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กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่องของประชาชน

เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำของโรคโควิด-19 และเป็นการป้องกันตนเองจากโรคอื่น ๆ การดำเนินชีวิต

ตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ด้วยการ กินร้อน ใช้ช้อนของตนเอง อยู่ห่างกัน 1-2 เมตร

ใส่หน้ากากอนามัย (หน้ากากผ้า) พกแอลกอฮอล์เจล และการล้างมือบ่อย ๆ จึงยังเป็นมาตรการที่

กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและด้วยความห่วงใยในสุขภาพ

ของประชาชนนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จึงรว่มเปน็กำลงัใจและสง่ความหว่งใยมาถงึประชาชนชาวไทยโดยการแนะนำการดำเนนิชวีติแบบเรียบงา่ย 

วิถีไทยให้ปลอดจากโรคโควิด-19และโรคติดเชื้อตามฤดูกาลอื่นๆด้วยหลักแผนไทย5อ.ดังนี้  

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ 
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

     ควรรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยกลุ่มพืชผักสมุนไพรที่
ชว่ยกระตุน้ภมูคิุม้กนัของรา่งกาย เชน่ เหด็หอม เหด็นางฟา้ เหด็ออรนิจิ เหด็หลนิจอื 

น้ำตรีผลากลุ่มผักผลไม้ที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่นดอกขี้เหล็ก

ยอดมะยมใบเหลียงยอดสะเดามะระขี้นกฟักข้าวผักเชียงดาคะน้ามะรุมผักแพว

มะขามป้อม ลูกหม่อน และผักผลไม้หลากสี กลุ่มที่มีข้อมูลการวิจัยด้วยแบบจำลอง (computer simulation) ว่ามีสารสำคัญ 

ทีอ่าจจะมศีกัยภาพชว่ยลดโอกาสการตดิเชือ้ ไดแ้ก่ผกัผลไมท้ีม่สีารเคอรซ์ตีนิ (quercetin)สงู ไดแ้ก่หอมแดงหอมหวัใหญ่มะรมุ

ใบหมอ่นแอปเปลิ;ผกัผลไมท้ีม่สีารเฮสเพอรดินิ(hesperidin)และรูติน(rutin)สูงเช่นเปลือกผลพืชตระกูลส้ม(citrusfruitเช่นส้ม

มะนาวมะกรูดส้มซ่า) กะเพรามีโอเรียนทิน (orientin) ซึ่งพืชผักสมุนไพรเหล่านี้สามารถปรุงเป็นอาหารสุขภาพได้หลายเมนูอาทิ

ต้มโคล้งต้มยำแกงเลียงเป็นต้นนอกจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯสนับสนุนการปลูกผักไว้รับประทานเองด้วย

       เน้นสุขภาพจิตดีด้วยวิถีธรรมชาติ ได้แก่ การทำสมาธิบำบัดผ่อนคลาย

อารมณ์ด้วยดนตรีบำบัด และการดื่มชาสมุนไพร ที่มีกลิ่นหอมบำรุงหัวใจ และช่วยให้รู้สึก

ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์

              การยืดเหยียดร่างกาย เพื่อให้เลือดลมไหลเวียน 

ได้ดี ร่างกายกระปรี้กระเปร่า มีกำลัง วังชาด้วยฤาษีดัดตน “ไทสู่สุข”  
(Link:https://youtu.be/jwqfIM-5V3k)โยคะและไทเก็ก(ไทชิ)

                การพักผ่อนที่เพียงพอวันละ

6- 8 ชั่วโมง  จะทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟู และ

ภูมิคุ้มกันโรคทำงานได้ดีขึ้น 
 
 
 

เอกสารเพิ่มเติม 

  โดยการรับข่าวสาร

อยา่งมวีจิารณญาณจากแหลง่ขา่วทีเ่ชือ่ถอืได้

ชัวร์ก่อนแชร์สื่อสาร 

และใช้จ่ายผ่านระบบ 

ออนไลน์เพิ่มขึ้น 
 
 

 ห่างไกลโรคโควิด-19 ยุค New Normal 
ตามแนวทางแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

อาหาร 

อารมณ์

ออกกำลังกาย 

เอนกาย ออนไลน์



	 ฤดูฝนใกล้เข้ามาแล้ว	ช่วงนี้คงมีคนต้องลุยน้ำ

ขังเฉอะแฉะกันบ้าง	ควรใส่ใจสุขภาพเท้า	 เพราะเท้าพาเรา

ไปทุกแห่งหน	ต้องเผชิญกับสิ่งสกปรกและความอับชื้นทำให้	

เกิดอาการน้ำกัดเท้าได้	 ซึ่งควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิด

โรคน้ำกัดเท้า	เช่น	การเดินลุยน้ำสกปรก		โดยไม่ใส่รองเท้า	

หรือใส่รองเท้าคับเกินไป	ถุงเท้าหรือรองเท้ามีความชื้น	หรอื

ใช้ของร่วมกับผู้อื่น	สุขภาพร่างกาย	อ่อนแอ	ภูมิคุ้มกันต่ำ 

หรือมีอาการผิวหนังอักเสบเรื้อรัง	 ทำให้เกิดอาการคัน	

มีรอยแดง	 ผิวหนังบริเวณเท้าลอกหลุด	 เป็นขุย	 ผิวหนัง

แตกและเจ็บปวดตามชื่อโรคน้ำกัดเท้าเลยทีเดียว	 หากพบ

ว่ามีอาการของโรคน้ำกัดเท้า	ก็ต้องรีบหาหยูกยามารักษา

ทันที	 เพราะการรักษาต้องใช้เวลานานถึง	 2-4	 สัปดาห์	

เลยทีเดียว	 

รักษาโรค 
น้ำกัดเท้า

ยาสมุนไพร

ภญ.เจนจิรา อังศุสิงห์, ดร.รสสุคนธ์ กลิ่นหอม 

 ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยมีการรักษาโรคน้ำกัดเท้า

ด้วยยาสมุนไพรซึ่งสมุนไพรไทยหลายชนิดที่เคยเป็นตัวช่วยในการรักษาโรคน้ำกัดเท้า

ได้อย่างดีมาช้านาน หนึ่งในนั้นคือสมุนไพร “ทองพันชั่ง” ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz จัดอยู่ในวงศ์ Acanthaceaeทองพันชั่งเป็นไม้พุ่ม

ขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตรแตกกิ่ง ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมพบขนที่ลำต้นและกิ่ง ใบเดี่ยวรูป

หอก มีลักษณะบางและเกลี้ยง ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบจะเรียงแบบ

ตรงข้ามโดยแต่ละคู่ออกสลับทิศทางกัน ช่อดอกแบบกระจะแยกแขนงมักออกที่ยอด

หรือตามง่ามใบ กลีบดอกมีสีขาวรูปร่างคล้ายนกกระยาง กลีบบนชี้ตั้งขึ้น ปลายกลีบ

แยกเป็นสามลอน กลีบล่างห้อยลงและหยักเป็นสามลอน มีเกสรตัวผู้สีน้ำตาล 2 อัน

 ยื่นพ้นกลีบดอกเล็กน้อย โคนกลีบมีจุดประสีม่วงแดงผลแบบแห้งแตก รูปร่างคล้ายไม้

ตะบอง สารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราของทองพันชั่งเป็นอนุพันธุ์ของสารกลุ่มควิโนน

(quinone)ได้แก่rhinacanthin-Crhinacanthin-Dและrhinacanthin-Nซึ่งพบได้ที่ราก

ลำต้นและใบ 

เอกสารเพิ่มเติม 

ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

 การใช้ทองพันชั่งรักษาโรคกลาก เกลื้อน ตามข้อมูลงานสาธารณสุข

มูลฐาน ระบุให้ใช้ใบสดหรือรากสดมาตำให้ละเอียด แล้วแช่ลงในแอลกอฮอล์ปริมาณ

ที่พอดีกับตัวยา7วันกรองเอาส่วนที่เป็นน้ำมาใช้ทาบริเวณที่มีอาการวันละ3-4ครั้ง

จนกว่าจะหาย และใช้ต่อไปอีก 7 จึงหยุดใช้ ปัจจุบันยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง เป็นยา

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประชาชนที่เป็นโรคน้ำกัดเท้าสามารถมาพบแพทย์แผนไทย

เพื่อรักษาโรคนำ้กัดเทา้รับยาทงิเจอร์ทองพันช่ังโดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ยพรอ้มกันน้ีควรปรับ

พฤติกรรมการใช้ชีวิต ในวิถีใหม่ พร้อมรับคำแนะนำดีดีในการดูแลสุขภาพร่างกาย

จากแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านได ้



 พืชกลุ่มสกุล Citrusมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ป้องกันยุงได้
 มะกรูด (Citrus hystrixDC.)มีรายงานการศึกษาพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดมีฤทธิ์
ป้องกันยุงได้นาน95นาทีและยาทากันยุงที่มีน้ำมันมะกรูดความเข้มข้น25%และ50%สามารถไล่ยุง
ไดน้าน30และ60นาทีตามลำดบันำ้มนัหอมระเหยผสมจากมะกรดู5%และจากดอกโกฐจฬุาลมัพาจีน 
(ชิงเฮา:Artemisia annua L.) 1% ป้องกันยุงลาย ยุงก้นปล่อง และยุงรำคาญได้นาน 180 นาที
ในความเขม้ขน้เดยีวกนัสามารถปอ้งกนัยงุลายและยงุเสอืได้180นาทีและยงุรำคาญไดน้านถงึ240นาท ี
 มะนาวฝรั่ง (Citrus limon (L.) Burm.f.) น้ำมันหอมระเหยจากมะนาวฝรั่งมีฤทธิ์ไล่ยุง
ก้นปล่องได้0.88เท่าของสารเคมีสังเคราะห์N,N-diethyl-3-methylbenzamide

 นอกจากสมุนไพรที่กล่าวมาแล้วยังพบว่ามีสมุนไพร
อีกหลายชนิดที่มีการศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันยุง ได้แก่ ข่า ไพล
ขึ้นฉ่ายว่านน้ำกานพลูหนอนตายหยากดอกกระดังงาไทยสาร
ไพรีทรัม (pyrethrum)และไพรีทริน (pyrethrins)ที่พบได้ในพืช
ตระกูลเบญจมาศ (chrysanthemum) ซึ่งสมุนไพรหลายชนิด
พบและปลูกได้ทั่วไป สามารถปลูกไว้ใช้เองในครัวเรือนหรือ
ทำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในรูปแบบต่างๆได้

 ตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus (L.)Rendle)น้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) มีส่วน
ประกอบที่สำคัญคือ citronella, geraniol และ citronellol น้ำมันตะไคร้หอมในรูปแบบของครีมที่มีความ
เข้มข้น 17%สามารถป้องกันยุงลายได้นานประมาณ3ชั่วโมงครีมที่มีน้ำมันตะไคร้หอม14%ลดจำนวน
ยุงรำคาญที่มาเกาะภายใน1ชั่วโมงหลังทาครีม
 ตะไคร้ (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) น้ำมันตะไคร้ (lemongrass oil) ใน liquid
paraffin ความเข้มข้น 20 และ 25%มีผลป้องกันยุงลายได้ 100% ใน 1 ชั่วโมงแรก และลดลงเหลือ
ประมาณ95%ภายใน3ชั่วโมง

ตะไคร้หอม	

ตะไคร้	

มะกรูด	

มะนาวฝรั่ง	

พท.ป.สุดารัตน์ เกตโล, พท.ป.ภัทธีรา แรงกล้า  

 โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอาเซียนแต่ละปีพบผู้ป่วย 
ไม่ต่ำกว่าปีละ200,000รายด้วยสภาพภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น 
เหมาะสำหรับการเจริญพันธุ์และแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกดังนั้นประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10ประเทศ
จึงกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเอง
โดยการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย
 การป้องกันโรคไข้เลือดออกมีหลายวิธี ปัจจุบันมีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งจากสารเคมีและจากธรรมชาติหรือ
สมุนไพรในการป้องกันลูกน้ำและยุงลายหลากหลายรูปแบบ เช่นทำเป็นยาป้องกันกำจัดลูกน้ำสเปรย์ไล่ยุ่ง ยาจุดกันยุง เทียนหอม
สติ๊กเกอร์หรือแผ่นแปะกันยุง ธูปหอมกันยุง ซึ่งการใช้สมุนไพรโดยการใช้สารสกัดจากสมุนไพรที่มีกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหย
(essentialหรือ volatile oils) ในการป้องกันยุงกัดเป็นวิธีที่นิยม เนื่องจากไม่สะสมเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเมื่อใช้เป็นเวลา
นานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มพืชสมุนไพรที่นิยมใช้ป้องกันยุงมี3กลุ่มดังนี้
 พืชกลุ่มสกุล Cymbopogonมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ป้องกันยุงได้หลายชนิดทั้งยุงก้นปล่อง
ยุงลายและยุงรำคาญพืชกลุ่มนี้ได้แก่ตะไคร้ชนิดต่างๆ

ห่างไกล ไข้เลือดออกด้วยสมุนไพรป้องกันยุง

โหระพา 	แมงลัก 	กะเพรา ยี่หร่า	

 พืชกลุ่มสกุล Ocimum การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากพืชกลุ่มนี้ 5 ชนิด ได้แก่แมงกะแซง  
(O. americanumL.)โหระพา(O. basilicumL.)แมงลัก (O. africanumLour.ExH)ยี่หร่าหรือโหระพาช้าง(O. gratissimumL.) 
และกะเพรา (O. tenuiflorumL.)พบวา่มฤีทธิฆ์า่ลกูนำ้และไลย่งุลายได้ฤทธิฆ์า่ลกูนำ้ยงุลายของนำ้มนัหอมระเหยเรยีงลำดบัดงันี้ โหระพา>
ยี่หร่า > กะเพรา > แมงลัก = แมงกะแซง สำหรับฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยที่ความเข้มข้น 10%พบว่า ยี่หร่ามีฤทธิ์แรง
ที่สุดลำดับต่อมาคือกะเพราแมงลักแมงกะแซงและโหระพาโดยป้องกันยุงกัดได้นาน135,105,75,15และ15นาทีตามลำดับ 

ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกันยุง 



 
ที่ปรึกษา  นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บรรณาธิการ นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บรรณาธิการรอง ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองบรรณาธกิาร ดร.เภสัชกรหญิงดวงแก้วปัญญาภู ภญ.สุภาพรยอดโต ภญ.เกษวราภรณ์วงษ์พิมพ์
 พท.สุนิสาหลีหมุด         พท.ป.เย็นภัทรคำแดงยอดไตย    พท.ป.ประดิษฐาดวงเดช พท.ป.ชลทิวาทองรัตน ์        
                        นายกฤษณะคตสุข         นางสาวธัญลักษณ์พลอยงาม    นายชูศักดิ์เฮงเจริญ    กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

 ท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความและดาวน์โหลด
จุลสารฉบับอิเลคทรอนิกส์ได้ที่
http://tpd.dtam.moph.go.th/index. 
php/news-ak/dtam-news-ak 
และสามารถส่งข้อคิดเห็นมาที่
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คณะผู้จัดทำ

กระชายดำ
ภญ.พิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล 

 กระชายดำมีชื่อวิทยาศาสตร์คือKaempferia parvifloraWall.exBakerเป็นพืช
ในวงศ์เดียวกับกระชายข่าขิงและขมิ้น(Zingiberaceae)เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าใต้ดินเหง้ารูป
ทรงกลมเรียงต่อกันมักมีขนาดเท่าๆกันหลายเหง้าเนื้อภายในเหง้ามีสีม่วงอ่อนม่วงเข้มจนถึง
สีม่วงดำมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติขมเล็กน้อยเป็นส่วนที่ใช้ทำยาและอาหารสารสำคัญที่พบ
ในเหง้ากระชายดำส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ และน้ำมันหอมระเหย มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระชายดำทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่า
กระชายดำมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อจุลชีพ ต้านภูมิแพ้ ลดน้ำหนัก ขยายหลอดเลือด
เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศและมีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบของ
อวัยวะเพศผู้ของสัตว์ทดลองการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีเพศชายอายุเฉลี่ย65.05±3.5ปี
ที่รับประทานแคปซูลสารสกัดเอทานอลจากกระชายดำ ขนาด 25 และ 90มก./วัน เป็นเวลา
2เดอืนพบวา่สารสกดัขนาด90มก./วนัมผีลเพิม่การตอบสนองตอ่สิง่เรา้ทางเพศของอาสาสมคัรได้
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการศึกษาในคนยังมีน้อย จึงยังไม่มีคำแนะนำเรื่องขนาดที่เหมาะสมและ
ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และควรระวังการใช้ร่วมกับ
ยาแผนปจัจบุนัเชน่ยาsildenafil (ยาไวอากรา้) เพราะอาจเสรมิฤทธิก์นัจนทำใหเ้กดิผลขา้งเคยีง
จากการใช้ยาได้
 ในปจัจบัุนมผีลติภณัฑ์ของกระชายดำวางจำหนา่ยในทอ้งตลาดในหลากหลายรปูแบบ 
เช่น ชาชง ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาเม็ด กาแฟ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และไวน์กระชายดำ
ผลิตภัณฑ์ยาจากกระชายดำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีข้อบ่งใช้ในการช่วยบำรุงร่างกาย

 อย่างไรก็ตาม มีบางรายงานที่ระบุว่ากระชายดำในรูปแบบการรับประทานทำให้ตับเกิดความผิดปกติได้หากใช้

ในขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ดังนั้น ผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับจึงควรหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ไม่ควรใช้ใน

เด็กหรือสตรีมีครรภ์ เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านความปลอดภัย และควรระมัดระวังการใช้ในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น  

โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต และผู้ป่วยที่มีการใช้ยาหลายชนิดเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนรับประทาน 

เอกสารอ้างอิง 

 สมุนไพรไทยมีคุณประโยชน์มากมาย หนึ่งในนั้น คือ “กระชายดำ” หรือที่ เรียกกันว่า โสมไทย ซึ่งเชื่อกันว่า
เป็นยาสมุนไพรอายุวัฒนะชั้นดี กระชายดำเป็นที่รู้จักและมีการใช้กันมาอย่างยาวนานตามภูมิปัญญาชาวเขากระชายดำช่วยบำรุง
กำลังแก้ปวดเมื่อยและอาการเหนื่อยล้าช่วยให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยขับลมแก้จุกเสียดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ เพิ่มสมรรถภาพทาง
เพศและใช้เป็นยาอายุวัฒนะกระชายดำเป็นหนึ่งในสมุนไพรProductChampionที่สามารถพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์


