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เม่ือเปนไข เจ็บคอ ใชยาสมุนไพรอะไรดี 

รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล 

ยาแกไข ไขหวัด เจ็บคอ ในทางการแพทยแผนไทย มีหลายชนิดท่ีประชาชนท่ัวไป สามารถ

เลือกใชไดดวยตนเอง เชน ยาหาราก ยาประสะจันทนแดง ยาฟาทะลายโจร ซึ่งใชมายาวนานจน

ไดรับการบันทึกใหในยาแกไขในบัญชียาสมุนไพร แนบทายบัญชียาหลักแหงชาติ ตั้งแตป 2549 

จนถึงปจจุบัน 2

1  และยังอนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนยาสามัญประจําบาน (เดิม)  ปจจุบัน ไดมีการ

ปรับชื่อเปน ยาแผนไทย ประเภทผลิตภัณฑท่ีขายไดท่ัวไป ตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑสมุนไพร แสดง

ใหเห็นวา ตํารับยาเหลานี้เปนตํารับยาท่ีมีประสิทธิผลและปลอดภัย และเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ี

นําไปใชในการดูแลสุขภาพดวยตนเองได    

การเลือกใชยาแกไข เจ็บคอ 

เนื่องจากยาแกไขแตละชนิดมีขอบงใชท่ีแตกตางกันตามองคความรูทางการแพทยแผนไทย  จึงควรมี

การเลือกใชอยางเหมาะสม ผูเขียนไดรวบรวมการใชตามประสบการณ และจัดทําเปนตารางดังนี้ 

 ไขต่ํา หรือปานกลาง  

ไมมีอาการอ่ืน  

ไขหวัด และ  

หวัดใหญ 

ไขออกผื่นa

ยกเวน 

ไขเลือดออก 

ไข เจ็บคอ

จากไวรสั 

รอนใน 

หาราก 2 2 1b - - 

ประสะจันทนแดง 1 1 2 2 1d 

ฟาทะลายโจร 2 2 c 1 - 

1, 2 ลําดับการเลือกใชท่ีเหมาะสม ยาท่ีอยูในลําดับเดียวกัน ใหเลือกใชอยางใดอยางหน่ึง ใชรวมกันควรปรึกษาแพทยแผนไทย 
a หัด อีสุกอีใส สาไข  b ในเด็กใหใชยาเขียวแทน  c ควรปรึกษาแพทยแผนไทย dอาจใชยาอ่ืนรวมดวย เชน ยาขม   

หลักการเบื้องตนในการใชยาสมุนไพร นอกจากเลือกใชอยางเหมาะสมแลว ยังตองระมัดระวังดาน

ความปลอดภัย โดยมีขอหาม ขอควรระวังท่ัวไปดังนี้ 

1. ตองทราบองคประกอบในตํารับและกรณีท่ีมีการแพพืชชนิดใดชนิดหนึ่งใหหลีกเลี่ยงการใชยา

ตํารับนั้น เชน แพเกสรดอกไม ใหหลีกเลี่ยง ตํารับท่ีผสมดอกไม 

2. การเริ่มใชยา ใหใชขนาดต่ําสุดท่ีกําหนดไว 

3. ยาสมุนไพรแกไขทุกชนิด ไมแนะนําใหใชในผูท่ีสงสัยวาเปนไขเลือดออก เนื่องจากอาจบดบัง

อาการ และบางชนิดอาจมีฤทธิ์ยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด ดังนั้นเม่ือสงสัยวาเปนไขเลือดออก

ใหพบแพทยทันที 

4. ยาสมุนไพรลดไขทุกชนิด หากใชยานานเกิน 3 วัน แลวอาการไมดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย 
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เนื่องจากผูอานหลายทาน อาจยังไมรูจักยาเหลานี้  เราจึงควรมาทําความเขาใจในเร่ืองการ

ออกฤทธ์ิ ขอหามขอควรระวัง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ยาหาราก หมายถึง ยาแกไขท่ีประกอบดวยรากพืช 5 ชนิด คือ ชิงชี่ คนทา ยานาง 

มะเดื่อชุมพร และเทายายมอม ในน้ําหนักเทากัน  

    จากการวิจัยในหนูแรท พบวาตํารับยาขนาด 200 มก./กก. มีฤทธิ์ลดไข เปรียบเทียบกับแอสไพริน 

ขนาด 150 มก./กก สวนประกอบท้ังหมด แสดงฤทธิ์ลดไขภายใน 1 ชั่วโมงหลังไดรับยา ยกเวนรากเทายายมอม 

ใชเวลานานถึง 7 ชั่วโมงจึงแสดงฤทธิ์ ตอมาพบวาสารสกัดเอทานอลจากตํารับยาหาราก มีฤทธิ์ลดไขในหนูแรท

ไดเชนเดียวกัน สวนฤทธิ์ลดปวดท่ีพบท้ัง 2 รายงาน คาดวากลไกการออกฤทธิ์นาจะเก่ียวของกับตัวรับ 

opioid2,3 นอกจากนี้ ยังพบวาสารสกัดยาหาราก มีฤทธิ์ตานการอักเสบ จากการยับยั้งการสรางไนตริกออกไซด 

(สารท่ีทําใหเกิดการอักเสบ ซ่ึงหลั่งจาก macrophage ของหนูท่ีถูกกระตุนดวย LPS) 5

4 และ ตานการอักเสบ

ของเซลลท่ีถูกกระตุนดวย IL-1β ผานการยับยั้ง cox-25 ซ่ึงแสดงวายาหารากนาจะใชไดดีกับอาการไขท่ีมีการ

อักเสบรวมดวย 

 ตามหลักการแพทยแผนไทย ยาหารากมีสรรพคุณกระทุงพิษไข ซ่ึงหมายถึง ทําใหพิษหรือความ

รอนท่ีอยูภายในเลือดออกมาทางผิวหนัง ทําใหผูปวยลดความเสี่ยงหรือโอกาสเปนอันตรายจากไขท่ีสะสมอยู

ภายใน ซ่ึงเหมาะกับไขจากเชื้อไวรัส เชน ไขหวัด ไขหวัดใหญ โดยเฉพาะกลุมไขออกผื่น เชน หัด อีสุกอีใส แต

ไมแนะนําใหใชยาหารากในผูท่ีสงสัยวาเปนไขเลือดออก ดวยเหตุผลท่ีอาจบดบังอาการของไขเลือดออก 

แมวามีรายงานวิจัยในอาสามัครสุขภาพดี อายุ 18-45 ป จํานวน 46 คน แสดงวาตํารับยาหารากขนาด 1,500 

มก 3 ครั้ง ทุก 8 ชั่วโมง ไมมีผลตอการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดท่ีถูกกระตุนดวย epinephrine หรือ ADP 

ภายในระยะเวลา 1 สัปดาหหลังรับประทานยา แตพบวาขนาดยาท่ีเทากันนี้ ลดการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดท่ี

ถูกกระตุนดวยคอลลาเจน หลังรับประทานยา 32 ชม ดังนั้นจึงควรระมัดระวังความเสี่ยงจากภาวะเลือดออก

เม่ือใชยานี้อยางตอเนื่อง และเปนระยะเวลานาน5,6 ดังนั้นผูท่ีสงสัยวาเปนไขเลือดออก ก็ควรพบแพทยทันที  

ขนาดรับประทาน  -ผูใหญ รับประทานครั้งละ 1 – 1.5 กรัม0

* ละลายน้ําสุก วันละ 3 ครั้ง       

 กอนอาหาร เม่ือมีอาการ  

 -เด็ก อายุ 6 - 12 ป รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม1

†

 ละลายน้ําสุก วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร เม่ือมีอาการ  

ขอควรระวัง -ไมแนะนําใหใชในผูท่ีสงสัยวาเปนไขเลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการ 

ขอหามใช   -หญิงท่ีมีไขทับระดูหรือไขระหวางมีประจําเดือน เนื่องจากยาหาราก เปนยาเย็น ซ่ึงอาจทําให

ประจําเดือนมานอยลง หรือหยุด และเกิดปญหาเก่ียวกับระบบประจําเดือนภายหลัง 

  

                                                           
*  ขนาดรับประทานเปนจาํนวนเมด็ หรือ แคปซูล คํานวณจากขนาดบรรจุของผงยาในแตละเม็ดหรือแคปซูล  ท่ีฉลาก 
†  1 กรัม เทากับ 1000 มิลลิกรัม 
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2. ยาประสะจันทนแดง เปนยาท่ีประกอบดวยแกนจันทนแดง 50% ของตํารับ  

 มีงานวิจัยแสดงวา แกนจันทน

แดงสกัดดวยเมทานอล ลดปวด ไมมี

ฤทธิ์ลดไข แตเม่ือนํามาสกัดแยกตอ

เพ่ือจํากัดชนิดสารตามความสามารถ

ในการละลายและทําใหเขมขนข้ึน 

พบวาสวนท่ีแยกดวยเมทานอลมีฤทธิ์

ลดไขและแกปวด 8

7 จะเห็นไดวาแกน

จันทนแดงเปนเครื่องยาหลัก ท่ีออก

ฤทธิ์แกไขก็จริง แตไมไดมีฤทธิ์แรง ดังนั้นการผสมยาแกไขอ่ืนๆ เชน รากเหมือดคน รากมะปรางหวาน ราก

มะนาว แกนจันทนเทศ จะเปนสวนเสริมใหออกฤทธิ์ดีข้ึน โดยไมตองเพ่ิมขนาดของเครื่องยา นอกจากนี้ยัง

พบวาสารสกัดดวยน้ําของตํารับมีฤทธิ์ตานการอักเสบ และสารสกัดน้ําของแกนฝาง มีประสิทธิภาพในการตาน

การอักเสบ 9

8  การสกัดดวยน้ําใกลเคียงกับการใชแผนไทยท่ีแนะนําใหละลายน้ํากอนรับประทาน   ดังนั้นการ

ละลายยาดวยน้ํากระสาย จะทําใหยาออกฤทธิ์ไดดีกวา จะเห็นไดวาประสะจันทนแดง เหมาะกับการใชบรรเทา

อาการไข ท่ีมีการอักเสบ เชน ไขหวัด ไขหวัดใหญ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการแพทยแผนไทย ท่ีแนะนําใหใชกรณี

ท่ีเริ่มเปนไข คอแหง หรืออาการรอนใน นอกจากนี้ การผสมดอกไม 4 ชนิด เพ่ือปรับสมดุลย และลดความรูสึก

ไมสบาย ตามแนวคิดของการแพทยแผนไทย เปนมุมมองท่ีแตกตางในการดูแลสุขภาพ ท่ีรักษาการเสียสมดุลย

ดานอ่ืนๆท่ีถูกกระทบเม่ือมีไข อาจทําใหรางกายปรับตัวกลับสูสมดุลยไดเร็ว ลดระยะเวลาในการพักฟน 

ขนาดและวิธีใช  - ผูใหญ รับประทานครัง้ละ 1 กรัม ละลายน้ํากระสายยา ทุก 3 - 4 ชั่วโมง  

-  เด็ก อายุ 6 - 12 ป รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ํากระสายยา  

 ทุก 3 - 4 ชั่วโมง  

น้ํากระสายท่ีใช  - ใชน้ําสุก หรือน้ําดอกมะลิ  

ขอควรระวัง  - ควรระวังการใชยาในผูปวยท่ีแพละอองเกสรดอกไม  

ขอหามใช    - ไมแนะนําใหใชในผูท่ีสงสัยวาเปนไขเลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของ  

  ไขเลือดออก  

   - กรณีบรรเทาอาการไข รอนในกระหายน้ํา  
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3.  ยาฟาทะลายโจร เปนยาท่ีไดจากใบและกิ่งของฟาทะลายโจร (Andrographis 

paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees) ท่ีเก็บขณะเร่ิมออกดอก นํามาทําใหแหงแลวบดเปนผง

แลวใสแคปซูล หรือ เอาผงแหงมาสกัดเอาสารสําคัญ แลวทําใหเปนผงแหง หลังจากนั้นจึงนํามา

เตรียมเปนยา ยาฟาทะลายโจรในทองตลาดจึงมีท้ัง 1.ชนิดผง และ 2.ชนิดสารสกัดท่ีเตรียมเปนผง 

ซึ่งมีมาตรฐานและขอบงใชแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใชยาฟาทะลายโจรท่ีมีคุณภาพ  ดังนี้ 

1. ยาฟาทะลายโจรชนิดผง  เตรียมจากสวนเหนือดินของฟาทะลายโจร ท่ีมีปริมาณแลคโตนรวม 

(total lactone) โดยคํานวณเปนแอนโดรกราโฟไลด (andrographolide) ไมนอยกวารอยละ 6.0 โดยน้ําหนัก 

(w/w) และตองมีสารแอนโดรกราโฟไลดไมนอยกวา รอยละ 1.0 โดยน้ําหนัก (w/w)  

ขอบงใช และวิธีใช 

• บรรเทาอาการไข รับประทานครั้งละ 1 – 1.5  กรัม วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร และกอนนอน 

• บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ รับประทานครั้งละ 1.5 – 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร และกอนนอน  

2. สารสกัดแบบผง  เตรียมจากผงแหงฟาทะลายโจร สกัดเอาสารสําคัญออกมาแลวทําใหเปนผงแหง 

โดยมีแอนโดรกราโฟไลด (andrographolide) ไมนอยกวารอยละ 4 โดยน้ําหนัก (w/w)9 โดยฉลากอาจระบุ

เปนเปอรเซนต หรือปริมาณแอนโดรกราโฟไลด เชน ใน 1 แคปซูล มีแอนโดรกราโฟไลด 20 มิลลิกรัม หรือ  

ใน 1 แคปซูล หนัก 400 มิลลิกรัม มีแอนโดรกราโฟไลด ไมนอยกวา 4 % เปนตน 

ขอบงใช และวิธีใช 

• สําหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด เชน ไอ เจ็บคอ น้ํามูกไหล มีไข  

• รับประทานสารสกัดท่ีมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด 60 - 120 มิลลิกรัม ตอวัน โดยแบงใหวันละ 3 ครั้ง  

• ใชกับผูปวยโรคโควิด 19 ท่ีมีความรุนแรงนอย เพ่ือลดการเกิดโรคท่ีรุนแรง รับประทานสารสกัด

ท่ีมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด 180 มิลลิกรัม ตอวัน โดยแบงใหวันละ 3 ครั้ง โดยมีเง่ือนไขใหใช

โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขอหามใช  - หามใชกับผูท่ีมีอาการแพฟาทะลายโจร  

- หามใชกับหญิงตั้งครรภและหญิงใหนมบุตร เนื่องจากอาจทําใหเกิดทารกวิรูปได  

หามใชฟาทะลายโจรสําหรับแกเจ็บคอในกรณีตาง ๆ ตอไปนี้  

- มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส กรุป เอ หรือ มีประวัติเปนโรคไตอักเสบ

เนื่องจากเคยติดเชื้อชนิดนี้ หรือ มีประวัติเปนโรคหัวใจรูหมาติค 

- มีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีติดเชื้อแบคทีเรีย และอาการรุนแรง เชน มีตุมหนองในคอ มีไขสูง และ   

  หนาวสั่น  
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ขอควรระวัง - ควรระวังการใชรวมกับสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulants) และยาตานการจับตัว ของเกล็ด

เลือด (antiplatelets) เชน แอสไพริน 

  - ไมควรใชติดตอกันนานเกิน 7 วัน รวมกับยารักษาโรคเรื้อรัง ยกเวน ในความดูแลของแพทย 

เนื่องจากฟาทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมตับบางกลุม  ทําใหระดับยานั้นๆในเลือดต่ําลงจนไมมีผลตอการ

รักษา หรือสูงข้ึนจนเปนพิษ  อยางไรก็ดี การวิจัยการใชยาระยะสั้น ไมพบความผิดปกติของเอนไซมตับ แสดง

ใหเห็นวานาจะปลอดภัยเม่ือใชรวมกับยาอ่ืน โดยเฉพาะในชวงเวลาการรักษาเพียง 3-7 วัน11
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  - ควรระวังการใชรวมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได  พบวาสารลดความดัน

เลือด พบมากในฟาทะลายโจรท่ีเก็บไวเปนเวลานาน12

11 ดังนั้นจึงควรซ้ือยาท่ีผลิตใหม และไมเก็บยาเอาไวนาน 

  - ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานาน อาจทําใหแขนขามีอาการชาหรือออนแรง  

อาการไมพึงประสงค อาจทําใหเกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เชน ปวดทอง ทองเดิน คลื่นไส เบื่อ

อาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได 

กอนใชฟาทะลายโจร ท้ังชนิดผงและสารสกัด ใหอานคําเตือนอยางละเอียด  

หากมีปญหา ขอสงสัย ควรปรึกษาแพทย หรือเภสัชกร กอนเริ่มใชยา 
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