ชาสมุนไพรบรรเทาอาการไข

ฟ*าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees)
Kariyat , The Creat
ชื่ออื่น : หญากันงู น้ําลายพังพอน ฟ*าละลายโจร ฟ*าสาง เขยตายยายคลุม สามสิบ
ดี เมฆทะลาย ฟ*าสะทาน

ฟ*าทะลายโจร: สรรพคุณแผนโบราณ

ฟ*าทะลายโจร: สารสําคัญ

รสขม เย็น
สรรพคุณแกไข แกทองรDวง เปGนยาธาตุ บํารุงกําลัง

• สารกลุDมไดเทอรXปaนแลคโตน คือ andrographolide, deoxyandrographolide, neoandrographolide, dehydroandrographolide
• สารกลุDมฟลาโวน เชDน aroxylin, wagonin, andrographidine A

• ฟ*าทะลายโจรถูกบรรจุอยูDในบัญชียาหลักแหDงชาติ พ.ศ. 2549
• โดยมีขอบDงชี้ในการบรรเทาอาการเจ็บคอ และอาการของโรคหวัด เชDน เจ็บคอ
อDอนเพลีย ปวดเมื่อยกลามเนื้อ น้ํามูกไหล

• ดอก 5.9% > ใบ 3.7% > ลําตน 1%
• มาตรฐานกําหนด (ไทยเภสัชภัณฑX) ควรมีสารขม andrographolide ไมDนอย
กวDา 6% w/w

ฟ*าทะลายโจร
จํานวน
ขนาดที่ใช

ป*องกันการเปGนหวัด

ไขและเจ็บคอ

107 คน
ยาเม็ดฟ*าทะลายโจรขนาด
200 มก./วัน

152 คน
ผงใบฟ*าทะลายโจร
3 กรัม และ 6 กรัม/วัน

(andrographolide 11.2 มก./วัน)

(andrographolide 180 มก. และ 360
มก./วัน)

ระยะเวลา
3 เดือน
ตัวเปรียบเทียบ ยาหลอก
ผลการทดลอง

ฟ*าทะลายโจร

อัตราการเปGนหวัดลดลง 2
เทDา เมื่อเทียบกับกลุDมที่
ไดรับยาหลอก

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

7 วัน
4 วัน
ยาพาราเซตามอล 3.9 ก/วัน พาราเซตามอล 1 กรัม
ทุก 6 ชม.
อาการไขและการเจ็บคอ
มีความรุนแรงของอาการ
ลดลง ตั้งแตDวันที่ 3 ของการ โดยรวมลดลง และแตกตDาง
ทดลอง (6 กรัม > 3 กรัม > อยDางมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับ
พาราเซตามอล) แตDหลังการ กลุDมที่ 1 ในวันที่ 4 ของการ
รักษา 7 วัน ใหผลที่ไมD
รักษา
แตกตDางกัน

ฟ*าทะลายโจร

อาการหวัด
จํานวน
ขนาดที่ใช

59 คน
สารสกัดฟ*าทะลาย
โจร 240 มก./วัน

102 คน
สารสกัดฟ*าทะลายโจร
ขนาด 100 มก.

180 คน
ยา Kan Jang ขนาด 85
มก. (andrographolide และ

(andrographolide 60 มก./วัน)

deoxyandrographolide 63 มก. + สาร
สกัดจากโสม 116.4 มก./วัน)

ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3
ครั้ง
ระยะเวลา
5 วัน
5 วัน
ตัวเปรียบเทียบ ยาหลอก
ยาหลอก
ผลการทดลอง อาการดีขึ้นอยDางมี อาการเหนื่อย นอนไมD
หลับ เจ็บคอ และน้ํามูก
นัยสําคัญหลัง
รับประทานได 4 วัน ลดลง ภายใน 3-5 วัน

ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
3 วัน
ยาหลอก
อาการปวดกลามเนื้อ ไอ
คอแหงทุเลาลงอยDางมี
นัยสําคัญ

ชาฟ*าทะลายโจร

อาการหวัด/ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจสDวนบน/ไซนัสอักเสบ
จํานวน

185 คน

61 คน

223 คน

ขนาดที่ใช

ยา Kan Jang ขนาด 85
มก. (andrographolide 60 มก. +

ยา Kan Jang ขนาด
100 มก. (andrographolide

KalmCold™ ขนาด 200
มก./วัน

สารสกัดจากโสม 120 มก./วัน)

48 มก./วัน)

ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
ระยะเวลา

5 วัน

4 วัน

5 วัน

ตัวเปรียบเทียบ

ยาหลอก

ยาหลอก

ยาหลอก

ผลการทดลอง

อาการปวดศรีษะ อาการ อาการเจ็บคอ มีน้ํามูก
ทางจมูกและคอ มีอาการดี คัดจมูก ปวดหู ไอ ตัว
รอน ปวดศรีษะ รูสึกไมD
ขึ้นอยDางมีนัยสําคัญ
สบายตัว ลดลงอยDางมี
นัยสําคัญ

อาการไอ มีเสมหะ น้ํามูกไหล
ปวดศรีษะ ไข เจ็บคอ
อDอนเพลียและนอนหลับไมD
สนิท ทุเลาลง

ชาฟ*าทะลายโจร (แบบแหง)
• นําใบฟ*าทะลายโจรตากใหแหง
• เมื่อตองการรับประทาน ใชฟ*าทะลายโจรแหงประมาณ
2 กรัม หรือ 1 ชอนชา ชงในน้ํารอน ทิ้งไว 3-5 นาที ดื่ม
ขณะที่ยังอุDนๆ
ชาฟ*าทะลายโจร (แบบสด)
• ยอดฟ*าทะลายโจร 2 ยอด (ประมาณ 6 ใบ) หั่นเปGนชิ้นเล็กๆ ใสDลงในถวยชา
• เทน้ําเดือดลงไปในแกว ใชชอนกดฟ*าทะลายโจรใหจมอยูDในน้ําสักครูD
• ดื่มขณะที่ยังอุDนๆ

น้ําสมุนไพรฟ*าทะลายโจร
• ใชฟ*าทะลายโจรตากแหงแลว ประมาณ 15 กรัม หรือ 1 ชอนโตmะ ตDอน้ํา 200 มล.
หรือ 1 แกวใหญD
• ยกหมอขึ้นตั้งไฟตมจนเดือด เคี่ยวจนงวด กรองกากออก
• แบDงดื่มวันละ 3 เวลา เชา กลางวัน เย็น
• อาจเติมใบเตย น้ําผึ้ง หรือน้ําตาลชDวยแตDงกลิ่นและรสได

บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson)
ชื่ออื่น: เครือเขาฮอ จุDงจิง เจตมูลหนาม ตัวเจตมูลยาน
เถาหัวดวน หางหนู จุงจาลิงตัวแมD เจตมูลยDาน

ฟ*าทะลายโจร: อาการไมDพึงประสงคX/ขอควรระวัง
1. อาจทําใหปวดทอง ทองเดิน คลื่นไส เบื่ออาหาร ปวดเอว วิงเวียนศีรษะ และใจสั่น
2. การใชในขนาดสูงอาจทําใหเกิดอาการแพ ผื่นคัน ลมพิษ หรืออาการแพขั้นรุนแรง
และช็อค
3. สตรีมีครรภXควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจใหเกิดการแทง
4. ไมDควรใชติดตDอกันเปGนเวลานาน (ไมDควรเกิน 7 วัน) เพราะอาจทําใหแขนขาชาหรือ
อDอนแรงได
5. หากใชติดตDอกัน 3 วันแลวอาการไมDดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรงระหวDางการใชยา ควร
หยุดใชและไปพบแพทยX
6. ควรระวังการใชรDวมกับยาละลายลิ่มเลือด ยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด และยา
ลดความดันโลหิตเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได

บอระเพ็ด: สรรพคุณแผนโบราณ
เถารสขม เย็น
ทั้งราก ตน และใบ ใชเปGนยาแกไข ยาเจริญอาหาร ยาอายุวัฒนะ ชDวยยDอย
บํารุงน้ําดี บํารุงไฟธาตุ แกโรคกระเพาะ บํารุงรDางกาย ขับเหงื่อ ดับกระหาย
แกรอนใน
ตํารายาไทย บอระเพ็ดจัดอยูDใน
1. “พิกัดตรีญาณรส” คือพิกัดยาที่ทําใหรูรสอาหาร 3 อยDาง มี ไสหมาก
รากสะเดา เถาบอระเพ็ด มีสรรพคุณ แกไข ดับพิษรอน ขับปyสสาวะ ขับเสมหะ
บํารุงไฟธาตุ บํารุงกําลัง
2. “พิกัดยาแกไข 5 ชนิด” คือพิกัดยาแกไข 5 อยDาง มี รากยDานาง ราก
คนทา รากชิงชี่ ขี้เหล็กทั้ง 5 และเถาบอระเพ็ด สรรพคุณแกไขพิษรอน

บอระเพ็ด

บอระเพ็ด: สารสําคัญ

สัตวXทดลอง

1. สารขมชื่อ picroretin, columbin, picroretroside
2. สารกลุDมไตรเทอปaนอยสX เชDน Borapetoside A,
Borapetoside B, Borapetol A, Tinocrisposide
3. สารกลุDมอัลคาลอยดX เชDน N-formylannonaine,
N-acetylnornuciferine เปGนตน

ขนาดที่ใช

สัตวXทดลอง
ขนาดที่ใช

ยาแอสไพริน 650 มก.
สารสกัดขนาด 100, 200
และ 300 มก./กก. สามารถ
ลดไขไดตั้งแตDชั่วโมงที่ 3, 2,
1 หลังการป*อน ตามลําดับ
และขนาด 300 มก./กก. ให
ประสิทธิภาพเทียบเทDายา
แอสไพริน

หนูเมาสXที่เปGนไขจากการ
เหนี่ยวนําดวย LPS
สารสกัดน้ําจากบอระเพ็ด
ขนาด 200, 400 และ 600
มก./กก. น้ําหนักตัว
ยาแอสไพริน 400 มก./กก.
สารสกัดขนาด 600 มก./กก.
มีประสิทธิภาพเทียบเทDายา
แอสไพริน และลดไขไดตั้งแตD
ชั่วโมงที่ 1 หลังการป*อน

ชาบอระเพ็ด

ฤทธิ์แกไข
หนูเมาสXที่เปGนไขจากการ
หนูเมาสXที่เปGนไขจากการ
เหนี่ยวนําดวย LPS
เหนี่ยวนําดวย LPS
สารสกัดน้ําจากบอระเพ็ด สารสกัดน้ําบอระเพ็ดขนาด
ขนาด 200, 400 และ 600 200, 400 และ 600 มก./
กก. น้ําหนักตัว
มก./กก. น้ําหนักตัว

ตัวเปรียบเทียบ ยาพาราเซตามอล 500
มก./กก.
ผลการทดลอง สารสกัดขนาด 600 มก./
กก.มีประสิทธิภาพเทียบเทDา
ยาพาราเซตามอลและ
สามารถลดไขไดตั้งแตD
ชั่วโมงที่ 1 หลังการป*อน

หนูแรทที่เปGนไขจากเชื้อ
ไทฟอยดX
สารสกัดน้ําจากบอระเพ็ด สารสกัดน้ําบอระเพ็ดขนาด
ขนาด 100, 200 และ 300 50, 100, 200 และ 300
มก./กก. น้ําหนักตัว
มก./กก. น้ําหนักตัว

ตัวเปรียบเทียบ ยาแอสไพริน 400 มก./กก.
ผลการทดลอง สามารถลดไขได แตD
ประสิทธิภาพไมDดีเทDากับยา
แอสไพริน

บอระเพ็ด

ฤทธิ์แกไข
หนูเมาสXที่เปGนไขจากการ
เหนี่ยวนําดวย LPS

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

-

-

สารสกัดขนาด 600 มก./กก.
สามารถลดไขไดตั้งแตDชั่วโมง
ที่ 1 หลังการป*อน และมีผล
ตDอเนื่องไปยังชั่วโมงที่ 2

สารสกัดขนาด 200 มก./กก.
สามารถลดไขไดตั้งแตDชั่วโมง
ที่ 3 หลังการป*อน และมีผล
ตDอเนื่องไปยังชั่วโมงที่ 5

ชาชง
• เถาที่โตเต็มที่ หั่นเปGนแวDน ตากแหง บดพอ
หยาบ
• เมื่อรับประทาน ใชผง 1 ชอนชา ชงกับน้ํารอน
1 แกว ทิ้งไว 3-5 นาที กรองเอาแตDน้ํา
• ดื่มวันละ 2 เวลา กDอนอาหารเชา-เย็น
ยาตม
• ใชเถาสด 2 คืบครึ่ง (30-40 กรัม) นําไปตมกับน้ํา 3 สDวน เคี่ยวจนเหลือ 1
สDวน กรองเอาแตDน้ํามารับประทาน
• รับประทานวันละ 2 ครั้ง กDอนอาหาร เชา-เย็น

บอระเพ็ด: อาการไมDพึงประสงคX/ขอควรระวัง

มะระขี้นก: (Momordica charantia L.)
ชื่ออื่น: มะฮDอยผักเหย ผักไห มะรอยรู มะระ
มะไหD มะหDอย ผักไซ ผักใสD ผักไหD มะระจีน มะ
นอย ผักสะไล

1. การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดเอทานอลของเถาบอระเพ็ดในหนูเมาสX
เมื่อป*อนสารสกัดวันละ 1.28 กรัม/กก. และเปGนเวลา 6 เดือน พบวDา
แนวโนมการทํางานของตับและไตผิดปกติ
2. การศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน กินบอระเพ็ดในขนาด 1 กรัม
วันละ 3 ครั้ง นาน 8 สัปดาหX พบแนวโนมระดับเอนไซมXในตับเพิม่ ขึ้น
แสดงวDาจะกDอใหเกิดพิษตDอตับ
หามใชในผูที่มีภาวะเอนไซมXตับบกพรDอง หรือผูป~วยที่มีประวัติเปGนโรคตับหรือ
โรคไต

มะระขี้นก

มะระขี้นก
สรรพคุณแผนโบราณ
• เนื้อผลมีรสขม ชDวยเจริญอาหาร บํารุงน้ําดี แกโรค
ของมามและตับ ขับพยาธิ
• น้ําคั้นจากผล เปGนยาระบายอDอนๆ อมแกปาก
เป•€อย ปากเปGนขุย
• ใบมะระ เขาตํารับยาเขียวลดไข รากในตํารับยา
แกโลหิตเปGนพิษ และโรคตับ

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

ฤทธิ์แกไข
สัตวXทดลอง
กระตDายที่เหนี่ยวนําใหเกิด หนูเมาสXที่เปGนไขจากการ
ไขดวยยีสตX
เหนี่ยวนําดวย LPS
ขนาดที่ใช
สารสกัดเอทานอลและน้ํา สารสกัดเอทานอลและน้ํา
(1:1) จากผลมะระ ใหเขา (1:1) จากผลมะระ กรอก
ทางกระเพาะอาหาร
เขาทางกระเพาะอาหาร
ตัวเปรียบเทียบ
ผลการทดลอง ใหผลลดไขไดดี
ใหผลลดไขไดดี

หนูแรทที่เปGนไขจากการ
กระตุนดวยยีสตX
สารสกัดเอทานอลจาก
ผลมะระ ขนาด 250
และ 500 มก.
สารสกัดจากมะระ
สามารถลดไขไดตั้งแตD
ชั่วโมงที่ 1 หลังการป*อน

ชามะระขี้นก

มะระขี้นก: ขอควรระวัง

• นําผลมะระมาลางใหสะอาด หั่นเปGนแวDน ตากใหแหง
• หรือนําผลสดควักไสในออก แลวใสDใบชาเขาไปแทน นําไปตากแหงในที่รDม
• รับประทานครั้งละ 6-10 กรัม โดยตมน้ําดื่มหรือชงน้ําดื่มเหมือนชา

• เมล็ดในผลสุกเปGนพิษ ทําใหเกิดอาการ
คลื่นไสอาเจียน
• ระมัดระวังการรับประทานน้ํามะระเขมขน
อาจเกิ ด อาการทองเสี ย คลื่ น ไส
อาเจียน
สารอัลคาลอยดXที่พบในมะระมีฤทธิ์
กัดกรDอน อาจเหนี่ยวนําใหเกิดแผล
ในกระเพาะอาหาร และอาจทําใหมี
เลื อ ดออกในระบบทางเดิ น อาหาร
สDวนตน

ยDานาง (Tiliacora

triandra (Colebr.) Diels)

ยDานาง

ชื่ออื่น: จอยนาง เถาวัลยXเขียว ยาดนาง วันยอ
เถารอยปลา ปู~เจาเขาเขียว เถายDานาง ยDานาง
ขาว ยDานนาง หญาภคินี

สรรพคุณแผนโบราณ
- รากแกไขทุกชนิด เชDน ไขพิษ ไขเหนือ ไขหัด สุกใส ไขกาฬ ขับกระทุงพิษไข
ถอนพิษผิดสําแดง แกเบื่อเมา
- ใบ ใชถอนพิษ แกไข ลดความรอน แกพิษตานซาง
- เถา ใชแกไข ลดความรอน แกพิษตานซาง

ยDานาง

ยDานาง

ยDานาง เปGนหนึ่งในตัวยาในตํารับยาแกไข 5 ราก หรือเบญจโลกวิเชียร ซึ่ง
ประกอบดวย รากยDานาง รากชิงชี่ รากทาวยายหมDอม รากคนทา รากมะเดื่อชุมพร
ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใชในบัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใชตามองคXความรู
ดั้งเดิม

• การศึกษาป*อนตํารับยาเบญจโลกวิเชียร ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก.
มีผลลดอุณหภูมิกายของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดไขดวยยีสตXได โดยยาที่
ขนาด 200 มก./กก. จะใหผลในการลดไขไดดีที่สุด
• สารสกัดรากยDานาง ขนาด 40 มก./กก. มีผลลดไขในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําให
เกิดไขดวยยีสตXไดเชDนกัน

สารสําคัญ
ราก พบสารอัลคาลอยดXในกลุDม isoquinoline
ใบ
พบสารโพลีแซคคาไรดX สารโพลีฟaนอล แคลเซียมออกซาเลท
และอัลคาลอยดXกลุDม isoquinoline

ชาชงใบยDานาง
• นําใบยDานางลางใหสะอาด ผึ่งใหแหง หั่น
เปGนชิ้นเล็กๆ
• นําใสDกาน้ําชาแบบแยกกาก แลวใสDน้ํารอน
แชDไวสัก 3-5 นาที
• ดื่มเมื่อยังอุDน
การทําแหง
• นํ า ใบยD า นางที่ หั่ น แลวไปตากแดด คั่ ว ใน
กระทะไฟอDอน หรือนําไปอบจนแหง
• เก็บใสDภาชนะที่แหงและป…ดสนิท หรือแบDง
บรรจุในซองชา

น้ําสมุนไพรใบยDานาง
•
•
•
•

ใชใบยDานาง 5-10 ใบ โขลกละเอียดแลวเติมน้ํา
หรือขยี้ใบยDานางกับน้ําหรือปy€นในเครื่องปy€น
กรองเอาแตDน้ํา หรือผสมน้ําเปลDาเพื่อเจือจาง
ควรดื่มใหหมดภายใน 4 ชั่วโมงหลังทํา หรือเก็บ
แชDในตูเย็นได 3-7 วัน

ยDานาง: อาการไมDพึงประสงคX/ขอควรระวัง
เนื่ อ งจากยั ง ไมD พ บรายงานการศึ ก ษาทางคลิ นิ ก
ดังนั้นการใชยDานางรักษาโรคอื่นๆ นอกเหนือจากแกไข
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใชในการรักษา
โรค และมีความปลอดภัยตDอผูใช

รางจืด
สรรพคุณแผนโบราณ: ยารสเย็น จืด
• ใบสดคั้นน้ํากินแกไข และถอนพิษ ปรุงเปGนยาเขียว ลดความรอนในรDางกาย
• รากและเถา แกอักเสบ แกปวดบวม แกเมาคาง แกอาการปวดหัวมึนหัว
เนื่องมาจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษตกคางในรDางกาย
สารสําคัญ:
• สารกลุDม sterol เชDน beta-sitosterol, stigmastreol, alpha-spinasetrol
• สารอื่นๆ เชDน apigenini, cafeic acid, lutein, 3’-O-betaglucopyranosyl-stillericoside, benzyl beta-glucopyranosylapigenin, cosmosin, chlorogenic acid

รางจืด (Thunbergia laurifolia

L.)

ชื่ออื่น: ยาเขียว เครือเขาเขียว กําลังชางเผือก
หนามแนD ย่ําแย น้ํานอง คาย ดุเหวDา รางเย็น
ทิดพุด แอดแอ รางจืดเถา

รางจืด
สารกําจัดศัตรูพชื กลุDมออรXกาโนฟอตเฟต
จํานวน

90 คน

112 คน

ขนาดที่ใช

ชาชงสมุนไพรรางจืด
6 กรัม วันละ 1 ครั้ง
หลังอาหารเชา

ชาชงสมุนไพรรางจืด
ชาชงสมุนไพรรางจืด 4 กรัม
6 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลัง วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเชาอาหารเชา-เย็น
เย็น

ระยะเวลา

7 วัน

7 วัน

21 วัน

ตัว
เปรียบเทียบ

ยาหลอก (ชาใบเตย)

ยาหลอก (ชาใบเตย)

ยาหลอก (ชาใบเตย)

ระดับของ cholinesterase
ผลการทดลอง เพิ่มระดับ cholinesterase ในเลือดของอาสาสมัครไดอยDางมีนัยสําคัญในวันที่ 7 ของการทดลอง เพิ่มขึ้นอยDางมีความสัมพันธXกับ
ระยะเวลาของการรับประทาน

รางจืด

รางจืด
พิษพาราควอต

สารพิษ tetrodotoxin

จํานวน

33 คน

57 ราย

ขนาดที่ใช

ยาตมรางจืด 300 กรัม ใน
น้ํา 1 ลิตร แบDงดื่มครั้งละ
200 มล.
ตลอดระยะเวลาที่เขาการ
รักษาที่โรงพยาบาล

ยาตมรางจืด 300 กรัม ในน้ํา กรอกน้ําสมุนไพรรางจืดเขา
1 ลิตร
กระเพาะอาหารผDานทาง
สายยาง
ตลอดระยะเวลาที่เขาการ
40 นาที
รักษาที่โรงพยาบาล

ตัวเปรียบเทียบ

-

-

ผลการทดลอง

กลุDมที่ไดรับรางจืดมีอัตรา กลุDมที่ไดรับรางจืดมีอัตราการ ผูป~วยเริ่มรูสึกตัว และอาการ
การรอดชีวิตมากกวDากลุDมที่ ตายนอยกวDา และกลุDมผูป~วย ดีข้นึ ตามลําดับ
ไมDไดรับประทาน
ที่มกี ารพิษปานกลางและ
รุนแรง พบอัตราการเสียชีวิต
นอยกวDา

ระยะเวลา

ชาชงรางจืด
• นําใบรางจืดมาลางใหสะอาด แลวนําไป
อบแหง แลวบดเปGนผง แบDงบรรจุในถุง
ชา ถุงละ 2 กรัม
• เมื่อรับประทานนําผงใบ 2-3 กรัม หรือ
ชา 1 ถุงแชDในน้ํารอน 100-200 มล.
ตั้งทิ้งไวสักครูD
• รับประทานวันละ 3 ครั้ง กDอนอาหาร
หรือเมื่อมีอาการ (สามารถเติมน้ําชงซ้ํา
ไดอีก 2-3 ครั้ง)

4 ราย

-

รายงานการวิจัยทางคลินคิ
• ลดอาการพิษจากสารกําจัดศัตรูพชื ไดหลายชนิด ไดแกD ยาฆDาแมลงกลุDม
ออรXกาโนฟอสเฟต เชDน โฟลิดอล (folidol) หรือเมทิลพาราไทออน
(methylparathion), พาราไทออน (parathion), ยาฆDาหญากรัมมm
อกโซน, ยาฆDาหญาพาราควอต
• แกพิษของ tetrodotoxin จากไขDแมงดาทะเล
• ตานพิษจากสุรา

ชาสมุนไพรรางจืด
ชาสมุนไพรรางจืด (ชงไดทั้งแบบสดและแหง)
• แบบสด: ใชใบรางจืดหั่นฝอยประมาณ 1-2 ชอนชา (2-3
กรัม) ใสDในกาน้ําชาแบบแยกกาก เติมน้ํารอน 250-300 มล.
ตั้งทิ้งไวสักครูD
• แบบแหง: ใชใบรางจืดประมาณ 1-2 ชอนชา ตมในน้ําเดือด
250-300 มล. ประมาณ 10 นาที
น้ําสมุนไพรรางจืด
• นําใบรางจืดสด 5 – 7 ใบ ตมกับน้ํา 1,500 มล. หรือประมาณ 1 กา
• ตมจนเดือดแลวลดไฟอDอนตมตDออีก 10 นาที
• อาจจะผสมใบเตยเพื่อแตDงกลิ่น หรือปรุงดวยหญาหวาน น้ําตาลทราย หรือน้ําผึ้งตาม
ชอบ ดื่มไดทั้งขณะรอนและเย็น

รางจืด: อาการไมDพึงประสงคX/ขอควรระวัง
1. ไมDควรรับประทานติดตDอกันนานเกิน 30 วัน
2. ระวังการใชในผูป~วยเบาหวาน เพราะรางจืดมีฤทธิ์ลดน้ําตาล อาจ
ทําใหน้ําตาลในเลือดต่ํากวDาปกติได
3. ระมัดระวังการใชในผูป~วยที่ตองใชยาอื่นอยDางตDอเนื่อง เนื่องจาก
รางจืดอาจขับตัวยาออกไปดวย ทําใหประสิทธิผลของยาลดลง
4. หากตองรับประทานรDวมกับยาอื่น แนะนําวDาควรดื่มรางจืดหDาง
จากการรับประทานยาตามปกติอยDางนอย 2 ชั่วโมง

เถาวัลยXเปรียง Derris
ชื่ออื่น: เครือเขาหนัง เถาตาปลา เครือตาปลา
เครือตับปลา ยDานเหมาะ พานไสน

scandens Benth

ชาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย

เถาวัลยXเปรียง: สรรพคุณยาแผนโบราณ
เถาใช แกเมื่อยขบ แกปวด ทําใหเสนเอ็นหยDอน แกเสนเอ็นขอด
• เถาคั่ ว ไฟใหหอมชงน้ํ า กิ น แกปวดเมื่ อ ย แกเสนเอ็ น พิ ก าร แกเมื่ อ ยขบใน
รDางกาย แกกระษัยเหน็บชา
ราก รสเฝ•€อนเมา ใชเบื่อปลา เปGนยาอายุวัฒนะ ขับปyสสาวะ แกกระษัยเหน็บชา
เถาวัลยXเปรียงถูกบรรจุในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 ยารักษากลุDมอาการทาง
กลามเนื้อและกระดูก โดยระบุให
• ผงจากเถาใชบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ ลดการอักเสบของกลามเนื้อ
• สารสกัด 50%เอทิลอัลกอฮอลXจากเถา ใชบรรเทาอาการปวดหลังสDวนลDาง
และอาการปวดจากขอเขDาเสื่อม

เถาวัลยXเปรียง

เถาวัลยXเปรียง
อาการขอเขDาอักเสบ
125 คน
แคปซูลผงเถาวัลยXเปรียง
ขนาด 400 มก. วันละ 2
ครั้ง

สารสําคัญ
• สาร Flavonol ไดแกD scadenin, nallanin
• สารอื่น เชDน scandione, etunaagarone, waragalone, wighteone, robustic
acid

จํานวน
ขนาดที่ใช

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

ระยะเวลา
4 สัปดาหX
ตัวเปรียบเทียบ ยานาโพรโซน ขนาด 250
มก.
ผลการทดลอง บรรเทาอาการปวดเขDาไดดี
ชDวยใหการทํางานของเขDาดี
ขึ้นไมDตDางจากการรักษาดวย
ยานาโพรโซน

เถาวัลยXเปรียง
ฤทธิ์กระตุนการทํางานของภูมิคุมกัน
• การศึกษาในอาสาสมัคร 47 ราย
• แคปซูลผงเถาวัลยXเปรียง ครัง้ ละ 400 มก./วัน เปGนเวลา 2 เดือน
• พบวDาปริมาณของ interleukin-2, interferon-gamma เพิ่มขึ้น ซึ่งสาร
เหลDานี้มีผลกระตุนการทํางานของเซลลXเม็ดเลือดขาว และกระตุนการสราง
antibody ของรDางกาย เปGนผลใหระบบภูมิคุมกันทํางานดีขึ้น

อาการขอเขDาอักเสบ
อาการปวดหลังสDวนลDาง
178 คน
70 คน
แคปซูลเถาวลัยXเปรียง ขนาด แคปซูลผงเถาวัลยXเปรียง
500 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล ขนาด 200 มก. วันละ 3 ครั้ง
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
7 วัน
ยาไอบูโพรเฟน 500 มก.

4 วัน
ยาไดโคลฟaแนค 25 มก. วัน
ละ 3 ครั้ง

สามารถบรรเทาอาการปวด
ไดไมDแตกตDางกับยาไอบูโพ
รเฟน

ระดับความรูสึกปวดลดลงใน
วันที่ 3 การรักษา ในขณะที่
กลุDมที่ไดรับยาไดโคลฟaแนค
รูสึกปวดลดลงในวันที่ 7

ชาเถาวัลยXเปรียง
• ใชผงเถาวัลยXเปรียง 2 กรัม หรือ 1
ซอง ชงในน้ํารอน 1 แกว (200 ซีซี)
• รับประทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

เถาวัลยXเปรียง: ขอควรระวัง/อาการไมDพึงประสงคX

ชาสมุนไพรเพิ่มภูมิคุมกัน

1. สารสกั ด เถาวั ล ยX เ ปรี ย งมี ส ารที่ มี ฤ ทธิ์ เ ชD น เดี ย วกั บ ฮอรX โ มนเพศหญิ ง จึ ง ควร
ระมัดระวังหากตองรับประทานติดกันเปGนเวลานาน และหามใชในสตรีมีครรภX
2. สารสกัดเถาวัลยXเปรียงมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด และลดอัตราการเตนของหัวใจใน
สัตวXทดลอง ผูที่มีปyญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและความดันไมDควรรับประทาน
3. ระมัดระวัง การใชผูป~วยที่เปGนแผลในกระเพาะอาหาร เพราะเถาวัลยXเปรีย งมี
กลไกการออกฤทธิ์ เ ชD น เดี ย วกั บ ยาแกปวดในกลุD ม ยาตานการอั ก เสบที่ ไ มD ใ ชD
สเตียรอยดX (NSAIDs)
4. อาจกDอใหเกิดอาการไมDพึงประสงคX คือ คอแหง ใจสั่น ปวดทอง ทองผูก ปyสสาวะ
บDอย ผิวหนังอักเสบ เปGนผื่นจากการแพ มีอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ และ
อุจจาระเหลว

ตรีผลา

ตรีผลา
สรรพคุณแผนโบราณ
เปGนยาระบาย ชDวยลางพิษออกจากรDางกาย แกลมจุกเสียด เปGนยา
บํารุงธาตุ แกกระหายน้ํา แกไอ แกเสมหะ แกเจ็บคอ ทําใหชุDมคอ

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

สารสําคัญ
สารกลุDมฟaนอลิค

ตรีผลา: ฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน
การศึกษาฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุมกันในหนูแรททีเ่ กิดความเครียด เมื่อป*อน
ตรีผลาขนาด 1 กรัม/กก. น้ําหนักตัว ใหหนูแรทลDวงหนา 48 วัน กDอนกระตุน
ใหเกิดความเครียดดวยความหนาวเย็น และความเครียดจากเสียงดัง พบวDา
• ออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยยับยั้งการเกิด lipid peroxidation
• เพิ่มระดับเอนไซมXตานอนุมูลอิสระ เชDน superoxide dismutase,
catalase, glutathione peroxidase, ascorbic acid อยDางมีนัยสําคัญ
• กระตุนการทํางานของเม็ดเลือดขาว
• ลดระดับของ corticosteroid
• ลดความเครียดในสัตวXทดลอง

ตรีผลา: อาการไมDพึงประสงคX/ขอควรระวัง
1. ตรีผลามีฤทธิ์เปGนยาระบาย ควรระวังการใชในผูป~วยที่ทองเสีย
งDาย
2. ยังไมDพบงานวิจัยเกี่ยวของกับการใชยาตรีผลาขณะตั้งครรภX จึง
ไมDแนะนําใชตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภXและใหนมบุตร เนื่องจาก
ยังไมDมีรายงานความปลอดภัยที่แนDชัด

ชาตรีผลา
• ใชผงตรีผลา ครั้งละ 1-2 กรัม
• ชงกับน้ํารอนประมาณ 120-200 มล. ทิ้งไว
3-5 นาที
• รับประทานกDอนอาหารเชา-เย็น
น้ําตรีผลา
• นําสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดในอัตราสDวน 1:1:1 ใสD
น้ํา 3 เทDาของสมุนไพร ตมจนเดือด ทิ้งไวให
เย็น
• รับประทานกDอนอาหาร เชา-เย็น ครั้งละ 1
แกว หรือใชดื่มเปGนน้ําสมุนไพรไดทั้งวัน

เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.)

เห็ดหลินจือ: ฤทธิ์กระตุนภูมิคมกั
ุ น

เห็ดหลินจือ
สรรพคุณแผนโบราณ:
ใชบํารุงรDางกาย ยาอายุวัฒนะ ทําใหมีกําลัง 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

ชาเห็ดหลินจือ
• ผงเห็ดหลินจือ 1 ซอง หรือ 2 กรัม แชD
ในน้ํารอน 1 แกว (100-150 มล.) ทิ้งไว
3-5 นาที
• รับประทานวันละ 2 ครั้ง กDอนอาหาร
เชา-เย็น
น้ําเห็ดหลินจือ
• นําเห็ดหลินจือแหง 3-5 กรัม โดยนําไปตมในน้ําเดือด 20 นาที แลวเคี่ยว
ดวยไฟอDอน แยกกรองเฉพาะน้ําไวรับประทาน
• น้ําที่ไดจะมีรสขม สามารถเติมน้ําตาลหรือน้ําผึง้ ลงไปปรุงรสได

• สารไกลโคโพลีแซคคาไรดX และไกลโคโปรตีน เชDน beta-D-glucan,
LZ-8
• สามารถเพิ่มระดับของ interleukin-2 ซึ่งชDวยกระตุนการเพิม่
จํานวน T-lymphocyte และการสรางแอนตี้บอดี้ในรDางกาย
• กระตุนการทํางานของ macrophage และเซลลXเม็ดเลือดขาว ซึ่ง
ชDวยในการกําจัดเชื้อโรคและสิง่ แปลกปลอมในรDางกาย
• สาร ganoderic acid C และ D ออกฤทธิ์ป*องกันการแพ โดยยับยั้ง
การหลั่งฮิสตามีนจาก mast cell ของหนูแรท
• สารสกัดโปรตีนจากเห็ด (LZ-8) ออกฤทธิ์ป*องกันการแพอยDางรุนแรงได

เห็ดหลินจือ: อาการไมDพึงประสงคX/ขอควรระวัง
1. ระมัดระวังการใชในผูที่แพเห็ด หรือสปอรXเห็ด
2. เมื่อรับประทานติดตDอกันเปGนเวลานาน 3 - 6 เดือน อาจกDอใหเกิดอาการ
ขางเคียง คือ วิงเวียนศีรษะ ปากแหง กระเพาะอาหารปy€นป~วน ทองเสีย
หรือเกิดผื่นคันเนื่องจากแพสปอรXเห็ดได
3. เห็ดหลินจือมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุDมของเกร็ดเลือด ควรระมัดระวังเมื่อใช
รDวมกับยาตานการแข็งตัวของเกร็ดเลือด เชDน aspirin และ warfarin
เปGนตน
4. เห็ดหลินจือออกฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน จึงหามใชรDวมกับยากดภูมิคุมกัน

หญาปyกกิ่ง (Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong)

หญาปyกกิ่ง
สรรพคุณแผนโบราณ: สมุนไพรรสจืด เย็น
• ตํารายาจีน ใชรักษาอาการเจ็บคอ และโรคในระบบทางเดินหายใจ
กําจัดพิษ
สารสําคัญ Glycosphingolipid

หญาปyกกิ่ง
ฤทธิ์เพิ่มภูมิคุมกัน
• สาร Glycosphingolipid (G1b) มีฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุมกัน โดยกระตุนการ
ทํางานของเซลลXเม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocytes ซึ่งทําหนาที่สําคัญใน
การกําจัดสิ่งแปลกปลอมในรDางกาย
ฤทธิ์ตานมะเร็ง
• สาร G1b แสดงฤทธิ์ยับยั้งปานกลางตDอเซลลXมะเร็งเตานมและลําไสใหญD
• สารสกัดแอลกอฮอลXของหญาปyกกิ่งชDวยลดความรุนแรงของการแพรDกระจาย
ของมะเร็งในหนูได
• เหนี่ยวนําเอนไซมX DT-diaphorase ซึ่งมีบทบาททําลายสารพิษที่กDอใหเกิด
มะเร็ง

ชาหญาปyกกิ่ง
ชาหญาปyกกิ่ง
• ใชหญาปyกกิ่งแหง 2-3 กรัม แชD
ในน้ํารอน 1 แกว ตั้งทิ้งไว 3-5
นาที กรองเอาแตDน้ํา
• ดื่มขณะอุDน ๆ ครั้งละ 1 แกว
วันละ 3 เวลาหลังอาหาร
น้ําหญาปyกกิ่ง
• ใชตนแหง 10-15 กรัม ตมกับน้ําจนเดือด กรองเอาแตDน้ําไวรับประทาน

น้ําหญาปyกกิ่ง

หญาปyกกิ่ง: อาการไมDพึงประสงคX/ขอควรระวัง
• ใชหญาปyกกิ่ง 5 ยอด ใสDน้ําตมที่
เย็นแลว 2 ชอนโตmะ ตําคั้นเอาน้ําที่
ไดไปรับประทาน
• หรือนําหญาปyกกิ่ง 100-120 กรัม
หั่นเปGนชิ้นเล็กๆ นําไปคั้นน้ําดวย
เครื่องปy€นแยกกาก
• ใหแบDงดื่มกDอนอาหารเชา-เย็น

การรับประทานเพื่อปรับภูมิคุมกัน ควรรับประทานไมDเกิน 4-6 สัปดาหX โดยใหรับประทาน
น้ําหญาปyกกิ่งติดตDอกัน 5-6 วัน แลวหยุดพัก 4-5 วัน ทําเชDนนี้สลับจนครบกําหนด

1.

อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น เชDน นอนไมDหลับ มีไข ปyสสาวะผิดปกติ

