
 

 
คู่มือผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก 

 

 

 

ต ารับโฮมีโอพาธีย์ 
เมอร์ค-โซล 30 C 

(Merc.-Sol. 30 C) 
ส าหรับป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักกำรแพทย์ทำงเลือก 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 กระทรวงสำธำรณสุข 

 



โรคมือ  เท้า  ปาก  (Hand foot and mouth disease)  

เป็นโรคประจ ำถิ่นที่เกิดขึ้นทั่วโลก มักเกิดในเด็กอำยุน้อยกว่ำ 5 ปี  พบได้น้อยในเด็กโต หรือผู้ใหญ่ 
เกิดจำกเชื้อไวรัสหลำยชนิด ในกลุ่มเอ็นเทอโรไวรัส อำกำรป่วยได้แก่ ไข้ มีจุดหรือผื่นแดงในปำก  ลิ้น เหงือก 
กระพุ้งแก้ม และเกิดผื่นแดง ซึ่งต่อมำกลำยเป็นตุ่มพองใส บริเวณฝ่ำมือ ฝ่ำเท้ำ และที่ก้น บำงรำยอำจไม่มีตุ่ม
พอง  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอำกำรไม่รุนแรง และมักหำยได้เองใน 7-10 วัน โรคนี้รักษำตำมอำกำร ไม่มีกำรรักษำ
จ ำเพำะ ผู้ป่วยประมำณร้อยละ 1-2 อำจมีโรคแทรกซ้อน เช่น มีอำกำรทำงสมอง หรืออำกำรในระบบทำงเดิน
หำยใจ ซึ่งส่วนใหญ่รักษำหำยได้  แต่ผู้ป่วยบำงรำยอำจมีอำกำรรุนแรงและเสียชีวิต  ซึ่งมักเกิดจำกเชื้อไวรัส
บำงตัว เช่น เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71  

เนื่องจากโรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียาแผนปัจจุบันรักษาเฉพาะ เมื่อมีการ
ระบาด ต้องมีการปิดการเรียนการสอนทั้งระดับชั้น และหากพบผู้ป่วยกระจายในระดับชั้นเรียนต่างๆเกิน 5 
ห้องเรียน จะต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว (ประมาณ 5 - 7 วัน) เพ่ือไม่ให้เกิดการระบาดกลุ่มใหญ่  

           ส ำนักกำรแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกได้ท ำกำรศึกษำอำกำรของ
ผู้ป่วยบริเวณ อ.ห้วยแถลง จ.นครรำชสีมำ พบว่ำ มีอำกำรตรงกับอำกำรส ำคัญของโรคมือ เท้ำ ปำก ได้แก่  มี
ไข้สูงมำกประมำณ 39 องศำเซลเซียส เป็นมำกในเด็กเล็ก 0-5 ปี เด็กจะอยู่ไม่นิ่ง รู้สึกไม่สบำยตัว ปำกไม่แห้ง
แต่หิวน้ ำ มีน้ ำลำยไหลยืด มีตุ่มน้ ำในปำกและรอบปำก เป็นตุ่มนิ่มไม่แข็ง เจ็บคอกลืนอำหำรล ำบำก อำจมีต่อม
น้ ำเหลืองโตได้ มีตุ่มแดงและตุ่มน้ ำใสบริเวณมือและเท้ำ อำกำรจะแย่ลงช่วงเวลำดึก หรือหลังนอนสักพัก
อำกำรจะแย่ลง มีอุจจำระเหลว เป็นต้น  ส ำนักกำรแพทย์ทำงเลือก จึงได้น ำต ำรับโมมีโอพำธีย์ เมอร์ค โซล 30 
C มำใช้ป้องกัน   

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กควรดูแลอย่างใกล้ชิด เช็ดตัวเด็กท่ีป่วยเพื่อลดไข้เป็นระยะ รับประทานอาหาร
อ่อนๆ นอนพักผ่อนมากๆ ที่ส าคัญสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือ
และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หมั่นดูแลความสะอาดเสมอ และแนะน าให้เด็กล้างมือที่สะอาดด้วยน้ าและสบู่ให้ถูก
วิธีทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมด้วย  ส่วนโรงเรียนควรท าความ
สะอาดโรงเรียนอย่างละเอียดทันทีเพ่ือฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะโต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได โรงครัว ภาชนะใส่น้ าและ
อาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม เครื่องเล่นของเด็ก สนามเด็กเล่น โดยใช้ผงซักฟอกหรือสบู่ท าความสะอาดก่อน  ตาม
ด้วยน้ ายาฟอกขาวทิ้งไว้ประมาณ 10 นาท ีแล้วล้างหรือเช็ดด้วยน้ าสะอาดเพ่ือป้องกันสารเคมีตกค้าง ส่วนของ
เล่นเด็กหรือเครื่องใช้ของเด็ก ท าความสะอาดหรือซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง   ขณะเดียวกันในโรงเรียนจะต้อง
สอนให้เด็กล้างมือให้ถูกวิธี เพราะเชื้อโรคจะอยู่ในอุจจาระของเด็กถ้าไม่ท าความสะอาด อาจได้รับเชื้อเข้าสู่
ร่างกายเมื่อเด็กจับอาหารเข้าปาก  

 

 

 

 



ต ารับโฮมีโอพาธีย์ เมอร์ค โซล 30 C คืออะไร 

ต ำรับโมมีโอพำธีย์เป็นสิ่งที่ใช้ในกำรรักษำของกำรแพทย์โมมีโอพำธีย์ซ่ึงตรงกับค ำว่ำยำในกำรแพทย์
ทั่วไป ต ำรับโมมีโอพำธีย์ เมอร์ค โซล 30 C ผลิตจำกสมุนไพรซึ่งเป็นแร่ธำตุ ตำมกรรมวิธีทำงเภสัชกรรมของ
กำรแพทย์โมมีโอพำธีย์ โดยมีกรรมวิธีกำรเจือจำงด้วยน้ ำหรือแอลกอมอล์สลับกับกำรกระแทก ซึ่งหน่วย 30 C 
หมำยถึงกำรเจือจำงด้วยสัดส่วน 1:100 จ ำนวน 30 ครั้ง 
 สรรพคุณของต ำรับโมมีโอพำธีย์ เมอร์ค โซล 30 C   ตำมสำรำนุกรมยำโมมีโอพำธีย์ (Materia 
Medica of Homeopathy) ตรงกับอำกำรส ำคัญของโรคมือ เท้ำ ปำก ได้แก่  มีไข้สูงมำกประมำณ 39 องศำ
เซลเซียส เป็นมำกในเด็กเล็ก 0-5 ปี เด็กจะอยู่ไม่นิ่ง รู้สึกไม่สบำยตัว ปำกไม่แห้งแต่หิวน้ ำ มีน้ ำลำยไหลยืดได้ มี
ตุ่มน้ ำในปำกและรอบปำก เป็นตุ่มนิ่มไม่แข็ง เจ็บคอกลืนอำหำรล ำบำก อำจมีต่อมน้ ำเหลืองโตได้ มีตุ่มแดงและ
ตุ่มน้ ำใสบริเวณ มือและเท้ำ อำกำรจะแย่ลงช่วงเวลำดึก หรือหลังนอนสักพักอำกำรจะแย่ลง มีอุจจำระเหลว 
เป็นต้น จึงเป็นต ำรับโมมีโอพำธีย์ส ำคัญท่ีถูกใช้ในผู้ป่วยโรคมือ เท้ำ ปำก 

 ผลิตภัณฑ์ต ำรับโมมีโอพำธีย์ ที่น ำมำใช้ในกำรป้องกันโรคมือ เท้ำ ปำกนั้น ส ำนักกำรแพทย์ทำงเลือก
ได้ศึกษำและพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ และวิธีกำรใช้ ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และกลุ่มเป้ำหมำย  โดยผลิต
ออกมำในรูปแบบ  ชนิดเม็ด  ซึ่งมีรำยละเอียดถึงวิธีกำรน ำไปใช้ในกำรป้องกัน ดังจะกล่ำวต่อไป 

 

ต ารับโฮมีโอพาธีย์ เมอร์ค โซล 30 C ส าหรับป้องกนัโรคมือ เท้า ปาก ชนิดเม็ด 
 
 ต ำรับโมมี โอพำธีย์  เมอร์ค โซล 30 C ส ำหรับป้องกัน
โรคมือ เท้ำ ปำก ชนิดเม็ด ผลิตจำก เม็ดน้ ำตำลแล็คโตส ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง        2 มิลลิเมตร ซึมซับสำรละลำย เมอร์ค 
โซล 30 C บรรจุในขวดแก้วสีชำขนำด 2 ซีซี. ใน 1 ขวดบรรจุเม็ด
น้ ำ ตำลประมำณ 200  เม็ ด  กำ ร น ำไปใช้ในกำรป้องกันโรค
มือ เท้ำ ปำกจะต้องท ำกำรผสมเม็ด น้ ำตำลในน้ ำดื่มสะอำด ซึ่ง
มีกรรมวิธีกำรเตรียมดังนี้ 
 
ข้อบ่งใช้ 
 ใช้ส ำหรับป้องกันโรคมือ เท้ำ ปำกในผู้ที่มีสุขภำพปกติ 

 

 

 
 
 
 
 



การเตรียมน  ายาส าหรับป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
1) ใช้น้ ำสะอำดส ำหรับดื่มบรรจุขวดที่มีจ ำหน่ำยในท้องตลำด ขนำด 600 ซีซี. (ไม่ใช้น้ ำแร่) เทน้ ำออก

ประมำณ 50 ซีซี. เพ่ือให้มีพ้ืนที่ว่ำงส ำหรับกำรกระแทก 
2) ใส่เม็ดน้ ำตำลต ำรับเมอร์ค โซล 30 C   4 เม็ดลงในขวดน้ ำที่เตรียมไว้ โดยไม่ให้เม็ดน้ ำตำลสัมผัสมือ 
3) กระแทกขวดน้ ำที่บรรจุเม็ดน้ ำตำลกับฝ่ำมือในแนวตั้ง จ ำนวน 30 ครั้ง ด้วยควำมแรงที่สม่ ำเสมอ 

ก็จะได้น้ ำยำพร้อมส ำหรับน ำไปให้กลุ่มเป้ำหมำย ขั้นตอนกำรเตรียมน้ ำยำ ตำมรูปภำพดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพขั้นตอนการเตรียมน้้ายาเมอร์ค โซล 30 C    
วิธีใช้และขนาด 
 ให้รับประทำนครั้งละประมำณ 3 - 5 ซีซี ติดต่อกัน 3 วัน รับประทำน 1 ครั้ง เพ่ือป้องกัน โดยมีวิธี
ปฏิบัติดังนี้ 
 1) กระแทกขวดน้ ำยำกับฝ่ำมือในแนวตั้ง 5 ครั้ง ก่อนแจกจ่ำยให้กลุ่มเป้ำหมำยรับประทำน 
 2) แบ่งใส่ภำชนะท่ีเตรียมไว้ประมำณ 3 - 5 ซีซี ให้กลุ่มเป้ำหมำยรับประทำน โดยอมไว้ในปำก 5 - 10 
วินำที แล้วค่อยกลืน 
 3) ก่อนและหลังรับประทำนน้ ำยำอย่ำงน้อย 15 นำที ห้ำมรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มทุกชนิด
  
 
 

 

 



ข้อแนะน า 

 ปัจจัยบำงปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภำพของยำ ซึ่งจะท ำให้ยำนั้นมีประสิทธิภำพลดลง หรือท ำลำยฤทธิ์
ยำ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้  ได้แก่  
 (1) อำหำรที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น เครื่องเทศ ลูกอม เป็นต้น  
 (2) ยำ เช่น พวกยำนวด ยำหม่อง ยำดม ยำลม เป็นต้น  
 (3) กลิ่น เช่น มิ้นท์ กำรบูร ยูคำลิปตัส เป็นต้น  
 (4) เครื่องดื่มท่ีมีคำเฟอินผสมอยู่ เช่น กำแฟ น้ ำอัดลม เป็นต้น และ 
           (5) กำรแปรงฟัน และเค้ียวหมำกฝรั่ง 
 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพที่ดีในกำรป้องกันโรคมือ เท้ำ ปำก      ควรงดหรือหลีกเลี่ยง สิ่งต่ำงๆ 
ดังที่กล่ำวข้ำงต้น“ก่อนหรือหลัง”กินยำอย่ำงน้อย 30-60 นำท ี
การเก็บรักษา 

 1) เก็บในอณุหภูมิห้องปกติ ไม่ให้ถูกแสงแดดและควำมร้อนสูง 
 2) ไม่เก็บในตู้เย็น รวมถึงไม่เก็บในที่ที่มีควำมชื้น  
 3) ควรเก็บให้พ้นหรือห่ำงจำกวัตถุท่ีเป็นคลื่นพลังงำนควำมร้อน แม่เหล็ก  
เช่น มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้ำทกุชนิด 

 

อาการที่อาจเกิดขึ น และการแก้ไขอาการ 

 ต ำรับโมมีโอพำธีย์ เมอร์ค โซล 30 C ส ำหรับป้องกันโรคมือ เท้ำ ปำก จำกกำรผลิตตำมกรรมวิธีทำง
เภสัชกรรมของกำรแพทย์โมมีโอพำธีย์ ที่มีกำรเจือจำงด้วยสัดส่วน 1:100 จ ำนวน 30 ครั้ง ซึ่งได้กล่ำวไปในส่วน
แรกแล้วนั้น ก็จะไม่เหลือสสำรที่เป็นสำรออกฤทธิ์ ดังนั้นนี้จึงไม่มีผลข้ำงเคียง แต่อำจพบผลของต ำรับนี้ในกำร
กระตุ้นร่ำงกำยหรือผู้ที่มีควำมไวรับต่อต ำรับนี้ ซึ่งจะมีอำกำรบำงประกำรออกมำ เช่น เป็นไข้ มักจะพบทันที
หลังจำกรับประทำนต ำรับนี้ และมักจะหำยไปเองภำยใน 2 ชั่วโมง 

 เมื่อเกิดอำกำรดังท่ีกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถแก้ไขเบื้องต้นด้วยกำรดื่มน้ ำมำกๆ หรือดมยำดมที่มีกลิ่นมิ้นท์ 
กำรบูร ยูคำลิปตัส เพ่ือตัดฤทธิ์กำรท ำงำนของต ำรับฯหรือจะดูแลตำมอำกำรโดยกำรใช้แพทย์แผนปัจจุบันก็ได้ 

 
 
 

พันทิพา  พงศ์กาสอ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

กลุ่มงานผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก 
ส านักการแพทย์ทางเลือก 

27 เมษายน 2558 



 

 

 

ใชต้ ารับโฮมีโอพาธีย์ เมอร์ค โซล 30 C ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
ร่วมกับการด าเนินกิจกรรมหลัก 

ในการป้องกันและควบคุมโรคในปัจจุบัน 

 

 

 

 

   
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

ส่วนศึกษาและพัฒนา ส านักการแพทย์ทางเลือก 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข 
โทร 02 591 7007 ต่อ 2602 โทรสาร 02 149 5637 

www.thaicam.go.th 
 

 

 

 


