อาการแพ้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
เนื่ อ งจากสมุ น ไพรที่ ใ ช้โ ดยส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บัน นี้ อยู่ใ น
ลักษณะเป็ นสารผสม คื อไม่ได้มีแต่ตวั สารที่ ออกฤทธิ์ เพียงอย่าง
เดียว แต่ยงั ประกอบด้วยสารอื่นๆด้วย ซึ่ งจะเห็นว่าการใช้สมุนไพร
จะมี ขนาดการรั บประทานมากกว่ายาแผนปั จจุ บนั ทําให้อาจเกิ ด
อาการแพ้ได้ แต่โดยทัว่ ไปมักไม่รุนแรงมาก เช่ น ผื่นคัน คลื่นไส้
อาเจี ยน ชาที่ ลิ้น และผิวหนัง สําหรับอาการแพ้ที่รุนแรงซึ่ งพบไม่
บ่อยนัก เช่น ใจสัน่ ตัวเหลือง หากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบหยุดการ
ใช้ก่อน จนอาการหายไป หากอาการไม่ดีข้ ึนให้รีบพบแพทย์

บรรณานุ กรม
๑. รศ.ดร.นพมาศ สุ นทรเจริ ญนนท์ (บรรณาธิการ) ยาและผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ เล่ม ๑ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุ งเทพฯ
๒. ภญ. จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก สมุนไพรบําบัดเบาหวาน ๑๕๐ ชนิด
โรงพิมพ์ เซเว่น พริ้ นติ้ง กรุ๊ ป จํากัด ๒๕๕๒
๓. ปิ ยพร ทองไสว วิจยั มาตรฐานสมุนไพร (ระบบออนไลน์)
สถาบันวิจยั และพัฒนา องค์การเภสัชกรรม แหล่งที่มา
http://www.gpo.or.th/rdi/html/nps.html

ข้อควรระวังในการเลือกใช้ยาสมุนไพร
๑.

อาการทีไ่ ม่ ควรรักษาด้ วยตนเองโดยสมุนไพร

๑.๑ ไข้สูง ตัวเหลืองอ่อนเพลีย
๑.๒ ปวดท้องรุ นแรง ท้องเดิน อุจจาระมูกเลือด ถ่ายบ่อยมาก
๑.๓ อาการคอตีบในเด็ก โดยเฉพาะอายุไม่เกิน ๑๒ ขวบ มีไข้สูง
ไอมาก
๑.๔ อาการตกเลือดสดๆ ไม่วา่ จะทางใดก็ตาม โดยเฉพาะทางช่อง
คลอด
๒. โรคร้ ายแรง โรคเรื้อรังทีย่ งั ไม่พสิ ู จน์ ได้ แน่ ชัดว่ ารักษาด้ วย

ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่ อ ๑๗๔๐-๓
จัดทําและเผยแพร่ โดย
คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมุนไพรได้ ไม่ ควรรักษาด้ วยตนเอง ต้ องพบผู้เชี่ยวชาญรักษา เช่น
พิษสุนขั บ้า พิษงู บาดทะยัก กามโรค โรคหัวใจ เป็ นต้น
อ.ดร. ศรีวรรณ ธีรมัน่ คง

http://www.pharm.tu.ac.th

สารประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร
ยาจากธรรมชาติ เช่ น พื ช สมุน ไพร ยาจาก
สัตว์ หรื อผลิตภัณฑ์ จากทะเล เป็ นสิ่งที่อยู่ค่คู นไทย
มานับพันปี แต่เมื่อการแพทย์แผนปั จจุบนั เริ่ มเข้ ามา
มี บ ทบาทในประเทศไทย คุณ ค่า ความสํ าคัญ ของ
สมุนไพรอัน เป็ นสิ่ง ที่ เ รี ยกได้ ว่าภูมิ ปัญ ญาดัง้ เดิม ก็
เริ่ ม ถูก บดบัง ไปเรื่ อ ยๆ และถูก ทอดทิ ง้ ไปในที่ สุด
ต่อมาภาครัฐเริ่ มกลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย
อีกครัง้ ด้ วยการแถลงนโยบายต่อรั ฐสภาไว้ เมื่ อวันที่
๒๑ ตุ ล าคม ๒๕๓๕ ว่ า “ให้ มี ก ารผสมผสาน
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้ ากับระบบบริ การ
สาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม
"ดัดแปลงจาก...สรรพคุณสมุนไพร๒๐๐ ชนิด"

ข้อแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ใช้ให้ถูกชนิด สารจากธรรมชาติบางทีได้จากพืช หรื อสัตว์
หรื ออื่นๆ ที่มีหน้าตารู ปร่ าง หรื อชื่อคล้ายกัน แต่ฤทธิ์ต่างกัน
จึงต้องรู ้จกั ให้ดีก่อนใช้
ใช้ให้ถูกส่วน หมายถึงสารในพืชหรื อบางชนิดจะมีสารที่มี
สรรพคุณ อยูท่ ี่ส่วนต่างๆไม่เท่ากันหรื อบางทีอาจไม่มีที่ส่วน
นั้น จึงต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง
ใช้ให้ถูกขนาดในการรักษา
ใช้ให้ถูกวิธี
ใช้ให้ถูกกับโรคที่เป็ น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
แหล่ งที่มา
- จากพืช
มะแว้ง
ใบบัวบก
ใบชุมเห็ดเทศ
ขิง และขมิ้นชัน
ฟ้ าทะลายโจร
นํ้ามันจากไพล
ใบพญายอ
ชะพลู
- จากสั ตว์
เขากวางอ่อน
ผึ้ง
- จากทะเล
เพรี ยงหัวหอม
สาหร่ ายสี แดง

ตัวอย่ างรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์
เม็ด เม็ดอม
นํ้าเชื่ อม
ครี ม
ยาชง
ผงชงพร้ อมดื่ม
และแคปซูล
แคปซูล
ครี ม นํ้ามันนวด
ครี ม เจล
พืชสดทั้งต้น
ผง แคปซูล
นมผึ้ง,นํ้าผึ้ง
(อยูใ่ นขั้นทดลอง)
(อยูใ่ นขั้นทดลอง)

สรรพคุณทางยา

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ
สมานแผล ลบรอยแผลเป็ น
ยาระบายอ่อนๆ
แก้ทอ้ งอืด ขับลม จุกเสี ยด
คลื่นไส้ อาเจียน
ลดไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ
แก้ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก ฟกชํ้า
รักษาโรคเริ ม งูสวัด
ลดระดับนํ้าตาล
อาหารเสริ ม บํารุ งสุ ขภาพ
อาหารเสริ มบํารุ ง ฟื้ นฟูร่างกาย
มีฤทธิ์ ตา้ นมะเร็ ง
มีฤทธิ์ถ่ายพยาธิ

จากตารางจะเห็ นว่านอกจากพืชแล้ว ยังมีสารจากธรรมชาติที่ได้
จากสัตว์ สิ่ งมีชีวติ ในทะเล และจุลินทรี ยอ์ ีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่ ง
มีสรรพคุณทางยา และนํามาเป็ นอาหารเสริ มมากมาย นอกจากนี้ ยงั
นํามาใช้ทาํ เป็ นยาพิษอีกด้วย


ปั จจุบนั มีการใช้ยาเกี่ยวกับสารธรรมชาติมากขึ้นในไทย

โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ดังนั้นในที่น้ ีจะมาทําความรู ้จกั ให้มากขึ้น
โดยจะเน้นพืชสมุนไพร !!

จําแนกได้เป็ น ๒ พวกใหญ่ๆ คือ
๑. สารปฐมภูมิ เป็ นสารเคมีพ้ืนฐานที่มีอยูใ่ นพืชชั้นสู งทัว่ ไป
เช่น คาร์โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน เม็ดสี และเกลืออนิ นทรี ย ์ เป็ น
ต้น
๒. สารทุติยภู มิ เป็ นสารประกอบที่ มีลกั ษณะค่อนข้างพิเศษ
พบต่ า งกัน ในพื ช แต่ ล ะชนิ ด ส่ ว นใหญ่ ส ารพวกทุ ติ ย ภู มิ จ ะมี
สรรพคุณทางยา แต่ก็มิได้แน่นอน สารประกอบประเภทนี้ มีอลั คา
ลอยด์ อัลคาลอยด์, แอนทราควิโนน และ นํ้ามันหอมระเหย
- อัลคาลอยด์ เป็ นสารอินทรี ยท์ ี่มีลกั ษณะเป็ นด่าง มีรสขม เป็ นพบ
มากในพืชสมุนไพร แต่ปริ มาณสารจะต่างกันไปตามฤดูกาล สาร
ประเภทนี้ จะมี ฤ ทธิ์ ทางเภสั ช วิ ท ยาในหลายระบบเช่ น สาร
ควินิน ในเปลือกต้นซิงโคนา ใช้รักษาโรคมาเลเรี ย เป็ นต้น
- นํา้ มันหอมระเหย เป็ นสารที่มีอยูใ่ นพืช มีกลิ่นรสเฉพาะตัว ระเหย
ได้ง่ายในอุณหภูมิปกติมกั เป็ นส่วนประกอบของพืชสมุนไพรที่เป็ น
เครื่ องเทศ เช่น กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรู ด ไพร มักเป็ นยาขับ
ลมและฆ่าเชื้อและเชื้อรา พบในพืชสมุนไพร ขมิ้น เป็ นต้น
- ไกลโคไซด์ พบมากในพืช โครงสร้างมี ๒ ส่ วน คือส่ วนนํ้าตาล
และไม่ใช่น้ าํ ตาล ซึ่งส่วนหลังนี้เองทําให้ฤทธิ์ของสารแตกต่างกัน
- แทนนิ น พบในพืชทัว่ ไป มีรสฝาด มีฤทธิ์ ฝาดสมาน และฆ่าเชื้ อ
แบคทีเรี ย อย่างอ่อน
การใช้ส มุ น ไพรในงานสาธารณสุ ข มู ล ฐานเป็ นการส่ ง เสริ มให้
ประชาชนใช้สมุนไพรเพื่อรั กษา บรรเทาอาการเบื้ องต้น จะเห็ นว่า
ปั จจุบนั มีการนําผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้ในทางสุ ขภาพกันมาก
ขึ้น ผูบ้ ริ โภคควรตระหนักและพิจารณาก่อนการเลือกใช้

