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วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทำาขึ้นโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยรวมท้ัง

ความเห็นและทรรศนะด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นวารสารราย 4 เดือน 

กำาหนดเผยแพร่ในเดือนเมษายน สิงหาคม ธันวาคม.
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เลือก	 จัดทำาโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการ

แพทยท์างเลอืก	กระทรวงสาธารณสขุ	มวัีตถปุระสงค	์

2	ข้อ	คือ	1)	เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

ด้านการแพทย์แผนไทย	สมุนไพร	การแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก	2)	เพื่อเป็นเวทีสื่อกลางแลก

เปลีย่น	และพัฒนาทางวชิาการและนวตักรรมดา้นการ

แพทยแ์ผนไทย	สมนุไพร	การแพทยพ์ืน้บ้าน	และการ

แพทย์ทางเลือก
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ASEAN	Citation	Index:	ACI	(ตัง้แต	่พ.ศ.	2560)	มี

การจัดทำาวารสารปีละ	3	ฉบับ	มกีารเผยแพร่	2	รูปแบบ	

คือ	วารสารสิ่งพิมพ์	(ISSN:	1685-991X)	และวารสาร

อเิลก็ทรอนกิส	์(ESSN:	2730-2652)	(https://www.

tci-thaijo.org/index.php/JTTAM)	กำาหนดการเผย

แพร่ปีละ	3	ฉบับ	คือ

	 ฉบับที่	1	ประจำาเดือนมกราคม-เมษายน

	 ฉบับที่	2	ประจำาเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม

	 ฉบับที่	3	ประจำาเดือนกันยายน–ธันวาคม

1. นโยบายภาพรวมของวารสารการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก	มีนโยบายการพิจารณาบทความวิจัย	และ

บทความวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก	และเผยแพร่ผลงานอย่างเป็นระบบ	

เป็นธรรมและมีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ

	 สำาหรับกระบวนการพจิารณา	“นพินธ์ตน้ฉบับ’’	

และ	“บทปริทัศน์’’	ทุกเร่ือง	มีกระบวนการโดยการ

เปิดรับและพิจารณาคุณภาพเบ้ืองต้นของผลงานโดย

กองบรรณาธิการ	จากนั้น	กองบรรณาธิการจะจัดส่ง

ผลงานใหผู้ท้รงคณุวฒิุ	จำานวน	อยา่งนอ้ย	2	ทา่น	เพือ่

ประเมนิและใหค้วามคดิเหน็ทางวชิาการโดยอสิระและ

เพือ่พฒันา/ปรบัปรงุผลงานใหม้คีณุภาพถกูตอ้ง	และ

สมบูรณ์ยิ่งข้ึน	ในลักษณะ	“การทบทวนแบบปกปิด

สองทาง	(Double-Blinded	Review)’’	กล่าวคือ	ทั้ง 

ผูน้พินธ์และผูท้รงคณุวฒิุจะไมท่ราบชือ่ของกนัและกนั 

ภายหลังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีการทบทวนและให้ข้อเสนอ

แนะทางวิชาการตามแบบฟอร์มต่อกองบรรณาธิการ

แล้ว	กองบรรณาธิการจะประสานงานให้ผู้นิพนธ์

พิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลงานตามข้อแนะนำา	เมื่อผู้

นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไขผลงานแล้ว	กองบรรณาธิการจะ

จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกคร้ังหนึ่ง	และ

กองบรรณาธิการจะพิจารณาการรับหรือไม่รับการ

ตีพิมพ์ผลงานในขั้นสุดท้าย	 โดยจะมีการพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จำาเป็นและสมควรก่อน

(1)
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	 อย่างไรก็ตาม	ความคิดเห็นและบทสรุปใน

นิพนธ์ต้นฉบับและบทปริทัศน์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ถือ

เป็นความคิดเห็น	และอยู่ในความรับผิดชอบของ 

ผู้นิพนธ์	มิใช่ความคิดเห็นหรือความรับผิดชอบของ 

กองบรรณาธิการวารสารฯ

2. นโยบายด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณของ

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

เลือก

	 2.1	บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องกำากบั

ให้การดำาเนินการของวารสารฯ	เป็นไปตามนโยบาย	

และวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยา

บรรณ	และจะดำาเนินการอย่างเหมาะสมต่อผู้นิพนธ์	

หรือบทความวิชาการ/บทวิจัยที่ตรวจพบว่ามีการ 

กระทำาผิดจริยธรรม/จรรยาบรรณ

	 2.2	ผลงานวชิาการ/งานวิจัยทีต่พีมิพใ์นวารสาร

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก	ตอ้งผา่น

การตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำา/การซ้ำาซ้อน	

และการลอกเลียนโดยมิชอบ/การแอบอ้างความคิด

เห็นผู้อื่นมาเป็นของตนเอง	(duplications/plagia-

rism)	และมกีารจัดการผลประโยชนท์บัซ้อน	(conflict	

of	interest)	ในกระบวนการประเมิน	และเผยแพร่ 

ผลงานวิชาการ/งานวิจัยอย่างถูกต้อง

3. ความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

	 3.1	บรรณาธิการรับผิดชอบดำาเนินการทุกส่ิงใน

งานวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

ใหต้รงตามวตัถปุระสงคข์องวารสารฯ	ปรับและพฒันา

ความถกูต้องและคณุภาพวารสารให้มมีาตรฐานและมี

ความต่อเนื่อง

	 3.2	บรรณาธิการกำาหนดกระบวนการพิจารณา

คัดเลือก	และตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน

วิชาการ/งานวิจัย	 เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมิน

คณุภาพโดยพจิารณาอยา่งสอดคลอ้งกบันโยบาย	และ

วัตถุประสงค์ของวารสาร

	 3.3	บรรณาธิการไม่เปิดเผยข้อมูลของผลงาน

วิชาการ/งานวิจัย	ผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ	แก่บุคคล

อ่ืนในกระบวนการประเมินคุณภาพผลงาน	ยกเว้น	

มีการร้องขอด้วยเหตุผลอันสมควร	และไม่เกิดผล 

กระทบเชิงลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 3.4	 บรรณาธิการตรวจสอบและปกป้อง

มาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาของผลงาน

วิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ	และตรวจสอบ

เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำา/ซ้ำาซ้อน	และการลอกเลียน

โดยมิชอบ/การแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อ่ืนมาเป็น

ของตน	(duplications/plagiarism)

	 3.5	บรรณาธิการมีการสร้างระบบการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน	(conflict	of	interest)	ระหว่าง

บรรณาธิการ	 ผู้นิพนธ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และกอง

บรรณาธิการในการประเมินและเผยแพร่ผลงาน

วิชาการ/งานวิจัยอย่างเหมาะสม	

	 3.6	บรรณาธิการ	และกองบรรณาธกิาร	คดัเลอืก

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการ	

และองค์กรท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกกรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ตลอด

จนจัดทำาและปรับปรุง	“คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์’’	

ให้ร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง

	 3.7	บรรณาธิการ	มกีระบวนการยกเลกิบทความ

วิชาการท่ีตรวจพบภายหลังว่าบทความวิชาการ/งาน

วิจัยมีความผิดพลาดสำาคัญ	หรือไม่ปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบของผู้นิพนธ์
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4. ความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์

	 4.1	ผู้นิพนธ์ต้องมีความซ่ือสัตย์	มีคุณธรรม	

จริยธรรม	และมีอิสระทางวิชาการโดยปราศจากอคติ

ในทุกขั้นตอนของการวิจัย	(ตามคู่มือ	“จรรยาวิชาชีพ

ของนักวิจัย	และแนวทางปฏิบัติ’’	สำานักงานคณะ

กรรมการการวิจัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2554)

	 4.2	ผู้นิพนธ์ต้องรายงานผลงานวิชาการ/งาน

วจัิย	จากขอ้เท็จจริงจากการศกึษา	ยดึถอืความถกูต้อง 

ของข้อมูล	ปราศจากข้อมูลท่ีเป็นเท็จและบิดเบือน

ขอ้มลูใหค้ลาดเคลือ่นจากความจริง	และจดัทำาผลงาน

ตาม	“คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์ฉบับปรับปรุง	2563’’	

	 4.3	ผูน้พินธ์ตอ้งอา้งองิผลงานของผูอ้ืน่ท่ีปรากฏ

อยูใ่นผลงานวชิาการ/งานวิจัยของตนเอง	ตอ้งมคีวาม

สจุริตทางวชิาการ	ไมม่กีารกระทำาทีเ่ปน็การลอกเลยีน/

แอบอา้งงานเขยีน	หรืองานสร้างสรรคข์องผูอ้ืน่ทัง้หมด

หรือบางส่วนนำามาใส่ในงานของตนเองโดยไม่มีการ

อ้างอิงแหล่งที่มา	(plagiarism)

	 4.4	ผูน้พินธ์ควรพยายามหลกีเลีย่งผลประโยชน์

ทับซ้อน	(conflict	of	interest)	มิให้เกิดขึ้น	ทั้งใน

กระบวนการวิจัย	และ/หรือ	กระบวนการเผยแพร่ 

ผลงานวิจัย	ความสมัพันธ์นีอ้าจเปน็ความสมัพนัธ์ดา้น

บวกหรือด้านลบก็ได้	หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	

ความสมัพนัธ์เชงิธุรกจิ	ความสมัพนัธ์ทางการเงิน	ฯลฯ	

อันก่อให้เกิดอคติต่องานวิจัยได้	หากผู้นิพนธ์คาดว่า

จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนในงานวิจัย	ให้เปิดเผยต่อ

บรรณาธิการวารสารฯ	ทราบล่วงหน้า	และแหล่งทุน

วิจัยจะต้องระบุไว้ในกิตติกรรมประกาศ

	 4.5	ผู้นิพนธ์ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงาน

ตนเองและรับรองว่า	ผลงานไม่เคยมีการตีพิมพ์	หรือ

กำาลังอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาตพีมิพใ์นวารสาร

อื่นใด

	 4.6	ผู้นิพนธ์ต้องระบุผู้ เป็นเจ้าของผลงาน

วิชาการ/งานวิจัยร่วมทุกคน	ระบุบทบาทและสัดส่วน

ของความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน	ในกรณท่ีีมผู้ีนพินธ์

มากกว่าหนึ่งคน

	 4.7	 ในกรณีท่ีผู้นิพนธ์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม 

ความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์	โดยเฉพาะข้อ	4.2-4.5 

กองบรรณาธิการจะตัดสิทธ์ิการตีพิมพ์ในวารสาร 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	เป็นเวลา

อย่างน้อย	3	ปี	และกองบรรณาธิการวารสารฯ	จะแจ้ง

หน่วยงานท่ีผู้นิพนธ์สังกัดตามแต่กรณี

5. ความรับผิดชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน 

(reviewer)

	 5.1	ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน	มีบทบาทประเมิน

และให้ขอ้เสนอแนะทางวิชาการตอ่ผลงานวชิาการ/งาน

วจิยัดว้ยความเปน็ธรรมและปราศจากอคต	ิชว่ยเหลอื

บรรณาธิการพจิารณาถงึความเหมาะสมในการตีพิมพ์

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย	ในวารสารฯ	และช่วยเหลือ

ผู้นิพนธ์เพื่อพัฒนาความถูกต้องและคุณภาพของ 

ผลงานให้ดีขึ้น

	 5.2	ผูท้รงคณุวฒิุ/ผูท้บทวนควรประเมนิผลงาน

วิชาการ/งานวิจัย	ในสาขาวิทยาการที่ตนเองมีความ

เชี่ยวชาญ	และควรถอนตัวจากการพิจารณาผลงาน

วชิาการ/งานวจัิย	หากพบวา่	ตนเองไมอ่าจประเมนิผล

งานวชิาการ/งานวจัิยไดด้ว้ยเหตผุลใดกต็าม	โดยแจ้ง

ให้บรรณาธิการรับทราบ

	 5.3	 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน	 ต้องไม่มีผล 

ประโยชน์ทับซ้อน	(conflict	of	 interest)	และผล

ประโยชน์เชิงแข่งขัน	(competing	interest)	กับผู้

นิพนธ์หรือผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่ตนเองประเมิน

	 5.4	ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน	ต้องรักษาความ

ลับเกี่ยวกับผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่อยู่ในระหว่าง

กระบวนการประเมินและทบทวนของตนเอง	ไม่ควร
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แสดงความคิดเห็น	หรืออภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยว

กับผลงานท่ียังไม่ได้รับการตีพิมพ์	ในกรณีท่ีผู้ทรง

คณุวฒิุตอ้งการใหม้ผู้ีร่วมทบทวนผลงานดว้ย	จะตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากบรรณาธิการกอ่น	และจะตอ้ง

ปรากฏชื่อของผู้ทบทวนร่วมในแบบประเมินผลงาน

ด้วย	

	 5.5	หากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน	พบว่า	ผลงาน

วชิาการ/งานวจัิยท่ีทบทวนประเมนิมสีว่นหนึง่สว่นใด

ท่ีมคีวามเหมอืนหรือความซ้ำาซ้อนกบัผลงานอืน่	ผูท้รง

คุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบเพื่อจัดการให้

เหมาะสมต่อไป

	 5.6	ผูท้รงคณุวฒิุ/ผูท้บทวน	ควรแนะนำาผลงาน

วชิาการ/งานวจัิยอืน่ท่ีสำาคญั	และเป็นประโยชนต่์อผล

งานซ่ึงผู้นิพนธ์ยังมิได้อ้างอิง	แต่ไม่แนะนำาผู้นิพนธ์

อ้างอิงผลงานของตนเอง



J Thai Trad Alt Med Vol. 20 No. 2 May-Aug  2022

 The Journal of Thai Traditional and 

Alternative Medicine is published by the 

Department of Thai Traditional and Alterna-

tive Medicine, Ministry of Public Health. The 

Journal’s objectives are (1) to disseminate 

technical and research articles on Thai tra-

ditional 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 tra-

ditional 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

1. Overall policy of the Journal of Thai 

Traditional and Alternative Medicine

 The Journal has got a policy to review 

or consider technical and research articles 

on Thai traditional medicine, indigenous 

medicine and alternative medicine and to 

disseminate such papers systematically and 

fairly, based on the national standards. 

 As for the peer-review process of “original 

articles’’ and “review articles’’, the accep-

tance 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 au-

thor in improving the article in response to the 

technical comments. And then the revised ver-

sion 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 Jour-

nal 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, objec-

tives and ethics, and take a suitable action 

against the author or technical/research arti-

cle 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 ex-

amined 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 in-

formation about technical/research articles, 

authors and reviewers to other people in the 

peer-review process, except that he/she is re-

quested for good reason and the disclosure will 

not have any negative impact on any relevant 

persons. 

 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 edi-

torial 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 Instruc-

tions 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/re-

search results, based on the study’s facts and 

correct data without any false and distorted 

data, and prepare an article or manuscript ac-

cording 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 con-

tribution, in case he/she is not the sole author. 

 4.7 In case the author commits a wrong-

doing 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 

a technical/research article and giving techni-

cal 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 tech-

nical/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 confiden-

tiality 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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	 เมื่อวันพุธที	่10	สิงหาคม	2565	มีการประชุมที่

ศนูย์ดชันกีารอ้างองิวารสารไทย	จัดให้แก่บรรณาธิการ

วารสารวชิาการในประเทศ	ผมได้เข้าประชมุทีศ่นูย์แห่ง

นี้จัดต่อเนื่องมาหลายปี	แต่ปีนี้เกิดความล่าช้าในการ

สมัครเข้าร่วมประชุม	ท�าให้ท่ีนั่งเต็มหมดทั้งในห้อง

ประชมุและทางระบบซูม	แต่ได้เข้ารับฟังทางออนไลน์

ทั้งวัน	ต้องชื่นชม	ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์	สมบัติสมทบและ

ทีมงาน	ทีท่�างานนีอ้ย่างมอือาชพีมาโดยต่อเนือ่งราว	20	

ปี		จนสามารถยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการของ

ไทยให้สูงขึ้นอย่างมาก	การประชุมปีนี้ก�าหนดจะเลิก

ประชุมราวบ่าย	3	โมง	แต่มีค�าถามที่น่าสนใจจ�านวน

มาก	ซ่ึงวิทยากรและโดยเฉพาะ	ศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ	ที่

ช่วยตอบค�าถามทุกข้อด้วยตนเองต้ังแต่ต้นจนจบ	และ

การประชมุได้ยดืเวลาออกไปจนเกอืบ	16.00	น.	จึงเลกิ

ประชุม

	 บรรยากาศเช่นนี	้ท�าให้หวนระลึกถึงคร้ังหนึ่งท่ี

ผมได้ไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยา-

ลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เมื่อหลายปีมาแล้ว	ที่รองคณบดี

ที่รับผิดชอบงานนั้น	อยู่ดูแลการฝึกอบรมต้ังแต่ต้น

จนจบโดยเป็นผูก้ล่าวเปิด	บรรยาย	และอยูร่่วมยนืฟัง

วิทยากรคนอื่นบรรยาย	ช่วยตอบค�าถามและควบคุม

เวลาโดยตลอดท้ัง	3	วนั	แสดงถงึความเอาใจใส่	รับผิด

ชอบอย่างดยีิง่ของผู้บริหารสถาบนัวชิาการ	ไม่เพยีงมา

ท�าพิธีเปิด					โดยมักมาสายและอ่านตามร่างค�ากล่าว

แล้วกลบัไปโดยไม่สนใจว่าเนือ้หาและคณุภาพการฝึก

อบรมจะเป็นอย่างไร

	 เช่นเดียวกัน	ในการไปร่วมประชุมวิชาการการ

แพทย์แผนจีนที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิง

ตู	 ท่ีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ท่ีเป็นประธานการ

จัดประชุม	ท�าหน้าท่ีท้ังเป็นประธานเปิด	บรรยาย

ทางวิชาการจากผลงานการวิจัยของตนเอง	และเป็น

ประธานการประชุมท้ังวัน	จนจบเมื่อ	17.00	น.	 จึง

กล่าวปิด	และพอ	18.00	น.	ก็ไปเป็นประธานจัดเลี้ยง

วทิยากรและบคุคลท่ีส�าคญัจนเลกิเกอืบ	21.00	น.	จาก

นั้นก็ยังมาร่วมประชุมความร่วมมือกับคณะของทีม

งานจากประเทศไทยจน	23.00	น.	จึงแล้วเสร็จ	โดยทมี

งานของคณบดี			ทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างเอาใจใส่	

ไม่มใีครแสดงอาการง่วงเหงาหาวนอนเลย	บรรยากาศ

เช่นนั้น	คือค�าอธิบายอย่างดีว่าเหตุใดงานวิชาการของ

เขาจึงก้าวหน้า	และเจริญงอกงามอย่างดี

	 ประเด็นหนึ่งท่ีสมควรบันทึกไว้ในการประชุม	

เมื่อวันที่	 10	สิงหาคม	คือการย�้าความส�าคัญของ

นโยบายและจรรยาบรรณของวารสาร	ซ่ึงครอบคลุม

จรรยาบรรณของวารสาร	บรรณาธิการ	และผู้ทบทวน	

เร่ืองหนึ่งท่ี	ศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ	ย�้าคือ	วัตถุประสงค์

หลักของวารสารวิชาการท่ีมุ่งตีพิมพ์ผลงานวิชาการ           

เพื่อส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่ความรู้ ส่วนผล

งานท่ีตีพิมพ์มีผลให้นักศึกษาปริญญาโท-เอก จบ

การศึกษา หรืออาจารย์ได้ต�าแหน่งทางวิชาการ เป็น

วัตถุประสงค์รอง	หากมีกรณีท่ีหลักการบางอย่างขัด

แย้งกันต้องยึดนโยบายและจรรยาบรรณของวารสาร

และหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
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ไทยเป็นหลัก	โดย	ศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ	ถึงขั้นกล่าวว่า 

ถ้าวารสารใดละเมิดหลักการและหลักเกณฑ์ดงักล่าว

นี้ แต่ไปยึดวัตถุประสงค์รองเป็นหลัก “ก็ควรขอออก

จากฐานทีซีไอไป’’ 

	 ในส่วนของสถานการณ์โควิด-19	 ในวันที	่

1	กรกฎาคม	ที่ผ่านมา	 รัฐบาลยังคงเดินหน้าผ่อน

คลายมาตรการควบคุมป้องกันโรคตามก�าหนด	แม้

สถานการณ์การระบาดจะไม่เข้าสูส่ถานะการเป็น	“โรค

ประจ�าถิน่”	(Endemic	disease)	ตามทีเ่กดิการเข้าใจ

ผดิในนยิามของค�านี	้และโรคยงัมกีารกลายพนัธ์ุ	ท�าให้

อัตราการแพร่โรคคือ	ค่า	อาร์ศูนย์	(R0	:	Reproduc-

tion	Number)	ของเชือ้สายพนัธุใ์หม่จะสงูขึน้ถงึ	18.6	

แต่เพราะประชาชนจ�านวนมากได้รบัวัคซีนในอัตราสงู

พอสมควร	ท�าให้ผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงมีจ�านวนไม่

มากเกินก�าลังของระบบบริการสาธารณสุขจะรองรับ

ได้	และอัตราป่วย-ตายลดต�่าลงมาก

	 ส�าหรับงานวจัิยด้านการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลอืกทีน่่าเชือ่ถอืเกีย่วกบัโรคนี	้ยงัไม่มข่ีาวดี

ให้น่ายินดี	วารสารเล่มนี้มีบทความวิชาการคับคั่งเช่น

เคย	โดยเป็นนิพนธ์ต้นฉบับรวม	10	เรื่อง	บทปริทัศน์					

3	เรื่อง	และรายงานเบื้องต้น	2	เรื่อง

	 นพินธ์ต้นฉบับเร่ืองที	่1	ประสทิธิศกัย์และความ

ปลอดภยัของสเปรย์ผสมสมนุไพรกระดกูไก่ด�าเทียบ

กบัโดโคลฟีแนกสเปรย์ในการรกัษาการบาดเจ็บของ

เนื้อเยื่อ	พบว่าสเปรย์ผสมสมุนไพรกระดูกไก่ด�ามี

ผลไม่ด้อยกว่ายาสเปรย์ไดโคลฟีแนก	สมควรศึกษา

ในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้น	และปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์การวจัิยทางคลนิกิทีด่ขีองไอซีเอชโดยเคร่งครัด	

เพื่อให้ข้อมูลและผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือ	เรื่อง

ที่	2	ผลของการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านต่อ

อาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน: การทบทวนอย่าง

เป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน		ผลการศึกษาไม่

สามารถสรุปได้	 เนื่องจากหลักฐานจากการคัดเลือก

มีจ�านวนน้อยและมีความแน่นอนระดับต�่าถึงต�่ามาก	

การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน

จึงอาจไม่เหมาะกับการศึกษาลักษณะนี้

	 เร่ืองที่	3	ผลของยาประสะน�้านม (ต�ารับพ่อ

ขาว เฉียบแหลม) ในหญิงหลังคลอด: การทดลอง

ทางคลนิกิแบบไม่ปกปิด และมกีลุม่ควบคมุ	เป็นการ

ศึกษาที่ออกแบบมาดีพอสมควร	ผลการศึกษาเป็นที่

น่าพอใจทีย่นืยนัประสทิธิศกัดิแ์ละความปลอดภยัของ

ต�ารับยาพื้นฐานนี้	โดยรายงานการวิจัยมีการน�าเสนอ

ได้ดีมากท้ังการรายงานผล	การอภิปรายผล	และข้อ

เสนอแนะ	เป็นตัวอย่างท่ีดีของการศึกษายาสมุนไพร

และการแพทย์แผนไทย	เร่ืองท่ี	4 ผลของการใช้

โปรแกรมกระตุ้นการเพิ่มน�้านมวิถีไทยต่อปริมาณ

และระยะเวลาการไหลของน�า้นมในมารดาหลงัคลอด 

เป็นการน�าวธีิการกระตุ้นน�า้นมหลงัคลอด	3	วธีิ	ได้แก่	

การนวดเต้านม		การประคบสมุนไพร	และการให้ดื่ม

น�า้ขงิสตูรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ	มาทดสอบ	ซ่ึง

พบว่าสามารถกระตุ้นน�า้ได้คล้ายคลงึกบัการศกึษาวิธี

กระตุ้นน�้านมแต่ละวิธีบางการศึกษาในอดีต

	 เร่ืองท่ี	5		การประเมนิผลศกัยภาพการต้านอนุมูล

อิสระและปริมาณสารฟีนอลิกรวม เฟลโวนอยด์ 

แทนนิน จากสารสกัดหยาบของเห็ดระโงกบางชนิด 

พบว่าการสกัดด้วยน�้าได้ปริมาณฟีนอลิกรวมและ 

เฟลโวนอยด์รวมน้อยกว่าเมือ่สกดัด้วยเมทานอลและ

เอทานอล	แต่พบว่าสารสกัดด้วยน�้าร้อนมีฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระดี	จึงเชื่อว่าการรับประทานเห็ดระโงกขาว	

และเหด็ระโงกเหลอืงด้วยวธีิการต้ม	แกง	นึง่	กส็ามารถ

ได้รับปริมาณสารฟีนอลิกรวม	และเฟลโวนอยด์

รวม	รวมท้ังแทนนินได้ดี	เร่ืองท่ี	6	รูปแบบการสั่งใช้ 

ความปลอดภัย และผลต่อคุณภาพชีวิตของต�ารับ 

ยาศุขไสยาสน์ เป็นการศึกษาผลการรักษาอาการของ
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โรคจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่มุ่งผลการรักษา 

ผูป่้วยเฉพาะราย	จึงมกีารใช้ขนาดยาท่ีหลากหลาย	ใน

ผูป่้วยทีม่โีรคประจ�าตวัแตกต่างกนัมาก	โดยเกอืบคร่ึง

หนึ่งมีการใช้ยาอื่นร่วม	ท�าให้สรุปผลได้ยาก	เรื่องที่	7 

การใช้กญัชารักษาโรคของประชาชนจากการรับรู้และ

การยอมรับ: กรณีศึกษาจากอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้านในอ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ	โดยมีผู้ให้ข้อมูลว่าสารสกัดจาก

กัญชาท่ีได้รับมาเป็น	“กัญชาท่ีผ่านการสกัดด้วย

ความร้อน	แล้วน�ามาผสมด้วยน�้ามันมะพร้าวบรรจุ

อยู่ใน	1	แคปซูล”	ซ่ึงไม่น่าจะมีอยู่ในต�าราการแพทย์

แผนไทย	เร่ืองที่	8	มุมมองของวิสาหกิจชุมชนต่อ

นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นงานวิจัยและ

การน�าเสนอรายงานการศึกษาเชิงคุณภาพที่ดี	ผลการ

ศึกษาและข้อสรุปรวมทั้งข้อเสนอแนะมีคุณค่าทั้งทาง

วิชาการและผู้เกี่ยวข้อง	เรื่องที่	9 การส�ารวจต�ารับยา

พอกสมุนไพรส�าหรับโรคข้อเข่าเสื่อมในเขตสุขภาพ  

ที่ 3	เป็นการส�ารวจและวิเคราะห์ต�ารับยาพอกเข่าใน

พืน้ที	่ควรมกีารศกึษาเพือ่พฒันาต�ารับยานีต่้อไป	เร่ือง

ที่	10	มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพรตามเกณฑ์องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย

การมาตรฐาน ISO / TC 249	เป็นความก้าวหน้าอีก

ขั้นหนึ่งของการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยในการ

พฒันาสูม่าตรฐานสากล	สมควรทีก่ารแพทย์แผนไทย

จะได้พิจารณาด�าเนินการด้วย

	 บทปริทศัน์	เร่ืองที	่1	ยาสมุนไพรจนีทีใ่ช้บ่อยใน

การรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที ่4	พบว่าสมนุไพร

ที่ใช้มากที่สุดคือ	หวงฉี	 ซ่ึงมีรสหวาน	คุณสมบัติอุ่น

กลางและเข้าเส้นลมปราณม้ามมากท่ีสุด	 เป็นการ

ศึกษาเบื้องต้นท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก	เร่ืองที่	2	

แพทย์แผนจนีกบัทางเลอืกสขุภาพในยคุโลกาภวิตัน์ 

เป็นความพยายามของแพทย์แผนจีนในการอธิบาย	

หลัก	ทฤษฎี	วิธีการตรวจและรักษาของศาสตร์การ

แพทย์แผนจีนอย่างผูม้ศีรัทธาเชือ่มัน่สงูในศาสตร์ของ

ตน	ตามมมุมองของตน	เร่ืองท่ี	3	การด�ารงอยูข่องหมอ

พื้นบ้าน จังหวัดเชียงราย	เป็นความพยายามศึกษา

การด�ารงอยู่ของหมอพื้นบ้าน	ผ่านการประยุกต์ใช้

ทฤษฎปัีญญาสงัคมและทฤษฎปัีญญาสงัคมทางอาชพี

	 รายงานเบ้ืองต้น	เร่ืองท่ี	1	การศึกษาย้อนหลัง 

การใช้ยาปราบชมพูทวีปเพื่อลดอาการภูมิแพ้ทาง

เดินหายใจส่วนต้น ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร	พบ

ว่า	จากผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น	

7,696	คน	มาขอรับการรักษาด้วยยาสมุนไพรเพียง	

107	คน	คดิเป็นร้อยละ	1.39	โดยการจ่ายยาส่วนใหญ่

ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้ยา	เรื่องที่	2	ทัศนคติต่อการ

รักษาด้วยน�้ามันกัญชาของผู้ป่วยมะเร็ง ในคลินิก

กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ

ราชาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาเชิง

คณุภาพจึงต้องแปลผลด้วยความระมดัระวงั	โดยการ

ศกึษานีม้ข้ีอจ�ากดัส�าคญั	เพราะศกึษาจากลุม่ตวัอย่าง

ที่เลือกอย่างจ�าเพาะเจาะจง	ท�าให้เกิดอคติได้

	 ภาคปกณิกะในฉบับนี	้เร่ืองแรกเป็นต�าราอ้างองิ

ยาสมุนไพรเรื่องสมอพิเภก	เรื่องที่	2	เป็นพจนานุกรม

ศพัท์การแพทย์แผนจีน	เล่ม	2	(จีน-ไทย-องักฤษ)	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.) เคยมีก�รใช้เป็นย�พื้นบ้�นโดยนำ�ใบตำ�ผสมสุร�แล้ว

พอกรักษ�อ�ก�รปวดกล้�มเนื้อ บวม ปวดข้อ ก�รศึกษ�นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิศักย์และคว�ม

ปลอดภัยของสเปรย์ผสมสมุนไพรกระดูกไก่ดำ� (JGS)  เปรียบเทียบกับย�สเปรย์ไดโคลฟีแนก (DFS) ในผู้ป่วยที่มีก�ร

บ�ดเจบ็ของเนือ้เยือ่ โดยศึกษ�เชงิทดลองแบบสุ่มเปรยีบเทยีบปกปดิทัง้สองด้�น ในผูเ้ข้�รว่มวจิยัทีมี่ก�รบ�ดเจบ็ของ

เนือ้เยือ่ออ่นทีร่ะดับคว�มรนุแรงนอ้ยถงึป�นกล�ง ทีม่�รบัก�รรกัษ�ทีโ่รงพย�บ�ลเจ�้พระย�อภยัภเูบศร อ�ยรุะหว�่ง 

15-70 ปี ผู้เข้�ร่วมวิจัยถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยวิธีก�รสุ่ม กลุ่มแรกได้รับย�สเปรย์ผสมสมุนไพรกระดูกไก่ดำ� กลุ่ม

ที่ 2 ได้รับย�สเปรย์ไดโคลฟีแนก พ่นบริเวณที่มีก�รอักเสบของเนื้อเยื่อวันละ 3 ครั้ง เช้� กล�งวัน เย็น เป็นระยะเวล� 7 

วัน ประเมินประสิทธิศักย์ในก�รบรรเท�อ�ก�รปวดด้วยคะแนนคว�มปวดขณะพัก  ก�รบวมบริเวณที่บ�ดเจ็บ  รวม

ทั้งจำ�นวนเม็ดย�พ�ร�เซตมอลท่ีรับประท�น ประเมินระดับคว�มรู้สึกโดยรวมของผู้เข้�ร่วมวิจัย และผลข้�งเคียง

จ�กก�รใช้ผลิตภัณฑ์ ผลก�รศึกษ�พบว่� ลักษณะประช�กรระหว่�งผู้เข้�ร่วมวิจัย 2 กลุ่มไม่แตกต่�งกัน เมื่อประเมิน 

pain score พบว่� ย� JGS มีผลลดคะแนนคว�มปวดได้ไม่แตกต่�งจ�กย� DFS (mean difference VAS= -0.13, 95%CI 

-0.81, 0.56; p = 0.68) ย� JGS มีผลลดก�รบวมได้ไม่แตกต่�งกับก�รใช้ย� DFS (risk ratio = 0.988, 95%CI 0.66, 1.48; 

p = 0.951) เมื่อสิ้นสุดก�รรักษ�พบว่�ผู้ป่วยในทั้งสองกลุ่มใช้ย�พ�ร�เซต�มอลเพื่อแก้ปวดไม่แตกต่�งกัน (p = 0.194) 

และพบผลข�้งเคียงจ�กย�คอืก�รระค�ยเคืองผวิหนงัไมแ่ตกต่�งกนัท�งสถติิ 8.3% และ 6.38 % ในกลุม่ JGS และกลุม่ 

DFS ต�มลำ�ดับ (p > 0.05) กล่�วโดยสรุป ก�รศึกษ�นี้แสดงให้เห็นว่�ย�สเปรย์ผสมสมุนไพรกระดูกไก่ดำ�มีประสิทธิ

ศักยแ์ละคว�มปลอดภยัเทียบเท่�กบัย�สเปรยไ์ดโคลฟแีนกในก�รรกัษ�ก�รบ�ดเจบ็ของเนือ้เยือ่ทีมี่ระดับคว�มรนุแรง

น้อยถึงป�นกล�ง

 คำ�สำ�คัญ:  สมุนไพรกระดูกไก่ดำ�, ก�รบ�ดเจ็บของเนื้อเยื่อ, ประสิทธิศักย์, คว�มปลอดภัย, ก�รทดลองแบบสุ่ม

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 swell-

ing[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 rela-

tive 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 sys-

temic 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 authorita-

tive compendia—is the native shrubby plants 

which grow wild and are cultivated[4] in several 

south and southeast Asian countries, includ-

ing Thailand. In traditional Chinese medicine, 

‘xiao bo gu’ (Pinyin transliteration 小 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 phar-

maceutical formulations for treating injuries 

resulting from falls, sinew injury and fracture, 

bone ache caused by wind-dampness, blood-

stasis amenorrhea, and postpartum abdominal 

pain. In addition, JG is used in Thai folk medi-

cine 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 anti-

inflammatory 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 addi-

tion, 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 Orthope-

dic 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 Hu-

man 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 par-

ticipants signed the informed consent forms 

before taking part in this research. 

 Participants in this study were patients 

with mild to moderate soft tissue injuries pre-

dominantly 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 

then assessed by a blinded physician. Mean-

while, the data on the measurement of pain 

by VAS scores and the participants’ global 

assessment were collected by a blinded re-

search 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 ap-

pointment 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 infec-

tions 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 morn-

ing, 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 evalu-

ated 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) speci-

fied in Good Manufacturing Practice (GMP) 

guidelines. JGS ethanolic extract was the main 

ingredient of the topical spray, and its prepa-

ration 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 Phar-

macopeia. The analysis certification was done 

by the research and development unit of Chao 

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 10-

cm line scale for the rating of pain intensity 

dimensioned from 0 (no pain) to 10 (unbear-

able 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 im-

provement 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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Statistical analyses

 Stata version 14.2 was used to statisti-

cally analyze the raw data. Alpha error of 

two-tailed analysis was set at 5%. Descriptive 

statistics were employed to express the base-

line 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 par-

ticipants treated with JGS and three others 

‘Yes’ or ‘No’ response.

 The secondary outcomes included the 

number of paracetamol tablets research sub-

jects 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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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 differ-

ence 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 par-

ticipants 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-

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.
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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 treat-

ment 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 

Table 1	 The	baseline	demographic	and	clinical	characteristics	of	both	treatment	groups

  Diclofenac spray  Justicia gendarussa p-value
     medicated spray
    n = 47  n = 48

Gender	 	 Male	 	 15	(31.91%)	 	 27	(56.25%)	 0.023
	 	 Female	 	 32	(68.09%)	 	 21	(43.75%)	

Age	(years)	 	 	 	 41.36	(10.20)	 	 40.06	(12.03)	 0.572
	 	 Minimum	 	 21	 	 16	
	 	 Maximum	 	 59	 	 67	

Body	Mass	Index	(BMI)		 	 	 	 24.25	(4.85)	 	 24.90	(4.51)	 0.502
	 	 Minimum	 	 15.98	 	 17.58	
	 	 Maximum	 	 41.10	 	 38.82	

Diagnosis	 	 Back	strain	 	 24	 	 23	 0.965
	 	 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	 >	0.05
	 	 No	 	 0	 	 1	

Visual	Analogue	Scale*	 	 	 	 5.68	(1.63)	 	 5.94	(1.67)	 	0.45

Patients’	global	assessment†	 	 	 	 3.19	(0.68)	 	 3.17	(0.60)	 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)
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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	 5.68	±		 5.33	±	 4.54	±	 3.93	±	 3.30	±	 2.78	±	 2.04	±	 2.21	±
	 1.63	 1.61	 1.31	 1.50	 1.49	 1.47	 1.55	 1.50

Justicia	gendarussa	spray	 5.94	±	 5.17	±		 4.83	±	 4.23	±	 3.79	±	 3.02	±		 2.70	±	 2.34	±
	 1.67	 1.81	 1.80	 1.90	 1.88	 2.01	 2.18	 1.82
*p-value†	 0.450	 0.867	 0.395	 0.379	 0.843	 0.459	 0.088	 0.680
*Mixed-effects	linear	regression	model
†Adjusted	for	gender

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 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.

 Diclofenac spray Justicia gendarussa  p-value  Risk ratio (95%CI)†

 (n = 46) spray (n = 45)

Swelling	at	baseline	 100.00%	(47)	 97.87%	(46)	 	

Swelling	after	treatment	 54.35%	(25)	 53.33%	(24)	 0.951	 0.988	(0.660	to	1.478)

p-value	 <	0.001	 <	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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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 medica-

tions, 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.

Table 4	 The	median	time	to	the	onset	of	clinical	improvement	in	the	diclofenac	and	Justicia gendarussa	Burm.f.	spray	

intervention	groups.

 Survival time (days) 95%CI Hazard ratio p-value

Diclofenac	spray	 3	 3-4	 1.182	 0.447

Justicia gendarussa	Burm.f.	spray	 3	 2-4	 	
†Survival	analysis

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%.



233J Thai Trad Alt Med Vol. 20 No. 2 May-Aug  2022

 The median time JGS and DFS—both of 

which have COX2 inhibitory effects—reduc-

ing the swelling was 3 days. The efficacy of 

4% diclofenac spray, compared to a placebo, 

indicated that the pain relief can become sig-

nificant 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 irrita-

tion. 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 pos-

sibly 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 

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 em-

ployed to confirm the pharmacological effect 

of JG.
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บทคัดย่อ

	 อาการชาเท้าส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ	0.2-1.6	ถูกตัดเท้า	 	การนวดเท้าเป็นแนวทางหน่ึงของการลด

อาการชาเท้า	มีรายงานวิจัย	เรื่อง	ผลของการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านต่ออาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานจ�านวน

มาก	เพือ่ให้ได้ข้อสรปุผลของการนวดเท้าด้วยอปุกรณ์พืน้บ้านต่ออาการชาเท้าของผูป่้วยเบาหวาน	การศึกษานีท้�าการ

ทบทวนอย่างเป็นระบบ	ท�าการสืบค้นรายงานวิจัยจากแหล่งต่าง	ๆ	จากรายงานวิจัยที่สืบค้นได้	1,231	เรื่อง	มี	6	เรื่อง	

ผ่านเกณฑ์คัดเลือก	น�ารายงานวิจัยท่ีผ่านเกณฑ์คัดเลือกประเมินความเส่ียงต่ออคติและความแน่นอนของหลักฐาน	 

วิเคราะห์อภิมานโดยใช้โปรแกรม	Review	Manager	5	เพื่อสรุปผลการศึกษา	รายงานวิจัยที่น�าเข้ามาถูกวิเคราะห์ด้วย

ตัวแบบคงที่	ผลการศึกษาพบว่า	ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มที่ได้รับการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านมีจ�านวนจุดชาเท้าน้อย

กว่ากลุ่มควบคุม	ผลต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ	-1.14	(95%	CI	อยู่ระหว่าง	-1.40	ถึง	-0.88,	I2	เท่ากับ	ร้อยละ	0)	แม้

ผลการวเิคราะห์แสดงให้เหน็ว่า	การนวดเท้าด้วยอปุกรณ์พืน้บ้านช่วยลดอาการชาเท้าในผูป่้วยเบาหวาน	อย่างไรกต็าม	

หลักฐานที่ถูกประเมิน	ยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นของอคติประกอบกับคุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต�่ามาก	

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	numb-
ness	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

	 เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีเป็นปัญหา

สาธารณสขุของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน	ในปี	ค.ศ.	

2019	รายงานจ�านวนผูป่้วยเบาหวานของประเทศไทย

สูงเป็นอันดับ	4	ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก	รองจาก

ประเทศจีน	อินโดนีเซีย	และ	ญี่ปุ่น[1]	จากรายงานกอง

โรคไม่ตดิต่อ	ประเทศไทย	พบ	อตัราป่วยโรคเบาหวาน	

(E10-E14)	ในปี	พ.ศ.	2559-2562	เท่ากับ	1,292.8,	

1,345.0,	1,439.0	และ	1,528.9	ต่อแสนประชากร	 

ตามล�าดับ[2]	อัตราป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	อาการเร่ิม

แรกของผู้ป่วยเบาหวานท่ีระดับน�้าตาลในเลือดยัง

ไม่สูง	ได้แก่	หิวบ่อย	อ่อนเพลีย	ปัสสาวะบ่อย	และ	

กระหายน�้า	แต่หากไม่รักษา	ระดับน�้าตาลในเลือดจะ

สูงข้ึนจนส่งผลให้น�้าหนักตัวของผู้ป่วยลดลง	และ

เมือ่ร่างกายมรีะดบัน�า้ตาลในเลอืดสงูเป็นเวลานานส่ง

ผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้[3]	โดยภาวะแทรกซ้อน

ที่พบมากท่ีสุด	คือ	ภาวะแทรกซ้อนท่ีไต	 (ร้อยละ	 

38-39)	รองลงมา	คือ	เท้า		(ร้อยละ	27-36)	และ	ตา	 

(ร้อยละ	21-24)[4]	และจากรายงานของกองโรคไม่ติดต่อ	 

กรมควบคุมโรค	ในปีงบประมาณ	2558-2561	ผู้ป่วย
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เบาหวานท่ีได้รับการตรวจค่าระดับน�้าตาลสะสมใน

เลือด	(ฮีโมโกลบินเอวันซี)	1	คร้ังต่อปี	พบ	ผู้ป่วย 

ร้อยละ	40-57	สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

ได้ดี	นั่นคือ	ค่าฮีโมโกลบินเอวันซีน้อยกว่าร้อยละ	

7[5]	สรุปได้ว่า	ผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ	50	ไม่สามารถ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ได้	 ซ่ึง

ส่งผลท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง	ๆ	ได้	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาวะแทรกซ้อนที่เท้าซ่ึงเป็นภาวะแทรกซ้อน

ที่พบเป็นอันดับสองในผู้ป่วยเบาหวาน	โดยปัญหา

ดังกล่าวเกิดจากปลายประสาทของผู้ป่วยมีการเสื่อม 

(Diabetic	neuropathy)[4]	 เนื่องมาจากการมีภาวะ 

น�้าตาลในเลือดสูง	 (Hyperglycemia)	 เป็นเวลา 

นานส่งผลให้น�้าตาลในเลือดกลายเป็นแอลกอฮอล ์

น�้าตาล	(Sugar	alcohol)	ชนิดต่าง	ๆ	ไปท�าปฏิกิริยา 

กับโปรตีนและสารชนิดต่าง	ๆ	เกิดเป็นสารจ�าพวก

อนุมูลอิสระออกซิ เจน	 (React ive 	 oxygen	 

species)	ท�าให้เกิดภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล 

(Oxidative	stress)	 เซลล์เกิดการอักเสบและถูก

ท�าลาย	 เซลล์ประสาทและใยประสาทจึงเสื่อมและ

ตาย[6]	ส่งผลให้เกิดอาการชาท่ีเท้า	 เกิดเป็นแผลที่

เท้าได้ง่าย	และหากเท้าไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องจะ 

ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อและอาจรุนแรงจนถึงขั้น

ถูกตัดเท้า	พบรายงานผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกตัดเท้า 

ร้อยละ	0.2-1.6[4]

	 แนวทางการป้องกันอาการชาเท้าในผู ้ป่วย 

เบาหวาน	คือ	การควบคุมระดับน�้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์

ท่ีดีแต่จากข้อมูลท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า	ผู้ป่วย

เพยีงคร่ึงหนึง่ทีส่ามารถควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืด

ได้[5]	แนวทางนี้จึงเป็นไปได้ยากส�าหรับผู้ป่วยส่วน

หนึ่ง	การได้รับการรักษาด้วยวิตามินบีแม้จะช่วยการ

ท�างานของระบบประสาท	แต่อย่างไรก็ตามในผู้ป่วย

ที่มีอาการชามาก	วิตามินไม่สามารถช่วยได้	รวมถึง

ยาบางชนิดแม้ช่วยให้อาการดีขึ้นแต่ไม่สามารถรักษา

ให้อาการหายขาดได้[7]	แนวทางหนึ่งท่ีนิยมน�ามาใช้

เพื่อช่วยอาการชาเท้า	คือ	การนวด	การนวดเท้าช่วย

ให้กล้ามเนื้อฝ่าเท้ามีการคลายตัว	กระตุ้นระบบไหล

เวียนเลือดและน�้าเหลือง	ท�าให้อวัยวะต่าง	ๆ	มีเลือด

ไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ	เซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อ

จึงได้รับสารอาหารและออกซิเจนอย่างเพยีงพอ	ส่งผล

ให้อาการปลายประสาทเสือ่มดขีึน้	จึงช่วยลดอาการชา

เท้าได้[8-9]	การนวดแบบใช้อุปกรณ์	คือ	การประยุกต์

หรือประดิษฐ์วัสดุ	 ซ่ึงเป็นวัสดุท่ีสามารถหาได้ง่ายใน 

ท้องถิน่	ประดษิฐ์ง่าย	ถอืว่าเป็นภมูปัิญญาท้องถิน่	เช่น	

กะลามะพร้าว	เป็นต้น	การน�าวัสดุดังกล่าวมาเพ่ือใช้

เป็นอุปกรณ์ส�าหรับการนวดเท้า	ผู้ป่วยสามารถท�า

เองได้ที่บ้าน	มีความสะดวก	และท�าให้นวดได้บ่อย[10]  

ปัจจุบันจึงมีการศึกษาผลของการนวดเท้าแบบ

ใช้อุปกรณ์	 เช่น	การเหยียบกะลามะพร้าว[6]	การ

เหยียบแผ่นไม้[10]	 	ต่อการลดอาการชาเท้าเป็นต้น	

และเพื่อได้ข้อสรุปผลของการนวดเท้าต่อการลด

อาการชาเท้าในผู้ป่วยไทยท่ีเป็นเบาหวาน	จึงมีการ

ทบทวนอย่างเป็นระบบโดยดวงใจ	พรหมพยัคฆ	์

และคณะ[11]	แม้ข้อสรุปของการทบทวนอย่างเป็น

ระบบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	การนวดเท้าแบบใช้

อุปกรณ์	ไม่ว่าจะเป็นการนวดโดยใช้กะลามะพร้าว	

หรือ	 การใช ้แผงไข ่มะกรูด	 ต ่างช ่วยลดอาการ 

ชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานไทยได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	แต่วิธีด�าเนินการทบทวนอย่างเป็นระบบ

ยังขาดข้ันตอนของการประเมินความเสี่ยงต ่อ

การเกิดอคติ	 (Risk	 of	bias)	 ในรายงานวิจัยท่ี

คัดเข้ามาอีกท้ังผลการศึกษารายงานเพียง	p-val-

ue	ขาดการรายงานค่าประมาณผล	 (effect	es-

timates)	ของสิ่งแทรกแซง	 (intervention) [12]  

นอกจากนี้รายงานวิจัยที่คัดเข้ามีทั้งรายงานวิจัยเชิง
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ทดลองแบบสองกลุ่ม	และเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว

วัดก่อน-หลัง	ซ่ึงการศึกษาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว

วัดก่อน-หลัง	มีข้อจ�ากัดในประเด็นของการอธิบาย

เหตุผลการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการทดลอง	

และปัญหาการถดถอยสูค่่าเฉลีย่	(regression	to	the	

mean)[13]		นอกจากนี้	การทบทวนอย่างเป็นระบบดัง

กล่าวท�าการคัดรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในป	ี

พ.ศ.	2549–2559		โดยหลังปี	พ.ศ.	2559	มีการเผย

แพร่งานวิจัยท่ีศึกษาผลของการนวดแบบใช้อุปกรณ์

ต่อการลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอีก	

เช่น	การศึกษาของกัลญารัตน์	ฉน�ากลาง	และคณะ	

เผยแพร่ในปี	พ.ศ.	2562[10] 

	 ผลของการนวดเท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านของ

ไทยต่ออาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานซ่ึงมีรายงาน

วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่แล้วจ�านวนหนึ่งจึงท�าให้การ

ศกึษานีต้้องการศกึษาผลของการนวดเท้าด้วยอปุกรณ์ 

พื้นบ ้านของไทยต่ออาการชาเท ้าในผู ้ป ่วยเบา

หวานโดยการทบทวนอย่างเป ็นระบบและการ 

วิเคราะห์อภิมาน									

ระเบียบวิธีศึกษ� 

1. วัสดุ (material)

	 1.1		 รูปแบบการศึกษา	คือ	การทบทวนอย่าง

เป็นระบบ	

	 1.2		 วสัดทุีใ่ช้ในการศกึษา	คอื	รายงานวจัิย	โดย

มีเกณฑ์คัดเลือกรายงานวิจัย	ดังนี้

	 	 1)	 Participant	(P):	ตัวอย่างท่ีศึกษา	คือ	 

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้า	คนไทยทั้งชายและ

หญิง	ทุกกลุ่มอายุ	

	 	 2)	 Intervention	(I):	สิง่แทรกแซง	คอื	การ

นวดเท้าโดยใช้อุปกรณ์พื้นบ้านของไทย	

	 	 3)	 Comparison	(C):	การเปรียบเทยีบ	คอื	

การไม่ได้รับการนวด	

	 	 4)	 Outcome	(O):	ผลลัพธ์	คือ	อาการชา

เท้าหลังได้รับสิ่งแทรกแซง	ได้แก่	จ�านวนจุดที่ชา	และ	

การมีอาการชาเท้า	(มี/ไม่มี	หรือ	ชา/ไม่ชา)

	 	 5)	 Study	design	(S):	รูปแบบการศึกษา	

คือ	การศึกษาเชิงทดลอง	(experimental	study)	ท่ี

มีกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

	 1.3		 การสืบค้นรายงานวิจัย	จากฐานข้อมูลท้ัง

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�ากดัภาษาและช่วงเวลาท่ีรายงานวิจัยเผยแพร่	ท�าการ

สืบค้นถึงวันท่ี	17	มกราคม	พ.ศ.	2564	โดยก�าหนด

ค�าสืบค้นตาม	PICOS	ท่ีมาจากค�าว่า	Participant,	 

Intervention,	Comparison,	Outcome,	และ	

Study	design	ดังนี้

	 	 1.3.1	ฐานข้อมูลต่างประเทศ	ค�าสืบค้น	 

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�ามาเป็นค�าสืบค้น

	 	 -	 Outcome	(O):	ไม่น�ามาเป็นค�าสืบค้น	

	 	 -	 Study	(S):	randomized	controlled	

trial	OR	Quasi	experimental	((“randomized’’	

OR	“randomised’’)	AND	(controlled	trial*))	OR	

controlled	clinical	trial*	OR	“Quasi	Experimen-

tal’’	OR“rct’’	OR	“randomly’’	AND	(stud*	OR	

trial*	OR	design*))	

  1.3.2	ฐานข้อมูลในประเทศไทย	ค�าสืบค้น	

ได้แก่

	 	 -	 ตัวอย่าง:	ผู ้ป่วยเบาหวาน,	Diabetic,	

Diabetes,	Diabetic	Mellitus					

	 	 -	 สิ่งแทรกแซง:	 นวดเท้า,	 นวัตกรรม,	

โปรแกรม,	อุปกรณ์,สิ่งประดิษฐ์,	 foot	massage,	

innovation,	equipment,	artifact	

	 	 -	 การเปรียบเทียบ:	ไม่น�ามาเป็นค�าสืบค้น

	 	 -	 ผลลพัธ์	:	ชาเท้า,	numbness,	peripheral	

neuropathy

2. วิธีก�รศึกษ� (method) 

	 2.1		 การคัดเลือกรายงานวิจัย

	 2.2		 นักวิจัยสองคน	(นครินทร์	และ	ประภัสรา)	

ด�าเนินการอย่างเป็นอิสระต่อกันเพื่อท�าการคัดเลือก

รายงานวิจัยท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ซ่ึงระบุไว้ในหัวข้อ	

1.2	วัสดุที่ใช้ในการศึกษา	โดยคัดเลือกจากชื่อเร่ือง	

บทคัดย่อ	และรายงานวิจัยฉบับเต็ม	กรณีพบผลการ

คัดเลือกไม่ตรงกันท�าการปรึกษานักวิจัยคนที่สาม	 

(ศริิพร)	เพือ่หาข้อสรุปร่วมกนั	การประเมนิความเสีย่ง

ต่อการเกิดอคติของรายงานวิจัย

	 รายงานท่ีผ่านการคดัเข้าถกูน�ามาประเมนิความ

เสี่ยงต่อการเกิดอคติ	ด�าเนินการโดยนักวิจัยสองคน

อย่างเป็นอิสระต่อกัน	กรณีพบผลการประเมินไม่ตรง

กันท�าการปรึกษานักวิจัยคนท่ี	3	เพื่อหาข้อสรุปร่วม

กัน	การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอคติจ�านวน	

7	ด้าน[12]	ดังนี้	(1)	การสร้างล�าดับแบบสุ่ม	(random	

sequence	generation)	(2)	การปกปิดการจัดสรร	

(allocation	concealment)	 (3)	การปกปิดวิธีการ

รักษาจากผู้เข้าร่วมวิจัยและนักวิจัย	(blinding	of	

participants	and	personnel)	 (4)	การปกปิดผู้

ประเมินผลลัพธ์	(blinding	of	outcome	assess-

ment)	(5)	จ�านวนข้อมูลของผลลัพธ์ท่ีไม่ครบถ้วน	

(incomplete	outcome	data)	(6)	อคติจากการเลอืก

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�่า	(low	risk	of	bias)	(2)	ความเสี่ยง

สูง	(high	risk	of	bias)	และ	(3)	ไม่ชัดเจน	(unclear	

risk	of	bias)	จากนั้นน�าผลการประเมินทั้ง	7	ด้าน	มา

สรุปเป็นความเสีย่งต่อการเกดิอคติของแต่ละรายงาน

วิจัย	ดังนี้	

	 	 1)	ความเสี่ยงต�่า	หมายถึง	รายงานวิจัยที่ถูก

ประเมินว่า	มีความเสี่ยงต�่าทั้ง	7	ประเด็น	

	 	 2)	ความเสี่ยงสูง	หมายถึง	รายงานวิจัยท่ีมี

อย่างน้อย	1	ประเด็น	ถูกประเมินว่า	เสี่ยงสูง	

	 	 3)	ไม่ชัดเจน	หมายถึง	รายงานวิจัยท่ีไม่ถูก

ประเมินว่า	มีความเสี่ยงสูง	แต่มีอย่างน้อย	1	ประเด็น	

ถกูประเมนิว่า	ไม่ชดัเจน	หรอื	รายงานวจัิยท่ีไม่เข้าข่าย	

“ความเสี่ยงต�่า’’	หรือ	“ความเสี่ยงสูง’’

	 2.3		 การสกัดข้อมูลจากรายงานวิจัย

	 การสกดัข้อมลูจากรายงานวจัิยด�าเนนิการอย่าง

เป็นอสิระต่อกนัจากนกัวจัิยสองคน	กรณข้ีอมลูทีส่กดั

ไม่ตรงกันท�าการปรึกษานักวิจัยคนที่	3	
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p-value	<	0.10	และ	I2	เท่ากับร้อยละ	81-100	หาก

ไม่สามารถหาสาเหตุของความแตกต่างได้	น�าเสนอ

ผลลัพธ์ในลักษณะการบรรยายแต่ละรายงานวิจัย	

	 	 2.4.3		การวเิคราะห์ความไว	โดยคดัรายงาน

วจัิยออกเพือ่ตรวจสอบความคงทีข่องผลลพัธ์	ลกัษณะ

รายงานวิจัยที่ถูกคัดออก	ได้แก่	(1)	รายงานวิจัยที่ไม่

ได้ตีพิมพ์งานในวารสาร	นั่นคือ	รายงานวิจัยท่ีอยู่ใน

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ	(Proceedings) 

รายงานวิ จัยฉบับสมบูรณ ์ 	 และ	 วิทยานิพนธ 	์ 

(2)	รายงานวจัิยทีถ่กูประเมนิว่า	ไม่ชดัเจน	หรือ	มคีวาม

เสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติ

	 2.5		 การประเมนิความแน่นอนหรือคณุภาพของ

หลักฐาน[12]

	 การประเมินความแน่นอนหรือคุณภาพ	(cer-

tainty	or	quality)	ของหลักฐานด้วย	GRADE	

(grading	of	recommendations	assessment,	

development	and	evaluation)ประกอบด้วย	5	

ประเด็น	ได้แก่	ความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ	ความ

สอดคล้องของผลลัพธ์	 (consistency	of	effect)	

ความไม่เท่ียง	 (imprecision)	การไม่พบหลักฐาน

โดยตรง	(indirectness)	และ	อคติจากการตีพิมพ์

(publication	bias)	จากนั้นน�าผลการประเมินมาจัด

เป็นระดบัความแน่นอนของหลกัฐานเป็น	4	ระดบั	ตาม

การลดระดบัคณุภาพของหลกัฐาน	ดงันี	้(1)	สงู	(high)	

(2)	ปานกลาง	(moderate)	(3)	ต�่า	(low)	และ	(4)	ต�่า

มาก	(very	low)		

ผลก�รศึกษ�

ผลจ�กก�รสืบค้น

	 การสืบค้นรายงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่าง	ๆ	

ได้รายงานวิจัยท้ังหมด	1,857	เร่ือง	คัดซ�้าออก	626	

	 ข ้อมูลที่ถูกสกัด	 ได ้แก ่ 	 (1)	 ประเภทของ

รายงานวิจัย	 (2)	ภาษาท่ีตีพิมพ์	 (3)	วัตถุประสงค์

การวิจัย	(4)	รูปแบบการวิจัย	(5)	ประชากร	(6)	ผู้เข้า 

ร ่วมวิจัย	 (7)	 สิ่งแทรกแซงและสิ่งเปรียบเทียบ	 

(8)	การปกปิด	(blinding)	ผู้เข้าร่วมวิจัย	นักวิจัย	และ 

ผู้ประเมิน	ในการเป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม

ของผู ้เข ้าร่วมวิจัย	 (9)	การวัดอาการชาเท้า	และ	 

(10)	ผลการศึกษา	แบ่งเป็น	จ�านวนตัวอย่างท่ีน�ามา

วิเคราะห์	ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน	อาการชาเท้า

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม		

	 2.4		 การวิเคราะห์ข้อมูล[12]  

	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม	Review	

Manager	5	รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

	 	 2.4.1	การรวมผลลพัธ์ระหว่างข้อมลูทวภิาค

และข้อมูลต่อเนื่อง	โดยข้อมูลทวิภาคน�าเสนอด้วย

ผลต่างความเสี่ยงกับช่วงเชื่อมั่นที่ร้อยละ	95	ข้อมูล

ต่อเนื่องน�าเสนอด้วยผลต่างค่าเฉลี่ยกับช่วงเชื่อมั่นที่ 

ร้อยละ	95	กรณีผลลัพธ์ถูกวัดในหน่วยที่ต่างกันน�า

เสนอเป็นผลต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐาน

	 	 2.4.2	ความต่างของค่าผลลัพธ์	แบ่งเป็น	

กรณีผลลัพธ์ไม่มีความต่างซ่ึงพิจารณาจาก	(1)	Co-

chrane’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�าการวิเคราะห์กลุ่มย่อยตาม	 

(1)	 รูปแบบของอุปกรณ์	และ	(2)	ช่วงเวลาประเมิน

อาการชาหลงัการนวด	กรณีผลการวิเคราะห์กลุม่ย่อย

ยงัคงให้ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั	ท�าการรวมผลลพัธ์โดย

วิเคราะห์อภิมานด้วยตัวแบบสุ่ม		

	 กรณีผลลัพธ์มีความต่างอย่างชัดเจน	นั่นคือ	
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เรื่อง	เหลือ	1,231	เรื่อง	น�าสู่การคัดกรองจากชื่อเรื่อง

และบทคัดย่อ	มีรายงานวิจัยท่ีเป็นไปตามเกณฑ์	48	

เร่ือง	จากนั้นพิจารณารายละเอียดในบทความฉบับ

เต็ม	เหลือรายงานวิจัยคัดเข้ามาในการศึกษา	6	เร่ือง	

ดังภาพที่	1

ภาพที่ 1  การคัดรายงานวิจัยเข้ามาในการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของร�ยง�นวิจัยที่คัดเข้�ม�

	 รายงานวิจัยที่คัดเข้ามา	 6	 เร่ือง	จ�านวน	3	 

เร่ือง[10,14-15]	 เป็นการศึกษาเชิงทดลอง	และอีก	3	 

เร่ือง[6,16-17]	ระบุเป็นการศึกษากึ่งทดลอง	ทุกรายงาน

วิจัยมีอัตราส่วนจ�านวนผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองต่อ

กลุ่มควบคุม	1	ต่อ	1	โดยจ�านวน	3	เรื่อง[6,10,15]	มีผู้เข้า

ร่วมวิจัยกลุ่มละไม่ถึง	30	คน	และ	3	เรื่อง[14,16-17]	มีผู้

เข้าร่วมวิจัยอย่างน้อยกลุ่มละ	30	คน	ทุกเรื่องท�าการ

ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	ผู้เข้าร่วมวิจัยมีอายุ

เฉลี่ย	60-67	ปี	ไม่ระบุอายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมวิจัย	2	

เรื่อง[15,17]	ระยะเวลาการเป็นเบาหวานเฉลี่ยมากกว่า	5	

ปี[6,10,16]	อุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับนวดเท้าให้ผู้เข้าร่วมวิจัย	

3	เร่ือง[6,14,16]	ใช้กะลามะพร้าว	2	เร่ือง[15,17]		ใช้รางไม้	

และ	1	เร่ือง[10]		ใช้แผ่นไม้นวด	ระยะเวลาในการนวด	2	
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เรื่อง[10,17]	ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยนวดเท้าเป็นเวลา	4	สัปดาห์	

จ�านวน	1	เร่ือง[14]	นวด	1	คร้ัง	และ	3	เร่ือง[6,15-16]	ไม่

ระบุระยะเวลานวด	กลุ่มควบคุม	3	เร่ือง[6,15-16]	ผู้เข้า

ร่วมวิจัยได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลเท้า	

1	เรื่อง[14]	ก้าวขึ้นลง	Step	มาตรฐาน	1	เรื่อง[10]	นวด

เท้าตนเองด้วยนิ้วหัวแม่มือ	และ	1	เรื่อง[17]	ได้รับการ

ดูแลตามแบบแผนประจ�า	ทุกเร่ืองใช้โมโนฟิลาเมนต์

เพื่อประเมินอาการชาเท้า	โดย	5	เรื่อง[6,10,15-17]	ประเมิน

จ�านวนจุดที่มีอาการชา	และ	1	เรื่อง	ประเมินการรับรู้

ความรู้สึก[14]	จ�านวน	4	เรื่อง[6,10,16-17]	ประเมินอาการชา

เท้าทั้งสองข้าง	ข้างละ	10	จุด	รวมเป็น	20	จุด	จ�านวน	

1	เร่ือง[15]	ประเมินข้างละ	4	จุด	รวมเป็น	8	จุด	และ	

1	เร่ือง[14]	ไม่ระบุรายละเอียดจ�านวนจุดที่ประเมิน	มี

การประเมินอาการชาเท้าหลังการทดลองที่แตกต่าง

กัน	นั่นคือ	ประเมินหลังการทดลองทันที[14]	ประเมิน

วันท่ี	30[6]	 	ประเมินสัปดาห์ท่ี	8[10]	ประเมินห่างจาก

การประเมินก่อนนวด	1	 เดือน[15]	และ	3	 เดือน[16]		

และ	ประเมินหลังสิ้นสุดการนวดท่ี	4	สัปดาห์[10]	ราย

ละเอียดดังตารางที่	1	

คว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดอคติ

	 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอคติทั้งหมด	

7	ด้าน	จากรายงานวจัิยท่ีคดัเข้ามา	6	เร่ือง	(1)	การสร้าง

ล�าดับแบบสุ่ม	จ�านวน	4	เร่ือง[10,14-15,17]	มีความเสี่ยง

ต�่า	1	เรื่อง	มีความเสี่ยงสูง[6]	และ	1	เรื่อง[16]	ไม่ชัดเจน	 

(2)	การปกปิดการจัดสรร	จ�านวน	1	เร่ือง[10]	มีความ

เสี่ยงต�่า	1	เรื่อง	มีความเสี่ยงสูง[6]	และ	4	เรื่อง[14-17]	ไม่

ชัดเจน	(3)	การปกปิดวิธีการรักษาจากผู้เข้าร่วมวิจัย

และนักวิจัย	จ�านวน	1	เรื่อง[10]	มีความเสี่ยงต�่า	และ	5	

เร่ือง[6,14-17]	ไม่ชดัเจน	(4)	การปกปิดผูป้ระเมนิผลลพัธ์	

ทั้ง	6	เรื่อง	ไม่ชัดเจน	(5)	จ�านวนข้อมูลของผลลัพธ์ที่

ไม่ครบถ้วน	ทั้ง	6	เรื่อง	มีความเสี่ยงต�่า	(6)	อคติจาก

การเลอืกผลลพัธ์เพือ่รายงาน	ทัง้	6	เร่ือง	มคีวามเสีย่งต�า่	

และ	(7)	อคติอื่น	คือ	อคติจากตัวแปรพัวพัน	จ�านวน	

3	เรื่อง[6,10,16]	มีความเสี่ยงต�่า	และ	3	เร่ือง[14-15,17]	ไม่

ชัดเจน	เมื่อสรุปความเสี่ยงต่อการเกิดอคติของแต่ละ

รายงานวิจัย	จ�านวน	1	เรื่อง[6]		มีความเสี่ยงสูง	และที่

เหลืออีก	5	เรื่อง[10,14-17]		ไม่ชัดเจน										

ผลลัพธ์ก�รวิจัย

ก�รรวมผลลัพธ์ 

	 รายงานวจัิยท่ีคดัเข้ามาท้ัง	6	เร่ือง	มผีลลพัธ์เป็น

จ�านวนจุดรับรู้ความรู้สึกท่ีเท้า	1	เร่ือง[14]	และจ�านวน

จุดอาการชาเท้า	5	เร่ือง[6,10,15-17]	 	ไม่ปรากฏผลลัพธ์

แบบทวิภาค	

	 กรณผีลลพัธ์	คอื	จ�านวนจุดรับรู้ความรู้สกึท่ีเท้า	

กลุ่มทดลองที่นวดเท้าด้วยการก้าวขึ้นลง	Step	กะลา

มะพร้าวมีจ�านวนจุดการรับรู้ความรู้สึกท่ีเท้าดีกว่า

กลุ่มควบคุมแต่ดีกว่าไม่มาก	(ผลต่างค่าเฉลี่ย	1.00	

จุด	95%	CI:	0.31	ถึง	1.69	จุด	ผู้เข้าร่วมวิจัย	60	คน	

กลุ่มละ	30	คน	ความแน่นอนของหลักฐานระดับต�่า)	

	 กรณีผลลัพธ์	คือ	จ�านวนจุดชาท่ีเท้า	จ�านวน	5	

เรื่อง[6,10,15-17]	พบ	กลุ่มทดลองที่ได้รับการนวดเท้าโดย

ใช้อุปกรณ์พื้นบ้านมีจ�านวนจุดชาเท้าน้อยกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมาก[18]	 (ผลต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน	

-1.14		95%	CI:	-1.40	ถงึ	-0.88	ผูเ้ข้าร่วมวจัิย	274	คน	

กลุ่มละ	137	คน	I2	ร้อยละ	0.0	p-value	0.48	ความ

แน่นอนของหลักฐานระดับต�่ามาก)	ดังภาพที่	2
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ภาพที่ 2 ผลลัพธร์วมการนวดเทา้โดยใช้อุปกรณพ้ื์นบ้านต่ออาการชาเทา้ของผ้ปู่วยเบาหวานเปรียบเทยีบระหว่างกลุม่

ทดลองกับกลุ่มควบคุม กรณีแยกและไม่แยกประเภทของอุปกรณ์

ก�รวิเคร�ะห์กลุ่มย่อย

	 ผลลัพธ์รวมไม่มีความต่างจึงไม่มีการวิเคราะห์

กลุ่มย่อย	แต่หากต้องการพิจารณาตามอุปกรณ์ที่ใช้

ในการนวด	ดังภาพที่	2	จ�านวนรายงานวิจัยที่ใช้กะลา

มะพร้าวเป็นอุปกรณ์	2	เร่ือง[6,16]	ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่ม

ทดลองที่นวดเท้าด้วยกะลามะพร้าวมีจ�านวนจุดชา

เท้าน้อยกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมาก[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�านวนรายงานวิจัยท่ีใช้รางไม้หรือ

แผ่นไม้เป็นอุปกรณ์	3	เรื่อง[10,15,17]	ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่ม

ทดลองที่นวดเท้าด้วยรางไม้หรือแผ่นไม้มีจ�านวนจุด

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)

ก�รวิเคร�ะห์คว�มไว

	 การวิเคราะห์ความไว	แบ่งเป็น	2	กรณี	ดังนี้

	 กรณีที่ 	 1	น�ารายงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์ใน

วารสารออกซึง่มี	1	เรือ่ง[6]	จงึเหลือ	4	เรือ่ง[10,15-17]	ผูเ้ข้า

ร่วมวิจัยกลุ่มทดลองท่ีนวดเท้าด้วยอุปกรณ์มีจ�านวน

จุดชาเท้าน้อยกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมาก[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�ารายงานวิจัยที่ถูกประเมินว่า	 ไม่

ชัดเจน	หรือ	มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติออก	

กรณีนี้ไม่สามารถด�าเนินการวิเคราะห์ได้เนื่องจากทั้ง	

5	รายงานวิจัยปรากฏ	4	เร่ือง[10,15-17]	มีความเสี่ยงต่อ

การเกิดอคติสูง	และ	1	เรื่อง[6]	ไม่ชัดเจน		



249J Thai Trad Alt Med Vol. 20 No. 2 May-Aug  2022

ภาพที่ 3 ผลลัพธร์วมการนวดเทา้โดยใช้อุปกรณพ้ื์นบ้านต่ออาการชาเทา้ของผ้ปู่วยเบาหวานเปรียบเทยีบระหว่างกลุม่

ทดลองกับกลุ่มควบคุม กรณีนำารายงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารออก

ผลก�รประเมินคว�มแน่นอนหรือคุณภ�พของ

หลักฐ�น

	 ผลการประเมินความแน่นอนหรือคุณภาพของ

หลักฐานด้วย	GRADE	5	ประเด็น	ดังนี้	

	 กรณผีลลพัธ์	คอื	จ�านวนจุดรับรู้ความรู้สกึทีเ่ท้า	

(1)	ความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ	ลด	1	ระดับ	เพราะมี

ความเสีย่งไม่ชดัเจน	(2)	ความสอดคล้องของผลลพัธ์	

ไม่สามารถประเมนิได้เนือ่งจากมงีานวจัิยเพียง	1	เร่ือง	

(3)	การไม่พบหลักฐานโดยตรง	(indirectness)	ลด	1	

ระดับ	พิจารณาจากกลุ่มทดลองได้รับการนวด	1	ครั้ง	

และท�าการประเมนิจ�านวนจุดรับรู้ความรู้สกึทีเ่ท้าทนัที

หลังการทดลอง	(4)	ความไม่เที่ยง	(imprecision)	ไม่

ลดระดบัพจิารณาจากช่วงความเชือ่มัน่ให้ข้อสรุปได้ว่า	

การก้าวขึ้นลง	Step	กะลามะพร้าวจ�านวน	24	ครั้ง	ใน

เวลา	1	นาที	ท�าจนครบ	3	นาท	ีชว่ยเพิม่จ�านวนจดุรับรู้

ความรู้สกึทีเ่ท้าได้แต่เพิม่ไม่มาก	(5)	อคติจากการเผย

แพร่	ไม่ลดระดบัเนือ่งจากผลลพัธ์ถกูรายงานครบถ้วน

โดยพจิารณาจากวตัถปุระสงค์ทีร่ายงานวิจัยระบุไว้	จึง

สรุปความแน่นอนของหลักฐานอยู่ในระดับต�่า		

	 กรณีผลลัพธ์	คือ	จ�านวนจุดอาการชาเท้า	 (1)	

ความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ	ลด	2	ระดับ	 เพราะ	1	

รายงานวิจัย	มีความเสี่ยงต่อการเกิดอคติสูง[6]	ที่

เหลืออีก	4	เร่ือง[10,15-17]	 	มีความเสี่ยงไม่ชัดเจน	(2)	

ความสอดคล้องของผลลัพธ์	ไม่ลดระดับเนื่องจาก

ไม่พบความต่างของผลลัพธ์	ค่า	I2	ร้อยละ	0.0	และ	

P-value	0.48	ท้ัง	5	รายงานวิจัย	ให้ผลการศึกษาไป

ในทิศทางเดียวกัน	นั่นคือ	กลุ่มทดลองมีอาการชาเท้า

ท่ีดีกว่ากลุ่มควบคุม	และขนาดใกล้เคียงกัน	(3)	การ

ไม่พบหลักฐานโดยตรง	(indirectness)	ลด	1	ระดับ	

พิจารณาจากสิ่งท่ีกลุ่มควบคุมได้รับท้ัง	5	รายงาน

วิจัย	มีความแตกต่างกัน	นั่นคือ	3	เรื่อง[6,15-16]		ได้รับ

ความรู้การดูแลเท้า	1	เรื่อง[10]		ได้รับการนวดเท้าด้วย

นิ้วหัวแม่มือ	และอีก	1	เร่ือง[17]		ได้รับการดูแลตาม

แบบแผนประจ�า	อกีท้ังยงัมช่ีวงการประเมนิผลลพัธ์ท่ี

แตกต่างกนั	ดงันี	้ประเมนิวนัที	่30[6]	ประเมนิสปัดาห์ที	่

8[10] ประเมินห่างจากการประเมินก่อนนวด	1	เดือน[15] 

และ	3	เดือน[16]	และประเมินหลังสิ้นสุดการนวดที่	4	

สัปดาห์[10]		(4)	ความไม่เท่ียง	(imprecision)	ไม่ลด

ระดับ	 เพราะได้ข้อสรุปที่ว่า	การนวดด้วยอุปกรณ์

สามารถลดจ�านวนจุดอาการชาเท้าได้	 (5)	อคติจาก
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การเผยแพร่	ไม่ลดระดบั	แม้ไม่สามารถใช้กราฟกรวย

คว�า่	(funnel	plot)	ประเมนิได้เนือ่งจากจ�านวนรายงาน

วิจัยที่คัดเข้ามา	5	 เร่ือง[12]	แต่เมื่อพิจารณาผลการ

ประเมินความเสี่ยงต่อการอคติจากการเลือกรายงาน	

ทั้ง	5	เร่ือง	ผลการประเมินอยู่ในระดับต�่าทั้งนี้เพราะ

ผลลัพธ์ของแต่ละรายงานวิจัยถูกรายงานครบถ้วน

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่แต่ละรายงานวิจัย

ระบุไว้	จึงสรุปได้ว่า	ความแน่นอนของหลักฐานอยู่ใน

ระดับต�่ามาก	

อภิปร�ยผล

	 จ�านวนรายงานวิจัยท่ีคัดเข้ามาในการศึกษา	

6	 เร่ือง	 เป็นรายงานวิจัยที่มีผลลัพธ์	คือ	การรับรู้

ความรู้สึกที่เท้า	1	 เร่ือง[14]	และ	จ�านวนจุดชาเท้า	5	 

เร่ือง[6,10,15-17]	ไม่ปรากฏรายงานวิจัยกรณผีลลพัธ์แบบ

ทวิภาค		นั่นคือ	การมีอาการชาเท้า	(มี/ไม่มี	หรือ	ชา/

ไม่ชา)	กรณีจ�านวนจุดการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า	สรุป

ได้ว่า	การนวดเท้าด้วยกะลามะพร้าวช่วยเพิ่มจ�านวน

จุดการรับรู้ความรู้สึกท่ีเท้าแต่เพิ่มไม่มาก	(ผลต่าง

ค่าเฉลี่ย	1.00	จุด	95%	CI:	0.31	ถึง	1.69	จุด)	ทั้งนี้

เพราะการทดลองดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมวิจัยนวดเท้า

เพยีง	1	ครั้ง	และท�าการประเมนิจ�านวนจดุชาเท้าทนัที

จึงท�าให้จ�านวนจุดการรับรู้ความรู้สกึทีเ่ท้ากลุม่ทดลอง

กับกลุ่มควบคุมมีความต่างกันไม่มาก		กรณีผลลัพธ์	

คือ	จ�านวนจุดอาการชาเท้า	สรุปได้ว่า	การนวดด้วย

อุปกรณ์ช่วยลดจ�านวนจุดอาการชาเท้าอย่างมาก[18]	

(ผลต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน	-1.14		95%	CI:	-1.40	

ถึง	-0.88)	เมื่อพิจารณาตามประเภทของอุปกรณ์	ไม่

ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประเภทใดก็ตามท่ีใช้นวดเท้า	กลุ่ม

ทดลองมีจ�านวนจุดชาเท้าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง

มาก[18]	(กะลามะพร้าว[6,16]	ผลต่างค่าเฉล่ียมาตรฐาน

เท่ากับ	-1.41	95%	CI:	-1.83	ถึง	-0.99	และ	รางไม้

หรือแผ่นไม้[10,15,17]	ผลต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ	

-0.97	95%	CI:	-1.30	ถงึ	-0.64)	แสดงให้เหน็ว่า	การใช้

อปุกรณ์นวดเท้าเป็นเวลานานสามารถช่วยกระตุ้นการ

ไหลเวยีนของเลอืดและเพิม่การรับรู้ความรู้สกึ[8-9]	กลุม่

ทดลองจึงมีจ�านวนจุดชาเท้าน้อยกว่ากลุ่มควบคุม

	 แม้ว่าผลลัพธ์ไม่มีความต่าง	นั่นคือ	I2	 เท่ากับ	

ร้อยละ	0.0	p-value	เท่ากับ	0.48	แต่อย่างไรก็ตาม	

เมื่อน�ารายงานวิจัยท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารออกซ่ึง

มี	1	เร่ือง[6]	ผลการศึกษายังคงไม่แตกต่างจากก่อน

น�ารายงานวิจัยดังกล่าวออก	นั่นคือ	ผลต่างค่าเฉลี่ย

มาตรฐานเท่ากับ	-1.07	(95%	CI:	-1.35	ถึง	-0.79)	

เมื่อเทียบกับท่ียังไม่น�ารายงานวิจัยท่ีไม่ได้ตีพิมพ์

ในวารสารออก	ผลต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ	

-1.14		(95%	CI:	-1.40	ถึง	-0.88)	จึงสรุปได้ว่า	ผลการ

ศกึษาท่ีมาจากรายงานวิจัยซ่ึงไม่ได้ตีพมิพ์ในวารสาร	1	

เรื่องนั้น	ไม่ส่งผลต่อผลการศึกษาโดยรวมทั้งหมด

	 เมือ่เปรียบเทยีบผลการทบทวนอย่างเป็นระบบ

นี้กับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ

ดวงใจ	พรหมพยัคฆ์	และคณะ[11]	พบผลการศึกษา

ที่เหมือนกัน	นั่นคือ	อาการชาเท้าของกลุ่มทดลองที่

นวดเท้าด้วยอุปกรณ์ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(p-value	<	0.05)	แต่ในส่วนของค่า

ประมาณผลนั่นคือ	ผลต่างค่าเฉลี่ยหรือผลต่างค่า

เฉลี่ยมาตรฐานจ�านวนจุดอาการชาหรือจ�านวนจุด

การรับรู้ความรู้สึกท่ีเท้าไม่สามารถน�ามาเปรียบเทียบ

กันได้เพราะการศึกษาของดวงใจ	พรหมพยัคฆ์	และ

คณะ[11]	ไม่มีการรายงานค่าดังกล่าว			

	 ผลการประเมินความแน่นอนของหลักฐาน	

กรณีผลลัพธ์	คือ	จ�านวนจุดรับรู้ความรู้สึกท่ีเท้าผล

การประเมินอยู่ในระดับต�่าเนื่องจากถูกลดระดับจาก

ความเสี่ยงต่อการเกิดอคติท่ีไม่ชัดเจนและการไม่พบ

หลักฐานโดยตรง	กรณีผลลัพธ์	คือ	จ�านวนจุดอาการ
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ชาเท้าผลการประเมินอยู่ในระดับต�่ามากเนื่องจากถูก

ลดระดับจาก	1	รายงานวิจัยมีความเสี่ยงต่อการเกิด

อคติสูง	และอีก	4	รายงานวิจัย	ไม่ชัดเจนในความ

เสีย่งต่อการเกดิอคต	ิและการไม่พบหลกัฐานโดยตรง

จากความต่างของกลุ่มควบคุมและช่วงเวลาของการ

ประเมินอาการชาเท้า		

	 ข ้อจ�ากัดของการทบทวนอย่างเป็นระบบนี	้ 

คือ	บางรายงานวิจัยไม่ให้รายละเอียดของการปกปิด

การจัดสรรผู ้เข้าร่วมวิจัยเข้ากลุ ่มและการปกปิด 

ผูป้ระเมนิผลลพัธ์	นอกจากนี	้การวดัผลลพัธ์ท่ีมคีวาม

ต่างกัน	โดยรายงานวิจัย	1	เร่ือง	วัดจ�านวนจุดรับรู้

ความรู้สึกที่เท้า	ต่างจากอีก	5	เรื่อง	ที่มีการวัดจ�านวน

จุดชาเท้า	และแม้ว่าในรายงานวิจัยท่ีมีการวัดจ�านวน

จุดชาเท้าเหมือนกันแต่พบ	1	เร่ือง	ที่มีการวัดจ�านวน

จุดชาเท้าข้างละ	4	จุด	รวมเท้าสองข้าง	8	จุด	ในขณะ

ที่รายงานวิจัยอีก	4	เรื่อง	วัดข้างละ	10	จุด	รวมทั้งสอง

ข้าง	20	จุด				

ข้อสรุป

	 หลักฐานที่พบมีความแน่นอนในระดับต�่าถึงต�่า

มากในการระบถุงึผลของการนวดเท้าด้วยอปุกรณ์พืน้

บ้านต่ออาการชาเท้าของผูป่้วยเบาหวาน	จึงไม่มัน่ใจว่า	

การนวดเท้าด้วยอุปกรณ์จะช่วยลดอาการชาเท้าของ 

ผู้ป่วยเบาหวานได้หรือไม่	

	 ข้อเสนอแนะ	คือ	ท�าการศึกษาผลของการนวด

เท้าด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านต่ออาการชาเท้าของผู้ป่วย 

เบาหวาน	โดยก�าหนดเป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบ

สุม่มกีลุม่ควบคมุ	และควรให้รายละเอยีดของระเบียบ

วิธีวิจัยท่ีชัดเจน	เช่น	การจัดสรรผู้เข้าร่วมวิจัยเข้า

กลุ่ม	หรือ	การปกปิดผู้ประเมินผลลัพธ์	เป็นต้น	การ

วัดอาการชาเท้าสามารถใช้โมโนฟิลาเมนต์ตรวจเท้า 

4	ต�าแหน่ง	ในแต่ละข้าง	ตามค�าแนะน�าของส�านักโรค

ไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข[19]
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บทคัดย่อ

	 โรงพยาบาลหนองสองห้องได้น�ายาประสะน�า้นม	“ต�ารบัพ่อขาว	เฉยีบแหลม”	มาใช้ร่วมในการดแูลมารดาหลงั 

คลอดทุกรายตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	เพื่อสร้างหลักฐานทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาต�ารับนี้	จึงท�าการศึกษาผล

ของต�ารับยาที่มีต่อค่าคะแนนการมาของน�้านม	ปริมาณน�้านมที่ผลิตได้ใน	1	ชั่วโมง	ระดับยอดมดลูก	และลักษณะน�้า

คาวปลา	เป็นการศึกษาวจิยัทางคลนิิกทีม่กีลุม่ควบคุมแบบไม่ปกปิด	ในหญงิหลงัคลอดทีม่ารบับรกิารในโรงพยาบาล

หนองสองห้อง	(กลุม่ทดลอง)	และโรงพยาบาลแวงน้อย	(กลุม่ควบคมุ)	โดยกลุม่ทดลองได้รบัยาประสะน�า้นมปรมิาตร	

4	ลติร/วนั	นาน	10	วนั	(โดยให้ยาทนัทีหลงัคลอด)	ในขณะทีก่ลุม่ควบคมุได้รบัน�า้อุน่ในขนาดเดียวกนั	ผลการศึกษาพบ

ว่าจ�านวนผูเ้ข้าร่วมวจิยัสะสมทีม่ค่ีาคะแนนการมาของน�า้นมถงึระดับคะแนน	4	ในกลุม่ทดลองมากกว่าในกลุม่ควบคุม	

ตั้งแต่ชั่วโมงที่	3–36	หลังคลอด	มีจ�านวนสะสมในชั่วโมงที่	36	รวม	24	รายจาก	36	ราย	คิดเป็นร้อยละ	66.7	ในขณะที่

กลุ่มควบคุมมีเพียง	13	รายจาก	36	ราย	คิดเป็นร้อยละ	36.1	(p	=	0.009)	กลุ่มทดลองมีปริมาณน�้านมที่ผลิตได้ภายใน	1	

ชั่วโมง	ในชั่วโมงที่	48	หลังคลอด	(16.48	±	15.37	มิลลิลิตร)	มากกว่า	กลุ่มควบคุม	(10.06	±	9.31	มิลลิลิตร)	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(p	=	0.037)	ระดับยอดมดลูกในวันที่	14	หลังคลอด	ของกลุ่มทดลอง	(1.50	±	2.52	เซนติเมตร)	ลดลง

ต�่ากว่ากลุ่มควบคุม	(3.97	±	3.88	เซนติเมตร)	(p	=	0.003)	ในขณะที่ปริมาณและจ�านวนวันที่น�้าคาวปลาเปลี่ยนจากสี

แดงสดเป็นสีเหลอืงของท้ังสองกลุม่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ	ยาต�ารบัน้ีจงึมผีลท�าให้มารดาหลงัคลอด

มีน�้านมเร็วขึ้นภายใน	48	ชั่วโมง	และท�าให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วกว่าการไม่ได้ใช้ยาแต่ไม่มีผลต่อน�้าคาวปลา
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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	partici-
pants	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

	 องค์การอนามยัโลกและยนูเิซฟแนะน�าให้มารดา

เร่ิมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด

และควรให้รับประทานนมมารดาเพยีงอย่างเดยีวอย่าง

น้อย	6	เดือน	ซ่ึงจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพและอัตรา

การรอดชีวิตของทารก	อย่างไรก็ตาม	สองทศวรรษท่ี

ผ่านมาพบว่าทั่วโลกแล้วมีทารกเพียง	2	ใน	3	เท่านั้น

ที่ได้รับนมมารดาใน	6	เดือนแรก[1]	จากการศึกษาพบ

ว่าหนึ่งในสาเหตุของการท่ีมารดาหยุดให้นมบุตรก็

คือปริมาณน�้านมไม่เพียงพอ[2]	ในทางเวชปฏิบัติพบ

ว่ายาแผนปัจจุบันที่ถูกสั่งจ่ายเพื่อกระตุ้นการหลั่ง

น�้านมของมารดาหลังคลอด	ได้แก่	เมโทโคลพราไมด์	

(metoclopramide)	และ	ดอมเพอริโดน	(domperi-

done)	ซ่ึงคาดหวังฤทธ์ิของการยับยั้งตัวรับโดพามีน 
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(dopamine)	 ซ่ึงจะท�าให้ระดับโปรแลคตินสูงขึ้น	

อย่างไรก็ตามการใช้ยาทั้งสองชนิดยังมีข้อจ�ากัดอยู่	

ได้แก่	ยาเมโทโคลพราไมด์มีผลข้างเคียงต่อระบบ

ประสาทส่วนกลาง	และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึม

เศร้า[3]	นอกจากนี้ยังพบว่ายาเมโทรโคลพราไมด์	ถูก

ขับออกทางน�้านมมารดา	แม้ว่าจะประมาณว่าทารก

ได้รับในปริมาณน้อยกว่าร้อยละ	10	ของขนาดที่แม่

ได้รับเมื่อปรับด้วยน�้าหนักตัวแล้ว	อย่างไรก็ตามหาก

ระดบัยาถงึขนาดท่ีออกฤทธ์ิทางเภสชัวทิยาได้จะท�าให้

เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับโปรแลคตินและอาจมีผล

ข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารของทารกได้	แม้ว่า

การศกึษาส่วนใหญ่จะรายงานว่าไม่พบผลข้างเคยีงใน

ทารกที่ดื่มน�้านมมารดาที่ใช้ยาเมโทโคลพราไมด์	แต่

พบว่าหลายการศกึษาไม่ได้มกีารสงัเกตผลข้างเคยีงที ่

เพียงพอ[4]	ส�าหรับยาดอมเพอริโดนซ่ึงไม่ได้รับการ

รับรองให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาจากเหตุผลของการเพิ่ม

ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ	จาก

ผลการศึกษาโดยการส�ารวจหญิงหลังคลอดท่ีได้

รับยาเมโทโคลพราไมด์หรือยาดอมเพอริโดนเพื่อ

กระตุ้นน�้านมจ�านวน	1,990	คน	ใน	25	ประเทศ	พบ

ว่า	มารดาหลังคลอดท่ีใช้ยาเมโทโคลพราไมด์เพื่อ

กระตุ้นน�้านม	มีอาการซึมเศร้าถึง	ร้อยละ	12.1	และ

พบอาการข้างเคียงทางระบบประสาทส่วนกลางอื่น	ๆ	

ร่วมด้วย	ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วอาการข้างเคียงเหล่านี้พบ

ได้มากกว่าการใช้ยาดอมเพอริโดนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	(p	<	0.05)	อย่างไรก็ตามการใช้ยาดอมเพอ- 

ริโดนพบผลข้างเคียงท�าให้น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นได้

ถึงร ้อยละ	11.7	และมีอาการข้างเคียงต่อระบบ

ทางเดินอาหารเช่น	ปากแห้ง	ท้องเสีย	หรือท้องผูก 

ได้มากกว่ายาเมโทโคลพราไมด์อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติิ	(p	<	0.05)[3]	ส่วนผลทีท่�าให้เกดิอาการใจสัน่ของ

ยาทั้งสองพบในอัตราใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ	

1[3]	ดังนั้นการหายาทางเลือกอื่นเพื่อน�ามาใช้ทดแทน

ยาแผนปัจจุบันเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษา	การ

ใช้สมุนไพรในการกระตุ้นน�้านมเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง	

แม้ว่าสมุนไพรเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมิน

ทางวิทยาศาสตร์แต่มีการใช้อย่างแพร่หลายตามค่า

นยิมและวฒันธรรมท้องถิน่จากการใช้มาเป็นเวลานาน

ไม่พบว่ามีอันตรายและมีประสิทธิผลดีโดยไม่ทราบ

กลไกการออกฤทธิ์[5]

 การศึกษาท่ีผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ต�ารับยา

สมุนไพรในสตรีหลังคลอดนั้น	มีการศึกษาผลของ

ต�ารับยาสมุนไพรหลังคลอดของโรงพยาบาลกาบเชิง	

ต่อการหดรัดตัวของมดลูก	การขับน�้าคาวปลา	และ

สุขภาพโดยรวม	พบว่ากลุ่มที่ใช้ยามีการหดรัดตัวของ

มดลูก	การขับน�้าคาวปลา	และสุขภาพโดยรวมดีกว่า

กลุ่มที่ไม่ใช้ยา[6]	 	นอกจากนี้ยังมีการทดลองเปรียบ

เทียบประสิทธิผลของยาดอมเพอริโดนและยาประสะ

น�า้นมในการกระตุน้การหลัง่น�า้นมในมารดาแรกคลอด	

ในโรงพยาบาลหนองบัวล�าภ	ูจังหวดัหนองบวัล�าภ	ูพบว่า 

การใช้ยาประสะน�า้นมซ่ึงเป็นยาประสะน�า้นมแผนโบราณ 

ที่ปรุงขึ้นจากสมุนไพรให้ผลในการกระตุ้นน�้านมให้

ไหลได้เร็วกว่าการไม่ใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

และดูเหมือนจะกระตุ้นได้ดีกว่ายาดอมเพอริโดน	แต่

พบได้น้อยและไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ[7]

	 ตามท่ีงานอนามัยแม ่และเด็ก	 กระทรวง

สาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่อย่างเดยีวครบ	6	เดอืน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	จาก

การทบทวนข้อมูลในปี	2551–2554	พบว่าอัตราการ

เลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดยีวครบ	6	เดอืน	ของมารดา

ในเขต	อ.หนองสองห้อง	คือ	ร้อยละ	21.42	ร้อยละ	

25.58	ร้อยละ	27.40	และ	ร้อยละ	28	ตามล�าดบั	ปัญหา

ส่วนใหญ่ท่ีหญิงหลังคลอดประสบ	คือ	น�้านมไม่มา

หรือมาน้อย	เต้านมคัดตึง	และปวด	จากการสอบถาม
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หญงิหลงัคลอดท่ีมปัีญหาหลงัคลอดดงักล่าวทราบว่า

ไปรับยากบัหมอพ้ืนบ้านคอืพ่อขาว	เฉยีบแหลม	ต่อมา

งานแพทย์แผนไทยจึงได้เชญิคณุพ่อขาว	เฉยีบแหลม	

หมอพื้นบ้าน	และเป็นรากเหง้าจิตอาสาในท้องถิ่น	เข้า

มาร่วมให้บริการและเร่ิมมกีารน�ายาประสะน�า้นมต�ารับ

พ่อขาวมาให้บริการในโรงพยาบาลฯ	จากการสมัภาษณ์

มารดาหลังคลอดท่ีมีปัญหาและใช้ยาประสะน�้านม

สตูรของพ่อขาว	เฉยีบแหลม		พบว่าสามารถลดปัญหา

การมาของน�้านมได้มาก	ท�าให้การใช้ยาประสะน�้านม

ในมารดาหลงัคลอดเป็นท่ีแพร่หลายมากขึน้	นอกจาก

นีย้งัใช้ในมารดาท่ีอยูไ่ฟไม่ได้	ซ่ึงจะช่วยขบัน�า้คาวปลา

และท�าให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นทดแทนการอยู่ไฟด้วย

ความร้อน[6,8]	จากการเก็บข้อมูลในปี	2556–2559	 

พบว่าอตัราการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดยีว	6	เดอืน 

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ	 21.2	 ในปี	 2556 

เป็นร้อยละ	23.2,	27.3	และ	35	ในปี	2557–2559	 

ตามล�าดับ	

	 ปัจจุบันโรงพยาบาลหนองสองห้องได้บรรจุ

ยาประสะน�้านมต�ารับพ่อขาว	 เฉียบแหลม	อยู ่ใน

บัญชียาของโรงพยาบาล	และใช้ยาประสะน�้านม

ต�ารับนี้ในมารดาท่ีมารับบริการคลอดที่โรงพยาบาล

หนองสองห้องทุกรายต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2556	เป็นต้น

มา	โดยยังไม่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ใด	ๆ 

ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาประสะน�้านมนี้ทั้งในมารดา

และทารก	เพ่ือให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์และสร้าง

ความมั่นใจในการใช้ยาจึงได้ท�าการวิจัยคร้ังนี้โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของยาประสะน�้านม

ต�ารับนี้ท่ีมีต่อการสร้างน�้านมของมารดาหลังคลอด	

โดยประเมินการไหลของน�้านม	ปริมาณน�้านมท่ีสร้าง

ได้ภายใน	1	ชั่วโมง	ระดับยอดมดลูก	ลักษณะและ

ปริมาณน�้าคาวปลาเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการใช้ต�ารับยาพื้นบ้านให้กว้างขวางต่อไป	

และเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาทางการใช้

ยาสมุนไพรของอีสานไว้	โดยการศึกษานี้	ได้ติดตาม

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตลอดระยะเวลา

ที่ท�าการวิจัยด้วย	

ระเบียบวิธีศึกษำ

1. จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 

	 งานวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยทางคลินิกท่ีมีกลุ ่ม

ควบคุมแบบไม่ปกปิด	(open-label,	placebo-con-

trolled	trial)	ซ่ึงได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	เลขที่	HE612205

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา	คอื	มารดาหลงัคลอด	

ท่ีเป็นการคลอดปกติและเป็นคลอดแรก	(Parity	1:	

P1)	ที่มารับบริการระหว่างเดือน	สิงหาคม	2561	ถึง	

พฤษภาคม	2562		ที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง	และ

โรงพยาบาลแวงน้อย	จังหวัดขอนแก่น	

	 การศึกษานี้ใช้วิธีค�านวณหาขนาดของกลุ ่ม

ตัวอย่าง	โดยหาค่าขนาดอิทธิพล	(effect	size)	และ	

Cohen’s	Power	Table	 	ก�าหนดค่าอ�านาจการ

ทดสอบท่ี	0.8	โดยอ้างอิงงานวิจัยของแพทย์หญิง 

พรรณวรา	ปริตกุล	และคณะ[9]	 ซ่ึงเป็นการศึกษาผล

ของน�้าขิงต่อปริมาณน�้านมมารดาหลังคลอดโดย

เปรียบเทียบกลุ่มที่ได้รับน�้าขิง	(30	ราย)	กับกลุ่มที่ได้

รับยาหลอก	(33	ราย)	ค่าท่ีน�ามาใช้ในการค�านวณขนาด

กลุม่ตัวอย่างคอืค่าเฉลีย่ปริมาณน�า้นม	ซ่ึงกลุม่ท่ีได้รับ

น�า้ขงิมค่ีาเฉลีย่ปริมาณน�า้นมที	่191	±	71.2	มลิลลิติร/

วัน	และกลุ่มยาหลอกมีค่าเฉลี่ยปริมาณน�้านมที่	135	

±	61.5	มิลลิลิตร/วัน	 เมื่อค�านวณตามสมการของ	
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Cohen	แล้วเทียบกับตารางตามเง่ือนไขข้างต้นจะได้

จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	26	คนต่อกลุ่มการศึกษา	และ

ปรับเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันการสูญหายของ

ข้อมูลระหว่างท�าการศึกษาร้อยละ	38	ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มละ	36	คน

	 ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มที่ได้รับยาประสะน�้านมสูตร

พ่อขาว	เฉียบแหลม	เป็นมารดาหลังคลอดตามเกณฑ์

คัดเข้าท่ีมาคลอดบุตร	ณ	โรงพยาบาลหนองสองห้อง	

จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	36	ราย	และผู้เข้าร่วมวิจัย

กลุม่ท่ีไม่ได้รับยาต้มหลงัคลอดเป็นมารดาตามเกณฑ์

คัดเข้าท่ีมาคลอดบุตร	โรงพยาบาลแวงน้อย	จังหวัด

ขอนแก่นจ�านวน	36	ราย	ทั้งนี้กระบวนการขอความ

ยินยอมจะเร่ิมจากการอธิบายลักษณะงานวิจัยเพื่อ

เชญิชวนผูเ้ข้าร่วมวจิยัทีอ่ยูใ่นช่วงไตรมาสท่ี	3	ของการ

ต้ังครรภ์	ผู้ท่ีตกลงเข้าร่วมงานวิจัยจะต้องลงนามใน

หนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยจ�านวน	2	ส�าเนา	

โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเก็บไว้	1	ชุด	และอีก	1	ชุดเก็บไว้

ที่ผู้วิจัย	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

การคัดเลือก	ดังนี้

 เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)

	 -	 มารดาหลังคลอด	คลอดแรก	(P1)	ที่คลอด

ปกติทางช่องคลอด

	 -	 อายุน้อยกว่า	35	ปี

	 -	 มารดาที่มีหัวนมปกติ	สามารถให้บุตรดูดนม

ได้

	 -	 มารดาท่ีไม่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด	(ฮีมา-

โทคริตหลังคลอดลดลงน้อยกว่า	10%	ของ 

ฮีมาโทคริต	เดิมก่อนคลอด	และเสียเลือด

ขณะคลอดน้อยกว่า	1,000	ซีซี)

	 -	 มารดาที่ได้รับการตรวจเลือดขณะตั้งครรภ์	

และผลการตรวจไม่เป็นโรคติดต่อทางเลือด

และสารคัดหลั่ง	 เช่น	โรคตับอักเสบบี	 โรค

เอดส์	โรคซิฟิลิส

	 -	 มารดาที่ไม่มีข้อห้ามในการให้นมบุตร

	 -	 มารดายินดีลงชื่อในเอกสารยินยอมเข้าร่วม

โครงการด้วยความสมัครใจ	หรือ	หากมารดา

ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ	ต้องได้รับค�ายนิยอมจาก

ผู้ปกครอง

	 -	 มารดายินยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความ

สมัครใจที่อาศัยในเขตอ�าเภอหนองสองห้อง

เเละอ�าเภอแวงน้อย	จังหวัดขอนแก่น

 เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)

	 ผู้เข้าร่วมวิจัยจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

หากมีลักษณะตามเกณฑ์คัดออก	ดังนี้

	 -	 มารดาหรือทารกมีภาวะแทรกซ้อนที่ไม ่

สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาได้

	 -	 เจ็บป่วย	หรือต้องส่งตัวไปรักษาต่อ

	 -	 ทารกได้รับการเสริมนมผสม	ในมารดาท่ีมี

น�้านมน้อยและต้องการเสริมด้วยนมผสม

	 -	 มารดาที่ได้รับการรักษาด้วยยาใด	ๆ	ที่มีผล

ต่อระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือด	เช่น	

ดอมเพอริโดน	(domperidone),	ไซเมทิดีน	 

(cimetidine),	 รานิทิดีน	 (ranitidine),	 

ฟาโมทิดีน	(famotidine),	นิซาทิดีน	(nizati-

dine),	ฮาโลเพอริดอล	(haloperidol),	ลเิทยีม	

(lithium)	และยาทีม่ผีลต่อการหลัง่น�า้นม	เช่น	

ยาแก้ปวดในกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น	ได้แก่	มอร์ฟีน	

(morphine),	เพทิดีน	(pethidine)	รวมถึง

ยาปฏิชีวนะ

	 -	 มารดาหลังคลอดท่ีมีประวัติต้องได้รับการ

ดูแลเป็นพิเศษขณะตั้งครรภ์	 เช่น	มีภาวะ

ครรภ์เป็นพิษ	 เบาหวานขณะตั้งครรภ์	ตั้ง

ครรภ์แฝด	
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plia)	ต้นมะหวด	(Lepisanthes rubiginosa	(Roxb.)	

Leenh.)	ล�าต้นตานกกด	(Ellipanthus tomentosus 

Kurz)	ล�าต้นฝางแดง	(Caesalpinia sappan	L.)	และ

ส่วนเหนือดินของไผ่จืด	(Pogonatherum crinitum 

(Thunb.)	Kunth)	

 3.2  กลุ่มควบคุม	 เป็นมารดาหลังคลอดท่ีเข้า

รับบริการยังโรงพยาบาลแวงน้อย	จังหวัดขอนแก่น	

ได้รับน�้าอุ่น	วันละ	4	ลิตร	เป็นเวลา	10	วัน	(2	วันแรก

อยู่ในความดูแลของพยาบาล	และไปปฏิบัติต่อเองที่

บ้านอีก	8	วัน)

4. กำรประเมินผล

 4.1  ประเมินค่าคะแนนการมาของน�้านม

	 ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการประเมินการมาของ

น�้านมทุก	3	ชั่วโมง	โดยการบีบน�้านมด้วยปลายนิ้ว

หัวแม่มือกับนิ้วช้ีวางท่ีขอบ	นอกลานหัวนม	หรือห่าง

จากหวันม	3	ซ.ม.		แล้วกดปลายนิว้หวัแม่มอืและนิว้ชี้

เข้าหาผนงัอกแล้วบบีนิว้เข้าหากนัเบา	ๆ 	เป็นจังหวะลกึ

ลงไปด้านหลังของลานหัวนม	โดยกดบีบ/ปล่อย	เป็น

จังหวะ	และห้ามรีดคัน้เต้านม	กดหรือดงึหัวนม	ท�าการ

บบีเพือ่ประเมนิน�า้นมก่อนทีท่ารกจะเข้าเต้าเพือ่ดดูนม	

ท�าการประเมินเป็นเวลา	48	ชั่วโมงหลังคลอด	

	 จดบันทึกเป็นระดับคะแนน	0-4	ตามปริมาณ

น�้านมท่ีไหลออกมาเมื่อบีบ	 โดยมีเกณฑ์ดังนี้	 ไม่มี

น�า้นมออกมาเลย	คะแนนเท่ากบั	0	มนี�า้นมไหลซึม	แต่

ไม่เป็นหยดออกมา	คะแนนเท่ากบั	1	มนี�า้นมไหลออก

มา	1-2	หยด	คะแนนเท่ากบั	2	มนี�า้นมไหลออกมา	3-4	

หยด	คะแนนเท่ากับ	3	และ	เมื่อมีน�้านมไหลออกมา	5	

หยดขึน้ไปหรือไหลพุง่	คะแนนเท่ากบั	4	ทัง้นีไ้ด้ฝึกวธีิ

การบบีน�า้นมและการสงัเกตลกัษณะหยดน�า้นมทีไ่หล

ออกมาเพื่อให้ผู้ประเมินมีมาตรฐานในการให้คะแนน

เป็นแนวทางเดียวกันทั้งสองโรงพยาบาล

	 -	 มารดาทีเ่คยผ่าตัดเต้านม	หรือมปีระสบการณ์

เป็นเต้านมอักเสบมาก่อน

	 -	 มารดาที่ดื่มยาต้มสมุนไพรชนิดอื่นที่ไม่ใช่ยา

ต้มของโครงการวิจัย

3. กลุ่มกำรศึกษำ

	 ผู้เข้าร่วมวิจัยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่

 3.1  กลุ ่มทดลอง 	 เป ็นมารดาหลังคลอด

ท่ีเข ้ า รับบริการยังโรงพยาบาลหนองสองห ้อง	

จังหวัดขอนแก่นได้รับยาประสะน�้านม	สูตรพ่อ

ขาว	 เฉียบแหลม	 หมอพื้นบ ้านแห ่ง	 ต.ดงเค็ง	

อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น	 	 โดยผู้เข้าร่วมวิจัย

แต่ละคนจะได้รับยาต้มสูตรพ่อขาว	 เฉียบแหลม	

ทันทีหลังคลอด	ดื่มวันละ	 4	ลิตร	 เป็นเวลา	 10	

วัน	 (2	 วันแรกอยู ่ในความดูแลของพยาบาลใน 

โรงพยาบาล	และรับยากลับไปกินต่อที่บ้านอีก	8	วัน)	

วิธีการต้มยาขณะอยู่ในความดูแลของพยาบาลใน 

โรงพยาบาลใช้วิธีการดั้งเดิมที่โรงพยาบาลใช้จริงคือ	

ยา	1	ห่อ	มีน�้าหนักยารวม	200	กรัม	ต้มในน�้าเดือด	

(100	องศาเซลเซียส)	คร้ังละ	3	ลิตร	นาน	2	ชั่วโมง	

กรองน�้าต้มใส่ภาชนะขนาด	1	ลิตรไว้	ยา	1	ห่อจะใช้

ต้ม	6	ครั้ง/วัน	จึงเปลี่ยนห่อยาใหม่ในวันรุ่งขึ้น	เมื่อผู้

เข้าร่วมวิจัยกลับบ้านจะได้รับยาคนละ	1	ห่อ	น�้าหนัก

รวม	200	กรัม	ให้ใช้ต้มในน�้าเดือดครั้งละ	2	ลิตร	โดย

ต้ม	2	คร้ังต่อวัน	และต้มดื่มไปเร่ือย	ๆ	จากวันที่	3	

จนถึงวันที่	10	หลังคลอด

	 ในต�ารับยา	1	ห่อ	ประกอบด้วยตัวยา	ได้แก่	ราก

และเถานมวัว	(Uvaria rufa	Blume)	รากกล้วยเต่า	

(Polyalthia debilis	(Pierre)	Finet	&Gagnep)	ราก

หุน่ไห้	(Erythroxylum cuneatum	(Miq.)	Kurz	)	เถา

กระทงลาย	(Celastrus paniculatus Willd.)	รากเลบ็

เหยี่ยว	(Ziziphus oenoplia	(L.)	Mill.	var.	oeno-
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 4.2  ประเมินปริมาณน�้านม

	 หลังคลอดในชั่วโมงที่	12	ชั่วโมงที่	24	ชั่วโมง

ที่	36	และชั่วโมงที่	48		ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการวัด

ปริมาตรน�า้นมโดยตรงจากการป๊ัมน�า้นมโดยดปูริมาณ

น�้านมท่ีผลิตได้ใน	1	ชั่วโมง	ใช้เคร่ืองปั๊มนมยี่ห้อ 

สเปคทรา	รุ่นเอส	2	(Spectra	S2)	ที่แรงดันในการปั๊ม	

170	มิลลิเมตรปรอท	เริ่มจากการปั๊มน�้านมออกจาก

เต้านมมารดาจนหมดทัง้	2	เต้า	แล้วท้ิงเวลาไว้	1	ชัว่โมง	

หลังจากนั้นจึงปั๊มน�้านมจากทั้ง	2	เต้า	เต้าละ	15	นาที	

บันทึกปริมาตรรวมของน�้านมที่ปั๊มได้	ประเมินทุก	ๆ	

12	ชั่วโมง	จนครบ	48	ชั่วโมง

 4.3  การวัดระดับยอดมดลูก

	 คล� าและวัดระดับยอดมดลูกบันทึกเป ็น

เซนติเมตร	วัดจากยอดมดลูกถึงรอยต่อกระดูกหัว

หน่าวด้วยสายวดั	ในชัว่โมงที	่2	ชัว่โมงที	่24	หลงัคลอด	

ชั่วโมงที่	48	วันที่	5	วันที่	7	และ	วันที่	14	หลังคลอด	

โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน	

 4.4  การประเมินน�้าคาวปลา

	 ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการฝึกวิธีการประเมินใน

แบบบันทึกที่สร้างขึ้นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	โดย

การสังเกตลักษณะน�้าคาวปลาด้วยตนเอง	พิจารณา

จากสี	ปริมาณ	ที่ปรากฏให้เห็นบนผ้าอนามัย	 ให้

ประเมินทุกคร้ังท่ีเปลี่ยนผ้าอนามัย	และประเมินทุก

วันเป็นเวลา	14	วัน	ตามแบบประเมินมาตรฐานและ

ค�าชี้แจงวิธีการประเมิน	และน�าแบบประเมินคืนนัก

วิจัยในวันนัดตรวจหลังคลอดวันที่	15	

	 ค่าคะแนนปริมาณน�้าคาวปลาแต่ละวัน	คือผล

รวมของคะแนนปริมาณน�้าคาวปลาบนผ้าอนามัย

แต่ละแผ่นใน	1	วันของผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละราย	โดย

มีเกณฑ์ระดับคะแนนดังนี้	ถ้าน�้าคาวปลาเต็มแผ่นผ้า

อนามยั	มรีะดบัคะแนนเป็น	4	น�า้คาวปลาค่อนแผ่นผ้า

อนามยั	มรีะดบัคะแนนเป็น	3	น�า้คาวปลาน้อยลงเหลอื

เป็นดวงตรงกลางแผ่นผ้าอนามัย	มีระดับคะแนนเป็น	

2	และ	ถ้าน�า้คาวปลาน้อยลงมากเห็นรอยบนผ้าอนามยั

เล็กน้อย	มีระดับคะแนนเป็น	1	น�าระดับคะแนนดัง

กล่าวมานี้คูณด้วยจ�านวนแผ่นผ้าอนามัยท่ีมีลักษณะ

ดังกล่าวในแต่ละวันแล้วน�ามารวมกันเป็นค่าคะแนน

น�้าคาวปลาในแต่ละวัน

	 ด้านการประเมนิสขีองน�า้คาวปลา	ผูเ้ข้าร่วมวจัิย

จะบันทึกสขีองน�า้คาวปลาโดยเทียบกบัแถบสตัีวอย่าง

ในแบบบันทึก	โดยท�าการประเมินทุกคร้ังท่ีท�าการ

เปลี่ยนผ้าอนามัยเป็นรายวัน	

 4.5 การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ยา

	 ผู ้เข้าร่วมวิจัยและทารกจะได้รับการติดตาม

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในวันท่ี	1,	2,	5,	7	

และ	วนัที	่14	โดยวธิกีารสอบถามอาการจากผูเ้ข้าร่วม

วิจัย	อาทิ	ท้องผกู	ท้องเสยี	ปวดหัว	ผืน่แดง	และอาการ

อื่น	ๆ	ที่ผิดปกติ	

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 5.1  ข้อมูลท่ัวไป	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา	(de-

scriptive	statistics)	โดยใช้สถิติร้อยละ	(percent-

age)	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

จ�าแนกตาม	อายุ	น�้าหนัก	ส่วนสูง	และจ�านวนของผู้

เข้าร่วมวจิยัทีร่ะดบัการศกึษาและช่วงรายได้ต่อเดอืน

 5.2  ข้อมูลท่ีเปรียบเทียบระหว่างกลุ ่ม	การ

วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีไม่มีความ

สัมพันธ์กัน	เช่น	ปริมาณน�้านมของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม	ใช้สถิติ	 Independent	t-test	ส่วน

การวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มเดียวกันแต่ต่างเวลา	เช่น	

ปริมาณของน�้านมในหญิงหลังคลอดคนเดียวกันท่ี

เวลาต่าง	ๆ 	ใช้สถติ	ิPaired	t-test	ส�าหรบัการหาความ
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สมัพันธ์ของสดัส่วน	เช่น	สดัส่วนของผูเ้ข้าร่วมวจัิยทีม่ี

ค่าคะแนนการมาของน�า้นมสงูต่อคะแนนต�า่	วิเคราะห์

โดยใช้สถิติ	Pearson	Chi-Square	test		โดยทุกการ

เปรียบเทียบก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่	p-value	

น้อยกว่า	0.05

ผลกำรศึกษำ

	 จากการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน	สิงหาคม	2561	

ถงึ	พฤษภาคม	2562		ได้ผูเ้ข้าร่วมวจัิยหญิงหลงัคลอด

ท่ีโรงพยาบาลหนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น	จ�านวน	36	

คน	และ	โรงพยาบาลแวงน้อย	จ.ขอนแก่น	จ�านวน	36	

คน	โดยข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ในประเด็น

เร่ืองอายุ	น�้าหนัก	ส่วนสูง	 ระดับการศึกษา	และ 

รายได้ต่อเดือน	(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1  ข้อมูลประชากร (demographic data) 

ด้าน กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม p-value

จ�านวนผู้เข้าร่วมวิจัย (n) 36 36 

อายุ (ปี) (Mean ± S.D.) 20.00 ± 3.52 20.08 ± 4.93 0.724*

น�้าหนัก (กิโลกรัม) (Mean ± S.D.) 63.00 ± 11.36 62.07 ± 14.23 0.597*

ส่วนสูง (เซนติเมตร) (Mean ± S.D.) 158.43 ± 5.76 158.56 ± 5.46 0.982*

ระดับการศึกษา (n)   0.514**

 ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  2 3 

 ต�่ากว่าปริญญาตรี  33 33 

รายได้ต่อเดือน† (บาท) (n)   0.908**

 < 5000  10 9 

 5000-10000  14 16 

 > 10000 9 11 

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

	 ผลการประเมนิด้านค่าคะแนนการมาของน�า้นม	

พบว่า	ตั้งแต่ชั่วโมงที่	3	–	ชั่วโมงที่	36	กลุ่มทดลอง			มี

จ�านวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีค่าคะแนนการมาของน�้านม

เข้าถงึระดบัคะแนน	4	สะสมในทกุ	ๆ 	3	ชัว่โมง	มากกว่า	

กลุ่มควบคุม	และเมื่อทดสอบทางสถิติด้วย	Pearson	

Chi-Square	พบว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั	(p < 

0.05)	ตั้งแต่ชั่วโมงที่	3	จนถึงชั่วโมงที่	36	
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ตารางที่ 2  จ�านวนสะสมของผู้เข้าร่วมวิจัย (คน) ที่มีค่าคะแนนการมาของน�้านมระดับ 4 ในทุก ๆ 3 ชั่วโมงหลังคลอด

 หลังคลอดชั่วโมงที่ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม จ�านวนรวม p-value*

 3 9 0 9 0.002
 6 9 1 10 0.006
 9 13 1 14 0.000
 12 17 1 18 0.000
 15 17 1 18 0.000
 18 17 1 18 0.000
 21 18 3 21 0.000
 24 18 3 21 0.000
 27 18 6 24 0.003
 30 20 9 29 0.008
 33 22 11 33 0.009
 36 24 13 37 0.009
 39 25 20 45 0.224
 42 26 21 47 0.216
 45 26 24 50 0.609
 48 28 30 58 0.551

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

	 ผลการประเมินด้านปริมาณน�้านม	พบว่าใน

ชั่วโมงท่ี	48	หลังคลอดปริมาณน�้านมเฉลี่ยที่สร้างได้

ภายใน	1	ชั่วโมงของผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองและ

กลุม่ควบคมุอยูท่ี	่16.48	±	15.37	มลิลลิติร	และ	10.06	

±	9.31	มิลลิลิตร	ตามล�าดับ	 ซ่ึงปริมาณน�้านมเฉลี่ย

ที่สร้างได้ภายใน	1	ชั่วโมงของกลุ่มทดลองมากกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p	<	0.05)	

แต่ปริมาณน�้านมเฉลี่ยที่สร้างได้ภายใน	1	ชั่วโมงของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ชั่วโมงที่	12,	24	และ	36	

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

 หลังคลอด กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม Mean diff. ± S.D. 95% CI p-value*
 ชั่วโมงที่ (n = 36) (n = 36)

 12 0.88 ± 1.87 1.72 ± 5.30 -0.84 ± 0.94 -2.707 to 1.029 0.374

 24 2.53 ± 4.20 1.89 ± 3.17 0.64 ± 0.88 -1.106 to 2.389 0.466

 36 5.84 ± 7.26 7.17 ± 13.98 -1.29 ± 2.62 -6.526 to 3.943 0.624

 48 16.48 ± 15.37 10.06 ± 9.31 6.41 ± 2.99 0.416 to 12.406 0.037

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ p < 0.05
* ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Independent t-test
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	 ผลการประเมนิด้านระดบัยอดมดลกู	ระดบัยอด

มดลูกในชั่วโมงที่	2,	24,	48,	วันที่	5	และ	วันที่	7	ของ

ทั้งสองกลุ่ม	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

แต่พบว่าในวนัที	่14	หลงัคลอดกลุม่ทดลองระดบัยอด

มดลูกลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(p	<	0.05)	ท้ังนี้มีผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลอง	

8	ราย	และผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มควบคุม	1	ราย	ไม่มา

รับการประเมนิในวันดงักล่าว	ค่าระดบัยอดมดลกูของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	(ตารางที่	4)

ตารางที่ 4  ระดับยอดมดลูก (เซนติเมตร) ของผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในเวลาต่าง ๆ 

 หลังคลอด กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม Mean diff. ± S.D. 95% CI p-value*

  (n = 36) (n = 36) 

2 ชั่วโมง 15.85 ± 2.08 15.89 ± 2.07 -0.04 ± 0.49 -1.017 to 0.934 0.932

24 ชั่วโมง 14.04 ± 2.44 14.00 ± 1.96 0.04 ± 0.52 -1.003 to 1.089 0.935

48 ชั่วโมง 12.55 ± 2.25 12.34 ± 2.51 0.21 ± 0.56 -0.909 to 1.331 0.708

วันที่ 5  9.99 ± 3.64 9.58 ± 3.12 0.41 ± 0.80 -1.197 to 2.008 0.616

วันที่ 7  6.86 ± 4.34 7.57 ± 3.41 -0.71 ± 0.93 -2.569 to 1.152 0.450

วันที่ 14† 1.50 ± 2.52 3.97 ± 3.88 -2.47 ± 0.81 -4.092 to -0.851 0.003

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

	 ผลการประเมนิปริมาณและลกัษณะน�า้คาวปลา	

พบว่าใน	14	วันแรกหลังคลอดทั้งสองกลุ่มมีปริมาณ

น�้าคาวปลาลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (Wilks’	

lamda	=	0.131,	F	(13,	55)	=	28.088,	p	<	0.05)	แต่

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มแล้วพบว่าคะแนน

ปริมาณน�้าคาวปลาเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(p	>	0.05)	ดังแสดงในภาพที่	1

	 ส�าหรับลักษณะของน�้าคาวปลา	พบว่าค่าเฉลี่ย

จ�านวนวันท่ีน�้าคาวปลาเปลี่ยนสีจากสีแดงสดเป็นสี

เหลืองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็น	10.82	± 

3.35	และ	11.46	±	3.29	วันตามล�าดับ	ซึ่งไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	>	0.05)	ทั้งนี้ในวันที่	

14	มผีูเ้ข้าร่วมวจัิยในกลุม่ทดลอง	8	ราย	และผูเ้ข้าร่วม

วิจัยในกลุ่มควบคุม	1	ราย	ไม่มารับการประเมิน

	 ผลการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้

ยา	ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม	ตลอดระยะเวลาที่ท�าการ

ศึกษาวิจัย

ภาพที่ 1 ค่าเฉล่ียคะแนนปริมาณน�้าคาวปลาของผู้เข้า

ร่วมวิจัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วง 

14 วันแรกหลังคลอด
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อภิปรำยผล

	 จากผลการศึกษาเห็นได้ว่ายาประสะน�้านม	

“ต�ารับพ่อขาว	เฉียบแหลม’’	สามารถกระตุ้นการมา

ของน�า้นมให้เร็วขึน้ได้	โดยจะเหน็ได้จากผลค่าคะแนน

การมาของน�า้นมท่ีชัว่โมงที	่3	ถงึชัว่โมงที	่36	ของกลุม่ผู้

เข้าร่วมวจัิยทีไ่ด้รับยาประสะน�า้นม	ทีม่ค่ีาคะแนนการ

มาของน�า้นมเข้าถงึระดบัคะแนน	4	มากกว่ากลุม่ผูเ้ข้า

ร่วมวิจัยกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับยาอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	p	<	0.05	ยาประสะน�้านมช่วยให้มารดา

หลังคลอดเร่ิมผลิตน�้านมได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุมใน	

36	ชั่วโมงแรก	ประสิทธิผลของยาต�ารับนี้สอดคล้อง

กับแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่เน้นถึงความ

ส�าคญัของการให้ทารกได้รับนมแม่เร็วทีส่ดุ	เนือ่งจาก

มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าปริมาณโปรตีนและ

ภูมิต้านทานในน�้านมแม่จะลดลงอย่างรวดเร็วหลัง 

คลอด	กล่าวคือ	ความเข้มข้นสูงสุดในวันแรก	ลดลง

คร่ึงหนึ่งในวันที่สอง	และค่อย	ๆ	ลดลงเร่ือย	ๆ	ใน

แต่ละวัน[10-11]	นอกจากนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับ

ยาประสะน�้านมฯ	ยังมีปริมาณน�้านมที่ผลิตได้ภายใน	

1	ชัว่โมงสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

p	<	0.05	ในชั่วโมงที่	48	หลังคลอด	การกระตุ้น 

การมาของน�้านมและการเพิ่มการสร้างน�้านมในผู้เข้า

ร่วมวจัิยกลุม่ทดลองได้ภายใน	48	ชัว่โมงนี	้จะช่วยลด

ปัญหาปริมาณน�้านมมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของทารกลง

	 การกระตุ ้นการมาของน�้านมและการเพิ่ม

ปริมาณการสร้างน�้านมในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับ

ยาประสะน�้านม	“ต�ารับพ่อขาว	เฉียบแหลม’’	นี้	อาจ

สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบในต�ารับยา	ซ่ึงในต�ารับยานีม้ี

เคร่ืองยา	9	ชนิดเป็นองค์ประกอบ	โดยมีเคร่ืองยาซ่ึง

หมอยาอีสานใช้เป็นยากระตุ้นน�้านมมาแต่โบราณ	ถึง	

3	ชนิด	ได้แก่	เถานมวัว	(Uvaria rufa	Blume	วงศ์	

Annonaceae),	รากตับเต่าน้อย	(Polyalthia debilis 

(Pierre)	Finet	&	Gagnep	วงศ์	Annonaceae),	ราก

ฮุน่ไฮ่	(Erythroxylum cuneatum	(Miq.)	Kurz	วงศ์	

Erythroxylaceae)	ในทางการแพทย์พื้นบ้าน	ใช้เนื้อ

ไม้และรากนมววั	(Uvaria rufa Blume	วงศ์	Annona-

ceae)	ต้มกินเป็นยาแก้ไข้กลับ	ไข้ซ�้า	แก้การกินของ

แสลงเป็นพิษ	แพทย์พื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือใช้รากและเนื้อไม้ต้มกินแก้โรคผอมแห้งในสตรี

ที่คลอดบุตร	และบ�ารุงน�้านมให้มีน�้านมมาก[12]	ส่วน

รากตับเต่าน้อย	(Polyalthia debilis	(Pierre)	Finet	

&	Gagnep)	นั้น	แพทย์พื้นบ้านใช้ฝนหรือต้มกินเป็น

ยาดบัพษิทัง้ปวง	แก้ตวัร้อน	ว่าดบัพษิตานทรางในเดก็

ได้ดีนัก[12]	ในยาอีสานใช้พืชท่ีอยู่สกุลเดียวกับตับเต่า

น้อยเป็นยาเรียกน�า้นม	มบัีนทึกในต�าร	ายาอสีานว่าใช้

รากน�า้เต้าแล้ง	(Polyalthia evecta (Pierre)	Finet	&	

Gagnep)	และรากฮุน่ไฮ่	(Erythroxylum cuneatum 

(Miq.)	Kurz)	อย่างละเท่ากันต้มกินให้มีน�้านม[8]

	 แม้ว่าเคร่ืองยาทัง้	3	ชนดินีย้งัไม่มกีารศกึษาฤทธ์ิ

ทางเภสัชวิทยาต่อการกระตุ้นการสร้างน�้านมโดยตรง	

แต่มีการศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ีมีความสัมพันธ์

ต่อการหลังน�้านมในเชิงทฤษฎีอยู่บ้าง	ได้มีการศึกษา

ฤทธ์ิต้านเอนไซม์	5	แอลฟา-รีดกัเทส	(5a-reductase)	

ของสารสกัดจากเถานมวัว	(Uvaria rufa Blume) 

ในหลอดทดลอง	พบว่าสารสกัดด้วยน�้านั้นมีการ

แสดงฤทธ์ิได้ค่อนข้างดี	โดยมีค่าการยับยั้งเอนไซม	์

5แอลฟา-รีดักเทสที่	 IC50	 45.27	±	1.66	mg/ml	 

และสารสกัดท่ีแสดงฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ท่ีดีท่ีสุดคือ

สารสกดัด้วยเอทิลแอซิเตท	ซ่ึงมค่ีา	IC50	33.81	±	1.36 

mg/ml[13]	และยังแสดงผลในการลดขนาดต่อมลูก

หมากและระดับฮอร์โมนเพศผู้ในหนูทดลองได้ดี[13]	

การท่ีสารสกัดของเถานมวัว	แสดงฤทธ์ิในการต้าน

เอนไซม์	5	แอลฟา-รีดักเทสในการศึกษาดังกล่าว	แม้
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จะท�าการศกึษาในหนเูพศผู้และมวัีตถปุระสงค์ในการ

ดขูนาดต่อมลกูหมากและระดบัฮอร์โมนเพศผู้	แต่ผล

ของการแสดงฤทธ์ิดังกล่าวอาจส่งผลในเพศเมียได้

เช่นกัน	เนื่องจาก	5แอลฟา-รีดักเทส	นั้นมีผลต่อการ

เมแทโบไลต์ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน	(testosterone)	

ให้กลายเป็นไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน	[dihydrotes- 

tosterone	(DHT)]	ในทางทฤษฎเีมือ่	5แอลฟา-รีดกัเทส 

ถูกยับยั้งจะท�าให้ปริมาณของเทสโทสเตอโรนสูง

ขึ้นเป็นสารตั้งต้นท�าให้เกิดการสร้างเอสตราไดออล	

(estradiol)	สูงขึ้นตามไปด้วย	ในประเด็นนี้ได้มีการ

ศึกษาผลของการใช้ยาฟิแนสเตอไรด์	 (finasteride)	

ซ่ึงเป็นยาต้านเอนไซม์	5แอลฟา-รีดักเทส	พบว่าสตรี

ที่ได้รับยาฟิแนสเตอไรด์ขนาด	5	มิลลิกรัม/วัน	เป็น

เวลา	6	เดือนและ	12	เดือน	มีระดับเอสตราไดออล

ในเลือดสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ[14]	ยังมีการศึกษา

ผลของการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนในสตรี

วัยหมดประจ�าเดือนและตรวจวัดระดับฮอร์โมน 

โปรแลคติน	 (prolactin)	พบว่าการใช้ฮอร์โมน 

เอสโตรเจนทดแทนในขนาด	0.320,	0.624	และ	1.25	

มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา	21	วัน	จะส่งผลให้ระดับ

โปรแลคตินสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจาก 

5.3	±	1.4	นาโนกรัม/มิลลิลิตร	เป็น	12.6	±	7.1	นาโน

กรัม/มิลลิลิตร[15]	ซึ่งในระหว่างการตั้งครรภ์นั้นระดับ

เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในเลือดของหญิงตั้ง

ครรภ์จะอยู่ในระดับสูง	โดยเอสโตรเจนท�าให้เกิดการ

พัฒนาของเนื้อเยื่อเต้านมเตรียมพร้อมส�าหรับการ

ให้นมหลังคลอดในระหว่างนี้ฮอร์โมนโปรแลคตินจะ

ถูกยับยั้งไม่ให้มีการหลั่งออกมาโดยโปรเจสเตอโรน	 

และเมื่อคลอดแล้วระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและ 

โปรเจสเตอโรนจะลดต�า่ลงอย่างรวดเร็วการยบัยัง้การ

หลัง่ฮอร์โมนโปรแลคตินกจ็ะยติุลงและเมือ่ถกูกระตุน้

ด้วยการดูดของทารกน�้านมก็จะหลั่ง[16]	แต่อย่างไร

ก็ตามยังคงต้องมีปริมาณของเอสโตรเจนในกระแส

เลือดที่เพียงพอเพื่อให้มีการหลั่งน�้านมได้เป็นปกติ[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	

ซ่ึงเป็นเอสโตรเจนในระดับต�่า	จะมีระดับโปรแลคติน

ในเลือดเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญถึง	2,	3	และ	10	

เท่าตามล�าดับ	ในขณะท่ีหนูทดลองท่ีได้รับเอสโตร

เจนขนาดสูงที่	10-500	ไมโครกรัมกลับมีการเพิ่มขึ้น

ของโปรแลคตินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น[18]		ส�าหรับการ

ทดลองในมนุษย์นั้นมีการศึกษาในกลุ่มชายท่ีแปลง

เพศเป็นหญิง	พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเอสโตรเจน

เสริมจนมีระดับเอสโตรเจนในเลือดสูงถึง	10,000	 

พิโคกรัม/มิลลิลิตร	มีระดับโปรแลคตินเพิ่มขึ้นได้ถึง	

3-4	เท่า	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ[19]	การกระตุ้นการ

หลั่งน�้านมด้วยเอสโตเจนในปริมาณท่ีเหมาะสมนี้ถูก

น�ามาใช้ในการกระตุ้นการหลั่งน�้านมในวัวนมด้วย[20]

กลไกการท�างานของฮอร์โมนต่าง	ๆ	ในร่างกายนั้น

มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก	แต่จากหลักฐานการ

ศกึษาต่าง	ๆ 	ทีก่ล่าวมาอาจเกีย่วข้องกบัการแสดงฤทธ์ิ

กระตุ้นน�้านมของเถานมวัวที่แพทย์พื้นบ้านอีสานได้

น�ามาใช้ในต�ารับยาบ�ารุงน�้านมต่าง	ๆ

	 ส�าหรับผลของยาประสะน�้านม	“ต�ารับพ่อขาว	

เฉียบแหลม’’	ต่อระดับยอดมดลูกนั้นในช่วงแรก

ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิเมือ่เทียบ 

กับกลุ่มควบคุม	แต่มาพบความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	0.05)	ในวันที่	14	โดยกลุ่ม

ทดลองทีไ่ดร้บัยาจะมรีะดบัยอดมดลกูที	่1.50	±	2.52	

เซนติเมตร	และกลุ่มควบคุมมีระดับยอดมดลูกท่ี	
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3.97	±	3.88	เซนติเมตร	โดยปกติมดลูกจะกลับเข้าสู่

ต�าแหน่งเดิมหรือเรียกว่า	“มดลูกเข้าอู่’’	(involution	

of	uterus)	ภายใน	3	สปัดาห์[21]	จะเห็นได้ว่ายาประสะ

น�า้นม	“ต�ารับพ่อขาว	เฉยีบแหลม’’	ช่วยให้ระดบัยอด

มดลูกลดต�่าลงใกล้คล�าไม่พบ	ซ่ึงเป็นผลดีต่อมารดา

หลังคลอด	

	 ผลของต�ารับยาประสะน�้านม	“ต�ารับพ่อขาว	

เฉยีบแหลม’’	ทีม่ต่ีอระดบัยอดมดลกูนัน้	อาจเกดิจาก

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของเคร่ืองยาในต�ารับท่ีมีการน�า

มาใช้ในการแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ	ได้แก่	เถา

นมววั	(Uvaria rufa	Blume)	ทีแ่พทย์พืน้บ้านประเทศ

ฟิลปิปินส์ใช้รากดองเหล้าให้แม่กนิเพือ่ช่วยคลอด	และ

กระตุน้การบีบตวัของมดลกู[22]	เถากระทงลาย	(Celas-

trus paniculatus	Willd.)	ที่สรรพคุณยาไทยว่าใช้

เถาเป็นยาแก้ไข้มาลาเรีย	แก้วัณโรค	ผลใช้แก้ลมจุก

เสยีด	แก้พษิงู	บ�ารุงโลหิต	ใบใช้แก้โรคบิด	ถอนพษิฝ่ิน	

เมล็ดใช้พอกหรือกินแก้ปวดกล้ามเนื้อและข้อ	น�้ามัน

ในเมล็ดใช้แก้โรคเหน็บชาและใช้เป็นยาขับเหง่ือ[23] 

และมีการศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาว่ากระทงลาย

สามารถลดการอักเสบ	ลดอาการปวด	และช่วยสมาน

แผลได้ดี[24]	อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาในอนาคต

ถึงกลไกหรือสมุนไพรชนิดใดท่ีท�าให้มีผลต่อระดับ

มดลูก

	 ในการศึกษาคร้ังนี้มีความจ�าเป็นที่จะต้องท�า

วิจัยโดยมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยู่ต่างโรง

พยาบาลกนั	เนือ่งจากการใช้ยาประสะน�า้นมต�ารับนีถ้กู

ใช้เป็นมาตรฐานในมารดาหลงัคลอดท่ีมารับบริการยงั

โรงพยาบาลหนองสองห้องมานานแล้วอีกทั้งยาต�ารับ

นี้มีสี	กล่ิน	รส	อันเป็นเอกลักษณ์และอยู่ในรูปแบบ

ยาต้ม	ท�าให้ยากต่อการออกแบบยาหลอก	เมื่อต้อง

ท�าการศึกษาโดยแยกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ไปอยู่ต่างโรงพยาบาลกันจึงอาจมีผลต่อการประเมิน

ให้คะแนนการมาของน�้านมของมารดาหลังคลอด	

แม้ว่าการประเมนิการให้คะแนนนีจ้ะมกีารฝึกลกัษณะ

การบบีน�า้นมและการสงัเกตจ�านวนหยดน�า้นมเพือ่ให้

คะแนนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสองโรงพยาบาล

แล้วก็ตาม	ก็อาจมีความแตกต่างกันบ้างในเชิงแรง

ของการบีบน�้านมในแต่ละคร้ังท่ีประเมิน	รวมถึงการ

ตัดสินให้คะแนนจากการสังเกตจ�านวนหยดน�้านมใน

แต่ละคร้ังที่ประเมินด้วย	เพราะผู้ประเมินนั้นทราบ

ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยท่ีตนก�าลังประเมินนั้นได้รับยาหรือ

ไม่ได้รับยาสมุนไพร	รวมถึงการประเมินระดับยอด

มดลูกที่แม้ว่าจะมีมาตรฐานการวัดและใช้สายวัดท่ีมี

มาตรฐานเดียวกันแล้วก็ตาม	หากจะมีการศึกษาเพิ่ม

เติมในอนาคตควรท�าเป็นการศึกษาแบบปกปิดสอง

ฝ่าย	(double-blinded	trials)	และท�าการศึกษาใน

โรงพยาบาลเดียวกันหรือมีผู้ประเมินร่วมกันของทั้ง

กลุ่มได้รับยาและไม่ได้รับยา	กรณียาประสะน�้านม	

“ต�ารับพ่อขาว	เฉียบแหลม’’	นี้	อาจเปลี่ยนรูปแบบ

ยาจากยาน�า้เป็นยาผงบรรจุแคปซูลและก�าหนดขนาด

ยาให้เทยีบเท่ากบัการใช้ยาในรูปแบบยาต้มดัง้เดมิ	ซ่ึง

การเปลีย่นรูปแบบยานีต้้องมกีารศกึษาความเทยีบเท่า

ของยาในรูปแบบใหม่กบัยาในรปูแบบดัง้เดมิเพิม่เติม

หากท�าได้แล้วจะสามารถใช้ยาต�ารับนี้ในรูปแบบใหม่	

(ยาแคปซูลหรือยาเมด็)	และสามารถผลติยาหลอกเพือ่

น�ามาเข้าสูก่ระบวนการวจิยัในรูปแบบปกปิดสองฝ่าย

ได้	การศกึษาคร้ังนีช่้วง	48	ช่ัวโมงหลงัคลอดผูเ้ข้าร่วม

วจัิยทุกคนอยูใ่นความดแูลของโรงพยาบาล	ได้รับการ

ปฏบิติัในแบบเดยีวกนัทัง้เร่ืองโภชนาการและการดแูล

อื่น	ๆ	ตามมาตรฐานปกติที่มารดาหลังคลอดจะได้รับ	

หลงัจาก	48	ชัว่โมงไปแล้วผูเ้ข้าร่วมวจิยักลบับ้านจะมี

ปัจจัยด้านการปฏบิตัตัิวและโภชนาการซ่ึงเป็นตวัแปร

ท่ีควบคุมไม่ได้ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษา

ด้านระดบัยอดมดลกู	ปริมาณและลกัษณะน�า้คาวปลา
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ท่ีมกีารประเมนิในวนัท่ี	5,	7	และ	14	หากจะลดผลกระ

ทบจากตวัแปรทีค่วบคมุไม่ได้นีอ้าจต้องออกแบบให้ผู้

เข้าร่วมวิจัยอยู่ในความดูแลของโครงการวิจัยตลอด

ระยะเวลาวิจัย	อีกทั้งการประเมินที่เกี่ยวกับปริมาณ

และลักษณะน�้าคาวปลานั้นเป็นการประเมินโดยผู้เข้า

ร่วมวจัิยแต่ละคนแม้ว่าจะมกีารฝึกการประเมนิให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันรวมถึงการออกแบบแบบประเมิน

ที่มีภาพตัวอย่างไว้เป็นมาตรฐานในการประเมินแล้ว

ก็ตามก็อาจมีความแตกต่างกันบ้างในการตัดสินให้

คะแนนของผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละคน

	 อย่างไรกต็ามการดแูลมารดาหลงัคลอดด้วยการ

ใช้ยาประสะน�า้นม	“ต�ารับพ่อขาว	เฉยีบแหลม’’	ซ่ึงเป็น

ต�ารับยาท่ีใช้มายาวนานตามแนวทางการแพทย์พื้น

บ้านอีสานนี้	สามารถน�ามาใช้ร่วมในการดูแลมารดา

หลังคลอดในทางคลินิกได้	ทั้งนี้ควรมีการศึกษาเพิ่ม

เติมด้านฤทธ์ิทางเภสชัวทิยาขององค์ประกอบในต�ารับ

ยาและยาทัง้ต�ารับ	เพือ่จะได้ทราบปัจจัยทีม่ผีลต่อฤทธ์ิ

ของยาทางคลนิกิเพือ่พฒันาความรู้ด้านการแพทย์พ้ืน

บ้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป

ข้อสรุป

	 ยาประสะน�้านม	“ต�ารับพ่อขาว	เฉียบแหลม’’	

ช่วยการไหลของน�้านมในมารดาหลังคลอดเกิดได้ดี

ภายใน	48	ชั่วโมง	และท�าให้มดลูกเข้าอู่ได้ดีภายใน	

14	วันหลังคลอดและจากการศึกษาไม่พบอาการไม่

พึงประสงค์จากการใช้ยาประสะน�้านม	“ต�ารับพ่อขาว	

เฉียบแหลม’’	ในมารดาหลังคลอด	และไม่พบอาการ

ไม่พึงประสงค์ต่อทารกของมารดาหลังคลอดที่ได้รับ

ยานี้	

กิตติกรรมประกำศ

	 คณะผู ้วิ จัยขอขอบคุณผู ้อ� านวยการและ

บุคลากรโรงพยาบาลหนองสองห้อง	และโรงพยาบาล

แวงน้อย	จังหวัดขอนแก่น	ท่ีให้ความเอื้อเฟื้ออ�านวย

ความสะดวกในการเก็บข้อมูลวิจัยในคร้ังนี้	งานวิจัย

นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการศึกษา

และรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านด้านการ

ดแูลหญงิหลงัคลอด	กรมการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของใช้โปรแกรมกระตุ้นการเพิ่มน�้านมวิถี

ไทยต่อปริมาณและระยะเวลาการไหลของน�้านมในมารดาหลังคลอด	กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็นมารดาหลังคลอด

แล้ว	4	ชั่วโมง	สัญญาณชีพปกติ	ตั้งครรภ์แรก	อายุ	21-35	ปี	คลอดด้วยวิธีปกติในโรงพยาบาลพื้นที่ท�าวิจัยของจังหวัด

สกลนคร	เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	จ�านวน	130	คน	แบ่งแบบสุ่มออกเป็น	

5	กลุ่ม	ได้แก่	1)	กลุ่มควบคุม	2)	กลุ่มทดลองที่ด่ืมน�้าขิง	3)	กลุ่มทดลองที่ได้รับการนวดเต้านม	4)	กลุ่มทดลองที่ได้

รับการประคบเต้านม	และ	5)	กลุ่มทดลองท่ีได้รับการทรีตเม้นท์ท้ังหมด	โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการทรีตเม้นท์	1	

ครั้ง	ใช้เวลากลุ่มละ	15	นาที	แล้วตวงวัดปริมาณน�้านมภายหลังการทดลองทุก	1	ชั่วโมง	จนครบเวลา	4	ชั่วโมง	เครื่อง

มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถามข้อมูลและแบบบันทึกปริมาณน�้านม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	paired	t-test	และ	one-way	ANOVA		

	 ผลการวิจัยพบว่า	 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างปริมาณการไหลของน�้านมมารดาหลังคลอดกลุ่มทดลอง

ท่ีได้รับทรีตเม้นท์	 ในกลุ่มท่ี	2	ถึง	กลุ่มที่	 5	 ต้ังแต่ระยะเวลาก่อนการให้โปรแกรมจนส้ินสุดการทดลองในเวลา	 

4	ชั่วโมง	มีค่าเฉลี่ยปริมาณการไหลของน�้านม	0.63	±	0.18,	2.01	±	0.26,	2.94	±	0.22,	4.54	±	0.97	มิลลิลิตร	ตามล�าดับ	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับกลุ่มควบคุม	(p	<	0.05)	 	 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยปริมาณการไหลของน�้านม	 

0.16	±	0.09	มลิลิลิตร	จึงสรุปได้ว่า	การใช้โปรแกรมกระตุ้นการเพิ่มน�้านมวิถีไทยหลังคลอดบุตรแล้ว	4	ชั่วโมงทันที	มี

ผลในการช่วยเพิม่ปรมิาณการไหลน�า้นมเรว็ข้ึนต้ังแต่ชัว่โมงแรกของการให้โปรแกรม	มีค่าเฉลีย่ในการเพิม่ข้ึนชัว่โมง

ละ	2.15	มิลลิลิตร	โดยประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นทางเลือกในการน�าข้อมูลมาใช้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ในสถานบริการด้านสุขภาพต่อไป

 ค�ำส�ำคัญ:	 โปรแกรมกระตุ้นน�้านมวิถีไทย,	การนวดเต้านม,	การประคบเต้านม,	การดื่มน�้าขิง
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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�้ำนมเป็นอำหำรส�ำคัญในกำรเลี้ยงดูทำรก	 

เป็นแหล่งอำหำรท่ีดีและเหมำะสมที่สุดส�ำหรับเลี้ยง

ดูทำรก	เนื่องจำกประโยชน์ของน�้ำนมแม่คือ	มีควำม

สะอำด	ประหยัด	อุดมด้วยสำรอำหำรตำมหลัก

โภชนำกำร	และเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับร่ำงกำย	

รวมทั้งท�ำหน้ำที่ป้องกันกำรเกิดอนุมูลอิสระภำยใน

ร่ำงกำย	ทัง้ยงัสมัพนัธ์กนักบักำรลดอตัรำกำรเกดิโรค

ต่ำง	ๆ	ได้แก่	โรคขำดสำรอำหำร,	ภูมิแพ้,	หอบหืด,	

ไทรอยด์เป็นพิษ,	ปอดอักเสบ,	ติดเชื้อที่หูชั้นใน,	ท้อง

ร่วง,	ล�ำไส้อักเสบ	หรือโรคที่ท�ำให้เกิดกำรเสียชีวิตฉับ

พลันในทำรก[1] องค์กำรอนำมัยโลกและสถำบันกุมำร
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เวชศำสตร์แห่งอเมริกำได้เลง็เหน็ประโยชน์ของน�ำ้นม

มำรดำ	จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรเลี้ยงลูก

ด้วยน�้ำนมมำรดำเพียงอย่ำงเดียว	6	เดือน	จำกนั้นจึง

ค่อยให้อำหำรเสริมควบคู่กับนมแม่ต่อไปอย่ำงน้อย

อีกหนึ่งปีหรือมำกกว่ำนั้น[2]	ปัจจุบันมีกำรศึกษำพบ

ว่ำกำรที่ทำรกได้รับนมที่มีปริมำณเพียงพอต่อควำม

ต้องกำรของร่ำงกำยจะท�ำให้ทำรกมพีฒันำกำรท่ีสมวัย	

สขุภำพสมบรูณ์แขง็แรง	มภีมูคิุม้กนั	เป็นประโยชน์ใน

กำรวำงพ้ืนฐำนให้เด็กเติบโตอย่ำงมีคุณภำพท้ังทำง

ด้ำนร่ำงกำย	จิตใจ	อำรมณ์	และสติปัญญำ			อีกทั้งยัง

เป็นผลดีในแง่ของเศรษฐกิจครอบครัวและสังคม[2-3] 

รวมท้ังกำรโอบอุ้มและกำรให้ลูกดูดนมจะท�ำให้เกิด

ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่ำงมำรดำกับทำรก	ส่งผล

ในด้ำนกำรช่วยพัฒนำระบบประสำทส่วนกลำง	กำร

ดูด	กำรดมกลิ่น	และกำรมองเห็น	ทั้งกำรสัมผัสจำก

แม่ยังสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ให้แก่เด็ก	โดยจะ

พบว่ำเด็กจะมีจิตใจที่อ่อนโยน	มีบุคลิกภำพท่ีดี	มี

จริยธรรม	มีควำมอดทน	อดกลั้น	และเอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่ต่อผู้อื่น	นักวิชำกำรเชื่อว่ำรำกฐำนในกำรพัฒนำ

อปุนสิยักำรเรียนรู้และกำรปรับตวัของลกูจะขึน้อยูก่บั

กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่[4]	มีงำนวิจัยอีกด้ำนเกี่ยวกับ

ผลดขีองกำรทีม่ำรดำให้ลกูดดูนม	คอืช่วยกระตุน้กำร

หล่ังของฮอร์โมนออกซิโตซิน	และโปรแลคติน	ท�ำให้

มำรดำรู้สกึผ่อนคลำย	มคีวำมรักและผกูพนัในตัวบตุร	

และระดบัออกซิโตซินท่ีเพิม่ขึน้ในร่ำงกำยหลงัคลอดนี้

ยังมีผลท�ำให้มดลูกเข้ำอู่ได้เร็ว	ลดอัตรำกำรตกเลือด

ของมำรดำหลังคลอดได้[5]	ลดอัตรำเสี่ยงของกำรเกิด

มะเร็งเต้ำนมและรังไข่	ลดกำรสะสมของไขมันในช่อง

ท้อง	รวมทั้งช่วยป้องกันกำรเกิดภำวะควำมดันโลหิต

สูง	และกำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดที่	2[1,6-8]	

	 ปัญหำส�ำคัญอย่ำงหนึ่งในมำรดำหลังคลอดท่ี

ไม่สำมำรถให้นมลูกได้ตำมปกติคือ	ปัญหำกำรคัด

ตึงเต้ำนม	กำรมีกำรไหลน�้ำนมท่ีมำช้ำ/ไม่มำ	หรือ

ปริมำณน�้ำนมน้อยปริมำณไม่เพียงพอส�ำหรับกำร

ให้นมบุตร	อำจเกิดจำกหลำยสำเหตุ	ได้แก่	ลูกไม่ได้

ดูดนมมำรดำภำยในวันแรกของกำรคลอดหรือหลัง 

คลอดทันที	ให้กินนมผสมหรือกินนมผสมกับนมของ

มำรดำท�ำให้ลูกดูดน้อยลง	ให้ลูกดูดนมไม่ถูกวิธี	ดูด

ไม่บ่อย	หรือดูดนมแต่ละมื้อไม่นำนพอท�ำให้ดูดไม่

เกลี้ยงเต้ำ	มำรดำได้รับกำรพักผ่อนและรับประทำน

น�้ำกับอำหำรไม่เพียงพอ	ได้รับยำบำงชนิดท่ีมีผลต่อ

น�ำ้นม	หรือแม้แต่กำรเกดิภำวะเครียดทีม่ำจำกหลำย	ๆ 	 

ด้ำน	ก็ส่งผลท�ำให้น�้ำนมสร้ำงน้อยลงได้	 ซ่ึงเป็นส่วน

ส�ำคญัท่ีท�ำให้มำรดำหลงัคลอดไม่ประสบควำมส�ำเร็จ

ในกำรเลีย้งลกูด้วยน�ำ้นม	โดยเฉพำะในมำรดำท่ีคลอด

บตุรครรภ์แรก[9]	หรือผ่ำตดัคลอด	มรีำยงำนกำรศกึษำ

พบว่ำอำจเนื่องจำกน�้ำนมไม่ไหล	หรือไหลน้อย	มักจะ

ส่งผลให้ทำรกเกิดอำกำรตัวเหลือง	น�้ำหนักตัวลดลง	

อัตรำกำรนอนในโรงพยำบำลยำวนำนขึ้น	มำตรฐำน

กำรรักษำปัญหำทำงกำรแพทย์ท่ีเกิดกับทำรกใน 

หลำย	ๆ	ประเทศจึงให้กำรรักษำโดยกำรรักษำตำม

สำเหตุเป็นหลัก	ร่วมกับกำรลดระดับบิลิรูบินลงโดย

กำรส่องไฟ	หรือกำรให้สำรอำหำรอย่ำงอื่นทดแทน	

เช่นกำรให้นมผสมทดแทนหรือกำรให้อำหำรเสริมกบั

ทำรกท่ีเร็วก่อนช่วงเวลำ	แต่จะมีผลเสียคือส่งผลให้

ทำรกเกดิกำรเจ็บป่วย	เช่น	โรคติดเชือ้ในระบบทำงเดนิ

อำหำร	ต้องนอนรักษำตวัในโรงพยำบำลมำกกว่ำเดก็ที่

ได้รับนมของมำรดำเพียงอย่ำงเดียวตลอด	6	เดือน[10] 

กำรแก้ไขปัญหำนี้อีกด้ำนกับมำรดำในกำรรักษำทำง

แผนปัจจุบัน	เช่น	กำรให้ยำ	domperidone	ที่ใช้เป็น

ยำต้ำนกำรอำเจียน	มีผลพลอยได้ในกำรช่วยกระตุ้น

กำรสร้ำงน�้ำนม	 ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช	้

ส่วนทำงด้ำนกำรแผนไทยก็จะนิยมให้ยำ	เช่น	ยำปลูก

ไฟธำตุ	หรืออื่น	ๆ	แต่ก็มีข้อจ�ำกัดในกำรรับประทำน	
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หรือขั้นตอนกำรใช้ยำยุ่งยำก[11] 

	 ดังนั้น	กำรศึกษำคร้ังนี้จึงเล็งเห็นควำมส�ำคัญ

ในกำรท่ีจะช่วยให้หญิงหลังคลอดประสบควำม

ส�ำเร็จตั้งแต่เร่ิมต้นในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	จำก

กำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำกำรนวดและประคบ

เต้ำนมด้วยควำมร้อนชื้นมีผลช่วยให้กำรไหลเวียน

โลหิตดี	กระตุ้นให้มีกำรหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินและ 

ออกซิโตซินมำกขึ้น	ท�ำให้น�้ำนมไหลเร็วและมีปริมำณ

มำกขึ้น[12]	รวมทั้งยังมีงำนวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ำกำร

นวดและประคบเต้ำนมด้วยควำมร้อนร่วมกับกำรก

ระตุน้ให้ทำรกดดูนมอย่ำงมปีระสทิธิภำพและถกูตำม

หลกักำรดดู	รวมท้ังกำรจัดอำหำรบ�ำรุงน�ำ้นม	และกำร

ดูแลให้ก�ำลังใจในกำรให้นมบุตร	มีผลท�ำให้มำรดำ

หลังคลอดมีน�้ำนมหล่ังดีเร็วขึ้น[13]	นอกจำกนั้นมีกำร

ศึกษำวิธีกำรกระตุ้นเต้ำนมให้น�้ำนมไหลโดยกำรนวด

และกำรใช้ลูกประคบสมุนไพรพบว่ำมีผลท�ำให้กำร

ไหลของน�้ำนมมำกขึ้นและเพียงพอต่อควำมต้องกำร

ของทำรก[14-15]	ดังนั้น	 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยจึง

เพื่อศึกษำถึงผลกำรให้โปรแกรมเพิ่มกำรกระตุ้นกำร

หลั่งน�้ำนมและศึกษำถึงระยะเวลำท่ีน�้ำนมไหลดีเพิ่ม

ขึน้ภำยหลงักำรได้รับโปรแกรมกระตุ้นกำรหลัง่น�ำ้นม

วิถีไทย	 ซ่ึงโปรแกรมประกอบไปด้วยกำรนวดเต้ำ

นม	กำรประคบเต้ำนมด้วยลูกประคบสมุนไพร	และ

กำรดื่มน�้ำขิง	ที่เร่ิมดูแลภำยหลังจำกคลอดครบ	4	

ชั่วโมงแล้ว	เพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรท่ีจะช่วย

เพิ่มกำรไหลของน�้ำนม	ที่น่ำจะเป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง

ส�ำหรับมำรดำหลังคลอดที่จะน�ำมำใช้แล้วส่งผลดีใน

แง่ของกำรช่วยให้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่	น�้ำนมมำเร็ว	เพียงพอส�ำหรับกำรให้บุตร	

และเกิดควำมเชื่อมั่นใจในกำรดูแลสุขภำพแบบองค์

รวมตำมศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญำ

ดั้งเดิมของไทย

ระเบียบวิธีศึกษำ

1. วัสดุ 

	 1.1		 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง	

ประชำกรเป็นมำรดำหลงัคลอดบุตรครบ	4	ชัว่โมงแล้ว	

ท่ีมำคลอด	ณ	โรงพยำบำลส่องดำว	โรงพยำบำลพงัโคน	

และโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดิน	

จ.สกลนคร	ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม	2560	–	เดือน

กมุภำพนัธ์	2561	เลอืกกลุม่ตวัอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง	

(purposive	sampling)	ค�ำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำง

จำกกำรประมำณค่ำเฉลี่ยจำกข้อมูลของมำรดำหลัง 

คลอดที่มำคลอดในพื้นที่วิจัย	แล้วใช้สูตรทำโร่	ยำมำ

เน่	ได้กลุ่มตัวอย่ำงท้ังหมด	130	รำย	และเพิ่มขนำด

ร้อยละ	20	 เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูล	สุ่ม

กลุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีอย่ำงง่ำยเข้ำกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลอง	แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงด้วยสัดส่วนท่ีเท่ำกัน

เป็น	5	กลุ่มตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมวิจัย

เข้ำและออก	ได้กลุ่มตัวอย่ำงละ	26	รำย	ประกอบ

ด้วย	1)	กลุ่มดูแลหลังคลอดตำมปกติ	(กลุ่มควบคุม) 

2)	กลุม่ท่ีได้รับกำรนวด	3)	กลุม่ประคบเต้ำนม	4)	กลุม่

ดื่มน�้ำขิง	และ	5)	กลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมกระตุ้นกำร

หลั่งน�้ำนม	ซ่ึงประกอบด้วยกำรให้ทรีตเมนต์ท้ังหมด

ได้แก่	กำรนวด	ประคบเต้ำนม	และดื่มน�้ำขิง	แล้วน�ำ

ท้ัง	5	กลุ่มมำศึกษำควำมแตกต่ำงของปริมำณน�้ำนม

ที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลำกำรไหลของน�้ำนมก่อน-หลัง

กำรทดลอง	และเปรียบเทยีบระหว่ำงกลุม่กำรทดลอง	

	 เกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมวิจัยเข้ำร่วม

โครงกำร	มีอำยุ	21–35	ปี	มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง	

ต้ังครรภ์แรก	อำยุครรภ์ของกำรคลอดต้ังแต่	37–41	

สัปดำห์	คลอดทำงช่องคลอดด้วยวิธีปกติ	หลังคลอด

บุตรแล้ว	4	ชั่วโมง	สัญญำณชีพปกติ	น�้ำนมยังไม่ไหล	

มีลักษณะของหัวนมและเต้ำนมทั้ง	2	ข้ำงปกติ	และ
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ยินยอมในกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย	

	 เกณฑ์กำรคัดออกจำกโครงกำร	เป็นผู้ที่ได้รับ

ยำทีม่ผีลต่อกำรกระตุน้หรือยบัยัง้กำรหลัง่น�ำ้นม	เช่น	

domperidone	หรือ	motilium,	metoclopramide,	

ยำคมุก�ำเนดิ,	Thyrotrophin-Releasing	Hormone	

(TRH),	sulpiride,	chlorpromazine	และ	bro-

mocriptine	หรือมีสภำวะท่ีไม่สำมำรถให้นมบุตรได้	

เช่น	มีผลเลือดเป็นบวก	หรือมีกำรติดเชื้อไวรัสตับ

อักเสบทุกชนิด	โรคหัวใจ	หรือมีปัญหำเกี่ยวกับเต้ำ

นม	(เต้ำนมอักเสบ	หัวนมอักเสบ/ติดเชื้อ	หัวนมแตก)	

หรือมีภำวะแทรกซ้อนหลังคลอด	เช่น	ตกเลือดหลัง 

คลอด	มีไข้สูงหนำวสั่น	รวมทั้งมีประวัติแพ้สมุนไพร

ที่ใช้ในโปรแกรมกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนม	

 กำรเข้ำร่วมโครงกำรของผู้เข้ำร่วมวิจัย	 เป็น

ไปด้วยควำมสมัครใจ	สำมำรถถอนตัวออกจำก

โครงกำรได้ทุกเวลำโดยไม่มีผลกระทบต่อกำรได้รับ

กำรรักษำพยำบำลทั้งในปัจจุบันและอนำคต	กำรตอบ

แบบสอบถำมจะไม่มีกำรระบุชื่อ	สกุล	ที่อยู่ของผู้ให้

ข้อมูล	หรือข้อมูลใด	ๆ	ท่ีจะท�ำให้สำมำรถระบุตัวผู้ให้

ข้อมลูได้	ผูว้จัิยจะมกีำรเกบ็รักษำข้อมลูไว้เป็นควำมลบั	

ผลกำรวิจัยจะเปิดเผยข้อมูลและน�ำเสนอในลักษณะ

ภำพรวมที่เป็นกำรสรุปผลกำรวิจัยเพื่อประโยชน์ทำง

วิชำกำรเท่ำนั้น	กระท�ำภำยใต้หลักจริยธรรมของกำร

วิจัยในมนุษย์	โดยผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร

พิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในคน	โรงพยำบำลสมเด็จ 

พระยุพรำชสว่ำงแดนดิน	จ.สกลนคร	ตำมเอกสำร

รับรองเลขที่	SWDCPH	2017-007

	 1.2		 เคร่ืองมอืท่ีใช้ในกำรทดลอง	ได้แก่	1)	เคร่ือง 

ปั้มน�้ำนมไฟฟ้ำอัตโนมัติแบบชำร์ตชนิดพกพำหัว

คู่	ยี่ห้อ	spectra	หน้ำจอแสดงผลแบบดิจิทัล	ปรับ

ระดับแรงดูด	และตั้งเวลำปั้มได้	2)	หม้อต้มน�้ำไฟฟ้ำ	

ระบบแสดงผลอุณหภูมิหน้ำจอดิจิทัลยี่ห้อฟิลลิปส	์

3)	หม้อนึ่งไฟฟ้ำ	ปรับควบคุมอุณหภูมิยี่ห้อฟิลลิปส	์ 

4)	อุปกรณ์ส�ำหรับตวงวัดปริมำณน�้ำนมของมำรดำ	

ได้แก่	กระบอกฉดียำส�ำเร็จรูป	(syringe)	ทีผ่่ำนกำรฆ่ำ

เชื้อ	ยี่ห้อนิปโปร	ขนำด	1,	3,	5,	10,	20,	50	มิลลิลิตร	

ภำชนะแก้วใสส�ำหรับใส่น�้ำนม	และนำฬิกำส�ำหรับจับ

เวลำ	5)	ลูกประคบส�ำเร็จรูปตำมสูตรกรมกำรแพทย์

แผนไทยฯ	ที่ผลิตโดยฝ่ำยกำรแผนไทยโรงพยำบำล

ส่องดำว	จ.สกลนคร	6)	ขิงสดอำยุ	8–12	เดือน	ปลูก

ในพื้นที่	อ.ภูพำน	จ.สกลนคร	

	 1.3		 เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล	

เป็นแบบสอบถำมและแบบบันทึกข้อมูลที่ผ่ำนกำรน�ำ

ไปตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเหมำะสมของ

เคร่ืองมอืโดยผูท้รงคณุวฒิุ	5	ท่ำนเพือ่ตรวจสอบควำม

ตรงตำมเนื้อหำท่ีต้องกำรวัดและภำษำท่ีใช้	ให้เหมำะ

สมกับกลุ่มตัวอย่ำง	ประกอบด้วย	1)	แบบสอบถำม

ข้อมูลทั่วไป	ได้แก่	อำยุ	น�้ำหนัก	ส่วนสูง	รำยได้	ระดับ

กำรศึกษำ	อำชีพ	ศำสนำ	สถำนภำพสมรส	ประวัติกำร

ใช้สมุนไพร	2)	ข้อมูลทำงคลินิกของกำรฝำกครรภ์	

ได้แก่	ประวัติกำรต้ังครรภ์	อำยุครรภ์ที่คลอด	สิทธิ

กำรรักษำ	3)	กำรตรวดวัดสัญญำณชีพ	ได้แก่	ควำม

ดันโลหิต	อุณหภูมิร่ำงกำย	อัตรำกำรเต้นของหัวใจ	

และอัตรำกำรหำยใจ	4)	แบบบันทึกปริมำณน�้ำนมที่

ตวงวัดจำกกำรใช้เคร่ืองปั๊มนม	ในแต่ละชั่วโมงของ

กำรเก็บข้อมูล	ใช้ผู ้เก็บข้อมูลคนเดียวกันตลอดท่ี

ผ่ำนกำรอบรมกำรใช้งำน	โดยจะใช้เคร่ืองปั๊มนม	ปั๊ม

จำกเต้ำนมทั้งสองข้ำงเป็นเวลำ	10	นำที	จำกแต่ละ

กลุ่ม	แล้วใช้	SYRINGE	ตวงวัดปริมำณน�้ำนม	มี

หน่วยเป็นมลิลลิติร	และข้อ	5)	แบบสอบถำมควำมพึง

พอใจกำรเข้ำร่วมโครงกำร	ได้แก่	ด้ำนควำมพึงพอใจ

ต่อบุคลำกรที่ให้บริกำร	ควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำ

กำรด�ำเนินงำน	และภำพรวมกำรท�ำหัตถกำรทดลอง	

เป็นแบบวัดมำตรำส่วนประมำณค่ำ	(rating	scale)	5	
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ข้อมูลแจ้งข้อมูล	และให้ข้อมูลท่ีจ�ำเป็นตำมท่ีระบุไว้

ในเอกสำรแนะน�ำโครงกำร	ให้โอกำสและเวลำซักถำม

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรศึกษำเพื่อตัดสินใจเข้ำร่วม

กำรศึกษำ	ลงนำมยินยอมตำมแบบยินยอมและมอบ

ส�ำเนำเอกสำรกำรช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่วมวิจัย	1	ชุด	

ขออนุญำตเก็บข้อมูลตำมเคร่ืองมือวิจัยภำยหลังจำก

คลอดครบก�ำหนด	4	 ช่ัวโมงแล้ว	กลุ่มควบคุมและ

กลุม่กำรทดลองจะได้รับกำรดแูลหลงัคลอดตำมปกติ

ที่เป็นมำตรฐำนกำรดูแลหญิงหลังคลอด	(CPG)	ของ

จังหวดัสกลนคร	ได้แก่	กำรตรวจวดัสญัญำณชพี	กำร

ป้องกันกำรตกเลือด	กำรให้ควำมรู้และกำรปฏิบัติตัว

ของมำรดำ	กำรดแูลสขุภำพทำรก	กำรไม่ให้น�ำ้นมผสม

หรืออำหำรอืน่แก่ทำรกแรกคลอด	ให้มำรดำและทำรก

อยู่ในห้องเดียวกันตลอด	ให้ทำรกได้ดูดนมมำรดำ

ตำมทีล่กูต้องกำรหรือทกุ	2	ชัว่โมง	ไม่ให้ทำรกดดูหวันม

ยำงและหัวนมปลอมหรือหัวนมหลอก	ให้กำรปรึกษำ

ช่วยเหลือมำรดำกรณีที่มีปัญหำกำรเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่	กำรดูแลแผลผ่ำตัด/แผลฝีเย็บ	น�้ำคำวปลำ	กำรขับ

ถ่ำยอจุจำระปัสสำวะ	ภำวะโภชนำกำร	กำรประเมนิภำวะ

เครียดของมำรดำหลังคลอด	แต่กลุ่มทดลองจะมีกำร

ทดลองที่แตกต่ำงกัน	โดยทุกกลุ่มจะมีกำรปั๊มน�้ำนม

ก่อนเริ่มกำรทดลอง	วิธีปฎิบัติของกลุ่มทดลองมีดังนี้

	 	 1)	 กลุ่มที่ได้รับกำรนวดเต้ำนม[17]	จะได้รับ

กำรดแูลตำมมำตรฐำนหลงัคลอด	ควบคูหั่ตถกำรนวด

เต้ำนมต้ังแต่ชัว่โมงที	่4	หลงัคลอด	โดยนวด	1	คร้ัง	ใช้

ผู้นวดคนเดียวกันตลอดโครงกำร	นวดเป็นเวลำ	15	

นำที	ท่ำท่ีใช้นวดเต้ำนม	ได้แก่	ท่ำผีเสื้อขยับปีก,	ท่ำ

หมุนวนปลำยนิ้ว,	ท่ำประกำยเพชร,	กำรกระตุ้นท่อ

น�้ำนม,	กำรเปิดท่อน�้ำนม	และท่ำพร้อมบีบน�้ำนม	

	 	 2)	กลุ่มท่ีได้รับกำรประคบสมุนไพร	จะได้

รับกำรดูแลตำมมำตรฐำนหลังคลอด	ควบคู่หัตถกำร

ประคบเต้ำนมด้วยลูกประคบ	ตั้งแต่ชั่วโมงที่	4	หลัง 

ระดบั	จ�ำนวน	7	ข้อ	สำมำรถแปลควำมหมำยของระดบั

คะแนน	1–5	ได้ดังนี้	คะแนนเฉลี่ย	4.21–5.00	ควำม

หมำย	มคีวำมพอใจมำกทีส่ดุ	คะแนนเฉลีย่	3.41–4.20	

มีควำมพอใจมำก	คะแนนเฉลี่ย	2.61–3.40	มีควำม

พอใจปำนกลำง	คะแนนเฉลีย่	1.81–2.60	มคีวำมพอใจ

น้อย	และคะแนนเฉลี่ย	1.00–1.80	มีควำมพอใจน้อย

ที่สุด[16]	แบบบันทึกปริมำณน�้ำนมและแบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจถูกน�ำไปทดสอบควำมเชื่อมั่นโดยน�ำ

ไปใช้ในมำรดำหลังคลอดท่ีมีคุณสมบัติคลำ้ยคลึงกับ

กลุม่ตัวอย่ำง	จ�ำนวน	10	คน	หำค่ำดชันคีวำมตรงตำม

เนื้อหำ	(CVI)	ได้เท่ำกับ	0.80	และมีค่ำควำมเชื่อมั่น	

Cronbach’s	alpha	coefficient	เท่ำกับ	0.80

2) วิธีกำรศึกษำ

	 กำรวิจัยนี้ เป ็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง	 (quasi-

experimental	research)	ทำงคลินิกชนิดสุ่มแบบมี

กลุม่เปรียบเทียบก่อนและหลงัทดลอง	เกบ็ข้อมลูตำม

แบบสอบถำมเพ่ือศกึษำถงึผลกำรใช้โปรแกรมกระตุน้

กำรเพ่ิมน�้ำนมวิถีไทยในหญิงหลังคลอดครรภ์แรกที่

คลอดทำงช่องคลอดปกติ	และดูแลหลังคลอดในโรง

พยำบำล	3	แห่งของจังหวัดสกลนคร	เพื่อประเมิน

ปริมำณกำรไหลของน�้ำนมและระยะเวลำท่ีไหลหลัง

จำกกำรทดลองใช้โปรแกรม	

	 2.1	กำรเก็บรวบรวมข้อมูล	มีขั้นตอนและ

วิธีกำรโดยกำรเตรียมกำรอุปกรณ์	ส�ำรวจข้อมูล	

รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง	ด�ำเนินกำรขออนุมัติด้ำน

จริยธรรม	ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่จะเข้ำ

เก็บข้อมูล	 เพื่อท�ำหนังสือขออนุญำตลงเก็บข้อมูล

ตำมโรงพยำบำลที่ก�ำหนด	คัดเลือกประชำกรและ

กลุม่ตัวอย่ำงตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนดไว้	สุม่จับฉลำกอย่ำง

ง่ำยแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น	5	กลุ่ม	ให้ผู้เข้ำร่วม

วิจัยผู้ที่สมัครใจอ่ำนเอกสำรแนะน�ำโครงกำร	ผู้เก็บ
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คลอด	โดยประคบ	1	คร้ัง	สูตรสมุนไพรท่ีใช้ท�ำลูก

ประคบ	ดัดแปลงจำกสถำบันกำรแพทย์แผนไทย[18]	

ได้แก่	เหง้ำไพล	(500	กรัม)	ตะไคร้บ้ำน	(100	กรัม)	

ใบส้มป่อย	(100	กรัม)	ใบมะขำม	(100	กรัม)	ขมิ้นชัน	

(100	กรัม)	เมล็ดลูกซัด	(200	กรัม)	เกลือ	(60	กรัม)	

กำรบูร	(30	กรัม)	น�ำลูกประคบสมุนไพรสดไปนึ่งใน

หม้อนึง่อณุหภมู	ิ100	องศำเซลเซียส	เป็นเวลำ	15	นำที	

วำงพักให้อุณหภูมิเหลือ	50	องศำเซลเซียส	เพื่อไม่ให้

ลูกประคบร้อนเกินไปเมื่อประคบเต้ำนม	

	 	 3)	กลุ่มที่ได้รับกำรดื่มน�้ำขิงตำมสูตรกรม

กำรแพทย์แผนไทย[19]	จะได้รับกำรดแูลตำมมำตรฐำน

หลังคลอด	ควบคู่กับกำรดื่มน�้ำขิง	ตั้งแต่ชั่วโมงที่	4	

หลังคลอด	โดยดื่ม	1	ครั้ง	ใช้ขิงสด	อำยุ	8-12	เดือน	

น�้ำหนัก	100	กรัม	ต้มในน�้ำเดือดอุณหภูมิ	100	องศำ

เซลเซียส	ปริมำณ	100	มิลลิลิตร	ต้มนำน	15	นำที	น�ำ

กำกออก	แล้วต้ังน�้ำขิงให้อุ่นตลอดเวลำในกระติกน�้ำ

ร้อน	ให้มำรดำหลงัคลอดดืม่น�ำ้ขงิสดต้มปรมิำณ	100	

มิลลิลิตร	จนหมดภำยในระยะเวลำ	15	นำที	

	 	 4)	กลุ่มที่ได้รับทรีตเม้นต์รวม	ได้แก่	นวด

เต้ำนม	ประคบ	และดื่มน�้ำขิง	นับตั้งแต่ชั่วโมงที่	 4	

หลงัคลอด	ใช้ผู้ท�ำหตัถกำรคนเดยีวกนัตลอดโครงกำร	

และเป็นคนเดียวกับกลุ่มทดลองอื่น	ๆ	เพื่อควบคุม

คุณภำพ	กำรนวดเต้ำนมจะใช้เวลำนวดนำน	5	นำที	

ประคบสมุนไพรสด	5	นำที	และดื่มน�้ำขิงปริมำณ	100	

มิลลิลิตร	ให้หมดภำยในเวลำ	5	นำที	รวมระยะเวลำที่

ใช้ในกลุ่มนี้ทั้งหมด	15	นำที

	 ภำยหลังกำรทดลองผู้เก็บข้อมูลคนเดิมจะน�ำ

เครื่องปั๊มน�้ำนม	มำปั๊มน�้ำนมทุกชั่วโมงจ�ำนวน	4	ครั้ง	

ทั้งสองข้ำงพร้อมกัน	คร้ังละ	10	นำที	โดยใช้แรงดูด

ของเคร่ืองในระดบักลำง	และบนัทกึปริมำณของน�ำ้นม	

	 2.2)	กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ข้อมลูทัว่ไป	ข้อมลูทำงคลนิกิของกำรฝำกครรภ์	

และควำมพึงพอใจ	น�ำมำวิเครำะห์หำค่ำควำมถี่	ค่ำ

ร้อยละ	ค่ำเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	ในส่วนกำร

วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลจะใช้สถิติอนุมำน	(infer-

ential	statistics)	ได้แก่	paired	t-test	เปรียบเทียบ

ปริมำณของน�้ำนมก่อนและหลังกำรทดลองในแต่ละ

กลุ่ม	และ	ใช้สถิติ	analysis	of	variant	(ANOVA)	

วิเครำะห์ควำมแปรปรวนของข้อมูลผลจำกกำรได้

รับ	treatment	ที่แตกต่ำงกันมำกกว่ำ	2	กลุ่มขึ้นไป	

ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่	0.05	

ผลกำรศึกษำ

	 1)	 กำรศกึษำข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่ำงทัง้	5	

กลุ่ม	พบว่ำ	เพศหญิงส่วนใหญ่มีอำยุเฉลี่ย	27	ปี	มีน�้ำ

หนักเฉลี่ย	68	กิโลกรัม	ส่วนสูงเฉลี่ย	160	เซนติเมตร	

ส่วนใหญ่จบระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย	

ประกอบอำชีพลูกจ้ำง/พนักงำนเอกชน	มีรำยได้

ระหว่ำง	5,001–10,000	บำท/เดือน	นับถือศำสนำพุทธ	

เต็มใจเข้ำร่วมโปรแกรมกระตุ้นกำรเพิ่มน�้ำนมวิถีไทย	

เคยใช้สมุนไพรมำแล้วท้ังหมด	ไม่เคยแพ้สมุนไพร	

(ตำรำงที่	1)

	 2)	 ด้ำนข้อมลูทำงคลนิกิของกำรฝำกครรภ์	พบ

ว่ำส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำรวำงแผนกำรตั้งครรภ์	มีกำร

ไปฝำกครรภ์คร้ังแรกเฉลี่ยอำยุครรภ์	12	สัปดำห์	มี

กำรคลอดในช่วงเฉลี่ย	39	สัปดำห์	ใช้สิทธิบัตรทอง	 

(ตำรำงที่	2)

	 3)	 กำรตรวจร่ำงกำยทั่วไปพบว่ำอุณหภูมิ

ร่ำงกำยเฉลี่ย	37	องศำเซลเซียส	มีอัตรำกำรหำยใจ

เฉลี่ย	15	ครั้งต่อนำที	มีอัตรำกำรเต้นของหัวใจเฉลี่ย	

77	คร้ังต่อนำที	มีควำมดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย	114	

มลิลเิมตรปรอท	และมคีวำมดนัโลหิตตัวล่ำงเฉลีย่	74	

มิลลิเมตรปรอท	(ตำรำงที่	3)

	 4)	 ปริมำณน�้ำนม	4	ชั่วโมงหลังกำรทดลอง	พบ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

  ข้อมูลทั่วไป       กลุ่มที่ 1       กลุ่มที่ 2        กลุ่มที่ 3        กลุ่มที่ 4       กลุ่มที่ 5 
  (n = 130) จ�านวน (ร้อยละ)  จ�านวน (ร้อยละ)  จ�านวน (ร้อยละ)   จ�านวน (ร้อยละ)   จ�านวน (ร้อยละ)

อายุ (ปี)
 21–29 ปี 19 (73.08) 15 (57.69) 18 (69.23) 20 (76.92) 17 (65.38)
 30–39 ปี 7 (26.92) 11 (42.31) 8 (30.77) 6 (23.08) 9 (34.62)
   ± S.D. 26.92 ± 4.54 27.58 ± 4.65 26.81 ± 4.95 27.12 ± 4.22 28.00 ± 4.40 
 min, max 21, 39 ปี 22, 39 ปี 21, 39 ปี 21, 38 ปี 21, 37 ปี
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
 150–159  13 (50.00)   14 (53.85)  14 (53.85) 13 (50.00) 12 (46.15)
 160–169  12 (46.15)   11 (42.31) 10 (38.46) 10 (38.46) 11 (42.31)
 170–179 1 (3.85) 1 (3.85) 2 (7.69) 3 (11.54) 3 (11.54)
 x ± S.D. 159.62 ± 6.09 160.12 ± 6.54 160.08 ± 5.74 160.69 ± 6.07 161.04 ± 6.68
 min, max 150, 174 152, 172 154, 168 156, 164 154, 174
น�้าหนัก (กิโลกรัม)
 50–59 4 (15.38) 4 (15.38) 3 (11.54) 3 (11.54) 4 (15.38)
 60–69 12 (46.15) 12 (46.15) 11 (42.31) 13 (50.00) 11 (42.31)
 70–79 8 (30.77) 7 (26.92) 10 (38.46) 9 (34.62) 9 (34.62)
 > 80 2 (7.69) 3 (11.54)    2 (7.69) 1 (3.85) 2 (7.69)
 x ± S.D.                68.38 ± 8.30 69.00 ± 7.90 70.23 ± 7.32 69.27 ± 6.86 68.31 ± 8.23
 min, max 59, 84 58, 87 59, 89 58, 85 58, 89
ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น 2 (7.69) 3 (11.54) 2 (7.69) 4 (15.38) 1 (3.85)
 มัธยมตอนปลาย 9 (34.62) 10 (38.46) 12 (46.15) 8 (30.77) 8 (30.77)
 ปวช. 7 (26.92) 5 (19.23) 5 (19.23) 7 (26.92) 5 (19.23)
 ปวส./อนุปริญญา 6 (23.08) 4 (15.38) 4 (15.38) 5 (19.23) 7 (26.92)
 ปริญญาตรี 2 (7.69) 4 (15.38) 3 (11.54) 2 (7.69) 5 (19.23)
อาชีพ
 ลูกจ้างรัฐ/เอกชน 10 (38.46) 12 (46.15) 14 (53.83) 13 (50.00) 13 (50)
 รับจ้างทั่วไป 3 (11.54) 6 (23.08)   4 (15.38) 2 (7.69) 4 (15.38)
 ค้าขาย 5 (19.23) 2 (7.69) 2 (7.69) 3 (11.54) 2 (7.69)
 เกษตรกร     1 (3.85) 1 (3.85) 1 (3.85) 2 (7.69) 3 (11.541)
 ไม่ได้ท�างาน     7 (26.92) 4 (15.38)  5 (19.23) 6 (23.08) 4 (15.38)
รายได้ (บาท/เดือน)  
 501–2,500 บาท 7 (26.92) 4 (15.38) 5 (19.23) 6 (23.08) 3 (11.54) 
 2,501–5,000 บาท 5 (19.23) 2 (7.69) 2 (7.69) 3 (11.54) 3 (11.54)
 5,001–10,000 บาท 13 (50.00) 18 (69.23) 17 (65.38) 14 (53.83) 16 (61.54)
 10,001–20,000 บาท 1 (3.85)     1 (3.85) 1 (3.85) 2 (7.69) 2 (7.69)
 > 20,001 บาท 0  0 1 (3.85) 1 (3.85) 1 (3.85) 
 x ± S.D. 6,653.85 ± 6,857.69 ± 7,057.70 ± 7,230.77 ± 7,192.31.92 ±
  4063.32 4296.81 3575.16 4333.57 4115.43
 min, max 2,000, 18,000 บ. 2,500, 15,000 บ. 2,000, 20,000 บ. 2,000, 22,000 บ. 1,000, 25,000 บ.
ศาสนา
 พุทธ 24 (92.31) 25 (96.15) 25 (96.15) 24 (92.31) 25 (96.15) 
 คริสต์ 2 (7.69) 1 (3.85) 1 (3.85) 2 (7.69) 1(3.85)
เคยใช้สมุนไพร
 เคย 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00)
แพ้สมุนไพร
 ไม่แพ้ 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00)
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ตารางที่ 2  ข้อมูลทางคลินิกของการฝากครรภ์

 ข้อมูลทั่วไป        กลุ่มที่ 1       กลุ่มที่ 2        กลุ่มที่ 3        กลุ่มที่ 4        กลุ่มที่ 5 
 (n = 130)      จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ)  จ�านวน (ร้อยละ)  จ�านวน (ร้อยละ)   จ�านวน (ร้อยละ)

การวางแผนการตั้งครรภ์
 วางแผน 4 (15.38) 2 (7.69) 5 (19.23) 4 (15.38) 6 (23.07)
 ไม่ได้วางแผน 22 (84.62) 24 (92.31) 21 (80.77) 22 (84.62) 20 (76.92)
อายุครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ครั้งแรก
 < 12 สัปดาห์ 23 (88.46) 24 (92.31) 19 (73.08) 22 (84.62) 23 (88.46)
 12–25 สัปดาห์ 3 (11.54) 2 (7.69) 7 (26.92) 4 (15.38) 3 (11.54)
 x ± S.D. 11.42 ± 1.10 11.81 ± 1.44 12.15 ± 2.17 11.54 ± 1.17 11.54 ± 1.20
 min, max 8, 24 สัปดาห์ 5, 20 สัปดาห์ 7, 16 สัปดาห์ 5, 13 สัปดาห์ 10, 14 สัปดาห์      
อายุครรภ์ที่คลอดในปัจจุบัน
 ก่อน 37 สัปดาห์ 1 (3.85) 0 1 (3.85) 0 0
 37 - 41 สัปดาห์  24 (92.31)    25 (96.15) 25 (96.15)    26 (100.00)   25 (96.15)
 > 41 1 (3.85) 1 (3.85) 0 0 1 (3.85)
 x ± S.D. 39.08 ± 0.98 39.15 ± 0.83 38.73 ± 1.12 38.62 ± 0.90 39.04 ± 0.92 
 min, max 36, 41 สัปดาห์ 37, 41 สัปดาห์ 36, 39 สัปดาห์ 35, 40 สัปดาห์  38, 41 สัปดาห์
สิทธิการรักษา
 บัตรทอง 11 (42.31)    12 (46.15) 10 (38.46)   10 (38.46)  11 (42.31)
 ประกันสังคม 10 (38.46) 11 (42.31) 11 (42.31) 13 (50.00) 13 (50.00)       
 สวัสดิการรัฐ 0 1 (3.85)  1 (3.85) 0 0
 จ่ายเอง 5 (19.23) 2 (7.69) 4 (15.38) 3 (11.54) 2 (7.69)

ว่ำเมือ่เปรียบค่ำเฉลีย่ปริมำณน�ำ้นมก่อนและหลงักำร

ให้โปรแกรมเพิ่มกำรหลั่งน�้ำนมของกลุ่มทดลองทั้ง	5	

กลุ่ม	โดยใช้สถิติ	paired–sample	t	test	พบ	กลุ่ม

ท่ีได้รับกำรนวด	กลุ่มที่ได้รับกำรประคบเต้ำนม	และ

กลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมกระตุ้นกำรเพิ่มน�้ำนมวิถีไทย

มีควำมแตกต่ำงของปริมำณน�้ำนมก่อนและหลังกำร

ทดลองอย่ำงมนียัส�ำคญั	(p	<	0.05)	เมือ่เทยีบกบักลุม่

ที่ได้รับกำรดูแลหลังคลอดตำมปกติ	(ตำรำงที่	4)

	 เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปริมำณ

น�ำ้นมด้วยวธีิกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน	(ANOVA)	

ก�ำหนดนยัส�ำคญัทำงสถติิทีร่ะดบั	0.05	พบว่ำค่ำควำม

แปรปรวนของปริมำณน�้ำนมมำรดำภำยหลังจำกเร่ิม

กำรทดลองในชั่วโมงที่	1,	2,	3	และ	4	ในกลุ่มที่ได้รับ

กำรนวด	ประคบ	และกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมกระตุ้น

กำรเพิ่มน�้ำนมวิถีไทย	มีค่ำเฉลี่ยของปริมำณน�้ำนม

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	(p	<	0.05)	เมื่อเทียบ

กบักลุม่ดแูลหลงัคลอดตำมปกติ	ส่วนกลุม่ทีไ่ด้รับกำร 

ดื่มน�้ำขิง	 ไม่เห็นควำมแตกต่ำงของปริมำณน�้ำนม	

(ตำรำงที่	5)

	 5)	 ด้ำนควำมพงึพอใจกลุม่ตัวอย่ำง	พบว่ำ	กลุม่

ที่ได้รับกำรดูแลหลังคลอดปกติมีควำมพึงพอใจใน

กำรเข้ำร่วมโปรแกรมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด	ค่ำเฉลี่ย	

4.98	± 0.25	(ตำรำงที่	6)
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ตารางที่ 3  การตรวจวัดสัญญาณชีพ

ข้อมูลทั่วไป        กลุ่มที่ 1       กลุ่มที่ 2        กลุ่มที่ 3       กลุ่มที่ 4       กลุ่มที่ 5 
(n = 130)               จ�านวน (ร้อยละ)  จ�านวน (ร้อยละ)  จ�านวน (ร้อยละ)  จ�านวน (ร้อยละ)  จ�านวน (ร้อยละ)

อุณหภูมิร่างกาย (T)

 35 - 37.4 ˚C 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00)

 x ± S.D. 36.95 ± 0.10 36.81 ± 0.03 36.86 ± 0.09 36.83 ± 0.08 36.90 ± 0.13 

 min, max 36.5 , 37˚C 36.2 , 36.8˚C 36.5 , 37˚C 36.5 , 37.2˚C 36.5 , 37˚C
อัตราการหายใจ (RR)

 10 – 20 ครั้ง/นาที 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00)

 x ± S.D. 14.96 ± 1.73 15.11 ± 1.88 15.23 ± 1.86 14.80 ± 2.24 14.58 ± 1.85 

 min, max 12, 18 ครั้ง/นาที 14, 18 ครั้ง/นาที 16, 18 ครั้ง/นาที 12, 16 ครั้ง/นาที 12, 15 ครั้ง/นาที

อัตราการเต้นของหัวใจ (PR)

 60 – 100 ครั้ง/นาที 26 (100.00) 26 (100.00)  26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00) 

 x ± S.D.  76.92 ± 5.71 75.46 ± 5.12 74.46 ± 4.85 75.69 ± 4.93 74.81 ± 5.40    

 min, max 70, 90 ครั้ง/นาที 68, 86 ครั้ง/นาที 64, 88 ครั้ง/นาที 68, 90 ครั้ง/นาที 65, 89 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิต (BP)

ความดันโลหิตตัวบน (SBP มิลลิเมตรปรอท)

 91 - 129 26 (100.00) 26 (100.00)   26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00)

 x ± S.D. 114.54 ± 8.98  112.96 ± 8.89 111.54 ± 10.07 114.92 ± 8.54 113.61 ± 8.50  

 min, max 110, 125 100, 125 100, 120 100, 125 110, 120

ความดันโลหิตตัวล่าง (DBP มิลลิเมตรปรอท)

 51 - 99 26 (100.00) 26 (100.00)  26 (100.00) 26 (100.00) 26 (100.00)

 x ± S.D. 73.50 ± 3.78 74.19 ± 3.73 73.92 ± 4.18 74.08 ± 3.32 74.77 ± 4.92   

 min, max 70, 84 70, 90 70, 90 70, 90 70, 90

ตารางที่ 4 การเปรยีบค่าเฉลีย่ปรมิาณน�า้นมในแต่ละกลุ่มก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 4 ชัว่โมง โดยใช้สถติิ paired-sample 
t test  

 กลุ่มการทดลอง   ค่าเฉลี่ยปริมาณน�้านม (มิลลิลิตร) (x) ±  S.D. t p

 (n = 130) ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง (ชั่วโมงที่ 4)                                

กลุ่ม1 ดูแลหลังคลอดปกติ (ควบคุม) 0 0.16 ± 0.09 9.39 0.10
กลุ่ม 2 นวดเต้านม 0 2.01 ± 0.26 39.49 < 0.05*
กลุ่ม 3 ประคบเต้านม 0 2.94 ± 0.22 69.54 < 0.05*
กลุ่ม 4 ดื่มน�้าขิง  0 0.63 ± 0.18 17.32 0.05
กลุ่ม 5 นวดเต้านม ประคบ 0 4.54 ± 0.97 23.88 < 0.05*
เต้านม และดื่มน�้าขิง (ทรีตเม้นต์รวม)

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ p < 0.05
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปริมาณน�้านมของกลุ่มทดลองกับกลุ่มที่ได้รับ

การดูแลหลังคลอดตามปกติเป็นเวลา 4 ชั่วโมงด้วยสถิติ one way analysis of variant

 ข้อมูล  ค่าเฉลี่ยปริมาณน�้านม (มิลลิลิตร) x ±  S.D                ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น    

 (n = 130) ก่อนทดลอง ชั่วโมงที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 ชั่วโมงที่ 3 ชั่วโมงที่ 4 (มล.)/ชั่วโมง

กลุ่มควบคุม 0 0 0 0.13 ± 0.07 0.16 ± 0.09 0.01

กลุ่มนวดเต้านม 0 0.19 ± 0.07 0.72 ± 0.13ac 1.52 ± 0.24ad 2.01 ± 0.26aef 1.11

กลุ่มประคบสมุนไพร 0 0.37 ± 0.12ab 0.82 ± 0.17ac 1.66 ± 0.33ad 2.94 ± 0.22ae 1.44

กลุ่มดื่มน�้าขิง 0 0 0.08 ± 0.09 0.27 ± 0.20 0.63 ± 0.18f 0.25

กลุ่มทรีตเมนต์รวม 0 0.47 ± 0.12ab 1.10 ± 0.23ac 2.50 ± 0.56ad 4.54 ± 0.97ae 2.15

หมายเหตุ: หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ p < 0.05 โดยที่
 a: เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณน�้านมกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม (กลุ่มดูแลหลังคลอดปกติ)
 b, c, d, e: เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณน�้านมก่อนและหลังการทดลองในชั่วโมงที่ 1, 2, 3, 4
 f: เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณน�้านมกลุ่มทดลองกับกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมเพิ่มน�้านม (ทรีตเมนต์รวม)

ตารางที่ 6  ความพึงพอใจของการเข้าร่วมโปรแกรมกระตุ้นการเพิ่มการหลั่งน�้านมวิถีไท

ข้อมูลความพึงพอใจ N กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5

   x ± S.D. ผล 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 มาก 5 มาก
 สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส  ± 0.43 ที่สุด ± 0.40 ที่สุด ± 0.32 ที่สุด ± 0.37 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด

2. ผู้ให้บริการได้อธิบาย 26 4.47 มาก 4.92 มาก 4.92 มาก 4.85 มาก 4.96 มาก
 ขั้นตอนการท�าหัตถการ  ± 0.43 ที่สุด ± 0.27 ที่สุด ± 0.27 ที่สุด ± 0.37 ที่สุด ± 0.20 ที่สุด
 ได้ชัดเจน         

3. ให้ผู้ร่วมวิจัยถามตอบ 26 4.81 มาก 4.47 มาก 4.81 มาก 4.85 มาก 4.92 มาก
 ข้อสงสัยด้วยความเต็มใจ  ± 0.40 ที่สุด ± 0.43 ที่สุด ± 0.40 ที่สุด ± 0.37 ที่สุด ± 0.27 ที่สุด

4. สถานที่ให้บริการมีความ 26 4.92 มาก 4.96 มาก 4.85 มาก 4.85 มาก 4.96 มาก
 สบาย เหมาะสม  ± 0.27 ที่สุด ± 0.20 ที่สุด ± 0.37 ที่สุด ± 0.37 ที่สุด ± 0.20 ที่สุด

5. การอยากให้มี 26 5.00 มาก 5.00 มาก 5.00 มาก 5.00 มาก 5.00 5.00
 บริการนี้ต่อ  ± 0.00 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.00 xที่สุด

6. การมีความพึงพอใจ 26 4.81 มาก 5.00 มาก 5.00 มาก 4.92 มาก 5.00 มาก
 ในหัตถการที่ได้รับ  ± 0.40 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.27 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด

7. การบริการช่วยเพิ่ม 26 2.77 ปาน 4.92 มาก 5.00 มาก 4.77 มาก 5.00 มาก
 ปริมาณน�้านมได้จริง  ± 1.27 กลาง ± 0.27 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด ± 0.43 ที่สุด ± 0.00 ที่สุด
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อภิปรำยผล

	 ด้ำนปริมำณน�ำ้นม	ระยะเวลำกำรไหล	และควำม

พึงพอใจ	พบว่ำ	ก่อนกำรทดลองมำรดำหลังคลอด

บุตรครบ	4	ชั่วโมงในทุก	ๆ	กลุ่มยังไม่มีกำรไหลของ

น�้ำนม	เมื่อเร่ิมให้กำรทดลองแต่ละกลุ่ม	และปั๊มตวง

วัดปริมำณน�้ำนมในชั่วโมงที่	1,	2,	3	และ	4	ถัดมำ	พบ

มีปริมำณกำรไหลของน�้ำนมกลุ่มทดลอง	(ทรีตเม้นท์

ทั้งหมด)	ที่ได้รับโปรแกรม		เพิ่มขึ้นตั้งแต่กำรทดลอง

ให้โปรแกรมในชั่วโมงแรก	จนถึงระยะเวลำสิ้นสุด

กำรทดลองในชั่วโมงที่	4		ซึ่งค่ำเฉลี่ยปริมำณกำรไหล

ของน�้ำนมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติเมื่อ

เทียบกับกลุ่มควบคุม	(p	<	0.05)	เฉลี่ยมีกำรเพิ่มของ

ปริมำณน�้ำนม	2.15	มิลลิลิตรต่อชั่วโมง	ด้ำนควำมพึง

พอใจภำพรวมมำรดำหลังคลอดกลุ่มทดลองมีควำม

พึงพอใจในระดับที่มำกท่ีสุด	มีค่ำเฉลี่ย	4.98	± 0.25 

และเมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยปริมำณน�้ำนมของกลุ่ม

ทดลองท่ีได้รับทรีตเม้นต์ทุกกลุ่มในช่วงสิ้นสุดกำร

ทดลอง	พบมคีวำมแตกต่ำงของค่ำเฉลีย่ปริมำณน�ำ้นม

ในกลุม่ทีไ่ด้รับกำรนวดเต้ำนมและดืม่น�ำ้ขงิอย่ำงมนียั

ส�ำคัญทำงสถิติ	 เมื่อเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรม

กระตุ้นกำรเพิ่มน�้ำนม	(p	<	0.05)		แต่ไม่พบควำม

แตกต่ำงของปริมำณน�ำ้นมในกลุม่ท่ีได้รับกำรประคบ

เต้ำนม	สอดคล้องกบัรำยงำนวจัิยทีพ่บว่ำกำรนวดและ

ประคบเต้ำนมด้วยควำมร้อนชืน้หรือสมนุไพรสำมำรถ

กระตุ้นกำรไหลเวียนโลหิต	กระตุ้นกำรหลั่งฮอร์โมน

โปรแลคตินและออกซิโตซินมำกขึ้น	จึงเสริมให้น�้ำนม

ไหลเร็ว	และมปีริมำณมำกขึน้[14,20]	อกีท้ังยงัสอดคล้อง

กับงำนวิจัยของกำญจนำพร	(2556)	ที่พบว่ำ	มำรดำ

หลังคลอดภำยใน	24	ชั่วโมงกลุ่มท่ีนวดเต้ำนมเร่ิมมี 

น�้ำนมไหล	ร้อยละ	12.5	ส่วนกลุ่มท่ีประคบและนวด

เต้ำนมมนี�ำ้นมไหล	ร้อยละ	64.7	ในขณะทีก่ลุม่ควบคมุ

ไม่มีน�้ำนมไหลเลย	(p	<	0.001)	และทำรกที่มำรดำได้

รับกำรประคบและนวดเต้ำนมกินอิ่มและนอนหลับ

มำกกว่ำ	(p	<	0.001)	อีกทั้งมำรดำหลังคลอดในกลุ่ม

ที่ประคบและนวดเต้ำนมมีควำมพึงพอใจในวิธีกำร 

กระตุ้นกำรไหลของน�้ำนมภำยใน	48	ชั่วโมง	เนื่องจำก

พบว่ำควำมร้อนที่ส่งผ่ำนลูกประคบสมุนไพรสำมำรถ

เพิ่มกำรออกฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำเกี่ยวกับกำรสร้ำง

ฮอร์โมนที่มีผลต่อกระตุ้นกำรสร้ำงและกำรไหลของ

น�ำ้นม[21] และนอกจำกนัน้ยงัสอดคล้องกบังำนวจิยัของ

ประมนิทร์	(2550)	ท่ีพบว่ำกำรนวดเต้ำนมด้วยผ้ำชบุน�ำ้

อุ่นเป็นวิธีที่ช่วยท�ำให้น�้ำนมหลั่งภำยใน	6	ชั่วโมงหลัง 

คลอด	และมปีริมำณเพยีงพอใน	48	ชัว่โมงหลงัคลอด	

ดีกว่ำวิธีกำรนวดเต้ำนมแบบธรรมดำ	เนื่องจำกพบว่ำ

ควำมร้อนชื้นที่ได้รับมีผลท�ำให้ระบบไหลเวียนโลหิต

เพิม่ข้ึน	กำรสร้ำงของปริมำณน�ำ้นมจึงเพิม่ข้ึนและกำร

นวดเต้ำนมมผีลท�ำให้ท่อน�ำ้นมเปิดจึงช่วยในเร่ืองกำร

หลั่งของน�้ำนม[15] แต่กลุ่มทดลองที่ได้รับกำรดื่มน�้ำขิง

ภำยหลังจำกเร่ิมกำรทดลองจนสิ้นสุดกำรทดลองใน

ช่ัวโมงท่ี	4	ไม่พบควำมแตกต่ำงของปริมำณน�ำ้นมเมือ่ 

เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม	สอดคล้องกับงำนวิจัย 

ของอฉัรำ	(2555)	ท่ีศกึษำกำรเปรียบเทียบประสทิธิผล

และระยะเวลำกำรไหลของน�้ำนมระหว่ำงมำรดำหลัง 

คลอดกลุ่มท่ีได้รับกำรดูแลปกติเทียบกับมำรดำหลัง 

คลอดกลุ่มที่ได้รับกำรดูแลปกติร่วมกับกำรดื่มน�้ำขิง	

ไม่พบควำมแตกต่ำงกันจำกมำรดำหลังคลอดกลุ่มท่ี

ได้รับกำรดูแลปกติ[19] 

	 สรุปผลจำกกำรวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรให้

โปรแกรม	(ทรีตเม้นต์รวมทั้งสำมอย่ำง)	ได้แก่	กำร

นวด	ประคบ	และดื่มน�้ำขิง	ที่น�ำมำใช้กระตุ้นกำรเพิ่ม

กำรหลั่งน�้ำนมภำยหลังครบระยะเวลำของกำรคลอด	

4	ชั่วโมงแล้ว	สำมำรถกระตุ้นน�้ำนมให้ไหลเพิ่มขึ้นได้	

และไหลได้เร็วข้ึนต้ังแต่ช่ัวโมงแรกของกำรทดลอง

แตกต่ำงจำกกำรใช้หตัถกำรเดีย่ว	ๆ 	และไม่ใช้หตัถกำร
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เลย	ซึ่งจำกผลกำรวิจัยนี้สำมำรถบอกได้ถึงประโยชน์

ที่จะเกิดขึ้นกับมำรดำหลังคลอด	โดยอำจจะน�ำไปใช้

ช่วยกระตุ้นกำรมำของน�้ำนมในมำรดำท่ีไม่มีภำวะ

แทรกซ้อนควบคู่กับกำรให้ลูกดูดนมเพื่อท�ำให้ทำรก

ได้รับนมมำรดำอย่ำงเพียงพอต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 1.	กำรวิจัยนี้มีข ้อจ�ำกัดด้ำนเวลำในกำรวัด

ปริมำณน�้ำนมจึงควรมีกำรเพิ่มระยะเวลำที่ใช้ในกำร

ศึกษำเป็น	1,	3	หรือ	7	วัน	ควบคู่กับกำรให้โปรแกรม

นี้ทุกวัน	 เพ่ือศึกษำปริมำณน�้ำนมและประสิทธิผล 

ของหตัถกำร	และอำจจะเกบ็ข้อมลูควบคูก่บักำรตรวจ

สอบกำรได้รับน�้ำนมในเด็กทำรกด้วย

	 2.	ข้อจ�ำกัดด้ำนกลิ่นของลูกประคบ	 ซ่ึงอำจ

จะมีผลรบกวนกำรอยำกดูดนมของทำรก	จึงอำจจะ

ประยุกต์ลูกประคบเป็นลักษณะเจลหรือครีมทำแทน	

ให้ได้ฤทธิ์ของสมุนไพรควบคู่กับกำรใช้ผ้ำนึ่งร้อน

กิตติกรรมประกำศ

	 ขอขอบพระคุณแหล่งทุนผู้สนับสนุนงำนวิจัย	

คือ	ทุนอุดหนุนวิจัยแห่งชำติ	ปีงบประมำณ	2560	

โดยได้รับทุนสนับสนุนงำนวิจัยจำกส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรวิจัยแห่งชำติและ	สถำบันพัฒนำและวิจัย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพของเห็ดระโงกท่ีรับประทานได้	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�าละลายเอทานอล	เมทานอล	และน�า้ร้อน	ผลการทดลองพบว่าสารสกดัหยาบของเหด็ระโงกเหลอืงทีส่กดัด้วยน�า้

ร้อนมีผลผลติมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ	28.97ส่วนสารประกอบฟีนอลกิและเฟลโวนอยด์พบว่าสารสกดัหยาบของเหด็

ระโงกขาวที่สกัดด้วยเอทานอลมีปริมาณสูงที่สุดเท่ากับ	18.41	±	0.13	mg	GAE/g	extract	เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน

กรดแกลลิก	และ	1017.99	±	8.18	mg	QE/g	extract	เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานเควอร์เซติน	และปริมาณแทนนินมาก

ที่สุดพบในสารสกัดเห็ดระโงกขาวที่สกัดด้วยน�้าร้อนเท่ากับ	13.53	±	0.45	mg	tannic	acid/g	extract	เมื่อเทียบกับสาร

มาตรฐานกรดแทนนิก	ส่วนการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจากท้ัง	2	วิธี	พบว่าสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยน�้าร้อน

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	
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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. prin-
ceps 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

ท่ีรับประทานได้และรู้จักกันท่ัวไป	 เช่น	 เห็ดระโงก

เหลือง	(Amanita javanica	(Corner	&	Bas.)	T.	

Oda,	Tanaka	&	Tsuda)	เห็ดระโงกขาว	(Amanita 

princeps	Corner	&	Bas.)	เป็นต้น	มคีวามส�าคญัต่อ

วิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	เห็ดรับประทานได้พบในป่าชุมชนหรือป่า

โคกในฤดูฝนและได้รับความนิยมในการบริโภคเห็ด

ป่ามากขึ้นท�าให้สามารถสร้างรายได้ในชุมชนได้อีก

ทางหนึ่ง[1-4]	แต่ในจ�านวนเห็ดในสกุล	Amanita	บาง

ชนิดมีพิษท�าให้เกิดการเจ็บป่วยกับผู้น�ามาบริโภคได้	

เช่น	เห็ดระงากขาวพิษ	(Amanita exitialis	Zhu	L.	

Yang	&	T.H.	Li)	เห็ดระงากด�าพษิ	(Amanita brun-

neitoxicaria	Thongbia,	Raspe	&	K.D.	Hyde)	ซึ่ง

เหด็พษิเหล่านีพ้บเจริญปะปนกบัเห็ดรับประทานได้ใน

ช่วงฤดฝูนเช่นกนั	ดงันัน้	ผูบ้ริโภคเหด็ป่าหรือผู้มอีาชพี

เกบ็เห็ดป่ามาจ�าหน่ายจ�าเป็นต้องรู้จักหรือมคีวามรู้ใน

การจ�าแนกชนดิของเหด็ด้วย	เพือ่ป้องกนัการเจ็บป่วย

จากการได้รับสารพิษจากเห็ด[2,5-6]	อย่างไรก็ตาม	จาก

รสชาติของเห็ดระโงกที่มีความอร่อยแล้วเห็ดยังเป็น

แหล่งอาหารท่ีอุดมไปด้วยสารอาหารที่ส�าคัญหลาย

ชนิด	เช่น	คาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	กรดอะมิโน	เส้นใย	
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วติามนิ	และเกลอืแร่ต่าง	ๆ 	เป็นต้น	และเหด็มปีริมาณ

ไขมนัค่อนข้างน้อย	กลุม่คนรักสขุภาพจึงนยิมบริโภค

เห็ดทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์	นอกจากนี้เห็ดยังมี

คุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมาย	 เช่น	

มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติต้านเซลล์

มะเร็ง	ป้องกนัภาวะไขมนัในเลอืดสงู	ลดระดบัน�า้ตาล

ในเลอืด	ฤทธ์ิต้านจุลนิทรีย์	ภมูคิุม้กนับ�าบดั	และฤทธ์ิ

ต้านอนุมูลอิสระ	เป็นต้น[7-8]

	 ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกรวม	เฟลโวนอยด์	และแทนนิน 

ของสารสกัดหยาบจากเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงก

เหลืองที่พบในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	ซึ่งเป็นเห็ดที่

ได้รับความนยิมในการรับประทานและมรีาคาแพงกว่า

เห็ดชนิดอื่นที่เจริญและจ�าหน่ายในช่วงเวลาเดียวกัน

เพ่ือเป็นตัวแทนเห็ดกลุ่มนี้ที่คนในชุมชนภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือนิยมรับประทานแม้ว่าจะราคาจะแพง

กว่าเหด็ชนดิอืน่	และยงัเป็นข้อมลูด้านโภชนาการเบือ้ง

ต้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นิยมบริโภคเห็ดป่าทั่วไป

ระเบียบวิธีศึกษ�

1. อุปกรณ์และส�รเคมีสำ�หรับศึกษ�

	 เคร่ืองชัง่	4	ต�าแหน่ง	ตูอ้บลมร้อน	หม้อนึง่ความ

ดันไอ	เคร่ืองระเหยสารแบบหมุน	เคร่ืองท�าแห้งแบบ

แช่เยือกแข็ง	เคร่ือง	UV-vis	Spectrophotometer	

เคร่ือง	Microplate	Reader	เอทานอลร้อยละ	95	 

เมทานอล	น�้ากลั่น	ABTS	(2,	2-azinobis	(3-ethyl-

benzothiazoline-6-sulfonic	acid)	 (SIGMA-

AlDRiCH,	China)	โซเดยีมเปอร์ซัลเฟต	อะซิเตตบัฟ- 

เฟอร์	เฟอริกคลอไรด์	TPTZ	(2,4,6-Tris(2-pyridyl)-

s-triazine)	 (SIGMA-AlDRiCH,	Switzerland)	

กรดไฮโดรคลอริก	โซเดียมไบคาร์บอเนต	Folin-

Ciocalteu’s	reagent	(Merck,	Germany)	กรด

แอสคอร์บิก	(ascorbic	acid)	(SIGMA-AlDRiCH,	

Germany)	โทรลอกซ์	(Trolox)	(SIGMA-AlDRiCH,	

Switzerland)	กรดแทนนิก	(tannic	acid)	(SIG-

MA-AlDRiCH,	China)	เควอร์ซิติน	(quercetin)	

(SIGMA-AlDRiCH,	India)

2. ตัวอย่�งเห็ดระโงกสำ�หรับศึกษ�

	 ตัวอย่างเห็ดระโงกขาว	และเห็ดระโงกเหลือง

ชนิดละ	3	กิโลกรัม	 โดยซ้ือจากตลาดในท้องถิ่น

ใกล้ป่าชุมชนโคกหินลาด	อ�าเภอวาปีปทุม	จังหวัด

มหาสารคาม	น�าตัวอย่างเห็ดระโงกทั้ง	2	ชนิดมา

ท�าการระบุชนิดในห้องปฏิบัติการ	และเปรียบเทียบ

ลกัษณะบรรยายท่ีส�าคญัได้จากเอกสารต่าง	ๆ [1-2,5,7,9-14]	

ท�าการระบุชนิดเห็ดที่ถูกต้องโดย	รศ.ขวัญเรือน	นาค

สุวรรณ์กุล	ภัณฑารักษ์ประจ�าพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์

ทางยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

น�าตัวอย่างเห็ดท้ังสองชนิดล้างให้สะอาด	ห่ันเป็นช้ิน

ขนาด	0.2-0.5	เซนตเิมตร	และน�าไปอบให้แห้งในตู้อบ

ด้วยอุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	24	ชั่วโมง

3. นำ�ตัวอย่�งเห็ดระโงกไปสกัดด้วยตัวทำ�

ละล�ย

	 การสกดัแบบแช่สกดั	(maceration)	โดยน�าเหด็

ช้ินเล็กท่ีอบแห้งเรียบร้อยแล้วมาช่ังชนิดละ	10	กรัม	

ใส่ในขวดแก้วและเติมตัวท�าละลายเอทานอลร้อยละ 

95	ปริมาตร	300	มลิลลิติร	และอกีขวดใส่ตัวท�าละลาย

เมทานอลปริมาตร	300	มิลลิลิตร	ปิดฝาให้สนิทและ

ตั้งท้ิงไว้	ที่อุณหภูมิห้อง	24	ชั่วโมง	จากนั้นกรองเก็บ

สารละลายด้วยกระดาษกรอง	whatman	เบอร์	1	

กากที่เหลือเติมตัวท�าละลายและท�าซ�้าเหมือนเดิมอีก	
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2	ครั้ง	น�าสารที่กรองได้ทั้ง	3	ครั้งมารวมกันและน�าไป

ระเหยตัวท�าละลายออกด้วยเครื่อง	evaporator	จาก

นั้นเก็บไว้ในขวดเก็บสารและน�าไปแช่ท่ีอุณหภูมิ	 -80	

องศาเซลเซียส	จากนั้นท�าให้แห้งด้วยเคร่ือง	freeze	

dryer	และเก็บสารสกัดหยาบในขวดปิดมิดชิดเพื่อ

น�าไปทดสอบต่อไป

	 การสกัดแบบต้มด้วยน�้า	(boiling	water)	น�า

เห็ดท่ีอบแห้งเรียบร้อยแล้วมาชั่งชนิดละ	10	กรัม	ใส่

ในเหยอืกสเตนเลสเติมน�า้กลัน่ปริมาตร	300	มลิลลิติร	

น�าไปต้มบน	hotplate	โดยให้น�้าเดือดที่อุณหภูมิ	95	

องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	1	ชั่วโมง	จากนั้นกรองเก็บ

สารละลายด้วยกระดาษกรอง	whatman	เบอร์	1	กาก

ที่เหลือน�าไปต้มกับน�้ากลั่นและท�าซ�้าเหมือนเดิมอีก	2	

ครั้ง	น�าสารที่กรองได้ทั้ง	3	ครั้งมารวมกัน	และด�าเนิน

การเช่นเดยีวกบัการแช่สกดัด้วยเอทอลและเมทานอล

	 ร้อยละของผลผลติ		=		น�า้หนกัตวัอย่างหลงัการ

สกัด/น�้าหนักตัวอย่างแห้งก่อนการสกัด	5	100

4. ก�รห�ปริม�ณส�รประกอบฟีนอลิกรวมของ

ส�รสกัดหย�บเห็ดระโงกด้วยวิธี Folin-

Ciocaltue phenol method
[15]

	 วิ ธีการทดสอบดัดแปลงตามวิธีของ	 Rat-

tana	 และ	 Sungthong [15]	 เตรียมสารละลาย

โซเดียมคาร ์บอเนตเข ้มข ้นร ้อยละ	 7.5	 โดยชั่ง

โซเดียมคาร์บอเนต	7.5	กรัม	ละลายด้วยน�้ากลั่นแล้ว

ปรับปริมาตรให้ครบ	100	มลิลลิติร	เตรียมสารละลาย	

Folin-Ciocaltue	phenol	reagent	เข้มข้นร้อยละ	

10	โดยผสมสารละลาย	Folin-Ciocaltue	phenol	 

reagent	ปริมาตร	10	มิลลิลิตรกับน�้ากลั่น	ปรับ

ปริมาตรให้ครบ	100	มิลลิลิตร

	 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลกิเข้มข้น	

50	มิลลิกรัมต่อลิตร	ปริมาตร	10	มิลลิลิตร	โดยชั่ง

กรดแกลลกิ	0.0005	กรัม	ละลายด้วยน�า้กลัน่และปรับ

ปริมาตรให้ครบ	10	มิลลิลิตร	สร้างกราฟมาตรฐาน

กรดแกลลิกโดยน�าสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก

เข้มข้น	0.05	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	มาเจือจางด้วยน�้า

กลั่นให้มีความเข้มข้น	0.002,	0.004,	0.006,	0.008,	

0.010,	0.012,	0.014,	0.016	และ	0.018	มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร	การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมท�า

ได้โดยปิเปตสารละลายปริมาตร	1	มิลลิลิตร	เติมน�้า

กลั่นปริมาตร	1.5	มิลลิลิตร	เติมสารละลาย	ที่เข้มข้น

ร้อยละ	10	ปริมาตร	0.5	มิลลิลิตร	เขย่าให้เข้ากันแล้ว

เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้นร้อยละ	7.5	

ปริมาตร	1	มิลลิลิตร	เขย่าให้สารละลายผสมกันต้ัง

ท้ิงไว้ในท่ีมืด	30	นาที	น�าสารละลายไปวัดค่าการดูด

กลืนแสงที่ความยาวคลื่น	740	นาโนเมตร	(A740)	

ด้วยเคร่ือง	UV-Visible	spectrophotometer	ท�าการ

ทดลองซ�า้	3	คร้ัง	แล้วหาค่าเฉลีย่น�าค่าการดดูกลนืแสง

และความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลกิ 

มาเขียนกราฟมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบปริมาณสาร

ประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดหยาบของเห็ดต่อไป

	 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 

รวมในสารสกัดหยาบของเห็ดระโงกขาวและเห็ด 

ระโงกเหลือง	โดยเตรียมสารละลายตัวอย่างเห็ดระ

โงกความเข้มข้น	1	กรัมต่อลติร	ปริมาตร	10	มลิลลิติร	

โดยช่ังสารสกัดหยาบเห็ดระโงก	0.01	กรัม	ละลาย

ด้วยตัวท�าละลายท่ีใช้สกัดแล้วปรับปริมาตรให้ครบ	

10	มลิลลิติร	น�าสารละลายมาเจือจางด้วยน�า้กลัน่ให้มี

ความเข้มข้น	0.1,	0.2	และ	0.3	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	

การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมท�าได้โดย 

ปิเปตสารละลายมา	1	มลิลลิติร	ท�าตามขัน้ตอนเหมอืน

กับสารมาตรฐานกรดแกลลิกท�าการทดลองซ�้า	3	ครั้ง	

แล้วหาค่าเฉลีย่	แล้วน�าค่าการวดัการดดูกลนืแสงทีไ่ด้

ไปค�านวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวมในสาร
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สกัดหยาบจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก

5. ก�รห�ปริม�ณเฟลโวนอยด์ ด้วยวิธี Alu-

minium Chloride Colorimetric
[16]

	 วิธีการทดสอบดัดแปลงตามวิธีของ	Daupor,	

et al[16]	เตรียมสารละลายอะลมูเินยีมคลอไรด์เข้มข้น

ร้อยละ	2	โดยชั่งอะลูมิเนียมคลอไรด์	2	กรัม	ละลาย

ด้วยน�้ากลั่นแล้วปรับปริมาตรให้ครบ	100	มิลลิลิตร	

	 เตรียมสารละลายมาตรฐานเควอร์ซิตินเข้มข้น	

100	มลิลกิรัมต่อลติร	ปิเปตปริมาตร	10	มลิลลิติร	โดย

ชัง่เควอร์ซิติน	0.001	กรัม	ละลายด้วยน�า้กลัน่แล้วปรับ

ปริมาตรให้ครบ	10	มิลลิลิตร	น�าสารละลายมาตรฐาน

เควอร์ซิตินเข้มข้น	0.1	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	มาเจือ

จางด้วยน�้ากลั่นให้มีความเข้มข้นเป็น	0.005,	0.010,	

0.020,	0.040	และ	0.080	มลิลกิรัมต่อมลิลลิติร	ปิเปต

ปริมาตร	1.5	มิลลิลิตร	โดยแยกแต่ละหลอดทดลอง	

น�าหลอดทุกความเข้มข้นมาเติมอะลูมิเนียมคลอไรด์

เข้มข้นร้อยละ	2	ปริมาตร	1.5	มิลลิลิตร	น�าไปเขย่าให้

สารผสมกันด้วยเครื่องผสม	ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด	30	นาที	

วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น	425	นาโน

เมตร	(A425)	น�าค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้น

ของสารละลายมาตรฐานเควอร์ซิตินมาเขียนกราฟ

มาตรฐานและหาค่าความชันเพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณ

เฟลโวนอยด์ในสารสกัดต่อไป	

	 การวิเคราะห์ปริมาณเฟลโวนอยด์ในสารสกัด

ตัวอย่าง	น�าสารละลายตัวอย่างความเข้มข้น	1000	

มิลลิกรัมต่อลิตร	ปริมาตร	10	มิลลิลิตร	โดยชั่งสาร

สกัด	0.01	กรัม	ละลายตัวท�าละลายที่ใช้สกัดแล้ว

ปรับปริมาตรให้ครบ	10	มลิลลิติร	น�าสารละมาเจือจาง

ด้วยน�้ากลั่นให้มีความเข้มข้นเป็น	0.1,	0.2	และ	0.3	

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	ปิเปตปริมาตร	1.5	มิลลิลิตร	

และท�าวิธีเหมือนกับสารละลายมาตรฐานเควอร์ซิติน	

น�าค่าการดดูกลนืแสงและความเข้มข้นของสารละลาย

มาตรฐานเควอร์ซิตินมาเขียนกราฟมาตรฐานและหา

ค่าความชันเพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณเฟลโวนอยด์ใน

สารสกัดต่อไป

6. ก�รห�ปริม�ณส�รประกอบแทนนินด้วยวิธี 

Folin-Ciocaltue phenol method
[17]

	 วิธีการทดสอบดัดแปลงตามวิธีของ	Cham,	et 

al[17]	 เตรียมสารละลาย	Folin-Ciocaltue	phenol	

reagent	ความเข้มข้นร้อยละ	10	โดยผสม	Folin-

Ciocaltue	phenol	10	มิลลิลิตร	ในเอทานอลและ

ปรับปริมาตรให้ครบ	100	มลิลลิติร	เตรียมสารละลาย

โซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ	7	โดยการ

ชั่งโซเดียมคาร์บอเนต	7	กรัม	ละลายในน�้ากลั่น

ปริมาตร	100	มิลลิลิตร	เตรียมสารละลายมาตรฐาน

กรดแทนนิกเข้มข้น	200	มิลลิกรัมต่อลิตร	 เตรียม

โดยช่ังกรดแทนนิก	0.002	กรัม	ละลายในเอทานอล

และปรับปริมาตรให้ครบ	10	มิลลิลิตร	ในขวดปรับ

ปริมาตร	น�าสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกเข้มข้น	

0.2	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	มาเจือจางด้วยเอทานอล

ให้มีความเข้มข้นเป็น	0,	0.040,	0.080,	0.120,	0.160	

และ	0.200	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	ปิเปตปริมาตร	

1	มิลลิลิตร	จากนั้นเติมน�้ากลั่นลงไปในสารละลาย

มาตรฐานท่ีเตรียมไว้	2.5	มิลลิลิตร	เติมสารละลาย	

Folin-Ciocaltue	phenol	reagent	เข้มข้นร้อยละ	

10	และเติมโซเดียมคาร์บอเนตร้อยละ	7	ปริมาตร	2	

มิลลิลิตร	เขย่าให้สารผสมกัน	ท้ิงไว้ในท่ีมืดเป็นเวลา	

30	นาท	ีแล้วน�าไปวเิคราะห์ค่าการดดูกลนืแสงสงูสดุที่

ช่วงความยาวคลื่น	750	นาโนเมตร	(A750)	ด้วยเครื่อง	

UV-vis	Spectrophotometer	โดยท�าการทดลองซ�้า	

3	ครั้ง	แล้วหาค่าเฉลี่ย

	 การวิเคราะห์ปริมาณแทนนินในสารสกัดหยาบ
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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	มลิลกิรัมต่อมลิลลิติร	ปิเปต

ปริมาตร	20	ไมโครลิตร	ใส่ในภาชนะที่	1	จากนั้นเติม

สารละลาย	ABTS	ลงไปในสารละลายมาตรฐานทั้ง	2	

ที่เตรียมไว้	280	ไมโครลิตร	เขย่าผสมให้เข้ากัน	ทิ้งไว้

ในท่ีมืดเป็นเวลา	4	นาที	แล้วน�าไปวัดค่าการดูดกลืน

แสงที่ความยาวคลื่นที่วัดได้ที่	734	นาโนเมตร	ท�าการ

ทดลองซ�้า	3	ครั้ง	แล้วหาค่าเฉลี่ย	ด้วยเครื่อง	Micro-

plate	Reader	น�าค่าการดดูกลนืแสงท่ีความยาวคลืน่

ท่ีวดัได้ท่ี	734	นาโนเมตร	ท�าการค�านวณร้อยละ	radi-

cal	scavenging	ค�านวณค่าความเข้มข้นของสารที่

สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไปครึ่งหนึ่ง	(IC50)

	 การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระในสารสกัดหยาบเห็ดระโงก	น�าสารสกัด

มาตัวอย่างละ	0.01	กรัม	ละลายด้วยตัวท�าละลายที่

ใช้ในการสกัดปริมาตร	1	มิลลิลิตร	เจือจางด้วยตัวท�า

ละลายที่ใช้ในการสกัดให้มีความเข้มข้นเป็น	0,	0.5,	

1.0,	1.5,	2.0	และ	2.5	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	ปิเปตใส่	

เห็ดระโงก	น�าสารสกัดตัวอย่างมาตัวอย่างละ	0.01	

กรัม	มาละลายด้วยตัวท�าละลายที่ใช้ในการสกัด

ปริมาตร	10	มิลลิลิตร	น�าสารสกัดท่ีเตรียมได้มาเจือ

จางด้วยตัวท�าละลายที่ใช้ในการสกัดให้มีความเข้ม

ข้นเป็น	0,	0.4,	0.8	และ	1.20	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	 

ปิเปตปริมาตร	0.2	มลิลลิติรใส่ในหลอดทดลอง	จากนัน้

ท�าตามขั้นตอนการ	เตรียมสารละลายมาตรฐานกรด 

แทนนกิ	น�าค่าการดดูกลนืแสงความยาวคลืน่ทีว่ดัได้ที่	

750	นาโนเมตรของตัวอย่าง	หาปริมาณสารประกอบ

แทนนินจาก	กราฟมาตรฐานกรดแทนนิก

7. ก�รทดสอบฤทธ์ิต้�นอนุมูลอิสระด้วยวิธี 

ABTS assay
[18]

	 วธีิการทดสอบดดัแปลงตามวิธีของ	Seekhaw,	

et al[18]	 เตรียมสารละลาย	ABTS	ความเข้มข้น	7	

มิลลิโมลาร์	และสารละลายโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต	

(K2S2O8)	ความเข้มข้น	2.45	มิลลิโมลาร์	ผสมกันด้วย

อตัราส่วน	1:2	บ่มทิง้ไว้	12-16	ชัว่โมง	แล้วน�าไปวัดค่า

การดดูกลนืแสงให้อยูใ่นช่วง	0.7	±	0.02	ก่อนน�าไปใช้

ต่อไป	

	 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแอสคอร์-

บิก	และโทรลอกซ์เข้มข้น	0.05	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	

ปริมาตร	5	มิลลิลิตร	เจือจางด้วยเอทานอลให้มีความ

ตารางท่ี 1  ปริมาณร้อยละของผลผลิตของสารสกดัหยาบเหด็ระโงกขาว (A. princeps) และเหด็ระโงกเหลือง (A. javanica)

 ชนิดเห็ด ตัวทำาละลาย ลักษณะสีของสารสกัด ร้อยละผลผลิต

เห็ดระโงกขาว เมทานอล สีส้มอมเหลือง 16.50

  เอทานอล สีเหลืองอมน�้าตาล 9.51

  น�้าร้อน สีน�้าตาลอมด�า 26.52

เห็ดระโงกเหลือง เมทานอล สีส้มอมเหลือง 23.44

  เอทานอล สีน�้าตาลอ่อน 12.79

  น�้าร้อน สีน�้าตาลอมด�า 28.97
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96	well	plate	ปริมาตร	20	ไมโครลติร	จากนัน้ท�าตาม

ขั้นตอนการทดสอบตามวิธีท่ีใช้ทดสอบสารละลาย

มาตรฐานโทรลอกซ์		และกรดแอสคอร์บิก	น�าค่าการ

ดูดกลืนแสงความยาวคลื่นที่วัดได้ที่	734	นาโนเมตร	

ท�าการค�านวณร้อยละ	radical	scavenging	ค�านวณ

ค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไป

คร่ึงหนึ่ง	 (IC50)	 เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรด 

แอสคอร์บิก	และโทรลอกซ์จากผลการทดลองท่ีได้

โดยค�านวณหาร้อยละ	radical	scavenging	จาก

สมการ

	 %	Radical	scavenging	activity	=	[Acontrol-

Asample/Acontrol] 5	100

 Acontrol	=	ค่าการดูดกลืนแสงของ	ABTS

 Asample	=	ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง

8. ก�รวิเคร�ะห์คว�มส�ม�รถในก�รเป็นส�ร

ต้�นอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP assay
[19]

	 วธีิการทดสอบดดัแปลงตามวิธีของ	Satsea,	et 

al[19]	การเตรียมสารละลาย	FRAP	reagent	เตรียม

เฟอร์ริกคลอไรด์ความเข้มข้น	20	มิลลิโมลาร์	โดยชั่ง

เฟอร์ริกคลอไรด์มา	0.054	กรัม	ละลายในน�้ากลั่น	10	

มลิลลิติร	และเตรียมทพีทีซีีความเข้มข้น	10	มลิลโิมลาร์	 

โดยชัง่ทพีทีีซีมา	0.031	กรมั	ละลายในกรดไฮโดรคลอริก	 

10	มิลลิลิตร	(ท่ีอุณหภูมิ	50	องศาเซลเซียส)	ผสม

เฟอร์ริกคลอไรด์ความเข้มข้น	20	มิลลิโมลาร์	และ 

ทีพีทีซีความเข้มข้น	10	มิลลิโมลาร์	ด้วยแอซิเตต 

บัพเฟอร์	100	มลิลลิติรจากนัน้เติมน�า้กลัน่	12	มลิลลิติร	

(เก็บที่อุณหภูมิ	 37	องศาเซลเซียส)	การเตรียม 

แอซิเตต	บัพเฟอร์ความเข้มข้น	300	มิลลิโมลาร์	pH	

3.6	ชั่งโซเดียมแอซิเตต	จ�านวน	1.8	กรัม	และเติม

กรดแกลเชียลแอซิติก	8	มิลลิลิตร	ปรับปริมาตรด้วย

น�้ากลั่นให้ครบ	500	มิลลิลิตร	ปรับ	pH	ให้ได้	3.6	เก็บ

ที่อุณหภูมิ	4	องศาเซลเซียส	การเตรียมไฮโดรคลอริก 

ความเข้มข้น	4	มิลลิโมลาร์ปิเปตกรดไฮโดรคลอริก 

0.0033	มิลลิลิตร	ปรับปริมาตรด้วยน�้ากลั่น	 10	

มิลลิลิตร	เพื่อไปละลายทีพีทีซีความเข้มข้น	10	มิลลิ

โมลาร์	

	 การเตรียมสารมาตรฐานเฟอร์รัสซัลเฟต	2	

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	เตรียมโดยชั่งเฟอร์รัสซัลเฟต	

0.02	กรัม	ปรับปริมาตรด้วยน�้ากลั่น	10	มิลลิลิตร	ใน

ขวดปริมาตร	การสร้างกราฟมาตรฐานเฟอร์รัสซัลเฟต	

น�าสารละลายมาตรฐานเฟอร์รัสซัลเฟต	2	มลิลกิรัมต่อ

มลิลลิติร	มาเจือจางด้วยน�า้กลัน่ให้มคีวามเข้มข้นเป็น	

0.4,	0.8,	1.2	และ	1.6	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	ปิเปตใส่

ในหลอดทดลอง	ปริมาตร	1	มิลลิลิตร	น�าทุกหลอด

มาเติม	FRAP	reagent	1	มิลลิลิตร	ลงในสารละลาย

มาตรฐานที่เตรียมไว้	ทิ้งไว้	4	นาที	น�าไปวัดค่าการดูด

กลืนแสงที่ความยาวคลื่น	593	นาโนเมตร	ด้วยเครื่อง	

UV-Vis	spectrophotometer	โดยท�าการทดลอง

ตัวอย่างละ	3	ครั้ง

	 การวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี	

FRAP	ในสารสกัดเห็ดระโงก	ชั่งสารสกัดตัวอย่าง

มาตัวอย่างละ	0.01	กรัม	มาละลายในตัวท�าละลายท่ี

ใช้ในการสกัดปริมาตร	10	มิลลิลิตร	เจือจางในตัวท�า 

ละลายที่ใช้ในการสกัดให้มีความเข้มข้นเป็น	0,	0.1,	

0.2,	0.3,	0.4	และ	0.5	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	ปิเปต

ปริมาตร	1	มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลองจากนั้นท�า

ตามขั้นตอนการเตรียมสารมาตรฐานเฟอร์รัสซัลเฟต

9. สถิติสำ�หรับวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	การ

หาร้อยละ	(%)	การหาค่าเฉลี่ย	(Mean)	การหาค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์

เอ็กเซล	(microsoft	excel)	และค�านวณค่าความ
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แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติโดยใช้	One-way	

ANOVA	ในโปรแกรม	SPSS	ที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ	95	(p	<	0.05)

ผลก�รศึกษ�

1. ปริม�ณร้อยละของผลผลิต (% yield) ของ

ส�รสกัดหย�บเห็ดระโงก

	 จากขัน้ตอนการสกดัสารจากเหด็ระโงกขาวและ

เห็ดระโงกเหลืองด้วยวิธีการแช่สกัดและการต้มด้วย

น�า้ร้อน	พบว่าปริมาณร้อยละของผลผลติมากท่ีสดุ	คอื	

สารสกดัเหด็ระโงกเหลอืงท่ีได้จากการต้มด้วยน�า้ร้อน

เป็นเวลา	1	ชั่วโมง	เท่ากับ	28.97	ส่วนเห็ดระโงกขาวมี

ปริมาณร้อยละ	26.52	(ตารางที	่1)	ร้อยละของผลผลติ

ของเห็ดทั้งสองชนิดมีค่ามากที่สุดคือ	สารสกัดที่มีตัว

ท�าละลายด้วยน�้าร้อน	รองลงมาคือ	เมทานอล	และ 

เอทานอลตามล�าดับ

2. ปริม�ณฟีนอลิกรวมของส�รสกัดเห็ดระโงก

	 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟินอลิกรวมของสาร

สกัดหยาบเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลือง	โดย

เปรียบเทยีบกบัสารมาตรฐานกรดแกลลกิจากสมการ	

y	=	50.478x	+	0.0082	ค่า	R2	=	0.9978	(ภาพที่	1	D)	

ค�านวณหาปริมาณฟินอลกิรวมในหน่วย	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. ปริม�ณเฟลโวนอยดข์องส�รสกดัเห็ดระโงก

	 ผลการทดสอบปริมาณเฟลโวนอยด์ของสาร

สกัดหยาบเห็ดระโงกท้ังสองชนิดโดยเปรียบเทียบ

กับสารมาตรฐานเคอร์ซิตินจากสมการ	Y	=	11.027x	

+	0.0144	ค่า	R2	=	0.9978	(ภาพที่	1E)	ค�านวณหา

ปริมาณเฟลโวนอยด์ในหน่วย	mg	QE/g	extract	

พบว่าปริมาณเฟลโวนอยด์สูงที่สุดพบในสารสกัด

หยาบเห็ดระโงกขาวด้วยเอทานอลร้อยละ	95	เท่ากับ	

1017.99	±	8.18	mg	QE/g	extract	และเห็ดระโงก

เหลอืงท่ีสกดัด้วยเอทานอลร้อยละ	95	พบว่ามปีริมาณ

เฟลโวนอยด์สูงเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับการสกัด

ด้วยตัวท�าละลายเมทานอลและน�้าร้อน	(ตารางที่	2)

ตารางที่ 2 ปริมาณฟีนอลกิรวม เฟลโวนอยด์ และแทนนินของสารสกดัหยาบเหด็ระโงกขาว (A. princeps) และเหด็ระโงกเหลือง 

(A. javanica) ในตัวท�าละลายที่แตกต่างกัน

      ฟีนอลิกรวม เฟลโวนอยด์ แทนนิน
  (mg GAE/g extract) (mg QE/g extract) (mg Tannin acid/g extract)

เห็ดระโงกขาว เมทานอล 14.29 ± 0.30 999.85 ± 5.83 6.05 ± 30.27

 เอทานอล 18.41 ± 0.13 1017.99 ± 8.18 7.38 ± 0.34

 น�้าร้อน 16.96 ± 0.20 160.74 ± 3.04 13.53 ± 0.45

เห็ดระโงกเหลือง เมทานอล 18.01 ± 0.07 517.81 ± 7.33 5.84 ± 0.13

 เอทานอล 16.52 ± 0.14 832.99 ± 9.13 5.92 ± 0.39

 น�้าร้อน 17.60 ± 0.27 146.23 ± 5.71 9.27 ± 0.45

ชนิดเห็ด ตัวทำาละลาย
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4. ปริม�ณแทนนินของส�รสกัดเห็ดระโงก

	 ปริมาณแทนนินในเห็ดระโงกวิเคราะห์โดย

เปรียบเทยีบกบัสารมาตรฐานกรดแทนนกิจากสมการ	

Y	=	6.4667x	+	0.0637	ค่า	R2	=	0.9905	(ภาพที่	1	F)	

การค�านวณหาปริมาณแทนนินในหน่วย	mg	Tannic	

acid/g	extract	ปริมาณแทนนินสูงพบในสารสกัด

ด้วยน�้าร้อนท้ังเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลือง	

เท่ากับ	13.53	±	0.45		และ	9.27	±	0.45	mg	Tannic	

acid/g	extract	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2)

5. ก�รทดสอบฤทธ์ิต้�นอนุมูลอิสระด้วยวิธี 

ABTS assay

	 ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสาร

สกดัหยาบเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลอืง	เปรียบ

เทยีบกบัสารมาตรฐาน	2	ชนดิ	ได้แก่	กรดแอสคอร์บิก	

และโทรลอกซ์	โดยน�าค่าการดูดกลืนแสงที่	734	นาโน

เมตร	แล้วน�ามาค�านวณร้อยละ	radical	scavenging	

และค่าความเข้มข้นของสารท่ีสามารถยับยั้งปฏิกิริยา

ไปคร่ึงหนึง่	(IC50)	เปรียบเทยีบกบักราฟสารมาตรฐาน

กรดแอสคอร์บิก	(IC50	=	0.02	mg/mL)	และกราฟ

สารมาตรฐานโทรลอกซ์	(IC50	=	0.02	mg/mL)	(ภาพ

ที่	1A	&	1B)	พบว่าสารสกัดหยาบเห็ดระโงกขาวและ

เห็ดระโงกเหลืองท่ีสกัดด้วยน�้าร้อนมีฤทธ์ิต้านอนุมูล

อสิระดทีีส่ดุ	มค่ีาความเข้มข้นของสารทีส่ามารถยบัยัง้

ปฏิกิริยาไปครึ่งหนึ่ง	(IC50)	เท่ากับ	1.01	±	0.09	และ	

0.75	±	0.04	mg/mL	ตามล�าดับ	สารสกัดหยาบเห็ด

ระโงกขาวมฤีทธ์ิต้านอนมุลูอสิระน้อยกว่า	50	เท่า	ส่วน

สารสกดัหยาบเห็ดระโงกเหลอืงมฤีทธ์ิต้านอนมุลูอสิระ

น้อยกว่า	37	เท่า	เมือ่เปรียบเทยีบกบัสารมาตรฐานกรด

แอสคอร์บิกและโทรลอกซ์	(ตารางที่	3)

6. ก�รทดสอบฤทธ์ิต้�นอนุมูลอิสระด้วยวิธี 

FRAP assay

	 ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี

นี้โดยเปรียบเทียบกับสารเฟอร์รัสซัลเฟต	(Ferrous	

sulfate)	 เป็นสารมาตรฐาน	 โดยการสร้างกราฟ

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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มาตรฐานเพือ่หาความสมัพนัธ์ปริมาณเฟอร์รัสซัลเฟต

ในการค�านวณหาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในหน่วย	mg	

FeSO4/g	extract	จากผลการทดสอบพบว่าสารสกัด

หยาบเห็ดระโงกขาวด้วยตัวท�าละลายด้วยเอทานอล

ร้อยละ	95	มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ	3650.67	±	

35.77	mg	FeSO4/g	extract	ส่วนสารสกดัหยาบเหด็

ระโงกเหลืองที่สกัดด้วยเมทานอลมีฤทธ์ิต้านอนุมูล

อิสระเท่ากบั	2672.25	±	23.41	mg	FeSO4/g	extract	

(ตารางที่	3)

อภิปร�ยผล

	 จากการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสาร

สกัดหยาบเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลือง	ฤทธ์ิ

ต้านอนุมูลท่ีดีพบในสารสกัดด้วยน�้าร้อนของเห็ด

ท้ัง	2	ชนิดเมื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสาร

ที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไปคร่ึงหนึ่ง	 (IC50)	กับสาร

สกัดด้วยเมทานอลและเอทานอล	โดยสารสกัดเห็ด

ระโงกขาวสกดัด้วยน�า้ร้อนมฤีทธ์ิต้านอนมุลูอสิระน้อย

กว่า	50	เท่า	เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรด 

แอสคอร์บิกและโทรลอกซ์	ส่วนสารสกัดเห็ดระโงก

เหลืองมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่า	37.5	เท่า	จาก

การทดสอบด้วยวิธี	ABTS	assay	ส่วนสารสกัดจาก

เอทานอลเห็ดระโงกเหลืองและเห็ดระโงกขาวมีค่า

ความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไปคร่ึง

หนึ่ง	(IC50)	เท่ากับ	1.55	และ	2.37	mg/mL	พบว่ามี

ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับรายงานของ	Seekhaw,	et 

al.[18]	ที่ศึกษาในเห็ดผึ้ง	4	ชนิด	ได้แก่	เห็ดผึ้งเหลือง	

เห็ดผึ้งน�้าคราม	เห็ดผึ้งไข	และเห็ดผึ้งแย้	โดยท�าการ

สกัดด้วยเอทานอลและใช้วิธีทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูล

อสิระด้วยวธีิ	ABTS	เช่นกนั	พบว่าเหด็ผึง้ป่าทัง้	4	ชนดิ

มีค่าความเข้มข้นของสารท่ีสามารถยับยั้งปฏิกิริยาไป

ครึ่งหนึ่ง	(IC50)	อยู่ในช่วง	1.33	±	0.07-3.10	±	0.07	

mg/mL	ส่วนในรายงานผลการวจัิยของ	Taweepanit	

และ	Tumkhom[20]	ทดสอบฤทธ์ิต้านอนมุลูอสิระด้วย

วิธี	ABTS	ในสารสกัดเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงก

แดงด้วยตัวท�าละลาย	เฮกเซน	เอทิลอะซิเตท	และ 

เอทานอล	แต่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ

น้อยกว่าในงานวิจัยคร้ังนี้	 เนื่องจากผลการวิจัยไม่

ตารางที่ 3 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเห็ดระโงกขาว (A. princeps) และเห็ดระโงกเหลือง (A. javanica) 

ทดสอบด้วยวิธี ABTS assay และ FRAP assay

            ABTS assay FRAP assay
  IC50 (mg/mL) (mg FeSO4/g extract)

เห็ดระโงกขาว เมทานอล 2.07 ± 0.03 2791.31 ± 30.69
 เอทานอล 2.37 ± 0.06 3650.67 ± 35.77
 น�้าร้อน 1.01 ± 0.09 418.86 ± 10.31

เห็ดระโงกเหลือง เมทานอล 1.88 ± 0.02 2672.25 ± 23.41
 เอทานอล 1.55 ± 0.08 2169.78 ± 64.43
 น�้าร้อน 0.75 ± 0.04 508.47 ± 20.62

สารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิก  0.02 ± 0.0 
สารมาตรฐานโทรลอกซ์  0.02 ± 0.0 

 ชนิดเห็ด ตัวทำาละลาย
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สามารถวัดค่าความเข้มข้นของสารท่ีสามารถยับยั้ง

ปฏิกิริยาไปครึ่งหนึ่ง	(IC50)	ได้

	 ส่วนการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี	

FRAP	assay	โดยใช้สารมาตรฐานเฟอร์รัสซัลเฟต	

(FeSO4)	 ซ่ึงค่า	FRAP	value	ค�านวณเป็นหน่วย

มลิลกิรัมสมมลูเฟอร์รัสซัลเฟต/กรัมของสารสกดั	พบ

ว่าสารสกดัหยาบเหด็ระโงกขาวทีส่กดัด้วยเอทานอลมี

ค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ	3650.67	±	35.77	mg	

FeSO4/g	extract	 ซ่ึงมีค่ามากกว่าสารสกัดด้วยน�้า

ร้อนถึง	8.7	เท่า	(ตารางท่ี	3)	ส่วนเห็ดระโงกเหลืองที่

สกัดด้วยเอทานอลมีค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ	

2169.78	±	64.43	mg	FeSO4/g	extract	และมีค่า

มากกว่าสารสกัดด้วยน�้าร้อน	4.2	เท่า	(ตารางท่ี	3)	มี

ค่าการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

สารสกัดหยาบด้วยเอทานอลของเห็ดผึ้ง	4	ชนิด	จาก

จังหวัดเลย[21] โดยทดสอบด้วยวิธี	FRAP	เช่นกันใน

สารสกดัเหด็ผึง้มค่ีาเท่ากบั	8.71	±	0.02-33.14	±	0.29	

mg	FeSO4/g	extract	ส่วนการทดสอบด้วยวิธีนี้จาก

เหด็ป่าในพ้ืนทีจั่งหวัดอุบลราชธาน	ีพบว่าสารสกดัด้วย

เอทิลอะซิเตท	และเอทานอลของเห็ดห�าฟานเท่านั้นท่ี

แสดงค่าต้านอนุมูลอิสระได้ดี[20]

	 จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่าสารสกัดเห็ดระโงก

ขาวและเห็ดระโงกเหลืองท่ีสกัดด้วยน�้าร้อนแสดงค่า

ต้านอนมุลูอสิระได้ดโีดยการทดสอบด้วยวธีิ	ABTS	as-

say	อาจเนือ่งมาจากมคีณุสมบติัในการต้านอนมุลูอสิระ

ด้วยการให้อะตอมไฮโดรเจนได้ดีกว่าสารสกัดจาก 

เอทานอล	ส่วนค่าต้านอนุมูลอิสระจากค่า	FRAP	

value	แสดงผลในทางที่ต่างกัน	คือ	สารสกัดด้วย 

เอทานอลมีค่าต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกัดด้วย

น�้าร้อนของเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลือง	อาจ

เนื่องมาจากสารสกัดด้วยเอทานอลมีความสามารถ

ในการรีดิวซ์เหล็กได้ดีกว่า	และน�้าเป็นตัวท�าละลายที่

มีขั้วมากกว่าเอทานอลและเมทานอล

	 การวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี	

ABTS	assay[21]	 เป็นการวัดความสามารถในการ

ฟอกสีอนุมูลอิสระเอบีทีเอส	(ABTS•+,2,2′-azino-
bis	(3-ethylbenzothiazoline-6-	sulfonic	acid)	

radical)	ที่จางลงของการยับยั้งอนุมูลอิสระ	ABTS•+ 

และค�านวณเทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์	วิธีนี้

มีข้อดีคือ	ABTS•+	สามารถละลายน�้าได้ดีและตัวท�า

ละลายอินทรีย์จึงท�าปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว	และ

ท�าปฏิกิริยาได้ดีในช่วง	pH	กว้าง	แต่ก็มีข้อเสียคือ	

ABTS•+	ไม่เป็นสารธรรมชาติท่ีพบในร่างกายหรือใน

เซลล์สิ่งมีชีวิต	ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณของอนุมูล

อสิระด้วยวธีิ	FRAP	assay[21]	เป็นวิธีตรวจสอบความ

สามารถในการต้านออกซิเดชันโดยอาศัยปฏิกิริยา 

รีดอกซ์และติดตามการเปลีย่นแปลงของสสีารประกอบ 

เชิงซ้อน	ferric	tripyridyltriazine	(Fe3+-TPTZ)	ได้

รับอิเล็กตรอนจากสารต้านออกซิเดชันแล้วจะเปลี่ยน

ไปอยู่ในรูปสารประกอบเชิงซ้อน	 ferrous	tripyri-

dyltriazine	(Fe2+-TPTZ)	มีสีม่วงน�้าเงิน	และวัด

ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ใน

รูป	FRAP	value	เทียบกับกราฟมาตรฐานของเฟอร์

รัสซัลเฟต	(FeSO4)	วิธีการตรวจสอบนี้เป็นวิธีที่ง่าย	

ใช้เวลาน้อย	มีค่าใช้จ่ายน้อย	และท�าซ�้าหลายครั้งก็ให้

ผลเหมือนเดิม	แต่มีข้อเสีย	คือ	ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็น

ปฏิกิริยาเคมีไม่เกี่ยวข้องกับสภาวะร่างกาย	และต้อง

ใช้น�้าปราศจากไอออน[21]	อย่างไรก็ตามวิธีวิเคราะห์

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท้ัง	2	วิธี	มีท้ังข้อดีและข้อเสีย	

แต่เป็นวิธีที่นิยมใช้กันท่ัวไปเนื่องจากท�าได้ง่าย	ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน	และมีค่าใช้จ่ายไม่แพง	การวิจัยคร้ัง

นี้ก็เช่นกันเลือกใช้การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ

ด้วยวิธี	ABTS	assay	และ	FRAP	assay	เนื่องจาก

เป็นสารสกัดหยาบของเห็ดระโงกที่สกัดด้วยน�้าร้อน	 
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เอทานอลและเมทานอลซ่ึงเป็นตัวท�าละลายท่ีมีขั้ว 

ปานกลางถึงมีขั้วมาก	จึงน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมใน

การตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้

ข้อสรุป

	 การรับประทานเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงก

เหลืองจากป่าธรรมชาติด้วยวิธีการประกอบอาหาร	

เช่น	ต้ม	แกง	นึ่ง	หรือท�าให้สุกด้วยการใช้ความร้อน

ก็สามารถได้รับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม	 

เฟลโวนอยด์และแทนนินได้	แม้ว่าจากผลการวิจัยจะ

พบปริมาณฟีนอลิกรวมและเฟลโนอยด์รวมน้อยกว่า

เมือ่สกดัด้วยเมทานอลและเอทานอล	มเีพยีงแทนนนิ

เท่านั้นที่พบมากในการสกัดด้วยน�้าร้อน	การทดสอบ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี	ABTS	assay	ยังพบว่า

สารสกดัเหด็จากน�า้ร้อนมฤีทธ์ิต้านอนมุลูอสิระดแีม้ว่า

จะพบฟีนอลิกรวมและเฟลโวนอยด์รวมต�่า	ส่วนการ

ทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี	FRAP	พบว่ามี

ค่าต้านอนุมูลอิสระสูง	และพบปริมาณฟีนอลิกรวม

และเฟลโวนอยด์สูงในสารสกัดด้วยเอทานอล	และ 

เมทานอล	มากกว่าสารสกัดด้วยน�้า	อาจเนื่องมาจาก

สารสกัดของเห็ดระโงกขาว	และเห็ดระโงกเหลือง

มีความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กได้ดีกว่าการให้

อะตอมไฮโดรเจน

	 อย่างไรก็ตาม	สารประกอบกลุ่มโพลีฟีนอล	มี

คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	ช่วยบ�ารุง

ร่างกาย	ป้องกันการเกิดโรคบางชนิด	แม้ว่าจากงาน

วิจัยนี้ตรวจพบในปริมาณที่น้อยแต่ยังสามารถแสดง

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้ดี	ดังนั้นการรับประทานเห็ด

ระโงกนอกจากจะได้ประโยชน์ด้านเป็นอาหารซ่ึงเป็น

แหล่งโปรตีน	เกลือแร่	และสารอาหารอื่น	ยังได้รับ

สารประกอบต่าง	ๆ	เพื่อบ�ารุงร่างกายและป้องกันโรค

ได้อีกทางหนึ่ง
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บทคัดย่อ

 ตำ�รับย�ศุขไสย�ศน์เป็นตำ�รับย�แผนไทยที่มีกัญช�ปรุงผสมในคัมภีร์ธ�ตุพระน�ร�ยณ์ มีใบกัญช�เป็นส่วนประกอบ 

ในตำ�รบัรอ้ยละ 15.38 และมีสรรพคณุชว่ยใหน้อนหลบัและเจรญิอ�ห�ร แมว้�่ในอดีตมีก�รนำ�กัญช�ม�ใชเ้ปน็ย�รกัษ�โรคม�

อย่�งย�วน�น แต่ด้วยพระร�ชบัญญัติย�เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้กำ�หนดให้กัญช�เป็นย�เสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ก�ร

ใช้ตำ�รับย�ไทยที่มีกัญช�ในอดีตจึงเป็นส่ิงผิดกฎหม�ย ทำ�ให้ง�นวิจัยและหลักฐ�นเชิงประจักษ์เก่ียวกับก�รใช้ ประสิทธิศักย์์

และคว�มปลอดภยัของย�มีจำ�นวนนอ้ย ก�รศึกษ�นีจึ้งมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษ�รปูแบบก�รสัง่ใชย้� อ�ก�รไม่พงึประสงค ์และ

คุณภ�พชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับตำ�รับย�ศุขไสย�ศน์ โดยทำ�ก�รศึกษ�แบบเก็บข้อมูลย้อนหลังแบบ retrospective cohort study 

จ�กเวชระเบียนของผูม้�รบัก�รรกัษ�ทีค่ลนิกิกญัช�ท�งก�รแพทย ์โรงพย�บ�ลก�รแพทยแ์ผนไทยและก�รแพทยผ์สมผส�นใน 

ระหว�่งวนัท่ี 1 ตุล�คม 2562–31 ธันว�คม 2563 ท่ีม�ติดต�มผลก�รรกัษ�ทุก 1 เดอืนและม�รบับรกิ�รอย�่งน้อย 2 ครัง้ ผลก�รศึกษ� 

พบว�่  ผูป่้วยทีแ่พทยส่ั์งใชต้ำ�รบัย�ศุขไสย�ศน ์จำ�นวน 138 คน เปน็เพศช�ยรอ้ยละ 61.59 มีอ�ยเุฉลีย่ 56.81 ± 15.51 ป ีมีข้อบ่ง

ใช้ส่วนใหญ่ คือ อ�ก�รนอนไม่หลับ ร้อยละ 87.68 รองลงม�คือ อ�ก�รปวดศีรษะ ร้อยละ 7.97 และอ�ก�รอื่น ๆ  ได้แก่ อ�ก�ร

เบื่ออ�ห�ร อ�ก�รช� และโรคพ�ร์กินสัน ร้อยละ 4.35 ขน�ดเริ่มต้นที่มีก�รสั่งใช้อยู่ในช่วง 0.5-2.0 กรัมต่อวัน รูปแบบก�รสั่ง

ใช้เริ่มต้นส่วนใหญ่คือ 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 52.90) ส่วนขน�ดพยุง (maintenance dose) ส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยได้รับ คือ 2 

กรมัต่อวนั (รอ้ยละ 44.18) รองลงม�คือ 1 กรมัต่อวนั (รอ้ยละ 40.70) มกี�รยติุก�รรกัษ�เน่ืองจ�กอ�ก�รไมดี่ข้ึน จำ�นวน 15 คน  

(ร้อยละ 10.87) ก�รเกิดเหตุก�รณ์ไม่พึงประสงค์พบ 31 เหตุก�รณ์ในผู้ป่วย 23 ร�ย เหตุก�รณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีพบบ่อยท่ีสุด 

ได้แก่ ระค�ยเคืองท�งเดินอ�ห�ร ร้อยละ 7.97, วิงเวียนหรือปวดศีรษะ ร้อยละ 5.79, ป�กแห้งคอแห้ง ร้อยละ 4.34 เป็นต้น มี

ผูป่้วยยติุก�รรักษ�เนือ่งจ�กเกดิเหตุก�รณ์ไม่พงึประสงค์จำ�นวน 16 คน (รอ้ยละ 11.59) สว่นข้อมูลด้�นคณุภ�พชวีติเกบ็ข้อมูล

จ�กแบบสอบถ�ม EQ-5D-5L พบว�่ ค่�อรรถประโยชน์เฉล่ียเพิม่ข้ึนอย�่งมีนยัสำ�คัญท�งสถติิ (p < 0.001) โดยค�่เฉลีย่คะแนน

อรรถประโยชน์ก่อนเริ่มก�รรักษ� คือ 0.95 ± 0.11 และหลังได้รับก�รรักษ�ในเดือนที่ 3 คือ 0.98 ± 0.05 จึงสรุปได้ว่� ก�รใช้

ตำ�รบัย�ศุขไสย�ศนช์ว่ยเพิม่คณุภ�พชวีติของผูป่้วยและมีคว�มปลอดภยั แม้จะพบอ�ก�รไมพ่งึประสงคแ์ต่เปน็เหตุก�รณ์ทีไ่ม่

รุนแรง จึงส�ม�รถพิจ�รณ�เป็นก�รรักษ�ที่เป็นท�งเลือกให้กับผู้ป่วยสำ�หรับบรรเท�อ�ก�รนอนไม่หลับได้
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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 Decem-
ber 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�ากัญชามาใช้เป็น

ส่วนประกอบของต�ารับยาแผนไทยที่ใช้เป็นยารักษา

โรคมาอย่างยาวนาน[1]	แต่ด้วยพระราชบัญญตัยิาเสพ

ติดให้โทษ	พ.ศ.	2522	ของประเทศไทย[2]	ได้ก�าหนด

ให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี	5	จึงท�าให้

การใช้ต�ารับยาไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ในอดีตเป็น

สิง่ผดิกฎหมาย	ปัจจุบนัมกีารประกาศพระราชบญัญตัิ

ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่	(ฉบับท่ี	7)	พ.ศ.	2562[3] 

ซ่ึงอนุญาตให้สามารถน�ายาที่มีส่วนผสมของกัญชา

มาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์	การรักษาผู้ป่วย	

และการศึกษาวิจัยได้	การใช้กัญชาทางการแพทย์ใน

ประเทศไทยนั้น	มีทั้งยาแผนปัจจุบันท่ีอยู่ในรูปแบบ

สารสกัด	และยาแผนไทยในรูปแบบยาเดี่ยวและยา

ต�ารับ	ต�ารับยาศุขไสยาศน์เป็นหนึ่งในต�ารับยาแผน

ไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่กรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลอืกแนะน�าให้ใช้เสพเพือ่การรักษา

โรคหรือการศึกษาวิจัยได้[4]	และยังเป็นยาที่บรรจุอยู่

ในบญัชยีาหลกัแห่งชาตด้ิานสมนุไพร	พ.ศ.	2564[5]	ทัง้

ในรูปแบบยาแคปซูลและยาผงอกีด้วย	ซ่ึงจากประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ	เร่ือง	ระบุชือ่ยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท	5	พ.ศ.	2563	ลงวันที่	8	ธันวาคม	2563[6]	และ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ลงวันท่ี	4	กุมภาพันธ	์

2564	ต�ารับยาศุขไสยาสน์ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ

ประเภท	5	แล้ว	เนื่องจากใช้ส่วนของใบกัญชาในการ

ปรุงยา[7]

	 ต�ารับยาศุขไสยาศน์เป็นต�ารับยาในคัมภีร์ธาตุ

พระนารายณ์	ประกอบด้วยสมุนไพรทั้งหมด	12	ชนิด	

โดยสมนุไพรทีเ่ป็นส่วนประกอบในต�ารับได้แก่	การบรู	

ใบสะเดา	หัสคุณเทศ	สมุลแว้ง	เทียนด�า	โกฐกระดูก	

ลูกจันทน์	ดอกบุนนาค	พริกไท	ขิงแห้ง	ดีปลี	และใบ

กัญชา	มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ	และเจริญอาหาร	

ดงัระบุในคมัภร์ีธาตพุระนารายณ์ว่า	“แก้สรรพโรคทัง้

ปวงหายสิ้น	มีก�าลังกินเข้าได้	นอนเป็นศุขนักแลฯ’’[8]	 

มีส่วนประกอบของใบกัญชาร้อยละ	15.38	ของต�ารับ	

โดยกัญชา	(Cannabis	sativa	L.)	เป็นพืชในตระกูล	

Cannabaceae	มีสารส�าคัญและสารออกฤทธ์ิท่ีพบ

ส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่อดอกเป็นสารในกลุม่

แคนนาบินอยด์	 (cannabinoids)	โดยสารส�าคัญท่ี

พบมากเมื่อท�าให้แห้ง	หรือเมื่อเตรียมโดยผ่านความ

ร้อน	ได้แก่	 9-tetrahydrocannabinol	(THC)	และ	

cannabidiol	(CBD)	ปัจจุบันมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์	ได้แก่	การรักษา

ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาท

เสื่อมแข็ง	 โรคลมชักท่ีดื้อต่อยารักษา	ภาวะปวด

ประสาท	ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ�าบัด	ภาวะ

เบื่ออาหาร	และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับ

การดูแลแบบประคับประคอง[9]	ในประเทศไทยมีการ

ศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบสารสกัด

กัญชา	GPO	THC	oil	0.5	mg/drop	ในกลุ่มผู้ป่วยที่

รับการรักษาแบบประคับประคอง	ภาวะปวด	ไมเกรน	 

นอนไม่หลบั	และภาวะคลืน่ไส้อาเจียนจากเคมบี�าบัด[10]  

นอกจากนี้	ยังมีหลักฐานที่แสดงถึงประโยชน์ของการ

ใช้สารกลุม่แคนนาบินอยด์ในการรักษาอาการนอนไม่

หลับอีกด้วย[11]

	 ณัชชา	เต็งเติมวงศ์[12]		ได้รายงานการศึกษาการ

ใช้ต�ารับยาศขุไสยาศน์ในผูป่้วยโรคนอนไม่หลบัเร้ือรัง

โดยใช้ยาในขนาด	0.5	กรัมต่อวัน	เป็นระยะเวลา	4-6	

สปัดาห์	พบว่าคณุภาพการนอนหลบัและคณุภาพชีวติ

ด้านสุขภาพของผู้ป่วยดีข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ	ศศพิงค์	ทิพย์รัชดาพรและ

คณะ[13]	ที่ท�าการศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับ	

โดยใช้ยาในขนาด	1-2	กรัมต่อวนั	ตดิต่อกนั	4	สปัดาห์	

พบว่าผู้ป่วยร้อยละ	96.67	มีคุณภาพการนอนหลับ
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และคณุภาพชวิีตของผูป่้วยดขีึน้อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติ	ิส่วนอาการไม่พงึประสงค์ทีพ่บได้บ่อยในทัง้สอง

การศกึษา	คอื	อาการระคายเคอืงทางเดนิอาหาร	อาการ

วิงเวียนศีรษะ	และอาการปากแห้งคอแห้ง	เนื่องจาก

ต�ารับยาศุขไสยาสน์มีรสร้อน	เพราะมีดีปลี	ขิง	และ

พริกไทยในปริมาณสูง	อย่างไรก็ตาม	การศึกษาวิจัย

ท่ีผ่านมาท�าเฉพาะในกลุม่ผู้ป่วยทีม่อีาการนอนไม่หลบั

เท่านั้น	ท�าให้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาในกลุ่มผู้

ป่วยและข้อบ่งใช้อื่น	ๆ	อีกท้ังขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับ

เป็นขนาดยาคงที่ท่ีแต่ละการศึกษาได้ก�าหนดไว้และ

ทั้งสองการศึกษาท�าการเก็บข้อมูลในระยะสั้น	ท�าให้

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการรักษาและอาการไม่พึง

ประสงค์ในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า	1	เดือน

	 การศกึษานีจ้งึมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษารูปแบบ

การสั่งใช้ยา	ความปลอดภัย	และผลต่อคุณภาพชีวิต

ของต�ารับยาศุขไสยาศน์ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่

คลินิกกัญชาทางการแพทย์	โรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	โดยเก็บข้อมูล

การใช้ยาย้อนหลังเกี่ยวกับรูปแบบการสั่งใช้ยาของ

แต่ละข้อบ่งใช้	เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	

และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยท่ีใช้ต�ารับยาศุขไสยาศน์

เป็นเวลา	3	เดือน	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ต�า

รับยาศุขไสยาศน์	 โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ 

ส�าหรับบุคลากรการแพทย์ในการติดตามประสทิธิศกัย์ 

และความปลอดภัยของต�ารับยาศุขไสยาศน์	และ

สามารถน�าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป

ในอนาคต

ระเบียบวิธีศึกษำ

	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อน

หลงัจากเวชระเบียนแบบ	cohort	study	(retrospec-

tive	cohort	study	using	a	patient	record	review)	

ของผู้มารับการรักษาท่ีคลินิกกัญชาทางการแพทย	์

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสม

ผสาน	โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมารับการรักษา	

ต้ังแต่เดอืนตุลาคม	พ.ศ.	2562	ถงึเดอืนธันวาคม	พ.ศ.	

2563	ตามเกณฑ์คดัเข้า	คอื	1)	มอีายต้ัุงแต่	20	ปีขึน้ไป 

2)	ได้รับต�ารับยาศขุไสยาศน์รูปแบบผงของโรงพยาบาล 

พระอาจารย์ฝ้ัน	อาจาโร	จังหวดัสกลนคร	อย่างน้อย	1	

คร้ัง	และ	3)	มารับบริการท่ีคลนิกิกญัชาทางการแพทย์	

อย่างน้อย	2	คร้ัง	การศกึษานีไ้ด้รับการอนมุติัจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัย

นเรศวร	เลขที่รับรอง	P10092/63	

	 การศึกษานี้เก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย

และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล	ซ่ึงมี

การบนัทึกข้อมลูท่ัวไป	ข้อมลูการสัง่ใช้ยา		ข้อมลูเกีย่ว

กับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากแบบฟอร์ม

รายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์

สขุภาพและแบบประเมนิความสมัพนัธ์ระหว่างอาการ

ไม่พงึประสงค์กบัยาทีส่งสยั	Naranjo	algorithm	และ

ข้อมลูด้านคณุภาพชีวติจากประเมนิคณุภาพชีวติด้าน

สขุภาพ	EQ-5D-5L	ฉบับภาษาไทย[14]		โดยใช้แบบเกบ็

ข้อมลูซ่ึงตรวจสอบความถกูต้องเชิงเนือ้หา	ก�าหนดค่า

ดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ	0.5	ผู้ป่วย

จะถูกนัดเพื่อติดตามการรักษาอย่างน้อยเดือนละ	1	

คร้ังและมกีารบันทึกข้อมลูดงักล่าวทุกคร้ังท่ีมารับการ

รักษา	แบบเก็บข้อมูลแบ่งเป็น	4	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนที่ 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย	ประกอบด้วย	

เพศ	อายุ	น�้าหนัก	โรคประจ�าตัว	ยาอื่นที่ได้รับร่วมกัน	

และประวัติการใช้กัญชา

 ส่วนท่ี 2	 รูปแบบการสัง่ใช้ยา	ประกอบด้วย	ข้อ

บ่งใช้	รูปแบบการสั่งใช้ยา	ประกอบด้วย	ขนาดยาและ

จ�านวนคร้ังที่ใช้ยาต่อวัน	โดยแบ่งเป็นรูปแบบการสั่ง

ใช้ยาท่ีขนาดเร่ิมต้น	(ขนาดยาท่ีผู้ป่วยได้รับคร้ังแรก)	
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และขนาดพยุง	(ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับอย่างต่อเนื่อง

ไม่น้อยกว่า	4	สัปดาห์ติดต่อกัน	โดยมีการสั่งใช้ยาใน

ขนาดดงักล่าวอย่างน้อย	2	คร้ังของการรักษา)	การยติุ

การรักษา	และสาเหตุของการยุติการรักษา

 ส่วนท่ี 3	 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้

ยา	ประกอบด้วย	วันที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค	์

ลกัษณะการเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์	ประเภทและ

ความรุนแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	ขนาดยาท่ี

ได้รับระหว่างเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	การจัดการ

เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	และข้อมลูการประเมนิความ

สัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และยาที่

สงสัย	

 ส่วนท่ี 4	 คุณภาพชีวิต	ประกอบด้วย	ข้อมูล

จากแบบประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	EQ-5D-

5L	ฉบับภาษาไทย	ประเมินคุณภาพชีวิตทั้ง	5	ด้าน	

ได้แก่	การเคลื่อนไหว	การดูแลตนเอง	กิจกรรมท่ีท�า

เป็นประจ�า	อาการเจบ็ปวดหรืออาการไม่สบายตัว	และ

ความวติกกงัวลหรือความซึมเศร้า	โดยแต่ละด้านแบ่ง

เป็น	5	ระดับ	เรียงตามความรุนแรงจากไม่มีปัญหา

จนถึงมีปัญหามากที่สุด	โดยเก็บข้อมูลการประเมิน

ก่อนเร่ิมการรักษาและหลงัการรักษาในเดอืนที	่1	และ	

3	และน�ามาค�านวณค่าอรรถประโยชน์	(utility)	โดย

ค�านวณค่าอรรถประโยชน์ด้วยสมการของคณุจันทนา	

พัฒนเภสัช[14]

	 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติิเชงิพรรณนา	ได้แก่	การ

แจกแจงความถี	่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	ในการรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยและ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	และอรรถประโยชน์	และ

ใช้สถิติเชิงอนุมาน	ได้แก่	Skilling–Mack	test	และ	

Wilcoxon	matched-pairs	signed-rank	test	ใน

การเปรียบเทียบค่าอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยก่อนรับ

การรักษาและหลังได้รับการรักษาในเดือนที่	1	และ

เดือนที่	3	และใช้	logistic	regression	ในการความ

สมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการยติุการรักษา	

โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติ	 (significance	

level)	ที่ระดับ	0.05

ผลกำรศึกษำ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

	 มีผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์การศึกษาท้ังหมด	138	คน	

ในจ�านวนนี	้85	คน	(ร้อยละ	61.59)	เป็นเพศชาย	มอีายุ

เฉลีย่	56.81	±	15.51	ปี	มจี�านวน	78	คนทีม่ปีระวตัเิคย

ใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกัญชามาก่อน

โดยเป็นกลุ่มท่ีหยุดใช้แล้ว	68	คน	(ร้อยละ	49.28)	

และยังคงใช้อยู่จ�านวน	10	คน	(ร้อยละ7.24)	ข้อบ่งใช้

หลักของการใช้ยาได้แก่	อาการนอนไม่หลับ	(ร้อยละ	

87.86)	ส่วนข้อมูลทั่วไปอื่น	ๆ	ของผู้ป่วย	(ตารางที่	1)

รูปแบบกำรสั่งใช้ยำ

	 รูปแบบการสัง่ใช้ยาขนาดเร่ิมต้นแสดงในตาราง

ที	่2	พบว่าขนาดยาเร่ิมต้นท่ีมกีารสัง่ใช้อยูใ่นช่วง	0.5-2	

กรัมต่อวนั	ผูป่้วยส่วนใหญ่ได้รับต�ารับยาศขุไสยาศน์ท่ี

ขนาดยาเริ่มต้น	1	กรัมต่อวัน	(ร้อยละ	54.35)	และได้

รับยาวนัละ	1	คร้ัง	(ร้อยละ	86.95)	ส่วนรูปแบบการสัง่

ใช้ยาในขนาดเร่ิมต้นท่ีผูป่้วยส่วนใหญ่ได้รับคอื	1	กรัม	

วันละ	1	ครั้ง	

	 มีผู ้ป่วยท่ีได้รับยาต่อเนื่องจนถึงขนาดพยุง	

(maintenance	dose)	จ�านวนทั้งหมด	86	คน	โดยผู้

ป่วยส่วนใหญ่ได้รับ	ยาในขนาด	2	กรัมต่อวัน	จ�านวน	

39	คน	(ร้อยละ	45.35)	รองลงมาคือ	1	กรัมต่อวัน	

จ�านวน	35	คน	(ร้อยละ	40.70)	ขนาดพยุงต�่าสุดที่ใช้

ในการรักษาคือ	0.5	กรัมต่อวันและขนาดพยุงสูงสุด

คือ	4	กรัมต่อวัน	โดยรูปแบบการสั่งใช้ยาที่ขนาดพยุง
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ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (N = 138)

   ข้อมูลทั่วไป จ�านวน (ร้อยละ)

เพศ ชาย 85 (61.59)
 หญิง 53 (38.41)
อายุ (ปี) ≤ 30 12 (8.70)
 31-40 13 (9.42)
 41-50 15 (10.87)
 51-60 26 (18.84)
 > 60 72 (52.17)
 ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 56.81 ± 15.51

น�้าหนัก (กก.) ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 63.62 ± 13.09

โรคประจ�าตัว ไม่มีโรคประจ�าตัว 50 (36.23)
 ความดันโลหิตสูง 31 (22.46)
 ไขมันในเลือดสูง 17 (12.32)
 เบาหวาน 16 (11.59)
 ไมเกรน 11 (7.97)
 กรดไหลย้อน 5 (3.62)
 ข้อเข่าเสื่อม 4 (2.89)
 ต่อมลูกหมากโต 3 (2.17)
 เกาต์ 3 (2.17)

ยาอื่นที่ใช้ร่วมกัน ใช้ยารักษาโรคประจ�าตัวหรือยาอื่น 64 (46.38)

 ไม่มีการใช้ยาอื่น 74 (53.62)

ประวัติการใช้กัญชา ไม่เคยใช้กัญชามาก่อน 60 (43.48)

 เคยใช้กัญชาหรือยาอื่นที่มีส่วนผสมของกัญชาและหยุดใช้แล้ว 68 (49.28)

 ใช้ยาอื่นที่มีส่วนผสมของกัญชาและยังไม่หยุดใช้ 10 (7.24)

ข้อบ่งใช้ในการสั่งใช้ นอนไม่หลับ 121 (87.68)

ต�ารับยาศุขไสยาสน์ ปวดศีรษะ 11 (7.97)

 อื่น ๆ 6 (4.35)

ตารางที่ 2  รูปแบบการสั่งใช้ยาเริ่มต้น

 ขนาดยา(กรัมต่อวัน)  รูปแบบการสั่งใช้ยา จ�านวน (ร้อยละ)

 0.5 ครั้งละ 0.5 กรัม วันละ 1 ครั้ง 31 (22.46)

 1 ครั้งละ 0.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง 2 (1.45)

   ครั้งละ 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง 73 (52.90)

 2 ครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง 16 (11.59)

   ครั้งละ 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง 16 (11.59)
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กรัมต่อวนั	โดยทุกข้อบ่งใช้ผูป่้วยส่วนใหญ่จะได้รับยา 

วันละ	1	ครั้ง	(ร้อยละ	88.37)	(ตารางที่	3)

ส่วนใหญ่	คือ	1	กรัม	วันละ	1	คร้ัง	จ�านวน	35	คน	 

(ร้อยละ	40.70)	ขนาดพยุงที่มีการสั่งใช้ส�าหรับอาการ

นอนไม่หลับและอาการปวดศีรษะส่วนใหญ่	คือ	2	

ตารางที่ 3  ขนาดพยุงของยาต่อวันแบ่งตามข้อบ่งใช้ (N = 86)

 ข้อบ่งใช้ รูปแบบการสั่งใช้ยา จ�านวน (ร้อยละ)

นอนไม่หลับ (N = 75) 0.5 กรัม วันละ 1 ครั้ง 10 (11.63)

 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง 29 (33.72)

 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง 8 (9.30)

 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง 26 (30.23)

 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง 1 (1.16)

 3 กรัม วันละ 1 ครั้ง 1 (1.16)

ปวดศีรษะ (N = 7) 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง 3 (3.49)

 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง 1 (1.16)

 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง 3 (3.49)

อื่น ๆ (N = 4) 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง 3 (3.49)

 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง 1 (1.16)

เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์

	 จากข้อมูลแฟ้มประวัติผู้ป่วยท้ังหมด	138	คน	

ที่มารับยาจ�านวนท้ังหมด	348	คร้ัง	พบเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด	31	เหตุการณ์	(ร้อยละ	8.91	

ของการสั่งจ่ายยาท้ังหมด)	จากผู้ป่วยจ�านวน	23	คน	

(ร้อยละ	16.67	ของผู้ป่วยท้ังหมด)	มีผู้ป่วยยุติการ

รักษาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จ�านวน	

16	คน	เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด	ได้แก่	

อาการระคายเคอืงทางเดนิอาหาร	ส่วนเหตุการณ์ไม่พงึ

ประสงค์อื่น	ๆ 	ได้แก่	วงิเวียนหรือปวดศีรษะ	ปากแห้ง

คอแห้ง	แผลร้อนใน	ผื่นแดงจุดเล็ก	และอาการร้อน

วูบวาบ	ผลการประเมินความสัมพันธ์ของเหตุการณ์

ไม่พงึประสงค์อยูใ่นระดบัน่าจะใช่	(probable/likely)	

ร้อยละ	58.06	และอาจจะใช่	(possible)	ร้อยละ	41.94	

ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด	(ตารางที่	4)

	 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท้ังหมด	 เป็น	 type	

A	adverse	drug	reaction	(อาการท่ีเกี่ยวข้องกับ

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของยา)	และเป็นเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ท่ีไม่รุนแรง	โดยส่วนใหญ่ขนาดยาท่ีผูป่้วยได้

รับระหว่างเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คือ	1	กรัมต่อ

วัน	และพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังได้รับยาเป็น

เวลา	0-7	วนั	การจัดการเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ส่วน

ใหญ่คือ	การหยุดใช้ยา	รองลงมาคือ	ใช้ยาต่อโดยลด

ขนาดยา	มีผู้ป่วยที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แต่ยัง

คงได้รับยาต่อในขนาดเดิม	2	คร้ัง	โดยเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์เป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรง	ได้แก่	อาการ

ปากแห้งคอแห้ง	และอาการระคายเคอืงทางเดนิอาหาร	

แพทย์ผู้สั่งใช้จึงท�าการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาเป็น
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ตารางที่ 4  การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (N = 31)

 ผลการประเมินความสัมพันธ์  ร้อยละของการเกิด
    อาการไม่พึงประสงค์
    ต่อจ�านวนครั้งที่มารับ
    ยาทั้งหมด 

 8 3 11 3.16
ระคายเคืองทางเดินอาหาร 
 (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) 

รับประทานหลังอาหารหรือเปลี่ยนน�้ากระสายยา	มี

การใช้ยาต่อในขนาดเดิมและใช้ยาอื่นร่วมเพื่อจัดการ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	2	ครั้ง	โดยเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ทีพ่บคอื	อาการร้อนวูบวาบ	แพทย์แผนไทยผู้

สัง่ใช้ได้ท�าการสัง่จ่ายยาบวับกลดความร้อนในร่างกาย	

และอาการวงิเวยีนศรีษะ	มกีารสัง่จ่ายยาหอมเทพจิตร

เพื่อบรรเทาอาการ	(ตารางที่	5)

ผลของยำต่อคุณภำพชีวิต

	 ข้อมลูจากการประเมนิคณุภาพชวีติด้านสขุภาพ	

EQ-5D-5L	ฉบับภาษาไทย	พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน

อรรถประโยชน์ก่อนเร่ิมการรักษาของผูป่้วยคอื	0.946	

±	0.114	และเมื่อได้รับการรักษาด้วยต�ารับยาศุขไส-

ยาศน์เป็นเวลา	1	เดือนและ	3	เดือน	ค่าเฉลี่ยคะแนน

อรรถประโยชน์เพิม่ข้ึนเป็น	0.970	±	0.093	และ	0.975	

±	0.053	ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดดังตารางที่	6

	 เมือ่ทดสอบความแตกต่างทางสถติิของค่าเฉลีย่

คะแนนอรรถประโยชน์โดยใช้สถิติ	Skilling–Mack	

test	พบว่า	ค่าเฉลีย่คะแนนอรรถประโยชน์ของผูป่้วย

ที่รับการรักษาด้วยต�ารับยาศุขไสยาศน์ก่อนเร่ิมการ

รักษา	และหลังการรักษาในเดือนท่ี	1	และ	3	มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(SM	=	8.28,	 

p	<	0.001)	และท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้

สถติิ	Wilcoxon	matched-pairs	signed-rank	test	

พบว่า	คะแนนอรรถประโยชน์ก่อนเร่ิมการรักษาและ

หลังการรักษาในเดือนที่	1	และเดือนที่	3	มีความแตก

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จ�านวนครั้ง
(ร้อยละ)น่าจะใช่

(ร้อยละ)
อาจจะใช่
(ร้อยละ)
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ตารางที่ 5  ประเภทของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ขนาดยา และการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (N = 31)

   จ�านวน ร้อยละของเหตุการ
  (ครั้ง) ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด

ประเภทของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ type A 31 100

ความรุนแรงของเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ ไม่รุนแรง 31 100

ขนาดยาที่ได้รับระหว่างเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 0.5 กรัม ต่อวัน 5 16.13

 1 กรัม ต่อวัน 14 45.16

 2 กรัม ต่อวัน 12 38.71

ระยะเวลาที่ได้รับยาก่อนพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  0-7 วัน 12 38.71

 8-14 วัน 5 16.13

 15-30 วัน 7 22.58

 31-90 วัน 7 22.58

การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  หยุดใช้ยา 20 64.52

 ใช้ยาต่อในขนาดเดิม 2 6.45

 ใช้ยาต่อในขนาดเดิมและ 2 6.45

 ใช้ยาอื่นร่วมเพื่อจัดการเหตุการณ์

 ไม่พึงประสงค์ 

 ใช้ยาต่อโดยลดขนาดลง 7 22.58

ต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p	<	0.001)	ในขณะ

ทีอ่รรถประโยชน์หลงัการรักษาในเดอืนที	่1	และเดอืน

ที	่3		ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ	

(p	=	0.775)	(ตารางที่	7)

	 เมื่อท�าการวิเคราะห ์แยกกลุ ่มผู ้ป ่วยตาม

ข้อบ่งใช้โดยใช้สถิติ	Skilling–Mack	test	พบว่า

อรรถประโยชน์ก่อนเร่ิมการรักษาและหลงัการรักษาใน

เดือนที่	1	และ	3	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติในกลุ่มผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยอาการนอน

ไม่หลบั	(p	<	0.001)	ส่วนของกลุม่ผูป่้วยทีรั่บการรักษา

ด้วยอาการปวดศีรษะไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญระหว่างก่อนและหลังการรักษาในเดือนที่	1	

และ	3	(p	=	0.616)	(ภาพที่	1)

กำรยุติกำรรักษำ

	 จากผู้ป่วยทีเ่ข้าเกณฑ์การศกึษาทัง้หมด	138	คน	

มีผู้ป่วยท่ียุติการรักษาจ�านวน	31	คน	ซ่ึงการยุติการ

รักษานี้เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทย 

ผู้ท�าการตรวจรักษาและผู้ป่วย	จากผู้ป่วยท่ียุติการ

รักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น	จ�านวน	15	คน	(ร้อยละ	

10.87)	 เมื่อท�าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับการยุติการรักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้นพบว่า	

ประวัติการใช้กัญชามีความสัมพันธ์กับการยุติการ

รักษาเนื่องจากอาการไม่ดีข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น	95	โดยพบว่ากลุ่มท่ีเคย

มีประวัติการใช้กัญชามาก่อนมีโอกาสท่ีจะยุติการ

รักษาเนื่องจากอาการไม่ดีข้ึนน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่เคย

มีประวัติการใช้กัญชามาก่อน	(OR	=	0.06,	95%	Cl:	

การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
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ตารางที่ 6  คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3

 ก่อนเริ่มการรักษา เดือนที่ 1 เดือนที่ 3

 n = 138 (%)  n = 128 (%)  n = 82 (%)

การเคลื่อนไหว      

ไม่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว 129 (93.48) 121 (94.53) 79 (96.34)

มีปัญหาในการเคลื่อนไหวเล็กน้อย 4 (2.90) 5 (3.91) 1 (1.22)

มีปัญหาในการเคลื่อนไหวปานกลาง 5 (3.62) 2 (1.56) 2 (2.44)

มีปัญหาในการเคลื่อนไหวอย่างมาก 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

เคลื่อนไหวไม่ได้ 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

การดูแลตนเอง      

ไม่มีปัญหาในการดูแลตนเอง 132 (95.65) 122 (95.31) 81 (98.78)

มีปัญหาในการดูแลตนเองเล็กน้อย 5 (3.62) 5 (3.91) 1 (1.22)

มีปัญหาในการดูแลตนเองปานกลาง 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

มีปัญหาในการดูแลตนเองอย่างมาก 1 (0.72) 1 (0.78) 0 (0.00)

ดูแลตนเองไม่ได้ 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

กิจกรรมที่ท�าเป็นประจ�า      

ไม่มีปัญหาในการท�ากิจกรรมที่ท�าเป็นประจ�า 125 (90.58) 120 (93.75) 80 (97.56)

มีปัญหาในการท�ากิจกรรมที่ท�าเป็นประจ�าเล็กน้อย 8 (5.80) 6 (4.69) 2 (2.44)

มีปัญหาในการท�ากิจกรรมที่ท�าเป็นประจ�าปานกลาง 5 (3.62) 2 (1.56) 0 (0.00)

มีปัญหาในการท�ากิจกรรมที่ท�าเป็นประจ�าอย่างมาก 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

ท�ากิจกรรมที่ท�าเป็นประจ�าไม่ได ้ 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

อาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัว      

ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัว 101 (73.19) 101 (78.91) 59 (71.95)

มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวเล็กน้อย 11 (7.97) 18 (14.06) 14 (17.07)

มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวปานกลาง 22 (15.94) 8 (6.25) 8 (9.76)

มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวอย่างมาก 2 (1.45) 0 (0.00) 1 (1.22)

มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวอย่างมากที่สุด 2 (1.45) 1 (0.78) 0 (0.0)

ความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า     

ไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้า 115 (83.33) 115 (89.84) 77 (93.90)

รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าเล็กน้อย 9 (6.52) 9 (7.03) 3 (3.66)

รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าปานกลาง 7 (5.07) 2 (1.56) 2 (2.44)

รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าอย่างมาก 3 (2.17) 0 (0.00) 0 (0.00)

รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าอย่างมากที่สุด 4 (2.90) 2 (1.56) 0 (0.00)

อรรถประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 0.946 ± 0.114 0.970 ± 0.093 0.975 ± 0.053

คะแนน EQ-5D-5L
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคะแนนอรรถประโยชน์ก่อนการรักษาและหลังการรักษา 1 เดือนและ 3 เดือน

  Mean difference
คะแนนอรรถประโยชน์ N  p value
  (95%Cl)

ก่อนการรักษา-หลังการรักษา 1 เดือน 128 0.02 (0.01-0.02) < 0.001*

ก่อนการรักษา-หลังการรักษา 3 เดือน 82 0.04 (0.01-0.07) < 0.001*

หลังการรักษา 1 เดือน-หลังการรักษา 3 เดือน 72 0.01 (-0.01-0.04) 0.775

หมายเหตุ: ทดสอบโดยสถิติ Wilcoxon matched-pairs signed-rank test
 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ภาพที่ 1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยอรรถประโยชน์ก่อนการรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่ 1 และ 3 แบ่งตามข้อบ่งใช้

0.01-0.52)	(ตารางที่	8) 

	 จากผูป่้วยท่ียติุการรักษาเนือ่งจากเกดิเหตกุารณ์

ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด	16	คน	(ร้อยละ	11.59)		เมื่อ

ท�าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยุติ

การรักษาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	ไม่

พบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(ตารางที่	9)

อภิปรำยผล

	 จากการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	138	

คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีโรคประจ�าตัว	และมีอายุ

มากกว่า	60	ปี	ขนาดยาเร่ิมต้นท่ีมักมีการสั่งใช้คือ	1	

กรัมต่อวัน	ส่วนขนาดพยุงอยู่ในช่วง	0.5-4.0	กรัมต่อ

วัน	ผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาส่วนใหญ่เคยใช้กัญชาท้ัง

ในรปูแบบยาและไม่ใช่ยามาก่อน	และมผู้ีป่วยบางส่วน
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ตารางที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการยุติการรักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น 

 ปัจจัยท�านายการยุต ิ  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  Adjusted odds
 การรักษาเนื่องจากอาการ รวม ไม่ยุติการรักษา ยุติการรักษา ratio p value

 ไม่ดีขึ้น จ�านวน จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (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) 0.142
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) 0.763
ยาอื่นที่ได้รับร่วมกัน 
 ไม่ใช้ยาอื่นร่วม 60 56 (93.33) 4 (6.67) reference 
 ใช้ยาอื่นร่วมด้วย 62 51 (82.26) 11 (17.74) 2.56 (0.64-10.26) 0.185
ประวัติการใช้กัญชา 
 ไม่เคยใช้ 52 38 (73.08) 14 (26.92) reference 
 เคยใช้ 70 69 (98.57) 1 (1.43) 0.06 (0.01-0.52) 0.011*
ขนาดยาต่อวัน 
 0.5 กรัมต่อวัน 27 18 (66.67) 9 (33.33) 2.07 (0.38-11.26) 0.398
 1 กรัมต่อวัน 65 62 (95.38) 3 (4.62) 0.35 (0.05-2.29) 0.272

 2 กรัมต่อวัน 30 27 (90.00) 3 (10.00) reference 

หมายเหตุ: 95% Cl: 95% confidence interval, *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 9  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการยุติการรักษาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (N = 16)

 ปัจจัยท�านายการยุติการรักษา  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  Adjusted
 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ รวม ไม่ยุติการรักษา ยุติการรักษา odds ratio p value
 ไม่พึงประสงค์ จ�านวน จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (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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ท่ียงัคงใช้ยาทีม่ส่ีวนผสมของกญัชาอืน่ร่วม	โดยยาทีม่ี

ส่วนผสมของกัญชาท่ีมีการใช้ร่วมกับต�ารับยาศุขไส- 

ยาศน์ส่วนใหญ่	คือ	น�้ามันกัญชาต�ารับหมอเดชาซ่ึง

เป็นสารสกัดกัญชาในน�้ามันมะพร้าวที่มีความเข้มข้น

ร้อยละ	10	ของน�้าหนักกัญชาแห้ง	มีสรรพคุณช่วยใน

การนอนหลับเช่นเดียวกัน	การสั่งใช้ยาควบคู่กันจะ

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แผนไทยผู้สั่งใช้ยาและ

อยู่ในความดูแลของสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยจะได้รับแจ้งให้

หยุดใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอ่ืนทุกประเภทเพื่อป้องกัน

การใช้กัญชาเกินขนาด	รูปแบบการสั่งจ่ายยาในการ

ศึกษานี้สอดคล้องกับค�าแนะน�าการใช้กัญชาทางการ

แพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก[15]	ที่แนะน�าให้รับประทานคร้ังละ	2	

กรัม	วันละ	1	คร้ัง	ก่อนนอน	โดยในการศึกษานี้พบ

ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับวันละ	1	คร้ัง	และขนาดยา

พยุงส่วนใหญ่ที่มีการใช้	คือ	2	กรัมต่อวัน	อย่างไร

ก็ตามผู้ป่วยกว่าร้อยละ	52.17	ในการศึกษานี้เป็น 

ผูป่้วยสงูอาย	ุจึงอาจมคีวามเสีย่งในการเกดิเหตกุารณ์

ไม่พึงประสงค์	โดยเฉพาะอาการระคายเคืองทางเดิน

อาหารได้ค่อนข้างมาก	แพทย์แผนไทยผู้สั่งใช้จึงเร่ิม

ยาในขนาดต�่าก่อนแล้วจึงเพิ่มขนาดยาขึ้น	หรืออาจ

พิจารณาการใช้ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาตัวอื่นร่วม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา	ท�าให้การสั่งใช้ยา

ท่ีขนาดพยุงในผู้ป่วยบางส่วนมีการสั่งใช้ในขนาดต�่า

กว่าที่แนะน�า

	 การศึกษาที่มีมาก่อนหน้าเป็นการศึกษาเฉพาะ

ในกลุ ่มผู ้ป ่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ	 การศึกษา

ประสทิธิผลและความปลอดภยัของต�ารับยาศขุไสยาศน์ 

ในโรคนอนไม่หลับเร้ือรังของณัชชา	 เต็งเติมวงศ์[12] 

ท่ีท�าการเกบ็ข้อมลูย้อนหลงัจากการสบืค้นเวชระเบยีน

ผูป่้วยทีม่ารักษาทีค่ลนิกิกญัชาทางการแพทย์แผนไทย	

พบว่าในผูป่้วยทัง้หมด	25	ราย	มอีายเุฉลีย่	56	± 13.08	

ปี	ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาคือ	0.5	กรัม	วันละ	1	ครั้ง	

ก่อนนอน	ระยะเวลาท่ีใช้ยาเฉลีย่	4.12	± 	2.33	สปัดาห์	

ท�าการเก็บข้อมูลการนอนหลับโดยใช้แบบประเมิน

คุณภาพการนอนหลับ	Pittsburgh	Sleep	Quality	

Index	(PSQI)	ฉบบัภาษาไทย	ข้อมลูคณุภาพชวิีต	และ 

อาการไม่พึงประสงค์	ส่วนการศึกษาของ	ศศิพงค	์

ทิพย์รัชดาพรและคณะ[13]	ที่ท�าการศึกษาประโยชน์

และความปลอดภัยของต�ารับยาศุขไสยาศน์ในผู้ป่วย

ท่ีมีภาวะนอนไม่หลับจ�านวน	60	คน	โดยเก็บข้อมูล

ไปข้างหน้า	ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาคือ	1-2	กรัม	 

วันละ	1	ครั้ง	ก่อนนอน	ติดต่อกัน	4	สัปดาห์	ท�าการ

เก็บข้อมูลด้านคุณภาพการนอนหลับข้อมูลคุณภาพ

ชวีติ	และอาการไม่พงึประสงค์เช่นเดยีวกนัโดยท�าการ

ติดตามผลต่อเนื่องทุกสัปดาห์	ในการศึกษานี้มีความ

แตกต่างจากการศกึษาก่อนหน้าเนือ่งจากเป็นการเกบ็

ข้อมูลในผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยต�ารับยา 

ศขุไสยาศน์ซึง่จะมข้ีอบ่งใช้ทีแ่ตกต่างกนั	ได้แก่	อาการ

นอนไม่หลับ	อาการปวดศีรษะ	อาการเบื่ออาหาร	

อาการชา	และโรคพาร์กินสัน	ท�าให้รูปแบบการสั่งใช้

ยาแตกต่างกันตามข้อบ่งใช้และดุลพินิจของแพทย์

แผนไทยผู้ท�าการรักษา	แม้จะมีแนวทางในการสั่งใช้

ยา	แต่ไม่มข้ีอบังคบัหรือข้อก�าหนดท่ีชดัเจนของขนาด

ยาเร่ิมต้นและขนาดยาสูงสุดของการใช้ยา	มีการนัด 

ผูป่้วยเพือ่ตดิตามการรักษาทกุ	2-4	สปัดาห์และท�าการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสั่งใช้ยาตามการตอบสนอง

และสภาวะร่างกายของผู้ป่วย	

	 ด้านความปลอดภัย	การศึกษานี้พบเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ท้ังหมด	31	เหตุการณ์จากผู้ป่วย	23	

คน	มีผู้ป่วยยุติการรักษาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์จ�านวน	16	คน	โดยผู้ป่วยบางรายยังคง

ต้องการใช้ยาต่อแม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	

ต�ารับยาศุขไสยาศน์มีส่วนผสมของพริกไทยและ
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สมุนไพรท่ีมีรสร้อน	เช่น	ขิงแห้ง	เทียนด�า	ลูกจันทน	์

และดปีล	ีกว่าร้อยละ	53.85	จึงอาจท�าให้เกดิเหตกุารณ์

ไม่พึงประสงค์	ได้แก่	แผลร้อนใน	ผื่นแดงจุดเล็กที่

เป็นลักษณะผื่นร้อน	อาการร้อนวูบวาบ	โดยเฉพาะ

อาการระคายเคืองทางเดินอาหารซ่ึงเป็นเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด	อาจเนื่องมาจากในต�ารับ

มีพริกไทยในปริมาณมากโดยมีการศึกษาก่อนหน้าท่ี

แสดงให้เห็นว่าพริกไทยอาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บที่

เยื่อเมือกในกระเพาะอาหารได้[16]	ส่วนอาการวิงเวียน

หรือปวดศีรษะ	ปากแห้งคอแห้ง	อาจเกิดจากฤทธ์ิ

ของกัญชาซ่ึงมีรายงานมาก่อนหน้านี้[10,17-18]	โดยการ

จัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีทั้งการหยุดใช้ยา	

การลดขนาดยา	การใช้ยาอื่นร่วมเพื่อบรรเทาอาการ	

และการเปลี่ยนวิธีการใช้ยา	ผู้ป่วยบางรายเกิดอาการ

ไม่พึงประสงค์ลดลง	สามารถทนต่อยาได้มากขึ้นเมื่อ

มีการลดขนาดยาและการเปลี่ยนวิธีการใช้ยา	 เช่น	

การเปลี่ยนจากรับประทานก่อนนอน	เป็นรับประทาน

หลังอาหารเย็น	และการเปลี่ยนน�้ากระสายยาตามวิธี

การใช้ดั้งเดิมในคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณคือ	น�้า

ผึ้งปั้นกับผงยาเป็นลูกกลอน	ส่วนเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ที่พบรองลงมาคือ	อาการวิงเวียนหรือปวด

ศีรษะ	แพทย์แผนไทยท่ีเป็นผู้สั่งใช้ยามักจะท�าการ

จ่ายยาแผนไทยทีช่่วยบรรเทาอาการดงักล่าวร่วมด้วย	

ได้แก่	ยาหอมเทพจิตร	และอาการร้อนวูบวาบ	มีการ

สั่งจ่ายยาบัวบกลดความร้อนในร่างกาย	เหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ที่พบในการศึกษานี้มีความสอดคล้อง

กบังานวจิยัก่อนหน้าทีเ่กบ็ข้อมลูในช่วงระยะเวลา	4-6	

สัปดาห์ของการใช้ยา	พบอาการระคายเคืองทางเดิน

อาหาร	อาการวิงเวียนศีรษะ	อาการปากแห้งคอแห้ง

เช่นเดียวกัน[12-13]	โดยในการศึกษานี้เก็บข้อมูลผู้ป่วย

ท่ีใช้ยาต่อเนื่องนาน	3	เดือนแสดงให้เห็นว่าแม้ผู้ป่วย

จะใช้ยามาเป็นระยะเวลานานกว่า	3	เดอืนกย็งัมโีอกาส

พบเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ได้	จึงควรมกีารศกึษาท่ีท�า

ในระยะเวลาท่ียาวนานขึน้	เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีแ่น่ชัดและ

เป็นประโยชน์ในการพิจารณาสั่งจ่ายยาต่อไป	

	 ด้านคณุภาพชีวิต	พบว่าคณุภาพชวีติของผูป่้วย 

ดีขึ้นหลังได้รับการรักษา	 โดยค่าอรรถประโยชน์

เฉลี่ยก่อนเริ่มการรักษาท่ีมีค่า	0.946	± 0.114	เพิ่ม

ข้ึนเป็น	0.970	± 0.093	และ	0.975	± 0.053	ใน

เดือนท่ี	1	และ	3	ตามล�าดับจากการศึกษาของณัชชา 

เต็งเติมวงศ์[12]	พบว่าคะแนนอรรถประโยชน์	คะแนน 

ด้านสภาวะสขุภาพทางตรง	และผลรวมคะแนนคณุภาพ 

การนอนหลับของผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษาเพิ่ม

ข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	0.05)	นอกจากนี้

ผลการเปลี่ยนแปลงอาการด้านอื่น	ได้แก่	อาการปวด

เมือ่ย	ความอยากอาหาร	อาการเหนือ่ยง่าย	และอาการ

ชาของผู้ป่วยให้ผลท่ีดีข้ึนอีกด้วย	สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	ศศิพงค์	ทิพย์รัชดาพรและคณะ[13]	ที่พบว่า

คะแนนอรรถประโยชน์และคะแนนด้านสภาวะสขุภาพ

เพิ่มขึ้นจาก	0.821	± 0.19	และ	83.43	± 14.07	เป็น	

0.903	± 0.11	และ	89.27	± 11.45	คะแนนหลังใช้ต�า

รับยาศุขไสยาศน์ครบ	4	สัปดาห์อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(p	<	0.05)	นอกจากนี้	คะแนนคุณภาพการนอน

หลบัเฉลีย่เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัรับประทานต�ารับ

ยาศขุไสยาศน์ลดลงอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิอกีด้วย	

การศึกษานี้ให้ผลท่ีสอดคล้องกัน	โดยพบว่าคุณภาพ

ชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นหลังได้รับการรักษาในเดือนท่ี	1	

และ	3	โดยค่าอรรถประโยชน์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(p	<	0.001)	เมื่อท�าการวิเคราะห์แยก

กลุ่มผู้ป่วยตามข้อบ่งใช้	พบว่าค่าอรรถประโยชน์ใน

กลุ่มผู ้ป่วยท่ีรับการรักษาด้วยอาการนอนไม่หลับ

ก่อนเร่ิมการรักษาและหลังการรักษาในเดือนที่	 1	

และ	3	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

(p	<	0.001)	ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วย
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อาการปวดศีรษะไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญระหว่างก่อนและหลังการรักษา	อาจเนื่องมา

จากกลุ่มผู้ป่วยที่รับยาด้วยข้อบ่งใช้ดังกล่าวมีจ�านวน

น้อย	 เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยเก็บ

ข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วย	 จึงอาจท�าให้

ข้อมูลบางส่วนขาดหายไปและไม่สามารถควบคุม

ตัวแปรอืน่ท่ีอาจมผีลต่อผลลพัธ์ของการศกึษาได้	โดย

เฉพาะข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในเดือนที่	3	ของ

การรักษา	เนื่องจากผู้ป่วยบางส่วนมีการยุติการรักษา

หรือไม่ได้มาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง	ผู้วิจัยจึง

ได้พยายามที่จะลดข้อจ�ากัดดังกล่าวโดยการใช้เลือก

ใช้การวเิคราะห์ทางสถติิทีม่คีวามเหมาะสม	นอกจากนี้

ข้อมลูด้านคณุภาพการนอนหลบัมข้ีอมลูทีไ่ม่เพยีงพอ

และมีข้อบ่งใช้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับร่วม

ด้วย	ท�าให้ไม่ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา	

ดงันัน้	จึงควรมกีารศกึษาแบบไปข้างหน้าแบบสุม่และ

มีกลุ่มควบคุม	(randomized	controlled	trial)	โดย

เก็บข้อมูลตัวแปรด้านประสิทธิผลที่มีความเจาะจง

กับประสิทธิผลของต�ารับยาตามข้อบ่งใช้	เพื่อยืนยัน

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของต�ารับยาและเก็บ

ข้อมูลในผู้ป่วยจ�านวนมากขึ้นต่อไป	

	 การยติุการรักษาในการศกึษานี	้เป็นการพจิารณา 

และตกลงร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยผู้ท�าการ

ตรวจรักษาและผู ้ป ่วย	 โดยแบ่งเป็นการยุติการ

รักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น	และการยุติการรักษา

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 เมื่อท�าการ

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการยุติการรักษา	

พบว่าผู้ป่วยกลุ่มท่ีเคยมีประวัติการใช้กัญชามาก่อน

มีโอกาสที่จะยุติการรักษาเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น

น้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่เคยมีประวัติการใช้กัญชาอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	อาจเนื่องมาจากในการศึกษานี ้

ผูป่้วยส่วนใหญ่ได้รับต�ารับยาศขุไสยาศน์เพือ่บรรเทา

อาการนอนไม่หลับ	 ซ่ึงเป็นกลุ่มอาการท่ีต้องใช้ระยะ

เวลาในการรักษาต่อเนื่อง	แพทย์แผนไทยผู้สั่งใช้จะ

เร่ิมให้ยาในขนาดต�่าก่อนแล้วจึงปรับขนาดยาเพิ่มขึ้น

ตามการตอบสนอง	ท�าให้ผู้ป่วยบางส่วนอาจมีความ

รู้สกึว่าใช้ยาแล้วไม่ได้ผล	โดยผูป่้วยท่ีเคยใช้กญัชามา

ก่อนอาจมีแนวโน้มในการรับรู้และมีความเช่ือมั่นใน

การใช้กัญชาเพื่อการรักษามากกว่า	ท�าให้มีการใช้ยา

อย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ	จึงมกีารยตุกิารรักษาเนือ่งจาก

อาการไม่ดีขึ้นน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่เคยมีประวัติการใช้

กญัชา	ส่วนการยตุกิารรักษาเนือ่งจากเกดิเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์	ไม่พบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	หลังจากการยุติการรักษาด้วยต�ารับ

ยาศขุไสยาศน์	แพทย์แผนไทยผู้ท�าการตรวจรักษาอาจ

มีการพิจารณาสั่งจ่ายยาน�้ามันกัญชาต�ารับหมอเดชา

หรือต�ารับยาแผนไทยชนดิอืน่ในการรักษาผูป่้วยต่อไป

ข้อสรุป

	 ต�ารับยาศขุไสยาศน์	มรูีปแบบการสัง่ใช้ในขนาด

ยาเริ่มต้น	0.5-2.0	กรัมต่อวัน	ขนาดพยุงในการรักษา

อยู่ในช่วง	1.0-2.0	กรัมต่อวัน	ด้วยสรรพคุณท่ีช่วย

รักษาอาการนอนไม่หลับและเบ่ืออาหาร	การใช้ต�ารับ

ยาศุขไสยาศน์ต่อเนื่อง	1-3	เดือนมีโอกาสท่ีจะช่วย

เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้	แม้จะพบเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์จากยาแต่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรง	

ได้แก่	อาการระคายเคืองทางเดินอาหาร	วิงเวียนหรือ

ปวดศีรษะ	ปากแห้งคอแห้ง	แผลร้อนใน	ผื่นแดงจุด

เล็ก	และอาการร้อนวูบวาบ	ในการสั่งใช้ยาจึงจ�าเป็น

ต้องอธิบายข้อควรระวังและอาการไม่พึงประสงค์ที่

อาจเกิดขึ้นให้กับผู้ป่วยทุกราย	สามารถพิจารณาการ

ใช้ต�ารับยาศุขไสยาศน์เป็นการรักษาทางเลือกในการ

รักษาอาการนอนไม่หลับให้กับผู้ป่วยได้	 โดยการน�า

ข้อมลูจากการศกึษานีไ้ปใช้ในการก�าหนดแนวทางและ
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ข้อควรระวังในการใช้ยา	อย่างไรก็ตาม	ยังควรต้องมี

การศึกษาเพ่ิมเติมในผู้ป่วยจ�านวนมากขึ้นเพื่อยืนยัน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาต่อไป
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บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1.	 ศึกษาการรับรู้	และการยอมรับของประชาชนท่ี

มีต่อการนำากัญชาไปใช้ในการรักษาโรค	2.	ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการยอมรับการนำากัญชาไปใช้ในการ

รกัษาโรค	กลุม่ตัวอยา่งเปน็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บา้น	ในเขตอำาเภออูท่อง	จงัหวดัสุพรรณบุร	ีจำานวน		370	

คน	เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม	และแบบสัมภาษณ์	วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติิเชงิพรรณนา	และทดสอบ

ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน	ผลการศึกษาพบว่า	ระดับการรับรู้การใช้กัญชารักษา

โรคในภาพรวม	อยู่ในระดับน้อย	(x =	2.30,	S.D.	=	0.58)	ส่วนการยอมรับของการนำากัญชาไปรักษาโรค	และมีการใช้
กัญชารักษาโรคในภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	(x =	2.69,	S.D.	=	0.66	และ	=	2.86,	S.D.	=	0.81	ตามลำาดับ)	ความ
สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการยอมรับการใช้กัญชารักษาโรคกับการใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวม	พบว่า	มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง	(r	=	0.525,	r	=	0.509	ตามลำาดับ)	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน	เข้าถึงข้อมูล

และได้ใช้ประโยชน์จากการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและกว้างขวางขึ้น	จึงควรส่งเสริมด้านความรู้และ

ประโยชน์	โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมและผ่านช่องทางที่หลากหลาย		และมีการศึกษาในด้านการนำา

กัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่	ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง

แท้จริง
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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�ากัญชามาใช้รักษาหรือ

เพื่อบรรเทาอาการป่วยด้วยโรคต่าง	ๆ	มานาน	ดัง

ตัวอย่างจากการจดบันทึกไว้ในต�าราพระโอสถพระ

นารายณ์[1]	 	 ซ่ึงเป็นต�าราวิชาการแพทย์แผนไทยท่ี

เก่าแก่และใช้มาอย่างยาวนานต้ังแต่รัชสมัยของ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	และต�าราแพทย์ศาสตร์

สงเคราะห์[1]	 ซ่ึงอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

เรื่องระบุต�ารายา	พ.ศ.	2556		พบว่า	มีทั้งสิ้น	14	ต�ารับ

ยาที่เข้ากัญชา	และจากการสืบค้นฐานข้อมูลทางการ

แพทย์	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2535	จนถึงเดือน

มนีาคม	พ.ศ.	2558	ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการศกึษาทีตี่พมิพ์

เป็นภาษาอังกฤษ	พบว่า	มีการน�ากัญชามาสกัดหรือ

สงัเคราะห์		เพือ่ใช้ในการบ�าบดัหรือรักษา	ด้วยรูปแบบ

ต่าง	ๆ	เช่น	ในรูปแบบสเปรย์	หรือยาเม็ด	โดยเฉพาะ

ในต่างประเทศ	มีการน�ามาใช้อย่างหลากหลาย		เช่น	

การใช้สารสังเคราะห์ของ	Tetrahydrocannabinol	

(THC)	ในรูปยาเม็ด	โดยมีข้อบ่งใช้	ต้านการอาเจียน	

กระตุน้ความอยากอาหาร	ใช้ป้องกนัคลืน่ไส้อาเจียนที่

เกดิจากยาทีใ่ช้รกัษาโรคมะเร็ง		ในกรณีทีใ่ช้ยาอืน่แล้ว

ไม่ได้ผล	และยังใช้เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วย 

โรคเอดส์	นอกจากนี้ยังมีจ�าหน่ายในรูปแบบยาท้ังใน

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา[2]	นาบิกซีมอล	(nabixi-

mol)	หรือช่ือการค้า	ซาติเวกซ์	 (sativex)	สกัดจาก

พืชกัญชาที่ถอดแบบทางพันธุกรรม	(cloning)	แล้ว

ท�าในรูปสเปรย์	ให้ยาโดยการพ่นในช่องปาก	ใต้ลิ้น		
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สามารถลดการปวดประสาท	อาการนอนไม่หลับ	และ

รักษาอาการปวดเส้นประสาทอย่างรุนแรง	ขึน้ทะเบยีน

ยาในประเทศแคนาดา	นิวซีแลนด์และอีก	8	ประเทศ

ในยุโรป[2]

	 ส� าห รับประเทศไทย	 ดร .ภญ.ผกาทิพย ์	 

ร่ืนระเริงศักดิ์	ภาควิชาเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยต่าง	ๆ	ได้

รวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับกัญชากับการรักษา

โรค	(therapeutic	potential	of	cannabis)[3]	โดย

ได้สรุปไว้ว่า	

	 กัญชามีประโยชน์สามารถรักษาโรคต่าง	ๆ	เช่น	

ช่วยลดอาการคลืน่ไส้	อาเจียน	จากการได้รับเคมบี�าบดั	

(antiemetic	effect):	Alexander[4]	ช่วยกระตุ้น 

ความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์	(appetite	

stimulation):	ผลการวิจัยของ	Alexander[3]	 	พบ

ว่าสาร	THC	สามารถช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้

ผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ได้	 เมื่อมีการทดลองใช้ทาง

คลนิกิเป็นเวลา	4-6	สปัดาห์	และได้รับการอนมุตัใิห้ใช้

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	หลงัจากนัน้ได้มกีารวิจัยเพิม่ขึน้ในเร่ืองดงั

กล่าวและพบว่าสารหลายชนดิในกลุม่	cannabinoids	

(THC,	CBD)	และ	endocannabinoids[6]	สามารถ

ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดต่าง	ๆ	ได้	

	 สารประกอบในกัญชามีผลต่อร่างกายที่หลาก

หลาย	จากรายงานเร่ือง	The	health	and	social	 

effects	of	nonmedical	cannabis	use[7] ขององค์การ

อนามัยโลกในปี	ค.ศ.	2016	ได้สรุปโทษ	หรือความ

เสี่ยงต่อสุขภาพเกี่ยวกับการเสพหรือใช้กัญชาออก

เป็น	(1)	ผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง	(2)	ผล 

กระทบต่ออวัยวะอื่น	ๆ	และ	(3)	ผลกระทบต่อสังคม		

นอกจากนี้กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ได้

จัดท�าค�าแนะน�า	การใช้กัญชาทางการแพทย์[8]		ซึ่งมี

ข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี	THC	เป็นส่วนประกอบกับ

ผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา		ผู้

ท่ีเป็นโรคจิตมาก่อน	หรือ	โรควิตกกังวล	(anxiety	

disorder)		และหลกีเลีย่งการใช้ในสตรีมคีรรภ์	สตรีที่

ให้นมบุตร	รวมถงึสตรีท่ีวางแผนจะต้ังครรภ์เนือ่งจาก

มีรายงานการศึกษาพบว่ามีทารกคลอดก่อนก�าหนด	

ทารกน�้าหนักตัวน้อย	รวมถึงพบ	cannabinoids	ใน

น�้านมแม่ได้	เป็นต้น

	 จากประโยชน์และโทษรวมถึงข้อควรระวังใน

การใช้กัญชาดังกล่าว	ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาการรับรู้ใน

การใช้กัญชารักษาโรค	การยอมรับการใช้กัญชารักษา

โรค	ซ่ึงการรับรู้การใช้กัญชารักษาโรคจากการศึกษา

นี้	 เกิดจากบริบทสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารที่เห็นหรือได้ยินจากสื่อต่าง	ๆ	เป็นการ

รับรู้ขั้นต้นเกี่ยวกับกัญชา	และการรับรู้จากสภาพ

แวดล้อมในตัวบุคคล	เป็นการรับรู้ที่เกิดจากแรงขับ

ภายในเมื่อรับรู้จากบริบทภายนอกแล้วน�ามาทดลอง

ใช้	เช่น	สูดดมกลิ่น	เสพแบบบุหรี่	หรือเคี้ยวกินใบสด	

เป็นต้น	แต่ยังมีบางคนที่ไม่ยอมรับคือไม่สนใจ	แล้ว

เลิกไป	ยังไม่สนองตอบการรับรู้ท่ีจะน�ามาใช้	เพราะ

มันเป็นเรื่องความรู้ใหม่	ส่วนการยอมรับเกี่ยวกับการ

ใช้กัญชารักษาโรค	เป็นการยอมรับที่เกิดหลังจากการ

รับรู้	จนถงึขัน้ตดัสนิใจยอมรับ	เพือ่น�ามาใช้รักษาหรือ

แนะน�าให้คนอื่นใช้	ในขั้นการยอมรับนื้	จึงมีการน�ามา

ใช้ที่คิดว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรค	หรือยอมรับว่า

เป็นสิง่หรือวธีิสดุท้ายแล้วจึงไม่กลวัว่าจะเกดิอนัตราย

อย่างไร	แต่บางคนยอมรับว่าดีเพราะบรรเทาอาการท่ี
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เป็นอยู่	จึงมีทัศนคติเชิงบวก	ที่ยอมรับและน�ากัญชา

มาใช้	หรือ	มกีารปฏบัิติตามสิง่ทีรู้่หรือการบอกต่อ	โดย

เลอืกศกึษาในกลุ่มทีเ่ป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า

หมูบ้่าน	(อสม.)	เนือ่งจาก	อสม.	เป็นตวัแทนประชาชน

ท่ีได้รับคัดเลือกขึ้นมา	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ี	เฝ้าระวัง	

ดูแลในเร่ืองสุขภาพและอนามัยของประชาชน	 ใน 

ระแวกที่ตนเองอยู่อาศัย	อสม.	จึงมีการพบปะพูดคุย

กับประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นอยู่เป็นประจ�า	ท�าให้สามารถ

เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ีนั้นได้	อีกท้ังจักได้

น�าข้อมูลไปเผยแพร่ต่อกับประชาชนท่ัวไป	เพื่อให้มี

การน�ากญัชาไปใช้ในทางการแพทย์ไดอ้ยา่งเหมาะสม		

และสามารถให้ค�าแนะน�าหรือควบคุมดูแลปัญหาข้าง

เคียงได้อย่างเหมาะสมตามหลักการวิทยาศาสตร์ท่ี

น่าเชื่อถือต่อไป

	 วตัถปุระสงค์การวิจัย	เพือ่ศกึษาการรับรูใ้นการ

ใช้กัญชารักษาโรค	การยอมรับการใช้กัญชารักษาโรค	

และหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการยอมรับ

การใช้กัญชารักษาโรคกับการน�ากัญชาไปใช้ในการ

รักษาโรคของประชาชน	โดยเลือกศึกษาประชาชน

ในกลุ่มท่ีเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

(อสม.)	ในเขตอ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

		 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบผสมวิธี	(mixed	

methods)	เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจและเชิงคุณภาพ

ร่วมกนั	โดยเชงิคณุภาพเป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ	ตาม

แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง	เก็บข้อมูลกับประธาน	

อสม.ต�าบล	ในอ�าเภออู่ทอง		เกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่าง

เดอืนสงิหาคม–ตลุาคม	พ.ศ.	2563	ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย	์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	ตามเอกสารรับรองเลขท่ี	 

WTU	2563–0030

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

	 อสม.	ในอ�าเภออูท่อง	จังหวัดสพุรรณบุรี	จ�านวน	

2,728	คน	ค�านวณกลุ่มตัวอย่างท่ีทราบประชากร

แน่นอนโดยใช้สตูรในการค�านวณของ	Daniel,	2010[9]   

โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ	95.0	ค่า

ความคลาดเคลื่อนสามารถยอมรับได้	 เท่ากับ	0.05	

ค�านวณได้กลุ่มตัวอย่าง	=	336.62	เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล	ผู้วิจัยจึง

เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ	10.0	ได้กลุ่มตัวอย่าง	

เท่ากับ	370	ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ	(strati-

fied	random	sampling)	ตามพื้นท่ีรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพสต.)	จากนั้น

สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ	รพ.สต.	โดยการจับ

ฉลาก	ค�านวณกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ	รพ.สต.	โดย

ใช้สูตรค�านวณขนาดตัวอย่างท่ีทราบค่าประชากร	

เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร	โดยการเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์	

เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย  

	 แบบสอบถาม	 และแบบสัมภาษณ์	 (แบบ

สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากประธาน	อสม.ต�าบล	จ�านวน	

13	คน)	ผ่านการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอื	โดยการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวฒุิ	

3	ท่าน	และหาความเชื่อมั่น	โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s		Alpha		Coeffi-

cient)	ได้ค่าความเชือ่มัน่	เท่ากบั	0.929	แบบสอบถาม

แบ่งข้อมูลออกเป็น	5	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	เป็นข้อมูล

ทั่วไป	จ�านวน	5	ข้อ	ส่วนที่	2	เป็นข้อมูลการรับรู้ในการ

ใช้กัญชารักษาโรค	จ�านวน	11	ข้อ	ส่วนที่	3	เป็นข้อมูล

การยอมรับการใช้กัญชารักษาโรค	จ�านวน	8	ข้อ	ส่วน

ท่ี	4	เป็นข้อมูลการใช้กัญชารักษาโรค	จ�านวน	22	ข้อ	

และส่วนที่	5	เป็นข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
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วิเครำะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูล	โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	คือ	

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	โดยมี

ค�าตอบให้เลือก	5	ค�าตอบ	(Likert	scale)	เกณฑ์การ

แปลผลตามแนวคดิของเบส์	(Best	John	W,	1977)[10]   

แบ่งเป็น	3	ระดับคือ	มีการรับรู้หรือมีการยอมรับใน

ระดับสูง	คะแนนระหว่าง	3.67–5.00,	ระดับปานกลาง	

คะแนนระหว่าง	2.34–3.66		และระดับต�่า	คะแนน

ระหว่าง	1.00–2.33	และหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร	ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

แบบสเปียร์แมน	(Spearman	Rank	Correlation	

Coefficient)	โดยมเีกณฑ์ประเมนิระดบัความสมัพนัธ์	

(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	

ผลกำรศึกษำ

คุณลักษณะประชำกร 

	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง	มีอายุระหว่าง	56–65	ปี	มีความรู้สามารถ

อ่านออกเขียนได้ทุกคน	โดยมีระดับการศึกษาส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า	ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	และทุกคนมีการใช้	

smartphone	(ตารางที่	1)		

1. กำรรับรู้ ในกำรใช้กัญชำรักษำโรค 

		 ผลการวิเคราะห์การรับรู้การใช้กัญชารักษา

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่าง 

 จำานวน
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

โรค	อยู่ในระดับน้อย	(x	=	2.30,	S.D.	=	0.58)	แต่

เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า		การรับรู้สถานการณ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรคในบริบทภายนอก	

และด้านการสนองตอบในการรับรู้การใช้กัญชารักษา

โรค	อยู่ในระดับปานกลาง	(x =	2.41,	S.D. =	0.72	

และ	x =	2.65,	S.D.	=	0.92	ตามล�าดับ)			ส่วนการ

รับรู้สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรค

ภายในตัวบุคคล	อยู่ในระดับน้อย	(x	=	2.10,	S.D.	=	

0.68)	(ตารางที่	2)
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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�าดับ)	(ตารางที่	3)	

2. กำรยอมรับกำรใช้กัญชำรักษำโรค 

	 การยอมรับเกีย่วกบัการใช้กญัชาในระดบัแต่ละ

ด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน	ได้แก่	การ

ใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวม,	การยอมรับว่าการใช้

ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ยการรับรู้การใช้กัญชารักษาโรค 

การรับรู้การใช้กัญชารักษาโรค   x S.D. ระดับ

- การรับรู้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรคในบริบทภายนอก 2.41 0.72 ปานกลาง

- การรับรู้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรคภายในตัวบุคคล 2.10 0.68 น้อย

- การสนองตอบในการรับรู้การใช้กัญชารักษาโรค 2.65 0.92 ปานกลาง

รวม 2.30 0.58 น้อย

ตารางที่ 3  ข้อมูลระดับการยอมรับการใช้กัญชารักษาโรคของประชาชนในกลุ่มที่เป็น อสม.  

การยอมรับการใช้กัญชารักษาโรค x  S.D. ระดับ

การยอมรับเกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรค 2.69 0.66 ปานกลาง

- การยอมรับว่าการใช้กัญชารักษาเป็นประโยชน์กับร่างกาย  2.84 0.63 ปานกลาง

- การมีพฤติกรรมปฏิบัติตาม 2.54 0.90 ปานกลาง

3. กำรใช้กัญชำรักษำโรค 

	 ระดับการใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวม	อยู่ใน

ระดับปานกลาง	(x	=	2.86,	S.D.	=	0.81)	และเมื่อ

พิจารณารายด้าน	พบว่า	ทั้ง	4	ด้านอยู่ในระดับปาน

กลาง	ดังนี้	สารสกัดจากกัญชา	ที่น�ามาใช้ในการรักษา

โรคต่าง	ๆ	(x =	2.64,	S.D.	=	0.98)	ประโยชน์จาก

กัญชาส�าหรับใช้ในการรักษาโรคหรืออาการป่วย	(x	=	

2.90,	S.D.	=	0.88)		วธีิการน�ากญัชามาใช้ในการรักษา

โรคหรืออาการป่วย	(x	=	2.90,	S.D.	=	0.91)	และโทษ

ของกัญชา	(x	=	2.98,	S.D.	=	0.98)	(ตารางที่	4)

ตารางที่ 4  การใช้กัญชารักษาโรค 

การใช้กัญชารักษาโรค  x S.D. ระดับ

การใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวม 2.86 0.81 ปานกลาง

- สารสกัดจากกัญชา ที่นำามาใช้ในการรักษาโรค 2.64 0.98 ปานกลาง

- ประโยชน์จากกัญชาสำาหรับใช้ในการรักษาโรค 2.90 0.88 ปานกลาง

- วิธีการนำากัญชามาใช้ในการรักษาโรค 2.90 0.91 ปานกลาง

- โทษของกัญชา 2.98 0.98 ปานกลาง
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4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้กับกำรใช้

กัญชำรักษำโรค

	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์	พบว่า	การรับรู้การ

ใช้กัญชารักษาโรค	มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ

ใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวม	(รวมท้ัง	4	ด้าน)		ใน

ระดับปานกลาง	 (r	=	0.525)	 โดยมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา

รักษาโรคในบริบทภายนอก,	สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้กัญชารักษาโรคภายในตัวบุคคล	และการ

สนองตอบในการรับรู้การใช้กัญชารักษาโรคในระดับ

ปานกลาง	(r	=	0.448,	0.390	และ	0.458	ตามล�าดับ)	 

(ตารางที่	5)

ตารางที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวมและจำาแนกรายด้าน

      การใช้กัญชารักษาโรค

      สารสกัดจากกัญชา ประโยชน์จาก วิธีการนำา โทษของ การใช้กัญชา
   การรับรู้ ที่นำามาใช้ในการ กัญชาสำาหรับใช้ กัญชามาใช้ กัญชา รักษาโรค 
    รักษาโรค ในการรักษาโรค ในการ  ทั้ง 4 ด้าน
        รักษาโรค

การรับรู้การใช้กัญชารักษาโรค 0.593** 0.534** 0.469** 0.375* 0.525**

 1. สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ 0.413** 0.519** 0.411** 0.416** 0.448**

  การใช้กัญชารักษาโรคในบริบท

  ภายนอก 

 2. สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ 0.510** 0.375** 0.362** 0.158** 0.390**

  การใช้กัญชารักษาโรคภายใน

  ตัวบุคคล 

 3. การสนองตอบ ในการรับรู้การใช้ 0.529** 0.404** 0.371** 0.412** 0.458**

  กัญชารักษาโรค 

**p < 0.001

5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรยอมรับกับกำรใช้

กัญชำรักษำโรค

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับกับการใช้

กัญชารักษาโรค	พบว่า	การยอมรับการใช้กัญชารักษา

โรค			มคีวามสมัพันธ์เชงิบวกกบัการใช้กญัชารักษาโรค

ในภาพรวม	(รวมท้ัง	4	ด้าน)	อยูใ่นระดบัปานกลาง	(r	=	

0.509)	โดยมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัด้านการยอมรับ

ว่าการใช้กัญชารักษาเป็นประโยชน์กับร่างกาย	และ

ด้านการมีพฤติกรรมปฏิบัติตามในระดับปานกลาง	(r	

=	0.452	และ	0.479	ตามล�าดับ)	(ตารางที่	6)



318 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

อภิปรำยผล

	 จากผลการศึกษา	กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย	ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	56-65	ปี	มี

ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า	และ

มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่	ทุกคนมีการใช	้

smartphone	เนื่องจากต้องประสานการท�างานกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในพื้นที่ด้วยเครือ

ข่ายออนไลน์และแอปพลิเคชัน	อสม.ออนไลน์	รวม

ถงึการแจ้งข้อมลูข่าวสารต่าง	ๆ 	ผ่านแอปพลเิคชนัไลน์  

 1.	 การรับรู ้ในการใช้กัญชารักษาโรคของ

ประชาชนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย	แต่การ

ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชามาจากสื่อ

ต่าง	ๆ	อยู่ในระดับปานกลาง	และส่วนใหญ่ไม่ได้

ตั้งใจท่ีจะศึกษาในรายละเอียดจากแหล่งต้นเร่ือง

ที่แท้จริง	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ประธาน	อสม.	พบว่า	การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา

ของประชาชน	เร่ิมแรกได้รับรู้จากการได้ยิน	ได้ฟัง	

จากบุคคลอื่นที่ได้พูดต่อ	ๆ	กันมา	และทางสื่อต่าง	ๆ	 

เช่น	 ส่ือจากโปรแกรมไลน์	 โดยท่ีไม่มีความชัดเจน	

และไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มา	เพียงรับรู้ว่ากัญชา

สามารถรักษาโรคบางโรคให้หายได้	 ท้ังท่ีไม่รู้ว่า	 รูป

แบบของกญัชาทีจ่ะน�ามารักษาเป็นแบบไหน	และได้มา

จากไหน	ต่อมาข่าวสารเร่ิมแพร่หลายมากขึน้	ส่วนหนึง่

มีความเชื่อมาจาก	นายเดชา	ศิริภัทร	 ซ่ึงมีภูมิล�าเนา

อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี	ที่เป็นผู้บุกเบิกเร่ืองกัญชา

มานาน	และมีการแจกจ่ายน�้ามันสกัดจากกัญชาโดย

ไม่คิดมูลค่า	 เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้น�าไปใช้

รักษาโรคทั้งของตนเองและของญาติ	โดยส่วนใหญ่

ประชาชนเชื่อว่า	สามารถน�ามาใช้เพื่อรักษาโรคต่าง	ๆ	

ได้	เช่น	โรคมะเร็ง	แต่มักไม่ค่อยทราบว่า	วิธีการหรือ

รูปแบบในการน�ากัญชามาใช้ในการรักษานั้นมีวิธีการ

หรือแบบใดบ้าง	ส่วนใหญ่จะใช้กนั	2	รูปแบบ	คอื	แบบ

แคปซูล	ใช้รับประทาน	จะออกฤทธ์ิประมาณ	30–60	

นาทีหลังรับประทาน	และแบบหยดใต้ลิ้น	 ซ่ึงแบบ

หยดใต้ลิ้น	จะไม่มีแจก	นอกจากไปหาซ้ือจากแหล่ง

ต่าง	ๆ	ที่เอกชนจัดท�าขึ้น	โดยประชาชนส่วนใหญ่จะ

รับรู้ว่า	แบบหยดใต้ลิ้นยาจะดูดซึมเข้าร่างกายทันที	

และออกฤทธ์ิเร็ว	ภายใน	5–30	นาที	ท�าให้บางคนใช้

ตารางที่ 6  ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับกับการใช้กัญชารักษาโรคในภาพรวมและจำาแนกรายด้าน

      การใช้กัญชารักษาโรค

      สารสกัดจากกัญชา ประโยชน์จาก วิธีการนำา โทษของ การใช้กัญชา
     การรับรู้ ที่นำามาใช้ในการ กัญชาสำาหรับใช้ กัญชามาใช้ กัญชา รักษาโรค 
      รักษาโรค ในการรักษาโรค ในการ  ทั้ง 4 ด้าน
        รักษาโรค

การยอมรับเกี่ยวกับการใช้ 0.428** 0.497** 0.533** 0.288** 0.509**

กัญชารักษาโรค

 - ยอมรับว่าการใช้กัญชารักษา 0.412** 0.445** 0.430** 0.468** 0.452**

  เป็นประโยชน์กับร่างกาย  

 - มีพฤติกรรมปฏิบัติตาม   0.400** 0.464** 0.511** 0.165** 0.479**

**p < 0.001
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ไม่ถูกวิธี	 จึงเกิดผลเสียหรือเกิดโทษมากกว่า	มีบาง

คนต้องเข้าไปรักษาท่ีโรงพยาบาล	ส่วนการใช้รักษา

แบบประเภทอื่น	ๆ	ไม่ค่อยมีคนรู้จัก	นอกจากการน�า

ไปสูบหรือกินเพื่อประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่การรักษาหรือ

บรรเทาอาการเจ็บป่วย	นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่า		มี

ประชาชนในพื้นที่บางส่วนแสดงอาการไม่ยอมรับ

การน�ากัญชามาใช้ทางการแพทย์	จากการศึกษาจะ

เห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการรับรู้ข่าวสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการน�าเอากัญชาไปรักษาโรคจากสื่อ 

ต่าง	ๆ 	น้อย	และไม่ครบทุกด้าน	ซึ่งเป็นไปตามสถานะ

ทางสังคมของแต่ละคน	สอดคล้องกับการศึกษาของ	 

จิราภา	สนัประเทยีบ[12]	ทีศ่กึษาทัศนคติของประชาชน

ที่มีต่อการใช้พืชเศรษฐกิจ	“กัญชา’’	ในการรักษาโรค

มะเร็ง	ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	พบว่า	ประชาชนให้

ความส�าคญัด้านความรู้เพิม่เติม	เกีย่วกบักญัชาสงูสดุ	

ความรู้ด้านสรรพคุณทางยา	ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ	

และวิธีการใช้/ผลข้างเคียง	

 2.	 การยอมรับในการใช ้กัญชารักษาโรค		

ประชาชนมีการยอมรับในระดับปานกลาง	และจาก

การสมัภาษณ์ประธาน	อสม.ให้ข้อมลูว่า	ประชาชนบาง

ส่วน	ยังมีความลังเลไม่แน่ใจว่าจะรักษาได้จริงหรือ

ไม่	โดยส่วนหนึ่งมีทัศนคติว่า	กัญชาเป็นพืชที่เป็นยา

เสพติดให้โทษต่อร่างกาย	น�าไปรักษาโรคไม่ได้	แต่ใน

ขณะทีค่นกลุม่ใหญ่	มทีศันคติว่ากญัชาเป็นสมนุไพรที่

มีประโยชน์	และเชื่อว่ากัญชาสามารถรักษาโรคได้	จึง

มีความต้ังใจที่จะศึกษาการน�ากัญชาไปรักษาโรคให้

แก่คนอื่นหรือญาติ	และมีความตั้งใจที่จะแนะน�าคน

ท่ีรู้จัก	ให้ใช้กัญชารักษาโรคอีกด้วย	ซ่ึงผลการศึกษา

อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด	

 3.	การใช้กัญชารักษาโรคของประชาชน	ใน

ด้านการใช้สารสกัดจากกัญชา	ที่น�ามาใช้ในการรักษา

โรคต่าง	ๆ	นั้น	ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลจากการได้ยิน	ได้

ฟัง	จากบุคคลอ่ืนพูดต่อ	ๆ	กันมา	และความเช่ือใน

ตัวบุคคลท่ีถกูกล่าวถงึ	จะเห็นได้จากการท่ีมปีระชาชน

บางส่วนไปขอรับแจกกัญชาที่ผ ่านการสกัดด้วย

ความร้อน	แล้วน�ามาผสมน�้ามันมะพร้าวบรรจุอยู่ใน

แคปซูล	เพื่อน�ามาใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการ

เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง	ๆ	ของตนหรือญาติ	ท้ังท่ีผู้แจก

ได้อธิบายไว้แล้วว่าสามารถน�าไปใช้ได้กบับางโรคหรือ

บางอาการเท่านัน้	ส่วนการรับรูเ้กีย่วกบั	โทษของกญัชา	

ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ถึงโทษของกัญชาอยู่ใน

เกณฑ์ระดับปานกลาง	 ซ่ึงผลการศึกษา	พบว่า	ผู้ท่ีมี

ความรู้เกีย่วกบักญัชา	ไม่มใีครรู้โทษท่ีแท้จริง	แต่กลุม่

ท่ีมีความรู้ถึงโทษของกัญชา	ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของ

โทษทางกฎหมาย	เช่น	ถูกจับติดคุก	และบางคนรู้ว่า	

การใช้กัญชาในการประกอบอาหาร	จะท�าให้อาหารมี

รสชาติดีขึ้น	อีกส่วนหนึ่งรู้ว่าการใช้น�้ามันกัญชาแบบ

หยดใต้ลิ้นอาจท�าให้เสียชีวิตได้	ผลการศึกษาความ

สัมพันธ์	พบว่า	3.1	ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ

ใช้กัญชารักษาโรค	มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้

กัญชารักษาโรคท้ัง	3	ด้าน	ในระดับปานกลาง	ได้แก่	

มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ใช้กัญชารักษาโรคในบริบทภายนอก,	สถานการณ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรคภายในตัวบุคคล	

และมีความสัมพันธ์กับการสนองตอบในการรับรู้การ

ใช้กัญชารักษาโรคในระดับปานกลาง	และ	3.2	ความ

สมัพนัธ์ระหว่างการยอมรับกบัการใช้กญัชารักษาโรค	

จากการศกึษาพบว่า	การยอมรับการใช้กญัชารักษาโรค

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้กัญชารักษาโรคใน

ด้านการยอมรับว่าการใช้กญัชารักษาเป็นประโยชน์กบั

ร่างกาย	และด้านการมพีฤติกรรมปฏบัิติตามในระดบั

ปานกลาง	
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ข้อสรุป

	 จากผลการศึกษาเห็นได้ว่า	ประชาชนส่วนใหญ่

ท่ีมีการรับรู้เร่ืองเกี่ยวกับการใช้กัญชาทั้งจากการ

ได้ยิน	ได้ฟัง	จากบุคคลอื่นที่ได้พูดต่อ	ๆ	กันมา	และ

ทางสื่อต่าง	ๆ	มีการยอมรับในข้อมูลเหล่านั้น	พร้อม

ท้ังมีความเชื่อและปฏิบัติตาม	ทั้งที่ยังไม่รับทราบ

ข้อมูลทั้งประโยชน์และโทษ	รวมถึงวิธีการน�ากัญชา

มาใช้ทางการแพทย์อย่างแท้จริง	 ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก	

เร่ืองราวหรือข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาที่น�ามาใช้ทางการ

แพทย์นั้น	ประชาชนท่ัวไปยังไม่สามารถเข้าถึงได้

โดยง่าย	เพราะมีสาเหตุหลายประการโดยเฉพาะด้าน

กฎหมาย	 ซ่ึงสอดคล้องกับการให้ข้อเสนอแนะของ

กลุม่ตวัอย่างจากการศกึษาของ	จิราภา	สนัประเทยีบ[12]  

ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า	ควรมีการประชาสัมพันธ์	 ให้

ความรู้	ประโยชน์และผลกระทบกัญชาในการรักษา

มะเร็ง	ให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้รับทราบอย่างทั่ว

ถึง	ควรปลดล็อกกฎหมายกัญชา	และควบคุมไม่ให้

ใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง	และส่งเสริมพัฒนาการใช้

กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย	ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่าประชาชนต้องการข้อมูลท่ีชัดเจน	ทั้งในด้าน

ความรู้เกีย่วกบักญัชาและวธิกีารน�ากญัชามาใช้ในการ

รักษาโรคได้จริง	และสามารถใช้ได้อย่างถกูวิธี	และถกู

กฎหมายด้วย

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวจัิยนี	้ท�าให้ทราบว่าการสือ่สารข้อมลู	

สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว	และหลากหลายช่องทาง	

ท�าให้ผูป่้วยหรือญาตขิองผูป่้วยท่ีสิน้หวงัจากการรักษา	

หรือเมื่อทราบว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้

แล้ว	มีความพยายามในการที่จะเข้าถึงวิธีการรักษา

แบบต่าง	ๆ	ตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ	ดังนั้น	หน่วย

งานราชการทีเ่กีย่วข้อง	ควรหาวธีิการเผยแพร่ความรู้ที่

ถกูต้องและครอบคลมุด้วยสือ่ท่ีเป็นทางการและหลาก

หลายช่องทาง	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่

เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้	พร้อมท้ังสนบัสนนุ

ให้มีการศึกษาในด้านการน�ากัญชาไปใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิดองค์ความ

รู้ใหม่	ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	

กิตติกรรมประกำศ

	 ผู้วิจัยขอขอบคุณสาธารณสุขอ�าเภออู่ทอง	รวม

ทัง้เจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลทกุ

แห่งในอ�าเภออูท่อง	จังหวดัสพุรรณบุรี	ทีช่่วยประสาน

อ�านวยความสะดวกและสนับสนุนให้กลุ่ม	อสม.	ใน

อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี	ในการให้ข้อมูล	ใน

การวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่ง	
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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์	(1)	 เพื่อศึกษาพัฒนาการของนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์		(2)	 เพื่อศึกษากลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาและ	(3)	 เพื่อศึกษากลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ

ปลูกกัญชา	โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้แก่	การวิจัยเอกสาร	และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	คือ	กลุ่มวิสาหกิจ

ชมุชนท่ีได้รบัอนุญาตปลกูกญัชา	และกลุม่เกษตรกรท่ีต้องการรวมกลุม่วสิาหกจิชมุชนเพือ่ปลกูกญัชา	และใชว้ธีิการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย	ผลการวิจัย	พบว่า	(1)	ปี	พ.ศ.	2562-2565	นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ทำาให้ผู้ป่วยมี

โอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์ในคลินิกกัญชา	และให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

(2)	มุมมองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับอนุญาตปลูกกัญชา	พบว่า	นโยบายมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์

ทางการแพทยส์ามารถสรา้งรายได้ใหกั้บกลุม่วสิาหกจิชมุชน	(3)	มุมมองของกลุม่เกษตรกรท่ีต้องการรวมกลุม่วสิาหกจิ

ชมุชนเพือ่ปลกูกญัชา	พบวา่	นโยบายมีวตัถปุระสงคเ์พือ่การใชป้ระโยชน์ทางการแพทย	์และเปิดโอกาสใหเ้กษตรปลกู

กญัชาอยา่งถกูกฎหมาย		โดยมีขอ้เสนอแนะ	ได้แก	่(1)	กลุม่วสิาหกจิชมุชนท่ีต้องการเข้ารว่มนโยบายกญัชาเสรทีางการ

แพทย์ต้องพัฒนาระบบการบริหารงานท่ีมีมาตรฐาน	(2)	กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัด

ทีมระดับภูมิภาค	และท้องถิ่น	เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษากับผู้ที่ต้องการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา
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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	pa-
tients	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	fol-
low	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

	 ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่า	 ภาค

การเกษตรมจี�านวนแรงงานคดิเป็นร้อยละ	30	ใช้พืน้ท่ี

ท�าเกษตรร้อยละ	40		คิดเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศได้เพียง	ร้อยละ	10[1]	สอดคล้อง

กับรายงานภาวะหนี้สินครัวเรือน	พบว่า	ปี	พ.ศ.	2562	

เกษตรกรมีหนี้สินราว	221,490	บาทต่อครัวเรือน

ต่อปี[2]	และในปีเดียวกันรัฐบาลได้เร่ิมขับเคลื่อน

นโยบายกญัชาเสรีทางการแพทย์เพือ่ให้กญัชาเป็นพชื

เศรษฐกจิชนดิใหม่ทีส่ร้างโอกาสให้กบัเกษตรกรไทย[3]	

	 	ปี	พ.ศ.	2564	กระทรวงสาธารณสุขอนุญาต

การใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง	ๆ	ของกัญชา	เช่น	ใบที่

ไม่ติดกับช่อดอก	ล�าต้น	เส้นใย	ราก	โดยต้องมีสาร 

เตตราไฮโดรแคนนาบินอล	(Tetrahydrocannabinol,	

THC)	ไม่เกินร้อยละ	0.2	โดยน�้าหนัก[4]	และอนุญาต

ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีท�าสัญญาร่วมกับหน่วยงาน

ของรัฐ	หรือสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมหีน้าทีศ่กึษาวจัิยหรือ

จัดการเรียนการสอนเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์หรือ
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เภสัชศาสตร์	และหน่วยงานนั้นได้รับใบอนุญาตจาก	

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ปลูก

กญัชาได้[5]	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2565	จ�านวนของวิสาหกจิ

ชุมชนได้เข้าร่วมปลูกกัญชามากขึ้นและแปรรูปเป็น

สินค้าด้านสุขภาพและยา	โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาจ�านวน	111	แห่ง[6]	(ข้อมูล

วันที่	20	เมษายน	2565)

	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก

ที่รัฐบาลให้ความส�าคัญ	เพราะ	 เป็นหน่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจในระดับฐานราก[7]	แต่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก

ย่อมเผชญิกบัปัญหาการปฏบัิตแิบบขาดความรู้[8]	ภาย

ใต้การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ได้

สร้างความกังวลให้กับกลุ่มผู้ท่ีต้องการปลูกกัญชา	

เช่น	ขั้นตอนการรวมกลุ่ม	การบริหารกลุ่ม	การท�าข้อ

ตกลงกบัหน่วยงานทีไ่ด้รับการอนญุาตเพือ่ปลกูกญัชา

ผลผลิตที่อาจไม่มีคุณภาพน�าไปท�าสารสกัดเพื่อการ

รักษา	สอดคล้องกับรายงานการวิจัยติดตามประเมิน

ผลนโยบายกัญชาในจังหวัดหนองคาย[9]	รายงานว่า	

ปัญหา	และข้อจ�ากัดในการปลูกกัญชา	คือ	นโยบาย

กัญชาไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านปลูกกัญชาเพื่อใช้เป็น

พชืเศรษฐกจิ	การขาดการประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง	 

การไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	จะเห็นได้ว่า

ปัญหาและข้อกังวลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนย่อมส่ง

ผลกระทบต่อความส�าเร็จในการขับคเล่ือนนโยบาย

กัญชาเสรีทางการแพทย์

	 การวิจัยนี้เกิดขึ้นจากค�าถามการวิจัยว่ามุมมอง

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา	

และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เพือ่ปลกูกญัชามมีมุมองต่อนโยบายกญัชาเสรีทางการ

แพทย์เป็นอย่างไร	โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษา

พัฒนาการของนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์	การ

ศกึษามมุมองของกลุม่วิสาหกจิชมุชนทีไ่ด้รับอนญุาต

ปลูกกัญชา	และการศึกษามุมมองกลุ่มเกษตรกรท่ี

ต้องการรวมกลุม่วิสาหกจิชุมชนเพือ่ปลกูกญัชา	ซ่ึงผล

การวจัิยจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันานโนบายกญัชา

เสรีทางการแพทย์ในระยะต่อไป	

ระเบียบวิธีศึกษ�

	 การวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้แก	่

การวิจัยเอกสาร	และการสัมภาษณ์	 โดยการวิจัย

เอกสารผู้วิจัยทบทวนเอกสารจากฐานข้อมูลออนไลน์	

ได้แก่	ThaiJo	โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์	ได้แก่	การค้นหา

ค�าส�าคญั	คอื	กญัชา	กญัชาและวสิาหกจิชมุชน	นโยบาย

กัญชา	และเอกสารต้องถูกจัดท�าในช่วงปี	พ.ศ.	2559-

2564	(ค.ศ.	2016-2021)	โดยพบเอกสารทีผ่่านการคดั

กรองจ�านวน	186	รายการ	ส�าหรับการสัมภาษณ์ผู้วิจัย

จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	2	กลุ่ม	ได้แก่ 

	 1.	 กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูก

กัญชา	ผู้วิจัยก�าหนดวิธีการคัดเลือก	ได้แก่	ที่ต้ังของ

วิสาหกิจชุมชนต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	และ

นนทบุรี	เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการวิจัยอยู่ภายใต้

มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19),	ข้อจ�ากดัด้านงบประมาณ

การวิจัย,	 	 วิสาหกิจชุมชนต้องได้รับการอนุญาต

ผลิต	(ปลูก)	จากกองควบคุมวัตถุเสพติด	ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข[6] 

วิสาหกิจชุมชนต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	และ

ต้องยินยอมให้สัมภาษณ์	ผลการคัดเลือกท�าให้ได้

วสิาหกจิชุมชนเกษตรในเมอืง	(กรุงเทพมหานคร)	เป็น

พืน้ทีก่ารวิจัย	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่1	สงิหาคม	2564)	โดยมี

ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัเป็นสมาชิกกลุม่วสิาหกจิชมุชนจ�านวน	

5	คน

	 2.	 กลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อปลูกกัญชา	ผู้วิจัยก�าหนดวิธีการคัดเลือก	
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ได้แก่	เกษตรกรต้องมปีระสบการณ์ในด้านการเกษตร

ไม่น้อยกว่า	2	ปี	มีประสบการณ์ปลูกกัญชา	ต้องการ

รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญชา	และยินยอม

ในการให้ข้อมูล	ผลการคัดเลือกท�าให้ได้ผู้ให้ข้อมูล

หลัก	จ�านวน	3	คน

	 รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก	2	กลุ่ม	จ�านวน	8	คน	ซ่ึง

เป็นไปตามหลักการเลือกตัวอย่างแบบมีเกณฑ์	(cri-

terion	Sampling)	ของ	Miles	and	Huberman	

ก�าหนดขนาดของผู้ให้ข้อมูลหลักที่	5-30	คน[10]	โดย

ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือ

การเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยมีประเด็นค�าถาม	ได้แก	่

ข้อมลูท่ัวไป	มมุมองของการขบัเคลือ่นนโยบายกญัชา

เสรีทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ	ได้แก่	 วัตถุประสงค์

ของนโยบาย	การก�าหนดภารกิจ	และมอบหมาย

งาน	การก�าหนดมาตรฐาน	การปฏิบัติงาน	การมี

ระบบวัดผล	มาตรการให้คุณให้โทษ	และข้อเสนอ

แนะ	โดยแบบสัมภาษณ์ผ่านการพิจารณาความเที่ยง

ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์	และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ	

จ�านวน	3	คน	

	 ขั้นตอนการจัดการข้อมูล	ได้แก่			

	 1.	 การจัดเตรียมข้อมูลจากเอกสาร	และ	การ

สัมภาษณ์	

	 2.	 การตรวจสอบข้อมูลตามวัตถุประสงค์การ

วิจัย		

	 3.	 การเปรียบเทยีบข้อมลูจากจากเอกสาร	และ

การสัมภาษณ์	โดยข้อมูลจะถูกตรวจสอบด้วยวิธีการ

สามเส้าด้านวธีิการรวบรวมข้อมลู	และใช้การวเิคราะห์

ข้อมูลแบบอุปนัย	(analytic	induction)	เพื่อตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัย	โดยบทความฉบับนี้จัดท�าใน

ช่วงเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.2564	–	เดือนเมษายน	พ.ศ.	

2565	และได้รับการรับรองจริยธรรมการวจัิยจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์	 เลขท่ีโครงการ	027/63NA	COE	

No.127/64

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในก�รวิจัย

	 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการน�านโยบาย

กัญชาเสรีทางการแพทย์ไปปฏิบัติ	 โดยได้ประยุกต์

ใช้กรอบเชิงวิเคราะห์แนวคิดด้านนโยบายสาธารณะ

ของ	Thomas	R.	Dye[11]	อธิบายว่า	นโยบายสาธารณะ	

หมายถงึ	สิง่ท่ีรัฐบาลตัดสนิใจเลอืกท่ีจะกระท�าหรือไม่

กระท�า	ส�าหรับสิ่งที่รัฐบาลเลือกกระท�าจะครอบคลุม

กจิกรรมเกดิขึน้เป็นประจ�า	และกจิกรรมในบางโอกาส	

เช่นเดียวกับ	Sharkansky[12]	อธิบายว่า	นโยบาย 

สาธารณะ	คือ	 กิจกรรมของรัฐบาล	 และสมบัติ	 

ธ�ารงธัญวงศ์[13]	 ได้กล่าวว่า	มุมมองทางรัฐประศาสน- 

ศาสตร์ควรศึกษานโยบายสาธารณะจากตัวแปรท่ีมี 

ความส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบาย	และการน�า 

นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย	รวมกับแนวคิด

การน�านโยบายไปปฏบัิตขิองวรเดช	จันทรศร[14]	อธิบาย

ว่า	นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางที่ก�าหนดจากรัฐบาล	

เพือ่แก้ไขปัญหา	โดยมตัีวแบบหลกัเหตุผลเป็นตวัแบบ

การวิเคราะห์การน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ	 ซ่ึงให้

ความส�าคญักบัผูก้�าหนดนโยบายและประสทิธิภาพของ

ระบบการวางแผน	และมปีระเดน็ในการพิจารณา	ได้แก่	

วตัถปุระสงค์ของนโยบาย	การก�าหนดภารกจิ	และมอบ

หมายงาน	การก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน	การมี

ระบบวัดผล	และมาตรการให้คุณให้โทษ	

	 ค�านิยามมุมมองของวิสาหกิจชุมชนต่อการน�า

นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ไปปฏิบัติ	หมาย

ถึง	ความคิดเห็นของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาต

ปลูกกัญชา	และกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการรวมกลุ่ม

วสิาหกจิชมุชนเพือ่ปลกูกญัชามต่ีอนโยบายกญัชาเสรี
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ทางการแพทย์ในประเด็นวัตถุประสงค์ของนโยบาย	

การก�าหนดภารกิจ	และมอบหมายงาน	การก�าหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน	การมีระบบวัดผล	และ

มาตรการให้คุณให้โทษ	

ผลก�รศึกษ�

1.	ก�รศึกษ�พัฒน�ของนโยบ�ยกัญช�เสรี

ท�งก�รแพทย์

	 ในปี	พ.ศ.	2561	กระแสการตื่นรู้เร่ืองกัญชาได้

เกดิขึน้จากการประชมุวชิาการการวจัิยและพฒันา	สาร

สกัดกัญชา	และกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนา

ประเทศ	ผลของการประชุมท�าให้เกิดการเรียกร้อง

ให้	ปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท	

5	เพื่อใช้ทางการแพทย์	จากนั้นกระทรวงสาธารณสุข

ได้ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกญัชา

ทางการแพทย์	และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมพัฒนา

ผลติภณัฑ์จากกญัชา	และส่งเสริมภาคการเกษตรปลกู

กัญชาเพื่อสร้างรายได้[15]	ต่อมาวันที่	18	กุมภาพันธ	์

พ.ศ.	2562	 รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติยา

เสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.2562	เพื่ออนุญาต

ให้ใช้กัญชาทางการแพทย์	และรัฐบาลได้ก�าหนด

นโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์		โดยมีกระทรวง

สาธารณสขุรับหน้าทีแ่ปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบัิต	ิต่อ

มาในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2562	กระทรวงสาธารณสุข

ได้ทราบถึงความตื่นตัวด้านการใช้กัญชาและกัญชง

ด้านสุขภาพ	ซ่ึงเป็นผลจาก	พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ	

ฉบับที่	7	พ.ศ.	2562	กระทรวงสาธารณสุขจึงก�าหนด

นโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ขึ้น	 โดยกรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในฐานะ

หน่วยงานการใช้ประโยชน์จากสมนุไพรได้พฒันาการ

ใช้ประโยชน์จากกัญชาครบวงจร	ได้แก่	การปลูก	การ

ผลิต	การกระจายยา	และการจัดบริการคลินิกกัญชา

ทางการแพทย์แผนไทย	ซ่ึงผลท่ีเกดิข้ึนในปี	พ.ศ.	2563	

คือ	การกระจายต�ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาเป็นส่วน

ผสมให้หน่วยบริการท่ีเปิดคลนิกิกญัชาทางการแพทย์

แผนไทย	จ�านวน	363	แห่ง[16] 

	 ป ี 	 พ.ศ.	 2564	 ผลจากประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	เรื่อง	ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท	

5	พ.ศ.	2563	ทีป่ลดลอ็กให้ทกุส่วนของกญัชาและกญั

ชงไม่เป็นยาเสพตดิ	ยกเว้น	ช่อดอก	ใบทีติ่ดกบัช่อดอก	

และเมล็ดกัญชา	และตามพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ	(ฉบับท่ี	7)	พ.ศ.	2562	ได้อนุญาตให้หน่วย

งานของรัฐ	หรือสภากาชาดไทย	สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่มีการศึกษาวิจัย	หรือมีการจัดการเรียนการ

สอนทางการแพทย์	หรือ	 เภสัชศาสตร์	 เกษตรกร

ที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน	วิสาหกิจเพื่อสังคม	

หรือสหกรณ์การเกษตร	ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เภสชักรรม	สตัวแพทย์ชัน้หนึง่	แพทย์แผนไทย	แพทย์

แผนไทยประยุกต์	และหมอพื้นบ้านปลูกกัญชาได้[17]

และเกิดโมเดลต้นแบบการปลูกกัญชาบ้านละ	6	ต้น	

เช่น	การปลกูกญัชา	6	ต้นท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ต�าบลโนนมาลัย	จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชน	โมเดลบทบาทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลในการส่งเสริมการปลูกกัญชาในครัวเรือน	

เป็นต้น[18] 

	 ปี	พ.ศ.	2565	ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	

ระบุช่ือยาเสพติดให้โทษประเภท	5	พ.ศ.	2565	วัน

ที่	9	กุมภาพันธ์	2565[5]		ประกาศดังกล่าวเป็นโอกาส

ส�าคัญของการน�านโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ไป

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การสร้างแรงจูงใจให้

กับกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เพือ่ปลกูกญัชา	และการเพิม่โอกาสให้ผูป่้วยเข้าถงึการ

ใช้ประโยชน์ทางการรักษา[4] 

	 โดยสรุปการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรี
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กัญชาและได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่	1	มกราคม	2565	

ปัจจุบันกลุ่มปลูกกัญชา	จ�านวน	50	ต้นในโรงเรือน

ระบบปิดเนื้อที่	72	ตารางเมตร	งบประมาณการลงทุน	

70,000	บาท	ส�าหรับมุมมองของกลุ่มต่อนโยบาย

กัญชาเสรีทางการแพทย์	พบว่า	

 2.1  วัตถุประสงค์ของนโยบาย	พบว่า	นโยบาย

กัญชาเสรีทางการแพทย์มีเป้าหมายที่ชัดเจน	คือ	การ

เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถรักษาด้วยกัญชา	และ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างรายได้ด้วยการขาย

ผลติภณัฑ์ท่ีแปรรูปจากใบ	ล�าต้น	รากของต้นกญัชาใน

ตลาดสุขภาพ	ดังค�ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า	“กลุ่ม

ต้องปลกูกญัชาทีม่คีณุภาพ	เพราะต้องส่งมอบผลผลติ

ท�ายาสมุนไพร’’	

 2.2  การก�าหนดภารกิจ และมอบหมายงาน 

พบว่า	กลุม่วิสาหกจิชมุชนแบ่งโครงสร้าง	และก�าหนด

ภารกิจตามต�าแหน่งงาน	ได้แก่	ประธานกลุ่ม	รอง

ประธานกลุ่ม	เหรัญญิก	ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	ฝ่ายจัด

ซื้อ	และฝ่ายประชาสัมพันธ์

 2.3  การก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน	พบ

ว่า	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ก�าหนดรูปแบบการปฏิบัติ

งานทีเ่คร่งครัด	ประธานกลุม่ท�าหน้าทีม่อบหมายภาระ

งานให้กบัสมาชกิ	และควบคมุให้การด�าเนนิงานเป็นไป

ตามระเบียบของภาครัฐ	ดงัค�ากล่าวของผูใ้ห้สมัภาษณ์

ว่า	“ระเบียบของราชการมีรายละเอียดมาก	กลุ่มจึง

ก�าชับสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่าง

เคร่งครัด’’

 2.4  ส�าหรับระบบวัดผล และมาตรการให้

คุณให้โทษ	 พบว่า	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดผลการ

ท�างานด้วยการประชุมอย่างต่อเนื่อง	ดังค�ากล่าวของ

ผูใ้ห้สมัภาษณ์ว่า	“กลุม่จงึไม่ได้ก�าหนดตารางเวลาการ

ท�างานเหมอืนกบับริษัท	ใครว่างช่วงไหนกเ็ข้ามาท�างาน	

และทุกอาทิตย์จะนัดพบกัน’’

ทางการแพทย์ในระยะเร่ิมแรกได้เกิดโครงการต่าง	ๆ	

เช่น	โครงการวิจัยพัฒนาผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชา

ทางการแพทย์	โครงการผลติน�า้มนักญัชาและต�ารับยา

แผนไทย	เป็นต้น	ในปี	พ.ศ.	2564	นโยบายได้ขยาย

ผลอย่างเป็นรูปธรรม	กล่าวคือ	ผู ้ท่ีได้รับอนุญาต

ครอบครอง	น�าเข้า	ผลิต	 (ปลูก)	จ�าหน่าย	ส่งออก	

ผลิต	(ปรุง)	ผลิต	(แปรรูป/สกัด)	มีจ�านวน	145	แห่ง	

(ข้อมูล	1	มกราคม-31	ธันวาคม	พ.ศ.	2564)[6]	และมี

โรงพยาบาลจ่ายกญัชา	1,383,114	ขวด/ซอง[19]		(ข้อมลู	

1	มกราคม-31	เมษายน	พ.ศ.	2565)	และเกิดโมเดล

ต้นแบบการปลูกกัญชาบ้านละ	6	ต้น	สังเกตได้ว่า 

นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ขยายผลสู่ระดับ

ภูมิภาค	และระดับท้องถิ่น	ในปี	พ.ศ.	2565	ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข	เร่ือง	ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ

ประเภท	5	พ.ศ.	2565	ได้ปลดลอ็คทกุส่วนกญัชาออก

จากความเป็นยาเสพตดิ	ยกเว้นสารสกดัของกญัชาท่ีมี

ค่าสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล	(Tetrahydrocan-

nabinol,	THC)	ที่เกินร้อยละ	0.2	โดยน�้าหนัก		

2.	มุมมองของกลุ่มวิส�หกิจชุมชนที่ ได้ รับ

อนุญ�ตปลูกกัญช�		

	 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

ปลอดสารพษิ	ในช่วงปี	พ.ศ.	2562	กลุม่วสิาหกจิชมุชน

ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกในการศึกษาดูงานการ

ท�าการเกษตรอนิทรีย์ด้วยเทคโนโลยใีนโรงเรียนระบบ

ปิด	หลังจากนั้นกลุ่มได้ยื่นขออนุญาตผลิต	 (ปลูก)	
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 2.5  ข้อเสนอแนะ พบว่า	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานการศึกษา	

หรือบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาช่วยให้ค�าแนะน�าการจัด

ท�าเอกสารเพื่อให้กระบวนการขออนุญาต	และมีข้อ

แนะน�ากับกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อปลูกกัญชา	คือ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้อง

ศึกษาขั้นตอนการขออนุญาตปลูก	การท�าข้อตกลง

กับหน่วยงาน	การมีมุมมองด้านการตลาด	และต้อง

ซ่ือสัตย์	หากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมองกระบวนการ

ต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้าไม่ชัดเจน	ย่อมประสบ

กับปัญหาขาดทุน	ท�าให้กัญชาอาจไม่ใช่พืชทองค�าสี

เขียว	ดังค�ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า	“ผมไม่อยาก

พูดให้คนเสียก�าลังใจ	การปลูกกัญชาต้องใช้ความรู	้

ใช้ต้นทุนสูงอย่าลงทุนหมดหน้าตัก	ท�าน้อย	ๆ	ตกลง

กบัหน่วยท่ีท�า	MOU	ให้ชดัเจนก่อน	และเข้าใจตลาด’’	

3.	มุมมองกลุ่มเกษตรกรที่ต้องก�รรวมกลุ่ม

วิส�หกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญช�

	 ผู้ให้ข้อมูลเป็นเกษตรกรมีประสบการณ์ด้าน

การเกษตรตั้งแต่	10-20	ปี	และมีประสบการณ์ปลูก

กญัชาต้ังแต่	2-6	ปี	จ�านวนกญัชาทีป่ลกูอยูร่ะหว่าง	10-

30	ต้น	เพือ่เรียนรู้	การน�ากญัชาไปปรุงอาหาร	และขาย	

ดงัค�ากล่าวของผู้ให้สมัภาษณ์ว่า	“ผมเรียนวธีิการปลกู

กัญชาจากสื่อออนไลน์ท้ังในและต่างประเทศ	และน�า

ดอก	ใบมาท�ากบัข้าว	ท�าชา	และขายให้กบักลุม่เพือ่น’’	

และ	“ผมปลูกพืชสวน	20	ปี	แต่เมื่อลองปลูกกัญชา

ประสบการณ์ทีม่ยีงัไม่เพยีงพอ	เพราะ	กญัชาต้องดแูล

เป็นอย่างดถีงึได้ผลผลติทีม่คีณุภาพ’’	ส�าหรับมมุมอง

ของกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เพื่อปลูกกัญชาต่อนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์	

พบว่า

 3.1 วตัถปุระสงค์ของนโยบาย	 พบว่า	นโยบาย

กัญชาเสรีทางการแพทย์ท�าให้ผู้ป่วยมีทางเลือกใน	

การรักษาด้วยกัญชา	เกษตรกรสามารถปลูกกัญชา

อย่างถูกกฎหมาย	แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องแบก

รับต้นทุนมากกว่าการปลูกพืชท่ัวไป	และตลาดท่ีรับ

ซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากจากกัญชายังไม่เปิดกว้าง	

ดังค�ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า	 “กัญชาเป็นพืชท่ี

พลกิชวิีตให้กบักลุม่วสิาหกจิชมุชนท่ีมทุีนทรัพย์	ไม่ใช่

กลุม่วสิาหกจิชมุชนหน้าใหม่ทุนน้อย’’	“เกษตรกรไม่มี

โอกาสใช้ประโยชน์จากช่อดอก	เหมือนปลูกผลไม้แต่

ได้กนิเปลอืก”	ถ้าผมจะต้ังกลุม่ต้องคดิจุดคุม้ทุน	และ

หาตลาด	ถ้าไม่ชดัเจนเร่ืองการตลาดกไ็ม่มปีระโยชน์ท่ี

ต้องรวมกลุ่ม	ผมไปปลูกพืชชนิดอื่นให้ผลตอบแทน

ท่ีดีกว่า’’	และ	“เมื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา	จะ

ท�าให้มีสินค้าที่เหมือนกันในตลาดเหมือนกับสินค้า 

โอทอปท�าให้สินค้าล้นตลาดขายได้ยาก’’

 3.2  การก�าหนดภารกิจ และมอบหมายงาน  

พบว่า	การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของกระทรวงสาธารณสุข	การบริหารกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนสมาชิกกลุ่มต้องมีความรู้	มีความรับ

ผิดชอบหน้าที่ทั้งการปลูก	การควบคุมมาตรฐาน	และ

การสือ่สารการตลาด	ดงัค�ากล่าวของผูใ้ห้สมัภาษณ์ว่า	

“กัญชาเป็นพืชท่ีอยู่ในควบคุม	และเพิ่งเร่ิมปลดล็อค	

ดังนั้นต้องรักษากติกาของภาครัฐไม่เช่นนั้นเราเองคือ	

ผู้ที่ท�าให้ระบบเสีย’’

 3.3  การก�าหนดมาตรฐานการปฏิบตังิาน	 พบ

ว่า	การบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการปลกูกญัชาและกฏหมายอย่างเคร่งครัด	

และต้องยกระดับการปลูกที่แตกต่างจากการปลูก

พืชสวนท่ัวไปมีความเป็นมืออาชีพ	เช่น	กลุ่มฯ	ควร

ประชมุร่วมกนัทกุสปัดาห์	พฒันาความรู้ให้กบัสมาชกิ

ด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม	การประชุม	และวัดผล

การด�าเนินงาน	ดังค�ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า	“การ
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ปลูกกัญชาต้องมีความรู้	ท�าอย่างมืออาชีพ	กลุ่มต้อง

มีมาตรฐานการท�างาน	เช่น	การใช้วัสดุปลูก	การให้น�้า	

การตรวจสอบสารตกค้าง	การให้ความรู้	และติดตาม

ผล’’	

 3.4  ส�าหรับระบบวัดผล และมาตรการให้คุณ

ให้โทษ	 พบว่า	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องมีระบบการ

รายงานผล	ในกรณีท่ีพบสมาชิกกลุ่มไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐาน	กลุ่มควรมีมาตรการให้คุณให้โทษจากเบา

ไปหาหนัก	เช่น	การพูดคุย	ตักเตือน	และด�าเนินคด	ี

ดงัค�ากล่าวของผูใ้ห้สมัภาษณ์ว่า	“การปลกูกญัชาต้อง

ท�าอย่างมอือาชพี	มกีารควบคมุ	ประเมนิผลเหมอืนกบั

การท�างานในบริษัท’’		

 3.5  ข้อเสนอแนะ	 พบว่า	นโยบายกัญชาเสรี

ทางการแพทย์ควรมกีารขยายผลให้คนไทยเข้าถงึการ

ใช้ประโยชน์จากกญัชามากขึน้	และวสิาหกจิชมุชนทีไ่ด้

รับใบอนุญาตปลูกกัญชาควรเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�า

กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา	

อภิปร�ยผล

 1. พัฒนาการของนโยบายกัญชาเสรีทางการ

แพทย์  

	 นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2561-2565	กระแสของ

นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ได้สร้างความตื่นตัว

ให้กับสังคม	รวมไปถึงกระแสเรียกร้องให้ใช้กัญชาใน

การรักษา	นโยบายดงักล่าวมกีลไกขบัเคลือ่นผ่านกลุม่

วิสาหกิจชุมชน	หน่วยงานภาครัฐ	สถาบันอุดมศึกษา

ท่ีมีการสอน	การวิจัยทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์		

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

แผนไทย	และผู้ใช้ประโยชน์จากกัญชา	ผลการศึกษา

สอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาคุณภาพก�าลังคน

เพื่อสนับสนุนการน�านโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่

การปฏิบัติ[15]	อธิบายอย่างชัดเจนว่า	นโยบายกัญชา

ทางการแพทย์เกิดจากแรงผลักดันของฝ่ายการเมือง	

และความต้องการของประชาชน	อีกท้ังนโยบายดัง

กล่าวไม่ได้ขับเคลื่อนจากบนลงล่างโดยสมบูรณ์

ท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบายไม่สามารถควบคุมติดตาม

การด�าเนินนโยบายได้อย่างครอบคลุม	สอดคล้อง

กับแนวคิดนโยบายสาธารณะ[20]	อธิบายถึงกลุ่มที่มี

บทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	คือ

บทบาทของกลุ่มชนชั้นน�า	หรือกลุ่มพรรคการเมือง	

บทบาทของประชาชน	บทบาทของกระแสนิยม	และ

บทบาทของข้าราชการที่ร่วมผลักดันนโยบายกัญชา

เสรีทางการแพทย์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	

 2. กญัชา คือ พืน้ท่ีของผูป้ลกูทีมี่ประสบการณ์  

		 กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก	2	กลุ ่มล้วนเป็นผู ้ที่มี

ประสบการณ์ในการท�าการเกษตรตั้งแต่	2-20	ปี	โดย

กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	เริ่ม

ปลกูกญัชา	เพราะต้องการใช้น�า้มนักญัชาในการรักษา

โรค	การท�าอาหาร	และขายเพื่อสร้างรายได้	แสดงให้

เห็นว่า	การปลูกกัญชาต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปลูก	

การใช้ประโยชน์จากกัญชา	สอดคล้องกับผลการวิจัย

แนวทางการป้องกันการใช้กัญชา	โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน[21]	รายงานว่า	 เกษตรกรมีความรู้และใช้

กัญชาเป็นปกติในชีวิตประจ�าวัน	เพราะ	เชื่อว่ากัญชา

สามารถบ�ารุงร่างกาย	ช่วยให้นอนหลับ	และผลการ

วิจัยความรู้และความเชื่อสู่พฤติกรรมการใช้กัญชา

ทางการแพทย์ในมุมมองของชุมชนไทลาวและชุมชน

ไทโคราช	จังหวัดนครราชสีมา[22]	พบว่า	เกษตรกรใช้

กัญชาในชีวิตประจ�าวัน	เพื่อปรุงอาหาร	และคลาย

เครียด	สอดคล้องกับ	ผลการวิจัยคุณภาพก�าลังคน	

เพื่อสนับสนุนการน�านโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่

การปฏิบัติ[23]	อธิบายว่า	นโยบายกัญชาเสรีทางการ

แพทย์ไม่ได้เกิดจากความต้องการของรัฐบาลเพียง

ฝ่ายเดียวแต่เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชน	
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 3. มมุมองของผูป้ลกูในระบบ และผูป้ลกูนอก

ระบบต่อนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

	 ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	2	กลุ่มมีมุมมองว่านโยบาย

มีเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	และ

พัฒนาเศรษกิจระดับชุมชน	สอดคล้องผลการวิจัย

ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้กัญชาในการ

รักษาโรคของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก[24]	พบ

ว่า	ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้	และทัศนคติการใช้

ประโยชน์จากกญัชาเพือ่การรักษาโรค	คดิเป็นค่าเฉลีย่	

5.55	และ	3.85	ตามล�าดับ	และผลการวิจัยทุนทาง

สังคมและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้ในการ

ใช้กัญชาทางการแพทย์ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	จังหวัดขอนแก่น[25]	พบว่า	การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชามีความสัมพันธ์กับการ

ใช้กัญชาทางการแพทย์	

	 มุมมองต่อการก�าหนดภารกิจและมอบหมาย

งาน	พบว่า	การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องก�าหนด

โครงสร้างการบริหารกลุ่ม	และก�าหนดภาระงานให้

ครอบคลุมกับงาน	เช่น	ประธานกลุ่ม	ฝ่ายควบคุม

คุณภาพ	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	การคัดเลือกสมาชิกที่

มีทักษะให้สอดคล้องกับภาระงาน	และสมาชิกต้องไว้

วางใจกัน	

	 มุมมองต่อการก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ

งาน	พบว่า	การรวมกลุ ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด	แสดงให้เห็นว่า	ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความรับ

ผิดชอบ	เข้าใจ	ตระหนักถึงโทษภัยของการใช้กัญชาที่

ปราศจากการควบคุม	และควรอยู่ในการควบคุมของ

รัฐ	สอดคล้องกับงานวิจัยนโยบายกัญชาเสรีในฐานะ

พืชทางการแพทย์[23]	พบว่า	นโยบายกัญชามีแนวโน้ม

ให้กลุ่มวัยรุ่นและประชาชนเร่ิมทดลองลองใช้กัญชา

มากขึ้น	และสอดคล้องกับผลงานวิจัยแนวทางการ

ป้องกันการใช้กัญชา	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[21] 

รายงานว่า	กัญชาท�าให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวจาก

การเสพติดกัญชาในกลุ ่มวัยรุ ่น	และสร้างปัญหา

อาชญากรรมภายในชุมชน			

	 มุมมองต่อระบบวัดผล	และมาตรการให้คุณให้

โทษ	พบว่า		การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องปฏิบัติ

ตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ	เพื่อป้องกันการ

ท�าผิดกฎหมาย	และไม่ควรก�าหนดระเบียบเพิ่ม	

แสดงให้เห็นว่า	ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	2	กลุ่มไม่ให้ความ

ส�าคัญกับประเด็นดังกล่าว	อธิบายได้ว่า	ผู้ให้ข้อมูล

หลักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา

เป็นกลุ่มที่เร่ิมจัดต้ัง	และกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการ

รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญชา	เป็นกลุ่มที่

ไม่มีประสบการณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน	

อย่างไรกต็ามการวจัิยเร่ือง	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน[26]	ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก

ทั้ง	2	กลุ่มว่า	วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนการบริหารกลุ ่มต้องก�าหนดกฎ

ระเบียบ	ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	การ

วางแผนการตดิตามงานท่ีปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์	

ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการบริหารของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

ข้อสรุป

	 ปี	พ.ศ.	2562-2565	นโยบายกัญชาเสรีทางการ

แพทย์ได้สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจาก

แพทย์ผู้เช่ียวชาญ	และสร้างโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนปลกูกญัชาอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	แต่กญัชา

ไม่ใช่พชืทองค�าสเีขยีวของเกษตรกรทกุคน	เกษตรกร

ต้องมีความรู้	 เงินทุน	และบริหารกลุ่มอย่างเป็นมือ

อาชีพ	ส�าหรับมุมมองการขับเคลื่อนนโยบายกัญชา
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เสรีทางการแพทย์	ผลการวิจัย	พบว่า	ผู้ให้ข้อมูลหลัก

เข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบายกัญชาเสรีทางการ

แพทย์	การก�าหนดภารกิจ	และมอบหมายงาน	ผู้ให้

ข้อมูลหลักมีมุมมองว่าการบริหารกลุ่มสมาชิกต้องไว้

วางใจกัน	มอบหมายงานตามความถนัดของสมาชิก	

การก�าหนดมาตรฐาน	การปฏิบัติงาน	ผู้ให้ข้อมูลหลัก

มีมุมมองร่วมกันให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องมีระบบ

วัดผล	และปฏิบัติตามกฎหมาย	แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักมี

มุมมองต่อระบบวัดผล	และมาตรการให้คุณให้โทษ

แตกต่างกัน	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับอนุญาตปลูก

กัญชามองว่าไม่ควรก�าหนดระเบียบ	และมาตรการ

ลงโทษเพิ่มเติมมากกว่าที่กฎหมายก�าหนดในขณะที่

กลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ

ปลูกกัญชามองว่าต้องก�าหนดมาตรการการลงโทษ	

ตั้งแต่การพูดคุย	ตักเตือน	และใช้มาตรการทาง

กฎหมาย		

	 ข ้อ เสนอแนะในการน�าผลการวิ จัยไปใช ้

ประโยชน์	ได้แก่	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการเข้า

ร่วมนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ต้องพัฒนา

ระบบการบริหารงานที่มีมาตรฐานให้มีรูปแบบเช่น

เดียวกันกับการบริหารงานองค์การ	และกระทรวง

สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดทีม

ระดบัภมูภิาค	และท้องถิน่	เพือ่เป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าปรึกษา

กบัผูท้ีต้่องการรวมกลุม่เป็นวสิาหกจิชมุชนปลกูกญัชา	

การให้ท�างานเชิงรุกร่วมกับคณะท�างานอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้านในการให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง	เช่น	

ประโยชน์และโทษของกัญชา	การอนุญาตปลูกกัญชา	

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	

	 ส�าหรับแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการท�างาน

วิจัยคร้ังต่อไป	คือ	การศึกษาเปรียบเทียบกลุ ่ม

วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส�าเร็จในการเข้าร่วม

นโยบายกญัชาเสรีทางการแพทย์	กบัวิสาหกจิชมุชนที่

เข้าร่วมนโยบายกญัชาเสรีทางการแพทย์แต่อยูใ่นช่วง

การพัฒนา		เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีต้องการเข้าร่วมนโยบายกัญชาเสรีทางการ

แพทย์ในอนาคต
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บทคัดย่อ

	 ตำ�รับย�พอกสมุนไพรสำ�หรับโรคข้อเข่�เสื่อมมีอยู่หล�กหล�ย	แต่ยังข�ดก�รวิเคร�ะห์อย่�งเป็นระบบ	 

ก�รศึกษ�น้ีเป็นก�รวิจัยเชิงสำ�รวจเพื่อรวบรวมตำ�รับย�พอกสมุนไพรสำ�หรับโรคข้อเข่�เสื่อม	ที่ใช้ในสถ�นบริก�ร

ทุกระดับในเขตสุขภ�พท่ี	3	โดยเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนพฤษภ�คม–กันย�ยน	พ.ศ.	2560	วิเคร�ะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณน�	แสดงคว�มถี่และร้อยละของก�รใช้สมุนไพร	 ช่ือ	ก�รต้ังตำ�รับย�	ตัวย�หลัก	ตัวย�รอง	ตัวย�ประกอบ	

สรรพคณุ	ชนดิสมุนไพร	และขอ้ควรระวงั	พบตำ�รบัย�พอกสมุนไพรจำ�นวน	24	ตำ�รบั	มีสมนุไพร	67	ชนดิ	26	วงศ์	แบง่

เป็นตำ�รบัย�พอกสูตรรอ้น	19	ตำ�รบั	และตำ�รบัย�พอกสูตรเยน็	5	ตำ�รบั	แต่ละตำ�รบัประกอบด้วยตัวย�ต้ังแต่	3–20	ชนิด	

ในตำ�รบัย�พอกสูตรรอ้น	มีก�รใช	้ขงิ	ม�กท่ีสุด	16	ตำ�รบั	รองลงม�เปน็ไพล	10	ตำ�รบั	และมะกรดู	9	ตำ�รบั	ใชส้มุนไพร

แห้งม�กกว่�สมุนไพรสด	สรรพคุณหลักคือ	เพิ่มระบบไหลเวียน	บรรเท�อ�ก�รปวด	และลดก�รอักเสบ	ในตำ�รับย�

พอกสูตรเย็น	มีก�รใช้ฟ้�ทะล�ยโจร	ม�กที่สุด	4	ตำ�รับ	รองลงม�เป็นย่�น�ง	ไพลและขมิ้นชัน	3	ตำ�รับ	ใช้สมุนไพรสด

ม�กกว่�สมุนไพรแห้ง	สรรพคุณหลัก	คือ	ลดก�รอักเสบ	ลดคว�มร้อน	และบรรเท�ปวด	โดยย�พอกทั้งสองประเภท	

มีข้อควรระวังในผู้ที่มีแผลเปิด	เป็นโรคผิวหนัง	เคยมีประวัติแพ้สมุนไพร	และแพ้แอลกอฮอล์
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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	Tili-
acora,	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

มีแนวโน้มผู้สูงอายุอยู ่คนเดียวหรืออยู่ล�าพังกับคู ่

สมรสเพิ่มมากขึ้น	โดยผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพิ่มจาก 

ร้อยละ	3.6	ในปี	2537	เป็น	7.6	ในปี	2550	ซ่ึงมีผล

ต่อการดูแลผู้สูงอายุ	ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	อายุ

ยิ่งสูงยิ่งเจ็บป่วย	โดยเฉพาะเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง	

เช่น	ความดันโลหิตสูง	เบาหวาน	หรือไขมันในเลือด

สูง	มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 รักษาไม่หาย	มีภาวะการ 

พึ่งพิงต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องและการดูแล

ระยะยาว	ผูส้งูอายจุ�านวนมากมปัีญหาข้อเข่าเสือ่ม	ส่ง

ผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน[1] 

	 โรคข้อเข่าเสื่อม	 (osteoarthritis	of	knee)	

การแพทย์แผนไทยเรียกว่า	โรคลมจับโปง	เป็นโรค

ในตระกูลลมชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากอากาศ	และน�้า	แบ่ง

ออกเป็น	2	ชนิด	คือ	1.	ลมจับโปงน�้า	ลักษณะอาการ

ปวดมาก	บวม	แดง	มีความร้อนขึ้นเสมอ	และมีน�้าใน

ข้อ	สามารถท�าให้เป็นไข้ได้	2.	ลมจับโปงแห้ง	ลักษณะ

อาการบวม	มีความร้อนไม่มากนัก	บางครั้งมีแดงเล็ก

น้อย	มีสภาวะข้อเข่าติด	ขาโก่ง	สะบ้าเจ้า	และมีน�้าใน

ข้อน้อย	ซึ่งแนวทางการดูแลรักษา	ป้องกัน	และฟื้นฟู

โรคลมจับโปงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมหีลาย

วธีิ	เช่น	การนวด	การประคบสมนุไพร	การรับประทาน

ยาสมนุไพร	และการพอกยาสมนุไพร	โดยวิธีการพอก

ยาสมุนไพรท�าเพื่อดูดพิษตามข้อต่าง	ๆ	แบ่งออกเป็น

ยาพอกสูตรร้อน	และยาพอกสูตรเย็น	เป็นอีกวิธีหนึ่ง

ท่ีแพทย์แผนไทยนิยมใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับ

กระดูกและกล้ามเนื้อ[2] 

จากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่า	ฤทธิ์การต้านการ

อักเสบของสมุนไพร	12	ชนิด	ได้แก่	พลับพลึง	ผัก

เสี้ยนผี	มะค�าไก่	ดีปลี	พริกไทย	เจตมูลเพลิง	ข่า	ว่าน

นางค�า	ว่านร่อนทอง	ไพล	ขิง	และกระทือ	มีฤทธิ์ต้าน

การอักเสบและสามารถยับยั้งการเสื่อมของกระดูก

อ่อน[3]	ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของสาร

สกัดขิงนาโนลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อม	 

พบว่า	สารสกัดขิงนาโน	มีประสิทธิผลในการลดปวด

และลดอาการข้อเข่าเสื่อม	คุณภาพชีวิตดีขึ้น	ในการ

รักษา	12	สปัดาห์	โดยผลการรักษาไม่แตกต่างจากการ

ใช้ไดโคลฟีแนคเจล	และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์

หลังจากการรักษา[4]	และฤทธิ์การต้านการอักเสบของ

ต�ารับยารักษาโรคจบัโปงแห้งเข่า	(โรคข้อเข่าเสือ่ม)	และ

การทดลองทางคลินิกในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี	พบ

ว่า	ในระดบัหลอดทดลองสารสกดัต�ารับยาจับโปงแห้ง

เข่าท่ีสกัดด้วย	95%	เอทานอล	มีฤทธ์ิในการต้านการ

อักเสบผ่านกลไกการยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซด์ 

ยับยั้งเอนไซม์	COX-2	และ	TNF-a	ได้ดีท่ีสุด	และ

การศึกษาในหนูแรทที่ได้รับการป้อนสารสกัดต�ารับ

ยาจับโปงแห้งเข่าที่สกัดด้วย	95%	เอทานอลในขนาด	

300	มก./กก.	จะสามารถลดการอักเสบได้ในช่ัวโมง

ท่ี	1-3	ส่วนการทดลองฤทธ์ิต้านการอักเสบโดยใช้	

ModelRat	ear	edema	พบว่าครีมท่ีประกอบด้วย	

1%	ของสารสกัดต�ารับยาจับโปงแห้งเข่าด้วย	95%	 

เอทานอลสามารถยับยั้งการอักเสบได้ในชั่วโมงที่	3	

เทียบเท่ากับยาไดโคลฟีแนค[5]

	 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกม ี

นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ	(Service	Plan)	สาขาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	โดยจดัให้มบีริการ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกแบบครบ

วงจรในโรงพยาบาลของรัฐ	เพื่อรักษาโรคทั่วไป	และ
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เฉพาะโรค	โดยมีการรักษาโรคข้อเสื่อมด้วยวิธีการ

ทางการแพทย์แผนไทย	เช่น	การพอกเข่า	การเผายา	

ด้วยต�ารับยาสมุนไพร	ซ่ึงต�ารับยาสมุนไพรท่ีใช้พอก

เข่าเป็นต�ารับยาเฉพาะโรงพยาบาลมีการผสมยาด้วย

วิธีการต่าง	ๆ	เพ่ือน�ามาใช้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีมี

ปัญหาเร่ืองข้อเข่าเสื่อม[6]	ดังนั้น	กลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในเขตสุขภาพท่ี	3	

ภาคเหนือ	5	จังหวัด	จึงร่วมส�ารวจต�ารับยาพอกใน

โรคข้อเข่าเสื่อม	ที่มีการใช้ในคลินิกเฉพาะโรคข้อเข่า

เส่ือม	ในเขตสุขภาพท่ี	3	เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล

ต�ารับยาพอกในโรคข้อเข่าเสื่อม	น�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

แต่ละต�ารับ	ให้เป็นมาตรฐานเป็นแนวทางให้แพทย์

แผนไทยได้เลือกใช้ต�ารับยาพอกในโรคข้อเข่าเสื่อม	

ในการดูแลผู้สูงอายุและประชาชน	ในเขตสุขภาพที่	3	

ได้อย่างปลอดภัย	มีประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลพื้น

ฐานให้	แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพอื่น	ๆ	น�าไปต่อ 

ยอดการพฒันาต�ารับยาพอกเข่าเฉพาะโรงพยาบาลต่อ

ไป	พัฒนาเป็นคู่มือและแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล

ผู้ป่วยท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีการขยายผลเพื่อใช้ใน

พื้นที่เขตสุขภาพที่	3	และพัฒนาต่อยอดเป็นคู่มือการ

ปรุงยาพอกสมุนไพรส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย	ในเขต

สุขภาพ	3	เพื่อเป็นนวัตกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

	 1.	ส�ารวจต�ารับยาพอกสมุนไพรส�าหรับโรคข้อ

เข่าเสื่อมท่ีใช้ในสถานบริการทุกระดับในเขตสุขภาพ

ที่	3

	 2.	วเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานต�ารับยาพอกสมนุไพร

ส�าหรับโรคข้อเข่าเสือ่มทีใ่ช้ในสถานบริการทกุระดบัใน

เขตสุขภาพที่	3

นิยำมศัพท์ 

 โรคข้อเข่าเสือ่ม ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย	

ออกเป็น	2	ประเภท	คือ	โรคจับโปงแห้ง	(ข้อเข่าเสื่อม	

ชนดิไม่บวม)	และโรคจับโปงน�า้	(ข้อเข่าเสือ่ม	บวม	แดง	

ร้อนและมีน�้าในข้อเข่า)	ท้ัง	2	ประเภท	สามารถรักษา

และบรรเทาอาการได้ด้วยยาพอกสมุนไพร	ต�ารับยา

พอกสมุนไพรส�าหรับโรคข้อเข่าเสื่อม	ในเขตสุขภาพ

ที่	3	เป็นต�ารับยาเฉพาะโรงพยาบาล	เฉพาะสูตร	มีการ

ปรุงผสมยาด้วยวิธีการต่าง	ๆ	เพื่อน�ามาใช้กับผู้ท่ีมี

ปัญหาเร่ืองข้อเข่าเสือ่ม	ซ่ึงท�าให้ต�ารับยาพอกสมนุไพร

มีหลายต�ารับ	

 ยาพอกสมุนไพร	 เป็นวิธีการรักษาทางการ

แพทย์แผนไทย	คือ	การน�าสมุนไพรที่มีสรรพคุณ

กระจายเลือดลมบริเวณข้อ	 เพิ่มการไหลเวียนของ

เลอืด	ลดอาการเกร็งของกล้ามเนือ้	เส้นเอน็	ลดอาการ

บวม	ซึ่งมีทั้งยาฤทธิ์ร้อนและยาฤทธิ์เย็น[7]  

 การวิเคราะห์การต้ังต�ารับยาตามศาสตร์การ

แพทย์แผนไทย ต�ารับยาไทยมักประกอบด้วย

สมุนไพรหลายชนิด	ซ่ึงสมุนไพรแต่ละชนิดในต�ารับ

ท�าหน้าท่ีแตกต่างกัน	แบ่งเป็นหน้าที่ในต�ารับได้เป็น	

4	ประเภท	คือ	

	 1.	ตัวยาหลักหรือตัวยาส�าคัญ	คือสมุนไพรที่ใส่

ไปในต�ารับเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นตัวยาแก้โรค	หรือรักษา

อาการหลักของผู้ป่วย

	 2.	ตัวยาช่วยหรือตัวยารอง	คือสมุนไพรที่ใส่ลง

ไปในต�ารับเพื่อท�าหน้าท่ีช่วยปรับให้ตัวยาส�าคัญออก

ฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น	หรือช่วยรักษาอาการโรคร่วมที่ผู้ป่วย

ก�าลังเป็นอยู่

	 3.	ตัวยาประกอบ	หรือตัวยาเสริม	หรือตัวยา

คุม	คือสมุนไพรท่ีใส่ลงไปในต�ารับเพื่อท�าหน้าท่ีช่วย

ลดผลข้างเคียงจากตัวยาส�าคัญ	หรือช่วยป้องกันโรค



337J Thai Trad Alt Med Vol. 20 No. 2 May-Aug  2022

แทรกซ้อน	หรือช่วยเสริมให้ยาหลักมีสรรพคุณท่ี

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 4.	ตัวยาแต่งรส	แต่งกลิ่น	แต่งสี	คือตัวยา

สมุนไพรท่ีใส่ลงไปในต�ารับเพื่อท�าหน้าที่แต่งรส	แต่ง

กลิ่น	แต่งสี	ให้มีลักษณะท่ีน่ารับประทานมากขึ้น	 ซ่ึง

อาจมีหรือไม่มีก็ได้[8]  

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

เดือนพฤษภาคม–กันยายน	2560

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

	 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	คือ	สถานบริการทุก

ระดบัทีม่คีลนิกิแพทย์แผนไทย	มกีารให้บริการคลนิกิ

เฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม	และใช้ต�ารับยาสมุนไพรพอก

เข่าในพื้นที่เขตสุขภาพที่	3	ภาคเหนือ	5	จังหวัด	ได้แก่	

จังหวัดนครสวรรค์	พิจิตร	ก�าแพงเพชร	ชัยนาท	และ

อุทัยธานี	จ�านวน	23	แห่ง

	 การศึกษานี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง	(purposive	sampling)	โดยพิจารณาจาก

การตัดสินใจของผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมวิจัยโดยความ

สมัครใจ	และลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

เกณฑ์คัดเข้ำ (inclusion criteria)  

	 1.	 สถานบริการทุกระดบั	ท่ีเปิดให้บริการคลนิกิ

แพทย์แผนไทย	

							 2.	 มกีารรักษาในคลนิกิเฉพาะโรคด้วยการพอก

ยาสมุนไพรในโรคข้อเข่าเสื่อม	

	 3.	 ยินดีและเต็มใจเปิดเผยข้อมูลต�ารับยา	และ

ลงชื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย

	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบส�ารวจที่

ผู ้วิจัยออกแบบโดยอ้างอิงจากแบบส�ารวจต�ารับยา

สมุนไพรกองการแพทย์พื้นบ้าน	กรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก	แบ่งออกเป็น	6	หมวด	

ได้แก่	

	 หมวดท่ี	1	ข้อมลูพืน้ฐานของต�ารับสมนุไพรพอก

ระเบียบวิธีศึกษำ

	 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ	(sur-

vey	research)	โดยมกีารวเิคราะห์ข้อมลูเชงิพรรณนา

(descriptive	analysis)	ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	และ

ค่าความถี่	ของการใช้สมุนไพร	ชื่อ	การตั้งต�ารับยา	

ตัวยาหลัก	ตัวยารอง	ตัวยาประกอบ	สรรพคุณ	ชนิด

สมนุไพร	แหล่งทีม่า	และข้อควรระวงั	เพือ่ส�ารวจต�ารับ

ยาพอกสมุนไพรส�าหรับโรคข้อเข่าเสื่อมท่ีใช้ในสถาน

บริการทกุระดบัในเขตสขุภาพท่ี	3	และวเิคราะห์ข้อมลู

พืน้ฐานต�ารับยาพอกสมนุไพรส�าหรับโรคข้อเข่าเสือ่มที่

ใช้ในสถานบริการทุกระดับในเขตสุขภาพที่	3	ตั้งแต	่
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สรรพคุณ	ชนิดสมุนไพร	แหล่งที่มา	และข้อควรระวัง

ผลกำรศึกษำ

	 สถานบริการแพทย์แผนไทย	23	แห่ง	จาก	254	

แห่ง	มีการให้บริการพอกเข่าด้วยต�ารับยาสมุนไพร	 

คิดเป็นอัตราการตอบกลับ	ร้อยละ	100	พบต�ารับยา

พอกสมุนไพรจ�านวน	24	ต�ารับ	มีสมุนไพร	67	ชนิด	

26	วงศ์

	 ข ้อมูลต�ารับยาพอกสมุนไพรที่ใช ้ในหน่วย

บริการแพทย์แผนไทย	เขตสุขภาพที่	3	ได้แก่	ชัยนาท	

นครสวรรค์	 อุทัยธานี	 ก�าแพงเพชร	 และพิจิตร 

พบว่า	ต�ารับยาสมุนไพรพอกเข่าท้ังหมด	24	ต�ารับ

เป็นต�ารับของจังหวัดชัยนาท	2	ต�ารับ	นครสวรรค์	6	

ต�ารับ	อุทัยธานี	6	ต�ารับ	ก�าแพงเพชร	5	ต�ารับ	และ 

พิจิตร	5	ต�ารับ	 ซ่ึงแบ่งประเภทเป็น	ต�ารับพอกสูตร 

เย็น	จ�านวน	5	ต�ารับ	คิดเป็นร้อยละ	20.83	และต�ารับ 

พอกสูตรร้อน	จ�านวน	19	ต�ารับ	คิดเป็นร้อยละ	79.17	

(ตารางที่	1)

เข่า	ประกอบไปด้วยค�าถาม	7	ข้อ	ได้แก่	ชื่อต�ารับยา

พอกเข่า	เจ้าของสูตรยา/สถานท่ี	อ�าเภอ	จังหวัด	ชื่อ

สถานบริการ	ประเภทยาพอก	สรรพคุณ	

										หมวดที่	2	ตารางส่วนประกอบและอัตราส่วน

ต�ารับพอกเข่า	ประกอบไปด้วย	ชื่อสมุนไพรท่ีใช้ใน

ต�ารับ	สรรพคุณสมุนไพร	ชื่อพฤกษศาสตร์	น�้าหนัก

ตัวยาสมุนไพร

	 หมวดท่ี	 3	 ขั้นตอนการผสมต�ารับยาพอก

สมุนไพร	และส่วนผสม

	 หมวดที่	4	ขนาดและวิธีใช้	

	 หมวดที่	5	ข้อห้ามและข้อควรระวัง

	 หมวดที่	6	มีการเก็บข้อมูลทางวิชาการหรืองาน

วิจัยสนับสนุนต�ารับยาสมุนไพรนี้		

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

	 	 	 	 	 	 	 	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	แสดง

จ�านวน	ร้อยละ	และความถี่	ของการใช้สมุนไพร	ชื่อ	

การต้ังต�ารับยา	ตัวยาหลัก	ตัวยารอง	ตัวยาประกอบ	

ตารางที่ 1 ข้อมูลประเภทตำ�รับย�พอกสมุนไพรที่ใช้ในหน่วยบริก�รแพทย์แผนไทย เขตสุขภ�พที่ 3

  ข้อมูลตำารับยาพอกสมุนไพรที่ใช้ในหน่วยบริการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3

    ประเภทตำารับ

    ตำารับพอกสูตรเย็น ตำารับพอกสูตรร้อน
    (เข่าอักเสบ บวม แดง ร้อน) (ข้อเข่าเสื่อม)

  จำานวน  จำานวน  จำานวน 
  (N = 24)  (N = 24)  (N = 24) 

1.1. ชัยน�ท 2 8.33 1 4.17 1 4.17

1.2. นครสวรรค์ 6 25.00 1 4.17 5 20.83

1.3. อุทัยธ�นี 6 25.00 0 0.00 6 25.00

1.4. กำ�แพงเพชร 5 20.83 1 4.17 4 16.67

1.5. พิจิตร  5 20.83 2 8.33 3 12.50

รวมเขตสุขภาพที่ 3 24 100 5 20.83 19 79.17

จังหวัด

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

จำานวนตำารับ
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 วเิคราะห์วงศ์สมนุไพรในต�ารับยาพอกสมนุไพร

สตูรร้อนและสตูรเยน็	วงศ์สมนุไพร	5	อันดบัแรกทีน่�า

มาประกอบต�ารับยาพอกสูตรร้อน	คือ	Zingibera-

ceae,	Fabaceae,	Rutaceae,	Acanthaceae	และ	

Capparaceae	คิดเป็นร้อยละ	39.69,	7.63,	6.87,	

6.11,	และ	5.34	ตามล�าดบั	เมือ่วเิคราะห์การตัง้ต�ารับยา

พอกสตูรร้อนตามหลกัเภสชักรรมกรรมไทย	สมนุไพร

ที่น�ามาต้ังต�ารับเป็นตัวยา	มีการใช้ขิงมากที่สุดถึง	16	

ต�ารับ	รองลงมาเป็นไพล	10	ต�ารับ	และมะกรูด		9	ต�ารับ 

ในต�ารับยาพอกสูตรร้อน	(ตารางที่	2)

ตารางที่ 2  วิเคร�ะห์วงศ์สมุนไพรในตำ�รับย�พอกสมุนไพรสูตรร้อนและสูตรเย็น

 วงศ์สมุนไพร  สมุนไพรที่ใช้ในตำารับ จำานวนตำารับ ร้อยละ

Zingiberaceae กระช�ย กระทือ ขมิ้นชัน ขิง ไพล ว่�นน�งคำ�                52 39.69
Fabaceae เถ�วัลย์เปรียง ใบมะข�ม ใบส้มป่อย ใบคูน 10 7.63
Rutaceae ผิวมะกรูด มะกรูด 9 6.87
Acanthaceae ต้นต้อยติ่ง   ฟ้�ทะล�ยโจร ร�งจืด 8 6.11
Capparaceae ชิงชี่ 7 5.34
Piperaceae ดีปลี ใบพลู พริกไทยดำ�/ล่อน 7 5.34
Cleomaceae ผักเสี้ยนผี 5 3.82
Rubiaceae ใบยอ 5 3.82
Colchicaceae ดองดึง 4 3.05
Menispermaceae ย่�น�ง ร�กย่�น�ง 4 3.05
Poaceae ตะไคร้ แป้งข้�วจ้�ว 3 2.29
Amaryllidaceae ใบพลับพลึง 2 1.53
Araliaceae เล็บครุฑ หนุม�นประส�นก�ย 2 1.53
Cucurbitaceae ตำ�ลึง 2 1.53
Euphorbiaceae โคคล�น  ใบมะคำ�ไก่ 2 1.53
Moraceae ร�กท้�วย�ยม่อม ร�กมะเดื่อชุมพร 2 1.53
Simaroubaceae ร�กคณฑ� 2 1.53
Taccaceae ร�กท้�วย�ยม่อม 2 1.53
Araceae ว่�นนำ้� 1 0.76
Asclepiadaceae เถ�เอ็นอ่อน 1 0.76
Commelinaceae ต้นก้�มปูหลุด 1 0.76
รวม  131 100

	 วเิคราะห์วงศ์สมนุไพร	5	อนัดบั	ทีน่�ามาต้ังต�ารับ

เป็นยาพอกสูตรร้อน	พบว่า	วงศ์สมุนไพร	5	อันดับ

แรกที่น�ามาประกอบต�ารับยาพอกสูตรร้อน	ได้แก่	

Zingiberaceae,	Rutaceae,	Piperaceae,	Cleo-

maceae	และ	Colchicaceae	คิดเป็นร้อยละ	27.12,	

4.24,	2.54,	1.69	และ	1.69	ตามล�าดับ	จะเห็นได้ว่า

สมุนไพรส่วนใหญ่ที่น�ามาต้ังต�ารับเป็นยาพอกสูตร

ร้อนจะมีกลุ่มที่มีน�้ามันหอมระเหย	เช่น	ขิง	ไพล	ดีปลี	

พริกไทย	ข่า	ว่านนางค�า	ว่านร่อนทอง	และกระทือ	ซึ่ง

สอดคล้องกบัการศกึษาของอารียาและอรุณพร,	2014	
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พบว่า	สมนุไพรกลุม่ท่ีมนี�า้มนัหอมระเหยแต่ละชนดิ	มี

ฤทธ์ิต้านการอักเสบและสามารถยับยั้งการเสื่อมของ

กระดูกอ่อน	ซ่ึงเป็นอาการแสดงของโรคข้อเข่าเสื่อม	

ประเภทท่ีไม่มีอาการบวมท่ีจ�าเป็นต้องใช้ยาพอกสูตร

ร้อน[3]		(ภาพที่	1)

ภาพที่ 1 ภ�พแผนภูมิแท่งแสดงวงศ์สมุนไพร 5 อันดับ ที่นำ�ม�ตั้งตำ�รับเป็นย�พอกสูตรร้อน

	 การวิเคราะห์การตั้งต�ารับยาพอกสูตรร้อน	ตาม

หลักเภสัชกรรมไทย	สมุนไพรท่ีใช้เป็นตัวยาหลัก				

ร้อยละ	44.92		คือ	ขิง	ไพล	มะกรูด	ผักเสี้ยนผี		ข่า	

พริกไทยล่อน	ดองดึง	หัวว่านนางค�า	รากเจตมูลเพลิง

แดง	และดีปลี	ตัวยารองร้อยละ	36.44	สมุนไพรที่ใช้	

คอื	ใบยอ	ขมิน้ชนั	ใบพล	ูตะไคร้	เถาวัลย์เปรียง	ใบคนู	

ต้อยติ่ง	รากขัดมอญ	โคคลาน	พลับพลึง	และหนุมาน

ประสานกาย		ตัวยาประกอบร้อยละ	18.64	สมุนไพร

ที่ใช้	 	คือ	 เถาวัลย์เปรียง	 เถาเอ็นอ่อน	ใบมะขาม	 

ใบส้มป่อย		กระชาย	กระทือ	และว่านนางค�า	ในต�ารับ

ยามีการสมุนไพรชนิดแห้ง	และสมุนไพรชนิดสด	 

คิดเป็นร้อยละ	62.32	และ	37.68	สมุนไพรท่ีใช้

ในต�ารับมีแหล่งที่มาจาก	 ซ้ือร้านค้า	 เก็บจากแหล่ง

ธรรมชาติ	และปลูกเอง	คิดเป็นร้อยละ	50.00,	36.67,	

13.33	ตามล�าดับ	(ตารางที่	3)

ตารางที่ 3  ต�ร�งก�รวิเคร�ะห์ก�รตั้งตำ�รับย�พอกสูตรร้อน ต�มหลักเภสัชกรรมไทย

 กลุ่ม  สมุนไพร ร้อยละ แหล่งที่มาของสมุนไพร ร้อยละ

 ตัวย�หลัก  ขิง ไพล ผิวมะกรูด ขมิ้นชัน ดองดึง ดีปลี  44.92 ซื้อจ�กร้�นค้� 50.00
  ใบพลู ผักเสี้ยนผี พริกไทยล่อน 

 ตัวย�รอง ร�กเจตมูลเพลิง ต้นก้�มปู เล็บครุฑ 36.34 เก็บจ�กแหล่งธรรมช�ติ 36.67 
  หนุม�นประส�นก�ย ร�กท้�วย�ยม่อม 

ตัวย�ประกอบ เถ�เอ็นอ่อน เถ�วัลย์เปรียง ใบมะข�ม 
  ใบส้มป่อย กระช�ย กระถือ ว่�นน�งคำ� 18.64 ปลูกเอง 13.33
    รวม 100 รวม 100
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	 วิเคราะห์สรรพคุณของสมุนไพรในต�ารับพอก

สตูรร้อน	5	ล�าดบัแรก	ได้แก่	กระจายเลอืดลม	บรรเทา

อาการปวด	ลดการอักเสบ	คลายกล้ามเนื้อ,เส้นเอ็น	

และขับลมในข้อเข่า	คิดเป็นร้อยละ	29.06,	25.64,	

23.93,	7.26,	2.99	ตามล�าดับ	 ซ่ึงสอดคล้องกับการ

ศึกษาของอารียาและอรุณพร,	2014	พบว่า	สมุนไพร

กลุ่มท่ีมีฤทธ์ิต้านการอักเสบ	ได้แก่	ขิง	และ	ไพล[3]	

นอกจากนี้การศึกษาของ	Ozaki	et al.,	1991	พบว่า

ไพลมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและระงับความเจ็บปวดได้

ดีเทียบเท่าแอสไพรินเนื่องจากมีสาร	dimethoxy-

phenyl	butadiene	(DMPBD)	และสาร	(E)–3-(3,4-

dimethoxyphenyl)	but	-3-en-l-ol	ทีส่ามารถยบัยัง้

การบวมได้[9]	(ภาพที่	2)

ภาพที่ 2  สรรพคุณสมุนไพรในตำ�รับย�พอกสูตรร้อน

	 ต�ารับยาพอกสูตรเย็น	5	ต�ารับ	วงศ์สมุนไพร	5	

อันดับแรก	ที่น�ามาประกอบต�ารับยา	คือ	Acantha-

ceae,	Zingiberaceae,	Cucurbitaceae,	Meni-

spermaceae	และ	Fabaceae	คดิเป็นร้อยละ	15.38,	

12.82,	5.13,	5.13	และ	2.56	ตามล�าดบั	การตัง้ต�ารับยา

พอกสูตรเย็นตามหลักเภสัชกรรมกรรมไทยมีการใช	้

ฟ้าทะลายโจรมากท่ีสุด	4	ต�ารับ	รองลงมาเป็นย่านาง	

ไพล	และขมิ้นชัน	3	ต�ารับ	(ภาพที่	3)

ภาพที่ 3  วงศ์สมุนไพรที่ใช้ตั้งตำ�รับย�พอกสูตรเย็น
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	 วเิคราะห์การต้ังต�ารับยาพอกสตูรเยน็	ตามหลกั

เภสัชกรรมไทย	พบว่า	สมุนไพร	ที่ใช้เป็นตัวยาหลัก	

ร้อยละ	41.00	คือ	ฟ้าทะลายโจร	ไพล	ขมิ้น	ย่านาง	

รางจืด	ต�าลึงและเถาวัลย์เปรียง	ตัวยารองร้อยละ	

41.00	สมนุไพรทีใ่ช้	คอื	ยาห้าราก	(รากชงิชี	่รากย่านาง	

รากคนทา	รากเท้ายายม่อม	และรากมะเดือ่ชมุพร)	เลบ็

ครุฑ	ใบส้มป่อย	ใบมะขาม	และใบยอ	ตัวยาประกอบ

ร้อยละ	18.00		สมนุไพรท่ีใช้	คอื	ดนิจอมปลวก	ดนิสอ

พอง	และเมนทอล	ในต�ารับยามกีารสมนุไพรชนดิแห้ง	

และสมนุไพรชนดิสด	คดิเป็นร้อยละ	21.10	และ	78.90	

ตามล�าดับ	สมุนไพรท่ีใช้ในต�ารับ	ซ้ือร้านค้า	เก็บจาก

แหล่งธรรมชาติ	และปลูกเอง	คิดเป็นร้อยละ	44.44,	

44.44,	11.12	ตามล�าดับ	(ตารางที่	4)

ตารางที่ 4 วิเคร�ะห์ก�รตั้งตำ�รับย�พอกสูตรเย็นต�มหลักเภสัชกรรมไทย

 กลุ่ม  สมุนไพร ร้อยละ แหล่งที่มาของสมุนไพร ร้อยละ

 ตัวย�หลัก ฟ้�ทะล�ยโจร ย่�น�ง ร�งจืด ตำ�ลึง 41.00 ซื้อจ�กร้�นค้� 44.44 

   ขมิ้นชัน ไพล เถ�วัลย์เปรียง 

 ตัวย�รอง ย�ห้�ร�ก ใบมะข�ม ใบส้มป่อย 41.00 เก็บจ�กแหล่งธรรมช�ติ 44.44

 ตัวย�ประกอบ ดินจอมปลวก ดินสิพอง เมนทอล 18.00 ปลูกเอง  11.12

 รวม    100 รวม  100

	 วิเคราะห์สรรพคุณเภสัชต�ารับยาพอกสูตรเย็น	

พบว่า	สรรพคณุของสมนุไพรในต�ารับพอกสตูรเยน็	5	

ล�าดบัแรก	ได้แก่	ลดการอกัเสบ	ลดความร้อนบรรเทา

อาการปวด	คลายกล้ามเนื้อ	และแก้ผ่ืนคัน	คิดเป็น 

ร้อยละ	34.52,	19.05,	17.86,	11.90	และ	10.71	ตาม

ล�าดับ	สอดคล้องกับการศึกษาของการะเกตุ,	สุยะ

ราช,	ใจดีและคณะ,	2017	ได้วิจัยเปรียบเทียบระดับ

ความเจ็บปวดก่อนและหลังจากการรักษาโคลน

สมุนไพรพอกเย็นร่วมกับการนวดแผนไทยในผู้สูง

อายที่มีอาการปวดเข่า	พบว่าอาการปวดเข่าลดลง	

คะแนนความปวดลดลง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ[10]  

(ภาพที่	4)

ภาพที่ 4 สรรพคุณสมุนไพรในตำ�รับย�พอกสูตรเย็น



343J Thai Trad Alt Med Vol. 20 No. 2 May-Aug  2022

	 วิเคราะห์ข้อห้ามและข้อควรระวังต�ารับยาพอก

ทั้ง	2	สูตร	ได้แก่	สูตรร้อน	และสูตรเย็น	จาก	24	

ต�ารับ	พบว่า	ข้อห้ามและข้อควรระวังในผูท้ีม่แีผลเปิด	

และในผู้ที่เคยมีประวิติแพ้สมุนไพรมากที่สุด	ร้อยละ	

100.00	รองลงมาคอื	ผูท้ีแ่พ้แอลกอฮอล์	ร้อยละ	33.33	

และผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง	ร้อยละ	4.17	(ตารางที่	5)

ตารางที่ 5  ข้อห้�มและข้อควรระวังตำ�รับย�พอกทั้ง 2 สูตร

  ข้อห้ามและข้อควรระวัง จำานวนตำารับ (N = 24) ร้อยละ  

 มีแผลเปิด  24 100.00

 เคยมีประวิติแพ้สมุนไพร 24 100.00

 แพ้แอลกอฮอล์  8 33.33

 โรคผิวหนัง  1 4.17

อภิปรำยผล

	 การส�ารวจต�ารับยาพอกสมุนไพรส�าหรับโรคข้อ

เข่าเสื่อมในเขตสุขภาพที่	3	เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ	

(survey	research)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจ

ต�ารับยาพอกสมุนไพรส�าหรับโรคข้อเข่าเสื่อมที่ใช้ใน

สถานบรกิารทกุระดบัในเขตสขุภาพที	่3	และวิเคราะห์

ข้อมลูพืน้ฐานต�ารับยาพอกสมนุไพรส�าหรับโรคข้อเข่า

เสือ่มทีใ่ช้ในสถานบริการทกุระดบั	จากการศกึษาและ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต�ารับยาพอกสมุนไพรส�าหรับ

โรคข้อเข่าเสื่อม	พบต�ารับยาพอกสมุนไพรจ�านวน	24	

ต�ารับ	มีสมุนไพร	67	ชนิด	26	วงศ์	แบ่งเป็นต�ารับยา

พอกสูตรร้อน	19	ต�ารับ	และต�ารับยาพอกสูตรเย็น	

5	ต�ารับ	แต่ละต�ารับประกอบด้วยตัวยาต้ังแต่	3–20	

ชนิด	ในต�ารับยาพอกสูตรร้อน	มีการใช้	ขิง	มากที่สุด	

16	ต�ารับ	รองลงมาเป็นไพล	10	ต�ารับ	และมะกรูด	

9	ต�ารับ	ใช้สมุนไพรชนิดแห้งมากกว่าสมุนไพรสด	

สรรพคุณหลักคือ	กระจายเลือดลม	บรรเทาอาการ

ปวด	และลดการอักเสบ	ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของ	อารียาและอรุณพร,	2014	พบว่า	สมุนไพรกลุ่มที่

มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ	ได้แก่	ขิง	และ	ไพล[3]	นอกจาก

นี้การศึกษาของ	Ozaki,	et	al,	1991	พบว่าไพลมีฤทธิ์

ต้านการอักเสบและระงับความเจ็บปวดได้ดีเทียบ

เท่าแอสไพรินเนื่องจากมีสาร	dimethoxyphenyl	

butadiene	(DMPBD)	และสาร	(E)–3-(	3,4-dime-

thoxyphenyl)	but	-3-en-l-ol	ท่ีสามารถยับยั้งการ

บวมได้[9]	ในต�ารับยาพอกสตูรเยน็	มกีารใช้	ฟ้าทะลาย

โจร	มากที่สุด	4	ต�ารับ	รองลงมาเป็นย่านาง	ไพลและ

ขมิน้ชนั	3	ต�ารับ	ใช้สมนุไพรชนดิสดมากกว่าสมนุไพร

ชนิดแห้ง	สรรพคุณหลัก	คือ	ลดการอักเสบ	ลดความ

ร้อน	และบรรเทาปวด	สอดคล้องกับการศึกษาของ	 

การะเกตุ,	สุยะราช,	ใจดี	และคณะ,	2017	ได้วิจัย

เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังจาก

การรักษาโคลนสมนุไพรพอกเยน็ร่วมกบัการนวดแผน

ไทยในผู้สูงอายท่ีมีอาการปวดเข่า	พบว่าอาการปวด

เข่าลดลง	คะแนนความปวดลดลง	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ[10]	 ซ่ึงสรรพคุณยาจากการวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐานในแต่ละต�ารับตรงกับอาการแสดงของผู้ป่วย

โรคข้อเข่าเสือ่ม	และสมนุไพรทีใ่ช้ในต�ารับ	สามารถหา

ซ้ือจากร้านค้าสมุนไพร	เก็บจากแหล่งธรรมชาติ	และ

ปลูกเอง	ซ่ึงในเขตสุขภาพท่ี	3	มีกลุ่มเกษตรกรและ



344 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

วสิาหกจิชมุชนทีป่ลกูพชืสมนุไพรในกลุม่ท่ีใช้ในต�ารับ

ยาพอกเข่าอยูทุ่กจงัหวัด	โดยเฉพาะ	ฟ้าทะลายโจร	ขงิ	

ไพล	และขมิ้นชัน	ที่เป็นสมุนไพรท่ีมีการปลูกมากใน

เขตสุขภาพที่	3	ท�าให้หน่วยบริการสามารถหาซ้ือได้

ง่ายขึ้น	และจากการวิเคราะห์ข้อห้ามและข้อควรระวัง

ต�ารับยาพอกทัง้สตูรร้อน	และสตูรเยน็	ข้อห้ามและข้อ

ควรระวงัในผูท้ีม่แีผลเปิด	และในผูท่ี้เคยมปีระวิตแิพ้

สมุนไพรมากที่สุด	รองลงมาคือ	ผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์	

และน้อยสุดคือ	ผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง	

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อยอดควรมีการ

ศึกษาด้านประสิทธิผลของต�ารับยาพอกสมุนไพร

แต่ละต�ารับ	และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการ

ใช้ยาแก้ปวดในกลุ่ม	NSAIDs	เพิ่มขึ้น	ควรมีการใช้

ต�ารับยาพอกเข่าทดแทนหรือใช้ควบคู่	และเปรียบ

เทียบปริมาณการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม	NSAIDs	ในการ

ดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม	เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ใช้ยาสมุนไพร	และใช้เป็นต�ารับยาสมุนไพรทดแทน

ต่อไป					

ข้อสรุป

	 การวิ จัยคร้ังนี้สรุปได ้ว ่าพบต�ารับยาพอก

สมนุไพรจ�านวน	24	ต�ารับ	มสีมนุไพร	67	ชนดิ	26	วงศ์	

แบ่งเป็นต�ารับยาพอกสูตรร้อน	19	ต�ารับ	สรรพคุณ

หลักคือ	กระจายเลือดลม	บรรเทาอาการปวด	และ

ลดการอักเสบ	และต�ารับยาพอกสูตรเย็น	5	ต�ารับ	

สรรพคุณหลัก	คือ	ลดการอักเสบ	ลดความร้อน	และ

บรรเทาปวด	สมุนไพรท่ีน�ามาใช้ในต�ารับส่วนใหญ่

หาได้ง่ายตามพื้นที่	ข้อห้ามและข้อควรระวังต�ารับยา

พอกท้ัง	2	สูตร	ควรระวังในผู้ที่มีแผลเปิด	ผู้ที่เคยม ี

ประวตัแิพ้สมนุไพร	ผูท้ีแ่พ้แอลกอฮอล์	และผูท่ี้เป็นโรค

ผวิหนงั	ผลการวเิคราะห์ข้อมลูวิจัยครัง้นี	้สามารถเป็น

ฐานข้อมลูเพือ่เป็นแนวทางให้แพทย์แผนไทยได้เลอืก

ใช้ต�ารับยาพอกในโรคข้อเข่าเสือ่ม	ในการดแูลผูส้งูอายุ

และประชาชน	ในเขตสุขภาพท่ี	3	ได้อย่างปลอดภัย	 

มปีระสทิธิผลและเป็นข้อมลูพืน้ฐานให้แพทย์แผนไทย

และสหวชิาชพีอื่น	ๆ 	น�าไปต่อยอดการพฒันาต�ารบัยา

พอกต่อไป

กิตติกรรมประกำศ

	 คณะผูว้จิยัขอขอบคณุกรมการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทย์ทางเลอืกท่ีสนบัสนนุทุนวจัิยให้กบังาน

วิจัยฉบับนี้	และขอขอบคุณกลุ่มงานการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก	ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี	3	หน่วยบริการแพทย์แผน

ไทยทุกหน่วยบริการ	 ท่ีสนับสนุนงานวิจัยฉบับนี้จน

สามารถด�าเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ

	 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	(International	Organization	for	Standard:	ISO)	มีบทบาทในการ

จดัท�าเกณฑ์มาตรฐานกลางเพือ่เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ	(International	Standard)	ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีจัดท�าโดย

ความร่วมมือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิก	การด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานระดับสากลด้าน

การแพทย์แผนจีน	โดยคณะท�างานวิชาการ	ISO/TC	249	มีกรอบการท�างานเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานของระบบ

การแพทย์แผนจนี	โดยขอบเขตจะเน้นเรือ่งคณุภาพและความปลอดภยัของวตัถดุบิสมุนไพร	ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์

แผนจนี	เขม็และอปุกรณ์	ข้อมลูด้านสนเทศศาสตร์	และมาตรฐานการบรกิารทีเ่กีย่วข้อง	แต่ไม่รวมถงึวธีิการปฏบิติัทาง

คลนิกิ	หรอืการใช้ผลติภณัฑ์นัน้	โดยส่วนของวตัถดิุบสมุนไพร	และผลติภณัฑ์ทางการแพทย์แผนจีนซึง่เป็นผลติภณัฑ์

ยาเตรียมจากสมุนไพรจะเกี่ยวข้องกับคณะท�างานชุดท่ี	1-2	(WG1-WG2)	ของคณะกรรมการวิชาการ	ISO/TC	249	

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ทีจ่ะรวบรวมรายชือ่มาตรฐานของวตัถดิุบสมุนไพรและผลติภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีผ่าน

การจดัท�ามาตรฐานและมีการพมิพ์เผยแพร่แล้ว	เพือ่เป็นประโยชน์ในการส่งออกหรอืน�าเข้า	และเพือ่ควบคมุคุณภาพ

วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ให้มีมาตรฐานระดับสากล	โดยจากข้อมูลการเผยแพร่

มาตรฐานวตัถุดิบสมนุไพรพบว่ามีรายการมาตรฐานวตัถดิุบสมนุไพรบางชนดิท่ีใช้ในประเทศไทยด้วยเช่นกนั	เช่น	เหด็

หลนิจอื	สายน�า้ผึง้	บางชนดิเป็นวตัถดิุบสมุนไพรทีเ่ป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของต�ารบัยาแผนไทย	เช่น	ขงิ	โกฐน�า้เต้า	

นอกจากน้ียงัมีประกาศมาตรฐานการวเิคราะห์ทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพผลติภณัฑ์สมุนไพร	โดยยงัมีวตัถดิุบสมุนไพรและ

การวเิคราะห์คณุภาพผลติภณัฑ์จากสมุนไพรอกีหลายรายการทีอ่ยูใ่นระหว่างการพฒันามาตรฐาน	เมือ่เปรยีบเทยีบข้อ

ก�าหนดมาตรฐานของ	ISO/TC	249	กบัต�ารามาตรฐานยา	(Pharmacopoeia)	ของประเทศต่าง	ๆ 	พบว่ามีหวัข้อเกณฑ์ข้อ

ก�าหนดมาตรฐานที่คล้ายกั	น	แต่จะมีความต่างในเรื่องของระบบการด�าเนินการจัดท�ามาตรฐาน	ทั้งนี้	มาตรฐานของ	

ISO	ที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่จะผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกหลายประเทศ	จึงสามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงคุณภาพ	ส�าหรับการซื้อขายวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในตลาดโลกได้ดี

กว่า	ดังนั้น	จึงควรพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตามเกณฑ์องค์การระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	ISO/TC	249	เพิ่มเติมไว้ด้วยอีกเกณฑ์หนึ่ง	
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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	ingre-
dients	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�าว่า	“มาตรฐาน’’	ตามพจนา-

นุกรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	หมายถึง	สิ่งท่ีถือเอา

เป็นเกณฑ์ที่รับรองกันท่ัวไป	เช่น	เวลามาตรฐานกรี

นิช,	สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ส�าหรับเทียบก�าหนด	ทั้งใน

ด้านปริมาณและคุณภาพ[1]	โดยการจัดท�ามาตรฐาน

วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นสิ่ง

ส�าคัญ	เนื่องจากสารส�าคัญหรือสารออกฤทธ์ิที่อยู่ใน

สมนุไพรอาจมคีวามแปรผนัตามลกัษณะภมูปิระเทศ,	

ภูมิอากาศ,	ฤดูกาล,	สายพันธุ์,	ระยะเก็บเกี่ยว	และ

การเก็บรักษา	จึงต้องมีการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ส�าหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพ[2]	การจัดท�าเกณฑ์

มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร	(herbal	material)	และ

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	(herbal	product)	สามารถ

แบ่งได้เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับหน่วยงาน	ซ่ึงเป็น

ข้อก�าหนดเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน	และมาตรฐาน
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ระดับประเทศ	ซ่ึงจะเป็นมาตรฐานที่ด�าเนินการโดย

หน่วยงานของรัฐ	ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของต�ารา

มาตรฐานยา	 (Pharmacopoeia)	 เพื่อเป็นเกณฑ์

ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

จากสมุนไพรในประเทศนั้น	ๆ	กรณีที่มีการซ้ือขาย

วตัถดุบิสมนุไพรและผลติภณัฑ์จากสมนุไพรระหว่าง

ประเทศ	อาจเกิดปัญหาว่าไม่สามารถใช้เกณฑ์ข้อ

ก�าหนดมาตรฐานท่ีระบุในต�ารามาตรฐานยาของ

ประเทศใดประเทศหนึ่งได้	หน่วยงานผู ้ประกาศ

มาตรฐานระดับสากล	เช่น	องค์การระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการมาตรฐาน	(International	Organization	

for	standard:	ISO)	จึงได้จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานกลาง

เพื่อเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ	(International	

Standard)	 ซ่ึงเป็นมาตรฐานที่จัดท�าโดยความร่วม

มือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิก	และมี

กระบวนการในการขอข้อคิดเห็นและพิจารณาหาข้อ

ตกลงร่วมกนัของประเทศสมาชกิก่อนทีจ่ะสรุปเกณฑ์

มาตรฐานเพื่อพิมพ์เผยแพร่ส�าหรับน�าไปใช้ต่อไป	

	 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	

เป็นหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรอิสระจัดต้ังขึน้เมือ่	ปี	พ.ศ.	

2490	มีประเทศสมาชิกเร่ิมแรกจ�านวน	25	ประเทศ	

เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ามาตรฐานระหว่าง

ประเทศ		โดยมคีณะท�างานวชิาการ	(Technical	com-

mittee)	จ�านวน	67	คณะ	เพือ่พจิารณาเร่ืองท่ีเกีย่วข้อง

กับสาขาความเชี่ยวชาญนั้น	 ในปัจจุบันมีประเทศ

สมาชิกจ�านวน	166	ประเทศ	คณะท�างานวิชาการ	

จ�านวน	802	คณะ	และมกีารเผยแพร่มาตรฐานระหว่าง

ประเทศ	แล้วจ�านวน	24,119	ฉบับ[3]	ประเทศไทย

เร่ิมเป็นสมาชิกของ	ISO		ตั้งแต่	พ.ศ.	2509	โดยมี

ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	กระทรวง

อุตสาหกรรม	ท�าหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้า

ร่วมด�าเนินงานกับ	ISO	ในส่วนงานด้านบริหาร	และ

งานด้านวิชาการ	เพื่อส่งเสริมการก�าหนดมาตรฐาน

และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง	และช่วยพัฒนาความร่วม

มือระหว่างประเทศในด้านวิชาการ	 วิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	และเศรษฐกิจ	โดยในส่วนของงานด้าน

วิชาการ	ประเทศไทยได้เข้าร่วมท้ังในฐานะสมาชิก

ประเภทร่วมท�างาน	 (Participating	member; 

P-member)	จ�านวน	89	คณะ	และสมาชิกประเภท

สังเกตการณ์	(Observing	member;	O-member)	

จ�านวน	221	คณะ[4]	ตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการ

วิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการของ	ISO	 ท่ี

ประเทศไทยเป็นสมาชิกภาพ	(ตารางที่	1)	

	 ปัจจุบันได้มีการประกาศมาตรฐานระดับสากล

ผ่านคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน	

ISO/TC	249		ไปแล้วทั้งสิ้น	77	เรื่อง	และอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ	34	 เรื่อง	 โดยมีมาตรฐานสากลเกี่ยว

กับวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่

ประกาศไปแล้วทั้งหมด	33	 เร่ือง[5]	การศึกษานี้จึง

มีวัตถุประสงค์ท่ีจะรวบรวมรายชื่อมาตรฐานของ

วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ผ่าน

การจัดท�ามาตรฐานและมีการพิมพ์เผยแพร่แล้วตาม

ความเห็นของคณะกรรมการ	ISO/TC	249	รวมถึง

เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของ	ISO/TC	249	และ

ต�ารามาตรฐานยา	ส�าหรับเป็นข้อมูลในการควบคุม

คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรในอุตสาหกรรมการผลิต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและมาตรฐานของการวิเคราะห์

หัวข้อต่าง	ๆ	และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุม

คณุภาพวัตถดุบิสมนุไพรและผลติภณัฑ์จากสมนุไพร	

เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาดโลก	เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันในระดับสากล	และเพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการ

ส่งออก
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ตารางที่ 1  ตัวอย่างชุดคณะกรรมการวิชาการของ ISO ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประเภทร่วมทำางาน (P-member)[4]

ชุดคณะกรรมการวิชาการ สาขา

ISO/TC 38 สิ่งทอ (Textiles)

ISO/TC 45 ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง (Rubber and rubber products)

ISO/TC 46 สารสนเทศและเอกสาร (Information and documentation)

ISO/TC 61 พลาสติก (Plastics)

ISO/TC 68 การบริการทางการเงิน (Financial services)

ISO/TC 106 ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)

ISO/TC 159 การยศาสตร์ (Ergonomics)

ISO/TC 176 การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพ (Quality management and quality assurance)

ISO/TC 193 แก๊สธรรมชาติ (Natural gas)

ISO/TC 194 การประเมนิอุปกรณก์ารแพทยท์างชีววิทยาและทางคลินิก (Biological and clinical evaluation 

 of medical devices)

ISO/TC 207 การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management)

ISO/TC 217 เครื่องสำาอาง (Cosmetics)

ISO/TC 228 การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and related services)

ISO/TC 249 การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese medicine)

ISO/TC 262 การจัดการความเสี่ยง (Risk management)

ISO/TC 276 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

ISO/TC 314 สังคมสูงวัย (Ageing societies)

วิธีกำรสืบค้นข้อมูล

	 การศึกษานี้ เป ็นการวิ จัยโดยการทบทวน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�ามาตรฐานวตัถดุบิ

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	โดยสืบค้นจาก

หนังสือ	ต�ารา	และบทความที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล

ทัง้ในและต่างประเทศ	ได้แก่	องค์การระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการมาตรฐาน	(International	Organization	

for	Standardization)	และต�ารามาตรฐานยา	(Phar-

macopoeia)	ของประเทศไทย	สาธารณรัฐประชาชน

จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	สหราชอาณาจักร	สหภาพยุโรป	โดย

วเิคราะห์เนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัเกณฑ์มาตรฐานวตัถดุบิ

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	

เนื้อหำที่ทบทวน

	 การแพทย์ดัง้เดมิแผนจีน	เป็นศาสตร์การแพทย์

ที่อาศัยการสังเกต	ลองผิดลองถูก	และพัฒนาจาก

ประสบการณ์การรักษาของชาวจีนท่ีสะสมกันมานาน

หลายพนัปี	โดยค้นพบหลกัฐานโบราณคดคีร้ังแรก	คอื	

เข็มหิน	9	เล่ม	ซึ่งมีอายุประมาณ	4,000–5,500	ปี	และ

ต่อมาประมาณ	2,000	ปีก่อนได้มีบันทึกต�าราที่เก่าแก่

และส�าคัญทางการแพทย์	คือ	คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง	(黄

帝内经,	Huangdi’s	Classic	of	Internal	Medi-

cine)	เป็นต�าราทางการแพทย์แผนจีนเล่มแรกทีก่ล่าว

ถึง	การเรียนวิชาแพทย์	จรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพ	หลักทฤษฎีพ้ืนฐานทางการแพทย์แผนจีน 
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ต่าง	ๆ 	นอกจากนีย้งัมตี�าราเภสชัวทิยาเล่มแรก	คอื	เสนิ

หนงเปิ่นเฉ่าจิง	(神农本草经,	Classic	of	Shen	

Nong’s	Materia	Medica)[6]	จากนั้นการแพทย์

แผนจีนก็สืบทอดเร่ือยมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน	

และได้มีการแพร่หลายไปยังประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	

ทั้งนี้	 เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานกลางที่เป็นมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ	เพ่ือควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความ

ปลอดภยัของยาและผลติภณัฑ์ทางการแพทย์แผนจีน	

ประกอบกับกฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตก

ต่างกนั	ดงันัน้ในปี	พ.ศ.	2552	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

จึงเล็งเห็นความส�าคัญและได้ริเร่ิมการเตรียมการจัด

ท�ามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดบัสากลขึน้	เพือ่

ก�าหนดให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ	และสามารถ

น�าไปใช้ได้ทัว่โลกผ่านองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย

การมาตรฐาน	โดยการด�าเนินงานจะเป็นการท�างาน

ผ่านคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน	ที่

เรียกว่า	ISO/TC	249	ซ่ึงมีกรอบการท�างาน	คือ	การ

จัดท�ามาตรฐานทางการแพทย์แผนจีนท่ีครอบคลมุท้ัง

ในด้านดั้งเดิมและด้านปัจจุบัน	ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของ

คณะท�างานที่เน้นเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย

ของวัตถดุบิสมนุไพร	การผลติผลติภณัฑ์และอุปกรณ์

ทางการแพทย์		สนเทศศาสตร์	และมาตรฐานบริการ

ที่จ�ากัดเฉพาะด้านความปลอดภัยในการใช้และการ

ส่งมอบอุปกรณ์และยา	โดยไม่รวมวิธีการปฏิบัติทาง

คลินิกหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น[5]	กรอบการท�างาน

ของคณะท�างานแต่ละคณะ	 (ตารางที่	 2)	กรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	โดยสถาบัน

การแพทย์ไทย-จีน	 ได้รับการแต่งต้ังจากส�านัก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ให้เป็นผู้แทนของ

ประเทศไทยด้านมาตรฐานการแพทย์แผนจีน	และได้

เข้าร่วมเป็นคณะท�างานของ	ISO/TC	249	เพื่อแสดง

ข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2  คณะทำางานของ ISO/TC 249 

ชุดคณะทำางาน ชื่อคณะทำางาน กรอบการทำางาน

คณะทำางานชุดที่ 1 คณะทำางานด้านคุณภาพและ การจัดทำามาตรฐานดา้นคณุภาพและความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้ง
(WG1) ความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร กับวัตถุดิบสมุนไพรทั้งหมด รวมถึงการเก็บเกี่ยวพืช และการ
  และการแปรรูปแบบด้ังเดิม เกบ็รวบรวมสว่นประกอบสมนุไพรทีม่าจากสตัว์หรือแร่ธาตแุละ
  การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรแบบดั้งเดิม

คณะทำางานชุดที่ 2 คณะทำางานด้านคุณภาพและ การจัดทำามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการ
(WG2) ความปลอดภัยของการผลิตผลิตภัณฑ์ ทดสอบ กระบวนการ (นอกเหนือจากกระบวนการแบบดัง้เดิม) 
 ทางการแพทย์แผนจีน และการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีนและผลิตภัณฑ์ที่
  เกี่ยวข้อง ตั้งแต่สารตั้งต้นจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย

คณะทำางานชุดที่ 3  คณะทำางานด้านคุณภาพของเข็ม การจัดทำามาตรฐานด้านคุณภาพของเข็มที่ใช้ในการฝังเข็มและ
(WG3) ที่ใช้ในการฝังเข็มและความปลอดภัย ความปลอดภัยของการใช้ในการฝังเข็ม
 ของการใช้ในการฝังเข็ม  

คณะทำางานชุดที่ 4  คณะทำางานด้านคุณภาพและความ การจดัทำามาตรฐานด้านคณุภาพและความปลอดภยัของอุปกรณ์
(WG4) ปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ทางการแพทย์อื่นที่ไม่ใช่เข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม
 ที่ไม่ใช่เข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม 

คณะทำางานชุดที่ 5  คณะทำางานด้านศัพท์เฉพาะด้านและ การจัดทำามาตรฐานของศัพท์เฉพาะด้านและสนเทศศาสตร์
(WG5) สนเทศศาสตร์
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	 ขั้นตอนการจัดท�ามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร

และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของ	ISO/TC	249

	 หน่วยงานจากประเทศสมาชิกท่ีประสงค์จะ

พัฒนามาตรฐานให้น�าไปใช้ประโยชน์ระดับสากลจะ

ต้องมกีารยกร่างมาตรฐานเกีย่วกบัมาตรฐานด้านการ

แพทย์แผนจีนและยื่นเร่ืองเสนอมายังส�านักงานใหญ่

ส�านักงานเลขาธิการ	ISO/TC	249	ณ	นครเซ่ียงไฮ้	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยการพัฒนามาตรฐานใน

แต่ละเร่ืองนั้น	อาศัยหลักการส�าคัญตามกรอบของ	

ISO	คือ		

	 1.	 เป็นเร่ืองที่มีความต้องการของตลาดใน

ระดับนานาชาติ	

	 2.	 เป ็นการพัฒนามาตรฐานโดยกลุ ่ม ผู ้

เช่ียวชาญจากประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกซ่ึงด�าเนินการ 

ในรูปแบบคณะกรรมการวิชาการ	 ที่ต ้องมีการ 

ก�าหนดค�านิยามและขอบเขตร่วมกัน	

	 3.	 คณะกรรมการวชิาการ	จะมกีารจดัตัง้กลุม่ผู้

เชี่ยวชาญเข้ามาท�างานและในการพัฒนามาตรฐานใน

ระดับสากล	โดยต้องมีองค์กรที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วม

ด้วย	เช่น	 รัฐบาล	องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์	

(NGOs)	

	 4.	 การพัฒนามาตรฐานในระดับสากลต้องมี

การลงความเห็นร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียและเป็น

ไปตามข้อคิด	เห็นของผู้เชี่ยวชาญ	และการลงมติของ

สมาชิก	

	 การด�าเนินการพัฒนามาตรฐานระดับสากล

ด้านการแพทย์แผนจีน	ISO/TC	249	มีกรอบการ

ท�างาน	คือ	การพัฒนามาตรฐานของระบบการแพทย์

แผนจีนแบบดั้งเดิม	และการแพทย์แผนจีนแบบ

สมัยใหม่ที่มีรากฐานการพัฒนาจากการแพทย์แผน

จีน	 โดยขอบเขตจะเน้นเร่ืองคุณภาพและความ

ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร	ผลิตภัณฑ์ทางการ

แพทย์แผนจีน	เข็มและอุปกรณ์	ข้อมูลด้านสนเทศ

ศาสตร์	และมาตรฐานการบริการท่ีเกี่ยวข้อง	แต่ไม่

รวมถึงประสิทธิผลทางคลินิก	วิธีปฏิบัติการรักษาใน

คลินิก	และประสิทธิผลของอุปกรณ์ที่ใช้	ทั้งนี้	ส่วน

ของวัตถุดิบสมุนไพร	และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

แผนจีนซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ยาเตรียมจากสมุนไพรจะ

เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวิชาการชุดท่ี	1-2	(ISO/

TC	249	WG1-WG2)	โดยมีกรอบการท�างานเริ่มจาก

การยกร่างมาตรฐานขึ้น	และต้องมีการเก็บตัวอย่าง

จากประเทศสมาชิกหลายประเทศท่ัวโลกมาวิเคราะห์

ทดสอบตามหัวข้อท่ีก�าหนดเกี่ยวกับคุณภาพและ

ความปลอดภยั	เพือ่หาข้อมลูส�าหรับการก�าหนดเกณฑ์

คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรนั้น	การด�าเนินการเพื่อ

จัดท�าร่างมาตรฐานจะมีการอ้างอิงต�ารามาตรฐานยา

ของหลายประเทศ	เช่น	Pharmacopoeia	of	the	

People’s	Republic	of	China,		Korean	Pharmaco-

poeia,	Japanese	Pharmacopoeia	และ	European	

Pharmacopoeia	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา

สรุปเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศด้วย	โดยหลัง

จากท่ีได้ยกร่างมาตรฐานข้ึนแล้ว	หน่วยงานเจ้าของร่าง

มาตรฐานจะยื่นเร่ืองไปยังส�านักงานเลขาธิการ	ISO/

TC	249	เพ่ือน�าร่างมาตรฐานเข้าสูข่ัน้ตอนการพจิารณา	

ซึ่งประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 ขั้นตอนที่	1	การยื่นข้อเสนอ	(new	work	item	

proposal)	

	 ข้ันตอนท่ี	2	การเตรียมการสร้างฉันทมติของผู้

เชี่ยวชาญ	(building	expert	consensus)

	 ขั้นตอนที่	3	การด�าเนินการสร้างฉันทามติใน

คณะกรรมการ/อนุกรรมการวิชาการ	(consensus	 

building	within	technical	committee/subcom-
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Committee	Draft)	5)	ร่างมาตรฐานสากล	(DIS:	

Draft	International	Standard)	6)	ร่างมาตรฐาน

สากลฉบับสดุท้าย	(FDIS:	Final	Draft	International	

Standard)	และ	7)	มาตรฐานสากล	(IS:	International	

Standard)	โดยทั่วไปการพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบ

สมนุไพรและผลติภณัฑ์จากสมนุไพรแต่ละเร่ืองจะใช้

เวลาในการด�าเนินการทั้งหมดประมาณ	3–4	ปี	

เกณฑ์มำตรฐำนวตัถดุบิสมุนไพรของ ISO/TC 249 

	 จากการศึกษาทบทวนเอกสารร่างมาตรฐาน

วตัถดุบิสมนุไพรตามกรอบคณะท�างาน	ISO/TC	249	

ด้านคณุภาพและความปลอดภยัของวัตถดุบิสมนุไพร

และการแปรรูปแบบดั้งเดิมของคณะท�างานชุดท่ี	1	

(WG1)	ที่ได้รับการพัฒนาเป็นมาตรฐานระดับสากล

mittee)	

	 ขั้นตอนที่	 4	การสอบถามความเห็นต่อร่าง

มาตรฐานสากล	(enquiry	on	draft	international	

standard)	

	 ขัน้ตอนที	่5	การขอมตเิหน็ชอบอย่างเป็นทางการ

ต่อร่างมาตรฐานสากล	(formal	vote	final	draft	in-

ternational	standard)	

	 ขั้นตอนที่	6	การเผยแพร่มาตรฐานสากล	(pub-

lication	of	international	standard)	

	 ขั้นตอนของการด�าเนินการจะมีล�าดับของ

เอกสาร	ดังนี้	1)	ร่างเบ้ืองต้น	 (PWI:	Preliminary	

Work	Item)	2)		ขอเสนอร่างฉบับใหม่	 (NP:	New	

Work	Item	Proposal)	3)	ร่างของคณะท�างาน	(WD:	

Working	Draft)	4)	ร่างของคณะกรรมการ	(CD:		

ตารางที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งพัฒนาตามขอบเขตมาตรฐาน ISO/TC 246 (WG1) และได้มีการประกาศ

เป็นมาตรฐาน ISO แล้ว 

 ชื่อบทความ  ชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่อจีน ชื่อไทย (ถ้ามี)  ส่วนที่ใช้

การแพทย์แผนจีน-เมล็ดและต้นกล้า Panax ginseng C.A. Mey. เหรินเซิน (人参) โสม เมล็ดและต้นกล้า
ของโสม[7] 

การแพทย์แผนจีน-ข้อกำาหนดทั่วไปของ Panax ginseng C.A. Mey. เหรินเซิน (人参) โสมแดง -
การผลิตระดับอุตสาหกรรมของโสมแดง[8] 

การแพทย์แผนจีน-เมล็ดและ Schisandra chinensis อู่เว่ยจื่อ - เมล็ดและต้นกล้า
ต้นกล้า Schisandra chinensis[9] (Turcz.) Baill. (五味子)

การแพทย์แผนจีน-เมล็ดและ Salvia miltiorrhiza Bunge ตานเซิน (丹参) - เมล็ดและต้นกล้า
ต้นกล้า Salvia miltiorrhiza[10] 

การแพทย์แผนจีน-เมล็ดและ Panax notoginseng ซานชี (三七) - เมล็ดและต้นกล้า
ต้นกล้า Panax notoginseng [11] (Burkill) F.H.Chen

การแพทย์แผนจีน-รากและเหง้า Panax notoginseng ซานชี (三七) - รากและเหง้า 
Panax notoginseng[12] (Burkill) F.H.Chen

การแพทย์แผนจีน-ใบ  Artemisia argyi อ้ายเย่ (艾叶) - ใบ
Artemisia argyi [13] H.Lev. & Vaniot

การแพทย์แผนจีน-แนวทางและ วัตถุดิบสมุนไพรทั่วไป - - -
ข้อกำาหนดของวัตถุดิบสมุนไพร[14] 
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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 - รากและเหง้า
Salvia miltiorrhiza [15] Bunge (丹参)

การแพทย์แผนจีน-ดอกเห็ด  Ganoderma lucidum หลิงจือ เห็ดหลินจือ ดอกเห็ด
Ganoderma lucidum[16]  (灵芝)

การแพทย์แผนจีน-ราก Isatis indigotica Fortune ป่านหลานเกิน -  ราก
Isatis indigotica [17] ex Lindl. (板蓝根) 

การแพทย์แผนจีน-ดอก  Lonicera japonica Thunb. จินอิ๋นฮวา สายนำ้าผึ้ง ดอก
Lonicera japonica [18]  (金银花)

การแพทย์แผนจีน-ลำาต้น  Dendrobium officinale เถี่ยผีสือหู - ลำาต้น
Dendrobium officinale[19]  Kimura & Migo (铁皮石斛)

การแพทย์แผนจีน-หัวใต้ดิน Gastrodia elata Blume เทียนหมา - หัวใต้ดิน
Gastrodia elata [20]  (天麻)

การแพทย์แผนจีน-ราก Angelica sinensis ตังกุย¶ -  ราก
Angelica sinensis [21] (Oliv.) Diels (当归)  

การแพทย์แผนจีน-ราก  Astragalus mongholicus หวงฉี - ราก
Astragalus mongholicus [22] Bunge (黄芪)

การแพทย์แผนจีน-ผล Lycium barbarum Lycium barbarum L. และ โก่วฉีจื่อ เก๋ากี้ ผล
และ Lycium chinense [23] L. chinense Mill. (枸杞子) 

การแพทย์แผนจีน-ข้อกำาหนดทั่วไป วัตถุดิบสมุนไพรทั่วไป - - -
ของวัตถุดิบสมุนไพรที่และเครื่องยา[24] 

การแพทย์แผนจีน-ราก Glehnia littoralis F.  เป่ยซาเซิน - ราก 
Glehnia littoralis[25] Schmidt ex Miq.  (北沙参)

การแพทย์แผนจีน-รากแขนง  Aconitum carmichaelii ฟู่จื่อ§ (附子) - รากแขนง
Aconitum carmichaelii ที่ถูกแปรรูป[26] Debeaux

การแพทย์แผนจีน-ลำาดับบัญชีรายชื่อ วัตถุดิบสมุนไพรที่สำาคัญ - - -
สมุนไพรสำาคัญที่จะนำามาพัฒนาเป็น
มาตรฐานระหว่างประเทศ[27] 

การแพทย์แผนจีน-เหง้า Zingiber officinale เจียง (姜) ขิง เหง้า
Zingiber officinale [28] Roscoe

หมายเหตุ ¶ตังกุยเป็นส่วนรากของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ Angelica sinensis (Oliv.) Diels โดยถ้าเป็นส่วนรากแขนงแห้งจะเรียกว่าโกฐเชียง[29]

§ฟู่จื่อเป็นส่วนรากแขนงของพืชที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ Aconitum carmichaelii Debeaux โดยถ้าเป็นส่วนรากแก้วแห้งจะเรียกว่าโหรา
เดือยไก่[30]
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แล้ว[7-28]	และที่ก�าลังด�าเนินการพัฒนา[31-40]	(ตาราง

ที่	3-4)	ส่วนเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัยของการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

แผนจีนของคณะท�างานชุดที่	2	(WG2)	ซ่ึงเป็นคณะ

ท�างานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิต

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน	มีมาตรฐานที่เกี่ยว

กับผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร[41-58]	(ตารางที่	5-6)	

	 มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรของ	ISO/TC	249	

(WG1)	จะประกอบไปด้วยหวัข้อต่าง	ๆ 	และข้อก�าหนด

มาตรฐาน	ได้แก่

	 0.	 Foreword:	ข้อมูลเกี่ยวกับ	ISO	โดยสังเขป

	 0.	 Introduction:	ค�าชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับ

สมุนไพร	ส่วนที่ใช้	การใช้ประโยชน์	และเหตุผลของ

การน�าสมุนไพรชนิดนี้มาพัฒนาเป็นมาตรฐานระดับ

สากล

	 1.	 Scope:	 ขอบเขตโดยย่อของมาตรฐาน	

เช่น	 เป็นมาตรฐานของสมุนไพรชนิดใด	ส่วนที่ใช้

ของสมุนไพร	และข้อก�าหนดด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัย	

	 2.	 Normative	references:	มาตรฐานอืน่	ๆ 	ที่

เกี่ยวข้องส�าหรับใช้อ้างอิงในมาตรฐานฉบับนี้	ซึ่งส่วน

ใหญ่มาตรฐานที่น�ามาอ้างอิงจะเป็นมาตรฐาน	ISO	ที่

ได้จัดพิมพ์แล้ว	

	 3.	 Terms	and	definitions:	ค�าและนยิามของค�า 

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 Descriptions:	รายละเอียดของสมุนไพร	

ได้แก่	ชื่อวิทยาศาสตร์	ส่วนที่ใช้เป็นยา	ค�าบรรยาย

ลักษณะทางกายภาพของสมุนไพร	พร้อมรูปภาพ

ประกอบ	และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว

	 5.	 Requirements:	 เกณฑ์ข้อก�าหนดของ

สมุนไพรซึ่งจะมีรายละเอียดของข้อก�าหนดมาตรฐาน

ที่แตกต่างกัน	เช่น

	 5.1		General	characteristics:	ข้อก�าหนดที่

เป็นลักษณะทางกายภาพ

	 5.2		 Identifications:	การพสิจูน์เอกลกัษณ์โดย

จะใช้การตรวจลักษณะทางมหภาค,	ลักษณะจุลภาค,	

การตรวจด้วยโครมาโทกราฟีแบบช้ันบาง	 (Thin-

Layer	Chromatography)	หรือการตรวจทางเคมี	

	 5.3		Marker	compound	(s):	ข้อก�าหนดเกี่ยว

กับปริมาณสารส�าคัญ	โดยก�าหนดเป็นร้อยละข้ันต�่า

ของปริมาณสารส�าคัญในสมุนไพรนั้น

	 5.4		 Extractives:	การทดสอบเพื่อหาปริมาณ

สิง่สกดัส�าหรบัก�าหนดเป็นร้อยละขัน้ต�า่ของปรมิาณสิง่

สกดันัน้เมือ่ใช้ตัวท�าละลายต่างกนั		โดยท่ัวไปแบ่งตาม

ชนดิตัวท�าละลาย	ได้แก่	water-soluble	extractive,	

ethanol-soluble	extractive,	chloroform-soluble	

extractive,	hexane-soluble	extractive	

	 5.5		 Contamination:	 ข ้อก�าหนดการปน

เปื้อนหรือสารเจือปน	ซ่ึงมีการก�าหนดปริมาณสูงสุด

ที่อนุญาตให้ตรวจพบได้	เช่น	

	 	 	 -	 Foreign	matter:	ปริมาณสิง่แปลกปลอม 

เช่น	ช้ินส่วนอ่ืน	ๆ	ของสมุนไพรท่ีไม่ใช่ตัวยา	หรือสิ่ง

เจือปนอื่นที่ไม่ได้มาจากแหล่งก�าเนิดสมุนไพรนั้น	ๆ	

	 	 	 -	 Loss	on	drying	or	water	content:	

การตรวจหาปริมาณความชื้นของสมุนไพร

	 	 	 -	 Ash:	การวิเคราะห์ปริมาณเถ้าท่ีมาจาก

สารอนนิทรีย์ท่ีมใีนสมนุไพร	โดยอาจมาจากสมนุไพร

โดยตรง	และจากสารแปลกปลอมอื่นท่ีไม่ได้มาจาก

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  ตัวอย่างข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพรที่กำาลังดำาเนินการพัฒนาตามขอบเขตมาตรฐาน ISO/TC 246 (WG1)  

 ชื่อบทความ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อจีน ชื่อไทย (ถ้ามี) ส่วนที่ใช้

การแพทย์แผนจีน-ลำาต้น Sinomenium acutum ชิงเฟิงเถิง - ลำาต้น 
Sinomenium acutum[31] (Thunb.) Rehder &  (青风藤)
 E.H.Wilson  

การแพทย์แผนจีน-ราก Scutellaria baicalensis หวงฉิน (黄芩) - ราก 
Scutellaria baicalensis[32] Georgi

การแพทย์แผนจีน-รากและเหง้า  Rheum palmatum L.,   ต้าหวง (大黄) โกฐนำ้าเต้า รากและเหง้า
Rheum palmatum,  R. tanguticum Maxim.  
Rheum tanguticum ex Balf.,
และ Rheum officinale[33] และ R. officinale Baill. 

การแพทย์แผนจีน-เหง้า Coptis  Coptis chinensis Franch.  หวงเหลียน - เหง้า
chinensis and Coptis japonica[34] และ C. japonica  (黄连)
 (Thunb.) Makino 

การแพทย์แผนจีน-หัวใต้ดิน  Pinellia ternata ป้านเซี่ย (半夏) โหราข้าวโพด หัวใต้ดิน
Pinellia ternata[35] (Thunb.) Makino 

การแพทย์แผนจีน-เหง้า  Ligusticum chuanxiong ชวนซฺยง (川芎) โกฐหัวบัว เหง้า
Ligusticum chuanxiong[36] S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, 
 K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu 

การแพทย์แผนจีน-ราก  Codonopsis pilosula ต่างเซิน (党参) - ราก
Codonopsis pilosula[37] (Franch.) Nannf. 

การแพทย์แผนจีน-ราก  Paeonia lactiflora Pall. ป๋ายสาว (白芍) - ราก
Paeonia lactiflora[38]  

การแพทย์แผนจีน-รากและเหง้า  Saposhnikovia divaricata ฝางเฟิง (防风) - รากและเหง้า
Saposhnikovia divaricate[39]  (Turcz.) Schischk.  

การแพทย์แผนจีน- ราก  Bupleurum chinense DC., ฉายหู (柴胡) - ราก
Bupleurum chinense,  B. scorzonerifolium Willd.
Bupleurum scorzonerifolium  และ B. falcatum L.
และ Bupleurum falcatum[40]  

ปริมาณสารก�าจัดศัตรูพืช

	 	 	 -	 Heavy	metals:	การวิเคราะห์ปริมาณ

โลหะหนัก

	 	 	 -	 อื่น	ๆ	 เช่น	ข้อก�าหนดปริมาณน�้ามัน

ระเหยง่าย	(volatile	oil)	ข้อก�าหนดปริมาณซัลเฟอร์

ไดออกไซด์	และข้อก�าหนดปริมาณแอฟลาทอกซิน

	 6.	 Sampling:	ข้อก�าหนดในการสุ่มตัวอย่าง	

	 7.	 Test	methods:	วิธีการทดสอบหรือวิธี

วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง	

	 8.	 Test	report:	ข้อก�าหนดในการเขียนรายงาน

วิธีและระบุผลลัพธ์ที่ทดสอบและวิเคราะห์ได้

	 9.	 Marking	or	labeling:	ข้อก�าหนดการระบุ
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน ซึ่ง

พัฒนาตามขอบเขตมาตรฐาน ISO/TC 249 (WG2) และได้มีการประกาศเป็นมาตรฐาน ISO แล้ว

ชื่อบทความ

การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในยาสมุนไพรที่ใช้ทางการแพทย์แผนจีน[41]

การแพทย์แผนจีน-อุปกรณ์ต้มเครื่องยาสมุนไพร[42]

การแพทย์แผนจีน-คุณภาพและความปลอดภยัของวัตถดิุบสมนุไพรและผลิตภณัฑ์สมนุไพร (สว่นที ่1 ขอ้กำาหนดทัว่ไป)[43]

การแพทย์แผนจีน-คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ส่วนที่ 2 การทดสอบ

เอกลักษณ์ของส่วนประกอบจากสมุนไพร)[44]

การแพทย์แผนจีน-ข้อกำาหนดการเก็บรักษาวัตถุดิบและเครื่องยาสมุนไพร[45]

การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกำาจัดศัตรูพืชที่ตกค้างโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบแก๊ส[46]

การแพทยแ์ผนจนี-การตรวจวิเคราะหป์ริมาณสารกลุ่มแอฟลาทอกซนิในผลติภณัฑ์สมนุไพรโดยวิธ ีโครมาโทกราฟแีบบ

ของเหลวที่มีเครื่องตรวจรับแบบเรืองแสง[47]

การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยวิธีไทเทรชั่น[48]

การแพทยแ์ผนจีน-การตรวจวิเคราะหป์รมิาณสารกลุ่มกรดแอรสิโทชิกในผลิตภณัฑส์มนุไพรโดยวิธโีครมาโทกราฟแีบบ

ของเหลวสมรรถนะสูง[49]

การแพทย์แผนจีน-การตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มแอลคาลอยด์แอโคนิทุมบางชนิดโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบของเหลว

สมรรถนะสูง[50]

การแพทย์แผนจีน-ข้อกำาหนดทั่วไปสำาหรับกระบวนการผลิตและประกันคุณภาพของแกรนูล[51]

ตารางที่ 6 ตัวอย่างข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน ซึ่งอยู่

ในระหว่างพัฒนาตามขอบเขตมาตรฐาน ISO/TC 249 (WG2) 

ชื่อบทความ

การแพทย์แผนจีน-ผงถั่งเช่าจากการเพาะเลี้ยง[52]

การแพทย์แผนจีน-บรรจุภัณฑ์ด้านในของเครื่องยาสมุนไพร[53]

การแพทย์แผนจีน-ข้อกำาหนดทั่วไปของผงสมุนไพรที่มีขนาดอนุภาคละเอียดมาก[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 กับตำารามาตรฐานยาต่าง ๆ  

 หัวข้อ ISO[7-28] THP[29] ChP[59] JP[60] KP[61] BP[62] Ph.Eur.[63]

ชื่อวิทยาศาสตร์  √ √ √ √ √ √ √

ส่วนที่ใช้ √ √ √ √ √ √ √

คำาจำากัดความ √ √ √ √ √ √ √

คำาบรรยายลักษณะทางมหภาค  √ √ √ √ √ √ √

- ภาพประกอบลักษณะทางมหภาค √ √ - - - - -

คำาบรรยายลักษณะทางจุลภาค  √ √ √ √ √ √ √

- ภาพประกอบลักษณะทางจุลภาค √ √ - - - √ √

การพิสูจน์เอกลักษณ์โดยการทดสอบทางเคมี √ √ √ √ √ √ √

การพิสูจน์เอกลักษณ์โดยวิธีโครมาโทกราฟี √ √ √ √ √ √ √

แบบชั้นบาง 

การพิสูจน์เอกลักษณ์โดยวิธีโครมาโทกราฟี √ √ √ √ √ √ √

แบบของเหลวสมรรถนะสูง 

การพิสูจน์เอกลักษณ์โดยวิธีโครมาโทกราฟี √ √ √ √ √ √ √

แบบแก๊ส 

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ เช่น ปริมาณ  √ √ √ √ √ √ √

ความชื้น, สิ่งแปลกปลอม, ปริมาณเถ้า 

และปริมาณสิ่งสกัด 

การวิเคราะห์ปริมาณสารสำาคัญ √ √ √ √ √ √ √

การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลชีพ √ √ √ √ √ √ √

การตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก √ √ √ √ √ √ √

การตรวจสอบปริมาณสารกำาจัดศัตรูพืช √ √ √ √ √ √ √

การสุ่มตัวอย่าง √ √ √ √ √ √ √

ข้อกำาหนดของบรรจุภัณฑ ์ √ √ √ √ √ √ √

การเขียนรายงานคุณภาพ √ - - - - - -

ข้อกำาหนดการขนส่ง √ - - - - - -

ข้อกำาหนดการเขียนฉลาก √ - - - - - -

ข้อมูลบรรณานุกรม √ - - - - - -

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 Pharmaco-
poeia; Ph.Eur.-European Pharmacopoeia
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ข้อความบนฉลาก		

	 10.	 Packaging,	storage	and	transporta-

tion:	ข้อก�าหนดของบรรจุภัณฑ์	การเก็บรักษา	และ

การขนส่ง

	 11.	 Annex:	รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีที่ใช้

ทดสอบตามท่ีระบุในวิธีการทดสอบหรือรายละเอียด

เพิ่มเติมอื่น	ๆ	(ถ้ามี) 

บทวิจำรณ์

	 จากเกณฑ์มาตรฐานของคณะท�างานชุดที	่

1	 (WG1)	 	ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ

วัตถุดิบสมุนไพรและการแปรรูปแบบดั้งเดิม	จะเห็น

ว่ามีขอบเขตการจัดท�ามาตรฐานที่ครอบคลุมเกี่ยว

กับวัตถุดิบสมุนไพรทั้งหมดนอกเหนือจากส่วนท่ีใช้

ของวัตถุดิบสมุนไพร	โดยมีการจัดท�ามาตรฐานเพื่อ

ควบคมุคณุภาพทัง้ในส่วนของเมลด็และต้นกล้า	รวม

ถึงการก�าหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรท่ีผ่านการ

แปรรูปแบบดั้งเดิมส�าหรับน�ามาเตรียมยา	 (ตารางที่	

3)	ในส่วนของการก�าหนดการวิเคราะห์/ทดสอบ	จะ

คล้ายกบัข้อก�าหนดของต�ารามาตรฐานยาจากประเทศ 

ต่าง	ๆ	ดังแสดงเปรียบเทียบในตารางท่ี	7	โดยแต่ละ

หัวข้อวิเคราะห์/ทดสอบ	จะมีรายละเอียดของวิธีที่

แตกต่างกนับ้าง	รวมถงึค่าเกณฑ์ข้อก�าหนดมาตรฐาน

ที่อาจไม่เท่ากันกับเกณฑ์ที่ระบุในต�ารามาตรฐานยา

ของแต่ละประเทศ	(กรณีที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรชนิด

เดยีวกนั)	ทัง้นี	้เนือ่งจากมคีวามหลากหลายของแหล่ง

ตวัอย่างวตัถดุบิสมนุไพรท่ีได้มาจากความร่วมมอืของ

ประเทศสมาชิก	 ซ่ึงต่างจากต�ารามาตรฐานยาที่เป็น

เกณฑ์มาตรฐานของแหล่งตัวอย่างวัตถุดิบสมุนไพร

เฉพาะในประเทศนั้น	ๆ	นอกจากนี้	จะสังเกตได้ว่า

มาตรฐานของ	ISO/TC	249	 ซ่ึงเป็นเอกสารที่มีราย

ละเอียดของการวิเคราะห์ต่าง	ๆ	แล้ว	ยังมีส่วนของ

ข้อมูลบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ

หรือวิเคราะห์อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากเป็นเอกสาร

ที่ประกาศเฉพาะเร่ือง	จึงต้องมีการระบุเอกสารการ

ทดสอบหรือการวิเคราะห์ต่าง	ๆ	ให้ครอบคลุมท้ังใน

ด้านคุณภาพและความปลอดภัย	โดยต�ารามาตรฐาน

ยาจะก�าหนดมาตรฐานการทดสอบหรือการวิเคราะห์

ในส่วนบทน�า	และภาคผนวกแล้ว	 จึงไม่มีข้อมูล

บรรณานุกรมต่าง	ๆ	ระบุไว้ที่มอโนกราฟนั้น	

	 ส่วนเกณฑ์มาตรฐานของคณะท�างานชุดที่	2	

(WG2)	 ซ่ึงเป็นคณะท�างานด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัยของการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

แผนจีน	จะเห็นได้ว่ามาตรฐานท่ีก�าหนดจะเกี่ยวข้อง

กับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพร	โดยด้านการวิเคราะห์การปนเปื้อนท่ีอาจ

เกิดจากตัวสมุนไพรเอง	เช่น	สารส�าคัญบางชนิด	และ

สารกลุม่แอฟลาทอกซิน	หรืออาจเกดิจากกระบวนการ

เพาะปลูก	เช่น	ปริมาณโลหะหนัก	และปริมาณสาร

ปราบศัตรูพืช	หรืออาจเกิดจากกระบวนการผลิตและ

แปรรูป	เช่น	ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์		ซ่ึงมาตรฐาน

การวเิคราะห์ท่ีมกีารด�าเนนิการนัน้	เป็นมาตรฐานด้าน

คุณภาพและความปลอดภัยส�าหรับผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพรทุกผลิตภัณฑ์	ไม่ใช่การควบคุมคุณภาพ

เฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อการค้าใดชื่อการค้าหนึ่ง	

บทสรุป

	 นอกจากมาตรฐาน	 ISO	ที่คุ ้นเคยกัน	 เช่น	

มาตรฐานระบบคุณภาพ	(ISO	9001)	มาตรฐานระบบ

จัดการสิ่งแวดล้อม	 (ISO	14000)	และมาตรฐาน

คุณภาพห้องปฏิบัติการ	 (ISO/IEC	17025)	ยังม ี

การด�าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานเร่ืองที่เกี่ยวข้อง 

กับสาขาความเชี่ยวชาญต่าง	ๆ	 โดยมีคณะท�างาน 

วิชาการ	เพื่อพิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสาขาความ
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เชี่ยวชาญนั้น	ทั้งนี้	มีการด�าเนินการเกี่ยวกับการ

พัฒนามาตรฐานระดับสากลด้านการแพทย์แผนจีน	

(ISO/TC	249)	ซ่ึงมีกรอบการท�างาน	คือ	การพัฒนา

มาตรฐานของระบบการแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิม	

และการแพทย์แผนจีนแบบสมัยใหม่ที่มีรากฐานการ

พัฒนาจากการแพทย์แผนจีน	โดยส่วนของวัตถุดิบ

สมุนไพร	และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีนซ่ึง

เป็นผลิตภัณฑ์ยาเตรียมจากสมุนไพรจะเกี่ยวข้องกับ

คณะท�างานชดุท่ี	1-2	(WG1-WG2)	จากข้อมลูการเผย

แพร่บทความมาตรฐานเกีย่วกบัวตัถดุบิสมนุไพร	และ

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน	พบว่าหลักการคัด

เลือกวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อน�ามาพัฒนาเป็นมาตรฐาน

ระดับสากลสมุนไพรจะต้องเป็นที่ต้องการหรือมี

การซ้ือขายระหว่างประเทศ	โดยมีวัตถุดิบสมุนไพร

อีกหลายชนิดท่ีอยู่ในระหว่างการพัฒนามาตรฐาน

และยังอยู ่ในกระบวนการพิจารณาก่อนจัดพิมพ	์

ทั้งนี้	 เมื่อเปรียบเทียบข้อก�าหนดมาตรฐานของ	ISO/

TC	249	จะคล้ายกับเกณฑ์ข้อก�าหนดที่ระบุในต�ารา

มาตรฐานยาของประเทศต่าง	ๆ	แต่จะมีความต่างใน

เรื่องของระบบการด�าเนินงานการจัดท�ามาตรฐานที่

ผ่านการพิจารณาโดยประเทศสมาชิกหลายประเทศ

ของ	ISO	จึงสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง

เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศได้	รวมถึงน�าไปใช้

เป็นเกณฑ์ระดับสากลส�าหรับควบคุมคุณภาพการ

ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	เพื่อเป็นการประกัน

คณุภาพและความปลอดภยัของวัตถดุบิสมนุไพร	และ

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีเป็นการสืบค้นเอกสารการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสมุนไพรจีนสำาหรับรักษาโรคเบา

หวานลงไตระยะท่ี	4	และวิเคราะห์หลักการการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะท่ี	4	โดยใช้วิธีการ

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์จากฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล	CNKI	(China	National	Knowledge	Infrastruc-

ture)	online	database	ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ซึ่งมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด	71	เรื่อง	

จากผลการวิจัยทั้งหมดพบว่าในการรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่	4	มีการใช้ยาสมุนไพรจีนที่พบบ่อยที่สุด	5	ลำาดับ

แรก	ได้แก่	หวงฉี	(Huangqi)	ตันเซิน	(Danshen)	ฝูหลิง	(Fuling)		ซันเย่า	(Shanyao)	และต้าหวง	(Dahuang)	และพบ

ว่ายาสมุนไพรจีนที่พบมากท่ีสุดคือสมุนไพรที่มีรสหวาน	คุณสมบัติอุ่นกลางและเข้าเส้นลมปราณม้าม	จึงทำาให้เห็น

ได้ชัดเจนว่าหลักการการใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่	4		จะรักษาตามกลไกพื้นฐานของโรค

ซ่ึงส่วนใหญ่เกดิจากหยางม้ามไตพรอ่ง		โดยสรปุยาสมุนไพรจีนทีพ่บบ่อยมากทีส่ดุคือหวงฉ	ี(Huangqi)	ซึง่มีรสหวาน	

คุณสมบัติอุ่นกลางและเข้าเส้นลมปราณม้ามมากที่สุด

 คำ�สำ�คัญ:	 ยาสมุนไพรจีน,	ตำารับยาจีน,	หวงฉี,	เบาหวานลงไตระยะท่ี	4

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม  2565 Vol. 20 No. 2 May-August  2022

Received date 23/03/22; Revised date 28/04/22; Accepted date 03/08/22

บทปริทัศน์



364 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

 
Chinese Herbal Medicines Frequently Used to Treat Stage 4 Diabetic 
Nephropathy 

Pawinee Charoensirisuttikul*, Ubon Mara, Ladapha Kim-ing, Yupa Sriwirat

Faculty of Oriental Medicine, Chiang Rai College 199 Moo 6, Pa O Don Chai Sub-District, Mueang District, 
Chiang Rai 57000, Thailand
*Corresponding author:  nahmoui1@gmail.com

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)	

เป็นภาวะแทรกซ้อนทีไ่ตของผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน		

ไตส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความผิด

ปกติในระยะยาวของการเผาผลาญกลูโคสในเลือด

เนื่องจากระดับน�้าตาลท่ีสูงเร้ือรังและสามารถพัฒนา

ไปสู่ภาวะไตวายและในท่ีสุดก็ก่อให้เกิดโรคไตวาย

เรื้อรังระยะสุดท้าย	(end-stage	renal	disease)	โรค

เบาหวานลงไตเป็นภาวะแทรกซ้อนเร้ือรังของหลอด

เลือดขนาดเล็กที่พบบ่อยที่สุดและเป็นโรคเร้ือรังที่

คุกคามต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง[1] สมาคมโรคเบา

หวานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส�ารวจเกี่ยวกับ

โรคเบาหวานลงไตในประเทศจีน	พบว่าในปัจจุบัน

อุบัติการณ์ของโรคไตจากเบาหวานอยู่ท่ีประมาณ	

20-40%	ซึ่งในจ�านวนนี้มีผู้ป่วยเบาหวานลงไตระยะที่	

4	เป็นจ�านวนมาก[2]		ข้อมลูจากโครงการส�ารวจโรคเบา

หวานในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2549	บ่งชี้ว่า	ในจ�านวน 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีได้รับการรักษา	มีผู้ป่วยร้อยละ	

44	เป็นโรคไต	ร้อยละ	31	เป็นโรคตา	และร้อยละ	8	เป็น

โรคหวัใจ	ความชกุของโรคไตเร้ือรังในประเทศไทยอยู่

ในระดับสูงมีคนไทย	2-9	ล้านคนเป็นโรคไต[3]	และได้

กลายเป็นสาเหตทุีส่�าคญัทีส่ดุประการหนึง่ของโรคไต

วายเร้ือรังระยะสุดท้าย	ดังนั้นการให้ความสนใจกับ

การรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะท่ี	4	เพื่อช่วยชะลอ
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การด�าเนินโรคหรือหยุดยั้งการพัฒนาการไปสู่ไตวาย

เร้ือรังระยะสุดท้าย	 จึงถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีส�าคัญใน

การจัดการโรคเบาหวานลงไต	ในปัจจุบันมีการรักษา

โรคเบาหวานลงไตระยะที่	4	ด้วยยาสมุนไพรจีน[4]	ซึ่ง

ในประเทศจีนได้มีการศึกษาวิจัยการน�ายาสมุนไพร

จีนต่าง	ๆ	ของแพทย์จีนเชี่ยจงเหอมาใช้รักษาโรค

เบาหวานและพบว่าการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาท�าให้

สามารถลดระดับน�้าตาลในเลือด	ลดไขมันได้ดีขึ้น

และบรรเทาอาการต่าง	ๆ 	เช่น	บวมน�า้	ปวดเข่า	ร่างกาย

อ่อนเพลีย	โดยแพทย์จีนเชี่ยจงเหอได้ใช้หลักการ

บ�ารุงปอด	ม้ามและไตเพื่อปรับการไหลเวียนของน�้า

ในร่างกาย[5]		ฉะนั้นการใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมรักษา

จะท�าให้ภาวะของโรคเบาหวานลงไตคงท่ีขึ้น	 เป็นผล

ดีอย่างมากกับการชะลอการด�าเนินโรคไตของผู้ป่วย

ได้	 ซ่ึงท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น	และท�าให้

ลดค่าใช้จ่ายสูงเพื่อการดูแลรักษารวมถึงหัตถการที่มี

ค่าใช้จ่ายสูงเช่น	การล้างไต	เป็นต้น

	 วตัถปุระสงค์ของการศกึษาเพือ่สบืค้นการรักษา

โรคเบาหวานลงไตระยะที	่4	โดยใช้ยาสมนุไพรจีน	เพือ่

น�าข้อมลูมาวิเคราะห์อธิบายตามหลกัการการใช้ยาจีน

และน�ามาประมวลผลทางสถิติ	เพื่อน�าหลักการต่าง	ๆ	

นี้ไปใช้ในทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และสามารถน�าความรู้ทางวจัิยนีไ้ปใช้ส�าหรับการรักษา

และเพือ่บรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคเบาหวานลงไต

ระยะที่	4

วิธีกำรสืบค้นข้อมูล

	 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารงาน

วิจัยจากผลการศึกษาในผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ยาสมุนไพรจีนเพ่ือรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะท่ี	4	

โดยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล	CNKI	(China	Na-

tional	Knowledge	Infrastructure)	ในระบบ	online	

database	ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ต้ังแต่วันท่ี	

1	กรกฎาคม	2549	จนถึงวันท่ี	20	กุมภาพันธ์	2565	

เป็นระยะเวลาทัง้สิน้	16	ปี	โดยระบคุ�าส�าคญัเพือ่ใช้ใน

การสบืคน้ดงันี	้“ยาสมนุไพรจนี’’	“ต�ารบัยาจนี’’	และ 

“เบาหวานลงไตระยะท่ี	4’’	คัดเลือกเฉพาะบทความ

หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการรักษาโรค

เบาหวาน	ซ่ึงปรากฏว่ามีงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่

เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด	2,510	เรื่อง	โดยการศึกษาครั้ง

นี้ผ่านการคัดกรองเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะ

ที่	4	และผ่านข้อมูลท่ีเกณฑ์การคัดเลือกมีทั้งสิ้น	71	

เรื่องจึงได้น�าข้อมูลดังกล่าวมาทบทวน

เนื้อหำที่ทบทวน

	 คัดกรองเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้

ยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะท่ี	4		

โดยพิจารณาจากปีที่พิมพ์	วิธีการรักษาของโรคเพื่อ

น�ามาเป็นเนื้อหาท่ีคัดกรองออกและพบว่ามีบทความ

วิจัยท้ังหมด	2,510	เร่ือง	จากนั้นได้มีการคัดเลือก

บทความวิจัยอีกคร้ังโดยอาศัยเกณฑ์คุณสมบัติของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกเข้าศึกษาและเกณฑ์การคัดออก

ของกลุม่ตวัอย่าง	และใช้โปรแกรม	Microsoft	Excel	

2010	เพือ่สร้างตารางส�าหรับการจัดเกบ็ข้อมลูการวิจยั

และน�ามาสรุปสถิติส�าหรับการใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อ

รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะท่ี	4	และบทความวิจัย

ที่ผ่านการคัดเลือกคงเหลือรวมทั้งหมด	71	เรื่อง	โดย

เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้

1.	 คณุสมบติัของกลุ่มตัวอย่ำงทีเ่ลอืกเขำ้ศกึษำ

	 1.1		 เป็นบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน 

ช่วงวนัท่ี	1	กรกฎาคม	2549	จนถงึวนัท่ี	20	กมุภาพนัธ์	

2565
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	 1.2		 ผ่านเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานและ

เกณฑ์การวินิจฉัยทางคลินิกของโรคเบาหวานลงไต

ระยะที่	4	เท่านั้น

	 1.3		 การรักษาใช้ยาสมนุไพรจีนหรือยาสมนุไพร

จีนร่วมกับยาปัจจุบัน	หรือการฝังเข็ม

2.	เกณฑ์กำรคัดออกของกลุ่มตัวอย่ำง	

	 2.1		 บทความวิจัยที่ไม ่ตรงตามเกณฑ์การ

วนิจิฉยัโรคเบาหวานและเกณฑ์การวนิจิฉยัทางคลนิกิ

ของโรคเบาหวานลงไตระยะที่	4

	 2.2		 การวจัิยทางเภสชัวทิยา	การทดลองในสตัว์	

หรือประสบการณ์ทางการแพทย์	เป็นต้น	

	 2.3		 ผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัวร้ายแรงอื่น	ๆ	เช่น

โรคหัวใจ	ตับ	เป็นต้น	

ผลกำรศึกษำ

	 ผลการคดักรองเอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องรวม

ทั้งหมด	2,510	เรื่อง	หลังจากคัดกรองตามเกณฑ์การ

คดัเลอืกข้างต้น	คงเหลอืบทความวจัิยทีผ่่านเกณฑ์ทัง้

สิ้น	71	เรื่องและวิเคราะห์ข้อมูลของยาสมุนไพรจีน

1.	ผลกำรศึกษำควำมถี่ของยำสมุนไพรจีน

	 พบว่าบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา

สมุนไพรจีนรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่	 4	มี

การใช้ยาสมุนไพรจีนทั้งสิ้น	154	ชนิด	และยาที่ใช้

บ่อยมากกว่าหรือเท่ากับ	10	คร้ัง	18	ชนิด	เช่นหวง

ฉี	(Huangqi)		ตันเซิน	(Danshen)	ฝูหลิง	(Fuling)	 

ซันเย่า	 (Shanyao)	ต้าหวง	 (Dahuang)	 ซันจูอว๋ี	

(Shanzhuyu)	และตังกุย	(Danggui)	เป็นต้น	ตลอด

จนสัดส่วนความถี่ของการใช้ยา	(ตารางที่	1)	

2.	วิเครำะห์ควำมถี่รสของยำสมุนไพรจีน

	 	 	 	 	 	จากผลการศึกษาความถี่ของยาสมุนไพรจีน

ทั้งหมดพบว่ายาท่ีมีการใช้บ่อยมากกว่าหรือเท่ากับ	

10	คร้ังมีมากถึง	18	ชนิด	ดังนั้นจึงน�ายาทั้งหมด	18	

ชนิด	มาท�าการวิเคราะห์ทางสถิติรสของยาพบว่ารส

ยาที่มีความถี่สูงท่ีสุดคือรสหวาน	13	คร้ัง	คิดเป็น	

27.90%	ถัดมาเป็นรสขม	5	คร้ังคิดเป็น	19.23%	

เป็นต้น	(ตารางที่	2)

3.	วิเครำะห์ควำมถี่คุณสมบัติของยำสมุนไพร

จีน

						จากผลการวิจัยยาสมุนไพรจีน	18	ชนิดข้างต้น	

น�ามาท�าการวิเคราะห์ทางสถิติคุณสมบัติของยาพบ

ว่า	คุณสมบัติที่มีความถี่สูงท่ีสุดคือ	คุณสมบัติอุ ่น

และคุณสมบัติกลาง	6	คร้ัง	คิดเป็น	27.90%	ถัดมา

เป็นคุณสมบัติเย็น	4	คร้ังคิดเป็น	27.77%		เป็นต้น	

(ตารางที่	3)

4.	วิเครำะห์ควำมถี่ยำสมุนไพรจีนที่เข้ำเส้น

ลมปรำณ

	 จากผลการวิจัยยาสมุนไพรจีน	18	ชนิดข้างต้น	

น�ามาท�าการวิเคราะห์ทางสถิติยาสมุนไพรจีนท่ีเข้า

เส้นลมปราณพบว่า	เส้นลมปราณที่มีความถี่สูงที่สุด

คือ	เส้นลมปราณม้าม	11	คร้ัง	คิดเป็น	27.90%	ถัด

มาเป็นเส้นลมปราณไต	9	คร้ังคดิเป็น	19.56%	เป็นต้น	

(ตารางที่	4)
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ตารางที่ 1  ความถี่ของยาสมุนไพรจีนที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 (จากมากไปหาน้อย)

 ล�าดับ ชื่อยาสมุนไพรจีน รสชาติ คุณสมบัติ เข้าเส้นลมปราณ จ�านวนครั้ง ร้อยละ(%)

      ที่ใช้

 1 หวงฉี (Huangqi) หวาน อุ่นเล็กน้อย ม้าม ปอด 64 15.57

 2 ตันเซิน (Danshen) ขม เย็นเล็กน้อย หัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ตับ 37 9.00

 3 ฝูหลิง (Fuling) หวาน จืด กลาง หัวใจ ไต ม้าม 30 7.29

 4 ต้าหวง (DaHuang) ขม เย็น ม้าม กระเพาะล�าไส้ ใหญ่
     ตับ เยื่อหุ้มใจ 28 6.81

 5 ซันเย่า (Shanyao) หวาน กลาง ม้าม ปอด ไต 28 6.81

 6 ซานจูอวี๋ (Shanzhuyu) เปรี้ยว ฝาด อุ่นเล็กน้อย ตับ ไต 27 6.56

 7 ตังกุย (Danggui) หวาน เผ็ด อุ่น หัวใจ ตับ ม้าม 25 6.08

 8 เซิงตี้หวง (Shengdihuang) หวาน ขม เย็น หัวใจ ไต ตับ 23 5.59

 9 ไป๋จู๋ (Baizhu) หวาน ขม อุ่น ไต ม้าม 22 5.35

 10 เจ๋อเซี่ย (Zhexia) หวาน เย็น ไต กะเพราะปัสสาวะ 19 4.62

 11 จินอิงจือ (Jinyingzi) เปรี้ยว  กลาง ล�าไส้ใหญ่ ไต
   ฝาด หวาน   กระเพาะปัสสาวะ 19 4.62

 12 ชวนซยง (Chuanxiong) เผ็ด อุ่น ตับ ถุงน�้าดี เยื่อหุ้มหัวใจ 17 4.13

 13 ตั่งเซิน (Dangshen) หวาน กลาง ม้าม ปอด 16 3.89

 14 เชี่ยนสือ (Qianshi) ฝาด หวาน กลาง ม้าม ไต 13 3.16

 15 สูตี้หวง (Shudihuang) หวาน อุ่นเล็กน้อย ตับ ไต 13 3.16

 16 กันเฉ่า (Gancao) หวาน กลาง หัวใจ ปอด ม้าม กระเพาะ 10 2.43

 17 ฟู่จื่อ (Fuzi) เผ็ด หวาน ร้อนมาก หัวใจ ไต ม้าม 10 2.43

 18 กุ่ยเจี้ยนอวี๋ (Guijianyu) ขม เย็น ตับ ม้าม 10 2.43

ตารางท่ี 2  ความถ่ีของรสของยาสมุนไพรจีนท่ีใช้ในการ

รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 (จากมาก
ไปหาน้อย)

 ล�าดับ รสชาติ จ�านวนครั้งที่ใช้ ร้อยละ(%)

 1 หวาน 13 50.00
 2 ขม 2 19.23
 3 ฝาด 3 11.53
 4 เปรี้ยว 5 7.69
 5 เผ็ด 2 7.69
 6 จืด 1 3.84

ตารางที่ 3 ความถ่ีของคุณสมบัตขิองยาสมนุไพรจีนท่ีใช้ใน
การรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่ 4 (จาก

มากไปหาน้อย)

 ล�าดับ คุณสมบัติ จ�านวนครั้งที่ใช้ ร้อยละ(%)

 1 อุ่น อุ่นเล็กน้อย 6 33.33

 2 กลาง 6 33.33

 3 เย็น เย็นเล็กน้อย 5 27.77

 4 ร้อนมาก 1 5.55
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บทวิจำรณ์

	 โรคเบาหวานลงไตในทางการแพทย์แผนจีนมชีือ่

เรียกว่า	เสี่ยวเคอปิ้ง	(Xiaokebing)	หรือเสิ่นเซียว	

(Shenxiao)	 ซ่ึงกลไกการเกิดโรคเบาหวานลงไตใน

ทางการแพทย์แผนจีนกล่าวไว้ว่า	สารยินถูกท�าลาย

จนกระทบหยาง	เมือ่เจ็บป่วยเป็นเวลานานจนเกดิการ

ท�าลายหยางชี	่ท�าให้เกดิหยางของม้ามและหยางของไต

ทั้งสองพร่อง[6]	ในคัมภีร์เซ่ิงจี้จ่งลู่	(Shengjizonglu)	

ได้อธิบายไว้ว่า	การเจ็บป่วยยาวนานจนท�าลายหยาง

ของไต	หรือท�าให้ทั้งยินหยางพร่อง	และมีความชื้น	

เลอืดอดุกัน้ร่วมด้วย	เป็นต้น	ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่า

โรคเบาหวานลงไตกลไกหลกัคอืพร่อง[7]	ซ่ึงผูป่้วยค่อย	

ๆ	แสดงอาการพร่องออกมา	โดยสาเหตุหลกัจากหยาง

ของม้ามและไตพร่อง		ซ่ึงเป็นกลไกท่ีพบมากทีส่ดุของ

โรคเบาหวานลงไต[8]	และมักพบกลุ่มอาการหยางของ

ม้ามและไตพร่องกับผู้ป่วยเบาหวานลงไตระยะที่	3	

และ	4	มากที่สุด[9]	         

	 จากผลสรุปการศึกษาพบว่ายาสมุนไพรจีนท่ีใช้

รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่	4	มากที่สุดคือ	หวงฉี	

(Huangqi)	ล�าดับรองลงมาคือ	ตันเซิน	(Danshen)	

ฝูหลิง	 (Fuling)	 ซันเย่า	 (Shanyao)	 เป็นต้น	จาก

ทฤษฎีแพทย์แผนจีนได้อธิบายว่าพื้นฐานของโรค 

เบาหวานลงไตเกดิจากหยางของม้ามและไตพร่อง	และ

มคีวามชืน้	เลอืดคัง่อดุกัน้เป็นอาการรอง	ดงันัน้ผลการ

ศึกษาสรุปผลวิจัยได้ว่าหลักการรักษาหลักของโรค 

เบาหวานลงไตระยะท่ี	4	คือ	เลือกใช้ยาที่มีสรรพคุณ

บ�ารุงม้าม	บ�ารุงชี่	หมุนเวียนน�้าขจัดความชื้นเป็นหลัก

ส�าคัญ	ดังนั้นจึงพบว่ามีการใช้ยาหวงฉี	 (Huangqi)	

มากที่สุด

	 จากการศึกษาพบว ่ ายาสมุนไพร จีน ท่ีมี

คุณสมบัติอุ่นและกลางพบได้มากที่สุด	ซึ่งคุณสมบัติ

อุ่นสามารถอุ่นไตพยุงหยาง	หมุนเวียนช่ีและน�้า	และ

ยาท่ีมีคุณสมบัติกลางสามารถปรับยาโรคเบาหวาน

ลงไตระยะที่	4		ซึ่งมีสาเหตุหลักคือหยางของม้ามและ

ไตพร่อง	เมื่อหยางของไตพร่อง	การเผาผลาญน�้าจึงมี

ความผิดปกติจนท�าให้พบเห็นอาการบวมน�า้	ดงันัน้จึง

สรุปได้ว่าการใช้ยาทีม่คีณุสมบตัอิุน่เพือ่ท�าให้หยางไต

กลับมาปกติและคุณสมบัติกลางเพื่อปรับยา

		 ในคมัภร์ีเน่ยจิง	(Neijing)	กล่าวไว้ว่า	รสชาตท้ัิง

ห้าเข้าตามอวัยวะต่าง	ๆ	รสเปรี้ยวเข้าตับ	รสเผ็ดเข้า

ปอด	รสขมเข้าหัวใจ	รสเคม็เข้าไตและรสหวานเข้าม้าม 

รสหวานสามารถบ�ารุง	ปรับตัวยาในต�ารับให้เข้า

กัน		และช่วยระงับอาการปวด	การศึกษานี้พบว่า	ยา

สมุนไพรจีนที่ใช้รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะท่ี	 4	

มากที่สุด	คือ	ยาสมุนไพรที่มีรสหวานมากท่ีสุด	และ

จากผลสรุปการศึกษาพบว่ายาสมุนไพรจีนเข้าเส้น

ลมปราณม้ามมากที่สุด	ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้น	หลักการ

รักษาหลักของโรคเบาหวานลงไตคือบ�ารุงม้าม	บ�ารุง

ชี่	หมุนเวียนน�้าขจัดชื้น	ดังนั้นยาที่พบส่วนใหญ่จึงเข้า

ตารางที่ 4 ความถี่ของการเข ้าเส ้นลมปราณของยา

สมนุไพรจนีทีใ่ช้รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะ

ที่ 4 (จากมากไปหาน้อย)

 ล�าดับ เข้าเส้นลมปราณ จ�านวนครั้ง ร้อยละ(%)

   ที่ใช ้

 1 ม้าม 11 23.91

 2 ไต 9 19.56

 3 ตับ 8 17.39

 4 หัวใจ 6 13.04

 5 เยื่อหุ้มหัวใจ 3 6.52

 6 ปอด 3 6.52

 7 กระเพาะอาหาร 2 4.35

 8 กระเพาะปัสสาวะ 2 4.35

 9 ล�าไส้ใหญ่ 1 2.17

 10 ถุงน�้าดี 1 2.17
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เส้นลมปราณม้ามมากที่สุด	

บทสรุป

	 การศึกษานี้ท�าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและ

ถูกคัดเลือกผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคงเหลือทั้งสิ้น	

71	เร่ือง	 ซ่ึงได้จัดท�าออกมาในรูปแบบทางสถิติโดย

ใช้โปรแกรม	Microsoft	excel	2010	และน�ามา

วิเคราะห์สรุปหลักเกณฑ์การเลือกใช้ยาสมุนไพรจีน

รักษาโรคเบาหวานลงไตระยะที่	4	จากผลการศึกษา

ความถีข่องยาสมนุไพรจีนพบยาทัง้สิน้	154	ชนดิ	และ

ยาที่ใช้บ่อยมากกว่าหรือเท่ากับ	10	ครั้งมีมากถึง	18	

ชนิด	จึงน�ามาท�าการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า	ความถี่

ในการน�ายาสมุนไพรมาใช้บ่อยท่ีสุด	5	ล�าดับแรกคือ	

หวงฉ	ี(Huangqi)	ร้อยละ	15.57		ตนัเซิน	(Danshen)	

ร้อยละ	9.00	ฝูหลิง	(Fuling)	ร้อยละ	7.29		ซันเย่า	

(Shanyao)	ร้อยละ	6.81	และต้าหวง	(Dahuang)	 

ร้อยละ	6.81	โดยยาสมนุไพรจีนร้อยละ	50	มรีสหวาน

รองลงมาคือรสขมร้อยละ	19.23	และยารสจืดใช้

น้อยที่สุดร้อยละ	3.84	ในส่วนของคุณสมบัติยาโดย

ยาท่ีมีคุณสมบัติอุ่นและกลางพบว่าใช้บ่อยที่สุดคือ 

ร้อยละ	33.33	ฤทธิ์ที่ใช้น้อยที่สุดคือร้อนมาก	ร้อยละ	

5.55	และการเข้าเส้นลมปราณที่พบมากที่สุดคือม้าม	

ร้อยละ	23.91	รองลงมาคือไต	ร้อยละ	19.56	และใช้

น้อยที่สุดคือยาท่ีเข้าเส้นลมปราณล�าไส้ใหญ่และถุง

น�้าดีใช้ไปเพียง	ร้อยละ	2.17
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บทคัดย่อ

	 การแพทย์แผนจนีเป็นศาสตร์การแพทย์ทีม่ปีระวติัอนัยาวนานหลายพนัปี	และเป็นหนึง่ในการแพทย์ทางเลอืกท่ี

ส�าคญัและเป็นท่ีนยิมของคนไทยมีบทบาทส�าคญัต่องานสุขภาพเนือ่งจากการแพทย์แผนจีน	มีขอบเขตการรกัษากว้าง

ขวางและมีต้นทุนการรกัษาต�า่เหมาะกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในยคุโลกาภวิตัน์		ซ่ึงการแพทย์แผนจีนมีเอกลกัษณ์	

คือ	(1)	การมีแนวคิดเน้นการมองสุขภาพแบบองค์รวม	ซึ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อการเป็นองค์รวม	หนึ่งเดียวกันของ

อวัยวะและเนื้อเยื่อต่าง	ๆ 	ของร่างกาย	ตลอดไปถึงความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ	(2)	การรักษาตามการ

จ�าแนกภาวะโรค	โดยอาศัยการตรวจร่วมทั้ง	4	วิธี	เพื่อค้นหาปัจจัยก่อโรค	คุณลักษณะของโรค	ต�าแหน่งของโรค	และ

วเิคราะห์กลไกการเกดิโรค	ทัง้นีด้้วยความมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของศาสตร์การแพทย์แผนจนีทีแ่ตกต่างไปจากศาสตร์

อืน่	ๆ 	จงึท�าให้ได้รบัความนยิมและเป็นทางเลอืกในการดูแลสุขภาพของคนไทยเพิม่ข้ึนเรือ่ย	ๆ 	ส�าหรบัการสาธารณสุข

ไทยได้น�าการแพทย์แผนจนีมาใช้โดยมุ่งเน้นในการดูแลสุภาพ	2	ด้าน	คอื	ด้านการป้องกนัโรคและด้านการส่งเสรมิสขุ

ภาพ	ซึง่ใช้เทคนคิและวธีิปฏบิติัเฉพาะทางการแพทย์แผนจนี	เช่น	การท�ากวัซา	การครอบกระปุก	การฝังเขม็	และการ 

กระตุ้นไฟฟ้า	เป็นต้น	เพื่อจะน�าไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
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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

	 การเปลีย่นแปลงของสงัคมในยคุโลกาภวิตัน์ส่ง

ผลให้ความเจ็บป่วยของประชาชนเปลีย่นแปลงไปตาม

สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เกิดความเร่ง

รีบในวิถีการด�าเนินชีวิตมากขึ้น	และขาดการเอาใจใส่

ในเรื่องการบริโภคอาหาร	การออกก�าลังกาย	สิ่งเหล่า

นี้ล้วนเป็นปัจจัยท�าให้เกิดโรคต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อค่าใช้

จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น[1]	นอกจากนี้ยังพบว่า	

การรับบริการการแพทย์แผนปัจจุบันเพยีงอย่างเดยีว

รักษาไม่หายและยาแผนปัจจุบันมีราคาแพงเกินไป[2]  

ประกอบกับการแพทย์แผนปัจจุบันมีข้อจ�ากัดด้าน

การรักษา	ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิน่ทีม่วีฒันธรรม	ความคดิ	ความเชือ่

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ีแตกต่างไปจากวัฒนธรรม

ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน[3]	สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	Gamble	(2018)[4-5]		ได้ส�ารวจสถิติความ

พึงพอใจของผู้ป่วยทั่วโลก	30	ประเทศ	พบว่าผู้ป่วย

มีความพึงพอใจต่อการแพทย์แผนจีนเบื้องต้น	คือ	มี

ความต้องการลดค่าใช้จ่ายส�าหรับค่ายาและการรักษา	

และมทีางเลอืกสขุภาพมากข้ึนในการเลอืกผูใ้ห้บริการ

และวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกใน

ครอบครัว	การแพทย์แผนจนีถอืเป็นอกีทางเลอืกหนึง่

ในกลุม่การแพทย์ทางเลอืกท่ีประชาชนหันมาสนใจกนั

มากขึ้นเรื่อย	ๆ
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	 การแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มี

ประวัติอันยาวนานหลายพันปี	โดยในปัจจุบันศาสตร์

การแพทย์แผนจีนเป็นท่ีสนใจของนานาประเทศ	 ซ่ึง

ชาวจีนได้ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนรักษาและ

ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ	รวมท้ังดูแลสุขภาพของตนเอง

และครอบครัวในชีวิตประจ�าวันตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	โดยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	มีพัฒนาการ

เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยพ่อค้า

ชาวจีน	ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์หยวนและหมิงของจีน

เร่ือยมา[6]		และมพีฒันาการเข้ามาในระบบสขุภาพของ

ประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2538	โดยปัจจุบันกระทรวง

สาธารณสุขได้รับรองการแพทย์แผนจีนให้เป็นสาขา

หนึ่งของการประกอบโรคศิลปะ	ที่ต้องมีการรับรอง

การขึน้ทะเบียนและการรับใบอนญุาตในการประกอบ

วิชาชีพ[7]

		 สงัคมไทยปัจจุบนัเรียกได้ว่าเป็นสงัคมยคุโลกา

ภิวัตน์ซ่ึงมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพลังขับเคลื่อน	

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท�าให้การ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันสะดวกรวดเร็วและคล่อง

ตัวมากขึ้น	หรืออาจกล่าวได้ว่า	โลกใบนี้เล็กลงเกิด

การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล	การเรียนรู้ซ่ึงกัน

และกันโดยไม่มีขอบเขตจ�ากัดด้วยความเร็วในเสี้ยว

วินาทีเท่านั้น[8]	ซึง่ส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ไทยและจีน	ประกอบกับมีความคล้ายคลึงทางด้าน

วัฒนธรรม	จึงท�าให้การแพทย์แผนจีนกลายเป็นหนึ่ง

ในการแพทย์ทางเลอืกในการดแูลสขุภาพทีส่�าคญัและ

เป็นที่นิยมในเมืองไทย	เนื่องจากการแพทย์ตะวันตก	

(Western	Medicine)	 ซ่ึงเป็นการแพทย์แผนหลัก

ในประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาสขุภาพอนามยั

หรือความเจ็บป่วยของประชาชนได้ท้ังหมด	ท�าให้

ประชาชนต้องแสวงหาทางเลือกสุขภาพและจนท�าให้

พึ่งพาการแพทย์แผนอ่ืน	ๆ	เช่น	การแพทย์แผนไทย	

การแพทย์แผนจีน	ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนตะวัน

ตก	โดยการแพทย์แผนจีนเน้นการมองสุขภาพแบบ

องค์รวม	(Concept	of	Holism)	และการพิจารณาถึง

ความแตกต่าง	ในลกัษณะเฉพาะของโรค	ลกัษณะของ

คนและการรักษา	(syndrome	differentiation	and	

treatment)	โดยวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของการ

แพทย์แผนจีนที่นิยมน�ามาใช้ในประเทศไทย	คือ	การ

ฝังเข็ม	(acupuncture)	การนวดแผนจีน	(Chinese	

massage/Tui-na)	การใช้สมุนไพรจีน	(Chinese	

herbs)	และการเคลื่อนไหวเดินพลังลมปราณด้วย

ไท้เก๊ก	(Tai	Chi)	เพื่อส่งเสริมสุขภาพและบ�าบัดโรค	

เป็นต้น[9]

	 การสาธารณสุขไทยน�าการแพทย์แผนจีนมา

ใช้ในการดูแลสุขภาพในมิติของการรักษา	ส่งเสริม

ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ	ซ่ึงครอบคลุมการป้องกัน

ลดความเสีย่งในการเกดิโรคท้ังด้านร่างกายและจติใจ	

และมิติการสร้างเสริมสุขภาพซ่ึงเป็นกลไกการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกายและสุขภาพจิตและมี

ความแตกต่างกันออกไปตามวัยต่าง	ๆ	ซ่ึงอยู่บนพื้น

ฐานง่าย	ๆ 	ของการด�าเนนิชวีติ[10]	ท้ังนีห้ลกัการทีส่�าคญั

ท่ีสดุของการแพทย์แผนจีน	มองความสมดลุของชีวติ

ว่าเกิดจากความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม	

เมื่อเกิดความไม่สมดุลย่อมท�าให้ร่างกายเกิดความ

เจ็บป่วย	หลักในการรักษาโรคของการแพทย์แผน

จีนจึงมุ่งท่ีจะปรับร่างกายให้เข้าสู่สมดุลใหม่	โดยการ

แก้ไขท่ีสาเหตุของความไม่สมดุล	เพื่อให้ประชาชนมี

สขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์อยูเ่สมอ	แต่เมือ่เกดิ

ความเจ็บป่วยจะต้องปรับสมดลุของร่างกายควบคูไ่ป

กับรักษาโรค	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมสุข

ภาพของประชาชนในยุคปัจจุบัน

	 ส�าหรับประเทศไทย	การแพทย์แผนจีนถือว่า

การแพทย์ทางเลือกที่โรงพยาบาลหลายแห่งจัดให้มี
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บริการการแพทย์แผนจีนไว้ให้ประชาชนได้เลือกใช้

บริการ	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า	ประสิทธิผลในการรักษา

จากการแพทย์แขนงนี้เป็นท่ียอมรับกันในวงกว้างอยู่

ไม่น้อย	ดังนั้น	บทความวิชาการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้

ผู้อ่านเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนเพื่อ

เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์	

รายละเอียดของบทความประกอบด้วย	ความหมาย

ของการแพทย์แผนจีน	ความหมายของโลกาภิวัตน์	

แนวคิดและหลักการของการแพทย์แผนจีน	เทคนิค

และวิธีปฏิบัติเฉพาะทางการแพทย์แผนจีน	หลักการ

ตรวจวินิจฉัยตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน	และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน

วิธีกำรสืบค้นข้อมูล

	 บทความนีไ้ด้มกีารทบทวนวรรณกรรม	(litera-

ture	review)	ที่บทความ	รายงานการวิจัย	บทความ

การทบทวนอย่างเป็นระบบ	ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

แนวคดิทฤษฎขีองศาสตร์การแพทย์แผนจีน	แนวทาง

การรกัษาอาทิ	เช่น	การฝังเขม็	การกวัซา	การครอบแก้ว	

การกระตุ้นฟ้า	การต้มยาจีน	กับทางเลือกสุขภาพใน

ยุคโลกาภิวัตน์	รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยงข้องกับการ

แพทย์แผนจีน	แหล่งข้อมูลโดยเฉพาะบนฐานข้อมูล

ของ	PubMed	Thaijo	และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง	โดยใช้ค�าส�าคญัทีใ่ช้ในการค้น	

ได้แก่	แพทย์แผนจีน	สุขภาพ	ยุคโลกาภิวัตน์

เนื้อหำที่ทบทวน

ควำมหมำยของกำรแพทย์แผนจีน

	 การแพทย์แผนจีน	 (Traditional	Chinese	

Medicine)เป็นสาขาหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะ	

มีผู้ให้นิยามของการแพทย์แผนจีนไว้	ดังนี้	กองการ

การแพทย์ทางเลือก	(2562)	ให้นิยามว่า	“การแพทย์

แผนจีน	หมายถึง	การแพทย์แผนโบราณของชาวฮั่น	

ซ่ึงเป็นการแพทย์ทีม่ปีระวัตกิารใช้ในการรักษาในชาว

จีนยาวนานมากว่า	5,000	ปี	และมทีฤษฎสีมบรูณ์ทีส่ดุ	

โดยมอีงค์ประกอบหลกั	คอื	การวนิจิฉยัหรือการบอก

โรค	การรักษาด้วยการฝังเข็ม	การใช้ยาสมุนไพร	การ

นวดทุยนา	ชี่กงและอาหารที่เป็นยา’’	และพระราช

บัญญัติประกอบโรคศิลปะ	ฉบับท่ี	4	 (2556)[11]	ให้

นิยามว่า	“การแพทย์แผนจีน	หมายถึง	การกระท�าต่อ

มนุษย์หรือมุ่งหมายจะกระท�าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการ

ตรวจโรค	การวินิจฉัยโรค	การบ�าบัดโรค	การป้องกัน

โรค	การส่งเสริม	และการฟื้นฟูสุขภาพ	โดยใช้ความรู้

แบบแพทย์แผนจีน’’	ดงันัน้สรุปได้ว่า	การแพทย์แผน

จีน	หมายถึง	การแพทย์แผนโบราณของชาวจีนที่เน้น

การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้มีความแข็งแรงบน

แนวคิดพื้นฐานท่ีส�าคัญคือ	การสร้างความสมดุลใน

ร่างกาย	เพื่อน�าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

ควำมหมำยของโลกำภิวัตน์

		 Scholte	(2005)	ให้นยิาม	“โลกาภวิตัน์’’	ไว้ดงันี้	

ความหมายแรก	หมายถงึ	ความสมัพนัธ์ข้ามพรมแดน

ระหว่างประเทศ	(Cross-Border	Relations)	 ซ่ึง

เป็นการพูดถึงความเจริญเติบโตของการแลกเปลี่ยน

และการพึ่งพากันระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น	ความ

หมายทีส่อง	เป็นการอธิบายถงึการท�างานในยคุโลกา- 

ภิวัตน์ว่าการท�างานต้องเป็นเสรีมากขึ้น	(liberaliza-

tion)	หรืออุดมการณ์เสรีนิยม	 เป็นการอธิบายถึง

กระบวนการท�างานผนวกรวมกับระบบเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ	คือ	ลดข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	ในการท�างาน

ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลง	เช่น	กฎระเบียบ	การ

ค้าระหว่างประเทศ	อัตราภาษีสินค้า	น�าเข้า-ส่งออก	

ระหว่างประเทศ	นอกจากนี้ยังรวมถึง	กฎระเบียบ	ข้อ
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ก�าหนดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของทรัพยากรระหว่าง

ประเทศ	 เพื่อให้บุคคลสามารถเดินทางระหว่าง

ประเทศ	ได้สะดวกยิ่งขึ้น	ความหมายที่สาม	เป็นการ

อธิบาย	โลกาภิวัตน์เกี่ยวกับการท�าให้เป็นสากล	และ	

Reiser	&	Davies,	1944[12]	ให้นิยามว่า	“โลกาภิวัตน์’’ 

หมายถึง	การท�าให้เป็นสากล	(universalization)	

เพราะในอนาคตการรวมกันทางวัฒนธรรมของโลก

เป็นเร่ืองท่ีกระจายไปทั่วโลกและเพื่อการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์	รวมถึง	การกระจายข้อมูลข่าวสารจาก

ประชากรในพื้นที่หนึ่งไปสู ่ในพื้นที่อ่ืน	ๆ	ของโลก	

และโลกาภิวัตน์จะท�าให้เป็นตะวันตก	(westerniza-

tion)		หรือการท�าให้ทันสมัย	(modernization)	จาก

ที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า	โลกาภิวัตน์	หมายถึง	โลกท่ี

ไร้พรมแดนหรือการท�าโลกให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ท�าให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

สะดวกรวดเร็วและคล่องตัวมากขึน้ท�าให้โลกใบนีเ้ลก็

ลง	เกดิการตดิต่อสือ่สารแลกเปลีย่นข้อมลูการเรียนรู้

ซ่ึงกันและกันโดยไม่มีขอบเขตจ�ากัดด้วยความเร็วใน

เสี้ยววินาทีเท่านั้น

ประวัติควำมเป็นมำของกำรแพทย์แผนจีนใน

ประเทศไทย

	 จากข้อมูลและประจักษ์พยานส�าคัญ[3,10]	ท�าให้

ทราบและเป็นที่เข้าใจว่า	สังคมไทยก็เหมือนสังคมอื่น

ท่ัวโลกที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยและ

ความเจ็บป่วยของประชาชนด้วยระบบการแพทย์แผน

ปัจจุบันเพียงระบบเดียวได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม

อาการของโรค	แต่ต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายจาก

การแพทย์สาขาต่าง	ๆ	เช่น	การแพทย์แผนไทย	อัน

เป็นภูมิปัญญาวิธีดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมของสังคม

ไทยจากอดตีท่ีมกีารสัง่สมสบืทอดกนัมาอย่างยาวนาน	

ตลอดจนการแพทย์แผนจีน	ซึ่งด�ารงอยู่ในสังคมไทย

และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทย

มาเป็นเวลายาวนานและคนไทยหันมาสนใจกันมาก

ขึ้นเรื่อย	ๆ 	จนกระทั่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลหลายแห่ง

ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการแพทย์แผนจีนไว้เป็นทาง

เลือกในการบริการ[13]

		 การแพทย์แผนจีนได้เข้าสูป่ระเทศไทยโดยผ่าน

การอพยพของคนจีนเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ

มาอย่างน้อยตั้งแต่สมัยสุโขทัย	ต่อมาในสมัยกรุง

ศรีอยุธยาได้มีการรวบรวมต�ารับยาที่ใช้ในวังหลวง

ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อ	400	ปีเศษท่ี

ผ่านมา	ซ่ึงต่อมามีการตีพิมพ์เป็นเอกสารชื่อว่า	ต�ารา

พระโอสถพระนารายณ์	พบว่า	มีต�ารับยาจีนปรากฏ

อยู่	 ซ่ึงหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่า	การแพทย์แผนจีน

ได้มบีทบาทในราชส�านกัในสมยักรุงศรีอยธุยาและน่า

จะมบีทบาทในการดแูลสขุภาพของประชาชนท่ัวไปมา

แต่โบราณ	ในสมัยรัตนโกสินทร์มีการอพยพของชาว

จีนเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น	มีการก่อต้ังโรงพยาบาล

เทียนฟ้ามูลนิธิ	 ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดให้

บริการการแพทย์แผนจีนเมื่อปี	พ.ศ.	2446	และได้มี

การรวมตวักนัของแพทย์จีนจัดต้ังเป็นสมาคม	แพทย์

จีนในประเทศไทยตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2468

		 ปี	พ.ศ.	2543	ศาสตร์การแพทย์แผนจีนถูก

จัดให้เป็นศาสตร์หรือความรู้จากต่างประเทศท่ีได้

รับอนุญาตให้เข้ามาท�าการประกอบโรคศิลปะใน

ประเทศไทย	ตามมาตรา	31	แห่ง	พระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	2542	โดยมีการอนุญาตให้

ผู้ท่ีมีความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนจากบรรพบุรุษ	

หรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีคณะกรรมการ

การประกอบโรคศลิปะรับรอง	เข้ารับการประเมนิความ

รู้และออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะด้าน

การแพทย์แผนจีนชั่วคราว

		 เมื่อวันท่ี	22	กรกฎาคม	พ.ศ.	2552	มีการตรา
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กับการแพทย์สาขาอื่น	ๆ	 ในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนไทย

ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรแพทย์แผนจีน

		 ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน	 เกิดจาก

การสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิตของร่างกายมนุษย์และ

กฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของอาการโรค	มีเนื้อหา

เกี่ยวข้องกับทฤษฎีอิน-หยาง	การเดินลมปราณ	

ลักษณะของอวัยวะต่าง	ๆ	ของร่างกาย	ตลอดจนทาง

เดนิของเลอืดและลมปราณ	สาเหต	ุการเกดิโรค	อาการ

โรค	วธีิการวนิจิฉยัโรค	การแยกแยะวเิคราะห์	หลกัการ

รักษาโรค	การป้องกนัโรคและการบ�ารุงสขุภาพ	เป็นต้น	

ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีที่ส�าคัญ	ดังนี้[7]

		 1.	 ทฤษฎอีนิ-หยาง	“อนิ	หยาง’’	เป็นธรรมชาติ

ของภาวะคูต่รงข้ามท่ีพึง่พาอาศยักนัควบคมุซ่ึงกนัและ

กันในอินมีหยาง	ในหยางมีอิน”	“ทุกสิ่งประกอบด้วย

ลมปราณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	เคลื่อนไหวแสดงออก	

2	ด้าน	ตรงข้ามกันเป็นอินและหยาง”	ทฤษฎี	อิน-

หยาง	เป็นปรัชญาโบราณของจีน	เกิดจากการสังเกต

ปรากฏการณ์ในโลกท่ีตรงกันข้ามจนได้ข้อสรุป	เป็น

ทฤษฎีอิน-หยาง	และอาศัยการปรับสมดุลระหว่าง

หยนิกบัหยางมาใช้อธิบายการเปลีย่นแปลงของสรรพ

สิ่ง	การแพทย์แผนโบราณของจีน	ใช้อินกับหยางเพื่อ

อธิบายความสมัพนัธ์	ทางกายวภิาคของร่างกาย	ตลอด

จนความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

และสังคม	 เมื่อความสมดุลระหว่างอิน-หยาง	 ใน

ร่างกายเปลี่ยนแปลงจะท�าให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้

เจ็บขึน้	การแพทย์แผนจีนใช้หลกัความสมดลุระหว่าง	

อนิ-หยาง	เป็นพืน้ฐานของการรักษาความเจ็บป่วยของ

ร่างกายมนุษย์

		 2.	 ทฤษฎีปัญจธาตุ	 ทฤษฎีปัญจธาตุ	 หรือ	

อากาศธาตุ	หรือมักเรียกว่า	ปัญจธาตุท้ัง	5	และ

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีน

เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ

การประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	2542	พ.ศ.	2552	อันมี

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่	21	ตุลาคม	พ.ศ.	2552	และ

เมื่อวันที่	9	มกราคม	พ.ศ.	2556	ได้มีการตราพระราช

บัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556	

ให้ยกเลกิพระราชกฤษฎกีาก�าหนดให้สาขาการแพทย์

แผนจีนเป็นสาขาประกอบโรคศิลปะตามพระราช

บญัญติั	การประกอบโรคศลิปะ	พ.ศ.	2542	พ.ศ.	2552	

ในการก�าหนดสาขาการแพทย์แผนจีนตามกฎหมายดงั

กล่าว	ได้ก�าหนดความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา	การแพทย์

แผนจีนไว้ว่า	ต้องเป็นผู้ส�าเร็จหลักสูตรปริญญาหรือ

ประกาศนยีบตัรเทยีบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผน

จีนจากสถาบนัการศกึษาท่ีคณะกรรมการวชิาชพีสาขา

การแพทย์แผนจีนรับรองเท่านั้น

		 ปัจจุบันมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์

แผนจีนทีข่ึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน	1,656	ราย	(ข้อมูล	

ณ	กนัยายน	พ.ศ.	2564)	และมสีถาบนัการศกึษาระดบั

อุดมศึกษาในประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนใน

สาขาการแพทย์แผนจีน	จ�านวน	9	แห่งประกอบด้วย	

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัย

ราชภฏัจันทรเกษม	วิทยาลยันครราชสมีา	มหาวิทยาลยั

เชยีงราย	มหาวทิยาลยัพะเยา	มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยรังสิต	มีองค์กรควบคุม

การประกอบวิชาชีพ	 ได้แก่	 คณะกรรมการการ

ประกอบโรคศิลปะ	และมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

การแพทย์แผนจีนซ่ึงควบคุมก�ากับมาตรฐาน	การ

ประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ

แพทย์แผนจีน	และสร้างความร่วมมือทางวิชาชีพ 
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อากาศธาตุทั้ง	6	เป็นทฤษฎีวิเคราะห์	ผลกระทบทาง

ดาราศาสตร์	อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศที่มีต่อสุขภาพท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของ

ร่างกายมนุษย์	ปัญจธาตุทั้ง	5	ได้แก่	ธาตุ	ไม้	ไฟ	ดิน	

ทองและน�า้	ซ่ึงเป็นการหมนุเวยีนของฤดกูาล	5	ฤด	ูใน

ประเทศจีน	ได้แก่	ฤดูใบไม้ผลิ	ฤดูร้อน	ฤดูร้อนมาก	

ฤดูใบไม้ร่วง	และฤดูหนาว	ส่วนอากาศธาตุท้ัง	6	คือ	

ปัจจัยของดิน	ฟ้า	อากาศ	6	ชนิด	ตลอดท้ังปี	ได้แก	่

ลม	หนาว	ร้อน	ชื้น	แห้งและไฟ	ทฤษฎีปัญจธาตุยัง

ใช้ข้อมูลทางดาราศาสตร์มาค�านวณการเปลี่ยนแปลง

ของดินฟ้าอากาศและกฎเกณฑ์การเป็นโรคภัยไข้เจ็บ

ของมนุษย์	 ซ่ึงคุณสมบัติพิเศษของธาตุแต่ละธาตุใน

ปัญจธาตุ	มีดังนี้

	 ธาตุไม้	หรือ	ต้นไม้	หมายถึง	การเจริญงอกงาม	

และการแผ่กระจาย	

	 ธาตุไฟ	หมายถงึ	ความร้อน	และการเคลือ่นไหว

ลอยขึ้นข้างบน	

	 ธาตุดิน	หมายถึง	การเกื้อกูลกัน	การให้ก�าเนิด

และในโบราณถือว่าธาตุดินจะเกื้อกูลธาตุ	อีก	4	ธาตุ	

ธาตุดินจึงเป็นมารดาแห่งสรรพสิ่ง	

	 ธาตุโลหะหรือธาตุทอง	หมายถึง	ความสะอาด	

การเปลี่ยนแปลงไปมา	และความเงียบสงัด	

	 ธาตุน�้า	หมายถึง	ความชุ่มฉ�่า	การไหลลงสู่ที่ต�่า	

และการเก็บสะสม

แนวคดิและหลกักำรของศำสตร์กำรแพทย์แผน

จีน

	 การแพทย์แผนจีน	 เป็นศาสตร์การแพทย์ท่ี

มีประวัติมายาวนานกว่า	5,000	ปี	 ซ่ึงเกิดจากการ

สั่งสมประสบการณ์จริงในการต่อสู ้อย่างต่อเนื่อง	

เพื่อด�ารงชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและโรคภัยไข้เจ็บ

ที่คอยเบียดเบียนของมนุษยชาติ	ผสมผสานเข้ากับ

ปรัชญาโบราณ	ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

และวิทยาศาสตร์สังคม	ค่อย	ๆ	ก่อตัวขึ้นเป็นทฤษฎี

ทางการแพทย์	 เมื่อมีทฤษฎีทางการแพทย์แผนจีน

เกิดขึ้นย่อมย้อนกลับมาสู่การปฏิบัติรักษาจริงในทาง

คลินิก	และประสบการณ์ทางคลินิกท่ีได้จะน�ามาเติม

เต็มและพัฒนาทฤษฎีทางการแพทย์แผนจีนอย่างต่อ

เนื่อง	ส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรวบรวมกลั่น

กรองสรุปยกระดับให้เป็นระบบ	จนกลายเป็นทฤษฎี

พื้นฐานให้แพทย์จีนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นบรรทัดฐาน

ในการปฏิบัติเรื่อยมา	การแพทย์แผนจีนมีเอกลักษณ์

พื้นฐานที่ส�าคัญ	2	ประการ	ได้แก่[14]

 1.	 แนวคิดสุขภาพองค์รวม

		 	 การแพทย์แผนจีนให้ความส�าคัญกับการ

เป็นองค์รวมหนึ่งเดียวกันของอวัยวะและเนื้อเยื่อ

ต่าง	ๆ	ของร่างกาย	ตลอดจนความสัมพันธ์เป็นหนึ่ง

เดียวกันกับธรรมชาติ	 โดยมองว่า	ร่างกายมนุษย์

ประกอบขึ้นจากหน่วยต่าง	ๆ	ซ่ึงในเชิงโครงสร้างไม่

สามารถแยกออกจากกันได้	ในเชิงการท�าหน้าท่ีต้อง

ท�างานประสานสอดคล้องพึ่งพาซ่ึงกันและกัน	เมื่อ

เกิดโรคจึงส่งผลกระทบต่อกันและกัน	ร่างกายมนุษย์

สมัพนัธ์กบัธรรมชาตอิยา่งแนบแนน่	ดงันัน้การมชีวีติ

ของมนษุย์	รวมไปถงึการเกดิขึน้และเปลีย่นแปลงของ

โรคต่าง	ๆ	ล้วนสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างแนบแน่น

ภายใต้หลักแนวคิด	“ฟ้าและมนุษย์รวมเป็นหนึ่ง’’	

นอกจากนี้การมองว่ากายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน	

ท�าให้ในการรักษาโรคต้องให้ความส�าคัญกับสภาพ

จิตใจของผู้ป่วยด้วย

  2.	 การรักษาตามการจ�าแนกภาวะโรค

		 	 การรักษาตามการจ�าแนกภาวะโรค	เป็นวิธี

การตรวจและรักษาโรคอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ของการแพทย์แผนจีน	การจ�าแนกภาวะโรค	หมาย

ถงึ	การรวบรวมข้อมลูอาการและอาการแสดงต่าง	ๆ 	ที่
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ปรากฏออกมาของโรค	อันได้มาจากการตรวจร่างกาย

ร่วมกันทั้ง	4	วิธี	ได้แก่	การดู		หมายถึง	การดูสีหน้า	

ดูลิ้น	สังเกตอิริยาบถ	การดม	หมายถึง	การดมกลิ่น

หรือการฟังสียง	ถาม	หมายถึง	การซักถาม	การคล�า	

หมายถึง	การตรวจชีพจรหรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่าการ

แมะ	รวมถึงการกดเคาะคล�า	จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์	สังเคราะห์	สรุปและจ�าแนกแยกแยะแล้วลง

ความเหน็วนิจิฉยัว่าเป็นโรคอะไร	และเป็นภาวะโรคใด	

การรักษาตามการจ�าแนกภาวะโรค	ล้วนเป็นการน�าผล

ของการจ�าแนกภาวะโรคมาก�าหนดแนวทางและวิธีการ

รักษา	การเลือกใช้ต�ารับยา	การเพิ่มลดตัวยาในต�ารับ	

หรือ	เลอืกการรักษาด้วยการฝังเขม็	หรือการรักษาด้วย

การนวดทุยหนา	หลักการของการแพทย์แผนจีน	การ

รักษาตามการจ�าแนกภาวะโรคต้องยึดตามอาการที่

แสดงออกมาในทางคลินิกเป็นหลักและต้องผ่านการ

จ�าแนกภาวะโรคแล้วจึง	ก�าหนดแนวทางรักษาด้วย

ต�ารับและตัวยาซ่ึงไม่ได้เป็นการรักษาหรือใช้ยาท่ีเพยีง

แค่ว่าเป็นโรคอะไร	ดงันัน้จงึจัดได้ว่าเป็นแนวคดิแบบ

องค์รวมอันเป็นวิธีการตรวจรักษาซ่ึงเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของการแพทย์แผนจีน

		 การแพทย์แผนจีนอาศัยปรัชญาจีนโบราณ	

เช่น	ทฤษฎีอิน-หยาง	ทฤษฎีปัญจธาตุ	และทฤษฎี

อวัยวะภายใน	สารจ�าเป็น	ชี่	 เลือด	ในร่างกาย	มา

เป็นหลักทฤษฎีพื้นฐาน	เป็นศาสตร์ที่เน้นทั้งหลัก

ทฤษฎีและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง

ควบคู่กัน	 	ใช้มุมมองแบบพลวัตท�าการศึกษาด้าน

สรีรวิทยาพยาธิวิทยาของร่างกายมนุษย์และความ

สัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อค้นหาวิธี

ป้องกันและรักษาโรคที่มีประสิทธิผล	ทั้งท�าการศึกษา

กลไกการท�างานของร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับหลักการ

เปลี่ยนแปลงไปมาของภาวะสุขภาพดีกับภาวะที่เป็น

โรค	รวมถึงการป้องกันโรค	การตรวจวินิจฉัยโรค	 

การรักษา	การฟื้นฟูสภาพ	ร่างกายและการส่งเสริม 

สุขภาพ

	 การแพทย์แผนจีนมองร่างกายมนุษย์ว่า	 เป็น

องค์รวมท่ีล้วนประกอบข้ึนจากสารจ�าเป็นพื้นฐาน	

อาศัยการตรวจร่วมทั้ง	4	วิธี	(ดู	ดม	ถาม	คล�า)	เพื่อ

ค้นหาปัจจัยก่อโรค	คุณลักษณะของโรค	ต�าแหน่ง

ของโรควิเคราะห์กลไกการเกิดโรค	อวัยวะตันทั้ง

ห้าและอวัยวะกลวงท้ังหก	เส้นลมปราณ	และข้อต่อ 

ต่าง	ๆ	การเปลี่ยนแปลงของพลัง	เลือดและสารน�้า 

ต่าง	ๆ	 ในร่างกาย	ท�าการแยกแยะความสัมพันธ์

ระหว่างการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพลังพื้นฐานของ

ร่างกายและปัจจัยก่อโรค	จึงท�าการวินิจฉัยช่ือโรค	

แยกแยะภาวะโรค	อาศยัหลกัการรักษาตามการจ�าแนก

ภาวะโรคท�าการก�าหนด	เลือกแนวการรักษาท้ังแปด	

คือ	การขับเหงื่อ	(ฮั่น)	การท�าให้อาเจียน	(ทู่)	การท�าให้

ถ่ายระบาย	(เซ่ีย)	การปรับสภาพให้สอดประสานกัน	

(เหอ)	การท�าให้อบอุ่น	(เวิน)	การขจัดความร้อน	(ชิง)	 

การบ�ารุง	 (ปู่)	และการขจัดปัจจัยก่อโรคแบบค่อย

เป็นค่อยไป	(เซียว)	แล้วจึงเลือกรูปแบบในการรักษา 

ต่าง	ๆ	ที่เหมาะสม	เช่น	การใช้ยาสมุนไพร	การฝัง

เข็มและรมยา	การนวดทุยหนา	การเจาะปล่อยเลือด	 

การกัวซา	การใช้ชี่กงรักษา	การใช้อาหารรักษา	หรือ

การใช้การออกก�าลังกายแบบต่าง	ๆ	รักษา	เพื่อช่วย

ให้ร่างกายฟื้นคืนสภาวะสมดุลของอินหยางซ่ึงจะ

ท�าให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเป็นปกติได้เอง	อีกท้ัง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	โดยหากยังไม่เป็น

โรคให้ป้องกันไว้ก่อน	หากเป็นโรคแล้วให้ป้องกัน

การพัฒนาของโรค	หากในผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงจะ

สามารถชะลอการพัฒนาและลดความรุนแรงของโรค

ลง	ชว่ยยกระดบัคุณภาพชีวติทีย่งัเหลอืและเวลาทีย่ัง

เหลอือยูข่องผูป่้วยให้มคีวามสขุสบายขึน้	ดงันัน้แพทย์

แผนจีนทุกคนจงึจ�าเป็นต้องผ่านการศกึษาทฤษฎแีละ
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ต้องมกีารฝึกปฏบิติัทางคลนิกิจนกระท่ังเกดิความช�านิ

ช�านาญ	สามารถน�าเสนอแนวทางและวิธีการรักษาโรค

ที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได้

	 ดังนั้นระบบการแพทย์แห่งยุคโลกาภิวัตน์	การ

รักษาในปัจจุบันจึงควรเป็นการประสานการแพทย์

แผนปัจจุบันเข้ากับการแพทย์ทางเลือกต่าง	ๆ	เช่น	

การแพทย์แผนไทย	การแพทย์แผนจีน	เพื่อความ

สมบูรณ์รอบด้านในการรักษามากขึ้น	แต่การรักษา

ด้วยการแพทย์แผนจีนนั้นยังจ�าเป็นต้องเคารพและ

ธ�ารงไว้ซ่ึงความเป็นเอกลักษณ์	ได้แก่	แนวคิดแบบ

องค์รวม	การตรวจร่วมทั้ง	4	วิธี	การรักษาตามการ

จ�าแนกภาวะโรค	หากละเมิดแนวคิดและหลักการ

นี้ย่อมไม่สามารถเรียกว่าเป็นการแพทย์แผนจีนได้	

เพราะความมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นแตกต่างไปจาก

ศาสตร์อื่นเหล่านี้ท�าให้การแพทย์แผนจีนสืบเนื่องได้

ยาวนานมาจนปัจจุบัน	อีกทั้งเป็นศาสตร์ที่มีจุดเด่น

อยูท่ี่หลกัแนวคดิ	ความเป็นเหตุผล	และประสบการณ์

ในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นเวลายาวนาน	มีการ

ผสมผสานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	สังคมศาสตร์และ

มานษุยวทิยาเข้าเป็นหนึง่เดยีวในการดแูลสขุภาพของ

ประชาชน

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	สรุปได้ว่า	การแพทย์แผน

จีนเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ส�าคัญ	2	ประการ	คือ	1)	

แนวคิดแบบองค์รวม	หรือหลักการมองสุขภาพแบบ

องค์รวม	โดยสุขภาพของบุคคลเป็นศูนย์รวมของ

ท้ังหมด	และมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้

ชดิจนถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาต	ิซ่ึงจะเน้นหลกั

การป้องกนัโรคโดยการดแูลสขุภาพกายและจิตทีแ่ขง็

แรงและสมดุลกัน	อีกทั้งจะต้องมีการดูแลสุขภาพ

อย่างสม�า่เสมอ	เช่น	การออกก�าลงักายเป็นประจ�า	เพือ่

สร้างความแข็งแรงป้องกันการลุกลามของโรคไปยัง

อวัยวะอื่น	ๆ	ของร่างกาย	และ	2)	การรักษาตามการ

จ�าแนกภาวะโรค	จากข้อมูลอาการและอาการต่าง	ๆ	

ท่ีแสดงออกมา	จากการตรวจร่วม	4	วิธี	(ดู	ดม	ถาม	

คล�า)	โดยหลกัการรักษาจะเน้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของ

การเจ็บป่วยของอวัยวะนั้นพร้อมกับการรักษาอาการ

ของโรค	และฟื้นฟูสุขภาพให้เข้าสู่สมดุล	ซ่ึงวิธีท่ัวไป

ที่ใช้รักษาคือ	กัวซา	การครอบกระปุก	การใช้สมุนไพร

จีน	และการฝังเข็ม	เป็นต้น	ซ่ึงผู้เขียนได้อภิปรายใน

ประเด็นต่อไป

เทคนิคและวธีิปฏบิตัเิฉพำะทำงกำรแพทย์แผนจนี 

	 ศูนย์การแพทยผ์สมผสานและสขุภาพองค์รวม

แห่งชาติ	(National	center	of	complementary	and	

integrative	health:	NCCIH)	กล่าวว่า	การแพทย์

แผนจีนนี้เป็นการแพทย์ทางเลือก	ท่ีรักษาอาการได้

หลายอย่าง	ดังเช่น

  1.	กัวซา	(Guasa)	การรักษาด้วยวิธีกัวซา	คือ	

การรักษาโดยการใช้วัสดุที่มีลักษณะขอบมนเรียบ												

เช่น	ไม่ไผ่	อ่อน	ช้อนกระเบ้ืองเคลือบ	เหรียญ	แก้ว	

ผม	ป่าน	โดยการน�าอุปกรณ์ที่ใช้กัวซามาท�าการขูด

บริเวณผิวหนังของผู้ป่วยในทิศทางขึ้นลง	เข้า-ออก	

ตามแนวเส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม	การรักษาด้วย

วิธีกัวซา	สามารถช่วยในการกระจายเลือดและพลัง	

ขับเหง่ือเพื่อแก้อาการภายนอก	คลายเส้นเอ็นทะลวง

เส้นลมปราณ	ปรับสมดุลของระบบอวัยวะภายใน	

กระตุ้นพลังเพื่อขับความช้ืนส่วนท่ีเป็นของเสียออก

จากร่างกายเพื่อปรับการไหลเวียนของเลือดและพลัง

ในร่างกายให้ดีข้ึน	จากการวิจัยพบว่า	ประสิทธิผล													

ของการรักษาด้วยการกัวซาตามหลักการของการ

แพทย์แผนปัจจุบัน	คือ	การรักษาด้วยวิธีนี้มีผล														

ในการปรับระบบหมนุเวียนเลอืด	ระบบประสาท	ระบบ

ฮอร์โมน	และระบบน�า้เหลอืง	มผีลการรักษาชดัเจนใน

การลดไข้แก้ปวด[15]
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 2.	การครอบกระปุก	 (cupping	 therapy) 

เป็นวิธีการรักษาโดยใช้กระปุกมาลนไฟให้ร้อนเพื่อ

ไล่อากาศออกแล้วครอบกระปุกลงบนผิวหนัง	 ซ่ึง

จะมีแรงดูดจากสุญญากาศท�าให้เกิดเลือดคั่งขึ้น

ในบริเวณนั้น	อุปกรณ์ครอบจะติดแน่นกับบริเวณ

ผิว	และดึงกล้ามเนื้อ	 เส้นประสาท	เส้นเลือด	ที่อยู่

ภายใต้บริเวณท่ีครอบท�าให้เกิดการกระตุ ้นระบบ

ประสาทฮอร์โมนและท�าให้ระบบการไหลเวียนของ

เลอืดสมดลุ	ไม่ตดิขัด	ประสทิธิผลในการรักษา	มดีงันี	้ 

1)	การถูกกระตุ้นด้วยวิธีการครอบกระปุก	วิธีการ

ครอบกระปุก	คือ	การระบายอากาศออกท�าให้มีแรง

ดันขอบกระปุกยึดติดกับผิวหนังจึงดึงเส้นประสาท	

กล้ามเนื้อ	หลอดเลือดชั้นผิวหนัง	ท�าให้มีผลกระทบ

ต่อระบบในการหลั่งฮอร์โมน	ปรับสมดุล	การคลาย

ตวัหดตวัของหลอดเลอืดและการไหลเวยีนของหลอด

เลือด	และปรับเปลี่ยนระบบหมุนเวียนของเลือด	ใน

บริเวณนั้น	2)	ผลจากแรงดัน	แรงดันของการครอบ

กระปุกมีบทบาทท�าให้ผิวหนังบริเวณนั้นคั่งเลือด	

เส้นเลือดฝอยแตก	เม็ดเลือดแดงแตก	ฮีโมโกลบิน

ถูกปล่อยออกสู่ระบบร่างกาย	จึงเป็นการกระตุ้นที่ดี

ผ่านทางระบบประสาท	ปรับสมดุลทั้งสองทิศทางกับ

การท�างานของเนือ้เยือ่อวยัวะในเวลาเดยีวกนั	กระตุ้น

การท�างานของเมด็เลอืดขาวท�าให้ไวต่อความรู้สกึของ

การเปลี่ยนแปลงผิวหนังภายนอกแต่สามารถทนได้	

อีกทั้งเพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันแรงดัน

ท่ีมีมากท�าให้เหง่ือออก	การท�างานของต่อมเหง่ือและ

ต่อมไขมันได้รับการกระตุ้น	ท�าให้เซลล์ผิวหนังชั้น

ก�าพร้าถูกผลัดออก	ท�าให้สารพิษในการร่างกาย	ของ

เสียถูกขับออกมา	3)	ความอุ่นร้อน	บทบาทของความ

อุ่นร้อนที่บริเวณครอบกระปุกท�าให้เส้นเลือดเกิดการ

ขยายตัว	ช่วยเพิม่การไหลเวยีนของเลอืด	ทัง้ยงัทะลวง

ผนังของหลอดเลือดและความสามารถในการท�าลาย

เม็ดเลือดดีข้ึน	ช่วยลดความตึงของหลอดเลือดและ

การเปลี่ยนแปลงการดูดซึมของเนื้อเยื่อ	ท�าให้ระบบ

น�้าเหลืองไหลเวียนได้ดีข้ึน	สามารถสร้างภูมิคุ้มกันท่ี

ดีตลอดจนยังสามารถเพิ่มประสิทธิผลการรักษาโรค

เรื้อรังได้อีกด้วย[16]

 3.	การฝังเข็ม	 (acupuncture)	คือ	เทคนิค

การรักษาท่ีช่วยกระตุ้นอวัยวะของร่างกายด้วยการ

ใช้เข็มเล็ก	ๆ	แทงผ่านผิวหนังตามจุดเฉพาะต่าง	ๆ	

ที่มีกว่า	350	จุดท่ัวร่างกาย	เพื่อรักษาสมดุลภายใน

ร่างกาย	ซึ่งเรียกว่า	ชี่	(Qi)	ซึ่งประกอบไปด้วยพลังอิน	

(Yin)	และหยาง	(Yang)	ซึ่งตามหลักการแพทย์แผน

จีนแล้วร่างกายท่ีไม่สมดุลเป็นสาเหตุของอาการป่วย	

ปวดเมื่อย	หรือไม่สบาย	การรักษาด้วยการฝังเข็มก็

สามารถท�าให้เลือดและลมปราณไหลเวียนดี	พลังใน

ร่างกายกลับมาสมดุล

 4.	การรมยา	คือ	การยืมพลังความร้อนของไฟ

มาอุ่นร่างกายของมนุษย์	โดยใช้ความร้อนกระตุ้นอุ่น

บ�ารุง	ผ่านจุดฝังเขม็	เส้นลมปราณ	เพือ่ให้บรรลผุลใน

การรักษา	ป้องกันโรค	และส่งเสริมสุขภาพ		โดยการ 

รมยาสามารถท�าให้ร่างกายแขง็แรง	ป้องกนั	และรักษา

โรค	ในประเทศจีนมีประวัติความเป็นมาหลายพันป	ี

ในการแพทย์แผนปัจจุบัน	เห็นว่า	การรมยาสามารถ

กระตุ้นเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	ท�าให้การ

ท�างานของอวัยวะ	เมทาบอลิซึมดีท�าให้เพิ่มความแข็ง

แรงและระบบภูมิคุ้มกัน	การป้องกันโรคของร่างกาย

มีความแข็งแรง	ดังนั้นการรักษาด้วยการรมยาเป็น

เวลานานท�าให้ร่างกายและจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยก�าลัง

ขับไล่โรคมีอายุยืน	ช่วยปรับสมดุล	สามารถท�าให้เม็ด

เลือดขาว	ฮีโมโกบิน	เม็ดเลือดแดง	เกล็ดเลือดเพิ่ม

ขึ้น	คอเลสเตอรอลลดลง	การตกตะกอนของเลือด

ช้าลง	ระยะการแข็งตัวของหลอดเลือดหดสั้นเข้าและ

ความสามารถของระบบฮอร์โมนถูกปรับเปลี่ยน	โดย
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ลักษณะเด่นของการรมยา	คือ	ควบคุมการท�าหน้าท่ี

มากเกนิของร่างกายและท�าให้การท�างานทีล่ดลงมแีนว

โน้มที่จะกลับมาในภาวะที่สมดุล[17]

 5.	การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า	(electrotherapy) 

คือ	การใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าที่

คล้ายกบัร่างกายมนษุย์ออกมาอย่างอ่อน	ภายหลงัจาก

ทีฝั่งเขม็ลงบนจุดฝังเขม็จนเกดิการเต๋อชี	้หลงัจากนัน้

ใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าที่คล้ายกับ

ร่างกายมนุษย์ออกมาอย่างอ่อน	เป็นการกระตุ้น	จาก

ทั้งเข็มและไฟฟ้าเพ่ือเป็นการรักษาโรค	จุดเด่นของ

วิธีนี้คือเป็นการกระตุ้นแทนการกระตุ้นเข็มด้วยมือ

คนเป็นระยะเวลานาน	ช่วยประหยัดแรงและสามารถ

ควบคุมระดับการกระตุ้นได้	ทั้งนี้การกระตุ้นไฟฟ้า

สามารถช่วยหยุดอาการปวด	สงบจิตใจ	กระตุ้นการ

ไหลเวยีนของเลอืด	ปรับสมดลุความตึงของกล้ามเนือ้	

ขอบเขตการรักษากว้างมาก	นยิมใช้กบัโรคอาการปวด

ต่าง	ๆ[18]

 6.	การต้มยาจนี	(herbal	decoction	instruc-

tion)	ยาจีนส่วนใหญ่จะใช้วิธีต้มรับประทาน	การต้ม

ให้ถกูต้องตามวธีิการ	การใช้อปุกรณ์และ	ปริมาณของ

น�า้ทีใ่ช้ในการต้มแต่ละคร้ัง	การปฏบิตัติามข้อก�าหนด

ต่าง	ๆ 	ในการต้ม	เช่น	เวลาทีใ่ช้ในการต้ม	การน�าตวัยา

บางตัวมาต้มก่อนหรือหลังการต้มตัวยาอื่น	ๆ	ตามที่

ก�าหนดการบดเป็นผงหรือละลายก่อนน�าไปชงร่วมกบั

ตวัยาอืน่	ๆ 	เป็นต้น	มคีวามเกีย่วข้องกบัประสทิธภิาพ

และการออกฤทธิ์ของยา[19]	เพื่อช่วยในการรักษาโรค

ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

กำรตรวจวินิจฉัยของศำสตร์กำรแพทย์แผนจีน

	 การตรวจวนิจิฉยัของศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ใช้การตรวจด้วยประสาทสัมผัส	ทั้ง	5	ของแพทย์ใน

การวินิจฉัยโรค	ได้แก่[20]

  1.	ตา	 แพทย์จีนใช้การมองดเูส้น	ส	ีรูปร่าง	ของ

ร่างกายและอวยัวะส่วนต่าง	ๆ 	ลกัษณะท่าทางการเดนิ	

ดูลิ้น	สารคัดหลั่ง	และ	สิ่งขับถ่าย	เป็นต้น

  2.	จมูก	ใช้ดมกลิ่นตัว	กลิ่นปาก	กลิ่นอุจจาระ	

และกลิ่นปัสสาวะของคนไข้

  3.	หู	 ใช้ฟังเสียงพูด	เสียงไอ	เสียง	สมหายใจ

  4.	ปาก	 ถามถึงประวัติความเจ็บปวด	ชีวิต

ความเป็นอยู่	ประวัติครอบครัว	อาการท่ีผู้ป่วยรู้สึก

ไม่สบาย

 	 5.	มือ	แพทย์จีนใช้มือในการสัมผัส	และใช้นิ้ว

จับชีพจรเพื่อตรวจอวัยวะภายใน	ภาวะเลือดและ

พลังงานของร่างกาย	และใช้มือกดสัมผัสเพื่อตรวจ

สอบต�าแหน่งเจ็บป่วยของร่างกายท�าให้ทราบถงึภาวะ

โรคของผู้ป่วย

		 ดังนั้น	การตรวจวินิจฉัยของศาสตร์การแพทย์

แผนจีน	เมื่อแพทย์จีนได้ตรวจร่างกาย	ผู้ป่วยด้วย

วิธีการท้ังห้าแล้วจากนั้นจะวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็น

สาเหตุของการเกิดโรค	ระบบอวัยวะใดที่ผิดปกติบ้าง	

วางแผนและเลือกวิธีในการรักษา	เช่น	การฝังเข็ม	กัว

ซา	การครอบกระปุก	การต้มยาจีน	หรือใช้วธีิการรักษา

ผสมผสานกัน	

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรแพทย์แผนจีน

		 1.	 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	

(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2556	ก�าหนดให้การแพทย์แผนจีน

เป็นสาขาหนึง่ของการประกอบโรคศลิปะ	และก�าหนด

นิยามของการแพทย์แผนจีนไว้ดังนี้	“การแพทย์แผน

จีน	หมายความว่า	การกระท�าต่อมนุษย์หรือมุ่งหมาย

จะกระท�า	ต่อมนษุย์เกีย่วกบัการตรวจโรค	การวนิจิฉยั

โรค	การบ�าบัดโรค	การป้องกันโรค	การส่งเสริมและ

การฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้ความรู้แบบแพทย์แผนจีน’’

	 2.	 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร	พ.ศ.	
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2562	การก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมและก�ากับ	

ดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ด้วยระบบการอนุญาตการ

ขึ้นทะเบียน	การแจ้งรายละเอียด	และการจดแจ้ง	ให้

เป็น	ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนมีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจร	 ซ่ึงจะท�าให้

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัย	มีคุณภาพ

และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล[21]

	 3.	 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลัก

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ									

พ.ศ.	2559	 ซ่ึงได้ด�าเนินเกี่ยวกับการโฆษณาการ

ประกอบโรคศิลปะ	สื่อ	การเผยแพร่	การประกอบโรค

ศลิปะ	การปฏบิติัต่อวชิาชพี	การทดลองต่อมนษุย์และ

การปฏิบัติตนในสถานพยาบาล

	 4.	 พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ	พ.ศ.	

2542	การด�าเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

การแพทย์แผนจนี	การควบคมุการประกอบโรคศลิปะ	

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ		การอุทธรณ์	

และบทก�าหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรค

ศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

	 5.	 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล	พ.ศ.	2541	

ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานวิชาชีพการแพทย์แผน

จีน	 ซ่ึงได้กล่าวถึงสถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะ

ซ่ึงจัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกอบศิลปะ	การประกอบกิจการสถาน

พยาบาลและการด�าเนินการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ

การแพทย์แผนจีน	การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้า

หน้าที่	การปิดสถานพยาบาลและเพิกถอนใบอนุญาต

ของผู้ประกอบโรคศิลปะ	และบทก�าหนดโทษ

	 6.	 พระราชบัญญัติยา	พ.ศ.	2510	ที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้ยาส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผน

จีนโดยยาประกอบด้วย	ยาแผนปัจจุบัน	ยาแผน

โบราณ	ยาอันตราย	ยาควบคุมพิเศษ	ยาใช้ภายนอก

ยาใช้เฉพาะที่	ยาสามัญประจ�าบ้าน	ยาบรรจุเสร็จ	ยา

สมุนไพร	เภสัชเคมีภัณฑ์	เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูป	

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม	การประกอบโรคศิลปะ

แผนปัจจุบัน	การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ	การ

บ�าบัดโรคสัตว์	การผลิตสารออกฤทธ์ิ	ความรุนแรง

ของสารออกฤทธ์ิ	ฉลาก	เอกสารก�ากับยา	ต�ารับยา	

ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานด้านการแพทย์

แผนจีน	นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดให้ยาแผนจีนเป็น

ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข	เร่ือง	ยาตามองค์ความรู้การ

แพทย์ทางเลือก	พ.ศ.	2563

		 7.	 ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุ	ว่าด้วยบคุคล

ซ่ึงปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลกระท�าการประกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทย์แผนจีนในความควบคมุของผูป้ระกอบโรค

ศลิปะสาขาการแพทย์แผนจนี	พ.ศ.	2555	เป็นการดแูล

หรือก�ากับดูแล	บุคคลท่ีสถานพยาบาลจะมอบหมาย

ให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

	 ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้รับรองการ

แพทย์แผนจีนให้เป็นสาขาหนึ่งของการประกอบโรค

ศิลปะซ่ึงต้องมีการขึ้นทะเบียนและการรับใบอนุญาต

ในการประกอบวิชาชีพ[11]

บทวิจำรณ์

	 การดูแลสุขภาพเป็นการกระท�าใด	ๆ	ที่จะก�าจัด

สิ่งต่าง	ๆ	อันเป็นอุปสรรคต่อสุขภาพอนามัย	นั่นคือ	

การท่ีสามารถป้องกันโรคท่ีป้องกันได้	 เมื่อเจ็บป่วย

สามารถวินิจฉัยโรคตั้งแต่แรกเร่ิมได้	และได้รับการ

รักษาอย่างถูกวิธี	การแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์

ทางเลือกท่ีคนไทยก�าลังให้ความสนใจและเป็นท่ี

นิยมมากขึ้นเรื่อย	ๆ	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ



382 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

สังคมยุคโลกาภิวัตน์	ส่งผลให้ประชาชนเกิดความ

เจ็บป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป	การแพทย์แผนปัจจุบัน

ยังมีกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเน้นการต้ังรับ	

นั่นหมายความว่า	ต้องให้เกิดความเจ็บป่วยก่อนจึง

จะท�าการรักษาด้วยการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์	เน้น

การพึ่งพาเทคโนโลยี	ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการรักษา

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้อย่างเพียงพอ	ดังนั้นควรส่งเสริมการแพทย์แผน

จีนให้เป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพคน

ไทยเนื่องจากหลักการรักษาของแพทย์แผนจีนนั้น	

จะเน้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของการเจ็บป่วยนั้น	พร้อม

กับการรักษาอาการของโรคไปพร้อมกันและฟื้นฟู

สุขภาพให้เข้าสู่สมดุล	ดังนั้นแพทย์แผนจีนจึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่ง	และจะต้องมีการกระจายบริการตาม 

โรงพยาบาลต่าง	ๆ 	ทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ	เพื่อ

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว

และทัว่ถงึมากยิง่ขึน้	อกีทัง้ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายค่า

ยาแผนปัจจุบันที่มีราคาสูงเกินไปได้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 ในสั งคมยุคโลกาภิวัตน ์การแพทย ์ ได ้มี

วิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย	การเจ็บป่วย

ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมักมีวิถีการด�าเนินชีวิต

ที่เร่งรีบ	ขาดการเอาใจในการบริโภคและการออก

ก�าลังกาย	 ซ่ึงล้วนเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดโรคตามมา	

อีกท้ังยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่ม

มากขึ้นและการรับบริการจากการแพทย์แผนปัจจุบัน

อย่างเดียว	อาจรักษาโรคไม่หายหรือไม่เป็นที่พึง

พอใจของผู้ป่วยประกอบกับยาแผนปัจจุบันมีราคา

แพงเกินไป	ท�าให้ประชาชนหันมาใช้บริการการแพทย์

ทางเลือกเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกใน

ครอบครัวมากข้ึน	การแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์

ทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมในสังคมไทย	 เนื่องจาก

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีน	ประกอบกับ

มีความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรม	 จึงท�าให้คน

ไทยจ�านวนมากนิยมรับบริการการแพทย์แผนจีน

เป็นการแพทย์ทางเลือกหนึ่ง		โดยการแพทย์แผนจีน

มเีอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น	2	ประการ	คอื	แนวคดิการมอง

สุขภาพแบบองค์รวมและการรักษาตามการจ�าแนก

ภาวะโรค	โดยอาศัยการตรวจร่วมทั้ง	4	วิธี	 (ดู	ดม	

ถาม	คล�า)	ด้วยความมีเอกลักษณ์	ที่โดดเด่นแตกต่าง

ไปจากศาสตร์อื่น	ๆ	จึงท�าให้การแพทย์แผนจีนได้รับ

ความนิยมและเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของ

คนไทยได้อย่างยาวนาน	การสาธารณสุขไทยน�าการ

แพทย์แผนจีนมาใช้ในด้านการป้องกันโรคและการ

ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เทคนิคและวิธีปฏิบัติเฉพาะ

ทางการแพทย์แผนจีน	เช่น	การท�ากัวซา	 เพื่อปรับ

ระบบหมุนเวียนเลือดบ�าบัดอาการปวด	ใช้การครอบ

กระปุก	เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนและลดความตึง

ของเลือด	สร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มประสิทธิภาพใน

การรักษาโรคเร้ือรัง	ใช้การต้มยาจีนหรือสมนุไพรเพือ่

ใช้ในการบ�าบดัโรค	เป็นต้น	นอกจากนีก้ารแพทย์แผน

จีนยังใช้หลักการสร้างสมดุลของร่างกาย	เพื่อให้เกิด

ความพอดี	ไม่ร้อน	ไม่เย็นเกินไป	เพื่อจะน�าไปสู่การมี

สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชนที่มารับบริการต่อไป
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บทคัดย่อ

	 การแพทย์พื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพซ่ึงแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น	การเปลี่ยนแปลงของ

สังคม	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม	ทำาให้การแพทย์พื้นบ้านได้รับผลกระทบตามไปด้วย	การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาการดำารงอยู่ของหมอพื้นบ้าน	อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากหมอพื้นบ้าน	3	คน	

ประกอบด้วย	ขอ้มลูส่วนบุคคล	ขอ้มลูการประกอบวชิาชพีการแพทยพ์ืน้บ้าน	การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง	ความ

คาดหวงัในผลลพัธ์	และอปุสรรคและการปรบัตัว	ผลวจิยัพบวา่	หมอพืน้บ้านท้ังหมดมปีระสบการณร์กัษามากกวา่	10	

ป	ีเชีย่วชาญหลายกลุม่โรค	โดยเฉพาะกลา้มเนือ้และกระดูก	และยงัมีบทบาทการเปน็ครถูา่ยทอดองคค์วามรูอ้กีด้วย	การ

รับรู้ความสามารถของตนเอง	พบว่า	เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ประสบความสำาเร็จ		และความคาดหวังในผลลัพธ์	

พบว่า	เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจที่ผู้ป่วยมีสุขภาพดี	ส่วนการลดลงของผู้ป่วย	ผลกระทบจากเศรษฐกิจ	สมุนไพรที่

หายากขึ้นเนื่องจากพื้นที่ป่าลดลง	และขาดศิษย์สืบทอดองค์ความรู้	ล้วนเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำารงอยู่ของ

หมอพืน้บ้าน	หมอทุกคนพยายามปรบัตัวโดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ยในการส่ือสารกบัผูป่้วยและการขนสง่

ซ้ือขายยาสมุนไพร	ดังน้ันผูเ้กีย่วขอ้งควรส่งเสรมิใหเ้กดิการมีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์ปา่ไม้ในพืน้ท่ี	และส่งเสรมิความ

รูแ้ละทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีกห่มอพืน้บา้น	เพือ่ใหบ้ทบาทของหมอพืน้บา้นยงัคงอยูใ่นสังคมไทยทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ตลอดเวลา
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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,	out-
come	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,	eco-
nomic	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	 เป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่า

และอยู่คู ่กับมนุษย์มายาวนาน	เกิดจากการเรียนรู้

และถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น	 โดยถูกผสาน

เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	

และความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น	จนเกิดศาสตร์ท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น[1]	จังหวัดเชียงรายเคย

เป็นราชธานีที่ส�าคัญของอาณาจักรล้านนาอันยิ่งใหญ่

ในอดีต	มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เจริญรุ่งเรือง

เป็นเอกลักษณ์	หนึ่งในนั้นคือการแพทย์พื้นบ้าน 

ล้านนา	ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค ์รวม [2] 

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเชียงรายได้รับการ

สนับสนุนจากสังคมอย่างต่อเนื่อง	 เห็นได้ชัดใน

ปี	พ.ศ.	2559	จังหวัดเชียงรายได้เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการจังหวัดต้นแบบการพัฒนาการแพทย์แผน

ไทยและโครงการเมืองสมุนไพรน�าร่องของกระทรวง

สาธารณสุข[3]	ประกอบกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย

การพัฒนาสมุนไพร	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2560-2564	ที่ได้

ให้ความส�าคญักบัการแพทย์แผนไทย	แพทย์ทางเลอืก	

รวมไปถึงการแพทย์พื้นบ้านด้วย	อย่างไรก็ตามการ

แพทย์พื้นบ้านจะด�ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง	นอกจาก
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การได้รับการสนับสนุนจากสังคมแล้ว	ยังสัมพันธ์กับ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้ด้วย	คือ	หมอพื้นบ้าน	ซึ่งถือ

เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการแพทย์

พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพทุกมิติของคนในท้องถิ่น[4] 

แม้ว่าหมอพื้นบ้านยังคงมีบทบาทในการดูแลสุขภาพ

คนในชุมชนอยู่	แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และ

วฒันธรรมท่ีเปลีย่นไป	อาจท�าให้การด�ารงอยูข่องหมอ

พื้นบ้านเปลี่ยนแปลงไปด้วย	

		 จากการทบทวนวรรณกรรม	พบการศกึษาปัจจยั

ที่สัมพันธ์กับการด�ารงอยู่ของหมอพื้นบ้านอยู่บ้าง	แต่

ยังไม่ครอบคลุมมิติด้านพฤติกรรม	หมอพื้นบ้านที่ยัง

คงประกอบวิชาชีพหรือท�างานอย่างต่อเนื่องในระยะ

ยาวอาจสมัพนัธ์กบัปัจจยัอืน่	ๆ 	โดยเฉพาะปัจจยัระดบั

บคุคลของหมอพ้ืนบ้านเอง	ซ่ึงแนวคดินีม้าจากทฤษฎี

ปัญญาสังคม	(social	cognitive	theory)	ของแบน

ดูรา	(Bandura)[5]	ที่พบว่า	ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

และมีผลต่อการตัดสินใจกระท�าพฤติกรรมใด	ๆ	ของ

บุคคล	ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง	ที่

ใช้ตดัสนิว่าตนสามารถท�างานได้ในระดบัใด	และความ

คาดหวังผลทีจ่ะเกดิหลงัจากการท�างาน	เช่น	การได้รับ

การยอมรับจากสังคม	การได้รางวัล	ความพึงพอใจ

ของตนเอง	ภายหลงัเลนท์และบราวน์	(Lent&Brown)
[6]	ได้พฒันาทฤษฎนีีไ้ปสูท่ฤษฎปัีญญาสงัคมทางอาชพี	

(social	cognitive	career	theory)	เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจในผลลพัธ์ของการท�างานหรือการประกอบอาชพี	

ที่ก�าหนดมาจากปัจจัยต่าง	ๆ	ได้แก่	ปัจจัยส่วนบุคคล	

บริบทของภูมิหลัง	ประสบการณ์การเรียนรู้หรือผล

งานในอดีต	การรับรู้ความสามารถของตนเอง	ความ

คาดหวังในผลลัพธ	์และการสนับสนุนจากสังคมและ

อุปสรรค	ดังนั้นการส่งเสริมการแพทย์พื้นบ้านให้คง

อยู่ยั่งยืน	จึงจ�าเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์และปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับหมอพื้นบ้าน	งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษา

การด�ารงอยู่ของของหมอพื้นบ้าน	ผ่านการประยุกต์

ใช้ทฤษฎีปัญญาสังคม	และทฤษฎีปัญญาสังคมทาง

อาชีพในการก�าหนดกรอบปัจจัย	เพื่อช่วยอธิบายการ

ด�ารงอยู่ของการประกอบวิชาชีพหมอพื้นบ้านในมิติ

ด้านพฤติกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 เพื่อน�าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมให้หมอพื้นบ้าน

ยังด�ารงคู่สังคมไทย	ในแง่ของการด�ารงอยู่ของหมอ

พื้นบ้านนั้นเกิดจากปัจจัยด้านพฤติกรรม

ระเบียบวิธีศึกษำ

		 การวจัิยนีเ้ป็นการวจัิยเชงิคณุภาพ	(qualitative	

research)	ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	แบ่งเป็น	

5	ด้าน	ได้แก่	ข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลการประกอบ

วิชาชีพการแพทย์พื้นบ้าน	การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง	ความคาดหวังในผลลัพธ์	อุปสรรคและการ

ปรับตัว	ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญจ�านวน	3	คน	งานวิจัยนี้คัด

เลอืกหมอพืน้บ้านท่ีขึน้ทะเบียนกบัสาธารณสขุจังหวดั

เชียงราย	จ�านวน	82	คน	ในจ�านวนดังกล่าวเป็นผู้

สมัครใจ	ยินดี	และสะดวกท่ีจะเปิดเผยข้อมูล	จึงได้

หมอพื้นบ้านจ�านวน	3	คน	ได้แก่	พ่อหมอประเสริฐ	 

จันทรังษี	พ่อหมอวเิชียร	รักสทิธ์ิ	และแม่หมอนงลกัษณ์	

เดิมเมือง	ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	 (in-depth	 interview)	และขอ

อนุญาตท�าการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย

ในมนษุย์	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	(รหสัโครงการ	EC	

19331-26)	และได้รับการรับรองยกเว้นการพิจารณา

ด้านจริยธรรมการวิจัย	(COE:	006/2020)	ลงวันท่ี	 

8	มกราคม	2563
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ผลกำรศึกษำ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

		 หมอพื้นบ้านทั้งหมด	3	คน	ประกอบด้วย	นาย

ประเสริฐ	 จันทรังษี	อายุ	73	ปี	นายวิเชียร	 รักสิทธ์ิ

อายุ	68	ปี	และนางนงลักษณ์	เดิมเมือง	อายุ	46	ปี	ทุก

คนอาศัยอยู่ในอ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	มี

สัญชาติและเชื้อชาติไทย	และนับถือศาสนาพุทธ	จบ

การศกึษาท้ังระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอน

ปลาย	ทัง้	3	คน	ประกอบอาชพีหลกัเป็นเกษตรกรและ

มอีาชพีเสริมเป็นหมอพืน้บ้าน	รายได้รวมจากทกุแหล่ง

ต่อเดอืน	ต�า่สดุ	3,000	บาท	และสงูสดุ	10,000	บาทขึน้

ไป	มีเพียงแค่	1	คน	ที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ารง

ชีพ	ทั้ง	3	คน	สมรสและมีครอบครัวแล้ว	มีจ�านวน

สมาชิกในครอบครัวประมาณ	3–4	คน	และมี	1	คนที่

ป่วยเป็นโรคเบาหวาน	

2. ข้อมูลกำรประกอบวชิำชีพกำรแพทย์พ้ืนบ้ำน  

		 จากการศึกษาการประกอบวิชาชีพการแพทย์

พื้นบ้าน	พบว่ามีบทบาทที่ส�าคัญ	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�้า	ลม	ไฟ	สิ่งที่มอง

ไม่เหน็อย่างภตูผมีากระท�า	กรรมพนัธ์ุ	พฤตกิรรมการ

ใช้ชีวิต	หรือสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	

	 ตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค	พบว่า	ทั้ง	3	คน	

มวีธีิการคล้ายกนั	กล่าวคอื	มกีารซักประวัตแิละตรวจ

ร่างกาย	สังเกตดูตรงบริเวณที่มีอาการเจ็บป่วย	ด้าน

นายประเสริฐ	จันทรังษี	จะมีวิธีการตรวจอีกวิธีหนึ่ง	

คือ	ให้ผู้ป่วยเด็ดใบไม้ใดก็ได้มา	1	ใบ	แล้วพิจารณา

วินิจฉัยโรคตามลักษณะใบไม้ที่เด็ดมา

		 วธีิการรักษาโรค	พบว่า	นายประเสริฐ	จันทรังษี	มี

วธิกีารรักษาตามโรคต่าง	ๆ 	ได้แก่	โรคระบบกล้ามเนือ้	

รักษาด้วยวิธีการนวดตามสูตรของแพทย์พื้นบ้านท่ี

สบืทอดมา	โรคกระดกูและข้อ	เช่น	กระดกูหัก	จะรักษา

ด้วยพธิกีรรม	การเป่ายาพร้อมร่ายคาถา	การฮ้องขวญั	

การส่งเคราะห์	ทั้งนี้การเป่าจะเป่าผ่านเฝือก	ไม่เลอะ

สกปรก	เป็นเพียงการเป่าคาถาร่วมกับน�้ามันงาเล็ก

น้อย	โรคผิวหนังและโรคสตรี	รักษาด้วยยาสมุนไพร

ต�ารับที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ	ในรูปแบบยาต้ม	

โดยให้ผู้ป่วยน�าไปต้มดื่มกินท่ีบ้าน	ส่วนนายวิเชียร	

รักสทิธ์ิ	รักษากลุม่โรคระบบกล้ามเนือ้	กระดกูและข้อ	

ด้วยวธีิการนวดด้วยวธีิทางแพทย์พืน้บ้านทีส่บืทอดมา	

เน้นกดจุดต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดเมื่อยร่วม

กับการประยุกต์สูตรนวดจากประสบการณ์	ส่วนโรค

มะเร็ง	โรคระบบทางเดนิหายใจ	และโรคสตร	ีจะรักษา

ด้วยยาสมนุไพรต�ารับในรูปแบบยาต้มท่ีเหมาะสมกบั

ผู้ป่วยแต่ละราย	โดยให้ผู้ป่วยน�าไปต้มดื่มกินที่บ้าน	

ท้ังนี้เป็นต�ารับท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ	

พบตัวยาสมุนไพรที่หลากหลาย	เช่น	กอมขม	รางแดง	

เป็นต้น	และนางนงลักษณ์	เดิมเมือง	รักษากลุ่มโรค

ระบบกล้ามเนื้อ	กระดูกและข้อ	ด้วยวิธีการนวดตาม

ทีไ่ด้ศกึษามาจากครูบาอาจารย์การแพทย์พืน้บ้าน	ร่วม

กบัการประคบด้วยลกูประคบสมนุไพร	ซ่ึงส่วนมากจะ

นวดตามบริเวณทีม่อีาการปวดเมือ่ยตามสตูรการนวด

ของแต่ละโรค

		 ระยะเวลาในการรักษาโรค	พบว่า	ใช้เวลารักษา

โดยเฉลี่ย	30	นาทีต่อผู้ป่วย	1	คน	แต่	นางนงลักษณ์	

เดมิเมอืง	จะใช้เวลาในการรักษาประมาณ	60–120	นาที

		 ค่าใช้จ่ายในการรักษา	พบว่า	แตกต่างกันออก
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ไป	โดยนายประเสริฐ	จันทรังษี	จะไม่เรียกเกบ็ค่ารักษา	

แล้วแต่ผู้ป่วยต้องการให	้นายวิเชียร	รักสิทธ์ิ	จะมีค่า

รักษาทุกโรคในราคา	52	บาท	หรือถ้าเป็นกรณีที่เจ็บ

ป่วยหนกั	อาจท�าพธีิฝากตัวเป็นผูป่้วยในการดแูลของ

ครูหมอพื้นบ้านที่ต้องเสียค่าขันครู	108	บาท	ส่วนนาง

นงลักษณ์	เดิมเมือง	จะมีค่านวดรักษาชั่วโมงละ	100	

บาท	และค่าลูกประคบ	ลูกละ	50	บาท	

		 แหล่งวัสดุอุปกรณ์ประกอบเวชปฏิบัติ	พบว่า	

ส่วนมากจะมีท้ังซ้ือมาจากท่ีอ่ืน	ปลูกพืชสมุนไพรใช้

เอง	เก็บมาจากป่าชุมชน	และประดิษฐ์ใช้เอง	เช่น	การ

ประดิษฐ์แผ่นเหล็กท่ีใช้ส�าหรับการย�่าขาง	แต่มีเพียง

นางนงลักษณ์	เดิมเมือง	ที่ซ้ือลูกประคบส�าเร็จรูปมา

จากแหล่งอื่น	(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1  ข้อมูลการประกอบวิชาชีพการแพทย์พื้นบ้านด้านเวชปฏิบัติ

ประเด็นที่ศึกษา นายประเสริฐ จันทรังษี นายวิเชียร รักสิทธิ์ นางนงลักษณ์ เดิมเมือง

สาเหตุของการ 1. กรรมพันธุ์ 1.  พฤติกรรมการกิน 1.  กรรมพันธุ์

เจ็บป่วย 2.  ความสัมพันธ์ของกายและใจ 2.  ความสมดุลของธาตุ 4 2.  พฤติกรรมการใช้ชีวิต

 3.  พฤติกรรมการใช้ชีวิต  ดิน น�้า ลม ไฟ 3.  ความสมดุลของธาตุ 4 

 4.  ความสมดุลของธาตุ 4 ดิน น�้า ลม ไฟ 3.  สภาพแวดล้อมและ  ดิน น�้า ลม ไฟ

 5.  สภาพแวดล้อม  ที่อยู่อาศัย 4.  ภูตผี

 6.  ภูตผี 4.  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 30 นาที 30 นาที 60 - 120 นาที

รักษาเฉลี่ยต่อ

ผู้ป่วย 1 ราย 

ค่าใช้จ่ายในการรักษา แล้วแต่ผู้ป่วยจะให้ 1.  ค่าขันครู 108 บาท 1. ค่านวด ชั่วโมงละ 100 บาท

   2.  ค่ายาทุกโรค ราคา 52 บาท 2. ค่าลกูประคบ ลกูละ 50 บาท

แหล่งวัสดุอุปกรณ์

ประกอบเวชปฏิบัติ 1. ซื้อจากที่อื่น 1. ซื้อจากที่อื่น 1. ซื้อจากที่อื่น

 2. ปลูกใช้เอง 2. ปลูกใช้เอง

 3. จากป่าชุมชน 3. จากป่าชุมชน

 4. ประดิษฐ์ใช้เอง 4. ประดิษฐ์ใช้เอง
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  2.2		ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้	 บทบาท

หน้าที่ของการเป็นครูแพทย์พื้นบ้าน	ทั้ง	3	คน	พบ

ว่า	มีขั้นตอนการคัดเลือกศิษย์ที่คล้ายคลึงกัน	ไม่มี

เกณฑ์คัดเลือกลูกศิษย์อย่างชัดเจน	หากแต่พิจารณา

คัดเลือกจากการสัมภาษณ์ความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการ

ศึกษาเล่าเรียน	ทั้งนี้ด้านนายประเสริฐ	จันทรังษี	ผู้

สมัครหมอเป่าจะต้องผ่านการทดสอบท่องคาถาตาม

ทีไ่ด้รับมอบหมาย	จึงจะรับตวัเป็นศษิย์	ก่อนศกึษาเล่า

เรียนลกูศษิย์ทกุคนจะต้องผ่านพธีิกรรมเคารพบชูาครู

เพื่อมอบเป็นศิษย์	แตกต่างกันดังนี้	

		 นายประเสริฐ	จันทรังษี	กรณเีรียนหมอเป่า	ศษิย์

ต้องผ่านพธีิยกขนัต้ังขอเป็นศษิย์	ประกอบด้วยขนัเลก็	

(ขัน	5)	บรรจุดอกไม้สีขาว	เทียน	5	คู่	ธูป	5	คู่	เบี้ย	เงิน	

ผลไม้และของหวานทีถ่กูปักธูป	และขนัใหญ่	(ขนั	109)	

บรรจุเครื่องสักการบูชา	109	เล่ม		โดยเมื่อครูรับเป็น

ศษิย์แล้ว	จะมอบขนัหมากขนัยาให้ศษิย์กลบัไปวางไว้

ทีห่วันอน	และก�าหนดให้ศษิย์ไหว้ขนัก่อนทีจ่ะรักษาผู้

ป่วยเสมอ	กรณีเรียนหมอยา	ศิษย์ต้องผ่านพิธียกขัน

ตั้งเช่นเดียวกัน	สอนโดยใช้คัมภีร์	(ปั๊บหมอยาภาษา

ล้านนา)	จากบรรพบุรุษ	ว่าด้วยเรื่องโรค	วิธีการรักษา	

และต�ารับยารักษาโรค	ด้านนายวิเชียร	รักสิทธิ์	ขันใน

พธีิยกขนัต้ังขอเป็นศษิย์	จะบรรจุกรวยดอกไม้	(สรวย

ดอก)	และเงินค่าครู	108	บาท	สอนผ่านต�าราพื้นเมือง

ที่สืบทอดและเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์	ส่วนด้าน

นางนงลักษณ์	เดิมเมือง		ขันในพิธียกขันต้ังขอเป็น

ศิษย์	จะบรรจุผลไม้	9	อย่าง	ธูปและเทียนอย่างละ	9	

เล่ม	ดอกไม้สีขาว	และเงินค่าครู	1,900	บาท	โดยวิธี

จัดการเรียนการสอนของครูท้ัง	3	คน	เหมือนกันคือ	

ท่องจ�า	สังเกต	ถาม-ตอบ	และฝึกปฏิบัติจนเกิดความ

ช�านาญ	

3. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 

  3.1	ประสบการณ์ท่ีประสบความส�าเร็จ	พบว่า	

นายประเสริฐ	จันทรังษี	มีประสบการณ์ในการรักษา

รวม	26	ปี	เชี่ยวชาญโรคทางระบบกล้ามเนื้อ	กระดูก

และข้อ	ผิวหนัง	และโรคสตรี	มีจ�านวนผู้ป่วยท่ีมา

รักษาเฉลี่ยเดือนละ	25	คน	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	

ส่วนใหญ่มากจากประเทศลาวและพม่า	นอกจากนี้ยัง

เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกศิษย์รวม	15	คน	

ตลอดการเป็นหมอพื้นบ้าน	พึงพอใจต่อการท�าหน้าท่ี

ของตนในระดับมากท่ีสุด	ขณะที่นายวิเชียร	รักสิทธ์ิ	

มีประสบการณ์ในการรักษารวม	47	ปี	เชี่ยวชาญโรค

ทางระบบกล้ามเนื้อ	กระดูกและข้อ	มะเร็ง	ทางเดิน

หายใจ	และโรคสตรี	มีจ�านวนผู้ป่วยท่ีมารักษาเฉลี่ย

เดือนละ	75	คน	และมีแนวโน้มลงลง	ส่วนใหญ่มา

จากต่างจังหวัดท่ัวประเทศไทย	ตลอดการเป็นหมอ

พื้นบ้านมีลูกศิษย์	5	คน	พึงพอใจต่อการท�าหน้าที่ของ

ตนในระดับมากที่สุด	ส่วนนางนงลักษณ์	เดิมเมือง	มี

ประสบการณ์ในการรักษารวม	11	ปี	เชีย่วชาญโรคทาง

ระบบกล้ามเนื้อ	กระดูกและข้อ	มีจ�านวนผู้ป่วยที่มา

รักษาเฉลี่ยเดือนละ	5	คน	และมีแนวโน้มลดลง	ส่วน

ใหญ่เป็นคนในชุมชน	ตลอดการเป็นหมอพืน้บ้านมลีกู

ศิษย์	2	คน	พึงพอใจต่อการท�าหน้าที่ของตนในระดับ

ปานกลาง	สิ่งท่ีท้ัง	3	คนภูมิใจมากท่ีสุดคือสามารถ

ท�าให้ผูป่้วยหายจากโรคภยัไขเ้จบ็ได	้และทัง้	3	คน	ได้

ข้ึนทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน	ในปี	พ.ศ.	2561	2561	

และ	2562	ตามล�าดับ

  3.2	การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่น	ด้าน

ตัวแบบท่ีมีชีวิต	พบว่า	นายประเสริฐ	จันทรังษี	และ

นายวิเชียร	รักสิทธ์ิ	เร่ิมต้นการเป็นหมอพื้นบ้านจาก

แรงจูงใจท่ีส�าคัญจากบรรพบุรุษ	โดยเรียนรู้จากการ

สังเกตและจดจ�าองค์ความรู้	ใช้ระยะเวลาศึกษาจาก
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บรรพบุรุษ	15	ปี	และ	9	ปี	ตามล�าดับ	ดังที่นายวิเชียร	

รักสิทธ์ิ	ที่ได้กล่าวว่า	“ป้อนี้กว่�จะม�เร่ิมเป๋นหมอได้ 

ก่ต้องใจ๊เวล�เมนิ เข�จำ�เอ�กัน๋อย่�งเดว จำ�บ่ปอก่ต้อง 

ก่อยสังเกต และหันมันหมั่น ๆ มันถึงจะจำ๋�ได้ ป้อเนี่ย

ต้องใจ๊เวล�เฮียน 9 ปี๋ เลย กว่�จะม�เป๋นหมอได้’’	ใน

ขณะที่นางนงลักษณ์	เดิมเมือง	เรียนรู้จากการสังเกต

และศึกษาจากครูบาอาจารย์นาน	1	ปี	ส่วนด้านตัว

แบบเชิงสัญลักษณ์		พบว่า	ทั้ง	3	คน	เคารพหมอชีวก- 

โกมารภัจจ์และพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ	โดยมีหลัก

ธรรมหรือข้อยึดถือปฏิบัติของการเป็นหมอพื้นบ้าน	

ได้แก่	ไหว้พระ	ไหว้ครูบาอาจารย์	และรักษาศลี	5	เป็น

ประจ�าทุกวัน

  3.3	การใช้ค�าพดูชกัจงูและการกระตุน้อารมณ์	 

จากการศึกษาพบว่า	ท้ัง	3	คน	ได้รับการกล่าวช่ืนชม

จากผู้ป่วยอยู่เสมอ	ๆ	ในฐานะหมอพื้นบ้าน	อีกท้ัง

การยอมรับในตัวของหมอทั้ง	3	คน	ของคนในชุมชน	

ในฐานะอื่น	ๆ	ของสังคม	โดยนายประเสริฐ	จันทรังษี	

มีต�าแหน่งเป็นมัคนายกและสมาชิกกลุ่มอาสาพัฒนา

ชุมชน	นายวิเชียร	รักสิทธิ์	เป็นมัคนายกและประธาน

สภาหมอเมืองล้านนาอ�าเภอเชียงแสน	ส่วนนาง

นงลักษณ์	เดิมเมือง	เป็นเหรัญญิกของกลุ่มหัวหน้า

แม่บ้านของหมู่บ้าน	(ตารางที่	2)

ตารางที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเองของหมอพ้ืนบ้าน จ�าแนกตามประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จ การได้เห็น
ประสบการณ์ของผู้อื่น การใช้ค�าพูดชักจูงและการกระตุ้นอารมณ์

 การรับรู้ความสามารถ  
  ของตนเอง 

1. ประสบการณ์ที่ประสบ ประสบการณ์การรักษา  26 ปี 47 ปี 11 ปี

 ความสำาเร็จ  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�านวนผู้ป่วยเฉลี่ย 25 คน (เพิ่มขึ้น) 75 คน (ลดลง) 5 คน (ลดลง)

  ต่อเดือน (แนวโน้ม) 

  ภูมิล�าเนาของผู้ป่วย ประเทศลาว พม่า และไทย ทั่วประเทศไทย คนในชุมชน

  จ�านวนศิษย์ตลอดการ 15 คน 5 คน 2 คน

  เป็นหมอพื้นบ้าน 

  ระดับความพึงพอใจต่อ มากที่สุด มากที่สุด ปานกลาง

  การท�าหน้าที่ 

  ความสามารถของตน 1. สามารถช่วยคนให้หาย สามารถท�าให้ผู้ป่วยหาย ผู้สามารถท�าให้ผู้ป่วย

  ที่ภูมิใจมากที่สุด  จากการเจ็บป่วย  จากโรคภัยไข้เจ็บ หายจากการเจ็บป่วย

    2. สามารถท�าประโยชน์

     ให้กับผู้อื่น  

  ปีที่ขึ้นทะเบียนเป็น พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

  หมอพื้นบ้าน 

    รายละเอียด นายประเสริฐ จันทรังษี นายวิเชียร รักสิทธิ์ นางนงลักษณ์ เดิมเมือง
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การรับรู้ความสามารถของตนเองของหมอพื้นบ้าน จ�าแนกตามประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จ การได้เห็น
ประสบการณ์ของผู้อื่น การใช้ค�าพูดชักจูงและการกระตุ้นอารมณ์

 การรับรู้ความสามารถ  
 ของตนเอง 

2. การได้เห็น ตัวแบบที่สังเกตและ บรรพบุรุษ บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์

 ประสบการณ์ของผู้อื่น  จดจ�าองค์ความรู้

 (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�าใจตามตัวแบบ 2. รักษาสัจจะ 2. ไหว้ครูทุกวันใน 2.  ไหว้พระ ไหว้

  เชิงสัญลักษณ์ 3. ประพฤติตนให้น่าเชื่อถือ  ตอนเช้าพร้อมน�า  ครูบาอาจารย์

    4. ไหว้พระ ไหว้  ข้าวมาวางถวาย  ทุกวันพระ

     ครูบาอาจารย์ทุกวัน  รูปปั้น ที่สักการะ 3. รักษาผู้ป่วยด้วยใจ

     ก่อนนอน 3. รักษาผู้ป่วยด้วยใจ

    5. รักษาผู้ป่วยด้วยใจ 

3. การใช้คำาพูดชักจูงและ 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�าเภอเชียงแสน 

4. ควำมคำดหวังในผลลัพธ์ 

		 จากการศกึษาพบว่า	ทัง้	3	คน	ต่างกม็คีวามคาด

หวังและภาคภูมิใจในการเป็นหมอพื้นบ้าน	โดยทีน่าย

วิเชียร	รักสิทธ์ิ	ได้ให้ความเห็นว่า	“สิ่งตี้ทำ�ห้ือภูมิใจ๋

ม�กสุดของก๋�รเป๋นหมอเมือง ก่คือก๋�รต้ีได้ฮักส�ผู้

ป่วยหื้อห�ยจ�กอ�ก๋�รไข้ อ�ก๋�รเจ็บเนื้อเจ็บตั๋ว ก๋�รตี้

ได๋หันผู้ป่วยมีสุขภ�พแข็งแฮง ยิ้มแย้มได้ ญ�ติผู้ป่วย

ก่มคีว�มสขุไปโตย เพร�ะคนทีเ่ข�เป๋นห่วงนัน้ห�ยจ�ก

อ�ก๋�รเจ็บป่วย’’	และตามค�าบอกเล่าของนายประเสริฐ	

จันทรังษี	ที่กล่าวว่า	“แม้ว่�อ�ยุจะนักขึ้นกู้วัน แต่ก๋�ร

ตี้มีผู้ป่วยม�ฮับก๋�รฮักส�อยู่ตลอด ก็ยะหื้อบ่ส�ม�รถ

เลิกทำ�หน้�ตี้หมอเมืองได้’’ 

5. อุปสรรคและกำรปรับตัว

  5.1		ด้านจ�านวนลูกศิษย์ในฐานะครูหมอพื้น

บ้าน	พบว่า	จ�านวนลูกศิษย์มีแนวโน้มลดลงเร่ือย	ๆ	 

การเรียนรู้การแพทย์พืน้บ้านต้องใช้ความมุง่มัน่	ความ

รัก	และความอดทนเป็นอย่างมาก	จึงจะบรรลุการ

    รายละเอียด นายประเสริฐ จันทรังษี นายวิเชียร รักสิทธิ์ นางนงลักษณ์ เดิมเมือง
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ศกึษาเล่าเรียนได้	ดงัความเห็นของนายวิเชยีร	รักสทิธ์ิ	

ทีว่่า	“ของอย่�งนีม้นัต้องใจ๊คว�มพย�ย�ม บ่ใจ้ว่�จะม�

คร้ัง สองคร้ังแล้วจะได้ มนัต้องดใูจ๋กัน๋ก่อน ว่�ฮกัแต๊ก่ 

มีบ่กี่คน ตี้จะเฮียนได้ทะลุ’’

  5.2		ด้านจ�านวนผู้ป่วยในฐานะหมอพื้นบ้าน 

พบว่า	จ�านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงเรื่อย	ๆ	จากการ

ทีผู่ป่้วยหายจากโรค	และประสทิธิภาพของการสือ่สาร	

ดังนายวิเชียร	รักสิทธิ์	ได้ให้ความเห็นว่า “บะเดี่ยว มี

ผู้ป่วยน้อยลงจ�กตะก่อน เป๋นเพร�ะว่�ฮักส�ผู้ป่วย

แล้วเข�ห�ย เข�ก่เลยบ่ม�ฮักส�ต่อ แต่ก่ยังมีผู้ป่วย

หน้�ใหม่ม�เพ่ิมเร่ือย ๆ  เพร�ะเข�ไปบอกต่อ ๆ  กัน๋เอง 

บะเดี่ยว ผู้ป่วยประม�ณ 60 70 คนต่อเดือน ตะก่อน 

มีผู้ป่วยเกือบ 100 คนเลย วันนึงเนี่ย’’	อีกทั้งมีผู้ป่วย

บางส่วนไปรักษากับแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลท่ี

มค่ีาใช้จ่ายน้อยกว่าแพทย์พืน้บ้าน	ดงัทีน่างนงลกัษณ์	

เดมิเมอืง	กล่าวว่า	“ก่ฮู้สกึว่�ผูป่้วยลดลง เป๋นเพร�ะว่�

สมัยนี้เข�ไปแต่โฮงบ�ลกั๋น แล้วในโฮงบ�ลก่มีแพทย์

แผนไทยอยู่ แทบจะบ่ต้องเสี้ยงสะตังเลย ตอนนี้ก่

เหลือผู้ป่วยเดือนนึง ประม�ณ 5 คน เต้�อั้น ผู้ป่วย

มันมีน้อยลง ร�ยได้ก็น้อยลง เงินใช้จ่�ยบ่ปอใจ๊ก็เลย

ต้องห�อ�ชีพอื่นม�ทำ�’’ 

 5.3		ด้านวัตถุดิบสมุนไพร	พบว่า	สมุนไพรใน

ปัจจุบันหายากขึ้น	เนื่องจากป่ามีความอุดมสมบูรณ์

น้อยลง	หมอพ้ืนบ้านจึงต้องหาสมุนไพรอื่นทดแทน

หรือเปลีย่นวธีิการรักษา	ซ่ึงพบว่าประสทิธิผลของการ

รักษาไม่เท่าเดิม	ดังที่นายประเสริฐ	จันทรังษี	กล่าวว่า	

“บะเดี่ยวนี้นะ สมุนไพรมันเร่ิมห�ย�กขึ้น ป่�มันสม

บูรณ์หน้อยลง ตั๋วย�ท่ีจะใช้ฮักส�โรคก่ต้องห�อย่�ง

อืน่ม�แตน ถ้�ห�บ่ได้ บ�งเตือ้ก่ต้องเปลีย่นย� เปลีย่น

วิธีฮักส�ไปเลย ปอเปลี่ยนแล้วมันก่หันผลน้อยลง’’ 

  5.4		ด้านการแพทย์และสาธารณาสุข	พบว่า	

การแพทย์แผนปัจจบุนัมผีลต่อการแพทย์พืน้บ้าน	โดย

เฉพาะประเดน็การสือ่สารอนัตรายจากการรับประทาน

ยาสมนุไพรทีผ่ลต่อร่างกาย	ดงัค�ากล่าวของนายวเิชยีร	

รักสทิธ์ิ	ทีว่่า “มนัมกี�รกดีกัน๋ของหมอปัจจุบันอยู ่เข�

บ่หือ้ผูป่้วยม�กิน๋ย�สมนุไพร เข�กึด๊ว่�มนัอนัตร�ย กิน๋

แล้วมันบ่ดี ไต๋มันจะพัง’’ 

 	 5.5	ด้านเศรษฐกจิ	พบว่า	เศรษกจิท่ีเปลีย่นแปลง

ส่งผลกระทบต่อขนาดของพื้นที่การให้บริการและ

จ�านวนผูป่้วย	ดงัทีน่างนงลกัษณ์	เดมิเมอืง	ได้กล่าวว่า	

“เศรษฐกิจน่ะ ตะก่อนนี้ว่�ได้นวดดีพ่อง ได้นวดแถว

อั้น ในต้�เฮือปุ้นอ่ะ เดี๋ยวนี้เหลือแค่ 5 คน ต่อเดือน

เอง’’ 

 5.6	ด้านเทคโนโลยี	พบว่า	การพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีสามารถสนับสนุนการซ้ือและจ่ายยา

สมุนไพรระหว่างหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยได้ดี	ทั้งใน

แง่ความสะดวกและความรวดเร็ว	ดังที่นายวิเชียร	รัก

สิทธ์ิ	กล่าวว่า	“ป้อใจ๊โทรศัพท์ โทรสั่งสมุนไพรจ�ก

หมอเมืองคนอื่น แล้วก่มีคนโทรม�สั่งย�ของป้อผ่�น

ต�งโทรศัพท์ ถ้�เข�โทรม�สั่งย�ป้อก่จะส่งย�ผ่�นต�ง

ไปรษณีย์ไปหื้อเข� บะเดี่ยวนี้นะ มันสะดวกนักขึ้น

แล้ว และก่โวยโตย’’	นอกจากนีย้งัส่งผลให้การติดต่อ

สือ่สารระหว่างหมอพืน้บ้านสะดวกมากขึน้		มกีารรวม

กลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหมอเมืองด้วย

กนัเอง	ดงัทีน่ายวเิชยีร	รักษ์สทิธ์ิ	กล่าวว่า	“ป้อนีน้ะเป๋น 

ประธ�นหมอเมือง อำ�เภอเจียงแสน ในเกือบกู้เดือน 

เนี่ยก่จะมีก๋�รนัดรวมกลุ่มกั๋น แล้วก่ยังมีก๋�รแลก

เปลี่ยนคว�มฮู้กันแหมโตย’’	(ตารางที่	3)
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ตารางที่ 3  อุปสรรคและการปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ จ�าแนกตามแพทย์พื้นบ้าน

 แพทย์พื้นบ้าน  อุปสรรคในการประกอบวิชาชีพ   การปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ

1. นายประเสริฐ จันทรังษี ผู้ป่วยอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหมอ เช่น 1. ใช้โทรศัพท์ในการซักประวัติ ติดตาม
 ประเทศลาว และพม่า   อาการ และการนัดหมายผู้ป่วย
  2. จัดส่งยาสมุนไพรผ่านทางไปรษณีย์

 สมุนไพรหายากขึ้นจากป่าที่ขาดความ ใช้สมุนไพรอื่นที่มีสรรพคุณทดแทน
 อุดมสมบูรณ์

2. นายวิเชียร รักสิทธิ ์ การกีดกันทางการรักษาของการแพทย์ คอยแนะน�าวิธีการรับประทานยาสมุนไพร
 แผนปัจจุบันที่ไม่ให้ผู้ป่วยรับประทานยา ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
 สมุนไพรจากหมอพื้นบ้าน 

 สมุนไพรหายากจากป่าที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ใชโ้ทรศพัทต์ดิตอ่ซือ้ขาย แลกเปลีย่นสมนุไพร
  ระหว่างหมอพื้นบ้านที่อยู่ในต่างจังหวัด

 ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจากการหายของโรคเอง 1. แนะน�าให้ผู้ป่วยสื่อสารบอกต่อ ๆ กัน 
 และการสื่อสารช่องทางเดียว 2. เพิ่มช่องทางการจัดส่งยาสมุนไพรผ่าน
   ไปรษณีย์

 จ�านวนลูกศิษย์ลดลงเนื่องจากการเรียนต้อง 1. สอนประสบการณ์ความส�าเร็จในการเรียน
 ใช้มานะและความพยายามสูง  ของตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์
  2. ให้แรงเสริมด้านจิตใจแก่ลูกศิษย์

3. นางนงลักษณ์ เดินเมือง ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ป่วยไปรักษา 1. หาอาชีพอื่นทดแทน
 กับแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลด้วย 2. ใช้โทรศัพท์ในการนัดรักษาผู้ป่วย
 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

 เศรษฐกิจซบเซา หาอาชีพอื่น ทดแทน

อภิปรำยผล

 การด�ารงอยูข่องหมอพืน้บ้าน	จากทฤษฎปัีญญา

สังคมที่เชื่อว่าการด�ารงอยู่ของพฤติกรรมหรือการ

ท�างานใด	ๆ	ล้วนมีผลมาจากการรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง	และความคาดหวังในผลทีจ่ะเกดิหลงัจาก

การกระท�าพฤติกรรมหรือท�างาน[5]		และตามทฤษฎี

ปัญญาสังคมทางอาชีพ[6]	นอกจากการรับรู้ความ

สามารถของตนเองและความคาดหวงัในผลลัพธ์แลว้	

บุคคลจะต้องรับรู้อุปสรรคด้วย	จึงสามารถด�ารงการ

ท�างานของตนได้อย่างต่อเนื่อง[6]		ดังนั้นการด�ารงอยู่

ของหมอพ้ืนบ้าน	สามารถอภิปรายผลการศึกษาผ่าน

แนวคิดทฤษฎีได้	ดังนี้

  1.	การรับรู้ความสามารถของตนเอง	หมอพื้น

บ้านมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญอยู่	2	ประการ	คือ	การท�า

เวชปฏิบัติรักษาผู้ป่วย	และการถ่ายทอดองค์ความรู้

ในฐานนะครูแพทย์พื้นบ้าน	ทุกคนมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพยาวนาน	10–40	ปี	มีความพึงพอใจต่อการท�า

หน้าท่ีของตนเองในระดับปานกลางถงึมากท่ีสดุ	และท่ี

ส�าคญัทกุคนรับรู้ความสามารถในการรักษาผูป่้วยของ

ตนเองเป็นอย่างดี	อันแสดงถึงประสบการณ์ที่ประสบ

ความส�าเร็จ	 (mastery	experience)	สอดคล้อง

ทฤษฎีปัญญาสังคม[5]	ที่เชื่อว่า	ประสบการณ์ที่ประสบ

ความส�าเร็จ	เป็นส่วนหนึง่ทีส่ร้างการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองได้เป็นอย่างดี	จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
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ท่ีพบว่าท่ีรายได้จากการประกอบอาชีพต่าง	ๆ	มีผล

ต่อความต้ังใจคงอยู่ในงานระยะยาว	อาจเป็นเพราะ

วิชาชีพแพทย์เป ็นวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณ	 และ

อุดมการณ์ท�าเพื่อผู้อื่น	อีกท้ังหมอพื้นบ้านเป็นส่วน

หนึ่งของชุมชน	ใช้ทรัพยากรในชุมชน	จึงท�าให้เรียก

เก็บค่ารักษาน้อย	บางคนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความ

เต็มใจของผู้ป่วย	รวมถงึบางคนก�าหนดค่ายาทุกโรคไว้

ราคาเดยีวอกีด้วย	ดงันัน้ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของ

การศึกษานี้จึงเกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจที่ผู้ป่วย 

มีสุขภาพดีเป็นหลัก	สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

ปัญญาสงัคม[5]		และทฤษฎปัีญญาสงัคมทางอาชพี[6]	ที่

เช่ือว่าการความคาดหวงัในผลลพัธ์ท่ีมากพอ	จะท�าการ

ด�ารงอยู่ของพฤติกรรมและการท�างานคงอยู่

  3.	อปุสรรคและการปรับตัว	หมอพืน้บ้านทีด่�ารง

อยู่ได้อย่างยั่งยืน	จะต้องมีผู้สืบทอดองค์ความรู	้แต่

จากผลการศกึษาพบว่า	จ�านวนลกูศษิย์ลดลงไปเร่ือย	ๆ  

อาจเป็นเพราะการเรียนรู้ต้องใช้ความมุ่งมั่น	ความ

ตั้งใจ	และความพยายามอย่างสูง	 เนื่องจากผู้เรียน

จะต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษาต้ังแต่	1–15	ปี	

อีกท้ังสื่อและวิธีการสอนยังใช้วิธีการท่องจ�า	และการ

สังเกตเป็นหลัก	หากผู้เรียนมีความมุ่งมั่น	ความตั้งใจ	

และความพยายามน้อย	กอ็าจท�าให้ไม่มผีูส้บืทอดองค์

ความรู้ต่อไปได้	

		 บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับหมอพื้นมากท่ีสุด	คือ 

ผู้ป่วย	ซ่ึงนับวันผู้ป่วยท่ีมารับการรักษามีก็มีจ�านวน

ลดลงเช่นกนั	อาจเป็นเพราะการพฒันาด้านเทคโนโลยี

การสื่อสารท่ีก้าวกระโดด	ด้านการสาธารณสุข	และ

ด้านเศรษฐกิจ	กล่าวคือ	ประชาชนสามารถรับข้อมูล

ข่าวสารและความรู้ต่าง	ๆ 	ด้านการดแูลสขุภาพได้ด้วย

ตนเองจึงให้ท�าให้เห็นทางเลือกได้มากข้ึน	เช่น	รักษา

ด้วยตนเอง	รักษาด้วยแพทย์แผนไทย	และแพทย์แผน

ปัจจุบัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชาญ	ปาวัน	และ

หรอืการท�างานนั้น	ๆ 	ได้อยา่งต่อเนือ่ง	นอกจากนี	้การ

สบืทอดองค์ความรู้จากตระกลูและครูบาอาจารย์ผ่าน

กระบวนการสังเกต	การจดจ�า	และการฝึกปฏิบัติ	ส่ง

ผลให้หมอพื้นบ้านเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ	เช่น	การ

ประพฤตปิฏบิตัติามค�าสอน	ท่าท	ีบคุลกิภาพ	ซ่ึงถอืว่า

เป็นการสงัเกตพฤติกรรมและการท�างานจากตัวแบบมี

ชีวิต	(live	model)	และยังตั้งมั่นในคติความเชื่อตาม

ตัวแบบเชิงสัญลักษณ์	(symbolic	model)	เช่น	การ

รักษาศีล	5	มุ่งรักษาโรคภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ	

ตามบรูพาจารย์	หมอชวีกโกมารภจัจ์	และพระพทุธเจ้า	

สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา	 (Bandura)[7]	ที่

พบว่าการเรียนรู้จากตัวแบบส่งผลให้เกิดการรับรู้

ความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดีเช่นกัน	อีก

ปัจจัยหนึ่งที่เสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ได้	คือ	การได้รับค�าพูดชักจูงและการกระตุ้นอารมณ	์

(verbal	persuasion	and	emotional	arousal)	ซึ่ง

หมอท้ัง	3	คน	ได้รับการกล่าวชื่นชมจากผู้ป่วยและ

ญาติอยู่เสมอ	ๆ	ในฐานะหมอพื้นบ้าน	อีกท้ังได้รับ

การยอมรับจากสังคมในฐานะผู้น�าทางสังคมในด้าน

ต่าง	ๆ	โดยภาพรวมแล้วหมอพื้นบ้านมีการรับรู้ความ

สามารถของตนเองเป็นอย่างดี	สอดคล้องกับแนวคิด

ของแบนดูรา	(Bandura)[7]	ที่เชื่อว่า	พฤติกรรมหรือ

การท�างานจะเกิดอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์

ท่ีเคร่งเครียด	สัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง	ที่เกิดจากประสบการณ์ท่ีประสบความส�าเร็จ

การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่น	และการใช้ค�าพูด

ชักจูงและการกระตุ้นอารมณ์

 2.	ความคาดหวังในผลลัพธ์	ความคาดหวังใน

ผลของการประกอบวิชาชีพของทั้ง	3	คน	คือ	ความ

ภาคภูมิใจที่เห็นผู้ป่วยและญาติมีสุขภาพกายใจท่ีดี	

ส่วนรายได้จากการประกอบวชิาชพีไม่ใช่ผลทีค่าดหวัง 

แตกต่างจากการศึกษาของจุไรวรรณ	บินดุเหลม[8] 
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คณะ[9]	ที่พบว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคและภยัสขุภาพ	

ส่วนด้านการสาธารณสขุ	พบว่าปัจจุบันการแพทย์แผน

ไทยเปิดให้บริการในโรงพยาบาล	ประชาชนสามารถ

เข้ารับการรักษาด้วยสทิธิประกนัสขุภาพถ้วนหน้า		รวม

ถึงการกีดกันจากการแพทย์แผนปัจจุบันท่ีห้ามไม่ให ้

ผู้ป่วยรับประทานยาสมุนไพรจากหมอพื้นบ้าน	อาจ

เป็นเพราะการสื่อสารระหว่างหมอพื้นบ้านและแพทย์

แผนปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพมากพอ	กล่าวคือ	

ประเด็นที่การแพทย์แผนปัจจุบันกังวล	คือ	อันตราย

จากการใช้ยาสมนุไพรทีไ่ม่ถกูต้อง	ซ่ึงในขณะเดยีวกนั

การบริหารยาสมนุไพรในผูป่้วยแต่ละรายของหมอพืน้

บ้านก็มีวิธีการใช้	ข้อห้าม	ข้อควรระวัง	เช่นกัน	จาก

การศึกษาพบว่าแพทย์แผนปัจจุบันและหมอพื้นบ้าน

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการสื่อสารซ่ึงกันและกัน	ดังนั้น

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะระดับปฏิบัติการ	เช่น	แพทย์

แผนไทย	หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์	ที่มีองค์ความ

รู้ด้านการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์การแพทย์	

ควรมบีทบาทส�าคญัในการสือ่สารระหว่างหมอพืน้บ้าน

กับแพทย์แผนปัจจุบัน	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประชาชนผู้รับบริบาล	และด้านปัญหาเศรษฐกิจที่

ซบเซาท�าให้ประชาชนมีปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ	

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุปราณี	และดารุณี[10]	 	ที่

พบว่า	รายได้ของครอบครัวเป็นอุปสรรคต่อการเข้า

ถึงบริการสุขภาพ

	 ด้านยาสมุนไพรท่ีหายากมากยิ่งขึ้น	มีผลต่อ

การหาสมุนไพรอื่นทดแทน	ส่งผลท�าให้ประสิทธิภาพ

ในการรักษาลดน้อยลง	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบัน

พื้นที่ป่ามีจ�านวนลดลงเร่ือย	ๆ	ทุกปี	เกิดการถางป่า

เพื่อท�าการเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น	สอดคล้องกับ

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเชียงราย[11] 	ที่ได้

เปิดเผยว่า	เมื่อพิจารณาในรอบ	20	ปีที่ผ่านมาจากปี	

2536–2556	พบว่าเนือ้ท่ีถอืครองจาก	2,125,600	ไร่	ใน

ปี	2536	เพิม่ขึน้เป็น	2,548,600	ไร่	ในปี	2556	ทัง้นีจ้าก

การสมัภาษณ์ผูแ้ทนสถานพีฒันาท่ีดนิจังหวดัเชยีงราย	

และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดพะเยา	พบ

ว่า	แนวทางอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าที่เหมาะ

สมกับพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย	ควรได้รับความ

ร่วมมือจากหลายฝ่าย	ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยส�ารวจการกระจายพันธุ์พืชสมุนไพรในบริเวณท่ี

ต้องการร่วมกบัการส�ารวจป่าของปราชญ์ชาวบ้านและ

หมอพื้นบ้านเพื่อค้นหาสมุนไพรหายาก	จากนั้นเพาะ

พันธุ์พืชสมุนไพรหายากโดยสถาบันวิจัยและสถาบัน

การศึกษาเพื่อส่งต่อให้คนในชุมชนปลูกทดแทน	โดย

ใช้วิธีการปลูกต้นไม้หลายระดับเพื่อให้ได้ประโยชน์

สงูสดุ	เช่น	การปลกูต้นมะแขว่น	เพือ่ปกคลมุต้นกาแฟ	

พร้อมท้ังให้ผู้น�าสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน	เพื่อ

กระจายสมุนไพรท่ีมีจ�านวนมากในชุมชนของตนเอง

ไปยงัชุมชนอืน่	โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรให้ความ

รู้เร่ืองการแปรรูปและการตลาดแก่ชมุชนเพือ่จ�าหน่าย

สมุนไพรสร้างรายได้ในชุมชน	และพัฒนาเป็นแหล่ง

เรียนรู้ป่าชุมชนให้ผู ้ท่ีสนใจเข้าศึกษาและเกิดการ

หวงแหน	สอดคล้องกับการศึกษาการใช้ยาสมุนไพร

ในอ�าเภอพญาเมง็ราย	จังหวดัเชยีงราย[12]	ทีพ่บว่า	ผูน้�า

ชุมชนมส่ีวนส�าคญัในการสนบัสนนุการใช้ยาสมนุไพร

เพื่อลดรายจ่ายด้านสุขภาพ	และสอดคล้องกับการ

ศึกษาการใช้ประโยชน์จากท่ีดินและภูมิปัญญาด้าน

การแพทย์แผนไทยและการประยุกต์ใช้สมุนไพรใน

อ�าเภอแม่ลาว	จังหวดัเชยีงราย[13]		ทีพ่บว่า	หากชมุชนมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

ร่วมกัน	จะท�าให้เกิดการหวงแหนและการอนุรักษ์ป่า

อย่างยั่งยืน	ไม่เพียงแต่หมอพื้นบ้านและชุมชนจะได้

ประโยชน์เท่านัน้	แนวทางดงักล่าวยงัตรงกบัเป้าหมาย

ของสหประชาชาติ[14]	ที่ระบุว่า	ต้องปกป้อง	ฟื้นฟู	และ
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ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนเิวศทางบก	จัดการ

ป่าไม้อย่างยัง่ยนื	การบริหารจัดการ	อนรัุกษ์และฟ้ืนฟู

ป่าไม้ทุกประเภท	และการเพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์	ประเทศไทยจึงพัฒนา

อย่างยั่งยืน		

		 ด้วยอปุสรรคต่าง	ๆ 	หมอพืน้บ้านจึงต้องปรับตวั

หลายประการ	โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านการ

ส่ือสารและการขนส่งเพื่อท�าให้ตนเองยังคงมีบทบาท

และท�าหน้าท่ีรักษาผู้ป่วยได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง	

สอดคล้องกับ	งานวิจัยของนุชเนตร	พิมพ์ชนก[15]	ที่

พบว่า	การเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมของมนุษย์

เกี่ยวสัมพันธ์สภาพแวดล้อมนั้น	ๆ	ตลอดเวลา	โดย

ปัจจุบันการแพทย์ทางไกลสร้างโอกาสต่อการเข้าถึง

การดูแลสุขภาพทุกศาสตร์	ดังนั้นความรู้และทักษะ

ด้านนี้	จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อสรุป

	 หมอพ้ืนบ้านในจังหวัดเชียงรายยังคงด�ารง

บทบาทการประกอบวิชาชีพเพื่อรักษาสุขภาพของ

คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 โดยข้อค้นพบที่ส�าคัญ

พบว่า	ปัจจัยภายในบุคคลด้านพฤติกรรมมีความ

เกี่ยวข้องกับการด�ารงอยู ่ของหมอพื้นบ้าน	กล่าว

คือ	หมอพื้นบ้านมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ระดับสูง	อันถูกพัฒนาจากการสั่งสมประสบการณ์

ที่ยาวนาน	และยึดมั่นในคุณธรรมต้นแบบ	อีกทั้ง

ปรารถนาต้องการให้ผู้ป่วยและญาติมีสุขภาพดี	 จึง

ขับเคลื่อนหมอพื้นบ้านให้ยังคงด�ารงการประกอบ

วิชาชีพอยู่ได้	แต่เนื่องด้วยการลดลงของผู้ป่วย	ผล 

กระทบจากเศรษฐกิจ	สมุนไพรท่ีหายากขึ้น	ท�าให ้

แนวโน้มการด�ารงอยูข่องหมอพืน้บ้านลดลง	หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องควรส่งเสริมปัจจัยเหล่านี	้ทัง้ระดบันโยบาย

และระดับปฏิบัติการที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและ

เข้าถงึศาสตร์การแพทย์พืน้บ้านแก่ประชาชน	ส่งเสริม

การสือ่สารระหว่างแพทย์แผนปัจจุบนั	แพทย์แผนไทย	

หมอพื้นบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี

เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างถูกต้อง	ส่วนการแก้ปัญหา

เศรษฐกิจ	ควรส่งเสริมการต้ังกองทุนส�ารอง	หรือส่ง

เสริมรายได้ให้แก่หมอพื้นบ้าน	และด้านสมุนไพรท่ี

ขาดแคลน	ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นท่ี	 โดยเฉพาะพืชพรรณ

สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคได้	อีกบาทหนึ่งคือหมอพื้น

บ้านคอืการเป็นครูแพทย์พืน้บ้าน	ทีเ่ป็นหวัใจหลกัของ

การสืบสานองค์ความรู้	แต่ด้วยปัญหาการขาดแคลน

ผู้สืบทอดองค์ความรู้	ท�าให้การด�ารงอยู่ของหมอพื้น

บ้านในด้านนีม้แีนวโน้มลดลง	ดงันัน้หากจะพฒันาการ

สืบทอดองค์ความรู้	หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่ง

เสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้แก่

ครูแพทย์พื้นบ้าน	เพื่อพัฒนาหลักสูตร	รูปแบบและ

วิธีการสอน	ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

ในปัจจุบัน	ส่วนผลกระทบด้านเทคโนโลยีกลับพบว่า	

หมอพืน้บ้านปรับตัวได้ด	ีโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี

เข้ามาช่วยเร่ืองการสื่อสารกับผู้ป่วยและการขนส่งซ้ือ

ขายยาสมุนไพร	ท�าให้รูปแบบการดูแลสุขภาพด้วย

ศาสตร์การแพทย์พืน้บ้านเปลีย่นแปลงไป	การส่งเสริม

ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีแก่หมอพื้นบ้าน	

โดยเฉพาะการแพทย์ทางไกล	(telemedicine)	จะ

เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้หมอพื้นบ้านด�ารงอยู่ในยุค 

โลกาภิวัตน์ได้อย่างกลมกลืนในสังคมไทยดียิ่งขึ้น 

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวจัิยคร้ังต่อไป	ควรศกึษา

การด�ารงอยู ่ของหมอพื้นบ้าน	ในแง่ปรากฎการณ์

ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง	บริบทและเง่ือนไขการด�ารงอยู่	

ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการด�ารงอยู่ของหมอพื้น

บ้านในขนาดประชากรทีใ่หญ่ข้ึนและในพืน้ท่ีอืน่	ๆ 	ต่อ

ไปด้วย
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาย้อนหลัง	(retrospective	descriptive	study)	โดยการเก็บข้อมูลจาก

เวชระเบียนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นท่ีรับการรักษาด้วยยาปราบชมพูทวีป	โรงพยาบาลสมุทรสาคร	

ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	2559	ถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2559	เคร่ืองมือคือแบบบันทึกข้อมูล	ประกอบด้วย	ข้อมูลท่ัวไป	

และข้อมูลการใช้ยาปราบชมพูทวีป	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	และการหา

ค่าร้อยละ	ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ	80.37	อยู่ในช่วงอายุ	32–60	ปี	 

ร้อยละ	64.49	มีสิทธิการรักษาเบิกได้ร้อยละ	66.36	ไม่มีประวัติการแพ้ร้อยละ	100	มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ำาร้อยละ	

62.61	และสว่นใหญผู่ป้ว่ยท่ีมารบัการรกัษา	มาด้วย	อาการหวดั	คดัจมูก	จาม	รอ้ยละ	80.37	รบัประทาน	400	มิลลกิรมั	

4	ครัง้	กอ่นอาหาร	รอ้ยละ	98.14	และไม่ใชย้า/ยาสมุนไพรรว่มรอ้ยละ	95.35	เคยมารบัยาปราบชมพทูวปีเพยีงครัง้เดียว	 

ร้อยละ	64.49	และทุกรายไม่พบอาการผิดปกติหลังจากการใช้ยา	ผลของการศึกษาครั้งนี้ทำาให้ทราบถึงลักษณะทั่วไป

ของผู้ป่วย	และวิธีการใช้ยา	ปราบชมพูทวีปที่มารับการรักษาโรคทางเดินหายใจส่วนต้น	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจนำาไป

เปน็ขอ้มูลพืน้ฐานในการวางแผนเกีย่วกบัการรกัษาผูป้ว่ยโรคภมิูแพท้างเดินหายใจสว่นต้นด้วยยาปราบชมพทูวปีต่อไป
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Abstract

	 This	is	a	retrospective	descriptive	study	collecting	data	from	medical	records	of	patients	with	upper	respira-
tory	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

บ่อยในเวชปฏิบัติท่ัวไป	ซ่ึงจะคล้ายอาการหวัด	และ

จะมีอาการคัดจมูก	ไอ	จาม[1] มีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

มาจากมลพิษทางอากาศ	สิ่งแวดล้อม[2]	การประกอบ

อาชีพบางชนิด	การใช้ชีวิตประจ�าวัน[3]	เป็นต้น	ถึงแม้

อาการของโรคนี้จะไม่มีความรุนแรงมาก	แต่หากเกิด

การแพ้อย่างต่อเนื่อง	อาจเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น	ๆ	ได้	

เช่น	โรคริดสดีวงจมกู	ไซนสัอกัเสบ	โรคหดืจากภมูแิพ้	

โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง	หรือรุนแรงจนกลายเป็น

โรคถงุลมโป่งพองได้[4]	ซ่ึงผูป่้วยจะต้องได้รับการตรวจ

ร่างกาย	เช่น	การตรวจภายในโพรงจมูก	ตรวจหาสาร

ก่อภูมิแพ้โดยการสะกิดผิวหนัง	การเจาะเลือด	หรือ

การตรวจเพิ่มเติม	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย[5] 

	 ในทางการแพทย์แผนไทย	ถึงแม้จะไม่ได้มี

การระบุถึง	โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นไว้อย่าง

ชัดเจน	แต่เมื่อพิจารณาตามหลักของธาตุในร่างกาย

ทั้ง	4	ธาตุ	คือ	ธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	และธาตุไฟ	ซึ่ง
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มีความเชื่อว่าท้ัง	4	ธาตุนี้เป็นสิ่งควบคุมความสมดุล

ของร่างกายหากเกิดความผิดปกติขึ้น	ก็มีผลกระทบ

ท�าให้เกิดความเจ็บป่วยได้เช่นกัน	โดยธาตุท่ีมีความ

ผิดปกติแล้วมีความใกล้เคียงกับลักษณะอาการของ

ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นมากท่ีสุด	ก็

คือ	กลุ่มอาการที่เกี่ยวกับธาตุน�้าพิการเป็นระบบศอ

เสมหะ	คือมีอาการคัดจมูก	จาม	คันจมูก	น�้ามูกใส	

ไม่มีไข้	และมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ

อากาศและสิ่งแวดล้อม	ซ่ึงตามแนวทางของแพทย์

แผนไทยจะใช้วิธีการรักษา	ได้แก่	ใช้ยาสมุนไพร	(ยา

เดี่ยวและยาต�ารับ)	การอบสมุนไพร	การนวดประคบ	

การบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	การปรับสมดุล	ปรับ

พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ�าวัน[6]

	 จากข้อมลูสถติย้ิอนหลงัของการให้บริการผูป่้วย

นอกของโรงพยาบาลสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร	

พบว่ามีผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาด้วยโรคทางเดิน

หายใจจ�านวนมาก	 โดยในปีพุทธศักราช	2559	มี

จ�านวนผู้ป่วยนอกมารับการรักษาด้วยโรคระบบทาง

เดินหายใจมากถึง	52,641	คน	เมื่อจ�าแนกออกมา

เฉพาะกลุม่โรคภมูแิพ้ทางเดนิหายใจส่วนต้นมจี�านวน	

7,696	คน	และมาขอรับการรักษาด้วยยาสมนุไพรด้วย	

มีจ�านวนทั้งสิ้น	107	คน	

	 จากข้อมูลดังกล่าวท�าให้เห็นว่า	 โรคภูมิแพ้

ทางเดินหายใจส่วนต้นเป็นปัญหาส�าคัญในระบบ

สาธารณสุข[7]	ผู ้วิจัยต้องการศึกษาการใช้ยาปราบ

ชมพูทวีปเพื่อลดอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น	

ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย	และวิธีการใช้ยาปราบ

ชมพูทวีปทีม่ารับการรักษาโรคทางเดนิหายใจส่วนต้น	

ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวอาจน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

วางแผนเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดิน

หายใจส่วนต้นด้วยยาสมุนไพรต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษำ

รูปแบบกำรศึกษำ

 การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 

ย้อนหลงั	(retrospective	descriptive	study)	โดยงาน 

วิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณกรรมการ 

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาล 

สมุทรสาคร	ตามหนังสือท่ี	สค	(วิจัย)	0132.03/พิเศษ	 

ลงวันท่ี	17	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	โดยเก็บข้อมูลย้อน

หลังจากเวชระเบียนผู้มารับบริการการใช้ยาปราบชมพู

ทวีปโรง-พยาบาลสมุทรสาคร	ตั้งแต่เดือนมกราคม–

ธันวาคม	พ.ศ.	2559

ประชำกร

	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้	คือ	ผู ้ป่วย

โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น	(ระบุรหัส	ICD-10	

J30-J304)	ท่ีได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาปราบชมพู

ทวีป	(ระบุรหัสยา	420000003990000020110662)	ที่

โรงพยาบาลสมทุรสาคร	จังหวดัสมทุรสาคร	จ�านวนทัง้

สิ้น	107	คน

เครื่องมือในกำรศึกษำ 

	 1.	ข้อมูลทั่วไป	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	สิทธิ

การรักษา	ประวติัการแพ้ยา	ประวติัแพ้อาหารหรือสาร 

อื่น	ๆ	และธาตุเจ้าเรือน	จ�านวน	6	ข้อ

	 2.	ข้อมูลการใช้ยาปราบชมพูทวีป	ประกอบ

ด้วย	การได้รับยาปราบชมพูทวีป	ขนาดและวิธีการใช้	

การใช้ยา/ยาสมุนไพรอื่นๆ	ร่วมด้วยระหว่างการใช้ยา 

ปราบชมพูทวีป	การเคยใช้ยาปราบชมพูทวีปเพื่อการ

รักษา	อาการผิดปกติหลังการใช้ยาปราบชมพูทวีป	

จ�านวน	5	ข้อ
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยและข้อมูล

การใช้ยาปราบชมพูทวีป	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	

ได้แก่	การแจกแจงความถี่	และการหาค่าร้อยละ

ผลกำรศึกษำ

1. ข้อมูลทั่วไป

	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น 

ร้อยละ	80.37	ช่วงอายุ	32-60	ปี	ร้อยละ	64.49	สิทธิ

การรักษาเบิกได้	ร้อยละ	66.36	ไม่มีประวัติการแพ้ยา	 

ร้อยละ	100.00	ไม่มปีระวตักิารแพ้อาหารหรือสารอืน่	ๆ 	 

ร้อยละ	100.00	ธาตุเจ้าเรือน	ธาตุน�้า	ร้อยละ	62.61

2. ข้อมูลกำรใช้ยำปรำบชมพูทวีป

	 กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับยาปราบชมพทูวปีเพือ่

บรรเทาอาการหวัด	คัดจมูก	จาม	ร้อยละ	80.37	รับ

ประทาน	400	มิลลิกรัม		4	คร้ัง	ก่อนอาหาร	ร้อยละ	

98.14	ไม่ใช้ยา/ยาสมุนไพรอื่น	ๆ	ร้อยละ	95.35	เคย

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำแนกตำมสถำนภำพส่วนบุคคล (n = 107)

ข้อมูลทั่วไป  จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ ชำย 21 19.63
   หญิง 86 80.37
  รวม  107 100.00
2.  อำยุ  ต�่ำกว่ำ 16 ปี 1 0.93
   16 – 32 ปี 7 6.54
   32 – 60ปี 69 64.49
   60 ปีขึ้นไป 30 28.04
  รวม  107 100.00
3. สิทธิกำรรักษำ เบิกได้ 71 66.36
   ประกันสังคม 12 11.21
   สูงอำยุ 13 12.15
   30 บำท 11 10.28
         รวม  107 100.00
4. มีประวัติกำรแพ้ยำ มี 0 0.00
   ไม่มี 107 100.00
         รวม  107 100.00
5. มีประวัติกำรแพ้อำหำรหรือสำรอื่นๆ มี 0 0.00
   ไม่มี 107 100.00
         รวม  107 100.00
6. ธำตุเจ้ำเรือน ธำตุดิน 19 17.76
   ธำตุน�้ำ 67 62.61
   ธำตุลม 13 12.15
   ธำตุไฟ 8 7.48
  รวม  107 100.00
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ตารางที่ 2  จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำแนกตำมกำรใช้ต�ำรับยำปรำบชมพูทวีป (n = 107)

รายการ  จ�านวน ร้อยละ

การได้รับยาปราบชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการ
 โรคภูมิแพ้ (ได้รับกำรวินิจฉัย) 7 19.63
 อำกำรหวัด คัดจมูก จำม 92 80.37
 อื่น ๆ หรือทั้ง 2 อำกำร 8 7.48
 รวม 107 100.00

ขนาดและวิธีการใช้
 250 มิลลิกรัม 5 4 ครั้ง ก่อนอำหำร/ก่อนนอน 1 0.93
 400 มิลลิกรัม 5 4 ครั้ง ก่อนอำหำร/ก่อนนอน 105 98.14
 500 มิลลิกรัม 5 4 ครั้ง ก่อนอำหำร/ก่อนนอน 1 0.93
 รวม 107 100.00

การใช้ยา/ยาสมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วยระหว่างการใช้ยาปราบชมพูทวีป

ใช้ ฟ้ำทะลำยโจร 2 1.86
 ยำอมมะแว้ง 1 0.93
 ยำน�้ำมะขำมป้อม 2 1.86

ไม่ใช้ - 102 95.35
 รวม 107 100.00

เคยมารับยาปราบชมพูทวีปเพื่อการรักษา
 มำรับยำครั้งเดียว 69 64.49
 มำรับยำต่อเนื่อง 3-5 วัน 28 26.18
 มำรับยำหลังมีอำกำรเกิดขึ้นอีก 10 9.33
 รวม 107 100.00

อาการผิดปกติหลังการใช้ยาปราบชมพูทวีป
 พบอำกำรผิดปกติ 0 0.00
 ไม่พบอำกำรผิดปกติ 107 100.00
 รวม  107 100.00

มารับยาปราบชมพูทวีปเพื่อการรักษาเพียงคร้ังเดียว	

ร้อยละ	64.49	และไม่พบอาการผดิปกตหิลงัการใช้ยา

ปราบชมพูทวีป	ร้อยละ	100.00

อภิปรำยผล

	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น	เพศหญิง	คิดเป็น

ร้อยละ	80.37	ช่วงอายุ	32-60	ปี	และมีธาตุเจ้าเรือน	

ธาตุน�้า	ร้อยละ	62.61	ซึ่งอธิบายได้ว่า	ช่วงอายุ	32-60	

ปี	อยู่ในช่วงปัจฉิมวัย	มีสมุฏฐานวาโยอาโปแทรก	

พกิดัเสมหะกบัเหง่ือ[8]	และธาตเุจ้าเรือนท่ีเป็นธาตนุ�า้[9]

ย่อมท�าให้ผู้ป่วยนั้นมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบของ

ธาตุน�้าได้ง่าย	และเมื่อเปรียบเทียบกับอาการของ 

ผูป่้วยภมูแิพ้ทางเดนิหายใจส่วนต้น	มคีวามใกล้เคยีง

กับกลุ่มอาการท่ีเกี่ยวกับธาตุน�้าพิการเป็นระบบศอ
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เสมหะ[6]	 จึงท�าให้ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่อยู่ในอายุ	32-60	ปี	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของณัฐสุดา	อ้นทองและคณะ	ที่ท�าการศึกษาเปรียบ

เทียบผลการใช้ยาปราบชมพทูวีปกบัยาลอราทาดนีใน

ผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นของโรงพยาบาล

ปทุมธานี	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วม

งานวิจัยอยู่ในช่วงปัจฉิมวัย	แต่ไม่สอดคล้องกันใน

ประเด็นธาตุเจ้าเรือนเพราะกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

นี	้มธีาตุเจ้าเรือนแต่ละธาตใุกล้เคยีงกนั[10]	แต่อย่างไร

กต็ามทัง้	อาย	ุและธาตเุจ้าเรือนกเ็ป็นเพยีงข้อมลูจากผู้

ป่วยท่ีรับการรกัษาด้วยยาปราบชมพทูวปีเท่านัน้จึงยงั

ไม่อาจสรุปได้ว่ามีผลต่อการเกิดโรคหรือไม่

	 กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับยาปราบชมพทูวปีเพือ่

บรรเทาอาการอาการหวัด	คัดจมูก	จาม	ร้อยละ	80.37	

รับประทาน	400	มลิลกิรัม	4	คร้ัง	ก่อนอาหารและก่อน

นอน	ร้อยละ	98.14	ไม่ใช้การใช้ยา/ยาสมุนไพรอื่น	ๆ	

ร้อยละ	95.35	เคยมารับยาปราบชมพูทวีปเพื่อการ

รักษาเพียงครั้งเดียว	ร้อยละ	64.49	และไม่พบอาการ

ผิดปกติหลังการใช้ยาปราบชมพูทวีป	ร้อยละ	100.00	

ซ่ึงสอดคล้องกับข้อบ่งใช้และวิธีการรับประทานของ

คูม่อืการใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชยีาหลกัแห่งชาติ	

ที่อธิบายได้ว่าในยาปราบชมพูทวีปมีข้อบ่งใช้ในการ

บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก	และอาการเนื่องจาก

การแพ้อากาศ	รับประทานครั้งละ	750	มิลลิกรัม	–	1.5	

กรัม	วันละ	4	คร้ัง	ก่อนอาหารและก่อนนอน	และใน

ส่วนของขนาดการจ่ายยาพบว่ามกีารจ่ายในปริมาณท่ี

น้อยกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือ[11]

ข้อสรุป

		 จากการศกึษาคร้ังนีพ้บว่าผูท้ีม่ารักษาโรคภมูแิพ้

ทางเดินหายใจส่วนต้น	ที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้

ยาปราบชมพูทวีป	ส่วนใหญ่อยู่ในปัจฉิมวัย	ดังนั้น	

จึงควรมีการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับอายุท่ีมีความ

สัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้ทางเดิน

หายใจส่วนต้น	เพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องกันหรือส่ง

เสริมสุขภาพต่อไป	อย่างไรก็ตามในการศึกษาคร้ังนี้

ยังพบอีกว่าการจ่ายยาในทางปฏิบัติไม่มีสอดคล้อง

กบัคูม่อืการใช้ยา	ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาในประเดน็

เกี่ยวกับขนาดการจ่ายยากับประสิทธิผลหรืออาการ

ข้างเคียง	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ

จ่ายยาต่อไป

ข้อเสนอแนะ

		 1.	ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิส�ารวจเกีย่วกบัปัจจัย

ต่าง	ๆ 	เพือ่หาความสมัพนัธ์กบัการป่วยเป็นโรคภมูแิพ้

ทางเดินหายใจส่วนต้นต่อไป

	 2.	ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาในการรักษาโรค

ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น	เพื่อน�ามาเป็นข้อมูล

ส�าหรับการก�าหนดแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาต่อ

ไป

		 3 . 	 ควรมีการศึกษา เชิ งทดลองเกี่ ยวกับ

ประสิทธิผล	อาการข้างเคียง	อันตราย	ในการใช้ยา

ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน	เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการ

พจิารณาจ่ายยาให้กบัผูป่้วยโรคภมูแิพ้ทางเดนิหายใจ

ส่วนต้นต่อไป

กิตติกรรมประกำศ

		 การศึกษาคร้ังนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกรม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ขอ

ขอบคุณโรงพยาบาลสมุทรสาคร	 ท่ีอนุเคราะห์และ

อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการวิจัย
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	 กัญชาเคยใช้เป็นยารักษาโรค		ต่อมาในปี	2522	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ประกาศให้	กัญชา	หรือ	cannabis	

หรือ	marijuana	เป็นยาเสพติด	ในปี	2562	จึงให้ใช้กัญชาเป็นยาได้	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมได้เปิดให้

บรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์	มีผูป่้วยมะเรง็มารบับรกิารมากทีสุ่ด	ถงึร้อยละ	57		กลุม่ตัวอย่างในเดือนกรกฎาคม

ถึงกันยายน	2563	จ�านวน	25	คน	ส่วนมากเป็นเพศหญิงอายุ	50-59	ปี	งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาทัศนคติของผู้ป่วยมะเร็งที่มี

ต่อน�้ามันกัญชา	ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยทราบ	ศึกษาเหตุผลที่ผู้ป่วยมะเร็งเลือกใช้กัญชาใน

การรกัษาร่วมกบัแพทย์แผนปัจจบัุน	และศึกษาผลข้างเคยีงทีเ่กดิจากการใช้น�า้มันกญัชา	ผลการศึกษาพบว่า	ผูป่้วยทกุ

คนมีทัศนคติในเชิงบวก	เพราะน�้ามันกัญชาช่วยให้นอนหลับดีขึ้น		ตื่นมาสดชื่น	ปวดลดลง	ทานอาหารได้ดีขึ้น	จึงมี

ความประสงค์ที่จะใช้น�้ามันกัญชา	ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน	ผู้ป่วย	23	คน	ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกัญชาเลย	แต่ใช้

เพราะมีการบอกต่อกันมาแบบปากต่อปาก	มีเพียง	2	คน	ที่มีความรู้บ้างเล็กน้อย	ผู้ป่วยร้อยละ	92	ไม่มีผลข้างเคียงจาก

การใช้น�า้มันกญัชา	ผูป่้วยทกุคน	(ร้อยละ	100)	มีทัศนคติเชงิบวก	และต้องการใช้น�า้มันกญัชารกัษาร่วมการรกัษาทาง

แพทย์แผนปัจจุบัน	
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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

	 กัญชาถูกใช้เป็นยารักษาโรคมาตั้งแต่สมัย

โบราณ	เริ่มตั้งแต่จีนโบราณ	2,600	ปี	ก่อนคริสต์กาล 

ในสมัยของจักรพรรดิ	Shun	Nung	พบหลักฐานของ

การใช้กญัชาในฐานะของยารักษาโรคหลายขนาน	โดย

ใช้ยอดอ่อนและใบกัญชา	 เพื่อการรักษาโรคมานับ

พันปีมาแล้ว[1-3]	ส�าหรับประเทศไทย	มีการใช้กัญชา

ในต�ารับยามาต้ังแต่ยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	

(พ.ศ.	2175-2231)	 ในต�ารายาไทยโบราณ	 เรียก	

“กญัชา’’	หรือบางต�าราเรียก	“กนัชา’’	ใช้เป็นยาคลาย

กลา้มเนือ้	ยาบรรเทาอาการเจบ็ครรภค์ลอด	ใช้ในการ

ประกอบอาหาร	รวมถึงใช้เพื่อสันทนาการ[3-4]

	 ต่อมากญัชาถกูจัดเป็นยาเสพตดิให้โทษประเภท

ท่ี	5	ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	2522[3,5] 

ท�าให้เกิดการสูญหาย	ของภูมิปัญญาที่น�ากัญชามาใช้

เพื่อรักษาโรคต่าง	ๆ	เป็นระยะเวลาถึง	40	ปี	 ซ่ึงผู้ที่มี

ความรู้ด้านนี้	หรือหมอยาต่าง	ๆ	ได้ชราภาพหรือเสีย

ชีวิตไปแล้วบางส่วน	และจากการขาดการสืบทอด

ความรู้ด้านสรรพคณุทางยาของกญัชา	ขาดข้อมลูการ

สั่งใช้และปัจจัยในการเลือกใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค[3,6]		

	 หลังจากได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราช

บัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับท่ี	7)	พ.ศ.	2562	ท่ี

มีการอนุญาตให้สามารถสั่งใช้น�้ามันกัญชาทางการ

แพทย์ได้[5]	ในต่างประเทศก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการ
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ใช้กัญชาในกลุ่มผู้ป่วยท่ีหลากหลาย	กลุ่มผู้ป่วยท่ีใช้

กัญชาทางการแพทย์แล้วได้ผล	ได้แก่	การลดอาการ

คลื่นไส้อาเจียนจากการใช้เคมีบ�าบัด	(antiemetic	

effect)	 เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและ 

ผู้ป่วยเอดส์	(appetite	stimulation)	ลดอาการปวด	

(analgesic	effect)	 เช่น	ปวดข้อในโรครูมาตอยด์	

(rheumatoid	arthritis),	อาการปวดเร้ือรังของเส้น

ประสาทส่วนกลาง	(central	neuropathic	pain),	ลด

อาการปลอกประสาทเสือ่มแขง็	(multiple	sclerosis:	

MS)	ช่วยควบคมุอาการลมชกั	(epilepsy)	และกลุม่ที่

ใช้กัญชาในการควบคุมอาการได้ดี	ได้แก่	กลุ่มผู้ป่วย

ประคับประคอง	ลดความดันในลูกตาส�าหรับต้อหิน	

(glaucoma)	ป้องกันและรักษากลุ ่มอาการสมอง

ฝ่อ	เช่น	โรคพาร์คินสัน	(Parkinson	disease),	โรค

ฮันตินตัน	(Huntington	disease),	โรคอัลไซเมอร	์

(Alzheimer	disease),	สมองขาดเลือด	(cerebral	

ischemia),	อมัพฤกษ์/อัมพาต	(stroke),	คลายความ

วิตกกังวล	(antianxiety	effect)	และรักษามะเร็ง

ระยะสุดท้าย	(anticancer	effect)[1-3,7-10]

	 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก�าหนดเป็นนโยบาย

ให้มกีารจัดตัง้คลนิกิกญัชาทางการแพทย์	ทัว่ประเทศ	

เบ้ืองต้นได้เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผน

ปัจจุบันเพยีง	162	แห่ง		จากโรงพยาบาลท้ังหมดเกอืบ	

1,000	แห่ง[7]	 	และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เดชอุดม	จังหวัดอุบลราชธานี	เป็น		1		ใน		162		แห่ง	ที่

เปิดให้บริการคลนิกิกญัชาทางการแพทย์		ตัง้แต่วันท่ี	4	

พฤศจิกายน		พ.ศ.	2562		มกีารสัง่จ่ายยาทีม่ส่ีวนผสม

ของกญัชาในรูปแบบต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	น�า้มนักญัชา	

(ต�ารับหมอเดชา)	น�้ามันสกัดกัญชา	ได้แก่	10%	CBD,	

1.7%	THC	และ	THC:CBD	1:1	จากสถิติการเข้ารับ

บริการของคลินิกกัญชาทางการแพทย์	โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	จังหวัดอุบลราชธานี	(ต่อ

ไปนีข้อใช้ค�าว่า	คลนิกิกญัชาฯ)	พบว่ามผีูป่้วยมะเร็งมา

รับบริการมากท่ีสุด	เฉลี่ยต่อเดือน	ร้อยละ	57.8	บาง

เดือนมีจ�านวนสูงถึงร้อยละ	83.6[11]

	 ในกัญชามีสารอยู ่หลายชนิด	แต่สารท่ีเด่น

มี	2	ชนิดคือ	CBD	 (cannabinoids)	และ	THC	

(tetrahydrocannabinol)	จากการศึกษาคุณสมบัติ

ของกัญชาระดับเซลล์และสัตว์ทดลอง	พบว่า	CBD	

(cannabinoids)	 ในกัญชา	สามารถยับยั้งเซลล์

มะเร็ง	โดยกระตุ้นกระบวนการฆ่าตัวตายของเซลล์

มะเร็ง	(apoptosis)	ยับยั้งการเพิ่มจ�านวนเซลล์	(cell	

proliferation)	ยับยั้งการเกิดเส้นเลือดใหม่	(angio-

genesis)	การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง	(metas-

tasis)	ในเซลล์มะเร็งเต้านม	เซลล์มะเร็งล�าไส้	เซลล์

มะเร็งปอด	รวมถึงยับยั้งการเกิดต่ิงเนื้องอก	(polyp)	

ทีอ่าจกลายเป็นเซลล์มะเร็งล�าไส้ต่อไปได้			ส่วน	THC	

(tetrahydrocannabinol)	ในกัญชา	สามารถยับยั้ง

การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ	มะเร็งปอดชนิด		

adenocarcinoma	และลดขนาดของก้อนมะเร็งลง

ได้ถึงร้อยละ	60[2,8]

	 การใช้กัญชาเพื่อการรักษาในแพทย์แผนไทย	

มกัใช้ร่วมกบัสมนุไพรอืน่ๆ	เพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพ

ในการรักษา	และลดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์	

ซ่ึงการแพทย์แผนไทยมองอาการเจ็บป่วยเกิดจาก

การขาดสมดุล	การรักษาจึงไม่ใช่การแก้อาการ	แต่

เป็นการจัดการกับภาวะการขาดสมดุลที่มีอยู่	 เมื่อมี

ความสมดุล	ร่างกายจะเยียวยาแก้ไขส่วนที่เหลือให้ดี 

ขึ้นเอง[3,6] 

	 หลังจากวันท่ี	9	มิถุนายน	2565	ส่วนประกอบ

ของ	กัญชา	หรือ	cannabis	ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้

โทษประเภท	5	ได้แก่	เปลือก	ล�าต้น	เส้นใย	กิ่งก้าน	

ราก	ใบทีไ่ม่มยีอดหรือช่อดอกติดมาด้วย	สารสกดัทีม่ี

สาร	CBD	เป็นส่วนประกอบ	และต้องมี	THC	ไม่เกิน 
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ร้อยละ	0.2	โดยน�้าหนัก	กากหรือเศษที่เหลือจากการ

สกัดกัญชาและต้องมีสาร	THC	ไม่เกินร้อยละ	0.2	

โดยน�้าหนัก[2,12]

	 ส�าหรับการแพทย์แผนปัจจุบัน	ได้มีการรับรอง

การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์	ว่ามีประโยชน์	

หากใช้ในภาวะดังต่อไปนี้

	 •	 ภาวะคลืน่ไส้หรืออาเจียนจากการได้รับยาเคมี

บ�าบัด

	 •	 โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักท่ีดื้อต่อ

การรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน

	 •	 ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอก

ประสาทเสื่อมแข็ง

	 •	 ภาวะปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง	ที่ดื้อ

ต่อยารักษาแผนปัจจุบัน[7,13-14]

 โรคหรือภาวะท่ีใช้ผลติภณัฑ์จากกญัชารักษาร่วม 

แล้วจะให้ประโยชน์	มีหลายโรค	เช่น	โรคพาร์กินสัน	

(Parkinson	disease)	โรคอัลไซเมอร์	(Alzheimer	

disease)	 โรควิตกกังวล	อาการของผู้ป่วยมะเร็ง

ระยะสุดท้าย	อาการของผู้ป่วยประคับประคอง[13-14] 

	 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีกัญชาเป็นส่วนผสมที่ได ้ รับ

อนุญาตให้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย	ในคลินิกกัญชา

ทางการแพทย์	ในสถานพยาบาลของรัฐ	สามารถแบ่ง

กลุ่มได้ดังนี้

 กลุ่มท่ี 1	 น�้ามันสกัดกัญชา	มีหลายความเข้ม

ข้น	เช่น	10%	CBD,	1.7%	THC	และ	THC:CBD	1:1

 กลุ่มที่ 2	 ยาต�ารับแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วน

ประกอบ	มี	16	ต�ารับ	ได้แก่	ยาไฟอาวุธ	ยาไพสาลี	ยา

อัคคินีวคณะ	ยาศุขไสยาศน์	ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย	

ยาน�้ามันสนั่นไตรภพ	ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง	ยาแก้นอน

ไม่หลับ	(ยาแก้ไข้ผอมเหลือง)	ยาแก้สัณฑฆาตกร่อน

แห้ง	ยาอัมฤตย์โอสถ	ยาอไภยสาลี	ยาแก้โรคจิต	ยา

แก้ลมแก้เส้น	ยาท�าลายพระสุเมรุ	ยาทัพยาธิคุณ	ยา

ทาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง

 กลุ่มที่ 3	 น�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอเดชา)[2,7,10]

	 ในกลุม่ผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ีคลนิกิกญัชาฯ	พบ

ว่า	มีผู้ป่วยท่ีเป็นโรคมะเร็งมารับบริการท่ีคลินิกกัญ

ชาฯ	มากกว่าผู้ป่วยโรคอื่น	ๆ	จึงสนใจศึกษาทัศนคติ

และเหตุผลท่ีท�าให้ผู้ป่วยมะเร็งสนใจท่ีจะใช้น�้ามัน

กญัชาในการร่วมรักษากบัทางแพทย์แผนปัจจุบัน	โดย

ในที่นี้	ผลิตภัณฑ์กัญชาท่ีใช้คือ	น�้ามันกัญชา	(ต�ารับ

หมอเดชา)	เท่านั้น

 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

ทัศนคติของผู้ป่วยมะเร็งท่ีมีต่อน�้ามันกัญชาในด้าน

การรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่น	ๆ	ความรู้เกี่ยวกับ

กัญชาทางการแพทย์	เหตุผลท่ีผู้ป่วยมะเร็งเลือกใช้

น�า้มนักญัชาร่วมรักษากบัการแพทย์แผนปัจจุบัน	และ

ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้น�้ามันกัญชา

ระเบียบวิธีศึกษ�

 รูปแบบการวจิยั	 การวจัิยคร้ังนีเ้ป็นการวจัิยเชงิ

คุณภาพ		มุ่งอธิบายความหรือปรากฎการณ์ที่ปรากฏ

ตามธรรมชาติ	 	 โดยวิธีการอุปนัย	อาจมีหรือไม่มี

ทฤษฎีมาก่อน	เน้นการศึกษาแบบเจาะลึก	โดยวิธีการ 

สัมภาษณ์	การสังเกตเชิงประจักษ์	ค�าตอบไม่มีถูก

หรือผิด	

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 เลือกแบบเฉพาะ

เจาะจง	(purposive	sampling)	คือผู้ป่วยมะเร็ง

ที่มาที่คลินิกกัญชาฯ	ทุกราย	ที่มารับการรักษาในช่วง

เดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกนัยายน	พ.ศ.	2563	ด้วยการ	

สัมภาษณ์ผู้ป่วยทุกคน	ซ่ึงมีขนาดตัวอย่าง	(sample	

size)	จ�านวน	25	คน	(หรือจนกว่าจะได้ข้อมลูท่ีอิม่ตัว)

เคร่ืองมอืในการวจัิย		การวจัิยคร้ังนี	้ใช้แบบสมัภาษณ์

ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล		โดยใช้คู่มือค�าถามงานวิจัย	

ทัศนคติต่อการรักษาด้วยน�้ามันกัญชา ของผู้ป่วย
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มะเร็งในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชเดชอดุม  จงัหวดัอบุลราชธาน	ี		ซ่ึง

คูม่อืค�าถามงานวจิยัทีใ่ช้นี	้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์	จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	พ.ศ.	2563	และ

ได้ผ่านการประชุมองค์กรแพทย์	ผ่านการประชุม

คณะกรรมการอ�านวยการ	และผ่านการประชุมคณะ

กรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เดชอุดม	เมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2562	

 วิธีด�าเนินการ (methods):	 	ก่อนท่ีจะด�าเนิน

การสัมภาษณ์ผู้ป่วย	ได้มีการขอความยินยอมตอบ

ค�าถาม	โดยให้ผู้ป่วยอ่านเอกสารและลงลายมือชื่อ

ในเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมวิจัย	ก่อนท่ี

จะด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเป็นรายบุคคลทุกราย	

โดยอ่านค�าถามตามคู่มือค�าถามงานวิจัย ทัศนคติ

ต่อการรักษาด้วยน�้ามันกัญชา ของผู้ป่วยมะเร็งใน

คลินิกกัญชาทางการแพทย์  โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยพุราชเดชอดุม จังหวดัอบุลราชธาน	ีบนัทึกไฟล์

เสยีงค�าตอบของผูป่้วย	เพือ่น�าข้อมลูมาวเิคราะห์ต่อไป	

การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ผู้ป่วยคนละ	1	ครั้ง	เท่านั้น	

โดยสัมภาษณ์ผู ้ป่วยทุกคนท่ีมารับบริการท่ีคลินิก 

กญัชาฯ	ในช่วงเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกนัยายน	พ.ศ.	

2563	จนได้กลุ่มตัวอย่าง	(sample	size)	จ�านวน	25	

คน	(หรือจนกว่าจะได้ข้อมูลท่ีอิ่มตัว)	โดยการวิจัย

นี้	จะปกปิดผู้ประเมินผลลัพธ์	(single	blind	trials)	

	 ทั้งนี้ในการคัดเลือกผู ้ป่วยเข้าร่วมโครงการ

วิจัย	(inclusion	criteria):	ได้แก่	ผู้ป่วยมะเร็งทุก

ชนิด	ทุกระยะ	ที่มีความประสงค์ที่จะใช้น�้ามันกัญชา

ในการร่วมรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบัน	ส่วนผู้

ป่วยบางคนต้องถกูคดัออกจากโครงการวิจัย	(Exclu-

sion	criteria):	เพราะเป็นผู้ป่วยท่ีเคยถูกสัมภาษณ์

ไปแล้ว	ในห้วงเวลาท่ีก�าหนด	และยังมีเกณฑ์การให ้

ผู้ป่วยเลิกจากการวิจัย	(Discontinuation	criteria):	

เนือ่งจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์	ทีเ่ป็นไฟล์เสยีง

ไม่สามารถใช้ได้	(มีเสียงรบกวนจนไม่สามารถฟังได้

รู้เรื่อง)

 วิ เคราะห ์ข ้อมูล: 	 ใช ้สถิติบรรยายในการ

วิเคราะห์ข้อมูล		แสดงข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ	ค่าต�่า

สุด	ค่าสูงสุด	และค่าเฉลี่ย	ในการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย

ผลก�รศึกษ�

ข้อมูลทั่วไป : 

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

  จำานวน (คน) %

เพศ  
 ชาย 6 24
 หญิง 19 76

ช่วงอายุ  
 40 - 49 ปี 4 16
 50 - 59 ปี 11 44
 มากกว่า 60 ปี 10 40

สถานะสมรส  
 โสด 0 0
 คู่ 21 84
 หม้าย/หย่าร้าง  4 16

อาชีพ  
 เกษตรกร 14 56
 รับราชการ/ข้าราชการบำานาญ 9 36
 แม่บ้าน/ว่างงาน 2 8

	 ผู ้ป่วยทั้งหมด	25	คน	ส่วนใหญ่เป็นผู ้หญิง	 

(ร้อยละ	76)	อายุน้อยสุด	44	ปี	อายุมากสุด	79	ปี	

อายุเฉลี่ย	58	ปี	สถานภาพสมรส	(ร้อยละ	84)	อาชีพ
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ทั้งหมด	(ร้อยละ	100)	เชื่อว่ากัญชาช่วยท�าให้อาการ

ดีข้ึน	แต่ยังเป็นมะเร็งอยู่	“เคยมีความเครียด	นอน

ไม่หลับ	ปัจจุบันนอนหลับสบาย	ไม่มีอาการร้อน	ๆ	

หนาว	ๆ’’	“ได้ทดลองด้วยตนเอง	ท�าให้กินได้	นอน

หลับ’’	“ได้ทดลองด้วยตนเอง	แล้วดี’’	“ไม่ซึมเศร้า”	

“ลองใช้แล้วอาการดีขึ้น’’

 2. ด้านความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์

ของผู้ป่วยมะเร็ง:	 	มีผู้ป่วยมะเร็งเพียงร้อยละ	8	ที่

เคยใช้ผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน	โดยกัญชาช่วยให้

กินได้	นอนหลับ	ไม่ปวด	แต่ผู้ป่วยไม่ได้มีความรู้ถึง

สรรพคุณในทางการแพทย์ของกัญชา		ผู้ป่วยที่เคยใช้	

“น�้ามันกัญชา’’	และ	“กัญชาสด’’	กล่าวว่า	ที่ใช้กัญชา

รักษา	เพราะ	“ชอบ	ใช้แล้วผ่อนคลาย	และช่วยบรรเทา

อาการปวดได้ด’ี’	“ชอบ	เพราะท�าให้ไม่เครียด	ไม่กงัวล	

กินข้าวได้	นอนหลับสบาย’’

	 หลังจากท่ีผู ้ป ่วยท้ังหมดได้ใช้น�้ามันกัญชา	

(ต�ารับหมอเดชา)	พบว่า	ผู้ป่วยร้อยละ	84	จะแนะน�า

ให้คนที่รู้จักใช้น�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอเดชา)	ในการ

รักษา/บรรเทาอาการป่วย	แนะน�าเนื่องจาก	“อยากให้

ผูป่้วยมะเร็งได้ทดลองใช้’’	“ใช้แล้วเห็นผลด’ี’	“อยาก

ให้เพื่อนบ้านอาการดีขึ้น’’	“ตัวเองใช้แล้วอาการดีขึ้น	

เลยอยากแนะน�าคนอื่น	ๆ	ให้มาลองใช้ดู’’	“ใช้แล้ว

บรรเทาอาการเจ็บป่วยได้’’	“เชื่อมั่นในน�้ามันกัญชา	

(ต�ารับหมอเดชา)’’	“เคยทดลองใช้แล้วอาการดีขึ้น”	

“เคยทดลองใช้แล้วอาการดข้ึีน	จากท่ีเคยปวดบริเวณ

ท้องน้อย	ปัจจุบันไม่มอีาการแล้ว’’	“เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ป่วยมะเร็ง’’	“อยากให้ผู้ป่วยมะเร็งได้ทดลองใช้’’	

“ได้รับค�าแนะน�าจากบุตรหลาน’’	“อาการดีขึ้นด้วย

น�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอเดชา)’’

	 ส่วนผูป่้วยท่ีไม่บอกต่อหรือแนะน�าให้ผู้ป่วยราย

อื่นใช้น�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอเดชา)	ได้ให้เหตุผลว่า	

“กลัวคนอื่นไม่เชื่อ’’	“กัญชาเป็นสารเสพติด	เลยไม่

เกษตรกร	(ร้อยละ	56)	ระยะเวลาเป็นมะเร็ง	ส่วนมาก

อยู่ในช่วง	1–3	ปี	ผ่านการผ่าตัดมามากที่สุด	(ร้อยละ	

60)	ผู้ป่วยที่ไม่มีโรคร่วมอย่างอื่นมีมากสุด	(ร้อยละ	

56)	ส่วนผู้ป่วยที่มีโรคร่วม	พบว่า	เป็นโรคเบาหวาน

มากที่สุด	(ร้อยละ	20)

ข้อมูลที่ได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้ป่วย 

 1. ด้านทัศนคติของผู้ป่วยมะเร็ง ท่ีมีต่อน�า้มัน

กัญชาในด้านการรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ: 

ผู้ป่วยร้อยละ	92	ไม่เคยใช้น�้ามันกัญชาสูตรใดมา

ก่อนเลย	แต่เมื่อได้ข้อมูลของกัญชาที่เกี่ยวกับโรค

มะเร็ง	 จึงได้มารับการรักษาที่คลินิกกัญชาฯ	 โดย 

ผูป่้วยส่วนมาก	“ทราบจากอนิเตอร์เนต็และสือ่ต่าง	ๆ ’’ 

“ทราบจากเพ่ือน’’	 “ทราบจากบุคลากรทางการ

แพทย์’’	 	 โดยรับทราบข้อมูลว่า	 “คุณสมบัติของ

กัญชาในการรักษาโรคมีอะไรบ้าง’’	“ให้ข้อมูลว่าทาง

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเดชอดุมเปิดให้บริการ

คลินิกกัญชา	เพื่อรักษามะเร็ง’’	“น�้ามันกัญชา	(ต�ารับ

หมอเดชา)	ทดลองใช้กับผู้ป่วยหลายๆคนแล้วอาการ

ดี	ทั้งคนไทยและคนลาว’’	“น�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอ

เดชา)	ทดลองใช้กับผู้ป่วยหลายๆคนแล้วอาการดี’’

	 ก่อนเร่ิมรับน�า้มนักญัชา	(ต�ารับหมอเดชา)	ผูป่้วย 

มะเร็งร้อยละ	32	 เชื่อว่ากัญชาสามารถใช้รักษา/

บรรเทาอาการเจ็บป่วยที่ตนมีอยู่ได้	โดยผู้ป่วยบาง

คนได้แสดงความเห็นว่า	“ตอนนี้เชื่อว่าช่วยรักษา

มะเร็งเพยีงอย่างเดยีว’’	“บรรเทาอาการเครียด’’	“ซึม

เศร้า’’	“โรคมะเร็ง		พาร์กินสัน		ไมเกรน’’	“โรคมะเร็ง		 

พาร์คินสัน		สะเก็ดเงิน	ไมเกรน’’	“มะเร็ง’’	“ไมเกรน	

กญัชาช่วยท�าให้อาการดขีึน้’’	“ความเครียด’’	“มะเรง็	

และเกือบทุกโรค	เชื่อว่าอาการต่าง	ๆ 	จะดีขึ้นและช่วย

บรรเทาอาการปวด	แต่โรคไม่ได้หายขาด’’	หลังรับ

การรักษาด้วยน�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอเดชา)	ผู้ป่วย
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กล้าแนะน�า’’	“ต้องทดลองใช้เองก่อน	ถ้าอาการดี	จึง

จะสามารถแนะน�าได้’’

 3. ด้านเหตุผลที่ผู้ป่วยมะเร็งเลือกใช้น�้ามัน

กัญชาร่วมรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน:	 ผู้ป่วย

มะเร็งทุกคน	 (ร ้อยละ100)	 ต ้องการรักษาด้วย

ผลิตภัณฑ์กัญชาร่วมกับการรักษาท่ีตนเองรักษาอยู	่

โดยต้องการให้มีคลินิกกัญชาฯ	ต่อไป	โดยผู้ป่วย

บางคนแสดงความเห็นว่า	“อยากให้มีต่อไปเรื่อย	ๆ’’ 

“ต้องการให้มีต่อไป	เพราะถ้ารักษาหรือท�าให้อาการ

ป่วยดขีึน้กอ็ยากให้มต่ีอเร่ือย	ๆ ’’	“ต้องการให้มต่ีอไป	

เพราะจะได้รักษาคนที่ป่วยให้อาการดีขึ้น’’	“ต้องการ

ให้มต่ีอไป	เพราะจะได้ช่วยคนป่วยเยอะ	ๆ ’’	“ต้องการ

ให้มีต่อไป	เพราะอยากให้ช่วยคนเป็นมะเร็งเยอะ	ๆ’’ 

“ต้องการให้มีต่อไป	เพราะถ้ายาหมดก็ไม่รู้จะไปเอา

ท่ีไหน’’	“ต้องการให้มีต่อไปเพราะเคยซ้ือผลิตภัณฑ์

กัญชาจากที่อื่นใช้	แล้วมีราคาแพง’’	“ต้องการให้

มีต่อไป	เพราะอยากให้ช่วยเหลือคนท่ีเจ็บป่วยต่อ

ไปเร่ือย	ๆ’’	“อยากให้มีต่อไป	เพราะเชื่อว่าสามารถ

ช่วยรักษาหลาย	ๆ	โรคได้’’	“อยากให้มีต่อไป	เพราะ

ผู้ป่วยบางคนไม่มีเงินในการรักษา	และมีประโยชน์

กับผู้ป่วย’’	“อยากให้มีต่อไป	เพราะมีประโยชน์กับ 

ผูป่้วย’’	“อยากให้มต่ีอไป	จะได้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บ

ป่วยจากโรคต่าง	ๆ’’

 4. ด้านผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้น�้ามัน

กัญชา: ผู้ป่วยมะเร็งท่ีใช้น�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอ

เดชา)	รักษาร่วม		ส่วนมากไม่ได้รับผลข้างเคียง	 ซ่ึง

มากถึงร้อยละ	92	ส่วนผู้ป่วยมะเร็งท่ีใช้น�้ามันกัญชา	

(ต�ารับหมอเดชา)	 รักษาร่วม	 ได้รับผลข้างเคียงมี 

ร้อยละ	8	โดยมีอาการ	“วิงเวียน’’	และ	“คอแห้ง’’

อภิปร�ยผล

	 การสัมภาษณ์ผู้ป่วยในหัวข้อต่าง	ๆ	เมื่อได้ค�า

ตอบทีซ่�า้	ๆ 	เหมอืนกนัจากผูป่้วยมะเร็งทัง้	25	คน	เรียก

ข้อมูลชุดนี้ว่าชุดข้อมูลอิ่มตัว

	 จากข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยมะเร็ง	พบว่า	ผู้ป่วย 

ส่วนใหญ่เป ็นผู ้หญิง	 วัยกลางคน	 ท�างานด้าน

เกษตรกรรม	สถานภาพสมรส	เป็นมะเร็งมาประมาณ	

1–3	ปี		ผ่านการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัดมาแล้ว	ซ่ึง

เป็นห้วงของระยะเวลาที่ผู้ป่วยยังพยายามแสวงหา

หนทางและวิธีต่าง	ๆ	เพื่อรักษามะเร็ง	ทุกวิธีที่ได้รับ

ทราบข้อมูลมา	ท่ีได้ยินได้ฟังมา	ท้ังท่ีมีหลักฐาน	และ

ไม่มีหลักฐานยืนยัน	 ซ่ึงมีทั้งทางแพทย์แผนปัจจุบัน	

แพทย์แผนไทย	แพทย์แผนจีน	สมุนไพร	อาหารเสริม	

ไสยศาสตร์	หรืออะไรก็ตามที่มีคนมาบอกว่า	ดี	รักษา

มะเร็งได้	ผูป่้วยเหล่านีก้เ็สาะแสวงหามากนิ	มาใช้	ตาม

ที่ผู้ป่วยแต่ละคนได้ข้อมูลมา

	 ก่อนเร่ิมรับน�้ามันกัญชา	 (ต�ารับหมอเดชา) 

ผูป่้วยมะเร็งร้อยละ	32	เชือ่ว่ากญัชาสามารถใช้รักษา/

บรรเทาอาการเจบ็ป่วยท่ีตนมอียูไ่ด้		“ตอนนีเ้ชือ่ว่าช่วย

รักษามะเร็งเพยีงอย่างเดยีว’’	“บรรเทาอาการเครียด’’ 

“ซึมเศร้า’’	“โรคมะเร็ง		พาร์กินสัน		ไมเกรน’’	“โรค

มะเร็ง		พาร์กินสัน		สะเก็ดเงิน	ไมเกรน’’	“มะเร็ง’’	

“ไมเกรน	เนื่องจากมีคนรอบข้างพูดให้ฟัง	มันช่วย

ท�าให้อาการดีขึ้น’’	“ความเครียด’’	“มะเร็ง	และ

เกือบทุกโรค	เช่ือว่าดีขึ้นและทุเลาอาการปวด	แต่ไม่

หายขาด’’	“เชื่อว่าช่วยให้มะเร็งและเกือบทุกโรคดีขึ้น	

แต่ไม่หายขาด’’	

	 หลังรับการรักษาผู้ป่วยทั้งหมด	(ร้อยละ	100)	

เช่ือว่ากัญชาช่วยท�าให้อาการดีข้ึน	แต่ยังเป็นมะเร็ง

อยู ่	 โดยผู้ป่วยบางคนได้แสดงความเห็นว่า	“เคย

มีความเครียด	นอนไม่หลับ	 ป ัจจุบันนอนหลับ

สบาย	ไม่มีอาการร้อนๆหนาวๆ’’	“ได้ทดลองด้วย

ตนเอง	ท�าให้กินได้	นอนหลับ’’	“ได้ทดลองด้วย

ตนเอง	แล้วดี’’	“ไม่ซึมเศร้า’’	“ลองใช้แล้วอาการ
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ดีขึ้น’’		สอดคล้องกับคุณสมบัติของกัญชา	ในด้าน

การลดภาวะปวดประสาท	สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้

จากบทความของ	Bangkokbiznews[7]	 	เพิ่มความ

อยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง	สอดคล้องกับข้อมูลของ 

กิตติไกร	ไกรแก้ว[8]	และคณะอนุกรรมการพิจารณา

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์[9]	และ

ใช้กัญชาในการควบคุมอาการ	ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง

ระยะสุดท้าย	สอดคล้องกับข้อมูลจากบทความของ	

iLaw[13] หลงัรับการรักษา	ผูป่้วยทัง้หมด	(ร้อยละ	100)	

มทัีศนคติทีด่มีคีวามคดิเหน็เชงิบวก	และเชือ่ว่ากญัชา

ช่วยท�าให้อาการดีขึ้น	แต่ยังเป็นมะเร็งอยู่	

	 ผูป่้วยมะเร็งส่วนมากไม่มคีวามรู้เกีย่วกบักญัชา

ในทางการแพทย์		ไม่เคยใช้กัญชาทางการแพทย์มา

ก่อนเลย	เมื่อได้ทราบข้อมูลท้ังจากอินเตอร์เน็ต/สื่อ

ต่าง	ๆ	จากเพื่อน	และจากบุคลากรทางการแพทย์

ว่า	น�้ามันกัญชาสามารถรักษา/บรรเทาอาการของโรค

มะเร็งได้	จึงได้มาลองรับน�้ามันกัญชา	เพื่อรักษาและ

บรรเทาอาการมะเร็งท่ีตนเป็นอยู่	ผู้ป่วยบางคนเห็น

ว่า	ไม่มีอะไรท่ีจะเสีย	หากว่ากัญชารักษาได้ผล	จะมี

แต่ผลดี	ทั้งต่อตัวเองและเพื่อผู้ป่วยมะเร็งคนอื่น	ๆ	 

ผู้ป่วยมีความคิดเห็นด้านบวกต่อการใช้น�้ามันกัญชา

ในการรกัษา	ผูป้่วยทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น	หลัง

จากได้ใช้น�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอเดชา)	โดยผู้ป่วย

ท้ังหมด	กินได้มากขึ้น	นอนหลับได้ดีขึ้น	หลับสนิท

เต็มที่มากขึ้น	อาการปวดดีมากขึ้น	

	 จากการศึกษาเหตุผลที่ผู ้ป่วยมะเร็งเลือกใช้

น�้ามันกัญชารักษาร่วมกับการรักษาทางแพทย์แผน

ปัจจุบัน	พบว่า	ผู้ป่วยให้เหตุผลว่ามีความชอบ	และ

ต้องการที่จะใช้น�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอเดชา)	ต่อไป	

ผู้ป่วยมะเร็งทุกคน	(ร้อยละ	100)	ต้องการรักษาด้วย

ผลิตภัณฑ์กัญชาร่วมกับการรักษาที่ตนเองรักษาอยู	่

เพราะเชือ่ว่าท�าให้อาการป่วยดขีึน้	อย่างเหน็ผลชดัเจน	

กินได้	นอนหลับ	ไม่ปวด	ท�าให้ผู้ป่วยมีความสุข	มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	อยากให้มีต่อเร่ือย	ๆ	ถ้ายาหมด

ก็ไม่รู้จะไปเอาท่ีไหนเพราะเคยซ้ือผลิตภัณฑ์กัญชา

จากท่ีอืน่ใช้	แล้วมรีาคาแพง		และผูป่้วยบางคนมฐีานะ

ยากจนไม่มีเงินซ้ือมาใช้ในการรักษาอีกท้ังยังเชื่อว่า

น�้ามันกัญชาจะสามารถช่วยรักษาหลาย	ๆ	โรคได้

	 ในด้านการศึกษาผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการใช้

น�้ามันกัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง	พบว่า	ผู้ป่วยมะเร็งมี

อาการข้างเคียงเพียง	2	คน	(ร้อยละ	8)	โดยอาการท่ี

เกิดเป็นเพียงอาการเล็กน้อย	คือวิงเวียน		1	คน	และ

คอแห้ง	1	คน

	 ซ่ึงประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์	 ท่ีทราบ

แน่นอนแล้วว่า	กัญชาสามารถลดอาการอาเจียน	เพิ่ม

ความอยากอาหาร	ใช้เป็นยาระงับปวด	และใช้เป็น

ยานอนหลับได้ดี	ส่วนการใช้กัญชาเพื่อรักษามะเร็ง	

พบว่า	ในการศึกษาคุณสมบัติของกัญชาระดับเซลล์

และสัตว์ทดลองนั้น	CBD	ในกัญชา	สามารถยับยั้ง

เซลล์มะเร็ง	โดยกระตุ้นกระบวนการฆ่าตัวตายของ

เซลล์มะเร็ง	(apoptosis)	ยับยั้งการเพิ่มจ�านวนเซลล	์

(cell	proliferation)	ยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่	

(angiogenesis)	การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง	

(metastasis)	ของเซลล์มะเร็งเต้านม	เซลล์มะเร็ง

ล�าไส้	 เซลล์มะเร็งปอด	รวมท้ังยับยั้งการเกิดต่ิงเนื้อ

งอก	(polyp)	ที่อาจกลายเป็นเซลล์มะเร็งล�าไส้ต่อไป

ได้	 	ส่วน	THC	สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เซลล์มะเร็งตับ	มะเร็งปอดชนิด	adenocarcinoma	

และสามารถลดขนาดของก้อนมะเร็งได้ถึงร้อยละ	60	

ดังข้อมูลของปัทมา	พลอยสว่าง[12]

ข้อสรุป

	 การศึกษาทัศนคติต่อการรักษาด้วยน�้ามัน

กญัชาของผูป่้วยมะเร็ง	ในคลนิกิกญัชาทางการแพทย์	
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	 จังหวัด

อุบลราชธานี	กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยมะเร็ง	จ�านวน	

25	คน	จากการสัมภาษณ์	พบว่า	ผู ้ป่วยส่วนใหญ	่

ไม่เคยใช้น�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอเดชา)	มาก่อน	แต ่

ผูป่้วยต่างมทัีศนคตเิชงิบวกต่อการใช้น�า้มนักญัชาเพือ่

รักษาโรคมะเร็ง	จากข้อมูลที่ได้รับทราบมา	แบบบอก

เล่าปากต่อปากเกี่ยวกับสรรพคุณของกัญชา	และจาก

การประชาสมัพันธ์ของคลนิกิกญัชาฯ	ด้านความรู้เกีย่ว

กับกัญชาทางการแพทย์	พบว่า	ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทราบ

สรรพคุณของน�้ามันกัญชาท่ีถูกต้องแค่บางส่วน	ด้าน

เหตุผลที่ผู้ป่วยมะเร็งเลือกใช้น�้ามันกัญชาร่วมรักษา

กับแพทย์แผนปัจจุบัน	พบว่า	 เมื่อผู ้ป่วยใช้น�้ามัน

กัญชาในการรักษาร่วม	ต่างมีความพอใจต่อผลการ

รักษา	มีความสุขมากขึ้น	ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับ

อาการของโรคมะเร็ง	และท�าให้ผูป่้วยได้ใช้ชวิีตในช่วง

เวลาที่เหลืออยู่	 	อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย	และ

จิตใจ	และในด้านผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้น�้ามัน

กญัชา	พบว่าผูป่้วยมะเร็งส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคยีง

หลังการรักษาด้วยน�้ามันกัญชา	(ต�ารับหมอเดชา)

 ข ้ อจ� ากัดของงานวิจัย น้ี : 	 การสัมภาษณ  ์

ผูป่้วยมะเร็งทัง้	25	คนนี	้เป็นการสมัภาษณ์แบบเจาะจง	

เพราะสัมภาษณ์เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการท่ี

คลินิกกัญชาทางการแพทย์	ท�าให้อาจเกิดการแสดง

ทัศนคติ	ที่มีต่อกัญชาทางการแพทย์ไปในทางบวก

มากกว่าทัศนคติทางลบ	ต่อการใช้กัญชาได้

 ข้อเสนอแนะต่อสังคม:	 ตั้งแต่	9	มิถุนายน	

2565	หลังจากที่มีการประกาศให้ส่วนประกอบของ	

กญัชา	ไม่จัดเป็นยาเสพตดิให้โทษประเภท	5		ควรทีจ่ะ

มีการร้ือฟื้นความรู้	ค้นหาสรรพคุณทางยาของกัญชา	

เพื่อหาทางรักษาโรค	ที่การแพทย์แผนปัจจุบัน	ยังไม่

อาจรักษาให้ดีขึ้น	หรือหายขาดได้ต่อไป	
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References

	 1.	 Detkajorn	N.	The	Brief	History	of	“Cannabis”	[Inter-
net].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://phar-
macy.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	Narcot-
ics	Act,	B.E.	2522	(Revised	No.	7,	B.E.	2562)	[Inter-
net].	 [cited	2019	Apr	28].	Available	 from	:	https://
www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/docu-
ment/190816156591830384.pdf	(in	Thai)

	 6.	 Commons	MB.	Thai	cannabis-reviving	traditional	knowl-
edge	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 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

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)

	 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	Medi-
cine.	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�้ามัน
กัญชา-	SAS.pdf	(in	Thai)



415J Thai Trad Alt Med Vol. 20 No. 2 May-Aug  2022

415

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-ศิงหาคม  2565 Vol. 20 No. 2 May-August  2022

ปกิณกะ

สมอพิเภก (SAMO PHIPHEK)

คณะอนุกรรมการจัดทำาตำาราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย*
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

บทความนี้นำาเสนอยาสมุนไพรแต่ละชนิด ท่ีคณะอนุกรรมการฯ จัดทำาข้ึนและรวบรวมจัดพิมพ์ 

เป็นรูปเล่ม “ตำาราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย” เพื่อเป็นเวทีประชาพิจารณ์

*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 เตชะดำารงสิน, 
นางอภิญญา เวชพงศา, นายวุฒิ วุฒิธรรมเวช, ผศ. ร.ต.อ.หญิง สุชาดา สุขหร่อง, นายยอดวิทย์ กาจญจนการุณ, นางพรทิพย์  
เตมิวเิศษ, อนกุรรมการและเลขานกุาร ดร. อญัชล ีจฑูะพุทธิ, อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานุการ น.ส. สารนีิ เลนะพันธ์, นางบษุราภรณ์ 
จันทา, น.ส.จิราภรณ์ บุญมาก, ว่าที่ ร.ต. ทวิช ศิริมุสิกะ

Fructus Terminaliae Belliricae

Belleric Myrobalan

 สมอพเิภกเป็นผลแก่จดัและแห้งของพชืทีม่ช่ืีอ

วิทยาศาสตร์ว่า Terminalia bellirica (Gaertn.) 

Roxb. ในวงศ์ Combretaceae[1-4]

 ช่ือพ ้อง   Terminalia belerica Roxb., 

Myrobalanus bellirica Gaertn.

 ชื่ออื่น  สมอแหน[1-3]

 ลักษณะพืช  ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-35 เมตร 

ล�ำต้นเปลำ โคนต้นมักมีพูพอน เปลือกสีเทำแกม

สีน�้ำตำล อำจมีรอยสีด�ำกระจำยอยู่ท่ัวไป ค่อนข้ำง

เรียบหรือแตกเป็นร่องเลก็ ๆ  ตำมควำมยำวของล�ำต้น 

เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดแผ่กว้ำง ค่อนข้ำงทึบ กิ่ง

อ่อนและยอดอ่อนมีขนประปรำย ใบ เป็นใบเดี่ยว 

เรียงเวียนเป็นกลุ่มตำมปลำยกิ่ง รูปรีแกมรูปไข่กลับ 

กว้ำง 9-15 เซนติเมตร ยำว 13-19 เซนติเมตร โคน

สอบแคบ ปลำยเรียวแหลมสั้น  ขอบเรียบ เนื้อค่อน

ข้ำงหนำ ด้ำนบนสีเขียวเข้ม ด้ำนล่ำงสีอ่อนกว่ำ มีขนสี

น�ำ้ตำลท้ังสองด้ำน ขนจะหลดุร่วงไปเมือ่ใบแก่จัด ก้ำน

ใบยำว 4-6 เซนติเมตร ตรงกลำงมต่ีอมหรือตุ่มหูด 1 คู่ 

ช่อดอก แบบช่อหำงกระรอก ออกบริเวณซอกใบหรือ
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สมอพิเภก Terminalia Bellirica (Gaertn.) Roxb.
ก. ต้น  ข. พุ่มใบ แสดงใบและช่อดอก ค. พุ่มใบ แสดงใบและช่อผล

เหนือรอยแผลใบตำมกิ่ง ไม่แยกแขนง แต่ออกเป็น 

กระจุก ดอก มีทั้งดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศ 

ดอกเพศผู้มักพบบริเวณปลำยช่อ ส่วนดอกสมบูรณ์

เพศมักพบบริเวณโคนช่อ กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ โคน

เชื่อมติดกันเป็นหลอด ยำว 1.5-3 มิลลิเมตร ปลำย

เป็นรูปถ้วย กว้ำงประมำณ 4 มิลลิเมตร ยำวประมำณ 

1 มลิลเิมตร มขีนทัว่ไป ไม่มกีลบีดอก เกสรเพศผูม้ ี10 

อนั ก้ำนชอูบัเรณยูำวประมำณ 3 มลิลเิมตร เรียงเป็น 2 

แถวรอบรังไข่ รังไข่ใต้วงกลีบ ค่อนข้ำงแป้น ภำยในมี 

1 ช่อง มีออวุล 2 เม็ด ผล แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูป

เกือบกลมถึงรูปรีกว้ำง กว้ำง 1.5-3 เซนติเมตร ยำว 

2-3.5 เซนติเมตร มีสันซึ่งอำจเห็นไม่ชัดเจน 5 สัน ผิว

มีขนละเอียดสีน�้ำตำลปกคลุมหนำแน่น เปลือกนอก

แข็ง เมล็ด รูปรี ผิวขรุขระ กว้ำงประมำณ 5 มิลลิเมตร 
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สมอพิเภก Terminalia Bellirica (Gaertn.) Roxb.
ก. พุ่มใบ  แสดงใบและช่อดอก  ข. ผล  ค. ดอก

1 ซม.
ก.

ค.

ข.

1 ซม.

5 ซม.
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ยำวประมำณ 1.5 เซนติเมตร[1-2,5-8]

 ถิ่นกำาเนิดและการกระจายพันธุ์  พืชชนิดนี้พบ

ขึ้นตำมป่ำผลัดใบ ป่ำเต็งรัง และป่ำดิบแล้ง ทำงภำค

เหนอื ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภำคกลำง ภำคตะวัน

ออก และภำคตะวันตก ที่สูงจำกระดับน�้ำทะเล 100-

400 เมตร ทำงภำคใต้มักพบขึ้นตำมที่รำบในป่ำดิบ

แล้ง ก่อนออกดอกจะทิ้งใบ เมื่อผลิใบใหม่จนเต็มต้น

จึงเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงพฤษภำคม ผล

จะแก่จัดระหว่ำงเดือนกันยำยนถึงพฤศจิกำยน[7]

 ลักษณะเคร่ืองยา  สมอพิเภกเป็นผลแห้งรูป

เกือบกลมถึงรูปรีกว้ำง กว้ำง 1.5-3 เซนติเมตร ยำว 

2-3.5 เซนติเมตร อำจเห็นสันตำมยำว 5 สัน ผิวมีขน

สีน�้ำตำลแกมสีเหลืองถึงสีน�้ำตำลเข้ม หนำแน่น แข็ง

มำก โคนเรียวเป็นก้ำนสัน้ ๆ  ภำยในมเีมลด็เดยีว กว้ำง

ประมำณ 1 เซนติเมตร ยำวประมำณ 1.5 เซนติเมตร 

ปลำยด้ำนหนึ่งแหลมกว่ำอีกด้ำนหนึ่ง รสขม เฝื่อน 

และฝำด[1-2,5]

 องค์ประกอบทางเคมี สมอพิเภกมีสำรส�ำคัญ

เป็นสำรกลุ่มแทนนิน (tannins) ได้แก่ กรดชีบูลำจิก 

(chebulagic acid) กรดเอลลำจิก (ellagic acid) 

กรดแกลลิก (gallic acid) เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมี

สำรบีตำ-ซิโทสเตอรอล (b-sitosterol) น�้ำมันระเหย

ยำก (fixed oil) เป็นต้น[1-2,5]

ข้อบ่งใช้  -

 ต�ำรำสรรพคุณยำไทยว่ำสมอพิเภกมีสรรพคุณ

แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตำ แก้ธำตุก�ำเริบ 

บ�ำรุงธำตุ แก้ไข้ เป็นต้น  สมอพิเภกจัดเป็นเคร่ืองยำ

สมุนไพรชนิดหนึ่งในพิกัดตรีผลำ[1-2]

 ข้อมูลจำกกำรศึกษำวิจัยพรีคลินิกพบว่ำสำร
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กลุ ่มแทนนินในพืชมีฤทธ์ิฝำดสมำน[9] และยังมี

รำยงำนว่ำสำรสกัดสมอพิเภก มีฤทธิ์ลดระดับน�้ำตำล

กลูโคสในเลือด[10] ฤทธิ์ต้ำนเซลล์มะเร็งบำงชนิด[11]
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พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2
(จีน-ไทย-อังกฤษ) (12)

ธวัช บูรณถาวรสม

หวัง เสี่ยวเทา

สุชาดา อโณทยานนท์

ปกิณกะ

419

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

M
麻黄汤 (má huáng tāng): 组成：麻黄、桂枝、
杏仁、甘草。功用：发汗解表、宣肺平喘。主
治：外感风寒表实证。
หมาหวฺางทาง: ชือ่ต�ำรับยำ ประกอบด้วยตัวยำหมาหวฺาง 

กุย้จือ ซ่ิงเหริน และกานฉ่าว สรรพคณุ: ขบัเหง่ือช่วยขจัด

ภำวะโรคภำยนอก กระจำยลมปรำณปอดช่วยระงับหอบ 

ข้อบ่งใช้: ภำวะโรคแกร่งภำยนอกเหตุลมเย็น

mahuang decoction: a formula composed of 

mahuang, guizhi, xingren, and gancao. Actions: 

inducing sweating to resolve exterior disease-

condition and dispersing lung qi to relieve dyspnea. 

Indication:  exogenous wind-cold excess disease-

condition.

麻黄杏仁甘草石膏汤 (má huáng xìng rén gān cáo 

shí gāo tāng): 组成：麻黄、石膏、杏仁、甘草。
功用：辛凉疏表, 清肺平喘。主治：外感风邪, 
邪热壅肺证。
หมาหฺวางซิ่งเหรินกานฉ่าวสือกาวทาง: ชื่อต�ำรับยำ 

ประกอบด้วยตัวยำหมาหฺวาง สือกาว ซิ่งเหริน และกาน

ฉ่าว สรรพคุณ: ขจัดภำวะโรคภำยนอกด้วยยำรสเผ็ด

ฤทธิ์เย็น ดับร้อนที่ปอด และระงับหอบ ข้อบ่งใช้: ภำวะ

โรคภำยนอกเหตุลมร่วมกบัปัจจยัก่อโรคชนดิควำมร้อน

อั้นในปอด

mahuangxingrengancaoshigao decoction: a 

formula composed of mahuang, shigao, xingren, 

and gancao. Actions: releasing exterior disease-

condition with cool and pungent properties drugs, 

clearing lung heat and relieving dyspnea. Indication: 

exogenous pathogenic wind disease-condition with 

lung heat stagnation.

麻木 (má mù): 肌肤发麻, 感觉减退, 甚至消失的
表现, 多为肌肤、经脉失养所致。
หมามู่: เหน็บชา ชำตำมผิวหนัง ประสำทรับควำมรู้สึก

ลดลงหรือหำยไป มักเกิดจำกผิวหนังหรือเส้นลมปรำณ

ขำดกำรหล่อเลี้ยง

numbness: numbness of the skin with decrease or 

even absence of the sensation, mostly caused by 

malnourished skin or meridians.

麻子仁丸 (má zǐ rén wán): 组成：火麻仁、白
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。
หมาจ่ือเหรินหวาน: ชื่อต�ำรับยำ ประกอบด้วยตัวยำหั่ว

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
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หมาเหริน ป๋ายสาว จื่อสือ ต้าหฺวาง โฮ่วพ่อ และซิ่งเหริน 

สรรพคุณ: ให้ควำมชุ่มชื้นแก่ล�ำไส้ ระบำยควำมร้อน 

กระตุ้นกำรไหลเวียนลมปรำณ และระบำยอุจจำระ ข้อ

บ่งใช้: ท้องผูกเหตุกระเพำะอำหำร-ล�ำไส้ร้อนแห้ง

maziren pill: a formula composed of huomaren, 

baishao, zhishi, dahuang, houpo and xingren. 

Actions: moistening intestine, releasing heat, 

stimulating qi flow and promoting defecation. 

Indication: constipation due to dry-heat in 

gastrointestinal tract.

脉势 (mài shì): 脉搏应指的强弱、流畅等态势。
ม่ายซ่ือ: ลักษณะชีพจร ลักษณะควำมแรงและกำรลื่น

ไหลของชีพจรที่กระทบนิ้วมือ

pulse characteristics: pattern of a pulse characterized 

by either powerful or weak, smooth or choppy.

眉冲 (méi chōng): 位于头部, 额切迹直上入发际 
0.5 寸。主治头痛, 鼻塞; 痫病等病症。
เหมยชง: จุดฝังเข็มบนศีรษะ จำก supraorbital notch 

ตรงขึ้นไปเหนือต่อแนวชำยผมขอบหน้ำผำก 0.5 ชุ่น  

ข้อบ่งใช้: ปวดศีรษะ คัดจมูก และลมชัก

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

from the supraorbital notch, 0.5 cun straightly into 

the anterior hairline. Indications: headache, nasal 

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。
เหมยเหอช่ี: ลมปราณ-เสมหะติดคอ ภำวะที่เกิดจำก

เสมหะและลมปรำณอุดกั้น รู้สึกเหมือนมีอะไรจุกในล�ำ

คอ กลืนไม่เข้ำขำกไม่ออก แต่กินอำหำรได้ปกติ ฝ้ำลิ้น

ขำวเหนียว และชีพจรตึง-ลื่น 

plum-pit qi: a sensation in the throat caused by qi 

and phlegm stagnation, manifested as throat 

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

be relieved either by swallowing or splitting out, 

no eating disturbance, white greasy tongue coating 

and a taut-slippery pulse.

面削颧耸 (miàn xiāo quán sǒng): 面部肌肉消瘦, 
两颧高耸, 眼窝、颊部凹陷, 又称 “面脱”。
เมี่ยนเซียวเฉฺวียนส่ง: แก้มตอบโหนกแก้มนูน ใบหน้ำ

ซูบผอม โหนกแก้มนนู ตำลกึ แก้มตอบ; เมีย่นทวั กเ็รียก

rawboned face prominent zygoma: a face appears 

with protuberant zygoma, sunken eyes and cheeks; 

also called miantuo.

面肿 (miàn zhǒng): 面部浮肿, 多见于水肿病。
เมี่ยนจ่ง: ใบหน้าบวม ใบหน้ำบวม มักพบในผู้ป่วยบวม

น�้ำระยะแรก

facial edema: a swollen face that mostly occurs 

during the onset of hydropsy.

命门 (mìng mén): 先天之气蕴藏所在, 人体生化
的来源, 生命的根本。
มิ่งเหมิน: ประตูชีวิต ต�ำแหน่งที่กักเก็บลมปรำณก่อน

ก�ำเนิดเป็นแหล่งก�ำเนิดและรำกฐำนของชีวิต 

vital gate: The place where congenital qi is stored. 

It is the source and fundamental of life.

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: จุดฝังเข็มบนแนวกึ่งกลำงสันหลัง อยู่ตรงร่อง

ใต้ปุ่มกระดกูสนัหลงัเอวท่ี 2 ข้อบ่งใช้: ปวดหลงัส่วนล่ำง 

ปวดท้องน้อยด้ำนข้ำง ขำลีบ ขำอ่อนแรง รอบเดือนผิด

ปกต ิตกขำวปนเลอืด เสือ่มสมรรถภำพทำงเพศ ฝันเปียก 

และปัสสำวะบ่อย ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมกำรระงับ
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ควำมรู้สึกที่ใช้ในกำรผ่ำตัดมดลูกและผ่ำท้องคลอด

mingmen (GV 4): an acupoint located on the 

posterior midline of the back, in the depression 

below the 2nd lumbar spinous process. Indications: 

low back pain, iliac pain, atrophy or flaccid 

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.

命门之火 (mìng mén zhī huǒ): 主要是指肾阳的
功能。
มิ่งเหมินจือหั่ว: ไฟมิ่งเหมิน หน้ำที่ของหยางไต

fire of vital gate: mainly refer to the function of 

kidney yang.

命门之水 (mìng mén zhī shuǐ): 主要是指肾阴的
功能。
มิ่งเหมินจือสุ่ย: น�้ามิ่งเหมิน หน้ำที่ของยินไต

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。
มอฝ่า:  วิธีคล�า  วิธีตรวจโดยใช้แรงพอประมำณของ

ฝ่ำมอืในกำรคล�ำบริเวณต่ำง ๆ  เช่น หน้ำอก หน้ำท้อง จุด

ฝังเข็ม ต�ำแหน่งที่บวมตึง เป็นต้น

palpation method: an examination method by 

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

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。
มูช่วง: จุดฝังเขม็บนศรีษะ อยูเ่หนอืแนวชำยผมขอบหน้ำ

ผำก 1.5 ชุ่น และตรงกับแนวรูม่ำนตำ ข้อบ่งใช้: ปวด

ศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตำ และสำยตำสั้น 

muchuang (GB 16): an acupoint located on the 

head, directly above the pupil, and 1.5 cun superior 

to the anterior hairline. Indications: headache, 

dizziness, sore eye, and myopia.

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 ตำพร่ำมัวมองเห็นไม่ชัดเจน มักเกิด

จำกตับและไตพร่อง ท�ำให้สำรจ�ำเป็นและเลือดไม่เพียง

พอ ดวงตำขำดกำรหล่อเลี้ยง

blurred vision: poor eyesight and blurred vision, 

mostly caused by malnourished eyes due to kidney 

essence and liver blood deficiency.

牡蛎散 (mǔ lì sǎn): 组成：黄芪、麻黄根、牡蛎、小
麦。功用：敛阴止汗, 益气固表。主治：自汗, 盗汗。
หมู่ลี่ส่าน: ชื่อต�ำรับยำ ประกอบด้วยตัวยำหฺวางฉี หมา 

หวฺางเกนิ หมูล่ี ่และเสีย่วม่าย สรรพคณุ: กกัเกบ็ยนิช่วย

ระงับเหง่ือและบ�ำรุงลมปรำณช่วยเสริมควำมต้ำนทำน

ร่ำงกำยส่วนนอก ข้อบ่งใช้: เหงื่อออกง่ำยและเหงื่อออก

ขณะหลับ

muli powder: a formula composed of huangqi, 

mahuanggen, muli and xiaomai. Actions: restraining 

yin to stop sweating and replenishing qi to stabilize 

the exterior.  Indications: spontaneous sweating or 

sleep sweeting.

N
纳运结合 (nà yùn jié hé): 胃受纳功能与脾运化
功能相互为用。
น่ายฺวิ่นเจฺย๋เหอ: ประสานรับ-ล�าเลียง กำรท�ำหน้ำที่

ประสำนกันระหว่ำงกระเพำะอำหำรในกำรรับอำหำรกับ

ม้ำมในกำรแปรสภำพ-ล�ำเลียงอำหำร

receiving-transporting coordination: coordination 

between receiving function of stomach and 
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transport-transforming function of spleen.

脑风 (nǎo fēng): 风邪上入于脑而致的头痛。症
见项背恶寒, 脑极冷, 痛不可忍等。
หน่าวเฟิง: ปวดศีรษะจากลม ปัจจัยก่อโรคชนิดลม

รุกรำนสมองท�ำให้ปวดศรีษะ รู้สกึหนำวต้นคอ ท้ำยทอย

เย็นเฉียบ และปวดศีรษะมำกจนทนไม่ได้

wind headache: headache caused by invading of 

exogenous pathogenic wind into the head, 

manifested as coldness of the nape, extremely cold 

sensation of the occiput and intolerable headache.

脑户 (nǎo hù): 位于枕区, 枕外隆凸的上缘凹陷
中。主治癫、狂、痫, 失音, 眩晕, 颈项强痛等
病症; 颅脑外科手术针刺麻醉常用穴。
หน่าวฮู่: จุดฝังเข็มบริเวณท้ำยทอย ตรงรอยบุ๋มอยู่ขอบ

บนของ external occipital protuberance  ข้อบ่งใช้: 

โรคจิตซึมเศร้ำ คลุ้มคลั่ง ลมชัก เสียงหำย เวียนศีรษะ 

และปวดตึงต้นคอ ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมกำรระงับ

ควำมรู้สึกที่ใช้บ่อยในกำรผ่ำตัดสมอง

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 

acupuncture anesthesia for craniotomy.

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。
น่าวฮุย่: จุดฝังเขม็บริเวณแขนด้ำนหลงั อยูใ่ต้เจียนเหลยีว 

(TE 14) 3 ชุ ่น ชิดขอบหลัง-ขอบล่ำงของกล้ำมเนื้อ 

deltoid ข้อบ่งใช้: โรคคอพอก วัณโรคต่อมน�้ำเหลืองท่ี

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.

脑空 (nǎo kōng): 位于枕部, 横平枕外隆凸的上
缘, 风池（GB 20）直上。主治发热, 头痛, 颈项
强痛; 眩晕, 目痛, 鼻衄, 鼻部疮疡, 耳聋; 癫、狂、
痫等病症。
หน่าวคง: จุดฝงัเข็มบริเวณท้ำยทอย อยู่ระนำบเดียวกับ

ขอบบนของ external occipital protuberance จำก

เฟิงฉือ (GB 20) ตรงขึ้นไป ข้อบ่งใช้: เป็นไข้ ปวดศีรษะ 

ปวดตึงต้นคอ เวยีนศรีษะ ปวดตำ เลอืดก�ำเดำไหล แผล

ฝีบริเวณจมูก หูตึง หูหนวก โรคจิตซึมเศร้ำ คลุ้มคลั่ง 

และลมชัก

naokong (GB 19): an acupoint located on the 

occipital region, at the same level with upper border 

of the external occipital protuberance, directly 

above fengchi (GB 20). Indications: fever, 

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

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。
น่าวซ:ู จุดฝังเขม็บริเวณไหล่ อยูเ่หนอืรอยพบัรักแร้ด้ำน

หลงั ตรงแอ่งใต้ spine ของกระดกูสะบัก ข้อบ่งใช้: ปวด

บวมสะบักหรือปวดไหล่

naoshu (SI 10): an acupoint located on shoulder 

region, above the posterior end of the axillary fold, 

in the depression below the scapular spine. 

Indications: pain and swelling of scapula or 

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 อยู่ที่แขนด้ำนใน 
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เหนอืรอยพบัข้อมอื 2 ชุน่ ระหว่ำงเอน็ palmaris longus 

กับ flexor carpi radialis ข้อบ่งใช้: จุกลิ้นปี่ ใจสั่น แน่น

หน้ำอก ปวดกระเพำะอำหำร อำเจียน สะอกึ จุกแน่นท้อง 

โรคจิตซึมเศร้ำ คลุ้มคลั่ง ลมชัก และปวดแขน ยังเป็น

จุดฝังเข็มช่วยเสริมกำรระงับควำมรู้สึกที่ใช้บ่อยในกำร

ผ่ำตัดหัวใจ ต่อมไทรอยด์ ผ่ำท้องคลอด และกระเพำะ

อำหำร

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 

cardiac surgery, thyroid surgery, cesarean section 

and subtotal gastrectomy.

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: จุดหยิงของเส้นกระเพำะอำหำร อยู่ระหว่ำงง่ำม

นิว้เท้ำที ่2 กบั 3 ตรงรอยต่อสผีวิ  ข้อบ่งใช้: ปวดฟัน เจ็บ

คอ เลือดก�ำเดำไหล แน่นท้อง เบื่ออำหำร ท้องเสีย และ

ปวดบวมหลังเท้ำ 

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 2nd 

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

Indications: toothache, sore throat, epistaxis, 

abdominal distention, anorexia, diarrhea, and 

swelling or pain of dorsal foot. 

嫩舌 (nèn shé): 舌质纹理细腻, 浮胖娇嫩, 舌色浅

淡, 多为虚证。
เนิ่นเสอ: ลิ้นนุ่ม ตัวลิ้นบวมใหญ่ นุ่มนิ่ม ผิวลิ้นเนียน

ละเอียด สีลิ้นซีดจำง มักเป็นภำวะโรคพร่อง

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�าดับ ปัจจัยก่อโรคไข้พิษร้อน

เข้ำสู่ระดับเว่ย แล้วลงลึกสู่ระดับ หยิงหรือเลือด โดยไม่

ผ่ำนตำมล�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.

脓腐苔 (nóng fǔ tāi): 舌上苔垢黏厚一层, 形如疮
脓, 多为内痈或邪毒内结。
หนงฝูท่าย: ฝ้าหนาคล้ายหนอง ฝ้ำลิน้หนำเหนยีวเขรอะ

เป็นแผ่น ดูเหมือนแผลหนอง มักเกิดจำกฝีหนองหรือ

พิษสะสมภำยใน

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 ถ่ำยอุจจำระไม่คล่อง

และไม่สุด มักเกิดจำกควำมร้อนชื้นสะสมในล�ำไส้ 

ลมปรำณตับอดัอัน้-ม้ำมพร่อง หรืออำหำรตกค้ำงในล�ำไส้

unsmooth defecation: unsmooth and incomplete 

defecation sensation, mostly caused by damp-heat, 

liver qi stagnation with spleen deficiency or food 

stagnation.
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胖大舌 (pàng dà shé): 舌体较常人偏大而厚, 伸
舌满口, 多为水湿内停或痰湿热毒上泛。
พ่างต้าเสอ: ลิน้อ้วนใหญ่ ลิน้ใหญ่หนำกว่ำปกต ิเวลำแลบ

ลิ้นจะใหญ่คับปำก มักเกิดจำกน�้ำเสีย-ควำมชื้นตกค้ำง

ภำยในหรือเสมหะ-ควำมชื้นและพิษร้อนรุกรำนขึ้นบน

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 

heat toxin flooding upwards.

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 ห่ำง

จำก แนวกึง่กลำงกระดกูกระเบนเหนบ็ตำมแนวระนำบ 1.5 

ชุ่น ข้อบ่งใช้: ปัสสำวะล�ำบำก กลั้นปัสสำวะไม่ได้ ปัสสำวะ

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, 

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�าฤดู ม้ำมไม่อยู่ประจ�ำฤดูใดฤดู

หนึ่ง แต่ท�ำหน้ำที่ตลอดทุกฤดู

spleen not limit to season: spleen is not limited 

to any particular season but functions evenly (in) 

all seasons.

脾气 (pí qì): 脾的精气, 或指脾功能活动的
总称。
ผีชี่: ลมปรำณม้ำม ① สำรจ�ำเป็นลมปรำณของม้ำม; 

② ค�ำเรียกรวมของหน้ำที่ม้ำม

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

implies the overall functions of spleen.

脾气不升 (pí qì bù shēng): 脾气不能上升。
ผช่ีีปูเ้ซงิ: ลมปราณม้ามไม่ลอย ลมปรำณม้ำมไม่สำมำรถ

ลอยขึ้นบน

spleen qi ascending failure: spleen qi fails to 

ascend.

脾气散精 (pí qì sàn jīng): 脾气布散水谷精微的
作用。
ผช่ีีซ่านจิง: ลมปราณม้ามกระจายสารจ�าเป็น หน้ำท่ีของ

ลมปรำณม้ำมในกำรล�ำเลียงสำรอำหำรและน�้ำไปทั่ว

ร่ำงกำย

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。
ผซีอืเจ้ียนยวฺิน่: ม้ามเสยีการล�าเลยีง ม้ำมสญูเสยีหน้ำที่

ในกำรแปรสภำพ-ล�ำเลียงสำรอำหำรและน�้ำ

spleen transporting failure: spleen fails to 

transport-transform foodstuffs.

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 อยู่ห่ำงจำกขอบล่ำงของปุ่ม

กระดูกสันหลังอกที่ 11 ตำมแนวระนำบ 1.5 ชุ่น ข้อบ่ง

ใช้: ท้องอืด กินเก่งแต่ซูบผอม อำเจียน ท้องเสีย บวมน�้ำ 

และดซ่ีำน ยงัเป็นจุดฝังเขม็ช่วยเสริมกำรระงับควำมรู้สกึ

ที่ใช้บ่อยในกำรผ่ำตัดกระเพำะอำหำร

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

1.5 cun lateral to the lower border of the 11th 

thoracic spinous process. Indications:  abdominal 
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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
后九日归脾所主, 各以十八日寄之, 借喻脾属土, 
具有运化水谷, 布散精微至他脏的功能。
ผว่ีางซือ่สอื: ม้ามรุ่งโรจน์ 4 ฤด:ู ระยะเวลำ 9 วันสดุท้ำย

และ 9 วันแรกของรอยต่อแต่ละฤดูกำลรวมเป็น 18 วัน 

เป็นช่วงเวลำท่ีม้ำมท�ำหน้ำท่ีสมบูรณ์ที่สุด โดยท่ีม้ำม

สังกัดธำตุดิน มีหน้ำท่ีแปรสภำพ-ล�ำเลียงและกระจำย

สำรอำหำรไปอวัยวะภำยในอื่น ๆ

spleen flourish four seasons: The last and first 

nine days of each season, total eighteen days, are 

the most prosperous period of spleen function. As 

the earth element, it functions as transform-

transportating of foodstuffs and dispersing essence 

to other internal-organs.

脾为气之源 (pí wéi qì zhī yuán): 脾主运化水谷
精微,是生成气的主要来源。
ผีเหวยชี่จือหยวน: ม้ามเป็นแหล่งก�าเนิดลมปราณ ม้ำม

แปรสภำพ-ล�ำเลียงสำรอำหำร เป็นแหล่งส�ำคัญของกำร

สร้ำงลมปรำณ

spleen is source of qi:  spleen transport-transforms 

foodstuffs. It is the main source of qi production.

脾虚带下 (pí xū dài xià): 脾失健运, 聚湿下注, 伤
及任、带二脉致带下异常。
ผีซฺวีต้ายเซี่ย: ม้ามพร่องตกขาว ม้ำมสูญเสียหน้ำท่ีใน

กำรล�ำเลียงน�้ำ ท�ำให้ควำมชื้นรวมตัวไหลลงล่ำง กระทบ

เส้นเริ่น-เส้นต้าย ท�ำให้ตกขำวผิดปกติ

spleen deficiency leukorrhea: spleen deficiency 

causes failure of water transportation, resulting in 

accumulated damp to pour downwards and impair 

the conception and dai channels leading to 

abnormal leukorrhea.

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。
ผซีวีฺตัวเสียน: ม้ามพร่องน�า้ลายมาก ลมปรำณม้ำมพร่อง 

กำรแปรสภำพ-ล�ำเลียงน�้ำ-ควำมชื้นเสียสมดุล ท�ำให้

ของเหลวเอ่อท้นจนเกิดน�้ำลำยมำก

spleen deficiency hypersalivation: spleen 

deficiency causes failure of transport- transformation 

of water-damp, resulting in overflowing upwards 

and excessive saliva.

脾虚湿困 (pí xū shī kùn): 脾虚导致内湿阻滞。
ผซีวฺซีอืคุน่: ม้ามพร่องความชืน้ปิดล้อม ม้ำมพร่องท�ำให้

ควำมชื้นคั่งค้ำงอุดกั้นอยู่ภำยในร่ำงกำย

spleen deficiency damp besieging: spleen 

deficiency lead to endogenous damp stagnation.

脾阳 (pí yáng): 脾的运化和温煦作用。
ผีหยาง: หยางม้าม หน้ำที่ในกำรแปรสภำพ-ล�ำเลียงสำร

อำหำรและให้ควำมอุ่นแก่ร่ำงกำยของม้ำม

spleen yang: spleen functions as transport-

transforming of essence from foodstuffs and 

warming the body.

脾阴 (pí yīn): 存在于脾脏的阴液, 或指脾脏本身。
ผียิน: ยินม้าม ① สำรยินที่อยู่ในม้ำม;  ② ม้ำม

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

脾约 (pí yuē): 脾虚不能约束津液, 小便次数增多
而肠液枯燥, 大便艰涩难出。
ผเียวฺ: ม้ามพร่องท้องผกู ม้ำมพร่องไม่สำมำรถเหนีย่วร้ัง

สำรเหลวร่ำงกำยท�ำให้ปัสสำวะบ่อย ส่งผลให้ล�ำไส้แห้ง 

ถ่ำยอุจจำระล�ำบำก

spleen deficiency constipation: spleen deficiency 

fails to restrain jin, causing polyuria resulting in 

dryness of the intestine and difficulty in defecation.

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。
เพียนลี่: จุดลั่วของเส้นล�ำไส้ใหญ่ อยู่ที่แขนด้ำนนอก 

เหนือเส้นข้อมือ 3 ชุ่น บนแนวเส้นที่เชื่อมระหว่ำงหยางซี 

(LI 6) กับชฺวีฉือ (LI 11) ข้อบ่งใช้: ปวดฟัน หูมีเสียงดัง 

หูตึง หูหนวก เลือดก�ำเดำไหล เจ็บคอ บวมน�้ำ และหลัง

มือปวดเมื่อยหรืออ่อนแรง

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

meridian, located on the line connecting yangxi (LI 

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

crease. Indications: toothache, tinnitus, hearing 

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

or weakness of dorsal hand. 

 

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。
เพยีนทาย:  ฝ้าเฉพาะส่วน มฝ้ีำเฉพำะท่ีส่วนใดส่วนหนึง่

บนลิ้นคือ ด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง ด้ำนซ้ำย หรือด้ำนขวำ บ่ง

บอกถึงอวัยวะภำยในท่ีสัมพันธ์กับต�ำแหน่งนั้น ๆ มี

ปัจจัยก่อโรคสะสมตกค้ำง

regional coating: the coating just covers certain 

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

right, indicating accumulation of evil qi in the 

corresponding zangfu -organs.

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 รูปร่ำงอยู่ระหว่ำงคน

ลกัษณะหยางกบัคนลกัษณะยนิ โดยยนิและหยางสมดลุ

กัน ลมปรำณและเลือดสมบูรณ์ไหลเวียนสม�่ำเสมอ ไม่

ชอบร้อนหรือเย็นเป็นพิเศษ; ยินหยางผิงเหอจือเหริน 

ก็เรียก

balanced constitution: the body constitution 

is between yin-constitution and  yang-

constitution, harmony of qi and blood, no 

partiality of cold and heat; also called 

yinyangpinghezhiren.

魄户 (pò hù): 位于脊柱区, 第 3 胸椎棘突下, 后
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。
พ่อฮู่: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยู่ห่ำงจำกขอบล่ำงของปุ่ม

กระดูกสันหลังอกที่ 3 ตำมแนวระนำบ 3 ชุ่น ข้อบ่งใช้: 

วัณโรคปอด ไอ หอบ ปวดตึงต้นคอ และปวดสะบัก 

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

cun lateral to the lower border of the 3rd thoracic 

spinous process,  Indications:  pulmonary 

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

and scapular pain.

破气 (pò qì): 运用较为峻猛的理气方药, 破散气
结, 开通郁滞的方法。
พ่อชี่: ทลายลมปราณ วิธีกำรรักษำโดยใช้ต�ำรับยำท่ีมี

ฤทธ์ิรุนแรงในกำรกระตุ้นกำรไหลเวียนลมปรำณ เพื่อ

ทลำยลมปรำณที่จับตัวและทะลวงลมปรำณที่อุดตัน

qi stagnation breaking: a therapy to break down 

qi stagnation and promote qi flow with potent qi 

regulating formulas. 

仆参 (pú cān): 位于足跟区, 昆仑 (BL 60) 直下, 跟
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: จุดฝังเข็มอยู่บริเวณส้นเท้ำด้ำนนอก ใต้คุนหลุน 

(BL 60) ตรงรอยต่อสีผิว ข้อบ่งใช้: ปวดหลังส่วนล่ำง ขำ

ลบี ขำอ่อนแรง ปวดขำ เป็นตะคริว ปวดบวมส้นเท้ำ 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

ธงชัย สุขเศวต*

รัชนี จันทร์เกษ†

ผกากรอง ขวัญข้าว‡

วารสารสโมสร

	 คอลัมน์วารสารสโมสรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน�าเสนอเอกสาร 

ส่ิงพิมพ์ทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือรวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน	ซึง่หวงัว่าจะเป็นประโยชน์ในการ

ค้นเอกสารอ้างองิ	และการวจัิยไม่ซ�า้ซ้อน	รวมทัง้ช่วยให้ผูเ้กีย่วข้องสามารถลดภาระในการตดิตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการ	หรือติดตามเรื่องที่สนใจในทางลุ่มลึกต่อไป.

* คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
† กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก
‡ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

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 Termi-

nalia bellirica	(Gaertn.)	Roxb.	อยู่ในวงศ์	Com-

bretaceae เป็นพืชที่พบได้ทั่วไป	ทั้งในเอเชียใต้และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ผลสมอพิเภก	เป็นหนึ่งใน

องค์ประกอบส�าคญัของต�ารับยาอายรุเวทและยาแผน

ไทยหลายต�ารับที่ส�าคัญ	คือ	ตรีผลา	ใช้ในการรักษา	

ไข้หวัด	ปวดศีรษะ	เจ็บคอ	ไอ	ท้องผูก	ท้องอืดท้อง

เฟ้อ	โรคตับ	เป็นต้น	จากการศึกษาพบว่า	สารสกัด

จากสมอพิเภกมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายด้าน	ได้แก่	

ลดน�้าตาลในเลือด	ต้านแบคทีเรีย	ต้าน	HIV	ต้าน

มาลาเรีย	ต้านเชื้อรา	โดยเฉพาะ	ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน	

(antioxidant)	และ	ปกป้องตับ	(hepatoprotective	

activity)	โดยสารส�าคัญในผลสมอพิเภกที่ส�าคัญคือ	

กรดเอลลาจิก	(ellagic	acid)	ทีม่ฤีทธ์ิต้านออกซิเดชนั	

ปกป้องเซลล์จากการท�าลาย	DNA	ในเซลล์	เป็นต้น	

จากผลการศึกษาของสารสกัดจากผลสมอพิเภก	ที่มี

ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน	และ	ปกป้องตับ	ท�าให้นักวิจัย

กลุ่มนี้สนใจท่ีจะศึกษาผลของ	สารสกัดด้วยเอทิลอะ

ซิเตท	(ethyl	acetate	extract)	และ	สารสกัดด้วย

น�้า	(aqueous	extract)	จากผลสมอพิเภก	และกรด 

เอลลาจิก	ในการต้านการอักเสบ	และปกป้องตับ	จาก

พษิต่อตับของยาไดโคลฟิแนค	(diclofinac)	ซ่ึงเป็นยา

ต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่สเตอรอยด์	ในหนูแรท	เมื่อให้

ในระยะยาว	เปรียบเทียบกับยาซิลีมาริน	(silymarin)	

ท่ีเป็นยาปกป้องตับมาตรฐาน	ผลการศกึษาพบว่า	กรด 

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
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เอลลาจิก	มฤีทธ์ิต้านอนมุลูอสิระ	ต้านการอกัเสบ	สงูกว่า

สารสกัดจากผลสมอพิเภก	ในหลอดทดลอง	ส�าหรับ

การศกึษาในตวัหนแูรท	พบว่า	กรดเอลลาจิก	(ellagic	

acid)	สามารถปกป้องตับได้เทียบเท่ายาซิลีมาริน 

(silymarin)	และสูงกว่าสารสกัดจากผลสมอพิเภก

เล็กน้อย	โดยสารสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทจะมีฤทธ์ิสูง

กว่าสารสกัดด้วยน�้า	จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า

สารสกดัจากผลสมอพเิภกมศีกัยภาพในการลดภาวะ

เครียดออกซิเดชนั	(oxidative	stress)	และพษิต่อตบั	 

(hepatotoxicity)	จากการใช้ยาต้านการอกัเสบไดโคล- 

ฟิแนค	(diclofinac)	ระยะยาวได้ในสัตว์ทดลอง	

*Gupta A, Kumar R, Ganguly R, Singh AK, 

Rana HK, Pandey AK. Antioxidant, anti-

inflammatory and hepatoprotective activi-

ties 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.

ฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งตับของสาร

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.)	มกีารน�ามาใช้เป็นพชืสมนุไพรในการรักษาโรค

หลายโรคในการแพทย์ทเิบต	และการแพทย์อายรุเวท	

การศกึษาฤทธิท์างเภสชัวทิยาท่ีผ่านมา	พบว่า	สารสกดั

จากผลสมอพิเภก	มีฤทธิ์หลายด้าน	ได้แก่	ต้านมะเร็ง	

(anti-tumor	effect)	ต้านออกซิเดชัน	(anti-oxida-

tive	effect)	ต้านการอักเสบ	(anti-inflammatory	

effect)	ปกป้องตับ	(hepatoprotective	effect)	และ

ควบคุมภูมิคุ้มกันของร่างกาย	(immunoregulatory	

effect)	เป็นต้น	สารที่พบในผลสมอพิเภก	ประกอบ

ด้วย	สารกลุ่มแทนนิน	(tannins)	ซ่ึงเป็นสารในกลุ่ม 

โพลีฟีนอล	(polyphenolic	compounds)	อยู่เป็น

จ�านวนมาก	 ซ่ึงสารกลุ่มนี้พบมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา

หลายด้าน	โดยเฉพาะฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็งท่ีมีการ

ศกึษากนัอย่างกว้างขวาง	โดยต้านการแบ่งตัวของเซลล์

มะเร็ง	(cell	proliferation)	ท�าให้เซลล์มะเร็งตายแบบ 

อะพอพโทซีส	(apoptosis)	ลดการแพร่กระจายของ

เซลล์มะเร็ง	และการสร้างหลอดเลือดใหม่	 (angio-

genesis)	ในก้อนเซลล์มะเร็ง	นอกจากนีย้งัมฤีทธ์ิปรับ

ภมูคิุม้กนั	(immune-modulating	activity)	นกัวจัิย

กลุ่มนี้จึงสนใจท่ีจะศึกษาฤทธ์ิของสารกลุ่มแทนนิน	

จากผลสมอพิเภก	ในการต้านมะเร็ง	 (anti-tumor	

activity)	และฤทธ์ิในการลดการยบัยัง้ภมูคิุม้กนัของ

ร่างกายของมะเร็ง	ในเซลล์มะเร็งตบั	(hepatocellular	

carcinoma)	 โดยท�าการศึกษาทั้งในกายหนูเมาส์ 

(in vivo)	และนอกกาย	(in vitro)	ผลการศึกษาพบ

ว่า	ในการวิเคราะห์ทางเคมีของสารสกัดท่ีมีแทนนิน

สูงจากผลสมอพิเภก	พบมีสาร	90	ชนิด	โดยสามารถ

พบได้	27	ชนิดในเลือดของหนูเมื่อให้สารสกัดทาง

ปาก	ส�าหรับการศกึษาฤทธ์ิ	พบว่า	สารสกดัท่ีมแีทนนนิ 

สูงจากผลสมอพิเภก	มีฤทธ์ิลดการเจริญเติบโตของ

ก้อนมะเร็งในหนูเมาส์	ด้วยการท�าให้เซลล์มะเร็งตาย

แบบอะพอพโทซีส	 (apoptosis)	และลดการสร้าง

หลอดเลอืดใหม่	(angiogenesis)	ในก้อนเซลล์มะเร็ง	

นอกจากนีย้งัพบว่าสารสกดัท่ีมแีทนนนิสงูยงัสามารถ

ปรับสิง่แวดล้อมของเซลล์มะเร็งท่ียบัยัง้ภมูคิุม้กนัของ

ร่างกายได้	(immunosuppressive	tumor	micro-

environment)	การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัด
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กลุม่แทนนนิท่ีได้จากผลสมอพเิภกมศีกัยภาพในการ

ต้านมะเร็ง	และยังอาจน�าไปศึกษาเพื่อใช้ในการเป็น

สารส�าหรับภูมิคุ้มกันบ�าบัด	(immunotherapy)	ใน

มะเร็งตับ	ต่อไป

*Chang Z, Jian P, Zhang Q, Liang W, Zhou K, 

Hu Q, Liu Y, Liu R, Zhang L. Tannins in Termi-

nalia 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.

ฤทธ์ิต้านแบคทเีรียด้ือยาหลายชนดิของสารสกดัผล

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.

	 ป ัญหาจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายชนิด	

(multidrug-resistant	bacteria,	MDR)	เพิ่มขึ้น

อย่างมากในปัจจุบนั	อันเป็นผลมาจากมกีารใช้ยาต้าน

แบคทเีรียเพิม่มากขึน้	รวมทัง้การใช้ยาต้านแบคทเีรีย

อย่างไม่เหมาะสม	 ซ่ึงการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

หลายขนิด	จะท�าให้รักษายากและอาจท�าให้ถึงแก่

ชีวิตได้	ท�าให้มีความพยายามอย่างมาก	ที่จะศึกษา

วิจัยหายาต้านแบคทีเรียชนิดใหม่	ที่สามารถต้านเชื้อ

แบคทีเรียดื้อยาหลายชนิดได้	 ซ่ึงผลสมอพิเภกและ

สารสกดัผลสมอพเิภกพบมฤีทธ์ิทางเภสชัวทิยาหลาย

ด้าน	ได้แก่	ฤทธ์ิต้านเบาหวาน	แก้ปวด	ลดแผลใน

กระเพาะอาหาร	ต้านเชื้อรา	ต้านแบคทีเรีย	และลด

ความดันเลือดสูง	เป็นต้น	โดยเฉพาะสารสกัดน�้าและ

เมทานอลจากผลสมอพิเภกพบมีฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย

หลายชนิด	 ได้แก่	Staphylococcus aureus,  

Salmonella enterica	serovar	Typhi,	Salmonella  

typhimurium, Pseudomonas aeruginosa,  

Yersinia enterocolitica	และ	Escherichia coli	แต่

ยงัไม่เคยมกีารศกึษาผลของสารสกดัผลสมอพเิภกต่อ

เชือ้แบคทเีรียดือ้ยาหลายชนดิ	(multidrug-resistant	

bacteria)	ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของสารสกัด

ตามล�าดับด้วยตัวท�าละลาย	3	ชนิด	คือ	ไดคลอโร- 

มเีทน	(dichloromethane)	เมทานอล	และ	น�า้	ด้วยวิธี	

soxhlet,	bottle-shaker	และ	ultrasound	sonicator	

จากผลสมอพิเภก	ได้เป็นสารสกัด	12	ชนิด	แล้วน�ามา

ศึกษาผลต่อเช้ือแบคทีเรียดื้อยาหลายชนิด	(MDR)	

16	สายพันธุ์	(strains)	ในหลอดทดลอง	ผลการวิจัย

พบว่า	สารสกัดน�้าและเมทานอลทุกสารสกัด	มีฤทธ์ิ

ต้านแบคทีเรียทุกสายพันธุ์ในกลุ่ม	MDR	bacteria-

methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA),	MDR	Acinetobacter	spp.	และ	MDR	

Pseudomonas aeruginosa	ส�าหรับสารสกัดตาม

ล�าดับด้วยน�้า	 (sequential	aqueous	extracts)	

สามารถยับยั้งแบคทีเรียชนิด	Extended	spectrum	

β-lactamase (ESBL) producing-Escherichia 

coli	อย่างไรก็ตามไม่มีสารสกัดชนิดใดเลยที่สามารถ

ยบัยัง้แบคทเีรยีชนดิ	MDR	Klebsiella pneumoniae 

การศึกษานี้ท�าให้เห็นว่าสารสกัดจากผลสมอพิเภก	มี
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ศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นยาต้านแบคทีเรียที่

ดื้อยาหลายชนิดได้	อย่างไรก็ตามยังต้องการศึกษา

เพิ่มเติม	เพื่อหาสารส�าคัญในผลสมอพิเภกที่จะน�ามา

ศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อไป

*Dharmaratne MPJ, Manoraj A, Thevanesam 

V, Ekanayake A, Kumar NS, Liyanapathirana 

V, Abeyratne E, Bandara BMR. Terminalia 

bellirica fruit extracts: in-vitro antibacterial 

activity against selected multidrug-resistant 

bacteria, radical scavenging activity and  

cytotoxicity study on BHK-21 cells. BMC 

Complementary and Alternative Medicine. 

2018 Dec 7;18(1):325. doi: 10.1186/s12906-018-

2382-7.

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของสมอ

พิเภกในด้านสุขภาพและโรค*

Ashutosh Gupta*, Ramesh Kumar*, Piyali 

Bhattacharyya†, Anupam Bishayee‡, Abhay 

K. Pandey*

*Department of Biochemistry, University of 

Allahabad, Prayagraj, Uttar Pradesh, India
†Department of Nutrition, School of Health Sciences, 
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	 สมอพิเภก	Terminalia bellirica (Gaertn.) 

Roxb.	เป็นพืชในวงศ์	Combretaceae	พบได้ทั่วไป

ในเอเชียใต้	และ	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เป็นต้นไม้

ยืนต้น	สูงประมาณ	20-30	เมตร	มีการใช้อย่างกว้าง

ขวางเป็นยาสมุนไพร	ทั้งในการแพทย์อายุรเวท	การ

แพทย์ทิเบต	และการแพทย์แผนไทย	โดยมีฤทธิ์	ฝาด

สมาน	(astringent)	ลดไข้	 (antipyretic)	ระบาย	

(laxative)	ฆ่าพยาธิ	(anthelmintic)	เป็นต้น	ส่วน

ของผลมปีระโยชน์ในการรักษา	โรคหอบหืด	(asthma)	

หลอดลมอักเสบ	(bronchitis)	แก้ไอ	(cough)	ตับ

อักเสบ	(hepatitis)	อาการดิสเปปเซีย	(dyspepsia)	

โรคตา	(eye	diseases)	เป็นต้น	การศกึษาทางพฤกษ-

เคมีพบสารมากมายในสมอพิเภก	ได้แก่	สารกลุ่ม	

alkaloids,	flavones,	lignans,	tannins,	phenols,	

coumarin, terpenoids, glycosides and sapo-

nins	เป็นต้น	การศึกษานี้จึงสนใจที่จะท�าการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	เพือ่สรุปข้อมลูทางวชิาการ

ท้ังหมดของสมอพิเภก	ท้ังในแง่	พฤกษเคมีของสาร

ส�าคญัต่าง	ๆ 	ท่ีพบในสมอพเิภก	ข้อมลูทางเภสชัวทิยา	

(pharmacological	activities)	ของสมอพเิภก	ได้แก่	

ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน	(antioxidant	activity),	ฤทธ์ิ

ต้านการอกัเสบ	(anti-inflammatory	activity),	ฤทธ์ิ

ต้าแบคทีเรีย	(antibacterial	activity),	ฤทธ์ิต้านไวรัส	

(antiviral	activity),	ฤทธ์ิต้านเช้ือรา	(antifungal	

activity),	ฤทธ์ิปรับภูมิคุ้มกัน	(immunomodula-

tory	activity),	ฤทธิ์ต้านการเกิดลิ่มเลือดและละลาย

ลิ่มเลือด	 (antithrombotic	and	thrombolytic	

activities),	ฤทธ์ิสร้างหลอดเลอืดใหม่	(angiogenic	

activity),	ฤทธ์ิต้านการหดเกร็งและขยายหลอดลม	

(antispasmodic and bronchodilatory activi-

ties),	ฤทธ์ิต้านท้องเสีย	(antidiarrheal	activity), 

ฤทธ์ิลดความดันเลือดสูง	 (antihypertensive	 

activity),	ฤทธ์ิปกป้องตับ	 (hepatoprotective	 

activity),	ฤทธ์ิต้านเบาหวาน	(antidiabetic	activity), 

ฤทธ์ิสมานแผล	(wound-healing	activity),	ฤทธ์ิ

ต้านมะเร็ง	(anticancer	activity),	ฤทธ์ิปกป้องไต	

(nephroprotective	activity),	ฤทธ์ิลดความอ้วน	

(antiobesity	activity),	ฤทธิ์ขับปัสสาวะ	(diuretic	

activity),	ฤทธิ์ต้านปฏิสนธิ	(antifertility	activity), 
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	 ฤทธ์ิต้านแผลในกระเพาะอาหารและล�าไส้เล็ก 

(anti-ulcerogenic	activity),	ฤทธิ์ต้านการซึมเศร้า

และโรคจิตเภท	(antidepressant	and	antipsy-

chotic	activity)	รวมทั้งผลการศึกษาพิษเฉียบพลัน

และพิษเร้ือรัง	 (acute	and	chronic	 toxicity 

studies)	ของสมอพิเภก	นอกจากนี้ยังมีการรวบรวม

การศึกษาทางคลินิกของสมอพิเภก	บทความนี้จึงมี

ประโยชน์อย่างยิง่ต่อผูท่ี้ต้องการข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบั

สมอพเิภกเพือ่น�าไปใช้ในการพจิารณาการใช้ประโยขน์	

และ	การศึกษาวิจัยต่อไป
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