ภญ. พิมพรรณ ลาภเจริญ
หัวใจและหลอดเลือด เป็นอวัยวะที่ส�ำคัญของร่างกาย ในปัจจุบันกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�ำคัญทั่วโลก
รวมถึงเป็นกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในล�ำดับต้นของประเทศไทย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มโรคดังกล่าว ได้แก่
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และไม่ออกก�ำลังกาย ในบทความนี้จึงขอแนะน�ำสมุนไพร
ที่หาได้ง่ายในครัวเรือน เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด

กระเทียม (Allium sativum L.) การรับประทานกระเทียมช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
เนื่องจากในกระเทียมมีสาร ajoene มีฤทธิ์ลดการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด และ
ต้านการเกิดลิ่มเลือดได้ อีกทั้งมีการศึกษา พบว่า การรับประทานกระเทียมมีผล
ลดระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ ได้ นอกจากนี้กระเทียมยังมีฤทธิ์ลดความดันเลือดด้วย
อย่างไรก็ดี การรับประทานกระเทียมปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก
หลังการผ่าตัด ดังนั้น ควรหยุดรับประทานกระเทียมก่อนผ่าตัดหรือถอนฟันล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานกระเทียมในปริมาณมากตอนท้องว่าง เนื่องจากกระเทียมมีฤทธิ์ร้อน
จึงอาจระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้ [1 - 5 ]

ขิง (Zingiber officinale L.) จัดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน

ชาเขียว (Camellia sinensis)

ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ในขิงมีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
หลายชนิด เช่น gingerol และ shogaol มีผลลดระดับไขมันในเลือด
ลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด และบรรเทาอาการอักเสบได้ ทีผ่ า่ นมามีการ
วิจยั พบว่า การรับประทานขิงในปริมาณไม่มาก (น้อยกว่า 2 กรัมต่อวัน)
มีผลลดระดับคอเลสเตอรอล และระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ [6 - 7 ]

ในชาเขียวมีสารส�ำคัญหลายชนิด
เช่น Epigallocatechin-3-gallate
(EGCG) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ลดระดับความดันเลือด ลดระดับคอเลสเตอรอล
และไขมันเลว (low-density lipoprotein cholesterol; LDL-C) และ
มีสว่ นช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดได้ นอกจากนี้ มีการศึกษา
ในประเทศญีป่ นุ่ ทีพ
่ บว่าการดืม่ ชาเขียวเป็นประจ�ำมีความสัมพันธ์กบั
การลดอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงสารออกฤทธิ์
ในชาเขียวยังช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ควรรับประทานชาเขียวในปริมาณทีเ่ หมาะสมเนือ่ งจากการดืม่ ชาเข้มข้น
ในปริมาณมากอาจท�ำให้ทอ้ งผูก นอนไม่หลับ ลดการดูดซึมวิตามินบี 1
และธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายได้ [8 - 10 ]
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พท.ป.เย็นภัทร์ ค�ำแดงยอดไตย
		
โรคข้อเข่าเสื่อม (Knee osteoarthritis) เป็นโรคในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่พบได้บ่อย พบมากในผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และ
		
พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึงสองเท่า โรคข้อเข่าเสื่อมในทางการแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นอาการทางลมชนิดหนึ่ง เรียกว่า
		
ลมจับโปง ท�ำให้มีอาการปวดบวมตามข้อ มีอาการขัดในข้อหรือมีน�้ำในข้อ ส�ำหรับข้อเข่าแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่
ลมจับโปงน�ำ้ เข่า ผูป้ ว่ ยจะมีอาการปวดเข่า เข่าบวม อักเสบชัดเจน มีนำ�้ ในข้อเข่า ส่วน ลมจับโปงแห้งเข่า ผูป้ ว่ ยจะมีอาการปวดเข่า อักเสบไม่ชดั เจน
มักพบเสียงกรอบแกรบในข้อเข่า ข้อเข่าฝืด สะบ้าติด งอพับเข่าได้ ไม่ดีนัก แนวทางรักษาในทางการแพทย์แผนไทยจะใช้การนวดรักษาเพื่อกระตุ้น
ระบบไหลเวียนบริเวณข้อเข่าให้ดีขึ้นและลดการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า ร่วมกับการประคบสมุนไพร ยาพอกเข่าหรือการกักน�้ำมันเพื่อ
ลดการอักเสบและอาการปวดเข่า ซึ่งในปัจจุบันผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการเพื่อรักษาอาการปวดเข่าด้วยการแพทย์แผนไทยได้ที่สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ นอกจากการท�ำหัตถการดังกล่าวแล้ว จะขอแนะน�ำให้รู้จักกับยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีบทบาท
ในการดูแลภาวะข้อเข่าเสื่อม
ยารับประทาน ได้แก่ ยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียง ซึง่ มีขอ้ บ่งใช้
ในการบรรเทาอาการปวดหลั ง ส่ ว นล่ า ง (low back pain) และ
อาการปวดจากข้อเข่าเสื่อม จากการวิจัยพบว่า เถาวัลย์เปรียง
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ย โดยสามารถ
ลดการปวด ข้อฝืดและยึด และเพิม่ ความสามารถในการใช้ขอ้ เข่า รวมทัง้
ช่วยลดอาการปวดอักเสบเช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน กลุ่มยาต้าน
การอักเสบที่ ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ยานาโพรเซน ไอบูโพรเฟน และ
ไดโคลฟีแนค ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียาโรงพยาบาล) มีการใช้
เถาวั ล ย์ เ ปรี ย งร่ ว มกั บ ไพลและสมุ น ไพรอื่ น ๆ เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทา
อาการปวดเมื่อยของร่างกายด้วย
เถาวัลย์เปรียง มีข้อห้ามใช้ ในหญิงตั้งครรภ์ และควรระวัง
การใช้ในผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร เนื่องจากเถาวัลย์เปรียง
ออกฤทธิค์ ล้ายยาแก้ปวดกลุม่ ยาต้านการอักเสบที่ ไม่ใช่สเตียรอยด์
และการใช้เถาวัลย์เปรียงอาจพบอาการไม่พงึ ประสงค์ อาทิ ปวดท้อง
ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง และใจสั่นในผู้ป่วยบางรายได้
ยาสหัสธารา มีขอ้ บ่งใช้ในการขับลมในเส้น แก้โรคลมกองหยาบ
จากการวิจัยพบว่าช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้เทียบเท่ากับ
ยาไดโคลฟีแนค และเนือ่ งจากเป็นยาทีม่ รี สร้อนจึงห้ามใช้กบั หญิงตัง้ ครรภ์
และผูท้ มี่ ีไข้ รวมถึงระวังการใช้ในผูป้ ว่ ยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ
โรคกรดไหลย้อน และควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทย
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ส�ำหรับยาใช้ภายนอก ได้แก่ ยาไพล ในรูปแบบยาครีมหรือยา
น�้ำมัน ใช้ส�ำหรับถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวด และลดการอักเสบได้
ยาประคบสมุนไพรสดหรือแห้ง เพือ่ ลดอาการปวด ช่วยคลายกล้าม
เนื้อ เอ็น และข้อ และยาพริก ในรูปแบบของเจล ครีมหรือขี้ผึ้งที่มี
ปริมาณสาร capsaicin 0.025% (w/w) มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทา
อาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้ (musculoskeletal pain) จากการวิจยั
พบว่า ครีมพริกช่วยลดอาการปวดและอักเสบในผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มได้
ไม่แตกต่างกับ 1% ไดโคลฟีแนค และช่วยลดอาการปวดเนือ่ งจากไขข้อ
อักเสบได้โดยเฉพาะเมือ่ ใช้ผสมกับ 1.33% กลีเซอรีน ไตรไนเตรต โดย
การใช้ครีมพริกให้ทาบางๆ บริเวณที่เป็น ไม่ควรถูนวด ไม่ควรทา
บริเวณผิวทีบ่ อบบาง หลังการทาควรล้างมือทันที และระวังไม่ให้มอื ไป
สัมผัสบริเวณตา รวมถึงระวังการใช้กบั ยาบางกลุม่ เช่น ยารักษาโรคหัวใจ
กลุม่ ACE inhibitor เนือ่ งจากอาจท�ำให้เกิดอาการไอเพิม่ ขึน้ ยาโรคหอบหืด
อาจเพิ่มการดูดซึมของ ทรีโอฟิลลีน ชนิดออกฤทธิ์เนิ่นได้
นอกจากนี้การรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมควรท�ำร่วมกับหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ การปรับอิริยาบถท่าทางการยืน
เดิ น นั่ ง ให้ เ หมาะสม หลี ก เลี่ ย งการยกของหนั ก การยื น นาน
การบิดดัดสลัดขาและข้อเข่า การนั่งในท่าขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ
นัง่ ยอง ๆ หรือนัง่ คุกเข่าเป็นเวลานาน ๆ รวมถึงการควบคุมน�ำ้ หนักตัว
ให้เหมาะสม หมั่นท�ำท่าบริหารกล้ามเนื้อหลัง ขาและเข่า หรือบริหาร
ร่ า งกายด้ ว ยท่ า ฤาษี ดั ด ตนเพื่ อ สร้ า งความแข็ ง แรงและเพิ่ ม
ความยืดหยุ่นของขาและข้อเข่า งดอาหารแสลง ได้แก่ ข้าวเหนียว
อาหารรสหวานจัด หน่อไม้ เครื่องในสัตว์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และพักผ่อนให้เพียงพอ
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กฤษณะ คตสุข, พท.ป.อิศรา พงษ์พานิชย์
เข้ า สู ่ เ ดื อ นกั น ยายน ซึ่ ง เป็ น เดื อ นที่ มี ก ารจั ด งานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติ โดยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 17 ภายใต้ธีมงาน
นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างสุขทุกวัย จุลสารฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอ
การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการนวดตามกลุ่มวัย ดังนี้

หญิงตั้งครรภ์ : มีการกล่าวถึงการใช้

ภูมปิ ญ
ั ญาการนวดของหมอต�ำแยในการนวด
กล่อมท้อง ซึ่งเป็นการนวดที่ช่วยจัดต�ำแหน่ง
ท่าทางของทารกในครรภ์ ไม่ให้กดทับกระเพาะ
ปัสสาวะ ลดการกดทับของศีรษะเด็กที่มีต่อ
อุ้งเชิงกรานในช่วงอายุครรภ์เกิน 7 เดือนขึ้นไป การขยับต�ำแหน่งของ
ทารกเป็นการช่วยลดการดึงรัง้ หน้าท้องของหญิงตัง้ ครรภ์ซงึ่ มีผลต่อ
การรับน�้ำหนักของแผ่นหลัง ซึ่งสามารถช่วยลดอาการปวดหลังของ
หญิงตั้งครรภ์ และช่วยให้ทารกคลอดได้ง่ายขึ้น

วัยเด็ก : มีการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

โดยเป็นการนวดในเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง
3 ปี ซึ่งช่วงอายุนี้การนวดสามารถกระตุ้น
พัฒนาการได้ดีที่สุด เพื่อให้เด็กมีร่างกาย
แข็ง แรงสมบูร ณ์ มี สติปัญญาที่เป็นปกติ และมีพัฒ นาการทาง
ด้านร่างกาย สมอง และจิตใจเป็นไปตามวัย

วัยรุ่น : เป็นวัยที่มีกิจกรรมมากมาย อาจ

เกิ ด อาการปวดเมื่ อ ยเนื่ อ งจากการใช้
กล้ามเนื้อมากจนเกิดกล้ามเนื้อเกร็ง ติดขัด
ดังนั้นจึงเป็นการนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การนวดแบบผสมผสาน
ร่วมกับการบริหารร่างกายตนเองจะช่วยท�ำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นยืด
ตัว ข้อต่อให้อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง และมีการเคลื่อนไหวดีขึ้น

วัยท�ำงาน : เป็นวัยทีต่ อ้ งใช้แรงงาน อาจพบ

อาการเกีย่ วกับระบบกล้ามเนือ้ อันเนือ่ งมาจาก
วี ถี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น และ
การประกอบอาชี พ วิ ธี ก ารนวดจะเป็ น
การนวดเพือ่ ผ่อนคลาย ซึง่ เป็นการผ่อนคลายและลดการเกร็งตัวของ
กล้ า มเนื้ อ ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก สบาย คลายความเครี ย ด ความกั ง วลและ
ความเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน

วัยสูงอายุ : เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ จึงควรดูแลสุขภาพ
เป็นพิเศษ เนือ่ งจากอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย
เริ่มเสื่อมลง จึงเป็นการนวดเพื่อฟื้นฟูและ
กระตุ้นระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้ท�ำงานได้อย่างปกติ

การนวดไทยและนวดพืน้ บ้านไทย เป็นการใช้ภมู ปิ ญั ญาอันทรงคุณค่า นับเป็นศาสตร์และศิลปะ ตลอดจนประสบการณ์จากการสัง่ สม สืบทอด
ของหมอผู้นวด “การนวดอย่างถูกหลัก ถูกวิธี ถูกกับกลุ่มโรคหรืออาการ และเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละช่วงวัยมีความส�ำคัญมาก  และควร
อยู่ในการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพที่รู้จริงเท่านั้น”  
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