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บทคัดย่อ
การสัมผัสสิ่งที่ทำ�ให้ผิวหนังเกิดอาการแพ้ หรือแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น มด ยุง และแมงกะพรุนไฟ ทำ�ให้เกิด
ปฏิกิริยาตอบสนองเฉพาะที่ เช่น อาการปวด บวม แดง ร้อน ผื่น คัน หรือผิวหนังอักเสบ อาการดังกล่าวอาจแตกต่าง
กันไปตัง้ แต่เล็กน้อยจนถึงขัน้ เป็นอันตรายถึงชีวติ ซึง่ การบรรเทาอาการเบือ้ งต้นสามารถใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุข
มูลฐาน ได้แก่ เสลดพังพอนตัวผู้ เสลดพังพอนตัวเมีย ผักบุ้งทะเล ตำ�ลึง ขมิ้นชัน โดยสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ส่วนใหญ่
เป็นยารสเย็น ได้แก่ เสลดพังพอนตัวผู้-ตัวเมีย ผักบุ้งทะเล ตำ�ลึง ส่วนเหง้าขมิ้นชันมีรสฝาดหวานเอียน ตามทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยใช้ช่วยลดธาตุไฟและลมกำ�เริบจากอาการแพ้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อรวบรวมการ
ใช้สมุนไพร และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานที่ช่วยบรรเทาอาการแพ้ อักเสบจาก
แมลงสัตว์กัดต่อย จากการทบทวนพบว่าสารสกัดชั้นเมทานอลของเสลดพังพอนตัวผู้ มีฤทธิ์ลดการอักเสบและบวม
ของอุ้งเท้าหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำ�การอักเสบและบวมด้วย carrageenan และ serotonin โดยยับยั้งการปลดปล่อย
พรอสตาแกลนดิน E2 ส่วนสารสกัดของใบพญายอ มีฤทธิ์ลดการอักเสบโดยยับยั้งการหลั่งสารที่กระตุ้นการอักเสบ
สารสกัดจากใบผักบุง้ ทะเลชัน้ ปิโตรเลียมอีเทอร์พบว่ามีฤทธิล์ ดการอักเสบ โดยยับยัง้ การสังเคราะห์พรอสตาแกลนดิน
E2 ทั้งในหลอดทดลอดและหนูทดลอง ส่วนใบตำ�ลึงสด มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบและปวดในหนูทดลองเมื่อเทียบกับ
ยาไอบูโพรเฟน ในขณะทีส่ ารเคอร์คมู นิ ในเหง้าขมิน้ ชันมีฤทธิล์ ดอาการคันทีเ่ กิดจากฮีสตามีนในหนูทดลอง นอกจาก
นั้นยังสามารถลดอาการปวดและอาการคันในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้อย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับยาหลอก จากการ
ทบทวนวรรณกรรมนี้ สรุปได้ว่าสมุนไพรไทยในงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 5 ชนิด สามารถใช้บรรเทาอาการเบื้อง
ต้นที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้
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Abstract
Allergic contact dermatitis is a skin condition caused by an irritant or an allergen, which can originate from
certain poisonous plants, or the bite or sting of animals such as ants, mosquitoes, or jellyfish. The resulting allergic
reaction can cause symptoms with various severity levels, including pain, burning sensations, edema (swelling),
itching, or some other severe conditions, including death. Several Thai medicinal herbs are used in primary health
care for preliminarily relieving allergic contact dermatitis, including Barleria lupulina (BL), Clinacanthus nutans
(CN), Ipomoea pes-caprae (IP), Coccinia grandis (CG), and Curcuma longa (CL). According to the Thai traditional
medicine principles, all these herbs are considered “drugs with cooling effect” and are used to reduce the “fire”
and “wind” elements causing allergies. The objective of this literature review was to compile all medicinal herbs
used in primary health care and understand their pharmacological activities. The results indicated that the methanolic extract of BL could significantly reduce carrageenan- and serotonin-induced rat paw edema by inhibiting the
release of prostaglandin E2, and the CN extract could inhibit pro-inflammatory cytokines of macrophage cells.
The petroleum ether extract of IP could exhibit anti-inflammatory effect by inhibiting the biosynthesis of prostaglandin E2, both in vitro and in vivo. While the fresh leaves of CG could relieve pain and inflammation in vivo,
comparable with ibuprofen. While curcumin extract from CL rhizome could decrease histamine-related itching in
rats, and significantly decrease uremic pruritus or pain and itching in chronic kidney disease patients, compared
with those on a placebo. Thus, it is concluded that all the five Thai medicinal herbs used in primary health care can
preliminarily relieve allergic contact dermatitis from insect bites.
Key words: medicinal herbs used in primary health care, skin allergy, anti-inflammatory effect, anti-allergic
effect

บทนำ�และวัตถุประสงค์

อาการแพ้อกั เสบเฉพาะที่ เกิดจากการสัมผัสสิง่
ทีท่ �ำ ให้ผวิ หนังเกิดอาการแพ้ ทีพ่ บได้บอ่ ยคือ เกิดจาก
ปฏิกริ ยิ าแพ้สารทีถ่ กู ฉีดเข้าทีผ่ วิ หนังหรือได้รบั พิษจาก
การต่อยหรือกัดของแมลง เช่น มด มดคันไฟ แตน
ผึ้ง ตัวต่อ มวนเพชฌฆาต หมัด เห็บ ตะขาบ แมงป่อง
เป็นต้น หรือพิษจากแมงกะพรุน อาการตอบสนอง
เฉพาะที่ ทีพ่ บโดยทัว่ ไป เช่น อาการปวดบวม แดง ร้อน
คัน ผื่น ผิวหนังอักเสบ เฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับสาร

ก่อภูมแิ พ้ ซึง่ อาจเกิดอาการเดียวหรือหลายอาการร่วม
กันก็ได้ หรืออาจส่งผลให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจน
เป็นอันตรายถึงชีวติ คือทำ�ให้เกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ แบบ
Anaphylaxis เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำ�บาก
ความดันโลหิตต�่ำ อย่างรวดเร็ว จนถึงขัน้ เสียชีวติ [1] ซึง่
อาการแพ้แบบ Anaphylaxis ต้องรีบไปพบแพทย์เพือ่
รับการรักษาอย่างเร็ว[2] อย่างไรก็ตามปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ที่
เกิดขึน้ จะมากหรือน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั ภูมติ า้ นทาน
หรืออาการแพ้ของแต่ละคน อายุและบริเวณที่ได้รับ

606 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สารพิษ รวมทั้งปริมาณสารพิษที่ได้รับ[3] สำ�หรับการ
รักษาอาการแพ้ จากแมลงสัตว์กัดต่อยเบื้องต้น ที่
ไม่รุนแรงมาก สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่ง
ตนเองด้านสุขภาพอนามัย โดยกระทรวงสาธารณสุข
มีหลักการใช้สมุนไพรที่ถูกต้น ถูกส่วน ถูกวิธี ถูก
ขนาด และถูกกับโรค ซึ่งให้ความรู้ด้านสมุนไพรที่หา
ง่ายในชุมชน มีสรรพคุณการรักษาทีช่ ดั เจน ปลอดภัย
ใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน อีกทั้งยังมีวิธีใน
การเตรียมยาสมุนไพรที่สะดวก ทันสมัยและรูปแบบ
ยาสมุนไพรทีม่ คี วามเหมาะสม กลิน่ และรสน่าพอใจ[4]
โดยหลักการทางแพทย์แผนไทยใช้ยาสมุนไพรรส
เย็น และใช้ภายนอก บรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวม
แดง ร้อน จากพิษของแมลง หรือปฏิกิริยาการแพ้พิษ
เฉพาะที่ ที่เกิดจากการกระตุ้นธาตุไฟและลมกำ�เริบ
ซึ่งสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการทางผิวหนัง
ได้แก่ เสลดพังพอนตัวผู้ เสลดพังพอนตัวเมีย ผักบุ้ง
ทะเล ตำ�ลึงและขมิ้นชัน
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจรวบรวมข้ อ มู ล งาน
วิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรที่หาได้ง่ายในครัวเรือนหรือ
ชุมชน ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ สำ�หรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาหรือรักษาอาการ
แพ้จากแมลงสัตว์กัดต่อย โดยเป็นการศึกษาเอกสาร
(documentary research) รวบรวมงานวิจัยข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (secondary data) โดยการพิจารณา
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อความน่าเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น ที่สามารถนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
ประจำ�วันได้

ระเบียบวิธีศึกษา
สืบค้นข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์ที่เป็นบทความ
งานวิ จั ย ข้ อ มู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ (secondary data)
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บทความการทบทวนอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการ
ศึกษาเอกสาร (documentary research) และการ
วิเคราะห์เชิงอนุมานที่เกี่ยวกับสมุนไพรสาธารณสุข
มูลฐานที่ช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการแพ้ แมลงสัตว์
กัดต่อย บนฐานข้อมูลของหนังสือเกีย่ วกับยาสมุนไพร
ทีใ่ ช้ในระบบสาธารณสุขมูลฐาน ร่วมกับข้อมูลงานวิจยั
จากเว็บไซต์ของ Pubmed และ ScienceDirect
คำ�สำ�คัญที่ใช้ในการสืบค้น: สมุนไพรที่ใช้ใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน ช่วยรักษาอาการแพ้ (Herbal
medicines used in primary health care), อักเสบ
จากแมลงสั ต ว์ กั ด ต่ อ ย ฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาของ
สมุนไพรที่เกี่ยวกับการบรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่น
คัน (Skin allergy, Anti-allergy, Anti-inflammatory) เสลดพังพอนตัวผู้ (ชองระอา; Barleria lupulina) เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ; Clinacanthus
nutans) ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) ตำ�ลึง
(Coccinia grandis) ขมิ้นชัน (Curcuma longa)

ผลการศึกษา
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานที่ช่วยรักษา
อาการแพ้ แมลงสัตว์กัดต่อย
1. เสลดพังพอนตัวผู้ (Hop Headed)
มีชอื่ อืน่ เช่น ชองระอา และมีชอื่ ทางวิทยาศาสตร์
ว่า Barleria lupulina Lindl. เป็นไม้พุ่มอยู่ในวงศ์
Acanthaceae รสยา ใบ รากรสจืดเย็น สรรพคุณ
ของพืชดังกล่าวตามทีร่ ะบุในใช้ส�ำ หรับการสาธารณสุข
มูลฐานคือ ใช้ใบสด 5-10 ใบ (เลือกใบเพสลาดคือใบ
สีเขียวเข้มสดเป็นมันไม่ออ่ นไม่แก่จนเกินไป) ตำ�ขยีท้ า
บริเวณที่เป็นแผลที่แพ้ แมลงสัตว์กัดต่อยเป็นผื่นคัน
จะยุบหายได้ผลดี หรือใช้ใบสด 10-20 ใบนำ�มาตำ�ให้
ละเอียดผสมกับเหล้าหรือน�้ำ มะนาว แล้วคัน้ เอาน�้ำ ดืม่
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ส่วนกากเอามาพอกหรือทาเป็นยาแก้ลมพิษแมลงสัตว์
กัดต่อย รักษาเม็ดผื่นคันตามผิวหนัง หรือนำ�รากฝน
กับสุราดื่ม แก้พิษงู แมลงสัตว์กัดต่อย ถอนพิษแมลง
มีพิษต่าง ๆ[4-5]
เสลดพั ง พอนตั ว ผู้ เ ป็ น สมุ น ไพรไทยที่ พ บใน
ประเทศไทย หรือเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชีย ปลูกง่าย
สรรพคุณทางยาไทย ใช้ใบพอกแก้ฝี แก้ฟกช้ำ�บวม
หรือดับพิษร้อนต่าง ๆ ตามร่างกาย รากใช้ฝนกับสุรา
ทาถอนพิษงู ตะขาบ แมลงป่อง และผึ้งได้[6] นอกจาก
นีใ้ นตำ�ราบางเล่มยังกล่าวว่า ใช้แก้พษิ งูเห่ากัดได้ โดย
ใช้ใบผสมเหล้าตำ�กินส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งพอกปาก
แผล ซึ่งอาจจะยืดเวลาให้อยู่ได้นานขึ้น ในมาเลเซีย
ใช้แก้งูกัด และแก้ปวดฟัน[7]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเสลดพังพอนตัวผู้ที่
เกี่ยวกับการบรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่นคัน
สารสกัดชัน้ เมทานอลจากส่วนของลำ�ต้นและใบ
ทีอ่ ยูเ่ หนือดินในขนาด 200 และ 300 mg/kg สามารถ
ลดอาการปวดและบวมของอุ้งเท้าหนูที่ถูกกระตุ้นให้
เกิดการอักเสบและการปวดได้ โดยกลไกการออก
ฤทธิ์ของเสลดพังพอนคาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการผลิต
และยับยั้งการปลดปล่อยสาร prostaglandin E2
และสารอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอาการปวดและอาการ
อักเสบ[8] และพบว่าเมื่อนำ�ส่วนของลำ�ต้นและใบมา
ทำ�การสกัดด้วยการต้มน้ำ�แล้วนำ�ไปทดสอบผลต่อ
Nrf2 transcription factor ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต้าน
อนุมูลอิสระและการปกป้องเซลล์จากกระบวนการ
อักเสบผลที่ได้พบว่าสารสกัดของเสลดพังพอนตัวผู้
ที่ได้จากการต้มน้ำ�มีฤทธิ์กระตุ้นการทำ�งานของ Nrf2
โดยสารสำ�คัญที่น่าจะมีส่วนต่อการกระตุ้นดังกล่าว
ได้แก่ 4-methylcatechol, 4-vinylcatechol และ
4-ethylcatechol[9] นอกจากนัน้ สารสกัดชัน้ เมทานอล
ของเสลดพังพอนตัวผู้ยังสามารถลดอาการบวมของ
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ใบหูหนูเมื่อทาสารสกัดปริมาณ 9 มิลลิกรัมที่ใบหูของ
หนูทดลองเป็นเวลา 15 นาทีพบว่าสารสกัดลดอาการ
บวมของใบหูหนูได้ร้อยละ 51.8 และยังพบว่าเมื่อ
ให้หนูทดลองรับประทานสารสกัดของเสลดพังพอน
ตัวผู้ที่ขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่ง
ผลให้การบวมของอุ้งเท้าหนูที่ถูกกระตุ้นด้วยคารา
จีแนนมีค่าลดโดยมีร้อยละของการยับยั้งอยู่ที่ 40
และ 48 ตามลำ�ดับ[10] จากผลทั้งในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลองจึงทำ�ให้สรุปได้วา่ เสลดพังพอนตัวผูม้ ฤี ทธิ์
ยับยั้งอาการอักเสบและอาการบวมได้

2. เสลดพังพอนตัวเมีย (Snake Plant)
มีชอื่ อืน่ เช่น พญายอ และมีชอื่ ทางวิทยาศาสตร์
ว่า Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau. เป็นไม้
พุม่ อยูใ่ นวงศ์ Acanthaceae รสยา ใบ รากรสจืดเย็น
โดยสรรพคุณของพืชตามคำ�แนะนำ�ในงานสาธารณสุข
มูลฐานคือ ใช้ใบสด 10-20 ใบ (เลือกใบเพสลาดคือ
ใบสีเขียวเข้มสดเป็นมันไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป) นำ�
มาตำ�หรือขยี้ให้ละเอียดผสมกับเหล้าหรือน้ำ�มะนาว
แล้วคัน้ เอาน�้ำ ดืม่ ส่วนกากเอามาพอกหรือทาบริเวณที่
ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาแก้ลมพิษแมลงสัตว์กัด
ต่อย รักษาเม็ดผื่นคันตามผิวหนังหรือเป็นเริม หรือ
ใช้ใบสด 5-10 ใบ ตำ�ขยี้ทาบริเวณที่เป็นแผลที่แพ้ จะ
ยุบหายได้ผลดี ทาบริเวณทีแ่ มลงสัตว์กดั ต่อยเป็นผืน่
คัน[5]
เสลดพั ง พอนตั ว เมี ย เป็ น สมุ น ไพรในบั ญ ชี
ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร)
สรรพคุณในตำ�รับยาไทย ทั้งต้นคั้นเอาน้ำ�  แก้พิษงู
แก้บิด ถอนพิษไข้ รักษาโรคเริม งูสวัด ใบใช้รักษา
อาการอักเสบเฉพาะที่ ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้
เม็ดผดผื่นคัน รากทาแก้พิษตะขาบ แมงป่อง มีสาร
สำ�คัญที่ออกฤทธิ์คือ รากพบสาร betulin, lupeol,
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β-sitosterol

ส่วนใบพบสาร flavonoids ซึ่งมีฤทธิ์
ลดการอักเสบ สารกลุม่ monoglycosyldiglycerides
เช่น 1,2-O-dilinolenoyl-3-O-b-d-glucopyranosylsn-glycerol และสารกลุ่ม glycoglycerolipids ซึ่ง
มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเริม, ฤทธิ์ต้านพิษงู (anti-snake
venom), ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory
activity) และฤทธิ์ต้านเชื้อ herpes simplex virus
และ varicella zoster virus[11]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเสลดพังพอนตัวเมียที่
เกี่ยวกับการบรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่นคัน
จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า สารสกัดจาก
เฮกเซนของใบเสลดพังพอนตัวเมียมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส
เฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ทั้งชนิดที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคเริม[12] นอกจากนัน้ เมือ่ นำ�ใบของเสลดพังพอน
ตัวเมียไปทำ�เป็นครีมและทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
เฮอร์ปีส์ซอสเตอร์ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค
งูสวัดพบว่าแผลของผู้ป่วยหายเร็วขึ้นและมีอาการ
ปวดลดลงเมือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก[13]
นอกจากผลต่ อ การยั บ ยั้ ง เชื้ อ ไวรั ส ยั ง พบว่ า เสลด
พังพอนตัวเมียมีผลต่อการทำ�งานของเม็ดเลือดขาว
ชนิดแมคโครฟาจ โดยพบว่าสารสกัดจากใบของเสลด
พังพอนตัวเมียสามารถยับยั้งสาร TNF-α (tumor
necrosis factor alpha), IFN-α (interferon alpha),
IL-1β (interleukin 1 beta), IL-6 (interleukin-6),
IL-12p40 (interleukin-12 40-kDa subunit), IL12B (interleukin-12B) และ IL-17 (interleukin-17)
จากเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจซึง่ สารดังกล่าวเป็น
สารทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการอักเสบ โดยกลไกในการยับยัง้
สารเหล่านีเ้ กิดจากสารสกัดของเสลดพังพอนตัวเมียมี
ฤทธิ์กระตุ้นการทำ�งานของ TLR-4 (toll-like receptor 4) ทำ�ให้สารสกัดดังกล่าวมีฤทธิต์ า้ นการอักเสบได้
ดี[14] นอกจากนัน้ ยังพบว่าสารสกัดเอทานอลของเสลด
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พังพอนตัวเมียมีฤทธิย์ บั ยัง้ การอักเสบในสัตว์ทดลอง
โดยพบว่าเมื่อนำ�สารสกัดเอทานอลของเสลดพังพอน
ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 5 ละลายด้วยเอทานอล 95% ไป
ทำ�การทดสอบโดยการทาทีบ่ ริเวณผิวหนังของหนูขาว
พบว่าสารดังกล่าวสามารถลดการเกิดหนองและลด
การเกิดการอักเสบแบบแกรนูโลมา (granuloma) ได้[15]

3. ผักบุง้ ทะเล (Goat’s Foot Creeper, Beach
Morning Glory)
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ipomoea pes-caprae
(L.) R.Br. เป็นไม้ล้มลุกอยู่ในวงศ์ Convolvulaceae รสยา ใบรสขืน่ เย็น โดยสรรพคุณของพืชตามคำ�
แนะนำ�ในงานสาธารณสุขมูลฐานคือ ใบผักบุง้ ทะเลขยี้
กับน�้ำ ส้มสายชูแล้วมาประคบผิวหนังบริเวณทีโ่ ดนพิษ
ไว้และห่อด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้ประมาณ 30-60 นาที
รอให้อาการปวดแสบปวดร้อนคลายลง[16] น้ำ�คั้นจาก
ลำ�ต้นและใบซึ่งมีสารพวก volatile esters ใช้เป็นยา
รักษาพิษแมงกะพรุนและช่วยลดการอักเสบผื่นคัน
ของผิวหนัง[17]
ผักบุง้ ทะเลเป็นไม้ลม้ ลุก เถาเลือ้ ย ลำ�ต้นทอดไป
ตามยาวบนพื้นทรายบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะ
ในภูมิประเทศเขตร้อน ผักบุ้งทะเลเป็นพืชสมุนไพร
ที่มีสรรพคุณทางยาแก้ปวด แก้อักเสบ ลดอาการหด
เกร็งที่ลำ�ไส้ และต้านโรคมะเร็ง[18] และเป็นสมุนไพร
ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ใบสดแก้อักเสบจากพิษ
แมงกะพรุน โรคผิวหนังอักเสบ (dermatitis) และ
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่ากลไกที่ลดการ
อักเสบเกิดจากการลดการสร้าง prostaglandin และ
leukotriene[19] อีกทัง้ พบว่ามีสว่ นประกอบสำ�คัญทาง
เคมี ได้แก่ naphthalenone, (-)-mellein, eugenol,
4-vinyl-guaiacol, lipophilic glycosides, 2-methylpropanoic, (2S)-methylbutyric, n-hexanoic,
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n-decanoic, และ n-dodecanoic acids[20]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักบุ้งทะเลที่เกี่ยวกับ
การบรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่นคัน
น้ำ�คั้นจากลำ�ต้นและใบซึ่งมีสารพวก volatile
ester ใช้เป็นยารักษาพิษแมงกะพรุนและช่วยลดการ
อักเสบผื่นคันของผิวหนัง โดยมีรายงานฤทธิ์ทางจุล
ชีววิทยา พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
Bacillus subtilis และ non pathogenic bacteria ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานการทดสอบฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาพบว่าสารสกัด IPAS จากผักบุง้ ทะเลมีฤทธิ์
ในการต้าน histamine น้อยกว่า diphenhydramine
hydrochloride และยา antazoline methane sulfonate แต่ในการศึกษาผลในการต้านพิษแมงกะพรุน
พบว่ามีผลใกล้เคียงกัน[21] นอกจากนี้ยังพบว่าสาร
สกัดเมทานอลของผังบุ้งทะเล มีฤทธิ์ระงับปวดในหนู
เมื่อทดสอบด้วยวิธี writhing test และ formalin
test[22] และสารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว ได้แก่ glochidone,
betulinic acid, α- amyrin acetate, β-amyrin
acetate และ isoquercitrin เป็นต้น[23]

4. ตำ�ลึง (Ivy gourd)
มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ Coccinia grandis (L.) Voigt. เป็ น ไม้ เ ถาเลื้ อ ยมี มื อ เกาะอยู่ ใ น
วงศ์ Convolvulaceae รสยา ใบ รากรสเย็น โดย
สรรพคุณของพืชตามคำ�แนะนำ�ในงานสาธารณสุข
มูลฐานคือ ใช้ใบสด 1 กำ�มือ ล้างให้สะอาด ตำ�ให้
ละเอียดผสมน้ำ�เล็กน้อย แล้วคั้นน้ำ�จากใบเอามา ทา
บริเวณที่มีอาการ พอน้ำ�แห้งแล้วทาซ้ำ�บ่อย ๆ จนกว่า
จะหาย ข้อควรระวังอย่าให้น้ำ�คั้นเปรอะเปื้อนเสื้อผ้า
เพราะสีจะติดนาน[5]
ตำ � ลึ ง เป็ น ผั ก สวนครั ว ชนิ ด หนึ่ ง ที่ นิ ย มนำ �
มารั บ ประทาน เป็ น ผั ก ที่ ขึ้ น ง่ า ย หารั บ ประทาน
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กั น ได้ ต ลอดทั้ ง ปี เป็ น ผั ก ที่ ใ ห้ พ ลั ง งานต่ำ � และมี
คุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบด้วยเบตาแคโรทีน
(β-carotene) ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินเอ วิตามินซี
แคลเซียม โปรตีน และเส้นใยอาหาร[24] มีสารสำ�คัญ
คือ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และ สารกลุ่มฟีโนลิกอีก
ด้วย[25] ในตำ�รายาพื้นบ้านของไทย มีการใช้รากตำ�ลึง
แก้ดวงตาเป็นฝ้า แก้โรคตา ดับพิษทั้งปวง แก้ไข้ทุก
ชนิด แก้เบาหวาน ส่วนของต้นใช้กำ�จัดกลิ่นตัว น้ำ�
จากต้นใช้รักษาเบาหวาน ส่วนของใบใช้แก้ไข้ ดับพิษ
ร้อน ถอนพิษทั้งปวง แก้คัน แก้แมลงกัดต่อย เป็นยา
โรคผิวหนัง แก้เบาหวาน และผลใช้แก้ฝีแดง[26] ใน
อินเดียและบังคลาเทศจะใช้สว่ นของรากและใบในการ
รักษาเบาหวาน[27-29]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตำ�ลึงที่เกี่ยวกับการ
บรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่นคัน
มีรายงานการวิจยั ทางเภสัชวิทยา พบว่าสารสกัด
ชัน้ น�้ำ ของใบตำ�ลึงมีฤทธิร์ ะงับปวดเมือ่ ทำ�การทดสอบ
ด้วยวิธี tail flick test โดยเมื่อเปรียบเทียบเวลาที่หนู
ทนความร้อนจากน�้ำ ร้อนได้ พบว่า 90 นาทีหลังจากให้
สารสกัดจากใบตำ�ลึง มีคา่ เฉลีย่ ของเวลาทีห่ นูทนความ
ร้อนสูงกว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั normal saline อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ แต่มีรายงานว่าเมื่อได้ทดสอบ
ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ พบว่าสารสกัดชัน้ น�้ำ ของใบตำ�ลึง
ไม่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูแรท[30] นอกจากนี้มี
รายงานว่าผงน้ำ�คั้นจากผลสดที่ผ่านการทำ�แห้งด้วย
วิธี spray dry ขนาด 50-200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูแรท (Sprague-Dawley
rat) ที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดการอักเสบที่อุ้งเท้าด้วย
สาร carrageenan และ histamine โดยที่สารสกัด
ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะมีฤทธิ์ใกล้เคียง
กับยา ibuprofen ขนาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
คือมีค่าการยับยั้งเท่ากับ 63.41% และ 65.78% ตาม
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ลำ�ดับ และยังพบว่ามีฤทธิแ์ ก้ปวดในหนูเม้าส์ (albino
mice) เมื่อทดสอบด้วยวิธี acetic acid-induced
writhing ในสารสกัด 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะมี
ฤทธิ์ใกล้เคียงกับยา ibuprofen ขนาด 100 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกัน โดยมีค่าการยับยั้งเท่ากับ
35.47% และ 36.67% ตามลำ�ดับ[31] และมีรายงานการ
ศึกษาสารสกัดชัน้ น�้ำ ในส่วนใบและลำ�ต้นของตำ�ลึงพบ
ว่าสารสกัดชัน้ น�้ำ ของใบมีฤทธิต์ า้ นการอักเสบในหนูได้
มากที่สุด[32]

5. ขมิ้นชัน (Turmeric)
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Curcuma longa Linn.
เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Zingiberaceae[33] รสยา เหง้า
รสฝาดหวานเอียน กลิ่นหอม โดยสรรพคุณของพืช
ตามคำ�แนะนำ�ในงานสาธารณสุขมูลฐานคือ นำ�ผงขมิน้
ผสมน้ำ�มันมะพร้าวทาบริเวณที่เป็นแผล หรือใช้เหง้า
ฝนน้ำ�ข้น ๆ ทารักษาโรคผิวหนังผื่นคัน แก้อาการแพ้
และอักเสบจากแมลงกัดต่อยหรือรักษาฝี ใช้เหง้าสด
ยาวประมาณ 2 นิ้ว ฝนหรือตำ�กับน้ำ�ต้มสุกทาบริเวณ
ที่เป็น หรือถ้ามีเหง้าแห้ง ให้ใช้เหง้าแห้งบดเป็นผง
ละเอียดผสมน้ำ�เล็กน้อย ทาผิวหนัง[34]
ขมิ้ น ชั น เป็ น พื ช สมุ น ไพรที่ ค นไทยรู้ จั ก และ
คุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการนำ�ใช้เป็นอาหาร
และยารักษาโรคมาตั้งแต่โบราณ มีสรรพคุณในการ
บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ[35] ช่วย
รั ก ษาแผลในกระเพาะอาหาร และใช้ รั ก ษาอาการ
ท้องเสีย นอกจากนั้นขมิ้นชันยังมีสรรพคุณในการ
บรรเทาอาการของโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง เช่น อาการ
อักเสบ แพ้ ผื่นคัน แมลงสัตว์กัดต่อย ช่วยสมาน
แผล และรักษากลากเกลื้อน เป็นต้น องค์ประกอบ
ทางเคมีของเหง้าขมิ้นชันมี 2 กลุ่ม คือ น้ำ�มันขมิ้น
ชั น (turmeric oil) ซึ่ ง เป็ น น้ำ � มั น หอมระเหยที่ มี
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tumerone เป็นองค์ประกอบหลักถึง 60% รองลง
มาคือ zingiberene ประมาณ 25%[36] และสารกลุ่ม
เคอร์คมู นิ อยด์ (curcuminoids) ซึง่ ประกอบด้วยสาร
หลัก 3 ตัวคือ curcumin, demethoxycurcumin
และ bisdemethoxycurcumin[37]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของขมิ้นชันเกี่ยวกับการ
บรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่นคัน
การศึกษาฤทธิล์ ดอาการคันของสาร curcumin
ในหนูถีบจักรที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดอาการคันด้วย
ฮี ส ตามี น พบว่ า เมื่ อ ทาครี ม ที่ มี ส่ ว นผสมของสาร
curcumin ในขนาด 0.1, 1 และ 3% w/w สามารถ
ลดอาการคันในหนูได้อย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับ
กลุม่ ควบคุมทีท่ าครีมเบส (p < 0.05) โดยหนูมจี �ำ นวน
ครัง้ ของการเกาลดลงเมือ่ ความเข้มข้นของ curcumin
เพิ่มขึ้น (dose-dependent) และเมื่อทำ�การศึกษา
กลไกการออกฤทธิ์ พบว่าสาร curcumin สามารถ
ยับยัง้ การส่งกระแสประสาททีเ่ หนีย่ วนำ�ด้วยฮีสตามีน
และส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดและอาการคัน โดยไป
จับกับตัวรับ transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) บริเวณ peripheral neurons ที่มี
กระจายมากมายตามผิวหนัง[38] สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยในคน โดยศึกษาแบบสุ่มโดยปกปิดสอง
ฝ่ายเทียบกับยาหลอก (double-blind randomized
clinical trial) ในการรักษาอาการคันในผู้ป่วยไต
วายเรื้อรัง (uremic pruritus) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 50 คน กลุ่มหนึ่งได้รับขมิ้นชันแคปซูลขนาด 500
มิลลิกรัม (มีปริมาณ curcumin 22.1 มิลลิกรัม) อีก
กลุม่ ได้ยาหลอก โดยรับประทานครัง้ ละ 1 แคปซูล วัน
ละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประเมิน
โดยใช้ pruritus score และการตรวจหาระดับของ
high-sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP)
ซึ่ ง จะพบมากในผู้ ป่ ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการคั น

J Thai Trad Alt Med
รุนแรง โดยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชัน
แคปซูลมีความรุนแรงของอาการคันและมีระดับของ
hs-CRP ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมี
นัยสำ�คัญ (p = 0.001 และ p = 0.012 ตามลำ�ดับ)[39]
อีกทั้งยังไม่พบผลข้างเคียงใด ๆ จากการรับประทาน
ขมิ้นชันอีกด้วย[40] นอกจากนี้มีงานวิจัยโดยศึกษา
ผลของสาร curcumin ในผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบ
และคันเรื้อรังจากการสัมผัสก๊าซมัสตาร์ด (sulphur
mustard gas) ให้ ผ ลสอดคล้ อ งกั น คื อ สามารถ
บรรเทาอาการคันของผู้ป่วยและลดการอักเสบของ
ผิวหนังโดยไปยับยั้งการสังเคราะห์ interleukin-8
(IL-8) และ hs-CRP[41]

อภิปรายผล
การอักเสบ การแพ้ หรือผื่นคันเป็นการตอบ
สนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาทำ�
อันตรายต่อร่างกาย แต่การตอบสนองดังกล่าวหาก
เกิดมากเกินไปหรือมีความรุนแรงเกินไปก็จะส่งผล
เสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บปวด แสบร้อน
ผื่นคันหรืออาการอื่น ๆ โดยอาการดังกล่าวเกิดจาก
สารเคมี ห รื อ โปรตี น ในระบบภู มิ คุ้ ม กั น บางตั ว ถู ก
ผลิตออกมามากจนเกินไป เช่น prostaglandin E2,
TNF-α, IL-1β หรือสารอืน่ ๆ การหยุดอาการแพ้หรือ
อาการอักเสบที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อย หรือจาก
สารที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้นั้นสามารถทำ�ได้โดยการ
ใช้สารบางชนิดไปยับยั้งปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกัน
ที่ มี ม ากเกิ น ไป  โดยสารที่ มั ก ใช้ ใ นปั จ จุ บั น เช่ น
สเตอรอยด์ ซึง่ ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายเป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นการกดการทำ�งานของระบบภูมิคุ้มกันที่
ทำ�ให้ร่างกายมีความสามารถในการกำ�จัดเชื้อโรคที่
ลดลง หรือแม้กระทัง่ การสะสมของสารสเตอรอยด์ใน
ร่างกาย ดังนัน้ การใช้สารจากธรรมชาติเพือ่ ช่วยยับยัง้
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อาการอักเสบและอาการแพ้จึงถือเป็นทางเลือกที่น่า
สนใจสำ�หรับการบรรเทาอาการหรือรักษา ในทางการ
แพทย์แผนไทยมีการระบุสรรพคุณของสมุนไพรหลาก
หลายชนิดเพือ่ ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยพบว่า
สมุนไพรไทยพืน้ บ้าน 5 ชนิด ได้แก่ เสลดพังพอนตัวผู้
เสลดพังพอนตัวเมีย ผักบุ้งทะเล ตำ�ลึง และขมิ้นชัน
ที่มีสรรพคุณช่วยรักษาอาการแพ้ จากแมลงสัตว์กัด
ต่อย โดยรวบรวมวิธีการใช้ ส่วนที่ใช้ สัดส่วนการ
เตรียมอย่างง่าย ใช้ได้ทนั ที โดยการใช้ทถี่ กู ต้องเหมาะ
สมจะส่งผลต่อการรักษาอย่างมีประสิทธิผล อีกทั้ง
ยังมีงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่
เกี่ ย วกั บ การบรรเทาอาการอั ก เสบ แพ้ ผื่ น คั น อี ก
ด้วย โดยเสลดพังพอนตัวผู้ มีฤทธิ์ลดอาการปวด
และบวมของอุ้ ง เท้ า หนู ท ดลอง ซึ่ ง ยั บ ยั้ ง การปลด
ปล่ อ ย prostaglandin E2 [8] และมี ส ารบางกลุ่ ม
ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีน Nrf2[9] ทำ�ให้เสลด
พังพอนตัวผู้สามารถลดการอักเสบและอาการปวด
ได้ นอกจากการลดอาการอั ก เสบผ่ า นทางกลไก
ต่าง ๆ แล้ว สารสกัดเสลดพังพอนตัวผู้ยังกระตุ้น
การตอบสนองของระบบภู มิ คุ้ ม กั น ทั้ ง แบบคุ้ ม กั น
โดยกำ�เนิด (innate immunity) ที่ช่วยกระตุ้นการ
สร้างอิมมูโนโกลบูลิน ชนิด IgG และ IgM ซึ่งจะช่วย
กระตุน้ การทำ�งานของเม็ดเลือดขาวชนิด B cells ทำ�ให้
ผลิตสารมาทำ�ลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายและ
ยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบจำ�เพาะเจาะจง (adaptive immunity) โดยกระตุ้ น การทำ � งานของเม็ ด
เลือดขาวชนิด T cells ให้แบ่งตัวเพิม่ จำ�นวนและผลิต
โปรตีนรวมถึงไลติกเอนไซม์ (lytic enzyme) ทีจ่ ะช่วย
ทำ�ลายสิง่ แปลกปลอมหรือสิง่ กระตุน้ ให้เกิดอาการแพ้
ที่เข้าสู่ร่างกาย แต่การกระตุ้นดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลข้างเคียง เช่น ทำ�ให้บริเวณดังกล่าวมีอาการบวม
แดง เนื่องจากเกิดการขยายตัวของหลอดเลือดและ

612 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
มีเม็ดเลือดขาวเคลื่อนที่มายังบริเวณดังกล่าว[42] ใน
ส่วนของพญายอหรือเสลดพังพอนตัวเมีย พบว่าสาร
สกัดจากใบของพญายอสามารถยับยั้งการหลั่งสาร
ที่กระตุ้นการอักเสบในเซลล์ macrophage ได้แก่
TNF-α, IFN-α, IL-1β, IL-6, IL-12p40 และ IL17 โดยกลไกดังกล่าวมีผลยับยั้งการอักเสบที่เกิดมา
จากการกระตุ้น TLR-4[14] ในทางสาธารณสุขมูลฐาน
เสลดพังพอนตัวเมียถูกนำ�มาใช้รักษาโรคเริม โดย
โรคดั ง กล่ า วจะทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยมี อ าการปวดแสบปวด
ร้อนบริเวณผิวหนังซึง่ อาการดังกล่าวเกิดจากเชือ้ ไวรัส
เฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเริม ไวรัส
ชนิดนีจ้ ะกระตุน้ การทำ�งานของโปรตีน neurotrophin
nerve growth factor ซึ่ ง มี ผ ลไปกระตุ้ น ตั ว รั บ
สัญญาณ TRPV1 ในร่างกายของมนุษย์ทำ�ให้เกิด
ความเจ็บปวด หรือมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณ
ผิวหนัง[43] ซึ่งสารสกัดเมทานอลจากเสลดพังพอนตัว
เมียช่วยลดอาการเจ็บปวดในหนูทดลองโดยมีกลไก
ส่วนหนึ่งคือการยับยั้งตัวรับสัญญาณ TRPV1[44] จึง
ทำ�ให้สารสกัดเสสดพังพอนตัวเมียมีฤทธิ์ต้านการ
อักเสบบริเวณผิวหนังและช่วยลดอาการปวดแสบ
ปวดร้อนจากเชื้อไวรัสโรคเริมได้ดี ส่วนผักบุ้งทะเล
น้ำ�คั้นจากลำ�ต้นและใบซึ่งมีสารพวก volatile ester
ทดสอบฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาพบว่ า สารสกั ด IPAS
จากผักบุ้งทะเลมีฤทธิ์ในการต้าน histamine น้อย
กว่า diphenhydramine hydrochloride และยา
antazoline methane sulfonate แต่ในการศึกษาผล
ในการต้านพิษแมงกะพรุนพบว่ามีผลใกล้เคียงกัน[31]
จึงมีฤทธิ์ลดการอักเสบทางผิวหนังได้ เนื่องจากมีสาร
พวก steroids, terpenoids, alkaloids และ flavonoids ซึง่ สามารถลดความเจ็บปวดและลดการอักเสบ
ได้ มีขอ้ เสนอแนะจากงานวิจยั นีใ้ ห้น�ำ มาพัฒนาเป็นยา
รักษาโรค[22] ส่วนของตำ�ลึง ผลน้ำ�คั้นสดสามารถลด
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อาการอักเสบบวมของอุ้งเท้าหนูได้ผลดีเทียบเท่ายา
diclofenac และสารสกัดชัน้ น�้ำ จากใบตำ�ลึงลดอาการ
ปวดเทียบเท่ามอร์ฟีน หรือยา ibuprofen[31] แต่สาร
สกัดชัน้ น�้ำ ของใบตำ�ลึงไม่มฤี ทธิต์ า้ นการอักเสบในหนู
แรท[30] ส่วนของขมิ้นชัน พบว่าสาร curcumin มีฤทธิ์
ลดอาการคันและอาการปวด โดยไปจับกับตัวรับชนิด
transient receptor potential vanilloid1 (TRPV1)
ในหนู ท ดลอง [38] นอกจากนั้ น งานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก
พบว่าขมิ้นชันแคปซูลขนาด 500 มิลลิกรัม สามารถ
ลดอาการคั น ได้ อ ย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ เมื่ อ เที ย บกั บ ยา
หลอก[39-40] ทำ�ให้ขมิ้นชันสามารถลดอาการปวดและ
การอักเสบได้เป็นอย่างดี จากการทบทวนวรรณกรรม
สรุปได้เบื้องต้นดังนี้ ตำ�ลึง ผักบุ้งทะเล ขมิ้นชันมีฤทธิ์
ยับยัง้ การหลัง่ สารฮีสตามีน ปฏิกริ ยิ านีเ้ กิดการต่อต้าน
สารก่อการแพ้ใน mast cell ของเนื้อเยื่อส่วนใหญ่
ซึ่งมีผลต่อระบบหลอดเลือด หัวใจหรือกล้ามเนื้อ
เรียบ แสดงออกทางอาการแพ้ของผิวหนัง ส่วนเสลด
พังพอนตัวผู้และผักบุ้งทะเล มีฤทธิ์ยับยั้งการปลด
ปล่อย prostaglandin หรือ leukotriene จากกลไก
ของ arachidonic acid metabolism ซึ่งตรงกับ
กลไกของยา NSAIDs จะยับยัง้ การทำ�งานของเอนไซม์
cyclooxygenase ซึ่งช่วยลดการเกิดอักเสบและ
อาการปวด อีกทั้งเสลดพังพอนตัวผู้ยังมีฤทธิ์ยับยั้ง
การหลั่ง pro-inflammatory cytokine ของระบบ
เซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocyte) ดังนัน้ จึงเล็งเห็นได้วา่
สมุนไพรทัง้ 5 ชนิด มีงานวิจยั รองรับในการยับยัง้ สาร
ที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ อาการอักเสบ ช่วยยับยั้ง
อาการปวด ในระดับเซลล์ ในสัตว์ทดลองหรือในคน
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางการแพทย์แผนไทยใน
การใช้ยาสมุนไพรรสเย็น และใช้ภายนอก เพือ่ บรรเทา
อาการอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน จากพิษของแมลง
สัตว์กัดต่อย จากข้อมูลดังกล่าวจึงทำ�ให้สมุนไพรมี
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ความน่าสนใจและสามารถพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือก
ในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยต่อไป

ข้อสรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมของสมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน 5 ชนิด กลุ่มอาการแพ้อักเสบ
จากแมลงสั ต ว์ กั ด ต่ อ ย ได้ แ ก่ เสลดพั ง พอนตั ว ผู้
เสลดพังพอนตัวเมีย ผักบุ้งทะเล ตำ�ลึง และขมิ้นชัน
ซึ่ ง สมุ น ไพรแต่ ล ะชนิ ด มี ส่ ว นที่ ใ ช้ แ ละสรรพคุ ณ ที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุ อาการ และแนวทางใน
การรักษา ซึง่ มีงานวิจยั ฤทธิท์ างเภสัชวิทยาทีส่ นับสนุน
เกี่ ย วกั บ อาการแพ้ การอั ก เสบทางผิ ว หนั ง ในเชิ ง
ประจักษ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
งานวิจัย เพิ่มความเชื่อมั่น และการนำ�ไปประยุกต์
ใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาสมุนไพรดังกล่าวให้เป็น
ยาช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการผืน่ ภูมแิ พ้ทางผิวหนัง
ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ Dr. Walter Robert John Taylor
ที่ ช่ ว ยตรวจสอบภาษาอั ง กฤษในการตี พิ ม พ์ ค รั้ ง นี้
ขอขอบคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ภ าณั ฐ เดชะยนต์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จิ ต พิ สุ ท ธิ์ จั น ทน์ ท องอ่ อ น
อาจารย์ประจำ�สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และอาจารย์ ข วั ญ ชนก
หมอกมืด อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยสนับสนุน
และประสานงาน และขอขอบคุ ณ ฝ่ า ยวิ จั ย คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ประสาน
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สำ�เร็จบรรลุล่วงด้วยดี
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