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กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

	 ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติหลายด้าน	

มีทั้งการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส	

โคโรน่าที่ก่อโรคโควิด-19	วิกฤติไฟป่าที่สร้างมลพิษทางอากาศ	

ซึ่งทั้ง	 2	 วิกฤติส่งผลต่อสุขภาพปอดของคนไทย	และประกอบ

กับวันที่	31	พฤษภาคม	ของทุกปี	เป็น	วันงดสูบบุหรี่โลก 

จุลสารฉบับเดือนพฤษภาคมปีนี้จึงขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ	

หญ้าดอกขาว	 ซึ่งปัจจุบันมีรายงานการวิจัยที่พบว่า 

หญา้ดอกขาวมีผลต่อการทำงานของปอด	และสามารถนำมาใช้	

ในผู้ที่ต้องการงดสูบบุหรี่ได้	

 หญา้ดอกขาว (Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 
ชือ่พอ้ง	คอื	Vernonia cinerea (L.) Less.)	 เป็นพืชพื้นบ้านที่พบ
ไดท้ัว่ไปในประเทศไทย	มชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัไปในแตล่ะทอ้งถิน่ 
เช่น	หญ้าหมอน้อย	หญ้าละออง	ก้านธูป	ฝรั่งโคก	เสือสามเขา	
หญ้าสามวัน	 หรือถั่วแฮะดิน	 เป็นพืชในวงศ์	 Asteraceae	
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญคือ	 พืชล้มลุกอายุ	 2-5	 ปี	
ลำต้นตั้งตรง	 กิ่งและก้านเรียวลักษณะเป็นร่อง	มีขนปกคลุม	
ใบเปน็ใบเดีย่วเรยีงสลบั	ลกัษณะรแีคบ	รปูไข	่ ใบบรเิวณโคนตน้	
จะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนปลายยอด	ขอบใบจักฟันเลื่อย	ดอกมี
ลักษณะเป็นช่อกระจุกแน่น	 ประกอบด้วยดอกย่อยประมาณ	
20	 ดอก	 ดอกสีม่วงหรือชมพู	 พอแก่จะเปลี่ยนเป็นสีขาว		
ผลชนิดผลแห้งเมล็ดล่อน	ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด	
 สรรพคุณทางยาแผนไทย	ลำต้นใช้เป็นยาลดไข้	
ปวดท้อง	 แผลบวมอักเสบ	แก้ริดสีดวงทวาร	 ใบสดใช้ตำพอก
แผลสด	และทาแก้กลากเกลื้อน	 เมล็ด	 แก้ไอ	บำรุงธาตุ	 ราก
แก้ไอเรื้อรัง	ช่วยเร่งคลอด	ขับรกหลงัคลอด	ลำตน้และราก	แกไ้ข	้
แกไ้อ	ดซีา่น	นอกจากนี	้พบการใชป้ระโยชนท์างยาในประเทศ	

อนิเดยี	เนปาล จนี	และกมัพชูา	โดยใชร้กัษาไขม้าลาเรยี	ไอ	อาการปวด 
อักเสบ	 โรคทางเดินอาหาร	 โรคตับ	 เป็นต้น	 องค์ประกอบ 
ทางเคมี	 หญ้าดอกขาว	 มีสารสำคัญกลุ่มเทอร์พีน	 แอลคา
ลอยด์	 ซาโปนิน	 สเตียรอยด์	 เฟลโวนอยด์	 และแทนนิน	
ทีม่ฤีทธิต์า้นอนมุลูอสิระ	ตา้นมาลาเรยี	ตา้นการอกัเสบ	ลดไข	้ลดปวด 
นอกจากนี	้ ยังพบแร่ธาตุหลากชนิด	อาทิ	 ธาตุเหล็ก	 แมงกานีส	
โคบอลต์	โพแทสเซียม	และซีลีเนียม	เป็นต้น		
	 ยาหญ้าดอกขาวจัดเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ	 ที่มีข้อบ่งใช้คือ	 ลดความอยากบุหรี่	 มีรายงาน	
ผลการศกึษาการใชห้ญา้ดอกขาวในผูต้ดิบหุรี	่พบวา่หลงัการดืม่
ชาหญ้าดอกขาวเป็นเวลา	 4	 เดือน	 พบอัตราการเลิกสูบบุหรี่
ประมาณร้อยละ	70	 โดยเหตุผลสำคัญของการเลิกสูบบุหรี่	 คือ	
หลังการดื่มชาหญ้าดอกขาว	 จะรู้สึกลิ้นชา	 ไม่รู้สึกอยากบุหรี่	
รู้สึกเหม็นกลิ่นบุหรี่	 และเมื่อสูบบุหรี่แล้วรู้สึกอยากอาเจียน	
นอกจากนี	้มกีารศกึษาพบวา่	สารสกดัหญา้ดอกขาวความเขม้ขน้	
10.09%	 มีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูที่ได้รับนิโคตินเป็นเวลา
ยาวนานกว่า	6	เดือน	ช่วยฟื้นฟูพยาธิสภาพของปอดให้กลับมา
เป็นปกติได้	 อีกทั้งยังมีการศึกษาที่พบว่าหญ้าดอกขาวช่วยลด
คาร์บอนมอนนอกไซด์ที่คั่งค้างในปอด	และลดการกระจายตัว
ของเซลล์มะเร็งปอด  
  

ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

	 ปจัจบุนัมผีลติภณัฑห์ลายรปูแบบจากหญา้ดอกขาว 
ทั้งรูปแบบเม็ดอม	 ชาชง	 หมากฝรั่ง	 แผ่นฟิล์มละลายเร็ว		
ฯลฯ	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง 
ดังนัน้ควรระมดัระวงัการใชใ้นผูท้ีเ่ปน็โรคหวัใจและโรคไต 



สมุนไพรจีน 

 ปอดพร่อง	 สามารถแบ่งประเภทได้ตามกลุ่มอาการซึ่งอาศัยหลักการวินิจฉัยพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีน

ที่เรียกว่า	“เปี้ยนเจิ้ง	(辩证)”	โดยแบ่งออกเป็น	ชี่ปอดพร่อง	หยางปอดพร่อง	อินปอดพร่อง	และปอดเสียสมดุลการควบคุม

การกระจายของลมปราณ		ซึ่งแต่ละกลุ่มอาการจะมีอาการแสดงที่แตกต่างกัน	ดังนั้น	หลักการในการรักษาจึงแตกต่างกัน	

เชน่	ชีป่อดพรอ่ง	รกัษาดว้ยวธิกีารบำรงุชีข่องปอด	หยางปอดพรอ่ง	รกัษาดว้ยวธิกีารอุน่และบำรงุชีข่องปอด	อนิปอดพรอ่ง 

รักษาด้วยวิธีการเพิ่มอินและความชุ่มชื้นให้กับปอด	ปอดเสียสมดุลการควบคุมการกระจายของลมปราณ	หากชี่ปอด

ไหลเวยีนไมส่ะดวกใชว้ธิกีารรกัษาการกระจายชีอ่อกสูภ่ายนอก	หากชีส่วนทางลอยขึน้ใชว้ธิกีารรกัษาการดงึชีล่งสูด่า้นลา่ง	 

	 	นอกจากนี้แพทย์แผนจีนยังมีแนวคิดว่า	ปอดเป็นอวัยวะที่อ่อนแอ	 ในฤดูร้อนมักถูกความร้อนจากภายนอก

กระทบทำร้ายได้ง่าย	ดังนั้นจึงควรบำรุงชี่ปอดและเสริมอินเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ปอดอยู่เสมอ	 โดยมักใช้สมุนไพรจีนช่วย

บำรุงปอดมาประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน	 เพื่อปรับสมดุลร่างกายให้สามารถป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้	 รวมถึงการ	

นำมาเข้าตำรับเพื่อรักษาโรค	

 ตวัอยา่งสมนุไพรจนีทีน่ยิมนำมาประกอบอาหาร	 เชน่	รงันก (燕窝,รงัของนกทีม่ชีือ่วทิยาศาสตรว์า่	Collocalia  

esculenta	 Linnaeus)	 รสหวาน	ฤทธิ์กลาง	 เข้าเส้นลมปราณปอด	กระเพาะ	 ไต	สรรพคุณ	หล่อเลี้ยงอินเพิ่มความชุ่มชื้น	

ให้ปอด	บำรุงชี่ส่วนกลาง	 ใช้สำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังร่างกายอ่อนเพลีย	 ไอหอบมีเสมหะ	 ไอเป็นเลือด	 อาเจียนเป็นเลือด	

ปรมิาณทีแ่นะนำใหร้บัประทาน	5	-15	กรมั	เหด็หหูนขูาว (银耳, Tremella fuciformis	Berk.)	 

รสหวาน	จืด	ฤทธิ์กลาง	เข้าเส้นลมปราณปอด	กระเพาะ	ไต	สรรพคุณ	บำรุงอิน	

เพิ่มสารน้ำ	เพิ่มความชุ่มชื้น	บำรุงกระเพาะ	ใช้สำหรับผู้ที่ฟื้นจากโรคต่าง	ๆ  

ร่างกายพร่อง	ปอดพร่องมีอาการไอเรื้อรัง	เสมหะมีเลือดปน	คอแห้ง	ปริมาณ	

ที่แนะนำให้รับประทาน	3	-10	กรัม	

 ตัวอย่างสมุนไพรจีนที่มีในประเทศไทยที่ใช้เข้าตำรับยาจีน	เช่น  

ใบหมอ่น  (桑叶,	Mori	Folium)	รสขม	หวาน	ฤทธิเ์ยน็	เขา้เสน้ลมปราณ	ปอด	ตบั  

สรรพคณุ	เพิม่ความชุม่ชืน้ใหป้อด	ขบัรอ้น	ใชส้ำหรบัผูม้อีาการ	รอ้นแหง้กระทบปอด  

ทำให้มอีาการไอแห้ง	ๆ	มีเสมหะเล็กน้อย	ปริมาณการใช้เข้าตำรับ	5	-10	กรัม	 

รากของตน้ดอกบอลลนู (桔梗,	Platycodonis	Radix)	รสขม	เผด็	ฤทธิก์ลาง	เขา้เสน้	 

ลมปราณปอด	สรรพคุณ	ทำใหช้ีข่องปอดหมนุเวยีนไดด้	ีขบัเสมหะ	แกเ้จบ็คอ	ขบัหนอง	 

ใชส้ำหรบัผูม้อีาการไอมีเสมหะมาก		เจ็บคอ	คอบวม	ไม่มีเสียง	ฝีที่ปอด	ไอมีเสมหะ 

หนองปน	ปริมาณการใช้เข้าตำรับ	3	-10	กรัม	

	 ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 ปอดเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ควบคุมชี่	 (ลมปราณ)		
ทั่วร่างกายให้สมดุล	ผ่านการหายใจเข้า-ออก	ควบคุมการกระจายชี่	 การไหลเวียนของน้ำและเลือด
ในร่างกาย	 และช่วยควบคุมอวัยวะต่าง	 ๆ	 ให้ทำงานอย่างสมดุล	 โดยหากปอดพร่องหรืออ่อนแอ	
เน่ืองจากอาการป่วยเรื้อรัง	 ทำงานหนักมากเกินไป	 หรือมีความร้อนจากภายนอกทำร้ายปอด		
มักพบอาการแสดงต่าง	ๆ	เช่น	ไอ	มีเสมหะ	หอบเหน่ือย	หายใจสั้น	แน่นหน้าอก	 

พจ. วรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล, ภญ. สินีพร ดอนนาปี 

ช ว ยบ ำ รุ ง ป อด 
ที่มีในประเทศไทย

่ 

ต้นดอกบอลลูน



เห็ด ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

 เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum	 (Fr.)	 Karst.)	 เป็นยาอายุวัฒนะ	พบอยู่ใน

เภสัชตำรับของประเทศจีนและมีการใช้มายาวนานกว่า	 4,000	 ปี	 มีประสิทธิผลในการปรับ/

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 รายงานการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองและในหลอดทดลอง	

พบว่า	สารสำคัญในเห็ดหลินจือเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดขาว	T	cell	และ	B	cell,	

splenic	mononuclear	cells,	NK	cells	และ	dendritic	cells	และในปี	2005	โดย	Gao	Y	และ

คณะ	 ศึกษาผลจากการรับประทานส่วนที่ละลายน้ำของเห็ดหลินจือ	 (water-soluble	

polysaccharides)	5.4	กรัมต่อวัน	นาน	12	สัปดาห์	 

ในผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลาม	(advanced	lung	cancer)  

จำนวน	30	คน	ซึง่ผูว้จิยั	พบวา่	การรบัประทานเหด็หลนิจอื 

ช่วยในเรื่องการสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันใน 

ร่างกาย	และเห็ดหลินจือน่าจะช่วยปรับภูมิคุ้มกัน 

ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดหรือฉายรังสีได ้
 

ภญ.พิมพรรณ  ลาภเจริญ 

	 เห็ด	 ถือเป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่าย	 มีรสชาติดี	 และมีคุณประโยชน์มากมาย	 เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี	 ในเห็ดมีสาร

ออกฤทธิ์ที่สำคัญหลายชนิด	 ได้แก่	 ไกลโคโปรตีน	 โพลีแซคคาไรด์	 	 และไตรเทอร์พีนอยด์	 มีการศึกษาวิจัย	พบว่า	 เห็ดมีประโยชน์

ทางการแพทย์	มีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน	ต้านอนุมูลอิสระ	ต้านการอักเสบ	ต้านเชื้อไวรัส	ช่วยการทำงาน

ของหลอดเลือดหัวใจ	 รวมถึงอาจมีส่วนในการลดความเสี่ยงหรือรักษาโรคมะเร็งได้	 นอกจากนี้เห็ดแต่ละชนิดยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัว	

ขอยกตัวอย่างเห็ดที่พบว่ามีการกล่าวถึงประโยชน์ทางการแพทย์ที่แนะนำให้รับประทาน	3	ชนิด	ดังนี้	

 เห็ดหอม (Lentinus edodes	 (Berk.)	 Sing.)	 หรือเห็ดซิตาเกะ	 เป็นเห็ดที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว	 มีฤทธิ์เสริมสร้างภูมิ
ต้านทานแก่ร่างกาย	จากงานวิจัยในปี	2015	ของ	Xiaoshuang	Dai	และคณะ	ในคนทีม่สีขุภาพด	ีอายุ	21-40	ปี	พบว่า	การรับประทาน	

เห็ดหอม	ขนาด	5	กรัม	หรือ	10	กรัม	เป็นประจำทุกวัน	ต่อเนื่องกัน	4	สัปดาห์	ส่งผลเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
โดยมีการเพิ่มขึ้นของ	immunoglobulin	A	และสารที่มีหน้าที่ทำลายสิง่แปลกปลอมตา่ง	ๆ	ในรา่งกาย	นอกจากนี ้
การรบัประทานเห็ดหอมยังส่งผลลดระดับสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบของร่างกายอีกด้วย	 เนื่องจากในเห็ดหอม 
มีสารที่มีฤทธิ์ต่อภูมิคุ้มกัน	เช่น	สารกลุ่มเบต้ากลูแคน	(β-glucan)	และ	ergothioneine	ซึ่งเป็นสารที่ร่างกาย 
ไมส่ามารถสรา้งเองได	้มบีทบาทตอ่การทำงานของระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกาย	และมฤีทธิต์า้นการอกัเสบ	เปน็ตน้ 

 เห็ดเข็มทอง (Flammulina velutipes)	 เป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน	
และสามารถเพาะปลูกได้ในประเทศไทย	 มีรายงานถึงสรรพคุณของเห็ดเข็มทองไว้หลาย
ประการ	 เช่น	 กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน	 (กระตุ้น	 IL-2,	 IL-4,	 IFN-γ,TNF-α,	 LT	 และ	 IL-2R)		
ในสัตว์ทดลอง	 นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเนื่องจากในเห็ดเข็มทองมี	
exopolysaccharides,	phenols,	น้ำตาล	rhamnose,	vitamin	C	และ	nucleotides	เป็นต้น	
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ	ต้านเชื้อไวรัส	ลดระดับไขมัน	และโคเรสเตอรอล	ได้ในสัตว์ทดลอง 

ควรระวังการรับประทาน

เห็ดในผู้ที่มีประวัติการแพ้เห็ด

หรือสปอร์เห็ด และไม่ควร

รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จัก

และเห็ดท่ียังไม่เคยนำมารับประทาน
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