
น ้ำในหูไม่เท่ำกัน...ใช้สมุนไพรน ้ำนมรำชสีห์ดีหรือไม่ 
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ในปี 2561 มีกระแสมาแรงเกี่ยวกับสมุนไพรตัวหนึ่ง ที่สามารถรักษาโรคน ้าในหูไม่เท่ากันได้ นั่นก็คือ ต้น
น ้านมราชสีห์ มีการเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายว่า สามารถรักษาให้หายได้ โดยใช้ต้นน ้านมราชสีห์
ทั งตั น ตากแดดให้แห้ง คั่วไฟจนเหลือง ใช้จ้านวน 1 หยิบมือ ใส่น ้าร้อนดื่มต่างน ้า(1) มีผู้คนมาแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับต้องการทราบถึงข้อเท็จจริงของการใช้ แต่ก่อนที่จะมาดูว่าสามารถรักษาได้หรือไม่ เรามารู้จัก
โรคน ้าในหูไม่เท่ากันและต้นน ้านมราชสีห์ให้มากขึ นกันก่อนดีกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคน ้ำในหูไม่เท่ำกัน หรือโรคมีเนีย (Meniere’s disease) เป็นโรคที่มีความผิดปกติของหูชั นใน เกิด
จากความผิดปกติของการไหลเวียนของน ้าในหู ท้าให้มีน ้าในหูชั นในมากผิดปกติ ซึ่งส่งผลให้การท้างานของ
เซลล์ประสาทที่ควบคุมการทรงตัวและการได้ยินท้างานผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการประสาทหูเสื่อม หูอื อ มี
อาการปวดหู หรือปวดศีรษะข้างที่เป็น มีเสียงดังในหู มีอาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุนเป็นๆ หายๆ ท้าให้
ผู้ป่วยไม่สามารถท้ากิจวัตรประจ้าวันได้ตามปกติ บางครั งอาจมีคลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออกร่วมด้วย เมื่อมี
อาการเวียนศีรษะ มักมีอาการทางหู เช่น หูอื อ เสียงดังในหูร่วมด้วย  

ถึงแม้โรคน ้าในหูไม่เท่ากันจะไม่มีวิธีรักษาที่ท้าให้โรคหายขาด แต่อาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถ
ควบคุมได้ด้วยยาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เมื่อมีอาการเวียนศีรษะ ควรหยุดเดิน หยุดขับรถ และนั่งพัก ถ้า
เวียนศรีษะมากให้นอนพัก เพราะการนอนพักมักท้าให้อาการดีขึ น พยายามอย่ารับประทานหรือดื่มน ้ามาก จะ
ท้าให้อาเจียนน้อยลง หากมียาบรรเทาอาการเวียนศรีษะหรือคลื่นไส้ อาเจียน ให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง 
หลีกเลี่ยง ชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และความเครียด(2) 
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น ้านมราชสีห์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Euphorbia Hirta L. จัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae มีชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า snake wood ชื่ออ่ืน ผักโขมแดง หญ้าน ้าหมึก หญ้าหลังอ่ึง เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สูง 15 – 
20 เซนติเมตร ล้าต้นมีขนละเอียดสีน ้าตาลอ่อน ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม รูปขอบขนาน ผิวใบมีขนทั งสองด้าน 
ดอกช่อ ออกท่ีซอกใบ ดอกแยกเพศ ไม่มีกลีบเลี ยงและกลีบดอก ใบประดับเป็นรูปด้วยสีเขียว ผลแห้ง แตกได้ 
มี 3 พู เมื่อสุกมสีีเหลืองอ่อน(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นน ้านมราชสีห์มีการน้าไปใช้ทางการแพทย์พื นบ้านในหลายประเทศ ต้าราแพทย์แผนไทยใช้ต้นสด 

เป็นยาแก้บิด ยาบ้ารุงก้าลัง ขับปัสสาวะ แก้ไอหืด แก้อาเจียน ขับน ้านม แก้ไขมาลาเรีย แก้หืดหอบ แก้แพ้
อากาศ แก้กษัย ไตพิการ รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน ปัสสาวะเป็นเลือด ฝีในปอด ฝีที่เต้านม รักษาหูดตาปลา 
ถ่ายพยาธิ ทั งต้น ใช้ต้มน ้าดื่มระงับอาการชัก แก้ไอ แก้หืด หรือผสม น ้าตาลอ้อยต้มน ้าดื่มรักษาบิด มูกเลือด 
ผสมกับรากทับทิม รากส่องฟ้าดง และดอกไก่ป่ ฝนน ้ากินและทา แก้ไขท้ามะลา (อาการไข้หมดสติ และตาย
โดยไม่ทราบสาเหตุ)(4) 
  แพทย์แผนจีนใช้น ้านมราชสีห์แก้อาการท้องเสีย แก้ไอ แก้ไข้พิษ เพ่ิมน ้านม(5) ส้าหรับทางการแพทย์
อายุรเวทอินเดียในเรื่องการรักษาโรคทางระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอาการไอ หลอดลมอักเสบ หอบหืด 
และมีฤทธิ์ขับพยาธิ แก้บิด ดีซ่าน เป็นต้น(6) 

จากการค้นคว้างานวิจัยในฐานข้อมูล PUBMED ยังไม่พบงานวิจัยในมนุษย์หรือการทดสอบฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาทีส่นับสนุนเรื่องการบรรเทาอาการของโรคน ้าในหูไม่เท่ากัน เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ บ้านหมุน 
หูอื อ  

  เมื่อท้าการสืบค้นงานวิจัยอ่ืนๆทีอ่าจจะเกี่ยวข้อง พบการศึกษาด้านพฤติกรรมของหนูหลังได้รับสาร
สกัดน ้านมราชสีห์ในขนาด 100 มิลลิกรัมของต้นแห้ง/กิโลกรัม พบการลดลงของกิจกรรมที่เคลื่อนที่และ
จ้านวนก้าวของหนูในแวดล้อมจ้าลอง เมื่อเทียบกับกลุ่มทดลอง(7) และพบอีกการศึกษาหนึ่งในหนูทดลองที่
กระตุ้นกลุ่มให้เกิดความเครียดแตกต่างกัน 2 แบบ คือ ความเครียดจากการถูกจ้ากัดการเคลื่อนไหว 
ความเครียดที่เกิดจากการบังคับให้ว่ายน ้า แล้วให้สารสกัดของต้นน ้านมราชสีห์ติดต่อกัน การวิจัยแสดงให้เห็น
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ว่าสารสกัดน ้านมราชสีห์ช่วยลดความวิตกกังวลในหนูที่ถูกท้าให้เครียดจากการจ้ากัดการเคลื่นไหวมากกว่าหนูที่
ถูกเหนี่ยวน้าให้เกิดความเครียดจากการบังคุบให้ว่ายน ้า(8)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากนี ยังพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอ่ืนๆซึ่งเป็นการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดน ้านมราชสีห์ในหลอด
ทดลองและหนูทดลอง ได้แก่ ฤทธิ์ขับน ้านม ขับปัสสาวะ แก้ไอ หลอดลมอักเสบ แก้ท้องเสีย ลดการอักเสบ ขับ
พยาธิ และลดน ้าตาลในเลือดได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาในคนรับรอง(9) ในการศึกษาเรื่องความเป็นพิษ
เฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของสารสกัดน ้านมราชสีห์ด้วยเมทานอลในหนูทดลอง โดยให้สารสกัดทางปาก
ปริมาณ 5000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในอัตรา 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพ่ือศึกษาพิษเฉียบพลันและให้สารสกัด
ทางปากปริมาณ 50, 250 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 90 วัน เพ่ือศึกษาพิษก่ึงเฉียบพลัน ผล
การศึกษาคือ ไม่พบความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลัน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและ
อวัยวะภายในของหนูทดลองเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (10) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ยังไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนการใช้น ้านมราชสีห์กับโรคน ้าในหูไม่เท่ากัน หรือ
อาการวิงเวียนศีรษะ อีกทั งยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยในคน เพราะฉะนั นหากท่านที่มีอาการเวียนศีรษะ หรือได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคน ้าในหูไม่เท่ากัน ควรปฏิบัติตามค้าแนะน้าของแพทย์อย่างเคร่งครัด และควรปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั งหากต้องการใช้ยาสมุนไพร 
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