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ศูนยห์ลกัฐานเชิงประจกัษด์า้นการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร



ยาเดี่ยว 

• เป็นยาต ารับท่ีมีสมุนไพรชนิดเดียวเป็นส่วนประกอบ
• ส่วนใหญ่ใช้รักษาอาการ/โรคท่ีไม่มีความรุนแรงหรือซับซ้อนมาก
• มักเป็นท่ีสนใจไปน าวิจัยเนื่องจากกระบวนการผลิตและควบคุม

สารส าคัญไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับยาต ารับ
• มะระขี้นก --> impaired glucose tolerance 
• ขมิ้นชัน --> peptic ulcer, Alzhimer, Cancer, 

impaired glucose tolerance 

ยาต ารับ

• เป็นต ารับท่ีมีสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิดเป็น
ส่วนประกอบ

• ส่วนใหญ่ใช้รักษาอาการ/โรคที่เรื้อรัง เป็นๆหายๆ
• การใช้ยาต ารับจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีความ

เข้าใจต่อทฤษฏีการแพทย์แผนไทย
• อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ --> ยาธาตุอบเชย 
• อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ + ท้องผูก

--> ยาธาตุบรรจบ



การใช้ทดแทน…ยาแผนปัจจุบัน

ยาเดี่ยว 
• ผ่านการวิจัยเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกัน
• ผ่านการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ และเทียบเคียงการออกฤทธิ์กับยาแผนปัจจุบัน

ยาต ารับ
• ผ่านการวิจัยเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกัน
• ผ่านการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ และเทียบเคียงการออกฤทธิ์กับยาแผนปัจจุบัน





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 ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

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

4 x 4 PC + HS x 4-10 วัน (1-2 กระปุก)
ยิ่งเริ่มในระยะเริ่มต้นของโรค จะเห็นผลดีกว่า หายแล้วหยุดยาได้เลย



บรรเทาอาการหวดั

และเจบ็คอ

ฟ้าทะลายโจรไม่มีฤทธ์ิ 

หรอืมีฤทธ์ิอ่อนมากใน

การตา้นเช้ือแบคทีเรยี

ท่ีก่อโรคตดิเช้ือของ

ทางเดินหายใจสว่นบน

หรือที่ท  าใหท้อ้งเสีย 

กระตุน้

ภูมิคุม้กนั

ตา้น

อกัเสบ

ลดไข้

กลไกการออกฤทธ์ิ



การศึกษาเปรียบเทยีบกับ Echinacea ในการเสริมการรักษาในเด็กที่
เป็นหวัดชนิดไม่รุนแรง

Spasov AA, Ostrovskij OV, Chernikov MV, Wikman G. Phytother Res. 2004 Jan;18(1):47-53.

 การศึกษาในเด็กอายุ 4-11 ปี ที่เป็นหวัดชนิดไม่รุนแรง จ านวน 130 คน
 แบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มแรก เด็ก 39 คน  ได้รับการรักษาปกติ  กลุ่มที่สอง  เด็ก 53 คน

ได้รับการรักษาปกติและผลิตภัณฑ์ที่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบเรียกว่า Kan Jang  กลุ่ม
ที่ 3 เด็ก 41 คนได้รับการรักษาปกติและผลิตภัณฑ์ที่มีEchinacea เป็นส่วนประกอบเรียกว่า 
Immural ระยะเวลาการรักษา  10 วัน 

 ผลการศึกษาพบว่าการเสริมการรักษาด้วย Kan Jang มีประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
มากกว่าการรักษาปกติเพียงอย่างเดียว และการรักษาปกติร่วมกับ Immural โดยเฉพาะเมื่อเริ่ม
ให้ทันทีที่มีอาการ  ทั้งนี้ Kan Jang มีผลมากต่อการลดปริมาณน้ ามูก และอาการคัดจมูก  
รวมทั้งเด็กที่ใช้ Kan Jang  ก็ไม่พบรายงานผลข้างเคียง



A. paniculata extract  may be an appropriate 
alternative treatment of

uncomplicated acute upper respiratory tract infection



บรรเทาอาการ

ทอ้งเสียที่ไม่ไดต้ดิเช้ือ
กลไกการออกฤทธ์ิ

500 mg ทุก 6 ชม. & 1 g ทุก 12 ชม. 

ลดความถ่ีและปรมิาณอุจจาระรว่ง และปรมิาณน ้าเกลือ

ทดแทนได้

2 g x 3 + ORS ช่วยใหห้ยุดถ่ายภายใน 24 ชัว่โมง

ไม่ตา่งจาก loperamide 2 mg/day

 ลดการสูญเสียน ้าในล าไสจ้าก E. coli enterotoxin

 ลดการบีบตวั หรอืหดเกรง็ตวัของทางเดินอาหาร



ระยะเวลาการใช้ 
 ขนาดรกัษาที่แนะน า andrographolide 360 mg/day – 4 x 4

แนะน าระยะเวลาการใชไ้ม่เกิน 14 วนั 

 แตห่ากใชข้นาดต า่ andrographolide 12 mg/day - วนัละ 1/2 แคปซูล

ใชไ้ดน้าน 3 เดือน เพ่ือป้องกนัหวดั 

 ในเด็กเล็ก มีขอ้มูลการใชใ้นเด็กอายุ  4-11 ปี ขนาด andrographolide

30 mg/day หรอืประมาณ 1 แคปซูล/วนั x 10 วนั โดยเริม่ใหภ้ายใน

24 ชัว่โมงที่เริม่มีอาการหวดั ช่วยลด

น ้ามูกและการบวมคัง่ในจมูกอยา่งชดัเจน

ในวนัที่ 4



ระยะเวลาการใช้ 
 ยิง่เร่ิมในระยะเริ่มตน้ของโรค จะเห็นผลดีกว่าการใชเ้ม่ือโรคเป็นไปหลายวนัแลว้ 

เช่น เร่ิมทานภายใน 24 ชัว่โมง ตั้งแตท่ี่รูสึ้กเจบ็แสบคอ 

ครัน่เน้ือครัน่ตวัจะเป็นไข้

 ส่วนใหญ่จะเห็นผลการรกัษาในวนัท่ี 3 – 4 ของการใชย้า 

 หากใชฟ้้าทะลายโจรติดตอ่กนั 3 วนั อาการไม่ดีข้ึน 

หรือรุนแรงข้ึน   ควรพบแพทย์

 ไม่ควรใชต้ดิตอ่เป็นเวลานาน เพราะเป็นสมุนไพรฤทธ์ิเยน็                          

อาจท าใหมื้อเทา้ชา อ่อนแรง กลา้มเน้ือเปล้ีย 

 สามารถหยุดยาไดเ้ลยทนัทีท่ีอาการดีข้ึน โดยไม่มีผลท าใหด้ื้อยา



ข้อห้ามใช้

หา้มใชใ้นผูท้ี่แพฟ้้าทะลายโจร แพพ้ืชในวงศ ์Acanthaceae

เช่น เสลดพงัพอน ทองพนัชัง่ พญาวานร (ว่านงอ๊ก)

หา้มใชใ้นหญิงตัง้ครรภ์

และใหน้มบุตร เน่ืองจากอาจท าใหเ้กิด

ทารกวิรูปได ้(มีรายงานในท าใหแ้ทง้ในสตัวท์ดลอง) 

ส่วนขอ้มูลในหญิงใหน้มบุตรไม่ปรากฏ 

จงึใหห้ลีกเลี่ยงไวก่้อน



 ฟ้าทะลายโจรอาจเสรมิฤทธ์ิยาละลายล่ิมเลือดและยาลดความดนั 

เพราะมีฤทธ์ิยบัยั้งการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลือดและลดความดนั 

และอาจตา้นผลยากดภูมิคุม้กนั เพราะมีผลกระตุน้ภูมิคุม้กนั

 ฟ้าทะลายโจรมีฤทธ์ิยบัยั้งเอนไซม ์CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4 

แตย่งัไม่เคยพบรายงานการเกิด Drug interaction ที่รุนแรง   

เน่ืองจากสว่นใหญใ่ชใ้นระยะเวลาสั้น

Drug interaction & Side effect

S/E ที่อาจพบ : ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย คลื่นไส ้เบ่ืออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสัน่ 



ขม้ินชนั

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 ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

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 าไส้

ตา้น 

H. pyroli

ขบั

น ้าดี

กระตุน้การ

หลัง่ mucin

กลไกการออกฤทธ์ิ
ทดแทนการใช้ Simethicone, Mix. caminative, 

Sodamint, Diagest,Omeprazole,Ranitidine,Antacid



ระยะเวลาการใช้ 
 สามารถใช ้PRN ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ หรือตอ่เน่ือง 4 wk ในผูป่้วย PU

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

1x2 ac สามารถรกัษาแผล peptic ulcer และลดอาการปวดแสบทอ้ง

 มีรายงานผูป่้วยโรคมะเรง็เม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมา ใชข้ม้ินชนั 

6 g/day ตดิตอ่กนั 2 ปี ไม่พบผลขา้งเคียง



RCT : การศึกษาประสิทธิผลของขม้ินชนัร่วมกบั Omeprazole 

เทียบกบั triple therapy ในผูป่้วย 50 คนท่ีมี peptic ulcer 

และมี diffuse erosive, hemorrhagic gastritis รว่มกบัมีการตดิเช้ือ H. pylori พบว่า

ขม้ินชนัช่วยใหแ้ผลหายเร็วข้ึน

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
ขมิ้นชัน 1000 mg QID

Omeprazole 
20 mg OD

ขมิ้นชัน 
1000 mg qid

3 สัปดาห์1 สัปดาห์
ศรีนครินทรเ์วชสาร 2551;23:(1):100-6

กลุ่ม 1 (n=24)
Triple therapy

กลุ่ม 2 (n=26)
ขมิ้นชัน

+
omeprazole



ข้อห้ามใช้ / ข้อควรระวัง
หา้มใชใ้นผูท่ี้แพข้ม้ินชนั

หา้มใชใ้นผูท่ี้ทอ่น ้าดีอุดตนั 

เน่ืองจากขม้ินชนักระตุน้ทั้ง

การสรา้งน ้าดีและการบีบตวั

ของถุงน ้าดี 

ยงัไม่มีรายงานความปลอดภยั

ในหญิงตัง้ครรภ ์หญิงใหน้มบุตร 

และเด็ก จงึควรหลีกเลี่ยง

(ขม้ินชนัสามารถผ่านทางน ้านมได)้



 ขม้ินชนัอาจเสรมิฤทธ์ิยาละลายล่ิมเลือด 

เพราะมีฤทธ์ิยบัยั้งการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลือด 

 ขม้ินชนัมีฤทธ์ิยบัยั้งเอนไซม ์CYP1A2, CYP3A4 

แตย่งัไม่เคยพบรายงานการเกิด Drug interaction ที่รุนแรง

ขม้ินชนัอาจมีผล

ตา้นฤทธ์ิยามะเรง็บางชนิด 

(in vitro) เช่น doxorubicin, 

cyclophosphamide, 

camptothecin

Drug interaction



ขิง
500 mg/cap





แกอ้าการหนาวใน

เพ่ิมน ้านม
แกป้วดลดอกัเสบ

แกป้วดไมเกรนแกค้ล่ืนไส ้เมารถ เมาเรือ

ขิง

มหาโอสถ



Preg : เน่ืองจากยาไทยจดัขิงเป็นยารอ้น อาจท าใหแ้ทง้ 

แตจ่าก Systematic review พบว่า ขิง มีประสิทธิภาพเทียบเท่า Viitamin B6

ในการแกอ้าการคลื่นไสอ้าเจียนในหญิงตั้งครรภ ์

การใชขิ้งในหญิงตัง้ครรภ์

แนะน าใหใ้ชใ้นอายุครรภน์อ้ยกว่า 4 เดือน

ไม่เกิน 1 g/day ตดิตอ่กนัไม่เกิน 4 วนั or PRN



< 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



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 าบดัในผูป่้วยมะเร็งได้



มีงานวิจยัใชขิ้ง 

เพ่ิมน ้านมในหญิงหลงัคลอด 

500 mg 1x2 pc เริม่ภายใน 2 hr

หลงัคลอด x 7 วนั ช่วยเพิ่มน ้านมได้

ถึง 41% ในวนัที่ 3



250 mg

double-blinded
RCT 

acute migraine 
without aura

n = 100

COMMON

อาการปวดลดลง ภายใน 2 ชัว่โมง 

ความพึงพอใจในผลการรกัษา ไม่แตกตา่งกนั



1000 mg/day 1200 mg/day
1 month

no significant 
difference  pain
between the ginger
extract and 
ibuprofen groups

ginger extract could be used as an 

Alternative to the NSAIDs and as a supplement 

drug in OA patients.



ขิง 500 mg วนัละ 3 ครั้ง

2 วนั ก่อนมีประจ  าเดือน จนถึง 

3 วนัแรกของการมีประจ  าเดือน 

ช่วยลดอาการปวดประจ  าเดือนได้





เพชรสงัฆาต 280 mg/cap + ตวัยาอ่ืนๆ



ข้อบ่งใช้ ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

บรรเทาอาการ

ริดสีดวงทวารหนกั

1500-3000 

mg/day

2x3 pc, 3x3 pc



เพ่ิมความ

แข็งแรงของ

หลอดเลือดด า

ลด

อกัเสบ

ลด

ปวด

กลไกการออกฤทธ์ิ

ลดภาวะ

เลือดออก

ลด

ขนาด

ลดคนั

ช่วยระบาย

กลไกการออกฤทธ์ิ
ทดแทนการใช้ Daflon, Cyclo-3-forte





เพชรสังฆาต

● วิจัยพบว่าประสิทธิภาพไม่ต่างกับยารักษาริดสีดวง
ทวารหนักแผนปัจจุบัน (Daflon) แต่ราคาถูกกว่า

● บ ารุงกระดูก ใช้แพร่หลายในหมอพื้นบ้านและหมออายุรเวท
● เพ่ิมมวลกระดูก
● สมานกระดูกท่ีหัก โดยกระตุ้นการสร้าง

เซลล์กระดูก และลดอาการบวมและอักเสบได้
● หั่นตากแห้ง บดเป็นผง คลุกน้ ามะขามเปียก ปั้นเป็น  

ลูกกลอน ทานครั้งละ 5 เม็ดวันละ 3 ครั้ง
(ไม่เคี้ยวสด ระคายปาก) หรือพอกกระดูกหัก
โดยใช้เถาเพชรสังฆาตโขลกจนแหลกและเนียน



การใชด้า้นอื่นๆ: บ ารุงกระดกู ช่วยระบาย เพ่ิมมวลกลา้มเน้ือ ลดน ้าหนกั



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 : ไซท้อ้ง ทอ้งเสีย ปวดมวนทอ้ง 



บัวบก
สรรพคุณ 

แกไ้ข ้แกร้อ้นใน ช ้าใน ขบัปัสสาวะ 

วิธีใช ้

รบัประทานครั้งละ 1 แคปซลู วนัละ 3 ครั้ง หลงัอาหาร

ส่วนประกอบ

ผงบวับก 400 มิลลิกรมั/แคปซลู  ชาชง : ใบแหง้บวับก 

100%

ขอ้หา้มใช ้

หา้มใชใ้นผูแ้พส้มุนไพรวงศ์ Umbelliferae เชน่ 

แครอท ผกัชี เซเลอรี

ขอ้มูลเพ่ิมเติม

- Off label use : venous insufficiency, 

mild cognitive impairment, HTN, แผล

เบาหวาน, GAD

สมุนไพรทางเลือกเพื่อคลายเครียด, ลดบวม, รกัษาแผล



ขอ้ควรระวงั

ไมแ่นะน าใหใ้ชใ้นผูท่ี้สงสยัเป็นไขเ้ลือดออก หากใชย้า

เกิน 3 วนั อาการไขไ้มดี่ขึ้ น ควรปรึกษาแพทย ์หยุดกิน

บวับกอยา่งน้อย 2 สปัดาหก์อ่นผ่าตดั ยงัขาดขอ้มูลการ

ใชใ้นหญิงใหน้มบุตร

ควรหลีกเล่ียงการใชใ้นหญิงตั้งครรภ์

อาการไม่พึงประสงค ์

ง่วงนอน คล่ืนไสอ้าเจียน มวนทอ้ง ทอ้งอืด ปัสสาวะบ่อย

บัวบก



** ไดร้บัการรักษาเร่ืองเบาหวาน และเร่ืองวิธีการท าแผลเหมือนกนั

50 mg of extracted asiaticoside
2x3 pc x 3 weeks

Chronic wound Diabetic foot ulcer patients 
Department of surgery Faculty of Medicine Thammasat University

N= 84 N= 86



There were no systemic side effect or complications reported in this study

Centella asiatica extract can shorten course of diabetic wound and can also be 
prescribed to the diabetic patients safely

increase 
collagen 

inhibit inflammatory 
process of

hypertrophic scars 
and keloids

wound healing 
promotion & 

suppress the scar 



ชุ่มคอกว่า และรสชาติดีกว่า !!!





2 ซอง ชงในน ้ำเดือด 
120-200 cc x hs PRN

1-2 ช้อนโต๊ะ x hs PRN
ยำระบำยอ่อนๆ เหมำะกับเด็ก/ ผู้สูงอำยุ

ผู้ใหญ่ 2-3 cap 
x hs PRN

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบ

ศรตดัเซนนา ออกจากบญัชียา 

รพ. ใชย้าระบายมะขามแขก ตรา

อภยัภูเบศรแทน



หา้มใชใ้นผูป่้วยที่ GI obstruction 

หรือ ปวดทอ้งโดยไม่ทราบสาเหตุ

- ระวงัการใชใ้นเด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี หรือในผูป่้วย IBD

- ระวงัการใชย้าในผูป่้วยโรคตบัและไต โดยเฉพาะการใชข้นาดสูง

เป็นเวลานาน อาจท าใหเ้กิดตบัอกัเสบ ไตอกัเสบ

- ระวงัการใชใ้นหญิงตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตร

- ไมค่วรใชติ้ดต่อกนัเกิน 7 วนั เพราะอาจสูญเสียน ้าและเกลือแร่

มากเกินไป โดยเฉพาะโพแทสเซียม และท าใหล้ าไสใ้หญ่ชินต่อยา



ED

ED



มีงานวิจยัใน Muscle pain , OA knee

ใชท้ดแทนยา  NSAIDs ; Diclofenac

ไม่จา่ยพรอ้ม NSAIDs/เถาวลัยเ์ปรียง 

ออกฤทธ์ิยบัยั้ง COX เหมือนกนั

ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่คุมความดันโลหิต
ไม่ได้ (> 150/100 ; moderate HTN)

อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ



** ระวงัการใชย้า      อยา่งตอ่เน่ือง      

(ไม่เกิน 1 

เดือน) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกตขิองตบั ไต 

เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของ

การบูรและเกิดพิษได้

ระวงัการใชร้ว่มกบัยา phenytoin, propranolol, theophylline และ

rifampicin เน่ืองจากต ารบัน้ีมีพริกไทยในปรมิาณสูง piperine ใน

พริกไทย มีฤทธ์ิช่วยเพ่ิม bioavailability ของยาเหลา่น้ี



เถาวลัยเ์ปรียง 280 มิลลิกรมั/แคปซูล

ขอ้บ่งใช ้: แกป้วด ลดอกัเสบ

ขนาดการใช ้: 500-1000 มิลลิกรมั (คร ัง้ละ 2-3 แคปซลู)
วนัละ 3 ครั้ง หลงัอาหาร เวลามีอาการ

• ไม่แนะน าใหท้านพรอ้ม NSAIDs/สหศัธารา ออกฤทธิ์ยบัยัง้ 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 



ผลขา้งเคียง : ปวดทอ้ง ทอ้งผกู 

ปัสสาวะบ่อย คอแหง้

ระวงัการใชเ้ถาวลัยเ์ปรยีงในผูป่้วยที่เป็นแผลในกระเพาะ

อาหาร เน่ืองจากออกฤทธ์ิเช่นเดียวกบั NSAIDs 

(บางงานวิจยัพบว่าระคายกระเพาะนอ้ยกว่า Naproxen) 

เถาวลัยเ์ปรียง 280 มิลลิกรมั/แคปซูล

หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ์
ED



ใชแ้ทน mefenamic acid







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

ไม่ต่างจาก 1% Diclofenac gel



ครีมไพล-น ้ามนัไพล

ขอ้บ่งใช้ : บรรเทาอาการบวม ฟกช ้า 

เคล็ดยอก มีฤทธ์ิตา้นการปวด ตา้นการ

อกัเสบ ฤทธ์ิชาเฉพาะท่ี

วิธีใช้ : ทาบริเวณท่ีมีอาการวนัละ 2-3 

ครั้ง

ขอ้หา้มใช้ : หา้มทาบริเวณผิวหนังท่ีมี

บาดแผลหรือมีแผลเปิด 

หา้มทาบริเวณขอบตาและเน้ือเยื่ออ่อน



Muscool spray 

From wisdom to practical use

Muscool spray applied to the affected site in patients with mind to 
moderate soft tissue injury, such as knee sprains, back strains and shoulder 
sprain, was no significant differences between-group in reducing pain 
scores and swelling

Muscool spray VS  Diclofenac spray 
Scientific evidence 



ขอ้บ่งใช้ : แผลตดิเช้ือ/แผลสด/แผลเปิด

วิธีใช้ : ใชใ้สแ่ผล หลงัท าความสะอาดแผล 

วนัละ 2-3 ครั้ง 

ขอ้หา้มใช้ : หา้มทาบริเวณขอบตาและเน้ือเยือ่อ่อน

การซิ์ดีน (Garcidine) 

จากสารสกดัเปลือกมงัคดุ 



“Best research” award  from Ministry of Public Health, Thailand in 2002

 Antiseptic property
 Astringent property
 Wound healing

Comparable efficacy 
in antibacterial effect 
with povidone-iodine.

Mangosteen antiseptic solution

Agar well diffusion  (P : Betadine, G : Garcidine)

Staphylococcus aureus (MRSA)
Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, 
Enterococcus faecium, 

propionibacterium acnes
klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter aerogenes
Candida albicans



ผดผื่นคัน
ลมพิษ

ผดผื่นคัน
เริม งูสวัด
ผื่นแพ้

แผลในปาก
แผลจากการฉาย
รังสีและเคมีบ าบัด

แมลงสัตว์กัดต่อย



มือ-เท้า-ปาก 
เสลดพังพอนตัวเมียช่วยได้



ฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาของพญายอ

•มีฤทธิ์ในการตา้นเช้ือไวรสั Herpes 

simplex virus (HSV) และ Varicella-

zoster virus (VZV) 

•ฤทธิ์ตา้นการอกัเสบ

•ฤทธิ์ลดปวด



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 




