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โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) คือ ระบบการแพทย์ที่
บำาบัดผู้ป่วยภายใต้ทฤษฎีของความเหมือน กล่าวคือ “การนำา
เอาสารที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในคนปกติ มารักษาอาการ
เจ็บป่วยนั้นในคนที่ป่วย” โดยมีการให้ยาซึ่งผ่านการทำาละลาย
อย่างมากภายใต้กระบวนการเตรียมเฉพาะ ที่มีการควบคุม
มาตรฐานตามหลกัเภสชัตำารบั ซึง่มจีดุมุง่หมายเพือ่การกระตุน้
ให้ร่างกายเกิดการตอบสนองต่อโรคและความเจ็บป่วยตาม
ธรรมชาติด้วยคุณสมบัติของร่างกาย
เอง จากแนวคิดดังกล่าวจึงสามารถใช้ 
ตำารับโฮมีโอพาธีย์ ในการป้องกัน 
โรคไข ้เลือดออกระบาด โดยมีจุด 
มุ่งหมายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
ร่างกายและลดโอกาสในการตดิเชือ้ลง 
ซึ่งคล้ายกับหลักการของการให้วัคซีนนั่นเอง 

มะเด่ือไทย (มะเด่ืออุทุมพร หรือมะเด่ือชุมพร) มีชื่อสามัญ
ว่า Cluster fig, Goolar (Gular), Fig มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ  
Ficus racemosa L. จัดอยู่ในวงศ์ขนุน (Moraceae) เป็นพืชท่ี
พบได้ทั่วไปท่ัวทุกภาคของประเทศไทย คนไทยนิยมนำาช่อดอก  
ผลดบิรบัประทานเปน็ผกั และผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้ปจัจบุนั 
โครงการภูฟ้าได้มีการพัฒนาเป็นของขบเค้ียว และขนมสำาหรับ 
รับประทานเป็นของว่าง นอกจากมะเดื่อพันธุ์พื้นบ้านแล้ว ในปี 
พ.ศ. 2524 ประเทศไทยโดยโครงการหลวงไดเ้คยนำาเขา้มะเดือ่จาก 
ตา่งประเทศ เพือ่ใชป้ลกูทดแทนการปลกูฝ่ิน จากนัน้จงึมกีารพฒันา
เป็นผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย เนือ่งจากพบวา่ผลมะเดือ่ฝร่ังมีคุณค่า
ทางอาหารสูง 

ตำ ารับยาไทยที่ เข ้ ารากแห ้ ง
มะเดื่ออุทุมพร ที่เป็นท่ีรู ้จักกันดี คือ  
ยาห้าราก หรือที่รู้จักกันภายใต้ชื่ออ่ืน  
เช่น ยาเบญจโลกวิเชียร ยาแก้วห้าดวง  
หรือ ยาเพชรสว่าง ยานี้เป็นตำารับ 
ยาแผนโบราณของไทยที่มีการใช้กั น 

มานาน มีสรรพคุณใช้แก้ไข้ กระทุ้งพิษ หรือถอนพิษต่าง ๆ  
ตำารับยาประกอบด้วยรากสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ คนทา  
ชิงชี่ เท้ายายม่อม ย่านาง และมะเดื่ออุทุมพร

 

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี กำาหนดให้เป็นวัน “วันสุนทรภู่” เพื่อเป็นการรำาลึกถึงกวีเอกของไทย จึงได้หยิบยกกลอน
บทหนึ่งในนิราศภูเขาทอง ท่ีได้กล่าวถึงหมู่บ้านบางเดื่อและการอุปมาอุปไมยของคนในสมัยโบราณที่เปรียบเทียบผลของมะเดื่อกับ 
คนบางจำาพวกว่าภายนอกนั้นอาจดูดีสวยงาม แต่ภายในอาจมีลักษณะของคนพาลที่เป็นอันตราย เฉกดังเช่นผลมะเดื่อที่ข้างนอกดู
สดใส แต่ด้านในอาจมีหนอนชอนไชอยู่ ซึ่งการเปรียบเทียบเปรียบเปรยดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่มักจะมีความ
เกีย่วขอ้งผกูพนักบัผลหมากรากไม ้ในการใชเ้ปน็ปจัจยั 4 ทัง้เปน็อาหาร เครือ่งนุง่หม่ ทีอ่ยูอ่าศยั หรือใชเ้ป็นยารกัษาโรค และอืน่ ๆ  เช่น  
ในอดีตไม้จากต้นมะเดื่อถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมนำามาทำาพระที่นั่งในพระราชพิธี 

ในประเทศไทย มีรายงานการใช้ตำารับโฮมีโอพาธีย์ชื่อ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม (Eupatorium perfoliatum) ระดับ
ความแรง 200C จากกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าได้
ดำาเนินการใช้ตำารับยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200C ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน โดย
ใช้ยาจำานวน 4 เมด็ผสมนำา้ด่ืม 500 มลิลลิติร กระแทกในแนวตัง้ แบ่งให้กนิ 5 มิลลลิติรต่อราย กำาหนด 
3 เดือนกิน 1 ครั้ง ใน 25 จังหวัด 30 พื้นที่เกือบทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  
รวมทั้งสิ้น 499,637 ราย พบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออก (Efficacy) ร้อยละ 89.9 
ซึง่ถอืได้ว่าเป็นวธิทีางเลอืกในการป้องกนัโรคไข้เลอืดออก และควรมกีารพฒันาให้มปีระสทิธผิลในการ
ป้องกันได้มากขึ้นต่อไป  

พันทิพา พงศ์กาสอ  

โฮมีโอพาธีย์ กับ

 โรคไข้เลือดออก

สรรพคุณทางยาตามตำารายาไทยของมะเด่ืออุทุมพร  
รากแห้ง ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้อาการร้อนใน ถอนพิษไข้ กระทุ้งพิษไข้
ทุกชนิด เปลือกต้น ช่วยแก้อาเจียน แก้ธาตุพิการ ใช้รับประทาน 
แก้อาการท้องเสีย ท้องร่วง (ที่ไม่ใช่โรคติดเช้ือ เช่น โรคบิดหรือ
อหวิาตกโรค) ช่วยห้ามเลอืด ใช้เป็นยาสมานแผล ผลสกุ ช่วยในการ
ขับถ่าย ป้องกันอาการท้องผูก มีฤทธิ์เป็นยาระบาย

มีการศึกษาพบว่ายาห้าราก มีฤทธิ์ ลดไข้ บรรเทาปวด  
ลดการอักเสบ ลดอาการแพ้ ต้านอนุมูลอิสระ และลดการ 
เกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลอืด
ได้ในการศึกษาระดับหลอด
ทดลองและสัตว ์ทดลอง 
ปัจจบุนั ยาห้าราก จดัอยูใ่น
กลุ ่มยาแก้ไข ้ที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศเป็น 
ยาสมุนไพรที่มีการใช้ตาม
องค์ความรู ้ดั้งเดิมในบัญชี 
ยาหลักแห่งชาติ บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โดย
ขนาดและวิธีการรับประทาน มีดังนี้ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้ง
ละ 1-1.5 กรัม เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 500 
มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายนำ้าต้มสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
หรือมีอาการ 

โรคไข้เลอืดออก ถอืว่าเป็น
ปัญหาสาธารณสุขในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ตั้งอยู ่ 
ในแถบเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ซึ่งเป็นเขตร้อนชื้น 
ดังนั้นประเทศสมาชิกกลุม่

อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จึงมีมติร่วมกันกำาหนดให้ทุกวันที่  
15 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน”  
(ASEAN Dengue Day) เพื่อร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนมี
พฤติกรรมพึงประสงค์ คือ การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลาย และการกำาจดัลกูนำา้ยงุลายในภาชนะ เพือ่ตดั
วงจรการเกดิยงุลาย และอาจเสริมด้วยการใช้ตำารบัโฮมีโอพาธย์ี
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในบางประเทศ

ข้อควรระวัง เนื่องจากยานี้มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด ดังนั้น

ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก ไข้ทับระดู หรือไข้ระหว่างที่มีประจำาเดือน



สมุนไพรเพื่อบำาบัดผู้ติดยาเสพติด

และพิษจากแอลกอฮอล์

พท.ป.ปพิชญา แนบกลาง

รางจืด (Thunbergia laurifolia L.) 

เป็นไม้เถาล้มลกุเนือ้แขง็ขนาดกลาง จดัอยูใ่นวงศ์ Thunbergiaceae 
สรรพคุณ ใช้ใบสดคั้นนำ้ากินแก้ไข้ และถอนพษิ กระทุง้พษิ รากและเถาใช้เป็น
ยาแก้ร้อนในกระหายนำ้า แก้พิษร้อนทั้งปวง 

การศึกษา เรือ่งประสทิธภิาพของชารางจดืต่อการถอนพษิยาผูป่้วย
ยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับชารางจืดมีระดับ
แอมเฟตามีนในกระแสเลอืดน้อยกว่ากลุม่ท่ีไม่ได้รับ และการให้ชารางจดืร่วมกบัวติามนิซีสามารถลดระดับ
แอมเฟตามีนในกระแสเลอืด โดยเพิม่การขบัออกทางปัสสาวะได้ดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับชารางจืดหรือวติามนิซี
เพยีงอย่างเดยีว

ยุงเป็นพาหะนำาโรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยยุงที่พบในประเทศไทย ได้แก่ ยุงลาย (Aedes spp.),  
ยุงก้นปล่อง (Anopheles spp.) และ ยุงรำาคาญ (Culex spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย และโรคไข้สมอง
อักเสบ ตามลำาดับ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูู่่ในแถบที่มีภูมิอากาศร้อนช้ืนที่เหมาะแก่การแพร่กระจายพันธุ์ของยุงหลายชนิด  
ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องมีมาตรการควบคุมและกำาจัดทั้งแหล่งกำาเนิด และแหล่งที่อยู่อาศัยของยุง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

การป้องกันไม่ให้ยุงกัดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ป้องกันการเกิดโรคจากยุง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันยุงกัดหลายชนิด 
แต่โดยมากจะมีส่วนผสมของสารเคมี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารสังเคราะห์และเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมทั้งทำาลาย 
สิ่งแวดล้อม จุลสารฉบับนี้ขอแนะนำาสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถปลูกได้ง่ายในบริเวณบ้าน มีสรรพคุณช่วยไล่ยุง และสามารถป้องกัน
โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะได้ ดังนี้

สมุนไพรไทย ไล่ยุงร้าย....

ห่างไกลไข้เลือดออก

ภญ.กชพรรณ อุปล�

ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib.)

เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ อยู่ในวงศ์ Fabaceae เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ  
ลดไข้ ถอนพษิผดิสำาแดง แก้พษิเบือ่เมา ถอนพษิสุรา มงีานวจัิยทำาการศกึษาถงึ ฤทธิข์องสารสกัดย่านางแดง
ต่อเซลล์ตับของหนูทดลองที่ได้รับบาดเจ็บจากแอลกอฮอล ์พบว่าสารสกัดย่านางแดง มีผลต่อการลดการ
บาดเจบ็ของเซลล์ตบัในหนูทดลองท่ีได้รบัแอลกอฮอล์ได้ ปัจจบุนัข้อมลูทางคลนิกิของย่านางแดงในการรกัษา
พิษจากแอลกอฮอล์และยาเสพติดยังมีจำากัด จึงควรระมัดระวังและมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อนนำามาใช้กับผู้ป่วย   

การใช้สมนุไพรเพือ่บำาบัดรกัษาหรือบรรเทาอาการผูต้ดิยาเสพตดิหรอืผูต้ดิแอลกอฮอล์นัน้ควรอยูใ่นการดแูลของแพทย์ 
เภสัชกรและแพทย์แผนไทย เพื่อให้มีการใช้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
ต่อผู้รับการบำาบัด

จากรายงานการศกึษาฤทธิก์ารต้านแมลงต่อยงุสามชนดิ 
ได้แก่ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti), ยุงรำาคาญ (Culex  
quinquefasciatus) และยุงก้นปล่อง (Anopheles dirus)  
โดยใช้นำ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ กระดังงา 
ส้ม ตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส โหระพา และกานพลู 
พบว่า ตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus (L.) Rendle.)  
มีฤทธิ์ฆ่ายุงแรงสุด โดยค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ 
ที่ทำาให้ยุงเสียชีวิตจำานวนครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วง 0.1% - 2.22% 

ตะไคร้หอม มนีำา้มนัระเหยง่าย ชือ่ (Citronella oil)  
ที่มีส่วนประกอบของสารสำาคัญชนิด camphor, cineol,  
eugenol citral, linalool, citronellal และ geraniol ที่มี
รายงานการศึกษาพบว่าสามารถใช้ไล่แมลง ป้องกันยุงลาย  
ยุงก้นปล่อง และยุงรำาคาญกัดได้นานประมาณ 2 ชั่วโมง และ
พบว่าครีมที่มีส่วนผสมของนำ้ามันระเหยง่ายจากตะไคร้หอม 
สามารถป้องกันอาสาสมัคร 13 คน จากอาสาสมัครทั้งหมด  
20 คน จากการถูกยุงลายบ้านกัด ซึ่งได้ผลใกล้เคียงกับการ
ป้องกันด้วยครมีจากสารสงัเคราะห์ชนดิ dimethyl phthatate 
และ diethyl toluamide

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ไข้เลือดออกระบาดในหลาย
พื้นที่ ดังนั้นจุลสารฉบับนี้ ขอแนะนำาวิธีการใช้
ตะไคร้หอมไล่ยุงด้วยตนเองโดยใช้ต้นตะไคร้หอม 
ทบุวางไว้ข้าง ๆ  บรเิวณทีค่นอาศยัอยูู่ ่หรอืใช้สารสกัด
ตะไคร้หอมด้วยแอลกอฮอล์ ชุบสำาลีวางไว้ใกล้ตัว 
หรือทำาเป็นสเปรย์ตะไคร้หอม โดยห่ันตะไคร้หอม
เป็นช้ินเล็ก ๆ  ห่อด้วยผ้าขาวบาง ห่ันผวิมะกรูดเลก็ ๆ  
(50 กรมั) ห่อด้วยผ้าขาวบาง นำาห่อตะไคร้หอมและ
ห่อผิวมะกรูดใส่ลงในโหลแก้วที่มีเอทลิแอลกอฮอล์
ปริมาณ 1 ลิตร ใส่การบูร 10 กรัม ปิดฝาให้แน่น 
หมักไว้ 7 วัน โดยเขย่าโหลแก้วทุกวัน เมื่อครบกำาหนด บรรจุ
ขวดสเปรย์ และติดฉลากสเปรย์สมุนไพรกันยุงเพื่อความ
ปลอดภยั ทัง้นีก้ารใช้ตะไคร้หอมไล่ยงุยงัไม่มรีายงานเรือ่งอาการ
ข้างเคียง แต่ควรระวังการสัมผัสกับเยื่อบุอ่อนที่บอบบาง  
อาจทำาให้เกิดการระคายเคืองได้

นอกจากการใช้สมนุไพรไล่ยงุเพือ่ป้องกนัโรคไข้เลอืดออก
แล้ว ควรกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่
ในสถานทีท่ีมี่ยงุชกุชมุ หากต้องเข้าไปในป่า ควรทายากนัยุงและ
สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด ไม่ควรสวมเสื้อผ้าสีทึบ และหากมีอาการ 
ไข้สูง โดยไม่มีอาการไอ เจ็บคอ หรือมีนำ้ามูกไหลร่วมด้วย ควร
ไปพบแพทย์เพือ่ปรกึษาและตรวจวนิจิฉยั โดยเฉพาะหากพบใน
ช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ในปี 2561  
พบว่า ยาบ้ามีแนวโน้มว่ามีการค้าและการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ ยาเสพติดจึงเป็นภัยร้ายที่ใกล้ตัวมากกว่า
ที่คิด ยาบ้ามีส่วนประกอบหลัก คือ สารสังเคราะห์กลุ่มแอมเฟตามีน ส่วนใหญ่ที่พบในเมืองไทยจะเป็นเมทแอมเฟตามีน 
ไฮโดรคลอไรด์ มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ระยะแรกทำาให้ร่างกายตื่นตัว ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยา จะรู้สึกอ่อนเพลีย
ทำาให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาด ถ้าใช้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องจะทำาให้สมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง  
เสียสติ เป็นบ้า อาจทำาร้ายตนเองและผู้อื่นได้ 

  การบำาบดัหรอืรกัษาผูท้ีต่ดิยาเสพตดิในประเทศไทยน้ัน ผูเ้สพทุกคนถอืเปน็ผูป้ว่ย ซึง่จะไดร้บัโอกาสในการบำาบดัรกัษา 
รวมถงึการดแูลชว่ยเหลอืใหส้ามารถกลบัมาใชช้วิีตในสงัคมได้อยา่งปกต ิปจัจุบนัมีโีรงพยาบาลทีท่ำาการศกึษาวจิยัทดลองการใช้
สมนุไพรในผูป้ว่ยท่ีเขา้รบัการบำาบดัรกัษาอาการตดิยาเสพตดิ ซึง่ถอืเปน็อกีแนวทางหน่ึงในการเพิม่โอกาสทางการรกัษา ไดแ้ก่
สมุนไพรที่มีการนำามาใช้ช่วยขับล้างสารพิษ ถอนพิษเมาเบื่อและปัจจุบันใช้ช่วยบำาบัดผู้ป่วยติดยาเสพติด



สมุนไพรเพื่อบำาบัดผู้ติดยาเสพติด

และพิษจากแอลกอฮอล์

พท.ป.ปพิชญา แนบกลาง

รางจืด (Thunbergia laurifolia L.) 

เป็นไม้เถาล้มลกุเนือ้แขง็ขนาดกลาง จดัอยูใ่นวงศ์ Thunbergiaceae 
สรรพคุณ ใช้ใบสดคั้นนำ้ากินแก้ไข้ และถอนพษิ กระทุง้พษิ รากและเถาใช้เป็น
ยาแก้ร้อนในกระหายนำ้า แก้พิษร้อนทั้งปวง 

การศึกษา เรือ่งประสทิธภิาพของชารางจดืต่อการถอนพษิยาผูป่้วย
ยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับชารางจืดมีระดับ
แอมเฟตามีนในกระแสเลอืดน้อยกว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้รับ และการให้ชารางจดืร่วมกบัวติามนิซีสามารถลดระดับ
แอมเฟตามีนในกระแสเลอืด โดยเพิม่การขบัออกทางปัสสาวะได้ดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับชารางจืดหรือวติามนิซี
เพยีงอย่างเดยีว

ยุงเป็นพาหะนำาโรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยยุงที่พบในประเทศไทย ได้แก่ ยุงลาย (Aedes spp.),  
ยุงก้นปล่อง (Anopheles spp.) และ ยุงรำาคาญ (Culex spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย และโรคไข้สมอง
อักเสบ ตามลำาดับ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูู่่ในแถบที่มีภูมิอากาศร้อนช้ืนที่เหมาะแก่การแพร่กระจายพันธุ์ของยุงหลายชนิด  
ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องมีมาตรการควบคุมและกำาจัดทั้งแหล่งกำาเนิด และแหล่งที่อยู่อาศัยของยุง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

การป้องกันไม่ให้ยุงกัดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ป้องกันการเกิดโรคจากยุง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันยุงกัดหลายชนิด 
แต่โดยมากจะมีส่วนผสมของสารเคมี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารสังเคราะห์และเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมทั้งทำาลาย 
สิ่งแวดล้อม จุลสารฉบับนี้ขอแนะนำาสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถปลูกได้ง่ายในบริเวณบ้าน มีสรรพคุณช่วยไล่ยุง และสามารถป้องกัน
โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะได้ ดังนี้

สมุนไพรไทย ไล่ยุงร้าย....

ห่างไกลไข้เลือดออก

ภญ.กชพรรณ อุปล�

ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib.)

เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ อยู่ในวงศ์ Fabaceae เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ  
ลดไข้ ถอนพษิผดิสำาแดง แก้พษิเบือ่เมา ถอนพษิสุรา มงีานวจัิยทำาการศกึษาถงึ ฤทธิข์องสารสกัดย่านางแดง
ต่อเซลล์ตับของหนูทดลองที่ได้รับบาดเจ็บจากแอลกอฮอล ์พบว่าสารสกัดย่านางแดง มีผลต่อการลดการ
บาดเจบ็ของเซลล์ตบัในหนูทดลองท่ีได้รบัแอลกอฮอล์ได้ ปัจจบุนัข้อมลูทางคลนิกิของย่านางแดงในการรกัษา
พิษจากแอลกอฮอล์และยาเสพติดยังมีจำากัด จึงควรระมัดระวังและมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อนนำามาใช้กับผู้ป่วย   

การใช้สมนุไพรเพือ่บำาบดัรกัษาหรือบรรเทาอาการผูต้ดิยาเสพตดิหรอืผูต้ดิแอลกอฮอล์นัน้ควรอยูใ่นการดแูลของแพทย์ 
เภสัชกรและแพทย์แผนไทย เพื่อให้มีการใช้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
ต่อผู้รับการบำาบัด

จากรายงานการศกึษาฤทธิก์ารต้านแมลงต่อยงุสามชนดิ 
ได้แก่ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti), ยุงรำาคาญ (Culex  
quinquefasciatus) และยุงก้นปล่อง (Anopheles dirus)  
โดยใช้นำ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ กระดังงา 
ส้ม ตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส โหระพา และกานพลู 
พบว่า ตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus (L.) Rendle.)  
มีฤทธิ์ฆ่ายุงแรงสุด โดยค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ 
ที่ทำาให้ยุงเสียชีวิตจำานวนครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วง 0.1% - 2.22% 

ตะไคร้หอม มนีำา้มนัระเหยง่าย ชือ่ (Citronella oil)  
ที่มีส่วนประกอบของสารสำาคัญชนิด camphor, cineol,  
eugenol citral, linalool, citronellal และ geraniol ที่มี
รายงานการศึกษาพบว่าสามารถใช้ไล่แมลง ป้องกันยุงลาย  
ยุงก้นปล่อง และยุงรำาคาญกัดได้นานประมาณ 2 ชั่วโมง และ
พบว่าครีมที่มีส่วนผสมของนำ้ามันระเหยง่ายจากตะไคร้หอม 
สามารถป้องกันอาสาสมัคร 13 คน จากอาสาสมัครทั้งหมด  
20 คน จากการถูกยุงลายบ้านกัด ซึ่งได้ผลใกล้เคียงกับการ
ป้องกันด้วยครมีจากสารสงัเคราะห์ชนดิ dimethyl phthatate 
และ diethyl toluamide

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ไข้เลือดออกระบาดในหลาย
พื้นที่ ดังนั้นจุลสารฉบับนี้ ขอแนะนำาวิธีการใช้
ตะไคร้หอมไล่ยุงด้วยตนเองโดยใช้ต้นตะไคร้หอม 
ทบุวางไว้ข้าง ๆ  บรเิวณทีค่นอาศยัอยูู่ ่หรอืใช้สารสกัด
ตะไคร้หอมด้วยแอลกอฮอล์ ชุบสำาลีวางไว้ใกล้ตัว 
หรือทำาเป็นสเปรย์ตะไคร้หอม โดยห่ันตะไคร้หอม
เป็นช้ินเล็ก ๆ  ห่อด้วยผ้าขาวบาง ห่ันผวิมะกรูดเลก็ ๆ  
(50 กรมั) ห่อด้วยผ้าขาวบาง นำาห่อตะไคร้หอมและ
ห่อผิวมะกรูดใส่ลงในโหลแก้วที่มีเอทลิแอลกอฮอล์
ปริมาณ 1 ลิตร ใส่การบูร 10 กรัม ปิดฝาให้แน่น 
หมักไว้ 7 วัน โดยเขย่าโหลแก้วทุกวัน เมื่อครบกำาหนด บรรจุ
ขวดสเปรย์ และติดฉลากสเปรย์สมุนไพรกันยุงเพื่อความ
ปลอดภยั ทัง้นีก้ารใช้ตะไคร้หอมไล่ยงุยงัไม่มรีายงานเรือ่งอาการ
ข้างเคียง แต่ควรระวังการสัมผัสกับเยื่อบุอ่อนที่บอบบาง  
อาจทำาให้เกิดการระคายเคืองได้

นอกจากการใช้สมนุไพรไล่ยงุเพือ่ป้องกนัโรคไข้เลอืดออก
แล้ว ควรกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่
ในสถานทีท่ีมี่ยงุชกุชมุ หากต้องเข้าไปในป่า ควรทายากนัยุงและ
สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด ไม่ควรสวมเสื้อผ้าสีทึบ และหากมีอาการ 
ไข้สูง โดยไม่มีอาการไอ เจ็บคอ หรือมีนำ้ามูกไหลร่วมด้วย ควร
ไปพบแพทย์เพือ่ปรกึษาและตรวจวนิจิฉยั โดยเฉพาะหากพบใน
ช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ในปี 2561  
พบว่า ยาบ้ามีแนวโน้มว่ามีการค้าและการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ ยาเสพติดจึงเป็นภัยร้ายที่ใกล้ตัวมากกว่า
ที่คิด ยาบ้ามีส่วนประกอบหลัก คือ สารสังเคราะห์กลุ่มแอมเฟตามีน ส่วนใหญ่ที่พบในเมืองไทยจะเป็นเมทแอมเฟตามีน 
ไฮโดรคลอไรด์ มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ระยะแรกทำาให้ร่างกายตื่นตัว ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยา จะรู้สึกอ่อนเพลีย
ทำาให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาด ถ้าใช้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องจะทำาให้สมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง  
เสียสติ เป็นบ้า อาจทำาร้ายตนเองและผู้อื่นได้ 

  การบำาบดัหรอืรกัษาผูท้ีต่ดิยาเสพตดิในประเทศไทยน้ัน ผูเ้สพทุกคนถอืเปน็ผูป้ว่ย ซึง่จะไดร้บัโอกาสในการบำาบดัรกัษา 
รวมถงึการดแูลชว่ยเหลอืใหส้ามารถกลบัมาใชช้วิีตในสงัคมได้อยา่งปกต ิปจัจุบนัมีโีรงพยาบาลทีท่ำาการศกึษาวจิยัทดลองการใช้
สมนุไพรในผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการบำาบดัรกัษาอาการตดิยาเสพตดิ ซึง่ถอืเปน็อกีแนวทางหน่ึงในการเพิม่โอกาสทางการรกัษา ไดแ้ก่
สมุนไพรที่มีการนำามาใช้ช่วยขับล้างสารพิษ ถอนพิษเมาเบื่อและปัจจุบันใช้ช่วยบำาบัดผู้ป่วยติดยาเสพติด
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โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) คือ ระบบการแพทย์ที่
บำาบัดผู้ป่วยภายใต้ทฤษฎีของความเหมือน กล่าวคือ “การนำา
เอาสารที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในคนปกติ มารักษาอาการ
เจ็บป่วยนั้นในคนที่ป่วย” โดยมีการให้ยาซึ่งผ่านการทำาละลาย
อย่างมากภายใต้กระบวนการเตรียมเฉพาะ ที่มีการควบคุม
มาตรฐานตามหลกัเภสชัตำารบั ซึง่มจีดุมุง่หมายเพือ่การกระตุน้
ให้ร่างกายเกิดการตอบสนองต่อโรคและความเจ็บป่วยตาม
ธรรมชาติด้วยคุณสมบัติของร่างกาย
เอง จากแนวคิดดังกล่าวจึงสามารถใช้ 
ตำารับโฮมีโอพาธีย์ ในการป้องกัน 
โรคไข ้เลือดออกระบาด โดยมีจุด 
มุ่งหมายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
ร่างกายและลดโอกาสในการตดิเชือ้ลง 
ซึ่งคล้ายกับหลักการของการให้วัคซีนนั่นเอง 

มะเด่ือไทย (มะเด่ืออุทุมพร หรือมะเด่ือชุมพร) มีชื่อสามัญ
ว่า Cluster fig, Goolar (Gular), Fig มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ  
Ficus racemosa L. จัดอยู่ในวงศ์ขนุน (Moraceae) เป็นพืชท่ี
พบได้ทั่วไปท่ัวทุกภาคของประเทศไทย คนไทยนิยมนำาช่อดอก  
ผลดบิรบัประทานเปน็ผกั และผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้ปจัจบุนั 
โครงการภูฟ้าได้มีการพัฒนาเป็นของขบเค้ียว และขนมสำาหรับ 
รับประทานเป็นของว่าง นอกจากมะเดื่อพันธุ์พื้นบ้านแล้ว ในปี 
พ.ศ. 2524 ประเทศไทยโดยโครงการหลวงไดเ้คยนำาเขา้มะเดือ่จาก 
ตา่งประเทศ เพือ่ใชป้ลกูทดแทนการปลกูฝ่ิน จากนัน้จงึมกีารพฒันา
เป็นผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย เนือ่งจากพบวา่ผลมะเดือ่ฝร่ังมีคุณค่า
ทางอาหารสูง 

ตำ ารับยาไทยที่ เข ้ ารากแห ้ ง
มะเดื่ออุทุมพร ที่เป็นท่ีรู ้จักกันดี คือ  
ยาห้าราก หรือที่รู้จักกันภายใต้ชื่ออ่ืน  
เช่น ยาเบญจโลกวิเชียร ยาแก้วห้าดวง  
หรือ ยาเพชรสว่าง ยานี้เป็นตำารับ 
ยาแผนโบราณของไทยที่มีการใช้กั น 

มานาน มีสรรพคุณใช้แก้ไข้ กระทุ้งพิษ หรือถอนพิษต่าง ๆ  
ตำารับยาประกอบด้วยรากสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ คนทา  
ชิงชี่ เท้ายายม่อม ย่านาง และมะเดื่ออุทุมพร

 

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี กำาหนดให้เป็นวัน “วันสุนทรภู่” เพื่อเป็นการรำาลึกถึงกวีเอกของไทย จึงได้หยิบยกกลอน
บทหนึ่งในนิราศภูเขาทอง ท่ีได้กล่าวถึงหมู่บ้านบางเดื่อและการอุปมาอุปไมยของคนในสมัยโบราณที่เปรียบเทียบผลของมะเดื่อกับ 
คนบางจำาพวกว่าภายนอกนั้นอาจดูดีสวยงาม แต่ภายในอาจมีลักษณะของคนพาลที่เป็นอันตราย เฉกดังเช่นผลมะเดื่อที่ข้างนอกดู
สดใส แต่ด้านในอาจมีหนอนชอนไชอยู่ ซึ่งการเปรียบเทียบเปรียบเปรยดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่มักจะมีความ
เกีย่วขอ้งผกูพนักบัผลหมากรากไม ้ในการใชเ้ปน็ปจัจยั 4 ทัง้เปน็อาหาร เครือ่งนุง่หม่ ทีอ่ยูอ่าศยั หรือใชเ้ป็นยารกัษาโรค และอืน่ ๆ  เช่น  
ในอดีตไม้จากต้นมะเดื่อถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมนำามาทำาพระที่นั่งในพระราชพิธี 

ในประเทศไทย มีรายงานการใช้ตำารับโฮมีโอพาธีย์ชื่อ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม (Eupatorium perfoliatum) ระดับ
ความแรง 200C จากกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าได้
ดำาเนินการใช้ตำารับยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200C ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน โดย
ใช้ยาจำานวน 4 เมด็ผสมนำา้ด่ืม 500 มลิลลิติร กระแทกในแนวตัง้ แบ่งให้กนิ 5 มิลลลิติรต่อราย กำาหนด 
3 เดือนกิน 1 ครั้ง ใน 25 จังหวัด 30 พื้นที่เกือบทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  
รวมทั้งสิ้น 499,637 ราย พบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออก (Efficacy) ร้อยละ 89.9 
ซ่ึงถอืได้ว่าเป็นวธิทีางเลอืกในการป้องกนัโรคไข้เลอืดออก และควรมกีารพฒันาให้มปีระสทิธผิลในการ
ป้องกันได้มากขึ้นต่อไป  

พันทิพา พงศ์กาสอ  

โฮมีโอพาธีย์ กับ

 โรคไข้เลือดออก

สรรพคุณทางยาตามตำารายาไทยของมะเด่ืออุทุมพร  
รากแห้ง ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้อาการร้อนใน ถอนพิษไข้ กระทุ้งพิษไข้
ทุกชนิด เปลือกต้น ช่วยแก้อาเจียน แก้ธาตุพิการ ใช้รับประทาน 
แก้อาการท้องเสีย ท้องร่วง (ที่ไม่ใช่โรคติดเช้ือ เช่น โรคบิดหรือ
อหวิาตกโรค) ช่วยห้ามเลอืด ใช้เป็นยาสมานแผล ผลสกุ ช่วยในการ
ขับถ่าย ป้องกันอาการท้องผูก มีฤทธิ์เป็นยาระบาย

มีการศึกษาพบว่ายาห้าราก มีฤทธิ์ ลดไข้ บรรเทาปวด  
ลดการอักเสบ ลดอาการแพ้ ต้านอนุมูลอิสระ และลดการ 
เกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลอืด
ได้ในการศึกษาระดับหลอด
ทดลองและสัตว ์ทดลอง 
ปัจจบุนั ยาห้าราก จดัอยูใ่น
กลุ ่มยาแก้ไข ้ที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศเป็น 
ยาสมุนไพรที่มีการใช้ตาม
องค์ความรู ้ดั้งเดิมในบัญชี 
ยาหลักแห่งชาติ บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โดย
ขนาดและวิธีการรับประทาน มีดังนี้ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้ง
ละ 1-1.5 กรัม เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 500 
มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายนำ้าต้มสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
หรือมีอาการ 

โรคไข้เลอืดออก ถอืว่าเป็น
ปัญหาสาธารณสุขในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ตั้งอยู ่ 
ในแถบเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ซึ่งเป็นเขตร้อนชื้น 
ดังนั้นประเทศสมาชิกกลุม่

อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จึงมีมติร่วมกันกำาหนดให้ทุกวันที่  
15 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน”  
(ASEAN Dengue Day) เพื่อร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนมี
พฤติกรรมพึงประสงค์ คือ การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลาย และการกำาจดัลกูนำา้ยงุลายในภาชนะ เพือ่ตดั
วงจรการเกดิยงุลาย และอาจเสริมด้วยการใช้ตำารบัโฮมีโอพาธย์ี
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในบางประเทศ

ข้อควรระวัง เนื่องจากยานี้มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด ดังนั้น

ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก ไข้ทับระดู หรือไข้ระหว่างที่มีประจำาเดือน


