1.ขมิน ชัน
• Dosage form

capsule 400 mg/capsule

• Indication

รักษาอาการจุกเสียดแน่นท้ อง ท้ องอืดท้ องเฟ้อ โรคกระเพาะ

• Dosage

2x3ac&hs

• Contraindication

หญิงมีครรภ์ไม่ควรใช้ ตดิ ต่อกันเป็ นเวลานานเพราะอาจทาใหรู้สกึ คลื=นไส้ , ห้ ามใช้ ในผู้ที=ทอ่

นํ Aาดีอดุ ตัน โรคนิ=วในถุงนํ Aาดี
• เทียบกับยาแผนปั จจุบัน

Simethicone, Mixcraminative, SodamintDiagest, Omeprazole,

Ranitidine,Antacid gel
•งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
- Thamlikitkul V, et al. Randomized double blind study of Curcuma domestica Val. for dyspepsia. J Med
Assoc Thai 1989;72(11):613-20.
- ประสิทธิผลของขมิ Aนชันร่วมกับยา Omeprazole เปรี ยบเทียบกับสูตรยามาตรฐาน (Triple therapy) ในการรักษา
โรคแผลเปื= อยแพปติกและการกาจัดเชื Aอ Helicobactor pylori
: พิสิษฐ์ เวชกามา และคณะ โรงพยาบาลบุณฑริ ก จ. อุบลราชธานี
Curcuma longa in Peptic ulcer
50 Peptic ulcer patients from endoscope exam with H. pylori infection
- Group 1 (n = 24) Triple therapy : omeprazole 20 mg + amoxycillin 1000 mg + metronidazole 400 mg bid
1 wk followed by omeprazole 20 mg od 3 wk
- Group 2 (n = 26) : omeprazole 20 mg bid 1 wk followed by od 3 wk + turmeric 1,000 mg qid 4 wk
Symptom rating scale before & after treatment One month after stop medication, endoscope exam &
biopsy urease test.
- Group 1 (n = 24) อัตราการหายของ peptic ulcer 58% อัตราการหายจากการติดเชื Aอ H. pylori 63%
- Group 2 (n = 26) อัตราการหายของ peptic ulcer 73% อัตราการหายจากการติดเชื Aอ H. pylori 8%
ลดอาการปวดแสบท้ องจาก peptic ulcer ได้ ไม่ ต่างกัน
แหล่ งข้ อมูลเพิ*มเติม สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/mpri_research
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://pharmacy.mahidol.ac.th/eng และ http://pharmacy.mahidol.ac.th/thai
ScienceDirect http://www.sciencedirect.com , PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

ประเภทยา: ED แหล่ งจ่ ายยา: ห้ องยาผู้ป่วยนอก (ER), ห้ องยากลุ่มงานแพทย์ แผนไทยฯ

2.ขิง
•Dosage form

capsule 450 mg/capsule

• Indication

บรรเทาอาการท้ องอืด จุกเสียด แน่นท้ อง บรรเทาอาการคลื=นไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมา
เรื อป้องกันอาการ คลื=นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด

• Dosage

2x3pc
ควรระวังในการรับประทานขิงร่วมกับยาในกลุม่ anticoagulant และ antiplatelets,

• Contraindication

ผู้ป่วยโรคนิ=ววควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานขิง, ไม่แนะนาใหรับประทานในเด็กอายุตํ=ากว่า 6 ขวบ
• เทียบกับยาแผนปั จจุบัน ท้ องอืด จุกเสียด แน่นท้ อง: Sodamint, Mix carminative, Simethicone
คลื*นไส้ อาเจียน: dimenhydrinate 50 mg tab
•งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
1. Lohsiriwat S, et al. Effect of ginger on lower esophageal sphincter pressure. J Med Assoc Thai.
2010;93(3):366-72.
2. ประสิทธิผลในการป้องกันและบรรเทาอาการคลื=นไส้ อาเจียนจากการเมารถเมาเรื อ (Motion sickness)
- Seasickness ศึกษาในนักเรี ยนนายเรื อที=ยงั ไม่ค้ นุ กับการออกทะเลลึก จํานวน 80 นาย พบว่า ขิงผง 1 กรัมสามารถ
ลด แนวโน้ มในการเกิดอาการอาเจียนและอาการเหงื=อออก ตัวเย็นได้ ดีกว่ายาหลอกอย่างมีนยั สําคัญหลังได้ รับ ขิง 4
ชัว= โมง
- ศึกษาเปรี ยบเทียบยาต้ านอาเจียน 7 ชนิด ได้ แก่ ขิง, cinnarizine, cinnarizine+domperidone, dimenhydrinate+ caffeine, meclozine+caffeine, cyclizine และ scopolamine TTS ในการป้องกันอาการเมาเรื อ ใน
อาสาสมัคร 1489 ราย พบว่ายาทังA 7 ชนิดมี ประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน
- ขิงผงขนาด 940 มิลลิกรัม มีประสิทธิผลดีกว่า dimenhydrinate 100 มิลลิกรัม ในการป้องกัน การเกิด motion
sickness จากการนัง= เก้ าอี Aหมุน
แหล่ งข้ อมูลเพิ*มเติม: สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/mpri_research
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://pharmacy.mahidol.ac.th/eng และ http://pharmacy.mahidol.ac.th/thai
โครงการจัดทาฐานข้ อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤกษ-ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://pharmacy.mahidol.ac.th/medplantdatabase/search_herbal.asp

ประเภทยา: ED แหล่ งจ่ ายยา: ห้ องยาผู้ป่วยนอก (ER), ห้ องยากลุ่มงานแพทย์ แผนไทยฯ

3.เถาวัลย์ เปรี ยง
•Dosage form

capsule 200 mg/capsule

• Indication

รักษาอาการปวดเมื=อย, ปวดข้ อ, ปวดหลัง

• Dosage

2x3pc (ยาเถาวัลย์เปรี ยง), 1x2pc (ยาสารสกัดเถาวัลย์เปรี ยง)

• Side effect

ขับปั สสาวะ

• Contraindication 1.ควรระวังการใช้ ในผู้ป่วยแผลเพปติก เนื=องจากเถาวัลย์เปรี ยงออกฤทธิuคล้ ายยาต้ านการอักเสบ
ที=ไม่ใช่สเตียรอยด์ จึงอาจทําให้ เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารได้ 2.ห้ ามใช้ ในหญิงตังครรภ์
A
• เทียบกับยาแผนปั จจุบัน Ophenadrine+paracetamonTolperisone ยากลุม่ NSAIDs
•งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
1. เถาวัลย์ เปรี ยงบรรเทาอาการปวดหลังส่ วนล่ าง
ผลของเถาวัลย์เปรี ยงในการบรรเทาอาการ ปวดหลังส่วนล่างเทียบกับไดโคลฟี แนค
ระดับความรู้สึกปวด
วันที= 0
วันที= 3
วันที= 7
กลุม่ เถาวัลย์เปรี ยง
6.41 + 1.12
3.41 + 1.38*
1.73 + 1.43*
กลุม่ ยาไดโคลฟี แนค
6.56 + 0.91
3.06 + 2.00**
1.75 + 2.00**
ยุทธพงษ์ ศรี มงคล และคณะ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2550;5:17-23.
2. ผลของเถาวัลย์ เปรี ยงในโรคข้ อเข่ าเลื*อม (knee osteoarthritis)
- RCT, single-blinded ศึกษาในผู้ป่วย ที=เป็ น primary OA ที=มี pain score > 5 จํานวน 107 ราย
-55 ราย ได้ รับเถาวัลย์เปรี ยง 800 มก./วัน 4 สัปดาห์ 52 รายได้ รับ Naproxen 500 มก./วัน 4 สัปดาห์
- วัด Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC) scores และระยะทางที=เดินภายในเวลา 6 นาที
- ค่าเฉลี=ยของ (WOMAC) scores และระยะทางที=เดินภายในเวลา 6 นาที ที=สปั ดาห์ที= 0, 2 และ 4 ดีกว่าค่า baseline
อย่างมีนยั สําคัญในทังสองกลุ
A
ม่ ค่า WOMAC ของทังสองกลุ
A
ม่ ไม่แตกต่างกัน
- กลุ่มที*ได้ Naproxen พบอาการระคายเคืองกระเพาะและอาหารไม่ ย่อยมากกว่ ากลุ่มที*ได้ เถาวัลย์ เปรี ยง
- สารสกัดเถาวัลย์เปรี ยงมีประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษา primary osteoarthritis
Kuptniratsaikul V, et al. Efficacy and safety of Derris scandens Benth extracts in patients with knee
osteoarthritis. J Altern Complement Med. 2011; 17(2):147-53.
แหล่ งข้ อมูลเพิ*มเติม: สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/mpri_research
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://pharmacy.mahidol.ac.th/eng และ http://pharmacy.mahidol.ac.th/thai
โครงการจัดทาฐานข้ อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤกษ-ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://pharmacy.mahidol.ac.th/medplantdatabase/search_herbal.asp

ประเภทยา: ED แหล่ งจ่ ายยา: ห้ องยาผู้ป่วยนอก (ER), ห้ องยากลุ่มงานแพทย์ แผนไทยฯ

4.ยาหญ้ าดอกขาว
•Dosage form

2 g./ซฮง

• Indication

ลดความอยากบุหรี=

• Dosage

ชงนํ Aาร้ อน 120 - 200 มล. หลังอาหาร วันละ 3 - 4 ครังA

• Contraindication ควรระวังการใช้ ในผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคไต เนื=องจากยาหญ้ าดอกขาวมี โพแทสเซียมสูง
• เทียบกับยาแผนปั จจุบัน Bupropion SR 300 mg
ข้ อมูลวิทยาศาสตร์ :
1.ยาหญ้ าดอกขาวมีสารไนเตรต ที=ทําให้ ริมฝี ปากและประสาทรับรสที=ลิ Aนรู้สกึ ชา ทําให้ สบู บุหรี= รสชาติไม่เหมือนเดิม
•งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
1.การศึกษาผลลดการสูบบุหรี= ในรพ.อูท่ อง (2538) และ รพ. เทิง จ.เชียงราย (2539) ซึง= ศึกษาผู้ป่วย 62 ราย และ
ติดตามผลเป็ นเวลา 4 เดือน พบว่าผู้ป่วย ร้ อยละ 69.35 สามารถเลิกบุหรี= ได้
2. พญ.วันดี ไตรภพสกุล และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพนั ธุ์ ศึกษาประสิทธิผลของหญ้ าดอกขาวร่วมกับ counseling
แบบ randomized, double blind, placebo-controlled ทีค= ลินิกอดบุหรี= รพ.จุฬาฯ (randomization by
Fragerstrom score < 7 และ > 7) ในผู้ที=สบู บุหรี= มากกว่าวันละ 10 มวน ในช่วง 1 เดือนที=ผา่ นมา จํานวน 68 ราย
พบว่า กลุม่ ที=ใช้ ยาชงหญ้ าดอกขาว มีแนวโน้ มที=จะมีอตั ราการเลิกบุหรี= อย่างต่อเนื=อง (continuous abstinence rate,
CAR) และอัตราการเลิกบุหรี= ตลอด 1 สัปดาห์ก่อนวันประเมินผล (point prevalence abstinence rate, PAR) สูงกว่า
กลุม่ ที=ได้ รับยาหลอกแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ งช่
ั A วงระหว่างได้ รับยาและหลังจากหยุดยาแล้ ว กลุม่ ที=
ได้ ยาหญ้ าดอกขาวมีอาการข้ างเคียง ได้ แก่ ลิ Aนชา เวียนหัว ปวดท้ อง เหม็นบุหรี= ง่วงนอน ปวดหัว ระหว่างการรักษา
มากกว่ากลุม่ ที=ได้ ยาหลอก
แหล่ งข้ อมูลเพิ*มเติม: สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/mpri_research
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://pharmacy.mahidol.ac.th/eng และ http://pharmacy.mahidol.ac.th/thai
โครงการจัดทาฐานข้ อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤกษ-ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://pharmacy.mahidol.ac.th/medplantdatabase/search_herbal.asp

ประเภทยา: ED แหล่ งจ่ ายยา: ห้ องยาผู้ป่วยนอก (ER), ห้ องยากลุ่มงานแพทย์ แผนไทยฯ

5.เพชรสังฆาต
•Dosage form

500 mg.

• Indication

บรรเทาริ ดสีดวงทวาร

• Dosage

ครังA ละ 1-2 แคปซูล วันละ 3 ครังA หลังอาหาร

• Contraindication ระวังในการใช้ ยาในหญิงตังครรภ์
A
และให้ นมบุตร
• เทียบกับยาแผนปั จจุบัน Daflon
•งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
การศึกษาประสิทธิผลในการรั กษาโรคริ ดสีดวงทวาร
1. การวิจยั ทางคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง เปรี ยบเทียบประสิทธิผลของเพชรสังฆาตกับ Daflon® ใน
การรักษาผู้ป่วยโรคริ ดสีดวงทวารจํานวน 121 คน แบ่งผู้ป่วยเป็ นกลุม่
กลุม่ 1 - 47 คน ได้ รับแคปซูลเพชรสังฆาต 500 mg bid
กลุม่ 2 - 37 คน ได้ รับแคปซูลเพชรสังฆาต 1000 mg bid
กลุม่ 3 - 37 คน ได้ รับยา Daflon® วันละ 2 ครังA ครังA ละ 2 เม็ด โดยแต่ละกลุม่ ได้ รับยาเป็ นเวลา 2 เดือน
ทําการประเมินผลโดยให้ คะแนน 4 ระดับ คือ 4 = หาย, 3 = ดีมาก, 2 = ดีเล็กน้ อย, 1 = ไม่ดี
- ผลการวิจยั พบว่าค่าเฉลี=ยของคะแนนประเมินผลการรักษาในกลุม่ ที=ได้ รับยา Daflon ไม่แตกต่างจากอีก 2 กลุม่ ที=
ได้ รับเพชรสังฆาตแคปซูล คือ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการดีขึ Aนมาก และดีขึ Aนเล็กน้ อยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
2. การวิจยั RCT เปรี ยบเทียบประสิทธิผลของเพชรสังฆาตกับ Daflon และยาหลอกในผู้ป่วยริ ดสีดวงทวาร
จํานวน 570 คน ใน 3 โรงพยาบาลโดยให้ เพชรสังฆาตขนาด เดียวกับ Daflon คือ ครังA ละ 1.5 กรัม เช้ า-เย็น 4 วัน และ
ครังA ละ 1 กรัม เช้ า-เย็น 3 วัน รวม 7 วัน พบว่า เพชรสังฆาต, Daflon และยาหลอกมีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการ
เลือดออก (ถ่ายเป็ นเลือดสด) และอาการปวดทวารหนักไม่แตกต่างกัน โดยอาการถ่ายเป็ นเลือดส่วนใหญ่จะหยุดใน 2
วันและจากการตรวจด้ วย proctoscope เปรี ยบเทียบ degree ของริ ดสีดวงทวาร อาการเลือดออกให้ เห็นขณะตรวจ
การบวมของริ ดสีดวงทวาร และการแดงอักเสบ ก่อนและหลังได้ รับยา พบว่า ผลการรักษาด้ วยยาทังA 3 กลุม่ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังได้ รับยาและการยอมรับของแพทย์ทงั A 3 กลุม่ ไม่
แตกต่างกัน
Panpimanmas S, et al. J Med Assoc Thai 2010;93(12):1360-7.
แหล่ งข้ อมูลเพิ*มเติม: สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/mpri_research
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://pharmacy.mahidol.ac.th/eng และ http://pharmacy.mahidol.ac.th/thai
โครงการจัดทาฐานข้ อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤกษ-ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://pharmacy.mahidol.ac.th/medplantdatabase/search_herbal.asp
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6.กล้ วย
•Dosage form

10g./ซฮง

• Indication

รักษาแผลในกระเพาะอาหาร

• Dosage

ชงนํ Aาร้ อน 120 - 200 มล. ก่อนอาหาร วันละ 3 ครังA

• Contraindication

ไม่ควรใช้ กบั ผู้ที=ท้องผูก 2. การรับประทานติดต่อกันนานๆ อาจทําให้ ท้องอืดได้

• เทียบกับยาแผนปั จจุบัน Omeprazole 20 mg
ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์
1. กล้ วยมีสาร serotonin และ noradrenaline โดยสาร serotonin มีผลยับยังการหลั
A
ง= ของนํ Aาย่อยกระเพาะอาหาร
และกระตุ้นลําไส้ เล็กให้ บีบตัวมากขึ Aน จึงใช้ รักษาอาการแผลในกระเพาะอาหาร
2. ในปี 1984 Best และคณะพบว่าผงกล้ วยดิบมีฤทธิuรักษาแผลในกระเพาะหนูขาว ซึง= เกิดจากการให้ aspirin โดยผง
กล้ วยดิบขนาด 5 กรัม มีฤทธิuป้องกัน และขนาด 7 กรัม สามารถใช้ รักษาแผลในกระเพาะอาหารได้
3. กล้ วยดิบมีสารแทนนินมาก จึงช่วยรักษาอาการท้ องเสียแบบไม่รุนแรงได้
•งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
Antiulcerogenic activity of bananas (Musa species) in rats
แหล่ งข้ อมูลเพิ*มเติม: สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/mpri_research
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://pharmacy.mahidol.ac.th/eng และ http://pharmacy.mahidol.ac.th/thai
โครงการจัดทาฐานข้ อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤกษ-ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://pharmacy.mahidol.ac.th/medplantdatabase/search_herbal.asp

ประเภทยา: ED แหล่ งจ่ ายยา: ห้ องยาผู้ป่วยนอก (ER), ห้ องยากลุ่มงานแพทย์ แผนไทยฯ

7. ยาธาตุอบเชย
•Dosage form

30 ml.

• Indication

ขับลม บรรเทาอาการท้ องอืด ท้ องเฟ้อ

• Dosage

รับประทานวันละ 3 ครังA หลังอาหาร

• Contraindication ควรระวังการใช้ ยาอย่างต่อเนื=อง โดยเฉพาะอย่างยิ=งในผู้ป่วยที=มีความผิดปกติของตับ ไต
เนื=องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
• เทียบกับยาแผนปั จจุบัน Simethicone, Sodamint , Enzyme combination
•งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
Jindarat S, et al. Efficacy and safety of Cinnamon Stomachic Mixture for patients with functional
dyspepsia. Siriraj Med J 2006;58:1103-6.
แหล่ งข้ อมูลเพิ*มเติม: สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/mpri_research

ประเภทยา: ED แหล่ งจ่ ายยา: ห้ องยาผู้ป่วยนอก (ER), ห้ องยากลุ่มงานแพทย์ แผนไทยฯ

8. ฟ้าทะลายโจร
350 mg.

•Dosage form

(1) กลุม่ อาการของโรคระบบทางเดินอาหาร: บรรเทาอาการท้ องเสียชนิดที=ไม่เกิดจาก
การติดเชื Aอ เช่น อุจจาระไม่เป็ นมูก หรื อมี เลือดปน
(2) กลุม่ อาการของระบบทางเดินหายใจ : บรรเทาอาการเจ็บคอ, บรรเทาอาการของโรคหวัด

• Indication

(common cold)
• Dosage

รับประทานครังA ละ 3-4 capsule วันละ 3-4 ครังA หลังอาหาร

• Contraindication หากใช้ ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วันแล้ วไม่หาย หรื อมีอาการรุ นแรงขึ Aนระหว่าง ใช้ ยาควรหยุดใช้
และไปพบแพทย์
•งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
- Andrographis paniculata in the symptomatic treatment of uncomplicated upper respiratory tract
infection: systemic review of randomized controlled trials, 2004.
- Anti-Malarial Activity of Andrographis paniculata Extract
- เมื=อให้ ผ้ ปู ่ วยที=มีอาการไข้ เจ็บคอรับประทานฟ้าทะลายโจรแคปซูลในขนาด 3 หรื อ 6 กรัม/วัน แบ่งให้ วนั ละ 4 ครังA
ติดต่อกัน 7 วัน เปรี ยบเทียบกับกลุม่ ที=ได้ รับ พาราเซตามอลขนาด 3 กรัม/วัน พบว่า ในวันที= 3 หลังรักษา ผู้ป่วยที=ได้ รับ
ยาพาราเซตามอล หรื อฟ้าทะลายโจรขนาด 6 กรัม/วัน หายจากไข้ และอาการเจ็บคอ มากกว่ากลุม่ ที=ได้ ฟ้าทะลายโจร
3 กรัม/วัน อย่างมีนยั สําคัญ แต่ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน ในวันที= 7
Thamlikitkul, V. et al., J. Med. Assoc. Thai. 1991; 74(10): 433-442.
- การศึกษาประสิทธิผลในการบรรเทาอาการหวัด ให้ ยาเม็ดซึง= มีสารสกัด 100 มิลลิกรัม/เม็ด ที=ควบคุมให้ มี
andrographolide & deoxyandrographolide รวมกันไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/เม็ด จํานวนครังA ละ 4 เม็ด วันละ 3
เวลา ในผู้ป่วย ที=เป็ นไข้ หวัด 102 คน เทียบกับกลุม่ ที=ได้ รับยาหลอก 106 คน โดยให้ ผ้ ปู ่ วยระบุความรุนแรงของแต่ละ
อาการเมื=อเริ= มให้ ยา และหลังได้ รับยา 2 วัน และ 4 วันตามลําดับ โดยใช้ VAS พบว่าวันที= 2 หลังได้ รับยา ความ
รุนแรงของอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เจ็บคอ นํ Aาามูกไหล ในกลุม่ ที=ได้ ฟ้าทะลายโจรน้ อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญ และในวันที= 4 หลังได้ รับยาความรุ นแรงของทุกอาการได้ แก่ อาการไอ (ทังความแรงและความถี
A
=) เสมหะ
นํ Aามูกไหล ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดหู นอนไม่หลับ เจ็บคอ ในกลุม่ ที=ได้ ฟ้าทะลายโจรน้ อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญ Caceres, D.D. et al. Phytomedicine 1999; 64: 217-223.
แหล่ งข้ อมูลเพิ*มเติม: สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/mpri_research
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://pharmacy.mahidol.ac.th/eng และ http://pharmacy.mahidol.ac.th/thai
โครงการจัดทาฐานข้ อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤกษ-ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://pharmacy.mahidol.ac.th/medplantdatabase/search_herbal.asp
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9 กระเจีgยบแดง
•Dosage form

2 g./ซฮง

• Indication

ขับปั สสาวะ แก้ ขดั เบา

• Dosage

รับประทานครังA ละ 2-3 กรัม ชงนํ Aาร้ อน 150 - 200 มล. วันละ 3 - 4ครังA หลังอาหาร

• Contraindication
1.ห้ ามใช้ ในผู้ป่วยที=มีการทํางานของหัวใจ/ไตบกพร่ อง 2.อาจทําให้ เกิดอาการท้ องเสียได้
•งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
ฤทธิiขับปั สสาวะ : สารสกัดด้ วยนํ Aาของกระเจียบแดงทําให้ สตั ว์ทดลองถ่ายปั สสาวะใน 6 ชัว= โมงมากกว่ากลุม่
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ (103 vs 46 มล./กก.) ซึง= ฤทธิuนี Aคล้ ายกับการให้ hydrochlorothiazide (HCT) 25 มก./กก.
(ปริ มาณปั สสาวะ 83 มล./กก.) และกระเจียบแดงยังเพิ=มการขับโซเดียมทางปั สสาวะ (6.5 vs 2.7 vs 4.2 mEq/kg
เมื=อเทียบกับกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ที=ได้ รับ HCT) รวมทังเพิ
A =มการขับโพแทสเซียมและกรดยูริกออกทางปั สสาวะด้ วย
เช่นกัน
ฤทธิiลดการเกิดนิ*ว : เมื=อให้ ผ้ ปู ่ วยโรคนิ=วในไต 25 ราย ดื=มนํ Aากระเจียบแดง 1 ลิตรต่อวัน พบว่า 23 ราย ปั สสาวะที=
เคยขุน่ กลับใส และนํ Aาปั สสาวะเป็ นกรดเพิ=มขึ Aน โดยค่า pH ที=ลดลงน้ อยที=สดุ เท่ากับ 0.15 และมากที=สดุ 1.85 และเมื=อ
ให้ ผ้ ปู ่ วยโรคนิ=วทางเดินปั สสาวะอักเสบ เนื Aองอกของต่อมลูกหมากหลังผ่าตัด ที=มีสายยางสวนปั สสาวะคาไว้ 50 ราย
ดื=มชาที=เตรี ยมจากผงกระเจียบแดงบดแห้ ง 3 กรัม ชงนํ Aาเดือดประมาณ 250 ซีซี นานตังแต่
A 7 วันถึง 1 ปี ร่วมกับการ
รักษาแผนปั จจุบนั ผู้ป่วยบางรายหลังจากรักษาสักระยะหนึง= ดื=มแต่ชากระเจียบแดงอย่างเดียว พบว่า ร้ อยละ 80 ของ
ผู้ป่วยปั สสาวะใสกว่าเดิม และเมื=อถอดสายสวนปั สสาวะแล้ ว ปั สสาวะได้ คล่อง (วีระสิงห์ เมืองมัน= , กฤษฎา รัตน
โอฬาร. การใช้ สมุนไพรในโรคระบบปั สสาวะ. วารสารยูโร 2527;8(8):7-12.)
ฤทธิiลดไขมันในเลือด : Gurrola-Díaz และคณะศึกษาผลของ 1) ผงสารสกัดกระเจียบแดง 100 มก./วัน นาน 1
เดือนหรื อ 2) การรักษาแบบป้องกันด้ วยการควบคุมอาหาร (diet) ตามคําแนะนาของ National Cholesterol
Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) ซึง= ตามสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย หรื อ 3) ให้ สาร
สกัดกระเจียบแดงร่วมกับการรักษาแบบป้องกันด้ วยการควบคุมอาหาร (diet) ในผู้ป่วย 2 กลุม่ ที=มีหรื อไม่มี
metabolic syndrome (MeSy) ตาม NCEP-ATP III criteria พบว่า ผู้ป่วยที=มี MeSy ที=ให้ สารสกัดกระเจียบแดงมี
ระดับ glucose และ total cholesterol ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ขณะที= HDL-c เพิ=มขึ Aน และ TAG/HDL-c ratio ซึง= เป็ น
marker ของ insulin resistance ดีขึ Aนอย่างมีนยั สาคัญ ส่วนระดับ triglycerides ลดลงในผู้ป่วยที=มี MeSy ที=รักษา
แบบที= 3) และในผู้ป่วยที=ไม่มี MeSy ที=รักษาด้ วยสารสกัดกระเจียบแดง
Gurrola-Díaz CM, et al. Phytomedicine. 2010;17(7):500-5
แหล่ งข้ อมูลเพิ*มเติม: สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/mpri_research
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://pharmacy.mahidol.ac.th/eng และ http://pharmacy.mahidol.ac.th/thai
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10. รางจืด
•Dosage form

2 g./ซฮง

• Indication

ถอนพิษเบื=อเมา ( เช่นพิษของสารกําจัดศัตรูพืช) ถอนพิษไข้ แก้ ร้อนใน

• Dosage

รับประทานครังA ละ 2-3 กรัม ชงนํ Aาร้ อน 150 - 200 มล. หลังอาหาร วันละ 3 - 4ครังA

• Contraindication 1. ควรระวังในการใช้ รางจืดในผู้ป่วยที=ต้องใช้ ยาอื=นอย่างต่อเนื=อง เพราะยารางจืดอาจเร่งการขับ
ยาเหล่านันออกจากร่
A
างกาย ทําให้ ประสิทธิผลของยาลดลง 2. พบว่าสารสกัดรางจืดมีผลต่อการทางานของ
CYP450 และ P-gp activity ดังนันA เมื=อให้ ร่วมกับยาที=เป็ นสารตังต้
A นของเอนไซม์เหล่านี A จึงอาจทําให้ ยามีประสิทธิผล
ลดลงหรื ออาจต้ องเพิ=มขนาดใช้ ของยา
•งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
1. ฤทธิiต้านพิษของสารกําจัดศัตรู พืช
การวิจยั ทางคลินิก โดยโรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ได้ รายงานการใช้ นํ Aาต้ มรางจืดแก้ พิษพาราควอต ในผู้ป่วยที=ได้ รับพาราควอต จากการอมหรื อกินแล้ วมารับการ
รักษาที=โรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราช สุพรรณบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2533-2535 เปรี ยบเทียบกับผลการรักษาช่วง พ.ศ.
2531-2532 ดังนี A
 การรักษาช่วง พ.ศ. 2531-2532 ซึง= ยังไม่ใช้ รางจืด มีผ้ ปู ่ วย 11 ราย และเสียชีวิตทุกราย
 ในช่วงเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2533-2535) ซึง= มีการใช้ น้าต้ มรางจืดแก้ พิษพาราควอต มีผ้ ปู ่ วยทังหมด
A
64 ราย รอดชีวิต
33 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 51.56 เสียชีวิต 31 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 48.44
การรักษาที=โรงพยาบาลในช่วงพ.ศ. 2533-2535 ประกอบด้ วย
- การทําให้ อาเจียน
- ล้ างท้ อง Fuller’s earth
- forced diuresis
- ให้ high dose vitamin C, steroid และ supportive treatment ที=จําเป็ น
- ให้ ยาต้ มรางจืดที=เตรี ยมโดยใช้ เถาและใบตากแห้ งหนัก 300 กรัม ใส่ในน้ าสะอาด 1 ลิตรในหม้ อดิน ต้ มใช้ ไฟกลาง
เดือดนาน 15 นาที ทิ Aงไว้ ให้ เย็น ให้ ผ้ ปู ่ วยดื=มหรื อให้ ทาง NG tube ครังA ละ 200 มิลลิลิตร ทุก 2 ชัว= โมง ตลอดเวลาที=อยู่
โรงพยาบาล
2.ฤทธิiต้านพิษของสุรา
- คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ศกึ ษาฤทธิuของรางจืดในการต้ านพิษของแอลกอฮอล์ตอ่ ตับ พบว่า
สารสกัดด้ วยนํ Aาของรางจืดช่วยป้องกันการตายของเซลล์ตบั จากพิษของแอลกอฮอล์ในหลอดทดลอง และสารสกัด
ขนาด 25 mg/kg/day นาน 7 วันช่วยฟื นA บารุงตับหนูแรตหลังได้ รับพิษจากแอลกอฮอล์ (4 g/kg/day 14 d) โดยทําให้
ค่า AST, ALT ในพลาสม่าและ triglyceride ในตับลดลง และลดการเปลี=ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับเมื=อ
เปรี ยบเทียบกับหนูที=ได้ รับแอลกอฮอล์อย่างเดียว
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11. บัวบก
•Dosage form

ยาครี มบัวบก มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบบัวบกแห้ งร้ อยละ ๗ โดยนํ Aาหนัก (w/w)

• Indication

ยาครี มบัวบก ใช้ ภายนอกสาหรับสมานแผล
ยาชงบัวบก และยาแคปซูล ใช้ แก้ ไข้ แก้ ร้อนใน ชํ Aาใน
ยาแคปซูลรับประทานครังA ละ ๔๐๐ มก. วันละ ๓ ครังA หลังอาหาร

• Dosage

ผลการวิจัยทางคลินิก
- TTFCA รักษาความผิดปกติของหลอดเลือดดํา - venous hypertension
- venous insufficiency
- post phlebitic syndrome
- ลด ankle edema ในผู้ป่วยที=ต้องบินนาน > 3 ชม. - รักษาแผลที=ผิวหนัง แผลหลังผ่าตัด
- รักษาโรคข้ ออักเสบ
- รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้
- รักษาแผลในปาก ให้ ผลใกล้ เคียงกับ Triamcinolone acetonide
- สารสกัดบัวบกเมื*อให้ โดยการรั บประทานในผู้ป่วยแผลเบาหวาน ช่ วยทําให้ แผลมี wound contraction
ดีกว่ ากลุ่มที*ได้ ยาหลอก แต่ กลุ่มได้ ยาหลอกมีการเกิด granulation tissue ดีกว่ า
Paocharoen V. The efficacy and side effects of oral Centella asiatica extract for wound healing
promotion in diabetic wound patients. J Med Assoc Thai. 2010;93 Suppl 7:S166-70.
- สารสกัดบัวบกขนาด 750 มก./วัน นาน 2 เดือน ช่ วยทําให้ ความจําในการทํางาน การเรี ยนรู้ และอารมณ์
ของผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรงดีขึน
Wattanathorn J, Mator L, Muchimapura S, et al. Positive modulation of cognition and mood in the healthy
elderly volunteer following the administration of Centella asiatica. J Ethnopharmacol. 2008;116(2):325332.
- สารสกัดบัวบกด้ วยแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 มก.วันละ 2 ครั ง นาน 2 เดือน เมื*อให้ ในชายหญิงอายุ
เฉลี*ย 33 ปี จํานวน 33 คน พบว่ าช่ วยลดความผิดปรกติท* เี กิดจากความกังวล ลดความเครี ยดและการ
ซึมเศร้ า ทําให้ ความเต็มใจที*จะปรั บตัวและเรี ยนรู้ ดีขึน จึงมีศักยภาพที*จะนํามาใช้ ใน generalized anxiety
disorder
Jana U, Sur TK, Maity LN, Debnath PK, Bhattacharyya D. A clinical study on the management of
generalized anxiety disorder with Centella asiatica. Nepal Med Coll J. 2010;12(1):8-11.
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12. ไพล
สรรพคุณ:

รักษาอาการปวดเมื=อย เคล็ด ขัดยอก (สารสําคัญในนํ Aามันไพล มีฤทธิuต้านอักเสบ)

วิธีใช้ :
• ใช้ เหง้ าตํา เติมนํ Aา คันเอานํ
A
Aา ใช้ ทาถูนวด
• ทําลูกประคบ
• ใช้ ครี มนํ Aามันไพล
• เทียบกับยาแผนปั จจุบัน : Diclofenac gel ,Methyl salicylate ointment cpd, cream cpd
งานวิจัยที*เกี*ยวข้ อง
การศึกษาประสิทธิผลของไพล ในการรั กษาอาการอักเสบ ปวดบวม ฟกชํา
ประสิทธิผลของครี มไพลจีซาลในนักกีฬา ที=บาดเจ็บข้ อเท้ าแพลง 21 คน โดยแบ่งเป็ น กลุม่ ที=ได้ รับยาไพลจี
ซาล 10 คน และกลุม่ ที=ได้ รับยาหลอก 11 คน กลุม่ ที=ได้ รับยาไพลจีซาลมีการบวมเพิ=มขึ Aนของข้ อเท้ า น้ อยกว่ากลุม่ ที=
ได้ รับยาหลอกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันแรกของการรักษาช่วย ลดอาการปวด โดยผู้ป่วย
รับประทานยาแก้ ปวด พาราเซตามอลน้ อยกว่าผู้ป่วยที=ได้ รับยาหลอก และช่วยให้ การเคลื=อนไหวของข้ อเท้ าดีขึ Aน โดย
ขยับ ข้ อเท้ าลงได้ ดีกว่า
นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม และคณะ ศรี นคริ นทร์ เวชวาร. 2536; 8 (3).
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