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ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน–ธันวาคม

1. นโยบายภาพรวมของวารสารการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วารสารการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มีนโยบายการพิจารณาบทความวิจัย และ
บทความวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก และเผยแพร่ผลงานอย่างเป็นระบบ
เป็นธรรมและมีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ
สำ�หรับกระบวนการพิจารณา “นิพนธ์ตน้ ฉบับ’’
และ “บทปริทัศน์’’ ทุกเรื่อง มีกระบวนการโดยการ
เปิดรับและพิจารณาคุณภาพเบื้องต้นของผลงานโดย
กองบรรณาธิการ จากนั้น กองบรรณาธิการจะจัดส่ง
ผลงานให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน อย่างน้อย 2 ท่าน เพือ่
ประเมินและให้ความคิดเห็นทางวิชาการโดยอิสระและ
เพือ่ พัฒนา/ปรับปรุงผลงานให้มคี ณ
ุ ภาพถูกต้อง และ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในลักษณะ “การทบทวนแบบปกปิด
สองทาง (Double-Blinded Review)’’ กล่าวคือ ทัง้ ผู้
นิพนธ์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ะไม่ทราบชือ่ ของกันและกัน
ภายหลังที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีการทบทวนและให้ข้อเสนอ
แนะทางวิชาการตามแบบฟอร์มต่อกองบรรณาธิการ
แล้ ว กองบรรณาธิ ก ารจะประสานงานให้ ผู้ นิ พ นธ์
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลงานตามข้อแนะนำ�  เมื่อผู้
นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไขผลงานแล้ว กองบรรณาธิการจะ
จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง และ
กองบรรณาธิการจะพิจารณาการรับหรือไม่รับการ
ตีพิมพ์ผลงานในขั้นสุดท้าย โดยจะมีการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จำ�เป็นและสมควรก่อน
อย่ า งไรก็ ต าม ความคิ ด เห็ น และบทสรุ ป ใน

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
นิพนธ์ต้นฉบับและบทปริทัศน์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถือเป็น
ความคิดเห็น และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
มิ ใ ช่ ความคิ ด เห็ น หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของกอง
บรรณาธิการวารสารฯ

2. นโยบายด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณของ
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก
2.1 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องกำ�กับ
ให้การดำ�เนินการของวารสารฯ เป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยา
บรรณ และจะดำ�เนินการอย่างเหมาะสมต่อผู้นิพนธ์
หรื อ บทความวิ ช าการ/บทวิ จั ย ที่ ต รวจพบว่ า มี ก าร
กระทำ�ผิดจริยธรรม/จรรยาบรรณ
2.2 ผลงานวิชาการ/งานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสาร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องผ่าน
การตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำ�/การซ้ำ�ซ้อน
และการลอกเลียนโดยมิชอบ/การแอบอ้างความคิด
เห็นผู้อื่นมาเป็นของตนเอง (duplications/plagiarism) และมีการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน (conflict
of interest) ในกระบวนการประเมิน และเผยแพร่
ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

3. ความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
3.1 บรรณาธิการรับผิดชอบดำ�เนินการทุกสิง่ ใน
งานวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ ปรับและพัฒนา
ความถูกต้องและคุณภาพวารสารให้มมี าตรฐานและมี
ความต่อเนื่อง
3.2 บรรณาธิการกำ�หนดกระบวนการพิจารณา
คั ด เลื อ ก และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของผลงาน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565
วิ ช าการ/งานวิ จั ย เพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการประเมิ น
คุณภาพโดยพิจารณาอย่างสอดคล้องกับนโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของวารสาร
3.3 บรรณาธิการไม่เปิดเผยข้อมูลของผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั ผูน้ พิ นธ์และผูท้ รงคุณวุฒิ แก่บคุ คล
อืน่ ในกระบวนการประเมินคุณภาพผลงาน ยกเว้น ถูก
ร้องขอด้วยเหตุผลอันสมควร และไม่เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.4 บรรณาธิ ก ารตรวจสอบและปกป้ อ ง
มาตรฐานของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ และตรวจสอบ
เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำ�/ซ้ำ�ซ้อน และการลอกเลียน
โดยมิชอบ/การแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นมาเป็น
ของตน (duplications/plagiarism)
3.5 บรรณาธิการมีการสร้างระบบการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ระหว่าง
บรรณาธิ ก าร ผู้ นิ พ นธ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกอง
บรรณาธิ ก ารในการประเมิ น และเผยแพร่ ผ ลงาน
วิชาการ/งานวิจัยอย่างเหมาะสม
3.6 บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ คัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการ
และองค์กรที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตลอด
จนจัดทำ�และปรับปรุง “คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์’’
ให้ร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง
3.7 บรรณาธิการ มีกระบวนการยกเลิกบทความ
วิชาการที่ตรวจพบภายหลังว่าบทความวิชาการ/งาน
วิจัยมีความผิดพลาดสำ�คัญ หรือไม่ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบของผู้นิพนธ์

4. ความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
4.1 ผู้นิพนธ์ต้องมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
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จริยธรรม และมีอิสระทางวิชาการโดยปราศจากอคติ
ในทุกขั้นตอนของการวิจัย (ตามคู่มือ “จรรยาวิชาชีพ
ของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ’’ สำ�นักงานคณะ
กรรมการการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554)
4.2 ผู้นิพนธ์ต้องรายงานผลงานวิชาการ/งาน
วิจยั จากข้อเท็จจริงจากการศึกษา ยึดถือความถูกต้อง
ของข้อมูล ปราศจากข้อมูลที่เป็นเท็จและบิดเบือน
ข้อมูลให้คลาดเคลือ่ นจากความจริง และจัดทำ�ผลงาน
ตาม “คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์ฉบับปรับปรุง 2563’’
4.3 ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งอ้างอิงผลงานของผูอ้ นื่ ทีป่ รากฏ
อยูใ่ นผลงานวิชาการ/งานวิจยั ของตนเอง ต้องมีความ
สุจริตทางวิชาการ ไม่มกี ารกระทำ�ทีเ่ ป็นการลอกเลียน/
แอบอ้างงานเขียน หรืองานสร้างสรรค์ของผูอ้ นื่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วนนำ�มาใส่ในงานของตนเองโดยไม่มีการ
อ้างอิงแหล่งที่มา (plagiarism)
4.4 ผูน้ พิ นธ์ควรพยายามหลีกเลีย่ งผลประโยชน์
ทับซ้อน (conflict of interest) มิให้เกิดขึ้น ทั้งใน
กระบวนการวิจัย และ/หรือ กระบวนการเผยแพร่
ผลงานวิจยั ความสัมพันธ์นอี้ าจเป็นความสัมพันธ์ดา้ น
บวกหรือด้านลบก็ได้ หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางการเงิน ฯลฯ
อันก่อให้เกิดอคติต่องานวิจัยได้ หากผู้นิพนธ์คาดว่า
จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนในงานวิจัย ให้เปิดเผยต่อ
บรรณาธิการวารสารฯ ทราบล่วงหน้า และแหล่งทุน
วิจัยจะต้องถูกกล่าวถึงในกิตติกรรมประกาศ
4.5 ผู้นิพนธ์ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงาน
ตนเองและรับรองว่า ผลงานไม่เคยถูกตีพิมพ์ หรือ
กำ�ลังอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสาร
อื่นใด
4.6 ผู้ นิ พ นธ์ ต้ อ งระบุ ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยร่วมทุกคน ระบุบทบาทและสัดส่วน
ของความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในกรณีที่มิได้มีผู้
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นิพนธ์คนเดียว
4.7 ในกรณีทผ่ี นู้ พิ นธ์ท�ำ ผิดต่อความรับผิดชอบ
ของผูน้ พิ นธ์ โดยเฉพาะข้อ 4.2-4.5 กองบรรณาธิการ
จะตัดสิทธิ์ การตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และ
กองบรรณาธิการวารสารฯ จะแจ้งหน่วยงานทีผ่ นู้ พิ นธ์
สังกัดตามแต่กรณี

5. ความรับผิดชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน
(reviewer)
5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน มีบทบาทประเมิน
และให้ขอ้ เสนอแนะทางวิชาการต่อผลงานวิชาการ/งาน
วิจยั ด้วยความเป็นธรรมและปราศจากอคติ ช่วยเหลือ
บรรณาธิการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการตีพมิ พ์
ผลงานวิชาการ/งานวิจัย ในวารสารฯ และช่วยเหลือ
ผู้นิพนธ์เพื่อพัฒนาความถูกต้องและคุณภาพของ
ผลงานให้ดีขึ้น
5.2 ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ผูท้ บทวนควรประเมินผลงาน
วิชาการ/งานวิจัย ในสาขาวิทยาการที่ตนเองมีความ
เชี่ยวชาญ และควรถอนตัวจากการพิจารณาผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั หากพบว่า ตนเองไม่อาจประเมินผล
งานวิชาการ/งานวิจยั ได้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม โดยแจ้ง
ให้บรรณาธิการรับทราบ
5.3 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู้ ท บทวน ต้ อ งไม่ มี ผ ล
ประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) และผล
ประโยชน์เชิงแข่งขัน (competing interest) กับผู้
นิพนธ์หรือผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่ตนเองประเมิน
5.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน ต้องรักษาความ
ลับเกี่ยวกับผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่อยู่ในระหว่าง
กระบวนการประเมินและทบทวนของตนเอง ไม่ควร
แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยว
กับผลงานที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผู้ทรง

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
คุณวุฒติ อ้ งการให้มผี รู้ ว่ มทบทวนผลงานด้วย จะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากบรรณาธิการก่อน และจะต้อง
ปรากฏชื่อของผู้ทบทวนร่วมในแบบประเมินผลงาน
ด้วย
5.5 หากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน พบว่า ผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั ทีท่ บทวนประเมินมีสว่ นหนึง่ ส่วนใด
ทีม่ คี วามเหมือนหรือความซ�้ำ ซ้อนกับผลงานอืน่ ผูท้ รง

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565
คุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบเพื่อจัดการให้
เหมาะสมต่อไป
5.6 ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ผูท้ บทวน ควรแนะนำ�ผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั อืน่ ทีส่ �ำ คัญ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผล
งานซึ่งผู้นิพนธ์ยังมิได้อ้างอิง แต่ไม่แนะนำ�ผู้นิพนธ์
อ้างอิงผลงานของตนเอง

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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Policy and Ethics
The Journal of Thai Traditional and
Alternative Medicine is published by the
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health. The
Journal’s objectives are (1) to disseminate
technical and research articles on Thai traditional medicine, indigenous medicine and
alternative medicine and (2) to serve as central
forum for the exchange and development of
technical and innovative aspects of Thai traditional medicine, indigenous medicine and
alternative medicine.
The Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine (2003–present) appears in the
databases of the Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) – Group 1 for 2015 through 2019,
and of the ASEAN Citation Index (ACI) for
2017. Three issues of the Journal are published
annually in both print (ISSN: 1685-991X) and
electronic versions (ESSN: 2730-2652) (https://
www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM).
The three issues are:
Issue No. 1: January–April
Issue No. 2: May–August
Issue No. 3: September–December

1. Overall policy of the Journal of Thai
Traditional and Alternative Medicine
The Journal has got a policy to review
or consider technical and research articles
on Thai traditional medicine, indigenous
medicine and alternative medicine and to
disseminate such papers systematically and
fairly, based on the national standards.
As for the peer-review process of “original
articles’’ and “review articles’’, the acceptance and preliminary review process for each
article is undertaken by the editorial board;
then it will be forwarded to at least two experts
or reviewers for independent peer review and
comments for quality improvements, using
a double-blind review process whereby the
author and the reviewers do not know each
other’s names. After receiving the reviewers’
technical comments in the established format,
the editorial board will coordinate with the author in improving the article in response to the
technical comments. And then the revised version will be forwarded to the reviewers again
for comments. The editorial board will have a
final say as to whether or not the article will be
accepted for publication, after final revision as
necessary and appropriate.
However, the opinions and conclusions
in the original and review articles published
in the Journal are regarded as those of the
author, not the opinions or responsibilities of
the Journal’s editorial board.
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2. Ethical policy and ethics of the Journal of Thai Traditional and Alternative
Medicine

2.1 The editor and the editorial board
have to ensure that the operations of Journal
are carried out according to its policy, objectives and ethics, and take a suitable action
against the author or technical/research article that has been found to violate the code of
ethics.
2.2 The technical/research article to be
published in the Journal must have been examined to avoid publishing duplications and
plagiarism as well as a conflict of interest in
the review and publication process of such an
article.

3. Responsibilities of the editor
3.1 The editor is responsible for all the
operations of the Journal of Thai Traditional
and Alternative Medicine as per the Journal’s
objectives, and shall improve its accuracy and
quality standards on a continual basis.
3.2 The editor creates a process for
selecting and examining technical/research
articles to be submitted for quality assessment
or review according to the Journal’s policy and
objectives.
3.3 The editor shall not disclose the information about technical/research articles,
authors and reviewers to other people in the
peer-review process, except that he/she is requested for good reason and the disclosure will
not have any negative impact on any relevant
persons.
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3.4 The editor shall examine and protect
the intellectual property standards of the
technical/research articles published in the
Journal, and examine to avoid publishing
duplications and plagiarism.
3.5 The editor has got a system for
managing conflicts of interest among the
editor, the author, the reviewers and the editorial board to ensure appropriate review and
publication of technical and research articles.
3.6 The editor and the editorial board
shall select experts or reviewers in relevant
technical fields and from various organizations
within and outside the Department of Thai
Traditional and Alternative Medicine, and
create as well as update the Author’s Instructions on a continual basis.
3.7 The editor has got a process for
cancelling the technical article that has been
found later that it contains a substantial error
or does not follow the author’s responsibility.

4. Author’s responsibilities
4.1 The author must have honesty,
morality, ethics and technical independence
without bias in all research steps [as per the
Researcher’s Professional Ethics and Practical
Guidelines of the National Research Council
of Thailand, B.E. 2554 (2011)].
4.2 The author must report technical/research results, based on the study’s facts and
correct data without any false and distorted
data, and prepare an article or manuscript according to the “Author’s Instructions, revised
2019’’.
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4.3 The author must make reference to
other people’s findings that appear in his/her
own article, and must have technical honesty
without any plagiarism in whole or in part.
4.4 The author should try to avoid a
conflict of interest in the process of research
and/or the publication of research findings.
This kind of relationship might be positive,
negative, personal, business or financial in
nature, and might cause bias in the research
undertaking. If the author anticipates a conflict
of interest in his/her research process, he/she
needs to disclose it to the editor in advance;
and the funding source has to be mentioned
in the acknowledgements section.
4.5 The author must be responsible for
his/her own findings and certify that the work
has neither been published, nor in the process
of being reviewed for publication, in another
journal.
4.6 The author must state the names of
all other co-authors or co-researchers as well
as each one’s clear role and proportion of contribution, in case he/she is not the sole author.
4.7 In case the author commits a wrongdoing concerning author’s responsibilities,
particularly clauses 4.2–4.5, the editorial board
shall disqualify his/her publication in the
Journal of Thai Traditional and Alternative
Medicine for at least three years, and shall also
notify the author’s organization as the case
may be.

5. Reviewer’s responsibilities
5.1 The reviewer plays a role in reviewing
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a technical/research article and giving technical comments or recommendations on such an
article in a fair and unbiased manner, assisting
the editor in considering the appropriateness
of the article’s publication in the Journal, and
assisting the author in improving the article’s
accuracy and quality.
5.2 The reviewer should review a technical/research article in the field of his/her
expertise and should withdraw from the review
if he/she is not in a position to carry out such
a review for any reason by notifying the editor.
5.3 The reviewer must not have a conflict
of interest or a competing interest with the
author or the article that he/she is reviewing.
5.4 The reviewer must maintain confidentiality of the technical/research article under
his/her review, and should not express any
opinions or discuss/exchange anything related
to the unpublished article. In case the reviewer
wishes to have a co-reviewer, consent must be
obtained from the editor in advance; and the
co-reviewer’s name must also appear in the
review form.
5.5 If the reviewer has found that any part
of the technical/research article under review
is similar to, or a duplicate work of, another
article, he/she must notify the editor for further
action as appropriate.
5.6 The reviewer should recommend
other important and useful technical/research
articles to which the author has not made any
reference, but not the reviewer’s works.
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บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

เมษายน เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนเี้ ราเฉลิม
ฉลองท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์
โอมิครอนซึ่งลดความรุนแรงลงมาก เมื่อเทียบกับ
สายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดช่วงก่อนหน้า หลายประเทศ
ผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมป้องกัน
โรคลงมาก เช่น อังกฤษ สหรัฐ ยุโรป โดยเฉพาะ
สาธารณรัฐเกาหลีท่ีอัตราการติดเชื้อขึ้นสูงถึงวันละ
นับแสนราย ก็ยังผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ลงมาก
ขณะทีจ่ นี สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่าง “น่า
อัศจรรย์’’ ทัง้ อัตราการติดเชือ้ และการเสียชีวติ ยังคง
ยึดนโยบาย “โควิด-19 เป็นศูนย์’’ โดยปิดมหานคร
อย่างเซี่ยงไฮ้ขณะที่จ�ำนวนการติดเชื้อวันละหลักพัน
เท่านั้น และไม่มีผู้เสียชีวิตเลย ทั้งนี้จีนน่าจะพิจารณา
ว่ามาตรการตามนโยบายดังกล่าวยังจ�ำเป็นส�ำหรับ
ประเทศที่มีประชากรถึง 1,430 ล้านคน แต่ประชาชน
ชาวเซีย่ งไฮ้คงจะอึดอัดมาก ท�ำให้ตอ้ งมีการผ่อนคลาย
มาตรการในหลายจุด
ส�ำหรับประเทศไทย ยังคงยึดนโยบาย “ทางสาย
กลาง’’ ด้วยความหวั่นใจว่า หลังสงกรานต์จ�ำนวนผู้
ติดเชือ้ อาจแตะวันละหลักแสน ขณะทีก่ ลุม่ ผูท้ มี่ คี วาม
เสี่ยงสูงคือกลุ่ม 608 ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่อายุเกิน 60 ปี
และกลุ่มผู้มีโรคประจ�ำตัว 7 กลุ่มโรค กับกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ อัตราการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังค่อนข้าง
ต�่ำและมีถึงกว่า 2 ล้านที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย
ทางด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย ยาสมุ น ไพรกั บ ผู ้ ติ ด
เชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 ก�ำลังเผชิญกับปัญหาหลาย

ด้าน นอกจากหาผู้เข้าร่วมวิจัยที่เข้าเกณฑ์ยาก เพราะ
มีจ�ำนวนมากที่กินยาสมุนไพรที่ศึกษาไปก่อนแล้ว
ปัญหาใหญ่อกี ข้อหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ การทีค่ วามรุนแรง
ของโรคลดลงมาก ท�ำให้วดั ผลการศึกษาได้ยาก เพราะ
ผูต้ ดิ เชือ้ ส่วนมากอาการไม่รนุ แรง ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ทีค่ ำ� นวณไว้เดิมอาจต้องเพิม่ ขึน้ อีกมาก จนเกินก�ำลังที่
จะท�ำการศึกษาวิจัยต่อไปได้ นับเป็นบทเรียนส�ำคัญ
ส�ำหรับการศึกษาวิจัยสมุนไพร ที่ต้องท�ำงานเชิงรุก
ตื่นตัว และฉับไวกว่านี้ ไม่เช่นนั้นก็จะประสบปัญหา
ลักษณะนี้อีก
วารสารฉบับนี้ ยังมีบทความวิชาการคับคัง่ โดย
มีนพิ นธ์ตน้ ฉบับรวม 12 เรือ่ ง บทความปริทศั น์ 1 เรือ่ ง
และรายงานเบื้องต้น 2 เรื่อง
นิพนธ์ตน้ ฉบับเรือ่ งแรก ประสิทธิผลของสเปรย์
กระดูกไก่ด�ำ ต่อการลดปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่
ซึ่งพบว่าสเปรย์กระดูกไก่ด�ำ  สามารถลดอาการปวด
กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ และเพิ่มองศาของการ
ก้มคอและการเอียงศีรษะได้มากกว่าสเปรย์หลอก
นับเป็นผลเบื้องต้น ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป เรื่องที่สอง ประสิทธิผลของการ
อบสมุ น ไพรเพื่ อ บรรเทาอาการปวดเข่ า ในผู ้ ป ่ ว ย
โรคลมจั บ โปงแห้ ง เข่ า ซึ่ ง พบว่ า การอบสมุ น ไพร
สามารถลดอาการปวดเข่า และเพิ่มการใช้งานของ
เข่าในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่าได้ดีกว่ากลุ่มที่อบ
ไอน�้ำธรรมดา ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
ขึน้ ต่อไป เรือ่ งทีส่ าม ประสิทธิผลของการสูดดมน�ำ้ มัน
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วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หอมระเหย สมุนไพรพื้นบ้านที่มีผลต่อความจ�ำและ
อารมณ์ในนักศึกษา เป็นผลการศึกษาเบื้องต้น ใน
กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ค�ำอธิบายกลไกต่าง ๆ เป็นค�ำ
อธิบายตามต�ำราบางเล่ม ยังไม่มีการศึกษาสารต่าง ๆ
ทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ มันหอมระเหยจากสมุนไพรแต่ละชนิด รวม
ทัง้ การวัดผลเป็นการวัดผลในระยะสัน้ เท่านัน้ ยังต้อง
ท�ำการศึกษาเพิม่ เติมอีกมาก ก่อนน�ำไปขยายผลต่อไป
เรือ่ งทีส่ ี่ รูปแบบการสัง่ ใช้ ความปลอดภัย และผลต่อ
คุณภาพชีวิตของต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมร เป็นการ
ศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่ใช้ยาต�ำรับนี้
ในคลินกิ กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ทีม่ งุ่ ใช้ตำ� รับยาดัง
กล่าวเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงมีการปรับขนาดยา
และมิได้มกี ารวางแผนในการเก็บข้อมูลอย่างเข้มงวด
ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญของการศึกษาวิจยั อย่างไรก็
ดี ผูว้ จิ ยั มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปตามหลักวิชา
ท�ำให้เป็นบทความวิชาการที่ดีพอสมควร
เรื่องที่ห้า การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพจาก
การใช้โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ด้านสุขภาพในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย เป็นเรื่องตรงไปตรงมาที่หลัง
การฝึกอบรมย่อมพบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะมีความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบตั ดิ ขี นึ้ กว่าก่อนการฝึกอบรม สิง่
ที่น่าสนใจมี 2 ประการ ประการแรก นโยบายการเพิ่ม
บทบาทหน้าทีใ่ ห้แก่ อสม. และเพิม่ ค่า “ป่วยการ’’ จาก
เดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท มีเงื่อนไข
ที่ดีคือให้ อสม. “เข้าประชุม และ/หรือ อบรมเพิ่มพูน
ความรูอ้ ย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ต่อเดือนในเรือ่ งทีเ่ ป็นความ
จ�ำเป็นตามสภาพปัญหาของชุมชน หรือตามช่วงปฏิทนิ
การรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุข’’ ประการทีส่ อง
โปรแกรมการฝึกอบรมนี้ พบว่าประเมินผลแล้วได้
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ผลดี ควรน�ำไปใช้ประโยชน์โดยการขยายผลให้กว้าง
ขวางต่อไป เรื่องที่หก สถานการณ์การครอบครอง
กั ญ ชาเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ท างการแพทย์ ใ นจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาในช่วงแรกของการด�ำเนิน
การตามนโยบาย พบว่าการรับรู้ของประชาชนและผู้
ป่วยยังคลาดเคลือ่ นและมีความคาดหวังประโยน์ทไี่ ม่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นอันตราย
ต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ควรมีการแก้ไขป้องกัน
ปัญหา และผู้รับผิดชอบควรมีการศึกษาติดตามเรื่อง
นี้เป็นระยะ ๆ
เรือ่ งทีเ่ จ็ด บทบาทหน้าทีข่ องผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยในมุมมองของทีมสหวิชาชีพ
และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย : กรณี
ศึกษาโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก เป็นการ
ศึกษาที่ยังมีข้อจ�ำกัดมาก พบว่า มุมมองของทีมสหวิชาชีพกับแพทย์แผนไทย ยังแตกต่างกันทั้งในเรื่อง
บทบาทการท�ำงานของแพทย์แผนไทยและการท�ำงาน
ร่วมกัน ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองกลุ่มมีการท�ำงานร่วมกันค่อน
ข้างใกล้ชิดและมีเวลาการท�ำงานร่วมกันยาวนานพอ
สมควร ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
โดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก เรื่องที่
แปด ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการนวดรักษาโรค
ข้อเข่าเสือ่ ม เป็นการศึกษาทีน่ า่ สนใจ ควรศึกษาเชิงลึก
ในหมอนวดพืน้ บ้านแต่ละคน รวมทัง้ ทุกคนทีย่ งั ไม่ได้
ท�ำการศึกษาตลอดจนน�ำหมอพืน้ บ้านเหล่านีเ้ ชือ่ มโยง
เข้าสู่ระบบ โดยเชื่อมโยงหมอพื้นบ้านกับแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน การเพิ่มศักยภาพหมอ
พื้นบ้านเหล่านี้ ทั้งด้านความรู้และทักษะ ให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการดูแลรักษา
มากขึน้ ปลอดภัยมากขึน้ และหมอพืน้ บ้านเองก็มกี าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย

J Thai Trad Alt Med
เรื่องที่เก้า การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดหยาบจากใบอ่อนกระถิน พบว่าสารสกัดจากใบ
อ่อนกระถินมีคณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกันการแตกของเม็ดเลือด
แดงได้ในภาวะทีม่ กี ารกระตุน้ ด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลการศึกษาเบื้องต้น จะต้องมีการ
ศึกษาในสัตว์ทดลองก่อนจะเข้าสู่การศึกษาวิจัยใน
คนต่อไป เรือ่ งทีส่ บิ ฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคใน
คนของสารสกัดหยาบพืชน�ำ้ ทีร่ บั ประทานได้ เป็นการ
ศึ ก ษาที่ น ่ า สนใจที่ พ บว่ า สารสกั ด จากแพงพวยน�้ ำ
และก้านจอง มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภาพ
สามารถน�ำไปพัฒนาได้ต่อไป การศึกษาลักษณะนี้
จะต้องมีการสนับสนุนในทางนโยบายให้มีการศึกษา
วิจัยอย่างครบวงจรจนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ได้จริง
เรื่องที่สิบเอ็ด คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของ
เครื่ อ งยากระชาย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด ท� ำ ข้ อ
ก�ำหนดคุณภาพของเครื่องยากระชาย เนื่องจากยัง
ไม่ มี เ กณฑ์ ม าตรฐานส� ำ หรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
สมุ น ไพรนี้ ใ นต� ำ รายามาตรฐานสมุ น ไพรไทยซึ่ ง
เป็นมาตรฐานสมุนไพรของประเทศ ผลการศึกษา
สามารถเสนอบรรจุเป็นมอโนกราฟในต�ำรามาตรฐาน
ยาสมุ น ไพรไทย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานอ้ า งอิ ง ของ
ประเทศได้ เรื่องที่สิบสอง การศึกษาปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ ของฟ้าทะลายโจร
ในระยะเก็ บ เกี่ ย วที่ ต ่ า งกั น จากอ� ำ เภอมวกเหล็ ก
จังหวัดสระบุรี เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจรที่ปลูกเองและจากยาผงโดยสามารถ
ก� ำ หนดขนาดรั บ ประทานเองเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ปริ ม าณ
แอนโดรกราไฟไลด์ใกล้เคียงกับงานวิจัยทางคลินิก
ที่ได้ท�ำไว้ก่อนหน้านี้ เป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเอง
ของประชาชน โดยพบว่ า ฟ้ า ทะลายโจรต้ น อ่ อ นมี
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ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต�่ำกว่าต้นแก่ ยาต้ม มี
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์มากเพียงพอ เทียบได้กับ
การรับประทานรูปแบบอื่น แต่น�้ำชาใบสดมีปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด์ต�่ำเกินไป เป็นต้น อย่างไรก็ดี
โดยที่โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ที่อาจท�ำให้
เกิดอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิต โดยเฉพาะในคนสูงอายุ
มีโรคเรื้อรัง และหญิงมีครรภ์ รวมทั้งเชื้อโรคมีการ
กลายพันธุ์ค่อนข้างรวดเร็ว การ “พึ่งตนเอง’’ ในการ
รักษา “โรคติดต่ออันตราย’’ เช่นนี้ จึงต้องมีการศึกษา
ให้รู้จริง เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้จริง
บทปริทศั น์ เรือ่ ง บทบาทการแพทย์แผนจีนใน
การรักษาโควิด-19 น�ำเสนอผลการทบทวนเอกสาร
เรื่อง การรักษาโควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งโดยใช้ต�ำรับยา การ
ฝังเข็ม และรมยา น่าสนใจว่า แม้โควิด-19 จะเป็นโรค
ติดต่ออันตรายที่เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอาจมี
ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่การแพทย์แผนจีน
ก็มีบทบาทในการดูแลรักษาผู้ป่วย และมีการรายงาน
ผลการศึกษาอย่างเป็นกิจจะลักษณะจ�ำนวนมาก การ
ทีก่ ารแพทย์แผนจีนมีบทบาทเคียงบ่าเคียงไหล่กบั การ
แพทย์แผนปัจจุบนั ได้เช่นนี้ เป็นผลจากการพัฒนาการ
แพทย์แผนจีนอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะตั้งแต่หลัง
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จนการแพทย์
แผนจีนได้รับการยอมรับในระบบบริการสาธารณสุข
ทั้งจากบุคลากรในวิชาชีพ และประชาชนทั่วไป หัวใจ
ส�ำคัญคือการพัฒนาการแพทย์แผนจีนอย่างเข้มแข็ง
จนมีผลเป็นที่ประจักษ์ ขณะที่จ�ำนวนผู้ป่วยโควิด-19
ในจีนมีน้อยกว่าในประเทศไทยมาก แต่การแพทย์
แผนจีนสามารถท�ำการศึกษาและรายงานได้เช่นนี้
จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาทั้งในด้านผลการรักษา และ
กระบวนการศึกษา
รายงานเบื้องต้น เรื่องที่หนึ่ง ผลของยาธรณี
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สัณฑะฆาต ต่อระดับ ทูเมอร์เนคโครซิส แฟคเตอร์
อั ล ฟา และอิ น เตอร์ คู ลิ น -6 ในเลื อ ดของกลุ ่ ม
ประชากรที่ได้รับสัมผัสฝุ่นละเอียด PM 2.5 : การ
ศึกษาน�ำร่อง เป็นการศึกษาเรื่องที่มีความซับซ้อน
(complexity) สูง โดยมีข้อมูลพื้นฐานน้อย และเข้า
สู่การวิจัยในคนซึ่งมีความซับซ้อนของระบบต่าง ๆ
สูงมาก จึงแปลผลยาก หรือแปลผลไม่ได้ การศึกษา
นี้ ระบุว่าเป็นการศึกษาน�ำร่องผลการศึกษาอย่างมาก
ก็ได้เพียงแนวทางการศึกษาต่อไป ไม่สามารถสรุปเพือ่
เป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรค เรื่อง
ที่สอง ประสิทธิผลของยาประสะน�้ำนมต่อการเพิ่ม
ปริมาณน�ำ้ นมในมารดาหลังคลอด พบว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั
ยาประสะน�้ำนมมีปริมาณน�ำ้ นมมากกว่ากลุ่มควบคุม
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อย่างมีนัยส�ำคัญตั้งแต่วันที่สามหลังคลอด และมาก
อย่างต่อเนื่อง ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่ขนึ้ และมีการออกแบบการศึกษาให้รดั กุมมากขึน้
ปกิ ณ กะฉบั บ นี้ เป็ น เรื่ อ งสมอไทย และ
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2 วารสาร
สโมสรเป็ น เรื่ อ งสมอไทย 2 เรื่ อ ง เรื่ อ งที่ ส ามเป็ น
เรื่องการคัดกรองสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ต้านไวรัส
ซาร์ส-โควี-2 เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องฤทธิ์ยับยั้งการติด
เชื้อไวรัสเดงกี่ที่ก่อโรคไข้เลือดออกของต�ำรับตรีผลา
พบกันใหม่ฉบับหน้า ซึ่งช่วงนั้นจะได้เห็นผล
กระทบหลังสงกรานต์ชัดเจนแล้ว
				

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
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บทคัดย่อ
งานศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบปกปิดสองด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของสเปรย์กระดูกไก่ดำ�ต่อการลดอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่า คอ ไหล่ ระหว่างกลุ่มทดลอง ที่ได้รับ
สเปรย์กระดูกไก่ดำ� และกลุ่มควบคุมที่ได้รับสเปรย์หลอก กลุ่มละ 30 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการปวด
กล้ามเนื้อบริเวณบ่า คอ ไหล่ ณ ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสตูล ที่มีความเจ็บปวดตั้งแต่ ระดับ 4 ขึ้น
ไป มีอายุระหว่าง 20-60 ปี โดยอาการปวดไม่ได้มสี าเหตุจากอุบตั เิ หตุ หรือความผิดปกติของสมอง รับประทานยากลุม่
NSAIDs ร่วมด้วยได้ แต่เพือ่ ลดผลกระทบต่อการวิจยั จึงได้สมุ่ แบบแยกชัน้ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีร่ บั ประทานยากลุม่ NSAIDs
ร่วมด้วยให้อยู่ในทั้งสองกลุ่มในจำ�นวนใกล้เคียงกัน ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการสเปรย์ยา วันละครั้ง แล้วประเมินผลหลัง
ได้รับยา 30 นาที ด้วยแบบวัดระดับความปวด เครื่องวัดองศาการเคลื่อนไหวของคอ ทุกคนจะได้รับการประเมินผล 3
ครั้ง ภายใน 10 วัน ผลการศึกษาพบว่า ทั้งสองกลุ่มมีระดับความเจ็บปวดที่ลดลง มีองศาการก้มคอ การเอียงศีรษะ ไป
ทางซ้ายและขวา เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษา
ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทัง้ สองกลุม่ พบว่า กลุม่ ทดลอง มีระดับความเจ็บปวดลดลง มีความสามารถการเคลือ่ นไหวของ
องศาการก้มคอ การเอียงศีรษะไปทางซ้ายและขวา ได้มากกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) สเปรย์
กระดูกไก่ด�ำ มีประสิทธิผลในการลดปวด ลดความตึงของกล้ามเนือ้ ทำ�ให้เพิม่ องศาการเคลือ่ นไหวของคอ บ่า ไหล่ได้
กระดูกไก่ดำ� (Justica gengarussa Burm) มีสารสำ�คัญคือ vitexin และ apigenin ออกฤทธิ์ผ่านกลไกเดียวกันกับยาต้าน
การอักเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด์ (NSAIDs) อีกทั้ง กระดูกไก่ดำ�เป็นพืชท้องถิ่น พบได้ทั่วไป ปลูกง่าย ไม่มีศัตรูพืช จึง
ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป แต่อย่างไรก็ตามจำ�เป็นต้องมีการศึกษาในประชากรกลุ่มใหญ่ขึ้น
คำ�สำ�คัญ: สเปรย์กระดูกไก่ดำ�, ปวดกล้ามเนื้อ, คอ, บ่า ไหล่
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Abstract
A quasi-experimental research used a double-blind randomized controlled trial approach. Its objective
was to compare the effectiveness of Justica gengarussa Burm. f. (kraduk kai dam) spray in reducing scapular, neck,
and shoulder pain between the experimental group receiving J. gengarussa spray and the control group receiving  
placebo spray, each with 30 patients. In particular, the patients who received treatment for musculoskeletal, neck,
and shoulder pain were at the Thai Traditional Medicine and Spa Service Center, Satun Hospital. The pain was
classified into four levels or more. The patients were 20 to 60 years old whose pain was not due to an accident or
brain disorder. To reduce the impact on the study, a similar number of participants taking NSAIDs were randomly
stratified to distribute to both groups. Participants were given the spray once a day and their effects were assessed 30
minutes after the dose using a pain assessment scale and a cervical range of motion scale. Everyone was evaluated
three times within 10 days. The results showed that both groups had a significant reduction in pain intensity and a
significant improvement in the degree of neck declination and head tilt to both left and right (p < 0.05). However,
when comparing the treatment outcomes between the two groups of participants, the experimental group had lower
pain levels and had the ability to move or the angle of the neck tilting the head left and right more significantly
than the control group (p < 0.05). J. gengarussa spray was effective in reducing pain and muscle stiffness as well
as made it possible to increase the degree of scapular, neck, and shoulder movements. J. gengarussa has vitexin
and apigenin as important substances, which exert the same effects as NSAIDs; and it is a common local plant that
grows easily with no pests. Therefore, it should be promoted as an economic crop. Nevertheless, more studies are
required in a larger population.
Key Words: kraduk kai dam spray, muscle pain, neck, shoulder

บทนำ�และวัตถุประสงค์
จากรายงานประจ�ำปี 2558 ของ ส�ำนักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค[1] พบว่าผูป้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ
ร้อยละ 50.5 มีอาการปวดกล้ามเนื้อจากการท�ำงาน
และอาการปวดเมื่อยเพิ่มมากขึ้นตามอายุ อวัยวะที่
มักเป็นบ่อย ได้แก่ บริเวณหลัง คอ และบริเวณไหล่
ซึ่งเกิดจากการท�ำงานติดต่อกันในท่าเดิมซ�้ำ  ๆ การ

รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อมีหลายวิธี ส่วนใหญ่คือ
ใช้ยาในกลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs) โดยยาไดโคลฟิแนคเป็นยาที่มีการ
สั่งใช้มาก และพบว่าผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากการ
ใช้ยา โดยเฉพาะต่อระบบทางเดินอาหาร[2], มีรายงาน
การวิจยั ว่าการรักษาด้วยนวดไทย ช่วยลดอาการปวด
กล้ามเนื้อ และท�ำให้กล้ามเนื้อมีความอ่อนตัวและ
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ยืดหยุ่น[3] ตลอดจนการใช้ยาหม่องที่มีส่วนผสมของ
สมุนไพร[4] ทาภายนอก สามารถช่วยลดอาการปวด
กล้ามเนือ้ ได้[5-6] จากรายงานของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 สมุนไพรที่น�ำ
มาใช้ในการรักษากลุม่ อาการทางกล้ามเนือ้ มากทีส่ ดุ [7]
คือไพล
จากรายงานของศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลสตูล พบว่า ในปีงบประมาณ 2560-2562
(ข้อมูล 31 สิงหาคม 2562) มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
อาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ จ�ำนวน 8,028 ราย,
10,202 ราย, 9,155 ราย ตามล�ำดับ ในปีงบประมาณ
2560 โรงพยาบาลสตูล ได้ยกเลิกครีมไพลออกจาก
บัญชียาของโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วย และแพทย์ยังคง
มีความประสงค์จะใช้ยาทาบรรเทาปวดจากสมุนไพร
ร่ ว มในการรั ก ษาอาการปวด เพื่ อ ลดอาการไม่ พึ ง
ประสงค์จากการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน การศึกษา
นี้ต้องการน�ำต้นกระดูกไก่ด�ำซึ่งเป็นพืชที่พบได้ทั่วไป
ในท้องถิ่น ปลูกง่าย ราคาถูกมาใช้ในการรักษาอาการ
ปวดกล้ามเนื้อทดแทนครีมไพล
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของสเปรย์ ก ระดู ก ไก่
ด� ำ ต่ อ การลดปวดกล้ า มเนื้ อ บริ เ วณ คอ บ่ า ไหล่
มี ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาเป็ น ยาทาภายนอกที่ มี
ประสิทธิผลส�ำหรับบรรเทารักษาอาการปวดกล้าม
เนื้อ ตามความต้องการของแพทย์และผู้ป่วย มีราคา
ถูก สามารถผลิตได้เองจากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า กระดูกไก่ด�ำ  หรือเฉียงพร้า มีชื่อวิทยาศาสตร์
ว่า Justica gengarussa Burm. ชื่อวงศ์ Acanthaceae มีสรรพคุณ แก้ปวด (analgesic activity), ลด
อาการอักเสบ (anti-inflammatory activity)[8], ลด
การอักเสบของข้อ (anti-arthritic)[9] เนื่องด้วยมีสาร
ส�ำคัญคือ vitexin และ apigenin ในกลุม่ flavonoids
สารทั้งสองชนิดนี้ ออกฤทธิ์ผ่านกลไกเดียวกันกับยา
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ต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด์ (NSAIDs)[10]
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผล
ของสเปรย์กระดูกไก่ด�ำต่อการลดปวดกล้ามเนื้อคอ
บ่า ไหล่ ของผู้ป่วย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็น
ยาสมุนไพรแก้ปวดกล้ามเนื้อหรือเป็นข้อมูลส�ำหรับ
การวิจัยในอนาคต

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบสุ่มเปรียบเทียบแบบ
ปกปิดสองด้าน (double-blinded, randomizedcontrol trial) เปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้สเปรย์
กระดูกไก่ด�ำในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการปวด
กล้ามเนือ้ บริเวณ บ่า คอ ไหล่ ทีศ่ นู ย์บริการการแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลสตูล การศึกษาครั้งนี้มีกรอบ
แนวคิดการศึกษา (ภาพที่ 1) และเป็นการศึกษาที่มี
การปกปิด สองฝ่าย (double-blinded) คือ 1. ปกปิด
ผู้เข้าร่วมวิจัย ผู้เข้าร่วมวิจัยจะไม่ทราบว่า ตนได้รับ
การรักษาด้วยสเปรย์กระดูกไก่ด�ำหรือสเปรย์หลอก
2. ปกปิดผู้ประเมินความตึงกล้ามเนื้อคอ ผู้ประเมิน
ผลจะไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยที่ตนประเมินนั้นอยู่ใน
กลุ่มใด และได้รับยาชนิดใด  โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ฉีด
พ่นยาให้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกรายตามกลุ่มที่ได้จาก
การสุ่มโดยไม่แจ้งข้อมูลของยาที่แต่ละคนได้รับ และ
รับผลการประเมินผลจากผูป้ ระเมินผลมาเก็บรวบรวม
เพื่อด�ำเนินการต่อไป ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยทัง้ สอง
กลุ่มมีการรักษาด้วยการกินยากลุ่ม NSAIDs ร่วม
ด้วยในจ�ำนวนใกล้เคียงกัน แต่หา้ มรักษาด้วยการนวด
ประคบ ฝังเข็ม กายภาพบ�ำบัด และการฉีดยาแก้ปวด
ก่อนเข้าร่วมวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมจาก
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

คณะกรรมการจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย์ โรงพยาบาลสตู ล
หมายเลขรับรอง ETA001/63 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

1. วัสดุ
1.1 สเปรย์กระดูกไก่ดำ� ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้
เตรียมโดยเภสัชกรของโรงพยาบาลสตูล โดยมีส่วน
ประกอบ คือ สารสกัดกระดูกไก่ด�ำ 400 ซีซี เมนทอล
100 กรัม การบูร 120 กรัม และน�้ำมันหอมระเหย
กลิ่นเปปเปอร์มินต์ 10 ซีซี โดยการน�ำเมนทอลและ
การบูร มาผสมกัน คนจนละลาย จากนั้นเติมสาร
สกัดกระดูกไก่ด�ำและน�้ำมันหอมระเหย คนให้เข้า
กัน (เทใส่ขวดสเปรย์สีขาวขุ่น) ติดฉลาก “สเปรย์
กระดูกไก่ด�ำ  A’’ การเตรียมสารสกัดกระดูกไก่ด�ำ 
เตรียมได้จากสมุนไพรกระดูกไก่ด�ำส่วนล�ำต้นและ
ใบ ที่มีอายุ ประมาณ 4 เดือน ตัดเหนือดินประมาณ
5-10 เซนติเมตร น�ำมาล้างท�ำความสะอาด แล้วผึ่ง
ลมให้แห้ง จากนั้นหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ  500 กรัม
หมักในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% จ�ำนวน 5,000 ซีซี เป็น
เวลา 10 วัน ระเหยแอลกอฮอล์ ออกให้หมด  
1.2 สเปรย์หลอก มีสว่ นประกอบและวิธกี ารท�ำ
เช่นเดียวกันกับสเปรย์กระดูกไก่ดำ� ทุกประการ ยกเว้น
การใส่สารสกัดกระดูกไก่ดำ � ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สเปรย์หลอก
ยังคงมีคุณสมบัติทั่วไป เหมือนกับสเปรย์กระดูกไก่
ด�ำทุกประการยกเว้นคุณสมบัติของสารสกัดกระดูก
ไก่ด�ำ   เช่น กลิ่น รู้สึกเย็นเมื่อสัมผัส และอาจรวมถึง
ผลในการลดปวด ที่เกิดจากการบูร[11], เมนทอล[12]

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

และน�้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มิ้นต์[13] ทั้งนี้ เพื่อ
ป้องกันอคติจากการประเมินผลของผูป้ ระเมินผลและ
ผู้เข้าร่วมวิจัย บรรจุในขวดสเปรย์สีขาวขุ่น ติดฉลาก
“สเปรย์กระดูกไก่ด�ำ  B’’
1.3 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วมวิจัย คือ ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษา
อาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ จากการท�ำงาน โดย
ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทย และมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดจ�ำนวน 60 คน ผู้เข้า
ร่วมวิจยั จะได้ทราบวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธกี าร
ศึกษา อันตรายหรืออาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การศึกษา ได้แก่ อาการแพ้สมุนไพร แพ้แอลกอฮอล์
คือมีอาการผื่นคัน หรือแพ้หายใจไม่ออก และการ
ปฏิบัติตัวในระหว่างที่เข้าร่วมการวิจัย ได้แก่ ห้ามล้าง
ออกหรืออาบน�ำ้ จนกระทัง่ ครบ 3 ชัว่ โมง สามารถรักษา
ด้วยการกินยากลุ่ม NSAIDs ร่วมด้วย แต่ห้ามรักษา
ด้วยการนวด ประคบ ฝังเข็ม กายภาพบ�ำบัด และ
ฉีดยาแก้ปวดก่อนเข้าร่วมวิจัย ในวันนั้น ๆ โดยมีการ
ก�ำหนดรหัสกลุ่มตัวอย่างเพื่อรับสเปรย์กระดูกไก่ด�ำ
และสเปรย์หลอก มีเกณฑ์การคัดเข้า คัดออก ดังนี้
1) เกณฑ์การคัดเข้า : เป็นชายหรือหญิง อายุ
20–60 ปี ได้รบั การตรวจวินจิ ฉัยว่า มีอาการปวดกล้าม
เนื้อ คอ บ่า ไหล่ ที่มีระดับความปวด ตั้งแต่ ระดับ 4
ขึ้นไป และเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ
2) เกณฑ์การคัดออก : เป็นผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยการนวด ประคบ ฝังเข็ม กายภาพบ�ำบัด
และฉีดยาแก้ปวด ก่อนเข้าร่วมวิจัย มีอาการโรค
หมอนรองกระดูกสันหลังคอเสื่อมรุนแรง ที่ท�ำให้เกิด
อาการอ่อนแรงหรืออาการทางประสาทรับความรู้สึก
ผิดปกติ ผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวล�ำบากจากข้อผิด
รูป หรือกระดูกคด ผู้ป่วยที่มีประวัติเกิดอุบัติเหตุ ส่ง
ผลให้กระดูกเคลื่อน หักร้าว บริเวณ คอ บ่า ไหล่ หญิง
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ตั้งครรภ์/ ให้นมบุตร ผู้แพ้กระดูกไก่ด�ำ  แอลกอฮอล์
และผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ขอลาออกจากการเข้าร่วมวิจยั ระหว่าง
ทดลอง/ ไม่สามารถเข้าร่วมวิจัยได้ครบตามเกณฑ์
3) เกณฑ์ให้ออกจากการวิจยั : ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ขอ
ถอนตัวระหว่างการทดลอง / ไม่สามารถเข้าร่วมวิจัย
ได้ครบตามเกณฑ์ หรือผู้วิจัยขอให้ออก เนื่องจากมี
อาการแพ้อย่างรุนแรง

2. วิธีการศึกษา (ภาพที่ 2)
2.1 การรักษา
ผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จะถูก
จัดให้อยู่ใน 2 กลุ่มโดยการสุ่ม และสุ่มแยกชั้นตาม
ลักษณะการกินยากลุ่ม NSAIDs ร่วมด้วยในช่วงการ
ด�ำเนินการศึกษา  เพื่อลดความไม่สมดุลของลักษณะ
พืน้ ฐาน กลุม่ ทดลองจะได้รบั การรักษาอาการปวดด้วย
สเปรย์กระดูกไก่ดำ � (สารสกัดกระดูกไก่ดำ� -เมนทอลการบูร น�้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มิ้นต์) จ�ำนวน 30
คน และกลุม่ ควบคุมจะได้รบั สเปรย์หลอก (เมนทอลการบูร-น�้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มิ้นต์) 30 คน
1) กลุม่ ทดลอง ได้รบั ยาสเปรย์กระดูกไก่ดำ�
ผู้เข้าร่วมวิจัย ก่อนท�ำการทดลอง จะ
ท� ำ แบบประเมิ น ระดั บ ความเจ็ บ ปวด numeric
rating score ด้ ว ยตนเอง และรั บ การประเมิ น
ความตึ ง ของกล้ า มเนื้ อ คอด้ ว ยการประเมิ น องศา
การเคลื่อนไหวคอจากผู้ประเมิน ซึ่งผู้ประเมินเป็น
คนเดี ย วกั น ตลอดการศึ ก ษาและเป็ น ผู ้ ผ ่ า นการ
เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก และได้ดำ� เนินการฝึกการตรวจประเมิน
องศาการเคลือ่ นไหวกล้ามเนือ้ คอ เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การ
ฉีดพ่นสเปรย์กระดูกไก่ดำ� บนบริเวณทีม่ อี าการ โดยให้
หัวสเปรย์ห่างจากบริเวณที่ปวดประมาณ 10-15 ซม.
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หรือประมาณ 3 ข้อนิ้วชี้ พ่นจ�ำนวน 3 ครั้ง/พื้นที่ปวด
แต่ละจุด แล้วนั่งพัก 30 นาที แล้วผู้เข้าร่วมวิจัยจะท�ำ
แบบประเมินระดับความเจ็บปวด และรับการประเมิน
ความตึงของกล้ามเนื้อคอจากผู้ประเมิน หลังท�ำการ
ทดลองอีกครัง้ ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั จะได้รบั การฉีด
สเปรย์และประเมิน จ�ำนวน 3 ครั้ง ภายในเวลา 10 วัน
2) กลุ่มควบคุม ได้รับสเปรย์หลอก
ผู้เข้าร่วมวิจัย ก่อนท�ำการทดลอง จะท�ำ
แบบประเมินระดับความเจ็บปวด numeric rating
score ด้วยตนเอง และรับการประเมินความตึงของ
กล้ามเนื้อคอด้วยการประเมินองศาการเคลื่อนไหว
คอจากผู้ประเมิน เมื่อได้รับการฉีดพ่นสเปรย์หลอก
บนบริเวณที่มีอาการ แล้วนั่งพัก 30 นาที จากนั้นผู้เข้า
ร่วมวิจัยจะท�ำแบบประเมินระดับความเจ็บปวด และ
รับการประเมินความตึงของกล้ามเนื้อคอหลังท�ำการ
ทดลอง โดยผู้ตรวจประเมินเป็นคนเดียวกัน สถาน
ที่ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้เข้าร่วมวิจัย
(อุณหภูมิ เตียง เสื้อผ้า ส�ำหรับสวมใส่ และอื่น ๆ) จะ
มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มทดลองทุกประการ
2.2 การประเมินความตึงของกล้ามเนือ้ คอ โดย
การวัดการเคลื่อนไหวของคอ ด้วยการก้ม การเอียง
ศีรษะไปทางซ้าย และเอียงขวา ด้วยเครือ่ งมือวัดองศา
การเคลื่อนไหวของข้อ
1) การประเมินองศาการก้ม: โดยการให้ผู้
เข้าร่วมวิจัย ค่อย ๆ ก้มหน้าลงช้า ๆ เมื่อมีอาการเจ็บ
ให้หยุด หากสามารถก้มจนปลายคางชิดอกได้ ถือว่า
สามารถก้มได้ หากปลายคางไม่ชิดอก ถือว่าก้มไม่ได้
2) การเอียงศีรษะ ไปทางซ้าย-ขวา: โดยการ
ให้ผู้เข้าร่วมวิจัย เอียงศีรษะไปทางซ้าย/ ขวา ให้มาก
ทีส่ ดุ โดยไม่มอี าการเจ็บ (หรือเมือ่ เริม่ รูส้ กึ เจ็บให้หยุด
ทันที) โดยวัดมุมที่ท�ำกับฐานคอ วางเครื่องวัดองศา
การเคลื่อนไหวที่บริเวณกึ่งกลางศีรษะของผู้เข้าร่วม
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วิจัย ตั้งค่าองศาอยู่ในระดับ 0 องศา ตามแนวระนาบ
ของไหล่ และ 90 องศาเมือ่ ศีรษะตัง้ ตรง จุดสิน้ สุดของ
องศาที่การวัด คือ จุดที่สามารถเคลื่อนไหวได้เองโดย
ไม่มีอาการปวดซึ่งในการเอียงคอนั้น ต้องไม่มีการยก
ไหล่
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งโดยวิ ธี แ จกแจงความถี่ แ ละร้ อ ยละ และ

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
Fisher’s Exact test
2. การเปรียบเทียบผลก่อน หลัง การได้รับ
ยาสเปรย์กระดูกไก่ด�ำ  และ ยาสเปรย์หลอกต่อผล
การปวดกล้ามเนื้อบริเวณ คอ บ่า ไหล่ โดยใช้สถิติ
การทดสอบที แบบกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นอิสระต่อกัน (paired
t-test)
3. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำ�เนินการศึกษา
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รับยาสเปรย์กระดูกไก่ดำ � และสเปรย์หลอก ต่อผลการ
ปวดกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ โดยใช้สถิติ Chi Square
test

ผลการศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้สเปรย์กระดูกไก่ด�ำเพื่อ
ลดอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณ บ่า คอ ไหล่ ระหว่าง
กลุ่มทดลองที่ได้รับสเปรย์กระดูกไก่ด�ำ  และกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับสเปรย์หลอก ในผู้ป่วยที่มีอาการปวด

11

กล้ามเนื้อบริเวณ บ่า คอ และ ไหล่จ�ำนวนกลุ่มละ 30
คน น�ำเสนอผลการศึกษา ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ และอายุ
ประวัติการรับประทานยาบรรเทาปวดร่วมด้วยขณะ
เข้าร่วมการวิจัย ระดับอาการปวด และระดับความ
ปวดเริ่มต้น
2. คะแนนความเจ็บปวด ที่เปลี่ยนแปลงไป
ก่อน และหลังเข้ารับการฉีดสเปรย์
3. การประเมินความตึงของกล้ามเนือ้ โดยการ

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
ข้อมูลส่วนบุคคล
		

กลุ่มทดลอง ( n = 30 )
จำ�นวน
ร้อยละ

กลุ่มควบคุม ( n = 30 )
จำ�นวน
ร้อยละ

p-value

เพศ					
ชาย
5
16.7
11
36.7
หญิง
25
83.3
19
63.3
อายุ (ปี)					
< 40 ปี
3
10.0
5
16.7
40-50 ปี
11
36.7
12
40.0
> 50 ปี
16
53.3
13
43.3
การกินยาบรรเทาอาการปวด					
กิน
8
26.7
9
30.0
ไม่กิน
22
73.3
21
70.0
ระดับอาการปวด					
ไม่ปวด
0
0.00
0
0.00
ปวดเล็กน้อย
5
16.67
1
3.33
ปวดพอรำ�คาญ
1
3.33
4
13.33
ปวดจนรู้สึกรบกวนชีวิตการดำ�เนินชีวิต
12
40.00
9
30.00
ปวดจนทุกข์ทรมาน
10
33.33
15
50
ปวดจนทนไม่ได้
2
6.67
1
3.33
ระดับความปวดเริ่มต้น (ระดับ)					
4
0
0
1
3.33
5
5
16.7
5
16.7
6
5
16.7
3
10.0
7
8
26.7
11
36.7
8
9
30.0
8
26.7
9
2
6.7
2
6.7
10
1
3.33
0
0

0.072
0.367

0.500
0.915

0.805

12 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
วัดองศาการเคลื่อนไหว ได้แก่ การประเมินการก้ม
องศาการเอียงศีรษะไปทางซ้ายและขวา

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
ข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ในครัง้ นี้ (ตาราง
ที่ 1) โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป ระหว่างกลุ่ม
ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ในเรือ่ งของเพศ อายุ จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีการกินยากลุ่ม NSAIDs ร่วมด้วย
ระดับอาการปวด และ คะแนนระดับความปวดเริม่ ต้น
พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p-value > 0.05)

2. คะแนนความเจ็บปวด ที่เปลี่ยนแปลงไป
ก่อน และ หลังเข้ารับการฉีดสเปรย์
ข้อมูลคะแนนระดับความเจ็บปวด ก่อนและหลัง
ท�ำการทดลองของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่ม (ตาราง
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ที่ 2) จากการด�ำเนินการพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสอง
กลุ่ม มีค่าคะแนนความเจ็บปวดก่อนท�ำการทดลอง
สูงกว่าหลังท�ำการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05)
เมื่อน�ำค่าคะแนนความเจ็บปวด ของผู้เข้าร่วม
วิจัยทั้งสองกลุ่ม ก่อนและหลังท�ำการทดลองตาม
ข้อมูลในตารางที่ 2 มาพิจารณาหาค่าคะแนนของความ
เจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลง ได้ดังนี้
ค่าคะแนนความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลง = ค่า
คะแนนความเจ็บปวดก่อนทดลอง – ค่าคะแนนความ
เจ็บปวดหลังทดลอง
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสอง
กลุ่ม มีค่าคะแนนความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลงไปลด
ลง ทั้ง 3 ครั้งของการทดลอง แต่เมื่อเปรียบเทียบค่า
คะแนนดังกล่าวของทัง้ สองกลุม่ พบว่า กลุม่ ทดลองมี
ค่าคะแนนความเจ็บปวดทีเ่ ปลีย่ นแปลงลดลงมากกว่า

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวด ก่อนและหลังทำ�การทดลองของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม
การศึกษา		
ระดับความเจ็บปวด
ครั้งที่		 กลุ่มทดลอง (n = 30)		 กลุ่มควบคุม (n = 30)
		
ก่อน
หลัง
p-value
ก่อน
หลัง
1
2
3

7.033 (1.3257) 4.667 (1.5388)
6.133 (1.6132) 3.967 (1.6709)
5.233 (1.5013) 2.900 (1.3734)

< 0.001
< 0.001
< 0.001

6.867 (1.2794) 5.800 (1.4716)
6.500 (1.6135) 5.700 (1.6640)
6.133 (1.5253) 4.967 (1.6914

ตารางที่ 3 ค่าคะแนนความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลง ก่อนและหลังทำ�การทดลอง
การศึกษาครั้งที่		ค่าคะแนนความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลง
		
กลุ่มทดลอง (n = 30)
กลุ่มควบคุม (n = 30)
1
2
3

2.366
2.166
2.33

1.067
0.800
1.166

p-value
< 0.001
< 0.001

< 0.001
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กลุ่มควบคุม (ตารางที่ 3)
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ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) (ตารางที่ 4)
3.2 การประเมินความตึงของกล้ามเนื้อ ด้วย
การเอียงศีรษะ ไปทางซ้าย-ขวา ข้อมูลของผู้เข้าร่วม
วิจัย (ตารางที่ 5)  พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีมุมองศาการ
เอียงคอทีล่ ดลง เมือ่ ใช้ไหล่เป็นแนวระนาบ นัน่ คือ ทัง้
สองกลุม่ สามารถเอียงคอ ได้เพิม่ มากขึน้ ภายหลังการ
ทดลองแต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่ม พบ
ว่า กลุ่มทดลอง มีมุมองศาการเอียงหลังการทดลอง
ลดลงมากกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05)

3. การประเมินความตึงของกล้ามเนื้อ โดยการ
วัดองศาการเคลื่อนไหว
3.1 การประเมินความตึงของกล้ามเนื้อ ด้วย
การก้ม พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม มีจ�ำนวนคนที่
ก้มได้หลังท�ำการทดลองในแต่ละครัง้ ของการทดลอง
มากกว่ า ก่ อ นท� ำ การทดลอง แต่ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บ
จ�ำนวนคนที่ก้มได้หลังท�ำการทดลองระหว่างทั้งสอง
กลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองมีจ�ำนวนคนที่สามารถก้มได้
หลังท�ำการทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย

ตารางที่ 4 จำ�นวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่ก้มได้ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กิจกรรม การศึกษา		 กลุ่มทดลอง (n = 30)		 กลุ่มควบคุม (n = 30)		
p-value
ครั้งที่
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
		
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
ก้มได้

1
2
3

5
10
18

16.7
33.3
60.0

13
24
29

43.3
80.0
96.7

0
5
9

0
16.7
30.0

7
13
19

23.3
43.3
63.3

0.001
0.001
0.001

กิจกรรม การศึกษา		 กลุ่มทดลอง (n = 30)
		
ครั้งที่
ก่อน
หลัง
			
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
			
ของ		
ของ		
			
องศา		
องศา		

กลุ่มควบคุม (n = 30)		
ก่อน
หลัง
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
ของ		
ของ
องศา		
องศา

p-value

เอียงซ้าย
		
		
เอียงขวา
		
		

49.600
49.300
48.467
49.600
48.767
47.367

0.008
0.017
0.042
0.000
0.014
0.000

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่ามุมองศาการเอียงศีรษะไปทางซ้ายและขวา ก่อนและหลังการทดลอง

1
2
3
1
2
3

52.267
51.500
47.600
50.300
48.400
45.200

6.362
6.596
5.928
5.528
5.893
5.647

44.767
40.833
37.067
43.200
38.633
33.467

8.286
7.260
6.848
8.256
6.955
6.404

5.805
5.415
5.877
6.866
6.922
7.044

48.467
48.100
46.433
47.333
47.500
46.133

6.067
6.082
7.094
7.604
7.128
8.374

14 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เมื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่ามุมองศาการเอียง
ที่เปลี่ยนแปลง ก่อนและหลังการทดลอง เมื่อค่ามุม
องศาการเอียงที่เปลี่ยนแปลง = ค่ามุมองศาการเอียง
ที่วัดได้ก่อนการทดลอง – ค่ามุมองศาการเอียงที่วัด
ได้หลังการทดลอง
• การแปลผล ถ้าค่าของมุมองศาการเอียงที่
เปลี่ ย นแปลงไป มี ค ่ า เป็ น บวก แสดงว่ า สามารถ
เอี ย งคอได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ข้ อ มู ล ของค่ า มุ ม องศาที่
เปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่ม (ตารางที่
6)
จากผลการศึกษา พบว่าทั้งสองกลุ่มมีค่ามุม
องศาการเอียงทีเ่ ปลีย่ นแปลงก่อนและหลังการทดลอง
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เป็นค่าบวก แสดงว่า สามารถเอียงคอไปทางซ้ายหรือ
ขวาได้มากขึ้นหลังการทดลองแต่ละครั้ง เมื่อเปรียบ
เทียบข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มพบว่า กลุ่มทดลอง มีค่า
มุมองศาการเอียงที่เปลี่ยนแปลงของการเอียงศีรษะ
ไปทางซ้ายและขวา มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) นั่นอาจกล่าวได้ว่า
กลุ่มทดลองสามารถเอียงคอได้มากกว่ากลุ่มควบคุม
เมื่อได้รับยาสเปรย์กระดูกไก่ด�ำ
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพบว่า สเปรย์
กระดูกไก่ด�ำ  และสเปรย์หลอกไม่ท�ำให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
รู้สึกไม่สบาย

ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่ ของค่ามุมองศาการเอียงศีรษะไปทางซ้ายและขวาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก่อนและหลังการทดลองของกลุม่ ควบคุม
และกลุ่มทดลอง
การศึกษา
ครั้งที่
		

กลุ่มทดลอง (n = 30)
ค่าเฉลี่ยขององศาการ S.D. p-value
เอียงที่เปลี่ยนแปลงไป 		

การเอียงศีรษะไปทางซ้าย
1
2
3
การเอียงศีรษะไปทางขวา
1
2
3

7.500
10.667
10.533

5.158
4.088
5.008

< 0.001

7.100
9.767
11.733

4.809
3.766
3.991

< 0.001

อภิปรายผล
สเปรย์กระดูกไก่ด�ำสามารถลดระดับคะแนน
ความเจ็บปวด ลดความตึงของกล้ามเนื้อคอ โดย
การเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของคอ ในทิศทางก้ม
เงย และเอียงศีรษะไปทางซ้ายและขวาได้ อย่างมีนัย-

< 0.001
< 0.001

< 0.001
< 0.001

กลุ่มควบคุม (n = 30)
ค่าเฉลี่ยขององศาการ S.D. p-value
เอียงที่เปลี่ยนแปลงไป
1.133
1.200
2.033

2.460
3.022
3.709

< 0.001

2.267
1.267
1.233

2.477
2.463
3.202

< 0.001

< 0.001
< 0.001

< 0.001
< 0.001

ส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เพราะกระดูกไก่ด�ำ  มีสรรพคุณ
แก้ปวด (analgesic activity), ลดอาการอักเสบ
(anti–inflammatory activity)[8], ลดการอักเสบ
ของข้อ (anti-arthritic)[9] เนื่องด้วยมีสารส�ำคัญ คือ
vitexin และ apigenin ในกลุ่ม flavonoids สารทั้ง
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สองชนิดนี้ ออกฤทธิ์ผ่านกลไกเดียวกันกับยาต้าน
การอักเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด์ (NSAIDs)[10] ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของ อ�ำพล บุญเพียร
และคณะ ในปี 2018[10] โดยผลการศึกษาดังกล่าวพบ
ว่า การนวดด้วยน�้ำมันกระดูกไก่ด�ำ  มีผลท�ำให้ระดับ
อาการปวดลดลง องศาการเคลื่อนไหวคอ และระดับ
ความรู้สึกกดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่
ระดับค่า p < 0.05 นอกจากนี้การศึกษาของ Jaijesh
Paval และคณะ ในปี 2009[9] พบว่า สารสกัดของต้น
กระดูกไก่ด�ำด้วยเอทานอล มีฤทธิ์ anti-arthritic ใน
หนูทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ
ฤทธิ์ของ Aspirin อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่กล่าวมา
ข้างต้น มีความแตกต่างจากการศึกษาครัง้ นี้ อยูห่ ลาย
ประการ เช่น พยาธิสภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย จ�ำนวน
ครั้งที่รักษา วิธีการรักษา เป็นต้น
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาในกลุ่มควบคุมซึ่ง
ได้ รั บ สเปรย์ ห ลอก พบว่ า ค่ า คะแนนระดั บ ความ
ปวดกล้ า มเนื้ อ ลดลง และสามารถเพิ่ ม องศาการ
เคลื่อนไหวของการก้มคอ การเอียงศีรษะไปทางซ้าย
และขวาได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเป็นผล
จากปรากฏการณ์การรักษาหลอก (placebo effect)
และอาจเนื่องจากในสเปรย์หลอกยังมีสารส�ำคัญที่มี
ฤทธิ์ลดปวด เช่น การบูร[11] เมนทอล[12] และ น�้ำมัน
หอมระเหยเปปเปอร์ มิ้ น ต์[13] ด้ ว ย แต่ เ มื่ อ เปรี ย บ
เทียบผลดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่ม พบว่า
กลุ่มทดลองที่ได้รับสเปรย์กระดูกไก่ด�ำมีค่าคะแนน
ระดับความเจ็บปวดลดลงมากกว่า มีจ�ำนวนคนที่
สามารถก้มได้หลังท�ำการทดลองมากกว่า มีค่ามุม
องศาการเอี ย งที่ เ ปลี่ ย นแปลงของการเอี ย งศี ร ษะ
ไปทางซ้ า ยและขวามากกว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) แสดงให้เห็นว่า ผล
ดังกล่าวเป็นผลจากประสิทธิภาพในการรักษาของ
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สเปรย์กระดูกไก่ด�ำจริง มิใช่ผลจากปรากฏการณ์การ
รักษาหลอกและผลการลดปวดของเมนทอล การบูร
และน�ำ้ มันหอมระเหยเปปเปอร์มนิ้ ต์  ซึง่ เป็นส่วนผสม
ของสเปรย์กระดูกไก่ดำ� และสเปรย์หลอกในสัดส่วนที่
เท่ากันทุกประการ
ตัวแปรคือ ผู้เข้าร่วมวิจัย รับประทานยากลุ่ม
NSAIDs ในช่วงของการศึกษา ซึ่งอาจมีผลในการลด
อาการปวดและการอักเสบของกล้ามเนือ้ จึงได้สมุ่ แบบ
แยกผูร้ ว่ มวิจยั ทีร่ บั ประทานยากลุม่ NSAIDs ร่วมให้
อยู่ในทั้งสองกลุ่มในจ�ำนวนใกล้เคียงกัน เพื่อลดผล
กระทบต่อผลการศึกษา อย่างไรก็ตามในการศึกษา
ครัง้ ต่อไป ควรควบคุมตัวแปร การรักษาด้วยการกินยา
กลุม่ NSAIDs ร่วมด้วยระหว่างศึกษา และควรศึกษา
ประสิทธิผลของกระดูกไก่ด�ำต่อการลดการอักเสบ
ของกล้ามเนือ้ เพือ่ ยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ชดั เจน
มากขึ้น

ข้อสรุป
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า สเปรย์ ก ระดู ก ไก่ ด� ำ
สามารถลดระดั บ ความเจ็ บ ปวด ลดความตึ ง ของ
กล้ามเนื้อคอโดยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของกล้าม
เนื้อคอได้ ไม่พบอาการข้างเคียง หรืออาการแพ้ที่เกิด
จากสเปรย์กระดูกไก่ด�ำ จึงควรพัฒนาการใช้สมุนไพร
กระดูกไก่ด�ำในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อในผู้ป่วย
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์และปฏิบตั ติ ามแนวพระราชด�ำรัส
ว่ า ด้ ว ยเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยการสนั บ สนุ น การ
ใช้สมุนไพรไทย และส่งเสริมเชิงอุตสาหกรรม เพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสตูล ที่
ให้การสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
ข้อเข่าเสือ่ มพบเป็นอันดับแรกของโรคข้อเสือ่ มทัง้ หมด ซึง่ เป็นปัญหาสาธารณสุขทีท่ วั่ โลกก�ำลังเผชิญ และส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถเทียบเคียงอาการกับโรคลมจับโปงแห้งเข่าตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทย การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยการใช้ยาสมุนไพร หรือการนวดรักษาและประคบ
สมุนไพรมีประสิทธิผลที่ดีในการบรรเทาอาการปวด ทั้งนี้ยังไม่มีการใช้ยาสมุนไพรด้วยสูตรของลูกประคบร่วมกับ
การอบสมุนไพรในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่ามาก่อน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการอบสมุนไพรในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า 2 กลุ่ม กลุ่มละ 31 คน
กลุม่ ทดลองได้รบั การอบสมุนไพรและกลุม่ ควบคุมได้รบั การอบไอน�ำ ้ โดยรับการอบ 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ พุธ
และศุกร์) ใช้เวลาในการอบ 15 นาที พักนอกห้องอบ 5 นาที และเข้าอบต่ออีก 15 นาที เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวม
ทั้งหมด 12 ครั้ง ประเมินประสิทธิผลโดยแบบประเมินระดับอาการปวด (VAS) องศาการเคลื่อนไหว (ROM) และ
อาการด�ำเนินโรคด้วยแบบประเมิน WOMAC วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ repeated measures ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ในสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 กลุ่ม
ทดลองมีระดับอาการปวด (VAS) ลดลงกว่าก่อนการอบสมุนไพรและน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.001) องศาการเคลื่อนไหว (ROM) การเหยียดเข่าข้างซ้าย การงอเข่าข้างซ้าย และการเหยียดเข่าข้างขวา
เพิ่มขึ้นทั้งสองกลุ่ม ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-4 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และองศาการงอเข่าข้างขวาของกลุ่มทดลองเพิ่ม
ขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-3 และ (p < 0.005) ในสัปดาห์ที่ 4 ผลการ
ประเมินด้วยแบบวัด WOMAC กลุม่ ทดลองมีระดับความปวด การติดขัดของข้อ และประสิทธิภาพการใช้งานข้อดีขนึ้
กว่าก่อนการอบสมุนไพร เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับความปวดน้อยกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.01) และ (p < 0.001) ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ตามล�ำดับ การติดขัดของ
ข้อน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และ (p < 0.001) ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ตามล�ำดับ และ
ประสิทธิภาพการใช้งานข้อดีขนึ้ กว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.01) และ (p < 0.001) ในสัปดาห์
ที่ 3 และ 4 ตามล�ำดับ ดังนั้น การอบสมุนไพรสามารถลดอาการปวด ลดความรุนแรงของโรค เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้งานของข้อตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ความร้อนจากการอบเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อบริเวณข้อท�ำให้มีแนวโน้มอาการ
ปวดลดลง องศาของเข่าดีขึ้น และอาการด�ำเนินโรคดีขึ้น
คำ�สำ�คัญ: อบสมุนไพร, บรรเทาอาการปวด, โรคลมจับโปงแห้งเข่า, ข้อเข่าเสื่อม
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Abstract
Knee osteoarthritis is the most common cause of joint dysfunction, the world’s public health issue that is
affecting people’s quality of life. Knee osteoarthritis is referred to as Lom Jab Pong Haeng Khao in Thai traditional
medicine, which has been found to be effective for pain relief when using herbal drugs or therapeutic massage combined with herbal compression. However, in a group of patients with Lom Chap Pong Haeng Khao, there had never
been any herbal remedies with the formula of a compress ball combined with herbal steam bath. This experimental
research aimed to investigate the efficacy of herbal steam bath in relieving knee pain in patients with Lom Chap
Pong Haeng Khao. The study involved two groups of 31 participants each. The experimental group was given herbal
steam bath, while the control group was given steam bath. Both groups received the steam treatment three times per
week (Monday, Wednesday, and Friday) with 15 minutes of steaming, 5 minutes of rest outside, and 15 minutes
of steaming, for a total of 12 sessions over a four-week period. A general information questionnaire, pain visual
analog scale (VAS), range of motion (ROM), and the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis
Index (WOMAC) were used to collect data, which were analyzed to determine percentages, means, and standard
deviations, and hypothesis testing was carried out using repeated measures ANOVA. The results showed that the
experimental group had lower pain (VAS) levels than the control group, and significantly lower than the control
group (p < 0.001) in weeks 3 and 4. The ROM of extension and flexion on the left side and extension on the right
side increased from week 1 through week 4 in both groups, but not significantly, while the ROM of flexion on the
right side of the experimental group significantly increased more than the control group (p < 0.001) since weeks
1–3 and (p < 0.005) in week 4. Based on the WOMAC data, the experimental group’s pain level, joint stiffness,
and physical function were better than before the trial. The comparative analysis of the mean scores between the
groups after the experimentation showed that the experimental group had significantly lower pain level than the
control group (p < 0.01) and (p < 0.001) in weeks 3 and 4, the joint stiffness was significantly less than the control
group (p < 0.05) and (p < 0.001) in weeks 3 and 4, and the physical function was significantly better than the control
group (p < 0.01) and (p < 0.001) in weeks 3 and 4. In sum, since the third week, herbal steam bath had been found
to reduce pain and disease severity, and improve physical function; and heat is thought to change the viscoelastic
properties of collagenous tissues, resulting in rising pain relief as well as ROM and WOMAC levels
Key words: herbal steam, pain relief, Lom Jab Pong Haeng Khao, osteoarthritis of the knee
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บทนำ�และวัตถุประสงค์
ข้อเข่าเสื่อม (osteoarthritis of the knee)
พบเป็นอันดับแรกของโรคข้อเสื่อมทั้งหมด จัดอยู่
ในกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด หรือ
แก้ ป ั ญ หาได้ โ ดยประเทศใดประเทศหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น
ปัญหาสาธารณสุขที่ทั่วโลกก�ำลังเผชิญ และส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติ [1] จากสถิตทิ วั่ โลกในปี 2563 มี
ผู้ป่วยกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านคนเป็น
570 ล้านคน โดยเฉพาะโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) ซึ่งทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อและเข่าเสื่อม 1,700
และ 2,693 คนต่อประชากร 100,000 คน[2] ในขณะ
ที่ประเทศไทยพบการรายงานจ�ำนวนผู้ป่วยนอกกลุ่ม
โรคกระดูกและข้อจากสถานบริการสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 ประมาณ 22 ล้าน
คน นับเป็น 1 ใน 3 ของประชากรไทย[3] ซึ่งมีแนวโน้ม
สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากความสั ม พั น ธ์ ข องการเกิ ด โรคทาง
กระดูกและข้อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เช่น การ
นั่ง การนอน การเดิน การยืน หรือการท�ำงานเป็นเวลา
นาน[4] และพบว่าข้อเข่าเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสื่อมมาก
ที่สุด เนื่องจากข้อเข่าเป็นข้อที่มีขนาดใหญ่และต้อง
รับน�้ำหนักของร่างกายโดยตรง ทั้งยังต้องท�ำหน้าที่
เคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลาท�ำให้เกิดภาวะของข้อ
เสื่อมได้ง่าย[5] อีกทั้งยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด
ข้อเข่าเสือ่ มเร็วขึน้ คือ ปัจจัยทีไ่ ม่สามารถเปลีย่ นแปลง
ได้ เช่น อายุที่เพิ่มมากขึ้น พบมากในเพศหญิงและ
พันธุกรรม[6] และปัจจัยทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้ เช่น
การบาดเจ็บของข้อเข่า อาชีพทีต่ อ้ งใช้ขอ้ เข่ามาก ๆ การ
ใช้งานข้อเข่าผิดวิธีซึ่งท�ำให้ข้อเข่าพับ หรืองอมาก ๆ
การนั่งขัดสมาธิ คุกเข่า นั่งยอง ๆ นั่งพับเพียบ ภาวะ
อ้วน และน�้ำหนักตัวมาก
อาการของข้อเข่าเสือ่ ม สามารถเทียบเคียงอาการ
กับทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้วยโรคลมจับโปง
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แห้งเข่า คือ ภาวะที่เกิดกับข้อเข่า ด้วยอาการปวด
เข่าเรื้อรัง อาจมีข้อเข่าบวม แดง ร้อน อาการข้อฝืด
ในช่วงเช้าหลังตื่นนอนหรือนั่งนาน ๆ หรือมีเสียงดัง
กรอบแกรบในข้อเข่า[7] ซึง่ อาการดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน[8-9] เช่น การเดิน การขึน้ บันได
ต้องพึ่งพาผู้อื่น และเป็นภาระแก่ผู้ดูแล ท�ำให้ผู้ที่เป็น
ข้อเข่าเสือ่ มต้องด�ำรงบทบาทของการเป็นผูป้ ว่ ยตลอด
เวลา ส่งผลเสียต่อจิตใจ อารมณ์ เช่น ท�ำให้หมดก�ำลัง
ใจ เบื่อหน่าย ท้อแท้ อาจเกิดภาวะซึมเศร้า และส่งผล
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ล ดลงตามมา รวมทั้ ง ยั ง
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ[10]
การรั ก ษาโรคลมจั บ โปงแห้ ง เข่ า ด้ ว ยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย มีทั้งการใช้ยาสมุนไพร การนวด
ประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพร ซึ่งพบว่าช่วย
บรรเทาอาการปวด มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ ดี จากผลการ
วิจัยสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการบรรเทา
อาการปวดของข้อเข่าได้ เช่น การศึกษาถึงประสิทธิผล
ของยาสหัสธาราทีม่ ฤี ทธิใ์ นการบรรเทาอาการปวดของ
ข้อเข่าเทียบได้กับยาไดโคลฟีแนค[11] อีกทั้งยังมีการ
ศึกษาถึงความยืดหยุน่ ของกล้ามเนือ้ และระดับอาการ
ปวดโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้วยวิธีการอบ
สมุนไพร พบว่า สามารถลดระดับอาการปวดและเพิม่
ความยืดหยุน่ ของกล้ามเนือ้ หลังและขาได้มากกว่าการ
อบไอน�้ำเพียงอย่างเดียว[12-14] ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาพบว่าการใช้ยาสมุนไพรและการอบสมุนไพร
โดยผ่านความร้อนมีประสิทธิผลทีด่ ใี นการรักษากลุม่
อาการปวด อีกทั้งสมุนไพรในลูกประคบ เช่น ไพล
ขมิ้นชัน การบูร มีฤทธิ์ในการลดอาการปวด แต่ยังไม่
พบการศึกษาถึงประสิทธิผลของการอบสมุนไพรใน
การรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคลมจับโปงแห้งเข่า
การศึกษานีจ้ งึ มีความสนใจในการใช้ยาสมุนไพร
สูตรของลูกประคบโดยวิธีการอบสมุนไพรในกลุ่ม

20 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ผูป้ ว่ ยโรคลมจับโปงแห้งเข่า โดยศึกษาถึงระดับอาการ
ปวด องศาการเคลื่อนไหวของเข่า และความรุนแรง
ของอาการ

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ทดลอง
(experimental study) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม วัดผลก่อน
และหลังการทดลอง ภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ คือ
กลุ่มทดลองได้รับการอบสมุนไพร และกลุ่มเปรียบ
เทียบได้รบั การอบไอน�ำ้ ไม่มสี มุนไพร ทัง้ 2 กลุม่ ได้รบั
การอบครั้งละ 30 นาที (อบ 15 นาที พักนอกห้องอบ 5
นาที และเข้าอบต่ออีก 15 นาที) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง (วัน
จันทร์ พุธ และศุกร์) ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ รวมทัง้ หมด
12 ครั้ง ได้ผ่านการอนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัยจากคณะ
กรรมการพิจารณาศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ สธ 0503.09/228
โดยท�ำการศึกษาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร

1. วัสดุ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินจิ ฉัยร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนปัจจุบัน ด้วยโรคลมจับโปงแห้งเข่าโดยแพทย์
แผนไทย และโรค osteoarthritis of the knee โดย
แพทย์แผนปัจจุบัน ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
โดยใช้สูตรค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
n =      
ก�ำหนดให้ p1 = 0.83 p2 = 0.50  p = 0.665
ก�ำหนดให้ Type I error ไม่เกิน 5% = Zα/2 =   

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

1.96 (2 sided test)                 
ก�ำหนดให้ Type II error ไม่เกิน 20% = Zb  =   
0.84
n = จ�ำนวนตัวอย่างที่ศึกษาในแต่ละกลุ่ม
p1 = สั ด ส่ ว นการมี ร ะดั บ ความปวดลดลงใน
ตัวอย่างกลุ่มการอบสมุนไพร
p2 = สั ด ส่ ว นการมี ร ะดั บ ความปวดลดลงใน
ตัวอย่างกลุ่มการอบไอน�้ำ
p = (p1+ p2)/ 2
แทนค่า  n = 31 คน
ดังนั้นได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 62 คน และแบ่ง
กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 31
คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก ตาม
คุณสมบัติเงื่อนไขที่ก�ำหนดและผ่านตามเกณฑ์การ
คัดเข้า (inclusion criteria) ดังนี้
1.1.1 เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)
1) เพศหญิงหรือเพศชายที่มีอายุตั้งแต่
50-70 ปี
2) ได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
และวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมสอดคล้องอาการ
ตาม American College of Rheumatology[15-16]
ได้แก่
- มีอาการปวด (VAS) ข้อเข่าขณะยืน
ลงน�้ำหนัก ≥ 5 ใน 10 คะแนน
- อาการฝืดแข็งของข้อเข่าในตอนเช้า
- มีเสียงกรอบแกรบขณะเคลื่อนไหว
3) ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นข้อห้ามใน
การอบสมุนไพร เช่น มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
สตรีขณะมีประจ�ำเดือนร่วมกับมีไข้ และอาการปวด
ศีรษะ ความดันโลหิตสูงเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท
(ขณะนั่งพักและวัดซ�้ำได้ผลเช่นเดียวกัน 2 ครั้ง) โดย
ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์แผนไทย/แพทย์
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แผนปัจจุบัน
4) สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการศึกษา
และมาตรวจรักษาตามที่นัดได้ด้วยตนเอง  
				 5) ยินดีเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
1.1.2 เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)
1) ผู้ที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์และให้
นมบุตร
2) มีอาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าล�ำบาก
ที่เกิดจากข้อผิดรูป
3) เป็นโรคติดต่อต่าง ๆ ได้แก่ วัณโรค
ระยะแพร่เชื้อ กลาก เกลื้อน หรือโรคผิวหนังในระยะ
ที่อาจติดต่อสู่ผู้อื่นได้โดยการสัมผัส
4) มีประวัตแิ พ้สมุนไพร แพ้ละอองไอน�ำ ้
แพ้ความร้อน
5) มีประวัติเป็นโรคของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเอดส์ ริดสีดวงจมูก โรค
ลมชัก โรคหอบหืดในระยะรุนแรง โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ และระบบผิวหนังที่ร้ายแรงทุกชนิด
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประเมินประสิทธิผลโดยใช้เครื่องมือ ประกอบ
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ด้วย แบบประเมินระดับอาการปวด คือ visual analog scale (VAS) แบบประเมินองศาการเคลื่อนไหว
คือ range of motion (ROM) โดยใช้อุปกรณ์วัด
มุม (goniometer) ในการวัด และแบบประเมิน The
Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis Index (WOMAC) ใช้ในการประเมิน
ติดตามอาการด�ำเนินของโรค โดยมีตวั แปรทีเ่ กีย่ วข้อง
3 ประเด็น จ�ำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย ความเจ็บ
ปวด (pain) การติ ด ขั ด ของข้ อ (stiffness) และ
ประสิทธิภาพการท�ำงานทั่วไป (physical function)
โดยประเมินก่อนการทดลอง และหลังการทดลองใน
สัปดาห์ที่ 1–4

2. วิธีการศึกษา
2.1 ขั้นตอนด�ำเนินการ
2.1.1 กลุ่มทดลองได้รับการอบสมุนไพร
โดยสมุนไพรที่ใช้ คือ สมุนไพรในสูตรลูกประคบ
(ตารางที่ 1) จ�ำนวน 31 คน ได้รบั การอบสมุนไพร ครัง้ ละ
30 นาที (อบ 15 นาที พักนอกห้องอบ 5 นาที และเข้า
อบต่ออีก 15 นาที) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง (วันจันทร์ พุธ

ตารางที่ 1 สมุนไพรที่ใช้ในการอบ[17]
ล�ำดับ

สมุนไพร

น�้ำหนัก (กรัม)		

1 เหง้าไพล (สด)
50
2 ใบมะขาม (สด)
30
					
3 ผิวมะกรูด (สด)
20
4 เหง้าขมิ้นชัน (สด)
10
5 ตะไคร้ (สด)
10
6 ใบส้มป่อย (สด)
10
7 เกลือเม็ด
1 (ช้อนโต๊ะ)
8 การบูร		
2 (ช้อนโต๊ะ)
รวม			
175 กรัม

สรรพคุณ

แก้ปวดกล้ามเนื้อ ฟกช�้ำ บวม แก้เคล็ด ขัด ยอก
ชะล้างสิง่ สกปรก ช่วยให้ผวิ หนังต้านทานเชือ้ โรค ได้ดยี งิ่ ขึน้ แก้อาการคัน
ตามร่างกาย
แต่งกลิ่นให้หอม ท�ำให้ผิวหนังชุ่มชื้น
แก้ลม แก้ปวด แก้ฟกช�้ำ บวม แก้เคล็ด ขัด ยอก ลดอาการอักเสบ
แต่งกลิ่นให้หอม แก้ปวดเมื่อย
แก้อาการคันตามร่างกาย แก้ปวดเมื่อย
ช่วยดูดความร้อนและช่วยพาให้ตัวยาซึม ผ่านผิวหนังได้ดีขึ้น
แก้เคล็ด ขัด ยอก บวม

22 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
และศุกร์) ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 12 ครั้ง
2.1.2 กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการอบไอน�้ำ
ไม่มีสมุนไพร จ�ำนวน 31 คน ได้รับการอบครั้งละ 30
นาที (อบ 15 นาที พักนอกห้องอบ 5 นาที และเข้าอบ
ต่ออีก 15 นาที) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง (วันจันทร์ พุธ และ
ศุกร์) ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 12 ครั้ง
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.2.1 ใช้สถิตพิ รรณนาเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทั่วไปของประชากร ด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2.2 ใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระดั บ อาการปวด (VAS) องศา
การเคลื่อนไหว (ROM) และอาการด�ำเนินของโรค
(WOMAC) ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
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โดยใช้ repeated measures ANOVA
2.2.3 ใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระดั บ อาการปวด (VAS) องศา
การเคลื่อนไหว (ROM) และอาการด�ำเนินของโรค
(WOMAC) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบโดยใช้ repeated measures ANOVA
โดยก� ำ หนดให้ ค ่ า ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติ อยู่ที่ p < 0.05

ผลการศึกษา
1. คุณลักษณะประชากร

คุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน (p > 0.05) โดยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 50-70

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามข้อมูลลักษณะทางประชากร
ตัวแปร
		
		
เพศ
หญิง		
ชาย		
อายุ (ปี)
50-59		
60-70		
สถานภาพ
โสด		
สมรส		
หย่า		
แยกกันอยู่		
อาชีพ
รับราชการ		
ค้าขาย		
ลูกจ้าง		
เกษตรกร		
อื่น ๆ		
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริญญา/ ปวส.
ปริญญาตรี		

กลุ่มอบสมุนไพร
(n = 31)		
จ�ำนวน
ร้อยละ

กลุ่มอบไอน�้ำ
(n = 31)		
จ�ำนวน
ร้อยละ

S.D.

p-value

17
14

54.84
45.16

22
9

70.97
0.13
29.03		

0.231

15
16

48.39
51.61

19
12

61.29
0.72
38.71		

0.325

9
20
0
2

29.03
64.52
0
6.45

1
24
4
2

3.23
0.83
77.42		
12.90		
6.45		

0.399

7
13
2
6
3

22.58
41.94
6.45
19.35
9.68

8
15
1
3
4

25.81
4.79
48.39		
3.23		
9.68		
12.89		

0.882

10
5
4
12

32.26
16.13
12.9
38.71

7
9
6
9

22.58
1.92
29.03		
19.35		
29.04

0.579
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ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพค้าขาย
และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตารางที่ 2)

2. ระดับอาการปวด (VAS)
ระดับความปวดของกลุ่มอบสมุนไพรน้อยกว่า
กลุ่มอบไอน�้ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001)
ในสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 (ตารางที่ 3)

23

3. องศาการเคลื่อนไหว (ROM)
องศาการเหยียดเข่า (ข้างซ้าย) เพิ่มขึ้นทั้งสอง
กลุ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-4 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(ตารางที่ 4)
องศาการงอเข่า (ข้างซ้าย) เพิ่มขึ้นทั้งสองกลุ่ม
ตัง้ แต่สปั ดาห์ที่ 1-4 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตาราง
ที่ 5)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับอาการปวดระหว่างกลุ่มอบสมุนไพรและกลุ่มอบไอน�้ำ ก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มการรักษา
กลุ่มอบสมุนไพร
(n = 31)
กลุ่มอบไอน�้ำ
(n = 31)
p-value

ก่อนการรักษา

คะแนนเฉลี่ยระดับความปวด (VAS score)
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3

6.45 ± 0.77

6.35 ± 0.66 5.97 ± 0.55 4.45 ± 1.09 4.10 ± 0.83

6.41 ± 1.39
0.911

6.32 ± 1.33 6.03 ± 1.11 5.39 ± 1.41 5.00 ± 1.03
0.878
0.548
< 0.001*
< 0.001*

สัปดาห์ที่ 4

*significant difference from baseline (p < 0.05)

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยองศาการเหยียดเข่า (ข้างซ้าย) ระหว่างกลุ่มอบสมุนไพรและกลุ่มอบไอน�้ำก่อนและ
หลังการทดลอง
กลุ่มการรักษา
ก่อนการรักษา

คะแนนเฉลี่ยองศาการเหยียดเข่า (ข้างซ้าย)
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

กลุ่มอบสมุนไพร
(n = 31)

11.13 ± 8.34

กลุ่มอบไอน�้ำ
(n = 31)
p-value

13.06 ± 10.62 13.87 ± 9.19 14.35 ± 9.64 15.32 ± 10.24 16.45 ± 10.89
0.440
0.310
0.288
0.288
0.284

11.94 ± 8.33 12.42 ± 8.74 13.39 ± 9.43 14.52 ± 10.36

*significant difference from baseline (p < 0.05)

องศาการเหยียดเข่า (ข้างขวา) เพิ่มขึ้นทั้งสอง
กลุ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-4 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(ตารางที่ 6)
องศาการงอเข่ า (ข้ า งขวา) เพิ่ ม ขึ้ น กว่ า กลุ ่ ม

เปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001)
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-3 และ (p = 0.005) ในสัปดาห์ที่ 4
(ตารางที่ 7)

24 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยองศาการงอเข่า (ข้างซ้าย) ระหว่างกลุ่มอบสมุนไพรและกลุ่มอบไอน�้ำ ก่อนและหลัง
การทดลอง
กลุ่มการรักษา		คะแนนเฉลี่ยองศาการงอเข่า (ข้างซ้าย)
ก่อนการรักษา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่มอบสมุนไพร
(n = 31)
กลุ่มอบไอน�้ำ
(n = 31)
p-value

สัปดาห์ที่ 4

98.87 ± 17.69 101.13 ± 19.22 102.74 ± 20.97 105.32 ± 23.63 109.84 ± 27.94
95.48 ± 11.50 95.97 ± 15.30
0.137
0.029*

98.55 ± 16.99 101.13 ± 18.87 105.00 ± 22.47
0.137
0.136
0.142

*significant difference from baseline (p < 0.05)

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ องศาการเหยียดเข่า (ข้างขวา) ระหว่างกลุม่ อบสมุนไพรและกลุม่ อบไอน�ำ้ ก่อนและหลัง
การทดลอง
กลุ่มการรักษา
กลุ่มอบสมุนไพร
(n = 31)
กลุ่มอบไอน�้ำ
(n = 31)
p-value

ก่อนการรักษา

คะแนนเฉลี่ยองศาการเหยียดเข่า (ข้างขวา)
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

5.97 ± 6.88

7.58 ± 6.69

8.39 ± 7.00

8.06 ± 7.15

8.87 ± 7.72

9.03 ± 7.90 10.32 ± 6.94 10.65 ± 7.27 11.13 ± 7.72 12.10 ± 8.34
0.111
0.061
0.125
0.124
0.131

*significant difference from baseline (p < 0.05)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยองศาการงอเข่า (ข้างขวา) ระหว่างกลุ่มอบสมุนไพรและกลุ่มอบไอน�้ำ ก่อนและหลังการ
ทดลอง
กลุ่มการรักษา		คะแนนเฉลี่ยองศาการงอเข่า (ข้างขวา)
ก่อนการรักษา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่มอบสมุนไพร
(n = 31)
กลุ่มอบไอน�้ำ
(n = 31)
p-value

สัปดาห์ที่ 4

126.10 ± 16.20 129.68 ± 12.78 130.97 ± 11.65 133.87 ± 9.19 135.65 ± 15.42
117.42 ± 17.09 120.81 ± 8.77 122.26 ± 12.64 123.87 ± 13.15 123.06 ± 17.35
0.066
< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*
0.005*

*significant difference from baseline (p < 0.05)

4. การประเมินอาการ (WOMAC)
อาการด�ำเนินโรค (WOMAC) ด้านระดับความ
ปวดในกลุ่มอบสมุนไพรน้อยกว่ากลุ่มอบไอน�้ำอย่าง

มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.01) และ (p < 0.001) ใน
สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 8)
อาการด�ำเนินโรค (WOMAC) ด้านระดับอาการ
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ข้อฝืด, ข้อยึดในกลุ่มอบสมุนไพรน้อยกว่ากลุ่มอบ
ไอน�้ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และ (p

25

< 0.001) ในสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 9)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินอาการด�ำเนินโรค (WOMAC) ด้านระดับความปวดระหว่างกลุ่มอบสมุนไพร
และกลุ่มอบไอน�้ำ ก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มการรักษา		คะแนนเฉลี่ยการประเมินอาการด�ำเนินโรค (WOMAC) ด้านระดับความปวด
ก่อนการรักษา สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
กลุ่มอบสมุนไพร
(n = 31)
กลุ่มอบไอน�้ำ
(n = 31)
p-value

31.45 ± 4.32 29.84 ± 4.18

28.23 ± 4.75 23.87 ± 5.12

21.29 ± 4.08

31.61 ± 4.54 30.48 ± 5.06
0.813
0.482

29.19 ± 5.18 27.10 ± 5.59
0.332
< 0.01*

25.00 ± 4.66
< 0.001*

*significant difference from baseline (p < 0.05)
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินอาการด�ำเนินโรค (WOMAC) ด้านระดับอาการข้อฝืด, ข้อยึดระหว่างกลุ่มอบ
สมุนไพรและกลุ่มอบไอน�้ำ ก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มการรักษา
กลุ่มอบสมุนไพร
(n = 31)
กลุ่มอบไอน�้ำ
(n = 31)
p-value

คะแนนเฉลี่ยการประเมินอาการด�ำเนินโรค (WOMAC) ด้านระดับอาการข้อฝืด, ข้อยึด
ก่อนการรักษา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
6.23 ± 0.92

6.06 ± 0.89

5.84 ± 0.74

5.42 ± 0.50

5.00 ± 0.68

6.26 ± 0.97
0.745

6.10 ± 0.83
0.774

5.94 ± 0.77
0.268

5.74 ± 0.65
< 0.05*

5.55 ± 0.62
< 0.001*

*significant difference from baseline (p < 0.05)
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การประเมินอาการด�ำเนินโรค (WOMAC) ด้านระดับความสามารถในการใช้งานข้อระหว่าง
กลุ่มอบสมุนไพรและกลุ่มอบไอน�้ำ ก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มการรักษา
กลุ่มอบสมุนไพร
(n = 31)
กลุ่มอบไอน�้ำ
(n = 31)
p-value

คะแนนเฉลี่ยการประเมินอาการด�ำเนินโรค (WOMAC) ด้านระดับความสามารถในการใช้งานข้อ
ก่อนการรักษา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
90.97 ± 10.68

89.35 ± 10.55 84.84 ± 8.42

80.65 ± 8.54 77.10 ± 11.01

90.81 ± 9.23
0.935

89.19 ± 8.67
0.822

85.48 ± 7.11
< 0.01*

*significant difference from baseline (p < 0.05)

86.13 ± 7.93
0.225

84.19 ± 9.50
< 0.001*

26 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
อาการด�ำเนินโรค (WOMAC) ด้านระดับความ
สามารถในการใช้งานข้อในกลุ่มอบสมุนไพรน้อยกว่า
กลุ่มอบไอน�้ำ  อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.01)
และ (p < 0.001) ในสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 10)

อภิปรายผล
ผลการศึกษาจากกลุ่มที่ได้รับการอบสมุนไพร
มีระดับอาการปวด (VAS) ลดลงกว่าก่อนการทดลอง
และน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการอบไอน�้ำที่ไม่มีสมุนไพร
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจากผลของ aromatherapy จากกลิ่นของสมุนไพรที่ได้รับขณะอบไอน�ำ้
สมุนไพร ซึ่งเป็นผลมาจากสมุนไพรโดยรวม (phytotherapy) โดยเป็นการกลั่นร่วมกับการใส่สมุนไพร
ลงในน�้ำที่มีความร้อน เซลล์ของสมุนไพรแตกกลิ่น
หอมและถูกไอน�้ำร้อนเป็นตัวพากลิ่นเข้าสู่ร่างกาย
ทางการหายใจ เช่น กลิน่ ขมิน้ และไพลสามารถกระตุน้
ให้ผ่อนคลาย การสูดดมกลิ่มหอมของสมุนไพรจะ
ท�ำให้ผู้ที่มีอาการปวดเกิดการผ่อนคลายส่งผลต่อ
ระบบลิมบิคในด้านอารมณ์ การลดปวดมีการหลัง่ สาร
เอ็นดอร์ฟนิ เอนเคฟาลีน และซีโรโตนินออกมา ซึง่ มีฤทธิ์
ยับยั้งการหลั่งสารพี (substance P) บริเวณประสาท
ส่วนปลาย เมื่อสารพี (substance P) ถูกยับยั้งจึง
ไม่มีสัญญาณความปวดเกิดขึ้น ส่งผลให้อาการปวด
บรรเทาลดลง[18] อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษา
ถึ ง ผลของการนวดเปรี ย บเที ย บกั บ การนวดด้ ว ย
aromatherapy ถึงระดับอาการปวดประจ�ำเดือนใน
นักศึกษาพยาบาล ซึ่งกลุ่มที่ได้รับ aromatherapy
ร่วมด้วยสามารถลดอาการปวดได้ดีกว่า[19] และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
อบสมุนไพรเปรียบเทียบกับการอบไอน�้ำธรรมดาถึง
ระดับอาการปวด ที่พบว่าการอบสมุนไพรสามารถลด
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ระดับอาการปวดได้ดีกว่าการอบไอน�้ำธรรมดา[18] ซึ่ง
มีผลมาจากสมุนไพร เช่น ไพล มีสาร compound D
หรือสาร (E)-4-(3’,4’-dimethoxyphenyl) but-3en-2-ol ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและแก้ปวดในสัตว์
ทดลอง[20] ขมิ้นชันที่มีสารส�ำคัญ curcumin หรือ  
diferuloylmethanede-methoxycurcumin และ
bisdemethoxycurcumin โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการ
อักเสบ และสามารถลดอาการปวดของข้อได้เทียบ
เท่ากับยา ibuprofen[21] ตะไคร้ มีสรรพคุณบรรเทา
อาการปวดเมื่อยและลดการอักเสบ พบว่า สามารถ
ต้านการอักเสบในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวน�ำให้อุ้งเท้า
บวมด้วยการฉีดคาราจีแนน และลดระดับความเจ็บ
ปวดในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวน�ำให้ปวดด้วยวิธี Hot
plate[22] อีกทั้งยังพบว่าการบูรสามารถแก้ปวดตาม
เส้นประสาท และมีฤทธิต์ า้ นการอักเสบโดยยับยัง้ การ
เคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocytemigration) และต้านการบวม (anti-edematogenic activity)[23] ทั้งนี้ในส่วนของความร้อนต่อการลดอาการ
ปวดทัง้ ในการอบสมุนไพรและอบไอน�ำ้ ท�ำให้รา่ งกายมี
การสูญเสียน�ำ้ ทางผิวหนังในรูปแบบของเหงือ่ เกิดการ
ถ่ายเทความร้อน อุณหภูมิลดลง มีผลท�ำให้ร่างกาย
ผ่อนคลาย รวมทัง้ ความร้อนช่วยให้หลอดเลือดขยาย
ตัวเพิม่ การไหลเวียนเลือด ท�ำให้รา่ งกายมีการล�ำเลียง
ออกซิเจนและสารอาหารเพิ่มมากขึ้น ช่วยขับของเสีย
หรือกรดแลคติกออกจากบริเวณที่เป็นสาเหตุของ
อาการปวด และความร้อนจะท�ำให้เส้นใยคอลลาเจนมี
ความยืดหยุน่ มากขึน้ ท�ำให้กล้ามเนือ้ เกิดการคลายตัว[24]
ในขณะเดียวกันการประเมินอาการด�ำเนินโรคด้วย
แบบวัด WOMAC ในตัวแปร 3 ประเด็น พบว่ากลุ่ม
ที่ได้รับการอบสมุนไพรมีระดับความปวด การติดขัด
ของข้อ และประสิทธิภาพการใช้งานข้อดีขึ้นกว่าก่อน
การทดลอง มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่ากลุ่มที่ได้
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รับการอบไอน�้ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจาก
เมื่อระดับอาการปวดลดลงการใช้งานก็ย่อมดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีศ่ กึ ษาถึงการเปรียบ
เทียบผลของการอบไอน�ำ้ สมุนไพรไทยและการอบไอน�้ำธรรมดาต่อความยืดหยุ่นของร่างกายที่พบว่าการ
อบไอน�ำ้ สมุนไพรไทยช่วยเพิม่ ความยืดหยุน่ กล้ามเนือ้
หลังและขาได้ดีกว่าการอบไอน�้ำธรรมดาเพียงอย่าง
เดียว ส่งผลให้การใช้งานได้ดีขึ้น[13] ทั้งนี้การศึกษาใน
ประเด็นองศาการเคลือ่ นไหว (ROM) หลังการทดลอง
พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มองศาการ
เคลือ่ นไหวดีขนึ้ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึง่ ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นผลมาจากความร้อนที่ได้จากการอบที่มีอุณหภูมิ
ใกล้เคียงกัน โดยที่ความร้อนช่วยเพิ่มการไหลเวียน
ของเลือด ลดอาการปวดรวมถึงเป็นตัวเพิ่มความ
ยืดหยุน่ ของเนือ้ เยือ่ บริเวณข้อทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
ทางคลินิกและสามารถเป็นตัวเลือกส�ำหรับการดูแล
เกีย่ วกับองศาการเคลือ่ นไหว (ROM)[25] และยังสอดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีเ่ ปรียบเทียบผลของความร้อน
ระหว่างแผ่นประคบร้อนและลูกประคบสมุนไพรต่อ
การบรรเทาปวดและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
ที่พบว่ามุมการเคลื่อนไหวลดลงแต่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่
เปรียบเทียบ[26]
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บทคัดย่อ
สุคนธบ�ำบัดเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ในการบ�ำบัดทางร่างกายและจิตใจ โดยใช้กลิ่นน�้ำมันหอมระเหยจาก
ธรรมชาติ เป็นพืชสมุนไพรในท้องถิน่ จังหวัดสกลนคร การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการสูดดม
น�้ำมันหอมระเหยสมุนไพรที่มีต่อความจ�ำและอารมณ์ในนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 60 คน คัดเลือกแบบเจาะจง จัดกลุ่มด้วยการสุ่มอย่างง่าย
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยกลุ่มละ 1 ชนิด โดยกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 น�้ำมันหอม
ระเหยผักแขยง กลุ่มที่ 2 น�้ำมันหอมระเหยหูเสือ กลุ่มที่ 3 น�้ำมันหอมระเหยโหระพา และกลุ่มที่ 4 น�้ำมันแก้วเป็น
กลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ประเมินความจ�ำด้วย Memory
Test และประเมินภาวะทางอารมณ์ด้วย Bond-Ladder Questionnaire วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วย Chi‑square และ paired sample t-test ผลการศึกษา พบว่า  1) ด้านความจ�ำกลุ่ม
ที่ ไ ด้ รั บ การสู ด ดมน�้ำมัน หอมระเหยผัก แขยงก่อนและหลังทดลองแตกต่างกัน กลุ่ม ที่ได้รับการสูดดมน�้ำ มัน
หอมระเหยหูเสือ โหระพา และน�ำ้ มันแก้ว ความจ�ำก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (p  < 0.05)  2) ภาวะทางอารมณ์
กลุ่มที่ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยงรู้สึกตื่นตัวและตื่นเต้นเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอม
ระเหยหูเสือรู้สึกผ่อนคลายเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพารู้สึกผ่อนคลาย สนใจสิ่งที่ก�ำลัง
ท�ำ มองตนเองมีความสามารถ รูส้ กึ มีความสุข เป็นมิตรกับคนอืน่ สนใจสิง่ ต่าง ๆ และอยากเข้าสังคมเพิม่ ขึน้ และกลุม่
ที่ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้วก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (p < 0.05) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการ
สูดดมน�้ำมันหอมระเหยบางชนิดสามารถกระตุ้นความรู้สึกของบุคคลในด้านความตื่นตัว ความผ่อนคลาย สนใจสิ่ง
ที่ก�ำลังท�ำ มองตนเองมีความสามารถ มีความสุข เป็นมิตรกับคนอื่น สนใจสิ่งต่าง ๆ และอยากเข้าสังคม ดังนั้นควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพได้
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Abstract
The aim of this study was to assess the effects of herb essential oil inhalations, or aroma therapy, on memory
and emotion in the students of Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus, using a quasiexperimental research model. Sixty participants were purposively selected and then randomly assigned to four
groups: Group 1, receiving rice paddy herb (phak khayaeng) oil; Group 2, receiving Indian borage (hu suea) oil;
Group 3, receiving sweet basil oil; and Group 4 (control), receiving white or paraffin oil. All participants inhaled
the essential oils for 3 minutes. Data were collected before and after inhalations from the memory test and the
emotional assessment using the Bond-Ladder questionnaire; and descriptive data analysis was undertaken for intergroup comparisons, using chi-square and paired sample t-test. The results showed that: (1) the memory test scores
before and after inhalation in the rice paddy herb oil inhalation group were different, while those in the other three
groups using Indian borage, basil, and white oils did not show any differences (P < 0.05); (2) concerning emotional
assessments before and after inhalations, the rice paddy herb oil group had higher alertness; the Indian borage oil
group had higher relaxation; the basil oil group had better feelings of relaxation, attentiveness, interest, capability, happiness, friendliness, surrounding awareness, and socialization; while the white oil group did not show any
emotional differences (P < 0.05); In conclusion, inhaling certain kinds of essential oils could stimulate a person’s
senses of arousal, relaxation, interest in what they were doing, efficiency, happiness, friendliness, interest in surroundings and socialization. Thus, further studies should be conducted to support the use of local herbs in health
care.
Key words: inhalation, essential oils, native herbs, memory, emotion

บทนำ�และวัตถุประสงค์
สภาพสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้[1] ทั้งในด้านการ
เรียน การท�ำงาน รวมถึงสังคมในการด�ำเนินชีวิตที่
ก่อให้เกิดความเครียดทางจิตใจ ส่งผลให้เกิดโรคภัย

ต่าง ๆ ตามมา ผู้ที่รู้ตัวว่ามีความเครียดจึงพยายาม
หาวิธีที่จะช่วยคลายความเครียดให้กับตนเอง การน�ำ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ ในลักษณะการบ�ำบัดด้วยกลิ่น
(aromatherapy) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความ
สนใจและก�ำลังเป็นที่นิยม[2] ปัญหาทางด้านอารมณ์
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มีความส�ำคัญมากเพราะสามารถส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินชีวิต นอกจากนี้อารมณ์ที่มีความผิดปกติ
ยังอาจท�ำให้ภาวะความจ�ำเกิดความบกพร่องได้ด้วย
เนื่องจากอารมณ์และความจ�ำควบคุมโดยสมองส่วน
เดียวกันคือ limbic system[3] ดังนั้นเมื่อเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านอารมณ์ในเชิงลบ จึงจ�ำเป็นอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะต้องขจัดอารมณ์นนั้ ออกไปเพือ่ ท�ำให้รสู้ กึ ผ่อน
คลาย
สุคนธบ�ำบัด (aromatherapy) เป็นการแพทย์
ทางเลื อ กชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น และรั ก ษา
โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่ร้ายแรงทั้งทางร่างกาย
และจิ ต ใจ โดยใช้ ก ลิ่ น หอมของน�้ ำ มั น หอมระเหย
จากธรรมชาติในการช่วยบ�ำบัดรักษาโรค หรือช่วย
กระตุ้นการปรับสมดุลภายในร่างกายและจิตใจ จึง
ช่วยบรรเทาความเครียดและอาการวิตกกังวล ท�ำให้
รูส้ กึ ผ่อนคลาย[4] นอกจากนีย้ งั มีรายงานว่า น�ำ้ มันหอม
ระเหยบางชนิดสามารถช่วยท�ำให้ความจ�ำเพิม่ ขึน้ หรือ
กระตุ้นให้เกิดความจ�ำมากขึ้น[2] ในทางวิทยาศาสตร์
เมื่อเราสูดดมกลิ่นหอมเข้าไป โมเลกุลของกลิ่นหอม
จะผ่านเข้าไปทางจมูกและสัมผัสกับ olfactory epithelium ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณเยือ่ บุโพรงจมูก ซึง่ มีกระเปาะ
รับกลิ่นที่เรียกว่า olfactory bulb จากนั้นสัญญาณ
ประสาทจะถูกส่งไปทาง olfactory nerve แล้วไป
ยังส่วนของสมองที่เรียกว่า limbic system ซึ่งเป็น
ศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ ความจ�ำ  อารมณ์ ความหิว
และอารมณ์ทางเพศ กลิ่นที่เข้ามากระตุ้น limbic
system จะท�ำให้สมองปลดปล่อยสาร endorphins,
encephaline และ serotonin ออกมา endorphins มี
ฤทธิช์ ว่ ยลดความเจ็บปวด encephaline ช่วยส่งเสริม
ให้ มี อ ารมณ์ ดี และ serotonin ช่ ว ยท� ำ ให้ ส งบ
เยือกเย็นและผ่อนคลาย นอกจากนี้โมเลกุลของกลิ่น
หอมยังส่งผลต่อสมองส่วนทีเ่ รียกว่า hypothalamus
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ท�ำให้สมองปลดปล่อยสารเคมี (neurochemicals)
ที่สามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดและท�ำให้รู้สึกดีขึ้น
ได้ นอกจากนี้สมองยังมีความเกี่ยวข้องกับความจ�ำ
อีกด้วย[3]
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาได้มกี ารศึกษาน�ำ้ มันหอม
ระเหยซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่พืชผลิตขึ้นตามธรรมชาติ
และพบได้ตามส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก แก่น ล�ำต้น
ใบ ราก และผล แล้วน�ำมาสกัดให้ได้สารประกอบที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ เช่ น
เพื่อการผ่อนคลาย บ�ำบัดรักษาความวิตกกังวล ซึม
เศร้าและนอนไม่หลับ การอักเสบ และการกระตุ้น
ภูมคิ มุ้ กันร่างกาย ตามชนิดของสารประกอบในน�ำ้ มัน
หอมระเหยชนิ ด นั้ น ๆ โดยมี วิ ธี ก ารทดสอบด้ ว ย
การสูดดมน�้ำมันหอมระเหยกลิ่นนั้น ๆ เป็นเวลา 3
นาที[5] หรือการสูดดมน�ำ้ มันหอมระเหย 2 นาที พัก 30
วินาทีและท�ำซ�้ำจนครบเวลาในการสูดดม 10 นาที[6]
ซึ่งสามารถประเมินความจ�ำด้วยแบบประเมิน CDR
Computerize Assessment Battery Test[5] และ
ประเมินภาวะทางอารมณ์ดว้ ย Bond-Ladder Questionnaire[5] ประเมินระบบประสาทอัตโนมัติ ได้แก่
อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อัตราการ
หายใจ และอารมณ์ความรูส้ กึ ด้วยเครือ่ ง Multi-Para
Meter Patient Monitor ใช้ถังแก๊สออกซิเจนและ
หน้ากากออกซิเจน[7] และสามารถบันทึกคลื่นสมอง
ประเมินโดยใช้เครื่องไบโอฟีดแบค รุ่น NeXus-10
ซึง่ สามารถหาค่าเฉลีย่ แอมพลิจดู คลืน่ สมองอัลฟ่าและ
เบต้าแต่ละช่วงของการทดสอบพร้อมทัง้ แสดงผลเป็น
ตัวเลขและกราฟปรากฏในจอคอมพิวเตอร์[6] โดยผล
การศึกษาพบว่าน�้ำมันหอมระเหยมีผลต่อการท�ำงาน
ของระบบประสาทและความรู้สึกทางอารมณ์ รวมทั้ง
มีหลักฐานการศึกษาทั้งในคนและสัตว์ที่ชี้ให้เห็นว่า
น�้ำมันหอมระเหยสามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ของร่างกายจากการสร้างภาพสมอง การตรวจคลื่น
ไฟฟ้าสมอง กระบวนการรู้คิด การนอนหลับ ส่วน
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นอารมณ์[8-9] ได้ มี ร ายงานว่ า
น�้ำมันหอมระเหยบางชนิดที่ใช้มากในประเทศไทย
มีผลต่อสรีรวิทยาและอารมณ์ ความรู้สึก[10] รวมทั้ง
ระบบประสาทอัตโนมัติ คือท�ำให้ความดันโลหิตและ
การหายใจเพิ่มขึ้น และเพิ่มความสามารถในด้านมิติ
สัมพันธ์ คือ ช่วยเพิ่มความไวต่อการตอบสนอง[11]
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบความสัมพันธ์ระหว่าง
การตอบสนองทางอารมณ์กับคลื่นสมอง มีทั้งความ
สัมพันธ์เชิงบวก (คลื่นสมองแบบอัลฟ่ากับความผ่อน
คลาย) และเชิงลบ (คลืน่ สมองแบบเบต้ากับความผ่อน
คลาย) ผลต่าง ๆ ที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้ เป็นข้อมูล
สนับสนุนเชิงวิทยาศาสตร์วา่ น�ำ้ มันหอมระเหยมีผลต่อ
มนุษย์ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ และความรู้สึก[10]
ดังนั้น การศึกษานี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ประสิทธิผลของการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยที่สกัด
จากสมุ น ไพรต่ อ ความจ� ำ และอารมณ์ ใ นนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร โดยน�ำสมุนไพรท้องถิ่น ประกอบด้วย ผัก
แขยง [Limnophila aromatica (Lam.) Merr.] หูเสือ
[Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.] และ
โหระพา (Ocimum basilicum L.) มาท�ำการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพทางด้านความ
จ�ำและอารมณ์ รวมถึงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพต่อไป  

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi-
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experimental research) ท�ำการศึกษาในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 60 คน คัดเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีวิธีการจัดกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(sample random sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมัน
หอมระเหยผักแขยง กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมัน
หอมระเหยหูเสือ กลุม่ ที่ 3 ได้รบั การสูดดมน�ำ้ มันหอม
ระเหยโหระพา และกลุม่ ที่ 4 ได้รบั การสูดดมน�ำ้ มันแก้ว
1.2. เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) มีดังนี้
1) ไม่จ�ำกัดเพศ มีอายุระหว่าง 18-35 ปี 2) มีสุขภาพดี
แข็งแรง สามารถสือ่ สารกับผูอ้ นื่ ได้ 3) สามารถควบคุม
การท�ำงานของมือ นิว้ มือได้ 4) ไม่มภี าวะความผิดปกติ
ของความจ�ำและอารมณ์ 5) ไม่เป็นโรคของระบบทาง
เดินหายใจ เช่น ไซนัส โรคหวัด หรือทางเดินหายใจอุด
กั้น และ 6) ไม่มีภาวะความผิดปกติทางจิต เช่น โรค
วิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคสมองเสื่อม
หรือโรคเครียด
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) มีดงั นี้
1) มีความผิดปกติในด้านการรับกลิ่นหรือการดม
กลิน่ 2) มีความผิดปกติของภาวะความจ�ำและอารมณ์
3) มีประวัติของการแพ้กลิ่นหรือสมุนไพร และ 4) มี
โรคประจ�ำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ ความดันโลหิตสูง โรค
ลมชัก

2. วิธีการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมน�ำ้ มันหอมระเหย จาก
โรงงานกลั่นน�้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
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สกลนคร โดยใช้วิธีการกลั่นน�้ำมันหอมระเหยด้วย
ความร้อน (water distillation & hydro-distillation) เป็นน�้ำมันหอมระเหยสกัดเข้มข้น 100 %
น� ำ น�้ ำ มั น หอมระเหยบรรจุ ใ นขวดสี ช า ปริ ม าตร 5
มิลลิกรัม เพื่อเตรียมไว้ส�ำหรับท�ำการทดลอง
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ก่ อ นการทดลองด้ ว ย
แบบสอบถาม โดยพัฒนาจากงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อ
ให้เหมาะสมกับบริบทของการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item –
Objective Congruence : IOC) เท่ากับ 1.00 เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย
3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบ
ประเมินความจ�ำ ประยุกต์ใช้ Memory Test[12] และ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินภาวะทางอารมณ์ ประยุกต์ใช้
Bond-Ladder Questionnaire[5] ซึง่ เป็นแบบประเมิน
Visual Analogue Scale เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั วงกลม
ตัวเลขระหว่าง 0 และ 10 โดยประยุกต์ใช้โปรเจคเตอร์
แสดงค�ำถามด้วยโปรแกรม powerpoint
การทดสอบ โดยน�ำแผ่นกระดาษทดสอบกลิ่น
ความกว้าง 7 เซนติเมตร 5 ยาว 15 เซนติเมตร หยด
น�้ำมันหอมระเหย จ�ำนวน 1 หยดต่อแผ่น ให้กลุ่ม
ตัวอย่างสูดดมกลิ่นที่ได้รับการสุ่มคนละ 1 กลิ่น โดย
แกว่งมือเบา ๆ ไปมา ระยะห่างจากจมูก 20 เซนติเมตร
เป็นเวลา 3 นาที เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่
ท�ำให้น�้ำมันหอมระเหยผ่านเข้าสู่โพรงจมูกไปสู่สมอง
และส่งผลกระตุ้นการท�ำงานของสมอง ท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของคลืน่ ไฟฟ้าสมอง (electroencephalography : EEG) และส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
อารมณ์ ความตื่นตัว[13]
ท�ำการทดสอบโดยการประเมินความจ�ำ  และ
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ประเมินภาวะทางด้านอารมณ์หลังการทดลองทันที
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
สถิติเชิงพรรณนา Chi‑square และ paired t-test

4. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การศึ ก ษานี้ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ริ ย ธรรมการวิ จั ย
ในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักเกณฑ์
ตามค�ำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ
ไอซีเอช (ICH GCP Guideline) เลขที่ Kucsc.HE64-001 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 60 คน
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน ข้อมูลทั่วไป จ�ำแนก
ข้อมูลตาม เพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย
ประวัตกิ ารแพ้สมุนไพร และการรับประทานยา/อาหาร
เสริมในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา ในกลุม่ ที่ 1 ได้รบั การสูด
ดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูด
ดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดม
น�้ำมันหอมระเหยโหระพา และกลุ่มที่ 4 ได้รับการสูด
ดมน�้ำมันแก้ว ผลการวิเคราะห์ไม่พบความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม
(p < 0.05) (ตารางที่ 1)
จากการศึกษาพบว่าเมือ่ ท�ำการประเมินความจ�ำ 
ซึ่งประยุกต์ใช้ Memory Test[12] กลุ่มที่ได้รับการสูด
ดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยงเปรียบเทียบก่อนและ
หลังทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสูดดมน�ำ้ มันหอมระเหยหูเสือ โหระพา
และน�้ำมันแก้ว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มที่ 3
N (ร้อยละ)

กลุ่มที่ 4
N (ร้อยละ)

p-value*

5 (33.33) 1 (6.67) 3 (20.00)
10 (66.67) 14 (93.33) 12 (80.00)

6 (40.00)
9 (60.00)

0.15

7 (46.67)
3 (20.00)
5 (33.33)

6 (40.00)
5 (33.33)
4 (26.67)

8 (53.33)
4 (26.67)
3 (20.00)

8 (53.33)
4 (26.67)
3 (20.00)

0.95

6 (40.00)
7 (46.67)
2 (13.33)

3 (20.00)
6 (40.00)
4 (26.67)
2 (13.33)

8 (53.33)
6 (40.00)
1 (6.67)

1 (6.67)
6 (40.00)
6 (40.00)
2 (13.33)

0.56

ข้อมูลทั่วไป
			

กลุ่มที่ 1
N (ร้อยละ)

เพศ
- ชาย
- หญิง
ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา
- ชั้นปีที่ 1
- ชั้นปีที่ 2
- ชั้นปีที่ 3
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
- ต�่ำกว่า 2.00
- 2.01-2.50
- 2.51-3.00
- 3.01-3.50
- 3.51-4.00
ประวัติการแพ้สมุนไพร
- ไม่มี
- มีประวัติการแพ้สมุนไพร
- ไม่ทราบ
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
มีการรับประทานยา/อาหารเสริม
- ไม่ได้รับประทาน
- รับประทาน

กลุ่มที่ 2
N (ร้อยละ)

13 (86.67) 13 (86.67) 13 (86.67) 15 (100.00)
2 (13.33) 2 (13.33) 2 (13.33)
-

0.53

14 (93.33) 15 (100.00) 15 (100.00) 15 (100.00)
1 (6.67)

0.38

*

เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไประหว่างกลุ่ม ด้วย Chi‑square

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมินความจ�ำ (Memory Test) ระหว่างก่อนและหลังการสูดดมน�้ำมันหอมระเหย
ประเมินความจ�ำ	
(x ± S.D.)
กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว

ก่อนการทดลอง
(x ± S.D.)

หลังการทดลอง

t

p-value*

70.40 ± 2.17
71.00 ± 9.30
70.33 ± 9.07
72.40 ± 9.91

76.00 ± 1.27
74.33 ± 6.41
73.60 ± 6.74
74.60 ± 8.50

-3.56
-1.29
-1.55
-0.91

0.00**
0.22
0.14
0.38

*เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างก่อนและหลังการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยด้วย paired sample t-test
**p < 0.05 แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

J Thai Trad Alt Med
ส่วนการประเมินภาวะทางอารมณ์ ประยุกต์ใช้
Bond-Ladder Questionnaire[5] กลุ่มที่ได้รับการ
สูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยงรู้สึกตื่นตัว และตื่น
เต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05, p <
0.001) กลุ่มที่ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
รูส้ กึ ผ่อนคลายเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p <
0.05) กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสูดดมน�ำ้ มันหอมระเหยโหระพา
รู้สึกอยากเข้าสังคมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < 0.001) รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสนใจสิ่งที่ก�ำลังท�ำ 
มองตนเองมีความสามารถ รู้สึกมีความสุข รู้สึกเป็น
มิตรกับคนอื่น รู้สึกสนใจสิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 3) แต่กลุ่มที่ได้
รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว ก่อนและหลังการทดลองไม่
พบว่ามีผลต่อภาวะทางอารมณ์อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 3)

อภิปรายผล
สมุนไพรในท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร อาทิ ผัก
แขยง หูเสือ และโหระพา ยังไม่มีการน�ำมาใช้ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพด้านความจ�ำและอารมณ์ หรือ
การน�ำมาใช้ในทางสุคนธบ�ำบัดเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจ
เป็ น ผลมาจากการไม่ มี ง านวิ จั ย ที่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง
ประสิทธิผลเบื้องต้นในด้านดังกล่าว ผลการศึกษา
ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลเบื้องต้นของการ
สูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง เป็นเวลา 3 นาที
มีผลท�ำให้ค่าระดับคะแนนด้านความจ�ำเพิ่มมากขึ้น
และการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง หูเสือ และ
โหระพายังสามารถกระตุ้นความรู้สึกของบุคคลใน
ด้านความตื่นตัว ความผ่อนคลาย สนใจสิ่งที่ก�ำลัง
ท�ำ  มองตนเองมีความสามารถ มีความสุข เป็นมิตร
กับคนอื่น สนใจสิ่งต่าง ๆ และอยากเข้าสังคมอีก
ด้วย ซึ่งเมื่อโมเลกุลของน�้ำมันหอมระเหยสัมผัสกับ
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ตัวรับผ่านเส้นประสาทรับกลิ่นและส่งไปยังสมอง
ส่วน limbic system คือ amygdala ซึ่งท�ำหน้าที่ใน
การรับกลิ่น และควบคุมด้านอารมณ์ และสมองส่วน
hippocampus ซึ่งเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ�ำ 
โมเลกุลของน�้ำมันหอมระเหยท�ำให้สมองปลดปล่อย
สารเคมีในสมองออกมา กระตุน้ สมองส่วน thalamus
ให้หลั่งสารเคมี enkephalins จากกลไกการขนส่ง
โมเลกุลของน�้ำมันหอมระเหยผ่านเข้าสู่จมูกและส่ง
ไปยั ง สมองที่ รั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ อารมณ์ แ ละความจ� ำ [2]
กลไกทางเภสัชวิทยาและกลไกทางจิตวิทยาน�้ำมัน
หอมระเหยมีผลต่อการท�ำงานของระบบของสารสื่อ
ประสาท มีฤทธิ์ท�ำให้สงบและยับยั้งการท�ำงานของ
ระบบ glutamatergic กระตุ้นการท�ำงานของระบบ
GABAergic, dopaminergic, serotonergic และ
cholinergic มีฤทธิก์ ระตุน้ ยับยัง้ การท�ำงานของระบบ
GABAergic กลไกการออกฤทธิ์ทางจิตวิทยาของ
น�้ำมันหอมระเหยจะเกี่ยวข้องกับ limbic system
เป็นการตอบสนองทีเ่ กิดจากการแปลความหมายของ
กลิ่นและความรู้สึกพึงพอใจ แล้วแสดงผลโดยผ่าน
hypothalamic-pituitary-adrenal axis การออก
ฤทธิโ์ ดยรวมของน�ำ้ มันหอมระเหยชนิดหนึง่ ๆ จะเกิด
จากผลรวมของทัง้ กลไกทางเภสัชวิทยาและจิตวิทยา[14]
ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่าการสูดดมน�ำ้ มันหอม
ระเหยผักแขยงมีประสิทธิผลในการเพิ่มระดับความ
จ�ำได้ดีขึ้น ส่วนการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
และโหระพา ไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับความจ�ำ  ทั้งนี้
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Moss et al.[15] พบ
ว่าหลังการสูดดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยสะระแหน่
สามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางปัญญาด้านความจ�ำ
ได้ ซึ่งท�ำการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 144
คน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด
เล็กจึงส่งผลท�ำให้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกัน และ
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินภาวะทางอารมณ์ ด้วย Bond-Ladder Questionnaire ระหว่างก่อนและหลังการสูดดม
น�้ำมันหอมระเหย
ประเมินภาวะทางอารมณ์
					
1. รู้สึกไม่ตื่นตัว - รู้สึกตื่นตัว
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
2.		 รู้สึกสงบนิ่ง – รู้สึกตื่นเต้น
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
3. รู้สึกสมองสับสนมึนงง – รู้สึกสมองสดใส
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 -		กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
4. รู้สึกร่างกายท�ำงานเชื่องช้า – รู้สึกร่างกายท�ำงานรวดเร็ว
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
5. ควบคุมสติไม่ได้ – ควบคุมสติได้
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
6. รู้สึกว่าชีวิตมีปัญหา – รู้สึกว่าชีวิตไม่มีปัญหา
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
7. รู้สึกเครียด – รู้สึกผ่อนคลาย
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง t
(x ± S.D.)
(x ± S.D.)		

p-value†

4.07 ± 2.54
4.67 ± 1.80
4.67 ± 3.09
3.93 ± 2.43

6.13 ± 2.10
5.73 ± 2.43
6.40 ± 2.87
5.33 ± 3.15

-3.90
-1.59
-2.09
-1.39

0.00*
0.13
0.06
0.19

4.00 ± 2.13
4.33 ± 2.09
4.47 ± 2.10
4.20 ± 2.07

6.27 ± 1.58
5.07 ± 2.25
5.33 ± 2.87
4.80 ± 3.14

-4.14
-1.19
-1.27
-0.69

0.00**
0.25
0.22
0.50

5.07 ± 2.3
4.87 ± 2.41
4.73 ± 2.54
3.80 ± 2.30

5.67 ± 2.69
5.73 ± 2.65
5.93 ± 2.12
5.07 ± 3.05

-0.85
-1.46
-1.70
-1.67

0.41
0.17
0.11
0.12

5.00 ± 2.36
4.73 ± 1.71
5.47 ± 2.16
4.33 ± 1.75

5.13 ± 2.66
5.27 ± 2.86
5.60 ± 2.72
5.07 ± 2.63

-0.19
-0.72
-0.16
-1.23

0.85
0.49
0.88
0.24

7.53 ± 2.90
7.13 ± 3.09
6.73 ± 3.17
6.47 ± 2.74

6.73 ± 3.53
7.07 ± 2.86
7.20 ± 2.51
7.47 ± 2.64

1.38
0.10
-0.82
-1.39

0.19
0.92
0.42
0.18

5.13 ± 2.99
6.87 ± 2.92
5.87 ± 2.92
5.67 ± 2.71

5.80 ± 3.18
7.93 ± 1.83
6.87 ± 2.20
6.55 ± 2.77

-1.37
-1.42
-1.48
-1.33

0.19
0.72
0.16
0.21

5.07 ± 2.73
5.00 ± 2.50
5.60 ± 2.99
5.87 ± 2.32

6.20 ± 3.50
6.80 ± 2.88
7.40 ± 1.76
6.47 ± 2.53

-1.99
-2.55
-2.14
-0.85

0.07
0.02*
0.05*
0.41
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินภาวะทางอารมณ์ ด้วย Bond-Ladder Questionnaire ระหว่างก่อนและหลังการสูดดม
น�้ำมันหอมระเหย (ต่อ)
ประเมินภาวะทางอารมณ์
					
8. รู้สึกไม่สนใจสิ่งที่ก�ำลังท�ำ – รู้สึกสนใจสิ่งที่ก�ำลังท�ำ
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
9. มองตนเองไร้ความสามารถ – มองตนเองมีความสามารถ
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
10. รู้สึกเศร้า – รู้สึกมีความสุข
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
11. รู้สึกไม่เป็นมิตรกับคนอื่น - รู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่น
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
12. รู้สึกเบื่อสิ่งต่าง ๆ – รู้สึกสนใจสิ่งต่าง ๆ
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
13. รู้สึกไม่อยากเข้าสังคม – รู้สึกอยากเข้าสังคม
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
†

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
(x ± S.D.)
(x ± S.D.)

t

p-value†

-1.50
-0.092
-2.06
-0.53

0.15
0.93
0.05*
0.60

6.20 ± 3.21
6.27 ± 2.28
7.00 ± 2.59
6.53 ± 2.72

7.07 ± 3.26
6.33 ± 2.9
8.13 ± 1.24
6.80 ± 3.05

6.73 ± 2.43
6.60 ± 2.35
5.80 ± 2.30
5.93 ± 2.60

6.20 ± 3.32 1.14
6.53 ± 2.47 0.10
7.33 ± 1.63 -2.98
5.60 ± 3.01 0.67

0.27
0.92
0.01*
0.51

5.67 ± 3.35
6.80 ± 2.42
6.33 ± 2.87
6.27 ± 2.73

6.47 ± 3.42 -1.34
6.00 ± 2.87 0.98
7.87 ± 1.64 -2.62
6.87 ± 1.80 -1.13

0.20
0.34
0.03*
0.28

6.87 ± 3.35
7.20 ± 2.39
6.60 ± 2.61
6.80 ± 2.83

7.13 ± 3.39
7.33 ± 2.61
7.60 ± 2.50
7.20 ± 1.93

-0.89
-0.18
-2.74
-0.68

0.39
0.86
0.01*
0.50

5.20 ± 2.78
7.13 ± 2.47
6.27 ± 2.31
6.40 ± 2.35

5.73 ± 3.21 -0.90
7.00 ± 2.36 0.22
7.60 ± 1.72 -3.16
6.67 ± 2.61 -0.60

0.38
0.83
0.01*
0.56

6.13 ± 3.18
6.60 ± 2.26
6.13 ± 2.66
6.53 ± 2.61

6.93 ± 3.21 -1.70
6.47 ± 2.50 0.22
7.93 ± 2.01 -4.58
6.93 ± 2.78 -1.19

0.11
0.83
0.00**
0.25

เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างก่อนและหลังการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยด้วย paired sample t-test
*p < 0.05, **p < 0.001 แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

38 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ผลการศึกษานีก้ แ็ สดงให้เห็นว่าการสูดดมน�ำ้ มันหอม
ระเหยผักแขยง หูเสือ และโหระพายังสามารถกระตุ้น
อารมณ์ความรูส้ กึ ของบุคคลในด้านความตืน่ ตัว ความ
ผ่อนคลาย สนใจสิ่งที่ก�ำลังท�ำ  มองตนเองมีความ
สามารถ มีความสุข เป็นมิตรกับคนอืน่ สนใจสิง่ ต่าง ๆ
และอยากเข้าสังคมอีกด้วย ซึ่งการศึกษาของ Winai
Sayorwan[10] ก็พบว่าการสูดดมน�้ำมันหอมระเหย
กลิน่ ตะไคร้หอม กลิน่ ลาเวนเดอร์ กลิน่ โรสแมรี่ ท�ำให้
มีความรู้สึกที่ดีขึ้น รู้สึกกระตือรือร้น กระปรี้กระเปร่า
และผ่อนคลายมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับการดมน�ำ้
มันอัลมอนด์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Dussadee
Udommittipong et al.[8] ที่รายงานว่าน�้ำมันหอม
ระเหยเป็นประโยชน์ตอ่ การดูแลรักษา เพือ่ ผ่อนคลาย
รักษาความวิตกกังวล ซึมเศร้า การรู้คิด การนอน
หลับ และการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ เช่นเดียวกับ
ผลการศึกษาของ Diego et al.[13] ที่พบว่าหลังการ
สูดดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยโรสแมรี่ส่งผลต่อพลัง
อัลฟ่าและเบต้าลดลงซึ่งบ่งบอกถึงความตื่นตัวที่เพิ่ม
ขึ้น ในทางกลับกันหลังการสูดดมน�้ำมันหอมระเหย
ลาเวนเดอร์ส่งผลต่อพลังเบต้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอก
ถึงอาการง่วงนอนที่เพิ่มขึ้น อารมณ์หดหู่น้อยลง และ
รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น Aumpol Bunpean et al.[7]
ก็ได้ท�ำการศึกษาผลของการสูดดมกลิ่นน�้ำมันดอก
ว่านมหาหงส์ต่อระบบประสาทและอารมณ์ความรู้สึก
พบว่าการสูดดมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์มีผลท�ำให้มี
ความรู้สึกดี รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกเคลิบเคลิ้มรัญจวน
ใจ รูส้ กึ สงบนิง่ เพิม่ มากขึน้ ส่วนรูส้ กึ เครียด รูส้ กึ อึดอัด
หงุดหงิด รู้สึกรังเกียจขยะแขยงลดลง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Sutunya Promsomboon et al.[16] พบ
ว่าน�้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร 5 ชนิด คือ เหง้าขิง
ขมิน้ ใบโหระพา ใบแมงลัก และผิวมะกรูด มีฤทธิท์ ำ� ให้
ผ่อนคลายได้จริง สอดคล้องกับการศึกษาของ Moss
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et al. [15] ได้ ท� ำ การศึ ก ษาการปรั บ สมรรถภาพทาง
ปั ญ ญาและอารมณ์ จ ากกลิ่ น ของสะระแหน่ แ ละ
กระดั ง งา พบว่ า หลั ง การสู ด ดมน�้ ำ มั น หอมระเหย
สะระแหน่ มี ก ารเพิ่ ม ความตื่ น ตั ว และน�้ ำ มั น หอม
ระเหยกระดั ง งามี ก ารตื่ น ตั ว ที่ ล ดลง แต่ ก ลั บ เพิ่ ม
ความสงบอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ Nunchanok
Piakaew et al.[6] ก็พบว่าน�้ำมันลาเวนเดอร์มีผลต่อ
การลดความเครี ย ดและท� ำ ให้ ค ลื่ น สมองประเภท
อัลฟ่าเพิม่ ขึน้ ซึง่ แสดงถึงสภาวะทางจิตทีผ่ อ่ นคลาย ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Supansa Somwong[17]
ที่พบว่าน�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ เลมอนบาล์
ม และส้ม สามารถลดอาการนอนไม่หลับอย่างมีนัย
ส�ำคัญ และไม่พบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่
รุนแรงจากการใช้น�้ำมันหอมระเหย

ข้อสรุป
สุ ค นธบ� ำ บั ด เป็ น การใช้ ส มุ น ไพรในการดู แ ล
สุขภาพ โดยใช้กลิน่ ของน�ำ้ มันหอมระเหยจากสมุนไพร
ซึ่ ง การสู ด ดมน�้ ำ มั น หอมระเหยผั ก แขยงส่ ง ผลต่ อ
ภาวะความจ�ำที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้น
ภาวะทางอารมณ์ ท�ำให้รู้สึกตื่นตัวและตื่นเต้นเพิ่มขึ้น
น�้ำมันหอมระเหยหูเสือส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลายเพิ่ม
ขึน้ น�ำ้ มันหอมระเหยโหระพาส่งผลให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย
สนใจสิ่งที่ก�ำลังท�ำ  มองตนเองมีความสามารถ รู้สึกมี
ความสุข เป็นมิตรกับคนอืน่ สนใจสิง่ ต่าง ๆ และอยาก
เข้าสังคมเพิ่มขึ้น จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ของสมุนไพรท้องถิ่นที่มีต่อสุขภาพ
จึงควรส่งเสริมให้มกี ารใช้สมุนไพรในท้องถิน่ เพือ่ ดูแล
สุขภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาครั้งนี้ท�ำการวิจัยในผู้ที่มีสุขภาพ
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ดีในกลุ่มนักศึกษาเท่านั้น ซึ่งหากน�ำไปใช้ทดสอบใน
กลุ่มวัยอื่น ๆ ประสิทธิผลอาจมีความแตกต่างกัน
จึงควรท�ำการศึกษาให้กว้างขึ้น รวมทั้งการทดสอบ
ซ�้ำหรือท�ำการทดสอบต่อเนื่อง การเพิ่มขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างอาจจะให้ผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูล
ที่มากขึ้นจะช่วยสนับสนุนการประยุกต์ใช้สมุนไพร
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพได้ และกลิ่นน�้ำมันหอม
ระเหยบางอย่างอาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ส�ำหรับ
บางท่าน เช่น อาการวิงเวียน คลื่นไส้ เป็นต้น การ
ศึกษาในวงกว้างจะช่วยให้ได้ข้อมูลความปลอดภัย
ในการใช้ด้วย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภายในหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตสกลนคร ขอบคุ ณ การ
อนุเคราะห์น�้ำมันหอมระเหยสกัดเข้มข้น 100% จาก
โรงงานกลั่นน�้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร และขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกท่านทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือในการด�ำเนินการด้วยดี
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บทคัดย่อ
ตำ�รับยาทำ�ลายพระสุเมรุเป็นหนึ่งในตำ�รับยาที่มีส่วนผสมของช่อดอกกัญชาที่กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกให้การรับรองและกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นตำ�รับให้ใช้สำ�หรับแก้ลมจุกเสียด ลมเมื่อย
ขบในร่างกาย บรรเทาอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรงและอาการชาในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต การ
ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสั่งใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับตำ�รับ
ยาทำ�ลายพระสุเมรุ โดยทำ�การศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนของผู้มารับการรักษาที่คลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562–31 ธันวาคม
2563 จากผูป้ ว่ ยจำ�นวนทัง้ หมด 239 คน เป็นเพศชายร้อยละ 64.02 มีอายุเฉลีย่ 48.48 ± 14.31 ปี มีขอ้ บ่งใช้สว่ นใหญ่คอื
กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 43.10) รองลงมาคือ อัมพฤกษ์หรืออัมพาต (ร้อยละ 28.87) และอาการชา, นอนไม่
หลับ, ข้อเข่าเสื่อม, พาร์กินสัน ร้อยละ 7.11, 6.69, 5.86 และ 5.86 ตามลำ�ดับ รูปแบบการสั่งใช้ยาในขนาดเริ่มต้นส่วน
ใหญ่คือ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง (ร้อยละ 31.38) และ 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 30.96) ส่วนขนาดยาคงที่สำ�หรับใช้ใน
การรักษาอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 4.0 กรัมต่อวัน โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับในขนาด 2 กรัมต่อวัน (ร้อยละ 60.93) ข้อมูล
ด้านคุณภาพชีวิตเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม EQ-5D-5L พบว่า  ค่าอรรถประโยชน์เฉลี่ยก่อนเริ่มการรักษา คือ 0.80
± 0.19 และหลังได้รับการรักษาในเดือนที่ 3 คือ 0.86 ± 0.16 โดยค่าอรรถประโยชน์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p < 0.001) ส่วนการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์พบ 39 เหตุการณ์ในผูป้ ว่ ย 29 ราย เป็นเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
ที่ไม่รุนแรง ได้แก่ ระคายเคืองทางเดินอาหาร (13 คน), ร้อนวูบวาบ (5 คน), วิงเวียนหรือปวดศีรษะ (4 คน), คลื่นไส้
อาเจียน (4 คน), ปากแห้งคอแห้ง (3 คน) เป็นต้น จึงสรุปได้ว่า การใช้ตำ�รับยาทำ�ลายพระสุเมรุช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยและมีความปลอดภัย แม้จะพบอาการไม่พึงประสงค์แต่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงและสามารถพิจารณา
เป็นการรักษาที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยได้
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Abstract
Thamlai Phra Sumen formula is one of the cannabis-based Thai traditional medicine formulas that has been
approved by the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine for treating patients with flatulence,
muscle pain, muscle stiffness, and weakness in stroke patients. This study aimed to explore treatment patterns,
adverse events, and quality of life of patients receiving Thamlai Phra Sumen formula. A retrospective chart review
was conducted on medical records of patients visiting the Medical Cannabis Clinic at Thai traditional and integrated medicine hospitals from 1 October 2019 to 31 December 2020. Of all 239 eligible patients, 64.02% were
male and their mean age was 48.48 ± 14.31 years. Indications of the formula were muscle pain (43.1%), paresis
or paralysis (28.87%), and numbness (7.11%), insomnia (6.69%), osteoarthritis (5.86%) and Parkinson’s disease
(5.86%). The most common initial dosing regimens were 1 g twice a day (31.38%) and 1 g once a day (30.96%).  
The maintenance dose was 0.5–4 g/day. Most patients received 2 g/day (60.93%). Quality of life data collected
using the EQ-5D-5L questionnaire indicated that mean utility at treatment initiation was 0.80 ± 0.19 and that at
month 3 was 0.86 ± 0.16 (p < 0.001). We observed 39 adverse events in 29 patients, all of which were mild and
mostly included gastrointestinal irritation, hot flushes, dizziness, headache, nausea, vomiting, dry mouth, and dry
throat. In conclusion, Thalai Phra Sumen formula is a safe alternative for patients with several indications and it
could also improve patients’ quality of life.   
Key words: Thamlai Phra Sumen formula, cannabis, treatment patterns, quality of life, adverse events

บทน�ำและวัตถุประสงค์
กัญชา (Cannabis sativa L.) เป็นพืชในตระกูล
Cannabaceae มีสารส�ำคัญและสารออกฤทธิ์ที่พบ
ส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ได้แก่ r9- tetrahydrocannabinol (THC),
cannabidiol (CBD), cannabinol และ cannabi-

gerol เป็นต้น โดยสารออกฤทธิ์ของกัญชาบางชนิดมี
ฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาท (psychoactive action)
ท�ำให้เกิดอารมณ์เคลิม้ สุข และสารบางชนิดมีฤทธิส์ งบ
ประสาท คลายกังวล และท�ำให้เซื่องซึม[1] ปัจจุบันนี้
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากัญชามีประโยชน์ทางการ
แพทย์ ได้แก่ การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งใน

J Thai Trad Alt Med
ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคลมชักที่ดื้อ
ต่อยารักษา และภาวะปวดประสาท[2] นอกจากนี้ ยัง
มีการน�ำมาใช้ในภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ�ำบัด
ภาวะเบื่ออาหาร และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่
ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอีกด้วย[3]
กัญชาได้มีการน�ำมาใช้เป็นยารักษาโรคในทาง
การแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่อดีต มีหลักฐานซึ่งถูก
บั น ทึ ก ในประวั ติ ศ าสตร์ ใ นรู ป แบบศิ ล าจารึ ก และ
คัมภีร์ต�ำราการแพทย์แผนไทยหลายเล่ม เช่น คัมภีร์
ธาตุพระนารายน์และต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 ทีก่ ำ� หนดให้กญ
ั ชาจัดอยูใ่ นกลุม่ ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5[4] ท�ำให้ไม่มีการใช้กัญชาในต�ำรับยาแพทย์
แผนไทยมาก่อน ปัจจุบนั มีการประกาศพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562[5]
ก� ำ หนดให้ ส ามารถใช้ กั ญ ชาเพื่ อ ประโยชน์ ท างการ
แพทย์ได้ การรักษาผู้ป่วย การศึกษาวิจัยและพัฒนาที่
เกีย่ วกับกัญชาจึงมีเพิม่ มากขึน้ ส่วนการใช้กญ
ั ชาในการ
รักษาผู้ป่วยในประเทศไทยนั้น มีการใช้ทั้งการรักษา
แบบแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น การใช้สารสกัดกัญชา
ในการรักษาและการใช้ในรูปแบบแพทย์แผนไทย เช่น
การใช้กัญชาผสมในต�ำรับยาแผนไทย โดยที่ต�ำรับยา
แผนไทยที่อนุญาตให้ใช้ในการรักษาแผนไทยตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีทั้งหมด 16 ต�ำรับ
ต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุประกอบด้วยสมุนไพร
23 ชนิด โดยที่สมุนไพรหลักในต�ำรับได้แก่ พริกไทย
ล่อน หัสคุณเทศ สมอเทศ และสมอไทย รวมทั้งมี
ช่อดอกกัญชาเป็นส่วนผสมร้อยละ 2.24 ของต�ำรับ
มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดซึ่งมีสารส�ำคัญที่
แตกต่างกันไปอาจส่งผลให้อาการไม่พึงประสงค์และ
ประสิทธิผลของต�ำรับยาแผนไทยแตกต่างจากสาร
สกัดกัญชาทีม่ กี ารศึกษามาก่อนหน้า นอกจากนี้ ต�ำรับ
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ยาท�ำลายพระสุเมรุซึ่งมีข้อบ่งใช้หลักในการรักษา
กล้ามเนือ้ แข็งเกร็งและกล้ามเนือ้ อ่อนแรงในผูป้ ว่ ยโรค
อัมพฤกษ์อัมพาต อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังและข้อ
เข่าเสื่อม ท�ำให้ต้องมีการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับรูปแบบการสั่ง
จ่ายยา การปรับขนาดยา รวมทั้งข้อมูลด้านอาการไม่
พึงประสงค์และประสิทธิผลของการใช้ตำ� รับยาท�ำลาย
พระสุเมรุ
ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รู ป แบบการสั่ ง ใช้ ย า ความปลอดภั ย และผลต่ อ
คุณภาพชีวติ ของต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุ โดยข้อมูลที่
ได้จะเป็นประโยชน์สำ� หรับแพทย์แผนไทยในการสัง่ ใช้
และติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของต�ำรับ
ยาท�ำลายพระสุเมรุต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อน
หลังจากเวชระเบียน (retrospective chart review)
ของผู้มารับการรักษาที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสม
ผสาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562–31 ธันวาคม 2563
โดยการศึกษานี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เลข
ที่รับรอง P10092/63

1. วัสดุ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสม
ผสาน ที่ได้รับการรักษาด้วยต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
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1.2 เกณฑ์การคัดเข้า
1) เป็นผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2) มารั บ บริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก กั ญ ชาทางการ
แพทย์ อย่างน้อย 2 ครั้ง
3) ได้รับต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
1.3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ใช้ แ บบเก็ บ
ข้อมูลจากเวชระเบียน แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ น�ำ้ หนัก โรคประจ�ำตัว ยาอืน่ ทีไ่ ด้รบั ร่วม
กัน ประวัตแิ พ้ยา และประวัตกิ ารใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ น
ผสมของกัญชา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลรูปแบบการสัง่ ใช้ยา ประกอบ
ด้วย วันที่ได้รับยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยาและวิธีการใช้ยา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านคุณภาพชีวติ ทีป่ ระเมิน
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต EQ-5D-5L ฉบับ
ภาษาไทย [6] ประกอบด้ ว ย คะแนนการประเมิ น
คุ ณ ภาพชี วิ ต EQ-5D-5L ทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่ การ
เคลื่อนไหว การดูแลตนเอง กิจกรรมที่ท�ำเป็นประจ�ำ 
อาการเจ็บปวด/อาการไม่สบายตัว และความวิตก
กังวล/ความซึมเศร้า
ส่ ว นที่ 4 ข้ อ มู ล อาการไม่ พึ ง ประสงค์
จากการใช้ยา ประกอบด้วย ลักษณะอาการไม่พึง
ประสงค์ ประเภทของอาการไม่พึงประสงค์ ขนาด
ยาที่ได้รับระหว่างเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การ
จัดการเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์และการประเมินความ
สัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พงึ ประสงค์กบั ยาทีส่ งสัยโดย
ใช้ Naranjo’s algorithm
การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ความถูกต้องเชิงเนื้อหา
ของเครื่องมือด้วยการค�ำนวณดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item-Objective Congruence; IOC) และ
ก�ำหนดให้หัวข้อที่จะเก็บข้อมูลต้องมีค่า IOC ≥ 0.5
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2. วิธีการศึกษา
2.1 การรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบเก็บข้อมูลย้อน
หลัง ซึ่งได้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทุกรายที่
ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าในช่วงเวลาที่ทำ� การศึกษา โดย
ท�ำการรวบรวมข้อมูลจาก 2 ส่วน ได้แก่ แฟ้มประวัติ
ผูป้ ว่ ยและข้อมูลในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรง
พยาบาล
ผลลัพธ์ของการศึกษานี้ คือ รูปแบบการสัง่ ใช้ยา
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และคุณภาพ
ชีวิต โดยมีนิยามของผลลัพธ์ของการศึกษา ดังนี้
รูปแบบการสั่งใช้ยา หมายถึง ข้อมูลการสั่งใช้
ต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุ ประกอบด้วยขนาดยาและ
จ�ำนวนครั้งที่ใช้ยาต่อวัน โดยแบ่งเป็นรูปแบบการสั่ง
ใช้ยาทีข่ นาดยาเริม่ ต้นและรูปแบบการสัง่ ใช้ยาทีข่ นาด
ยาคงที่
ขนาดยาเริ่มต้น หมายถึง ขนาดยาต่อวันในการ
สั่งใช้ยาครั้งแรก
ขนาดยาคงที่ (maintenance dose) หมายถึง
ขนาดยาต่อวันทีม่ กี ารสัง่ ใช้ตดิ ต่อกันอย่างน้อย 2 ครัง้
ของการรักษา (clinical visit) ซึง่ จะต้องมีเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 4 สัปดาห์
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา หมายถึง
ข้อมูลจากรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และข้อมูลการประเมินความ
สัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พงึ ประสงค์กบั ยาทีส่ งสัยโดย
ใช้ Naranjo’s algorithm โดยท�ำการติดตามทุกครั้ง
ที่ผู้ป่วยมารับการรักษา
คุณภาพชีวิต หมายถึง ข้อมูลจากแบบประเมิน
คุณภาพชีวิต EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย โดยท�ำการ
ประเมินก่อนเริ่มการรักษาและหลังการรักษาในเดือน
ที่ 1 และ 3 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การเคลือ่ นไหว

J Thai Trad Alt Med
การดูแลตนเอง กิจกรรมที่ท�ำเป็นประจ�ำ  อาการเจ็บ
ปวดหรือไม่สบายตัว ความรูส้ กึ วิตกกังวลหรือซึมเศร้า
และค่าอรรถประโยชน์ (utility)
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95%
confidence Interval; CI) ในการรายงานลักษณะ
พืน้ ฐานและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ และอรรถประโยชน์
และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Skilling–Mack test
ในการเปรียบเทียบค่าอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยที่
เดือนที่ 0, 1, และ 3 หลังได้รับการรักษาด้วยต�ำรับยา
ท�ำลายพระสุเมรุ

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่ท�ำการศึกษาทั้งหมด 239 คน เพศชาย
จ�ำนวน 153 คน (ร้อยละ 64.02) มีอายุเฉลี่ย 58.19
± 13.35 ปี ผู้ป่วยมีโรคประจ�ำตัว จ�ำนวน 166 คน
(ร้อยละ 69.46) และใช้ยารักษาโรคประจ�ำตัวหรือยา
อื่น ๆ จ�ำนวน 155 คน (ร้อยละ 64.85) ผู้ป่วยจ�ำนวน
94 คน (ร้อยละ 39.33) ไม่เคยใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนผสมของกัญชามาก่อนและมีผู้ป่วยบางส่วน
ที่ยังคงใช้ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาอื่น ๆ อยู่ก่อน
เริ่มต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุ จ�ำนวน 39 คน (ร้อยละ
16.32) (ตารางที่ 1)

2. ข้อบ่งใช้และรูปแบบการสั่งใช้ยา
ข้อบ่งใช้ส่วนใหญ่ในการสั่งใช้ต�ำรับยาท�ำลาย
พระสุเมรุ คือ อาการปวดกล้ามเนื้อ จ�ำนวน 103 คน
(ร้อยละ 43.1) รองลงมาคือ โรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
จ�ำนวน 69 คน (ร้อยละ 28.87), อาการชา จ�ำนวน 17
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คน (ร้อยละ 7.11), อาการนอนไม่หลับ จ�ำนวน 16 คน
(ร้อยละ 6.69), โรคข้อเข่าเสื่อมและโรคพาร์กินสัน
จ�ำนวน 14 คน (ร้อยละ 5.86) และกลุ่มอาการอื่น ๆ
ได้แก่ จุกเสียดแน่นท้อง วิงเวียน และปวดศีรษะ
จ�ำนวน 6 คน (ร้อยละ 2.51) (ตารางที่ 1)
ผูป้ ว่ ยได้รบั ต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุทขี่ นาดยา
เริม่ ต้น 0.5 กรัมต่อวัน จ�ำนวน 37 คน (ร้อยละ 15.48),
1 กรัมต่อวัน จ�ำนวน 99 คน (ร้อยละ 41.42) และ 2
กรัมต่อวัน จ�ำนวน 103 คน (ร้อยละ 43.10) โดยรูป
แบบการสั่งจ่ายยาในขนาดเริ่มต้นที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ได้รับคือ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง จ�ำนวน 75 คน (ร้อยละ
31.38) และ 1 กรัม วันละ 1 ครัง้ จ�ำนวน 74 คน (ร้อยละ
30.96) (ตารางที่ 2)
ขนาดยาคงที่ (maintenance dose) ของต�ำรับ
ยาท�ำลายพระสุเมรุที่ใช้ในการรักษาอยู่ในช่วง 0.5-4
กรัมต่อวันส่วนใหญ่ คือ 2 กรัมต่อวัน จ�ำนวน 117
คน (ร้อยละ 60.93) รองลงมาคือ 1 กรัมต่อวัน จ�ำนวน
56 คน (ร้อยละ 29.17) ขนาดยาคงที่ต�่ำสุดที่ใช้ใน
การรักษาคือ 0.5 กรัมต่อวัน จ�ำนวน 13 คน (ร้อยละ
6.77) มีเพียงอาการชาและโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่มีการ
ใช้ขนาดดังกล่าวเป็นขนาดยาคงที่ และขนาดยาคงที่
สูงสุด 4 กรัมต่อวัน จ�ำนวน 6 คน (ร้อยละ 3.12) ที่มี
การใช้เป็นขนาดยาคงที่ในอาการปวดกล้ามเนื้อ โรค
อัมพฤกษ์หรืออัมพาต และอาการนอนไม่หลับ
ขนาดยาคงทีข่ องอาการปวดกล้ามเนือ้ ส่วนใหญ่
คือ 2 กรัมต่อวัน จ�ำนวน 56 คน (ร้อยละ 29.17) เช่น
เดียวกับโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาต จ�ำนวน 29 คน
(ร้อยละ 15.10), โรคข้อเข่าเสือ่ ม จ�ำนวน 12 คน (ร้อยละ
6.25), อาการนอนไม่หลับ จ�ำนวน 8 คน (ร้อยละ 4.17)
และโรคพาร์กินสัน จ�ำนวน 4 คน (ร้อยละ 2.08) ส่วน
ขนาดยาคงที่ของอาการชาส่วนใหญ่คือ 1 กรัมต่อวัน
จ�ำนวน 8 คน (ร้อยละ 4.17) (ตารางที่ 3)

46 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (n = 239)
ข้อมูลทั่วไป		

จ�ำนวน (ร้อยละ)

เพศ

153 (64.02)
86 (35.98)
10 (4.18)
16 (6.69)
37 (15.48)
61 (25.52)
115 (48.12)
58.19 ± 13.35
65.87 ± 12.72
73 (30.54)
83 (34.73)
61 (25.52)
55 (23.01)
33 (13.8)
15 (6.27)
13 (5.44)
8 (3.35)
4 (1.67)
155 (64.85)
84 (35.15)
94 (39.33)
106 (44.35)
39 (16.32)
103 (43.10)
69 (28.87)
17 (7.11)
16 (6.69)
14 (5.86)
14 (5.86)
6 (2.51)

อายุ

น�้ำหนัก
โรคประจ�ำตัว

ยาอื่นที่ได้รับร่วมกัน
ประวัติการใช้กัญชา
ข้อบ่งใช้ในการสั่งใช้
ต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุ

ชาย
หญิง
≤ 30
31-40
41-50
51-60
> 60
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่มีโรคประจ�ำตัว
ความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดสมอง
ไขมันในเลือดสูง
เบาหวาน
พาร์กินสัน
ข้อเข่าเสื่อม
ต่อมลูกหมากโต
เก๊าท์
ใช้ยารักษาโรคประจ�ำตัวหรือยาอื่น ๆ
ไม่มีการใช้ยาอื่น ๆ
ไม่เคยใช้กัญชามาก่อน
เคยใช้กัญชาอื่น ๆ และหยุดใช้แล้ว
ใช้ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาอื่น ๆ และยังไม่หยุดใช้
ปวดกล้ามเนื้อ
อัมพฤกษ์หรืออัมพาต
ชา
นอนไม่หลับ
ข้อเข่าเสื่อม
พาร์กินสัน
อื่น ๆ

ตารางที่ 2 รูปแบบการสั่งใช้ยาเริ่มต้น
ขนาดยาต่อวัน
0.5
1
		
2
		

รูปแบบการสั่งจ่ายยา

จำ�นวน (ร้อยละ)

ครั้งละ 0.5 กรัม วันละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 0.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง

37 (15.48)
25 (10.46)
74 (30.96)
75 (31.38)
28 (11.72)
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ตารางที่ 3 ขนาดยาคงที่ต่อวันแบ่งตามข้อบ่งใช้ (n = 192)
ข้อบ่งใช้
อาการปวดกล้ามเนื้อ
(n = 78)

โรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
(n = 59)

อาการชา
(n = 15)
โรคข้อเข่าเสื่อม
(n = 14)
อาการนอนไม่หลับ
(n = 13)

โรคพาร์กินสัน
(n = 8)
อื่น ๆ
(n = 5)

ขนาดยาต่อวัน
(กรัม)

จำ�นวน
(ร้อยละ)

0.5
1 กรัม
2 กรัม
4 กรัม
0.5 กรัม
1 กรัม
2 กรัม
4 กรัม
1 กรัม
2 กรัม
1 กรัม
2 กรัม
0.5 กรัม
1 กรัม
2 กรัม
4 กรัม
0.5 กรัม
1 กรัม
2 กรัม
0.5 กรัม
1 กรัม
2 กรัม

4 (2.08)
16 (8.33)
56 (29.17)
2 (1.04)
6 (3.13)
21 (10.94)
29 (15.10)
3 (1.56)
8 (4.17)
7 (3.65)
2 (1.04)
12 (6.25)
1 (0.52)
3 (1.56)
8 (4.17)
1 (0.52)
1 (0.52)
3 (1.56)
4 (2.08)
1 (0.52)
3 (1.56)
1 (0.52)

3. เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์
จากข้อมูลแฟ้มประวัติผู้ป่วย พบเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด 39 เหตุการณ์จากผู้ป่วย 29
คน (ร้อยละ 12.13) มีผู้ป่วยหยุดยาเนื่องจากเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จ�ำนวน 13 คน เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ อาการระคาย
เคืองทางเดินอาหาร ส่วนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

47

อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ร้ อ นวู บ วาบ วิ ง เวี ย นหรื อ ปวดศี ร ษะ
คลื่ น ไส้ อาเจี ย น ปากแห้ ง คอแห้ ง ท้ อ งผู ก แผล
ร้อนใน ผื่นแดงจุดเล็ก กล้ามเนื้อขากระตุก ริดสีดวง
ก�ำเริบและนอนไม่หลับ ผลการประเมินความสัมพันธ์
ของอาการไม่ พึ ง ประสงค์ อ ยู ่ ใ นระดั บ น่ า จะใช่ 16
เหตุการณ์และอาจจะใช่ 23 เหตุการณ์ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
อาการ
ระคายเคืองทางเดินอาหาร
ร้อนวูบวาบ
วิงเวียนหรือปวดศีรษะ
คลื่นไส้ อาเจียน
ปากแห้งคอแห้ง
ท้องผูก
แผลร้อนใน
ผื่นแดงจุดเล็ก
กล้ามเนื้อขากระตุก
ริดสีดวงกำ�เริบ
นอนไม่หลับ
รวม

น่าจะใช่ อาจจะใช่ n
7
4
0
3
2
0
0
0
0
0
0
16

6
1
4
1
1
3
2
2
1
1
1
23

13
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
39

อาการไม่พึงประสงค์ที่เป็นลักษณะผื่นแดงจุด
เล็กพบผูป้ ว่ ย 2 รายซึง่ มี 1 รายเป็น Type B adverse
drug reaction ขนาดยาทีไ่ ด้รบั ระหว่างเกิดเหตุการณ์
ไม่ พึ ง ประสงค์ คื อ 1 กรั ม ต่ อ วั น (22 เหตุ ก ารณ์ ) ,
2 กรัมต่อวัน (13 เหตุการณ์) และ 0.5 กรัมต่อวัน (4
เหตุการณ์) ส่วนการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ส่วนใหญ่คือการหยุดใช้ยา, ใช้ยาต่อในขนาดเดิม 11
ราย ใช้ยาต่อโดยลดขนาดยา 3 ราย และเปลี่ยนวิธี
การใช้ยา 2 ราย (ตารางที่ 5)

48 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ตารางที่ 5 ประเภทของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ขนาดยา
และการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จำ�นวน
ประเภทของเหตุการณ์
type A
38
ไม่พึงประสงค์
type B
1
ขนาดยาที่ได้รับระหว่าง
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 0.5 กรัม ต่อวัน
4
1 กรัม ต่อวัน
22
2 กรัม ต่อวัน
13
การจัดการเหตุการณ์
หยุดใช้ยา
13
ไม่พึงประสงค์
ใช้ยาต่อในขนาดเดิม 11
ใช้ยาต่อโดยลดขนาดลง 3
เปลี่ยนวิธีการใช้ยา
2

4. คุณภาพชีวิต
ผลการศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต พบว่ า ก่ อ น
การรักษามีผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวส่วน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ใหญ่มีปัญหาเล็กน้อยและปานกลาง ส่วนผู้ป่วยที่มี
ปัญหาด้านการดูแลตนเอง กิจกรรมที่ท�ำเป็นประจ�ำ 
และความวิตกกังวลหรือซึมเศร้าส่วนใหญ่มีปัญหา
เล็กน้อย ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัว
ส่ ว นใหญ่ มี อ าการปานกลาง และค่ า เฉลี่ ย คะแนน
อรรถประโยชน์ก่อนเริ่มการรักษาคือ 0.802 ± 0.197
หลังการรักษาในเดือนที่ 1 และเดือนที่ 3 ผู้ป่วยโดย
ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้ง 5 ด้านเพียงเล็กน้อย โดยค่า
เฉลี่ยคะแนนอรรถประโยชน์หลังการรักษาในเดือน
ที่ 1 และเดือนที่ 3 คือ 0.849 ± 0.189 และ 0.864 ±
0.164 (ตารางที่ 6)
เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติของข้อมูล
อรรถประโยชน์ พบว่า อรรถประโยชน์ก่อนเริ่มการ
รักษา หลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3 มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 7 และภาพ
ที่ 1) (p < 0.001)

ตารางที่ 6 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3
คะแนน EQ-5D-5L
การเคลื่อนไหว
ไม่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว
มีปัญหาในการเคลื่อนไหวเล็กน้อย
มีปัญหาในการเคลื่อนไหวปานกลาง
มีปัญหาในการเคลื่อนไหวอย่างมาก
เคลื่อนไหวไม่ได้
การดูแลตนเอง
ไม่มีปัญหาในการดูแลตนเอง
มีปัญหาในการดูแลตนเองเล็กน้อย
มีปัญหาในการดูแลตนเองปานกลาง
มีปัญหาในการดูแลตนเองอย่างมาก
ดูแลตนเองไม่ได้

ก่อนเริ่มการรักษา
n = 239 (%)

เดือนที่ 1
n = 216 (%)

เดือนที่ 3
n = 166 (%)

124 (51.88)
41 (17.15)
41 (17.15)
22 (9.21)
11 (4.61)

118 (54.63)
47 (21.76)
34 (15.28)
9 (4.17)
9 (4.17)

90 (54.22)
41 (24.69)
25 (15.06)
7 (4.22)
3 (1.81)

174 (72.80)
28 (11.72)
21 (8.79)
6 (2.51)
10 (4.18)

158 (73.15)
27 (12.50)
19 (8.80)
4 (1.85)
8 (3.70)

122 (73.49)
23 (13.86)
13 (7.83)
3 (1.81)
5 (3.01)
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ตารางที่ 6 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3 (ต่อ)
คะแนน EQ-5D-5L

ก่อนเริ่มการรักษา
n = 239 (%)

เดือนที่ 1
n = 216 (%)

เดือนที่ 3
n = 166 (%)

กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�
ไม่มีปัญหาในการทำ�กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�
มีปัญหาในการทำ�กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�เล็กน้อย
มีปัญหาในการทำ�กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�ปานกลาง
มีปัญหาในการทำ�กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�อย่างมาก
ทำ�กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�ไม่ได้

147 (61.51)
47 (19.67)
28 (11.72)
7 (2.93)
10 (4.18)

140 (64.81)
41 (18.98)
21 (9.72)
7 (3.24)
7 (3.24)

108 (65.06)
39 (23.49)
12 (7.23)
2 (1.20)
5 (3.01)

อาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัว
ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัว
มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวเล็กน้อย
มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวปานกลาง
มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวอย่างมาก
มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวอย่างมากที่สุด

104 (43.51)
23 (9.62)
79 (33.05)
30 (12.55)
3 (1.26)

101 (46.76)
66 (30.56)
42 (19.44)
7 (2.78)
0 (0.00)

77 (46.39)
61 (36.75)
24 (14.46)
4 (2.41)
0 (0.00)

ความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า
ไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้า
รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าเล็กน้อย
รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าปานกลาง
รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าอย่างมาก
รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าอย่างมากที่สุด
อรรถประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

169 (70.71)
58 (24.27)
9 (3.77)
3 (1.26)
0 (0.00)
0.802 ± 0.197

160 (74.07)
48 (22.22)
7 (3.24)
1 (0.46)
0 (0.00)
0.849 ± 0.189

122 (73.49)
39 (23.49)
4 (2.41)
1 (0.61)
0 (0.00)
0.864 ± 0.164

ตารางที่ 7 ค่ากลางของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3
การติดตามการรักษา
ก่อนเริ่มการรักษา (n = 239)
เดือนที่ 1 (n = 216)
เดือนที่ 3 (n = 166)
The Skillings–Mack test: p < 0.001

ค่ามัธยฐานอรรถประโยชน์
ค่าต�่ำสุด-ค่าสูงสุด
(ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์)		
0.876 (0.711, 0.932)
0.911 (0.810, 0.960)
0.911 (0.829, 0.960)

0.067-1.000
0.030-1.000
0.095-1.000

ผลรวมของล�ำดับที่
(sum of ranks)
0.067-1.000
0.030-1.000
0.095-1.000

50 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ภาพที่ 1 ค่าอรรถประโยชน์ก่อนเริ่มการรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3

เมื่ อ ท� ำ การวิ เ คราะห์ แ ยกกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยตามข้ อ
บ่ ง ใช้ ใ นการใช้ ต� ำ รั บ ยาท� ำ ลายพระสุ เ มรุ พบว่ า
อรรถประโยชน์ก่อนเริ่มการรักษาและหลังการรักษา
ในเดือนที่ 1 และ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตใิ นกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการปวดกล้ามเนือ้
(p < 0.001) โรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาต (p < 0.001)

โรคข้อเข่าเสื่อม (p = 0.001) และโรคพาร์กินสัน (p =
0.027) ในส่วนของกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการชาและนอนไม่
หลับไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญระหว่าง
ก่อนและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3 (p = 0.784
และ 0.301) (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ค่าอรรถประโยชน์ก่อนการรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3 แบ่งตามข้อบ่งใช้

J Thai Trad Alt Med

อภิปรายผล

จากการศึ ก ษาพบว่ า การใช้ ต� ำ รั บ ยาท� ำ ลาย
พระสุเมรุท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดย
ขนาดยาเริ่มต้นที่มักจะใช้คือ 1-2 กรัมต่อวัน ส่วน
ขนาดยาคงที่จะอยู่ในช่วง 0.5-4.0 กรัมต่อวันและ
ส่วนใหญ่จะใช้ในขนาด 2 กรัมต่อวัน อรรถประโยชน์
ของผูท้ ไี่ ด้รบั ต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุเพิม่ ขึน้ ในเดือน
ที่ 1 และ 3 ของการรักษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการรักษา โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาต โรคข้อเข่าเสื่อม โรค
พาร์กินสัน และกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ
การศึ ก ษาการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ข อง
ประเทศไทยก่อนหน้าจะเป็นการศึกษาประสิทธิผล
และความปลอดภัยของสารสกัดกัญชา GPO THC
oil 0.5 mg/drop[7] โดยเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้าใน
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์
พบว่าในผู้ป่วยทั้งหมด 85 ราย มีข้อบ่งใช้ส่วนใหญ่
เป็นการรักษาแบบประคับประคอง ร้อยละ 53 รองลง
มาได้แก่ ภาวะปวด ร้อยละ 40 อาการไมเกรน นอนไม่
หลับ และภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ�ำบัดร้อยละ
4, 2 และ 1 ตามล�ำดับ ส่วนการศึกษาครั้งนี้เป็นการ
ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยต�ำรับยาท�ำลาย
พระสุเมรุ ซึ่งเป็นต�ำรับยาที่ประกอบด้วยสมุนไพร 23
ชนิด มีปริมาณกัญชาในต�ำรับเพียงร้อยละ 2.24 จึงมี
ข้อบ่งใช้ในการสั่งใช้ยาที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อบ่งใช้ของ
ต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุส่วนใหญ่ คือ อาการปวด
กล้ามเนื้อ ร้อยละ 43.10 รองลงมาคือ โรคอัมพฤกษ์
หรืออัมพาต ร้อยละ 28.87, อาการชา อาการนอนไม่
หลับ โรคข้อเข่าเสือ่ มและโรคพาร์กนิ สัน ร้อยละ 7.11,
6.69, 5.86 และ 5.86 ตามล�ำดับ
ส่วนประกอบหลักในต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุ
ได้แก่ พริกไทย (Piper nigrum L.) ซึ่งพริกไทยมี
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สรรพคุณช่วยขับลม และการไหลเวียนของเลือด มี
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการต้านการอักเสบและลด
อาการปวด[8] มีการศึกษาผลของการใช้ต�ำรับยาที่มี
ส่วนประกอบของพริกไทยในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
เรือ้ รังเทียบกับการใช้ยา Naproxen พบว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้
รับยาทีม่ สี ว่ นประกอบของพริกไทยเป็นเวลา 4 สัปดาห์
มีระดับ PGE2 ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <
0.001) และไม่แตกต่างกับการได้รับ Naproxen[9]
และยังเป็นส่วนประกอบในต�ำรับยาที่ช่วยลดอาการ
ท้องอืดท้องเฟ้ออีกด้วย[10] สอดคล้องกับสรรพคุณ
ของต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุที่ช่วยแก้ลมจุกเสียด
อาการปวดกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการแข็งเกร็งของ
กล้ามเนื้อแขน ขาอ่อนแรงและอาการชาในผู้ป่วย
อัมพฤกษ์อัมพาต
การศึ ก ษานี้ ผู ้ ป ่ ว ยกว่ า ร้ อ ยละ 48.12 เป็ น ผู ้
สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป อาจเนื่องมาจาก
ต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุมีสรรพคุณในการรักษาโรค
ที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยร้อยละ 60.67 เคย
ใช้กัญชามาก่อน ทั้งในรูปแบบยาและไม่ใช่ยา เช่น
น�้ำมันกัญชาชนิดหยดและชนิดแคปซูล ชาชงกัญชา
และการใช้ใบกัญชาสดหรือแห้ง มีวิธีการใช้ที่หลาก
หลายทั้งการสูบ การรับประทาน เหน็บทางทวารหนัก
หยอดหู และหยอดตา โดยผูป้ ว่ ยจะได้รบั แจ้งให้หยุด
ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอื่นทุกประเภทเพื่อป้องกันการใช้
กัญชาเกินขนาด ยกเว้นในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้ร่วมกันเพื่อรักษาอาการอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในความ
ดูแลของสหวิชาชีพ ยากัญชาที่มีการใช้ร่วมกับต�ำรับ
ยาท�ำลายพระสุเมรุสว่ นใหญ่ ได้แก่ น�ำ้ มันกัญชาต�ำรับ
หมอเดชาซึ่งเป็นสารสกัดกัญชาในน�ำ้ มันมะพร้าวที่มี
ความเข้มข้น 10% ของน�้ำหนักกัญชาแห้ง มีวิธีใช้โดย
การรับประทานเช่นเดียวกัน ขนาดยาทีใ่ ช้ในการศึกษา
นี้ มีความแตกต่างจากค�ำแนะน�ำการใช้กัญชาทางการ

52 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
แพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก[11] ที่แนะน�ำให้รับประทานครั้งละ 2
กรัม วันละ 2 ครั้ง โดยในการศึกษานี้พบว่าขนาดยา
คงที่ส่วนใหญ่ที่มีการใช้ คือ 2 กรัมต่อวัน จ�ำนวน 117
คน (ร้อยละ 60.93) และมีเพียง 6 คน (ร้อยละ 3.12)
ที่ใช้ยาในขนาด 4 กรัมต่อวัน โดยมีการใช้ในอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ โรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาต และอาการ
นอนไม่หลับ อาจเนื่องมาจากการพบเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ โดยเฉพาะอาการระคายเคืองทางเดินอาหาร
ค่อนข้างมากและกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
แพทย์แผนไทยผู้สั่งใช้จึงมักสั่งใช้ยาโดยเริ่มในขนาด
ทีต่ ำ�่ และมีการใช้ยาทีม่ สี ว่ นผสมของกัญชาตัวอืน่ ร่วม
กัน ท�ำให้ขนาดยาคงที่ส่วนใหญ่ที่มีการสั่งใช้ต�่ำกว่าที่
แนะน�ำ
ด้านคุณภาพชีวติ การศึกษาของ Ramin Safakish
และคณะ [12] ที่ ท� ำ การศึ ก ษาการใช้ กั ญ ชาทางการ
แพทย์ในการจัดการความเจ็บปวดและคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยที่มีภาวะปวดเรื้อรัง จากผู้ป่วยจ�ำนวน 751
คน พบว่าการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ช่วย
ลดความรุนแรงของอาการปวดได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) และยังท�ำให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
หลังเริ่มใช้เป็นเวลา 3 เดือน (p < 0.002) อาการปวด
หัว อ่อนเพลีย วิตกกังวล และคลื่นไส้ลดลงอย่าง
มากหลังจากเริ่มการรักษา (p ≤ 0.002) เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Ran Abuhasira และคณะ[13] ท�ำการ
ศึกษาถึงความปลอดภัย และประสิทธิผลของการ
รักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ในผู้สูงอายุ พบว่าใน
ผู้ป่วยทั้งหมด 2,736 คน มีข้อบ่งใช้ที่พบบ่อยที่สุด
ในการรักษาคือภาวะปวด ร้อยละ 66.6, ผู้ป่วยมะเร็ง
ร้อยละ 60.8 และภาวะปวดที่ไม่ระบุแน่ชัด ร้อยละ
30 หลังติดตามเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าค่ากลาง
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ของคะแนนความปวดลดลงจากเดิม และมีคุณภาพ
ชีวติ ดีขนึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย และคณะ[7] ที่มี
การติดตามข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต EQ-5D-5L และ
pain score ในผูป้ ว่ ยจ�ำนวน 50 คน พบว่าค่ากลางของ
คุณภาพชีวติ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ [0.016
(-0.131, 0.279); -0.283-0.960 vs 0.132 (-0.204,
0.703); -0.204-0.703, p < 0.001] เช่นเดียวกันกับ
ภาวะปวดที่มีค่าเฉลี่ยของภาวะปวดลดลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติเช่นกัน (8.24 ± 2.3 vs 5.00 ± 2.0,
p < 0.001) ซึ่งการศึกษานี้ให้ผลที่สอดคล้องกันโดย
ต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุทำ� ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
ดีขึ้นหลังได้รับการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3 อย่างไร
ก็ตามการศึกษานี้ไม่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาการปวด
เนือ่ งจากเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง ท�ำให้มขี อ้ มูลไม่
เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง มีการประเมินเพียงบางครั้ง
และมีข้อบ่งใช้อื่น ๆ ที่ไม่มีอาการปวดร่วมด้วย
การศึกษานีพ้ บเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทงั้ หมด
39 เหตุการณ์จากผู้ป่วย 29 คน (ร้อยละ 12.13) โดย
ผู ้ ป ่ ว ยบางคนยั ง คงต้ อ งการใช้ ย าต่ อ แม้ จ ะเกิ ด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาการระคายเคืองทาง
เดินอาหารเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย
ทีส่ ดุ โดยการจัดการเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์มที งั้ การ
หยุดใช้ยา การลดขนาดยา และการเปลีย่ นวิธกี ารใช้ยา
ผูป้ ว่ ยบางรายเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ลดลง สามารถ
ทนต่ อ ยาได้ ม ากขึ้ น เมื่ อ มี ก ารลดขนาดยาและการ
เปลี่ยนวิธีการใช้ยา เช่น การเปลี่ยนจากรับประทาน
ก่อนนอนหรือก่อนอาหาร เป็นรับประทานหลังอาหาร
ทั น ที การเพิ่ ม ความถี่ ใ นการรั บ ประทานเพื่ อ ลด
ปริมาณยาที่ต้องรับประทานต่อครั้ง และการเปลี่ยน
น�ำ้ กระสายยาตามวิธกี ารใช้ดงั้ เดิมในคัมภีรแ์ พทย์ไทย
แผนโบราณคือน�้ำอ้อยแดงหรือน�้ำนมโค เหตุการณ์
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ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ได้แก่ ร้อนวูบวาบ วิงเวียนหรือ
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้งคอแห้ง ท้อง
ผูก แผลร้อนใน ผื่นแดงจุดเล็ก กล้ามเนื้อขากระตุก
ริดสีดวงก�ำเริบและนอนไม่หลับซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยก่อนหน้าที่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง
ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ปากแห้งและนอน
ไม่หลับเช่นเดียวกัน[7] ส่วนอาการระคายเคืองทาง
เดินอาหารที่เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบมาก อาจ
เนื่องมาจากต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุมีส่วนผสมของ
พริกไทยจ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 64.7 จึงควรน�ำข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสั่งจ่ายยาต่อไป

ข้อสรุป
ต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุ มีรูปแบบการสั่งใช้
ในขนาดเริ่มต้น 0.5-2.0 กรัมต่อวัน ขนาดยาคงที่
2 กรัมต่อวันและอาจเพิ่มขนาดได้ถึง 4 กรัมต่อวัน
ด้วยสรรพคุณที่ช่วยแก้ลมจุกเสียด บรรเทาอาการ
ปวดแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อและลดอาการชาจึงมักมี
การสั่งใช้ในอาการปวดกล้ามเนื้อ โรคอัมพฤกษ์ หรือ
อัมพาต อาการชา อาการนอนไม่หลับ โรคข้อเข่าเสื่อม
และโรคพาร์กนิ สัน การใช้ตำ� รับยาท�ำลายพระสุเมรุตอ่
เนือ่ ง 1-3 เดือนมีโอกาสทีจ่ ะช่วยเพิม่ คุณภาพชีวติ ของ
ผู้ป่วยได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในกลุ่มผู้ป่วยโรค
อัมพฤกษ์หรืออัมพาต โรคข้อเข่าเสือ่ ม โรคพาร์กนิ สัน
และกลุม่ อาการปวดกล้ามเนือ้ แม้จะพบเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากยาแต่เป็นเหตุการณ์ทไี่ ม่รนุ แรง ต�ำรับ
ท�ำลายพระสุเมรุสามารถพิจารณาเป็นการรักษาทาง
เลือกให้กับผู้ป่วยได้โดยการน�ำข้อมูลจากการศึกษา
นี้ไปใช้ในการก�ำหนดแนวทางและข้อควรระวังใน
การใช้ยา อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องการศึกษาเพิ่มเติม
ในผู้ป่วยจ�ำนวนมากขึ้นและเก็บข้อมูลผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุในแต่ละโรค
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เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีความชัดเจน

ข้อจำ�กัดของการศึกษา
เนื่ อ งจากการศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาโดยเก็ บ
ข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนผูป้ ว่ ยในคลินกิ กัญชา
ทางการแพทย์จึงไม่สามารถควบคุมตัวแปรอื่นที่อาจ
ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการศึกษาได้ ข้อมูลบางส่วนมี
การขาดหายไปโดยเฉพาะข้อมูลคุณภาพชีวติ ทีท่ ำ� การ
รวบรวมข้อมูลในเดือนที่ 0, 1 และ 3 ในการรักษา
เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้มาตามนัดจากข้อจ�ำกัดหลาย
ประการ เช่น สภาวะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นมีความยาก
ล�ำบากในการเดินทาง, ความพร้อมของญาติในการพา
ผู้ป่วยมารับการรักษา, สถานการณ์โรคระบาด และ
บางกลุ่มอาการอาจหายก่อนระยะเวลา 3 เดือน ท�ำให้
ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของ
การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในการศึกษานี้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครัง้ นีส้ ำ� เร็จลงได้ดว้ ยดีเนือ่ งจากได้รบั
ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลจากโรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสานทีอ่ นุญาตให้นำ� ข้อมูลมา
ใช้ในการศึกษา และอาจารย์เภสัชกรกฤษฎาดนุเดช
วงศ์เวชวิวฒ
ั น์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่
ให้ความอนุเคราะห์ความรู้ด้านสถิติและการวิเคราะห์
ข้อมูล
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บทคัดย่อ
การวิจยั กึง่ ทดลองชนิดศึกษาสองกลุม่ วัดก่อนและหลังการทดลองนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลง
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพจากการใช้โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน จำ�นวน 76 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 38 คน โดยกลุ่มทดลองเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ทฤษฎี KAP ส่วนกลุ่มควบคุมดำ�เนินการตามปกติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ Chi-squared test, Fisher’s
Exact test, Paired Sample’s t-test และ Independent Sample’s t-test ผลการศึกษา พบว่า ก่อนเข้ารับโปรแกรมฝึก
อบรม กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพไม่แตกต่าง
กัน แต่ภายหลังการรับโปรแกรมฝึกอบรม กลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพสูงกว่าก่อนรับโปรแกรมฝึกอบรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพทีใ่ ช้กบั อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ นสามารถ
เพิ่มความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้านได้
คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ, ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ,
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
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Abstract
This quasi-experimental research with a two-group pretest-posttest design aimed to study the changes in
knowledge, attitudes, and performance (KAP) related to local health wisdom after using a training program on
local health wisdom performance among Village Health Volunteers (VHVs) in Sukhothai province. The study
involved 76 VHVs equally assigned to experimental and control groups. The experimental group participated in
the training program by applying the KAP theory whereas the control group was free of the intervention program.
Data were collected using a questionnaire and then analyzed to determine frequency distribution, percentage, Chisquared test, Fisher’s Exact test, Paired Sample’s t-test, and Independent Sample’s t-test. The results revealed that
the experimental and control groups’ KAP levels were not different before using the training program. However,
after participating in the training program, the experimental group showed a significantly higher level of KAP than
before and the control group (P = 0.05). The findings indicate that the training program on local health wisdom can
increase VHVs’ knowledge, attitudes, and performance related to such wisdom.
Key words: training program on local health wisdom performance, local health wisdom, village health
volunteers

บทน�ำและวัตถุประสงค์
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 ให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านมีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด[1] โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วย
การในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน พ.ศ. 2564 ซึ่งก�ำหนดให้อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาใน
การปฏิบัติงานแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์

หรืออย่างน้อยสี่วันต่อเดือนในกิจกรรมที่ได้รับมอบ
หมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ มีการปฏิบัติงานจริงพร้อม
รายงานผลการปฏิบัติงานโดยมีประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในพืน้ ทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบและ
รับรองรายงานผลการปฏิบัติงาน และให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านเข้าประชุมและ/หรืออบรม
เพิ่มพูนความรู้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนในเรื่อง
ที่เป็นความจ�ำเป็นตามสภาพปัญหาของชุมชน หรือ
ตามช่วงปฏิทินการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุข
จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
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สรุปรายงานการประชุมไว้ทุกครั้ง โดยการปฏิบัติงาน
จริงตามแผนปฏิบตั งิ าน แล้วให้บนั ทึกข้อมูลกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรค การฟื้นฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ การจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วม
ในแผนสุขภาพต�ำบล และอื่น ๆ ตามสภาพปัญหา
สุขภาพของชุมชน เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านได้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงจะมี
สิทธิได้รับค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ นเป็นรายเดือนในอัตราหนึง่ พันบาทต่อคน[2] การ
ปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพเป็นส่วนหนึง่
ในบทบาทที่ส�ำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน จ�ำนวน 23 ลักษณะงาน[3] ให้อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม
ชุ ม ชนในการฟื ้ น ฟู สื บ สาน และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในชุมชน รวมทั้งการ
ประยุกต์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการระบบสุขภาพของ
ชุมชนด้วยตนเอง และส่งเสริมบทบาทชุมชนในการ
สนับสนุนเสริมสร้างสถานภาพและใช้ประโยชน์จาก
หมอพื้นบ้านในชุมชน[4] ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ นทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด้านสุขภาพได้โดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์สามารถ
น�ำผลการด�ำเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
เข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นดี เ ด่ น สาขาภู มิ ป ั ญ ญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางและหลัก
เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นดีเด่น[4] จากผลการคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านดีเด่น ประจ�ำ
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ปีพุทธศักราช 2557-2563 จ�ำนวน 12 สาขา พบว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย
ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ จ�ำนวน 3 คน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านดีเด่นระดับภาค จ�ำนวน
5 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านดี
เด่นเขตสุขภาพ จ�ำนวน 22 คน อย่างไรก็ตาม สาขา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพยังไม่เคยได้รับการคัด
เลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านดีเด่น
ระดับเขตสุขภาพ ภาค และชาติ[5] ดังนั้น ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้ส�ำรวจการ
ปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พบว่ า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 87.8 อายุเฉลี่ย 50 ปี รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 5,711.69 บาท สถานภาพสมรส ร้อยละ 73.0
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ร้อยละ 35.8 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60.7 จ�ำนวนหลังคาเรือน
ที่รับผิดชอบ 10-12 หลังคาเรือน ระยะเวลาการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านเฉลี่ย 14 ปี ไม่
ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ ร้อยละ 78.6 คุณสมบัตเิ ฉพาะสาขาภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพจากบรรพบุรุษ ร้อยละ 42.6 รองลง
มาได้รับการถ่ายทอดจากครู/อาจารย์ ร้อยละ 33.1
และไม่ได้รับการถ่ายทอด ร้อยละ 16.5 การจัดการ
สุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ร้อยละ
63.7 ไม่ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ร้อยละ
36.3 และในพื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ มี ส มุ น ไพร/สมุ น ไพร
ท้องถิ่น ร้อยละ 93.5 มีการนวด/นวดพื้นบ้าน ร้อยละ
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73.6 มีการดูแลมารดาหลังคลอด ร้อยละ 50.5 และ
ไม่มีการใช้พิธีกรรมในการรักษา ร้อยละ 62.7 เมื่อ
พิ จ ารณาในส่ ว นการปฏิ บั ติ ง านภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
จังหวัดสุโขทัย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอยู่
ในระดับต�่ำ  หรือปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพจ�ำนวน 1-2 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 91.2[6] ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อ
เดือน[2] จากความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น
การศึกษานี้จึงพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติ
งานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นโปรแกรมฝึก
อบรมการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน นอกจาก
การฝึกอบรมความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ด้านสุขภาพทีป่ ระกอบด้วยด้านสมุนไพร ด้าน
การนวด และด้านการดูแลมารดาและทารก โปรแกรม
ฝึกอบรมยังมีหวั ข้อความส�ำคัญของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด้านสุขภาพที่กล่าวถึงการพึ่งพาตนเองโดยการใช้
องค์ความรู้เบื้องต้นด้านภูมิปัญญาและการแพทย์
แผนไทยและหัวข้อบทบาทการปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพที่มุ่งให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นทราบถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ตั้ ง แต่ ก าร
ประยุกต์ใช้ความรู้กับตนเองและครอบครัวเพื่อเป็น
แบบอย่าง และการแนะน�ำถ่ายทอดให้กับประชาชน
อีกทั้งการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น หมอพื้นบ้าน
ต�ำรับยาสมุนไพร แหล่งสมุนไพรในหลังคาเรือนที่
รับผิดชอบ เพื่อน�ำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จึงถือว่าเป็นบทบาทส�ำคัญของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นในการขับเคลือ่ น
และพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ทางเลือกให้ลงสู่ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน[4]
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพจากการใช้โปรแกรมฝึก
อบรมการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพใน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasiexperimental research) ชนิดศึกษาสองกลุ่ม วัด
ก่อนและหลังการทดลอง (the two group, pretestposttest design) ได้รับการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โครงการ
เลขที่ COA No. 27/2021 เอกสารรับรองเลขที่ IRB
No. 30/2021 วิธีทบทวนแบบเร่งด่วน (expedited
review)

1. วัสดุ
1.1 ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ น ต�ำบลไกรใน อ�ำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
จ�ำนวน 189 คน[7]
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน ซึ่งได้จากการค�ำนวณขนาดตัวอย่าง
ส�ำหรับการทดสอบสมมุตฐิ านเกีย่ วกับค่าเฉลีย่ ในการ
วิจัยเชิงทดลอง ชนิดกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม[8] ได้ขนาด
ตัวอย่างกลุ่มละ 38 คน

1.3 การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ การคั ด เลื อ กกลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยออกแบ่งเป็นกลุ่มทดลองคือ อาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลไกรใน ต�ำบลไกรใน อ�ำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน 38 คน และกลุ่มควบคุมคือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านหนองกระทุ่ม ต�ำบลไกรใน
อ�ำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน 38 คน
1.4 เกณฑ์การคัดเข้าคือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ นทีย่ งั คงมีสถานภาพการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป และสมัครใจยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัย
1.5 เกณฑ์การคัดออกคือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ นพ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน เช่น เสียชีวิต ลาออก มติประชาคม
ให้ออก และย้ายที่อยู่ไปในพื้นที่อื่น เป็นต้น มีอาการ
เจ็บป่วยรุนแรง กะทันหัน ไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้ และ
ปฏิเสธหรือถอนตัวจากโครงการวิจัย
1.6 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2
ส่วน ได้แก่
1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองคื อ
โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี Knowledge Attitude Practice (KAP) ของ Bloom[9] โดยการรวบรวม
องค์ความรูต้ า่ ง ๆ มาจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ครูอาจารย์
หรื อ ต� ำ ราเฉพาะด้ า นน� ำ มาจั ด เป็ น องค์ ค วามรู ้ ก าร
แพทย์แผนไทยด้านต่าง ๆ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุข
ภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การพึ่งตนเอง
การน�ำ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น ไปใช้ ป ระโยชน์
และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน 3 ด้านคือ
ด้านสมุนไพร ด้านการนวดผ่อนคลายและรักษาโรค
และด้านการดูแลมารดาและทารก ซึ่งอาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านสามารถเข้าถึงและเรียน
รู้แล้วน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ง่าย รวมถึง
ให้ค�ำแนะน�ำกับประชาชนในการดูแลตนเอง ตลอด
จนน�ำมาเป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริม ค้นหา เก็บรวบรวม
ข้อมูลน�ำมาพัฒนาต่อยอดผลการด�ำเนินงานในพื้นที่
ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การวิจัย 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย
1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมูลฐาน 1 คน
โปรแกรมฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ระยะ
เวลา 1 วัน (7 ชั่วโมง) ประกอบด้วยหัวข้อความส�ำคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและองค์ความรู้
ด้านการแพทย์แผนไทย 1 ชั่วโมง หัวข้อสมุนไพร
เบื้องต้น 1 ชั่วโมง หัวข้อนวดไทยเบื้องต้น 1 ชั่วโมง
หัวข้อการดูแลทารกและมารดาหลังคลอดเบื้องต้น
1 ชั่วโมง และหัวข้อบทบาทการปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
2) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ร วบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม (questionnaire) ที่สร้างขึ้นเอง ผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัย 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย 1
คน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสาธารณสุขมูลฐาน 1 คน และ
ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งโดยน�ำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กบั อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นทีม่ ี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างแล้วน�ำมาวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ราย
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ได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น จ� ำ นวนหลั ง คาเรื อ นที่
รับผิดชอบ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นด้านสุขภาพ ลักษณะค�ำถามเป็นชนิดเลือกตอบ
และเติมค�ำลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 2 ความรูเ้ กีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ลักษณะค�ำถามเป็นปลายปิด แต่ละ
ข้อมีค�ำตอบให้เลือกตอบแบบถูก-ผิด มีเกณฑ์การ
ให้คะแนน คือ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด
ให้ 0 คะแนน จ�ำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา[10] ระหว่าง 0.67-1.00
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้สูตร KR-21
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน[11] เท่ากับ 0.78 การแปลความ
หมายคะแนนระดับความรู้ โดยใช้เกณฑ์ของบลูม[12]
แบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดั บ คื อ ความรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป (24 คะแนนขึน้ ไป) ความรูอ้ ยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 60-79 (18-23 คะแนน) และความรู้
อยู่ในระดับต�่ำ น้อยกว่าร้อยละ 60 (17 คะแนนลงไป)
ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ข้อค�ำถามเชิงบวก
ให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามล�ำดับ และ
ข้อค�ำถามเชิงลบ ให้คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 คะแนน
ตามล�ำดับ จ�ำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ค่า
ดัชนีความตรงตามเนื้อหา[10] ระหว่าง 0.67-1.00 และ
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค[13] เท่ากับ 0.71
การแปลความหมายคะแนนระดับทัศนคติ โดยใช้
เกณฑ์ของบลูม[12] แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ทัศนคติ
ระดับสูง ร้อยละ 80 ขึน้ ไป (40 คะแนนขึน้ ไป) ทัศนคติ
ระดับปานกลาง ร้อยละ 60–79 (30–39 คะแนน) และ
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ทัศนคติระดับต�ำ ่ น้อยกว่าร้อยละ 60 (29 คะแนนลงไป)
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ ทุกครั้ง บ่อย
ครัง้ บางครัง้ น้อยครัง้ และไม่เคย โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนคือ 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามล�ำดับ จ�ำนวน
26 ข้อ คะแนนเต็ม 130 คะแนน ค่าดัชนีความตรงตาม
เนือ้ หา[10] ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟา
ของครอนบาค[13] เท่ากับ 0.96 การแปลความหมาย
คะแนนระดับการปฏิบตั งิ าน โดยใช้เกณฑ์ของบลูม[12]
แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับสูง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป (104 คะแนนขึ้นไป) การปฏิบัติงาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 60–79 (78–103 คะแนน)
และการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต�่ำ น้อยกว่าร้อยละ 60
(77 คะแนนลงไป)

2. วิธีการศึกษา
2.1 ขั้นเตรียมการ ด�ำเนินการส่งหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากส�ำนักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ถึ ง ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอ
กงไกรลาศเพื่อขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลไกรในและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านหนองกระทุ่ม
ต�ำบลไกรใน อ�ำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ต่อ
มาติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลไกรในและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
บ้านหนองกระทุ่มเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา
วิธดี ำ� เนินการ ระยะเวลา และแผนการด�ำเนินกิจกรรม
แก่ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต� ำ บล และประธานชมรมอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจ�ำหมู่บ้านระดับต�ำบลและระดับหมู่บ้าน เพื่อ
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ขอความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
ที่จ�ำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 ขั้นด�ำเนินการ มีการอธิบายวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สิทธิ
ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการตอบแบบสอบถามหรื อ
ปฏิเสธการเข้าร่วม การปกปิดรายชื่อและข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามโดยไม่มีการระบุช่ือของกลุ่ม
ตัวอย่างลงในแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้สอบถามกลุ่ม
ทดลองจะเก็บเป็นความลับและไม่น�ำมาเปิดเผย การ
ศึกษาครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถามและข้ อ มู ล จะเก็ บ ไว้ เ ฉพาะที่ ผู ้ วิ จั ย
เท่านั้น ข้อมูลนี้จะถูกท�ำลายหลังจากมีการวิเคราะห์
ข้อมูลและเขียนรายงานหลังการศึกษาเสร็จสิน้ ภายใน
1 ปี เพือ่ น�ำเสนอในภาพรวม จะไม่ระบุหรืออ้างอิงกลุม่
ตัวอย่างหากไม่ได้รบั อนุญาต เก็บรวบรวมข้อมูล ครัง้
ที่ 1 ก่อนการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ด้วยแบบสอบถาม จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติ
งานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นในกลุม่ ทดลอง โดยใช้ระยะ
เวลาฝึกอบรมภาคทฤษฎี จ�ำนวน 1 วัน (7 ชัว่ โมง) และ
เก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2 หลังการทดลองทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบสอบถามที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 1 ภายหลังจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านไปแล้ว 4
สัปดาห์
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูล
คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรด้ ว ยสถิ ติ ก ารแจกแจง
ความถีแ่ ละร้อยละ วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูล
คุณลักษณะทางประชากรด้วยสถิติ Chi-squared
test และ Fisher’s Exact test เปรียบเทียบความ
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แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่ม ก่อนและหลัง
การทดลองด้วยสถิติ Paired Sample’s t-test และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่ม ก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติ Independent Sample’s t-test

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร
กลุม่ ทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 84.2
มีอายุ < 60 ปี ร้อยละ 84.2 มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 71.1
มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 50.0 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 81.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน < 5,000 บาท ร้อยละ 81.6 มีระยะเวลาในการ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน 11-20 ปี
ร้อยละ 50.0 มีจ�ำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ ≥ 10
หลังคาเรือน ร้อยละ 55.3 และไม่ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ร้อยละ 52.6
กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 86.8
มีอายุ < 60 ปี ร้อยละ 94.7 มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 81.6
มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ 52.6 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 89.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน < 5,000 บาท ร้อยละ 65.8 มีระยะเวลาในการ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน 11-20 ปี
ร้อยละ 50.0 มีจ�ำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ ≥ 10
หลังคาเรือน ร้อยละ 60.5 และไม่ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ร้อยละ 63.2
โดยจัดให้กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีคณ
ุ ลักษณะ
ทางประชากรเหมือนกันหรือให้คล้ายคลึงกันมากทีส่ ดุ
พบว่า ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน จ�ำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น และ

62 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
การฝึกอบรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีความคล้ายคลึงกัน (ตารางที่ 1)
2. การเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความรู ้
ทัศนคติ และการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและ
หลังจัดโปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ ของ
กลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังจัดโปรแกรมฝึก
อบรมการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน พบว่า หลัง
จัดโปรแกรมฝึกอบรมฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด้านสุขภาพสูงกว่าก่อนจัดโปรแกรม อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มทดลอง (n = 38) และกลุ่มควบคุม (n = 38) จำ�แนกตามข้อมูลคุณลักษณะ
ทางประชากร
χ2
ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร		
จำ�นวน (ร้อยละ)
df p-value
		
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม			
เพศ
ชาย
6 (15.8)
5 (13.2)
0.106 1 0.744
หญิง
32 (84.2) 33 (86.8)
อายุ
< 60 ปี
32 (84.2) 36 (94.7)
2.235 1 0.135*
≥ 60 ปี
6 (15.8)
2 (5.3)
สถานภาพ
โสด/ม่าย/หย่า
11 (28.9) 7 (18.4)
1.165 1 0.280
คู่
27 (71.1) 31 (81.6)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
19 (50.0) 16 (42.1)
3.619 2 0.154*
มัธยมศึกษา
13 (34.2) 20 (52.6)
อนุปริญญาหรือสูงกว่า 6 (15.8)
2 (5.3)
อาชีพ
เกษตรกรรม
31 (81.6) 34 (89.5)
0.957 1 0.328
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
7 (18.4)
4 (10.5)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
< 5,000 บาท
31 (81.6) 25 (65.8)
2.443 1 0.118
≥ 5,000 บาท
7 (18.4) 13 (34.2)
ระยะเวลาในการเป็น อสม.
1–10 ปี
14 (36.8) 15 (39.5)
0.212 2 0.930*
11–20 ปี
19 (50.0) 19 (50.0)
21–30 ปี
5 (13.2)
4 (10.5)
จำ�นวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ < 10 หลังคาเรือน
17 (44.7) 15 (39.5)
0.216 1 0.642
≥ 10 หลังคาเรือน
21 (55.3) 23 (60.5)
การฝึกอบรม
ไม่ได้รับ
20 (52.6) 24 (63.2)
0.864 1 0.353
ได้รับ
18 (47.4) 14 (36.8)			

* Fisher’s exact test
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิ บั ติ ง านภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพ
ของกลุ่มควบคุม ระหว่างก่อนและหลังจัดโปรแกรม
ฝึกอบรมในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
พบว่า หลังจัดโปรแกรมฝึกอบรม กลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ ไม่แตกต่างกันกับก่อน
จัดโปรแกรม (ตารางที่ 2)
3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิ บั ติ ง านภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลัง
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จั ด โปรแกรมฝึ ก อบรมการปฏิ บั ติ ง านภู มิ ป ั ญ ญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิ บั ติ ง านภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพ
ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นจั ด
โปรแกรมฝึ ก อบรม พบว่ า กลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม
ควบคุ ม มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ ทั ศ นคติ และการ
ปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพไม่แตกต่าง
กัน และหลังจัดโปรแกรมฝึกอบรม พบว่า กลุม่ ทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ทัศนคติที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ และการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ภายในกลุ่มทดลอง (n = 38) และกลุ่มควบคุม (n = 38)
ก่อนและหลังทดลอง
ตัวแปร
เวลาประเมิน		
		
x ± S.D.

กลุ่มทดลอง				
t
df p-value
x ± S.D.

ความรู้

ก่อนทดลอง 17.97 ± 1.59 6.904 37 < 0.001
หลังทดลอง 19.97 ± 1.13
ทัศนคติ
ก่อนทดลอง 35.00 ± 6.14 5.633 37 < 0.001
หลังทดลอง 39.68 ± 3.99
การปฏิบัติงาน ก่อนทดลอง 49.89 ± 13.50 9.174 37 < 0.001
หลังทดลอง 68.34 ± 15.44

กลุ่มควบคุม
t
df p-value

18.66 ± 2.16 -1.189 37 0.242
18.26 ± 1.75
33.53 ± 3.20 1.022 37 0.313
34.39 ± 3.41
51.00 ± 9.56 -0.460 37 0.648
50.68 ± 9.01

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ระหว่างกลุ่ม
ทดลอง (n = 38) และกลุ่มควบคุม (n = 38) ก่อนและหลังทดลอง
ตัวแปร
กลุ่ม
		
ความรู้

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ทัศนคติ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
การปฏิบัติงาน กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่อนทดลอง		
x ± S.D.
t
df p-value

หลังทดลอง
x ± S.D.
t
df p-value

17.97 ± 1.59 -1.574 74 0.120 19.97 ± 1.13 5.065 74
18.66 ± 2.16
18.26 ± 1.75
35.00 ± 6.14 1.311 74 0.194 39.68 ± 3.99 6.218 74
33.53 ± 3.20
34.39 ± 3.41
49.89 ± 13.50 -0.412 74 0.682 68.34 ± 15.44 6.089 74
51.00 ± 9.56
50.68 ± 9.014

< 0.000
< 0.000
< 0.000
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 3)  

อภิปรายผล

ก่ อ นจั ด โปรแกรมฝึ ก อบรมการปฏิ บั ติ ง าน
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพส� ำ หรั บ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎี Knowledge Attitude Practice (KAP)[9] ได้
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยให้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีคุณลักษณะทางประชากร
คล้ายคลึงกัน ภายหลังจัดโปรแกรมฝึกอบรมไปแล้ว
4 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความ
รู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพไม่แตกต่างกับก่อนจัดโปรแกรมฝึกอบรม
และต�่ำกว่ากลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด้านสุขภาพหลังจัดโปรแกรมฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
จัดโปรแกรมฝึกอบรมและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้ า นสุ ข ภาพส� ำ หรั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ
หมู่บ้านที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านได้ ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎี Knowledge Attitude Practice (KAP) ที่
กล่าวว่า ความรู้คือสิ่งที่มนุษย์มีความคิดได้จากข้อ
เท็จจริง ทัศนคติมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่ง
ผลต่อการปฏิบัติในอนาคตได้ โดยมีทัศนคติเป็นสิ่ง
ที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้กับการปฏิบัติซึ่งประกอบ
ด้วยการสังเกต การลงมือปฏิบัติ ความถูกต้อง ความ
ต่อเนื่อง และความเป็นธรรมชาติ เมื่อปฏิบัติบ่อย
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ครั้งจนเกิดเป็นทักษะ[9] ทั้งนี้ การฝึกอบรมยังเป็น
กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความช�ำนาญ
และความสามารถของบุคคลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ[14] โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านควรน�ำความรู้ไป
ปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ที[4]่   ซึง่ โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบตั ิ
งานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นสามารถน�ำไปใช้ในการเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้าน
สุขภาพที่อยู่ในระดับต�่ำให้อยู่ในระดับปานกลางหรือ
ระดับสูงได้ และเพิม่ การปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด้านสุขภาพจ�ำนวน 1-2 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 91.2[6]
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อ
เดือนได้[2]

ข้อสรุป
โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่นด้านสุขภาพส�ำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านสามารถเพิ่มความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
งานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นได้ จึ ง ควรน� ำ ไปใช้ ใ ห้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นและประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป และควรน�ำ
โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้ า นสุ ข ภาพส� ำ หรั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ
หมู่บ้านที่พัฒนานี้ไปประยุกต์ในการจัดโปรแกรมฝึก
อบรมการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในพื้นที่
อื่น ๆ หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงตามความ
เหมาะสม
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การครอบครองกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และประเมินการรับรู้ข้อมูลและความคาดหวังของ
ผู้ป่วย ประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายการแจ้งการมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาและการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษาได้ทบทวนใบขออนุญาตครอบครองกัญชาของผู้ป่วย ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 จ�ำนวน 767 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน ประกอบ
ด้วยผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป และพนักงานเจ้าหน้าที่ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร การรับรูเ้ กี่ยวกับการครอบครองกัญชาและการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ ความคาดหวังเกี่ยวกับกัญชาทางการ
แพทย์ ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยจ�ำนวน 767 คน ทีม่ าแจ้งการมีไว้ในครอบครองซึง่ กัญชา เพศชาย ร้อยละ 81.49 มีอายุ
เฉลี่ย 44.13 ปี (4-92 ปี) รูปแบบของกัญชาที่มีไว้ในครอบครอง ได้แก่ น�้ำมันกัญชา ร้อยละ 59.84 ต้นกัญชา ร้อยละ
57.11 และกัญชาแห้ง ร้อยละ 32.72 ตามล�ำดับ กลุ่มอาการหรือโรคของผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษา ได้แก่ ปวดศีรษะหรือ
ไมเกรน ร้อยละ 38.85 นอนไม่หลับหรือเครียด ร้อยละ 37.16 และโรคมะเร็ง ร้อยละ 13.43 นอกจากนีก้ ารรับรูเ้ กีย่ วกับ
กฎหมายกัญชาและการน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของกลุ่มประชาชนและผู้ป่วยยังมีความคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง เนือ่ งจากได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง น�ำไปสูก่ ารท�ำให้เกิดความคาดหวังต่อการน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนัน้ หน่วยงานรัฐจึงควรเร่งประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับอันตราย
และข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของกัญชา และการควบคุมโฆษณากัญชาที่ผิดกฎหมาย
ค�ำส�ำคัญ:   กัญชา, กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
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Abstract
The objectives of this research were to survey the situation of cannabis possession for medical use according
to the Narcotics Act, No. 7, B.E. 2562 (2019), and to explore the perceptions and expectations related to the law
on cannabis possession and medical cannabis among patients, the general public and competent officials in Surat
Thani province. The cannabis possession forms from all patients submitted to the Surat Thani Provincial Public
Health Office during February to May 2019 were reviewed. Thirty purposively selected respondents including
patients, the general public, and competent officials were invited to participate in in-depth individual interviews.
A total of 767 patients needed to use cannabis for relieving their symptoms or disease treatment. Approximately
80% of patients were male with an average age of 44.13 years (4–92 years). They had several cannabis forms in
house, including oil extracts (59.84%), cannabis plants (57.11%), and dried cannabis (32.72%). Major symptoms
or diseases were declared for cannabis possession including headache or migraine (38.85%), insomnia or stress
(37.16%), and cancer (13.43%). In addition, most respondents received misinformation on cannabis from several
channels which led to increasing use of cannabis without indication, cannabis addiction, and illegal possession.
Therefore, relevant government agencies should hastily launch related measures such as increasing public education focusing on both risks and benefits of cannabis and illegal cannabis advertising control.
Key words:  cannabis, medical cannabis

บทน�ำและวัตถุประสงค์
กัญชา เป็นพืชให้ดอกอยู่ในตระกูล Cannabaceae ต้นก�ำเนิดอยู่แถบเอเชียกลาง และกระจาย
ปลูกในหลาย ๆ ส่วนของโลก กัญชา เรียกกันโดย
ทั่วไปว่า cannabis, marijuana, ganja สารที่เป็น
องค์ประกอบของกัญชาที่เรียกว่า cannabinoids ที่
พบเป็นหลัก คือ delta-9-tetrahydrocannabinol
(THC), cannabidiol (CBD) และcannabinol
(CBN) [1] กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่ยอมรับกันว่ามี
ประโยชน์มานานทั้งรับประทานเป็นอาหารและใช้
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย

โดยต�ำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชามีการ
ใช้มายาวนานกว่าสามร้อยปี นับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่น ยาทิพกาศที่มีส่วนประกอบ
หลักเป็นใบกัญชาถึง 16 ส่วน และยาศุขไสยาศน์ที่
มีส่วนประกอบหลักเป็นใบกัญชาถึง 12 ส่วน[2] ใน
หลายประเทศมี ก ฎหมายที่ อ นุ ญ าตให้ ป ลู ก กั ญ ชา
เพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้ เช่น แคนาดา อิสราเอล
เนเทอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์
เป็นต้น แม้ว่ากัญชามีประโยชน์ในทางการแพทย์ แต่
ก็มีผลเสียต่อสุขภาพ และสังคมเช่นกัน หากมีการน�ำ
มาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ผลต่อระบบทางเดิน

68 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
หายใจ (respiratory system) ผลต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือด (cardiovascular system) ผลต่อเชาวน์
ปัญญา (cognitive functioning) ผลต่อความผิด
ปกติของจิต (psychotic disorders) และผลต่อกลุม่
อาการติดยา (dependence syndrome) การใช้กญ
ั ชา
เป็นระยะเวลานาน ๆ จะท�ำให้เกิดกลุม่ อาการดังกล่าว
ประมาณ 1 ใน 10 ของผู้เสพกัญชา ทั้งนี้ อัตราส่วน
จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 6 ของจ�ำนวนผู้เสพ หากเริ่มเสพ
ตัง้ แต่เป็นวัยรุน่ จากผลเสียต่อสุขภาพและสังคมของ
กัญชาท�ำให้หลายประเทศมีการควบคุมการใช้กัญชา
ที่เข้มงวด[1]
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย กฎหมายที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล
กัญชามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนใช้กัญชาในการรักษาโรคและประโยชน์
ทางการแพทย์ได้เช่นเดียวกับในหลายประเทศ โดย
ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุขออกพระราชบัญญัติ
ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 [3] และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การครอบครองยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ส�ำหรับผูป้ ว่ ย
ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 ใช้บงั คับให้ไม่ตอ้ งรับโทษ พ.ศ. 2562 ซึง่ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562[4]
โดยกฎหมายก�ำหนดให้ผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้
กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวก่อนพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ
ไม่ต้องรับโทษ ให้มาแจ้งการมีไว้ในครอบครองซึ่ง
กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย ณ จังหวัด
ที่ตนอาศัยอยู่ ในปี 2563 บางส่วนของกัญชาที่ได้
รับอนุญาตให้ปลูกในประเทศไทยตามกฎหมายที่
แก้ไขปรับปรุงไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท
5 เช่น ใบ กิ่ง ก้าน เป็นต้น ตามประกาศกระทรวง

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท
5 พ.ศ. 2563[5] ปี 2564 เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วม
กั บ ผู ้ อ นุ ญ าตผลิ ต ยา และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรขอ
อนุญาตปลูกได้โดยไม่ตอ้ งรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน
หรือร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ[6] และในปี 2565 หลัง
จากวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติด
ให้โทษประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดของกัญชาที่มีค่า
tetrahydrocannabinol (THC) เกินร้อยละ 0.2 ที่
ยังถือว่าเป็นยาเสพติด จะมีการควบคุม ท�ำได้เฉพาะ
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น[7]
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
หน่วยงานรับแจ้งการมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาเพื่อ
รักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย และมีหน้าที่ควบคุม
ก�ำกับดูแลให้ประชาชนน�ำกัญชาไปใช้ในทางการแพทย์
อย่างถูกกฎหมาย พบว่านอกจากผู้ป่วยที่มาแจ้งการ
ครอบครองกัญชาแล้ว ยังมีประชาชนให้ความสนใจ
สอบถามการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่ง
อาจเป็นคนที่เคยใช้แต่ไม่กล้าแสดงตนหรือมีคนใกล้
ชิดใช้หรือต้องการได้รับความรู้ที่ถูกต้องเพื่อใช้เผย
แพร่ขอ้ มูลต่อไป และเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ส่วนใหญ่ทำ� งานด้าน
กฎหมายเป็นหลักไม่ได้เกีย่ วข้องกับการรักษาโดยตรง
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้กัญชาในการรักษาโรคได้
มาสอบถามข้อมูล เพราะต้องการทราบความชัดเจน
และมีข้อสงสัยหลายประการเกี่ยวกับกฎหมาย รวม
ถึงมีความคาดหวังที่หลากหลายเกี่ยวกับการแจ้งการ
มีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา และการใช้กัญชาทางการ
แพทย์ในอนาคต
ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
สถานการณ์การครอบครองกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 รวมทั้งศึกษาการรับรู้ข้อมูล
และความคาดหวังของผูป้ ว่ ย ประชาชนและเจ้าหน้าที่

J Thai Trad Alt Med
เกี่ ย วกั บ กฎหมายแจ้ ง การมี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง
กั ญ ชาและการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ในจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะน�ำไปใช้วางแผน
จั ด การระบบการเข้ า ถึ ง กั ญ ชาทางการแพทย์ ข อง
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (survey
research) โดยทบทวนข้อมูลการแจ้งการครอบครอง
กัญชาของผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรค
เฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ ร่วมกับ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่มา
แจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ ประชาชน และพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ
เกีย่ วกับกฎหมายแจ้งครอบครองฯ และการน�ำกัญชา
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

1. วัสดุ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- แบบบันทึกของผูป้ ว่ ยทีม่ าแจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย ตามมาตรา
22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชา ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เพื่อรักษา
โรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ
จ�ำนวน 767 ชุด
- ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มี
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenient
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sampling) คือผูป้ ว่ ยทีม่ าแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ
จ� ำ นวน 10 คน ประชาชนที่ ม าใช้ บ ริ ก าร ณ ศู น ย์
บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 10 คน และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ จ�ำนวน 10 คน มีเกณฑ์การคัดออก (exclusion
criteria) คือ ผู้ที่ไม่สมัครใจในการให้สัมภาษณ์
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
- เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณคือ บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพื่อรักษา
โรคเฉพาะตัวของผู้ป่วยตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล รายละเอียดของกัญชาที่มีไว้
ในครอบครอง และอาการหรือโรคที่เป็น
- เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง
คุณภาพคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ของผู้ป่วยที่มาแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ
ประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยแนวค�ำถามที่
ก�ำหนดไว้ลว่ งหน้า ประกอบด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
เกีย่ วกับกัญชา ช่องทางการรับรูข้ า่ วสาร การรับรูเ้ กีย่ วกับ
การใช้กัญชาทางการแพทย์ ความคาดหวังเกี่ยวกับ
การแจ้งครอบครองฯ และการน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์

2. วิธีการศึกษา
2.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล
- เก็บข้อมูลเชิงปริมาณสถานการณ์การ
ครอบครองกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยน�ำแบบบันทึกแจ้งการมี
ไว้ในครอบครองฯ ที่ได้จากการรับแจ้งในช่วงเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง พฤษภาคม 2562 จ� ำ นวน 767 ชุ ด

70 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
มาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และน�ำไป
วิเคราะห์ข้อมูล
- เก็ บ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
ผู้ป่วยที่มาแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ จ�ำนวน 10
คน ประชาชน 10 คน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ จ�ำนวน 10 คน โดย
การสั ม ภาษณ์ ใ นช่ ว งเดื อ นกรกฎาคมถึ ง กั น ยายน
2563 จากนั้นท�ำการถอดความบทสนทนาจากการ
สัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรแบบค�ำต่อค�ำ  (transcription of data) ซึ่งกระท�ำโดยผู้ศึกษาเท่านั้น
ข้อมูลที่ได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยการตรวจ
สอบสามเส้า (triangulation) โดยผู้ศึกษาร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ ส่วนการจับใจความส�ำคัญและการ
ตีความ รวมทั้งการจัดกลุ่มข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล
และการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ
ตีความ กระท�ำโดยผู้ศึกษา
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
- วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ จากแบบ
บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์
เนือ้ หา จัดกลุม่ ข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ในประเด็นการรับรู้
และความคาดหวังของผูป้ ว่ ย ประชาชน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
2.3 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ STPHO2020-008 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม
2563 โดยมีการชีแ้ จงวัตถุประสงค์โครงการและข้อมูล
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ส�ำคัญแก่กลุ่มตัวอย่าง มีสิทธิที่จะถอนตัวออกจาก
โครงการได้

ผลการศึกษา
1. สถานการณ์ ก ารครอบครองกั ญ ชาเพื่ อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ป่วยที่แจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชา เพือ่ รักษาโรคเฉพาะตัวของผูป้ ว่ ย ณ ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวนทั้งสิ้น 767
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 625 คน (ร้อยละ
81.49) เพศหญิง จ�ำนวน 142 คน (ร้อยละ 18.51)
มีอายุเฉลี่ย 44.13 ± 13.94 ปี โดยอายุน้อยที่สุดคือ 4
ปี และอายุมากที่สุดคือ 92 ปี เกือบทั้งหมดมีสัญชาติ
ไทยคิดเป็นร้อยละ 98.83 และเมือ่ แบ่งทีอ่ ยูอ่ าศัยตาม
ทะเบียนบ้านของผูป้ ว่ ยทีม่ าแจ้งการครอบครองกัญชา
พบว่าผู้ป่วยอาศัยอยู่ในโซนตะวันออกของจังหวัด
สุราษฎร์ธานีมากที่สุด (อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย
เกาะพะงัน และดอนสัก) จ�ำนวน 209 คน (ร้อยละ
27.25) รองลงมา ได้แก่ โซนกลาง (อ�ำเภอเมืองฯ) และ
โซนเหนือ (อ�ำเภอท่าชนะ ท่าฉาง ไชยา พุนพิน) จ�ำนวน
195 คน (ร้อยละ 25.42) และ 174 คน (ร้อยละ 22.69)
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)
รูปแบบของกัญชาทีผ่ ปู้ ว่ ยแจ้งการมีไว้ในครอบ
ครองเพือ่ รักษาโรคเฉพาะตัว ซึง่ ผูป้ ว่ ยสามารถระบุได้
มากกว่า 1 รูปแบบ จากผู้ป่วยที่มาแจ้งครอบครองฯ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 767 คน พบว่าผู้ป่วยจ�ำนวนมากกว่า
ครึ่งหนึ่งใช้น�้ำมันกัญชาในการรักษาโรค คือ 459 คน
(ร้อยละ 59.84) รองลงมาคือ ใช้ต้นกัญชา และกัญชา
แห้งทั้งต้น จ�ำนวน 438 คน (ร้อยละ 57.11) และ 236
คน (ร้อยละ 32.72) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ยทีแ่ จ้งการมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย (n = 767)
ข้อมูลทั่วไป

จำ�นวน

ร้อยละ

เพศ		
ชาย
625
81.49
หญิง
142
18.51
อายุ 		
≤ 20 ปี
7
0.91
21-30 ปี
150
19.56
31-40 ปี
170
22.16
41-50 ปี
173
22.56
51-60 ปี
168
21.9
> 60 ปี
99
12.91
Mean ± S.D. = 44.13 ± 13.94, Min = 4, Max = 92
สัญชาติ		
ไทย
758
98.83
ต่างชาติ
9
1.17
ที่อยู่อาศัย		
โซนเหนือ
174
22.69
โซนใต้
101
13.68
โซนตะวันออก
209
27.25
โซนตะวันตก
52
6.78
โซนกลาง
195
25.42
จังหวัดอื่น
36
4.69
ตารางที่ 2 รูปแบบของกัญชาทีผ่ ปู้ ว่ ยแจ้งการมีไว้ในครอบ
ครองเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว (n = 767)
รูปแบบ

จ�ำนวน

ร้อยละ

น�้ำมันกัญชา
ต้นกัญชา
กัญชาแห้งทั้งต้น
กัญชาอัดแท่ง
ส่วนต่าง ๆ ของกัญชา
บุหรี่
เมล็ดกัญชา
สารสกัดกัญชา
อื่น ๆ

459
438
236
128
46
19
2
2
2

59.84
57.11
32.72
16.69
6.00
2.48
0.26
0.26
0.26

71

ส่วนกลุม่ อาการหรือโรคทีผ่ ปู้ ว่ ยแจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรค ผู้ป่วยสามารถแจ้งได้
มากกว่า 1 กลุ่มอาการหรือโรค จากผู้ป่วยที่มาแจ้ง
ครอบครองฯ จ�ำนวนทั้งสิ้น 767 คน พบว่าผู้ป่วยแจ้ง
การมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาเพื่อใช้รักษาอาการ
ปวดศีรษะหรือไมเกรน มากที่สุดคือ จ�ำนวน 298 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.85 รองลงมาคือ นอนไม่หลับหรือ
เครียด จ�ำนวน 285 คน (ร้อยละ 37.16) และโรคมะเร็ง
จ�ำนวน 128 คน (ร้อยละ 13.43) ตามล�ำดับ (ตารางที่
3)
ตารางที่ 3 กลุ่มอาการหรือโรคของผู้ป่วยที่แจ้งการมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท
5 เฉพาะกัญชา (n = 767)
โรค
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
นอนไม่หลับ/เครียด
โรคมะเร็ง
ปวดเรื้อรัง/ชาปลายประสาท
โรคทางระบบหลอดเลือด/หัวใจ
โรคเบาหวาน
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคระบบทางเดินหายใจ
เบื่ออาหาร/อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
โรคริดสีดวงทวาร
โรคลมชัก
โรคเกี่ยวกับตับ
อื่น ๆ

จำ�นวน ร้อยละ
298
285
103
91
76
45
26
34
20
18
6
5
89

38.85
37.16
13.43
11.86
9.91
5.87
3.39
4.43
2.61
2.35
0.78
0.65
11.60

2. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่มข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ป่วยที่มาแจ้งการมีไว้ในครอบ
ครองฯ ประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 30

72 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
คน สามารถสรุปได้เป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
2.1 ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
กลุ่มผู้ป่วยและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับการแก้ไขกฎหมายกัญชาให้สามารถน�ำกัญชา
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากสือ่ สาธารณะทัว่ ไป เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ ยูทูบ ไลน์ และเฟซบุ๊ค เป็นต้น ในขณะ
ที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ ยังมีช่องทางเฉพาะเพื่อรับข้อมูลเพิ่ม
เติม เช่น ไลน์กลุ่ม หนังสือราชการ และการเข้าร่วม
อบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ทั้งนี้พบ
ว่าเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าคได้รบั ข้อมูลจากเจ้าหน้าทีส่ ว่ น
กลางทีเ่ ป็นผูม้ สี ว่ นออกกฎหมายล่าช้ากว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ย
“ส่วนมากก็ดูทีวีนี่แหละ ข่าวออกตลอดนะ’’
(ท06)
“เพื่อน ๆ เค้าส่งไลน์มาตลอด กัญชานี่จะปลด
ล็อคแล้ว เชื่อถือได้ พวกนี้เค้าศึกษามา’’ (ป01)
“ตัง้ แต่มไี ลน์กลุม่ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ อย.ง่ายขึน้
แจ้งข้อมูลได้เร็วขึ้น แต่ก็ยังช้ากว่ากลุ่มที่เค้าใช้กัญชา
กันนะ โทรมาสอบถามก่อนกฎหมายออกอีก’’ (จ03)
2.2 การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายครอบครอง
กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว
กลุ ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนรั บ รู ้ ป ระกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการครอบครองยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญชา ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามจ�ำเป็น
ต้องใช้เพือ่ รักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัตยิ า
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับให้ไม่
ต้องรับโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้น�ำกัญชาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ โดยมีเวลาในการครอบครองจ�ำกัดไม่
เกิน 90 วันหรือจนกว่าจะได้รับการรักษาด้วยกัญชาที่
สัง่ จ่ายจากหน่วยงานของรัฐ ในขณะทีก่ ลุม่ ผูป้ ว่ ยและ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดของกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างชัดเจน ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เจ้าหน้าที่ให้
ข้อมูลแล้วก็ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยส่วน
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ใหญ่เข้าใจว่าหากมาแจ้งการครอบครองกัญชาแล้ว
จะสามารถน�ำกัญชามาใช้ในการรักษาโรคด้วยตนเอง
ได้ตลอด ดังค�ำสัมภาษณ์ที่ว่า
“อันนีไ้ ม่ทราบเลยครับ รูแ้ ค่วา่ ถ้าอยากใช้กญ
ั ชา
ให้มาขึ้นทะเบียน’’ (ท05)
“รัฐ เขาให้เราใช้กัญชารักษาโรคได้แล้ว ปลูก
กัญชาไม่ผิดกฎหมายแล้ว ถ้าเรามีโรคประจ�ำตัวต้อง
ใช้กัญชา ก็ให้มาแจ้ง’’ (ป03)
“คิดว่าทุกคนก็สามารถแจ้งได้นะคะ เพราะมัน
ไม่ได้ก�ำหนดอะไร ขอบเขตนะคะ’’ (ท03)
“ให้ ข ้ อ มู ล กั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ม าแจ้ ง ทุ ก คนเลยนะ
ไม่ใช่ให้ใช้กัญชาที่มาแจ้งได้ตลอดไป แต่ยังมีต�ำรวจ
สอบถามข้ อ มู ล การครอบครองกั ญ ชาของผู ้ ป ่ ว ย
เรื่อย ๆ น่าจะซื้อมาใช้เพิ่มอีก แบบนี้ผิดกฎหมาย
นะ’’ (จ01)
2.3 การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ กั ญ ชาทางการ
แพทย์
กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้กัญชารักษาโรคหรือ
อาการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั โดยใช้รกั ษาอาการปวดศีรษะ
มากที่สุด รองลงมาคือนอนไม่หลับ คลายเครียดวิตก
กังวล และรักษาโรคมะเร็ง ตามล�ำดับ ซึ่งรูปแบบที่
ใช้ในการรักษามีทั้งใช้น�้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น น�ำใบ
กัญชามาต้มหรือชงดื่ม รวมถึงการน�ำกัญชาแห้งมา
มวนสูบ ในขณะที่กลุ่มประชาชนบางส่วนทราบว่า
กัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์แต่ไม่สามารถระบุ
โรคหรือวิธีการใช้ที่ชัดเจนได้ ดังค�ำสัมภาษณ์ที่ว่า
“กัญชารักษามะเร็งได้นะ มีคนเป็นมะเร็งระยะ
สุดท้าย กินกัญชา ตอนนีห้ าย ใช้ชวี ติ ปกติเลย’’ (ป05)
“ผมต้องกินทุกวัน มันเป็นสมุนไพร ดื่มเป็นชา
ก่อนนอนหลับสบาย ใช้ยาหมอไม่ไหว ตื่นมาท�ำงาน
ไม่ได้เลยมึน แต่กัญชาไม่มึน ตื่นมาสดชื่น’’ (ป02)
“รู้แค่ว่ากัญชามีผลดีช่วยรักษาโรค แต่ว่าโรค
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อะไรบ้าง ไม่รู้ครับ’’ (ท01)
ส่วนเจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนเพียงครึ่งหนึ่งที่ทราบว่า
กัญชาสามารถน�ำมาใช้รักษาโรคอะไรบ้าง จากการเข้า
ร่วมอบรมความรู้ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ อย่างไร
ก็ตาม ยังพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนไม่เคยได้ยิน
หรือรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของกัญชาในทางการ
แพทย์เลย ดังค�ำสัมภาษณ์ที่ว่า
“ก็เห็นเขาเอามาใส่แกงใส่อาหารกินแล้วอร่อย
แต่เรื่องเป็นยารักษาโรคได้หรือไม่นั้น ไม่รู้นะ’’ (ท07)
“รักษาโรคอะไรได้บ้าง ต้องดูหลักฐานการวิจัย
เป็นหลักครับ รักษามะเร็งเลยนี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
รายละเอียดเยอะแบ่งเป็นหลายกลุ่ม’’ (จ08)
ส่วนการรับรูอ้ าการข้างเคียงจากการใช้กญ
ั ชา ทัง้
กลุม่ ผูป้ ว่ ยและประชาชนส่วนใหญ่ไม่คดิ ว่ากัญชาจะมี
อันตรายร้ายแรง มีเพียงกลุม่ เจ้าหน้าทีท่ ผี่ า่ นการอบรม
ค�ำนึงถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากน�ำกัญชาไปใช้
ผิดวิธี ดังค�ำสัมภาษณ์ที่ว่า
“โอ๊ย... กัญชา ไม่อันตรายหรอก คนโบราณใส่
อาหารกินประจ�ำไม่เห็นเป็นไร นี่กินทุกวันนอนหลับ
สบายไม่ติด ดีกว่าไปกินยานอนหลับอีก’’ (ป04)
“เด็กเล็กก็กินได้ครับ ผมให้ลูกกินตั้งแต่ไม่กี่
เดือน มันช่วยเรือ่ งสมอง ช่วยพัฒนาการ เมืองนอกใส่
ในขนมกินกัน เมืองไทยห้าม ต้องรอการวิจยั ไม่ทนั เค้า
หรอกครับ’’ (ป09)
“กัญชายังคงเป็นยาเสพติด หากใช้เกินปริมาณ
จะมีผลต่อระบบประสาท อาจต้องเข้ารับการบ�ำบัด
อาการทางจิตได้’’ (จ03)
2.4 ความคาดหวั ง ต่ อ การน� ำ กั ญ ชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกกลุ่มส่วนใหญ่ คาดหวังว่าจะ
สามารถใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคได้
สะดวกขึ้น สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการ
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แพทย์ได้ง่ายขึ้น แต่ควรค�ำนึงถึงความปลอดภัยทั้ง
ต่อตัวผู้ป่วยเองและสังคม เนื่องจากยังถือว่ากัญชา
เป็นยาเสพติดให้โทษควรมีกฎหมายในการควบคุม
การปลู ก การจ� ำ หน่ า ยและการน� ำ กั ญ ชามาใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่ใช่เพื่อสันทนาการ และ
ยังมีผใู้ ห้สมั ภาษณ์บางท่านทีค่ าดหวังให้ประเทศไทยมี
การใช้กญ
ั ชาในการรักษาอย่างเสรี สามารถปลูกกัญชา
เพือ่ รักษาตนเอง หรือรักษาโรคได้มากกว่าทีห่ น่วยงาน
ราชการก�ำหนด ดังค�ำสัมภาษณ์ที่ว่า
“ถึงจะน�ำกัญชามาใช้อย่างเปิดเผยได้ แต่ให้
อยู่ภายใต้การควบคุม ถือว่าโอเคเลย ไม่อย่างนั้นจะ
มีพวกที่ชอบลองน�ำกัญชาไปเสพ เกิดปัญหาต่อเนื่อง
ต้องไปรักษากันต่อไปอีก’’ (ท04)
“อยากให้ชาวบ้านมีความรู้ ต้องอบรมเขาเยอะ ๆ
ถ้าเขารูว้ า่ กัญชามีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย เขาจะได้ตดั สินใจ
เองว่าจะใช้หรือไม่’’ (ป08)
“ตอนนีท้ างรัฐบาลก็ยงั ไม่เปิดให้ ยังผิดกฎหมาย
อยู่นั่นแหละ อยากให้ปลูกเพื่อรักษาตนเองได้ไม่ผิด
กฎหมาย’’ (ป02)
“หน่วยงานของรัฐควรต้องเร่งมือในการศึกษา
วิจยั การน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้มาก
ขึ้น พร้อมกับให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง’’
(จ10)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่แจ้งการครอบ
ครองส่วนใหญ่ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษา
อาการปวดศีรษะมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.85 รอง
ลงมาคืออาการนอนไม่หลับ/เครียด และโรคมะเร็ง
เช่นเดียวกับข้อมูลการรับแจ้งการครอบครองกัญชา
เพือ่ ใช้รกั ษาโรคเฉพาะตัวของผูป้ ว่ ยทัง้ ประเทศจ�ำนวน
39,708 คน[8] ทีพ่ บว่าผูป้ ว่ ยแจ้งการครอบครองกัญชา

74 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เพื่อใช้ในการรักษาอาการปวดศีรษะมากที่สุด รองลง
มาคือช่วยนอนหลับ และโรคมะเร็ง และสอดคล้อง
กับข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยคลินิกกัญชาทางการ
แพทย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี[9] ที่มีการใช้ต�ำรับยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด พบว่าต�ำรับยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยมากที่สุด 3
ต�ำรับแรกคือ น�ำ้ มันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา) เพือ่ รักษา
อาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ รองลงมาคือต�ำรับยา
ศุขไสยาศน์เพื่อช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร และ
ต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมรุเพื่อบรรเทาอาการแข็งเกร็ง
ของกล้ามเนื้อ อาการชาของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ตามล�ำดับ แต่ไม่สอดคล้องกับโรคและภาวะที่กรม
การแพทย์[10] ระบุวา่ มีหลักฐานทางวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สนับสนุนชัดเจนให้ใช้ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาทางการแพทย์
จ�ำนวน 6 โรค ได้แก่ 1. ภาวะคลื่นไส้ อาเจียนจากเคมี
บําบัด (chemotherapy-induced nausea and
vomiting) 2. โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชัก
ที่ดื้อต่อยารักษา (intractable epilepsy) 3. ภาวะ
กล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอก
ประสาทเสือ่ มแข็ง (multiple sclerosis) 4. ภาวะปวด
ประสาท (neuropathic pain) 5. ผู้ป่วยรักษาแบบ
ประคับประคอง (palliative care) 6. ภาวะเบือ่ อาหาร
ในผู ้ ป ่ ว ยเอดส์ ที่ มี น�้ ำ หนั ก น้ อ ย โดยการใช้ กั ญ ชา
รักษาโรคมะเร็งโดยตรง ในปัจจุบันยังมีข้อมูลการ
ศึกษาวิจัยในคนไม่เพียงพอ แต่มีผลการศึกษาของ
การใช้ยาสกัดกัญชาชนิด THC เด่นในผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุ ก ลาม พบว่ า มี ค วามปลอดภั ย เพี ย งพอใน
การน�ำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลามท�ำให้นอนหลับดีขึ้น ลดอาการปวด และเพิ่ม
ความอยากอาหารได้[11] และกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกใช้ต�ำรับยากัญชาทางการ
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แพทย์แผนไทย 6 ต�ำรับ ได้แก่ ต�ำรับยาศุขไสยาศน์
มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยให้ น อนหลั บ ลดความวิ ต กกั ง วล
ต�ำรับยาแก้ไข้ผอมเหลือง สรรพคุณแก้นอนไม่หลับ
แก้อ่อนเพลีย ต�ำรับยาแก้ลม แก้เส้น สรรพคุณแก้
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อน
แรง น�้ำมันสนั่นไตรภพ แก้อาการเจ็บปวดท้อง ท้อง
มาน ต� ำ รั บ ยาอั ม ฤตย์ โ อสถ แก้ ผ อมแห้ ง มื อ เท้ า
อ่อนแรง และน�้ำมันกัญชาต�ำรับหมอเดชา ช่วยให้
เจริญอาหาร นอนหลับสบาย ลดอาการวิตกกังวล
ความเครียดจากกลุ่มโรค เป็นต้น มาใช้ในการดูแล
ผูป้ ว่ ยมะเร็งโดยการเพิม่ คุณภาพชีวติ ให้กบั ผูป้ ว่ ย ซึง่
มีให้บริการอยูใ่ นคลินกิ กัญชาทางการแพทย์[12] ดังนัน้
เพื่อความปลอดภัยในการน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ ผู้ป่วยควรเข้ารับบริการจากคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ เนือ่ งจากมีผใู้ ห้บริการทีผ่ า่ นการ
อบรมความรู้เกีย่ วกับการใช้กัญชาทางการแพทย์โดย
เฉพาะ ทั้งนี้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคลินิกดังกล่าว
ประจ�ำอยู่ทุกอ�ำเภอในปัจจุบันมีทั้งหมด 84 แห่ง แต่
จากข้อมูลผู้มารับบริการของคลินิกกัญชาทางการ
แพทย์ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี[9] ในปี 2563 และ 2564
พบว่า มีผรู้ บั บริการจ�ำนวนเพียง 274 คน และ 358 คน
ตามล�ำดับ ซึง่ เป็นจ�ำนวนผูม้ ารับบริการทีน่ อ้ ยกว่าครึง่
หนึง่ ของผูท้ มี่ าแจ้งการมีไว้ในครอบครองซึง่ กัญชาทีม่ ี
ทั้งสิ้น 767 คน
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์รายบุคคล
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มประชาชน และผู้ป่วย
ที่มาแจ้งการครอบครองฯ ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลผ่าน
สื่อสาธารณะทั่วไป ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน โดย
บางส่วนไม่มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลที่ตนได้
รับ มีเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่มีช่องทางการรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ชัดเจน
และถู ก ต้ อ ง ท� ำ ให้ ก ารรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายการ
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ครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว และการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์ของกลุ่มประชาชนและผู้ป่วย
บางส่วนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สอดคล้อง
กับการศึกษาของปรีดาภรณ์และคณะ [13] ที่ท�ำการ
ศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้กัญชาใน
การรักษาโรคของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
พบว่ า ความรู ้ ข องประชาชนเกี่ ย วกั บ การใช้ กั ญ ชา
ทางการแพทย์ ผลข้างเคียงจากการใช้กัญชา และ
ความรูด้ า้ นกฎหมายกัญชาเบือ้ งต้นอยูใ่ นระดับปานกลาง
เนื่องจากกฎหมายกัญชามีการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง ที่ จ ะ
น� ำ กั ญ ชามาใช้ ป ระโยชน์ ท างการแพทย์ ไ ด้ ม ากขึ้ น
อย่างไรก็ตาม เมื่อค�ำนึงถึงปัญหาทางสังคมที่เป็นผล
มาจากการน�ำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หน่วยงาน
รัฐบาลจึงควรเร่งประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับอันตรายและ
ข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของกัญชา และการควบคุม
โฆษณากัญชาที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วยที่
สนใจใช้กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษา เข้าถึงข้อมูล
ที่ถูกต้องได้สะดวก และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น

ข้อสรุป
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยที่แจ้งการมีไว้
ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย ส่วนใหญ่น�ำ
กัญชามาใช้ในการรักษาอาการปวดศีรษะ และนอน
ไม่หลับ ซึ่งสามารถใช้ต�ำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคได้ โดยต้องมาเข้ารับบริการใน
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ซึ่งมีผู้ให้บริการที่ผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยเฉพาะ
ส่วนการใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็งยังมีข้อมูลไม่
เพียงพอ ผู้ป่วยโรคมะเร็งจึงควรได้รับการรักษาตาม
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วิธีมาตรฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน หากผู้ป่วย
เลื อ กใช้ เ ฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ญ ชาในการรั ก ษาโรค
มะเร็ง อาจท�ำให้เสียโอกาสในการรักษามะเร็งด้วยวิธี
มาตรฐานทีม่ ปี ระสิทธิผลมากกว่าได้ นอกจากนีข้ อ้ มูล
จากการสัมภาษณ์พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
กัญชาและการน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ของกลุ่มประชาชนและผู้ป่วยยังมีความคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลจากช่องทางการรับ
รูเ้ ป็นข้อมูลทีไ่ ม่ได้กลัน่ กรองความถูกต้อง อันจะท�ำให้
ความคาดหวังต่อการน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการ
แพทย์ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย แม้ว่าใน
ปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ใน
สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็น
หน่วยงานเฉพาะในการให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาด้วย
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่
ยังไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้
ดังนั้น หน่วยงานรัฐบาลจึงควรเร่งประชาสัมพันธ์
ควบคุมโฆษณากัญชาทีผ่ ดิ กฎหมาย และเพิม่ ช่องทาง
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง เช่ น การจั ด อบรมให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบริการ และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความใกล้ชดิ กับประชาชนและผูป้ ว่ ยในชุมชน เพือ่ เป็น
ตัวแทนของเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมทัง้
ช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการน�ำกัญชาไปใช้ในทางที่
ผิดในชุมชนอีกด้วย
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Abstract
This descriptive research aimed to explore the roles of Thai Traditional Medicine (TTM) practitioners
according to the perspectives of multidisciplinary teams and TTM practitioners who are working in community
hospitals in Phitsanulok province. The study respondents included 68 members of multidisciplinary teams and 12
TTM practitioners. An online questionnaire was used to collect data on the perspectives towards the roles of TTM
practitioners and collaboration between TTM practitioners and the multidisciplinary teams. Descriptive statistics
were used in data analysis.  The results showed that, in the perspectives of the multidisciplinary teams, TTM practitioners played the most prominent role in providing Thai massage, herbal steam bath, and herbal compress, but
played the least active role in providing TTM services in the parallel outpatient clinic. In contrast, TTM practitioners
indicated that their most practical role was in the parallel outpatient clinic and the least practical role was providing
TTM together with alternative medicine. Regarding collaborative efforts, the multidisciplinary teams revealed that
patient referrals to modern physicians were most of the collaborative actions, while the TTM practitioners indicated
that they mostly collaborated with the multidisciplinary teams in providing postpartum care. The perspectives of
the multidisciplinary teams and the TTM practitioners towards the roles of TTM practitioners in providing TTM
services were not consistent. Therefore, TTM practitioners should play their role according to the TTM philosophy
and knowledge in order to raise the awareness and acceptance among members of the multidisciplinary teams.
Key words:  role, multidisciplinary team, Thai traditional medical profession  

บทน�ำและวัตถุประสงค์

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาสุขภาพ
โดยเฉพาะในกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โดยจ�ำนวนครัง้
ของการมารับบริการผู้ป่วยนอกสูงสุดสองอันดับแรก
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2559-2563 เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และแนวโน้มการเข้ารับ
บริการด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากสถิติการ
เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก มีการเข้ารับบริการด้านการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการ

ส่งเสริมป้องกัน ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2563 อยู่
ที่ประมาณร้อยละ 20 ของการรับบริการผู้ป่วยนอก
ทั้งหมด โดยการบริการแพทย์แผนไทยเป็นการให้
บริการด้านนวดแผนไทย[1] จากข้อมูลดังกล่าวบ่งชีถ้ งึ
การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและสะท้อน
ถึงบทบาทของแพทย์แผนไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของการใช้บริการพบ
ว่า ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้านการแพทย์
แผนไทย มีเพียงร้อยละ 6-8 ของจ�ำนวนครั้งของการ

J Thai Trad Alt Med
มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด ส�ำหรับข้อมูลผู้ป่วย
ใน ปีงบประมาณ 2560-2563 พบว่าได้รับการวินิจฉัย
โรคด้านการแพทย์แผนไทยเพียงร้อยละ 0.6 และมี
สัดส่วนของการให้บริการแพทย์แผนไทยเพียงร้อยละ
8 ของจ�ำนวนครัง้ ของการให้บริการผูป้ ว่ ยในทัง้ หมด[1]
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงข้อจ�ำกัดในด้านบทบาท
การท�ำงานของแพทย์แผนไทยตามองค์ความรู้ทาง
แพทย์แผนไทยทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย บ�ำบัด
รักษา หรือป้องกันโรค
จากการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาในด้ า นบทบาทการ
ท�ำงานของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยพบข้ อ จ� ำ กั ด ของแพทย์ แ ผนไทยภายใต้
ระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากอ�ำนาจในการ
วินิจฉัยโรคเป็นของแพทย์แผนปัจจุบัน และการน�ำ
องค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยมาใช้ในการวินิจฉัย
และรั ก ษาโรคท� ำ ได้ อ ย่ า งจ� ำ กั ด ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถ
รักษาโรคได้อย่างครอบคลุม มีเพียงการรักษาในโรค
เกี่ยวกับโครงสร้างกล้ามเนื้อ ส�ำหรับการดูแลผู้ป่วย
ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์แผนไทยเป็น
เพียงเข้าไปเสริมการรักษาเท่านั้น[2] นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาที่พบว่า ปัญหาส�ำคัญของการพัฒนางาน
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ ก�ำลัง
คนด้านการแพทย์แผนไทย ข้อจ�ำกัดในด้านบทบาท
เนือ่ งจากการมีวชิ าชีพอืน่ ทีม่ าดูแลงานแพทย์แผนไทย
เช่น เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุขแผนปัจจุบันอื่น ๆ
ขาดความเข้ า ใจในบทบาทของวิ ช าชี พ การแพทย์
แผนไทย[3] ส�ำหรับแนวทางการบูรณาการในการท�ำงาน
ร่วมกันของแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน
มีสองแนวทางหลัก ๆ คือ เป็นการท�ำงานร่วมกันไม่
ได้แยกสถานที่ต่างหาก โดยผู้รับบริการผ่านการคัด
กรองจากพยาบาล และเป็นแบบท�ำงานร่วมกันแต่
แยกสถานที่ โดยมีแพทย์แผนไทยเป็นผูค้ ดั กรองและ
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ตรวจรักษา[4]
การพัฒนาการให้บริการด้านแพทย์แผนไทย
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของนโยบายที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทย รวม
ทั้งเกิดการท�ำงานเป็นทีมระหว่างสหวิชาชีพในการให้
บริการกับผู้ป่วยนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทีมสหวิชาชีพ
ต้องมีความเข้าใจในขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และแพทย์
แผนไทยเองมีเข้าใจและมีองค์ความรู้เพียงพอในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง การศึกษานี้จึง
มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษามุมมองของทีมสหวิชาชีพ
และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต่อบทบาท
การท�ำงานของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เพื่อเป็นข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการ
พัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้เกิดการยอมรับ
และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาใน
รายวิชาโครงการพิเศษ ในหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เป็นการ
ศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-sectional
descriptive study) เพื่อศึกษามุมมองของทีมสหวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต่อ
บทบาทการท�ำงานของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย โดยศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดพิษณุโลก

1. วัสดุ
1.1 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
การศึกษานี้ศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

80 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ของจังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน 8 แห่ง โดยประชากร
ในการศึกษานี้ก�ำหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็น
กลุ่มของสหวิชาชีพ ซึ่งในการศึกษานี้ศึกษาเฉพาะ
ในกลุ ่ ม วิ ช าชี พ แพทย์ พยาบาล เภสั ช กร และนั ก
กายภาพบ�ำบัด ซึ่งเป็นวิชาชีพที่แพทย์แผนไทยมีการ
ท�ำงานร่วมกันในโรงพยาบาล จ�ำนวนทั้งหมด 654
คน และประชากรในกลุม่ ที่ 2 เป็นกลุม่ ของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย จ�ำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น
669 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)[5]
การค� ำ นวณขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในกลุ ่ ม ของ
สหวิชาชีพ ใช้สูตรค�ำนวณที่ทราบจ�ำนวนประชากร
ทั้ ง หมด (finite population) และทราบสั ด ส่ ว น
(proportion) ของประชากรตามลักษณะที่ต้องการ
ศึกษา[6-7] โดยก�ำหนดให้ proportion (p) คือ สัดส่วน
ของการให้บริการแพทย์แผนไทยผสมผสานกับการ
รักษาตามแผนปัจจุบนั (ร้อยละ 83.3) เท่ากับ 0.833[8],
error (d) ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในการ
ศึกษานีก้ ำ� หนดเท่ากับ 0.10[9] และ alpha (α) = 0.05,
Z (0.975) = 1.96 ค�ำนวณได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม
สหวิชาชีพเท่ากับ (n) = 50 คน โดยเกณฑ์การคัดเลือก
เข้าร่วมการศึกษาคือ ท�ำงานในต�ำแหน่งวิชาชีพ แพทย์
พยาบาล เภสัชกร และนักกายภาพบ�ำบัด ส�ำหรับกลุม่
ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เก็บทุกหน่วยของประชากรทั้งหมด 15 คน เกณฑ์
การคัดเลือกเข้าร่วมการศึกษาคือ เป็นผู้ที่จบการ
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์
แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดย
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มต้องเป็นผู้ที่ท�ำงานอยู่ใน
โรงพยาบาลชุ ม ชนของจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกขณะท� ำ
แบบสอบถาม และยินยอมเข้าร่วมการศึกษา โดย
สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) ตามคุณสมบัติเกณฑ์การ
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คัดเลือกเข้าร่วมการศึกษาของแต่ละกลุ่ม
1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
แบบสอบถาม 2 ชุด โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 เป็น
แบบสอบถามส� ำ หรั บ สหวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย 2
ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 เป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ เพศ
อายุ วิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ระยะเวลาในการท� ำ งาน
ต� ำ แหน่ ง การปฏิ บั ติ ง าน โดยลั ก ษณะค� ำ ตอบเป็ น
แบบเติมค�ำและเลือกตอบ จ�ำนวน 5 ข้อ และส่วนที่
2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมุมมองของสหวิชาชีพ
ที่ มี ต ่ อ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยใน
ด้านบทบาท (14 ข้อ) และการท�ำงานร่วมกันกับผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (15 ข้อ) ลักษณะ
ค� ำ ตอบเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 4 ระดั บ
(rating scale) โดยประยุกต์จากหลักการของ Bloom[10]
คือ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 เห็นด้วยเล็กน้อย 3 เห็น
ด้วยมาก และ 4 เห็นด้วยมากที่สุด จ�ำนวน 29 ข้อ
ส�ำหรับแบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประกอบ
ด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ
อายุ ระยะเวลาในการท�ำงาน หน่วยงานที่เป็นผู้บังคับ
บัญชา วิชาชีพที่เป็นผู้บังคับบัญชา ลักษณะค�ำตอบ
เป็นแบบเติมค�ำและเลือกตอบ จ�ำนวน 5 ข้อ ส่วนที่
2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการท�ำงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (14 ข้อ) และ
ลักษณะการท�ำงานร่วมกับสหวิชาชีพ (15 ข้อ) ลักษณะ
ค� ำ ตอบเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 4 ระดั บ
(rating scale) โดย 1 ไม่เคยปฏิบัติเลย 2 ปฏิบัติ
น้อยครั้ง 3 ปฏิบัติบ่อยครั้ง และ 4 ปฏิบัติทุกครั้ง[10]
จ�ำนวน 29 ข้อ และส่วนที่ 3 ข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน
ตามบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
4 ระดับ (rating scale) โดย 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2

J Thai Trad Alt Med
เห็นด้วยเล็กน้อย 3 เห็นด้วยมาก และ 4 เห็นด้วยมาก
ที่สุด[10] จ�ำนวน 10 ข้อ
1.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในการ
ศึกษานี้ได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (content validity) จากผู ้
เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย ด้านสาธารณสุข
และด้านการวิจัย จ�ำนวน 3 ท่าน เมื่อน�ำมาวิเคราะห์
ค่า index of item objective congruence (IOC)
ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หลังจากนั้นน�ำมาตรวจ
สอบความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (reliability) โดย
น�ำไปทดลองใช้กบั กลุม่ สหวิชาชีพและกลุม่ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอื่น จ�ำนวน 30
คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.919 โดยในแต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.9120.922

2. วิธีการศึกษา
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษานี้เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งมี
การจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะทีมที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น โดยแบบสอบถามที่ใช้
นี้ถูกเชื่อมโยงกับระบบออนไลน์ (links) หรือรหัส
คิวอาร์ (quick response code; QR code) เพือ่ ส่งให้
กับกลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
การคัดเลือกเข้าร่วมการศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ทั้ ง ระดั บ บุ ค คลและ
ระดับหน่วยงานโดยทีมผู้ศึกษาและเครือข่าย ทั้งนี้
ค�ำตอบที่ส่งกลับมาไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุถึงผู้ให้
ข้อมูลได้ เช่น ชื่อ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อของสถานที่
ท�ำงาน เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกคนจะ
ต้องแสดงความสมัครใจในการยินยอมเข้าร่วมการ
ศึกษา หลังจากที่ได้อ่านข้อมูลรายละเอียดของการ
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ศึกษา ซึ่งอยู่ในหน้าแรกของแบบสอบถามออนไลน์
หากตอบว่า “ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย’’ แสดงว่าได้
แสดงความสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา กรณีที่ตอบ
ว่า “ไม่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย’’ เป็นการสิ้นสุดการ
ตอบแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีผทู้ ยี่ นิ ยอม
เข้าร่วมการศึกษาและตอบแบบสอบถามในกลุ่มสหวิชาชีพและกลุม่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
จ�ำนวนทั้งสิ้น 68 คน และ 12 คน ตามล�ำดับ
2.2 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย การ
ศึกษานี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
สถาบั น พระบรมราชชนก (เอกสารรั บ รองเลขที่
SCPHPL 1/2564-2.23)
2.3 สถิติที่ใช้ในการศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลมุมมองของทีม
สหวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ต่อบทบาทการท�ำงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ สหวิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
85.3) มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี และ 41-50 ปี ร้อยละ
36.8 และร้อยละ 24.9 ตามล�ำดับ เป็นวิชาชีพพยาบาล
(ร้อยละ 64.7) รองลงมาคือ เภสัชกร (ร้อยละ 17.6) นัก
กายภาพบ�ำบัด (ร้อยละ 10.3) และแพทย์ (ร้อยละ 7.4)
และส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 69.1) มีระยะ
เวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 15 ปี (ร้อยละ 63.2) ส�ำหรับ

82 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 75.0) มีอายุอยู่ในช่วง 20-30
ปี (ร้อยละ 66.7) ระยะเวลาการปฏิบัติงานต�่ำกว่า 5
ปี (ร้อยละ 66.7) โดยหน่วยงานที่ปฏิบัติงานขึ้นตรง
กับผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล และอยู่ภายใต้กลุ่มงาน
เภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค คิดเป็นร้อยละ 41.7
และร้อยละ 58.3 ตามล�ำดับ โดยร้อยละ 50.0 ของกลุม่
ตัวอย่างมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ
เภสัชกร เป็นผู้บังคับบัญชา

2. มุ ม มองของสหวิ ช าชี พ ที่ มี ต ่ อ ผู ้ ป ระกอบ
วิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย และมุ ม มองที่ ผู ้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมองตนเอง
ในด้านบทบาทการท�ำงาน
ในมุ ม มองของสหวิ ช าชี พ ที่ มี ต ่ อ บทบาทการ
ท�ำงานของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เห็น
ว่าผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมีบทบาทใน
การรักษาผูป้ ว่ ยด้วยการนวด อบและประคบสมุนไพร
(X   = 3.51, S.D. = 0.53) มากที่สุด รองลงมาคือ การ
ท�ำหัตถการหลังคลอด (X   = 3.47, S.D. = 0.55) ขณะ
ที่มุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
มองตนเองพบว่า บทบาททีไ่ ด้ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ คือ การ
ให้บริการทางแพทย์แผนไทยในคลินิกคู่ขนาน (X =
3.58, S.D. = 0.64) และการให้บริการนวดด้วยสูตร
การนวดแบบราชส�ำนักเพื่อการรักษาให้กับผู้ป่วย (X
= 3.58, S.D. = 0.49) ในส่วนบทบาทการท�ำงานของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทีส่ หวิชาชีพเห็น
ว่าปฏิบัติได้น้อยที่สุด ได้แก่ การให้บริการทางแพทย์
แผนไทยในคลินิกคู่ขนาน (X = 2.83, S.D. = 0.78)
ขณะที่มุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมองว่าบทบาทที่ปฏิบัติได้น้อยที่สุด ได้แก่ การ
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รักษาผูป้ ว่ ยโดยใช้การแพทย์ทางเลือกร่วมกับศาสตร์
แพทย์แผนไทย (X = 2.17, S.D. = 1.07) (ตารางที่ 1)

3. มุ ม มองของสหวิ ช าชี พ ที่ มี ต ่ อ ผู ้ ป ระกอบ
วิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย และมุ ม มองที่ ผู ้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมองตนเอง
ในด้านการท�ำงานร่วมกัน
ส�ำหรับมุมมองของสหวิชาชีพทีม่ ตี อ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยในด้านการท�ำงานร่วมกัน เห็นว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยท�ำงานร่วมกัน
มากที่สุดในเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์แผนปัจจุบัน กรณีที่ผู้ป่วยมารับบริการนวดมีความดัน
โลหิตสูง (X = 3.60, S.D. = 0.55) ขณะที่มุมมองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมองว่าตนเอง
ท�ำงานร่วมกับสหวิชาชีพมากที่สุดคือ การท�ำงานร่วม
กับพยาบาลในการดูแลหญิงหลังคลอดไม่มีน�้ำนม
(X = 3.75, S.D. = 0.43) ส่วนมุมมองของสหวิชาชีพ
ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการ
ท�ำงานร่วมกันน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพการ
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบนั ท�ำงานร่วมกัน
ในด้านตรวจ วินจิ ฉัย และรักษาอาการของผูป้ ว่ ย (X =
2.92, S.D. = 0.69) ส่วนมุมมองของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยมองตนเองว่าท�ำงานร่วมกับสหวิชาชีพน้อยที่สุด ในเรื่องการเป็นคณะกรรมการหรือ
ทีมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล (X = 2.50, S.D.
= 1.04) (ตารางที่ 2)

4. ข้อจำ�กัดในการทำ�งานตามบทบาทของแพทย์
แผนไทย
ข้อจ�ำกัดในการท�ำงานในโรงพยาบาลในมุมมอง
ของแพทย์แผนไทยพบว่า ในการตรวจวินิจฉัยหรือ
ดูแลรักษาทั้งกรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และหญิง
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ตารางที่ 1 มุมมองของสหวิชาชีพทีม่ ตี อ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และมุมมองทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยมองตนเอง ในด้านบทบาทการทำ�งาน
ข้อคำ�ถาม
				
				
				

มุมมองของ
สหวิชาชีพ
(n = 68)
Mean (S.D.)

มุมมองของ
แพทย์แผนไทย
(n = 12)
Mean (S.D.)

1. รักษาด้วยการนวด อบและประคบสมุนไพร
2. ทำ�หัตถการให้กับหญิงหลังคลอด เช่น การทับหม้อเกลือ
การประคบเต้านม
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้
เช่น การออกกำ�ลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน เป็นต้น
4. ติดตามอาการผู้ป่วยหลังการรักษา
5. ให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
กับผู้ป่วยหลังการรักษา
6. รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์หรือโรคอัมพาต
7. จ่ายยาสมุนไพรหลังการรักษาให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
8. ตรวจ วินิจฉัย และ/หรือ ทำ�หัตถการ ด้วยการนวดแบบ
ราชสำ�นักเพื่อการรักษา
9. รักษาด้วยศาสตร์การกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
10. ทำ�การรักษาโดยใช้การแพทย์ทางเลือกร่วมด้วย เช่น สุคนธบำ�บัด
หรือ ดนตรีบำ�บัด
11. ตรวจ วินิจฉัย และ/หรือ ทำ�หัตถการ ด้วยการนวดแบบเชลยศักดิ์
เพื่อการผ่อนคลาย
12. รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ครอบคลุมทั้งการซักประวัติ
ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และการรักษา
13. ดูแลหญิงตั้งครรภ์ ทั้งในระยะตั้งครรภ์/ก่อนคลอด/ระยะคลอด/
และหลังคลอด
14. ปรุงยาสมุนไพรเพื่อรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย
15. ให้บริการคลินิกบริการผู้ป่วยนอก โดยไม่จำ�เป็นต้องพบ
แพทย์แผนปัจจุบันก่อน (คลินิกคู่ขนาน)

3.51 (0.53)
3.47 (0.55)

3.41 (0.64)
3.16 (0.89)

3.35 (0.59)

3.08 (0.64)

3.22 (0.68)
3.19 (0.60)

3.08 (0.28)
3.33 (0.62)

3.19 (0.69)
3.13 (0.73)
3.11 (0.58)

2.91 (0.86)
3.48 (0.64)
3.58 (0.49)

3.11 (0.69)
3.10 (0.73)

2.33 (0.75)
2.17 (1.07)

3.07 (0.63)

2.25 (0.83)

2.97 (0.62)

3.50 (0.50)

2.92 (0.86)

2.75 (0.83)

2.86 (0.83)
2.83 (0.78)

2.58 (1.04)
3.58 (0.64)

ตั้งครรภ์ อ�ำนาจการตัดสินในการให้การรักษาส่วน
ใหญ่เป็นของแพทย์แผนปัจจุบนั นอกจากนีพ้ บว่าการ
สนับสนุนงบประมาณ การมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็น

วิชาชีพอื่น เป็นข้อจ�ำกัดในการขยายงานตามบทบาท
หน้าที่ (ตารางที่ 3)

84 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 2 มุมมองของสหวิชาชีพทีม่ ตี อ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และมุมมองทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยมองตนเอง ในด้านการท�ำงานร่วมกัน
ข้อค�ำถาม
			
			
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ประสานส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น กรณีผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูง
ท�ำงานร่วมกับพยาบาลในการดูแลหญิงหลังคลอดไม่มีน�้ำนม
ท�ำงานร่วมกับเภสัชกรในการพิจารณาการสั่งซื้อยาสมุนไพร
ออกหน่วยบริการสุขภาพหรือเยี่ยมบ้านร่วมกับสหวิชาชีพ
มีการก�ำหนดแนวทางการสั่งจ่ายยาสมุนไพรร่วมกับเภสัชกร
เป็นคณะกรรมการหรือทีมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ประสานส่งต่อผู้ป่วยกับนักกายภาพบ�ำบัดเพื่อดูแลรักษาร่วมกัน
แพทย์แผนปัจจุบันประสานมายังแพทย์แผนไทย เพื่อให้ท�ำการ
นวดรักษาฟื้นฟูร่างกาย เช่น กรณีผู้ป่วยติดเตียง
มีการก�ำหนดแนวทางดูแลผู้ป่วยร่วมกับนักกายภาพบ�ำบัด
เข้าร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วย
ท�ำงานร่วมกับพยาบาลในการให้สุขศึกษากับหญิงตั้งครรภ์
เข้าร่วมในทีมแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลหญิงตั้งครรภ์
ท�ำงานร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีพยาบาลเป็นผู้ประสานงาน
ท�ำงานร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันทั้งด้านตรวจ/วินิจฉัย/รักษา

มุมมองของ มุมมองของ
สหวิชาชีพ แพทย์แผนไทย
(n = 68)
(n = 12)
Mean (S.D.) Mean (S.D.)
3.60 (0.55)
3.38 (0.62)
3.36 (0.66)
3.27 (0.66)
3.21 (0.74)
3.20 (0.66)
3.19 (0.69)
3.17 (0.66)

3.41 (0.76)
3.75 (0.43)
2.75 (0.72)
3.25 (0.59)
2.92 (0.76)
2.50 (1.04)
2.75 (0.59)
3.08 (0.49)

3.16 (0.72)
3.13 (0.64)
3.08 (0.76)
3.05 (0.78)
2.94 (0.80)
2.92 (0.69)

2.83 (0.55)
2.91 (0.64)
3.08 (0.76)
3.00 (0.91)
2.67 (0.85)
3.00 (0.91)

ตารางที่ 3  ข้อจำ�กัดในการทำ�งานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพในมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
		 ข้อคำ�ถาม/ประเด็นข้อจำ�กัด (n = 12)

Mean

S.D.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.08
3.33
3.00
2.17
2.00
2.17
3.08
2.50
2.42
2.83

0.49
0.75
0.71
0.89
0.91
1.07
0.75
0.96
0.95
1.14

การตรวจวินิจฉัย อำ�นาจการตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นของแพทย์แผนปัจจุบัน
กรณีผู้ป่วยใน เข้าไปเสริมการรักษากรณีที่แพทย์แผนปัจจุบันเห็นด้วยเท่านั้น
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ เข้าไปเสริมกรณีที่ทีมแพทย์และพยาบาลเห็นด้วยเท่านั้น
การจ่ายยาสมุนไพรบางชนิดต้องได้รับความเห็นชอบจากเภสัชกรก่อน
มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการยาสมุนไพรค่อนข้างน้อย
ยังไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกับนักกายภาพบำ�บัด
การสนับสนุนงบประมาณ ยังเป็นข้อจำ�กัดในการขยายงานตามบทบาทหน้าที่
ความพร้อมด้านสถานที่ ยังเป็นข้อจำ�กัดในการขยายงานตามบทบาทหน้าที่
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ยังเป็นข้อจำ�กัดในการขยายงานตามบทบาทหน้าที่
การมีผู้บังคับบัญชาชั้ันต้นเป็นวิชาชีพอื่น เป็นข้อจำ�กัดในด้านบทบาทการ
ทำ�งานของแพทย์แผนไทย เนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
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ผลการศึกษาในมุมมองของสหวิชาชีพที่มีต่อ
แพทย์แผนไทยทั้งหมด 15 ข้อ/ด้าน พบว่ามีบทบาท
3 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพการ
แพทย์แผนไทยในคลินิกคู่ขนานโดยให้บริการผู้ป่วย
โดยไม่จ�ำเป็นต้องพบแพทย์ปัจจุบัน 2) บทบาทด้าน
การตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ครอบคลุมทั้งในส่วนการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
วินิจฉัยโรค และการรักษา และ 3) บทบาทการนวด
แบบราชส�ำนักในการรักษาผู้ป่วย เป็นบทบาทที่สหวิชาชีพมองว่าแพทย์แผนไทยยังปฏิบัติได้อย่างจ�ำกัด
ขณะที่แพทย์แผนไทยมองตนเองว่าสามารถปฏิบัติ
ได้มากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้จากล�ำดับของคะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 3 ด้านดังกล่าว ในมุมมองของสหวิชาชีพกับมุม
มองของแพทย์แผนไทยมองตนเองมีความแตกต่าง
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบทบาทในคลินิกคู่ขนาน
ที่ล�ำดับของคะแนนเฉลี่ยของสหวิชาชีพและแพทย์
แผนไทย อยู่ล�ำดับที่ 15 และ ล�ำดับที่ 1 ตามล�ำดับ
ซึ่งผลการศึกษาด้านบทบาทนี้มีความสอดคล้องกับ
มุมมองด้านการท�ำงานร่วมกันที่ได้จากการศึกษานี้
เช่นกัน ซึ่งเมื่อสหวิชาชีพมีความเห็นว่าแพทย์แผนไทยยังสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย
และรักษาได้อย่างจ�ำกัด จึงท�ำให้สหวิชาชีพมีความ
เห็นว่าการท�ำงานของแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันในด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาร่วมกันท�ำได้
ค่อนข้างจ�ำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับการท�ำงานร่วมกัน
ในลักษณะอื่น  ซึ่งเป็นเรื่องของการประสานส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยระหว่างแพทย์แผนปัจจุบนั มายังแพทย์แผนไทย
เช่น การส่งต่อมารับการนวดรักษา ฟื้นฟูร่างกายใน
กรณีผู้ป่วยติดเตียง การดูแลหญิงตั้งครรภ์หรือหลัง
คลอดกรณีไม่มีน�้ำนมให้บุตร หรือแพทย์แผนไทยส่ง
ต่อผู้ป่วยยังแพทย์แผนปัจจุบัน กรณีมีข้อห้ามในการ
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ท�ำหัตถการ เช่น กรณีมีภาวะความดันโลหิตสูง โดย
ผ่านการประสานงานจากพยาบาล เป็นต้น ผลการ
ศึกษาทีไ่ ด้จากการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษา
ของ วชิราพรรณ เดชสุวรรณ[2] ซึ่งศึกษาบทบาทของ
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเด่นชัย
จังหวัดแพร่ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์
กลุม่ บุคลากรและกลุม่ ผูป้ ว่ ยพบว่า บทบาทของแพทย์
แผนไทยยังคงอยู่ภายใต้อ�ำนาจของการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากแพทย์แผนปัจจุบันมีอ�ำนาจในการ
วินิจฉัยโรคเป็นหลัก การสั่งท�ำหัตถการต่าง ๆ และ
เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรักษาร่วมกับแพทย์แผนไทย[2]
ซึ่งย่อมส่งผลต่อเนื่องให้แพทย์แผนไทยไม่สามารถ
รักษาโรคได้ตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทยได้อย่าง
ครอบคลุม ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษานี้ชี้
ถึงข้อจ�ำกัด โดยอ�ำนาจการตัดสินใจเป็นของแพทย์
แผนปัจจุบันทั้งในส่วนการให้บริการผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก รวมทั้งการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็น
เพียงการเข้าไปเสริมการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบนั
กรณีที่เห็นชอบเท่านั้น และสอดคล้องกับข้อมูลของ
สถานบริการของรัฐในจังหวัดพิษณุโลก ในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2559-2563 ที่พบว่าสัดส่วน
การวิ นิ จ ฉั ย โรคด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยมี เ พี ย ง
ร้อยละ 7-11 และร้อยละ 3-5 ของจ�ำนวนครั้งของการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตามล�ำดับ[1] ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความ
มัน่ ใจของแพทย์แผนปัจจุบนั ในองค์ความรูห้ รือหลัก
การของแพทย์แผนไทย ส่งผลให้เกิดการยอมรับใน
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาแบบแพทย์แผนไทยใน
แนวทางการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน[11-12]
นอกจากนี้อาจเป็นเพราะความพร้อมด้านองค์
ความรูข้ องแพทย์แผนไทยทีย่ งั ขาดประสบการณ์และ
ขาดการใช้ทักษะด้านเวชกรรมไทยในโรคที่ซับซ้อน

86 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
และการใช้สมุนไพรเฉพาะราย รวมถึงการที่แพทย์
แผนไทยบางส่วนทีป่ ฏิบตั งิ านไม่มใี บประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือการแพทย์
แผนไทยประยุกต์[4] จึงอาจเป็นเหตุผลท�ำให้สหวิชาชีพ
มีความเห็นว่าบทบาทและการท�ำงานร่วมกันในด้าน
การตรวจ วินิจฉัย รักษาท�ำได้ค่อนข้างจ�ำกัด
ส� ำ หรั บ มุ ม มองที่ ส หวิ ช าชี พ มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกับทีแ่ พทย์แผนไทยมองตนเองคือ บทบาท
ในด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยการนวด อบและประคบ
สมุนไพร การติดตามอาการผู้ป่วยหลังการรักษา การ
ให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพตามศาสตร์
การแพทย์ แ ผนไทย การรั ก ษาและฟื ้ น ฟู ผู ้ ป ่ ว ยที่
เป็นโรคอัมพฤกษ์หรือโรคอัมพาต ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับข้อมูลในสถานบริการของรัฐ ของจังหวัด
พิษณุโลก ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2563 ที่พบว่า
ประมาณร้อยละ 50-60 ของการให้บริการผู้ป่วยนอก
ด้านการแพทย์แผนไทยเป็นการให้บริการนวดแผนไทย และจากข้อมูลการเยีย่ มบ้านของแพทย์แผนไทย
จ�ำแนกตามกิจกรรม พบว่ากิจกรรมในด้านการให้คำ�
แนะน�ำ  การสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทย เป็น
กิจกรรมที่มีสถิติสูงสุดอันดับแรก รองลงมาคือ การ
นวดเพื่อการรักษา[1] นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการ
ศึกษาของวชิราพรรณ เดชสุวรรณ ที่พบว่าบทบาท
หลักของแพทย์แผนไทย เป็นการนวด การประคบ
และอบสมุนไพร โดยโรคทีใ่ ห้บริการมากทีส่ ดุ คือ โรค
ที่เกี่ยวกับโครงสร้างกล้ามเนื้อ[2]
ทัง้ นีม้ บี ทบาทบางด้านทีส่ หวิชาชีพมีความเห็นว่า
แพทย์แผนไทยสามารถปฏิบัติได้ ขณะที่แพทย์แผนไทยมองตนเองว่ายังปฏิบัติได้จ�ำกัด คือ การรักษา
ผู้ป่วยด้วยศาสตร์การกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า การรักษา
ร่วมกับการแพทย์ทางเลือก การนวดเพื่อผ่อนคลาย
การท�ำหัตถการให้กับหญิงหลังคลอด เช่น การทับ
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หม้อเกลือ การประคบเต้านม และการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยซึ่ง
ถือว่าบทบาทในด้านดังกล่าวเป็นความท้าทายในการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
ให้มีสมรรถนะตามความคาดหวังของทีมสหวิชาชีพ
เพื่อให้เกิดการยอมรับและพัฒนาการให้บริการการ
แพทย์แผนไทยต่อไป
ส�ำหรับในด้านการท�ำงานร่วมกัน ผลการศึกษา
พบว่า มีลกั ษณะการท�ำงานร่วมกันทีส่ หวิชาชีพเห็นว่า
แพทย์แผนไทยได้มีส่วนร่วมหรือเป็นทีมในการดูแล
ผู้ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพ แต่แพทย์แผนไทยเองกลับ
มองว่าตนเองมีส่วนร่วมในงานดังกล่าวค่อนข้างน้อย
เช่น การท�ำงานร่วมกับเภสัชกรในการก�ำหนดแนวทาง
การสั่งจ่ายยาสมุนไพร และการพิจารณาการสั่งซื้อยา
สมุนไพร หรือการท�ำงานร่วมกับนักกายภาพบ�ำบัดใน
การประสานส่งต่อหรือการก�ำหนดแนวทางในการดูแล
ผูป้ ว่ ย การเข้าร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพือ่ วางแผน
การดูแลผู้ป่วย ซึ่งมีเหตุผลที่อาจเป็นไปได้ว่าแพทย์
แผนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ส่วนใหญ่
มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี และมีระยะเวลาการปฏิบัติ
งานต�ำ่ กว่า 5 ปี ประกอบกับมีวชิ าชีพอืน่ ทีเ่ ป็นผูบ้ งั คับ
บัญชาและอยู่ภายใต้หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่แพทย์
แผนไทย เป็นผู้บังคับบัญชา และแพทย์แผนไทยเอง
อาจไม่ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการ
เข้าร่วมการท�ำงานกับสหวิชาชีพอื่นที่กล่าวมา จึงอาจ
ท�ำให้แพทย์แผนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่รับรู้ถึง
บทบาทการท�ำงานร่วมกับสหวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งหาก
พิจารณาร่วมกับผลการศึกษาด้านข้อจ�ำกัดของการ
ท�ำงานของแพทย์แผนไทยในการศึกษานี้พบว่า การมี
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นวิชาชีพอื่น เป็นข้อจ�ำกัดหนึ่ง
ในการท�ำงานในบทบาทของแพทย์แผนไทย เนือ่ งจาก
ความไม่เข้าใจหลักการหรือองค์ความรู้ด้านแพทย์
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แผนไทย สอดคล้องกับการศึกษาของธีระยุทธ วงค์ชยั
และคณะ ซึง่ พบว่าปัญหาส�ำคัญของงานแพทย์แผนไทย
คือ ข้อจ�ำกัดในด้านบทบาท จ�ำนวนบุคลากรที่ไม่
เพียงพอ ต�ำแหน่งของแพทย์แผนไทย วิชาชีพที่ดูแล
งานการแพทย์แผนไทยไม่เข้าใจการแพทย์แผนไทย
อย่างแท้จริง เป็นเพียงหัวหน้าในนามและไม่สนับสนุน
การพัฒนางานแพทย์แผนไทย[3] ข้อจ�ำกัดดังกล่าวอาจ
เป็นเหตุผลต่อการแสดงบทบาทในการปฏิบตั งิ านและ
การท�ำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้อย่างจ�ำกัดในมุม
มองของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
จากการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาเกี่ ย วกั บ บทบาทของ
วิชาชีพอื่นในการก�ำกับดูแลงานแพทย์แผนไทย[3-4]
แสดงให้เห็นว่ามีวชิ าชีพอืน่ ทีเ่ ภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข รวมถึงแพทย์แผนปัจจุบัน
ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลงานด้ า นแพทย์ แ ผนไทยใน
โรงพยาบาลของรัฐ แทนที่จะเป็นวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย จึงอาจเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
ของการพั ฒ นางานด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากบทบาทของวิชาชีพดังกล่าวไม่ได้
สนับสนุนการพัฒนาเท่าทีค่ วรหรือไม่เข้าใจการแพทย์
แผนไทยอย่างแท้จริง รวมทั้งความพร้อมและการ
แสดงบทบาทของวิชาชีพอื่นในงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก[13] ซึง่ อาจเป็น
ปัจจัยคุกคามหรือส่งผลต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยในอนาคต ดังนัน้ วิชาชีพการแพทย์
แผนไทยควรแสดงบทบาทของตนเองตามศาสตร์และ
องค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยครอบคลุมทั้งในส่วน
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และการ
รักษา รวมทั้งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดทักษะความเชี่ยวชาญ การน�ำองค์ความรู้มาใช้ใน
การรักษาหรือบ�ำบัดโรคผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะ
โรค เช่น โรคมะเร็งตับตามหลักการแพทย์แผนไทย[14]
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หรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคองด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยร่วมกับทีมสหวิชาชีพแผนปัจจุบัน[15] เพื่อให้
ทีมสหวิชาชีพเกิดความเข้าใจและเกิดการยอมรับใน
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ข้อสรุป
จากผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นเบื้องต้นว่าทีมสห
วิ ช าชี พ มี มุ ม มองที่ ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ มุ ม มองที่ ผู ้
ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยมองตนเอง ทัง้ ในด้าน
บทบาทการท�ำงานและลักษณะของการท�ำงานร่วม
กัน ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยควร
แสดงบทบาทตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะในด้านเวชกรรมไทย รวมทัง้
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดทักษะความ
เชี่ยวชาญ สามารถท�ำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้

ข้อจำ�กัดในการศึกษา
การศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น (preliminary study) โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่อาศัยหลัก
ความน่าจะเป็น รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ โดยส่ง links และ QR code
ส่งผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนบุคคลและระดับ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดในการศึกษาในช่วงที่มีการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาจท� ำ ให้ ก ารกระจายตั ว ของจ� ำ นวนและลั ก ษณะ
บางประการของกลุ่มตัวย่างไม่ได้เป็นสัดส่วนของ
ประชากรทั้งหมด อีกทั้งการศึกษานี้เป็นการศึกษา
เฉพาะในโรงพยาบาลชุ ม ชนในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
เท่ า นั้ น   อาจยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการเป็ น ตั ว แทนของ
ประชากรได้
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
การศึกษาต่อไปอาจท�ำการศึกษาโดยก�ำหนดวิธี
การสุม่ ตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็นและระบุ
เกณฑ์การคัดเข้าให้ชัดเจน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ตัวแทนของประชากรได้ นอกจากนีก้ ารศึกษานีท้ ำ� การ
ศึกษาเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสหวิชาชีพเพียง 4
วิชาชีพเท่านั้น คือ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและนัก
กายภาพบ�ำบัด การศึกษาครั้งต่อไปอาจท�ำการศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสหวิชาชีพอื่น เพื่อให้เห็นมุม
มองของสหวิชาชีพอื่นต่อบทบาทและการท�ำงานร่วม
กันของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพื่อน�ำ
ไปพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมบทบาทการให้บริการ
การแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการต่อไป

4.

5.
6.
7.
8.
9.

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดพิษณุโลกทุกแห่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษานี้ และขอขอบคุณผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพ
ทุกท่านที่ยินดีเข้าร่วมการศึกษาและเสียสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามออนไลน์ ท�ำให้การศึกษาใน
ครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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Abstract
The purpose of this study was to explore the wisdom and to document the knowledge of massage for knee
osteoarthritis (KOA) of Isan folk healers in Ubon Ratchathani and Si Sa Ket provinces, which have Thai-Lao and
Khmer cultures, respectively. This qualitative research deployed in-depth interviews, observations, notes, and
video/audio recording for collecting data from folk healers who had experiences in healing and were accepted by
local residents. Content analyses were undertaken and then the data were returned to the folk healers for review
and comments, based on which the data were revised as per folk healers’ wishes to disclose. The comparative data
on anatomy positions were analyzed by an applied Thai traditional medicine practitioner and physical therapists.
The results showed that, among 12 folk healers who treated KOA with massage, 6 were from Ubon Ratchathani
and 6 were from Si Sa Ket – 9 male and 3 female, mostly elderly. The folk healers from this study revealed similar
procedures for treating KOA, demonstrating a cultural mix that had slightly different combinations of treatment
patterns, treatment methods, beliefs and pre-treatment rituals. The steps of KOA treatment consisted of (1) setting
up a bowl of worship, (2) history taking, (3) physical examination, (4) massage, (5) post-massage assessment, and
(6) advice on self-care. The folk healers emphasize holistic healing that includes the physical, mental, and spiritual
aspects. Folk massage relaxes the ligaments and muscles involved in knee movement, improves blood circulation,
increases joint flexibility, relieves pain, and improves the quality of life. This study also aimed to conserve folk
wisdom and the information obtained can be used as a guide for the people or medical personnel to understand the
folk medicine wisdom and apply it in providing integrated health care for KOA patients.
Key words: knee osteoarthritis, folk healer, folk massage

บทน�ำและวัตถุประสงค์
โรคกระดูกและข้อเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญ
เนือ่ งจากอุบตั กิ ารณ์ของโรคเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและ
พบได้ทั่วโลก[1] จากสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อใน
คนไทย พ.ศ. 2563 พบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ มากกว่า 6
ล้านคน โดยข้อที่เสื่อมมากที่สุด คือ ข้อเข่า[2] ปัจจัย
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดโรคข้อเข่าเสือ่ ม ได้แก่ โรคอ้วน  การ

บาดเจ็บที่เข่า และอายุที่มากขึ้น[3] หลักการรักษาโรค
ข้อเข่าเสื่อม ได้แก่ ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับ
โรค แนวทางการปฏิบัติตน การรักษาโรค และภาวะ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รักษาและบรรเทาอาการปวด
แก้ไข คงสภาพ หรือฟื้นฟูสภาพการท�ำงานของข้อให้
ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ชะลอการด�ำเนิน
โรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากตัวโรค และ

J Thai Trad Alt Med
การรักษาทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี และฟืน้ ฟูสภาพจิตใจของผูป้ ว่ ย การ
รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ใช้ยา จากการศึกษามี
หลากหลายวิธี เช่น การลดน�้ำหนัก การรัดข้อเข่า การ
รักษาโดยใช้อุณหภูมิ การกระตุ้นระบบประสาทด้วย
กระแสไฟฟ้า การฝังเข็ม การใช้คลื่นเสียงรักษา และ
สปา เป็นต้น[4]
ตามองค์ความรู้การนวดไทยราชส�ำนัก อาการ
ที่เกี่ยวกับข้อเข่าเปรียบได้กับโรคจับโปงเข่า ซึ่งโรคนี้
แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ จับโปงแห้งเข่าและจับโปงน�้ำ
เข่า ตามทฤษฎีกล่าวว่าจับโปงน�้ำเข่าเกิดจากการกิน
อาหารแสลงประเภทของหมักดอง เครื่องในสัตว์ ที่
ท�ำให้เกิดการตกตะกอนของยูรกิ ในข้อ และการอักเสบ
ของเข่าจากอุบัติเหตุ การเสื่อมตามอายุขัย น�้ำหนัก
ตัวที่มาก และการท�ำงานหนักที่ต้องใช้ข้อเข่า ท�ำให้มี
อาการปวด บวม แดง ร้อน ที่เข่ามาก และเป็นทั้งข้อ
เข่า มีน�้ำในเข่า บางคนอาจจะมีไข้ เรียกไข้ที่เกิดจาก
สาเหตุนี้ว่าไข้ลมจับโปง[5] โรคข้อเข่าเสื่อมอาจเทียบ
ได้กบั โรคลมจับโปงแห้งเข่า เป็นการอักเสบเรือ้ รังของ
ข้อเข่าจะมีอาการปวดขัดทีข่ อ้ เข่า มีเสียงในข้อเข่าเวลา
เดิน อาจมีอาการบวมแดงร้อนที่เข่าเล็กน้อย วิธีการ
ตรวจแยกโรคจับโปงน�้ำทางการแพทย์แผนไทยใช้วิธี
การทาปูน โดยใช้ปูนแดงผสมกับน�้ำและทาบริเวณ
เข่า หากมีการอักเสบของข้อเข่า ปูนจะแห้งช้าเป็นเงา
เยิ้มอยู่นานกว่า 15 นาที วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคลม
จับโปงน�ำ้ เข่า หลักการรักษาด้วยการนวดต้องอาศัยการ
แต่งรสมือที่ดี ไม่ลงน�้ำหนักที่แรงเกินไป ในกรณีที่ยัง
มีการอักเสบมากมักจะใช้ยาทีม่ ฤี ทธิเ์ ย็นมาช่วยในการ
พอกดูดพิษ หากเป็นอาการขัดเข่าในน�ำ้ ข้อเข่าน้อย มัก
ใช้ยาสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิร์ อ้ นเพือ่ เพิม่ การไหลเวียนเลือด
และคลายเส้นเอ็นรอบเข่า การนวดราชส�ำนักเพือ่ รักษา
มีขั้นตอนในการนวด คือ 1) นวดแนวเส้นพื้นฐานขา
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2) นวดสัญญาณ 1-4 ขาด้านนอก เน้นสัญญาณ 4
ขาด้านนอก 3) นวดสัญญาณ 1-4 ขาด้านใน เน้น
สัญญาณ 3 และสัญญาณ 4 ขาด้านใน กดเขยื้อนหัว
เข่า 4) นวดสัญญาณ 1-3 เข่า[6] โดยจุดสัญญาณที่กด
เน้น เป็นจุดที่บังคับเลือดและความร้อนเข้าเข่า สะบ้า
เข่า การประคบความร้อนหรือประคบสมุนไพรเป็นการ
ใช้ความร้อนและสมุนไพรมาใช้ในการรักษา เพือ่ คลาย
กล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและน�้ำเหลือง
บริเวณกล้ามเนือ้ รอบเข่า ลดอาการปวดตึงเข่า ลดการ
ฝืดขัดของข้อต่อ และผ่อนคลาย[7] สามารถลดอาการ
ปวดและลดความล�ำบากในการท�ำกิจกรรมในผู้ป่วย
ข้อเข่าเสื่อมที่มีการอักเสบได้[8] การนวดไทยและการ
ประคบสมุนไพร 1 ชัว่ โมง สามครัง้ ต่อสัปดาห์ สามารถ
ลดอาการปวดเข่า เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ขอ้ เข่าใน
การเดินขึ้นลงบันได การเดินระยะทางไกลได้มากขึ้น
กว่ากลุ่มที่รับประทานยาไอบูโปรเฟน (ibuprofen)[9]
ส� ำ หรั บ การรั ก ษาโดยอาศั ย ยามี ทั้ ง ยารั บ ประทาน
บรรเทาปวด เช่น อะเซตามีโนเฟน (Acetaminophen) โอปิออยด์ (Opioid) และยาทาเฉพาะที่ เช่น
ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด์ (NSAIDs) และ
แคปไซซิน (Capsaicin) ยาชะลอการเสือ่ มของข้อ เช่น
กลูโคซามีน (Glucosamine) คอนดรอยตินซัลเฟต
(Chondroitin sulfate) ไดอะเซอรีน (Diacerein)
แต่ยาบางประเภทเป็นยาค่อนข้างอันตราย และมีผล
ข้างเคียงจากการใช้ยาได้[4] ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่
รักษาด้วยวิธกี ารรักษาแบบดัง้ เดิมไม่ได้ผล ปัจจุบนั มี
การรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมโดยการใช้โซเดียมไฮยาลูโรเนตฉีดเข้าข้อเข่าโดยมีต้นทุนในการรักษาเฉลี่ย
รวมค่อนข้างสูงและยังมีข้อจ�ำกัดของผลการรักษา[10]
ในปั จ จุ บั น ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นจั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี มี ค วามหลากหลายทางชาติ พั น ธุ ์
ประชาชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทย-ลาว

92 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาหรือกูย ชน
เผ่าพื้นเมืองเผ่าข่าหรือเผ่าบรู สืบเชื้อสายมอญ-เขมร
และชนเผ่ากุลา นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สืบเชื้อสายชาวจีน
ชาวอินเดียและชาวเวียดนามที่จะตั้งถิ่นฐานในอ�ำเภอ
เมือง[11] ชนเผ่ากูย เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่ตั้งหลักแหล่ง
อยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบางส่วน
ของจังหวัดบุรีรัมย์ ชนเผ่ากูยมีหลักฐานปรากฏใน
กฎหมายอยุธยา ฉบับ พ.ศ. 1975 ซึง่ ตราขึน้ ในรัชกาล
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (พ.ศ. 1967-1991) มี
ข้อความตอนหนึง่ ระบุไว้วา่ พ่อค้าต่างชาติเดินทางเข้า
มาค้าขายยังกรุงศรีอยุธยา ประกอบด้วย ชาวอินเดีย
มลายู ชาน (ไทยใหญ่) กวย แกว (ญวน) และชาติอนื่ ๆ
หลักฐานนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นที่เก่าที่สุดปรากฏใน
ราชส�ำนักสยามที่ใช้ค�ำว่า “กวย’’ ชาวกวยสามารถ
แบ่งได้สี่กลุ่ม ตามส�ำเนียงภาษาและสภาพภูมิศาสตร์
การอยู่อาศัย ได้แก่ 1) “กวยมะไฮ’’ อาศัยอยู่ใน
จังหวัดอุบลราชธานี อ�ำเภอโขงเจียม และในประเทศ
ลาวบริเวณทางฝั่งขวาแม่น�้ำโขง เป็นชาวกวยที่อาศัย
อยู ่ บ นภู เ ขาเรี ย กตนเองว่ า “ชาวบรู ห รื อ ชาวบลู ’’
2) “กวยมะลอ’’ อยู ่ ใ นแถบจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
และจังหวัดศรีสะเกษ 3) “กวยมะลัว’’ หรือ “มะ
หลั่ ว ’’ อยู ่ ใ นแถบจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษและจั ง หวั ด
สุ ริ น ทร์ 4) “กวยเยอหรื อ โย’’อาศั ย อยู ่ ใ นจั ง หวั ด
อุบลราชธานีและศรีสะเกษ วัฒนธรรมด้านการดูแล
สุ ข ภาพโดยหมอพื้ น บ้ า นในแถบนี้ มี ป ระสบการณ์
การรั ก ษาโรคจากเหตุ ก ารณ์ เ ฉพาะที่ เ ป็ น ไปตาม
ความเชื่อและความศรัทธา ซึ่งเกี่ยวข้องกับอ�ำนาจ
เหนือธรรมชาติและพิธีกรรมในการรักษาโรค เช่น
คนทรง หมอร� ำ ผี ฟ ้ า หมอขวั ญ และเฒ่ า จ�้ ำ  ของ
ชาวอีสาน หมอมะม้วดของชาวเขมร หมอมอของ
ชาวกูย มีความสามารถในการรักษาโรคทั้งทางกาย
และทางใจให้บคุ คลในชุมชน ซึง่ ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน
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มีการเรียนวิชาจากครูคนเดียว หลายคน รวมถึงทักษะ
การนวดเกิดขึ้นจากคนในชุมชนมีการท�ำงาน ใช้แรง
กายในการประกอบอาชีพ จึงมีการนวดเพื่อบรรเทา
อาการเจ็บปวด เมื่อยล้าทางร่างกาย หรือแก้ปัญหาที่
เกิดจากโครงสร้างร่างกาย[12]
การศึ ก ษาการแพทย์ พื้ น บ้ า นและการแพทย์
ทางเลือกโดยการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาอาการ
ข้อเข่าเสื่อม พบว่า สมุนไพรขิง[13] ขมิ้นชัน[14] เถาวัลย์
เปรียง[15] ยาเบญจกูล[16] สามารถลดการอักเสบบรรเทา
อาการปวด การใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า การนวดและ
การประคบสมุนไพรสามารถลดการอักเสบ บรรเทา
อาการปวด เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะข้อเข่า
เสื่อมได้[17] การนวดด้วยตนเองและการท�ำท่าบริหาร
เข่าสามารถเพิ่มประสิทธิผลในการเดินและคุณภาพ
ชีวิตในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้[18] โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลกองนาง จังหวัดหนองคายมีการศึกษา
การรักษาโรคจับโปงน�้ำเข่าโดยการพอกยาสมุนไพรที่
เข่า 20 นาที ร่วมกับการให้ค�ำแนะน�ำตามหลัก 3 อ.
ประกอบด้วย อาหาร ออกก�ำลังกาย และอารมณ์ พบว่า
ในกลุ่มทดลองอาการปวดเข่า (pain score) ลดลง[19]
จะเห็นได้ว่ามีการศึกษาแนวทางการรักษาโรคข้อเข่า
เสื่อมอย่างต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันผู้คนประสบ
ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจากการเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุ และภาวะโภชนาการเกิน ในภาคอีสาน
หมอพืน้ บ้านยังคงมีบทบาทส�ำคัญในการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยอาศัยทั้งความเชื่อ พิธีกรรม
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นยังคง
ด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในพืน้ ทีห่ า่ งไกลจาก
โรงพยาบาล[20] จากการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีหมอพืน้ บ้าน จ�ำนวน 200
คนที่มีการใช้องค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านในการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน[21] ข้อมูลจากส�ำนักงาน
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สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษพบว่ า หมอพื้ น บ้ า น
ที่ขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน จ�ำนวน
178 คน เป็นหมอนวดพื้นบ้าน จ�ำนวน 26 คน[22] การ
ศึกษาองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์
ในการรักษาที่หลากหลายและสังเคราะห์ออกมาเป็น
แนวทางในการรักษา ท�ำให้ได้แนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนมาก
ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นทางเลือกอีกแนวทาง
หนึ่งในการบ�ำบัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม การอนุรักษ์
ที่ดี และองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่ดีสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองภูมิปัญญาได้อย่างดี
การสื่อสารกับโลกยุคปัจจุบันยังต้องอาศัยศาสตร์ทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาข้อมูล
ภูมิปัญญามาใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล[7]
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาภูมปิ ญ
ั ญา
การนวดพืน้ บ้านอีสานจากกรณีหมอพืน้ บ้านในจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน 12 ราย เพือ่
สืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านไทยของบรรพบุรษุ สูร่ นุ่ ต่อ
ไป และได้แนวทางการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานใน
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบ
กรณีศึกษา ได้ศึกษาภูมิปัญญาการนวดรักษาอาการ
ปวดเข่า ขัดเข่า ข้อเข่าเสื่อมของหมอพื้นบ้านประกอบ
ด้วย ขัน้ ตอนก่อนการรักษา ขัน้ ตอนการตรวจวินจิ ฉัย
ขั้ น ตอนการรั ก ษา การประเมิ น ผลการรั ก ษา และ
ขั้นตอนการให้ค�ำแนะน�ำในการฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ
และจิตวิญญาณ

1. วัสดุ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา มี ดั ง นี้ 1) แบบ
สัมภาษณ์หมอพื้นบ้านแบบเจาะลึกแบ่งออกเป็น 4
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ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลประวัติทั่วไปของ
หมอพื้นบ้าน ส่วนที่ 2 ภูมิหลังและบทบาทการเป็น
หมอพื้ น บ้ า น ส่ ว นที่ 3 หลั ก การซั ก ประวั ติ ตรวจ
วินิจฉัย ส่วนที่ 4 วิธีการรักษา โดยใช้เทคนิคการ
สั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ น ทางการและสั ม ภาษณ์ ต าม
แบบฟอร์มที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน โดยเครื่องมือมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (item objective congruence index: IOC) เท่ากับ 0.90 ร่วมกับใช้เทคนิค
การสังเกต 2) กล้องบันทึกภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ และ 3) แบบบันทึกการสนทนา

2. วิธีการศึกษา
2.1 วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) มีเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) ได้แก่
เป็นหมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์การนวดรักษาโรค
ข้อเข่าเสื่อมไม่น้อยกว่า 10 ปี มีการรักษาและความ
คงอยู่เป็นหมอพื้นบ้านอยู่เสมอ อนุญาตให้เยี่ยม
บ้าน การเดินทางไปเก็บข้อมูลท�ำได้ปลอดภัย และ
ยินยอมให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ อนุญาตให้เปิด
เผยข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญาการรักษาของตนโดยไม่ปดิ บัง ซึง่
จากจ�ำนวนหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดศรีสะเกษที่ให้การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ด้วยการนวดทั้งหมด 30 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัด
เลือกทั้งสิ้น จ�ำนวน 12 คน โดยเป็นหมอพื้นบ้านใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 6 คน และจังหวัด
ศรีสะเกษ จ�ำนวน 6 คน
2.2 การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
โดยการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ กรณี
ที่หมอพื้นบ้านไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง
ต่อไป สามารถยุติการเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ต้อง

94 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
แจ้งเหตุผลใด ๆ และการศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามเอกสารการ
รับรองเลขที่ 014/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ประมวลข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากข้อมูลเอกสารและภาค
สนามโดยการสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึกและการ
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียด สร้างข้อสรุปในลักษณะ
การบรรยาย น�ำเสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณนา
วิเคราะห์ จัดท�ำรายงานข้อมูลหลังการวิเคราะห์แล้ว
ท�ำการคืนข้อมูลให้หมอพื้นบ้านได้ร่วมตรวจทาน
หรือช�ำระข้อมูลร่วมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และเพิม่ เติมเนือ้ หาในบางประเด็นทีอ่ าจมีความคลาด
เคลือ่ นให้ถกู ต้องเหมาะสม น�ำข้อมูลกลับมาแก้ไขและ
เพิ่มเติมตามข้อมูลที่หมอพื้นบ้านต้องการเปิดเผย
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบต�ำแหน่งทาง
กายวิภาคศาสตร์โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์และนัก
กายภาพบ�ำบัด ทีม่ ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ�ำนวน
3 คน

ผลการศึกษา
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พอกเข่าด้วยยาสมุนไพร, ตอกเส้นและใช้ไม้นวด ตาม
ล�ำดับ

2. ภูมหิ ลังและบทบาทของการเป็นหมอพืน้ บ้าน
ในชุมชน
หมอพื้นบ้านคือผู้ที่ท�ำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง โดยส่วนมาก
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษในครอบครัว เช่น
ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ จ�ำนวน 7 คน มีความอยากช่วย
เหลือ เรียนรูจ้ ากการถ่ายทอดของพระอาจารย์ จ�ำนวน
2 คน เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสนใจค้นคว้าต�ำรา
ศึกษาด้วยตนเอง 1 คน และรักษาตัวเองจนหายดี จึง
มาเป็นหมอพื้นบ้าน จ�ำนวน 2 คน หมอพื้นบ้านอาศัย
การเรียนรู้จากการสังเกต ฝึกปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า
ต�ำราทีบ่ รรพบุรษุ ให้ไว้และต�ำราอืน่ เพิม่ เติมเพือ่ พัฒนา
เทคนิควิธกี ารนวดเพิม่ เติมด้วยตนเอง รวมทัง้ บางคน
มีครูบาอาจารย์ถา่ ยทอดความรูใ้ ห้ นอกจากนีท้ างภาค
รัฐได้สนับสนุนให้มีเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน
เป็นระยะ ผูม้ ารับบริการส่วนมากเป็นคนในชุมชนและ
พืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีท่ ราบข่าวจากการบอกเล่าปากต่อปาก
และมารับบริการที่บ้านหมอพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่

1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล

3. หลักการรักษา

หมอพืน้ บ้าน 12 คน เป็นเพศชาย 9 คน เพศหญิง
3 คน นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรสทั้งหมด
มีอายุเฉลี่ย 60.08 ปี มีการศึกษาในระดับประถม
ศึกษาปีที่ 4–6 นอกจากการเป็นหมอพืน้ บ้าน ประกอบ
อาชีพเป็นเกษตรกร สืบเชื้อสายไทยลาว จ�ำนวน 6
คน ไทยเขมร 5 คน ไทยกูย 1 คน หัตถการหรือการ
ใช้ยาประกอบการนวด ได้แก่ ยานวดสมุนไพร/ขี้ผึ้ง/
น�ำ้ มันนวด เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ยาต้มสมุนไพร,

หมอพื้นบ้านมีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความเชื่อ
หรือข้อบังคับของการเป็นหมอพื้นบ้านโดยถือศีล 5
มีการบูชาค่าครู ประกอบด้วย กรวยดอกไม้ 5 ดอก
ธูป เทียน ผ้าถุงหรือผ้าขาว อาจมีเหล้าขาว 1 ขวดหรือ
ข้าวสารและเงินขึน้ อยูก่ บั ความอนุเคราะห์ของผูม้ ารับ
บริการ หมอจะไม่ท�ำการนวดรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมี
แผลเปิด โรคผิวหนังเรือ้ รัง มีเลือดออกบริเวณเข่า คล�ำ
แล้วพบว่าลูกสะบ้าไม่อยู่ในเบ้า งอเข่าไม่ได้ เข่าผิดรูป  
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4. กระบวนการรักษา
4.1 การซักประวัติ ก่อนการรักษาหมอพืน้ บ้าน
จะท�ำการถามประวัติเพื่อประกอบการวินิจฉัย เช่น
“ปวดตรงไหน’’ “เป็นมานานหรือยัง’’ “ท�ำอะไรมา
ถึงปวด’’ “เคยผ่าตัด ใส่อุปกรณ์หรือเหล็กในร่างกาย
หรือไม่’’ การตรวจร่างกาย ตรวจตามต�ำแหน่งที่ปวด
ตรวจวัดระดับส้นเท้าเพือ่ ดูความสัน้ ยาวของขาทัง้ สอง
ข้างว่าเท่ากันหรือไม่ ในกรณีผทู้ มี่ ภี าวะเข่าโก่งอาจพบ
ภาวะขาสองข้างยาวไม่เท่ากัน เขยื้อนเข่าดูความฝืด
ของลูกสะบ้าเข่า (ภาพที่ 1) นอกจากการซักประวัติ
และตรวจร่างกายแล้วยังอาศัยการตรวจดวงชะตา
การท�ำนายจากดอกไม้ที่น�ำมา อาการปวดหัวเข่า ปวด
ขัดในข้อเข่า หมอพื้นบ้านถิ่นเขมรเรียกอาการ “ชือจัง
กวง’’ กูยเรียก “อีปลอตะกลอน’’ ลาวเรียก “เจ็บขัด
หัวเข่า’’
4.2 การรักษา โดยภาพรวมหมอพื้นบ้านทั้ง
12 คน ใช้การนวดรักษาเป็นหลัก มีการใช้ยาสมุนไพร
หรือหัตถการประกอบการนวดแตกต่างกันออกไป เช่น
หมอพื้นบ้านจากจังหวัดศรีสะเกษ หมอพยัค ทองผา
มี ก ารรั ก ษาด้ ว ยการพอกยาเพิ่ ม เติ ม จากการนวด

การตรวจวัดระดับส้นเท้า

การตรวจเขยื้อนหัวเข่า

โดยใช้ใบกระปรุยบาย [Litsea glutinosa (Lour.)
C.B.Rob.] และขมิ้นชันสด (Curcuma longa L.)
พอกบริ เ วณเข่ า แล้ ว ใช้ ผ ้ า พั น ไว้ ก ่ อ นนอน พอก
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง บรรเทาอาการปวด และการอักเสบ
ของข้อ หมอพิณ สายจันทร์ เริ่มนวดขั้นตอนแรกโดย
ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดท้อง ข้างสะดือประมาณ
5 วินาทีค้างไว้และเขี่ยออกข้าง จากนั้นใช้นิ้วชี้ กลาง
นาง กดและคลึงดันมือขึ้นไปทางศีรษะและนวดคลึง
ทั่วบริเวณท้องจนกว่ากล้ามเนื้อท้องหย่อน กดลงน�้ำ
หนักค้างไว้และเขีย่ ขึน้ เรียกว่า “ขิดเส้น’’ โดยจะใช้ทงั้
นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้กับนิ้วนางในการกดนวดแต่ละ
ต�ำแหน่ง ทั้งแนวเส้นขาด้านหน้า ขาด้านหลัง รอบเข่า
จนถึงปลายเท้า หมอเสถียร ดาราช นวดคลายกล้าม
เนือ้ บริเวณหลังและขาทัง้ สองข้างก่อน นวดคลายเส้น
หลังเข่า และกดใต้ข้อพับเข่าโดยใช้ 4 นิ้วมือ พร้อม ๆ
กับงอเข่าเข้าหาล�ำตัว กดเหนือและใต้ข้อพับเข่าใน
แนวกึ่งกลางข้อพับเข่า จากนั้นจัดท่าให้ผู้ป่วยนอน
หงาย นวดคลายกล้ามเนือ้ เหนือเข่า กดใต้ลกู สะบ้าเข่า
กดดันขึน้ แยกขาออกจากล�ำตัวเล็กน้อยดึงขาตรงค้าง
ไว้ จากนั้นงอพับขาและดึงกระตุกออกเป็นจังหวะ ใช้

การคล�ำหาจุดเจ็บรอบเข่า

ตรวจการงอพับเข่า

95

การคลอนลูกสะบ้า

การตรวจวัดความโก่งของเข่า

ภาพที่ 1 วิธีการตรวจก่อนการรักษาอาการปวดเข่าของหมอพื้นบ้าน

96 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ผ้าขาวม้ารองใต้ต้นขาบริเวณเหนือเข่า และใต้เข่าเว้น
ระยะระหว่างข้อต่อเข่า แกว่งผ้าขาวม้าซ้ายขวา เพื่อ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อสะโพก ในกรณีท่ีผู้ป่วยปวดเข่า
มากใช้ผ้าขาวม้าพันต้นขาแล้วใช้เท้าดันขา (ภาพที่ 2)
นวดถึงปลายเท้าข้างละ 30 นาที ทาน�้ำมันไพล คลึง
รอบเข่า ถ้ายังไม่หาย งอพับเข่าผู้ป่วยแล้วให้กางขา
ออกด้านข้าง ใช้ศอกกดบริเวณแนวขาด้านใน ทา
น�ำ้ มันไพล การตอกเส้นเข่า ตอกคลายกล้ามเนือ้ ต้นขา
หน้าเข่า ตอกเส้นจุดเข่า และนวดคลึง ให้คำ� แนะน�ำให้
ผู้ป่วย นั่งแช่น�้ำอุ่น ที่ใส่เกลือ และไพล วันละ 15-20
นาที เช้า-เย็น งดรับประทานอาหารแสลงโรค เช่น ของ
หมักดอง หน่อไม้ เป็ด ไก่ ตรวจหลังการรักษาโดยให้ผู้
ป่วยนั่งและเตะขา ลองขยับขาดูว่ารู้สึกอย่างไร จับเข่า
โยกขึน้ ลงและถามอาการ คลึงกล้ามเนือ้ รอบเข่า ตรวจ
โดยกดวนเป็นก้นหอยและโยกเข่าขึ้นลง ให้การรักษา
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4 วัน/ครั้ง และหมอพื้นบ้านจากจังหวัดอุบลราชธานี
หมอไพศาล สอนอาจ ใช้ไม้นวดทรงกระบอกกดบาง
จุด เช่น การนวดต้นขา น่อง
จากจุดและแนวเส้นในการนวดของหมอพื้น
บ้านทั้ง 12 คน มีความคล้ายคลึงกัน โดยสามารถ
สรุปออกมาได้เป็น 20 แนวเส้นที่เหมือนกัน (ภาพที่ 3
และตารางที่ 1) หากแต่ละคนจะมีเทคนิคการวางมือ
การลงน�้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป หมอพื้นบ้านที่ใช้
เทคนิคการขิดและเขี่ยเส้นเป็นหลัก จ�ำนวน 3 คน
กดค้าง 10-20 วินาทีต่อจุด 7 คน และใช้เทคนิคผสม
ผสาน 2 คน การนวดของหมอพื้นบ้านเป็นการนวด
เพื่อเน้นคลายเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ ลดอาการปวด เดิน
ได้คล่องขึ้น ปวดขัดลดลง
4.3 การตรวจหลังการรักษา หมอพื้นบ้านจะ
ทดสอบโดยให้ผปู้ ว่ ยแสดงท่าทางทีเ่ คยมีปวดหรือเคย

ภาพที่ 2  ตัวอย่างเทคนิคการนวดของหมอพื้นบ้านเสถียร ดาราช (หมอพื้นบ้านจากจังหวัดศรีสะเกษ)

ภาพที่ 3 สรุปแนวการนวดรักษาท่านอนหงาย นอนตะแคง และนอนคว�่ำของหมอพื้นบ้าน

ตำ�แหน่งและแนวเส้น		
ตำ�แหน่งทางกายวิภาคศาสตร์
		
กล้ามเนื้อ (muscles, m.)
เส้นเอ็น
ระบบประสาท
			
(tendon, t./ligament, l.) (nerves, n.)
ท่านอนหงาย
1. ใช้ฝ่ามือกดบนแนวกึ่งกลางขา
iliopsoas m., pectineus m., tensor fascia latae,            femoral n.
ท่อนบนจนถึงบริเวณเหนือหัวเข่า
rectus femoris m., satorius m. vastus
intermedius m.
2. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดบนต้นขาข้าง
tensor fascia latae, quadricep femoris group
iIliotibial tract
femoral n.
หัวตะคากไล่เรียงลงมาจนถึงเหนือ
ขอบสะบ้าด้านนอก
3. ใช้ฝ่ามือสองข้างซ้อนกันกดเปิด
iliopsoas m., pectineus m.
            femoral n.
ประตูลมบริเวณร่องขาหนีบ
4. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดขอบสะบ้า
rectus femoris m., vastus lateralis m.,
quadricep t., patellar t., superior medial
ด้านบน ขอบสะบ้าด้านนอก
vastus medialis m., sartorius m
lateral collateral l.,
genicular n., superior
กดใต้ลูกสะบ้า
  medial collateral l.
lateral genicular n.,
inferior medial
genicular n., tibialis
anterior motor branch
5. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดชิดสันหน้าแข้ง
tibialis anterior m., extensor digitorum longus m., tibialis anterior t.
anterior tibial n.
ด้านนอกไล่จากใต้เข่าลงไปถึงข้อเท้า extensor hallucis longus m.
deep fibular n.
6. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดชิดสันหน้าแข้ง
gastrocnemius m., soleus m., flexor digitorum
           tibial n.
ด้านในไล่จากใต้เข่าลงไปถึงข้อเท้า longus m.
7. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดร่องกระดูกหลังเท้า extensor digitorum brevis m., extensor hallucis
inferior extensor
deep peroneal n.,
จากข้อเท้าถึงปลายเท้า
brevis m., dorsal interossei m.
retinaculum, extensor t.   intermediate dorsal  
cutaneous n.,
medial dorsal
cutaneous n.

ตารางที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างแนวเส้นการนวดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของหมอพื้นบ้านกับตำ�แหน่งทางกายวิภาคศาสตร์

dorsalis pedis a.,
dorsal metatarsal a.,
deep plantar v.,
dorsal venous arch

anterior tibial a.,
anterior tibial v.
            -

medial superior genicular
a., lateral superior
genicular a., lateral inferior
genicular a., saphenous v.

femoral a., femoral v

            -

femoral artery (a.),
femoral vein, (v.)

ระบบหลอดเลือด
(blood vessel)
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ต�ำแหน่งและแนวเส้น		
		
กล้ามเนื้อ (muscles, m.)
			
ท่านอนตะแคง
(ขาด้านนอก)
1. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดแนวต้นขาด้าน
gluteus maximus m., gluteus medius m.,
นอกจากสะโพกถึงก้นย้อยลง ใน
gluteus minimus m., piriformis m.
แนวหัวตะคาก แนวกึ่งกลาง
2. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดต้นขาแนว
vastus lateralis m., biceps femoris m.
ต้นขาด้านนอกจากก้นย้อยถึงข้อ
พับเข่า
3. ใช้อุ้งมือ หรือนิ้วหัวแม่มือกดแนว
fibularis longus m., fibularis brevis m.,  
ขาด้านนอกท่อนล่างในแนวเหนือ
soleus m., gastrocnemius m.
และใต้ตาตุ่มด้านนอก
4. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดแนวขอบฝ่าเท้า
flexor digitiminimi brevis m., abductor
ด้านนอก
digitiminimi m.
ท่านอนตะแคง
(ขาด้านใน)
1. ใช้อุ้งมือทั้ง 2 ข้าง กดบริเวณใต้
gracilis m., hamstring m., adductor  
ก้นย้อยไปจนถึงเหนือเข่าในแนว
magnus m.,adductor brevis m., adductor  
ขอบสะบ้าด้านใน แนวกึ่งกลางขา
longus m., sartorius m.
และแนวใต้พับเข่า
2. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดบริเวณ
plantaris m.
กึ่งกลางใต้ข้อพับเข่า
3. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดชิดสันหน้าแข้ง
gastrocnemius m., soleus m., flexor
ด้านในไล่ลงไปถึงตาตุ่มด้านใน
digitorum longus m.
            superior fibular n.
sural n.
peroneus brevis t.
obturator n.,
femoral n.
tibial n.
posterior cruciate l.

iliotibial tract
           peroneus longus t.

           -

posterior meniscus l.
            -

inferior gluteal n.

            -

ต�ำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์
เส้นเอ็น
ระบบประสาท
(tendon, t./ligament, l.)
(nerves, n.)

ตารางที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างแนวเส้นการนวดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของหมอพื้นบ้านกับต�ำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ (ต่อ)

popliteal a., popliteal v.
tibial n.
    -

femoral a., femoral v.

lateral tarsal a., arcuate a.,   
lateral marginal v.

saphenous v., anterior
tibial a., fibular v.

descending branch of lateral
circumflex แขนงของ femoral a.

superior gluteal a.,  
inferior gluteal a.

ระบบหลอดเลือด
(blood vessel)

98 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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gastrocnemius m., soleus m.
quadricep t.

4. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดกึ่งกลางฝ่าเท้าจาก flexor digitorum brevis m., flexor digitorum
ส้นเท้าถึงปลายเท้า
longus m., quadratus plantae m.

3. ใช้อุ้งมือกดแนวกึ่งกลางน่องถึงเอ็น
ร้อยหวาย

2. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดกึ่งกลางข้อพับเข่า plantaris m., gastrocnemius m.,
เหนือข้อพับเข่า และใต้พับเข่า
posterior cruciate l.

plantar fascia
plantar v.

achilles t.

posterior meniscus l.    

plantar n.

tibial n.
posterior tibial v.

tibial n.

lateral plantar a.,  
lateral plantar v.

posterior tibial a.

popliteal a., popliteal v.

obturator n., femoral n. femoral a., femoral v

semitendinosus m., semimembranosus m.,             biceps femoris m., sartorius m., adductor
magnus m., gracilis m.

1. ใช้อุ้งมือทั้ง 2 ข้าง กดบริเวณใต้ก้น
ย้อยไปจนถึงเหนือเข่า

medial plantar a., posterior

posterior tibial a.

ระบบหลอดเลือด
(blood vessel)

tibial v

medial plantar n.
tibial a., posterior.

tibial n.

ระบบประสาท
(nerves, n.)

ท่านอนคว�่ำ				

abductor hallucis m.

posterior tibial t.

achilles t.

ท่านอนตะแคง
(ขาด้านใน)
4. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดแนวกึ่งกลาง
น่องจากใต้พับเข่าไปจนถึงเอ็น
ร้อยหวาย

5. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดแนวขอบฝ่า
เท้าด้านใน

เส้นเอ็น
(tendon, t./ligament, l.)

		
กล้ามเนื้อ (muscles, m.)
			

gastrocnemius m., soleus m.

ต�ำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์

ต�ำแหน่งและแนวเส้น		

ตารางที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างแนวเส้นการนวดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของหมอพื้นบ้านกับต�ำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ (ต่อ)
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100 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ท�ำไม่ได้เช่น การสังเกตท่าทางการเดิน การงอพับเข่า
หรือการนัง่ ยอง เพือ่ ประเมินผลการรักษาหลังนวดว่าดี
ขึน้ หรือไม่ การให้คำ� แนะน�ำผูป้ ว่ ยหลังการรักษา ให้ทำ�
กายบริหาร เช่น การกระดกปลายเท้าขึ้นลง นอนกอด
เข่าชิดอก ค�ำแนะน�ำในการงดอาหารแสลงร่วมด้วย
ได้แก่ ข้าวเหนียวมูล ของหมักดอง หน่อไม้ เครื่องใน
สัตว์ปีก และเหล้าเบียร์  
4.4 การติ ด ตามผลการรั ก ษา กรณีผู้ป่วยมี
อาการไม่เกิน 6 เดือน การรักษาควรท�ำอย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ พร้อมท�ำกายบริหารและงดอาหาร
แสลง กรณีมอี าการปวดเกิน 6 เดือนขึน้ ไปจะเพิม่ การ
รักษา เช่น การประคบสมุนไพร การพอกยาสมุนไพร
หรือการจ่ายยาสมุนไพรให้ผู้ป่วยกลับไปรับประทาน
และท�ำการรักษาต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวก
ของผู้ป่วย การรักษาด้วยการแพทย์พื้นบ้านเป็นการ
รักษาแบบองค์รวมทั้งฟื้นฟูร่างกาย จิตใจและจิต
วิญญาณ โดยมีความเป็นเครือญาติ ครอบครัวในการ
สนับสนุนการรักษา มีส่วนร่วมในการดูแล การนวด
พื้นบ้านช่วยให้อาการปวดและขัดข้อเข่าของผู้ป่วย
ลดลง กรณีท่ีมีอาการเสื่อมของข้อเข่ามาก การนวด
รักษาจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองให้สามารถ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อภิปรายผล
การนวดพืน้ บ้านเป็นกรรมวิธขี องภูมปิ ญ
ั ญาการ
แพทย์พ้ืนบ้านในการส่งเสริมดูแลสุขภาพของหมอ
พื้ น บ้ า นจะมี ลั ก ษณะที่ ห ลากหลาย ทั้ ง นี้ ต ามการ
สืบทอดของบรรพบุรษุ ครู หมอพระ หรือวิถวี ฒ
ั นธรรม
ของชุมชน การดูแลผูป้ ว่ ยของหมอพืน้ บ้านในการดูแล
ผู้ป่วยที่ปวดขัดเข่า ข้อเข่าเสื่อมมักจะใช้หลากหลาย
วิธี เช่น การนวด การใช้น�้ำมันสมุนไพร ยาสมุนไพร
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ใช้มนต์คาถา การนวดจัดกระดูก การตอกเส้น เป็นต้น
โรคข้อเข่าเสื่อมอาจเทียบได้กับโรคลมจับโปงแห้ง
เข่า ซึ่งมีอาการปวดขัดที่ข้อเข่า มีเสียงดังเวลาเดิน
ทางการแพทย์ แ ผนไทยมี ก ารนวดเพื่ อ รั ก ษา การ
ประคบสมุนไพรเป็นการใช้ความร้อนและสมุนไพร
มาใช้ในการรักษา เพื่อคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหล
เวียนของเลือดและน�้ำเหลืองบริเวณกล้ามเนื้อรอบ
เข่า เพื่อบรรเทาอาการปวดตึงเข่า ลดการฝืดขัดของ
ข้อต่อ และช่วยให้ผ่อนคลาย[23-24] โรคจับโปงเข่า
แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ จับโปงแห้งเข่าและจับโปงน�้ำ
เข่า ตามทฤษฎีกล่าวว่าเกิดจากการกินอาหารแสลง
ประเภทของหมักดอง เครื่องในสัตว์ ที่ท�ำให้เกิดการ
ตกตะกอนของยูริกในข้อ และการอักเสบของเข่าจาก
อุบัติเหตุ การเสื่อมตามอายุขัย น�้ำหนักตัวที่มาก และ
การท�ำงานหนักที่ต้องใช้ข้อเข่า ท�ำให้มีอาการปวด
บวม แดง ร้อน ที่เข่ามาก และเป็นทั้งข้อเข่า มีน�้ำใน
เข่า การอักเสบเรื้อรังของข้อเข่าจะมีอาการปวด ขัด
มีเสียงในข้อเข่า[5] สอดคล้องกับการที่หมอพื้นบ้านมี
ค�ำแนะน�ำในการงดอาหารแสลงซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้น
ให้มีอาการมากขึ้น ต�ำแหน่งจุดนวดและแนวเส้นที่
ใช้ในการนวดมีความคล้ายคลึงกับแนวเส้นของนวด
ไทย ทั้งการนวดพื้นฐานและการกดจุดสัญญาณ แต่
จะมีความแตกต่างกันในวิธีการวางมือ และเทคนิค
การลงน�้ำหนัก โดยหมอพื้นบ้านมีเทคนิคการขิดเส้น
“ขิด หมายถึง การใช้นิ้วหัวแม่มือ กดบนเส้นด้าน
หนึ่งแล้วใช้สามนิ้วกดรับอีกด้านหนึ่ง จากนั้นเขี่ย
ตวัดนิ้วหัวแม่มือขึ้นไปคนละด้านตามแนวเส้น หรือ
ใช้ส้นมือ ศอก เขี่ยผลักขยับเอ็น/เส้น ให้กลับเข้าไป
อยู่ในต�ำแหน่งเดิม’’[25] เขี่ยเส้น จกเส้น และกดคลึง
รีดเส้นในบางต�ำแหน่ง ซึ่งต่างจากการนวดไทยราช
ส�ำนักที่มีการกดหน่วง เน้น และนิ่งค้างไว้ แพทย์
แผนไทยประยุ ก ต์ แ ละนั ก กายภาพบ� ำ บั ด มี ค วาม
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เห็นร่วมกันว่า การนวดพื้นบ้านอันประกอบด้วยการ
นวดต�ำแหน่งขา สะโพก เท้า ซึ่งสัมพันธ์กับต�ำแหน่ง
กล้ า มเนื้ อ ที่ มี บ ทบาทเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื่ อ นไหว
ของข้อเข่า เช่น กล้ามเนื้อกลุ่มแฮมสตริง (hamstrings) กล้ามเนื้อกลุ่มควอดไดรเซปส์ (quadriceps) กล้ า มเนื้ อ กางขา กล้ า มเนื้ อ หุ บ ขา ซึ่ ง การ
นวดพื้นบ้านท�ำให้การไหลเวียนเลือดบริเวณที่นวด
และบริเวณใกล้เคียงดีขึ้น เกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
บริเวณข้อเข่าที่เสื่อมกลับมาแข็งแรงขึ้น เพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้แก่ข้อและกล้ามเนื้อบริเวณที่นวด ส่งผล
ให้ปวดลดลง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบแนวเส้นมีจุดนวด
ที่ใกล้เคียงกับแนวเส้นนวดไทย หากต่างกันที่การจัด
ท่าผู้ป่วย และเทคนิคการลงน�้ำหนัก ทิศแรงที่มีความ
แตกต่างกัน โดยการนวดราชส�ำนักไม่มกี ารจัดท่านอน
คว�่ำและไม่ใช้เท้าในการนวด[26-27] ต�ำแหน่งแนวเส้น
มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับแนวเส้นการนวดรักษา
ของหมอพื้นบ้านในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งมีจุดเน้นการ
รักษาโรคหรืออาการที่แตกต่างกันออกไป[28] กล่าว
ได้ว่าการนวดตามศาสตร์ตะวันออกหรือการนวด
พื้นบ้านมีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่เกี่ยวกับชาติพันธุ์
ต่างเพียงภาษาที่ใช้และด้านความเชื่อและพิธีกรรม
ซึ่งสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ความเชื่อของกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ ์ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี แ ละจั ง หวั ด
ศรีสะเกษที่มี ชาวเยอซึ่งเป็นกลุ่มย่อยที่รวมอยู่ใน
กลุ่มของชาวกวย จากมุมมองดังกล่าวยังคงกล่าว
ถึงกลุ่มเยอภายใต้กลุ่มย่อยของชาวกวยซึ่งเป็นการ
จ�ำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามตระกูลภาษาและชาติพันธุ์
ในด้านแนวการปฏิบตั บิ างอย่างมีแตกต่างกันเล็กน้อย
ทัง้ นีเ้ พราะจังหวัดศรีสะเกษมีหมูบ่ า้ นหรือชุมชนทีช่ าว
กวยหรือที่เรียกกันว่า “ชาวส่วย’’ มากกว่าจังหวัดอื่น
ในภาคอีสาน กลุ่มชาติพันธุ์ในทั้งสองจังหวัดด�ำเนิน
ชีวิตอยู่ภายใต้บริบทของ กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งพวก
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เขาได้พยายามปรับตัวคล้อยตามไปกับบริบทปัจจุบนั
โดยการฟื ้ น ฟู วั ฒ นธรรมและอั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น
ชนเผ่ า ในแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ คื อ ชนเผ่ า ส่ ว ย ชนเผ่ า
เขมร ชนเผ่ า ลาว และชนเผ่ า เยอ วั ฒ นธรรมและ
อั ต ลั ก ษณ์ บ างส่ ว นสู ญ หายไป แต่ ป ั จ จุ บั น มี ก าร
ฟื้นฟูวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้คงไว้และรองรับ
กับกระแสสังคม ความเปลี่ยนแปลงของโรคภัยไข้
เจ็บ และเพื่อผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ที่พวกเขา
จะได้รับ[29] ผลการศึกษาด้านการสืบทอดองค์ความ
รู้หมอพื้นบ้านและพิธีกรรมก่อนรักษา พบว่าหมอ
พื้นบ้านส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษที่เป็นหมอพื้นบ้าน ซึ่ง
เป็นเหตุผลที่คล้ายคลึงกับการศึกษาหมอพื้นบ้านใน
หลายพื้นที่ ทั้งนี้กระบวนการรักษาของหมอพื้นบ้าน
เป็ น แบบผสมผสานโดยใช้ ก ารรั ก ษาร่ ว มกั บ การ
บริกรรมคาถา เป่า ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมตามความเชื่อ
ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ กระบวนการรักษา ขั้นตอน
การซักประวัติและการตรวจร่างกายก่อนการรักษา
เป็ น กระบวนการที่ ห มอพื้ น บ้ า นให้ ค วามส� ำ คั ญ [30]
ในประเทศไทยการแพทย์พื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้าน
เป็นผูด้ แู ลสุขภาพยังมีบทบาทในการดูแลสุขภาพด้วย
ภูมิปัญญาพื้นบ้านตามบริบทของสังคม เป็นการดูแล
สุขภาพอย่างเป็นกันเองในชุมชนโดยไม่ต้องอาศัย
เทคโนโลยี ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ด�ำเนินชีวิตภายใต้กระบวนทัศน์สุขภาพ[21] แม้สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวิวัฒนาการทางการแพทย์จะมี
ความเจริญก้าวหน้าไปมาก แต่ประชาชนโดยเฉพาะ
ในชนบท ก็ยังให้ความสนใจในการมารับบริการกับ
หมอพื้นบ้าน อาจเนื่องมาจากการแพทย์แผนปัจจุบัน
มีข้อจ�ำกัดในการรักษาในบางอาการ ไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งขั้นตอนการ
รักษาของหมอพื้นบ้านมีรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ดูแล
รักษาทั้งร่ายกายและจิตใจควบคู่กันไป อีกทั้งหมอ

102 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
พื้นบ้านส่วนมากเป็นผู้สูงอายุที่เป็นที่เคารพ ศรัทธา
การศึกษาเพื่อถอดองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้านใน
การรักษาอาการอื่น ๆ ที่ได้ผลดีและมีผู้มารับบริการ
เป็นจ�ำนวนมากก็ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป การ
ศึกษาในครั้งนี้ท�ำให้ได้กระบวนการรักษาอาการปวด
ขัดเข่า ข้อเข่าเสื่อม โดยเชื่อมโยงกับความรู้พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะการเรียนรูแ้ นวเส้นการ
นวดบนพื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์ท�ำให้เข้าใจการ
ท�ำงานของร่างกาย ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ที่ท�ำให้การนวดนั้นมีประสิทธิผลและปลอดภัยเพื่อ
อธิบายให้คนรุน่ หลัง โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์แผนไทย ทัง้ ประชาชนทัว่ ไป บุคลากรทางการแพทย์ เข้าใจ
ภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์พนื้ บ้านบนพืน้ ฐานของความเป็น
วิทยาศาสตร์และคนรุน่ หลังได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
เข้าใจถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อน�ำองค์ความรู้ที่ได้ใน
ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
และประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานใน
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบมากในปัจจุบัน
ทั้งกับบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอื่นในสังคมได้

ข้อสรุป
จากการศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคข้อเข่า
เสื่อมของหมอพื้นบ้าน พบว่าข้อเข่าเสื่อมเกิดจาก
การที่ผู้ป่วยมีอายุมากขึ้น มีการใช้งานของข้อเข่ามาก
น�้ำหนักเกิน หรือการได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ
หรือข้อเข่าแล้วไม่ได้รับการรักษา หรือท�ำอิริยาบถ
เดิมซ�้ำ ๆ ท�ำให้กล้ามเนื้อรอบเข่าท�ำงานหนักแข็งเกร็ง
น�ำ้ ไขข้อน้อยลงในผูส้ งู อายุทำ� ให้มอี าการเข่าขัด มีเสียง
ในเข่า ปวดเข่า การรักษามีหลากหลายรูปแบบทัง้ แบบ
ผสมผสานระหว่างการนวดรักษา การใช้ยาสมุนไพร
และการสวดมนต์คาถา จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษา พบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการ
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รักษา ความเจ็บป่วยลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และหมอพื้ น บ้ า นจากจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี แ ละ
จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นตัวแทนของความแตกต่าง
ของวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น แต่ ก ลั บ พบว่ า มี ก ารรั ก ษา
โรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการนวดที่คล้ายคลึงกัน ต่าง
เพี ย งภาษาที่ ใ ช้ พิ ธี ก รรมและเทคนิ ค การรั ก ษา
เพี ย งเล็ ก น้ อ ยตามความถนั ด ของแต่ ล ะบุ ค คล
หมอพื้ น บ้ า นยั ง มี บ ทบาทในการดู แ ลสุ ข ภาพของ
ชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ เ นื่ อ งจากหมอพื้ น บ้ า น
ส่วนใหญ่อายุมากขึ้นและบางคนไม่มีผู้สืบทอดวิชา
ดังนั้นการรวบรวมองค์ความรู้หมอพื้นบ้านจึงมีความ
ส�ำคัญและจ�ำเป็น ทั้งนี้เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
พื้นบ้านแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการ
บันทึกข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ลูกหลาน
หรือคนในท้องถิ่น เพื่อไม่ให้องค์ความรู้สูญหายไป
จากสังคมไทย การศึกษานีเ้ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบ
อาชีพแพทย์แผนไทยที่ให้การนวดรักษา สามารถน�ำ
เทคนิควิธีการจากการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ได้ แต่
อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาองค์ ค วามรู ้ ก ารรั ก ษาโรค
ข้ อ เข่ า เสื่ อ มของหมอพื้ น บ้ า นนี้ เ ป็ น เพี ย งการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น จึงควรมี
การศึกษาหลักการและเทคนิคพิเศษเชิงลึก รวมถึง
เก็บข้อมูลทางคลินกิ เพือ่ ให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการรักษาเมือ่ เปรียบเทียบกับการรักษา
แบบแผนปัจจุบันต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณหมอพื้นบ้านที่ให้ข้อมูลความ
รู ้ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานีที่สนับสนุนงบประมาณ เจ้าหน้าที่แพทย์
แผนไทย ชุมชน ที่ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลตลอด
การศึกษาในครั้งนี้
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Abstract
Leucaena leucocephala (krathin in Thai) has been used in foods and traditional medicines for a long time.
This study aimed to assess L. leucocephala young leaf extract for determining its total phenolic content, investigate
the inhibition of Heinz body formation, hemolytic effect and protection of G6PD-deficient human erythrocytes
against oxidative damage, antimicrobial activity, and cytotoxicity on leukemic cell lines. The results demonstrated
that the total phenolic content of L. leucocephala young leaf extract was 325.6 ± 0.7 mg gallic acid equivalent
per gram of dried extract (mg GAE/g extract). The extract could inhibit the Heinz body formation induced by
acetylphenylhydrazine (APH) and prevent hemolysis damage induced by hydrogen peroxide in a concentrationdependent manner. The highest inhibition of Heinz body formation and protection values were about 12.8% and
4.3%, respectively, at the concentration 1,000 g/mL for G6PD-deficient erythrocytes. Regarding toxicity, KG-1a
cell was more sensitive to the extract than Molt4 cell. The IC20 of extract on KG-1a cell was 79.2 ± 0.5 μg/mL,
but the extract had no antimicrobial effect on bacteria from clinical samples. It is thus suggested that further in vivo
studies should conducted on the effect of L. leucocephala young leaf extract to determine its non-toxic therapeutic
doses for preventing oxidative stress and hemolysis in G6PD-deficient erythrocytes.
Key words: Leucaena leucocephala, G6PD-deficiency, antioxidative activity, Heinz bodies’ formation,
leukemia
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บทคัดย่อ
กระถิน (Leucaena leucocephala) เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีการน�ำมาใช้ในการรักษาโรคและน�ำมาประกอบ
อาหาร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากใบอ่อนของกระถิน ครอบคลุมในส่วนของ
ปริมาณสารฟีนอลทีเ่ ป็นองค์ประกอบ คุณสมบัตใิ นการยับยัง้ การสร้าง Heinz body ผลทีม่ ตี อ่ การแตกของเม็ดเลือดแดง
และการป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดงของผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในภาวะที่ถูกกระตุ้นด้วยสารอนุมูล
อิสระ ตลอดจนคุณสมบัตใิ นการยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะ
เลี้ยง ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากใบอ่อนของกระถินมีปริมาณของสารฟีนอล 325.6 ± 0.7 มิลลิกรัมสมมูลกรด
แกลลิคต่อกรัมสารสกัด นอกจากนี้ ผลของสารสกัดยังสามารถยับยั้งการสร้าง Heinz body ในภาวะที่ถูกกระตุ้นด้วย
สาร acetylphenylhydrazine (APH) และสามารถป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดงได้ในภาวะทีม่ กี ารกระตุน้ ด้วยสาร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยคุณสมบัตดิ งั กล่าว จะสอดคล้องกับระดับความเข้มข้นของสารสกัดทีใ่ ช้ และเมือ่ ใช้สาร
สกัดความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร เม็ดเลือดแดงของผูท้ พี่ ร่องเอนไซม์ G6PD จะมีการยับยัง้ การสร้าง Heinz
body ได้สูงสุดที่ 12.8% และสามารถป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดงสูงสุดที่ 4.3% ส�ำหรับการทดสอบความเป็น
พิษของสารสกัดทีม่ ตี อ่ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลีย้ ง พบว่า สารสกัดจะมีความเป็นพิษต่อเซลล์ KG-1a มากกว่า
เซลล์ Molt4 โดยมีคา่ IC20 ของสารสกัดต่อเซลล์ KG-1a ที่ 79.2 ± 0.5 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร อย่างไรก็ตาม สารสกัดจาก
ใบอ่อนของกระถินนี้ ไม่มคี ณ
ุ สมบัตใิ นการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียทีไ่ ด้จากสิง่ ส่งตรวจของผูป้ ว่ ย ดังนัน้ จากผลการศึกษา
ทัง้ หมดนี้ จึงควรมีการศึกษาวิจยั ในมนุษย์ตอ่ ไป ถึงผลของสารสกัดธรรมชาติจากใบอ่อนของกระถินเพือ่ หาระดับของ
การใช้สารสกัดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาทีไ่ ม่เป็นพิษต่อร่างกายเพือ่ น�ำมาใช้ในการป้องกันการเกิดปฏิกริ ยิ าจากสาร
อนุมูลอิสระและป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ต่อไป
คำ�สำ�คัญ: กระถิน, ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD, การต้านอนุมูลอิสระ, การเกิด Heinz body, มะเร็งเม็ด
เลือดขาว

Introduction and Objectives
The leaves of Leucaena leucocephala,
which belong to the Fabaceae family have
been widely used in foods and traditional
herbal medicine. Extracts of L. leucocephala

are traditionally used as control stomach
diseases and it is often used as a complementary treatment for diabetes[1]. Additionally,
its young shoots are generally consumed as
side dish in Thailand. Previous studies have
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demonstrated several biological activities,
including antioxidant, antibacterial, and antidiabetic properties of L. leucocephala plant
materials[2-4]. Furthermore, it exhibits anticancer on human oral cancer cell lines[5].
Phenolic compounds, in addition to the
flavonoids, found in different parts of Leucaena were condensed tannins, quercetin
and myricetin glycosides, gallocatechin, epigallocatechin, and epicatechin[6]. Flavonoids
are known to prevent cell damage caused by
oxidative stress. They act as antioxidants,
anti-inflammatory[7-8] and cytotoxic activities
(toward human breast adenocarcinoma (MCF7), human colon carcinoma (HT29), human
cervical carcinoma (HeLa), and human liver
carcinoma (HepG2) cell lines in cancer cells
through in vitro experiments[9]. Excessively
high levels of reactive oxygen species (ROS)
are detected in almost all types of cancer, suggesting that ROS play a major role in cancer
development[10]. The ROS level were decreased
by administering an antioxidant.[11]
Glucose-6-phosphate dehydrogenase
(G6PD) deficiency is a genetic abnormality
that results in an inadequate amount of G6PD
in the blood. G6PD catalyzes the first step in
the pentose phosphate pathway to generate NADPH which is subsequently utilized
in processes that reduce oxidative stress in
erythrocytes. The cells with reduced levels
of G6PD are especially sensitive to oxidative
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stress, and the hemolytic damage in this cell
is considerably higher when they are exposed
to oxidizing agents. Moreover, in the absence
of the enzyme, Heinz bodies result in the
production, which can cause intravascular
hemolysis associated with unstable hemoglobin[12]. Several studies have described the
antioxidant activities of flavonoids, as freeradical scavengers. Antioxidant agents have
been shown to prevent oxidative alterations
in G6PD-deficient erythrocytes[13].
Leukemia is hematological disease
caused by an overproduction of abnormal
white blood cells. Treatments for leukemia
include chemotherapy, radiation therapy, targeted therapy, antibiotics, blood transfusion,
and stem cell transplant[14]. Many chemical
substances derived from herbs are known to
be effective anticancer agents in experimental
models[14-15]. Oxidative stress is known to induce cancer. The regulation of oxidative stress
is an important factor in tumor development
and responses to anticancer therapies.
No study has evaluated the anti-leukemic
effect and erythrocyte protective effects of L.
leucocephala young leave extract. The present study was therefore designed to screen
L. leucocephala young leave extract for its
phytochemical constituents, evaluate antimicrobial activity, cytotoxicity on leukemic cell
lines, inhibition of Heinz body formation, its
hemolytic effect, and protection of normal and
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G6PD enzyme-deficient human erythrocytes
against oxidative hemolysis. Based on our
knowledge, this is the first report about the
assessment of antileukemic activity, inhibition
of Heinz body formation, hemolytic effect, and
protective activity of this extract.

1. Materials

Methodology

1.1 plant material
L. leucocephala young leave (3-4 layers
from shoot) were collected from Western University, Kanchanaburi, Thailand in December
and authenticated by Manop Poopath (Senior
Botanists, Forest and Plant Conservation Research Office, Department of National Parks,
Wildlife and Plant Conservation, Thailand).

2. Methods
2.1 preparation of extracts
The fresh young leaves were dried in a
hot air oven at 60˚C. The dried leaves were
grounded and extracted by the maceration
method. The powder was soaked using
80% ethanol at 1:10 w/v. The mixture was
macerated for four days. The extract was
filtered. The filtrate was evaporated using a
rotary evaporator at 70˚C, thus leaf condensed
extract was obtained. The condensed extract
was heated in a water bath to obtain an extract
with a solid. Finally, the crude extract was kept
in the refrigerator at -20˚C until used and sus-
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pended in DMSO to prepare the stock solution.
2.2 total phenolic content
The total phenolic content was determined by using the Folin-Ciocalteu assay[16].
The crude extract was prepared to yield a
concentration of 1 mg/mL. About 100 µL of the
extract (1 mg/mL) was combined and mixed
with 0.75 mL of the Folin–Ciocalteu reagent in
the test tube. The liquid mixture was allowed
to stand for 5 minutes at room temperature.
The mixture was then added about 0.75 mL
of sodium carbonate (Na2CO3), and the test
tube was shaken gently to mix them. After
90 minutes, the absorbance against the reagent blank was measured at 725 nm with the
UV-Vis spectrophotometer.
Gallic acid (range of concentration from
0.1 to 10 mg/mL) was used to calibrate the
standard curve. Total phenolic content was revealed as milligrams of gallic acid equivalents
per grams of the extract sample (mg GAE/g
extract).
2.3 blood samples collection
The human test procedure was approved
by the Western University Ethics Committee
on Human Research (WTU 2564-007).
Human peripheral blood (3 mL) from 17
G6PD deficient (6 male and 11 female) and 20
healthy donors (10 male and 10 female) was
collected after their consent. Erythrocytes
were separated by centrifugation and then
suspended in sterile PBS to obtain the 10%
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erythrocyte suspension.
2.4		inhibition of Heinz body induction
Two milliliters of extract (100, 500, and
1,000 µg/mL) was mixed with 0.1 mL blood
and incubated for 2 hours, and then 2 mL
acetylphenylhydrazine (APH) was added. The
mixture was incubated at 37˚C for another 2
hours, and then Heinz bodies were counted.
Positive control was prepared by adding 2 mL
of APH into 0.1 mL of packed red blood cells.
Negative control was prepared by adding 2
mL of buffer solution into 0.1 mL of packed
red blood cells. The positive and negative
control were incubated at 37˚C for 2 hours.
We performed the counterstain of Heinz body
by transferring solutions from each test and
mixed it with crystal violet solution at equal
volume. The mixture was left undisturbed at
room temperature for 5 minutes. A thin smear
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was performed, and the Heinz body was observed in at least 1,000 red blood cells under a
microscope (1,0005).
2.5 hemolysis test
The properties of L. leucocephala extract
to prevent oxidative hemolysis was evaluated
by spectrophotometer method. A volume of 0.5
mL of erythrocyte suspension was added to
1 mL of the plant extract (100, 500, and 1,000
µg/mL). Then 0.5 mL of hydrogen peroxide
solution was added. The reaction mixtures
were incubated (4 hours, 37˚C) and then
centrifuged. The free hemoglobin found in
the supernatant was used for measurement at
540 nm. Hydrogen peroxide solution and PBS
were used as positive and negative hemolytic
controls, respectively. The percentage hemolysis and protection were calculated as
follows[17].

		
		
(Absorbancesample –Absorbanceneg control
% Hemolysis =		
					 Absorbancepos control –Absorbanceneg control
% Protection=100 % Hemolysis
2.6		 microorganisms preparation
Five pathogens in total, (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Proteus mirabilis, and Klebsiella
pneumoniae), were kindly provided and identified by Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital,
Thailand. These bacteria were isolated from
clinical samples. An overnight culture of each
bacterial organism was prepared. Each organ-

5

100

ism in the stock was sub-cultured into freshly
prepared nutrient broth aseptically using a
flamed wire loop and then incubated at 37˚C
for 24 hours in the incubator. This culture was
used for the antimicrobial assay.
2.7 antimicrobial assay
Disk diffusion assay was performed for
antimicrobial screening. The inoculums were
adjusted to contain approximately 108 cells/
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mL of microorganisms. Microorganisms were
seeded onto Muller-Hinton agar (MHA) by using a sterile cotton swab. Sterilized filter paper
disks (Whatman no. 1; 6 mm) were individually impregnated with 10 μL of 200 mg/mL
extracts (resuspended in DMSO) to obtain 2
mg/disk. The filter paper discs impregnated
with the extracts were placed onto the seeded
plates. Ceftazidime 30 μg/disk was used as the
positive control. DMSO was used as negative
control. The plates were incubated at 37˚C for
24 hours. All tests were performed in triplicate
and the antibacterial activity was expressed
as mean of inhibition diameters (mm) produced.
2.8		 cell line culturing and maintenance
Molt4 and KG-1a were kindly provided by
Dr. Songyot Anuchapreeda (Associate Professor of Medical Technology within Faculty of
Associated Medical Sciences at Chiang Mai
University). Molt4 and KG-1a were used for
cytotoxicity assay. The cells were cultured in
modified RPMI-1640 complete medium with
2.05 mM L-glutamine and 25 mM HEPES,
supplemented with 10% heat-inactivated FBS
at 37˚C in a 95% humidified atmosphere with
5% CO2. Cell counts and viability estimation by
trypan blue dye exclusion test were performed
regularly. Percentages of dead cells were in the
range of 0-3%.
2.9		 cytotoxicity assay
The cytotoxicity of crude extract was
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evaluated using the MTT assay. Molt4 and
KG-1a were seeded at a density of 1.0 5 104
cells/well in 96-well plates and incubated
overnight at 37˚C with 5% of CO2. Then, cells
were treated with extract (0-100 μg/mL) for 48
hours and the complete medium with DMSO
was used as vehicle control (VC). After that
15 μL of MTT dye (Sigma-Aldrich, St Louis,
MO, USA) solution (5 μg/mL) was added to
each well and the plate was incubated at
37˚C for 4 hours. Formed formazan crystals
were dissolved with 200 μL of DMSO, and the
absorbance was measured at 578 nm by a AccuReaderTM microplate reader (Metertech-Inc,
Taipei, Taiwan) and the reference blank was
630 nm. The % cell viability was calculated by
the formula as follows.
			
Absorbance of test 5 100
% Cell viability =
				 Absorbance of control
2.10 statistical analysis
All data were expressed as mean ± SE.
Analyses were performed in triplicates. The
data were statistically evaluated using analysis
of variance (ANOVA) with IBM SPSS Statistics 28.0.0.0 version. Significance levels were
defined using p < 0.05.

Results
1. Total phenolic contents
The yield of L. leucocephala ethanolic
extract was about 25.85%. Estimation using
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Folin-Ciocalteu reagent revealed that the total
phenolic contents of L. leucocephala young
leave extract was 325.6 ± 0.7 mg gallic acid
equivalent/g of dry extract (mg GAE/g extract).

2. Inhibition of Heinz body induction
Levels of Heinz body formation in G6PDdeficient erythrocytes were significantly
higher than those in normal controls. The
percentages of Heinz body formation by APH
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induction are shown in Figure 1. The L. leucocephala extracts could significantly inhibit
the Heinz body formation of G6PD-deficient
human erythrocytes in a concentrationdependent manner. The highest inhibition
of Heinz bodies formation was about 12.8%
at the concentration 1,000 mg/mL for G6PD
deficient erythrocytes. Heinz body formation
is often not recognized in normal erythrocytes
(Normal control).

A

Figure 1 Effect of young leaf extract from L. leucocephala on Heinz body formation by APH induction, showing:
(A) Heinz body formation was induced in erythrocytes and (B) Heinz body formation are represented
as mean ± SE, (*) significant differences at p < 0.05.
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3. Anti-hemolytic activity
The hemolysis induced by hydrogen
peroxide is reduced in a concentrationdependent manner in the presence of the L.
leucocephala extract. However, the protection
values were significantly increased in the case
of G6PD deficient erythrocytes. The activity
of L. leucocephala extract in the protection
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of G6PD-deficient erythrocytes were revealed
at the concentration of 500 and 1,000 ug/mL.
The highest protection values were about 4.3%
and 1.8% for G6PD deficient and normal erythrocytes respectively. Significant differences
between extract and control are represented
in Table 1.

Table 1 The percentages of hemolysis and protection by L. leucocephala extract against oxidative hemolysis
L. leucocephala concentration
(μg/mL)
0
100
500
1,000

G6PD-deficient erythrocytes
%Hemolysis
%Protection

Normal erythrocytes
%Hemolysis
%Protection

100%
98.6 ± 1.4
97.3* ± 1.6
95.7* ± 1.9

100%
99.7± 0.2
99.1 ± 0.2
98.2 ± 0.1

0%
1.4 ± 1.4
2.7* ± 1.6
4.3* ± 1.9

0%
0.3 ± 0.2
0.9 ± 0.2
1.8 ± 0.1

All values are represented as mean ± SE, (*) significant differences at p < 0.05

4. Antimicrobial screening
The growth inhibition zones measured by
using agar disc diffusion assay are presented
in Table 2. Extract of L. leucocephala young

leave had no effect against Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Proteus mirabilis, and Klebsiella
pneumoniae.

Table 2 Diameter of zones of inhibition (mm) of bacterial isolates by different concentrations of extract
Microorganism
		

L. leukocephala extract
(2 mg/disk)

Positive control
(Ceftazidime 30 μg/disk)

Negative control
(DMSO)

S. aureus
E. coli		
P. aeruginosa
P. mirabilis		
K. pneumoniae

0
0
0
0
0

12 ± 0.9
16 ± 0.8
14 ± 0.5
20 ± 0.9
6 ± 0.5

0
0
0
0
0
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5. Effects of the extracts on viability of
leukemic cell line
The cytotoxic effect of L. leucocephala
young leave extract on leukemic cell lines
was investigated by MTT assay. The result
revealed that KG-1a cell was more sensitive to
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extract than Molt4 cell. The IC20 of extract on
KG-1a cell was 79.2 ± 0.5 mg/mL. No cytotoxic
effect was obtained with Molt4 leukemic cells
compared to vehicle control. The cell inhibition
activity showed in Figure 2.

Figure 2 Cytotoxic effect of L. leucocephala young leave extracts on (A) KG-1a and (B) Molt4 cell line. The
average of cell viability was obtained from three independent experiments.

Discussion
L. leucocephala leaves extract contains
high condensed tannins, terpenes, sterols,
coumarins, and flavonoids[6]. The result of
the total phenolic content determination test
showed that the extract was 325.6 ± 0.7 mg gallic acid equivalent/g of dry extract (mg GAE/g
extract). The antioxidant properties of extract
from L. leucocephala found in this study are
mainly due to the phenolic content present in
the extract.
Reactive oxygen species (ROS) including hydrogen peroxide, superoxides, hydroxyl

radicals cause oxidative stress and damage
cell membrane[18-19]. In general, the activity of
the extract in the protection of erythrocyte
membrane is due to its ability to act as antioxidant. Recently, phenolic compounds including
tannins, phenolic acids and flavonoids have
been well recognized as antioxidants[20].
G6PD enzyme is rate-limiting enzyme
in pentose phosphate pathway (PPP) that is
responsible for nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) production. NADPH
is necessary for maintaining glutathione
in reduced form to remove oxidative stress
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from red blood cells. Enhanced susceptibility
against oxidative stress in G6PD deficient
erythrocytes is caused by ingestion of fava
beans, infection, or exposure to an oxidative drug[8,21-22]. Faba bean (Vicia faba L.) is a
leguminous plant belonging to the Fabaceae
family. Faba beans are rich in two glucosidic
aminopyrimidine derivatives, vicine, and convicine, and their respective aglycones, divicine
and isouramil[23]. Divicine and isouramil have
been identified as the main factors of G6PD
deficient[24], which was not found in L. leucocephala leaves extract. The phytochemical investigation of L. leucocephala leaves revealed
the presence of terpenes, sterols, coumarins
and 8 flavonoids including quercetin-3-O(2¢¢-trans-p-coumaryl)-α-rhamnopyranosyl(1¢¢¢→6¢¢)-b-glucopyranoside (1), quercetin3-O-α-rhamnopyranosyl-(1¢¢¢→2¢¢)b –glucopyranoside (2), quercetin-7-O- α –
rhamnopyranosyl-(1¢¢¢→2¢¢)-b-glucopyranoside
(3), quercetin-3-O-a-rhamnopyranoside (4),
quercetin-3-O-b–glucopyranoside (5), isovitexin (6), vitexin (7) and quercetin (8)[6,25]. Other
studies on the leave extracts had shown antioxidant activity[25-26]. In the present study,
when G6PD-deficient erythrocytes were
incubated with the extract in the presence
of APH, the extract showed activity in significantly reducing the Heinz body formation
was noticed at the concentrations 100, 500,
and 1,000 μg/mL.
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The treatment of erythrocytes with hydrogen peroxide resulted in the rupture of cell
membranes and caused visual hemolysis. This
study demonstrates that concomitant administration L. leucocephala young leave extract
and oxidating agent can significantly decrease
the oxidative hemolysis in G6PD deficiency
erythrocytes in comparison with negative
control. The obtained results confirmed L. leucocephala extract possesses a dose-dependent
protective capacity in peroxidation conditions
and decreases the Heinz body formation in
G6PD deficiency erythrocytes.
It was reported that medicinal plants
containing phenolic and flavonoid compounds
possess antimicrobial activity[23-28]. In disk
diffusion test, clinical strains of bacteria are
not sensitive to L. leucocephala young leave
extract. Despite the previous study showed
significant antimicrobial activity against E.
coli, Pseudomonas, and Salmonella typhimurium, moderate activity against gram positive
bacteria[29]. Because of efficacy of extract varies depending on the microbial species and
strains. The bacterial properties of American
Type Culture Collection (ATCC) have different
from clinical strains. The relation between
bacterial strain and composition of S. aureus
has been reported[30]. Our finding also implies
poor activity of L. leucocephala young leave
extract against clinical isolation stain.
It is very well known that all parts of
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L. leucocephala young tree especially leaves
and seeds contain mimosine which is proven
to have inhibitory activities of many cancers,
cell divisions, cell proliferation, and differentiation[31]. In this study, L. leucocephala young
leave extract effect is more selective to KG-1a
leukemic cell line than Molt4 leukemic cell
line. Furthermore, L. leucocephala young leave
extract was previously shown to inhibit cell
proliferation in human breast adenocarcinoma
(MCF-7), human colon carcinoma (HT29), human cervical carcinoma (HeLa), and human
liver carcinoma (HepG2) cell lines in cancer
cells through in vitro experiments[9].

Conclusions
Through this study can be concluded
that L. leucocephala young leave extract
showed inhibition of Heinz body formation
and inhibition of leukemic cell line proliferation. The results also revealed that the extract
had phenolic contents and was able to protect
G6PD deficient erythrocytes from oxidative
hemolysis. These results suggest that L. leucocephala is a useful natural products and can
be foreseen to in vivo studies aimed to design
suitable drugs for preventing oxidative stress
induced peroxidation and hemolysis in G6PD
deficient erythrocytes.
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บทคัดย่อ
ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยานั้นเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติ จึงจ�ำเป็นต้องท�ำการค้นคว้าหาสารชนิดใหม่ ที่
มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสูงจากธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเป็นยาก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การศึกษานี้
ได้ท�ำการรวบรวมพืชน�้ำจากแหล่งน�้ำในธรรมชาติและในตลาดสด จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน 12 ชนิด โดยเลือกชนิด
ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้รักษาทางการแพทย์แผนไทย ฤทธิ์ทางชีวภาพ และสารทุติยภูมิที่พบในส่วนของพืชที่
รับประทานได้ น�ำชิ้นส่วนแห้งของพืชมาท�ำการสกัดด้วยเอทานอล หลังจากนั้นน�ำสารสกัดหยาบมาทดสอบฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียก่อโรคจ�ำนวน 5 สายพันธุ์ การทดสอบในเบื้องต้นด้วยวิธี agar-disc diffusion สามารถจัดกลุ่มพืชตาม
ความสามารถในการยับยั้งได้เป็น 5 กลุ่มคือ 1) กลุ่มฤทธิ์สูง คือ แพงพวยน�้ำและก้านจอง 2) กลุ่มฤทธิ์ค่อนข้างสูง
คือ บัวหลวงและผักบุ้ง 3) กลุ่มฤทธิ์ปานกลาง คือ ผักกูด บัวสายและแว่นแก้ว 4) กลุ่มฤทธิ์น้อย คือ กระเฉดและโสน
อินเดีย และ 5) กลุ่มไม่มีฤทธิ์ คือ ไข่น�้ำ ผักตบชวาและผักแว่น พบว่าสารสกัดมีผลยับยั้งเชื้อแกรมบวกมากกว่าแกรม
ลบ เรียงความไวของเชื้อต่อสารสกัดจากมากไปน้อยได้เป็น Staphylococcus pyogenes > Streptococcus pneumoniae
> Salmonella typhimurium > Staphylococcus aureus > Escherichia coli ค่าความเข้มข้นที่ต�่ำที่สุดที่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชือ้ ได้ โดยวิธี micro-broth dilution ยืนยันว่าสารสกัดแพงพวยน�ำ้ มีฤทธิย์ บั ยัง้ เชือ้ แกรมบวก S. pyogenes
และ S. pneumoniae (0.625 มก./มล.) มากกว่าเชือ้ แกรมลบ S. typhimurium (5 มก./มล.) ในขณะทีส่ ารสกัดก้านจองมี
ฤทธิ์ต่อเชื้อทั้ง 5 ชนิดใกล้เคียงกัน (1.25 มก./มล.) ผลที่ได้บ่งชี้ถึงศักยภาพของแพงพวยน�้ำและก้านจองที่จะสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ:   ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย แบคทีเรียก่อโรคในคน พืชน�้ำกินได้ สมุนไพร
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Abstract
Bacterial antibiotic resistance is a big issue of mankind. It is thus necessary to discover new compounds
with high antibacterial activity from natural sources for further development as a new effective antibacterial drug.
In this study, 12 edible aquatic plants were collected from nature and fresh markets in Phitsanulok province based
on their therapeutic uses in Thai traditional medicine, biological properties and secondary components in the
edible parts. Absolute ethanol extraction of dried pieces of the plants was undertaken. Afterwards, the crude extracts
were screened for antibacterial activity against five human pathogenic bacteria using agar-disc diffusion assay.
Based on their antimicrobial activities, the plants were classified into five groups: 1) high activity – Ludwigia
adscendens and Limnocharis flava; 2) quite high activity – Nelumbo nucifera, Ipomoea aquatica; 3) moderate
activity – Diplazium esculentum, Nymphaea pubescens, Hydrocotyle speciose; 4) low activity – Neptunia oleracea
Sesbania speciose; and 5) no activity – Wolffia globosa, Eichhornia crassipes, Marsilea crenata. The extracts had
more inhibitory activity on Gram positive than Gram negative bacteria, ranging from high to low: Staphylococcus
pyogenes > Streptococcus pneumoniae > Salmonella typhimurium > Staphylococcus aureus > Escherichia coli. The
minimum inhibitory concentration testing by micro-dilution assay confirmed that L. adscendens more dramatically
affected Gram positive S. pyogenes and S. pneumoniae (MIC 0.625 mg/mL) than Gram negative S. typhimurium
(MIC 5 mg/mL), whereas L. flava showed a similar effect on tested bacteria (MIC 1.25 mg/mL). Taken together,
L. adscendens and L. flava are promising aquatic sources for further application.
Key words:  antibacterial activity, human pathogenic bacteria, edible aquatic vegetable, herb

บทน�ำและวัตถุประสงค์
ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิประเทศ
ภู มิ อ ากาศ ที่ มี พื้ น ที่ ร าบลุ ่ ม น�้ ำ ท่ ว มถึ ง อยู ่ ห ลายที่
ประกอบกับมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ใน
แหล่งน�้ำทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นห้วย หนอง คลอง
บึง สามารถพบพืชน�้ำได้นานาพรรณ ที่นอกจากจะใช้
รับประทานได้แล้ว ยังใช้เป็นยาในการรักษาโรคตัง้ แต่

โบราณกาล ดังที่ได้พบบันทึกเอกสารทางการแพทย์
แผนโบราณ หรือ ในต�ำราการแพทย์แผนไทย[1] พืช
น�้ำบางชนิดมีความเหมาะสมในการน�ำมาใช้ประโยชน์
สามารถปรับตัวได้ดี เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ศัตรูพืช
น้อย ไม่ต้องการการดูแลรักษามากนัก พบว่าพืชน�้ำ
เป็นแหล่งของอาหารส�ำหรับมนุษย์ มีรายงานถึงพืชน�ำ้
ทีส่ ามารถน�ำมาปรุงเป็นอาหารทัง้ คาวและหวานได้มาก
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ถึง 59 ชนิด[2] พืชน�้ำมีสารอาหารที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย
สูง โดยเฉพาะวิตามิน เกลือแร่และเส้นใย และยังมี
สารทุติยภูมิอยู่ในปริมาณมาก ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์
ทางชีวภาพที่ส�ำคัญที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ ไม่ว่า
จะเป็นฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ ฤทธิ์
ต้านเชือ้ จุลชีพก่อโรค เป็นต้น มีรายงานการศึกษาฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียและองค์ประกอบทางเคมีของพืชน�ำ้ ใน
ประเทศอินเดีย 5 ชนิด คือ Ludwigia adscendens,
Polygonum glabrum, Nagas marina, Hygraphila
auriculata และ Lemna gibba ต่อเชื้อ Bacillus
subtilis, Bacillus cereus, Staphylococcus
aureus และ Proteus vulgaris โดยการสกัดส่วน
ต่าง ๆ ของพืชด้วยตัวท�ำละลายหลายชนิด พบว่า
เมทานอลเป็นตัวท�ำละลายทีด่ ที สี่ ดุ ได้สารสกัดทีม่ ฤี ทธิ์
ต้านแบคทีเรียสูงต่อแบคทีเรียหลายชนิด สารสกัด
น�้ำจากใบของ P. glabrum มีองค์ประกอบแทนนิน
ฟีโนลิก และอัลคาลอยด์ ส่วนสารสกัดเมทานอลของ
ล�ำต้นและดอกของ H. auriculata มีอัลคาลอยด์[3]
นอกจากนัน้ มีรายงานถึงฤทธิต์ า้ นออกซิเดชันของบัวสาย
ซึ่งมีศักยภาพในการน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่อง
ส�ำอาง[4] พืชน�้ำจึงนับได้ว่าเป็นแหล่งของวัตถุดิบใน
ธรรมชาติที่มีคุณค่า ในการที่จะน�ำมาใช้บริโภค หรือ
สกัดสารหยาบ หรือ แม้กระทั่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ในการผลิตสารเคมีที่มีฤทธิ์สูง ที่จะสามารถน�ำมา
พัฒนาเป็นยารักษาโรค หรือใช้เป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพต่าง ๆ ได้
ปัจจุบันพบว่าเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะ
เพิ่มขึ้น[5] ท�ำให้ต้องเร่งหาสารชนิดใหม่จากธรรมชาติ
เพื่อน�ำมาพัฒนาเป็นยาก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
ทดแทนยาเดิมที่เชื้อดื้อไปแล้ว มีรายงานสารสกัด
จากพืชหลากหลายชนิดทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรียก่อ
โรคในมนุษย์[6] สารสกัดจากกานพลู[7] มีฤทธิ์ยับยั้ง
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แบคทีเรียแกรมลบ Escherichia coli ซึ่งเป็นเชื้อ
ก่อโรคอาหารเป็นพิษ ที่พบการปนเปื้อนเป็นอันดับ
หนึ่งในอาหาร น�้ำดื่มจากการส�ำรวจในเขตสุขภาพที่
2[8] มะเขือพวง[9] ยับยั้ง Salmonella typhimurium
สาเหตุของโรคในระบบทางเดินอาหาร ล�ำไส้อักเสบ
สารสกัดมะรุม[10] ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus pyogenes ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวก เป็นสาเหตุหลัก
ของการเกิดอาการเจ็บคอ ท�ำให้เกิดทอนซิลอักเสบ
มีไข้สูง มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นไข้รูมาติกและไต
อักเสบเฉียบพลันได้ สารสกัดจากเปลือกไม้โกงกาง[11]
ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก Streptococcus pneumoniae ซึ่งเป็นเชื้อฉวยโอกาส ก่อให้เกิดโรคติด
เชื้อในระบบทางเดินหายใจ และสารสกัดมะหาด[12]
ยับยั้ง Staphylococcus aureus สาเหตุของการ
ติดเชื้อที่ผิวหนัง ก่อโรคอาหารเป็นพิษ มีรายงานที่
บ่งชี้ว่าพืชน�้ำมีศักยภาพในการเป็นแหล่งของยาต้าน
แบคทีเรียที่ดีได้ ได้แก่ แพงพวยน�้ำ[13] เปลือกและใบ
ต้นหัวลิง (Sarcolobus globosus) ซึ่งเป็นพืชน�้ำใน
ป่าชายเลน พบว่าสารสกัดสามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย
แกรมบวก (S. aureus) และแบคทีเรียแกรมลบได้
(E. coli)[14] แต่อย่างไรก็ตามการจะใช้ประโยชน์จาก
พืชน�้ำนั้น ยังมีข้อจ�ำกัดเนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับ
ชนิดของสารออกฤทธิ์ รวมถึงฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช
น�้ำนั้น มีการศึกษาอยู่อย่างจ�ำกัดเพียงพืชไม่กี่ชนิด
ส่วนใหญ่จะศึกษาพืชน�ำ้ เดีย่ ว ไม่ได้มกี ารเปรียบเทียบ
พืชหลายชนิดอย่างเป็นระบบ และ พื้นที่ในการศึกษา
พืชน�้ำนั้นยังไม่หลากหลาย มีการศึกษาในพื้นที่บาง
แห่งเท่านั้น
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์
ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในคน ของสารสกัดหยาบที่
ได้จากพืชน�้ำในจังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน 12 ชนิด
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ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 พืชทดสอบและการระบุชื่อวิทยาศาสตร์
พืชทีใ่ ช้ศกึ ษา ประกอบด้วยพืชน�ำ้ ทีเ่ ก็บรวบรวม
จากพื้ น ที่ ใ นธรรมชาติ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จ� ำ นวน
12 ชนิ ด โดยเลื อ กจากพื ช ที่ มี ส รรพคุ ณ ตามต� ำ รา
ทางการแพทย์ แ ผนไทย ประกอบกั บ รายงานการ
ศึกษาถึงฤทธิ์ต้านจุลชีพและสารทุติยภูมิที่มีความ
เกี่ ย วข้ อ ง (ตารางที่ 1) ตั ว อย่ า งพื ช ได้ รั บ การระบุ
ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดย ผศ.ดร.ปราณี นางงาม ซึ่ ง
เป็ น นั ก อนุ ก รมวิ ธ านพื ช ตั ว อย่ า งพรรณไม้ แ ห้ ง
ได้รับการใส่รหัสและถูกเก็บไว้ที่ห้องเก็บตัวอย่าง
พรรณไม้ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้พลู

(Piper betle L.) เป็นพืชควบคุมบวก เนื่องจากมี
รายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ว่า สารสกัดพลูมีฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียสูง ต่อทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและ
แกรมลบ และ เป็นการเปรียบเทียบฤทธิข์ องสารทีส่ กัด
ภายใต้สภาวะเดียวกันกับพืชน�้ำ 

2. วิธีการศึกษา
2.1 การสกัดสารจากพืช
น�ำชิน้ ส่วนของพืชทีเ่ ก็บรวบรวมมาล้างให้สะอาด
ผึ่งให้แห้ง ท�ำให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ อบในตู้อบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แล้วจึงน�ำตัวอย่างแห้ง
ชนิดละ 20 กรัม มาท�ำให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ หมักใน 99%
เอทานอล (AR grade, MERCK) ปริ ม าตร 200
มิลลิลิตร ในโหลแก้วที่ปิดฝาไว้แน่น วางในที่มืด ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 วัน ท�ำการเขย่าผสมเป็น

ตารางที่ 1 สรรพคุณและสารทุติยภูมิในพืชน�้ำ จ�ำนวน 12 ชนิด
พืช

สรรพคุณตามต�ำราแพทย์แผนไทย[1]

แพงพวยน�้ำ	 ใบ รสจืดเย็น ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้
ก้านจอง
บัวหลวง
ไหล รสหวานเย็นมัน ดับพิษร้อน แก้ไข้ แก้ร้อนใน
		
กระหายน�้ำ บ�ำรุงก�ำลัง แก้ดีพิการ
ผักบุ้ง		
ใบ ทั้งต้น รสจืด ถอนพิษ แก้พิษ แก้ตาฟาง
ผักกูด
ใบ รสเย็น แก้ไข้ แก้ตัวร้อน แก้พิษอักเสบ
			
บัวสาย
รสฝาดหอมเย็น บ�ำรุงหัวใจ ช่วยเจริญอาหาร
		
ป้องกันไข้หัวลม
แว่นแก้ว
กระเฉด
รสจืดเย็น แก้ไข้ตัวร้อน ถอนพิษอักเสบ
โสนอินเดีย
ดอก รสหวานเย็น สมานล�ำไส้
ไข่น�้ำ		
ผักตบชวา
ทั้งต้น รสจืด แก้พิษภายในร่างกาย ขับลม
ผักแว่น
รสจืดเย็น แก้ร้อนในกระหายน�้ำ ดับพิษ

สารทุติยภูมิที่พบมากในพืช
protocatechuic acid, betulin, quercetin[15]
hydroxybenzoic acid, rutin, ferulic acid[16]
betulinic acid, rutin, isoquercetin[17]
rutin, nicotiflorin[18]
cinnamic acid, protocatechuic acid, rutin,
ecdysteroids[19]
isorhamnetin, quercetin rhamnoside,
myricetin[4]
limonene, b-pinene[20]
quercetin, kaempferol, myricetin[21]
quercetin rhamnosylrutinoside[22]
b-sitosterol, stigmasterol[3]
stigmasterol, azulene[23]
neophytadiene, phytol[24]

122 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ระยะ เมื่อครบเวลาน�ำมากรองด้วยกระดาษกรอง
Whatman เบอร์ 1 แล้วน�ำของเหลวที่ผ่านการกรอง
ไประเหยตัวท�ำละลายออกภายใต้สุญญากาศด้วย
เครือ่ งกลัน่ ระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator)
จนได้สารสกัดในรูปสารสกัดหยาบ เก็บในขวดสีชา ที่
มืด อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2.2. การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ใช้ในการศึกษาได้รับ
ความอนุ เ คราะห์ จ าก ผศ.ดร.อั ก ษรากร ค� ำ มาสุ ข
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ท�ำการคัด
แยกและระบุชนิดของเชื้อด้วยตนเอง ประกอบด้วย
5 สายพันธุ์ คือ 1) Staphylococcus pyogenes,
2) Streptococcus pneumoniae, 3) Salmonella
typhimurium, 4) Staphylococcus aureus และ 5)
Escherichia coli น�ำมาเพาะเลีย้ งบนอาหาร nutrient
agar (NA) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา
24 ชัว่ โมง เขีย่ โคโลนีแบคทีเรียแต่ละชนิดใส่ในอาหาร
เหลว NA 5 มิลลิลิตร น�ำไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง แล้วน�ำไปศึกษา
ฤทธิ์ของสารสกัด
2.3. การทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรียของสาร
สกัดหยาบ ด้วยวิธี agar-disc diffusion[25]
ปรับปริมาณของเชื้อแบคทีเรียให้มีความขุ่น
เท่ากับ McFarland standard No. 0.5 ใน 0.85% soldium chloride (แบคทีเรียมีจ�ำนวนเซลล์เท่ากับ 1.5
8
5 10 CFU/มล.) จากนัน
้ ใช้ไม้พนั ส�ำลีปราศจากเชือ้ จุม่
ลงในเชื้อที่เตรียมไว้แต่ละชนิด น�ำมาเกลี่ยให้ทั่วบน
ผิวหน้าอาหาร Nutrient agar (NA) หลังจากเชือ้ แห้ง
ใช้ที่คีบปลอดเชื้อ คีบแผ่นกระดาษทดสอบปราศจาก
เชือ้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร (Advantec) วาง
ให้แนบผิวหน้าอาหาร แล้วหยดสารสกัดหยาบความ
เข้มข้น 10 มก./มล. ที่ละลายใน 1%DMSO ปริมาตร
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20 ไมโครลิตร ลงบนกระดาษ โดยใช้สารสกัดพลูเป็น
กลุม่ ควบคุมบวก (positive control) และ 1%DMSO
เป็นกลุม่ ควบคุมลบ (negative control) จากนัน้ น�ำไป
บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
บันทึกข้อมูลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใสที่
เกิดขึ้น ท�ำการทดลองแต่ละตัวอย่าง 3 ซ�้ำ
2.4. การหาค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Inhibitory Concentration; MIC) ด้วยวิธี resazurin
micro-broth dilution[25]
เติมสารสกัดหยาบลงในหลุมของ 96 microwell
plates ที่มีเชื้อความขุ่น McFarland standard No.
0.5 โดยให้ความเข้มข้นของสารสกัดเจือจางลงครั้ง
ละ 2 เท่า (2 folds serial dilution) ด้วยอาหาร NA
ตั้งแต่ 10 มก./มล. ลงไปเป็น 5, 2.5, 1.25, 0.625,
0.31 และ 0.156 มก./มล. ตามล�ำดับ โดยมีกลุ่ม
ควบคุมที่มีแต่สารสกัดไม่มีเชื้อ และกลุ่มควบคุมที่มี
แต่เชื้อไม่มีสารสกัด น�ำไมโครเพลทไปบ่มที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากครบ
เวลาท�ำการเติม resazurin แล้วน�ำไปบ่มที่ อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง สังเกตและจด
บันทึกการเปลี่ยนสีน�้ำเงินเป็นสีชมพู

ผลการศึกษา
1. พืชทดสอบและการระบุชื่อวิทยาศาสตร์
ท�ำการรวบรวมพืชน�้ำจากแหล่งธรรมชาติ เช่น
หนอง บึง ในจังหวัดพิษณุโลก ได้จ�ำนวน 12 ชนิด
11 วงศ์ ประกอบด้วยพืชดอก ใบเลี้ยงคู่ 7 ชนิด คือ
กระเฉด บัวสาย บัวหลวง ผักบุ้ง แพงพวยน�้ำ  แว่น
แก้ว และ โสนอินเดีย ใบเลี้ยงเดี่ยว 3 ชนิด คือ ก้าน
จอง ไข่น�้ำ และ ผักตบชวา และพืชกลุ่มเฟิร์น 2 ชนิด
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คือ ผักกูด และผักแว่น หรือ ถ้าแบ่งตามนิเวศวิทยา
พบ 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ พืชลอยน�้ำ 3 ชนิด ซึ่งเป็นพืช
น�้ำที่แท้จริง จะต้องด�ำรงชีวิตในน�้ำ  ไม่สามารถเจริญ
เติบโตได้ถ้าไม่มีน้�ำเป็นแหล่งอาศัย กลุ่มที่ 2 คือพืช
โผล่เหนือน�้ำ  3 ชนิด พืชกลุ่มนี้ มีความใกล้เคียงพืช
ชายน�้ำ  แต่การเจริญต้องมีน�้ำท่วมขัง จะทนการขาด
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น�้ำได้ไม่เกิน 1 ฤดูกาล และสุดท้ายคือกลุ่มพืชชายน�้ำ 
6 ชนิด พืชชายน�้ำสามารถเจริญอยู่ในแหล่งน�้ำที่ไม่มี
น�้ำได้ระยะเวลานานคล้ายพืชบกแต่เมื่อน�้ำท่วมถึงก็
จะเจริญลงในแหล่งน�้ำและมีลักษณะวิสัยคล้ายพืช
ลอยน�้ำ  การศึกษาครั้งนี้ไม่มีกลุ่มพืชใต้น�้ำ  (ภาพที่ 1
และ ตารางที่ 2)

ภาพที่ 1 ภาพส่วนของพืชน�้ำที่ใช้ในการศึกษา เรียงตามฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากมีฤทธิ์มากไปน้อย (1) แพงพวยน�้ำ
(2) ก้านจอง (3) บัวหลวง (4) ผักบุ้ง (5) ผักกูด (6) บัวสาย (7) แว่นแก้ว (8) กระเฉด (9) โสนอินเดีย
(10) ไข่น�้ำ (11) ผักตบชวา (12) ผักแว่น (ภาพถ่ายโดย ปราณี นางงาม)
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ตารางที่ 2 ชนิดพืชน�้ำที่ทดสอบ การจัดหมวดหมู่ และเลขทะเบียนตัวอย่างหลักฐาน [อักษรย่อ E = Emerged plant
(พืชโผล่เหนือน�้ำ), F = Floating plant (พืชลอยน�้ำ), M = Marginal plant (พืชชายน�้ำ)]
ชื่อไทย			

ชื่อวิทยาศาสตร์/วงศ์

เลขทะเบียนตัวอย่าง

พืชดอกใบเลี้ยงคู่
กระเฉด			
บัวสาย			
บัวหลวง			
ผักบุ้ง			
แพงพวยน�้ำ		
แว่นแก้ว			
โสนอินเดีย

Neptunia oleracea Lour./FabaceaeF
Nymphaea pubescens Willd./NymphaeaceaeE
Nelumbo nucifera Gaerth./NelumbonaceaeE
Ipomoea aquatica Forssk./ConvolvulaceaeM
Ludwigia adscendens (L.) H. Hara/OnagraceaeM
Hydrocotyle umbellata L./ApiaceaeM
Sesbania speciosa Taub. ex Ebgl./FabaceaeM

05700
05701
05702
05703
05704
05705
05706

พืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยว
ก้านจอง			
ไข่น�้ำ			
ผักตบชวา		

Limnocharis flava (L.) Buchenau/ AlismataceaeE
Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas/ AraceaeF
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms/ PontederiaceaeF

05707
05708
05709

เฟิร์น
ผักกูด			
ผักแว่น			

Diplazium esculentum (Retz.) Swartz./ AthyriaceaeM
Marsilea crenata C. Presl./MarsileaceaeM

05710
05711

2. การสกัดสารจากพืชน�้ำ
ส่วนของพืชน�ำ้ ทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็นส่วนของพืช
ชนิดนั้นที่ใช้ในการบริโภค หลังจากอบจนแห้งแล้วน�ำ
มาสกัดโดยตัวท�ำละลาย 99% เอทานอล เมือ่ ระเหยตัว
ท�ำละลายออกจะได้สารสกัดทีม่ ลี กั ษณะ และปริมาณ
ที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3) ส่วนใหญ่สารที่สกัดได้จะ
มีลักษณะเหมือนคาราเมลข้นหนืด ยกเว้นยอดอ่อน
ของแพงพวยน�้ำที่ให้สารสกัดเป็นผง สีของสารสกัด
ส่วนใหญ่จะได้สีเขียวเข้ม ในขณะที่สารสกัดดอกโสน
อินเดียและไหลบัวเหลืองมีสเี หลือง สารสกัดแพงพวย
น�้ำมีสีน�้ำตาลเข้ม

3. การตรวจสอบฤทธิต์ า้ นแบคทีเรียก่อโรคของ
สารสกัดพืชน�้ำในเบื้องต้น โดยวิธี agar-disc
diffusion assay
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าในบรรดา
สารสกัดทั้งหมดที่ทดสอบนั้น สารสกัดจากยอดอ่อน
และดอกของแพงพวยน�้ำและก้านจอง (หรือตาลปัตร
ฤาษี) สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ แบคทีเรีย
ได้ดีอย่างชัดเจน ให้ขนาดของบริเวณใสกว้าง เมื่อ
เทียบกับสารสกัดพลูซึ่งใช้เป็นตัวควบคุมบวก และ
DMSO ซึ่ ง เป็ น ตั ว ท� ำ ละลายที่ ใ ช้ ล ะลายสารสกั ด
และใช้เป็นตัวควบคุมลบที่ไม่พบบริเวณยับยั้ง สาร
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ตารางที่ 3 ลักษณะของสารสกัดจากพืชน�้ำและปริมาณที่สกัดได้
ชื่อพืช
แพงพวยน�้ำ	
ก้านจอง
บัวหลวง
ผักบุ้ง		
ผักกูด		
บัวสาย		
แว่นแก้ว
กระเฉด
โสนอินเดีย
ไข่น�้ำ		
ผักตบชวา
ผักแว่น		

ส่วนที่ใช้สกัดสาร		 ลักษณะสารสกัด
ยอดอ่อนและดอก
ยอดอ่อนและดอก
ไหล		
ยอดอ่อน		
ยอดอ่อน		
ก้านดอก		
ส่วนเหนือดิน
ยอดอ่อน		
ดอก		
ทั้งต้น		
ยอดอ่อน		
ส่วนเหนือดิน

สกัดพืชน�้ำมีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
(บริเวณใสรอบแผ่นทดสอบ) ได้แตกต่างกัน (ภาพที่
2) โดยพบว่า สารสกัดแพงพวยน�้ำและสารสกัดก้าน
จองมีฤทธิ์สูงกว่าพืชทดสอบชนิดอื่น โดยมีฤทธิ์ต่อ
แบคทีเรียทุกชนิด และมีขนาดบริเวณใสใกล้เคียงกับ
ตัวควบคุมบวกสารสกัดพลู เมือ่ แบ่งกลุม่ สารสกัดตาม
ความสามารถในการยับยั้งหรือขนาดของบริเวณใส
จะจัดกลุ่มสารสกัดได้เป็น 5 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่มีฤทธิ์
สูง สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ทุกชนิด และยับยั้งได้
มาก ประกอบด้วยแพงพวยน�้ำและก้านจอง 2) กลุ่ม
ที่มีฤทธิ์ค่อนข้างสูง คือ บัวหลวงและผักบุ้ง สามารถ
ยับยัง้ แบคทีเรียได้ 3 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย
แกรมบวกคือ S. pyogenes กับ S. pneumoniae
และแบคทีเรียแกรมลบ S. typhimurium 3) กลุ่ม
ที่มีฤทธิ์ปานกลาง คือ ผักกูด บัวสายและแว่นแก้ว
สามารถยับยั้งได้เฉพาะแบคทีเรียแกรมบวก 2 ชนิด
คือ S. pyogenes กับ S. pneumoniae 4) กลุ่มที่มี

ผงแห้ง สีน�้ำตาลเข้ม
ข้นหนืด สีเขียวเข้ม
ข้นหนืด สีเหลือง
ข้นหนืด สีเขียวเข้ม
ข้นหนืด สีเขียวเข้ม
ข้นหนืด สีเขียวเข้ม
ข้นหนืด สีเขียวเข้ม
ข้นหนืด สีเขียวเข้ม
ข้นหนืด สีเหลือง
ข้นหนืด สีเขียวเข้ม
ข้นหนืด สีเขียวเข้ม
ข้นหนืด สีเขียวเข้ม

% yield (w/dried w)
7.50
8.25
5.30
4.63
1.45
3.25
5.80
2.93
9.15
3.88
6.25
6.45

ฤทธิ์น้อย คือ กระเฉดและโสนอินเดีย สามารถยับยั้ง
ได้เฉพาะ S. pyogenes และ 5) กลุม่ ไม่มฤี ทธิ์ คือ ไข่นำ �้
ผักตบชวาและผักแว่น ไม่พบบริเวณยับยั้งต่อทุกเชื้อ
เมื่อเรียงล�ำดับความไวของเชื้อต่อสารสกัด พบว่า
แบคทีเรียแกรมบวกมีความไวต่อสารสกัดมากกว่า
แบคทีเรียแกรมลบ โดยแบคทีเรียที่มีความไวต่อสาร
สกัดมากทีส่ ดุ คือ แบคทีเรียแกรมบวก S. pyogenes
รองลงมาคือ S. pneumoniae สามารถถูกยับยั้งได้
โดยสารสกัด 9 ชนิด และ 7 ชนิด จากทัง้ หมด 12 ชนิด
ตามล�ำดับ ส่วนแบคทีเรียแกรมลบ S. typhimurium
และ E. coli ถูกยับยั้งได้น้อยโดยสารสกัด 4 ชนิด
และ 1 ชนิด ตามล�ำดับ ส�ำหรับ S. aureus แม้จะเป็น
แบคทีเรียแกรมบวก แต่พบว่าความไวต่อสารสกัด
ค่อนข้างต�่ำ  ถูกยับยั้งได้โดยสารสกัด 2 ชนิดเท่านั้น
ความไวต่ อ สารสกั ด ของเชื้ อ เรี ย งจากมากไปน้ อ ย
S. pyogenes > S. pneumoniae > S. typhimurium > S. aureus > E. coli ตามล�ำดับ
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ภาพที่ 2 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในเบื้องต้นของสารสกัดน�้ำทั้ง 12 ชนิด โดยวิธี agar-disc diffusion โดย
เทียบกับ DMSO เป็นตัวควบคุมลบ และ สารสกัดพลูเป็นตัวควบคุมบวก ตัวอักษรเล็กบนแท่งแสดงความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญที่ p < 0.05 เทียบระหว่างฤทธิ์ของสารสกัดชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อเชื้อแบคทีเรียชนิด
เดียวกัน

4. การหาความไวของสารสกัดต่อเชือ้ แบคทีเรีย
โดยวิธี resazurin micro-broth dilution
ค่าความเข้มข้นที่ต�่ำที่สุดที่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ (MIC) ยืนยันผลการตรวจสอบฤทธิ์ใน
เบื้องต้น ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบาง
ประเด็นที่ไม่สอดคล้องกัน พบว่าสารสกัดแพงพวย
น�้ำและก้านจองมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อได้ดีที่สุด สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน
ในขณะที่สารที่เหลืออีก 10 ชนิดไม่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชือ้ ได้ ในช่วงความเข้มข้นของสารทีท่ ดสอบ
(0-10 มก./มล.) สารสกัดแพงพวยน�้ำมีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อแกรมบวก S. pyogenes และ S. pneumoniae
(0.625 มก./มล.) S. aureus (2.5 มก./มล.) ได้ดีกว่า

เชื้อแกรมลบ S. typhimurium (5 มก./มล.) และไม่
สามารถยับยัง้ E. coli ได้ ในขณะทีส่ ารสกัดก้านจองมี
ฤทธิต์ อ่ เชือ้ ทัง้ 5 ชนิดใกล้เคียงกัน รวมถึงมีฤทธิย์ บั ยัง้
เชื้อ E. coli (1.25-5 มก./มล.) ซึ่งผลต่อเชื้อ E. coli
ของทั้งสองสารสกัด ไม่สอดคล้องกับผล agar-disc
diffusion เมือ่ เทียบกับสารสกัดพลูซงึ่ เป็นตัวควบคุม
บวกแล้ว สารสกัดพืชน�ำ้ สามารถยับยัง้ เชือ้ ได้แตกต่าง
กัน ส�ำหรับ S. pyogenes และ S. pneumoniae แล้ว
แพงพวยน�้ำยับยั้งได้ดีที่สุดมากกว่าหรือเทียบเท่าพลู
ส�ำหรับ S. typhimurium ไม่มีสารสกัดพืชน�้ำใดมี
ฤทธิ์ดีเท่าพลู ส�ำหรับ S. aureus สารสกัดก้านจอง
มีฤทธิ์เทียบเท่าสารสกัดพลู และส�ำหรับ E. coli สาร
สกัดก้านจองมีฤทธิ์ดีกว่าสารสกัดพลู (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (MIC) ของสารสกัดแพงพวยน�้ำและก้านจอง
โดยวิธี micro-broth dilution โดยเทียบกับ DMSO เป็นตัวควบคุมลบ และ สารสกัดพลูเป็นตัวควบคุมบวก ตัวเลข
บนแท่งคือค่า MIC, ND คือ not detected

อภิปรายผล
ผลการศึกษาของพืชน�้ำ 12 ชนิดพบว่าสารสกัด
เอทานอลของพืชน�้ำส่วนใหญ่ 9 ชนิดมีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียได้ ยกเว้นไข่น�้ำ  ผักตบชวาและผักแว่น
สารสกัดส่วนใหญ่ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้ดี
กว่าแบคทีเรียแกรมลบ โดยพบว่ามีสารสกัด 2 ชนิด
เท่านัน้ ทีส่ ามารถยับยัง้ แบคทีเรียแกรมลบ E. coli ได้
คือ แพงพวยน�้ำและก้านจอง ซึ่งมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
สูงกว่าพืชน�้ำอื่น ในขณะที่แพงพวยน�้ำมีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียแกรมบวก S. pyogenes (MIC 0.625 มก./
มล.), S. pneumoniae (MIC 0.625 มก./มล.) และ
S. aureus (MIC 2.5 มก./มล.) มากกว่าแบคทีเรีย
แกรมลบ S. typhimurium (MIC 5 มก./มล.) และ
E. coli (MIC >10 มก./มล.) ก้านจองมีฤทธิ์ยับยั้ง
ได้ท้ังแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบใกล้เคียงกัน
(MIC 1.25-2.5 มก./มล.) เมื่อเทียบระหว่างแพงพวย
น�้ ำ และก้ า นจองแล้ ว พบว่ า สารสกั ด แพงพวยน�้ ำ มี

ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก S. pyogenes และ
S. pneumoniae ได้มากกว่า ในขณะที่ก้านจองมี
ฤทธิย์ บั ยัง้ แบคทีเรียแกรมลบ S. typhimurium และ
E. coli ได้ดีกว่าแพงพวยน�้ำ
ฤทธิ์ ต ้ า นแบคที เ รี ย ของสารสกั ด จากพื ช น�้ ำ
นั้น เนื่องมาจากชนิดของสารเคมีองค์ประกอบที่อยู่
ในสารสกัดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มฟีโนลิก
ฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ และ อัลคาลอยด์ ที่ท�ำให้
พืชน�้ำที่ศึกษาในประเทศอินเดียมีฤทธิ์แตกต่างกัน
ออกไป[3] การที่แพงพวยน�้ำมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้
หลายชนิดนั้น สัมพันธ์กับการที่ประกอบด้วยสาร
ทุตยิ ภูมหิ ลายกลุม่ ทัง้ ฟลาโวนอยด์ กรดฟีโนลิค และ
เทอร์พีนอยด์ ส่วนผักแว่น แว่นแก้วที่มีเฉพาะสาร
เทอร์พีน และไข่น�้ำ  ผักตบชวาที่มีสเตอรอลเป็นหลัก
มีฤทธิ์น้อยกว่าพืชอื่น
สารทุติยภูมิที่มีอยู่ในสารสกัดพืชน�้ำ  12 ชนิด
ที่ ศึ ก ษานั้ น จั ด กลุ ่ ม สารได้ เ ป็ น 3 กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ ม
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ฟลาโวนอยด์ กรดฟีโนลิค เทอร์พนี อยด์ และสเตอรอล
พบว่าพืชน�ำ้ มีสารส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ 1) ฟลาโวนอยด์
ได้แก่ quercetin และ rutin (quercetin rutinoside) พบได้ในแพงพวยน�ำ ้ ก้านจอง บัวหลวง บัวสาย
ผักกูด และผักบุ้ง kaempferol และ nicotiflorin
(kaemferol rutinoside) พบได้ในกระเฉด และผัก
บุ้ง myricetin พบได้ในกระเฉดและบัวสาย 2) สาร
ในกลุ่มกรดฟีโนลิค ได้แก่ protocatechuic acid
พบได้ในแพงพวยน�้ำและผักกูด hydroxybenzoic
acid และ ferulic acid พบได้ในก้านจอง cinnamic
acid พบได้ในผักกูด 3) สารในกลุม่ เทอร์พนี อยด์และ
สเตอรอล ได้แก่ ไดเทอร์พีน betulin พบในแพงพวย
น�้ำ  betulinic acid พบในบัวหลวง โมโนเทอร์พีน
limonene และ b-pinene พบในแว่นแก้ว สเตอรอล
phytol, stigmasterol และ b-sitosterol พบใน ไข่นำ �้
ผักตบชวา และ ผักแว่น
พบว่ า สารฟลาโวนอยด์ rutin มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง
E. coli สาร quercetin มีฤทธิ์ยับยั้ง S. aureus
สาร quercetin rhamnoside มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง S.
typhimurium สาร myricitrin (myricetin glycoside) มีฤทธิ์ยับยั้ง S. aureus สาร myricitrin
rhamnoside มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง E. coli, K. pneumonia และ S. aureus สาร kaempferol มีฤทธิ์
ยับยั้ง E. coli สาร nicotiflorin มีฤทธิ์ยับยั้ง S.
aureus สาร isorhamnitin rhamnoside ยับยั้ง
S. pyogenes และสาร hydroxyflavanone ยับยั้ง
S. pneumoniae เป็นต้น กรดฟีโนลิกที่พบมีรายงาน
ว่ามีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ ได้แก่ coumaric acid,
ferulic acid, sinapic acid, hydroxybenzoic
acid, protocatechuic acid เป็นต้น[26] สารเทอร์พีน
ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย ได้แก่ betulinic acid และ
betulin[27] สารทุติยภูมิที่พืชสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายใน
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การปกป้องตนเองจากอันตรายภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
อันตรายจากสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต การที่สารเหล่านี้
มีฤทธิท์ างชีวภาพทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ มนุษย์ ท�ำให้พชื ที่
มีสารเหล่านี้ ได้รบั ความสนใจในการน�ำไปใช้ประโยชน์
ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปพืชวัถตุดบิ หรือ สารสกัดทีจ่ ะเป็นยา
ในการรักษา หรือน�ำไปท�ำเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ทางด้านสุขภาพ เป็นการเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูก

ข้อสรุป
พืชน�้ำส่วนใหญ่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคใน
มนุษย์ที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะแพงพวยน�้ำและก้าน
จอง (หรือ ตาลปัตรฤาษี) ทีพ่ บว่ามีฤทธิต์ า้ นแบคทีเรีย
ได้ทั้งแกรมบวกและแกรมลบได้หลายชนิด ท�ำให้พืช
สองชนิดนีค้ วรได้รบั การส่งเสริมให้มกี ารปลูกและการ
ใช้ประโยชน์ นอกจากจะใช้รับประทานเป็นอาหารได้
แล้วยังสามารถน�ำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
ต้านแบคทีเรียได้อีกด้วย
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บทคัดย่อ
การศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีฟสิ กิ ส์ของเครือ่ งยากระชายซึง่ ได้จากส่วนรากและเหง้าของกระชาย (Boesenbergia
rotunda (L.) Mansf.) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดท�ำข้อก�ำหนดคุณภาพของเครือ่ งยากระชาย เนือ่ งจากยังไม่มเี กณฑ์มาตรฐาน
ส�ำหรับการควบคุมคุณภาพสมุนไพรชนิดนีใ้ นต�ำรายามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ซึง่ เป็นมาตรฐานสมุนไพรของประเทศ
ได้ท�ำการรวบรวมตัวอย่างเครื่องยากระชาย จ�ำนวน 17 ตัวอย่าง ระหว่างกันยายน 2557-มกราคม 2560 พัฒนาวิธีการ
ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีและศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีฟสิ กิ ส์ พบว่า สารสกัดเมทานอลจากเครือ่ งยากระชายให้ผลบวก
กับ Shinoda’s test และพบสารพิโนสโตรบินเมือ่ ตรวจด้วยวิธรี งคเลขผิวบางบน silica gel 60 เมือ่ ใช้สว่ นผสมไดคลอโรมีเทนและเมทานอล (70:1) เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ ปริมาณความชื้นและน�้ำมันระเหยง่าย มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.83 ±
0.96 และ 2.11 ± 0.43 โดยปริมาตรต่อน�้ำหนัก ตามล�ำดับ ปริมาณเถ้ารวม ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ปริมาณสาร
สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 และปริมาณสาร
สกัดด้วยน�้ำ มีค่าเท่ากับร้อยละ 6.68 ± 0.88, 1.20 ± 0.73, 12.63 ± 4.31, 15.78 ± 2.54 และ 17.63 ± 3.35 โดยน�้ำหนัก
ตามล�ำดับ ข้อก�ำหนดคุณภาพของเครื่องยากระชายสรุปได้ดังนี้ การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วย Shinoda’s test ต้อง
พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ รงคเลขผิวบางต้องพบสารพิโนสโตรบิน ปริมาณความชื้น ไม่เกินร้อยละ 9 โดยปริมาตร
ต่อน�้ำหนัก ปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ไม่เกินร้อยละ 7 และ 1 โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ ปริมาณ
สารสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 และปริมาณ
สารสกัดด้วยน�้ำ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 11, 14 และ 16 โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ ปริมาณน�้ำมันระเหยง่าย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 โดยปริมาตรต่อน�้ำหนัก ผลการศึกษานี้จะเสนอบรรจุเป็นมอโนกราฟในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยเพื่อ
ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงของประเทศต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: กระชาย, Boesenbergia rotunda, คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์

Received date 17/05/21; Revised date 15/10/21; Accepted date 23/03/22

131

132 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

Physico-Chemical Properties of Fingerroot (Boesenbergia rotunda) Crude Drug
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Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences, Talad-Kwan Sub-District, Mueang District,
Nonthaburi 11000, Thailand
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Abstract
The study on physico-chemical properties of fingerroot (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.), or krachai in
Thai, crude drug, derived from the rhizomes and roots of the herb, aimed to establish the quality specifications
of this medicinal plant.  That was because there were no standard criteria for quality control of the crude drug in
the Thai Herbal Pharmacopoeia, which is the national standard for herbal drugs. Seventeen fingerroot samples
were collected during September 2014–January 2017. Chemical identification methods were developed and
physico-chemical properties were evaluated. The methanolic extract of the crude drug gave a positive result with
Shinoda’s test. Pinostrobin was detected when TLC analysis was performed on silica gel 60 using a mixture of
dichloromethane-methanol (70:1) as mobile phase. The amounts of moisture and volatile oil were 7.83 ± 0.96%,
and 2.11 ± 0.43% v/w, respectively. The amounts of total ash, acid-insoluble ash, 95% ethanol extractive, 50%
ethanol extractive and water extractive were 6.68 ± 0.88%, 1.20 ± 0.73%, 12.63 ± 4.31%, 15.78 ± 2.54% and 17.63
± 3.35% w/w, respectively. Quality specifications of the fingerroot crude drug were set up as follows: flavonoids
could be detected by Shinoda’s test; pinostrobin could be observed in the TLC analysis; the moisture content should
not be higher than 9% v/w; the amounts of total ash, acid-insoluble ash should not be more than 7% and 1% w/w,
respectively; the amounts of 95% ethanol extractive, 50% ethanol extractive and water extractive should not be
less than 11%, 14% and 16% w/w, respectively; and the amount of volatile oil should not be less than 2% v/w. The
results of this study will be proposed for inclusion as a monograph in the Thai Herbal Pharmacopoeia to be used
as national reference standards of fingerroot crude drug.
Key words: fingerroot, Boesenbergia rotunda, physico-chemical properties

บทน�ำและวัตถุประสงค์
กระชาย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boesenbergia
rotunda (L.) Mansf. วงศ์ Zingiberaceae[1] เป็น
ไม้ลม้ ลุกอายุหลายปี เหง้าสัน้ รากรูปทรงกระบอกหรือ
รูปไข่ค่อนข้างยาวปลายเรียว กว้าง 1-2 เซนติเมตร
ยาว 4-10 เซนติเมตร รากออกเป็นกระจุก ผิวนอกสี
น�้ำตาลอ่อน เนื้อในสีเหลือง ล�ำต้นเทียมมีใบ 2-7 ใบ
เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน

หรือรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 5-12 เซนติเมตร ยาว
12-50 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือ
แหลม ขอบเรียบ เส้นกลางใบ ก้านใบและกาบใบด้าน
บนเป็นร่อง ด้านล่างนูนเป็นสัน ก้านใบเรียบ ยาว 7-25
เซนติเมตร กาบใบสีชมพู ยาว 7-25 เซนติเมตร ลิ้น
ใบยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ปลายเว้าตื้น ดอกออก
เป็นช่อเชิงลดออกที่ยอดระหว่างกาบใบคู่ในสุด ยาว
ประมาณ 5 เซนติเมตร ดอกสีขาวอมสีชมพูอ่อน ใบ
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ประดับรูปหอก ยาว 4-5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีขาว
หรือสีขาวอมสีชมพูอ่อน โคนติดกันเป็นหลอด ยาว
1.5-2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 3 แฉก โคนกลีบ
ดอกติดกันเป็นหลอด ยาว 4.5-5.5 เซนติเมตร ปลาย
แยก 3 แฉก รูปขอบขนาน แฉกใหญ่ 1 กลีบ กว้าง
ประมาณ 7 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.8 มิลลิเมตร
อีก 2 แฉก ขนาดเท่ากัน กว้าง 5 มิลลิเมตร ยาว 1.5
เซนติเมตร กลีบข้างมี 2 กลีบ สีชมพูอ่อน รูปไข่กลับ
ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบปากอยู่ตรงกลางมี
สีขาวหรือสีชมพู รูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน กว้าง
2.5-3.5 เซนติเมตร โค้งเว้าเข้าใน ขอบหยิกงอเล็กน้อย
ปลายผาย มีสีชมพูหรือสีม่วงแดงเป็นเส้น ๆ เกือบทั้ง
กลีบ เกสรเพศผู้สมบูรณ์มี 1 อัน ก้านชูอับเรณูสั้น หุ้ม
ก้านชูยอดเกสรเพศเมีย สันอับเรณูพบั กลับ ปลายเว้า
ตืน้ รังไข่ใต้วงกลีบรูปขอบขนาน มี 3 ช่อง แต่ละช่องมี
ออวุลจ�ำนวนมาก ผลแบบผลแตกแห้ง เมล็ดสีดำ � เยือ่
หุ้มเมล็ดจักเป็นครุย[2] กระชายเป็นสมุนไพรที่นิยม
น�ำมาประกอบอาหารในชีวิตประจ�ำวันและมีการใช้
ในทางการแพทย์พื้นบ้านด้วย ส่วนที่น�ำมาใช้ทางยา
คือ ส่วนใต้ดินที่มีทั้งเหง้าและราก สรรพคุณยาไทย
กระชายมีรสเผ็ดร้อนขม แก้ปวดมวนในท้อง แก้ชัก
แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้อ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงก�ำหนัด เป็นต้น[2]
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (บัญชียาจาก
สมุนไพร) กระชายเป็นส่วนประกอบในหลายต�ำรับยา
ได้แก่ ยาหอมทิพโอสถ ยาประสะกานพลู ยาเลือดงาม
ยากษัยเส้น[3] องค์ประกอบทางเคมีของกระชาย ส่วน
ใหญ่เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น pinostrobin,
pinocembrin, boesenbergin A, boesenbergin
B, panduratin A, 4-hydroxypanduratin A,
panduratin B-1, panduratin B-2, rubranine,
rotundaflavone นอกจากนีย้ งั พบสารกลุม่ โพลิฟนี อล
และน�้ำมันหอมระเหย [4] ขณะที่มีวิกฤตการณ์แพร่

ระบาดทัว่ โลกของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น นักวิจัยของประเทศไทยได้ท�ำการศึกษา
ฤทธิ์ของสมุนไพรไทยในหลอดทดลองต่อเชื้อ SARS
CoV-2 ซึง่ เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว พบว่า สารสกัด
ส่วนใต้ดินของกระชายที่ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งเชื้อ SARS CoV-2 ได้
ถึง 99.95% และมีการศึกษาเชิงลึกซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนากระชายเป็นยาต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ต่อไป[5]
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ประเทศไทยยังไม่มีข้อ
ก�ำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม
คุณภาพของเครื่องยากระชาย ซึ่งได้จากส่วนรากและ
เหง้าใต้ดิน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของเครื่องยากระชาย ซึ่งผล
การศึกษาจะน�ำไปสู่การจัดท�ำข้อก�ำหนดคุณภาพและ
เสนอเป็นมาตรฐานคุณภาพของเครือ่ งยากระชายของ
ประเทศต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 ตัวอย่างสมุนไพร
ตัวอย่างกระชาย จ�ำนวน 17 ตัวอย่าง จาก
แหล่งธรรมชาติในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ตะวันตกเฉียงใต้ จ�ำนวน 11
ตัวอย่าง และร้านยาสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 6 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างในช่วงเดือนกันยายน
2557 ถึงมกราคม 2560 ตัวอย่างจากแหล่งธรรมชาติ
ผ่านการพิสูจน์ทราบชื่อวิทยาศาสตร์และจัดท�ำตัว
อย่ า งพรรณไม้ อ ้ า งอิ ง เก็ บ ไว้ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื ช กรม
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ น� ำ มาคั ด เลื อ กส่ ว นที่ ไ ม่
ต้องการออก ล้างให้สะอาด ลดขนาด แล้วผึ่งลมให้

134 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
แห้ง จากนั้นน�ำไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 50˚ C
จนแห้งสนิท ส่วนตัวอย่างจากร้านยาสมุนไพรมาอบ
ไล่ความชื้นในตู้อบร้อนที่อุณหภูมิ 50˚C เป็นเวลา
1 ชั่วโมง ตัวอย่างจากธรรมชาติและร้านยาสมุนไพร
ที่ยังไม่ได้บดเป็นผง น�ำมาบดเป็นผง ผ่านแร่งเบอร์
180 แล้วเก็บในขวดแก้วสีชาปิดสนิท ส่วนตัวอย่าง
จากร้านยาสมุนไพรที่มีลักษณะเป็นผง น�ำมาผ่านแร่ง
แล้วจึงเก็บในขวดสีชาปิดสนิท ได้เป็นผงกระชาย เพือ่
ใช้ท�ำการทดลองต่อไป
1.2 สารมาตรฐาน
pinostrobin ความบริสุทธิ์ 97.06% (แยก
สารจากกระชาย)[4]
1.3 สารเคมีและตัวท�ำละลาย
คลอโรฟอร์ม (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน
จ�ำกัด, ประเทศไทย), ไดคลอโรมีเธน (บริษัท อาร์ซีไอ
แล็บสแกน จ�ำกัด, ประเทศไทย), เอทานอล (เมิร์ค,
ประเทศเยอรมนี ) , เมทานอล (เมิ ร ์ ค , ประเทศ
เยอรมนี), โทลูอีน (ฟิชเชอร์ ไซแอนทิฟิก, สหราชอาณาจักร), กรดเกลือ (เมิรค์ , ประเทศเยอรมนี), ไซลีน
(บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ�ำกัด, ประเทศไทย), น�้ำ
ก�ำจัดอิออน, ไดฟินิลบอริกแอซิดบีตาเอทิลอะมิโนเอสเทอร์ (แอลดริช, ประเทศเยอรมนี), โพลิเอทิลีนไกลคอล 4000 (ซิกมา, ประเทศเยอรมนี)
1.4 วัสดุวิทยาศาสตร์และเครื่องแก้ว
แผ่นทีแอลซีชนิดกระจกเคลือบด้วยซิลิกา
เจล 60 ความหนา 0.25 มิลลิเมตร (เมิร์ค, ประเทศ
เยอรมนี), กระดาษกรอง เบอร์ 4 (วัตแมน, สหราชอาณาจักร), กระดาษกรองปราศจากเถ้า เบอร์ 41
(วัตแมน, สหราชอาณาจักร), กระดาษลิตมัส (เมิร์ค,
ประเทศเยอรมนี ) , แมกนี เ ซี ย มริ บ บอน, ชุ ด กลั่ น
แอซิ โ อโทรปิ ก , ชุ ด กลั่ น น�้ ำ มั น ระเหยง่ า ย, กรวย,
กระบอกตวง, ขวดแก้วก้นกลม, ขวดแก้วปรับปริมาตร,
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ขวดชัง่ สาร, ขวดพ่นน�ำ้ ยา, ขวดรูปชมพู,่ ถ้วยกระเบือ้ ง,
ถ้วยระเหย, โถดูดความชืน้ , ถังส�ำหรับโครมาโทกราฟี
ชนิดผิวบาง, หลอดทดลอง, หลอดแคปิลลารี ที่มี
ขีดบอกปริมาตร ขนาด 5 ไมโครลิตร ส�ำหรับ spot
สารละลายตัวอย่างลงบนแผ่นทีแอลซี, ปิเปต
1.5 เครื่องมือ
เครื่ อ งบดสมุ น ไพร, แร่ ง (แลบอราทอรี
เทสต์ ซีฟ, สหราชอาณาจักร), ตู้อบร้อน (แมมเมิร์ท,
ประเทศเยอรมนี), เครื่องชั่งไฟฟ้า ความละเอียด
ทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง (เมทเลอร์-โทเลโด, ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์), ตู้แสงอัลตร้าไวโอเลต (คาแมก,
ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ) , เตาเผาอุ ณ หภู มิ สู ง
(เทอร์โมไลน์, สหรัฐอเมริกา), เครื่องเขย่า, เครื่องถ่าย
ภาพทีแอลซี (คาแมก, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์), อ่าง
น�้ำร้อน, ชุดสกัดสาร ประกอบด้วย เตาบุนวมไฟฟ้า,
ส่วนควบแน่น และเครื่องท�ำน�้ำเย็นหมุนเวียน

2. วิธีการศึกษา
2.1 การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี
		1) ปฏิกริ ยิ าการเกิดสี โดย Shinoda’s test[6]
สกั ด ผงกระชาย น�้ ำ หนั ก 1 กรั ม ด้ ว ย
เมทานอล ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยวิธีรีฟลักซ์ เป็น
เวลา 5 นาที กรองผ่านกระดาษกรอง ได้สารละลาย
ตัวอย่าง จากนั้นน�ำสารละลายตัวอย่าง ปริมาตร 2
มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง เติมกรดเกลือ จ�ำนวน
1-2 หยด เติมแมกนีเซียมริบบอน จ�ำนวน 3-5 ชิ้น
ตั้งทิ้งไว้ 5-10 นาที สังเกตสีของสารละลาย เปรียบ
เทียบกับสีของสารละลายตัวอย่าง (หลอดควบคุม)
สังเกตผลทีเ่ กิดขึน้ โดยผลบวกของปฏิกริ ยิ าจะปรากฏ
สารละลายสีส้มแดง
2) รงคเลขผิวบาง (thin layer chromatography; TLC)[4]
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สารละลายตัวอย่าง จากข้อ 1) น�ำมาวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีรงคเลขผิวบาง ระบบรงคเลขผิวบาง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระบบรงคเลขผิวบาง
สารละลายตัวอย่าง จากข้อ 1)
สารละลายพิโนสโตรบินในเมทานอล
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
วัฏภาคคงที่
ซิลกิ าเจล 60, ความหนา 0.25 มิลลิเมตร
วัฏภาคเคลื่อนที่
ไดคลอโรมีเทน-เมทานอล อัตราส่วน
70:1
ระยะทางการเคลื่อนที่ 15 เซนติเมตร
ของวัฏภาคเคลื่อนที่
ปริมาตรวิเคราะห์ 15 ไมโครลิตร  ส�ำหรับสารละลาย
ตัวอย่าง
5 ไมโครลิ ต ร  ส� ำ หรั บ สารละลาย
มาตรฐาน
การตรวจวัด
น�้ำยา Natural product/polyethylene
glycol (เอ็ น พี / พี อี จี ) , ภายใต้ แ สง
อั ล ตร้ า ไวโอเลต ที่ ค วามยาวคลื่ น
366 นาโนเมตร
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สารละลายตัวอย่างที่ได้จากการสกัดกระชายด้วย
เมทานอลโดยวิธีรีฟลักซ์ จ�ำนวน 17 ตัวอย่าง น�ำมา
ทดสอบด้วย Shinoda’s test พบว่า สารละลายตัวอย่าง
จากกระชายทุกตัวอย่างเปลี่ยนเป็นสีส้ม (ภาพที่ 1)

ตัวอย่าง
สารมาตรฐาน

2.2 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์
ประเมินคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของตัวอย่าง
กระชาย จ� ำ นวน 17 ตั ว อย่ า ง ในหั ว ข้ อ ปริ ม าณ
ความชื้น (โดยวิธี Azeotropic distillation) ปริมาณ
เถ้ารวม ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ปริมาณสาร
สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 ปริมาณ
สารสกั ด ด้ ว ยเอทานอลความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 50
ปริมาณสารสกัดด้วยน�ำ ้ และปริมาณน�ำ้ มันระเหยง่าย
โดยด�ำเนินการตามวิธีขององค์การอนามัยโลก[7]

ผลการศึกษา
1. การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี
1) ปฏิกิริยาการเกิดสี โดย Shinoda’s test

ภาพที่ 1 Shinoda’s test ของกระชาย
ซ้าย:  สารละลายสีส้ม (ผลบวก)
ขวา:  สารละลายตัวอย่าง (หลอดควบคุม)

2) รงคเลขผิวบาง[4]
สกัดผงกระชาย น�้ำหนัก 1 กรัม ในเมทานอล
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยวิธีรีฟลักซ์ เป็นเวลา 5 นาที
กรอง น�ำสารละลายที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีรงคเลข
ผิวบาง เทียบกับสารละลายพิโนสโตรบิน โดยใช้ซลิ กิ า
เจล 60 เป็นวัฏภาคคงที่ และส่วนผสมไดคลอโรมีเทน
และเมทานอล อัตราส่วน 70:1 เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่
พ่ น ด้ ว ยน�้ ำ ยาเอ็ น พี / พี อี จี แ ล้ ว สั ง เกตผลภายใต้
แสงอัลตร้าไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร
ผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีดว้ ยวิธรี งคเลขผิวบาง
พบว่า สารสกัดเมทานอลจากกระชายทั้ง 17 ตัวอย่าง
จะปรากฏจุดของสารพิโนสโตรบิน ที่ค่า Rf อยู่ในช่วง
0.92-0.95
โครมาโทแกรมแบบรงคเลขผิวบางของสารสกัด
เมทานอลจากกระชาย (ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 2)
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2. การประเมินคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์

A B
ภาพที่ 2 โครมาโทแกรมแบบรงคเลขผิวบางของสารสกัด
เมทานอลจากกระชาย
A สารสกัดเมทานอลจากกระชาย
B สารละลายพิโนสโตรบินในเมทานอล

ตารางที่ 2 โครมาโทแกรมแบบรงคเลขผิวบางของสาร
สกัดเมทานอลจากกระชาย
จุดสี

hRf

การตรวจวัดด้วยน�้ำยาเอ็นพี/พีอีจี

1
2
3
4
5
6
7*
8

7-9
38-44
48-52
58-62
78-82
84-86
92-96
96-98

สีฟ้า
สีเขียว
สีฟ้าเขียว
สีฟ้า
สีเหลืองเขียว
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง

*พิโนสโตรบิน

การประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ฟ ิ สิ ก ส์ ข อง
กระชาย จ�ำนวน 17 ตัวอย่าง ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่
ปริมาณความชื้นโดยวิธี Azeotropic distillation
ปริ ม าณเถ้ า รวม ปริ ม าณเถ้ า ที่ ไ ม่ ล ะลายในกรด
ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95
ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50
ปริมาณสารสกัดด้วยน�ำ ้ และปริมาณน�ำ้ มันระเหยง่าย
(ตารางที่ 3)
จากการประเมินคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของ
เครื่องยากระชาย จ�ำนวน 17 ตัวอย่าง พบว่า ปริมาณ
ความชื้นและปริมาณน�้ำมันระเหยง่าย มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 7.83 ± 0.96 และ 2.11 ± 0.43 โดยปริมาตร
ต่อน�้ำหนัก (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ตาม
ล�ำดับ ปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายใน
กรด มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 6.68 ± 0.88 และ 1.20 ±
0.73 โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ ปริมาณสารสกัดด้วย
เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 ปริมาณสารสกัด
ด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 และปริมาณสาร
สกัดด้วยน�้ำ มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 12.63 ± 4.31, 15.78
± 2.54 และ17.63 ± 3.35 โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ตัวอย่างเครื่องยา
กระชายเกือบทั้งหมด จะมีค่าปริมาณสารสกัดด้วย
ตัวท�ำละลายเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปริมาณ
สารสกัดด้วยน�ำ ้ ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลความ
เข้มข้นร้อยละ 50 และปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล
ความเข้มข้นร้อยละ 95 แต่พบกระชาย จ�ำนวน 2
ตั ว อย่ า ง ที่ มี แ นวโน้ ม ปริ ม าณสารสกั ด ด้ ว ยตั ว ท� ำ
ละลายในทิศทางกลับกัน กล่าวคือ ตัวอย่างที่ 14
และ 15 จะมีค่าปริมาณสารสกัดด้วยตัวท�ำละลาย
เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปริมาณสารสกัดด้วย
เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 ปริมาณสารสกัด
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ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของเครื่องยากระชาย
ตัวอย่างที่
ปริมาณ
ปริมาณเถ้า
ปริมาณสารสกัดในตัวท�ำละลาย		 ปริมาณน�้ำมัน
		
ความชื้น
(ร้อยละ ...
(ร้อยละ ... โดยน�้ำหนัก)		
ระเหยง่าย
		
(ร้อยละ ...
โดยน�้ำหนัก)				
(ร้อยละ ...
		
โดยปริมาตร
เถ้ารวม เถ้าที่ไม่ละลาย เอทานอล
เอทานอล
น�้ำ	 โดยปริมาตร
		
ต่อน�้ำหนัก)		
ในกรด
ความเข้มข้น ความเข้มข้น		 ต่อน�้ำหนัก)
					
ร้อยละ 95 ร้อยละ 50			
1*
2*
3
4
5*
6*
7*
8*
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ร้อยละ 10
ของค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย + ร้อยละ 10
ของค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย - ร้อยละ 10
ของค่าเฉลี่ย

6.00
8.49
7.23
8.49
8.99
7.74
9.74
8.74
6.49
6.99
8.00
8.25
7.00
8.00
8.24
7.75
6.99
7.83
0.96

5.60
6.04
7.37
7.24
5.92
6.25
5.84
5.37
8.47
7.18
7.84
7.08
7.41
5.77
6.24
6.61
7.27
6.68
0.88

2.05
1.98
0.71
1.15
1.97
1.93
2.04
1.89
0.06
0.32
0.31
0.85
0.30
1.93
1.28
0.92
0.76
1.20
0.73

10.68
11.95
9.32
9.13
13.32
13.08
12.48
11.69
7.59
8.09
7.77
17.01
15.92
21.74
20.60
8.93
15.42
12.63
4.31

13.09
12.25
17.52
15.90
14.04
13.41
13.41
12.66
17.33
15.86
15.58
18.92
19.88
18.99
19.42
13.92
16.14
15.78
2.54

16.32
16.03
20.59
18.17
13.95
14.93
14.04
12.13
19.53
19.99
21.52
21.45
24.61
13.83
17.44
17.09
18.14
17.63
3.35

1.54
1.79
2.25
2.00
1.56
2.02
1.54
1.56
2.02
2.13
2.36
2.44
2.20
2.91
2.90
2.22
2.43
2.11
0.43

0.78

0.67

0.12

1.26

1.58

1.76

0.21

8.61

7.35

1.32

-

-

-

-

-

-

-

11.37

14.20

15.87

1.9

*ตัวอย่างเครื่องยากระชาย จากร้านยาสมุนไพร
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ด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 และปริมาณสาร
สกัดด้วยน�้ำ ซึ่งตัวอย่างทั้ง 2 เป็นตัวอย่างที่มีปริมาณ
น�้ำมันระเหยง่ายสูงมากเมื่อเทียบกับตัวอย่างอื่น ๆ
โดยตัวอย่างที่ 14 และ 15 มีค่าปริมาณน�้ำมันระเหย
ง่าย เท่ากับ ร้อยละ 2.91 และ 2.90 โดยปริมาตรต่อ
น�้ำหนัก ตามล�ำดับ
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การก�ำหนดข้อก�ำหนดมาตรฐาน โดยก�ำหนด
เกณฑ์สูงสุดจากค่าเฉลี่ยบวก 10% ส�ำหรับปริมาณที่
ระบุวา่ “ไม่เกิน’’ และเกณฑ์ตำ�่ สุดจากค่าเฉลีย่ ลบด้วย
10% ส�ำหรับปริมาณที่ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า’’ ดังนั้น
จะได้ ข ้ อ ก� ำ หนดคุ ณ ภาพของเครื่ อ งยากระชายได้
(ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ข้อก�ำหนดคุณภาพของเครื่องยากระชาย
คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์
		
		
		

เกณฑ์ก�ำหนด			
ค่าสูงสุด
ค่าต�่ำสุด
(ค่าเฉลี่ย + ร้อยละ (ค่าเฉลี่ย - ร้อยละ
10 ของค่าเฉลี่ย) 10 ของค่าเฉลี่ย)

ปริมาณความชื้น

8.61

-

ปริมาณเถ้ารวม
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายกรด
ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล 95%
ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล 50%
ปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำ
ปริมาณน�้ำมันระเหยง่าย

7.35
1.32
-

11.37
14.20
15.87
1.90

อภิปรายผล
การศึ ก ษานี้ มี ค วามส� ำ คั ญ เนื่ อ งจากจะน� ำ ไป
สู ่ ก ารก� ำ หนดมาตรฐานของเครื่ อ งยากระชายของ
ประเทศไทย เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
ชนิดนีก้ อ่ นน�ำเข้าสูก่ ระบวนการผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพ การศึ ก ษานี้ ป ระกอบด้ ว ย 1) การตรวจ
เอกลักษณ์ทางเคมี โดยปฏิกริ ยิ าการเกิดสี  ซึง่ เป็นการ
ตรวจสอบเบื้องต้น และรงคเลขผิวบางซึ่งเป็นการ
ตรวจยืนยัน การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีเป็นการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อตรวจสอบว่าสมุนไพรที่น�ำ
มาใช้ เป็นสมุนไพรถูกต้นถูกชนิด และ 2) การประเมิน

ข้อก�ำหนดคุณภาพ

ไม่เกินร้อยละ 9.0 โดยปริมาตรต่อ
น�้ำหนัก
ไม่เกินร้อยละ 7.0 โดยน�้ำหนัก
ไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยน�้ำหนัก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 11.0 โดยน�้ำหนัก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.0 โดยน�้ำหนัก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.0 โดยน�้ำหนัก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.0 โดยปริมาตรต่อ
น�้ำหนัก

คุณสมบัตทิ างเคมีฟสิ กิ ส์ เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาก�ำหนด
ข้อก�ำหนดคุณภาพส�ำหรับกระชาย
การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของกระชายด้วย
ปฏิกิริยาการเกิดสี เป็นการตรวจเบื้องต้นหากลุ่มสาร
ส�ำคัญที่เป็นองค์ประกอบ จึงเลือกใช้ Shinoda’s
test หรือ Cyanidin reaction ซึ่งเป็นปฏิกิริยาเคมี
ที่ใช้ในการตรวจสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ โดยการ
เติมแมกนีเซียมและกรดเกลือ เกิดปฏิกิริยารีดักชัน
โดยผลของปฏิกิริยาดังกล่าว หากตรวจพบสารกลุ่ม
ฟลาโวนอยด์ จ ะปรากฏสี ข องสารละลายเป็ น สี ส ้ ม
(ฟลาโวนอยด์ให้สแี ดงกับ Shinoda’s test แต่เมือ่ อยู่

J Thai Trad Alt Med
ในสารละลายตัวอย่างของกระชายซึง่ เป็นสารละลายสี
เหลือง สีของปฏิกิริยาที่ปรากฏจึงเห็นเป็นสีส้ม) สาร
พิโนสโตรบินทีพ่ บในกระชายเป็นสารกลุม่ ฟลาโวนอยด์
ที่มีโครงสร้างทางเคมีชนิดฟลาวาโนน จึงให้ผลบวก
กับปฏิกิริยา Shinoda’s test
การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธีรงคเลข
ผิวบาง ใช้พิโนสโตรบินเป็นสารเทียบ ซึ่งสารดังกล่าว
เป็นองค์ประกอบทางเคมีชนิดหลักชนิดหนึ่งที่พบใน
กระชาย และเลือกใช้น�้ำยาเอ็นพี/พีอีจีซึ่งเป็นน�้ำยา
เฉพาะส�ำหรับการตรวจสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์
เอ็นพี/พีอีจีเป็นน�้ำยาตรวจวัดที่เตรียมแยกกัน กลไก
ของปฏิกริ ยิ าคือ เมือ่ พ่นน�ำ้ ยาเอ็นพีซงึ่ เป็นสารละลาย
ไดฟิ นิ ล บอริ ก แอซิ ด บี ต าเอทิ ล อะมิ โ นเอสเทอร์ ใ น
เมทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 1 จะท�ำปฏิกริ ยิ ากับสาร
ฟลาโวนอยด์ จะเกิดการเรืองแสง เมื่อส่องดูภายใต้
แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร
และเพื่อพ่นน�้ำยาพีอีจีซึ่งเป็นสารละลายโพลิเอทิลีนไกลคอล 4000 ในเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 5
(พ่นทับ) จะเพิม่ ความไวในการตรวจวัดหรือเพิม่ ความ
เข้มของจุดสีของสาร  
การประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ฟ ิ สิ ก ส์ ข อง
กระชาย ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่
ไม่ละลายในกรด เป็นคุณลักษณะทางฟิสิกส์ท่ีควร
ควบคุม เนื่องจากความชื้นที่ปริมาณสูงเกินจะเป็น
ปัจจัยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และอาจ
เร่งการเสื่อมสลายของสารส�ำคัญในสมุนไพร ส่วน
ปริมาณเถ้าเป็นสิ่งชี้บ่งถึงการปนปลอมปนเปื้อน การ
ก�ำหนดมาตรฐานปริมาณเหล่านี้จึงต้องระบุว่า “ไม่
เกิน’’ ส่วนปริมาณน�้ำมันระเหยง่าย ปริมาณสารสกัด
ด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 ปริมาณสาร
สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 และสาร
สกัดด้วยน�้ำ เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงคุณลักษณะทางเคมีที่ควร
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เป็น เนื่องจากบ่งชี้ถึงสารทีอ่ อกฤทธิ์หรือกลุ่มของสาร
ออกฤทธิ์หรือสารที่ได้จากการสกัดด้วยตัวท�ำละลาย
แล้วน�ำไปใช้ประโยชน์ทางยาได้ การก�ำหนดมาตรฐาน
ปริมาณเหล่านี้จึงต้องระบุว่า “ไม่น้อยกว่า’’
การหาปริมาณความชื้นในสมุนไพร มี 2 วิธี คือ
วิธี Azeotropic distillation ส�ำหรับสมุนไพรที่มีสาร
ระเหยได้อื่น ๆ นอกเหนือจากน�้ำ  เช่น น�้ำมันระเหย
ง่าย และวิธี Gravimetric หรือ Loss on drying
ส�ำหรับสมุนไพรที่มีน�้ำเป็นองค์ประกอบชนิดเดียวที่
ระเหยได้[7] ดังนั้น การหาปริมาณความชื้นในกระชาย
จึงเลือกใช้วธิ ี Azeotropic distillation ตามหลักการ
ที่กล่าวข้างต้น ตัวอย่างเครื่องยากระชายที่ได้จากร้าน
ยาสมุนไพร จ�ำนวน 6 ตัวอย่าง มีค่าปริมาณความชื้น
อยู่ในช่วงร้อยละ 6.00-9.74 โดยปริมาตรต่อน�ำ้ หนัก
ส่วนตัวอย่างที่ได้จากแหล่งธรรมชาติ จ�ำนวน 11
ตัวอย่าง มีคา่ ปริมาณความชืน้ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 6.498.49 โดยปริมาตรต่อน�ำ้ หนัก ค่าเฉลีย่ ปริมาณความชืน้
ของตัวอย่างจากร้านยาสมุนไพรและแหล่งธรรมชาติ
มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 8.28 และ 7.59 โดยปริมาตรต่อ
น�้ำหนัก ตามล�ำดับ ซึ่งตัวอย่างจากร้านยามีแนวโน้ม
ปริมาณความชื้นสูงกว่าตัวอย่างจากแหล่งธรรมชาติ
อันอาจเนื่องจากกระบวนการเก็บรักษา
การหาปริ ม าณสารสกั ด ด้ ว ยตั ว ท� ำ ละลายใน
สมุนไพร มี 2 แบบ คือ การสกัดโดยใช้ความร้อนด้วย
วิธีสกัดต่อเนื่อง ได้แก่ ปริมาณสารสกัดด้วยเฮกเซน
ปริมาณสารสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม และการสกัดโดย
ไม่ใช้ความร้อนด้วยวิธกี ารหมัก เช่น ปริมาณสารสกัด
ด้วยแอลกอฮอล์ทคี่ วามเข้มข้นต่าง ๆ ปริมาณสารสกัด
ด้วยน�้ำ  การเลือกใช้ตัวท�ำละลายที่เหมาะสมในแต่ละ
ชนิดขึ้นกับองค์ประกอบทางเคมีหรืออ้างอิงตามองค์
ความรู้ดั้งเดิมในการใช้สมุนไพร การหาปริมาณสาร
สกัดด้วยตัวท�ำละลายในเครื่องยากระชายซึ่งได้จาก
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ส่วนเหง้าและราก จึงเป็นการหาปริมาณสารสกัดด้วย
เอทานอลและปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำ 
ผลจากการศึกษานี้จะเสนอเข้าสู่การพิจารณา
บรรจุเป็นมอโนกราฟของวัตถุดิบสมุนไพรกระชาย
ในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal
Pharmacopoeia) เพื่อเป็นต�ำราอ้างอิงของประเทศ
ต่อไป

ข้อสรุป
จากการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ฟ ิ สิ ก ส์ ข อง
เครื่องยากระชาย จ�ำนวน 17 ตัวอย่าง สามารถสรุป
ข้อก�ำหนดคุณภาพ ดังนี้ การตรวจเอกลักษณ์ทาง
เคมีดว้ ยปฏิกริ ยิ าการเกิดสีตอ้ งให้ผลบวกกับปฏิกริ ยิ า
Shinoda’s test เมื่อตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วย
วิธรี งคเลขผิวบางจะต้องพบสารพิโนสโตรบิน ปริมาณ
ความชื้น ไม่เกินร้อยละ 9 โดยปริมาตรต่อน�้ำหนัก
ปริมาณเถ้าและเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ไม่เกินร้อยละ
7 และ 1 โดยน�ำ้ หนัก ตามล�ำดับ ปริมาณสารสกัดด้วย
เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 ปริมาณสารสกัด
ด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 และปริมาณสาร
สกัดด้วยน�้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 11, 14 และ 16 โดย
น�้ำหนัก ตามล�ำดับ ปริมาณน�้ำมันระเหยง่ายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 โดยปริมาตรต่อน�้ำหนัก

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยนี้
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บทคัดย่อ
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในอ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในระยะออกดอก (ต้น
แก่) มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ เรียงจากสูงไปต�่ำ  ได้แก่ ใบ ส่วนเหนือดิน ล�ำต้น และดอก เท่ากับ
5.11, 4.90, 0.68, 1.90% w/w ตามล�ำดับ และระยะก่อนออกดอก (ต้นอ่อน) เท่ากับ 3.65, 2.95 และ 1.03% w/w
ตามล�ำดับ การรักษาโควิด-19 ด้วยฟ้าทะลายโจร ในขนาดแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 5 วัน ควร
รับประทานใบสดจากต้นอ่อน วันละ 19.6 กรัม หรือใบสดจากต้นแก่ 14.0 กรัม หากเป็นยาต้มจากส่วนเหนือดิน
ของต้นแก่ แก้วละ 240 มิลลิลิตร ควรรับประทานวันละ 2.5 แก้ว แต่น�้ำชาจากใบสดที่ดื่มแบบทิ้งกากจะมีปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด์ต�่ำเกินไปไม่เพียงพอต่อรักษาโควิด-19 ผลการศึกษานี้ช่วยให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้
ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19 ด้วยตนเองสามารถท�ำได้โดยเทียบเคียงปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต่อใบสดและต่อผง
ฟ้าทะลายโจรกับรูปแบบที่ตนเองถนัดใช้
ค�ำส�ำคัญ: ฟ้าทะลายโจร, แอนโดรกราโฟไลด์, รักษาโควิด-19
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Abstract
Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees (fa thalai chon in Thai) is a medicinal plant that naturally grows
in Muak Lek district, Saraburi province. During the flowering stage (mature plant), its andrographolide contents
in various parts, from high to low, namely leaves, aerial parts, stems and flowers are 5.11%, 4.90%, 0.68% and
1.90% w/w respectively; and in the pre-flowering stage (young plant) the contents are 3.65%, 2.95% and 1.03%
w/w respectively. For the treatment of COVID-19 with Andrographis herbal drug, at the andrographolide dose of
180 mg daily for 5 days, 19.6 g of fresh leaves from the young plant or 14.0 g of fresh leaves from the mature plant
should be taken. As for the decoction of aerial parts of the mature plant, 2.5 240-mL glasses should be taken per
day. But tea from fresh leaves, which is drunk without the pulp, has a too low andrographolide content to achieve
the conventional dose for COVID-19 treatment. The results of this study are useful for the public who want to
use their own fresh Andrographis herb to treat COVID-19 by themselves. The proper amount has to be calculated
based on the andrographolide content in the formula they use.
Key words: Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees, andrographolide, COVID-19 treatment

บทนำ�และวัตถุประสงค์
เมื่ อ แรกเริ่ ม เกิ ด การระบาดของโควิ ด -19
ปลายปี ค.ศ. 2019 ที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มี
ผู้ท�ำการวิจัยในห้องปฏิบัติการซึ่งพิสูจน์ได้ว่าแอนโดรกราโฟไลด์ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในฟ้าทะลายโจร
สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสซาร์สโควี-2 ซึ่งเป็นต้นเหตุ
ของโควิด-19 ในจานเพาะเลี้ยงได้ โดยผ่านกลไกการ
ระงับเอ็นไซม์โปรตีเอสของไวรัส[1] ต่อมาคณะผู้วิจัย
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยในห้อง
ปฏิบัติการซึ่งยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรในรูปสารสกัด
หยาบที่มีแอนโดรกราโฟไลด์สามารถยับยั้งการเพิ่ม
จ�ำนวนของไวรัสในเซลเยื่อบุปอดมนุษย์ได้[2]

ผลของการใช้ ฟ ้ า ทะลายโจรรั ก ษาโควิ ด -19
ในคนเริ่ ม ปรากฏในลั ก ษณะของข้ อ มู ล เชิ ง ระบาด
วิทยาเมื่อมีการระบาดของโควิด-19 ในเรือนจ�ำและ
มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษา[3] มีผู้ต้องขัง
ติดเชื้อสะสมรวม 37,656 คน ตายสะสม 47 ราย
(อัตราตาย 0.1%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลระดับ
ประเทศขณะนั้น มีจ�ำนวนผู้ป่วย 345,027 คน ตาย
สะสม 2,791 ราย (อัตราตาย 0.8%) แล้วพบว่าในเรือน
จ�ำมีอัตราตายต�่ำกว่าถึง 8 เท่า
ต่อมาได้มกี ารศึกษาวิจยั ย้อนหลัง (retrospective cohort study) ในโรงพยาบาล 9 แห่ง ทีร่ บั ผูป้ ว่ ย
โควิ ด -19 คลั ส เตอร์ ใ หญ่ ต ลาดกุ ้ ง มหาชั ย [4] ที่ ไ ด้
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รับยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180
มิลลิกรัมต่อวัน นาน 5 วัน จ�ำนวน 309 คน เปรียบ
เทียบกับผู้ป่วยโควิด-19 อีก 526 คนที่ไม่ได้รับยา
ฟ้าทะลายโจร พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรเป็น
ปอดอักเสบน้อยกว่า (0.97% vs 14.64%, p < 0.001)
ในระดั บ สากล มี ง านวิ จั ย หนึ่ ง ที่ ล งทะเบี ย นไว้ กั บ
ClinicalTrial.gov มีแผนจะใช้แอนโดรกราโฟไลด์
ขนาด 90-120 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น รั ก ษาโควิ ด -19
เปรียบเทียบกับยาหลอก ขณะนี้ยังไม่ทราบผลการ
วิจัย[5]
งานวิจัยการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19
ทีก่ ล่าวข้างต้น ล้วนใช้ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์เป็น
ตัวก�ำหนดขนาดทีใ่ ช้ (dose) ในการรักษา ท�ำให้แพทย์
แผนไทยและประชาชนทั่วไปมีความยากล�ำบากใน
การน�ำพืชสดที่ตนเองปลูกไว้ หรือผงฟ้าทะลายโจร
ไปใช้ รั ก ษาโควิ ด -19  เพราะไม่ มี ข ้ อ มู ล ปริ ม าณ
แอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสดหรือยา
ผง การศึกษานี้จึงมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจรทีป่ ลูกเองและจากยาผงโดยสามารถก�ำหนดขนาด
รับประทานเองเพือ่ ให้ได้รบั ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
ใกล้เคียงกับที่งานวิจัยทางคลินิกได้ท�ำวิจัยไว้ก่อน
หน้านี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ พื่ อ หา
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ ของผง
ฟ้าทะลายโจรในระยะเก็บเกี่ยวที่ต่างกัน, หาปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด์ในยาต้มและน�ำ้ ชาใบสดฟ้าทะลายโจร และจัดท�ำตารางเชื่อมโยงปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรสด ยาผง ยาต้ม และน�้ำชา
ใบสด เพือ่ ให้แพทย์แผนไทยและประชาชนทัว่ ไปน�ำไป
เป็นข้อมูลประกอบการใช้ประโยชน์จากฟ้าทะลายโจร
ด้วยตนเอง

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
		1.1 ตัวอย่างสมุนไพร
- ตัวอย่างพืชสดจากส่วนต่าง ๆ ของฟ้า
ทะลายโจร เก็บจากต้นฟ้าทะลายโจรที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ในเขตหมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี จ�ำนวน 5 ต้น ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564
- ตัวอย่างผงสมุนไพรแห้งจากส่วนต่าง ๆ
ของฟ้าทะลายโจร เก็บจากต้นฟ้าทะลายโจรที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ในเขตหมูท่ ี่ 5 ต. มิตรภาพ อ. มวกเหล็ก
จ. สระบุ รี จ� ำ นวน 50 ต้ น ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม
2564 แล้ ว น� ำ ตั ว อย่ า งไปตากแห้ ง และ/หรื อ อบที่
อุณหภูมิ 40˚C นาน 48 ชั่วโมง จนแห้งสนิท น�ำไป
บดเป็ น ผงหยาบ บรรจุ ใ นถุ ง พลาสติ ก ที่ มี ส ารดู ด
ความชื้น และปิดปากถุงด้วยเครื่องซีลไฟฟ้าส่งตรวจ
วิเคราะห์
สถานทีด่ ำ� เนินการวิเคราะห์ ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 4 สระบุรี (ตัง้ อยูท่ ี่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร)ี
โดยก่อนการวิเคราะห์ น�ำตัวอย่างผงฟ้าทะลายโจรมา
บดด้วยเครื่องบดไฟฟ้าให้เป็นผงละเอียด และผ่าน
แร่ง ขนาด 250 ไมโครเมตร (Mesh no. 60)
		1.2 สารมาตรฐาน
แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide)
ความบริสุทธิ์ 98.45% Lot no. 01B63213 ผลิตโดย
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ (DMSc reference
standard)
		1.3 สารเคมีและตัวท�ำละลาย
1.3.1 เมทานอล ชนิด HPLC (methanol)
ยี่ห้อ RCI Labscan
1.3.2 น�้ ำ ปราศจากไอออน (deionized
water)
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		1.4 เครื่องมือ
1.4.1 เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลว
สมรรถนะสูง (Ultra High-Performance Liquid
Chromatograph, UHPLC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 1290
Infinity II
1.4.2 เครื่องชั่งไฟฟ้า (analytical balance) ความละเอียด 0.01 มิลลิกรัม ยี่ห้อ MettlerToledo รุ่น XPR205DR
1.4.3 อ่างน�ำ้ ความถีส่ งู (ultrasonic bath)
ยี่ห้อ Elma รุ่น Elmasonic S 100 H
1.4.4 เตาไฟฟ้าให้ความร้อน (hot plate)
ยี่ห้อ heidolph รุ่น MR Hei-Standard
		1.5 วัสดุวิทยาศาสตร์และเครื่องแก้ว
1.5.1 InfinityLab Poroshell 120 ECC18 ขนาด 2.1 5 50 มิลลิเมตร, 1.9 ไมโครเมตร
1.5.2 InfinityLab Poroshell 120
EC-C18 (Guard) ขนาด 3.0 5 5 มิลลิเมตร, 2.7
ไมโครเมตร
1.5.3 ปิเปตแบบขับออก (positive-displacement pipette) ขนาด 100-1,000 ไมโครลิตร
1.5.4 ปิ เ ปตวั ด ปริ ม าตร (volumetric
pipette) ขนาด 1, 2, 3, 4, 5 และ 50 มิลลิลิตร
1.5.5 ขวดรูปชมพู่ชนิดมีฝาปิด (Erlenmeyer flask with stopper) ขนาด 125 มิลลิลิตร
1.5.6 ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)
ขนาด 10 และ 25 มิลลิลิตร
1.5.7 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 600 และ
2,000 มิลลิลิตร
1.5.8 ตัวกรองอนุภาค ชนิด nylon (nylon
syringe filter) ขนาด 0.22 ไมโครเมตร
1.5.9 แร่งคัดขนาด (sieve) ขนาด 250
ไมโครเมตร (Mesh no. 60)
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2. วิธีการศึกษา
2.1 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
ในฟ้าทะลายโจร [ดัดแปลงจากต�ำรามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย (Thai herbal pharmacopoeia)[6]]
2.1.1 ระบบโครมาโทกราฟ
2.1.1.1 คอลัมน์ (column) – C18 ขนาด
2.1 5 50 มิลลิเมตร, 1.9 ไมโครเมตร
2.1.1.2 วั ฏ ภาคเคลื่ อ นที่ (mobile
phase) – น�้ำ : เมทานอล (60 : 40)
2.1.1.3 อุณหภูมิช่องตัวอย่าง (autosampler temperature) – 25˚C
2.1.1.4 อุ ณ หภู มิ ค อลั ม น์ (column
temperature) – 40˚C
2.1.1.5 อัตราการไหล (flow rate) –
0.35 มิลลิลิตร/นาที
2.1.1.6 ปริมาตรการฉีด (injection
volume) – 1 ไมโครลิตร
2.1.1.7 การตรวจวัด (detector) – UV
224 นาโนเมตร
2.1.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
2.1.2.1 stock standard solution
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ชั่ ง สารมาตรฐานสมมู ล กั บ แอนโดรกราโฟไลด์ 25 มิลลิกรัม ลงในขวดวัดปริมาตร ขนาด
25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรจนครบด้วยเมทานอล
2.1.2.2 working standard solution
ช่วงความเข้มข้น 0.05-0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ปิ เ ปต stock standard solution
ปริมาตร 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร ลงในขวด
วัดปริมาตร ขนาด 10 มิลลิลิตร แต่ละขวด ตามล�ำดับ
จ�ำนวนรวม 6 ขวด และปรับปริมาตรจนครบด้วย
เมทานอล กรองสารละลายที่ได้ผ่านตัวกรองอนุภาค
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ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ลงใน vial ฉีดสารละลายที่
ได้ เข้าสูร่ ะบบโครมาโทกราฟ เพือ่ สร้างกราฟมาตรฐาน
2.1.3 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง
2.1.3.1 ชั่งตัวอย่าง 500 มิลลิกรัม ลง
ในขวดรูปชมพู่
2.1.3.2 ปิเปตเมทานอล ปริมาตร 50
มิลลิลิตร สกัดโดย sonicate เป็นเวลา 30 นาที ตั้งไว้
ที่อุณหภูมิห้อง 2 ชั่วโมง
2.1.3.3 กรองสารละลายที่ได้ผ่านตัว
กรองอนุภาค ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ลงใน vial
2.1.3.4 ฉีดสารละลายที่ได้ เข้าสู่ระบบ
โครมาโทกราฟ
2.1.3.5 ค� ำ นวณปริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์เทียบกับกราฟมาตรฐาน
2.1.4 การท�ำยาต้ม
2.1.4.1 ต้มน�้ำเดือด 1,000 มิลลิลิตร
ในบีกเกอร์
2.1.4.2 ใส่ ส ่ ว นเหนื อ ดิ น สดของฟ้ า
ทะลายโจร 1 ต้น (น�้ำหนักเฉลี่ย 75.42 กรัม กรณีต้น
อ่อน และ 82.11 กรัม กรณีต้นแก่) ต้มเดือดเป็นเวลา
1 ชัว่ โมง หากน�ำ้ แห้งไป เติมน�ำ้ ให้ครบ 1,000 มิลลิลติ ร
คนเป็นระยะ

2.1.4.3 กรองสารละลายที่ได้ผ่านตัว
กรองอนุภาค ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ลงใน vial
2.1.4.4 ฉีดสารละลายที่ได้ เข้าสู่ระบบ
โครมาโทกราฟ
2.1.4.5 ค� ำ นวณปริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์เทียบกับกราฟมาตรฐาน
2.1.5 การท�ำชาใบสด
2.1.5.1 ต้ ม น�้ ำ เดื อ ด 240 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ในบีกเกอร์
2.1.5.2 ใส่ใบสด 1 ก�ำมือ (ประมาณ
3-4 กรัม) ทิ้งให้เย็น คนเป็นระยะ
2.1.5.3 กรองสารละลายที่ได้ผ่านตัว
กรองอนุภาค ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ลงใน vial
2.1.5.4  ฉีดสารละลายที่ได้ เข้าสู่ระบบ
โครมาโทกราฟ
			
2.1.5.5 ค� ำ นวณปริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์เทียบกับกราฟมาตรฐาน

ผลการศึกษา

1. ผลการเปรียบเทียบน�ำ้ หนักพืชสด (ตารางที่
1 และ 2)

ตารางที่ 1 ความแตกต่างของฟ้าทะลายโจรต้นอ่อน (ก่อนออกดอก) และต้นแก่ (ขณะออกดอก)
ส่วนของพืชและหน่วย
น�้ำหนักสดเฉลี่ยต่อต้น (กรัม)
จ�ำนวนใบเฉลี่ยต่อต้น (ใบ)
น�้ำหนักใบรวมเฉลี่ยต่อต้น (กรัม)
น�้ำหนักเฉลี่ยต่อใบ (มิลลิกรัม)
ความกว้างของใบเฉลี่ย (เซนติเมตร)
ความยาวของใบเฉลี่ย (เซนติเมตร)
สัดส่วนของน�้ำหนักแห้งต่อน�้ำหนักสด

ฟ้าทะลายโจรต้นอ่อน

ฟ้าทะลายโจรต้นแก่

75.42
459
45.25
167.62
2.2
8.8
1:4

82.11
448
47.6
116.53
1.9
6.9
1:4
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทางสถิติของน�้ำหนักใบสด (n = 100)
ค่าสถิติ

น�้ำหนักใบสดต้นอ่อน (มิลลิกรัม)

น�้ำหนักใบสดต้นแก่ (มิลลิกรัม)

87
277
165
167.62
44.77

27
221
119.5
116.53
51.22

ค่าต�่ำสุด (min)
ค่าสูงสุด (max)
ค่ามัธยฐาน (median)
ค่าเฉลี่ย (average)
ค่าความเบี่ยงเบน (SD)

2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
ในส่วนต่าง ๆ ของฟ้าทะลายโจรในระยะเก็บ
เกี่ยวที่ต่างกัน

ตัวอย่างแห้ง จ�ำนวน 7 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3 ซ�้ำ 
(ตารางที่ 3)
2.2 ตัวอย่างสด
ผลวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาต้ม
และชาใบสด (ตารางที่ 4)

2.1 ตัวอย่างแห้ง
ผลวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์ ใ น

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในตัวอย่างแห้ง
		
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ (% w/w)
ตัวอย่างที่ ส่วนที่ใช้				
			
1
2
3
ค่าเฉลี่ย
1
2
3
4
5
6
7

ใบ (ต้นอ่อน)
ลำ�ต้น (ต้นอ่อน)
ส่วนเหนือดิน (ต้นอ่อน)
ใบ (ต้นแก่)
ลำ�ต้น (ต้นแก่)
ส่วนเหนือดิน (ต้นแก่)
ดอกและฝักเมล็ด

3.58
1.02
2.96
5.08
0.68
4.93
1.91

3.69
1.03
2.95
5.12
0.68
4.91
1.90

3.69
1.02
2.93
5.13
0.68
4.87
1.89

3.65
1.03
2.95
5.11
0.68
4.90
1.90

%RSD
1.7
0.7
0.5
0.5
0.1
0.6
0.4

ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในตัวอย่างสด
ส่วนที่ใช้
จ�ำนวน น�้ำหนัก (กรัม)
			
ส่วนเหนือดิน (ต้นอ่อน)
ใบ (ต้นอ่อน)
ส่วนเหนือดิน (ต้นแก่)
ใบ (ต้นแก่)

1 ต้น
1 ก�ำมือ
1 ต้น
1 ก�ำมือ

77.61
3.70
83.20
4.29

ปริมาตรสุดท้าย รูปแบบ
(มิลลิลิตร)		
1000
240
1000
240

ยาต้ม
ชาใบสด
ยาต้ม
ชาใบสด

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
(% w/w ของน�้ำหนักสด)
0.14
0.10
0.38
0.29
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อภิปรายผล
1. ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ ในส่วนต่าง ๆ
ของฟ้าทะลายโจรในระยะเก็บเกีย่ วทีต่ า่ งกัน
ฟ้ า ทะลายโจรต้ น อ่ อ นมี ป ริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์ในใบ ส่วนเหนือดิน และล�ำต้นเท่ากับ
3.65, 2.95 และ 1.03% w/w ตามล�ำดับ และต้นแก่
มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ เท่ากับ 5.11, 4.90 และ
0.68% w/w ตามล�ำดับ ส่วนดอก ฝัก และเมล็ดมี
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ เท่ากับ 1.90% w/w จะ
เห็นได้ว่าใบจากต้นแก่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
สูงสุดคือ 5.11% w/w
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างฟ้าทะลายโจรต้นอ่อน
กับต้นแก่ พบว่า ต้นแก่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
ในใบ และส่วนเหนือดินสูงกว่าต้นอ่อน ยกเว้นในส่วน
ล�ำต้นต้นแก่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต�่ำกว่าต้น
อ่อน โดยปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ
ของฟ้าทะลายโจร เรียงจากสูงไปต�่ำ  ได้แก่ ใบ ส่วน
เหนือดิน และล�ำต้น ตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ ส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจรทัง้ ต้นอ่อน
และต้นแก่นี้ มีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใน
ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย[6] ซึ่งก�ำหนดปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนเหนือดิน ไม่น้อยกว่า 1%
w/w อย่างไรก็ตาม ปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์
ซึ่งเป็นสารส�ำคัญที่ใช้ระบุคุณภาพของฟ้าทะลายโจร
อาจมีปริมาณแตกต่างกันได้ตามสถานทีเ่ พาะปลูกและ
ระยะเวลาเก็บเกี่ยว

2. ปริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์ แ ละน�้ ำ หนั ก
เฉลี่ยของใบฟ้าทะลายโจรสด
ใบสดจากต้นอ่อน มีขนาดใบใหญ่และสม�ำ่ เสมอ
มีนำ�้ หนักสดเฉลีย่ ใบละ 167.62 มิลลิกรัม น�ำ้ หนักแห้ง

Vol. 20 No. 1 Jan-Apr 2022 147
เฉลีย่ ใบละ 41.9 มิลลิกรัม มีแอนโดรกราโฟไลด์เฉลีย่
ใบละ 1.53 มิลลิกรัม
ใบสดจากต้นแก่มีขนาดใบใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่
สม�่ำเสมอ มีน�้ำหนักสดเฉลี่ยใบละ 116.53 มิลลิกรัม
น�้ำหนักแห้งเฉลี่ยใบละ 29.13 มิลลิกรัม มีแอนโดรกราโฟไลด์เฉลี่ยใบละ 1.48 มิลลิกรัม

3. ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาต้มและน�้ำ
ชาใบฟ้าทะลายโจรสด
ยาต้มทีเ่ ตรียมจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจรต้นแก่ 1 ต้น (83.20 กรัม) ต้มเคี่ยวในหม้อจน
เดือดและจนเหลือน�้ำ  1 ลิตร จะมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในน�ำ้ ยาต้ม 0.38% w/w ของน�ำ้ หนักพืชสดที่
ใช้ นัน่ หมายความว่าหากดืม่ น�ำ้ ยาต้มดังกล่าวหนึง่ แก้ว
(240 มิลลิลิตร) จะได้รับปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
75.45 มิลลิกรัม เช่นเดียวกัน หากดืม่ น�ำ้ ชาทีไ่ ด้จากใบ
ต้นแก่หนึ่งก�ำมือ (4.29 กรัม) ชงในน�้ำเดือดหนึ่งแก้ว
(240 มิลลิลิตร) จะได้รับปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
12.44 มิลลิกรัม
ทั้งนี้ แอนโดรกราโฟไลด์เป็นสารกลุ่มไดเทอร์
พีนแลคโตน (diterpene lactones) ซึ่งละลายน�้ำได้
น้อย ท�ำให้ยาต้มและชาชงด้วยน�ำ ้ มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์น้อย อย่างไรก็ตามพบว่าการให้ความร้อน
ด้วยการต้มท�ำให้แอนโดรกราโฟไลด์ละลายออกมาได้
มากขึ้นเมื่อเทียบกับการชง

4. การนำ�ไปใช้ประโยชน์
4.1 การรับประทานยาผงฟ้าทะลายโจร เพื่อ
รั ก ษาโควิ ด -19 โดยยึ ด ขนาดรั บ ประทานที่ มี ง าน
วิ จั ย ว่ า ช่ ว ยลดโอกาสเกิ ด ปอดอั ก เสบได้ (180
มิลลิกรัมของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อวัน นาน 5 วัน)
ควรรับประทานขนาดต�ำ่ สุดวันละ 2.8 กรัม หากเป็นยา
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ผงจากใบของต้นแก่ หรือวันละ 3.9 กรัม หากเป็นยา
ผงจากใบของต้นอ่อน โดยอาจรับประทานในรูปแบบ
ยาลูกกลอน หรือการชงในน�้ำอุ่นดื่มทีเดียวทั้งหมด
โดยไม่ทิ้งกาก หรือยาแคปซูล
4.2 การรั บ ประทานใบฟ้ า ทะลายโจรสด
เนื่ อ งจากใบมี ข นาดและน�้ ำ หนั ก แตกต่ า งกั น มาก
การรับประทานใบสดควรใช้วิธีชั่งน�้ำหนัก โดยควร
รับประทานให้ได้วันละ 19.6 กรัม หากเป็นใบจากต้น
อ่อน (ประมาณ 117 ใบ) หรือ 14.0 กรัม หากเป็นใบ
จากต้นแก่ (ประมาณ 120 ใบ)  
4.3 การรับประทานฟ้าทะลายโจรในรูปแบบยา
ต้มหรือน�้ำชาใบสด แนะน�ำให้รับประทานฟ้าทะลาย
โจรรักษาโควิด-19 ในรูปแบบยาต้มตามชนิดของ
ส่วนเหนือดินทีใ่ ช้ เช่น หากใช้สว่ นเหนือดินของต้นแก่
หนึ่งต้นที่หนักประมาณ 82.11 กรัม ต้มเคี่ยวในหม้อ
จนเดือดและเหลือน�้ำ  1 ลิตร จะมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ออกมาในน�้ำ  0.38% w/w ของน�้ำหนัก
พื ช สดที่ ใ ช้ นั่ น หมายความว่ า หากดื่ ม ยาต้ ม นี้ ห นึ่ ง
แก้ ว (240 มิ ล ลิ ลิ ต ร) จะได้ รั บ ปริ ม าณแอนโดรก
ราโฟไลด์ 75.45 มิลลิกรัม หากจะดื่มรักษาโควิด-19
ก็ต้องดื่มวันละประมาณสองแก้วครึ่ง ไม่แนะน�ำให้
รับประทานน�้ำชาใบสดรักษาโควิด-19 เพราะจะได้รับ
แอนโดรกราโฟไลด์ในขนาดต�่ำเกินไป
อนึ่ง ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแล
รักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง เมื่ อ วั น ที่ 2
พฤศจิกายน 2564 ไม่แนะนําให้ใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อ
ป้องกันโควิด-19 แต่พจิ ารณาใช้ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มอี าการ
หรือมีอาการน้อย ไม่มีข้อห้ามใช้ฟ้าทะลายโจร เช่น
เป็นผูท้ มี่ ปี ระวัตแิ พ้ หญิงตัง้ ครรภ์และให้นมบุตร และ
ควรระวังการใช้รว่ มกับยาลดความดันและยาทีม่ ฤี ทธิ์
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ป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin, aspirin
และ clopidogrel เพราะอาจเสริมฤทธิก์ นั ผลข้างเคียง
ทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ปวดท้อง ท้องเดิน คลืน่ ไส้ ใจสัน่ เบือ่
อาหาร เวียนศีรษะ หากพบอาการเหล่านีค้ วรหยุดการ
ใช้ฟ้าทะลายโจรทันที

ข้อสรุป
มีผลการศึกษาทางคลินิกบางการศึกษาบ่งชี้
ว่าฟ้าทะลายโจรสามารถรักษาโควิด-19 และช่วยลด
โอกาสเกิดปอดอักเสบได้ แต่ในการศึกษาเหล่านั้น
ระบุขนาดของฟ้าทะลายโจรเป็นปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ซงึ่ เป็นสารออกฤทธิใ์ นฟ้าทะลายโจร ท�ำให้
แพทย์แผนไทยและประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะน�ำ
ผลการศึกษาทางคลินิกเหล่านั้นไปเทียบเคียงเพื่อใช้
ฟ้าทะลายโจรในรูปแบบพืชสดหรือผงฟ้าทะลายโจร
ในการรักษาโควิด-19 ด้วยตนเองไม่สามารถท�ำได้  
การศึกษานี้จึงได้วิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ ของฟ้าทะลายโจร พบว่า
ฟ้าทะลายโจรต้นอ่อนมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
ต�่ำกว่าต้นแก่ โดยส่วนของใบ ส่วนเหนือดิน และ
ล�ำต้นของต้นแก่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ
5.11, 4.90 และ 0.68% w/w ตามล�ำดับ และต้นอ่อน
มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ เท่ากับ 3.65, 2.95 และ
1.03% w/w ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์ น�้ ำ หนั ก และความ
สม�่ำเสมอของใบ พบว่า ใบจากต้นอ่อนมีน�้ำหนักและ
ความสม�ำ่ เสมอของขนาดมากกว่า และมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์เฉลี่ยใบละ 1.53 มิลลิกรัม ขณะที่ใบ
จากต้นแก่มีขนาดใบเล็กกว่าและไม่สม�่ำเสมอ และมี
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์เฉลีย่ ใบละ 1.48 มิลลิกรัม
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ท่ีบริโภคในรูปแบบ
ยาต้มและน�ำ้ ชาใบสด พบว่า ยาต้มมีปริมาณแอนโดร-
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กราโฟไลด์มากเพียงพอเทียบได้กับการรับประทาน
รูปแบบอื่น แต่น�้ำชาใบสดมีปริมาณต�่ำเกินไป
การศึ ก ษานี้ จ ะช่ ว ยให้ แ พทย์ แ ผนไทยและ
ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะใช้ฟ้าทะลายโจรรักษา
โควิด-19 ด้วยตนเองสามารถท�ำได้โดยเทียบเคียง
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต่อใบสดหนึ่งใบและต่อ
ผงฟ้าทะลายโจรหนึ่งกรัมที่ได้จากการศึกษานี้กับ
รูปแบบตนเองถนัดใช้ ทั้งนี้มีข้อพึงสังเกตว่าการใช้ใน
รูปแบบใบสดก็ดี ยาผงก็ดี ยาต้มก็ดี ท�ำให้ได้รบั ปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด์ใกล้เคียงกับขนาดทีม่ กี ารใช้รกั ษา
โควิด-19 ได้ผลมาแล้ว (180 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 5
วัน) ขณะที่การใช้ในรูปแบบน�้ำชาใบสดที่ดื่มแบบทิ้ง
กากจะได้รับปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต�่ำเกินไปไม่
เพียงพอที่จะใช้รักษาโควิด-19 ได้
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บทคัดย่อ
โควิด-19 เกิดจากการติดเชื้อ SARS-CoV2 มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง และยังส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจ จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุก
ประเทศให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงประเทศไทยเอง ที่มีจำ�นวนการเสียชีวิตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถควบคุมการระบาดของเชือ้ ไวรัสได้อย่างรวดเร็ว โดยมีปจั จัยสำ�คัญคือการปิดเมือง มี
การคัดั กรองอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ ยังเป็นประเทศแรกทีม่ กี ารนำ�ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาใช้รกั ษาโควิด-19 ร่วมกับ
การแพทย์แผนตะวันตก ทำ�ให้สามารถเอาชนะและควบคุมโควิด-19 ได้ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ เรือ่ งแนวทางในการรักษาโรคระบาดจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ (ฉบับที่ 8) วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ซึ่งระบุวิธีการรักษาโควิด-19 โดยบทบาทของการแพทย์แผนจีนมี
ทั้งการใช้ยาสมุนไพร และการฝังเข็มรมยา  บทความวิชาการนี้ได้ทบทวนถึงบทบาทของการแพทย์แผนจีนในการ
ป้องกันและรักษาโควิด-19 รวมถึงโควิด-19 ในมุมมองของศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจในศาสตร์การแพทย์แผนจีนต่อโควิด-19 รวมถึงส่งเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางการแพทย์แผนจีนอย่างถูกต้อง
คำ�สำ�คัญ:  โควิด-19, การแพทย์แผนจีน, สมุนไพรจีน, การฝังเข็ม, การรมยา
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Abstract
COVID-19 is a contagious disease caused by SARS-CoV-2 which has been spreading all over the world. The
disease extensively affects human health and lives as well as the public health system, society and economy. It is
therefore the worst pandemic problem that all countries pay great attention to, including Thailand, where the number
of deaths from COVID-19 is constantly increasing. Meanwhile, in China, the number of infections and deaths can
be quickly controlled since the beginning of the outbreak. The key factors in its success are strict lockdowns and
screenings. China is also the first country that has applied traditional Chinese medicine (TCM) in combination with
Western medicine to treat COVID-19, making it possible to prevent and control the unpleasant circumstance of
COVID-19 pandemic. The National Health Commission of the People’s Republic of China has issued an official
announcement on the treatment protocol for COVID-19 patients (Trial Version 8) on August 18, 2020. This protocol
describes the methods for treating COVID-19 by using Chinese herbal medicines, acupuncture and moxibustion.
This study reviews the results of traditional Chinese medications for preventing and treating COVID-19 as well as
the COVID-19 in TCM’s perspective so that people have better understanding and knowledge about COVID-19
prevention and self-care based on TCM guidelines.
Key words: COVID-19, traditional Chinese medicine, Chinese herbs, acupuncture, moxibustion

บทน�ำและวัตถุประสงค์
โควิด-19 (COVID-19) เกิดจากการติดเชื้อ severe acute respiratory syndrome-coronavirus
2 (SARS-CoV-2)[1] แพร่ระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น
มณฑลหูเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2019[2] พบผู้ป่วยมีอาการปอด
อักเสบอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ[3] มีลักษณะ
ความรุนแรงของโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจ มักพบอาการไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจล�ำบาก

หากมีอาการรุนแรงมากอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น
ปอดบวม ปอดอั ก เสบ ไตวาย หรื อ เสี ย ชี วิ ต [4] ใน
ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด-19
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชนโดยตรง และยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบ
สาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจ จึงเป็นปัญหาใหญ่
ที่ ทุ ก ประเทศให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง รวมถึ ง
ประเทศไทย ซึ่งมีการระบาดระยะที่ 3 (phase 3) ช่วง
เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2564 และยังมีความเสี่ยง
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สูงที่จะพบการระบาดในวงกว้าง[5] จากรายงานสถิติ
ผู้ติดเชื้อประจ�ำวันโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564[6] มียอด
ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั่วโลก จ�ำนวน 215,844,454 ราย
และมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจ�ำนวน 4,493,899 ราย ใน
ประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 1,174,091
ราย และมีผู้เสียชีวิต 11,143 ราย แต่ในขณะเดียวกัน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กลับสามารถควบคุม
การระบาดของเชื้อไวรัสได้อย่างรวดเร็ว โดยมียอด
ผู้ป่วยสะสม 94,765 ราย และยอดผู้ป่วยเสียชีวิต
4,636 ราย นอกจากนี้ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนให้ความส�ำคัญต่อความมั่นคงของมนุษย์มาก่อน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีมาตรการตรวจคัด
กรองให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ได้มาตรฐาน สร้างโรง
พยาบาลสนามฉุกเฉินเพือ่ รองรับผูป้ ว่ ยอย่างทันท่วงที
ที่ส�ำคัญประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใช้วิธี
การรักษาแบบผสมผสานร่วมกันทัง้ แพทย์แผนตะวัน
ตกและแพทย์แผนจีนในการรักษาโควิด-19[7] ซึ่งเป็น
ประเทศแรกที่น�ำเอาศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาใช้
ในการรักษาโควิด-19 โดยแพทย์แผนตะวันตกจะใช้
การรักษาด้วยการใช้ยาต้านไวรัสเพือ่ ฆ่าเชือ้ และยับยัง้
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสส�ำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่
มีอาการรุนแรงและเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ส่วนแพทย์
แผนจีนจะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายของผู้ติดเชื้อ
ใช้สมุนไพรทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นการอักเสบ ยับยัง้ การแพร่เชือ้
และเสริมแนวทางป้องกันโรคเพือ่ สร้างภูมติ า้ นทานให้
แข็งแกร่ง ทั้งแพทย์แผนตะวันตกและแพทย์แผนจีน
สามารถท�ำงานสอดประสานเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี
ทั้ง 2 ศาสตร์วิชาล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ
การช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย บ�ำรุงฟืน้ ฟู เสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ให้แก่ผู้ป่วย และลดอัตราการเสียชีวิต[8]

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

การรักษาโควิด-19 ด้วยต�ำรับยาสมุนไพรจีน
อ้างอิงจากแนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบ
จากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (Covid-19) (ฉบับที่
8) วันที่ 18 สิงหาคม 2563 มีต�ำรับยาทั้งหมด 8 ต�ำรับ
ได้แก่ ฮั่วเซียงเจิ้งชี่ (Huoxiang Zhengqi) (มีทั้งรูป
แบบยาเม็ดและยาน�้ำ) จินฮัวชิงก่านเคอลี่ (Jinhua
Ginggan Granule) เหลียนฮัวชิงเวินเจียวหนัง (Lianhua Qingwen Capsule) ซูเฟิงเจี่ยะตู๋เจียวหนัง
(Shufeng Jiedu Capsule) ชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง (Qingfei
Paidu Decoction) หานซืออี้ฟาง (Hanshi Yifang
Decoction) ซวนเฟ่ยไป้ตฟู๋ าง (Xuanfei Baidufang
Decoction) ฮั่วซือไป้ตู๋ฟาง (Huashi Baidufang
Decoction) และตัวยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์การแพทย์
แผนจีน ทีป่ ระเทศจีนน�ำมาใช้รกั ษาโควิด-19 ควบคูไ่ ป
กับแพทย์แผนตะวันตกได้ผลการรักษาทีด่ เี ยีย่ ม รวม
ถึงส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพ การปฏิบตั ติ น
เพื่อป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางการแพทย์แผนจีน
อย่างถูกต้อง
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวนโควิด-19
ในมุ ม มองของศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนจี น บทบาท
ส�ำคัญของการแพทย์แผนจีนในการรักษาโควิด-19
ในประเทศจี น บทบาทต� ำ รั บ ยาสมุ น ไพรจี น รั ก ษา
โควิด-19 และบทบาทการฝังเข็มรมยาในการรักษา
โควิด-19

วิธีการสืบค้นข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร
(documentary research) โดยทบทวนวรรณกรรม
(literature review) เกี่ยวกับบทบาทของแพทย์
แผนจีนในการรักษาและป้องกันโควิด-19 รวมถึง
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บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดย
สืบค้นจากฐานข้อมูล China National Knowledge
Infrastructure (CNKI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม
บทความด้านการศึกษาของประเทศจีน และฐานข้อมูล
ออนไลน์ ได้แก่ Thai Journal Online (ThaiJO),
Google Scholar และScienceDirect ระหว่างปี ค.ศ.
2019 ถึง 2021 โดยคัดเลือกจากบทความหรืองานวิจยั
ทีน่ าํ เสนอบทบาทของแพทย์แผนจีนต่อโควิด-19 ระบุ
ค�ำสืบค้นในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บทบาท
การแพทย์แผนจีน ยาสมุนไพรจีน การฝังเข็มรมยา
ไวรัสโคโรนา และ COVID-19

เนื้อหาที่ทบทวน
1. โควิด-19 ในมุมมองของศาสตร์การแพทย์
แผนจีน
โควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ แต่ส�ำหรับศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีประวัติ
อันยาวนาน ตัง้ แต่อดีตไม่รจู้ กั เชือ้ ไวรัสและแบคทีเรีย
ต่าง ๆ[9] แพทย์แผนจีนจึงมองว่าโควิด-19 จัดอยู่
ในขอบเขตของโรค “อี้ปิ้ง’’ (
) (epidemic)[10]
ซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกในต�ำราหวงตี้เน่ยจิง[11] การ
เกิดโรคมีลักษณะการแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่าง
รวดเร็วและมีการพัฒนาของโรคอย่างรุนแรง สาเหตุ
มาจากการได้รับปัจจัยก่อโรคจากภายนอกมากระทบ
สามารถติดต่อแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จ�ำแนกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ ความร้อนอุ่นและความร้อนชื้น
ความร้อนอุ่นมักพบในฤดูร้อน ส่วนความร้อนชื้นมัก
พบในฤดูหนาว[12] ซึ่งการระบาดของโควิด-19 ได้เกิด
ขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับฤดูหนาว ซึ่งมี
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
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เมืองอูฮ่ นั่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณตอนกลางของแม่นำ�้ แยงซีเกียง
ซึ่งมีความชื้นสะสมเป็นจ�ำนวนมาก ในฤดูหนาวกลับ
มีความร้อนอุ่นแทรกเข้ามา อู่ฮั่นจึงมีสภาพอากาศ
แปรปรวนผิดปกติมากกว่าเมืองอื่น ๆ[13] จึงกระตุ้น
ให้ เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส อย่ า งรวดเร็ ว
ดังนัน้ แพทย์แผนจีนจึงจัดโควิด-19 เป็นโรคทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความร้อนอุ่น รวมทั้งความเย็นและความชื้นจาก
สภาพอากาศที่หนาวเย็น สามารถอธิบายได้ในทฤษฎี
เวินปิ้ง (
) ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน
หวังอวี้กวังและคณะ[14] กล่าวว่า โควิด-19 มี
ลักษณะเด่น 4 ประการ คือ ชื้น ( ) พิษ ( ) เลือด
คั่ง ( ) และปิดกั้นอยู่ภายใน ( ) โดยผู้ป่วยได้
รับพิษชื้น (
) จากภายนอกเข้าสู่ร่างกาย
ผ่านทางจมูกและปากเข้าสู่ปอดโดยตรงและก่อให้
เกิดโรค ซึ่งสอดคล้องกับ เมี๋ยวชิงและคณะ[15] อ้าง
ว่า อี้ปิ้ง (
) มักมีความชื้น ( ) พิษ ( ) เลือด
คั่ง ( ) และพร่อง ( ) โดยความชื้นเป็นสาเหตุ
หลัก เมื่อระบาดเข้าสู่ร่างกายจะมุ่งตรงท�ำลายปอด
และท�ำลายระบบต่าง ๆ ทั่วร่างกายในที่สุด นอกจาก
พิษชื้นที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโควิด-19 แล้ว
ถงเสีย่ วหลินและคณะ[16] กล่าวว่ายังมีความเย็นมักมา
พร้อมกับความชื้นอีกด้วย ซึ่งความเย็นจะกระตุ้น
และส่งเสริมให้ความชื้นมีฤทธิ์รุนแรงขึ้น และการ
แพร่ระบาดเร็วขึน้ อีกด้วย ฟ่านอีผ้ นิ่ และคณะ[17] กล่าว
ว่าโควิด-19 เกิดจากความเย็น หรือความเย็นผสม
ความชื้น เช่นเดียวกับ พันฟางและคณะ[18] กล่าวว่า
เมื่อได้รับพิษชื้น (
) เข้าสู่ร่างกายแล้ว
จะท�ำลายพลังลมปราณให้พร่องลงไป การเคลือ่ นไหว
ของลมปราณในร่างกายติดขัด ก่อให้เกิดความร้อน
( ) พิษ ( ) ความเย็น ( ) และเลือดคั่ง ( )
เมื่อไวรัสโคโรนาหรือในทางการแพทย์แผน-
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จี น เรี ย กว่ า พิ ษ ชื้ น ระบาดเข้ า สู ่ ร ่ า งกาย จะตรงเข้ า
โจมตีปอดเป็นอันดับแรก จากนั้นจะลุกลามไปที่ม้าม
กระเพาะอาหาร และล�ำไส้ใหญ่ตามล�ำดับ[19] เนื่องจาก
ปอดและล�ำไส้ใหญ่เป็นอวัยวะคู่สัมพันธ์ สามารถ
สะท้ อ นซึ่ ง กั น และกั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี เมื่ อ ปอดถู ก
ท�ำลาย ล�ำไส้ใหญ่จึงสูญเสียการท�ำงานไปด้วย[20] ไม่
เพียงแค่นั้น อ้างอิงตามทฤษฎีปัญจธาตุ[21] ปอดและ
ม้ามมีความสัมพันธ์กันแบบแม่และลูก ซึ่งปอดจัด
เป็นลูกของม้าม เมื่อลูกป่วยมักท�ำให้แม่ป่วยตามไป
ด้วย กล่าวคือเมื่อปอดถูกท�ำลายจึงส่งผลกระทบต่อ
การท�ำงานของม้าม อีกทั้งม้ามเป็นอวัยวะคู่สัมพันธ์
กับกระเพาะอาหาร เมื่อม้ามและกระเพาะอาหารไม่
ประสานการท�ำงานซึ่งกันและกัน จึงท�ำให้ระบบย่อย
อาหารผิดปกติ ดังนั้นผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงมีอาการ
เบือ่ อาหาร ลิน้ ไม่รบั รส การย่อยอาหารและการขับถ่าย
ผิดปกติร่วมด้วย[22] เนื่องจากความชื้นมีคุณสมบัติ
หนัก เหนียวข้น และถ่วงลงด้านล่าง[23] เมื่อพิษชื้นอยู่
ทีต่ ำ� แหน่งศีรษะ มักอุดกัน้ ทีส่ มอง ท�ำให้มอี าการมึนงง
ไม่มีสติ หูอื้อ ตาลาย เมื่อพิษชื้นอยู่ที่บริเวณส่วนบน
ของร่างกาย ท�ำให้ลมปราณติดขัดเลือดคั่ง มีอาการ
แน่นหน้าอก ไอแบบมีและไม่มีเสมหะ หายใจล�ำบาก
หายใจถี่ ใจสัน่ เมือ่ พิษชืน้ อยูท่ บี่ ริเวณส่วนกลางล�ำตัว
ท�ำให้ทอ้ งอืด ปวดแน่นท้อง ถ่ายเหลว เมือ่ พิษชืน้ อยูท่ ี่
บริเวณส่วนล่าง ท�ำให้ปัสสาวะแสบขัด ขาบวม  ฯลฯ[24]
ปัจจุบันนี้การแพทย์แผนจีนได้เข้ามามีบทบาท
เป็นอย่างมากในการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งจุดเด่นใน
การรักษาโรคทางการแพทย์แผนจีนจะใช้หลักป้องกัน
ต่อต้านการอักเสบ ติดเชื้อ และยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรค เพื่อไม่ให้โรคลุกลามไปท�ำลายระบบต่าง ๆ
ของอวัยวะภายในร่างกาย ส่งผลให้อาการทรุดลง
และเป็นอันตรายต่อชีวิตในที่สุด แพทย์แผนจีนมี
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วิธีการรักษาในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน อ้างอิงจาก
ประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง “แนวทางในการรักษา
โรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ (Covid-19)’’ (ฉบับที่ 8) วันที่ 18 สิงหาคม 2563
ได้จำ� แนกกลุม่ ตามระยะเวลาและความรุนแรงของโรค
โดยจ�ำแนกผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่มอาการ ได้แก่[25-26]
กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มอาการน้อยหรือระยะเริ่มต้น
(mild case) มีอาการทางคลินิกไม่รุนแรง ยังไม่พบ
ความผิ ด ปกติ ที่ ป อดด้ ว ยการตรวจทางรั ง สี วิ ท ยา
อาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น อ่อนเพลีย ไม่
อยากอาหาร ในช่วงนี้ยังจ�ำเป็นต้องเฝ้าระวัง ถึงแม้
จะมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่จ�ำเป็นต้องรีบเข้ารับการ
รักษาโดยเร็ว
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มอาการทั่วไป (general case)
มักมีอาการไข้ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ อาจ
พบความผิดปกติที่ปอดด้วยการตรวจทางรังสีวิทยา
แบ่งเป็นกลุม่ อาการพิษชืน้ อุดกัน้ ปอดและกลุม่ อาการ
เย็นชื้นอุดกั้นปอด กลุ่มอาการพิษชื้นอุดกั้นปอด จะ
มีไข้ ไอ เสมหะน้อย หรือเสมหะสีเหลือง หายใจหอบ
แน่น ท้องอืด ปวดแน่นท้อง ถ่ายล�ำบาก ลิน้ อ้วนสีแดง
คล�ำ ้ ฝ้าเหลืองเหนียวแห้ง ชีพจรลืน่ เร็วหรือตึงลืน่ ส่วน
กลุม่ อาการเย็นชืน้ อุดกัน้ ปอด จะมีไข้ ตัวร้อนไม่สบาย
ตัว หรืออาจไม่มีไข้ ไอแห้ง เสมหะน้อย อ่อนเพลีย
แน่นท้องและหน้าอก หรือคลื่นไส้ ถ่ายเหลว ลิ้นซีด
หรือแดงจาง ฝ้าขาวหรือขาวเหนียว ชีพจรเล็ก
กลุ่มที่ 3 กลุ่มอาการหนัก (heavy case) มัก
พบอาการหายใจถี่ มีอัตราการหายใจมากกว่าหรือ
เท่ากับ 30 ครั้งต่อนาที (RR ≥ 30 ครั้ง/นาที) อาการ
มีความรุนแรงขึ้น การตรวจปอดทางรังสีวิทยาพบ
รอยโรคเพิ่มขึ้นกวา 50% แพทย์แผนจีนแบ่งเป็น
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กลุม่ อาการพิษอุดกัน้ ปอดและกลุม่ อาการชีแ่ ละยินถูก
แผดเผา กลุ่มอาการพิษอุดกั้นปอด จะมีไข หน้าแดง
ไอ เสมหะน้อยสีเหลืองเหนียว หรือเสมหะมีเลือดปน
หายใจหอบถี่ ออนเพลีย ปากแหงขมเหนียว คลื่นไส 
เบื่ออาหาร ปสสาวะติดขัด ลิ้นแดง ฝาเหลืองเหนียว
ชีพจรลื่นเร็ว ส่วนกลุ่มอาการชี่และยินถูกแผดเผา จะ
มีไขสูง กระหายน�้ำ หายใจลําบาก เพ้อ ไม่ได้สติ อาจมี
ผื่นแดง อาเจียนเป็นเลือด แขนขาชักเกร็ง ลิ้นแดง ฝ้า
น้อยหรือไม่มีฝา ชีพจรจมเล็กเร็ว หรือลอยใหญ่เร็ว
กลุ่มที่ 4 คือกลุ่มอาการวิกฤต (severe case)
จัดเป็นระยะสุดท้ายหรือระยะอันตรายมาก อาจเกิด
ภาวะระบบหายใจล้มเหลว จนไม่สามารถหายใจเอง
ได้จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อาจมีอาการช็อก
หรืออวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายล้มเหลว ตองเขารับการ
รักษาในแผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
จากการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาพบว่ า การรั ก ษา
โควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ได้แก่ การ
ใช้ยาสมุนไพรจีน และการฝังเข็มรมยา ซึ่งผลการ
รักษาพบว่า มีการลดลงของอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบ
เหนื่อยรวมถึงอาการร่วมอื่น ๆ ลดการอักเสบ ลดการ
ติดเชือ้ และผลตรวจเชือ้ โควิด-19 ทางห้องปฏิบตั กิ าร
เป็นลบ (ตารางที่ 1-2)

2. บ ท บ า ท ตำ� รั บ ย า ส มุ น ไ พ ร จี น รั ก ษ า
โควิด-19
การรั ก ษาโควิ ด -19 ด้ ว ยยาสมุ น ไพรจี น มี
หลายต�ำรับยา ได้แก่ ฮั่วเซียงเจิ้งชี่ส่าน (Huoxiang
Zhengqi Decoction) จินฮัวชิงก่านเคอลี่ (Jinhua
Qinggan Granule) เหลียนฮัวชิงเวินมีทั้งชนิดเม็ด
และผง (Lianhua Qingwen Granules and capsules) ซูเฟิงเจี่ยะตู๋เจียวหนัง (Shufeng Jiedu Cap-
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sule) ชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง (Qingfei Paidu Decoction)
และ ฮัว่ ซือไป้ตฟู๋ าง (Huashi Baidu Decoction)[27-37]
ซึ่ ง ต� ำ รั บ ยาสมุ น ไพรจี น เหล่ า นี้ มี ทั้ ง แบบต้ ม แบบ
แคปซูลและแบบชงน�้ำให้ผู้ป่วยโควิด-19 รับประทาน
เมือ่ รับประทานยาสมุนไพรจีนตามต�ำรับยาเหล่านี้ พบ
ว่า มีการลดลงของอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย
รวมถึงอาการร่วมอื่น ๆ ลดการอักเสบ ลดการติดเชื้อ
และผลตรวจเชื้อโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการเป็น
ลบ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าต�ำรับยาสมุนไพรจีนดังกล่าว
สามารถรักษาโควิด-19 ได้ (ตารางที่ 1)

3. บทบาทการฝังเข็มและการรมยารักษาโรค
โควิด-19
การรักษาโควิด-19 ด้วยการฝังเข็มและการ
รมยา เป็นการฝังเข็มหรือรมยาตามต�ำแหน่งจุดฝังเข็ม
บริเวณจุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณต่าง ๆ (acupuncture points) ซึ่งรูปแบบการฝังเข็มและการรมยา
รักษาโควิด-19 มักจะเลือกใช้จุดฝังเข็มที่เน้นบ�ำรุง
กระเพาะอาหารและม้าม บ�ำรุงพลังลมปราณปอด
ขับความเย็นขจัดความชื้นและสลายเสมหะ ได้แก่
จุ ด Zusanli (ST 36) จุ ด Feishu (BL 67) จุ ด
Taichong (LR 3) จุด Hegu (LI 4) จุด Lueque
(LU 7) Neiguan (PC 6) จุด Fenglong (ST 40) จุด
Qihai (CV 6) จุด Guanyuan (CV 4) จุด Shenque
(CV 8) จุด Zhongwan (CV 12) จุด Quchi (LI
11) จุด Tianshu (ST 25) จุด Shenmai (BL 62)
จุด Qimen (LR 14) จุด Mingmen (GV 4) และจุด
Dazhui (GV 14)[38-42]
อย่างไรก็ตามการฝังเข็มและการรมยายังมีการ
เพิม่ ลดจุดฝังเข็มตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลที่
ถูกจัดแบ่งตามกลุม่ อาการ เพือ่ ช่วยปรับสมดุลร่างกาย

156 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการรักษาโควิด-19 ด้วยการรับประทานตำ�รับยาสมุนไพรจีน
คณะผู้วิจัย
Yang H,
et al.[27]

Duan C,
et al.[28]

Fang F,
et al.[29]

Cheng D,
et al.[30]

จำ�นวนผู้ป่วยใน
กลุ่มอาการ
วิธีการศึกษา
การศึกษา
ผู้ป่วยโควิด-19 กลุม่ อาการน้อยหรือ 1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 11 รายได้รับ
(จำ�นวน 11 ราย) เริม่ ต้น (mild case) ต�ำรับยาฮั่วเซียงเจิ้งชี่ส่าน (Huoxiang zhengqi Decoction) ปรับเพิ่ม
ลดตัวยาตามอาการ (ต้มในน�ำ้ 400
มิลลิลติ ร รับประทาน 200 มิลลิลติ ร
ต่อครั้ง 2 ครั้งต่อวัน ระยะเวลา 9
วัน) ร่วมกับการรักษาแพทย์แผน
ตะวันตก
ผู้ป่วยโควิด-19 กลุม่ อาการน้อยหรือ 1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 82 รายได้รับ
(จำ�นวน 123
เริม่ ต้น (mild case) ต�ำรับยาจินฮัวชิงก่านเคอลี่ (Jinhua
ราย)
Qinggan Granule) ชนิดผงละลายนำ�้
ชงดื่ม (ชงกับน�้ำร้อน รับประทาน 2
ครั้งต่อวัน) ท�ำการรักษาควบคู่กับ
การแพทย์แผนตะวันตก (ระยะเวลา
7 วัน)
2. กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 41 ราย ได้
รับการรักษาพื้นฐานโดยแพทย์แผน
ตะวันตกอย่างเดียว (ระยะเวลา 7
วัน)
ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่ ม อาการทั่ ว ไป 1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 42 ราย ได้
(จำ�นวน 83 ราย) (general case)
รับต�ำรับยาเหลียนฮัวชิงเวินเคอลี่
(Lianhua Qingwen Granules) ชนิด
ผงละลายน�้ำชงดื่ม (ชงกับน�้ำร้อน
รับประทาน 2 ครั้งต่อวัน) ท�ำการ
รักษาควบคู่กับการแพทย์แผนตะวัน
ตก (ระยะเวลา 7 วัน)
2. กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 41 ราย ได้
รับการรักษาพื้นฐานโดยแพทย์แผน
ตะวันตกอย่างเดียว (ระยะเวลา 7
วัน)
ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่ ม อาการทั่ ว ไป 1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 54 ราย ได้
(จำ�นวน 54 ราย) (general case)
รับต�ำรับยาเหลียนฮัวชิงเวินเคอลี่
(Lanhua Qingwen Granules) ชนิด
ผงละลายน�้ำชงดื่ม (ชงกับน�้ำร้อน

ผลการศึกษา
กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดการอักเสบ
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ
กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดการอักเสบ
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ

กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดการอักเสบ
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ

กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนือ่ ย ท้องเสีย ฯลฯ
• ลดการอักเสบ
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการรักษาโควิด-19 ด้วยการรับประทานตำ�รับยาสมุนไพรจีน (ต่อ)
คณะผู้วิจัย

จำ�นวนผู้ป่วยใน
การศึกษา

กลุ่มอาการ

Liu L, et al.[31] ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการน้อย
(จำ�นวน 32 ราย) หรื อ เริ่ ม ต้ น (mild
case) และกลุ่ ม
อาการทั่วไป (general case)

Lyu R, et al.[32] ผู้ป่วยโควิด-19 กลุม่ อาการน้อยหรือ
(จำ�นวน 101 ราย) เริม่ ต้น (mild case)
และกลุ่มอาการ
ทั่วไป (general
case)

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

รับประทาน 3 ครั้งต่อวัน) ท�ำการ
รักษาควบคูก่ บั การให้แกนซิโคลเวียร์
(Ganciclovir) 50 มิลลิกรัม ลีโวฟลอกซาซิ น (Levofloxacin) 40
มิลลิกรัม และเมทิลเพรดนิโซโลน
(Methylprednisolone) 40 มิลลิกรัม
รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน (ระยะ
เวลา 7 วัน)
1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 18 ราย ได้รับ
ต�ำรับยาเหลียนฮัวชิงเวินเจียวหนัง
(Lianhua Qingwen Capsules) ชนิด
เม็ด รับประทาน 4 เม็ดต่อครั้ง 3
ครั้งต่อวัน ร่วมกับได้รับยาอาร์บิดอล (Arbidol) 20 มิลลิกรัมต่อครั้ง
3 ครั้งต่อวัน (ระยะเวลา 10 วัน)
2. กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 14 ราย ได้รับ
ยาอาร์บดิ อล (Arbidol) 20 มิลลิกรัม
ต่อครัง้ 3 ครัง้ ต่อวัน (ระยะเวลา 10
วัน)
1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 63 ราย
ได้รบั ต�ำรับยาเหลียนฮัวชิงเวินเคอลี่
(Lianhua Qingwen Granules) ชนิด
ผงละลายน�้ำชงดื่ม (ชงกับน�้ำร้อน
รับประทาน 3 ครั้งต่อวัน) ร่วมกับ
ได้รับยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin) 40 มิลลิกรัม แกนซิโคลเวียร์ (Ganciclovir) 50 มิลลิกรัม
ILG 250 มิลลิกรัม แอมบรอกซอล
(Ambroxol) 60 มิลลิกรัม Doxofylline 20 มิลลิกรัม และเมทิลเพรดนิโซโลน (Methylprednisolone) 40
มิลลิกรัม รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน
(ระยะเวลา 10 วัน)
2. กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 38 ราย ได้รับ

• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ

กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดการอักเสบ
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ

กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดการอักเสบ
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ

158 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการรักษาโควิด-19 ด้วยการรับประทานตำ�รับยาสมุนไพรจีน (ต่อ)
คณะผู้วิจัย

จำ�นวนผู้ป่วยใน
การศึกษา

กลุ่มอาการ

Qu X, et al.[33] ผู้ป่วยโควิด-19 กลุม่ อาการน้อยหรือ
(จำ�นวน 70 ราย) เริม่ ต้น (mild case)
แ ล ะ ก ลุ่ ม อ า ก า ร
ทั่ ว ไป (general
case)

Wang Y,
et al.[34]

ผู้ป่วยโควิด-19 กลุม่ อาการน้อยหรือ
(จำ�นวน 140 ราย) เริม่ ต้น (mild case)
กลุ่ ม อาการทั่ ว ไป
(general case)
และกลุม่ อาการหนัก
(heavy case)

วิธีการศึกษา
ยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin) 40 มิลลิกรัม แกนซิโคลเวียร์
(Ganciclovir) 50 มิลลิกรัม ILG
250 มิ ล ลิ ก รั ม แอมบรอกซอล
(Ambroxol) 60 มิลลิกรัม Doxofylline 20 มิลลิกรัม และเมทิลเพรดนิโซโลน (Methylprednisolone) 40
มิลลิกรัม รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน
(ระยะเวลา 10 วัน)
1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 40 ราย ได้
รั บ ต�ำรั บ ยาซู เ ฟิ ง เจี่ ย ตู ๋ เ จี ย วหนั ง
(Shufeng Jiedu Capsule) ชนิดเม็ด
รับประทาน 4 เม็ดต่อครั้ง 3 ครั้ง
ต่อวัน ร่วมกับได้รับยาอาร์บิดอล
(Arbidol) 20 มิลลิกรัมต่อครั้ง 3
ครั้งต่อวัน (ระยะเวลา 10 วัน)
2. กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 30 ราย ได้รับ
ยาอาร์บดิ อล (Arbidol) 20 มิลลิกรัม
ต่อครั้ง 3 ครั้งต่อวัน (ระยะเวลา 10
วัน)
1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 70 ราย ได้รับ
ต�ำรับยาชิงเฟ่ยไผตู๋ ชนิดผงละลาย
น�้ ำ ชงดื่ ม (ชงกั บ น�้ ำ ร้ อ น 100
มิลลิลิตร ดื่ม 2 ครั้งต่อวัน) ร่วมกับ
ยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin) 40 มิลลิกรัมต่อครั้ง 1 ครั้งต่อ
วัน และอาร์บิดอล (Arbidol) 20
มิลลิกรัมต่อครัง้ 3 ครัง้ ต่อวัน (ระยะ
เวลา 10 วัน)
2. กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 70 ราย ได้รับ
ยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin) 40 มิลลิกรัมต่อครั้ง 1 ครั้งต่อ
วัน และอาร์บิดอล (arbidol) 200
มิลลิกรัมต่อครัง้ 3 ครัง้ ต่อวัน (ระยะ
เวลา 10 วัน)

ผลการศึกษา

กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดการอักเสบ
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ

กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดจ�ำนวนวั น นอนพั ก
รักษาที่โรงพยาบาล
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการรักษาโควิด-19 ด้วยการรับประทานตำ�รับยาสมุนไพรจีน (ต่อ)
คณะผู้วิจัย
Wang E,
et al[35]

Wang R,
et al.[36]

Liu Y[37]

จ�ำนวนผู้ป่วยใน
กลุ่มอาการ
วิธีการศึกษา
การศึกษา
ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการน้อย
1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 70 ราย ได้
(จ�ำนวน 70 ราย) หรื อ เริ่ ม ต้ น (mild รับต�ำรับยาชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง (Qingcase) และกลุ ่ ม feipaidu Decoction) ชนิดต้ม (ต้ม
อาการทัว่ ไป (general ในน้�ำ 400 มิลลิลิตร รับประทาน
200 มิลลิลิตรต่อครั้ง 2 ครั้งต่อวัน
case)
ระยะเวลา 6 วัน) ท�ำการรักษาควบคู่
กับการแพทย์แผนตะวันตก
ผู้ป่วยโควิด-19 กลุม่ อาการน้อยหรือ 1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 98 ราย ได้
(จ�ำนวน 98 ราย) เริม่ ต้น (mild case) รับต�ำรับยาชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง (Qingกลุ ่ ม อาการทั่ ว ไป feipaidu Decoction) ชนิดต้ม (ต้ม
(general case) ในน�้ำ 400 มิลลิลิตร รับประทาน
และกลุม่ อาการหนัก 200 มิลลิลิตรต่อครั้ง 2 ครั้งต่อวัน
ระยะเวลา 9 วัน) ท�ำการรักษาควบคู่
(heavy case)
กับการแพทย์แผนตะวันตก
ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ ่ ม อาการหนั ก 1. กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 25 ราย ได้รับ
(จ�ำนวน 50 ราย) (heavy case)
ต�ำรับยาฮัว่ ซือไป้ตฟู๋ าง (Huashibaidufang Decoction) ชนิดต้ม (ต้ม
ในน�้ำ 400 มิลลิลิตร รับประทาน
200 มิลลิลิตรต่อครั้ง 2-4 ครั้งต่อ
วัน รักษาควบคูก่ บั การให้ยา TocilizuMab 400 มิลลิกรัม ให้น�้ำเกลือ
800 มิลลิลิตร (ระยะเวลา 10 วัน)
2. กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 25 ราย ได้รับ
การรั ก ษาพื้ น ฐานทางแพทย์ แ ผน
ตะวันตก โดยให้ยา TocilizuMab
400 มิลลิกรัม ให้น�้ำเกลือ 800
มิลลิลิตร (ระยะเวลา 10 วัน)

ให้เข้าสู่ภาวะปกติ เมื่อร่างกายเข้าสู่สมดุลจึงมีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้หายจากโควิด-19 ได้เร็วขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ย
โควิด-19 ได้รบั การฝังเข็มและการรมยาตามจุดฝังเข็ม
เหล่านี้ พบว่า มีการลดลงของอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบ

ผลการศึกษา
กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ
กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดการอักเสบ
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ
กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดการอักเสบ
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ

เหนื่อยรวมถึงอาการร่วมอื่น ๆ ลดการอักเสบ ลดการ
ติดเชือ้ และผลตรวจเชือ้ โควิด-19 ทางห้องปฏิบตั กิ าร
เป็นลบ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการฝังเข็มและการรมยา
ดังกล่าวสามารถรักษาโควิด-19 ได้  (ตารางที่ 2)

160 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 2 ผลการฝังเข็มและการรมยารักษาโควิด-19

Wang M,
et al.[38]

จำ�นวนผู้ป่วยใน
กลุ่มอาการ
การศึกษา
ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการทั่วไป
(จำ�นวน 7 ราย) (general case)

Gong Y,
et al.[39]

ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่ ม อาการทั่ ว ไป
(จำ�นวน 33 ราย) (general case)

Dong S,
et al.[40]

ผู้ป่วยโควิด-19 กลุม่ อาการน้อยหรือ
(จำ�นวน 36 ราย) เริ่มต้น (mild case)
แ ล ะ ก ลุ่ ม อ า ก า ร
ทั่ ว ไป (general
case)

คณะผู้วิจัย

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

1. กลุ่มทดลอง จำ�นวน 7 ราย ได้รับ
การฝังเข็มและรมยา บริเวณจุดฝัง
เข็มหลัก ได้แก่ จุด Shenque (CV 8),
Zusanli (ST 36), Hegu (LI 14),
Taichong (LR 3) และเพิ่มจุดเสริม
ตามอาการ หากมีอาการอ่อนเพลีย
เพิม่ จุด Guanyuan (CV 4) และ Qihai
(CV 6) มีอาการไอ แน่นหน้าอก เพิม่
จุด Lieque (LU 7) และ Feishu (BL
13) (15 นาทีต่อครั้ง 2 ครั้งต่อวัน
ระยะเวลา 10 วัน) ร่วมกับการรักษา
พื้นฐานทางแพทย์แผนตะวันตก
1. กลุ่มทดลอง จำ�นวน 33 ราย
ได้รบั การฝังเข็ม บริเวณจุดฝังเข็มหลัก
ได้แก่ จุด Lieque (LU 7), Hegu (LI
14), Neiguan (PC 6), Quchi (LI
11), Zusanli (ST 36), Taichong
(LR 3), Shenmai (BL 62), Zhaohai
(KI 6) (30 นาทีตอ่ ครัง้ 1 ครัง้ ต่อวัน
ระยะเวลา 14 วัน) ร่วมกับการรักษา
แพทย์แผนปัจจุบันตามปกติ
1. กลุม่ ทดลอง จำ�นวน 36 ราย ได้รบั การ
รมยา โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม
อาการ ได้แก่ กลุม่ อาการความเย็นชืน้
รุกรานม้าม ใช้จุด Zusanli (ST 36),
Fenglong (ST 40); กลุม่ อาการกระเพาะ
อาหารและม้ามเย็นและพร่อง ใช้จุด
Zusanli (ST 36), Zhongwan (CV
12); กลุม่ อาการไตหยางพร่อง ใช้จดุ
Mingmen (GV 4), Guanyuan (CV
4); กลุม่ อาการลมปราณตับติดขัด ใช้
จุด Qimen (LR 14), Taichong (LR
3) (20 นาทีต่อครั้ง 2 ครั้งต่อวัน
ระยะเวลา 7 วัน) ร่วมกับการรักษา
พื้นฐานทางแพทย์แผนตะวันตก

กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดจำ � นวนวั น นอนพั ก
รักษาที่โรงพยาบาล
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ

กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดจำ � นวนวั น นอนพั ก
รักษาที่โรงพยาบาล
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ
กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดจำ � นวนวั น นอนพั ก
รักษาที่โรงพยาบาล
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ
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ตารางที่ 2 ผลการฝังเข็มและการรมยารักษาโรคโควิด-19 (ต่อ)
คณะผู้วิจัย
Liu L, et al.[41]

Huang X,
et al.[42]

จำ�นวนผู้ป่วยใน
กลุ่มอาการ
วิธีการศึกษา
การศึกษา
ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่ ม อาการทั่ ว ไป 1. กลุ่ ม ทดลอง จำ � นวน 45 ราย ได้
(จำ�นวน 95 ราย) (general case)
รับการรมยา จุด Dazhui (GV 14),
Feishu (BL 13), Qihai (CV 6),
Zusanli (ST 36) (30 นาทีต่อครั้ง
1 ครั้งต่อวัน ระยะเวลา 14 วัน) ร่วม
กับการรักษาพื้นฐานทางแพทย์แผน
ตะวันตก
2. กลุ่มควบคุม จำ�นวน 50 ราย ได้
รับการรักษาพื้นฐานทางแพทย์แผน
ตะวันตกอย่างเดียว
ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่ ม อาการทั่ ว ไป 1. กลุ่มทดลอง จำ�นวน 42 ราย ได้รับ
(จำ�นวน 42 ราย) (general case)
การรมยา จุด Shenque (CV 8) และ
Tianshu (ST 25) (40-60 นาทีต่อ
ครั้ง 1 ครั้งต่อวัน ระยะเวลา 14 วัน)
ร่วมกับการรักษาพื้นฐานทางแพทย์
แผนตะวันตก

บทวิจารณ์

จากการรวบรวมการศึกษาวิจยั ทีผ่ า่ นมา จะเห็น
ได้วา่ การรักษาผูป้ ว่ ยติดเชือ้ โควิด-19 ด้วยศาสตร์การ
แพทย์แผนจีน ได้แก่ ต�ำรับยาสมุนไพรจีน การฝังเข็ม
และการรมยา ซึ่งแต่ละวิธีมีกลไกการรักษาแตกต่าง
กันไป โดยต�ำรับยาฮั่วเซียงเจิ้งชี่ส่าน (มีทั้งรูปแบบยา
เม็ดและยาน�ำ้ ) จะใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ อาการ
น้อย (mild case) มีสรรพคุณในการขับความชืน้ สลาย
เสมหะ กระตุ้นการท�ำงานของระบบกระเพาะอาหาร
และส�ำไส้ ต�ำรับยาฮัว่ เซียงเจิง้ ชีส่ า่ น มีสาร quercetin,
isorhamnetin, puerarin, kaempferol, wogonin
และ baicalein มีฤทธิ์ป้องกันการอักเสบ ป้องกัน

ผลการศึกษา
กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดจำ � นวนวั น นอนพั ก
รักษาที่โรงพยาบาล
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
ลบ

กลุ่มทดลอง
• ลดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่ อ ย ท้ อ งเสี ย
ฯลฯ
• ลดจำ � นวนวั น นอนพั ก
รักษาที่โรงพยาบาล
• ผลตรวจโควิด-19 เป็น
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แบคทีเรียและไวรัส มีผลต่อการล้างความร้อนและ
การล้างพิษล้างตับ ช่วยเพิม่ ภูมติ า้ นทานโรค ออกฤทธิ์
ขัดขวางการท�ำงานของ RNA polymerase ของไวรัส
เทียบเท่ากับยา Remdesivir ในแผนตะวันตก[43-44]
จึงสามารถช่วยลดการอักเสบและยับยั้งการลุกลาม
ของไวรัสโคโรนาได้[45] ในกรณีที่ผู้ป่วยในระยะเฝ้า
ระวังเริ่มมีไข้สูง อ่อนเพลีย แพทย์แผนจีนจะใช้ต�ำรับ
ยาจินฮวาชิงก่านเคอลี่ (Jinhua Qinggan Granule)
ซึง่ มาจากการเพิม่ ลดตัวยาของต�ำรับยาหยินเชีย่ วส่าน
(Yinqiao Decoction) และต�ำรับยาหมาซิ่งสือกานทัง (Maxing Shigan Decoction) มีสรรพคุณใน
การลดไข้ ขับพิษร้อน กระตุ้นการท�ำงานของปอด
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ต�ำรับจินฮวาชิงก่านเคอลี่ มีสาร baicalein, luteolin,
formononetin, β -sitosterol มีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ
โควิด-19 และเชื้อไวรัส SARS-CoV-2[46-48]  สามารถ
ช่วยลดจ�ำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการน้อย (mild case)
และกลุ่มอาการทั่วไป (general case) ไม่ให้พัฒนา
ไปเป็นกลุม่ อาการหนัก (heavy case) และกลุม่ อาการ
วิกฤติ (severe case)
ต�ำรับยาเหลียนฮัวชิงเวินมีทั้งชนิดเม็ดและผง
(Lianhua Qingwen Granules and capsules) มี
ฤทธิ์ขับพิษร้อน บรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยขับเหงื่อ
ลดไข้ ขจัดความเย็น บรรเทาอาการไอ หอบหืด[49] มัก
น�ำไปใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการน้อยหรือเริม่ ต้น (mild
case) และกลุ่มอาการทั่วไป (general case) จาก
การวิจัยทางเภสัชวิทยา[50-51] พบว่า ภายในต�ำรับยา
เหลียนฮัวชิงเวิน มีตวั ยาจินหยินฮัว (Jinyinhua) ป่าน
หลันเกิน (Banlangen) มีฤทธิต์ า้ นไวรัสและแบคทีเรีย
ยับยั้งการอักเสบ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ซึ่งเมื่อน�ำมาใช้ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ จึงท�ำให้ผล
การรักษาโควิด-19 มีประสิทธิผลมากขึ้น
ต�ำรับยาซูเฟิงเจีย่ ะตูเ๋ จียวหนัง (Shufeng Jiedu
Capsule) มีสรรพคุณขับพิษร้อน ลดอาการไข้ มี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและยับยั้งการติดเชื้อ[52] จากการ
ศึกษาพบว่า ต�ำรับยาซูเฟิงเจี่ยะตู๋เจียวหนังช่วยลด
การอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจเฉียบพลัน ช่วย
เพิ่มออกซิเจนในปอด ลดระดับกรดแลคติก ยับยั้ง
IL-1β และ TNF-a  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
อักเสบ รวมถึงยับยั้งการท�ำงานของ TGF-β  และ
C-Jun/AP-1 จึงสามารถช่วยลดอาการปอดอักเสบ
เฉียบพลันได้[53-54] ส่วนต�ำรับชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง (Qingfei
Paidu Decoction) มีสารส�ำคัญที่สามารถลดการ
อักเสบและเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันในร่างกาย[55] จะใช้ใน
กลุ่มอาการน้อยหรือเริ่มต้น (mild case) กลุ่มอาการ

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ทัว่ ไป (general case) กลุม่ อาการหนัก (heavy case)
และกลุ่มอาการวิกฤต (severe case) ในกรณีกลุ่ม
อาการวิกฤต (severe case) ให้ประเมินตามความ
เหมาะสม จะใช้ผสมผสานร่วมกับการรักษาของแพทย์
แผนตะวันตก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีมากขึ้น จาก
การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า 90% สามารถยับยัง้ การแพร่
กระจายของไวรัสในร่างกายของผู้ติดเชื้อได้ ไม่ท�ำให้
เกิดการลุกลามของโรคไปในทางที่แย่ลง[36] ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่าต�ำรับยาชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง สามารถยับยั้งสาร
ที่ก่อการอักเสบ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้
ต�ำรับยาฮัว่ ซือไป้ตฟู๋ าง (Huashi Baidu Decoction) มีสารส�ำคัญ ได้แก่ quercetin, kaempferol,
luteolin, wogonin, 7-O-methylisomucronulatol,
naringenin, baicalein, beta-sitosterol, stigmasterol, formononetin เป็นต้น สารเหล่านีเ้ ป็นสารทีใ่ ห้
ฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชั่นสูง มีฤทธิ์ในการป้องกัน
การอักเสบ ป้องกันแบคทีเรีย และไวรัส ช่วยเพิ่มภูมิ
ต้านทานโรค[56] จึงสามารถยับยัง้ การแพร่กระจายของ
ไวรัสโคโรนาได้ ต�ำรับยานี้จะใช้ส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่ม
อาการหนัก (heavy case) ร่วมกับการรักษาแพทย์
แผนตะวันตก
นอกจากต�ำรับยาสมุนไพรจีนแล้ว การฝังเข็ม
และการรมยายั ง สามารถช่ ว ยรั ก ษาโควิ ด -19 ได้
หากแต่เป็นวิธีการรักษาเสริมเพิ่มเติมจากการรักษา
หลัก โดยการฝังเข็มรมยาจะน�ำเส้นใยประสาทชนิด
เอ แกมม่ า น� ำ สั ญ ญาณที่ เ กิ ด จากการกระตุ ้ น เข็ ม
และความอุ่นร้อนจากการรมยาผ่านเข้าสู่ไขสันหลัง
เข้าเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทน�ำความรู้สึกล�ำดับที่ 2
(second order neuron) ส่งสัญญาณผ่าน anterior
spinothalamic tract เข้าสู่สมองส่วนฮัยโปธาลามัส
(hypothalamus) ท�ำให้เกิดการหลัง่ เบต้าเอนดอร์ฟนี
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(beta-endorphin) เข้าสู่กระแสเลือด ขณะเดียวกัน
ต่อมใต้สมองจะหลั่ง adrenocorticotrophic hormone (ACTH) ร่วมด้วย ซึ่งสาร ACTH นี้จะไป
กระตุน้ ต่อมหมวกไตส่วนคอร์เทกซ์ให้หลัง่ สเตอรอยด์
ฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและระงับอาการเจ็บ
ปวดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น[57] อีกทั้งยังช่วยบ�ำรุงลมปราณ
และเลือด อบอุ่นเส้นลมปราณ ขับความชื้น สลาย
เสมหะ และฟื้นฟูระบบการท�ำงานของอวัยวะภายใน
ร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น โดยผลของการ
ศึกษาแต่ละวิธีพบว่า ผู้ป่วยโควิด-19 มีการลดลงของ
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย รวมถึงอาการร่วม
อื่น ๆ ลดการอักเสบ ลดการติดเชื้อ และผลตรวจเชื้อ
โควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ

บทสรุป
แนวทางการรักษาโควิด-19 ในประเทศจีนขึน้ อยู่
กับความรุนแรงของผู้ป่วย ในรายที่อยู่ในกลุ่มอาการ
น้อย ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรง แพทย์
จะให้นอนโรงพยาบาลสังเกตอาการ และใช้ต�ำรับยา
สมุนไพรจีนร่วมกับการฝังเข็มบ�ำรุงร่างกาย ไม่ได้
ให้ยาต้านไวรัสเนื่องจากสามารถหายเองได้และลด
ผลข้างเคียงจากยา ส่วนผู้ป่วยกลุ่มอาการทั่วไป ที่มี
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงถึงแม้อาการจะไม่
รุนแรง แพทย์จะให้ยาต้านไวรัสร่วมกับการให้ต�ำรับ
ยาสมุนไพรจีน ส่วนผู้ป่วยกลุ่มอาการหนักหรือกลุ่ม
อาการวิกฤติที่พบภาวะปอดอักเสบนอกจากจะให้
ยาต้านไวรัสร่วมกับต�ำรับยาสมุนไพรจีนแล้ว แพทย์
อาจให้ออกซิเจนหรืออุปกรณ์ช่วยหายใจอื่น ๆ ตาม
อาการของผู้ป่วย และในรายที่รักษาหายแล้วจัดอยู่
ในระยะฟื้นฟู แพทย์จะให้ต�ำรับยาสมุนไพรจีนร่วม
กับการฝังเข็มเพื่อบ�ำรุงฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็น
ปกติเร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าศาสตร์การแพทย์แผนจีนมี

บทบาทที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศจีน ซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันและรักษาโควิด-19
ได้อย่างดีเยี่ยม โดยการช่วยรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ
น้อยและกลุ่มอาการทั่วไปเป็นหลัก ช่วยยับยั้งการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคที่จะน�ำไปสู่กลุ่มอาการหนัก
และกลุ่มอาการวิกฤติ ช่วยเพิ่มประสิทธิผลการรักษา
ด้วยการรักษาบูรณาการควบคูก่ บั แพทย์แผนปัจจุบนั
ลดจ�ำนวนวันทีเ่ ข้าพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล และช่วย
รักษาฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยที่เพิ่งหายจากโรค ดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่า การรักษาโควิด-19 ด้วยศาสตร์การ
แพทย์แผนจีน สามารถรักษาโควิด-19 ได้

ข้อเสนอแนะ
การรักษาโควิด-19 ด้วยต�ำรับยาสมุนไพรจีน
อ้างอิงจากแนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) (ฉบับ
ที่ 8) มีต�ำรับยาทั้งหมด 8 ต�ำรับ หากแต่บทความนี้มี
การทบทวนเพียง 6 ต�ำรับข้างต้น ยังขาดการรักษา
โควิด-19 ด้วยต�ำรับยาหานซืออี้ฟาง (Hanshi Yifang Decoction) และ ซวนเฟ่ยไป้ตู๋ฟาง (Xuanfei
Baidufang Decoction) เนือ่ งจากยังไม่พบการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับต�ำรับยาดังกล่าวที่น�ำมาใช้ในการรักษา
โควิด-19 ในฐานข้อมูล CNKI และฐานข้อมูลอื่น ๆ
จึงต้องมีการน�ำทั้งสองต�ำรับยานี้ไปท�ำการศึกษาวิจัย
ในการรักษาโควิด-19 ต่อไปในอนาคต
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รายงานเบื้องต้น
ผลของยาธรณีสัณฑะฆาต ต่อระดับ ทูเมอร์เนคโครซิส แฟคเตอร์ อัลฟา และ
อินเตอร์ลูคิน-6 ในเลือดของกลุ่มประชากรที่ได้รับสัมผัสฝุ่นละเอียด PM 2.5 :
การศึกษานำ�ร่อง
พัชมณ จิรประภาพร*, พยงค์ วณิเกียรติ

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
*ผู้รับผิดชอบบทความ: patchamon.jrp@gmail.com

บทคัดย่อ
การหายใจนำ�ฝุ่นละเอียด PM 2.5 เข้าร่างกาย อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ อนุภาคเหล่านี้สามารถผ่านจมูก
และปาก เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจไปยังถุงลมเล็ก ๆ ในปอด และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการทำ�งานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย อวัยวะหรือระบบที่ได้รับผลกระทบที่สำ�คัญ ได้แก่ ปอด หัวใจ
สมอง และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยผ่านกลไกที่สำ�คัญคือ ภาวะเครียดออกซิเดชัน การอักเสบ และความเป็น
พิษต่อยีน การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง เพื่อประเมินผลของยาธรณีสัณฑะฆาตต่อระดับทูเมอร์เนคโครซิส
แฟคเตอร์ อัลฟา (tumor necrosis factor-alpha, TNF-α) และอินเตอร์ลูคิน-6 (interleukin-6, IL-6) ในเลือดของผู้เข้า
ร่วมวิจยั เพศชาย ทีท่ �ำ งานสัมผัสกับฝุน่ ละเอียด PM 2.5 เป็นเวลา 8-10 ชัว่ โมง/วัน และอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ซึง่ มี
ความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพ จำ�นวน 15 คน อายุระหว่าง 21-55 ปี ก่อนเริม่ การทดลองผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จะได้
รับการตรวจวัดระดับทูเมอร์เนคโครซิส แฟคเตอร์ อัลฟา และ อินเตอร์ลคู นิ -6 ในเลือด ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีม่ รี ะดับ TNF-α
และ IL-6 ในเลือดสูงเกินระดับปกติและอยูใ่ นเกณฑ์คดั เข้าจะได้รบั ยาธรณีสณ
ั ฑะฆาต รับประทานจำ�นวน 4 แคปซูล/
วัน ปริมาณแคปซูลละ 240 มิลลิกรัม รับประทานก่อนนอน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างนี้ มีการบันทึกอาการ
ข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ตรวจวัดระดับ TNF-α และ IL-6 ในเลือด อีกครั้ง ผลการ
ศึกษาพบว่า การใช้ยาธรณีสัณฑะฆาตในผู้เข้าร่วมวิจัยมีผลลดระดับ TNF-α (20.71 ± 8.52 พิโกกรัม/มิลลิลิตร) และ
IL-6 (4.36 ± 1.43 พิโกกรัม/มิลลิลติ ร) ในเลือดอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ เมือ่ เปรียบเทียบกับระดับของ TNF-α (58.88 ±
16.16 พิโกกรัม/มิลลิลติ ร) และ IL-6 (5.07 ± 1.49 พิโกกรัม/มิลลิลติ ร) ในเลือด ก่อนการรับประทานยาธรณีสณ
ั ฑะฆาต
โดยที่ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงเกิดขึ้น  โดยสรุปการใช้ยาธรณีสัณฑะฆาตพบว่ามีความสัมพันธ์กับการลด
ระดับของ TNF-α และ IL-6 ในเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ทำ�งานสัมผัสกับฝุ่นละเอียด PM2.5 และอาศัยอยู่ในพื้นที่
นัน้ อย่างไรก็ตามการทีผ่ เู้ ข้าร่วมวิจยั มีระดับ TNF-α และ IL-6 ในเลือดสูงเมือ่ เริม่ การศึกษาในครัง้ นี้ อาจมีสาเหตุจาก
ปัจจัยอื่นร่วมด้วย นอกเหนือจาก PM 2.5 จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้น  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน
การนำ�ตำ�รับยาธรณีสัณฑะฆาตมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติ ที่มีสาเหตุจากการได้รับสัมผัส
ฝุ่นละเอียด PM 2.5 ซึ่งนับเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรค
คำ�สำ�คัญ: ธรณีสัณฑะฆาต, ทูเมอร์เนคโครซิส แฟคเตอร์ อัลฟา, อินเตอร์ลูคิน-6, PM 2.5
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Effects of Thoranee Santhakat on TNF-α and IL-6 Plasma Levels in a Group
of People Exposed to PM2.5: A Pilot Study
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College of Integrative Medicine, Dhurakij Pundit University, Thung Song Hong Sub-District, Lak Si District,
Bangkok 10120
*
Corresponding author: patchamon.jrp@gmail.com

Abstract
Health problems might caused by exposure to PM2.5, when we breathe in an area filled with small particles.
Such small particles can pass through the nose and mouth into the respiratory system and blood circulation. The
particles can affect various human organs such as lungs, heart, and brain as well as the immune system. The key
mechanisms by which PM2.5 causes various health problems are oxidative stress, inflammation and gene toxicity.
This experimental research aimed to evaluate the effects of Thoranee Santhakat, a Thai herbal drug, on serum levels
of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and interleukin-6 (IL-6) of participants who were exposed to PM2.5 while
working for 8–10 hours/day and lived in such an area. Fifteen male participants aged 21-45 years were recruited
based on the inclusion criteria. Prior to the experiment, participants were tested for serum levels of TNF-α and
IL-6. The participants who had increased serum levels of TNF-α and IL-6 were recruited and received Thoranee
Santhakat 4 capsules/day (240 mg/capsule) at bedtime for 2 weeks. TNF-α and IL-6 levels were measured using
the ELISA technique. Side effects that might occur during drug administration period were recorded. The serum
levels of TNF-α and IL-6 were measured again after experiment. Oral administration of Thoranee Santhakat for
two weeks in 15 male participants who were exposed to PM2.5 showed a significant reduction in the serum levels
of TNF-α (20.71 ± 8.52 pg/mL) and IL-6 (4.36 ± 1.43 pg/mL) as compared with those before taking medicine
(TNF-α, 58.88 ± 16.16 pg/mL; IL-6, 5.07 ± 1.49 pg/mL) and no severe adverse effects occurred. Thoranee Santhakat
showed a positive correlation or a tendency to have declining serum levels of TNF-α and IL-6 in participants who
were exposed to PM2.5. However, the increased serum levels of these participants at the start of experiment might
be due to factors other than PM2.5 exposure. Therefore, further studies are required to explore stronger clinical
evidence to support the use of Thoranee Santhakat in the prevention and treatment of diseases and/or abnormal
conditions that may be caused by PM2.5 exposure.
Key words: Thoranee Santhakat, tumor necrosis factor alpha, interleukin-6, PM2.5

บทน�ำและวัตถุประสงค์
ปั จ จุ บั น คุ ณ ภาพอากาศมี แ นวโน้ ม ที่ เ สื่ อ ม
ลง ปัญหามลพิษทางอากาศจัดได้ว่าเป็นปัญหาสิ่ง
แวดล้อมที่ส�ำคัญของประเทศไทย ฝุ่นละออง (particular matter; PM)[1-2] จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มสารที่
เป็นมลพิษทางอากาศ ฝุน่ ละอองประกอบด้วยอนุภาค

ต่างขนาด และสารประกอบเคมีต่าง ๆ ชนิด ส่วน
ประกอบหลัก ได้แก่ โลหะหนัก คาร์บอน ซัลเฟตไนเตรท แอมโมเนีย และไอออนต่าง ๆ ฝุ่นละอองมี
ทัง้ ชนิดหยาบ ชนิดละเอียด และชนิดละเอียดมาก ฝุน่
ละเอียด PM 2.5 คือ ฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีม่ ขี นาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน ในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ

J Thai Trad Alt Med
ได้กำ� หนดค่ามาตรฐานของระดับมลพิษในฝุน่ ละเอียด
ขนาด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็น 5 ระดับ คือ 0-25
มคก./ลบ.ม. แสดงถึงคุณภาพอากาศดีมาก 26-37
มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศดี 38-50 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศปานกลาง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็น
พิเศษหากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและ
ระคายเคืองตาไม่ควรท�ำกิจกรรมกลางแจ้ง 51-90
มคก./ลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ควรท�ำ
กิจกรรมกลางแจ้งนาน หรือต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
และ 91 มคก./ลบ.ม. ขึ้นไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกอย่าง[3]
จากการส�ำรวจมลพิษทางอากาศเดือนมีนาคม
2564 ในจังหวัดสมุทรสาคร ค่าความเข้มข้นของ PM
2.5 ที่ Station 14t แขวงการทางสมุทรสาคร ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร. วัดได้อยู่ระหว่าง
23-97 มคก./ลบ.ม และ ที่ Station 27t โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร
อยู่ระหว่าง 17-130 มคก./ลบ.ม. (ที่มากรมควบคุม
มลพิษ[3]) (ภาพที่ 1)
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เมื่อหายใจน�ำฝุ่นละเอียด PM 2.5 เข้าไปใน
ร่างกาย อนุภาคเหล่านี้สามารถผ่านจมูกและปาก เข้า
สู่ระบบทางเดินหายใจมายังถุงลมเล็ก ๆ ในปอด ส่ง
ผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลม
โป่งพอง โรคปอดอักเสบ โรคหอบหืด[2] ฝุ่นละเอียด
PM 2.5 สามารถผ่านจากปอดเข้าสู่กระแสเลือดไป
ยังอวัยวะต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของระบบ
อื่น ๆ ในร่างกาย อวัยวะหรือระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละเอียด PM 2.5 ที่ส�ำคัญ
นอกเหนือจากระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หัวใจและ
หลอดเลือด สมอง ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย
กลไกส�ำคัญที่ฝุ่นละเอียด PM 2.5 ก่อให้เกิดสภาวะ
ผิดปกติ และโรคต่าง ๆ คือ ภาวะเครียดออกซิเดชัน
(oxidative stress) ซึ่งเป็นผลจากฝุ่นละเอียด PM
2.5 รบกวนสมดุลของสารอนุมูลอิสระในร่างกาย การ
อักเสบ (inflammation) และความเป็นพิษต่อยีน
(genotoxicity)[4]
การอักเสบ (inflammation) เป็นกระบวนการ

ภาพที่ 1 ค่าความเข้มข้นของฝุน่ ละเอียด PM 2.5 สูงสุด ในเดือนมีนาคม 2564 พืน้ ที่จงั หวัดสมุทรสาคร (Station 14t
แขวงการทางสมุทรสาคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, Station 27t โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร)
ที่มา กรมควบคุมมลพิษ[3]

170 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ตอบสนองของร่างกายในการป้องกันต่อสิ่งแปลก
ปลอม หรือสิ่งที่ท�ำให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อร่างกายได้
รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหาย การตอบสนอง
ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด การ
ตอบสนองของเซลล์ชนิดต่าง ๆ และผลต่อร่างกายทัง้
ระบบ การอักเสบแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ การอักเสบชนิด
เฉียบพลัน (acute inflammation) และการอักเสบ
ชนิดเรื้อรัง (chronic inflammation) การอักเสบ
เฉียบพลันเกิดขึน้ รวดเร็ว หลังได้รบั สิง่ กระตุน้ อาการ
คงอยูป่ ระมาณ 2-3 วัน เซลล์อกั เสบส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
คือ นิวโทรฟิล ส่วนการอักเสบแบบเรื้อรังจะเกิดนาน
กว่า อาจเกิดตามการอักเสบเฉียบพลัน หรือจากการ
ตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมบางชนิด
มีการสร้างเนื้อเยื่อพังผืด สร้างหลอดเลือดจํานวน
มาก เซลล์อกั เสบทีม่ บี ทบาทเกีย่ วข้องคือ แมคโครฟาจ
และ ลิมโฟซัยท์ การอักเสบเรือ้ รัง ท�ำให้เนือ้ เยือ่ บริเวณ
นั้นของร่างกายเกิดพยาธิสภาพ ก่อให้เกิดโรคขึ้นใน
ร่างกายได้ ได้แก่ โรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดอักเสบ โรคมะเร็ง
โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ ข้ออักเสบ อัลไซเมอร์
โรคอ้วน เป็นต้น[5-6]  การเปลีย่ นแปลงของหลอดเลือด
และเซลล์ชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในการอักเสบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นผลจาก inflammatory
chemical mediator ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพลาสมา ซึ่ง
ได้แก่ complement proteins และ kinin หรือที่
อยู่ในเซลล์อักเสบต่าง ๆ เช่น เกล็ดเลือด เซลล์เม็ด
เลือดขาว เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด เซลล์กล้าม
เนื้อ เซลล์ fibroblasts สารสื่ออักเสบที่ถูกสร้างและ
หลั่ ง จากเซลล์ อั ก เสบเมื่ อ ถู ก กระตุ ้ น ตั ว อย่ า งเช่ น
ฮีสตามีน (histamine) ซีโรโทนิน (serotonin) พรอสตาแกลนดิน (prostaglandin, PGs) ไซโตไคน์ (cytokines) ต่าง ๆ เช่น อินเตอร์ลูคิน-1 (interlukin-1,
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IL-1) ทูเมอร์ เนคโครซิส แฟคเตอร์ (tumor necrosis
factors, TNF) ไนตริกออกไซด์ (nitric oxide, NO)
และสารสื่ออักเสบอื่น ๆ สารสื่ออักเสบดังกล่าวเหล่า
นี้ จะเปลี่ยนแปลงการท�ำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอักเสบ กล่าวคือ เพิ่มการ
ขยายหลอดเลือด (PGs. NO, histamine) เพิ่มการ
ซึมผ่านของหลอดเลือด (bradykinin, leukotrienesLTB4, PAF, substance P, C3a, C5a) เพิ่มการ
ท� ำ งานของนิ ว โทรฟิ ล (C5a, LTB4, TNF, IL-1,
bacterial cell products) การท�ำลายเนื้อเยื่อ (NO,
เอนไซม์จากแมคโครฟาจ และลิมโฟซัยท์, อนุมลู อิสระ
จากออกซิเจน) การรับสัมผัสฝุ่นละเอียด PM 2.5 พบ
ว่า มีความสัมพันธ์กบั การเพิม่ ระดับ TNF-α และ IL-6
ในเลือด[7-9] ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของการอักเสบที่ส�ำคัญ
การอักเสบแบบเรื้อรัง มีบทบาทที่ส�ำคัญ ใน
การก่อโรคเรื้อรังต่าง ๆ ซึ่งพบมีอัตราการตายเพิ่มขึ้น
ในปัจจุบัน ดังรายงานจากสถิติสาธารณสุขปี 2561
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสารณสุข ซึ่ง
รายงานว่า สาเหตุการตายที่ส�ำคัญ 4 อันดับแรก ในปี
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรัง
ได้แก่ มะเร็งทุกชนิด โรคหลอดเลือดในสมอง ปอด
อักเสบ และโรคหัวใจขาดเลือด[10] (ภาพที่ 2)
จากการที่อัตราการตายด้วยโรคต่าง ๆ ของ
ประชากรซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลไกการอักเสบ
ดังกล่าวข้างต้นมีอตั ราทีเ่ พิม่ ขึน้ ปัจจัยหนึง่ ทีอ่ าจมีผล
เกี่ยวข้องคือ การที่ได้รับสัมผัสฝุ่นละเอียด PM 2.5
ปัจจุบนั มีการศึกษาวิจยั ฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของ
สมุนไพร เช่น ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ ลดปวด ต้านอนุมลู
อิสระ ต้านภาวะเครียดออกซิเดชัน เป็นต้น แต่การ
ศึกษาวิจยั ยาในรูปแบบต�ำรับยาแผนไทยในฤทธิต์ า่ ง ๆ
ดังกล่าวยังมีนอ้ ยมาก มีความเป็นไปได้ทสี่ มุนไพรทีม่ ี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ อาจมีประโยชน์ในการแก้ปัญหา
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ภาพที่ 2 อัตราตาย จำ�แนกตามสาเหตุทสี่ �ำ คัญ ต่อประชากร 100,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2561
ที่มา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข[10]

ผลกระทบต่อสุขภาพอันเกิดจากการที่ได้รับสัมผัส
ฝุ่นละเอียด PM 2.5
ยาธรณี สั ณ ฑะฆาตเป็ น ต� ำ รั บ ยาที่ ใ ช้ ใ นการ
รักษาโรคมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้รับการเลือก
เข้ า เป็ น ต� ำ รั บ ยาสมุ น ไพรในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2556[11] ประกอบด้วยสมุนไพรทั้งหมด 26 ชนิด
โดยมีข้อบ่งใช้ส�ำหรับแก้เถาดาน ท้องผูก รับประทาน
ครั้งละ 500-1,000 มก./วัน วันละ 1 ครั้งก่อนอาหาร
เช้าหรือก่อนนอน ซึ่งในผงยา 160 กรัม ประกอบ
ด้วยสมุนไพรดังนี้ พริกไทยล่อน 96 กรัม ยาด�ำสะตุ
20 กรัม เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร อย่างละ
6 กรัม รงทอง (ประสะ) 4 กรัม ผักแพวแดง เนื้อลูก
มะขามป้อม อย่างละ 2 กรัม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูก
กระวาน ดอกกานพลู เทียนด�ำ  เทียนขาว หัวดองดึง
หัวบุก หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูก
เร่ว เหง้าขิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐ
กระดูก โกฐเขมา และโกฐน�้ำเต้า อย่างละ 1 กรัม ได้มี

การศึกษาคุณสมบัตทิ างเภสัชวิทยาของสมุนไพรเดีย่ ว
ทีเ่ ป็นส่วนประกอบในต�ำรับยาธรณีสณ
ั ฑะฆาต พบว่า
สมุนไพรส่วนใหญ่มฤี ทธิล์ ดอาการปวด ลดไข้ ต้านการ
อักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเครียดออกซิเดชัน
(ตารางที่ 1) จากการศึกษาความปลอดภัยของต�ำรับ
ยา โดยทดสอบพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังในหนู
ทดลอง พบว่ามีค่า LD50 มากกว่า 10 กรัม/กิโลกรัม
ซึง่ ปริมาณของต�ำรับยาทีท่ ำ� ให้เกิดการตายของหนู สูง
กว่าขนาดยาทีน่ ำ� มาใช้ในคน (500-1,000 มก./วัน) มาก
เป็น 1,600 เท่า[12]
ยาธรณีสณ
ั ฑะฆาตมีขอ้ ห้ามใช้และข้อควรระวัง[10]
คือ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก ควร
ระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารต้านการ
แข็งตัวของเลือด (anticoagulant) และยาต้านการ
เกาะกลุม่ ของเกล็ดเลือด (antiplatelet) ควรระวังการ
ใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีความผิด
ปกติของตับ ไต เนื่องจากการบูรซึ่งเป็นส่วนประกอบ

172 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ของต�ำรับยานี้ อาจมีการสะสมและเกิดพิษได้ ควร
ระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol,
theophylline และ rifampicin เนือ่ งจากพริกไทยจะ
เกิดอันตรกิริยา (drug interaction) กับยาเหล่านี้ ส่ง
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ผลต่อการออกฤทธิข์ องยาได้ และควรระวังการใช้ในผู้
สูงอายุ ผลข้างเคียงของยาธรณีสัณฑะฆาต อาจเกิด
อาการวิงเวียน ปวดศีรษะ มวนท้อง คลืน่ ไส้ อาเจียนได้

ตารางที่ 1 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและระงับปวดของสมุนไพรบางชนิด ที่เป็นส่วนประกอบของตำ�รับยาธรณีสัณฑะฆาต
ชื่อสมุนไพร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ต้านอักเสบและระงับปวด

พริกไทยล่อน หรือพริกไทยขาว มีชอื่ เรียก
ทางวิทยาศาสตร์ว่า Piper nigrum L.
สารสำ�คัญคือ piperine

piperine สารสกัดเอทานอลและสารสกัดเฮกเซนจากพริกไทยล่อน มีฤทธิ์
ระงับปวด และการอักเสบที่แรง ในหนูทดลอง[13] และยับยั้ง lipopolysaccharide (LPS) ในการเหนี่ยวนำ�การสร้าง TNF-α, IL-6, IL-1b และ PGE2
จากเซลล์ไมโครเกลีย BV2[14] piperine ยับยั้ง IL-1b ในการเหนี่ยวนำ�การ
สร้าง PGE2 และ nitric oxide (NO) จากเซลล์กระดูกอ่อนของผูป้ ว่ ยข้ออักเสบ
และลดการสร้าง matrix metalloproteinases (MMP), nitric oxide synthase
(iNOS) และ cyclooxyganse-2 (COX-2) ได้อย่างมีนัยสำ�คัญ[15]
สารสกัดจากดอกจันทน์์ (170 มก./กก. p.o.) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนู
ได้เทียบเท่ากับยา indomethacin 10 มก./กก.p.o. ซึง่ สารทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นอักเสบ
ของจันทน์เทศ คือ myristicin[16] และสามารถยับยั้ง LPS เหนี่ยวนำ�การหลั่ง
TNF-α, IL-6, IL-1b และ NO จากเซลล์ไลน์ RAW 264.7[17]
สารสกัดเอทานอลของดอกกานพลูที่ความเข้มข้น 50 มก./กก. มีฤทธิ์
ระงับปวดได้ดีที่สุด และมีฤทธิ์ต้านอักเสบ โดยยับยั้งการบวมที่อุ้งเท้าหนูได้
42%[18] ฤทธิ์ระงับปวดของสาร eugenol จากดอกกานพลูมีกลไกเกี่ยวข้อง
กับการยับยัง้ voltage-activated Na+ and Ca2+ channels และ high-voltage
-activated-Ca 2+-channel[19]
สารสกัดจากเหง้าขิง (200-400 มก./กก.) มีผลลดการอักเสบ จากการ
ทดลองในหนูที่เหนี่ยวนำ�ให้เกิดภาวะลำ�ไส้ใหญ่อักเสบ พบว่าสารสกัดจาก
เหง้าขิง ลดการอักเสบ โดยลดการปล่อยเอนไซม์ myeloperoxidase (MPO)
และลดการสร้าง TNF-α และ PGE2[20] และพบว่าการบริโภคขิงสดขนาด 2
กรัมต่อวัน ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้อย่างมีนัยสำ�คัญ[21]
สารสกัดเมทานอลของชะเอมเทศ มีฤทธิ์ต้านอักเสบที่ความเข้มข้น 200
มก./กก. ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวและการบวมของอุ้งเท้าหนู
ทดลอง (46.86%) ได้อย่างมีนัยสำ�คัญ ฤทธิ์ต้านอักเสบนี้เทียบเท่ากับ indomethacin ที่ 10 มก./กก[22] และสามารถยับยั้ง LPS เหนี่ยวนำ�การสร้าง
iNOS, COX-2 mRNA การสร้าง NO, TNF-α, IL-1b, IL-6 จากเซลล์ไลน์
RAW 264.7 ได้อย่างมีนัยสำ�คัญ[23]
สารสกัด plumbagin ซึ่งเป็นสารสำ�คัญจากรากเจตมูลเพลิงแดง ที่ขนาด
ความเข้มข้น 100 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบได้[24] และสารสกัด
plumbagin (2-10 mM) สามารถยับยัง้ IL-1b ในการกระตุน้ ให้เกิดการหลัง่
NO และ PGE2 จากเซลล์กระดูกอ่อน ของคนได้อย่างมีนัยสำ�คัญ[25]

ดอกจันทน์์ มีเรียกชือ่ ทางวิทยาศาสตร์วา่
Myristica fragrans Houtt
สารสำ�คัญคือ myristicin
ดอกกานพลู มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์
ว่า Syzygium aromaticum (L.) Merrill
& Perry
สารสำ�คัญคือ eugenol
เหง้าขิง มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า
Zingiber officinale Roscoe

รากชะเอมเทศ มีชอื่ เรียกทางวิทยาศาสตร์
ว่า Glycyrrhiza glabra L สารสำ�คัญคือ
glycyrrhizin

รากเจตมูลเพลิงแดง มีชอื่ ทางวิทยาศาสตร์
ว่า Plumbago indica L
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การศึ ก ษานี้ เ ลื อ กศึ ก ษาต� ำ รั บ ยาสมุ น ไพร
จากบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ประกอบด้วยสมุนไพร
บางตัวที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบ ดังนั้นจึงเลือกใช้ยาธรณี
สัณฑะฆาต โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของการใช้ยาธรณีสัณฑะฆาตในผู้เข้าร่วมวิจัยที่
ท�ำงานสัมผัสฝุน่ ละเอียด PM 2.5 จากการท�ำงาน เป็น
เวลา 8-10 ชัว่ โมง/วัน และอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้
ต่อระดับ TNF-α และ IL-6 ในเลือด

ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วมวิจัยเพศชาย อายุในช่วง 20-55 ปี ที่
มีการท�ำงานสัมผัสกับฝุ่นละเอียด PM 2.5 เป็นเวลา
8-10 ชั่วโมง/วัน และอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น
จากการค�ำนวณใช้สูตรค�ำนวณของคอแครน
(Cochran) กรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร
n = Z2
4e2
ก�ำหนดให้
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ = 0.3
Z = ระดับความเชื่อมั่น 95% = 1.96
n = 10.67 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
คือ 11 คน
1.1.1 เกณฑ์การคัดเข้า
1) เป็นเพศชายที่มีอายุอยู่ในช่วง 20-55 ปี
2) มี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ มี โ รค
ประจ�ำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคอ้วน ไม่มีอาการปวด
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เมื่อยตามร่างกาย
3) เป็นผูท้ ที่ ำ� งานสัมผัสกับฝุน่ ละเอียด PM
2.5 เป็นเวลา 8-10 ชั่วโมง/วัน และอาศัยอยู่ในพื้นที่
บริเวณนั้น
4) มีระดับ TNF-α และ IL-6 ในเลือด สูง
กว่าเกณฑ์ปกติ คือ ระดับ TNF-α ในเลือดสูงกว่า 8.1
พิโกกรัม/มิลลิลิตร[22] และระดับ IL-6 ในเลือดสูงกว่า
0.8 พิโกกรัม/มิลลิลิตร[23]
5) ไม่มีประวัติการแพ้ยาสมุนไพรทุกชนิด
6) เป็นผู้ที่ยินยอมเข้าร่วมตลอดโครงการ
วิจัย
1.1.2. เกณฑ์การคัดออก
1) มีภาวะไข้ อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5
องศาเซลเซียส
2) มีอาการแพ้ยาธรณีสณ
ั ฑะฆาต หรือมีผล
ข้างเคียงอื่น ๆ เช่น มีผื่นคัน วิงเวียน ตาพร่า อาเจียน
ท้องเสียรุนแรง และปวดศีรษะ
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1.2.1. แบบบันทึกค่าระดับ PM 2.5 รายวัน โดย
อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ
1.2.2. แบบสอบถาม ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ชือ่ อายุ
ทีอ่ ยู่ ประวัตโิ รคประจ�ำตัว ประวัตกิ ารใช้ยา ประวัตกิ าร
แพ้ยา อุณหภูมิร่างกาย ค่าความดันโลหิต น�้ำหนัก
ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย
1.2.3. การตรวจหาระดับค่าการอักเสบ โดยวัด
ระดับ TNF-α และ IL-6 จากเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัย
ด้วยหลักการ ELISA technique โดยนักเทคนิคการ
แพทย์ ส่งตรวจห้อง Lab ที่ได้มาตรฐานรับรองระบบ
บริ ห ารงานคุ ณ ภาพตามมาตรฐานงานเทคนิ ค การ
แพทย์ 2560 และผ่านมาตรฐาน ISO 15189 : 2012
(PCT Laboratory Service Co., Ltd.)
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2. วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาในช่ ว งวั น ที่ 12-25
มี น าคม 2564 ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ซึ่ ง ค่ า ระดั บ
ความเข้มข้นของฝุน่ ละเอียด PM 2.5 ได้รบั การบันทึก
ที่ Station 14t แขวงการทางสมุทรสาคร ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุม่ แบน สมุทรสาคร และ Station 27t โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร
ซึ่งมีค่าสูงสุดอยู่ระหว่าง 23-97 มคก./ลบ.ม. และ
17-130 มคก./ลบ.ม. ตามล�ำดับ (ภาพที่ 1) มีขั้นตอน
การศึกษา ดังนี้
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยเพศ
ชายจ�ำนวน 15 คน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป ชือ่ อายุ ประวัติ
โรคประจ�ำตัว ประวัตกิ ารใช้ยาและการแพ้ยา อุณหภูมิ
ร่างกาย ค่าความดันโลหิต น�้ำหนัก ส่วนสูง ค่าดัชนี
มวลกาย
2.2 ก่อนเริ่มการทดลอง เก็บตัวอย่างเลือด
ของผู้เข้าร่วมวิจัยใน clotted blood tube ปริมาณ
10 มิลลิลิตร เพื่อตรวจวัดระดับ TNF-α และ IL-6
ในเลือด และท�ำการปั่นเก็บ serum โดยการหมุน
เหวีย่ งที่ 2,000 g เป็นเวลา 10 นาที และท�ำการเจือจาง
un-diluted serum ด้วย diluent normal saline
และวัดปริมาณ TNF-α และ IL-6 โดยใช้เทคนิค
quantitative sandwich enzyme immunoassay กล่าวพอสังเขป ดังนี้ เติม serum ที่ได้เจือจาง
50 มคล. ซี่งมี TNF-α และ IL-6 ลงในหลุมของ 96
well plate ที่เคลือบด้วย monoclonal antibody ที่
เฉพาะเจาะจงกับ TNF-α และ IL-6 เติม 50 มคล.
antibody cocktail ลงในแต่ละหลุม incubate
well plate เป็นเวลา 1 ชม. บน plate shaker เขย่า
ที่ 400 rpm จากนั้นล้างแต่ละหลุมด้วย wash buffer
350 มคล. ก�ำจัดของเหลวส่วนเกินให้หมด เติม 100

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

มคล. 3,3’,5,5’Tetramethylbenzidine (TMB)
ลงในแต่ละหลุม ทิ้งไว้ 10 นาที ในที่มืด บน plate
shake เขย่าที่ 400 rpm TMB จะถูกอ็อกซิไดซ์ด้วย
เอนไซม์ horseradish peroxidase ที่อยู่ในส่วนของ
antibody cocktail เปลี่ยนเป็น TMB ในรูปอ็อกซิ
ไดซ์ จากนัน้ เติม 50 มคล. stop solution (4N H2SO4)
เพือ่ หยุดปฏิกริ ยิ า น�ำวัดค่า Optical density (OD) ที่
450 nm. ค่าที่ได้แสดงถึงปริมาณ TNF-α และ IL-6
ในเลือด
2.3 ผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีระดับ TNF-α และ IL-6
สูงเกินเกณฑ์ปกติ จะได้รับยาธรณีสัณฑะฆาต ซึ่ง
ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP ของยาสมุนไพร เลข
ทะเบียน G 808/60 จ�ำนวน 4 แคปซูล/วัน (240 มก./
แคปซูล) รับประทาน 1 ครั้งเวลาก่อนนอน เป็นระยะ
เวลา 2 สัปดาห์
2.4 ท�ำการตรวจเลือดอีกครั้ง เพื่อวัดระดับ
TNF-α และ IL-6 ตามวิธีการดังข้อ 2.2
2.5 ท�ำการวิเคราะห์ผล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประวัติโรคประจ�ำตัว
ประวัติโรคประจ�ำตัวในครอบครัว ประวัติการใช้ยา
ท�ำการวิเคราะห์จากความถี่ (frequency) และร้อยละ
(percentage)
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ ค่าความดันโลหิต
ดัชนีมวลกาย ระดับTNF-α และ IL-6 ในเลือด ใช้ค่า
เฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป statistical
package for social sciences (SPSS) program,
version 18 เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลก่อน
และหลังรับประทานยาธรณีสัณฑะฆาตด้วย paired
sample t-test ระดับนัยส�ำคัญที่ p < 0.05
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย
ในการศึกษานี้ ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ท�ำงานสัมผัสกับ
ฝุ่นละเอียด PM 2.5 เป็นเวลา 8-10 ชั่วโมง/วัน และ
อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น ในจังหวัดสมุทรสาคร
มีจ�ำนวน 15 คน (100%) อายุเฉลี่ย 34.60 ± 10.51
ปี (21-55 ปี) อุณหภูมิร่างกายเฉลี่ย 36.59 ± 0.143
องศาเซลเซียส (36.30-36.80 องศาเซลเซียส) ความ
ดั น โลหิ ต ขณะหั ว ใจบี บ ตั ว เฉลี่ ย 127.00 ± 19.53
มม.ปรอท (92–173 มม.ปรอท) ความดั น โลหิ ต
ขณะหัวใจคลายตัวเฉลี่ย 75.20 ± 13.22 มม.ปรอท
(48–100 มม.ปรอท) น�้ำหนักเฉลี่ย 65.00 ± 13.73
กิโลกรัม (45-88 กิโลกรัม) ส่วนสูงเฉลีย่ 162.20 ± 8.38
เซนติเมตร (150-181 เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกาย
(body mass index) เฉลี่ย 24.58 ± 4.23  กิโลกรัม/
เมตร2 (17.78-30.10) มีผู้เข้าร่วมรับการทดลองที่สูบ
บุหรี่วันละ 1 มวน จ�ำนวน 6 คน (40.00%)
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2. ผลของการรับประทานยาธรณีสัณฑะฆาต
ต่ออุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิตขณะ
หัวใจบีบตัวและคลายตัว และอัตราการเต้น
ของหัวใจ ในผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ที่ ได้รบั สัมผัสฝุน่
ละเอียด PM 2.5
ในช่วงเวลาที่ได้ด�ำเนินการศึกษานั้น จากข้อมูล
การส�ำรวจมลพิษทางอากาศเดือนมีนาคม 2564 ใน
จังหวัดสมุทรสาคร ที่ Station 14t แสดงค่าความ
เข้มข้นของ PM 2.5 อยู่ระหว่าง 23-97 มคก./ลบ.ม.
และและ ที่ Station 27t ค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 17130 มคก./ลบ.ม. ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในช่วง
เวลาส่วนใหญ่ ค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 จะเกิน
50 มคก./ลบ.ม. ซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
การให้ยาธรณีสัณฑะฆาตในขนาด 960 มก.ต่อวัน
เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับ
สัมผัสฝุ่นละเอียด PM 2.5 พบว่าไม่มีผลให้อุณหภูมิ
ของร่างกาย ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและ
คลายตัว และอัตราการเต้นของหัวใจ เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ จากก่อนการรับประทานยา
ธรณีสัณฑะฆาต (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการให้ยาธรณีสัณฑะฆาต ในผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับสัมผัสฝุ่นละเอียด PM 2.5 ต่ออุณหภูมิของร่างกาย
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว และอัตราการเต้นของหัวใจ

ค่าอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (มม.ปรอท)
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (มม.ปรอท)
อัตราการของเต้นหัวใจ (ครั้งต่อนาที)
*

p < 0.05; มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

ก่อนรับประทาน
ยาธรณีสัณฑะฆาต
Mean ± SD

หลังรับประทาน
ยาธรณีสัณฑะฆาต
Mean ± SD

P–value

36.59 ± 0.15
127.00 ± 19.53
76.53 ± 11.13
79.87 ± 11.83

36.61 ± 0.12
132.00 ± 21.17
79.53 ± 9.75
80.60 ± 14.06

0.73
0.24
0.10
0.77
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3. ผลของการรับประทานยาธรณีสัณฑะฆาต
ต่ อ ระดั บ ทู เ มอร์ เนคโครซิ ส แฟคเตอร์
อัลฟา (tumor necrosis factor alpha,
TNF-α) และอินเตอร์ลูคิน-6 (interleukin-6, IL-6) ในเลือดของ ผู้เข้าร่วมวิจัย
ที่รับสัมผัสฝุ่นละเอียด PM 2.5
การให้ยาธรณีสัณฑะฆาตในขนาด 960 มก.ต่อ
วัน รับประทานก่อนนอน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ใน
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั สัมผัสฝุน่ ละเอียด PM 2.5 พบว่า
มีผลให้ระดับ TNF-α ในเลือดจากเดิมซึ่งมีค่าเฉลี่ย
58.88 ± 16.16 พิโกกรัม/มิลลิลิตร ลดลงอย่างมีนัย
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สำ�คัญทางสถิติอย่างมาก (p-value = 0.001) โดยมี
ค่าเฉลี่ย 20.71 ± 8.52 พิโกกรัม/มิลลิลิตร (ตารางที่
3 และ ภาพที่ 3) และพบว่ายาธรณีสัณฑะฆาตมีผล
ลดระดับ IL-6 ในเลือดได้เช่นกัน โดยระดับ IL-6 ใน
เลือดของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ก่อนรับประทานยา มีคา่ เฉลีย่ ที่
5.07 ± 1.49 พิโกกรัม/มิลลิลิตร และหลังรับประทาน
ยาธรณีสัณฑะฆาตเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระดับ
IL-6 ในเลือดลดลงโดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 ± 1.43 พิโก
กรัม/มิลลิลติ ร ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (P-value = 0.036) (ตารางที่ 3 และ ภาพ
ที่ 3)

ตารางที่ 3 ระดับ TNF-α และ ระดับ IL-6 ในเลือดของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จำ�นวน 15 คน ก่อนและหลังรับประทานยาธรณีสณ
ั ฑะฆาต
ปริมาณ 960 มก.ต่อวัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนาน 2 สัปดาห์
ผู้เข้าร่วมวิจัย
		

TNF-α (พิโกกรัม/มิลลิลิตร)
ก่อนรับประทานยา หลังรับประทานยา

1
39.02
12.43
#
2
44.80
15.49
#
3
37.91
12.97
#
4
43.19
15.20
#
5
57.43
37.43
6
74.20
21.58
#
7
55.08
17.51
8
86.27
17.11
9
69.80
18.72
10
81.87
16.89
11
42.24
20.76
12
68.36
28.13
#
13
76.09
41.37
14
51.42
19.30
15
55.48
15.75
Mean ± SD
58.88 ± 16.16 20.71 ± 8.52***
***
p < 0.001; แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูงมาก
*
p < 0.05; แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ, #สูบบุหรี่ 1 มวนต่อวัน

IL-6 (พิโกกรัม/มิลลิลิตร)
ก่อนรับประทานยา หลังรับประทานยา
3.98
5.93
4.48
3.45
3.66
4.49
5.64
4.66
6.03
7.51
8.35
4.94
2.62
5.14
5.2
5.07 ± 1.49

4.74
6.83
3.28
2.21
2.19
4.07
5.28
4.11
4.01
6.56
5.29
5.11
2.67
5.55
3.64
4.36 ± 1.43*
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยของระดับ TNF-α และ IL-6 ในเลือด พิโกกรัม/มิลลิตร ของผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 15 คน ก่อนและหลัง
รับประทานยาธรณีสัณฑะฆาตขนาด 960 มก./วัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 2 สัปดาห์
*
p < 0.05 ; แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
***
p < 0.001; แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูงมาก

ในระหว่างการรับประทานยาธรณีสัณฑะฆาต
ขนาด 960 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าผู้เข้า
ร่วมวิจัยจ�ำนวน 4 คน (26.67%) มีอาการถ่ายเหลว
2-3 ครั้งต่อวัน ในช่วงสองสามวันแรก ขณะที่อีก 11
คน (73.33%) มีการขับถ่ายปกติ

อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลการใช้ยาธรณี
สัณฑะฆาต ในผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั สัมผัสฝุน่ ละเอียด
PM 2.5 เป็นเวลา 8-10 ชัว่ โมงต่อวัน ความเข้มข้นของ
PM 2.5 ในช่วงระหว่างด�ำเนินการศึกษา มีค่าเกิน 50
มคก./ลบ.ม. ซึง่ เป็นระดับความเข้มข้นของ PM 2.5 ที่
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ ผู้เข้าร่วมวิจัยมีจ�ำนวน
15 คน เป็นเพศชาย มีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่มโี รคประจ�ำตัว
หรือโรคเรือ้ รังใด ๆ ในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีสบู บุหรีว่ นั
ละ 1 มวน จ�ำนวน 6 คน ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทัง้ หมดได้รบั ยา
ธรณีสัณฑะฆาต ขนาด 960 มก./วัน รับประทานก่อน

นอน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ขนาดและระยะ
เวลาที่เลือกใช้ในการศึกษานี้ เลือกใช้ตามข้อแนะน�ำ
การใช้ยาธรณีสัณฑะฆาตจากบัญชียาจากสมุนไพร
ในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ 2556 กลุ ่ ม ยาแผนไทย
ที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องผูก โดยก�ำหนดขนาดรับ
ประทานครั้งละ 500 มก. - 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อน
อาหารเช้าหรือก่อนนอน และจากข้อมูลการศึกษาจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในเรื่องคุณภาพวัตถุดิบ
และความปลอดภัยของต�ำรับยาธรณีสัณฑะฆาตใน
หนูทดลอง โดยทดสอบการเกิดพิษเฉียบพลันและ
พิษเรื้อรังในหนูทดลอง ค่า LD50 มากกว่า 10 กรัมต่อ
กิโลกรัม ซึ่งค่า LD50 มากกว่าขนาดยาที่ใช้รักษาใน
คน 1,600 เท่า[12] ดังนั้นขนาดยาที่ใช้ในการศึกษานี้
นับว่ามีความปลอดภัย นอกจากนี้จากการศึกษาของ
อมลวัทน์ แท่นค�ำและคณะ ซึ่งศึกษาผลของยาธรณี
สัณฑะฆาตในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการปวดกล้ามเนือ้ และเยือ่
พังผืดเรื้อรัง ขนาดยาที่ใช้ในการศึกษาคือ 500 มก.
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ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ1 ครั้ง ก่อนนอน เป็นระยะ
เวลา 2 สัปดาห์[26] เช่นกัน ส�ำหรับผลจากการศึกษา
นี้ พบว่าการรับประทานยาธรณีสัณฑะฆาตในขนาด
960 มก./วัน ก่อนนอน ติดต่อกันเป็น ระยะเวลา 2
สัปดาห์ มีผลให้ระดับ TNF-α ในเลือดของผู้เข้าร่วม
วิจัย ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างมาก (p <
0.001) และ มีผลท�ำให้ระดับ IL-6 ในเลือดของผู้เข้า
ร่วมวิจัย ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
เช่นกัน ก่อนได้รับยาธรณีสัณฑะฆาต ผู้เข้าร่วมวิจัย
จ�ำนวน 5 คน มีระดับ TNF-α ในเลือดระดับต�่ำกว่า
ค่าเฉลี่ย มีเพียง 1 คน ที่ระดับ TNF-α ในเลือดสูง
กว่าค่าเฉลี่ย ส�ำหรับระดับ IL-6 ในเลือด พบผู้เข้า
ร่วมวิจัยจ�ำนวน 4 คน มีระดับที่ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย และ
2 คน มีระดับ IL-6 ในเลือดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย จาก
การศึกษาของ Kurniawan A และคณะ พบว่าการ
สัมผัส PM 2.5 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิ่ม
ระดับTNF-α ในเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัย (p < 0.05)
แต่การสูบบุหรี่ และความอ้วนของผู้เข้าร่วมวิจัย ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มระดับTNF-α ในเลือด
(p > 0.05)[8] ในช่วงระหว่างสองสามวันแรกหลังเริ่ม
รับประทานยาธรณีสณ
ั ฑะฆาต ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จ�ำนวน 4
คน มีอาการถ่ายเหลว 2-3 ครั้งต่อวัน โดยไม่มีอาการ
ปวดมวนท้องก่อนการขับถ่าย แต่อาการหยุดหายไป
โดยไม่ได้หยุดยา ทั้งนี้เนื่องจากยาธรณีสัณฑะฆาตมี
สรรพคุณในการระบายท�ำให้เกิดการถ่ายเหลว  
ยาธรณีสัณฑะฆาตเป็นต�ำรับยามีส่วนประกอบ
ของสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้อาจให้
ผลเสริมร่วมกันในการแสดงฤทธิ์ของต�ำรับยา ส่วน
ประกอบในต�ำรับหลายชนิดมีฤทธิล์ ดการอักเสบ และ
ลดภาวะเครียดออกซิเดชัน ได้มกี ารศึกษาประสิทธิผล
ของยาธรณีสัณฑะฆาตในการลดภาวะ oxidative
stress ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อ
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พังผืดเรื้อรัง โดยอมลวัทน์ แท่นค�ำ[26] ดังได้กล่าวถึง
แล้วข้างต้น แต่ผลพบว่า ในขนาดและระยะเวลาที่ให้
ยาธรณีสัณฑะฆาตแก่ผู้ป่วย ไม่มีผลในการลดภาวะ
เครียดออกซิเดชัน
สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของต�ำรับยาธรณี
สัณฑะฆาต ที่มีปริมาณมากสุดในต�ำรับยา คือ พริก
ไทยล่อน ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วยพริกไทย
ล่อน 96 กรัม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ดอกกานพลู
เหง้าขิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิง อย่างละ 1
กรัม สมุนไพรดังกล่าวนี้ มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ซึ่ง
ข้อมูลเป็นผลจากการศึกษาในเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง สัตว์
ทดลอง และการวิจัยในคน การศึกษาฤทธิ์อักเสบ
และฤทธิ์ ร ะงั บ ปวด ในหนู ท ดลอง ของสารสกั ด
เอทานอลและสารสกั ด เฮกเซนจากพริ ก ไทยล่ อ น
และ สารส�ำคัญ piperine พบว่าทั้งสารสกัดและ
สารส�ำคัญ มีฤทธิ์ระงับปวดและการอักเสบที่แรง[13]
ลดการสร้าง TNF-α, IL-6, IL-1b และ PGE2 จาก
เซลล์ไมโครเกลีย BV2[14] piperine ลดการสร้าง
เอนไซม์ matrix metalloproteinases, nitric
oxide synthase และ cyclooxyganse-2 ได้อย่าง
มีนัยส�ำคัญในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม[15] ลดข้ออักเสบใน
หนูทดลอง และลดการผลิต TNFα , IL-1b และ
IL-6 ในผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน[27] สารสกัด
จากดอกจันทน์ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนู[15] และ
สารที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบของจันทน์เทศ myristicin
สามารถยับยั้ง LPS เหนี่ยวน�ำการหลั่ง TNF-α, IL6, IL-1b และ NO จากเซลล์ไลน์ RAW 264.7[16]
สารสกัดเอทานอลของดอกกานพลู มีฤทธิ์ระงับปวด
และต้านอักเสบในหนูทดลอง โดยยับยั้งการบวมที่
อุ้งเท้าหนู[17] สารสกัดจากเหง้าขิงมีผลลดการปล่อย
เอนไซม์ myeloperoxidase ลดการสร้าง TNF-α
และ PGE2  จากการทดลองในหนูที่เหนี่ยวน�ำให้เกิด
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ภาวะล�ำไส้ใหญ่[19] ผงขิงสามารถลดอาการปวดข้อใน
ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ หรือรูมาตอยด์[24] และ พบว่าระดับ
nitric oxide และ C reactive protein ในเลือดของ
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการข้อเข่าเสือ่ มลดลง[25] สารสกัดเมทานอล
ของชะเอมเทศ มีฤทธิ์ต้านอักเสบ[21] ยับยั้งการสร้าง
เอ็นไซม์ iNOS และ COX-2 การสร้าง NO, TNF-α,
IL-1b, IL-6 จากเซลล์ไลน์ RAW 264.7[22] สารสกัด
plumbagin จากรากเจตมูลเพลิงแดง มีฤทธิ์ยับยั้ง
การอักเสบได้[23] ยับยั้งการหลั่ง NO และ PGE2 จาก
เซลล์กระดูกอ่อนของคนได้อย่างมีนัยส�ำคัญ[24]  

ข้อสรุป
การใช้ยาธรณีสัณฑะฆาตพบมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในการลดระดับของ TNF-α และ IL-6 ใน
เลือดของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีท่ ำ� งานสัมผัสกับฝุน่ ละเอียด
PM 2.5 และอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น อย่างไรก็ตามการที่
ผู้เข้าร่วมวิจัยมีระดับ TNF-α และ IL-6 ในเลือดสูง
เมื่อเริ่มการศึกษาในครั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากปัจจัยอื่น
ร่วมด้วยนอกเหนือจาก PM 2.5 จึงควรมีการศึกษา
เพิ่มเติม โดยก�ำหนดเกณฑ์คัดเข้าที่ชี้ชัดถึงการที่มี
ระดับ TNF-α และ IL-6 ในเลือดเกินระดับปกติ
นั้ น ไม่ มี ป ั จ จั ย อื่ น เกี่ ย วข้ อ ง นอกจากเกิ ด จากการ
สัมผัส PM 2.5 เพียงอย่างเดียว เพื่อได้ผลที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของการสัมผัส PM 2.5 และระดับของ
TNF-α และ IL-6 ในเลือด อย่างชัดเจน เพิ่มจ�ำนวน
กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย และเลือกใช้การศึกษาแบบสุ่ม มี
กลุ่มควบคุม (randomized controlled trial) เพื่อ
ได้ผลที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือผลของการใช้ยา
ธรณีสัณฑะฆาตในการลดระดับ TNF-α ในเลือด
ของผู้เข้าร่วมวิจัย ทั้งนี้ ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้นเป็นการ
สนับสนุนการน�ำต�ำรับยาธรณีสณ
ั ฑะฆาตมาใช้ในการ
ป้องกันและรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติ ทีม่ สี าเหตุจาก

การได้รับสัมผัสฝุ่นละเอียด PM 2.5 ซึ่งนับเป็นทาง
เลือกหนึ่งในการป้องกัน และรักษาโรค
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Abstract
Breastfeeding is the starting point for promoting children’s health to prevent various diseases in infants. Prasanamnom recipe was introduced in Pathomjinda, a Thai traditional medicine scripture, for its lactation-stimulating
property. However, there has been no study on the efficacy of Prasanamnom recipe in improving lactation. This was
a quasi-experimental study that aimed to explore the efficacy of Prasanamnom recipe in increasing milk volume in
postpartum mothers. Participants were 24 postpartum women (mean age, 29 years) who had normal delivery and
gave breastfeeding at Phromphiram Hospital and were divided into two groups. Group 1 received Prasanamnom
recipe, 100 mL orally, three times a day, before meals, and group 2 received standard care. The amounts of milk
obtained with an automatic breast pump were measured after using a 15-minute pumping session on the 2nd, 3rd,
7th and 14th days after birth; and the increases in milk volumes within the groups were compared using paired
t-test statistics. A comparison between groups with unpaired t-test statistic found that both groups after treatment
had the same increase in milk volume. In the group receiving Prasanamnom recipe, there was a significant increase
in milk volume from the 3rd postpartum day, and when compared between groups, the amount of milk volume 14
days postpartum was significantly higher in the experimental group than in the control group (p < 0.001). In the
Prasanamnom recipe group, one postpartum mother had nausea after taking the recipe. In summary, Prasanamnom
recipe can increase breast milk volume in mothers after childbirth. More studies should be done on the mechanism
of action of the Prasanamnom recipe formulation. Clinical studies on the efficacy and safety of this formulation
should be continued.
Key words: Prasanamnom recipe, milk volume, breastfeeding
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บทนำ�และวัตถุประสงค์

ภาวะโภชนาการของเด็กเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น
ถึ ง สุ ข ภาพโดยรวมของเด็ ก เมื่ อ เด็ ก ได้ รั บ อาหาร
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอตามช่วงวัย ไม่เจ็บป่วย
บ่อย ๆ และได้รับการดูแลอย่างดี เด็กจะมีการเจริญ
เติบโตอย่างสมส่วน มีการพัฒนาโครงสร้างและการ
ท�ำงานของสมอง ซึ่งจะช่วยกระบวนการเรียนรู้และ
อารมณ์ได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปจนเป็น
ผูใ้ หญ่ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เป็นรากฐานเริม่ ต้นของ
การส่งเสริมสุขภาพของเด็กในช่วงระยะ 2-3 ปีแรกของ
ชีวิต เพราะนมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ทีส่ มดุลและดีทสี่ ดุ ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย สมอง
จอประสาทตา และอวัยวะอื่น ๆ รวมทั้งป้องกันการ
เกิดโรคหลายโรคที่พบบ่อยในทารก เช่น โรคอุจจาระ
ร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้[1]
องค์การอนามัยโลกได้แนะน�ำว่าเด็กควรได้รับ
นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และให้นมแม่รว่ มกับอาหาร
ตามวัยจนถึงขวบปีทสี่ องหรือนานกว่านัน้ สถานการณ์
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย โดยส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนขององค์การ UNICEF แสดงจากกราฟแบบแผนการกินนมแม่ของทารก
ตามช่วงอายุของประเทศไทย ปี 2555 พบว่า อัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงอายุ 0-1, 3
และ 6 เดือนอยู่ที่ร้อยละ 30, 15 และ 12.3 ตามล�ำดับ
เปรียบเทียบกับปี 2549 ในช่วงอายุเดียวกัน อยู่ที่
ร้อยละ 11.6, 7.6 และ 5.4 ซึง่ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
ขึ้นในระดับหนึ่ง ภาพรวมของทารกที่ได้รับนมแม่ ใน
ช่วงอายุ 6-7 เดือนแรกยังอยู่ในระดับที่ดี คือร้อยละ
55 แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียวในทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือนของกรม
อนามัย ในปี 2556 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 องค์การ
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อนามัยโลกก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 35
สภาวะโภชนาการทีม่ ีผลต่อการสร้างน�้ำนม การ
ผลิตน�้ำนมแม่นั้นใช้หลักการเดียวกับอุปสงค์อุปทาน
อุปสงค์เกิดขึ้นจากความสามารถแต่ละครั้งที่ลูกดูด
นมจากเต้าได้หมด ซึ่งหากน�้ำนมที่ผลิตในแต่ละครั้ง
หมดจากเต้าก็จะท�ำให้เกิดอุปทานหรือการผลิตน�ำ้ นม
ขึ้นมาใหม่ส่วนสาเหตุของการผลิตน�้ำนมได้น้อยส่วน
ใหญ่กเ็ กิดจากการทีล่ กู ไม่สามารถท�ำให้นมทีผ่ ลิตออก
มาแต่ละครั้งหมดไปได้ โดยทั่วไปแม่ที่ให้นมลูกผลิต
น�้ำนมประมาณวันละ 23-27 ออนซ์ต่อวัน[2]
ต�ำราแพทย์แผนโบราณประเภทเวชกรรมไทย
มีการระบุยาสมุนไพรต�ำรับที่มีคุณสมบัติในการช่วย
ท�ำให้น�้ำนมเพิ่มมากขึ้น และแก้อาการน�้ำนมไม่ไหล
ได้โดยมีส่วนประกอบคือโกฐ 5 เทียน 5 กรุงเขมา 1
ขิงแห้ง 1 รากกระพังโหม 1 ชะมดต้น 1[3] ซึ่งต�ำรับยา
นี้มีการใช้ในโรงพยาบาลพรหมพิรามเพื่อรักษากลุ่ม
อาการของมารดาให้นมบุตรที่มีภาวะน�้ำนมไหลน้อย
หรือน�้ำนมไม่ไหล โดยมีวิธีการในการปรุงยาคือการ
ต้ม โดยใส่ตัวยาลงในภาชนะเติมน�้ำลงไป 3 ส่วนของ
ตัวยา ต้มเคีย่ วจนเหลือน�ำ ้ จ�ำนวน 1 ส่วน รับประทาน
ครั้งละ 100 มิลลิลิตร 3 ครั้ง/วัน เช้า กลางวัน เย็น
ก่อนอาหาร ซึ่งในปัจจุบันยังขาดงานวิจัยสนับสนุน
ด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในการดูแล
ปัญหาน�้ำนมในมารดาหลังคลอด
การศึ ก ษานี้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาและสนใจในการ
ดูแลเรื่องปริมาณน�้ำนมในมารดาหลังคลอดโดยใช้
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจึงน�ำต�ำรับสมุนไพร
เพิ่มน�้ำนมดังกล่าว หรือยาประสะน�้ำนมมาศึกษาผล
เบื้ อ งต้ น ของการเพิ่ ม ปริ ม าณน�้ ำ นมในมารดาหลั ง
คลอดรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ เพื่อเป็นทาง
เลือกในการเพิ่มปริมาณน�้ำนมในมารดาหลังคลอด
ต่อไป
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ระเบียบวิธีศึกษา

การศึกษาประสิทธิผลของต�ำรับยาประสะน�ำ้ นม
ต่อการเพิม่ ปริมาณน�ำ้ นมในมารดาหลังคลอด เป็นการ
ศึกษาแบบกึง่ ทดลอง (quasi-experimental study)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของต�ำรับยา
ประสะน�้ำนมต่อการเพิ่มปริมาณน�้ำนมในมารดาหลัง
คลอดรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ตำ� รับยาประสะ
น�้ำนม การศึกษานี้ได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่โครงการวิจัยคือ
20/2560 และได้รับการรับรองเลขที่ 007/2561

1. วัสดุ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษานี้ คือ มารดาหลังคลอด
ให้นมบุตรอายุระหว่าง 18-35 ปี ที่มารับบริการ ณ
โรงพยาบาลพรหมพิ ร าม โดยมี อ ายุ ค รรภ์ 31-42
สั ป ดาห์ ที่ ไ ด้ รั บ การคลอดบุ ต รแบบปกติ ในช่ ว ง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวน 24 คน แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มละ 12 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้
เข้าร่วมวิจัย ดังนี้
เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria)
1) หญิงอายุระหว่าง 18-35 ปี
2) คลอดแบบปกติ (normal labor)
3) สามารถอ่านเขียน สื่อสารภาษาไทยได้
4) ยินดีเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria)
1) มีประวัติผ่าตัดหน้าท้อง
2) มีประวัติแพ้ยาสมุนไพรในต�ำรับ คือ โกฐ
ทั้งห้า เทียนทั้งห้า กรุงเขมา ขิงแห้ง รากกระพังโหม

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ชะมดต้น
3) มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง หลั ง คลอด
(มากกว่า 140/90 mmHg)
4) มีภาวะตกเลือดหลังคลอด
5) มีภาวะฉุกเฉินที่แพทย์แผนไทยหรือแพทย์
แผนปัจจุบันมีความเห็นว่าเสี่ยงต่อการร่วมโครงการ
1.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวัดผล
1) แบบสอบถามสุขภาพของมารดาหลังคลอด
ที่มารับบริการ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ของมารดาหลังคลอด ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูล
สุขภาพของมารดาหลังคลอด ส่วนที่ 3 แบบรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
2) แบบบันทึกปริมาณน�ำ้ นมทีว่ ดั ได้จากเครือ่ ง
ปั๊มนมอัตโนมัติ โดยท�ำการบันทึกในวันที่ 1, 2, 3, 7
และ 14 วันหลังคลอด

2. วิธีการศึกษา
2.1 วิธีการและยาที่ใช้ในการรักษา
ต�ำรับยาประสะน�้ำนม ผลิตจากโรงพยาบาล
พรหมพิราม โดยใช้กระบวนการผลิตตามแนวทาง
การแพทย์แผนไทย เลขที่ LOT.0016/61 วันที่ผลิต
23 กุมภาพันธ์ 2561 อายุของยา 1 ปี โดยอ้างอิง
กระบวนการผลิตและต�ำรับยามาตรฐานจากต�ำรา
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ปริมาณต�ำรับยา 500 กรัม
วิธีการเตรียมยาโดยการใส่น�้ำจนท่วมตัวยา (500
มิลลิลิตร) ต้มจนเดือดประมาณ 15 นาทีแล้วกรองน�้ำ
ที่ต้มมารับประทานครั้งละ 100 มิลลิลิตร รับประทาน
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวันและเย็น
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น เวลา 14 วั น หลั ง คลอด จาก
แบบสอบถามประเมินก่อนการทดลองเป็นข้อมูลทัว่ ไป
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ผลการศึกษา

และสุขภาพหลังคลอดรวมถึงอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา และใช้แบบบันทึกปริมาณน�้ำนม โดย
ประเมินก่อนการทดลองหลังครบ 24 ชั่วโมงหลัง
คลอด พร้ อ มทั้ ง เริ่ ม ให้ ย าครั้ ง แรก จากนั้ น มี ก าร
ติดตามซ�้ำในวันที่ 2, 3, 7 และ 14
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา แสดง
จ�ำนวนและร้อยละส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส�ำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ
2) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของปริ ม าณ
น�้ ำ นมก่ อ น-หลั ง การรั ก ษาในแต่ ล ะกลุ ่ ม ด้ ว ยสถิ ติ
paired t-test
3) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของปริ ม าณ
น�้ำนมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ
Unpaired t-test

1. ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า มารดาหลังคลอดใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 29 ปี
และร้อยละ 54.17 เป็นมารดาที่คลอดบุตรครรภ์แรก

2. ผลการรักษา
เมือ่ ท�ำการเปรียบเทียบปริมาณน�ำ้ นมของมารดา
หลังคลอด พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีปริมาณน�้ำนมเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจากวันแรกหลังคลอด (ตารางที่ 1) โดยกลุ่ม
ทดลองทีไ่ ด้รบั ยาประสะน�ำ้ นม พบว่า ยาประสะน�ำ้ นม
มี ผ ลเพิ่ ม ปริ ม าณน�้ ำ นมอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ตั้งแต่วันที่ 3 หลังคลอด และปริมาณน�้ำนมที่ 14 วัน
หลังคลอดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่ากลุ่ม
ที่ได้รับยาประสะน�้ำนมมีปริมาณน�้ำนมมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ p < 0.001 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ปริมาณน�้ำนมของมารดาหลังคลอด ก่อนและหลัง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
		 x ± SD.
กลุ่มทดลอง
(n = 12)
กลุ่มควบคุม
(n = 12)

1 วันแรกหลังคลอด
14 วันหลังคลอด
1 วันแรกหลังคลอด
14 วันหลังคลอด

t

df

P-value

0.66 ± 0.31
28.811
11
111.5 ± 3.87			
1.00 ± 2.75
32.376
11
74.25 ± 2.29			

0.000*
0.000*

P-value 0.001*

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยปริมาณน�้ำนมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
(n = 12)
กลุ่มควบคุม
(n = 12)
p-value
P-value 0.001*

Day 1

Day 2

Day 3

Day 7

Day 14

0.66 ± 0.31

5.75 ± 0.73

31.50 ± 1.22 50.83 ± 0.33

111.5 ± 3.87

1.00 ± 2.75
-

5.25 ± 0.56
0.597

21.16 ± 1.02 31.33 ± 0.81
< 0.001*
< 0.001*

74.25 ± 2.29
< 0.001*
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3. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
พบรายงานมารดาหลังคลอดที่ได้รับยาประสะ
น�ำ้ นม 1 คน มีอาการคลืน่ ไส้หลังจากรับประทานยาวัน
แรกเพียงวันเดียว แพทย์แผนไทยได้ให้คำ� แนะน�ำโดย
การให้พักผ่อนให้เพียงพอและท�ำการติดตามอาการ
พบว่า ไม่พบความผิดปกติร้ายแรงอื่นใด

อภิปรายผล
การศึกษากึ่งทดลอง (quasi-experimental
study) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของ
ยาประสะน�้ำนมต่อการเพิ่มปริมาณน�้ำนมในมารดา
หลังคลอด โดยเปรียบเทียบปริมาณน�้ำนมก่อนและ
หลังใช้ยาประสะน�้ำนม โดยมีการวัดซ�้ำในวันที่ 2, 3,
7 และ 14 หลังคลอด และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ที่ได้รับและไม่ได้รับยาประสะน�้ำนม พบว่า ในส่วน
ของวันที่ 1-2 หลังคลอดไม่พบความแตกต่างกันของ
ปริมาณน�้ำนม สอดคล้องกับการศึกษาของขนิษฐา
มีประดิษฐ์ ซึ่งได้อธิบายว่า เนื่องจากในกระบวนการ
สร้างน�ำ้ นมนัน้ ช่วง 1-2 วันแรกหลังคลอดหรือเรียกว่า
ระยะ Lactogenesis I - Lactogenesis II จะอยู่ภาย
ใต้การควบคุมของระบบต่อมไร้ท่อ แต่หลังจากเข้า
ระยะ Lactogenesis III จะเปลีย่ นจากระบบทีค่ วบคุม
ด้วยฮอร์โมนมาเป็นระบบที่ควบคุมโดยปัจจัยของ
เต้านม (Autocrine หรือ Local control system)[4]
ท�ำให้ในช่วงแรกการหลั่งของปริมาณน�้ำนมทั้ง 2 กลุ่ม
จึงไม่มคี วามแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าในวันที่ 3
เริ่มมีค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้ำนมที่แตกต่างกัน โดยยา
ประสะน�ำ้ นมมีผลเพิม่ ปริมาณน�ำ้ นมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติตั้งแต่วันที่ 3 หลังคลอด และปริมาณน�้ำนม
ที่ 14 วันหลังคลอดในกลุ่มที่ได้รับยาประสะน�้ำนม
มีปริมาณมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
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สถิติที่ p < 0.001)
จากการน�ำต�ำรับยาประสะน�้ำนมมาใช้ในกลุ่ม
ทดลองจ�ำนวน 12 รายพบว่าได้ผลเพิ่มปริมาณน�้ำนม
ได้ดี โดยสรรพคุณของยาประสะน�ำ้ นมตามคัมภีรป์ ฐม
จินดาในต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวงกล่าว
ว่า มีสรรพคุณเป็นยาประสะน�้ำนมบริบูรณ์ดีนัก โดย
ส่วนประกอบใช้ โกฐ 5 เทียน 5 กรุงเขมา 1 ขิงแห้ง 1
รากกระพังโหม 1 ชะมดต้น 1 โดยในรสยาของต�ำรับ
นั้นมีรสร้อน โดยมีการกล่าวว่าสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน
สามารถใช้ในการบ�ำรุงน�้ำนมได้ดี เพราะช่วยการไหล
เวียนเลือดให้เป็นปกติ ร่างกายแม่จึงย่อยและดูดซึม
อาหารได้ดีขึ้น[5] ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรใน
ต�ำรับว่า ในสมุนไพรขิง มีฤทธิ์ร้อนจากสาร gingerol
ช่วยกระตุ้นการสร้างและหลั่งน�้ำนมได้ดี นอกจากนี้
ยังผ่านทางน�้ำนมไปยังลูก ช่วยให้ทารกไม่ปวดท้อง
อีกด้วย[6] อีกทัง้ เมือ่ ศึกษาในมารดาหลังคลอดทีเ่ สริม
ด้วยน�้ำขิงมีค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้ำนมมากกว่ากลุ่ม
ที่ไม่ได้เสริมด้วยน�้ำขิง[7] โดยวิธีการเตรียมยาตามที่
กล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั้นน�ำมาต้ม 3 เอา 1 กินก่อน
อาหารวันละ 3 ครัง้ หลังคลอดบุตร 24 ชัว่ โมงเป็นเวลา
14 วัน และในด้านความปลอดภัย พบว่ามารดาหลัง
คลอดให้นมบุตรในกลุม่ ทดลองมีอาการคลืน่ ไส้ 1 ราย
ไม่มีรายงานผลข้างเคียงร้ายแรงอื่น จึงสรุปได้ว่ายา
ประสะน�้ำนม ตามคัมภีร์ปฐมจินดามีความปลอดภัย
และเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวเลือกในการเพิ่มปริมาณ
น�้ำนมในมารดาหลังคลอดให้นมบุตรตามทฤษฎีการ
แพทย์แผนไทย
การศึกษานี้เป็นการวัดปริมาณน�้ำนม ทั้งนี้ ใน
ส่ ว นของคุ ณ ภาพของน�้ ำ นมไม่ มี ก ารตรวจสอบว่ า
น�้ำนมที่ออกมาเพิ่ม มีคุณภาพดีหรือไม่ ซึ่งควรมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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ข้อสรุป
ยาประสะน�้ำนมสามารถเพิ่มปริมาณน�้ำนมใน
มารดาหลังคลอดได้ และมีความปลอดภัยในการใช้
เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐาน ปริมาณ
น�้ำนมจะเพิ่มมากกว่าการรักษาโดยใช้วิธีมาตรฐาน
เพี ย งอย่ า งเดี ย วอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p <
0.001) ดังนั้นการน�ำสมุนไพรมาช่วยกระตุ้นการเพิ่ม
ของปริมาณน�ำ้ นมนัน้ เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของมารดา
หลังคลอด เพือ่ ทีจ่ ะมีนำ�้ นมเพียงพอส�ำหรับเลีย้ งทารก
ทั้งยังช่วยให้มารดามีความมั่นใจ และลดความวิตก
กังวลในการเลีย้ งดูทารกได้ ข้อเสนอแนะในการศึกษา
ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาเกีย่ วกับกลไกการออกฤทธิ์
ของต�ำรับยาประสะน�้ำนมและการศึกษาทางคลินิก
เกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของต�ำรับยา
นี้ต่อไปและในกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
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ปกิณกะ
สมอไทย (SAMO THAI)
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Fructus Terminaliae Chebulae
Chebulic Myrobalan
สมอไทยเป็นผลแก่จัดและแห้งของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Terminalia chebula Retz. var.
chebula ในวงศ์ Combretaceae[1-2]
ชื่ออื่น ส้มมอ[1-2], สมออัพยา[3]
ลักษณะพืช ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร
ล�ำต้นค่อนข้างเปลา ตรง ไม่มีพูพอนหรืออาจมีบ้าง
เล็กน้อยช่วงโคนต้น เปลือกหนา ขรุขระ สีน�้ำตาลแก่
ค่อนข้างด�ำ  แตกปริเป็นร่องลึกตามยาว เปลือกในสี
น�้ำตาลแดง เรือนยอดเป็นพุ่มรูปไข่ ค่อนข้างโปร่ง กิ่ง
อ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน�้ำตาลแดง  ใบ เป็นใบเดี่ยว
เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย รูปรี รูปไข่ หรือ
รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 10-13 เซนติเมตร ยาว
18-28 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งแหลม โคนมนและ

มักเบี้ยวเล็กน้อย ขอบเรียบ มีตุ่มหูด 1 คู่บริเวณขอบ
ใกล้โคนใบ แผ่นใบค่อนข้างหนา ด้านบนสีเขียวเข้ม
มีขนสีขาว ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนนุ่มสีน�้ำตาลอ่อน
และจะหลุดร่วงไปหมดหรือเกือบหมดเมื่อใบแก่จัด
ก้านใบยาว 2-2.5 เซนติเมตร  ช่อดอก แบบช่อเชิงลด
ไม่แยกแขนง แต่ออกเป็นกระจุก กระจุกละ 4-7 ช่อ
ปลายช่อห้อยลง มักออกเป็นช่อยาวตามรอยแผลใบ
ใกล้ปลายกิ่ง  ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงมี

*ประธานอนุกรรมการ นพ. วิชัย โชควิวัฒน, รองประธานอนุกรรมการ รศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, อนุกรรรมการ ศ.ดร. พเยาว์
เหมือนวงษ์ญาติ, รศ. กัลยา ภราไดย, รศ.ดร. วันดี กฤษณพันธ์, รศ.ดร. รพีพล ภโววาท, นายวินิต อัศวกิจวิรี, นพ. ปราโมทย์
เสถียรรัตน์, ดร. ก่องกานดา ชยามฤต, นางจารีย์ บันสิทธิ์, น.ส.นันทนา สิทธิชัย, นางนัยนา วราอัศวปติ, นางเย็นจิตร เตชะดำ�รงสิน,
นางอภิญญา เวชพงศา, นายวุฒิ วุฒิธรรมเวช, ผศ. ร.ต.อ.หญิง สุชาดา สุขหร่อง, นายยอดวิทย์ กาจญจนการุณ, นางพรทิพย์
เติมวิเศษ, อนุกรรมการและเลขานุการ ดร. อัญชลี จูฑะพุทธิ, อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ น.ส. สารินี เลนะพันธ์, นางบุษราภรณ์
จันทา, น.ส.จิราภรณ์ บุญมาก, ว่าที่ ร.ต. ทวิช ศิริมุสิกะ
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ข.

สมอไทย Terminalia chebula Retz. var. chebula
ก. กิ่งแสดงใบและผล ข. กิ่ง แสดงช่อดอก ค. ดอก
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สมอไทย Terminalia chebula Retz. var. chebula
ก. ต้น  ข. พุ่มใบ แสดงใบและช่อดอก  ค. พุ่มใบ แสดงช่อผล
5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ด้านในมีขนแน่น
เมือ่ ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง 3-4 มิลลิเมตร ไม่มกี ลีบดอก
เกสรเพศผู้มี 10 อัน เรียงเป็น 2 แถวรอบรังไข่ รังไข่
ใต้วงกลีบ รูปไข่ เกลี้ยง มี 1 ช่อง มีออวุล 2 เม็ด  ผล
แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปกลมป้อมหรือรูปกระสวย
กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-4 เซนติเมตร อาจมีพู
หรือสันตามยาวได้หลายเหลี่ยม หรืออาจไม่มีเหลี่ยม
เนื้อหนา ผลแก่สีเขียวแกมเหลือง เมื่อแห้งจะเปลี่ยน
เป็นสีด�ำ   เมล็ด มี 1 เมล็ด รูปรี ผิวขรุขระ กว้าง 5-7
มิลลิเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร[1-2, 4-7]

ถิ่นก�ำเนิดและการกระจายพันธุ์ พืชชนิดนี้
พบขึน้ ตามป่าเบญจพรรณแล้งและชืน้ ตัง้ แต่ระดับน�ำ้
ทะเลจนถึงที่สูงจากระดับน�้ำทะเล 800 เมตร พบตาม
ภาคต่าง ๆ ของประเทศทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ผลัด
ใบตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ถงึ มีนาคม ผลิใบอ่อนและตา
ดอกเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เป็นผลเดือนตุลาคม
ถึงมกราคม[6]
ลักษณะเครื่องยา สมอไทยมีลักษณะเป็นผล
แห้งรูปเกือบกลม รูปไข่ถึงรูปไข่แกมรูปรี กว้าง 1.52.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-5 เซนติเมตร ผิวย่น หยาบ

J Thai Trad Alt Med
เล็กน้อย สีน�้ำตาลแกมสีเหลืองถึงสีน�้ำตาลเข้ม อาจมี
สันตามยาว 5-6 สัน ผิวระหว่างสันย่น โคนมีรอยแผล
รูปกลม มีเมล็ดเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2
มิลลิเมตร เมื่อวัดตรงกลางประมาณ 6 มิลลิเมตร รส
เปรี้ยว ขม และฝาดเล็กน้อย[1,2,4]
องค์ประกอบทางเคมี สมอไทยมีสารส�ำคัญ
เป็นสารกลุ่มแทนนิน (tannins) ได้แก่ กรดชีบูลินิก
(chebulinic acid), กรดชีบูลิก (chebulic acid),
กรดแทนนิก (tannic acid), กรดแกลลิก (gallic
acid) เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีสารกลุ่มแซโพนิน
(saponins) น�ำ้ มันระเหยยาก (fixed oil) ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นเอสเทอร์ (ester) ของกรดพาลมิติก (palmitic
acid) และกรดลิโนลีอิก (linoleic acid) เป็นต้น[1,2,4]
ข้อบ่งใช้ ต�ำราสรรพคุณยาไทยว่าสมอไทยมีสรรพคุณแก้
อุจจาระธาตุพิการ แก้อติสาร แก้บิดมูกเลือด คุมธาตุ
แก้ไข้พษิ แก้พษิ ท�ำให้รอ้ น แก้อาเจียน แก้เสมหะพิการ
แก้เม็ดยอดภายใน สมานแผล สมอไทยจัดเป็นเครือ่ ง
ยาสมุนไพรชนิดหนึ่งในพิกัดตรีผลา[1-2]
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าสาร
กลุ่มแทนนินในพืชมีฤทธิ์ฝาดสมาน[8] นอกจากนั้นยัง
มีรายงานว่าสารสกัดสมอไทยมีฤทธิ์ลดระดับน�้ำตาล
กลูโคสในเลือด[9] ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งบางชนิด[10]
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ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2
(จีน-ไทย-อังกฤษ) (11)
ธวัช บูรณถาวรสม
หวัง เสี่ยวเทา
สุชาดา อโณทยานนท์

K (ต่อ)

mostly caused by stroke, epilepsy, tetanus, infantile
convulsion, and strychnine poisoning.

口禾髎 (kǒu hé liáo): 位于面部, 横平人中沟

上 1/3 与下 2/3 交点, 鼻孔外缘直下。主治鼻
塞、鼻衄, 口眼喎斜, 口噤等病症。

口苦 (kǒu kǔ): 口中有苦味的表现,多为火热所

โข่วเหอเหลียว: จุดฝังเข็มเหนือริมฝีปากบน อยู่บนจุด
ตัดของเส้นแนวระนาบจากจุดแบ่งระหว่าง 1/3 บนกับ
2/3 ล่างของร่องจมูกกับเส้นแนวดิ่งจากขอบนอกของรู
จมูกลงมา ข้อบ่งใช้: คัดจมูก เลือดก�ำเดาไหล อัมพาต
ใบหน้า และขากรรไกรแข็ง

致。

โขวขู่: ขมปาก มีรสขมในปาก มักเกิดจากความร้อน-ไฟ

bitter taste: feeling of bitter sensation in the mouth,
mostly caused by fire-heat.
口腻 (kǒu nì): 自觉口中黏腻不爽的表现,多为

kouheliao (LI 19): an acupoint located above the

痰热、湿热及寒湿所致。

upper lip, at the intersecting point between the

โข่วนี่: เหนียวปาก รู้สึกปากเหนียวเหนอะไม่สบาย มัก
เกิดจากเสมหะ-ความร้อน ร้อน-ชื้น และเย็น-ชื้น

horizontal line from the junction of upper 1/3 and
lower 2/3 of philtrum and the vertical line from the

greasy taste: feeling of sticky and uncomfortable

lateral border of the nostril. Indications: nasal

sensation in the mouth, mostly caused by phlegm-

stuffiness, epistaxis, facial paralysis, and trismus.

heat, damp-heat and cold-damp.

口噤 (kǒu jìn): 口闭难开, 牙关紧急, 多见于中

口酸 (kǒu suān): 口中有酸或酸腐气味的表现,多

风、痫病、惊风、破伤风、马钱子中毒。

为伤食或肝胃郁热所致。

โข่วจิ้น: กัดฟันแน่น อ้าปากล�ำบาก กัดฟันแน่น พบใน
โรคหลอดเลือดสมอง ลมชัก ชักในเด็ก โรคบาดทะยัก
และได้รับพิษจากสตริกนิน

โข่วซวน: เปรีย้ วปาก มีรสหรือกลิน่ เปรีย้ วบูดในปาก มัก
เกิดจากกินอาหารที่ท�ำลายสุขภาพหรือความร้อนอัดอั้น
ในตับและกระเพาะอาหาร

lockjaw: difficulty in opening the jaw or trismus,

sour taste: feeling of sour or foul sensation in the

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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mouth, mostly caused by unhealthy diet or heat
accumulation in the liver and stomach.
口咸 (kǒu xián): 口中有咸味的表现, 多为肾病及
寒水上泛所致。

โข่วเสียน: เค็มปาก ปากมีรสเค็ม มักเกิดจากโรคไตหรือ
น�้ำเสียชนิดเย็นรุกรานขึ้นบน

salty taste: feeling of salty sensation in the mouth,
mostly caused by kidney diseases or cold-water
flooding upwards.
口眼喎斜 (kǒu yǎn wāi xié): 病人发现一侧面颊

动作不灵, 眼不能闭合, 嘴向健侧歪斜, 多为风
痰阻络所致。

โขวเหยี่ยนวายเสฺย: อัมพาตใบหน้า ใบหน้าซีกหนึ่ง
เคลื่อนไหวได้น้อยลง หลับตาไม่สนิท ปากเบี้ยวไปด้าน
ที่ปกติ มักเกิดจากลม-เสมหะอุดกั้นเส้นลมปราณ
facial paralysis: sudden decrease in movement of

the face unilaterally with the eye failing to close
and mouth deviating to the healthy side, mostly
caused by wind-phlegm obstructing the meridians.
口张 (kǒu zhāng): 口开不能闭合。多属肺脾之
气将绝。

โข่วจาง: ปากอ้าค้าง ปากอ้าไม่ปิด มักเกิดจากลมปราณ
ปอดและม้ามใกล้สูญสิ้น

retained mouth opening: failure of the mouth to
close, mostly caused by lung and spleen qi
exhaustion.
库房 (kù fáng): 位于胸部, 第 1 肋间隙, 前正中线

旁开 4 寸。主治胸胁胀满, 咳嗽、气喘, 咳唾脓
血等病症。

คู ่ ฝ าง: จุดฝังเข็มบริเวณหน้าอก อยู่ตรงช่องซี่โครง
ที่ 1 ห่างจากแนวกึ่งกลางล�ำตัวตามแนวระนาบ 4 ชุ่น
ข้อบ่งใช้: แน่นหน้าอกและสีขา้ ง ไอ หอบ และไอเป็นเลือด

ปนหนอง

kufang (ST 14): an acupoint located on the chest,
in the

1st

intercostal space, 4 cun lateral to the

anterior midline. Indications: distention of chest
and lateral chest wall, cough, dyspnea, and cough
with purulent bloody sputum.
宽胸 (kuān xiōng): 治疗因情志抑郁而引起的气
机阻滞证的方法。常用方剂如四磨饮子等。

คฺวานซฺยง: ขยายทรวงอกให้โล่ง วิธีการรักษาภาวะ
ลมปราณไหลเวียนติดขัดทีเ่ กิดจากอารมณ์อดั อัน้ ต�ำรับ
ที่ใช้บ่อยคือ ซื่อหมอหยิ่นจือ

comforting chest: a therapy of qi stagnation due
to depression. One of the common formulas is
simoyinzi.
狂言 (kuáng yán): 语无伦次, 狂躁妄语, 精神错
乱的表现, 多为痰火扰神。

ขวางเหยียน: พูดจาคลุม้ คลัง่ : ค�ำพูดไม่สอดคล้องเชือ่ ม
โยงกั น พู ด เพ้ อ เจ้ อ คลุ ้ ม คลั่ ง เป็ น อาการของจิ ต ใจ
แปรปรวน มักเกิดจากเสมหะ-ไฟรบกวนเสิน
manic raving: spirit disturbance manifested as

allophasis, drivel and mania, mostly caused by
phlegm-fire harassing the spirit.
昆仑 (kūn lún): 足太阳经经穴。位于踝区, 在外

踝尖与跟腱之间的凹陷中。主治头痛, 目痛, 颈
项强痛, 鼻衄, 腰痛, 足踝肿痛, 癫痫, 难产等病
症。

คุนหลุน: จุดจิงของเส้นกระเพาะปัสสาวะ อยู่บริเวณข้อ
เท้า ตรงร่องระหว่างยอดตาตุ่มนอกกับเอ็นร้อยหวาย
ข้อบ่งใช้: ปวดศีรษะ ปวดตา ปวดตึงต้นคอ เลือดก�ำเดา
ไหล ปวดหลังส่วนล่าง ปวดบวมข้อเท้า ลมชัก และคลอด
ยาก
kunlun (BL 60): the jing point of the bladder

meridian, located in the depression between the tip
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of the lateral malleolus and Achilles tendon.
Indications: headache, sore eye, neck pain, stiff
neck, epistaxis, low back pain, pain and swelling
of ankle, epilepsy, and dystocia.

L
劳宫 (láo gōng): 手厥阴经荥穴。位于掌区, 横平
第 3 掌指关节近端, 在第 2、3 掌骨之间偏于第

3 掌骨。主治口疮, 口臭; 鹅掌风; 癫、狂、痫;
心痛, 烦满, 呕吐, 吐血; 热病, 口渴等病症。

หลาวกง: จุดหยิงของเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ อยู่บริเวณฝ่ามือ
ระหว่างกระดูกฝ่ามือที่ 2 กับ 3 โดยค่อนไปทางส่วน
ปลายของกระดูกฝ่ามือที่ 3 ข้อบ่งใช้: แผลในปาก มีกลิน่
ปาก ผิ ว หนั ง อั ก เสบเรื้ อ รั ง ที่ ฝ ่ า มื อ โรคจิ ต ซึ ม เศร้ า
คลุ้มคลั่ง ลมชัก จุกลิ้นปี่ หงุดหงิดอัดอั้นใจ อาเจียน
อาเจียนเป็นเลือด โรคที่มีไข้ และกระหายน�้ำ
laogong (PC 8): the ying point of the pericardium
meridian, located on the palm, between the 2nd and
3rd metacarpal bones but closed to the distal end of
the 3rd metacarpal bone. Indications: oral ulcer,
halitosis, chronic eczema of palm, depressive
psychosis, mania, epilepsy, epigastric pain,
emotional distress, vomiting, hematemesis, febrile
diseases, and thirst.
牢脉 (láo mài): 沉取实大弦长, 坚牢不移的脉
象。多见于阴寒内盛, 疝气癥积。

หลาวม่าย: ชีพจรมั่น ชีพจรที่เมื่อกดหนักจะมีลักษณะ
แกร่ง ใหญ่ ตึง ยาว และมั่นคงอยู่กับที่ มักพบในภาวะ
ความเย็นแกร่งภายใน ไส้เลื่อน และเนื้องอกในช่องท้อง
firm pulse: a forceful-large-wiry-long pulse and

not movable that is felt only by heavy pressing,
mostly found in yin-cold interior-excess, hernia,
and abdominal lump.
老舌 (lǎo shé): 舌质纹理粗糙, 坚敛而不柔软, 舌
色较暗, 多为实证。

หล่าวเสอ: ลิ้นหยาบ ผิวลิ้นหยาบกระด้างไม่อ่อนนุ่ม สี
ลิ้นค่อนข้างคล�้ำ มักเป็นภาวะโรคแกร่ง

coarse tongue: the tongue surface is coarse and
hard in texture with rather dull color, indicating
excess disease-condition.
劳则气耗 (láo zé qì hào): 气耗, 元气耗损。劳累
过度则耗损元气, 久则出现气短, 倦怠乏力等气
虚的表现。

หลาวเจ๋อชี่ห้าว: ตรากตร�ำสูญลมปราณ หักโหมเกินไป
จนสูญเสียลมปราณต้นก�ำเนิด หากเป็นเรื้อรังจะพบ
อาการของลมปราณพร่อง เช่น หายใจหอบถี่ อ่อนเพลีย
เหนื่อยล้า เป็นต้น
qi exhaustion from overstrain: Over exertion
consumes primodial qi, leading to qi deficiency in
chronic cases, manifested as shortness of breath,
fatigue, lassitude, etc.
类剥苔 (lèi bō tāi): 舌苔剥脱处舌面不光滑, 仍有
新生苔质颗粒, 多为久病气血两虚所致。

เล่ยปอทาย: ฝ้าลิ้นลอก ฝ้าลิ้นหลุดลอกบางส่วน แต่ยัง
มีฝ้าใหม่เกิดขึ้นเป็นเม็ด ๆ มักเกิดจากภาวะเจ็บป่วย
เรื้อรังจนลมปราณและเลือดพร่อง
peel-like coating: partly peeling of the tongue
coating leaving an unsmooth tongue surface with
regenerating granules, mostly caused by qi and
blood deficiency in chronic illness.
冷汗 (lěng hàn): 汗出有冷感的表现, 多为阳虚或
惊吓所致。

เหลิ่งฮ่าน: เหงื่อเย็น ผู้ป่วยรู้สึกมีเหงื่อเย็นตัวเย็น มัก
เกิดจากหยางพร่องหรือตกใจกลัว
cold sweating: sweating with feeling of cold
sensation, mostly caused by yang deficiency or
fright.
冷痛 (lěng tòng): 疼痛有冷感而喜暖的表现, 多
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为实寒或虚寒所致。

เหลิ่งท่ง: ปวดเย็น อาการปวดร่วมกับความรู้สึกเย็น ๆ
ทุเลาปวดเมือ่ ได้รบั ความร้อน มักเกิดจากภาวะเย็นแกร่ง
หรือเย็นพร่อง
cold pain: pain accompanied with cold sensation

and relieved by warmth, mostly caused by excesscold or deficiency-cold.
厉兑 (lì duì): 足阳明经井穴, 位于足趾, 第 2 趾末
节外侧, 趾甲根角侧后方 0.1 寸。主治鼻衄、齿

痛、面肿, 口角喎斜, 咽喉肿痛, 以及热病, 癫狂,
多梦, 善惊, 昏厥等病症。

ลี่ตุ้ย: จุดจิ่งของเส้นกระเพาะอาหาร อยู่ที่ปลายนิ้วเท้าที่
2 ด้านนอก ห่างจากมุมโคนเล็บ 0.1 ชุ่น ข้อบ่งใช้: เลือด
ก�ำเดาไหล ปวดฟัน ใบหน้าบวม ปากเบี้ยว เจ็บคอ โรค
ที่มีไข้ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ฝันมาก ตกใจง่าย และ
หมดสติ

lidui (ST 45): the jing point of the stomach
meridian, located on the lateral aspect of the distal
phalanx of the 2nd toe, 0.1 cun posterolateral to the
corner of the nail. Indications: epistaxis, toothache,
swollen face, deviated mouth, sore throat, febrile
diseases, depressive psychosis, mania, dreamfulness,
skittishness, and syncope.

in the center of the tibia. Indications: hernia, pain
and swelling of testis, difficulty in urination,
urinary incontinence, enuresis, irregular
menstruation, bloody leukorrhea, and pruritus
vulva.
里急后重 (lǐ jí hòu zhòng): 腹痛急迫, 排便不爽,
肛门重坠, 便意频数的表现, 多为湿热阻滞所
致。

หลี่จี๋โฮ่วจ้ง: ปวดบิด ปวดเบ่งท้องกระทันหัน ถ่ายไม่สุด
รู้สึกหน่วงทวารหนักและอยากถ่ายบ่อย มักเกิดจาก
ความร้อน-ชื้นอุดกั้น

tenesmus: urgent colicky pain, incomplete
defecation and sinking sensation of the anus with
frequent desire of defecation, mostly caused by
damp-heat obstruction.
理中丸 (lǐ zhōng wán): 组成: 人参、干姜、炙甘

草、白术。功用: 温中散寒, 补气健脾。主治: 脾
胃虚寒证。

หลี่จงหวาน: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาเหรินเซิน
กานเจียง จื้อกานฉ่าว และป๋ายจู๋ สรรพคุณ: อุ่นจงเจียว
เพื่อสลายความเย็น เสริมลมปราณและบ�ำรุงม้าม ข้อบ่ง
ใช้: ภาวะโรคม้าม-กระเพาะอาหารเย็นพร่อง
lizhong pill: a formula composed of renshen,

蠡沟 (lí gōu): 足厥阴经络穴。位于小腿内侧, 内

ganjiang, zhigancao and baizhu. Actions: warming

丸肿痛; 小便不利, 遗尿; 月经不调, 赤白带下, 阴

strengthening spleen. Indications: spleen-stomach

踝尖上 5 寸, 胫骨内侧面的中央。主治阴疝, 睾

middle-jiao to dispel cold, replenishing qi and

痒等病症。

deficiency-cold disease-condition.

หลีโกว: จุดลั่วของเส้นตับ อยู่เหนือยอดตาตุ่มใน 5 ชุ่น
ตรงกลางกระดูกแข้ง ข้อบ่งใช้: ไส้เลือ่ น ปวดบวมอัณฑะ
ปัสสาวะล�ำบาก กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะรดที่นอน
รอบเดือนผิดปกติ ตกขาวปนเลือด และคันอวัยวะเพศ
ในสตรี
ligou (LR 5): the luo point of the liver meridian,

located 5 cun above the tip of the medial malleolus,

廉泉 (lián quán): 位于颈前区, 喉结上方, 舌骨上

缘凹陷中, 前正中线上。主治中风失语, 吞咽困

难, 舌痿软, 流涎, 舌下肿痛, 咽喉肿痛等病症。

เหลียนเฉฺวยี น: จุดฝังเข็มบริเวณล�ำคอ บนแนวกึง่ กลาง
ล�ำตัว อยู่เหนือลูกกระเดือก ตรงแอ่งอยู่ขอบบนของ
กระดูก hyoid ข้อบ่งใช้: เสียการสือ่ ความเหตุโรคหลอด
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เลือดสมอง กลืนล�ำบาก ลิ้นลีบอ่อนแรง น�้ำลายยืด ปวด
บวมใต้ลิ้น และเจ็บคอ

epigastric and abdominal distention, diarrhea, and

midline of the anterior neck above the Adam’s

梁丘 (liáng qiū): 足阳明经郄穴。位于股前区, 髌

indigestion.

lianquan (CV 23): an acupoint located on the
apple, in the depression above the upper border of
the hyoid bone, Indications: aphasia due to stroke,
dysphagia, flaccid tongue, drooling of saliva, pain
and swelling of hypoglossal area, and sore throat.
良附丸 (liáng fù wán): 组成: 高良姜、香附。功
用: 行气疏肝, 祛寒止痛。 主治: 气滞寒凝, 胃脘

疼痛, 胸闷胁痛, 畏寒喜热, 以及妇女痛经等病
症。

底上 2 寸, 在股外侧肌与股直肌肌腱之间。主
治乳痈、乳痛, 膝肿痛, 下肢不遂, 胃脘痛等病
症。

เหลียงชิว: จุดซีข่ องเส้นกระเพาะอาหาร อยู่ที่ต้นขาด้าน
หน้า เหนือขอบบน-ขอบนอกของฐานกระดูกสะบ้า 2 ชุน่
ระหว่างกล้ามเนื้อ vastus lateralis กับเอ็นกล้ามเนื้อ
rectus femoris ข้อบ่งใช้: เต้านมอักเสบ ปวดเต้านม
ปวดบวมเข่า อัมพาตขา และปวดกระเพาะอาหาร
liangqiu (ST 34): the xi point of the stomach

เหลียงฟูห่ วาน: ชือ่ ต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาเกาเหลียง
เจียงและเซียงฟู่ สรรพคุณ: กระตุ้นการไหลเวียนของ
ลมปราณ ระบายตับ ขจัดความเย็น ช่วยระงับปวด ข้อ
บ่งใช้: ลมปราณติดขัดร่วมกับความเย็นเกาะกุม มีอาการ
ปวดกระเพาะอาหาร แน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ขี้หนาว ได้
รับความอุ่นแล้วดีขึ้น และปวดประจ�ำเดือน

meridian, located on the anterior aspect of the

and xiangfu. Actions: promoting qi flow, soothing

列缺 (liè quē): 手太阴经络穴。为八脉交会穴之

femur, 2 cun above the patellar base, between the
vastus lateralis muscle and rectus femoris tendon.
Indications: acute mastitis, mastalgia, pain or
swelling of knee, lower limb paralysis, and
epigastric pain.

liangfu pill: a formula composed of gaoliangjiang
liver and expelling cold to stop pain. Indications:
qi stagnation with cold accumulation, manifested
as epigastric pain, tightness of chest, hypochondriac
pain, aversion to cold, preference to warmth, and
dysmenorrhea.
梁门 (liáng mén): 位于上腹部, 脐中上 4 寸, 前正
中线旁开 2 寸。主治脘腹痞胀, 泄泻, 食物不化
等病症。

เหลียงเหมิน: จุดฝังเข็มบริเวณหน้าท้อง อยู่เหนือสะดือ
4 ชุ่น และห่างออกไปด้านข้างตามแนวระนาบ 2 ชุ่น ข้อ
บ่งใช้: แน่นอึดอัดท้อง ท้องเสีย และอาหารไม่ย่อย
liangmen (ST 21): an acupoint located on the upper

abdomen, 4 cun above the umbilicus and 2 cun
lateral to the anterior midline. Indications:

一, 通任脉。位于前臂, 腕掌侧远端横纹上 1.5
寸, 在拇短伸肌腱与拇长展肌腱之间, 拇长展肌
腱沟的凹陷中 。 主治咳嗽 、 气喘 、 咽喉肿痛,
中风、口眼喎斜、手腕无力或疼痛, 头痛、颈
项强痛, 齿痛等病症; 全喉截除术、心脏手术针
刺麻醉常用穴。

เลฺย่เชฺวีย: จุดลั่วของเส้นปอด เป็นจุดหนึ่งของปาม่าย
เจียวฮุ่ยซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นเริ่น อยู่ที่แขนด้านใน เหนือ
รอยพับข้อมือ 1.5 ชุ่น และเหนือ styloid process ของ
กระดู ก radius ตรงรอยบุ ๋ ม ระหว่ า งเอ็ น กล้ า มเนื้ อ
extensor pollicis brevis กับ abductor pollicis
longus ข้อบ่งใช้: ไอ หอบ เจ็บคอ โรคหลอดเลือดสมอง
อัมพาตใบหน้า ข้อมือไม่มแี รงหรือปวด ปวดศีรษะ ปวด
ตึงต้นคอ และปวดฟัน ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมการ
ระงับความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการผ่าตัดกล่องเสียงหรือ
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หัวใจ

lieque (LU 7): the luo point of the lung meridian
and one of the eight confluent points connecting to
the conception channel, located on the medial side
of the forearm, 1.5 cun above the transverse wrist
crease, between the extensor pollicis brevis and
abductor pollicis longus tendons and in the
depression of the abductor pollicis longus tendon
groove. Indications: cough, dyspnea, sore throat,
stroke, facial paralysis, weakness or pain of
wrist, headache, neck pain, and toothache. It is
commonly used in acupuncture anesthesia for
total laryngectomy and heart operation.
灵道 (líng dào): 手少阴经经穴。位于前臂前区,
腕掌侧远端横纹上 1.5 寸, 尺侧腕屈肌腱的桡侧
缘。主治心痛、暴哑、肘臂筋挛等病症。

หลิงต้าว: จุดจิงของเส้นหัวใจ อยู่ที่ปลายแขนด้านใน
เหนือเส้นข้อมือ 1.5 ชุ่น ชิดขอบด้าน radial ของเอ็น
flexor carpi ulnaris ข้อบ่งใช้: จุกลิ้นปี่ เสียงหาย
เฉียบพลัน และข้อศอกแข็งเกร็ง
lingdao (HT 4): the jing point of the heart

meridian, located on the ventral side of the forearm,
1.5 cun above the distal transverse wrist crease, on
the radial border of the flexor carpi ulnaris tendon.
Indications: epigastric pain, sudden aphonia, and
spasm of elbow.
灵台 (líng tái): 位于脊柱区, 第 6 胸椎棘突下凹

陷中, 后正中线上。主治咳嗽, 气喘; 脊痛, 颈项
强痛等病症。

หลิงถาย: จุดฝังเข็มบนแนวกึ่งกลางสันหลัง อยู่ตรงร่อง
ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกที่ 6 ข้อบ่งใช้: ไอ หอบ ปวด
แนวสันหลัง และปวดตึงต้นคอ

lingtai (GV 10): an acupoint located on the
posterior midline of the back, in the depression
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below the 6th thoracic spinous process. Indications:
cough, dyspnea, pain along vertebrae, neck pain,
and stiff neck.
灵墟 (líng xū): 位于胸部, 第 3 肋间隙, 前正中线
旁开 2 寸。主治胸胁胀满, 咳嗽, 气喘; 呕吐等
病症。

หลิงซฺวี: จุดฝังเข็มบริเวณหน้าอก ตรงช่องซี่โครงที่ 3
ห่ า งจากแนวกึ่ ง กลางล� ำ ตั ว ตามแนวระนาบ 2 ชุ ่ น
ข้อบ่งใช้: แน่นหน้าอกและสีข้าง ไอ หอบ และอาเจียน
lingxu (KI 24): an acupoint located in the 3rd
intercostal space, 2 cun lateral to the anterior
midline. Indications: distention of chest and
hypochondrium, cough, dyspnea, and vomiting.
六腑宜泻 (liù fǔ yí xiè): 六腑病变以实证为多，
治疗实者泻之。

ลิ่วฝู่อี๋เซฺย่: อวัยวะกลวงหกควรระบาย พยาธิสภาพ
ของอวัยวะกลวงหกมักแสดงออกเป็นภาวะโรคแกร่ง
การรักษาภาวะโรคแกร่งให้ใช้วิธีระบาย
releasing is appropriate for fu-organ: pathology
of six fu-organs are mainly manifested as excess
disease-condition, the treatment should be releasing.
流火 (liú huǒ): 小腿足部的丹毒, 皮肤红肿, 热痛
如烧, 色如涂丹, 多为湿热化火。

หลิวหั่ว: ไฟลามทุ่งขา ไฟลามทุ่งบริเวณขา ผิวหนังมี
ลักษณะบวมแดง ปวดร้อนเหมือนถูกไฟลวก มีสแี ดงดัง่
ชาด มักเกิดจากความร้อน-ชื้นแปรสภาพเป็นไฟ
leg erysipelas: a skin disease occurred on the leg
with cinnabar-like color, swelling and painful
burning sensation, mostly caused by damp-heat
transforming into fire.
六君子汤 (liù jūn zǐ tāng): 组成: 人参、白术、
茯苓、炙甘草、陈皮、半夏。功用: 益气健脾, 燥
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湿化痰。主治: 脾胃气虚兼痰湿, 食少便溏, 胸
脘痞闷, 呕逆。

ลิว่ จฺวนิ จือ่ ทาง: ชือ่ ต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาเหรินเซิน
ป๋ายจู๋ ฝูหลิง จื้อกานฉ่าว เฉินผี และป้านเซี่ย สรรพคุณ:
เสริมลมปราณ บ�ำรุงม้าม ระเหยความชื้น และสลาย
เสมหะ ข้อบ่งใช้: ลมปราณม้าม-กระเพาะอาหารพร่อง
เกิดเสมหะ-ความชื้น มีอาการเบื่ออาหาร ถ่ายเหลว แน่น
หน้าอก จุกแน่นลิ้นปี่ และคลื่นไส้อาเจียน
liujunzi decoction: a formula composed of
renshen, baizhu, fuling, zhigancao, chenpi and
banxia. Actions: promoting qi, strengthening
spleen, drying damp and resolving phlegm.
Indications: stomach-spleen qi deficiency
producing phlegm-damp, manifested as anorexia,
loose stool, tightness of the chest, epigastric
stuffiness and distension, nausea, and vomiting.
六味地黄丸 (liù wèi dì huáng wán): 组成: 熟地

黄、山茱萸、山药、泽泻、牡丹皮、茯苓。功
用: 滋阴补肾。主治：肾阴虚证。

ลิ่วเว่ยตี้หฺวางหวาน: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยา
สูตี้หฺวาง ซานจูหยฺวี ซานย่าว เจ๋อเซฺย่ หมู่ตานผี และฝู
หลิง สรรพคุณ: เสริมยิน บ�ำรุงไต ข้อบ่งใช้: ภาวะโรคยิน
ไตพร่อง

liuweidihuang pill: a formula composed of
shudihuang, shanzhuyu, shanyao, zexie, mudanpi
and fuling. Actions: nourishing yin and kidney.
Indications: kidney yin deficiency diseasecondition.
六阳脉 (liù yánɡ mài): 左右两手寸关尺均为洪
大脉而无病象, 不属病脉。

ลิ่วหยางม่าย: ชีพจรหยางหก ชีพจรต�ำแหน่งชุ่น กฺวาน
และฉื่อทั้ง 2 ข้างมีลักษณะโถม-ใหญ่ โดยไม่มีภาวะ
เจ็บป่วย ไม่ถือเป็นชีพจรผิดปกติ
six yang pulse: The pulses at cun, guan and chi of
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both hands are felt as big-surging without illness.
It is not considered as an abnormal pulse.
六阴脉 (liù yīn mài): 左右两手寸关尺均为沉细
脉而无病象, 不属病脉。

ลิ่วยินม่าย: ชีพจรยินหก ชีพจรต�ำแหน่งชุ่น กฺวาน และ
ฉือ่ ทัง้ 2 ข้างมีลกั ษณะจม-เล็ก โดยไม่มภี าวะเจ็บป่วย ไม่
ถือเป็นชีพจรผิดปกติ
six yin pulse: The pulses at cun, guan and chi of

both hands are felt deep-thready without illness. It
is not considered as an abnormal pulse.
癃闭 (lóng bì): 小便不畅, 点滴而出为癃; 小便不

通, 点滴不出为闭, 合称癃闭, 多为膀胱气化失
司所致。

หลงปี้: ปัสสาวะล�ำบาก ปัสสาวะไม่คล่อง ปัสสาวะเป็น
หยด คือ หลง ปัสสาวะไม่ออก คือ ปี้ รวมเรียกว่า หลงปี้
มักเกิดจากลมปราณกระเพาะปัสสาวะไม่สามารถท�ำ
หน้าที่แปรสภาพได้
difficulty in urination: long refers to dribbing or

difficulty in voiding, while bi refers to anuria,
mostly caused by bladder qi failing to conduct
transformation.
龙胆泻肝汤 (lóng dǎn xiè gān tāng): 组成: 龙胆
草、黄芩、栀子、柴胡、 泽泻、木通、当归、
生地黄、生甘草、车前子。功用: 泻肝胆实火,

清下焦湿热。主治: 肝胆实火上炎证及肝胆湿
热下注证。

หลงต่านเซฺย่กานทาง: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยา
หลงต๋านฉ่าว หฺวางฉิน จือจือ่ ฉายหู เจ๋อเซฺย่ มูท่ ง ตางกุย
เซิงตี้หฺวาง เซิงกานฉ่าว และเชอเฉียนจื่อ สรรพคุณ: ขับ
ระบายไฟแกร่ง ของตับ-ถุงน�้ำดีและดับความร้อน-ชื้นที่
เซี่ยเจียว ข้อบ่งใช้: ภาวะโรคไฟแกร่งที่ตับ-ถุงน�ำ้ ดีลอย
ขึ้นบน และความร้อน-ชื้นที่ตับ-ถุงน�้ำดีไหลลงล่าง
longdanxiegan decoction: a formula composed of
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longdancao, huangqin, zhizi, chaihu, zexie,
mutong, danggui, shengdihuang, shenggancao and
cheqianzi. Actions: clearing excess fire in livergallbladder and releasing damp-heat in lower-jiao.
Indications: excess fire in liver-gallbladder upward
flaming, damp-heat in liver-gallbladder downward

17) 沿耳轮弧形连线上 1/3 与下 2/3 的交点处。
主治小儿惊风, 耳鸣, 气喘等病症。

หลูซี: จุดฝังเข็มบนศีรษะ ตรงจุดแบ่งระหว่าง 1/3 บน
กับ 2/3 ล่างของเส้นโค้งหลังใบหูทเี่ ชือ่ มเจีย่ วซุน (TE 20)
กับอี้เฟิง (TE 17) ข้อบ่งใช้: ชักในเด็ก หูมีเสียงดัง และ
หอบ

flowing.

luxi (TE 19): an acupoint located on the head, at

漏谷 (lòu gǔ): 足太阴络穴。位于小腿内侧, 内
踝尖上 6 寸, 胫骨内侧缘后际。主治腹胀, 肠鸣,

arc along with ear helix, between jiaosun (TE 20)

小便不利, 遗精, 疝气, 下肢痿痹等病症。

โล่วกู่: จุดลั่วของเส้นม้าม อยู่ที่ขาด้านใน เหนือยอด
ตาตุ่มใน 6 ชุ่น ตรงขอบหลังของกระดูกแข้ง ข้อบ่งใช้:
แน่นท้อง ท้องร้อง ปัสสาวะขัด ฝันเปียก ไส้เลื่อน ขาลีบ
และขาอ่อนแรง
lougu (SP 7): the luo point of the spleen meridian,
located on the medial aspect of the leg, 6 cun above
the tip of the medial malleolus on the posterior
border of the tibia. Indications: abdominal
distention, borborygmus, dysuria, wet dream,
hernia, and atrophy or flaccid paralysis of lower

the point between upper 1/3 and lower 2/3 of the
and yifeng (TE 17). Indications: infantile
convulsion, tinnitus, and dyspnea.
络却 (luò què): 位于头部, 前发际正中直上 5.5
寸, 旁开 1.5 寸。 主治头痛, 眩晕, 耳鸣, 癫狂等
病症。

ลั่วเชฺวี่ย: จุดฝังเข็มบนศีรษะ อยู่เหนือกึ่งกลางแนวชาย
ผมขอบหน้าผาก 5.5 ชุน่ และห่างออกไปตามแนวระนาบ
1.5 ชุ่น ข้อบ่งใช้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หูมีเสียงดัง
โรคจิตซึมเศร้า และคลุ้มคลั่ง
luoque (BL 8): an acupoint located on the head,
5.5 cun above the anterior hairline and 1.5 cun

limb.

lateral to the midline. Indications: headache,

颅息 (lú xī): 位于头部, 角孙 (TE 20) 与翳风 (TE

mania.

dizziness, tinnitus, depressive psychosis, and
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คอลัมน์วารสารสโมสรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอเอกสาร
สิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน ซึง่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ค้นเอกสารอ้างอิง และการวิจยั ไม่ซำ�้ ซ้อน รวมทัง้ ช่วยให้ผเู้ กีย่ วข้องสามารถลดภาระในการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือติดตามเรื่องที่สนใจในทางลุ่มลึกต่อไป.

แพทย์อายุรเวท (Ayurvedic medicine) ของประเทศ
อินเดีย ถูกน�ำมาใช้รกั ษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
ในการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบว่า  สารสกัดจาก
ต้นสมอไทย มีฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรีย (antibacterial)
ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส (antiviral) ฤทธิ์ต้านเชื้อรา (antifungal) ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน (antioxidant) และ
ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ (anti-inflammatory) เป็นต้น โดย
เฉพาะฤทธิต์ า้ นเชือ้ ไวรัสของสารสกัดจากต้นสมอไทย
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากการระบาดอย่างรุนแรง
กว้างขวางทั่วโลกของไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งก่อเกิด
โควิด-19 (Covid-19) ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวน
มาก และยังไม่มียาที่จะรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล
เต็มที่ ท�ำให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อค้นหายาใหม่ที่จะ
น�ำมาใช้ในการรักษาหรือป้องกันโควิด-19 นี้ การ
ศึกษานี้จึงมีความสนใจที่จะท�ำการศึกษาสารพฤกษ
เคมี ที่ พ บในต้ น สมอไทย ที่ อ าจมี ผ ลต้ า นโปรตี น
เป้าหมายของไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์
ด็อกกิง (molecular docking) จากการศึกษาพบว่า 
มีสาร 3 ชนิด คือ 1,3,6-trigalloyl glucose, betasitosterol และ daucosterol มีศกั ยภาพสูงทีจ่ ะยับยัง้

สารพฤกษเคมีจากสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) ที่มีศักยภาพในการยับยั้งเป้าหมาย
โปรตีนหลายชนิดของไวรัส SARS-CoV-2*
Arkaniva Sarkar*, Rushali Agarwal*,
Boudhayan Bandyopadhyay†
*
School of Bioscience, Engineering and
Technology, VIT Bhopal University, Madhya
Pradesh, India.
†
Department of Biotechnology, School of Life
Science and Biotechnology, Adamas University, Kolkata, India.
Journal of Ayurveda and Integrative Medicine.
2022;100557. doi: 10.1016/j.jaim.2022.100557.
ต้นสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) พืช
ในวงศ์ Combretaceae เป็นสมุนไพรส�ำคัญในการ
*

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองวิ ช าการและแผนงาน กรมการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
‡
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
†
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โปรตีนเป้าหมาย 8 ชนิดของไวรัส SARS-CoV-2
และสารทั้ง 3 ชนิดนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งได้หลายโปรตีน
เป้าหมายพร้อมกัน ดังนั้นสารทั้ง 3 ชนิดนี้จากต้น
สมอไทย จึงน่าที่จะน�ำมาศึกษาวิจัยต่อเนื่องในห้อง
ทดลอง ทั้งในระดับพรีคลินิกและคลินิก เพื่อพัฒนา
มาใช้เป็นยาในการรักษาหรือป้องกันโควิด-19 ต่อไป
ได้ในอนาคต
* Sarkar A, Agarwal R, Bandyopadhyay B. Molecular docking studies of phytochemicals from
Terminalia chebula for identification of potential multi-target inhibitors of SARS-CoV-2
proteins. J Ayurveda Integr Med. 2022;100557.
doi: 10.1016/j.jaim.2022.100557.
สารกลุ่มแทนนิน (tannins) จากสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) ยับยั้งไวรัสตับอักเสบ
C (hepatitis C virus ) และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ในการศึกษาแบบ in silico*
Vishal S Patil * , Darasaguppe R Harish * ,
Umashankar Vetrivel*,†, Subarna Roy*,
Sanjay H Deshpande*,‡, Harsha V Hegde*
*
ICMR-National Institute of Traditional
Medicine, Nehru Nagar, Belagavi, India.
†
ICMR-National Institute for Research in
Tuberculosis, Chetpet, Chennai, India.
‡
Regional Centre for Biotechnology,
NCR-Biotech Science Cluster, Faridabad, India.
Molecules. 2022;27(3):1076. doi: 10.3390/molecules27031076.
ต้นสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) พืช
ในวงศ์ Combretaceae เป็นสมุนไพรในการแพทย์
อายุรเวท (Ayurvedic medicine) ของอินเดีย ต้น
สมอไทยนี้ได้ชื่อว่าเป็น King of medicine หรือ

Arura และทางการแพทย์แผนไทยก็ได้มีการน�ำมา
ใช้เช่นกัน โดยน�ำมาใช้ในต�ำรับยารักษาโรคต่าง ๆ
ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ส� ำ หรั บ ในการวิ จั ย ฤทธิ์ ท าง
เภสั ช วิ ท ยาของสารสกั ด จากต้ น สมอไทย พบว่ า มี
ฤทธิห์ ลากหลาย เช่น มีฤทธิต์ า้ นเชือ้ จุลชีพต่าง ๆ ฤทธิ์
ต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
(anti-inflammatory) และ โดยเฉพาะฤทธิ์ต้านไวรัส
ตับอักเสบ ซี (antihepatitis C virus) เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ลดการอักเสบ และปกป้องเซลล์ตับ ท�ำให้การศึกษานี้
สนใจทีจ่ ะท�ำการศึกษาแบบ in silico โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการท�ำนายฤทธิก์ ารจับของสารส�ำคัญ
กับโมเลกุลเป้าหมายของไวรัส และภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย เพื่อค้นหาสารพฤกษเคมีจากสมอไทย ที่จะมี
ศักยภาพต้านไวรัสตับอักเสบ ซี และกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน
ของร่างกายของผู้ติดเชื้อ การท�ำนายอาการข้างเคียง
และพิ ษ ของสารเหล่ า นั้ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ จากการ
ศึกษาพบว่า  สารในกลุ่มแทนนิน (tannins) 2 ชนิด
คือ chebulagic acid และ 1,2,3,4,6-pentagalloyl
glucose อาจมีฤทธิ์แรงในการต้านไวรัสตับอักเสบ ซี
(hepatitis C virus NS3/4A) และมีพิษค่อนข้างต�่ำ
นอกจากนี้ในการศึกษาผลต่อภูมิคุ้มกันพบว่ามีสาร
กลุ่มแทนนิน 10 ชนิดที่อาจมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ได้ อย่างไรก็ตามครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ in silico
จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาในห้องทดลองจริงทั้งระดับพรี
คลินิกและคลินิกเพื่อพิสูจน์ฤทธิ์และอาการข้างเคียง
ต่อไป เพื่อพัฒนาสารเหล่านี้มาใช้เป็นยารักษาโรคตับ
อักเสบ ซี ในอนาคต
*

Patil VS, Harish DR, Vetrivel U, Roy S, Deshpande SH, Hegde HV. Hepatitis C virus NS3/4A
inhibition and host immunomodulation by tannins from Terminalia chebula: A structural
perspective. Molecules. 2022;27(3):1076. doi:
10.3390/molecules27031076.
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การคัดกรองเสมือน (virtual screening) ของ
สารพฤกษเคมีจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านไวรัส
SARS-CoV-2*
Saranya Nallusamy*, Jayakanthan Mannu*,
Caroline Ravikumar*, Kandavelmani
Angamuthu*, Bharathi Nathan*, Kumaravadivel Nachimuthu*, Gnanam Ramasamy*,
Raveendran Muthurajan†, Mohankumar
Subbarayalu‡, Kumar Neelakandan§
*
Department of Plant Molecular Biology and
Bioinformatics, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, India.
†
Department of Plant Biotechnology, Tamil
Nadu Agricultural University, Coimbatore,
India.
‡
Centre for Plant Molecular Biology and Biotechnology, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, India.
§
Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, India.
Frontiers in Pharmacology. 2021;12:667704. doi:
10.3389/fphar.2021.667704.
โควิด-19 ที่เกิดจากเชื้อไวรัส Severe Acute
Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARSCoV-2) ได้เกิดการระบาดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก
มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิด
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนและยาเพื่อน�ำมาใช้
ในการป้องกันและรักษาโควิด-19 โดยเฉพาะยารักษา
โควิด-19 ได้มีความพยายามที่จะน�ำยาที่มีฤทธิ์ต้าน
เชื้อไวรัสชนิดอื่น และสมุนไพรที่อาจมีฤทธิ์ต้านเชื้อ
ไวรัสหรือเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายมาทดสอบผลที่
มีตอ่ ไวรัส SARS-CoV-2 การศึกษานีจ้ งึ ได้ทำ� การคัด
กรองเสมือน (virtual screening) ของสารพฤกษเคมี
จ�ำนวน 605 สาร จากสมุนไพร 37 ชนิด และสารต้าน
เชื้อไวรัสอื่นอีก 139 สารจากฐานข้อมูล Pubchem
และ Drug bank เพื่อดูฤทธิ์ยับยั้งเป้าหมายโปรตีน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ชนิดต่าง ๆ ของไวรัส SARS-CoV-2
ส�ำหรับผลของสารพฤกษเคมี พบว่า สาร cyanin
(จากขิง, Zingiber officinale Roscoe) มีฤทธิก์ ว้างใน
การยับยัง้ เอ็นไซม์โปรทีเอส (protease) หลักของไวรัส
ทั้ง SARS-CoV-2, SARS-CoV และ MERS-CoV
และยังพบว่าสาร amentoflavone, agathisflavone,
catechin-7-o-gallate และ chlorogenin ก็มีฤทธิ์
ยับยั้งเป้าหมายโปรตีนได้หลายชนิด สมุนไพรอีก
หลายชนิด ได้แก่ มะม่วง (Mangifera indica L.),
มะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale L.),
คนทีเขมา (Vitex negundo L.), มะแว้งนก (Solanum nigrum L.), Pedalium murex L., สมอไทย
(Terminalia chebula Retz.), สะเดา (Azadirachta
indica A.Juss.), เพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis L.), อัคคีทวาร [Clerodendrum serratum
(L.) Moon] และ Ocimum basilicumaree มีรายงาน
ว่ า มี ส ารส� ำ คั ญ ที่ ยั บ ยั้ ง ไวรั ส SARS-CoV-2 ที่ ก ่ อ
โควิด-19 รวมทั้งยาต�ำรับสมุนไพร Kabasura kudineer ที่ แ นะน� ำ โดยกรมการแพทย์ แ ผนโบราณ
(AYUSH) ของอินเดีย ก็พบมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสได้
ผลจากการคัดกรองเสมือนจากการศึกษาชิ้นนี้ ท�ำให้
ได้รายชือ่ ของสารพฤกษเคมีทอี่ าจมีฤทธิต์ า้ นเชือ้ ไวรัส
SARS-CoV-2 ซึง่ จะน�ำมาท�ำการศึกษาในห้องทดลอง
จริงทั้งระดับพรีคลินิกและคลินิก เพื่อพัฒนาสารที่
มีศักยภาพเหล่านี้ มาเป็นยาใหม่เพื่อใช้ในการรักษา
โควิด-19 ต่อไปในอนาคต
*Nallusamy S, Mannu J, Ravikumar C,
Angamuthu K, Nathan B, Nachimuthu K,
Ramasamy G, Muthurajan R, Subbarayalu M,
Neelakandan K. Exploring phytochemicals
of traditional medicinal plants exhibiting inhibitory activity against main protease, spike
glycoprotein, RNA-dependent RNA polymerase and non-structural proteins of SARSCoV-2 through virtual screening. Frontiers in
Pharmacology. 2021;12:667704. doi: 10.3389/
fphar.2021.667704.
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ยาต� ำ รั บ ตรี ผ ลา (Triphala) ของการแพทย์
อายุรเวท มีฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่ก่อ
โรคไข้เลือดออก (dengue fever) ในเซลล์มะเร็ง
ตับ Huh7 เพาะเลี้ยง*
Aussara Panya *,† , Kanyaluck Jantakee * ,
Suthida Punwong‡, Supawadee Thongyim§,
Thida Kaewkod*, Pa-Thai Yenchitsomanus¶,
Yingmanee Tragoolpua *,† , Hataichanok
Pandith*,†
*Department of Biology, Faculty of Science,
Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
†
Research Center in Bioresources for Agriculture, Industry and Medicine, Faculty of
Science, Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand.
‡
Doctoral Program in Applied Microbiology
(International Program), Faculty of Science,
Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
§
Doctoral Program in Biology, Faculty of
Science, Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand.
¶
Division of Molecular Medicine, Research Department, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Pharmaceuticals (Basel). 2021;14(12):1236. doi:
10.3390/ph14121236.
ยาต�ำรับตรีผลา (Triphala) เป็นยาในการแพทย์
อายุรเวท (traditional Ayurvedic medicine) ใน
อินเดีย และการแพทย์แผนไทย พบมีการใช้มาเป็น
เวลานาน ประกอบด้วยผลไม้ 3 ชนิด คือ สมอไทย
(Terminalia chebula Retz.) สมอพิเภก [Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.] และมะขามป้อม
(Phyllanthus emblica L.) จากการศึกษาฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของต�ำรับตรีผลา พบว่า มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู -
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อิสระ ต้านการอักเสบ กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน ลดไข้ แก้ปวด
ต้านจุลชีพ ต้านมะเร็ง เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า 
สารสกัดจากสมอไทยสามารถยับยัง้ ไวรัสตับอักเสบ บี
(hepatitis B virus) ได้ ในประเทศไทยโรคไข้เลือด
ออก (dengue fever) เป็นโรคระบาดส�ำคัญ ที่ท�ำให้
มีการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ การศึกษานี้ท�ำการศึกษา
ฤทธิ์ของสารสกัดจากต�ำรับตรีผลา 3 ต�ำรับ และ สาร
สกัดจากผลไม้ที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 3 ชนิด ในการ
ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) ที่ท�ำให้
เกิดโรคไข้เลือดออก ในเซลล์มะเร็งตับ Huh7 เพาะ
เลี้ยง (Huh7 hepatoma cells) พบว่าสารสกัดจาก
สมอพิเภก และต�ำรับตรีผลาที่มีสมอพิเภกในสัดส่วน
ที่สูง จะมีประสิทธิผลยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเดงกีได้
ดี นอกจากนี้ยังลดสารไซโทไคน์ (cytokine) ที่ท�ำให้
เกิดพายุไซโทไคน์ (cytokine storm) ที่เกิดจากการ
ติดเชื้อไวรัสเดงกีได้ด้วย การวิเคราะห์สารส�ำคัญใน
สารสกัดที่มีฤทธิ์นี้ พบว่ามีสารกรดแกลลิก (gallic
acid) เป็นองค์ประกอบหลัก ซึง่ สารนีย้ บั ยัง้ การติดเชือ้
ไวรัสเดงกีได้เช่นกัน การใช้เทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิง
(molecular docking) พบว่า กรดแกลลิกสามารถจับ
กับโปรตีน DENV NS5 protein ของเชือ้ ไวรัสเดงกีได้
อาจเป็นกลไกการยับยัง้ การติดเชือ้ ไวรัสเดงกีของสาร
สกัดต�ำรับตรีผลา และ กรดแกลลิก ในเซลล์มะเร็งตับ
Huh7 เพาะเลีย้ ง ข้อมูลจากการศึกษานีส้ ามารถน�ำมา
ใช้เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาต�ำรับตรีผลาที่เหมาะสม
และ สารส�ำคัญในต�ำรับตรีผลา ที่จะน�ำมาใช้ในการ
รักษาโรคไข้เลือดออกต่อไปได้ในอนาคต
* Panya A, Jantakee K, Punwong S, Thongyim S, Kaewkod T, Yenchitsomanus PT, Tragoolpua Y, Pandith H. Triphala in traditional
Ayurvedic medicine inhibits dengue virus
Infection in Huh7 Hepatoma Cells. Pharmaceuticals (Basel). 2021, Nov 28;14(12):1236. doi:
10.3390/ph14121236.
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1) ∫√√≥“∏‘°“√·∂≈ß (Editorûs Note) ‡ªìπ°“√ ÕË◊ “√
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μÕ∫§”∂“¡Õ–‰√ Õ¬à “ ß°√–™— ∫ ·≈–™— ¥ ‡®π ·≈–¬à Õ Àπâ “
¥ÿ ∑â“¬®–· ¥ß«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√»÷°…“·≈–°“√«‘®¬— π—πÈ ¥â«¬
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ºŸâªÉ«¬ §πª√°μ‘ —μ«å æ◊™ √«¡∂÷ß®”π«π ·≈–≈—°…≥–‡©æ“–
¢Õßμ—«Õ¬à“ß∑’Ë»÷°…“ ‡™àπ ‡æ» Õ“¬ÿ πÈ”Àπ—° „π°√≥’∑’Ë∑”°“√
»÷°…“«‘®—¬„π¡πÿ…¬åÀ√◊Õ —μ«å μ≈Õ¥®πÕÿª°√≥åμà“ß Ê ∑’Ë„™â
„π°“√»÷°…“ μâÕß∫Õ°∂÷ß°“√Õπÿ≠“μ®“°ºŸâ∑’Ë‡¢â“√—∫°“√»÷°…“
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·≈–°“√¬Õ¡√—∫®“°§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“®√‘¬∏√√¡∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
„π°√≥’»°÷ …“æ◊™ §«√¡’μ«— Õ¬à“ßæ—π∏ÿ‰å ¡âÕ“â ßÕ‘ßß“π«‘®¬— (voucher
specimens) ∑’Ë‡°Á∫®“°æ◊™μâπ∑’Ëπ”‰ªª√–°Õ∫°“√«‘®—¬π—Èπ Ê
Õ“®‡°Á∫√—°…“‰«â‡æ◊ËÕÕâ“ßÕ‘ß„πÀÕæ—π∏ÿå‰¡âÀ√◊Õ∑’Ë ∂“∫—π
«‘∏’°“√»÷°…“ „Àâ√–∫ÿ√Ÿª·∫∫«‘∏’°“√»÷°…“ (study
design) ‡™àπ randomized, double-blinded controlled trial
À√◊Õ descriptive study À√◊Õ quasi-experimental design
°“√ ¡àÿ μ—«Õ¬à“ß (randomization) ‡™àπ °“√ ¡àÿ μ—«Õ¬à“ß·∫∫ßà“¬
·∫∫À≈“¬¢—ÈπμÕπ «‘∏’°“√ (interventions) À√◊Õ«‘∏’°“√
¥”‡π‘π°“√ (procedure) ∑’Ë∑”°“√»÷°…“ ‡™àπ «‘∏’°“√À√◊Õ¬“∑’Ë
„™â„π°“√√—°…“ ™π‘¥·≈–¢π“¥¢Õß¬“∑’Ë„™â ∂â“‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ë√Ÿâ®—°
∑—Ë«‰ª„Àâ√–∫ÿ„π‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß ∂â“‡ªìπ«‘∏’„À¡à Õ∏‘∫“¬„ÀâºŸâÕà“π
‡¢â“„® «‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ «‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈– ∂‘μ‘∑’Ë„™â
º≈°“√»÷°…“ (Results)
∫√√¬“¬∂÷ßº≈∑’Ë‰¥â®“°°“√»÷°…“μ“¡≈”¥—∫À—«¢âÕ
¢Õß·ºπ°“√»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π ¥Ÿ‰¥âßà“¬ ∂â“º≈‰¡à´—∫´âÕπ‰¡à¡’
μ—«‡≈¢¡“° ∫√√¬“¬‡ªìπ√âÕ¬·°â« ·μà∂“â μ—«‡≈¢¡“° μ—«·ª√¡“°
§«√„™âμ“√“ß À√◊Õ¿“æμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‚¥¬· ¥ßμ—«‡≈¢
„πμ“√“ß‡©æ“–∑’Ë¡’ à«π ”§—≠
Õ¿‘ª√“¬º≈ (Discussion)
‡ªìπ à«π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß∫∑§«“¡∑“ß«‘™“°“√
‡ªì π °“√· ¥ß„Àâ ‡ ÀÁ π «à “ °“√»÷ ° …“«‘ ® — ¬ π’ È “¡“√∂∫√√≈ÿ
«—μ∂ÿª√– ß§å (À√◊Õ‰¡à) „π°“√§âπÀ“ μàÕ¬Õ¥ Õÿ¥™àÕß«à“ß ®π
‰¥â§«“¡√Ÿâ„À¡à∑’Ë‡æ‘Ë¡®“°∑’Ë‡§¬§âπæ∫¡“ ¡’°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫
°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“ ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß§«“¡√Ÿâ„À¡à Õ“®¬◊π¬—π§«“¡√Ÿâ
‡¥‘¡‰¥â∫â“ß À√◊Õ·μ°μà“ß‰ª®“°º≈ß“π∑’Ë¡’ºŸâ√“¬ß“π‰«â°àÕπ
À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥®÷ß‡ªìπ‡™àππ—Èπ Õ¿‘ª√“¬º≈∑’Ë‰¡à
μ√ßμ“¡∑’Ë§“¥À«—ß Õ¬à“ß‰¡àªî¥∫—ß ·μàæ¬“¬“¡Õ∏‘∫“¬∂÷ß·ßà
¡ÿ¡„À¡à∑’Ë· ¥ß§«“¡ ”§—≠¢Õßº≈°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â«à“‰ªμàÕ¬Õ¥
§«“¡√Ÿâ‡¥‘¡Õ¬à“ß‰√ À√◊ÕÕ“®π”‡Õ“º≈°“√»÷°…“Õ◊Ëπ¡“Õ∏‘∫“¬
‘Ëß∑’Ë§âπæ∫®“°°“√«‘®—¬ À√◊Õ‡Õ“ ‘Ëß∑’Ë§âπæ∫‰ªÕ∏‘∫“¬º≈°“√
»÷°…“Õ◊Ëπ
§«“¡√Ÿâ„À¡à „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß À≈—° (principle) ∑ƒ…Æ’

(theory) “√ π‡∑» (information) À√◊Õ§«“¡ —¡æ—π∏å (relationship) ∑’Ë‡ªìπ ‘Ëß„À¡à ´÷Ëß √ÿª‰¥â®“°°“√»÷°…“
¢âÕ √ÿª (Conclusions)
· ¥ß¢âÕ √ÿª‡°’Ë¬«°—∫ß“π«‘®—¬∑—Èß™‘Èπ®“°º≈°“√
»÷°…“ ·≈–°“√Õ¿‘ª√“¬º≈ √«¡∑—Èß· ¥ß«à“º≈∑’Ë‰¥âμ√ß°—∫
«—μ∂ÿª√– ß§å°“√«‘®—¬À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ §«√¡’¢âÕ‡ πÕ·π–„π
°“√„™âª√–‚¬™πå¢Õßß“π«‘®—¬ ∑—Èß„π√–¥—∫π‚¬∫“¬ √–¥—∫
ªØ‘∫—μ‘„πÀπà«¬ß“π À√◊Õ°“√π”‰ªª√–¬ÿ°μå„π∑âÕß∑’ËÕ◊Ëπ ¡’¢âÕ
‡ πÕ·π–„π·ßà¡ÿ¡∑’Ë§«√¡’°“√»÷°…“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ„Àâª√–‡¥Áπ
§”∂“¡°“√«‘®—¬ ”À√—∫°“√«‘®—¬μàÕ‰ª ∑—Èßπ’È¢âÕ‡ πÕ·π–§«√
—¡æ—π∏å‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“À√◊Õ¢âÕ √ÿª∑’Ë‰¥â
μ“√“ß ·≈–¿“æ
§«√§—¥‡≈◊Õ°‡©æ“–∑’Ë®”‡ªìπ ·≈–μâÕß¡’§”Õ∏‘∫“¬
—Èπ Ê ·μà ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‰¥â “√–§√∫∂â«π „π°√≥’∑’Ë‡ªìπμ“√“ß„™â§”«à“ çμ“√“ß∑’Ëé ·≈–™◊ËÕμ“√“ßÕ¬Ÿà¥â“π∫π „π°√≥’∑’Ë‡ªìπ¿“æ
´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡√Ÿª¿“æ ¿“æ«“¥ °√“ø ·ºπ¿“æ (diagram)
À√◊Õ·ºπ¿Ÿ¡‘ (chart) ¿“æ≈“¬‡ âπ ¿“æ∂à“¬ ¿“æ‡Õ°´‡√¬å
‡ªìπμâπ „Àâ„™â§”«à“ ç¿“æ∑’Ëé ·≈–™◊ËÕ¿“æÕ¬Ÿà¥â“π≈à“ß
§«√·¬°æ‘¡æå¿“æ·≈–μ“√“ßμà“ßÀ“° ‰¡à§«√ Õ¥
·∑√°‰«â„π‡π◊ÕÈ ‡√◊ÕË ß ·μà§«√‡«âπ∑’«Ë “à ß‰«â„π‡π◊ÕÈ ‡√◊ÕË ßæÕ‡ªìπ∑’‡Ë ¢â“„®
æ√âÕ¡°—∫‡¢’¬π·®âß‰«â„π°√Õ∫«à“ „™âμ“√“ß∑’Ë À√◊Õ¿“æ∑’Ë
„ àμ“√“ß∑’Ë 1 À√◊Õ „ à¿“æ∑’Ë 1
°‘μμ‘°√√¡ª√–°“» (Acknowledgments)
§«√¡’‡æ’¬ß¬àÕÀπâ“‡¥’¬« ‰¡à§«√¬“«¡“°π—° ‡æ◊ËÕ
· ¥ß§«“¡¢Õ∫§ÿ≥∑’Ë‰¥â√—∫°“√™à«¬‡À≈◊Õ‡©æ“–∑’Ë ”§—≠ ‡™àπ
ºŸâ∫√‘À“√ ºŸâ™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß«‘™“°“√ ·≈–ºŸâ π—∫ πÿπ∑ÿπ°“√«‘®—¬
Àπà«¬ß“π §«√√–¡—¥√–«—ß°“√„ à™◊ËÕ§π™à«¬¡“° ‚¥¬‰¡à®”‡ªìπ
À√◊Õ‰¡à ¡§«√‡æ√“–Õ“®∑”„Àâ∫∑§«“¡¥âÕ¬§«“¡¿Ÿ¡‘∞“π
À√◊ÕºŸâÕà“πÕ“®Õπÿ¡“π«à“ß“π à«π„À≠à¡’§π™à«¬∑—ÈßÀ¡¥
‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß (References) ¥Ÿ„πÀ—«¢âÕ°“√‡¢’¬π
‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß

J Thai Trad Alt Med

3. °“√‡¢’¬π‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß
°“√‡¢’¬π‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß μâÕß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…∑—ÈßÀ¡¥
(À“°‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß¡’μπâ ©∫—∫‡ªìπ¿“…“‰∑¬ ºŸπâ æ‘ π∏åμÕâ ß·ª≈‡ªìπ
¿“…“Õ—ß°ƒ… ‚¥¬‡æ‘Ë¡ ç(in Thai)é ∑â“¬√“¬°“√Õâ“ßÕ‘ßπ—Èπ Ê
°“√Õâ“ßÕ‘ß‡Õ° “√„™â√–∫∫‡«π§Ÿ‡«Õ√å (Vancouver system) ‚¥¬„ μà «— ‡≈¢≈Õ¬„π«ß‡≈Á∫°â“¡ªŸÕ¬Ÿ∫à π‰À≈à∑“â ¬¢âÕ§«“¡
(superscript) À√◊ÕÀ≈—ß™◊ËÕ∫ÿ§§≈‡®â“¢Õß¢âÕ§«“¡∑’ËÕâ“ß∂÷ß
‚¥¬„™âÀ¡“¬‡≈¢ [1] ”À√—∫‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ßÕ—π¥—∫·√°·≈–‡√’¬ß
μàÕ‰ªμ“¡≈”¥—∫ ∂â“μâÕß°“√Õâ“ßÕ‘ß´È”„Àâ„™âÀ¡“¬‡≈¢‡¥‘¡ Àâ“¡
„™â § ”¬à Õ „π‡Õ° “√Õâ “ ßÕ‘ ß ¬°‡«â π ™◊ Ë Õ μâ π ·≈–™◊ Ë Õ «“√ “√
∫∑§«“¡∑’Ë∫√√≥“∏‘°“√√—∫μ’æ‘¡æå·≈â«·μà¬—ß‰¡à‡º¬·æ√à „Àâ√–∫ÿ
ç°”≈—ßæ‘¡æåé ∫∑§«“¡∑’Ë‰¡à‰¥âμ’æ‘¡æå„Àâ·®âß ç‰¡à‰¥âμ’æ‘¡æåé
§«√À≈’°‡≈’Ë¬ß çμ‘¥μàÕ à«πμ—«é ¡“„™âÕâ“ßÕ‘ß ‡«âπ·μà¡’¢âÕ¡Ÿ≈
”§—≠¡“°∑’ËÀ“‰¡à‰¥â∑—Ë«‰ª „Àâ√–∫ÿ™◊ËÕ ·≈–«—π∑’Ëμ‘¥μàÕ„π
«ß‡≈Á∫∑â“¬™◊ËÕ‡√◊ËÕß∑’ËÕâ“ßÕ‘ß
™◊ÕË «“√ “√„π°“√Õâ“ßÕ‘ß „Àâ„™â™ÕË◊ ¬àÕμ“¡√Ÿª·∫∫¢Õß U.S.
National Library of Medicine ∑’μË æ’ ¡‘ æå„π Index Medicus
∑ÿ°ªï °“√‡¢’¬π‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß„π«“√ “√«‘™“°“√ ¡’À≈—°‡°≥±å
¥—ßπ’È
1) «“√ “√«‘™“°“√
≈”¥—∫∑’.Ë ™◊ÕË ºŸπâ æ‘ π∏å. ™◊ÕË ‡√◊ÕË ß. ™◊ÕË «“√ “√. ªï∑æË’ ¡‘ æå;«Õ≈ÿ¡
(©∫—∫∑’Ë):Àπâ“·√°-Àπâ“ ÿ¥∑â“¬.
«“√ “√¿“…“‰∑¬ ™◊ÕË ºŸπâ æ‘ π∏å„Àâ„™â™ÕË◊ °ÿ≈°àÕπ μ“¡
¥â«¬Õ—°…√¬àÕμ—«Àπâ“μ—«‡¥’¬«¢Õß™◊ËÕμ—«·≈–™◊ËÕ√Õß (∂â“¡’) °“√
Õâ“ßÕ‘ß™◊ÕË ºŸπâ æ‘ π∏å§«√√–∫ÿ™ÕË◊ ∑—ßÈ À¡¥∑’¡Ë μ’ “¡μâπ©∫—∫ ™◊ÕË «“√ “√
‡ªìπ™◊ËÕ‡μÁ¡ ·≈–·ª≈∑ÿ° à«π‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ·≈â«„ à ç(in
Thai)é ‰«â∑â“¬‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ßπ—Èπ
«“√ “√¿“…“Õ—ß°ƒ… „™â™◊ËÕ¬àÕμ“¡√Ÿª·∫∫¢Õß Index
Medicus
™◊ËÕ‡√◊ËÕß ®–„™âμ—«æ‘¡æå‡≈Á°∑—ÈßÀ¡¥ ¬°‡«âπÕ—°…√μ—«·√°
·≈–™◊ËÕ‡©æ“–μà“ß Ê μ“¡μ—«Õ¬à“ß¥—ßπ’È
1.1) ‡Õ° “√®“°«“√ “√«‘™“°“√ ‡™àπ
(1) Momungkhun K, Chaisuwan B. Process for communication and building acceptance of
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Thai traditional medicine. Journal of Communication
and Management NIDA. 2015;1(3):37-58. (in Thai)
(2) Prozialeck WC. Update on the pharmacology and legal status of Kratom. J Am Osteopath Assoc. 2016;116(12):802-9.
1.2) Õß§å°√‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å ‡™àπ
(1) Ministry of Tourism and Sport. National
tourism development plan, 2012-2016. Bangkok:
Ministry of Tourism and Sport; 2011. (in Thai)
1.3) ‰¡à¡’™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å ‡™àπ
(1) Cancer in South Africa (editorial). S.
Afr Med J. 1994;84:15.
1.4) √–∫ÿª√–‡¿∑¢Õß∫∑§«“¡ ‡™àπ
(1) Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinsonûs disease (letter). Lancet. 1996;
347:1337.
2) Àπ—ß ◊Õ μ”√“ À√◊Õ√“¬ß“π
2.1) Àπ—ß ◊ÕÀ√◊Õμ”√“ºŸâπ‘æπ∏å‡¢’¬π∑—Èß‡≈à¡
≈”¥—∫∑’.Ë ™◊ÕË ºŸπâ æ‘ π∏å. ™◊ÕË Àπ—ß Õ◊ . §√—ßÈ ∑’æË ¡‘ æå. ‡¡◊Õß
∑’Ëæ‘¡æå: ”π—°æ‘¡æå; ªï∑’Ëæ‘¡æå. ®”π«πÀπâ“.
2.1.1) Àπ—ß ◊Õ·μàß‚¥¬ºŸâπ‘æπ∏å ‡™àπ
(1) Nitpanit S. Thai traditional medicine
will be part of the mainstream medical service system of Thailand. Nonthaburi: Department of Development of Thai Traditional and Alternative Medicine,
Ministry of Public Health; 2014. (in Thai)
(2) Ringsven MK, Bond D. Gerontology
and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY):
Delmer Publishers; 1996. 438 p.
2.1.2) Àπ—ß ◊Õ¡’∫√√≥“∏‘°“√ ‡™àπ
(1) Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.
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2.2) ∫∑Àπ÷Ëß„πÀπ—ß ◊ÕÀ√◊Õμ”√“
≈”¥—∫∑’.Ë ™◊ÕË ºŸπâ æ‘ π∏å. ™◊ÕË ‡√◊ÕË ß. „π: ™◊ÕË ∫√√≥“∏‘°“√
(∫√√≥“∏‘°“√). ™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ. §√—Èß∑’Ëæ‘¡æå. ‡¡◊Õß∑’Ëæ‘¡æå: ”π—°
æ‘¡æå; ªï∑’Ëæ‘¡æå. Àπâ“ (Àπâ“·√°-Àπâ“ ÿ¥∑â“¬). ‡™àπ
(1) Mahathanan N, Rodpai S. Counselling
for ranal replacement therapy. In: Eiam-Ong S,
Susantitaphong P, Srisawat N, Tiranathanagul K,
Praditpornsilpa K, Tungsanga K, editors. Textbook of
hemodialysis. Nakhon Pathom: A I Press; 2007. P 94103. (in Thai)
(2) Philpps SJ, Whisnant JP. Hypertension
and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 46578.
3) √“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ —¡¡π“
≈”¥—∫∑’Ë. ™◊ËÕ∫√√≥“∏‘°“√ (∫√√≥“∏‘°“√). ™◊ËÕ‡√◊ËÕß. ™◊ËÕ
°“√ª√–™ÿ¡; «—π ‡¥◊Õπ ªïª√–™ÿ¡; ∂“π∑’ªË √–™ÿ¡. ‡¡◊Õß∑’æË ¡‘ æå:
”π—°æ‘¡æå; ªï∑’Ëæ‘¡æå. Àπâ“. ‡™àπ
(1) Technical and Planning Division, Department of Thai Traditional and Alternative Medicine.
Document for the 7/2012 meeting of the Department
for Development of Thai Traditional and Alternative
Medicine; 2012 Sep 19; Bonanza Resort Hotel, Khao
Yai, Nakhon Ratchasima. (in Thai)
(2) Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent
advances in clinical neurophysiology. Proceedings of
the 10th International Congress of EMG and Clinical
Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan.
Amsterdam: Elsevier; 1996.
(3) Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement
of data protection, privacy and security in medical
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE,
Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 Proceedings of the

7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep
6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland;
1992. p. 1561-5.
4) √“¬ß“π°“√«‘®—¬ æ‘¡æå‚¥¬ºŸâ„Àâ∑ÿπ
≈”¥—∫∑’.Ë ™◊ÕË ºŸπâ æ‘ π∏å. ™◊ÕË ‡√◊ÕË ß. ‡¡◊Õß∑’æË ¡‘ æå: Àπà«¬ß“π∑’Ë
æ‘¡æå/·À≈àß∑ÿπ; ªï∑’Ëæ‘¡æå. ‡≈¢∑’Ë√“¬ß“π. (®”π«πÀπâ“). ‡™àπ
(1) Smith P, Golladay K. Payment for durable
medical equipment billed during skilled-nursing
facility stays. Final report (US), Office of Evaluation
and Inspections; 1994. Report No.: HHSIGOEI69200860.
5) «‘∑¬“π‘æπ∏å
≈”¥—∫∑’Ë. ™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å. ™◊ËÕ‡√◊ËÕß (ª√–‡¿∑ª√‘≠≠“). ¿“§
«‘™“, §≥–. ‡¡◊Õß: ¡À“«‘∑¬“≈—¬; ªï∑‰Ë’ ¥âª√‘≠≠“. (®”π«πÀπâ“).
‡™àπ
(1) Sirisute K. Using local wisdom for developing local curriculum according to the primary
education curriculum of 1978 (revised 1990) in participating schools under Suphan Buri Provincial Primary Education Office (thesis). Bangkok:
Chulalongkorn University; 1995. (in Thai)
(2) Kaplan SJ. Post-hospital home health
care: the elderlyûs access and utilization (dissertation).
St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995.
6) ‘Ëßæ‘¡æåÕ◊Ëπ Ê
6.1) ∫∑§«“¡„πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå
≈”¥—∫∑’Ë. ™◊ËÕºŸâ‡¢’¬π. ™◊ËÕ‡√◊ËÕß. ™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ æ‘¡æå «—π
‡¥◊Õπªï∑’Ëæ‘¡æå; à«π∑’Ë: ‡≈¢Àπâ“ (‡≈¢§Õ≈—¡πå). ‡™àπ
(1) Lee G. Hospitalizations tied to ozone
pollution: study estimates 50,000 admissions annually.
The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (col.5).
6.2) °ÆÀ¡“¬
≈”¥—∫∑’Ë. ™◊ËÕæ√–√“™∫—≠≠—μ‘. ™◊ËÕª√–‡∑» ©∫—∫∑’Ë
æÿ∑∏»—°√“™, √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡∑’Ë, μÕπ∑’Ë. (≈ß«—π∑’Ë). ‡™àπ
(1) National Health Act B.E. 2550 (2007).
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Published in Government Gazette, Vol. 124, Part 16A.
(2007 Mar 19). (in Thai)
(2) Preventive Health Amendments of
1993, Pub L No. 103-183, 107 Stat. 2226. (Dec, 1993).
6.3) æ®π“πÿ°√¡
≈”¥—∫∑’.Ë ™◊ÕË æ®π“πÿ°√¡. §√—ßÈ ∑’æË ¡‘ æå. ‡¡◊Õß∑’æË ¡‘ æå:
”π—°æ‘¡æå; ªï∑’Ëæ‘¡æå. §”∑’Ë§âπ§«“¡À¡“¬; Àπâ“ (Àπâ“·√°Àπâ“ ÿ¥∑â“¬). ‡™àπ
(1) The Royal Society Dictionary B.E.
2554. 2nd ed. Bangkok: Nanmeebooks; 2013. (in Thai)
(2) Stedmanûs medical dictionary. 26th
ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p.
119-20.
7) «’¥‘∑—»πå
≈”¥—∫∑’Ë. ™◊ËÕ‡√◊ËÕß («’¥‘∑—»πå). ‡¡◊Õß∑’Ëº≈‘μ: ·À≈àßº≈‘μ;
ªï∑’Ëº≈‘μ. ‡™àπ
HIV +/AIDS: the facts and the future (videocassette). St. Louis (MO): Mosby - Yearbook; 1995.
8) ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
8.1) ∫∑§«“¡«‘™“°“√ √“¬ß“π°“√«‘®¬— ®“°«“√ “√
„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ
≈”¥— ∫ ∑’ Ë . ™◊ Ë Õ ºŸ â π ‘ æ π∏å . ™◊ Ë Õ ‡√◊ Ë Õ ß. ™◊ Ë Õ «“√ “√
[Internet]. ªï ‡¥◊Õπ∑’Ëæ‘¡æå [ªï ‡¥◊Õπ «—π∑’ËÕâ“ß∂÷ß]; «Õ≈ÿ¡
(©∫—∫∑’Ë): [®”π«πÀπâ“]. ∑’Ë¡“: URL ¢Õß·À≈àß “√ π‡∑» ‡™àπ
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [Internet]. 1995
Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available
from: http://www.cdc.gov/ncidod/ EID/eid.htm
8.2) ∫∑§«“¡«‘™“°“√ √“¬ß“π°“√«‘®¬— ®“°«“√ “√
∑’Ë‡ªìπ Open Access ∑’Ë¡’‡≈¢‡Õ° “√·∑π∑’Ë°“√„™â‡≈¢Àπâ“
·≈–/À√◊Õ ∑’Ë¡’ Digital Object Identifier (DOI)
≈”¥—∫∑’Ë. ™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å. ™◊ËÕ‡√◊ËÕß. ™◊ËÕ«“√ “√ [Open
Access] ªï∑’Ëæ‘¡æå;«Õ≈ÿ¡(©∫—∫∑’Ë). doi:‡≈¢ Digital Object
Identifier. ™◊ËÕ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ √À— ¥√√™π’: ‡≈¢¥√√™π’ ‡™àπ

Saetung S, Chailurkit L, Ongphiphadhanakul B. Thai traditional massage increases
biochemical markers of bone formation in postmenopausal women: a randomized crossover trial. BMC
Complementary and Alternative Medicine 2013,13:69.
doi: 10.1186/1472-6882-13-69. PubMed PMID: 23530566
√Ÿª·∫∫°“√‡¢’¬π‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß®“° ÕË◊ Õ◊πË Ê ‚ª√¥¥Ÿ®“°
International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting,
Editing and Publication of Scholarly Work in Medical
Journals: Sample References ®“°‡«Á ∫ ‰´μå http://
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_ requirements.html

4. μ“√“ß ·≈–¿“æ
μ“√“ß ·≈–¿“æ∑’®Ë ¥— ∑”·≈–π”‡ πÕ‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ ®–
°√–μÿ â π §«“¡ π„®ºŸ â Õ à “ π∫∑§«“¡·≈–∑”„Àâ ‡ ¢â “ „®‡π◊ È Õ À“
∫∑§«“¡‰¥â√«¥‡√Á« à«π¡“°ºŸâÕà“π®–Õà“π™◊ËÕ‡√◊ËÕß ∫∑§—¥¬àÕ
æ‘®“√≥“μ“√“ß·≈–¿“æ °àÕπ®–μ—¥ ‘π„®«à“®–Õà“π∫∑§«“¡
μàÕ‰ªÀ√◊Õ‰¡à
1) μ“√“ß ‡πâπ°“√®—¥√–‡∫’¬∫¢Õß§”æŸ¥ μ—«‡≈¢ ·≈–
‡§√◊ËÕßÀ¡“¬μà“ß Ê ∫√√®ÿ„π§Õ≈—¡πå‡æ◊ËÕ· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–
§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ·π«∑“ß°“√®—¥∑”μ“√“ß ¡’¥—ßπ’È
(1) ·¬°·μà ≈ –μ“√“ßÕÕ°®“°‡π◊ È Õ À“∫∑§«“¡
μ“√“ß≈–Àπ÷ßË Àπâ“°√–¥“… ·≈–‰¡à§«√‡ πÕμ“√“ß‡ªìπ¿“æ∂à“¬
(2) À—«§Õ≈—¡πå ‡ªìπμ—«·∑πÕ∏‘∫“¬¢âÕ¡Ÿ≈„π§Õ≈—¡πå
§«√®– πÈ— À√◊Õ¬àÕ Ê ·≈–Õ∏‘∫“¬√“¬≈–‡Õ’¬¥„π‡™‘ßÕ√√∂„μâμ“√“ß
(3) ·∂«‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫§Õ≈—¡πå À—«·∂«
(row heading) „™âμ—«‡¢â¡®–∑”„Àâ‡¥àπ¢÷Èπ
(4) ‡™‘ßÕ√√∂ ®–‡ªìπ§”Õ∏‘∫“¬√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’∫Ë √√®ÿ„π
μ“√“ß‰¥â‰¡àÀ¡¥ ‰¡à§«√„™â‡≈¢°”°—∫‡æ√“–Õ“® —∫ π°—∫‡≈¢
°”°— ∫ ¢Õß‡Õ° “√Õâ “ ßÕ‘ ß „Àâ „ ™â ‡ §√◊ Ë Õ ßÀ¡“¬μ“¡≈”¥— ∫ π’ È
* † ‡ § ¶ # **
(5) ‡¡◊ËÕºŸâÕà“π Õà“πμ“√“ß·≈â«§«√‡¢â“„®‰¥â ¡∫Ÿ√≥å
‚¥¬‰¡àμâÕßÀ“§«“¡À¡“¬‡æ‘Ë¡‡μ‘¡„π∫∑§«“¡ ¥—ßπ—Èπ ™◊ËÕ
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μ“√“ß§«√ —Èπ ‰¥â„®§«“¡ §Õ≈—¡πå‡√’¬ß≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠
(‡«≈“∑’Ë»÷°…“, °“√¥”‡π‘π‚√§) ®“°´â“¬‰ª¢«“ ‡√’¬ß≈”¥—∫¢Õß
·∂«®“°∫π≈ß≈à“ß
(6) ∫∑§«“¡Àπ÷ßË ‡√◊ÕË ß§«√¡’μ“√“ß‰¡à‡°‘π 3-5 μ“√“ß
À√◊Õ‡π◊ÈÕÀ“ 1,000 §”μàÕ 1 μ“√“ß ∂â“ºŸâπ‘æπ∏å¡’¢âÕ¡Ÿ≈¡“°„Àâ
‡≈◊Õ°‡©æ“–¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ”§—≠π”‡ πÕ‡ªìπμ“√“ß„π∫∑§«“¡
(7) μâÕß¢ÕÕπÿ≠“μ ·≈–· ¥ß§«“¡¢Õ∫§ÿ≥ °√≥’
π”¢âÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß¡“®“°∫∑§«“¡¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
2) ¿“æ ª√–°Õ∫ ®– ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‰¥â™—¥‡®π ‡πâπ®ÿ¥
”§—≠ ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¡’·π«∑“ß¥—ßπ’È
(1) ¿“æ μâÕß§¡™—¥ ‡ªìπ¿“æ¢“«-¥” ¿“æ ’„™â‡¡◊ËÕ
®”‡ªìπ‡∑à“π—Èπ
(2) ßà ¿“æμâπ©∫—∫‡ªìπ‰ø≈å JPEG image (.JPG)
·¬°·μà≈–¿“æ ¢π“¥‰¡àπâÕ¬°«à“ 600 KB μâÕß§¡™—¥¡“°
æÕ∑’Ë®–®—¥∑”μâπ©∫—∫‰¥â™—¥‡®π æ√âÕ¡μ—Èß™◊ËÕ¿“æ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π
°“√ —∫ π

5. °“√ àßμâπ©∫—∫
1) μâπ©∫—∫∑’Ë àß„Àâ∫√√≥“∏‘°“√„Àâæ‘¡æå¥â«¬‚ª√·°√¡
‰¡‚§√´Õø∑å‡«‘√å¥ (Microsoft Word) ¥â«¬√Ÿª·∫∫Õ—°…√
¿“…“‰∑¬„™â TH SarabanPSK μ—«Õ—°…√¢π“¥ 16 à«π¿“…“
Õ—ß°ƒ…„™â Times New Roman μ—«Õ—°…√¢π“¥ 12 μâπ©∫—∫
„Àâ „ ™â ‡ ≈¢Õ“√∫‘ § ·≈–„ à À ¡“¬‡≈¢∫√√∑— ¥ ·μà ≈ –Àπâ “ „À¡à
æ√âÕ¡¥â«¬Àπ—ß ◊Õπ” àßß“π«‘®—¬‡æ◊ËÕ¢Õμ’æ‘¡æå ‡¡◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å
¬â“¬∑’ÕË ¬ŸÀà √◊Õ‡¥‘π∑“ß‰ª®“° ∂“π∑’∑Ë ”ß“πÕ¬Ÿ‡à ¥‘¡ ‡ªìπ‡«≈“π“π
§«√·®âß„Àâ∫√√≥“∏‘°“√∑√“∫∑“ßÕ’‡¡≈
°“√ àßμâπ©∫—∫ “¡“√∂ àßμâπ©∫—∫‡ªìπ‰ø≈å∑’Ëæ‘¡æå¥â«¬
‚ª√·°√¡‰¡‚§√´Õø∑å‡«‘√å¥ μ“√“ß·≈–¿“æ∑—ÈßÀ¡¥æ√âÕ¡
·π∫‰ø≈åμâπ©∫—∫∑’Ë‡ªìπ PDF ¥â«¬‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√„™â‚ª√·°√¡
‰¡‚§√´Õø∑å‡«‘√å¥∑’Ë¡’‡«Õ√å™—Ëπ·μ°μà“ß°—π ·≈–≈ß∑–‡∫’¬π àß
μâπ©∫—∫ÕÕπ‰≈πå∑’Ë
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM/index

π‘æπ∏åμâπ©∫—∫·≈–∫∑ª√‘∑—»πå ∑ÿ°‡√◊ËÕß®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“‡∫◊ÈÕßμâπ‚¥¬°Õß∫√√≥“∏‘°“√ ‡æ◊ËÕ àß„Àâ
ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘μ“¡ “¢“ ∑”Àπâ“∑’Ëª√–‡¡‘π¥â“π«‘™“°“√ ·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπÕ¬à“ßÕ‘ √– ‚¥¬‰¡à¡’°“√‡ªî¥‡º¬∑—Èß
™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ (Double-blinded peer review) ∫∑π‘æπ∏å·≈–§«“¡‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“ ‚¥¬°Õß∫√√≥“∏‘°“√ „π°√≥’∑’Ë¡’¢âÕ·π–π”„Àâª√—∫ª√ÿß·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ®– àß
§«“¡‡ÀÁπ„ÀâºŸâπ‘æπ∏åæ‘®“√≥“
À≈—ß®“°‰¥â√—∫∫∑π‘æπ∏å©∫—∫·°â‰¢®– àß„ÀâºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘„Àâ§«“¡‡ÀÁπÕ’°§√—Èß·≈–°Õß∫√√≥“∏‘°“√®–
æ‘®“√≥“¢—Èπ ÿ¥∑â“¬„π°“√√—∫ À√◊Õ‰¡à√—∫μ’æ‘¡æå
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Instructions to Authors (Revised 2020)
Submission Preparation Checklist

4) Original Article: This is the result of
a study, investigation or research; consisting
of a title, the author’s name, an abstract in
Thai and English, keywords, an introduction,
methodology, results, discussion, a conclusion,
acknowledgements and references. The total
length of article should not exceed 15 pages
of A4 paper.
5) Viewpoints & Perspectives: This is a
place for exchanging and learning academic
information, new concepts or approaches by
offering opinions or critiques of the subject
of research or issues that have not yet been
finalized or have opinions in different aspects
that are different from the results of that study.
6) Miscellaneous: This is a small article,
the native of which may or may not be categorized to the types of articles mentioned
above, such as special articles, semi-interlaced
articles, articles which revived the course, an
article showing opinions related to current
events that are of public interest, news or
knowledge which is related to Thai traditional
medicine, folk medicine and alternative medicine.
7) Journal Club: This is an introduction
to academic articles and research with short
analysis and criticism by the author for the
reader to use for further study or research.
8) Instructions to Authors: This is a
journal introduction and suggestion to those
who wish to submit various types of articles
to be printed in the journals of Thai traditional
and alternative medicine.

1. Types of topics and content in journals
1) Editor’s Note: This is a communication from the editor to the readers to convey
news, articles, and educational reports presented in the journal or to express opinions
and feelings that are related to knowledge
or articles that the editors want to make the
reader understand.
2) Letters to Editor or Correspondence:
This is a place to establish contact between
the editor and the readers and academicians
or the owners of an article, including in the
case that readers having different opinions or
wanting to point out imperfections or errors
in a report, the editors may criticize, support or argue in different cases. In addition,
letters to the editor can present Preliminary
Reports, Short Communications, Case Reports
or Clinical Notes on an abnormal case, a new
disease or a new syndrome that has never been
reported before or is rarely found. However, it
should have complete or sufficient evidence
to support an article.
3) Review Article: This is an article that
gathers knowledge about a particular subject
from journals or books, both in Thailand and
abroad, consisting of Thai and English abstracts in a single paragraph, keywords, introductions, how to review, results, discussions,
conclusions and references. The total length
of the article should not exceed 12 pages of A4
paper.
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2. Preparation of original article
Title:
1) The title should be short, compact,
and represent the main focus of the study
and should not use abbreviations. The length
should not exceed 100 characters with channels. If the title name is very long, cut it to a
secondary name. Moreover, the title must be
in Thai and English and the English title must
use capital letters in all words except prepositions.
2) The names of the authors are in both
Thai and English (Do not use abbreviations)
3) Agencies or institutions that the authors jurisdiction / work must be in Thai and
English (Do not use abbreviations).
4) Name, address and email address of
the author responsible for the manuscript and
the article submitted for publication.
5) Educational funding sources.

Abstract:
This journal set pattern of abstract is a
single paragraph including (1) rationales and
objectives (2) methodology of study (3) results
of studies (4) discussions and (5) conclusions,
respectively. The abstract has up to 250 words
or 15 lines. Moreover, the author should use
concise language and complete sentences
in past tense and do not use abbreviations
in either Thai and English abstract. The title,
name-surname, and organization of the author
in Thai and English should be listed above both
abstracts. Each language abstract should not
contain other languages.

Key words:
Immediately after the both abstracts,
provide a maximum of 5 keywords. These
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keywords will be used for indexing purposes
(keyword index). For Index Medicus, the
author should use Medical Subject Headings
(MeSH) terms of the U.S. National Library of
Medicine

Introduction and Objective (s):
This part should contain the background,
with a literature review to represent the reasons and necessities of this research. The last
paragraph will show the purpose of the study.
The length should not exceed 2 pages.

Methodology:
The author should divide this section
into 2 main topics: Materials and Method.
The materials section should provide details of
what is being studied, such as patients, normal
persons, animals, plants, including the number
and characteristics of samples studied, such
as gender, age, weight, in the case of research
studies in humans or animals. In addition, permission to use any pieces of equipment used
must be provided from the person attending
the study and approval from the relevant ethics
committee. In the case of plant research, there
should be sample voucher specimens collected
from plants that are used for research that may
be preserved for reference at an arboretum or
the institution. In part of method, the author
should specify the study design, such as
randomized, double-blinded controlled trial
or descriptive study or quasi-experimental
design, population, sample, sample dosages,
randomization, interventions, and procedures
such as methods or medications used to treat,
types and sizes of drugs used. In addition, if it
is a commonly known method, specify this in
the reference. In contrast, if it is a new method,
the author should explain to the reader to
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understand means of data collection, data
analysis and statistics.

Results:
This part describes the results from the
study according to the topic of the study.
Make it clear and easy to understand. Use the
tables as appropriate, showing only important
numbers.

Discussion:
This part is important for academic
articles. This part shows whether this study
can achieve its objectives or not in searching
new knowledge or filling the gap of knowledge
Moreover, the discussion should compare
with previous studies to show new knowledge
which may confirm or show the difference from
previous knowledge that has been reported
before. In addition, the discussion should
obviously describe the results that are not as
expected and try to explain the new aspect
that show the importance of the results in fill
the previous studies. Furthermore, this part
can use other studies results to explain this
study or use result in this study to explain other
studies.
New knowledge refers to the new principle, new theory, new information or new
relationship which can be concluded from this
study.

Conclusions:
This part should conclude from all results
and discussion of this study. In addition,
the conclusion should show and describe
whether the result related to the objective
or not. Moreover, the author should suggest
the use of research in policy level, operation

level in the agency or applying in other areas.
Furthermore, the author should suggest some
aspect for further studies or provide research
questions for further research. However, suggestions should relate to the study or conclusion.

Tables and Figures:
The author should select only necessary
table or figure. Every table and figure must
have short caption that can describe clearly.
In the case of a table, the author should use
the word “table” and put the table name at
the top of the table. In the case of figure, it
concludes with images, drawings, graphs,
diagrams, charts, line drawings, X-ray film,
etc. The author should use the word “figure”
and put the figure name below. In addition,
the author should separate figure and table
from the article and make appropriate space
to make a frame and write in a frame that use
for each figure or table.
For figure 1

or

For table 1

Acknowledgments:
There should be only one paragraph and
should not be too long to express gratitude
for receiving important support such as administrators, technical assistants, supporters of
research funding agencies. In addition, there
should be careful to add names of people to
help unnecessarily, because it could make
article inferior or the reader may assume that
most of work has a lot of helpers.

References:
Please see this topic in writing reference
documents.
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1. Writing References
Writing reference documents must be
in all English (If the reference document is
original in Thai the author must translate into
English by adding “(in Thai)” at the end of
the reference. Moreover, the reference must
use Vancouver system and journal name in
reference should use form of the U.S. National
Library of Medicine published in the Index
Medicus every year.
Example:
1) Academic journals source
		 (1) Momungkhun K, Chaisuwan B.
Process for communication and building acceptance of Thai traditional medicine. Journal
of Communication and Management NIDA.
2015;1(3):37–58. (in Thai)
		 (2) Prozialeck WC. Update on the
pharmacology and legal status of Kratom. J
Am Osteopath Assoc. 2016;116(12):802–9.
		 (3) Ministry of Tourism and Sport.
National tourism development plan, 2012–2016.
Bangkok: Ministry of Tourism and Sport; 2011.
(in Thai)
		 (4) Cancer in South Africa (editorial).
S. Afr Med J. 1994;84:15.
		 (5) Enzenseberger W, Fischer PA.
Metronome in Parkinson’s disease (letter).
Lancet. 1996;347:1337.
2) Books, texts or reports
		 (1) Nitpanit S. Thai traditional medicine will be part of the mainstream medical
service system of Thailand. Nonthaburi: Department of Development of Thai Traditional
and Alternative Medicine, Ministry of Public
Health; 2014. (in Thai)
		 (2) Ringsven MK, Bond D. Gerontology
and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany
(NY): Delmer Publishers; 1996. 438 p.
		 (3) Norman IJ, Redfern SJ, editors.
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Mental health care for elderly people. New
York: Churchill Livingstone; 1996.
		 (4) Mahathanan N, Rodpai S. Counselling for ranal replacement therapy. In: EiamOng S, Susantitaphong P, Srisawat N, Tiranathanagul K, Praditpornsilpa K, Tungsanga
K, editors. Textbook of hemodialysis. Nakhon
Pathom: A I Press; 2007. p. 94–103. (in Thai)
		 (5) Philpps SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner
BM, editors. Hypertension: pathophysiology,
diagnosis, and management. 2nd ed. New
York: Raven Press; 1995. p. 465–78.
3) Conference
		 (1) Technical and planning Division,
Department of Thai Traditional and Alternative
Medicine. Document for the 7/2012 meeting
of the Department for Development of Thai
Traditional and Alternative Medicine; 2012 Sep
19; Bonanza Resort Hotel, Khao Yai, Nakhon
Ratchasima. (in Thai)
		 (2) Kimura J, Shibasaki H, editors.
Recent advances in clinical neurophysiology.
Proceedings of the 10th International Congress
of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995
Oct 15–19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier;
1996.
		 (3) Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security
in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO
92 Proceedings of the 7th World Congress on
Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva,
Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.
p. 1561–5.
4) Research report printed by the
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