


 หัวใจและหลอดเลือด เป็นอวัยวะที่ส�ำคัญของร่ำงกำย ในปัจจุบันกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดจัดเป็นปัญหำทำงสำธำรณสุขที่ส�ำคัญทั่วโลก 
รวมถึงเป็นกลุ่มโรคที่เป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตในล�ำดับต้นของประเทศไทย และยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มโรคดังกล่ำว ได้แก่ 
ภำวะไขมันในเลือดผิดปกติ โรคควำมดันโลหิตสูง โรคอ้วน กำรสูบบุหรี่  ดื่มสุรำ และไม่ออกก�ำลังกำย ในบทควำมนี้จึงขอแนะน�ำสมุนไพร 
        ที่หำได้ง่ำยในครัวเรือน เพื่อช่วยดูแลสุขภำพของหัวใจและหลอดเลือด 
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ภญ. พิมพรรณ  ลาภเจริญ

 กระเทียม  (Allium sativum L.)  กำรรับประทำนกระเทียมช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้  
เนื่องจำกในกระเทียมมีสำร ajoene มีฤทธ์ิลดกำรเกำะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด ป้องกันกำรอุดตันของหลอดเลือด และ 
ต้ำนกำรเกิดลิ่มเลือดได้ อีกทั้งมีกำรศึกษำ  พบว่ำ  กำรรับประทำนกระเทียมมีผล  
ลดระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ได้ นอกจำกนี้กระเทียมยังมีฤทธิ์ลดควำมดันเลือดด้วย   
อย่ำงไรก็ดี กำรรับประทำนกระเทียมปริมำณสูงอย่ำงต่อเนื่อง จะเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดเลือดออก  
หลังกำรผ่ำตัด ดังนั้น ควรหยุดรับประทำนกระเทียมก่อนผ่ำตัดหรือถอนฟันล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน   
และควรหลีกเลี่ยงกำรรับประทำนกระเทียมในปริมำณมำกตอนท้องว่ำง เนื่องจำกกระเทียมมีฤทธิ์ร้อน 
จึงอำจระคำยเคืองในกระเพำะอำหำรได้  [1 - 5 ]

                                                 ชาเขียว  (Camellia sinensis)  
                                                      ในชำเขียวมีสำรส�ำคัญหลำยชนิด
                                                   เช่น Epigallocatechin-3-gallate 
                                                   (EGCG) มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ   
                            ลดระดบัควำมดนัเลอืด   ลดระดบัคอเลสเตอรอล  
และไขมันเลว (low-density lipoprotein cholesterol; LDL-C) และ
มส่ีวนช่วยป้องกนักำรแข็งตวัของหลอดเลอืดได้  นอกจำกนี ้ มกีำรศกึษำ
ในประเทศญีปุ่น่ทีพ่บว่ำกำรดืม่ชำเขยีวเป็นประจ�ำมคีวำมสมัพันธ์กบั
กำรลดอตัรำกำรตำยจำกโรคหวัใจและหลอดเลอืด   รวมถงึสำรออกฤทธิ์
ในชำเขียวยังช่วยต้ำนอนุมูลอิสระได้ดีอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม  
ควรรบัประทำนชำเขยีวในปรมิำณทีเ่หมำะสมเนือ่งจำกกำรดืม่ชำเข้มข้น
ในปริมำณมำกอำจท�ำให้ท้องผกู  นอนไม่หลบั ลดกำรดดูซมึวติำมนิบ ี1 
และธำตุเหล็กเข้ำสู่ร่ำงกำยได้  [8 - 10 ]

 ขิง  (Zingiber officinale L.)   จัดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน 
ช่วยกระตุ้นกำรไหลเวียนเลือด ในขิงมีสำรออกฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำ
หลำยชนิด เช่น gingerol และ shogaol มีผลลดระดับไขมันในเลือด 
ลดระดบัน�ำ้ตำลในเลอืด และบรรเทำอำกำรอกัเสบได้   ทีผ่่ำนมำมกีำร
วจิยัพบว่ำ กำรรบัประทำนขงิในปรมิำณไม่มำก (น้อยกว่ำ 2 กรมัต่อวนั) 
มีผลลดระดบัคอเลสเตอรอล และระดบัไตรกลเีซอไรด์ในเลอืดได้ [6 - 7 ]
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  โรคข้อเข่าเสื่อม (Knee osteoarthritis) เป็นโรคในระบบกล้ำมเนื้อและกระดูกที่พบได้บ่อย พบมำกในผู้ที่มีอำยุ 45 ปีขึ้นไป และ 
  พบในผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำยถึงสองเท่ำ โรคข้อเข่ำเสื่อมในทำงกำรแพทย์แผนไทยถือว่ำเป็นอำกำรทำงลมชนิดหนึ่ง เรียกว่ำ  
  ลมจับโปง  ท�ำให้มีอำกำรปวดบวมตำมข้อ มีอำกำรขัดในข้อหรือมีน�้ำในข้อ ส�ำหรับข้อเข่ำแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่  
ลมจบัโปงน�า้เข่า ผูป่้วยจะมอีำกำรปวดเข่ำ เข่ำบวม อกัเสบชดัเจน มนี�ำ้ในข้อเข่ำ ส่วน ลมจบัโปงแห้งเข่า ผูป่้วยจะมอีำกำรปวดเข่ำ อกัเสบไม่ชัดเจน 
มักพบเสียงกรอบแกรบในข้อเข่ำ ข้อเข่ำฝืด สะบ้ำติด งอพับเข่ำได้ไม่ดีนัก  แนวทำงรักษำในทำงกำรแพทย์แผนไทยจะใช้กำรนวดรักษำเพื่อกระตุ้น
ระบบไหลเวียนบริเวณข้อเข่ำให้ดีขึ้นและลดกำรเกร็งของกล้ำมเนื้อรอบข้อเข่ำ ร่วมกับกำรประคบสมุนไพร ยำพอกเข่ำหรือกำรกักน�้ำมันเพื่อ 
ลดกำรอักเสบและอำกำรปวดเข่ำ ซึ่งในปัจจุบันผู้ป่วยสำมำรถเข้ำรับบริกำรเพื่อรักษำอำกำรปวดเข่ำด้วยกำรแพทย์แผนไทยได้ที่สถำนบริกำร
สำธำรณสุขของรัฐทั่วประเทศ นอกจำกกำรท�ำหัตถกำรดังกล่ำวแล้ว จะขอแนะน�ำให้รู้จักกับยำจำกสมุนไพรในบัญชียำหลักแห่งชำติที่มีบทบำท 
ในกำรดูแลภำวะข้อเข่ำเสื่อม 

           พท.ป.เย็นภัทร์  ค�ำแดงยอดไตย

 ยารบัประทาน ได้แก่ ยำสำรสกดัจำกเถำวัลย์เปรยีง ซ่ึงมข้ีอบ่งใช้
ในกำรบรรเทำอำกำรปวดหลังส่วนล่ำง (low back pain) และ 
อำกำรปวดจำกข้อเข่ำเส่ือม จำกกำรวิจัยพบว่ำ เถำวัลย์เปรียง 
มีประสิทธิผลในกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของผู ้ป ่วย โดยสำมำรถ 
ลดกำรปวด ข้อฝืดและยดึ และเพิม่ควำมสำมำรถในกำรใช้ข้อเข่ำ รวมทัง้
ช่วยลดอำกำรปวดอักเสบเช่นเดียวกับยำแผนปัจจุบัน กลุ่มยำต้ำน
กำรอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ยำนำโพรเซน ไอบูโพรเฟน และ 
ไดโคลฟีแนค  ในบญัชยีำหลกัแห่งชำต ิ(บญัชยีำโรงพยำบำล) มกีำรใช้ 
เถำวัลย์เปรียงร่วมกับไพลและสมุนไพรอื่น ๆ เพื่อช่วยบรรเทำ 
อำกำรปวดเมื่อยของร่ำงกำยด้วย
 เถาวัลย์เปรียง มีข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และควรระวัง 
การใช้ในผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร เนื่องจากเถาวัลย์เปรียง
ออกฤทธิค์ล้ายยาแก้ปวดกลุม่ยาต้านการอกัเสบที่ไม่ใช่สเตยีรอยด์ 
และการใช้เถาวลัย์เปรยีงอาจพบอาการไม่พงึประสงค์ อาท ิปวดท้อง 
ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง และใจสั่นในผู้ป่วยบางรายได้
  ยาสหสัธารา มข้ีอบ่งใช้ในกำรขบัลมในเส้น แก้โรคลมกองหยำบ 
จำกกำรวิจัยพบว่ำช่วยลดอำกำรปวดกล้ำมเนื้อได้เทียบเท่ำกับ 
ยำไดโคลฟีแนค และเนือ่งจำกเป็นยำทีม่รีสร้อนจงึห้ำมใช้กบัหญงิตัง้ครรภ์
และผูท้ีม่ีไข้ รวมถงึระวงักำรใช้ในผูป่้วยโรคควำมดนัเลอืดสงู  โรคหวัใจ 
โรคกรดไหลย้อน  และควรใช้ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์แผนไทย

  ส�าหรับยาใช้ภายนอก ได้แก่ ยาไพล ในรูปแบบยำครีมหรือยำ
น�้ำมัน ใช้ส�ำหรับถูนวดเพื่อบรรเทำอำกำรปวด และลดกำรอักเสบได้ 
ยาประคบสมนุไพรสดหรอืแห้ง เพือ่ลดอำกำรปวด ช่วยคลำยกล้ำม
เนื้อ เอ็น และข้อ และยาพริก ในรูปแบบของเจล ครีมหรือขี้ผ้ึงท่ีมี
ปริมำณสำร capsaicin 0.025% (w/w) มีข้อบ่งใช้ในกำรบรรเทำ
อำกำรปวดข้อ ปวดกล้ำมเนือ้ (musculoskeletal pain) จำกกำรวจิยั
พบว่ำ ครมีพรกิช่วยลดอำกำรปวดและอกัเสบในผูป่้วยข้อเข่ำเสือ่มได้
ไม่แตกต่ำงกบั 1% ไดโคลฟีแนค และช่วยลดอำกำรปวดเนือ่งจำกไขข้อ
อกัเสบได้โดยเฉพำะเมือ่ใช้ผสมกบั 1.33% กลเีซอรีน ไตรไนเตรต โดย
กำรใช้ครีมพริกให้ทำบำงๆ บริเวณที่เป็น ไม่ควรถูนวด ไม่ควรทำ
บรเิวณผวิทีบ่อบบำง หลงักำรทำควรล้ำงมอืทนัท ีและระวงัไม่ให้มอืไป
สมัผสับริเวณตำ รวมถงึระวังกำรใช้กบัยำบำงกลุม่ เช่น ยำรกัษำโรคหวัใจ 
กลุม่ ACE inhibitor เนือ่งจำกอำจท�ำให้เกดิอำกำรไอเพิม่ขึน้ ยำโรคหอบหดื
อำจเพิ่มกำรดูดซึมของ ทรีโอฟิลลีน ชนิดออกฤทธิ์เนิ่นได้

 นอกจำกนี้กำรรักษำภำวะข้อเข่ำเสื่อมควรท�ำร่วมกับหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดโรค ได้แก่ กำรปรับอิริยำบถท่ำทำงกำรยืน  
เดิน น่ังให ้ เหมำะสม  หลีกเลี่ยงกำรยกของหนัก กำรยืนนำน  
กำรบิดดัดสลัดขำและข้อเข่ำ กำรนั่งในท่ำขัดสมำธิ น่ังพับเพียบ  
นัง่ยอง ๆ หรอืนัง่คกุเข่ำเป็นเวลำนำน ๆ รวมถงึกำรควบคมุน�ำ้หนกัตวั
ให้เหมำะสม หมั่นท�ำท่ำบริหำรกล้ำมเนื้อหลัง ขำและเข่ำ หรือบริหำร
ร ่ำงกำยด ้วยท ่ำฤำษีดัดตนเพื่อสร ้ำงควำมแข็งแรงและเพิ่ม 
ควำมยืดหยุ่นของขำและข้อเข่ำ งดอำหำรแสลง ได้แก่ ข้ำวเหนียว 
อำหำรรสหวำนจัด  หน่อไม้  เคร่ืองในสัตว์  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
และพักผ่อนให้เพียงพอ
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 เข้ำสู ่เดือนกันยำยน ซ่ึงเป็นเดือนท่ีมีกำรจัด งานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติ โดยในปีนี้เป็นกำรจัดงำนครั้งที่  17 ภำยใต้ธีมงำน 
นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างสุขทุกวัย จุลสำรฉบับน้ีจึงขอน�ำเสนอ
กำรดูแลสุขภำพด้วยภูมิปัญญำกำรนวดตำมกลุ่มวัย ดังนี้

 หญิงตั้งครรภ์ : มีกำรกล่ำวถึงกำรใช้ 
 ภมูปัิญญำกำรนวดของหมอต�ำแยในกำรนวด 
 กล่อมท้อง ซึ่งเป็นกำรนวดที่ช่วยจัดต�ำแหน่ง 
 ท่ำทำงของทำรกในครรภ์ไม่ให้กดทบักระเพำะ 
 ปัสสำวะ ลดกำรกดทับของศีรษะเด็กท่ีมีต่อ 
อุ้งเชิงกรำนในช่วงอำยุครรภ์เกิน 7 เดือนขึ้นไป กำรขยับต�ำแหน่งของ
ทำรกเป็นกำรช่วยลดกำรดงึรัง้หน้ำท้องของหญงิตัง้ครรภ์ซึง่มผีลต่อ
กำรรับน�้ำหนักของแผ่นหลัง ซ่ึงสำมำรถช่วยลดอำกำรปวดหลังของ
หญิงตั้งครรภ์ และช่วยให้ทำรกคลอดได้ง่ำยขึ้น 
 
 วัยเด็ก : มีกำรนวดกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก 
  โดยเป็นกำรนวดในเด็กอำยุตั้งแต่แรกเกิดถึง 
  3 ปี ซ่ึงช่วงอำยุน้ีกำรนวดสำมำรถกระตุ้น 
 พัฒนำกำรได้ดีท่ีสุด เพ่ือให้เด็กมีร่ำงกำย 
แข็งแรงสมบูรณ์   มีสติปัญญำที่เป็นปกติ และมีพัฒนำกำรทำง 
ด้ำนร่ำงกำย สมอง และจิตใจเป็นไปตำมวัย 

 วัยรุ่น : เป็นวัยที่มีกิจกรรมมำกมำย อำจ 
 เกิดอำกำรปวดเมื่อยเนื่องจำกกำรใช  ้
 กล้ำมเนื้อมำกจนเกิดกล้ำมเนื้อเกร็ง ติดขัด  
 ดังน้ันจึงเป็นกำรนวดเพื่อคลำยกล้ำมเนื้อ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ กำรนวดแบบผสมผสำน
ร่วมกับกำรบริหำรร่ำงกำยตนเองจะช่วยท�ำให้กล้ำมเน้ือ เส้นเอ็นยืด
ตัว ข้อต่อให้อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง และมีกำรเคลื่อนไหวดีขึ้น 
 
       วยัท�างาน : เป็นวยัทีต้่องใช้แรงงำน อำจพบ 
 อำกำรเกีย่วกบัระบบกล้ำมเนือ้อนัเนือ่งมำจำก 
 วีถีกำรด�ำเนินชีวิต กิจวัตรประจ�ำวันและ 
 กำรประกอบอำชีพ วิธีกำรนวดจะเป ็น 
กำรนวดเพือ่ผ่อนคลำย ซึง่เป็นกำรผ่อนคลำยและลดกำรเกรง็ตวัของ
กล้ำมเนื้อ ท�ำให้รู ้สึกสบำย คลำยควำมเครียด ควำมกังวลและ 
ควำมเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำน   

 วัยสูงอายุ : เป็นวัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 ทัง้ด้ำนร่ำงกำยและจติใจ จงึควรดแูลสขุภำพ 
 เป็นพเิศษ เนือ่งจำกอวยัวะทกุส่วนในร่ำงกำย 
 เร่ิมเสื่อมลง จึงเป็นกำรนวดเพื่อฟื้นฟูและ
กระตุ้นระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำยให้ท�ำงำนได้อย่ำงปกติ
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