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ต้นแบบการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโฮมิโอพาธีย์เสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

กรณีศึกษา อ.วัดโบสถ์ จ.พษิณุโลก 

 

            จากนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ข้อท่ี 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของ

ประชาชน ซึ่งรัฐบาลก าหนดเป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 4.3.3 ประชาชนมีสขุภาพอนามยัดี มีพฤติกรรม

สขุภาพเหมาะสม สามารถควบคมุและลดปัจจยัเส่ียงตอ่โรคเรือ้รัง ภยัพิบตัิ และภยัสขุภาพ และ ข้อ 4.3.2   

ระบบบริการสุขภาพมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเพียงพอทัง้บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์และ

สถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุจึงก าหนดให้มียทุธศาสตร์กระทรวงข้อท่ี 4 ให้พฒันาการแพทย์แผน

ไทย การแพทย์พืน้บ้านและการแพทย์ทางเลือกให้มีคณุภาพ กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกจงึก าหนดเป้าประสงค์ข้อท่ี 1 ระบบบริการสขุภาพและผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและเข้าถึงได้ โดย

มียทุธศาสตร์ข้อท่ี 1 พฒันาระบบบริการสขุภาพและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพร

โฮมิโอพาธีย์เสริมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

            ปีงบประมาณ 2555 กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผลิตและสนบัสนนุยา

โฮมีโอพาธีย์จากสมุนไพร Eupatorium perfoliatum เสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ศกึษา

และพฒันาผลิตภณัฑ์การแพทย์ทางเลือกและสนับสนนุการใช้ในสถานบริการสขุภาพและชมุชน การออก

หนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ีเพ่ือบ าบดัรักษา ฟืน้ฟแูละป้องกนัชว่ยเหลือประชาชนในสถานการฉกุเฉิน ท่ีผ่านมายงั

พบปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสขุภาพของประชาชนในพืน้ท่ีหา่งไกลรวมทัง้ในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

           เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานและเข้าถึงได้ ในปีงบประมาณ 2556 กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงมุ่งพฒันาผลิตภัณฑ์เพ่ือดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง ผู้ ป่วยยาเสพติดซึ่งต้อง

เข้ารับการบ าบดั รวมทัง้การเตรียมการเพ่ือรับภัยพิบัติ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ การออกหน่วยแพทย์

เคล่ือนท่ี เพ่ือบ าบดัรักษา ฟืน้ฟูและป้องกัน ช่วยเหลือประชาชนอย่างทนัท่วงทีและต่อเน่ือง เป้าหมายคือ

การลดคา่ใช้จ่ายด้านสขุภาพของประชาชนลงและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ยืน  ด้วยต้นแบบการใช้

ผลิตภณัฑ์สมนุไพรโฮมิโอพาธีย์เสริมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก ดงักรณีศกึษา อ.วดัโบสถ์ จ.พิษณโุลก 
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วิธีด าเนินการ  
          1. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

                1.1 ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิตในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีศักยภาพในประเทศ 
               1.2 ตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก 

                1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  
                1.4 พัฒนาโครงการความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก 

             1.5 สนับสนุนการด าเนินการแก่หน่วยงานตามโครงการความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
             1.6 ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการศึกษาและพัฒนา 

                 1.7 สรุปและเผยแพร่ผลการศึกษา 
  

         2. ผลิตและสนับสนุนผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือกแก่สถานบริการสุขภาพ  
                 2.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิผลสามารถใช้  

                2.2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือกเพ่ือผลิตและสนับสนุนแก่ 
                  สถานบริการสุขภาพ  

              2.3 ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ทงเลือก 
                 2.4 จัดท าคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก 
                 2.5 อบรมการใช้ผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือกแก่สถานบริการสุขภาพท่ีเข้าร่วมโครงการ 

                2.6 สนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่สถานบริการสุขภาพที่มีความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการ  
                2.7 ติดตามประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ 

 
       ส านักการแพทย์ทางเลือกได้อบรมการใช้ผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอวัดโบสถ์ ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็น สถานบริการที่สมัครใจเข้าร่วม ได้แก่ รพ.สต.คันโช้ง, รพ.สต.
บ้านห้วยเจียง และ รพ.สต.ท้อแท้ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน  

        อ าเภอวัดโบสถ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ าแควน้อย เหมาะกับการเพาะปลูก  

ประชาชนส่วนใหญ ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะท านา   ประกอบด้วย 6 ต าบล  

61 หมู่บ้าน ประชากรปี 2556จ านวน 36,138 คน มีโรงเรียน 30 แห่ง มี  รพ.สต.9 แห่ง 

และจ านวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 42 คน  

1 
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สถานการณ์ไข้เลือดออก  

         มีการระบาดทั่วประเทศในปี 2555 อ.วัดโบสถ์ระบาดเช่นกัน ซ่ึงจังหวัดพิษณุโลกได้ก าหนดให้ 

เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข การควบคุมโรคไข้เลือดออกตามวิธีการต่างๆที่ก าหนดไว้เดิม ได้แก่ 

 การก าจัดลูกน้ ายุงลายด้วยวิธีเดิม อ าเภอวัดโบสถ์ท ามาต่อเนื่องยาวนานมิได้ขาดแต่มันเหมือนไร้ผล         

หลักในการด าเนินการ 

1. ยังคงด าเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามวิธีการต่างๆ ที่ก าหนดไว้แต่เดิม ได้แก่ การ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  

2. ให้ความรู้และสอบถามความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  
3. มีการให้ยาโฮมีโอพาธีย์จากสมุนไพร ยูพาโทเรียม เฟอร์โฟไลตั้ม (Eup-per) แก่ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจ  ใน ทุก 3 เดือน  
4. มีการติดตามอาการหลังได้รับยาและประเมินผลการใช้ยาทุก 3 เดือน 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2556 

                     2556

จ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด  609  คน

     

                     2556

จ านวนท่ีกินยา
ครัง้สดุท้าย
  3132 คน
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สรุปผลการวิเคราะห์เบื้องต้น 

•  พบความแตกต่างในจ านวนการเกิดโรคของผู้กินกับไม่กินยาในพื้นที่เดียวกัน  
 โดยพบในผู้ไม่กินยาสูงกว่าผู้กินยาในสัดส่วน  16 : 1 

•  พบว่าการเกิดโรคมีความแตกต่างกันในพื้นที่กินกับไม่กินยา  โดยภาพรวม 
 พื้นที่ไม่กินยาพบการเกิดโรคมากกว่า  2  เท่า   

•  และเม่ือเทียบตามระยะเวลาแล้ว  พบว่าส่วนใหญ่พื้นที่ไม่กินยาเกิดโรคสูงกว่าพื้นที่กินยา 
 ในช่วงเวลาเดียวกัน  
 

การบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
• มีการเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการใช้ยูพาร์โทเรี่ยมเพอร์ไลตั้ม(Eup-per) ตามหลัก 

การแพทย์ทางเลือกสาขาโฮมีโอพาธีย์  แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สมัครใจ(Implement)  
 โดยมีพื้นที่สมัครใจ  ๒  ต าบล  

• เป็นทางเลือกในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่พื้นที่  พบว่ามีผลการด าเนินงานที่น่าสนใจ 
และเชื่อถือได้ในเบื้องต้นว่ามีประสิทธิภาพในการเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ไม่มีอาการ 
แทรกซ้อน 
 

การด าเนินงานในปี  2557 

• พื้นที่เดิม  :  ด าเนินการต่อเนื่อง  ได้แก่  รพ.สต.คันโช้ง, รพ.สต.บ้านห้วยเจียง, รพ.สต.ท้อแท้   
• พื้นที่ใหม่ :   ให้ความรู้ในกลุ่มอสม.  เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้  ได้แก่  รพ.สต.บ้านท่าขอนเบน   
• เป้าหมายประชากรที่สมัครใจ  4,286  คน 
• ผลการให้ยูเพอร์ฯ  4,286  คน (2 รอบ)  
• จ านวนผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออก  0   คน  

 
วิเคราะห์ปัจจัยในความส าเร็จ 

1. มีทีมสุขภาพและเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ 
2. ใช้หลัก5 ป 1 ข. 1 ส  
 ป.1 ปิด    ภาชนะเก็บน้ าให้สนิท 
 ป.2 เปลี่ยน    น้ าแจกันทุก 7 วัน 
 ป.3 ปล่อย    ปลากินลูกน้ าในภาชนะเก็บน้ าถาวร 
 ป.4 ปรับปรุง   บ้านเรือนให้สะอาด  โปร่ง ไม่เป็นที่อยู่ของยุง 
 ป.5 ปฏิบัติ    เป็นนิสัย 
 ข.1 ขัด    ภาชนะเก็บน้ าด้านในเพื่อให้ไข่ยุงถูกท าลายไป 
 ส.1 กินยาสมุนไพร   เพื่อเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ แกนน าชุมชน จนท.สาธารณสุข โรงเรียน  
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ผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่น  อสม. มีเวทีเรียนรู้ รพ.วัดโบสถ์ 
4. ยังคงด าเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามวิธีการต่างๆ  ที่ก าหนดไว้แต่เดิม  
5. มีการรณรงค์ให้ยาทุก  3  เดือน ร่วมไปกับงานเดิมที่รับผิดชอบ 
6. ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรเพื่อเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากส านัก 
7. ติดตามประเมินผลการใช้ยาทุก 3 เดือนตามแบบรายงานส านักการแพทย์ทางเลือก 

 
 

                   
                          

                  

    
   
   
   

 
 

เตรียมวัสดแุละอุปกรณ์ที่ใช้

1                                                    
   -                                        
2.                                                  
3    Eupatorium perfoliatum                             
   3                 1    

        

การกนิยา 

                                       
                -       

                                          
            -                
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ออกให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกดว้ยการกนิยาสมุนไพร      
ในนักเรียนโรงเรียนวัดเหล่าขวั  ป.1 – ม.3 จ านวน 2 คร้ัง  104 ราย 

         

                                    
                                                

                            

    
   
   
   

 
 
        

             
               

       

ประชาชนไมป่่วย สุขภาพดี ชีวีผาสุข

              
 
            
 
 
                                                                               พันทิพา พงศ์กาสอ 
                                                                           ส านักการแพทย์ทางเลือก 
                                                           กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
                                                                                สิงหาคม 2557  

 
  

  

  

            

 
 

    
 

3.1 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใหม่ จ านวน 10 นวัตกรรม  
  

 
3.2 ผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 50 ชนิด  

   

 

3.3 สนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่สถานบริการสุขภาพที่มีความพร้อมไม่น้อยกว่า 400 
แห่ง 

    


