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บทนํา 
 

รางแนวทางฯ ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาองคความรูในการสงเสริม และปองกันโรคดวย
การแพทยทางเลือกของกองการแพทยทางเลือก กรมกาแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข คณะทํางานจัดทําองคความรูฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการดูแลบําบัดผูปวยโรคติดตอ :     
โรคหัด  โรคไขหวัดใหญ และโรค RSV (Respiratory Syncytial Virus)  

 
 
 
 
 
         คณะทํางาน 
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ความหมาย   
 

โรคติดตอ หมายถึง โรคติดตอจากสิ่งมีชีวิตสูคน ติดตอกันไดทางตรง และทางออมโดยมีเชื้อโรค หรือพิษ
ของเชื้อโรคท่ีทําใหเกิดโรค สามารถถายทอดติดตอถึงกันไดระหวางบุคคล 

 

สมุนไพรบําบัด (Herbal therapy) คือ การนําสมุนไพรมาใชประโยชนทางการแพทย ในการดูแล
สงเสริมสุขภาพ ควบคุม และปองกันโรค  
 

การใชสมุนไพรควบคุมและปองกันโรคติดตอ 
 

โรคหัด 1 

หัด (Measles/ มีเซิลส หรือ Rubeola / รูบีโอลา) เปนโรคไขออกผื่นท่ีเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหัด 

(Measles virus) นับวาเปนโรคท่ีมีความสําคัญมากโรคหนึ่ง เพราะอาจทําใหเกิดโรคแทรกซอนเปนเหตุใหเสียชีวิตได 

สวนผูท่ีเคยติดเชื้อมาแลวจะมีภูมิคุมกันไปตลอดชีวิต และโรคนี้มีวัคซีนปองกันท่ีมีประสิทธิภาพสูงเกือบ 100% 

โรคหัดเปนโรคท่ีพบเกิดไดตลอดท้ังป แตมักมีอุบัติการณสูงในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน สามารถ

พบไดในคนทุกวัย แตมักพบในเด็กอายุ 2 - 14 ป และพบไดบอยในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป มักไมพบในทารกอายุต่ํา

กวา 6 - 8 เดือน เนื่องจากยังมีภูมิคุมกันท่ีไดรับจากมารดาตั้งแตอยูในครรภ สวนโอกาสในการเกิดโรคในผูหญิง 

และผูชายมีใกลเคียงกัน โรคนี้สามารถติดตอแพรกระจายไดงาย จึงอาจพบการระบาดตามชุมชน โรงเรียน หรือ

สถานรับเลี้ยงเด็ก 

ในประเทศไทยเริ่มมีการใหวัคซีนปองกันโรคหัดเม่ือปพ.ศ.2527จึงทําใหอุบัติการณของโรคหัดลดลง 

อยางมาก โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป แตก็ยังพบโรคนี้ไดบางประปราย และมีการระบาดบางเปนครั้งคราวใน

ชนบท ซ่ึงผูปวยท่ีพบสวนใหญจะเปนเด็กท่ียังไมเคยไดรับวัคซีน และเปนเด็กอายุเกิน 5 ป 
 

สาเหตุของโรคหดั 
หัดเกิดจากเชื้อไวรัสหัด (Measles virus) ซ่ึงเปนไวรัสในตระกูล Paramyxoviridae โดยเชื้อจะมีอยูใน

น้ํามูก น้ําลาย เสมหะ และปสสาวะของผูปวย 
 

การติดตอ  
สามารถติดตอไดโดยการหายใจสูดเอาฝอยละอองเสมหะท่ีผูปวยไอ หรือจามรด หรือติดตอโดยการสัมผัส 

กลาวคือ เชื้ออาจติดอยูท่ีมือของผูปวย สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ (เชน แกวน้ํา จาน ชาม ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว หนังสือ 

โทรศัพท ของเลน เปนตน) หรือสิ่งแวดลอม เม่ือคนปกติมาสัมผัสถูกมือผูปวย สิ่งของเครื่องใช หรือสิ่งแวดลอมท่ี

แปดเปอนเชื้อ เชื้อก็จะติดมากับมือของคน ๆ นั้น เม่ือใชนิ้วมือขยี้ตา หรือแคะไชจมูกเชื้อก็จะเขาสูรางกายได 

นอกจากนี้ เชื้อหัดยังสามารถแพรกระจายทางอากาศ (Airborne transmission) ไดเชนเดียวกับโรคไขหวัดใหญ 

กลาวคือ เชื้อจะติดอยูในละอองฝอย ๆ เม่ือผูปวยไอ หรือจาม เชื้อจะกระจายออกไปในระยะไกล และแขวนลอยอยู

1
 MedThai. หัด (Measles) อาการ สาเหตุ และการรักษาโรคหัด 8 วิธี.[online].  

https://medthai.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94/ 
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ในอากาศไดนาน เม่ือคนปกติมาสูดเอาอากาศท่ีมีฝอยละอองนี้เขาไป หรือละอองสัมผัสกับเยื่อตาหรือเยื่อเมือกชอง

ปาก (ไมจําเปนตองไอหรือจามรดใสกันตรง ๆ) ก็สามารถทําใหติดโรคไขหวัดใหญได ดวยเหตุนี้จึงทําใหโรคหัด

สามารถแพรระบาดไดเร็ว (เชื้อท่ีอยูในอากาศหรือผิวของวัตถุจะยังคงติดตอสูผูอ่ืนไดในชวง 2 - 4 ชั่วโมง) 
 

กลไกการเกิดโรค  
ผูติดเชื้อหัดจะเกิดโรคเกือบทุกราย เม่ือเชื้อหัดเขาไปสัมผัสกับเยื่อบุของโพรงจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ หรือ

เยื่อบุตา ก็จะเกิดการแบงตัวและลุกลามไปยังตอมน้ําเหลืองบริเวณใกลเคียงและเขาสูกระแสเลือดครั้งท่ี 1 จากนั้น

เชื้อจะไปแบงตัวเพ่ิมเติมในเยื่อบุทางเดินหายใจและระบบน้ําเหลือง มามและตับ แลวเขาสูกระแสเลือดครั้งท่ี 2 จึง

ทําใหเกิดผื่นบริเวณผิวหนัง เกิดการติดเชื้อทางเดินอาหาร และการติดเชื้อในระบบอ่ืน ๆ ได 
 

ระยะฟกตัวของโรค (ตัง้แตไดรับเช้ือจนแสดงอาการ)  
เม่ือผูปวยไดรับเชื้อหัดจะมีระยะฟกตัวของโรคจนเกิดอาการ (ระยะกอนออกผื่น) ประมาณ 7-14 วัน (โดย

เฉลี่ยประมาณ 8-12 วัน) หรือถานับตั้งแตไดรับเชื้อจนถึงระยะมีผื่นก็จะประมาณ 12-16 วัน (โดยเฉลี่ยประมาณ 

14 วัน) 
 

ระยะติดตอ  
ตั้งแตเริ่มมีอาการไข (4 วันกอนมีผื่นข้ึน) จนกระท่ังถึง 4 วนัหลังจากท่ีมีผื่นข้ึน (บางขอมูลระบุวา ผูปวยโรค

หัดจะมีเชื้อไวรัสหัดอยูในลําคอและแพรเชื้อไดในระยะ 1-2 วันกอนท่ีจะเริ่มมีอาการ) 
 

อาการของโรคหัด  
1. ระยะกอนออกผ่ืน : ผูปวยจะเริ่มตนดวยอาการมีไขสูงตัวรอนข้ึนมาทันทีทันใด ในระยะแรกจะมีอาการ

คลายโรคหวัด (ไขหวัด) แตผิดกันตรงท่ีจะมีไขสูงอยูตลอดเวลา รับประทานยาลดไขก็ไมลด เด็กจะมี

อาการซึม กระสับกระสาย รองงอแง เบื่ออาหาร ออนเพลีย มีน้ํามูกใส ๆ ไอแหง ๆ เปนเสียงแคก ๆ 

เจ็บคอ น้ําตาไหล ตาแดง ไมสูแสง (จะหรี่ตาเม่ือถูกแสงสวาง) หนังตาบวมตุย และอาจมีอาการถาย

เหลวบอยครั้งเหมือนทองเดินในระยะกอนท่ีจะมีผื่นข้ึน หรืออาจชักจากไขสูง ในระยะ 2 วันหลังมีไข 

(กอนท่ีจะออกผื่น 1-2 วัน) ถาสังเกตใหดีจะพบจุดสีขาว ๆ เหลือง ๆ ขนาดเล็ก ๆ คลายเม็ดงาอยูท่ี

กระพุงแกมบริเวณใกลกับฟนกรามลาง (ถาเปนมากจะพบอยูเต็มกระพุงแกม) ซ่ึงเรียกวา "จุดค็อปลิก" 

(Koplik's spot) ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัวของโรคหัด และเม่ือผื่นข้ึนแลวจุดเหลานี้จะหายไป 

2. ระยะออกผื่น : ลักษณะเฉพาะของหัด คือ ผูปวยจะมีผื่นข้ึนหลังจากมีไขไดประมาณ 3-4 วัน หรือ

ประมาณวันท่ี 4 ของไข ผื่นจะมีลักษณะราบสีแดงขนาดเทาหัวเข็มหมุด เปนผื่นแบบไมคัน โดยผื่นจะ

เริ่มข้ึนท่ีชายผม หนาผาก หลังหู ใบหนา และไลลงมาตามลําคอ หนาอก แขนและฝามือ ทอง ขาและ

ฝาเทา ตามลําดับ จากหนาถึงเทาจะใชเวลาประมาณ 48-72 ชั่วโมง ผื่นท่ีหนาและลําคอซ่ึงข้ึนในวัน

แรก ๆ จะแผมารวมกันเปนแผนราบ ๆ สีแดงขนาดใหญ จึงทําใหเห็นไดชัดกวาบริเวณทอนลางของ

ลําตัวท่ีมีลักษณะเปนผื่นแดงเล็ก ๆ อยูกระจาย ๆ และหลังจากผื่นออกเต็มท่ีแลวจะคอย ๆ จางลงโดย

ไลเรียงตามลําดับจากหนาไปสูเทา ผื่นจะเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีแดงคล้ําหรือสีน้ําตาลแดง หลังจากนั้น

จะลอกเปนแผนบาง ๆ และหายไปภายใน 7-10 วัน แตบางรายก็อาจนานกวานั้น 
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อาการไขจะข้ึนสูงสุดในวันท่ีมีผื่นข้ึนและจะมีไขตอมาอีกประมาณ 2-3 วัน จนกระท่ังผื่นข้ึนท่ีเทา ไขก็จะ

ลดลงและอาการอ่ืน ๆ ก็จะทุเลาไปพรอม ๆ กัน รวมแลวจะมีไขอยูนานประมาณ 1 สัปดาห แตถาผื่นข้ึนถึงเทาแลว

ไขยังไมลดหรือลดแลวกลับกําเริบข้ึนมาใหม อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน 
 

ภาวะแทรกซอนของโรคหัด 
เนื่องจากเชื้อไวรัสหัดจะเขาไปทําลายเม็ดเลือดขาวซ่ึงเปนระบบภูมิคุมกันปองกันเชื้อโรคตาง ๆ เม่ือผูปวย

ติดเชื้อหัดแลว จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ได โดยเฉพาะในเด็กท่ีมีฐานะยากจน อยูในชุมชนแออัด มี

ภาวะทุพโภชนาการ และในเด็กเล็กซ่ึงเปนกลุมท่ีมีภูมิคุมกันตานทานโรคต่ํา โดยสามารถแบงภาวะแทรกซอนออก

ตามระบบ ไดแก 

1. ระบบทางเดินหายใจ  

หูสวนกลางอักเสบ ซ่ึงเปนภาวะแทรกซอนท่ีพบไดบอยท่ีสุดในเด็กเล็ก 

กลองเสียงอักเสบ 

หลอดลมอักเสบ 

หลอดลมและกลองเสียงอักเสบ 

ปอดอักเสบเปนภาวะแทรกซอนท่ีพบไดบอยในผูใหญและเปนสาเหตุการเสียชีวิตท่ีสําคัญของผูปวยหัด โดย

สวนใหญมักเกิดจากเชื้อไวรัสหัดเอง แตอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซํ้าซอนไดเชนกัน ถาพบตั้งแตกอนมีผื่นข้ึน

หรือระยะท่ีเริ่มมีผื่นข้ึน มักจะเกิดจากไวรัสหัดเอง หากพบในผูปวยท่ีมีภูมิคุมตานทานโรคต่ํา เชน เด็กขาด

สารอาหาร ผูปวยมะเร็ง ผูปวยเอดส หรือสตรีตั้งครรภ ก็มักจะรุนแรงจนเปนเหตุใหเสียชีวิตได แตถาพบในระยะหลัง 

ๆ ก็มักจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซํ้าซอน 

อาจทําใหวัณโรคท่ีเปนอยูมีอาการกําเริบข้ึนมาได 
 

2. ระบบประสาท 

สมองอักเสบ เปนภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตและพิการ พบไดประมาณ 1 ใน 1,000 - 2,000 

ราย และประมาณ 10 - 15 ของผูปวยในกลุมนี้จะมีโอกาสเสียชีวิต และเกิดพิการจากภาวะแทรกซอนทางสมอง

ประมาณ 25% ผูปวยท่ีรอดชีวิตสวนใหญจะมีโรคลมชักและสติปญญาดอยลง มักพบหลังผื่นข้ึน 2 - 6 วัน แตบาง

รายก็อาจพบกอนผื่นข้ึนก็ได ทําใหผูปวยจะมีไขสูง ปวดศีรษะ ซึม ไมรูสึกตัว หรือชัก 

ภาวะเนื้อสมองอักเสบ เปนภาวะแทรกซอนท่ีพบไดนอย โดยพบไดประมาณ 1 ใน 100,000 - 

1,000,000 ราย ท่ีปวยเปนโรคหัด โดยเกิดจากการเสื่อมของสมองสวนกลาง ทําใหผูปวยมีปญหาทางดานการ

เรียน   สติปญญาจะคอย ๆ ดอยลงไปเรื่อย ๆ มีอาการหลงลืม พรอม ๆ กับมีพฤติกรรมท่ีแปลกไป จนถึงข้ันปญญา

ออน ชวยเหลือตัวเองไมได และมีอาการชักรวมดวย ซ่ึงเวลาโดยเฉลี่ยนับตั้งแตติดเชื้อหัดจนถึงเริ่มตนเกิดอาการคือ

ประมาณ 10 - 11 ป และตั้งแตเกิดอาการจนถึงเสียชีวิตประมาณ 2 ป ผูปวยสวนใหญท่ีเกิดภาวะนี้จะเปนโรคหัด

ตอนอายุนอยกวา 2 ป 

ตาบอด ในเด็กท่ีมีภาวะขาดวิตามินเอ อาการอาจรุนแรงและอาจทําใหตาบอดได 
 

3. ระบบทางเดินอาหาร  

อุจจาระรวงจากลําไสอักเสบ ซ่ึงจะนําไปสูภาวะทุพโภชนาการ สวนในระบบอ่ืน ๆ ของทางเดินอาหารท่ีพบ

ได เชน ทองเดินจากไวรัส ตอมน้ําเหลืองในชองทองอักเสบ ตับอักเสบ ไสติ่งอักเสบ เปนตน 
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4. ภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ 

เกิดภาวะทุพโภชนาการจากอาการเบื่ออาหาร ทองเดิน อาเจียน หรืองดอาหารโปรตีนท่ีเขาใจวาเปนของ

แสลง 

ภูมิคุมกันลดลงชั่วคราว ทําใหมีโอกาสติดเชื้ออ่ืน ๆ แทรกซอนไดงาย ท่ีสําคัญคือ วัณโรค อาจทําใหผูท่ีมีเชื้อ

วัณโรคหลบซอนอยูมีอาการกําเริบ หรือผูท่ีเปนวัณโรคอยูกอนมีอาการรุนแรงข้ึน นอกจากนี้ยังทําใหการทดสอบทู

เบอรคูลิน (Tuberculin skin test - TST) ใหผลลบลวงเปนเวลานาน 2 - 6 สัปดาหหลังการเปนหัด จึงทําใหแปล

ผลไดไมแนนอน 

สตรีตั้งครรภท่ีปวยเปนโรคหัดในระยะไตรมาสแรกของการตั้งครรภ อาจเสี่ยงตอการแทงบุตร การคลอด

กอนกําหนด การตายคลอด (การคลอดทารกท่ีตายในครรภ) เกิดความผิดปกติแตกําเนิดในทารก ทารกมีน้ําหนักตัว

นอย 

อ่ืน ๆ เชน ครูป, ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา, หลอดลมฝอยอักเสบ, กลามเนื้อหัวใจอักเสบ, เยื่อหุมหัวใจอักเสบเยื่อ

บุตาขาวอักเสบ จนกระจกตาเปนแผล (Corneal ulcer) กระจกตาอักเสบ (Keratitis)  ซ่ึงอาจรุนแรงถึงข้ันทําใหตา

บอดได   หูหนวกหูตึง ซ่ึงอาจเกิดจากภาวะแทรกซอนของสมองอักเสบ หรือประสาทหูเสื่อมจากการติดเชื้อหัดท่ี

แพรกระจายไปตามกระแสเลือด เปนตน 
 

การวินิจฉัยโรคหัด 

แพทยสามารถวินิจฉัยโรคหัดไดจากอาการท่ีแสดง ซ่ึงรวมถึงลักษณะของผื่น โดยเฉพาะการพบจุดขาวท่ี

กระพุงแกม และจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ คือ การตรวจเลือดซีบีซี ซ่ึงจะพบภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา 

นอกจากนั้นคือการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีจําเพาะตอโรคหัด ไดแก 

1. การตรวจหาสารภูมิตานทานโรคหัด (Antibody) ชนิดจี (G) โดยการเจาะ 2 ครั้งเทียบกัน ครั้งแรก

เจาะวันท่ี 7 หลังมีผื่นข้ึน ครั้งท่ี 2 เจาะหลังจากครั้งแรกประมาณ 10 - 14 วัน ซ่ึงจะพบวามีคา

ตางกันมากกวา       4 เทา 

2. การตรวจหาสารภูมิตานทานโรคหัด  (Antibody) ชนิดเอ็ม (M) โดยการเจาะตรวจภายในระหวางวันท่ี      

4 - 30 หลังจากมีผื่นข้ึน 

3. การตรวจหาสารกอภูมิตานทานของโรคหัด (Antigen) ในเสมหะ หรือสารคัดหลั่งท่ีไดจากการปายหลัง

โพรงจมูก หรือจากปสสาวะในระยะท่ีมีไข ซ่ึงจะเปนการตรวจดวยเทคนิคพิเศษ และยุงยาก จึงมักตรวจ

ในเฉพาะผูปวยท่ีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง เพราะผูปวยเหลานี้มักตรวจหาแอนติบอดี (Antibody) ไม

พบ 
 

วิธีรักษาโรคหัด 

การปฏิบัติตัว  

1. พักผอนใหมาก ๆ ไมตรากตรําทํางานหนักหรือออกกําลังกายมากเกินไป 

2. อยาถูกฝน หรือถูกอากาศเย็นจัด หามอาบน้ําเย็น และควรสวมใสเสื้อผาใหรางกายอบอุน 

3. ดื่มน้ําสะอาดใหมาก ๆ อยางนอยวันละ 8 แกว โดยอาจเปนน้ําหวาน หรือน้ําผลไมก็ได เพ่ือปองกันการขาด

น้ํา 

ราง แนวทางการใชสมุนไพรควบคุม และปองกันโรคติดตอ : โรคหัด  โรคไขหวัดใหญ  
และโรค Respiratory Syncytial Virus (RSV) 

 



6 
 

4. รับประทานอาหารออน ๆ เชน ซุปไกรอน ๆ น้ําขาว น้ําหวาน น้ําสม น้ําผลไม หรือเครื่องดื่มรอน ๆ เชน ชา

รอน น้ําขิงอุน ๆ 

5. พยายามรับประทานอาหารใหไดตามปกติ โดยควรเปนอาหารท่ีปรุงสุกใหม ๆ รสไมจัด ท่ีสําคัญ คือ ผูปวย

ไมจําเปนตองงดของแสลง เพราะโรคนี้ไมมีของแสลง   โดยควรเนนการรับประทานอาหารประเภทโปรตีน

ใหมาก ใชผาชุบน้ําชุบน้ําอุน หรือน้ํากอกอุณหภูมิปกติ (อยาใชน้ําเย็นจัด หรือน้ําแข็ง) เช็ดตัวเวลามีไขสูง 

6. งดการสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ และงดการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
 

การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ  

1. ไขใหรับประทานยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ในผูใหญใหรับประทานครั้งละ 1 - 2 เม็ด (ชนิดเม็ด 

500 มิลลิกรัม) สวนในเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 12 ป ใหใชในขนาด 10 - 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง 

สามารถรับประทานซํ้าไดทุก 4 - 6 ชั่วโมง แตสูงสุดไมเกินวันละ 5 ครั้ง โดยควรรับประทานเฉพาะเวลาท่ี

มีอาการ ถาไมหายใหซํ้าไดทุก 4 - 6 ชั่วโมง สําหรับผูใหญไมควรเกิน 8 เม็ดหรือ 4 กรัมตอวัน สวนในเด็ก

ไมควรเกิน        5 ครั้งตอวัน และไมควรใชติดตอกันเปนเวลา 5 วัน เนื่องจากมีโอกาสเกิดพิษตอตับ ผูท่ีมี

อายุต่ํากวา 19 ป ควรหลีกเลี่ยงการใชยาแอสไพริน (Aspirin) เพราะอาจเปนการเพ่ิมความเสี่ยงการเกิด

โรคเรยซินโดรม (Reye's syndrome) ได 

2. ไอ ใหจิบน้ําผึ้งผสมมะนาว (น้ําผึ้ง 4 สวน น้ํามะนาว 1 สวน) แตถาไอมากใหรับประทานยาแกไอ ซ่ึงใน

กลุมยาบรรเทาอาการไอนี้สามารถแบงไดเปน 2 กลุมหลัก ๆ คือ ยาระงับการไอ (Antitussive) ท่ีใช

สําหรับรักษาอาการไอระคายคอ ไอแหง ๆ ไมมีเสมหะ เชน ยาแกไอน้ําดํา (Brown mixture) เดกซโทรเม

ทอรแฟน (Dextromethorphan)  ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) โคเดอีน (Codeine) เปนตน 

และกลุมยา   ขับเสมหะ (Expectorant) ท่ีเหมาะสําหรับรักษาอาการไอแบบมีเสมหะหรือเสลด  เชน  

ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) เปนตน นอกจากนี้ยังมีกลุมยาท่ีเรียกวา ยาละลายเสมหะ (Mucolytic 

agents) เชน บรอม     เฮกซีน (Bromhexine)  คารโบซิสเทอีน (Carbocysteine)  แอมบรอกซอล 

(Ambroxol)  อะซิทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) เปนตน ซ่ึงยาในสองกลุมหลังนี้จะมีขนาดการใชท่ี

แตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอายุ ความรุนแรง และสภาวะความเจ็บปวยของรางกาย ดังนั้น  จึงควรให

แพทยเปนผูวินิจฉัยสั่งจายยาท่ีเหมาะสม ผูปวยไมควรซ้ือยาเหลานี้มารับประทานเอง 

3. ทองเดิน ใหการรักษาแบบทองเดิน เชน การใหน้ําเกลือแรหามใชยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) ซ่ึงเปนยาฆา

เชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากยานี้ไมไดมีผลตอการฆาเชื้อหัดซ่ึงเกิดจากเชื้อไวรัส เพราะฉะนั้น จึงหามใชยานี้

ตั้งแตระยะแรกเปน เพราะนอกจากจะไมมีความจําเปนตองใชแลว ยังอาจทําใหเกิดโรคปอดอักเสบชนิด

รายแรงแทรกซอนซ่ึงยากแกการรักษาไดดวย ยกเวนในรายท่ีมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน เชน เกิดหู

ชั้นกลางอักเสบ หรือปอดอักเสบ แพทยอาจใหรับประทานยาปฏิชีวนะ เชน เพนิซิลลินวี (Penicillin V) 

หรืออะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin) สวนในรายท่ีแพเพนิซิลลินวีใหใชอิริโทรมัยซิน (Erythromycin) หรือ

ร็อกซิโทรมัยซิน (Roxithromycin) แทน 
 

ใหวิตามินเอเสริมในขนาดสูงเพ่ือชวยเพ่ิมภูมิคุมกันตานทานโรคนี้  

พบวาจะชวยลดความพิการ และการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนจากโรคหัดไดถึง 50% แตแพทยจะให

เฉพาะในผูปวยท่ีมีขอบงชี้ ผูปวยอาการรุนแรงท่ีอาศัยอยูในประเทศดอยพัฒนา ในบริเวณท่ียากจนของประเทศท่ี

กําลังพัฒนา หรือในทองถ่ินท่ีมีปญหานี้ 
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1. ผูปวยเด็กอายุ 6 - 24 เดือน ท่ีตองนอนอยูในโรงพยาบาลดวยโรคหัดท่ีมีภาวะแทรกซอน 

2. ผูปวยขาดสารอาหาร หรือสงสัยวามีภาวะขาดวิตามินเอ 

3. ผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องลําไสดูดซึมไมดี จึงมักขาดวิตามินเอ 

4. ผูปวยเคยมีประวัติเปนโรคตาจากการขาดวิตามินเอ 

5. ผูปวยท่ีมีภาวะภูมิคุมกันตานทานโรคบกพรอง 

6. ผูปวยท่ีเพ่ิงยายมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการเสียชีวิตสูงจากโรคหัด 

7. ผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงท่ีมีขอบงชี้เหลานี้ แพทยจะพิจารณาใหยาสารภูมิคุมกันตานทานโรคเพ่ือเพ่ิม

ภูมิคุมกัน ไดแก ผูปวยเด็กอายุ 6 - 12 เดือน  ผูปวยเด็กอายุนอยกวา 6 เดือน ซ่ึงเกิดจากมารดาท่ีไมมี

ภูมิคุมกันตานทานตอโรคหัด  ผูปวยท่ีเปนสตรีตั้งครรภ  ผูปวยท่ีมีภาวะภูมิคุมกันตานทานโรคบกพรอง  
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สมุนไพรบําบัดโรคหัด (ตามองคความรูดั้งเดิม)1

2 
 

ช่ือสมุนไพร คุณสมบัติของสมุนไพร 
กรดน้ํา                                  

(Scoparia dulcis Linn.) 
ชวยลดอาการเปนหัด โดยใชลําตนสดนํามาตมแลวกรองเอาแตน้ํากินติดตอกัน 
3 วัน 

ขม้ินออย                              
(Curcuma zedoaria 
(Christm.) Roscoe) 

ใชเปนยาแกหัดหลบใน ดวยการใชเหงา 5 แวน และตนตอไส 1 กํามือ นํามา
ตมรวมกับน้ําปูนใสพอสมควร แลวนํามาใชดื่มเปนยากอนอาหารเชาและเย็น 
ครั้งละ 1 ถวยชา 

 
ขาตน                             

(Cinnamomum 
porrectum (Roxb.) 

Kosterm.) 

ใหใชเมล็ดขาตนประมาณ 5-6 กรัม นํามาบดใหเปนผงชงกับน้ํารับประทาน
เปนยาแกไขหวัด แกไอ อาการไอเรื้อรัง ตัวรอน ออกหัดตัวรอน 

 

จอก                                      
(Pistia stratiotes L.) 

ใชใบสดประมาณ 100 กรัม นํามาตากใหแหงหรือผิงไฟใหแหง แลวบดเปนผง
ผสมกับน้ําผึ้งทําเปนยาเม็ด ทยอยกินใหหมดภายใน 1 วัน หรือจะใชใบแหงตม
กับน้ํา นํามาอบผิว แลวใชน้ํายาท่ีตมไดมาลางบริเวณท่ีเปนซํ้าอีกครั้งหนึ่ง 

ฉัตรทอง                                
(Alcea rosea L.) 

ใชดอกท่ีบานเต็มท่ีแลว (สดหรือแหงก็ได) นํามาตมกินหรือบดเปนผงกิน 

 
ปลาไหลเผือก (                      

Eurycoma longifolia 
Jack) 

เปลือกลําตนนํามาตมเอาน้ํากินเปนยาแกไขเหือดหัด 

 

แพงพวยน้ํา                        
(Ludwigia adscendens 

(L.) H.Hara) 

ใชตนสด 60 กรัม นํามาตําค้ันเอาแตน้ํา นําไปนึ่งกอนรับประทานเปนยาแก
ออกหัด 

 
แพงพวยฝรั่ง           

(Catharanthus roseus (L.) 
G.Don) 

ใชตนสด 30-60 กรัม นํามาค้ันเอาแตน้ํา แลวตมดื่ม 

 

สนทราย                          
(Baeckea frutescens L.) 

ใชใบตําพอกแกโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ผดผื่นคัน แกออกหัด 
 

สะเดา                          
(Azadirachta indica 

A.Juss.) 

ใชกานสะเดา 33 กาน ตมกับน้ํา 10 ลิตร แลวตมจนเหลือน้ํา 5 ลิตร ยกลง
ท้ิงไวรอใหเย็น ผสมกับน้ําเย็น 1 ขัน ใชอาบใหท่ัวรางกายวันละ 1-2 ครั้ง 
จนกวาจะหาย และตองระวังอยาอาบชวงท่ีเม็ดหัดผุดข้ึนมาใหม ๆ แตใหอาบ
ในชวงท่ีเม็ดหัดออกเต็มท่ีแลว 

 

 

2โฮมีโอพาธยี : 15 ตํารับพื้นฐานเพือ่การดูแลครอบครัวและตนเอง 
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ช่ือสมุนไพร คุณสมบัติของสมุนไพร 
สํามะงา                          

(Volkameria inermis L.) 
ตํารายาไทย จะใชใบเปนยาทาภายนอก โดยนํามาพอก ตมกับน้ําอาบ หรือใช
ชะลางตามรางกาย หรือใชไอน้ําอบรางกายเปนยารักษาโรคผิวหนังตาง ๆ 
รวมท้ังแกหัด 
เสลดพังพอนตัวเมีย (Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau) ใชใบสด
ประมาณ 7 กํามือ นํามาตมกับน้ํา 8 แกว ตมใหเดือด 30 นาที เทยาออกและ
ผึ่งใหเย็น แลวนําใบสดมาอีก 7 กํามือ ตําผสมกับน้ํา 8 แกว แลวเอาน้ํายาท้ัง
สองมาผสมกัน ใชท้ังกินและชโลมทา (ยาชโลมใหใสพิมเสนลงไปเล็กนอย) สวน
เด็กท่ีเปนหัด ใหกินวันละ 3 ครั้ง ครั้งละครึ่งแกว 

หญาคา                             
(Imperata cylindrica (L.) 

Raeusch.) 

ใชรากแหงประมาณ 30 กรัม ตมเอาแตน้ํา ดื่มบอย ๆ ชวยแกออกหัด 
 

หญาแพรก                     
(Cynodon dactylon (L.) 

Pers.) 

ท้ังตนใชตมกับน้ํากินเปนยาแกไขพิษ ไขกาฬ ไขหัว รวมถึงเหือดหัด 
 

ออเล็ก                             
Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud.) 

ตํารับยาแกออกหัด ใหใชรากออเล็กสด 100 กรัม, ถ่ัวดํา 50 กรัม, ถ่ัวแดง 
50 กรัม, ถ่ัวเขียว 50 กรัม นํามารวมกันตมกับน้ําจนถ่ัวเปอย ใสน้ําตาลทราย
แดงลงไปเล็กนอย จึงค้ันเอาแตน้ํามาแบงรับประทานครั้งละ 30 ซีซี วันละ 1-
2 ครั้ง โดยใหรับประทานติดตอกันประมาณ 1 สัปดาห 

แอหนัง                       
(Crossostephium 

chinense (A.Gray ex L.) 
Makino) 

ใหใชใบสดนํามาตมเอาแตน้ํามาอาบใชชะลางรางกายชวยแกออกหัด 
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สมุนไพรรูปแบบโฮมีโอพาธียบําบัดโรคหัด 
 

การแพทยโฮมีโฮพาธีย  (Homeopathy)  มุงเนนเรื่องการเสริมเติมพลังชีวิตเพ่ือฟนฟูสุขภาพวาดวย 
molecular biology ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทดแทนและฟนฟูเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและรางกายของมนุษยให
คืนสูปกติ โดยกระตุนใหกระบวนการสมานคืนของรางกายดวยวิธีการตาง ๆ  แตความรูการวิจัยก็พบวา เซลลออน
เยาวจะมีพลังการ 
แบงตัวไดดีกวาเซลลท่ีแบงตัวไปหลายรอบ  สิ่งเหลานี้จะมีข้ึนไดก็ดวยอาศัย พลังชีวิต ท่ีมีอยูในเซลลนั้น ๆ  

การแพทย   โฮมีโฮพาธียอธิบายถึงปจจัยท่ีอยูเหนือกวายีน Epigenetic ท่ีสามารถกําหนดการเปลี่ยนแปลงของเซลล

สูการซอมแซมรางกายได    

โรคเฉียบพลัน  คือ โรคท่ีกระบวนการของโรคเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน เม่ือวานยังดี ๆ อยูเลย วันนี้ไม

ดีเสียแลว สวนใหญก็จะใชเวลาดําเนินของโรคเพียงสั้น ๆ ไมนาน ลงทายของโรคเฉียบพลันมี 2 สถาน นั่นคือ หาย

ไดเอง หรือไมก็ตาย 

หากจะมองอีกมุมหนึ่ง ในแบบท่ีเอาเรื่องภูมิคุมกันเขามากลาว เราจะเห็นวา โรคเฉียบพลัน  หรือโรคระบาด 

คือ สิ่งท่ีมากระทบกับเรานั้นมีความรุนแรงมากเกินกวาท่ีรางกาย หรือพลังชีวิตของเราจะเอาอยู เราจึงเกิดการ

เจ็บปวยข้ึน (ยกตัวอยาง ตกทอ โดนรถชน เปนหวดัหลังจากเดินทางจากประเทศไทยไปอาศัยอยูข้ัวโลกเหนือ 

เดินทางไปจังหวัดหนึ่งแลวติดโรคมาลาเรียกลับมา) ภูมิคุมกันเราเอาไมอยู สูไมไหว ก็ปวย ทีนี้แลวแตวาเอาไมอยู

ขนาดไหน ถาเอาไมอยูชั่วคราว  ตอมาภูมิคุมกันสูไหวก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม ถาเกินกําลังจริง ๆ ก็ตาย โรค

เฉียบพลัน หรือโรคระบาดเปนเหตุจากภายนอกทําใหเราปวย 

 คําวา “ โฮมีโอพาธีย  ”  มาจากภาษากรีกวา “ โฮมีออส  (Homeos) ” แปลวา คลายคลึง สวนคําวา           
“ พาธอส  (Pathos) ”  แปลวา ไดรับความทุกขทรมาน  ดังนั้น  “ โฮมีโอพาธีย ”  จึงหมายถึง การรักษาโดยใช
สิ่งท่ีกอใหเกิดผลท่ีคลายคลึงกับอาการทุกขทรมานท่ีเปนอยู 
 

ช่ือตํารับโฮมีโอพาธีย คุณสมบัติของตํารับโฮมีโอพาธีย 
Pulsatilla          เปนยาท่ีเหมาะกับการรักษาโรคหัด  มีไข  ไมกระหายน้ํา  ตัวรอน  อาการแยลง

ในเวลา 6 โมงเชา หรือ 16.00 น. เยื่อบุตาอักเสบ และโพรงจมูกอักเสบพรอมน้ํามูกสี
เขียว ๆ 

Bryonia          มีผื่นคัน อาการบรรเทาข้ึนจากการนอนนิ่งในท่ีนอนอุน ๆ  ผิวแหง และไมชอบ
การเคลื่อนไหว มีอาการปวดศีรษะรุนแรงหลังลูกตา อาการแยลงเม่ือเคลื่อนไหว  ดีข้ึน
จากการกดทับดวยความเย็น กระหายน้ํามากดื่มรวดเดียวหมด อาการแยลงงจากการ
เคลื่อนไหว อารมณหงุดหงิดงาย ตองการอยูคนเดียว มีอาการปวดตุบ ๆ หรือปวดเปน
พัก ๆ mucous membranes แหง 
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โรคไขหวัดใหญ 3 
ไขหวัดใหญ (Influenza, Flu) เปนโรคติดตอทางเดินหายใจเชนเดียวกับโรคหวัด แตเกิดจากไวรัสคนละ

ชนิดและมีความรุนแรงสูงกวาโรคหวัดธรรมดามาก โรคนี้พบเปนสาเหตุอันดับแรก ๆ ของอาการไขท่ีเกิดข้ึน

เฉียบพลัน แพทยมักใหการวินิจฉัยผูใหญท่ีมีอาการตัวรอนมา 2-3 วัน โดยไมมีอาการอยางอ่ืนชัดเจนวาเปนไขหวัด

ใหญ ซ่ึงบางครั้งก็อาจจะผิดพลาดได พบไดบอยในคนทุกเพศทุกเพศวัย ตั้งแตในเด็กจนถึงผูสูงอายุ ผูหญิงและผูชาย

มีโอกาสเกิดใกลเคียงกัน เปนโรคท่ีพบไดตลอดท้ังป แตจะมีอุบัติการณสูงในชวงฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) และ

ในชวงฤดูหนาว (มกราคม-มีนาคม) ในบางปอาจพบมีการระบาดใหญ 
 

สาเหตุของโรคไขหวัดใหญ  
เกิดจาก "เชื้อไขหวัดใหญ" ซ่ึงเปนเชื้อไวรัสท่ีมีชื่อวา "อินฟลูเอนซา" (Influenza virus) ซ่ึงมีอยูในน้ํามูก 

น้ําลาย และเสมหะของผูปวย (เชื้อชนิดนี้จัดอยูในกลุมไวรัสท่ีเรียกวา Orthomyxovirus) 
 

ชนิดของไวรัสไขหวัดใหญ : ไวรัสไขหวัดใหญมีอยู 3 ชนิด ไดแก เอ บี และซี โดยไวรัสไขหวัดใหญชนิดเอ 

มักจะกอใหเกิดอาการรุนแรง อาจพบระบาดไดกวางขวาง และสามารถกลายพันธุแตกแขนงเปนสายพันธุยอย ๆ ได 

สวนไวรัสไขหวัดใหญชนิดบีนั้น จะกอความรุนแรงและการระบาดของโรคไดนอยกวาชนิดเอ สามารถกลายพันธุได 

แตไมมากเทาชนิดเอ สวนไวรัสไขหวัดใหญชนิดซี จะกอใหเกิดอาการเพียงเล็กนอยและมักไมคอยพบการระบาด 
 

ไวรัสไขหวัดใหญชนิดเอ เปนชนิดท่ีสามารถพบไดท้ังในคนและในสัตว (สวนชนิดบีและซีจะพบไดเฉพาะใน

คนเทานั้น) สามารถแบงเปนสายพันธุยอย ๆ โดยมีชื่อเรียกตามชนิดของโปรตีนท่ีพบบนผิวของเชื้อไวรัส โปรตีน

ดังกลาวมีอยูดวยกัน 2 ชนิด ไดแก ฮีแม็กกลูตินิน (Hemagglutinin ตัวยอ H) ซ่ึงมีอยู 16 ชนิดยอย (H1 - H16) 

และนิวรามินิเดส (Neuraminidase ตัวยอ N) ซ่ึงมีอยู 9 ชนิดยอย (N1 - N9) ในการกําหนดชื่อไวรัสไขหวัดใหญ

ชนิดเอ จึงใชตัวยอ H ควบคูกับ N โดยมีตัวเลขกํากับทายตัวยอแตละตัวตามชนิดของโปรตีน เชน 

• ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ H1N1 (สายพันธุเกา) ซ่ึงเปนตนเหตุของการระบาดใหญท่ัวโลกในป พ.ศ.2461 
-2462 ทําใหมีผูเสียชีวิตราว 20 - 40 ลานราย และเนื่องจากมีตนตอจากประเทศสเปน จึงมีชื่อวา 
"ไขหวัดใหญสเปน " (Spanish) และกลับมาระบาดใหญอีกครั้งในป พ.ศ. 2520 ท่ีมีชื่อวา "ไขหวัดใหญ
รัสเซีย" เนื่องจากมีตนตอมาจากประเทศรัสเซีย 

• ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ H1N1 สายพันธุใหม (สายพันธุ 2009) พบการระบาดใหญท่ัวโลกในป พ.ศ. 
2552 โดยเปนสายพันธุ H1N1 ท่ีกลายพันธุ ประกอบไปดวยสารพันธุกรรมของไวรัสไขหวัดใหญท่ีพบใน
หมู สัตวปก และคน ซ่ึงมีความรุนแรงกวาสายพันธุเกา และมีตนตอมาจากประเทศเม็กซิโก (เชื้อสามารถ
แพรกระจายตั้งแต   1 วัน กอนมีอาการแพรไดมากท่ีสุดใน 3 วันแรกของการเจ็บปวย และอาจแพรได
จนถึงวันท่ี 7 ของการเจ็บปวย) 

• ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ H2N2 เปนตนเหตุการระบาดของไขหวัดใหญในเอเชีย ทําใหมีผูเสียชีวิตราว 1 
ลานราย ซ่ึงพบในป พ.ศ.2500 - 2501 

• ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ H3N2 เปนตนเหตุการระบาดของไขหวัดใหญในฮองกง ทําใหมีผูเสียชีวิตราว 7 
แสนราย ซ่ึงพบในป พ.ศ.2511 - 2512 

3  MedThai. ไขหวัดใหญ อาการ สาเหตุ และการรักษาโรคไขหวัดใหญ 10 วิธ ี
https://medthai.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9
%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/ 
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• ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ H5N1 เปนตนเหตุการระบาดของไขหวัดใหญในสัตวปกหลัก แตในชวงท่ีผานมา
ท่ีเคยเปนขาวดังก็เนื่องมาจากไวรัสสายพันธุนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงทําใหมีการติดตอมาสูคนหรือสัตวเลี้ยง
ลูกดวยนมได และมีความแรงสูง ทําใหเสียชีวิตได หรือท่ีเรียกวา ไขหวัดนก (Avian influenza) แตยังโชคดี
ตรงท่ีวาการติดตอมาสูคนนั้นไมงายนัก ตองสัมผัสใกลชิดมาก อีกท้ังการติดตอจากคนสูคนก็เกิดข้ึนไดนอย 
จึงสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อชนิดนี้ได 

 

การติดตอ  
          เชื้อไขหวัดใหญจะอยูในน้ํามูก น้ําลาย และเสมหะของผูปวย โดยติดตอทางการหายใจสูดเอาฝอยละออง
เสมหะท่ีผูปวยไอหรือจามรด หรืออาจติดตอโดยการสัมผัส กลาวคือ เชื้ออาจติดอยูท่ีมือของผูปวย สิ่งของเครื่องใช 
(เชน แกวน้ํา จาน ชาม ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว หนังสือ โทรศัพท ของเลน เปนตน) หรือสิ่งแวดลอม เม่ือคนปกติมา
สัมผัสถูกมือของผูปวย สิ่งของเครื่องใช หรือสิ่งแวดลอมท่ีแปดเปอนเชื้อ เชื้อก็จะติดมากับมือของคน ๆ นั้น เม่ือใช
นิ้วมือขยี้ตาหรือแคะไชจมูกเชื้อก็จะเขาสูรางกายจนกลายเปนโรคไขหวัดใหญได นอกจากนี้ เชื้อไวหวัดใหญยัง
สามารถแพรกระจายทางอากาศ (Airborne transmission) ไดดวย กลาวคือ เชื้อจะติดอยูในละอองฝอย ๆ เม่ือ
ผูปวยไอหรือจาม เชื้อจะสามารถกระจายออกไปในระยะไกลและแขวนลอยอยูในอากาศไดนาน เม่ือคนปกติมาสูด
เอาอากาศท่ีมีฝอยละอองนี้เขาไป หรือละอองสัมผัสกับเยื่อตาหรือเยื่อเมือกชองปาก (ไมจําเปนตองไอหรือจามรดใส
กันตรง ๆ) ก็สามารถทําใหติดโรคไขหวัดใหญได ดวยเหตุนี้จึงทําใหโรคไขหวัดใหญสามารถระบาดไดอยางรวดเร็ว ซ่ึง
การแพรกระจายของเชื้อจะเกิดข้ึนสูงสุดในชวง   
1 สัปดาหแรกของการเจ็บปวย 
 

ระยะฟกตัวของโรค (ตัง้แตไดรับเช้ือจนแสดงอาการ)  
ประมาณ 1 - 4 วัน และมีสวนนอยอาจนานเกิน 7 วัน 
 

อาการของโรคไขหวัดใหญ 
มักเกิดข้ึนทันทีทันใดดวยอาการไขสูง 38 - 41 องศาเซลเซียส หนาว ๆ รอน ๆ ปวดเม่ือยตามกลามเนื้อ

มาก (โดยเฉพาะท่ีกระเบนเหน็บ ตนแขน และตนขา) ปวดศีรษะมาก ปวดกระบอกตาเวลาตาเคลื่อนไหว มีน้ําตาไหล
เม่ือมีแสงสวาง ออนเพลียมาก เบื่ออาหาร ขมในคอ อาจมีอาการเจ็บในคอ คัดจมูก มีน้ํามูกใสไหล ไอแหง ๆ จุก
แนนทอง คลื่นไสอาเจียน ทองเสีย แตบางรายอาจไมมีอาการคัดจมูกหรือเปนหวัดเลยก็ได 

ในรายท่ีเปนรุนแรงอาจมีอาการแสดงของภาวะแทรกซอน เชน มีน้ํามูกหรือเสมหะขนเหลืองหรือเขียว ปวด
หู อ้ือหู หายใจหอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด ไอรุนแรง หนาวสั่น ซึม มึนงง และ/หรือหัวใจลมเหลว เปนตน 

อาการไขจะเปนอยูประมาณ 1 - 7 วัน (ท่ีพบบอยคือ 3 - 5 วัน) สวนอาการไอและออนเพลีย อาจเปนอยู
ประมาณ 1 - 4 สัปดาห แมวาอาการอ่ืน ๆ จะทุเลาลงแลวก็ตามผูปวยบางรายเม่ือหายจากไขหวัดใหญแลวอาจมี
อาการบานหมุน เนื่องจากอาการอักเสบของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน 

 

ภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ 
ผูปวยสวนใหญมักหายจากโรคไขหวัดใหญไดเองโดยไมมีภาวะแทรกซอนเกิดข้ึน แตมีเพียงสวนนอยท่ีอาจมี

ภาวะแทรกซอนเกิดข้ึนได ดังนี ้
1. ภาวะแทรกซอนท่ีพบไดบอย (ชนิดไมรุนแรง) คือ ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบ หลอดลมพอง หูชั้นใน

อักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ (หูติดเชื้อ  หูน้ําหนวก) 
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2. ภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญ (ชนิดรุนแรง) คือ ปอดอักเสบ ซ่ึงมักจะเกิดจากแบคทีเรียพวกนิวโมค็อกคัส 
หรือสแตฟโลค็อกคัส (เชื้อชนิดหลังนี้มักทําใหเปนปอดอักเสบรายแรงถึงตายได) บางรายก็อาจเกิดจาก
ไวรัสไขหวัดใหญ 

3. ภาวะแทรกซอนรุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีอาจพบได คือ สมองอักเสบ และ / หรือเยื่อหุมมองอักเสบ เกิดอัมพาต 
ชัก แขนขาออนแรง และโคมา เยื่อหุมหัวใจอักเสบ (Pericarditis), กลามเนื้อหัวใจอักเสบ 
(Myocarditis) หลอดเลือดดําอักเสบรวมกับภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (Thrombophlebitis) ผูปวยท่ีเปน
โรคหืดจะมีอาการรุนแรงมากข้ึน  ผูปวยอาจมีอาการกําเริบของโรคท่ีเปนอยู (เชน หัวใจวาย) เปนตน 

4. ภาวะแทรกซอนรายแรง เชน ปอดอักเสบ มักเกิดในผูปวยท่ีอยูในกลุมเสี่ยง ซ่ึงอาจเปนอันตรายจนถึง
ข้ันเสียชีวิตได เชน เด็กเล็กอายุต่ํากวา 2 ขวบ, ผูสูงอายุท่ีอายุมากกวา 65 ป, สตรีตั้งครรภในชวงไตร
มาสท่ี   2 - 3, คนอวน ผูท่ีสูบบุหรี่จัด ผูปวยท่ีเปนเบาหวาน ผูปวยโรคหืด ผูปวยโรคเรื้อรังทางปอด
หรือหัวใจ ผูปวยโรคตับเรื้อรัง ผูปวยไตวายเรื้อรัง ผูติดเชื้อเอชไอวี หรือผูท่ีมีภาวะภูมิคุมกันของรางกาย
ต่ํา 
 

การวินิจฉัยโรคไขหวดัใหญ 
ผูปวยมักมาพบแพทยดวยอาการไขสูง 38.5-40 องศาเซลเซียส เปลือกตาแดง อาจมีน้ํามูกใส คอแดง

เล็กนอยหรือไมแดงเลยก็ได ท้ัง ๆ ท่ีผูปวยอาจรูสึกเจ็บคอ สวนมากแพทยมักจะตรวจไมพบอาการผิดปกติอ่ืน ๆ 
ยกเวนในรายท่ีมีภาวะแทรกซอน ก็อาจตรวจพบอาการของภาวะแทรกซอน เชน ฟงปอดไดยินเสียงกรอบแกรบ 
(Crepitation) ในผูท่ีเปนปอดอักเสบ เสียงอ๊ึด (Rhonchi) ในผูท่ีเปนหลอดลมอักเสบ เปนตน 

ในการวินิจฉัยโรคไขหวัดใหญ แพทยมักพิจารณาไดจากอาการท่ีแสดงและการตรวจรางกายเปนหลัก ในราย
ท่ีสงสัยวาเปนไขหวัดใหญชนิดรายแรง ไขหวัดนก หรือสงสัยวามีการระบาด แพทยอาจจําเปนตองตรวจวินิจฉัยใหแน
ชัด โดยการตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การตรวจนบัเม็ดเลือด (อาจพบเม็ดเลือดขาวต่ํา), การทดสอบทาง
น้ําเหลือง (Serologic tests) เพ่ือหาระดับสารภูมิตานทานหรือแอนติบอดีตอไวรัสไขหวัดใหญ (การทดสอบ
น้ําเหลืองมีอยูหลายวิธี เชน Hemagglutination inhibition assay (HI), Complement fixation test (CFT), 
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Fluorescent antibody test (FA), Neutralizing 
antibodies (NAb) เปนตน)   การตรวจหาเชื้อไวรัสจากจมูกและคอหอย (การตรวจหาเชื้อไวรัสมีอยูหลายวิธี เชน 
การแยกเชื้อในเซลลเพาะเลี้ยง   (Cell culture), Polymerase chain reaction (PCR) เปนตน) ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือใช
เปนขอมูลสําหรับการวางแผนในการรักษาและปองกันท่ีจําเพาะตอชนิดของเชื้อกอโรค 

อาการไขสูง และปวดเม่ือย โดยไมมีอาการอ่ืน ๆ ชัดเจน อาจมีสาเหตุมาจากโรคอ่ืน ๆ ในระยะแรกเริ่มก็ได 
เชน ไทฟอยด สครับไทฟส ไขเลือดออก หัด มาลาเรีย โรคฉ่ีหนู ตับอักเสบจากไวรัส เปนตน ซ่ึงแพทยจะสังเกต
อาการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด ถามีอาการอ่ืน ๆ ปรากฏใหเห็นก็จะใหการรักษาไปตามโรคท่ีสงสัย แตถาหากผูปวย
มีไขนานเกิน 7 วัน มักจะไมใชไขหวัดใหญ แตอาจมีสาเหตุมาจากโรคอ่ืน ๆ เชน ไทฟอยด สครับไทฟส มาลาเรีย 
วัณโรคปอด เปนตน เพราะผูปวยท่ีเปนโรคไขหวัดใหญมักจะมีไขไมเกิน 7 วัน 

 

วิธีรักษาโรคไขหวัดใหญ  
1. เม่ือมีไขควรหยุดเรียนหรือหยุดงาน ควรแยกตัวและสิ่งของเครื่องใชจากผูอ่ืน และไมนอนปะปน

หรือคลุกคลีใกลชิดกับผูอ่ืน 
2. นอนพักผอนใหมาก ๆ หามตรากตรําทํางานหนัก และยังไมควรออกกําลังกายในระหวางนี้ 
3. หามอาบน้ําเย็น 
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4. ดื่มน้ําสะอาด น้ําเกลือแร น้ําหวาน หรือน้ําผลไมใหมาก ๆ เพ่ือปองกันภาวะขาดน้ําและการขาด
เกลือแร (เม่ือไมมีโรคท่ีตองจํากัดน้ําดื่ม) 

5. ใชผาชุบน้ําอุนเช็ดตัวเม่ือมีไขสูง ถาหากไขยังไมลดลง ใหรับประทานยาพาราเซตามอล 
(Paracetamol) เพ่ือลดไขแกปวด ผูปวยท่ีมีอายุต่ํากวา 19 ป ควรหลีกเลี่ยงการใชยาแอสไพริน 
(Aspirin) เพราะอาจเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรยซินโดรมได 

6. ถามีอาการไอใหจิบน้ําผึ้งผสมมะนาว หรือใหรับประทานยาแกไอ สําหรับผูท่ีเจ็บคอ ใหกลั้วคอดวย
น้ําเกลืออุน (น้ํา 1 แกวผสมกับเกลือ 1 ชอน) 

7. แพทยจะใหน้ําเกลือสําหรับผูปวยท่ีดื่มน้ําไมพอ ใหยาลดน้ํามูกหากมีน้ํามูก 
8. ลางมือใหสะอาดเปนประจํา และลางมือทุกครั้งกอนรับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ํา 
9. รับประทานอาหารออน เชน ขาวตม โจก เปนตน และพยายามรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนให

ครบท้ัง 5 หมูทุกวัน 
10. เวลาไอหรือจามควรใชผาปดปากและจมูกเสมอ 
11. ใชทิชชูในการสั่งน้ํามูกหรือเช็ดปาก ไมควรใชผาเช็ดหนา หลังจากใชเสร็จใหท้ิงทิชชูใหถูก

สุขอนามัย 
12. เวลาเขาไปในท่ีท่ีมีคนอยูกันมาก ๆ ควรสวมหนากากอนามัยดวยทุกครั้ง 
13. งดการสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ เพราะจะเปนสาเหตุทําใหอาการรุนแรงข้ึนได 
14. พยายามรักษาสุขอนามัยพ้ืนฐาน (สุขบัญญัติแหงชาติ) เพ่ือใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง ชวยลด

โอกาสการเกิดภาวะแทรกซอนและลดการแพรเชื้อ 
15. ถาไขลดลงแลวควรอาบน้ําอุนอีก 3 - 5 วัน 
16. ผูปวยบางรายหลังจากหายตัวรอนแลว อาจมีอาการไอแหง ๆ หรือมีเสมหะเล็กนอยเปนสีขาว อยู

เรื่อย ๆ ซ่ึงอาจนานถึง 7 - 8 สัปดาห เนื่องจากเยื่อบุทางเดินหายใจถูกทําลายชั่วคราว จึงทําใหไว
ตอสิ่งระคายเคือง เชน ฝุน ควัน ไดงาย หากมีอาการดังกลาวแนะนําวาใหดื่มน้ําอุนมาก ๆ แลว
อาการจะคอย ๆ ทุเลาลงไปไดเอง 

17. สําหรับยาปฏิชีวนะไมจําเปนตองใช เพราะเปนโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส จะใชไดก็ตอเม่ือมี
ภาวะแทรกซอนจากเชื้อแบคทีเรีย เชน ไซนัสอักเสบ มีน้ํามูกหรือเสมหะสีเหลืองหรือเขียว หูชั้น
กลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ  เปนตน โดยยาปฏิชีวนะท่ีมีให เลือกใช  เชน เพนิซิลลิน
วี (Penicillin V)  อะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin)  โคไตรม็อกซาโซล (Co-trimoxazole)  อิริโทร
มัยซิน (Erythromycin) หรือ ร็อกซิโทรมัยซิน (Roxithromycin) 

18. ควรรีบไปพบแพทยเม่ือมีไขสูงเกิน 39 - 40 องศาเซลเซียส และไขไมลดลงหลังจากรับประทาน
ยาลดไขภายใน 3 วัน (ภายใน 1 - 2 วัน สําหรับผูท่ีอยูในกลุมเสี่ยง), ไอมาก มีเสมหะ เสมหะมีสี
เหลืองหรือเขียว (แสดงวาเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน) มีผื่นข้ึน  รับประทานอาหารไดนอย
หรือดื่มน้ําไดนอย อาการไมดีข้ึนหลังไขลง หรือหลังไขลงกลับมามีไขอีก อาการตาง ๆ เลวลง เปน
โรคหืด (เพราะโรคหืดมักกําเริบ และควบคุมเองไมได) หรือเม่ือมีความกังวลในอาการ 

19. ควรไปพบแพทยเปนการฉุกเฉิน เม่ือมีอาการหอบเหนื่อยรวมกับไอมาก อาจรวมกับนอนราบไมได 
(เปนอาการแทรกซอนจากปอดอักเสบ) หรือมีอาการเจ็บหนาอกมากรวมกับหายใจขัด เหนื่อย 
(เปนอาการแทรกซอนจากเยื่อหุมหัวใจอักเสบหรือกลามเนื้อหัวใจอักเสบ) หรือมีอาการชัก ซึม 
สับสน แขนขาออนแรง อาจรวมกับปวดศีรษะรุนแรง และคอแข็ง (เปนอาการแทรกซอนจากเยื่อ
หุมสมองอักเสบหรือสมองอักเสบ) 
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• ผูปวยท่ีมีไขเกิน 7 วัน หรือมีอาการหอบเหนื่อย หรือสงสัยวาเปนปอดอักเสบ โดยเฉพาะถาพบในเด็กเล็ก 
ผูสูงอายุ หรือผูท่ีอยูในกลุมเสี่ยง ควรรีบนําสงโรงพยาบาลโดยดวน ซ่ึงแพทยอาจตองตรวจเอกซเรย ตรวจ
เลือด ตรวจเสมหะ เปนตน ถาพบวาเปนปอดอักเสบ แพทยจะใหยาปฏิชีวนะไปตามชนิดของเชื้อท่ีตรวจพบ 

• ผูปวยท่ีมีอาการรุนแรง หรือพบโรคนี้ในผูท่ีอยูในกลุมเสี่ยง (เชน เด็กเล็ก ผูสูงอายุ สตรีตั้งครรภ คนอวน ผูท่ี
เจ็บปวยเรื้อรัง หรือมีภาวะภูมิคุมกันของรางกายต่ํา) แพทยอาจพิจารณาใหการรักษาดวยยาตานไวรัสตั้งแต
เริ่มมีอาการ (การใหยาภายใน 2 วันหลังเกิดอาการจะลดระยะเวลาเปนโรคได)  เชน  อะแมนทา
ดีน (Amantadine)  

 ไรแมนทาดีน (Rimantadine) หรือไรบาไวริน (Ribavirin) สําหรับโรคไขหวัดใหญสายพันธุเดิม โอเซลทา
มิเวียร (Oseltamivir) หรือซานามิเวียร (Zanamivir) สําหรับโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

• ถาสงสัยวาเปนไขหวัดนก เชน มีประวัติสัมผัสสัตวปกท่ีปวยหรือตายในชวง 7 วันท่ีผานมา หรืออยูพ้ืนท่ีท่ีมี
การระบาดของไขหวัดนกภายใน 14 วัน ควรรีบนําสงโรงพยาบาลโดยเร็ว 

• ในรายท่ีสงสัยวาเปนไขหวัดใหญชนิดรายแรง ไขหวัดนก หรือสงสัยวามีการระบาด แพทยอาจจําเปนตอง
ตรวจวินิจฉัยใหแนชัด โดยการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนในการรักษา
และปองกันท่ีจําเพาะตอชนิดของเชื้อกอโรค 

 

การรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบัน 
โรคหวัดสามารถหายเองไดเม่ือภูมิคุมกันรางกายกําจัดเชื้อไวรัสไปจนหมด สวนการรักษาเปนเพียงการ

บรรเทาใหอาการปวยของโรคดีข้ึน เชน อาการน้ํามูกไหล คัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ ปวดศีรษะ และมีไข โดยผูปวย
ควรรับประทานยาตอไปนี้ภายใตคําแนะนําของแพทยหรือเภสัชกร 

1. ยาแกปวดลดไข เชน พาราเซตามอล หรือไอบูโพรเฟน เพ่ือบรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดเม่ือย
ตามรางกาย เจ็บคอ และลดไข 

2. ยาแกคัดจมูก เพ่ือบรรเทาอาการคัดจมูกและทําใหหายใจสะดวกข้ึน 
3. ยาลดน้ํามูก อาจใชรวมกับยาแกปวดลดไขและยาแกคัดจมูก เพ่ือชวยใหหายจากหวัดไดเร็วข้ึน 
4. ยาแกไอ เพ่ือบรรเทาอาการไอและชวยขับเสมหะท่ีทําใหเกิดอาการไอ 
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สมุนไพรบําบัดโรคไขหวดัใหญ 4 
 

ช่ือสมุนไพร คุณสมบัติของสมุนไพร 
 

กระเทียม 
          กระเทียมเปนพืชท่ีนิยมนํามาใชรักษาหวัดอยางยาวนาน เพราะเชื่อวากระเทียมอาจมี
คุณสมบัติตานเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย อีกท้ังยังอุดมไปดวยสารชีวภาพหลากชนิด เชน อาร
จีนีน (Arginine) โอลิโกแซ็คคาไรด (Oligosaccharides) ฟลาโวนอยด (Flavoniods) ซีลีเนียม 
(Selenium) และอัลลิซิน (Allicin) ท่ีอาจชวยรักษาหวัดได 

จากการทดลองในกลุมอาสาสมัคร จํานวน 146 คน พบวา กลุมท่ีรับประทานอาหาร
เสริมชนิดเม็ดท่ีทําจากกระเทียมซ่ึงประกอบไปดวยสารอัลลิซินปริมาณ 180 มิลลิกรัม วันละ 1 
ครั้ง เปนเวลา 12 สัปดาห เปนหวัดท้ังหมด 24 ครั้ง ซ่ึงนอยกวาเม่ือเทียบกับกลุมท่ีไมได
รับประทานอาหารเสริมจากกระเทียมท่ีเปนหวัดท้ังสิ้นถึง 65 ครั้ง ท้ังยังมีระยะเวลาในการเปน
หวัดสั้นกวาดวย แตระยะเวลาในการฟนตัวจากอาการหวัดของท้ัง 2 กลุมมีความแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย 

 
หอมแดง 

          หอมแดงเปนสมุนไพรท่ีคนเฒาคนแกนิยมนํามาทุบใหแตกแลววางไวใกล ๆ ศีรษะเพ่ือให
เด็กสูดดมตามความเชื่อวาชวยรักษาหวัดได   ในทางวิทยาศาสตรหอมแดงมีสารประกอบกลุม
ออรกาโนซัลเฟอร (Organosulfur) เชน ไดแอลลิลไดซัลไฟด (Diallyl Disulphide) ไดแอลลิล
ไตรซัลไฟด (Diallyl Trisulfide) เอสอัลลิลซิสเทอีน (S-Allyl Cysteine) และอัลลิซิน (Allicin) 
ท่ีเชื่อวามีคุณสมบัติตานการอักเสบและอาจชวยรักษาโรคหวัดได 

จากการศึกษาโดยใหเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปท่ีเปนหวัดสูดดมไอระเหยของหอมแดง
ท่ีทุบอยางหยาบ ๆ ในตอนนอน พบวาหอมแดงสามารถชวยบรรเทาอาการหวัดไดดี เปนวิธีท่ี
สะดวกเพราะเปนพืชท่ีหาไดงาย ใหผลการรักษาท่ีนาพอใจและไมทําใหเกิดผลขางเคียง 
โดยท่ัวไปจึงสามารถรับประทานหอมแดงเปนอาหาร นํามาทา หรือสัมผัสกับผิวหนังไดอยาง
ปลอดภัย แตผูท่ีมีปญหาสุขภาพหรือโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทยกอนบริโภคหอมแดงเสมอ 
เชน ผูปวยโรคเบาหวาน ผูท่ีมีปญหาเก่ียวกับเลือด ผูท่ีวางแผนเขารับการผาตัด รวมถึงผูท่ีกําลัง
ตั้งครรภหรืออยูในชวงใหนมบุตรดวย 

 
ฟาทะลาย

โจร 

          ฟาทะลายโจรสมุนไพรพ้ืนบานรสขมท่ีนิยมนํามาใชรักษาหวัดตั้งแตโบราณ ซ่ึงประกอบ
ไปดวยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลากชนิด เชน ไดเทอรปนอยด (Diterpenoids) ฟลาโวนอยด 
(Flavonoids) และโพลีฟนอล (Polyphenols) ท่ีมีฤทธิ์ตานการอักเสบและการติดเชื้อ ชวย
กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน และอาจชวยบรรเทาอาการหวัดได  

จากการศึกษาในอดีตท่ีใหผูปวยโรคหวัดจํานวน 158 คน รับประทานสารสกัดจากฟา
ทะลายโจรชนิดแหงวันละ 1,200 มิลลิกรัม เปนเวลา 5 วัน พบวาผูปวยมีอาการปวยท่ีลดลง
อยางมีนัยสําคัญหลังจากรับประทานฟาทะลายโจรเพียง 2 วัน เชน อาการออนเพลีย นอนไม
หลับ เจ็บคอ และน้ํามูกไหล โดยอาการท้ังหมดลดลงภายในวันท่ี 4 และอาการท่ี 

ช่ือสมุนไพร คุณสมบัติของสมุนไพร 

4 พบแพทย. สมุนไพรแกหวัด บรรเทาอาการปวยดวยวธิีธรรมชาติ 
https://www.pobpad.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0
%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-
%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2 
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 ลดลงมากท่ีสุด คือ อาการเจ็บคอ ตามดวยอาการน้ํามูกไหล และปวดหู ซ่ึงไมพบ
ผลขางเคียงใด ๆ จากการใชสารสกัดจากฟาทะลายโจร 
แมฟาทะลายโจรอาจชวยบรรเทาอาการหวัดไดและการรับประทานฟาทะลายโจรในปรมิาณท่ี
เหมาะสมนั้นคอนขางปลอดภัยในระยะเวลาสั้น ๆ แตก็อาจเกิดผลขางเคียงไดดวย เชน เบื่อ
อาหาร ทองเสีย คลื่นไส อาเจียน มีผื่นคันตามรางกาย ปวดศีรษะ น้ํามูกไหล เม่ือยลาตาม
รางกาย หากใชใน 

 ปริมาณมากและเปนเวลานานจะสงผลใหตอมน้ําเหลืองโต เอนไซมในตับเพ่ิมสูงข้ึน หรือเกิด
อาการแพอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมีปญหาสุขภาพหรือมีโรคประจําตัวควรปรึกษา
แพทยเพ่ือความปลอดภัยกอนบริโภคฟาทะลายโจรเสมอ เชน ผูท่ีมีปญหาในระบบสืบพันธุ 
ผูปวยโรคภูมิคุมกันตานตนเอง ผูท่ีมีปญหาเก่ียวกับเลือด ผูท่ีมีความดันโลหิตต่ํา ผูท่ีกําลัง
ตั้งครรภหรืออยูในชวงใหนมบุตร และทารกแรกเกิด 

 
มะนาว 

          มะนาวผลไมรสเปรี้ยวท่ีอุดมไปดวยวิตามินซี และสารอาหารอืน ๆ ท่ีจําเปนตอการ
ทํางานของรางกายและระบบภูมิคุมกัน หลายคนเชื่อวามะนาวสามารถบรรเทาอาการจากหวัด
ได โดยเฉพาะอาการเจ็บคอ โดยตางประเทศมีการใชมะนาวเหลืองหรือเลมอนเปนยาพ้ืนบานใน
การแกหวัดดวย แตการศึกษาในดานนี้ยังคงมีจํากัด จึงยังไมสามารถบอกไดอยางชัดเจนวา
มะนาวจะชวยรักษาหวัดได 

นอกจากนี้ อาจบรรเทาอาการหวัดไดดวยการดื่มน้ําผึ้งผสมกับน้ํามะนาว เพราะชวย
เพ่ิมรสชาติใหรับประทานไดงายข้ึน และยังมีสารอาหารบางอยางในน้ําผึ้งท่ีอาจชวยบรรเทา
อาการไอจากโรคหวัดไดดวย เชน กรดอะมิโน สารฟลาโวนอยด และวิตามินตาง ๆ ซ่ึงมี
การศึกษาพบวาการรับประทานน้ําผึ้งอาจชวยบรรเทาอาการไอไดใกลเคียงกับการใชยาเดกซโทร
เมทอรแฟน 

แมการบริโภคมะนาวเปนอาหารในปริมาณท่ีพอเหมาะนั้นคอนขางปลอดภัยสําหรับคน
สวนใหญ แตยังไมมีขอมูลดานความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือเพียงพอเก่ียวกับการบริโภคเปน
ปริมาณมาก และการบริโภคในระหวางท่ีตั้งครรภหรือใหนมบุตร จึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภค
มะนาวในปริมาณมาก เพราะอาจสงผลเสียตอสุขภาพรางกายได รวมท้ังควรปรึกษาแพทยถึงการ
บริโภคมะนาวอยางเหมาะสม หากกําลังตั้งครรภ ใหนมบุตร หรือมีปญหาสุขภาพใด ๆ อยู 
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สมุนไพรรูปแบบโฮมีโอพาธียบําบัดโรคไขหวัดใหญ 
 

ช่ือตํารับโฮมีโอพาธีย คุณสมบัติของตํารับโฮมีโอพาธีย 
 

Gelsemium 

         มีอาการอักเสบของเยื่อโพรงจมูกในชวงอากาศอบอุน ชื้นอากาศกาํลังสบาย  รวมกับ
สารคัดหลั่งที่กัดแสบออกมาจากจมูก ทําใหโพรงจมูกและปกจมูกแสบ จามบอย เจ็บคอ ตอมทอนซิล
แดง และบวม ออนแรงหมดกําลัง  รูสึกต้ือ ทึบ และหนัก หนังตาหยอนตก ปวดเม่ือยกลามเน้ือ มีไข ไม
กระหายนํ้า ตองการอยูคนเดียว 

 

Bryonia 

         มีอาการจาม น้ํามูกน้ําตาไหล ปวดบริเวณตา จมูก  และศีรษะในวันแรก  เสียง
แหบหลอดลมอักเสบ ริมฝปากแหง แตก กระหายน้ํา ตองการดื่มน้ําปริมาณมากใน
คราวเดียว ไอพรอมกับความรูสึกเจ็บเหมือนถูกเข็มเย็บในอก รวมกับอาการปวดศีรษะ
จะแตกออกเปนเสี่ยง หงุดหงิด ตองการนอนนิ่ง ๆ ตองการอยูคนเดียว อาการไอแยลง
ในตอนกลางคืน  

 

Aconite 

         เหมาะแกการนําไปใชในหวัดระยะแรก หวัดท่ีเกิดจากอากาศเย็น ลมแหง มีไข 
ปวดศีรษะรุนแรง นอนไมหลับ คัดจมูก ปวดเม่ือยกลามเนื้อไปท่ัวตัว น้ํามูกมีลักษณะใส
เหมือนน้ํา โพรงจมูกบวม แดง รบกวนการหายใจ  อาการบรรเทาลงจากอากาศปลอด
โปรง ถายเทสะดวก 
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สุคนธบําบัดโรคไขหวัดใหญ (Aromatherapy)5 
 

สุคนธบําบัด คือ อะไร 
 
สุคนธบําบัด (Aromatherapy) เปนคําท่ีมีรากศัพทมาจากภาษากรีก   
"Aroma" หมายถึง ความหอม หรือกลิ่น  
"therapy" หมายถึง การบําบัดรักษา  
Aromatherapy มีความหมายโดยรวมวา การบําบัดดวยอากาศ ซ่ึงรวมไปถึงการบําบัดรักษาดวยการใช
กลิ่น 

หรือเครื่องหอม  
 

          สุคนธบําบัดถูกนํามาใชครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยนักเคมีชาวฝรั่งเศส เรเนมัวริส กาเตฟอเซ (Rene 
Maurice Gattefosse) ซ่ึงไดคนพบคุณสมบัติในการฆาเชื้อของน้ํามันลาเวนเดอรโดยบังเอิญ และไดรับฉายาวา 
"บิดาแหงสุคนธบําบัด" จากนั้น มากาเร็ต มอรี (Magaret Maury) และ มิเชอลิน อาซีเยร (Micheline Arcier) ได
นําศาสตร แหงการบําบัดรักษาดวยกลิ่นเขาไปยังเกาะอังกฤษ และไดพัฒนาการใชผสมผสานกับการนวดในการ
รักษาคนไข จนทําใหศาสตรแหงการบําบัดดวยกลิ่นและการนวดเปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน องคประกอบสําคัญท่ีใช
ในสุคนธบําบัดคือน้ํามันหอมระเหย (essential oil) และตองเปนน้ํามันหอมระเหยท่ีสกัดมาจากพืชเทานั้น หากเปน
น้ําหอมท่ีสังเคราะหข้ึนจะไมสงผลตอการบําบัดรักษา หรือฆาเชื้อ หรือทําใหจิตใจสงบ น้ํามันหอมระเหยเขาสู
รางกายโดยทางผิวหนังและการสูดดม หากไดรับผานทางผิวหนังก็จะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไปมีผลตอระบบ
อวัยวะตางๆ และถูกขับออกไดเชนเดียวกับ 
โมเลกุลของยา  
 

การสูดดมน้ํามันหอมละเหย โมเลกุลของน้ํามันหอมระเหยจะซึมผานเยื่อบุชองจมูก หรือลงสูปอด และ 
เขาสูกระแสเลือดไดเชนกัน ขณะเดียวกัน โมเลกุลของน้ํามันหอมระเหยท่ีสูดดมเขาไปจะไปจับกับตัวรับ (receptor) 
บนเยื่อบุชองจมูก และแปรสัญญาณเปนสื่อระบบประสาทหรือสัญญาณทางไฟฟาเคมีผานไปยังสวนของสมองท่ี
เรียกวา ลิมบิกซิสเต็ม (Limbic system) ซ่ึงเปนสวนท่ีควบคุมการเรียนรู ความจํา ความรูสึกสัมผัส เพศ อารมณ
และระบบยอยอาหาร มีผลกระตุนหรือระงับระบบประสาทและสมองรวมท้ัง ระบบตอมไรทอตางๆ แลวแต
โครงสรางทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยชนิดนั้นๆ โดยกลิ่นท่ีเขามากระตุน ลิมบิกซิสเต็มจะทําใหสมองปลอยสาร
เอนดอรฟน ซ่ึงชวยลดความเจ็บปวด เอนเคฟาลิน (enkephaline) ชวยทําใหอารมณดี และซีโรโทนิน (serotonin) 
ซ่ึงชวยใหสงบเยือกเย็นและผอนคลาย ดังนั้น น้ํามันหอมระเหยจึงถูกนํามาใชบําบัดโรคท่ีเก่ียวของกับอารมณและ
จิตใจ ตลอดจนการหลั่งฮอรโมนบางชนิดดวย 
 

 สุคนธบําบัดเพ่ือการรักษาโรค (therapeutic หรือ clinical aromatherapy) การใชน้ํามันหอมระเหยเพ่ือ
ชวยรักษา หรือบําบัดโรค เพ่ือทําใหสุขภาพแข็งแรง โดยเลือกใชน้ํามันหอมระเหยท่ีถูกตองถูกวิธี โดยตองอาศัยผูมี
ความรูความชํานาญเรียกวา "clinical aromatherapist"  นอกจากนี้ สุคนธบําบัดเพ่ือการรักษาโรคยังสามารถแบง
ได ดังนี้ 

5 Aromaterapy สดชื่นดวยกลิ่นบําบัด 
https://www.doctor.or.th/article/detail/1516  
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• จิตบําบัด (psychoaromatherapy หรือ aromachology) เปนการใชน้ํามันหอมระเหยเพ่ือความสมดุลของ
จิตใจ ทําใหรูสึกสงบ ชวยผอนคลายหรือกระตุนการทํางานของสมอง ผอนคลายความเครียดและกังวล แกโรค
ซึมเศรา และอาการปวยทางจิตตางๆ ใหพลัง รูสึกสดชื่น กระปรี้กระเปรา 

• สุขภาพองครวม (holistic aromatherapy) เปนการใชน้ํามันหอมระเหยโดยผสมผสานในการบําบัดโรคท้ังดาน
รางกาย อารมณ และจิตใจ 

• การแพทย (medical aromatherapy) เปนการใชน้ํามันหอมระเหย เพ่ือสงเสริม หรือรักษาความสมดุลทางเคมี
และฟสิกสของเหลวในรางกายเพ่ือบําบัดอาการของโรค 

 

น้ํามันหอมระเหย 
 
น้ํามันหอมระเหยเปนน้ํามันท่ีพืชผลิตข้ึนตามธรรมชาติ เก็บไวตามสวนตาง ๆ เชน กลีบดอก ใบ ผิวของผล  

เกสร ราก หรือเปลือกของลําตน เวลาท่ีไดรับความรอนอนุภาคเล็ก ๆ จะระเหยออกมาเปนกลุมไอรอบ ๆ ทําใหเรา
ไดกลิ่นหอม ชวยดึงดูดแมลงใหมาผสมเกสรดอกไม ปกปองการรุกรานจากศัตรู และรักษาความชุมชื้นแกพืช สําหรับ
ประโยชนตอมนุษยนั้น น้ํามันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรค บรรเทาอาการอักเสบ หรือลดบวม คลาย
เครียด หรือกระตุนใหสดชื่น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด  

 

สุคนธบําบัดโรคไขหวัดใหญ (Aromatherapy) 
 

ช่ือ Aromatherapy คุณสมบัติของ Aromatherapy 
 

น้ํามันยูคาลิปตัส 

       

ฆาเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 

 

น้ํามันลาเวนเดอร 

 

ลดอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ  ฆาเชื้อโรค 

 

น้ํามันผิวมะนาวฝรั่ง 

 

ปองกันการติดเชื้อ  ลดการอักเสบ 
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โรค Respiratory Syncytial Virus (RSV)  

โรค Respiratory Syncytial Virus (RSV) เปนเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจท้ังสวนบน และสวนลาง สามารถเกิดการติดเชื้อไดท้ังในเด็กและผูใหญ แตสวนมากแลวมัก
เกิดในเด็ก   เล็กๆ ท่ีอายุต่ํากวา 3 ป สําหรับในประเทศไทยอาจพบการระบาดไดบอยในชวงฤดูฝน หรือ
ชวงปลายฝนตนหนาว 

 

การติดตอของ RSV 
การติดตอของเชื้อ RSV นี้สามารถติดตอผานสารคัดหลั่งตาง ๆ ในรางกาย เชน น้ํามูก น้ําลาย 

ละอองจากการไอ จาม โดยเฉพาะการติดตอจากการสัมผัส ซึ่งหากเด็กไดรับเชื้อ ระยะฟกตัวของโรคจะ
อยูที่ประมาณ 5 วัน โดยในชวง 2 - 4 วันแรก มักมีอาการคลายไขหวัดธรรมดา เชน ไข ไอ จาม น้ํามูก
ไหล เ มื่อการดําเนินโรคมีมากขึ้น สงผลใหทางเดินหายใจสวนลางมีการอักเสบตามมา ทําใหเกิดโรค
หลอดลมอักเสบ กลองเสียงอักเสบ และโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ ในบางรายเกิดอาการรุนแรง เชน 
ไขสูง ไอแรง หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงครืดคราด มีเสมหะในลําคอมาก ๆ  

โดยเฉพาะอยางย่ิงอาการท่ีตองพึงระวัง คือ หากมีอาการไขสูงมากกวา 39 องศาเซลเซียส ไอ
จนอาเจียน หายใจเร็วหอบจนชายโครงหรืออกบุม หายใจออกลําบากหรือหายใจมีเสียงว้ีด 
(Wheezing) รับประทานอาหารหรือนมไดนอย ซึมลง ปากซีดเขียว เพราะผูปวยท่ีมีอาการหนัก มี
โอกาสเสียชีวิตเนื่องจากระบบทางเดินหายใจลมเหลวไดสูง 

  ท้ังนี้จากขาวที่เผยแพรในสื่อสังคมออนไลน แชรประสบการณเรื่องราวของผูปกครองรายหนึ่งที่มี
ลูกยังเล็กอายุเพียง 5 เดือน แตติดเชื้อไวรัส RSV ทําใหเกิดปอดอักเสบ โดยคาดวาติดเชื้อจากการสัมผัส
จากผูอื่นที่มาจับ หรือหอมแกมลูกของตนนั้น การติดเชื้ออาจเกิดจากการสัมผัสจากผูอื่นที่ปวย หรือเปน
พาหะได โดยเฉพาะผูใหญที่เอ็นดูเด็กเล็ก อยากเขาไปสัมผัสจับมือ หอมแกม โดยไมไดทําความสะอาด
รางกายหรือลางมือกอนสัมผัส เมื่อไปจับตองโดนตัวเด็ก หรือสัมผัสโดนปากหรือจมูก ก็ทําใหเกิดการติด
เชื้อไดเชนกัน ผูใหญควรระมัดระวัง อยาเผลอแพรเชื้อใหเด็กเล็กโดยไมรูตัว 

 การรักษา RSV 

ปจจุบันยังไมมียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยตรง แตใชวิธีการรักษาตามอาการ เชน การใหยา
ลดไข แกไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายท่ีมีเสมหะเหนียวมาก ตองทําการพนยาขยายหลอดลมผานทาง
ออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอดและดูดเสมหะออก จะชวยลดความรุนแรงของอาการไอและอาการหายใจ
หอบเหนื่อยได 

โรคติดเชื้อไวรัส RSV ใชเวลาในการฟนไขประมาณ 1 – 2 สัปดาห ไวรัสชนิดนี้ทําใหเกิดอาการไดต้ังแต
ไขหวัดธรรมดา รวมถึงอาการรุนแรงเปนปอดบวมซ่ึงเปนอันตรายตอชีวิตลูกนอยได เชื้อไวรัสนี้มีโอกาส
กลับมาเปนซํ้าไดอีกหากรางกายออนแอ 

ปองกัน RSV 
การปองกันการติดเชื้อ RSV ทําไดโดยการรักษาความสะอาด ผูปกครองควรดูแลความสะอาดใหดี 

หม่ันลางมือตัวเองและลูกนอยบอย ๆ เพราะการลางมือ สามารถลดเชื้อท่ีติดมากับมือทุกชนิดไดถึงรอยละ 
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70 ควรรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะครบ 5 หมู และใหเด็กพักผอนใหเพียงพอ การออกกําลังกาย
ในอากาศท่ีถายเท ไมอยูในหองแอรตลอดเวลา เปนการเสริมสรางภูมิคุมกันรางกายใหแข็งแรง ปกติแลว
ในผูใหญมักไมติดเชื้อโรคนี้เพราะมีภูมิคุมกันท่ีแข็งแรงพอ แตผูใหญมีโอกาสสัมผัสเชื้อนี้ได และหากไมลาง
มือใหสะอาดก็อาจทําใหเด็กเล็กติดเชื้อจากผูใหญได 

สําหรับคุณพอคุณแม หรือผูปกครองที่ลูกมีอาการปวย ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ ไมไปอยูใน
สถานที่แออัด  ควรดูแลทําความสะอาดของใชสวนตัวและแยกไวตางหากเพื่อปองกันการติด เชื ้อ ซํ้า 
โดยเฉพาะคุณพอคุณแมที่มีลูกเขาเรียนในเนิรสเซอรรี หรือโรงเรียนอนุบาลแลว หากมีอาการปวยควรให
หยุดเรียนจนกวาอาการจะหายเปนปกติ เพ่ือเปนการปองกันการแพรเชื้อไดอีกทางหนึ่ง 5

6 

  

6 รูจักไวรัส RSV  
https://www.bangkokhospital.com/th/disease-treatment/respiratory-syncytial-virus 
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https://www.bangkokhospital.com/th/disease-treatment/respiratory-syncytial-virus


23 
 

สมุนไพรรูปแบบโฮมีโอพาธียบําบัดโรค RSV 
 

ตํารับโฮมีโอพาธีย คุณสมบัติของตํารับโฮมีโอพาธีย 
 

Belladonna, 

       

เปนยาตัวสําคัญในการรักษาหลอดลมอักเสบ เม่ือมีไข ตัวรอน ไมกระหายน้ํา 

 

Aconite  

 

ใชปองกันการอักเสบของหลอดลม  เกิดจากอากาศเย็น ลมแหง มีอาการเริ่มตนจาก
การเปนไขหวัด จามบอย มีไข หนาวสั่น  นอนไมหลับ  บุคลิกเปนคนวิตกกังวล และ
มีความไมสบายใจ 
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