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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 ทั้ง
ผูน้ พิ นธ์และผูท้ 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

(1)

(2) วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
อย่ า งไรก็ ต าม ความคิ ด เห็ น และบทสรุ ป ใน
นิพนธ์ต้นฉบับและบทปริทัศน์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
การแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก ถื อ
เป็ น ความคิ ด เห็ น และอยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้นิพนธ์ มิใช่ความคิดเห็นหรือความรับผิดชอบของ
กองบรรณาธิการวารสารฯ

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/งานวิจัยอย่างถูกต้อง

3. ความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
3.1 บรรณาธิการรับผิดชอบดำ�เนินการทุกสิง่ ใน
งานวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ ปรับและพัฒนา
ความถูกต้องและคุณภาพวารสารให้มมี าตรฐานและมี
ความต่อเนื่อง
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3.2 บรรณาธิการกำ�หนดกระบวนการพิจารณา
คั ด เลื อ ก และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของผลงาน
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
อื่นในกระบวนการประเมินคุณภาพผลงาน ยกเว้น
มีการร้องขอด้วยเหตุผลอันสมควร และไม่เกิดผล
กระทบเชิงลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
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
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4. ความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
4.1 ผู้นิพนธ์ต้องมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
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
วิจัยจะต้องระบุไว้ในกิตติกรรมประกาศ
4.5 ผู้นิพนธ์ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงาน
ตนเองและรับรองว่า ผลงานไม่เคยมีการตีพิมพ์ หรือ
กำ�ลังอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสาร
อื่นใด
4.6 ผู้ นิ พ นธ์ ต้ อ งระบุ ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของผลงาน

Vol. 20 No. 2 May-Aug 2022
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วิชาการ/งานวิจัยร่วมทุกคน ระบุบทบาทและสัดส่วน
ของความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในกรณีทมี่ ผี นู้ พิ นธ์
มากกว่าหนึ่งคน
4.7 ในกรณี ท่ีผู้นิพ นธ์ ป ฏิ บัติไ ม่ ถูก ต้ อ งตาม
ความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ โดยเฉพาะข้อ 4.2-4.5
กองบรรณาธิ ก ารจะตั ด สิ ท ธิ์ก ารตี พิม พ์ ใ นวารสาร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเวลา
อย่างน้อย 3 ปี และกองบรรณาธิการวารสารฯ จะแจ้ง
หน่วยงานทีผ่ นู้ พิ นธ์สงั กัดตามแต่กรณี

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

(4) วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยว
กับผลงานที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผู้ทรง
คุณวุฒติ อ้ งการให้มผี รู้ ว่ มทบทวนผลงานด้วย จะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากบรรณาธิการก่อน และจะต้อง
ปรากฏชื่อของผู้ทบทวนร่วมในแบบประเมินผลงาน
ด้วย
5.5 หากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน พบว่า ผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั ทีท่ บทวนประเมินมีสว่ นหนึง่ ส่วนใด
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ทีม่ คี วามเหมือนหรือความซ�้ำ ซ้อนกับผลงานอืน่ ผูท้ รง
คุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบเพื่อจัดการให้
เหมาะสมต่อไป
5.6 ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ผูท้ บทวน ควรแนะนำ�ผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั อืน่ ทีส่ �ำ คัญ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผล
งานซึ่งผู้นิพนธ์ยังมิได้อ้างอิง แต่ไม่แนะนำ�ผู้นิพนธ์
อ้างอิงผลงานของตนเอง
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Policy and Ethics
1. Overall policy of the Journal of Thai
Traditional and Alternative Medicine

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 from 2021-2024, and of the ASEAN
Citation Index (ACI) since 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

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

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 มีการประชุมที่
ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย จัดให้แก่บรรณาธิการ
วารสารวิชาการในประเทศ ผมได้เข้าประชุมทีศ่ นู ย์แห่ง
นี้จัดต่อเนื่องมาหลายปี แต่ปีนี้เกิดความล่าช้าในการ
สมัครเข้าร่วมประชุม ท�ำให้ที่นั่งเต็มหมดทั้งในห้อง
ประชุมและทางระบบซูม แต่ได้เข้ารับฟังทางออนไลน์
ทั้งวัน ต้องชื่นชม ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมทบและ
ทีมงาน ทีท่ ำ� งานนีอ้ ย่างมืออาชีพมาโดยต่อเนือ่ งราว 20
ปี   จนสามารถยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการของ
ไทยให้สูงขึ้นอย่างมาก การประชุมปีนี้ก�ำหนดจะเลิก
ประชุมราวบ่าย 3 โมง แต่มีค�ำถามที่น่าสนใจจ�ำนวน
มาก ซึ่งวิทยากรและโดยเฉพาะ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ที่
ช่วยตอบค�ำถามทุกข้อด้วยตนเองตัง้ แต่ตน้ จนจบ และ
การประชุมได้ยดื เวลาออกไปจนเกือบ 16.00 น. จึงเลิก
ประชุม
บรรยากาศเช่นนี้ ท�ำให้หวนระลึกถึงครั้งหนึ่งที่
ผมได้ไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เมื่อหลายปีมาแล้ว ที่รองคณบดี
ที่รับผิดชอบงานนั้น อยู่ดูแลการฝึกอบรมตั้งแต่ต้น
จนจบโดยเป็นผูก้ ล่าวเปิด บรรยาย และอยูร่ ว่ มยืนฟัง
วิทยากรคนอื่นบรรยาย ช่วยตอบค�ำถามและควบคุม
เวลาโดยตลอดทัง้ 3 วัน แสดงถึงความเอาใจใส่ รับผิด
ชอบอย่างดียงิ่ ของผูบ้ ริหารสถาบันวิชาการ ไม่เพียงมา
ท�ำพิธีเปิด     โดยมักมาสายและอ่านตามร่างค�ำกล่าว
แล้วกลับไปโดยไม่สนใจว่าเนือ้ หาและคุณภาพการฝึก
อบรมจะเป็นอย่างไร

เช่นเดียวกัน ในการไปร่วมประชุมวิชาการการ
แพทย์แผนจีนที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิง
ตู ที่ ค ณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ที่ เ ป็ น ประธานการ
จัดประชุม ท�ำหน้าที่ทั้งเป็นประธานเปิด บรรยาย
ทางวิชาการจากผลงานการวิจัยของตนเอง และเป็น
ประธานการประชุมทั้งวัน จนจบเมื่อ 17.00 น. จึง
กล่าวปิด และพอ 18.00 น. ก็ไปเป็นประธานจัดเลี้ยง
วิทยากรและบุคคลทีส่ ำ� คัญจนเลิกเกือบ 21.00 น. จาก
นั้นก็ยังมาร่วมประชุมความร่วมมือกับคณะของทีม
งานจากประเทศไทยจน 23.00 น. จึงแล้วเสร็จ โดยทีม
งานของคณบดี   ทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างเอาใจใส่
ไม่มใี ครแสดงอาการง่วงเหงาหาวนอนเลย บรรยากาศ
เช่นนั้น คือค�ำอธิบายอย่างดีว่าเหตุใดงานวิชาการของ
เขาจึงก้าวหน้า และเจริญงอกงามอย่างดี
ประเด็นหนึ่งที่สมควรบันทึกไว้ในการประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 10 สิ ง หาคม คื อ การย�้ ำ ความส� ำ คั ญ ของ
นโยบายและจรรยาบรรณของวารสาร ซึ่งครอบคลุม
จรรยาบรรณของวารสาร บรรณาธิการ และผู้ทบทวน
เรื่องหนึ่งที่ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ย�้ำคือ วัตถุประสงค์
หลักของวารสารวิชาการที่มุ่งตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
เพื่อส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่ความรู้ ส่วนผล
งานที่ตีพิมพ์มีผลให้นักศึกษาปริญญาโท-เอก จบ
การศึกษา หรืออาจารย์ได้ต�ำแหน่งทางวิชาการ เป็น
วัตถุประสงค์รอง หากมีกรณีที่หลักการบางอย่างขัด
แย้งกันต้องยึดนโยบายและจรรยาบรรณของวารสาร
และหลั ก เกณฑ์ ข องศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสาร
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ไทยเป็นหลัก โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ถึงขั้นกล่าวว่า
ถ้าวารสารใดละเมิดหลักการและหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
นี้ แต่ไปยึดวัตถุประสงค์รองเป็นหลัก “ก็ควรขอออก
จากฐานทีซีไอไป’’
ในส่ ว นของสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ในวั น ที่
1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลยังคงเดินหน้าผ่อน
คลายมาตรการควบคุมป้องกันโรคตามก�ำหนด แม้
สถานการณ์การระบาดจะไม่เข้าสูส่ ถานะการเป็น “โรค
ประจ�ำถิน่ ” (Endemic disease) ตามทีเ่ กิดการเข้าใจ
ผิดในนิยามของค�ำนี้ และโรคยังมีการกลายพันธุ์ ท�ำให้
อัตราการแพร่โรคคือ ค่า อาร์ศูนย์ (R0 : Reproduction Number) ของเชือ้ สายพันธุใ์ หม่จะสูงขึน้ ถึง 18.6
แต่เพราะประชาชนจ�ำนวนมากได้รบั วัคซีนในอัตราสูง
พอสมควร ท�ำให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีจ�ำนวนไม่
มากเกินก�ำลังของระบบบริการสาธารณสุขจะรองรับ
ได้ และอัตราป่วย-ตายลดต�่ำลงมาก
ส�ำหรับงานวิจยั ด้านการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกทีน่ า่ เชือ่ ถือเกีย่ วกับโรคนี้ ยังไม่มขี า่ วดี
ให้น่ายินดี วารสารเล่มนี้มีบทความวิชาการคับคั่งเช่น
เคย โดยเป็นนิพนธ์ต้นฉบับรวม 10 เรื่อง บทปริทัศน์     
3 เรื่อง และรายงานเบื้องต้น 2 เรื่อง
นิพนธ์ตน้ ฉบับเรือ่ งที่ 1 ประสิทธิศกั ย์และความ
ปลอดภัยของสเปรย์ผสมสมุนไพรกระดูกไก่ดำ� เทียบ
กับโดโคลฟีแนกสเปรย์ในการรักษาการบาดเจ็บของ
เนื้อเยื่อ พบว่าสเปรย์ผสมสมุนไพรกระดูกไก่ด�ำมี
ผลไม่ด้อยกว่ายาสเปรย์ไดโคลฟีแนก สมควรศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้น และปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์การวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ขี องไอซีเอชโดยเคร่งครัด
เพื่อให้ข้อมูลและผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือ เรื่อง
ที่ 2 ผลของการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านต่อ
อาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน: การทบทวนอย่าง
เป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน  ผลการศึกษาไม่
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สามารถสรุปได้ เนื่องจากหลักฐานจากการคัดเลือก
มีจ�ำนวนน้อยและมีความแน่นอนระดับต�่ำถึงต�่ำมาก
การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
จึงอาจไม่เหมาะกับการศึกษาลักษณะนี้
เรื่องที่ 3 ผลของยาประสะน�้ำนม (ต�ำรับพ่อ
ขาว เฉียบแหลม) ในหญิงหลังคลอด: การทดลอง
ทางคลินกิ แบบไม่ปกปิด และมีกลุม่ ควบคุม เป็นการ
ศึกษาที่ออกแบบมาดีพอสมควร ผลการศึกษาเป็นที่
น่าพอใจทีย่ นื ยันประสิทธิศกั ดิแ์ ละความปลอดภัยของ
ต�ำรับยาพื้นฐานนี้ โดยรายงานการวิจัยมีการน�ำเสนอ
ได้ดีมากทั้งการรายงานผล การอภิปรายผล และข้อ
เสนอแนะ เป็นตัวอย่างที่ดีของการศึกษายาสมุนไพร
และการแพทย์แผนไทย เรื่องที่ 4 ผลของการใช้
โปรแกรมกระตุ้นการเพิ่มน�้ำนมวิถีไทยต่อปริมาณ
และระยะเวลาการไหลของน�ำ้ นมในมารดาหลังคลอด
เป็นการน�ำวิธกี ารกระตุน้ น�ำ้ นมหลังคลอด 3 วิธี ได้แก่
การนวดเต้านม  การประคบสมุนไพร และการให้ดื่ม
น�ำ้ ขิงสูตรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ มาทดสอบ ซึง่
พบว่าสามารถกระตุน้ น�ำ้ ได้คล้ายคลึงกับการศึกษาวิธี
กระตุ้นน�้ำนมแต่ละวิธีบางการศึกษาในอดีต
เรือ่ งที่ 5  การประเมินผลศักยภาพการต้านอนุมลู
อิสระและปริมาณสารฟีนอลิกรวม เฟลโวนอยด์
แทนนิน จากสารสกัดหยาบของเห็ดระโงกบางชนิด
พบว่าการสกัดด้วยน�้ำได้ปริมาณฟีนอลิกรวมและ
เฟลโวนอยด์รวมน้อยกว่าเมือ่ สกัดด้วยเมทานอลและ
เอทานอล แต่พบว่าสารสกัดด้วยน�้ำร้อนมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระดี จึงเชื่อว่าการรับประทานเห็ดระโงกขาว
และเห็ดระโงกเหลืองด้วยวิธกี ารต้ม แกง นึง่ ก็สามารถ
ได้ รั บ ปริ ม าณสารฟี น อลิ ก รวม และเฟลโวนอยด์
รวม รวมทั้งแทนนินได้ดี เรื่องที่ 6 รูปแบบการสั่งใช้
ความปลอดภัย และผลต่อคุณภาพชีวิตของต�ำรับ
ยาศุขไสยาสน์ เป็นการศึกษาผลการรักษาอาการของ
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โรคจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่มุ่งผลการรักษา
ผูป้ ว่ ยเฉพาะราย จึงมีการใช้ขนาดยาทีห่ ลากหลาย ใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจ�ำตัวแตกต่างกันมาก โดยเกือบครึง่
หนึ่งมีการใช้ยาอื่นร่วม ท�ำให้สรุปผลได้ยาก เรื่องที่ 7
การใช้กญ
ั ชารักษาโรคของประชาชนจากการรับรูแ้ ละ
การยอมรับ: กรณีศึกษาจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้านในอ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ โดยมีผู้ให้ข้อมูลว่าสารสกัดจาก
กั ญ ชาที่ ไ ด้ รั บ มาเป็ น “กั ญ ชาที่ ผ ่ า นการสกั ด ด้ ว ย
ความร้อน แล้วน�ำมาผสมด้วยน�้ำมันมะพร้าวบรรจุ
อยู่ใน 1 แคปซูล” ซึ่งไม่น่าจะมีอยู่ในต�ำราการแพทย์
แผนไทย เรื่องที่ 8 มุมมองของวิสาหกิจชุมชนต่อ
นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นงานวิจัยและ
การน�ำเสนอรายงานการศึกษาเชิงคุณภาพที่ดี ผลการ
ศึกษาและข้อสรุปรวมทั้งข้อเสนอแนะมีคุณค่าทั้งทาง
วิชาการและผู้เกี่ยวข้อง เรื่องที่ 9 การส�ำรวจต�ำรับยา
พอกสมุนไพรส�ำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมในเขตสุขภาพ
ที่ 3 เป็นการส�ำรวจและวิเคราะห์ต�ำรับยาพอกเข่าใน
พืน้ ที่ ควรมีการศึกษาเพือ่ พัฒนาต�ำรับยานีต้ อ่ ไป เรือ่ ง
ที่ 10 มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรตามเกณฑ์องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การมาตรฐาน ISO / TC 249 เป็นความก้าวหน้าอีก
ขั้นหนึ่งของการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยในการ
พัฒนาสูม่ าตรฐานสากล สมควรทีก่ ารแพทย์แผนไทย
จะได้พิจารณาด�ำเนินการด้วย
บทปริทศั น์ เรือ่ งที่ 1 ยาสมุนไพรจีนทีใ่ ช้บอ่ ยใน
การรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 พบว่าสมุนไพร
ที่ใช้มากที่สุดคือ หวงฉี ซึ่งมีรสหวาน คุณสมบัติอุ่น
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กลางและเข้าเส้นลมปราณม้ามมากที่สุด เป็นการ
ศึกษาเบื้องต้นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก เรื่องที่ 2
แพทย์แผนจีนกับทางเลือกสุขภาพในยุคโลกาภิวตั น์
เป็นความพยายามของแพทย์แผนจีนในการอธิบาย
หลัก ทฤษฎี วิธีการตรวจและรักษาของศาสตร์การ
แพทย์แผนจีนอย่างผูม้ ศี รัทธาเชือ่ มัน่ สูงในศาสตร์ของ
ตน ตามมุมมองของตน เรือ่ งที่ 3 การด�ำรงอยูข่ องหมอ
พื้นบ้าน จังหวัดเชียงราย เป็นความพยายามศึกษา
การด�ำรงอยู่ของหมอพื้นบ้าน ผ่านการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีปญ
ั ญาสังคมและทฤษฎีปญ
ั ญาสังคมทางอาชีพ
รายงานเบื้องต้น เรื่องที่ 1 การศึกษาย้อนหลัง
การใช้ยาปราบชมพูทวีปเพื่อลดอาการภูมิแพ้ทาง
เดินหายใจส่วนต้น ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร พบ
ว่า จากผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น
7,696 คน มาขอรับการรักษาด้วยยาสมุนไพรเพียง
107 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 โดยการจ่ายยาส่วนใหญ่
ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้ยา เรื่องที่ 2 ทัศนคติต่อการ
รักษาด้วยน�้ำมันกัญชาของผู้ป่วยมะเร็ง ในคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ
ราชาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพจึงต้องแปลผลด้วยความระมัดระวัง โดยการ
ศึกษานีม้ ขี อ้ จ�ำกัดส�ำคัญ เพราะศึกษาจากลุม่ ตัวอย่าง
ที่เลือกอย่างจ�ำเพาะเจาะจง ท�ำให้เกิดอคติได้
ภาคปกิณกะในฉบับนี้ เรือ่ งแรกเป็นต�ำราอ้างอิง
ยาสมุนไพรเรื่องสมอพิเภก เรื่องที่ 2 เป็นพจนานุกรม
ศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2 (จีน-ไทย-อังกฤษ) และ
วารสารสโมสร เป็นเรื่องของสมอพิเภก 4 เรื่อง
พบกันใหม่ฉบับหน้า
				 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
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Abstract
Kraduk Kai Dam (Justicia gendarussa Burm.f.) has been used in folk medicine by pounding the leaves with
rice whisky and using a poultice to treat muscle pain, bruises, and joint pain. The purpose of this study was to
evaluate the efficacy and safety of J. gendarussa medicated spray (JGS) in comparison with that of diclofenac spray
(DFS) to treat patients with mild to moderate soft tissue injury. A randomized double-blinded controlled trial was
performed in the Orthopedic Surgery Department of Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital, Prachin Buri province,
Thailand. Patients aged 15–70 years were randomly assigned to receive either two puffs of JGS or DFS thrice
daily for seven days. The patients’ decreases in rest pain and swelling were considered primary outcomes, while
the use of pain medication, patients’ global assessment, and reported adverse events were secondary outcomes.
The results showed that there were no differences in baseline characteristics between the two groups. At the end
of the study, the pain scores in the JGS and DFS groups were not different (mean difference VAS = -0.13, 95%CI
-0.81, 0.56; p = 0.68); the reductions in swelling of the JGS and DFS groups were not differentt (risk ratio = 0.988,
95%CI 0.66, 1.48; p = 0.951); the amounts of paracetamol given to the patients were not different between the two
groups (p = 0.194); and the skin irritation was not statistically different in both groups, i.e. 8.3% and 6.38% of the
patients treated with JGS and DFS (p > 0.05), respectively. In summary, the efficacy and safety of JGS to treat
mild to moderate tissue injuries were comparable to those of DFS.
Key words: Justicia gendarussa Burm.f., soft tissue injury, efficacy, safety, randomized controlled trial
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บทคัดย่อ
สมุนไพรกระดูกไก่ดำ� (Justicia gendarussa Burm.f.) เคยมีการใช้เป็นยาพื้นบ้านโดยนำ�ใบตำ�ผสมสุราแล้ว
พอกรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ บวม ปวดข้อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิศักย์และความ
ปลอดภัยของสเปรย์ผสมสมุนไพรกระดูกไก่ดำ� (JGS) เปรียบเทียบกับยาสเปรย์ไดโคลฟีแนก (DFS) ในผู้ป่วยที่มีการ
บาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ โดยศึกษาเชิงทดลองแบบส่มุ เปรียบเทียบปกปิดทัง้ สองด้าน ในผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีม่ กี ารบาดเจ็บของ
เนือ้ เยือ่ อ่อนทีร่ ะดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง ทีม่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อายุระหว่าง
15-70 ปี ผู้เข้าร่วมวิจัยถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยวิธีการสุ่ม กลุ่มแรกได้รับยาสเปรย์ผสมสมุนไพรกระดูกไก่ดำ� กลุ่ม
ที่ 2 ได้รับยาสเปรย์ไดโคลฟีแนก พ่นบริเวณที่มีการอักเสบของเนื้อเยื่อวันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น เป็นระยะเวลา 7
วัน ประเมินประสิทธิศักย์ในการบรรเทาอาการปวดด้วยคะแนนความปวดขณะพัก การบวมบริเวณที่บาดเจ็บ รวม
ทั้งจำ�นวนเม็ดยาพาราเซตมอลที่รับประทาน ประเมินระดับความรู้สึกโดยรวมของผู้เข้าร่วมวิจัย และผลข้างเคียง
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรระหว่างผู้เข้าร่วมวิจัย 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน เมื่อประเมิน
pain score พบว่า ยา JGS มีผลลดคะแนนความปวดได้ไม่แตกต่างจากยา DFS (mean difference VAS= -0.13, 95%CI
-0.81, 0.56; p = 0.68) ยา JGS มีผลลดการบวมได้ไม่แตกต่างกับการใช้ยา DFS (risk ratio = 0.988, 95%CI 0.66, 1.48;
p = 0.951) เมื่อสิ้นสุดการรักษาพบว่าผู้ป่วยในทั้งสองกลุ่มใช้ยาพาราเซตามอลเพื่อแก้ปวดไม่แตกต่างกัน (p = 0.194)
และพบผลข้างเคียงจากยาคือการระคายเคืองผิวหนังไม่แตกต่างกันทางสถิติ 8.3% และ 6.38 % ในกลุม่ JGS และกลุม่
DFS ตามลำ�ดับ (p > 0.05) กล่าวโดยสรุป การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ายาสเปรย์ผสมสมุนไพรกระดูกไก่ดำ�มีประสิทธิ
ศักย์และความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาสเปรย์ไดโคลฟีแนกในการรักษาการบาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ ทีม่ รี ะดับความรุนแรง
น้อยถึงปานกลาง
คำ�สำ�คัญ: สมุนไพรกระดูกไก่ดำ�, การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ, ประสิทธิศักย์, ความปลอดภัย, การทดลองแบบสุ่ม

Introduction and Objectives

Soft tissue injury — commonly resulting
from sprain, strain,one-off blow that forms
contusion, and overuse of a particular body
part — can cause pain and inflammation. Such

injury limits physical mobility; and, if severe,
will possibly cause short-term disability[1]. An
appropriate treatment is likely to shorten the
recovery time and reduce medical expenses
as well as prevent permanent disability. Non-
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steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs),
in both oral and external forms, are commonly
used to reduce inflammation, pain, and swelling[1-2].
According to some systematic reviews,
using external NSAIDs to treat patients for
acute pain like soft tissue trauma strains and
sprains could give a big advantage[3]. The relative benefit of NSAIDs was 1.7 times (95%CI
1.5-1.9) higher than a placebo and the number
of required treatments was 3.9 (95%CI 3.4-4.4).
The incidence of local side effects, compared
to a placebo, was equal to 3.6%, while the systemic adverse effects were less than 0.5%[3]. In
general, a 1%w/w diclofenac spray is a topical
formulation most commonly used for acute
pain in the hospitals in Thailand.
Justicia gendarussa Burm.f. (JG) or
Kraduk Kai Dam in Thai, also synonym as
Gendarussa vulgaris Nees in some authoritative compendia—is the native shrubby plants
which grow wild and are cultivated[4] in several
south and southeast Asian countries, including Thailand. In traditional Chinese medicine,
‘xiao bo gu’ (Pinyin transliteration 小假骨) or
dried aerial parts of JG or Gendarussae Herba
in the Pharmacopoeia of the People’s Republic
of China are the substance used in the pharmaceutical formulations for treating injuries
resulting from falls, sinew injury and fracture,
bone ache caused by wind-dampness, bloodstasis amenorrhea, and postpartum abdominal
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pain. In addition, JG is used in Thai folk medicine to treat musculoskeletal disorders such as
pain, bruising, and swelling by pounding fresh
leaves with alcohol and applying the paste or
poultice on the affected areas[5]. According
to some current research studies, its antiinflammatory effects is due to the inhibition of
both cyclooxygenase (COX) and lipoxygenase
(LOX) pathways—which prevents the secretion
of various proinflammatory mediators such
as prostaglandins, histamine, nitric oxide,
inducible nitric oxide synthase (iNOS), and
matrix metallopeptidase 9 (MMP-9). The whole
plant extract acts on opioid receptors in a
similar way to that of morphine, but JG juice
extract is approximately 2-5 times less potent
than morphine[6]. Moreover, JG—also having
similar anti-inflammatory mechanisms to that
of steroids—stabilizes or inhibits lysosomal
membranes in white blood cells from releasing
hydrolytic enzymes and suppresses immunity
by reducing white blood cell mobility. In addition, JG extract has analgesic effects which are
equivalent to that of aspirin[7-8]. In rat models,
ethanolic extract of JG shows a significant
anti-arthritic activity in a similar way to that
of the aspirin[9]. JG medicated spray (JGS),
recently been approved by the Thai Food
and Drug Administration (TFDA) as a topical
preparation for the relief of bruise, muscle
ache, and joint and muscle inflammation, is
wildly used in Thailand’s pharmacies.
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This study aimed at investigating the
efficacy and safety of JGS to treat mild to
moderate soft tissue injury in comparison with
that of diclofenac spray (DFS).

Materials and Methods
Study design
A double-blinded controlled trial was
conducted to obtain comparative data on the
efficacy and safety of JGS and DFS to treat mild
to moderate soft tissue injury in the Orthopedic Department of Chao Phya Abhiabhubejhr
Hospital from February to March 2018. This
study was registered in the Thai Clinical
Trial Register (TCTR): TCTR20180523005 as
well as approved (approval number: 07/2560)
by the Ethics Committee for Research in Human Subjects in the Fields of Thai Traditional
and Alternative Medicine, Ministry of Public
Health. Subjects were fully informed about the
study protocol and their rights and the participants signed the informed consent forms
before taking part in this research.
Participants in this study were patients
with mild to moderate soft tissue injuries predominantly recruited from the patients in the
Orthopedic Department on the basis of the
inclusion and exclusion criteria. They were
randomly assigned into 2 groups at a 1:1 ratio:
one group received JGS and the other received
DFS by a computer-generated list number.
All the study participants’ swelling was
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then assessed by a blinded physician. Meanwhile, the data on the measurement of pain
by VAS scores and the participants’ global
assessment were collected by a blinded research assistant. Each individual participant
was given a self-reported booklet to record his
or her pain score, rescue medication usage and
side effects daily before bedtime. After seven
days of intervention, the participants were
asked to bring their booklets to see a blinded
physician who would assess the swelling of
affected area and record the global assessment
of the overall health in their booklet at the appointment time.

Participants
Inclusion and exclusion criteria of the
subjects: One included as the subject of this
study was the patient aged 15-70, regularly
attended the Orthopedic Department, was
diagnosed with mild to moderate soft tissue
injuries[10], and was willing to sign the informed
consent form to take part in the study. One
excluded from this study was the patient
who had joint dislocation, open wound on the
affected areas, signs and symptoms of infections in the sprayed area, or a history of being
allergic to the plants in the Acanthaceae family
or diclofenac; as well as a pregnant woman, or
a nursing mother.
The participants were instructed to
shake a bottle of either JGS or DFS well
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before applying two puffs of the solution on
the affected areas thrice daily: in the morning, the afternoon, and the evening for seven
consecutive days. A 10-tablet pack of 500 mg
paracetamol was prescribed as the rescue
medication for each participant. If the pain in
the affected areas persisted, the participants
were instructed to take one paracetamol tablet
every 4-6 hours as a rescue medication until
the pain disappeared. Five parameters evaluated the treatment outcome: pain, swelling,
use of paracetamol as a rescue medication,
patients’ global assessment, and reported
adverse events after using JGS and DFS. The
data were collected before the intervention,
every day of the intervention before bedtime,
and at the end of the study.

Interventions
JGS spray containing 5% quercetin was
manufactured by Chao Phya Abhaibhubejhr
Hospital Foundation under the Pharmaceutical
Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) specified in Good Manufacturing Practice (GMP)
guidelines. JGS ethanolic extract was the main
ingredient of the topical spray, and its preparation is composed of cajuput oil, menthol,
camphor, and peppermint oil. Quality control
of raw materials, JGS extract, and finished
products complied with the Thai Herbal Pharmacopeia. The analysis certification was done
by the research and development unit of Chao
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Phya Abhaibhubejhr Hospital Foundation. The
comparator medicine was the diclofenac spray
(Volclonac spray®). Each 100 grams of solution
DFS contains the equivalent amount of 1 g of
diclofenac sodium. The DFS was purchased
from the Lerd Singh Pharmaceutical Fact Ltd.
(Bangkok, Thailand). Furthermore, to maintain
the double-blinded condition of the study
design, the DFS was repackaged within the
bottle with opaqued to mask the color and
smell differences. The bottle of both drugs had
the same shape, size, and color.

Determination of study outcomes
The primary outcomes including pain
at rest were used to assess the efficacy of the
treatment. Visual analogue scale (VAS), a 10cm line scale for the rating of pain intensity
dimensioned from 0 (no pain) to 10 (unbearable pain), was used to measure the treatment
outcome. The research subjects were asked to
place a vertical mark on the scale to indicate
the level of pain intensity every day before
bed time. A blinded physician evaluated the
research subjects’ swelling at baseline and the
end of the study as another primary outcome.
The swelling that occurred was recorded in
the hospital application. The swelling was
assessed by expert opinion. The clinical improvement in swelling of the injured area from
baseline after a treatment period of 7 days was
presented as the number of patients with a
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‘Yes’ or ‘No’ response.
The secondary outcomes included the
number of paracetamol tablets research subjects used, the patient global assessment, and
adverse events. The subjects are requested to
record the number of paracetamol tablets they
took each day and the adverse events (if any)
in their self-report booklet. The patient global
assessment was a tool for the subjects to state
the level of their overall condition on a scale
of 1 (very good), 2 (good), 3 (fair), 4 (poor), 5
(very poor). The patient global assessment was
investigated two times at baseline and at the
end of the study.

Sample size
The size of the subjects in this study was
estimated upon the basis of the reduction of
pain score after using Justicia gendarussa
Burm.f. and Sida rhombifolia L. medicated
spray cited in the pilot study of Rodfak, et al[11].
Based on the principle of non-inferiority trial
design, the sample size, calculated using Stata
version 14.2, yielded 78 subjects in both groups
(39 subjects per group). However, as the loss
to the follow-up rate was approximately equal
to twenty percent, the number of the subjects
in total was adjusted to 94. In summary, the
sample size of this study was rounded up to
100 subjects.
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Statistical analyses
Stata version 14.2 was used to statistically analyze the raw data. Alpha error of
two-tailed analysis was set at 5%. Descriptive
statistics were employed to express the baseline demographic and disease characteristics
of the participants. Paired t-test was used to
compare the VAS scores before and after the
treatments, while repeated measure ANOVA
was applied to compare the pain VAS scores
day by day throughout the 7-day intervention.
Survival analysis was employed to assess the
onset time of clinical improvement and the
hazard ratio of both treatments. Pearson’s
Chi-square test and Fisher’s exact test were
used to evaluate how different the adverse
incidence of the subjects in both groups was.

Results
Figure 1 The flow diagram indicating the
stages of undergoing the parallel randomized
trial of the medications for treating patients
in two groups for soft tissue injury, allocation,
interventions, follow-up, loss to follow-up rate,
and analysis
The flow diagram in Figure 1 showed the
stages of undergoing the parallel randomized
trial of the medications for treating patients
in two groups for soft tissue injury. Two participants treated with JGS and three others
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Figure 1 The flow diagram indicating the stages of undergoing the parallel randomized trial of the medications for
treating patients in two groups for soft tissue injury, allocation, interventions, follow-up, loss to follow-up
rate, and analysis.

treated with DFS were lost to the follow-up due
to hospital visit inconvenience. The baseline
demographic data and clinical characteristic
of all the ninety-five participants are then
analyzed as shown in Table 1.
The female participants in this study
were the majority (68.09%) of the patients
treated with DFS, while more males than
females were treated with JGS. The difference between the number of male and female
participants in both treatment groups was
significant (p = 0.023). The average age of the
participants in DFS and JGS groups were 41.36
and 40.06 years, while the average body mass
indices (BMI) were 24.25 and 24.90 kg/m2,

respectively, which were not statistically
significant different. The most frequently
diagnosed injuries of the subjects treated with
DFS were comparable to those of the subjects
treated with JGS (p = 0.965), namely back
strain (51.06% vs. 47.92%), knee sprain (19.15%
vs. 25.00%), and shoulder sprain (12.77% vs.
14.58%). Swelling occurred in almost all the
participants. Mean VAS pain scores and
patient’s global assessment values of the participants treated with DFS and JGS were 5.60
vs 5.94. and 3.19 vs 3.17, respectively, which
were not significantly different as well. Hence,
as shown in Table 1, baseline demographic
and clinical characteristics of the two treat-
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Table 1 The baseline demographic and clinical characteristics of both treatment groups
		
Diclofenac spray
Justicia gendarussa
					 medicated spray
				 n = 47		 n = 48
Gender
Male
15 (31.91%)
27 (56.25%)
Female
32 (68.09%)
21 (43.75%)
Age (years)
41.36 (10.20)
40.06 (12.03)
Minimum
21
16
Maximum
59
67
Body Mass Index (BMI)
24.25 (4.85)
24.90 (4.51)
Minimum
15.98
17.58
Maximum
41.10
38.82
Diagnosis
Back strain
24
23
Knee sprain
9
12
Shoulder sprain
6
7
Neck strain
4
3
Elbow sprain
1
2
Foot sprain
1
1
Interphalangeal joint
1
0
Ankle sprain
1
0
Swelling
Yes
47
46
No
0
1
*
Visual Analogue Scale
5.68 (1.63)
5.94 (1.67)
†
Patients’ global assessment
3.19 (0.68)
3.17 (0.60)

p-value
0.023
0.572
0.502
0.965

> 0.05

0.45
0.873

Values are presented as Number (Percentage) or Means (S.D.)
*
VAS rating scale of 0 (No pain) to 10 (Unbearable pain)
†
Patients’ global assessment scale of 1 (very good) to 5 (very bad)

ment groups were not different except for the
number of male and female participants.
Following a week of intervention, the
VAS pain scores of both treatment groups
significantly decreased (p < 0.001). The VAS
pain score of the JGS group was a significant
decrease since day 1 of the study (p = 0.034).
In comparison, the VAS pain score of the DFS
group was significantly decreased since day

2 of the study (p < 0.001). However, there was
no significant difference of VAS pain scores
between two groups on any day of the treatment period, as shown in Table 2.
Additionally, as shown in Table 3, the
number of participants who still had swelling
on Day 7 significantly decreased by about
half in both DFS and JGS groups (p < 0.001).
There was no difference between the two
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good, and 21.28% vs. 17.39% as fair. The global
assessment results of both groups were not

statistically significantly different (p = 0.875).
Similarly, the amount of paracetamol taken by

Table 2 VAS pain scores (Mean ± S.D.) at baseline and days after intervention with diclofenac and Justicia gendarussa
Burm.f. medicated sprays.
VAS pain scores (Mean ± S.D.)
Baseline Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7
Diclofenac spray
Justicia gendarussa spray
*

p-value†

5.68 ±
1.63
5.94 ±
1.67
0.450

5.33 ± 4.54 ±
1.61 1.31
5.17 ± 4.83 ±
1.81 1.80
0.867 0.395

3.93 ±
1.50
4.23 ±
1.90
0.379

3.30 ±
1.49
3.79 ±
1.88
0.843

2.78 ±
1.47
3.02 ±
2.01
0.459

2.04 ±
1.55
2.70 ±
2.18
0.088

2.21 ±
1.50
2.34 ±
1.82
0.680

*

Mixed-effects linear regression model
Adjusted for gender

†

Table 3 Percentages and numbers of patients who had swelling of the affected areas and the risk ratio of swelling at a
baseline and at post-treatment in the diclofenac spray and Justicia gendarussa Burm.f. medicated spray groups.

Swelling at baseline
Swelling after treatment
p-value

Diclofenac spray
(n = 46)

Justicia gendarussa
spray (n = 45)

p-value

Risk ratio (95%CI)†

100.00% (47)
54.35% (25)
< 0.001

97.87% (46)
53.33% (24)
0.951
0.988 (0.660 to 1.478)
< 0.001		

Values were shown as Percentage (Number)  
†
Adjusted for gender

groups (p = 0.951). While, the JGS group could
reduce swelling at the risk ratio of 0.988 (95%
confidence interval, 0.66-1.478) at Day 7 when
compared to the DFS group.
Three days after using DFS in comparison
with JGS to treat the patients for soft tissue
injury, the clinical improvement of JGS group
according to the hazard ratio was improved
faster than that of the DFS group by 1.18 time

in each day. Meanwhile, as shown in Table 4,
the assessment result was not statistically
different (p = 0.447).
The global assessment results in each
group evaluated the efficacy of the medication
they received on a scale of 1 to 3 (1 = fair, 2 =
good, and 3 = very good). The results for DFS
versus JGS, as shown in Figure 2, were 19.5%
vs. 17.39% as very good, 59.57% vs. 65.22% as
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Table 4 The median time to the onset of clinical improvement in the diclofenac and Justicia gendarussa Burm.f. spray
intervention groups.
Diclofenac spray
Justicia gendarussa Burm.f. spray
†

Survival time (days)

95%CI

Hazard ratio

p-value

3
3

3-4
2-4

1.182

0.447

Survival analysis

the patients in DFS and JGS groups as a rescue
medication were not statistically significant
either (0.85 ± 2.18 vs 1.91 ± 4.52 tablets) (p =
0.149).
Regarding the safety of the study medications, 6.38% of participants treated with DFS

and 8.3% of patients treated with JGS reported
skin irritation. The incidence of this adverse
event was not significantly different between
the two groups (p > 0.05). No serious adverse
event was detected in either group.

Figure 2 The patient global assessment results after a week of administering DFS and JGS.

Discussion
It was found in a previous study that
topical NSAIDs, compared to a placebo, could
deliver 50% relief of pain and bring about the
effect of treatment in 6-14 days, according to a

meta-analysis of topical NSAIDs[12]. The result
of our study was consistent with the previous
study, which reports that following a 7-day
intervention, the VAS score of the pain of DFS
provided reduced 61.05% while JGS 60.51%.

J Thai Trad Alt Med
The median time JGS and DFS—both of
which have COX2 inhibitory effects—reducing the swelling was 3 days. The efficacy of
4% diclofenac spray, compared to a placebo,
indicated that the pain relief can become significant after 3-4 days[13-14]. Similar result was
observed in our study.
Serious adverse effects on the subjects
in this study were not closely observed by the
subjects themselves; merely 6.38% patients in
the DFS treatment group and 8.3% in the JGS
treatment group reported common skin irritation. The finding of this study was consistent
with the earlier study’s finding; approximately
5% of the test group[15] reported the side effect
of topical NSAID applied on the patients’ skin.
One of the limitations on verifying the efficacy
of JGS in this clinical study was the small size
of samples. Long-term trials of JGS will possibly provide a beneficial information about
the efficacy and safety of topical therapy.
Additionally, magnetic resonance imaging
(MRI) scans and physical examinations are
supposed to be completed before and after the
intervention to confirm the anti-inflammatory
effect of JG extract.

Conclusion
The efficacy and safety of using JGS to
treat mild to moderate tissue injuries were
not inferior to DFS. This study’s findings were
likely to support the traditional knowledge
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about the usage of JG. Further studies on JG,
however, need to be done in a larger scale
population, and MRI is supposed to be employed to confirm the pharmacological effect
of JG.
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บทคัดย่อ
อาการชาเท้าส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 0.2-1.6 ถูกตัดเท้า  การนวดเท้าเป็นแนวทางหนึ่งของการลด
อาการชาเท้า มีรายงานวิจัย เรื่อง ผลของการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านต่ออาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานจ�ำนวน
มาก เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปผลของการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พนื้ บ้านต่ออาการชาเท้าของผูป้ ว่ ยเบาหวาน การศึกษานีท้ ำ� การ
ทบทวนอย่างเป็นระบบ ท�ำการสืบค้นรายงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ จากรายงานวิจัยที่สืบค้นได้ 1,231 เรื่อง มี 6 เรื่อง
ผ่านเกณฑ์คัดเลือก น�ำรายงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกประเมินความเสี่ยงต่ออคติและความแน่นอนของหลักฐาน
วิเคราะห์อภิมานโดยใช้โปรแกรม Review Manager 5 เพื่อสรุปผลการศึกษา รายงานวิจัยที่น�ำเข้ามาถูกวิเคราะห์ด้วย
ตัวแบบคงที่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มที่ได้รับการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านมีจ�ำนวนจุดชาเท้าน้อย
กว่ากลุ่มควบคุม ผลต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ -1.14 (95% CI อยู่ระหว่าง -1.40 ถึง -0.88, I2 เท่ากับ ร้อยละ 0) แม้
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พนื้ บ้านช่วยลดอาการชาเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวาน อย่างไรก็ตาม
หลักฐานที่ถูกประเมิน ยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นของอคติประกอบกับคุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต�่ำมาก
จึงเสนอให้มีการศึกษาวิจัย ผลของการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านต่ออาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นรูปแบบ
การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม โดยระบุระเบียบวิธีวิจัยให้มีความชัดเจน
ค�ำส�ำคัญ: นวดเท้า, อาการชาเท้า, ผู้ป่วยเบาหวาน, การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
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Abstract
Foot numbness leads to foot amputation for diabetic patients (0.2–1.6%). Foot massage can help to relieve
foot numbness. Several studies have investigated the effects of foot massage using traditional tools on foot numbness among diabetic patients. The current study conducted a systematic review to summarize the effects of foot
massage using traditional tools on foot numbness. Studies were searched for from multiple sources. Of the 1,231
records identified, 6 were eligible. Eligible studies were assessed for risk of bias and certainty of evidence. In a
meta-analysis, Review Manager 5 was used to summarize the results. The included studies were analyzed using a
fixed effects model, and the results showed that the diabetic patients receiving foot massage using traditional tools
had fewer points of foot numbness than those in the control group. The standardized mean difference was -1.14 (95%
CI: -1.40 to -0.88, I2 = 0%). The findings indicate that foot massage with traditional tools could relieve numbness
in diabetic patients; however, the evidence is unclear due to a high risk of bias and a very low level of certainty.
The effects of traditional foot massage tools on foot numbness in diabetic patients should be further studied using
a randomized controlled trial and a clearly described research methodology.
Key words: foot massage, foot numbness, diabetic patient, systematic review

บทนำ�และวัตถุประสงค์

เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ในปี ค.ศ.
2019 รายงานจ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานของประเทศไทย
สูงเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก รองจาก
ประเทศจีน อินโดนีเซีย และ ญี่ปุ่น[1] จากรายงานกอง
โรคไม่ตดิ ต่อ ประเทศไทย พบ อัตราป่วยโรคเบาหวาน
(E10-E14) ในปี พ.ศ. 2559-2562 เท่ากับ 1,292.8,
1,345.0, 1,439.0 และ 1,528.9 ต่อแสนประชากร
ตามล�ำดับ[2] อัตราป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาการเริ่ม

แรกของผู้ป่วยเบาหวานที่ระดับน�้ำตาลในเลือดยัง
ไม่สูง ได้แก่ หิวบ่อย อ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อย และ
กระหายน�้ำ  แต่หากไม่รักษา ระดับน�้ำตาลในเลือดจะ
สูงขึ้นจนส่งผลให้น�้ำหนักตัวของผู้ป่วยลดลง และ
เมือ่ ร่างกายมีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานส่ง
ผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้[3] โดยภาวะแทรกซ้อน
ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ภาวะแทรกซ้ อ นที่ ไ ต (ร้ อ ยละ
38-39) รองลงมา คือ เท้า  (ร้อยละ 27-36) และ ตา
(ร้อยละ 21-24)[4] และจากรายงานของกองโรคไม่ตดิ ต่อ
กรมควบคุมโรค ในปีงบประมาณ 2558-2561 ผู้ป่วย
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เบาหวานที่ได้รับการตรวจค่าระดับน�้ำตาลสะสมใน
เลือด (ฮีโมโกลบินเอวันซี) 1 ครั้งต่อปี พบ ผู้ป่วย
ร้อยละ 40-57 สามารถควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
ได้ดี นั่นคือ ค่าฮีโมโกลบินเอวันซีน้อยกว่าร้อยละ
7[5] สรุปได้ว่า ผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 50 ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ได้ ซึ่ง
ส่งผลท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาวะแทรกซ้อนที่เท้าซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อน
ที่พบเป็นอันดับสองในผู้ป่วยเบาหวาน โดยปัญหา
ดังกล่าวเกิดจากปลายประสาทของผู้ป่วยมีการเสื่อม
(Diabetic neuropathy)[4] เนื่องมาจากการมีภาวะ
น�้ ำ ตาลในเลื อ ดสู ง (Hyperglycemia) เป็ น เวลา
นานส่งผลให้น�้ำตาลในเลือดกลายเป็นแอลกอฮอล์
น�้ำตาล (Sugar alcohol) ชนิดต่าง ๆ ไปท�ำปฏิกิริยา
กับโปรตีนและสารชนิดต่าง ๆ เกิดเป็นสารจ�ำพวก
อนุ มู ล อิ ส ระออกซิ เ จน (Reactive oxygen
species) ท�ำให้เกิดภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล
(Oxidative stress) เซลล์เกิดการอักเสบและถูก
ท�ำลาย เซลล์ประสาทและใยประสาทจึงเสื่อมและ
ตาย[6] ส่งผลให้เกิดอาการชาที่เท้า เกิดเป็นแผลที่
เท้าได้ง่าย และหากเท้าไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องจะ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การติ ด เชื้ อ และอาจรุ น แรงจนถึ ง ขั้ น
ถูกตัดเท้า พบรายงานผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกตัดเท้า
ร้อยละ 0.2-1.6[4]
แนวทางการป้ อ งกั น อาการชาเท้ า ในผู ้ ป ่ ว ย
เบาหวาน คือ การควบคุมระดับน�้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์
ที่ดีแต่จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ป่วย
เพียงครึง่ หนึง่ ทีส่ ามารถควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ได้[5] แนวทางนี้จึงเป็นไปได้ยากส�ำหรับผู้ป่วยส่วน
หนึ่ง การได้รับการรักษาด้วยวิตามินบีแม้จะช่วยการ
ท�ำงานของระบบประสาท แต่อย่างไรก็ตามในผู้ป่วย
ที่มีอาการชามาก วิตามินไม่สามารถช่วยได้ รวมถึง
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ยาบางชนิดแม้ช่วยให้อาการดีขึ้นแต่ไม่สามารถรักษา
ให้อาการหายขาดได้[7] แนวทางหนึ่งที่นิยมน�ำมาใช้
เพื่อช่วยอาการชาเท้า คือ การนวด การนวดเท้าช่วย
ให้กล้ามเนื้อฝ่าเท้ามีการคลายตัว กระตุ้นระบบไหล
เวียนเลือดและน�้ำเหลือง ท�ำให้อวัยวะต่าง ๆ มีเลือด
ไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ เซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อ
จึงได้รบั สารอาหารและออกซิเจนอย่างเพียงพอ ส่งผล
ให้อาการปลายประสาทเสือ่ มดีขน้ึ จึงช่วยลดอาการชา
เท้าได้[8-9] การนวดแบบใช้อุปกรณ์ คือ การประยุกต์
หรือประดิษฐ์วัสดุ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายใน
ท้องถิน่ ประดิษฐ์งา่ ย ถือว่าเป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เช่น
กะลามะพร้าว เป็นต้น การน�ำวัสดุดังกล่าวมาเพื่อใช้
เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับการนวดเท้า ผู้ป่วยสามารถท�ำ
เองได้ที่บ้าน มีความสะดวก และท�ำให้นวดได้บ่อย[10]
ปั จ จุ บั น จึ ง มี ก ารศึ ก ษาผลของการนวดเท้ า แบบ
ใช้ อุ ป กรณ์ เช่ น การเหยี ย บกะลามะพร้ า ว [6] การ
เหยียบแผ่นไม้[10]  ต่อการลดอาการชาเท้าเป็นต้น
และเพื่ อ ได้ ข ้ อ สรุ ป ผลของการนวดเท้ า ต่ อ การลด
อาการชาเท้าในผู้ป่วยไทยที่เป็นเบาหวาน จึงมีการ
ทบทวนอย่ า งเป็ น ระบบโดยดวงใจ พรหมพยั ค ฆ์
และคณะ[11] แม้ข้อสรุปของการทบทวนอย่างเป็น
ระบบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การนวดเท้าแบบใช้
อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการนวดโดยใช้กะลามะพร้าว
หรื อ การใช้ แ ผงไข่ ม ะกรู ด ต่ า งช่ ว ยลดอาการ
ชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานไทยได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ แต่วิธีด�ำเนินการทบทวนอย่างเป็นระบบ
ยั ง ขาดขั้ น ตอนของการประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ
การเกิ ด อคติ (Risk of bias) ในรายงานวิ จั ย ที่
คัดเข้ามาอีกทั้งผลการศึกษารายงานเพียง p-value ขาดการรายงานค่ า ประมาณผล (effect estimates) ของสิ่ ง แทรกแซง (intervention) [12]
นอกจากนี้รายงานวิจัยที่คัดเข้ามีทั้งรายงานวิจัยเชิง
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ทดลองแบบสองกลุ่ม และเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว
วัดก่อน-หลัง ซึ่งการศึกษาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว
วัดก่อน-หลัง มีข้อจ�ำกัดในประเด็นของการอธิบาย
เหตุผลการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการทดลอง
และปัญหาการถดถอยสูค่ า่ เฉลีย่ (regression to the
mean)[13]  นอกจากนี้ การทบทวนอย่างเป็นระบบดัง
กล่าวท�ำการคัดรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี
พ.ศ. 2549–2559  โดยหลังปี พ.ศ. 2559 มีการเผย
แพร่งานวิจัยที่ศึกษาผลของการนวดแบบใช้อุปกรณ์
ต่อการลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอีก
เช่น การศึกษาของกัลญารัตน์ ฉนํากลาง และคณะ
เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562[10]
ผลของการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านของ
ไทยต่ออาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีรายงาน
วิ จั ย ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ แ ล้ ว จ� ำ นวนหนึ่ ง จึ ง ท� ำ ให้ ก าร
ศึกษานีต้ อ้ งการศึกษาผลของการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์
พื้ น บ้ า นของไทยต่ อ อาการชาเท้ า ในผู ้ ป ่ ว ยเบา
หวานโดยการทบทวนอย่ า งเป็ น ระบบและการ
วิเคราะห์อภิมาน         

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ (material)
1.1 รูปแบบการศึกษา คือ การทบทวนอย่าง
เป็นระบบ
1.2 วัสดุทใี่ ช้ในการศึกษา คือ รายงานวิจยั โดย
มีเกณฑ์คัดเลือกรายงานวิจัย ดังนี้
1) Participant (P): ตัวอย่างที่ศึกษา คือ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้า คนไทยทั้งชายและ
หญิง ทุกกลุ่มอายุ
2) Intervention (I): สิง่ แทรกแซง คือ การ
นวดเท้าโดยใช้อุปกรณ์พื้นบ้านของไทย
3) Comparison (C): การเปรียบเทียบ คือ
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การไม่ได้รับการนวด
4) Outcome (O): ผลลัพธ์ คือ อาการชา
เท้าหลังได้รับสิ่งแทรกแซง ได้แก่ จ�ำนวนจุดที่ชา และ
การมีอาการชาเท้า (มี/ไม่มี หรือ ชา/ไม่ชา)
5) Study design (S): รูปแบบการศึกษา
คือ การศึกษาเชิงทดลอง (experimental study) ที่
มีกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
1.3 การสืบค้นรายงานวิจัย จากฐานข้อมูลทั้ง
ในและต่างประเทศ ได้แก่ (1) Ovid (Medline) (2)
CINAHL (3) Scopus (4) PubMed (5) ISI web
of science (6) CENTRAL (7) Google scholar
(10 หน้าแรก) (8) Thai Journals Online (Thaijo)
(9) ThaiLIS Digital Collection และ (10) รายการ
เอกสารอ้างอิงในรายงานวิจัยผ่านเกณฑ์คัดเข้า ไม่
จ�ำกัดภาษาและช่วงเวลาทีร่ ายงานวิจยั เผยแพร่ ท�ำการ
สืบค้นถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยก�ำหนด
ค�ำสืบค้นตาม PICOS ที่มาจากค�ำว่า Participant,
Intervention, Comparison, Outcome, และ
Study design ดังนี้
1.3.1 ฐานข้ อ มู ล ต่ า งประเทศ ค� ำ สื บ ค้ น
ได้แก่
- Participant (P): Diabetes [MH]
Diabet* OR “Diabetic mellitus” OR “Diabetes
mellitus’’ OR Diabetic patient*OR Diabetic
mellitus patient* OR Diabetes mellitus patient*
- Intervention (I): Massage [MH]
Massage* OR “rubdown’’ OR “rubbing’’
OR “rub’’ OR “kneading’’ OR “palpation’’
OR “manipulation’’ OR “pummeling’’ OR
“shiatsu’’ OR “reflexology’’ OR “acupressure’’
OR “osteopathy’’ OR “chiropractic treatment’’
OR “effleurage’’ OR “tapotement’’ OR “Rolfing’’
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- Comparison (C): ไม่น�ำมาเป็นค�ำสืบค้น
- Outcome (O): ไม่น�ำมาเป็นค�ำสืบค้น
- Study (S): randomized controlled
trial OR Quasi experimental ((“randomized’’
OR “randomised’’) AND (controlled trial*)) OR
controlled clinical trial* OR “Quasi Experimental’’ OR“rct’’ OR “randomly’’ AND (stud* OR
trial* OR design*))
		
1.3.2 ฐานข้อมูลในประเทศไทย ค�ำสืบค้น
ได้แก่
- ตัวอย่าง: ผู้ป่วยเบาหวาน, Diabetic,
Diabetes, Diabetic Mellitus     
- สิ่ ง แทรกแซง: นวดเท้ า , นวั ต กรรม,
โปรแกรม, อุปกรณ์,สิ่งประดิษฐ์, foot massage,
innovation, equipment, artifact
- การเปรียบเทียบ: ไม่น�ำมาเป็นค�ำสืบค้น
- ผลลัพธ์ : ชาเท้า, numbness, peripheral
neuropathy

2. วิธีการศึกษา (method)
2.1 การคัดเลือกรายงานวิจัย
2.2 นักวิจัยสองคน (นครินทร์ และ ประภัสรา)
ด�ำเนินการอย่างเป็นอิสระต่อกันเพื่อท�ำการคัดเลือก
รายงานวิจัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งระบุไว้ในหัวข้อ
1.2 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา โดยคัดเลือกจากชื่อเรื่อง
บทคัดย่อ และรายงานวิจัยฉบับเต็ม กรณีพบผลการ
คัดเลือกไม่ตรงกันท�ำการปรึกษานักวิจัยคนที่สาม
(ศิรพิ ร) เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน การประเมินความเสีย่ ง
ต่อการเกิดอคติของรายงานวิจัย
รายงานทีผ่ า่ นการคัดเข้าถูกน�ำมาประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดอคติ ด�ำเนินการโดยนักวิจัยสองคน
อย่างเป็นอิสระต่อกัน กรณีพบผลการประเมินไม่ตรง
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กันท�ำการปรึกษานักวิจัยคนที่ 3 เพื่อหาข้อสรุปร่วม
กัน การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอคติจ�ำนวน
7 ด้าน[12] ดังนี้ (1) การสร้างล�ำดับแบบสุ่ม (random
sequence generation) (2) การปกปิดการจัดสรร
(allocation concealment) (3) การปกปิดวิธีการ
รักษาจากผู้เข้าร่วมวิจัยและนักวิจัย (blinding of
participants and personnel) (4) การปกปิดผู้
ประเมินผลลัพธ์ (blinding of outcome assessment) (5) จ�ำนวนข้อมูลของผลลัพธ์ที่ไม่ครบถ้วน
(incomplete outcome data) (6) อคติจากการเลือก
ผลลัพธ์เพื่อรายงาน (selective reporting) และ
(7) อคติอื่น (other bias) นั่นคือ อคติจากตัวแปร
พัวพัน (confounding bias) ได้แก่ อายุ ระยะเวลา
การเป็นเบาหวาน และ อาการชาก่อนการทดลอง อคติ
แต่ละด้านถูกประเมินเป็นความเสี่ยง 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงต�่ำ  (low risk of bias) (2) ความเสี่ยง
สูง (high risk of bias) และ (3) ไม่ชัดเจน (unclear
risk of bias) จากนั้นน�ำผลการประเมินทั้ง 7 ด้าน มา
สรุปเป็นความเสีย่ งต่อการเกิดอคติของแต่ละรายงาน
วิจัย ดังนี้
1) ความเสี่ยงต�่ำ หมายถึง รายงานวิจัยที่ถูก
ประเมินว่า มีความเสี่ยงต�่ำทั้ง 7 ประเด็น
2) ความเสี่ยงสูง หมายถึง รายงานวิจัยที่มี
อย่างน้อย 1 ประเด็น ถูกประเมินว่า เสี่ยงสูง
3) ไม่ชัดเจน หมายถึง รายงานวิจัยที่ไม่ถูก
ประเมินว่า มีความเสี่ยงสูง แต่มีอย่างน้อย 1 ประเด็น
ถูกประเมินว่า ไม่ชดั เจน หรือ รายงานวิจยั ทีไ่ ม่เข้าข่าย
“ความเสี่ยงต�่ำ’’ หรือ “ความเสี่ยงสูง’’
2.3 การสกัดข้อมูลจากรายงานวิจัย
การสกัดข้อมูลจากรายงานวิจยั ด�ำเนินการอย่าง
เป็นอิสระต่อกันจากนักวิจยั สองคน กรณีขอ้ มูลทีส่ กัด
ไม่ตรงกันท�ำการปรึกษานักวิจัยคนที่ 3
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ข้ อ มู ล ที่ ถู ก สกั ด ได้ แ ก่ (1) ประเภทของ
รายงานวิจัย (2) ภาษาที่ตีพิมพ์ (3) วัตถุประสงค์
การวิจัย (4) รูปแบบการวิจัย (5) ประชากร (6) ผู้เข้า
ร่ ว มวิ จั ย (7) สิ่ ง แทรกแซงและสิ่ ง เปรี ย บเที ย บ
(8) การปกปิด (blinding) ผู้เข้าร่วมวิจัย นักวิจัย และ
ผู้ประเมิน ในการเป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม
ของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย (9) การวั ด อาการชาเท้ า และ
(10) ผลการศึกษา แบ่งเป็น จ�ำนวนตัวอย่างที่น�ำมา
วิเคราะห์ ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน อาการชาเท้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล[12]
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Review
Manager 5 รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.4.1 การรวมผลลัพธ์ระหว่างข้อมูลทวิภาค
และข้อมูลต่อเนื่อง โดยข้อมูลทวิภาคน�ำเสนอด้วย
ผลต่างความเสี่ยงกับช่วงเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ข้อมูล
ต่อเนื่องน�ำเสนอด้วยผลต่างค่าเฉลี่ยกับช่วงเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95 กรณีผลลัพธ์ถูกวัดในหน่วยที่ต่างกันน�ำ
เสนอเป็นผลต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
2.4.2 ความต่างของค่าผลลัพธ์ แบ่งเป็น
กรณีผลลัพธ์ไม่มีความต่างซึ่งพิจารณาจาก (1) Cochrane’s Q statistic ให้ p-value ไม่น้อยกว่า 0.10
(2) t2 เท่ากับศูนย์ และ (3) I2 เท่ากับร้อยละ 0-30 การ
รวมผลลัพธ์โดยวิเคราะห์อภิมานด้วยตัวแบบคงที่  
กรณีผลลัพธ์มีความต่างกันในระดับปานกลาง
ถึงค่อนข้างชัดเจน นั่นคือ p-value < 0.10 และค่า I2
เท่ากับร้อยละ 31-80 ท�ำการวิเคราะห์กลุ่มย่อยตาม
(1) รูปแบบของอุปกรณ์ และ (2) ช่วงเวลาประเมิน
อาการชาหลังการนวด กรณีผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย
ยังคงให้ผลลัพธ์ทแี่ ตกต่างกัน ท�ำการรวมผลลัพธ์โดย
วิเคราะห์อภิมานด้วยตัวแบบสุ่ม  
กรณีผลลัพธ์มีความต่างอย่างชัดเจน นั่นคือ
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p-value < 0.10 และ I2 เท่ากับร้อยละ 81-100 หาก
ไม่สามารถหาสาเหตุของความแตกต่างได้ น�ำเสนอ
ผลลัพธ์ในลักษณะการบรรยายแต่ละรายงานวิจัย
2.4.3 การวิเคราะห์ความไว โดยคัดรายงาน
วิจยั ออกเพือ่ ตรวจสอบความคงทีข่ องผลลัพธ์ ลักษณะ
รายงานวิจัยที่ถูกคัดออก ได้แก่ (1) รายงานวิจัยที่ไม่
ได้ตีพิมพ์งานในวารสาร นั่นคือ รายงานวิจัยที่อยู่ใน
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)
รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ และ วิ ท ยานิ พ นธ์
(2) รายงานวิจยั ทีถ่ กู ประเมินว่า ไม่ชดั เจน หรือ มีความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติ
2.5 การประเมินความแน่นอนหรือคุณภาพของ
หลักฐาน[12]
การประเมินความแน่นอนหรือคุณภาพ (certainty or quality) ของหลั ก ฐานด้ ว ย GRADE
(grading of recommendations assessment,
development and evaluation)ประกอบด้วย 5
ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ ความ
สอดคล้องของผลลัพธ์ (consistency of effect)
ความไม่เที่ยง (imprecision) การไม่พบหลักฐาน
โดยตรง (indirectness) และ อคติจากการตีพิมพ์
(publication bias) จากนั้นน�ำผลการประเมินมาจัด
เป็นระดับความแน่นอนของหลักฐานเป็น 4 ระดับ ตาม
การลดระดับคุณภาพของหลักฐาน ดังนี้ (1) สูง (high)
(2) ปานกลาง (moderate) (3) ต�่ำ (low) และ (4) ต�่ำ
มาก (very low)  

ผลการศึกษา
ผลจากการสืบค้น
การสืบค้นรายงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
ได้รายงานวิจัยทั้งหมด 1,857 เรื่อง คัดซ�้ำออก 626
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เรื่อง เหลือ 1,231 เรื่อง น�ำสู่การคัดกรองจากชื่อเรื่อง
และบทคัดย่อ มีรายงานวิจัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ 48
เรื่อง จากนั้นพิจารณารายละเอียดในบทความฉบับ

เต็ม เหลือรายงานวิจัยคัดเข้ามาในการศึกษา 6 เรื่อง
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การคัดรายงานวิจัยเข้ามาในการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของรายงานวิจัยที่คัดเข้ามา
รายงานวิ จั ย ที่ คั ด เข้ า มา 6 เรื่ อ ง จ� ำ นวน 3
เรื่ อ ง
เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ทดลอง และอี ก 3
เรื่อง[6,16-17] ระบุเป็นการศึกษากึ่งทดลอง ทุกรายงาน
วิจัยมีอัตราส่วนจ�ำนวนผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองต่อ
กลุ่มควบคุม 1 ต่อ 1 โดยจ�ำนวน 3 เรื่อง[6,10,15] มีผู้เข้า
ร่วมวิจัยกลุ่มละไม่ถึง 30 คน และ 3 เรื่อง[14,16-17] มีผู้
[10,14-15]

เข้าร่วมวิจัยอย่างน้อยกลุ่มละ 30 คน ทุกเรื่องท�ำการ
ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้เข้าร่วมวิจัยมีอายุ
เฉลี่ย 60-67 ปี ไม่ระบุอายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมวิจัย 2
เรื่อง[15,17] ระยะเวลาการเป็นเบาหวานเฉลี่ยมากกว่า 5
ปี[6,10,16] อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับนวดเท้าให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
3 เรื่อง[6,14,16] ใช้กะลามะพร้าว 2 เรื่อง[15,17]  ใช้รางไม้
และ 1 เรือ่ ง[10]  ใช้แผ่นไม้นวด ระยะเวลาในการนวด 2

242 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เรื่อง[10,17] ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยนวดเท้าเป็นเวลา 4 สัปดาห์
จ�ำนวน 1 เรื่อง[14] นวด 1 ครั้ง และ 3 เรื่อง[6,15-16] ไม่
ระบุระยะเวลานวด กลุ่มควบคุม 3 เรื่อง[6,15-16] ผู้เข้า
ร่วมวิจัยได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลเท้า
1 เรื่อง[14] ก้าวขึ้นลง Step มาตรฐาน 1 เรื่อง[10] นวด
เท้าตนเองด้วยนิ้วหัวแม่มือ และ 1 เรื่อง[17] ได้รับการ
ดูแลตามแบบแผนประจ�ำ  ทุกเรื่องใช้โมโนฟิลาเมนต์
เพื่อประเมินอาการชาเท้า โดย 5 เรื่อง[6,10,15-17] ประเมิน
จ�ำนวนจุดที่มีอาการชา และ 1 เรื่อง ประเมินการรับรู้
ความรู้สึก[14] จ�ำนวน 4 เรื่อง[6,10,16-17] ประเมินอาการชา
เท้าทั้งสองข้าง ข้างละ 10 จุด รวมเป็น 20 จุด จ�ำนวน
1 เรื่อง[15] ประเมินข้างละ 4 จุด รวมเป็น 8 จุด และ
1 เรื่อง[14] ไม่ระบุรายละเอียดจ�ำนวนจุดที่ประเมิน มี
การประเมินอาการชาเท้าหลังการทดลองที่แตกต่าง
กัน นั่นคือ ประเมินหลังการทดลองทันที[14] ประเมิน
วันที่ 30[6]  ประเมินสัปดาห์ที่ 8[10] ประเมินห่างจาก
การประเมินก่อนนวด 1 เดือน[15] และ 3 เดือน[16]  
และ ประเมินหลังสิ้นสุดการนวดที่ 4 สัปดาห์[10] ราย
ละเอียดดังตารางที่ 1

ความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอคติทั้งหมด
7 ด้าน จากรายงานวิจยั ทีค่ ดั เข้ามา 6 เรือ่ ง (1) การสร้าง
ล�ำดับแบบสุ่ม จ�ำนวน 4 เรื่อง[10,14-15,17] มีความเสี่ยง
ต�่ำ 1 เรื่อง มีความเสี่ยงสูง[6] และ 1 เรื่อง[16] ไม่ชัดเจน
(2) การปกปิดการจัดสรร จ�ำนวน 1 เรื่อง[10] มีความ
เสี่ยงต�่ำ 1 เรื่อง มีความเสี่ยงสูง[6] และ 4 เรื่อง[14-17] ไม่
ชัดเจน (3) การปกปิดวิธีการรักษาจากผู้เข้าร่วมวิจัย
และนักวิจัย จ�ำนวน 1 เรื่อง[10] มีความเสี่ยงต�่ำ และ 5
เรือ่ ง[6,14-17] ไม่ชดั เจน (4) การปกปิดผูป้ ระเมินผลลัพธ์
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ทั้ง 6 เรื่อง ไม่ชัดเจน (5) จ�ำนวนข้อมูลของผลลัพธ์ที่
ไม่ครบถ้วน ทั้ง 6 เรื่อง มีความเสี่ยงต�่ำ  (6) อคติจาก
การเลือกผลลัพธ์เพือ่ รายงาน ทัง้ 6 เรือ่ ง มีความเสีย่ งต�ำ ่
และ (7) อคติอื่น คือ อคติจากตัวแปรพัวพัน จ�ำนวน
3 เรื่อง[6,10,16] มีความเสี่ยงต�่ำ  และ 3 เรื่อง[14-15,17] ไม่
ชัดเจน เมื่อสรุปความเสี่ยงต่อการเกิดอคติของแต่ละ
รายงานวิจัย จ�ำนวน 1 เรื่อง[6]  มีความเสี่ยงสูง และที่
เหลืออีก 5 เรื่อง[10,14-17]  ไม่ชัดเจน          

ผลลัพธ์การวิจัย
การรวมผลลัพธ์
รายงานวิจยั ทีค่ ดั เข้ามาทัง้ 6 เรือ่ ง มีผลลัพธ์เป็น
จ�ำนวนจุดรับรู้ความรู้สึกที่เท้า 1 เรื่อง[14] และจ�ำนวน
จุดอาการชาเท้า 5 เรื่อง[6,10,15-17]  ไม่ปรากฏผลลัพธ์
แบบทวิภาค
กรณีผลลัพธ์ คือ จ�ำนวนจุดรับรูค้ วามรูส้ กึ ทีเ่ ท้า
กลุ่มทดลองที่นวดเท้าด้วยการก้าวขึ้นลง Step กะลา
มะพร้าวมีจ�ำนวนจุดการรับรู้ความรู้สึกที่เท้าดีกว่า
กลุ่มควบคุมแต่ดีกว่าไม่มาก (ผลต่างค่าเฉลี่ย 1.00
จุด 95% CI: 0.31 ถึง 1.69 จุด ผู้เข้าร่วมวิจัย 60 คน
กลุ่มละ 30 คน ความแน่นอนของหลักฐานระดับต�่ำ)
กรณีผลลัพธ์ คือ จ�ำนวนจุดชาที่เท้า จ�ำนวน 5
เรื่อง[6,10,15-17] พบ กลุ่มทดลองที่ได้รับการนวดเท้าโดย
ใช้อุปกรณ์พื้นบ้านมีจ�ำนวนจุดชาเท้าน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมาก[18] (ผลต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
-1.14  95% CI: -1.40 ถึง -0.88 ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั 274 คน
กลุ่มละ 137 คน I2 ร้อยละ 0.0 p-value 0.48 ความ
แน่นอนของหลักฐานระดับต�่ำมาก) ดังภาพที่ 2

รูปแบบการ
ศึกษา

กึ่งทดลอง

1 สุนิสา บริสุทธิ์,
2552
(วิทยานิพนธ์)

ที่

ผู้แต่ง,
ปีที่เผยแพร่
(ลักษณะการ
เผยแพร่)

26 คน

ควบคุม โ ป ร แ ก ร ม ก า ร
ให้ ค วามรู้ ใ นการ
ดูแลเท้า จำ�นวน
1 ครั้ง เป็นเวลา
15 นาที

จำ�นวน
ตัวอย่าง

26 คน

ทดลอง

- ผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิ ด
ที่ 2
- สูญเสี ยการ
รับความรูส้ กึ
ที่เท้า อย่าง
น้อย 1 จุด
- ไ ม่ เ ค ย
บริ ห ารเท้ า
ด้ ว ย ก า ร
เหยียบกะลา
ห รื อ น ว ด
เท้ า มาก่ อ น
อย่างน้อย 1
เดือน

การทดลอง

ได้ รั บ โปรแกรม
ก า ร ดู แ ล เ ท้ า ที่
ผสมผสานการ
น ว ด เ ท้ า ด้ ว ย
การเหยียบกะลา
โดยได้ รั บ ความ
รู้ จำ � นวน 1 ครั้ ง
เป็นเวลา 15 นาที
และนวดเท้าด้วย
กะลาที่ บ้ า นช่ ว ง
เ ว ล า ที่ ว่ า ง ใ น
แ ต่ ล ะ วั น อ ย่ า ง
น้ อ ย 5 วั น ต่ อ
สั ป ดาห์ ครั้ ง ละ
15 นาที

กลุ่ม

เกณฑ์การ
คัดเข้าคัดออก

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของรายงานวิจัย (จำ�นวน 6 เรื่อง)

61.4
(9.3)
ปี

61.1
(10.1)
ปี

อายุเฉลี่ย
(S.D.)

6.1
(4.9)
ปี

7.2
(4.8) ปี

โมโนฟิลา
เมนต์
วัดเท้าทั้ง
สองข้าง
ข้างละ 10
จุด

ระยะเวลา การประเมิน
เฉลี่ยการเป็น อาการชา
เท้า
เบาหวาน
(S.D.)

6.65
(3.24) จุด

7.85
(4.84) จุด

7.38
(3.57)

2.88
(2.37)
จุด

วันที่ 30 เสี่ยงสูง

อาการชา อาการชา ช่วงเวลา ความเสี่ยง
เท้าเฉลี่ย เท้าเฉลี่ย ที่ประเมิน
ต่อ
ก่อนการ หลังการ อาการชา การเกิด
ทดลอง
ทดลอง
เท้า
อคติ
(S.D.)
(S.D.) หลังการ
ทดลอง
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รูปแบบการ
ศึกษา

กึ่งทดลอง

เชิงทดลอง

ผู้แต่ง,
ปีที่เผยแพร่
(ลักษณะการ
เผยแพร่)

พัชราภรณ์
วิริยเวชกุล,
2554
(บทความ
วิ จั ย ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสาร)

ศศิมา
พึ่งโพธิ์ทอง
และคณะ,
2558
(บทความ
วิจัยตีพิมพ์ใน
วารสาร)

ที่

2

3

- ผู้ป่วย
เบาหวาน
ชนิดที่ 2
- อายุ 55-85
ปี
- มีระดับ
น�้ ำ ต า ล ใ น
เลือด 140250 มก./ดล.

ทดลอง

ผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ชนิดที่ 2

การทดลอง

โปรแกรมการดูแล
เท้ า ที่ ผ สมผสาน
การนวดเท้าด้วย
การเหยียบกะลา
โปรแกรมการ
ให้ ค วามรู้ ใ นการ
ดูแลเท้า จำ�นวน
1 ครั้ง เป็นเวลา
15 นาที
ควบคุม โปรแกรมการให้
ความรูใ้ นการดูแล
เท้า
ทดลอง โปรมแกรมการ
ดู แ ลเท้ า โดยใช้
วั ส ดุ พื้ น บ้ า นราง
ไม้ โดยให้ ค วาม
รู้ ก า ร ดู แ ล เ ท้ า
และฝึกทักษะการ
นวดเท้าด้วยการ
เหยี ย บรางไม้ ที่
บ้านในช่วงเวลา

กลุ่ม

เกณฑ์การ
คัดเข้าคัดออก

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของรายงานวิจัย (จำ�นวน 6 เรื่อง) (ต่อ)

ไม่ระบุ

6.4
(4.8)
ปี
ไม่ระบุ

59.3 (8.9)
ปี

30 คน

25 คน

6.8
(4.9)
ปี

โมโนฟิลา
เมนต์ วัด
ข้างละ 4 จุด
รวม 8 จุด

โมโนฟิลา
เมนต์โดยใช้
แรงกดด้วย
น�้ำหนัก 10
กรัม
วัดเท้าทั้ง
สองข้าง
ข้างละ 10
จุด

ระยะเวลา การประเมิน
เฉลี่ยการเป็น อาการชา
เท้า
เบาหวาน
(S.D.)

60.0 (9.2)
ปี

อายุเฉลี่ย
(S.D.)

30 คน

จำ�นวน
ตัวอย่าง

6.61
(3.43)
จุด
2.36
(1.73)
จุด

6.73
(3.32)
จุด

6.97
(3.31)
1.0 จุด
1.24
(1.48)
จุด

2.81
(3.31)
จุด

ไม่ชัดเจน

หลังเข้า ไม่ชัดเจน
ร่วม
โปรแกรม
โดยห่าง
จากก่อน
เข้าร่วม
โปรแกรม
1 เดือน

หลัง
เข้าร่วม
โปรแกรม
ห่างจาก
ก่อน
เข้าร่วม
โปรแกรม
3 เดือน

อาการชา อาการชา ช่วงเวลา ความเสี่ยง
เท้าเฉลี่ย เท้าเฉลี่ย ที่ประเมิน
ต่อ
ก่อนการ หลังการ อาการชา การเกิด
ทดลอง
ทดลอง
เท้า
อคติ
(S.D.)
(S.D.) หลังการ
ทดลอง

244 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

รูปแบบการ
ศึกษา

เชิงทดลอง

ผู้แต่ง,
ปีที่เผยแพร่
(ลักษณะการ
เผยแพร่)

พัชรียา
อัมพุธ
และคณะ,
2559
(บทความ
วิจัยตีพิมพ์ใน
วารสาร)

ที่

4

ผู้ป่วย
เบาหวาน
ชนิดที่ 2

ทดลอง

- ไม่มีโรคร่วม
ห รื อ โ ร ค
แทรกซ้อน
- มี ร ะ ดั บ
อาการชา
ที่ เ ท้ า อย่ า ง
น้อย 1 จุด

การทดลอง

ว่างของแต่ละวัน
ครั้งละ 15 นาที
อย่างน้อย 5 วัน
ต่อสัปดาห์
ควบคุม ได้รบั การให้ความ
รู้ ใ นการดู แ ลเท้ า
ตามมาตรฐาน
การดูแลผูป้ ว่ ยเบา
หวานของแหล่ ง
บริการ
ทดลอง ก้ า วขึ้ น ลง Step
ก ะ ล า ม ะ พ ร้ า ว
จำ�นวน 24 ครั้ง
ในเวลา 1 นาที
ทำ�จนครบ 3 นาที
พร้ อ มกั บ เสี ย ง
เครือ่ งเคาะจังหวะ
ควบคุม ก้ า วขึ้ น ลง Step
มาตรฐาน จำ�นวน
24 ครั้ง ในเวลา
1 นาที

กลุ่ม

เกณฑ์การ
คัดเข้าคัดออก

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของรายงานวิจัย (จำ�นวน 6 เรื่อง) (ต่อ)

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ
62.0
(6.2) ปี
30 คน

ไม่ระบุ

โมโนฟิลาเมนต์

ระยะเวลา การประเมิน
เฉลี่ยการเป็น อาการชา
เท้า
เบาหวาน
(S.D.)

59.9
(9.2) ปี

ไม่ระบุ

อายุเฉลี่ย
(S.D.)

30 คน

25 คน

จำ�นวน
ตัวอย่าง

3.08
(2.75)
จุด

การรับรู้ การรับรู้
ความรู้สึก ความรูส้ ึก
8
9 (1.71)
(2.50) จุด
จุด

การรับรู้ การรับรู้ หลังการ
ความรู้สึก ความรู้สึก ทดลอง
9
10
ทันที
(1.01) จุด (0.72)
จุด

2.92
(1.73)
จุด

ไม่ชัดเจน

อาการชา อาการชา ช่วงเวลา ความเสี่ยง
เท้าเฉลี่ย เท้าเฉลี่ย ที่ประเมิน
ต่อ
ก่อนการ หลังการ อาการชา การเกิด
ทดลอง
ทดลอง
เท้า
อคติ
(S.D.)
(S.D.) หลังการ
ทดลอง
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รูปแบบการ
ศึกษา

เชิงทดลอง
แบบสุ่ม

ผู้แต่ง,
ปีที่เผยแพร่
(ลักษณะการ
เผยแพร่)

กัลญารัตน์
ฉนํากลาง
และคณะ,
2562
(บทความ
วิจัยตีพิมพ์ใน
วารสาร)

ที่

5

ทดลอง

- ผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ชนิดที่ 2
- เพศหญิง
- อายุ 60-75
ปี
- มีประวัติการ
ทานยาเพื่ อ
ควบคุมระดับ
น�้ำตาลได้ดี
- มี ก า ร ต อ บ
สนองต่อ
การ SWMT
เท่ า กั บ หรื อ
มากกว่า
1 จุ ด เมื่ อ
ทดสอบทั้ง 2
เท้า

ท�ำจนครบ 3 นาที
พร้ อ มกั บ เสี ย ง
เครือ่ งเคาะจังหวะ
ได้ รั บ การสอน
วิ ธี ก ารนวดเท้ า
ตนเองด้ ว ยแผ่ น
ไ ม ้ น ว ด ท�ำ 3
รอบ ใช้เวลา 30
นาที ระยะเวลา 4
สัปดาห์

การทดลอง

ควบคุม ได้ รั บ การสอน
วิ ธี ก ารนวดเท้ า
ตนเองด้วยนิ้วหัว
แม่มือ
นวดทุกวัน วันละ
30 นาที เป็นเวลา
4 สัปดาห์

กลุ่ม

เกณฑ์การ
คัดเข้าคัดออก

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของรายงานวิจัย (จำ�นวน 6 เรื่อง) (ต่อ)

20 คน

20 คน

จำ�นวน
ตัวอย่าง

66.6
(4.2) ปี

66.0
(4.0) ปี

อายุเฉลี่ย
(S.D.)

11.6
(2.8)
ปี

11.0
(2.4)
ปี

ใช้ SWMT
เป็นเส้นเอ็น
ที่เป็นเส้น
พลาสติก
สามารถ
โค้งงอได้กด
ลงบริเวณ
เท้า จ�ำนวน
10 จุดต่อ
ข้าง รวม
20 จุด

ระยะเวลา การประเมิน
เฉลี่ยการเป็น อาการชา
เท้า
เบาหวาน
(S.D.)

6.80
(1.96)
จุด

6.60
(1.78)
จุด

6.05
(2.35)
จุด

3.4
(1.9)
จุด

หลังสิ้นสุด ไม่ชัดเจน
โปรแกรมที่
4 สัปดาห์

อาการชา อาการชา ช่วงเวลา ความเสี่ยง
เท้าเฉลี่ย เท้าเฉลี่ย ที่ประเมิน
ต่อ
ก่อนการ หลังการ อาการชา การเกิด
ทดลอง
ทดลอง
เท้า
อคติ
(S.D.)
(S.D.) หลังการ
ทดลอง

246 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

รูปแบบการ
ศึกษา

กึ่งทดลอง

ผู้แต่ง,
ปีที่เผยแพร่
(ลักษณะการ
เผยแพร่)

ขนิษฐา
ทุมา
และคณะ,
2563
(บทความ
วิจัยตีพิมพ์ใน
วารสาร)

ที่

6

ทดลอง

- ผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ชนิดที่ 2
นานกว่า 5 ปี
- อายุ 40-70
ปี
- สุ ข ภาพและ
การทรงตัวดี
- ชาเท้ า อย่ า ง
น้อย 1 จุดจาก
20 จุด
- เป็นแผลทีเ่ ท้า
ชาเท้าทั้งสอง
ข้ า งมากกว่ า
10 จุด (จาก
20 จุด) เท้า
ผิ ด รู ป และ
เ ป็ น ห ล อ ด
เลือด
ดำ�อุดตัน คัด
ออก

การทดลอง

ได้ รั บ ค�ำแนะน�ำ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ การ
นวดเท้าด้วยการ
ยืนย�่ำเท้าตรงราง
ไม้ ไ ผ่ ต ามคู ่ มื อ
จ�ำนวน 5 ท่ า
ภายใต้ค�ำแนะน�ำ
ของผู้ฝึกสอน และ
การเตรี ย มการ
ผสมน�้ ำ อุ ่ น นวด
เท้านาน 15 นาที
จากนั้ น แช่ เ ท้ า
นาน 10 นาที
ตอนเย็ น สั ป ดาห์
ละ 3 ครัง้ (จันทร์พุธ-ศุกร์)
เป็นเวลา 4
สัปดาห์
ควบคุม ได้ รั บ การดู แ ล
ตามแบบแผน
ประจ�ำ

กลุ่ม

เกณฑ์การ
คัดเข้าคัดออก

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของรายงานวิจัย (จำ�นวน 6 เรื่อง) (ต่อ)

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
36 คน

โมโนฟิลา
เมนต์
10 กรัม
วัดเท้าข้างละ
10 จุด รวม
20 จุด

ระยะเวลา การประเมิน
เฉลี่ยการเป็น อาการชา
เท้า
เบาหวาน
(S.D.)

ไม่ระบุ

อายุเฉลี่ย
(S.D.)

36 คน

จำ�นวน
ตัวอย่าง

3.22
(2.77)
จุด

3.33
(2.56)
จุด

3.66
(2.75)
จุด

1.41 สัปดาห์ที่ 8 ไม่ชัดเจน
(1.87)
จุด

อาการชา อาการชา ช่วงเวลา ความเสี่ยง
เท้าเฉลี่ย เท้าเฉลี่ย ที่ประเมิน
ต่อ
ก่อนการ หลังการ อาการชา การเกิด
ทดลอง
ทดลอง
เท้า
อคติ
(S.D.)
(S.D.) หลังการ
ทดลอง
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248 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ภาพที่ 2 ผลลัพธ์รวมการนวดเท้าโดยใช้อปุ กรณ์พนื้ บ้านต่ออาการชาเท้าของผ้ปู ว่ ยเบาหวานเปรียบเทียบระหว่างกลุม่
ทดลองกับกลุ่มควบคุม กรณีแยกและไม่แยกประเภทของอุปกรณ์

การวิเคราะห์กลุ่มย่อย

การวิเคราะห์ความไว

ผลลัพธ์รวมไม่มีความต่างจึงไม่มีการวิเคราะห์
กลุ่มย่อย แต่หากต้องการพิจารณาตามอุปกรณ์ที่ใช้
ในการนวด ดังภาพที่ 2 จ�ำนวนรายงานวิจัยที่ใช้กะลา
มะพร้าวเป็นอุปกรณ์ 2 เรื่อง[6,16] ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่ม
ทดลองที่นวดเท้าด้วยกะลามะพร้าวมีจ�ำนวนจุดชา
เท้าน้อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมาก[18] (ผลต่างค่าเฉลีย่
มาตรฐานเท่ากับ -1.41 95% CI: -1.83 ถึง -0.99 ผู้
เข้าร่วมวิจัย 112 คน กลุ่มละ 56 คน I2 ร้อยละ 0.0
p-value 0.82) จ�ำนวนรายงานวิจัยที่ใช้รางไม้หรือ
แผ่นไม้เป็นอุปกรณ์ 3 เรื่อง[10,15,17] ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่ม
ทดลองที่นวดเท้าด้วยรางไม้หรือแผ่นไม้มีจ�ำนวนจุด
ชาเท้าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมาก[18] (ผลต่างค่า
เฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ -0.97 95% CI: -1.30 ถึง -0.64
ผู้เข้าร่วมวิจัย 162 คน กลุ่มละ 81 คน I2 ร้อยละ 0.0
p-value 0.84)

การวิเคราะห์ความไว แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 น� ำ รายงานวิ จั ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารออกซึง่ มี 1 เรือ่ ง[6] จึงเหลือ 4 เรือ่ ง[10,15-17] ผูเ้ ข้า
ร่วมวิจัยกลุ่มทดลองที่นวดเท้าด้วยอุปกรณ์มีจ�ำนวน
จุดชาเท้าน้อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมาก[18] (ผลต่างค่า
เฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ -1.07 95% CI: -1.35 ถึง -0.79
ผู้เข้าร่วมวิจัย 222 คน กลุ่มละ 111 คน I2 ร้อยละ 0.0
p-value 0.53) ดังภาพที่ 3
กรณีที่ 2 น�ำรายงานวิจัยที่ถูกประเมินว่า ไม่
ชัดเจน หรือ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติออก
กรณีนี้ไม่สามารถด�ำเนินการวิเคราะห์ได้เนื่องจากทั้ง
5 รายงานวิจัยปรากฏ 4 เรื่อง[10,15-17] มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอคติสูง และ 1 เรื่อง[6] ไม่ชัดเจน  
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ภาพที่ 3 ผลลัพธ์รวมการนวดเท้าโดยใช้อปุ กรณ์พนื้ บ้านต่ออาการชาเท้าของผ้ปู ว่ ยเบาหวานเปรียบเทียบระหว่างกลุม่
ทดลองกับกลุ่มควบคุม กรณีนำ�รายงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารออก

ผลการประเมินความแน่นอนหรือคุณภาพของ
หลักฐาน
ผลการประเมินความแน่นอนหรือคุณภาพของ
หลักฐานด้วย GRADE 5 ประเด็น ดังนี้
กรณีผลลัพธ์ คือ จ�ำนวนจุดรับรูค้ วามรูส้ กึ ทีเ่ ท้า
(1) ความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ ลด 1 ระดับ เพราะมี
ความเสีย่ งไม่ชดั เจน (2) ความสอดคล้องของผลลัพธ์
ไม่สามารถประเมินได้เนือ่ งจากมีงานวิจยั เพียง 1 เรือ่ ง
(3) การไม่พบหลักฐานโดยตรง (indirectness) ลด 1
ระดับ พิจารณาจากกลุ่มทดลองได้รับการนวด 1 ครั้ง
และท�ำการประเมินจ�ำนวนจุดรับรูค้ วามรูส้ กึ ทีเ่ ท้าทันที
หลังการทดลอง (4) ความไม่เที่ยง (imprecision) ไม่
ลดระดับพิจารณาจากช่วงความเชือ่ มัน่ ให้ขอ้ สรุปได้วา่
การก้าวขึ้นลง Step กะลามะพร้าวจ�ำนวน 24 ครั้ง ใน
เวลา 1 นาที ท�ำจนครบ 3 นาที ช่วยเพิม่ จ�ำนวนจุดรับรู้
ความรูส้ กึ ทีเ่ ท้าได้แต่เพิม่ ไม่มาก (5) อคติจากการเผย
แพร่ ไม่ลดระดับเนือ่ งจากผลลัพธ์ถกู รายงานครบถ้วน
โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ทรี่ ายงานวิจยั ระบุไว้ จึง
สรุปความแน่นอนของหลักฐานอยู่ในระดับต�่ำ  
กรณีผลลัพธ์ คือ จ�ำนวนจุดอาการชาเท้า (1)

ความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ ลด 2 ระดับ เพราะ 1
รายงานวิ จั ย มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อคติ สู ง [6] ที่
เหลืออีก 4 เรื่อง[10,15-17]  มีความเสี่ยงไม่ชัดเจน (2)
ความสอดคล้องของผลลัพธ์ ไม่ลดระดับเนื่องจาก
ไม่พบความต่างของผลลัพธ์ ค่า I2 ร้อยละ 0.0 และ
P-value 0.48 ทั้ง 5 รายงานวิจัย ให้ผลการศึกษาไป
ในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ กลุ่มทดลองมีอาการชาเท้า
ที่ดีกว่ากลุ่มควบคุม และขนาดใกล้เคียงกัน (3) การ
ไม่พบหลักฐานโดยตรง (indirectness) ลด 1 ระดับ
พิจารณาจากสิ่งที่กลุ่มควบคุมได้รับทั้ง 5 รายงาน
วิจัย มีความแตกต่างกัน นั่นคือ 3 เรื่อง[6,15-16]  ได้รับ
ความรู้การดูแลเท้า 1 เรื่อง[10]  ได้รับการนวดเท้าด้วย
นิ้วหัวแม่มือ และอีก 1 เรื่อง[17] ได้รับการดูแลตาม
แบบแผนประจ�ำ อีกทัง้ ยังมีชว่ งการประเมินผลลัพธ์ที่
แตกต่างกัน ดังนี้ ประเมินวันที่ 30[6] ประเมินสัปดาห์ที่
8[10] ประเมินห่างจากการประเมินก่อนนวด 1 เดือน[15]
และ 3 เดือน[16] และประเมินหลังสิ้นสุดการนวดที่ 4
สัปดาห์[10]  (4) ความไม่เที่ยง (imprecision) ไม่ลด
ระดับ เพราะได้ข้อสรุปที่ว่า การนวดด้วยอุปกรณ์
สามารถลดจ�ำนวนจุดอาการชาเท้าได้ (5) อคติจาก
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การเผยแพร่ ไม่ลดระดับ แม้ไม่สามารถใช้กราฟกรวย
คว�ำ ่ (funnel plot) ประเมินได้เนือ่ งจากจ�ำนวนรายงาน
วิจัยที่คัดเข้ามา 5 เรื่อง[12] แต่เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการอคติจากการเลือกรายงาน
ทั้ง 5 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับต�่ำทั้งนี้เพราะ
ผลลัพธ์ของแต่ละรายงานวิจัยถูกรายงานครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่แต่ละรายงานวิจัย
ระบุไว้ จึงสรุปได้ว่า ความแน่นอนของหลักฐานอยู่ใน
ระดับต�่ำมาก

อภิปรายผล
จ� ำ นวนรายงานวิ จั ย ที่ คั ด เข้ า มาในการศึ ก ษา
6 เรื่อง เป็นรายงานวิจัยที่มีผลลัพธ์ คือ การรับรู้
ความรู้สึกที่เท้า 1 เรื่อง[14] และ จ�ำนวนจุดชาเท้า 5
เรือ่ ง[6,10,15-17] ไม่ปรากฏรายงานวิจยั กรณีผลลัพธ์แบบ
ทวิภาค  นั่นคือ การมีอาการชาเท้า (มี/ไม่มี หรือ ชา/
ไม่ชา) กรณีจ�ำนวนจุดการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า สรุป
ได้ว่า การนวดเท้าด้วยกะลามะพร้าวช่วยเพิ่มจ�ำนวน
จุดการรับรู้ความรู้สึกที่เท้าแต่เพิ่มไม่มาก (ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 1.00 จุด 95% CI: 0.31 ถึง 1.69 จุด) ทั้งนี้
เพราะการทดลองดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมวิจัยนวดเท้า
เพียง 1 ครั้ง และท�ำการประเมินจ�ำนวนจุดชาเท้าทันที
จึงท�ำให้จำ� นวนจุดการรับรูค้ วามรูส้ กึ ทีเ่ ท้ากลุม่ ทดลอง
กับกลุ่มควบคุมมีความต่างกันไม่มาก  กรณีผลลัพธ์
คือ จ�ำนวนจุดอาการชาเท้า สรุปได้ว่า การนวดด้วย
อุปกรณ์ช่วยลดจ�ำนวนจุดอาการชาเท้าอย่างมาก[18]
(ผลต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน -1.14  95% CI: -1.40
ถึง -0.88) เมื่อพิจารณาตามประเภทของอุปกรณ์ ไม่
ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประเภทใดก็ตามที่ใช้นวดเท้า กลุ่ม
ทดลองมีจ�ำนวนจุดชาเท้าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มาก[18] (กะลามะพร้าว[6,16] ผลต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
เท่ากับ -1.41 95% CI: -1.83 ถึง -0.99 และ รางไม้
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หรือแผ่นไม้[10,15,17] ผลต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ
-0.97 95% CI: -1.30 ถึง -0.64) แสดงให้เห็นว่า การใช้
อุปกรณ์นวดเท้าเป็นเวลานานสามารถช่วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนของเลือดและเพิม่ การรับรูค้ วามรูส้ กึ [8-9] กลุม่
ทดลองจึงมีจ�ำนวนจุดชาเท้าน้อยกว่ากลุ่มควบคุม
แม้ว่าผลลัพธ์ไม่มีความต่าง นั่นคือ I2 เท่ากับ
ร้อยละ 0.0 p-value เท่ากับ 0.48 แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อน�ำรายงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารออกซึ่ง
มี 1 เรื่อง[6] ผลการศึกษายังคงไม่แตกต่างจากก่อน
น�ำรายงานวิจัยดังกล่าวออก นั่นคือ ผลต่างค่าเฉลี่ย
มาตรฐานเท่ากับ -1.07 (95% CI: -1.35 ถึง -0.79)
เมื่อเทียบกับที่ยังไม่น�ำรายงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์
ในวารสารออก ผลต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ
-1.14  (95% CI: -1.40 ถึง -0.88) จึงสรุปได้ว่า ผลการ
ศึกษาทีม่ าจากรายงานวิจยั ซึง่ ไม่ได้ตพี มิ พ์ในวารสาร 1
เรื่องนั้น ไม่ส่งผลต่อผลการศึกษาโดยรวมทั้งหมด
เมือ่ เปรียบเทียบผลการทบทวนอย่างเป็นระบบ
นี้ กั บ การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบของ
ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ และคณะ[11] พบผลการศึกษา
ที่เหมือนกัน นั่นคือ อาการชาเท้าของกลุ่มทดลองที่
นวดเท้าด้วยอุปกรณ์ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) แต่ในส่วนของค่า
ประมาณผลนั่นคือ ผลต่างค่าเฉลี่ยหรือผลต่างค่า
เฉลี่ยมาตรฐานจ�ำนวนจุดอาการชาหรือจ�ำนวนจุด
การรับรู้ความรู้สึกที่เท้าไม่สามารถน�ำมาเปรียบเทียบ
กันได้เพราะการศึกษาของดวงใจ พรหมพยัคฆ์ และ
คณะ[11] ไม่มีการรายงานค่าดังกล่าว   
ผลการประเมิ น ความแน่ น อนของหลั ก ฐาน
กรณีผลลัพธ์ คือ จ�ำนวนจุดรับรู้ความรู้สึกที่เท้าผล
การประเมินอยู่ในระดับต�่ำเนื่องจากถูกลดระดับจาก
ความเสี่ยงต่อการเกิดอคติที่ไม่ชัดเจนและการไม่พบ
หลักฐานโดยตรง กรณีผลลัพธ์ คือ จ�ำนวนจุดอาการ
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ชาเท้าผลการประเมินอยู่ในระดับต�่ำมากเนื่องจากถูก
ลดระดับจาก 1 รายงานวิจัยมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อคติสูง และอีก 4 รายงานวิจัย ไม่ชัดเจนในความ
เสีย่ งต่อการเกิดอคติ และการไม่พบหลักฐานโดยตรง
จากความต่างของกลุ่มควบคุมและช่วงเวลาของการ
ประเมินอาการชาเท้า  
ข้ อ จ� ำ กั ด ของการทบทวนอย่ า งเป็ น ระบบนี้
คือ บางรายงานวิจัยไม่ให้รายละเอียดของการปกปิด
การจั ด สรรผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย เข้ า กลุ ่ ม และการปกปิ ด
ผูป้ ระเมินผลลัพธ์ นอกจากนี้ การวัดผลลัพธ์ทมี่ คี วาม
ต่างกัน โดยรายงานวิจัย 1 เรื่อง วัดจ�ำนวนจุดรับรู้
ความรู้สึกที่เท้า ต่างจากอีก 5 เรื่อง ที่มีการวัดจ�ำนวน
จุดชาเท้า และแม้ว่าในรายงานวิจัยที่มีการวัดจ�ำนวน
จุดชาเท้าเหมือนกันแต่พบ 1 เรื่อง ที่มีการวัดจ�ำนวน
จุดชาเท้าข้างละ 4 จุด รวมเท้าสองข้าง 8 จุด ในขณะ
ที่รายงานวิจัยอีก 4 เรื่อง วัดข้างละ 10 จุด รวมทั้งสอง
ข้าง 20 จุด    

ข้อสรุป
หลักฐานที่พบมีความแน่นอนในระดับต�่ำถึงต�่ำ
มากในการระบุถงึ ผลของการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พนื้
บ้านต่ออาการชาเท้าของผูป้ ว่ ยเบาหวาน จึงไม่มนั่ ใจว่า
การนวดเท้าด้วยอุปกรณ์จะช่วยลดอาการชาเท้าของ
ผู้ป่วยเบาหวานได้หรือไม่
ข้อเสนอแนะ คือ ท�ำการศึกษาผลของการนวด
เท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านต่ออาการชาเท้าของผู้ป่วย
เบาหวาน โดยก�ำหนดเป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบ
สุม่ มีกลุม่ ควบคุม และควรให้รายละเอียดของระเบียบ
วิธีวิจัยที่ชัดเจน เช่น การจัดสรรผู้เข้าร่วมวิจัยเข้า
กลุ่ม หรือ การปกปิดผู้ประเมินผลลัพธ์ เป็นต้น การ
วัดอาการชาเท้าสามารถใช้โมโนฟิลาเมนต์ตรวจเท้า
4 ต�ำแหน่ง ในแต่ละข้าง ตามค�ำแนะน�ำของส�ำนักโรค

ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข[19]
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รัตนะกนกชัย ที่ให้ความกรุณาในการอ่านและให้ข้อ
เสนอแนะ รองศาสตราจารย์ ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
ผศ.ดร.ทกมล หรรษาวงศ์ และ อาจารย์ ดร.เอื้อมพร
สุม่ มาตย์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะ
จนท�ำให้บทความวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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Abstract
The herbal lactagogue decoction formula of Por Khao Chiablaem, a well-respected local folk healer, has been
used in postpartum women at Nong Song Hong Hospital, Khon Kaen province, since 2013. To establish clinical
evidence on its efficacy, the effects of this herbal formula on milk flow score, volume of one-hour milk production,
uterine fundal height, and lochial discharge were studied. The open-label, placebo-controlled trial was conducted
in two groups of postpartum women at Nong Song Hong and Waeng Noi Hospitals as treatment group and control
group, respectively.  The treatment group was given the lactagogue decoction at the dose of 4 L/day for 10 days
(the first dose was given right after the delivery), while the control group took the same dose of warm water. It was
found that the cumulative number of participants who had milk flow score of 4 in the test group was higher than
that in the control group from 3 to 36 hours postpartum. At the 36th hour, the cumulative number of such participants was 24/36 (66.7%) in the test group vs 13/36 (36.1%) in the control group (p = 0.009). The volume of milk
production in one hour at 48 hours postpartum was 16.48±15.37 mL in the test group, compared to 10.06 ± 9.31 mL
in the control group (p = 0.037). On day 14 postpartum, the test group had significantly lower uterine fundal height
(1.50 ± 2.52 cm) than the control group (3.97 ± 3.88 cm) (p = 0.003). Meanwhile, the amount of lochial discharge
and the time for the change of lochia color from blood red to yellow were not different between the two groups. In
conclusion, this study shows that herbal lactagogue remedy (Por Khao Chiablaem’s formula) can promote early
milk flow and increase milk production at 48 hours postpartum, as well as promote uterine involution, while not
affecting lochial discharge.
Key words: herbal, lactagogue, postpartum, lactation, uterine involution, lochia

บทน�ำและวัตถุประสงค์

องค์การอนามัยโลกและยูนเิ ซฟแนะน�ำให้มารดา
เริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด
และควรให้รบั ประทานนมมารดาเพียงอย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพและอัตรา
การรอดชีวิตของทารก อย่างไรก็ตาม สองทศวรรษที่
ผ่านมาพบว่าทั่วโลกแล้วมีทารกเพียง 2 ใน 3 เท่านั้น

ที่ได้รับนมมารดาใน 6 เดือนแรก[1] จากการศึกษาพบ
ว่าหนึ่งในสาเหตุของการที่มารดาหยุดให้นมบุตรก็
คือปริมาณน�้ำนมไม่เพียงพอ[2] ในทางเวชปฏิบัติพบ
ว่ายาแผนปัจจุบันที่ถูกสั่งจ่ายเพื่อกระตุ้นการหลั่ง
น�้ำนมของมารดาหลังคลอด ได้แก่ เมโทโคลพราไมด์
(metoclopramide) และ ดอมเพอริโดน (domperidone) ซึ่งคาดหวังฤทธิ์ของการยับยั้งตัวรับโดพามีน
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(dopamine) ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ร ะดั บ โปรแลคติ น สู ง ขึ้ น
อย่างไรก็ตามการใช้ยาทั้งสองชนิดยังมีข้อจ�ำกัดอยู่
ได้แก่ ยาเมโทโคลพราไมด์มีผลข้างเคียงต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึม
เศร้า[3] นอกจากนี้ยังพบว่ายาเมโทรโคลพราไมด์ ถูก
ขับออกทางน�้ำนมมารดา แม้ว่าจะประมาณว่าทารก
ได้รับในปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 10 ของขนาดที่แม่
ได้รับเมื่อปรับด้วยน�้ำหนักตัวแล้ว อย่างไรก็ตามหาก
ระดับยาถึงขนาดทีอ่ อกฤทธิท์ างเภสัชวิทยาได้จะท�ำให้
เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับโปรแลคตินและอาจมีผล
ข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารของทารกได้ แม้ว่า
การศึกษาส่วนใหญ่จะรายงานว่าไม่พบผลข้างเคียงใน
ทารกที่ดื่มน�้ำนมมารดาที่ใช้ยาเมโทโคลพราไมด์ แต่
พบว่าหลายการศึกษาไม่ได้มกี ารสังเกตผลข้างเคียงที่
เพียงพอ[4] ส�ำหรับยาดอมเพอริโดนซึ่งไม่ได้รับการ
รับรองให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาจากเหตุผลของการเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จาก
ผลการศึ ก ษาโดยการส� ำ รวจหญิ ง หลั ง คลอดที่ ไ ด้
รับยาเมโทโคลพราไมด์หรือยาดอมเพอริโดนเพื่อ
กระตุ้นน�้ำนมจ�ำนวน 1,990 คน ใน 25 ประเทศ พบ
ว่า มารดาหลังคลอดที่ใช้ยาเมโทโคลพราไมด์เพื่อ
กระตุ้นน�้ำนม มีอาการซึมเศร้าถึง ร้อยละ 12.1 และ
พบอาการข้างเคียงทางระบบประสาทส่วนกลางอื่น ๆ
ร่วมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาการข้างเคียงเหล่านี้พบ
ได้มากกว่าการใช้ยาดอมเพอริโดนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตามการใช้ยาดอมเพอริ โ ดนพบผลข้ า งเคี ย งท� ำ ให้ น้� ำ หนั ก ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ได้
ถึ ง ร้ อ ยละ 11.7 และมี อ าการข้ า งเคี ย งต่ อ ระบบ
ทางเดินอาหารเช่น ปากแห้ง ท้องเสีย หรือท้องผูก
ได้มากกว่ายาเมโทโคลพราไมด์อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05)[3] ส่วนผลทีท่ ำ� ให้เกิดอาการใจสัน่ ของ
ยาทั้งสองพบในอัตราใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ
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1[3] ดังนั้นการหายาทางเลือกอื่นเพื่อน�ำมาใช้ทดแทน
ยาแผนปัจจุบันเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษา การ
ใช้สมุนไพรในการกระตุ้นน�้ำนมเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
แม้ว่าสมุนไพรเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมิน
ทางวิทยาศาสตร์แต่มีการใช้อย่างแพร่หลายตามค่า
นิยมและวัฒนธรรมท้องถิน่ จากการใช้มาเป็นเวลานาน
ไม่พบว่ามีอันตรายและมีประสิทธิผลดีโดยไม่ทราบ
กลไกการออกฤทธิ์[5]
การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาเกี่ ย วกั บ การใช้ ต� ำ รั บ ยา
สมุนไพรในสตรีหลังคลอดนั้น มีการศึกษาผลของ
ต�ำรับยาสมุนไพรหลังคลอดของโรงพยาบาลกาบเชิง
ต่อการหดรัดตัวของมดลูก การขับน�้ำคาวปลา และ
สุขภาพโดยรวม พบว่ากลุ่มที่ใช้ยามีการหดรัดตัวของ
มดลูก การขับน�้ำคาวปลา และสุขภาพโดยรวมดีกว่า
กลุ่มที่ไม่ใช้ยา[6]  นอกจากนี้ยังมีการทดลองเปรียบ
เทียบประสิทธิผลของยาดอมเพอริโดนและยาประสะ
น�ำ้ นมในการกระตุน้ การหลัง่ น�ำ้ นมในมารดาแรกคลอด
ในโรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู จังหวัดหนองบัวล�ำภู พบว่า
การใช้ยาประสะน�ำ้ นมซึง่ เป็นยาประสะน�ำ้ นมแผนโบราณ
ที่ปรุงขึ้นจากสมุนไพรให้ผลในการกระตุ้นน�้ำนมให้
ไหลได้เร็วกว่าการไม่ใช้ยาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
และดูเหมือนจะกระตุ้นได้ดีกว่ายาดอมเพอริโดน แต่
พบได้น้อยและไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ[7]
ตามที่ ง านอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก กระทรวง
สาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 จาก
การทบทวนข้อมูลในปี 2551–2554 พบว่าอัตราการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน ของมารดา
ในเขต อ.หนองสองห้อง คือ ร้อยละ 21.42 ร้อยละ
25.58 ร้อยละ 27.40 และ ร้อยละ 28 ตามล�ำดับ ปัญหา
ส่วนใหญ่ที่หญิงหลังคลอดประสบ คือ น�้ำนมไม่มา
หรือมาน้อย เต้านมคัดตึง และปวด จากการสอบถาม
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หญิงหลังคลอดทีม่ ปี ญ
ั หาหลังคลอดดังกล่าวทราบว่า
ไปรับยากับหมอพืน้ บ้านคือพ่อขาว เฉียบแหลม ต่อมา
งานแพทย์แผนไทยจึงได้เชิญคุณพ่อขาว เฉียบแหลม
หมอพื้นบ้าน และเป็นรากเหง้าจิตอาสาในท้องถิ่น เข้า
มาร่วมให้บริการและเริม่ มีการน�ำยาประสะน�ำ้ นมต�ำรับ
พ่อขาวมาให้บริการในโรงพยาบาลฯ จากการสัมภาษณ์
มารดาหลังคลอดที่มีปัญหาและใช้ยาประสะน�้ำนม
สูตรของพ่อขาว เฉียบแหลม  พบว่าสามารถลดปัญหา
การมาของน�้ำนมได้มาก ท�ำให้การใช้ยาประสะน�้ำนม
ในมารดาหลังคลอดเป็นทีแ่ พร่หลายมากขึน้ นอกจาก
นีย้ งั ใช้ในมารดาทีอ่ ยูไ่ ฟไม่ได้ ซึง่ จะช่วยขับน�ำ้ คาวปลา
และท�ำให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นทดแทนการอยู่ไฟด้วย
ความร้อน[6,8] จากการเก็บข้อมูลในปี 2556–2559
พบว่าอัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 21.2 ในปี 2556
เป็นร้อยละ 23.2, 27.3 และ 35 ในปี 2557–2559
ตามล�ำดับ
ปั จ จุ บั น โรงพยาบาลหนองสองห้ อ งได้ บ รรจุ
ยาประสะน�้ ำ นมต� ำ รั บ พ่ อ ขาว เฉี ย บแหลม อยู ่ ใ น
บั ญ ชี ย าของโรงพยาบาล และใช้ ย าประสะน�้ ำ นม
ต�ำรับนี้ในมารดาที่มารับบริการคลอดที่โรงพยาบาล
หนองสองห้องทุกรายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้น
มา โดยยังไม่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาประสะน�้ำนมนี้ทั้งในมารดา
และทารก เพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์และสร้าง
ความมั่นใจในการใช้ยาจึงได้ท�ำการวิจัยครั้งนี้โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของยาประสะน�้ำนม
ต�ำรับนี้ที่มีต่อการสร้างน�้ำนมของมารดาหลังคลอด
โดยประเมินการไหลของน�้ำนม ปริมาณน�้ำนมที่สร้าง
ได้ภายใน 1 ชั่วโมง ระดับยอดมดลูก ลักษณะและ
ปริ ม าณน�้ ำ คาวปลาเพื่ อ จะได้ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
พั ฒ นาการใช้ ต� ำ รั บ ยาพื้ น บ้ า นให้ ก ว้ า งขวางต่ อ ไป
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และเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาทางการใช้
ยาสมุนไพรของอีสานไว้ โดยการศึกษานี้ ได้ติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตลอดระยะเวลา
ที่ท�ำการวิจัยด้วย

ระเบียบวิธีศึกษา
1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ที่ มี ก ลุ ่ ม
ควบคุมแบบไม่ปกปิด (open-label, placebo-controlled trial) ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เลขที่ HE612205

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ มารดาหลังคลอด
ที่เป็นการคลอดปกติและเป็นคลอดแรก (Parity 1:
P1) ที่มารับบริการระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 ถึง
พฤษภาคม 2562  ที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง และ
โรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ วิ ธี ค� ำ นวณหาขนาดของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง โดยหาค่าขนาดอิทธิพล (effect size) และ
Cohen’s Power Table  ก� ำ หนดค่ า อ� ำ นาจการ
ทดสอบที่ 0.8 โดยอ้างอิงงานวิจัยของแพทย์หญิง
พรรณวรา ปริตกุล และคณะ[9] ซึ่งเป็นการศึกษาผล
ของน�้ ำ ขิ ง ต่ อ ปริ ม าณน�้ ำ นมมารดาหลั ง คลอดโดย
เปรียบเทียบกลุ่มที่ได้รับน�้ำขิง (30 ราย) กับกลุ่มที่ได้
รับยาหลอก (33 ราย) ค่าทีน่ ำ� มาใช้ในการค�ำนวณขนาด
กลุม่ ตัวอย่างคือค่าเฉลีย่ ปริมาณน�ำ้ นม ซึง่ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั
น�ำ้ ขิงมีคา่ เฉลีย่ ปริมาณน�ำ้ นมที่ 191 ± 71.2 มิลลิลติ ร/
วัน และกลุ่มยาหลอกมีค่าเฉลี่ยปริมาณน�้ำนมที่ 135
± 61.5 มิลลิลิตร/วัน เมื่อค�ำนวณตามสมการของ
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Cohen แล้วเทียบกับตารางตามเงื่อนไขข้างต้นจะได้
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 26 คนต่อกลุ่มการศึกษา และ
ปรับเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูลระหว่างท�ำการศึกษาร้อยละ 38 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มละ 36 คน
ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มที่ได้รับยาประสะน�้ำนมสูตร
พ่อขาว เฉียบแหลม เป็นมารดาหลังคลอดตามเกณฑ์
คัดเข้าที่มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 36 ราย และผู้เข้าร่วมวิจัย
กลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั ยาต้มหลังคลอดเป็นมารดาตามเกณฑ์
คัดเข้าที่มาคลอดบุตร โรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่นจ�ำนวน 36 ราย ทั้งนี้กระบวนการขอความ
ยินยอมจะเริ่มจากการอธิบายลักษณะงานวิจัยเพื่อ
เชิญชวนผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นช่วงไตรมาสที่ 3 ของการ
ตั้งครรภ์ ผู้ที่ตกลงเข้าร่วมงานวิจัยจะต้องลงนามใน
หนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยจ�ำนวน 2 ส�ำเนา
โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเก็บไว้ 1 ชุด และอีก 1 ชุดเก็บไว้
ที่ผู้วิจัย
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
การคัดเลือก ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)
- มารดาหลังคลอด คลอดแรก (P1) ที่คลอด
ปกติทางช่องคลอด
- อายุน้อยกว่า 35 ปี
- มารดาที่มีหัวนมปกติ สามารถให้บุตรดูดนม
ได้
- มารดาที่ไม่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด (ฮีมาโทคริตหลังคลอดลดลงน้อยกว่า 10% ของ
ฮีมาโทคริต เดิมก่อนคลอด และเสียเลือด
ขณะคลอดน้อยกว่า 1,000 ซีซี)
- มารดาที่ได้รับการตรวจเลือดขณะตั้งครรภ์
และผลการตรวจไม่เป็นโรคติดต่อทางเลือด
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และสารคัดหลั่ง เช่น โรคตับอักเสบบี โรค
เอดส์ โรคซิฟิลิส
- มารดาที่ไม่มีข้อห้ามในการให้นมบุตร
- มารดายินดีลงชื่อในเอกสารยินยอมเข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจ หรือ หากมารดา
ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต้องได้รบั ค�ำยินยอมจาก
ผู้ปกครอง
- มารดายินยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความ
สมัครใจที่อาศัยในเขตอ�ำเภอหนองสองห้อง
เเละอ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)
ผู้เข้าร่วมวิจัยจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
หากมีลักษณะตามเกณฑ์คัดออก ดังนี้
- มารดาหรื อ ทารกมี ภ าวะแทรกซ้ อ นที่ ไ ม่
สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาได้
- เจ็บป่วย หรือต้องส่งตัวไปรักษาต่อ
- ทารกได้รับการเสริมนมผสม ในมารดาที่มี
น�้ำนมน้อยและต้องการเสริมด้วยนมผสม
- มารดาที่ได้รับการรักษาด้วยยาใด ๆ ที่มีผล
ต่อระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือด เช่น
ดอมเพอริโดน (domperidone), ไซเมทิดีน
(cimetidine), รานิ ทิ ดี น (ranitidine),
ฟาโมทิดีน (famotidine), นิซาทิดีน (nizatidine), ฮาโลเพอริดอล (haloperidol), ลิเทียม
(lithium) และยาทีม่ ผี ลต่อการหลัง่ น�ำ้ นม เช่น
ยาแก้ปวดในกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น ได้แก่ มอร์ฟีน
(morphine), เพทิดีน (pethidine) รวมถึง
ยาปฏิชีวนะ
- มารดาหลังคลอดที่มีประวัติต้องได้รับการ
ดูแลเป็นพิเศษขณะตั้งครรภ์ เช่น มีภาวะ
ครรภ์ เ ป็ น พิ ษ เบาหวานขณะตั้ ง ครรภ์ ตั้ ง
ครรภ์แฝด
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- มารดาทีเ่ คยผ่าตัดเต้านม หรือมีประสบการณ์
เป็นเต้านมอักเสบมาก่อน
- มารดาที่ดื่มยาต้มสมุนไพรชนิดอื่นที่ไม่ใช่ยา
ต้มของโครงการวิจัย

3. กลุ่มการศึกษา
ผู้เข้าร่วมวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
3.1		กลุ ่ ม ทดลอง เป็ น มารดาหลั ง คลอด
ที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารยั ง โรงพยาบาลหนองสองห้ อ ง
จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ รั บ ยาประสะน�้ ำ นม สู ต รพ่ อ
ขาว เฉี ย บแหลม หมอพื้ น บ้ า นแห่ ง ต.ดงเค็ ง
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  โดยผู้เข้าร่วมวิจัย
แต่ ล ะคนจะได้ รั บ ยาต้ ม สู ต รพ่ อ ขาว เฉี ย บแหลม
ทั น ที ห ลั ง คลอด ดื่ ม วั น ละ 4 ลิ ต ร เป็ น เวลา 10
วั น (2 วั น แรกอยู ่ ใ นความดู แ ลของพยาบาลใน
โรงพยาบาล และรับยากลับไปกินต่อที่บ้านอีก 8 วัน)
วิธีการต้มยาขณะอยู่ในความดูแลของพยาบาลใน
โรงพยาบาลใช้วิธีการดั้งเดิมที่โรงพยาบาลใช้จริงคือ
ยา 1 ห่อ มีน�้ำหนักยารวม 200 กรัม ต้มในน�้ำเดือด
(100 องศาเซลเซียส) ครั้งละ 3 ลิตร นาน 2 ชั่วโมง
กรองน�้ำต้มใส่ภาชนะขนาด 1 ลิตรไว้ ยา 1 ห่อจะใช้
ต้ม 6 ครั้ง/วัน จึงเปลี่ยนห่อยาใหม่ในวันรุ่งขึ้น เมื่อผู้
เข้าร่วมวิจัยกลับบ้านจะได้รับยาคนละ 1 ห่อ น�้ำหนัก
รวม 200 กรัม ให้ใช้ต้มในน�้ำเดือดครั้งละ 2 ลิตร โดย
ต้ม 2 ครั้งต่อวัน และต้มดื่มไปเรื่อย ๆ จากวันที่ 3
จนถึงวันที่ 10 หลังคลอด
ในต�ำรับยา 1 ห่อ ประกอบด้วยตัวยา ได้แก่ ราก
และเถานมวัว (Uvaria rufa Blume) รากกล้วยเต่า
(Polyalthia debilis (Pierre) Finet &Gagnep) ราก
หุน่ ไห้ (Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz ) เถา
กระทงลาย (Celastrus paniculatus Willd.) รากเล็บ
เหยี่ยว (Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. oeno-
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plia) ต้นมะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)
Leenh.) ล�ำต้นตานกกด (Ellipanthus tomentosus
Kurz) ล�ำต้นฝางแดง (Caesalpinia sappan L.) และ
ส่วนเหนือดินของไผ่จืด (Pogonatherum crinitum
(Thunb.) Kunth)
3.2		กลุ่มควบคุม เป็นมารดาหลังคลอดที่เข้า
รับบริการยังโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ได้รับน�้ำอุ่น วันละ 4 ลิตร เป็นเวลา 10 วัน (2 วันแรก
อยู่ในความดูแลของพยาบาล และไปปฏิบัติต่อเองที่
บ้านอีก 8 วัน)

4. การประเมินผล
4.1		ประเมินค่าคะแนนการมาของน�้ำนม
ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการประเมินการมาของ
น�้ำนมทุก 3 ชั่วโมง โดยการบีบน�้ำนมด้วยปลายนิ้ว
หัวแม่มือกับนิ้วชี้วางที่ขอบ นอกลานหัวนม หรือห่าง
จากหัวนม 3 ซ.ม.  แล้วกดปลายนิว้ หัวแม่มอื และนิว้ ชี้
เข้าหาผนังอกแล้วบีบนิว้ เข้าหากันเบา ๆ เป็นจังหวะลึก
ลงไปด้านหลังของลานหัวนม โดยกดบีบ/ปล่อย เป็น
จังหวะ และห้ามรีดคัน้ เต้านม กดหรือดึงหัวนม ท�ำการ
บีบเพือ่ ประเมินน�ำ้ นมก่อนทีท่ ารกจะเข้าเต้าเพือ่ ดูดนม
ท�ำการประเมินเป็นเวลา 48 ชั่วโมงหลังคลอด
จดบันทึกเป็นระดับคะแนน 0-4 ตามปริมาณ
น�้ำนมที่ไหลออกมาเมื่อบีบ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ ไม่มี
น�ำ้ นมออกมาเลย คะแนนเท่ากับ 0 มีนำ�้ นมไหลซึม แต่
ไม่เป็นหยดออกมา คะแนนเท่ากับ 1 มีนำ�้ นมไหลออก
มา 1-2 หยด คะแนนเท่ากับ 2 มีนำ�้ นมไหลออกมา 3-4
หยด คะแนนเท่ากับ 3 และ เมื่อมีน�้ำนมไหลออกมา 5
หยดขึน้ ไปหรือไหลพุง่ คะแนนเท่ากับ 4 ทัง้ นีไ้ ด้ฝกึ วิธี
การบีบน�ำ้ นมและการสังเกตลักษณะหยดน�ำ้ นมทีไ่ หล
ออกมาเพื่อให้ผู้ประเมินมีมาตรฐานในการให้คะแนน
เป็นแนวทางเดียวกันทั้งสองโรงพยาบาล
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4.2		ประเมินปริมาณน�้ำนม
หลังคลอดในชั่วโมงที่ 12 ชั่วโมงที่ 24 ชั่วโมง
ที่ 36 และชั่วโมงที่ 48  ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการวัด
ปริมาตรน�ำ้ นมโดยตรงจากการปัม๊ น�ำ้ นมโดยดูปริมาณ
น�้ำนมที่ผลิตได้ใน 1 ชั่วโมง ใช้เครื่องปั๊มนมยี่ห้อ
สเปคทรา รุ่นเอส 2 (Spectra S2) ที่แรงดันในการปั๊ม
170 มิลลิเมตรปรอท เริ่มจากการปั๊มน�้ำนมออกจาก
เต้านมมารดาจนหมดทัง้ 2 เต้า แล้วทิง้ เวลาไว้ 1 ชัว่ โมง
หลังจากนั้นจึงปั๊มน�้ำนมจากทั้ง 2 เต้า เต้าละ 15 นาที
บันทึกปริมาตรรวมของน�้ำนมที่ปั๊มได้ ประเมินทุก ๆ
12 ชั่วโมง จนครบ 48 ชั่วโมง
4.3		การวัดระดับยอดมดลูก
คล� ำ และวั ด ระดั บ ยอดมดลู ก บั น ทึ ก เป็ น
เซนติเมตร วัดจากยอดมดลูกถึงรอยต่อกระดูกหัว
หน่าวด้วยสายวัด ในชัว่ โมงที่ 2 ชัว่ โมงที่ 24 หลังคลอด
ชั่วโมงที่ 48 วันที่ 5 วันที่ 7 และ วันที่ 14 หลังคลอด
โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
4.4		การประเมินน�้ำคาวปลา
ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการฝึกวิธีการประเมินใน
แบบบันทึกที่สร้างขึ้นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
การสังเกตลักษณะน�้ำคาวปลาด้วยตนเอง พิจารณา
จากสี ปริ ม าณ ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น บนผ้ า อนามั ย ให้
ประเมินทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าอนามัย และประเมินทุก
วันเป็นเวลา 14 วัน ตามแบบประเมินมาตรฐานและ
ค�ำชี้แจงวิธีการประเมิน และน�ำแบบประเมินคืนนัก
วิจัยในวันนัดตรวจหลังคลอดวันที่ 15
ค่าคะแนนปริมาณน�้ำคาวปลาแต่ละวัน คือผล
รวมของคะแนนปริ ม าณน�้ำ คาวปลาบนผ้ า อนามั ย
แต่ละแผ่นใน 1 วันของผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละราย โดย
มีเกณฑ์ระดับคะแนนดังนี้ ถ้าน�้ำคาวปลาเต็มแผ่นผ้า
อนามัย มีระดับคะแนนเป็น 4 น�ำ้ คาวปลาค่อนแผ่นผ้า
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อนามัย มีระดับคะแนนเป็น 3 น�ำ้ คาวปลาน้อยลงเหลือ
เป็นดวงตรงกลางแผ่นผ้าอนามัย มีระดับคะแนนเป็น
2 และ ถ้าน�ำ้ คาวปลาน้อยลงมากเห็นรอยบนผ้าอนามัย
เล็กน้อย มีระดับคะแนนเป็น 1 น�ำระดับคะแนนดัง
กล่าวมานี้คูณด้วยจ�ำนวนแผ่นผ้าอนามัยที่มีลักษณะ
ดังกล่าวในแต่ละวันแล้วน�ำมารวมกันเป็นค่าคะแนน
น�้ำคาวปลาในแต่ละวัน
ด้านการประเมินสีของน�ำ้ คาวปลา ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
จะบันทึกสีของน�ำ้ คาวปลาโดยเทียบกับแถบสีตวั อย่าง
ในแบบบันทึก โดยท�ำการประเมินทุกครั้งที่ท�ำการ
เปลี่ยนผ้าอนามัยเป็นรายวัน
4.5 การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา
ผู้เข้าร่วมวิจัยและทารกจะได้รับการติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในวันที่ 1, 2, 5, 7
และ วันที่ 14 โดยวิธกี ารสอบถามอาการจากผูเ้ ข้าร่วม
วิจยั อาทิ ท้องผูก ท้องเสีย ปวดหัว ผืน่ แดง และอาการ
อื่น ๆ ที่ผิดปกติ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1		ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยใช้สถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จ�ำแนกตาม อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง และจ�ำนวนของผู้
เข้าร่วมวิจยั ทีร่ ะดับการศึกษาและช่วงรายได้ตอ่ เดือน
5.2		ข้ อ มู ล ที่ เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ ่ ม การ
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่มีความ
สัมพันธ์กัน เช่น ปริมาณน�้ำนมของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ใช้สถิติ Independent t-test ส่วน
การวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มเดียวกันแต่ต่างเวลา เช่น
ปริมาณของน�้ำนมในหญิงหลังคลอดคนเดียวกันที่
เวลาต่าง ๆ ใช้สถิติ Paired t-test ส�ำหรับการหาความ
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สัมพันธ์ของสัดส่วน เช่น สัดส่วนของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีม่ ี
ค่าคะแนนการมาของน�ำ้ นมสูงต่อคะแนนต�ำ ่ วิเคราะห์
โดยใช้สถิติ Pearson Chi-Square test  โดยทุกการ
เปรียบเทียบก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p-value
น้อยกว่า 0.05

ผลการศึกษา

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ถึง พฤษภาคม 2562  ได้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั หญิงหลังคลอด
ที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จ�ำนวน 36
คน และ โรงพยาบาลแวงน้อย จ.ขอนแก่น จ�ำนวน 36
คน โดยข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในประเด็น
เรื่ อ งอายุ น�้ ำ หนั ก ส่ ว นสู ง ระดั บ การศึ ก ษา และ
รายได้ต่อเดือน (ตารางที่ 1)

จากการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน สิงหาคม 2561
ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากร (demographic data)
ด้าน

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย (n)
36
36
อายุ (ปี) (Mean ± S.D.)
20.00 ± 3.52
20.08 ± 4.93
น�้ำหนัก (กิโลกรัม) (Mean ± S.D.)
63.00 ± 11.36
62.07 ± 14.23
ส่วนสูง (เซนติเมตร) (Mean ± S.D.)
158.43 ± 5.76
158.56 ± 5.46
ระดับการศึกษา (n)			
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
2
3
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
33
33
†
รายได้ต่อเดือน (บาท) (n)			
< 5000
10
9
5000-10000
14
16
> 10000
9
11

p-value
0.724*
0.597*
0.982*
0.514**

0.908**

ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ p < 0.05
*
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Independent t-test
**
ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Pearson Chi-Square
†
ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองไม่ให้ข้อมูลด้านระดับการศึกษา 1 คน และรายได้ต่อเดือน 3 คน

ผลการประเมินด้านค่าคะแนนการมาของน�ำ้ นม
พบว่า ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 3 – ชั่วโมงที่ 36 กลุ่มทดลอง   มี
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีค่าคะแนนการมาของน�้ำนม
เข้าถึงระดับคะแนน 4 สะสมในทุก ๆ 3 ชัว่ โมง มากกว่า

กลุ่มควบคุม และเมื่อทดสอบทางสถิติด้วย Pearson
Chi-Square พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p <
0.05) ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 3 จนถึงชั่วโมงที่ 36
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนสะสมของผู้เข้าร่วมวิจัย (คน) ที่มีค่าคะแนนการมาของน�้ำนมระดับ 4 ในทุก ๆ 3 ชั่วโมงหลังคลอด
หลังคลอดชั่วโมงที่

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

จ�ำนวนรวม

p-value*

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48

9
9
13
17
17
17
18
18
18
20
22
24
25
26
26
28

0
1
1
1
1
1
3
3
6
9
11
13
20
21
24
30

9
10
14
18
18
18
21
21
24
29
33
37
45
47
50
58

0.002
0.006
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.003
0.008
0.009
0.009
0.224
0.216
0.609
0.551

ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ p < 0.05
* ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Pearson Chi-Square

ผลการประเมินด้านปริมาณน�้ำนม พบว่าใน
ชั่วโมงที่ 48 หลังคลอดปริมาณน�้ำนมเฉลี่ยที่สร้างได้
ภายใน 1 ชั่วโมงของผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุมอยูท่ ี่ 16.48 ± 15.37 มิลลิลติ ร และ 10.06
± 9.31 มิลลิลิตร ตามล�ำดับ ซึ่งปริมาณน�้ำนมเฉลี่ย

ที่สร้างได้ภายใน 1 ชั่วโมงของกลุ่มทดลองมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
แต่ปริมาณน�้ำนมเฉลี่ยที่สร้างได้ภายใน 1 ชั่วโมงของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ชั่วโมงที่ 12, 24 และ 36

ตารางที่ 3 ปริมาณน�้ำนมเฉลี่ย (มิลลิลิตร) ที่สร้างได้ภายใน 1 ชั่วโมง ที่ชั่วโมงที่ 12 ถึงชั่วโมงที่ 48 หลังคลอด
หลังคลอด
ชั่วโมงที่

กลุ่มทดลอง
(n = 36)

กลุ่มควบคุม
(n = 36)

Mean diff. ± S.D.

95% CI

p-value*

12
24
36
48

0.88 ± 1.87
2.53 ± 4.20
5.84 ± 7.26
16.48 ± 15.37

1.72 ± 5.30
1.89 ± 3.17
7.17 ± 13.98
10.06 ± 9.31

-0.84 ± 0.94
0.64 ± 0.88
-1.29 ± 2.62
6.41 ± 2.99

-2.707 to 1.029
-1.106 to 2.389
-6.526 to 3.943
0.416 to 12.406

0.374
0.466
0.624
0.037

ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ p < 0.05
* ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Independent t-test
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ผลการประเมินด้านระดับยอดมดลูก ระดับยอด
มดลูกในชั่วโมงที่ 2, 24, 48, วันที่ 5 และ วันที่ 7 ของ
ทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
แต่พบว่าในวันที่ 14 หลังคลอดกลุม่ ทดลองระดับยอด
มดลูกลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
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สถิติ (p < 0.05) ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลอง
8 ราย และผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มควบคุม 1 ราย ไม่มา
รับการประเมินในวันดังกล่าว ค่าระดับยอดมดลูกของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ระดับยอดมดลูก (เซนติเมตร) ของผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในเวลาต่าง ๆ
หลังคลอด
		
2 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
วันที่ 5		
วันที่ 7		
วันที่ 14†

กลุ่มทดลอง
(n = 36)

กลุ่มควบคุม
(n = 36)

Mean diff. ± S.D.

95% CI

p-value*

15.85 ± 2.08
14.04 ± 2.44
12.55 ± 2.25
9.99 ± 3.64
6.86 ± 4.34
1.50 ± 2.52

15.89 ± 2.07
14.00 ± 1.96
12.34 ± 2.51
9.58 ± 3.12
7.57 ± 3.41
3.97 ± 3.88

-0.04 ± 0.49
0.04 ± 0.52
0.21 ± 0.56
0.41 ± 0.80
-0.71 ± 0.93
-2.47 ± 0.81

-1.017 to 0.934
-1.003 to 1.089
-0.909 to 1.331
-1.197 to 2.008
-2.569 to 1.152
-4.092 to -0.851

0.932
0.935
0.708
0.616
0.450
0.003

ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ p < 0.05
*
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Independent t-test
†
มีผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลอง 8 ราย และผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มควบคุม 1 ราย ไม่มารับการประเมิน

ผลการประเมินปริมาณและลักษณะน�ำ้ คาวปลา
พบว่าใน 14 วันแรกหลังคลอดทั้งสองกลุ่มมีปริมาณ
น�้ำคาวปลาลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Wilks’
lamda = 0.131, F (13, 55) = 28.088, p < 0.05) แต่
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มแล้วพบว่าคะแนน
ปริมาณน�้ำคาวปลาเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังแสดงในภาพที่ 1
ส�ำหรับลักษณะของน�้ำคาวปลา พบว่าค่าเฉลี่ย
จ�ำนวนวันที่น�้ำคาวปลาเปลี่ยนสีจากสีแดงสดเป็นสี
เหลืองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็น 10.82 ±
3.35 และ 11.46 ± 3.29 วันตามล�ำดับ ซึ่งไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ทั้งนี้ในวันที่
14 มีผเู้ ข้าร่วมวิจยั ในกลุม่ ทดลอง 8 ราย และผูเ้ ข้าร่วม
วิจัยในกลุ่มควบคุม 1 ราย ไม่มารับการประเมิน

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนปริมาณน�้ำคาวปลาของผู้เข้า
ร่วมวิจัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วง
14 วันแรกหลังคลอด

ผลการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยา ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ตลอดระยะเวลาที่ท�ำการ
ศึกษาวิจัย
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อภิปรายผล

จากผลการศึ ก ษาเห็ น ได้ ว ่ า ยาประสะน�้ ำ นม
“ต�ำรับพ่อขาว เฉียบแหลม’’ สามารถกระตุ้นการมา
ของน�ำ้ นมให้เร็วขึน้ ได้ โดยจะเห็นได้จากผลค่าคะแนน
การมาของน�ำ้ นมทีช่ วั่ โมงที่ 3 ถึงชัว่ โมงที่ 36 ของกลุม่ ผู้
เข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั ยาประสะน�ำ้ นม ทีม่ คี า่ คะแนนการ
มาของน�ำ้ นมเข้าถึงระดับคะแนน 4 มากกว่ากลุม่ ผูเ้ ข้า
ร่วมวิจัยกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับยาอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ p < 0.05 ยาประสะน�้ำนมช่วยให้มารดา
หลังคลอดเริ่มผลิตน�้ำนมได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุมใน
36 ชั่วโมงแรก ประสิทธิผลของยาต�ำรับนี้สอดคล้อง
กับแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่เน้นถึงความ
ส�ำคัญของการให้ทารกได้รบั นมแม่เร็วทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าปริมาณโปรตีนและ
ภูมิต้านทานในน�้ำนมแม่จะลดลงอย่างรวดเร็วหลัง
คลอด กล่าวคือ ความเข้มข้นสูงสุดในวันแรก ลดลง
ครึ่งหนึ่งในวันที่สอง และค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ ใน
แต่ละวัน[10-11] นอกจากนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับ
ยาประสะน�้ำนมฯ ยังมีปริมาณน�้ำนมที่ผลิตได้ภายใน
1 ชัว่ โมงสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
p < 0.05 ในชั่วโมงที่ 48 หลังคลอด การกระตุ้น
การมาของน�้ำนมและการเพิ่มการสร้างน�้ำนมในผู้เข้า
ร่วมวิจยั กลุม่ ทดลองได้ภายใน 48 ชัว่ โมงนี้ จะช่วยลด
ปัญหาปริมาณน�้ำนมมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของทารกลง
การกระตุ ้ น การมาของน�้ ำ นมและการเพิ่ ม
ปริมาณการสร้างน�้ำนมในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับ
ยาประสะน�้ำนม “ต�ำรับพ่อขาว เฉียบแหลม’’ นี้ อาจ
สัมพันธ์กบั องค์ประกอบในต�ำรับยา ซึง่ ในต�ำรับยานีม้ ี
เครื่องยา 9 ชนิดเป็นองค์ประกอบ โดยมีเครื่องยาซึ่ง
หมอยาอีสานใช้เป็นยากระตุ้นน�้ำนมมาแต่โบราณ ถึง
3 ชนิด ได้แก่ เถานมวัว (Uvaria rufa Blume วงศ์
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Annonaceae), รากตับเต่าน้อย (Polyalthia debilis
(Pierre) Finet & Gagnep วงศ์ Annonaceae), ราก
ฮุน่ ไฮ่ (Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz วงศ์
Erythroxylaceae) ในทางการแพทย์พื้นบ้าน ใช้เนื้อ
ไม้และรากนมวัว (Uvaria rufa Blume วงศ์ Annonaceae) ต้มกินเป็นยาแก้ไข้กลับ ไข้ซ�้ำ  แก้การกินของ
แสลงเป็นพิษ แพทย์พื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือใช้รากและเนื้อไม้ต้มกินแก้โรคผอมแห้งในสตรี
ที่คลอดบุตร และบ�ำรุงน�้ำนมให้มีน�้ำนมมาก[12] ส่วน
รากตับเต่าน้อย (Polyalthia debilis (Pierre) Finet
& Gagnep) นั้น แพทย์พื้นบ้านใช้ฝนหรือต้มกินเป็น
ยาดับพิษทัง้ ปวง แก้ตวั ร้อน ว่าดับพิษตานทรางในเด็ก
ได้ดีนัก[12] ในยาอีสานใช้พืชที่อยู่สกุลเดียวกับตับเต่า
น้อยเป็นยาเรียกน�ำ้ นม มีบนั ทึกในต�ำร ายาอีสานว่าใช้
รากน�ำ้ เต้าแล้ง (Polyalthia evecta (Pierre) Finet &
Gagnep) และรากฮุน่ ไฮ่ (Erythroxylum cuneatum
(Miq.) Kurz) อย่างละเท่ากันต้มกินให้มีน�้ำนม[8]
แม้วา่ เครือ่ งยาทัง้ 3 ชนิดนีย้ งั ไม่มกี ารศึกษาฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาต่อการกระตุ้นการสร้างน�้ำนมโดยตรง
แต่มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีความสัมพันธ์
ต่อการหลังน�้ำนมในเชิงทฤษฎีอยู่บ้าง ได้มีการศึกษา
ฤทธิต์ า้ นเอนไซม์ 5 แอลฟา-รีดกั เทส (5a-reductase)
ของสารสกัดจากเถานมวัว (Uvaria rufa Blume)
ในหลอดทดลอง พบว่ า สารสกั ด ด้ ว ยน�้ ำ นั้ น มี ก าร
แสดงฤทธิ์ได้ค่อนข้างดี โดยมีค่าการยับยั้งเอนไซม์
5แอลฟา-รี ดั ก เทสที่ IC 50 45.27 ± 1.66 m g/ml
และสารสกัดที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ดีที่สุดคือ
สารสกัดด้วยเอทิลแอซิเตท ซึง่ มีคา่ IC50 33.81 ± 1.36
mg/ml[13] และยังแสดงผลในการลดขนาดต่อมลูก
หมากและระดับฮอร์โมนเพศผู้ในหนูทดลองได้ดี[13]
การที่สารสกัดของเถานมวัว แสดงฤทธิ์ในการต้าน
เอนไซม์ 5 แอลฟา-รีดักเทสในการศึกษาดังกล่าว แม้

264 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
จะท�ำการศึกษาในหนูเพศผูแ้ ละมีวตั ถุประสงค์ในการ
ดูขนาดต่อมลูกหมากและระดับฮอร์โมนเพศผู้ แต่ผล
ของการแสดงฤทธิ์ดังกล่าวอาจส่งผลในเพศเมียได้
เช่นกัน เนื่องจาก 5แอลฟา-รีดักเทส นั้นมีผลต่อการ
เมแทโบไลต์ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone)
ให้กลายเป็นไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน [dihydrotestosterone (DHT)] ในทางทฤษฎีเมือ่ 5แอลฟา-รีดกั เทส
ถู ก ยั บ ยั้ ง จะท� ำ ให้ ป ริ ม าณของเทสโทสเตอโรนสู ง
ขึ้นเป็นสารตั้งต้นท�ำให้เกิดการสร้างเอสตราไดออล
(estradiol) สูงขึ้นตามไปด้วย ในประเด็นนี้ได้มีการ
ศึกษาผลของการใช้ยาฟิแนสเตอไรด์ (finasteride)
ซึ่งเป็นยาต้านเอนไซม์ 5แอลฟา-รีดักเทส พบว่าสตรี
ที่ได้รับยาฟิแนสเตอไรด์ขนาด 5 มิลลิกรัม/วัน เป็น
เวลา 6 เดือนและ 12 เดือน มีระดับเอสตราไดออล
ในเลื อ ดสู ง ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ [14] ยั ง มี ก ารศึ ก ษา
ผลของการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนในสตรี
วั ย หมดประจ� ำ เดื อ นและตรวจวั ด ระดั บ ฮอร์ โ มน
โปรแลคติ น (prolactin) พบว่ า การใช้ ฮ อร์ โ มน
เอสโตรเจนทดแทนในขนาด 0.320, 0.624 และ 1.25
มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 21 วัน จะส่งผลให้ระดับ
โปรแลคติ น สู ง ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ จ าก
5.3 ± 1.4 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เป็น 12.6 ± 7.1 นาโน
กรัม/มิลลิลิตร[15] ซึ่งในระหว่างการตั้งครรภ์นั้นระดับ
เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในเลือดของหญิงตั้ง
ครรภ์จะอยู่ในระดับสูง โดยเอสโตรเจนท�ำให้เกิดการ
พัฒนาของเนื้อเยื่อเต้านมเตรียมพร้อมส�ำหรับการ
ให้นมหลังคลอดในระหว่างนี้ฮอร์โมนโปรแลคตินจะ
ถูกยับยั้งไม่ให้มีการหลั่งออกมาโดยโปรเจสเตอโรน
และเมื่อคลอดแล้วระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและ
โปรเจสเตอโรนจะลดต�ำ่ ลงอย่างรวดเร็วการยับยัง้ การ
หลัง่ ฮอร์โมนโปรแลคตินก็จะยุตลิ งและเมือ่ ถูกกระตุน้
ด้วยการดูดของทารกน�้ำนมก็จะหลั่ง[16] แต่อย่างไร
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ก็ตามยังคงต้องมีปริมาณของเอสโตรเจนในกระแส
เลือดที่เพียงพอเพื่อให้มีการหลั่งน�้ำนมได้เป็นปกติ[17]
ได้มีการศึกษาผลของเอสโตรเจนต่อปริมาณ
โปรแลคตินที่น่าสนใจในหนูทดลองที่ถูกตัดรังไข่ พบ
ว่าเมื่อฉีดเอสโตรเจนในรูปแบบของเอสตราไดออล
เบนโซเอต (estradiol benzoate) ขนาดต่าง ๆ วันละ
1 ครั้ง เป็นเวลานาน 6 วัน หนูทดลองที่ถูกตัดรังไข่ที่
ได้รับเอสโตรเจนในขนาด 0.1, 1.0, 5.0 ไมโครกรัม
ซึ่งเป็นเอสโตรเจนในระดับต�่ำ  จะมีระดับโปรแลคติน
ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญถึง 2, 3 และ 10
เท่าตามล�ำดับ ในขณะที่หนูทดลองที่ได้รับเอสโตร
เจนขนาดสูงที่ 10-500 ไมโครกรัมกลับมีการเพิ่มขึ้น
ของโปรแลคตินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น[18]  ส�ำหรับการ
ทดลองในมนุษย์นั้นมีการศึกษาในกลุ่มชายที่แปลง
เพศเป็นหญิง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเอสโตรเจน
เสริมจนมีระดับเอสโตรเจนในเลือดสูงถึง 10,000
พิโคกรัม/มิลลิลิตร มีระดับโปรแลคตินเพิ่มขึ้นได้ถึง
3-4 เท่า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ[19] การกระตุ้นการ
หลั่งน�้ำนมด้วยเอสโตเจนในปริมาณที่เหมาะสมนี้ถูก
น�ำมาใช้ในการกระตุ้นการหลั่งน�้ำนมในวัวนมด้วย[20]
กลไกการท�ำงานของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกายนั้น
มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก แต่จากหลักฐานการ
ศึกษาต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาอาจเกีย่ วข้องกับการแสดงฤทธิ์
กระตุ้นน�้ำนมของเถานมวัวที่แพทย์พื้นบ้านอีสานได้
น�ำมาใช้ในต�ำรับยาบ�ำรุงน�้ำนมต่าง ๆ
ส�ำหรับผลของยาประสะน�้ำนม “ต�ำรับพ่อขาว
เฉียบแหลม’’ ต่อระดับยอดมดลูกนั้นในช่วงแรก
ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เทียบ
กับกลุ่มควบคุม แต่มาพบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในวันที่ 14 โดยกลุ่ม
ทดลองทีไ่ ด้รบั ยาจะมีระดับยอดมดลูกที่ 1.50 ± 2.52
เซนติเมตร และกลุ่มควบคุมมีระดับยอดมดลูกที่
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3.97 ± 3.88 เซนติเมตร โดยปกติมดลูกจะกลับเข้าสู่
ต�ำแหน่งเดิมหรือเรียกว่า “มดลูกเข้าอู่’’ (involution
of uterus) ภายใน 3 สัปดาห์[21] จะเห็นได้วา่ ยาประสะ
น�ำ้ นม “ต�ำรับพ่อขาว เฉียบแหลม’’ ช่วยให้ระดับยอด
มดลูกลดต�่ำลงใกล้คล�ำไม่พบ ซึ่งเป็นผลดีต่อมารดา
หลังคลอด
ผลของต�ำรับยาประสะน�้ำนม “ต�ำรับพ่อขาว
เฉียบแหลม’’ ทีม่ ตี อ่ ระดับยอดมดลูกนัน้ อาจเกิดจาก
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเครื่องยาในต�ำรับที่มีการน�ำ
มาใช้ในการแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ เถา
นมวัว (Uvaria rufa Blume) ทีแ่ พทย์พนื้ บ้านประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ใช้รากดองเหล้าให้แม่กนิ เพือ่ ช่วยคลอด และ
กระตุน้ การบีบตัวของมดลูก[22] เถากระทงลาย (Celastrus paniculatus Willd.) ที่สรรพคุณยาไทยว่าใช้
เถาเป็นยาแก้ไข้มาลาเรีย แก้วัณโรค ผลใช้แก้ลมจุก
เสียด แก้พษิ งู บ�ำรุงโลหิต ใบใช้แก้โรคบิด ถอนพิษฝิน่
เมล็ดใช้พอกหรือกินแก้ปวดกล้ามเนื้อและข้อ น�้ำมัน
ในเมล็ดใช้แก้โรคเหน็บชาและใช้เป็นยาขับเหงื่อ[23]
และมีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาว่ากระทงลาย
สามารถลดการอักเสบ ลดอาการปวด และช่วยสมาน
แผลได้ดี[24] อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาในอนาคต
ถึงกลไกหรือสมุนไพรชนิดใดที่ท�ำให้มีผลต่อระดับ
มดลูก
ในการศึกษาครั้งนี้มีความจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำ
วิจัยโดยมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยู่ต่างโรง
พยาบาลกัน เนือ่ งจากการใช้ยาประสะน�ำ้ นมต�ำรับนีถ้ กู
ใช้เป็นมาตรฐานในมารดาหลังคลอดทีม่ ารับบริการยัง
โรงพยาบาลหนองสองห้องมานานแล้วอีกทั้งยาต�ำรับ
นี้มีสี กลิ่น รส อันเป็นเอกลักษณ์และอยู่ในรูปแบบ
ยาต้ม ท�ำให้ยากต่อการออกแบบยาหลอก เมื่อต้อง
ท�ำการศึกษาโดยแยกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไปอยู่ต่างโรงพยาบาลกันจึงอาจมีผลต่อการประเมิน
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ให้คะแนนการมาของน�้ำนมของมารดาหลังคลอด
แม้วา่ การประเมินการให้คะแนนนีจ้ ะมีการฝึกลักษณะ
การบีบน�ำ้ นมและการสังเกตจ�ำนวนหยดน�ำ้ นมเพือ่ ให้
คะแนนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสองโรงพยาบาล
แล้วก็ตาม ก็อาจมีความแตกต่างกันบ้างในเชิงแรง
ของการบีบน�้ำนมในแต่ละครั้งที่ประเมิน รวมถึงการ
ตัดสินให้คะแนนจากการสังเกตจ�ำนวนหยดน�้ำนมใน
แต่ละครั้งที่ประเมินด้วย เพราะผู้ประเมินนั้นทราบ
ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยที่ตนก�ำลังประเมินนั้นได้รับยาหรือ
ไม่ได้รับยาสมุนไพร รวมถึงการประเมินระดับยอด
มดลูกที่แม้ว่าจะมีมาตรฐานการวัดและใช้สายวัดที่มี
มาตรฐานเดียวกันแล้วก็ตาม หากจะมีการศึกษาเพิ่ม
เติมในอนาคตควรท�ำเป็นการศึกษาแบบปกปิดสอง
ฝ่าย (double-blinded trials) และท�ำการศึกษาใน
โรงพยาบาลเดียวกันหรือมีผู้ประเมินร่วมกันของทั้ง
กลุ่มได้รับยาและไม่ได้รับยา กรณียาประสะน�้ำนม
“ต�ำรับพ่อขาว เฉียบแหลม’’ นี้ อาจเปลี่ยนรูปแบบ
ยาจากยาน�ำ้ เป็นยาผงบรรจุแคปซูลและก�ำหนดขนาด
ยาให้เทียบเท่ากับการใช้ยาในรูปแบบยาต้มดัง้ เดิม ซึง่
การเปลีย่ นรูปแบบยานีต้ อ้ งมีการศึกษาความเทียบเท่า
ของยาในรูปแบบใหม่กบั ยาในรูปแบบดัง้ เดิมเพิม่ เติม
หากท�ำได้แล้วจะสามารถใช้ยาต�ำรับนี้ในรูปแบบใหม่
(ยาแคปซูลหรือยาเม็ด) และสามารถผลิตยาหลอกเพือ่
น�ำมาเข้าสูก่ ระบวนการวิจยั ในรูปแบบปกปิดสองฝ่าย
ได้ การศึกษาครัง้ นีช้ ว่ ง 48 ชัว่ โมงหลังคลอดผูเ้ ข้าร่วม
วิจยั ทุกคนอยูใ่ นความดูแลของโรงพยาบาล ได้รบั การ
ปฏิบตั ใิ นแบบเดียวกันทัง้ เรือ่ งโภชนาการและการดูแล
อื่น ๆ ตามมาตรฐานปกติที่มารดาหลังคลอดจะได้รับ
หลังจาก 48 ชัว่ โมงไปแล้วผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลับบ้านจะมี
ปัจจัยด้านการปฏิบตั ติ วั และโภชนาการซึง่ เป็นตัวแปร
ที่ควบคุมไม่ได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษา
ด้านระดับยอดมดลูก ปริมาณและลักษณะน�ำ้ คาวปลา
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ทีม่ กี ารประเมินในวันที่ 5, 7 และ 14 หากจะลดผลกระ
ทบจากตัวแปรทีค่ วบคุมไม่ได้นอี้ าจต้องออกแบบให้ผู้
เข้าร่วมวิจัยอยู่ในความดูแลของโครงการวิจัยตลอด
ระยะเวลาวิจัย อีกทั้งการประเมินที่เกี่ยวกับปริมาณ
และลักษณะน�้ำคาวปลานั้นเป็นการประเมินโดยผู้เข้า
ร่วมวิจยั แต่ละคนแม้วา่ จะมีการฝึกการประเมินให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันรวมถึงการออกแบบแบบประเมิน
ที่มีภาพตัวอย่างไว้เป็นมาตรฐานในการประเมินแล้ว
ก็ตามก็อาจมีความแตกต่างกันบ้างในการตัดสินให้
คะแนนของผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละคน
อย่างไรก็ตามการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการ
ใช้ยาประสะน�ำ้ นม “ต�ำรับพ่อขาว เฉียบแหลม’’ ซึง่ เป็น
ต�ำรับยาที่ใช้มายาวนานตามแนวทางการแพทย์พื้น
บ้านอีสานนี้ สามารถน�ำมาใช้ร่วมในการดูแลมารดา
หลังคลอดในทางคลินิกได้ ทั้งนี้ควรมีการศึกษาเพิ่ม
เติมด้านฤทธิท์ างเภสัชวิทยาขององค์ประกอบในต�ำรับ
ยาและยาทัง้ ต�ำรับ เพือ่ จะได้ทราบปัจจัยทีม่ ผี ลต่อฤทธิ์
ของยาทางคลินกิ เพือ่ พัฒนาความรูด้ า้ นการแพทย์พนื้
บ้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป
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ช่วยการไหลของน�้ำนมในมารดาหลังคลอดเกิดได้ดี
ภายใน 48 ชั่วโมง และท�ำให้มดลูกเข้าอู่ได้ดีภายใน
14 วันหลังคลอดและจากการศึกษาไม่พบอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาประสะน�้ำนม “ต�ำรับพ่อขาว
เฉียบแหลม’’ ในมารดาหลังคลอด และไม่พบอาการ
ไม่พึงประสงค์ต่อทารกของมารดาหลังคลอดที่ได้รับ
ยานี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของใช้โปรแกรมกระตุ้นการเพิ่มน�้ำนมวิถี
ไทยต่อปริมาณและระยะเวลาการไหลของน�้ำนมในมารดาหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นมารดาหลังคลอด
แล้ว 4 ชั่วโมง สัญญาณชีพปกติ ตั้งครรภ์แรก อายุ 21-35 ปี คลอดด้วยวิธีปกติในโรงพยาบาลพื้นที่ท�ำวิจัยของจังหวัด
สกลนคร เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 130 คน แบ่งแบบสุ่มออกเป็น
5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มควบคุม 2) กลุ่มทดลองที่ดื่มน�้ำขิง 3) กลุ่มทดลองที่ได้รับการนวดเต้านม 4) กลุ่มทดลองที่ได้
รับการประคบเต้านม และ 5) กลุ่มทดลองที่ได้รับการทรีตเม้นท์ทั้งหมด โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการทรีตเม้นท์ 1
ครั้ง ใช้เวลากลุ่มละ 15 นาที แล้วตวงวัดปริมาณน�้ำนมภายหลังการทดลองทุก 1 ชั่วโมง จนครบเวลา 4 ชั่วโมง เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลและแบบบันทึกปริมาณน�้ำนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-test และ one-way ANOVA  
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างปริมาณการไหลของน�้ำนมมารดาหลังคลอดกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับทรีตเม้นท์ ในกลุ่มที่ 2 ถึง กลุ่มที่ 5 ตั้งแต่ระยะเวลาก่อนการให้โปรแกรมจนสิ้นสุดการทดลองในเวลา
4 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยปริมาณการไหลของน�้ำนม 0.63 ± 0.18, 2.01 ± 0.26, 2.94 ± 0.22, 4.54 ± 0.97 มิลลิลิตร ตามล�ำดับ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (p < 0.05)  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยปริมาณการไหลของน�้ำนม
0.16 ± 0.09 มิลลิลิตร จึงสรุปได้ว่า การใช้โปรแกรมกระตุ้นการเพิ่มน�้ำนมวิถีไทยหลังคลอดบุตรแล้ว 4 ชั่วโมงทันที มี
ผลในการช่วยเพิม่ ปริมาณการไหลน�ำ้ นมเร็วขึน้ ตัง้ แต่ชวั่ โมงแรกของการให้โปรแกรม มีคา่ เฉลีย่ ในการเพิม่ ขึน้ ชัว่ โมง
ละ 2.15 มิลลิลิตร โดยประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นทางเลือกในการน�ำข้อมูลมาใช้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ในสถานบริการด้านสุขภาพต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมกระตุ้นน�้ำนมวิถีไทย, การนวดเต้านม, การประคบเต้านม, การดื่มน�้ำขิง
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to compare the effects of using the Thai Ways program to stimulate
lactation on the amounts and durations of milk flow in postpartum mothers. Study participants were 130 first-time
mothers at 4 hours after normal delivery with normal vital signs; and they were purposively selected from those
21–35 years of age and randomly divided into five groups: 1) control group, 2) experimental group that drank boiled
ginger drinks, 3) experimental group that received breast massage, 4) experimental group that received breast herbal
compression, and 5) experimental group that received all treatments. Each of the experimental groups received one
treatment that lasted 15 minutes, and their milk volumes were measured every hour after the experiment until 4
hours had passed. Data collection instruments were a questionnaire and a milk-volume record form. Milk quantity
data were collected and analyzed using percentage, mean, standard deviation, paired t-tests, and one-way ANOVA
statistics. The results showed that, when comparing the differences in the volumes of maternal postpartum milk
flow in the 2nd to 5th treatment groups from pre-program until the end of the 4-hour study period, the mean milk
volumes were 0.63 ± 0.18, 2.01 ± 0.26, 2.94 ± 0.22, 4.54 ± 0.97 mL, respectively, and were significantly different
from that in the control group (p < 0.05), which had a mean milk volume of 0.16 ± 0.09 mL. Therefore, it can be
concluded that the application of the Thai Ways program to increase breast-milk flow at 4 hours after delivery
could boost the amount of milk flow more rapidly from the first hour of the program with an average increase of
2.15 mL per hour. Thus, this program will be an alternative for promoting breastfeeding in health-care facilities.
Key words: Thai ways program for increasing breast-milk flow, breast massage, herbal breast compression,
boiled ginger drink

บทน�ำและวัตถุประสงค์
น�้ ำ นมเป็ น อาหารส� ำ คั ญ ในการเลี้ ย งดู ท ารก
เป็นแหล่งอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุดส�ำหรับเลี้ยง
ดูทารก เนื่องจากประโยชน์ของน�้ำนมแม่คือ มีความ
สะอาด ประหยั ด อุ ด มด้ ว ยสารอาหารตามหลั ก
โภชนาการ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

รวมทั้งท�ำหน้าที่ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระภายใน
ร่างกาย ทัง้ ยังสัมพันธ์กนั กับการลดอัตราการเกิดโรค
ต่าง ๆ ได้แก่ โรคขาดสารอาหาร, ภูมิแพ้, หอบหืด,
ไทรอยด์เป็นพิษ, ปอดอักเสบ, ติดเชื้อที่หูชั้นใน, ท้อง
ร่วง, ล�ำไส้อักเสบ หรือโรคที่ท�ำให้เกิดการเสียชีวิตฉับ
พลันในทารก[1] องค์การอนามัยโลกและสถาบันกุมาร

270 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เวชศาสตร์แห่งอเมริกาได้เล็งเห็นประโยชน์ของน�ำ้ นม
มารดา จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงลูก
ด้วยน�้ำนมมารดาเพียงอย่างเดียว 6 เดือน จากนั้นจึง
ค่อยให้อาหารเสริมควบคู่กับนมแม่ต่อไปอย่างน้อย
อีกหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น[2] ปัจจุบันมีการศึกษาพบ
ว่าการที่ทารกได้รับนมที่มีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายจะท�ำให้ทารกมีพฒ
ั นาการทีส่ มวัย
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีภมู คิ มุ้ กัน เป็นประโยชน์ใน
การวางพื้นฐานให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา   อีกทั้งยัง
เป็นผลดีในแง่ของเศรษฐกิจครอบครัวและสังคม[2-3]
รวมทั้งการโอบอุ้มและการให้ลูกดูดนมจะท�ำให้เกิด
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างมารดากับทารก ส่งผล
ในด้านการช่วยพัฒนาระบบประสาทส่วนกลาง การ
ดูด การดมกลิ่น และการมองเห็น ทั้งการสัมผัสจาก
แม่ยังสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้แก่เด็ก โดยจะ
พบว่าเด็กจะมีจิตใจที่อ่อนโยน มีบุคลิกภาพที่ดี มี
จริยธรรม มีความอดทน อดกลั้น และเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่ต่อผู้อ่ืน นักวิชาการเชื่อว่ารากฐานในการพัฒนา
อุปนิสยั การเรียนรูแ้ ละการปรับตัวของลูกจะขึน้ อยูก่ บั
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่[4] มีงานวิจัยอีกด้านเกี่ยวกับ
ผลดีของการทีม่ ารดาให้ลกู ดูดนม คือช่วยกระตุน้ การ
หลั่งของฮอร์โมนออกซิโตซิน และโปรแลคติน ท�ำให้
มารดารูส้ กึ ผ่อนคลาย มีความรักและผูกพันในตัวบุตร
และระดับออกซิโตซินทีเ่ พิม่ ขึน้ ในร่างกายหลังคลอดนี้
ยังมีผลท�ำให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็ว ลดอัตราการตกเลือด
ของมารดาหลังคลอดได้[5] ลดอัตราเสี่ยงของการเกิด
มะเร็งเต้านมและรังไข่ ลดการสะสมของไขมันในช่อง
ท้อง รวมทั้งช่วยป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิต
สูง และการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2[1,6-8]
ปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่งในมารดาหลังคลอดที่
ไม่สามารถให้นมลูกได้ตามปกติคือ ปัญหาการคัด
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ตึงเต้านม การมีการไหลน�้ำนมที่มาช้า/ไม่มา หรือ
ปริมาณน�้ำนมน้อยปริมาณไม่เพียงพอส�ำหรับการ
ให้นมบุตร อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ลูกไม่ได้
ดูดนมมารดาภายในวันแรกของการคลอดหรือหลัง
คลอดทันที ให้กินนมผสมหรือกินนมผสมกับนมของ
มารดาท�ำให้ลูกดูดน้อยลง ให้ลูกดูดนมไม่ถูกวิธี ดูด
ไม่บ่อย หรือดูดนมแต่ละมื้อไม่นานพอท�ำให้ดูดไม่
เกลี้ยงเต้า  มารดาได้รับการพักผ่อนและรับประทาน
น�้ำกับอาหารไม่เพียงพอ ได้รับยาบางชนิดที่มีผลต่อ
น�ำ้ นม หรือแม้แต่การเกิดภาวะเครียดทีม่ าจากหลาย ๆ
ด้าน ก็ส่งผลท�ำให้น�้ำนมสร้างน้อยลงได้ ซึ่งเป็นส่วน
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้มารดาหลังคลอดไม่ประสบความส�ำเร็จ
ในการเลีย้ งลูกด้วยน�ำ้ นม โดยเฉพาะในมารดาทีค่ ลอด
บุตรครรภ์แรก[9] หรือผ่าตัดคลอด มีรายงานการศึกษา
พบว่าอาจเนื่องจากน�้ำนมไม่ไหล หรือไหลน้อย มักจะ
ส่งผลให้ทารกเกิดอาการตัวเหลือง น�้ำหนักตัวลดลง
อัตราการนอนในโรงพยาบาลยาวนานขึ้น มาตรฐาน
การรั ก ษาปั ญ หาทางการแพทย์ ที่ เ กิ ด กั บ ทารกใน
หลาย ๆ ประเทศจึงให้การรักษาโดยการรักษาตาม
สาเหตุเป็นหลัก ร่วมกับการลดระดับบิลิรูบินลงโดย
การส่องไฟ หรือการให้สารอาหารอย่างอื่นทดแทน
เช่นการให้นมผสมทดแทนหรือการให้อาหารเสริมกับ
ทารกที่เร็วก่อนช่วงเวลา แต่จะมีผลเสียคือส่งผลให้
ทารกเกิดการเจ็บป่วย เช่น โรคติดเชือ้ ในระบบทางเดิน
อาหาร ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าเด็กที่
ได้รับนมของมารดาเพียงอย่างเดียวตลอด 6 เดือน[10]
การแก้ไขปัญหานี้อีกด้านกับมารดาในการรักษาทาง
แผนปัจจุบัน เช่น การให้ยา domperidone ที่ใช้เป็น
ยาต้านการอาเจียน มีผลพลอยได้ในการช่วยกระตุ้น
การสร้างน�้ำนม ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ยานอกข้อบ่งใช้
ส่วนทางด้านการแผนไทยก็จะนิยมให้ยา เช่น ยาปลูก
ไฟธาตุ หรืออื่น ๆ แต่ก็มีข้อจ�ำกัดในการรับประทาน
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หรือขั้นตอนการใช้ยายุ่งยาก[11]
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงเล็งเห็นความส�ำคัญ
ในการที่ จ ะช่ ว ยให้ ห ญิ ง หลั ง คลอดประสบความ
ส�ำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่าการนวดและประคบ
เต้านมด้วยความร้อนชื้นมีผลช่วยให้การไหลเวียน
โลหิตดี กระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินและ
ออกซิโตซินมากขึ้น ท�ำให้น�้ำนมไหลเร็วและมีปริมาณ
มากขึ้น[12] รวมทั้งยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการ
นวดและประคบเต้านมด้วยความร้อนร่วมกับการก
ระตุน้ ให้ทารกดูดนมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกตาม
หลักการดูด รวมทัง้ การจัดอาหารบ�ำรุงน�ำ้ นม และการ
ดูแลให้ก�ำลังใจในการให้นมบุตร มีผลท�ำให้มารดา
หลังคลอดมีน�้ำนมหลั่งดีเร็วขึ้น[13] นอกจากนั้นมีการ
ศึกษาวิธีการกระตุ้นเต้านมให้น�้ำนมไหลโดยการนวด
และการใช้ลูกประคบสมุนไพรพบว่ามีผลท�ำให้การ
ไหลของน�้ำนมมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ
ของทารก[14-15] ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึง
เพื่อศึกษาถึงผลการให้โปรแกรมเพิ่มการกระตุ้นการ
หลั่งน�้ำนมและศึกษาถึงระยะเวลาที่น�้ำนมไหลดีเพิ่ม
ขึน้ ภายหลังการได้รบั โปรแกรมกระตุน้ การหลัง่ น�ำ้ นม
วิถีไทย ซึ่งโปรแกรมประกอบไปด้วยการนวดเต้า
นม การประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพร และ
การดื่มน�้ำขิง ที่เริ่มดูแลภายหลังจากคลอดครบ 4
ชั่วโมงแล้ว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะช่วย
เพิ่มการไหลของน�้ำนม ที่น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ส�ำหรับมารดาหลังคลอดที่จะน�ำมาใช้แล้วส่งผลดีใน
แง่ของการช่วยให้ประสบความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ น�้ำนมมาเร็ว เพียงพอส�ำหรับการให้บุตร
และเกิดความเชื่อมั่นใจในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของไทย

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นมารดาหลังคลอดบุตรครบ 4 ชัว่ โมงแล้ว
ทีม่ าคลอด ณ โรงพยาบาลส่องดาว โรงพยาบาลพังโคน
และโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชสว่ า งแดนดิ น
จ.สกลนคร ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 – เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากการประมาณค่าเฉลี่ยจากข้อมูลของมารดาหลัง
คลอดที่มาคลอดในพื้นที่วิจัย แล้วใช้สูตรทาโร่ ยามา
เน่ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 ราย และเพิ่มขนาด
ร้อยละ 20 เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล สุ่ม
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีอย่างง่ายเข้ากลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง แบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยสัดส่วนที่เท่ากัน
เป็น 5 กลุ่มตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย
เข้าและออก ได้กลุ่มตัวอย่างละ 26 ราย ประกอบ
ด้วย 1) กลุ่มดูแลหลังคลอดตามปกติ (กลุ่มควบคุม)
2) กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การนวด 3) กลุม่ ประคบเต้านม 4) กลุม่
ดื่มน�้ำขิง และ 5) กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมกระตุ้นการ
หลั่งน�้ำนม ซึ่งประกอบด้วยการให้ทรีตเมนต์ท้ังหมด
ได้แก่ การนวด ประคบเต้านม และดื่มน�้ำขิง แล้วน�ำ
ทั้ง 5 กลุ่มมาศึกษาความแตกต่างของปริมาณน�้ำนม
ที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาการไหลของน�้ำนมก่อน-หลัง
การทดลอง และเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ การทดลอง
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าร่วม
โครงการ มีอายุ 21–35 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ตั้งครรภ์แรก อายุครรภ์ของการคลอดตั้งแต่ 37–41
สัปดาห์ คลอดทางช่องคลอดด้วยวิธีปกติ หลังคลอด
บุตรแล้ว 4 ชั่วโมง สัญญาณชีพปกติ น�้ำนมยังไม่ไหล
มีลักษณะของหัวนมและเต้านมทั้ง 2 ข้างปกติ และ

272 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัย
เกณฑ์การคัดออกจากโครงการ เป็นผู้ที่ได้รับ
ยาทีม่ ผี ลต่อการกระตุน้ หรือยับยัง้ การหลัง่ น�ำ้ นม เช่น
domperidone หรือ motilium, metoclopramide,
ยาคุมก�ำเนิด, Thyrotrophin-Releasing Hormone
(TRH), sulpiride, chlorpromazine และ bromocriptine หรือมีสภาวะที่ไม่สามารถให้นมบุตรได้
เช่น มีผลเลือดเป็นบวก หรือมีการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบทุกชนิด โรคหัวใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเต้า
นม (เต้านมอักเสบ หัวนมอักเสบ/ติดเชื้อ หัวนมแตก)
หรือมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด เช่น ตกเลือดหลัง
คลอด มีไข้สูงหนาวสั่น รวมทั้งมีประวัติแพ้สมุนไพร
ที่ใช้ในโปรแกรมกระตุ้นการหลั่งน�้ำนม
การเข้ า ร่ ว มโครงการของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย เป็ น
ไปด้ ว ยความสมั ค รใจ สามารถถอนตั ว ออกจาก
โครงการได้ทุกเวลาโดยไม่มีผลกระทบต่อการได้รับ
การรักษาพยาบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคต การตอบ
แบบสอบถามจะไม่มีการระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ให้
ข้อมูล หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะท�ำให้สามารถระบุตัวผู้ให้
ข้อมูลได้ ผูว้ จิ ยั จะมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
ผลการวิจัยจะเปิดเผยข้อมูลและน�ำเสนอในลักษณะ
ภาพรวมที่เป็นการสรุปผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการเท่านั้น กระท�ำภายใต้หลักจริยธรรมของการ
วิจัยในมนุษย์ โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตามเอกสาร
รับรองเลขที่ SWDCPH 2017-007
1.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) เครือ่ ง
ปั ้ ม น�้ ำ นมไฟฟ้ า อั ต โนมั ติ แ บบชาร์ ต ชนิ ด พกพาหั ว
คู่ ยี่ห้อ spectra หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล ปรับ
ระดับแรงดูด และตั้งเวลาปั้มได้ 2) หม้อต้มน�้ำไฟฟ้า 
ระบบแสดงผลอุณหภูมิหน้าจอดิจิทัลยี่ห้อฟิลลิปส์
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3) หม้อนึ่งไฟฟ้า  ปรับควบคุมอุณหภูมิยี่ห้อฟิลลิปส์
4) อุปกรณ์ส�ำหรับตวงวัดปริมาณน�้ำนมของมารดา 
ได้แก่ กระบอกฉีดยาส�ำเร็จรูป (syringe) ทีผ่ า่ นการฆ่า
เชื้อ ยี่ห้อนิปโปร ขนาด 1, 3, 5, 10, 20, 50 มิลลิลิตร
ภาชนะแก้วใสส�ำหรับใส่น�้ำนม และนาฬิกาส�ำหรับจับ
เวลา 5) ลูกประคบส�ำเร็จรูปตามสูตรกรมการแพทย์
แผนไทยฯ ที่ผลิตโดยฝ่ายการแผนไทยโรงพยาบาล
ส่องดาว จ.สกลนคร 6) ขิงสดอายุ 8–12 เดือน ปลูก
ในพื้นที่ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
1.3 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูลที่ผ่านการน�ำ
ไปตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
เครือ่ งมือโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่านเพือ่ ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการวัดและภาษาที่ใช้ ให้เหมาะ
สมกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง รายได้ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ศาสนา สถานภาพสมรส ประวัติการ
ใช้สมุนไพร 2) ข้อมูลทางคลินิกของการฝากครรภ์
ได้แก่ ประวัติการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่คลอด สิทธิ
การรักษา 3) การตรวดวัดสัญญาณชีพ ได้แก่ ความ
ดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ
และอัตราการหายใจ 4) แบบบันทึกปริมาณน�้ำนมที่
ตวงวัดจากการใช้เครื่องปั๊มนม ในแต่ละชั่วโมงของ
การเก็บข้อมูล ใช้ผู้เก็บข้อมูลคนเดียวกันตลอดที่
ผ่านการอบรมการใช้งาน โดยจะใช้เครื่องปั๊มนม ปั๊ม
จากเต้านมทั้งสองข้างเป็นเวลา 10 นาที จากแต่ละ
กลุ่ม แล้วใช้ SYRINGE ตวงวัดปริมาณน�้ำนม มี
หน่วยเป็นมิลลิลติ ร และข้อ 5) แบบสอบถามความพึง
พอใจการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ด้านความพึงพอใจ
ต่อบุคลากรที่ให้บริการ ความพึงพอใจต่อระยะเวลา
การด�ำเนินงาน และภาพรวมการท�ำหัตถการทดลอง
เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5

J Thai Trad Alt Med
ระดับ จ�ำนวน 7 ข้อ สามารถแปลความหมายของระดับ
คะแนน 1–5 ได้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 ความ
หมาย มีความพอใจมากทีส่ ดุ คะแนนเฉลีย่ 3.41–4.20
มีความพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 มีความ
พอใจปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 1.81–2.60 มีความพอใจ
น้อย และคะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 มีความพอใจน้อย
ที่สุด[16] แบบบันทึกปริมาณน�้ำนมและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจถูกน�ำไปทดสอบความเชื่อมั่นโดยน�ำ
ไปใช้ในมารดาหลังคลอดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ
กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 10 คน หาค่าดัชนีความตรงตาม
เนื้อหา (CVI) ได้เท่ากับ 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น
Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.80

2) วิธีการศึกษา
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasiexperimental research) ทางคลินิกชนิดสุ่มแบบมี
กลุม่ เปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง เก็บข้อมูลตาม
แบบสอบถามเพือ่ ศึกษาถึงผลการใช้โปรแกรมกระตุน้
การเพิ่มน�้ำนมวิถีไทยในหญิงหลังคลอดครรภ์แรกที่
คลอดทางช่องคลอดปกติ และดูแลหลังคลอดในโรง
พยาบาล 3 แห่งของจังหวัดสกลนคร เพื่อประเมิน
ปริมาณการไหลของน�้ำนมและระยะเวลาที่ไหลหลัง
จากการทดลองใช้โปรแกรม
2.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มี ขั้ น ตอนและ
วิ ธี ก ารโดยการเตรี ย มการอุ ป กรณ์ ส� ำ รวจข้ อ มู ล
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการขออนุมัติด้าน
จริยธรรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้า
เก็บข้อมูล เพื่อท�ำหนังสือขออนุญาตลงเก็บข้อมูล
ตามโรงพยาบาลที่ก�ำหนด คัดเลือกประชากรและ
กลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้ สุม่ จับฉลากอย่าง
ง่ายแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม ให้ผู้เข้าร่วม
วิจัยผู้ที่สมัครใจอ่านเอกสารแนะน�ำโครงการ ผู้เก็บ
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ข้อมูลแจ้งข้อมูล และให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นตามที่ระบุไว้
ในเอกสารแนะน�ำโครงการ ให้โอกาสและเวลาซักถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อตัดสินใจเข้าร่วม
การศึกษา ลงนามยินยอมตามแบบยินยอมและมอบ
ส�ำเนาเอกสารการชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย 1 ชุด
ขออนุญาตเก็บข้อมูลตามเครื่องมือวิจัยภายหลังจาก
คลอดครบก�ำหนด 4 ชั่วโมงแล้ว กลุ่มควบคุมและ
กลุม่ การทดลองจะได้รบั การดูแลหลังคลอดตามปกติ
ที่เป็นมาตรฐานการดูแลหญิงหลังคลอด (CPG) ของ
จังหวัดสกลนคร ได้แก่ การตรวจวัดสัญญาณชีพ การ
ป้องกันการตกเลือด การให้ความรู้และการปฏิบัติตัว
ของมารดา การดูแลสุขภาพทารก การไม่ให้นำ�้ นมผสม
หรืออาหารอืน่ แก่ทารกแรกคลอด ให้มารดาและทารก
อยู่ในห้องเดียวกันตลอด ให้ทารกได้ดูดนมมารดา
ตามทีล่ กู ต้องการหรือทุก 2 ชัว่ โมง ไม่ให้ทารกดูดหัวนม
ยางและหัวนมปลอมหรือหัวนมหลอก ให้การปรึกษา
ช่วยเหลือมารดากรณีที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ การดูแลแผลผ่าตัด/แผลฝีเย็บ น�้ำคาวปลา การขับ
ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะ
เครียดของมารดาหลังคลอด แต่กลุ่มทดลองจะมีการ
ทดลองที่แตกต่างกัน โดยทุกกลุ่มจะมีการปั๊มน�้ำนม
ก่อนเริ่มการทดลอง วิธีปฎิบัติของกลุ่มทดลองมีดังนี้
1) กลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านม[17] จะได้รับ
การดูแลตามมาตรฐานหลังคลอด ควบคูห่ ตั ถการนวด
เต้านมตัง้ แต่ชวั่ โมงที่ 4 หลังคลอด โดยนวด 1 ครัง้ ใช้
ผู้นวดคนเดียวกันตลอดโครงการ นวดเป็นเวลา 15
นาที ท่าที่ใช้นวดเต้านม ได้แก่ ท่าผีเสื้อขยับปีก, ท่า
หมุนวนปลายนิ้ว, ท่าประกายเพชร, การกระตุ้นท่อ
น�้ำนม, การเปิดท่อน�้ำนม และท่าพร้อมบีบน�้ำนม
2) กลุ่มที่ได้รับการประคบสมุนไพร จะได้
รับการดูแลตามมาตรฐานหลังคลอด ควบคู่หัตถการ
ประคบเต้านมด้วยลูกประคบ ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 4 หลัง
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คลอด โดยประคบ 1 ครั้ง สูตรสมุนไพรที่ใช้ท�ำลูก
ประคบ ดัดแปลงจากสถาบันการแพทย์แผนไทย[18]
ได้แก่ เหง้าไพล (500 กรัม) ตะไคร้บ้าน (100 กรัม)
ใบส้มป่อย (100 กรัม) ใบมะขาม (100 กรัม) ขมิ้นชัน
(100 กรัม) เมล็ดลูกซัด (200 กรัม) เกลือ (60 กรัม)
การบูร (30 กรัม) น�ำลูกประคบสมุนไพรสดไปนึ่งใน
หม้อนึง่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
วางพักให้อุณหภูมิเหลือ 50 องศาเซลเซียส เพื่อไม่ให้
ลูกประคบร้อนเกินไปเมื่อประคบเต้านม
3) กลุ่มที่ได้รับการดื่มน�้ำขิงตามสูตรกรม
การแพทย์แผนไทย[19] จะได้รบั การดูแลตามมาตรฐาน
หลังคลอด ควบคู่กับการดื่มน�้ำขิง ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 4
หลังคลอด โดยดื่ม 1 ครั้ง ใช้ขิงสด อายุ 8-12 เดือน
น�้ำหนัก 100 กรัม ต้มในน�้ำเดือดอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส ปริมาณ 100 มิลลิลิตร ต้มนาน 15 นาที น�ำ
กากออก แล้วตั้งน�้ำขิงให้อุ่นตลอดเวลาในกระติกน�้ำ
ร้อน ให้มารดาหลังคลอดดืม่ น�ำ้ ขิงสดต้มปริมาณ 100
มิลลิลิตร จนหมดภายในระยะเวลา 15 นาที
4) กลุ่มที่ได้รับทรีตเม้นต์รวม ได้แก่ นวด
เต้านม ประคบ และดื่มน�้ำขิง นับตั้งแต่ชั่วโมงที่ 4
หลังคลอด ใช้ผทู้ ำ� หัตถการคนเดียวกันตลอดโครงการ
และเป็นคนเดียวกับกลุ่มทดลองอื่น ๆ เพื่อควบคุม
คุณภาพ การนวดเต้านมจะใช้เวลานวดนาน 5 นาที
ประคบสมุนไพรสด 5 นาที และดื่มน�้ำขิงปริมาณ 100
มิลลิลิตร ให้หมดภายในเวลา 5 นาที รวมระยะเวลาที่
ใช้ในกลุ่มนี้ทั้งหมด 15 นาที
ภายหลังการทดลองผู้เก็บข้อมูลคนเดิมจะน�ำ
เครื่องปั๊มน�้ำนม มาปั๊มน�้ำนมทุกชั่วโมงจ�ำนวน 4 ครั้ง
ทั้งสองข้างพร้อมกัน ครั้งละ 10 นาที โดยใช้แรงดูด
ของเครือ่ งในระดับกลาง และบันทึกปริมาณของน�ำ้ นม
2.2) การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลทางคลินกิ ของการฝากครรภ์

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

และความพึงพอใจ น�ำมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจะใช้สถิติอนุมาน (inferential statistics) ได้แก่ paired t-test เปรียบเทียบ
ปริมาณของน�้ำนมก่อนและหลังการทดลองในแต่ละ
กลุ่ม และ ใช้สถิติ analysis of variant (ANOVA)
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลผลจากการได้
รับ treatment ที่แตกต่างกันมากกว่า  2 กลุ่มขึ้นไป
ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05

ผลการศึกษา
1) การศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 5
กลุ่ม พบว่า เพศหญิงส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 27 ปี มีน�้ำ
หนักเฉลี่ย 68 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 160 เซนติเมตร
ส่วนใหญ่จบระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบอาชี พ ลู ก จ้ า ง/พนั ก งานเอกชน มี ร ายได้
ระหว่าง 5,001–10,000 บาท/เดือน นับถือศาสนาพุทธ
เต็มใจเข้าร่วมโปรแกรมกระตุ้นการเพิ่มน�้ำนมวิถีไทย
เคยใช้สมุนไพรมาแล้วทั้งหมด ไม่เคยแพ้สมุนไพร
(ตารางที่ 1)
2) ด้านข้อมูลทางคลินกิ ของการฝากครรภ์ พบ
ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนการตั้งครรภ์ มีการ
ไปฝากครรภ์ครั้งแรกเฉลี่ยอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ มี
การคลอดในช่วงเฉลี่ย 39 สัปดาห์ ใช้สิทธิบัตรทอง
(ตารางที่ 2)
3) การตรวจร่ า งกายทั่ ว ไปพบว่ า อุ ณ หภู มิ
ร่างกายเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส มีอัตราการหายใจ
เฉลี่ย 15 ครั้งต่อนาที มีอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย
77 ครั้งต่อนาที มีความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย 114
มิลลิเมตรปรอท และมีความดันโลหิตตัวล่างเฉลีย่ 74
มิลลิเมตรปรอท (ตารางที่ 3)
4) ปริมาณน�้ำนม 4 ชั่วโมงหลังการทดลอง พบ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มที่ 1
(n = 130)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
อายุ (ปี)
21–29 ปี
19 (73.08)
30–39 ปี
7 (26.92)
± S.D.
26.92 ± 4.54
min, max
21, 39 ปี
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
150–159
13 (50.00)
160–169
12 (46.15)
170–179
1 (3.85)
x ± S.D.
159.62 ± 6.09
min, max
150, 174
น�้ำหนัก (กิโลกรัม)
50–59
4 (15.38)
60–69
12 (46.15)
70–79
8 (30.77)
> 80
2 (7.69)
x ± S.D.
68.38 ± 8.30
min, max
59, 84
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
2 (7.69)
มัธยมตอนปลาย
9 (34.62)
ปวช.
7 (26.92)
ปวส./อนุปริญญา
6 (23.08)
ปริญญาตรี
2 (7.69)
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐ/เอกชน
10 (38.46)
รับจ้างทั่วไป
3 (11.54)
ค้าขาย
5 (19.23)
เกษตรกร
1 (3.85)
ไม่ได้ท�ำงาน
7 (26.92)
รายได้ (บาท/เดือน)
501–2,500 บาท
7 (26.92)
2,501–5,000 บาท 5 (19.23)
5,001–10,000 บาท 13 (50.00)
10,001–20,000 บาท 1 (3.85)
> 20,001 บาท
0
x ± S.D.
6,653.85 ±
		
4063.32
min, max
2,000, 18,000 บ.
ศาสนา
พุทธ
24 (92.31)
คริสต์
2 (7.69)
เคยใช้สมุนไพร
เคย
26 (100.00)
แพ้สมุนไพร
ไม่แพ้
26 (100.00)

กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
15 (57.69)
11 (42.31)
27.58 ± 4.65
22, 39 ปี

18 (69.23)
8 (30.77)
26.81 ± 4.95
21, 39 ปี

20 (76.92)
6 (23.08)
27.12 ± 4.22
21, 38 ปี

17 (65.38)
9 (34.62)
28.00 ± 4.40
21, 37 ปี

14 (53.85)
11 (42.31)
1 (3.85)
160.12 ± 6.54
152, 172

14 (53.85)
13 (50.00)
10 (38.46)
10 (38.46)
2 (7.69)
3 (11.54)
160.08 ± 5.74 160.69 ± 6.07
154, 168
156, 164

12 (46.15)
11 (42.31)
3 (11.54)
161.04 ± 6.68
154, 174

4 (15.38)
12 (46.15)
7 (26.92)
3 (11.54)
69.00 ± 7.90
58, 87

3 (11.54)
11 (42.31)
10 (38.46)
2 (7.69)
70.23 ± 7.32
59, 89

3 (11.54)
13 (50.00)
9 (34.62)
1 (3.85)
69.27 ± 6.86
58, 85

4 (15.38)
11 (42.31)
9 (34.62)
2 (7.69)
68.31 ± 8.23
58, 89

3 (11.54)
10 (38.46)
5 (19.23)
4 (15.38)
4 (15.38)

2 (7.69)
12 (46.15)
5 (19.23)
4 (15.38)
3 (11.54)

4 (15.38)
8 (30.77)
7 (26.92)
5 (19.23)
2 (7.69)

1 (3.85)
8 (30.77)
5 (19.23)
7 (26.92)
5 (19.23)

12 (46.15)
6 (23.08)
2 (7.69)
1 (3.85)
4 (15.38)

14 (53.83)
4 (15.38)
2 (7.69)
1 (3.85)
5 (19.23)

13 (50.00)
2 (7.69)
3 (11.54)
2 (7.69)
6 (23.08)

13 (50)
4 (15.38)
2 (7.69)
3 (11.541)
4 (15.38)

4 (15.38)
5 (19.23)
6 (23.08)
3 (11.54)
2 (7.69)
2 (7.69)
3 (11.54)
3 (11.54)
18 (69.23)
17 (65.38)
14 (53.83)
16 (61.54)
1 (3.85)
1 (3.85)
2 (7.69)
2 (7.69)
0
1 (3.85)
1 (3.85)
1 (3.85)
6,857.69 ±
7,057.70 ±
7,230.77 ±
7,192.31.92 ±
4296.81
3575.16
4333.57
4115.43
2,500, 15,000 บ. 2,000, 20,000 บ. 2,000, 22,000 บ. 1,000, 25,000 บ.
25 (96.15)
1 (3.85)

25 (96.15)
1 (3.85)

24 (92.31)
2 (7.69)

25 (96.15)
1(3.85)

26 (100.00)

26 (100.00)

26 (100.00)

26 (100.00)

26 (100.00)

26 (100.00)

26 (100.00)

26 (100.00)
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทางคลินิกของการฝากครรภ์
ข้อมูลทั่วไป
(n = 130)

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

การวางแผนการตั้งครรภ์
วางแผน
4 (15.38)
ไม่ได้วางแผน
22 (84.62)
อายุครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ครั้งแรก
< 12 สัปดาห์
23 (88.46)
12–25 สัปดาห์
3 (11.54)
x ± S.D.
11.42 ± 1.10
min, max
8, 24 สัปดาห์
อายุครรภ์ที่คลอดในปัจจุบัน
ก่อน 37 สัปดาห์
1 (3.85)
37 - 41 สัปดาห์
24 (92.31)
> 41
1 (3.85)
x ± S.D.
39.08 ± 0.98
min, max
36, 41 สัปดาห์
สิทธิการรักษา
บัตรทอง
11 (42.31)
ประกันสังคม
10 (38.46)
สวัสดิการรัฐ
0
จ่ายเอง
5 (19.23)

2 (7.69)
24 (92.31)

5 (19.23)
21 (80.77)

4 (15.38)
22 (84.62)

6 (23.07)
20 (76.92)

24 (92.31)
2 (7.69)
11.81 ± 1.44
5, 20 สัปดาห์

19 (73.08)
7 (26.92)
12.15 ± 2.17
7, 16 สัปดาห์

22 (84.62)
4 (15.38)
11.54 ± 1.17
5, 13 สัปดาห์

23 (88.46)
3 (11.54)
11.54 ± 1.20
10, 14 สัปดาห์

0
25 (96.15)
1 (3.85)
39.15 ± 0.83
37, 41 สัปดาห์

1 (3.85)
25 (96.15)
0
38.73 ± 1.12
36, 39 สัปดาห์

0
26 (100.00)
0
38.62 ± 0.90
35, 40 สัปดาห์

0
25 (96.15)
1 (3.85)
39.04 ± 0.92
38, 41 สัปดาห์

12 (46.15)
11 (42.31)
1 (3.85)
2 (7.69)

10 (38.46)
11 (42.31)
1 (3.85)
4 (15.38)

10 (38.46)
13 (50.00)
0
3 (11.54)

11 (42.31)
13 (50.00)
0
2 (7.69)

ว่าเมือ่ เปรียบค่าเฉลีย่ ปริมาณน�ำ้ นมก่อนและหลังการ
ให้โปรแกรมเพิ่มการหลั่งน�้ำนมของกลุ่มทดลองทั้ง 5
กลุ่ม โดยใช้สถิติ paired–sample t test พบ กลุ่ม
ที่ได้รับการนวด กลุ่มที่ได้รับการประคบเต้านม และ
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมกระตุ้นการเพิ่มน�้ำนมวิถีไทย
มีความแตกต่างของปริมาณน�้ำนมก่อนและหลังการ
ทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p < 0.05) เมือ่ เทียบกับกลุม่
ที่ได้รับการดูแลหลังคลอดตามปกติ (ตารางที่ 4)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของปริ ม าณ
น�ำ้ นมด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 พบว่าค่าความ
แปรปรวนของปริมาณน�้ำนมมารดาภายหลังจากเริ่ม

การทดลองในชั่วโมงที่ 1, 2, 3 และ 4 ในกลุ่มที่ได้รับ
การนวด ประคบ และกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมกระตุ้น
การเพิ่มน�้ำนมวิถีไทย มีค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้ำนม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (p < 0.05) เมื่อเทียบ
กับกลุม่ ดูแลหลังคลอดตามปกติ ส่วนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การ
ดื่มน�้ำขิง ไม่เห็นความแตกต่างของปริมาณน�้ำนม
(ตารางที่ 5)
5) ด้านความพึงพอใจกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่
ที่ได้รับการดูแลหลังคลอดปกติมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.98 ± 0.25 (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 3 การตรวจวัดสัญญาณชีพ
ข้อมูลทั่วไป
(n = 130)

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
จำ�นวน (ร้อยละ) จำ�นวน (ร้อยละ) จำ�นวน (ร้อยละ) จำ�นวน (ร้อยละ) จำ�นวน (ร้อยละ)

อุณหภูมิร่างกาย (T)
35 - 37.4 ˚C
26 (100.00)
x ± S.D.
36.95 ± 0.10
min, max
36.5 , 37˚C
อัตราการหายใจ (RR)
10 – 20 ครั้ง/นาที 26 (100.00)
x ± S.D.
14.96 ± 1.73
min, max
12, 18 ครั้ง/นาที
อัตราการเต้นของหัวใจ (PR)
60 – 100 ครั้ง/นาที 26 (100.00)
x ± S.D.
76.92 ± 5.71
min, max
70, 90 ครั้ง/นาที
ความดันโลหิต (BP)
ความดันโลหิตตัวบน (SBP มิลลิเมตรปรอท)
91 - 129
26 (100.00)
x ± S.D.
114.54 ± 8.98
min, max
110, 125
ความดันโลหิตตัวล่าง (DBP มิลลิเมตรปรอท)
51 - 99
26 (100.00)
x ± S.D.
73.50 ± 3.78
min, max
70, 84

26 (100.00)
36.81 ± 0.03
36.2 , 36.8˚C

26 (100.00)
36.86 ± 0.09
36.5 , 37˚C

26 (100.00)
36.83 ± 0.08
36.5 , 37.2˚C

26 (100.00)
36.90 ± 0.13
36.5 , 37˚C

26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00)
26 (100.00)
15.11 ± 1.88 15.23 ± 1.86 14.80 ± 2.24 14.58 ± 1.85
14, 18 ครั้ง/นาที 16, 18 ครั้ง/นาที 12, 16 ครั้ง/นาที 12, 15 ครั้ง/นาที
26 (100.00)
26 (100.00) 26 (100.00)
26 (100.00)
75.46 ± 5.12 74.46 ± 4.85 75.69 ± 4.93 74.81 ± 5.40
68, 86 ครั้ง/นาที 64, 88 ครั้ง/นาที 68, 90 ครั้ง/นาที 65, 89 ครั้ง/นาที
26 (100.00)
26 (100.00) 26 (100.00)
112.96 ± 8.89 111.54 ± 10.07 114.92 ± 8.54
100, 125
100, 120
100, 125

26 (100.00)
113.61 ± 8.50
110, 120

26 (100.00)
74.19 ± 3.73
70, 90

26 (100.00)
74.77 ± 4.92
70, 90

26 (100.00)
73.92 ± 4.18
70, 90

26 (100.00)
74.08 ± 3.32
70, 90

ตารางที่ 4 การเปรียบค่าเฉลีย่ ปริมาณน�ำ้ นมในแต่ละกลุม่ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 4 ชัว่ โมง โดยใช้สถิติ paired-sample
t test
กลุ่มการทดลอง
(n = 130)
กลุ่ม1 ดูแลหลังคลอดปกติ (ควบคุม)
กลุ่ม 2 นวดเต้านม
กลุ่ม 3 ประคบเต้านม
กลุ่ม 4 ดื่มน�้ำขิง		
กลุ่ม 5 นวดเต้านม ประคบ
เต้านม และดื่มน�้ำขิง (ทรีตเม้นต์รวม)
*แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05

ค่าเฉลี่ยปริมาณน�้ำนม (มิลลิลิตร) (x) ± S.D.
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง (ชั่วโมงที่ 4)
0
0
0
0
0

0.16 ± 0.09
2.01 ± 0.26
2.94 ± 0.22
0.63 ± 0.18
4.54 ± 0.97

t

p

9.39
39.49
69.54
17.32
23.88

0.10
< 0.05*
< 0.05*
0.05
< 0.05*
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้ำนมของกลุ่มทดลองกับกลุ่มที่ได้รับ
การดูแลหลังคลอดตามปกติเป็นเวลา 4 ชั่วโมงด้วยสถิติ one way analysis of variant
ข้อมูล		
ค่าเฉลี่ยปริมาณน�้ำนม (มิลลิลิตร) x ± S.D
(n = 130)
ก่อนทดลอง ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 3
กลุ่มควบคุม
กลุ่มนวดเต้านม
กลุ่มประคบสมุนไพร
กลุ่มดื่มน�้ำขิง
กลุ่มทรีตเมนต์รวม

0
0
0
0
0

0
0.19 ± 0.07
0.37 ± 0.12ab
0
0.47 ± 0.12ab

0
0.72 ± 0.13ac
0.82 ± 0.17ac
0.08 ± 0.09
1.10 ± 0.23ac

0.13 ± 0.07
1.52 ± 0.24ad
1.66 ± 0.33ad
0.27 ± 0.20
2.50 ± 0.56ad

ชั่วโมงที่ 4

ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
(มล.)/ชั่วโมง

0.16 ± 0.09
2.01 ± 0.26aef
2.94 ± 0.22ae
0.63 ± 0.18f
4.54 ± 0.97ae

0.01
1.11
1.44
0.25
2.15

หมายเหตุ: หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 โดยที่
a: เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณน�้ำนมกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม (กลุ่มดูแลหลังคลอดปกติ)
b, c, d, e: เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณน�้ำนมก่อนและหลังการทดลองในชั่วโมงที่ 1, 2, 3, 4
f: เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณน�้ำนมกลุ่มทดลองกับกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมเพิ่มน�้ำนม (ทรีตเมนต์รวม)

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของการเข้าร่วมโปรแกรมกระตุ้นการเพิ่มการหลั่งน�้ำนมวิถีไท
ข้อมูลความพึงพอใจ
N
กลุ่มที่ 1
			 x ± S.D. ผล

กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
x ± S.D. ผล x ± S.D. ผล x ± S.D. ผล x ± S.D. ผล

1. ผู้ให้บริการมีความ
26 4.47 มาก 4.81 มาก 4.88 มาก 4.85
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส		 ± 0.43 ที่สุด ± 0.40 ที่สุด ± 0.32 ที่สุด ± 0.37
2. ผู้ให้บริการได้อธิบาย 26 4.47 มาก 4.92 มาก 4.92 มาก 4.85
ขั้นตอนการท�ำหัตถการ		 ± 0.43 ที่สุด ± 0.27 ที่สุด ± 0.27 ที่สุด ± 0.37
ได้ชัดเจน									
3. ให้ผู้ร่วมวิจัยถามตอบ 26 4.81 มาก 4.47 มาก 4.81 มาก 4.85
ข้อสงสัยด้วยความเต็มใจ		 ± 0.40 ที่สุด ± 0.43 ที่สุด ± 0.40 ที่สุด ± 0.37
4. สถานที่ให้บริการมีความ 26 4.92 มาก 4.96 มาก 4.85 มาก 4.85
สบาย เหมาะสม		 ± 0.27 ที่สุด ± 0.20 ที่สุด ± 0.37 ที่สุด ± 0.37
5. การอยากให้มี
26 5.00 มาก 5.00 มาก 5.00 มาก 5.00
บริการนี้ต่อ		 ± 0.00 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.00
6. การมีความพึงพอใจ
26 4.81 มาก 5.00 มาก 5.00 มาก 4.92
ในหัตถการที่ได้รับ		 ± 0.40 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.27
7. การบริการช่วยเพิ่ม
26 2.77 ปาน 4.92 มาก 5.00 มาก 4.77
ปริมาณน�้ำนมได้จริง		 ± 1.27 กลาง ± 0.27 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.43

มาก
5
ที่สุด ± 0.00
มาก 4.96
ที่สุด ± 0.20

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
5.00
xที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.92
± 0.27
4.96
± 0.20
5.00
± 0.00
5.00
± 0.00
5.00
± 0.00
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ด้านปริมาณน�ำ้ นม ระยะเวลาการไหล และความ
พึงพอใจ พบว่า  ก่อนการทดลองมารดาหลังคลอด
บุตรครบ 4 ชั่วโมงในทุก ๆ กลุ่มยังไม่มีการไหลของ
น�้ำนม เมื่อเริ่มให้การทดลองแต่ละกลุ่ม และปั๊มตวง
วัดปริมาณน�้ำนมในชั่วโมงที่ 1, 2, 3 และ 4 ถัดมา พบ
มีปริมาณการไหลของน�้ำนมกลุ่มทดลอง (ทรีตเม้นท์
ทั้งหมด) ที่ได้รับโปรแกรม  เพิ่มขึ้นตั้งแต่การทดลอง
ให้โปรแกรมในชั่วโมงแรก จนถึงระยะเวลาสิ้นสุด
การทดลองในชั่วโมงที่ 4  ซึ่งค่าเฉลี่ยปริมาณการไหล
ของน�้ำนมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม (p < 0.05) เฉลี่ยมีการเพิ่มของ
ปริมาณน�้ำนม 2.15 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ด้านความพึง
พอใจภาพรวมมารดาหลังคลอดกลุ่มทดลองมีความ
พึงพอใจในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.98 ± 0.25
และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณน�้ำนมของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับทรีตเม้นต์ทุกกลุ่มในช่วงสิ้นสุดการ
ทดลอง พบมีความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปริมาณน�ำ้ นม
ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การนวดเต้านมและดืม่ น�ำ้ ขิงอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม
กระตุ้นการเพิ่มน�้ำนม (p < 0.05)  แต่ไม่พบความ
แตกต่างของปริมาณน�ำ้ นมในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การประคบ
เต้านม สอดคล้องกับรายงานวิจยั ทีพ่ บว่าการนวดและ
ประคบเต้านมด้วยความร้อนชืน้ หรือสมุนไพรสามารถ
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน
โปรแลคตินและออกซิโตซินมากขึ้น จึงเสริมให้น�้ำนม
ไหลเร็ว และมีปริมาณมากขึน้ [14,20] อีกทัง้ ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกาญจนาพร (2556) ที่พบว่า  มารดา
หลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมงกลุ่มที่นวดเต้านมเริ่มมี
นํ้านมไหล ร้อยละ 12.5 ส่วนกลุ่มที่ประคบและนวด
เต้านมมีนาํ้ นมไหล ร้อยละ 64.7 ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุม
ไม่มีนํ้านมไหลเลย (p < 0.001) และทารกที่มารดาได้
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รับการประคบและนวดเต้านมกินอิ่มและนอนหลับ
มากกว่า (p < 0.001) อีกทั้งมารดาหลังคลอดในกลุ่ม
ที่ประคบและนวดเต้านมมีความพึงพอใจในวิธีการ
กระตุ้นการไหลของนํ้านมภายใน 48 ชั่วโมง เนื่องจาก
พบว่าความร้อนที่ส่งผ่านลูกประคบสมุนไพรสามารถ
เพิ่มการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับการสร้าง
ฮอร์โมนที่มีผลต่อกระตุ้นการสร้างและการไหลของ
น�ำ้ นม[21] และนอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประมินทร์ (2550) ทีพ่ บว่าการนวดเต้านมด้วยผ้าชุบน�ำ้
อุ่นเป็นวิธีที่ช่วยท�ำให้น�้ำนมหลั่งภายใน 6 ชั่วโมงหลัง
คลอด และมีปริมาณเพียงพอใน 48 ชัว่ โมงหลังคลอด
ดีกว่าวิธีการนวดเต้านมแบบธรรมดา เนื่องจากพบว่า
ความร้อนชื้นที่ได้รับมีผลท�ำให้ระบบไหลเวียนโลหิต
เพิม่ ขึน้ การสร้างของปริมาณน�ำ้ นมจึงเพิม่ ขึน้ และการ
นวดเต้านมมีผลท�ำให้ทอ่ น�ำ้ นมเปิดจึงช่วยในเรือ่ งการ
หลั่งของน�้ำนม[15] แต่กลุ่มทดลองที่ได้รับการดื่มน�้ำขิง
ภายหลังจากเริ่มการทดลองจนสิ้นสุดการทดลองใน
ชัว่ โมงที่ 4 ไม่พบความแตกต่างของปริมาณน�ำ้ นมเมือ่
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอัฉรา (2555) ทีศ่ กึ ษาการเปรียบเทียบประสิทธิผล
และระยะเวลาการไหลของน�้ำนมระหว่างมารดาหลัง
คลอดกลุ่มที่ได้รับการดูแลปกติเทียบกับมารดาหลัง
คลอดกลุ่มที่ได้รับการดูแลปกติร่วมกับการดื่มน�้ำขิง
ไม่พบความแตกต่างกันจากมารดาหลังคลอดกลุ่มที่
ได้รับการดูแลปกติ[19]
สรุปผลจากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการให้
โปรแกรม (ทรีตเม้นต์รวมทั้งสามอย่าง) ได้แก่ การ
นวด ประคบ และดื่มน�้ำขิง ที่น�ำมาใช้กระตุ้นการเพิ่ม
การหลั่งน�้ำนมภายหลังครบระยะเวลาของการคลอด
4 ชั่วโมงแล้ว สามารถกระตุ้นน�้ำนมให้ไหลเพิ่มขึ้นได้
และไหลได้เร็วขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการทดลอง
แตกต่างจากการใช้หตั ถการเดีย่ ว ๆ และไม่ใช้หตั ถการ
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เลย ซึ่งจากผลการวิจัยนี้สามารถบอกได้ถึงประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นกับมารดาหลังคลอด โดยอาจจะน�ำไปใช้
ช่วยกระตุ้นการมาของน�้ำนมในมารดาที่ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนควบคู่กับการให้ลูกดูดนมเพื่อท�ำให้ทารก
ได้รับนมมารดาอย่างเพียงพอต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. การวิ จั ย นี้ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นเวลาในการวั ด
ปริมาณน�้ำนมจึงควรมีการเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการ
ศึกษาเป็น 1, 3 หรือ 7 วัน ควบคู่กับการให้โปรแกรม
นี้ทุกวัน เพื่อศึกษาปริมาณน�้ำนมและประสิทธิผล
ของหัตถการ และอาจจะเก็บข้อมูลควบคูก่ บั การตรวจ
สอบการได้รับน�้ำนมในเด็กทารกด้วย
2. ข้อจ�ำกัดด้านกลิ่นของลูกประคบ ซึ่งอาจ
จะมีผลรบกวนการอยากดูดนมของทารก จึงอาจจะ
ประยุกต์ลูกประคบเป็นลักษณะเจลหรือครีมทาแทน
ให้ได้ฤทธิ์ของสมุนไพรควบคู่กับการใช้ผ้านึ่งร้อน
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพของเห็ดระโงกที่รับประทานได้ 2 ชนิด คือ เห็ดระโงกขาว
(Amanita princeps Corner & Bas.) และเห็ดระโงกเหลือง (Amanita javanica (Corner & Bas.) T. Oda, Tanaka &
Tsuda) ซึ่งเป็นเห็ดที่รู้จักทั่วไปมีราคาแพง โดยการตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS และ FRAP assay
และหาปริมาณสารประกอบกลุ่มพอลีฟีนอล ได้แก่ ฟีนอลิกรวม เฟลโวนอยด์ และแทนนิน จากสารสกัดหยาบด้วย
ตัวท�ำละลายเอทานอล เมทานอล และน�ำ้ ร้อน ผลการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบของเห็ดระโงกเหลืองทีส่ กัดด้วยน�ำ้
ร้อนมีผลผลิตมากทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 28.97ส่วนสารประกอบฟีนอลิกและเฟลโวนอยด์พบว่าสารสกัดหยาบของเห็ด
ระโงกขาวที่สกัดด้วยเอทานอลมีปริมาณสูงที่สุดเท่ากับ 18.41 ± 0.13 mg GAE/g extract เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน
กรดแกลลิก และ 1017.99 ± 8.18 mg QE/g extract เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานเควอร์เซติน และปริมาณแทนนินมาก
ที่สุดพบในสารสกัดเห็ดระโงกขาวที่สกัดด้วยน�้ำร้อนเท่ากับ 13.53 ± 0.45 mg tannic acid/g extract เมื่อเทียบกับสาร
มาตรฐานกรดแทนนิก ส่วนการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากทั้ง 2 วิธี พบว่าสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยน�้ำร้อน
ของเห็ดระโงกเหลืองมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดด้วยวิธี ABTS assay มีค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้ง
ปฏิกิริยาไปครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 0.75 ± 0.04 mg/mL ส่วนวิธี FRAP assay พบว่าสารสกัดหยาบของเห็ดระโงกขาว
ที่สกัดด้วยเอทานอลมีค่าต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดเท่ากับ 3650.67 ± 35.77 mg FeSO4/g extract
ค�ำส�ำคัญ: การต้านอนุมูลอิสระ, ฟีนอลิกรวม, เฟลโวนอยด์, แทนนิน, เห็ดระโงก
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Abstract
The objective of this study was to evaluate the potential of two common edible species of Amanita,
A. princeps Corner & Bas. and A. javanica Corner & Bas. T. Oda, Tanaka & Tsuda, which are local mushrooms of
high commercial value. The antioxidant activities were determined by ABTS and FRAP assays, and the amounts
of polyphenols (total phenolic, flavonoid compounds, and tannin) were examined in ethanol, methanol, and boiling
water crude extracts of the mushrooms. The results showed that the highest percentage yields of 28.97% of total
phenolic and flavonoid compounds were found in A. princeps crude ethanolic extract at 18.41 ± 0.13 mg GAE/g
extract using a gallic acid standard and 1017.99 ± 8.18 mg QE/g extract with a quercetin standard, while A. princeps crude extract with boiling water had the highest tannin level at 13.53 ± 0.45 mg tannic acid/g extract using a
tannic acid standard. Regarding antioxidant activity testing, the two assays showed the highest values with boiling
water extract of A. javanica in the ABTS assay, IC50 as 0.75 ± 0.04 mg/mL, while the FRAP assay of ethanolic A.
princeps extract recorded 3650.67 ± 35.77 mg FeSO4/g extract.
Key words: antioxidant activity, total phenolic, flavonoid, tannin, Amanita

บทนำ�และวัตถุประสงค์

เห็ดระโงกเป็นเห็ดที่อยู่ในสกุล Amanita วงศ์
Amanitaceae และเห็ดกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พบเป็นเห็ด
ที่รับประทานได้และรู้จักกันทั่วไป เช่น เห็ดระโงก
เหลือง (Amanita javanica (Corner & Bas.) T.
Oda, Tanaka & Tsuda) เห็ดระโงกขาว (Amanita
princeps Corner & Bas.) เป็นต้น มีความส�ำคัญต่อ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เห็ดรับประทานได้พบในป่าชุมชนหรือป่า
โคกในฤดูฝนและได้รับความนิยมในการบริโภคเห็ด
ป่ามากขึ้นท�ำให้สามารถสร้างรายได้ในชุมชนได้อีก
ทางหนึ่ง[1-4] แต่ในจ�ำนวนเห็ดในสกุล Amanita บาง

ชนิดมีพิษท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยกับผู้น�ำมาบริโภคได้
เช่น เห็ดระงากขาวพิษ (Amanita exitialis Zhu L.
Yang & T.H. Li) เห็ดระงากด�ำพิษ (Amanita brunneitoxicaria Thongbia, Raspe & K.D. Hyde) ซึ่ง
เห็ดพิษเหล่านีพ้ บเจริญปะปนกับเห็ดรับประทานได้ใน
ช่วงฤดูฝนเช่นกัน ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคเห็ดป่าหรือผูม้ อี าชีพ
เก็บเห็ดป่ามาจ�ำหน่ายจ�ำเป็นต้องรูจ้ กั หรือมีความรูใ้ น
การจ�ำแนกชนิดของเห็ดด้วย เพือ่ ป้องกันการเจ็บป่วย
จากการได้รับสารพิษจากเห็ด[2,5-6] อย่างไรก็ตาม จาก
รสชาติของเห็ดระโงกที่มีความอร่อยแล้วเห็ดยังเป็น
แหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ส�ำคัญหลาย
ชนิด เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน เส้นใย

284 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
วิตามิน และเกลือแร่ตา่ ง ๆ เป็นต้น และเห็ดมีปริมาณ
ไขมันค่อนข้างน้อย กลุม่ คนรักสุขภาพจึงนิยมบริโภค
เห็ดทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ นอกจากนี้เห็ดยังมี
คุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมาย เช่น
มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติต้านเซลล์
มะเร็ง ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง ลดระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด ฤทธิต์ า้ นจุลนิ ทรีย์ ภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัด และฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น[7-8]
ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวม เฟลโวนอยด์ และแทนนิน
ของสารสกัดหยาบจากเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงก
เหลืองที่พบในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นเห็ดที่
ได้รบั ความนิยมในการรับประทานและมีราคาแพงกว่า
เห็ดชนิดอื่นที่เจริญและจ�ำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกัน
เพื่อเป็นตัวแทนเห็ดกลุ่มนี้ที่คนในชุมชนภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือนิยมรับประทานแม้ว่าจะราคาจะแพง
กว่าเห็ดชนิดอืน่ และยังเป็นข้อมูลด้านโภชนาการเบือ้ ง
ต้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นิยมบริโภคเห็ดป่าทั่วไป

ระเบียบวิธีศึกษา
1. อุปกรณ์และสารเคมีสำ�หรับศึกษา
เครือ่ งชัง่ 4 ต�ำแหน่ง ตูอ้ บลมร้อน หม้อนึง่ ความ
ดันไอ เครื่องระเหยสารแบบหมุน เครื่องท�ำแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง เครื่อง UV-vis Spectrophotometer
เครื่อง Microplate Reader เอทานอลร้อยละ 95
เมทานอล น�้ำกลั่น ABTS (2, 2-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (SIGMAAlDRiCH, China) โซเดียมเปอร์ซลั เฟต อะซิเตตบัฟเฟอร์ เฟอริกคลอไรด์ TPTZ (2,4,6-Tris(2-pyridyl)s-triazine) (SIGMA-AlDRiCH, Switzerland)

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไบคาร์บอเนต FolinCiocalteu’s reagent (Merck, Germany) กรด
แอสคอร์บิก (ascorbic acid) (SIGMA-AlDRiCH,
Germany) โทรลอกซ์ (Trolox) (SIGMA-AlDRiCH,
Switzerland) กรดแทนนิก (tannic acid) (SIGMA-AlDRiCH, China) เควอร์ซิติน (quercetin)
(SIGMA-AlDRiCH, India)

2. ตัวอย่างเห็ดระโงกสำ�หรับศึกษา
ตัวอย่างเห็ดระโงกขาว และเห็ดระโงกเหลือง
ชนิ ด ละ 3 กิ โ ลกรั ม โดยซื้ อ จากตลาดในท้ อ งถิ่ น
ใกล้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม น� ำ ตั ว อย่ า งเห็ ด ระโงกทั้ ง 2 ชนิ ด มา
ท�ำการระบุชนิดในห้องปฏิบัติการ และเปรียบเทียบ
ลักษณะบรรยายทีส่ ำ� คัญได้จากเอกสารต่าง ๆ[1-2,5,7,9-14]
ท�ำการระบุชนิดเห็ดที่ถูกต้องโดย รศ.ขวัญเรือน นาค
สุวรรณ์กุล ภัณฑารักษ์ประจ�ำพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์
ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
น�ำตัวอย่างเห็ดทั้งสองชนิดล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้น
ขนาด 0.2-0.5 เซนติเมตร และน�ำไปอบให้แห้งในตูอ้ บ
ด้วยอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3. นำ � ตั ว อย่ า งเห็ ด ระโงกไปสกั ด ด้ ว ยตั ว ทำ �
ละลาย
การสกัดแบบแช่สกัด (maceration) โดยน�ำเห็ด
ชิ้นเล็กที่อบแห้งเรียบร้อยแล้วมาชั่งชนิดละ 10 กรัม
ใส่ในขวดแก้วและเติมตัวท�ำละลายเอทานอลร้อยละ
95 ปริมาตร 300 มิลลิลติ ร และอีกขวดใส่ตวั ท�ำละลาย
เมทานอลปริมาตร 300 มิลลิลิตร ปิดฝาให้สนิทและ
ตั้งทิ้งไว้ ที่อุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง จากนั้นกรองเก็บ
สารละลายด้วยกระดาษกรอง whatman เบอร์ 1
กากที่เหลือเติมตัวท�ำละลายและท�ำซ�้ำเหมือนเดิมอีก
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2 ครั้ง น�ำสารที่กรองได้ทั้ง 3 ครั้งมารวมกันและน�ำไป
ระเหยตัวท�ำละลายออกด้วยเครื่อง evaporator จาก
นั้นเก็บไว้ในขวดเก็บสารและน�ำไปแช่ที่อุณหภูมิ -80
องศาเซลเซียส จากนั้นท�ำให้แห้งด้วยเครื่อง freeze
dryer และเก็บสารสกัดหยาบในขวดปิดมิดชิดเพื่อ
น�ำไปทดสอบต่อไป
การสกัดแบบต้มด้วยน�้ำ  (boiling water) น�ำ
เห็ดที่อบแห้งเรียบร้อยแล้วมาชั่งชนิดละ 10 กรัม ใส่
ในเหยือกสเตนเลสเติมน�ำ้ กลัน่ ปริมาตร 300 มิลลิลติ ร
น�ำไปต้มบน hotplate โดยให้น�้ำเดือดที่อุณหภูมิ 95
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นกรองเก็บ
สารละลายด้วยกระดาษกรอง whatman เบอร์ 1 กาก
ที่เหลือน�ำไปต้มกับน�้ำกลั่นและท�ำซ�้ำเหมือนเดิมอีก 2
ครั้ง น�ำสารที่กรองได้ทั้ง 3 ครั้งมารวมกัน และด�ำเนิน
การเช่นเดียวกับการแช่สกัดด้วยเอทอลและเมทานอล
ร้อยละของผลผลิต  =  น�ำ้ หนักตัวอย่างหลังการ
สกัด/น�้ำหนักตัวอย่างแห้งก่อนการสกัด 5 100

4. การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของ
สารสกัดหยาบเห็ดระโงกด้วยวิธี FolinCiocaltue phenol method[15]
วิ ธี ก ารทดสอบดั ด แปลงตามวิ ธี ข อง Rattana และ Sungthong [15] เตรี ย มสารละลาย
โซเดี ย มคาร์ บ อเนตเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 7.5 โดยชั่ ง
โซเดียมคาร์บอเนต 7.5 กรัม ละลายด้วยน�้ำกลั่นแล้ว
ปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลติ ร เตรียมสารละลาย
Folin-Ciocaltue phenol reagent เข้มข้นร้อยละ
10 โดยผสมสารละลาย Folin-Ciocaltue phenol
reagent ปริ ม าตร 10 มิ ล ลิ ลิ ต รกั บ น�้ ำ กลั่ น ปรั บ
ปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร
เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้มข้น
50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยชั่ง
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กรดแกลลิก 0.0005 กรัม ละลายด้วยน�ำ้ กลัน่ และปรับ
ปริมาตรให้ครบ 10 มิลลิลิตร สร้างกราฟมาตรฐาน
กรดแกลลิกโดยน�ำสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
เข้มข้น 0.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มาเจือจางด้วยน�้ำ
กลั่นให้มีความเข้มข้น 0.002, 0.004, 0.006, 0.008,
0.010, 0.012, 0.014, 0.016 และ 0.018 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมท�ำ
ได้โดยปิเปตสารละลายปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติมน�้ำ
กลั่นปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร เติมสารละลาย ที่เข้มข้น
ร้อยละ 10 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้ว
เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้นร้อยละ 7.5
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้สารละลายผสมกันตั้ง
ทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที น�ำสารละลายไปวัดค่าการดูด
กลืนแสงที่ความยาวคลื่น 740 นาโนเมตร (A740)
ด้วยเครือ่ ง UV-Visible spectrophotometer ท�ำการ
ทดลองซ�ำ ้ 3 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลีย่ น�ำค่าการดูดกลืนแสง
และความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
มาเขียนกราฟมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบปริมาณสาร
ประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดหยาบของเห็ดต่อไป
การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
รวมในสารสกั ด หยาบของเห็ ด ระโงกขาวและเห็ ด
ระโงกเหลือง โดยเตรียมสารละลายตัวอย่างเห็ดระ
โงกความเข้มข้น 1 กรัมต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลติ ร
โดยชั่งสารสกัดหยาบเห็ดระโงก 0.01 กรัม ละลาย
ด้วยตัวท�ำละลายที่ใช้สกัดแล้วปรับปริมาตรให้ครบ
10 มิลลิลติ ร น�ำสารละลายมาเจือจางด้วยน�ำ้ กลัน่ ให้มี
ความเข้มข้น 0.1, 0.2 และ 0.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมท�ำได้โดย
ปิเปตสารละลายมา 1 มิลลิลติ ร ท�ำตามขัน้ ตอนเหมือน
กับสารมาตรฐานกรดแกลลิกท�ำการทดลองซ�้ำ 3 ครั้ง
แล้วหาค่าเฉลีย่ แล้วน�ำค่าการวัดการดูดกลืนแสงทีไ่ ด้
ไปค�ำนวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในสาร
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สกัดหยาบจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก

5. การหาปริมาณเฟลโวนอยด์ ด้วยวิธี Aluminium Chloride Colorimetric[16]
วิธีการทดสอบดัดแปลงตามวิธีของ Daupor,
et al[16] เตรียมสารละลายอะลูมเิ นียมคลอไรด์เข้มข้น
ร้อยละ 2 โดยชั่งอะลูมิเนียมคลอไรด์ 2 กรัม ละลาย
ด้วยน�้ำกลั่นแล้วปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร
เตรียมสารละลายมาตรฐานเควอร์ซิตินเข้มข้น
100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปิเปตปริมาตร 10 มิลลิลติ ร โดย
ชัง่ เควอร์ซติ นิ 0.001 กรัม ละลายด้วยน�ำ้ กลัน่ แล้วปรับ
ปริมาตรให้ครบ 10 มิลลิลิตร น�ำสารละลายมาตรฐาน
เควอร์ซิตินเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มาเจือ
จางด้วยน�้ำกลั่นให้มีความเข้มข้นเป็น 0.005, 0.010,
0.020, 0.040 และ 0.080 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ปิเปต
ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร โดยแยกแต่ละหลอดทดลอง
น�ำหลอดทุกความเข้มข้นมาเติมอะลูมิเนียมคลอไรด์
เข้มข้นร้อยละ 2 ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร น�ำไปเขย่าให้
สารผสมกันด้วยเครื่องผสม ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 425 นาโน
เมตร (A425) น�ำค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้น
ของสารละลายมาตรฐานเควอร์ซิตินมาเขียนกราฟ
มาตรฐานและหาค่าความชันเพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณ
เฟลโวนอยด์ในสารสกัดต่อไป
การวิเคราะห์ปริมาณเฟลโวนอยด์ในสารสกัด
ตัวอย่าง น�ำสารละลายตัวอย่างความเข้มข้น 1000
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยชั่งสาร
สกัด 0.01 กรัม ละลายตัวท�ำละลายที่ใช้สกัดแล้ว
ปรับปริมาตรให้ครบ 10 มิลลิลติ ร น�ำสารละมาเจือจาง
ด้วยน�้ำกลั่นให้มีความเข้มข้นเป็น 0.1, 0.2 และ 0.3
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปตปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร
และท�ำวิธีเหมือนกับสารละลายมาตรฐานเควอร์ซิติน
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น�ำค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของสารละลาย
มาตรฐานเควอร์ซิตินมาเขียนกราฟมาตรฐานและหา
ค่าความชันเพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณเฟลโวนอยด์ใน
สารสกัดต่อไป

6. การหาปริมาณสารประกอบแทนนินด้วยวิธี
Folin-Ciocaltue phenol method[17]
วิธีการทดสอบดัดแปลงตามวิธีของ Cham, et
al[17] เตรียมสารละลาย Folin-Ciocaltue phenol
reagent ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยผสม FolinCiocaltue phenol 10 มิลลิลิตร ในเอทานอลและ
ปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลติ ร เตรียมสารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ 7 โดยการ
ชั่ ง โซเดี ย มคาร์ บ อเนต 7 กรั ม ละลายในน�้ ำ กลั่ น
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เตรียมสารละลายมาตรฐาน
กรดแทนนิกเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร เตรียม
โดยชั่งกรดแทนนิก 0.002 กรัม ละลายในเอทานอล
และปรับปริมาตรให้ครบ 10 มิลลิลิตร ในขวดปรับ
ปริมาตร น�ำสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกเข้มข้น
0.2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มาเจือจางด้วยเอทานอล
ให้มีความเข้มข้นเป็น 0, 0.040, 0.080, 0.120, 0.160
และ 0.200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปตปริมาตร
1 มิลลิลิตร จากนั้นเติมน�้ำกลั่นลงไปในสารละลาย
มาตรฐานที่เตรียมไว้ 2.5 มิลลิลิตร เติมสารละลาย
Folin-Ciocaltue phenol reagent เข้มข้นร้อยละ
10 และเติมโซเดียมคาร์บอเนตร้อยละ 7 ปริมาตร 2
มิลลิลิตร เขย่าให้สารผสมกัน ทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา
30 นาที แล้วน�ำไปวิเคราะห์คา่ การดูดกลืนแสงสูงสุดที่
ช่วงความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร (A750) ด้วยเครื่อง
UV-vis Spectrophotometer โดยท�ำการทดลองซ�้ำ 
3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย
การวิเคราะห์ปริมาณแทนนินในสารสกัดหยาบ
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เห็ดระโงก น�ำสารสกัดตัวอย่างมาตัวอย่างละ 0.01
กรั ม มาละลายด้ ว ยตั ว ท� ำ ละลายที่ ใ ช้ ใ นการสกั ด
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร น�ำสารสกัดที่เตรียมได้มาเจือ
จางด้วยตัวท�ำละลายที่ใช้ในการสกัดให้มีความเข้ม
ข้นเป็น 0, 0.4, 0.8 และ 1.20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ปิเปตปริมาตร 0.2 มิลลิลติ รใส่ในหลอดทดลอง จากนัน้
ท�ำตามขั้นตอนการ เตรียมสารละลายมาตรฐานกรด
แทนนิก น�ำค่าการดูดกลืนแสงความยาวคลืน่ ทีว่ ดั ได้ที่
750 นาโนเมตรของตัวอย่าง หาปริมาณสารประกอบ
แทนนินจาก กราฟมาตรฐานกรดแทนนิก

7. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
ABTS assay[18]
วิธกี ารทดสอบดัดแปลงตามวิธขี อง Seekhaw,
et al เตรียมสารละลาย ABTS ความเข้มข้น 7
มิลลิโมลาร์ และสารละลายโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต
(K2S2O8) ความเข้มข้น 2.45 มิลลิโมลาร์ ผสมกันด้วย
อัตราส่วน 1:2 บ่มทิง้ ไว้ 12-16 ชัว่ โมง แล้วน�ำไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงให้อยูใ่ นช่วง 0.7 ± 0.02 ก่อนน�ำไปใช้
ต่อไป
การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ์เข้มข้น 0.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เจือจางด้วยเอทานอลให้มีความ
[18]

เข้มข้นเป็น 0, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025
และ 0.030 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปตปริมาตร
20 ไมโครลิตร ใส่ในภาชนะที่ 1 และเตรียมโดยชั่ง
โทรลอกซ์ 0.0025 กรัม ละลายในเอทานอลและปรับ
ปริมาตรให้ครบ 5 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร เจือ
จางด้วยเอทานอลให้มีความเข้มข้น 0, 0.005, 0.010,
0.020, 0.025 และ 0.030 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ปิเปต
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ใส่ในภาชนะที่ 1 จากนั้นเติม
สารละลาย ABTS ลงไปในสารละลายมาตรฐานทั้ง 2
ที่เตรียมไว้ 280 ไมโครลิตร เขย่าผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้
ในที่มืดเป็นเวลา 4 นาที แล้วน�ำไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่นที่วัดได้ที่ 734 นาโนเมตร ท�ำการ
ทดลองซ�้ำ 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย ด้วยเครื่อง Microplate Reader น�ำค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่
ทีว่ ดั ได้ที่ 734 นาโนเมตร ท�ำการค�ำนวณร้อยละ radical scavenging ค�ำนวณค่าความเข้มข้นของสารที่
สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไปครึ่งหนึ่ง (IC50)
การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระในสารสกัดหยาบเห็ดระโงก น�ำสารสกัด
มาตัวอย่างละ 0.01 กรัม ละลายด้วยตัวท�ำละลายที่
ใช้ในการสกัดปริมาตร 1 มิลลิลิตร เจือจางด้วยตัวท�ำ
ละลายที่ใช้ในการสกัดให้มีความเข้มข้นเป็น 0, 0.5,
1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปตใส่

ตารางที่ 1 ปริมาณร้อยละของผลผลิตของสารสกัดหยาบเห็ดระโงกขาว (A. princeps) และเห็ดระโงกเหลือง (A. javanica)
ชนิดเห็ด
เห็ดระโงกขาว
		
		
เห็ดระโงกเหลือง
		
		

ตัวท�ำละลาย

ลักษณะสีของสารสกัด

ร้อยละผลผลิต

เมทานอล
เอทานอล
น�้ำร้อน
เมทานอล
เอทานอล
น�้ำร้อน

สีส้มอมเหลือง
สีเหลืองอมน�้ำตาล
สีน�้ำตาลอมด�ำ	
สีส้มอมเหลือง
สีน�้ำตาลอ่อน
สีน�้ำตาลอมด�ำ	

16.50
9.51
26.52
23.44
12.79
28.97
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96 well plate ปริมาตร 20 ไมโครลิตร จากนัน้ ท�ำตาม
ขั้นตอนการทดสอบตามวิธีที่ใช้ทดสอบสารละลาย
มาตรฐานโทรลอกซ์   และกรดแอสคอร์บิก น�ำค่าการ
ดูดกลืนแสงความยาวคลื่นที่วัดได้ที่ 734 นาโนเมตร
ท�ำการค�ำนวณร้อยละ radical scavenging ค�ำนวณ
ค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไป
ครึ่งหนึ่ง (IC50) เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรด
แอสคอร์บิก และโทรลอกซ์จากผลการทดลองที่ได้
โดยค�ำนวณหาร้อยละ radical scavenging จาก
สมการ
% Radical scavenging activity = [AcontrolAsample/Acontrol] 5 100
Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของ ABTS
Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP assay[19]
วิธกี ารทดสอบดัดแปลงตามวิธขี อง Satsea, et
al การเตรียมสารละลาย FRAP reagent เตรียม
เฟอร์ริกคลอไรด์ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ โดยชั่ง
เฟอร์ริกคลอไรด์มา 0.054 กรัม ละลายในน�้ำกลั่น 10
มิลลิลติ ร และเตรียมทีพที ซี คี วามเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์
โดยชัง่ ทีพที ซี มี า 0.031 กรัม ละลายในกรดไฮโดรคลอริก
10 มิลลิลิตร (ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) ผสม
เฟอร์ริกคลอไรด์ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ และ
ทีพีทีซีความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ ด้วยแอซิเตต
บัพเฟอร์ 100 มิลลิลติ รจากนัน้ เติมน�ำ้ กลัน่ 12 มิลลิลติ ร
(เก็ บ ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส) การเตรี ย ม
แอซิเตต บัพเฟอร์ความเข้มข้น 300 มิลลิโมลาร์ pH
3.6 ชั่งโซเดียมแอซิเตต จ�ำนวน 1.8 กรัม และเติม
กรดแกลเชียลแอซิติก 8 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วย
น�้ำกลั่นให้ครบ 500 มิลลิลิตร ปรับ pH ให้ได้ 3.6 เก็บ
[19]
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ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส การเตรียมไฮโดรคลอริก
ความเข้มข้น 4 มิลลิโมลาร์ปิเปตกรดไฮโดรคลอริก
0.0033 มิ ล ลิ ลิ ต ร ปรั บ ปริ ม าตรด้ ว ยน�้ ำ กลั่ น 10
มิลลิลิตร เพื่อไปละลายทีพีทีซีความเข้มข้น 10 มิลลิ
โมลาร์
การเตรี ย มสารมาตรฐานเฟอร์ รั ส ซั ล เฟต 2
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เตรียมโดยชั่งเฟอร์รัสซัลเฟต
0.02 กรัม ปรับปริมาตรด้วยน�้ำกลั่น 10 มิลลิลิตร ใน
ขวดปริมาตร การสร้างกราฟมาตรฐานเฟอร์รสั ซัลเฟต
น�ำสารละลายมาตรฐานเฟอร์รสั ซัลเฟต 2 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลติ ร มาเจือจางด้วยน�ำ้ กลัน่ ให้มคี วามเข้มข้นเป็น
0.4, 0.8, 1.2 และ 1.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปตใส่
ในหลอดทดลอง ปริมาตร 1 มิลลิลิตร น�ำทุกหลอด
มาเติม FRAP reagent 1 มิลลิลิตร ลงในสารละลาย
มาตรฐานที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ 4 นาที น�ำไปวัดค่าการดูด
กลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง
UV-Vis spectrophotometer โดยท�ำการทดลอง
ตัวอย่างละ 3 ครั้ง
การวิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี
FRAP ในสารสกัดเห็ดระโงก ชั่งสารสกัดตัวอย่าง
มาตัวอย่างละ 0.01 กรัม มาละลายในตัวท�ำละลายที่
ใช้ในการสกัดปริมาตร 10 มิลลิลิตร เจือจางในตัวท�ำ
ละลายที่ใช้ในการสกัดให้มีความเข้มข้นเป็น 0, 0.1,
0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปต
ปริมาตร 1 มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลองจากนั้นท�ำ
ตามขั้นตอนการเตรียมสารมาตรฐานเฟอร์รัสซัลเฟต

9. สถิติสำ�หรับวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การ
หาร้อยละ (%) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์
เอ็กเซล (microsoft excel) และค�ำนวณค่าความ
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แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติโดยใช้ One-way
ANOVA ในโปรแกรม SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 (p < 0.05)

ผลการศึกษา
1. ปริมาณร้อยละของผลผลิต (% yield) ของ
สารสกัดหยาบเห็ดระโงก
จากขัน้ ตอนการสกัดสารจากเห็ดระโงกขาวและ
เห็ดระโงกเหลืองด้วยวิธีการแช่สกัดและการต้มด้วย
น�ำ้ ร้อน พบว่าปริมาณร้อยละของผลผลิตมากทีส่ ดุ คือ
สารสกัดเห็ดระโงกเหลืองทีไ่ ด้จากการต้มด้วยน�ำ้ ร้อน
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เท่ากับ 28.97 ส่วนเห็ดระโงกขาวมี
ปริมาณร้อยละ 26.52 (ตารางที่ 1) ร้อยละของผลผลิต
ของเห็ดทั้งสองชนิดมีค่ามากที่สุดคือ สารสกัดที่มีตัว
ท�ำละลายด้วยน�้ำร้อน รองลงมาคือ เมทานอล และ
เอทานอลตามล�ำดับ

2. ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดเห็ดระโงก
ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟินอลิกรวมของสาร
สกัดหยาบเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลือง โดย

เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแกลลิกจากสมการ
y = 50.478x + 0.0082 ค่า R2 = 0.9978 (ภาพที่ 1 D)
ค�ำนวณหาปริมาณฟินอลิกรวมในหน่วย mg GAE/g
extract  extract พบว่าเห็ดระโงกขาวที่สกัดด้วย
เอทานอลร้อยละ 95 มีปริมาณฟีนอลิกสูงที่สุดเท่ากับ
18.41 ± 0.13 mg GAE/g รองลงมาคือเห็ดระโงก
เหลืองที่สกัดด้วยเมทานอลเท่ากับ 18.01 ± 0.07 mg
GAE/g extract (ตารางที่ 2)

3. ปริมาณเฟลโวนอยด์ของสารสกัดเห็ดระโงก
ผลการทดสอบปริมาณเฟลโวนอยด์ของสาร
สกัดหยาบเห็ดระโงกทั้งสองชนิดโดยเปรียบเทียบ
กับสารมาตรฐานเคอร์ซิตินจากสมการ Y = 11.027x
+ 0.0144 ค่า R2 = 0.9978 (ภาพที่ 1E) ค�ำนวณหา
ปริมาณเฟลโวนอยด์ในหน่วย mg QE/g extract
พบว่าปริมาณเฟลโวนอยด์สูงที่สุดพบในสารสกัด
หยาบเห็ดระโงกขาวด้วยเอทานอลร้อยละ 95 เท่ากับ
1017.99 ± 8.18 mg QE/g extract และเห็ดระโงก
เหลืองทีส่ กัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 พบว่ามีปริมาณ
เฟลโวนอยด์สูงเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับการสกัด
ด้วยตัวท�ำละลายเมทานอลและน�้ำร้อน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ปริมาณฟีนอลิกรวม เฟลโวนอยด์ และแทนนินของสารสกัดหยาบเห็ดระโงกขาว (A. princeps) และเห็ดระโงกเหลือง
(A. javanica) ในตัวทำ�ละลายที่แตกต่างกัน
ชนิดเห็ด
ตัวท�ำละลาย
		
เห็ดระโงกขาว

เห็ดระโงกเหลือง

เมทานอล
เอทานอล
น�้ำร้อน
เมทานอล
เอทานอล
น�้ำร้อน

ฟีนอลิกรวม
(mg GAE/g extract)

เฟลโวนอยด์
(mg QE/g extract)

แทนนิน
(mg Tannin acid/g extract)

14.29 ± 0.30
18.41 ± 0.13
16.96 ± 0.20
18.01 ± 0.07
16.52 ± 0.14
17.60 ± 0.27

999.85 ± 5.83
1017.99 ± 8.18
160.74 ± 3.04
517.81 ± 7.33
832.99 ± 9.13
146.23 ± 5.71

6.05 ± 30.27
7.38 ± 0.34
13.53 ± 0.45
5.84 ± 0.13
5.92 ± 0.39
9.27 ± 0.45
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4. ปริมาณแทนนินของสารสกัดเห็ดระโงก
ปริ ม าณแทนนิ น ในเห็ ด ระโงกวิ เ คราะห์ โ ดย
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแทนนิกจากสมการ
Y = 6.4667x + 0.0637 ค่า R2 = 0.9905 (ภาพที่ 1 F)
การค�ำนวณหาปริมาณแทนนินในหน่วย mg Tannic
acid/g extract ปริมาณแทนนินสูงพบในสารสกัด
ด้วยน�้ำร้อนทั้งเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลือง
เท่ากับ 13.53 ± 0.45  และ 9.27 ± 0.45 mg Tannic
acid/g extract ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)

5. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
ABTS assay
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลือง เปรียบ
เทียบกับสารมาตรฐาน 2 ชนิด ได้แก่ กรดแอสคอร์บกิ
และโทรลอกซ์ โดยน�ำค่าการดูดกลืนแสงที่ 734 นาโน
เมตร แล้วน�ำมาค�ำนวณร้อยละ radical scavenging
และค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยา

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ไปครึง่ หนึง่ (IC50) เปรียบเทียบกับกราฟสารมาตรฐาน
กรดแอสคอร์บิก (IC50 = 0.02 mg/mL) และกราฟ
สารมาตรฐานโทรลอกซ์ (IC50 = 0.02 mg/mL) (ภาพ
ที่ 1A & 1B) พบว่าสารสกัดหยาบเห็ดระโงกขาวและ
เห็ดระโงกเหลืองที่สกัดด้วยน�้ำร้อนมีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระดีทสี่ ดุ มีคา่ ความเข้มข้นของสารทีส่ ามารถยับยัง้
ปฏิกิริยาไปครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 1.01 ± 0.09 และ
0.75 ± 0.04 mg/mL ตามล�ำดับ สารสกัดหยาบเห็ด
ระโงกขาวมีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระน้อยกว่า 50 เท่า ส่วน
สารสกัดหยาบเห็ดระโงกเหลืองมีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ
น้อยกว่า 37 เท่า เมือ่ เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรด
แอสคอร์บิกและโทรลอกซ์ (ตารางที่ 3)

6. การทดสอบฤทธิ์ ต้า นอนุ มูล อิ สระด้ ว ยวิ ธี
FRAP assay
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
นี้โดยเปรียบเทียบกับสารเฟอร์รัสซัลเฟต (Ferrous
sulfate) เป็ น สารมาตรฐาน โดยการสร้ า งกราฟ

ภาพที่ 1 กราฟของสารมาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ A. กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) B. โทรลอกซ์ (trolox) C.
เฟอรัสซัลเฟต (ferrous sulfate) D. กรดแกลลิก (gallic acid) E. เควอร์ซิติน (quercetin) และ F. กรดแทนนิก
(tannic acid)
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ตารางที่ 3 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเห็ดระโงกขาว (A. princeps) และเห็ดระโงกเหลือง (A. javanica)
ทดสอบด้วยวิธี ABTS assay และ FRAP assay
ชนิดเห็ด
ตัวท�ำละลาย
		
เห็ดระโงกขาว

เมทานอล
เอทานอล
น�้ำร้อน
เห็ดระโงกเหลือง
เมทานอล
เอทานอล
น�้ำร้อน
สารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิก		
สารมาตรฐานโทรลอกซ์		

มาตรฐานเพือ่ หาความสัมพันธ์ปริมาณเฟอร์รสั ซัลเฟต
ในการค�ำนวณหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหน่วย mg
FeSO4/g extract จากผลการทดสอบพบว่าสารสกัด
หยาบเห็ดระโงกขาวด้วยตัวท�ำละลายด้วยเอทานอล
ร้อยละ 95 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 3650.67 ±
35.77 mg FeSO4/g extract ส่วนสารสกัดหยาบเห็ด
ระโงกเหลืองที่สกัดด้วยเมทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระเท่ากับ 2672.25 ± 23.41 mg FeSO4/g extract
(ตารางที่ 3)

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลือง ฤทธิ์
ต้านอนุมูลที่ดีพบในสารสกัดด้วยน�้ำร้อนของเห็ด
ทั้ง 2 ชนิดเมื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสาร
ที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไปครึ่งหนึ่ง (IC50) กับสาร
สกัดด้วยเมทานอลและเอทานอล โดยสารสกัดเห็ด
ระโงกขาวสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนมีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระน้อย
กว่า 50 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรด

ABTS assay
IC50 (mg/mL)

FRAP assay
(mg FeSO4/g extract)

2.07 ± 0.03
2.37 ± 0.06
1.01 ± 0.09
1.88 ± 0.02
1.55 ± 0.08
0.75 ± 0.04
0.02 ± 0.0
0.02 ± 0.0

2791.31 ± 30.69
3650.67 ± 35.77
418.86 ± 10.31
2672.25 ± 23.41
2169.78 ± 64.43
508.47 ± 20.62

แอสคอร์บิกและโทรลอกซ์ ส่วนสารสกัดเห็ดระโงก
เหลืองมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่า 37.5 เท่า จาก
การทดสอบด้วยวิธี ABTS assay ส่วนสารสกัดจาก
เอทานอลเห็ดระโงกเหลืองและเห็ดระโงกขาวมีค่า
ความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไปครึ่ง
หนึ่ง (IC50) เท่ากับ 1.55 และ 2.37 mg/mL พบว่ามี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับรายงานของ Seekhaw, et
al.[18] ที่ศึกษาในเห็ดผึ้ง 4 ชนิด ได้แก่ เห็ดผึ้งเหลือง
เห็ดผึ้งน�้ำคราม เห็ดผึ้งไข และเห็ดผึ้งแย้ โดยท�ำการ
สกัดด้วยเอทานอลและใช้วิธีทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี ABTS เช่นกัน พบว่าเห็ดผึง้ ป่าทัง้ 4 ชนิด
มีค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไป
ครึ่งหนึ่ง (IC50) อยู่ในช่วง 1.33 ± 0.07-3.10 ± 0.07
mg/mL ส่วนในรายงานผลการวิจยั ของ Taweepanit
และ Tumkhom[20] ทดสอบฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระด้วย
วิธี ABTS ในสารสกัดเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงก
แดงด้วยตัวท�ำละลาย เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และ
เอทานอล แต่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ
น้อยกว่าในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผลการวิจัยไม่
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สามารถวัดค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้ง
ปฏิกิริยาไปครึ่งหนึ่ง (IC50) ได้
ส่วนการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
FRAP assay โดยใช้สารมาตรฐานเฟอร์รัสซัลเฟต
(FeSO4) ซึ่งค่า FRAP value ค�ำนวณเป็นหน่วย
มิลลิกรัมสมมูลเฟอร์รสั ซัลเฟต/กรัมของสารสกัด พบ
ว่าสารสกัดหยาบเห็ดระโงกขาวทีส่ กัดด้วยเอทานอลมี
ค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 3650.67 ± 35.77 mg
FeSO4/g extract ซึ่งมีค่ามากกว่าสารสกัดด้วยน�้ำ
ร้อนถึง 8.7 เท่า (ตารางที่ 3) ส่วนเห็ดระโงกเหลืองที่
สกัดด้วยเอทานอลมีค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ
2169.78 ± 64.43 mg FeSO4/g extract และมีค่า
มากกว่าสารสกัดด้วยน�้ำร้อน 4.2 เท่า (ตารางที่ 3) มี
ค่าการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
สารสกัดหยาบด้วยเอทานอลของเห็ดผึ้ง 4 ชนิด จาก
จังหวัดเลย[21] โดยทดสอบด้วยวิธี FRAP เช่นกันใน
สารสกัดเห็ดผึง้ มีคา่ เท่ากับ 8.71 ± 0.02-33.14 ± 0.29
mg FeSO4/g extract ส่วนการทดสอบด้วยวิธีนี้จาก
เห็ดป่าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี พบว่าสารสกัดด้วย
เอทิลอะซิเตท และเอทานอลของเห็ดห�ำฟานเท่านั้นที่
แสดงค่าต้านอนุมูลอิสระได้ดี[20]
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าสารสกัดเห็ดระโงก
ขาวและเห็ดระโงกเหลืองที่สกัดด้วยน�้ำร้อนแสดงค่า
ต้านอนุมลู อิสระได้ดโี ดยการทดสอบด้วยวิธี ABTS assay อาจเนือ่ งมาจากมีคณ
ุ สมบัตใิ นการต้านอนุมลู อิสระ
ด้วยการให้อะตอมไฮโดรเจนได้ดีกว่าสารสกัดจาก
เอทานอล ส่วนค่าต้านอนุมูลอิสระจากค่า FRAP
value แสดงผลในทางที่ต่างกัน คือ สารสกัดด้วย
เอทานอลมีค่าต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกัดด้วย
น�้ำร้อนของเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลือง อาจ
เนื่องมาจากสารสกัดด้วยเอทานอลมีความสามารถ
ในการรีดิวซ์เหล็กได้ดีกว่า และน�้ำเป็นตัวท�ำละลายที่
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มีขั้วมากกว่าเอทานอลและเมทานอล
การวิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี
ABTS assay[21] เป็นการวัดความสามารถในการ
ฟอกสีอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (ABTS•+,2,2′-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6- sulfonic acid)
radical) ที่จางลงของการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS•+
และค�ำนวณเทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ วิธีนี้
มีข้อดีคือ ABTS•+ สามารถละลายน�้ำได้ดีและตัวท�ำ
ละลายอินทรีย์จึงท�ำปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว และ
ท�ำปฏิกิริยาได้ดีในช่วง pH กว้าง แต่ก็มีข้อเสียคือ
ABTS•+ ไม่เป็นสารธรรมชาติที่พบในร่างกายหรือใน
เซลล์สิ่งมีชีวิต ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณของอนุมูล
อิสระด้วยวิธี FRAP assay[21] เป็นวิธตี รวจสอบความ
สามารถในการต้านออกซิเดชันโดยอาศัยปฏิกิริยา
รีดอกซ์และติดตามการเปลีย่ นแปลงของสีสารประกอบ
เชิงซ้อน ferric tripyridyltriazine (Fe3+-TPTZ) ได้
รับอิเล็กตรอนจากสารต้านออกซิเดชันแล้วจะเปลี่ยน
ไปอยู่ในรูปสารประกอบเชิงซ้อน ferrous tripyridyltriazine (Fe2+-TPTZ) มีสีม่วงน�้ำเงิน และวัด
ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ใน
รูป FRAP value เทียบกับกราฟมาตรฐานของเฟอร์
รัสซัลเฟต (FeSO4) วิธีการตรวจสอบนี้เป็นวิธีที่ง่าย
ใช้เวลาน้อย มีค่าใช้จ่ายน้อย และท�ำซ�้ำหลายครั้งก็ให้
ผลเหมือนเดิม แต่มีข้อเสีย คือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็น
ปฏิกิริยาเคมีไม่เกี่ยวข้องกับสภาวะร่างกาย และต้อง
ใช้น�้ำปราศจากไอออน[21] อย่างไรก็ตามวิธีวิเคราะห์
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทั้ง 2 วิธี มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แต่เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปเนื่องจากท�ำได้ง่าย ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายไม่แพง การวิจัยครั้ง
นี้ก็เช่นกันเลือกใช้การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี ABTS assay และ FRAP assay เนื่องจาก
เป็นสารสกัดหยาบของเห็ดระโงกที่สกัดด้วยน�้ำร้อน
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เอทานอลและเมทานอลซึ่งเป็นตัวท�ำละลายที่มีขั้ว
ปานกลางถึงมีขั้วมาก จึงน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมใน
การตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้

ข้อสรุป
การรับประทานเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงก
เหลืองจากป่าธรรมชาติด้วยวิธีการประกอบอาหาร
เช่น ต้ม แกง นึ่ง หรือท�ำให้สุกด้วยการใช้ความร้อน
ก็ ส ามารถได้ รั บ ปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก รวม
เฟลโวนอยด์และแทนนินได้ แม้ว่าจากผลการวิจัยจะ
พบปริมาณฟีนอลิกรวมและเฟลโนอยด์รวมน้อยกว่า
เมือ่ สกัดด้วยเมทานอลและเอทานอล มีเพียงแทนนิน
เท่านั้นที่พบมากในการสกัดด้วยน�้ำร้อน การทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS assay ยังพบว่า
สารสกัดเห็ดจากน�ำ้ ร้อนมีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระดีแม้วา่
จะพบฟีนอลิกรวมและเฟลโวนอยด์รวมต�่ำ  ส่วนการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่ามี
ค่าต้านอนุมูลอิสระสูง และพบปริมาณฟีนอลิกรวม
และเฟลโวนอยด์สูงในสารสกัดด้วยเอทานอล และ
เมทานอล มากกว่าสารสกัดด้วยน�้ำ  อาจเนื่องมาจาก
สารสกัดของเห็ดระโงกขาว และเห็ดระโงกเหลือง
มีความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กได้ดีกว่าการให้
อะตอมไฮโดรเจน
อย่างไรก็ตาม สารประกอบกลุ่มโพลีฟีนอล มี
คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบ�ำรุง
ร่างกาย ป้องกันการเกิดโรคบางชนิด แม้ว่าจากงาน
วิจัยนี้ตรวจพบในปริมาณที่น้อยแต่ยังสามารถแสดง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี ดังนั้นการรับประทานเห็ด
ระโงกนอกจากจะได้ประโยชน์ด้านเป็นอาหารซึ่งเป็น
แหล่งโปรตีน เกลือแร่ และสารอาหารอื่น ยังได้รับ
สารประกอบต่าง ๆ เพื่อบ�ำรุงร่างกายและป้องกันโรค
ได้อีกทางหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุน
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บทคัดย่อ
ตำ�รับยาศุขไสยาศน์เป็นตำ�รับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมในคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ
ในตำ�รับร้อยละ 15.38 และมีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับและเจริญอาหาร แม้วา่ ในอดีตมีการนำ�กัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคมา
อย่างยาวนาน แต่ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้กำ�หนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 การ
ใช้ตำ�รับยาไทยที่มีกัญชาในอดีตจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทำ�ให้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการใช้ ประสิทธิศักย์์
และความปลอดภัยของยามีจ�ำ นวนน้อย การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบการสัง่ ใช้ยา อาการไม่พงึ ประสงค์ และ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับตำ�รับยาศุขไสยาศน์ โดยทำ�การศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลังแบบ retrospective cohort study
จากเวชระเบียนของผูม้ ารับการรักษาทีค่ ลินกิ กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562–31 ธันวาคม 2563 ทีม่ าติดตามผลการรักษาทุก 1 เดือนและมารับบริการอย่างน้อย 2 ครัง้ ผลการศึกษา
พบว่า ผูป้ ว่ ยทีแ่ พทย์สงั่ ใช้ต�ำ รับยาศุขไสยาศน์ จำ�นวน 138 คน เป็นเพศชายร้อยละ 61.59 มีอายุเฉลีย่ 56.81 ± 15.51 ปี มีขอ้ บ่ง
ใช้ส่วนใหญ่ คือ อาการนอนไม่หลับ ร้อยละ 87.68 รองลงมาคือ อาการปวดศีรษะ ร้อยละ 7.97 และอาการอื่น ๆ ได้แก่ อาการ
เบื่ออาหาร อาการชา และโรคพาร์กินสัน ร้อยละ 4.35 ขนาดเริ่มต้นที่มีการสั่งใช้อยู่ในช่วง 0.5-2.0 กรัมต่อวัน รูปแบบการสั่ง
ใช้เริ่มต้นส่วนใหญ่คือ 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 52.90) ส่วนขนาดพยุง (maintenance dose) ส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยได้รับ คือ 2
กรัมต่อวัน (ร้อยละ 44.18) รองลงมาคือ 1 กรัมต่อวัน (ร้อยละ 40.70) มีการยุตกิ ารรักษาเนือ่ งจากอาการไม่ดขี นึ้ จำ�นวน 15 คน
(ร้อยละ 10.87) การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์พบ 31 เหตุการณ์ในผู้ป่วย 23 ราย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด
ได้แก่ ระคายเคืองทางเดินอาหาร ร้อยละ 7.97, วิงเวียนหรือปวดศีรษะ ร้อยละ 5.79, ปากแห้งคอแห้ง ร้อยละ 4.34 เป็นต้น มี
ผูป้ ว่ ยยุตกิ ารรักษาเนือ่ งจากเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จ�ำ นวน 16 คน (ร้อยละ 11.59) ส่วนข้อมูลด้านคุณภาพชีวติ เก็บข้อมูล
จากแบบสอบถาม EQ-5D-5L พบว่า ค่าอรรถประโยชน์เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยค่าเฉลีย่ คะแนน
อรรถประโยชน์ก่อนเริ่มการรักษา คือ 0.95 ± 0.11 และหลังได้รับการรักษาในเดือนที่ 3 คือ 0.98 ± 0.05 จึงสรุปได้ว่า การใช้
ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ชว่ ยเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยและมีความปลอดภัย แม้จะพบอาการไม่พงึ ประสงค์แต่เป็นเหตุการณ์ทไี่ ม่
รุนแรง จึงสามารถพิจารณาเป็นการรักษาที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยสำ�หรับบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้
คำ�สำ�คัญ: ตำ�รับยาศุขไสยาศน์, กัญชา, รูปแบบการสั่งใช้ยา, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์, คุณภาพชีวิต
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Abstract
Suk Sai-Yad formula is a Thai traditional medicine (TTM) formula containing cannabis recorded in the Royal
Scripture of King Narai’s Traditional Medicine. This formula containing 15.38% of cannabis leaves is recommended
by the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine and the Thai Traditional Medicinal Council for the
treatment of patients with insomnia and loss of appetite. In the past, although cannabis was used as an ingredient in
TTM remedies for a long time, when cannabis was classified as a schedule 5 narcotic under Thailand’s Narcotics
Act B.E. 2522 (1979), medical use of cannabis-containing TTM preparations became illegal. Moreover, research
and scientific evidence on its efficacy, safety, and patterns of use was also limited. This study aimed to determine
prescribing patterns, adverse events, and quality of life of patients receiving Suk Sai-Yad formula. Therefore, a
retrospective cohort study using a patient record review was conducted on patients visiting the Medical Cannabis
Clinic at the Thai Traditional and Integrated Medicine Hospital for at least two visits from October 2019 to December 2020 and having follow-up treatment every month. A total of 138 patients (61.59% males and mean age 56.81
± 15.51 years) participated in the study. The formula was prescribed for insomnia (87.68%), headache (7.97%),
and other indications (4.35%) including loss of appetite, numbness and Parkinson’s disease. The initial doses were
0.5–2.0 g/day and the most prescribed initial dosage regimen was 1 g once a day (52.90%). Common maintenance
doses prescribed were 2.0 g/day (44.18%) and 1.0 g/day (40.70%). Fifteen patients discontinued medication because
of drug ineffectiveness. Researchers observed 31 adverse events in 23 patients, namely gastrointestinal irritation
(7.97%), dizziness/headache (5.79%), dry mouth and dry throat (4.34%). Sixteen patients (11.59%) discontinued
medication because of adverse effects. The quality of life measured using the EQ-5D-5L self-assessed questionnaire
indicated that the average utility was 0.95 ± 0.11 at treatment initiation and 0.98 ± 0.05 (p < 0.001) after 3-month
treatment. In conclusion, it was found that despite a few non-serious adverse effects, Suk Sai-Yad formula is a safe
and effective alternative medication that can improve the quality of life for patients with insomnia.
Key words: Suk Sai-Yad formula, cannabis, prescribing patterns, adverse events, quality of life
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บทน�ำและวัตถุประสงค์

ประเทศไทยในอดีตมีการน�ำกัญชามาใช้เป็น
ส่วนประกอบของต�ำรับยาแผนไทยที่ใช้เป็นยารักษา
โรคมาอย่างยาวนาน[1] แต่ดว้ ยพระราชบัญญัตยิ าเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ของประเทศไทย[2] ได้ก�ำหนด
ให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 จึงท�ำให้
การใช้ต�ำรับยาไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในอดีตเป็น
สิง่ ผิดกฎหมาย ปัจจุบนั มีการประกาศพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562[3]
ซึ่งอนุญาตให้สามารถน�ำยาที่มีส่วนผสมของกัญชา
มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย
และการศึกษาวิจัยได้ การใช้กัญชาทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยนั้น มีทั้งยาแผนปัจจุบันที่อยู่ในรูปแบบ
สารสกัด และยาแผนไทยในรูปแบบยาเดี่ยวและยา
ต�ำรับ ต�ำรับยาศุขไสยาศน์เป็นหนึ่งในต�ำรับยาแผน
ไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกแนะน�ำให้ใช้เสพเพือ่ การรักษา
โรคหรือการศึกษาวิจัยได้[4] และยังเป็นยาที่บรรจุอยู่
ในบัญชียาหลักแห่งชาติดา้ นสมุนไพร พ.ศ. 2564[5] ทัง้
ในรูปแบบยาแคปซูลและยาผงอีกด้วย ซึง่ จากประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ระบุชอื่ ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563[6] และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2564 ต�ำรับยาศุขไสยาสน์ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 แล้ว เนื่องจากใช้ส่วนของใบกัญชาในการ
ปรุงยา[7]
ต�ำรับยาศุขไสยาศน์เป็นต�ำรับยาในคัมภีร์ธาตุ
พระนารายณ์ ประกอบด้วยสมุนไพรทั้งหมด 12 ชนิด
โดยสมุนไพรทีเ่ ป็นส่วนประกอบในต�ำรับได้แก่ การบูร
ใบสะเดา หัสคุณเทศ สมุลแว้ง เทียนด�ำ  โกฐกระดูก
ลูกจันทน์ ดอกบุนนาค พริกไท ขิงแห้ง ดีปลี และใบ
กัญชา มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ และเจริญอาหาร

Vol. 20 No. 2 May-Aug 2022 297
ดังระบุในคัมภีรธ์ าตุพระนารายณ์วา่ “แก้สรรพโรคทัง้
ปวงหายสิ้น มีก�ำลังกินเข้าได้ นอนเป็นศุขนักแลฯ’’[8]
มีส่วนประกอบของใบกัญชาร้อยละ 15.38 ของต�ำรับ
โดยกัญชา (Cannabis sativa L.) เป็นพืชในตระกูล
Cannabaceae มีสารส�ำคัญและสารออกฤทธิ์ที่พบ
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่อดอกเป็นสารในกลุม่
แคนนาบินอยด์ (cannabinoids) โดยสารส�ำคัญที่
พบมากเมื่อท�ำให้แห้ง หรือเมื่อเตรียมโดยผ่านความ
ร้อน ได้แก่ 9-tetrahydrocannabinol (THC) และ
cannabidiol (CBD) ปัจจุบันมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ ได้แก่ การรักษา
ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาท
เสื่ อ มแข็ ง โรคลมชั ก ที่ ดื้ อ ต่ อ ยารั ก ษา ภาวะปวด
ประสาท ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ�ำบัด ภาวะ
เบื่ออาหาร และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลแบบประคับประคอง[9] ในประเทศไทยมีการ
ศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบสารสกัด
กัญชา GPO THC oil 0.5 mg/drop ในกลุ่มผู้ป่วยที่
รับการรักษาแบบประคับประคอง ภาวะปวด ไมเกรน
นอนไม่หลับ และภาวะคลืน่ ไส้อาเจียนจากเคมีบำ� บัด[10]
นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานที่แสดงถึงประโยชน์ของการ
ใช้สารกลุม่ แคนนาบินอยด์ในการรักษาอาการนอนไม่
หลับอีกด้วย[11]
ณัชชา เต็งเติมวงศ์[12]  ได้รายงานการศึกษาการ
ใช้ตำ� รับยาศุขไสยาศน์ในผูป้ ว่ ยโรคนอนไม่หลับเรือ้ รัง
โดยใช้ยาในขนาด 0.5 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 4-6
สัปดาห์ พบว่าคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวติ
ด้านสุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศศิพงค์ ทิพย์รชั ดาพรและ
คณะ[13] ที่ท�ำการศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับ
โดยใช้ยาในขนาด 1-2 กรัมต่อวัน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์
พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 96.67 มีคุณภาพการนอนหลับ
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และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยดีขนึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ ส่วนอาการไม่พงึ ประสงค์ทพี่ บได้บอ่ ยในทัง้ สอง
การศึกษา คือ อาการระคายเคืองทางเดินอาหาร อาการ
วิงเวียนศีรษะ และอาการปากแห้งคอแห้ง เนื่องจาก
ต�ำรับยาศุขไสยาสน์มีรสร้อน เพราะมีดีปลี ขิง และ
พริกไทยในปริมาณสูง อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัย
ทีผ่ า่ นมาท�ำเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการนอนไม่หลับ
เท่านั้น ท�ำให้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาในกลุ่มผู้
ป่วยและข้อบ่งใช้อื่น ๆ อีกทั้งขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับ
เป็นขนาดยาคงที่ที่แต่ละการศึกษาได้ก�ำหนดไว้และ
ทั้งสองการศึกษาท�ำการเก็บข้อมูลในระยะสั้น ท�ำให้
ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการรักษาและอาการไม่พึง
ประสงค์ในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 1 เดือน
การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบ
การสั่งใช้ยา ความปลอดภัย และผลต่อคุณภาพชีวิต
ของต�ำรับยาศุขไสยาศน์ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยเก็บข้อมูล
การใช้ยาย้อนหลังเกี่ยวกับรูปแบบการสั่งใช้ยาของ
แต่ละข้อบ่งใช้ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ใช้ต�ำรับยาศุขไสยาศน์
เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ต�ำ
รับยาศุขไสยาศน์ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับบุคลากรการแพทย์ในการติดตามประสิทธิศกั ย์
และความปลอดภัยของต�ำรับยาศุขไสยาศน์ และ
สามารถน�ำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป
ในอนาคต

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อน
หลังจากเวชระเบียนแบบ cohort study (retrospective cohort study using a patient record review)
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ของผู้มารับการรักษาที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสม
ผสาน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มารับการรักษา
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2563 ตามเกณฑ์คดั เข้า คือ 1) มีอายุตงั้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไป
2) ได้รบั ต�ำรับยาศุขไสยาศน์รปู แบบผงของโรงพยาบาล
พระอาจารย์ฝน้ั อาจาโร จังหวัดสกลนคร อย่างน้อย 1
ครัง้ และ 3) มารับบริการทีค่ ลินกิ กัญชาทางการแพทย์
อย่างน้อย 2 ครัง้ การศึกษานีไ้ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัย
นเรศวร เลขที่รับรอง P10092/63
การศึกษานี้เก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย
และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล ซึ่งมี
การบันทึกข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลการสัง่ ใช้ยา  ข้อมูลเกีย่ ว
กับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากแบบฟอร์ม
รายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและแบบประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการ
ไม่พงึ ประสงค์กบั ยาทีส่ งสัย Naranjo algorithm และ
ข้อมูลด้านคุณภาพชีวติ จากประเมินคุณภาพชีวติ ด้าน
สุขภาพ EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย[14]  โดยใช้แบบเก็บ
ข้อมูลซึง่ ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนือ้ หา ก�ำหนดค่า
ดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ผู้ป่วย
จะถูกนัดเพื่อติดตามการรักษาอย่างน้อยเดือนละ 1
ครัง้ และมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวทุกครัง้ ทีม่ ารับการ
รักษา แบบเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ประกอบด้วย
เพศ อายุ น�้ำหนัก โรคประจ�ำตัว ยาอื่นที่ได้รับร่วมกัน
และประวัติการใช้กัญชา
ส่วนที่ 2 รูปแบบการสัง่ ใช้ยา ประกอบด้วย ข้อ
บ่งใช้ รูปแบบการสั่งใช้ยา ประกอบด้วย ขนาดยาและ
จ�ำนวนครั้งที่ใช้ยาต่อวัน โดยแบ่งเป็นรูปแบบการสั่ง
ใช้ยาที่ขนาดเริ่มต้น (ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับครั้งแรก)
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และขนาดพยุง (ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยมีการสั่งใช้ยาใน
ขนาดดังกล่าวอย่างน้อย 2 ครัง้ ของการรักษา) การยุติ
การรักษา และสาเหตุของการยุติการรักษา
ส่วนที่ 3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยา ประกอบด้วย วันที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ลักษณะการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ประเภทและ
ความรุนแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ขนาดยาที่
ได้รบั ระหว่างเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ การจัดการ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ และข้อมูลการประเมินความ
สัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และยาที่
สงสัย
ส่วนที่ 4 คุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ข้อมูล
จากแบบประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ EQ-5D5L ฉบับภาษาไทย ประเมินคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ การเคลื่อนไหว การดูแลตนเอง กิจกรรมที่ท�ำ
เป็นประจ�ำ อาการเจ็บปวดหรืออาการไม่สบายตัว และ
ความวิตกกังวลหรือความซึมเศร้า โดยแต่ละด้านแบ่ง
เป็น 5 ระดับ เรียงตามความรุนแรงจากไม่มีปัญหา
จนถึงมีปัญหามากที่สุด โดยเก็บข้อมูลการประเมิน
ก่อนเริม่ การรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ
3 และน�ำมาค�ำนวณค่าอรรถประโยชน์ (utility) โดย
ค�ำนวณค่าอรรถประโยชน์ดว้ ยสมการของคุณจันทนา
พัฒนเภสัช[14]
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ในการรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยและ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และอรรถประโยชน์ และ
ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Skilling–Mack test และ
Wilcoxon matched-pairs signed-rank test ใน
การเปรียบเทียบค่าอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยก่อนรับ
การรักษาและหลังได้รับการรักษาในเดือนที่ 1 และ
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เดือนที่ 3 และใช้ logistic regression ในการความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการยุตกิ ารรักษา
โดยก� ำ หนดค่ า นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (significance
level) ที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การศึกษาทั้งหมด 138 คน
ในจ�ำนวนนี้ 85 คน (ร้อยละ 61.59) เป็นเพศชาย มีอายุ
เฉลีย่ 56.81 ± 15.51 ปี มีจำ� นวน 78 คนทีม่ ปี ระวัตเิ คย
ใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชามาก่อน
โดยเป็นกลุ่มที่หยุดใช้แล้ว 68 คน (ร้อยละ 49.28)
และยังคงใช้อยู่จ�ำนวน 10 คน (ร้อยละ7.24) ข้อบ่งใช้
หลักของการใช้ยาได้แก่ อาการนอนไม่หลับ (ร้อยละ
87.86) ส่วนข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ของผู้ป่วย (ตารางที่ 1)

รูปแบบการสั่งใช้ยา
รูปแบบการสัง่ ใช้ยาขนาดเริม่ ต้นแสดงในตาราง
ที่ 2 พบว่าขนาดยาเริม่ ต้นทีม่ กี ารสัง่ ใช้อยูใ่ นช่วง 0.5-2
กรัมต่อวัน ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ได้รบั ต�ำรับยาศุขไสยาศน์ที่
ขนาดยาเริ่มต้น 1 กรัมต่อวัน (ร้อยละ 54.35) และได้
รับยาวันละ 1 ครัง้ (ร้อยละ 86.95) ส่วนรูปแบบการสัง่
ใช้ยาในขนาดเริม่ ต้นทีผ่ ปู้ ว่ ยส่วนใหญ่ได้รบั คือ 1 กรัม
วันละ 1 ครั้ง
มี ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ขนาดพยุ ง
(maintenance dose) จ�ำนวนทั้งหมด 86 คน โดยผู้
ป่วยส่วนใหญ่ได้รับ ยาในขนาด 2 กรัมต่อวัน จ�ำนวน
39 คน (ร้อยละ 45.35) รองลงมาคือ 1 กรัมต่อวัน
จ�ำนวน 35 คน (ร้อยละ 40.70) ขนาดพยุงต�่ำสุดที่ใช้
ในการรักษาคือ 0.5 กรัมต่อวันและขนาดพยุงสูงสุด
คือ 4 กรัมต่อวัน โดยรูปแบบการสั่งใช้ยาที่ขนาดพยุง
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (N = 138)
		
เพศ
อายุ (ปี)

น�้ำหนัก (กก.)
โรคประจ�ำตัว

ยาอื่นที่ใช้ร่วมกัน
ประวัติการใช้กัญชา

ข้อบ่งใช้ในการสั่งใช้
ต�ำรับยาศุขไสยาสน์

ข้อมูลทั่วไป

ชาย
หญิง
≤ 30
31-40
41-50
51-60
> 60
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่มีโรคประจ�ำตัว
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
เบาหวาน
ไมเกรน
กรดไหลย้อน
ข้อเข่าเสื่อม
ต่อมลูกหมากโต
เกาต์
ใช้ยารักษาโรคประจ�ำตัวหรือยาอื่น
ไม่มีการใช้ยาอื่น
ไม่เคยใช้กัญชามาก่อน
เคยใช้กัญชาหรือยาอื่นที่มีส่วนผสมของกัญชาและหยุดใช้แล้ว
ใช้ยาอื่นที่มีส่วนผสมของกัญชาและยังไม่หยุดใช้
นอนไม่หลับ
ปวดศีรษะ
อื่น ๆ

จ�ำนวน (ร้อยละ)
85 (61.59)
53 (38.41)
12 (8.70)
13 (9.42)
15 (10.87)
26 (18.84)
72 (52.17)
56.81 ± 15.51
63.62 ± 13.09
50 (36.23)
31 (22.46)
17 (12.32)
16 (11.59)
11 (7.97)
5 (3.62)
4 (2.89)
3 (2.17)
3 (2.17)
64 (46.38)
74 (53.62)
60 (43.48)
68 (49.28)
10 (7.24)
121 (87.68)
11 (7.97)
6 (4.35)

ตารางที่ 2 รูปแบบการสั่งใช้ยาเริ่มต้น
ขนาดยา(กรัมต่อวัน)		
0.5
1
2

รูปแบบการสั่งใช้ยา

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

จำ�นวน (ร้อยละ)
31 (22.46)
2 (1.45)
73 (52.90)
16 (11.59)
16 (11.59)
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ส่วนใหญ่ คือ 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง จ�ำนวน 35 คน
(ร้อยละ 40.70) ขนาดพยุงที่มีการสั่งใช้ส�ำหรับอาการ
นอนไม่หลับและอาการปวดศีรษะส่วนใหญ่ คือ 2

กรัมต่อวัน โดยทุกข้อบ่งใช้ผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่จะได้รบั ยา
วันละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 88.37) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ขนาดพยุงของยาต่อวันแบ่งตามข้อบ่งใช้ (N = 86)
ข้อบ่งใช้

รูปแบบการสั่งใช้ยา

จำ�นวน (ร้อยละ)

นอนไม่หลับ (N = 75)

0.5 กรัม วันละ 1 ครั้ง
1 กรัม วันละ 1 ครั้ง
1 กรัม วันละ 2 ครั้ง
2 กรัม วันละ 1 ครั้ง
2 กรัม วันละ 2 ครั้ง
3 กรัม วันละ 1 ครั้ง
1 กรัม วันละ 1 ครั้ง
1 กรัม วันละ 2 ครั้ง
2 กรัม วันละ 1 ครั้ง
1 กรัม วันละ 1 ครั้ง
2 กรัม วันละ 1 ครั้ง

10 (11.63)
29 (33.72)
8 (9.30)
26 (30.23)
1 (1.16)
1 (1.16)
3 (3.49)
1 (1.16)
3 (3.49)
3 (3.49)
1 (1.16)

ปวดศีรษะ (N = 7)

อื่น ๆ (N = 4)

เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์
จากข้อมูลแฟ้มประวัติผู้ป่วยทั้งหมด 138 คน
ที่มารับยาจ�ำนวนทั้งหมด 348 ครั้ง พบเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด 31 เหตุการณ์ (ร้อยละ 8.91
ของการสั่งจ่ายยาทั้งหมด) จากผู้ป่วยจ�ำนวน 23 คน
(ร้อยละ 16.67 ของผู้ป่วยทั้งหมด) มีผู้ป่วยยุติการ
รักษาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จ�ำนวน
16 คน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่
อาการระคายเคืองทางเดินอาหาร ส่วนเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์อื่น ๆ ได้แก่ วิงเวียนหรือปวดศีรษะ ปากแห้ง
คอแห้ง แผลร้อนใน ผื่นแดงจุดเล็ก และอาการร้อน
วูบวาบ ผลการประเมินความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์อยูใ่ นระดับน่าจะใช่ (probable/likely)
ร้อยละ 58.06 และอาจจะใช่ (possible) ร้อยละ 41.94

ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด (ตารางที่ 4)
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด เป็น type
A adverse drug reaction (อาการที่เกี่ยวข้องกับ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา) และเป็นเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ทไี่ ม่รนุ แรง โดยส่วนใหญ่ขนาดยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้
รับระหว่างเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คือ 1 กรัมต่อ
วัน และพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังได้รับยาเป็น
เวลา 0-7 วัน การจัดการเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์สว่ น
ใหญ่คือ การหยุดใช้ยา รองลงมาคือ ใช้ยาต่อโดยลด
ขนาดยา มีผู้ป่วยที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แต่ยัง
คงได้รับยาต่อในขนาดเดิม 2 ครั้ง โดยเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์เป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรง ได้แก่ อาการ
ปากแห้งคอแห้ง และอาการระคายเคืองทางเดินอาหาร
แพทย์ผู้สั่งใช้จึงท�ำการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาเป็น
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ตารางที่ 4 การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (N = 31)
ผลการประเมินความสัมพันธ์		
จำ�นวนครั้ง
				
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
น่
า
จะใช่
อาจจะใช่
(ร้อยละ)
				
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
				

ร้อยละของการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์
ต่อจำ�นวนครั้งที่มารับ
ยาทั้งหมด

8
3
11
3.16
(72.72)
(27.27)
(100.00)
3
5
8
2.30
วิงเวียนหรือปวดศีรษะ
(37.50)
(62.50)
(100.00)
4
2
6
1.72
ปากแห้งคอแห้ง
(66.67)
(23.23)
(100.00)
1
1
2
0.57
แผลร้อนใน
(50.00)
(50.00)
(100.00)
1
1
2
0.57
ผื่นแดงจุดเล็ก
(50.00)
(50.00)
(100.00)
1
1
2
0.57
ร้อนวูบวาบ
(50.00)
(50.00)
(100.00)
18
13
31
รวม						
(58.06)
(41.94)
(100.00)
ระคายเคืองทางเดินอาหาร

รับประทานหลังอาหารหรือเปลี่ยนน�้ำกระสายยา มี
การใช้ยาต่อในขนาดเดิมและใช้ยาอื่นร่วมเพื่อจัดการ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 2 ครั้ง โดยเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ทพี่ บคือ อาการร้อนวูบวาบ แพทย์แผนไทยผู้
สัง่ ใช้ได้ทำ� การสัง่ จ่ายยาบัวบกลดความร้อนในร่างกาย
และอาการวิงเวียนศีรษะ มีการสัง่ จ่ายยาหอมเทพจิตร
เพื่อบรรเทาอาการ (ตารางที่ 5)

ผลของยาต่อคุณภาพชีวิต
ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ
EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน
อรรถประโยชน์กอ่ นเริม่ การรักษาของผูป้ ว่ ยคือ 0.946
± 0.114 และเมื่อได้รับการรักษาด้วยต�ำรับยาศุขไส-

ยาศน์เป็นเวลา 1 เดือนและ 3 เดือน ค่าเฉลี่ยคะแนน
อรรถประโยชน์เพิม่ ขึน้ เป็น 0.970 ± 0.093 และ 0.975
± 0.053 ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6
เมือ่ ทดสอบความแตกต่างทางสถิตขิ องค่าเฉลีย่
คะแนนอรรถประโยชน์โดยใช้สถิติ Skilling–Mack
test พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนอรรถประโยชน์ของผูป้ ว่ ย
ที่รับการรักษาด้วยต�ำรับยาศุขไสยาศน์ก่อนเริ่มการ
รักษา และหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (SM = 8.28,
p < 0.001) และท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้
สถิติ Wilcoxon matched-pairs signed-rank test
พบว่า คะแนนอรรถประโยชน์ก่อนเริ่มการรักษาและ
หลังการรักษาในเดือนที่ 1 และเดือนที่ 3 มีความแตก
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ตารางที่ 5 ประเภทของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ขนาดยา และการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (N = 31)
			
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
		

จำ�นวน
(ครั้ง)

ร้อยละของเหตุการ
ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด

type A

31

100

ไม่รุนแรง

31

100

ขนาดยาที่ได้รับระหว่างเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

0.5 กรัม ต่อวัน
1 กรัม ต่อวัน
2 กรัม ต่อวัน

5
14
12

16.13
45.16
38.71

ระยะเวลาที่ได้รับยาก่อนพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

0-7 วัน
8-14 วัน
15-30 วัน
31-90 วัน

12
5
7
7

38.71
16.13
22.58
22.58

หยุดใช้ยา
ใช้ยาต่อในขนาดเดิม
ใช้ยาต่อในขนาดเดิมและ
ใช้ยาอื่นร่วมเพื่อจัดการเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์
ใช้ยาต่อโดยลดขนาดลง

20
2
2

64.52
6.45
6.45

7

22.58

ประเภทของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ความรุนแรงของเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์

การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ในขณะ
ทีอ่ รรถประโยชน์หลังการรักษาในเดือนที่ 1 และเดือน
ที่ 3  ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p = 0.775) (ตารางที่ 7)
เมื่ อ ท� ำ การวิ เ คราะห์ แ ยกกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยตาม
ข้อบ่งใช้โดยใช้สถิติ Skilling–Mack test พบว่า
อรรถประโยชน์กอ่ นเริม่ การรักษาและหลังการรักษาใน
เดือนที่ 1 และ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติในกลุ่มผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยอาการนอน
ไม่หลับ (p < 0.001) ส่วนของกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีร่ บั การรักษา
ด้วยอาการปวดศีรษะไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญระหว่างก่อนและหลังการรักษาในเดือนที่ 1
และ 3 (p = 0.616) (ภาพที่ 1)

การยุติการรักษา
จากผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าเกณฑ์การศึกษาทัง้ หมด 138 คน
มีผู้ป่วยที่ยุติการรักษาจ�ำนวน 31 คน ซึ่งการยุติการ
รักษานี้เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทย
ผู้ท�ำการตรวจรักษาและผู้ป่วย จากผู้ป่วยที่ยุติการ
รักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น จ�ำนวน 15 คน (ร้อยละ
10.87) เมื่อท�ำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการยุติการรักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้นพบว่า
ประวัติการใช้กัญชามีความสัมพันธ์กับการยุติการ
รักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 โดยพบว่ากลุ่มที่เคย
มีประวัติการใช้กัญชามาก่อนมีโอกาสที่จะยุติการ
รักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้นน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เคย
มีประวัติการใช้กัญชามาก่อน (OR = 0.06, 95% Cl:
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ตารางที่ 6 คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3
คะแนน EQ-5D-5L
การเคลื่อนไหว
ไม่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว
มีปัญหาในการเคลื่อนไหวเล็กน้อย
มีปัญหาในการเคลื่อนไหวปานกลาง
มีปัญหาในการเคลื่อนไหวอย่างมาก
เคลื่อนไหวไม่ได้
การดูแลตนเอง
ไม่มีปัญหาในการดูแลตนเอง
มีปัญหาในการดูแลตนเองเล็กน้อย
มีปัญหาในการดูแลตนเองปานกลาง
มีปัญหาในการดูแลตนเองอย่างมาก
ดูแลตนเองไม่ได้
กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�
ไม่มีปัญหาในการทำ�กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�
มีปัญหาในการทำ�กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�เล็กน้อย
มีปัญหาในการทำ�กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�ปานกลาง
มีปัญหาในการทำ�กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�อย่างมาก
ทำ�กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�ไม่ได้
อาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัว
ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัว
มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวเล็กน้อย
มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวปานกลาง
มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวอย่างมาก
มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวอย่างมากที่สุด
ความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า
ไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้า
รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าเล็กน้อย
รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าปานกลาง
รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าอย่างมาก
รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าอย่างมากที่สุด
อรรถประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ก่อนเริ่มการรักษา
n = 138 (%)

เดือนที่ 1
n = 128 (%)

เดือนที่ 3
n = 82 (%)

129 (93.48)
4 (2.90)
5 (3.62)
0 (0.00)
0 (0.00)

121 (94.53)
5 (3.91)
2 (1.56)
0 (0.00)
0 (0.00)

79 (96.34)
1 (1.22)
2 (2.44)
0 (0.00)
0 (0.00)

132 (95.65)
5 (3.62)
0 (0.00)
1 (0.72)
0 (0.00)

122 (95.31)
5 (3.91)
0 (0.00)
1 (0.78)
0 (0.00)

81 (98.78)
1 (1.22)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

125 (90.58)
8 (5.80)
5 (3.62)
0 (0.00)
0 (0.00)

120 (93.75)
6 (4.69)
2 (1.56)
0 (0.00)
0 (0.00)

80 (97.56)
2 (2.44)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

101 (73.19)
101 (78.91)
11 (7.97)
18 (14.06)
22 (15.94)
8 (6.25)
2 (1.45)
0 (0.00)
2 (1.45)
1 (0.78)
		
115 (83.33)
115 (89.84)
9 (6.52)
9 (7.03)
7 (5.07)
2 (1.56)
3 (2.17)
0 (0.00)
4 (2.90)
2 (1.56)
0.946 ± 0.114 0.970 ± 0.093

59 (71.95)
14 (17.07)
8 (9.76)
1 (1.22)
0 (0.0)
77 (93.90)
3 (3.66)
2 (2.44)
0 (0.00)
0 (0.00)
0.975 ± 0.053
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคะแนนอรรถประโยชน์ก่อนการรักษาและหลังการรักษา 1 เดือนและ 3 เดือน
Mean difference
คะแนนอรรถประโยชน์
N		
		
(95%Cl)
ก่อนการรักษา-หลังการรักษา 1 เดือน
ก่อนการรักษา-หลังการรักษา 3 เดือน
หลังการรักษา 1 เดือน-หลังการรักษา 3 เดือน

128
82
72

0.02 (0.01-0.02)
0.04 (0.01-0.07)
0.01 (-0.01-0.04)

p value
< 0.001*
< 0.001*

0.775

หมายเหตุ: ทดสอบโดยสถิติ Wilcoxon matched-pairs signed-rank test
*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ภาพที่ 1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยอรรถประโยชน์ก่อนการรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3 แบ่งตามข้อบ่งใช้

0.01-0.52) (ตารางที่ 8)
จากผูป้ ว่ ยทีย่ ตุ กิ ารรักษาเนือ่ งจากเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด 16 คน (ร้อยละ 11.59)  เมื่อ
ท�ำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยุติ
การรักษาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่
พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(ตารางที่ 9)

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 138
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีโรคประจ�ำตัว และมีอายุ
มากกว่า 60 ปี ขนาดยาเริ่มต้นที่มักมีการสั่งใช้คือ 1
กรัมต่อวัน ส่วนขนาดพยุงอยู่ในช่วง 0.5-4.0 กรัมต่อ
วัน ผู้ป่วยที่มารับการรักษาส่วนใหญ่เคยใช้กัญชาทั้ง
ในรูปแบบยาและไม่ใช่ยามาก่อน และมีผปู้ ว่ ยบางส่วน
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการยุติการรักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น
ปัจจัยทำ�นายการยุต		
ิ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา		
Adjusted odds
การรักษาเนื่องจากอาการ
รวม
ไม่ยุติการรักษา
ยุติการรักษา
ratio
ไม่ดีขึ้น
จำ�นวน จำ�นวน (ร้อยละ) จำ�นวน (ร้อยละ)
(95%Cl)
เพศ
ชาย
79
73 (92.41)
6 (7.59)
reference
หญิง
43
34 (79.07)
9 (20.93) 2.68 (0.72-9.98)
อายุ
< 60 ปี
59
54 (91.53)
5 (8.47)
reference
≥ 60 ปี
63
53 (84.13)
10 (15.87) 1.24 (0.31-4.94)
ยาอื่นที่ได้รับร่วมกัน
ไม่ใช้ยาอื่นร่วม
60
56 (93.33)
4 (6.67)
reference
ใช้ยาอื่นร่วมด้วย
62
51 (82.26)
11 (17.74) 2.56 (0.64-10.26)
ประวัติการใช้กัญชา
ไม่เคยใช้
52
38 (73.08)
14 (26.92)
reference
เคยใช้
70
69 (98.57)
1 (1.43) 0.06 (0.01-0.52)
ขนาดยาต่อวัน
0.5 กรัมต่อวัน
27
18 (66.67)
9 (33.33) 2.07 (0.38-11.26)
1 กรัมต่อวัน
65
62 (95.38)
3 (4.62) 0.35 (0.05-2.29)
2 กรัมต่อวัน
30
27 (90.00)
3 (10.00)
reference

p value

0.142
0.763
0.185
0.011*
0.398
0.272

หมายเหตุ: 95% Cl: 95% confidence interval, *มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการยุติการรักษาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (N = 16)
ปัจจัยทำ�นายการยุติการรักษา		
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา		
Adjusted
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์
รวม
ไม่ยุติการรักษา
ยุติการรักษา
odds ratio
p value
ไม่พึงประสงค์
จำ�นวน จำ�นวน (ร้อยละ) จำ�นวน (ร้อยละ)
(95%Cl)		
เพศ
ชาย
79
73 (92.41)
6 (7.59)
reference
หญิง
44
34 (77.27)
10 (22.73) 3.11 (0.98-9.87) 0.054
อายุ
< 60 ปี
59
54 (91.53)
5 (8.47)
reference
≥ 60 ปี
63
53 (82.81)
11 (17.19) 1.64 (0.48-5.54) 0.428
ยาอื่นที่ได้รับร่วมกัน
ไม่ใช้ยาอื่นร่วม
60
56 (93.33)
4 (6.67)
reference
ใช้ยาอื่นร่วมด้วย
63
51 (80.95)
12 (19.05) 3.12 (0.90-10.78) 0.072
ประวัติการใช้กัญชา
ไม่เคยใช้
46
38 (82.61)
8 (17.39)
reference
เคยใช้
77
69 (89.61)
8 (10.39) 0.58 (0.19-1.84) 0.358
ขนาดยาต่อวัน
0.5 กรัมต่อวัน
22
18 (81.82)
4 (18.18) 2.66 (0.39-18.00) 0.315
1 กรัมต่อวัน
62
62 (86.11)
10 (13.89) 2.34 (0.43-12.64) 0.323
2 กรัมต่อวัน
27
27 (93.10)
2 (6.90)
reference
หมายเหตุ: 95% Cl: 95% confidence interval
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ทีย่ งั คงใช้ยาทีม่ สี ว่ นผสมของกัญชาอืน่ ร่วม โดยยาทีม่ ี
ส่วนผสมของกัญชาที่มีการใช้ร่วมกับต�ำรับยาศุขไสยาศน์ส่วนใหญ่ คือ น�้ำมันกัญชาต�ำรับหมอเดชาซึ่ง
เป็นสารสกัดกัญชาในน�้ำมันมะพร้าวที่มีความเข้มข้น
ร้อยละ 10 ของน�้ำหนักกัญชาแห้ง มีสรรพคุณช่วยใน
การนอนหลับเช่นเดียวกัน การสั่งใช้ยาควบคู่กันจะ
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แผนไทยผู้สั่งใช้ยาและ
อยู่ในความดูแลของสหวิชาชีพ ผู้ป่วยจะได้รับแจ้งให้
หยุดใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอื่นทุกประเภทเพื่อป้องกัน
การใช้กัญชาเกินขนาด รูปแบบการสั่งจ่ายยาในการ
ศึกษานี้สอดคล้องกับค�ำแนะน�ำการใช้กัญชาทางการ
แพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก[15] ที่แนะน�ำให้รับประทานครั้งละ 2
กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน โดยในการศึกษานี้พบ
ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับวันละ 1 ครั้ง และขนาดยา
พยุงส่วนใหญ่ที่มีการใช้ คือ 2 กรัมต่อวัน อย่างไร
ก็ตามผู้ป่วยกว่าร้อยละ 52.17 ในการศึกษานี้เป็น
ผูป้ ว่ ยสูงอายุ จึงอาจมีความเสีย่ งในการเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอาการระคายเคืองทางเดิน
อาหารได้ค่อนข้างมาก แพทย์แผนไทยผู้สั่งใช้จึงเริ่ม
ยาในขนาดต�่ำก่อนแล้วจึงเพิ่มขนาดยาขึ้น หรืออาจ
พิจารณาการใช้ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาตัวอื่นร่วม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ท�ำให้การสั่งใช้ยา
ที่ขนาดพยุงในผู้ป่วยบางส่วนมีการสั่งใช้ในขนาดต�่ำ
กว่าที่แนะน�ำ
การศึกษาที่มีมาก่อนหน้าเป็นการศึกษาเฉพาะ
ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ าการนอนไม่ ห ลั บ การศึ ก ษา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของต�ำรับยาศุขไสยาศน์
ในโรคนอนไม่หลับเรื้อรังของณัชชา เต็งเติมวงศ์[12]
ทีท่ ำ� การเก็บข้อมูลย้อนหลังจากการสืบค้นเวชระเบียน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ารักษาทีค่ ลินกิ กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
พบว่าในผูป้ ว่ ยทัง้ หมด 25 ราย มีอายุเฉลีย่ 56 ± 13.08
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ปี ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาคือ 0.5 กรัม วันละ 1 ครั้ง
ก่อนนอน ระยะเวลาทีใ่ ช้ยาเฉลีย่ 4.12 ± 2.33 สัปดาห์
ท�ำการเก็บข้อมูลการนอนหลับโดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพการนอนหลับ Pittsburgh Sleep Quality
Index (PSQI) ฉบับภาษาไทย ข้อมูลคุณภาพชีวติ และ
อาการไม่พึงประสงค์ ส่วนการศึกษาของ ศศิพงค์
ทิพย์รัชดาพรและคณะ[13] ที่ท�ำการศึกษาประโยชน์
และความปลอดภัยของต�ำรับยาศุขไสยาศน์ในผู้ป่วย
ที่มีภาวะนอนไม่หลับจ�ำนวน 60 คน โดยเก็บข้อมูล
ไปข้างหน้า ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาคือ 1-2 กรัม
วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ท�ำการ
เก็บข้อมูลด้านคุณภาพการนอนหลับข้อมูลคุณภาพ
ชีวติ และอาการไม่พงึ ประสงค์เช่นเดียวกันโดยท�ำการ
ติดตามผลต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ในการศึกษานี้มีความ
แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้าเนือ่ งจากเป็นการเก็บ
ข้อมูลในผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยต�ำรับยา
ศุขไสยาศน์ซงึ่ จะมีขอ้ บ่งใช้ทแี่ ตกต่างกัน ได้แก่ อาการ
นอนไม่ ห ลั บ อาการปวดศี ร ษะ อาการเบื่ อ อาหาร
อาการชา และโรคพาร์กินสัน ท�ำให้รูปแบบการสั่งใช้
ยาแตกต่างกันตามข้อบ่งใช้และดุลพินิจของแพทย์
แผนไทยผู้ท�ำการรักษา แม้จะมีแนวทางในการสั่งใช้
ยา แต่ไม่มขี อ้ บังคับหรือข้อก�ำหนดทีช่ ดั เจนของขนาด
ยาเริ่มต้นและขนาดยาสูงสุดของการใช้ยา มีการนัด
ผูป้ ว่ ยเพือ่ ติดตามการรักษาทุก 2-4 สัปดาห์และท�ำการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสั่งใช้ยาตามการตอบสนอง
และสภาวะร่างกายของผู้ป่วย
ด้านความปลอดภัย การศึกษานี้พบเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด 31 เหตุการณ์จากผู้ป่วย 23
คน มีผู้ป่วยยุติการรักษาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จ�ำนวน 16 คน โดยผู้ป่วยบางรายยังคง
ต้องการใช้ยาต่อแม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ต� ำ รั บ ยาศุ ข ไสยาศน์ มี ส ่ ว นผสมของพริ ก ไทยและ

308 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สมุนไพรที่มีรสร้อน เช่น ขิงแห้ง เทียนด�ำ  ลูกจันทน์
และดีปลี กว่าร้อยละ 53.85 จึงอาจท�ำให้เกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ แผลร้อนใน ผื่นแดงจุดเล็กที่
เป็นลักษณะผื่นร้อน อาการร้อนวูบวาบ โดยเฉพาะ
อาการระคายเคืองทางเดินอาหารซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด อาจเนื่องมาจากในต�ำรับ
มีพริกไทยในปริมาณมากโดยมีการศึกษาก่อนหน้าที่
แสดงให้เห็นว่าพริกไทยอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บที่
เยื่อเมือกในกระเพาะอาหารได้[16] ส่วนอาการวิงเวียน
หรือปวดศีรษะ ปากแห้งคอแห้ง อาจเกิดจากฤทธิ์
ของกัญชาซึ่งมีรายงานมาก่อนหน้านี้[10,17-18] โดยการ
จัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีทั้งการหยุดใช้ยา
การลดขนาดยา การใช้ยาอื่นร่วมเพื่อบรรเทาอาการ
และการเปลี่ยนวิธีการใช้ยา ผู้ป่วยบางรายเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์ลดลง สามารถทนต่อยาได้มากขึ้นเมื่อ
มีการลดขนาดยาและการเปลี่ยนวิธีการใช้ยา เช่น
การเปลี่ยนจากรับประทานก่อนนอน เป็นรับประทาน
หลังอาหารเย็น และการเปลี่ยนน�้ำกระสายยาตามวิธี
การใช้ดั้งเดิมในคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณคือ น�้ำ
ผึ้งปั้นกับผงยาเป็นลูกกลอน ส่วนเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่พบรองลงมาคือ อาการวิงเวียนหรือปวด
ศีรษะ แพทย์แผนไทยที่เป็นผู้สั่งใช้ยามักจะท�ำการ
จ่ายยาแผนไทยทีช่ ว่ ยบรรเทาอาการดังกล่าวร่วมด้วย
ได้แก่ ยาหอมเทพจิตร และอาการร้อนวูบวาบ มีการ
สั่งจ่ายยาบัวบกลดความร้อนในร่างกาย เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ที่พบในการศึกษานี้มีความสอดคล้อง
กับงานวิจยั ก่อนหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา 4-6
สัปดาห์ของการใช้ยา พบอาการระคายเคืองทางเดิน
อาหาร อาการวิงเวียนศีรษะ อาการปากแห้งคอแห้ง
เช่นเดียวกัน[12-13] โดยในการศึกษานี้เก็บข้อมูลผู้ป่วย
ที่ใช้ยาต่อเนื่องนาน 3 เดือนแสดงให้เห็นว่าแม้ผู้ป่วย
จะใช้ยามาเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือนก็ยงั มีโอกาส
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พบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ได้ จึงควรมีการศึกษาทีท่ ำ�
ในระยะเวลาทีย่ าวนานขึน้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ น่ชดั และ
เป็นประโยชน์ในการพิจารณาสั่งจ่ายยาต่อไป
ด้านคุณภาพชีวติ พบว่าคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
ดี ขึ้ น หลั ง ได้ รั บ การรั ก ษา โดยค่ า อรรถประโยชน์
เฉลี่ยก่อนเริ่มการรักษาที่มีค่า 0.946 ± 0.114 เพิ่ม
ขึ้ น เป็ น 0.970 ± 0.093 และ 0.975 ± 0.053 ใน
เดือนที่ 1 และ 3 ตามล�ำดับจากการศึกษาของณัชชา
เต็งเติมวงศ์[12] พบว่าคะแนนอรรถประโยชน์ คะแนน
ด้านสภาวะสุขภาพทางตรง และผลรวมคะแนนคุณภาพ
การนอนหลับของผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษาเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้
ผลการเปลี่ยนแปลงอาการด้านอื่น ได้แก่ อาการปวด
เมือ่ ย ความอยากอาหาร อาการเหนือ่ ยง่าย และอาการ
ชาของผู้ป่วยให้ผลที่ดีขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพรและคณะ[13] ที่พบว่า
คะแนนอรรถประโยชน์และคะแนนด้านสภาวะสุขภาพ
เพิ่มขึ้นจาก 0.821 ± 0.19 และ 83.43 ± 14.07 เป็น
0.903 ± 0.11 และ 89.27 ± 11.45 คะแนนหลังใช้ต�ำ
รับยาศุขไสยาศน์ครบ 4 สัปดาห์อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้ คะแนนคุณภาพการนอน
หลับเฉลีย่ เปรียบเทียบก่อนและหลังรับประทานต�ำรับ
ยาศุขไสยาศน์ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตอิ กี ด้วย
การศึกษานี้ให้ผลที่สอดคล้องกัน โดยพบว่าคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นหลังได้รับการรักษาในเดือนที่ 1
และ 3 โดยค่าอรรถประโยชน์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001) เมื่อท�ำการวิเคราะห์แยก
กลุ่มผู้ป่วยตามข้อบ่งใช้ พบว่าค่าอรรถประโยชน์ใน
กลุ่มผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยอาการนอนไม่หลับ
ก่ อ นเริ่ ม การรั ก ษาและหลั ง การรั ก ษาในเดื อ นที่ 1
และ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < 0.001) ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วย

J Thai Trad Alt Med
อาการปวดศีรษะไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญระหว่างก่อนและหลังการรักษา อาจเนื่องมา
จากกลุ่มผู้ป่วยที่รับยาด้วยข้อบ่งใช้ดังกล่าวมีจำ� นวน
น้ อ ย เนื่ อ งจากการศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาโดยเก็ บ
ข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วย จึงอาจท�ำให้
ข้อมูลบางส่วนขาดหายไปและไม่สามารถควบคุม
ตัวแปรอืน่ ทีอ่ าจมีผลต่อผลลัพธ์ของการศึกษาได้ โดย
เฉพาะข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในเดือนที่ 3 ของ
การรักษา เนื่องจากผู้ป่วยบางส่วนมีการยุติการรักษา
หรือไม่ได้มาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึง
ได้พยายามที่จะลดข้อจ�ำกัดดังกล่าวโดยการใช้เลือก
ใช้การวิเคราะห์ทางสถิตทิ มี่ คี วามเหมาะสม นอกจากนี้
ข้อมูลด้านคุณภาพการนอนหลับมีขอ้ มูลทีไ่ ม่เพียงพอ
และมีข้อบ่งใช้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับร่วม
ด้วย ท�ำให้ไม่ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา
ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาแบบไปข้างหน้าแบบสุม่ และ
มีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial) โดย
เก็บข้อมูลตัวแปรด้านประสิทธิผลที่มีความเจาะจง
กับประสิทธิผลของต�ำรับยาตามข้อบ่งใช้ เพื่อยืนยัน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของต�ำรับยาและเก็บ
ข้อมูลในผู้ป่วยจ�ำนวนมากขึ้นต่อไป
การยุตกิ ารรักษาในการศึกษานี้ เป็นการพิจารณา
และตกลงร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยผู้ท�ำการ
ตรวจรั ก ษาและผู ้ ป ่ ว ย โดยแบ่ ง เป็ น การยุ ติ ก าร
รักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น และการยุติการรักษา
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อท�ำการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยุติการรักษา
พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่เคยมีประวัติการใช้กัญชามาก่อน
มี โ อกาสที่ จ ะยุ ติ ก ารรั ก ษาเนื่ อ งจากอาการไม่ ดี ขึ้ น
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เคยมีประวัติการใช้กัญชาอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากในการศึกษานี้
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ได้รบั ต�ำรับยาศุขไสยาศน์เพือ่ บรรเทา
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อาการนอนไม่หลับ ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่ต้องใช้ระยะ
เวลาในการรักษาต่อเนื่อง แพทย์แผนไทยผู้สั่งใช้จะ
เริ่มให้ยาในขนาดต�่ำก่อนแล้วจึงปรับขนาดยาเพิ่มขึ้น
ตามการตอบสนอง ท�ำให้ผู้ป่วยบางส่วนอาจมีความ
รูส้ กึ ว่าใช้ยาแล้วไม่ได้ผล โดยผูป้ ว่ ยทีเ่ คยใช้กญ
ั ชามา
ก่อนอาจมีแนวโน้มในการรับรู้และมีความเชื่อมั่นใน
การใช้กัญชาเพื่อการรักษามากกว่า ท�ำให้มีการใช้ยา
อย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ จึงมีการยุตกิ ารรักษาเนือ่ งจาก
อาการไม่ดีขึ้นน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เคยมีประวัติการใช้
กัญชา ส่วนการยุตกิ ารรักษาเนือ่ งจากเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ ไม่พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ หลังจากการยุติการรักษาด้วยต�ำรับ
ยาศุขไสยาศน์ แพทย์แผนไทยผูท้ ำ� การตรวจรักษาอาจ
มีการพิจารณาสั่งจ่ายยาน�้ำมันกัญชาต�ำรับหมอเดชา
หรือต�ำรับยาแผนไทยชนิดอืน่ ในการรักษาผูป้ ว่ ยต่อไป

ข้อสรุป
ต�ำรับยาศุขไสยาศน์ มีรปู แบบการสัง่ ใช้ในขนาด
ยาเริ่มต้น 0.5-2.0 กรัมต่อวัน ขนาดพยุงในการรักษา
อยู่ในช่วง 1.0-2.0 กรัมต่อวัน ด้วยสรรพคุณที่ช่วย
รักษาอาการนอนไม่หลับและเบื่ออาหาร การใช้ต�ำรับ
ยาศุขไสยาศน์ต่อเนื่อง 1-3 เดือนมีโอกาสที่จะช่วย
เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ แม้จะพบเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากยาแต่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรง
ได้แก่ อาการระคายเคืองทางเดินอาหาร วิงเวียนหรือ
ปวดศีรษะ ปากแห้งคอแห้ง แผลร้อนใน ผื่นแดงจุด
เล็ก และอาการร้อนวูบวาบ ในการสั่งใช้ยาจึงจ�ำเป็น
ต้องอธิบายข้อควรระวังและอาการไม่พึงประสงค์ที่
อาจเกิดขึ้นให้กับผู้ป่วยทุกราย สามารถพิจารณาการ
ใช้ต�ำรับยาศุขไสยาศน์เป็นการรักษาทางเลือกในการ
รักษาอาการนอนไม่หลับให้กับผู้ป่วยได้ โดยการน�ำ
ข้อมูลจากการศึกษานีไ้ ปใช้ในการก�ำหนดแนวทางและ
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ข้อควรระวังในการใช้ยา อย่างไรก็ตาม ยังควรต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมในผู้ป่วยจ�ำนวนมากขึ้นเพื่อยืนยัน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการรับรู้ และการยอมรับของประชาชนที่
มีต่อการนำ�กัญชาไปใช้ในการรักษาโรค 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการยอมรับการนำ�กัญชาไปใช้ในการ
รักษาโรค กลุม่ ตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น ในเขตอำ�เภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำ�นวน  370
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และทดสอบ
ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู้การใช้กัญชารักษา
โรคในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x = 2.30, S.D. = 0.58) ส่วนการยอมรับของการนำ�กัญชาไปรักษาโรค และมีการใช้
กัญชารักษาโรคในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x = 2.69, S.D. = 0.66 และ = 2.86, S.D. = 0.81 ตามลำ�ดับ) ความ
สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการยอมรับการใช้กัญชารักษาโรคกับการใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวม พบว่า มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r = 0.525, r = 0.509 ตามลำ�ดับ) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูล
และได้ใช้ประโยชน์จากการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและกว้างขวางขึ้น จึงควรส่งเสริมด้านความรู้และ
ประโยชน์ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมและผ่านช่องทางที่หลากหลาย  และมีการศึกษาในด้านการนำ�
กัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง
คำ�สำ�คัญ: การรับรู้, การยอมรับ, การใช้กัญชารักษาโรค
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Abstract
This is a mixed method study aiming to examine (1) perception and adoption of the use of cannabis therapy
and (2) correlation between the perception and acceptance of cannabis therapy. The study involved a sample of
370 village health volunteers (VHVs) in U Thong district, Suphan Buri province. Data were collected using a
questionnaire and interview, and then analyzed using descriptive statistics as well as Spearman’s rank correlation
coefficient. The results showed that the level of perception of cannabis therapy was low (mean = 2.30, SD = 0.58)
and the levels of adoption and use of cannabis therapy were moderate (mean and SD = 2.69, 0.66; 2.86, 0.81,
respectively). The correlations between the perception, acceptance of cannabis therapy, and the use of cannabis
therapy were moderately positive (r = 0.525 and 0.509, respectively). Therefore, to encourage the public to access
information and to take advantage of medical cannabis appropriately and extensively, the knowledge and benefits
of cannabis therapy should be promoted by spreading comprehensive information through a variety of channels,
and cannabis research should be further carried out on various aspects to gain new knowledge that is truly beneficial
for the people.   
Key words: perception, adoption, cannabis therapy

บทน�ำและวัตถุประสงค์

ภูมิปัญญาไทย มีการน�ำกัญชามาใช้รักษาหรือ
เพื่อบรรเทาอาการป่วยด้วยโรคต่าง ๆ มานาน ดัง
ตัวอย่างจากการจดบันทึกไว้ในต�ำราพระโอสถพระ
นารายณ์[1]  ซึ่งเป็นต�ำราวิชาการแพทย์แผนไทยที่
เก่ า แก่ แ ละใช้ ม าอย่ า งยาวนานตั้ ง แต่ รั ช สมั ย ของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และต�ำราแพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์[1] ซึ่งอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องระบุต�ำรายา พ.ศ. 2556  พบว่า มีทั้งสิ้น 14 ต�ำรับ
ยาที่เข้ากัญชา และจากการสืบค้นฐานข้อมูลทางการ
แพทย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 จนถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาทีต่ พี มิ พ์
เป็นภาษาอังกฤษ พบว่า มีการน�ำกัญชามาสกัดหรือ

สังเคราะห์  เพือ่ ใช้ในการบ�ำบัดหรือรักษา ด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ในรูปแบบสเปรย์ หรือยาเม็ด โดยเฉพาะ
ในต่างประเทศ มีการน�ำมาใช้อย่างหลากหลาย  เช่น
การใช้สารสังเคราะห์ของ Tetrahydrocannabinol
(THC) ในรูปยาเม็ด โดยมีข้อบ่งใช้ ต้านการอาเจียน
กระตุน้ ความอยากอาหาร ใช้ปอ้ งกันคลืน่ ไส้อาเจียนที่
เกิดจากยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคมะเร็ง  ในกรณีทใี่ ช้ยาอืน่ แล้ว
ไม่ได้ผล และยังใช้เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วย
โรคเอดส์ นอกจากนี้ยังมีจ�ำหน่ายในรูปแบบยาทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา[2] นาบิกซีมอล (nabiximol) หรือชื่อการค้า ซาติเวกซ์ (sativex) สกัดจาก
พืชกัญชาที่ถอดแบบทางพันธุกรรม (cloning) แล้ว
ท�ำในรูปสเปรย์ ให้ยาโดยการพ่นในช่องปาก ใต้ลิ้น  
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สามารถลดการปวดประสาท อาการนอนไม่หลับ และ
รักษาอาการปวดเส้นประสาทอย่างรุนแรง ขึน้ ทะเบียน
ยาในประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์และอีก 8 ประเทศ
ในยุโรป[2]
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย ดร.ภญ.ผกาทิ พ ย์
รื่นระเริงศักดิ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยต่าง ๆ ได้
รวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับกัญชากับการรักษา
โรค (therapeutic potential of cannabis)[3] โดย
ได้สรุปไว้ว่า
กัญชามีประโยชน์สามารถรักษาโรคต่าง ๆ เช่น
ช่วยลดอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน จากการได้รบั เคมีบำ� บัด
(antiemetic effect): Alexander[4] ช่วยกระตุ้น
ความอยากอาหารในผูป้ ว่ ยมะเร็งและเอดส์ (appetite
stimulation): ผลการวิจัยของ Alexander[3]  พบ
ว่าสาร THC สามารถช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้
ผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ได้ เมื่อมีการทดลองใช้ทาง
คลินกิ เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ และได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้
สาร dronabinol ซึ่ง เป็นอนุพันธ์ของสาร THC เพื่อ
เพิ่มความอยากอาหารได้ ช่วยลดอาการปวด และลด
อาการปลอกประสาทเสื่อม: Alexander[4] ในปี ค.ศ.
1975 Munson[5] เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่รายงานว่า
สาร THC สามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง
ปอด และยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกมะเร็งในหนู
ทดลองได้ หลังจากนัน้ ได้มกี ารวิจยั เพิม่ ขึน้ ในเรือ่ งดัง
กล่าวและพบว่าสารหลายชนิดในกลุม่ cannabinoids
(THC, CBD) และ endocannabinoids[6] สามารถ
ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้
สารประกอบในกัญชามีผลต่อร่างกายที่หลาก
หลาย จากรายงานเรื่อง The health and social
effects of nonmedical cannabis use[7] ขององค์การ
อนามัยโลกในปี ค.ศ. 2016 ได้สรุปโทษ หรือความ
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เสี่ยงต่อสุขภาพเกี่ยวกับการเสพหรือใช้กัญชาออก
เป็น (1) ผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง (2) ผล
กระทบต่ออวัยวะอื่น ๆ และ (3) ผลกระทบต่อสังคม  
นอกจากนี้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้
จัดท�ำค�ำแนะน�ำ  การใช้กัญชาทางการแพทย์[8] ซึ่งมี
ข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี THC เป็นส่วนประกอบกับ
ผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา  ผู้
ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือ โรควิตกกังวล (anxiety
disorder)  และหลีกเลีย่ งการใช้ในสตรีมคี รรภ์ สตรีที่
ให้นมบุตร รวมถึงสตรีทวี่ างแผนจะตัง้ ครรภ์เนือ่ งจาก
มีรายงานการศึกษาพบว่ามีทารกคลอดก่อนก�ำหนด
ทารกน�้ำหนักตัวน้อย รวมถึงพบ cannabinoids ใน
น�้ำนมแม่ได้ เป็นต้น
จากประโยชน์และโทษรวมถึงข้อควรระวังใน
การใช้กัญชาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาการรับรู้ใน
การใช้กัญชารักษาโรค การยอมรับการใช้กัญชารักษา
โรค ซึ่งการรับรู้การใช้กัญชารักษาโรคจากการศึกษา
นี้ เกิดจากบริบทสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เห็นหรือได้ยินจากสื่อต่าง ๆ เป็นการ
รับรู้ขั้นต้นเกี่ยวกับกัญชา และการรับรู้จากสภาพ
แวดล้อมในตัวบุคคล เป็นการรับรู้ที่เกิดจากแรงขับ
ภายในเมื่อรับรู้จากบริบทภายนอกแล้วน�ำมาทดลอง
ใช้ เช่น สูดดมกลิ่น เสพแบบบุหรี่ หรือเคี้ยวกินใบสด
เป็นต้น แต่ยังมีบางคนที่ไม่ยอมรับคือไม่สนใจ แล้ว
เลิกไป ยังไม่สนองตอบการรับรู้ที่จะน�ำมาใช้ เพราะ
มันเป็นเรื่องความรู้ใหม่ ส่วนการยอมรับเกี่ยวกับการ
ใช้กัญชารักษาโรค เป็นการยอมรับที่เกิดหลังจากการ
รับรู้ จนถึงขัน้ ตัดสินใจยอมรับ เพือ่ น�ำมาใช้รกั ษาหรือ
แนะน�ำให้คนอื่นใช้ ในขั้นการยอมรับนื้ จึงมีการน�ำมา
ใช้ที่คิดว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรค หรือยอมรับว่า
เป็นสิง่ หรือวิธสี ดุ ท้ายแล้วจึงไม่กลัวว่าจะเกิดอันตราย
อย่างไร แต่บางคนยอมรับว่าดีเพราะบรรเทาอาการที่

314 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เป็นอยู่ จึงมีทัศนคติเชิงบวก ที่ยอมรับและน�ำกัญชา
มาใช้ หรือ มีการปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีร่ หู้ รือการบอกต่อ โดย
เลือกศึกษาในกลุม่ ทีเ่ ป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ น (อสม.) เนือ่ งจาก อสม. เป็นตัวแทนประชาชน
ที่ได้รับคัดเลือกขึ้นมา เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวัง
ดูแลในเรื่องสุขภาพและอนามัยของประชาชน ใน
ระแวกที่ตนเองอยู่อาศัย อสม. จึงมีการพบปะพูดคุย
กับประชาชนในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจ�ำ  ท�ำให้สามารถ
เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่นั้นได้ อีกทั้งจักได้
น�ำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อกับประชาชนทั่วไป เพื่อให้มี
การน�ำกัญชาไปใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม  
และสามารถให้ค�ำแนะน�ำหรือควบคุมดูแลปัญหาข้าง
เคียงได้อย่างเหมาะสมตามหลักการวิทยาศาสตร์ที่
น่าเชื่อถือต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจยั เพือ่ ศึกษาการรับรูใ้ นการ
ใช้กัญชารักษาโรค การยอมรับการใช้กัญชารักษาโรค
และหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการยอมรับ
การใช้กัญชารักษาโรคกับการน�ำกัญชาไปใช้ในการ
รักษาโรคของประชาชน โดยเลือกศึกษาประชาชน
ในกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) ในเขตอ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบผสมวิธี (mixed
methods) เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจและเชิงคุณภาพ
ร่วมกัน โดยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ตาม
แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลกับประธาน
อสม.ต�ำบล ในอ�ำเภออูท่ อง  เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนสิงหาคม–ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร ์ น ตามเอกสารรั บ รองเลขที่
WTU 2563–0030

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
อสม. ในอ�ำเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน
2,728 คน ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างที่ทราบประชากร
แน่นอนโดยใช้สตู รในการค�ำนวณของ Daniel, 2010[9]
โดยก� ำ หนดระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ ร ้ อ ยละ 95.0 ค่ า
ความคลาดเคลื่อนสามารถยอมรับได้ เท่ากับ 0.05
ค�ำนวณได้กลุ่มตัวอย่าง = 336.62 เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ผู้วิจัยจึง
เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10.0 ได้กลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 370 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพสต.) จากนั้น
สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ รพ.สต. โดยการจับ
ฉลาก ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ รพ.สต. โดย
ใช้ สู ต รค� ำ นวณขนาดตั ว อย่ า งที่ ท ราบค่ า ประชากร
เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ์ (แบบ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากประธาน อสม.ต�ำบล จ�ำนวน
13 คน) ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ โดยการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ท่าน และหาความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha  Coefficient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.929 แบบสอบถาม
แบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล
ทั่วไป จ�ำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลการรับรู้ในการ
ใช้กัญชารักษาโรค จ�ำนวน 11 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูล
การยอมรับการใช้กัญชารักษาโรค จ�ำนวน 8 ข้อ ส่วน
ที่ 4 เป็นข้อมูลการใช้กัญชารักษาโรค จ�ำนวน 22 ข้อ
และส่วนที่ 5 เป็นข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
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วิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมี
ค�ำตอบให้เลือก 5 ค�ำตอบ (Likert scale) เกณฑ์การ
แปลผลตามแนวคิดของเบส์ (Best John W, 1977)[10]
แบ่งเป็น 3 ระดับคือ มีการรับรู้หรือมีการยอมรับใน
ระดับสูง คะแนนระหว่าง 3.67–5.00, ระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 2.34–3.66  และระดับต�่ำ  คะแนน
ระหว่าง 1.00–2.33 และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบสเปียร์แมน (Spearman Rank Correlation
Coefficient) โดยมีเกณฑ์ประเมินระดับความสัมพันธ์
(Hinkle D.E. and Stephen G.J.  1998, p. 118))[11]
ดังนี้ r มีค่า 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์กัน, r มีค่า 1
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์,  r มีค่า ±
0.01 – ± 0.29 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อย, r มี
ค่า ± 0.30 – ± 0.69 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปาน
กลาง และ r มีค่า ± 0.70 – ± 0.099 หมายถึง มีความ
สัมพันธ์กันมาก

จำ�นวน
ลักษณะทางประชากร		
ร้อยละ
		
(n = 370)
เพศ
ชาย
138
37.30
หญิง
232
62.70
อายุ (ปี)
น้อยกว่า 36
29
7.84
36 – 45
106
28.65
46 – 55
74
20.0
56 – 65
137
37.03
65 ปีขึ้นไป
24
6.49
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
158
42.70
มัธยมศึกษา
124
33.51
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
88
23.78
อาชีพ
เกษตรกรรม
246
66.49
ปศุสัตว์
51
13.78
รับจ้างทั่วไป
28
7.57
อื่น ๆ
45
12.16
การใช้ smartphone
ใช้
370
100
ไม่ใช้
0
0

ผลการศึกษา
คุณลักษณะประชากร
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 56–65 ปี มีความรู้สามารถ
อ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยมีระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทุกคนมีการใช้
smartphone (ตารางที่ 1)  

1. การรับรู้ ในการใช้กัญชารักษาโรค
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู ้ ก ารใช้ กั ญ ชารั ก ษา

โรค อยู่ในระดับน้อย (x = 2.30, S.D. = 0.58) แต่
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  การรับรู้สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรคในบริบทภายนอก
และด้านการสนองตอบในการรับรู้การใช้กัญชารักษา
โรค อยู่ในระดับปานกลาง (x = 2.41, S.D. = 0.72
และ x = 2.65, S.D. = 0.92 ตามล�ำดับ)   ส่วนการ
รับรู้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรค
ภายในตัวบุคคล อยู่ในระดับน้อย (x = 2.10, S.D. =
0.68) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยการรับรู้การใช้กัญชารักษาโรค
การรับรู้การใช้กัญชารักษาโรค
- การรับรู้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรคในบริบทภายนอก
- การรับรู้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรคภายในตัวบุคคล
- การสนองตอบในการรับรู้การใช้กัญชารักษาโรค
รวม

2. การยอมรับการใช้กัญชารักษาโรค
การยอมรับเกีย่ วกับการใช้กญ
ั ชาในระดับแต่ละ
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ การ
ใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวม, การยอมรับว่าการใช้

x

S.D.

ระดับ

2.41
2.10
2.65
2.30

0.72
0.68
0.92
0.58

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย

กัญชารักษาเป็นประโยชน์กับร่างกาย และด้านการมี
พฤติกรรมปฏิบัติตาม (x = 2.69, S.D. = 0.66, x =
2.84, S.D. = 0.63 และ  x = 2.54, S.D. = 0.90 ตาม
ล�ำดับ) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ข้อมูลระดับการยอมรับการใช้กัญชารักษาโรคของประชาชนในกลุ่มที่เป็น อสม.
การยอมรับการใช้กัญชารักษาโรค
การยอมรับเกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรค
- การยอมรับว่าการใช้กัญชารักษาเป็นประโยชน์กับร่างกาย
- การมีพฤติกรรมปฏิบัติตาม

3. การใช้กัญชารักษาโรค
ระดับการใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x = 2.86, S.D. = 0.81) และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนี้ สารสกัดจากกัญชา ที่น�ำมาใช้ในการรักษา

x

S.D.

ระดับ

2.69
2.84
2.54

0.66
0.63
0.90

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

โรคต่าง ๆ (x = 2.64, S.D. = 0.98) ประโยชน์จาก
กัญชาส�ำหรับใช้ในการรักษาโรคหรืออาการป่วย (x =
2.90, S.D. = 0.88)  วิธกี ารน�ำกัญชามาใช้ในการรักษา
โรคหรืออาการป่วย (x = 2.90, S.D. = 0.91) และโทษ
ของกัญชา (x = 2.98, S.D. = 0.98) (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 การใช้กัญชารักษาโรค
การใช้กัญชารักษาโรค
การใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวม
- สารสกัดจากกัญชา ที่นำ�มาใช้ในการรักษาโรค
- ประโยชน์จากกัญชาสำ�หรับใช้ในการรักษาโรค
- วิธีการนำ�กัญชามาใช้ในการรักษาโรค
- โทษของกัญชา

x

S.D.

ระดับ

2.86
2.64
2.90
2.90
2.98

0.81
0.98
0.88
0.91
0.98

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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4. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ กั บ การใช้
กัญชารักษาโรค
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้การ
ใช้กัญชารักษาโรค มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวม (รวมทั้ง 4 ด้าน)  ใน
ระดับปานกลาง (r = 0.525) โดยมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา
รักษาโรคในบริบทภายนอก, สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้กัญชารักษาโรคภายในตัวบุคคล และการ
สนองตอบในการรับรู้การใช้กัญชารักษาโรคในระดับ
ปานกลาง (r = 0.448, 0.390 และ 0.458 ตามล�ำดับ)
(ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวมและจำ�แนกรายด้าน
						การใช้กัญชารักษาโรค
						
สารสกัดจากกัญชา ประโยชน์จาก
วิธีการนำ� โทษของ การใช้กัญชา
			
การรับรู้
ที่นำ�มาใช้ในการ กัญชาสำ�หรับใช้ กัญชามาใช้ กัญชา รักษาโรค
				
รักษาโรค
ในการรักษาโรค
ในการ		
ทั้ง 4 ด้าน
								
รักษาโรค
การรับรู้การใช้กัญชารักษาโรค
1. สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
		 การใช้กัญชารักษาโรคในบริบท
		 ภายนอก
2. สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
		 การใช้กัญชารักษาโรคภายใน
		 ตัวบุคคล
3. การสนองตอบ ในการรับรู้การใช้
		 กัญชารักษาโรค

0.593**
0.413**

0.534**
0.519**

0.469**
0.411**

0.375*
0.416**

0.525**
0.448**

0.510**

0.375**

0.362**

0.158**

0.390**

0.529**

0.404**

0.371**

0.412**

0.458**

**p < 0.001

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับกับการใช้
กัญชารักษาโรค
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการยอมรั บ กั บ การใช้
กัญชารักษาโรค พบว่า การยอมรับการใช้กัญชารักษา
โรค   มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้กญ
ั ชารักษาโรค

ในภาพรวม (รวมทัง้ 4 ด้าน) อยูใ่ นระดับปานกลาง (r =
0.509) โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านการยอมรับ
ว่าการใช้กัญชารักษาเป็นประโยชน์กับร่างกาย และ
ด้านการมีพฤติกรรมปฏิบัติตามในระดับปานกลาง (r
= 0.452 และ 0.479 ตามล�ำดับ) (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับกับการใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวมและจำ�แนกรายด้าน
						การใช้กัญชารักษาโรค
						
สารสกัดจากกัญชา ประโยชน์จาก
วิธีการนำ� โทษของ การใช้กัญชา
					
การรับรู้
ที่นำ�มาใช้ในการ กัญชาสำ�หรับใช้ กัญชามาใช้ กัญชา รักษาโรค
						
รักษาโรค
ในการรักษาโรค
ในการ		
ทั้ง 4 ด้าน
								
รักษาโรค
การยอมรับเกี่ยวกับการใช้
0.428**
กัญชารักษาโรค
- ยอมรับว่าการใช้กัญชารักษา
0.412**
		 เป็นประโยชน์กับร่างกาย		
- มีพฤติกรรมปฏิบัติตาม
0.400**

0.497**

0.533**

0.288**

0.509**

0.445**

0.430**

0.468**

0.452**

0.464**

0.511**

0.165**

0.479**

**p < 0.001

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 56-65 ปี มี
ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า และ
มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทุกคนมีการใช้
smartphone เนื่องจากต้องประสานการท�ำงานกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในพื้นที่ด้วยเครือ
ข่ายออนไลน์และแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ รวม
ถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์
1. การรั บ รู ้ ใ นการใช้ กั ญ ชารั ก ษาโรคของ
ประชาชนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย แต่การ
ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชามาจากสื่อ
ต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง และส่วนใหญ่ไม่ได้
ตั้ ง ใจที่ จ ะศึ ก ษาในรายละเอี ย ดจากแหล่ ง ต้ น เรื่ อ ง
ที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ประธาน อสม. พบว่า การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา
ของประชาชน เริ่มแรกได้รับรู้จากการได้ยิน ได้ฟัง
จากบุคคลอื่นที่ได้พูดต่อ ๆ กันมา และทางสื่อต่าง ๆ
เช่น สื่อจากโปรแกรมไลน์ โดยที่ไม่มีความชัดเจน

และไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มา เพียงรับรู้ว่ากัญชา
สามารถรักษาโรคบางโรคให้หายได้ ทั้งที่ไม่รู้ว่า รูป
แบบของกัญชาทีจ่ ะน�ำมารักษาเป็นแบบไหน และได้มา
จากไหน ต่อมาข่าวสารเริม่ แพร่หลายมากขึน้ ส่วนหนึง่
มีความเชื่อมาจาก นายเดชา ศิริภัทร ซึ่งมีภูมิล�ำเนา
อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นผู้บุกเบิกเรื่องกัญชา
มานาน และมีการแจกจ่ายน�้ำมันสกัดจากกัญชาโดย
ไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้น�ำไปใช้
รักษาโรคทั้งของตนเองและของญาติ โดยส่วนใหญ่
ประชาชนเชื่อว่า สามารถน�ำมาใช้เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ
ได้ เช่น โรคมะเร็ง แต่มักไม่ค่อยทราบว่า วิธีการหรือ
รูปแบบในการน�ำกัญชามาใช้ในการรักษานั้นมีวิธีการ
หรือแบบใดบ้าง ส่วนใหญ่จะใช้กนั 2 รูปแบบ คือ แบบ
แคปซูล ใช้รับประทาน จะออกฤทธิ์ประมาณ 30–60
นาทีหลังรับประทาน และแบบหยดใต้ลิ้น ซึ่งแบบ
หยดใต้ลิ้น จะไม่มีแจก นอกจากไปหาซื้อจากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่เอกชนจัดท�ำขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่จะ
รับรู้ว่า แบบหยดใต้ลิ้นยาจะดูดซึมเข้าร่างกายทันที
และออกฤทธิ์เร็ว ภายใน 5–30 นาที ท�ำให้บางคนใช้
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ไม่ถูกวิธี จึงเกิดผลเสียหรือเกิดโทษมากกว่า มีบาง
คนต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนการใช้รักษา
แบบประเภทอื่น ๆ ไม่ค่อยมีคนรู้จัก นอกจากการน�ำ
ไปสูบหรือกินเพื่อประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่การรักษาหรือ
บรรเทาอาการเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่า  มี
ประชาชนในพื้นที่บางส่วนแสดงอาการไม่ยอมรับ
การน�ำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ จากการศึกษาจะ
เห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการรับรู้ข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเอากัญชาไปรักษาโรคจากสื่อ
ต่าง ๆ น้อย และไม่ครบทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามสถานะ
ทางสังคมของแต่ละคน สอดคล้องกับการศึกษาของ
จิราภา สันประเทียบ[12] ทีศ่ กึ ษาทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการใช้พืชเศรษฐกิจ “กัญชา’’ ในการรักษาโรค
มะเร็ง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนให้
ความส�ำคัญด้านความรูเ้ พิม่ เติม เกีย่ วกับกัญชาสูงสุด
ความรู้ด้านสรรพคุณทางยา ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ
และวิธีการใช้/ผลข้างเคียง
2. การยอมรั บ ในการใช้ กั ญ ชารั ก ษาโรค  
ประชาชนมีการยอมรับในระดับปานกลาง และจาก
การสัมภาษณ์ประธาน อสม.ให้ขอ้ มูลว่า ประชาชนบาง
ส่วน ยังมีความลังเลไม่แน่ใจว่าจะรักษาได้จริงหรือ
ไม่ โดยส่วนหนึ่งมีทัศนคติว่า กัญชาเป็นพืชที่เป็นยา
เสพติดให้โทษต่อร่างกาย น�ำไปรักษาโรคไม่ได้ แต่ใน
ขณะทีค่ นกลุม่ ใหญ่ มีทศั นคติวา่ กัญชาเป็นสมุนไพรที่
มีประโยชน์ และเชื่อว่ากัญชาสามารถรักษาโรคได้ จึง
มีความตั้งใจที่จะศึกษาการน�ำกัญชาไปรักษาโรคให้
แก่คนอื่นหรือญาติ และมีความตั้งใจที่จะแนะน�ำคน
ที่รู้จัก ให้ใช้กัญชารักษาโรคอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษา
อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด
3. การใช้กัญชารักษาโรคของประชาชน ใน
ด้านการใช้สารสกัดจากกัญชา ที่น�ำมาใช้ในการรักษา
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โรคต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลจากการได้ยิน ได้
ฟัง จากบุคคลอื่นพูดต่อ ๆ กันมา และความเชื่อใน
ตัวบุคคลทีถ่ กู กล่าวถึง จะเห็นได้จากการทีม่ ปี ระชาชน
บางส่ ว นไปขอรั บ แจกกั ญ ชาที่ ผ ่ า นการสกั ด ด้ ว ย
ความร้อน แล้วน�ำมาผสมน�้ำมันมะพร้าวบรรจุอยู่ใน
แคปซูล เพื่อน�ำมาใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของตนหรือญาติ ทั้งที่ผู้แจก
ได้อธิบายไว้แล้วว่าสามารถน�ำไปใช้ได้กบั บางโรคหรือ
บางอาการเท่านัน้ ส่วนการรับรูเ้ กีย่ วกับ โทษของกัญชา
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ถึงโทษของกัญชาอยู่ใน
เกณฑ์ระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มี
ความรูเ้ กีย่ วกับกัญชา ไม่มใี ครรูโ้ ทษทีแ่ ท้จริง แต่กลุม่
ที่มีความรู้ถึงโทษของกัญชา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
โทษทางกฎหมาย เช่น ถูกจับติดคุก และบางคนรู้ว่า
การใช้กัญชาในการประกอบอาหาร จะท�ำให้อาหารมี
รสชาติดีขึ้น อีกส่วนหนึ่งรู้ว่าการใช้น�้ำมันกัญชาแบบ
หยดใต้ลิ้นอาจท�ำให้เสียชีวิตได้ ผลการศึกษาความ
สัมพันธ์ พบว่า 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
ใช้กัญชารักษาโรค มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้
กัญชารักษาโรคทั้ง 3 ด้าน ในระดับปานกลาง ได้แก่
มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้กัญชารักษาโรคในบริบทภายนอก, สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรคภายในตัวบุคคล
และมีความสัมพันธ์กับการสนองตอบในการรับรู้การ
ใช้กัญชารักษาโรคในระดับปานกลาง และ 3.2 ความ
สัมพันธ์ระหว่างการยอมรับกับการใช้กญ
ั ชารักษาโรค
จากการศึกษาพบว่า การยอมรับการใช้กญ
ั ชารักษาโรค
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้กัญชารักษาโรคใน
ด้านการยอมรับว่าการใช้กญ
ั ชารักษาเป็นประโยชน์กบั
ร่างกาย และด้านการมีพฤติกรรมปฏิบตั ติ ามในระดับ
ปานกลาง
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ข้อสรุป

จากผลการศึกษาเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ที่ มี ก ารรั บ รู ้ เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ การใช้ กั ญ ชาทั้ ง จากการ
ได้ยิน ได้ฟัง จากบุคคลอื่นที่ได้พูดต่อ ๆ กันมา และ
ทางสื่อต่าง ๆ มีการยอมรับในข้อมูลเหล่านั้น พร้อม
ทั้ ง มี ค วามเชื่ อ และปฏิ บั ติ ต าม ทั้ ง ที่ ยั ง ไม่ รั บ ทราบ
ข้อมูลทั้งประโยชน์และโทษ รวมถึงวิธีการน�ำกัญชา
มาใช้ทางการแพทย์อย่างแท้จริง ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
เรื่องราวหรือข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาที่น�ำมาใช้ทางการ
แพทย์นั้น ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย เพราะมีสาเหตุหลายประการโดยเฉพาะด้าน
กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อเสนอแนะของ
กลุม่ ตัวอย่างจากการศึกษาของ จิราภา สันประเทียบ[12]
ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ ประโยชน์และผลกระทบกัญชาในการรักษา
มะเร็ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบอย่างทั่ว
ถึง ควรปลดล็อกกฎหมายกัญชา และควบคุมไม่ให้
ใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง และส่งเสริมพัฒนาการใช้
กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าประชาชนต้องการข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งในด้าน
ความรูเ้ กีย่ วกับกัญชาและวิธกี ารน�ำกัญชามาใช้ในการ
รักษาโรคได้จริง และสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธี และถูก
กฎหมายด้วย

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั นี้ ท�ำให้ทราบว่าการสือ่ สารข้อมูล
สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว และหลากหลายช่องทาง
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยหรือญาติของผูป้ ว่ ยทีส่ นิ้ หวังจากการรักษา
หรือเมื่อทราบว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้
แล้ว มีความพยายามในการที่จะเข้าถึงวิธีการรักษา
แบบต่าง ๆ ตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ดังนั้น หน่วย
งานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ควรหาวิธกี ารเผยแพร่ความรูท้ ี่
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ถูกต้องและครอบคลุมด้วยสือ่ ทีเ่ ป็นทางการและหลาก
หลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ สนับสนุน
ให้มีการศึกษาในด้านการน�ำกัญชาไปใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความ
รู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
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Abstract
The objectives of this paper were to study (1) the development of the liberal medical cannabis policy, (2) the
approved community enterprises for growing cannabis, and (3) the farmer groups who wanted join the community
enterprises for growing cannabis. Thus study used qualitative research methods such as document research and
interviews with key informants, namely community enterprises that were approved to grow cannabis and farmer
groups who wanted to join community enterprises for growing cannabis; and inductive data analysis methods were
deployed. The results showed that: (1) from 2019 and 2022, the liberal medical cannabis policy has provided patients with the opportunity to receive treatment at medical cannabis clinics and allowed  community enterprises to
legally grow cannabis; (2) in the perspective of approved community enterprises for growing cannabis, the policy
aimed for medical use and income generation for community enterprises; and (3) in the perspective of farmers who
wanted to join community enterprises for growing cannabis, the policy aimed for medical use and to give farmers
the opportunity to legally grow cannabis. Thus, it is suggested that (a) the community enterprises that want to follow the liberal medical cannabis policy should develop their administrative systems according to the established
standards and (b) the Ministry of Public Health together with relevant agencies should organize regional and local
teams to be mentors and consultants for those that want to set up a cannabis growing community enterprise.
Key words: cannabis, community enterprise, public policy  

บทนำ�และวัตถุประสงค์

ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยรายงานว่ า ภาค
การเกษตรมีจำ� นวนแรงงานคิดเป็นร้อยละ 30 ใช้พนื้ ที่
ท�ำเกษตรร้อยละ 40  คิดเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศได้เพียง ร้อยละ 10[1] สอดคล้อง
กับรายงานภาวะหนี้สินครัวเรือน พบว่า ปี พ.ศ. 2562
เกษตรกรมีหนี้สินราว 221,490 บาทต่อครัวเรือน
ต่ อ ปี [2] และในปี เ ดี ย วกั น รั ฐ บาลได้ เ ริ่ ม ขั บ เคลื่ อ น
นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เพือ่ ให้กญ
ั ชาเป็นพืช

เศรษฐกิจชนิดใหม่ทสี่ ร้างโอกาสให้กบั เกษตรกรไทย[3]
ปี พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุขอนุญาต
การใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของกัญชา เช่น ใบที่
ไม่ติดกับช่อดอก ล�ำต้น เส้นใย ราก โดยต้องมีสาร
เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol,
THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก[4] และอนุญาต
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท�ำสัญญาร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาทีม่ หี นา ทีศ่ กึ ษาวิจยั หรือ
จัดการเรียนการสอนเพือ่ ประโยชนทางการแพทยหรือ
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เภสัชศาสตร และหนวยงานนั้นไดรับใบอนุญาตจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปลูก
กัญชาได้[5] ต่อมาในปี พ.ศ. 2565 จ�ำนวนของวิสาหกิจ
ชุมชนได้เข้าร่วมปลูกกัญชามากขึ้นและแปรรูปเป็น
สินค้าด้านสุขภาพและยา โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาจ�ำนวน 111 แห่ง[6] (ข้อมูล
วันที่ 20 เมษายน 2565)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก
ที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ เพราะ เป็นหน่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับฐานราก[7] แต่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
ย่อมเผชิญกับปัญหาการปฏิบตั แิ บบขาดความรู[8]้ ภาย
ใต้การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ได้
สร้างความกังวลให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการปลูกกัญชา
เช่น ขั้นตอนการรวมกลุ่ม การบริหารกลุ่ม การท�ำข้อ
ตกลงกับหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การอนุญาตเพือ่ ปลูกกัญชา
ผลผลิตที่อาจไม่มีคุณภาพน�ำไปท�ำสารสกัดเพื่อการ
รักษา สอดคล้องกับรายงานการวิจัยติดตามประเมิน
ผลนโยบายกัญชาในจังหวัดหนองคาย[9] รายงานว่า
ปัญหา และข้อจ�ำกัดในการปลูกกัญชา คือ นโยบาย
กัญชาไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านปลูกกัญชาเพื่อใช้เป็น
พืชเศรษฐกิจ การขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง
การไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก จะเห็นได้ว่า
ปัญหาและข้อกังวลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนย่อมส่ง
ผลกระทบต่อความส�ำเร็จในการขับคเลื่อนนโยบาย
กัญชาเสรีทางการแพทย์
การวิจัยนี้เกิดขึ้นจากค�ำถามการวิจัยว่ามุมมอง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา
และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพือ่ ปลูกกัญชามีมมุ มองต่อนโยบายกัญชาเสรีทางการ
แพทย์เป็นอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
พัฒนาการของนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ การ
ศึกษามุมมองของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้รบั อนุญาต

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ปลูกกัญชา และการศึกษามุมมองกลุ่มเกษตรกรที่
ต้องการรวมกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเพือ่ ปลูกกัญชา ซึง่ ผล
การวิจยั จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนานโนบายกัญชา
เสรีทางการแพทย์ในระยะต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่
การวิ จั ย เอกสาร และการสั ม ภาษณ์ โดยการวิ จั ย
เอกสารผู้วิจัยทบทวนเอกสารจากฐานข้อมูลออนไลน์
ได้แก่ ThaiJo โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ ได้แก่ การค้นหา
ค�ำส�ำคัญ คือ กัญชา กัญชาและวิสาหกิจชุมชน นโยบาย
กัญชา และเอกสารต้องถูกจัดท�ำในช่วงปี พ.ศ. 25592564 (ค.ศ. 2016-2021) โดยพบเอกสารทีผ่ า่ นการคัด
กรองจ�ำนวน 186 รายการ ส�ำหรับการสัมภาษณ์ผู้วิจัย
จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตปลู ก
กัญชา ผู้วิจัยก�ำหนดวิธีการคัดเลือก ได้แก่ ที่ตั้งของ
วิสาหกิจชุมชนต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
นนทบุรี เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการวิจัยอยู่ภายใต้
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19), ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ
การวิ จั ย ,  วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าต
ผลิต (ปลูก) จากกองควบคุมวัตถุเสพติด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข[6]
วิสาหกิจชุมชนต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ
ต้องยินยอมให้สัมภาษณ์ ผลการคัดเลือกท�ำให้ได้
วิสาหกิจชุมชนเกษตรในเมือง (กรุงเทพมหานคร) เป็น
พืน้ ทีก่ ารวิจยั (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564) โดยมี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็นสมาชิกกลุม่ วิสาหกิจชุมชนจ�ำนวน
5 คน
2. กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อปลูกกัญชา ผู้วิจัยก�ำหนดวิธีการคัดเลือก
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ได้แก่ เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ในด้านการเกษตร
ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์ปลูกกัญชา ต้องการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญชา และยินยอม
ในการให้ข้อมูล ผลการคัดเลือกท�ำให้ได้ผู้ให้ข้อมูล
หลัก จ�ำนวน 3 คน
รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม จ�ำนวน 8 คน ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการเลือกตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ (criterion Sampling) ของ Miles and Huberman
ก�ำหนดขนาดของผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 5-30 คน[10] โดย
ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งเป็ น เครื่ อ งมื อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีประเด็นค�ำถาม ได้แก่
ข้อมูลทัว่ ไป มุมมองของการขับเคลือ่ นนโยบายกัญชา
เสรีทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ได้แก่ วัตถุประสงค์
ของนโยบาย การก� ำ หนดภารกิ จ และมอบหมาย
งาน การก� ำ หนดมาตรฐาน การปฏิ บั ติ ง าน การมี
ระบบวัดผล มาตรการให้คุณให้โทษ และข้อเสนอ
แนะ โดยแบบสัมภาษณ์ผ่านการพิจารณาความเที่ยง
ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ
จ�ำนวน 3 คน
ขั้นตอนการจัดการข้อมูล ได้แก่
1. การจัดเตรียมข้อมูลจากเอกสาร และ การ
สัมภาษณ์
2. การตรวจสอบข้อมูลตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย  
3. การเปรียบเทียบข้อมูลจากจากเอกสาร และ
การสัมภาษณ์ โดยข้อมูลจะถูกตรวจสอบด้วยวิธีการ
สามเส้าด้านวิธกี ารรวบรวมข้อมูล และใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบอุปนัย (analytic induction) เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยบทความฉบับนี้จัดท�ำใน
ช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 – เดือนเมษายน พ.ศ.
2565 และได้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั จากคณะ
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กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้เป็น การศึกษาการน�ำนโยบาย
กัญชาเสรีทางการแพทย์ไปปฏิบัติ โดยได้ประยุกต์
ใช้กรอบเชิงวิเคราะห์แนวคิดด้านนโยบายสาธารณะ
ของ Thomas R. Dye[11] อธิบายว่า นโยบายสาธารณะ
หมายถึง สิง่ ทีร่ ฐั บาลตัดสินใจเลือกทีจ่ ะกระท�ำหรือไม่
กระท�ำ  ส�ำหรับสิ่งที่รัฐบาลเลือกกระท�ำจะครอบคลุม
กิจกรรมเกิดขึน้ เป็นประจ�ำ และกิจกรรมในบางโอกาส
เช่นเดียวกับ Sharkansky[12] อธิบายว่า นโยบาย
สาธารณะ คื อ กิ จ กรรมของรั ฐ บาล และสมบั ติ
ธํารงธัญวงศ์[13] ได้กล่าวว่า มุมมองทางรัฐประศาสนศาสตร์ควรศึกษานโยบายสาธารณะจากตัวแปรที่มี
ความส� ำ คั ญ ต่ อ การก� ำ หนดนโยบาย และการน� ำ
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย รวมกับแนวคิด
การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ขิ องวรเดช จันทรศร[14] อธิบาย
ว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางที่ก�ำหนดจากรัฐบาล
เพือ่ แก้ไขปัญหา โดยมีตวั แบบหลักเหตุผลเป็นตัวแบบ
การวิเคราะห์การน�ำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ซึ่งให้
ความส�ำคัญกับผูก้ ำ� หนดนโยบายและประสิทธิภาพของ
ระบบการวางแผน และมีประเด็นในการพิจารณา ได้แก่
วัตถุประสงค์ของนโยบาย การก�ำหนดภารกิจ และมอบ
หมายงาน การก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การมี
ระบบวัดผล และมาตรการให้คุณให้โทษ
ค�ำนิยามมุมมองของวิสาหกิจชุมชนต่อการน�ำ
นโยบายกั ญ ชาเสรี ท างการแพทย์ ไ ปปฏิ บั ติ หมาย
ถึง ความคิดเห็นของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาต
ปลูกกัญชา และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพือ่ ปลูกกัญชามีตอ่ นโยบายกัญชาเสรี
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ทางการแพทย์ในประเด็นวัตถุประสงค์ของนโยบาย
การก�ำหนดภารกิจ และมอบหมายงาน การก�ำหนด
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน การมี ร ะบบวั ด ผล และ
มาตรการให้คุณให้โทษ

ผลการศึกษา
1. การศึ ก ษาพั ฒ นาของนโยบายกั ญ ชาเสรี
ทางการแพทย์
ในปี พ.ศ. 2561 กระแสการตื่นรู้เรื่องกัญชาได้
เกิดขึน้ จากการประชุมวิชาการการวิจยั และพัฒนา สาร
สกัดกัญชา และกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ผลของการประชุมท�ำให้เกิดการเรียกร้อง
ให้ ปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท
5 เพื่อใช้ทางการแพทย์ จากนั้นกระทรวงสาธารณสุข
ได้กำ� หนดนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชา
ทางการแพทย์ และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกัญชา และส่งเสริมภาคการเกษตรปลูก
กัญชาเพื่อสร้างรายได้[15] ต่อมาวันที่ 18 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 รั ฐ บาลได้ ป ระกาศพระราชบั ญ ญั ติ ย า
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เพื่ออนุญาต
ให้ ใ ช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ และรั ฐ บาลได้ ก� ำ หนด
นโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์   โดยมีกระทรวง
สาธารณสุขรับหน้าทีแ่ ปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ต่อ
มาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข
ได้ทราบถึงความตื่นตัวด้านการใช้กัญชาและกัญชง
ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขจึงก�ำหนด
นโยบายการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ขึ้ น โดยกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในฐานะ
หน่วยงานการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรได้พฒ
ั นาการ
ใช้ประโยชน์จากกัญชาครบวงจร ได้แก่ การปลูก การ
ผลิต การกระจายยา และการจัดบริการคลินิกกัญชา
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ทางการแพทย์แผนไทย ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2563
คือ การกระจายตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วน
ผสมให้หน่วยบริการทีเ่ ปิดคลินกิ กัญชาทางการแพทย์
แผนไทย จํานวน 363 แห่ง[16]
ปี พ.ศ. 2564 ผลจากประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท
5 พ.ศ. 2563 ทีป่ ลดล็อกให้ทกุ ส่วนของกัญชาและกัญ
ชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก ใบทีต่ ดิ กับช่อดอก
และเมล็ดกัญชา และตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้อนุญาตให้หน่วย
งานของรัฐ หรือสภากาชาดไทย สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่มีการศึกษาวิจัย หรือมีการจัดการเรียนการ
สอนทางการแพทย์ หรื อ เภสั ช ศาสตร์ เกษตรกร
ที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม
หรือสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เภสัชกรรม สัตวแพทย์ชน้ั หนึง่ แพทย์แผนไทย แพทย์
แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านปลูกกัญชาได้[17]
และเกิดโมเดลต้นแบบการปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น
เช่น การปลูกกัญชา 6 ต้นทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลโนนมาลัย จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน โมเดลบทบาทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต� ำ บลในการส่ ง เสริ ม การปลู ก กั ญ ชาในครั ว เรื อ น
เป็นต้น[18]
ปี พ.ศ. 2565 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง
ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565 วัน
ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565[5]  ประกาศดังกล่าวเป็นโอกาส
ส�ำคัญของการน�ำนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจให้
กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพือ่ ปลูกกัญชา และการเพิม่ โอกาสให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงการ
ใช้ประโยชน์ทางการรักษา[4]
โดยสรุ ป การขั บ เคลื่ อ นนโยบายกั ญ ชาเสรี
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ทางการแพทย์ในระยะเริ่มแรกได้เกิดโครงการต่าง ๆ
เช่น โครงการวิจัยพัฒนาผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชา
ทางการแพทย์ โครงการผลิตน�ำ้ มันกัญชาและต�ำรับยา
แผนไทย เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2564 นโยบายได้ขยาย
ผลอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับอนุญาต
ครอบครอง น�ำเข้า ผลิต (ปลูก) จ�ำหน่าย ส่งออก
ผลิต (ปรุง) ผลิต (แปรรูป/สกัด) มีจ�ำนวน 145 แห่ง
(ข้อมูล 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)[6] และมี
โรงพยาบาลจ่ายกัญชา 1,383,114 ขวด/ซอง[19]  (ข้อมูล
1 มกราคม-31 เมษายน พ.ศ. 2565) และเกิดโมเดล
ต้นแบบการปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น สังเกตได้ว่า
นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ขยายผลสู่ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2565 ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 พ.ศ. 2565 ได้ปลดล็อคทุกส่วนกัญชาออก
จากความเป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดของกัญชาทีม่ ี
ค่าสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ที่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก  

2. มุ ม มองของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตปลูกกัญชา  
ก ลุ ่ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น เ ก ษ ต ร ใ น เ มื อ ง
(กรุงเทพมหานคร) ตั้งอยู่ที่ซอยวัดเทวสุนทร เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานครจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2562 เจตนารมณ์ของการรวมกลุ่มมาจาก
ความต้องการของสมาชิก 7 คนที่เป็นพนักงานบริษัท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการบริโภคผัก ผลไม้
ปลอดสารพิษ ในช่วงปี พ.ศ. 2562 กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกในการศึกษาดูงานการ
ท�ำการเกษตรอินทรียด์ ว้ ยเทคโนโลยีในโรงเรียนระบบ
ปิด หลังจากนั้นกลุ่มได้ยื่นขออนุญาตผลิต (ปลูก)
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ปัจจุบันกลุ่มปลูกกัญชา จ�ำนวน 50 ต้นในโรงเรือน
ระบบปิดเนื้อที่ 72 ตารางเมตร งบประมาณการลงทุน
70,000 บาท ส�ำหรับมุมมองของกลุ่มต่อนโยบาย
กัญชาเสรีทางการแพทย์ พบว่า
2.1 วัตถุประสงค์ของนโยบาย พบว่า นโยบาย
กัญชาเสรีทางการแพทย์มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การ
เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถรักษาด้วยกัญชา และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างรายได้ด้วยการขาย
ผลิตภัณฑ์ทแี่ ปรรูปจากใบ ล�ำต้น รากของต้นกัญชาใน
ตลาดสุขภาพ ดังค�ำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า “กลุ่ม
ต้องปลูกกัญชาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพราะต้องส่งมอบผลผลิต
ท�ำยาสมุนไพร’’
2.2 การก�ำหนดภารกิจ และมอบหมายงาน
พบว่า กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแบ่งโครงสร้าง และก�ำหนด
ภารกิจตามต�ำแหน่งงาน ได้แก่ ประธานกลุ่ม รอง
ประธานกลุ่ม เหรัญญิก ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัด
ซื้อ และฝ่ายประชาสัมพันธ์
2.3 การก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน พบ
ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ก�ำหนดรูปแบบการปฏิบัติ
งานทีเ่ คร่งครัด ประธานกลุม่ ท�ำหน้าทีม่ อบหมายภาระ
งานให้กบั สมาชิก และควบคุมให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามระเบียบของภาครัฐ ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ว่า “ระเบียบของราชการมีรายละเอียดมาก กลุ่มจึง
ก�ำชับสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่าง
เคร่งครัด’’
2.4 ส� ำ หรั บ ระบบวั ด ผล และมาตรการให้
คุณให้โทษ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดผลการ
ท�ำงานด้วยการประชุมอย่างต่อเนื่อง ดังค�ำกล่าวของ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์วา่ “กลุม่ จึงไม่ได้กำ� หนดตารางเวลาการ
ท�ำงานเหมือนกับบริษทั ใครว่างช่วงไหนก็เข้ามาท�ำงาน
และทุกอาทิตย์จะนัดพบกัน’’
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2.5 ข้อเสนอแนะ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา
หรือบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาช่วยให้ค�ำแนะน�ำการจัด
ท�ำเอกสารเพื่อให้กระบวนการขออนุญาต และมีข้อ
แนะน�ำกับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อปลูกกัญชา คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้อง
ศึกษาขั้นตอนการขออนุญาตปลูก การท�ำข้อตกลง
กับหน่วยงาน การมีมุมมองด้านการตลาด และต้อง
ซื่อสัตย์ หากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมองกระบวนการ
ต้นน�้ำ  กลางน�้ำ  และปลายน�้ำไม่ชัดเจน ย่อมประสบ
กับปัญหาขาดทุน ท�ำให้กัญชาอาจไม่ใช่พืชทองค�ำสี
เขียว ดังค�ำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมไม่อยาก
พูดให้คนเสียก�ำลังใจ การปลูกกัญชาต้องใช้ความรู้
ใช้ต้นทุนสูงอย่าลงทุนหมดหน้าตัก ท�ำน้อย ๆ ตกลง
กับหน่วยทีท่ ำ � MOU ให้ชดั เจนก่อน และเข้าใจตลาด’’

3. มุมมองกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญชา
ผู้ให้ข้อมูลเป็นเกษตรกรมีประสบการณ์ด้าน
การเกษตรตั้งแต่ 10-20 ปี และมีประสบการณ์ปลูก
กัญชาตัง้ แต่ 2-6 ปี จ�ำนวนกัญชาทีป่ ลูกอยูร่ ะหว่าง 1030 ต้น เพือ่ เรียนรู้ การน�ำกัญชาไปปรุงอาหาร และขาย
ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์วา่ “ผมเรียนวิธกี ารปลูก
กัญชาจากสื่อออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ และน�ำ
ดอก ใบมาท�ำกับข้าว ท�ำชา และขายให้กบั กลุม่ เพือ่ น’’
และ “ผมปลูกพืชสวน 20 ปี แต่เมื่อลองปลูกกัญชา
ประสบการณ์ทมี่ ยี งั ไม่เพียงพอ เพราะ กัญชาต้องดูแล
เป็นอย่างดีถงึ ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ’’ ส�ำหรับมุมมอง
ของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพื่อปลูกกัญชาต่อนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์
พบว่า
3.1 วัตถุประสงค์ของนโยบาย พบว่า นโยบาย
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กัญชาเสรีทางการแพทย์ท�ำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกใน
การรักษาด้วยกัญชา เกษตรกรสามารถปลูกกัญชา
อย่างถูกกฎหมาย แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องแบก
รับต้นทุนมากกว่าการปลูกพืชทั่วไป และตลาดที่รับ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากจากกัญชายังไม่เปิดกว้าง
ดังค�ำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า “กัญชาเป็นพืชที่
พลิกชีวติ ให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทีม่ ที นุ ทรัพย์ ไม่ใช่
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนหน้าใหม่ทนุ น้อย’’ “เกษตรกรไม่มี
โอกาสใช้ประโยชน์จากช่อดอก เหมือนปลูกผลไม้แต่
ได้กนิ เปลือก” ถ้าผมจะตัง้ กลุม่ ต้องคิดจุดคุม้ ทุน และ
หาตลาด ถ้าไม่ชดั เจนเรือ่ งการตลาดก็ไม่มปี ระโยชน์ที่
ต้องรวมกลุ่ม ผมไปปลูกพืชชนิดอื่นให้ผลตอบแทน
ที่ดีกว่า’’ และ “เมื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา จะ
ท�ำให้มีสินค้าที่เหมือนกันในตลาดเหมือนกับสินค้า
โอทอปท�ำให้สินค้าล้นตลาดขายได้ยาก’’
3.2		การก�ำหนดภารกิจ และมอบหมายงาน
พบว่า การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข การบริหารกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมาชิกกลุ่มต้องมีความรู้ มีความรับ
ผิดชอบหน้าที่ทั้งการปลูก การควบคุมมาตรฐาน และ
การสือ่ สารการตลาด ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์วา่
“กัญชาเป็นพืชที่อยู่ในควบคุม และเพิ่งเริ่มปลดล็อค
ดังนั้นต้องรักษากติกาของภาครัฐไม่เช่นนั้นเราเองคือ
ผู้ที่ท�ำให้ระบบเสีย’’
3.3		การก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน พบ
ว่า การบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปลูกกัญชาและกฏหมายอย่างเคร่งครัด
และต้องยกระดับการปลูกที่แตกต่างจากการปลูก
พืชสวนทั่วไปมีความเป็นมืออาชีพ เช่น กลุ่มฯ ควร
ประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ พัฒนาความรูใ้ ห้กบั สมาชิก
ด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม การประชุม และวัดผล
การด�ำเนินงาน ดังค�ำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า “การ
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ปลูกกัญชาต้องมีความรู้ ท�ำอย่างมืออาชีพ กลุ่มต้อง
มีมาตรฐานการท�ำงาน เช่น การใช้วัสดุปลูก การให้น�้ำ 
การตรวจสอบสารตกค้าง การให้ความรู้ และติดตาม
ผล’’
3.4 ส�ำหรับระบบวัดผล และมาตรการให้คุณ
ให้โทษ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องมีระบบการ
รายงานผล ในกรณีที่พบสมาชิกกลุ่มไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน กลุ่มควรมีมาตรการให้คุณให้โทษจากเบา
ไปหาหนัก เช่น การพูดคุย ตักเตือน และด�ำเนินคดี
ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์วา่ “การปลูกกัญชาต้อง
ท�ำอย่างมืออาชีพ มีการควบคุม ประเมินผลเหมือนกับ
การท�ำงานในบริษัท’’  
3.5		ข้อเสนอแนะ พบว่า นโยบายกัญชาเสรี
ทางการแพทย์ควรมีการขยายผลให้คนไทยเข้าถึงการ
ใช้ประโยชน์จากกัญชามากขึน้ และวิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้
รับใบอนุญาตปลูกกัญชาควรเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำ
กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา

อภิปรายผล
1. พัฒนาการของนโยบายกัญชาเสรีทางการ
แพทย์
นั บ ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2561-2565 กระแสของ
นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ได้สร้างความตื่นตัว
ให้กับสังคม รวมไปถึงกระแสเรียกร้องให้ใช้กัญชาใน
การรักษา นโยบายดังกล่าวมีกลไกขับเคลือ่ นผ่านกลุม่
วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการสอน การวิจัยทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
แผนไทย และผู้ใช้ประโยชน์จากกัญชา ผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาคุณภาพก�ำลังคน
เพื่อสนับสนุนการน�ำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่
การปฏิบัติ[15] อธิบายอย่างชัดเจนว่า นโยบายกัญชา
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ทางการแพทย์เกิดจากแรงผลักดันของฝ่ายการเมือง
และความต้องการของประชาชน อีกทั้งนโยบายดัง
กล่ า วไม่ ไ ด้ ขั บ เคลื่ อ นจากบนลงล่ า งโดยสมบู ร ณ์
ท�ำให้ผู้ก�ำหนดนโยบายไม่สามารถควบคุมติดตาม
การด�ำเนินนโยบายได้อย่างครอบคลุม สอดคล้อง
กับแนวคิดนโยบายสาธารณะ[20] อธิบายถึงกลุ่มที่มี
บทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ คือ
บทบาทของกลุ่มชนชั้นน�ำ  หรือกลุ่มพรรคการเมือง
บทบาทของประชาชน บทบาทของกระแสนิยม และ
บทบาทของข้าราชการที่ร่วมผลักดันนโยบายกัญชา
เสรีทางการแพทย์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
2. กัญชา คือ พืน้ ทีข่ องผูป้ ลูกทีม่ ปี ระสบการณ์
กลุ ่ ม ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก 2 กลุ ่ ม ล้ ว นเป็ น ผู ้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการท�ำการเกษตรตั้งแต่ 2-20 ปี โดย
กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เริ่ม
ปลูกกัญชา เพราะต้องการใช้นำ�้ มันกัญชาในการรักษา
โรค การท�ำอาหาร และขายเพื่อสร้างรายได้ แสดงให้
เห็นว่า การปลูกกัญชาต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปลูก
การใช้ประโยชน์จากกัญชา สอดคล้องกับผลการวิจัย
แนวทางการป้องกันการใช้กัญชา โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน[21] รายงานว่า เกษตรกรมีความรู้และใช้
กัญชาเป็นปกติในชีวิตประจ�ำวัน เพราะ เชื่อว่ากัญชา
สามารถบ�ำรุงร่างกาย ช่วยให้นอนหลับ และผลการ
วิจัยความรู้และความเชื่อสู่พฤติกรรมการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ในมุมมองของชุมชนไทลาวและชุมชน
ไทโคราช จังหวัดนครราชสีมา[22] พบว่า เกษตรกรใช้
กัญชาในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อปรุงอาหาร และคลาย
เครียด สอดคล้องกับ ผลการวิจัยคุณภาพก�ำลังคน
เพื่อสนับสนุนการน�ำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่
การปฏิบัติ[23] อธิบายว่า นโยบายกัญชาเสรีทางการ
แพทย์ไม่ได้เกิดจากความต้องการของรัฐบาลเพียง
ฝ่ายเดียวแต่เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชน
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3. มุมมองของผูป้ ลูกในระบบ และผูป้ ลูกนอก
ระบบต่อนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์
ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 2 กลุ่มมีมุมมองว่านโยบาย
มีเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และ
พัฒนาเศรษกิจระดับชุมชน สอดคล้องผลการวิจัย
ความรู ้ แ ละทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ กั ญ ชาในการ
รักษาโรคของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก[24] พบ
ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และทัศนคติการใช้
ประโยชน์จากกัญชาเพือ่ การรักษาโรค คิดเป็นค่าเฉลีย่
5.55 และ 3.85 ตามล�ำดับ และผลการวิจัยทุนทาง
สังคมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ในการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน จังหวัดขอนแก่น[25] พบว่า การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชามีความสัมพันธ์กับการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์
มุมมองต่อการก�ำหนดภารกิจและมอบหมาย
งาน พบว่า การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องก�ำหนด
โครงสร้างการบริหารกลุ่ม และก�ำหนดภาระงานให้
ครอบคลุมกับงาน เช่น ประธานกลุ่ม ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสมาชิกที่
มีทักษะให้สอดคล้องกับภาระงาน และสมาชิกต้องไว้
วางใจกัน
มุ ม มองต่ อ การก� ำ หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ
งาน พบว่ า การรวมกลุ ่ ม เป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต้ อ ง
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความรับ
ผิดชอบ เข้าใจ ตระหนักถึงโทษภัยของการใช้กัญชาที่
ปราศจากการควบคุม และควรอยู่ในการควบคุมของ
รัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยนโยบายกัญชาเสรีในฐานะ
พืชทางการแพทย์[23] พบว่า นโยบายกัญชามีแนวโน้ม
ให้กลุ่มวัยรุ่นและประชาชนเริ่มทดลองลองใช้กัญชา
มากขึ้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยแนวทางการ
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ป้องกันการใช้กัญชา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[21]
รายงานว่า กัญชาท�ำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวจาก
การเสพติ ด กั ญ ชาในกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น และสร้ า งปั ญ หา
อาชญากรรมภายในชุมชน   
มุมมองต่อระบบวัดผล และมาตรการให้คุณให้
โทษ พบว่า  การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันการ
ท� ำ ผิ ด กฎหมาย และไม่ ค วรก� ำ หนดระเบี ย บเพิ่ ม
แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 2 กลุ่มไม่ให้ความ
ส�ำคัญกับประเด็นดังกล่าว อธิบายได้ว่า ผู้ให้ข้อมูล
หลักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา
เป็นกลุ่มที่เริ่มจัดตั้ง และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญชา เป็นกลุ่มที่
ไม่มีประสบการณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
อย่างไรก็ตามการวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน[26] ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ทั้ง 2 กลุ่มว่า วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรองมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนการบริ ห ารกลุ ่ ม ต้ อ งก� ำ หนดกฎ
ระเบียบ ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร การ
วางแผนการติดตามงานทีป่ รับเปลีย่ นตามสถานการณ์
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการบริหารของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

ข้อสรุป
ปี พ.ศ. 2562-2565 นโยบายกัญชาเสรีทางการ
แพทย์ได้สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสร้างโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่กญ
ั ชา
ไม่ใช่พชื ทองค�ำสีเขียวของเกษตรกรทุกคน เกษตรกร
ต้องมีความรู้ เงินทุน และบริหารกลุ่มอย่างเป็นมือ
อาชีพ ส�ำหรับมุมมองการขับเคลื่อนนโยบายกัญชา
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เสรีทางการแพทย์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก
เข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบายกัญชาเสรีทางการ
แพทย์ การก�ำหนดภารกิจ และมอบหมายงาน ผู้ให้
ข้อมูลหลักมีมุมมองว่าการบริหารกลุ่มสมาชิกต้องไว้
วางใจกัน มอบหมายงานตามความถนัดของสมาชิก
การก�ำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ผู้ให้ข้อมูลหลัก
มีมุมมองร่วมกันให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องมีระบบ
วัดผล และปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักมี
มุมมองต่อระบบวัดผล และมาตรการให้คุณให้โทษ
แตกต่างกัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูก
กัญชามองว่าไม่ควรก�ำหนดระเบียบ และมาตรการ
ลงโทษเพิ่มเติมมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนดในขณะที่
กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ปลูกกัญชามองว่าต้องก�ำหนดมาตรการการลงโทษ
ตั้ ง แต่ ก ารพู ด คุ ย ตั ก เตื อ น และใช้ ม าตรการทาง
กฎหมาย  
ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการเข้า
ร่ ว มนโยบายกั ญ ชาเสรี ท างการแพทย์ ต ้ อ งพั ฒ นา
ระบบการบริหารงานที่มีมาตรฐานให้มีรูปแบบเช่น
เดียวกันกับการบริหารงานองค์การ และกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทีม
ระดับภูมภิ าค และท้องถิน่ เพือ่ เป็นพีเ่ ลีย้ งให้คำ� ปรึกษา
กับผูท้ ตี่ อ้ งการรวมกลุม่ เป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา
การให้ท�ำงานเชิงรุกร่วมกับคณะท�ำงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประโยชน์และโทษของกัญชา การอนุญาตปลูกกัญชา
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการท�ำงาน
วิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป คื อ การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกลุ ่ ม
วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จในการเข้าร่วม
นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กับวิสาหกิจชุมชนที่
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เข้าร่วมนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์แต่อยูใ่ นช่วง
การพัฒนา  เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมนโยบายกัญชาเสรีทางการ
แพทย์ในอนาคต
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Abstract
There are several herbal poultice recipes for knee osteoarthritis. However, there has been no systematic
analysis of evidence. This survey research aimed to collect herbal poultice recipes for knee osteoarthritis used in all
health-care facilities in Health Region 3 during May–September 2017. Descriptive statistics used for data analysis
included frequencies and percentages of herbal uses, names, recipe formulation, components, properties, categories
and cautions. It was found that there were 24 herbal poultice recipes containing 67 herbs from 26 families; of all
recipes, 19 were hot poultice and five were cold poultice, each made of 3–20 herbs. For hot poultice recipes, ginger
was mostly used in 16 recipes, cassumunar ginger in 10 recipes, and kaffir lime in nine recipes. Dried herbs were
used more than fresh herbs. Main health properties of hot poultice were blood circulation improvement and pain
and inflammation reduction. For cold poultice recipes, green chiretta was mostly used in four recipes, while Tiliacora, cassumunar ginger and turmeric were used in three recipes. Fresh herbs were used more than dried herbs.
Main health properties of cold poultice were inflammation, heat and pain reduction. Both hot and cold poultice
recipes should be cautiously used in patients with an open wound, a skin disease, or herbal or alcohol allergies.
Key words: herbal poultice recipe, knee osteoarthritis
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บทน�ำและวัตถุประสงค์
สังคมไทย ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูง
อายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 7 ล้าน
คน หรือร้อยละ 10.7  ในปี 2550 เป็น 7.5 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 11.7  ในปี 2553 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 14.5
ล้านคน หรือร้อยละ 20 ในปี 2568 ในขณะเดียวกัน
มีแนวโน้มผู้สูงอายุอยู่คนเดียวหรืออยู่ล�ำพังกับคู่
สมรสเพิ่มมากขึ้น โดยผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพิ่มจาก
ร้อยละ 3.6 ในปี 2537 เป็น 7.6 ในปี 2550 ซึ่งมีผล
ต่อการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อายุ
ยิ่งสูงยิ่งเจ็บป่วย โดยเฉพาะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือด
สูง มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น รักษาไม่หาย มีภาวะการ
พึ่งพิงต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องและการดูแล
ระยะยาว ผูส้ งู อายุจำ� นวนมากมีปญ
ั หาข้อเข่าเสือ่ ม ส่ง
[1]
ผลต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
โรคข้อเข่าเสื่อม (osteoarthritis of knee)
การแพทย์แผนไทยเรียกว่า โรคลมจับโปง เป็นโรค
ในตระกูลลมชนิดหนึ่งที่เกิดจากอากาศ และน�้ำ  แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. ลมจับโปงน�้ำ  ลักษณะอาการ
ปวดมาก บวม แดง มีความร้อนขึ้นเสมอ และมีน�้ำใน
ข้อ สามารถท�ำให้เป็นไข้ได้ 2. ลมจับโปงแห้ง ลักษณะ
อาการบวม มีความร้อนไม่มากนัก บางครั้งมีแดงเล็ก
น้อย มีสภาวะข้อเข่าติด ขาโก่ง สะบ้าเจ้า และมีน�้ำใน
ข้อน้อย ซึ่งแนวทางการดูแลรักษา ป้องกัน และฟื้นฟู
โรคลมจับโปงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีหลาย
วิธี เช่น การนวด การประคบสมุนไพร การรับประทาน
ยาสมุนไพร และการพอกยาสมุนไพร โดยวิธกี ารพอก
ยาสมุนไพรท�ำเพื่อดูดพิษตามข้อต่าง ๆ แบ่งออกเป็น
ยาพอกสูตรร้อน และยาพอกสูตรเย็น เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่แพทย์แผนไทยนิยมใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับ
กระดูกและกล้ามเนื้อ[2]
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ฤทธิ์การต้านการ
อักเสบของสมุนไพร 12 ชนิด ได้แก่ พลับพลึง ผัก
เสี้ยนผี มะค�ำไก่ ดีปลี พริกไทย เจตมูลเพลิง ข่า ว่าน
นางค�ำ ว่านร่อนทอง ไพล ขิง และกระทือ มีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบและสามารถยับยั้งการเสื่อมของกระดูก
อ่อน[3] ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของสาร
สกัดขิงนาโนลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อม
พบว่า สารสกัดขิงนาโน มีประสิทธิผลในการลดปวด
และลดอาการข้อเข่าเสื่อม คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในการ
รักษา 12 สัปดาห์ โดยผลการรักษาไม่แตกต่างจากการ
ใช้ไดโคลฟีแนคเจล และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์
หลังจากการรักษา[4] และฤทธิ์การต้านการอักเสบของ
ต�ำรับยารักษาโรคจับโปงแห้งเข่า (โรคข้อเข่าเสือ่ ม) และ
การทดลองทางคลินิกในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี พบ
ว่า ในระดับหลอดทดลองสารสกัดต�ำรับยาจับโปงแห้ง
เข่าที่สกัดด้วย 95% เอทานอล มีฤทธิ์ในการต้านการ
อักเสบผ่านกลไกการยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซด์
ยับยั้งเอนไซม์ COX-2 และ TNF-a ได้ดีที่สุด และ
การศึกษาในหนูแรทที่ได้รับการป้อนสารสกัดต�ำรับ
ยาจับโปงแห้งเข่าที่สกัดด้วย 95% เอทานอลในขนาด
300 มก./กก. จะสามารถลดการอักเสบได้ในชั่วโมง
ที่ 1-3 ส่วนการทดลองฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยใช้
ModelRat ear edema พบว่าครีมที่ประกอบด้วย
1% ของสารสกัดต�ำรับยาจับโปงแห้งเข่าด้วย 95%
เอทานอลสามารถยับยั้งการอักเสบได้ในชั่วโมงที่ 3
เทียบเท่ากับยาไดโคลฟีแนค[5]
กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมี
นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยจัดให้มบี ริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบ
วงจรในโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อรักษาโรคทั่วไป และ
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เฉพาะโรค โดยมีการรักษาโรคข้อเสื่อมด้วยวิธีการ
ทางการแพทย์แผนไทย เช่น การพอกเข่า การเผายา
ด้วยต�ำรับยาสมุนไพร ซึ่งต�ำรับยาสมุนไพรที่ใช้พอก
เข่าเป็นต�ำรับยาเฉพาะโรงพยาบาลมีการผสมยาด้วย
วิธีการต่าง ๆ เพื่อน�ำมาใช้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อม[6] ดังนั้น กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในเขตสุขภาพที่ 3
ภาคเหนือ 5 จังหวัด จึงร่วมส�ำรวจต�ำรับยาพอกใน
โรคข้อเข่าเสื่อม ที่มีการใช้ในคลินิกเฉพาะโรคข้อเข่า
เสื่อม ในเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล
ต�ำรับยาพอกในโรคข้อเข่าเสื่อม น�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ละต�ำรับ ให้เป็นมาตรฐานเป็นแนวทางให้แพทย์
แผนไทยได้เลือกใช้ต�ำรับยาพอกในโรคข้อเข่าเสื่อม
ในการดูแลผู้สูงอายุและประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 3
ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลพื้น
ฐานให้ แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพอื่น ๆ น�ำไปต่อ
ยอดการพัฒนาต�ำรับยาพอกเข่าเฉพาะโรงพยาบาลต่อ
ไป พัฒนาเป็นคู่มือและแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล
ผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีการขยายผลเพื่อใช้ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และพัฒนาต่อยอดเป็นคู่มือการ
ปรุงยาพอกสมุนไพรส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ในเขต
สุขภาพ 3 เพื่อเป็นนวัตกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ส�ำรวจต�ำรับยาพอกสมุนไพรส�ำหรับโรคข้อ
เข่าเสื่อมที่ใช้ในสถานบริการทุกระดับในเขตสุขภาพ
ที่ 3
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานต�ำรับยาพอกสมุนไพร
ส�ำหรับโรคข้อเข่าเสือ่ มทีใ่ ช้ในสถานบริการทุกระดับใน
เขตสุขภาพที่ 3
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นิยามศัพท์
โรคข้อเข่าเสือ่ ม ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ออกเป็น 2 ประเภท คือ โรคจับโปงแห้ง (ข้อเข่าเสื่อม
ชนิดไม่บวม) และโรคจับโปงน�ำ ้ (ข้อเข่าเสือ่ ม บวม แดง
ร้อนและมีน�้ำในข้อเข่า) ทั้ง 2 ประเภท สามารถรักษา
และบรรเทาอาการได้ด้วยยาพอกสมุนไพร ต�ำรับยา
พอกสมุนไพรส�ำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม ในเขตสุขภาพ
ที่ 3 เป็นต�ำรับยาเฉพาะโรงพยาบาล เฉพาะสูตร มีการ
ปรุงผสมยาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อน�ำมาใช้กับผู้ที่มี
ปัญหาเรือ่ งข้อเข่าเสือ่ ม ซึง่ ท�ำให้ตำ� รับยาพอกสมุนไพร
มีหลายต�ำรับ
ยาพอกสมุ น ไพร เป็ น วิ ธี ก ารรั ก ษาทางการ
แพทย์แผนไทย คือ การน�ำสมุนไพรที่มีสรรพคุณ
กระจายเลือดลมบริเวณข้อ เพิ่มการไหลเวียนของ
เลือด ลดอาการเกร็งของกล้ามเนือ้ เส้นเอ็น ลดอาการ
บวม ซึ่งมีทั้งยาฤทธิ์ร้อนและยาฤทธิ์เย็น[7]
การวิเคราะห์การตั้งต�ำรับยาตามศาสตร์การ
แพทย์ แ ผนไทย ต� ำ รั บ ยาไทยมั ก ประกอบด้ ว ย
สมุนไพรหลายชนิด ซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดในต�ำรับ
ท�ำหน้าที่แตกต่างกัน แบ่งเป็นหน้าที่ในต�ำรับได้เป็น
4 ประเภท คือ
1. ตัวยาหลักหรือตัวยาส�ำคัญ คือสมุนไพรที่ใส่
ไปในต�ำรับเพื่อท�ำหน้าที่เป็นตัวยาแก้โรค หรือรักษา
อาการหลักของผู้ป่วย
2. ตัวยาช่วยหรือตัวยารอง คือสมุนไพรที่ใส่ลง
ไปในต�ำรับเพื่อท�ำหน้าที่ช่วยปรับให้ตัวยาส�ำคัญออก
ฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น หรือช่วยรักษาอาการโรคร่วมที่ผู้ป่วย
ก�ำลังเป็นอยู่
3. ตัวยาประกอบ หรือตัวยาเสริม หรือตัวยา
คุม คือสมุนไพรที่ใส่ลงไปในต�ำรับเพื่อท�ำหน้าที่ช่วย
ลดผลข้างเคียงจากตัวยาส�ำคัญ หรือช่วยป้องกันโรค

J Thai Trad Alt Med
แทรกซ้อน หรือช่วยเสริมให้ยาหลักมีสรรพคุณที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. ตั ว ยาแต่ ง รส แต่ ง กลิ่ น แต่ ง สี คื อ ตั ว ยา
สมุนไพรที่ใส่ลงไปในต�ำรับเพื่อท�ำหน้าที่แต่งรส แต่ง
กลิ่น แต่งสี ให้มีลักษณะที่น่ารับประทานมากขึ้น ซึ่ง
อาจมีหรือไม่มีก็ได้[8]

กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานบริการทุก
ระดับทีม่ คี ลินกิ แพทย์แผนไทย มีการให้บริการคลินกิ
เฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม และใช้ต�ำรับยาสมุนไพรพอก
เข่าในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร ก�ำแพงเพชร ชัยนาท และ
อุทัยธานี จ�ำนวน 23 แห่ง
การศึกษานี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยพิจารณาจาก
การตัดสินใจของผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมวิจัยโดยความ
สมัครใจ และลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria)

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจ (survey research) โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
(descriptive analysis) ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ และ
ค่าความถี่ ของการใช้สมุนไพร ชื่อ การตั้งต�ำรับยา
ตัวยาหลัก ตัวยารอง ตัวยาประกอบ สรรพคุณ ชนิด
สมุนไพร แหล่งทีม่ า และข้อควรระวัง เพือ่ ส�ำรวจต�ำรับ
ยาพอกสมุนไพรส�ำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมที่ใช้ในสถาน
บริการทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 3 และวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ฐานต�ำรับยาพอกสมุนไพรส�ำหรับโรคข้อเข่าเสือ่ มที่
ใช้ในสถานบริการทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 3 ตั้งแต่

1. สถานบริการทุกระดับ ทีเ่ ปิดให้บริการคลินกิ
แพทย์แผนไทย
       2. มีการรักษาในคลินกิ เฉพาะโรคด้วยการพอก
ยาสมุนไพรในโรคข้อเข่าเสื่อม
3. ยินดีและเต็มใจเปิดเผยข้อมูลต�ำรับยา และ
ลงชื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบส� ำ รวจที่
ผู้วิจัยออกแบบโดยอ้างอิงจากแบบส�ำรวจต�ำรับยา
สมุนไพรกองการแพทย์พื้นบ้าน กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด
ได้แก่
หมวดที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของต�ำรับสมุนไพรพอก
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เข่า ประกอบไปด้วยค�ำถาม 7 ข้อ ได้แก่ ชื่อต�ำรับยา
พอกเข่า เจ้าของสูตรยา/สถานที่ อ�ำเภอ จังหวัด ชื่อ
สถานบริการ ประเภทยาพอก สรรพคุณ
          หมวดที่ 2 ตารางส่วนประกอบและอัตราส่วน
ต�ำรับพอกเข่า ประกอบไปด้วย ชื่อสมุนไพรที่ใช้ใน
ต�ำรับ สรรพคุณสมุนไพร ชื่อพฤกษศาสตร์ น�้ำหนัก
ตัวยาสมุนไพร
หมวดที่ 3 ขั้ น ตอนการผสมต� ำ รั บ ยาพอก
สมุนไพร และส่วนผสม
หมวดที่ 4 ขนาดและวิธีใช้
หมวดที่ 5 ข้อห้ามและข้อควรระวัง
หมวดที่ 6 มีการเก็บข้อมูลทางวิชาการหรืองาน
วิจัยสนับสนุนต�ำรับยาสมุนไพรนี้  

การวิเคราะห์ข้อมูล
        วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดง
จ�ำนวน ร้อยละ และความถี่ ของการใช้สมุนไพร ชื่อ
การตั้งต�ำรับยา ตัวยาหลัก ตัวยารอง ตัวยาประกอบ
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สรรพคุณ ชนิดสมุนไพร แหล่งที่มา และข้อควรระวัง

ผลการศึกษา
สถานบริการแพทย์แผนไทย 23 แห่ง จาก 254
แห่ง มีการให้บริการพอกเข่าด้วยต�ำรับยาสมุนไพร
คิดเป็นอัตราการตอบกลับ ร้อยละ 100 พบต�ำรับยา
พอกสมุนไพรจ�ำนวน 24 ต�ำรับ มีสมุนไพร 67 ชนิด
26 วงศ์
ข้ อ มู ล ต� ำ รั บ ยาพอกสมุ น ไพรที่ ใ ช้ ใ นหน่ ว ย
บริการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ ชัยนาท
นครสวรรค์ อุ ทั ย ธานี ก� ำ แพงเพชร และพิ จิ ต ร
พบว่า ต�ำรับยาสมุนไพรพอกเข่าทั้งหมด 24 ต�ำรับ
เป็นต�ำรับของจังหวัดชัยนาท 2 ต�ำรับ นครสวรรค์ 6
ต�ำรับ อุทัยธานี 6 ต�ำรับ ก�ำแพงเพชร 5 ต�ำรับ และ
พิจิตร 5 ต�ำรับ ซึ่งแบ่งประเภทเป็น ต�ำรับพอกสูตร
เย็น จ�ำนวน 5 ต�ำรับ คิดเป็นร้อยละ 20.83 และต�ำรับ
พอกสูตรร้อน จ�ำนวน 19 ต�ำรับ คิดเป็นร้อยละ 79.17
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลประเภทตำ�รับยาพอกสมุนไพรที่ใช้ในหน่วยบริการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3
ข้อมูลตำ�รับยาพอกสมุนไพรที่ใช้ในหน่วยบริการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3
				
ประเภทตำ�รับ
จำ�นวนตำ�รับ
				
ตำ�รับพอกสูตรเย็น
ตำ�รับพอกสูตรร้อน
จังหวัด
				
(เข่าอักเสบ บวม แดง ร้อน)
(ข้อเข่าเสื่อม)
		
จำ�นวน		
จำ�นวน		
จำ�นวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
		
(N = 24)		
(N = 24)		
(N = 24)
1.1. ชัยนาท
1.2. นครสวรรค์
1.3. อุทัยธานี
1.4. กำ�แพงเพชร
1.5. พิจิตร		

2
6
6
5
5

8.33
25.00
25.00
20.83
20.83

1
1
0
1
2

4.17
4.17
0.00
4.17
8.33

1
5
6
4
3

4.17
20.83
25.00
16.67
12.50

รวมเขตสุขภาพที่ 3

24

100

5

20.83

19

79.17
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วิเคราะห์วงศ์สมุนไพรในต�ำรับยาพอกสมุนไพร
สูตรร้อนและสูตรเย็น วงศ์สมุนไพร 5 อันดับแรกทีน่ ำ�
มาประกอบต�ำรับยาพอกสูตรร้อน คือ Zingiberaceae, Fabaceae, Rutaceae, Acanthaceae และ
Capparaceae คิดเป็นร้อยละ 39.69, 7.63, 6.87,

6.11, และ 5.34 ตามล�ำดับ เมือ่ วิเคราะห์การตัง้ ต�ำรับยา
พอกสูตรร้อนตามหลักเภสัชกรรมกรรมไทย สมุนไพร
ที่น�ำมาตั้งต�ำรับเป็นตัวยา มีการใช้ขิงมากที่สุดถึง 16
ต�ำรับ รองลงมาเป็นไพล 10 ต�ำรับ และมะกรูด  9 ต�ำรับ
ในต�ำรับยาพอกสูตรร้อน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 วิเคราะห์วงศ์สมุนไพรในตำ�รับยาพอกสมุนไพรสูตรร้อนและสูตรเย็น
วงศ์สมุนไพร		

สมุนไพรที่ใช้ในตำ�รับ

Zingiberaceae
กระชาย กระทือ ขมิ้นชัน ขิง ไพล ว่านนางค�ำ
Fabaceae
เถาวัลย์เปรียง ใบมะขาม ใบส้มป่อย ใบคูน
Rutaceae
ผิวมะกรูด มะกรูด
Acanthaceae
ต้นต้อยติ่ง ฟ้าทะลายโจร รางจืด
Capparaceae
ชิงชี่
Piperaceae
ดีปลี ใบพลู พริกไทยด�ำ/ล่อน
Cleomaceae
ผักเสี้ยนผี
Rubiaceae
ใบยอ
Colchicaceae
ดองดึง
Menispermaceae
ย่านาง รากย่านาง
Poaceae
ตะไคร้ แป้งข้าวจ้าว
Amaryllidaceae
ใบพลับพลึง
Araliaceae
เล็บครุฑ หนุมานประสานกาย
Cucurbitaceae
ต�ำลึง
Euphorbiaceae
โคคลาน ใบมะค�ำไก่
Moraceae
รากท้าวยายม่อม รากมะเดื่อชุมพร
Simaroubaceae
รากคณฑา	
Taccaceae
รากท้าวยายม่อม
Araceae
ว่านน�้ำ	
Asclepiadaceae
เถาเอ็นอ่อน
Commelinaceae
ต้นก้ามปูหลุด
รวม		

วิเคราะห์วงศ์สมุนไพร 5 อันดับ ทีน่ ำ� มาตัง้ ต�ำรับ
เป็นยาพอกสูตรร้อน พบว่า วงศ์สมุนไพร 5 อันดับ
แรกที่น�ำมาประกอบต�ำรับยาพอกสูตรร้อน ได้แก่
Zingiberaceae, Rutaceae, Piperaceae, Cleomaceae และ Colchicaceae คิดเป็นร้อยละ 27.12,

จำ�นวนตำ�รับ

ร้อยละ

52
10
9
8
7
7
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
131

39.69
7.63
6.87
6.11
5.34
5.34
3.82
3.82
3.05
3.05
2.29
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
0.76
0.76
0.76
100

4.24, 2.54, 1.69 และ 1.69 ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่า
สมุนไพรส่วนใหญ่ที่น�ำมาตั้งต�ำรับเป็นยาพอกสูตร
ร้อนจะมีกลุ่มที่มีน�้ำมันหอมระเหย เช่น ขิง ไพล ดีปลี
พริกไทย ข่า ว่านนางค�ำ ว่านร่อนทอง และกระทือ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของอารียาและอรุณพร, 2014

340 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
พบว่า สมุนไพรกลุม่ ทีม่ นี ำ้� มันหอมระเหยแต่ละชนิด มี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและสามารถยับยั้งการเสื่อมของ
กระดูกอ่อน ซึ่งเป็นอาการแสดงของโรคข้อเข่าเสื่อม

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ประเภทที่ไม่มีอาการบวมที่จ�ำเป็นต้องใช้ยาพอกสูตร
ร้อน[3]  (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ภาพแผนภูมิแท่งแสดงวงศ์สมุนไพร 5 อันดับ ที่นำ�มาตั้งตำ�รับเป็นยาพอกสูตรร้อน

การวิเคราะห์การตั้งต�ำรับยาพอกสูตรร้อน ตาม
หลั ก เภสั ช กรรมไทย สมุ น ไพรที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว ยาหลั ก    
ร้อยละ 44.92  คือ ขิง ไพล มะกรูด ผักเสี้ยนผี   ข่า
พริกไทยล่อน ดองดึง หัวว่านนางค�ำ รากเจตมูลเพลิง
แดง และดีปลี ตัวยารองร้อยละ 36.44 สมุนไพรที่ใช้
คือ ใบยอ ขมิน้ ชัน ใบพลู ตะไคร้ เถาวัลย์เปรียง ใบคูน
ต้อยติ่ง รากขัดมอญ โคคลาน พลับพลึง และหนุมาน
ประสานกาย  ตัวยาประกอบร้อยละ 18.64 สมุนไพร

ที่ ใ ช้    คื อ เถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง เถาเอ็ น อ่ อ น ใบมะขาม
ใบส้มป่อย  กระชาย กระทือ และว่านนางค�ำ ในต�ำรับ
ยามี ก ารสมุ น ไพรชนิ ด แห้ ง และสมุ น ไพรชนิ ด สด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 62.32 และ 37.68 สมุ น ไพรที่ ใ ช้
ในต�ำรับมีแหล่งที่มาจาก ซื้อร้านค้า เก็บจากแหล่ง
ธรรมชาติ และปลูกเอง คิดเป็นร้อยละ 50.00, 36.67,
13.33 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์การตั้งตำ�รับยาพอกสูตรร้อน ตามหลักเภสัชกรรมไทย
กลุ่ม		

สมุนไพร

ตัวยาหลัก		ขิง ไพล ผิวมะกรูด ขมิ้นชัน ดองดึง ดีปลี
		
ใบพลู ผักเสี้ยนผี พริกไทยล่อน
ตัวยารอง
รากเจตมูลเพลิง ต้นก้ามปู เล็บครุฑ
		
หนุมานประสานกาย รากท้าวยายม่อม
ตัวยาประกอบ
เถาเอ็นอ่อน เถาวัลย์เปรียง ใบมะขาม
		
ใบส้มป่อย กระชาย กระถือ ว่านนางคำ�
				
รวม

ร้อยละ

แหล่งที่มาของสมุนไพร

ร้อยละ

44.92

ซื้อจากร้านค้า	

50.00

36.34

เก็บจากแหล่งธรรมชาติ

36.67

18.64
100

ปลูกเอง
รวม

13.33
100
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วิเคราะห์สรรพคุณของสมุนไพรในต�ำรับพอก
สูตรร้อน 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ กระจายเลือดลม บรรเทา
อาการปวด ลดการอักเสบ คลายกล้ามเนื้อ,เส้นเอ็น
และขับลมในข้อเข่า คิดเป็นร้อยละ 29.06, 25.64,
23.93, 7.26, 2.99 ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของอารียาและอรุณพร, 2014 พบว่า สมุนไพร
กลุ่มที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ได้แก่ ขิง และ ไพล[3]

นอกจากนี้การศึกษาของ Ozaki et al., 1991 พบว่า
ไพลมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและระงับความเจ็บปวดได้
ดีเทียบเท่าแอสไพรินเนื่องจากมีสาร dimethoxyphenyl butadiene (DMPBD) และสาร (E)–3-(3,4dimethoxyphenyl) but -3-en-l-ol ทีส่ ามารถยับยัง้
การบวมได้[9] (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 สรรพคุณสมุนไพรในตำ�รับยาพอกสูตรร้อน

ต�ำรับยาพอกสูตรเย็น 5 ต�ำรับ วงศ์สมุนไพร 5
อันดับแรก ที่น�ำมาประกอบต�ำรับยา คือ Acanthaceae, Zingiberaceae, Cucurbitaceae, Menispermaceae และ Fabaceae คิดเป็นร้อยละ 15.38,

12.82, 5.13, 5.13 และ 2.56 ตามล�ำดับ การตัง้ ต�ำรับยา
พอกสูตรเย็นตามหลักเภสัชกรรมกรรมไทยมีการใช้
ฟ้าทะลายโจรมากที่สุด 4 ต�ำรับ รองลงมาเป็นย่านาง
ไพล และขมิ้นชัน 3 ต�ำรับ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 วงศ์สมุนไพรที่ใช้ตั้งตำ�รับยาพอกสูตรเย็น
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วิเคราะห์การตัง้ ต�ำรับยาพอกสูตรเย็น ตามหลัก
เภสัชกรรมไทย พบว่า สมุนไพร ที่ใช้เป็นตัวยาหลัก
ร้อยละ 41.00 คือ ฟ้าทะลายโจร ไพล ขมิ้น ย่านาง
รางจืด ต�ำลึงและเถาวัลย์เปรียง ตัวยารองร้อยละ
41.00 สมุนไพรทีใ่ ช้ คือ ยาห้าราก (รากชิงชี่ รากย่านาง
รากคนทา รากเท้ายายม่อม และรากมะเดือ่ ชุมพร) เล็บ
ครุฑ ใบส้มป่อย ใบมะขาม และใบยอ ตัวยาประกอบ

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ร้อยละ 18.00  สมุนไพรทีใ่ ช้ คือ ดินจอมปลวก ดินสอ
พอง และเมนทอล ในต�ำรับยามีการสมุนไพรชนิดแห้ง
และสมุนไพรชนิดสด คิดเป็นร้อยละ 21.10 และ 78.90
ตามล�ำดับ สมุนไพรที่ใช้ในต�ำรับ ซื้อร้านค้า เก็บจาก
แหล่งธรรมชาติ และปลูกเอง คิดเป็นร้อยละ 44.44,
44.44, 11.12 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 วิเคราะห์การตั้งตำ�รับยาพอกสูตรเย็นตามหลักเภสัชกรรมไทย
กลุ่ม		

สมุนไพร

ตัวยาหลัก
ฟ้าทะลายโจร ย่านาง รางจืด ตำ�ลึง
			
ขมิ้นชัน ไพล เถาวัลย์เปรียง
ตัวยารอง
ยาห้าราก ใบมะขาม ใบส้มป่อย
ตัวยาประกอบ
ดินจอมปลวก ดินสิพอง เมนทอล
รวม				

วิเคราะห์สรรพคุณเภสัชต�ำรับยาพอกสูตรเย็น
พบว่า สรรพคุณของสมุนไพรในต�ำรับพอกสูตรเย็น 5
ล�ำดับแรก ได้แก่ ลดการอักเสบ ลดความร้อนบรรเทา
อาการปวด คลายกล้ามเนื้อ และแก้ผื่นคัน คิดเป็น
ร้อยละ 34.52, 19.05, 17.86, 11.90 และ 10.71 ตาม
ล�ำดับ สอดคล้องกับการศึกษาของการะเกตุ, สุยะ

ร้อยละ

แหล่งที่มาของสมุนไพร

ร้อยละ

41.00

ซื้อจากร้านค้า	

44.44

41.00
18.00
100

เก็บจากแหล่งธรรมชาติ
ปลูกเอง		
รวม		

44.44
11.12
100

ราช, ใจดีและคณะ, 2017 ได้วิจัยเปรียบเทียบระดับ
ความเจ็ บ ปวดก่ อ นและหลั ง จากการรั ก ษาโคลน
สมุนไพรพอกเย็นร่วมกับการนวดแผนไทยในผู้สูง
อายที่มีอาการปวดเข่า พบว่าอาการปวดเข่าลดลง
คะแนนความปวดลดลง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ[10]
(ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 สรรพคุณสมุนไพรในตำ�รับยาพอกสูตรเย็น
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วิเคราะห์ข้อห้ามและข้อควรระวังต�ำรับยาพอก
ทั้ง 2 สูตร ได้แก่ สูตรร้อน และสูตรเย็น จาก 24
ต�ำรับ พบว่า ข้อห้ามและข้อควรระวังในผูท้ มี่ แี ผลเปิด

และในผู้ที่เคยมีประวิติแพ้สมุนไพรมากที่สุด ร้อยละ
100.00 รองลงมาคือ ผูท้ แี่ พ้แอลกอฮอล์ ร้อยละ 33.33
และผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง ร้อยละ 4.17 (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ข้อห้ามและข้อควรระวังตำ�รับยาพอกทั้ง 2 สูตร
		 ข้อห้ามและข้อควรระวัง

จำ�นวนตำ�รับ (N = 24)

มีแผลเปิด		
เคยมีประวิติแพ้สมุนไพร
แพ้แอลกอฮอล์		
โรคผิวหนัง		

24
24
8
1

อภิปรายผล
การส�ำรวจต�ำรับยาพอกสมุนไพรส�ำหรับโรคข้อ
เข่าเสื่อมในเขตสุขภาพที่ 3 เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจ
(survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจ
ต�ำรับยาพอกสมุนไพรส�ำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมที่ใช้ใน
สถานบริการทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 3 และวิเคราะห์
ข้อมูลพืน้ ฐานต�ำรับยาพอกสมุนไพรส�ำหรับโรคข้อเข่า
เสือ่ มทีใ่ ช้ในสถานบริการทุกระดับ จากการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต�ำรับยาพอกสมุนไพรส�ำหรับ
โรคข้อเข่าเสื่อม พบต�ำรับยาพอกสมุนไพรจ�ำนวน 24
ต�ำรับ มีสมุนไพร 67 ชนิด 26 วงศ์ แบ่งเป็นต�ำรับยา
พอกสูตรร้อน 19 ต�ำรับ และต�ำรับยาพอกสูตรเย็น
5 ต�ำรับ แต่ละต�ำรับประกอบด้วยตัวยาตั้งแต่ 3–20
ชนิด ในต�ำรับยาพอกสูตรร้อน มีการใช้ ขิง มากที่สุด
16 ต�ำรับ รองลงมาเป็นไพล 10 ต�ำรับ และมะกรูด
9 ต�ำรับ ใช้สมุนไพรชนิดแห้งมากกว่าสมุนไพรสด
สรรพคุณหลักคือ กระจายเลือดลม บรรเทาอาการ
ปวด และลดการอักเสบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ อารียาและอรุณพร, 2014 พบว่า สมุนไพรกลุ่มที่
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ได้แก่ ขิง และ ไพล[3] นอกจาก

ร้อยละ		
100.00
100.00
33.33
4.17

นี้การศึกษาของ Ozaki, et al, 1991 พบว่าไพลมีฤทธิ์
ต้านการอักเสบและระงับความเจ็บปวดได้ดีเทียบ
เท่าแอสไพรินเนื่องจากมีสาร dimethoxyphenyl
butadiene (DMPBD) และสาร (E)–3-( 3,4-dimethoxyphenyl) but -3-en-l-ol ที่สามารถยับยั้งการ
บวมได้[9] ในต�ำรับยาพอกสูตรเย็น มีการใช้ ฟ้าทะลาย
โจร มากที่สุด 4 ต�ำรับ รองลงมาเป็นย่านาง ไพลและ
ขมิน้ ชัน 3 ต�ำรับ ใช้สมุนไพรชนิดสดมากกว่าสมุนไพร
ชนิดแห้ง สรรพคุณหลัก คือ ลดการอักเสบ ลดความ
ร้อน และบรรเทาปวด สอดคล้องกับการศึกษาของ
การะเกตุ, สุยะราช, ใจดี และคณะ, 2017 ได้วิจัย
เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังจาก
การรักษาโคลนสมุนไพรพอกเย็นร่วมกับการนวดแผน
ไทยในผู้สูงอายที่มีอาการปวดเข่า พบว่าอาการปวด
เข่าลดลง คะแนนความปวดลดลง อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ[10] ซึ่งสรรพคุณยาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานในแต่ละต�ำรับตรงกับอาการแสดงของผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสือ่ ม และสมุนไพรทีใ่ ช้ในต�ำรับ สามารถหา
ซื้อจากร้านค้าสมุนไพร เก็บจากแหล่งธรรมชาติ และ
ปลูกเอง ซึ่งในเขตสุขภาพที่ 3 มีกลุ่มเกษตรกรและ
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วิสาหกิจชุมชนทีป่ ลูกพืชสมุนไพรในกลุม่ ทีใ่ ช้ในต�ำรับ
ยาพอกเข่าอยูท่ กุ จังหวัด โดยเฉพาะ ฟ้าทะลายโจร ขิง
ไพล และขมิ้นชัน ที่เป็นสมุนไพรที่มีการปลูกมากใน
เขตสุขภาพที่ 3 ท�ำให้หน่วยบริการสามารถหาซื้อได้
ง่ายขึ้น และจากการวิเคราะห์ข้อห้ามและข้อควรระวัง
ต�ำรับยาพอกทัง้ สูตรร้อน และสูตรเย็น ข้อห้ามและข้อ
ควรระวังในผูท้ มี่ แี ผลเปิด และในผูท้ เี่ คยมีประวิตแิ พ้
สมุนไพรมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์
และน้อยสุดคือ ผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อยอดควรมีการ
ศึ ก ษาด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของต� ำ รั บ ยาพอกสมุ น ไพร
แต่ละต�ำรับ และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการ
ใช้ยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAIDs เพิ่มขึ้น ควรมีการใช้
ต�ำรับยาพอกเข่าทดแทนหรือใช้ควบคู่ และเปรียบ
เทียบปริมาณการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ใช้ยาสมุนไพร และใช้เป็นต�ำรับยาสมุนไพรทดแทน
ต่อไป     

ข้อสรุป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส รุ ป ได้ ว ่ า พบต� ำ รั บ ยาพอก
สมุนไพรจ�ำนวน 24 ต�ำรับ มีสมุนไพร 67 ชนิด 26 วงศ์
แบ่งเป็นต�ำรับยาพอกสูตรร้อน 19 ต�ำรับ สรรพคุณ
หลักคือ กระจายเลือดลม บรรเทาอาการปวด และ
ลดการอักเสบ และต�ำรับยาพอกสูตรเย็น 5 ต�ำรับ
สรรพคุณหลัก คือ ลดการอักเสบ ลดความร้อน และ
บรรเทาปวด สมุนไพรที่น�ำมาใช้ในต�ำรับส่วนใหญ่
หาได้ง่ายตามพื้นที่ ข้อห้ามและข้อควรระวังต�ำรับยา
พอกทั้ง 2 สูตร ควรระวังในผู้ที่มีแผลเปิด ผู้ที่เคยมี
ประวัตแิ พ้สมุนไพร ผูท้ แี่ พ้แอลกอฮอล์ และผูท้ เี่ ป็นโรค
ผิวหนัง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั ครัง้ นี้ สามารถเป็น
ฐานข้อมูลเพือ่ เป็นแนวทางให้แพทย์แผนไทยได้เลือก
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ใช้ตำ� รับยาพอกในโรคข้อเข่าเสือ่ ม ในการดูแลผูส้ งู อายุ
และประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 3 ได้อย่างปลอดภัย
มีประสิทธิผลและเป็นข้อมูลพืน้ ฐานให้แพทย์แผนไทย
และสหวิชาชีพอื่น ๆ น�ำไปต่อยอดการพัฒนาต�ำรับยา
พอกต่อไป
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และการแพทย์ทางเลือกทีส่ นับสนุนทุนวิจยั ให้กบั งาน
วิจัยฉบับนี้ และขอขอบคุณกลุ่มงานการแพทย์แผน
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บทคัดย่อ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standard: ISO) มีบทบาทในการ
จัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานกลางเพือ่ เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standard) ซึง่ เป็นมาตรฐานทีจ่ ดั ท�ำโดย
ความร่วมมือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิก การด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานระดับสากลด้าน
การแพทย์แผนจีน โดยคณะท�ำงานวิชาการ ISO/TC 249 มีกรอบการท�ำงานเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานของระบบ
การแพทย์แผนจีน โดยขอบเขตจะเน้นเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดบิ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
แผนจีน เข็มและอุปกรณ์ ข้อมูลด้านสนเทศศาสตร์ และมาตรฐานการบริการทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ไม่รวมถึงวิธกี ารปฏิบตั ทิ าง
คลินกิ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์นนั้ โดยส่วนของวัตถุดบิ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีนซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์
ยาเตรียมจากสมุนไพรจะเกี่ยวข้องกับคณะท�ำงานชุดที่ 1-2 (WG1-WG2) ของคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 249
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะรวบรวมรายชือ่ มาตรฐานของวัตถุดบิ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทีผ่ า่ น
การจัดท�ำมาตรฐานและมีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว เพือ่ เป็นประโยชน์ในการส่งออกหรือน�ำเข้า และเพือ่ ควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรฐานระดับสากล โดยจากข้อมูลการเผยแพร่
มาตรฐานวัตถุดบิ สมุนไพรพบว่ามีรายการมาตรฐานวัตถุดบิ สมุนไพรบางชนิดทีใ่ ช้ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน เช่น เห็ด
หลินจือ สายน�ำ้ ผึง้ บางชนิดเป็นวัตถุดบิ สมุนไพรทีเ่ ป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของต�ำรับยาแผนไทย เช่น ขิง โกฐน�ำ้ เต้า
นอกจากนีย้ งั มีประกาศมาตรฐานการวิเคราะห์ทเี่ กีย่ วข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยยังมีวตั ถุดบิ สมุนไพรและ
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอีกหลายรายการทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพัฒนามาตรฐาน เมือ่ เปรียบเทียบข้อ
ก�ำหนดมาตรฐานของ ISO/TC 249 กับต�ำรามาตรฐานยา (Pharmacopoeia) ของประเทศต่าง ๆ พบว่ามีหวั ข้อเกณฑ์ขอ้
ก�ำหนดมาตรฐานที่คล้ายกั น แต่จะมีความต่างในเรื่องของระบบการด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐาน ทั้งนี้ มาตรฐานของ
ISO ที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่จะผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกหลายประเทศ จึงสามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงคุณภาพ ส�ำหรับการซื้อขายวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในตลาดโลกได้ดี
กว่า ดังนั้น จึงควรพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตามเกณฑ์องค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO/TC 249 เพิ่มเติมไว้ด้วยอีกเกณฑ์หนึ่ง
ค�ำส�ำคัญ: ISO, การควบคุมคุณภาพ, เกณฑ์ข้อก�ำหนดมาตรฐาน
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Abstract
The International Organization for Standardization (ISO) plays a role in the development of international
standards. The standardization in the field of traditional Chinese medicine is undertaken by a technical committee
known as ISO/TC 249. The committee focuses on quality and safety of raw materials, manufactured products and
medical devices, informatics and service standards excluding the clinical practice or application of those products.
According to the various working groups of the technical committee, the standards of herbal materials and herbal
products are developed by working groups (WG) 1 and2. The objective of this article is to present the published
ISO standards to promote the trade opportunities and support the international quality of herbal materials and herbal
products. The published ISO standards contain the standards of certain herbal materials which are commercially
available in Thailand, e.g. Ling Zhi and Japanese honey suckle, some of which are extensively used as the ingredients of Thai herbal preparations, i.e. ginger and rhubarb. The standards of testing methods are also published
in order to assure quality and safety of herbal products. However, many standards of other herbal materials and
testing methods are still under development. In comparison to the International Pharmacopoeia, the similarity of
specifications is observed. The standards of ISO/TC 249 are approved by the committee from various countries
which differs from the process of development of the particular Pharmacopoeia. The standards of ISO/TC 249 are
consequently suitable for international trade. Therefore, the quality control of the raw materials and herbal products
by referencing the ISO standards should be considered.  
Key words: ISO, quality control, specification

บทน�ำและวัตถุประสงค์

ความหมายของค�ำว่า “มาตรฐาน’’ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอา
เป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรี
นิช, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ส�ำหรับเทียบก�ำหนด ทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ[1] โดยการจัดท�ำมาตรฐาน
วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นสิ่ง
ส�ำคัญ เนื่องจากสารส�ำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่อยู่ใน

สมุนไพรอาจมีความแปรผันตามลักษณะภูมปิ ระเทศ,
ภูมิอากาศ, ฤดูกาล, สายพันธุ์, ระยะเก็บเกี่ยว และ
การเก็บรักษา จึงต้องมีการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ส�ำหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพ[2] การจัดท�ำเกณฑ์
มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร (herbal material) และ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (herbal product) สามารถ
แบ่งได้เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ข้อก�ำหนดเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน และมาตรฐาน

348 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ด�ำเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของต�ำรา
มาตรฐานยา (Pharmacopoeia) เพื่ อ เป็ น เกณฑ์
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรในประเทศนั้น ๆ กรณีที่มีการซื้อขาย
วัตถุดบิ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรระหว่าง
ประเทศ อาจเกิดปัญหาว่าไม่สามารถใช้เกณฑ์ข้อ
ก� ำ หนดมาตรฐานที่ ร ะบุ ใ นต� ำ รามาตรฐานยาของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ ง ได้ หน่ ว ยงานผู ้ ป ระกาศ
มาตรฐานระดับสากล เช่น องค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization
for standard: ISO) จึงได้จดั ท�ำเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (International
Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จัดท�ำโดยความร่วม
มือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิก และมี
กระบวนการในการขอข้อคิดเห็นและพิจารณาหาข้อ
ตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกก่อนทีจ่ ะสรุปเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อพิมพ์เผยแพร่ส�ำหรับน�ำไปใช้ต่อไป
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรอิสระจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.
2490 มีประเทศสมาชิกเริ่มแรกจ�ำนวน 25 ประเทศ
เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ  โดยมีคณะท�ำงานวิชาการ (Technical committee) จ�ำนวน 67 คณะ เพือ่ พิจารณาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ สาขาความเชี่ ย วชาญนั้ น ในปั จ จุ บั น มี ป ระเทศ
สมาชิกจ�ำนวน 166 ประเทศ คณะท�ำงานวิชาการ
จ�ำนวน 802 คณะ และมีการเผยแพร่มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ แล้วจ�ำนวน 24,119 ฉบับ[3] ประเทศไทย
เริ่มเป็นสมาชิกของ ISO  ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 โดยมี
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้า
ร่วมด�ำเนินงานกับ ISO ในส่วนงานด้านบริหาร และ
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งานด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมการก�ำหนดมาตรฐาน
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และช่วยพัฒนาความร่วม
มื อ ระหว่ า งประเทศในด้ า นวิ ช าการ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ โดยในส่วนของงานด้าน
วิชาการ ประเทศไทยได้เข้าร่วมทั้งในฐานะสมาชิก
ประเภทร่ ว มท� ำ งาน (Participating member;
P-member) จ�ำนวน 89 คณะ และสมาชิกประเภท
สังเกตการณ์ (Observing member; O-member)
จ�ำนวน 221 คณะ[4] ตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการ
วิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการของ ISO ที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิกภาพ (ตารางที่ 1)
ปัจจุบันได้มีการประกาศมาตรฐานระดับสากล
ผ่านคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน
ISO/TC 249  ไปแล้วทั้งสิ้น 77 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
ด� ำ เนิ น การ 34 เรื่ อ ง โดยมี ม าตรฐานสากลเกี่ ย ว
กับวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่
ประกาศไปแล้วทั้งหมด 33 เรื่อง[5] การศึกษานี้จึง
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะรวบรวมรายชื่ อ มาตรฐานของ
วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ผ่าน
การจัดท�ำมาตรฐานและมีการพิมพ์เผยแพร่แล้วตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ ISO/TC 249 รวมถึง
เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของ ISO/TC 249 และ
ต�ำรามาตรฐานยา ส�ำหรับเป็นข้อมูลในการควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรในอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและมาตรฐานของการวิเคราะห์
หัวข้อต่าง ๆ และน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุม
คุณภาพวัตถุดบิ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดโลก เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับสากล และเพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการ
ส่งออก
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างชุดคณะกรรมการวิชาการของ ISO ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประเภทร่วมทำ�งาน (P-member)[4]
ชุดคณะกรรมการวิชาการ สาขา
ISO/TC 38
ISO/TC 45
ISO/TC 46
ISO/TC 61
ISO/TC 68
ISO/TC 106
ISO/TC 159
ISO/TC 176
ISO/TC 193
ISO/TC 194
ISO/TC 207
ISO/TC 217
ISO/TC 228
ISO/TC 249
ISO/TC 262
ISO/TC 276
ISO/TC 314

สิ่งทอ (Textiles)
ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง (Rubber and rubber products)
สารสนเทศและเอกสาร (Information and documentation)
พลาสติก (Plastics)
การบริการทางการเงิน (Financial services)
ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)
การยศาสตร์ (Ergonomics)
การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพ (Quality management and quality assurance)
แก๊สธรรมชาติ (Natural gas)
การประเมินอุปกรณ์การแพทย์ทางชีววิทยาและทางคลินกิ (Biological and clinical evaluation
of medical devices)
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management)
เครื่องสำ�อาง (Cosmetics)
การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and related services)
การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese medicine)
การจัดการความเสี่ยง (Risk management)
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
สังคมสูงวัย (Ageing societies)

วิธีการสืบค้นข้อมูล

เนื้อหาที่ทบทวน

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การวิ จั ย โดยการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำมาตรฐานวัตถุดบิ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสืบค้นจาก
หนังสือ ต�ำรา และบทความที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล
ทัง้ ในและต่างประเทศ ได้แก่ องค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization
for Standardization) และต�ำรามาตรฐานยา (Pharmacopoeia) ของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชน
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป โดย
วิเคราะห์เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับเกณฑ์มาตรฐานวัตถุดบิ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การแพทย์ดงั้ เดิมแผนจีน เป็นศาสตร์การแพทย์
ที่อาศัยการสังเกต ลองผิดลองถูก และพัฒนาจาก
ประสบการณ์การรักษาของชาวจีนที่สะสมกันมานาน
หลายพันปี โดยค้นพบหลักฐานโบราณคดีครัง้ แรก คือ
เข็มหิน 9 เล่ม ซึ่งมีอายุประมาณ 4,000–5,500 ปี และ
ต่อมาประมาณ 2,000 ปีก่อนได้มีบันทึกต�ำราที่เก่าแก่
และส�ำคัญทางการแพทย์ คือ คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง (黄
帝内经, Huangdi’s Classic of Internal Medicine) เป็นต�ำราทางการแพทย์แผนจีนเล่มแรกทีก่ ล่าว
ถึง การเรียนวิชาแพทย์ จรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ หลักทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีน

350 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั มีตำ� ราเภสัชวิทยาเล่มแรก คือ เสิน
หนงเปิ่นเฉ่าจิง (神农本草经, Classic of Shen
Nong’s Materia Medica)[6] จากนั้นการแพทย์
แผนจีนก็สืบทอดเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
และได้มีการแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานกลางที่เป็นมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน
ประกอบกับกฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตก
ต่างกัน ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2552 สาธารณรัฐประชาชนจีน
จึงเล็งเห็นความส�ำคัญและได้ริเริ่มการเตรียมการจัด
ท�ำมาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดับสากลขึน้ เพือ่
ก�ำหนดให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ และสามารถ
น�ำไปใช้ได้ทวั่ โลกผ่านองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การมาตรฐาน โดยการด�ำเนินงานจะเป็นการท�ำงาน
ผ่านคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน ที่
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เรียกว่า ISO/TC 249 ซึ่งมีกรอบการท�ำงาน คือ การ
จัดท�ำมาตรฐานทางการแพทย์แผนจีนทีค่ รอบคลุมทัง้
ในด้านดั้งเดิมและด้านปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ
คณะท�ำงานที่เน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย
ของวัตถุดบิ สมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์   สนเทศศาสตร์ และมาตรฐานบริการ
ที่จ�ำกัดเฉพาะด้านความปลอดภัยในการใช้และการ
ส่งมอบอุปกรณ์และยา โดยไม่รวมวิธีการปฏิบัติทาง
คลินิกหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น[5] กรอบการท�ำงาน
ของคณะท�ำงานแต่ละคณะ (ตารางที่ 2) กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบัน
การแพทย์ ไ ทย-จี น ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากส� ำ นั ก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นผู้แทนของ
ประเทศไทยด้านมาตรฐานการแพทย์แผนจีน และได้
เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานของ ISO/TC 249 เพื่อแสดง
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2 คณะทำ�งานของ ISO/TC 249
ชุดคณะทำ�งาน
ชื่อคณะทำ�งาน
คณะทำ�งานชุดที่ 1 คณะทำ�งานด้านคุณภาพและ
(WG1)
ความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร
และการแปรรูปแบบดั้งเดิม
		
คณะทำ�งานชุดที่ 2 คณะทำ�งานด้านคุณภาพและ
(WG2)
ความปลอดภัยของการผลิตผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์แผนจีน
		
คณะทำ�งานชุดที่ 3 คณะทำ�งานด้านคุณภาพของเข็ม
(WG3)
ที่ใช้ในการฝังเข็มและความปลอดภัย
ของการใช้ในการฝังเข็ม
คณะทำ�งานชุดที่ 4 คณะทำ�งานด้านคุณภาพและความ
(WG4)
ปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น
ที่ไม่ใช่เข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม
คณะทำ�งานชุดที่ 5 คณะทำ�งานด้านศัพท์เฉพาะด้านและ
(WG5)
สนเทศศาสตร์

กรอบการทำ�งาน
การจัดทำ�มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวัตถุดิบสมุนไพรทั้งหมด รวมถึงการเก็บเกี่ยวพืช และการ
เก็บรวบรวมส่วนประกอบสมุนไพรทีม่ าจากสัตว์หรือแร่ธาตุและ
การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรแบบดั้งเดิม
การจัดทำ�มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการ
ทดสอบ กระบวนการ (นอกเหนือจากกระบวนการแบบดัง้ เดิม)
และการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีนและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่สารตั้งต้นจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย
การจัดทำ�มาตรฐานด้านคุณภาพของเข็มที่ใช้ในการฝังเข็มและ
ความปลอดภัยของการใช้ในการฝังเข็ม
การจัดทำ�มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์
ทางการแพทย์อื่นที่ไม่ใช่เข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม
การจัดทำ�มาตรฐานของศัพท์เฉพาะด้านและสนเทศศาสตร์
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ขั้นตอนการจัดท�ำมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของ ISO/TC 249
หน่ ว ยงานจากประเทศสมาชิ ก ที่ ป ระสงค์ จ ะ
พัฒนามาตรฐานให้น�ำไปใช้ประโยชน์ระดับสากลจะ
ต้องมีการยกร่างมาตรฐานเกีย่ วกับมาตรฐานด้านการ
แพทย์แผนจีนและยื่นเรื่องเสนอมายังส�ำนักงานใหญ่
ส�ำนักงานเลขาธิการ ISO/TC 249 ณ นครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพัฒนามาตรฐานใน
แต่ละเรื่องนั้น อาศัยหลักการส�ำคัญตามกรอบของ
ISO คือ  
1. เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามต้ อ งการของตลาดใน
ระดับนานาชาติ
2. เป็ น การพั ฒ นามาตรฐานโดยกลุ ่ ม ผู ้
เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งด�ำเนินการ
ในรู ป แบบคณะกรรมการวิ ช าการ ที่ ต ้ อ งมี ก าร
ก�ำหนดค�ำนิยามและขอบเขตร่วมกัน
3. คณะกรรมการวิชาการ จะมีการจัดตัง้ กลุม่ ผู้
เชี่ยวชาญเข้ามาท�ำงานและในการพัฒนามาตรฐานใน
ระดับสากล โดยต้องมีองค์กรที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วม
ด้วย เช่น รัฐบาล องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
(NGOs)
4. การพัฒนามาตรฐานในระดับสากลต้องมี
การลงความเห็นร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียและเป็น
ไปตามข้อคิด เห็นของผู้เชี่ยวชาญ และการลงมติของ
สมาชิก
การด� ำ เนิ น การพั ฒ นามาตรฐานระดั บ สากล
ด้านการแพทย์แผนจีน ISO/TC 249 มีกรอบการ
ท�ำงาน คือ การพัฒนามาตรฐานของระบบการแพทย์
แผนจี น แบบดั้ ง เดิ ม และการแพทย์ แ ผนจี น แบบ
สมัยใหม่ที่มีรากฐานการพัฒนาจากการแพทย์แผน
จี น โดยขอบเขตจะเน้ น เรื่ อ งคุ ณ ภาพและความ
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ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์แผนจีน เข็มและอุปกรณ์ ข้อมูลด้านสนเทศ
ศาสตร์ และมาตรฐานการบริการที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่
รวมถึงประสิทธิผลทางคลินิก วิธีปฏิบัติการรักษาใน
คลินิก และประสิทธิผลของอุปกรณ์ที่ใช้ ทั้งนี้ ส่วน
ของวัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
แผนจีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาเตรียมจากสมุนไพรจะ
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวิชาการชุดที่ 1-2 (ISO/
TC 249 WG1-WG2) โดยมีกรอบการท�ำงานเริ่มจาก
การยกร่างมาตรฐานขึ้น และต้องมีการเก็บตัวอย่าง
จากประเทศสมาชิกหลายประเทศทั่วโลกมาวิเคราะห์
ทดสอบตามหั ว ข้ อ ที่ ก� ำ หนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัย เพือ่ หาข้อมูลส�ำหรับการก�ำหนดเกณฑ์
คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรนั้น การด�ำเนินการเพื่อ
จัดท�ำร่างมาตรฐานจะมีการอ้างอิงต�ำรามาตรฐานยา
ของหลายประเทศ เช่น Pharmacopoeia of the
People’s Republic of China,  Korean Pharmacopoeia, Japanese Pharmacopoeia และ European
Pharmacopoeia เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
สรุปเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศด้วย โดยหลัง
จากทีไ่ ด้ยกร่างมาตรฐานขึน้ แล้ว หน่วยงานเจ้าของร่าง
มาตรฐานจะยื่นเรื่องไปยังส�ำนักงานเลขาธิการ ISO/
TC 249 เพือ่ น�ำร่างมาตรฐานเข้าสูข่ นั้ ตอนการพิจารณา
ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นข้อเสนอ (new work item
proposal)
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการสร้างฉันทมติของผู้
เชี่ยวชาญ (building expert consensus)
ขั้นตอนที่ 3 การด�ำเนินการสร้างฉันทามติใน
คณะกรรมการ/อนุกรรมการวิชาการ (consensus
building within technical committee/subcom-

352 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
mittee)
ขั้ น ตอนที่ 4 การสอบถามความเห็ น ต่ อ ร่ า ง
มาตรฐานสากล (enquiry on draft international
standard)
ขัน้ ตอนที่ 5 การขอมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการ
ต่อร่างมาตรฐานสากล (formal vote final draft international standard)
ขั้นตอนที่ 6 การเผยแพร่มาตรฐานสากล (publication of international standard)
ขั้ น ตอนของการด� ำ เนิ น การจะมี ล� ำ ดั บ ของ
เอกสาร ดังนี้ 1) ร่างเบื้องต้น (PWI: Preliminary
Work Item) 2)  ขอเสนอร่างฉบับใหม่ (NP: New
Work Item Proposal) 3) ร่างของคณะท�ำงาน (WD:
Working Draft) 4) ร่างของคณะกรรมการ (CD:  

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

Committee Draft) 5) ร่างมาตรฐานสากล (DIS:
Draft International Standard) 6) ร่างมาตรฐาน
สากลฉบับสุดท้าย (FDIS: Final Draft International
Standard) และ 7) มาตรฐานสากล (IS: International
Standard) โดยทั่วไปการพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแต่ละเรือ่ งจะใช้
เวลาในการด�ำเนินการทั้งหมดประมาณ 3–4 ปี

เกณฑ์มาตรฐานวัตถุดบิ สมุนไพรของ ISO/TC 249
จากการศึ ก ษาทบทวนเอกสารร่ า งมาตรฐาน
วัตถุดบิ สมุนไพรตามกรอบคณะท�ำงาน ISO/TC 249
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดบิ สมุนไพร
และการแปรรูปแบบดั้งเดิมของคณะท�ำงานชุดที่ 1
(WG1) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นมาตรฐานระดับสากล

ตารางที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งพัฒนาตามขอบเขตมาตรฐาน ISO/TC 246 (WG1) และได้มีการประกาศ
เป็นมาตรฐาน ISO แล้ว
ชื่อบทความ		
การแพทย์แผนจีน-เมล็ดและต้นกล้า
ของโสม[7]
การแพทย์แผนจีน-ข้อก�ำหนดทั่วไปของ
การผลิตระดับอุตสาหกรรมของโสมแดง[8]
การแพทย์แผนจีน-เมล็ดและ
ต้นกล้า Schisandra chinensis[9]
การแพทย์แผนจีน-เมล็ดและ
ต้นกล้า Salvia miltiorrhiza[10]
การแพทย์แผนจีน-เมล็ดและ
ต้นกล้า Panax notoginseng [11]
การแพทย์แผนจีน-รากและเหง้า
Panax notoginseng[12]
การแพทย์แผนจีน-ใบ
Artemisia argyi [13]
การแพทย์แผนจีน-แนวทางและ
ข้อก�ำหนดของวัตถุดิบสมุนไพร[14]

ชื่อวิทยาศาสตร์		

ชื่อจีน

ชื่อไทย (ถ้ามี)		 ส่วนที่ใช้

Panax ginseng C.A. Mey. เหรินเซิน (人参)

โสม

เมล็ดและต้นกล้า

Panax ginseng C.A. Mey. เหรินเซิน (人参)

โสมแดง

-

Schisandra chinensis
อู่เว่ยจื่อ
(Turcz.) Baill.
(五味子)
Salvia miltiorrhiza Bunge ตานเซิน (丹参)

-

เมล็ดและต้นกล้า

-

เมล็ดและต้นกล้า

ซานชี (三七)

-

เมล็ดและต้นกล้า

ซานชี (三七)

-

รากและเหง้า

อ้ายเย่ (艾叶)

-

ใบ

-

-

-

Panax notoginseng
(Burkill) F.H.Chen
Panax notoginseng
(Burkill) F.H.Chen
Artemisia argyi
H.Lev. & Vaniot
วัตถุดิบสมุนไพรทั่วไป
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ตัวอย่างข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งพัฒนาตามขอบเขตมาตรฐาน ISO/TC 246 (WG1) และได้มีการ
ประกาศเป็นมาตรฐาน ISO แล้ว
ชื่อบทความ		 ชื่อวิทยาศาสตร์		

ชื่อจีน

ชื่อไทย (ถ้ามี)		 ส่วนที่ใช้

การแพทย์แผนจีน-รากและเหง้า
Salvia miltiorrhiza
ตานเซิน
[15]
Salvia miltiorrhiza
Bunge
(丹参)
การแพทย์แผนจีน-ดอกเห็ด
Ganoderma lucidum
หลิงจือ
เห็ดหลินจือ
Ganoderma lucidum[16]		
(灵芝)
การแพทย์แผนจีน-ราก
Isatis indigotica Fortune ป่านหลานเกิน
Isatis indigotica [17]
ex Lindl.
(板蓝根)
การแพทย์แผนจีน-ดอก
Lonicera japonica Thunb. จินอิ๋นฮวา
สายน�้ำผึ้ง
[18]
Lonicera japonica 		
(金银花)
การแพทย์แผนจีน-ล�ำต้น
Dendrobium officinale
เถี่ยผีสือหู
[19]
Dendrobium officinale
Kimura & Migo
(铁皮石斛)
การแพทย์แผนจีน-หัวใต้ดิน
Gastrodia elata Blume
เทียนหมา
[20]
Gastrodia elata 		
(天麻)
การแพทย์แผนจีน-ราก
Angelica sinensis
ตังกุย¶
[21]
Angelica sinensis
(Oliv.) Diels
(当归)		
การแพทย์แผนจีน-ราก
Astragalus mongholicus
หวงฉี
[22]
Astragalus mongholicus
Bunge
(黄芪)
การแพทย์แผนจีน-ผล Lycium barbarum Lycium barbarum L. และ
โก่วฉีจื่อ
เก๋ากี้
[23]
และ Lycium chinense
L. chinense Mill.
(枸杞子)
การแพทย์แผนจีน-ข้อก�ำหนดทั่วไป
วัตถุดิบสมุนไพรทั่วไป
[24]
ของวัตถุดิบสมุนไพรที่และเครื่องยา
การแพทย์แผนจีน-ราก
Glehnia littoralis F.
เป่ยซาเซิน
[25]
Glehnia littoralis
Schmidt ex Miq.
(北沙参)
การแพทย์แผนจีน-รากแขนง
Aconitum carmichaelii
ฟู่จื่อ§ (附子)
[26]
Aconitum carmichaelii ที่ถูกแปรรูป
Debeaux
การแพทย์แผนจีน-ล�ำดับบัญชีรายชื่อ
วัตถุดิบสมุนไพรที่ส�ำคัญ
สมุนไพรส�ำคัญที่จะน�ำมาพัฒนาเป็น
มาตรฐานระหว่างประเทศ [27]
การแพทย์แผนจีน-เหง้า
Zingiber officinale
เจียง (姜)
ขิง
[28]
Zingiber officinale
Roscoe

รากและเหง้า
ดอกเห็ด
ราก
ดอก
ล�ำต้น
หัวใต้ดิน
ราก
ราก
ผล
ราก
รากแขนง
เหง้า

หมายเหตุ ¶ตังกุยเป็นส่วนรากของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ Angelica sinensis (Oliv.) Diels โดยถ้าเป็นส่วนรากแขนงแห้งจะเรียกว่าโกฐเชียง[29]
§
ฟู่จ่ือเป็นส่วนรากแขนงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ Aconitum carmichaelii Debeaux โดยถ้าเป็นส่วนรากแก้วแห้งจะเรียกว่าโหรา
เดือยไก่[30]
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แล้ว[7-28] และที่ก�ำลังด�ำเนินการพัฒนา[31-40] (ตาราง
ที่ 3-4) ส่วนเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพและความ
ปลอดภั ย ของการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์
แผนจีนของคณะท�ำงานชุดที่ 2 (WG2) ซึ่งเป็นคณะ
ท�ำงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน มีมาตรฐานที่เกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร[41-58] (ตารางที่ 5-6)
มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรของ ISO/TC 249
(WG1) จะประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ และข้อก�ำหนด
มาตรฐาน ได้แก่
0. Foreword: ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO โดยสังเขป
0. Introduction: ค�ำชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สมุนไพร ส่วนที่ใช้ การใช้ประโยชน์ และเหตุผลของ
การน�ำสมุนไพรชนิดนี้มาพัฒนาเป็นมาตรฐานระดับ
สากล
1. Scope: ขอบเขตโดยย่ อ ของมาตรฐาน
เช่น เป็นมาตรฐานของสมุนไพรชนิดใด ส่วนที่ใช้
ของสมุนไพร และข้อก�ำหนดด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัย
2. Normative references: มาตรฐานอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องส�ำหรับใช้อ้างอิงในมาตรฐานฉบับนี้ ซึ่งส่วน
ใหญ่มาตรฐานที่น�ำมาอ้างอิงจะเป็นมาตรฐาน ISO ที่
ได้จัดพิมพ์แล้ว
3. Terms and definitions: ค�ำและนิยามของค�ำ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. Descriptions: รายละเอียดของสมุนไพร
ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้เป็นยา ค�ำบรรยาย
ลั ก ษณะทางกายภาพของสมุ น ไพร พร้ อ มรู ป ภาพ
ประกอบ และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
5. Requirements: เกณฑ์ ข ้ อ ก� ำ หนดของ
สมุนไพรซึ่งจะมีรายละเอียดของข้อก�ำหนดมาตรฐาน
ที่แตกต่างกัน เช่น
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5.1 General characteristics: ข้อก�ำหนดที่
เป็นลักษณะทางกายภาพ
5.2 Identifications: การพิสจู น์เอกลักษณ์โดย
จะใช้การตรวจลักษณะทางมหภาค, ลักษณะจุลภาค,
การตรวจด้วยโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ThinLayer Chromatography) หรือการตรวจทางเคมี
5.3 Marker compound (s): ข้อก�ำหนดเกี่ยว
กับปริมาณสารส�ำคัญ โดยก�ำหนดเป็นร้อยละขั้นต�่ำ
ของปริมาณสารส�ำคัญในสมุนไพรนั้น
5.4 Extractives: การทดสอบเพื่อหาปริมาณ
สิง่ สกัดส�ำหรับก�ำหนดเป็นร้อยละขัน้ ต�ำ่ ของปริมาณสิง่
สกัดนัน้ เมือ่ ใช้ตวั ท�ำละลายต่างกัน  โดยทัว่ ไปแบ่งตาม
ชนิดตัวท�ำละลาย ได้แก่ water-soluble extractive,
ethanol-soluble extractive, chloroform-soluble
extractive, hexane-soluble extractive
5.5 Contamination: ข้ อ ก� ำ หนดการปน
เปื้อนหรือสารเจือปน ซึ่งมีการก�ำหนดปริมาณสูงสุด
ที่อนุญาตให้ตรวจพบได้ เช่น
- Foreign matter: ปริมาณสิง่ แปลกปลอม
เช่น ชิ้นส่วนอื่น ๆ ของสมุนไพรที่ไม่ใช่ตัวยา หรือสิ่ง
เจือปนอื่นที่ไม่ได้มาจากแหล่งก�ำเนิดสมุนไพรนั้น ๆ
- Loss on drying or water content:
การตรวจหาปริมาณความชื้นของสมุนไพร
- Ash: การวิเคราะห์ปริมาณเถ้าที่มาจาก
สารอนินทรียท์ มี่ ใี นสมุนไพร โดยอาจมาจากสมุนไพร
โดยตรง และจากสารแปลกปลอมอื่นที่ไม่ได้มาจาก
สมุนไพร เช่น ดิน ทราย  โดยทั่วไปแบ่งการวิเคราะห์
ปริมาณเถ้าเป็น 4 ประเภท คือ total ash, sulfated
ash, acid-insoluble ash และ water-soluble ash
- Microbial limit: การวิเคราะห์การปน
เปื้อนจุลชีพ
- Pesticide residues:  การวิเคราะห์
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพรที่ก�ำลังด�ำเนินการพัฒนาตามขอบเขตมาตรฐาน ISO/TC 246 (WG1)
ชื่อบทความ

ชื่อวิทยาศาสตร์

การแพทย์แผนจีน-ลำ�ต้น
Sinomenium acutum[31]

ชื่อจีน

ชื่อไทย (ถ้ามี)

Sinomenium acutum
ชิงเฟิงเถิง
(Thunb.) Rehder &
(青风藤)
E.H.Wilson
การแพทย์แผนจีน-ราก
Scutellaria baicalensis
หวงฉิน (黄芩)
[32]
Scutellaria baicalensis
Georgi
การแพทย์แผนจีน-รากและเหง้า
Rheum palmatum L.,
ต้าหวง (大黄)
โกฐน�้ำเต้า
Rheum palmatum,
R. tanguticum Maxim.
Rheum tanguticum
ex Balf.,
[33]
และ Rheum officinale
และ R. officinale Baill.
การแพทย์แผนจีน-เหง้า Coptis
Coptis chinensis Franch.
หวงเหลียน
[34]
chinensis and Coptis japonica
และ C. japonica
(黄连)
(Thunb.) Makino
การแพทย์แผนจีน-หัวใต้ดิน
Pinellia ternata
ป้านเซี่ย (半夏) โหราข้าวโพด
[35]
Pinellia ternata
(Thunb.) Makino
การแพทย์แผนจีน-เหง้า
Ligusticum chuanxiong ชวนซฺยง (川芎)
โกฐหัวบัว
[36]
Ligusticum chuanxiong
S.H.Qiu, Y.Q.Zeng,
K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu
การแพทย์แผนจีน-ราก
Codonopsis pilosula
ต่างเซิน (党参)
[37]
Codonopsis pilosula
(Franch.) Nannf.
การแพทย์แผนจีน-ราก
Paeonia lactiflora Pall. ป๋ายสาว (白芍)
[38]
Paeonia lactiflora 		
การแพทย์แผนจีน-รากและเหง้า
Saposhnikovia divaricata ฝางเฟิง (防风)
Saposhnikovia divaricate[39]
(Turcz.) Schischk.
การแพทย์แผนจีน- ราก
Bupleurum chinense DC., ฉายหู (柴胡)
Bupleurum chinense,
B. scorzonerifolium Willd.
Bupleurum scorzonerifolium
และ B. falcatum L.
และ Bupleurum falcatum[40]		

ปริมาณสารก�ำจัดศัตรูพืช
- Heavy metals: การวิเคราะห์ปริมาณ
โลหะหนัก
- อื่ น ๆ เช่ น ข้ อ ก� ำ หนดปริ ม าณน�้ ำ มั น
ระเหยง่าย (volatile oil) ข้อก�ำหนดปริมาณซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ และข้อก�ำหนดปริมาณแอฟลาทอกซิน

ส่วนที่ใช้
ลำ�ต้น
ราก
รากและเหง้า

เหง้า
หัวใต้ดิน
เหง้า
ราก
ราก
รากและเหง้า
ราก

6. Sampling: ข้อก�ำหนดในการสุ่มตัวอย่าง
7. Test methods: วิ ธี ก ารทดสอบหรื อ วิ ธี
วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
8. Test report: ข้อก�ำหนดในการเขียนรายงาน
วิธีและระบุผลลัพธ์ที่ทดสอบและวิเคราะห์ได้
9. Marking or labeling: ข้อก�ำหนดการระบุ
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน ซึ่ง
พัฒนาตามขอบเขตมาตรฐาน ISO/TC 249 (WG2) และได้มีการประกาศเป็นมาตรฐาน ISO แล้ว
ชื่อบทความ
การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในยาสมุนไพรที่ใช้ทางการแพทย์แผนจีน[41]
การแพทย์แผนจีน-อุปกรณ์ต้มเครื่องยาสมุนไพร[42]
การแพทย์แผนจีน-คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดบิ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ส่วนที่ 1 ข้อกำ�หนดทัว่ ไป)[43]
การแพทย์แผนจีน-คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ส่วนที่ 2 การทดสอบ
เอกลักษณ์ของส่วนประกอบจากสมุนไพร)[44]
การแพทย์แผนจีน-ข้อกำ�หนดการเก็บรักษาวัตถุดิบและเครื่องยาสมุนไพร[45]
การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกำ�จัดศัตรูพืชที่ตกค้างโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบแก๊ส[46]
การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกลุม่ แอฟลาทอกซินในผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยวิธี โครมาโทกราฟีแบบ
ของเหลวที่มีเครื่องตรวจรับแบบเรืองแสง[47]
การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยวิธีไทเทรชั่น[48]
การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกลุม่ กรดแอริสโทชิกในผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยวิธโี ครมาโทกราฟีแบบ
ของเหลวสมรรถนะสูง[49]
การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มแอลคาลอยด์แอโคนิทุมบางชนิดโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบของเหลว
สมรรถนะสูง[50]
การแพทย์แผนจีน-ข้อกำ�หนดทั่วไปสำ�หรับกระบวนการผลิตและประกันคุณภาพของแกรนูล[51]

ตารางที่ 6 ตัวอย่างข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน ซึ่งอยู่
ในระหว่างพัฒนาตามขอบเขตมาตรฐาน ISO/TC 249 (WG2)
ชื่อบทความ
การแพทย์แผนจีน-ผงถั่งเช่าจากการเพาะเลี้ยง[52]
การแพทย์แผนจีน-บรรจุภัณฑ์ด้านในของเครื่องยาสมุนไพร[53]
การแพทย์แผนจีน-ข้อกำ�หนดทั่วไปของผงสมุนไพรที่มีขนาดอนุภาคละเอียดมาก[54]
การแพทย์แผนจีน-อุปกรณ์ต้มเครื่องยาสมุนไพร (ฉบับแก้ไขใหม่หลังประกาศเป็นมาตรฐาน ISO ครบ 5 ปี)[55]
การแพทย์แผนจีน-คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ส่วนที่ 3 การทดสอบการ
ปนเปื้อน)[56]
การแพทย์แผนจีน-คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ส่วนที่ 4 การทดสอบสารกันเสีย
และสารที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์)[57]
การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณเบนโซไพรีนที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการแปรรูป[58]
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเกณฑ์ควบคุมคุณภาพสมุนไพรตามกรอบมาตรฐาน ISO/TC 249 กับตำ�รามาตรฐานยาต่าง ๆ
หัวข้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ใช้
คำ�จำ�กัดความ
คำ�บรรยายลักษณะทางมหภาค
- ภาพประกอบลักษณะทางมหภาค
คำ�บรรยายลักษณะทางจุลภาค
- ภาพประกอบลักษณะทางจุลภาค
การพิสูจน์เอกลักษณ์โดยการทดสอบทางเคมี
การพิสูจน์เอกลักษณ์โดยวิธีโครมาโทกราฟี
แบบชั้นบาง
การพิสูจน์เอกลักษณ์โดยวิธีโครมาโทกราฟี
แบบของเหลวสมรรถนะสูง
การพิสูจน์เอกลักษณ์โดยวิธีโครมาโทกราฟี
แบบแก๊ส
การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ เช่น ปริมาณ
ความชื้น, สิ่งแปลกปลอม, ปริมาณเถ้า
และปริมาณสิ่งสกัด
การวิเคราะห์ปริมาณสารสำ�คัญ
การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลชีพ
การตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก
การตรวจสอบปริมาณสารกำ�จัดศัตรูพืช
การสุ่มตัวอย่าง
ข้อกำ�หนดของบรรจุภัณฑ์
การเขียนรายงานคุณภาพ
ข้อกำ�หนดการขนส่ง
ข้อกำ�หนดการเขียนฉลาก
ข้อมูลบรรณานุกรม

ISO[7-28]

THP[29] ChP[59] JP[60] KP[61] BP[62] Ph.Eur.[63]
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√
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หมายเหตุ ISO-International Organization for Standard; THP-Thai Herbal Pharmacopoeia; ChP-Pharmacopoeia of the
People’s Republic of China; JP-Japanese Pharmacopoeia; KP-Korean Pharmacopoeia; BP-British Pharmacopoeia; Ph.Eur.-European Pharmacopoeia
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ข้อความบนฉลาก  
10. Packaging, storage and transportation: ข้อก�ำหนดของบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และ
การขนส่ง
11. Annex: รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีที่ใช้
ทดสอบตามที่ระบุในวิธีการทดสอบหรือรายละเอียด
เพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี)

บทวิจารณ์
จากเกณฑ์ ม าตรฐานของคณะท� ำ งานชุ ด ที่
1 (WG1)  ด้ า นคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของ
วัตถุดิบสมุนไพรและการแปรรูปแบบดั้งเดิม จะเห็น
ว่ามีขอบเขตการจัดท�ำมาตรฐานที่ครอบคลุมเกี่ยว
กับวัตถุดิบสมุนไพรทั้งหมดนอกเหนือจากส่วนที่ใช้
ของวัตถุดิบสมุนไพร โดยมีการจัดท�ำมาตรฐานเพื่อ
ควบคุมคุณภาพทัง้ ในส่วนของเมล็ดและต้นกล้า รวม
ถึงการก�ำหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่ผ่านการ
แปรรูปแบบดั้งเดิมส�ำหรับน�ำมาเตรียมยา (ตารางที่
3) ในส่วนของการก�ำหนดการวิเคราะห์/ทดสอบ จะ
คล้ายกับข้อก�ำหนดของต�ำรามาตรฐานยาจากประเทศ
ต่าง ๆ ดังแสดงเปรียบเทียบในตารางที่ 7 โดยแต่ละ
หัวข้อวิเคราะห์/ทดสอบ จะมีรายละเอียดของวิธีที่
แตกต่างกันบ้าง รวมถึงค่าเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนดมาตรฐาน
ที่อาจไม่เท่ากันกับเกณฑ์ที่ระบุในต�ำรามาตรฐานยา
ของแต่ละประเทศ (กรณีที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรชนิด
เดียวกัน) ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมีความหลากหลายของแหล่ง
ตัวอย่างวัตถุดบิ สมุนไพรทีไ่ ด้มาจากความร่วมมือของ
ประเทศสมาชิก ซึ่งต่างจากต�ำรามาตรฐานยาที่เป็น
เกณฑ์มาตรฐานของแหล่งตัวอย่างวัตถุดิบสมุนไพร
เฉพาะในประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ จะสังเกตได้ว่า
มาตรฐานของ ISO/TC 249 ซึ่งเป็นเอกสารที่มีราย
ละเอียดของการวิเคราะห์ต่าง ๆ แล้ว ยังมีส่วนของ
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ข้อมูลบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ
หรือวิเคราะห์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นเอกสาร
ที่ประกาศเฉพาะเรื่อง จึงต้องมีการระบุเอกสารการ
ทดสอบหรือการวิเคราะห์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งใน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยต�ำรามาตรฐาน
ยาจะก�ำหนดมาตรฐานการทดสอบหรือการวิเคราะห์
ในส่ ว นบทน� ำ  และภาคผนวกแล้ ว จึ ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล
บรรณานุกรมต่าง ๆ ระบุไว้ที่มอโนกราฟนั้น
ส่วนเกณฑ์มาตรฐานของคณะท�ำงานชุดที่ 2
(WG2) ซึ่งเป็นคณะท�ำงานด้านคุณภาพและความ
ปลอดภั ย ของการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์
แผนจีน จะเห็นได้ว่ามาตรฐานที่ก�ำหนดจะเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร โดยด้านการวิเคราะห์การปนเปื้อนที่อาจ
เกิดจากตัวสมุนไพรเอง เช่น สารส�ำคัญบางชนิด และ
สารกลุม่ แอฟลาทอกซิน หรืออาจเกิดจากกระบวนการ
เพาะปลูก เช่น ปริมาณโลหะหนัก และปริมาณสาร
ปราบศัตรูพืช หรืออาจเกิดจากกระบวนการผลิตและ
แปรรูป เช่น ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ซึง่ มาตรฐาน
การวิเคราะห์ทมี่ กี ารด�ำเนินการนัน้ เป็นมาตรฐานด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยส�ำหรับผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่การควบคุมคุณภาพ
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อการค้าใดชื่อการค้าหนึ่ง

บทสรุป
นอกจากมาตรฐาน ISO ที่ คุ ้ น เคยกั น เช่ น
มาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานระบบ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม (ISO 14000) และมาตรฐาน
คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (ISO/IEC 17025) ยั ง มี
การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ มาตรฐานเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ สาขาความเชี่ ย วชาญต่ า ง ๆ โดยมี ค ณะท� ำ งาน
วิชาการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาความ
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เชี่ ย วชาญนั้ น ทั้ ง นี้ มี ก ารด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การ
พัฒนามาตรฐานระดับสากลด้านการแพทย์แผนจีน
(ISO/TC 249) ซึ่งมีกรอบการท�ำงาน คือ การพัฒนา
มาตรฐานของระบบการแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิม
และการแพทย์แผนจีนแบบสมัยใหม่ท่ีมีรากฐานการ
พัฒนาจากการแพทย์แผนจีน โดยส่วนของวัตถุดิบ
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีนซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ยาเตรียมจากสมุนไพรจะเกี่ยวข้องกับ
คณะท�ำงานชุดที่ 1-2 (WG1-WG2) จากข้อมูลการเผย
แพร่บทความมาตรฐานเกีย่ วกับวัตถุดบิ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน พบว่าหลักการคัด
เลือกวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อน�ำมาพัฒนาเป็นมาตรฐาน
ระดั บ สากลสมุ น ไพรจะต้ อ งเป็ น ที่ ต ้ อ งการหรื อ มี
การซื้อขายระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุดิบสมุนไพร
อีกหลายชนิดที่อยู่ในระหว่างการพัฒนามาตรฐาน
และยั ง อยู ่ ใ นกระบวนการพิ จ ารณาก่ อ นจั ด พิ ม พ์
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อก�ำหนดมาตรฐานของ ISO/
TC 249 จะคล้ายกับเกณฑ์ข้อก�ำหนดที่ระบุในต�ำรา
มาตรฐานยาของประเทศต่าง ๆ แต่จะมีความต่างใน
เรื่องของระบบการด�ำเนินงานการจัดท�ำมาตรฐานที่
ผ่านการพิจารณาโดยประเทศสมาชิกหลายประเทศ
ของ ISO จึงสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง
เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศได้ รวมถึงน�ำไปใช้
เป็นเกณฑ์ระดับสากลส�ำหรับควบคุมคุณภาพการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดบิ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการสืบค้นเอกสารการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสมุนไพรจีนสำ�หรับรักษาโรคเบา
หวานลงไตระยะที่ 4 และวิเคราะห์หลักการการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 โดยใช้วิธีการ
สืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์จากฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล CNKI (China National Knowledge Infrastructure) online database ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด 71 เรื่อง
จากผลการวิจัยทั้งหมดพบว่าในการรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 มีการใช้ยาสมุนไพรจีนที่พบบ่อยที่สุด 5 ลำ�ดับ
แรก ได้แก่ หวงฉี (Huangqi) ตันเซิน (Danshen) ฝูหลิง (Fuling)  ซันเย่า (Shanyao) และต้าหวง (Dahuang) และพบ
ว่ายาสมุนไพรจีนที่พบมากที่สุดคือสมุนไพรที่มีรสหวาน คุณสมบัติอุ่นกลางและเข้าเส้นลมปราณม้าม จึงทำ�ให้เห็น
ได้ชัดเจนว่าหลักการการใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4  จะรักษาตามกลไกพื้นฐานของโรค
ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากหยางม้ามไตพร่อง  โดยสรุปยาสมุนไพรจีนทีพ่ บบ่อยมากทีส่ ดุ คือหวงฉี (Huangqi) ซึง่ มีรสหวาน
คุณสมบัติอุ่นกลางและเข้าเส้นลมปราณม้ามมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ: ยาสมุนไพรจีน, ตำ�รับยาจีน, หวงฉี, เบาหวานลงไตระยะที่ 4
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Abstract
         The purpose of this study was to search for clinical research papers related to Chinese herbal medicines for
the treatment of stage 4 diabetic nephropathy (or diabetic kidney decease), and to analyze the principles of Chinese
herbal medicines for the treatment of stage 4 diabetic nephropathy using the method of searching for published
research data from the China National Knowledge Infrastructure (CNKI) online database system of the People’s
Republic of China. There were 71 research papers related to this topic. The results have shown that the top five
frequently used Chinese herbal medicines are: Huangqi, Danshen, Fuling, Shanyao and Dahuang. According to
the research, most of Chinese herbal medicines have a sweet taste with a moderately warm property when entering
the spleen meridian energy line. Therefore, it is clear that the principles of Chinese herbal medicine for treating
stage 4 diabetic nephropathy are based on the underlying mechanism of disease, which is mainly caused by Yang
deficiency in the spleen and kidneys. For this reason, the most commonly used Chinese herbal medicine is Huangqi,
which has a sweet taste with warm, medium properties and can enter the spleen meridian energy line the most.   
Key words: Chinese herbal medicine, Chinese medicine recipe, Huangqi, stage 4 diabetic nephropathy

บทน�ำและวัตถุประสงค์

โรคเบาหวานลงไต (diabetic nephropathy)
เป็นภาวะแทรกซ้อนทีไ่ ตของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคเบาหวาน  
ไตส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความผิด
ปกติในระยะยาวของการเผาผลาญกลูโคสในเลือด
เนื่องจากระดับน�้ำตาลที่สูงเรื้อรังและสามารถพัฒนา
ไปสู่ภาวะไตวายและในที่สุดก็ก่อให้เกิดโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้าย (end-stage renal disease) โรค
เบาหวานลงไตเป็นภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของหลอด
เลือดขนาดเล็กที่พบบ่อยที่สุดและเป็นโรคเรื้อรังที่
คุกคามต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง[1] สมาคมโรคเบา
หวานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส�ำรวจเกี่ยวกับ

โรคเบาหวานลงไตในประเทศจีน พบว่าในปัจจุบัน
อุบัติการณ์ของโรคไตจากเบาหวานอยู่ที่ประมาณ
20-40% ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีผู้ป่วยเบาหวานลงไตระยะที่
4 เป็นจ�ำนวนมาก[2]  ข้อมูลจากโครงการส�ำรวจโรคเบา
หวานในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 บ่งชี้ว่า ในจ�ำนวน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการรักษา มีผู้ป่วยร้อยละ
44 เป็นโรคไต ร้อยละ 31 เป็นโรคตา และร้อยละ 8 เป็น
โรคหัวใจ ความชุกของโรคไตเรือ้ รังในประเทศไทยอยู่
ในระดับสูงมีคนไทย 2-9 ล้านคนเป็นโรคไต[3] และได้
กลายเป็นสาเหตุทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ ของโรคไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้าย ดังนั้นการให้ความสนใจกับ
การรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 เพื่อช่วยชะลอ
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การด�ำเนินโรคหรือหยุดยั้งการพัฒนาการไปสู่ไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้าย จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญใน
การจัดการโรคเบาหวานลงไต ในปัจจุบันมีการรักษา
โรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 ด้วยยาสมุนไพรจีน[4] ซึ่ง
ในประเทศจีนได้มีการศึกษาวิจัยการน�ำยาสมุนไพร
จีนต่าง ๆ ของแพทย์จีนเชี่ยจงเหอมาใช้รักษาโรค
เบาหวานและพบว่าการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาท�ำให้
สามารถลดระดับน�้ำตาลในเลือด ลดไขมันได้ดีขึ้น
และบรรเทาอาการต่าง ๆ เช่น บวมน�ำ ้ ปวดเข่า ร่างกาย
อ่อนเพลีย โดยแพทย์จีนเชี่ยจงเหอได้ใช้หลักการ
บ�ำรุงปอด ม้ามและไตเพื่อปรับการไหลเวียนของน�้ำ
ในร่างกาย[5]   ฉะนั้นการใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมรักษา
จะท�ำให้ภาวะของโรคเบาหวานลงไตคงที่ขึ้น เป็นผล
ดีอย่างมากกับการชะลอการด�ำเนินโรคไตของผู้ป่วย
ได้ ซึ่งท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น และท�ำให้
ลดค่าใช้จ่ายสูงเพื่อการดูแลรักษารวมถึงหัตถการที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงเช่น การล้างไต เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือ่ สืบค้นการรักษา
โรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 โดยใช้ยาสมุนไพรจีน เพือ่
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์อธิบายตามหลักการการใช้ยาจีน
และน�ำมาประมวลผลทางสถิติ เพื่อน�ำหลักการต่าง ๆ
นี้ไปใช้ในทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถน�ำความรูท้ างวิจยั นีไ้ ปใช้สำ� หรับการรักษา
และเพือ่ บรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคเบาหวานลงไต
ระยะที่ 4

วิธีการสืบค้นข้อมูล
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารงาน
วิจัยจากผลการศึกษาในผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4
โดยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล CNKI (China National Knowledge Infrastructure) ในระบบ online
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database ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2549 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
เป็นระยะเวลาทัง้ สิน้ 16 ปี โดยระบุคำ� ส�ำคัญเพือ่ ใช้ใน
การสืบค้นดังนี้ “ยาสมุนไพรจีน’’ “ต�ำรับยาจีน’’ และ
“เบาหวานลงไตระยะที่ 4’’ คัดเลือกเฉพาะบทความ
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการรักษาโรค
เบาหวาน ซึ่งปรากฏว่ามีงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 2,510 เรื่อง โดยการศึกษาครั้ง
นี้ผ่านการคัดกรองเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะ
ที่ 4 และผ่านข้อมูลที่เกณฑ์การคัดเลือกมีทั้งสิ้น 71
เรื่องจึงได้น�ำข้อมูลดังกล่าวมาทบทวน

เนื้อหาที่ทบทวน
คัดกรองเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4  
โดยพิจารณาจากปีที่พิมพ์ วิธีการรักษาของโรคเพื่อ
น�ำมาเป็นเนื้อหาที่คัดกรองออกและพบว่ามีบทความ
วิจัยทั้งหมด 2,510 เรื่อง จากนั้นได้มีการคัดเลือก
บทความวิจัยอีกครั้งโดยอาศัยเกณฑ์คุณสมบัติของ
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกเข้าศึกษาและเกณฑ์การคัดออก
ของกลุม่ ตัวอย่าง และใช้โปรแกรม Microsoft Excel
2010 เพือ่ สร้างตารางส�ำหรับการจัดเก็บข้อมูลการวิจยั
และน�ำมาสรุปสถิติส�ำหรับการใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อ
รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 และบทความวิจัย
ที่ผ่านการคัดเลือกคงเหลือรวมทั้งหมด 71 เรื่อง โดย
เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกเข้าศึกษา
1.1 เป็ น บทความวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
ช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2565
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1.2 ผ่านเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานและ
เกณฑ์การวินิจฉัยทางคลินิกของโรคเบาหวานลงไต
ระยะที่ 4 เท่านั้น
1.3 การรักษาใช้ยาสมุนไพรจีนหรือยาสมุนไพร
จีนร่วมกับยาปัจจุบัน หรือการฝังเข็ม

2. เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง
2.1 บทความวิ จั ย ที่ ไ ม่ ต รงตามเกณฑ์ ก าร
วินจิ ฉัยโรคเบาหวานและเกณฑ์การวินจิ ฉัยทางคลินกิ
ของโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4
2.2 การวิจยั ทางเภสัชวิทยา การทดลองในสัตว์
หรือประสบการณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
2.3 ผู้ป่วยที่มีโรคประจ�ำตัวร้ายแรงอื่น ๆ เช่น
โรคหัวใจ ตับ เป็นต้น

ผลการศึกษา
ผลการคัดกรองเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องรวม
ทั้งหมด 2,510 เรื่อง หลังจากคัดกรองตามเกณฑ์การ
คัดเลือกข้างต้น คงเหลือบทความวิจยั ทีผ่ า่ นเกณฑ์ทงั้
สิ้น 71 เรื่องและวิเคราะห์ข้อมูลของยาสมุนไพรจีน

1. ผลการศึกษาความถี่ของยาสมุนไพรจีน
พบว่ า บทความวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ย า
สมุ น ไพรจี น รั ก ษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 มี
การใช้ยาสมุนไพรจีนทั้งสิ้น 154 ชนิด และยาที่ใช้
บ่อยมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ครั้ง 18 ชนิด เช่นหวง
ฉี (Huangqi)  ตันเซิน (Danshen) ฝูหลิง (Fuling)
ซั น เย่ า (Shanyao) ต้ า หวง (Dahuang) ซั น จู อ วี๋
(Shanzhuyu) และตังกุย (Danggui) เป็นต้น ตลอด
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จนสัดส่วนความถี่ของการใช้ยา (ตารางที่ 1)

2. วิเคราะห์ความถี่รสของยาสมุนไพรจีน
      จากผลการศึกษาความถี่ของยาสมุนไพรจีน
ทั้งหมดพบว่ายาที่มีการใช้บ่อยมากกว่าหรือเท่ากับ
10 ครั้งมีมากถึง 18 ชนิด ดังนั้นจึงน�ำยาทั้งหมด 18
ชนิด มาท�ำการวิเคราะห์ทางสถิติรสของยาพบว่ารส
ยาที่มีความถี่สูงที่สุดคือรสหวาน 13 ครั้ง คิดเป็น
27.90% ถัดมาเป็นรสขม 5 ครั้งคิดเป็น 19.23%
เป็นต้น (ตารางที่ 2)

3. วิเคราะห์ความถี่คุณสมบัติของยาสมุนไพร
จีน
      จากผลการวิจัยยาสมุนไพรจีน 18 ชนิดข้างต้น
น�ำมาท�ำการวิเคราะห์ทางสถิติคุณสมบัติของยาพบ
ว่า คุณสมบัติที่มีความถี่สูงที่สุดคือ คุณสมบัติอุ่น
และคุณสมบัติกลาง 6 ครั้ง คิดเป็น 27.90% ถัดมา
เป็นคุณสมบัติเย็น 4 ครั้งคิดเป็น 27.77%  เป็นต้น
(ตารางที่ 3)

4. วิ เ คราะห์ ค วามถี่ ยาสมุ น ไพรจี น ที่ เ ข้ า เส้ น
ลมปราณ
จากผลการวิจัยยาสมุนไพรจีน 18 ชนิดข้างต้น
น�ำมาท�ำการวิเคราะห์ทางสถิติยาสมุนไพรจีนที่เข้า
เส้นลมปราณพบว่า เส้นลมปราณที่มีความถี่สูงที่สุด
คือ เส้นลมปราณม้าม 11 ครั้ง คิดเป็น 27.90% ถัด
มาเป็นเส้นลมปราณไต 9 ครัง้ คิดเป็น 19.56% เป็นต้น
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 1 ความถี่ของยาสมุนไพรจีนที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 (จากมากไปหาน้อย)
ล�ำดับ ชื่อยาสมุนไพรจีน
รสชาติ
คุณสมบัติ
เข้าเส้นลมปราณ
						

จ�ำนวนครั้ง ร้อยละ(%)
ที่ใช้

1 หวงฉี (Huangqi)
หวาน
อุ่นเล็กน้อย
ม้าม ปอด
2 ตันเซิน (Danshen)
ขม
เย็นเล็กน้อย หัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ตับ
3 ฝูหลิง (Fuling)
หวาน จืด
กลาง
หัวใจ ไต ม้าม
4 ต้าหวง (DaHuang)
ขม
เย็น
ม้าม กระเพาะล�ำไส้ ใหญ่
					
ตับ เยื่อหุ้มใจ
5 ซันเย่า (Shanyao)
หวาน
กลาง
ม้าม ปอด ไต
6 ซานจูอวี๋ (Shanzhuyu) เปรี้ยว ฝาด อุ่นเล็กน้อย
ตับ ไต
7 ตังกุย (Danggui)
หวาน เผ็ด
อุ่น
หัวใจ ตับ ม้าม
8 เซิงตี้หวง (Shengdihuang) หวาน ขม
เย็น
หัวใจ ไต ตับ
9 ไป๋จู๋ (Baizhu)
หวาน ขม
อุ่น
ไต ม้าม
10 เจ๋อเซี่ย (Zhexia)
หวาน
เย็น
ไต กะเพราะปัสสาวะ
11 จินอิงจือ (Jinyingzi)
เปรี้ยว
กลาง
ล�ำไส้ใหญ่ ไต
			
ฝาด หวาน
กระเพาะปัสสาวะ
12 ชวนซยง (Chuanxiong)
เผ็ด
อุ่น
ตับ ถุงน�้ำดี เยื่อหุ้มหัวใจ
13 ตั่งเซิน (Dangshen)
หวาน
กลาง
ม้าม ปอด
14 เชี่ยนสือ (Qianshi)
ฝาด หวาน
กลาง
ม้าม ไต
15 สูตี้หวง (Shudihuang)
หวาน
อุ่นเล็กน้อย
ตับ ไต
16 กันเฉ่า (Gancao)
หวาน
กลาง
หัวใจ ปอด ม้าม กระเพาะ
17 ฟู่จื่อ (Fuzi)
เผ็ด หวาน ร้อนมาก
หัวใจ ไต ม้าม
18 กุ่ยเจี้ยนอวี๋ (Guijianyu)
ขม
เย็น
ตับ ม้าม
ตารางที่ 2 ความถี่ของรสของยาสมุนไพรจีนที่ใช้ในการ
รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 (จากมาก
ไปหาน้อย)

64
37
30

15.57
9.00
7.29

28
28
27
25
23
22
19

6.81
6.81
6.56
6.08
5.59
5.35
4.62

19
17
16
13
13
10
10
10

4.62
4.13
3.89
3.16
3.16
2.43
2.43
2.43

ตารางที่ 3 ความถีข่ องคุณสมบัตขิ องยาสมุนไพรจีนทีใ่ ช้ใน
การรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 (จาก
มากไปหาน้อย)

ล�ำดับ

รสชาติ

จ�ำนวนครั้งที่ใช้

ร้อยละ(%)

ลำ�ดับ

คุณสมบัติ

1
2
3
4
5
6

หวาน
ขม
ฝาด
เปรี้ยว
เผ็ด
จืด

13
2
3
5
2
1

50.00
19.23
11.53
7.69
7.69
3.84

1
2
3
4

อุ่น อุ่นเล็กน้อย
กลาง
เย็น เย็นเล็กน้อย
ร้อนมาก

จำ�นวนครั้งที่ใช้ ร้อยละ(%)
6
6
5
1

33.33
33.33
27.77
5.55

368 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ตารางที่ 4 ความถี่ ข องการเข้ า เส้ น ลมปราณของยา
สมุนไพรจีนทีใ่ ช้รกั ษาโรคเบาหวานลงไตระยะ
ที่ 4 (จากมากไปหาน้อย)
ล�ำดับ เข้าเส้นลมปราณ จ�ำนวนครั้ง ร้อยละ(%)
			
ที่ใช้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ม้าม
ไต
ตับ
หัวใจ
เยื่อหุ้มหัวใจ
ปอด
กระเพาะอาหาร
กระเพาะปัสสาวะ
ล�ำไส้ใหญ่
ถุงน�้ำดี

11
9
8
6
3
3
2
2
1
1

บทวิจารณ์

23.91
19.56
17.39
13.04
6.52
6.52
4.35
4.35
2.17
2.17

โรคเบาหวานลงไตในทางการแพทย์แผนจีนมีชอื่
เรียกว่า เสี่ยวเคอปิ้ง (Xiaokebing) หรือเสิ่นเซียว
(Shenxiao) ซึ่งกลไกการเกิดโรคเบาหวานลงไตใน
ทางการแพทย์แผนจีนกล่าวไว้ว่า สารยินถูกท�ำลาย
จนกระทบหยาง เมือ่ เจ็บป่วยเป็นเวลานานจนเกิดการ
ท�ำลายหยางชี่ ท�ำให้เกิดหยางของม้ามและหยางของไต
ทั้งสองพร่อง[6] ในคัมภีร์เซิ่งจี้จ่งลู่ (Shengjizonglu)
ได้อธิบายไว้ว่า การเจ็บป่วยยาวนานจนท�ำลายหยาง
ของไต หรือท�ำให้ท้ังยินหยางพร่อง และมีความชื้น
เลือดอุดกัน้ ร่วมด้วย เป็นต้น ดังนัน้ สามารถสรุปได้วา่
โรคเบาหวานลงไตกลไกหลักคือพร่อง[7] ซึง่ ผูป้ ว่ ยค่อย
ๆ แสดงอาการพร่องออกมา โดยสาเหตุหลักจากหยาง
ของม้ามและไตพร่อง  ซึง่ เป็นกลไกทีพ่ บมากทีส่ ดุ ของ
โรคเบาหวานลงไต[8] และมักพบกลุ่มอาการหยางของ
ม้ามและไตพร่องกับผู้ป่วยเบาหวานลงไตระยะที่ 3
และ 4 มากที่สุด[9]
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จากผลสรุปการศึกษาพบว่ายาสมุนไพรจีนที่ใช้
รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 มากที่สุดคือ หวงฉี
(Huangqi) ล�ำดับรองลงมาคือ ตันเซิน (Danshen)
ฝูหลิง (Fuling) ซันเย่า (Shanyao) เป็นต้น จาก
ทฤษฎีแพทย์แผนจีนได้อธิบายว่าพื้นฐานของโรค
เบาหวานลงไตเกิดจากหยางของม้ามและไตพร่อง และ
มีความชืน้ เลือดคัง่ อุดกัน้ เป็นอาการรอง ดังนัน้ ผลการ
ศึกษาสรุปผลวิจัยได้ว่าหลักการรักษาหลักของโรค
เบาหวานลงไตระยะที่ 4 คือ เลือกใช้ยาที่มีสรรพคุณ
บ�ำรุงม้าม บ�ำรุงชี่ หมุนเวียนน�้ำขจัดความชื้นเป็นหลัก
ส�ำคัญ ดังนั้นจึงพบว่ามีการใช้ยาหวงฉี (Huangqi)
มากที่สุด
จากการศึ ก ษาพบว่ า ยาสมุ น ไพรจี น ที่ มี
คุณสมบัติอุ่นและกลางพบได้มากที่สุด ซึ่งคุณสมบัติ
อุ่นสามารถอุ่นไตพยุงหยาง หมุนเวียนชี่และน�้ำ  และ
ยาที่มีคุณสมบัติกลางสามารถปรับยาโรคเบาหวาน
ลงไตระยะที่ 4  ซึ่งมีสาเหตุหลักคือหยางของม้ามและ
ไตพร่อง เมื่อหยางของไตพร่อง การเผาผลาญน�้ำจึงมี
ความผิดปกติจนท�ำให้พบเห็นอาการบวมน�ำ ้ ดังนัน้ จึง
สรุปได้วา่ การใช้ยาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตอิ นุ่ เพือ่ ท�ำให้หยางไต
กลับมาปกติและคุณสมบัติกลางเพื่อปรับยา
ในคัมภีรเ์ น่ยจิง (Neijing) กล่าวไว้วา่ รสชาติทงั้
ห้าเข้าตามอวัยวะต่าง ๆ รสเปรี้ยวเข้าตับ รสเผ็ดเข้า
ปอด รสขมเข้าหัวใจ รสเค็มเข้าไตและรสหวานเข้าม้าม
รสหวานสามารถบ� ำ รุ ง ปรั บ ตั ว ยาในต� ำ รั บ ให้ เ ข้ า
กัน  และช่วยระงับอาการปวด การศึกษานี้พบว่า ยา
สมุนไพรจีนที่ใช้รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4
มากที่สุด คือ ยาสมุนไพรที่มีรสหวานมากที่สุด และ
จากผลสรุปการศึกษาพบว่ายาสมุนไพรจีนเข้าเส้น
ลมปราณม้ามมากที่สุด ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้น หลักการ
รักษาหลักของโรคเบาหวานลงไตคือบ�ำรุงม้าม บ�ำรุง
ชี่ หมุนเวียนน�้ำขจัดชื้น ดังนั้นยาที่พบส่วนใหญ่จึงเข้า
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บทสรุป

การศึกษานี้ท�ำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและ
ถูกคัดเลือกผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคงเหลือทั้งสิ้น
71 เรื่อง ซึ่งได้จัดท�ำออกมาในรูปแบบทางสถิติโดย
ใช้ โ ปรแกรม Microsoft excel 2010 และน� ำ มา
วิเคราะห์สรุปหลักเกณฑ์การเลือกใช้ยาสมุนไพรจีน
รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 จากผลการศึกษา
ความถีข่ องยาสมุนไพรจีนพบยาทัง้ สิน้ 154 ชนิด และ
ยาที่ใช้บ่อยมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ครั้งมีมากถึง 18
ชนิด จึงน�ำมาท�ำการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความถี่
ในการน�ำยาสมุนไพรมาใช้บ่อยที่สุด 5 ล�ำดับแรกคือ
หวงฉี (Huangqi) ร้อยละ 15.57  ตันเซิน (Danshen)
ร้อยละ 9.00 ฝูหลิง (Fuling) ร้อยละ 7.29  ซันเย่า
(Shanyao) ร้อยละ 6.81 และต้าหวง (Dahuang)
ร้อยละ 6.81 โดยยาสมุนไพรจีนร้อยละ 50 มีรสหวาน
รองลงมาคือรสขมร้อยละ 19.23 และยารสจืดใช้
น้อยที่สุดร้อยละ 3.84 ในส่วนของคุณสมบัติยาโดย
ยาที่มีคุณสมบัติอุ่นและกลางพบว่าใช้บ่อยที่สุดคือ
ร้อยละ 33.33 ฤทธิ์ที่ใช้น้อยที่สุดคือร้อนมาก ร้อยละ
5.55 และการเข้าเส้นลมปราณที่พบมากที่สุดคือม้าม
ร้อยละ 23.91 รองลงมาคือไต ร้อยละ 19.56 และใช้
น้อยที่สุดคือยาที่เข้าเส้นลมปราณล�ำไส้ใหญ่และถุง
น�้ำดีใช้ไปเพียง ร้อยละ 2.17
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ขวางและมีตน้ ทุนการรักษาต�ำ่ เหมาะกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์  ซงึ่ การแพทย์แผนจีนมีเอกลักษณ์
คือ (1) การมีแนวคิดเน้นการมองสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งเน้นให้ความส�ำคัญต่อการเป็นองค์รวม หนึ่งเดียวกันของ
อวัยวะและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย ตลอดไปถึงความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ (2) การรักษาตามการ
จ�ำแนกภาวะโรค โดยอาศัยการตรวจร่วมทั้ง 4 วิธี เพื่อค้นหาปัจจัยก่อโรค คุณลักษณะของโรค ต�ำแหน่งของโรค และ
วิเคราะห์กลไกการเกิดโรค ทัง้ นีด้ ว้ ยความมีเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของศาสตร์การแพทย์แผนจีนทีแ่ ตกต่างไปจากศาสตร์
อืน่ ๆ จึงท�ำให้ได้รบั ความนิยมและเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทยเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ส�ำหรับการสาธารณสุข
ไทยได้นำ� การแพทย์แผนจีนมาใช้โดยมุง่ เน้นในการดูแลสุภาพ 2 ด้าน คือ ด้านการป้องกันโรคและด้านการส่งเสริมสุข
ภาพ ซึง่ ใช้เทคนิคและวิธปี ฏิบตั เิ ฉพาะทางการแพทย์แผนจีน เช่น การท�ำกัวซา การครอบกระปุก การฝังเข็ม และการ
กระตุ้นไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อจะน�ำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
ค�ำส�ำคัญ: แพทย์แผนจีน, สุขภาพ, ยุคโลกาภิวัตน์
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Abstract
Traditional Chinese medicine (TCM) is a medical science with a long history of thousands of years and has
been one of the most important and popular alternative medical disciplines in Thailand. TCM plays an important
role in health work as it has an extensive treatment scope and low cost of treatment. It is also suitable for social
and economic conditions in the globalization era. The science of TCM is unique in (1) the concept of a holistic
view of health, which emphasizes the importance of being a holistic body of organs and tissues throughout the
body as well as their relationship with nature, and (2) the treatment according to disease classification, based on a
combination of four examination methods to find disease-causing factors, disease characteristics, location of the
disease and disease mechanism analysis. With the distinctive identity of TCM that is different from other sciences,
its popularity and use as alternative medicine for healthcare among of the Thai people have been rising. In the Thai
public health services, TCM has been adopted with a focus on two areas: disease prevention and health promotion,
using specific TCM techniques and practices such as guasha, cupping, acupuncture and electrical stimulation, etc.,
in order to contribute to people’s good health in the changing era of globalization.
Key words: traditional Chinese medicine, health, globalization era

บทน�ำและวัตถุประสงค์

การเปลีย่ นแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวตั น์สง่
ผลให้ความเจ็บป่วยของประชาชนเปลีย่ นแปลงไปตาม
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดความเร่ง
รีบในวิถีการด�ำเนินชีวิตมากขึ้น และขาดการเอาใจใส่
ในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกก�ำลังกาย สิ่งเหล่า
นี้ล้วนเป็นปัจจัยท�ำให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อค่าใช้
จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น[1] นอกจากนี้ยังพบว่า
การรับบริการการแพทย์แผนปัจจุบนั เพียงอย่างเดียว
รักษาไม่หายและยาแผนปัจจุบันมีราคาแพงเกินไป[2]
ประกอบกับการแพทย์แผนปัจจุบันมีข้อจ�ำกัดด้าน
การรักษา ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิน่ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรม ความคิด ความเชือ่
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรม
ทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น [3] สอดคล้ อ งกั บ การ
ศึกษาของ Gamble (2018)[4-5]  ได้ส�ำรวจสถิติความ
พึงพอใจของผู้ป่วยทั่วโลก 30 ประเทศ พบว่าผู้ป่วย
มีความพึงพอใจต่อการแพทย์แผนจีนเบื้องต้น คือ มี
ความต้องการลดค่าใช้จา่ ยส�ำหรับค่ายาและการรักษา
และมีทางเลือกสุขภาพมากขึน้ ในการเลือกผูใ้ ห้บริการ
และวิ ธี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองและสมาชิ ก ใน
ครอบครัว การแพทย์แผนจีนถือเป็นอีกทางเลือกหนึง่
ในกลุม่ การแพทย์ทางเลือกทีป่ ระชาชนหันมาสนใจกัน
มากขึ้นเรื่อย ๆ

372 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
การแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มี
ประวัติอันยาวนานหลายพันปี โดยในปัจจุบันศาสตร์
การแพทย์แผนจีนเป็นที่สนใจของนานาประเทศ ซึ่ง
ชาวจี น ได้ ใ ช้ ศ าสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนจี น รั ก ษาและ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครั ว ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน โดยศาสตร์การแพทย์แผนจีน มีพัฒนาการ
เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยพ่อค้า
ชาวจีน ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์หยวนและหมิงของจีน
เรือ่ ยมา[6]  และมีพฒ
ั นาการเข้ามาในระบบสุขภาพของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 โดยปัจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขได้รับรองการแพทย์แผนจีนให้เป็นสาขา
หนึ่งของการประกอบโรคศิลปะ ที่ต้องมีการรับรอง
การขึน้ ทะเบียนและการรับใบอนุญาตในการประกอบ
วิชาชีพ[7]
สังคมไทยปัจจุบนั เรียกได้วา่ เป็นสังคมยุคโลกา
ภิวัตน์ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท�ำให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันสะดวกรวดเร็วและคล่อง
ตัวมากขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า โลกใบนี้เล็กลงเกิด
การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล การเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันโดยไม่มีขอบเขตจ�ำกัดด้วยความเร็วในเสี้ยว
วินาทีเท่านั้น[8] ซึง่ ส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ไทยและจีน ประกอบกับมีความคล้ายคลึงทางด้าน
วัฒนธรรม จึงท�ำให้การแพทย์แผนจีนกลายเป็นหนึ่ง
ในการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพทีส่ ำ� คัญและ
เป็นที่นิยมในเมืองไทย เนื่องจากการแพทย์ตะวันตก
(Western Medicine) ซึ่งเป็นการแพทย์แผนหลัก
ในประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย
หรือความเจ็บป่วยของประชาชนได้ทั้งหมด ท�ำให้
ประชาชนต้องแสวงหาทางเลือกสุขภาพและจนท�ำให้
พึ่งพาการแพทย์แผนอื่น ๆ เช่น การแพทย์แผนไทย
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การแพทย์แผนจีน ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนตะวัน
ตก โดยการแพทย์แผนจีนเน้นการมองสุขภาพแบบ
องค์รวม (Concept of Holism) และการพิจารณาถึง
ความแตกต่าง ในลักษณะเฉพาะของโรค ลักษณะของ
คนและการรักษา (syndrome differentiation and
treatment) โดยวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของการ
แพทย์แผนจีนที่นิยมน�ำมาใช้ในประเทศไทย คือ การ
ฝังเข็ม (acupuncture) การนวดแผนจีน (Chinese
massage/Tui-na) การใช้สมุนไพรจีน (Chinese
herbs) และการเคลื่อนไหวเดินพลังลมปราณด้วย
ไท้เก๊ก (Tai Chi) เพื่อส่งเสริมสุขภาพและบ�ำบัดโรค
เป็นต้น[9]
การสาธารณสุขไทยน�ำการแพทย์แผนจีนมา
ใช้ในการดูแลสุขภาพในมิติของการรักษา ส่งเสริม
ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการป้องกัน
ลดความเสีย่ งในการเกิดโรคทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ
และมิติการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นกลไกการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกายและสุขภาพจิตและมี
ความแตกต่างกันออกไปตามวัยต่าง ๆ ซึ่งอยู่บนพื้น
ฐานง่าย ๆ ของการด�ำเนินชีวติ [10] ทัง้ นีห้ ลักการทีส่ ำ� คัญ
ทีส่ ดุ ของการแพทย์แผนจีน มองความสมดุลของชีวติ
ว่าเกิดจากความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เมื่อเกิดความไม่สมดุลย่อมท�ำให้ร่างกายเกิดความ
เจ็บป่วย หลักในการรักษาโรคของการแพทย์แผน
จีนจึงมุ่งที่จะปรับร่างกายให้เข้าสู่สมดุลใหม่ โดยการ
แก้ไขที่สาเหตุของความไม่สมดุล เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์อยูเ่ สมอ แต่เมือ่ เกิด
ความเจ็บป่วยจะต้องปรับสมดุลของร่างกายควบคูไ่ ป
กับรักษาโรค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมสุข
ภาพของประชาชนในยุคปัจจุบัน
ส�ำหรับประเทศไทย การแพทย์แผนจีนถือว่า
การแพทย์ทางเลือกที่โรงพยาบาลหลายแห่งจัดให้มี
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บริการการแพทย์แผนจีนไว้ให้ประชาชนได้เลือกใช้
บริการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลในการรักษา
จากการแพทย์แขนงนี้เป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างอยู่
ไม่น้อย ดังนั้น บทความวิชาการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนเพื่อ
เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์
รายละเอียดของบทความประกอบด้วย ความหมาย
ของการแพทย์แผนจีน ความหมายของโลกาภิวัตน์
แนวคิดและหลักการของการแพทย์แผนจีน เทคนิค
และวิธีปฏิบัติเฉพาะทางการแพทย์แผนจีน หลักการ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ตามศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนจี น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน

วิธีการสืบค้นข้อมูล
บทความนีไ้ ด้มกี ารทบทวนวรรณกรรม (literature review) ที่บทความ รายงานการวิจัย บทความ
การทบทวนอย่างเป็นระบบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของศาสตร์การแพทย์แผนจีน แนวทาง
การรักษาอาทิ เช่น การฝังเข็ม การกัวซา การครอบแก้ว
การกระตุ้นฟ้า การต้มยาจีน กับทางเลือกสุขภาพใน
ยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยงข้องกับการ
แพทย์แผนจีน แหล่งข้อมูลโดยเฉพาะบนฐานข้อมูล
ของ PubMed Thaijo และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้คำ� ส�ำคัญทีใ่ ช้ในการค้น
ได้แก่ แพทย์แผนจีน สุขภาพ ยุคโลกาภิวัตน์

เนื้อหาที่ทบทวน
ความหมายของการแพทย์แผนจีน
การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese
Medicine)เป็นสาขาหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะ
มีผู้ให้นิยามของการแพทย์แผนจีนไว้ ดังนี้ กองการ
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การแพทย์ทางเลือก (2562) ให้นิยามว่า “การแพทย์
แผนจีน หมายถึง การแพทย์แผนโบราณของชาวฮั่น
ซึง่ เป็นการแพทย์ทมี่ ปี ระวัตกิ ารใช้ในการรักษาในชาว
จีนยาวนานมากว่า 5,000 ปี และมีทฤษฎีสมบูรณ์ทสี่ ดุ
โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ การวินจิ ฉัยหรือการบอก
โรค การรักษาด้วยการฝังเข็ม การใช้ยาสมุนไพร การ
นวดทุยนา ชี่กงและอาหารที่เป็นยา’’ และพระราช
บัญญัติประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่ 4 (2556)[11] ให้
นิยามว่า “การแพทย์แผนจีน หมายถึง การกระท�ำต่อ
มนุษย์หรือมุ่งหมายจะกระท�ำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการ
ตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ�ำบัดโรค การป้องกัน
โรค การส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้ความรู้
แบบแพทย์แผนจีน’’ ดังนัน้ สรุปได้วา่ การแพทย์แผน
จีน หมายถึง การแพทย์แผนโบราณของชาวจีนที่เน้น
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้มีความแข็งแรงบน
แนวคิดพื้นฐานที่ส�ำคัญคือ การสร้างความสมดุลใน
ร่างกาย เพื่อน�ำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

ความหมายของโลกาภิวัตน์
Scholte (2005) ให้นยิ าม “โลกาภิวตั น์’’ ไว้ดงั นี้
ความหมายแรก หมายถึง ความสัมพันธ์ขา้ มพรมแดน
ระหว่างประเทศ (Cross-Border Relations) ซึ่ง
เป็นการพูดถึงความเจริญเติบโตของการแลกเปลี่ยน
และการพึ่งพากันระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ความ
หมายทีส่ อง เป็นการอธิบายถึงการท�ำงานในยุคโลกาภิวัตน์ว่าการท�ำงานต้องเป็นเสรีมากขึ้น (liberalization) หรืออุดมการณ์เสรีนิยม เป็นการอธิบายถึง
กระบวนการท� ำ งานผนวกรวมกั บ ระบบเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศ คือ ลดข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ในการท�ำงาน
ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลง เช่น กฎระเบียบ การ
ค้าระหว่างประเทศ อัตราภาษีสินค้า น�ำเข้า-ส่งออก
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึง กฎระเบียบ ข้อ
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ก�ำหนดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของทรัพยากรระหว่าง
ประเทศ เพื่ อ ให้ บุ ค คลสามารถเดิ น ทางระหว่ า ง
ประเทศ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ความหมายที่สาม เป็นการ
อธิบาย โลกาภิวัตน์เกี่ยวกับการท�ำให้เป็นสากล และ
Reiser & Davies, 1944[12] ให้นิยามว่า “โลกาภิวัตน์’’
หมายถึง การท�ำให้เป็นสากล (universalization)
เพราะในอนาคตการรวมกันทางวัฒนธรรมของโลก
เป็นเรื่องที่กระจายไปทั่วโลกและเพื่อการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ รวมถึง การกระจายข้อมูลข่าวสารจาก
ประชากรในพื้ น ที่ ห นึ่ ง ไปสู ่ ใ นพื้ น ที่ อื่ น ๆ ของโลก
และโลกาภิวัตน์จะท�ำให้เป็นตะวันตก (westernization)  หรือการท�ำให้ทันสมัย (modernization) จาก
ที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า โลกาภิวัตน์ หมายถึง โลกที่
ไร้พรมแดนหรือการท�ำโลกให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท�ำให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
สะดวกรวดเร็วและคล่องตัวมากขึน้ ท�ำให้โลกใบนีเ้ ล็ก
ลง เกิดการติดต่อสือ่ สารแลกเปลีย่ นข้อมูลการเรียนรู้
ซึ่งกันและกันโดยไม่มีขอบเขตจ�ำกัดด้วยความเร็วใน
เสี้ยววินาทีเท่านั้น

ประวัติความเป็นมาของการแพทย์แผนจีนใน
ประเทศไทย
จากข้อมูลและประจักษ์พยานส�ำคัญ[3,10] ท�ำให้
ทราบและเป็นที่เข้าใจว่า สังคมไทยก็เหมือนสังคมอื่น
ทั่วโลกที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยและ
ความเจ็บป่วยของประชาชนด้วยระบบการแพทย์แผน
ปัจจุบันเพียงระบบเดียวได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม
อาการของโรค แต่ต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายจาก
การแพทย์สาขาต่าง ๆ เช่น การแพทย์แผนไทย อัน
เป็นภูมิปัญญาวิธีดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมของสังคม
ไทยจากอดีตทีม่ กี ารสัง่ สมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ตลอดจนการแพทย์แผนจีน ซึ่งด�ำรงอยู่ในสังคมไทย
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และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทย
มาเป็นเวลายาวนานและคนไทยหันมาสนใจกันมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลหลายแห่ง
ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการแพทย์แผนจีนไว้เป็นทาง
เลือกในการบริการ[13]
การแพทย์แผนจีนได้เข้าสูป่ ระเทศไทยโดยผ่าน
การอพยพของคนจีนเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ
มาอย่างน้อยตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาได้มีการรวบรวมต�ำรับยาที่ใช้ในวังหลวง
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อ 400 ปีเศษที่
ผ่านมา ซึ่งต่อมามีการตีพิมพ์เป็นเอกสารชื่อว่า ต�ำรา
พระโอสถพระนารายณ์ พบว่า มีต�ำรับยาจีนปรากฏ
อยู่ ซึ่งหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่า การแพทย์แผนจีน
ได้มบี ทบาทในราชส�ำนักในสมัยกรุงศรีอยุธยาและน่า
จะมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนทัว่ ไปมา
แต่โบราณ ในสมัยรัตนโกสินทร์มีการอพยพของชาว
จีนเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น มีการก่อตั้งโรงพยาบาล
เทียนฟ้ามูลนิธิ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดให้
บริการการแพทย์แผนจีนเมื่อปี พ.ศ. 2446 และได้มี
การรวมตัวกันของแพทย์จนี จัดตัง้ เป็นสมาคม แพทย์
จีนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468
ปี พ.ศ. 2543 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนถูก
จัดให้เป็นศาสตร์หรือความรู้จากต่างประเทศที่ได้
รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า มาท� ำ การประกอบโรคศิ ล ปะใน
ประเทศไทย ตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 โดยมีการอนุญาตให้
ผู้ที่มีความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนจากบรรพบุรุษ
หรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการ
การประกอบโรคศิลปะรับรอง เข้ารับการประเมินความ
รู้และออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะด้าน
การแพทย์แผนจีนชั่วคราว
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีการตรา

J Thai Trad Alt Med
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีน
เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552 อันมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีการตราพระราช
บัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้สาขาการแพทย์
แผนจี น เป็ น สาขาประกอบโรคศิ ล ปะตามพระราช
บัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552
ในการก�ำหนดสาขาการแพทย์แผนจีนตามกฎหมายดัง
กล่าว ได้ก�ำหนดความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์
แผนจีนไว้ว่า ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จหลักสูตรปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผน
จีนจากสถาบันการศึกษาทีค่ ณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนจีนรับรองเท่านั้น
ปัจจุบันมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนจีนทีข่ นึ้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 1,656 ราย (ข้อมูล
ณ กันยายน พ.ศ. 2564) และมีสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนใน
สาขาการแพทย์แผนจีน จ�ำนวน 9 แห่งประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
เชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยรังสิต มีองค์กรควบคุม
การประกอบวิ ช าชี พ ได้ แ ก่ คณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ และมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนจีนซึ่งควบคุมก�ำกับมาตรฐาน การ
ประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แพทย์แผนจีน และสร้างความร่วมมือทางวิชาชีพ
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กั บ การแพทย์ ส าขาอื่ น ๆ ในการดู แ ลสุ ข ภาพของ
ประชาชนไทย

ทฤษฎีเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีน
ทฤษฎี พื้ น ฐานการแพทย์ แ ผนจี น เกิ ด จาก
การสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิตของร่างกายมนุษย์และ
กฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของอาการโรค มีเนื้อหา
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทฤษฎี อิ น -หยาง การเดิ น ลมปราณ
ลักษณะของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ตลอดจนทาง
เดินของเลือดและลมปราณ สาเหตุ การเกิดโรค อาการ
โรค วิธกี ารวินจิ ฉัยโรค การแยกแยะวิเคราะห์ หลักการ
รักษาโรค การป้องกันโรคและการบ�ำรุงสุขภาพ เป็นต้น
ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีที่ส�ำคัญ ดังนี้[7]
1. ทฤษฎีอนิ -หยาง “อิน หยาง’’ เป็นธรรมชาติ
ของภาวะคูต่ รงข้ามทีพ่ งึ่ พาอาศัยกันควบคุมซึง่ กันและ
กันในอินมีหยาง ในหยางมีอิน” “ทุกสิ่งประกอบด้วย
ลมปราณที่มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวแสดงออก
2 ด้าน ตรงข้ามกันเป็นอินและหยาง” ทฤษฎี อินหยาง เป็นปรัชญาโบราณของจีน เกิดจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ในโลกที่ตรงกันข้ามจนได้ข้อสรุป เป็น
ทฤษฎีอิน-หยาง และอาศัยการปรับสมดุลระหว่าง
หยินกับหยางมาใช้อธิบายการเปลีย่ นแปลงของสรรพ
สิ่ง การแพทย์แผนโบราณของจีน ใช้อินกับหยางเพื่อ
อธิบายความสัมพันธ์ ทางกายวิภาคของร่างกาย ตลอด
จนความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
และสั ง คม เมื่ อ ความสมดุ ล ระหว่ า งอิ น -หยาง ใน
ร่างกายเปลี่ยนแปลงจะท�ำให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้
เจ็บขึน้ การแพทย์แผนจีนใช้หลักความสมดุลระหว่าง
อิน-หยาง เป็นพืน้ ฐานของการรักษาความเจ็บป่วยของ
ร่างกายมนุษย์
2. ทฤษฎี ป ั ญ จธาตุ ทฤษฎี ป ั ญ จธาตุ หรื อ
อากาศธาตุ หรื อ มั ก เรี ย กว่ า ปั ญ จธาตุ ท้ั ง 5 และ
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อากาศธาตุทั้ง 6 เป็นทฤษฎีวิเคราะห์ ผลกระทบทาง
ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศที่มีต่อสุขภาพท�ำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของ
ร่างกายมนุษย์ ปัญจธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ธาตุ ไม้ ไฟ ดิน
ทองและน�ำ ้ ซึง่ เป็นการหมุนเวียนของฤดูกาล 5 ฤดู ใน
ประเทศจีน ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูร้อนมาก
ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ส่วนอากาศธาตุทั้ง 6 คือ
ปัจจัยของดิน ฟ้า อากาศ 6 ชนิด ตลอดทั้งปี ได้แก่
ลม หนาว ร้อน ชื้น แห้งและไฟ ทฤษฎีปัญจธาตุยัง
ใช้ข้อมูลทางดาราศาสตร์มาค�ำนวณการเปลี่ยนแปลง
ของดินฟ้าอากาศและกฎเกณฑ์การเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
ของมนุษย์ ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของธาตุแต่ละธาตุใน
ปัญจธาตุ มีดังนี้
ธาตุไม้ หรือ ต้นไม้ หมายถึง การเจริญงอกงาม
และการแผ่กระจาย
ธาตุไฟ หมายถึง ความร้อน และการเคลือ่ นไหว
ลอยขึ้นข้างบน
ธาตุดิน หมายถึง การเกื้อกูลกัน การให้ก�ำเนิด
และในโบราณถือว่าธาตุดินจะเกื้อกูลธาตุ อีก 4 ธาตุ
ธาตุดินจึงเป็นมารดาแห่งสรรพสิ่ง
ธาตุโลหะหรือธาตุทอง หมายถึง ความสะอาด
การเปลี่ยนแปลงไปมา และความเงียบสงัด
ธาตุน�้ำ  หมายถึง ความชุ่มฉ�่ำ  การไหลลงสู่ที่ต�่ำ 
และการเก็บสะสม

แนวคิดและหลักการของศาสตร์การแพทย์แผน
จีน
การแพทย์ แ ผนจี น เป็ น ศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่
มีประวัติมายาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งเกิดจากการ
สั่ ง สมประสบการณ์ จ ริ ง ในการต่ อ สู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อด�ำรงชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและโรคภัยไข้เจ็บ
ที่คอยเบียดเบียนของมนุษยชาติ ผสมผสานเข้ากับ
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ปรัชญาโบราณ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
และวิทยาศาสตร์สังคม ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นเป็นทฤษฎี
ทางการแพทย์ เมื่อมีทฤษฎีทางการแพทย์แผนจีน
เกิดขึ้นย่อมย้อนกลับมาสู่การปฏิบัติรักษาจริงในทาง
คลินิก และประสบการณ์ทางคลินิกที่ได้จะน�ำมาเติม
เต็มและพัฒนาทฤษฎีทางการแพทย์แผนจีนอย่างต่อ
เนื่อง ส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรวบรวมกลั่น
กรองสรุปยกระดับให้เป็นระบบ จนกลายเป็นทฤษฎี
พื้นฐานให้แพทย์จีนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติเรื่อยมา การแพทย์แผนจีนมีเอกลักษณ์
พื้นฐานที่ส�ำคัญ 2 ประการ ได้แก่[14]
1. แนวคิดสุขภาพองค์รวม
การแพทย์แผนจีนให้ความส�ำคัญกับการ
เป็นองค์รวมหนึ่งเดียวกันของอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ต่าง ๆ ของร่างกาย ตลอดจนความสัมพันธ์เป็นหนึ่ง
เดียวกันกับธรรมชาติ โดยมองว่า ร่างกายมนุษย์
ประกอบขึ้นจากหน่วยต่าง ๆ ซึ่งในเชิงโครงสร้างไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ในเชิงการท�ำหน้าที่ต้อง
ท�ำงานประสานสอดคล้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมื่อ
เกิดโรคจึงส่งผลกระทบต่อกันและกัน ร่างกายมนุษย์
สัมพันธ์กบั ธรรมชาติอย่างแนบแน่น ดังนัน้ การมีชวี ติ
ของมนุษย์ รวมไปถึงการเกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงของ
โรคต่าง ๆ ล้วนสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างแนบแน่น
ภายใต้หลักแนวคิด “ฟ้าและมนุษย์รวมเป็นหนึ่ง’’
นอกจากนี้การมองว่ากายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน
ท�ำให้ในการรักษาโรคต้องให้ความส�ำคัญกับสภาพ
จิตใจของผู้ป่วยด้วย
2. การรักษาตามการจ�ำแนกภาวะโรค
การรักษาตามการจ�ำแนกภาวะโรค เป็นวิธี
การตรวจและรักษาโรคอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของการแพทย์แผนจีน การจ�ำแนกภาวะโรค หมาย
ถึง การรวบรวมข้อมูลอาการและอาการแสดงต่าง ๆ ที่

J Thai Trad Alt Med
ปรากฏออกมาของโรค อันได้มาจากการตรวจร่างกาย
ร่วมกันทั้ง 4 วิธี ได้แก่ การดู   หมายถึง การดูสีหน้า
ดูลิ้น สังเกตอิริยาบถ การดม หมายถึง การดมกลิ่น
หรือการฟังสียง ถาม หมายถึง การซักถาม การคล�ำ 
หมายถึง การตรวจชีพจรหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าการ
แมะ รวมถึงการกดเคาะคล�ำ  จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและจ�ำแนกแยกแยะแล้วลง
ความเห็นวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคอะไร และเป็นภาวะโรคใด
การรักษาตามการจ�ำแนกภาวะโรค ล้วนเป็นการน�ำผล
ของการจ�ำแนกภาวะโรคมาก�ำหนดแนวทางและวิธกี าร
รักษา การเลือกใช้ต�ำรับยา การเพิ่มลดตัวยาในต�ำรับ
หรือ เลือกการรักษาด้วยการฝังเข็ม หรือการรักษาด้วย
การนวดทุยหนา หลักการของการแพทย์แผนจีน การ
รักษาตามการจ�ำแนกภาวะโรคต้องยึดตามอาการที่
แสดงออกมาในทางคลินิกเป็นหลักและต้องผ่านการ
จ�ำแนกภาวะโรคแล้วจึง ก�ำหนดแนวทางรักษาด้วย
ต�ำรับและตัวยาซึง่ ไม่ได้เป็นการรักษาหรือใช้ยาทีเ่ พียง
แค่วา่ เป็นโรคอะไร ดังนัน้ จึงจัดได้วา่ เป็นแนวคิดแบบ
องค์รวมอันเป็นวิธีการตรวจรักษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของการแพทย์แผนจีน
การแพทย์ แ ผนจี น อาศั ย ปรั ช ญาจี น โบราณ
เช่น ทฤษฎีอิน-หยาง ทฤษฎีปัญจธาตุ และทฤษฎี
อวัยวะภายใน สารจ�ำเป็น ชี่ เลือด ในร่างกาย มา
เป็ น หลั ก ทฤษฎี พื้ น ฐาน เป็ น ศาสตร์ ที่ เ น้ น ทั้ ง หลั ก
ทฤษฎี แ ละประสบการณ์ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ควบคู่กัน  ใช้มุมมองแบบพลวัตท�ำการศึกษาด้าน
สรีรวิทยาพยาธิวิทยาของร่างกายมนุษย์และความ
สัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหาวิธี
ป้องกันและรักษาโรคที่มีประสิทธิผล ทั้งท�ำการศึกษา
กลไกการท�ำงานของร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับหลักการ
เปลี่ยนแปลงไปมาของภาวะสุขภาพดีกับภาวะที่เป็น
โรค รวมถึงการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค
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การรักษา การฟื้นฟูสภาพ ร่างกายและการส่งเสริม
สุขภาพ
การแพทย์แผนจีนมองร่างกายมนุษย์ว่า เป็น
องค์รวมที่ล้วนประกอบขึ้นจากสารจ�ำเป็นพื้นฐาน
อาศัยการตรวจร่วมทั้ง 4 วิธี (ดู ดม ถาม คล�ำ) เพื่อ
ค้นหาปัจจัยก่อโรค คุณลักษณะของโรค ต�ำแหน่ง
ของโรควิ เ คราะห์ ก ลไกการเกิ ด โรค อวั ย วะตั น ทั้ ง
ห้าและอวัยวะกลวงทั้งหก เส้นลมปราณ และข้อต่อ
ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของพลัง เลือดและสารน�้ำ
ต่ า ง ๆ ในร่ า งกาย ท� ำ การแยกแยะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพลังพื้นฐานของ
ร่างกายและปัจจัยก่อโรค จึงท�ำการวินิจฉัยชื่อโรค
แยกแยะภาวะโรค อาศัยหลักการรักษาตามการจ�ำแนก
ภาวะโรคท�ำการก�ำหนด เลือกแนวการรักษาทั้งแปด
คือ การขับเหงื่อ (ฮั่น) การท�ำให้อาเจียน (ทู่) การท�ำให้
ถ่ายระบาย (เซี่ย) การปรับสภาพให้สอดประสานกัน
(เหอ) การท�ำให้อบอุ่น (เวิน) การขจัดความร้อน (ชิง)
การบ�ำรุง (ปู่) และการขจัดปัจจัยก่อโรคแบบค่อย
เป็นค่อยไป (เซียว) แล้วจึงเลือกรูปแบบในการรักษา
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การใช้ยาสมุนไพร การฝัง
เข็มและรมยา การนวดทุยหนา การเจาะปล่อยเลือด
การกัวซา การใช้ชี่กงรักษา การใช้อาหารรักษา หรือ
การใช้การออกก�ำลังกายแบบต่าง ๆ รักษา เพื่อช่วย
ให้ร่างกายฟื้นคืนสภาวะสมดุลของอินหยางซึ่งจะ
ท�ำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเป็นปกติได้เอง อีกทั้ง
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยหากยังไม่เป็น
โรคให้ป้องกันไว้ก่อน หากเป็นโรคแล้วให้ป้องกัน
การพัฒนาของโรค หากในผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงจะ
สามารถชะลอการพัฒนาและลดความรุนแรงของโรค
ลง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ทีย่ งั เหลือและเวลาทีย่ ัง
เหลืออยูข่ องผูป้ ว่ ยให้มคี วามสุขสบายขึน้ ดังนัน้ แพทย์
แผนจีนทุกคนจึงจ�ำเป็นต้องผ่านการศึกษาทฤษฎีและ

378 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ต้องมีการฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ จนกระทัง่ เกิดความช�ำนิ
ช�ำนาญ สามารถน�ำเสนอแนวทางและวิธกี ารรักษาโรค
ที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได้
ดังนั้นระบบการแพทย์แห่งยุคโลกาภิวัตน์ การ
รักษาในปัจจุบันจึงควรเป็นการประสานการแพทย์
แผนปัจจุบันเข้ากับการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ เช่น
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน เพื่อความ
สมบูรณ์รอบด้านในการรักษามากขึ้น แต่การรักษา
ด้วยการแพทย์แผนจีนนั้นยังจ�ำเป็นต้องเคารพและ
ธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ แนวคิดแบบ
องค์รวม การตรวจร่วมทั้ง 4 วิธี การรักษาตามการ
จ�ำแนกภาวะโรค หากละเมิดแนวคิดและหลักการ
นี้ย่อมไม่สามารถเรียกว่าเป็นการแพทย์แผนจีนได้
เพราะความมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นแตกต่างไปจาก
ศาสตร์อื่นเหล่านี้ท�ำให้การแพทย์แผนจีนสืบเนื่องได้
ยาวนานมาจนปัจจุบัน อีกทั้งเป็นศาสตร์ที่มีจุดเด่น
อยูท่ หี่ ลักแนวคิด ความเป็นเหตุผล และประสบการณ์
ในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นเวลายาวนาน มีการ
ผสมผสานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเข้าเป็นหนึง่ เดียวในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ การแพทย์แผน
จีนเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ส�ำคัญ 2 ประการ คือ 1)
แนวคิดแบบองค์รวม หรือหลักการมองสุขภาพแบบ
องค์รวม โดยสุขภาพของบุคคลเป็นศูนย์รวมของ
ทั้งหมด และมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้
ชิดจนถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ ซึง่ จะเน้นหลัก
การป้องกันโรคโดยการดูแลสุขภาพกายและจิตทีแ่ ข็ง
แรงและสมดุลกัน อีกทั้งจะต้องมีการดูแลสุขภาพ
อย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น การออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ เพือ่
สร้างความแข็งแรงป้องกันการลุกลามของโรคไปยัง
อวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย และ 2) การรักษาตามการ
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จ�ำแนกภาวะโรค จากข้อมูลอาการและอาการต่าง ๆ
ที่แสดงออกมา จากการตรวจร่วม 4 วิธี (ดู ดม ถาม
คล�ำ) โดยหลักการรักษาจะเน้นหาสาเหตุทแี่ ท้จริงของ
การเจ็บป่วยของอวัยวะนั้นพร้อมกับการรักษาอาการ
ของโรค และฟื้นฟูสุขภาพให้เข้าสู่สมดุล ซึ่งวิธีทั่วไป
ที่ใช้รักษาคือ กัวซา การครอบกระปุก การใช้สมุนไพร
จีน และการฝังเข็ม เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนได้อภิปรายใน
ประเด็นต่อไป

เทคนิคและวิธปี ฏิบตั เิ ฉพาะทางการแพทย์แผนจีน
ศูนย์การแพทย์ผสมผสานและสุขภาพองค์รวม
แห่งชาติ (National center of complementary and
integrative health: NCCIH) กล่าวว่า การแพทย์
แผนจีนนี้เป็นการแพทย์ทางเลือก ที่รักษาอาการได้
หลายอย่าง ดังเช่น
1. กัวซา (Guasa) การรักษาด้วยวิธีกัวซา คือ
การรักษาโดยการใช้วัสดุที่มีลักษณะขอบมนเรียบ            
เช่น ไม่ไผ่ อ่อน ช้อนกระเบื้องเคลือบ เหรียญ แก้ว
ผม ป่าน โดยการน�ำอุปกรณ์ที่ใช้กัวซามาท�ำการขูด
บริเวณผิวหนังของผู้ป่วยในทิศทางขึ้นลง เข้า-ออก
ตามแนวเส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม การรักษาด้วย
วิธีกัวซา สามารถช่วยในการกระจายเลือดและพลัง
ขับเหงื่อเพื่อแก้อาการภายนอก คลายเส้นเอ็นทะลวง
เส้นลมปราณ ปรับสมดุลของระบบอวัยวะภายใน
กระตุ้นพลังเพื่อขับความชื้นส่วนที่เป็นของเสียออก
จากร่างกายเพื่อปรับการไหลเวียนของเลือดและพลัง
ในร่างกายให้ดีขึ้น จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิผล             
ของการรั ก ษาด้ ว ยการกั ว ซาตามหลั ก การของการ
แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น คื อ การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี นี้ มี ผ ล              
ในการปรับระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบ
ฮอร์โมน และระบบน�ำ้ เหลือง มีผลการรักษาชัดเจนใน
การลดไข้แก้ปวด[15]
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2. การครอบกระปุก (cupping therapy)
เป็นวิธีการรักษาโดยใช้กระปุกมาลนไฟให้ร้อนเพื่อ
ไล่อากาศออกแล้วครอบกระปุกลงบนผิวหนัง ซึ่ง
จะมี แ รงดู ด จากสุ ญ ญากาศท� ำ ให้ เ กิ ด เลื อ ดคั่ ง ขึ้ น
ในบริเวณนั้น อุปกรณ์ครอบจะติดแน่นกับบริเวณ
ผิว และดึงกล้ามเนื้อ เส้นประสาท เส้นเลือด ที่อยู่
ภายใต้ บ ริ เ วณที่ ค รอบท� ำ ให้ เ กิ ด การกระตุ ้ น ระบบ
ประสาทฮอร์โมนและท�ำให้ระบบการไหลเวียนของ
เลือดสมดุล ไม่ตดิ ขัด ประสิทธิผลในการรักษา มีดงั นี้
1) การถูกกระตุ้นด้วยวิธีการครอบกระปุก วิธีการ
ครอบกระปุก คือ การระบายอากาศออกท�ำให้มีแรง
ดันขอบกระปุกยึดติดกับผิวหนังจึงดึงเส้นประสาท
กล้ามเนื้อ หลอดเลือดชั้นผิวหนัง ท�ำให้มีผลกระทบ
ต่อระบบในการหลั่งฮอร์โมน ปรับสมดุล การคลาย
ตัวหดตัวของหลอดเลือดและการไหลเวียนของหลอด
เลือด และปรับเปลี่ยนระบบหมุนเวียนของเลือด ใน
บริเวณนั้น 2) ผลจากแรงดัน แรงดันของการครอบ
กระปุ ก มี บ ทบาทท� ำ ให้ ผิ ว หนั ง บริ เ วณนั้ น คั่ ง เลื อ ด
เส้นเลือดฝอยแตก เม็ดเลือดแดงแตก ฮีโมโกลบิน
ถูกปล่อยออกสู่ระบบร่างกาย จึงเป็นการกระตุ้นที่ดี
ผ่านทางระบบประสาท ปรับสมดุลทั้งสองทิศทางกับ
การท�ำงานของเนือ้ เยือ่ อวัยวะในเวลาเดียวกัน กระตุน้
การท�ำงานของเม็ดเลือดขาวท�ำให้ไวต่อความรูส้ กึ ของ
การเปลี่ยนแปลงผิวหนังภายนอกแต่สามารถทนได้
อีกทั้งเพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันแรงดัน
ที่มีมากท�ำให้เหงื่อออก การท�ำงานของต่อมเหงื่อและ
ต่อมไขมันได้รับการกระตุ้น ท�ำให้เซลล์ผิวหนังชั้น
ก�ำพร้าถูกผลัดออก ท�ำให้สารพิษในการร่างกาย ของ
เสียถูกขับออกมา 3) ความอุ่นร้อน บทบาทของความ
อุ่นร้อนที่บริเวณครอบกระปุกท�ำให้เส้นเลือดเกิดการ
ขยายตัว ช่วยเพิม่ การไหลเวียนของเลือด ทัง้ ยังทะลวง
ผนังของหลอดเลือดและความสามารถในการท�ำลาย
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เม็ดเลือดดีขึ้น ช่วยลดความตึงของหลอดเลือดและ
การเปลี่ยนแปลงการดูดซึมของเนื้อเยื่อ ท�ำให้ระบบ
น�้ำเหลืองไหลเวียนได้ดีขึ้น สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีตลอดจนยังสามารถเพิ่มประสิทธิผลการรักษาโรค
เรื้อรังได้อีกด้วย[16]
3. การฝังเข็ม (acupuncture) คือ เทคนิค
การรักษาที่ช่วยกระตุ้นอวัยวะของร่างกายด้วยการ
ใช้เข็มเล็ก ๆ แทงผ่านผิวหนังตามจุดเฉพาะต่าง ๆ
ที่มีกว่า 350 จุดทั่วร่างกาย เพื่อรักษาสมดุลภายใน
ร่างกาย ซึ่งเรียกว่า ชี่ (Qi) ซึ่งประกอบไปด้วยพลังอิน
(Yin) และหยาง (Yang) ซึ่งตามหลักการแพทย์แผน
จีนแล้วร่างกายที่ไม่สมดุลเป็นสาเหตุของอาการป่วย
ปวดเมื่อย หรือไม่สบาย การรักษาด้วยการฝังเข็มก็
สามารถท�ำให้เลือดและลมปราณไหลเวียนดี พลังใน
ร่างกายกลับมาสมดุล
4. การรมยา คือ การยืมพลังความร้อนของไฟ
มาอุ่นร่างกายของมนุษย์ โดยใช้ความร้อนกระตุ้นอุ่น
บ�ำรุง ผ่านจุดฝังเข็ม เส้นลมปราณ เพือ่ ให้บรรลุผลใน
การรักษา ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ  โดยการ
รมยาสามารถท�ำให้รา่ งกายแข็งแรง ป้องกัน และรักษา
โรค ในประเทศจีนมีประวัติความเป็นมาหลายพันปี
ในการแพทย์แผนปัจจุบัน เห็นว่า การรมยาสามารถ
กระตุ้นเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ท�ำให้การ
ท�ำงานของอวัยวะ เมทาบอลิซึมดีท�ำให้เพิ่มความแข็ง
แรงและระบบภูมิคุ้มกัน การป้องกันโรคของร่างกาย
มีความแข็งแรง ดังนั้นการรักษาด้วยการรมยาเป็น
เวลานานท�ำให้ร่างกายและจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยก�ำลัง
ขับไล่โรคมีอายุยืน ช่วยปรับสมดุล สามารถท�ำให้เม็ด
เลือดขาว ฮีโมโกบิน เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือดเพิ่ม
ขึ้น คอเลสเตอรอลลดลง การตกตะกอนของเลือด
ช้าลง ระยะการแข็งตัวของหลอดเลือดหดสั้นเข้าและ
ความสามารถของระบบฮอร์โมนถูกปรับเปลี่ยน โดย

380 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ลักษณะเด่นของการรมยา คือ ควบคุมการท�ำหน้าที่
มากเกินของร่างกายและท�ำให้การท�ำงานทีล่ ดลงมีแนว
โน้มที่จะกลับมาในภาวะที่สมดุล[17]
5. การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (electrotherapy)
คือ การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าที่
คล้ายกับร่างกายมนุษย์ออกมาอย่างอ่อน ภายหลังจาก
ทีฝ่ งั เข็มลงบนจุดฝังเข็มจนเกิดการเต๋อชี้ หลังจากนัน้
ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าที่คล้ายกับ
ร่างกายมนุษย์ออกมาอย่างอ่อน เป็นการกระตุ้น จาก
ทั้งเข็มและไฟฟ้าเพื่อเป็นการรักษาโรค จุดเด่นของ
วิธีนี้คือเป็นการกระตุ้นแทนการกระตุ้นเข็มด้วยมือ
คนเป็นระยะเวลานาน ช่วยประหยัดแรงและสามารถ
ควบคุมระดับการกระตุ้นได้ ทั้งนี้การกระตุ้นไฟฟ้า
สามารถช่วยหยุดอาการปวด สงบจิตใจ กระตุ้นการ
ไหลเวียนของเลือด ปรับสมดุลความตึงของกล้ามเนือ้
ขอบเขตการรักษากว้างมาก นิยมใช้กบั โรคอาการปวด
ต่าง ๆ[18]
6. การต้มยาจีน (herbal decoction instruction) ยาจีนส่วนใหญ่จะใช้วิธีต้มรับประทาน การต้ม
ให้ถกู ต้องตามวิธกี าร การใช้อปุ กรณ์และ ปริมาณของ
น�ำ้ ทีใ่ ช้ในการต้มแต่ละครัง้ การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ต่าง ๆ ในการต้ม เช่น เวลาทีใ่ ช้ในการต้ม การน�ำตัวยา
บางตัวมาต้มก่อนหรือหลังการต้มตัวยาอื่น ๆ ตามที่
ก�ำหนดการบดเป็นผงหรือละลายก่อนน�ำไปชงร่วมกับ
ตัวยาอืน่ ๆ เป็นต้น มีความเกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพ
และการออกฤทธิ์ของยา[19] เพื่อช่วยในการรักษาโรค
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

การตรวจวินิจฉัยของศาสตร์การแพทย์แผนจีน
การตรวจวินจิ ฉัยของศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ใช้การตรวจด้วยประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ของแพทย์ใน
การวินิจฉัยโรค ได้แก่[20]
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1. ตา แพทย์จนี ใช้การมองดูเส้น สี รูปร่าง ของ
ร่างกายและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ลักษณะท่าทางการเดิน
ดูลิ้น สารคัดหลั่ง และ สิ่งขับถ่าย เป็นต้น
2. จมูก ใช้ดมกลิ่นตัว กลิ่นปาก กลิ่นอุจจาระ
และกลิ่นปัสสาวะของคนไข้
3. หู ใช้ฟังเสียงพูด เสียงไอ เสียง สมหายใจ
4. ปาก ถามถึงประวัติความเจ็บปวด ชีวิต
ความเป็นอยู่ ประวัติครอบครัว อาการที่ผู้ป่วยรู้สึก
ไม่สบาย
5. มือ แพทย์จีนใช้มือในการสัมผัส และใช้นิ้ว
จับชีพจรเพื่อตรวจอวัยวะภายใน ภาวะเลือดและ
พลังงานของร่างกาย และใช้มือกดสัมผัสเพื่อตรวจ
สอบต�ำแหน่งเจ็บป่วยของร่างกายท�ำให้ทราบถึงภาวะ
โรคของผู้ป่วย
ดังนั้น การตรวจวินิจฉัยของศาสตร์การแพทย์
แผนจีน เมื่อแพทย์จีนได้ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยด้วย
วิธีการทั้งห้าแล้วจากนั้นจะวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของการเกิดโรค ระบบอวัยวะใดที่ผิดปกติบ้าง
วางแผนและเลือกวิธีในการรักษา เช่น การฝังเข็ม กัว
ซา การครอบกระปุก การต้มยาจีน หรือใช้วธิ กี ารรักษา
ผสมผสานกัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ก�ำหนดให้การแพทย์แผนจีน
เป็นสาขาหนึง่ ของการประกอบโรคศิลปะ และก�ำหนด
นิยามของการแพทย์แผนจีนไว้ดังนี้ “การแพทย์แผน
จีน หมายความว่า การกระท�ำต่อมนุษย์หรือมุ่งหมาย
จะกระท�ำ ต่อมนุษย์เกีย่ วกับการตรวจโรค การวินจิ ฉัย
โรค การบ�ำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและ
การฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้ความรู้แบบแพทย์แผนจีน’’
2. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.
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2562 การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมและก�ำกับ
ดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยระบบการอนุญาตการ
ขึ้นทะเบียน การแจ้งรายละเอียด และการจดแจ้ง ให้
เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งจะท�ำให้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัย มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล[21]
3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลัก
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ         
พ.ศ. 2559 ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น เกี่ ย วกั บ การโฆษณาการ
ประกอบโรคศิลปะ สื่อ การเผยแพร่ การประกอบโรค
ศิลปะ การปฏิบตั ติ อ่ วิชาชีพ การทดลองต่อมนุษย์และ
การปฏิบัติตนในสถานพยาบาล
4. พระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
2542 การด�ำเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนจีน การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  การอุทธรณ์
และบทก�ำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
5. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานวิชาชีพการแพทย์แผน
จีน ซึ่งได้กล่าวถึงสถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ
ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบศิลปะ การประกอบกิจการสถาน
พยาบาลและการด�ำเนินการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์แผนจีน การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้า
หน้าที่ การปิดสถานพยาบาลและเพิกถอนใบอนุญาต
ของผู้ประกอบโรคศิลปะ และบทก�ำหนดโทษ
6. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การใช้ ย าส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ แพทย์ แ ผน
จี น โดยยาประกอบด้ ว ย ยาแผนปั จ จุ บั น ยาแผน
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โบราณ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใช้ภายนอก
ยาใช้เฉพาะที่ ยาสามัญประจ�ำบ้าน ยาบรรจุเสร็จ ยา
สมุนไพร เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูป
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะ
แผนปัจจุบัน การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ การ
บ�ำบัดโรคสัตว์ การผลิตสารออกฤทธิ์ ความรุนแรง
ของสารออกฤทธิ์ ฉลาก เอกสารก�ำกับยา ต�ำรับยา
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานด้านการแพทย์
แผนจีน นอกจากนี้ยังมีการก�ำหนดให้ยาแผนจีนเป็น
ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาตามองค์ความรู้การ
แพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2563
7. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคล
ซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลกระท�ำการประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนจีนในความควบคุมของผูป้ ระกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2555 เป็นการดูแล
หรือก�ำกับดูแล บุคคลที่สถานพยาบาลจะมอบหมาย
ให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้รับรองการ
แพทย์แผนจีนให้เป็นสาขาหนึ่งของการประกอบโรค
ศิลปะซึ่งต้องมีการขึ้นทะเบียนและการรับใบอนุญาต
ในการประกอบวิชาชีพ[11]

บทวิจารณ์
การดูแลสุขภาพเป็นการกระท�ำใด ๆ ที่จะก�ำจัด
สิ่งต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อสุขภาพอนามัย นั่นคือ
การที่สามารถป้องกันโรคที่ป้องกันได้ เมื่อเจ็บป่วย
สามารถวินิจฉัยโรคตั้งแต่แรกเริ่มได้ และได้รับการ
รักษาอย่างถูกวิธี การแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์
ทางเลื อ กที่ ค นไทยก� ำ ลั ง ให้ ค วามสนใจและเป็ น ที่
นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

382 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สังคมยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความ
เจ็บป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป การแพทย์แผนปัจจุบัน
ยังมีกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพที่เน้นการตั้งรับ
นั่นหมายความว่า ต้องให้เกิดความเจ็บป่วยก่อนจึง
จะท�ำการรักษาด้วยการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เน้น
การพึ่งพาเทคโนโลยี ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการรักษา
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นควรส่งเสริมการแพทย์แผน
จีนให้เป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพคน
ไทยเนื่องจากหลักการรักษาของแพทย์แผนจีนนั้น
จะเน้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการเจ็บป่วยนั้น พร้อม
กับการรักษาอาการของโรคไปพร้อมกันและฟื้นฟู
สุขภาพให้เข้าสู่สมดุล ดังนั้นแพทย์แผนจีนจึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องมีการกระจายบริการตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว
และทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถลดค่าใช้จา่ ยค่า
ยาแผนปัจจุบันที่มีราคาสูงเกินไปได้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในสั ง คมยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ก ารแพทย์ ไ ด้ มี
วิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การเจ็บป่วย
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมักมีวิถีการด�ำเนินชีวิต
ที่เร่งรีบ ขาดการเอาใจในการบริโภคและการออก
ก�ำลังกาย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดโรคตามมา
อีกทั้งยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่ม
มากขึ้นและการรับบริการจากการแพทย์แผนปัจจุบัน
อย่ า งเดี ย ว อาจรั ก ษาโรคไม่ ห ายหรื อ ไม่ เ ป็ น ที่ พึ ง
พอใจของผู้ป่วยประกอบกับยาแผนปัจจุบันมีราคา
แพงเกินไป ท�ำให้ประชาชนหันมาใช้บริการการแพทย์
ทางเลือกเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกใน
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ครอบครัวมากขึ้น การแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์
ทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมในสังคมไทย เนื่องจาก
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีน ประกอบกับ
มีความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรม จึงท�ำให้คน
ไทยจ� ำ นวนมากนิ ย มรั บ บริ ก ารการแพทย์ แ ผนจี น
เป็นการแพทย์ทางเลือกหนึ่ง  โดยการแพทย์แผนจีน
มีเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่น 2 ประการ คือ แนวคิดการมอง
สุขภาพแบบองค์รวมและการรักษาตามการจ�ำแนก
ภาวะโรค โดยอาศัยการตรวจร่วมทั้ง 4 วิธี (ดู ดม
ถาม คล�ำ) ด้วยความมีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นแตกต่าง
ไปจากศาสตร์อื่น ๆ จึงท�ำให้การแพทย์แผนจีนได้รับ
ความนิยมและเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของ
คนไทยได้อย่างยาวนาน การสาธารณสุขไทยน�ำการ
แพทย์แผนจีนมาใช้ในด้านการป้องกันโรคและการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เทคนิคและวิธีปฏิบัติเฉพาะ
ทางการแพทย์แผนจีน เช่น การท�ำกัวซา เพื่อปรับ
ระบบหมุนเวียนเลือดบ�ำบัดอาการปวด ใช้การครอบ
กระปุก เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนและลดความตึง
ของเลือด สร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาโรคเรือ้ รัง ใช้การต้มยาจีนหรือสมุนไพรเพือ่
ใช้ในการบ�ำบัดโรค เป็นต้น นอกจากนีก้ ารแพทย์แผน
จีนยังใช้หลักการสร้างสมดุลของร่างกาย เพื่อให้เกิด
ความพอดี ไม่ร้อน ไม่เย็นเกินไป เพื่อจะน�ำไปสู่การมี
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชนที่มารับบริการต่อไป
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การแพทย์พื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพซึ่งแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทำ�ให้การแพทย์พื้นบ้านได้รับผลกระทบตามไปด้วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการดำ�รงอยู่ของหมอพื้นบ้าน อำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากหมอพื้นบ้าน 3 คน
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการประกอบวิชาชีพการแพทย์พนื้ บ้าน การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ความ
คาดหวังในผลลัพธ์ และอุปสรรคและการปรับตัว ผลวิจยั พบว่า หมอพืน้ บ้านทัง้ หมดมีประสบการณ์รกั ษามากกว่า 10
ปี เชีย่ วชาญหลายกลุม่ โรค โดยเฉพาะกล้ามเนือ้ และกระดูก และยังมีบทบาทการเป็นครูถา่ ยทอดองค์ความรูอ้ กี ด้วย การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง พบว่า เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ประสบความสำ�เร็จ  และความคาดหวังในผลลัพธ์
พบว่า เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจที่ผู้ป่วยมีสุขภาพดี ส่วนการลดลงของผู้ป่วย ผลกระทบจากเศรษฐกิจ สมุนไพรที่
หายากขึ้นเนื่องจากพื้นที่ป่าลดลง และขาดศิษย์สืบทอดองค์ความรู้ ล้วนเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำ�รงอยู่ของ
หมอพืน้ บ้าน หมอทุกคนพยายามปรับตัวโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและการขนส่ง
ซือ้ ขายยาสมุนไพร ดังนัน้ ผูเ้ กีย่ วข้องควรส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ในพืน้ ที่ และส่งเสริมความ
รูแ้ ละทักษะการใช้เทคโนโลยีแก่หมอพืน้ บ้าน เพือ่ ให้บทบาทของหมอพืน้ บ้านยังคงอยูใ่ นสังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ตลอดเวลา
คำ�สำ�คัญ: การดำ�รงอยู่, หมอพื้นบ้านในจังหวัดเชียงราย

Received date 23/03/22; Revised date 06/04/22; Accepted date 03/08/22

384

Vol. 20 No. 2 May-Aug 2022 385

J Thai Trad Alt Med

Existence of Folk Healers in Chiang Rai Province
Ritichai Pimpa*, Chanapat Tipkanpirome, Chin Khamkruang, Natchanun Thaibunrod,
Patchanipa Jumroenjitsakul, Sivaphorn Janted
School of Integrative Medicine, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
*
Corresponding author: ritichai.pim@mfu.ac.th

Abstract
Indigenous (folk) medicine is the wisdom of health care that varies from region to region and has been
influenced by changes in society, economy, and culture. This study aimed to explore the existence of folk healers
in Chiang Sean district of Chiang Rai province. The qualitative study was conducted in three folk healers. Data
collected included personal demographics, information on the folk medical practice, perceived self-efficacy, outcome expectations and perceived barriers and adaptation. The findings showed that all folk healers had over ten
years of treatment experience and specialized in a variety of disease groups, especially the musculoskeletal system
and had a role as a teacher to transfer knowledge as well. Perceived self-efficacy was related to successful mastery
experience. And outcome expectation was related to pride that the patient was healthy. Reduction in patients, economic impacts, declining herbs availability due to deforestation and scarcity of disciples to conserve knowledge
were obstacles related to the existence of folk healers. All folk healers attempted to adapt, especially in the use of
technology to help with communication with patients and transportation of herbal medicines. Thus, stakeholders
should encourage public participation in forest conservation and encourage local healers to gain knowledge and
skills in using technology for retaining their roles in the ever-changing Thai society.
Key words: existence, folk healer in Chiang Rai province

บทน�ำและวัตถุประสงค์

การแพทย์พื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่า
และอยู่คู่กับมนุษย์มายาวนาน เกิดจากการเรียนรู้
และถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยถูกผสาน
เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น จนเกิดศาสตร์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น[1] จังหวัดเชียงรายเคย
เป็นราชธานีท่ีส�ำคัญของอาณาจักรล้านนาอันยิ่งใหญ่
ในอดีต มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เจริญรุ่งเรือง
เป็ น เอกลั ก ษณ์ หนึ่ ง ในนั้ น คื อ การแพทย์ พื้ น บ้ า น
ล้านนา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

เกี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม [2]
ภู มิ ป ั ญ ญาการแพทย์ พื้ น บ้ า นเชี ย งรายได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น จากสั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เห็ น ได้ ชั ด ใน
ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงรายได้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการจังหวัดต้นแบบการพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและโครงการเมืองสมุนไพรน�ำร่องของกระทรวง
สาธารณสุข[3] ประกอบกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย
การพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้
ให้ความส�ำคัญกับการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก
รวมไปถึงการแพทย์พื้นบ้านด้วย อย่างไรก็ตามการ
แพทย์พ้ืนบ้านจะด�ำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจาก

386 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
การได้รับการสนับสนุนจากสังคมแล้ว ยังสัมพันธ์กับ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้ด้วย คือ หมอพื้นบ้าน ซึ่งถือ
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการแพทย์
พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพทุกมิติของคนในท้องถิ่น[4]
แม้ว่าหมอพื้นบ้านยังคงมีบทบาทในการดูแลสุขภาพ
คนในชุมชนอยู่ แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นไป อาจท�ำให้การด�ำรงอยูข่ องหมอ
พื้นบ้านเปลี่ยนแปลงไปด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบการศึกษาปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับการด�ำรงอยู่ของหมอพื้นบ้านอยู่บ้าง แต่
ยังไม่ครอบคลุมมิติด้านพฤติกรรม หมอพื้นบ้านที่ยัง
คงประกอบวิชาชีพหรือท�ำงานอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาวอาจสัมพันธ์กบั ปัจจัยอืน่ ๆ โดยเฉพาะปัจจัยระดับ
บุคคลของหมอพืน้ บ้านเอง ซึง่ แนวคิดนีม้ าจากทฤษฎี
ปัญญาสังคม (social cognitive theory) ของแบน
ดูรา (Bandura)[5] ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
และมีผลต่อการตัดสินใจกระท�ำพฤติกรรมใด ๆ ของ
บุคคล ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง ที่
ใช้ตดั สินว่าตนสามารถท�ำงานได้ในระดับใด และความ
คาดหวังผลทีจ่ ะเกิดหลังจากการท�ำงาน เช่น การได้รบั
การยอมรับจากสังคม การได้รางวัล ความพึงพอใจ
ของตนเอง ภายหลังเลนท์และบราวน์ (Lent&Brown)
[6]
ได้พฒ
ั นาทฤษฎีนไี้ ปสูท่ ฤษฎีปญ
ั ญาสังคมทางอาชีพ
(social cognitive career theory) เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในผลลัพธ์ของการท�ำงานหรือการประกอบอาชีพ
ที่ก�ำหนดมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล
บริบทของภูมิหลัง ประสบการณ์การเรียนรู้หรือผล
งานในอดีต การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความ
คาดหวังในผลลัพธ์ และการสนับสนุนจากสังคมและ
อุปสรรค ดังนั้นการส่งเสริมการแพทย์พื้นบ้านให้คง
อยู่ยั่งยืน จึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์และปัจจัย

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ที่เกี่ยวข้องกับหมอพื้นบ้าน งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษา
การด�ำรงอยู่ของของหมอพื้นบ้าน ผ่านการประยุกต์
ใช้ทฤษฎีปัญญาสังคม และทฤษฎีปัญญาสังคมทาง
อาชีพในการก�ำหนดกรอบปัจจัย เพื่อช่วยอธิบายการ
ด�ำรงอยู่ของการประกอบวิชาชีพหมอพื้นบ้านในมิติ
ด้านพฤติกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมให้หมอพื้นบ้าน
ยังด�ำรงคู่สังคมไทย ในแง่ของการด�ำรงอยู่ของหมอ
พื้นบ้านนั้นเกิดจากปัจจัยด้านพฤติกรรม

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative
research) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบ่งเป็น
5 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์พื้นบ้าน การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ อุปสรรคและการ
ปรับตัว ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน งานวิจัยนี้คัด
เลือกหมอพืน้ บ้านทีข่ นึ้ ทะเบียนกับสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย จ�ำนวน 82 คน ในจ�ำนวนดังกล่าวเป็นผู้
สมัครใจ ยินดี และสะดวกที่จะเปิดเผยข้อมูล จึงได้
หมอพื้นบ้านจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ พ่อหมอประเสริฐ
จันทรังษี พ่อหมอวิเชียร รักสิทธิ์ และแม่หมอนงลักษณ์
เดิมเมือง ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และขอ
อนุญาตท�ำการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (รหัสโครงการ EC
19331-26) และได้รับการรับรองยกเว้นการพิจารณา
ด้านจริยธรรมการวิจัย (COE: 006/2020) ลงวันที่
8 มกราคม 2563
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
หมอพื้นบ้านทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย นาย
ประเสริฐ จันทรังษี อายุ 73 ปี นายวิเชียร รักสิทธิ์
อายุ 68 ปี และนางนงลักษณ์ เดิมเมือง อายุ 46 ปี ทุก
คนอาศัยอยู่ในอ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มี
สัญชาติและเชื้อชาติไทย และนับถือศาสนาพุทธ จบ
การศึกษาทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทัง้ 3 คน ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกรและ
มีอาชีพเสริมเป็นหมอพืน้ บ้าน รายได้รวมจากทุกแหล่ง
ต่อเดือน ต�ำ่ สุด 3,000 บาท และสูงสุด 10,000 บาทขึน้
ไป มีเพียงแค่ 1 คน ที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ำรง
ชีพ ทั้ง 3 คน สมรสและมีครอบครัวแล้ว มีจ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัวประมาณ 3–4 คน และมี 1 คนที่
ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

2. ข้อมูลการประกอบวิชาชีพการแพทย์พนื้ บ้าน
จากการศึกษาการประกอบวิชาชีพการแพทย์
พื้นบ้าน พบว่ามีบทบาทที่ส�ำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เวชปฏิบัติ และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้
2.1 ด้านเวชปฏิบัติ พบว่า ทั้ง 3 คน ดูแลรักษา
ผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านที่มีรายละเอียด
ดังนี้
สาเหตุของการเจ็บป่วย พบว่า ทั้ง 3 คน มีมุม
มองต่อการเจ็บป่วยคล้ายกัน โดยเชื่อว่าสาเหตุเกิด
จากความไม่สมดุลของธาตุ 4 ดิน น�้ำ ลม ไฟ สิ่งที่มอง
ไม่เห็นอย่างภูตผีมากระท�ำ กรรมพันธุ์ พฤติกรรมการ
ใช้ชีวิต หรือสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค พบว่า ทั้ง 3 คน
มีวธิ กี ารคล้ายกัน กล่าวคือ มีการซักประวัตแิ ละตรวจ
ร่างกาย สังเกตดูตรงบริเวณที่มีอาการเจ็บป่วย ด้าน
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นายประเสริฐ จันทรังษี จะมีวิธีการตรวจอีกวิธีหนึ่ง
คือ ให้ผู้ป่วยเด็ดใบไม้ใดก็ได้มา 1 ใบ แล้วพิจารณา
วินิจฉัยโรคตามลักษณะใบไม้ที่เด็ดมา
วิธกี ารรักษาโรค พบว่า นายประเสริฐ จันทรังษี มี
วิธกี ารรักษาตามโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคระบบกล้ามเนือ้
รักษาด้วยวิธีการนวดตามสูตรของแพทย์พื้นบ้านที่
สืบทอดมา โรคกระดูกและข้อ เช่น กระดูกหัก จะรักษา
ด้วยพิธกี รรม การเป่ายาพร้อมร่ายคาถา การฮ้องขวัญ
การส่งเคราะห์ ทั้งนี้การเป่าจะเป่าผ่านเฝือก ไม่เลอะ
สกปรก เป็นเพียงการเป่าคาถาร่วมกับน�้ำมันงาเล็ก
น้อย โรคผิวหนังและโรคสตรี รักษาด้วยยาสมุนไพร
ต�ำรับที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในรูปแบบยาต้ม
โดยให้ผู้ป่วยน�ำไปต้มดื่มกินที่บ้าน ส่วนนายวิเชียร
รักสิทธิ์ รักษากลุม่ โรคระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ
ด้วยวิธกี ารนวดด้วยวิธที างแพทย์พนื้ บ้านทีส่ บื ทอดมา
เน้นกดจุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดเมื่อยร่วม
กับการประยุกต์สูตรนวดจากประสบการณ์ ส่วนโรค
มะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคสตรี จะรักษา
ด้วยยาสมุนไพรต�ำรับในรูปแบบยาต้มทีเ่ หมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละราย โดยให้ผู้ป่วยน�ำไปต้มดื่มกินที่บ้าน
ทั้งนี้เป็นต�ำรับที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
พบตัวยาสมุนไพรที่หลากหลาย เช่น กอมขม รางแดง
เป็นต้น และนางนงลักษณ์ เดิมเมือง รักษากลุ่มโรค
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ด้วยวิธีการนวดตาม
ทีไ่ ด้ศกึ ษามาจากครูบาอาจารย์การแพทย์พนื้ บ้าน ร่วม
กับการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร ซึง่ ส่วนมากจะ
นวดตามบริเวณทีม่ อี าการปวดเมือ่ ยตามสูตรการนวด
ของแต่ละโรค
ระยะเวลาในการรักษาโรค พบว่า ใช้เวลารักษา
โดยเฉลี่ย 30 นาทีต่อผู้ป่วย 1 คน แต่ นางนงลักษณ์
เดิมเมือง จะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 60–120 นาที
ค่าใช้จ่ายในการรักษา พบว่า แตกต่างกันออก

388 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ไป โดยนายประเสริฐ จันทรังษี จะไม่เรียกเก็บค่ารักษา
แล้วแต่ผู้ป่วยต้องการให้ นายวิเชียร รักสิทธิ์ จะมีค่า
รักษาทุกโรคในราคา 52 บาท หรือถ้าเป็นกรณีที่เจ็บ
ป่วยหนัก อาจท�ำพิธฝี ากตัวเป็นผูป้ ว่ ยในการดูแลของ
ครูหมอพื้นบ้านที่ต้องเสียค่าขันครู 108 บาท ส่วนนาง
นงลักษณ์ เดิมเมือง จะมีค่านวดรักษาชั่วโมงละ 100
บาท และค่าลูกประคบ ลูกละ 50 บาท
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แหล่งวัสดุอุปกรณ์ประกอบเวชปฏิบัติ พบว่า
ส่วนมากจะมีทั้งซื้อมาจากที่อื่น ปลูกพืชสมุนไพรใช้
เอง เก็บมาจากป่าชุมชน และประดิษฐ์ใช้เอง เช่น การ
ประดิษฐ์แผ่นเหล็กที่ใช้ส�ำหรับการย�่ำขาง แต่มีเพียง
นางนงลักษณ์ เดิมเมือง ที่ซื้อลูกประคบส�ำเร็จรูปมา
จากแหล่งอื่น (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลการประกอบวิชาชีพการแพทย์พื้นบ้านด้านเวชปฏิบัติ
ประเด็นที่ศึกษา

นายประเสริฐ จันทรังษี

นายวิเชียร รักสิทธิ์

นางนงลักษณ์ เดิมเมือง

สาเหตุของการ
เจ็บป่วย

1. กรรมพันธุ์
1. พฤติกรรมการกิน
1.
2. ความสัมพันธ์ของกายและใจ
2. ความสมดุลของธาตุ 4
2.
3. พฤติกรรมการใช้ชีวิต		 ดิน น�้ำ ลม ไฟ
3.
4. ความสมดุลของธาตุ 4 ดิน น�้ำ ลม ไฟ 3. สภาพแวดล้อมและ		
5. สภาพแวดล้อม		 ที่อยู่อาศัย
4.
6. ภูตผี
4. ภูตผี		

กรรมพันธุ์
พฤติกรรมการใช้ชีวิต
ความสมดุลของธาตุ 4
ดิน น�้ำ ลม ไฟ
ภูตผี

การตรวจร่างกาย/ 1. เด็ดใบไม้มา 1 ใบ แล้ววินิจฉัยโรค
ซักประวัติ และตรวจร่างกาย ซักประวัติ และตรวจร่างกายดู
การวินิจฉัยโรค		 ตามลักษณะใบไม้ที่เด็ดมา
ดูตรงบริเวณที่มีอาการเจ็บป่วย ตรงบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
2. ซักประวัติ ตรวจร่างกายในบริเวณ
		
ที่มีอาการเจ็บป่วย			
วิธีการรักษาโรค

1. การใช้ยาสมุนไพร คือ ยาต้ม
1. การใช้ยาสมุนไพร คือ ยาต้ม 1. การนวด
2. การนวด
2. การนวด
2. ประคบสมุนไพร
3. พิธีกรรม คือ การเป่า ฮ้องขวัญ
3. พิธีกรรม คือ ฮ้องขวัญ
		 ส่งเคราะห์		
ระยะเวลาในการ
รักษาเฉลี่ยต่อ
ผู้ป่วย 1 ราย

30 นาที

ค่าใช้จ่ายในการรักษา แล้วแต่ผู้ป่วยจะให้
			
แหล่งวัสดุอุปกรณ์
ประกอบเวชปฏิบัติ

1. ซื้อจากที่อื่น
2. ปลูกใช้เอง
3. จากป่าชุมชน
4. ประดิษฐ์ใช้เอง

30 นาที

60 - 120 นาที

1. ค่าขันครู 108 บาท
1. ค่านวด ชั่วโมงละ 100 บาท
2. ค่ายาทุกโรค ราคา 52 บาท 2. ค่าลูกประคบ ลูกละ 50 บาท
1. ซื้อจากที่อื่น
2. ปลูกใช้เอง
3. จากป่าชุมชน
4. ประดิษฐ์ใช้เอง

1. ซื้อจากที่อื่น

J Thai Trad Alt Med
2.2 ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ บทบาท
หน้าที่ของการเป็นครูแพทย์พื้นบ้าน ทั้ง 3 คน พบ
ว่า มีขั้นตอนการคัดเลือกศิษย์ที่คล้ายคลึงกัน ไม่มี
เกณฑ์คัดเลือกลูกศิษย์อย่างชัดเจน หากแต่พิจารณา
คัดเลือกจากการสัมภาษณ์ความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการ
ศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ด้านนายประเสริฐ จันทรังษี ผู้
สมัครหมอเป่าจะต้องผ่านการทดสอบท่องคาถาตาม
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จึงจะรับตัวเป็นศิษย์ ก่อนศึกษาเล่า
เรียนลูกศิษย์ทกุ คนจะต้องผ่านพิธกี รรมเคารพบูชาครู
เพื่อมอบเป็นศิษย์ แตกต่างกันดังนี้
นายประเสริฐ จันทรังษี กรณีเรียนหมอเป่า ศิษย์
ต้องผ่านพิธยี กขันตัง้ ขอเป็นศิษย์ ประกอบด้วยขันเล็ก
(ขัน 5) บรรจุดอกไม้สีขาว เทียน 5 คู่ ธูป 5 คู่ เบี้ย เงิน
ผลไม้และของหวานทีถ่ กู ปักธูป และขันใหญ่ (ขัน 109)
บรรจุเครื่องสักการบูชา 109 เล่ม  โดยเมื่อครูรับเป็น
ศิษย์แล้ว จะมอบขันหมากขันยาให้ศษิ ย์กลับไปวางไว้
ทีห่ วั นอน และก�ำหนดให้ศษิ ย์ไหว้ขนั ก่อนทีจ่ ะรักษาผู้
ป่วยเสมอ กรณีเรียนหมอยา ศิษย์ต้องผ่านพิธียกขัน
ตั้งเช่นเดียวกัน สอนโดยใช้คัมภีร์ (ปั๊บหมอยาภาษา
ล้านนา) จากบรรพบุรุษ ว่าด้วยเรื่องโรค วิธีการรักษา
และต�ำรับยารักษาโรค ด้านนายวิเชียร รักสิทธิ์ ขันใน
พิธยี กขันตัง้ ขอเป็นศิษย์ จะบรรจุกรวยดอกไม้ (สรวย
ดอก) และเงินค่าครู 108 บาท สอนผ่านต�ำราพื้นเมือง
ที่สืบทอดและเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ ส่วนด้าน
นางนงลักษณ์ เดิมเมือง  ขันในพิธียกขันตั้งขอเป็น
ศิษย์ จะบรรจุผลไม้ 9 อย่าง ธูปและเทียนอย่างละ 9
เล่ม ดอกไม้สีขาว และเงินค่าครู 1,900 บาท โดยวิธี
จัดการเรียนการสอนของครูทั้ง 3 คน เหมือนกันคือ
ท่องจ�ำ สังเกต ถาม-ตอบ และฝึกปฏิบัติจนเกิดความ
ช�ำนาญ
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3. การรับรู้ความสามารถของตนเอง
3.1 ประสบการณ์ที่ประสบความส�ำเร็จ พบว่า
นายประเสริฐ จันทรังษี มีประสบการณ์ในการรักษา
รวม 26 ปี เชี่ยวชาญโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูก
และข้อ ผิวหนัง และโรคสตรี มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มา
รักษาเฉลี่ยเดือนละ 25 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่มากจากประเทศลาวและพม่า นอกจากนี้ยัง
เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกศิษย์รวม 15 คน
ตลอดการเป็นหมอพื้นบ้าน พึงพอใจต่อการท�ำหน้าที่
ของตนในระดับมากที่สุด ขณะที่นายวิเชียร รักสิทธิ์
มีประสบการณ์ในการรักษารวม 47 ปี เชี่ยวชาญโรค
ทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ มะเร็ง ทางเดิน
หายใจ และโรคสตรี มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มารักษาเฉลี่ย
เดือนละ 75 คน และมีแนวโน้มลงลง ส่วนใหญ่มา
จากต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ตลอดการเป็นหมอ
พื้นบ้านมีลูกศิษย์ 5 คน พึงพอใจต่อการท�ำหน้าที่ของ
ตนในระดับมากที่สุด ส่วนนางนงลักษณ์ เดิมเมือง มี
ประสบการณ์ในการรักษารวม 11 ปี เชีย่ วชาญโรคทาง
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มา
รักษาเฉลี่ยเดือนละ 5 คน และมีแนวโน้มลดลง ส่วน
ใหญ่เป็นคนในชุมชน ตลอดการเป็นหมอพืน้ บ้านมีลกู
ศิษย์ 2 คน พึงพอใจต่อการท�ำหน้าที่ของตนในระดับ
ปานกลาง สิ่งที่ทั้ง 3 คนภูมิใจมากที่สุดคือสามารถ
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ และทัง้ 3 คน ได้
ขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน ในปี พ.ศ. 2561 2561
และ 2562 ตามล�ำดับ
3.2 การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่น ด้าน
ตัวแบบที่มีชีวิต พบว่า นายประเสริฐ จันทรังษี และ
นายวิเชียร รักสิทธิ์ เริ่มต้นการเป็นหมอพื้นบ้านจาก
แรงจูงใจที่ส�ำคัญจากบรรพบุรุษ โดยเรียนรู้จากการ
สังเกตและจดจ�ำองค์ความรู้ ใช้ระยะเวลาศึกษาจาก

390 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
บรรพบุรุษ 15 ปี และ 9 ปี ตามล�ำดับ ดังที่นายวิเชียร
รักสิทธิ์ ที่ได้กล่าวว่า “ป้อนี้กว่าจะมาเริ่มเป๋นหมอได้
ก่ตอ้ งใจ๊เวลาเมิน เขาจ�ำเอากัน๋ อย่างเดว จ�ำบ่ปอก่ตอ้ ง
ก่อยสังเกต และหันมันหมั่น ๆ มันถึงจะจ�๋ำได้ ป้อเนี่ย
ต้องใจ๊เวลาเฮียน 9 ปี๋ เลย กว่าจะมาเป๋นหมอได้’’ ใน
ขณะที่นางนงลักษณ์ เดิมเมือง เรียนรู้จากการสังเกต
และศึกษาจากครูบาอาจารย์นาน 1 ปี ส่วนด้านตัว
แบบเชิงสัญลักษณ์  พบว่า ทั้ง 3 คน เคารพหมอชีวกโกมารภัจจ์และพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ โดยมีหลัก
ธรรมหรือข้อยึดถือปฏิบัติของการเป็นหมอพื้นบ้าน
ได้แก่ ไหว้พระ ไหว้ครูบาอาจารย์ และรักษาศีล 5 เป็น
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ประจ�ำทุกวัน
3.3 การใช้คำ� พูดชักจูงและการกระตุน้ อารมณ์
จากการศึกษาพบว่า ทั้ง 3 คน ได้รับการกล่าวชื่นชม
จากผู้ป่วยอยู่เสมอ ๆ ในฐานะหมอพื้นบ้าน อีกทั้ง
การยอมรับในตัวของหมอทั้ง 3 คน ของคนในชุมชน
ในฐานะอื่น ๆ ของสังคม โดยนายประเสริฐ จันทรังษี
มีต�ำแหน่งเป็นมัคนายกและสมาชิกกลุ่มอาสาพัฒนา
ชุมชน นายวิเชียร รักสิทธิ์ เป็นมัคนายกและประธาน
สภาหมอเมื อ งล้ า นนาอ� ำ เภอเชี ย งแสน ส่ ว นนาง
นงลักษณ์ เดิมเมือง เป็นเหรัญญิกของกลุ่มหัวหน้า
แม่บ้านของหมู่บ้าน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเองของหมอพื้นบ้าน จ�ำแนกตามประสบการณ์ที่ประสบความส�ำเร็จ การได้เห็น
ประสบการณ์ของผู้อื่น การใช้ค�ำพูดชักจูงและการกระตุ้นอารมณ์
การรับรู้ความสามารถ		
				
รายละเอียด
		 ของตนเอง

นายประเสริฐ จันทรังษี นายวิเชียร รักสิทธิ์

นางนงลักษณ์ เดิมเมือง

1. ประสบการณ์ที่ประสบ ประสบการณ์การรักษา 26 ปี
47 ปี
11 ปี
ความส�ำเร็จ
ความเชี่ยวชาญ
1. โรคระบบกล้ามเนื้อ
1. โรคระบบกล้ามเนื้อ 1. โรคระบบกล้ามเนื้อ
(mastery experience)			
2. โรคกระดูกและข้อ
2. โรคกระดูกและข้อ 2. โรคกระดูกและข้อ
				
3. โรคผิวหนัง
3. โรคมะเร็ง
				
4. โรคสตรี
4. โรคระบบทางเดินหายใจ
						
5. โรคสตรี
		
จ�ำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย
25 คน (เพิ่มขึ้น)
75 คน (ลดลง)
5 คน (ลดลง)
		
ต่อเดือน (แนวโน้ม)
		
ภูมิล�ำเนาของผู้ป่วย
ประเทศลาว พม่า และไทย ทั่วประเทศไทย
คนในชุมชน
		
จ�ำนวนศิษย์ตลอดการ 15 คน
5 คน
2 คน
		
เป็นหมอพื้นบ้าน
		
ระดับความพึงพอใจต่อ มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
		
การท�ำหน้าที่
		
ความสามารถของตน 1. สามารถช่วยคนให้หาย สามารถท�ำให้ผู้ป่วยหาย ผู้สามารถท�ำให้ผู้ป่วย
		
ที่ภูมิใจมากที่สุด		 จากการเจ็บป่วย
จากโรคภัยไข้เจ็บ
หายจากการเจ็บป่วย
				
2. สามารถท�ำประโยชน์
					 ให้กับผู้อื่น		
		
ปีที่ขึ้นทะเบียนเป็น
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
		
หมอพื้นบ้าน
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การรับรู้ความสามารถของตนเองของหมอพื้นบ้าน จ�ำแนกตามประสบการณ์ที่ประสบความส�ำเร็จ การได้เห็น
ประสบการณ์ของผู้อื่น การใช้ค�ำพูดชักจูงและการกระตุ้นอารมณ์
การรับรู้ความสามารถ		
				
รายละเอียด
นายประเสริฐ จันทรังษี นายวิเชียร รักสิทธิ์
นางนงลักษณ์ เดิมเมือง
ของตนเอง
2. การได้เห็น
ตัวแบบที่สังเกตและ
บรรพบุรุษ
บรรพบุรุษ
ครูบาอาจารย์
ประสบการณ์ของผู้อื่น จดจ�ำองค์ความรู้
(vicarious learning) ระยะเวลาที่เรียนรู้
15 ปี
9 ปี
1 ปี
		
ด้านตัวแบบ
บูรพาจารย์ หมอชีวก- หมอชีวกโกมารภัจจ์
บูรพาจารย์ หมอชีวก		
เชิงสัญลักษณ์
โกมารภัจจ์ และ
และพระพุทธเจ้า
โกมารภัจจ์ และ
				
พระพุทธเจ้า			
พระพุทธเจ้า
		
ข้อยึดถือปฏิบัติและคติ 1. รักษาศีล 5
1. รักษาศีล 5
1. รักษาศีล 5
		
ประจ�ำใจตามตัวแบบ 2. รักษาสัจจะ
2. ไหว้ครูทุกวันใน
2. ไหว้พระ ไหว้
		
เชิงสัญลักษณ์
3. ประพฤติตนให้น่าเชื่อถือ		 ตอนเช้าพร้อมน�ำ		 ครูบาอาจารย์
				
4. ไหว้พระ ไหว้		 ข้าวมาวางถวาย		 ทุกวันพระ
					 ครูบาอาจารย์ทุกวัน		 รูปปั้น ที่สักการะ 3. รักษาผู้ป่วยด้วยใจ
					 ก่อนนอน
3. รักษาผู้ป่วยด้วยใจ
				
5. รักษาผู้ป่วยด้วยใจ
3. การใช้ค�ำพูดชักจูงและ ผู้ที่ชื่นชมในตัวหมอ
ผู้ป่วยและญาติ
ผู้ป่วยและญาติ
ผู้ป่วย
การกระตุ้นอารมณ์ มากที่สุด
(verbal persuasion and บทบาทหน้าที่อื่นๆ
1. มัคนายก
1. มัคนายก
เหรัญญิกของกลุ่ม
emotional arousal) ที่สังคมยกย่อง
2. สมาชิกกลุ่มอาสา
2. ประธานสภาหมอ หัวหน้าแม่บ้าน
					 พัฒนาชุมชน		 เมืองล้านนา
							 อ�ำเภอเชียงแสน

4. ความคาดหวังในผลลัพธ์
จากการศึกษาพบว่า ทัง้ 3 คน ต่างก็มคี วามคาด
หวังและภาคภูมิใจในการเป็นหมอพื้นบ้าน โดยทีน่ าย
วิเชียร รักสิทธิ์ ได้ให้ความเห็นว่า “สิ่งตี้ท�ำหื้อภูมิใจ๋
มากสุดของก๋ารเป๋นหมอเมือง ก่คือก๋ารตี้ได้ฮักสาผู้
ป่วยหื้อหายจากอาก๋ารไข้ อาก๋ารเจ็บเนื้อเจ็บตั๋ว ก๋ารตี้
ได๋หันผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแฮง ยิ้มแย้มได้ ญาติผู้ป่วย
ก่มคี วามสุขไปโตย เพราะคนทีเ่ ขาเป๋นห่วงนัน้ หายจาก
อาก๋ารเจ็บป่วย’’ และตามค�ำบอกเล่าของนายประเสริฐ

จันทรังษี ที่กล่าวว่า “แม้ว่าอายุจะนักขึ้นกู้วัน แต่ก๋าร
ตี้มีผู้ป่วยมาฮับก๋ารฮักสาอยู่ตลอด ก็ยะหื้อบ่สามารถ
เลิกท�ำหน้าตี้หมอเมืองได้’’

5. อุปสรรคและการปรับตัว
5.1 ด้านจ�ำนวนลูกศิษย์ในฐานะครูหมอพื้น
บ้าน พบว่า จ�ำนวนลูกศิษย์มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ
การเรียนรูก้ ารแพทย์พนื้ บ้านต้องใช้ความมุง่ มัน่ ความ
รัก และความอดทนเป็นอย่างมาก จึงจะบรรลุการ

392 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ศึกษาเล่าเรียนได้ ดังความเห็นของนายวิเชียร รักสิทธิ์
ทีว่ า่ “ของอย่างนีม้ นั ต้องใจ๊ความพยายาม บ่ใจ้วา่ จะมา
ครัง้ สองครัง้ แล้วจะได้ มันต้องดูใจ๋กนั๋ ก่อน ว่าฮักแต๊ก่
มีบ่กี่คน ตี้จะเฮียนได้ทะลุ’’
5.2 ด้านจ�ำนวนผู้ป่วยในฐานะหมอพื้นบ้าน
พบว่า จ�ำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จากการ
ทีผ่ ปู้ ว่ ยหายจากโรค และประสิทธิภาพของการสือ่ สาร
ดังนายวิเชียร รักสิทธิ์ ได้ให้ความเห็นว่า “บะเดี่ยว มี
ผู้ป่วยน้อยลงจากตะก่อน เป๋นเพราะว่าฮักสาผู้ป่วย
แล้วเขาหาย เขาก่เลยบ่มาฮักสาต่อ แต่ก่ยังมีผู้ป่วย
หน้าใหม่มาเพิม่ เรือ่ ย ๆ เพราะเขาไปบอกต่อ ๆ กัน๋ เอง
บะเดี่ยว ผู้ป่วยประมาณ 60 70 คนต่อเดือน ตะก่อน
มีผู้ป่วยเกือบ 100 คนเลย วันนึงเนี่ย’’ อีกทั้งมีผู้ป่วย
บางส่วนไปรักษากับแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลที่
มีคา่ ใช้จา่ ยน้อยกว่าแพทย์พนื้ บ้าน ดังทีน่ างนงลักษณ์
เดิมเมือง กล่าวว่า “ก่ฮสู้ กึ ว่าผูป้ ว่ ยลดลง เป๋นเพราะว่า
สมัยนี้เขาไปแต่โฮงบาลกั๋น แล้วในโฮงบาลก่มีแพทย์
แผนไทยอยู่ แทบจะบ่ต้องเสี้ยงสะตังเลย ตอนนี้ก่
เหลือผู้ป่วยเดือนนึง ประมาณ 5 คน เต้าอั้น ผู้ป่วย
มันมีน้อยลง รายได้ก็น้อยลง เงินใช้จ่ายบ่ปอใจ๊ก็เลย
ต้องหาอาชีพอื่นมาท�ำ’’
5.3 ด้านวัตถุดิบสมุนไพร พบว่า สมุนไพรใน
ปัจจุบันหายากขึ้น เนื่องจากป่ามีความอุดมสมบูรณ์
น้อยลง หมอพื้นบ้านจึงต้องหาสมุนไพรอื่นทดแทน
หรือเปลีย่ นวิธกี ารรักษา ซึง่ พบว่าประสิทธิผลของการ
รักษาไม่เท่าเดิม ดังที่นายประเสริฐ จันทรังษี กล่าวว่า
“บะเดี่ยวนี้นะ สมุนไพรมันเริ่มหายากขึ้น ป่ามันสม
บูรณ์หน้อยลง ตั๋วยาที่จะใช้ฮักสาโรคก่ต้องหาอย่าง
อืน่ มาแตน ถ้าหาบ่ได้ บางเตือ้ ก่ตอ้ งเปลีย่ นยา เปลีย่ น
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วิธีฮักสาไปเลย ปอเปลี่ยนแล้วมันก่หันผลน้อยลง’’
5.4 ด้านการแพทย์และสาธารณาสุข พบว่า
การแพทย์แผนปัจจุบนั มีผลต่อการแพทย์พนื้ บ้าน โดย
เฉพาะประเด็นการสือ่ สารอันตรายจากการรับประทาน
ยาสมุนไพรทีผ่ ลต่อร่างกาย ดังค�ำกล่าวของนายวิเชียร
รักสิทธิ์ ทีว่ า่ “มันมีการกีดกัน๋ ของหมอปัจจุบนั อยู่ เขา
บ่หอื้ ผูป้ ว่ ยมากิน๋ ยาสมุนไพร เขากึด๊ ว่ามันอันตราย กิน๋
แล้วมันบ่ดี ไต๋มันจะพัง’’
5.5 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า เศรษกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ส่งผลกระทบต่อขนาดของพื้นที่การให้บริการและ
จ�ำนวนผูป้ ว่ ย ดังทีน่ างนงลักษณ์ เดิมเมือง ได้กล่าวว่า
“เศรษฐกิจน่ะ ตะก่อนนี้ว่าได้นวดดีพ่อง ได้นวดแถว
อั้น ในต้าเฮือปุ้นอ่ะ เดี๋ยวนี้เหลือแค่ 5 คน ต่อเดือน
เอง’’
5.6 ด้ า นเทคโนโลยี พบว่า การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี ส ามารถสนั บ สนุ น การซื้ อ และจ่ า ยยา
สมุนไพรระหว่างหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยได้ดี ทั้งใน
แง่ความสะดวกและความรวดเร็ว ดังที่นายวิเชียร รัก
สิทธิ์ กล่าวว่า “ป้อใจ๊โทรศัพท์ โทรสั่งสมุนไพรจาก
หมอเมืองคนอื่น แล้วก่มีคนโทรมาสั่งยาของป้อผ่าน
ตางโทรศัพท์ ถ้าเขาโทรมาสั่งยาป้อก่จะส่งยาผ่านตาง
ไปรษณีย์ไปหื้อเขา บะเดี่ยวนี้นะ มันสะดวกนักขึ้น
แล้ว และก่โวยโตย’’ นอกจากนีย้ งั ส่งผลให้การติดต่อ
สือ่ สารระหว่างหมอพืน้ บ้านสะดวกมากขึน้   มีการรวม
กลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหมอเมืองด้วย
กันเอง ดังทีน่ ายวิเชียร รักษ์สทิ ธิ์ กล่าวว่า “ป้อนีน้ ะเป๋น
ประธานหมอเมือง อ�ำเภอเจียงแสน ในเกือบกู้เดือน
เนี่ยก่จะมีก๋ารนัดรวมกลุ่มกั๋น แล้วก่ยังมีก๋ารแลก
เปลี่ยนความฮู้กันแหมโตย’’ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 อุปสรรคและการปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ จำ�แนกตามแพทย์พื้นบ้าน
แพทย์พื้นบ้าน		 อุปสรรคในการประกอบวิชาชีพ			 การปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ
1. นายประเสริฐ จันทรังษี ผู้ป่วยอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหมอ เช่น
1. ใช้โทรศัพท์ในการซักประวัติ ติดตาม
ประเทศลาว และพม่า 		 อาการ และการนัดหมายผู้ป่วย
		
2. จัดส่งยาสมุนไพรผ่านทางไปรษณีย์
สมุนไพรหายากขึ้นจากป่าที่ขาดความ
ใช้สมุนไพรอื่นที่มีสรรพคุณทดแทน
อุดมสมบูรณ์
2. นายวิเชียร รักสิทธิ์
การกีดกันทางการรักษาของการแพทย์
คอยแนะนำ�วิธีการรับประทานยาสมุนไพร
แผนปัจจุบันที่ไม่ให้ผู้ป่วยรับประทานยา
ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
สมุนไพรจากหมอพื้นบ้าน
สมุนไพรหายากจากป่าที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ใช้โทรศัพท์ตดิ ต่อซือ้ ขาย แลกเปลีย่ นสมุนไพร
		
ระหว่างหมอพื้นบ้านที่อยู่ในต่างจังหวัด
ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจากการหายของโรคเอง 1. แนะนำ�ให้ผู้ป่วยสื่อสารบอกต่อ ๆ กัน
และการสื่อสารช่องทางเดียว
2. เพิ่มช่องทางการจัดส่งยาสมุนไพรผ่าน
			 ไปรษณีย์
จำ�นวนลูกศิษย์ลดลงเนื่องจากการเรียนต้อง
1. สอนประสบการณ์ความสำ�เร็จในการเรียน
ใช้มานะและความพยายามสูง		 ของตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์
		
2. ให้แรงเสริมด้านจิตใจแก่ลูกศิษย์
3. นางนงลักษณ์ เดินเมือง ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ป่วยไปรักษา 1. หาอาชีพอื่นทดแทน
กับแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลด้วย
2. ใช้โทรศัพท์ในการนัดรักษาผู้ป่วย
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า		
เศรษฐกิจซบเซา
หาอาชีพอื่น ทดแทน

อภิปรายผล
การด�ำรงอยูข่ องหมอพืน้ บ้าน จากทฤษฎีปญ
ั ญา
สังคมที่เชื่อว่าการด�ำรงอยู่ของพฤติกรรมหรือการ
ท�ำงานใด ๆ ล้วนมีผลมาจากการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และความคาดหวังในผลทีจ่ ะเกิดหลังจาก
การกระท�ำพฤติกรรมหรือท�ำงาน[5] และตามทฤษฎี
ปั ญ ญาสั ง คมทางอาชี พ [6] นอกจากการรั บ รู ้ ค วาม
สามารถของตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์แล้ว
บุคคลจะต้องรับรู้อุปสรรคด้วย จึงสามารถด�ำรงการ
ท�ำงานของตนได้อย่างต่อเนื่อง[6]  ดังนั้นการด�ำรงอยู่
ของหมอพื้นบ้าน สามารถอภิปรายผลการศึกษาผ่าน
แนวคิดทฤษฎีได้ ดังนี้

1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมอพื้น
บ้านมีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญอยู่ 2 ประการ คือ การท�ำ
เวชปฏิบัติรักษาผู้ป่วย และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในฐานนะครูแพทย์พื้นบ้าน ทุกคนมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพยาวนาน 10–40 ปี มีความพึงพอใจต่อการท�ำ
หน้าทีข่ องตนเองในระดับปานกลางถึงมากทีส่ ดุ และที่
ส�ำคัญทุกคนรับรูค้ วามสามารถในการรักษาผูป้ ว่ ยของ
ตนเองเป็นอย่างดี อันแสดงถึงประสบการณ์ที่ประสบ
ความส�ำเร็จ (mastery experience) สอดคล้อง
ทฤษฎีปัญญาสังคม[5] ที่เชื่อว่า ประสบการณ์ที่ประสบ
ความส�ำเร็จ เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ร้างการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองได้เป็นอย่างดี จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
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หรือการท�ำงานนั้น ๆ ได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ การ
สืบทอดองค์ความรูจ้ ากตระกูลและครูบาอาจารย์ผา่ น
กระบวนการสังเกต การจดจ�ำ  และการฝึกปฏิบัติ ส่ง
ผลให้หมอพื้นบ้านเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เช่น การ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามค�ำสอน ท่าที บุคลิกภาพ ซึง่ ถือว่า
เป็นการสังเกตพฤติกรรมและการท�ำงานจากตัวแบบมี
ชีวิต (live model) และยังตั้งมั่นในคติความเชื่อตาม
ตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ (symbolic model) เช่น การ
รักษาศีล 5 มุ่งรักษาโรคภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ตามบูรพาจารย์ หมอชีวกโกมารภัจจ์ และพระพุทธเจ้า
สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura)[7] ที่
พบว่าการเรียนรู้จากตัวแบบส่งผลให้เกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดีเช่นกัน อีก
ปัจจัยหนึ่งที่เสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ได้ คือ การได้รับค�ำพูดชักจูงและการกระตุ้นอารมณ์
(verbal persuasion and emotional arousal) ซึ่ง
หมอทั้ง 3 คน ได้รับการกล่าวชื่นชมจากผู้ป่วยและ
ญาติอยู่เสมอ ๆ ในฐานะหมอพื้นบ้าน อีกทั้งได้รับ
การยอมรับจากสังคมในฐานะผู้น�ำทางสังคมในด้าน
ต่าง ๆ โดยภาพรวมแล้วหมอพื้นบ้านมีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองเป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิด
ของแบนดูรา (Bandura)[7] ที่เชื่อว่า พฤติกรรมหรือ
การท�ำงานจะเกิดอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์
ที่เคร่งเครียด สัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ประสบความส�ำเร็จ
การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่น และการใช้ค�ำพูด
ชักจูงและการกระตุ้นอารมณ์
2. ความคาดหวังในผลลัพธ์ ความคาดหวังใน
ผลของการประกอบวิชาชีพของทั้ง 3 คน คือ ความ
ภาคภูมิใจที่เห็นผู้ป่วยและญาติมีสุขภาพกายใจที่ดี
ส่วนรายได้จากการประกอบวิชาชีพไม่ใช่ผลทีค่ าดหวัง
แตกต่างจากการศึกษาของจุไรวรรณ บินดุเหลม[8]
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ที่พบว่าที่รายได้จากการประกอบอาชีพต่าง ๆ มีผล
ต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานระยะยาว อาจเป็นเพราะ
วิ ช าชี พ แพทย์ เ ป็ น วิ ช าชี พ ที่ มี จ รรยาบรรณ และ
อุดมการณ์ท�ำเพื่อผู้อื่น อีกทั้งหมอพื้นบ้านเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน ใช้ทรัพยากรในชุมชน จึงท�ำให้เรียก
เก็บค่ารักษาน้อย บางคนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความ
เต็มใจของผูป้ ว่ ย รวมถึงบางคนก�ำหนดค่ายาทุกโรคไว้
ราคาเดียวอีกด้วย ดังนัน้ ความคาดหวังในผลลัพธ์ของ
การศึกษานี้จึงเกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจที่ผู้ป่วย
มี สุ ข ภาพดี เ ป็ น หลั ก สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี
ปัญญาสังคม[5] และทฤษฎีปญ
ั ญาสังคมทางอาชีพ[6] ที่
เชือ่ ว่าการความคาดหวังในผลลัพธ์ทมี่ ากพอ จะท�ำการ
ด�ำรงอยู่ของพฤติกรรมและการท�ำงานคงอยู่
3. อุปสรรคและการปรับตัว หมอพืน้ บ้านทีด่ ำ� รง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน จะต้องมีผู้สืบทอดองค์ความรู้ แต่
จากผลการศึกษาพบว่า จ�ำนวนลูกศิษย์ลดลงไปเรือ่ ย ๆ
อาจเป็นเพราะการเรียนรู้ต้องใช้ความมุ่งมั่น ความ
ตั้งใจ และความพยายามอย่างสูง เนื่องจากผู้เรียน
จะต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษาตั้งแต่ 1–15 ปี
อีกทั้งสื่อและวิธีการสอนยังใช้วิธีการท่องจ�ำ  และการ
สังเกตเป็นหลัก หากผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ความตั้งใจ
และความพยายามน้อย ก็อาจท�ำให้ไม่มผี สู้ บื ทอดองค์
ความรู้ต่อไปได้
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หมอพื้ น มากที่ สุ ด คื อ
ผู้ป่วย ซึ่งนับวันผู้ป่วยที่มารับการรักษามีก็มีจ�ำนวน
ลดลงเช่นกัน อาจเป็นเพราะการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ก้าวกระโดด ด้านการสาธารณสุข และ
ด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ ประชาชนสามารถรับข้อมูล
ข่าวสารและความรูต้ า่ ง ๆ ด้านการดูแลสุขภาพได้ดว้ ย
ตนเองจึงให้ท�ำให้เห็นทางเลือกได้มากขึ้น เช่น รักษา
ด้วยตนเอง รักษาด้วยแพทย์แผนไทย และแพทย์แผน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชาญ ปาวัน และ
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คณะ[9] ที่พบว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
ส่วนด้านการสาธารณสุข พบว่าปัจจุบนั การแพทย์แผน
ไทยเปิดให้บริการในโรงพยาบาล ประชาชนสามารถ
เข้ารับการรักษาด้วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  รวม
ถึงการกีดกันจากการแพทย์แผนปัจจุบันที่ห้ามไม่ให้
ผู้ป่วยรับประทานยาสมุนไพรจากหมอพื้นบ้าน อาจ
เป็นเพราะการสื่อสารระหว่างหมอพื้นบ้านและแพทย์
แผนปั จ จุ บั น ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากพอ กล่ า วคื อ
ประเด็นที่การแพทย์แผนปัจจุบันกังวล คือ อันตราย
จากการใช้ยาสมุนไพรทีไ่ ม่ถกู ต้อง ซึง่ ในขณะเดียวกัน
การบริหารยาสมุนไพรในผูป้ ว่ ยแต่ละรายของหมอพืน้
บ้านก็มีวิธีการใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง เช่นกัน จาก
การศึกษาพบว่าแพทย์แผนปัจจุบันและหมอพื้นบ้าน
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการสื่อสารซึ่งกันและกัน ดังนั้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะระดับปฏิบัติการ เช่น แพทย์
แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีองค์ความ
รูด้ า้ นการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์การแพทย์
ควรมีบทบาทส�ำคัญในการสือ่ สารระหว่างหมอพืน้ บ้าน
กับแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนผู้รับบริบาล และด้านปัญหาเศรษฐกิจที่
ซบเซาท�ำให้ประชาชนมีปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุปราณี และดารุณี[10]  ที่
พบว่า รายได้ของครอบครัวเป็นอุปสรรคต่อการเข้า
ถึงบริการสุขภาพ
ด้านยาสมุนไพรที่หายากมากยิ่งขึ้น มีผลต่อ
การหาสมุนไพรอื่นทดแทน ส่งผลท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการรักษาลดน้อยลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบัน
พื้นที่ป่ามีจ�ำนวนลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี เกิดการถางป่า
เพื่อท�ำการเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเชียงราย[11] ที่ได้
เปิดเผยว่า เมื่อพิจารณาในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาจากปี
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2536–2556 พบว่าเนือ้ ทีถ่ อื ครองจาก 2,125,600 ไร่ ใน
ปี 2536 เพิม่ ขึน้ เป็น 2,548,600 ไร่ ในปี 2556 ทัง้ นีจ้ าก
การสัมภาษณ์ผแู้ ทนสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดเชียงราย
และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดพะเยา พบ
ว่า แนวทางอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าที่เหมาะ
สมกั บ พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด เชี ย งราย ควรได้ รั บ ความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยส�ำรวจการกระจายพันธุ์พืชสมุนไพรในบริเวณที่
ต้องการร่วมกับการส�ำรวจป่าของปราชญ์ชาวบ้านและ
หมอพื้นบ้านเพื่อค้นหาสมุนไพรหายาก จากนั้นเพาะ
พันธุ์พืชสมุนไพรหายากโดยสถาบันวิจัยและสถาบัน
การศึกษาเพื่อส่งต่อให้คนในชุมชนปลูกทดแทน โดย
ใช้วิธีการปลูกต้นไม้หลายระดับเพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เช่น การปลูกต้นมะแขว่น เพือ่ ปกคลุมต้นกาแฟ
พร้อมทั้งให้ผู้น�ำสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน เพื่อ
กระจายสมุนไพรที่มีจ�ำนวนมากในชุมชนของตนเอง
ไปยังชุมชนอืน่ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความ
รูเ้ รือ่ งการแปรรูปและการตลาดแก่ชมุ ชนเพือ่ จ�ำหน่าย
สมุนไพรสร้างรายได้ในชุมชน และพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ป่าชุมชนให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาและเกิดการ
หวงแหน สอดคล้องกับการศึกษาการใช้ยาสมุนไพร
ในอ�ำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย[12] ทีพ่ บว่า ผูน้ ำ�
ชุมชนมีสว่ นส�ำคัญในการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร
เพื่อลดรายจ่ายด้านสุขภาพ และสอดคล้องกับการ
ศึกษาการใช้ประโยชน์จากที่ดินและภูมิปัญญาด้าน
การแพทย์แผนไทยและการประยุกต์ใช้สมุนไพรใน
อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย[13]  ทีพ่ บว่า หากชุมชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
ร่วมกัน จะท�ำให้เกิดการหวงแหนและการอนุรักษ์ป่า
อย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่หมอพื้นบ้านและชุมชนจะได้
ประโยชน์เท่านัน้ แนวทางดังกล่าวยังตรงกับเป้าหมาย
ของสหประชาชาติ[14] ที่ระบุว่า ต้องปกป้อง ฟื้นฟู และ
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ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก จัดการ
ป่าไม้อย่างยัง่ ยืน การบริหารจัดการ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ป่าไม้ทุกประเภท และการเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ประเทศไทยจึงพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ด้วยอุปสรรคต่าง ๆ หมอพืน้ บ้านจึงต้องปรับตัว
หลายประการ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารและการขนส่งเพื่อท�ำให้ตนเองยังคงมีบทบาท
และท�ำหน้าที่รักษาผู้ป่วยได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของนุชเนตร พิมพ์ชนก[15] ที่
พบว่า การเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมของมนุษย์
เกี่ยวสัมพันธ์สภาพแวดล้อมนั้น ๆ ตลอดเวลา โดย
ปัจจุบันการแพทย์ทางไกลสร้างโอกาสต่อการเข้าถึง
การดูแลสุขภาพทุกศาสตร์ ดังนั้นความรู้และทักษะ
ด้านนี้ จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อสรุป
หมอพื้ น บ้ า นในจั ง หวั ด เชี ย งรายยั ง คงด� ำ รง
บทบาทการประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ รั ก ษาสุ ข ภาพของ
คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
พบว่า ปัจจัยภายในบุคคลด้านพฤติกรรมมีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ รงอยู ่ ข องหมอพื้ น บ้ า น กล่ า ว
คือ หมอพื้นบ้านมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ระดับสูง อันถูกพัฒนาจากการสั่งสมประสบการณ์
ที่ ย าวนาน และยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมต้ น แบบ อี ก ทั้ ง
ปรารถนาต้องการให้ผู้ป่วยและญาติมีสุขภาพดี จึง
ขับเคลื่อนหมอพื้นบ้านให้ยังคงด�ำรงการประกอบ
วิชาชีพอยู่ได้ แต่เนื่องด้วยการลดลงของผู้ป่วย ผล
กระทบจากเศรษฐกิจ สมุนไพรที่หายากขึ้น ท�ำให้
แนวโน้มการด�ำรงอยูข่ องหมอพืน้ บ้านลดลง หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องควรส่งเสริมปัจจัยเหล่านี้ ทัง้ ระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและ
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เข้าถึงศาสตร์การแพทย์พนื้ บ้านแก่ประชาชน ส่งเสริม
การสือ่ สารระหว่างแพทย์แผนปัจจุบนั แพทย์แผนไทย
หมอพื้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างถูกต้อง ส่วนการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการตั้งกองทุนส�ำรอง หรือส่ง
เสริมรายได้ให้แก่หมอพื้นบ้าน และด้านสมุนไพรที่
ขาดแคลน ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ โดยเฉพาะพืชพรรณ
สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคได้ อีกบาทหนึ่งคือหมอพื้น
บ้านคือการเป็นครูแพทย์พนื้ บ้าน ทีเ่ ป็นหัวใจหลักของ
การสืบสานองค์ความรู้ แต่ด้วยปัญหาการขาดแคลน
ผู้สืบทอดองค์ความรู้ ท�ำให้การด�ำรงอยู่ของหมอพื้น
บ้านในด้านนีม้ แี นวโน้มลดลง ดังนัน้ หากจะพัฒนาการ
สืบทอดองค์ความรู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่ง
เสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้แก่
ครูแพทย์พื้นบ้าน เพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและ
วิธีการสอน ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ในปัจจุบัน ส่วนผลกระทบด้านเทคโนโลยีกลับพบว่า
หมอพืน้ บ้านปรับตัวได้ดี โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วยและการขนส่งซื้อ
ขายยาสมุนไพร ท�ำให้รูปแบบการดูแลสุขภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์พนื้ บ้านเปลีย่ นแปลงไป การส่งเสริม
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีแก่หมอพื้นบ้าน
โดยเฉพาะการแพทย์ทางไกล (telemedicine) จะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้หมอพื้นบ้านด�ำรงอยู่ในยุค
โลกาภิ วั ต น์ ไ ด้ อ ย่ า งกลมกลื น ในสั ง คมไทยดี ยิ่ ง ขึ้ น
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษา
การด�ำรงอยู่ของหมอพื้นบ้าน ในแง่ปรากฎการณ์
ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง บริบทและเงื่อนไขการด�ำรงอยู่
ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการด�ำรงอยู่ของหมอพื้น
บ้านในขนาดประชากรทีใ่ หญ่ขนึ้ และในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ต่อ
ไปด้วย
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาย้อนหลัง (retrospective descriptive study) โดยการเก็บข้อมูลจาก
เวชระเบียนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นที่รับการรักษาด้วยยาปราบชมพูทวีป โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลการใช้ยาปราบชมพูทวีป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และการหา
ค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.37 อยู่ในช่วงอายุ 32–60 ปี
ร้อยละ 64.49 มีสิทธิการรักษาเบิกได้ร้อยละ 66.36 ไม่มีประวัติการแพ้ร้อยละ 100 มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ำ�ร้อยละ
62.61 และส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษา มาด้วย อาการหวัด คัดจมูก จาม ร้อยละ 80.37 รับประทาน 400 มิลลิกรัม
4 ครัง้ ก่อนอาหาร ร้อยละ 98.14 และไม่ใช้ยา/ยาสมุนไพรร่วมร้อยละ 95.35 เคยมารับยาปราบชมพูทวีปเพียงครัง้ เดียว
ร้อยละ 64.49 และทุกรายไม่พบอาการผิดปกติหลังจากการใช้ยา ผลของการศึกษาครั้งนี้ทำ�ให้ทราบถึงลักษณะทั่วไป
ของผู้ป่วย และวิธีการใช้ยา ปราบชมพูทวีปที่มารับการรักษาโรคทางเดินหายใจส่วนต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจนำ�ไป
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนเกีย่ วกับการรักษาผูป้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้ทางเดินหายใจส่วนต้นด้วยยาปราบชมพูทวีปต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ตำ�รับยาปราบชมพูทวีป, โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น, โรงพยาบาลสมุทรสาคร
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Abstract
This is a retrospective descriptive study collecting data from medical records of patients with upper respiratory allergies treated with Prabchompoothaweep herbal remedy at Samut Sakhon Hospital from January 1 through
December 31, 2016. The study tool was a record form for collecting data on general information and the use of
Prabchompoothaweep remedy. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency distribution and
percentage determination. The results showed that, of all the patients who received treatment, most of them or
80.37% were female, 64.49% were in the age range of 32–60 years, 66.36% were covered by the state health-care
schemes, 100% had no history of allergy, and 62.61% had water as host element. Among the patients, 80.37% or
most of them had the symptoms of cold, stuffy nose, sneezing; 98.14% took 400 mg of the remedy 4 times before
meals daily; 95.35% did not use any other modern/herbal medicines; 64.49% had received the remedy only once;
and all of them had no adverse drug reactions. Thus, the study has revealed the general characteristics of patients
and methods of using Prabchompoothaweep Remedy in patients undergoing treatment for upper respiratory tract
disease. This information may be used as a basis for planning the next treatment of patients with upper respiratory
allergies with Prabchompoothaweep Remedy.
Key words: Prabchompoothaweep remedy, upper respiratory allergy, Samut Sakhon Hospital

บทน�ำและวัตถุประสงค์
โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นเป็นโรคที่พบ
บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งจะคล้ายอาการหวัด และ
จะมีอาการคัดจมูก ไอ จาม[1] มีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง
มาจากมลพิษทางอากาศ สิ่งแวดล้อม[2] การประกอบ
อาชีพบางชนิด การใช้ชีวิตประจ�ำวัน[3] เป็นต้น ถึงแม้
อาการของโรคนี้จะไม่มีความรุนแรงมาก แต่หากเกิด
การแพ้อย่างต่อเนื่อง อาจเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้
เช่น โรคริดสีดวงจมูก ไซนัสอักเสบ โรคหืดจากภูมแิ พ้

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หรือรุนแรงจนกลายเป็น
โรคถุงลมโป่งพองได้[4] ซึง่ ผูป้ ว่ ยจะต้องได้รบั การตรวจ
ร่างกาย เช่น การตรวจภายในโพรงจมูก ตรวจหาสาร
ก่อภูมิแพ้โดยการสะกิดผิวหนัง การเจาะเลือด หรือ
การตรวจเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการวินิจฉัย[5]
ในทางการแพทย์ แ ผนไทย ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ มี
การระบุถึง โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นไว้อย่าง
ชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาตามหลักของธาตุในร่างกาย
ทั้ง 4 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ซึ่ง

400 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
มีความเชื่อว่าทั้ง 4 ธาตุนี้เป็นสิ่งควบคุมความสมดุล
ของร่างกายหากเกิดความผิดปกติขึ้น ก็มีผลกระทบ
ท�ำให้เกิดความเจ็บป่วยได้เช่นกัน โดยธาตุที่มีความ
ผิดปกติแล้วมีความใกล้เคียงกับลักษณะอาการของ
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นมากที่สุด ก็
คือ กลุ่มอาการที่เกี่ยวกับธาตุน�้ำพิการเป็นระบบศอ
เสมหะ คือมีอาการคัดจมูก จาม คันจมูก น�้ำมูกใส
ไม่มีไข้ และมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ
อากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามแนวทางของแพทย์
แผนไทยจะใช้วิธีการรักษา ได้แก่ ใช้ยาสมุนไพร (ยา
เดี่ยวและยาต�ำรับ) การอบสมุนไพร การนวดประคบ
การบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การปรับสมดุล ปรับ
พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน[6]
จากข้อมูลสถิตยิ อ้ นหลังของการให้บริการผูป้ ว่ ย
นอกของโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พบว่ามีผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาด้วยโรคทางเดิน
หายใจจ� ำ นวนมาก โดยในปี พุ ท ธศั ก ราช 2559 มี
จ�ำนวนผู้ป่วยนอกมารับการรักษาด้วยโรคระบบทาง
เดินหายใจมากถึง 52,641 คน เมื่อจ�ำแนกออกมา
เฉพาะกลุม่ โรคภูมแิ พ้ทางเดินหายใจส่วนต้นมีจำ� นวน
7,696 คน และมาขอรับการรักษาด้วยยาสมุนไพรด้วย
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 107 คน
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า โรคภู มิ แ พ้
ทางเดิ น หายใจส่ ว นต้ น เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ในระบบ
สาธารณสุข[7] ผู้วิจัยต้องการศึกษาการใช้ยาปราบ
ชมพูทวีปเพื่อลดอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น
ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย และวิธีการใช้ยาปราบ
ชมพูทวีปทีม่ ารับการรักษาโรคทางเดินหายใจส่วนต้น
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจน�ำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดิน
หายใจส่วนต้นด้วยยาสมุนไพรต่อไป
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ระเบียบวิธีศึกษา
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
ย้อนหลัง (retrospective descriptive study) โดยงาน
วิ จั ย ได้ รั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ โ รงพยาบาล
สมุทรสาคร ตามหนังสือที่ สค (วิจัย) 0132.03/พิเศษ
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลย้อน
หลังจากเวชระเบียนผู้มารับบริการการใช้ยาปราบชมพู
ทวีปโรง-พยาบาลสมุทรสาคร ตั้งแต่เดือนมกราคม–
ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ป่วย
โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น (ระบุรหัส ICD-10
J30-J304) ที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาปราบชมพู
ทวีป (ระบุรหัสยา 420000003990000020110662) ที่
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวนทัง้
สิ้น 107 คน

เครื่องมือในการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สิทธิ
การรักษา ประวัตกิ ารแพ้ยา ประวัตแิ พ้อาหารหรือสาร
อื่น ๆ และธาตุเจ้าเรือน จ�ำนวน 6 ข้อ
2. ข้ อ มู ล การใช้ ย าปราบชมพู ท วี ป ประกอบ
ด้วย การได้รับยาปราบชมพูทวีป ขนาดและวิธีการใช้
การใช้ยา/ยาสมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วยระหว่างการใช้ยา
ปราบชมพูทวีป การเคยใช้ยาปราบชมพูทวีปเพื่อการ
รักษา อาการผิดปกติหลังการใช้ยาปราบชมพูทวีป
จ�ำนวน 5 ข้อ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยและข้อมูล
การใช้ยาปราบชมพูทวีป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และการหาค่าร้อยละ

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 80.37 ช่วงอายุ 32-60 ปี ร้อยละ 64.49 สิทธิ

การรักษาเบิกได้ ร้อยละ 66.36 ไม่มีประวัติการแพ้ยา
ร้อยละ 100.00 ไม่มปี ระวัตกิ ารแพ้อาหารหรือสารอืน่ ๆ
ร้อยละ 100.00 ธาตุเจ้าเรือน ธาตุน�้ำ ร้อยละ 62.61

2. ข้อมูลการใช้ยาปราบชมพูทวีป
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ยาปราบชมพูทวีปเพือ่
บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก จาม ร้อยละ 80.37 รับ
ประทาน 400 มิลลิกรัม  4 ครั้ง ก่อนอาหาร ร้อยละ
98.14 ไม่ใช้ยา/ยาสมุนไพรอื่น ๆ ร้อยละ 95.35 เคย

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล (n = 107)
ข้อมูลทั่วไป		
1. เพศ
ชาย
			
หญิง
		รวม		
2. อายุ		
ต�่ำกว่า 16 ปี
			
16 – 32 ปี
			
32 – 60ปี
			
60 ปีขึ้นไป
		รวม		
3. สิทธิการรักษา	
เบิกได้
			
ประกันสังคม
			
สูงอายุ
			
30 บาท
รวม		
4. มีประวัติการแพ้ยา	
มี
			
ไม่มี
รวม		
5. มีประวัติการแพ้อาหารหรือสารอื่นๆ
มี
			
ไม่มี
รวม		
6. ธาตุเจ้าเรือน
ธาตุดิน
			
ธาตุน�้ำ
			
ธาตุลม
			
ธาตุไฟ
		รวม		

จ�ำนวน

ร้อยละ

21
86
107
1
7
69
30
107
71
12
13
11
107
0
107
107
0
107
107
19
67
13
8
107

19.63
80.37
100.00
0.93
6.54
64.49
28.04
100.00
66.36
11.21
12.15
10.28
100.00
0.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
17.76
62.61
12.15
7.48
100.00

402 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามการใช้ต�ำรับยาปราบชมพูทวีป (n = 107)
รายการ		
การได้รับยาปราบชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการ
โรคภูมิแพ้ (ได้รับการวินิจฉัย)
อาการหวัด คัดจมูก จาม
อื่น ๆ หรือทั้ง 2 อาการ
รวม
ขนาดและวิธีการใช้
250 มิลลิกรัม 5 4 ครั้ง ก่อนอาหาร/ก่อนนอน
400 มิลลิกรัม 5 4 ครั้ง ก่อนอาหาร/ก่อนนอน
500 มิลลิกรัม 5 4 ครั้ง ก่อนอาหาร/ก่อนนอน
รวม
การใช้ยา/ยาสมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วยระหว่างการใช้ยาปราบชมพูทวีป
ใช้
ฟ้าทะลายโจร
ยาอมมะแว้ง
ยาน�้ำมะขามป้อม
ไม่ใช้ รวม
เคยมารับยาปราบชมพูทวีปเพื่อการรักษา
มารับยาครั้งเดียว
มารับยาต่อเนื่อง 3-5 วัน
มารับยาหลังมีอาการเกิดขึ้นอีก
รวม
อาการผิดปกติหลังการใช้ยาปราบชมพูทวีป
พบอาการผิดปกติ
ไม่พบอาการผิดปกติ
รวม

มารับยาปราบชมพูทวีปเพื่อการรักษาเพียงครั้งเดียว
ร้อยละ 64.49 และไม่พบอาการผิดปกติหลังการใช้ยา
ปราบชมพูทวีป ร้อยละ 100.00

อภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 80.37 ช่วงอายุ 32-60 ปี และมีธาตุเจ้าเรือน

จ�ำนวน

ร้อยละ

7
92
8
107

19.63
80.37
7.48
100.00

1
105
1
107

0.93
98.14
0.93
100.00

2
1
2
102
107

1.86
0.93
1.86
95.35
100.00

69
28
10
107

64.49
26.18
9.33
100.00

0
107
107

0.00
100.00
100.00

ธาตุน�้ำ ร้อยละ 62.61 ซึ่งอธิบายได้ว่า ช่วงอายุ 32-60
ปี อยู่ในช่วงปัจฉิมวัย มีสมุฏฐานวาโยอาโปแทรก
พิกดั เสมหะกับเหงือ่ [8] และธาตุเจ้าเรือนทีเ่ ป็นธาตุนำ�้ [9]
ย่อมท�ำให้ผู้ป่วยนั้นมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบของ
ธาตุน�้ำได้ง่าย และเมื่อเปรียบเทียบกับอาการของ
ผูป้ ว่ ยภูมแิ พ้ทางเดินหายใจส่วนต้น มีความใกล้เคียง
กับกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับธาตุน�้ำพิการเป็นระบบศอ
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เสมหะ[6] จึงท�ำให้ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่อยู่ในอายุ 32-60 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของณัฐสุดา อ้นทองและคณะ ที่ท�ำการศึกษาเปรียบ
เทียบผลการใช้ยาปราบชมพูทวีปกับยาลอราทาดีนใน
ผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นของโรงพยาบาล
ปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วม
งานวิจัยอยู่ในช่วงปัจฉิมวัย แต่ไม่สอดคล้องกันใน
ประเด็นธาตุเจ้าเรือนเพราะกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
นี้ มีธาตุเจ้าเรือนแต่ละธาตุใกล้เคียงกัน[10] แต่อย่างไร
ก็ตามทัง้ อายุ และธาตุเจ้าเรือนก็เป็นเพียงข้อมูลจากผู้
ป่วยทีร่ บั การรักษาด้วยยาปราบชมพูทวีปเท่านัน้ จึงยัง
ไม่อาจสรุปได้ว่ามีผลต่อการเกิดโรคหรือไม่
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ยาปราบชมพูทวีปเพือ่
บรรเทาอาการอาการหวัด คัดจมูก จาม ร้อยละ 80.37
รับประทาน 400 มิลลิกรัม 4 ครัง้ ก่อนอาหารและก่อน
นอน ร้อยละ 98.14 ไม่ใช้การใช้ยา/ยาสมุนไพรอื่น ๆ
ร้อยละ 95.35 เคยมารับยาปราบชมพูทวีปเพื่อการ
รักษาเพียงครั้งเดียว ร้อยละ 64.49 และไม่พบอาการ
ผิดปกติหลังการใช้ยาปราบชมพูทวีป ร้อยละ 100.00
ซึ่งสอดคล้องกับข้อบ่งใช้และวิธีการรับประทานของ
คูม่ อื การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ที่อธิบายได้ว่าในยาปราบชมพูทวีปมีข้อบ่งใช้ในการ
บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการเนื่องจาก
การแพ้อากาศ รับประทานครั้งละ 750 มิลลิกรัม – 1.5
กรัม วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน และใน
ส่วนของขนาดการจ่ายยาพบว่ามีการจ่ายในปริมาณที่
น้อยกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือ[11]

ข้อสรุป
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าผูท้ มี่ ารักษาโรคภูมแิ พ้
ทางเดินหายใจส่วนต้น ที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้

ยาปราบชมพูทวีป ส่วนใหญ่อยู่ในปัจฉิมวัย ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับอายุที่มีความ
สัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้ทางเดิน
หายใจส่วนต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันหรือส่ง
เสริมสุขภาพต่อไป อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้
ยังพบอีกว่าการจ่ายยาในทางปฏิบัติไม่มีสอดคล้อง
กับคูม่ อื การใช้ยา ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาในประเด็น
เกี่ยวกับขนาดการจ่ายยากับประสิทธิผลหรืออาการ
ข้างเคียง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ
จ่ายยาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงส�ำรวจเกีย่ วกับปัจจัย
ต่าง ๆ เพือ่ หาความสัมพันธ์กบั การป่วยเป็นโรคภูมแิ พ้
ทางเดินหายใจส่วนต้นต่อไป
2. ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาในการรักษาโรค
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูล
ส�ำหรับการก�ำหนดแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาต่อ
ไป
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ทดลองเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิผล อาการข้างเคียง อันตราย ในการใช้ยา
ในปริมาณที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับการ
พิจารณาจ่ายยาให้กบั ผูป้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้ทางเดินหายใจ
ส่วนต้นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากกรม
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอ
ขอบคุณโรงพยาบาลสมุทรสาคร ที่อนุเคราะห์และ
อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการวิจัย

404 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
References
1. Department of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine. A guidebook on traditional Thai medicine
and alternative medicine practice in the clinic of Thai
traditional medicine and alternative medicine. Nonthaburi; 2016. (in Thai)
2. Assanasen P. Current treatment methods for allergic rhinitis [Internet]. 2016 [2017 Sep 20]: Available
from: https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.
asp?id=1261&aid=1261 (in Thai)
3. Duanghassadee K. Mental health and job satisfaction
of practitioner police officers in urban and rural areas of
Khon Kaen province. Khon Kaen: Khon Kaen University;
1994. (in Thai)
4. Ketkaew C. The teacher in area office of education
school district 39 board of education office of the basic
education commission has satisfaction by e-Training
(Thesis). Bangkok: Siam University; 2013. (in Thai)
5. Ruxrungtham K. Respiratory allergy [Internet]. 2015
[2017 Sep 23]: Available from: https://allergy.or.th/2016/
resources_expert_detail.php?id=97 (in Thai)
6. Panichakarn N. Allergy in Thai traditional medicine
views. Bangkok: Thammasat University; 2014. (in Thai)

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

7. Violet C. Evaluation of herbal medicinal product use and
opinions of medical service personnel in Long Hospital,
Phare province. Chiang Mai: Chiang Mai University;
2009. (in Thai)
8. Division of Medicine. Textbook of general traditional
medicine, branch of medicine 1. Bangkok: Thaiphum
Publishing; 2006. (in Thai)
9. Thai Traditional Medicine Service Promotion Group.
Handbook of health promotion and disease prevention according to age groups with Thai traditional and
alternative medicine. Bangkok: Samcharoen Panich
(Bangkok) Co., Ltd; 2018. (in Thai)
10. Onthong N, Chonpatathip U, Rajanivat Y, Patthananurak
K, Sangvichien S, Kamoltham T. A Comparative study
on the effects of Prabchompoothaweep remedy and
loratadine in treatment of patients with allergic rhinitis
and upper respiratory tract infections at Pathumtani
hospital. Journal of Health Education. 2019;42(1):135-45.
(in Thai)
11. Department of Thai traditional and alternative medicine.
Guide to Thai traditional medicine and medicines in the
national essential medicines list. Pathumthani: Thammasat  printing house; 2015. (in Thai)

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
Vol. 20 No. 2 May-August 2022

รายงานเบื้องต้น
ทัศนคติต่อการรักษาด้วยน้ำ�มันกัญชาของผู้ป่วยมะเร็ง ในคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ณัฐิกา วรรณแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
ผู้รับผิดชอบบทความ: vannakaew.nattika@gmail.com

บทคัดย่อ
กัญชาเคยใช้เป็นยารักษาโรค  ต่อมาในปี 2522 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ กัญชา หรือ cannabis
หรือ marijuana เป็นยาเสพติด ในปี 2562 จึงให้ใช้กัญชาเป็นยาได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมได้เปิดให้
บริการคลินกิ กัญชาทางการแพทย์ มีผปู้ ว่ ยมะเร็งมารับบริการมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 57  กลุม่ ตัวอย่างในเดือนกรกฎาคม
ถึงกันยายน 2563 จ�ำนวน 25 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิงอายุ 50-59 ปี งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาทัศนคติของผู้ป่วยมะเร็งที่มี
ต่อน�้ำมันกัญชา ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยทราบ ศึกษาเหตุผลที่ผู้ป่วยมะเร็งเลือกใช้กัญชาใน
การรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบนั และศึกษาผลข้างเคียงทีเ่ กิดจากการใช้นำ�้ มันกัญชา ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ว่ ยทุก
คนมีทัศนคติในเชิงบวก เพราะน�้ำมันกัญชาช่วยให้นอนหลับดีขึ้น  ตื่นมาสดชื่น ปวดลดลง ทานอาหารได้ดีขึ้น จึงมี
ความประสงค์ที่จะใช้น�้ำมันกัญชา ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน ผู้ป่วย 23 คน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกัญชาเลย แต่ใช้
เพราะมีการบอกต่อกันมาแบบปากต่อปาก มีเพียง 2 คน ที่มีความรู้บ้างเล็กน้อย ผู้ป่วยร้อยละ 92 ไม่มีผลข้างเคียงจาก
การใช้นำ�้ มันกัญชา ผูป้ ว่ ยทุกคน (ร้อยละ 100) มีทศั นคติเชิงบวก และต้องการใช้นำ�้ มันกัญชารักษาร่วมการรักษาทาง
แพทย์แผนปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ: น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา), คลินิกกัญชาทางการแพทย์, กัญชา, มะเร็ง, ทัศนคติ
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Abstract
Cannabis was previously used as a medicine and, in 1979, the World Health Organization (WHO) declared
cannabis or marijuana as a narcotic. In 2019, cannabis was unlocked for medical use in Thailand. Since then Detudom
Crown Prince Hospital has offered medical cannabis services, and most of its recipients (57%) are cancer patients.
This study involved a sample of 25 cancer patients between July and September 2020; most of them were female,
aged 50–59 years. Its aim was to explore cancer patients’ attitudes toward cannabis oil [DTAM GANJA OIL (Deja
formula)] in cancer treatment, learn what patients knew about medical cannabis, identify the reasons why cancer
patients chose cannabis oil as an adjunctive treatment with modern medicine, and survey the side effects caused
by using cannabis oil in cancer patients. The results showed that all the 25 patients had positive attitudes because
cannabis oil helped them sleep better, wake up refreshed, relieve pain, and eat better. Therefore, they wished to use
cannabis oil together with modern medical treatment. Among all patients, 23 had not known before about cannabis
at all, but they used it because of word-of-mouth communication, only 2 had little knowledge, 92% had no side
effects, and all (100%) with positive attitudes would like to use cannabis oil with their current treatment.  
Key words:  DTAM GANJA OIL (Deja formula), medical cannabis clinic, cannabis, cancer, attitude.

บทนำ�และวัตถุประสงค์

กั ญ ชาถู ก ใช้ เ ป็ น ยารั ก ษาโรคมาตั้ ง แต่ ส มั ย
โบราณ เริ่มตั้งแต่จีนโบราณ 2,600 ปี ก่อนคริสต์กาล
ในสมัยของจักรพรรดิ Shun Nung พบหลักฐานของ
การใช้กญ
ั ชาในฐานะของยารักษาโรคหลายขนาน โดย
ใช้ยอดอ่อนและใบกัญชา เพื่อการรักษาโรคมานับ
พันปีมาแล้ว[1-3] ส�ำหรับประเทศไทย มีการใช้กัญชา
ในต�ำรับยามาตั้งแต่ยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พ.ศ. 2175-2231) ในต� ำ รายาไทยโบราณ เรี ย ก
“กัญชา’’ หรือบางต�ำราเรียก “กันชา’’ ใช้เป็นยาคลาย
กล้ามเนือ้ ยาบรรเทาอาการเจ็บครรภ์คลอด ใช้ในการ
ประกอบอาหาร รวมถึงใช้เพื่อสันทนาการ[3-4]

ต่อมากัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท
ที่ 5 ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522[3,5]
ท�ำให้เกิดการสูญหาย ของภูมิปัญญาที่น�ำกัญชามาใช้
เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ เป็นระยะเวลาถึง 40 ปี ซึ่งผู้ที่มี
ความรู้ด้านนี้ หรือหมอยาต่าง ๆ ได้ชราภาพหรือเสีย
ชีวิตไปแล้วบางส่วน และจากการขาดการสืบทอด
ความรูด้ า้ นสรรพคุณทางยาของกัญชา ขาดข้อมูลการ
สั่งใช้และปัจจัยในการเลือกใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค[3,6]  
หลั ง จากได้ รั บ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่
มีการอนุญาตให้สามารถสั่งใช้น�้ำมันกัญชาทางการ
แพทย์ได้[5] ในต่างประเทศก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการ
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ใช้กัญชาในกลุ่มผู้ป่วยที่หลากหลาย กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้
กัญชาทางการแพทย์แล้วได้ผล ได้แก่ การลดอาการ
คลื่นไส้อาเจียนจากการใช้เคมีบ�ำบัด (antiemetic
effect) เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและ
ผู้ป่วยเอดส์ (appetite stimulation) ลดอาการปวด
(analgesic effect) เช่น ปวดข้อในโรครูมาตอยด์
(rheumatoid arthritis), อาการปวดเรื้อรังของเส้น
ประสาทส่วนกลาง (central neuropathic pain), ลด
อาการปลอกประสาทเสือ่ มแข็ง (multiple sclerosis:
MS) ช่วยควบคุมอาการลมชัก (epilepsy) และกลุม่ ที่
ใช้กัญชาในการควบคุมอาการได้ดี ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย
ประคับประคอง ลดความดันในลูกตาส�ำหรับต้อหิน
(glaucoma) ป้ อ งกั น และรั ก ษากลุ ่ ม อาการสมอง
ฝ่อ เช่น โรคพาร์คินสัน (Parkinson disease), โรค
ฮันตินตัน (Huntington disease), โรคอัลไซเมอร์
(Alzheimer disease), สมองขาดเลือด (cerebral
ischemia), อัมพฤกษ์/อัมพาต (stroke), คลายความ
วิตกกังวล (antianxiety effect) และรักษามะเร็ง
ระยะสุดท้าย (anticancer effect)[1-3,7-10]
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบาย
ให้มกี ารจัดตัง้ คลินกิ กัญชาทางการแพทย์ ทัว่ ประเทศ
เบื้องต้นได้เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผน
ปัจจุบนั เพียง 162 แห่ง  จากโรงพยาบาลทัง้ หมดเกือบ
1,000 แห่ง[7]  และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น  1  ใน  162  แห่ง ที่
เปิดให้บริการคลินกิ กัญชาทางการแพทย์  ตัง้ แต่วนั ที่ 4
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  มีการสัง่ จ่ายยาทีม่ สี ว่ นผสม
ของกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย น�ำ้ มันกัญชา
(ต�ำรับหมอเดชา) น�้ำมันสกัดกัญชา ได้แก่ 10% CBD,
1.7% THC และ THC:CBD 1:1 จากสถิติการเข้ารับ
บริการของคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ
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ไปนีข้ อใช้คำ� ว่า คลินกิ กัญชาฯ) พบว่ามีผปู้ ว่ ยมะเร็งมา
รับบริการมากที่สุด เฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละ 57.8 บาง
เดือนมีจ�ำนวนสูงถึงร้อยละ 83.6[11]
ในกั ญ ชามี ส ารอยู ่ ห ลายชนิ ด แต่ ส ารที่ เ ด่ น
มี 2 ชนิ ด คื อ CBD (cannabinoids) และ THC
(tetrahydrocannabinol) จากการศึกษาคุณสมบัติ
ของกัญชาระดับเซลล์และสัตว์ทดลอง พบว่า CBD
(cannabinoids) ในกั ญ ชา สามารถยั บ ยั้ ง เซลล์
มะเร็ง โดยกระตุ้นกระบวนการฆ่าตัวตายของเซลล์
มะเร็ง (apoptosis) ยับยั้งการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ (cell
proliferation) ยับยั้งการเกิดเส้นเลือดใหม่ (angiogenesis) การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง (metastasis) ในเซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งล�ำไส้ เซลล์
มะเร็งปอด รวมถึงยับยั้งการเกิดติ่งเนื้องอก (polyp)
ทีอ่ าจกลายเป็นเซลล์มะเร็งล�ำไส้ตอ่ ไปได้   ส่วน THC
(tetrahydrocannabinol) ในกัญชา สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ มะเร็งปอดชนิด  
adenocarcinoma และลดขนาดของก้อนมะเร็งลง
ได้ถึงร้อยละ 60[2,8]
การใช้กัญชาเพื่อการรักษาในแพทย์แผนไทย
มักใช้รว่ มกับสมุนไพรอืน่ ๆ เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการรักษา และลดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์
ซึ่งการแพทย์แผนไทยมองอาการเจ็บป่วยเกิดจาก
การขาดสมดุล การรักษาจึงไม่ใช่การแก้อาการ แต่
เป็นการจัดการกับภาวะการขาดสมดุลที่มีอยู่ เมื่อมี
ความสมดุล ร่างกายจะเยียวยาแก้ไขส่วนที่เหลือให้ดี
ขึ้นเอง[3,6]
หลังจากวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ส่วนประกอบ
ของ กัญชา หรือ cannabis ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้
โทษประเภท 5 ได้แก่ เปลือก ล�ำต้น เส้นใย กิ่งก้าน
ราก ใบทีไ่ ม่มยี อดหรือช่อดอกติดมาด้วย สารสกัดทีม่ ี
สาร CBD เป็นส่วนประกอบ และต้องมี THC ไม่เกิน
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ร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก กากหรือเศษที่เหลือจากการ
สกัดกัญชาและต้องมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2
โดยน�้ำหนัก[2,12]
ส�ำหรับการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้มีการรับรอง
การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ว่ามีประโยชน์
หากใช้ในภาวะดังต่อไปนี้
• ภาวะคลืน่ ไส้หรืออาเจียนจากการได้รบั ยาเคมี
บ�ำบัด
• โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อ
การรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน
• ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอก
ประสาทเสื่อมแข็ง
• ภาวะปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง ที่ดื้อ
ต่อยารักษาแผนปัจจุบัน[7,13-14]
โรคหรือภาวะทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชารักษาร่วม
แล้วจะให้ประโยชน์ มีหลายโรค เช่น โรคพาร์กินสัน
(Parkinson disease) โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer
disease) โรควิ ต กกั ง วล อาการของผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง
ระยะสุดท้าย อาการของผู้ป่วยประคับประคอง[13-14]
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี กั ญ ชาเป็ น ส่ ว นผสมที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย ในคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลของรัฐ สามารถแบ่ง
กลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 น�้ำมันสกัดกัญชา มีหลายความเข้ม
ข้น เช่น 10% CBD, 1.7% THC และ THC:CBD 1:1
กลุ่มที่ 2 ยาต�ำรับแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วน
ประกอบ มี 16 ต�ำรับ ได้แก่ ยาไฟอาวุธ ยาไพสาลี ยา
อัคคินีวคณะ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย
ยาน�้ำมันสนั่นไตรภพ ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ยาแก้นอน
ไม่หลับ (ยาแก้ไข้ผอมเหลือง) ยาแก้สัณฑฆาตกร่อน
แห้ง ยาอัมฤตย์โอสถ ยาอไภยสาลี ยาแก้โรคจิต ยา
แก้ลมแก้เส้น ยาท�ำลายพระสุเมรุ ยาทัพยาธิคุณ ยา
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ทาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง
กลุ่มที่ 3 น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา)[2,7,10]
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการทีค่ ลินกิ กัญชาฯ พบ
ว่า มีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งมารับบริการที่คลินิกกัญ
ชาฯ มากกว่าผู้ป่วยโรคอื่น ๆ จึงสนใจศึกษาทัศนคติ
และเหตุผลที่ท�ำให้ผู้ป่วยมะเร็งสนใจที่จะใช้น�้ำมัน
กัญชาในการร่วมรักษากับทางแพทย์แผนปัจจุบนั โดย
ในที่นี้ ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้คือ น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับ
หมอเดชา) เท่านั้น
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ทัศนคติของผู้ป่วยมะเร็งที่มีต่อน�้ำมันกัญชาในด้าน
การรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับ
กัญชาทางการแพทย์ เหตุผลที่ผู้ป่วยมะเร็งเลือกใช้
น�ำ้ มันกัญชาร่วมรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบนั และ
ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้น�้ำมันกัญชา

ระเบียบวิธีศึกษา
รูปแบบการวิจยั การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิง
คุณภาพ  มุ่งอธิบายความหรือปรากฎการณ์ที่ปรากฏ
ตามธรรมชาติ    โดยวิ ธี ก ารอุ ป นั ย อาจมี ห รื อ ไม่ มี
ทฤษฎีมาก่อน เน้นการศึกษาแบบเจาะลึก โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ การสังเกตเชิงประจักษ์ ค�ำตอบไม่มีถูก
หรือผิด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) คือผู้ป่วยมะเร็ง
ที่มาที่คลินิกกัญชาฯ ทุกราย ที่มารับการรักษาในช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ป่วยทุกคน ซึ่งมีขนาดตัวอย่าง (sample
size) จ�ำนวน 25 คน (หรือจนกว่าจะได้ขอ้ มูลทีอ่ มิ่ ตัว)
เครือ่ งมือในการวิจยั   การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้แบบสัมภาษณ์
ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล  โดยใช้คู่มือค�ำถามงานวิจัย
ทัศนคติต่อการรักษาด้วยน�้ำมันกัญชา ของผู้ป่วย
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มะเร็งในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี   ซึง่
คูม่ อื ค�ำถามงานวิจยั ทีใ่ ช้นี้ ได้ผา่ นการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ
ได้ผ่านการประชุมองค์กรแพทย์ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการอ�ำนวยการ และผ่านการประชุมคณะ
กรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราช
เดชอุดม เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
วิธีด�ำเนินการ (methods):  ก่อนที่จะด�ำเนิน
การสัมภาษณ์ผู้ป่วย ได้มีการขอความยินยอมตอบ
ค�ำถาม โดยให้ผู้ป่วยอ่านเอกสารและลงลายมือชื่อ
ในเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมวิจัย ก่อนที่
จะด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเป็นรายบุคคลทุกราย
โดยอ่านค�ำถามตามคู่มือค�ำถามงานวิจัย ทั ศ นคติ
ต่อการรักษาด้วยน�้ำมันกัญชา ของผู้ป่วยมะเร็งใน
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกไฟล์
เสียงค�ำตอบของผูป้ ว่ ย เพือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ตอ่ ไป
การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ผู้ป่วยคนละ 1 ครั้ง เท่านั้น
โดยสัมภาษณ์ผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการที่คลินิก
กัญชาฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2563 จนได้กลุ่มตัวอย่าง (sample size) จ�ำนวน 25
คน (หรือจนกว่าจะได้ข้อมูลที่อิ่มตัว) โดยการวิจัย
นี้ จะปกปิดผู้ประเมินผลลัพธ์ (single blind trials)
ทั้ ง นี้ ใ นการคั ด เลื อ กผู ้ ป ่ ว ยเข้ า ร่ ว มโครงการ
วิจัย (inclusion criteria): ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็งทุก
ชนิด ทุกระยะ ที่มีความประสงค์ที่จะใช้น�้ำมันกัญชา
ในการร่วมรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนผู้
ป่วยบางคนต้องถูกคัดออกจากโครงการวิจยั (Exclusion criteria): เพราะเป็นผู้ป่วยที่เคยถูกสัมภาษณ์
ไปแล้ว ในห้วงเวลาที่ก�ำหนด และยังมีเกณฑ์การให้

ผู้ป่วยเลิกจากการวิจัย (Discontinuation criteria):
เนือ่ งจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ ทีเ่ ป็นไฟล์เสียง
ไม่สามารถใช้ได้ (มีเสียงรบกวนจนไม่สามารถฟังได้
รู้เรื่อง)
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล : ใช้ ส ถิ ติ บ รรยายในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  แสดงข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าต�่ำ
สุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ย ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป :
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
		

จำ�นวน (คน)

เพศ		
ชาย
6
หญิง
19
ช่วงอายุ		
40 - 49 ปี
4
50 - 59 ปี
11
มากกว่า 60 ปี
10
สถานะสมรส		
โสด
0
คู่
21
หม้าย/หย่าร้าง
4
อาชีพ		
เกษตรกร
14
รับราชการ/ข้าราชการบำ�นาญ
9
แม่บ้าน/ว่างงาน
2

%
24
76
16
44
40
0
84
16
56
36
8

ผู้ป่วยทั้งหมด 25 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
(ร้อยละ 76) อายุน้อยสุด 44 ปี อายุมากสุด 79 ปี
อายุเฉลี่ย 58 ปี สถานภาพสมรส (ร้อยละ 84) อาชีพ
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เกษตรกร (ร้อยละ 56) ระยะเวลาเป็นมะเร็ง ส่วนมาก
อยู่ในช่วง 1–3 ปี ผ่านการผ่าตัดมามากที่สุด (ร้อยละ
60) ผู้ป่วยที่ไม่มีโรคร่วมอย่างอื่นมีมากสุด (ร้อยละ
56) ส่วนผู้ป่วยที่มีโรคร่วม พบว่า เป็นโรคเบาหวาน
มากที่สุด (ร้อยละ 20)

ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย
1. ด้านทัศนคติของผูป้ ว่ ยมะเร็ง ทีม่ ตี อ่ น�ำ้ มัน
กัญชาในด้านการรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ:
ผู้ป่วยร้อยละ 92 ไม่เคยใช้น�้ำมันกัญชาสูตรใดมา
ก่อนเลย แต่เมื่อได้ข้อมูลของกัญชาที่เกี่ยวกับโรค
มะเร็ ง จึ ง ได้ ม ารั บ การรั ก ษาที่ ค ลิ นิ ก กั ญ ชาฯ โดย
ผูป้ ว่ ยส่วนมาก “ทราบจากอินเตอร์เน็ตและสือ่ ต่าง ๆ’’
“ทราบจากเพื่ อ น’’ “ทราบจากบุ ค ลากรทางการ
แพทย์ ’’  โดยรั บ ทราบข้ อ มู ล ว่ า “คุ ณ สมบั ติ ข อง
กัญชาในการรักษาโรคมีอะไรบ้าง’’ “ให้ข้อมูลว่าทาง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเปิดให้บริการ
คลินิกกัญชา เพื่อรักษามะเร็ง’’ “น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับ
หมอเดชา) ทดลองใช้กับผู้ป่วยหลายๆคนแล้วอาการ
ดี ทั้งคนไทยและคนลาว’’ “น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอ
เดชา) ทดลองใช้กับผู้ป่วยหลายๆคนแล้วอาการดี’’
ก่อนเริม่ รับน�ำ้ มันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา) ผูป้ ว่ ย
มะเร็ ง ร้ อ ยละ 32 เชื่ อ ว่ า กั ญ ชาสามารถใช้ รั ก ษา/
บรรเทาอาการเจ็บป่วยที่ตนมีอยู่ได้ โดยผู้ป่วยบาง
คนได้แสดงความเห็นว่า “ตอนนี้เชื่อว่าช่วยรักษา
มะเร็งเพียงอย่างเดียว’’ “บรรเทาอาการเครียด’’ “ซึม
เศร้า’’ “โรคมะเร็ง  พาร์กินสัน  ไมเกรน’’ “โรคมะเร็ง  
พาร์คินสัน  สะเก็ดเงิน ไมเกรน’’ “มะเร็ง’’ “ไมเกรน
กัญชาช่วยท�ำให้อาการดีขนึ้ ’’ “ความเครียด’’ “มะเร็ง
และเกือบทุกโรค เชื่อว่าอาการต่าง ๆ จะดีขึ้นและช่วย
บรรเทาอาการปวด แต่โรคไม่ได้หายขาด’’ หลังรับ
การรักษาด้วยน�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา) ผู้ป่วย
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ทั้งหมด (ร้อยละ 100) เชื่อว่ากัญชาช่วยท�ำให้อาการ
ดีขึ้น แต่ยังเป็นมะเร็งอยู่ “เคยมีความเครียด นอน
ไม่หลับ ปัจจุบันนอนหลับสบาย ไม่มีอาการร้อน ๆ
หนาว ๆ’’ “ได้ทดลองด้วยตนเอง ท�ำให้กินได้ นอน
หลับ’’ “ได้ทดลองด้วยตนเอง แล้วดี’’ “ไม่ซึมเศร้า”
“ลองใช้แล้วอาการดีขึ้น’’
2. ด้านความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์
ของผู้ป่วยมะเร็ง:  มีผู้ป่วยมะเร็งเพียงร้อยละ 8 ที่
เคยใช้ผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน โดยกัญชาช่วยให้
กินได้ นอนหลับ ไม่ปวด แต่ผู้ป่วยไม่ได้มีความรู้ถึง
สรรพคุณในทางการแพทย์ของกัญชา  ผู้ป่วยที่เคยใช้
“น�้ำมันกัญชา’’ และ “กัญชาสด’’ กล่าวว่า ที่ใช้กัญชา
รักษา เพราะ “ชอบ ใช้แล้วผ่อนคลาย และช่วยบรรเทา
อาการปวดได้ด’ี ’ “ชอบ เพราะท�ำให้ไม่เครียด ไม่กงั วล
กินข้าวได้ นอนหลับสบาย’’
หลั ง จากที่ ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง หมดได้ ใ ช้ น�้ ำ มั น กั ญ ชา
(ต�ำรับหมอเดชา) พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 84 จะแนะน�ำ
ให้คนที่รู้จักใช้น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา) ในการ
รักษา/บรรเทาอาการป่วย แนะน�ำเนื่องจาก “อยากให้
ผูป้ ว่ ยมะเร็งได้ทดลองใช้’’ “ใช้แล้วเห็นผลดี’’ “อยาก
ให้เพื่อนบ้านอาการดีขึ้น’’ “ตัวเองใช้แล้วอาการดีขึ้น
เลยอยากแนะน�ำคนอื่น ๆ ให้มาลองใช้ดู’’ “ใช้แล้ว
บรรเทาอาการเจ็บป่วยได้’’ “เชื่อมั่นในน�้ำมันกัญชา
(ต�ำรับหมอเดชา)’’ “เคยทดลองใช้แล้วอาการดีขึ้น”
“เคยทดลองใช้แล้วอาการดีขนึ้ จากทีเ่ คยปวดบริเวณ
ท้องน้อย ปัจจุบนั ไม่มอี าการแล้ว’’ “เป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ป่วยมะเร็ง’’ “อยากให้ผู้ป่วยมะเร็งได้ทดลองใช้’’
“ได้รับค�ำแนะน�ำจากบุตรหลาน’’ “อาการดีขึ้นด้วย
น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา)’’
ส่วนผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่บอกต่อหรือแนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยราย
อื่นใช้น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา) ได้ให้เหตุผลว่า
“กลัวคนอื่นไม่เชื่อ’’ “กัญชาเป็นสารเสพติด เลยไม่
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กล้าแนะน�ำ’’ “ต้องทดลองใช้เองก่อน ถ้าอาการดี จึง
จะสามารถแนะน�ำได้’’
3. ด้านเหตุผลที่ผู้ป่วยมะเร็งเลือกใช้น�้ำมัน
กั ญ ชาร่ ว มรั ก ษากั บ แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น : ผู้ป่วย
มะเร็ ง ทุ ก คน (ร้ อ ยละ100) ต้ อ งการรั ก ษาด้ ว ย
ผลิตภัณฑ์กัญชาร่วมกับการรักษาที่ตนเองรักษาอยู่
โดยต้องการให้มีคลินิกกัญชาฯ ต่อไป โดยผู้ป่วย
บางคนแสดงความเห็นว่า “อยากให้มีต่อไปเรื่อย ๆ’’
“ต้องการให้มีต่อไป เพราะถ้ารักษาหรือท�ำให้อาการ
ป่วยดีขนึ้ ก็อยากให้มตี อ่ เรือ่ ย ๆ’’ “ต้องการให้มตี อ่ ไป
เพราะจะได้รักษาคนที่ป่วยให้อาการดีขึ้น’’ “ต้องการ
ให้มตี อ่ ไป เพราะจะได้ชว่ ยคนป่วยเยอะ ๆ’’ “ต้องการ
ให้มีต่อไป เพราะอยากให้ช่วยคนเป็นมะเร็งเยอะ ๆ’’
“ต้องการให้มีต่อไป เพราะถ้ายาหมดก็ไม่รู้จะไปเอา
ที่ไหน’’ “ต้องการให้มีต่อไปเพราะเคยซื้อผลิตภัณฑ์
กัญชาจากที่อื่นใช้ แล้วมีราคาแพง’’ “ต้องการให้
มีต่อไป เพราะอยากให้ช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยต่อ
ไปเรื่อย ๆ’’ “อยากให้มีต่อไป เพราะเชื่อว่าสามารถ
ช่วยรักษาหลาย ๆ โรคได้’’ “อยากให้มีต่อไป เพราะ
ผู้ป่วยบางคนไม่มีเงินในการรักษา และมีประโยชน์
กับผู้ป่วย’’ “อยากให้มีต่อไป เพราะมีประโยชน์กับ
ผูป้ ว่ ย’’ “อยากให้มตี อ่ ไป จะได้ชว่ ยบรรเทาอาการเจ็บ
ป่วยจากโรคต่าง ๆ’’
4. ด้านผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้น�้ำมัน
กัญชา: ผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอ
เดชา) รักษาร่วม  ส่วนมากไม่ได้รับผลข้างเคียง ซึ่ง
มากถึงร้อยละ 92 ส่วนผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้น�้ำมันกัญชา
(ต� ำ รั บ หมอเดชา) รั ก ษาร่ ว ม ได้ รั บ ผลข้ า งเคี ย งมี
ร้อยละ 8 โดยมีอาการ “วิงเวียน’’ และ “คอแห้ง’’

อภิปรายผล
การสัมภาษณ์ผู้ป่วยในหัวข้อต่าง ๆ เมื่อได้ค�ำ
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ตอบทีซ่ ำ �้ ๆ เหมือนกันจากผูป้ ว่ ยมะเร็งทัง้ 25 คน เรียก
ข้อมูลชุดนี้ว่าชุดข้อมูลอิ่มตัว
จากข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยมะเร็ง พบว่า ผู้ป่วย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ห ญิ ง วั ย กลางคน ท� ำ งานด้ า น
เกษตรกรรม สถานภาพสมรส เป็นมะเร็งมาประมาณ
1–3 ปี   ผ่านการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัดมาแล้ว ซึ่ง
เป็นห้วงของระยะเวลาที่ผู้ป่วยยังพยายามแสวงหา
หนทางและวิธีต่าง ๆ เพื่อรักษามะเร็ง ทุกวิธีที่ได้รับ
ทราบข้อมูลมา ที่ได้ยินได้ฟังมา ทั้งที่มีหลักฐาน และ
ไม่มีหลักฐานยืนยัน ซึ่งมีทั้งทางแพทย์แผนปัจจุบัน
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน สมุนไพร อาหารเสริม
ไสยศาสตร์ หรืออะไรก็ตามที่มีคนมาบอกว่า ดี รักษา
มะเร็งได้ ผูป้ ว่ ยเหล่านีก้ เ็ สาะแสวงหามากิน มาใช้ ตาม
ที่ผู้ป่วยแต่ละคนได้ข้อมูลมา
ก่ อ นเริ่ ม รั บ น�้ ำ มั น กั ญ ชา (ต� ำ รั บ หมอเดชา)
ผูป้ ว่ ยมะเร็งร้อยละ 32 เชือ่ ว่ากัญชาสามารถใช้รกั ษา/
บรรเทาอาการเจ็บป่วยทีต่ นมีอยูไ่ ด้  “ตอนนีเ้ ชือ่ ว่าช่วย
รักษามะเร็งเพียงอย่างเดียว’’ “บรรเทาอาการเครียด’’
“ซึมเศร้า’’ “โรคมะเร็ง  พาร์กินสัน  ไมเกรน’’ “โรค
มะเร็ง  พาร์กินสัน  สะเก็ดเงิน ไมเกรน’’ “มะเร็ง’’
“ไมเกรน เนื่องจากมีคนรอบข้างพูดให้ฟัง มันช่วย
ท� ำ ให้ อ าการดี ขึ้ น ’’ “ความเครี ย ด’’ “มะเร็ ง และ
เกือบทุกโรค เชื่อว่าดีขึ้นและทุเลาอาการปวด แต่ไม่
หายขาด’’ “เชื่อว่าช่วยให้มะเร็งและเกือบทุกโรคดีขึ้น
แต่ไม่หายขาด’’
หลังรับการรักษาผู้ป่วยทั้งหมด (ร้อยละ 100)
เชื่อว่ากัญชาช่วยท�ำให้อาการดีขึ้น แต่ยังเป็นมะเร็ง
อยู่ โดยผู้ป่วยบางคนได้แสดงความเห็นว่า “เคย
มี ค วามเครี ย ด นอนไม่ ห ลั บ ปั จ จุ บั น นอนหลั บ
สบาย ไม่มีอาการร้อนๆหนาวๆ’’ “ได้ทดลองด้วย
ตนเอง ท� ำ ให้ กิ น ได้ นอนหลั บ ’’ “ได้ ท ดลองด้ ว ย
ตนเอง แล้วดี’’ “ไม่ซึมเศร้า’’ “ลองใช้แล้วอาการ

412 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ดีขึ้น’’  สอดคล้องกับคุณสมบัติของกัญชา ในด้าน
การลดภาวะปวดประสาท สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้
จากบทความของ Bangkokbiznews[7]  เพิ่มความ
อยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง สอดคล้องกับข้อมูลของ
กิตติไกร ไกรแก้ว[8] และคณะอนุกรรมการพิจารณา
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์[9] และ
ใช้กัญชาในการควบคุมอาการ ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย สอดคล้องกับข้อมูลจากบทความของ
iLaw[13] หลังรับการรักษา ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด (ร้อยละ 100)
มีทศั นคติทดี่ มี คี วามคิดเห็นเชิงบวก และเชือ่ ว่ากัญชา
ช่วยท�ำให้อาการดีขึ้น แต่ยังเป็นมะเร็งอยู่
ผูป้ ว่ ยมะเร็งส่วนมากไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับกัญชา
ในทางการแพทย์   ไม่เคยใช้กัญชาทางการแพทย์มา
ก่อนเลย เมื่อได้ทราบข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ต/สื่อ
ต่าง ๆ จากเพื่อน และจากบุคลากรทางการแพทย์
ว่า น�้ำมันกัญชาสามารถรักษา/บรรเทาอาการของโรค
มะเร็งได้ จึงได้มาลองรับน�้ำมันกัญชา เพื่อรักษาและ
บรรเทาอาการมะเร็งที่ตนเป็นอยู่ ผู้ป่วยบางคนเห็น
ว่า ไม่มีอะไรที่จะเสีย หากว่ากัญชารักษาได้ผล จะมี
แต่ผลดี ทั้งต่อตัวเองและเพื่อผู้ป่วยมะเร็งคนอื่น ๆ
ผู้ป่วยมีความคิดเห็นด้านบวกต่อการใช้น�้ำมันกัญชา
ในการรักษา ผูป้ ่วยทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น หลัง
จากได้ใช้น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา) โดยผู้ป่วย
ทั้งหมด กินได้มากขึ้น นอนหลับได้ดีขึ้น หลับสนิท
เต็มที่มากขึ้น อาการปวดดีมากขึ้น
จากการศึกษาเหตุผลที่ผู้ป่วยมะเร็งเลือกใช้
น�้ำมันกัญชารักษาร่วมกับการรักษาทางแพทย์แผน
ปัจจุบัน พบว่า ผู้ป่วยให้เหตุผลว่ามีความชอบ และ
ต้องการที่จะใช้น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา) ต่อไป
ผู้ป่วยมะเร็งทุกคน (ร้อยละ 100) ต้องการรักษาด้วย
ผลิตภัณฑ์กัญชาร่วมกับการรักษาที่ตนเองรักษาอยู่
เพราะเชือ่ ว่าท�ำให้อาการป่วยดีขนึ้ อย่างเห็นผลชัดเจน
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กินได้ นอนหลับ ไม่ปวด ท�ำให้ผู้ป่วยมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยากให้มีต่อเรื่อย ๆ ถ้ายาหมด
ก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนเพราะเคยซื้อผลิตภัณฑ์กัญชา
จากทีอ่ นื่ ใช้ แล้วมีราคาแพง  และผูป้ ว่ ยบางคนมีฐานะ
ยากจนไม่มีเงินซื้อมาใช้ในการรักษาอีกทั้งยังเชื่อว่า
น�้ำมันกัญชาจะสามารถช่วยรักษาหลาย ๆ โรคได้
ในด้านการศึกษาผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้
น�้ำมันกัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งมี
อาการข้างเคียงเพียง 2 คน (ร้อยละ 8) โดยอาการที่
เกิดเป็นเพียงอาการเล็กน้อย คือวิงเวียน  1 คน และ
คอแห้ง 1 คน
ซึ่งประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ที่ทราบ
แน่นอนแล้วว่า กัญชาสามารถลดอาการอาเจียน เพิ่ม
ความอยากอาหาร ใช้เป็นยาระงับปวด และใช้เป็น
ยานอนหลับได้ดี ส่วนการใช้กัญชาเพื่อรักษามะเร็ง
พบว่า ในการศึกษาคุณสมบัติของกัญชาระดับเซลล์
และสัตว์ทดลองนั้น CBD ในกัญชา สามารถยับยั้ง
เซลล์มะเร็ง โดยกระตุ้นกระบวนการฆ่าตัวตายของ
เซลล์มะเร็ง (apoptosis) ยับยั้งการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์
(cell proliferation) ยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่
(angiogenesis) การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
(metastasis) ของเซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็ง
ล�ำไส้ เซลล์มะเร็งปอด รวมทั้งยับยั้งการเกิดติ่งเนื้อ
งอก (polyp) ที่อาจกลายเป็นเซลล์มะเร็งล�ำไส้ต่อไป
ได้   ส่วน THC สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งตับ มะเร็งปอดชนิด adenocarcinoma
และสามารถลดขนาดของก้อนมะเร็งได้ถึงร้อยละ 60
ดังข้อมูลของปัทมา พลอยสว่าง[12]

ข้อสรุป
การศึ ก ษาทั ศ นคติ ต ่ อ การรั ก ษาด้ ว ยน�้ ำ มั น
กัญชาของผูป้ ว่ ยมะเร็ง ในคลินกิ กัญชาทางการแพทย์
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โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชเดชอุ ด ม จั ง หวั ด
อุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยมะเร็ง จ�ำนวน
25 คน จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ไม่เคยใช้น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา) มาก่อน แต่
ผูป้ ว่ ยต่างมีทศั นคติเชิงบวกต่อการใช้นำ�้ มันกัญชาเพือ่
รักษาโรคมะเร็ง จากข้อมูลที่ได้รับทราบมา แบบบอก
เล่าปากต่อปากเกี่ยวกับสรรพคุณของกัญชา และจาก
การประชาสัมพันธ์ของคลินกิ กัญชาฯ ด้านความรูเ้ กีย่ ว
กับกัญชาทางการแพทย์ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทราบ
สรรพคุณของน�้ำมันกัญชาที่ถูกต้องแค่บางส่วน ด้าน
เหตุผลที่ผู้ป่วยมะเร็งเลือกใช้น�้ำมันกัญชาร่วมรักษา
กับแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่า เมื่อผู้ป่วยใช้น้�ำมัน
กัญชาในการรักษาร่วม ต่างมีความพอใจต่อผลการ
รักษา มีความสุขมากขึ้น ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับ
อาการของโรคมะเร็ง และท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้ใช้ชวี ติ ในช่วง
เวลาที่เหลืออยู่   อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจ และในด้านผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้น�้ำมัน
กัญชา พบว่าผูป้ ว่ ยมะเร็งส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียง
หลังการรักษาด้วยน�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา)
ข้ อ จ� ำ กั ด ของงานวิ จั ย นี้ : การสั ม ภาษณ์
ผูป้ ว่ ยมะเร็งทัง้ 25 คนนี้ เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะจง
เพราะสัมภาษณ์เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการที่
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ท�ำให้อาจเกิดการแสดง
ทัศนคติ ที่มีต่อกัญชาทางการแพทย์ไปในทางบวก
มากกว่าทัศนคติทางลบ ต่อการใช้กัญชาได้
ข้อเสนอแนะต่อสังคม: ตั้งแต่ 9 มิถุนายน
2565 หลังจากที่มีการประกาศให้ส่วนประกอบของ
กัญชา ไม่จดั เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5  ควรทีจ่ ะ
มีการรื้อฟื้นความรู้ ค้นหาสรรพคุณทางยาของกัญชา
เพื่อหาทางรักษาโรค ที่การแพทย์แผนปัจจุบัน ยังไม่
อาจรักษาให้ดีขึ้น หรือหายขาดได้ต่อไป

Vol. 20 No. 2 May-Aug 2022 413

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ดร.สมหมาย คชนาม ที่กรุณา
ให้ค�ำปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการท�ำวิจัยครั้งนี้
จนประสบผลส�ำเร็จ
References
1. Detkajorn N. The Brief History of “Cannabis” [Internet].2019 May 19 [cited 2021 Apr 28] Available from:
https://www.thairath.co.th/news/society/1570476 (in
Thai)
2. Reunraroengsak P. Articles disseminate knowledge to
the public, cannabis and disease treatment [Internet].
2019 [cited 2022 Jan 1]. Available from: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/453/กัญชา/
(in Thai)
3. Ariyasriwatana C. Medical cannabis [Internet]. [cited
2022 Jan 1]. Available from: www.wongkarnpat.com/
viewpat.php?id=2972 (in Thai)
4. Silpa-mag.com. “Cannabis” a drug that in the era of
“King Narai” was used as medicinal drug [Internet].
2021 Jan 11 [cited 2022 Jan 1]. Available from: https://
www.silpa-mag.com/culture/article_22667  (in Thai)
5. Purungraengphol S. Teaching documents on Narcotics Act, B.E. 2522 (Revised No. 7, B.E. 2562) [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from : https://
www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/190816156591830384.pdf (in Thai)
6. Commons MB. Thai cannabis-reviving traditional knowledge on medical cannabis use in Thailand [internet].
2020 Apr 15 [cited 2022 Jan 1]. Available from: https://
www.wwf.or.th/?362333 (in Thai)
7. Bangkokbiznews [internet]. Medical cannabis with the
missing gap of Thailand; 2020 Dec 31 [cited 2022 Jan
1]. Available from: https://www.bangkokbiznews.com/
news/detail/914986 (in Thai)
8. Kraikaew K. Cannabis and cancer [internet]. 2019 Mar
18 [cited 2022 Jan 1]. Available from: https://www.
chularatcancercenter.com/th/กัญชา-กับ-มะเร็ง/ (in Thai)
9. Subcommittee for Reviewing Information About the
Use of Medical Cannabis. Advice for Doctors, Medical
cannabis use [Internet]. 2019 Oct [cited 2022 Jan 1].
Available from: https://tmc.or.th/pdf/fact/guideloine_

414 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
cannabis_101062.pdf (in Thai)
10. Vannakaew N. Meeting documents: Summary of results
of medical cannabis clinics Detudom Crown Prince
Hospital, Fiscal Year 2020; 2020 Oct; Detudom Crown
Prince Hospital, Ubon Ratchathani 2020. (in Thai)
11. Notification of the Ministry of Public Health. Identify
the name of the narcotics in the category 5 B.E. 2565
(2022). Published in Governmen Gazette,Vol. 139, Part
35D. (2022 Feb 9) (in Thai)
12. Ploysawang P. Cannabis: medical use and toxicity.
Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine.
2016;14(2):115-23. (in Thai)

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565
13. iLaw. Cannabis laws: Cannabis can cure disease, but
people are still difficult to access [Internet]. 2019 Jun
11 [cited 2022 Jan 1]. Available from: https://ilaw.or.th/
node/5293 (in Thai)
14. Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. Guidelines for using cannabis oil (DTAM GANJA
OIL Deja formula) produced under a special access
scheme in health care facilities [Internet]. 2020 Sep
15 [cited 2022 Jan 1]. Available from: https://thaicam.
go.th/wp-content/uploads/2021/03/แนวทางการใช้น�้ำมัน
กัญชา- SAS.pdf (in Thai)

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ Med
20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-ศิงหาคม 2565
No. 2 May-August
2022
J Thai Trad Alt
Vol. 20 Vol.
No. 220 May-Aug
2022 415

ปกิณกะ
สมอพิเภก (SAMO PHIPHEK)
คณะอนุกรรมการจัดทำ�ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย*
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
บทความนี้นำ�เสนอยาสมุนไพรแต่ละชนิด ที่คณะอนุกรรมการฯ จัดทำ�ขึ้นและรวบรวมจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่ม “ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย” เพื่อเป็นเวทีประชาพิจารณ์

Fructus Terminaliae Belliricae
Belleric Myrobalan
สมอพิเภกเป็นผลแก่จดั และแห้งของพืชทีม่ ชี อื่
วิทยาศาสตร์ว่า Terminalia bellirica (Gaertn.)
Roxb. ในวงศ์ Combretaceae[1-4]
ชื่ อ พ้ อ ง Terminalia belerica Roxb.,
Myrobalanus bellirica Gaertn.
ชื่ออื่น สมอแหน[1-3]
ลักษณะพืช ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-35 เมตร
ล�ำต้นเปลา โคนต้นมักมีพูพอน เปลือกสีเทาแกม
สีน้�ำตาล อาจมีรอยสีด�ำกระจายอยู่ทั่วไป ค่อนข้าง
เรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ ตามความยาวของล�ำต้น
เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดแผ่กว้าง ค่อนข้างทึบ กิ่ง
อ่อนและยอดอ่อนมีขนประปราย ใบ เป็นใบเดี่ยว

เรียงเวียนเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง รูปรีแกมรูปไข่กลับ
กว้าง 9-15 เซนติเมตร ยาว 13-19 เซนติเมตร โคน
สอบแคบ ปลายเรียวแหลมสั้น ขอบเรียบ เนื้อค่อน
ข้างหนา ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนสี
น�ำ้ ตาลทัง้ สองด้าน ขนจะหลุดร่วงไปเมือ่ ใบแก่จดั ก้าน
ใบยาว 4-6 เซนติเมตร ตรงกลางมีตอ่ มหรือตุม่ หูด 1 คู่
ช่อดอก แบบช่อหางกระรอก ออกบริเวณซอกใบหรือ

*ประธานอนุกรรมการ นพ. วิชัย โชควิวัฒน, รองประธานอนุกรรมการ ศ.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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สมอพิเภก Terminalia Bellirica (Gaertn.) Roxb.
ก. ต้น ข. พุ่มใบ แสดงใบและช่อดอก ค. พุ่มใบ แสดงใบและช่อผล
เหนือรอยแผลใบตามกิ่ง ไม่แยกแขนง แต่ออกเป็น
กระจุก ดอก มีทั้งดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศ
ดอกเพศผู้มักพบบริเวณปลายช่อ ส่วนดอกสมบูรณ์
เพศมักพบบริเวณโคนช่อ กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ โคน
เชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 1.5-3 มิลลิเมตร ปลาย
เป็นรูปถ้วย กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ
1 มิลลิเมตร มีขนทัว่ ไป ไม่มกี ลีบดอก เกสรเพศผูม้ ี 10

อัน ก้านชูอบั เรณูยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เรียงเป็น 2
แถวรอบรังไข่ รังไข่ใต้วงกลีบ ค่อนข้างแป้น ภายในมี
1 ช่อง มีออวุล 2 เม็ด ผล แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูป
เกือบกลมถึงรูปรีกว้าง กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว
2-3.5 เซนติเมตร มีสันซึ่งอาจเห็นไม่ชัดเจน 5 สัน ผิว
มีขนละเอียดสีน�้ำตาลปกคลุมหนาแน่น เปลือกนอก
แข็ง เมล็ด รูปรี ผิวขรุขระ กว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร
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ข.
5 ซม.

ก.
1 ซม.

ค.
สมอพิเภก Terminalia Bellirica (Gaertn.) Roxb.
ก. พุ่มใบ แสดงใบและช่อดอก ข. ผล ค. ดอก

1 ซม.
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ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร[1-2,5-8]
ถิ่นก�ำเนิดและการกระจายพันธุ์ พืชชนิดนี้พบ
ขึ้นตามป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ทางภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวัน
ออก และภาคตะวันตก ที่สูงจากระดับน�้ำทะเล 100400 เมตร ทางภาคใต้มักพบขึ้นตามที่ราบในป่าดิบ
แล้ง ก่อนออกดอกจะทิ้งใบ เมื่อผลิใบใหม่จนเต็มต้น
จึงเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ผล
จะแก่จัดระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน[7]
ลักษณะเครื่องยา สมอพิเภกเป็นผลแห้งรูป
เกือบกลมถึงรูปรีกว้าง กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว
2-3.5 เซนติเมตร อาจเห็นสันตามยาว 5 สัน ผิวมีขน
สีน�้ำตาลแกมสีเหลืองถึงสีน�้ำตาลเข้ม หนาแน่น แข็ง
มาก โคนเรียวเป็นก้านสัน้ ๆ ภายในมีเมล็ดเดียว กว้าง
ประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร
ปลายด้านหนึ่งแหลมกว่าอีกด้านหนึ่ง รสขม เฝื่อน
และฝาด[1-2,5]
องค์ประกอบทางเคมี สมอพิเภกมีสารส�ำคัญ
เป็นสารกลุ่มแทนนิน (tannins) ได้แก่ กรดชีบูลาจิก
(chebulagic acid) กรดเอลลาจิก (ellagic acid)
กรดแกลลิก (gallic acid) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
สารบีตา-ซิโทสเตอรอล (b-sitosterol) น�้ำมันระเหย
ยาก (fixed oil) เป็นต้น[1-2,5]
ข้อบ่งใช้ ต�ำราสรรพคุณยาไทยว่าสมอพิเภกมีสรรพคุณ
แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุก�ำเริบ
บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ เป็นต้น สมอพิเภกจัดเป็นเครื่องยา
สมุนไพรชนิดหนึ่งในพิกัดตรีผลา[1-2]
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าสาร
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กลุ ่ ม แทนนิ น ในพื ช มี ฤ ทธิ์ ฝ าดสมาน [9] และยั ง มี
รายงานว่าสารสกัดสมอพิเภก มีฤทธิ์ลดระดับน�้ำตาล
กลูโคสในเลือด[10] ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งบางชนิด[11]
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ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2
(จีน-ไทย-อังกฤษ) (12)
ธวัช บูรณถาวรสม
หวัง เสี่ยวเทา
สุชาดา อโณทยานนท์

M

โรคภายนอกเหตุลมร่วมกับปัจจัยก่อโรคชนิดความร้อน
อั้นในปอด

麻黄汤 (má huáng tāng): 组成：麻黄、桂枝、

mahuangxingrengancaoshigao decoction: a

杏仁、甘草。功用：发汗解表、宣肺平喘。主
治：外感风寒表实证。

formula composed of mahuang, shigao, xingren,
and gancao. Actions: releasing exterior disease-

หมาหฺวางทาง: ชือ่ ต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาหมาหฺวาง
กุย้ จือ ซิง่ เหริน และกานฉ่าว สรรพคุณ: ขับเหงือ่ ช่วยขจัด
ภาวะโรคภายนอก กระจายลมปราณปอดช่วยระงับหอบ
ข้อบ่งใช้: ภาวะโรคแกร่งภายนอกเหตุลมเย็น

condition with cool and pungent properties drugs,
clearing lung heat and relieving dyspnea. Indication:
exogenous pathogenic wind disease-condition with
lung heat stagnation.

mahuang decoction: a formula composed of
mahuang, guizhi, xingren, and gancao. Actions:
inducing sweating to resolve exterior disease-

麻木 (má mù): 肌肤发麻, 感觉减退, 甚至消失的

condition and dispersing lung qi to relieve dyspnea.

表现, 多为肌肤、经脉失养所致。

หมามู่: เหน็บชา ชาตามผิวหนัง ประสาทรับความรู้สึก
ลดลงหรือหายไป มักเกิดจากผิวหนังหรือเส้นลมปราณ
ขาดการหล่อเลี้ยง

Indication: exogenous wind-cold excess diseasecondition.
麻黄杏仁甘草石膏汤 (má huáng xìng rén gān cáo

numbness: numbness of the skin with decrease or

shí gāo tāng): 组成：麻黄、石膏、杏仁、甘草。

even absence of the sensation, mostly caused by

หมาหฺ ว างซิ่ ง เหริ น กานฉ่ า วสื อ กาวทาง: ชื่อต�ำรับยา
ประกอบด้วยตัวยาหมาหฺวาง สือกาว ซิ่งเหริน และกาน
ฉ่าว สรรพคุณ: ขจัดภาวะโรคภายนอกด้วยยารสเผ็ด
ฤทธิ์เย็น ดับร้อนที่ปอด และระงับหอบ ข้อบ่งใช้: ภาวะ

麻子仁丸 (má zǐ rén wán): 组成：火麻仁、白

malnourished skin or meridians.

功用：辛凉疏表, 清肺平喘。主治：外感风邪,
邪热壅肺证。

芍、枳实、大黄、厚朴、杏仁。功用：润肠泄
热, 行气通便。主治：胃肠燥热便秘。

หมาจื่อเหรินหวาน: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาหั่ว
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หมาเหริน ป๋ายสาว จื่อสือ ต้าหฺวาง โฮ่วพ่อ และซิ่งเหริน
สรรพคุณ: ให้ความชุ่มชื้นแก่ล�ำไส้ ระบายความร้อน
กระตุ้นการไหลเวียนลมปราณ และระบายอุจจาระ ข้อ
บ่งใช้: ท้องผูกเหตุกระเพาะอาหาร-ล�ำไส้ร้อนแห้ง

discomfort like a plum-pit obstruction, which can’t

baishao, zhishi, dahuang, houpo and xingren.

面削颧耸 (miàn xiāo quán sǒng): 面部肌肉消瘦,

be relieved either by swallowing or splitting out,
no eating disturbance, white greasy tongue coating
and a taut-slippery pulse.

maziren pill: a formula composed of huomaren,

Actions: moistening intestine, releasing heat,
stimulating qi flow and promoting defecation.
Indication: constipation due to dry-heat in

两颧高耸, 眼窝、颊部凹陷, 又称 “面脱”。

เมี่ยนเซียวเฉฺวียนส่ง: แก้มตอบโหนกแก้มนูน ใบหน้า
ซูบผอม โหนกแก้มนูน ตาลึก แก้มตอบ; เมีย่ นทัว ก็เรียก

gastrointestinal tract.

rawboned face prominent zygoma: a face appears

脉势 (mài shì): 脉搏应指的强弱、流畅等态势。

also called miantuo.

ม่ายซื่อ: ลักษณะชีพจร ลักษณะความแรงและการลื่น
ไหลของชีพจรที่กระทบนิ้วมือ

with protuberant zygoma, sunken eyes and cheeks;

面肿 (miàn zhǒng): 面部浮肿, 多见于水肿病。

by either powerful or weak, smooth or choppy.

เมี่ยนจ่ง: ใบหน้าบวม ใบหน้าบวม มักพบในผู้ป่วยบวม
น�้ำระยะแรก

眉冲 (méi chōng): 位于头部, 额切迹直上入发际

during the onset of hydropsy.

เหมยชง: จุดฝังเข็มบนศีรษะ จาก supraorbital notch
ตรงขึ้นไปเหนือต่อแนวชายผมขอบหน้าผาก 0.5 ชุ่น
ข้อบ่งใช้: ปวดศีรษะ คัดจมูก และลมชัก

命门 (mìng mén): 先天之气蕴藏所在, 人体生化

from the supraorbital notch, 0.5 cun straightly into

vital gate: The place where congenital qi is stored.

pulse characteristics: pattern of a pulse characterized

0.5 寸。主治头痛, 鼻塞; 痫病等病症。

meichong (BL 3): an acupoint located on the head,

the anterior hairline. Indications: headache, nasal

facial edema: a swollen face that mostly occurs

的来源, 生命的根本。

มิ่งเหมิน: ประตูชีวิต ต�ำแหน่งที่กักเก็บลมปราณก่อน
ก�ำเนิดเป็นแหล่งก�ำเนิดและรากฐานของชีวิต
It is the source and fundamental of life.

stuffiness, and epilepsy.
梅核气 (méi hé qì): 痰气郁结所致的一种疾病。
症见咽中不适, 如有物阻, 咯之不出, 咽之不下,
但不妨碍饮食, 苔白腻, 脉弦滑等。

เหมยเหอชี่: ลมปราณ-เสมหะติดคอ ภาวะที่เกิดจาก
เสมหะและลมปราณอุดกั้น รู้สึกเหมือนมีอะไรจุกในล�ำ
คอ กลืนไม่เข้าขากไม่ออก แต่กินอาหารได้ปกติ ฝ้าลิ้น
ขาวเหนียว และชีพจรตึง-ลื่น
plum-pit qi: a sensation in the throat caused by qi

and phlegm stagnation, manifested as throat

命门 (mìng mén): 位于脊柱区, 第 2 腰椎棘突下

凹陷中, 后正中线上。主治腰背痛, 少腹痛, 下
肢痿痹; 月经不调, 赤白带下; 阳痿,遗精, 小便频
数等病症; 全子宫切除术、剖腹产手术针刺麻
醉常用穴。

มิ่งเหมิน: จุดฝังเข็มบนแนวกึ่งกลางสันหลัง อยู่ตรงร่อง
ใต้ปมุ่ กระดูกสันหลังเอวที่ 2 ข้อบ่งใช้: ปวดหลังส่วนล่าง
ปวดท้องน้อยด้านข้าง ขาลีบ ขาอ่อนแรง รอบเดือนผิด
ปกติ ตกขาวปนเลือด เสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ ฝันเปียก
และปัสสาวะบ่อย ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมการระงับ
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ความรู้สึกที่ใช้ในการผ่าตัดมดลูกและผ่าท้องคลอด

ศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตา และสายตาสั้น

posterior midline of the back, in the depression

head, directly above the pupil, and 1.5 cun superior

below the 2nd lumbar spinous process. Indications:

to the anterior hairline. Indications: headache,

low back pain, iliac pain, atrophy or flaccid

dizziness, sore eye, and myopia.

mingmen (GV 4): an acupoint located on the

muchuang (GB 16): an acupoint located on the

paralysis of lower limb, irregular menstruation,
bloody leukorrhea, impotence, wet dream and
frequent urination. It is commonly used in
acupuncture anesthesia for total hysterectomy and
cesarean section.

目昏 (mù hūn): 视物昏暗不明, 模糊不清。多由
肝肾亏虚, 精血不足, 目失濡养而致。

มู่ฮุน: ตาพร่ามัว ตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดเจน มักเกิด
จากตับและไตพร่อง ท�ำให้สารจ�ำเป็นและเลือดไม่เพียง
พอ ดวงตาขาดการหล่อเลี้ยง

命门之火 (mìng mén zhī huǒ): 主要是指肾阳的

blurred vision: poor eyesight and blurred vision,

มิ่งเหมินจือหั่ว: ไฟมิ่งเหมิน หน้าที่ของหยางไต

essence and liver blood deficiency.

kidney yang.

牡蛎散 (mǔ lì sǎn): 组成：黄芪、麻黄根、牡蛎、小

功能。

fire of vital gate: mainly refer to the function of

命门之水 (mìng mén zhī shuǐ): 主要是指肾阴的
功能。

มิ่งเหมินจือสุ่ย: น�้ำมิ่งเหมิน หน้าที่ของยินไต

water of vital gate: mainly refer to the function of
kidney yin.
摸法 (mō fǎ): 医生用指掌稍用力寻抚胸腹、腧
穴、肿胀等部位的方法。

mostly caused by malnourished eyes due to kidney

麦。功用：敛阴止汗, 益气固表。主治：自汗, 盗汗。

หมู่ลี่ส่าน: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาหฺวางฉี หมา
หฺวางเกิน หมูล่ ี่ และเสีย่ วม่าย สรรพคุณ: กักเก็บยินช่วย
ระงับเหงื่อและบ�ำรุงลมปราณช่วยเสริมความต้านทาน
ร่างกายส่วนนอก ข้อบ่งใช้: เหงื่อออกง่ายและเหงื่อออก
ขณะหลับ
muli powder: a formula composed of huangqi,

mahuanggen, muli and xiaomai. Actions: restraining
yin to stop sweating and replenishing qi to stabilize

มอฝ่า: วิธีคล�ำ วิธีตรวจโดยใช้แรงพอประมาณของ
ฝ่ามือในการคล�ำบริเวณต่าง ๆ เช่น หน้าอก หน้าท้อง จุด
ฝังเข็ม ต�ำแหน่งที่บวมตึง เป็นต้น

the exterior. Indications: spontaneous sweating or

palpating any areas with doctor’s palm i.e. chest,

纳运结合 (nà yùn jié hé): 胃受纳功能与脾运化

sleep sweeting.

N

palpation method: an examination method by
abdomen, acupoints, swollen parts, etc.
目窗 (mù chuāng): 位于头部, 前发际上 1.5寸, 瞳
孔直上。主治头痛, 眩晕; 目痛, 近视等病症。

มูช่ วง: จุดฝังเข็มบนศีรษะ อยูเ่ หนือแนวชายผมขอบหน้า
ผาก 1.5 ชุ่น และตรงกับแนวรูม่านตา ข้อบ่งใช้: ปวด

功能相互为用。

น่ า ยฺ วิ่ น เจฺ ย ๋ เ หอ: ประสานรั บ -ล� ำ เลี ย ง การท�ำหน้าที่
ประสานกันระหว่างกระเพาะอาหารในการรับอาหารกับ
ม้ามในการแปรสภาพ-ล�ำเลียงอาหาร

receiving-transporting coordination: coordination
between receiving function of stomach and
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脑空 (nǎo kōng): 位于枕部, 横平枕外隆凸的上

脑风 (nǎo fēng): 风邪上入于脑而致的头痛。症

缘, 风池（GB 20）直上。主治发热, 头痛, 颈项

หน่าวเฟิง: ปวดศีรษะจากลม ปัจจัยก่อโรคชนิดลม
รุกรานสมองท�ำให้ปวดศีรษะ รูส้ กึ หนาวต้นคอ ท้ายทอย
เย็นเฉียบ และปวดศีรษะมากจนทนไม่ได้

痫等病症。

见项背恶寒, 脑极冷, 痛不可忍等。

强痛; 眩晕, 目痛, 鼻衄, 鼻部疮疡, 耳聋; 癫、狂、

sensation of the occiput and intolerable headache.

หน่าวคง: จุดฝังเข็มบริเวณท้ายทอย อยู่ระนาบเดียวกับ
ขอบบนของ external occipital protuberance จาก
เฟิงฉือ (GB 20) ตรงขึ้นไป ข้อบ่งใช้: เป็นไข้ ปวดศีรษะ
ปวดตึงต้นคอ เวียนศีรษะ ปวดตา เลือดก�ำเดาไหล แผล
ฝีบริเวณจมูก หูตึง หูหนวก โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง
และลมชัก

脑户 (nǎo hù): 位于枕区, 枕外隆凸的上缘凹陷

occipital region, at the same level with upper border

病症; 颅脑外科手术针刺麻醉常用穴。

above fengchi (GB 20). Indications: fever,

wind headache: headache caused by invading of

exogenous pathogenic wind into the head,
manifested as coldness of the nape, extremely cold

naokong (GB 19): an acupoint located on the

中。主治癫、狂、痫, 失音, 眩晕, 颈项强痛等

of the external occipital protuberance, directly

หน่าวฮู่: จุดฝังเข็มบริเวณท้ายทอย ตรงรอยบุ๋มอยู่ขอบ
บนของ external occipital protuberance ข้อบ่งใช้:
โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ลมชัก เสียงหาย เวียนศีรษะ
และปวดตึงต้นคอ ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมการระงับ
ความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการผ่าตัดสมอง

headache, neck pain, stiff neck, dizziness, sore eye,

naohu (GV 17): an acupoint located on the occiput,
in the depression at the upper border of external
occipital protuberance. Indications: depressive
psychosis, mania, epilepsy, aphonia, dizziness,
neck pain, and stiff neck. It is commonly used in

epistaxis, nasal ulcer, hearing loss, depressive
psychosis, mania, and epilepsy.
臑俞 (nào shū): 位于肩胛区, 腋后纹头直上, 肩胛

冈下缘凹陷中。主治肩胛肿痛, 肩臂痛等病症。

น่าวซู: จุดฝังเข็มบริเวณไหล่ อยูเ่ หนือรอยพับรักแร้ดา้ น
หลัง ตรงแอ่งใต้ spine ของกระดูกสะบัก ข้อบ่งใช้: ปวด
บวมสะบักหรือปวดไหล่

naoshu (SI 10): an acupoint located on shoulder

acupuncture anesthesia for craniotomy.

region, above the posterior end of the axillary fold,

臑会 (nào huì): 位于臂后区, 肩峰角下 3 寸,三角
肌的后下缘。主治瘿气, 瘰疬, 上肢痹痛等病症。

Indications: pain and swelling of scapula or

น่าวฮุย่ : จุดฝังเข็มบริเวณแขนด้านหลัง อยูใ่ ต้เจียนเหลียว
(TE 14) 3 ชุ่น ชิดขอบหลัง-ขอบล่างของกล้ามเนื้อ
deltoid ข้อบ่งใช้: โรคคอพอก วัณโรคต่อมน�้ำเหลืองที่
คอ และปวดแขน
naohui (TE 13): an acupoint located on the dorsal
side of the arm, 3 cun below jianliao (TE 14) on
postero-inferior border of the deltoid muscle.
Indications: goiter, scrofula and upper limb pain.

in the depression below the scapular spine.
shoulder pain.
内关 (nèi guān): 手厥阴经络穴。位于前臂前区,

腕掌侧横纹上 2 寸, 在掌长肌腱与桡侧腕屈肌
腱之间。主治心痛, 心悸, 胸闷; 胃脘痛, 呕吐, 呃
逆, 痞块; 癫、狂、痫; 上肢痹痛等病症; 心脏手

术、甲状腺手术、剖腹产手术、胃大部切除术
针刺麻醉常用穴。

เน่ยกฺวาน: จุดลั่วของเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ อยู่ที่แขนด้านใน
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เหนือรอยพับข้อมือ 2 ชุน่ ระหว่างเอ็น palmaris longus
กับ flexor carpi radialis ข้อบ่งใช้: จุกลิ้นปี่ ใจสั่น แน่น
หน้าอก ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน สะอึก จุกแน่นท้อง
โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ลมชัก และปวดแขน ยังเป็น
จุดฝังเข็มช่วยเสริมการระงับความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการ
ผ่าตัดหัวใจ ต่อมไทรอยด์ ผ่าท้องคลอด และกระเพาะ
อาหาร
neiguan (PC 6): the luo point of pericardium

meridian, located on the medial side of the forearm,
2 cun above the palmar wrist transverse crease,
between the palmaris longus and flexor carpi
radialis tendons. Indications: epigastric pain,
palpitation, tightness of chest, stomachache,
vomiting, hiccup, abdominal fullness, depressive
psychosis, mania, epilepsy, and upper limb pain. It
is commonly used in acupuncture anesthesia for

淡, 多为虚证。

เนิ่นเสอ: ลิ้นนุ่ม ตัวลิ้นบวมใหญ่ นุ่มนิ่ม ผิวลิ้นเนียน
ละเอียด สีลิ้นซีดจาง มักเป็นภาวะโรคพร่อง

tender tongue: The tongue is swollen, fine and
tender in texture with pale color, indicates deficiency
disease-condition.
逆传 (nì chuán): 邪入卫分后, 不经过气分阶段而
直接深入营、血分。

นี่ฉวน: การลุกลามข้ามล�ำดับ ปัจจัยก่อโรคไข้พิษร้อน
เข้าสู่ระดับเว่ย แล้วลงลึกสู่ระดับ หยิงหรือเลือด โดยไม่
ผ่านตามล�ำดับสู่ระดับชี่ก่อน
skipping order transmission: An epidemic febrile

disease transmits from defense level, across the
normal sequence of qi level, directly to nutrient or
blood level.

cardiac surgery, thyroid surgery, cesarean section
and subtotal gastrectomy.

脓腐苔 (nóng fǔ tāi): 舌上苔垢黏厚一层, 形如疮

内庭 (nèi tíng): 足阳明经荥穴。位于足背, 第 2、3
趾间, 趾蹼缘后方赤白肉际处。主治齿痛、咽
喉肿痛、鼻衄, 腹胀, 食欲不振, 泄泻, 足背肿痛
等病症。

เน่ยถิง: จุดหยิงของเส้นกระเพาะอาหาร อยู่ระหว่างง่าม
นิว้ เท้าที่ 2 กับ 3 ตรงรอยต่อสีผวิ ข้อบ่งใช้: ปวดฟัน เจ็บ
คอ เลือดก�ำเดาไหล แน่นท้อง เบื่ออาหาร ท้องเสีย และ
ปวดบวมหลังเท้า
neiting (ST 44): the ying point of the stomach

meridian, located on the dorsal foot, in the
depression proximal to the toe web between the 2

nd

and 3 toes, on the dorso-ventral boundary.
rd

Indications: toothache, sore throat, epistaxis,
abdominal distention, anorexia, diarrhea, and

脓, 多为内痈或邪毒内结。

หนงฝูท่ าย: ฝ้าหนาคล้ายหนอง ฝ้าลิน้ หนาเหนียวเขรอะ
เป็นแผ่น ดูเหมือนแผลหนอง มักเกิดจากฝีหนองหรือ
พิษสะสมภายใน
debris coating: a thick sticky tongue coating looks

like ulcer debris, mostly caused by internal abscess
or accumulation of pathogenic toxin.

P
排便不爽 (pái biàn bù shuǎng): 排便不畅, 涩滞

难尽的表现, 多为湿热、肝郁脾虚或食积所致。

ผายเปี้ยนปู้ส่วง: อุจจาระไม่สุด ถ่ายอุจจาระไม่คล่อง
และไม่ สุ ด มั ก เกิ ด จากความร้ อ นชื้ น สะสมในล� ำ ไส้
ลมปราณตับอัดอัน้ -ม้ามพร่อง หรืออาหารตกค้างในล�ำไส้
unsmooth defecation: unsmooth and incomplete

swelling or pain of dorsal foot.

defecation sensation, mostly caused by damp-heat,

嫩舌 (nèn shé): 舌质纹理细腻, 浮胖娇嫩, 舌色浅

stagnation.

liver qi stagnation with spleen deficiency or food
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胖大舌 (pàng dà shé): 舌体较常人偏大而厚, 伸

② ค�ำเรียกรวมของหน้าที่ม้าม

พ่างต้าเสอ: ลิน้ อ้วนใหญ่ ลิน้ ใหญ่หนากว่าปกติ เวลาแลบ
ลิ้นจะใหญ่คับปาก มักเกิดจากน�้ำเสีย-ความชื้นตกค้าง
ภายในหรือเสมหะ-ความชื้นและพิษร้อนรุกรานขึ้นบน

implies the overall functions of spleen.

舌满口, 多为水湿内停或痰湿热毒上泛。

macroglossia: the tongue is larger and thicker than

normal, occupying the whole mouth when it is
locked protrusion, mostly caused by internal
accumulation of water-damp or phlegm-damp with

spleen qi: ① essence qi of spleen; ② the term

脾气不升 (pí qì bù shēng): 脾气不能上升。

ผีชปี่ เู้ ซิง: ลมปราณม้ามไม่ลอย ลมปราณม้ามไม่สามารถ
ลอยขึ้นบน
spleen qi ascending failure: spleen qi fails to
ascend.

heat toxin flooding upwards.
脾气散精 (pí qì sàn jīng): 脾气布散水谷精微的
膀胱俞 (páng guāng shū): 位于骶区, 横平第 2 骶

后孔, 骶正中嵴旁开 1.5 寸。主治小便不利, 遗
尿, 泄泻, 便秘, 腰骶痛等病症。

ผางกวางซู: จุดฝังเข็มอยู่ระดับรูกระเบนเหน็บที่ 2 ห่าง
จาก แนวกึง่ กลางกระดูกกระเบนเหน็บตามแนวระนาบ 1.5
ชุ่น ข้อบ่งใช้: ปัสสาวะล�ำบาก กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะ
รดที่นอน ท้องเสีย ท้องผูก ปวดเอว และปวดกระเบน
เหน็บ
pangguangshu (BL 28): an acupoint located on

the sacral region, at the level of the 2nd posterior
sacral foramen and 1.5 cun lateral to the median
sacral crest. Indications: difficulty in urination,

作用。

ผีชซี่ า่ นจิง: ลมปราณม้ามกระจายสารจ�ำเป็น หน้าทีข่ อง
ลมปราณม้ามในการล�ำเลียงสารอาหารและน�้ำไปทั่ว
ร่างกาย

spleen qi dispersing essence: the function of
spleen qi on essence dispersal.
脾失健运 (pí shī jiàn yùn): 脾运化功能失常。

ผีซอื เจีย้ นยฺวนิ่ : ม้ามเสียการล�ำเลียง ม้ามสูญเสียหน้าที่
ในการแปรสภาพ-ล�ำเลียงสารอาหารและน�้ำ
spleen transporting failure: spleen fails to
transport-transform foodstuffs.

urinary incontinence, enuresis, diarrhea, constipation,
and lumbosacral pain.
脾不主时 (pí bù zhǔ shí): 脾不单独主时令。

ผีปู้จู่สือ: ม้ามไม่ประจ�ำฤดู ม้ามไม่อยู่ประจ�ำฤดูใดฤดู
หนึ่ง แต่ท�ำหน้าที่ตลอดทุกฤดู
spleen not limit to season: spleen is not limited

to any particular season but functions evenly (in)
all seasons.

脾俞 (pí shū): 位于脊柱区, 第 11 胸椎棘突下, 后

正中线旁开 1.5 寸。主治腹胀, 多食消瘦, 呕吐,

腹泻, 水肿, 黄疸等病症; 胃大部切除术针刺麻
醉常用穴。

ผีซู: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยู่ห่างจากขอบล่างของปุ่ม
กระดูกสันหลังอกที่ 11 ตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น ข้อบ่ง
ใช้: ท้องอืด กินเก่งแต่ซูบผอม อาเจียน ท้องเสีย บวมน�้ำ
และดีซา่ น ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมการระงับความรูส้ กึ
ที่ใช้บ่อยในการผ่าตัดกระเพาะอาหาร

脾气 (pí qì): 脾的精气, 或指脾功能活动的

pishu (BL 20): an acupoint located on the back,

ผีชี่: ลมปราณม้าม ① สารจ�ำเป็นลมปราณของม้าม;

thoracic spinous process. Indications: abdominal

总称。

1.5 cun lateral to the lower border of the 11 th
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distention, polyphagia but emaciation, vomiting,
diarrhea, edema, and jaundice. It is commonly used
in acupuncture anesthesia for subtotal gastrectomy.
脾旺四时 (pí wàng sì shí): 每一季节的前九日和
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脾虚多涎 (pí xū duō xián): 脾气虚弱, 运化水湿
功能失调, 致水液上泛多涎。

ผีซวฺ ตี วั เสียน: ม้ามพร่องน�ำ้ ลายมาก ลมปราณม้ามพร่อง
การแปรสภาพ-ล�ำเลียงน�้ำ-ความชื้นเสียสมดุล ท�ำให้
ของเหลวเอ่อท้นจนเกิดน�้ำลายมาก

后九日归脾所主, 各以十八日寄之, 借喻脾属土,

spleen deficiency hypersalivation: spleen

ผีวา่ งซือ่ สือ: ม้ามรุง่ โรจน์ 4 ฤดู: ระยะเวลา 9 วันสุดท้าย
และ 9 วันแรกของรอยต่อแต่ละฤดูกาลรวมเป็น 18 วัน
เป็นช่วงเวลาที่ม้ามท�ำหน้าที่สมบูรณ์ที่สุด โดยที่ม้าม
สังกัดธาตุดิน มีหน้าที่แปรสภาพ-ล�ำเลียงและกระจาย
สารอาหารไปอวัยวะภายในอื่น ๆ

of water-damp, resulting in overflowing upwards

nine days of each season, total eighteen days, are

spleen deficiency damp besieging: spleen

具有运化水谷, 布散精微至他脏的功能。

spleen flourish four seasons: The last and first

the most prosperous period of spleen function. As

deficiency causes failure of transport- transformation
and excessive saliva.
脾虚湿困 (pí xū shī kùn): 脾虚导致内湿阻滞。

ผีซวฺ ซี อื คุน่ : ม้ามพร่องความชืน้ ปิดล้อม ม้ามพร่องท�ำให้
ความชื้นคั่งค้างอุดกั้นอยู่ภายในร่างกาย
deficiency lead to endogenous damp stagnation.

the earth element, it functions as transformtransportating of foodstuffs and dispersing essence
to other internal-organs.

脾阳 (pí yáng): 脾的运化和温煦作用。

ผีหยาง: หยางม้าม หน้าที่ในการแปรสภาพ-ล�ำเลียงสาร
อาหารและให้ความอุ่นแก่ร่างกายของม้าม

脾为气之源 (pí wéi qì zhī yuán): 脾主运化水谷

spleen yang: spleen functions as transport-

ผีเหวยชี่จือหยวน: ม้ามเป็นแหล่งก�ำเนิดลมปราณ ม้าม
แปรสภาพ-ล�ำเลียงสารอาหาร เป็นแหล่งส�ำคัญของการ
สร้างลมปราณ

warming the body.

精微,是生成气的主要来源。

spleen is source of qi: spleen transport-transforms
foodstuffs. It is the main source of qi production.

transforming of essence from foodstuffs and

脾阴 (pí yīn): 存在于脾脏的阴液, 或指脾脏本身。

ผียิน: ยินม้าม ① สารยินที่อยู่ในม้าม;

② ม้าม

spleen yin: ① yin fluid inside spleen; ② spleen.

脾虚带下 (pí xū dài xià): 脾失健运, 聚湿下注, 伤

脾约 (pí yuē): 脾虚不能约束津液, 小便次数增多

ผีซฺวีต้ายเซี่ย: ม้ามพร่องตกขาว ม้ามสูญเสียหน้าที่ใน
การล�ำเลียงน�้ำ ท�ำให้ความชื้นรวมตัวไหลลงล่าง กระทบ
เส้นเริ่น-เส้นต้าย ท�ำให้ตกขาวผิดปกติ

ผีเยฺว: ม้ามพร่องท้องผูก ม้ามพร่องไม่สามารถเหนีย่ วรัง้
สารเหลวร่างกายท�ำให้ปัสสาวะบ่อย ส่งผลให้ล�ำไส้แห้ง
ถ่ายอุจจาระล�ำบาก

及任、带二脉致带下异常。

而肠液枯燥, 大便艰涩难出。

spleen deficiency leukorrhea: spleen deficiency

spleen deficiency constipation: spleen deficiency

causes failure of water transportation, resulting in
accumulated damp to pour downwards and impair

fails to restrain jin, causing polyuria resulting in
dryness of the intestine and difficulty in defecation.

the conception and dai channels leading to
abnormal leukorrhea.

偏历 (piān lì): 手阳明经络穴 。 位于前臂, 腕背
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侧远端横纹上 3 寸, 阳溪（LI 5）与曲池（LI 11）

的连线上。主治齿痛, 耳鸣, 耳聋, 鼻衄, 咽喉肿痛,
以及水肿, 手背酸痛或无力等。
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partiality of cold and heat; also called
yinyangpinghezhiren.

เพียนลี่: จุดลั่วของเส้นล�ำไส้ใหญ่ อยู่ที่แขนด้านนอก
เหนือเส้นข้อมือ 3 ชุ่น บนแนวเส้นที่เชื่อมระหว่างหยางซี
(LI 6) กับชฺวีฉือ (LI 11) ข้อบ่งใช้: ปวดฟัน หูมีเสียงดัง
หูตึง หูหนวก เลือดก�ำเดาไหล เจ็บคอ บวมน�้ำ และหลัง
มือปวดเมื่อยหรืออ่อนแรง

魄户 (pò hù): 位于脊柱区, 第 3 胸椎棘突下, 后

meridian, located on the line connecting yangxi (LI

pohu (BL 42): an acupoint located on the back, 3

crease. Indications: toothache, tinnitus, hearing

spinous process, Indications: pulmonary

正中线旁开 3 寸。主治肺痨, 咳嗽, 气喘; 颈项
强痛, 肩背痛等病症。

pianli (LI 6): the luo point of the large intestine

พ่อฮู่: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยู่ห่างจากขอบล่างของปุ่ม
กระดูกสันหลังอกที่ 3 ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น ข้อบ่งใช้:
วัณโรคปอด ไอ หอบ ปวดตึงต้นคอ และปวดสะบัก

6) and quchi (LI 11), 3 cun above the dorsal wrist

cun lateral to the lower border of the 3rd thoracic

loss, epistaxis, sore throat; edema, and achy pain

tuberculosis, cough, dyspnea, neck pain, stiff neck,

or weakness of dorsal hand.

and scapular pain.

偏苔 (piān tāi): 舌苔仅布于前、后、左、右之
某一局部, 常示舌所分候的脏腑有邪气停聚。

破气 (pò qì): 运用较为峻猛的理气方药, 破散气

เพียนทาย: ฝ้าเฉพาะส่วน มีฝา้ เฉพาะทีส่ ว่ นใดส่วนหนึง่
บนลิ้นคือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย หรือด้านขวา บ่ง
บอกถึงอวัยวะภายในที่สัมพันธ์กับต�ำแหน่งนั้น ๆ มี
ปัจจัยก่อโรคสะสมตกค้าง
regional coating: the coating just covers certain

结, 开通郁滞的方法。

พ่อชี่: ทลายลมปราณ วิธีการรักษาโดยใช้ต�ำรับยาที่มี
ฤทธิ์รุนแรงในการกระตุ้นการไหลเวียนลมปราณ เพื่อ
ทลายลมปราณที่จับตัวและทะลวงลมปราณที่อุดตัน
qi stagnation breaking: a therapy to break down

qi stagnation and promote qi flow with potent qi

part of the tongue such as the front, back, left, or

regulating formulas.

corresponding zangfu -organs.

仆参 (pú cān): 位于足跟区, 昆仑 (BL 60) 直下, 跟

right, indicating accumulation of evil qi in the

平脏人 (píng zàng rén): 体型介于阴脏人和阳脏
人之间, 阴阳平衡, 气血调匀, 无寒热喜恶之偏,
又称阴阳平和之人。

ผิงจ้างเหริน: คนลักษณะสมดุล รูปร่างอยู่ระหว่างคน
ลักษณะหยางกับคนลักษณะยิน โดยยินและหยางสมดุล
กัน ลมปราณและเลือดสมบูรณ์ไหลเวียนสม�่ำเสมอ ไม่
ชอบร้อนหรือเย็นเป็นพิเศษ; ยินหยางผิงเหอจือเหริน
ก็เรียก
balanced constitution: the body constitution
is between yin-constitution and yangconstitution, harmony of qi and blood, no

骨外侧, 赤白肉际处。主治腰痛, 下肢痿弱, 腿
痛转筋, 足跟肿痛; 癫痫等病症。

ผูชาน: จุดฝังเข็มอยู่บริเวณส้นเท้าด้านนอก ใต้คุนหลุน
(BL 60) ตรงรอยต่อสีผิว ข้อบ่งใช้: ปวดหลังส่วนล่าง ขา
ลีบ ขาอ่อนแรง ปวดขา เป็นตะคริว ปวดบวมส้นเท้า และ
ลมชัก

pucan (BL 61): an acupoint located on the lateral
side of the heel, below kunlun (BL 60) on the dorso-

ventral boundary. Indications: low back pain,

atrophy or flaccid paralysis of lower limb, leg pain,
leg cramp, pain and swelling of heel, and epilepsy.
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วารสารสโมสร
วารสารสโมสร
ธงชัย สุขเศวต*
รัชนี จันทร์เกษ†
ผกากรอง ขวัญข้าว‡

คอลัมน์วารสารสโมสรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอเอกสาร
สิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน ซึง่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ค้นเอกสารอ้างอิง และการวิจยั ไม่ซำ�้ ซ้อน รวมทัง้ ช่วยให้ผเู้ กีย่ วข้องสามารถลดภาระในการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือติดตามเรื่องที่สนใจในทางลุ่มลึกต่อไป.

ไทยหลายต�ำรับที่ส�ำคัญ คือ ตรีผลา ใช้ในการรักษา
ไข้หวัด ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ ท้องผูก ท้องอืดท้อง
เฟ้อ โรคตับ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า สารสกัด
จากสมอพิเภกมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายด้าน ได้แก่
ลดน�้ำตาลในเลือด ต้านแบคทีเรีย ต้าน HIV ต้าน
มาลาเรีย ต้านเชื้อรา โดยเฉพาะ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
(antioxidant) และ ปกป้องตับ (hepatoprotective
activity) โดยสารส�ำคัญในผลสมอพิเภกที่ส�ำคัญคือ
กรดเอลลาจิก (ellagic acid) ทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นออกซิเดชัน
ปกป้องเซลล์จากการท�ำลาย DNA ในเซลล์ เป็นต้น
จากผลการศึกษาของสารสกัดจากผลสมอพิเภก ที่มี
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และ ปกป้องตับ ท�ำให้นักวิจัย
กลุ่มนี้สนใจที่จะศึกษาผลของ สารสกัดด้วยเอทิลอะ
ซิเตท (ethyl acetate extract) และ สารสกัดด้วย
น�้ำ  (aqueous extract) จากผลสมอพิเภก และกรด
เอลลาจิก ในการต้านการอักเสบ และปกป้องตับ จาก
พิษต่อตับของยาไดโคลฟิแนค (diclofinac) ซึง่ เป็นยา
ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ ในหนูแรท เมื่อให้
ในระยะยาว เปรียบเทียบกับยาซิลีมาริน (silymarin)
ทีเ่ ป็นยาปกป้องตับมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กรด

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ต้านการอักเสบ และปกป้อง
ตับของสารสกัดจากผลสมอพิเภก จากพิษต่อตับ
ของยาไดโคลฟิแนคในหนูแรท*
Ashutosh Gupta, Ramesh Kumar,
Risha Ganguly, Amit Kumar Singh,
Harvesh Kumar Rana, Abhay Kumar Pandey
Department of Biochemistry, University of
Allahabad, Allahabad, India
Toxicology Reports. 2020 December 24; 8: 44-52.
doi: 10.1016/j.toxrep.2020.12.010.
สมอพิเภก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. อยู่ในวงศ์ Combretaceae เป็นพืชที่พบได้ทั่วไป ทั้งในเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลสมอพิเภก เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบส�ำคัญของต�ำรับยาอายุรเวทและยาแผน
*

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองวิ ช าการและแผนงาน กรมการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
‡
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
†
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เอลลาจิก มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ ต้านการอักเสบ สูงกว่า
สารสกัดจากผลสมอพิเภก ในหลอดทดลอง ส�ำหรับ
การศึกษาในตัวหนูแรท พบว่า กรดเอลลาจิก (ellagic
acid) สามารถปกป้องตับได้เทียบเท่ายาซิลีมาริน
(silymarin) และสูงกว่าสารสกัดจากผลสมอพิเภก
เล็กน้อย โดยสารสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทจะมีฤทธิ์สูง
กว่าสารสกัดด้วยน�้ำ  จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า
สารสกัดจากผลสมอพิเภกมีศกั ยภาพในการลดภาวะ
เครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) และพิษต่อตับ
(hepatotoxicity) จากการใช้ยาต้านการอักเสบไดโคลฟิแนค (diclofinac) ระยะยาวได้ในสัตว์ทดลอง
*Gupta A, Kumar R, Ganguly R, Singh AK,
Rana HK, Pandey AK. Antioxidant, antiinflammatory and hepatoprotective activities of Terminalia bellirica and its bioactive
component ellagic acid against diclofenac
induced oxidative stress and hepatotoxicity.
Toxicology Reports. 2020 Dec 24; 8:44-52.
doi: 10.1016/j.toxrep.2020.12.010.
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งตับของสาร
กลุ่มแทนนิน (Tannins) จากผลสมอพิเภกใน
หนูเมาส์*
Zihao Chang, Ping Jian, Qiunan Zhang, Wenyi
Liang, Kun Zhou, Qian Hu, Yuqi Liu, Runping
Liu and Lanzhen Zhang
School of Chinese Pharmacy, Beijing University of
Chinese Medicine, Beijing, P. R. China.
Food & Function. 2021 April 26; 12(8): 3720-3739. doi:
10.1039/d1fo00203a.
ผลสมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.)
Roxb.) มีการน�ำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรในการรักษาโรค
หลายโรคในการแพทย์ทเิ บต และการแพทย์อายุรเวท
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การศึกษาฤทธิท์ างเภสัชวิทยาทีผ่ า่ นมา พบว่า สารสกัด
จากผลสมอพิเภก มีฤทธิ์หลายด้าน ได้แก่ ต้านมะเร็ง
(anti-tumor effect) ต้านออกซิเดชัน (anti-oxidative effect) ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory
effect) ปกป้องตับ (hepatoprotective effect) และ
ควบคุมภูมิคุ้มกันของร่างกาย (immunoregulatory
effect) เป็นต้น สารที่พบในผลสมอพิเภก ประกอบ
ด้วย สารกลุ่มแทนนิน (tannins) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม
โพลีฟีนอล (polyphenolic compounds) อยู่เป็น
จ�ำนวนมาก ซึ่งสารกลุ่มนี้พบมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
หลายด้าน โดยเฉพาะฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งที่มีการ
ศึกษากันอย่างกว้างขวาง โดยต้านการแบ่งตัวของเซลล์
มะเร็ง (cell proliferation) ท�ำให้เซลล์มะเร็งตายแบบ
อะพอพโทซีส (apoptosis) ลดการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็ง และการสร้างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) ในก้อนเซลล์มะเร็ง นอกจากนีย้ งั มีฤทธิป์ รับ
ภูมคิ มุ้ กัน (immune-modulating activity) นักวิจยั
กลุ่มนี้จึงสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ของสารกลุ่มแทนนิน
จากผลสมอพิเภก ในการต้านมะเร็ง (anti-tumor
activity) และฤทธิใ์ นการลดการยับยัง้ ภูมคิ มุ้ กันของ
ร่างกายของมะเร็ง ในเซลล์มะเร็งตับ (hepatocellular
carcinoma) โดยท�ำการศึกษาทั้งในกายหนูเมาส์
(in vivo) และนอกกาย (in vitro) ผลการศึกษาพบ
ว่า ในการวิเคราะห์ทางเคมีของสารสกัดที่มีแทนนิน
สูงจากผลสมอพิเภก พบมีสาร 90 ชนิด โดยสามารถ
พบได้ 27 ชนิดในเลือดของหนูเมื่อให้สารสกัดทาง
ปาก ส�ำหรับการศึกษาฤทธิ์ พบว่า สารสกัดทีม่ แี ทนนิน
สูงจากผลสมอพิเภก มีฤทธิ์ลดการเจริญเติบโตของ
ก้อนมะเร็งในหนูเมาส์ ด้วยการท�ำให้เซลล์มะเร็งตาย
แบบอะพอพโทซีส (apoptosis) และลดการสร้าง
หลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) ในก้อนเซลล์มะเร็ง
นอกจากนีย้ งั พบว่าสารสกัดทีม่ แี ทนนินสูงยังสามารถ
ปรับสิง่ แวดล้อมของเซลล์มะเร็งทีย่ บั ยัง้ ภูมคิ มุ้ กันของ
ร่างกายได้ (immunosuppressive tumor microenvironment) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัด
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กลุม่ แทนนินทีไ่ ด้จากผลสมอพิเภกมีศกั ยภาพในการ
ต้านมะเร็ง และยังอาจน�ำไปศึกษาเพื่อใช้ในการเป็น
สารส�ำหรับภูมิคุ้มกันบ�ำบัด (immunotherapy) ใน
มะเร็งตับ ต่อไป
*Chang Z, Jian P, Zhang Q, Liang W, Zhou K,
Hu Q, Liu Y, Liu R, Zhang L. Tannins in Terminalia bellirica inhibit hepatocellular carcinoma
growth by regulating EGFR-signaling and
tumor immunity. Food & Function. 2021 Apr
26;12(8):3720-3739. doi: 10.1039/d1fo00203a.
ฤทธิต์ า้ นแบคทีเรียดือ้ ยาหลายชนิดของสารสกัดผล
สมอพิเภกในหลอดทดลอง*
M. Priyanga Jayamal Dharmaratne*, Amirthasingam
Manoraj *, Vasanthi Thevanesam †, Asela
Ekanayake†, Nimal Savitri Kumar‡, Veranja
Liyanapathirana†, Eranga Abeyratne§ and
B. M. Ratnayake Bandara*
*
Department of Chemistry, Faculty of Science,
University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka.
†
Department of Microbiology, Faculty of
Medicine, University of Peradeniya, Peradeniya,
Sri Lanka.
‡
National Institute of Fundamental Studies, Hantane,
Kandy, Sri Lanka.
§
Animal Virus Laboratory, Veterinary Research
Institute, Polgolla, Sri Lanka.
BMC Complementary and Alternative
Medicine. 2018 December 7; 18(1): 325. doi: 10.1186/
s12906-018-2382-7.
ปั ญ หาจากเชื้ อ แบคที เ รี ย ดื้ อ ยาหลายชนิ ด
(multidrug-resistant bacteria, MDR) เพิ่มขึ้น
อย่างมากในปัจจุบนั อันเป็นผลมาจากมีการใช้ยาต้าน
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แบคทีเรียเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ การใช้ยาต้านแบคทีเรีย
อย่ า งไม่ เ หมาะสม ซึ่ ง การติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย ดื้ อ ยา
หลายขนิด จะท�ำให้รักษายากและอาจท�ำให้ถึงแก่
ชีวิตได้ ท�ำให้มีความพยายามอย่างมาก ที่จะศึกษา
วิจัยหายาต้านแบคทีเรียชนิดใหม่ ที่สามารถต้านเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยาหลายชนิดได้ ซึ่งผลสมอพิเภกและ
สารสกัดผลสมอพิเภกพบมีฤทธิท์ างเภสัชวิทยาหลาย
ด้าน ได้แก่ ฤทธิ์ต้านเบาหวาน แก้ปวด ลดแผลใน
กระเพาะอาหาร ต้านเชื้อรา ต้านแบคทีเรีย และลด
ความดันเลือดสูง เป็นต้น โดยเฉพาะสารสกัดน�้ำและ
เมทานอลจากผลสมอพิเภกพบมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
หลายชนิ ด ได้ แ ก่ Staphylococcus aureus,
Salmonella enterica serovar Typhi, Salmonella
typhimurium, Pseudomonas aeruginosa,
Yersinia enterocolitica และ Escherichia coli แต่
ยังไม่เคยมีการศึกษาผลของสารสกัดผลสมอพิเภกต่อ
เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาหลายชนิด (multidrug-resistant
bacteria) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของสารสกัด
ตามล�ำดับด้วยตัวท�ำละลาย 3 ชนิด คือ ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) เมทานอล และ น�ำ ้ ด้วยวิธี
soxhlet, bottle-shaker และ ultrasound sonicator
จากผลสมอพิเภก ได้เป็นสารสกัด 12 ชนิด แล้วน�ำมา
ศึกษาผลต่อเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายชนิด (MDR)
16 สายพันธุ์ (strains) ในหลอดทดลอง ผลการวิจัย
พบว่า สารสกัดน�้ำและเมทานอลทุกสารสกัด มีฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียทุกสายพันธุ์ในกลุ่ม MDR bacteriamethicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA), MDR Acinetobacter spp. และ MDR
Pseudomonas aeruginosa ส�ำหรับสารสกัดตาม
ล�ำดับด้วยน�้ำ  (sequential aqueous extracts)
สามารถยับยั้งแบคทีเรียชนิด Extended spectrum
β-lactamase (ESBL) producing-Escherichia
coli อย่างไรก็ตามไม่มีสารสกัดชนิดใดเลยที่สามารถ
ยับยัง้ แบคทีเรียชนิด MDR Klebsiella pneumoniae
การศึกษานี้ท�ำให้เห็นว่าสารสกัดจากผลสมอพิเภก มี
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ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นยาต้านแบคทีเรียที่
ดื้อยาหลายชนิดได้ อย่างไรก็ตามยังต้องการศึกษา
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สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.)
Roxb. เป็นพืชในวงศ์ Combretaceae พบได้ทั่วไป
ในเอเชียใต้ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้นไม้
ยืนต้น สูงประมาณ 20-30 เมตร มีการใช้อย่างกว้าง
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ขวางเป็นยาสมุนไพร ทั้งในการแพทย์อายุรเวท การ
แพทย์ทิเบต และการแพทย์แผนไทย โดยมีฤทธิ์ ฝาด
สมาน (astringent) ลดไข้ (antipyretic) ระบาย
(laxative) ฆ่าพยาธิ (anthelmintic) เป็นต้น ส่วน
ของผลมีประโยชน์ในการรักษา โรคหอบหืด (asthma)
หลอดลมอักเสบ (bronchitis) แก้ไอ (cough) ตับ
อักเสบ (hepatitis) อาการดิสเปปเซีย (dyspepsia)
โรคตา (eye diseases) เป็นต้น การศึกษาทางพฤกษเคมีพบสารมากมายในสมอพิเภก ได้แก่ สารกลุ่ม
alkaloids, flavones, lignans, tannins, phenols,
coumarin, terpenoids, glycosides and saponins เป็นต้น การศึกษานี้จึงสนใจที่จะท�ำการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพือ่ สรุปข้อมูลทางวิชาการ
ทั้งหมดของสมอพิเภก ทั้งในแง่ พฤกษเคมีของสาร
ส�ำคัญต่าง ๆ ทีพ่ บในสมอพิเภก ข้อมูลทางเภสัชวิทยา
(pharmacological activities) ของสมอพิเภก ได้แก่
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน (antioxidant activity), ฤทธิ์
ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory activity), ฤทธิ์
ต้าแบคทีเรีย (antibacterial activity), ฤทธิต์ า้ นไวรัส
(antiviral activity), ฤทธิ์ต้านเชื้อรา (antifungal
activity), ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน (immunomodulatory activity), ฤทธิ์ต้านการเกิดลิ่มเลือดและละลาย
ลิ่มเลือด (antithrombotic and thrombolytic
activities), ฤทธิส์ ร้างหลอดเลือดใหม่ (angiogenic
activity), ฤทธิ์ต้านการหดเกร็งและขยายหลอดลม
(antispasmodic and bronchodilatory activities), ฤทธิ์ต้านท้องเสีย (antidiarrheal activity),
ฤทธิ์ ล ดความดั น เลื อ ดสู ง (antihypertensive
activity), ฤทธิ์ ป กป้ อ งตั บ (hepatoprotective
activity), ฤทธิต์ า้ นเบาหวาน (antidiabetic activity),
ฤทธิ์สมานแผล (wound-healing activity), ฤทธิ์
ต้านมะเร็ง (anticancer activity), ฤทธิ์ปกป้องไต
(nephroprotective activity), ฤทธิ์ลดความอ้วน
(antiobesity activity), ฤทธิ์ขับปัสสาวะ (diuretic
activity), ฤทธิ์ต้านปฏิสนธิ (antifertility activity),

J Thai Trad Alt Med
ฤทธิ์ ต ้ า นแผลในกระเพาะอาหารและล� ำ ไส้ เ ล็ ก
(anti-ulcerogenic activity), ฤทธิ์ต้านการซึมเศร้า
และโรคจิตเภท (antidepressant and antipsychotic activity) รวมทั้งผลการศึกษาพิษเฉียบพลัน
และพิ ษ เรื้ อ รั ง (acute and chronic toxicity
studies) ของสมอพิเภก นอกจากนี้ยังมีการรวบรวม
การศึกษาทางคลินิกของสมอพิเภก บทความนี้จึงมี
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูท้ ตี่ อ้ งการข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ

Vol. 20 No. 2 May-Aug. 2022 431

สมอพิเภกเพือ่ น�ำไปใช้ในการพิจารณาการใช้ประโยขน์
และ การศึกษาวิจัยต่อไป
*Gupta A, Kumar R, Bhattacharyya P, Bishayee
A, Pandey AK. Terminalia bellirica (Gaertn.)
roxb. (Bahera) in health and disease: A systematic and comprehensive review. Phytomedicine. 2020 Oct;77:153278. doi: 10.1016/j.
phymed.2020.153278.

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ Volume 20 No.2 May - August 2022

ปีท่ี ๒๐ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕
Volume 20 No.2 May- August 2022
TCI Level 1
Approved 2021-2024

ISSN : 1685-991X
ESSN : 2730-2652

