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และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18 ฉบับนี้รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่
รอบประกวดผลงานวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 18 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทงานประจำสู่งานวิจัย R2R ประเภทนวัตกรรม (Innovation) ประเภทนักวิจัยทั่วไป (general)  
และประเภทนักศึกษา (Student) ซึ ่งผลงานทั้งหมด ล้วนแล้วเป็นผลงานที่น่าสนใจและเป็นเรื ่องที่ใหม่  
หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ผู้อ่านจะได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรต่อไป 
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ทีป่รกึษา 
 

     แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ ์              อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

     นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒ ิ              อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
     นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์              รองอธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

     นายแพทยว์ิชัย โชคววิัฒน              บรรณาธิการวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พญ.สมบูรณ์ เกียรตินันทน์  อาจารยว์ิทยาลัยแพทยศ์าสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต          
     นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ              ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย  
 

บรรณาธกิาร 
     ดร.รัชนี จันทร์เกษ                             กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
     ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู              กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

คณะกรรมการผูก้ลัน่กรองและคัดเลอืกผลงานวชิาการ 
     ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธ ิ               ผูเ้ชีย่วชาญด้านเภสัชศาสตร์  
     รศ.ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรนีนท์                    หวัหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล           
     ศ.ดร.ภญ.วันดี กฤษณพันธ์                          ผูเ้ชีย่วชาญด้านสมุนไพร 

     ผศ.ดร.กุสุมา ศรยีากูล                                           อาจารย์วิทยาลัยแพทยศ์าสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

     ผศ.ดร.ปารัณกุล ต้ังสุขฤทัย                         อาจารยว์ิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

     ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก               หวัหน้าหน่วยวิจยัระบบภูมิปัญญาสุขภาพ 

            สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

     ผศ.ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ              อาจารย์คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ผศ.ดร.ภญ.บุญญาภา หวังวฒันา              อาจารย์คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
    นางสาวรุจินาถ อรรถสิษฐ                  ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ 
 
 

เอกสารประกอบการประกวดผลงานวชิาการ 
ดา้นสมนุไพร การแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลอืก ครัง้ที ่18 

จัดทำขึ้นโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
เพื่อเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ และเป็นเอกสารประกอบการประกวดผลงานวิชาการ

และงานวิจัย ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 
 



 
 
คณะกรรมการผูก้ลัน่กรองและคดัเลอืกผลงานวชิาการ 
 

     นพ.กุลธนิต วนรัตน์     ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย  
       กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

     ดร.ภญ.สุภัทรา รังสิมาการ     เภสัชกรชำนาญการ 

     สถาบันการแพทย์แผนไทย 

       กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

      นางสาวปารณัฐ สุขสิทธิ ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

     กองการแพทย์ทางเลือก  
       กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

     นางสาวบุษราภรณ์ ธนสีลังกรู  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

     สถาบันการแพทย์แผนไทย 
      
 

ฝา่ยจดัการ 
ดร.รสสุคนธ ์กลิ่นหอม    รสรินทร์ ไพฑูรย ์  ณัฐพร ฤทธิ์สืบเชื้อ    

ธัญลักษณ์ พลอยงาม  ธนารัตน์ นวมพันธ ์                                      
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เพลินตา อิทธิศานต ์
วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก   
  

หลักการและเหตุผล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย
บัณฑิต สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วิชาผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย แต่ยั งไม่ได้จัดการเรียนการสอน 
ด้านการประเมินและการจัดการความปวดตามกรอบ RAT Model ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาพัฒนารูปแบบ 
การสอนโดยใช้คู่มือการสอนความสำคัญในการจัดการความปวดฯ  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้คู่มือการสอนความสำคัญในการจัดการความปวดฯ 
 

 วิธีดำ เนินการ  งานวิจัยนี้ เป็ น การวิจัยและพัฒ นา (Research and Development) กลุ่ มตั วอย่ าง  
เป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน และอาจารย์ผู้สอน จำนวน 6 คน การศึกษา 
ได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ เป็นการศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาและ 
ความต้องการรูปแบบการสอน โดยใช้แนวคำถามสนทนากลุ่ม ระยะที่ 2 ขั้นการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้คู่มือฯ 
การประเมินและจัดการความปวดตามกรอบ RAT Model ประกอบด้วย R คือ ความตระหนัก (Recognize)  
ถึงการรับรู้ความปวดของหญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ระยะคลอด และหลังคลอด A คือ การประเมิน (Assess) 
ความปวด และ T คือ การรักษา (Treat) ระยะที่ 3 ขั้นการนำไปใช้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์กรณีศึกษา และ ระยะที่ 4 ขั้นการประเมินผล ประกอบด้วย 4.1) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
โดยหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าดัชนีประสิทธิผล 4.2) ประเมินความรู้ โดยการเปรียบเทียบความรู้ก่อน – หลัง 
การสอนโดยใช้คู่มือ ใช้การทดสอบค่า Paired sample t-test และ4.3) การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน  
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการศึกษา 1) จากผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ทุกคนต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านการประเมิน
และการจัดการความปวดตามกรอบ RAT Model และคู่มือการสอนนี้จะมีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต 
ของนักศึกษา 2) ความรู้ก่อนการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้คู่มือมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 12.84 ± 2.14 S.D และหลัง
การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้คู่มือ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 16.78 ± 1.95 S.D โดยนักศึกษามีความรู้หลังได้รับ
รูปแบบการสอนโดยใช้คู่มือสูงกว่าก่อนการได้รับรูปแบบการสอนโดยใช้คู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< .05 ) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนโดยใช้คู่มือในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.24 ± 0.52 S.D)  
 

64-G-001 การพฒันารปูแบบการสอนดว้ยคูม่อืการสอน

ความสำคัญในการจดัการความปวดเรือ่งการประเมนิและ

การจดัการความปวดตามกรอบ RAT Model 
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ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยใช้คู่มือ มีค่าE1/E2 เท่ากับ 80.00/82.00 และค่าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index : E.I.)  มีค่าเท่ากับ 0.55  

ข้อสรุป รูปแบบการสอนโดยใช้คู่มือที่พัฒนาขึ้นนี้ ควรนำไปใช้ในการประเมินและจัดการความปวดในวิชาผดุง
ครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 
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วัฒนา ชยธวัช1* และ ฐานะวัตร ปยิาภิมุข2 
1สาขาการแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
2หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 

หลักการและเหตุผล การแพทย์แผนจีนมีการศึกษาโครงสร้างของตำรับยาจากสรรพคุณของตำรับและ
คุณสมบัติของสมุนไพรจีน คือ ลักษณะทั้งสี่ รสทั้งห้า และวิถีทางเดินของยาไปยังอวัยวะเป้าหมายโดยผ่านทางเส้น
ลมปราณ การแพทย์อายุรเวทมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพโดยใช้
ตัวแบบโครงสร้างและฤทธิ์เชิงปริมาณ/ความสัมพันธ์ของสรรพคุณ (Quantitative structure-activity/property 
relationships - QSAR/QSPR) ซึ่งเป็นตัวแบบคณิตศาสตร์และสถิติระหว่างตัวแปรตัวบอกระดับโมเลกุลของ
สารประกอบกับตัวแปรฤทธิ์หรือสรรพคุณของสารประกอบนั้น ในขณะที่การแพทย์แผนไทยก็มีสรรพคุณของตำรับ  
และคุณสมบัติของสมุนไพรที่ประกอบกันเป็นตำรับ 

 

วัตถุประสงค์ การอธิบายโครงสร้างตำรับยาสมุนไพรโดยการคำนวณจากสรรพคุณของตำรับยา คุณสมบัติของ
สมุนไพรที่ประกอบเป็นตำรับยา ได้แก่ สมุนไพร รส สรรพคุณ และสัดส่วนโดยน้ำหนักของสมุนไพร 

  

วิธีการดำเนินงาน ทำการคำนวณสัดส่วนคุณสมบัติของสูตรตำรับตามคุณสมบัติต่าง ๆ กับสหสัมพันธ์ระหว่าง
คุณสมบัติตำรับยาและคุณสมบัติของสมุนไพรที่ประกอบเป็นตำรับยา 

 

ผลการศึกษา การทดลองกับตำรับยาประกะเพราจากประกาศยาสามัญประจำบ้าน พ.ศ. 2537 พบว่า  
มีสัดส่วนคุณสมบัติของสูตรตำรับตามคุณสมบัติรสเผ็ดร้อน รสฝาด รสหวาน รสขม และรสเค็ม เท่ากับ 0.67 0.23 0.11 
0.09 และ 0.01 ตามลำดับ มีสัดส่วนคุณสมบัติของสูตรตำรับตามคุณสมบัติสรรพคุณตรงตามตำรับ แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ 
แก้ลมต่าง ๆ ขับลม บำรุงธาตุ เท่ากับ 0.88 0.86 0.54 และ 0.71 ตามลำดับ สหสัมพันธ์พีระหว่างการตรง/ไม่ตรงตาม
สรรพคุณของตำรับกับคุณสมบัติรสและสรรพคุณสมุนไพร กรณีรสเผ็ด และ รสเค็ม เท่ากับ 0.80 และ -0.51  
กับสรรพคุณของสมุนไพร แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้เสมหะต่าง ๆ และ แก้ลมต่าง ๆ ขับลม เท่ากับ 0.80 -0.51 และ 0.43 
ตามลำดับ  

 

ข้อสรุป  การคำนวณสัดส่วนคุณสมบัติของสูตรตำรับและการใช้สหสัมพันธ์ทางสถิติ สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ของสรรพคุณของตำรับและคุณสมบัติของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบได้ 

  

คำสำคัญ: การแพทย์แผนไทย ส่วนประสมสรรพคุณสมุนไพร สูตรตำรับยาไทย 
 
 
 
 
 

 

64-G-002 โครงสรา้งตำรบัยาแผนไทย 

จากคณุสมบตัขิองสว่นประกอบสมนุไพร 
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พโนมล ชมโฉม1 และ อวิรุทธ์ สิงห์กุล2 
1นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
2เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
 

หลักการและเหตุผล ปัตคาต” หมายถึง กล้ามเนื้อ “โรคลมปลายปัตคาต” จึงหมายถึงลักษณะของโรคลมชนิด
หนึ่งที่เกิดจากการอั้นของลม มีการไหลเวียนของเลือดในร่างกายไม่สะดวก ส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดภาวะแข็งเป็นก้อนเป็น
ลำทำให้เกิดอาการปวด บวม กล้ามเนื้อแข็งเป็นก้อน บางครั้งเมื่อสัมผัสอาจรู้สึกถึงความร้อนบริเวณผิวหนัง ในการลดอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ มีการใช้การสักรักษาโรค (Medical tattoos) เป็นภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้จัดเป็น
กรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทยโดยการสักยาเพ่ือรักษาอาการปวดเมื่อยจะมีการหยดน้ำมันยาไปตามเส้นที่ต้องการ
รักษาอาการปวดจากนั้นใช้เข็มสักบริเวณที่หยดน้ำยาไว้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจดำเนินการวิจัย เรื่อง “ผลเบื้องต้นของ
การสักยาต่อระดับความปวดของผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 3 หลัง” เพ่ือศึกษาระดับความปวดของผู้ป่วยก่อนและ
หลังการสักยา และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ต่อระดับความปวดของผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 3 หลัง 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลเบื้องต้นของการสักยาต่อระดับความปวดของผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ   
3 หลัง และเปรียบเทียบระดับความปวดก่อนและหลังการได้รับการสักยา 

 

วิธีดำเนินการ การวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง และเปรียบเทียบระดับความปวด
ก่อนและหลังการได้รับการสักยา กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 32 คน และทำการสักยาเพ่ือรักษาอาการปวด ระหว่างเดือน 
เมษายน – กรกฎาคม 2563 การประเมินผลก่อน-หลัง โดยการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและ
เปรียบเทียบระดับความปวดก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ paired sample t-test การศึกษานี้ได้รับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
รหัสโครงการ 085-63 

 

ผลการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครวิจัยมีอาการปวดแบบตื้อๆ ร้อยละ 62.5 ปวดหนัก  ๆ ร้อยละ 
46.9 และปวดเกร็ง ร้อยละ 40.6 ภายหลังการสักยา ผู้ป่วยรู้สึกปวดน้อยลง ร้อยละ 96.9 โดยก่อนได้รับการสักยา 
ระดับความปวดเฉลี่ย เท่ากับ 3.25 หลังการสักยา เท่ากับ 0.97 ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .01) 

 

ข้อสรุป การใช้วิธีการสักยาสามารถลดอาการปวดได้ และควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นความยาวนาน
ของอาการปวดที่ลดลง รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับหัตถการทางแพทย์แผนไทยวิธีการอ่ืน ๆ ที่ใช้รักษาอาการปวด
กล้ามเนื้อ 

 
 

 
 
 
 

64-G-003 ผลเบือ้งตน้ของการสกัยาตอ่ระดบัความปวด

ของผูป้ว่ยโรคลมปลายปตัคาตสญัญาณ 3 หลงั  

ในพืน้ทีอ่ำเภอไชยา จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
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ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ รป.ด.*     
ณีรนุช วงค์เจริญ ปร.ด.**  
สรรเพชญ เรืองอร่าม ศษ.ม.*** 
กรรณิกา โพธิ์สง่า ****     
*ศูนย์วิจยัและพัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน   
**โรงพยาบาลปง  
***สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม  
****ศูนยว์ิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภยัชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน 
    

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลโปรแกรม““กิจกรรมการ
เรียนรู้”ในการพัฒนาทักษะ การทบทวนทักษะ และการเสริมสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่  ของบุคลากรธุรกิจการท่องเที่ยว
ร่วมกับแอปพลิเคชัน“สมุยชนะ” (AI: ปัญญาประดิษฐ์) มาใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด -19 กลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) บุคลากรธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุย จำนวน 274 คน และ (2) ผู้ให้ข่าวสารสำคัญ 
จำนวน 20 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง และโปรแกรมการพัฒนา
ทักษะ การทบทวนทักษะ และการเสริมสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา Pair t-test และ 
independent t-test และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

 

ผลการศึกษา พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสมรรถนะของบุคลากรธุรกิจการท่องเที่ยวกลุ่มทดลองหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม (  =2.23, 3.79, SD=0.77, 0.63) ตามลำดับ ค่าคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะของบุคลากรธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<.001) ด้านการให้คุณค่าแอปพลิเคชัน“สมุยชนะ” (AI: ปัญญาประดิษฐ์) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.40, 
SD=0.60)  

 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้แอปพลิเคชัน“สมุยชนะ” (AI: ปัญญาประดิษฐ์) ร่วมกับโปรแกรม 
ช่วยเพิ่มความรู้ และทักษะของบุคลากรธุรกิจการท่องเที่ยวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ให้สูงขึ้นได ้

  

คำสำคัญ: การพัฒนาทักษะ , การทบทวนทักษะ , การเสริมสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่ , บุคลากรธุรกิจ 
การท่องเที่ยว, โรคโควิด-19 

 

64-G-004 ประสทิธผิลของโปรแกรมการพฒันาทกัษะ การทบทวน

ทกัษะ และการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติวิถใีหม ่ของบคุลากรธรุกิจการ

ทอ่งเที่ยวในการปอ้งกนัการแพรก่ระจายเชือ้โรคโควดิ-19 เกาะสมยุ 

จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ รป.ด.*     
ณีรนุช วงค์เจริญ ปร.ด.**  
สรรเพชญ เรืองอร่าม ศษ.ม.*** 
กรรณิกา โพธิ์สง่า บธ.ม.****  
*, ****ศูนย์วจิัยและพัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภยัชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน   
**โรงพยาบาลปง  
***สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม 
  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวจำเป็นที่จะต้องเร่ง
กำหนดมาตรการความปลอดภัยและสร้างจุดขายใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศจัดทำดิจิทัล
แพลตฟอร์มมาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความปลอดภัยจากการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 และสร้างความ
เชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)  

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผล ปัจจัยที่ส่งผล และคุณภาพการยอมรับ รวมถึง แนวทางการนำไปใช้และ
พัฒนาของปัญญาประดิษฐ์ “แอปพลิเคชัน สมุยชนะ” ในการบริการวิถีปกติใหม่ของธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือป้องกัน 
การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ณ  เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วิธีดำเนินการ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กำหนดกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้ปัญญาประดิษฐ์  
ในการบริการวิถีปกติใหม่ของธุรกิจการท่องเที่ยว จำนวน 276 คน ศึกษาผลก่อนและหลังการทดลอง และกลุ่มผู้ ให้ข่าว
สำคัญ (Key Informant) จำนวน 30 คน เครื่องมือวิจัยเป็นปัญญาประดิษฐ์ “แอปพลิเคชัน สมุยชนะ” ในการบริการ
วิถีปกติใหม่ของธุรกิจการท่องเที่ยว และแบบสอบถาม ซึ่งมีความน่าเชื่อถือเครื่องมือ 0.86 และได้ผลการทดสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.964  และแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

 

 ผลการศึกษา พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) “แอปพลิเคชัน สมุยชนะ” มีการออกแบบระบบปฏิบัติการ
ผสมผสานการทำงานระหว่างแอปพลิเคชัน สมุยชนะ ในการติดต่อประสานงานฯ สั่งงาน การจัดเก็บและประมาณ
ข้อมูลฯ และการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่พักหรือจุดบริการต่าง ๆ เข้าร่วมกับระบบติดตามตัวและระบบการ
ค้นหาฯ ซึ่ งประสิทธิผลในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการบริการวิถี ใหม่ของธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือป้องกัน  
การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ก่อนและหลัง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคุณภาพในการ
ใช้ปัญญาประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลของปัญญาประดิษฐ์ฯ ในการบริการวิถีปกติใหม่ของธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 และพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิผลของปัญญาประดิษฐ์ฯ 
พบว่า ด้านระบบสามารถเชื่องต่อระบบสารสนเทศอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านระบบ  
มีความทันสมัย และด้านระบบมีการประมวลผลข้อมูลและแจ้งเตือนทันต่อสถานการณ์ ตามลำดับ และผลการยอมรับ  
ต่อระบบในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ฯ พบว่า ด้านการยอมรับในระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ และด้านความคาดหวังในการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งมีความหมาะสมต่อการกำหนด 

64-G-005 ประสทิธผิลของปัญญาประดษิฐ ์“แอปพลิเคชนั สมุยชนะ” 

ในการบรกิารวถิปีกตใิหมข่องธรุกจิการทอ่งเที่ยวเพือ่ปอ้งกนั 

การแพรก่ระจายเชือ้โรคโควดิ-19  

ณ เกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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เป็นมาตรการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรูปธรรม
ได้อย่างชัดเจน  

สรุป จากศึกษาวิจัย  พบว่า การทดสอบประสิทธิผลของปัญญาประดิษฐ์ “แอปพลิเคชัน สมุยชนะ” 
ในการบริการวิถีปกติใหม่ของธุรกิจการท่องเที่ยวฯ ของกลุ่มทดลอง มีโดยมีค่าเฉลี่ย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต และปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิผลของปัญญาประดิษฐ์ฯ ในการบริการวิถีปกติใหม่ของธุรกิจ 
การท่องเที่ยว เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 คือ ด้านระบบสามารถเชื่องต่อระบบสารสนเทศอ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเหมาะสมต่อการสนับสนุนส่งเสริมกำหนดเป็นมาตรการความปลอดภัยด้าน การท่องเที่ยว 
วิถีปกติใหม่ (SHA) 

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน สมุยชนะ, การบริการ, วิถีปกติใหม,่ ธุรกิจการท่องเที่ยว, โรคโควิด-19 
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ว่าที่ร้อยตรธีนวัฒน์ ทองจีน*, อัศวชยั ชว่ยพรหม, สายัณห ์เรืองเขตร, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง 
สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ถนนตวิานนท์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

ชะมวงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia cowa Roxb. วงศ์ Clusiaceae ใบอ่อนของชะมวงมีรสเปรี้ยว ช่วยระบาย
ท้อง แก้ไข้ กัดฟอกเสมหะ และใช้เป็นอาหาร จากการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอล
จากใบชะมวงยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอล สมุนไพรนี้ยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 
เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ  ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาวิจัยคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีของใบชะมวง 
โดยรวบรวมตัวอย่างใบชะมวง จำนวน 17 ตัวอย่าง จากแหล่งธรรมชาติของประเทศไทยนำมาศึกษาโดยเปรียบเทียบ
กับตัวอย่างจริง 1 ตัวอย่างที่ได้รับมาจากห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช จากการตรวจสอบเบื้องต้นทางเคมีด้วยปฏิกิริยา
การเกิดสี พบว่าให้ผลบวกกับกลุ่มฟลาโวนอยด์และกลุ่มฟีนอลิก เมื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธีโครมาโทกราฟีผิว
บาง พบว่าให้ผลบวกกับกลุ่มฟลาโวนอยด์ และตรวจพบสารโอเรียนทิน จำนวน 13 ตัวอย่าง เมื่อศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพ-เคมีของใบชะมวงแห้ง ได้แก่ ปริมาณความชื้นด้วยวิธีกราวิเมทริก ปริมาณเถ้ารวม ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายใน
กรด ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ ปริมาณสารสกัดด้วย 95%เอทานอล และปริมาณโพลีฟีนอลรวมคำนวณเป็นกรดแกลลิก
ในสภาวะที่ทำให้แห้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับร้อยละ 6.98 ± 0.81, 5.88 ± 1.26, 0.03 ± 
0.03, 25.02 ± 5.85, 22.09 ± 6.43, และ 2.36 ± 1.39 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ผลจากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดมาตรฐานทางเคมีของใบชะมวงแห้งในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ซึ่งจะช่วยคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ 

คำสำคัญ: ใบชะมวง, คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 

64-G-006 คณุสมบตัทิางกายภาพ-เคมขีองใบชะมวง 
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วิภาวี สวุรรณธร; วทม , ชาตรี นันทพานิช ; สม, ศิริพร อาภัสรพรหม; พท.บ. 
Wipawee Suwannathorn; M.S., Chatri Nuntapanic ; M.P.H., Siriporn Apatsaprom ; B.TM. 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
ด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย ของหมอบุญมี เหนียวแน่น ตัวอย่างการวิจัย คือ หมอพ้ืนบ้าน 1 คน ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 
20 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
สรุปผลการวิจัยที่สำคัญ คือ หมอบุญมี เหนียวแน่น เริ่มศึกษาด้านหมอพ้ืนบ้าน ตั้งแต่ อายุ 9 ขวบ จากคุณตาและ 
ได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเรื่อยมา โดยได้รับการประเมินขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์  
แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ใบอนุญาตที่ พท.ว.18267 เริ่มให้การรักษาโรคสะเก็ดเงิน เมื่อปี พ.ศ.2516 โดยมี 
ตำรับยาในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน 5 ตำรับ ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินส่วนมากทราบเรื่องการรักษาโรคสะเก็ดเงินทางยูธูป
และรายการโท รทั ศน์  ร้อยละ  60.0 มี ค่ า ใช้ จ่ าย ในการรั กษ าครั้ งละประมาณ  700 บาท ผลการรั กษ า  
ทุเลา ร้อยละ 65.0 หาย ร้อยละ 15.0 ไม่หาย ร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรักษาโรคสะเก็ดเงิน  
ร้อยละ 90.0 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความคิดเห็นว่าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินควรจะมารักษากับหมอบุญมี เหนียวแน่น  
หากรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หาย การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรสนับสนุน ให้มีการรักษา 
โรคสะเก็ดเงินแบบคู่ขนานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับหมอพื้นบ้าน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

64-G-007 การศกึษากระบวนการรกัษาโรคสะเกด็เงนิ 

ดว้ยภมูปิญัญาหมอพืน้บา้นไทย  

อำเภอทา่ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
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ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ และคณะ 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือติดตามผลการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมวิจัย ทั้งหมด 30 แห่ง การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ  
โดยเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บจากแฟ้มประวัติ  
ของผู้ป่วย ผลการตรวจร่างกาย และแบบประเมินคุณภาพชีวิต Edmonton Symptom Assessment System 
(ESAS) และ EQ-5D-5L เพ่ือติดตามคุณภาพชีวิตจนครบ 3 เดือน และระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์  ที่สั่งใช้น้ำมันกัญชา 
ทางการแพทย์แผนไทยไปแล้ว 6 เดือน และมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรม REDCap ของ Chula-Data 
Management Center (Chula-DMC) จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงพรรณนา (ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) จากนั้นจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครที่มีการติดตามผล จำนวน 3,012 คน มีอายุเฉลี่ย 61-70 ปี เป็นเพศหญิง  
(54.4 %) เพศชาย (45.6%) โรคประจำตัวที่พบมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง (21.5%) รองลงมาคือกลุ่ม
โรคมะเร็ง (7.6%) และโรคเบาหวาน (7.0%) 

 

ภาพรวมคะแนนคุณภาพชีวิตจาก EQ-5D-5L เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจากที่ ได้รับน้ำมัน
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย จำแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความเคลื่อนไหว (1.70 เทียบกับ 1.16) ด้านการดูแล
ตนเอง (1.38 เทียบกับ 1.08) ด้านกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ (1.53 เทียบกับ 1.11) ความเจ็บปวด/อาการไม่สบาย  
(2.25 เทียบกับ 1.23) และด้านความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า (1.77 เทียบกับ 1.13) 

 

ภาพรวมคะแนนคุณภาพชีวิตจาก Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจากที่ได้รับน้ำมันกัญชา จำแนกออกเป็น 10 อาการ คือ อาการปวด (4.01 เทียบกับ 
1.71) อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย (3.34 เทียบกับ 0.68) อาการคลื่นไส้ (0.71 เทียบกับ 0.17) อาการซึมเศร้า (1.02 เทียบ
กับ 0.27) อาการวิตกกังวล (2.03 เทียบกับ 0.45) อาการง่วงซึม/สะลึมสะลือ (1.75 เทียบกับ 0.41) อาการเบื่ออาหาร (1.49 
เทียบกับ 0.31) อาการไม่สบายทั้งกายและใจ (2.75 เทียบกับ 0.55) และอาการเหนื่อยหอบ (1.35 เทียบกับ 0.30) คะแนน
รวมจากแบบสอบถาม EQ-5D-5L และ ESAS ของผู้ป่ วยที่ เป็นมะเร็งและไม่มี โรคมะเร็งในหนึ่ งเดือนดีขึ้น 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.001) 

 

รูปแบบการสั่งจ่ายน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จากทั้ง 30 โรงพยาบาล เริ่มต้นที่จำนวน 2 – 4 หยด 
คิดเป็น (42.16%), จำนวน 0 – 1 หยด คิดเป็น (31.83%), จำนวน 5 – 8 หยด คิดเป็น (22.9%) และมากกว่า 8 หยด 
คิดเป็น (3.12%) ค่าเฉลี่ย 3.01 (S.D. = 2.345) 

 

64-G-009 การตดิตามลกัษณะการใชแ้ละคณุภาพชวีติ

ของผูใ้ชน้ำ้มนักัญชาในทางการแพทยแ์ผนไทย 

และการแพทยท์างเลอืก 
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สรุปผล รูปแบบการสั่งจ่ายน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยวิจัย  
โดยการใช้ยา 3 หยด ก่อนนอน เป็นรูปแบบการสั่งจ่ายที่พบบ่อยที่สุดและสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ป่วย 
ที่มีอาการนอนไม่หลับ โรคมะเร็งและผู้ป่วยอาการ/โรคอ่ืน ๆ ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ และคณะ 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือติดตามผลการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมวิจัย ทั้งหมด 30 แห่ง การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ  
โดยเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บจากแฟ้มประวัติ  
ของผู้ป่วย ผลการตรวจร่างกายและแบบประเมินคุณภาพชีวิต Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) 
และ EQ-5D-5L เพ่ือติดตามคุณภาพชีวิตจนครบ 3 เดือน และระยะที่  2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูล 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สั่งใช้น้ำมันกัญชา 
ทางการแพทย์แผนไทยไปแล้ว 6 เดือน และมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรม REDCap ของ Chula-Data 
Management Center (Chula-DMC) จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงพรรณนา (ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) จากนั้นจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครที่มีการติดตามผล จำนวน 3,012 คน มีอายุเฉลี่ย 61-70 ปี เป็นเพศหญิง  
(54.4 %) เพศชาย (45.6%) โรคประจำตัวที่พบมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง (21.5%) รองลงมาคือ 
กลุ่มโรคมะเร็ง (7.6%) และโรคเบาหวาน (7.0%) 

 

ภาพรวมคะแนนคุณภาพชีวิตจาก EQ-5D-5L เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจากที่ได้รับน้ำมัน
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย จำแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความเคลื่อนไหว (1.70 เทียบกับ 1.16) ด้านการดูแล
ตนเอง (1.38 เทียบกับ 1.08) ด้านกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ (1.53 เทียบกับ 1.11) ความเจ็บปวด/อาการไม่สบาย (2.25 
เทียบกับ 1.23) และด้านความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า (1.77 เทียบกับ 1.13) 

 

ภาพรวมคะแนนคุณภาพชีวิตจาก Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจากที่ได้รับน้ำมันกัญชา จำแนกออกเป็น 10 อาการ คือ อาการปวด (4.01 เทียบกับ 
1.71) อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย (3.34 เทียบกับ 0.68) อาการคลื่นไส้ (0.71 เทียบกับ 0.17) อาการซึมเศร้า (1.02 เทียบ
กับ 0.27) อาการวิตกกังวล (2.03 เทียบกับ 0.45) อาการง่วงซึม/สะลึมสะลือ (1.75 เทียบกับ 0.41) อาการเบื่ออาหาร (1.49 
เทียบกับ 0.31) อาการไม่สบายทั้งกายและใจ (2.75 เทียบกับ 0.55) และอาการเหนื่อยหอบ (1.35 เทียบกับ 0.30) คะแนน
รวมจากแบบสอบถาม EQ-5D-5L และ ESAS ของผู้ป่ วยที่ เป็นมะเร็งและไม่มี โรคมะเร็งในหนึ่ งเดือนดีขึ้น 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.001) 

 

รูปแบบการสั่งจ่ายน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จากทั้ง 30 โรงพยาบาล เริ่มต้นที่จำนวน 2 – 4 หยด 
คิดเป็น (42.16%), จำนวน 0 – 1 หยด คิดเป็น (31.83%), จำนวน 5 – 8 หยด คิดเป็น (22.9%) และมากกว่า 8 หยด 
คิดเป็น (3.12%) ค่าเฉลี่ย 3.01 (S.D. = 2.345) 

 

64-G-010 การตดิตามลกัษณะการใชแ้ละคณุภาพชวีติ

ของผูใ้ชน้ำ้มนักัญชาในทางการแพทยแ์ผนไทย 

และการแพทยท์างเลอืก 
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สรุปผล: รูปแบบการสั่งจ่ายน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยวิจัย  
โดยการใช้ยา 3 หยด ก่อนนอน เป็นรูปแบบการสั่งจ่ายที่พบบ่อยที่สุดและสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ป่วย 
ที่มีอาการนอนไมห่ลับ โรคมะเร็งและผู้ป่วยอาการ/โรคอ่ืน ๆ ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ปรีชา หนูทิม1, มณีรัตน์ ช่ืนใจ1, พรชัย สว่างวงค์1, วรกานต์ มาดา1 
1 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

หลักการและเหตุผล โรคเบาหวานเมื่อเป็นแล้วขาดการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมักส่งผลให้เกิด 
ภาวะแทรกซ้อนบริเวณประสาทส่วนปลาย ส่วนใหญ่มักพบอาการชาบริเวณเท้า หนึ่งในศาสตร์การแพทย์แผนไทย   
ที่ดูแลผู้ป่วยอาการชาเท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการใช้สมุนไพรผสานกับการแช่เท้า เพ่ือเป็นการควบคุม
หรือชะลอการดำเนินของโรค ลดการเกิดแผลที่เท้า การสูญเสียอวัยวะ หรืออาการชาเท้า ทั้งนี้ ยังไม่มีการศึกษาถึงผล
ของความรู้สึกในการแช่เท้าด้วยสมุนไพรในตำรับยาลูกประคบเพ่ือลดอาการชาเท้า ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มาก่อน
จึงได้ศึกษาถึงผลของความรู้สึกหลังการเข้ารับการแช่เท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงผลของความรู้สึกในการแช่เท้าด้วยสมุนไพรต้ารับยาลูกประคบเพ่ือลดอาการชาเท้า
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

 

วิธีดำเนินการ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงผลของความรู้สึกในการแช่เท้าด้วยสมุนไพรต้ารับยา 
ลูกประคบเพ่ือลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มทดลองที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จำนวน 30 คน โดยได้รับการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นผสมสมุนไพรสูตร ตำรับลูกประคบ  
ที่อุณหภูมิ 38-40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาทีต่อครั้ง/วัน ปฏิบัติในอุณหภูมิห้องปกติ แช่เท้าสัปดาห์ละ 3 วัน  
(วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์) รวมทั้งหมด 12 ครั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean)  
แปลผลด้วยมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ (ผลของคะแนนช่วง 1-5) 

 

ผลการศึกษา หลังการทดลอง พบว่า อาการของโรคดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับมาก บรรเทาอาการ
รบกวน อย่างเหมาะสมโดยการแช่เท้าค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด และระดับความพึงพอใจทั้งในด้านผลและด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 
และ 4.95 ตามลำดับ 

 

ข้อสรุป  ผลของความรู้สึกและระดับความพึงพอใจต่อการแช่ เท้าด้วยสมุนไพรตำรับยาลูกประคบ  
เพ่ือลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 อยู่ ในระดับมากที่สุด  ชี้ ให้ เห็นถึงการบริการและการรักษา 
ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลในเชิงบวกของความรู้สึก 
 

 

 
 
 
 
 

64-G-011 ผลของความรูส้กึในการแชเ่ทา้ดว้ยสมนุไพรตำรบัยา 

ลกูประคบเพือ่ลดอาการชาเทา้ในผูป้ว่ย เบาหวานชนดิที ่2 



 

23 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปรีชา หนูทิม1, มณีรัตน์ ช่ืนใจ1, พรชัย สว่างวงค์1, วรกานต์ มาดา1 
1 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

หลักการและเหตุผล โรคจับโปงแห้งเข่า คือ ภาวะที่เกิดกับข้อเข่า ด้วยอาการปวดเข่าเรื้อรัง อาจมีข้อเข่าบวม 
แดง ร้อน อาการข้อฝืดในช่วงเช้าหลังตื่นนอน หรือนั่งนาน ๆ หรือมีเสียงดังกรอบแกรบในข้อเข่า (มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริม
การแพทย์ไทยเดิมฯ, 2555) หรือเทียบเคียงโรคทางแผนปัจจุบันด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมพบเป็นอันดับแรกของโรคข้อเสื่อม
ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับการใช้วิตประจำวัน (ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, 2557) จัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษา 
ให้หายขาด อาจไม่ส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ไม่สามารถแก้ปัญาหาได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง 
(Bennell KR. Hinman, 2005) จากแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ในการรักษากลุ่มที่ มีอาการเกิน 3 เดือน ไม่ เกิน  4 สัปดาห์  สัปดาห์ละไม่ เกิน  3 ครั้ ง  
(สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2550) ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาถึงความถี่ของการเข้ารับบริการด้วยการอบ ไอน้ำสมุนไพร 
ในการลดอาการปวดเข่ามาก่อน ผู้วิจัยจึงศึกษาถึงผลของการอบสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคลม
จับโปงแห้งเข่าต่อความถี่ของการเข้ารับบริการ 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการอบไอน้ำสมุนไพรในการลดอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้ง
เข่าต่อความถี่ของการเข้ารับบริการ 

 

วิธีดำเนินการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental study) แบบ Randomized 
control trial ศึ ก ษ าแ บ บ  2  ก ลุ่ ม  วั ด ผ ล ก่ อ น แ ล ะห ลั งก า รท ด ล อ ง  ภ าย ใน ก ลุ่ ม แ ล ะ ร ะห ว่ า งก ลุ่ ม  
คือ กลุ่มอบไอน้ำสมุนไพร (สมุนไพรสูตรลูกประคบ) และกลุ่มอบไอน้ำ (ไม่มีสมุนไพร) กลุ่มละ 31 ทั้ง 2 กลุ่ม  
ได้รับการอบสัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละ 1 ครั้ง โดยใช้เวลาในการอบ 15 นาที และพัก 5 นาที และเข้าอบต่ออีก 15 นาที  
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 12 ครั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินระดับอาการปวด (VAS) และอาการ
ดำเนินโรค (WOMAC) 

 

ผลการศึกษา พบว่า เพศหญิง ร้อยละ 62.9 และเพศชาย ร้อยละ 37.1 หลังการทดลอง ในสัปดาห์  
ที่ 3 (ครั้งที่ 9) และสัปดาห์ที่ 4 (ครั้งที่ 12) กลุ่มทดลองมีระดับอาการปวดน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างมี
นั ย ส ำ คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  (p-value < 0.01) ,  (p = 0.001)  ต า ม ล ำ ดั บ  ก า ร ป ร ะ เมิ น อ า ก า ร  (WOMAC) 
กลุ่มทดลองมีระดับอาการปวดน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05), (p<0.01) ตามลำดับ 
อ าก ารข้ อ ฝื ด , ข้ อ ยึ ด  ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง น้ อ ยกว่ ากลุ่ ม เป รี ยบ เที ยบ อย่ างมี นั ย ส ำคั ญ ท างสถิ ติ  (p<0.05) ,  
(p=0.001) ตามลำดับ และระดับความสามารถในการใช้งานข้อในกลุ่มทดลองใช้งานได้ดีกว่า กลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 

 

64-G-012 ผลของการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อลดอาการ

ปวดเข่าในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่าต่อจำนวนครั้ง  

ของการเข้ารับบริการ 
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ข้อสรุป การอบไอน้ำสมุนไพรที่ส่งผลต่อการลดอาการปวดในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า ตั้งแต่สัปดาห์  

ที่ 3 (ครั้งที่ 9) สามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ โดยนำไปปรับใช้เป็นแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์ 
แผนไทยด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพ่ือลดอาการปวดได้ ทั้งนี้ยังต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
ถึงการหายขาดหรือกลับมาเป็นซ้ำหลังจากการอบไอน้ำสมุนไพร 9 ครั้ง  
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ปรีชา หนูทิม1, มณีรัตน์ ช่ืนใจ1, พรชัย สว่างวงค์1, วรกานต์ มาดา1 
1 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

หลักการและเหตุผล เบาหวานเป็นโรคที่ เกิดจากความผิดปกติของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด  
เมื่อเป็นแล้ว ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ หรือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน  
ในหลายระบบของร่างกาย  หนึ่ งในนั้น  คือ  อาการชาเท้า (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ , 2560)  
ซึ่งภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานนอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย การดำเนินชีวิต และคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยแล้ว 
ยังส่งผลต่อการเพ่ิมภาระค่าใช่จ่ายในการรักษาโรคอีกด้วย การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีภาวะแทรกซ้อนจะเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายจากการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จาก 3,683.84 บาท เป็น 15,357.76 บาท ซึ่งค่าใช้จ่าย 
ที่เพ่ิมข้ึนมาจากการรักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัดที่เพ่ิมข้ึน (Deerochanawong & Ferrario, 2013) 

 

วัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่ออาการชาเท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 
 

วิธีดำเนินการ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ต่อปัจจัยที่มีผลต่ออาการชาเท้า 
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 ที่ เข้ารับบริการในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  
จำนวน 60 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่   
และร้อยละ 

 

ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่ออาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 พบว่า  
เพศหญิงสูงกว่า เพศชาย ร้อยละ 61.7 (37) และ38.3 (23) ตามล้าดับ ช่วงอายุ 56-60 ปีมากที่สุด ร้อยละ 76.6 (46) 
ตรวจพบเป็นเบาหวาน  5-8 ปี  และ9-12 ปี ร้อยละ 50 (30) และ 33.3 (20) ตามลำดับ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง หรือโรคหัวใจ ร้อยละ 68.3 (41) ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 126-200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ร้อยละ 93.3 (56) ระดับความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท 
ร้อยละ 100 (60) ขาดการออกกำลังกาย ร้อยละ 65 (39) ไม่เคยมีแผลที่เท้า ร้อยละ 96.6 (58) และมีอาการผิดปกติ 
ที่เท้า เช่น อาการร้อนบริเวณเท้า ปวดแปล๊บที่เท้า เท้าบวม ผิวเท้าเปลี่ยนสี ร้อยละ 98.3 (59) 

 

ข้อสรุป การพยากรณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่ออาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 บุคลากร 
ทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการสร้างความตระหนัก หรือให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 
ของแต่ละบุคคล ในการป้องกัน ชะลอ หรือดูแลตนเองไม่ให้เกิดภาวะอาการชาเท้า 

 
 
 

 
 
 

64-G-013 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่อาการชาเทา้ในกลุม่ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ผสมผสาน 
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ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ และคณะ 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือติดตามผลการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมวิจัย ทั้งหมด 30 แห่ง การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บจากแฟ้มประวัติของผู้ป่วย  
ผลการตรวจร่างกาย และแบบประเมินคุณภาพชีวิต Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)  
และ EQ-5D-5L เพ่ือติดตามคุณภาพชีวิตจนครบ 3 เดือน และระยะที่  2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูล 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์  ที่สั่งใช้น้ำมันกัญชา 
ทางการแพทย์แผนไทยไปแล้ว 6 เดือน และมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรม REDCap ของ Chula-Data 
Management Center (Chula-DMC) จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา (ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) จากนั้นจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

ผลการวิจัยพบว่า : อาสาสมัครที่มีการติดตามผล จำนวน 3,012 คน มีอายุเฉลี่ย 61-70 ปี เป็นเพศหญิง 
(54.4 %) เพศชาย (45.6%) โรคประจำตัวที่พบมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง (21.5%) รองลงมาคือ 
กลุ่มโรคมะเร็ง (7.6%) และโรคเบาหวาน (7.0%) 

ภาพรวมคะแนนคุณภาพชีวิตจาก EQ-5D-5L เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจากที่ได้รับน้ำมัน
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย จำแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความเคลื่อนไหว (1.70 เทียบกับ 1.16) ด้านการดูแล
ตนเอง (1.38 เทียบกับ 1.08) ด้านกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ (1.53 เทียบกับ 1.11) ความเจ็บปวด/อาการไม่สบาย  
(2.25 เทียบกับ 1.23) และด้านความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า (1.77 เทียบกับ 1.13)   

ภาพรวมคะแนนคุณภาพชีวิตจาก Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจากที่ได้รับน้ำมันกัญชา จำแนกออกเป็น 10 อาการ คือ อาการปวด (4.01 เทียบกับ 
1.71) อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย (3.34 เทียบกับ 0.68) อาการคลื่นไส้ (0.71 เทียบกับ 0.17) อาการซึมเศร้า (1.02 เทียบ
กับ 0.27) อาการวิตกกังวล (2.03 เทียบกับ 0.45) อาการง่วงซึม/สะลึมสะลือ (1.75 เทียบกับ 0.41) อาการเบื่ออาหาร (1.49 
เทียบกับ 0.31) อาการไม่สบายทั้งกายและใจ (2.75 เทียบกับ 0.55) และอาการเหนื่อยหอบ (1.35 เทียบกับ 0.30)  
คะแนนรวมจากแบบสอบถาม EQ-5D-5L และ ESAS ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและไม่มีโรคมะเร็งในหนึ่งเดือนดีขึ้น 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.001) 

รูปแบบการสั่งจ่ายน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จากทั้ง 30 โรงพยาบาล เริ่มต้นที่จำนวน 2 – 4 หยด 
คิดเป็น (42.16%), จำนวน 0 – 1 หยด คิดเป็น (31.83%), จำนวน 5 – 8 หยด คิดเป็น (22.9%) และมากกว่า 8 หยด 
คิดเป็น (3.12%) ค่าเฉลี่ย 3.01 (S.D. = 2.345) 

  

64-G-014 การตดิตามลักษณะการใช้และคุณภาพชวีติของผู้ใช้

นำ้มนักัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
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สรุปผล: รูปแบบการสั่งจ่ายน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยวิจัย  
โดยการใช้ยา 3 หยด ก่อนนอน เป็นรูปแบบการสั่งจ่ายที่พบบ่อยที่สุดและสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ป่วย  
ที่มีอาการนอนไม่หลับ โรคมะเร็งและผู้ป่วยอาการ/โรคอ่ืน ๆ ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
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โซฟียะห์ วาเต๊ะ และคณะ 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ โรงพยาบาลจะแนะ จ.นราธิวาส  

 

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบรุนแรง และกลายเป็นปัญหาสังคมสำคัญปัญหาหนึ่งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง 
นอกจากยาเสพติดจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับปัจเจกบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้ว ยังนำไปสู่ปัญหา
สังคมอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์และโรคภัย อ่ืน ๆ ยังเกิดผลเสียหาย 
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของทุกประเทศในโลก 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของชาย่านางแดงกับชารางจืด ในการถอนพิษอนุพันธ์ 
สารแอมเฟตามีน และเปรียบเทียบปริมาณสารแอมเฟตามีนที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ 

 

วิธีดำเนินการ การศึกษานี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้ชาย่านางแดงและชารางจืด ต่อการถอนฤทธิ์ ยาแอมเฟตามีนของผู้เสพยาเสพติด และปริมาณ 
สารแอมเฟตามีนที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกิจกรรมของกระบวนการบำบัดโดยจิตอาสา” 
ญาลันนันบารู”ของอำเภอจะแนะ จำนวน 40 คน โดยรับเข้าเป็นผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจะแนะ  
จัดกลุ่มเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม กลุ่ม ๆ ละ 10 คนโดยให้มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการใช้  
ครั้งสุดท้ายที่ใช้ยาเสพติด ปริมาณที่ใช้ครั้งสุดท้ายที่ใช้อนุพันธ์แอมเฟตามีนที่ใกล้เคียงกัน วิเคราะห์เปรียบเทียบ  
ความแตกต่างก่อนและหลังทดลอง โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks 

 

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มที่ 1 ที่ใช้ชาย่านางแดงเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่  2 ที่ใช้ชารางจืดเพียงอย่างเดียว  
และกลุ่มที่ 3 ใช้ชาย่านางแดงกับรางจืดผสมกัน ในวันที่ 1 เทียบกับวันที่ 7 จะมีผลของอาการถอนพิษยาแอมเฟตามีน  
ที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า และเมื่อเปรียบเทียบการขับแอมเฟตามีนออกจากร่างกาย พบว่าค่าเฉลี่ยระดับ 
แอมเฟตามีนในปัสสาวะ ในวันที่  1 , 3 , 5 , 7 ในกลุ่มที่ ใช้ชาย่านางแดงผสมกับรางจืด พบปริมาณอนุ พันธ์  
สารแอมเฟตามีนในปัสสาวะมากที่สุด จะไม่พบอนุพันธ์สารแอมเฟตามีน ในวันที่ 3 ส่วนกลุ่มที่ใช้ชารางจืดหรือ 
ชาย่านางแดงเพียงอย่างเดียวไม่พบสารอนุพันธ์สารแอมเฟตามีนในวันที่ 5 ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่ใช้น้ำเปล่าสามารถ
ตรวจพบสารอนุพันธ์สารแอมเฟตามีนได้ในวันที่ 5 

ข้อสรุป การใช้ชาย่านางแดงร่วมกับชารางจืดจะมีต่อผลของอาการถอนพิษยาจากแอมเฟตามีนที่ดีและ
สามารถขับแอมเฟตามีนออกจากร่างกายของผู้เสพได้เป็นอย่างดี จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์  
ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยจากสารเสพติดในกลุ่มอนุพันธ์สารแอมเฟตามีนได้ในโอกาสต่อไป 

 
 

64-G-015 การศกึษาเปรียบเทียบประสทิธผิลของชายา่นางแดง

กบัชารางจดื ในการถอนพษิอนพุนัธส์ารแอมเฟตามนี 

ในผูป้ว่ยในของโรงพยาบาลจะแนะ จงัหวดันราธวิาส 
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สมบัติ  บวรพรเมธี1, สุภาพร  สุขโต1, ปิยะมาศ โสมภีร์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทยัธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่5  กรมวิชาการเกษตร อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี61110 
2ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจยัพชืสวน กรมวิชาการเกษตร อำเภอขลุง จงัหวัดจันทบุรี 22110 

 
บทคัดย่อ  :  การศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะใบ และปริมาณสารฟีนอลิกรวมของพืชสกุลรางจืด 

(Thunbergia  spp.) บางชนิด ในแปลงรวบรวมพันธุ์ และถิ่นที่อยู่ เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ดำเนินการใน
พ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์รางจืดจาก 
พ้ืนที่ต่าง ๆ จาก 16 จังหวัด จำนวน 23 ตัวอย่าง และจากแหล่งผลิตรางจืดเพ่ือการค้า 4 แหล่ง รวม 27 ตัวอย่าง พบว่า 
ลักษณะปลายใบทุกตัวอย่างเป็นติ่งแหลมอ่อน ลักษณะฐานใบ พบได้ 4 แบบ คือ ตัดตรง (40.7%) มน (29.6%) รูปหัวใจ 
(14.8%) และเงี่ยงใบหอก (14.8%)  ลักษณะขอบใบ คลื่น (85.2%) และมุม (14.8%) รูปใบ แบบหอก (92.6%) และนิ้ว
มือ (7.4%) ลักษณะผิวใบ มีขน (14.8%) (T. grandiflora Roxb., สร้อยอินทนิล) และใบมัน (85.2%) (Thunbergia  
laurifolia Lindl., รางจืด) และปริมาณสารฟีนอลิกรวมในใบพืชสกุลรางจืดมีปริมาณ 17.3-53.4 mg GAE/g ตัวอย่างที่มี
ปริมาณสารฟีนอลิก รวมสูงสุด คือ ตัวอย่าง Cco01 มีปริมาณสารฟีนอลิกรวม 53.4 mg GAE/g รองลงมาคือ ตัวอย่าง 
Pri01 และ Cti01 มีปริมาณสารฟีนอลิก รวม 51.1 และ 49.3 mg GAE/g ตามลำดับ ส่วนเถามีปริมาณสารฟีนอลิกรวม 
5.9-22.7 mg GAE/g  ปริมาณสารฟีนอลิกรวมในใบสูงกว่าเถา 2.35 เท่า ใบสร้อยอินทนิล และรางจืดมีปริมาณสารฟีนอ
ลิกรวมเฉลี่ย 33.8 และ 30.1 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง DNA ของพืชสกุลรางจืด สามารถจำแนก
ความแตกต่างของพืชในระดับสปีชีย์ระหว่าง T. laurifolia Lindl. (รางจืด ) และ T. grandiflora Roxb. แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่มา 

หลักการและเหตุผล พืชสกุลรางจืด (Thunbergia spp.) อยู่ในวงศ์ Acanthaceae  (เต็ม, 2544) มีสรรพคุณ
ถอนพิษต่างๆ แก้ร้อนใน ทำให้เจริญอาหาร รักษาโรคมะเร็ง แก้ซางขโมย ขับปัสสาวะ ขับระดูขาว แก้หนองใน ฯลฯ  
(สุนทรี, 2535) โดยนำส่วนต่างๆ ได้แก่ ใบ กิ่ง ราก และดอก  ด้วยการต้ม ชง ฝน ตำ ทาหรือพอก เพื่อใช้ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ทำให้รางจืดเป็นพืชในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้สำหรับถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน แต่เนื่องจากไม่มีพันธุ์ที่ใช้ปลูกเชิง
การค้าและมีสารออกฤทธิ์สูง จึงจำเป็นต้องหาพันธุ์ที่ให้ปริมาณสาระสำคัญสูงแล ะเหมาะสมสำหรับการผลิตเชิงการค้า
ต่อไปในอนาคต  

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุลรางจืดและปริมาณ สารฟีนอลิก 
รวมในใบและเถา 

 

 

 

64-G-017 ศกึษาลกัษณะทางพนัธกุรรม ลกัษณะใบ  

และปรมิาณสารฟนีอลกิรวมของพชืสกุลรางจืด (Thunbergia  spp.) บางชนดิ  

ในแปลงรวบรวมพนัธุ ์และถิน่ทีอ่ยู ่เพือ่การใชป้ระโยชนด์า้นการเกษตร 



 

30 

 

วิธีดำเนินการ  
1. รวบรวมพืชสกุลรางจืดจากแหล่งต่าง ๆ จาก 19 จังหวัด 
2. เก็บตัวอย่างใบและต้น มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 60oC นาน 12 ชั่วโมง เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ Total Phenolic 

Compounds (วิเคราะห์โดยใช้  Folin-Ciocalteu's phenol reagent สกัดและเปรียบเทียบกับ gallic 
acid) ในใบและเถารางจืด (รัชฎาพร และสุเวทย์, 2549) 

3. ทำการศึกษาลักษณะใบของพืชสกุลรางจืดชนิดต่างๆ  
4. ทำการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของรางจืด โดยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ ด้วยเครื่อง Automated-

sequencer ตามวิธีของ Sander DNA Sequencing Method  
 

ผลการศึกษา จากการรวบรวมได้ 27 ตัวอย่าง พบว่า ลักษณะผิวใบมี 2 ลักษณะคือ ผิวใบมัน (85.2%) และผิวใบ 
มีขน (14.8%) ลักษณะปลายใบทุกตัวอย่างเป็นติ่งแหลมอ่อน ลักษณะฐานใบ 4 แบบ คือ ตัดตรง (85.2%) มน (29.6%) 
หัวใจ (14.8%) และเงี่ยงใบหอก (14.8%) ลักษณะขอบใบ 2 แบบ คือ คลื่น (85.2%) และมุม (14.8%) รูปใบ แบบหอก 
(92.6%) และนิ้วมือ (7.4%) ปริมาณสารฟีนอลิกในใบของพืชสกุลรางจืดมีปริมาณสารฟีนอลิก รวม 17.3-53.5 mg GAE/g 
ตัวอย่างที่มีปริมาณสารฟีนอลิกสูงที่สุด คือ ตัวอย่าง Cco01 มีปริมาณ 53.5 mg GAE/g รองลงมาคือ ตัวอย่าง Pri01 และ 
Cti01 มีปริมาณสารฟีนอลิกรวม 51.1 และ 49.3 mg GAE/g ตามลำดับ เถาของพืชสกุลรางจืดมีปริมาณสารฟีนอลิกรวม 
5.9-22.7 mg GAE/g ปริมาณสารฟีนอลิกในใบมีสูงกว่าในเถารางจืด 2.35 เท่า แถบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลกราฟแสดงความสัมพันธ์ทาง DNA พบว่า สามารถจำแนกความแตกต่างของพืชสกุลรางจืดในระดับสปีชีย์  
ได้แก ่T. laurifolia Lindl. (รางจืด) และ T. grandiflora Roxb. 

ข้อสรุป จากการรวบรวมพืชสกุลรางจืดในสภาพธรรมชาติ และแปลงรวมพันธุ์ พบว่า 
1. ลักษณะของใบ Thunbergia laurifolia Lindl. ไม่มีขน ส่วนใหญ่ใบจะเรียวยาวหรือมุมใบด้านล่างเป็นแฉก

เล็กน้อย ส่วน T. grandiflora Roxb. มีขน ใบรูปแฉก (3-5แฉก)  
2. ใบของพืชสกุลรางจืดมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมเฉลี่ยมากกว่าเถา 2.35 เท่า  
3. ใบรางจืดและสร้อยอินทนิล ใกล้เคียงกัน มีปริมาณสารฟีนอลิกรวม 33.8 และ 30.1 ตามลำดับ  
4. การหาลำดับสามารถจำแนกความแตกต่างของ Thunbergia laurifolia Lindl. และ T. grandiflora 

Roxb. ได ้
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทนักศึกษา  
(Student) 
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จตุพร สรสิทธ์ิ1 สไุลมาน ดอเลาะตาเฮ1 สุกฤษฏิ์  แก้วงาม1 

วรินท์มาศ  เกษทองมา2 วุธิพงศ์  ภักดีกุล2 

1 นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

2 อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

หลักการและเหตุผล ในปั จจุบั นผิ วของชาวเอ เชียมีแนวโน้ม เกิดปัญห าด้ านผิ วหนั งมากเพราะ 
ผิวมีความบอบบาง อาจเกิดรอยแผล สิว ฝ้า กระ และใบหน้าที่หมองคล้ำได้ง่าย สาเหตุมาจากรังสี UVA และ UVB 
ดังนั้นทางกลุ่มจึง ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนประสมของสมุนไพรในท้องถิ่น ได้แก่ ไพล ขมิ้น ใบบัวบก  
โดยไพล มีสาร กลุ่มมอโนเทอร์พีนและเคอร์คิวมีนอยด์ ช่วยบำรุงผิวทำให้ ผิวขาว ไม่เกิดสิว ลดการอักเสบ ลบเลือนริ้ว
รอยและจุดด่างดำ  

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของครีมบํารุงผิวหน้าจากไพล ลักษณะสีผิว และสำรวจทัศนคติ  
ต่อการใช้ครีม บำรุงผิวหน้าจากไพล  

วิธีดำเนินการ การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ทำการศึกษาประสิทธิผลของครีมที่มีส่วนประสมของไพล ขมิ้น และ 
ใบบัวบก ในกลุ่มคนวัยทำงานที่มีอายุ 20 - 44 ปี ในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คน  
ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 และวัด ระดับสี
ผิวหน้าจากแผ่นเทียบวัดระดับสีผิวทุกสัปดาห์ในเวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกัน กล้องถ่ายรูปเดียวกัน เป็น เวลา 1 เดือน 
โดยที่ให้กลุ่มตัวอย่างใช้ครีมทุกวัน เช้า-เย็น และไม่ใช้ครีมอ่ืนร่วม ในระยะทำการทดลอง  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 98.00 มีอายุเฉลี่ย 36.04 ± 5.736 ปี  
มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 62.00 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น ร้อยละ 58.00 รายได้เฉลี่ย 5920.00 ±  
5381.55 บาท มีความรู้เกี่ยวการใช้ครีมสมุนไพรในระดับดี ร้อยละ 50.00 ( = 9.30 ± 2.063) ทัศนคติเกี่ยวกับ 
ครีมบํารุงผิวหน้าจากสมุนไพรอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 58.00 ( = 40.40 ± 4.348) ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ครีม 
บํารุงผิวหน้าจากไพลอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 52.00 ( = 39.94 ± 3.971 การเปรียบเทียบระดับฝ้าของวัยทำงาน  
พบว่า ระดับฝ้าก่อนทดลองของกลุ่มทดลอง ( = 15.08 ± 0.909) กลุ่มเปรียบเทียบ ( = 15.24 ± 0.831)  
การ เปรียบเทียบผลระยะหลังทดลองพบว่า กลุ่มทดลอง ( = 13.60 ± 0.577) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ ( = 14.84 ± 
0.688) ซึ่งความเข้มของฝ้าของกลุ่มทดลองแตกต่างกับกลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p ≤ 0.0001)  

ข้อสรุป ครีมบํารุงผิวหน้าจากไพล ช่วยแก้ปัญหา ฝ้า ในกลุ่มทดลองที่มีอาชีพ และเพศเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ 
ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมท่ีมีอาชีพ และเพศเดียวกันเป็นส่วนใหญ่  

 

 

64-S-001 ประสทิธผิลและทศันคตติอ่การใช ้

ครมีบำรงุผวิหนา้จากไพล 
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จุฑามาศ คำศรี,กัญญารตัน์ ภูยอดเมฆ,เพญ็นภา มณฑล 
สถานที่ทำงาน: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

หลักการและเหตุผล ปัญหาผิวมีความสำคัญต่อสุขภาพ ดังนั้นครีมสมุนไพรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผิวพรรณ 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากหมากเม่าและ
สมุนไพรธรรมชาติ 

 

วิธีดำเนินการ การวิจัยแบบกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อการใช้
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20-50 ปีจำนวนทั้งหมด 52 คนในพ้ืนที่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัด
สกลนคร และอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 26 คน กลุ่มควบคุม 26 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีความเชื่อมั่น 0.85 รวมทั้ง เครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลการทดลองครีมบำรุงผิวหน้าด้วยกล้องแถบวัดระดับสีผิว และผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าจากหมากเม่าและ
สมุนไพรธรรมชาติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวนร้อยละค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงด้วยสถิติ Odd Ratio และ 95% CI เปรียบเทียบผลของการใช้
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด้วยสถิติ T-Test  

 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 97.5 อายุเฉลี่ย  36.9 (SD =8.6) ปี  
อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ร้อยละ 52.5 รายได้เฉลี่ย 6,930 (SD = 3705.94 บาทต่อปี) ลักษณะของสีผิว ผิวสองสี  
ร้อยละ 90.0  โดยมีผิวคล้ำ ร้อยละ 10.0 ผิวมัน ร้อยละ 65.0 ปัญหาสภาพผิวหน้า รูขุมขนกว้าง ร้อยละ 85.50 
มีผิวหมองคล้ำ ร้อยละ 72.5 ความสำคัญของการบำรุงผิวหน้า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ร้อยละ 100.0  
มีความสำคัญในการบำรุงผิวหน้า ส่วนใหญ่มีการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ร้อยละ 92.5 การแพ้เครื่องสำอาง แพ้ร้อย
ละ 100.0 การเคยใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ร้อยละ 92.5 มีความรู้เกี่ยวกับ การใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้า อยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 47.5 ปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาผิวหน้า คนที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า การสัมผัสฝุ่นละอองเผ่าไหม้
น้ำมันเศษไม้ การรับประทานยาคุมกำเนิดมาก่อน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  (P=0.05) ผลการเปรียบเทียบระดับสีผิวหลัง
ใช้ผลิตภัณฑ์ มีระดับ สีผิวที่ลดลง โดยมีค่าเฉลี่ย 10.1±3.0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.0001) กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้า อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.00 

 

ข้อสรุป ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากหมากเมาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติ  สามารถช่วยปรับระดับสีผิว
ลดลงและพบว่ามีอาการข้างเคียงน้อยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรส่งเสริมใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์จากสารเคมี เพ่ือสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 

 

 

64-S-002 ประสทิธผิลของการใชผ้ลติภณัฑบ์ำรงุ
ผวิหนา้จากหมากเมา่และสมนุไพรธรรมชาติ 
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เจนจิรา อุทรส, วชิราภรณ์ ถ่ินละออ, สิริวรรณ ฤทธิยงค ์
สถานที่ทำงาน: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันอุสาหกรรมเวชสำอางที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยคือ เวชสำอาง  
เวชสำอางที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรรวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการใช้ และทำรายได้ 
ให้กับประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลักษณะสีผิว ประสิทธิผล ของโลชั่นบำรุงผิวกายจากมะขามป้อมผสมสมุนไพร
ธรรมชาติ ระดับความรู้ และความพึงพอใจในกลุ่มวัยทำงาน 

 

วิธีการดำเนินการ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง ในกลุ่มประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20 -44 ปี  
เขตพ้ืนที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คน กลุ่มทดลอง 25 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 25 คน 
ระว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2563 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ  
3 ท่าน ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.88 และใช้เครื่องมือในการวัดระดับสีผิว เครื่องตรวจสภาพผิว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
เชิงพรรณนา ความถี่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของการใช้โลชั่นบำรุงผิวกาย กรณี 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกันด้วยสถิติ  Independent T-Test และใช้สถิติ 
Paired T-Test เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนและหลังทดลองใช้โลชั่น ระดับความรู้ ความพึงพอใจในการใช้โลชั่น
บำรุงผิวกายจากมะขามป้อมผสมสมุนไพรธรรมชาติ 

 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 34.80 ± 6.58 ปี ส่วนมากมีอาชีพเกษตรกร 
ร้อยละ 54.00 จบการศึ กษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 58.00 รายได้ เฉลี่ ย  7 ,172 ± 2 ,947.57 บาท  
ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 80.00 มีความรู้เรื่องสมุนไพรและผิวหนังระดับมาก  ( = 30.04 ± 2.22) พึงพอใจ 
การใช้โลชั่นบำรุงผิวจากสมุนไพรในระดับปานกลาง ( = 37.64 ± 4.50) เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้โลชั่น 
พบว่าหลังจากใช้โลชั่นทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ มีสีผิวขาวขึ้น (p = 0.0001) แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองมีสีผิวขาวขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (p = 0.0001) นอกจากนี้ กลุ่มทดลองมีความรู้และ
ความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึนกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (p = 0.0001 และ p = 0.033 ตามลำดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

64-S-003 การศกึษาประสทิธผิลของโลชัน่บำรุงผวิกาย 

จากมะขามปอ้มผสมสมนุไพรธรรมชาติ 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทผลงานของผู้ปฏิบัติงาน  
(R2R) 
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วีรวรรณา  บุญญานุวัตร 
กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 
 

 หลักการและเหตุผล   ความเจ็บป่วยเรื้อรังกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญและมีแนวโน้ม  
เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดควบคู่ไปกับกระบวนการ
รักษาผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด สำหรับการรักษา 
ด้านแพทย์แผนไทย มีวิธีการรักษาปวดเข่าหลายวิธี โรงพยาบาลยะลาเปิดให้บริการ โดยเป็นคลินิกบริการแบบครบ
วงจรที่ ให้บริการทั้ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค การฟ้ืนฟูสภาพและศึกษา 
การกักน้ำมัน ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับกล้ามเนื้อบริเวณท่ีมีอาการ เพ่ือเป็นการปรับธาตุทั้ง 4 บริเวณ
ที่มีอาการให้กลับสู่สมดุล จากการวิจัยการกักน้ำมันด้วยแนวทางวิธีการของอายุเวทอินเดียมี พบว่า การกักน้ำมัน
สามารถระงับความเจ็บปวดของข้อเข่าและลดความตึงกล้ามเนื้อ ได้ทำการศึกษาเบื้องต้นการพัฒนาแนวทางดูแลผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติเก่ียวกับกล้ามเนื้อกระดูกและข้อเข่าด้วยวิธีการนวดรักษาร่วมกับการกักน้ำมัน 
 

วัตถุประสงค ์
- เพ่ือศึกษาผลของการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ“กักน้ำมัน” 
- เพ่ือเปรียบเทียบอาการปวดก่อนและหลังการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ“กักน้ำมัน” 
- เพ่ือเปรียบเทียบอาการปวดข้อ ข้อฝืด และความสามารถในการใช้งานข้อในผู้ป่วยโรคข้อเข่า ระหว่างก่อน

และหลังการด้วยศาสตร์หัตถการ“กักน้ำมัน” 
 

 วิธีดำเนินการ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัย
กลุ่มแบบกึ่งทดลอง (ก่อนและหลังการทดลอง (The One Group Pretest - Posttest Design) ในผู้ป่วยจำนวน  
30 รายที่มารับบริการในการรักษาคลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลยะลา โดยรับการกักน้ำมันนำมาใช้รักษาผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อมที่คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลอง 
 

 ผลการศึกษา พบว่าผลการกักน้ำมันเข่า ต่อระดับความปวด  ก่อนและหลัง ในการรักษาข้อเข่าเสื่อม 
ในผู้สูงอายุพบว่าผลการศึกษาของระดับความปวดก่อนและหลังการกักน้ำมันเข่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ สถิติ ( P-value <0.05) และ องศาการเคลื่อนไหวเข่า ขณะเหยียดเข่า และขณะงอเข่า ก่อนและหลัง 
การกักน้ำมันเข่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ สถิติ ( P-value <0.05) 
 

 ข้อสรุป  พบว่าการศึกษาประสิทธิผลการกักน้ำมันเข่าต่อการรักษาข้อเข้าเสื่อมในผู้สูงอายุ พบว่าการกักน้ำมัน
สามารถลดระดับความเจ็บปวด เนื่องตัวยาสมุนไพรออกฤทธิ์ในการกระจายวาโยธาตุ เตโชธาตุ และเพ่ิมอาโปธาตุ  
สร้างความยืดหยุ่นให้แก่กล้ามเนื้อ มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการลดอาการปวด และยับยั้งการอักเสบ ได้จากข้อฝืด  
และความสามารถในการใช้งานข้อในผู้ป่วยโรคข้อเข่า ซึ่งเป็นปัญหาของผู้สูงอายุในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องในการจัดการดูแล
ผู้ป่วยปวดข้อเข่าในการดูแลต่อเนื่องระยะยาวอย่างยั่งยืนสามารถใช้สมุนไพรในท้องถิ่นและภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านมาใช้
การกักน้ำมันเข่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดระดับความเจ็บปวดของข้อเข่าซึ่งสมุนไพรที่ใช้เป็นสมุนไพรรสเย็น  
เพ่ิมความชุ่ม ความยืดหยุ่น ความตึงตัว องศาเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ และเพ่ือบำบัดความผิดปกติข้อเข่าและกระดูก 
เนื่องจากลดอาการปวด บวม ตามข้อต่อ 

การศกึษาประสทิธผิลการกกันำ้มนัเขา่ตอ่การรกัษาขอ้เขา้เสือ่มในผู้สงูอาย ุ

ณ คลนิกิแพทยแ์ผนไทยโรงพยาบาลยะลา 
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อภิญญา จุติตระกูลชัย  ,วิลาสินี หงสนันทน์  
กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 

หลักการและเหตุผล  ของการพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้สมุนไพร 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่พบแนวทางส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรที่เจาะจงกับสมุนไพรต้นแบบ ซึ่งสมุนไพรต้นแบบมีข้อบ่งใช้
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ยาขมิ้นชันเป็นยาสมุนไพรที่มีในโรงพยาบาลและรพ.สต.เกือบทุกแห่ง จึงควรมีการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาขม้ินชัน เพ่ือนำไปใช้ในการส่งเสริมการใช้ยาต่อไป 

  

วัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาขมิ้นชันของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย 
 

วิธีดำเนินการ งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มีอายุ 20 - 65 ปี  
ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 496 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน 

 

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ยาขมิ้นชันอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 50.4) ปัจจัยที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาขมิ้นชันของประชาชน ได้แก่ เคยมีประสบการณ์การใช้ยาสมุนไพร 1-2 เดือนที่ผ่านมา 
(beta=0.34), อายุ (beta=0.26), ทัศนคติ (beta=0.20),  ความรู้ (beta=0.17), การรับรู้ประโยชน์ของยาขมิ้นชัน 
(beta=0.17), อาชีพ (ค้าขาย/กิจการส่วนตัว) (beta=0.10), ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาขมิ้นชันผ่านบุคลากรทางการแพทย์ 
(beta= 0.09), มีเพ่ือนเป็นแบบอย่างในการใช้ยาขมิ้นชัน (beta= -0.21) และมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นแบบอย่าง
ในการใช้ยาขมิ้นชัน (beta= -0.31) โดยทั้ ง 9 ตัวแปร พยากรณ์พฤติกรรมการใช้ยาขมิ้นชันของประชาช น 
จังหวัดสุโขทัยได้ร้อยละ 45.0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
 

ข้อสรุป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาขมิ้นชันของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย พบว่ามีหลายปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้นวิธีการส่งเสริมการใช้ยาขมิ้นชันในอนาคตจึงควรนำปัจจัยดังกล่าวมาออกแบบวิธีการส่งเสริมการใช้ยา
ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

การนำไปใช้ประโยชน์  
 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ควรนำผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยกำหนดให้ยาขมิ้นชัน หรือตำรับยาแผนไทยที่มี
ขม้ินชันเป็นองค์ประกอบหลัก ให้เป็นยาลำดับแรก (First line drugs) ที่ใช้รักษากลุ่มอาการเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร 
ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาการท้องอืดท้องเฟ้อ และส่งเสริมการใช้ยาขมิ้นชันทดแทนยาแผนปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล ในระบบบริการสุขภาพจังหวัดสุโขทัย และสามารถเป็นต้นแบบการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปัจจุบันตัวอ่ืน ๆ ต่อไป   

          2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถขับเคลื่อนต่อยอดเพ่ิมการเข้าถึงการใช้ขมิ้นชัน 
ในการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนด้วยนโยบาย 3 หมอ (คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัวสามคน)  
โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหมอประจำตัวคนที่ 1 นับว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกับ
บุคลากรทางการแพทย์ขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ขมิ้นชันในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาขม้ินชัน

ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย 
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ยุวดี ธรรมวงศ์ชัย1, วิมลักษณ์ นพศิริ2, ณัฐพงษ์ พุทธวงค1์ 
1โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชยั อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร 
,2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ่อำเภอเมือง จังหวัดแพร ่
 

 หลักการและเหตุผลของการพัฒนานวัตกรรม: อาการผิวหนังอักเสบจากพิษแมลงก้นกระดก เกิดจาก 
การสัมผัสสารพีเดอรีน ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนในแมลงก้นกระดก มีอาการหลังสัมผัสประมาณ 8 - 12 ชั่วโมง มีลักษณะ
เป็นผื่นแดง หรือเป็นรอยไหม้ รูปร่างมักเป็นทางยาว ผื่นมีขอบชัดเจน มีอาการคันเล็กน้อย และมักมีอาการ 
แสบร้อนร่วมด้วย ระยะต่อมาใน 2 - 3 วัน จะมีตุ่มน้ำพองใส หรือตุ่มหนอง การรักษาแพทย์จะให้ยาสเตียรอยด์  
อย่างอ่อนทาบริเวณแผลวันละ 2 - 3 ครั้ง จนกว่าแผลจะแห้ง จากการศึกษาการใช้สมุนไพร พบว่า พญายอ 
หรือเสลดพังพอนตัวเมีย เป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณ แก้ผื่นแพ้ ตุ่มคัน แก้พิษงู พิษแมลงกัดต่อยได้ มีฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาช่วยลดการอักเสบ และแก้ปวด การศึกษานี้ จึงสนใจพัฒนาพญายอสำหรับทาแผลในรูปแบบทิงเจอร์  
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ง่าย สะดวกและราคาไม่แพง โดยทำการศึกษาประสิทธิผลของทิงเจอร์พญายอในการรักษาผิวหนัง
อักเสบจากพิษแมลงก้นกระดก เปรียบเทียบกับยาครีมสเตียรอยด์ ซ่ึงเป็นยามาตรฐานในการรักษาผื่นผิวหนังอักเสบ 
เพ่ือนำผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้บุคลากรทางการแพทย์ ในการสั่งใช้สมุนไพรพญายอรูปแบบทิงเจอร์ 
ในการรักษาผิวหนังอักเสบจากพิษแมลงก้นกระดก ทั้งยังช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 
สมุนไพรไทย และลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาสเตียรอยด์ 

 วัตถุประสงค์: การศึกษานี้เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิผลของทิงเจอร์พญายอกับยาครีมเบตาเมทาโซน ใน
การลดอาการปวด อาการคัน ระยะเวลาการหายของแผล และความพึงพอใจจากการใช้ยา ในผู้ป่วยที่มีผิวหนังอักเสบ
จากพิษแมลงก้นกระดก 

 วิธีดำเนินการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบทดลองขั้นต้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย และสถิติ pair 
t-test กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ ใช้ทิงเจอร์พญายอ 
จำนวน 15 คน ทาแผลวันละ 4 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน และกลุ่มที่ใช้ยาครีมเบตาเมทาโซน จำนวน 15 คน 
ทาแผลวันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น ติดตามอาการ 7 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ การปวด (VAS) 
อาการคัน (VAS) ระยะเวลาการหายของแผล (วัน) และความพึงพอใจจากการใช้ยา  

ผลการศึกษา: ผลการศึกษาพบว่า ในวันที่ 1-3 กลุ่มที่ใช้ครีมเบตาเมทาโซนลดอาการปวดและอาการคันของ
แผลได้ดีกว่ากลุ่มที่ใช้ทิงเจอร์พญายอ ส่วนในวันที่ 4-7 กลุ่มที่ใช้ทิงเจอร์พญายอ ลดอาการปวดและอาการคันของแผล
ได้ดีกว่ากลุ่มที่ใช้ครีมเบตาเมทาโซน โดยแผลหายปวดในวันที่ 7 เท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม ทั้ง 2 กลุ่มมีระยะเวลาการหายของ
แผลเฉลี่ยที่ 6 วัน และยังพบว่ากลุ่มที่ใช้ทิงเจอร์พญายอมีระดับความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่ใช้ครีมเบตาเมทาโซน ทั้ง
ด้าน กลิ่น สี รูปแบบ วิธีการใช้ และประสิทธิผลของการรักษา โดยไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ในทั้ง 2 กลุ่ม 

 

 การศกึษาเปรียบเทยีบประสทิธผิลของทงิเจอร์พญายอกบั 

ครมีเบตาเมทาโซนในการรกัษาผวิหนงัอกัเสบ 

จากพษิแมลงกน้กระดก อำเภอเดน่ชัย จงัหวดัแพร่ 
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ข้อสรุป: การศึกษานี้สรุปได้ว่าประสิทธิผลของทิงเจอร์พญายอสามารถรักษาผิวหนังอักเสบจากพิษแมลงก้น
กระดกได้ไม่แตกต่างจากการรักษามาตรฐานด้วยยาทาครีมสเตียรอยด์ แต่ในยาครีมสเตียรอยด์พบข้อจำกัดท่ีไม่สามารถ
ใช้ในกลุ่มหญิงต้ังครรภแ์ละแผลท่ีติดเชือ้ โดยท่ีทิงเจอร์พญายอยังไม่พบผลข้างเคียงในการใช้ 
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กัญลยาณี รัตนพงษ ์ 
สถานีอนามยัเฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บา้นบางม่วง ตำบลบางม่วง อำเภอตะกัว่ป่า จังหวัดพังงา 
 

หลักการและเหตุผล ปัญหาโรคระบบโครงสร้างร่างกายและกล้ามเนื้อ คอ บ่า เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย 
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแพทย์แผนไทย สถานีอนามัยเฉลิม 
พระเกียรติฯ บางม่วง ด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อคอ และบ่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปี 2559 - 2561 คิดเป็นร้อยละ 14, 38  
และ 48 ตามลำดับ การบำบัดอาการปวดเมื ่อยกล้าม เนื ้อมีหลายวิธ ี  เช ่น  การออกกำลังกายเฉพาะส่วน 
เพ่ือแก้ปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อ คอและบ่า อันจะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
ทั้งยังช่วยลดภาระงานจากการมีบุคลากรแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ 
 

 วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความปวดกล้ามเนื้อ คอและบ่า ก่อนและหลัง ของการใช้ท่าบริหารฤาษดีัดตน  
 2. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบความสามารถในการเคลื่อนไหวของคอ ก่อนและหลัง ของการใช้ท่าบริหารฤาษดีัดตน 
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความตงึตัวของกล้ามเนื้อบ่า ก่อนและหลังของการใช้ท่าบริหารฤาษดัีดตน 
 

 วิธีดำเนินการ งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง มีกลุ่มตัวอย่างเดียว ทดสอบก่อน - หลัง ประชากร  
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบางม่วง ที่มีอาการปวดและไม่มีอาการปวด
กล้ามเนื้อ คอ บ่า ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงานและมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มผู้ป่วย จำนวน 123 คน ได้กลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มประชากรแบบกลุ่มสองขั้นตอน จากการสุ่มหมู่บ้าน ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้จำนวน 4 หมู่บ้าน และจับสลากรายชื่อ 
หมู่บ้านละ 10 คน ได้จำนวน 40 คน โดยผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม ท่าบริหารร่างกายฤาษีดัดตน 127 ท่า และคัดเลือก  
3 ท่า ได้แก่ ท่าดัดตนแก้ลมปวดศีรษะ (ฤาษีมาโนช), ท่าดัดตนแก้คอและไหล่ (ฤาษีอิสิงค์) และท่าดัดตนแก้ลมในอกในเอว  
(ฤาษีอายันญาณ) ให้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกและปฏิบัติท่าละ 5 ครั้ง ทุกวัน 2 เวลา เช้า, เย็น นาน 2 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก ่แบบสอบถามข้อมูล แผ่นพับท่าบริหารร่างกาย แบบบันทึกการบริหารร่างกาย แบบประเมินผล และสายวัด  
 

ผลการศึกษา ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนการทดลอง และสัปดาห์ที่ 2 หลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง  
จำนวน 40 คน ค่าเฉลี่ยระดับความปวดและค่าเฉลี่ยความสามารถในการเคลื่อนไหวของคอ ใช้สถิติทดสอบ Wilcoxon 
(Matched Pairs) Signed Rank Test พบว่า มีค่ามัธยฐานระดับความปวดกล้ามเนื้อคอและบ่า ก่อนและหลังการทดลอง 
ระดับ 6 (IQR=2.00) และ 2 (IQR=3.00) ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของผลต่าง พบว่า ระดับความปวดลดลง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่ามัธยฐานความสามารถในการเคลื่อนไหวของคอก่อนและหลังการทดลองในท่าก้มคอ 
2.90 (IQR=1.95) และ 1.20 (IQR=0.80), เงยคอ 20.00 (IQR=3.35) และ 22.00 (IQR=1.40), เอี ยงคอซ้ าย  11.50 
(IQR=1.23) และ 10.80 (IQR=0.30), เอียงคอขวา 11.40 (IQR=1.00) และ 10.80 (IQR=0.30), หมุนคอทางซ้าย 12.10 
(IQR=1.50) แ ล ะ  11.00 (IQR=0.88), ห มุ น ค อท างขว า 12.50 (IQR=1.00) แ ล ะ  11.00 (IQR=0.50) ต าม ล ำดั บ  
ผลการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของผลต่าง พบว่า ความสามารถในการเคลื่อนไหวของคอทุกท่าเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

การศกึษาผลของทา่บรหิารรา่งกายฤาษดีดัตนตอ่
การบรรเทาอาการปวดกลา้มเนือ้ คอและบา่ 
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ทางสถิติ (p<0.05) ความตึงตัวของกล้ามเนื้อบ่า ใช้สถิติทดสอบ McNemar Chi-square test = 19.05 พบว่า มีความตึงตัว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

ข้อสรุป ท่าบริหารร่างกายฤาษีดัดตนนี้ช่วยลดระดับความปวด เพ่ิมการเคลื่อนไหวคอ ลดความตึงตัวของ
กล้ ามเนื้ อบ่ า ประชาชนสามารถนำมาปฏิบัติ ในชีวิ ตประจำวัน  โดยเฉพาะกลุ่ มที่ ใช้ งานกล้ ามเนื้ อซ้ ำ  ๆ  
เป็นเวลานาน ๆ ครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ แพทย์แผนไทยสามารถใช้ท่าบริหารฤาษีดัดตนนี้
ร่วมกับการทำหัตถการแผนไทย ลดภาระงานของบุคลากร และลดการรอคอยของผู้ป่วย 
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ขนิษฐา พรมจินดา1,ปริญดา ฟองแก้ว1,ชฎาภรณ์ สอนใจ1,กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์1,กิตตินนท์ จรุญศรีสวสัดิ์2,ศิริกลู กล่ำกลู2 วาสนา 
เนตรวีระ2, ธัญญารัตน์ เทพคำปลวิ2,กาญจน์ณภัทร์ ไทยธวัชรวงษ์1,พีชญานันท์ อัคนิยาน1 

1สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่  
2มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
  

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันเรื่องพัฒนาการเด็กได้รับความสนใจมากขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากสภาพสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าเพ่ิมมากขึ้น 
ทางกลุ่มงานแพทย์แผนไทยของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้สอบถามข้อมูลผู้ปกครอง
ที่นำเด็กพัฒนาการล่าช้ารอบด้านมาบำบัดที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ผู้ปกครองสังเกตเห็นว่าเด็กเดินทรงตัวและ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ดีขึ้นหลังได้รับการนวดไทยแต่ไม่มีผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อว่าดีขึ้นชัดเจนอย่างไร 
จึงนำมาสู่การศึกษาผลการนวดไทยต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กพัฒนาการล่าช้ารอบด้าน 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการนวดไทยต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กพัฒนาการล่าช้ารอบด้าน 
 

วิธีการดำเนินการ จากการศึกษาผลการนวดไทยต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กพัฒนาการล่ าช้า               
รอบด้านอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 24 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน กลุ่มทดลอง               
จะได้รับการนวดไทย 30 นาที  ร่วมกับการรักษาตามมาตรฐานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกันนาน 12 สัปดาห์               
กลุ่มควบคุมจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียวแล้วทำการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่  
(Gross Motor : GM) โดยการใช้ แบบประเมินและแก้ ไข ฟ้ืน ฟู พัฒ นาการเด็กวัยแรกเกิด  – 5 ปี  654 ข้อ 
(Thai Developmental Skills Inventory : TDSI) ซึ่งเป็นคู่มือและแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินและส่งเสริม
พัฒ นาการเด็กที่ มี ปัญหาพัฒนาการล่ าช้ าในหน่ วยงานระดับตติยภู มิ  ปั จจุบันมีการใช้ที่ สถาบัน พัฒนา 
การเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพยาบาลวิชาชีพและสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรม และประเมินระดับ
ความสามารถการเคลื่อนไหวด้วยแบบประเมินจากการเคลื่อนย้ายตัวเอง การกลิ้ง คืบ นั่ง คลาน เดิน แบ่งเป็น            
5 ระดับ ตามช่วงอายุ (Gross Motor Function Classification System: GMFCS) ประเมินโดยนักกายภาพบำบัด 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำกายภาพบำบัดในเด็ก กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้รับการประเมินในสัปดาห์ที่ 1             
และสัปดาห์ที่  12 และนำค่าคะแนนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ ได้จากการป ระเมินไปคำนวณโดยการใช้              
สถิติ Chi-Square Test 

ผลการศึกษา จากการนำผลคะแนนการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัยมา
เปรียบเทียบกับคะแนนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่หลังเข้าร่วมโครงการของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า                     
ผลคะแนนประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กพัฒนาการล่าช้ารอบด้านในกลุ่มทดลอง มีค่า P –Value เท่ากับ 
0.013 และกลุ่มควบคุม มีค่า P –Value เท่ากับ 0.723 (P –Value < 0.05) 

 

ข้อสรุป เด็กพัฒนาการล่าช้ารอบด้านที่ได้รับการนวดไทยร่วมกับการรักษาตามมาตรฐานมีคะแนนจากการ
ประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P-value เท่ากับ 0.013  

ผลการนวดไทยตอ่พฒันาการกลา้มเนือ้มดัใหญ่ 

ในเดก็พฒันาการล่าช้ารอบดา้น อาย ุ2-5 ป ี
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(P-value < 0.05) และผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการนวดไทยร่วมกับการรักษาตามมาตรฐานในเด็กพัฒนาการล่าช้า
รอบด้านมีผลทำให้คะแนนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

สหภาพ คำโฮง1  สุพิน ภูสง่า2  จุฑามาศ ภูนรีับ3  กานต์ญาดา นาชัยเพชร4  นายยินดี วิชัยโย5   
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์
 

หลักการและเหตุผลของการพัฒนานวัตกรรม การศึกษาตำรับยาสมุนไพรภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้ าน 
ในครั้ งนี้ เป็นการศึกษาเชิ งคุณ ภาพ(Qualitative research) ซึ่ งอาศัยตามแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์  
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี  ด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่  5  
ภูมิปัญญาเป็นเลิศ  (Wisdom Excellence) เกี่ยวข้องกับการรวบรวมองค์ความรู้ด้ านการ แพทย์แผนไทย  
การแพทย์พ้ืนบ้าน (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2551) จังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ 
มีหมอพ้ืนบ้านหลากหลายประเภท เช่น หมอยาสมุนไพร หมอนวด และมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป ยังมีหมอ
พ้ืนบ้านที่ยังคงทำการรักษาคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและมีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ หมอพ้ืนบ้าน 
มีตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคหลายตำรับ แต่ยังขาดการบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ ในอนาคต
อาจเกิดการสูญหาย ไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตำรับยาสมุนไพรและภูมิปัญญา
หมอพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน ตำรับยาสมุนไพรในจังหวัดกาฬสินธุ์  
พร้อมทั้ งถอดองค์ความรู้ ในการใช้ตำรับยาสมุนไพรในการรักษาโรค และการนำไปใช้ใน  รพ .และรพ .สต . 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอนาคต และการนำไปใช้ในหน่วยบริการสาธารณสุข ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ตำรับยาสมุนไพรภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน 2. เพ่ือศึกษาการใช้ตำรับยา
สมุนไพรของหมอพ้ืนบ้านในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

วิธีดำเนินการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564  
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลหมอพ้ืนบ้าน ข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก นำข้อมูล ที่ได้มาเรียบเรียงให้หมอพ้ืนบ้านตรวจสอบความถูกต้องและนำมา
แก้ไขตามคำแนะนำของหมอพ้ืนบ้านอีกครั้ง 
 

ผลการศึกษา พบว่าหมอพ้ืนบ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทั้งหมด 1,483 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 987 คน 
(66.56%) และเพศหญิงจำนวน 496 คน (33.45%) ช่วงอายุที่ 61 – 70 ปี พบมากที่สุดจำนวน 418 คน (28.19%) 
แ ล ะ ช่ ว ง อ า ยุ ที่  3 1  - 4 0  ปี  พ บ น้ อ ย ที่ สุ ด จ ำ น ว น  142 ค น  (9 .5 8 %)  น ำ ข้ อ มู ล ห ม อ พ้ื น บ้ า น 
แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วยหมอพิธีกรรม หมอยาสมุนไพร หมอนวด หมอรักษาพิษ หมอตำแย  
หมอเป่า หมอรักษากระดูก พบว่าหมอพ้ืนบ้านที่มากที่สุดจำนวน 478 คน คือหมอเป่า (32.23%) น้อยที่สุด 
คือหมอตำแย จำนวน 21 คน (1.42%) หมอพื้นบ้าน อ.เมืองพบมากที่สุดจำนวน 197 คน (13.28%) อ.ฆ้องชัยพบน้อย
ที่สุดจำนวน 20 คน (1.35%) จากการสำรวจตำรับยาสมุนไพรของหมอพ้ืนบ้าน พบว่ามีตำรับยาสมุนไพรทั้งหมด  
1,677 ตำรับ แบ่งเป็น 40 กลุ่มอาการ โดยกลุ่มอาการที่มีเยอะที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ กลุ่มอาการแก้ไข้จำนวน  
302 ตำรับ (18 .01%) ลำดับที่สองโรคงูสวัดจำนวน 241 ตำรับ (14.38%) และลำดับที่สามบำรุงน้ำนมใน 

การศกึษาตำรบัยาสมนุไพร ภมูปิัญญาหมอพืน้บา้น 

จังหวดักาฬสนิธุ ์
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หญิงหลังคลอด จำนวน 176 ตำรับ (10.50%) และกลุ่มอาการที่มีตำรับยาน้อยที่สุดคือ โรคผื่นคันลมพิษ โรคตาแดง 
และโรคลมชัก โรคละ 2 ตำรับ และตำรับยาสมุนไพรที่นำมาใช้ใน รพ. และรพ.สต. มีทั้งหมด 9 ตำรับ ได้แก่ ตำรับยา
ประดงเก้าเส้น ยารักษาภูมิแพ้ ยาพอกเข่า ยาหม่องแก้ปวดเมื่อย ยารักษาความดันโลหิตสูง ยาแก้ไมเกรน ยาประคบลด
อาการปวดเมื่อย ยาแก้ลมวิงเวียนหน้ามืด ยาอบสมุนไพรล้างพิษ แบ่งเป็นในรพ.จำนวน 5 แห่ง ประกอบไปด้วย  
รพ.เขาวง, กมลาไสย, ดอนจาน, นามน, และหนองกุงศรี และ รพ.สตจำนวน 12 แห่ง ประกอบไปด้วย รพ.สต.กุดบอด, 
นาจารย์, บ้านโพน, บ้านหว้านพัฒนา นาโก, บ้านห้วยยางดง, นาจำปา, คำไฮ, บ้านบ่อ, คำบง, โคกศรี และ 
สอน.โพนงาม ซึ่งรพ. ที่มีการใช้ตำรับยาหมอพ้ืนบ้านที่มากที่สุด 5 ตำรับ คือ รพ.เขาวง รพ.ที่ใช้ตำรับยาน้อยที่สุด 
จำนวน 2 ตำรับ คือ รพ.ดอนจาน, นามน, และหนองกุงศรี และ รพ.สต.ที่ ใช้ตำรับยามากที่สุด 6 ตำรับ คือ  
รพ.สต.นาโก รพ.สต.ที่ใช้ตำรับยาน้อยที่สุด จำนวน 5 รพ.สต.คือ รพ.สต.นาจารย์ , บ้านโพน, คำบง, โคกศรี และ 
สอน.โพนงาม เมื่อวิเคราะห์ตามพ้ืนที่การใช้ตำรับยาสมุนไพร ในสถานบริการพบว่าโซนที่มีการใช้ยาตำรับมากที่สุดอยู่ที่
เขตอำเภอเขาวง กุฉินารยณ์ ห้วยผึ้ง และนาคู ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ติดกับเทือกเขาภูพาน มีความหลากหลายของพืชพรรณ
ธรรมชาติ และคนในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นชาวภูไท ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะตัว จึงทำให้มีหมอพ้ืนบ้านที่ยังคงให้การรักษาและ
ได้รับความนิยมในชุมชน ส่งผลให้การนำตำรับยาสมุนไพรของหมอพ้ืนบ้านมาใช้ในสถานบริการได้รับความนิยม
เช่นเดียวกัน 
  

ข้อสรุป จากการศึกษาตำรับยาสมุนไพรภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน พบว่าประชาชนในท้องถิ่นยังให้ความสำคัญ 
กับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ทำให้ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านยังอยู่คู่กับประชาชนในท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน  
หน่วยบริการสาธารณสุขทั้งใน รพ. และ รพ.สต. ยังมีการนำตำรับยาสมุนไพรมาใช้รักษาโรคให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยหมอพ้ืนบ้านและหน่วยงานบริการสาธารณสุขทำงานร่วมกันทั้งการตรวจ วินิจฉัย รักษาโดยการใช้ยาสมุนไพรของ
หมอพ้ืนบ้าน ทัง้นี้ข้อมูลตำรับยาสมุนไพรของหมอพ้ืนบ้านที่เก็บรวบรวมยังเป็นฐานข้อมูลระดับจังหวัดสามารถสืบค้นได้ 
หน่วยบริการสามารถนำไปปรับใช้ในในการดูแลสุขภาพประชนชนในท้องถิ่นใน จ.กาฬสินธุ์ ได ้
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ศรัณยู โสตะวงศ์1, ประยุกต์ ปิติวรยุทธ1, ศริรณัญ์จักรี ฤกษ์ฤทธิ์1, จิราภรณ์ แซต่ั้ง2, ชนิตา เวชพานิช3 
1กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ                     
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 3โรงพยาบาลบางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

หลักการและเหตุผล ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพและการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ โดยยังคงรักษาจุดเด่นของอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่สะท้อน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมืองสมุนไพรคุ้งบางกระเจ้า  
จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2564 ในพ้ืนที่อำเภอพระประแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้  จึงเป็นการประเมินความพร้อมและศักยภาพโครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ  
เพ่ือนำมาปรับปรุงโครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ ในระยะที่ 2 ให้ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

วัตถุประสงค์  (1 ) เพ่ื อประเมินความพร้อมและศักยภาพโครงการเส้นทางท่องเที่ ยวเชิง สุขภาพ  
เมืองสมุนไพร คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (2) เพ่ือศึกษาแนวโน้มของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งเรียนรู้ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า (3) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ  
ในระยะต่อไป 

วิธีดำเนินการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งได้จากการตอบแบบประเมินผลการดำเนิน
โครงการ จำนวน 365 คน ประกอบด้วย กลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนิน
โครงการ ผ่านระบบ QR Code ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 ที่เกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจของ
แหล่งเรียนรู้ทั้ง 8 แห่งและการดำเนินงานของโครงการโดยภาพรวม 

ผลการศึกษา จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในแต่ละด้านของแหล่งเรียนรู้  
ตลอดจนการดำเนินโครงการในระดับมากและมากที่สุด โดยความพึงพอใจด้านสถานที่จะส่งผลให้เกิดความ 
พึงพอใจต่อกิจกรรม ระยะการศึกษาเรียนรู้ ความคุ้มค่าและคุณค่าต่อแหล่งเรียนรู้ เชิงสุขภาพ รวมถึงความสะดวก               
ต่อการเข้าถึง ซึ่งไม่ส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป ขณะที่ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในปีต่อไปมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในระยะเวลาการศึ กษาเรียนรู้  1 วัน ความคุ้มค่าและคุณค่าต่อการท่องเที่ยว               
เชิงสุขภาพ และความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทีร่ะดับ 0.05 

ข้อสรุป พ้ืนที่ คุ้ งบางกระเจ้ามีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินโครงการเส้นทางท่องเที่ ยว  
เชิงสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการ โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมระดับมากถึง 
มากที่สุด ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้าอีกครั้ งก็ต่อเมื่อเห็นถึงคุณค่า                        
และความคุ้มค่าของการมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานปีต่อไปจะเพ่ิมระยะเวลาศึกษา                   
การท่องเชิงสุขภาพ 1-2 วัน สร้างคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุ้งบางกระเจ้าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึง                
และประทับใจมากขึ้น โดยให้ประชาชนและเครือข่ายในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป 

การประเมนิความพรอ้มและศักยภาพของการดำเนนิ

โครงการเสน้ทางทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ  

เมอืงสมนุไพรคุ้งบางกระเจ้า จังหวดัสมทุรปราการ 
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ธานี สุขไชย 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

หลักการและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 
ของประเทศ หากไม่ได้รับรักษาอาจเป็นสาเหตุในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายด้าน รพ.พนา มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงมารับบริการเป็นอันดับ 2 เฉลี่ย 80 ราย/วัน คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้รับบริการในแต่ละวันส่งผลต่อความแออัด 
ระยะเวลารอคอยในการรับบริการทำให้เกิดความเครียด อีกทั้งหากมีดันโลหิตสูง>140/90 mmHg ต้องนั่งพัก 15 นาที
เพ่ือทำการวัดซ้ำ ทำให้เพ่ิมเวลาในการให้บริการมากขึ้นทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ผู้วิจัยจึงได้นำ
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรตามครัวเรือนอยู่ในท้องถิ่นอำเภอพนามาพัฒนาเป็นสูตรตำรับ ตั้งตำรับยาตามหลัก
เภสัชกรรมไทย ประยุกต์กับการแช่เท้าเพ่ือช่วยลดระดับความดันโลหิตดันโลหิตในกลุ่ม>140/90 mmHg ต้องนั่งพัก 
ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ  

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบค่าความดันโลหิตก่อนและหลังทดลอง 2) เพ่ือเปรียบเทียบค่าความดันโลหิต
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 3) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับค่าความดันโลหิตก่อน - หลังฯ 4) เพ่ือศึกษา
ระดับความพึงพอใจต่อการแช่เท้าสมุนไพร 

วิธีดำเนินการ ศึกษารวบรวมสมุนไพรในท้องถิ่นอำเภอพนา วิเคราะห์ตั้งตำรับสมุนไพรแช่เท้าที่มียาหลัก 
เป็นรสสุขุมหอมเพ่ือลดอิทธิพลธาตุไฟ กระจายธาตุไฟ บำรุงจิตใจ ประกอบด้วย ผิวมะกรูด ตะไคร้หอม ใบมะขาม 
ขมิ้นชัน ใบเปล้าใหญ่ พิมเสนเกลือสินเธาว์ อย่างละ 15 g บดและผสมรวมกัน โดยวิจัยเชิงทดลองมากกว่า 2 กลุ่ม  
ทำการสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized experimental design) ในผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง  
รพ.พนา ตั้งแต่มกราคม – มีนาคม 2564 ค่าBP>140/90 mmHg 150 คน แบ่งเป็น3กลุ่ม ๆ ละ 50 คน คือ 1) กลุ่มนั่ง
พัก 15 นาที 2) กลุ่มแช่เท้าด้วยน้ำอุ่น 5 นาที 3) กลุ่มแช่เท้าด้วยสมุนไพร 5 นาที วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
ได้แก่ Paired t-test, One-way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความดันโลหิตแต่ละกลุ่มในการลดความ
ดันโลหิต โดยงานวิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขการวิจัย 17/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563  

ผลการศึกษา 1) ผลการเปรียบเทียบค่าความดันโลหิตก่อนและหลังพบว่าค่าความดันโลหิต Systolic blood 
pressure (SBP) ในกลุ่มแช่ เท้ าสมุนไพรมี ค่ าความดันโลหิตแตกต่างกันอย่ างมีค่ านัยทางสถิติ  (p=0.029)  
โดยก่อนทดลองค่าเฉลี่ย SBP=156.000 mmHg S.D.=12.140 หลังการทดลองค่าเฉลี่ย SBP=133.480 mmHg S.D.= 
9.729 ส่วนกลุ่มที่เหลือไม่แตกต่างกัน และค่าความดันโลหิต Diastolic blood pressure:DBP ในกลุ่มแช่เท้าสมุนไพร 
แตกต่างอย่างมีค่านัยทางสถิติ (p=0.002) โดยก่อนทดลองค่าเฉลี่ยDBP=80.140 mmHg S.D.=10.415 หลังการ
ทดลองค่าเฉลี่ย DBP=73.580 mmHg,S.D.=8.164 และแช่น้ำอุ่นแตกต่างอย่างมีค่านัยทางสถิติ (p=0.002) โดยก่อน
ทดลองค่าเฉลี่ย DBP=81.600 mmHg S.D.=9.504 หลังการทดลองค่าเฉลี่ย DBP=75.660 mmHg S.D. =10.636 

ผลการศกึษาการแช่เทา้ดว้ยตำรบัยาสมนุไพรตอ่ผูป้ว่ย
ความดนัโลหติสงูทีม่ารบับรกิารในคลนิกิโรคเรือ้รงั 

โรงพยาบาลพนา จงัหวดัอำนาจเจรญิ 
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ส่วนกลุ่มนั่งพัก 15 นาที ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 2) ผลการเปรียบเทียบค่า SBP&DBP ระหว่างกลุ่มพบว่าหลัง 
การทดลองค่า SBP แตกต่างกันอย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติ p<0.001 แต่ค่า DBP ไม่แตกต่างกัน, ผลการเปรียบเทียบ
รายคู่ (POST HOC) ค่าSBP ของกลุ่มแช่สมุนไพรแตกต่างจากกลุ่มนั่งพักและกลุ่มแช่น้ำอุ่นอย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติ 
p<0.001ส่วนเปรียบเทียบรายคู่อ่ืนไม่แตกต่าง 3) ผลการเปลี่ยนแปลงระดับค่า SBP หลังทดลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
140 - 159  mmHg (44%), SBP130 -139  mmHg (35 .3%) ระดับDBP หลั งทดลองส่วน ใหญ่ อยู่ ในระดับ
DBP<80mmHg (56.0%) 4) ผลความพึงพอใจการแช่เท้าสมุนไพรพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ด้านกลิ่น 
และสี, ความปลอดภัยฯ (  =4.960,SD=0.197) ความเหมาะสมกิจกรรมฯในระดับมาก ( =4.940,SD=0.239), ได้รับ
ข้อมูลประโยชน์ฯ ในระดับมาก (  =4.920, SD=0.340), ด้านระยะเวลาฯในระดับมาก ( =4.680, SD=0.512)
ข้อเสนอแนะให้พัฒนาระยะเวลาในการแช่เท้า 54.54% สีสมุนไพร 27.27% พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ 18.19%  

ข้อสรุปและประโยชน์การนำใช้ แช่เท้าสมุนไพรมีแนวโน้มช่วยลดความดันโลหิตสูงในผู้รับบริการคลินิก 
โรคเรื้อรังได้ ช่วยลดระยะเวลาการรับบริการ 2 - 3 ชม.เหลือ 1 - 1.30 ชม.ลดความเครียดในการรอคอยเป็นอีกหนึ่ง 
ในการผสมผสานงานแพทย์แผนไทยกับสหวิชาชีพในการบำบัดรักษาผู้ป่วย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการดูแลสำหรับผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูงโดยเป็นการบูรณาการระหว่างกิจกรรมการนั่งพักร่วมกับการแช่เท้าสมุนไพรในโรงพยาบาลพนา  
สร้างมูลค่าและรายได้ให้องค์กร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในส่งเสริมความรู้และการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป 
ในอำเภอพนา ต่อไป 
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ชายศักดิ์ ถนนแก้ว วท.บ. 1 , ภคพร เรืองศรีใส พทป.บ.1 , ดลลญา คงเจริญ พท.บ.2 , จิราภรณ์ ศรีเพ็ชร์ พทป.บ 3 
และ ชานน วรสันต์ พทป.บ 4 
1 คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางปะอิน 2 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลบ้านลานเท 
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย 4 โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสุขภาพตำบลวดัขนอนเหนือ 

 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันโรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถิติผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
จากการตรวจวินิจฉัยแผนกผู้ป่วยนอกระหว่างปี  พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563 เป็นจำนวน 1,265 คน , 1,322 คน 
และ 1,440 คน ตามลำดับ และมีสถิติผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่าจากการตรวจวินิจฉัยของคลินิกแพทย์แผนไทย 
จำนวน 74 คน 125 คนและ 129 คน ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  

 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลหัตถการพอกเข่าสำหรับผู้ป่วยตามแนวทางการปฏิบัติแพทย์แผนไทย 
ในการรักษาด้วยสมุนไพรพอกเข่าสูตรกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า 
ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะ 1 - 2 ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 วิธีการดำเนินการ งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยทางคลินิก โดยใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อน 
และหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มควบคุมซึ่งได้ รับการนวดรักษาแบบราชสำนัก ใช้เวลา 40 นาที  และกลุ่มทดลอง 
ที่ ได้รับการนวดรักษาแบบราชสำนัก 40 นาที ร่วมกับการพอกยาสมุนไพรสูตรตำหรับของกรมการแพทย์แผนไทย 
ที่ประกอบด้วยสมุนไพร 22 ชนิด ได้แก่ กระทือ ก้ามปูหลุด การบูร ขิง ข่า โคคลาน เจตมูลเพลิงแดง ดองดึง ดีปลี เถาเอ็นอ่อน 
ผักเสี้ยนผี พริกไทย พลับพลึง ไพล มะกรูด มะขาม มะคำไก่ ว่านนางคำ ว่านน้ำ ส้มป่อย ว่านร่อนทอง และเกลือ  
หมักกับแอลกอฮอล์ บรรจุใส่ซองพร้อมสำลีแผ่น ใช้แปะบริเวณเข่านาน 20 นาที คัดเลือกตัวอย่างแบบง่ายจำนวน 34 คน  
โดยแบ่งกลุ่มละ17 คน เข้าร่วมการรักษาจำนวน 5 ครั้ง แบบวันเว้นวัน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินอาการข้อเข่าเสื่อม 
(Modified WOMAC Scale) และแบบประเมินองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าที่วัดด้วยเครื่องมือ Goniometer 

 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยอาการปวดข้อ (Pain dimension) ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนคะแนนเฉลี่ยอาการข้อฝืด - ข้อตึง (Stiffness dimension), คะแนนเฉลี่ย 
การใช้งานข้อในการทำกิจวัตรประจำวัน (Function dimension) และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าที่วัดด้วย
เครื่องมือ Goniometer ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)  

 ข้อสรุป หัตถการพอกเข่าร่วมกับการนวดรักษา สามารถลดอาการปวดเข่าได้ดีกว่าการนวดรักษาเพียง 
อย่างเดียว อย่างมีนัยนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จึงควรนำหัตถการพอกเข่า ไปศึกษาต่อและปรับใช้ในงานคลินิก
แพทย์แผนไทย เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างใกล้เคียงปกติมากท่ีสุด  
 
 
 

การศกึษาประสทิธผิลหตัถการพอกเขา่ในกลุม่ผูป้ว่ยโรคลมจบัโปงแหง้เขา่  
อำเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา 
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ธัญญ์นลนิ เกาะกลาง, จันทร์ทิพย์ สุวรรณมาศ, อัมรินทร์ เกียงเอีย 

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง 

หลักการและเหตุผล โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
และเป็นโรคพบบ่อยที่สุดคิดเป็น 1 ใน 10 โรค ที่เป็นสาเหตุสำคัญอันก่อให้เกิดความทุพพลภาพของประชากร 
เนื่องจากข้อเข่าเป็นข้อที่มีขนาดใหญ่ และมีความสำคัญในการรองรับน้ำหนักของร่างกายโดยตรง ทั้งยังต้องทำหน้าที่
รองรับการเคลื่อนไหวขณะเดินมากที่สุด ทำให้เกิดการเสื่อมของข้อได้ง่าย จึงเป็นปัญหาสำคัญของระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศไทย ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาการพอกโคลนทะเล อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เพ่ือช่วยลดชะลอการ
เสื่อมของข้อเข่า เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไป 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการพอกโคลนทะเลในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ที่มารับบริการ 
ในคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

วิธีดำเนินการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง คัดเลือกผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม 
ที่มารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ใช้เกณฑ์การคัดเข้า - คัดออก จำนวน 30 คน ใช้เครื่องมือ 
ในการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป แบบประเมินอาการโรคข้อเข่าเสื่อม WOMAC ฉบับภาษาไทย 
วัดองศาการเคลื่ อนไหวข้ อเข่ าด้ วยเครื่ องมื อ Goniometer และตรวจวัดความบวมของข้ อเข่ าด้ วยสาย วัด  
โดยการพอกโคลนทะเลบริเวณข้อเข่า เป็นเวลา 30 นาที นัดกลุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง/สัปดาห์ รวมทั้งหมด 12 ครั้ง ประเมินผล
ก่อนและหลังการรักษาทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Paired sample t – test กำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ p≤0.05  

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.00 เพศชาย ร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่ 
มีอายุระหว่าง 41 - 60 ปี ร้อยละ 47.70 มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) แปลผลอ้วนระดับ 2 ร้อยละ 46.67 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 46.67 เคยมีประวัติการรักษามาก่อน ร้อยละ 80.00 โดย 2 ลำดับแรก คือ  
การใช้ยาแก้ปวด ร้อยละ 91.67 รองลงมา คือ การทำกายภาพบำบัด ร้อยละ 79.17 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
มีอาการปวดเข่าข้างขวามากกว่าข้างซ้าย  ร้อยละ 63.33 แบ่งตามสมุฏฐานการเกิดโรค ได้แก่ สมุฏฐานปิตตะ  
ร้อยละ 50.00 สมุฏฐานเสมหะ ร้อยละ 36.66 และสมุฏฐานวาตะ ร้อยละ 13.34 ผลการเปรียบเทียบการประเมิน
อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม ได้แก่ ระดับอาการปวดเข่า อาการข้อฝืด และความสามารถในการใช้งานของข้อ พบว่า  
แต่ละด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p = 0.001, การเปรียบเทียบองศาการเคลื่อนไหวข้อเข่า 
พบว่า  มีความแตกต่างกันอย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ  p = 0.003 และการเปรียบเทียบความบวม 
ของข้อเข่า พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p = 0.001 

ข้อสรุป การพอกเข่าด้วยโคลนทะเลสามารถลดอาการปวด ลดอาการข้อฝืด เพ่ิมความสามารถในการใช้งาน
ของข้อเข่าได้ดีขึ้น  อีกทั้ งยั งเพ่ิมองศาการเคลื่อนไหวและลดภาวะความบวมของข้อเข่าได้  ซึ่ งโคลนทะเล 

ประสทิธผิลของการพอกโคลนทะเลในผูป้ว่ยโรคขอ้เขา่เสือ่ม 

ทีม่ารบับรกิารในคลนิกิการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา จงัหวดัตรงั 
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เป็นธาตุวัตถุที่มีฤทธิ์เย็น ออกฤทธิ์ในการลดปิตตะบริเวณข้อเข่า และในโคลนทะเลยังประกอบด้วยยารสเค็ม 
จากน้ำทะเล ช่วยซึมซาบเข้าสู่ เส้นเอ็นและกระดูก  ช่วยเสริมฤทธิ์ ให้ เกิดประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น  
จึงนำมาใช้เป็นแนวทางในการรักษาอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อมในหน่วยงานและเครือข่ายต่อไป 
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จันทร์ทิพย์ สุวรรณมาศ, อัมรินทร์ เกียงเอีย, ธัญญ์นลิน เกาะกลาง 
โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง 

 หลักการและเหตุผล “โรคข้อไหล่ติด” เป็นภัยเงียบเกิดขึ้นได้เองโดยไม่มีสาเหตุการเกิดโรคที่ชัดเจน  
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์หรือแพทย์แผนไทยมั กมีอาการข้อ ฝืด ติด แข็ง และมีอาการอักเสบร่วมด้วย  
อาการเหล่านี้จะรบกวนการทำกิจวัตรประจำวัน และในการรักษาต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟู ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาค่อนข้างสูง อีกทั้งในการรักษาทางการแพทย์แผนไทยอาการอักเสบ บวม แดง ร้อนนั้น เป็นข้อควรระวัง 
ในการให้การรักษาด้วยวิธีหัตถเวชกรรมไทย งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลหาดสำราญ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีการใช้สมุนไพร ต้นกระดูกไก่ดำ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีในชุมชนและหาได้ง่าย และยังมี 
การศึกษาวิจัยการออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรที่สามารถช่วยในการลดปวด ลดการอักเสบได้ดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาวิธีการ
กักน้ำมันในผู้ป่วยข้อไหล่ติด โดยเปรียบเทียบกับวิธีการกักน้ำมันงาที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิผลของการกักน้ำมันตำรับกระดกูไก่ดำ ในการรักษาผู้ป่วย โรคข้อไหล่ติด 

  วัตถุประสงค์  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของการกักน้ำมันตำรับกระดูกไก่ดำกับการกักน้ำมันงา  
ต่อระดับการทำงานของ ข้อไหล่ และพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ในผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดที่เข้ารับการรักษาในคลินิก
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

  วิธีดำเนินการ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) แบบสองกลุ่ม
วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two group pretest posttest design) โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และแบ่งกลุ่มโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling : 
SRS) ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยกลุ่มตัวอย่าง 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 30 คน (รักษาโดยการกักน้ำมัน
ตำรับกระดูกไก่ดำ) และกลุ่มควบคุม 30 คน (รักษาโดยการกักน้ำมันงา) ทำการนัดหมายกลุ่มตัวอย่าง เป็นจำนวน 3 
ครั้งต่อสัปดาห์ และภายหลังจากการกักน้ำมันในครั้งสุดท้ายของสัปดาห์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตามแบบประเมินอาการ จน
ครบทั้ง 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 12 ครั้ง ประเมินผลก่อน-หลังการรักษาโดยการใช้แบบสอบถามและตรวจประเมิน
ร่างกาย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติ Independent sample t-test กำหนดคา่ p≤0.05 

 ผลการรักษา ระดับการทำงานของข้อไหล่ (SPADI) ก่อนได้รับการรักษาทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นั ยสำคัญ ทางสถิติ  p=0.559 และหลั งการรักษา พบว่า แตกต่ างกันที่ ระดับนั ยสำคัญ ทางสถิติ  p=0.05  
พิสัย  การเคลื่อนไหวของข้อไหล่  ก่อนได้รับการรักษาทั้ งสองกลุ่ม  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิ ติ  ท่ าFlexion(p=0.062), Extension(p=0.256), Abduction(p=0.627), Adduction(p=0.312), External 
Rotation(p=0.1), Internal Rotation(p=0.78), แ ล ะ  Hand behind back(p=0.42) ห ลั ง ไ ด้ รั บ ก า ร รั ก ษ า 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในท่า Flexion(p=0.05), Extension(p=0.021), Abduction, (p=0.037), 
External Rotation, Internal Rotation และ  Hand behind back (p=0.000), แต่ ท่ า  Adduction ไม่ มี ค ว าม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p=0.256  

การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการกกันำ้มนัตำรบักระดกูไกด่ำกบัการกกันำ้มนังา 

ในผูป้ว่ยโรคขอ้ไหลต่ดิทีเ่ขา้รบัการรกัษาในคลนิกิการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา 
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 ข้อสรุป  ผลของการกักน้ำมันตำรับกระดูกไก่ดำ มี ประสิทธิผลในการรักษาโรคข้อไหล่ติดได้ดีกว่า 
การกักน้ำมันงา เนื่องจากยากักน้ำมันตำรับกระดูกไก่ดำ เมื่อได้รับความร้อนจากภายนอก ร่วมกับสรรพคุณของ 
ต้นกระดูกไก่ดำ ที่มีฤทธิ์ร้อนจะช่วยเพ่ิมความร้อน ให้บริเวณที่มีอาการปวด แล้วยังช่วยขับและเผาเสมะหะที่คั่งบริเวณ
ข้อไหล่  ทำให้ เสมหะที่ สะสมในร่างกายลดลง มีผลกระทบโดยตรงต่อการเคลื่ อนที่ ข องวาตะที่ คั่ งค้ าง 
ในข้อไหล่ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น เกิดสมดุลของธาตุในร่างกายได้เช่นกัน อีกทั้งน้ำมันยังมีสรรพคุณในการเพ่ิม
ความชุ่มชื่นให้กับปถวีธาตุที่อยู่ในระยะจลนะ อันเกิดจากการความผิดปกติของธาตุในร่างกายแล้วมีผลทำให้เกิด 
ปถวีธาตุพิการ เมื่อได้รับการเติมความชุ่มชื้น ปถวีธาตุจะกลับมาทำงานได้ดีขึ้น 
 

     การนำไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหน่วยงานของโรงพยาบาลและเครือข่าย หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยข้อไหล่ติด หรือผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบได้ 
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ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร1, กัญญาภคั ศิลารักษ์1, จรยิา สีทา1, พิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา1, สมฤทัย บุญญาวรรณ1 
1โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จงัหวัดสกลนคร ประเทศไทย 47130 
 

 หลักการและเหตุผล ตำรับยาศุขไสยาศน์เป็นตำรับยาหลวงขนานที่ 44 ถูกบันทึกไว้ในตำราพระโอสถ 
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งหมด 12 ชนิด 78 ส่วน โดยส่วนประกอบหลัก 
เป็นใบกัญชา 12 ส่วน มีสรรพคุณแก้สรรพโรคทั้งปวงหายสิ้น มีกำลังกินข้าวได้ นอนเป็นสุขนักแล 
 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินประโยชน์และความปลอดภัยจากการใช้ตำรับยาศุขไสยาศน์ในผู้ป่วยนอกที่มี 
ภาวะนอนไม่หลับที่มารับบริการ ณ คลินิกหางกระรอก โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
 

 วิธีดำเนินการ งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสังเกตแบบไปข้างหน้า (Prospective Observational Study)  
ในผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาภาวะนอนไม่หลับที่ได้รับการตรวจและประเมินจากแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ 
แผนไทย แล้วว่าควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาศุขไสยาศน์ จำนวน 60 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 –  
ธันวาคม 2563 กลุ่มตัวอย่างจะได้รับตำรับยาศุขไสยาศน์ขนาดบรรจุซองละ 2 กรัม รับประทานครั้งละ ½-1 ซอง 
โดยนำผงยาผสมกับน้ำผึ้งรวงหรือน้ำต้มสุก วันละ 1 ครั้งก่อนนอนร่วมกับการสวดมนต์ สัพพีติโย 3 จบ ติดต่อกัน  
4 สัปดาห์ หลังจากนั้นในวันที่ 7, 14, 21 และ 28 ของการรักษา กลุ่มตัวอย่างจะถูกนัดกลับมาเพ่ือติดตามผลการรักษา
เพ่ือประเมินภาวะการนอนไม่หลับ คุณภาพการนอนหลับ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 5 มิติ และภาวะสุขภาพและ 
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.67 มีภาวะการนอนไม่หลับดีขึ้นหลังรับประทานตำรับยา 
ศุขไสยาศน์ มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับเฉลี่ยเปรียบเทียบก่อนและหลังรับประทานตำรับยาศุขไสยาศน์ลดลง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จาก 14.13 + 2.29 คะแนน เป็น 6.47 + 1.90 คะแนนตามลำดับ โดย 3 องค์ประกอบที่มี
คะแนนเฉลี่ยลดลงมากที่สุดได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจนกระทั่งหลับ 2) องค์ประกอบที่ 3 
ระยะเวลาของการนอนหลับ และ 3) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิผลการนอนหลับโดยปกติวิสัย คะแนนคุณภาพชีวิต  
5 มิติ  และภาวะสุขภาพเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนรับประทานตำรับยาศุขไสยาศน์ เท่ากับ 0.821 + 0.19  
และ 83.43 + 14.07 คะแนนตามลำดับ หลังรับประทานตำรับยาศุขไสยาศน์ ครบ 4 สัปดาห์ คะแนนคุณภาพชีวิต  
5 มิติ และภาวะสุขภาพเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.903 + 0.11 และ 89.27 + 11.45 คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิต ิอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำรับยาศุขไสยาศน์ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ อาการแสบร้อนกลางอก 
อาการเวียนศีรษะและอาการปากแห้ง คอแห้ง 
 ข้อสรุป ผลการวิจัยที่ได้ชี้ให้เห็นว่าตำรับยาศุขไสยาศน์สามารถแก้ไขปัญหาภาวะการนอนไม่หลับของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ดี โดยประเมินจากคะแนนคุณภาพการนอนหลับ คะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 5 มิติและภาวะสุขภาพ 
ที่ดีข้ึนรวมไปถึงมีความปลอดภัยกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 

“การประเมนิผลและความปลอดภัยของการใชต้ำรบัยาศขุไสยาศน์

ในผูป้ว่ยทีม่ภีาวะนอนไมห่ลบั” 
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อมรรัตน์ ราชเดิม1, วรกานต์ มาดา1  
1โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

หลักการและเหตุผล มะเร็งตับในวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นความเจ็บปวดและทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เกิดปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันเองอาจจะไม่คลอบคลุม 
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในทุกมิติ (Chokevivat V, 2003) ในขณะที่ปัจจุบันมีการบูรณาการผสมผสานการแพทย์
แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในรูปแบบของการทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพ 
(PetrakardP,LimpananontJ, ChantraketR,et al, 2007) ผู้ วิจัยจึ งศึกษาถึงรูปแบบการดูแลผู้ป่ วยมะเร็ งตับ 
ระยะสุดท้ายในรูปแบบของผู้ป่วยในที่ผสมผสานการดูแลทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

 

วิธีดำเนินการ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทการวิจัย 
และพัฒนา (Research and Development) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) กับทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ป่วยและผู้ดูแลหลักผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย และหาโอกาส
พัฒนาจากปัญหาที่วิเคราะห์ได้  ถึงข้อมูลสถานการณ์และรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย 
ด้วยการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลที่มีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย จำนวน 5 แห่ง 

เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ทางเลือกศึกษาค้นคว้าเอกสาร  ตำรา บทความทางวิชาการ  งานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายแบบประคับประคองด้วย
การแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  และหน่วยงานภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางการดูแลรักษาผู้ ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย.วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จัดทำคู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทยในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สนทนากลุ่ม ( FOCUS GROUP)  
โดยผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาคู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยในในโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

 

ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยมีทั้งจุดแข็ง 
และจุดอ่อน โดยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยด้วยหลักธรรมมานามัย  
ที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม ประกอบด้วย กายานามัย (การใช้ยาสมุนไพร และหัตถการ) จิตตานามัย (การดูแล
ตามหลักศาสนา จิตวิญญาณ อารมณ์ และความรู้สึก) และชีวิตตานามัย (การเตรียมตัวตายและวาระสุดท้ายของชีวิต) 

 

รูปแบบการดแูลผูป้ว่ยมะเร็งตบัระยะสุดทา้ยในหอผูป้ว่ยในด้วยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย

โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน 
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ข้อสรุป มีแนวทางในการดูแลส ุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในหอผู้ป่วยในแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ 
ระยะสุดท้ายและแพทย์แผนไทยมีคู่มือสำหรับการดูแลผู้ป่วยในร่วมกันกับสหวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิต 
ในการดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม 
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ชวัลวลัย เมฆสวสัดิชัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข 
 

 หลักการและเหตุผล กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์กันมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะนำมาเป็นอาหาร 
และใช้ทั้ งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ข้อมูลผลการวิจัยค้นพบประโยชน์สาระสำคัญ 
กลุ่ม Cannabinoids ในพืชกัญชา นำไปสู่การพัฒนาเป็นยาทางการแพทย์จากสารสกัดกัญชา ในการรักษาโรคหรือ
บรรเทาอาการต่าง ๆ นับตั้งแต่การออกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพ่ือเพ่ิมการเข้า 
ถึงบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มนำร่องเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 
12 แห่งทั่วประเทศ และสำหรับแพทย์แผนไทยเริ่มให้บริการนำร่องในโรงพยาบาล 13 แห่ง เขตสุขภาพที่  4  
เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ 35 แห่ง จากสถานบริการภาครัฐ 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.29 เพ่ือสะท้อนผล 
เชิงประจักษ์ ให้มีความชัดเจนเพ่ิมการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ รวมทั้ งนำผลที่ได้จากการศึกษาผลักดันสนับสนุน
ขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 วัตถุประสงค์  1) วิ เคราะห์ ผลการดำเนินงานคลินิ กกัญชาทางการแพท ย์  ระดับ เขตสุขภาพที่  4 
2) พัฒนารูปแบบการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 3) สังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายขับเคลื่อน
กัญชาทางการแพทย์ 
 

 วิธีดำเนินการ การวิจัยเชิงปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (participatory action research) ผู้ เข้าร่วมวิจัย 
รวมทั้ งสิ้น 140 คน การศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 1) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 2 ) พัฒนารูปแบบ  
3) การทดลองนำรูปแบบไปใช้ 4) ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก  
การสังเกต แบบบันทึกประชุม แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 

 ผลการดำเนินการ พบว่า จำนวนคลินิกกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่  4 เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์
คิดเป็นร้อยละ 70.42 ผู้รับบริการได้รับยากัญชาฯ คิดเป็นร้อยละ 73.7 อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการที่สำคัญ 
คือ รูปแบบการจัดบริการคลินิกฯ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) ใช้ application ในการนัดหมาย 2) เปิดให้บริการ
เป็นปกติทุกวัน 3) จัดทำแนวทางการสั่งใช้ยากัญชาฯ และระบบเฝ้าระวังการใช้ ระบบส่งต่อ ระบบบริหารจัดการยาฯ 
4) บูรณาการเชื่อมต่อ อสม ทีมหมอครอบครัว ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดบริการฯ  
ที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.37 , SD =0.95 ) 
 

 ข้อสรุป รูปแบบการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ นำมาใช้ได้ผลดีในพ้ืนที่สามารถนำไปใช้กับพ้ืนที่ 
อ่ืนได้ แต่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 
 

การวจิยัการใชก้ัญชาทางการแพทย ์ระดบัเขตสขุภาพที ่4  
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ปิยทัศน์ ใจเย็น, พรชัย สว่างวงค์, พชรพล เพ็ชรสินธพ  
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

 

  หลักการและเหตุผล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มีการขับเคลื่อนให้นํากัญชา มาใช้
ประโยชน์ในการวิจัย และรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
ด้านสาธารณสุขที่บูรณาการให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการ ภายใต้ยุทศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การบริการเป็นเลิศ Service excellent ในแผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (service plan) จึงสํารวจผู้
เข้าถึงการบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการคลินิกกัญชา ทางการแพทย์แผนไทย ในการพัฒนาระบบ
บริการเพื่อมุ่งไปสู่ระบบบริการเป็นเลิศ (Excellent centre) 
 

  วัตถุประสงค์ เพ่ือสํารวจจํานวนผู้เข้ารับบริการและศึกษาถึงระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการในคลินิก 
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
 

  วิธีดําเนินการ เป็นการสํารวจทางสถิติการเข้ารับบริการและระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ  
ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จํานวน 3 ศูนย์บริการ ประกอบด้วย ศูนย์ยศเส ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ และศูนย์เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ของปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติการเข้ารับบริการและแบบสอบถาม ความพึงพอใจ 6 ด้าน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ โดยใช้การประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert, 1932) เป็นระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 

  ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 37,584 ราย เพศชาย ร้อยละ 59.49 (22,357) เพศหญิง ร้อยละ 
40.51 (15,227) ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ 77.01 (28,944) วินิจฉัยด้วยกลุ่มอาการปวดสูงที่สุด ร้อยละ 
55.67 (20,923) รองลงมาอาการนอนไม่หลับ ร้อยละ 36.07 (13,557) และระดับความพึงพอใจทั้ง 6 ด้าน  พบว่า  
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พึงพอใจมาก ร้อยละ 88.21 (33,153) ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ พึงพอใจมาก 
ร้อยละ 84.82 (31,879) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พึงพอใจมาก ร้อยละ 80.69 (30,327) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
พึงพอใจมาก ร้อยละ 82.86 (31,143) และด้านระยะเวลาการรับบริการ พึงพอใจมาก ร้อยละ 80.04 (30,082) 
  ข้อสรุป จากการสํารวจการเข้ารับบริการของผู้ป่วยได้ทราบถึงลําดับความสําคัญของสถิติโรคที่จะไปพัฒนา  
ต่อยอดในการศึกษาทางวิชาการ และพัฒนาการเข้ารับบริการให้ถึงขีดสูงสุดในระดับดีมากที่มุ่งไปสู่การบริการ  
ทีเ่ป็นเลิศ (Excellent centre) 
 
 

 
 

ความพงึพอใจการใชบ้รกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์

แผนไทย โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย 

และการแพทย์ผสมผสาน 
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นางศิริวรรณ เท่ียงตรง, นางสาวฐิติมา ทวีท้าว, นายปฐมพงศ์ มีธรรม, นายธานี สุขไชย  
โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 
 

 หลักการและเหตุผล ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์  
แผนไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ  
เป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีต่อการแพทย์แผนไทย สามารถให้บริการด้านสุขภาพ  
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน จากข้อมูลข้างต้นจึงทำให้ต้องการติดตามผลของผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปี 2553 – 2561 
 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลภาวการณ์ได้ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
เพ่ือประเมินผลลักษณะงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน ความก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากสถาบัน 
ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรผู้ช่วย 
แพทย์แผนไทย 
 

 วิธีดำเนินการ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา สำรวจผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ที่สำเร็จ
การศึกษาระหว่างปี 2553 - 2561 จำนวน 200 ราย โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย  
เป็นแบบสอบถาม โดยสร้างแบบสอบถามจากนั้นนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ผู้วิจัยได้จัดท ำ
แบบสอบถามบนกูเกิ้ลฟอร์ม แล้วนำไปสอบถามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ  
เชิงพรรณนา นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลและจัดทำงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 

 ผลการศึกษา มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 145 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  เพศหญิง จำนวน 127 คน 
(87.59%) และเพศชาย จำนวน 18 คน (12.41%) ด้านการประกอบอาชีพพนักงานราชการ/พกส มากที่สุด  
ซึ่งมีจำนวน 59 คน (40.69%) งานที่ทำงานตรงกับสาขาที่เรียนจากหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 102 คน 
(70.34%) งานอยู่ในระดับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 133 คน (91.72%) ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ  
กลุ่มตัวอย่างผู้สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
มากมีจำนวน 3 ข้อ (60%) ระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ (40%) และข้อคิดเห็นต่อสถาบันในเรื่องการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
 

 ข้อสรุป กลุ่มตัวอย่างผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ลักษณะงานส่วนใหญ่
ทำงานตรงกับหลักสูตรที่ ได้อบรมมา สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ได้จริง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
และสามารถนำงานวิจัยนี้มาพัฒนาหลักสูตรให้ตรงมีความตรงการกับตลาดแรงงานมากขึ้นตามยุคสมัย 
 
 
 
 

การประเมนิผลของผูผ้่านการอบรมหลกัสตูรผูช้ว่ยแพทยแ์ผนไทย 

ทีส่ำเรจ็การศกึษา ระหวา่งป ี2553-2561 
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เหมราช ราชป้องขันธ ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบา้นดุง จังหวัดอุดรธาน ี
 

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดว่ากัญชาเป็นยาเสพติด
ให้โทษ ในประเภท 5 หากแต่สามารถใช้ได้ในกรณีเพ่ือทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ดังนั้นความรอบรู้ทางสุขภาพ
ต่อการใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนไทยของ อสม. นั้นสำคัญต่อนโยบายการดำเนินการเรื่องกัญชาในทางการแพทย์
แผนไทย การดำเนินการเพ่ือให้ อสม. เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการใช้กัญชาสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นั้น
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ อสม. มีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพของกัญชาทางการแพทย์แผนไทยก่อนและหลังของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยให้กับผู้ป่วย 
Palliative Care ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีดำเนินการ เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและ
หลังการทดลอง (The One Groups, Pre-test, Post-test Design) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรอบรู้ทางสุขภาพในการส่งเสริม
การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประชากรกลุ่มตัวอย่างคำนวณโดยใช้โปรแกรม G* Power Analysis  
จำนวน 33 คน จากอาสาสมัครใจ วัดผลความรอบรู้ก่อนและหลังการอบรมกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
โดยกลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการอบรมกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หลักสูตรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และสอบผ่านการอบรมกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอย่างน้อยร้อยละ 60 

 

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดเป็น เพศหญิง ร้อยละ 85.80 อายุเฉลี่ย 45 ปี อายุสูงสุด 53 ปี 
ต่ำสุด 31 ปี มีระยะการเป็น อสม. เฉลี่ย 9 ปี นานที่สุด 12 ปี และน้อยที่สุด 1 ปี กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ทางสุขภาพ
ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 68.05 รองลงมา กลุ่มตัวอย่าง
มีความรอบรู้ทางสุขภาพด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ แผนไทย 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.25 กลุ่มตัวอย่างความรอบรู้ทางสุขภาพด้านทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
แผนไทย เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 73.18 กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ทางสุขภาพด้านทักษะการจัดการเกี่ยวกับการใช้กัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 70.13 กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ทางสุขภาพด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและ
บริการสุขภาพ ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านทักษะการตัดสินใจ ด้านทักษะการจัดการ เกี่ยวกั บการใช้กัญชาทาง
การแพทยแ์ผนไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 73.18 

 

ข้อสรุป โปรแกรมพัฒนาความรู้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสามารถเพ่ิมความรอบรู้ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และสามารถแนะนำผู้ป่วย Palliative Care เข้าถึงกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยได้ มีความพึงพอใจต่อญาติและตัวผู้ป่วยเอง รวมไปถึงประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยอย่างทั่วถึง 

ผลของการอบรมความรูก้ญัชาทางการแพทยแ์ผนไทยตอ่ความ

รอบรูท้างสขุภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบ่า้น 

อำเภอบา้นดงุ จังหวดัอดุรธาน ี
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อมรรัตน์ ราชเดิม1, มณีรัตน์ ช่ืนใจ1, วรกานต์ มาดา1 
1โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน 
 

หลักการและเหตุผล ข้อเข่าเสื่อม พบเป็นอันดับแรกของโรคข้อเสื่อมทั้งหมด จัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่
สามารถรักษาให้หายขาด ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทั่วโลกกาลังเผชิญ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิต  
จากสถานการณ์การเข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดข้อเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานที่ผ่านมา ในปี 2561-2562 พบว่ามีการเข้ารับการรักษาอาการปวดเข่าเป็นโรคที่พบมากเป็น  
5 อันดับแรกของโรงพยาบาล ถือได้ว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาหรับผู้สูงอายุ และมีความจำเป็นต้องรับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าถึงการรักษาที่ต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการรักษากลุ่มอาการ
ข้อเข่า ประกอบด้วย การใช้ยาสมุนไพร การนวดรักษา ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร หรือการพอกสมุนไพร 

ในขณะที่แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มีการให้บริการดูแลผู้ป่วย
เฉพาะรายแบบไม่ค้างคืน (Day care) ในการรักษาอาการปวดเข่า ด้วยการพอกเข่าสูตรพญาเย็น ที่ประกอบไปด้วย 
ย่านาง ยาห้าราก น้ำด่าง น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา แป้งข้าวเหนียว ทั้งนี้ยังขาดข้อมูลถึงประสิทธิผลของการรักษาอาการ
ปวดเข่าด้วยการพอกเข่าสูตรพญาเย็น ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาถึงประสิทธิผลของการพอกเข่าสูตรพญาเย็น ในผู้ป่วย 
โรคขอ้เข่าเสื่อม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการพอกเข่าสูตรพญาเย็นในการลดระดับอาการปวดเข่า ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคขอ้เข่าเสื่อม 

วิธีดำเนินการ เป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษาในงานประจำแบบหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง     
โดยทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดเข่า จำนวน 30 ราย ที่เข้ารับบริการด้วยการพอกเข่า
สูตรพญาเย็น โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการพอกเข่า วันละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด  
8 ครั้ง โดยใช้ระยะเวลาการพอกเข่า 30 นาที/ครั้ง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินอาการปวด Visual analog scale 
(VAS) 

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองเป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.3 และเพศชาย ร้อยละ 6.7 ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 
61-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.7 น้ำหนักอยู่ในช่วง 51-60 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 40.0 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับ
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 43.3 ซ่ึงพบว่าระดับอาการปวด (VAS) เฉลี่ยข้างขวาก่อนการรักษา 4.3 หลังการรักษา 2.8 
และระดับอาการปวด (VAS) เฉลี่ยข้างซ้ายก่อนการรักษา 4.7 หลังการรักษา 2.3 

ข้อสรุป การพอกเข่าด้วยสมุนไพรสูตรพญาเย็นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า ของโรงพยาบาลการแพทย์    
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สามารถลดระดับอาการปวดเข่า ซึ่งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาอาการปวด
เข่า ทั้งนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมทางคลินิก 

 

ประสทิธผิลของการพอกเขา่สตูรพญาเยน็ ในกลุม่ผูป้ว่ยโรคขอ้เข่าเสือ่ม 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน 
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ชวัลวลัย เมฆสวสัดิชัย   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข 
 

หลักการและเหตุผล กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้สมุนไพร ลดการนำเข้าสารเคมีเกิด
การพ่ึงพาตนเอง ข้อมูลมูลค่าของการบริโภคยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาลยังอยู่ในระดับต่ำ ในปี  พ.ศ. 2555 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีรายการยาจากสมุนไพรจำนวนน้อย เฉลี่ยแห่งละ 16.06 รายการ มูลค่าการ
บริโภคเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.4 ของมูลค่าการบริโภคยาทั้งหมด รูปแบบการส่งเสริมการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรของ
สถานพยาบาล ไม่เป็นรูปธรรม ไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการสั่งใช้ยาจาก
สมุนไพร ของสถานพยาบาล ให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง  ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
และกำหนดเป็นนโยบาย ส่งเสริมการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร   

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์การสั่งใช้ยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดสระบุรี ปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคต่อการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร 2) พัฒนารูปแบบการส่งเสริ มการใช้ยาจาก
สมุนไพร 3) ประเมินผลรูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร  

วิธีดำเนินการ การวิจัย เชิ งปฎิบั ติการ  ตามแนวคิดของ kemmis and Mc Taggart แบ่ งออกเป็ น  
4 ระยะ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบ ระยะที่ 3 ทดลองใช้ ระยะที่ 4 ประเมินผล 
เครือ่งมอืที่ใช้ ได้แก่ สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต แบบบันทึกประชุม แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงเนื้อหา ผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน ประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องการสั่งใช้ยาจาก
สมุนไพร ของสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  

ผลการศึกษา พบว่าสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสระบุรี มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรคิดเป็น
ร้อยละ 1.97 ของมูลค่าการสั่งใช้ยาทั้งหมด  อุปสรรคต่อการสั่งใช้ยา คือ ไม่มีข้อมูล ไม่เชื่อมั่น ไม่รู้จักขนาดยา ปัจจัยที่
ส่งเสริมการสั่งใช้ยา คือ  ผู้ป่วยเรียกหายา นโยบาย ยาได้สนับสนุน ภายหลังพัฒนาและนำรูปแบบส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพร ดำเนินการ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ประกาศนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร  จัดทำ application  
การใช้ยาสมุนไพร เสริมสร้างความรู้และความมั่นใจแก่ผู้ให้บริการ จัดทำระบบส่งเสริมการใช้ยา ติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ระดับดีมาก( X ̅ = 4.37 SD =0.95 ) การปฏิบัติติงานของผู้สั่งใช้ยา
มีขั้นตอนที่ชัดเจน มั่นใจในการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร มีแนวทางเป็นรูปธรรม  พบว่าการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรเพ่ิมขึ้น   
มูลค่าการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรเพิ่มขึน้ มูลค่าการสั่งใช้ยา ปฎิชีวนะลดลง   

ข้อสรุป  รูปแบบการส่งเสริมการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร นำมาใช้ได้ผลดีในพ้ืนที่ สามารถนำไปใช้กับพ้ืนที่อ่ืนได้
แต่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สั่งใช้ยาสมุนไพรในกระบวนการพัฒนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
 

การพฒันารปูแบบการส่งเสรมิการสัง่ใช้ยาจากสมนุไพร 

ของสถานพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุจังหวดัสระบรุี 
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นุชวิภา จงรักษ์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

หลักการและเหตุผล จากการดำเนินงานด้านยาปรุงเฉพาะรายของรพ.สต.ที่ผ่านมาพบปัญหาคือ การจ่ายยาให้
ผู้ป่วยนำกลับไปต้มเองที่บ้านรูปแบบเดียวนั้น ผู้ป่วยที่ได้รับยาไม่สะดวกในการต้มยาเอง เนื่องจากต้องอุ่นยาทุกวัน และ
ยาบูดได้ง่าย ทำให้ไม่ได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง แพทย์แผนไทยได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นพัฒนารูปแบบของยาปรุงเฉพาะรายเพ่ิมขึ้น 5 รูปแบบ ได้แก่ ยาที่จัดให้ไปต้มเองที่บ้าน, 
ยาน้ำสมุนไพร, ยาผงสมุนไพรละลายน้ำกระสายยา ยาสมุนไพรปั้นแท่ง, ยาตอกเม็ดซึ่งยาทั้ง5รูปแบบเป็นการบริหารยา 
28 วิธีในแพทย์แผนไทยทำให้เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของแพทย์แผนไทยที่ทำให้สามารถจ่ายยาได้ในทุกกลุ่มวัยตามความ
เหมาะสมและทำให้การรักษาด้วยปรุงเฉพาะรายมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอีกด้วย แพทย์แผนไทยจึงได้ศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลถึงผลของการจ่ายยาของรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือได้เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแพทย์แผนไทยในระบบ
สุขภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการพัฒนารูปแบบของการจ่ายยาสมุนไพรปรุงเฉพาะรายสำหรับรับประทานในคลินิก
แพทย์แผนไทย ของรพ.สต.เกาะแก้วให้มีหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยและโรค อาการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมการ
เข้าถึงการยาสมุนไพรปรุงเฉพาะรายของผู้มารับบริการ 

วิธีดำเนินการ การวัดผล: การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดำเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562  ถึง มีนาคม 2563 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ  แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบประเมิน
ความพึงพอใจ แบบประเมินความรู้ และใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงาน
คือ 1) ทบทวนข้อมูลย้อนหลังถึงปัญหาและอุปสรรค 2) ศึกษารูปแบบการปรุงยาสมุนไพรที่แพทย์แผนไทยสามารถ 
ปรุงยาได้เพ่ือจ่ายในคลินิกได้ในตำราเภสัชกรรมไทย 3) จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ 4) จัดทำยาปรุงเฉพาะรายในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้ง 5 รูปแบบได้แก่ 1. ยาที่จัดให้ไปต้มเองที่บ้าน 2.ยาน้ำสมุนไพร 3.ยาผงสมุนไพรละลายน้ำกระสายยา  
4. ยาสมุนไพรปั้นแท่ง 5.ยาตอกเม็ดละลายน้ำกระสายยาเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มารับบริการตามโรคและอาการที่เข้ารับการ
รักษา โดยมีขั้นตอนคือแพทย์แผนไทยจะวิเคราะห์ตามหลักการวินิจฉัยว่ายารูปแบบใดเหมาะสมกับโรคและอาการ
รวมทั้ง อายุของผู้ป่วยอย่างไร  ซึ่งแต่ละคนจะได้รับยาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันแม้จะมีอาการหรือโรคเดียวกันก็ตาม  
5) หลังจากจ่ายยาจะมีการติดตามผลการใช้ยาสมุนไพรปรุงเฉพาะรายในแต่ละรูปแบบ  6) ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการดำเนินงาน 

 

 

 

 

ผลของการพฒันารปูแบบการจ่ายยาสมุนไพรปรงุเฉพาะราย  

(ยารบัประทาน) จากรปูแบบเดยีวเปน็ 5 รปูแบบ สำหรบัจ่าย ใหแ้ก ่

ผูม้ารบับรกิารคลนิกิแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.เกาะแกว้ จ.ภเูกต็ 
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ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลยาปรุงเฉพาะรายของรพ.สต.เกาะแก้วจำนวนครั้งที่จ่ายย้อนหลัง 3 ปีมีผลการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ ปี 2561 จำนวน 130 ครั้ง 78 คน ปี 2562 จำนวน 180 ครั้ง 128  คนปี 2563 จำนวน 276 ครั้ง 
189 คน โดยในปี 2563 พบว่ามีความหลากหลายของโรคและกลุ่มอาการทางการแพทย์แผนไทยจากรหัสการ
วินิจฉัยโรค ICD -10-TM ที่หลากหลายขึ้น โดยรูปแบบของยาปรุงเฉพาะรายที่จ่ายมากที่สุด คือยาน้ำสมุนไพรบรรจุ
เสร็จจำนวน  176 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือ ยาตอกเม็ดละลายน้ำกระสายยาจำนวน 67 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
25  ยาผงสมุนไพรจำนวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9 และยาสมุนไพรบรรจุเสร็จนำกลับไปต้มที่บ้านจำนวน 9 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 3 อีกทั้งยังพบว่าด้านประสิทธิผลของยาแต่ละรูปแบบหลังใช้ยาทำให้หายจากโรคและอาการคิดเป็นร้อยละ 
46.29 รองลงมาคืออาการดีขึ้นร้อยละ 35.9 อาการคงเดิมร้อยละ 8.3 อาการแย่ลงร้อยละ2.8และอ่ืนๆเช่นขาดการกิน
ยาต่อเนื่องร้อยละ 4.1 พบว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแต่ละรูปแบบจากข้อมูลจำนวน 154 ราย ไม่มีอาการ 
149 ราย เวียนศีรษะ 4 รายและมีผื่น 1 ราย 

ข้อสรุป ควรศึกษาข้อมูลผลของกลุ่มโรคและอาการที่เข้ารับบริการเพ่ือให้ทราบถึงผลการรักษาของยาแต่ละ
รูปแบบรวมไปถึงระยะเวลาในการรักษาเพ่ือพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทนวัตกรรม 
(Innovation) 
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นางสาววีรวรรณา  บุญญานุวัตร   
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 

หลักการและเหตุผล เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคามที่ลุกลาม
อย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้รายงาน
ว่าในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยเบาหวาน 4 ล้านคนต่อปี เฉลี่ย 8 วินาทีต่อ 1 คน สำหรับผู้เป็นเบาหวาน พบว่า 
300 ล้านคน พบว่า ที่อยู่ในประเทศที่รายได้ต่ำและปานกลางมีโอกาสเป็นเบาหวานเร็วว่าคนที่ในประเทศที่มีรายได้สูง  
10-20 ปี โดยพบมากขึ้น เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น  
เนื่องจากสภาวะความเป็นอยู่และวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เพ่ิมมากขึ้น การแพทย์แผนไทย การสะท้อนเท้า
เพ่ือลดอาการชาฝ่าเท้าและเพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานจากอาการชาเท้า 
 

 วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือศึกษาผลของนวัตกรรม เม็ดบอมบ์สมุนไพร ลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน   
 - เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานที่มีต่อนวัตกรรมเม็ดบอมบ์สมุนไพร ลดอาการชาเท้า  
 

 วิธีดำเนินการ งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi- Experimental Resarch ) โดยทำการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling ) จำนวน 30 คน เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
ทางคลินิกในกาลดอาการชาเท้าจะได้รับการแช่เท้าก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมอืที่ใช้ในรูปแบบเม็ดบอมบ์สมุนไพร  
     

ผลการศึกษา ประเมินอาการชาเท้า ก่อน และ หลังใช้นวัตกรรม ด้วยอุปกรณ์ตรวจรับความรู้สึก  
( monofilament ) พบว่า การใช้เม็ดบอมบ์สมุนไพร ลดอาการชาเท้า  สามารถลดจำนาวนจุดชาบริเวณเท้าได้  
โดยก่อนและหลังการแช่เท้ากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( P-value <0.05)   ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้นวัตกรรมเม็ดบอมบ์สมุนไพร ลดอาการชาเท้า  พบว่า ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมเม็ดบอมบ์สมุนไพร ลด
อาการชาเท้า ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( P-value <0.05)   

 
 

ข้อสรุป ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าผลของการแช่เท้าด้วยเม็ดบอมบ์สมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
หลังการแช่เม็ดบอมบ์สมุนไพรลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากผลของการแช่เม็ดบอมบ์สมุนไพร ทำให้ เพ่ิมการไหลเวียนเลือด
บริเวณเท้าดีขึ้น ส่งผลให้มีการสูบฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น ขิง เปลือกมังคุด ไพล หัวร้อยรู 
กำแพงเจ็ดชั้น มีผลต่อระบบกล้ามเนื้อ และระบบผิวหนัง ที่ช่วยอาการหดเกร็ง อาการลดปวดการเคลื่อนไหวข้อเท้าดี
ขึ้น มีผลช่วยบำรุงผิวหนัง ลดการอักเสบและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ทำให้หลอดเลือดขยายตัว การไหลเวียนมากขึ้น มี
กลิ่นหอม สูบดมทำให้รู้สึกสบายผ่อนคลาย จึงส่งผลทำให้อาการชาปลายเท้าลดลงและรู้สึกผ่อนคลาย หลังแช่เท้าด้วย
เม็ดบอมบ์สมุนไพร ผู้ป่วยเบาหวาน ใช้ได้ผลดีต่อผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่ ม low risk และกลุ่ม moderate risk ทำให้
ประสาทการรับความรู้สึกของเท้าผู้ป่วยดีขึ้น ลดและป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วย ส่งผลให้ลดการเสี่ยงในการตัด
เท้าของผู้ป่วย ดังนั้น การบำบัดด้วยวิธีทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพ่ือ เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
ในผู้ป่วยเบาหวานอีกหนทางหนึ่ง  

เมด็บอมบส์มนุไพร ลดอาการชาเทา้ในผูป้ว่ยเบาหวาน 
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ภรณ์ทิพย์  จันทร์สุข   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 

หลักการและเหตุผล ปัจจุบัน ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก ได้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบคิดเป็นร้อยละ 20.21 (จากข้อมูลประชากรปี พ.ศ. 2562) จากการจัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหาพบว่า ปัญหาสุขภาวะผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาลำดับ 1 ของผู้สูงอายุซึ่ งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยและครอบครัว จากเหตุผลดังกล่าว งานแพทย์แผนไทยจึงได้คิดพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยลดอาการปวดข้อเข่า 
และเพ่ือความสะดวกสบายในการใช้งาน ดังนั้น งานแผนไทยจึงเกิดแนวคิดในการทำนวัตกรรม “ถุงพอกยาสมุนไพร 
ลดอาการปวดข้อเข่า” เพ่ือบรรเทาอาการปวดข้อเข่า อีกทั้งยังสามารถลดภาวะการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ  
โดยประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดในการทำและการนำไปใช้ ผู้ป่วยสามารถ
นำถุงพอกเข่าไปใช้พอกเข่าเองที่บ้านได้เพ่ือลดอาการปวด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งเสริ มการใช้สมุนไพรในชุมชน  
ประชาชนนำวัสดุเศษผ้าที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน 
 

 วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดอาการปวดข้อเข่า 2. ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ 
 

 วิธีการดำเนินการ ผู้วิจัยทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS 
โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ตามลำดับ 1. แจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของข้อมูล 
2. วัดระดับความพึงพอใจหลังใช้นวัตกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบบันทึกข้อมูล 
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์  
ของการศึกษา และตัวแปรที่ต้องศึกษาดังนี้ แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมถุงพอกยาสมุนไพรบรรเทา
อาการปวดเข่า ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวน 3 ข้อ  
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ถุงพอกยาสมุนไพร และการให้บริการ จำนวน 4 ข้อ มีการให้คะแนนประมาณ
ค่า 5 ระดับข้อความที่มีความหมายบวก  
 

 ผลการศึกษา หลังจากการทดลอง 3 ครั้งพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยด้าน  
ความเหมาะสมของนวัตกรรมถุงพอกยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่ามีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอ ยู่ในระดับ  
มากที่สุด  = 4.68, S.D. = 0.47) ด้านประโยชน์ของนวัตกรรมถุงพอกยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่ามี ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.80, S.D. = 0.40 ) ด้านการใช้งานจริงมีระดับมากที่สุด (  = 4.52,  
S.D. = 0.86 ) ด้านความต้องการใช้นวัตกรรมนวัตกรรมถุงพอกยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่ามี ระดับความ 
พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.70) ภาพรวมของคะแนนความพึงพอใจทุก ด้านค่าเฉลี่ย 
อยู่ที่  = 4.64, S.D. = 0.35 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 

นวตักรรม “ถงุพอกยาสมนุไพรบรรเทาอาการปวดเขา่” 
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 ข้อสรุป จากการใช้นวัตกรรมถุงพอกยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่า ทำให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเข่า 
มีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ลดอาการปวด กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด คลายเส้น คลายกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยมีความรู้
และสามารถนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว 
ทำให้แนวโน้มของอาการปวดเข่าลดลงได้ วิธีการนำไปใช้ ประเมินอาการปวดก่อนการทดลอง ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับ
อาการปวดเข่าใช้ถุงพอกยาสมุนไพรทิ้งไว้ 15 - 30 นาที พอกยาสมุนไพร 3 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน ยาสมุนไพรที่ใช้แล้ว
สามารถเก็บไว้ใช้ซ้ำได้ 3 ครั้ง (เก็บใส่ตู้ เย็น) ประเมินอาการปวดและประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ 
หลังการใช้นวัตกรรม 
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พิลาศลักษณ ์ อคัรชลานนท์, สุนิสา  กำพลชัยเดช, ปัทมาวดี เสตะกณัณะ, นิธิดา พลโคตร, พราว ศุภจริยาวัตร และ พรชัย สินเจริญโภไคย 
สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

หลักการและเหตุผลของการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันกานพลูชนิดสเปรย์ (Throat 
Spray)  เป็นผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราในช่องปากและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือก รวมถึงเพ่ือใช้ต้าน
การอักเสบและทำความสะอาดภายในช่องปากเป็นการใช้สารที่สกัดได้จากสมุนไพรต่อยอดการวิจัยใช้ประโยชน์ของ
น้ำมันกานพลูให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนผสมของน้ำมันกานพลู เป็นสารออกฤทธิ์ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย  

 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพทางเคมีและการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันกานพลูและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสูตรตำรับ การทดสอบ
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ การทดสอบความเข้ากันของผลิตภัณฑ์ และการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก 
เป็นการศึกษาต่อยอดน้ำยาบ้วนปากกกานพลูชนิดเข้มข้นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จดอนุสิทธิบัตรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 1 ชนิดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน 

 

ผลการศึกษา ผลการศึกษาน้ำมันกานพลูวิเคราะห์ตามมาตรฐาน British Pharmacopoeia ด้วยแก๊สโครมา
โตรกราฟ (Gas Chromatography) มีปริมาณสารสำคัญ ยูจีนอล (eugenol) ร้อยละ 79.78 โดยน้ำหนัก และมีฤทธิ์
ต้านเชื้อจุลินทรีย์ Streptococcus  mutans,  Streptococcus sobrinus และ Candida albicans น้ำมันกานพลูที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพนำมาพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์กานพลูชนิดสเปรย์ ที่มีน้ำมันกานพลูร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก 
มีประสิทธิภาพต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคฟันผุและโรคในช่องปากดังกล่าวข้างต้น โดยสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากและสเปรย์
ที่ไม่มนี้ำมันกานพลู (placebo) ไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์  นอกจากนี้การศึกษาความเข้ากันของผลิตภัณฑ์และภาชนะ
บรรจุ พบว่าผลิตภัณฑ์ชนิดสเปรย์ที่บรรจุในขวด PP เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม  กล่าวคือยังคงลักษณะทาง
กายภาพของสูตรตำรับ ได้แก่ สี กลิ่น และรส การทดสอบความคงสภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สภาวะเร่งและสภาวะยาว 
ผลการศึกษาพบว่าสูตรตำรับยังคงลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญยูจีนอลลดลงเล็กน้อย ผลการตรวจการ
ป น เปื้ อ น เชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์  ไม่ พ บ เชื้ อ  Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp. แ ล ะ 
Pathogenic Clostridium spp. จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด จำนวนยีสต์และราทั้งหมด น้อยกว่า 10 โคโลนีต่อมิลลิลิตร 
และจำนวนแบคทีเรียในลำไส้อ่ืน ๆ น้อยกว่า 10 PN ต่อมิลลิลิตร การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากหนูถีบ
จักรสายพันธุ์ไอซีอาร์เพศเมีย (การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์น้ำมันกานพลูได้รับอนุญาตจาก 
 

การพฒันาผลติภณัฑส์ขุภาพ 

จากนำ้มนักานพลูชนดิสเปรย์ 
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คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสารควบคุมโครงการหมายเลข  
63-001และดำเนินการทดสอบตาม OECD Guideline, 2001 (TG 423)) ผลการศึกษาค่า LD50 ของผลิตภัณฑ์น้ำมัน
กานพลูมีค่ามากกว่า 1.25-2.5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม 

ข้อสรุป การวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันกานพลูชนิดสเปรย์ (Throat Spray) ที่มีประสิทธิภาพเชื้อราในช่อง
ปากและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือก ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการใช้ พกพาง่าย และเป็น
ผลิตภัณฑ์ทีม่ีความปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ในช่องปากทางเลือกให้กับประชาชน 
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ภาณุรักษ์ แก้วน้อย1 , ธีราพร ก้องแดนไพร2 
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 2สถานีอนามยัเฉลิมพระเกยีรติฯ บ้านดอนไร่ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

หลักการและเหตุผล การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหลาย ๆ โรค เช่น โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอด
เลือด และนอกจากนี้ยังมีผลต่อสุขภาพช่องปากด้วย โดยปัญหาที่พบเริ่มจากลักษณะทั่วไป ได้แก่ มีคราบติดฟันและ
วัสดุอุดฟันมีการเปลี่ยนสี ลิ้นฝ้า การรับรสชาติและกลิ่นลดลง โรคปริทันต์อักเสบ จนรุนแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งได้  
จากข้อมูลทางการแพทย์สากลคนที่ติดบุหรี่ จะเริ่มสูบบุหรี่เมื่อเป็นวัยรุ่น เพราะอยากรู้ อยากลอง ในวัยรุ่นที่ทดลองสูบ
บุหรี่เพียง 5 ซอง สารนิโคตินในบุหรี่ที่มีฤทธิ์ติดง่ายและเลิกยากเทียบเท่าเฮโรอีน จึงแสดงให้เห็นว่าการติดบุหรี่เกือบ
ทั้งหมดติดขณะเป็นวัยรุ่น ในจำนวนคนติดบุหรี่ 10 ล้านคนในประเทศไทย มีอยู่ 1 ใน 3 ที่พยายามจะเลิกบุหรี่ในแต่ละ
ปี แต่ที่ยังเลิกไม่ได้ เป็นเพราะฤทธิ์ของนิโคติน และในทางการแพทย์แผนไทย กล่าวถึง “หญ้าดอกขาว” ว่ามีสารกลุ่มฟ
ลาโวนอยด์ เทอร์พีน สเตอรอล และสารกลุ่มไกลโคไซด์ ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ลิ้นฝาดหรือชา ช่วยลดความอยากสูบบุหรี่  
หากทำให้นักสูบหน้าใหม่เลิกสูบบุหรี่ได้ ก็เท่ากับว่าจะลดโรคที่เกิดจากบุหรี่ได้เช่นกัน 

 

วัตถุประสงค์ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว เพ่ือการเลิกบุหรี่ ในกลุ่มนักสูบหน้าใหม่  
ให้มีความน่าสนใจ น่าใช้งาน และมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง 

 

วิธีดำเนินการ ใช้ผลิตภัณฑ์ชาชงหญ้าดอกขาว ของโรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 8 ซอง ชงกับน้ำร้อน  
450 มล. ผสมกับผงเจลลี่สำเร็จรูป 100 กรัม ผงเจลลาติน 75 กรัม และสารสกัดหญ้าหวาน เทใส่พิมพ์ซิลิโคน  
เมื่อสำเร็จจะได้เยลลี่ มีรสชาติ สีสันสวยงาม น่ากินน่าใช้ ทดลองใช้กับกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ (ชั้นมัธยมศึกษา) ที่สมัครใจ 
ในเขตตำบลหนองสะเดา จำนวน 26 คน โดยใช้นวัตกรรม บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ผล 

 

ผลการศึกษา พบว่า การใช้นวัตกรรม Jelly Herb For Health: เยลลี่สมุนไพร (หญ้าดอกขาว) เลิกบุหรี่โดย
ผลการดำเนินงานในกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มีความพึงพอใจ ด้านการใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย ความสวยงามและความ
คุ้มค่า อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  97.80 ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.89 และผลการวิเคราะห์จำนวนมวนบุหรี่ ที่สูบ
เฉลี่ยต่อวันลดลง จาก 7.5 เป็น 0.5 มวนต่อวัน และมีนักสูบหน้าใหม่เลิกบุหรี่ได้ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 
หลังใช้นวัตกรรม เป็นเวลา 21 วัน  

 
 

ข้อสรุป “Jelly Herb For Health: เยลลี่สมุนไพร (หญ้าดอกขาว) เลิกบุหรี่ สร้างสุขภาพ” โดยเป็นการ
กระตุ้นและดึงดูดความสนใจ มีรสชาติ ลักษณะการใช้งานและรูปแบบที่ดี โดยยังสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ลดปัญหา
การเกิดโรค และปัญหาทันตสุขภาพ ที่สามารถป้องกันได้ มีกระบวนการผลิตนวัตกรรมที่ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยสามารถ
ขยายผลให้กับเครือข่ายรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ และเป็นการบูรณาการในสหวิชาชีพ งานทันต
สาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือสุขภาพที่ดีของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และเศรษฐกิจที่ดีต่อไปในอนาคต 
 

Jelly Herb For Health: เยลลี่สมนุไพร  

(หญา้ดอกขาว) เลิกบหุรี ่สรา้งสขุภาพ 
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นางสาวชุติกาญจน์  นิโกบ 
โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล 
 

หลักการและเหตุผล  เนื่องจากปัจจุบัน สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบของอินเตอร์เน็ต 
เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลทาง
การแพทย์ต่างๆ ทั้งจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเผยแพร่แหล่งข้อมูล 
ที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม herb bot ทีเ่ป็นการนำเอาองค์ความรู้ในการดูแล
ตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีในรูปแบบ Chat bot ผ่านระบบ LINE  ซึ่งจะเข้ามี
บทบาทในการสนทนาโต้ตอบด้วยตัวอักษร ภาพ แบบอัตโนมัติ เสมือนการโต้ตอบพูดคุยสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  
ในเรื่องการดูแลตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับบุคลากรแพทย์แผนไทยโดยตรง ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ  
ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือออกแบบ พัฒนา ประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของนวัตกรรม herb bot 
 

วิธีดำเนินการ ขั้นตอนการพัฒนา 
1. สร้าง bot ผ่าน Application LINE กำหนดริชเมนู (Rich Menu) ให้ลิงค์ไปส่วนต่าง ๆ 
2. กำหนดคำสั่งโต้ตอบผ่านโปรแกรม Dialogflow ตามเนื้อหาคือ ส่วนที่ 1 ธาตุเจ้าเรือน การใช้ยาเบื้องต้นใน

ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินหายใจ ส่วนที่ 2 การให้ข้อมูลข่าวสารของ
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล โดยออกแบบสื่อในรูปแบบ Infographic 

3. ทดสอบการโต้ตอบ และตรวจสอบระบบการใช้งานของนวัตกรรม herb bot โดยแพทย์แผนไทย  
เภสัชกรรม และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการใช้ herb bot โดยวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดในการ
แปลความหมายเป็นช่วงคะแนน 

 

ผลการศึกษา  ผลของประสิทธิภาพของ Herb bot ด้านความสามรถในการใช้อยู่ในระดับมาก ด้านการ
ออกแบบ  อยู่ในระดับมาก ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ผลของความพึงพอใจของผู้ใช้ Herb bot ด้านการนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ด้านความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก ด้านความสะดวกอยู่ในระดับมาก ความสวยงาม
อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้ Herb อยู่ในระดับมาก 

 

ข้อสรุป  สามารถนำเอาองค์ความรู้ในการดูแลตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาผสมผสานเข้ากับ
เทคโนโลยีโดยผ่านรูปแบบ Chat bot ได ้
 

 
 
 

นวตักรรม herb bot 
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ชมพูนชุ  เกษมสขุไพศาล1 และ ทรรศนีย์ ปรดีิ์เปรม2 

1แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
2พยาบาลวิชาชพีปฏบิัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปา่ถล่ม อำเภอกยุบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

หลักการและเหตุผล จากสถานการณ์กลุ่มผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านป่าถล่ม 3 ปีย้อนหลัง (2560 - 2562) มีผู้สูงอายุจำนวน 793,831 และ 888 รายตามลำดับ เห็นได้ว่ามี
แนวโน้มผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนำมาซึ่งปัญหาภาวะสมองเสื่อมเป็นอาการที่เกิดจากการสูญเสียหน้าที่ของสมอง
หลายด้านพร้อมกันอย่างช้า ๆ แต่ถาวร ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จึงมีการระดม
ความคิดและดำเนินการจัดทำนวัตกรรมภาพพลิกมหัศจรรย์ป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยนำศาสตร์แพทย์แผนไทยมา
สอดแทรกด้านส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายคือท่าฤาษีดัดตน ได้แก่ ท่าแก้ลมเจ็บศีรษะ และตามัวและแก้เกียจ, ท่าแก้ลม
ในแขน, ท่าแกกล่อนปัตคาตและแก้เส้นมหาสนุกระงับ และท่าแก้กล่อนและแก้เข่าขัด ควบคู่กับการบริหารสมอง 

  

           วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีระดับการคิดรู้ด้านความจำเพ่ิมขึ้นหลังจากการฝึกบริหารสมอง และทดสอบ
ความพึงพอใจในการใช้ภาพพลิกมหัศจรรย์ป้องกันภาวะสมองเสื่อม 

 

 วิธีการดำเนินการ ประชุมทีม ดำเนินการสร้างและออกแบบนวัตกรรมโดยนวัตกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน  
คือ ส่วนที่1 เรียนรู้วันที่ เวลา และจำนวน ส่วนที่ 2 บริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน (เกมจับคู่ภาพเงา) และส่วนที่  3 
เกมจับคู่สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอิงแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตร
ประจำวัน(ADL) และแบบประเมินสมองเสื่อมMimi-Mental State Examination (MMSE) โดยได้กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าถล่ม จำนวน 10 คน และสาธิต/ให้ความรู้ ทดลองการใช้
นวัตกรรมโดย ส่วนที่1 กระตุ้นทักษะเรียนรู้วันที่ เวลา จำนวน ส่วนที่2 บริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน และกระตุ้น
การมองเห็นด้วยเกมจับคู่ภาพเงาท่าฤาษีดัดตน และส่วนที่3 กระตุ้นทักษะการสังเกตจับคู่ความสัมพันธ์ 

 

           ผลการศึกษา จากการใช้ภาพพลิกมหัศจรรย์ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน พบว่า  
ก่อนการใช้มีระดับความรู้คิดด้านความจำจากการประเมิน MMSE เฉลี่ย 15.1 และ ระดับ ADL เฉลี่ย 15.3 และ  
หลังการใช้ พบว่า จากการประเมิน MMSE เฉลี่ย 17.7 และ ระดับ ADL เฉลี่ย 17.9 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีทักษะ
ความจำที่ขึ้น และการทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น และจากการทดสอบความพึงพอใจในการใช้ภาพพลิกมหัศจรรย์
ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ พบว่ามีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 87.32 อยู่ในระดับดี 

 

           ข้อสรุป นวัตกรรมภาพพลิกมหัศจรรย์ป้องกันภาวะสมองเสื่อมสามารถนำไปใช้การฝึกบริหารสมองควบคู่กับ
การบริหารร่างกายของผู้สูงอายุ และสามารถนำไปเผยแพร่เป็นอุปกรณ์ใช้ดูแลผู้สูงอายุได้ 
 
 
 
 

ภาพพลกิมหศัจรรยป์อ้งกนัภาวะสมองเสือ่มในผู้สงูอาย ุ 

กรณศีกึษา โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบลบา้นปา่ถลม่  

ตำบลสามกระทาย อำเภอกยุบรุ ีจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์
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อัสฮา อดุลย์รอหมาน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอเยาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธวิาส 
 

 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันผู้ป่วยกลุ่มอัมพาตครึ่งซีกมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น อาจเนื่องจากการมีโรคประจำตัว 
อาท ิเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน รวมถึงการประสบอุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองเบื้องต้นได้ การพัฒนานวัตกรรมกรรไกรตัดเล็บเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ผู้ป่วยที่ อัมพาตครึ่งซีก 
ที่ไม่สามารถใช้แขนด้านใดด้านหนึ่งได้มาใช้งานตัดเล็บตนเองได้ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการดูแลตัวเอง ลดภาระงาน
ให้ครอบครัวและโรงพยาบาล รักษาความสะอาดร่างกายเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า ความสะอาดนอกจากจะเป็นพ้ืนฐาน 
ของสุขอนามัยที่ดีของบุคคลและสังคมแล้ว  จะเห็นได้ว่าการตัดเล็บถือเป็นการรักษาความสะอาดประเภทหนึ่ง 
การตัดเล็บอาจเป็นเรื่องเล็ก ๆ สำหรับคนปกติและสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเขาเหล่านั้นอีก
ทั้งกรรไกรตัดเล็บชิ้นนี้ถือเป็นนวัตกรรมที่สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเมื่อผู้ป่วยใช้งานตามลำพัง 
 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมกรรไกรตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 
 

 วิธีการดำเนินการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง โดยใช้วิธีการทดลองในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก  
ที่มารับบริการหน่วยงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลตะปอเยาะ และผู้ป่วย 
ติดเตียง รวมถึงผู้พิการในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลตะปอเยาะ ที่มีปัญหาเรื่องการตัดเล็บ 
ด้วยตัวเองที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยคณะผู้วิจัยเป็นร่วมกันคิดค้นวิธีการทำนวัตกรรมกรรไกรตัดเล็บสำหรับผู้ป่วย
อัมพาตครึ่งซีก ที่มารับบริการในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งหมด 20 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
การให้บริการ การประเมินผลการให้บริการและสรุปผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาต่อไป โดยการใช้แบบสอบถาม
หลังจากใช้กรรไกรตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และนำมาทดลองใช้กับกลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 
 

 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จำนวน 20  ราย ผู้ชาย 12  ราย คิดเป็นร้อยละ 60  
และ ผู้หญิง 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งมีอายุ 40 ปีขึ้นไป จากการใช้งานและสอบถามข้อมูลในเชิงปริมาณ  
ผลการวิจารณ์ผล จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้จำนวน 20 คน คิดเป็น 100% ดังนี้ (1) ความสวยงาม
ของชิ้นงาน มีความพอใจมากที่สุด ร้อยละ 60 พอใจมาก ร้อยละ 40 (2) ความปลอดภัยในการใช้งาน มีความพอใจ 
มากที่สุด ร้อยละ 60% พอใจมาก ร้อยละ 40 (3) สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีความพอใจมากที่สุดร้อยละ 80  
และพอใจมาก ร้อยละ 20 (4) สะดวกในการใช้งานมีความพอใจมากที่สุด ร้อยละ 60 และพอใจมาก ร้อยละ 40  
(5) นวัตกรรมที่เหมาะกบัผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก มีความพอใจมากที่สุด ร้อยละ 80 และพอใจมาก ร้อยละ 20 
 

 ข้อสรุป การพัฒนานวัตกรรมกรรไกรตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกนี้ มีประสิทธิผลในการใช้ตัดเล็บผู้ป่วย
อัมพาตครึ่งซีก จึงสามารถนำไปใช้เป็นใช้เพ่ือให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการดูแลตัวเอง และลดภาระงานให้ครอบครัว 
และโรงพยาบาล และสามารถนำไปเผยแพร่เพ่ือเป็นความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 
และสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้งานแขนหรือมือในการตัดเล็บต่อไป 
 

การพฒันานวตักรรม กรรไกรตดัเลบ็ 

สำหรบัผูป้ว่ยอมัพาตครึง่ซกี 
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ปานเกศ สุรณัฐกุล, รุสนาณีย์ กาลีซาดอเย็ง, อรชุดา ชัยธรรม 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากใบ จังหวดันราธิวาส 
 

หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าต้องรักษาด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSS ตาม
วิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งใช้ระยะเวลานานจนกว่าแผลจะหายสนิท ยาแผนปัจจุบันที่ใช้ร่วมกับการ
ล้างแผลมีราคาแพง ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไม่สามารถซื้อยาดังกล่าวได้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ได้พัฒนาตำรับยา
ฉวีเวชโอสถเป็นยาน้ำมันสมุนไพรประกอบด้วย น้ำมันมะพร้าว สีเสียดไทย สีเสียดเทศ บอระเพ็ด ขมิ้นชัน และตัวยา
อ่ืนๆ มีสรรพคุณช่วยสมานแผลและรักษาโรคผิวหนังได้ ปัจจุบันทางกลุ่มงานฯ ได้ขยายผลการนำตำรับยาไปใช้รักษา
แผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้แผลผู้ป่วยหายเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการทำแผล และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การทำแผลเบาหวานที่เท้า 

 

วัตถุประสงค์  วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือประเมินผลของตำรับยาฉวีเวชโอสถต่อระยะเวลาการหายของแผล
เบาหวาน ความรุนแรงของแผลระดับปานกลางในผู้ป่วยจำนวน 3 ราย วัตถุประสงค์รอง 1. เพ่ือประเมินระยะเวลา 
ในการทำแผล 2. เพ่ือประเมินมูลค่าค่าใช้จ่ายในการทำแผล โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการ
ล้างแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSS ร่วมกับตำรับยาฉวีเวชโอสถ (กลุ่มศึกษา) และผู้ป่วยที่ได้รับการล้างแผลด้วยน้ำเกลือ 
0.9% NSS เพียงอย่างเดียว (กลุ่มควบคุม) และ3. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาลประจำห้อง 
ฉีดยา-ทำแผลต่อการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถร่วมด้วย 

 

 วิธีดำเนินการ กลุ่มควบคุม ใช้การศึกษาทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง (Retrospective study) ของผู้ป่วยแผล
เบาหวานที่เท้าที่มารับบริการทำแผลต่อเนื่องด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาล  
มีความรุนแรงของแผลระดับสูง จำนวน 1 รายและกลุ่มทดลองใช้การศึกษาวิจัยเชิงสังเกตแบบไปข้าง (Perspective 
observational study) ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาล
ร่วมกับตำรับยาฉวีเวชโอสถ ที่มีความรุนแรงของแผลระดับปานกลาง จำนวน 3 รายและผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของแผล
ระดับสูง จำนวน 1 ราย ทำการล้างแผลเป็นประจำทุกวันวันละ 1 ครั้ง ติดตามผลการรักษาทุก 2 สัปดาห์เป็นเวลา  
8 สัปดาห์ และจนกว่าแผลหายสนิท การวัดผลโดยใช้เครื่องมือการประเมินการหายของแผลของ Bates-Jensen 
Wound Assessment Tool (BWAT) 
 

ผลการศึกษา จากการศึกษาผลของตำรับยาฉวีเวชโอสถต่อระยะเวลาการหายของแผลเบาหวานระดับ 
ปานกลางในผู้ป่วยจำนวน 3 ราย ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษาแผลจนหายสนิทคิดเป็น 23 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบ
การหายของแผลในสัปดาห์ที่ 2, 4 และ 6 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005, 0.015, 
0.006 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการหายของแผลก่อนการรักษา ผลการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการหาย 
ของแผลระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษาที่มีความรุนแรงของแผลในระดับสูง กลุ่มศึกษาใช้เวลาในการรักษาจนแผล
หายสนิทน้อยกว่ากลุ่มควบคุมคิดเป็น 1.7 เท่า ผู้ป่วยที่ทำแผลด้วยยาฉวีเวชโอสถมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาแผล 
จนแผลหายสนิทน้อยกว่ากลุ่มที่ทำแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSS ร้อยละ 40.07  และผลความพึงพอใจของผู้ป่วย 

นวตักรรมยาฉวเีวชโอสถ ทางเลอืกใหมส่ำหรบัผูป้ว่ยโรคผวิหนงั 
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และพยาบาลที่ประจำห้องฉีดยา - ทำแผลต่อการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.4 ตามลำดับ  
ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

 

ข้อสรุป  จากการศึกษาเบื้องต้นนี้ สรุปได้ว่านวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถเป็นมีประสิทธิผลในการรักษาแผล
เบาหวานที่เท้าได้ 
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พิสิษฐ์ สมงาม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 

หลักการและเหตุผลของการพัฒนานวัตกรรม น้ำนมของมารดามีสารอาหารที่ครบถ้วน สำหรับระบบย่อย
อาหารของบุตร และยังป้องการโรคภูมิแพ้ และลดความถี่ และความรุนแรงของโรคติดเชื้อ เช่น ท้องร่วง การติดเชื้อทาง
ระบบหายใจ หูอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ แนวทางการดูแลเพ่ือส่งเสริมการหลั่งน้ำนมในระยะ หลังคลอดให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การส่งเสริมการดูดนม ของทารกตามหลัก 3 ดูด คือ 1) ดูดเร็ว 2) ดูดบ่อย และ 3) ดูดถูกวิธี 
รวมทั้งการดูแลส่งเสริมให้มารดาได้รับการพักผ่อน ได้รับอาหารและน้ำนมที่เพียงพอ เหมาะสมตามความต้องการ 
ตลอดจนดูแลด้านจิตใจของมารดา ในระยะหลังคลอดมารดาจะมีการปรับเปลี่ยนของฮอร์โมน ทำให้มีเลือดมาเลี้ยงที่
บริเวณเต้านมมากขึ้น ในวันที่ 2 - 5 หลังคลอดเต้านมจะสร้างน้ำนมมากข้ึน ทำให้เกิดการบวมและมีน้ำนมมาคั่งจำนวน
มาก เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น แข็งตึง เจ็บ และร้อน บริเวณลานหัวนมตึงแข็ง น้ำนมไหลออกไม่ค่อยดี หากไม่ได้รับการ
ดูแลอาจทำให้มีน้ำนมค้างอยู่ในเต้านมนานจะส่งผลให้หยุดการสร้างน้ำนมชั่วคราว และเกิดการอักเสบของเต้านมได้ 
ดังนั้นจึงได้พัฒนานวัตกรรมโดนัทประคบเต้านมด้วยสมุนไพรประคบร้อน เพ่ือช่วยลดภาวะดังกล่าว โดยใช้กระบวนการ 
PDCA (Deming, 1993) ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยลดการคัดตึงเต้านม  
และเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดที่ เต้ านม  และเซลล์ผลิตน้ ำนม (lactocyte) เพ่ิมขึ้น  ช่วยเพ่ิมการลำเลียง  
ของโปรแลคตินในเลือด และเพ่ิมการซึมผ่านของโปรแลคติน ไปสู่เซลล์ผลิตน้ำนมมากขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมโดนัทประคบเต้านมด้วยสมุนไพร 
ประคบร้อน 

 

วิธีดำเนินการ การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยและการพัฒนา เพ่ือพัฒนานวัตกรรมโดนัทประคบเต้านมด้วยสมุนไพร
ประคบร้อน กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงหลังคลอด จำนวน 12 ราย โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรม และประเมินผลนวัตกรรม โดยใช้ แบบประเมินคะแนนการเข้าเต้าหรือ LATCH 
score และการวัดการไหลของน้ำนมของแต่ละข้างขณะบีบ  

 

ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะนวัตกรรมเป็นผ้าตัดเย็บเป็นรูปโดนัท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 20 - 25 ซม. 
ด้านในโดนัทใส่สมุนไพรไพลสด และใส่เม็ดมะขามเพ่ือให้ความร้อนในอัตราส่วน 80:20 ก่อนการนำไปประคบเต้านมให้
นำไปนึ่งในหม้อนึ่ง ใช้เวลา 15 - 20 นาทีหรือนำเข้าไมโครเวฟที่อุณหภูมิ 800 องศาวัตต์ ใช้เวลา 1 นาที และใช้เวลาใน
การประคบเต้านมใช้อย่างน้อย 15 นาที จากการศึกษาผลการใช้นวัตกรรมโดนัทประคบเต้านมด้วยสมุนไพรประคบ
ร้อน ในกลุ่มหญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตร และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามแบบประเมินคะแนนการเข้าเต้า LATCH 
score ก่อนและหลังแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และมีคะแนนการวัดการไหลของน้ำนมของแต่ละ
ข้างขณะบีบ ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

 
 

ผลของการใชน้วตักรรมโดนทัประคบเตา้นม 

ดว้ยสมนุไพรประคบรอ้น 
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ข้อสรุป นวัตกรรมโดนัทประคบเต้านมด้วยสมุนไพรประคบร้อนนั้นเป็นการใช้ความร้อนชื้นซึ่งมีความเหมาะสม
ในการนำมาใช้ประคบเต้านม มีอุณหภูมิขณะใช้งานอยู่ในช่วง 40 - 60 องศา ซึ่งอยู่ในช่วงของอุณหภูมิที่เหมาะสม 
สามารถนำมาใช้เพ่ือบรรเทาภาวะคัดตึงเต้านมได้ ทั้งนี้ในการพัฒนานวัตกรรมต้องคำนึงถึงปัญหาและความต้องการ 
ของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการนำนวัตกรรมโดนัทประคบเต้านมด้วยสมุนไพร
ประคบร้อนไปใช้งานจริง มีการประเมินผล ติดตามปัญหาจากการใช้งานของหญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตร และนำมา 
เป็นข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจึงจะทำให้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้ใช้งานจริง 
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สันติ ศุภนนัธร, พรพิมล ช่อลัดดา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

 

หลักการและเหตุผล  ศาสตร์การแพทย์แผนไทยใช้หลักการคูณธาตุในการวิเคราะห์ภาวะของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ 
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุ โดยเมื่อรู้ถึงภาวะ หย่อน ปกติ กำเริบ พิการ ของธาตุทั้ง 4 แล้วจึงเลือกการบริโภค
ตามสรรพคุณของรสและปฏิบัติตนเพ่ือปรับสมดุลของธาตุทั้ง 4 ให้เหมาะสมตามภาวะของธาตุที่ปรากฏ เพ่ือเผยแพร่
และเกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมการคูณธาตุ Application ที่สามารถติดตั้งและใช้งานในโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(Smartphone) 
 

วัตถุประสงค์ พัฒนาโปรแกรมการคูณธาตุ Application เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ทีเ่ข้าใจง่ายและมีความสะดวกในใช้งาน 

วิธีดำเนินการ การพัฒนานวัตกรรม สภาพปัญหา การคำนวณเพ่ือทำนายภาวะธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ จากอายุ
ด้วยวิธีคูณธาตุจะมีข้ันตอนการคำนวณที่ซับซ้อนต้องใช้เวลามากทำให้มีโอกาสคำนวณผิด เมื่อคำนวณได้ภาวะธาตุแล้ว
ต้องค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลสมุนไพรตามกลุ่มรสและคำแนะนำการปฏิบัติตนเพ่ือปรับภาวะธาตุให้เข้าสู่สมดุลตาม
ภาวะธาตุที่ปรากฏ 

ขั้นตอนการพัฒนา 
1. ศึกษาหลักการของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และภาวะของธาตุทั้ง 4 ประกอบด้วย ภาวะธาตุพิการ คือภาวะแห่ง

ธาตุนั้นทำงานได้น้อยมากหรือเกือบไม่ได้เลย ภาวะธาตุหย่อน คือธาตุทำงานน้อย และภาวะธาตุกำเริบ คือ
ทำงานมากกว่าปกติ  

2. ศึกษาหลักการคูณธาตุตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการวิ เคราะห์ ภาวะธาตุจากอายุ  คือ 
ธาตุดิน 20 บวกอายุปัจจุบันหารด้วย 7  ธาตุน้ำ 12 บวกอายุปัจจุบันหารด้วย 7 ธาตุลม 6 บวกอายุ
ปัจจุบันหารด้วย 7 ธาตุไฟ 4 บวกอายุปัจจุบันหารด้วย 7  แล้วอ่านผล เศษ 0 แสดงว่าธาตุพิการ  เศษ 1, 2 
และ 3 แสดงว่าธาตุหย่อน เศษ 4, 5 แสดงว่าธาตุปกติหรือสมบูรณ์  เศษ 6 แสดงว่าธาตุกำเริบ  

3. ศึกษาสรรพคุณของรส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ร้อน เผ็ดร้อน เย็นจืด ฝาด ขม หอมร้อน หอมเย็น หอมฉุน 
เพ่ือนำมาใช้ปรับแก้ภาวะพิการ หย่อน กำเริบ ของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ 

4. ศึกษาคำแนะนำการปฏิบัติตนเพ่ือนำมาใช้ปรับแก้ภาวะพิการ หย่อน กำเริบ ของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ 
5. ออกแบบโปรแกรมหน้าจอ (User Interface) ให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและมีความสะดวกในใช้งาน โดยใช้ MIT 

App Inventor เป็นเครื่องมือในการพัฒนา Application ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
 

 

โปรแกรมการคูณธาต ุApplication 
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ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ 
1. ประชาชนทั่วไปจะได้รับองค์ความรู้และเข้าใจความหมายของภาวะพิการ หย่อน กำเริบ ของธาตุดิน น้ำ ลม 

ไฟ รวม 12 สภาวะ และรู้ถึงสรรพคุณของอาหาร 12 รส ที่จะนำมาบริโภคพร้อมกับความรู้ในการปฏิบัติตน
เพ่ือปรับภาวะธาตุของธาตุทั้ง 4 ให้สมดุลเป็นปกติ  

2. แพทย์แผนไทยได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการผิดพลาดในการคำนวณการคูณธาตุ  
3. สามารถนำโปรแกรมการคูณธาตุ Application ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนองค์ความรู้เรื่อง ภาวะธาตุกับ

อาหาร 12 รส ที่มีความเชื่อมโยงกัน 
 

วิธีการนำไปใช้ 
1. Download และติดตั้งโปรแกรมการคูณธาตุ Application (https://qrgo.page.link/gLTmX) โดยใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)  
2. เปิด Application  

2.1 เข้าสู่หน้าจอหลัก แสดงชื่อโปรแกรม หลักการคูณธาตุ หน่วยงานที่จัดทำ เวอร์ชั่นของโปรแกรม 
และปุ่มเข้าโปรแกรม 

2.2 เข้าสู่หน้าจอแสดงภาวะธาตุตามอายุ แสดงอาหารตามรสที่ควรรับประทาน 12 รส และแสดงข้อ  
  ปฏิบัติตนตามภาวะธาตุ 12 ภาวะ  

2.3 เข้าสู่หน้าจอคำแนะนำการบริโภคอาหารตามรสตามภาวะธาตุ แสดงสรรพคุณของรส ตัวอย่าง
สมุนไพร และข้อควรระวังการใช้ 

2.4 เข้าสู่หน้าจอคำแนะนำการปฏิบัติตนตามภาวะธาตุ แสดงความหมายภาวะธาตุ (พิการ หย่อน 
กำเริบ) แสดงข้อควรปฏิบัติตน 

 

ผลการศึกษา จากการประเมินคุณภาพโปรแกรมการคูณธาตุ Application โดยการใช้แบบสอบถามแพทย์
แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์  จำนวน 8 คน พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม เฉลี่ย 3.6  
จาก 5 คะแนน ใช้งานสะดวก เฉลี่ย 3.6 จาก 5 คะแนน และการนำไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ย 3.7 จาก 5 คะแนน 

 

ข้อสรุป โปรแกรมการคูณธาตุ Application สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณภาวะธาตุตามอายุ และใช้
เป็นสื่อในการเรียนการสอนองค์ความรู้เรื่องภาวะธาตุกับอาหาร 12 รส ที่มีความเชื่อมโยงกัน พร้อมข้อแนะนำการ
บริโภคและการปฏิบัติตนที่สอดคล้องตามภาวะธาตุ โดยบุคลลากรทางการแพทย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมได้โดยสะดวก 
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นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์1, รุ่งทิพย์ กาวารี2 
1สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
 

หลักการและเหตุผล ไมโครเอนแคปซูเลชัน (microencapsulation) คือกระบวนการที่นำมาห่อหุ้มสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรให้อยู่ในรูปของแคปซูลชั้นบาง ๆ ขนาดเล็กเรียกว่าไมโครแคปซูล ช่วยทำให้เกิดความคง
ตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สะดวกต่อการนำไปใช้งาน รวมทั้งสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารไปสู่บริเวณที่
ต้องการในเวลาที่เหมาะสมได้ สารสกัดจากกระชายดำ (Kaempferia parviflora) พบสารกลุ่ม flavonoids ซึ่งเป็น
กลุ่มสารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแสงยูวี และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นหากมีการนำสารสกัดฟลาโวนอยด์ที่พบใน
กระชายดำ และทำให้อยู่ในรูปของไมโครเอนแคปซูล และเมื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวี   
คาดว่าจะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีประสิทธิ์ภาพในการป้องกันยูวีได้นานยิ่งขึ้น และช่วยต้านอนุมูลอิสระ 
นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชสมุนไพร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้มีการนำ
กระชายดำมาใช้ประโชน์เพิ่มมากขึน้ และสามารถผลักดันให้กระชายดำให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวี จากนีโอโซมสารสกัดกระชายดำ   
 

วิธีการดำเนินการ ปัญหาที่มักจะพบในสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากพืชสมุนไพร เช่น สารสกัดฟลาโว
นอยด์ คือความไม่คงตัว ส่งผลทำให้เมื่อนำไปแปรรูปประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ไม่มีความเสถียร ในปัจจุบันหนึ่งใน
กระบวนการที่ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ กระบวนการที่เรียกว่าเอนแคปซูเลชั่น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการพัฒนา
สูตรผลิตภัณฑ์ป้องกันยูวีจากอนุภาคเอนแคปซูเลชั่นสารสกัดฟลาโวนอยด์ในกระชายดำที่มีฤทธิ์ในการป้องกันยูวี และ
ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ที่เรียกว่านีโอโซม ด้วยสารห่อหุ้มที่หาได้ง่ายและราคาไม่สูง ได้แก่ 
คอเลสเตอรอล และสแปน 60 หลังจากนั้นจึงนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ป้องกันยูวี 3 สูตร (ความเข้มข้น
ของนีโอโซมสารสกัดกระชายดำ 250, 500 และ 1000 mg) จากนั้นทำการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ (สี, กลิ่น, 
ความหนืด และการแยกชั้น) ตรวจสอบด้านเคมี (pH และ SPF) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และทดสอบความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น  
 

ผลการศึกษา สารสกัดจากกระชายดำจากการวิจัยในครั้งนี้มีปริมาณสารฟลาโวนอดย์เท่ากับ 67.70 ± 3.07 
µg QE/mg extract และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ (IC50) 3.84 ± 0.01 mg/mL เมื่อนำสารสกัดจากกระชายดำให้
อยู่ในอนุภาคนีโอโซม 3 ความเข้มข้นได้แก่ 250, 500 และ 1000 mg และนำไปพัฒนาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ป้องกันยูวี พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 สูตรที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะเนื้อเนียนละเอียด มีค่าความหนืดอยู่ในช่วง 200-390 cP 
ผลิตภัณฑ์มีสีขาวอมเขียว ไม่มีการแยกชั้น ไม่พบสิ่งแปลกปลอม และมีค่า pH อยู่ในช่วง 6.5-7 ค่า SPF มีอยู่ในช่วง 
30-40 และมีความแตกต่างทางสถิติ (p < 0.05) โดยพบว่าค่า SPF มีค่ามากที่สุดในสูตรสารสกัดความเข้มข้น 1000 
mg (38.99 ± 0.07) รองลงได้แก่สูตรสารสกัดความเข้มข้น 500 mg และสารสกัดความเข้มข้น 250 mg ตามลำดับ 
(38.44 ± 0.07และ 38.13 ± 0.05) สำหรับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่าสูตรของผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผสมของนีโอโซม 

การพฒันาผลติภณัฑป์อ้งกนัรงัสียวูี 

จากนโีอโซมสารสกดักระชายดำ 
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สารสกัดกระชายดำความเข้มข้น 500 mg มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดเท่ากับ 633.81 ± 10.96 µg VEAC/mL 
และเมื่อนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาไปทำการทดสอบความคงตัวพบว่า ลักษณะของเนื้อครีม, สี, ความหนืด, ค่า pH, 
ค่า SPF มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อยู่ในช่วงที่มาตรฐาน มอก.2804-2560 กำหนด คือไม่ให้เกิน ± 20 %   

 

ข้อสรุป จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์จากนีโอโซมสารสกัดกระชายดำที่ความเข้มข้น 500 mg มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระที่สูง และมีความสามารถในการป้องกันรังสียูวีได้ ดังนั้นนีโอโซมสารสกัดกระชายดำที่ความเข้มข้นดังกล่าว
เหมาะสำหรับนำไปพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวีได้ต่อไปในอนาคต 
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สุทธิภัทร แก้วมณี, สุนสิา  หมีทองหลาง 

โรงพยาบาลกระบุรี  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

หลักการและเหตุผล  สถานการณ์ปัจจุบันโรงพยาบาลกระบุรีมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานจำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วย
จะได้รับการนัดเข้าคลินิก NCDs เพ่ือมาเข้ารับบริการในแต่ละเดือน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้ร่วมมือกับคลินิกคลินิก NCDs ของโรงพยาบาล เพ่ือเน้นให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยเน้น
การป้องกัน ดูแลตนเอง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับแผนปัจจุบัน โดยได้ให้บริการการแช่เท้าสมุนไพรให้กับ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้า ชามืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งคนไข้ทุกคนผ่านการคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพและแพทย์
แผนไทยซึ่งการให้บริการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผู้ป่วยมีอาการชาเท้าที่ลดลง แต่การ
ให้บริการในแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการเตรียมอุปกรณ์ค่อนข้างนาน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสมุนไพรแห้งที่ใช่ในการต้ม  
เตาแก๊ส หม้อต้ม ขนย้ายอุปกรณ์ค่อนข้างยาก ผู้ป่วยมีจำนวนมากการให้บริการที่ช้าลง เมื่อมีการแนะนำกลับไปให้แช่ที่
บ้านผู้ป่วยบางท่านไม่สามารถหาสมุนไพรในการแช่เท้าได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วยที่สามารถดูแลตนเองได้ที่บ้านโดยลดการมาโรงพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วย จึงเกิดเป็นนวัตกรรม 
BATH BOMB สมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน  

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาผลของ BATH BOMB สมุนไพร ต่อการลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน และเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ BATH BOMB สมุนไพร เป็นก้อนเม็ดฟู่
สมุนไพรที่ภายในประกอบไปด้วยสมุนไพรที่มีสรรพคุณลดอาการชา บรรเทาอาการปวด คลายกล้ามเนื้อ ผิวชุ่มชื่น 
กระตุ้นการไหลเวียนเลือด อาทิเช่น ไพล ผิวมะกูด ตะไคร้ ใบหนาด ใบย่านาง เป็นต้น เละส่วนผสมอ่ืน ๆ ที่มีส่วนช่วย
ให้ก้อนสมุนไพรแตกฟู่นำมาเข้าแม่พิมพ์ ก็จะได้ก้อน BATH BOMB สมุนไพร ที่ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาใน
การต้มน้ำสมุนไพรที่ค่อนข้างนาน ผู้ป่วยสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ด้วยตนเองตามคำแนะนำ วิธีการเพียงแค่นำน้ำอุ่นใส่
กะละมัง นำเท้าลงไปแช่ นำก้อนเม็ดฟู่ใส่ลงไปเม็ดฟู่จะค่อยแตกกระจายออกเหมือนเป็นการทำสปาเท้าไปในตัวแช่  
10 - 15 นาที  

 

วิธีดำเนินงาน ผู้ป่วยที่มารับการรักษาคลินิกเบาหวานที่โรงพยาบาลกระบุรี เกณฑ์การคัดเข้า  คือ ผู้ป่วยที่มี
อาการชาเท้า ผ่านพยาบาลคัดกรอง ยินดีและเต็มใจในการบำบัดรักษาอาการชาเท้าด้วยนวัตกรรม เพ่ือเข้ารับการแช่
เท้าด้วยนวัตกรรม BATH BOMB สมุนไพร เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ แบบประเมินความพึงพอใจ ประเมินระดับ  
Pain Score ก่อนและหลังการรักษา ติดตามต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนครบ 3 ครั้ง และแบบประเมินคุณภาพชีวิต  

 

ผลการศึกษา  พบว่าผลก่อนการรักษากับหลังการรักษามีผลไปในทางที่ดี กล่าวคือ ด้านการรักษาระดับอาการ
ชาเท้าของผู้ป่วย โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจ ด้านการรักษาคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 45.33 , 80.66 และ 
90.66 ดีขึ้นตามลำดับ และแบบประเมิน Pain Score ระดับอาการชาลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  55 , 40 และ 20 
คะแนนตามลำดับ แบบประเมินคุณภาพชีวิตมีเกณฑ์คะแนนอยู่ในช่วงคะแนนที่คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ  

นวตักรรม BATH BOMB สมนุไพรลดอาการชาเทา้ 

ในผูป้ว่ยเบาหวาน 



 

84 

 

ข้อสรุป  BATH BOMB สมุนไพรหรือก้อนเม็ดฟู่สมุนไพรจะช่วยลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานได้แล้ วยัง
เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสมุนไพร จากที่เป็นสมุนไพรแห้งทั่วไปถูกพัฒนามาเป็นก้อนเม็ดฟู่ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการแพทย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เกดิความคุ้มค่าต่อผู้ป่วยและประเทศต่อไป 
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เอกพันธ์  นครขวาง1, พิชญาภา อินทร์ประสิทธ์ิ1, กมลทิพย์  ชัยสุวรรณ1, ศรีสดุา  งามขำ2 
1งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
2วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดขาทั่วโลกร้อยละ 70 และสูญเสียขาหรือเท้าหนึ่งข้างด้วยอัตรา 
13.7 คนต่อประชากรพันคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นเบาหวานถึง 25 เท่า รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตในช่วง 5 ปี  
สูงกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติแผลที่เท้า สาเหตุหลักเกิดจากโรคประสาทส่วนปลายเสื่อม โดยเฉพาะที่ปลายประสาทเท้า และ
สาเหตุรองลงมาคือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็ง ตีบ หรืออุดตัน การนวดฝ่าเท้าหรือกดจุดสะท้อนเท้า เป็นศาสตร์
โบราณที่มีการนำมาใช้ในการรักษาเพ่ิมมากขึ้น งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชุมแสง ได้มีส่วนร่วมในการรักษาแบบ
บูรณาการในคลินิกโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน คืออาการชาเท้า  
งานแพทย์แผนไทยจึงนำนวัตกรรมจากลูกตาลซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชนมาผลิตเป็นนวัตกรรมลูกตาล 3 ระดับ  
เพ่ือใช้นวดฝ่าเท้าให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และทำการทดสอบผลของการใช้นวัตกรรมลูกตาล 3 ระดับ เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับอาการชาที่เท้า ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีก่อนและหลังการทดลองใช้
นวัตกรรมผสมผสานกับการกินยาโรคเบาหวานตามปกติ  ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการดูรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ในหน่วยงานและเครือข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลชุมแสงต่อไป 
 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบระดับอาการชาที่เท้า น้ำตาลในเลือดและฮีโมโกลบินเอวันซี 
ก่อนและหลังการทดลองนวดฝ่าเท้าด้วยกะลาลูกตาล 3 ระดับร่วมกับการใช้ยาตามปกติ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  
ที่โรงพยาบาลชุมแสงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 วิธีการดำเนินการ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 41 คน ได้รับการวัดระดับ 
อาการชา ตรวจน้ำตาลในเลือดและฮีโมโกลบินเอวันซีก่อนและหลังการทดลอง โดยการทดลองนวดฝ่าเท้าด้วย 
กะลาลูกตาลทุกเย็นหรือก่อนนอน เป็นเวลา 2 เดือน ร่วมกับคู่มือการใช้งาน เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 1) แบบสอบถาม
ทั่วไป 2) แบบบันทึกการตรวจและติดตามผลอาการชาที่ฝ่าเท้าด้วยโมนโนฟิลาเมนต์ขนาด 10 กรัม สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ได้แก่ สถิติบรรยาย และ Paired t-test 
  

 ผลการศึกษา การวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าผลการนวดฝ่าเท้าโดยใช้นวัตกรรมกะลาลูกตาลในการนวดฝ่าเท้า 
สามารถลดและบรรเท าอาการชาที่ ฝ่ า เท้ า ได้ อย่ างมี นั ยสำคัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ  0 .001 จากการวัดผล 
ด้วย monofilament 10.0g แต่ไม่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดและระดับน้ำตาลสะสมได้ ทั้งอาจยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะเวลาในการเป็นโรค ความสม่ำเสมอในการใช้งาน ความคาดเคลื่อนในเรื่องของน้ำหนัก  
การเหยียบ ตำแหน่งการเหยียบ การตระหนักถึงความรุนแรงของอาการชาหรือผลที่จะตามมาในอนาคตของผู้ป่วย  
ที่ควรต้องมีการศึกษาต่อไป ผลการวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเพ่ือลดอัตราภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวานได้ในระดับหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น มีกิจกรรมในการดูแลตนเองที่ดีขึ้นเสมือนการออกกำลังกายหรือ
ทำสมาธิประเภทหนึ่ง 
  

ผลของการนวดฝา่เทา้ดว้ยกะลาลกูตาล 3 ระดบัรว่มกบั

การใช้ยาในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 
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 ข้อสรุป การนวดฝ่าเท้าด้วยกะลาลูกตาลมีประโยชน์ในการช่วยลดภาวะแทรกซ้อนอาการชาในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ไดดี้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีผลต่อค่าน้ำตาลทั้งในค่า FBS และ HbA1c ยังคงต้องศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

87 

 

 
 
 
 
 
เสาวณีย์ ทองดี,  อุบลพรรณ คงสา,  ปวีณา ใจแก้ว,  อัญรินทร์ กรีติอรุณศลิป์,  บุญญาณี ศภุผล,  พรศรี ประเสริฐวารี   
สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 

หลักการและเหตุผล ปัญหาของสุขภาพในช่องปากที่สำคัญ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่มาจากการดูแล
รักษาความสะอาดภายในช่องปากไม่ดีพอ น้ำยาบ้วนปากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการดูแลปัญหาสุขภาพในช่องปาก 
ซ่ีงสามารถช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปาก ช่วยระงับกลิ่นปาก และทำให้ลมหายใจหอมสดชื่น การพัฒนาตำรับน้ำยา
บ้วนปากรูปแบบเม็ดฟู่ เป็นทางเลือกที่จะช่วยเพ่ิมความสะดวกและสามารถพกพาได้ง่าย น้ำยาบ้วนปากในรูปแบบเม็ด
ฟู่ สามารถใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เช่น ขวดแก้ว ซ่ึงอาจจะสามารถช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุน้ำยา
บ้วนปากในรูปแบบน้ำได้ สารสกัดจากธรรมชาติเป็นทางเลือกในการใช้เพ่ือยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค มังคุดในส่วนที่เป็น
เปลือกผล มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาที่ช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ที่อุดมไปด้วยสารกลุ่มแซนโทน (xanthone) 
โดยเฉพาะสารแอลฟา-แมงโกสติน (alpha-mangostin) ซึ่งมีรายงานว่าสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดมีฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยามากมาย เช่น ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และสมานแผล ดังนั้นจึงนำสารสกัด
จากเปลือกผลมังคุดมาใช้ในการพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากในรูปแบบเม็ดฟู่ 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรในรูปแบบเม็ดฟู่ โดยใช้สารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีฤทธิ์
ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก และหาตำรับทีห่มาะสม  
 

วิธีดำเนินการ พัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากเม็ดฟู่ โดยศึกษาปริมาณสารช่วยยึดเกาะ สารช่วยลื่น สารแตงรส 
และสารแตงกลิ่น โดยใช้กรดซิตริก กรดทาร์ทาริก โซเดียมไบคาร์บอเนต จากนั้นเติม สารแต่งกลิ่น สารแต่งรส สารสกัด
จากเปลือกผลมังคุด สารลดแรงตึงผิว และสารช่วยลื่น ศึกษาเวลาการเกิดฟองของแต่ละตำรับ คัดเลือกสูตรตำรับที่
เหมาะสม เมื่อได้สูตรตำรับที่เหมาะสมแล้ว นำสูตรตำรับที่ได้มาตอกเม็ด ด้วยวิธี direct compression ด้วยเครื่องตอก
ไฟฟ้าชนิดสากเดี่ยว ใช้สากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 9 มิลลิเมตร ได้ยาเม็ดฟู่ที่มีลักษณะ เม็ดกลม ผิวหน้าเรียบ  
สีเหลือง นำเม็ดฟู่ที่ได้มาประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ความแปรปรวนของน้ำหนัก ความแข็ง การแตกตัว ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง และทำการทดสอบประสิทธิภาพของฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากของตำรับน้ำยาบ้วนปากเม็ดฟู่  
จากสารสกัดเปลือกผลมังคุด   
 

ผลการศึกษา จากการพัฒนาสูตรตำรับทั้งหมด พบว่าสูตรตำรับที่ 9 ให้การไหลที่ดีสามารถตอกอัดเป็นเม็ดได้ 
และเป็นสูตรตำรับที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดี โดยมีความแข็งเท่ากับ 3.2 กิโลกรัม เวลาในการแตกตัว 69 วินาที  
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.98 และเมื่อนำมาทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
ในช่องปากและลำคอได ้
 

ข้อสรุป น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรในรูปแบบเม็ดฟู่ที่มีสารสกัดเปลือกผลมังคุด ตำรับที่ได้มีลักษณะทางกายภาพ
ที่ดีและมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากและลำคอได ้
 
 
 

การพฒันาตำรบันำ้ยาบว้นปากเมด็ฟู ่ 

จากสารสกดัเปลอืกผลมงัคดุ   
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ขนิษฐา เลิศกมลรักษ์, คณุานนต์ พากเพียร 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลานสัก 
 

หลักการและเหตุผล แผลกดทับและแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นแผลที่หายช้า หากไม่รีบรักษานอกจาก
รุนแรงจนต้องพักฟ้ืนในโรงพยาบาล อาจเกิดการติดเชื้อจนนำไปสู่การตัดอวัยวะหรือเสียชีวิตในที่สุด และยังมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพบว่าสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาแผลมีหลายชนิด หากมี
การนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา จึงนำไปสู่นวัตกรรม “น้ำมันสมุนไพรใส่แผล” เพื่อใช้
ในการรักษาแผลกดทับและแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน  
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้น้ำมันสมุนไพรใส่แผลในแผลกดทับและแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน  
2. เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การทำแผลและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ใช้น้ำมันสมุนไพรใส่แผลในผู้ป่วยหรือญาติ และผู้ที่ทำแผล 
 

วิธีการพัฒนา จากปัญหาแผลกดทับและแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน มักพบการติดเชื้อที่ต้องใช้เวลาในการ
รักษานาน ส่งผลให้มีต้นทุนการรักษาสูง จึงนำสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีสรรพคุณรักษาแผลมาใช้ ได้แก่ ตดหมูตดหมา 
หญ้าปากควาย และหญ้าแพรก อย่างละ 1 กำมือ ไพล 5 กก. เกลือสินเธาว์ 8 ขีด นำสมุนไพรทั้งหมดล้างให้สะอาด  
หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วโขลกให้ละเอียด พร้อมใส่เกลือระหว่างโขลก นำสมุนไพรที่ได้คลุกเคล้าให้เข้ากัน คั้นและกรองเอา
แต่น้ำสมุนไพร โดยไม่ต้องเติมน้ำ แล้วจึงตั้งกระทะเติมน้ำมันมะพร้าวดิบลงไป 12 ลิตร เติมน้ำสมุนไพรที่คั้นมาได้
ทั้งหมดลงในกระทะ เคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อน ๆ จนกระทั่งสมุนไพรตกตะกอนและแห้งกรอบ กรองน้ำมันที่ได้ใส่ภาชนะเพ่ือ
เตรียมนำไปใช้ 
 

วิธีการนำไปใช้ ใช้ในผู้ป่วยที่มีแผลกดทับและแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน ที่รักษาใน รพ.ลานสัก โดยผู้ป่วย
หรือญาติ และแพทย์เจ้าของไข้ให้ความยินยอม โดยหลังจากการทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือล้างแผล ให้ใช้ก๊อซ
หรือก๊อซเดรนที่ผ่านการฆ่าเชื้อชุบน้ำมันสมุนไพรใส่แผลวางบนแผล แล้วจึงปิดด้วยก๊อซที่ผ่านการฆ่าเชื้ออีกชั้น  
มีการติดตามผลการรักษาทุกสัปดาห์ในด้านแผล อุปกรณ์ทำแผลที่ใช้ต่อครั้ง และประเมินความ พึงพอใจของผู้ป่วย 
หรือญาติ และผู้ที่ทำแผล 
 

ผลการศึกษา ผู้ป่วย รพ.ลานสัก ที่ได้รับการทำแผลโดยใช้น้ำมันสมุนไพรใส่แผล 4 ราย แบ่งเป็นแผลกดทับ  
3 ราย (รักษาที่ตึกผู้ป่วยในชาย 2 ราย และญาติทำแผลเองที่บ้าน 1 ราย) และแผลเรื้อรังเบาหวาน 1 ราย (รักษาที่ตึก
ผู้ป่วยในชาย) ทั้ง 4 รายได้รับการทำแผลโดยใช้ยาโพวิดีนมาก่อนไม่น้อยกว่า 2 เดือน หลังใช้น้ำมันสมุนไพรใส่แผลทุก
รายมีลักษณะของแผลดีขึ้น ในด้านสารคัดหลั่งและด้านพ้ืนผิวแผลมีความเปลี่ยนแปลงใน 3 และ 15 วัน ตามลำดับ 
ขนาดแผลเล็กลง ไม่พบการติดเชื้อหรืออาการแทรกซ้อนจากแผล ผู้ป่วยหรือญาติ และผู้ที่ทำแผลมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก ความเจ็บปวดระหว่างทำแผลน้อย ก๊อซไม่ติดแผล แผลแห้งเร็ว  
 

ข้อสรุป น้ำมันสมุนไพรใส่แผลใช้ในการรักษาแผลกดทับและแผลเรื้อรังเบาหวานทำให้แผลหายเร็วขึ้น  
ลดความเจ็บปวดในการทำแผล ลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การทำแผลและระยะเวลาการนอน รพ. เกิดความพึงพอใจทั้ง
ผู้ป่วยหรือญาติ และผู้ที่ทำแผล ที่สำคัญเป็นการนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

มหศัจรรย ์นำ้มนัสมนุไพรใสแ่ผล 
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อุไรวรรณ  พวงกลิ่น, ปรีเปรมพร  เรียงผา 
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ตำบลหว้ยใหญ ่อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุร ี
 

หลักการและเหตุผล จากการที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่าการนวดและการประคบเต้านมโดยทฤษฎี
การแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำนมไม่ไหลของหญิงหลังคลอดได้ ซึ่งการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลใช้วิธีการประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพรในการกระตุ้นให้น้ำนมไหล แต่พบปัญหาขั้นตอนการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์หม้อนึ่งลูกประคบไปที่ตึกผู้ป่วยในและใช้เวลาในการตั้งหม้อต้มน้ำนึ่งลูกประคบให้ร้อนนาน  
20 - 30 นาที  ดังนั้นหน่วยงานแพทย์แผนไทยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมลูกกลิ้งนวดเต้านมขึ้นซึ่งได้แรงบัลดาลใจมาจากโต๊ะ
บิเดภาคใต้ที่ใช้หวีกระตุ้นให้น้ำนมไหล จึงได้นำวิธีดังนั้นกล่าวมาปรับใช้เป็นนวัตกรรมในครั้งนี้โดยใช้ลูกกอล์ฟ  
ซึ่งมีคุณสมบัติผิวขรุขระ ไม่แหลมคม กลิ้งไปมาตามผิวสัมผัสได้ง่าย การพัฒนานวัตกรรมนี้จะช่วยลดขั้นตอนระยะเวลา
ในการเตรียมอุปกรณ์ และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย รวมทั้งหญิงหลังคลอดนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย และปลอดภัย 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้นวัตกรรมลูกกลิ้งนวดเต้านมกับการประคบเต้านมด้วยลูก
ประคบสมุนไพรต่อระดับการไหลของน้ำนม หญิงหลังคลอดแรกรับตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี 

 

วิธีดำเนินการ การวิจัยครั้งนี้เป็น การศึกษาแบบเชิงทดลอง (experimental  research ) แบบทดสอบก่อน
และหลังการทดลองใน 2 กลุ่ม (Two group pretest-posttest design) กลุ่มตัวอย่างหญิงหลังคลอดที่มีปัญหาน้ำนม
ไม่ไหลหรือไหลน้อย แรกรับที่ตึกผู้ป่วยในและมีค่าประเมิน  Latch  Score  แรกรับ ≤ 7 สุ่มเลือกแบบอย่างง่ายตาม
เกณฑ์มีกำหนดและสมัครใจเข้าร่วม จำนวน  40  ราย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่1 ใช้นวัตกรรมลูกกลิ้งนวด
เต้านม 20  ราย กลุ่มที่ 2 ประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพร  20  ราย โดยทั้ง 2 กลุ่มใช้เวลานวด 30 นาที  
เฉลี่ยนวดข้างละ 15 นาที วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและช่วงบ่ายทำติดต่อ 2 วัน รวมเป็น 4 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ได้นำเครื่องมือของ กนกวรรณ  โคตรสังข์ (2558) มาประยุกต์และปรับปรุงใหม่เพ่ือความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่และกลุ่มประชากรที่ศึกษา นำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  paired sample t-test  และ independent  t-test 

 

ผลการวิจัย   พบว่าระดับการไหลของน้ำนมหญิงหลังคลอดก่อนและหลังในกลุ่มการใช้นวัตกรรมลูกกลิ้งนวด
เต้านมและกลุ่มการประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6500 และ 0.4000 หลังการใช้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.3500 และ 2.1500 ทั้ง 2 กลุ่มมีระดับการไหลของน้ำนมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับการไหลของน้ำนมหลังการทดลองระหว่าง 2  กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  (p < 0.05) 

 

           ข้อสรุป การใช้นวัตกรรมลูกกลิ้งนวดเต้านมและการประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพร มีผลทำให้น้ำนมใน
หญิงหลังคลอดไหลมากขึ้น ซึ่งทั้งสองวิธีไม่พบความแตกต่าง จึงอาจสรุปได้ว่า นวัตกรรมลูกกลิ้งนวดเต้านม อาจนำไป
พัฒนาต่อยอดหัตถการหญิงหลังคลอดได้ เพ่ือสะดวกต่อการใช้ และลดขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ 
 

เปรียบเทยีบผลการใชน้วตักรรมลกูกลิง้เตา้นมกบัการประคบเตา้นมดว้ย 

ลกูประคบสมนุไพรตอ่ระดบัการไหลของนำ้นมหญงิหลงัคลอดแรกรบัตกึผูป้ว่ยใน  

โรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม จ.ชลบรุ ี
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อรพินธ์  เขียวชุม, รมณียา  แสงจันทร์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม หมู่ 3 ตำบลม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   
 

หลักการและเหตุผล บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญท่ีก่อให้เกิดโรคต่อตัวผู้สูบ และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ ซึ่งได้แก่โรคระบบ
ทางเดินหายใจ  หั วใจและระบบไหลเวียนโลหิต  ส่ งผลให้ประชากรทั่ วโลกเสียชีวิตถึง 100 ล้านคนในปี   
พ.ศ. 2444-2543 (Eriksen, 2015) จากการสำรวจข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2557 พบคนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่ 
54,512 คน ปริมาณการสูบเฉลี่ยจำนวน 500-999  มวน ต่อคนต่อปี  พบเยาวชนมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึน โดยเริ่มสูบ
บุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ  15.6 ปี  และเดินต่อไปสู่การเสพสิ่งเสพติดอ่ืน ๆ ตามมา  ตำบลม่วงงามมีพ้ืนที่รับผิดชอบจำนวน 
10 หมูบ่้าน ประชากร 12,116 คน พบประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 8,217 คน สูบบุหรี่ 1,137 คน (13.84) พบผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี จำนวนผู้ป่วยสะสม 63ราย  คิดเป็น 766.70 ต่อแสนประชากรโดยเฉพาะหมู่บ้านม่วง
งามเนินซึ่งเป็นพ้ืนที่นำร่อง มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  727 คน สูบบุหรี่ 99 คน (13.62) ปริมาณมวนที่สูบ  
ส่วนใหญ่สูบ 1-10 มวนต่อวัน 61 คน (61.62)  พบผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ในอัตราคงที่  8 รายต่อปี นอกจากนี้
บุหรี่ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เยาวชนใช้ยาเสพติดเพ่ิมขึ้น ทาง รพ.สต.ม่วงงามได้เชิญชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ 
เลิกบุหรี่ แต่มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนน้อยมาก  เนื่องจากขาดตัวช่วยในการลด ละเลิกบุหรี่ รพ.สต.ม่วงงามจึงได้คิดค้น
นวัตกรรมหญ้าดอกขาวตำรับม่วงงามขึ้น ซึ่งหากมีประสิทธิผลจริงจะสามารถลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
ต่อตัวผู้สูบและผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ได้  ส่งผลให้เยาวชนเข้าถึงสิ่งเสพติดได้ยากขึ้น ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ   
เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัว ชุมชน และประเทศได้ 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของยาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาวตำรับม่วงงามต่อค่าคาร์บอนมอนนอกไซด์
ในปอดปริมาณมวนที่สูบต่อวัน จำนวนผู้เลิกสูบบุหรี่ ความพึงพอใจหลังใช้ยาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาวตำรับม่วงงาม
ของผู้สูบบุหรี่นานกว่า 20 ปีของหมู่บ้านม่วงงามเนิน ตำบลม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  
 

วิธีการดำเนินการ การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ตอนคือตอนที่ 1 สร้างและพัฒนายาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาว
ตำรับม่วงงาม มีการปฏิบัติ 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีซึ่งประยุกต์จากแนวคิดทฤษฎี 5 ขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม TTM ซึ่งประกอบด้วย ขั้นไม่สนใจ  ขั้นลังเลใจ ขั้นเตรียมตัวปฏิบัติ ขั้นลงมือปฏิบัติและขั้น
ปฏิบัติต่อเนื่อง 2) ผลิตยาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาว 3) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) ทดลองใช้ 5) พัฒนายาอมสมุนไพร
หญ้ าดอกขาว  ตำรับ ม่ ว งงาม  ตอนที่  2  ศึ กษาความ พึ งพอใจต่ อการใช้ ย าอมสมุ น ไพรหญ้ าดอกขาว  
ตำรับม่วงงาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  และประวัติ 
การสูบบุหรี่ 2) แบบประเมินระดับการติดนิโคติน  ใช้แบบประเมินของ  Healtherton, et al. (1991) 3) แบบบันทึก
นัดหมายการติดตามการเลิกบุหรี่/การใช้ยาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาวตำรับม่วงงามและ 4) เครื่องวัดค่าคาร์บอนมอน
นอกไซด์ในปอด (smokerlyzer) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติ Wilcoxon Signed ranks test (kolmogorov-smirnov test  P-value = 0.002) 

นวตักรรมประสทิธผิลของยาอมสมนุไพรหญา้ดอกขาวตำรบัมว่งงามตอ่คา่คารบ์อนมอน

นอกไซดใ์นปอดและปรมิาณมวนทีส่บูตอ่วนัของผูส้บูบหุรีน่านกวา่ 20 ปขีองหมูบ่า้นมว่ง

งามเนนิ ตำบลมว่งงาม อำเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
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ผลการศึกษา พบว่า หลังการใช้ยาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาวตำรับม่วงงามร่วมกับกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ 
กลุ่มตัวอย่างมีค่าคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปอด และปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวันลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 กลุ่มตัวอย่างเลิกสูบบุหรี่ 1 เดือน 4 คน (8.89) และ 3 เดือน 5 คน  (11.11) มีความพึงพอใจ ต่อการใช้ยาอม
สมุนไพรหญ้าดอกขาว ตำรับม่วงงาม โดยรวมในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 94.74) 

 

ข้อสรุป ควรสนับสนุนให้มีการนำยาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาว ตำรับม่วงงาม มาใช้ขับเคลื่อนในการลด ละ  
เลิกบุหรี่ให้ครอบคลุมทั้งตำบลและอำเภอสิงหนคร พร้อมทั้งติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มนักสูบ เพ่ือช่วยให้มี
การเปลี่ยนแปลงในการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ต่อไป  

คำสำคัญ:  ยาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาว ตำรับม่วงงาม (ยาอมสมุนไพรซึ่งมีส่วนผสมของหญ้าดอกขาว กานพลู 
หญ้าหวานและมะนาว คิดค้นโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม) 
 

ข้อสรุป  นวัตกรรมประสิทธิผลของยาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาวตำรับม่วงงาม มีผลต่อค่าคาร์บอนมอน  
นอกไซด์ในปอดและปริมาณมวนที่สูบต่อวันของผู้สูบบุหรี่นานกว่า 20 ปีของหมู่บ้านม่วงงามเนิน ตำบลม่วงงาม อำเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปอด และปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวันลดลงได้จริง  
จึงควรสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมประสิทธิผลของยาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาวตำรับม่วงงาม เผยแพร่ ขับเคลื่อนต่อ
ให้ครอบคลุมทั้งตำบลและอำเภอสิงหนคร  และติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มนักสูบ เพ่ือช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
การเลิกสูบบุหรี่ต่อไป 
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