
ค าถามที่พบบ่อยๆ  
การใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน 

ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ 

12 มีนาคม 2561 

โรงแรมอมารี แอรพ์อร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

 



 

" ขอเตือนว่า หมอฝรั่งนั้นดีจริง  

แตจ่ะควรให้ยาไทยสูญหฤาหาไม ่ 

หมอยาไทยควรให้มีต่อไปภายน่า  

หฤาควรจะมีไวบ้้างถ้าว่าตัวฉันเองยังสมัครกินยาไทย 

 แลยังวางใจหฤาอุ่นใจในหมอไทยมาก 

ถ้าหมอไทยจะรักษาอย่างฝรั่งหมด  

ดูเยือกเย็นเหมือนเหนอื่น 

ไม่เหนพระเหนสงฆเ์ลยเหมือนกัน แตต่ัวฉันก็อายุมากแล้ว 

 เหนจะไม่อยู่ไปได้จนหมอไทยหมดดอก  

คนภายน่าจะพอใจอย่างฝรั่งทั่วกันไป 

จะไม่เดือนร้อนเช่นฉันดอกกระมัง  

เป็นแต่ลองเตือนดูตามหัวเก่าๆ ทีหนึ่งเท่านั้น “ 
พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕  

๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๓ 



Drug - Herb Interaction 



การใชส้มนุไพรในผูป่้วยทีใ่ชย้าละลายลิม่เลอืด WARFARIN 

ไมไ่ดเ้ป็นขอ้หา้มในการกนิผกั  
ควรกนิปรมิาณเทา่เดมิในแตล่ะวนั ไมค่วรเปลีย่นแปลงปรมิาณ 

http://vitadosage.890m.co
m/index.php?id=15356 



แบบบนัทึกอนัตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกบัยาวารฟ์ารนิ 

วนัที ่ อา

ย ุ

INR 

วนั

น้ี 

สมุนไพรที่ทาน 

+วิธีทาน 

ความถ่ีในการทาน 

ระยะเวลาการทาน 

อา 

การ 

ตั้งใจ 

ทานตอ่ 

Note เพิ่มเตมิ 

ANTICOAGULANT/ANTIPLATELET DRUGS 

Interaction Rating = Moderate  

Be cautious with this combination. 

Severity = High • Occurrence = Possible  

•The effect of reishi mushroom on platelet 

aggregation is not clear.  

A dose of 1.5 grams daily does not seem to 

decrease platelet aggregation, However,  

a higher dose of 3 grams daily seems 

to decrease platelet aggregation. 

Theoretically, combining higher doses of 

reishi mushroom with drugs with 

anticoagulant or antiplatelet activity might 

increase the risk of bleeding.  

13/ 

2/ 

60 

76 1.61 เห็ดหลินจือ 8 ช้ิน/ 

น ้า 1 ลิตร จนเหลือ

ประมาณ  700 มล. ด่ืม 1 

แกว้กาแฟ 3 มื้ อต่อวนั มา

ประมาณ 2 วนั PTA 

ปกติ ไมท่าน 

http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/nd/PrintVersion.aspx
?id=905&AspxAutoDetectCookieSupport=1 



แบบบนัทึกอนัตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกบัยาวารฟ์ารนิ 

วนัที ่ อา

ย ุ

INR 

วนั

น้ี 

สมุนไพรที่ทาน 

+วิธีทาน 

ความถ่ีในการทาน 

ระยะเวลาการทาน 

อาการ ตั้งใจ 

ทาน

ตอ่ 

Note เพิ่มเตมิ 

  

10/

11/

59 

74 9.07 บวับกประมาณ 1 ก ามือ ป่ัน

ใส่ขวดน ้า 1.5 L ไว ้ขนาด

การทาน คือ เทใส่แกว้

ประมาณ ¼ แกว้ เจือจาง

ดว้ยการเติมน ้ารอ้นจนเต็ม

แกว้ ปรุงรสดว้ยน ้าตาล 

รบัประทาน 1 แกว้หลงั

อาหารเชา้และเย็น ทาน

ประมาณ 1 wk กวา่ ตั้งแต่

ช่วงปลายเดือนม.ค. และ

หยุดก่อนมานอน รพ. มาได้

ประมาณ 1 wk 

เลือดออกตามไรฟัน ซึม

ออกตลอด ไมห่ยุดไหล 

บว้นน ้าลายออกมาเป็น

เลือดปน จ ้าเลือดขึ้ น

ตามตวั มือขวาบวมปวด 

มือทั้งสองขา้งมีจ ้าเขียว 

13 มกราคม 2560 

INR 9.07 

  

ไมท่าน Case IPD 

บนัทึกเก็บเป็นเคสรายงานไว ้   

ใหค้ าแนะน าผูป่้วย ระมดัระวงัการทาน

สมุนไพร ยาแกป้วด และผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารอ่ืนๆ อธิบายค่าเลือดเป้าหมายวา่

ตอ้งอยูป่ระมาณ 2-3 แจง้ค่าเลือดท่ีเกิด

ข้ึนกบัผูป่้วยท่ีเกิดจากการบวับก  

วา่ค่าเลือดขึ้ นสงูถึง 9  

ช้ึใหเ้ห็นอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน การสงัเกต

ภาวะเลือดออก หากเกิดขึ้ นตอ้งรีบมา รพ. 





https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136695/ 

บวับก 
ยับยัง้เอนไซม ์CYP 2C9 

 และ CYP 2C19 



สมนุไพรเพิม่ฤทธิว์ารฟ์ารนิ ลดฤทธิว์ารฟ์ารนิ 

พบในยาหอม 

พบในยาหอม 



สมุนไพร/ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ที่มีผลตอ่ยาวารฟ์าริน 

สมุนไพร/ 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

ผล กลไกที่เกีย่วขอ้ง 

Alfafa/คลอโรฟิลล ์ 

 

containing coumarin derivatives * ref.anticoagulation UK 

Vitamin K content in herb ***ข้อมูลมากกว่า 

Alcohol    

  

 

Alcohol (heavy drinkers) - Increased bleeding risk 

due to non-warfarin mechanisms 

Alcohol (chronic) - Decreased effect warfarin 

Ginseng/Siberian  A component, dihydroxybenzoic acid, may inhibit  

platelet aggregation 

Reports of spontaneous bleeding in patients using 

Ginseng  without anticoagulants 

Ginseng/American 

(Panax quinquefolius) 

Korean/Asian  

(Panax ginseng) 

 

  

 

 

Components may decrease platelet aggregation 

 

herb may cause reduction of blood coagulation 

↓  INR (Case reports) /CYP 2C9, 3A4 inducer 



ฤทธิป์กป้องและบ ารงุสมอง  
ลดอาการขาดเลอืดของเนือ้เยือ่ ท าใหห้ลอดเลอืดขยาย 
เพิม่การไหลเวยีนเลอืดไปยงัสมอง ตา้นอนุมลูอสิระ 



แปะก๊วย  
มฤีทธิต์า้นการแข็งตวัของเลอืด และยบัยัง้การเกาะกลุม่ของเกล็ดเลอืด  
มรีายงานการใชแ้ปะกว๊ยรว่มกบั Warfarin แลว้มเีลอืดออกในสมอง
ดา้นซา้ย และรายงานการใชแ้ปะกว๊ยรว่มกบั Aspirin แลว้ท าใหผู้ป่้วย
เกดิเลอืดออกภายในลกูตา นอกจากนีย้งัพบวา่แปะกว๊ยมฤีทธิย์บัยัง้การ
ท างานของ CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4 จงึควรระวงัการใชร้ว่มกบัยาที่

เปลีย่นแปลงผา่น CYP ดงักลา่ว 



หา้มใชก้ระเทยีมรว่มกบัยา isoniazid, nevirapine, delavirdine, efavirenz, 
saquinavir, lovastatin, ketoconazole, itraconazole, fexofenadine, 
triazolam เป็นตน้ เพราะจะไปลดการดดูซมึยาเหลา่นี ้มผีลใหป้ระสทิธภิาพการ
ท างานของยาลดลง  
 

กระเทยีมมฤีทธิล์ะลายลิม่เลอืด ดงันัน้จงึหา้มใชร้ว่มกบั 
ยาละลายลิม่เลอืด เพราะจะเสรมิฤทธิย์าละลายลิม่เลอืด  
 
หยดุรับประทานกระเทยีม กอ่นการผา่ตดั 2 - 4 สปัดาหเ์นือ่งจากกระเทยีมมฤีทธิล์ะลาย
ลิม่เลอืดอาจท าใหเ้ลอืดหยดุยากระหวา่งการ ผา่ตดัได ้

Ref. พนิดา ใหญธ่รรมสาร. กระเทียม...ลดระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด. ส านักงานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

การรบัประทานกระเทยีมสด 5 ก./วนั หรอื
กระเทยีมผงอดัเม็ดขนาด 800 มก./วนั 
หรอืสารสกดักระเทยีม 6 ก./วนั  

สามารถลดระดบัคอเลสเตอรอลรวม  
ไตรกลเีซอไรด ์คอเลสเตอรอลชนดิ LDL 
หรอืเพิม่คอเลสเตอรอลชนดิ HDL ได ้



ระวงัการใชร้ว่มกบัยา Phenytoin, Propranolol, 
Theophylline และ Rifampicin  

>>วสิมัพยาใหญ ่  เนือ่งจากต ารบันีม้ดีอกดปีลใีนปรมิาณสงู 
>>ธรณีสนัฑะฆาต เนือ่งจากต ารบันีม้พีรกิไทยในปรมิาณสงู 
>>ยาปลกูไฟธาต ุเนือ่งจากต ารบันีม้พีรกิไทยในปรมิาณสงู 
>>ปราบชมพทูวปี เนือ่งจากต ารบันีม้พีรกิไทยในปรมิาณสงู 
>>สหศัธารา เนือ่งจากต ารบันีม้พีรกิไทยในปรมิาณสงู 
>>ตรพีกิดั เนือ่งจากต ารบันีม้ดีปีลแีละพรกิไทยในปรมิาณสงู 

Piperine   ในพรกิไทยหรอืดปีล ีมฤีทธิช์ว่ย
เพิม่   Bioavailability  ของยาเหลา่นี ้  

  



การใชส้มนุไพรทกุชนดิ
ในขณะต ัง้ครรภ ์ 

ควรปรกึษาแพทยก์อ่นใช ้



หา้มใชใ้นหญงิต ัง้ครรภ ์ 
ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอนิทจกัร ์ 

ยาธาตบุรรจบ เบญจกลู ประสะกะเพรา ประสะกานพล ู 
ประสะเจตพงัค ีมนัทธาต ุวสิมัพยาใหญ ่อภยัสาล ี
ยาถา่ยดเีกลอืฝร ัง่ ธรณีสนัฑะฆาต  
ยาธาตบุรรจบ ยาปลกูไฟธาต ุไฟประลยักลัป์  
ไฟหา้กอง เลอืดงาม ยาสตรหีลงัคลอด ปราบชมพทูวปี  
ยาบ ารงุโลหติ ยากษยัเสน้ ยาแกล้มอมัพฤกษ ์ตรพีกิดั  

ยาผสมเถาวลัยเ์ปรยีง สหศัธารา  
ประสะไพล ฟ้าทะลายโจร 

           เพิม่เตมิจาก ED เนือ่งจากมรีายงานวา่อาจท าใหแ้ทง้ 

>> ยอ เพกา มะระขีน้ก บวับก 

การใชส้มนุไพรทกุชนดิในขณะต ัง้ครรภ ์ 
ควรปรกึษาแพทยก์อ่นใช ้



ยาหอม 

เทพจิตร 

หน้ามืด 
ตาลาย ใจส ัน่ 

ซมึเศรา้ 

บ ารงุหวัใจ 

ทิพโอสถ 

ลมวิงเวียน 
หงดุหงิด 

กอ่นมี ปจด. 

นวโกฐ 

ลมวิงเวียน 
คลื่นเหียน
อาเจยีน  
ลมจกุอก 
ลมปลายไข ้
ชว่ยนอนหลบั 

อนิทจกัร ์

 

 คลื่นเหียน
อาเจยีน  

ลมจกุเสียด 
จติใจไม่สงบ 

กระวนกระวาย 



สามารถทานขงิ แกค้ลืน่ไส ้

อาเจยีน ตอนแพท้อ้งไดห้รอืไม ่? 

แนะน าใหใ้ชใ้นอายคุรรภน์อ้ยกวา่ 4 เดอืน  
ไมเ่กนิ 1 กรัม/วนั ตดิตอ่กนัไมเ่กนิ 4 วนั หรอื
เฉพาะเวลามอีาการ 



Preg : เน่ืองจากยาไทยจดัขิงเป็นยารอ้น อาจท าใหแ้ทง้  

แตจ่าก Systematic review พบว่า ขิง มีประสิทธิภาพเทียบเท่า Vitamin B6  

ในการแกอ้าการคล่ืนไสอ้าเจยีนในหญงิตั้งครรภ ์ 

การใชขิ้งในหญิงตัง้ครรภ ์

แนะน าใหใ้ชใ้นอายุครรภน์อ้ยกว่า 4 เดือน  

ไม่เกิน 1 g/day ตดิตอ่กนัไม่เกิน 4 วนั or PRN 



Ginger Vit. B6 Results 
1950 mg/day 
X 4 day 
 
N = 61 

75 mg/day 
X 4 day 
 
N = 62 

ginger is Sig . more effective  
in relieving  N/V than vit. B6 (p < 0.05) 

1000 mg/day 
X 4 day 
 
N = 35 

40 mg/day 
X 4 day 
 
N = 34 

ginger is Sig. more effective than  
vit.B6 for relieving the severity of nausea 
(p < 0.024), and equally effective for 
reducing the number of vomiting 
episodes. 

1050 mg/day 
X 21 day 
 
N = 120 

75 mg/day 
X 21 day 
 
N = 115 

ginger is equivalent to vitamin B6 in 

improving nausea, dry retching and vomiting 
in pregnancy.  p<0.001. 

1500 mg/day 
X 3 day 
 
N = 64 

30 mg/day 
X 3 day 
 
N = 64 

Both ginger and vitamin B6 were 
effective for treating NVP (p < 0.001). 

There were no significant differences 
between the two treatments’ efficacy. 



< 16 wk. of gestation 

500 mg bid 7 days 50 mg bid 

Ginger is as effective as Dimenhydrinate 
support that ginger can be used as an alternative choice 
for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. 

No drowsiness 



มีงานวิจยัใชขิ้ง  

เพิ่มน ้านมในหญิงหลงัคลอด  

500 mg 1x2 pc เริม่ภายใน 2 hr 

หลงัคลอด x 7 วนั ช่วยเพ่ิมน ้านมได้

ถึง 41% ในวนัที่ 3 



สามารถทานยาระบายมะขามแขก 
ตอนทอ้งไดห้รอืไม ่? 

แนะน าวา่ใชไ้ดห้ากมคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้เชน่ 
ปรับเรือ่งอาหาร หรอืใชย้ากลุม่ไฟเบอร ์
(mucilin) ซึง่เป็นยาทีป่ลอดภยัในคนทอ้ง 
แลว้ไมไ่ดผ้ล โดยใชเ้ฉพาะเวลามอีาการ
ทอ้งผกู ในขนาดต า่ เชน่ เริม่ที ่1-2 เม็ด และ
ไมใ่ชต้ดิตอ่กนันานเกนิ 7 วนั  



The Medicines in Pregnancy Working Party of the Australian 

Drug Evaluation Committee (ADEC)  
https://www.huidziekten.nl/richtlijnen/medpreg.pdf 

https://medlineplus.gov/druginfo/natural/652.html 
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-
supplements/professional.aspx?productid=652 
 

การใชย้ามะขามแขกในหญงิใหน้มบตุร อาจจะปลอดภยั แนะน าใชเ้ฉพาะเวลามอีาการ
ทอ้งผกู ในขนาดต า่ เชน่ เริม่ที ่1-2 เม็ด และไมใ่ชต้ดิตอ่กนันานเกนิ 7 วนั  

https://medlineplus.gov/druginfo/natural/652.html
https://medlineplus.gov/druginfo/natural/652.html
https://medlineplus.gov/druginfo/natural/652.html
https://medlineplus.gov/druginfo/natural/652.html


SENNA  absorption 

SENNA - Hypokalemia 

SENNA - Hypokalemia 

SENNA  absorption 

Diarrhea  warfarin 



สมนุไพรที่
ตอ้งระวงั
ในผูป่้วย

ไต 



CASE REPORT :  
Acute tubular necrosis following ingestion of 
Averrhoa bilimbi 



ผูใ้หป้ระวตั ิ       ผูป่้วย  

วนัที่เกิด ADR     9/3/60 

สมุนไพรที่สงสยั   ตะลิงปลิง 

เพื่อนบา้นแนะน าใหท้านและเป็นคนท าใหท้าน  โดยผูป่้วยเก็บตะลิงปลิง 

2 กิโลกรมัมาใหเ้พื่อนบา้นท า โดยลา้งน ้า แช่น ้าปนูใส และลา้งน ้าอีกรอบ 

จากน ้าตม้เค่ียวกบัน ้าตาลทราย 1 กิโลกรมั แยกน ้าเชื่อมรอบแรกท้ิง ใส่

น ้าตาลทรายใหม ่ตม้เค่ียวอีกรอบ เพื่อลดความเปร้ียวของตะลิงปลิง  



6/3/60    ทานตะลิงปลิงเช่ือม 3 ลกู  

7/3/60    ตอนประมาณ 10.00 น. ทานตะลิงปลิงเช่ือม 3-4 ลกู และทานน ้าเชื่อม

ท่ีไดจ้ากการเชื่อมตะลิงปลิงอีก 1 แกว้ ประมาณ 200 มิลลิลิตร (ทานตอนทอ้งวา่ง) 

อาการแสดง       คล่ืนไส ้อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดหลงั ปวดเมื่อย 

7/3/60     10 นาทีหลงัทาน คล่ืนไส ้อาเจียน ถ่ายเหลวเป็นน ้า 5-6 ครั้ง หยุดถ่าย

ตอนประมาณ 15.30 น. โดยท่ีผูป่้วยไมไ่ดท้านยาหยุดถ่าย ไมไ่ดท้าน ORS น ้าสะอาด

ด่ืมตามปกติ ตั้งไว ้ 1 แกว้ ก็ด่ืมหมดในวนัน้ัน (ถือวา่ด่ืมน ้าน้อย) หลงัถ่ายเหลว  

มีอาการปวดหลงัมาก ปวดเอว ปวดเมื่อยทั้งตวัมาก ปัสสาวะปกติ  

**ผูป่้วยแจง้วา่เพื่อนบา้นก็ทาน แต่ไมเ่ป็นไร  

9/3/60     ยงัปวดเม่ือยมากอยู ่ไมไ่ดท้านยาบรรเทาอาการปวดใดๆ  รูสึ้กปัสสาวะ

ลดลง จึงมาพบแพทย ์

DAY 11/4/60 9/3/60 10/3/60 11/3/60 12/3/60 13/3/60 23/3/60 18/5/60 

Scr 0.58 7.76 9.13 10.54 11.83 12.48 3.07 1.07 

GFR 106.04 5.46 4.44 3.73 3.24 3.04 16.56 59.24 



ขอ้มูลสนบัสนุน  

 

• ตะลิงปลิงเป็นผลไมท่ี้มีปริมาณกรดออกซาลิกสงู (ในผลแก่ ชว่งฤดฝูน ปริมาณ

กรดออกซาลิกจะพบมาก 8.57-10.32 mg/g  ในผลสุกฤดรูอ้นจะพบปริมาณ

น้อย 0.251 mg/g)  ซ่ึงกรดออกซาลิกสามารถจบักบัแคลเซียมตกตะกอนเป็น

กอ้นน่ิวท่ีไต ท าใหเ้กิด acute oxalate nephropathy (AON) หรือไตวาย

เฉียบพลนั และยงัมีผลเหน่ียวน าใหเ้กิด apoptosis ของ renal epithelial cell 

• ภาวะไตวายจากการทานตะลิงปลิง ท่ีรายงานจาก CASE REPORT ส่วนใหญ่เป็น

การทานผลสด หรือคั้นน ้าทานปริมาณมาก สามารถเกิดไตวายแมท้านเพียงแค่

ครั้งเดียว ผูป่้วยมกัจะมาดว้ยอาการคล่ืนไส ้อาเจียน ปวดเอว บวม ปัสสาวะ

ปริมาณลดลง ผลการตรวจปัสสาวะมกัตรวจพบผลึกแคลเซียมออกซาเลท 

(calcium oxalate crystals) 

• เมื่อไดร้บัการแกไ้ขดว้ยการฟอกไต ค่าไตจะกลบัสู่ค่าปกติใชเ้วลาประมาณ 2-6 

สปัดาห ์

 
 





 

ค าแนะน าในการรบัประทาน 

ตะลงิปลงิ รวมถงึมะเฟือง  
 

1. อยา่กนิเยอะ  

2. อยา่เอามาค ัน้น ้าดืม่  

3. อยา่กนิตอนทอ้งวา่ง  

4. อยา่กนิตอนทีร่า่งกายขาดน ้า 

5. อยา่กนิถา้ไตผดิปกต ิ
 
 



แหลง่อา้งองิ : บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิบญัชยีาจากสมนุไพร พ.ศ. 2561 



Kidney Tea plant 



แหลง่อา้งองิ : บัญชยีาหลักแหง่ชาต ิบัญชยีาจากสมนุไพร พ.ศ. 2561 





สมุนไพรรกัษามะเร็ง 







ขมิน้ชนั ตา้นฤทธิ ์ยามะเร็ง ขมิน้ชนั เสรมิฤทธิ ์ยามะเร็ง 

Doxorubicin 
Chlormethine 

Cyclophosphamide 
Camptothecin  

Paclitaxael 
Docetaxel 
Etoposide 
Tamoxifen 



ขอ้มูลเพ่ิมเติม *จากสถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ ใชห้ญา้ปักก่ิง 

- เพื่อใหคุ้ณภาพชีวิตของผูป่้วยมะเร็งดีขึ้ น ลดความทุกขท์รมาน บางรายมีอายุยืนยาวข้ึน 

- เพื่อชว่ยลดอาการขา้งเคียงของยาเคมีบ าบดัหรือรงัสีบ าบดั  

-ใชเ้พื่อป้องกนัการแพร่กระจายและการกลบัเป็นซ ้าอีก หลงัจากการรกัษาแลว้ 



น ้าคั้นสดจากหญา้ปักก่ิง มีสารส าคญัท่ีออกฤทธ์ิ ช่ือ กลยัโคสฟิงโคไลปิดส ์ 

(จ ี1 บี) มีฤทธ์ิยบัยั้งปานกลางตอ่เซลลม์ะเร็งเตา้นมและล าไสใ้หญ ่

มีผลปรบัระบบภมิูคุม้กนั ตา้นอนุมูลอิสระ ตา้นการอกัเสบ มีฤทธ์ิ

ตา้นการกลายพนัธุข์องยนีท่ีเกิดจากสารก่อกลายพนัธุช์นิดตา่งๆ มีฤทธ์ิ

เหน่ียวน าเอนไซม ์DT-diaphorase ซ่ึงมีบทบาทท าลายสารพิษที่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง เช่น 

อะฟลาทอกซิน และสามารถลดความรุนแรงของการแพร่กระจายของมะเร็งในหนู

ได ้จงึคาดว่าสารสกดัดงักล่าวอาจใชป้้องกนัการเกิดมะเร็งได ้ 

- มีการศึกษาน ้าคั้นหญา้ปักก่ิงในผูป่้วยท่ีไดร้บัการฉายแสงและเคมีบ าบดัในผูป่้วยมะเร็งหลงัโพรงจมกู 

พบวา่มีประสิทธิผลในการลดผลขา้งเคียงของการฉายรงัสีและเคมีบ าบดัค่อนขา้งชดัเจนคือ คล่ืนไส ้อาเจียน 

เบ่ืออาหาร แผลในปาก ปากแหง้ อ่อนเพลีย ปวดขอ้และกลา้มเน้ือ ทอ้งเสีย ทอ้งผูก ผมรว่ง และอาการไข ้

น้อยกวา่กลุ่มท่ีไมไ่ดร้บัหญา้ปักกิ่ง และมีคุณภาพชีวติดา้นจิตใจ ครอบครวั และสงัคมของผูป่้วยดีขึ้ น  

- การใชห้ญา้ปักก่ิงในผูป่้วยอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผูป่้วยมะเร็ง เช่น ขณะติดเช้ือไวรสั ช่วงภมูิคุม้กนัต า่ เพื่อปรบัระบบ

ภมูิคุม้กนั เมื่อผูป่้วยมีเม็ดเลือดขาวต า่ อ่อนเพลีย น ้าหนักลด เมื่อใชห้ญา้ปักก่ิง พบวา่เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้ น 

น ้าหนักตวัเพิ่มขึ้ น ผูป่้วยเป็นแผลเรื้ อรงั แผลอกัเสบมีหนองหรือน ้าเหลืองไหล เมื่อใช ้  หญา้ปักก่ิง พบวา่

แผลแหง้ ไมม่ีหนองและน ้าเหลือง  **หากใชห้ญา้ปักก่ิงเกินขนาด จะมีผลกดระบบภมูิคุม้กนั 



การศึกษาการใชขิ้ง รว่มกบัยาแผนปัจจบุนั ในการบรรเทา

อาการคลื่นไสอ้าเจยีนในผูป่้วยมะเร็งท่ีตอ้งไดร้บัเคมีบ าบดั  

จ  านวน 576 คน พบว่าการใชขิ้งในขนาด 500-1000  mg/day 

โดยใหท้าน 3 ก่อนก่อนใหเ้คมีบ าบดั และทานตอ่เน่ือง 

จนครบ 6 วนั ช่วยลดความรุนแรงของอาการคล่ืนไส ้อาเจยีน  

จากการใหเ้คมีบ าบดัในผูป่้วยมะเร็งได ้





n = 30 
Benzydamine 

15mL TID 
x 5 day 

n = 30 
Glycerin Payayor 

2 drops TID  
x 5 day 

RELIEF OF RADIATION-INDUCED ORAL 
MUCOSITIS IN HEAD AND NECK CANCER  



onset of oral mucositis in the 

payayor group was significantly 

later 
 

severity and pain score 

were less than those of the 

benzydamine group  
 

higher satisfaction with 

the solution and higher body 
weight at the end of the study 

were shown in the payayor group.  
 

Payayor seemed to be superior to benzydamine for 

preventing and relieving  
radiation-induced oral mucositis. 



ฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาของพญายอ 

• มีฤทธิ์ในการตา้นเช้ือไวรสั Herpes 

simplex virus (HSV) และ Varicella-

zoster virus (VZV)  

• ฤทธิ์ตา้นการอกัเสบ 

• ฤทธิ์ลดปวด 



chlorophyll a  

chlorophyll b  

ท าการยบัยั้งไม่ใหไ้วรสั 

เขา้ไปเจริญเติบโตใน  

host cells 

Acyclovir 

inhibit  

viral DNA 

synthesis  



ประสิทธิภาพของสารสกดัพญายอ ในการรกัษาการตดิเช้ือ VSV  

ทาวนัละ 5 ครั้งเป็น  x  7-14 วนั  



ภายใน 3 วนั รอยโรคเริ่มตกสะเก็ด 

ภายใน 7-10 วนั รอยโรคเริ่มหาย 



ภายใน 7-10 วนั หายปวด 



ประสิทธิภาพเทียบเทา่ 

ราคาถูก  

ทาแลว้ไม่แสบ ไม่ระคายเคือง 

   จากการทดสอบสารสกดัพญายอต่อการยบัยั้งเชื้ อ HSV-2 ดว้ยวิธี plaque reduction 

assay พบวา่สารสกดัพญายอแสดงฤทธ์ิเป็น inactivation activity ต่อ HSV-2 ท าใหเ้ชื้ อตาย 

ไมส่ามารถเขา้ไปเจริญเติบโตในเซลลไ์ด ้และพบวา่เมื่อ 

เพิ่มความเขม้ขน้มากข้ึน และ เพ่ิมระยะเวลา 

ในการ inactivation ใหม่มากข้ึน 

ยิ่งท าลายเช้ือไวรสัไดม้ากข้ึน 

Rx. วนัละ 4-5 ครั้ง 





ฟ้าทะลายโจร 

ขม้ินชนั 



400 mg/cap 

Andrographolide ไม่น้อยกว่า 6%w/w 

(Andrographolide 24 mg/cap) 





    Medicinal uses 
   Uses supported by clinical data 
Prophylaxis and symptomatic 
treatment of upper respiratory 
infections, such as the common cold 
and uncomplicated sinusitis, 
bronchitis and pharyngotonsillitis, 
lower urinary tract infections and 
acute diarrhoea 
 

  การใช้ทางการแพทย์  
จาก WHO monograph 



  ข้อบ่งใช้ ตามบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

1. บรรเทาอาการของโรคหวดั  

(common cold) เช่น เจบ็คอ ปวดเม่ือย 

น ้ามูกไหล  

2. บรรเทาอาการเจบ็คอ 

  ครั้งละ 1.5-3 g 

x 4 PC + HS 
 

3.บรรเทาอาการทอ้งเสียชนิดท่ีไม่เกิดจาก

การตดิเช้ือ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือ 

มีเลือดปน 

ครั้งละ 500 mg – 2  g  

x 4 PC + HS 

3 x 4 PC + HS x 7-10 วัน  
ยิ่งเริ่มในระยะเริ่มต้นของโรค จะเห็นผลดีกว่า หายแล้วหยุดยาได้เลย 



บรรเทาอาการหวดั 

และเจบ็คอ 

ฟ้าทะลายโจรไม่มีฤทธ์ิ 

หรอืมีฤทธ์ิอ่อนมากใน

การตา้นเช้ือแบคทีเรยี

ที่ก่อโรคตดิเช้ือของ

ทางเดินหายใจสว่นบน

หรือที่ท  าใหท้อ้งเสีย  

กระตุน้

ภูมิคุม้กนั 

ตา้น

อกัเสบ 

ลดไข ้

กลไกการออกฤทธ์ิ 



A. paniculata extract  may be an appropriate  
alternative treatment of 

 uncomplicated acute upper respiratory tract infection 



บรรเทาอาการ

ทอ้งเสียท่ีไม่ไดต้ดิเช้ือ 
กลไกการออกฤทธ์ิ 

500 mg ทุก 6 ชม. & 1 g ทุก 12 ชม.  

ลดความถ่ีและปรมิาณอุจจาระรว่ง และปรมิาณน ้าเกลือ

ทดแทนได ้

2 g x 3 + ORS ช่วยใหห้ยุดถ่ายภายใน 24 ชัว่โมง

ไม่ตา่งจาก loperamide 2 mg/day 

 ลดการสูญเสียน ้าในล าไสจ้าก E. coli enterotoxin 

 ลดการบีบตวั หรือหดเกรง็ตวัของทางเดินอาหาร  



ระยะเวลาการใช้  
รกัษาหวดั ใชข้นาดยาสงู 1.5-3 g x 4 PC + HS 

แนะน าระยะเวลาการใช ้7-10 วนั หากใชฟ้้าทะลายโจรตดิตอ่กนั 3 วนั แลว้ไม่

หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึน้ระหวา่งใชย้าควรหยดุใชแ้ละพบแพทย ์

 

ป้องกนัหวดั ใชข้นาดต า่ andrographolide 11.2 mg/day x 5 

days/wk  x 12 ลดอตัราการเป็นหวดัได ้33% 

 

ในเด็กเล็ก มีขอ้มูลการใชใ้นเด็กอาย ุ 4-11 ปี  ขนาด andrographolide 

30 mg/day หรือประมาณ 1 แคปซูล/วนั x 10 วนั  

โดยเริม่ใหภ้ายใน 24 ช ั่วโมงทีเ่ริม่มีอาการหวดั  

ชว่ยลดน ้ามูกและการบวมค ั่ง 

ในจมูกอยา่งชดัเจนในวนัที ่4 
 



ระยะเวลาการใช้  
 ยิง่เริ่มในระยะเริ่มตน้ของโรค จะเห็นผลดกีว่าการใชเ้ม่ือโรคเป็นไปหลายวนัแลว้ 

เช่น เริ่มทานภายใน 24 ชัว่โมง ตั้งแตท่ี่รูสึ้กเจบ็แสบคอ  

      ครัน่เน้ือครัน่ตวัจะเป็นไข ้

 

 ส่วนใหญ่จะเห็นผลการรกัษาในวนัที่ 3 – 4 ของการใชย้า  

  

 หากใชฟ้้าทะลายโจรตดิตอ่กนั 3 วนั อาการไม่ดีข้ึน  

      หรือรุนแรงข้ึน   ควรพบแพทย ์

 

 ไม่ควรใชต้ดิตอ่เป็นเวลานาน เพราะเป็นสมุนไพรฤทธ์ิเยน็                          

อาจท าใหมื้อเทา้ชา อ่อนแรง กลา้มเน้ือเปล้ีย  

 

 สามารถหยุดยาไดเ้ลยทนัทีท่ีอาการดีข้ึน โดยไม่มีผลท าใหด้ื้ อยา 



  ข้อห้ามใช้ 

หา้มใชใ้นผูท้ี่แพฟ้้าทะลายโจร แพพ้ืชในวงศ ์Acanthaceae   

        เช่น เสลดพงัพอน ทองพนัชัง่ พญาวานร (ว่านงอ๊ก) 

 

หา้มใชใ้นหญิงตัง้ครรภ ์

และใหน้มบุตร เน่ืองจากอาจท าใหเ้กิด 

ทารกวิรูปได ้(มีรายงานในท าใหแ้ทง้ในสตัวท์ดลอง)  

ส่วนขอ้มูลในหญิงใหน้มบุตรไม่ปรากฏ  

จงึใหห้ลีกเลี่ยงไวก่้อน 

 



    ฟ้าทะลายโจรอาจเสรมิฤทธ์ิยาละลายล่ิมเลือดและยาลดความดนั  

        เพราะมีฤทธ์ิยบัยั้งการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลือดและลดความดนั  

 

 

     ฟ้าทะลายโจรมีฤทธ์ิยบัยั้งเอนไซม ์CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4    

        แตย่งัไม่เคยพบรายงานการเกิด Drug interaction ที่รุนแรง    

        เน่ืองจากสว่นใหญใ่ชใ้นระยะเวลาสั้น 

Drug interaction & Side effect 

S/E ที่อาจพบ : ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย คลื่นไส ้เบ่ืออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสัน่  



 
 
 
   ขมิ้นชัน 

400 mg/cap 

Curcuminoids ไม่นอ้ยกว่า 5%w/w     Volatile oil ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 6%V/W 



    Medicinal uses 
   Uses supported by clinical data 

The principal use of Rhizoma 
Curcumae Longae is for the 
treatment of  

   Acid, Flatulent, Atonic  

            Dyspepsia.   

  การใช้ทางการแพทย์  
จาก WHO monograph 



  ข้อบ่งใช้ ตามบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

บรรเทาอาการแน่น 

จกุเสียด ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ

ครั้งละ 500-1000 mg 

x 4 PC + HS 

2 x 4 PC + HS    



ตา้นการเกิด

แผลใน

กระเพาะ 

ตา้น

อกัเสบ 

ขบัลม 

กลไกการออกฤทธ์ิ 

ลดการบีบ

ตวัของ

ล าไส ้

ตา้น     

H. pyroli 

ขบั

น ้าดี 

กระตุน้การ

หลัง่ mucin 

กลไกการออกฤทธ์ิ 
อาจทดแทนการใช ้Simethicone, Diagest, Antacid 



ระยะเวลาการใช้  
 สามารถใช ้PRN ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ หรอืตอ่เน่ือง 4 wk ในผูป่้วย PU 

 ขม้ินชนั 1000 mg x 4 PC + HS x 4 wk รว่มกบั Omeprazole 20 mg 

1x2 ac สามารถรกัษาแผล peptic ulcer และลดอาการปวดแสบทอ้ง 

 มีรายงานผูป่้วยโรคมะเรง็เม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอโีลมา ใชข้ม้ินชนั  

     6 g/day ตดิตอ่กนั 2 ปี ไม่พบผลขา้งเคียง 



RCT : การศึกษาประสิทธิผลของขม้ินชนัรว่มกบั Omeprazole  

เทียบกบั triple therapy ในผูป่้วย 50 คนท่ีมี peptic ulcer  

และมี diffuse erosive, hemorrhagic gastritis รว่มกบัมีการติดเช้ือ H. pylori  

Peptic ulcer (H.Pylori infection) n= 50 

Omeprazole 20 mg BID 
Amoxicillin 1000 mg BID 

Metronidazole 400 mg BID 

Omeprazole 
20 mg OD 

Omeprazole 20 mg BID 
ขมิน้ชนั 1000 mg QID 

Omeprazole  
20 mg OD 
ขมิน้ชนั  

1000 mg qid 

3 สปัดาห ์1 สปัดาห ์

ศรีนครินทรเ์วชสาร 2551;23:(1):100-6 

กลุม่ 1 
(n=24) 
Triple 

therapy 

กลุม่ 2 
(n=26) 
ขมิน้ชนั 
+ 

omeprazole 



ประสิทธิผลในการลดอาการปวดแสบทอ้งไม่ตา่งกนั 

58% 
(14/24) 

 

63% 
 

73% 
(19/26) 

 

8% 
 

อตัราการหายของแผลเป๊บตกิ 

ศรีนครินทรเ์วชสาร 

2551;23:(1):100-6 

กลุม่ 1 
(n=24) 
Triple 

therapy 

กลุม่ 2 
(n=26) 
ขมิน้ชนั 
+ 

omeprazole 

อตัราการหายจากการตดิเช้ือ H.pylori 

P = 0.423 P < 0.001 



 ข้อห้ามใช้ / ข้อควรระวัง 
หา้มใชใ้นผูท่ี้แพข้ม้ินชนั 

หา้มใชใ้นผูท่ี้ทอ่น ้าดีอุดตนั  

        เน่ืองจากขม้ินชนักระตุน้ทั้ง 

        การสรา้งน ้าดีและการบีบตวั 

        ของถุงน ้าดี  

ยงัไม่มีรายงานความปลอดภยั 

ในหญิงตัง้ครรภ ์หญิงใหน้มบุตร  

และเด็ก จงึควรหลีกเลี่ยง 

(ขม้ินชนัสามารถผ่านทางน ้านมได)้ 



    ขม้ินชนัอาจเสรมิฤทธ์ิยาละลายล่ิมเลือด  

        เพราะมีฤทธ์ิยบัยั้งการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลือด  

 

    ขม้ินชนัมีฤทธ์ิยบัยั้งเอนไซม ์CYP1A2, CYP3A4  กระตุน้ CYP2A6  

       แตย่งัไม่เคยพบรายงานการเกิด Drug interaction ที่รุนแรง 

    

ขม้ินชนัอาจมีผล 

ตา้นฤทธ์ิยามะเรง็บางชนิด  

(in vitro) เช่น doxorubicin,  

cyclophosphamide,  

camptothecin 

Drug interaction 



 เพชรสงัฆาต 280 mg/cap + ตวัยาอ่ืนๆ 

โกฐน ้าเต้า 



  ข้อบ่งใช้ ตามบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

บรรเทาอาการ 

ริดสีดวงทวารหนกั 

1500-3000 

mg/day 
 

 

 

2x3 pc, 3x3 pc 



Off Label Use : บ ารุงกระดกู, ช่วยระบาย, DLD 



X- ray observation of healing process  
of bone was re-examined after 21 days.  

 Healing was almost complete on 21th day of 
fracture in the treated bone is recommended.  

 Stem paste is 
administered 
twice a day and  
10% solution 10 
ml was given 
oral once a day. before after 

การใชเ้พชรสงัฆาต
กนิและทาเยยีวยา
กระดกูหกั 
 
 Mahar HD, etal.  
 Cultivation and Biomedical 
Application of Cissus 
quadrangularis L. in Bone 
Fracture. AMSE JOURNALS-
2016-Series: Modelling C; 77 : 
1-14 . 



เพ่ิมความ

แข็งแรงของ

หลอดเลือดด า 

ลด

อกัเสบ 

ลด

ปวด 

กลไกการออกฤทธ์ิ 

ลดภาวะ

เลือดออก 

ลด

ขนาด 

ลดคนั 

ช่วยระบาย 

กลไกการออกฤทธ์ิ ทดแทนการใช ้Daflon 



ระยะเวลาการใช้  

เริ่มเห็นผลการรกัษา 

ริดสีดวงทวาร ตัง้แต ่ 

***3 วนั*** 

จนถึง  

1-3 สปัดาหห์ลงัทานยา  



 ข้อห้ามใช้ / ข้อควรระวัง 
ยงัไม่มีรายงานความปลอดภยัการใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์

หญิงใหน้มบุตร และเด็ก (เพชรสงัฆาตมีผลเพิ่มมวลกระดกู

ในทารกหนู แตไ่ม่มีผลเสียอื่นๆ, มี phytoestrogen แตไ่ม่

ทราบผลตอ่น ้านมหรอืทารก)  

หา้มใชใ้นผูท้ี่แพเ้พชรสงัฆาต มีรายงานผูป่้วยที่ทาน

แลว้เกิดผ่ืนคนั 



เพชรสงัฆาต 

กบั 

ยา warfarin  

ไม่พบขอ้มูล 

อนัตรกิรยิา  

หากใชร้ว่มกนั 

 แนะน าตดิตาม 

ค่า INR 

Drug interaction & Side effect 

S/E ท่ีอาจพบ : ไซรท้อ้ง ทอ้งเสีย ปวดมวนทอ้ง  









OA KNEE 
สหศัธารา 1000 mg 

tid ac   

=  
Diclofenac 

25 mg tid PC 
x 28 days 

 



66 outpatients from Department of Orthopedics, Thammasat University 
Hospital, between 45 and 80 years of age  

 
Included  
- Dx. Primary osteoarthritis of the knee  
[based on the American College of Rheumatology’s clinical and radiological criteria] 

- no knee arthroplasty plan in 3 months  
- minimum pain symptom severity  
[ensured by visual analogue scale (VAS) score at least 20 mm. from100 mm.] 
 

Exclusion 
- severe knee osteoarthritis (grade 4) 
[ based on the Kellgren and Lawrence radiographic system] 

- patients with serious medical conditions such as uncontrolled 
hypertension (BP > 140/90mm.Hg.), severe GI disease, congestive 
heart disease, and liver and renal dysfunction, and 
obesity patients that was assessed by BMI more than 32 kg/m2 



Omeprazole may not prevent the adverse GI effects from 
the spicy substances. 

20 mg of omeprazole was given twice daily  
to both groups for the prevention of adverse GI effects. 



MUSCLE PAIN 
สหศัธารา 400 mg  

tid ac   

=  
Diclofenac 25 mg 

tid PC  
x 7 days 

 



**กรณีทานแลว้แสบรอ้นทอ้ง อาจปรบัมาทาน pc หรือลดขนาดยาลง  

หา้มใชใ้นหญงิตัง้ครรภ ์/ on warfarin 
 

1000-1500 mg tid  
 

 

S/E : รอ้นทอ้ง แสบทอ้ง คลื่นไส ้คอแหง้ ผื่นคนั 

ระวงัการใชใ้นผูป่้วยโรคความดนัเลือดสูงที่คมุไม่ได ้(>140/90) 

โรคหวัใจ ผูป่้วยโรคแผลเป่ือยเพปตกิและกรดไหลยอ้น  

เน่ืองจากเป็นต ารบัยารสรอ้น 

 

ไม่จา่ยพรอ้ม NSAIDs/เถาวลัยเ์ปรยีง  

ออกฤทธ์ิยบัยั้ง COX เหมือนกนั 



** ระวงัการใชย้า      

อยา่งตอ่เน่ือง       

(ไม่เกิน 1 เดือน) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

ผูป่้วยที่มีความผิดปกติ

ของตบั ไต  

เน่ืองจากอาจเกิดการ

สะสมของการบูรและ

เกิดพิษได ้

  

ระวงัการใชร้ว่มกบัยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เน่ืองจากต ารบัน้ีมีพริกไทยในปรมิาณสูง piperine ใน

พริกไทย มีฤทธ์ิช่วยเพ่ิม bioavailability ของยาเหลา่น้ี 

 



Systolic and diastolic blood pressure slightly increased in 
the diclofenac group but the SHT group did not effect on 
blood 
pressure 



 

เถาวัลย์เปรียง
  ขอ้บ่งใช ้: แกป้วด ลดอกัเสบ 

ขนาดการใช ้: 500-1000 mg tid  (2-3 cap x 3 pc PRN) 

 

 

 

 

 

• จา่ยไม่เกิน 3 กระปุก/ครั้ง 

• ไม่จา่ยพรอ้ม NSAIDs/สหศัธารา ออกฤทธ์ิยบัยั้ง COX เหมือนกนั 

Natural  

NSAIDs 
Alternative 





Systematic Review and Meta-analysis on  

Efficacy of Derris scandens (Roxb.) Benth for Pain Reliever  

ท าการศึกษาในผูป่้วยโรคขอ้เข่าเสื่อมและปวดหลงัส่วนล่าง พบว่า เถาวลัยเ์ปรียงมี

ประสิทธิภาพในดา้นการลดอาการปวดไม่แตกตา่งจากยากลุ่ม NSAIDs 

Low back  
pain 

OA 

OA 

     Naproxen 

       Diclofenac 

     Ibuprofen 

 ADR ไม่แตกตา่งกนั พบมาก คือ การระคายเคืองทางเดินอาหาร 

 
ระเบียบวิธีวิจยัที่มีคณุภาพสูง  



 

 

S/E : ปวดทอ้ง ทอ้งผกู  

ปัสสาวะบ่อย คอแหง้ 

 

ระวงัการใชเ้ถาวลัยเ์ปรยีงในผูป่้วยที่เป็นแผลในกระเพาะ

อาหาร เน่ืองจากออกฤทธ์ิเช่นเดียวกบั NSAIDs  

(บางงานวิจยัพบว่าระคายกระเพาะนอ้ยกว่า Naproxen)  

 

เถาวัลย์เปรียง
  

หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์





ทาบางๆ บริเวณท่ีปวด วนัละ 3-4 ครั้ง  



TRPV1 

Substance P 

Excitation 
TRPV1 

Desensitization 
TRPV1 & 

Depletion of 
substance P 

Continue 
2-3 wk 

Degenearation 
of C-fiber 





Onset of action  ≈ 2-4 weeks 
Peak effect  ≈ 4-6 weeks of 

continuous therapy 



American Academy of Neurology (AAN) 



วิธีใช ้: ทาบางๆ ไม่ตอ้งถูนวด***   

เพราะอาจท าใหร้อ้นมากเกิน 

ทาบริเวณท่ีปวด วนัละ 3-4 ครั้ง ยาจะออกฤทธ์ิประมาณ 10 นาทีขึ้ นไป ถึงเร่ิมรอ้น 

อยา่เพิ่งไปทาซ ้าๆ ผิวจะแสบรอ้นเกิน 

 *** ลา้งมือดว้ยสบู่ ทนัทีหลงัใช ้ 

ขอ้หา้มใช ้: หา้มทาบริเวณผิวหนังท่ีมีบาดแผล หรือแผลเปิด หา้มทาบริเวณขอบตา 

และเน้ือเยื่ออ่อน  

ผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้: ผิวหนังแดงปวดแสบรอ้น  

แกไ้ขดว้ยการหาโลชนัอะไรก็ไดท้าทบั หา้มไปอาบน ้า หรือลา้งน ้า ครีมพริกจะยิง่รอ้น

กระจาย หากเหง่ือออกหรือโดนแดด อาจท าใหผิ้วแสบรอ้นมากขึ้ น หลีกเล่ียงการทา

ครีมพริกกอ่นหรือหลงัอาบน ้าทนัที (รอประมาณ 1 ชัว่โมง คอ่ยทา) 

สามารถใช้ลดปวดใน OA, RA, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia,  postsurgical neuropathic pain, diabetic peripheral 
neuropathy, low back pain 



ครีมพริกอภัยภูเบศร มี capsaicin 0.025%  
ทาวันละ 4 ครั้ง x 4 wk ลดอาการปวดในผู้ป่วยข้อเสื่อม 100 คน       

ไม่ต่างจาก 1% Diclofenac gel 





Anti-

inflammation 

 
Analgesic 

Local 
Anaesthetic 

 
 
 



Potent 
 anti-inflammatory 

DMPBD 

Dimethoxyphenyl  butadiene 
(DMPBD) 







Cordyceps sinensis 
สารส าคญั  Cordysepin 



ฤดูหนาวเป็นหนอน  ฤดูรอ้นเป็นหญา้  

ในฤดูหนาว หนอนจะฝังตวัจ าศีลอยู่ใตดิ้น
ภูเขาหิมะ และกินสปอรเ์หด็ที่ถูกพดัตกอยู่ที่
พืน้ดิน เม่ือฤดูรอ้นสปอรก์เ็จริญเติบโตเป็น
เสน้ใยโดยอาศยัการดูดสารอาหารและแร่ธาตุ
จากตวัหนอน และงอกออกจากตวัหนอน 

ขึน้สู่พืน้ดิน กลายเป็น ถ ัง่เชา่ 



https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-
herbs-supplements/professional.aspx?productid=602 

Drug - Interaction 



http://www.tumdee.org/alert/ 



สมนุไพรดแูลสมอง  
บ ารงุความจ า ตา้นอลัไซเมอร ์



แปะกว๊ย 

บวับก 

พรมมิ 



ฤทธิป์กป้องและบ ารงุสมอง  
ลดอาการขาดเลอืดของเนือ้เยือ่ ท าใหห้ลอดเลอืดขยาย 
เพิม่การไหลเวยีนเลอืดไปยงัสมอง ตา้นอนุมลูอสิระ 



มีการศึกษาวิจยั ในอาสาสมคัรวยักลางคน และผูสู้งอายุ  
(อายุมากกวา่ 55ปี ขึน้ไป) จ านวน 60 คน แบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มที่ได ้
ยาหลอก และ ยาจริง คือ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารพรมมิ  
ขนาด 300 และ 600 mg. ตอ่วนั เป็นเวลา 3 เดือน 

พบวา่ ผลิตภณัฑเ์สริม
อาหาร พรมมิ สามารถเพิ่ม
คุณภาพชวิีต โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทรงตวั  
เพิ่มการตืน่ตวัตอ่สิ่งเรา้ 
มีสมาธิมากขึน้  
เพิ่มความสามารถในการ
เรียนรู ้ และความจ า  
คลายอาการซมึเศรา้  
จากการศึกษายงัไม่พบอาหาร
พิษ และภาวะขา้งเคียงใดๆ 



บ ารุงสมอง ตา้นการเสื่อมของเซลลส์มอง  

เพิ่มความสามารถในการจ  า และการเรียนรู ้  

ปรบัปรุงอารมณ ์ 

ลดอาการซึมเศรา้ ลดความกงัวล ลดความเครยีด 

ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความกระฉบักระเฉง

ใหก้บัรา่งกาย 

ท าใหก้ารหายใจในระดบัเซลลส์มองดีข้ึน  

ตา้นอนุมูลอิสระ  

เพิ่มการไหลเวียนเลือด 

บวับกดีตอ่สมอง 





ขมิ้นชัน 
ทองค ำแห่ง
สุขภำพ

ของคนไทย 

The prevalence of AD 
among adults aged 
70-79 years in India is 
4.4 times less than 
that of adults aged 
70-79 years in the 
United States 





มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มีประเทศที่เกิดที่อยู่ต่างกัน มีอากาศต่างกัน กินอาหาร

ต่างกัน ยาแก้โรคมีใช้อยู่ทุกชาติทุกประเทศ จะใช้ยาแก้โรคของประเทศหนึ่งไป

แก้โรค ของอีกประเทศหนึ่งนั้น หาได้ผลดีเสมอไปไม่ เพราะคนอยู่ในประเทศที่มี

อากาศต่างกันและกินอาหารไม่เหมือนกัน ในคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ได้

ถือเอาประเทศที่เกิดที่อยู่ที่เป็นสมุฎฐานของโรคด้วย 

  
 
 
 
 
 
 
ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อ าพัน กิตติขจร)  
แพทย์ไทยแผนโบราณ ผู้ค้นคว้าและรวบรวมจัดพิมพ์คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ 



“ชีวิตมนุษย์เรานี่ อิ่มเดียว หลับเดียวเท่านั น”  

พระราชด้ารัสในหลวง  




