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ยาเขยีวเป็นตาํรบัยาไทย ตามองคค์วามรูข้องแพทยแ์ผนไทย หรอืหมอพืน้บา้น ทีม่กีารใชก้นัมา

นานหลายทศวรรษ และเป็นตํารบัทีย่งัมกีารผลติขายทัว่ไปตราบจนปจัจุบนั   ประชาชนทัว่ไปใน

สมยัก่อนจะรูจ้กัวธิกีารใชย้าเขยีวเป็นอยา่งด ี กล่าวคอื มกัใชย้าเขยีวในเดก็ทีเ่ป็นไขอ้อกผืน่ เชน่ หดั 

อสีกุอใีส เพือ่กระทุง้ใหพ้ษิไขอ้อกมา เป็นผืน่เพิม่ขึน้ และหายไดเ้รว็ 

ตํารบัยาเขยีว มสีว่นประกอบของพชืทีใ่ชส้ว่นของใบเป็นองคป์ระกอบหลกั การทีใ่ชส้ว่นของใบทาํ

ใหย้ามสีคีอ่นขา้งไปทางสเีขยีว จงึทาํใหเ้รยีกกนัวา่ ยาเขยีว  และใบไมท้ีใ่ชน้ี้สว่นใหญ่ มสีรรพคุณ เป็น

ยาเยน็ หอมเยน็ หรอื บางชนิดมรีสขม เมือ่ประกอบเป็นตํารบัแลว้ จดัเป็นยาเยน็ ทาํใหต้ํารบัยาเขยีว

สว่นใหญ่มสีรรพคุณ ดบัความรอ้นของเลอืดทีเ่ป็นพษิ1  ซึง่ตามความหมายของการแพทยแ์ผนไทยนัน้ 

หมายถงึการทีเ่ลอืดมพีษิและความรอ้นสงูมากจนตอ้งระบายทางผวิหนงั เป็นผลใหผ้วิหนงัเป็นผืน่ หรอื 

ตุ่ม เชน่ทีพ่บในไขอ้อกผืน่ หดั อสีกุอใีส เป็นตน้  

ตํารบัยาเขยีวทีพ่บในคมัภรีแ์พทยศ์าสตรส์งเคราะหม์บีนัทกึไว ้3 ตํารบั ไดแ้ก่ ยาเขยีวมหาพรหม 

ยาเขยีวน้อย ยาเขยีวประทานพษิ  และ ตํารบัยาเขยีวหอม ทีไ่ดร้บัการบรรจุในบญัชยีาสามญัประจาํ

บา้นแผนโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2556 พบวา่ใบไมท้ีใ่ชใ้นยาเขยีว มมีากมาย

หลายชนิด ไดแ้ก่ ใบพมิเสน ใบผกักระโฉม ใบหมากผู ้ใบหมากเมยี  ใบพรมมิ  ใบสนัพร้าหอม ใบ

บอระเพด็ ใบชงิชา้ชาล ีใบมะระ ใบสะเดา ใบน้ําเตา้ ใบหนาด ใบกะเมง็ ใบแคแดง ใบทองหลางใบมน 

ใบมะเฟือง ใบนมพจิติร ใบแทงทวย ใบพรกิไทย ใบน้ําเตา้ขม ใบปีบ ใบย่านาง ใบเทา้ยายมอ่ม ใบหญา้

น้ําดบัไฟ ใบระงบั  ใบตําลงึตวัผู ้  ใบฟกัขา้ว ใบถัว่แระ ใบระงบัพษิ ใบเสนียด ใบองักาบ ใบสะคา้น ใบ

ดปีล ีใบมะตูม ใบสม ีใบลาํพนั ใบสหศัคณุ ใบกระวาน ใบผกัเสีย้นทัง้ ๒ ใบเถาวลัยเ์ปรยีง ใบผกักาด ใบ

คนทสีอ ใบมะนาว ใบมะคาํไก่  ใบมะยม ใบมะเฟือง ใบสลอด ใบขีห้นอน ใบสม ีใบขีเ้หลก็ ใบผกัเคด็ ใบ

พมุเรยีงทัง้ ๒  

                                                            
1 พิษในท่ีน้ี  มีความหมายแตกต่างจากความเขา้ใจในปัจจุบนั คือ ไม่ใช่สารพิษ แต่น่าจะหมายถึง ของเสียท่ีเกิดข้ึนในเลือด
มากกวา่ปกติ และร่างกายกาํจดัออกไม่หมด อาจจะตรงกบั  toxin  หรือ oxidative stress ท่ีเกิดข้ึนในภาวะโรค หรือจากการ
ติดเช้ือบางชนิด(ผูเ้ขียน) 



ยาเขยีวหอม ทีบ่รรจุอยูใ่นบญัชยีาสามญัประจาํบา้นแผนโบราณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบดว้ย ใบ

พมิเสน ใบผกักระโฉม ใบหมากผู ้ ใบหมากเมยี ซึง่มรีสเยน็ แกไ้ข ้  ตวัยาเยน็อื่นๆ ทีม่ใิชส่ว่นของใบ 

ไดแ้ก่ รากแฝกหอม มหาสดาํ ดอกพกุิล สารภ ีเกสรบวัหลวง วา่นกบีแรด เนระพสู ีตวัยาแกไ้ขท้ีม่รีสขม 

ไดแ้ก่ จนัทน์แดง พษินาศน์ เน่ืองจากยาไทยเป็นยารกัษาโดยองคร์วม ดงันัน้จงึพบตวัยาสรรพคุณอื่นๆ

ไดแ้ก่ ตวัยารสสขุมุ เพือ่ควบคุมรา่งกายมใิหเ้ยน็จนเกนิไป ไดแ้ก่ ใบสนัพรา้หอม บุนนาค พรอ้มกบัตวั

ยาชว่ยปรบัการทาํงานของธาตุลมไดแ้ก่ จนัทน์เทศ  เปราะหอม วา่นรอ่นทอง อยา่งไรกด็ ี ในสตูรตํารบั

ยาเขยีวหอมทีบ่รรจุในประกาศบญัชยีาสามญัประจาํบา้นฉบบัล่าสดุ ไดต้ดัไครเ้ครอืออกจากตํารบั  

เน่ืองจากมขีอ้มลูงานวจิยับง่ชีว้า่ไครเ้ครอืทีใ่ช ้และจาํหน่ายในทอ้งตลาด เป็นพชืในสกุล Aristolochia ซึง่

พชืในสกุลน้ีมรีายงานพบสาร aristolochic acid ก่อใหเ้กดิความเป็นพษิต่อไต (nephrotoxicity) และ 

องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศใหพ้ชืสกุล Aristolochia เป็นสารก่อมะเรง็ในมนุษย ์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2002 

การใชย้าเขยีวหอม บรรเทาอาการไข ้ รอ้นในกระหายน้ํา ควรใชน้ํ้ากระสายยา เพือ่ชว่ยละลาย

ตวัยา ทาํใหย้าออกฤทธิเ์รว็ขึน้ เชน่ น้ําสกุหรอืน้ําดอกมะลเิป็นน้ํากระสาย เพือ่ใหย้าออกฤทธิแ์รงขึน้ 

ดว้ยเหตุวา่น้ําดอกมะล ิมรีสหอมเยน็ ชว่ยเสรมิฤทธิข์องยาตํารบั  

ยาเขยีวยงัใชเ้ป็นยาแกไ้ขอ้อกผืน่ เชน่ หดั อสีกุอใีส ซึง่มสีาเหตุมาจากการตดิเชือ้ไวรสั  ทัง้วธิี

กนิและทา โดยละลายยา ดว้ยน้ํารากผกัชตีม้  ในปี 2548  มกีารศกึษาฤทธิข์องยาเขยีวทีม่ใีนทอ้งตลาด 

3  ชนิด ในการยบัยัง้เชือ้ไวรสั varicella zoster ทีเ่ป็นสาเหตุของโรคอสีกุ อใีส  และงสูวดั ซึง่ผลปรากฏ

วา่ ยาเขยีวทัง้ 3 ชนิดไมแ่สดงฤทธิด์งักล่าว1   อนัทีจ่รงิการใชย้าเขยีวในโรคไขอ้อกผืน่ในแผนไทย  

ไมไ่ดม้จุีดประสงคใ์นการยบัยัง้เชือ้ไวรสั แต่ตอ้งการกระทุง้พษิทีเ่กดิขึน้ใหอ้อกมามากทีส่ดุ ผูป้ว่ยจะหาย

ไดเ้รว็ขึน้ ผืน่ไมห่ลบใน หมายถงึไมเ่กดิผืน่ภายใน  ดงันัน้จงึมหีลายคนทีก่นิยาเขยีวแลว้จะรูส้กึวา่มผีืน่

ขึน้มากขึน้จากเดมิ แพทยแ์ผนไทยจงึแนะนําใหใ้ชท้ัง้วธิกีนิและชโลม โดยการกนิจะชว่ยกระทุง้พษิ

ภายในใหอ้อกมาทีผ่วิหนงั  และการชโลมจะชว่ยลดความรอ้นทีผ่วิหนงั  ถา้จะเปรยีบเทยีบกบัหลกัการ

แพทยแ์ผนปจัจุบนั น่าจะเป็นไปไดท้ีย่าเขยีวอาจออกฤทธิโ์ดยลดการอกัเสบ หรอื เพิม่ภมูคิุม้กนั หรอื

ตา้นออกซเิดชนั แต่อยา่งไรกด็ ี  ยงัไมม่งีานวจิยัใดๆสนบัสนุน  อกีทัง้ยงัไมม่กีารเกบ็ขอ้มลูการใช้

ยาเขยีวในผูป้ว่ยไขอ้อกผืน่ หรอือาการไขธ้รรมดา  แต่การทีม่กีารใชต้ัง้แต่โบราณ น่าจะเป็นคาํตอบได้

ระดบัหน่ึงวา่ การใชย้าเขยีวน่าจะบรรเทาอาการไขอ้อกผืน่ไดไ้มม่ากกน้็อย   แมจ้ะมคีวามรูท้ีว่า่ไขอ้อก

ผืน่ทีเ่กดิจากไวรสัสามารถหายไดเ้อง   ความทรมาณทีเ่กดิขึน้ในชว่งระยะเวลาทีเ่ป็นซึง่อาจบรรเทาได้

ดว้ยยาเขยีวกเ็ป็นทีน่่าสนใจศกึษาพสิจูน์ฤทธิต่์อไป   อน่ึง ยาเขยีวหอมเป็นตํารบัทีบ่รรจุอยูใ่นบญัชยีา

สามญัประจาํบา้น และบญัชยีาสมนุไพรทีเ่ป็นบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ น่าจะเป็นคาํตอบไดว้า่ ยาเขยีวเป็น

ยาทีม่กีารใชก้นัมาอยา่งยาวนาน เป็นทีย่อมรบั  แมย้งัมกีารวจิยัไมม่าก  การใชส้บืต่อกนัมาตัง้แต่บรรพ



บุรษุของเรา ซึง่อาจจะยาวนานกวา่สมยักรงุรตันโกสนิทรก์น่็าจะไวว้างใจในความปลอดภยัไดร้ะดบัหน่ึง  

และหากเรานํามาใชอ้ยา่งผสมผสานกบัการแพทยแ์ผนปจัจุบนัโดยพจิารณาจากคนไข ้  จะทาํใหเ้กดิผลดี

ต่อสขุภาพ  มากกวา่การหวงัพึง่การแพทยเ์พยีงแผนใดแผนหน่ึงเพยีงอยา่งเดยีว 

เน่ืองจากตํารบัมอีงคป์ระกอบเป็นดอกไม ้4 ชนิด ไดแ้ก่  พกุิล บุนนาค สารภ ีเกสรบวัหลวง ซึง่

มลีะอองเรณูผสมอยู ่ดงันัน้ จงึหลกีเลีย่งในผูท้ีม่ปีระวตักิารแพล้ะอองเกสรดอกไม ้ 

นอกจากน้ียงัไมเ่คยมรีายงานความปลอดภยัในกลุ่มคนไขเ้ลอืดออก อกีทัง้สมนุไพรสว่นหน่ึงมกั

มรีายงานการยบัยัง้การจบัตวัของเกลด็เลอืด หรอืละลายลิม่เลอืด เชน่ พรมมิ2 เพือ่ความปลอดภยัจงึไม่

ควรใชใ้นผูท้ีส่งสยัวา่เป็นไขเ้ลอืดออก เน่ืองจากอาจบดบงัอาการ 

สรปุไดว้า่ ยาเขยีวเป็นยาทีใ่ชก้นัมานาน และเป็นมรดกทางการแพทยแ์ผนไทยทีค่วรสบืทอด 

พรอ้มกบัศกึษาทางคลนิิก หรอืการรวบรวมขอ้มลูการใชอ้ยา่งต่อเน่ือง เพือ่การใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ที่

ต่อไป 

 

 

ยาเขียวหอม3 
ในผงยา  ๙๐ กรมั ประกอบดว้ย ใบพมิเสน ใบผกักระโฉม ใบหมากผูห้มากเมยี  ใบสนัพรา้หอม ราก
แฝกหอม หวัเปราะหอม แก่นจนัทน์เทศหรอืแก่นจนัทน์ชะมด แก่นจนัทน์แดง วา่นกบีแรด วา่นรอ่นทอง 
เนระพสู ีพษินาศน์ มหาสดาํ ดอกพกุิล ดอกบุนนาค ดอกสารภ ีเกสรบวัหลวง หนกัสิง่ละ ๕ กรมั 
ข้อบง่ใช้ ๑. บรรเทาอาการไข ้รอ้นในกระหายน้ํา 
            ๒. แกพ้ษิหดั พษิอสีกุอใีส (บรรเทาอาการไขจ้ากหดัและอสีกุอใีส) 
ขนาดและวิธีใช้  

ผูใ้หญ่ รบัประทานครัง้ละ  ๑ กรมั ละลายน้ํากระสายยา ทุก ๔ – ๖ ชัว่โมง เมือ่มอีาการ 
เดก็ อาย ุ๖ – ๑๒ ปี ครัง้ละ ๕๐๐ มลิลกิรมั ละลายน้ํากระสายยา  ทุก ๔ – ๖ ชัว่โมง เมือ่มี

อาการ 
น้ํากระสายยาท่ีใช้ 
• กรณบีรรเทาอาการไข ้รอ้นในกระหายน้ํา ใชน้ํ้าสกุ หรอืน้ําดอกมะล ิเป็นน้ํากระสายยา 
• กรณแีกพ้ษิหดั พษิอสีกุอใีส ละลายน้ํารากผกัชตีม้ เป็นน้ํากระสายยาทัง้รบัประทาน และชโลม 
หมายเหต ุการชโลมใชย้าผงละลายน้ํา ๑ ต่อ ๓ แลว้ชโลม (ประพรม) ทัว่ตามตวับรเิวณทีตุ่่มใสยงัไม่
แตก  
ชนิดเมด็ 



ผูใ้หญ่ รบัประทานครัง้ละ ๑ กรมั ทุก ๔ – ๖ ชัว่โมง เมือ่มอีาการ 
เดก็ อาย ุ๖ - ๑๒ ปี รบัประทานครัง้ละ ๕๐๐ มลิลกิรมั ทุก ๔ – ๖ ชัว่โมง เมือ่มอีาการ 

ข้อควรระวงั - ควรระวงัการใชย้าในผูป้ว่ยทีแ่พล้ะอองเกสรดอกไม ้
       - ไมแ่นะนําใหใ้ชใ้นผูท้ีส่งสยัวา่เป็นไขเ้ลอืดออก เน่ืองจากอาจบดบงัอาการของ

ไขเ้ลอืดออก 
       - หากใชย้าเป็นเวลานานเกนิ ๓ วนั แลว้อาการไมด่ขีึน้ ควรปรกึษาแพทย ์

ข้อมลูเพ่ิมเติม - ทางการแพทยแ์ผนไทย แนะนําใหผู้ป้ว่ยหดั อสีกุอใีส หา้มรบัประทานอาหารทะเล ไข ่
และน้ําเยน็ เน่ืองจากผดิสาํแดง 
 

                                                            
1 ผศ.ดร. ดลฤดี สงวนเสริมศรี, ผศ.ดร. เดือนถนอม พรหมขติัแกว้   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม .  ฤทธ์ิการตา้นเช้ือไวรัส 
varicella zoster ของตาํรับยาเขียว (Anti-varicella  zoster virus of  Ya-keaw  remedies). โครงการวจิยัภายใตทุ้นสนบัสนุน
ของ สกว. 

2 Sweta Prasad, Rajpal S Kashyap, Jayant Y Deopujari, Hemant J Purohit, Girdhar M Taori and Hatim F Daginawala.  
Effect of Fagonia Arabica (Dhamasa) on in vitro thrombolysis.  BMC Complementary and Alternative Medicine 2007, 
7:36 doi:10.1186/1472-6882-7-36. 
3 บญัชียาจากสมุนไพร ใน ประกาศคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ  เร่ือง บญัชียาหลกัแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 


