“ยาล้างไต” กับความเข้าใจผิดๆ
เภสัชกร สุรศักดิ วิ ชยั โย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บ่อยครังทีมีผปู้ ่ วยมาขอซือยาล้างไตทีร้านยาด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น บางรายมีอาการ
ปวดบริเวณเอวด้านหลังและกลัวว่าจะเป็ นโรคไต จึงอยากได้ยาล้างไตเพือล้างทําความสะอาดและขับ
สารพิษออกจากไต หรือบางรายมีอาการปั สสาวะแสบขัดหลังจากมีเพศสัมพัน ธ์ทไม่
ี ได้ป้องกัน จึงอยาก
ได้ยาล้างไตโดยเข้าใจว่าจะสามารถล้างภายในอวัย วะเพศและทางเดินปั สสาวะให้สะอาดได้ อย่างไรก็
ตาม “ยาล้างไต” ทีชาวบ้านเรีย กกันจนติดปากนัน จริงๆแล้วเป็ นยาทีมีข อ้ บ่งใช้สําหรับ “ขับปั สสาวะ
และบรรเทาอาการอักเสบของทางเดิ นปัสสาวะ” เนืองจากในตํารับยาประกอบด้วยสมุนไพรทีมีฤทธิ
ต้านเชือแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ และขับปั สสาวะ ดังแสดงในตาราง นอกจากนี ยังมีการเติมสีเข้าไป
เช่น เมทิลีนบลู (methylene blue หรือ methylthioninium chloride) ซึงเป็ นสารสีนําเงิน เมือรับประทาน
ยา ปั สสาวะจะมีสนี ําเงินหรือเขียว ขึนกับสีพนเดิ
ื มของปั สสาวะว่าใสหรือเหลือง จึงอาจทําให้ผปู้ ่ วยบาง
รายเข้าใจว่ายาไปขับสารพิษหรือสิงสกปรกภายในไตและทางเดินปั สสาวะออกมา
ตัวอย่างตํารับยาทีมีข้อบ่งใช้สาํ หรับขับปัสสาวะและบรรเทาอาการอักเสบของทางเดิ นปัสสาวะ
ส่วนประกอบในตํารับ
สารสกัดอูวาเออร์ซี (Uva ursi extract)

ฤทธิ ทางยาที อาจเกียวข้องกับข้อบ่งใช้
มีฤทธิต้านเชือแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะ ต้านการ
อักเสบและขับปั สสาวะ
สารสกัดบูชู (Buchu extract)
มีฤทธิต้านเชือแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะ และขับ
ปัสสาวะ
พริก (Capsicum)
มีฤทธิบรรเทาอาการปวดและต้านการอักเสบ
สควิลล์ (Squill)
มีฤทธิขับปัสสาวะ
นํามันจูนิเปอร์ (Juniper oil)
มีฤทธิขับปัสสาวะ
โพแทสเซียม ไนเตรท (Potassium
เป็ นสารกัน บูด เนื องจากมีฤทธิต้านเชือจุ ล ชีพ และยังมี
nitrate) หรือ ดินประสิว
ฤทธิขับปั สสาวะ
หมายเหตุ: บางตํารับอาจใช้สมุนไพรชนิดอืนทีมีฤทธิคล้ายกับตํารับนี
จากข้อมูล ข้างต้น จะเห็น ว่า ยาสูต รผสมนี ไม่ มีส รรพคุ ณ ช่ ว ยล้ า งไตแต่ อ ย่ างใด จึ งไม่ ค วร
เรียกว่า “ยาล้างไต” นอกจากนี หากใช้ยานีอย่างไม่เหมาะสมอาจทําให้

1) ไม่ได้ ผลในการรักษาโรค เช่น หากอาการปวดเอว หรืออาการปั สสาวะขัดนันมีสาเหตุจากนิว
ในทางเดินปัสสาวะ ยานีคงไม่สามารถรักษาให้หายได้
2) ได้รบั ผลเสียจากยา เช่น สารเมทิลนี บลู ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยทีไตบกพร่องรุนแรง และไม่ควรใช้ในผู้
ทีมีภาวะพร่องเอ็นไซม์จีซิกพีดี (G6PD deficiency) เนืองจากมีความเสียงทีจะทําให้เม็ดเลือด
แดงแตกได้ง่าย อีกทัง สารดังกล่า วอาจตีก บั ยาบางชนิ ด เช่น หากใช้ร่ว มกับ ยาต้า นอาการ
ซึ ม เศร้า อาจทํ า ให้ผู้ป่ วยเกิด อาการไม่ พึงประสงค์ท ีรุ น แรงจากยาต้า นอาการซึม เศร้า ได้
นอกจากนียังมีโอกาสแพ้ส่วนประกอบอืนๆในตํารับยาอีกด้วย
ดังนัน เมือเจ็บป่ วยและมีความประสงค์ทจะใช้
ี บริการร้านยา ผูป้ ่ วยควรแจ้งอาการเจ็บป่ วยทีเป็ น
ให้เภสัชกรทราบ เพือให้ได้รบั คําแนะนําในการรักษาและการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม หรือควรไปพบ
แพทย์เพือตรวจหาสาเหตุทแท้
ี จริงของอาการหรือโรคนันๆ
"ปัจจุบนั ยาทีมีส่วนผสมดังกล่าว ได้ถกู เพิ กถอนทะเบียนตํารับยาแล้ว (ไม่มีขายในประเทศไทย)
โดยมีรายละเอียดตามลิ งค์ด้านล่าง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/054/44.PDF"
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