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  ขมิ้นชัน	 เป ็นพืชในวงศ ์เดียวกับกระชายดำา	 ขิง	 ข ่า 
(Zingiberaceae)	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Curcuma longa	 L.	
มีชื่อทั่วไปคือ	ขมิ้น	และมีชื่อท้องถิ่น	 ได้แก่	ขมิ้นแกง	ขมิ้นหยอก
หรือขม้ินหัว	 (จังหวัดเชียงใหม่)	ขม้ินชัน	 (ภาคกลางและภาคใต้) 
ขี้มิ้น	หมิ้น	 (ภาคใต้)	 ตายอ	 (กะเหรี่ยง	 -	 กำาแพงเพชร)	 สะยอ 
(กระเหรี่ยง	 -	 แม่ฮ่องสอน)	ขม้ินชันเป็นพืชล้มลุก	 มีต้นใต้ดิน 
เป็นเหง้า	 เนื้อมีสีส้ม	 ใบเป็นใบเด่ียวรูปหอกแกมขอบขนาน 
ดอกออกเป็นช่อ	รูปทรงกระบอก	ซึ่งส่วนท่ีนำามาใช้รับประทาน
และใช้เป็นยาคือส่วนเหง้าใต้ดินที่มีรสฝาด	กลิ่นหอม

	 	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 คนไทยรู ้จักขมิ้นชันเป็นอย่างดี	
เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการใช้เป็นส่วนประกอบใน
อาหาร	เครื่องสำาอาง	และเป็นยารักษาโรคต่าง	ๆ	หลายชนิด	อาทิ 
เป็นยาขับลม	 บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ	 ป้องกันและ
รักษาโรคกระเพาะอาหาร	 ใช้เป ็นยาทาภายนอกที่สามารถ
บรรเทาอาการอักเสบ	 ผดผื่นคัน	 และรักษาแผลทั้งแผลสด 
แผลเปื่อย	 เนื่องจากสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
และเชื้อราได้หลายชนิด	และการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน	พบว่า	

เหง้าขม้ินชันมีองค์ประกอบ
ทาง เค มี ท่ี สำ า คัญ 	 ได ้ แก ่ 
เคอร์คูมิน	 ดีเมท็อกซีเคอร์
คูมิน	บิส	 -	ดีเมท็อกซีเคอร์ 
คูมิน	 และนำ้ามันระเหยง่าย
อกีหลายชนดิ	ซึง่สารดงักล่าว
มีฤทธิ์ทางยาสอดคล้องกับ 
การใช ้ตามภูมิป ัญญาไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น	

พทป.ปพิชญ� แนบกล�ง

						ปัจจุบัน	ขมิ้นชัน	เป็น	1	ใน	4	ของ 
สมุนไพรท่ีกรมการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก	และภาคีเครือข่าย 
คดัเลอืกให้เป็น	ผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพร 
ต้นแบบ (Champion products) 

เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มี
ศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ 

ได้รับความนิยม	เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	สารสกัดขมิน้ชัน 
เป ็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดแรกของไทยที่ ได ้รับ 
การขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันใช้ส�าหรับรักษา
อาการอักเสบจากโรคข้อเข่าเสื่อมได้

  

	 	 สำาหรับในฤดูฝน	ซึ่งเป็นฤดูที่มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดอาการ
ผื่น	แพ้	 คัน	จากแมลงกัดต่อย	ดังนั้น	ขมิ้นชันจึงเป็นคำาตอบ
หนึ่งที่สำาคัญของฤดูกาลนี้	 ซึ่งวิธีการเตรียมขมิ้นชันสำาหรับ
การรกัษา	อาการผดผืน่คนั	สามารถทำาได้โดย	การนำาผงขมิน้ชนั 
หรือนำาเหง้าขมิ้นชัน	(อายุ	9	-	11	เดือน)	ยาวประมาณ	2	นิ้ว 
ฝนกับนำ้าต ้มสุก	 ทาบริเวณที่ เป ็น	 หรือ	 ใช้ผงขม้ินชันโรย
บริเวณที่เป็น	วันละ	3	ครั้ง	ส่วนการรักษาแผลสด	แผลเปื่อย	
สามารถเตรียมได้โดย	 นำาเหง ้าขมิ้นชันสดตำาจนละเอียด 
เติมนำ้ามันมะพร้าวหรือนำ้ามันพืชให้ท่วม	ตั้งไฟอ่อนให้เดือด 
นานพอนำ้ามันเหลือง	 เนื้อขม้ินชันกรอบ	ยกลง	ตั้งไว้พอเย็น 
แล้วนำามาทาแผลสด	แผลเปื่อยได ้•

ตะไคร้หอม........
						กับนวัตกรรมที่ป้องกันยุงได้นานขึ้น
ด้วยอนุภาคขนาดนาโน

	 	 ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(นาโนเทค)	สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี (สวทช.)	 ได้พัฒนาผลิตภณัฑ์กนัยงุจากสมนุไพรไทย 
ซึ่งมีส่วนผสมของนำ้ามันตะไคร้หอม	 นำ้ามันหญ้าแฝก	 นำ้ามันแมงลัก	 และใช้นาโนเทคโนโลยี	 ที่ทำาให้ 
ยากันยุงที่พัฒนาขึ้นมาสามารถออกฤทธิ์ได้นาน 
และปลอดภัยกับผู ้บริโภค	 โดยจากการทดสอบ 
ในอาสาสมัครสุขภาพดี	 ไม่พบว่าก่อให้เกิดอาการ 
ระคายเคือง	 และสามารถป ้องกันยุงได ้นาน
ประมาณ	 4.7	 ชั่วโมง	 ขณะที่ยากันยุงทั่วไปที่
ผลิตจากสารเคมี	 ป ้องกันยุงได ้นานประมาณ	
4	 -	6	ชั่วโมง	และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ง่าย 
ซึ่งควรมีการศึกษาผลกระทบในระยะยาวต่อไป	•

	 	 ยุงเป็นสัตว์ที่ก่อความรำาคาญและเป็นพาหะของการเกิดโรคที่อันตรายถึงชีวิต	จากโรคไข้เลือดออก	และ 
โรคมาลาเรีย	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากยุง	การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการป้องกันยุงจึงมี 
ความสำาคัญ	ซึ่งผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในท้องตลาดในปัจจุบัน	มีท้ังชนิด	สารสกัดจากพืช	และสารเคมี	ซึ่งสารสกัด 
จากสมุนไพรที่มีกลิ่นจากนำ้ามันระเหยง่าย	 (volatile	oils)	สามารถป้องกันยุงได้	มีข้อดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์ 
เพราะเมื่อใช้ในระยะเวลานานจะไม่มีการสะสมภายในร่างกายจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	อีกทั้งยังไม่ทำาลาย 
สิ่งแวดล้อม



  สายฝนน�าพาความชุม่ฉ�า่มาให้เราได้ชืน่ใจ อากาศเยน็สบาย 
แต่สายฝนก็ท�าให้เกิดน�้าท่วมขังและสิ่งหนึ่งที่มักมาพร้อมกับฝน 
ก็คือ บรรดาสัตว์หรือแมลงมีพิษทั้งหลาย ดังนั้น เพ่ือเป็นการ 
ป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงด้วยพิษจากการถูกแมลงที่มากับ 
ฤดูฝนกัด เรามาเตรียมตัวรับมือ โดยการศึกษาสมุนไพรใกล้ตัว 
ที่มีสรรพคุณบรรเทาพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยกันดีกว่า...........   

 
หอมแดง
  ห รื อ หั ว ห อ ม แ ด ง ที่ เ ร � ใช ้ 
ทำ�อ�ห�ร	 ซึ่งมี	 ช่ือวิทยาศาสตร์ 
Allium ascalonicum	 L.	จัดอยู่ 
ใ น ว งศ ์ 	 Ama r y l l i d a ceae 
หอมแดง มีรสเผ็ดร้อนประกอบ 

ไปด้วยนำ้ามันระเหยง่ายท่ีมีกำามะถัน	 diallyl	 disulphide 
เป็นองค์ประกอบ	มีธาตุฟอสฟอรัสสูง	สรรพคุณต�มตำ�ร� 
ย�ไทย	 ใช้ภายนอกแก้ลมพิษ	แก้พิษแมลงสัตว์	กัดต่อย	โดยใช้
หอมแดงประมาณ	1	หัว	ขยี้หรือตำาให้แหลกแล้วนำามาทาบริเวณ 
ที่ถูกพิษ	 จากการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด 
หัวหอมแดงด้วยเอทานอลในหลอดทดลอง	 ที่ความเข้มข้น	
62.5,	125	และ	250	ไมโครกรัม	/	มิลลิลิตร	พบว่า	มีฤทธิ์ยับยั้ง 
การแสดงออกของสารก่อการอักเสบ	 และยับยั้งการทำางาน 
ของเอนไซม์	COX	-	1

พญายอ 
	 	 หรือ เสลดพั งพอนตัว เมีย	
(พญาปล้องทอง)	มีชื่อวิทยาศาสตร์	
Clinacanthus nutans	(Burm.f)	
Lindau.	จัดอยู่ในวงศ์	Acanthaceae	
		 	 ใบพญายอ	มีรสเย็นจืด	ซึ่งในทางแพทย์แผนไทย	ความเย็น
ของใบพญายอช่วยดับพิษร้อน	รสจืดใช้ถอนพิษ	จึงใช้บรรเทา
อาการอักเสบจากพิษแมลงกัดต่อย	เช่น	ตะขาบ	แมงป่อง	ผึ้ง	ต่อ	
แตน	ได้	และจากงานศึกษาวิจัยที่ผ่านมา	พบว่าสารสกัดเสลด
พังพอนตัวเมียด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารจำาพวก	
cytokines	 ทำาให้มีฤทธิ์ต ้านการอักเสบได้	 การใช้พญายอ 
รักษาอาการจากแมลงสัตว์กัดต่อยเบ้ืองต้น	สามารถทำาได้โดย
ใช้ใบพญายอสด	10	-	20	ใบ	(เลือกใบสีเขียวเข้มสดเป็นมันไม่อ่อน 

พทป.รสรินทร์  ไพฑูรย์

ไม่แก่จนเกินไป)	นำามาตำาผสมกับเหล้าหรือนำ้ามะนาว	คั้นเอา 
นำ้าดื่มหรือเอานำ้าทาแผลและเอากากพอกแผล	หรือสามารถใช้
คาลาไมน์พญายอ	ซึ่งมีจำาหน่ายตามร้านยาสมุนไพรทั่วไป	หรือ 
ถ้าหากที่บ้านมีเสลดพังพอนตัวผู้	ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

พลู
	 	 มี 	 ชื่ อ วิ ทย าศาสตร ์ 	 คื อ 
Piperbetle	 L.	 จัดอยู ่ ในวงศ ์ 
P iperaceae	 สรรพคุณต�ม 
ตำ � ร�ย� ไทย 	 ใบรส เผ็ ด ร ้ อน 
ใช ้ทาแก ้ลมพิษ	 แมลงกัดต ่อย	 เพราะในทางการแพทย ์ 
แผนไทย	นิยมใช้รสร้อน	 แก้อาการทางวาตะ	 (ลม)	 โดยใช ้
ใบพลู 	 3	 -	 4	 ใบ	 ขยี้หรือตำาให ้ละเอียด	 ผสมเหล ้าโรง 
เล็กน้อย	ทาบริเวณที่เป็น	 ใบมีนำ้ามันหอมระเหยประกอบด้วย 
สาร	 chavicol	 และ	 eugenol	 ซึ่งมีฤทธิ์ทำาให้ชาเฉพาะที่ 
สามารถบรรเทาอาการคันและฆ ่ า เชื้ อ โรคบางชนิดได  ้
ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาตำารับยา	 ขี้ผึ้งผสมสารสกัดใบพลูขึ้น 
เพื่อใช้เป็นยาทารักษาโรคผิวหนังแก้ผื่นคันและลมพิษ

 
ตะขาบหิน

(ว่านตะขาบ)
	 	 มี 	 ชื่ อ วิ ทย าศาสตร ์ 	 คื อ	
Muehlenbeckia platyclada 
(F.v.Muell.)	Meissn.	 จัดอยู่ใน
วงศ์	 Polygonaceae	สรรพคุณ

  โลดทะนงแดง	 เป็นสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านไทยใช้ราก 
ซึ่งมีรสร ้อน	 รักษาอาการเบ่ือเมามานาน	 โลดทะนงแดง 
มีช่ือวิทยาศาสตร์	 คือ	Trigonostemon reidioides	 (Kurz)	
Craib	 จัดอยู่ในวงศ์	 Euphorbiaceae	 เป็นไม้พุ ่มขนาดเล็ก 
สูงประมาณ	1	 เมตร	 มีร�กเก็บสะสมอ�ห�รพองโต	ผิวสีแดง 
อมม่วง	 เนื้อสีขาว	ลำาต้นเรียวเล็ก	ขึ้นเป็นกอ	ทุกส่วนของต้น 
มีขน	 ใบเด่ียว	 เรียงสลับ	 เน้ือใบหนา	 แผ่นใบรูปขอบขนาน 
หรือใบหอก	ช่อดอกแบบกระจะ	ดอกสีขาว	ชมพู	ม่วงเข้มหรือ 
เกือบดำา	ออกเป็นช่อตามซอกใบและตามกิ่งก้าน	ผลแห้งแตกได้	
รูปร่างค่อนข้างกลม	มีขนสั้นนุ่มปกคลุมหนาแน่น
	 	 หมอพื้นบ้านหลายพื้นที่ทั่วประเทศ	 ใช้รากโลดทะนงแดง
ฝนนำ้าดื่มแก้พิษ	 โดยสมุนไพรจะกระตุ้นให้เกิดการอาเจียน 
จึงสามารถถอนพิษต่าง	 ๆ	อาทิ	พิษยาเบื่อ	พิษเห็ดและหอย 
พิษงู	 และเสมหะเป็นพิษ	 (เสมหะ	หรืออุจาระเป็นมูกเลือด) 
หมอพื้นบ้านอิสาน	 ใช้รากเข้ายากับนำ้ามะนาว	 ฝนกับนำ้าดื่ม 
แก้ผิดสำาแดง	 พิษแมงมุม	 ทำาให้อาเจียน	 ถอนพิษเบื่อเมา 
ซึ่ง	หมอเอียะ ส�ยกระสุน หมอพื้นบ้�นจังหวัดสุรินทร์ 
เป็นหมอพื้นบ้านคนแรกที่ได้นำาโลดทะนงแดงเข้ามาสู่ระบบ
บริการสุขภาพ	โดยเริ่มจากการทำางานร่วมกันระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์โรงพยาบาลกาบเชิง	และโรงพยาบาลพนมดงรัก
เฉลิมพระเกียรติ	 80	พรรษา	 กับหมอพื้นบ้าน	ซึ่งผลจากการ
ทำางานร่วมกัน	 โดยการให้ยาสมุนไพรเพื่อเป็นการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น	ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับ	antivenom	พบว่า	การรักษา 
ให้ผลดีกับผู้ป่วย	 คือ	 ผู้ป่วยปลอดภัย	ไม่ปวด	การอักเสบลดลง	
และไม่มีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงจนถึงชีวิต	ปัจจุบันภูมิปัญญา
ดังกล่าวได้ถูกนำามาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยท่ีถูกงูพิษกัด
ในหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศ
	 	 การ ศึกษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บฤทธิ์ ท า ง เภสั ชวิ ทยาและ
สารประกอบสำาคัญของตำารับยาโลดทะนงแดง	 (สูตรหมอเอียะ)	
พบว่าสารสำาคัญของตำารับยาที่ต้านพิษงู	 มาจากส่วนเนื้อของ
รากโลดทะนงแดง	และเนื้อหมาก	ที่สามารถสลายโปรตีนของ
พิษงูได้	 นอกจากนี้	 การศึกษาประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วย 
ที่ถูกสัตว์พิษและงูกัด	 ในโรงพยาบาลกาบเชิง	และโรงพยาบาล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ	 80	พรรษา	 โดยการใช้ตำารับยา 
โลดทะนงแดง	 จำานวน	 22	 ราย	 (21	 รายมีอาการระดับ

เล็กน ้อย	 - 	 ปานกลาง) 	 ผลการศึกษาพบว ่า 	 หลั งจาก 
ได้รับยาสมุนไพร	 ผู ้ป ่วยจำานวน	 17	 ราย	 (ร ้อยละ	 77.3) 
ไม่ได้รับยาแก้ปวด	 (เนื่องจากไม่มีอาการปวดแผล)	และทุกราย
ไม่มีอาการแทรกซ้อน	หรือเสียชีวิต	•

การเตรียมยาต�ารับโลดทะนงแดง
เพื่อใช้ในโรงพยาบาล (สูตรหมอเอียะ สายกระสุน) 

ร�กโลดทะนงแดง 
				1.	ล้างทำาความสะอาด	สับย่อยขนาดหยาบ	ๆ	แล้วตากแดด
จนแห้งสนิท	
				2.	อบให้แห้งอีกครั้งที่อุณหภูมิ	70	๐C	นาน	16	ชั่วโมง	
				3.		บดด้วยเครื่องบดโม่นาน	2	วันหรือจนละเอียด	
				4.		ร่อนด้วยตะแกรงเบอร์	80	
				5.	ชั่งผงยาที่ละเอียดบรรจุซองสีชา	5	กรัม	/	ซอง	
หม�กแห้ง 
	 1.	นำาหมากท่ีแก่สกุเหลอืงปอกเปลอืกและแกะเอาเฉพาะเมล็ด	
	 2.		ล้างทำาความสะอาดแล้วตากแดดจนแห้งสนิท	
				3.		อบให้แห้งอีกครั้งที่อุณหภูมิ	70	๐C	นาน	16	ชั่วโมง	
				4.		บดด้วยเครื่องบดโม่นาน	2	วัน	หรือจนละเอียด	
				5.	ร่อนด้วยตะแกรงเบอร์	80	
				6.	ชั่งผงยาที่ละเอียดบรรจุซองสีชา	2	กรัม	/	ซอง
วิธีเตรียมย�สำ�หรับพอกแผล 
	 	 นำาผงโลดทะนงแดง	5	กรัม	และผงหมากแห้ง	0.5	กรัม	
ผสมนำ้ามะนาว	3	 -	 5	หยด	บดในโกร่งให้เข้ากัน	นำาไปพอก
บริเวณรอยเขี้ยวของสัตว์ที่กัด
วิธีเตรียมย�สำ�หรับดื่ม 
	 	 นำาผงโลดทะนงแดง	5	กรัม	และผงหมากแห้ง	 2	กรัม 
ผสมนำ้าอุ่น	500	ซีซี	ให้ผู้ป่วยดื่มจนหมดหรือดื่มจนอาเจียน

สมุนไพร
แก้แมลงสัตว์กัดต่อย

ต�มตำ�ร�ย�ไทย	 ใช้ดับพิษต่าง	ๆ	การใช้ภายนอกใช้ระงับปวด	
แก้โรคผิวหนังเจ็บ	 ผื่นคัน	นำ้าเหลืองเสีย	
งูสวัด	 ฝีตะมอย	 วิธีการเตรียม	 สามารถ 
นำาต้นและใบสดตำาผสมเหล้า	 พอกหรือ 
คั้นนำ้าทา	 ถอนพิษแมงป่อง	 และตะขาบ 
แก้ฟกบวม	และเคล็ด	ขัดยอก	•

ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญ�ภู, กฤษณะ คตสุข

โลดทะนงแดง….
                        สมุนไพรแก้พิษ (งู)



  สายฝนน�าพาความชุม่ฉ�า่มาให้เราได้ชืน่ใจ อากาศเยน็สบาย 
แต่สายฝนก็ท�าให้เกิดน�้าท่วมขังและสิ่งหนึ่งที่มักมาพร้อมกับฝน 
ก็คือ บรรดาสัตว์หรือแมลงมีพิษทั้งหลาย ดังนั้น เพ่ือเป็นการ 
ป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงด้วยพิษจากการถูกแมลงที่มากับ 
ฤดูฝนกัด เรามาเตรียมตัวรับมือ โดยการศึกษาสมุนไพรใกล้ตัว 
ที่มีสรรพคุณบรรเทาพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยกันดีกว่า...........   

 
หอมแดง
  ห รื อ หั ว ห อ ม แ ด ง ที่ เ ร � ใช ้ 
ทำ�อ�ห�ร	 ซึ่งมี	 ช่ือวิทยาศาสตร์ 
Allium ascalonicum	 L.	จัดอยู่ 
ใ น ว งศ ์ 	 Ama r y l l i d a ceae 
หอมแดง มีรสเผ็ดร้อนประกอบ 

ไปด้วยนำ้ามันระเหยง่ายที่มีกำามะถัน	 diallyl	 disulphide 
เป็นองค์ประกอบ	มีธาตุฟอสฟอรัสสูง	สรรพคุณต�มตำ�ร� 
ย�ไทย	 ใช้ภายนอกแก้ลมพิษ	แก้พิษแมลงสัตว์	กัดต่อย	โดยใช้
หอมแดงประมาณ	1	หัว	ขยี้หรือตำาให้แหลกแล้วนำามาทาบริเวณ 
ที่ถูกพิษ	 จากการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด 
หัวหอมแดงด้วยเอทานอลในหลอดทดลอง	 ที่ความเข้มข้น	
62.5,	125	และ	250	ไมโครกรัม	/	มิลลิลิตร	พบว่า	มีฤทธิ์ยับยั้ง 
การแสดงออกของสารก่อการอักเสบ	 และยับยั้งการทำางาน 
ของเอนไซม์	COX	-	1

พญายอ 
	 	 หรือ เสลดพั งพอนตัว เมีย	
(พญาปล้องทอง)	มีชื่อวิทยาศาสตร์	
Clinacanthus nutans	(Burm.f)	
Lindau.	จัดอยู่ในวงศ์	Acanthaceae	
		 	 ใบพญายอ	มีรสเย็นจืด	ซึ่งในทางแพทย์แผนไทย	ความเย็น
ของใบพญายอช่วยดับพิษร้อน	รสจืดใช้ถอนพิษ	จึงใช้บรรเทา
อาการอักเสบจากพิษแมลงกัดต่อย	เช่น	ตะขาบ	แมงป่อง	ผึ้ง	ต่อ	
แตน	ได้	และจากงานศึกษาวิจัยที่ผ่านมา	พบว่าสารสกัดเสลด
พังพอนตัวเมียด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารจำาพวก	
cytokines	 ทำาให้มีฤทธิ์ต ้านการอักเสบได้	 การใช้พญายอ 
รักษาอาการจากแมลงสัตว์กัดต่อยเบื้องต้น	สามารถทำาได้โดย
ใช้ใบพญายอสด	10	-	20	ใบ	(เลือกใบสีเขียวเข้มสดเป็นมันไม่อ่อน 

พทป.รสรินทร์  ไพฑูรย์

ไม่แก่จนเกินไป)	นำามาตำาผสมกับเหล้าหรือนำ้ามะนาว	คั้นเอา 
นำ้าดื่มหรือเอานำ้าทาแผลและเอากากพอกแผล	หรือสามารถใช้
คาลาไมน์พญายอ	ซึ่งมีจำาหน่ายตามร้านยาสมุนไพรทั่วไป	หรือ 
ถ้าหากที่บ้านมีเสลดพังพอนตัวผู้	ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

พลู
	 	 มี 	 ชื่ อ วิ ทย าศาสตร ์ 	 คื อ 
Piperbetle	 L.	 จัดอยู ่ ในวงศ ์ 
P iperaceae	 สรรพคุณต�ม 
ตำ � ร�ย� ไทย 	 ใบรส เผ็ ด ร ้ อน 
ใช ้ทาแก ้ลมพิษ	 แมลงกัดต ่อย	 เพราะในทางการแพทย ์ 
แผนไทย	นิยมใช้รสร้อน	 แก้อาการทางวาตะ	 (ลม)	 โดยใช ้
ใบพลู 	 3	 -	 4	 ใบ	 ขยี้หรือตำาให ้ละเอียด	 ผสมเหล ้าโรง 
เล็กน้อย	ทาบริเวณที่เป็น	 ใบมีนำ้ามันหอมระเหยประกอบด้วย 
สาร	 chavicol	 และ	 eugenol	 ซึ่งมีฤทธิ์ทำาให้ชาเฉพาะที่ 
สามารถบรรเทาอาการคันและฆ ่ า เชื้ อ โรคบางชนิดได  ้
ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาตำารับยา	 ขี้ผึ้งผสมสารสกัดใบพลูขึ้น 
เพื่อใช้เป็นยาทารักษาโรคผิวหนังแก้ผื่นคันและลมพิษ

 
ตะขาบหิน

(ว่านตะขาบ)
	 	 มี 	 ชื่ อ วิ ทย าศาสตร ์ 	 คื อ	
Muehlenbeckia platyclada 
(F.v.Muell.)	Meissn.	 จัดอยู่ใน
วงศ์	 Polygonaceae	สรรพคุณ

  โลดทะนงแดง	 เป็นสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านไทยใช้ราก 
ซึ่งมีรสร ้อน	 รักษาอาการเบ่ือเมามานาน	 โลดทะนงแดง 
มีช่ือวิทยาศาสตร์	 คือ	Trigonostemon reidioides	 (Kurz)	
Craib	 จัดอยู่ในวงศ์	 Euphorbiaceae	 เป็นไม้พุ ่มขนาดเล็ก 
สูงประมาณ	1	 เมตร	 มีร�กเก็บสะสมอ�ห�รพองโต	ผิวสีแดง 
อมม่วง	 เนื้อสีขาว	ลำาต้นเรียวเล็ก	ขึ้นเป็นกอ	ทุกส่วนของต้น 
มีขน	 ใบเด่ียว	 เรียงสลับ	 เน้ือใบหนา	 แผ่นใบรูปขอบขนาน 
หรือใบหอก	ช่อดอกแบบกระจะ	ดอกสีขาว	ชมพู	ม่วงเข้มหรือ 
เกือบดำา	ออกเป็นช่อตามซอกใบและตามกิ่งก้าน	ผลแห้งแตกได้	
รูปร่างค่อนข้างกลม	มีขนสั้นนุ่มปกคลุมหนาแน่น
	 	 หมอพื้นบ้านหลายพื้นที่ทั่วประเทศ	 ใช้รากโลดทะนงแดง
ฝนนำ้าดื่มแก้พิษ	 โดยสมุนไพรจะกระตุ้นให้เกิดการอาเจียน 
จึงสามารถถอนพิษต่าง	 ๆ	อาทิ	พิษยาเบื่อ	พิษเห็ดและหอย 
พิษงู	 และเสมหะเป็นพิษ	 (เสมหะ	หรืออุจาระเป็นมูกเลือด) 
หมอพื้นบ้านอิสาน	 ใช้รากเข้ายากับนำ้ามะนาว	 ฝนกับนำ้าดื่ม 
แก้ผิดสำาแดง	 พิษแมงมุม	 ทำาให้อาเจียน	 ถอนพิษเบื่อเมา 
ซึ่ง	หมอเอียะ ส�ยกระสุน หมอพื้นบ้�นจังหวัดสุรินทร์ 
เป็นหมอพื้นบ้านคนแรกที่ได้นำาโลดทะนงแดงเข้ามาสู่ระบบ
บริการสุขภาพ	โดยเริ่มจากการทำางานร่วมกันระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์โรงพยาบาลกาบเชิง	และโรงพยาบาลพนมดงรัก
เฉลิมพระเกียรติ	 80	พรรษา	 กับหมอพื้นบ้าน	ซึ่งผลจากการ
ทำางานร่วมกัน	 โดยการให้ยาสมุนไพรเพื่อเป็นการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น	ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับ	antivenom	พบว่า	การรักษา 
ให้ผลดีกับผู้ป่วย	 คือ	 ผู้ป่วยปลอดภัย	ไม่ปวด	การอักเสบลดลง	
และไม่มีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงจนถึงชีวิต	ปัจจุบันภูมิปัญญา
ดังกล่าวได้ถูกนำามาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยท่ีถูกงูพิษกัด
ในหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศ
	 	 การ ศึกษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บฤทธิ์ ท า ง เภสั ชวิ ทยาและ
สารประกอบสำาคัญของตำารับยาโลดทะนงแดง	 (สูตรหมอเอียะ)	
พบว่าสารสำาคัญของตำารับยาที่ต้านพิษงู	 มาจากส่วนเนื้อของ
รากโลดทะนงแดง	และเนื้อหมาก	ที่สามารถสลายโปรตีนของ
พิษงูได้	 นอกจากนี้	 การศึกษาประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วย 
ที่ถูกสัตว์พิษและงูกัด	 ในโรงพยาบาลกาบเชิง	และโรงพยาบาล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ	 80	พรรษา	 โดยการใช้ตำารับยา 
โลดทะนงแดง	 จำานวน	 22	 ราย	 (21	 รายมีอาการระดับ

เล็กน ้อย	 - 	 ปานกลาง) 	 ผลการศึกษาพบว ่า 	 หลั งจาก 
ได้รับยาสมุนไพร	 ผู ้ป ่วยจำานวน	 17	 ราย	 (ร ้อยละ	 77.3) 
ไม่ได้รับยาแก้ปวด	 (เนื่องจากไม่มีอาการปวดแผล)	และทุกราย
ไม่มีอาการแทรกซ้อน	หรือเสียชีวิต	•

การเตรียมยาต�ารับโลดทะนงแดง
เพื่อใช้ในโรงพยาบาล (สูตรหมอเอียะ สายกระสุน) 

ร�กโลดทะนงแดง 
				1.	ล้างทำาความสะอาด	สับย่อยขนาดหยาบ	ๆ	แล้วตากแดด
จนแห้งสนิท	
				2.	อบให้แห้งอีกครั้งที่อุณหภูมิ	70	๐C	นาน	16	ชั่วโมง	
				3.		บดด้วยเครื่องบดโม่นาน	2	วันหรือจนละเอียด	
				4.		ร่อนด้วยตะแกรงเบอร์	80	
				5.	ชั่งผงยาที่ละเอียดบรรจุซองสีชา	5	กรัม	/	ซอง	
หม�กแห้ง 
	 1.	นำาหมากท่ีแก่สกุเหลอืงปอกเปลอืกและแกะเอาเฉพาะเมล็ด	
	 2.		ล้างทำาความสะอาดแล้วตากแดดจนแห้งสนิท	
				3.		อบให้แห้งอีกครั้งที่อุณหภูมิ	70	๐C	นาน	16	ชั่วโมง	
				4.		บดด้วยเครื่องบดโม่นาน	2	วัน	หรือจนละเอียด	
				5.	ร่อนด้วยตะแกรงเบอร์	80	
				6.	ชั่งผงยาที่ละเอียดบรรจุซองสีชา	2	กรัม	/	ซอง
วิธีเตรียมย�สำ�หรับพอกแผล 
	 	 นำาผงโลดทะนงแดง	5	กรัม	และผงหมากแห้ง	0.5	กรัม	
ผสมนำ้ามะนาว	3	 -	 5	หยด	บดในโกร่งให้เข้ากัน	นำาไปพอก
บริเวณรอยเขี้ยวของสัตว์ที่กัด
วิธีเตรียมย�สำ�หรับดื่ม 
	 	 นำาผงโลดทะนงแดง	5	กรัม	และผงหมากแห้ง	 2	กรัม 
ผสมนำ้าอุ่น	500	ซีซี	ให้ผู้ป่วยดื่มจนหมดหรือดื่มจนอาเจียน

สมุนไพร
แก้แมลงสัตว์กัดต่อย

ต�มตำ�ร�ย�ไทย	 ใช้ดับพิษต่าง	ๆ	การใช้ภายนอกใช้ระงับปวด	
แก้โรคผิวหนังเจ็บ	 ผื่นคัน	นำ้าเหลืองเสีย	
งูสวัด	 ฝีตะมอย	 วิธีการเตรียม	 สามารถ 
นำาต้นและใบสดตำาผสมเหล้า	 พอกหรือ 
คั้นนำ้าทา	 ถอนพิษแมงป่อง	 และตะขาบ 
แก้ฟกบวม	และเคล็ด	ขัดยอก	•

ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญ�ภู, กฤษณะ คตสุข

โลดทะนงแดง….
                        สมุนไพรแก้พิษ (งู)
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  ขมิ้นชัน	 เป ็นพืชในวงศ ์เดียวกับกระชายดำา	 ขิง	 ข ่า 
(Zingiberaceae)	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Curcuma longa	 L.	
มีชื่อทั่วไปคือ	ขมิ้น	และมีชื่อท้องถิ่น	 ได้แก่	ขมิ้นแกง	ขมิ้นหยอก
หรือขม้ินหัว	 (จังหวัดเชียงใหม่)	ขม้ินชัน	 (ภาคกลางและภาคใต้) 
ขี้มิ้น	หมิ้น	 (ภาคใต้)	 ตายอ	 (กะเหรี่ยง	 -	 กำาแพงเพชร)	 สะยอ 
(กระเหรี่ยง	 -	 แม่ฮ่องสอน)	ขม้ินชันเป็นพืชล้มลุก	 มีต้นใต้ดิน 
เป็นเหง้า	 เนื้อมีสีส้ม	 ใบเป็นใบเด่ียวรูปหอกแกมขอบขนาน 
ดอกออกเป็นช่อ	รูปทรงกระบอก	ซึ่งส่วนท่ีนำามาใช้รับประทาน
และใช้เป็นยาคือส่วนเหง้าใต้ดินที่มีรสฝาด	กลิ่นหอม

	 	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 คนไทยรู ้จักขมิ้นชันเป็นอย่างดี	
เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการใช้เป็นส่วนประกอบใน
อาหาร	เครื่องสำาอาง	และเป็นยารักษาโรคต่าง	ๆ	หลายชนิด	อาทิ 
เป็นยาขับลม	 บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ	 ป้องกันและ
รักษาโรคกระเพาะอาหาร	 ใช้เป ็นยาทาภายนอกที่สามารถ
บรรเทาอาการอักเสบ	 ผดผื่นคัน	 และรักษาแผลทั้งแผลสด 
แผลเปื่อย	 เนื่องจากสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
และเชื้อราได้หลายชนิด	และการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน	พบว่า	

เหง้าขม้ินชันมีองค์ประกอบ
ทาง เค มี ท่ี สำ า คัญ 	 ได ้ แก ่ 
เคอร์คูมิน	 ดีเมท็อกซีเคอร์
คูมิน	บิส	 -	ดีเมท็อกซีเคอร์ 
คูมิน	 และนำ้ามันระเหยง่าย
อกีหลายชนดิ	ซึง่สารดงักล่าว
มีฤทธิ์ทางยาสอดคล้องกับ 
การใช ้ตามภูมิป ัญญาไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น	

พทป.ปพิชญ� แนบกล�ง

						ปัจจุบัน	ขมิ้นชัน	เป็น	1	ใน	4	ของ 
สมุนไพรท่ีกรมการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก	และภาคีเครือข่าย 
คดัเลอืกให้เป็น	ผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพร 
ต้นแบบ (Champion products) 

เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มี
ศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ 

ได้รับความนิยม	เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	สารสกัดขมิน้ชัน 
เป ็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดแรกของไทยที่ ได ้รับ 
การขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันใช้ส�าหรับรักษา
อาการอักเสบจากโรคข้อเข่าเสื่อมได้

  

	 	 สำาหรับในฤดูฝน	ซึ่งเป็นฤดูที่มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดอาการ
ผื่น	แพ้	 คัน	จากแมลงกัดต่อย	ดังนั้น	ขมิ้นชันจึงเป็นคำาตอบ
หนึ่งที่สำาคัญของฤดูกาลนี้	 ซึ่งวิธีการเตรียมขมิ้นชันสำาหรับ
การรกัษา	อาการผดผืน่คนั	สามารถทำาได้โดย	การนำาผงขมิน้ชนั 
หรือนำาเหง้าขมิ้นชัน	(อายุ	9	-	11	เดือน)	ยาวประมาณ	2	นิ้ว 
ฝนกับนำ้าต ้มสุก	 ทาบริเวณที่ เป ็น	 หรือ	 ใช้ผงขม้ินชันโรย
บริเวณที่เป็น	วันละ	3	ครั้ง	ส่วนการรักษาแผลสด	แผลเปื่อย	
สามารถเตรียมได้โดย	 นำาเหง ้าขมิ้นชันสดตำาจนละเอียด 
เติมนำ้ามันมะพร้าวหรือนำ้ามันพืชให้ท่วม	ตั้งไฟอ่อนให้เดือด 
นานพอนำ้ามันเหลือง	 เนื้อขม้ินชันกรอบ	ยกลง	ตั้งไว้พอเย็น 
แล้วนำามาทาแผลสด	แผลเปื่อยได ้•

ตะไคร้หอม........
						กับนวัตกรรมที่ป้องกันยุงได้นานขึ้น
ด้วยอนุภาคขนาดนาโน

	 	 ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(นาโนเทค)	สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี (สวทช.)	 ได้พฒันาผลิตภณัฑ์กนัยงุจากสมนุไพรไทย 
ซึ่งมีส่วนผสมของนำ้ามันตะไคร้หอม	 นำ้ามันหญ้าแฝก	 นำ้ามันแมงลัก	 และใช้นาโนเทคโนโลยี	 ที่ทำาให้ 
ยากันยุงที่พัฒนาขึ้นมาสามารถออกฤทธิ์ได้นาน 
และปลอดภัยกับผู ้บริโภค	 โดยจากการทดสอบ 
ในอาสาสมัครสุขภาพดี	 ไม่พบว่าก่อให้เกิดอาการ 
ระคายเคือง	 และสามารถป ้องกันยุงได ้นาน
ประมาณ	 4.7	 ชั่วโมง	 ขณะท่ียากันยุงทั่วไปที่
ผลิตจากสารเคมี	 ป ้องกันยุงได ้นานประมาณ	
4	 -	6	ชั่วโมง	และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ง่าย 
ซึ่งควรมีการศึกษาผลกระทบในระยะยาวต่อไป	•

	 	 ยุงเป็นสัตว์ท่ีก่อความรำาคาญและเป็นพาหะของการเกิดโรคที่อันตรายถึงชีวิต	จากโรคไข้เลือดออก	และ 
โรคมาลาเรีย	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากยุง	การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการป้องกันยุงจึงมี 
ความสำาคัญ	ซึ่งผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในท้องตลาดในปัจจุบัน	มีท้ังชนิด	สารสกัดจากพืช	และสารเคมี	ซึ่งสารสกัด 
จากสมุนไพรที่มีกลิ่นจากนำ้ามันระเหยง่าย	 (volatile	oils)	สามารถป้องกันยุงได้	มีข้อดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์ 
เพราะเมื่อใช้ในระยะเวลานานจะไม่มีการสะสมภายในร่างกายจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	อีกทั้งยังไม่ทำาลาย 
สิ่งแวดล้อม


