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ผลการใช้ตารับโฮมีโอพาธีย์ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200ซี
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล : การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง
1
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง (Retrospective cohort study) ทาการศึกษา
ข้อมูลการดาเนินงานเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอพาธีย์ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200ซี
(Eupa 200C) กลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมด 499,637 คน แบ่งเป็นผู้ที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จานวน
325,830 ราย และไม่ได้กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จานวน 173,807 ราย จากโรงพยาบาลชุมชน จานวน 2
แห่ ง และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพต าบล จ านวน 15 แห่ ง ซึ่ งมี การด าเนินงานใน 153 หมู่ บ้ าน 15 ต าบล
ดาเนินการในระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 โดยติดตามการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งในกลุ่มที่ได้กินตารับ
โฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C และไม่ได้กินยาตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จากวันที่เริ่มให้กินตารับโฮมีโอพาธีย์
Eupa 200C ในแต่ละหมู่บ้านถึง 120 วัน เปรียบเทียบการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระหว่างกลุ่มที่ได้กินตารับโฮมีโอ
พาธีย์ Eupa 200C กับกลุ่มที่ไม่ได้กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
ผลการวิจัย พบว่า มีการจ่ายตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C แก่ประชาชน 102 ครั้งตาบล 1,056 ครั้ง
หมู่บ้าน ผู้ที่กินตารับ โฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จานวน 325,830 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.2 ผู้ที่ไม่ได้กินตารับโฮมีโอ
พาธีย์ Eupa 200C จานวน 173,807 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.8 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 244 ราย เป็น
ผู้ป่วยที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จานวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 ของผู้ป่วยทั้งหมด เป็นผู้ป่วยที่
ไม่ได้กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จานวน 205 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.0 ของผู้ป่วยทั้งหมด เป็นชายมากว่า
หญิง มีอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 72 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 14 ปีขึ้นไป
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C มีผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ( = 258, p - value = 0.00) (RR = 0.1015, 95% CI = 0.07, 0.14) มีประสิทธิผลในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 89.9
ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C มีผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ควรนาไปใช้ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเพื่อเป็นการเสริมมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : โรคไข้เลือดออก/ ตารับโฮมีโอพาธีย์ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200ซี (Eupa 200C)/
โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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Abstract
This research is a Retrospective Cohort Study on prevention of dengue hemorrhagic fever using
homeopathic remedy : Eupatorium perfoliatum 200C (Eupa 200C). Target number of population is 499,637,
divided into 325,830 cases who took Eupa 200C, and 173,807 cases who did not take the remedy, collected
from two Community Hospitals and 15 District Health Promotion Hospitals. The intervention was performed in
153 villages in 15 districts, implemented in the years between 2014 and 2016. Follow - up of the overall
incidence of dengue fever in both groups, who took Eupa 200C and who did not take the remedy in each
village from the date of commencement up to 120 days.
The results was founded that Eupa 200C was distributed to people 102 times/district, 1,056
times/Village. The number of people that took Eupa 200C was 325,830 cases, accounted for 65.2%, and those
of whom that did not take the remedy was 173,807 cases, accounted for 34.8%.
It was found that there were 244 cases of dengue hemorrhagic fever, 39 of those patients took Eupa
200C, accounted for 16.0% of all the patients, and 205 of those patients did not take Eupa 200C, accounted for
84.0% of all the patients. There are more male than female patients, the minimum age of the patients is one
month, the maximum age is 72 years, most of them are in the age group of 14 years old and over.
The results of the statistical analysis showed that the homeopathic remedy : Eupa 200C has a significant effect
on the prevention of dengue hemorrhagic fever ( = 258, p - value = 0.00) (RR = 0.1015, 95%CI = 0.07,0.14),
and effectiveness of dengue fever prevention was 89.9%.
Homeopathic remedy : Eupa 200C is effective in preventing dengue hemorrhagic fever. It should be
used to prevent dengue fever as an additional preventive measures and to help controlling of dengue fever to
be more effective.
Key words : Dengue Hemorrhagic Fever/ Homeopathic Eupatorium perfoliatum 200C (Eupa 200C)/
Community Hospitals/ District Health Promotion Hospitals.
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บทนา
1

โรคไข้เลือดออก จัดเป็นโรคซึ่งปัญหาทาง
สาธารณสุ ข ส าคั ญ ของประเทศในแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย การติดเชื้อ
ของโรคดังกล่าวในรูปแบบของโรคไข้เลือดออกเดงกี่
เริ่มต้นในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีการ
ระบาดครั้ งแรกที่ ป ระเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เมื่ อ พ.ศ.
2497 ซึ่งนับว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ.
2501 เกิดการระบาดครั้งแรกในประเทศไทย 1,2 มี
รายงานพบผู้ ป่ วยส่ วนใหญ่ อยู่ ในกรุ งเทพฯ และ
ธนบุรี จากนั้นการระบาดของโรคได้แพร่กระจายไป
ยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และมีการระบาดไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ใน
ปั จ จุ บั น มี ป ระเทศที่ มี โ รคไข้ เ ลื อ ดออกเป็ น โรค
ประจาถิ่น(Endemic Area) มากกว่า 100 ประเทศ
ซึ่ ง ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมาโรคไข้ เ ลื อ ดออกมี
แนวโน้มที่ เพิ่มขึ้ นอย่ างเห็นได้ ชัด โดยองค์การ
อนามัยโลกได้คาดการณ์ในแต่ละปีจะพบผู้ติดเชื้อ
ไวรัสเดงกี จานวน 50 - 100 ล้านราย และเสียชีวิต
ประมาณ 22,000 ราย โดยโรคติดเชื้อเดงกีจึงเป็น
โรคติ ด ต่ อ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาทางด้ า นสาธารณสุ ข ใน
ประเทศแถบภู มิ ภ าคร้ อ นชื้ น (Tropical/SubTropical Region) ได้แก่ ประเทศในแถบภูมิภาค
อเมริกากลางและใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
แปซิฟิกตะวันตก Dengue virus เป็น RNA virus
จัดอยูใน Family Flaviviridae, genus Flavivirus
มีสายพันธุกรรมเป็น RNA ชนิดสายเดียว แบบสาย
ตรงชนิดบวก มีอนุภาครูปทรงกลมและมีเปลือกหุ้ม
ขนาดอนุภาคไวรัสประมาณ 50 nm ภายในประ
กอบดวย single stranded positive sense RNA
ซึ่งถูกหุ้มอยู่ใน nucleocapsid core protein
ปัจจุบันพบ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Dengue-1, -2, -3
และ -4 (DEN-1 DEN-2 DEN-3 และ DEN-4)
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Dengue Virus ทั้ง 4 สายพันธุ์ มีแอนติเจนร่วมกัน
บางส่วน ทาให้เมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัสเด็งกีชนิด
หนึ่ง จะเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออีกชนิดหนึ่ง การติด
เชื้อสายพันธุ์แรกจะทาให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์
นั้นตลอดไป แต่จะสามารถป้องกันข้ ามไปยังสาย
พันธุ์อื่นได้ชั่วคราว ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจะอยู่ได้ 6 12 เดือน เช่น หากป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจาก
เชื้อ DEN-1 ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนี้ตลอด
ชีวิต แต่จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเด็งกีชนิดอื่นเพียง 6 12 เดือนเท่านั้น จึงทาให้ผู้ป่วยสามารถติดเชื้อไวรัส
เด็ งกี อื่ นๆ ที่ แตกต่ างจากการติ ดเชื้ อครั้ งแรกได้
และเกิดการติดเชื้อครั้งต่อมา เรียกการติดเชื้อแบบ
ทุติยภูมิ การติดเชื้อซ้า หรือการติดเชื้อครั้งที่สองจะ
เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกได้มากถึงร้อยละ 80
- 90 เชื้อไวรัสเด็งกีเป็นตัวก่อโรคชนิดที่ปรากฏขึ้น
ใหม่ และมีการระบาดซ้า ซึ่งเป็นกลุ่มไวรัสกลุ่มใหญ่
ที่เป็นสาเหตุการตายของทั้งคนและสัตว์ 1 จัดอยู่ใน
กลุ่มไวรัสที่ยุงเป็นพาหะ ได้แก่ Aedes spp. และ
ยุ ง ชนิ ด ที่ พ บว่ า เป็ นพาหะหลั ก คื อ Aedes
aegypti, Aedes scutellaris และ Aedes
albopictus2 ซึ่งพบว่า ยุงลายบ้านสามารถบินได้
ไกล ในระยะ 30-400 เมตร ภายในเวลา 10 วั น
และยุงลายสวนไปได้ไกลถึง 600 เมตรในช่วงเวลา
เดียวกัน 3สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศ
ไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – 2559 4กรมควบคุมโรค
ได้ มี การรายงานไว้ ดั งนี้ ปี พ.ศ. 2554 พบว่ า มี
จานวนผู้ป่ วยทั้งสิ้น 69,800 ราย (อัตราป่วย
109.10 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 62 ราย
(อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.09) ปี พ.ศ. 2555 พบว่า
มีจานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 79,594 ราย (อัตราป่วย
123.85 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 82 ราย
(อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.10) ปี พ.ศ. 2556 พบว่า
มีจานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 154,369 ราย (อัตราป่วย
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240.92 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 133 ราย
(อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.09) ปี พ.ศ. 2557 พบว่า
มีจานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 41,155 ราย (อัตราป่วย
63.36 ต่ อประชากรแสนคน) เสี ยชี วิ ต 41 ราย
(อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.10) ปี พ.ศ. 2558 พบว่า
มีจานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 144,672 ราย (อัตราป่วย
1222.15 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 141 ราย
(อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.010) และปี พ.ศ. 2559
พบว่า มีจานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 63,310 ราย (อัตรา
ป่วย 1096.76ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 61
ราย (อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.10) จากสถิติข้างต้น
จะเห็นว่ าการระบาดของโรคเกิ ดขึ้นในทุ กปี และ
บางปีมีอัตราการป่วยและการตายที่สูงมาก ทาให้ใน
แต่ ละปี ประเทศไทยต้ องใช้ จ่ ายงบประมาณใน
กิจกรรมการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูไป
จานวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Shepard,
Undurraga, และ Halasa5,6 ได้ทาการประมาณการ
ต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่ม
ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ 12 ประเทศ
(ภูฏาน บรูไน กัมพูชา ติมอร์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว
มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และไทย) พบว่า ระหว่างปี ค.ศ. 2001 - 2010 มี
ผู้ป่ วยเป็นโรคไข้เลื อดออกทั้ งสิ้ น 2.9 ล้านคน มี
ผู้ เสี ยชี วิ ต 5,906 คน สร้ างภาระทางเศรษฐกิ จ
(ที่ ม าจากทั้ งการป้ อ งกั น และการรั ก ษา) ต่ อ ปี
ประมาณ 950 ล้านเหรียญสหรัฐ (อยู่ระหว่าง 610
- 1,384 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐขึ้ นอยู่ แต่ ละประเทศ)
หรื อ ประมาณ 1.65 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ คน (อยู่
ระหว่าง 1.06 - 2.41 เหรียญสหรัฐขึ้นอยู่กับแต่ละ
ประเทศ)
ปั จจุ บั น ยั งไม่ มี วิ ธี ก ารที่ จ าเพาะเจาะจง
ส าหรั บการรั ก ษากลุ่ ม โรคไข้ เลื อ ดออก มี เ พี ย ง
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วิ ธี ก ารรั ก ษาตามอาการ หรื อ การรั ก ษาแบบ
ประคับประคอง (Supportive Treatment) แต่ก็
ยังพบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี
ดังนั้น การป้องกัน และควบคุมโรคจึงมีความสาคัญ
เป็ นอย่ างยิ่ งแนวทางการเฝ้ าระวั ง ป้ องกั น และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการ
ลดการป่วย และการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกให้
น้อยที่สุด 7 โดยการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลด
โอกาสการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นไปที่การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ลู กน้ า และก าจั ดตั วแก่ ยุ งลาย แต่ ยั งคงพบการ
ระบาดในบางพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
การแพทย์ โฮมี โอพาธี ย์ เป็ น ศาสตร์
การแพทย์ ทางเลื อกแขนงหนึ่ งที่ มี มาตั้ งแต่ ค.ศ.
1755 ปัจจุบันเป็นที่นิยมในแถบยุโรป และอเมริกา
แพทย์ชาวเยอรมัน Samual Hahnemann, M.D.
เป็นผู้ค้นพบโดยบังเอิญว่าเปลือกต้นซิงโคนาซึ่งใช้
รักษาโรคมาลาเรียนั้นก่อให้เกิดอาการเช่นเดียวกับ
โรคมาลาเรียในคนปกติ (Healthy Person) จาก
การค้นพบดั งกล่าว จึ งนามาซึ่งทฤษฎี Law of
Similars หรือ Like Cures Like 8 (คาว่า
Homeopathy มาจาก Homeo = Similar และ
pathy = Suffering) นั่นคือ สารใด ๆ ก็ตามซึ่งอาจ
เป็นพวกพืชสมุนไพร สารเคมีอินทรีย์หรืออนินทรีย์
เกลือแร่ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ฯลฯ ที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดอาการของโรคในคนปกติ สามารถใช้รั กษา
อาการเดียวกันในผู้ป่วย เนื่องจากการรักษาแบบโฮ
มีโอพาธีย์ จะไม่ก าจั ดเชื้อที่ เป็ นสาเหตุให้เกิดโรค
แต่ จะไปกระตุ้ นระบบภู มิ ต้ านทานของร่ า งกาย
ผู้ ป่ วยให้ ต่ อสู้ กั บโรคนั้ น ๆ (การฉี ดวั คซี นก็ ใช้
หลักการเดียวกัน) เช่น หากมีอาการตัวร้อนเนื่อง
จากไข้หวัดอาจนาพืชพิษที่ก่อให้เกิด อาการไข้มา
รักษาได้ เป็นต้น
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จากกลไกหลักพื้นฐานของโฮมีโอพาธีย์ 9ที่
มุ่ งเน้ น การรั ก ษาความเจ็ บ ป่ ว ยโดยการใช้ ย าที่
เตรียมจากสารที่ก่อให้เกิดความทรมานเช่นเดียวกัน
นั้นในคนธรรมดา ใช้ปริมาณน้อยเพียงพอต่อการ
กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการตอบสนองโดยขจัดความ
เจ็บป่วยออกไปตามกระบวนการธรรมชาตินี่เองที่
ทาให้ อนุ มานได้ ว่ า การหายจากความเจ็ บป่ วยที่
เกิดขึ้นจากการใช้ยา โฮมีโอพาธีย์จะเป็นการหายที่
ยั่งยืนกว่าการกินยาระงับอาการ ทั่วๆไป เพราะร่าง
กายเกิดกระบวนการขจัดโรคได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อ
เกิดกระบวนการขจัดโรคด้วยตนเองได้บ่อยครั้งขึ้น
ร่างกายจะมีความแข็งแรงขึ้น และสามารถเอาชนะ
โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ด้ ว ยตนเองได้ ม ากขึ้ น นี่ จึ ง เป็ น
หลักการพื้นฐานที่ทาให้เกิดแนวคิดของการนายาโฮ
มี โอพาธี ย์ มาใช้ เพื่ อการป้ องกั นโรคระบาด ทั้ งนี้
นายแพทย์วิลล์ เทเลอร์ (Will Taylor, M.D.) 10 ได้
เขียนรายงานเรื่อง On the Genus Epidemicus
ซึ่งกล่าวถึง แนวคิดของการค้นหายาโฮมีโอพาธีย์
เพื่ อการน าไปใช้ ป้ องกั นโรคไว้ 3 แนวคิ ด (Three
approaches for homoeopro phylaxis) คือ (1)
การใช้เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคระบาดนั้น ๆ มาเตรียม
เป็นยาโฮมีโอพาธีย์ (2) การใช้ยาโฮมีโอพาธีย์ที่มี
คุณสมบัติตรงกับภาพของอาการของโรคระบาดนั้น
ๆ มากที่ สุ ดโดยไม่ ค านึ งถึ งลั กษณะจ าเพาะของ
บุ ค คล หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า เป็ น ยาที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น
Genus epidemic และ (3) การใช้ยาที่มีคุณสมบัติ
ครอบคลุ มทั้งอาการของโรค และลักษณะเฉพาะ
ของบุ คคล โดยคั ดเลื อกต ารั บยาที่ เหมาะสมโดย
อาศั ยลั กษณะของปั จเจกบุ คคลเข้ าร่ วมด้ วย ใน
ประเทศไทย พบว่า มีการใช้ยาโฮมีโอพาธีย์ในการ
รักษาโรคตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ซึ่งถูกกล่าวในหนังสือ
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ว่า กรมหลวงวงษาราชสนิทได้รับประกาศนียบัตร
จาก New York Academy of Medicine ซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถในการแพทย์ สมั ยใหม่ กรม
หลวงวงษาราชสนิ ทได้ ถู กเรี ยกตั วเข้ าถวายการ
รั ก ษ า พ ร ะ น า ง เ จ้ า โ ส ม นั ส วั ฒ น า ว ดี ใ น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 4 ซึ่ ง
พระองค์ทรงพระประชวรหนัก ทรงอาเจียนอย่าง
รุนแรง แพทย์หลวงใช้การแพทย์แผนไทยรักษาจน
สุดความสามารถก็ไม่หาย กรมหลวงวงษาราชสนิท
รา ชส นิ ท จึ งไ ด้ ใช้ ส าร บ า บั ดโ ฮ มี โอพา ธี ย์
(Homeopathic Medicine) ในการถวายการรักษา
พระนางเจ้าฯ จนอาการนั้นได้บรรเทาลงในที่สุด
การนายาโฮมีโอพาธีย์ไปใช้ในการป้องกัน
การระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้น ในรายงานเรื่อง
Management and Prevention of Dengue
Fever with Homeopathy 12 กล่าวว่า ยาโฮมี
โพาธีย์ประมาณ 24 ตารับมีคุณสมบัติที่สามารถใช้
ในการรักษา และป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ โดยใน
ต่างประเทศมีหลายประเทศที่ได้มีการใช้ยาโฮมีโอ
พาธีย์ในการป้องกันไข้เลือดออกซึ่งพบว่าได้ผลใน
การป้ อ งกั น โรคได้ ดี อาทิ เ ช่ น ในปี พ.ศ. 2544
ประเทศบราซิลได้ทาการศึกษาการใช้โฮมีโอพาธีย13,14
์
ชื่อ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม เพียงชนิดเดียว
ความแรง 30ซี โดยทาในเมืองซาอาโจเซโดริโอเปร
โต (São José do Rio Preto) รัฐเซาเปาลู (São
Paulo)ประเทศบราซิ ล ใน 5 หมู่ บ้ า น จ านวน
4,850 หลั งคาเรื อน มี จ านวน ผู้ ได้ รั บยาโฮมี โ อ
พาธีย์ 1,959 คน โดยเปรี ยบเที ยบอั ตราการเกิ ด
ก่อนหลัง พบว่า ทั้ ง 5 หมู่บ้าน มีอุบั ติการณ์ การ
เกิ ดโรคไข้ เลื อดออกลดลงทั้ งหมด และหมู่ บ้ า น
Cristo Rei มีอุบัติการณ์การเกิดโรคลดลงมากที่สุด
ถึงร้อยละ 81.5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <
0.0001) และในปี พ.ศ. 2557 Central Council
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for Research in Homeopathy กระทรวงการ
แพทย์ แ ผนอิ น เดี ย ประเทศอิ น เดี ย ประกาศใช้
Guidelines for Homoeopathic practitioners
for clinical management of Dengue Fever15
ซึ่งครอบคลุมทั้งการบาบัดรักษา และการป้องกัน
โรคสาหรับการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้ยาโฮ
มีโอพาธีย์หรือที่เรียกว่า Homeoprophyl axis ใน
การจัดการอาการของโรคไข้เลือดออกของสภากลาง
การวิจัยด้านโฮมีโอพาธีย์ ประเทศอินเดีย กล่าวไว้
ว่า การหาตัวยาโฮมีโอพาธีย์ในการป้องกันโรค ใช้
หลักสาคัญของการทา Genus Epidemicus (ยาที่
มีศักยภาพในการป้องกันโรค) สามารถวิเคราะห์ได้
จากการระบาดของโรคนั้นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนาน ๆ
ครั้ ง (Sporadic) หรื อ มี ก ารระบาดของโรคใน
ขณะนั้น ๆ (Epidemic situation) เมื่อปี พ.ศ.
2548 ประเทศไทยได้มี การใช้ยาโฮมีโอพาธี ย์ใน
การป้องกั นโรคไข้ เลื อดออกเป็นครั้ งแรกที่ชุมชน
ศีรษะอโศก และเมื่อปี พ.ศ. 2551 กองการแพทย์
ทางเลือกได้ทาการศึกษาย้อนหลังในชุมชนศีรษะ
อโศก16 พบว่า หลังจากใช้ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
200C ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2548 จนถึง พ.ศ. 2551 พบว่า ชุมชนดังกล่าวยังไม่
พบผู้ ป่ ว ยในพื้ น ที่ และยั ง พบว่ า มี ผู้ ป่ ว ยโรค
ไข้เลือดออกในช่วงเวลาเดียวกันในชุมชนที่ติดกัน
ภายหลั งต่ อมาในปี พ.ศ. 2554 กองการแพทย์
ทางเลือกเริ่มดาเนินการในพื้นที่ที่มีความสนใจ โดย
นาตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C เสริมการดาเนิน
กิ จ กรรมหลั ก ในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไข้ เลื อดออกตามมาตรการมาตรฐานที่ กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด ซึ่งเริ่มที่จังหวัดสตูล และขยาย
ไปหลายจังหวัดทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน
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ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาการ
ดาเนินการใช้ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C ใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ผ่านมาให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เพื่อจะได้ทราบถึงผลในการป้องกัน
โรคไข้ เลื อดออกของยาดั งกล่ าวให้ เป็ นที่ ยอมรั บ
ในทางวิชาการ และผลการวิจัยนี้ยังสามารถเสนอ
เป็ น แนวทาง หรื อ นโยบายแก่ ผู้ บ ริ ห ารในการ
ดาเนินงานควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาผลในการ
ป้ องกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกของต ารั บ โฮมี โ อพาธี ย์
Eupa 200C
ขอบเขตการวิจัย การวิจัยนี้ทาการศึกษา
ข้อมูลการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจากระบบการ
รายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของกระทรวง
สาธารณสุข และการบันทึกข้อมูลการดาเนินงาน
เสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการใช้ตารับโฮ
มีโอพาธีย์ Eupa 200C ที่ดาเนินการในหมู่บ้านของ
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลที่ดาเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.
2559
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้สร้างขึ้น
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เอกสาร และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการศึกษาย้อนหลัง (Retrospec
tive Cohort Study) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของตารับโฮมีโอ
พาธีย์ Eupa 200C ที่ดาเนินการในหมู่บ้านของ
โรงพยาบาล ชุ ม ชน และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตาบล เพื่อให้ทราบถึงผลการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของยาดังกล่าว โดยมีกรอบแนวคิด
ในการวิจัย แสดงดัง ภาพที่ 1
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ตัวแปรตาม

ประชาชนในหมูบ่ ้านที่มกี ารดาเนินงานเสริมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
200C ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559

120 วัน

กลุ่มที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C

ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

กลุ่มที่ไม่ได้กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
200C

ไม่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
เป็ น การศึ ก ษาจากเหตุ ไ ปหาผลแบบ
ย้อนหลัง (Retrospective cohort study)ทาการ
ศึกษาข้ อมู ลการดาเนิ นงานเสริ มการป้ องกั นโรค
ไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C ที่
ดาเนินการในระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559
โดยติ ดตามดู การป่ วยด้ วยโรคไข้ เลื อดออกทั้ งใน
กลุ่มที่ได้กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C และ
ไม่ได้กินตารับ โฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จากวันที่
เริ่มให้กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C ในแต่ละ
หมู่บ้านถึง 120 วัน เปรียบเทียบการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกระหว่างกลุ่มที่ได้รับตารับโฮมีโอพาธีย์
Eupa 200C กับกลุ่มที่ไม่ได้รับตารับโฮมีโอพาธีย์
Eupa 200C
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่ที่อาศัย
อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลห้วยแถลง และ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบลในอ าเภอห้ วย
แถลง 13 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน

อาเภอวัดโบสถ์ 3 แห่ง โรงพยาบาลนาจะหลวย 1
แห่ ง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบลทุ่ งบอน
อาเภอวารินชาราบ โรงพยาบาลสาโรงทาบ 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนสะอาด อาเภอ
ท่าเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง
การวิ จั ยครั้ งนี้ ท าการเก็บข้ อมู ลจากโรงพยาบาล
ชุ มชน และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบลที่
ด าเนิ นการเสริ มการป้ องกั นโรคไข้ เลื อดออกใน
หมู่บ้านด้วยตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C ที่
ดาเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559
โดยศึกษาข้อมูลการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก การ
ได้รับตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200Cของประชาชน
ทุกคนในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านที่มีดาเนินงานเสริ ม
การป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอพาธีย์
Eupa 200C ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูล
การด าเนิ นงานเสริ มการป้ องกันโรคไข้ เลือดออก
ด้วยตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบและข้อมูลการดาเนินงาน
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เสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอ
พาธีย์ Eupa 200C ได้แก่ อายุ เพศ ตาแหน่ง สถาน
ที่ปฏิบัติงาน จานวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ปี พ.ศ. ที่
ดาเนิ นการเสริมการป้ องกั นโรคไข้เลื อดออกด้วย
ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C เป็นต้น ส่วนที่ 2
ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานเสริ ม การป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
ได้แก่ จานวนประชากรของหมู่บ้าน จานวนผู้ได้รับ
ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C วัน เดือน ปี ที่
ได้รับตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C เป็นต้น และ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้แก่ เพศ
อายุ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย วันที่ได้รับตารับโฮมีโอพาธีย์
Eupa 200C ครั้งสุดท้าย ผลการวินิจฉัยโรค และ
ผลการรักษา
แบบเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ตอบกลั บ และมี
ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่สามารถใช้ในการวิจัยได้
จานวน 17 แห่ง คือ โรงพยาบาลชุมชนอาเภอห้วย
แถลง 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ในอาเภอห้วยแถลง 12 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในอ าเภอวั ดโบสถ์ 1 แห่ ง โรงพยา
บาลชุมชนอาเภอนาจะหลวย 1 แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งบอน อาเภอวารินชาราบ 1
แห่ ง และโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ขภาพต าบลโนน
สะอาด อาเภอท่าเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนเริ่มดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมู ล ได้
ประสานขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการ
ดาเนิ นงานเสริมการป้ องกั นโรคไข้เลื อดออกด้วย
ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จากผู้รับผิดชอบ
การด าเนิ นงานเสริ มการป้ องกันโรคไข้ เลือดออก
ด้วยตารับโฮมี โอพาธีย์ Eupa 200C ในโรงพยา
บาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เป้าหมาย ส่ งแบบเก็บข้ อมูล การดาเนินงานเสริ ม
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ป้ องกั น โรคไข้ เลื อดออกด้ ว ยต ารั บ โฮมี โ อพาธี ย์
Eupa 200C ให้ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน
เสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอ
พาธีย์ Eupa 200C ในโรงพยาบาลชุมชน และโรง
พยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลเป้ า หมายทาง
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการ
ดาเนิ นงานเสริมการป้ องกั นโรคไข้เลื อดออกด้วย
ตารับโฮมีโอพาธี ย์ Eupa 200C ในโรงพยาบาล
ชุ ม ชน และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
รวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกผู้รับยาที่ได้บันทึกไว้
ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 และข้อมูล
การป่ ว ยโรคไข้ เ ลื อ ดออกจาก รง 506 ตามปี
ดาเนินการ ลงในแบบเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยส่งให้ตาม
ข้ อ 2 จากนั้ น ส่ ง ข้ อ มู ล กลั บ มาทางไปรษณี ย์
อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ให้ ผู้ วิ จั ย ผู้ วิ จั ยตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และ
จัดทารายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด - สูงสุด
ในการพรรณนาข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษา และค านวณ
ประสิ ทธิ ผ ลในการป้ องกั นโรคไข้ เลื อ ดออกของ
ต ารั บโฮมี โอพาธี ย์ Eupa 200C ด้ วยสู ตรการ
ค านวณ Vaccine efficacy 17,18 ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
วิเคราะห์ ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square
test) ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้
กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C และไม่ได้กิน
ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C โดยกาหนดช่วง
ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และ Relative Risk
เพื่อเปรียบเทียบอัตราอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออก
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
และไม่ได้รับตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
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ผลการวิจัย
พบว่า มีหน่วยงานที่สามารถตอบข้อมูลการ
ด าเนิ นงานที่ ส าคั ญได้ ครบถ้ วน จ านวน 17 แห่ ง
เป็นโรงพยาบาลชุมชน จานวน 2 แห่งและ โรงพยา
บาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 15 แห่ง โดยมี
การดาเนินงานใน 153 หมู่บ้าน 15 ตาบล ในพื้นที่
ดาเนิ นงานเสริมการป้ องกั นโรคไข้เลื อดออกด้วย
ต ารั บโฮมี โอพาธี ย์ Eupa 200C เหล่ านี้ ยั งคง
ด าเนิ นการมาตรการต่ างๆ ในการป้ องกั น และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกตามปกติ ได้แก่ การควบคุม
ยุ งที่ เป็ นพาหะน าโรค การป้ องกั นตนเองจากยุ ง

พาหะนาโรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ควบคุ ม ยุ ง ลายพาหะน าโรค เป็ น ต้ น ในการ
ดาเนิ นการเสริมการป้ องกั นโรคไข้เลื อดออกด้วย
ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C นั้นจะดาเนินการ
จ่ายตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C แก่ประชาชน
ในหมู่ บ้ าน 1 ครั้ ง ในระยะเวลาทุ ก 3 - 4 เดื อน
โดยประมาณ การวิจัยครั้งนี้มีการดาเนินงานเสริม
การป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกในปี พ.ศ. 2557
จานวน 146 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2558 จานวน 153
หมู่ บ้ าน ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 139 หมู่ บ้ าน
แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ หมู่บ้านที่ดาเนินการเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
200C ในปี พ.ศ. 2557 - 2559
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559

จานวน
รพช./รพสต.
ที่ดาเนินการ
16

จานวน
ตาบล
ที่ดาเนินการ
13

17

15

16

14

อัตราการกินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
จานวนครั้งในการจ่ ายต ารับ โฮมี โอพาธี ย์
Eupa 200C รวมจานวนครั้งการจ่าย 102 ครั้ ง
โดยมีจานวนครั้งการจ่ายตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
200C ในปี พ.ศ. 2558 มากที่สุด จานวน 42 ครั้ง มี
จานวนคนที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C รวม
ทั้ ง หมด 325,830 ราย จากประชากรทั้ งหมด

จานวน
หมู่บ้าน
ที่รับผิดชอบ

จานวน
หมู่บ้าน
ที่ดาเนินการ

153

146

153

153

153

139

499,637 ราย มี อั ตราการกิ นต ารั บ โฮมี โอพาธี ย์
Eupa 200C ร้อยละ 65.2 ปีที่มีอัตราการกินตารับ
โฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C มากที่สุด คือ ปี พ.ศ.
2557 มีอัตราร้อยละ 67.5 รองลงมา คือ ปี พ.ศ.
2558 มีอั ตราร้อยละ 66.4 และปี พ.ศ. 2559 มี
อัตราเพียงร้อยละ 61.9 แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 อัตราการกินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จาแนกรายปี
ปี พ.ศ.

ครั้งการจ่ายตารับ
ยูพาโทเรียม

จานวนประชากร

จานวนผู้กินตารับ
ยูพาโทเรียม

อัตราการกินตารับ
ยูพาโทเรียม

ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
รวม

27
42
33
102

132,029
206,263
161,345
499,637

89,131
136,888
99,811
325,830

67.5
66.4
61.9
65.2

ข้อมูลผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ในพื้ นที่ ด าเนิ นงานเสริ มการป้ องกั นโรค
ไข้เลือดออกที่ทาการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกเกิดขึ้นในช่วงระยะดาเนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 ถึ งปี พ.ศ. 2559 จ านวนทั้ งสิ้ น 244
ราย เป็นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.
2557 จานวน 32 ราย ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มี
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่าปีอื่น โดยมีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกถึง 198 ราย และในปี พ.ศ. 2559 มี
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนเพียง 14 ราย จาก
ผู้ ป่ วยโรคไข้ เลื อดออกที่ เกิ ดขึ้ นในระยะ 3 ปี ใน
พื้นที่ที่ศึกษา จานวนทั้งหมด 244 ราย เป็นผู้ป่วย
เพศชาย รวมทั้งสิ้น 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.1
ของผู้ป่วยทั้งหมด จาแนกเป็นผู้ป่วยเพศชายในปี
พ.ศ. 2557 จ านวน 16 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.0
ของผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2557 เป็นผู้ป่วยเพศชายในปี
พ.ศ. 2558 จานวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.5
ของผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2558 และเป็นผู้ป่วยเพศชาย
ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ
71.4 ของผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2559 อายุผู้ป่วย พบว่า
ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยที่สุด มีอายุเพียง 1 เดือน และ
ผู้ป่วยที่มีอายุมากที่สุด มีอายุ 72 ปี กลุ่มอายุที่มี
ผู้ ป่ วยมากที่ สุ ด คื อ กลุ่ มอายุ 15 ปี ขึ้ นไป โดยมี
จานวนรวมทั้ งสิ้น 126 ราย คิดเป็นร้ อยละ 51.8
ของผู้ป่วยทั้งหมด ผลการวินิจฉัย พบว่า ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกถูกวินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออกในกลุ่ม

อาการไข้เดงกี่มากที่สุด มีจานวนทั้งหมด 177 ราย
คิดเป็นร้อยละ 72.5 ของผู้ป่วยทั้งหมด รองลงมา
ถู ก วิ นิ จ ฉั ย เป็ น โรคไข้ เ ลื อ ดออกกลุ่ ม อาการ
ไข้เลือดออกเดงกี่ จานวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ
25.0 ข อง ผู้ ป่ ว ย ทั้ ง ห ม ด จ า นว นวั น ที่ น อ น
โรงพยาบาล ผู้ ป่ วยร้ อยละ 30.1 (28 ราย) เป็ น
ผู้ ป่ ว ยนอกในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งพั ก รั ก ษาใน
โรงพยาบาลนั้น จานวนวันที่ผู้ป่วยต้องพักรักษาใน
โรงพยาบาลมากที่สุด คือ จานวน 3 วัน รองลงมา
คือ จานวน 2 วัน โดยมีจานวนผู้ป่วยที่พักรักษาใน
โรงพยาบาล 3 วัน จานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ
24.0 และจานวนผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาล 2
วัน จานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.7
การกิ น ต ารั บ ต ารั บ โฮมี โ อพาธี ย์ Eupa
200C ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 244 ราย เป็น
ผู้ป่วยที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จานวน
39 ราย คิ ดเป็ น ร้ อยละ 16.0 ของผู้ ป่วยทั้งหมด
เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้กินตารับตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
200C จานวน 205 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.0 ของ
ผู้ป่วยทั้งหมด
ความสั มพั นธ์ การกิ นต ารั บ ต ารั บโฮมี โอพาธี ย์
Eupa 200C กับการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกใน
ภาพรวม
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด จานวน 244
ราย เป็นผู้ป่วยที่กินตารับตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
200C จานวน 39 ราย จากผู้ที่กินตารับตารับโฮมี
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โอพาธีย์ Eupa 200C ทั้งหมด จานวน 325,830
รายป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของผู้ที่กินตารับโฮมีโอ
พาธีย์ Eupa 200C คิดเป็นอัตรา 11.97 ต่อแสน
ประชากร นอกนั้นเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้กินตารับตารับ
โฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C ซึ่งมีจานวน 205 ราย
จากผู้ที่ ไม่ได้ กินต ารั บ ตารั บ โฮมี โอพาธี ย์ Eupa
200C จ านวน 173,807 ราย ป่ ว ยเป็ น โรค
ไข้ เลื อดออกของผู้ ที่ ไม่ ได้ กิ น ต ารั บ ต ารั บโฮมี โ อ
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พาธีย์ Eupa 200C คิดเป็นอัตรา 117.95 ต่อแสน
ประชากร เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p value = 0.00) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์การกิน
ตารับตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C กับการป่วย
เป็นโรคไข้เลือดออก จาแนกรายปี พ.ศ. ก็พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทุกปี
แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์การกินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C กับการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
จาแนกรายปี
ปี พ.ศ.

จานวน

เป็นโรคไข้เลือดออก

𝑥

p

325,830
173,807

39
205

258.63

0.00

89,131
42,898

1
31

57.59

0.00

136,888
69,375

34
164

212.67

0.00

99,811
61,534

4
10

5.24

0.02

2

รวม
กินตารับ Eupa 200C
ไม่ได้กินตารับ Eupa 200C
ปี พ.ศ. 2557
กินตารับ Eupa 200C
ไม่ได้กินตารับ Eupa 200C
ปี พ.ศ. 2558
กินตารับ Eupa 200C
ไม่ได้กินตารับ Eupa 200C
ปี พ.ศ. 2559
กินตารับ Eupa 200C
ไม่ได้กินตารับ Eupa 200C

ผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของตารับโฮมีโอ
พาธีย์ Eupa 200C ในภาพรวม
พบว่ า ประชาชนทั้ งหมด 499,637 ราย
ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกทั้งหมด จานวน 244 ราย
กลุ่มที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จานวน
325,830 ราย ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จานวน 39
ราย แต่ กลุ่ มที่ ไม่ ได้ กิ นต ารั บ โฮมี โอพาธี ย์ Eupa
200C จานวน 173,807 ราย ป่วยเป็นโรคไข้เลือด
ออก จ านวน 205 ราย มี ค่ าความเสี่ ยงสั มพั ท ธ์

(Relative Risk) เท่ากับ 0.1015 ซึ่งมีค่าต่ากว่า 1
และมีค่าของช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% เท่ากับ
0.07 - 0.14 แสดงว่า ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
200C มีผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมี
ประสิทธิผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เท่ากับ
ร้อยละ 89.9% ซึ่งหมายถึง ผู้ที่กินตารับโฮมีโอ
พาธีย์ Eupa 200C มีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้เลือด
ออกน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
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200C ร้อยละ 89.9 เมื่อพิจารณาผลของตารับโฮมี
โอพาธีย์ Eupa 200C ในการป้องกันโรคไข้เลือด
ออกเป็ นรายปี ก็ พบว่ า ตารั บโฮมี โอพาธี ย์ Eupa
200C มีผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทั้ง 3
ปี ทั้งนี้ โดยผลของการดาเนินงานเสริมการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C

ในปี พ.ศ. 2557 มีประสิทธิผลในการป้องกั นโรค
ไข้เลือดออกมากที่สุด รองลงมาเป็นปี พ.ศ. 2558
และปี พ.ศ. 2559 มี ประสิ ทธิ ผลการป้ องกั นโรค
ไข้เลือดออกน้อยที่สุ ด ซึ่งมีค่ าประสิทธิ ผลในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกเท่ากับร้อยละ 98.5, 89.5
และ 75.3 ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จาแนกรายปี
ปี พ.ศ.

จานวน

เป็น
โรคไข้เลือดออก

RR

95% CI

ประสิทธิผลในการ
ป้องกันโรค

กินตารับ Eupa 200C
ไม่ได้กินตารับ Eupa 200C

325,830
173,807

39
205

0.1015

0.07, 0.14

89.9

ปี พ.ศ. 2557
กินตารับ Eupa 200C
ไม่ได้กินตารับ Eupa 200C

89,131
42,898

1
31

0.0155

0.00, 0.11

98.5

ปี พ.ศ. 2558
กินตารับ Eupa 200C
ไม่ได้กินตารับ Eupa 200C

136,888
69,375

34
164

0.1051

0.07, 0.15

89.5

ปี พ.ศ. 2559
กินตารับ Eupa 200C
ไม่ได้กินตารับ Eupa 200C

99,811
61,534

4
10

0.2466

0.08, 0.79

75.3

รวม

อภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลการดาเนินงาน
เสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอ
พาธีย์ Eupa 200C ที่ดาเนินการในหมู่บ้านระหว่าง
ปี พ.ศ. 2557 ถึ ง พ.ศ. 2559 โดยมี หน่ วยงานที่
สามารถตอบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ได้
ครบถ้วน จานวน 17 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน

จานวน 2 แห่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จ านวน 15 แห่ ง โดยมี การด าเนิ นงานใน
153 หมู่ บ้ า น 15 ต าบล มี การจ่ ายต ารั บ โฮมี โ อ
พาธีย์ Eupa 200C แก่ประชาชนเพิ่มเติมจากการ
ด าเนิ น งานควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกที่
ดาเนินการตามปกติ มี การด าเนิ นการในปี พ.ศ.
2557 จ านวน 146 หมู่ บ้ า น ในปี พ.ศ. 2558
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จานวน 153 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 139
หมู่ บ้ าน อั ตราการกินต ารับ โฮมี โอพาธี ย์ Eupa
200C มีการจ่ายตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
แก่ประชาชน 102 ครั้งตาบล 1,056 ครั้งหมู่บ้าน มี
อัตราการกินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C รวม
ร้อยละ 65.2 โดยการดาเนินการในปี พ.ศ. 2557 มี
การจ่ายตารับยูพาโทเรียมฯ แก่ประชาชน จานวน
27 ครั้ง มีอัตรากินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
ร้อยละ 67.5 การดาเนินการในปี พ.ศ. 2558 มีการ
จ่ายตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C แก่ประชาชน
จานวน 42 ครั้ง มีอัตราการกินตารับโฮมีโอพาธีย์
Eupa 200C ร้อยละ 66.4 การดาเนินการในปี พ.ศ.
2559 มีการจ่ายตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
แก่ประชาชน จานวน 33 ครั้ง มีอัตราการกินตารับ
โฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C เท่ากับร้อยละ 61.9 และ
ข้อมูลผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก พบว่า ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น 244 ราย เป็นผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 จานวน 32
ราย ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือด
ออกมากกว่าปีอื่นๆ โดยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกถึง
198 ราย และในปี พ.ศ. 2559 มี ผู้ ป่ ว ยโรค
ไข้ เลือดออกจานวน 14 ราย ส่ วนมากเป็ นผู้ ป่ วย
เพศชาย ร้อยละ 54.1 ของผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยที่มี
อายุน้อยที่สุดมีอายุเพียง 1 เดือนและผู้ป่วยที่มีอายุ
มากที่สุดมีอายุ 72 ปี กลุ่มอายุที่มีผู้ป่วยมากที่สุด
คือ กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 51.8 ของผู้ป่วย
ทั้ ง หมด ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ถู ก วิ นิ จ ฉั ย เป็ น โรค
ไข้เลือดออกในกลุ่ มอาการไข้เดงกี่ มากที่สุ ด เป็ น
ร้อยละ 72.5 ของผู้ป่วยทั้งหมด ร้อยละ 69.9 ของ
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมดจะต้องพักรักษาใน
โรงพยาบาล จ านวนวั นที่ ผู้ ป่ วยต้ องพั กรั กษาใน
โรงพยาบาลมากที่ สุ ด คื อ จ านวน 3 วั น และ
จานวน 2 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้กินตารับ
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โฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C มีจานวน 205 ราย คิด
เป็นร้อยละ 84.0 ของผู้ป่วยทั้งหมด
ความสั มพั นธ์ ก ารกิ นต ารั บ โฮมี โอพาธี ย์
Eupa 200C กับการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกใน
ภาพรวมผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด จานวน 244
ราย เป็นผู้ป่วยที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
จานวน 325,830 ราย ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของ
ผู้ที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จานวน 39
ราย คิ ด เป็ น อั ต รา 11.97 ต่ อ แสนประชากร
นอกนั้ นเป็ นผู้ ป่ ว ยที่ ไม่ ได้ กิ นต ารั บ โฮมี โอพาธี ย์
Eupa 200C จานวน 173,807 ราย ป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกจานวน 205 ราย คิดเป็นอัตรา 117.95
ต่อแสนประชากร เมื่อทดสอบความ สัมพันธ์ทาง
สถิติ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p – value = 0.00) เมื่อพิจารณาความ
สัมพันธ์การกินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200 C กับ
การป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จาแนกรายปี พ.ศ. ก็
พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในทุกปี
ผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของตารับ
โฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C โดยรวม การจ่ายตารับ
โฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C แก่ประชาชนในตาบลที่
ดาเนิ นงานเสริมการป้ องกั นโรคไข้เลื อดออกด้วย
ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C ในระหว่างปี พ.ศ.
2557 ถึง พ.ศ. 2559 รวมทั้งหมด 15 ตาบล 153
หมู่ บ้ าน โดยมี การจ่ ายต ารั บ โฮมี โอพาธี ย์ Eupa
200C จานวน 102 ครั้งตาบล 1,056 ครั้งหมู่บ้าน
แบ่งเป็นกลุ่มที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
จานวน 325,830 ราย และกลุ่มทีไ่ ม่ได้กินตารับโฮมี
โอพาธีย์ Eupa 200C จานวน 173,807 ราย พบว่า
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน 244 ราย เป็นผู้ป่วย
ที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C จานวน 39
ราย เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
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200C จ านวน 205 ราย มี ค่ าความเสี่ ยงสั มพั ทธ์
(Relative Risk) เท่ากับ 0.1015 ซึ่งมีค่าต่ากว่า 1
และมีค่าของช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% เท่ากับ
0.07 - 0.14 แสดงว่า ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
200C มีผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมี
ประสิทธิผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเท่ากับ
ร้อยละ 89.9 ซึ่งหมายถึง ผู้ที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์
Eupa 200C มีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกน้อย
กว่าผู้ที่ไม่ได้กินตารับ โฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
ร้ อยละ 89.9 เมื่ อพิ จารณาผลของต ารั บ โฮมี โอ
พาธีย์ Eupa 200C ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
เป็นรายปี ก็พบว่า ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
มี ผ ลในการป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกอย่ า ง มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทั้ง 3
ปี โดยผลของการดาเนินงานเสริมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
ในปี พ.ศ. 2557 มีประสิทธิผลในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกมากที่สุด รองลงมาเป็นปี พ.ศ. 2558
และปี พ.ศ. 2559 มีประสิทธิผลการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกน้อยที่สุ ด ซึ่งมีค่ าประสิทธิ ผลในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกเท่ากับร้อยละ 98.5, 89.5
และ 75.3 ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่า ตารับโฮมี
โอพาธีย์ Eupa 200C มีผลในการป้องกันโรคไข้
เลือดออกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าความ
เสี่ยงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.1006 และมีค่าของช่วงความ
เชื่อมั่นที่ระดับ 95% เท่ากับ 0.07 - 0.14 และมี
ประสิทธิผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกถึงร้อย
ละ 89.9 โดยผู้ที่กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C
มีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกน้อยกว่า ผู้ที่ไม่ได้
กินตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa 200C ร้อยละ 89.9
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การแพทย์ โฮมีโอพาธีย์มีหลักการสาคัญใน
การรักษา คือ การใช้สิ่งที่คล้ายในการรักษาอาการ
เจ็บป่วยที่เรียกว่า Like Cure Like กล่าวคือ การใช้
สิ่ งที่ ท าให้ เกิ ดอาการเจ็ บป่ วยในคนปกติ รั กษา
อาการเจ็บป่วยนั้ น ๆ ในผู้ป่ วย โดยจะต้องน ามา
ผลิตภายใต้กรรมวิธีทางเภสัชกรรมของการแพทย์โฮ
มีโอพาธีย์ ผ่านการพิสูจน์ยา (Drug proving) ในคน
ปกติจนทราบอาการของตารับยานั้น จึงจะนาไปใช้
ในการรักษาผู้ป่วยได้ จะเห็นว่าหลักการ Like Cure
Like หรือการใช้สิ่งที่คล้ายในการรักษาความเจ็บ
ป่วยนี้จะคล้ายกับหลักการของวัคซีนที่ใช้เชื้อโรคที่
เป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดโรคนั้ นมาทาเป็ นวัคซีนใน
การป้องกันโรคนั้นในคนปกติ ดังนั้น ตารับยาของ
โฮมีโอพาธีย์จึงสามารถนามาใช้ในการป้องกัน และ
รักษาโรคระบาดได้ แต่หลักการในการเลือกยาที่ใช้
ในการป้ องกั น และรั กษาโรคระบาดจะมี ค วาม
แตกต่ างจากการเลื อกยาที่ ใช้ ในการรั กษาความ
เจ็บป่วยของผู้ป่วย ลักษณะของการเกิดโรคระบาด
จะเกิดกับคนจานวนมากในช่วงเวลา และสถานที่
หนึ่งๆ อาการป่วยของผู้ป่วยจะมีอาการสาคัญของ
โรคระบาดนั้นๆ ที่เหมือนๆ กันโดยส่วนใหญ่ ดังนั้น
ในการเลื อกยาสาหรับการป้องกัน และรักษาโรค
ระบาดจึ งใช้ อาการป่ วยของคนส่ วนมากมาเป็ น
ข้อมู ลในการเลื อกต ารั บยาที่ เหมาะสมที่ เรี ยกว่ า
Genius Epidemicus 19, 20, 21กระบวนการในการ
เลือกยาที่เหมาะสมกับการระบาดของโรคนั้น ๆ จะ
กระทาโดยการศึกษาอาการของผู้ป่วยจานวนหนึ่ง
อาจจะประมาณ 5 - 10 คน หรือมากกว่า เพื่อหา
ลักษณะอาการป่วยของผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เหมือน ๆ
กัน แล้วนามาเลือกตารับยาที่มีอาการตรงกัน เพื่อ
นาไปใช้ในการป้องกัน และรักษาโรคระบาดในครั้ง
นั้นๆ เป็นไปได้ที่อาการของโรคระบาดที่เกิดในแต่
ละครั้ง ในแต่ละปี ในแต่ละที่ อาจมีความแตกต่าง
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กันได้ ท าให้ มี การเลื อกใช้ ตารั บยาที่ แตกต่ างกั น
ดั ง เช่ น ในกรณี ข องการป้ อ งกั น และรั ก ษาโรค
ไข้เลือดออกนี้ จากประสบการณ์ในการใช้ตารับโฮมี
โอพาธีย์ในการป้องกัน และรักษาโรคไข้เลือดออก
ในหลายประเทศมี ตารับยาที่ถู กใช้ ในการป้องกั น
และรั กษาโรคไข้เลื อดออกประมาณ 24 ตารั บ 11
ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่การใช้ตารับโฮมีโอพาธีย์ Eupa
200C ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในบางพื้นที่
อาจได้ผลไม่ดีนัก และอาจได้ผลที่แตกต่างกันในแต่
ละปีในพื้นที่เดียวกัน การเลือกใช้ตารับยาในการ
ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกที่ จ ะด าเนิ น การต่ อ ไป
ข้างหน้า จึงต้องตระหนักถึงประเด็นนี้ และมีการ
ดาเนินการศึกษาลักษณะอาการป่วยในแต่ละพื้นที่
และความเปลี่ยนแปลงของอาการที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ
การเลือกใช้ตารับยาที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยน
ตารับยาที่ใช้ให้ เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าตารับโฮมี
โอพาธี ย์ Eupa 200C มี ผลในการป้ องกั นโรค
ไข้ เลื อดออกได้ โดยมี ประสิ ทธิ ผลในการป้ องกั น
เท่ากับร้อยละ 89.9 ประกอบกับราคาของตารับโฮ
มีโอพาธีย์มีราคาถูก ซึ่งเหมาะสมที่จะนามาใช้ ใน
ประเทศไทย จึงควรมีการส่งเสริมการนาไปใช้ใน
การควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อื่น
ๆ ต่อไป การขยายผลไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ควรมีการ
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินการเพื่อให้ได้ผลในการ
ป้องกั นโรคไข้ เลือดออกในแต่ ละพื้ นที่ ทั้งในการ
เลือกใช้ตารับยาที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และการ
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เปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะอาการป่ ว ยในแต่ ล ะปี
นอกจากนี้ อาจจะต้องคานึงถึงการพัฒนารูปแบบ
ของตารับยาให้เหมาะสม สะดวกในการใช้ และการ
ควบคุ มคุ ณภาพ รวมทั้ งมี การพั ฒนาบุ คลากรที่
เกี่ ยวข้องให้มี ความรู้ ความสามารถเกี่ ยวกั บการ
ป้องกัน และรักษาโรคระบาดด้วยการแพทย์โฮมีโอ
พาธีย์ และควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบ
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลต่อประสิทธิผลในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตารับโฮมีโอมีโอพาธีย์
อี ก ทั้ ง ควรมี ก ารพั ฒ นายาสมุ น ไพรไทยภายใต้
แนวคิ ด ยาแบบโฮมี โ อพาธี ย์ ใ นการป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก รวมถึงการป้องกัน และรักษาโรคอื่น ๆ
หรือส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วย
ตารับโฮมีโอพาธีย์ที่พัฒนาจากสมุนไพรไทยต่อไป
ในอนาคต ผลการวิ จั ย ฉบั บนี้ สามารถเสนอเป็ น
แนวทาง หรือนโยบายแก่ผู้บริหารในการดาเนินงาน
ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย
ต่อไป
ข้อจากัดการวิจัย
เป็ นการศึ กษาจากข้ อมู ล การด าเนิ นงาน
เสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการใช้ตารับโฮ
มีโอพาธีย์ Eupa 200C ที่ดาเนินการในหมู่บ้านของ
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลทีด่ าเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.
2559 ดั งนั้ น หน่ วยให้ ข้ อมู ลที่ ไม่ สามารถกรอก
ข้อมูลสาคัญ อันเนื่องมาจากการบันทึกข้อมูลการ
ด าเนิ น ดั งกล่ า วไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ หรื อ ไม่ ไ ด้
บันทึกไว้ จะถูกคัดออกไม่นาเข้ามาศึกษา
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