เพ่ิม
เนื้อหาการรักษาดวยการฝงเข็มซ่ึงเปนการรักษาท่ีไมใชยา เพ่ิมลักษณะเดนและการรักษาของ
ผูปวยกลุมเด็ก 

5) ปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรื่องการกักตัว เกณฑการออกจากโรงพยาบาล รวมถึงการออกจาก
การกักตัว และขอควรระวังหลังจากออกจากโรงพยาบาล 

 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทบวงการแพทยแผนจีนแหงชาติ 
วันท่ี 15 มีนาคม 2565 
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สถาบันการแพทยไทย-จีน 
25 มีนาคม 2565 

แนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม  ( Covid-19)    
( ทดลองใชฉบับท่ี 9 ) 

การรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีน 
  ขอบเขตของโรคนี้ในทางการแพทยแผนจีนจัดอยูในขอบเขตของโรค “อ้ี ” (疫) สาเหตุของโรคมาจาก
การไดรับปจจัยภายนอกกอโรค “อ้ีลี่” (疫戾) สถานการณของโรคข้ึนอยูกับสภาวะของโรค อากาศของพ้ืนท่ี
นั้นๆ และพ้ืนฐานรางกายท่ีแตกตางกันไปของแตละบุคคล อางอิงรูปแบบการวิเคราะหโรคแยกกลุมอาการ 
รวมถึงการเลือกใชยา ปริมาณยา โดยอยูในดุลยพินิจของแพทย ดังตอไปนี้ 

 1.ระยะติดตามเฝาระวัง 
  อาการแสดงทางคลินิก 1. ออนเพลียรวมกับมีปญหาระบบทางเดินอาหาร 
  ตํารับยาสําเร็จรูปแนะนํา: ยาแคปซูลฮ่ัวเซียงเจิ้งชี่ (藿香正气胶囊) หรือรูปแบบยาเม็ดลูกกลอน ยาน้ํา   
  อาการแสดงทางคลินิก 2. ออนเพลียรวมกับมีไข 
  ตํารับยาสําเร็จรูปแนะนํา : ยาแกรนูลจินฮวาชิงกาน (金花清感颗粒) , ยาแคปซูลเหลียนฮวาชิงเวิน  
(连花清瘟胶囊) หรือแบบแกรนูล,  ยาแคปซูลซูเฟงเจี่ยตู (疏风解毒胶囊) หรือแบบแกรนูล 

 2.ระยะรักษา (ไดรับการตรวจวินิจฉัยโรคแลว) 
  2.1 ตํารับชิงเฟยไผตูทัง (清肺排毒汤) , ยาแกรนูลชิงเฟยไผตู (清肺排毒颗粒) 

  ขอบเขตการใช：ประกอบกับการวินิจฉัยของแพทย เหมาะสําหรับกลุมอาการเบาหรือเริ่มตน    
กลุมอาการท่ัวไปและกลุมอาการหนัก  สําหรับการรักษาในผูปวยกลุมอาการวิกฤตในขณะท่ีใหการรักษา
สามารถใชผสมผสานไดตามความเหมาะสม  
  สวนประกอบตํารับยา :  หมาหวง (麻黄) 9 g , จื้อกานเฉา (炙甘草) 6 g, ซ่ิงเหริน (杏仁) 9 g, 
เซิงสือเกา (生石膏) 15-30 g ตมกอน, กุยจือ (桂枝) 9 g, เจอเซ่ียะ (泽泻) 9 g, จูหลิง (猪苓) 9 g, ไปจู    
(白术) 9 g, ฝูหลิง (茯苓) 15 g, ฉายหู (柴胡) 16 g, หวงฉิน (黄芩) 6 g, เจียงปนเซ่ียะ (姜半夏) 9 g, 
เซิงเจียง (生姜) 9 g, จื๋อหวาน (紫菀) 9 g, ตงฮวา (冬花) 9 g, เซอกาน (射干) 9 g, ซ่ีซิน (细辛) 6 g, 
ซานเยา (山药) 12 g, จื่อสือ (枳实) 6 g, เฉินผี (陈皮) 6 g, ฮ่ัวเซียง (藿香) 9 g 
  วิธีรับประทาน : ตมยาสมุนไพรอ่ินเพ่ียน รับประทานวันละหอ แบงทานเชา-เย็น (หลังม้ืออาหาร 40 
นาที) ทานขณะอุน 3 หอ เปน 1 คอรสการรักษา 
  เง่ือนไขเพ่ิมเติม  ทุกครั้งท่ีดื่มยาเสร็จอาจเสริมดวยการดื่มน้ําขาวครึ่งถวย ถาลิ้นแหงสารน้ํานอยดื่ม
ครั้งละ 1 ถวย (หมายเหตุ : ถาผูปวยไมมีไขใหใชปริมาณเซิงสือเกานอยลง  ถามีไขหรือไขข้ึนสูงใหใชเซิง        
สือเกาปริมาณมาก)  ถาอาการดีข้ึนแตยังไมหายดีใหใชยาตอคอรสท่ี 2  ถาผูปวยมีอาการท่ีนอกเหนือจากท่ี
กลาวหรือโรคประจําตัวอ่ืนๆ ในคอรสท่ี 2 สามารถปรับเปลี่ยนยาตามสภาวะของโรค ถาคนไขหายดีแลว
สามารถหยุดยาได  
  วิธีใชยาแกรนูลชิงเฟยไผตู  : ชงน้ํารอน ทานครั้งละ 2 ซอง วันละ 2 ครั้ง 1 คอรสการรักษา 
ประมาณ 3 - 6 วัน 
  2.2 กลุมอาการเบา หรือระยะเริ่มตน 
  (1) กลุมอาการเย็นช้ืนอุดกั้นปอด 
  อาการทางคลินิก : มีไข ออนเพลีย ปวดเม่ือยตามรางกาย ไอ มีเสมหะ แนนหนาอก เบื่ออาหาร 
คลื่นไสอาเจียน ทองเสีย ถายเหนียวถายไมสุด ลิ้นซีดอวนขอบลิ้นมีรอยฟนหรือลิ้นสีแดงออน (舌质淡胖齿
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痕或淡红)  ฝาลิ้นขาวหนาเหนียวคลายกากเตาหูหรือขาวเหนียว (苔白厚腐腻或白腻) ชีพจรลอยออน
หรือลื่น(脉濡或滑) 
  ตํารับยาแนะนํา : หานซืออ้ีฟาง (寒湿疫方) 

สวนประกอบตํารับยา : เซิงหมาหวง (生麻黄) 6g, เซิงสือเกา(生石膏) 15g,  ซ่ิงเหริน (杏仁) 9g,      
เชียงหัว (羌活) 15g, ถิงลี่จื่อ (葶苈子) 15g, กวนจง (贯众) 9g, ตี้หลง (地龙) 15g, สวีฉางฉิน (徐长卿) 
15g, ฮ่ัวเซียง (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, เจียวปงหลาง (焦槟榔) 9g, เวย
เฉาก่ัว (煨草果) 9g, เซิงเจียง (生姜) 15g 
  วิธีรับประทาน : วันละ 1 หอ ใชน้ําตม 600 ml แบงรับประทาน 3 ครั้ง ม้ือเชา เท่ียง เย็น ม้ือละ     
1 ครั้ง โดยรับประทานกอนอาหาร ตํารับยานี้ยังใชในกลุมอาการท่ัวไปดวย 
  (2) กลุมอาการรอนช้ืนอุดกั้นปอด 
  อาการทางคลินิก : มีไขต่ําหรือไมมีไข กลัวหนาว ออนเพลีย รูสึกหนักศีรษะและรางกาย ปวดเม่ือย
กลามเนื้อ ไอแหง เสมหะนอย เจ็บคอ คอแหงไมกระหายน้ํา หรือมีอาการจุกแนนทองและหนาอกรวม ไมมี
เหง่ือออกหรือรูสึกออกไมหมด หรือเบื่ออาหาร คลื่นไส ถายเหลวหรือเปนมูกเหนียวไมสุด ลิ้นสีแดงออน ฝาลิ้น
ขาวหนาเหนียวหรือเหลืองบาง (舌淡红、苔白厚腻或薄黄) ชีพจรลื่นเร็วหรือลอยออน (脉滑数或濡) 
  ตํ ารับยาแนะนํ า : ป งหลาง (槟榔) 10g, เฉ า ก่ั ว  (草果) 10g, โฮ วผู (厚朴) 10g, จือห มู                  
(知母) 10g, หวงฉิน (黄芩) 10g, ไฉหู (柴胡) 10g, ชื่อเสา (赤芍) 10g, เหรียนเชี่ยว (连翘) 15g, ชิงเฮา       
(青蒿) 10g ใสทีหลัง, ชางจู (苍术) 10g, ตาชิงเย (大青叶) 10g, เซิงกานเฉา (生甘草) 5g 
  วิธีรับประทาน : วันละ 1 หอ ใชน้ําตม 400 ml แบงรับประทาน 2 ครั้ง ม้ือเชา เย็น ม้ือละ 1 ครั้ง  
  ตํารับยาสําเร็จรูปแนะนํา: ยาแกรนูลจินฮวาชิงกาน (金花清感颗粒) , ยาแคปซูลเหลียนฮวาชิง
เวิน (连花清瘟胶囊) หรือแบบแกรนูล 
 วิธีใชยาแกรนูลจินฮวาชิงกาน (金花清感颗粒) :  ชงน้ํารอน ทานครั้งละ 1-2 ซอง วันละ 3 ครั้ง 1 
คอรสการรักษา ประมาณ 5-7 วัน 
 วิธีใชยาแกรนูลเหลียนฮวาชิงเวิน (连花清瘟颗粒) :  ใชทานครั้งละ 1 ซอง วันละ 3 ครั้ง 1       
คอรสการรักษา ประมาณ 7-10 วัน 
 วิธีใชยาแคปซูลเหลียนฮวาชิงเวิน (连花清瘟胶囊) :  ใชทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง 

การรักษาดวยการฝงเข็ม จุดแนะนํา : LI4 เหอกู (合谷), SI3 โฮวซี (后溪), SP9 อินหลิงเฉฺวียน      
(阴陵泉), KI3 ไทซี (太溪), BL13 เฟยซี (肺俞), BL20 ผีซู (脾俞) 

วิธีการ : เลือกใชจุดแตละครั้ง 3 จุด ใชวิธีกระตุนเข็มแบบบํารุงและระบายเทากันจนรูสึกเตอชี่          
(得气) คาเข็มไว 30 นาที ฝงเข็มทุกวัน วันละครั้ง 

2.3 กลุมอาการท่ัวไป 
  (1) กลุมอาการพิษช้ืนอุดกั้นปอด 
  อาการทางคลินิก : มีไข ไอ มีเสมหะนอยหรือเสมหะสีเหลือง แนนหนาอกหายใจถ่ี ทองอืดแนน 
ทองผูกถายลําบาก ลิ้นอวนสีแดงคล้ํา (舌质暗红, 舌体胖) ฝาเหลืองเหนียวหรือเหลืองแหง (苔黄腻或黄

燥)  ชีพจรลื่นเร็วหรือตึงลื่น (脉滑数或弦滑) 
  ตํารับยาแนะนํา : ซวนเฟยไปตูฟาง (宣肺败毒方) 

สวนประกอบตํารับยา : หมาหวง (麻黄) 6g, เฉาขู ซ่ิงเหริน  (炒苦杏仁) 15g, เซิงสือเกา                    
(生石膏) 30g, อ้ีอ่ีเหริน (薏苡仁) 30g, ฟูเฉาชางจู (麸炒苍术) 10g, กวางฮ่ัวเซียง (广霍香) 15g,       
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ชิงเฮา (青蒿) 12g, หูจาง (虎杖) 20g, หมาเปยนเฉา (马鞭草) 30g, หลูเกิน (芦根) 30g,  ถิงลี่จื่อ           
(葶苈子) 15g, ฮวาจวี๋หง (化橘红) 15g, กานเฉา (甘草) 10g 
  วิธีรับประทาน : วันละ 1 หอ ใชน้ําตม 400 ml แบงรับประทาน 2 ครั้ง ม้ือเชา เย็น ม้ือละ 1 ครั้ง  
 ยาสําเร็จรูปแนะนํา : ยาแกรนูลซวนเฟยไปตู (宣肺败毒颗粒) 
 วิธีใช : ชงน้ํารอน รับประทานครั้งละ 1 ซอง วันละ 2 ครั้ง คอรสการรักษา ประมาณ 7 -14 วัน หรือ
ตามดุลยพินิจของแพทย 
   (2) กลุมอาการเย็นช้ืนอุดกั้นปอด 
  อาการทางคลินิก : มีไขต่ํา ตัวรอนไมสบายตัว หรืออาจไมมีไข ไอแหง เสมหะนอย เหนื่อยเพลียไมมี
แรง แนนทองและหนาอก หรือคลื่นไส ถายเหลว ลิ้นซีดหรือแดงออน (舌淡或淡红) ฝาขาวหรือขาวเหนียว   
(苔白或白腻) ชีพจรลอยออน (脉濡) 
  ตําหรับยาแนะนํ า : ชางจู  (苍术) 15g, เฉินผี  (陈皮) 10g, โฮ วผู  (厚朴) 10g, ฮ่ั ว เซียง                  
(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  
(3) กลุมอาการพิษระบาดรวมกับความแหง 
 อาการทางคลินิก : กลัวหนาว มีไข ปวดเม่ือยกลามเนื้อ น้ํามูกไหล ไอแหง เจ็บคอคันคอ ปากแหง

คอแหง ทองผูก ลิ้นซีดชุมชื้นนอย (舌淡,少津) ชีพจรลอยตึง (脉浮紧) 
ตํารับยาแนะนํา : ซวนเฟยรุนเจาเจี่ยตูฟาง (宣肺润燥解毒方) 
สวนประกอบตํารับยา : หมาหวง (麻黄) 6g, ซ่ิงเหริน (杏仁) 10g, ไฉหู (柴胡) 12g, ซาเซิน (沙

参) 15g, มายตง (麦冬) 15g, เสวียนเซิน (玄参) 15g, ไปจื่อ (白芷) 10g, เชียงหัว (羌活) 15g, เซิงหมา    
(升麻) 8g, ซางเย (桑叶) 15g, หวงฉิน (黄芩) 10g, ซางไปผี (桑白皮) 15g, เซิงสือเกา (生石膏) 20g 

วิธีรับประทาน : วันละ 1 หอ ใชน้ําตม 400 ml แบงรับประทาน 2 ครั้ง ม้ือเชา เย็น ม้ือละ 1 ครั้ง  
ยาสําเร็จรูปแนะนํา : ยาแกรนูลจินฮวาชิงกาน (金花清感颗粒), ยาแคปซูลเหลียนฮวาชิงเวิน (连

花清瘟胶囊) หรือแบบแกรนูล 
 วิธีใชยาแกรนูลจินฮวาชิงกาน (金花清感颗粒) :  ชงน้ํารอน รับประทานครั้งละ 1-2 ซอง วันละ 3 
ครั้ง 1 คอรสการรักษา ประมาณ 5-7 วัน 
 วิธีใชยาแกรนูลเหลียนฮวาชิงเวิน (连花清瘟颗粒) :  ใชรับประทานครั้งละ 1 ซอง วันละ 3 ครั้ง 1       
คอรสการรักษา ประมาณ 7-10 วัน 
 วิธีใชยาแคปซูลเหลียนฮวาชิงเวิน (连花清瘟胶囊) : ใชรับประทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง 

การรักษาดวยการฝงเข็ม จุดแนะนํา : PC6 เนยกวาน (内关), LU6 ขงจุย (孔最), LI11 ชฺวีฉือ       

(曲池), CV6 ชี่ไห (气海), SP9 อินหลิงเฉฺวียน 阴陵泉, CV12 จงหวาน (中脘) 

วิธีการ : เลือกใชจุดแตละครั้ง 3 จุด ใชวิธีกระตุนเข็มแบบบํารุงและระบายเทากันจนรูสึกเตอชี่          
(得气) คาเข็มไว 30 นาที ฝงเข็มทุกวัน วันละครั้ง 

  2.4 กลุมอาการหนัก 
  (1) กลุมอาการพิษระบาดอุดกั้นปอด 
  อาการทางคลินิก : มีไข หนาแดง ไอ เสมหะเหลืองเหนียวเล็กนอย หรือเสมหะปนเลือด หายใจหอบ
แนนหนาอกหายใจถ่ี ออนเพลีย คอแหงขมเหนียว คลื่นไสเบื่ออาหาร ถายลําบาก ปสสาวะขัดปนเลือด ลิ้นแดง 
ฝาเหลืองเหนียว (舌红, 苔黄腻) ชีพจรลื่นเร็ว (脉滑数) 
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 ตํารับยาแนะนํา : ฮวาซือไปตูฟาง (化湿败毒方) 
สวนประกอบตํารับยา : เซิงหมาหวง (生麻黄) 6g, ซ่ิงเหริน (杏仁) 9g, เซิงสือเกา (生石膏) 15g, 

กานเฉา (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 
  วิธีรับประทาน : วันละ 1-2 หอ ใชน้ําตมครั้งละ 100-200 ml แบงรับประทาน 2- 4 ครั้งตอวัน ดื่ม
รับประทานหรือใหผานสายทางจมูก 
 ยาสําเร็จรูปแนะนํา : ยาแกรนูลฮวาซือไปตู (化湿败毒颗粒) 
 วิธีใช : ชงน้ํารอน ทานครั้งละ 2 ซอง วันละ 2 ครั้ง หรือตามดุลยพินิจของแพทย 
  (2) กลุมอาการช่ีอ่ิงถูกแผดเผา 
  อาการทางคลินิก : ไขสูงคอแหงกระสับกระสาย หายใจหอบเแนนหนาอกหายใจถ่ี พูดเพอ หมดสติ 
มองเห็นภาพซอน หรือเกิดผื่นเปนจ้ํา หรืออาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล หรือแขนขาเกร็ง ลิ้นแดงสด ฝา
นอยหรือไมมีฝา (舌降少苔或无苔) ชีพจรจมเล็กเร็ว หรือลอยใหญและเร็ว (脉沉细数, 或浮大而数) 
  ตํารับยาแนะนํา : 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) ตมหลังจากยาตัว
แรก ใชน้ําตมครั้งละ 100-200 ml แบงรับประทาน 2-4 ครั้งตอวัน ดื่มรับประทานหรือใหผานสายทางจมูก 
  ยาสําเร็จรูปแนะนํา : ยาฉีดสี่เหยียนผิง (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) , ยาฉีดสิงเหนาจิ้ง (醒脑静注射液 Xingnaojing  
Injection) โดยยาท่ีมีสรรพคุณคลายคลึงกัน สามารถเลือกใชชนิดใดชนิดหนึ่งตามความเหมาะสม หรือสามารถ
อิงตามอาการและใชรวมกันสองชนิด ท้ังนีย้าจีนแบบฉีดเขากระแสเลือดสามารถใชควบคูกับการรับประทานยา
น้ําได  
 การรักษาดวยการฝงเข็ม จุดแนะนํา : GV14 ตาจุย (大椎), BL13 เฟยซู (肺俞), BL20 ผีซู           

(脾俞), KI3 ไทซี (太溪), LU7 เลี่ยเชฺวีย (列缺), LR3 ไทชง (太冲) 

วิธีการ : เลือกใชจุดแตละครั้ง 3-5 จุด โดยใชจุดท่ีแขนขาและดานหลัง(背俞穴)รวมกัน ใชวิธีกระตุน

เข็มแบบบํารุงและระบายเทากัน คาเข็มไว 30 นาที ฝงเข็มทุกวัน วันละครั้ง 

  2.5 กลุมอาการวิกฤต 
  กลุมอาการเนยปไวทัว (ภายในถูกปดกั้น ภายนอกการทํางานลมเหลว) 
  อาการทางคลินิก : หายใจลําบาก  มีอาการหายใจหอบเม่ือขยับตัวหรือตองใชเครื่องชวยหายใจ  
รวมกับหมดสติ  หงุดหงิดกระวนกระวาย  เหง่ือออกแขนขาเย็น  ลิ้นมวงคล้ํา  ฝาหนาเหนียวหรือแหง            
(舌质紫暗, 苔厚腻或燥) ชีพจรลอยใหญไมมีราก (脉浮大无根) 
  ตํารับยาแนะนํา :  เหรินเซิน (人参) 15 g, เฮยซุนเพ่ียน (黑顺片) 10g ตมกอน, ซานจูอวี๋ (山茱

萸) 15g รับประทานรวมกับยาเม็ดซูเหอเซียงหวาน (苏合香丸) หรือยาเม็ดอันกงหนิวหวงหวาน (安宫牛

黄丸) 
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  เม่ือผูปวยตองใชเครื่องชวยหายใจรวมกับมีอาการแนนทอง ทองผูกหรือถายไมคลองใหใชยา         
เซิงตาหวง (生大黄) 5-10g เม่ือผูปวยเกิดภาวะหายใจไมสัมพันธกับเครื่องชวยหายใจ  ในขณะท่ีใหยาระงับ
ประสาทหรือยาคลายกลามเนื้อ สามารถใหเซิงตาหวง (生大黄) 5-10g  และหมางเซียว (芒硝) 5-10g   
  ยาสําเร็จรูปแนะนํา: ยาฉีดเสวปจิ้ง (血必净注射液 Xuebijing Injection) ,  ยาฉีดเรอตูหนิง        
(热毒宁注射液 Reduning  Injection) , ยาฉีดถานเรอชิง (痰热清注射液 Tanreqing  Injection) ,   
ยาฉีดสิงเหนาจิ้ ง (醒脑静注射液 Xingnaojing  Injection) , ยาฉีดเสินฝู  (参附注射液 Shenfu  
Injection)  ,ยาฉีดเซิงมาย (生脉注射液 Shengmai  Injection) , ยาฉีดเซินมาย (参麦注射液

Shenmai  Injection) โดยยาท่ีมีสรรพคุณคลายคลึงกัน สามารถเลือกใชชนิดใดชนิดหนึ่งตามความเหมาะสม 
หรือสามารถอิงตามอาการและใชรวมกันสองชนิด ท้ังนี้ยาจีนแบบฉีดเขากระแสเลือดสามารถใชควบคูกับการ
รับประทานยาน้ําได 

หมายเหตุ : คําแนะนําวิธีการใชยาจีนชนิดฉีดสําหรับกลุมผูปวยอาการหนัก และกลุมผูปวยวิกฤต 
  วิธีการใชยาจีนชนิดฉีดยึดตามใบกํากับการใชยา  โดยเริ่มใชจากปริมาณท่ีนอยท่ีสุด แลวคอยๆ
ปรับเปลี่ยนตามหลักการวินิจฉัย  ซ่ึงมีขอแนะนําดังนี้ 
  การติดเชื้อไวรัสหรือรวมกับมีการติดเชื้อแบคทีเรียท่ีไมรุนแรง :  0.9% Sodium Chloride Injection 
250 ml รวมกับยาฉีดสี่ เหยียนผิง (喜炎平注射液)  100 mg วันละ 2 ครั้ง , หรือ  0.9%  Sodium 
Chloride Injection 250 ml รวมกับยาฉีดเรอตูหนิง (热毒宁注射液) 20ml,   หรือ  0.9% Sodium 
Chloride Injection 250 ml รวมกับยาฉีดถานเรอชิง (痰热清注射液) 40ml  วันละ 2 ครั้ง 
  ถามีไขสูงรวมกับมีอาการไมไดสติ :  0.9% Sodium Chloride Injection 250 ml รวมกับยาฉีดสิง 
เหนาจิ้ง (醒脑静注射液)  20ml วันละ 2 ครั้ง 
  ถามีกลุมอาการตอบสนองตอการอักเสบท่ัวรางกาย (SIRS) หรือ/และอวัยวะตางๆทํางานลมเหลว :  
0.9% Sodium Chloride Injection 250 ml รวมกับยาฉีดเสวปจิ้ง (血必净注射液) 100ml วันละ 2 ครั้ง 
  ยาสําหรับเสริมภูมิคุมกันโรค :  5% glucose 250 mL รวมกับยาฉีดเซินมาย (参麦注射液) 
100ml หรือรวมกับยาฉีดเซิงมาย (生脉注射液) 20-60ml วันละ 2 ครั้ง 
 การรักษาดวยการฝงเข็ม จุดแนะนํา : KI3 ไทซี (太溪), CV17 ถันจง (膻中), CV4 กวานเหยฺวียน  

(关元), GV20 ไปหุย (百会), ST36 จูซานหลี่ (足三里), GV25 ซูเหลียว (素髎) 

วิธีการ : ใชจุดตามขางตน ใชวิธีกระตุนเข็มแบบบํารุงและระบายเทากัน คาเข็มไว 30 นาที ฝงเข็มทุก

วัน วันละครั้ง 

  2.6 ระยะฟนฟู 
  (1) กลุมอาการช่ีของปอดและมามพรอง  
 อาการทางคลินิก : หายใจสั้น  เหนื่อยเพลียไมมีแรง  เบื่ออาหาร  คลื่นไสอาเจียน  จุกแนน  ไมมีแรง
ถายอุจจาระ  ถายเหลวถายไมสุด  ลิ้นซีดและอวน  ฝาลิ้นขาวเหนียว (舌淡胖, 苔白腻) 
  ตํารับยาแนะนํา :  ฝาปนเซ่ีย (法半夏) 9g, เฉินผี (陈皮) 10g, 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   
  วิธีรับประทาน : วันละ 1 ชุด  ตมน้ํา 400 ml แบงรับประทาน 2 ม้ือ เชาและเย็น 
 (2) กลุมอาการช่ีและอินพรอง  
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 อาการทางคลินิก : ไมมีแรง  หายใจสั้น  ปากแหง  กระหายน้ํา  ใจสั่น  เหง่ือออกมาก  เบื่ออาหาร  
มีไขต่ําๆหรือไมมีไข  ไอแหง  เสมหะนอย  ลิ้นแหงไมชุมชื้น (舌干少津) ชีพจรเล็กหรือออนไมมีแรง (脉细

或虚无力) 
  ตํารับยาแนะนํา :  หนานซาเซินและเปยซาเซิน (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, เซิงกานเฉา (生甘草) 6g   
  วิธีรับประทาน : วันละ 1 ชุด  ตมน้ํา 400 ml แบงรับประทาน 2 ม้ือ เชาและเย็น 
 การรักษาดวยการฝงเข็ม จุดแนะนํา : ST36 จูซานหลี่ (足三里)  หรือใชการรมยา (艾灸) , GV20 
ไปหุย (百会), KI3 ไทซี (太溪) 

วิธีการ : ใชจุดตามขางตน ใชวิธีกระตุนเข็มแบบบํารุงและระบายเทากัน คาเข็มไว 30 นาที ฝงเข็มทุก
วัน วันละครั้ง  

จุดแปะรมยา (隔物灸)  : GV14 ตาจุย (大椎) , BL13 เฟยซู (肺俞) , BL20 ผีซู (脾俞) , LU6 ขง
จุย (孔最) แปะรมยาทุกวัน วันละครั้งนาน 40 นาที  

3. การรักษาดวยยาจีนในเด็ก 
 ลักษณะอาการเดนทางการแพทยแผนจีนและการเกิดโรคหลักของผูปวยเด็กเหมือนกันกับของผูใหญ 
การรักษาอิงตามการรักษาการแพทยแผนจีนของผูใหญ รวมกับอาการทางคลินิกและลักษณะทางสรีรวิทยา
ของเด็ก ใชพิจารณาการวินิจฉัยกลุมอาการ เลือกใชยาจีนสําเร็จรูปในเด็กตามการวินิจฉัยกลุมอาการ 
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