
อาการแพท้ี่เกิดจากผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติอาการแพท้ี่เกิดจากผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ  

เน่ืองจากสมุนไพรท่ีใช้โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันน้ีอยู่ใน

ลกัษณะเป็นสารผสม คือไม่ได้มีแต่ตวัสารท่ีออกฤทธ์ิเพียงอย่าง

เดียว แต่ยงัประกอบดว้ยสารอ่ืนๆดว้ย ซ่ึงจะเห็นวา่การใชส้มุนไพร

จะมีขนาดการรับประทานมากกว่ายาแผนปัจจุบนั ทาํให้อาจเกิด

อาการแพไ้ด ้แต่โดยทัว่ไปมกัไม่รุนแรงมาก เช่น ผื่นคนั คล่ืนไส ้

อาเจียน ชาท่ีล้ิน และผิวหนัง สําหรับอาการแพท่ี้รุนแรงซ่ึงพบไม่

บ่อยนกั เช่น ใจสัน่ ตวัเหลือง หากเกิดอาการดงักล่าวใหรี้บหยดุการ

ใชก่้อน จนอาการหายไป หากอาการไม่ดีข้ึนใหรี้บพบแพทย ์

  

ขอ้ควรระวงัในการเลือกใชย้าสมุนไพรขอ้ควรระวงัในการเลือกใชย้าสมุนไพร    

๑. อาการทีไ่ม่ควรรักษาด้วยตนเองโดยสมุนไพร 

 ๑.๑ ไขสู้ง ตวัเหลืองอ่อนเพลีย 

 ๑.๒ ปวดทอ้งรุนแรง ทอ้งเดิน อุจจาระมูกเลือด ถ่ายบ่อยมาก 

 ๑.๓ อาการคอตีบในเด็ก โดยเฉพาะอายไุม่เกิน ๑๒ ขวบ มีไขสู้ง 

ไอมาก 

 ๑.๔ อาการตกเลือดสดๆ ไม่วา่จะทางใดก็ตาม โดยเฉพาะทางช่อง

คลอด 

๒. โรคร้ายแรง โรคเรื้อรังทีย่งัไม่พสูิจน์ได้แน่ชัดว่ารักษาด้วย

สมุนไพรได้ ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง ต้องพบผู้เช่ียวชาญรักษา เช่น 

พิษสุนขับา้ พิษงู บาดทะยกั กามโรค โรคหวัใจ เป็นตน้ 

          อ.ดร. ศรีวรรณ ธีรมัน่คง 

บรรณานุกรมบรรณานุกรม  

๑. รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท ์(บรรณาธิการ) ยาและผลิตภณัฑ์

จากธรรมชาติ เล่ม ๑ ภาควชิาเภสัชวนิิจฉยั คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 

๒. ภญ. จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก สมุนไพรบาํบดัเบาหวาน ๑๕๐ ชนิด  

โรงพิมพ ์เซเวน่ พร้ินต้ิง กรุ๊ป จาํกดั ๒๕๕๒  

๓. ปิยพร ทองไสว วจิยัมาตรฐานสมุนไพร (ระบบออนไลน์)  

สถาบนัวจิยัและพฒันา องคก์ารเภสัชกรรม แหล่งท่ีมา 

http://www.gpo.or.th/rdi/html/nps.html 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โทร ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๑๗๔๐-๓ 

 

 

 

 

 

จัดทาํและเผยแพร่โดย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 

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

http://www.gpo.or.th/rdi/html/nps.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะนาํการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ 

 ใชใ้หถู้กชนิด สารจากธรรมชาติบางทีไดจ้ากพืช หรือสตัว ์

หรืออ่ืนๆ ท่ีมีหนา้ตารูปร่าง หรือช่ือคลา้ยกนั แต่ฤทธ์ิต่างกนั 

จึงตอ้งรู้จกัใหดี้ก่อนใช ้

 ใชใ้หถู้กส่วน หมายถึงสารในพืชหรือบางชนิดจะมีสารท่ีมี

สรรพคุณ อยูท่ี่ส่วนต่างๆไม่เท่ากนัหรือบางทีอาจไม่มีท่ีส่วน

นั้น จึงตอ้งเลือกใชใ้หถู้กตอ้ง 

 ใชใ้หถู้กขนาดในการรักษา  

 ใชใ้หถู้กวธีิ 

 ใชใ้หถู้กกบัโรคท่ีเป็น 

 

ตวัอย่างผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาต ิ

แหล่งที่มา ตัวอย่างรูปแบบ

ผลติภณัฑ์ 

สรรพคุณทางยา 

- จากพชื   

มะแวง้ เมด็ เมด็อม 

นํ้าเช่ือม 

ยาแกไ้อ ขบัเสมหะ 

ใบบวับก ครีม สมานแผล ลบรอยแผลเป็น 

ใบชุมเห็ดเทศ ยาชง ยาระบายอ่อนๆ 

ขิง และขมิ้นชนั ผงชงพร้อมด่ืม 

และแคปซูล 

แกท้อ้งอืด ขบัลม จุกเสียด 

คล่ืนไส้ อาเจียน 

ฟ้าทะลายโจร แคปซูล ลดไข ้บรรเทาอาการเจบ็คอ 

นํ้ามนัจากไพล ครีม นํ้ามนันวด แกป้วดเม่ือย เคล็ดขดัยอก ฟกชํ้า 

ใบพญายอ ครีม เจล รักษาโรคเริม งูสวดั 

ชะพลู พืชสดทั้งตน้ ลดระดบันํ้าตาล 

- จากสัตว์   

เขากวางอ่อน ผง แคปซูล อาหารเสริม บาํรุงสุขภาพ 

ผ้ึง นมผ้ึง,นํ้าผ้ึง อาหารเสริมบาํรุง ฟ้ืนฟรู่างกาย 

- จากทะเล   

เพรียงหวัหอม (อยูใ่นขั้นทดลอง) มีฤทธ์ิตา้นมะเร็ง  

สาหร่ายสีแดง (อยูใ่นขั้นทดลอง) มีฤทธ์ิถ่ายพยาธิ 

จากตารางจะเห็นวา่นอกจากพืชแลว้ ยงัมีสารจากธรรมชาติท่ีได้

จากสตัว ์ส่ิงมีชีวติในทะเล และจุลินทรียอี์กมากท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง ซ่ึง

มีสรรพคุณทางยา และนาํมาเป็นอาหารเสริมมากมาย นอกจากน้ียงั

นาํมาใชท้าํเป็นยาพิษอีกดว้ย    

 ปัจจุบนัมีการใชย้าเก่ียวกบัสารธรรมชาติมากข้ึนในไทย 

โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ดงันั้นในท่ีน้ีจะมาทาํความรู้จกัใหม้ากข้ึน 

โดยจะเนน้พืชสมุนไพร !!  

สารประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร สารประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร   

จาํแนกไดเ้ป็น ๒ พวกใหญ่ๆ คือ 

๑. สารปฐมภูมิ เป็นสารเคมีพ้ืนฐานท่ีมีอยูใ่นพืชชั้นสูงทัว่ไป 

เช่น คาร์โบไฮเดรท ไขมนั โปรตีน เมด็สี และเกลืออนินทรีย ์เป็น

ตน้ 

๒. สารทุติยภูมิ เป็นสารประกอบท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งพิเศษ 

พบต่างกันในพืชแต่ละชนิด ส่วนใหญ่สารพวกทุติยภูมิจะมี

สรรพคุณทางยา แต่ก็มิไดแ้น่นอน สารประกอบประเภทน้ีมีอลัคา

ลอยด ์อลัคาลอยด,์ แอนทราควโินน และ นํ้ ามนัหอมระเหย  

- อัลคาลอยด์ เป็นสารอินทรียท่ี์มีลกัษณะเป็นด่าง มีรสขม เป็นพบ

มากในพืชสมุนไพร แต่ปริมาณสารจะต่างกนัไปตามฤดูกาล สาร

ประเภทน้ีจะมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาในหลายระบบเช่น สาร

ควนิิน ในเปลือกตน้ซิงโคนา ใชรั้กษาโรคมาเลเรีย เป็นตน้ 

- นํา้มนัหอมระเหย เป็นสารท่ีมีอยูใ่นพืช มีกล่ินรสเฉพาะตวั ระเหย

ไดง่้ายในอุณหภูมิปกติมกัเป็นส่วนประกอบของพืชสมุนไพรท่ีเป็น

เคร่ืองเทศ เช่น กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด ไพร มกัเป็นยาขบั

ลมและฆ่าเช้ือและเช้ือรา พบในพืชสมุนไพร ขม้ิน เป็นตน้ 

- ไกลโคไซด์ พบมากในพืช โครงสร้างมี ๒ ส่วน คือส่วนนํ้ าตาล 

และไม่ใช่นํ้ าตาล ซ่ึงส่วนหลงัน้ีเองทาํใหฤ้ทธ์ิของสารแตกต่างกนั 

- แทนนิน พบในพืชทัว่ไป มีรสฝาด มีฤทธ์ิฝาดสมาน และฆ่าเช้ือ

แบคทีเรีย อยา่งอ่อน 

การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนใชส้มุนไพรเพ่ือรักษา บรรเทาอาการเบ้ืองตน้ จะเห็นว่า

ปัจจุบนัมีการนาํผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติมาใชใ้นทางสุขภาพกนัมาก

ข้ึน ผูบ้ริโภคควรตระหนกัและพิจารณาก่อนการเลือกใช ้

ยาจากธรรมชาติ เช่นพืชสมุนไพร ยาจาก

สตัว์ หรือผลิตภัณฑ์จากทะเล เป็นสิ่งท่ีอยู่คู่คนไทย

มานบัพนัปี แตเ่ม่ือการแพทย์แผนปัจจบุนัเร่ิมเข้ามา

มีบทบาทในประเทศไทย คุณค่าความสําคัญของ

สมุนไพรอันเป็นสิ่งท่ีเรียกได้ว่าภูมิปัญญาดัง้เดิมก็

เร่ิมถูกบดบังไปเร่ือยๆ  และถูกทอดทิง้ไปในท่ีสุด 

ตอ่มาภาครัฐเร่ิมกลบัมาเห็นคณุคา่ของสมนุไพรไทย

อีกครัง้ด้วยการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้เม่ือวันท่ี 

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ว่า  “ใ ห้ มีการผสมผสาน

การแพทย์แผนไทยและสมนุไพรเข้ากบัระบบบริการ

สาธารณสขุของชมุชนอยา่งเหมาะสม 

"ดัดแปลงจาก...สรรพคุณสมุนไพร๒๐๐ ชนิด" 


