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ชื่ออื่น : หญ�ากันงู น้ําลายพังพอน ฟ*าละลายโจร ฟ*าสาง เขยตายยายคลุม สามสิบ
ดี เมฆทะลาย ฟ*าสะท�าน

ฟ*าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees) 

ฟ*าทะลายโจร: สรรพคุณแผนโบราณ

รสขม เย็น 
สรรพคุณแก�ไข� แก�ท�องรDวง เปGนยาธาตุ บํารุงกําลัง

• ฟ*าทะลายโจรถูกบรรจุอยูDในบัญชียาหลักแหDงชาติ พ.ศ. 2549 
• โดยมีข�อบDงชี้ในการบรรเทาอาการเจ็บคอ และอาการของโรคหวัด เชDน เจ็บคอ 

อDอนเพลีย ปวดเมื่อยกล�ามเนื้อ น้ํามูกไหล 

ฟ*าทะลายโจร: สารสําคัญ

• ดอก 5.9% > ใบ 3.7% > ลําต�น 1% 

• มาตรฐานกําหนด (ไทยเภสัชภัณฑX) ควรมีสารขม andrographolide ไมDน�อย
กวDา 6% w/w 

• สารกลุDมไดเทอรXปaนแลคโตน คือ andrographolide, deoxy-
andrographolide, neoandrographolide, dehydroandrographolide

• สารกลุDมฟลาโวน เชDน aroxylin, wagonin, andrographidine A



ฟ*าทะลายโจร
ป*องกันการเปGนหวัด ไข�และเจ็บคอ ไข�หวัดใหญD

จํานวน 107 คน 152 คน  25 คน

ขนาดที่ใช� ยาเม็ดฟ*าทะลายโจรขนาด 
200 มก./วัน 
(andrographolide 11.2 มก./วัน)

ผงใบฟ*าทะลายโจร
3 กรัม และ 6 กรัม/วัน
(andrographolide 180 มก. และ 360 
มก./วัน)

พาราเซตามอล 1 ก. ทุก 6 
ชม. + ฟ*าทะลายโจร 1.6 
กรัม วันละ 4 ครั้ง 

ระยะเวลา 3 เดือน 7 วัน 4 วัน

ตัวเปรียบเทียบ ยาหลอก ยาพาราเซตามอล 3.9 ก/วัน พาราเซตามอล 1 กรัม 
ทุก 6 ชม.

ผลการทดลอง อัตราการเปGนหวัดลดลง 2 
เทDา เมื่อเทียบกับกลุDมที่
ได�รับยาหลอก 

อาการไข�และการเจ็บคอ
ลดลง ตั้งแตDวันที่ 3 ของการ
ทดลอง (6 กรัม > 3 กรัม > 
พาราเซตามอล) แตDหลังการ
รักษา 7 วัน ให�ผลที่ไมD
แตกตDางกัน

มีความรุนแรงของอาการ
โดยรวมลดลง และแตกตDาง
อยDางมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับ
กลุDมที่ 1 ในวันที่ 4 ของการ
รักษา 

ฟ*าทะลายโจร
อาการหวัด 

จํานวน 59 คน 102 คน 180 คน 

ขนาดที่ใช� สารสกัดฟ*าทะลาย
โจร 240 มก./วัน

สารสกัดฟ*าทะลายโจร 
ขนาด 100 มก. 
(andrographolide 60 มก./วัน)

ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 
ครั้ง

ยา Kan Jang ขนาด 85 
มก. (andrographolide และ
deoxyandrographolide 63 มก. + สาร
สกัดจากโสม 116.4 มก./วัน) 

ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

ระยะเวลา 5 วัน 5 วัน 3 วัน

ตัวเปรียบเทียบ ยาหลอก ยาหลอก ยาหลอก

ผลการทดลอง อาการดีขึ้นอยDางมี
นัยสําคัญหลัง
รับประทานได� 4 วัน

อาการเหนื่อย นอนไมD
หลับ เจ็บคอ และน้ํามูก
ลดลง ภายใน 3-5 วัน 

อาการปวดกล�ามเนื้อ ไอ 
คอแห�งทุเลาลงอยDางมี
นัยสําคัญ

ฟ*าทะลายโจร
อาการหวัด/ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจสDวนบน/ไซนัสอักเสบ

จํานวน 185 คน 61 คน 223 คน

ขนาดที่ใช� ยา Kan Jang ขนาด 85 
มก. (andrographolide 60 มก. + 
สารสกัดจากโสม 120 มก./วัน) 

ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

ยา Kan Jang ขนาด 
100 มก. (andrographolide
48 มก./วัน)

KalmCold™ ขนาด 200 
มก./วัน 

ระยะเวลา 5 วัน 4 วัน 5 วัน

ตัวเปรียบเทียบ ยาหลอก ยาหลอก ยาหลอก

ผลการทดลอง อาการปวดศรีษะ อาการ
ทางจมูกและคอ มีอาการดี
ขึ้นอยDางมีนัยสําคัญ

อาการเจ็บคอ มีน้ํามูก 
คัดจมูก ปวดหู ไอ ตัว
ร�อน ปวดศรีษะ รู�สึกไมD
สบายตัว ลดลงอยDางมี
นัยสําคัญ

อาการไอ มีเสมหะ น้ํามูกไหล 
ปวดศรีษะ ไข� เจ็บคอ  
อDอนเพลียและนอนหลับไมD
สนิท ทุเลาลง

ชาฟ*าทะลายโจร 

ชาฟ*าทะลายโจร (แบบสด)
• ยอดฟ*าทะลายโจร  2 ยอด (ประมาณ 6 ใบ) หั่นเปGนชิ้นเล็กๆ ใสDลงในถ�วยชา 
• เทน้ําเดือดลงไปในแก�ว ใช�ช�อนกดฟ*าทะลายโจรให�จมอยูDในน้ําสักครูD 
• ดื่มขณะที่ยังอุDนๆ 

ชาฟ*าทะลายโจร (แบบแห�ง)
• นําใบฟ*าทะลายโจรตากให�แห�ง 
• เมื่อต�องการรับประทาน ใช�ฟ*าทะลายโจรแห�งประมาณ 

2 กรัม หรือ 1 ช�อนชา ชงในน้ําร�อน ทิ้งไว� 3-5 นาที ดื่ม
ขณะที่ยังอุDนๆ 



น้ําสมุนไพรฟ*าทะลายโจร
• ใช�ฟ*าทะลายโจรตากแห�งแล�ว ประมาณ 15 กรัม หรือ 1 ช�อนโตmะ ตDอน้ํา 200 มล. 

หรือ 1 แก�วใหญD 
• ยกหม�อขึ้นตั้งไฟต�มจนเดือด เคี่ยวจนงวด กรองกากออก 
• แบDงดื่มวันละ 3 เวลา เช�า กลางวัน เย็น 
• อาจเติมใบเตย น้ําผึ้ง หรือน้ําตาลชDวยแตDงกลิ่นและรสได�

ฟ*าทะลายโจร: อาการไมDพึงประสงคX/ข�อควรระวัง

1. อาจทําให�ปวดท�อง ท�องเดิน คลื่นไส� เบื่ออาหาร ปวดเอว วิงเวียนศีรษะ และใจสั่น 
2. การใช�ในขนาดสูงอาจทําให�เกิดอาการแพ� ผื่นคัน ลมพิษ หรืออาการแพ�ขั้นรุนแรง

และช็อค 
3. สตรีมีครรภXควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจให�เกิดการแท�ง 
4. ไมDควรใช�ติดตDอกันเปGนเวลานาน (ไมDควรเกิน 7 วัน) เพราะอาจทําให�แขนขาชาหรือ

อDอนแรงได� 
5. หากใช�ติดตDอกัน 3 วันแล�วอาการไมDดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรงระหวDางการใช�ยา ควร

หยุดใช�และไปพบแพทยX
6. ควรระวังการใช�รDวมกับยาละลายลิ่มเลือด ยาต�านการจับตัวของเกล็ดเลือด และยา

ลดความดันโลหิตเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได� 

ชื่ออื่น: เครือเขาฮอ จุDงจิง เจตมูลหนาม ตัวเจตมูลยาน 
เถาหัวด�วน หางหนู จุ�งจาลิงตัวแมD เจตมูลยDาน

บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson) บอระเพ็ด: สรรพคุณแผนโบราณ
เถารสขม เย็น 
ทั้งราก ต�น และใบ ใช�เปGนยาแก�ไข� ยาเจริญอาหาร ยาอายุวัฒนะ ชDวยยDอย 
บํารุงน้ําดี บํารุงไฟธาตุ แก�โรคกระเพาะ บํารุงรDางกาย ขับเหงื่อ ดับกระหาย 
แก�ร�อนใน

ตํารายาไทย บอระเพ็ดจัดอยูDใน 
     1. “พิกัดตรีญาณรส” คือพิกัดยาที่ทําให�รู�รสอาหาร 3 อยDาง มี ไส�หมาก 
รากสะเดา เถาบอระเพด็ มีสรรพคุณ แก�ไข� ดับพิษร�อน ขับปyสสาวะ ขับเสมหะ 
บํารุงไฟธาตุ บํารุงกําลัง 
     2. “พิกัดยาแก�ไข� 5 ชนิด” คือพิกัดยาแก�ไข� 5 อยDาง มี รากยDานาง ราก
คนทา รากชิงชี่ ขี้เหล็กทั้ง 5 และเถาบอระเพ็ด สรรพคุณแก�ไข�พิษร�อน



บอระเพ็ด: สารสําคัญ

1. สารขมชื่อ picroretin, columbin, picroretroside 
2. สารกลุDมไตรเทอปaนอยสX เชDน Borapetoside A, 

Borapetoside B, Borapetol A, Tinocrisposide
3. สารกลุDมอัลคาลอยดX เชDน N-formylannonaine, 

N-acetylnornuciferine เปGนต�น 

บอระเพ็ด
ฤทธิ์แก�ไข�

สัตวXทดลอง หนูแรทที่เปGนไข�จากเชื้อ
ไทฟอยดX

หนูเม�าสXที่เปGนไข�จากการ
เหนี่ยวนําด�วย LPS

หนูเม�าสXที่เปGนไข�จากการ
เหนี่ยวนําด�วย LPS

ขนาดที่ใช� สารสกัดน้ําจากบอระเพ็ด
ขนาด 100, 200 และ 300 
มก./กก. น้ําหนักตัว

สารสกัดน้ําบอระเพ็ดขนาด 
50, 100, 200 และ 300 
มก./กก. น้ําหนักตัว

สารสกัดน้ําจากบอระเพ็ด
ขนาด 200, 400 และ 600 
มก./กก. น้ําหนักตัว

ตัวเปรียบเทียบ ยาแอสไพริน 400 มก./กก. ยาแอสไพริน 650 มก. ยาแอสไพริน 400 มก./กก.

ผลการทดลอง สามารถลดไข�ได� แตD
ประสิทธิภาพไมDดีเทDากับยา
แอสไพริน 

สารสกัดขนาด 100, 200 
และ 300 มก./กก. สามารถ
ลดไข�ได�ตั้งแตDชั่วโมงที่ 3, 2, 
1 หลังการป*อน ตามลําดับ
และขนาด 300 มก./กก. ให�
ประสิทธิภาพเทียบเทDายา
แอสไพริน

สารสกัดขนาด 600 มก./กก.
มีประสิทธิภาพเทียบเทDายา
แอสไพริน และลดไข�ได�ตั้งแตD
ชั่วโมงที่ 1 หลังการป*อน

บอระเพ็ด
ฤทธิ์แก�ไข�

สัตวXทดลอง หนูเม�าสXที่เปGนไข�จากการ
เหนี่ยวนําด�วย LPS

หนูเม�าสXที่เปGนไข�จากการ
เหนี่ยวนําด�วย LPS

กระตDายที่เปGนไข�จากการ
เหนี่ยวนําด�วย LPS

ขนาดที่ใช� สารสกัดน้ําจากบอระเพ็ด
ขนาด 200, 400 และ 600 
มก./กก. น้ําหนักตัว

สารสกัดน้ําบอระเพ็ดขนาด 
200, 400 และ 600 มก./
กก. น้ําหนักตัว

สารสกัดน้ําจากบอระเพ็ด
ขนาด 50, 100 และ 200 
มก./กก. น้ําหนักตัว

ตัวเปรียบเทียบ ยาพาราเซตามอล 500
มก./กก.

- -

ผลการทดลอง สารสกัดขนาด 600 มก./
กก.มีประสิทธิภาพเทียบเทDา
ยาพาราเซตามอลและ
สามารถลดไข�ได�ตั้งแตD
ชั่วโมงที่ 1 หลังการป*อน

สารสกัดขนาด 600 มก./กก. 
สามารถลดไข�ได�ตั้งแตDชั่วโมง
ที่ 1 หลังการป*อน และมีผล
ตDอเนื่องไปยังชั่วโมงที่ 2 

สารสกัดขนาด 200 มก./กก. 
สามารถลดไข�ได�ตั้งแตDชั่วโมง
ที่ 3 หลังการป*อน และมีผล
ตDอเนื่องไปยังชั่วโมงที่ 5 

ชาบอระเพ็ด

ยาต�ม
• ใช�เถาสด 2 คืบครึ่ง (30-40 กรัม) นําไปต�มกับน้ํา  3  สDวน เคี่ยวจนเหลือ 1 

สDวน  กรองเอาแตDน้ํามารับประทาน
• รับประทานวันละ  2  ครั้ง  กDอนอาหาร  เช�า-เย็น 

ชาชง
• เถาที่โตเต็มที่ หั่นเปGนแวDน ตากแห�ง บดพอ

หยาบ
• เมื่อรับประทาน  ใช�ผง 1 ช�อนชา ชงกับน้ําร�อน 

1 แก�ว ทิ้งไว� 3-5 นาที กรองเอาแตDน้ํา
• ดื่มวันละ 2 เวลา กDอนอาหารเช�า-เย็น



บอระเพ็ด: อาการไมDพึงประสงคX/ข�อควรระวัง

1. การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดเอทานอลของเถาบอระเพด็ในหนเูม�าสX
เมื่อป*อนสารสกัดวันละ 1.28 กรัม/กก. และเปGนเวลา 6 เดือน พบวDา
แนวโน�มการทํางานของตับและไตผิดปกติ

2. การศึกษาในอาสาสมัครสขุภาพดี 12 คน กินบอระเพ็ดในขนาด 1 กรัม 
วันละ 3 ครั้ง นาน 8 สัปดาหX พบแนวโน�มระดับเอนไซมXในตับเพิม่ขึ้น 
แสดงวDาจะกDอให�เกิดพิษตDอตับ

ห�ามใช�ในผู�ที่มีภาวะเอนไซมXตับบกพรDอง หรือผู�ป~วยที่มีประวัติเปGนโรคตับหรือ
โรคไต

ชื่ออื่น: มะฮDอยผักเหย ผักไห มะร�อยรู มะระ 
มะไหD มะหDอย ผักไซ ผักใสD ผักไหD มะระจีน มะ
นอย ผักสะไล

มะระขี้นก: (Momordica charantia L.) 

มะระขี้นก
สรรพคุณแผนโบราณ
• เนื้อผลมีรสขม ชDวยเจริญอาหาร บํารุงน้ําดี แก�โรค

ของม�ามและตับ ขับพยาธิ 
• น้ําคั้นจากผล เปGนยาระบายอDอนๆ อมแก�ปาก

เป��อย ปากเปGนขุย
• ใบมะระ เข�าตํารับยาเขียวลดไข� รากในตํารับยา

แก�โลหิตเปGนพิษ และโรคตับ

สารเคมี: สารกลุDมอัลคาลอยดX เชDน momodicine, momordicosides, 
momordicins, karaviloside K1, charantoside, charantin

มะระขี้นก
ฤทธิ์แก�ไข�

สัตวXทดลอง กระตDายที่เหนี่ยวนําให�เกิด
ไข�ด�วยยีสตX 

หนูเม�าสXที่เปGนไข�จากการ
เหนี่ยวนําด�วย LPS

หนูแรทที่เปGนไข�จากการ
กระตุ�นด�วยยีสตX

ขนาดที่ใช� สารสกัดเอทานอลและน้ํา 
(1:1) จากผลมะระ ให�เข�า
ทางกระเพาะอาหาร

สารสกัดเอทานอลและน้ํา 
(1:1) จากผลมะระ กรอก
เข�าทางกระเพาะอาหาร 

สารสกัดเอทานอลจาก
ผลมะระ ขนาด 250 
และ 500 มก. 

ตัวเปรียบเทียบ - - -

ผลการทดลอง ให�ผลลดไข�ได�ดี ให�ผลลดไข�ได�ดี สารสกัดจากมะระ 
สามารถลดไข�ได�ตั้งแตD
ชั่วโมงที่ 1 หลังการป*อน



ชามะระขี้นก
• นําผลมะระมาล�างให�สะอาด หั่นเปGนแวDน ตากให�แห�ง 
• หรือนําผลสดควักไส�ในออก แล�วใสDใบชาเข�าไปแทน นําไปตากแห�งในที่รDม 
• รับประทานครั้งละ 6-10 กรัม โดยต�มน้ําดื่มหรือชงน้ําดื่มเหมือนชา

มะระขี้นก: ข�อควรระวัง
• เมล็ดในผลสุกเปGนพิษ ทําให�เกิดอาการ

คลื่นไส�อาเจียน 
• ระมัดระวังการรับประทานน้ํามะระเข�มข�น

� อาจเ กิดอาการท�อง เสีย  คลื่น ไส�
อาเจียน 

� สารอัลคาลอยดXที่พบในมะระมีฤทธิ์
กัดกรDอน อาจเหนี่ยวนําให�เกิดแผล
ในกระเพาะอาหาร และอาจทําให�มี
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
สDวนต�น

ยDานาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels)  

ชื่ออื่น: จ�อยนาง เถาวัลยXเขียว ยาดนาง วันยอ 
เถาร�อยปลา ปู~เจ�าเขาเขียว เถายDานาง ยDานาง
ขาว ยDานนาง หญ�าภคินี

สรรพคุณแผนโบราณ
- รากแก�ไข�ทุกชนิด เชDน ไข�พิษ ไข�เหนือ ไข�หัด สุกใส ไข�กาฬ ขับกระทุ�งพิษไข� 

ถอนพิษผิดสําแดง แก�เบื่อเมา  
- ใบ ใช�ถอนพิษ แก�ไข� ลดความร�อน แก�พิษตานซาง  
- เถา ใช�แก�ไข� ลดความร�อน แก�พิษตานซาง

ยDานาง



สารสําคัญ
ราก  พบสารอัลคาลอยดXในกลุDม isoquinoline
ใบ   พบสารโพลีแซคคาไรดX สารโพลีฟaนอล แคลเซียมออกซาเลท 

และอัลคาลอยดXกลุDม isoquinoline

ยDานาง เปGนหนึ่งในตัวยาในตํารับยาแก�ไข� 5 ราก หรือเบญจโลกวิเชียร ซึ่ง
ประกอบด�วย รากยDานาง รากชิงชี่ รากท�าวยายหมDอม รากคนทา รากมะเดื่อชุมพร 
ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช�ในบัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช�ตามองคXความรู�
ดั้งเดิม

ยDานาง
• การศึกษาป*อนตํารับยาเบญจโลกวิเชียร ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. 

มีผลลดอุณหภูมิกายของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําให�เกิดไข�ด�วยยีสตXได�  โดยยาที่
ขนาด 200 มก./กก. จะให�ผลในการลดไข�ได�ดีที่สุด

• สารสกัดรากยDานาง ขนาด 40 มก./กก. มีผลลดไข�ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําให�
เกิดไข�ด�วยยีสตXได�เชDนกัน

ยDานาง

ชาชงใบยDานาง
• นําใบยDานางล�างให�สะอาด ผึ่งให�แห�ง หั่น

เปGนชิ้นเล็กๆ 
• นําใสDกาน้ําชาแบบแยกกาก แล�วใสDน้ําร�อน 

แชDไว�สัก 3-5 นาที 
• ดื่มเมื่อยังอุDน
การทําแห�ง
• นําใบยDานางที่หั่นแล�วไปตากแดด คั่วใน

กระทะไฟอDอน หรือนําไปอบจนแห�ง
• เก็บใสDภาชนะที่แห�งและป�ดสนิท หรือแบDง

บรรจุในซองชา

น้ําสมุนไพรใบยDานาง

• ใช�ใบยDานาง 5-10 ใบ โขลกละเอียดแล�วเติมน้ํา 
• หรือขยี้ใบยDานางกับน้ําหรือปy�นในเครื่องปy�น 
• กรองเอาแตDน้ํา หรือผสมน้ําเปลDาเพื่อเจือจาง
• ควรดื่มให�หมดภายใน 4 ชั่วโมงหลังทํา หรือเก็บ

แชDในตู�เย็นได� 3-7 วัน



เนื่องจากยังไมDพบรายงานการศึกษาทางคลินิก 
ดังนั้นการใช�ยDานางรักษาโรคอื่นๆ นอกเหนือจากแก�ไข� 
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใช�ในการรักษา
โรค และมีความปลอดภัยตDอผู�ใช�

ยDานาง: อาการไมDพึงประสงคX/ข�อควรระวัง

ชื่ออื่น: ยาเขียว เครือเขาเขียว กําลังช�างเผือก 
หนามแนD ย่ําแย� น้ํานอง คาย ดุเหวDา รางเย็น 
ทิดพุด แอดแอ รางจืดเถา

รางจืด (Thunbergia laurifolia L.) 

รางจืด

สรรพคุณแผนโบราณ: ยารสเย็น จืด
• ใบสดคั้นน้ํากินแก�ไข� และถอนพิษ ปรุงเปGนยาเขียว ลดความร�อนในรDางกาย 
• รากและเถา แก�อักเสบ แก�ปวดบวม แก�เมาค�าง แก�อาการปวดหัวมึนหัว

เนื่องมาจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษตกค�างในรDางกาย 

สารสําคัญ:
• สารกลุDม sterol เชDน beta-sitosterol, stigmastreol, alpha-spinasetrol
• สารอื่นๆ เชDน apigenini, cafeic acid, lutein, 3’-O-beta-

glucopyranosyl-stillericoside, benzyl beta-glucopyranosyl-
apigenin, cosmosin, chlorogenic acid

รางจืด
สารกําจัดศัตรูพชืกลุDมออรXกาโนฟอตเฟต

จํานวน 90 คน  112 คน

ขนาดที่ใช� ชาชงสมุนไพรรางจืด 
6 กรัม วันละ 1 ครั้ง 
หลังอาหารเช�า

ชาชงสมุนไพรรางจืด 
6 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลัง
อาหารเช�า-เย็น

ชาชงสมุนไพรรางจืด 4 กรัม 
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช�า-
เย็น

ระยะเวลา 7 วัน 7 วัน 21 วัน

ตัว
เปรียบเทียบ

ยาหลอก (ชาใบเตย) ยาหลอก (ชาใบเตย) ยาหลอก (ชาใบเตย)

ผลการทดลอง เพิ่มระดับ cholinesterase ในเลือดของอาสา- 
สมัครได�อยDางมีนัยสําคัญในวันที่ 7 ของการทดลอง
 

ระดับของ cholinesterase 
เพิ่มขึ้นอยDางมีความสัมพันธXกับ
ระยะเวลาของการรับประทาน



รางจืด
พิษพาราควอต สารพิษ tetrodotoxin

จํานวน 33 คน 57 ราย 4 ราย

ขนาดที่ใช� ยาต�มรางจืด 300 กรัม ใน
น้ํา 1 ลิตร แบDงดื่มครั้งละ 
200 มล.

ยาต�มรางจืด 300 กรัม ในน้ํา 
1 ลิตร 

กรอกน้ําสมุนไพรรางจืดเข�า
กระเพาะอาหารผDานทาง
สายยาง

ระยะเวลา ตลอดระยะเวลาที่เข�าการ
รักษาที่โรงพยาบาล

ตลอดระยะเวลาที่เข�าการ
รักษาที่โรงพยาบาล

40 นาที

ตัวเปรียบเทียบ - - -

ผลการทดลอง กลุDมที่ได�รับรางจืดมีอัตรา
การรอดชีวิตมากกวDากลุDมที่
ไมDได�รับประทาน

กลุDมที่ได�รับรางจืดมีอัตราการ
ตายน�อยกวDา และกลุDมผู�ป~วย
ที่มีการพิษปานกลางและ
รุนแรง พบอัตราการเสียชีวิต
น�อยกวDา

ผู�ป~วยเริ่มรู�สึกตัว และอาการ
ดีขึ้นตามลําดับ

รายงานการวิจัยทางคลินคิ
• ลดอาการพิษจากสารกําจัดศตัรูพชืได�หลายชนิด ได�แกD ยาฆDาแมลงกลุDม

ออรXกาโนฟอสเฟต เชDน โฟลิดอล (folidol) หรือเมทิลพาราไทออน 
(methylparathion), พาราไทออน (parathion), ยาฆDาหญ�ากรัมมm
อกโซน, ยาฆDาหญ�าพาราควอต 

• แก�พิษของ tetrodotoxin จากไขDแมงดาทะเล
• ต�านพิษจากสุรา 

รางจืด

ชาชงรางจืด
• นําใบรางจืดมาล�างให�สะอาด แล�วนําไป

อบแห�ง แล�วบดเปGนผง แบDงบรรจุในถุง
ชา ถุงละ 2 กรัม 

• เมื่อรับประทานนําผงใบ 2-3 กรัม หรือ
ชา 1 ถุงแชDในน้ําร�อน  100-200 มล. 
ตั้งทิ้งไว�สักครูD

• รับประทานวันละ 3 ครั้ง กDอนอาหาร
หรือเมื่อมีอาการ (สามารถเติมน้ําชงซ้ํา
ได�อีก 2-3 ครั้ง)

ชาสมุนไพรรางจืด

น้ําสมุนไพรรางจืด
• นําใบรางจืดสด 5 – 7 ใบ ต�มกับน้ํา 1,500 มล. หรือประมาณ 1 กา 
• ต�มจนเดือดแล�วลดไฟอDอนต�มตDออีก 10 นาที 
• อาจจะผสมใบเตยเพื่อแตDงกลิ่น หรือปรุงด�วยหญ�าหวาน น้ําตาลทราย หรือน้ําผึ้งตาม

ชอบ ดื่มได�ทั้งขณะร�อนและเย็น

ชาสมุนไพรรางจืด (ชงได�ทั้งแบบสดและแห�ง)
• แบบสด: ใช�ใบรางจืดหั่นฝอยประมาณ 1-2 ช�อนชา (2-3 

กรัม) ใสDในกาน้ําชาแบบแยกกาก เติมน้ําร�อน 250-300 มล. 
ตั้งทิ้งไว�สักครูD 

• แบบแห�ง: ใช�ใบรางจืดประมาณ 1-2 ช�อนชา ต�มในน้ําเดือด 
250-300 มล. ประมาณ 10 นาที 



รางจืด: อาการไมDพึงประสงคX/ข�อควรระวัง

1. ไมDควรรับประทานติดตDอกันนานเกิน 30 วัน
2. ระวังการใช�ในผู�ป~วยเบาหวาน เพราะรางจืดมีฤทธิ์ลดน้ําตาล อาจ

ทําให�น้ําตาลในเลือดต่ํากวDาปกติได�
3. ระมัดระวังการใช�ในผู�ป~วยที่ต�องใช�ยาอื่นอยDางตDอเนื่อง เนื่องจาก

รางจืดอาจขับตัวยาออกไปด�วย ทําให�ประสิทธิผลของยาลดลง
4. หากต�องรับประทานรDวมกับยาอื่น แนะนําวDาควรดื่มรางจืดหDาง

จากการรับประทานยาตามปกติอยDางน�อย 2 ชั่วโมง

ชาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย

เถาวัลยXเปรียง Derris  scandens Benth

ชื่ออื่น: เครือเขาหนัง เถาตาปลา เครือตาปลา
เครือตับปลา ยDานเหมาะ พานไสน

เถาวัลยXเปรียง: สรรพคุณยาแผนโบราณ 

เถาใช� แก�เมื่อยขบ แก�ปวด ทําให�เส�นเอ็นหยDอน แก�เส�นเอ็นขอด 
• เถาคั่วไฟให�หอมชงน้ํากินแก�ปวดเมื่อย แก�เส�นเอ็นพิการ แก�เมื่อยขบใน

รDางกาย แก�กระษัยเหน็บชา 
ราก รสเฝ��อนเมา ใช�เบื่อปลา เปGนยาอายุวัฒนะ  ขับปyสสาวะ แก�กระษัยเหน็บชา

เถาวัลยXเปรียงถูกบรรจุในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 ยารักษากลุDมอาการทาง
กล�ามเนื้อและกระดูก โดยระบุให�
• ผงจากเถาใช�บรรเทาอาการปวดกล�ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล�ามเนื้อ
• สารสกัด 50%เอทิลอัลกอฮอลXจากเถา ใช�บรรเทาอาการปวดหลังสDวนลDาง 

และอาการปวดจากข�อเขDาเสื่อม



ฤทธิ์ต�านการอักเสบ
• สารสกัดน้ําจากเถา และสารสําคัญที่พบในสารสกัดน้ําจากเถา  

• ยับยั้งการสังเคราะหXสารกลุDมอิโคซานอยดX (eicosanoid: สารชักนําการอักเสบ)
• ยับยั้งเอนไซมX cyclooxygenase และ lipooxygenase 
• ลดการหลั่ง elastase และ myeloperoxidase จากเซลลXเม็ดเลือดขาว

สารสําคัญ
• สาร Flavonol ได�แกD scadenin, nallanin
• สารอื่น เชDน scandione, etunaagarone, waragalone, wighteone, robustic

acid

เถาวัลยXเปรียง เถาวัลยXเปรียง
อาการข�อเขDาอักเสบ อาการข�อเขDาอักเสบ อาการปวดหลังสDวนลDาง

จํานวน 125 คน 178 คน 70  คน

ขนาดที่ใช� แคปซูลผงเถาวัลยXเปรียง
ขนาด 400 มก. วันละ 2 
ครั้ง

แคปซูลเถาวลัยXเปรียง ขนาด 
500 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล 
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

แคปซูลผงเถาวัลยXเปรียง 
ขนาด 200 มก. วันละ 3 ครั้ง

ระยะเวลา  4 สัปดาหX 7 วัน 4 วัน

ตัวเปรียบเทียบ ยานาโพรโซน ขนาด 250 
มก. 

ยาไอบูโพรเฟน 500 มก. ยาไดโคลฟaแนค 25 มก. วัน
ละ 3 ครั้ง

ผลการทดลอง บรรเทาอาการปวดเขDาได�ดี
ชDวยให�การทํางานของเขDาดี
ขึ้นไมDตDางจากการรักษาด�วย
ยานาโพรโซน

สามารถบรรเทาอาการปวด
ได�ไมDแตกตDางกับยาไอบูโพ
รเฟน

ระดับความรู�สึกปวดลดลงใน
วันที่ 3 การรักษา ในขณะที่
กลุDมที่ได�รับยาไดโคลฟaแนค
รู�สึกปวดลดลงในวันที่ 7

ฤทธิ์กระตุ�นการทํางานของภูมิคุ�มกัน
• การศึกษาในอาสาสมัคร 47 ราย 
• แคปซูลผงเถาวัลยXเปรียง ครั้งละ 400 มก./วัน เปGนเวลา 2 เดือน 
• พบวDาปริมาณของ interleukin-2, interferon-gamma เพิ่มขึ้น ซึ่งสาร

เหลDานี้มีผลกระตุ�นการทํางานของเซลลXเม็ดเลือดขาว และกระตุ�นการสร�าง 
antibody ของรDางกาย เปGนผลให�ระบบภูมิคุ�มกันทํางานดีขึ้น

เถาวัลยXเปรียง ชาเถาวัลยXเปรียง

• ใช�ผงเถาวัลยXเปรียง 2 กรัม หรือ 1 
ซอง ชงในน้ําร�อน 1 แก�ว (200 ซีซี) 

• รับประทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร



เถาวัลยXเปรียง: ข�อควรระวัง/อาการไมDพึงประสงคX

1. สารสกัดเถาวัลยXเปรียงมีสารที่มีฤทธิ์เชDนเดียวกับฮอรXโมนเพศหญิง จึงควร
ระมัดระวังหากต�องรับประทานติดกันเปGนเวลานาน และห�ามใช�ในสตรีมีครรภX

2. สารสกัดเถาวัลยXเปรียงมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด และลดอัตราการเต�นของหัวใจใน
สัตวXทดลอง ผู�ที่มีปyญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและความดันไมDควรรับประทาน

3. ระมัดระวังการใช�ผู�ป~วยที่เปGนแผลในกระเพาะอาหาร เพราะเถาวัลยXเปรียงมี
กลไกการออกฤทธิ์เชDนเดียวกับยาแก�ปวดในกลุDมยาต�านการอักเสบที่ไมDใชD
สเตียรอยดX (NSAIDs) 

4. อาจกDอให�เกิดอาการไมDพึงประสงคX คือ คอแห�ง ใจสั่น ปวดท�อง ท�องผูก ปyสสาวะ
บDอย ผิวหนังอักเสบ เปGนผื่นจากการแพ� มีอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ และ
อุจจาระเหลว

ชาสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ�มกัน

ตรีผลา

พิกัดยาสมุนไพรประกอบด�วยสมุนไพร 3 ชนิดในอัตราสDวน 1:1:1
1. สมอไทย (Terminalia chebula Retz)  
2. สมอพิเภก  (Terminalia belerica Roxb.) 
3. มะขามป*อม (Phyllanthus emblica L.)

สารสําคญั
สารกลุDมฟaนอลคิ

สรรพคุณแผนโบราณ
เปGนยาระบาย ชDวยล�างพิษออกจากรDางกาย แก�ลมจุกเสียด เปGนยา

บํารุงธาตุ แก�กระหายน้ํา แก�ไอ แก�เสมหะ แก�เจ็บคอ ทําให�ชุDมคอ

ตรีผลา



 การศึกษาฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุ�มกันในหนแูรทที่เกิดความเครียด เมื่อป*อน
ตรีผลาขนาด 1  กรัม/กก. น้ําหนักตัว ให�หนูแรทลDวงหน�า 48 วัน กDอนกระตุ�น
ให�เกิดความเครียดด�วยความหนาวเย็น และความเครียดจากเสียงดัง พบวDา
• ออกฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ โดยยับยั้งการเกิด lipid peroxidation 
• เพิ่มระดับเอนไซมXต�านอนุมูลอิสระ เชDน superoxide dismutase, 

catalase, glutathione peroxidase, ascorbic acid อยDางมีนัยสําคัญ
• กระตุ�นการทํางานของเม็ดเลอืดขาว
• ลดระดับของ corticosteroid
• ลดความเครียดในสตัวXทดลอง

ตรีผลา: ฤทธิ์กระตุ�นภูมิคุ�มกัน
• ใช�ผงตรีผลา ครั้งละ 1-2 กรัม 
• ชงกับน้ําร�อนประมาณ 120-200 มล. ทิ้งไว� 

3-5 นาที 
• รับประทานกDอนอาหารเช�า-เย็น 

น้ําตรีผลา
• นําสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดในอัตราสDวน 1:1:1 ใสD

น้ํา 3 เทDาของสมุนไพร ต�มจนเดือด ทิ้งไว�ให�
เย็น 

• รับประทานกDอนอาหาร เช�า-เย็น ครั้งละ 1 
แก�ว หรือใช�ดื่มเปGนน้ําสมุนไพรได�ทั้งวัน

ชาตรีผลา

ตรีผลา: อาการไมDพึงประสงคX/ข�อควรระวัง

1. ตรีผลามีฤทธิ์เปGนยาระบาย ควรระวังการใช�ในผู�ป~วยที่ท�องเสีย
งDาย 

2. ยังไมDพบงานวิจัยเกี่ยวข�องกับการใช�ยาตรีผลาขณะตั้งครรภX จึง
ไมDแนะนําใช�ตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภXและให�นมบุตร เนื่องจาก
ยังไมDมีรายงานความปลอดภัยที่แนDชัด

เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.) 



เห็ดหลินจือ
สรรพคุณแผนโบราณ:

ใช�บํารุงรDางกาย ยาอายุวัฒนะ ทําให�มีกําลัง ผิวพรรณเปลDงปลั่ง ชDวย
รักษาอาการนอนไมDหลับ

สารสําคัญ:
• สารกลุDมโพลีแซคคาไรดX เชDน beta-D-glucan, ganoderan A-C, lucidan
• สารกลุDมไตรเทอรXปaนอยดX เชDน ganoderic acid ganodermic acid 

ganosporenic acid lucidone ganoderol
• สารกลุDมสเตียรอยดX เชDน ergosterol และอนุพันธX, fungistreol, 

portenstorol, 2,4-methylathosterol, beta-sitosterol

เห็ดหลินจือ: ฤทธิ์กระตุ�นภูมิคุ�มกัน
• สารไกลโคโพลีแซคคาไรดX และไกลโคโปรตีน เชDน beta-D-glucan, 

LZ-8 
• สามารถเพิ่มระดับของ interleukin-2 ซึ่งชDวยกระตุ�นการเพิม่

จํานวน T-lymphocyte และการสร�างแอนตี้บอดี้ในรDางกาย 
• กระตุ�นการทํางานของ macrophage และเซลลXเม็ดเลอืดขาว ซึ่ง

ชDวยในการกําจัดเชื้อโรคและสิง่แปลกปลอมในรDางกาย 
• สาร ganoderic acid C และ D ออกฤทธิ์ป*องกันการแพ� โดยยับยั้ง

การหลั่งฮิสตามีนจาก mast cell ของหนูแรท 
• สารสกัดโปรตีนจากเห็ด (LZ-8) ออกฤทธิ์ป*องกันการแพ�อยDางรุนแรงได�

ชาเห็ดหลินจือ

น้ําเห็ดหลินจือ
• นําเห็ดหลินจือแห�ง 3-5 กรัม โดยนําไปต�มในน้ําเดือด 20 นาที แล�วเคี่ยว

ด�วยไฟอDอน แยกกรองเฉพาะน้ําไว�รับประทาน 
• น้ําที่ได�จะมีรสขม สามารถเติมน้ําตาลหรือน้ําผึง้ลงไปปรุงรสได� 

• ผงเห็ดหลินจือ 1 ซอง หรือ 2 กรัม แชD
ในน้ําร�อน 1 แก�ว (100-150 มล.) ทิ้งไว� 
3-5 นาที 

• รับประทานวันละ 2 ครั้ง กDอนอาหาร
เช�า-เย็น

เห็ดหลินจือ: อาการไมDพึงประสงคX/ข�อควรระวัง

1. ระมัดระวังการใช�ในผู�ที่แพ�เห็ด หรือสปอรXเห็ด
2. เมื่อรับประทานติดตDอกันเปGนเวลานาน 3 - 6 เดือน อาจกDอให�เกิดอาการ

ข�างเคียง คือ วิงเวียนศีรษะ ปากแห�ง กระเพาะอาหารปy�นป~วน ท�องเสยี
หรือเกิดผื่นคันเนื่องจากแพ�สปอรXเห็ดได� 

3. เห็ดหลินจือมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุDมของเกร็ดเลอืด ควรระมัดระวังเมื่อใช�
รDวมกับยาต�านการแข็งตัวของเกร็ดเลอืด เชDน aspirin และ warfarin 
เปGนต�น 

4. เห็ดหลินจือออกฤทธิ์กระตุ�นภูมิคุ�มกัน จึงห�ามใช�รDวมกับยากดภูมิคุ�มกัน



หญ�าปyกกิ่ง (Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong) หญ�าปyกกิ่ง

สรรพคุณแผนโบราณ: สมุนไพรรสจืด เย็น
• ตํารายาจีน  ใช�รักษาอาการเจ็บคอ และโรคในระบบทางเดินหายใจ 

กําจัดพิษ

สารสําคญั Glycosphingolipid

ฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ�มกัน
• สาร Glycosphingolipid (G1b) มีฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุ�มกัน โดยกระตุ�นการ

ทํางานของเซลลXเม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocytes ซึ่งทําหน�าที่สําคัญใน
การกําจัดสิ่งแปลกปลอมในรDางกาย

หญ�าปyกกิ่ง

ฤทธิ์ต�านมะเร็ง
• สาร G1b แสดงฤทธิ์ยับยั้งปานกลางตDอเซลลXมะเร็งเต�านมและลําไส�ใหญD 
• สารสกัดแอลกอฮอลXของหญ�าปyกกิ่งชDวยลดความรุนแรงของการแพรDกระจาย

ของมะเร็งในหนูได� 
• เหนี่ยวนําเอนไซมX DT-diaphorase ซึ่งมีบทบาททําลายสารพิษที่กDอให�เกิด

มะเร็ง

ชาหญ�าปyกกิ่ง
ชาหญ�าปyกกิ่ง
• ใช�หญ�าปyกกิ่งแห�ง 2-3 กรัม แชD

ในน้ําร�อน 1 แก�ว ตั้งทิ้งไว� 3-5 
นาที กรองเอาแตDน้ํา

• ดื่มขณะอุDน ๆ ครั้งละ 1 แก�ว 
วันละ 3 เวลาหลังอาหาร

น้ําหญ�าปyกกิ่ง
• ใช�ต�นแห�ง 10-15 กรัม ต�มกับน้ําจนเดือด กรองเอาแตDน้ําไว�รับประทาน



น้ําหญ�าปyกกิ่ง
• ใช�หญ�าปyกกิ่ง 5 ยอด ใสDน้ําต�มที่

เย็นแล�ว 2 ช�อนโตmะ ตําคั้นเอาน้ําที่
ได�ไปรับประทาน

• หรือนําหญ�าปyกกิ่ง 100-120 กรัม 
หั่นเปGนชิ้นเล็กๆ นําไปคั้นน้ําด�วย
เครื่องปy�นแยกกาก 

• ให�แบDงดื่มกDอนอาหารเช�า-เย็น 

การรับประทานเพื่อปรับภูมิคุ�มกัน ควรรับประทานไมDเกิน 4-6 สัปดาหX โดยให�รับประทาน
น้ําหญ�าปyกกิ่งติดตDอกัน 5-6 วัน แล�วหยุดพัก 4-5 วัน ทําเชDนนี้สลับจนครบกําหนด 

หญ�าปyกกิ่ง: อาการไมDพึงประสงคX/ข�อควรระวัง

1. อาการข�างเคยีงที่อาจเกิดขึ้น เชDน นอนไมDหลับ มีไข� ปyสสาวะผิดปกติ


