
การสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคตดิตอ่
โดยใชส้มนุไพร

• ไขเ้ลอืดออก (Dengue)

• มอื-เทา้-ปาก (Hand-Foot-Mouth)

• RSV (Respiratory Syncytial Virus)





(since 1790)



“Homeo” แปลวา่ เหมือน
“pathos” แปลว่าเจ็บป่วย หรือทกุข์ทรมาน

Homeopathy

Similar Similibus Curantur Like cures 

like 

น ำสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคในคนปกตมิำรักษำคนที่ป่วยเป็นโรค



Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843 B.C.)

The founder of Homeopathy

Born: 10 April 1755

Died : 2 July 

1843 (aged 88)

Nationality : German



"The highest ideal of cure is 

the rapid, gentle, and permanent 

To restoration of health . . . 
in the shortest, most reliable and most harmless way. . ."



โฮมโิอพาธยี ์
การรกัษาแหง่ศตวรรษที ่21

เชือ่วา่รา่งกายของเราสามารถรักษาตวัเองได ้

กระตุน้ใหร้า่งกายสรา้งภมูคิุม้กนัป้องกนัตวัเอง

ยาโฮมโิอพาธยีท์ างานคลา้ยเอนไซมแ์ละฮอรโ์มน

ขนาดของยาใชเ้พยีงเล็กนอ้ย 

ยาโฮมโิอพาธยี์ ใชเ้พือ่รักษาและป้องกนัการเกดิโรคได ้





Cinchona Bark

1790 - Hahnemann translated
William Cullen’s A Treatise on the Materia Medica,



การเตรยีมยาโฮมโิอพาธยีด์ว้ยการ Potentization





• ปี ค.ศ. 1813 นพ.ฮาหน์มิานน์ รักษาโรคไทฟัสทีร่ะบาดในกองทหารพระ
เจา้นโปเลยีน มผีูเ้สยีชวีติเพยีง 2 รายจากจ านวนผูป่้วย 180 ราย เมือ่เทยีบ
กบัการรักษาแบบดัง้เดมิทีม่อีตัราการตายถงึ 30%

• ปี ค.ศ. 1830-1832 โฮมอิาพาธยีท์ าใหอ้ตัราการตายของโรคอหวิาตกโรค
ในทวปียโุรปลดลงจาก 60-80% เหลอืเพยีง 7-10%

• ปี ค.ศ.1850s โฮมโิอพาธยีช์ว่ยลดอตัราการตายของไขเ้หลอืงในอเมรกิา
จาก 15-85% จากการรักษาแบบดัง้เดมิเหลอืเพยีง 5.6-6.5%

• ปี ค.ศ.1862-1864 อตัราการตายจากโรคคอตบี (Diphtheria) ในนวิยอรก์ 
ลดลงจาก 83.6% เหลอืเพยีง 16.4% ดว้ยการใชโ้ฮมโิอพาธยี์

• ปี 1918 โฮมพิาธยีล์ดอตัราการตายจากการระบาดของไขห้วดัใหญใ่นรัฐโอ
ไอโอจาก 28.2% (24,000 ราย) เหลอืเพยีง 1.05% (26,000 ราย) และ
ในฟิลาเดลเฟีย (26,795 ราย) สว่นในรัฐคอนเนคตกิทัมคีนเสยีชวีติ 55 ราย 
จากผูป่้วย 6,602 ราย ซึง่อตัราการตายนอ้ยกวา่ 1%

ประวตัศิาสตรก์ารใชโ้ฮมโิอพาธยีร์กัษาและป้องกนัโรคระบาด
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Napoleon invaded Russia and was defeated in 1812 - exiled to the isle of 

Elba – the troops retreated through Germany infected by cholera. 

Hahnemann first great successes in treating cholera using homeopathy.

(Motality rate 4% compared with 40-70% treated by ordinary drug methods)



ค.ศ. 1829-1851 โฮมโิอพาธยีช์ว่ยลดอตัราการตายอหวิาตกโรคเหลอืเพยีง 8%

เมือ่เทยีบกบัการรักษาแบบดัง้เดมิทีม่อีัตราการตายสงูถงึ 60-80%



 Global TGI survey, 

people living in urban 

areas were asked 

whether they trust 
homeopathy? 2008

Popularity of homeopathy



ศาสตรท์างการแพทยโ์ฮมโีอพาธยีถ์กูน าเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย 
(ซึง่ตอนน ัน้ยงัเรยีกวา่ สยาม) เป็นคร ัง้แรก ในปีค.ศ.1851(พ.ศ. 2394) 
โดยหมอมชิชนันารชีาวอเมรกินั ชือ่ Dr. Dan Beach Bradley ซึง่ทา่น
เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนหมูช่าวไทยในนามวา่ “หมอบรดัเลย”์ น ัน่เอง

HOMEOPATHY IN THAILAND



แพทยโ์ฮมโีอพาธยีค์นไทยคนแรก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทพระราชโอรส
องค์ท่ี ๔๙ ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยั 
(รัชกาลท่ี ๒)
ค.ศ.1852
“ในคืนนัน้สมเด็จพระราชินีทรงพระประชวรหนกั ทรง
อาเจียนอยา่งรุนแรงมากจนแทบวา่จะสิน้พระชนม์ แพทย์
หลวงได้ใช้การแพทย์แผนไทยถวายการรักษาสมเดจ็พระ
ราชินีจนสดุความสามารถแล้ว ก็ไมส่ามารถบรรเทาพระ
อาการอาเจียนท่ีเจ็บปวดนัน้ได้แม้เพียงแคค่ร่ึงชัว่โมง กรม
หลวงวงษาธิราชสนิททรงใช้ยาโฮมีโอพาธีย์ในการถวายการ
รักษาให้แก่สมเดจ็พระราชินี ซึง่ท าให้พระอาการอาเจียน
อยา่งแสนทรมานของสมเดจ็พระราชินีนัน้บรรเทาลงและ
ทรงพระบรรทมได้เม่ือตีสี่ตีห้าของรุ่งวนัใหม”่



ทมีรพ.สงูเนนิ ทีม่าอบรม โฮมโีอพาธยีข์ ัน้
พืน้ฐาน (module 0) น าไปใชท้ี ่ER 
น าเสนอ CQI ไดร้างวลัระดบัจงัหวดั



Genus Epidemic 

ยาโฮมโิอพาธยีท์ีน่ ามาใชใ้นการป้องกนัโรคระบาด 
เกดิขึน้จากการศกึษาอาการแสดงทางคลนิกิของ
ผูป่้วย ณ เวลาและพืน้ทีนั่น้ เมือ่พบกลุม่อาการที่
เกดิขึน้เหมอืนๆ กนัในผูป่้วยสว่นใหญ ่
ไดเ้ป็น set of remedies น ามาหายาทีม่คีณุสมบัติ
ควบคมุการระบาดของโรคนัน้ๆ





Genus Epidemicus

From the Synthesis 8.0 Repertory, generic symptoms of Scarlatina:



Remedies on top covering almost all the symptoms of H1N1 in highest grade.

About Influenzinum





ไขเ้ลอืดออก (Dengue)





อาการไขเ้ลอืดออก

 ปวดข้อและกล้ามเนือ้

 ปวดเบ้าตา

 ปวดหวัรุนแรง

 ไข้สงูและอ่อนเพลีย

 คลื่นไส้ อาเจียน

 จดุแดงบนผิวหนงั

 ต่อมน า้เหลืองโต

 เลือดก าเดา เลือดออกตามไรฟัน
 รอยช า้ตามผิวหนงั

 ถ่ายเป็นสีด า



The rubrics taken for repertorisation in 

DENGUE CLASSICAL FEVER 

HEAD – PAIN – Forehead, in – Eyes – Behind

EXTREMITIES – PAIN – tearing – Joints – fever, during

STOMACH – NAUSEA – fever – during

FEVER – INTERMITTENT

GENERALS – WEAKNESS – fever – during

SKIN – ERUPTIONS – petechiae – fever; during

EXTREMITIES – PAIN – fever, during



Homeopathic medicines for Dengue Fever

1. Eupatorium Perfoliatum - Dengue fever with bone breaking pains

2. Bryonia – Dengue fever with intense thirst

3. Phosphorus – Haemorrhagic dengue fever

4. Rhus Tox –Muscular soreness and pains relieved by motion

5. Arsenic album - Fever with restlessness mentally and physically.

6. China Officinalis – Fever with debility in body due to loss of vital 
fluids.



รายงานการวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง

 Contribution of homeopathy to the control of an outbreak of dengue in Macaé, 
Rio de Janeiro. Laila Aparecida de Souza Nunes Municipal Secretary of Health, 
Macaé, RJ, Brazil. Int J High Dilution Res 2008; 7(25):186-192. 

 Homeopathy and Collective Health: The Case of Dengue Epidemics. Renan 
Marino (MSc). Faculty of Medicine of São José do Rio Preto, FAMERP, São Paulo, 
Brazil. Int J High Dilution Res 2008; 7(25):179-185. 

 Homeopathic genus epidemicus ‘Bryonia alba’ as a prophylactic during an 
outbreak of viral fever/ chikungunya in India: a cluster randomized double 
blind placebo control trial (2011) ขนาดตวัอยา่ง 38,229 คน เป็นกลุม่ควบคมุ 18,479 
คน และกลุม่ทดลอง 19,750 คน ผลการทดลองระบวุา่ Bryonia alba 30C มผีลในการลด
อบุตักิารณ์มากกวา่กลุม่ควบคมุ 19.76%อยา่งมนัียส าคญั (p-value = 0.03)



รายงานการวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง

 Study of efficacy of genus epidemicus in epidemic of Chikungunya fever at 
Kanpur (2006) งานวจัิยใชย้า 3 ตวัคอื Eupatorium perfoliatum, Bryonia alba และ 
Rhus toxicodendron ผลสรปุวา่โฮมโิอพาธยี์ส่ามารถใชป้้องกนั Chikungunya ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล

 อนึง่จากรายงานของ India Central Council for Research in Homoeopathy (2012) 
เคยจัดหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีป้่องกนัไขเ้ลอืดออกในปีค.ศ. 1982 และ 1996 โดยใช ้

Denguinum 30C (Delhi), ค.ศ. 2012 ใช ้Nux vomica 30 C (Kottayam, Kerala) และ 
Eupatorium Perfoliatum 30 C (Delhi)



Eupatorium perfoliatum



Eupatorium perfoliatum

Common name: Boneset 

เป็นพืชพืน้เมืองแถบภาคกลางและตะวนัออกเฉียงเหนือของอเมริกา 

ในอดีตชนพืน้เมืองอเมริกนัน ามาใช้ โดยน าสว่นล าตนัแช่น า้ร้อน ดื่ม 

เป็นยาสมนุไพรเพื่อรักษาไข้ตวัร้อน ไข้หวดั และอาการปวดเม่ือย

สารประกอบส าคญั: ฟลาโวนอยด์ ยพูาโทริน และ เทอร์พินอยด์
การทดสอบเบือ้งต้นพบวา่ มีฤทธ์ิ ต้านการอกัเสบอยา่งออ่น 

มีสาร eufoliatin มีคณุสมบตัิในการกระตุ้น ภมูิคุ้มกนั



Eupatorium perfoliatum

จากการศกึษาของโครงการวจัิยน ารอ่งเพือ่น าไปสูก่าร 
พัฒนาสมนุไพรไทยภายใตร้ปูแบบยาโฮมโีอพาธยี์ (พ.ศ. 
2547) พบวา่ในประเทศไทยมพีชืสกลุ Eupatorium อยู ่
แตต่า่งชนดิคอื 

- โกศจฬุา (Eupatorium Capillifolium)

- สนัพรา้หอม (Eupatorium Stoechadosmum)



สนัพรา้หอม

โกศจฬุา



การใช ้Eupatorium ป้องกนัไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย

 พ.ศ. 2544 – 2551

 ผลของการใช ้Eupatorium ตอ่การควบคมุโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัชมุชน:
การศกึษาขอ้มลูยอ้นหลงัของชมุชนศรีษะอโศกและชมุชนโดยรอบ จังหวดั
ศรสีะเกษ (มณฑกา ธรีชยัสกลุ)

 พ.ศ. 2554-2556

 สสจ.สงิหบ์รุ ีใช ้Eupatorium ป้องกนัไขเ้ลอืดออก ท าใหจ้ านวนผูป่้วย
ลดลงจากทีม่ผีูต้ดิเชือ้อนัดบัที ่67 (เสยีชวีติ 1 ราย) ไปอนัดบัที ่76

 รพ.สต. ควนขนัจังหวดัสตลู

 ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอวดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 

 โรงพยาบาลเกาะยาว จ.พังงา



การใช ้Eupatorium ป้องกนัไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย

 พ.ศ. 2558 รมต.กระทรวงสาธารณสขุไดม้อบใหก้รมพัฒนาการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลอืกรว่มกบักรมควบคมุโรค ท าการศกึษาวจัิยอยา่ง
ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี

 การวจัิย เรือ่ง ผลในการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกของยาโฮมโีอพาธยี์ ยพูาโท
เรยีม เพอรฟ์อเลยีทมุ 200ซ ีโดย วนัิย แกว้มณุวีงศ ์และคณะ พบวา่ ยาโฮมี
โอพาธยี์ ยพูาโทเรยีม มผีลในการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งมนัียส าคญั
ทางสถติ ิ(=258, p-value=0.00) (RR.=0.1015, 95% CI=0.07, 0.14) 
89.9%



ไข้เลือดออกของ
ยำโฮมีโอพำธีย์ ยูพำโทเรียม เพอร์ฟอเลียทมุ 
200ซี

โดย วินยั แก้วมณีุวงศ์ และคณะ
• มีการจ่ายยาแก่ประชาชน 102 ครัง้ต าบล       1,056 ครัง้หมูบ้่าน
• ผู้ ท่ีกินยา 325,830 ราย      ไมไ่ด้กิน 173,807 ราย      มีอตัราการกินยา ร้อยละ 65.2

พบผู้ ป่วยโรคไข้เลือดออกทัง้หมด 244 ราย       เป็นชายมากกวา่หญิง 
• มีอายนุ้อยที่สดุ 1 เดือน      อายมุากท่ีสดุ 72 ปี     สว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่อาย ุ14 ปีขึน้ไป
• เป็นผู้ ป่วยที่กินยา 39 ราย                 เป็นร้อยละ 16.0 ของผู้ ป่วยทัง้หมด 

เป็นผู้ ป่วยที่ไมไ่ด้กินยา 205 ราย        เป็นร้อยละ 84.0 ของผู้ ป่วยทัง้หมด 
ผลกำรวเิครำะห์ทำงสถติ ิ    พบวา่ ยาโฮมีโอพาธีย์ ยพูาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทมุ 200 ซี 
มีผลในการป้องกนัโรคไข้เลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (=258, p-value=0.00) 
(RR.=0.1015, 95% CI=0.07, 0.14)

มีประสิทธิผลในกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกร้อยละ 89.9



โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพต าบลหนองมว่ง
อ.เฉลมิพระเกยีรติ
วนัที ่28 มถินุายน 2560



รพ.บา้นหมอ จังหวดั
สระบรุ ีใชโ้ฮมโิอพาธยี์
ป้องกนัไขเ้ลอืดออก
15 กรกฎาคม 2560





 โรคมือเท้ำปำก เป็นโรคท่ีพบบอ่ยมากในเด็กที่มีอายตุ ่ากว่า 10 ปี และจะพบมากในเด็กท่ีมอีายตุ ่ากว่า 5 ปี 
สว่นมากเด็กที่เป็น โรคมือเท้ำปำก จะเป็นเด็กท่ีอยูใ่นวยัอนบุาล ซึง่สามารถติดกนัได้ง่ายเพียงแค่สมัผสัสิง่ของต่าง 
ๆ ร่วมกนั ไอจามใสก่นั

 โรคมือเท้ำปำก เกิดจากเชือ้ไวรัสซึง่ในปัจจบุนัยงัไมม่ียารักษาและไมม่ีวคัซีนฉีดเพ่ือป้องกนัโรค เด็กท่ีเป็นโรคมือเท้า
ปาก หากติดจากเชือ้ไวรัส coxsackie A16 จะไมรุ่นแรงมาก ระยะเวลาเพาะเชือ้ประมาณ 3-7 วนัจงึจะออก
อาการ แต่ถ้าติดมาจากเชือ้ไวรัส Enterovirus 71 แบบรุนแรงอาจท าให้เด็กเสียชีวิตได้

โรคมือเท้าปาก



ขอ้มลูการเฝ้าระวงัจากส านกัระบาดวทิยา ปี 2559

( ต ัง้แต ่ม.ค – ต.ค 2559 )

• พบวา่มผีูป่้วย 72,534 ราย จาก 77 จังหวดั 

• คดิเป็นอตัราป่วย 110.86 ตอ่แสนประชากร 

• มผีูเ้สยีชวีติ 3 ราย 

• อายทุีพ่บมากทีส่ดุ เรยีงตามล าดบั คอื 1 ปี 2 ปี 3 ปี

• ภาคทีม่อีตัราการป่วยสงูสดุ คอื ภาคเหนอื  ภาคกลาง 

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ตามล าดบั 



• พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลหว้ยแถลง จ.นครราชสมีา ไดน้ า
ต ารับโฮมโีอพาธยี ์Merc. Sol. 30 C มาใชป้้องกนัโรค
มอืเทา้ปาก ผลจากการน ารอ่งพบวา่

• คา่ RR คอื 0.54 น่ันหมายความวา่ การรับประทานโฮมิ
โอพาธยีต์ ารับนี ้ลดโอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรคมอืเทา้
ปาก  หรอืการรับประทานโฮมโิอพาธยีเ์ป็นปัจจัยป้องกนั
โรคมอืเทา้ปากได ้(RR<1)

• คา่ Efficacy รอ้ยละ 45 น่ันหมายความวา่ โฮมโิอพาธยีม์ี
ประสทิธภิาพในการป้องกนัโรคมอืเทา้ปาก รอ้ยละ 45

การใชโ้ฮมโิอพาธยีใ์นโรคมอืเทา้ปากใน
ประเทศไทย



ขอ้สงัเกตอาการแรกเริม่ของโรคมอืเทา้ปาก

มไีข ้มจีดุหรอืผืน่แดงในปาก  ลิน้ เหงอืก กระพุง้แกม้ และเกดิผืน่
แดงตามฝ่ามอื ฝ่าเทา้

ปวดหวั ปวดทอ้ง เมือ่ยตวั

 เจ็บคอ เบือ่อาหาร เด็กจะไมย่อมทานอะไรเพราะเจ็บแผลในปาก

 เด็กจะมนี ้าลายเหนยีว ไหลยดืมากผดิปกตอิยูต่ลอดเวลา





RSV (RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS)



RSV (RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS)

• RSV คอื ไวรัสชนดิมเีปลอืกหุม้ มสีองสายพันธุ ์คอื RSV–A และ RSV–B 
เป็นไวรัสกอ่การตดิเชือ้ทางเดนิหายใจของเด็กทั่วโลก โดยเฉพาะเด็กอายุ
ต า่กวา่ 3 ปี และมกีารระบาดเกอืบทกุปี

• อาการเริม่แรกเหมอืนไขห้วดัทั่วไป คอื มไีข ้ไอ จาม น ้ามกูไหล และจะ
หายได ้ภายใน 5-7 วนั

• เด็กบางคนมอีาการมากกวา่ไขห้วดัธรรมดา คอื ไอแบบมเีสมหะรว่มดว้ย
ไอมากจนอาเจยีน อาจมหีายใจเร็ว แรง หายใจล าบาก หรอืหายใจแบบมี
เสยีงวี๊ด (Wheezing) ไดใ้นรายทีม่อีาการหนัก

• กลุม่เสีย่ง: เด็กเล็ก ผูส้งูอาย ุผูป่้วยภมูคิุม้กนับกพรอ่ง

• ปัจจัยทีท่ าใหอ้าการรนุแรง: มโีรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิ ทารกคลอดกอ่น
ก าหนด น ้าหนักตวันอ้ยหรอืภมูติา้นทานต า่ เด็กเล็กทีใ่กลช้ดิคนสบูบหุรี่



ต ารบัยาโฮมโิอพาธยีส์ าหรบั RSV

 Belladonna

 Pulsatilla

 Aconitum

 Antimonium tart

 Bryonia

 Drosera

 Ferrum Phos

 Hepar Sulph

 Ipecac

 Kali-Bi

 Phosphorus

 Rumex
 Spongia

Belladonna



If the law of Homeopathy is 

“The law of Similars” 

what is the law of pharmacology to 
produce a pharmaceutical drug.


