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

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

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

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

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563
วิ ช าการ/งานวิ จั ย เพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการประเมิ น
คุณภาพโดยพิจารณาอย่างสอดคล้องกับนโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของวารสาร
3.3 บรรณาธิการไม่เปิดเผยข้อมูลของผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั ผูน้ พิ นธ์และผูท้ รงคุณวุฒิ แก่บคุ คล
อืน่ ในกระบวนการประเมินคุณภาพผลงาน ยกเว้น ถูก
ร้องขอด้วยเหตุผลอันสมควร และไม่เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.4 บรรณาธิ ก ารตรวจสอบและปกป้ อ ง
มาตรฐานของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ และตรวจสอบ
เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำ�/ซ้ำ�ซ้อน และการลอกเลียน
โดยมิชอบ/การแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นมาเป็น
ของตน (duplications/plagiarism)
3.5 บรรณาธิการมีการสร้างระบบการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ระหว่าง
บรรณาธิ ก าร ผู้ นิ พ นธ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกอง
บรรณาธิ ก ารในการประเมิ น และเผยแพร่ ผ ลงาน
วิชาการ/งานวิจัยอย่างเหมาะสม
3.6 บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ คัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการ
และองค์กรที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตลอด
จนจัดทำ�และปรับปรุง “คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์’’
ให้ร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง
3.7 บรรณาธิการ มีกระบวนการยกเลิกบทความ
วิชาการที่ตรวจพบภายหลังว่าบทความวิชาการ/งาน
วิจัยมีความผิดพลาดสำ�คัญ หรือไม่ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบของผู้นิพนธ์

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

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

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

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563
คุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบเพื่อจัดการให้
เหมาะสมต่อไป
5.6 ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ผูท้ บทวน ควรแนะนำ�ผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั อืน่ ทีส่ �ำ คัญ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผล
งานซึ่งผู้นิพนธ์ยังมิได้อ้างอิง แต่ไม่แนะนำ�ผู้นิพนธ์
อ้างอิงผลงานของตนเอง

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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alternative medicine.
The Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine (2003–present) appears in the
databases of the Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) – Group 1 for 2015 through 2019,
and of the ASEAN Citation Index (ACI) for
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www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM).
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1. Overall policy of the Journal of Thai
Traditional and Alternative Medicine
The Journal has got a policy to review
or consider technical and research articles
on Thai traditional medicine, indigenous
medicine and alternative medicine and to
disseminate such papers systematically and
fairly, based on the national standards.
As for the peer-review process of “original
articles’’ and “review articles’’, the acceptance and preliminary review process for each
article is undertaken by the editorial board;
then it will be forwarded to at least two experts
or reviewers for independent peer review and
comments for quality improvements, using
a double-blind review process whereby the
author and the reviewers do not know each
other’s names. After receiving the reviewers’
technical comments in the established format,
the editorial board will coordinate with the author in improving the article in response to the
technical comments. And then the revised version will be forwarded to the reviewers again
for comments. The editorial board will have a
final say as to whether or not the article will be
accepted for publication, after final revision as
necessary and appropriate.
However, the opinions and conclusions
in the original and review articles published
in the Journal are regarded as those of the
author, not the opinions or responsibilities of
the Journal’s editorial board.
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Medicine

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

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

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

5. Reviewer’s responsibilities
5.1 The reviewer plays a role in reviewing
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a technical/research article and giving technical comments or recommendations on such an
article in a fair and unbiased manner, assisting
the editor in considering the appropriateness
of the article’s publication in the Journal, and
assisting the author in improving the article’s
accuracy and quality.
5.2 The reviewer should review a technical/research article in the field of his/her
expertise and should withdraw from the review
if he/she is not in a position to carry out such
a review for any reason by notifying the editor.
5.3 The reviewer must not have a conflict
of interest or a competing interest with the
author or the article that he/she is reviewing.
5.4 The reviewer must maintain confidentiality of the technical/research article under
his/her review, and should not express any
opinions or discuss/exchange anything related
to the unpublished article. In case the reviewer
wishes to have a co-reviewer, consent must be
obtained from the editor in advance; and the
co-reviewer’s name must also appear in the
review form.
5.5 If the reviewer has found that any part
of the technical/research article under review
is similar to, or a duplicate work of, another
article, he/she must notify the editor for further
action as appropriate.
5.6 The reviewer should recommend
other important and useful technical/research
articles to which the author has not made any
reference, but not the reviewer’s works.
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วารสารฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปี พ.ศ. 2563
ท่ า มกลางปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดใหญ่ ทั่ ว โลกของ
โควิด-19 ซึ่งนับถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อ
ที่ยืนยันแล้ว 75,508,468 ราย และเสียชีวิตไปแล้ว
1,671,772 คน โดยหลายประเทศทางตะวันตก เช่น
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและหลายประเทศใน
ยุโรป มีการระบาดใหญ่ระลอก 2, 3 ประเทศไทยเอง
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี จนมีผู้ติดเชื้อ
เพียง 4 พันเศษ และเสียชีวิต 60 คนเท่านั้น แม้ช่วง
ปลายปีจะมีสัญญาณการระบาดจากประเทศเพื่อน
บ้านและการแพร่ระบาดในแรงงานอพยพที่จังหวัด
สมุทรสาคร จนทำ�ให้เกิดการระบาดระลอกสอง แต่
ท่ า มกลางสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว น่ า ยิ น ดี ที่ แ วดวง
วิชาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ของเรา ยังคึกคัก ดังปรากฏว่ามีนิพนธ์ต้นฉบับใน
เล่มนี้ถึง 15 เรื่อง
เรื่องที่หนึ่ง ฤทธิ์ต้านการอักเสบและบรรเทา
อาการปวดของสมุนไพรที่ใช้ในการทับหม้อเกลือ
เป็นการวิจยั เอกสารพบว่าสมุนไพรทีใ่ ช้ในการทับหม้อ
เกลือมี 7 ชนิด และฤทธิบ์ รรเทาปวดเกิดจากความร้อน
ที่ได้รับจากเกลือสมุทรที่ทำ�ให้ร้อนและสมุนไพรบาง
ชนิด ซึ่งยังมีประเด็นที่จะศึกษาต่อไปได้อีกมาก เรื่อง
ที่สอง การแพทย์แผนไทยร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการดูแลมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลชุมชน
เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ เป็นการสำ�รวจการ
ดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยใน

กลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีการใช้สมุนไพรในการกระตุ้น
น้ำ�นมเพียง 4 แห่ง และมีการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมใช้น้อย อาจเป็นเพราะความรู้และภูมิปัญญา
ในเรื่องดังกล่าวที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ มีอยู่
น้อย เรื่องที่สาม การศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของตำ�รับยามธุรเมหะกับ Metformin ใน
ผู้ป่วยเบาหวานระยะที่ 2 รายใหม่ เป็นการศึกษาที่มี
การออกแบบการวิจยั ดีพอสมควร พบว่ายามธุรเมหะ
สามารถลดน้ำ�ตาลในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ได้ อย่างไรก็ดี การวิจัยนี้เป็นการศึกษาทาง
คลินิกระยะที่ 2 จำ�นวนตัวอย่างยังน้อยมากจึงยังไม่
สามารถนำ�ข้อสรุปไปกำ�หนดเป็นมาตรฐานการรักษา
หรือแนวทางเวชปฏิบตั ไิ ด้ โดยเฉพาะยาตำ�รับมธุรเมหะ
มีสมุนไพรถึง 26 ชนิด การใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยระยะยาวจะ
ต้องมีการศึกษาเรื่องความปลอดภัยอีกมาก
เรือ่ งทีส่ ี่ ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย พบว่ารูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำ�ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยได้ โดย
ควรมีการศึกษาติดตามเพื่อประเมินผลต่อไป เรื่อง
ที่ห้า ผลของการกักน้ำ�มันหญ้าขัดมอญต่อผู้ป่วยนิ้ว
ล็อกระดับที่ 2 พบว่า การรักษาด้วยวิธีการกักน้ำ�มัน
หญ้าขัดมอญ ซึง่ หมายถึง การพอกน�้ำ มันดังกล่าวตรง
บริเวณข้อนิ้วล็อกเป็นเวลา 30 นาที สามารถบรรเทา
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อาการของโรคดังกล่าวได้  จึงน่าจะสามารถใช้เป็นทาง
เลือกหนึ่งในการรักษาโรคที่พบบ่อยนี้ โดยควรการ
ทำ�การศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น และ
ศึกษาโดยมีกลุ่มเปรียบเทียบ เพื่อให้ผลการศึกษา
มีน้ำ�หนักน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมทั้งศึกษากลไกการ
ออกฤทธิ์ของวิธีการศึกษานี้ต่อไปด้วย เรื่องที่หก การ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มศีรษะรักษา
อาการปวดหลังส่วนล่างด้วยเทคนิคการกระตุ้นเข็ม
ด้วยมือและการกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า: การทดลอง
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม พบว่าการฝังเข็มที่ศีรษะ
และกระตุ้นทั้ง 2 วิธี สามารถลดอาการปวดหลังได้
โดยไม่มคี วามแตกต่างกัน ผลการศึกษานีย้ งั เป็นเพียง
การศึกษาเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างเพียง 20 คน ควร
ศึกษาเพิม่ เติม เพือ่ ให้มขี อ้ มูลเพียงพอสำ�หรับกำ�หนด
เป็นแนวทางเวชปฏิบัติได้ต่อไป
เรือ่ งทีเ่ จ็ด การศึกษาชุดทีเ่ หมาะสมสำ�หรับผูร้ บั
บริการฝังเข็ม คลินกิ แพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาในเรื่องพื้น ๆ ที่น่า
สนใจ โดยการรับฟังความคิดเห็นทัง้ จากผูใ้ ห้และผูร้ บั
บริการ ตามหลักการของการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เพื่อให้ได้ชุดที่เหมาะสมกับผู้รับบริการฝังเข็ม ซึ่งพบ
ว่าชุดที่ออกแบบมาควรมีการวิจัยเพิ่มเติมให้เหมาะ
สมยิ่งขึ้น เรื่องที่แปด การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์
ของสารสกัดปอปิด เป็นการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะ
ในวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร มีมายาคติว่า
สมุนไพรเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติจึงปลอดภัย ซึ่ง
ไม่เป็นความจริง ดังกรณีพบอันตรายร้ายแรงของ
มะเกลือทีท่ �ำ ให้ตาบอด ใบขีเ้ หล็กทำ�ให้ตบั แข็ง เป็นต้น
การศึกษาสารสกัดผลปอปิดนี้ ได้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่อง
ความปลอดภัยและการเตือนภัยสมุนไพรแก่ประชาชน
ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องควรให้ความสนใจ และนำ�ไปเป็นข้อมูลใน
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การป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน อันจะทำ�ให้
ภาพลักษณ์ของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเสีย
หายโดยไม่สมควรด้วย เรือ่ งทีเ่ ก้า การศึกษาฤทธิต์ า้ น
อนุมลู อิสระและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก
จากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง เป็นการ
ศึกษาทีม่ ลี �ำ ดับขัน้ ตอนตัง้ แต่การศึกษาความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดสอบการ
ใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้ นับเป็นตัวอย่างของ
การศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์จากบางส่วนของผลไม้ที่
ใช้บริโภคทั่วไปอย่างสับปะรด ผลการศึกษาสามารถ
นำ�ไปเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ จำ�หน่าย
ได้ต่อไป
เรื่องที่สิบ การศึกษาคุณภาพเครื่องยาสารส้ม
สะตุ เป็นอีกการศึกษาหนึ่งที่เพิ่มพูนความรู้พื้นฐาน
ของสมุ น ไพรประเภทธาตุ วั ต ถุ คื อ สารส้ ม ที่ พ บว่ า
สารส้มที่จำ�หน่ายในท้องตลาดมีค่าวิเคราะห์ทางเคมี
ใกล้เคียงกับสารส้มที่ยังไม่ได้สะตุ โดยอาจเกิดจาก
การสะตุไม่สมบูรณ์หรือการเก็บสารส้มสะตุอย่างไม่
เหมาะสม จำ�เป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเก็บในภาชนะ
ที่ปิดสนิทและป้องกันความชื้นอย่างถูกต้อง  เรื่องที่
สิบเอ็ด การเตรียมยาแคปซูลจากสารสกัดน้ำ�ของ
ตำ�รับยาจันทน์ลีลา เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนา
ยาสมุ น ไพรให้ มี รู ป แบบที่ ทั น สมั ย ขึ้ น และน่ า จะ
ทำ�ให้สามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของยา
สมุนไพรให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เป็นการยกสถานะจาก
ระดับประเทศไทย 1.0 เป็น 2.0 เรื่องที่สิบสอง ความ
รูแ้ ละทัศนคติทเี่ กีย่ วกับการใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรค
ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก เป็นการศึกษาเชิง
สำ�รวจ ไม่มีการศึกษาเชิงคุณภาพเช่น   การสัมภาษณ์
เชิงลึก การอภิปรายกลุ่ม การสังเกตการณ์ ทำ�ให้ต้อง
พิจารณาผลการศึกษาด้วยความรอบคอบ
เรื่องที่สิบสาม สมุ น ไพรในงานสาธารณสุ ข
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มู ล ฐานที่ ช่ ว ยในการรั ก ษาอาการแพ้ อั ก เสบของ
ผิวหนังจากแมลงสัตว์กดั ต่อย เป็นการศึกษาสมุนไพร
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 5 ชนิด ได้แก่ เสลดพังพอน
ตัวผู้ เสลดพังพอนตัวเมีย ผักบุง้ ทะเล ตำ�ลึง และขมิน้
ชัน โดยการวิจัยเอกสารพบว่า สมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มี
งานวิจัยรองรับในเรื่องการยับยั้งสารที่กระตุ้นให้เกิด
การแพ้ การอักเสบ และยับยั้งอาการปวดในระดับ
เซลล์ เรื่องที่สิบสี่ การศึกษานำ�ร่องผลของตำ�รับยา
พอกลมปะกังต่อความเครียด: ประเมินจากความ
ผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจ พบว่าตำ�รับยาพอก
ลมปะกังที่ใช้ทดลองมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ
โดยมีสมมติฐานว่าน่าจะเกิดจากการทำ�งานของระบบ
ประสาทพาราซิมพาเทติกเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ความเครียด
ลดลง โดยยังเป็นเพียงการศึกษานำ�ร่องที่ต้องมีการ
ศึกษาและพิสูจน์สมมติฐานต่อไป เรื่องที่สิบห้า การ
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สำ�รวจภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในป่า
ครอบครัว อำ�เภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร:
กรณีศึกษา นายจวงจันทร์ อุสาพรหม ซึ่งพื้นที่ป่ามี
ขนาด 12 ไร่ มีพืช 76 ชนิด แยกเป็น 40 วงศ์ มีการนำ�
มาใช้ประโยชน์ 6 ด้าน ด้านหนึ่งคือเป็นสมุนไพรซึ่งมี
38 ชนิด นับเป็นการศึกษาทีน่ า่ สนใจ เป็นตัวอย่างของ
การอนุรักษ์ป่าของครอบครัวให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยควรมีการศึกษาเชิงลึก
ในแง่มุมต่าง ๆ ต่อไป
ปกิ ณ กะในฉบั บ นี้ เป็ น เรื่ อ งขมิ้ น อ้ อ ย และ
มรณาลัย แด่ อาจารย์บุญทำ� กิจนิยม ครูนวดไทยคน
สำ�คัญของไทย ส่วนวารสารสโมสร เป็นเรื่องสมุนไพร
ที่เกี่ยวกับโรคไข้ในเด็กที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งและ
โรคโควิด-19
								
พบกันใหม่ฉบับหน้า

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
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บทคัดย่อ
การทับหม้อเกลือ เป็นวิธหี นึง่ ในการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จากงานวิจยั ในระดับ
คลินิก พบว่า การทับหม้อเกลือมีประสิทธิผลในการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด อีกทั้งยังสามารถลดอาการปวด
กล้ามเนือ้ และลดขนาดรอบเอว โดยสมุนไพรทีน่ ยิ มใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการทับหม้อเกลือมีอยู่ 7 ชนิด คือ ว่าน
ชักมดลูก ไพล ว่านนางคำ� ว่านมหาเมฆ การบูร เกลือสมุทร และใบพลับพลึง ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการรวบรวม
งานวิจยั ของสมุนไพรดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับการทับหม้อเกลือ ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการอักเสบของสมุนไพรทัง้ 7 ชนิด โดยเป็นการวิจยั จากเอกสารทีไ่ ด้รวบรวมมาจากหลายแหล่งทีม่ า ซึง่ เป็นข้อมูล
ทุติยภูมิทั้งหมด จากการศึกษางานวิจัยพบว่า เหง้าว่านชักมดลูก เหง้าไพล เหง้าว่านนางคำ� เหง้าว่านมหาเมฆ การบูร
และใบพลับพลึง มีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ในการศึกษาในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง โดยไปยับยั้งสาร
สื่อกลางทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ เช่น nitric oxide, prostaglandin E2 และ cyclooxyganse-2 รวมทั้งสามารถ
ลดการอักเสบและอาการปวดในหนูทดลอง ในการศึกษาทางคลินิกมีการศึกษาในสารสกัดไพล พบว่าครีมไพลและ
น�้ำ มันไพลสามารถลดอาการปวดกล้ามเนือ้ จากโรคกล้ามเนือ้ เคล็ด กลุม่ อาการปวดกล้ามเนือ้ และเยือ่ พังผืด และอาการ
ปวดหลังจากการออกกำ�ลังกาย ใบพลับพลึงจะนำ�มาใช้ในการทับหม้อเกลือโดยนำ�มาห่อหม้อทะนน พบว่ามีงานวิจยั
สนับสนุนว่าใบพลับพลึงที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ให้ปริมาณสารสำ�คัญ
(ไลโครีน) ในการต้านการอักเสบมากที่สุดและมากกว่าแบบสด ซึ่งสอดคล้องกับการนำ�ใบพลับพลึงไปใช้ในการ
ทับหม้อเกลือ เพราะใบพลับพลึงจะโดนความร้อนจากหม้อทะนนก่อนที่จะนำ�ไปใช้กับมารดาหลังคลอด ในส่วน
ของเกลือสมุทรยังไม่พบงานวิจัยเกี่ยวกับการลดการอักเสบ สรุปได้ว่าการทับหม้อเกลือสามารถบรรเทาอาการปวด
มดลูก ปวดกล้ามเนื้อ และอาการบวม ผ่านทาง 2 กลไกหลัก คือ ความร้อนที่ได้รับจากเกลือสมุทร และสรรพคุณลด
การอักเสบและลดปวดของสมุนไพร อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาการลดการอักเสบของว่านชักมดลูก ว่านนางคำ� 
ว่านมหาเมฆ การบูร และพลับพลึง ในรูปแบบยาภายนอก ในระดับคลินิกเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำ�
ไปพัฒนาเป็นยาสำ�หรับมารดาหลังคลอดในอนาคต
คำ�สำ�คัญ:  การทับหม้อเกลือ, การสมุนไพรสำ�หรับการทับหม้อเกลือ, ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ, บรรเทาอาการปวด

Received date 15/05/20; Revised date 09/06/20; Accepted date 29/10/20

455

456 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

Anti-inflammatory and Pain-Relieving Activities of Medicinal Herbs Used for
Hot Salt Pot Compression
Pannawat Chaiyawatthanananthn*, Bhanuz Dechayont, Pathompong Phuaklee, Srisopa Ruangnoo,
Jitpisute Chunthorng-Orn

Department of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University, Pathumthani 12120, Thailand.
*
Corresponding author: pannawat@tu.ac.th

Abstract
Hot salt pot compression is a process of postpartum care in Thai traditional medicine. Research studies
or clinical trials on Hot Salt Pot Compression have indicated that the process can effectively support postpartum
recovery, relieve aching pain and reduce waist size. The main ingredients of Hot Salt Pot Compression are seven
herbs: Curcuma comosa, Zingiber montanum, Curcuma aromatica, Curcuma aeruginosa, camphor, sea salt and
Crinum asiaticum. To date there have been no reviews of these herbs.  Therefore, this article aims to provide
information on the ingredients which are related to anti-inflammation and relieving pain by reviewing secondary
data. The reviews indicate that C. comosa, Z. montanum, C. aromatica, C. aeruginosa, C. camphora and
C. asiaticum decrease inflammation on in vitro and in vivo studies by inhibiting inflammatory mediators (i.e. nitric
oxide, prostaglandin E2 and cyclooxyganse-2) and relieving inflammation and pain in the rat model. In addition,
C. comosa rhizome decreases uterine contraction in rats. In a clinical study, Z. montanum rhizome cream and oil
reduce muscle pain in patients with muscle strain, myofascial pain syndrome and pain after exercise. The leaves
of C. asiaticum are used in this process to wrap the Tha-Non pot; and there is research evidence showing that
C. asiaticum leaves that have been dry-heated at 50 ºC for 30 minutes have the highest amount of active compound
(lycorine) for anti-inflammation – the amount being higher than in fresh leaves. Thus, the results are consistent with
the usage of C. asiaticum leaves in Hot Salt Pot Compression because the leaves are heated in Tha-Non pot before
using with postpartum women. But there has been no report on the effect of sea salt on inflammatory reduction.
In conclusion, Hot Salt Pot Compression can relieve uterine pain, muscle pain and inflammatory edema through
two pathways: heating from sea salt and anti-inflammatory and pain-relieving properties of the herbal constituents.
However, we suggest that future studies should be undertaken to investigate anti-inflammatory activities of
C. comosa, C. aromatica, C. aeruginosa, C. camphora and C. asiaticum in a topical form in clinical trials to obtain
basic data for developing herbal remedies for postpartum women in the future.
Key words: Hot Salt Pot Compression, medicinal plants for Hot Salt Pot Compression, anti-inflammatory
activity, pain relieving

บทนำ�และวัตถุประสงค์
การทับหม้อเกลือ (Hot salt pot compression) เป็นการประคบมารดาหลังคลอดโดยใช้หม้อ
ดินหรือหม้อทะนนใส่เกลือ ตั้งไฟให้ร้อนวางหม้อลง

บนสมุนไพรห่อด้วยผ้า แล้วนำ�ไปนาบบริเวณหน้าท้อง
กระเบนเหน็บ หลัง ขาด้านนอก และขาด้านใน มารดา
คลอดแบบปกติจะทำ�ได้หลังคลอดแล้ว 7 วัน ในกรณี
มารดาที่ผ่าหน้าท้องคลอด จะทำ�ได้หลังคลอดแล้ว

J Thai Trad Alt Med
1 เดือน หรือจนกว่าแผลบริเวณหน้าท้องติดสนิทดี
ประโยชน์ของการทับหม้อเกลือ คือ ช่วยทำ�ให้มดลูก
เข้าอู่ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ช่วยขับน้ำ�คาวปลา
ทำ�ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับและหน้าท้องยุบได้
เร็ว ช่วยลดอาการบวม อาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ และ
มดลูก[1] ปัจจุบันสำ�นักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้
กำ�หนดให้การทับหม้อเกลือเป็นหนึ่งในขั้นตอนหลัก
ของการดูแลมารดาหลังคลอดที่สามารถใช้สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพรับบริการการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลัง
คลอดด้วยการแพทย์แผนไทยที่สถานบริการได้ทุก
ระดับ[2] จากการศึกษาประสิทธิผลของการทับหม้อ
เกลือในหญิงหลังคลอด 60 ราย แบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง
คือ ทับหม้อเกลือแบบปกติ 30 ราย และกลุ่มควบคุม
คือ ทับหม้อเกลือแบบหลอก 30 ราย ซึ่งทับหม้อเกลือ
แบบหลอก คือ ใช้หม้อทะนนขนาดเท่าแบบปกติ แต่จะ
ไม่ได้ใส่เกลือ ไม่ได้น�ำ ไปตัง้ ไฟ ไม่หอ่ ด้วยใบพลับพลึง
และไม่มีการใส่สมุนไพร พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความ
ปวดกล้ามเนื้อหลังการทดลอง ระยะเวลาในการหาย
ปวดกล้ามเนื้อ สีของน้ำ�คาวปลาหลังการทดลองวัน
ที่ 5 ของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตามไม่พบ
ความแตกต่างในทางสถิติของค่าเฉลี่ยระดับความ
ปวดมดลู ก และระยะเวลาในการหายปวดมดลู ก
ระหว่ า งกลุ่ ม [3] เมื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ชุ ด นวั ต กรรมทั บ
หม้อเกลือด้วยตนเองของมารดาหลังคลอดที่คลอด
แบบปกติ จำ�นวน 30 ราย ในช่วงระยะเวลา 7-10 วัน
หลังคลอด และประเมินผลเปรียบเทียบก่อนและหลัง
ใช้ 3 วันติดต่อกัน พบว่าชุดนวัตกรรมทับหม้อเกลือ
ด้วยตนเองมีผลในการลดระดับความปวดมดลูก ลด
ความปวดกล้ามเนื้อ และลดปริมาณของน้ำ�คาวปลา
ตั้งแต่เริ่มใช้ไปจนครบ 3 วัน อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ในขณะที่การลดระดับความสูงของ
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ยอดมดลูกมีผลในวันที่ 3 (p < 0.05)[4] ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ผลการทับหม้อเกลือต่อระดับความสูงของ
ยอดมดลูกในหญิงหลังคลอดของ รพ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั
ซึง่ ทำ�การทับหม้อเกลือครัง้ แรกวันที่ 11 หลังคลอด ทำ�
ติดต่อกัน 4 ครั้ง แต่ละครั้ง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง พบว่า
ระดับความสูงของยอดมดลูกลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (หญิงหลังคลอดที่
ไม่ได้ทับหม้อเกลือ) และมดลูกเริ่มเข้าอู่หลังการทับ
หม้อเกลือครั้งที่ 2, 3 และ 4 ในอัตราร้อยละ 4.6, 45.5
และ 77.3 ตามลำ�ดับ[5] โดยให้ผลเช่นเดียวกับงานวิจยั
ที่ทำ�การทับหม้อเกลือหลังคลอดวันที่ 7, 9, 11 และ
14 โดยแต่ละครั้งใช้เวลา 45 นาที พบว่าระดับความ
สูงของยอดมดลูกลดลงเฉลี่ยร้อยละ 16.58, 34.81,
47.51 และ 60.78 ตามลำ�ดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับระดับ
ความสูงของยอดมดลูกของหญิงหลังคลอดที่ไม่ได้
ทับหม้อเกลือซึ่งวัดในวันเดียวกัน พบว่าระดับความ
สูงของยอดมดลูกลดลงเฉลี่ยร้อยละ 11.63, 23.92,
33.56 และ 40.20 ตามลำ�ดับ[6] นอกจากนี้ยังพบงาน
วิจัยที่นำ�การทับหม้อเกลือไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่
มีอาการปวดกล้ามเนื้อและภาวะอ้วนลงพุง สำ�หรับ
การลดปวดกล้ามเนื้อพบว่าการประคบบริเวณที่ปวด
ด้วยหม้อเกลือและใบพลับพลึง ในผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่า ไหล่ หลัง เอว และสะโพก
จำ�นวน 30 ราย เป็นเวลา 10-15 นาที สามารถช่วยลด
อาการปวดกล้ามเนื้อได้อย่างมีนัยสำ�คัญ และผู้ป่วย
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 76.7[7] และเมื่อศึกษา
ประสิทธิผลการลดขนาดรอบเอวต่อรอบสะโพกและ
ความหนาของชั้นไขมัน โดยการนวดประคบหม้อ
เกลื อ ในผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ที่ มี ภ าวะอ้ ว นลงพุ ง จำ � นวน
34 คน พบว่าหลังการทดลอง ขนาดรอบเอวต่อรอบ
สะโพก และความหนาของชั้นไขมันของกลุ่มนวด
ประคบหม้อเกลือลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบ
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กับกลุ่มควบคุม (นวดโดยไม่นำ�หม้อตั้งไฟ และไม่ใช้
สมุนไพร) ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง[8] จะเห็นได้ว่าการ
ทับหม้อเกลือมีประสิทธิผลในการฟืน้ ฟูสขุ ภาพมารดา
หลังคลอด โดยสมุนไพรทีใ่ ช้ในการทับหม้อเกลือมีอยู่
หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับความสะดวกในการเลือก
ใช้สมุนไพรในแต่ละท้องที่ แต่สมุนไพรที่นิยมใช้เป็น
ส่วนประกอบโดยทัว่ ไป มีอยู่ 7 ชนิด คือ ว่านชักมดลูก
ไพล ว่านนางคำ� ว่านมหาเมฆ การบูร เกลือสมุทร และ
ใบพลับพลึง[1] โดยสมุนไพรที่ใช้อาจถูกปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบัน
ยังไม่พบการรวบรวมงานวิจัยของสมุนไพรดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้องกับการทับหม้อเกลือ
จะเห็ น ได้ ว่ า ประโยชน์ ข องการทั บ หม้ อ เกลื อ
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการอักเสบ เช่น
การลดปวดบวมของกล้ามเนื้อ การลดปวดมดลูก
การช่วยให้มดลูกเข้าอู่ และการขับน้ำ�คาวปลา ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การอักเสบของสมุนไพรทีเ่ ป็นส่วนประกอบในการทับ
หม้อเกลือ ได้แก่ ว่านชักมดลูก ไพล ว่านนางคำ� ว่าน
มหาเมฆ การบูร เกลือสมุทร และใบพลับพลึง

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้เป็นการวิจัยจากเอกสาร (documentary research) ทีไ่ ด้รวบรวมมาจากหลายแหล่ง
ที่มา เช่น หนังสือ ตำ�รา วิทยานิพนธ์ และวารสารใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ เช่น ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai journal citation index
หรือ TCI), Scopus, Pubmed และ ScienceDirect
เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)
ทัง้ หมด ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารตัง้ แต่เดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และ
เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
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สนับสนุนการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการทับหม้อ
เกลือ
คำ�สำ�คัญที่ใช้ในการสืบค้น คือ ว่านชักมดลูก
ไพล ว่านนางคำ� ว่านมหาเมฆ การบูร เกลือสมุทร และ
ใบพลับพลึง การอักเสบ และบรรเทาปวด

ผลการศึกษา
1. ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก (Waan Chak Mod Luk) มี 2
ชนิด คือ ว่านชักมดลูกตัวเมีย (Curcuma comosa
Roxb.) และ ว่านชักมดลูกตัวผู้ (Curcuma latifolia)
อยูใ่ นวงศ์ Zingiberaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของว่านชักมดลูกเป็นพืชที่มีลำ�ต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน[9]
ว่านชักมดลูกมีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยใน
ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ราก แก้อาการท้องอืดท้องเฟื้อ หัว
แก้อาการมดลูกพิการ ทำ�ให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ทำ�ให้
ประจำ�เดือนมาตามปกติ ช่วยย่อยอาหาร แก้ริดสีดวง
แก้เจ็บปวดเนื่องจากกระษัยกล่อนลงฝัก[10] จากงาน
วิจยั ฤทธิก์ ารยับยัง้ การอักเสบด้วยเซลล์เม็ดเลือดชนิด
นิวเคลียสเดียว (peripheral blood mononuclear
cells, PBMC) และเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของ
มนุษย์ชนิด U937 (human pro-monocytic cell
line, U937) พบว่า การสกัดว่านชักมดลูกด้วยเฮกเซน
(hexane) และเอทานอล (ethanol) สามารถยับยัง้ การ
อักเสบ โดยยับยัง้ การหลัง่ tumor necrosis factor α
(TNF-α) และ interleukin-1b (IL-1b) จากเซลล์เม็ด
เลือดชนิดนิวเคลียสเดียวและเซลล์แมคโครฟาจมะ
เร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ชนิด U937 ที่ถูกกระตุ้น
การอักเสบด้วย phorbol-12-myristate-13-acetate
(PMA) ได้ และยั ง พบว่ า สารกลุ่ ม diarylhepatanoids จำ�นวน 2 ชนิด นั่นคือ สาร 5-hydroxy-
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7-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-(1E)-1-heptene
และสาร 7-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy1-phenyl-(1E)-1-heptene) ยังสามารถยับยั้งการ
อักเสบได้อกี ด้วย[11] นอกจากนีม้ กี ารศึกษา พบว่า สาร
สกัดเหง้าว่านชักมดลูกชั้นเฮกเซน สามารถยับยั้งการ
หลัง่ Nitric oxide (NO) จากเซลล์ค�้ำ จุนประสาทของ
หนูขาวใหญ่ชนิด microglia ที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide (LPS) ได้ดี และยังสามารถยับยั้ง
การแสดงออกของยีน monocyte chemoattractant
protein-1 (MCP-1) และ IL-6 ในระดับ messenger
ribonucleic acid (mRNA) ได้อกี ด้วย[12] ในส่วนของ
สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบมีการวิจัยหาสารออกฤทธิ์
ยับยัง้ การอักเสบของว่านชักมดลูก โดยแยกสารเดีย่ ว
จากการสกัดว่านชักมดลูกด้วยเฮกเซน พบสารเดี่ยว
นัน่ คือ สาร 1,7-diphenyl-(4E,6E)-4,6-heptadien3-ol สามารถยับยั้ง NO และ prostaglandin E2
(PGE2) ซึ่งเป็นสารสื่อกลางการอักเสบ (proinflammatory cytokines) ผ่านการยับยัง้ การแสดงออกของ
ยีน inducible NO synthase (iNOS) และ cyclooxyganse-2 (COX-2) ตามลำ�ดับ[13] ส่วนการทดลอง
ในสัตว์ทดลองของสารอัลนัสโตน (alnustone) ทีแ่ ยก
ได้จากเหง้าของว่านชักมดลูก พบว่าสารอัลนัสโตน
(alnustone) มีฤทธิร์ ะงับการอักเสบในระยะกึง่ เรือ้ รัง
ได้ดีโดยยับยั้งการเกิด granuloma ซึ่งออกฤทธิ์ได้ดี
พอ ๆ กับเพรดนิโซโลน (prednisolone)[14] นอกจากนี้
มีการศึกษาแบบมีกลุม่ ควบคุม (case-control study)
ถึงผลของว่านชักมดลูก ในผู้ป่วยภาวะมดลูกหย่อน
โดยให้รับประทานเหง้าว่านชักมดลูกแห้งบด ขนาด
7 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 10 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมซึ่งรับประทานยาหลอก พบว่าผลการทดลอง
ทัง้ 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน ว่านชักมดลูกไม่มผี ลต่อการ
เปลีย่ นแปลงระดับเอสโตรเจนและระดับยอดมดลูก[15]

อย่างไรก็ตามว่านชักมดลูกมีขอ้ ห้ามใช้ในสตรีมคี รรภ์
หญิงให้นมบุตร หรือเด็กเล็ก และไม่ควรใช้ติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานาน หรือรับประทานเกินขนาดทีร่ ะบุไว้
เพราะอาจทำ�ให้เกิดอาการปวดท้อง ผู้ป่วยที่มีปัญหา
ท่อน�้ำ ดีอดุ ตันไม่ควรใช้ เนือ่ งจากว่านชักมดลูกมีฤทธิ์
กระตุ้นการหลั่งน้ำ�ดี และอาจทำ�ให้เกิดอาการเสียด
ท้องในผู้ป่วยที่เป็นนิ่วในถุงน้ำ�ดีได้[16]

2. ไพล
ไพล (Phlai) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber
montanum (J. Koenig) Link ex A. Dietr. หรือ
ชื่อพ้อง Zingiber cassumunar อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae[17] ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไพลเป็น
ไม้ลม้ ลุก มีเหง้าใต้ดนิ เปลือกนอกสีน�้ำ ตาลแกมเหลือง
เนื้อในสีเหลืองแกมเขียว มีกลิ่นเฉพาะ และแทงหน่อ
หรือลำ�ต้นเทียมขึ้นเป็นกอ[18] สรรพคุณของไพลแบ่ง
ตามส่วนที่ใช้ ได้แก่ เหง้า รสฝาดขื่นเอียน ขับระดู
แก้เหน็บชา แก้ปวดท้อง แก้บิดมูกเลือด ขับลม แก้
ท้องเสีย แก้ลำ�ไส้อักเสบ ขับเลือดร้าย แก้มุตกิดระดู
ขาว แก้อาเจียน แก้ปวดฟัน แก้อาเจียนโลหิต แก้เด็ก
เป็นไข้สูงตัวสั่นตาเหลือก แก้เคล็ดขัดยอก ข้อเท้า
แพลง แก้โรคผิวหนัง แก้ฝี ทาเคลือบแผลป้องกัน
การติดเชื้อ ดูดหนอง สมานแผล แก้ปวดเมื่อยกล้าม
เนื้อ เป็นยาชาเฉพาะที่[19] ปัจจุบันไพลได้ถูกบรรจุใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 อยู่ในรูปแบบยา
ครีมและน�้ำ มัน จากการสืบค้นในฐานข้อมูลต่าง ๆ พบ
ว่า ไพล มีสาร compound D หรือสาร (E)-4-(3’,4’dimethoxyphenyl) but-3-en-2-ol ซึ่งมีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบในระดับสัตว์ทดลอง โดยออกฤทธิ์ต้าน
การอักเสบในระยะเฉียบพลันด้วยการยับยัง้ การบวม
น้ำ�ที่อุ้งเท้าหนูที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดการอักเสบด้วย
สาร carrageenan[20] นอกจากสาร compound D

460 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
แล้ว ไพลยังมีสาร (E)-1-(3, 4dimethoxyphenyl)
butadiene (DMPBD) ที่แยกได้จากสารสกัดชั้น
เฮกเซน (hexane) ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยลด
การบวมน้ำ�ที่อุ้งเท้าของหนูได้เช่นกัน[21] การศึกษา
ลดอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยครีมที่มีไพลเป็นองค์
ประกอบ 7% และ 14% ทดสอบในผู้เข้าร่วมวิจัย
สุขภาพดีที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังการออกกำ�ลัง
กาย (delayed onset muscle soreness) โดยศึกษา
ทีก่ ล้ามเนือ้ quadriceps จำ�นวน 75 คน โดยผูเ้ ข้าร่วม
วิจัยจะถูกสุ่มให้ได้รับครีมไพล 7% หรือ 14% หรือยา
หลอก โดยผู้เข้าร่วมวิจัยจะใช้ยาที่ได้รับ ทาบริเวณ
กล้ามเนือ้ quadriceps ทุก ๆ 8 ชัว่ โมง เป็นเวลา 7 วัน
พบว่า ครีมไพล 14% สามารถลดอาการปวดกล้ามเนือ้
ได้อย่างมีนยั สำ�คัญเมือ่ เทียบกับยาหลอก แต่ครีมไพล
7% ไม่สามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อเมื่อเทียบกับ
ยาหลอก[22] ในทางตรงกันข้ามพบว่าการศึกษาในผูเ้ ข้า
ร่วมวิจยั ทีม่ อี าการปวดกล้ามเนือ้ จากกล้ามเนือ้ ฉีกขาด
(muscle strain) จำ�นวน 140 คน โดยผู้เข้าร่วมวิจัย
ถูกสุม่ ให้รบั ครีมไพล 14% หรือยาหลอก แล้วประเมิน
ความเจ็บปวดด้วยเครื่องมือวัดความปวดแบบ visual analogue scale (VAS) เป็นเวลา 2 สัปดาห์
พบว่า คะแนนความเจ็บปวดโดยเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม
วิจัยที่รักษาด้วยครีมไพล 14% ลดลงไม่แตกต่าง
จากยาหลอก แต่ครีมไพลมีแนวโน้มลดอาการปวด
ในระยะยาวและไม่พบผลข้างเคียงจากครีมไพล[23]
และการศึ ก ษาน้ำ � มั น ไพลในการรั ก ษาอาการปวด
กล้ามเนื้อจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ
พังผืด (myofascial pain syndrome หรือ MPS) โดย
ศึกษาในผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อจาก
กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด จำ�นวน
114 คน แล้วผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จะถูกแบ่งเป็น 3 กลุม่ ด้วย
การสุม่ ให้ได้รบั น�้ำ มันไพล น�้ำ มันยาหลอก หรือยาเจล
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diclofenac โดยให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ทายาทีไ่ ด้รบั บริเวณ
ไหล่และลำ�คอ เป็นเวลา 6 วัน แล้วประเมินอาการทาง
คลินิกของผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยเครื่องมือวัดความปวด
(VAS) และพิสัยการเคลื่อนไหว (range of motion)
ของคอโดยการก้มและเงยหน้า ผลการศึกษาพบว่า
คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวด (pain score) หลังการ
รักษาของกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ลดลงอย่างมีนัย
สำ�คัญทั้งสามกลุ่มเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยความ
เจ็บปวดก่อนการรักษา ส่วนพิสัยการเคลื่อนไหวของ
คอพบว่าการก้มหน้าและเงยหน้าของผู้เข้าร่วมวิจัยที่
ใช้น้ำ�มันไพลมีองศาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในวันติดตาม
ผลวันที่ 3 เมือ่ เทียบกับวันแรก และกลุม่ ทีใ่ ช้น�้ำ มันยา
หลอกมีองศาของการก้มหน้าและเงยหน้าเพิม่ ขึน้ อย่าง
มากเช่นกันในวันติดตามผลวันที่ 3 เมื่อเทียบกับวัน
แรก และในวันที่ 6 กลุ่มที่ได้รีบน้ำ�มันไพลและน้ำ�มัน
ยาหลอกมีองศาเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญเมือ่ เทียบกับ
วันแรก ส่วนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาเจล diclofenac ในวันที่ 3
และ 6 ไม่มีความแตกต่างจากวันแรก[24]

3. ว่านนางคำ�
ว่ า นนางคำ �  (Waan Nang Kham) มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ว่า Curcuma aromatica Salisb. อยู่
ในวงศ์ Zingiberaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของว่านนางคำ�เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าและหัวสีเหลือง
อยู่ใต้ดิน มีลำ�ต้นแทงขึ้นมาจากหัว เป็นสมุนไพรที่มี
สรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยใช้รกั ษา อาการเคล็ด
ขัดยอก ฟกบวม แก้ฟกช� ้ำ แก้มดลูกอักเสบ และแก้เม็ด
ผื่นคัน[25] จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า มีการศึกษา
สาร essential oils ในว่านนางคำ�จากแหล่งต่าง ๆ
ของประเทศจีน ต่อการยับยั้งการอักเสบของหนูที่
ถูกเหนี่ยวนำ�ด้วย 12-O-tetradecanoylphorbol13-acetate (TPA) เทียบกับยา Ibuprofen พบว่า
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สาร essential oils มีประสิทธิผลสัมพันธ์กับขนาด
ของยาที่ใช้ในการรักษา และมีฤทธิ์ยับยั้งดีกว่ายา
Ibuprofen[26] และจากการศึกษาสารสกัด essential
oils จากว่านนางคำ�ต่อการยับยั้งการอักเสบของใบหู
ของหนู พบว่า สารสกัดที่ขนาดเท่ากับ 100 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม สามารถยับยั้งการอักเสบได้ 68.26%
และจากการศึกษาต่อเนื่องพบว่า สารสกัด essential
oils จากว่านนางคำ�  สามารถลดปริมาณของ COX-2
และ TNF-α ได้อย่างมีนัยสำ�คัญ[27] ในส่วนของสาร
สกั ด หยาบมี ก ารศึ ก ษาสารสกั ด ของว่ า นนางคำ� ชั้ น
เมทานอลทีข่ นาดเท่ากับ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ใน
การลดอาการปวดและบวมของหนู เทียบกับสมุนไพร
อื่นในสกุล Curcuma species พบว่า สารสกัดของ
ว่านนางคำ�ชั้นเมทานอลสามารถยับยั้งการเหนี่ยวนำ�
เอนไซม์ COX-2 ได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสมุนไพร
อื่น ๆ[28] และมีการศึกษาสารสกัดเหง้าว่านนางคำ�ชั้น
น้ำ�ต่อการยับยั้งอาการปวดและบวมของหนูที่ได้รับ
ความร้อนด้วยวิธี Eddy’s hot plate พบว่าสารสกัด
สามารถลดอาการเจ็บปวดได้[29]

4. ว่านมหาเมฆ
ว่ า นมหาเมฆ (Waan Ma Ha Mek) มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์คือ Curcuma aeruginosa Roxb. อยู่
ในวงศ์ Zingiberaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของว่านมหาเมฆเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อ
ในหัวมีทั้งขาว เหลือง เขียวและดำ�  ใบเดี่ยว กลางใบ
มีสีแดงเป็นเส้น เป็นสมุนไพรที่ใช้รักษากลุ่มอาการ
ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ทางการแพทย์แผน
ไทยใช้รักษาอาการปวดมดลูกและแก้อักเสบในสตรี
หลังคลอดบุตร ทำ�ให้มดลูกเข้าอู่เร็ว จากงานวิจัย
พบว่าเหง้าว่านมหาเมฆที่ถูกสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม
(chloroform) เมทานอล (methanol) และน� ้ำ สามารถ
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ลดอาการบวมที่อุ้งเท้าหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำ�ด้วยสาร
คาร์ราจีแนน (carrageenan) เมื่อทำ�การทดสอบ
ฤทธิ์ระงับปวดที่เหนี่ยวนำ�โดยกรดอะซิติก (acetic
acid) ความร้อน และฟอร์มาลิน (formalin) ในหนู
ถีบจักร รวมทั้งฤทธิ์ลดไข้ที่เหนี่ยวนำ�โดยยีสต์ในหนู
ขาว ขนาดของสารสกัดชั้นคลอโรฟอร์มและสารสกัด
ชั้นเมทานอลที่ทำ�ให้หนูถีบจักรตาย 50% เมื่อป้อน
ทางปาก มีค่าเท่ากัน คือ 3.03 กรัมต่อกิโลกรัม ไม่มี
หนูถีบจักรตายเมื่อป้อนสารสกัดชั้นน้ำ�ทางปากใน
ขนาดสูง 10 กรัมต่อกิโลกรัม การป้อนสารสกัดเหง้า
ว่านมหาเมฆชั้นคลอโรฟอร์มและเมทานอล (ขนาด
100-400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ทางปากในหนูถีบ
จักร สามารถลดจำ�นวนครั้งของการบิด (writhings)
และยืด (stretchings) ของลำ�ตัว เมื่อหนูถีบจักรถูก
กระตุน้ โดยกรดอะซิตกิ (acetic acid) เฉพาะสารสกัด
ชัน้ คลอโรฟอร์มเท่านัน้ ทีส่ ามารถลดการเลีย (licking)
ในช่วงเฟสหลังของการทดสอบด้วยฟอร์มาลินในหนู
ถีบจักร ไม่มีสารสกัดใดจากเหง้าของว่านมหาเมฆที่มี
ผลต่อความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากความร้อนในหนูถบี จักร
อาการไข้ทเี่ หนีย่ วนำ�ด้วยยีสต์ และการบวมของอุง้ เท้า
ทีเ่ หนีย่ วนำ�ด้วยสารคาร์ราจีแนนในหนูขาว จากผลการ
ทดลองนีเ้ สนอว่า สารสกัดด้วยคลอโรฟอร์มจากเหง้า
ของว่านมหาเมฆ มีฤทธิ์ระงับปวด โดยมีกลไกการ
ออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากแอสไพริน[30] สารสกัดเหง้า
ว่านมหาเมฆชั้นเอทานอล 70% ที่ความเข้มข้น 25, 50
และ 100 ppm สามารถยับยั้งการหลั่ง NO จากเซลล์
เม็ดเลือดขาวของหนูชนิด RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยว
นำ�ด้วย lipopolysaccharides (LPS) ได้ 84.426%,
83.606% และ 78.278% ตามลำ � ดั บ [31] เมื่ อ นำ �
โปรตีนไฮโดรไลเซทที่แยกได้จากสารสกัดชั้นน้ำ�ของ
เหง้าว่านมหาเมฆ (yield = 1.3%, โปรตีน (protein)
= 75 ± 1.5%, คาร์ โ บไฮเดรต (carbohydrate)
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= 4.4 ± 0.15%) มาทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบใน
อุ้งเท้าหนูที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดการอักเสบด้วยสาร
carrageenan พบว่าทีข่ นาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
สามารถลดการบวมที่อุ้งเท้าหนูได้ 73%[32] เมื่อนำ�สาร
สกัดเหง้าว่านมหาเมฆชั้นเอทานอลมาทำ�การทดสอบ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบในหลอดทดลอง (in vitro) โดย
วิธีการทดสอบ erythrocyte membrane stabilization และทำ�การทดสอบในสัตว์ทดลอง (in vivo)
โดยวิธีการเหนี่ยวนำ�ให้อุ้งเท้าหนูขาวเกิดการอักเสบ
ด้วยสาร carrageenan พบว่า สาร positive control (indomethacin) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วย
วิธี erythrocyte membrane stabilization ดีกว่า
สารสกัดชั้นเอทานอลของเหง้าว่านมหาเมฆ โดยมีค่า
EC50 เท่ากับ 26.4 ± 2.9 และ 47.8 ± 1.6 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามลำ�ดับ ส่วนผลการทดสอบด้วยวิธี
การเหนี่ยวนำ�ให้อุ้งเท้าบวมด้วยสาร Carrageenan
พบว่าสารสกัดชั้นเอทานอลที่ขนาด 100 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร (8.26 ± 0.50) สามารถลดค่าพื้นที่ใต้
กราฟ (area under the curve หรือ AUC) ได้อย่าง
มีนัยสำ�คัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (10.01
± 0.33) และกลุ่ม drug control (6.50 ± 0.10)[33]
ผลการทดสอบฤทธิ์ระงับปวดโดยการเหนี่ยวนำ�ด้วย
กรดอะซิติกและฟอร์มาลินในหนูขาวเล็กชนิด Swiss
albino พบว่าสารสกัดชั้นเมทานอลที่ขนาด 200 และ
400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สามารถลดอัตราการบิด
และงอลำ�ตัวได้ เท่ากับ 37.50 และ 45.31% ลดอัตรา
การเลียในเฟสแรกได้ เท่ากับ 33.27 และ 38.13% และ
ในเฟสสองได้ เท่ากับ 69.72 และ 73.71% ตามลำ�ดับ
และสาร germacrone ทีแ่ ยกได้จากการทำ� vacuum
liquid chromatography (VLC) และ open column
chromatography สามารถลดอัตราการบิดและงอลำ�
ตัวได้ 22.66, 34.77 และ 51.17% ที่ขนาด 10, 20 และ
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40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำ�ดับ และสามารถลด
อัตราการเลียในช่วงเฟสแรกได้ 30.43 และ 37.53% ใน
เฟสสองได้ 32.27 และ 60.96% ทีข่ นาด 200 และ 400
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามลำ�ดับ สรุปได้ว่าสาร germacrone แสดงฤทธิ์ระงับการอักเสบได้ดีทั้งในการ
ทดลองด้วยวิธี acetic acid-induced writhing และ
วิธี formalin-induced licking โดยการออกฤทธิผ์ า่ น
ทางระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายได้ และมี
ความเป็นไปได้ทจี่ ะมีฤทธิล์ ดการอักเสบได้ดี[34] น�้ำ มัน
จากเหง้าว่านมหาเมฆมีสาร camphor (29.39%) และ
สาร germacrone (21.21%)[35] เมื่อทำ�การศึกษาสาร
พฤกษเคมีจากเหง้าว่านมหาเมฆที่สกัดด้วย methyl
tert-butyl ether (MTBE) และระบบเมทานอล/
คลอโรฟอร์ม (methanol/chloroform) แล้วทำ�การ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค gas chromatography–mass
spectrometry (GC-MS) พบว่าเมือ่ สกัดด้วย MTBE
มีสาร camphor 0.52% และสาร germacrone 0.45%
และเมื่อสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม (ตัวทำ�ละลายไม่มีขั้ว)
พบสาร camphor 0.67% และสาร germacrone
1.41% แต่เมือ่ ทำ�การสกัดด้วยเมทานอล (ตัวทำ�ละลาย
ที่มีขั้วสูง) จะไม่พบสารดังกล่าว[36]

5. การบูร
การบูร (Camphor) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cinnamomum camphora อยู่ในวงศ์ Lauraceae
การบูรมีลักษณะเป็นผลึกที่แทรกอยู่ในเนื้อไม้ของ
ต้นการบูร ที่เกิดอยู่ทั่วไปทั้งต้น[37] สรรพคุณเนื้อไม้
เปลือกและราก นำ�มากลั่นจะได้ “การบูร’’ รสร้อน
ปร่าเมา ใช้ทาถูนวดแก้ปวด แก้เคล็ดบวม ขัดยอก
แพลง แก้ปวดขัดตามเส้นประสาท[37] การบูรที่ขนาด
3, 10 และ 30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร สามารถลดการ
เคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocyte migra-
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tion) ผ่านทาง N-formyl methionyl leucyl phenylalanine (fMLP) ได้อย่างมีนัยสำ�คัญ (p < 0.01)
แต่ยาทาที่มีการบูรเป็นส่วนผสมไม่สามารถลดการ
อักเสบเมื่อทดสอบด้วยวิธี ear edema หรือเอนไซม์
myeloperoxidase (MPO) ในทุกขนาดทีท่ ดสอบ แต่
เมื่อให้การบูรทางปากทีข่ นาด 100 และ 200 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม สามารถลด ear edema และ MPO
ได้อย่างมีนัยสำ�คัญ (p < 0.01) สามารถสรุปได้ว่า
การบูรออกฤทธิต์ า้ นการอักเสบโดยยับยัง้ การเคลือ่ นที่
ของเซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocyte migration) และ
อาการบวม (anti-edematogenic activity)[38] การ
ทดสอบการอั ก เสบเฉี ย บพลั น ผ่ า นการทำ � งานของ
สมองระดับ hypothalamus และ cerebellum ของ
pro-inflammatory cytokines และ chemokines
ในหนู wistar rats เพศผู้ เมื่อให้การบูรทางปากที่
ขนาด 2,000 และ 4,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า
cerebellar levels ของ TNF-α, IL-1b และ IL-6 เพิม่
ขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ในขณะที่ hypothalamic ระดับ
ของ TNF-α และ IL-1b เพิ่มขึ้นในทุกความเข้มข้นที่
ทดสอบอย่างมีนัยสำ�คัญ และที่ความเข้มข้น 2,000
และ 4,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เท่านัน้ ทีส่ ามารถเพิม่
ระดับของ IL-6 ได้ เมือ่ เทียบกับกลุม่ ควบคุม นอกจาก
นัน้ ยังสามารถเพิม่ การแสดงออกของ nuclear factor
kappa B (NF-kB), COX-2, regulated upon activation normal T cell expressed and secreted
(RANTES) และ MCP-1 โดยเพิ่มขึ้นตามความเข้ม
ข้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุม[39] การทดสอบฤทธิ์แก้ปวดและต้านการ
อักเสบของตำ�รับน้ำ�มันที่ประกอบด้วยการบูร (camphor) เมนทอล (menthol) และไธมอล (thymol) ใน
หนูขาวชนิด wistar albino และหนูขาวใหญ่ พบว่า
เมื่อทำ�การทดสอบด้วยวิธี hot plate ตำ�รับน้ำ�มันที่
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ขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สามารถ
ลดการปวดได้ดีขึ้นเมื่อความเข้มข้นสูงมากขึ้น (dose
dependent) อย่างมีนัยสำ�คัญ (p < 0.001) แต่ตำ�รับ
น้ำ�มันที่ขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ (p < 0.001) เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม[40]

6. เกลือสมุทร
เกลือสมุทร หรือ เกลือทะเล (sea salt) เป็นเกลือ
ที่ผลิตได้จากน้ำ�ทะเล ด้วยการสูบน้ำ�ทะเลเข้ามาขังไว้
ในนาพัก อาศัยลมและความร้อนจากแสงแดดของ
ดวงอาทิตย์ช่วยระเหยน้ำ�  เพื่อให้น้ำ�เกลือมีความเข้ม
ข้นมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง เกลือจะตกผลึกออกมา
เกลือแกง (NaCl) ตกผลึกในนาปลง เป็นช่วงทีน่ �้ำ ทะเล
มีความเค็มที่ระดับ 25 ดีกรี มีลักษณะเป็นลูกบาศก์
โปร่งแสง โดยเม็ดเกลือแกงจะมี 2 เพศ คือ เกลือตัวผู้
มีรปู ร่างเป็นเม็ดยาวแหลม นิยมใช้ผสมยาไว้กวาดคอ
เด็ก เชื่อว่ามีฤทธิ์แก้ซาง (ไข้, ตัวร้อน) ได้ และเกลือ
ตัวเมีย มีรูปร่างเป็นเหลี่ยม ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสำ�หรับ
การบริโภค ดองอาหาร รวมถึงเป็นส่วนประกอบใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ[41] อย่างไรก็ตามยังไม่พบงานวิจยั
ของเกลือสมุทรที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ

7. ใบพลับพลึง
พลับพลึง (Phlap Phlueng) มีชื่อวิทยาศาสตร์
คือ Crinum asiaticum L. อยู่ในวงศ์ Amyllidaceae พลับพลึงเป็นไม้ล้มลุกที่มีสรรพคุณทางยาอยู่
หลายประการ โดยส่วนที่นำ�มาใช้ คือ ใบ ราก และ
เมล็ด ใบใช้ทำ�เป็นยาประคบเพื่อคลายเส้น แก้ปวด
เมื่อย เคล็ดขัดยอก ถึงแม้ว่าพลับพลึงจะมีประโยชน์
อยู่มากมาย  แต่ก็นำ�มาใช้ได้แค่ภายนอกเท่านั้นเนื่อง
จากพลับพลึงมีพิษ และพบว่าสารสกัดพลับพลึงชั้น
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เมทานอลมีความเป็นพิษต่อไรทะเล (brine shrimp)
และเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด P388 D1 มีค่า LC50
เท่ากับ 257.1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 12.5
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำ�ดับ[42] นอกจากนี้ยัง
พบว่าสารสกัดใบและหน่อของพลับพลึงชัน้ เอทานอล
มีความเป็นพิษต่อไรทะเล (brine shrimp) โดยมีค่า
LD50 243.331 และ 507.838 ppm ตามลำ�ดับ จาก
การนำ�พลับพลึงมาศึกษาเกีย่ วกับฤทธิต์ า้ นการอักเสบ
พบว่า สารสกัดจากรากพลับพลึงชั้นเอทานอล 95%
มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบผ่านการยับยั้งการหลั่ง NO
จากเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนูชนิด RAW 264.7 ที่
โดยค่า IC50 เท่ากับ 83.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร[43]
มีการนำ�สารสกัดจากใบพลับพลึงมาทดสอบการลด
ปวดและลดบวมของอุ้ ง เท้ า หนู ที่ ถู ก เหนี่ ย วนำ � การ
อักเสบด้วย 1% (w/v) carrageenan พบว่าเมื่อสาร
สกัดสามารถยับยั้งการอักเสบของอุ้งเท้าหนูได้ 51.60
± 2.50% ที่ 1 ชัว่ โมงแรกหลังให้สารสกัด และ 40.80 ±
0.52% ที่ 4 ชัว่ โมงหลังให้สารสกัด[44] และมีการทดลอง
โดยใช้สารสกัดจากหน่อของพลับพลึงในการลดการ
อักเสบของอุ้งเท้าหนูที่ถูกเหนี่ยวนำ�การอักเสบด้วย
1% (w/v) carrageenan พบว่า หลังจากให้สารสกัด
ที่ขนาด 1.5 และ 2 กรัมต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3
ชั่วโมง สามารถลดการอักเสบได้ดี คิดเป็น 52.56%
และ 47.37% ตามลำ�ดับ[45] นอกจากนี้ยังพบว่า สาร
สกัดจากใบพลับพลึงทีผ่ า่ นกระบวนการให้ความร้อน
2 รูปแบบ คือ การนึ่ง (อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส, 1
ชัว่ โมง) และการอบแห้ง (อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส,
10 นาที) เปรียบเทียบกับสารสกัดจากใบพลับพลึงสด
ใบพลับพลึงนึง่ และใบพลับพลึงอบแห้งให้ปริมาณสาร
ไลโครีน (lycorine) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่
สำ�คัญในใบพลับพลึงเป็น 3.69 ± 0.04 และ 4.48 ±
0.02 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำ�ดับ ในขณะที่ใบ
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พลับพลึงสดให้ปริมาณไลโครีน 2.35 ± 0.09 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ซึ่งใบพลับพลึงที่ผ่านกระบวนการอบ
แห้งให้ปริมาณไลโครีนมากถึงเกือบ 2 เท่าของใบ
พลับพลึงสด ดังนั้นใบพลับพลึงที่ผ่านการให้ความ
ร้อนด้วยกระบวนการอบแห้งจึงถูกเลือกเพือ่ ศึกษาผล
ของอุณหภูมิ (50, 70, 100 และ 120 องศาเซลเซียส)
และเวลา (10, 30, และ 60 นาที) ต่อสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในใบพลับพลึง พบว่าใบพลับพลึงที่ผ่านการ
อบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30
นาที ให้ปริมาณไลโครีนมากที่สุด สารสกัดทั้งหมด
ได้ทดสอบฤทธิ์ในการต้านแอนตี้ออกซิแดนท์พบว่า
ใบพลับพลึงอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
เวลา เป็นเวลา 30 นาที และ 100 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 10 นาที ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด
ผลของสารสกัดจากใบพลับพลึงต่อการยับยั้งการ
อักเสบ พบว่าที่ความเข้มข้นสารสกัด 0.1 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร ใบพลับพลึงอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และ 100 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 นาที สามารถยับยั้งการอักเสบได้ดีที่สุด
โดยยับยั้งได้ดีกว่าสารประกอบพาทีโนไลด์ ในขณะ
ที่ใบพลับพลึงสดมีฤทธิ์ต่ำ�ที่สุด ดังนั้นใบพลับพลึง
ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนด้วยวิธีอบแห้ง โดย
เฉพาะการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 30 นาที มีผลในการเพิ่มปริมาณไลโครีน ซึ่งเป็น
สารประกอบทีม่ ศี กั ยภาพในการต้านอนุมลู อิสระและ
ต้านการอักเสบได้[46]

อภิปรายผล
การทับหม้อเกลือเป็นกระบวนการหนึ่งในการ
ดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โดยการนำ�หม้อดินหรือหม้อทะนนทีภ่ ายในบรรจุเกลือ
สมุทรแล้วนำ�ไปตั้งไฟจนเกลือสุกได้ที่ ต่อมานำ�หม้อ

J Thai Trad Alt Med
มาวางลงบนใบพลับพลึงและวางทับสมุนไพรสดที่
เป็นส่วนประกอบ จากนั้นห่อด้วยผ้าด้ายดิบแล้วนำ�
ไปนาบบริเวณหน้าท้อง กระเบนเหน็บ หลัง ขาด้าน
นอก และขาด้านใน การทับหม้อเกลือช่วยทำ�ให้มดลูก
เข้าอู่ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ช่วยขับน้ำ�คาวปลา
ทำ�ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับและหน้าท้องยุบได้
เร็ว ช่วยลดอาการบวม อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
และปวดมดลูก โดยสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบใน
การทับหม้อเกลือมีทั้งหมด 7 ชนิด คือ ว่านชักมดลูก
ไพล ว่านนางคำ� ว่านมหาเมฆ การบูร เกลือสมุทร และ
ใบพลับพลึง เมื่อศึกษางานวิจัยของสมุนไพรดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ พบว่า 1) ว่านชักมดลูกตัว
เมีย เป็นชนิดทีน่ ยิ มใช้กบั โรคทางสตรี ซึง่ มีสารสำ�คัญ
คือ สารไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogen) กลุ่ม
ไดแอริลเฮปทานอยด์ (diarylheptanoids) สารกลุ่ม
เคอร์คูมินอยด์ (curcuminoids) และสารกลุ่มอะซีโตฟีโนน (acetophenones) โดยสารสกัดชั้นเฮกเซน
ของเหง้าว่านชักมดลูกสามารถยับยั้งการหลั่ง NO,
PGE2 และ COX-2[14] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแบบ
มีกลุ่มควบคุม (case control study) พบว่าว่านชัก
มดลูกไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเอสโตรเจน
และระดับมดลูกในผู้ป่วยที่มีภาวะมดลูกหย่อน หลัง
จากให้รับประทานเหง้าว่านชักมดลูกแห้งบดขนาด 7
กรัมต่อวัน เป็นเวลา 10 วัน[15] นอกจากนี้มีการศึกษา
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่น ๆ ของว่านชักมดลูก เช่น ผล
ต่อการหดตัวของกล้ามเนือ้ มดลูกในหนูขาวทัง้ ภายใน
(in vivo) และที่แยกออกจากร่างกาย (ex vivo) พบ
ว่าสารสกัดด้วยเอทานอล 95% ที่ขนาด 5 และ 10
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถลดการหดตัวของ
กล้ามเนื้อมดลูกได้ หลังจากที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อ
มดลูกหดตัวด้วย oxytocin 5x10-4 i.u./ml., Acetylcholine (Ach) 1x10-6 M, 5-hydroxytryptamine
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(5-HT) 5x10-6 M และ Potassium Chloride (KCL)
50 mM ในสารละลาย De Jalon และสารสกัดขนาด
10 µg./ml. สามารถลดการหดตัวจากการกระตุ้น
ด้วย Oxytocin 1x10-2 i.u./ml., vanadate 1x10-4
M. และ PGF20c 1x10-6 M ในสารละลาย Locke
Ringer ที่ปราศจากแคลเซียมและมี EGTA[47] ซึ่ง
อาจเป็นการนำ�ไปใช้กับการปวดมดลูกขณะมีประจำ�
เดือน 2) เหง้าไพล ถูกนำ�มาใช้เป็นยาภายนอกเพื่อ
ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ แก้เคล็ดขัดยอก และใช้ต้ม
น้ำ�อาบหลังคลอด รักษาอาการปวดเมื่อย ลดอาการ
อักเสบ และบำ�รุงผิวพรรณ จากงานวิจัยพบว่าเหง้า
ไพลมีสาร Compound D และสาร DMPBD ซึ่งมี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลองโดยออกฤทธิ์ต้าน
การอักเสบในระยะเฉียบพลันด้วยการยับยัง้ การบวม
น�้ำ ทีอ่ งุ้ เท้าหนู[20] และมีการศึกษาลดอาการปวดกล้าม
เนื้อด้วยครีมที่มีไพลเป็นองค์ประกอบ 7% และ 14%
พบว่าครีมไพล 14% สามารถลดอาการปวดกล้ามเนือ้
หลังจากออกกำ�ลังกายได้อย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบ
กับยาหลอก ในทางตรงกันข้ามพบว่าการใช้ครีมไพล
14% ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อจากฉีกขาด
(muscle strain) มีคะแนนความเจ็บปวดโดยเฉลี่ย
ลดลงไม่แตกต่างจากยาหลอก แต่มีแนวโน้มว่าครีม
ไพลสามารถลดอาการปวดได้ในระยะยาว และไม่พบ
ผลข้างเคียงใด ๆ[23] นอกจากนี้มีการศึกษาน้ำ�มันไพล
ในการรักษาอาการปวดกล้ามเนือ้ จากกลุม่ อาการปวด
กล้ามเนือ้ และเนือ้ เยือ่ พังผืด (MPS) ผลการศึกษาพบ
ว่า คะแนนเฉลี่ยความปวดของทุกกลุ่มลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับก่อนการรักษา และพบว่าผู้เข้า
ร่วมวิจัยที่ใช้น้ำ�มันไพลและน้ำ�มันยาหลอกในวันที่ 6
มีองศาพิสัยการเคลื่อนไหวของคอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
สำ�คัญเมื่อเทียบกับวันแรก ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยา
เจล diclofenac ไม่มีความแตกต่างจากวันแรก[24]
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3) ว่านนางคำ�  ใช้ตำ�พอกแก้ฟกช้ำ�  และเคล็ดขัดยอก
ตามร่างกาย จากงานวิจัยพบว่า สาร essential oils
ในว่านนางคำ�สามารถยับยั้งปริมาณ COX-2 และ
TNF-α[27] และยับยัง้ การอักเสบของหนูทถี่ กู เหนีย่ วนำ�
ด้วย TPA ซึง่ มีฤทธิด์ กี ว่ายา Ibuprofen[26] นอกจากนี้
ยังพบว่าสารสกัดชัน้ น�้ำ ของเหง้าว่านนางคำ�สามารถลด
อาการเจ็บปวดในหนูเมือ่ ทดสอบด้วยวิธี Eddy’s hot
plate[29] 4) ว่านมหาเมฆ ใช้รักษาอาการปวดมดลูก
และแก้อักเสบ ทำ�ให้มดลูกเข้าอู่เร็ว จากงานวิจัย พบ
ว่าสารสกัดชั้นคลอโรฟอร์ม ชั้นเมทานอล ชั้นน้ำ� และ
โปรตีนไฮโดรไลเซทที่แยกได้จากสารสกัดชั้นน้ำ�  ของ
เหง้าว่านมหาเมฆ สามารถลดอาการบวมที่อุ้งเท้าหนู
ขาวที่ถูกเหนี่ยวนำ�ด้วยคาร์ราจีแนน และเมื่อทำ�การ
ทดสอบฤทธิ์ระงับปวดที่เหนี่ยวนำ�โดยกรดอะซิติก
ความร้อน และฟอร์มาลินในหนูถบี จักร พบว่าสารสกัด
ด้วยคลอโรฟอร์มมีฤทธิ์ระงับปวด โดยมีกลไกการ
ออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากแอสไพริน[30] และพบว่าสาร
สกัดชัน้ เอทานอล 70% ของเหง้าว่านมหาเมฆสามารถ
ยับยัง้ การหลัง่ NO ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทีถ่ กู เหนีย่ ว
นำ�ด้วย LPS[31] นอกจากนีย้ งั พบว่าสาร germacrone
ที่แยกได้จากการทำ�  VLC ของสารสกัดชั้นเอทานอล
มีฤทธิ์ระงับการอักเสบได้ดีทั้งในการทดลองด้วยวิธี
acetic acid-induced writhing และวิธี formalininduced licking โดยการออกฤทธิ์ผ่านทางระบบ
ประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย[34] 5) การบูร ใช้ทา
ถูนวดแก้ปวด แก้เคล็ดบวม ขัดยอก แก้ปวดข้อ และ
แก้ปวดเส้นประสาท จากงานวิจยั พบว่าการบูรสามารถ
ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้งการเคลื่อนที่ของ
เซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocyte migration) และ
ยับยั้งอาการบวม (antiedematogenic activity)
เมือ่ ทดสอบฤทธิแ์ ก้ปวดและต้านการอักเสบของตำ�รับ
น้ำ�มันที่ประกอบด้วยการบูร เมนทอล และไธมอลใน
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หนูด้วยวิธี hot plate พบว่าตำ�รับน้ำ�มันที่ขนาด 100
และ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สามารถลดการปวด
ได้ดีขึ้นเมื่อความเข้มข้นสูงมากขึ้น แต่ตำ�รับน้ำ�มัน
ที่ขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีฤทธิ์
ต้านการอักเสบ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม[40]
6) เกลือสมุทร หรือเกลือแกง มี 2 เพศ คือ เกลือ
ตัวผู้ และเกลือตัวเมีย โดยโบราณนิยมใช้เกลือตัวผู้
ในทางยา เช่ น ผสมยาไว้ ก วาดคอเด็ ก แก้ โ รคซาง
ผสมในลูกประคบสมุนไพร และใช้ในการทับหม้อ
เกลือ เป็นต้น ในปัจจุบันยังไม่พบงานวิจัยของเกลือ
สมุทรที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ แต่ถ้าวิเคราะห์ตาม
การนำ�เกลือไปใช้เป็นยาใช้ภายนอก เช่น ลูกประคบ
สมุนไพร การทับหม้อเกลือ จะพบว่ามีความเกีย่ วข้อง
กับความร้อน โดยเกลือจะสามารถดูดความร้อนจาก
สิ่งรอบข้าง จึงอาจเป็นไปได้ว่าวัตถุประสงค์ในการ
ใส่เกลือ คือ เพื่อช่วยเก็บความร้อนให้กับลูกประคบ
สมุนไพรหรือหม้อเกลือ 7) ใบพลับพลึง มีสรรพคุณ
ลดอาการเคล็ดขัดยอก บวม หรือข้อแพลง โดยต้อง
นำ�ใบพลับพลึงสดมาลนไฟให้ตายนึง่ แล้วนำ�ไปประคบ
หรือพันตามอวัยวะที่มีอาการปวด จากงานวิจัยพบว่า
สารสกัดจากใบพลับพลึงสามารถมาลดปวดและลด
บวมของอุ้งเท้าหนูที่ถูกเหนี่ยวนำ�การอักเสบด้วยสาร
carrageenan[44] นอกจากนีพ้ บการศึกษาปริมาณสาร
สำ�คัญของใบพลับพลึงที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการ
อักเสบ (สารไลโครีน) โดยใช้วิธีการสกัดที่แตกต่าง
กัน พบว่าสารสกัดจากใบพลับพลึงทีผ่ า่ นกระบวนการ
อบแห้งให้ปริมาณไลโครีนมากที่สุด ซึ่งมากเกือบ 2
เท่าของใบพลับพลึงสด และเมื่อนำ�ใบพลับพลึงมา
ศึกษาปริมาณไลโครีนเมือ่ นำ�ไปอบแห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ ละ
เวลาที่แตกต่างกัน พบว่าใบพลับพลึงที่ผ่านการอบ
แห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที
ให้ปริมาณไลโครีนมากที่สุด และสารสกัดดังกล่าว
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สามารถยับยัง้ การอักเสบได้ดที สี่ ดุ โดยยับยัง้ ได้ดกี ว่า
สารประกอบพาทีโนไลด์ ในขณะที่ใบพลับพลึงสดมี
ฤทธิ์ต่ำ�ที่สุด[46] ซึ่งสอดคล้องกับการนำ�ใบพลับพลึง
ไปใช้ในการทับหม้อเกลือ โดยใบพลับพลึงสดจะโดน
ความร้อนจากหม้อเกลือก่อนนำ�ไปใช้กับมารดาหลัง
คลอด

ข้อสรุป
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การ
ทับหม้อเกลือสามารถบรรเทาอาการปวดมดลูก ปวด
กล้ามเนื้อ และลดอาการบวม ผ่านทาง 2 กลไกหลัก
คือ ความร้อนที่ได้รับจากการนำ�เกลือสมุทรไปตั้ง
ไฟจนสุก และสรรพคุณของสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด ซึ่ง
เหง้าว่านชักมดลูก เหง้าไพล เหง้าว่านนางคำ�  เหง้า
ว่านมหาเมฆ การบูร และใบพลับพลึง มีฤทธิ์ลดการ
อักเสบในหลอดทดลอง โดยไปยับยั้งสารสื่อกลาง
ทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ รวมทั้งสามารถลด
การอักเสบและอาการปวดในหนูทดลองได้ นอกจาก
นี้ยังพบการศึกษาทางคลินิกของไพล โดยพบว่าครีม
ไพลและน้ำ�มันไพลสามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
ได้ และมีงานวิจัยพบว่าสารไลโครีนซึ่งสามารถยับยั้ง
การอักเสบที่แยกได้จากสารสกัดใบพลับพลึงมีความ
สั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ อุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ อ ย่ า งไร
ก็ตามยังไม่พบงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์
ของความร้อนกับสารสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการอักเสบ
ของว่านชักมดลูก ไพล ว่านนางคำ� ว่านมหาเมฆ และ
การบู ร ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง
กล่าวของสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ต่อการลดการอักเสบ
ของว่านชักมดลูก ว่านนางคำ�  ว่านมหาเมฆ การบูร
และใบพลั บ พลึ ง ในรู ป แบบยาภายนอกในระดั บ
คลินิกเพิ่มเติม เพื่อได้ข้อมูลที่จะนำ�ไปพัฒนาเป็น
ยาสำ�หรับมารดาหลังคลอดในอนาคต และจากการ

ทบทวนวรรณกรรมนี้ทำ�ให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ที่สนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแล
มารดาหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ
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โรงพยาบาลชุมชนเขตนครชัยบุรนิ ทร์ กลุม่ ตัวอย่างคือผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านตำ�แหน่งแพทย์แผนไทยซึง่ มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาเวชกรรมไทย ในโรงพยาบาลของชุมชนของรัฐในเขตสุขภาพที่ 9
นครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และชัยภูมิ ทำ�การเก็บรวมรวมโดยการใช้
แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 4 จังหวัด จำ�นวน
80 โรงพยาบาล ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาร้อยละ 83.75 (67/80) ข้อมูลที่ได้ถูกนำ�มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา  ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลชุมชนในเขตนครชัยบุรนิ ทร์ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลหญิงหลังคลอด ทั้งนี้อาจมีข้อแตกต่างกันด้านการให้บริการเพียง
เล็กน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ และการดูแลมารดาหลังคลอดของแพทย์แผนไทยที่มีการผสมผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ พบการใช้สมุนไพรเป็นยากระตุ้นน้ำ�นมใน
โรงพยาบาลชุมชนเพียง 4 แห่ง (ร้อยละ 5. 97) ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด แต่พบว่าการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีอยู่ด้ังเดิมมาใช้ร่วมกลับมีน้อย จึงอาจมีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับเพื่อนำ�มาผสม
ผสานประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
คำ�สำ�คัญ:  แพทย์แผนไทย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การดูแลมารดาหลังคลอด
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Abstract
This purpose of this study was to survey the Thai traditional medical (TTM) services provided and the application of local wisdom for postnatal care at community hospitals in Health Region 9 (Nakhonchaiburin, comprising
Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Surin and Chaiyaphum provinces). Participants were all licensed TTM and applied
TTM practitioners in 80 community hospitals in the four provinces. Data were collected using a self-administered
questionnaire; 67 completed questionnaires (83.75%) were returned. Data were analyzed using descriptive statistics.
The results showed that all community hospitals in the region provided Thai traditional postnatal care services
according to the professional standards. However, the service patterns were slightly different depending on the
local context in each area. For the application of local wisdom in addition to TTM-based postnatal care, the use
of herbal supplements to increase breast milk postnatally was found only in four hospitals (5.97%). As the local
wisdom for postnatal care was rarely applied, it is suggested that relevant and well accepted local wisdom might
be collected for integration into TTM postnatal care in the future.
Key words:  Thai traditional medicine, local wisdom, postnatal care

บทนำ�และวัตถุประสงค์

การดู แ ลมารดาหลั ง คลอดหรื อ การอยู่ ไ ฟ
หลังคลอด เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
สมัยบรรพบุรุษเพื่อฟื้นฟูดูแลมารดาหลังคลอดให้
ร่างกายกลับสู่สภาพปกติได้เร็วที่สุดซึ่งสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยมายาวนานโดย
อาศัยหลักทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย เมื่อหญิงมี
ครรภ์คลอดบุตร จะทำ�ให้ธาตุทั้ง 4 (ดิน น้ำ�  ลม ไฟ)
เกิดความแปรปรวน ดังนัน้ หญิงหลังคลอดต้องอยูไ่ ฟ
เพื่อเป็นการปรับสมดุลในร่างกายให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมได้เร็วที่สุด[1]

ปัจจุบันสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีความ
พร้อมและมีการให้บริการการดูแลมารดาหลังคลอด
ตามหลักวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่งได้ปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อ กตามนโยบาย ที่ ว่ า ด้ ว ย “การส่ ง เสริ ม สุ ข
ภาพด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ในกลุ่มสตรี’’ รวม
ถึงการดูแลมารดาหลังคลอด  ซึ่งการดูแลมารดาหลัง
คลอดจะมีการให้บริการตามสิทธิประโยชน์ตามหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการโดยแพทย์
แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐประกอบ

472 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ด้ ว ยกิ จ กรรมหลั ก 5 ขั้ น ตอนได้ แ ก่ การนวดไทย
การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำ�สมุนไพร การทับ
หม้อเกลือ และการให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ น
ของมารดาหลังคลอด[1] กิจกรรมอืน่ ๆ ได้แก่ การสอน
พันผ้าหน้าท้อง การนัง่ ถ่าน การพอกผิวและการขัดผิว
ด้วยสมุนไพร และการอาบน้ำ�สมุนไพร
การแพทย์พื้นบ้าน การใช้ยาสมุนไพรในการ
ดูแลมารดาหลังคลอดในเขตนครชัยบุรินทร์มีการให้
บริการดูแลมารดาหลังคลอดกระจายอย่างทั่วถึงใน
โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 4 จังหวัด และได้มีการศึกษา
ตำ�รับยาสมุนไพรหลังคลอดที่มีต่อมารดาหลังคลอด
ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร์ ของขนิษฐา
มีประดิษฐ์ โดยการทดลองเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง
กับโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ทีไ่ ม่ได้ใช้ต�ำ รับ
ยาสมุนไพรหลังคลอด จากผลงานวิจัยนี้ยืนยันได้ว่า
ตำ�รับยาสมุนไพร โรงพยาบาลกาบเชิง มีผลต่อการ
หดรัดตัวของมดลูก การขับน้ำ�คาวปลา และสุขภาพ
โดยรวมของมารดาหลังคลอด อย่างมีค่านัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ เพิม่ ประสิทธิผลในการดูแลมารดา
หลังคลอด[2]
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
จำ�เป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้การปฏิบัติเป็น
ไปในแนวทางที่ ต รงตามมาตรฐานและได้ รั บ การ
เรียนรู้ข้อมูลความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในการให้
บริการมารดาหลังคลอด และก่อให้เกิดการพัฒนา
งานด้านการแพทย์แผนไทยให้มคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ เป็นการ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ย่ังยืน เนื่องด้วยการ
ดูแลหญิงหลังคลอดมีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่าง
ยาวนานตามสภาพสังคมไทย ในแต่ละพื้นที่มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบต่าง ๆ กัน
จัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งหมายถึง องค์ความรู้ที่มี
อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้ ผู้ที่มี
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ประสบการณ์ ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในด้านการแพทย์
แผนไทยที่ อ าจมี ก ารนำ � มาผสานกั บ ศาสตร์ แ พทย์
แผนไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลหญิงหลังคลอด
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจที่
จะศึกษาการประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่อาจมีความ
แตกต่างกันออกไป โดยอาจจะอาศัยความรู้ของหมอ
พื้นบ้านซึ่งเกิดจากการเรียนรู้หรือสืบทอดความรู้มา
จากบรรพบุรุษ คำ�บอกเล่าที่สืบทอดกันมา นอกจาก
นี้การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลมารดาหลังคลอดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ
ข้อมูลจากผู้รับบริการ ได้แก่ มารดาหลังคลอดหรือผู้
ให้บริการ ได้แก่ หมอตำ�แย หรือหมอพื้นบ้าน[3] แต่ยัง
ไม่มกี ารรายงานจากผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็นแพทย์แผนไทย
ในสถานบริการของรัฐ
“ดังนัน้ จึงเป็นทีม่ าของการศึกษาเพือ่ ให้ทราบถึง
สถานภาพในการนำ�เอาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาประยุกต์
ใช้รว่ มกับการบริการมารดาหลังคลอดตามศาสตร์การ
แพทย์แผนไทย เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนา
ขั้นต่อไป’’

ระเบียบวิธีศึกษา
เป็นวิจัยเชิงสำ�รวจ (survey research) โดย
ใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (self-administered questionnaire) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ข้อมูลการให้บริการมารดาหลังคลอดตามการแพทย์
แผนไทยและศึกษาการดูแลมารดาหลังคลอดของ
แพทย์แผนไทยที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
โครงการวิ จั ย นี้ เ ข้ า ข่ า ยยกเว้ น การขอพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (exemption research)
โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการวิ จั ย ใน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ปฏิบัติงาน
ตำ � แหน่ ง แพทย์ แ ผนไทยซึ่ ง มี ใ บอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือด้านเวชกรรม
ไทย ในโรงพยาบาลของชุ ม ชนของรั ฐ ในเขตนคร
ชั ย บุ ริ น ทร์ 4 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ทั้งหมด 29 โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด 21
โรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์ทั้งหมด 16 โรงพยาบาล
และ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ทั้ ง หมด 14 โรงพยาบาล รวม
ทั้งหมด 80 โรงพยาบาล

เครื่องมือที่ใช้
ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง
ซึ่งประกอบด้วยคำ�ถามแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยใน
เรื่องการดูแลมารดาหลังคลอดตามแบบแพทย์แผน
ไทยในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
ส่วนที่ 3 การดูแลมารดาหลังคลอดของการ
แพทย์แผนไทยที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังฝ่าย
งานแพทย์ แ ผนไทยของแต่ ล ะโรงพยาบาลเพื่ อ ขอ
ความอนุเคราะห์ให้แพทย์แผนไทยผู้ปฏิบัติงานใน
แต่ละโรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 1 คนตอบกลับ
โดยการส่งแบบสอบถามไปโรงพยาบาลชุมชนในทั้ง
4 จังหวัด จำ�นวน 80 ฉบับจากนัน้ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก
การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ สรุปและอภิปราย
ผล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป SPSS for windows ในการวิเคราะห์ความถี่
ร้อยละสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติพรรณนา
(descriptive statistics) ความถี่ ร้อยละ

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์
จำ�นวน 67 ฉบับจาก 80 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ
83.75 กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามกลับมีครบทัง้
4 จังหวัดในเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ที่ทำ�การศึกษา
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจากจังหวัดนครราชสีมา
มากที่ สุ ด จำ � แนกตามขนาดเตี ย งที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า
มีขนาด 31- 90 เตียง โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุก
คนเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานตำ�แหน่งแพทย์แผนไทยซึ่งมี
ใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือด้านเวชกรรมไทย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี ระดับการศึกษา
สูงสุดคือระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และจำ�แนก
ตามสาขาใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ และพบใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพอืน่ ๆ โดยพบสาขาผดุงครรภ์
ไทย เภสัชกรรมไทยและหัตถเวชกรรมไทยด้วย และ
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 6-10 ปี ผู้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
แพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์ในการดูแลมารดา
หลังคลอด
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2. ข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยในเรื่อง
ดูแลมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลชุมชนเขต
สุขภาพนครชัยบุรินทร์
ข้อมูลจากแบบสอบถามการตรวจประเมินและ
สัง่ การรักษาประเมินสภาพทัว่ ไปและสภาพหลังคลอด
ทีม่ กี ารด�ำเนินงานครบถ้วนมีเพียงการตรวจความดัน
โลหิต อัตราชีพจรและการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย
ครบในทุกโรงพยาบาล ในขณะการตรวจหน้าท้องเพือ่
ประเมินลมในท้อง ขนาดและระดับของมดลูก และ
แผลหน้าท้อง กรณีผ่าตัดหน้าท้อง และการตรวจดู
เต้านม ลานนม หัวนม และการไหลของน�้ำนม มีการ
ด�ำเนินการโดยแพทย์แผนไทยเกือบทุกโรงพยาบาล
(91.0%)
ผลการศึกษาจากข้อมูลแบบสอบถามแสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมที่มีการด�ำเนินการในทุกโรงพยาบาล
ประกอบด้วยการนวดไทย การประคบสมุนไพร การ
นึ่ง การนาบ การทับหม้อเกลือ การอบไอน�้ำสมุนไพร
การเข้ากระโจม และการให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับและการ
ปฏิบัติตัวหลังคลอด ส่วนกิจกรรมที่มีการด�ำเนินการ
เพียงบางส่วนในโรงพยาบาลคือ การอาบน�้ำสมุนไพร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

การสอนพันผ้าหน้าท้อง การพอกผิวและการขัดผิว
ด้วยสมุนไพร ส่วนการนั่งถ่าน (กรณีหญิงหลังคลอด
ปกติและแผลฝีเย็บไม่แห้ง) พบเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น

3. การดูแลมารดาหลังคลอดของแพทย์แผน
ไทยที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
ข้อมูลจากแบบสอบถามทีไ่ ด้จากแพทย์แผนไทย
ในเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษาถึงการผสมผสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ที่ มี ก ารสื บ ทอดต่ อ เนื่ อ งมาส�ำหรั บ การดู แ ลมารดา
หลั ง คลอดในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แสดงถึ ง การน�ำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียว คือ การใช้ยา
สมุนไพรกระตุน้ น�ำ้ นม โดยมีโรงพยาบาลทีม่ กี ารใช้ยา
สมุนไพรในมารดาหลังคลอดเพือ่ กระตุน้ นำ�้ นมจ�ำนวน
4 แห่งจากจังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ ข้อมูลที่ได้แสดง
การใช้ต�ำรับยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน เป็นต�ำรับที่มีใน
ท้องถิ่นอยู่แล้ว จ่ายในรูปแบบยาต้ม หรือปรุงจ่าย
เฉพาะราย ผู้ตอบแบบสอบถามยังได้ระบุการเรียก
ต�ำรับยา คือ ‘ยาประสะน�้ำนม’ ที่มีส่วนประกอบเป็น
สมุนไพรแห้ง (แก่นมะขาม ดีปลี พริกไทยด�ำ แก่นฝาง

ตารางที่ 1 กิจกรรมการให้บริการมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล
กิจกรรมการให้บริการมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล
การนวดไทย
การประคบสมุนไพร
การนึ่ง/การนาบ/การทับหม้อเกลือ
การอบไอน้ำ�สมุนไพร/การเข้ากระโจม
การนั่งถ่าน (กรณีหญิงหลังคลอดปกติและแผลฝีเย็บไม่แห้ง)
การสอนพันผ้าหน้าท้อง
การให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังคลอด
การพอกผิวและการขัดผิวด้วยสมุนไพร
การอาบน้ำ�สมุนไพร

จำ�นวน(คน)

ร้อยละ

67
67
67
67
1
11
67
10
12

100
100
100
100
1.5
16.4
100
14.9
17.9

J Thai Trad Alt Med
เหง้าขิง ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ ใบเตย) เชือ่ ว่ามีสรรพคุณ
บ�ำรุงน�้ำนม ช่วยให้น�้ำนมไหลดีขึ้น บ�ำรุงเลือด ขับลม

อภิปรายผล
นครชั ย บุ ริ น ทร์ จั ด เป็ น กลุ่ ม จั ง หวั ด ในเขต
สุขภาพที่ 9 ซึ่งเป็นเขตสุขภาพขนาดใหญ่ มีประชากร
รวมกันในพื้นที่ 4 จังหวัดจำ�นวนกว่า 6.8 ล้านคน[4]
นครชัยบุรินทร์มีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมอีสานใต้
เป็นแหล่งอารยธรรมขอมหรือเขมร ซึง่ นครชัยบุรนิ ทร์
คือการนำ�ชือ่ ของแต่ละจังหวัดมารวมกันคือ (นคร+ชัย
+บุ+รินทร์) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ในการดูแลตนเอง รวมถึงการดูแลมารดาหลัง
คลอดด้วย[5]
ระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพนีค้ รอบคลุม
ไปถึงการให้บริการแพทย์แผนไทยสำ�หรับการดูแล
มารดาหลั ง คลอดในสถานพยาบาลของรั ฐ ได้ แ ก่
โรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก แห่ ง จำ � นวนรวมทั้ ง สิ้ น 80
โรงพยาบาล ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ สดงถึ ง การให้
บริการดูแลมารดาหลังคลอดที่เป็นไปตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุขที่กำ�หนดให้มีกิจกรรมในรูป
แบบต่าง ๆ แพทย์แผนไทยทีต่ อบแบบสอบถามมีการ
ดำ�เนินกิจกรรมครบถ้วนในทุกโรงพยาบาล ได้แก่ การ
นวดไทย การประคบสมุนไพร การนึง่ การนาบ การทับ
หม้อเกลือ การอบไอน�้ำ สมุนไพร ส่วนกิจกรรมทีม่ กี าร
ดำ�เนินการน้อยที่สุด คือ การนั่งถ่าน ซึ่งอาจเป็นด้วย
เหตุผลของความไม่สะดวกและไม่เป็นที่นิยมสำ�หรับ
ผู้รับบริการ
การนำ � ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นมาใช้ ใ นการดู แ ล
มารดาหลังคลอดมีความแตกต่างกันที่สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้พืชสมุนไพรใน
รูปแบบตำ�รับยาขับน�้ำ คาวปลา ตำ�รับยาป้องกันไข้ และ
การใช้น�้ำ มันมะพร้าวนวดเพือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพหลังคลอด
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ในเขตพื้นที่ภาคใต้[6] หรือการดูแลมารดาหลังคลอด
ในรูปแบบการรับประทานอาหารของชาวภูไทที่เชื่อ
ว่าช่วยให้ร่างกายแข็งแรง บำ�รุงน้ำ�นม เลือดลมไหล
เวียนดี[7] สัมพันธ์กับการศึกษาของสมหญิง พุ่มทอง
และคณะซึ่งศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลหญิงหลังคลอดในจังหวัดอำ�นาจเจริญ พบ
ว่าการใช้สมุนไพรเดีย่ ว สมุนไพรตำ�รับ ช่วยในการขับ
น้ำ�คาวปลา บำ�รุงน้ำ�นม[8] ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับตำ�รับ
ยา มีงานวิจัยการใช้ยากระตุ้นน้ำ�นมเพิ่มน้ำ�นมใน
หญิงหลังคลอดของนิลเนตร วีระสมบัติ และคณะ ได้
ศึกษาตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ พบว่าตำ�รับยาปลูกไฟธาตุมี
ปริมาตรน�้ำ นมเพิม่ ขึน้ มากกว่า 110 มิลลิลติ รในกลุม่ ที่
ได้รบั ยาปลูกไฟธาตุมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้ยาหลอกอย่างมี
นัยสำ�คัญ และยาปลูกไฟธาตุมีความปลอดภัยในการ
ใช้ยา โดยไม่ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์[9] การ
ใช้สมุนไพรในมารดาหลังคลอดที่มีใช้ในพื้นที่ภาค
อีสานเป็นวัฒนธรรมที่มีการยอมรับและถ่ายทอดกัน
มา เช่นยาประสะน้ำ�นม ยาขับน้ำ�นม[10] ซึ่งปัจจุบัน
นี้พบการใช้ยาประสะน้ำ�นมหลังคลอดหรือตำ�รับยา
ประสะน้ำ�นมที่อาจมีสูตรแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละ
พื้นที่ สำ�หรับสูตรยาประสะน้ำ�นมที่เป็นที่รู้จักดีคือ ยา
ประสะน้ำ�นมของนายขาว เฉียบแหลม หมอพื้นบ้าน
ผู้คิดค้นสูตรยาประสะน้ำ�นม ตำ�รับยานี้ได้นำ�มาใช้ใน
โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น[11]
การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้ แ สดงการผสมผสาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลมารดาหลังคลอดจาก
มุมของตัวมารดาเอง[2] หรือผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้องเช่น
หมอต�ำแย[4] การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาจากมุมของ
ผู้ให้บริการที่เป็นแพทย์แผนไทยในหน่วยงานภาครัฐ
ระดับชุมชน ข้อมูลจากการศึกษาครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า
ในบรรดาโรงพยาบาลชุมชน 67 แห่ง มีเพียง 4 แห่ง
เท่านั้นที่น�ำภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นอกเหนือจากการ

476 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมาให้บริการ
การดูแลมารดาหลังคลอด และมีเพียงรูปแบบเดียว
คือการใช้ยาสมุนไพรกระตุน้ น�ำ้ นม ซึง่ อาจเป็นไปได้ที่
รู ป แบบภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ล
มารดาหลังคลอดในพื้นที่น้ัน ๆ มีน้อย หรือมีบ้างแต่
ไม่ได้มีการน�ำมาผสมผสานใช้ในสถานพยาบาล และ
มีความเป็นไปได้ที่การดูแลมารดาหลังคลอดตาม
แนวทางของภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นการปฏิบัติกันเอง
ในครอบครัวทีน่ อกเหนือจากการได้รบั การบริการจาก
แพทย์แผนไทย ดังนัน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญา
พื้นบ้านร่วมกับแพทย์แผนไทยในการดูแลมารดา
หลั ง คลอดจึ ง ควรมี ก ารรวบรวมองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลมารดาหลังค
ลอดเพือ่ ท�ำการถ่ายทอดสูแ่ พทย์แผนไทยจนสามารถ
น�ำไปสู ่ ก ารผสมผสานที่ ล งตั ว หรื อ การประยุ ก ต์ ที่
สอดคล้องในการดูแลมารดาหลังคลอดอย่างเหมาะ
สมต่อไป

ข้อสรุป
การน�ำภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นภาคอี ส านมาผสม
ผสานกับการดูแลมารดาหลังคลอดยังมีน้อย มีโรง
พยาบาลชุมชนเพียง 4 แห่ง ทีม่ กี ารน�ำสมุนไพรกระตุน้
น�ำ้ นมมาใช้ในหญิงหลังคลอด ซึง่ ควรมีการศึกษาและ
พัฒนาต�ำรับยากระตุ้นน�้ำนมเหล่านี้ต่อไป
นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อมูลการให้บริการจาก
มุมมองจากผู้มารับบริการและการนำ�ภูมิปัญญาพื้น
บ้านมาใช้ในสถานบริการของรัฐ ซึง่ อาจศึกษาในแต่ละ
พืน้ ที่ การให้บริการแต่ละภาคของประเทศไทย เพือ่ นำ�
มาเป็นแนวทางในการวางแผนและเผยแพร่องค์ความ
รู้ด้านการดูแลมารดาหลังคลอด และการผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลมารดาหลังคลอดและ
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยได้อีกต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ทำ�เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล และความปลอดภัยของยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ กับยา metformin ในผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยทาง
คลินิกโดยรูปแบบการศึกษาวิจัยไปข้างหน้า (prospective study) เลือกแบบวิธีเฉพาะเจาะจงโดยแบ่งผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 รายใหม่ เป็น 2 กลุม่ กลุม่ ควบคุมรักษาด้วยยา metformin (500 มก.) รับประทานครัง้ ละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า
เย็น จำ�นวน 73 ราย และกลุ่มทดลองรักษาด้วยยาสมุนไพรตำ�รับมธุระเมหะ (300 มก.) รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล
ก่อนอาหารเช้าเย็น จำ�นวน 80 ราย เป็นเวลา 6 เดือน วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทั้ง 2 ชนิดด้วย repeated
measures ANOVA มีการเจาะเลือดเพื่อตรวจค่า BUN, creatinine, cholesterol, HDL, LDL, triglyceride และ urine
ก่อนและหลังการศึกษา และมีการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดขึน้ ตลอดการศึกษา พบร้อยละการเปลีย่ นแปลงค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับน้ำ�ตาลในเลือด (FBS) และ HbA1c ในผู้ป่วยหลังรักษาด้วยยามธุรเมหะ
และยา metformin เท่ากับ -1.24 ± 15.70 และ -8.54 ± 23.18 (FBS) และ -4.67 ± 30.31 และ -3.90 ± 31.70 (HbA1c)
ตามลำ�ดับ ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงในผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่ม ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่า ยาสมุนไพรตำ�รับ
มธุรเมหะ สามารถช่วยลดระดับน้ำ�ตาลในเลือดได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน metformin พบว่ามี
ประสิทธิผลน้อยกว่า อย่างไรก็ดีพบข้อดีของยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ คือเหมาะกับใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่ระดับน้ำ�ตาลไม่เกิน 220 มก./ดล. ค่อนข้างอ้วน (BMI > 30) และอายุต่ำ�กว่า 60 ปี
คำ�สำ�คัญ: มธุระเมหะ, metformin, ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ชนิดที่ 2, ประสิทธิผล, ความปลอดภัย
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Abstract
This study’s aim was to compare the efficacy and safety of Thai herbal medicine Mathurameha and
metformin among newly diagnosed type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients at Watthana Nakhon Hospital in
Sa Kaeo province. The clinical trial was conducted using the prospective study approach in purposively selected
participants. We divided new T2DM cases into 2 groups: the control group with metformin medication, 1 tablet
(500 mg) in the morning and evening after meal (73 cases), and the experimental group with Thai herbal medicine
Mathurameha (300 mg), 2 capsules each morning and evening before meal (80 cases), for 6 months. A repeated
measures ANOVA was conducted for HbA1c and fasting blood sugar (FBS) levels. Blood tests were performed for
BUN, creatinine, cholesterol, HDL, LDL, and triglyceride as well as urine test before and after the study. Adverse
events that occurred throughout of the study were followed. The results found that percentage changes of means
and standard deviations of FBS and HbA1c levels among new T2DM patients after treatment with Mathurameha
and metformin were -1.24 ± 15.70, 8.54 ± 23.18 (FBS) and -4.67 ± 30.31, -3.90 ± 31.70 (HbA1c), respectively. No
serious adverse reactions were found in both groups. In conclusion, Mathurameha herbal medicine was effective
in reducing blood sugar levels, but comparatively metformin was found to be less effective. However, we found
the advantages of Mathurameha being suitable for T2DM patients who had FBS less than 220 mg/dl, were obese
(BMI > 30) and under 60 years old.
Key words: Mathurameha, metformin, new-onset type 2 Diabetes, efficacy, safety

บทนำ�และวัตถุประสงค์
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีเ่ ป็นปัญหา
สาธารณสุ ข สำ � คั ญ อย่ า งหนึ่ ง จากข้ อ มู ล สมาพั น ธ์
เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes
Federation: IDF) รายงานว่าปัจจัยสำ�คัญที่นำ�ไป
สู่ โ รคเบาหวานคื อ เรื่ อ งพฤติ ก รรมการรั บ ประทาน
อาหาร ซึ่งได้มีการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2578 จะมี
ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มมากถึง 600 ล้านคน[1] โดยที่
อัตราความชุกของโรคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมี
อัตราการตายระหว่างปี 2555-2558 ในทุกกลุ่มอายุ

เพิ่มขึ้นจาก 7,748 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2555
เป็น 12,620 ต่อประชากรแสนคนในปี 2558 ซึ่งโรค
เบาหวานจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ใน 5 อันดับแรกของ
โรคไม่ติดต่อที่สำ�คัญของประเทศไทย[2] ถึงแม้โรค
เบาหวานจะไม่ได้ทำ�ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตทันที แต่ก็เป็น
สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และภาวะ
แทรกซ้อนที่จอประสาทตา (diabetic retinopathy),
ต้อกระจก (cataracts) และต้อหิน (glaucoma)
เป็นต้น[3]

480 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
โรคเบาหวานมีการแบ่งเป็น 4 ชนิด ตามสาเหตุ
ของการเกิดโรค โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่
พบบ่อยที่สุดในคนไทย พบประมาณร้อยละ 95 ของ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานทัง้ หมด โดยสาเหตุหลักมาจากร่างกาย
มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ร่วมกับ
ความบกพร่องในการผลิตอินซูลินที่เพียงพอ (relative insulin deficiency) มักพบในคนอายุ 30 ปีขึ้น
ไป รูปร่างท้วมหรืออ้วน (ดัชนีมวลกายในคนเอเชีย
23 กก./ม.2) โดยอาการแสดงมีตั้งแต่ไม่มีอาการอะไร
เลย จนถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
โดยส่วนใหญ่อาการมักไม่รุนแรงและค่อยเป็นค่อย
ไป มั ก มี ป ระวั ติ โ รคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ในพ่ อ แม่
หรือ พี่ น้อง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของ
พันธุกรรม โดยที่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ชนิดนี้พบมากเมื่อมีอายุสูงขึ้น มีน้ำ�หนักตัวเพิ่มขึ้น
และพบมากขึ้นในหญิงที่มีประวัติการเป็นเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์[4]
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมชี วิ ต (lifestyle
modification) เป็นการปรับวิถีการดำ�รงชีวิตประจำ�
วันเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดและปัจจัย
เสี่ยง ประกอบด้วย การรับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการ คื อ การเลื อ กรั บ ประทานอาหารหลาก
หลายที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ สั ด ส่ ว นของสาร
อาหารได้ ส มดุ ล ในปริ ม าณที่ พ อเหมาะ โดยที่ ป รั บ
ให้เหมาะกับความต้องการและแบบแผนการบริโภค
ของแต่ละบุคคล ซึ่งต้องคำ�นึงถึงประโยชน์และผล
เสียของอาหารที่เลือกบริโภคการมีกิจกรรมทางกาย
และออกกำ�ลังกายที่เหมาะสม ควรออกกำ�ลังกาย
สม่ำ�เสมอเพื่อสุขภาพที่ดี และยังได้ประโยชน์ในการ
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด
ความดันโลหิต รวมทั้งน้ำ�หนักตัว และยังช่วยผ่อน
คลายลดความเครียด ความกังวลได้ นอกจากนี้การ
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มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เช่น ลดเวลาอยู่นิ่งกับที่นาน
เกิน (sedentary time) นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่
สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ก็เป็นการควบคุมระดับน้ำ�ตาลใน
เลือดได้[5-7]
การรักษาผู้ป่วยด้วยยาควบคุมระดับน้ำ�ตาลใน
เลือดมี 3 กลุ่ม คือ ยากิน ยาฉีดอินซูลิน และยาฉีด
GLP-1 Analog ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ให้เริ่มยา
ฉีดอินซูลนิ เป็นหลัก ส่วนผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 เริม่
ด้วยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมชีวติ ก่อน เช่น ควบคุม
อาหารร่วมกับการออกกำ�ลังกาย หากพยายามปรับ
แล้วไม่ดีขึ้นจึงค่อยเริ่มยา โดยต้องเริ่มยาที่เหมาะกับ
ผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
เบาหวานและควรเน้ น ย้ำ� เรื่ อ งการปรั บ พฤติ ก รรม
ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทุกรายในทุกขั้นตอนของการ
รักษา[8]
การเริ่มต้นให้การรักษาด้วยยาขึ้นอยู่กับ ระดับ
น้ำ�ตาลในเลือด และ HbA1c (ถ้ามีผลการตรวจ) ถ้า
สูงมากกว่า 180 มก./มล. หรือ A1C > 9% หรือถ้า
ผูป้ ว่ ยเบาหวานมีคา่ ระดับน�้ำ ตาลในเลือดต่�ำ กว่าค่าดัง
กล่าว แต่มีอาการหรือความรุนแรงของโรค (อาการ
แสดงของโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน) หรือ สภาพ
ร่างกายของผู้ป่วยค่อนข้างมีปัญหาร่วมด้วย เช่น เป็น
โรคอ้วน หรือโรคอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการทำ�งานของ
ตับและไต ก็อาจพิจารณาเริ่มยาเพื่อรักษาได้เลยโดย
ระยะเวลาที่พิจารณาผลการรักษา เมื่อเริ่มการรักษา
ควรติ ด ตามและปรั บ ขนาดยาทุ ก 1-4 สั ป ดาห์ จ น
ได้ระดับน้ำ�ตาลในเลือดตามเป้าหมาย ในระยะยาว
เป้าหมายการรักษาใช้ระดับ HbA1c เป็นหลัก โดย
ติดตามทุก 2-6 เดือนหรือโดยเฉลี่ยทุก 3 เดือน
สำ�หรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 การเริ่มยากิน
ชนิดเดียว ให้เริ่มด้วย metformin เป็นยาตัวแรก
ส่วนยาอื่นเป็นทางเลือก เมื่อยาชนิดเดียวควบคุม
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ระดับน้ำ�ตาลไม่ได้ตามเป้าหมาย ให้เพิ่มยาชนิดที่ 2
(combination therapy) ที่ไม่ใช่ยากลุ่มเดิม อาจ
พิจารณาเพิ่มยาชนิดที่ 2 ในขณะที่ยาชนิดแรกยังไม่
ถึงขนาดสูงสุดได้ เพื่อให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย
ยาร่วมชนิดที่ 2 ที่แนะนำ�ในกรณีที่ metformin เป็น
ยาหลักคือ sulfonylurea หากมีข้อจำ�กัดในการใช้
sulfonylurea อาจใช้เป็นยาชนิดอื่นได้ซึ่งเคยมีการ
ศึกษาใช้ยาสมุนไพรมธุระเมหะร่วมด้วย เป็นยาร่วม
ชนิดที่ 2 ประสิทธิผลการรักษาออกมาค่อนข้างดี หาก
แรกวินิจฉัยพบระดับน้ำ�ตาลในเลือดสูง > 220 มก./
ดล. หรือ HbA1c > 9% อาจเริ่มยากิน 2 ชนิดพร้อม
กันได้[9]
ยา metformin ออกฤทธิโ์ ดยการกระตุน้ AMPactivated protein kinase ทำ�ให้การออกฤทธิ์ของ
อินซูลินดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เซลล์ตับ ทำ�ให้การ
สร้ า งกลู โ คสจากตั บ ลดลง และระดั บ น้ำ � ตาลขณะ
อดอาหารลดลง ยานี้มีประสิทธิผลในการลดระดับ
HbA1c 1-2% และยานี้ยังช่วยลดความผิดปกติอื่น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วย เช่น ช่วยลด
ระดับไตรกลีเซอไรด์ และ plasminogen activator inhibitor-1 จากการศึกษา United Kingdom
Prospective Diabetes Study (UKPDS) พบว่า
ยานี้สามารถลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายและการ
เสียชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อ้วนได้ จึงเป็น
ยาที่ทั้งสมาคมเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกาและยุโรป
แนะนำ�ให้ใช้เป็นยาชนิดแรกในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2[10]
ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากยานี้ได้แก่ อาการ
คลื่นไส้ ท้องเสีย เบื่ออาหาร ลิ้นไม่รับรส จึงแนะนำ�ให้
เริ่มใช้ยานี้ในขนาดต่ำ�ก่อนและค่อย ๆ เพิ่มขนาดยา
ขึ้นโดยทั่วไปผลข้างเคียงที่พบมักค่อย ๆ ดีขึ้นได้เอง
เมื่อใช้ยาติดต่อกันไป 2-3 สัปดาห์ ผลข้างเคียงที่เป็น
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อันตรายคือ ภาวะ lactic acidosis ซึ่งอาจพบได้ใน
ผู้ป่วยที่มีการทำ�งานของไตบกพร่อง เนื่องจากยานี้มี
การขับถ่ายทางไตเพียงอย่างเดียว จึงไม่แนะนำ�ให้ใช้
ในผู้ป่วยที่มีระดับserum creatinine มากกว่า 1.5
มก./ดล. ในผู้ชาย หรือมากกว่า 1.4 มก./ดล. ในผู้
หญิงหรือในผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด lactic
acidosis เช่น การทำ�งานของตับบกพร่อง หรือมีภาวะ
หัวใจล้มเหลว[11-12]
ยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ เป็นตำ�รับที่มีการ
ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี
ยาตำ�รับนีไ้ ด้รบั การถ่ายทอดมาจากอายุรเวทวิทยาลัย
(ชีวกโกมารภัจจ์) ซึ่งภายหลังได้ปรับเป็นสถานการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นตำ�รับที่มีอยู่ในบัญชียา
ของโรงพยาบาลหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลชุมชนเทิง จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาล
ชุ ม ชนกาบเชิ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ โรงพยาบาลชุ ม ชน
บางกระทุ่ ม จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โรงพยาบาลอู่ ท อง
จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลวังน้ำ�เย็น และโรง
พยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ตำ�รับยามธุรเมหะประกอบด้วยสมุนไพร 26
ชนิด ได้แก่ กำ�แพงเจ็ดชั้น บอระเพ็ด อินทนิลน้ำ�
มะแว้งเครือ สมอไทย สมอพิเภก ข้าวเย็นเหนือ ข้าว
เย็นใต้ โคกกระสุน ฟ้าทะลายโจร ครอบฟันสี หญ้า
หนวดแมว แห้วหมู สมอเทศ มวกขาว มวกแดง หัวร้อย
รู ทองพันชั่ง ม้าทลายโรง เหงือกปลาหมอ เต่าเกียด
เต่ารั้ง คนทา ชะเอมไทย ลำ�เจียก และหญ้าคา ยา
ผงบรรจุแคปซูล 300 มิลลิกรัม โดยมีการศึกษาพบ
ว่าสมุนไพร 13 ชนิดในตำ�รับมีฤทธิ์ลดระดับน้ำ�ตาล
ในเลือดของสัตว์ทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญ กลไกการ
ออกฤทธิ์หลักของสมุนไพรที่พบ ได้แก่ กระตุ้นการ
หลัง่ อินซูลนิ จากตับอ่อน ครอบฟันสี[13-14] บอระเพ็ด[15]
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หญ้ า หนวดแมว [16] ยั บ ยั้ ง การดู ด ซึ ม กลู โ คสที่ ผ นั ง
ลำ � ไส้ เ ล็ ก ครอบฟั น สี ยั บ ยั้ ง การสร้ า งกลู โ คสและ
กระตุ้นการสร้างไกลโคเจนที่ตับ สมอไทย[17] ข้าวเย็น
เหนือ[18] กระตุ้นการนำ�กลูโคสเข้าสู่เซลล์ไขมัน ครอบ
ฟันสี อินทนิลน้ำ�[19-20] เป็นต้น
จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำ�วิจัยแบบการศึกษา
ข้อมูลย้อนหลัง โดยทำ�การศึกษาประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของตำ�รับยามธุรเมหะในการรักษา
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลวังน้ำ�เย็น
และโรงพยาบาลวัฒนานครเมื่อปี 2554-2556 โดย
แบ่งผู้ป่วยตามยาที่ได้รับเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตำ�รับ
ยามธุรเมหะเดี่ยว 2) ตำ�รับยามธุรเมหะร่วมกับยา
metformin 3) ตำ�รับยามธุรเมหะร่วมกับยากลุ่ม
sulfonylureas และ 4) ตำ�รับยามธุรเมหะร่วมกับยา
metformin และยากลุ่ม sulfonylureas พบว่าก่อน
และหลังได้รับยาเป็นเวลา 1 ปีของแต่ละกลุ่มมีระดับ
HbA1c ก่อนและหลังได้รับยาไม่แตกต่างกัน ส่วน
ระดับน้ำ�ตาลในเลือด (fasting plasma glucose)
ก่อนและหลังรับประทานยามธุรเมหะมีคา่ ลดลงอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ ในกลุม่ ที่ 2) และกลุม่ ที่ 4) ลดลง
ได้ร้อยละ 26.78 และ 13.81 ตามลำ�ดับ[21]
กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท าง
เลือก จัดทำ�โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการ
ใช้ยาจากสมุนไพร เพื่อเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ
ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ยาตำ�รับจาก
สมุนไพร ติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อเป็น
ข้อมูลความปลอดภัยของยา จำ�นวน 5 รายการ ซึ่ง
มียามธุรเมหะร่วมด้วย ยามธุรเมหะใช้ในผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 รับประทานครั้งละ 350-700 มิลลิกรัม
โดยแบ่งรับประทานวันละ 1-2 ครัง้ จำ�นวนผูป้ ว่ ยทีร่ บั
ประทานทั้งหมด 1,034 ราย พบอาการไม่พึงประสงค์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

จากการใช้ยา 30 ราย พบว่าอาการส่วนใหญ่ คือ วิง
เวียนศีรษะ (dizziness) จำ�นวน 7 ราย (12.5%) รอง
ลงมาคือ หายใจลำ�บาก (dyspnea) จำ�นวน 5 ราย
(8.9%) เป็นลมหมดสติ (syncope) จำ�นวน 5 ราย
(8.9%) ปากแห้ง (dry mouth) จำ�นวน 4 ราย (7.1%)
ปวดศีรษะ (headache) จำ�นวน 4 ราย (7.1%) ตาม
ลำ�ดับ อย่างไรก็ตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นอยู่
ในประเภทไม่ร้ายแรง (not-serious)[22]
โรงพยาบาลวัฒนานครเป็นโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 60 เตียง มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนใน
ปี 2558-2560 ทีม่ ารับบริการทัง้ สิน้ 2,234, 2,495 และ
2,660 ตามลำ�ดับ จากการสังเกตพบว่ามีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวานทีม่ ารับบริการสูงขึน้ ต่อเนือ่ ง เมือ่ ติดตาม
วัดผลการควบคุมระดับน้ำ�ตาลได้ดีโดย HbA1c <
7 พบ ร้อยละ 45.66, 47.35 และ 46.31 ตามลำ�ดับ
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มากกว่าครึง่ ยังไม่สามารถควบคุมได้ดี
เพียงพอ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น มี
แผลทีเ่ ท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวานพบร้อยละ 1.7, 0.32 และ
0.44 ตามลำ�ดับ ภาวะแทรกซ้อนทางไต เนื่องจากการ
ทำ�งานของไตลดลงระดับที่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 22.33,
26.85 และ 27.02 ตามลำ�ดับ และยังมีแนวโน้มจะสูง
ขึ้นอีกในอนาคต[23]
โรงพยาบาลวั ฒ นานครมี ก ารใช้ ย าสมุ น ไพร
ตำ � รั บ มธุ ร เมหะ ร่ ว มกั บ ยาแผนปั จ จุ บั น ในผู้ ป่ ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำ�ตาลได้ไม่ค่อย
ดีซึ่งมีผู้ป่วยเบาหวานได้รับยามธุรเมหะในแต่ละปี
จำ�นวน 200-250 ราย (โรงพยาบาลวัฒนานคร, 2562)
จึงเกิดคำ�ถามถึงประสิทธิผลของยาสมุนไพรตำ�รับ
มธุระเมหะ ถ้าใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 รายใหม่
เพียงชนิดเดียว จะสามารถลดระดับน้ำ�ตาลในเลือด
ได้หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน metformin ในรูปแบบการศึกษาไปข้างหน้า (prospective
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study) โดยใช้การติดตามระดับน�้ำ ตาลในเลือด ได้แก่
glycosylated hemoglobin; HbA1c และ fasting
blood sugar (FBS) อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การเฝ้ า ระวั ง
ความปลอดภัยจากยา งานวิจัยนี้ได้เจาะเลือดตรวจ
cholesterol, triglyceride, HDL-cholesterol, LDLcholesterol, blood urea nitrogen (BUN), serum
creatinine, aspartate transferase (AST), alanine
transferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP)
และ urine micro albumin ก่อนและหลังการศึกษา
และมีการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดขึน้ ตลอด
การศึกษาด้วย

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยรูป
แบบการศึกษาวิจัยไปข้างหน้า (prospective study)
เลือกแบบวิธีเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
ซึ่ ง จะศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลของยาสมุ น ไพรตำ � รั บ
มธุรเมหะ กับยาแผนปัจจุบัน (metformin) ที่มีผล

ต่อการลดระดับน้ำ�ตาลในเลือดตามกรอบแนวคิดใน
การวิจัย (ภาพที่ 1) และติดตามผลข้างเคียงในด้าน
การทำ�งานของตับและไต, ระดับไขมันในเลือด และ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นตามตารางที่ 1 ในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ ที่เข้ามารับการรักษาที่
โรงพยาบาลวัฒนานคร อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เป็นระยะเวลา 6 เดือน การศึกษาครั้งนี้ผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย
ในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข รหัสโครงการ 10-2562 เมื่อวัน
ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกรายได้
รับการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย และลงนาม
ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจก่อน
เริ่มการศึกษา

กลุ่มประชากรที่จะศึกษา
1. กลุ่ ม ประชากร คือ จากการสำ�รวจข้อมูล
โดยกลุ่มงานปฐมภูมิ โรงพยาบาลวัฒนานครพบผู้ที่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)
ตารางที่ 1 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ครั้งที่
1
2
3

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
FBS, HbA1c, triglyceride, cholesterol, HDL, LDL, BUN, creatinine, AST, ALT, ALP, Urine micro albumin
FBS, HbA1c
FBS, HbA1c, triglyceride, cholesterol, HDL, LDL, BUN, creatinine, AST, ALT, ALP, Urine micro albumin
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มีความเสี่ยงป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ ใน
พื้นที่อำ�เภอวัฒนานครจำ�นวนประมาณ 8,600 ราย
2. ขนาดตัวอย่าง
คำ�นวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
PS-Power and Sample size Calculation version
3.1.2 (ฟรีซอฟแวร์) ใน Function Dichotomous,
Case sample size for uncorrected Chi-squared
tests โดยกำ � หนดระดั บ นั ย สำ � คั ญ ( α ) = 0.05
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ประสิทธิผล
ของยาสมุนไพรมธุรเมหะ และยา metformin ซึ่ง
ถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบสูง (sensitive) โดย
กำ�หนดให้ power = 80% หรือ 0.80 อัตราส่วนของ
จำ�นวนประชากรระหว่างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลอง
(M) = 1:1 สัดส่วนจำ�นวนตัวอย่างในกลุ่มควบคุม
(P0) = 0.0077304 หรือ 773.04 ต่อแสนประชากร
และสัดส่วนจำ�นวนตัวอย่างในกลุ่มทดลอง (P1) =
0.0034966 หรือ 349.66 ต่อแสนประชากรดังนั้น
ขนาดตัวอย่าง (sample size) ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม เท่ากับ 67 ราย รวมทั้งสิ้น 134 ราย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กแบบวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) และสมัครใจเข้าร่วมวิจัย
จำ�นวน 168 ราย และผ่านการพิจารณาจากแพทย์
แผนปัจจุบันให้สามารถเข้าร่วมวิจัย ซึ่งมารับบริการ
ที่ โ รงพยาบาลวั ฒ นานครอั ต ราส่ ว นของจำ � นวน
ประชากรกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง = 1:1 กลุ่ม
ควบคุม คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รักษาด้วยยา
metformin ร่วมกับการให้คำ�แนะนำ�ตามมาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานจำ�นวน 83 รายกลุ่มทดลอง
คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับวิธีการรักษาด้วย
ยาสมุนไพรตำ�รับมธุระเมหะ ร่วมกับการให้คำ�แนะนำ�
ตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานจำ�นวน 85 ราย
เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย เข้ า ร่ ว ม
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โครงการ (inclusion criteria) ดังนี้
1) ผูป้ ว่ ยอายุไม่นอ้ ยกว่า 30 ปีและไม่เกิน 60 ปี
(จากสถิติกลุ่มอายุที่พบอุบัติการณ์สูงที่สุด 3 อันดับ
2) ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2
3) ผู้ป่วยเบาหวานมีค่าระดับน้ำ�ตาล (FBS)
180-220 มก./ดล. หรือมีค่าระดับน้ำ�ตาล (FBS) 126220 มก./ดล. หลังแนะนำ�เรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแล้วยังไม่ดีขึ้นใน 6 เดือน
หรือมีคา่ ระดับน�้ำ ตาล (FBS)126-220 มก./ดล. และมี
อาการของโรคเบาหวานชัดเจนเช่น หิวน�้ำ บ่อยปัสสาวะ
บ่อยและน้ำ�หนักตัวลดลงโดยที่ไม่มีสาเหตุ เป็นต้น
เกณฑ์การแยกผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ออกจากโครงการ
(exclusion criteria) ดังนี้
1) ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ Diabetic ketoacidosis (คือภาวะที่มีระดับน้ำ�ตาลใน
เลือดสูง อินซูลินต่ำ� และมีระดับคีโตนอยู่ในกระแส
เลือดตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงมาก)
2) ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพไตรุนแรง โดยมีค่า
Serum creatinine มากกว่า 1.5 มก./ดล. ในผู้ชาย,
มากกว่า 1.4 มก./ดล. ในผู้หญิงหรือ ค่า Glomerular
filtration rate (GFR) น้อยกว่า 60
3) ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะทางคลิ นิ ก อื่ น ซึ่ ง แพทย์
เห็นว่าจะมีอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยที่ภาวะ
hypoglycemic coma, เป็นโรคตับหรือโรคถุงน้ำ�ดี,
มีประวัติการใช้ยาสเตอรอยด์ต่อเนื่อง, หญิงตั้งครรภ์
หรือให้นมบุตร, รับประทานยา warfarin, วัณโรค
(Tuberculosis) อยู่ระหว่างการรักษา, ติดเชื้อ HIV
หรือโรคเอดส์
เกณฑ์การให้ยกเลิกออกจากการศึกษา (discontinuation criteria)
1) ผู้ป่วยมีระดับน้ำ�ตาลมากกว่า 220 หรือมี
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ภาวะ Hyperglycemic Hyperosmolar Syndrome
2) ผู้ป่วยมีระดับน้ำ�ตาลต่ำ�กว่า 70 หรือมีภาวะ
น้ำ�ตาลในเลือดต่ำ� (hypoglycaemia)
3) ผู้ป่วยที่มีผลเลือดผิดปกติ โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของแพทย์
4) เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ในระดับที่ 3 และ 4 (Serious Adverse Drug Reaction) ภาพที่ 3

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics)
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการศึกษา
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ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน น้ำ�หนัก ดัชนีมวลกาย
(BMI) การสูบบุหรี่ นำ�เสนอโดยตารางแจกแจงความถี่
และคำ�นวณเป็นร้อยละ
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง clinical trial รูป
แบบไปข้างหน้า (prospective randomized-controlled trial) เพื่อศึกษาผลของการใช้ยาสมุนไพร
ตำ�รับมธุรเมหะ และยา metformin ที่มีต่อการลด
ลงของระดับน้ำ�ตาลในเลือด (fasting blood glu-
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cose, HbA1c) ก่อนและหลังรับประทานยา ที่ระยะ
เวลาหลังจากได้รับยาเป็นเวลา 0, 3 และ 6 เดือน ดัง
แสดงขั้นตอนการศึกษาในภาพที่ 2 โดยการวิเคราะห์
ประสิทธิผลในการลดระดับน้ำ�ตาลในเลือดระหว่าง
ยาทั้ง 2 ชนิด และในกลุ่มเดียวกันที่เวลาต่างกันด้วย
repeated measures ANOVA และ independent
paired t-test เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับ
น้ำ�ตาลในเลือด ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการติดตามการรักษา
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ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง clinical trial โดยรู ป แบบการศึ ก ษาวิ จั ย ไปข้ า งหน้ า
(prospective study) เลือกแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ซึ่งจะศึกษาเปรียบเทียบผล
ของยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ กับยาแผนปัจจุบัน
metformin ที่มีผลต่อการลดระดับน้ำ�ตาลในเลือด,
ผลข้างเคียงในด้านการทำ�งานของตับและไต, ระดับ
ไขมันในเลือด และเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ในผูป้ ว่ ย
เบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ ที่เข้ามารับการรักษาที่
โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นระยะ
เวลา 6 เดือนเริ่มแรกมีผู้เข้าร่วมวิจัยสนใจเข้าร่วม
วิจัยทั้งสิ้น 168 คน แต่มี 10 คนกลุ่มรับประทานยา
metformin ไม่มารักษาตามนัด และอีก 5 คนกลุ่ม
รับประทานยามธุรเมหะ FBS > 220 จึงต้องยุติการ
ศึกษา เมื่อสิ้นสุดการวิจัยพบเหลือผู้เข้าร่วมวิจัย 153
คน เป็นกลุ่มคนที่รับยามธุรเมหะ 80 คน และกลุ่มรับ
ยา metformin 73 คน
โดยข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยา
สมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะและยา metformin แสดง
ในตารางที่ 2

ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการรั ก ษาของยา
สมุนไพรมธุรเมหะ
เมือ่ พิจารณาผลของยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ
ทีม่ ตี อ่ การลด FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามกลุม่
อายุ ดังนี้ 1) ไม่เกิน 40 ปี 2) 41-50 ปี 3) 51-60 ปีและ
4) ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปพบว่า ร้อยละการลดลงของ FBS
ที่มากที่สุดพบในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีอายุไม่เกิน 40
ปี ทีล่ ดลงร้อยละ 4.28 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 51-60 ปี
และอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ลดลงร้อยละ 2.58 และ
1.87 ตามลำ�ดับ ส่วน HbA1c พบการลดลงมากที่สุด
ในผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ซึง่ มีอายุอยูใ่ นช่วง 51-60 ปี โดยมีการ
ลดลงร้อยละ 4.82 รองลงมาคือ ช่วงอายุไม่เกิน 40 ปี
ที่ร้อยละ 4.00 เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 3
เมือ่ พิจารณาผลของยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ
ที่มีต่อการลด FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามค่า
BMI ดังนี้ 1) ไม่เกิน 25 2) 25-29.99 3) ตั้งแต่ 30 ขึ้น
ไปพบว่า ร้อยละการลดลงของ FBS ทีม่ ากทีส่ ดุ พบใน
กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีม่ คี า่ BMI ตัง้ แต่ 30 ขึน้ ไป โดยลด
ลงร้อยละ 5.68 ส่วน HbA1c พบการลดลงมากที่สุด
ในผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่งมีค่า BMI 25-29.99 โดยมีการลด
ลงร้อยละ 6.28 รองลงมาคือ ช่วง BMI ตั้งแต่ 30 ขึ้น

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะและยา metformin
		
เพศ
ชาย
เพศ
หญิง
อายุเฉลี่ย(ปี)		
น้ำ�หนักเฉลี่ย (กิโลกรัม)
BMI เฉลี่ย		
FBS (มก./ดล.)		
HbA1c (%)		

มธุรเมหะ

metformin

24
56
55.99 ± 8.65
69.65 ± 13.10
27.79 ± 4.87
151.50 ± 21.99
7.35 ± 1.29

24
49
50.11 ± 10.21
66.50 ± 12.60
26.20 ± 4.04
166.03 ± 38.05
7.36 ± 1.90
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ไป และช่วง BMI ไม่เกิน 25 โดยลดลงร้อยละ 1.44
และ 1.39 ตามลำ�ดับ ดังแสดงในตารางที่ 4
เมือ่ พิจารณาผลของยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ
ที่มีต่อการลด FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามค่า
HbA1c ก่อนเริ่มทำ�การรักษา ดังนี้ (1) ไม่เกิน 7 (2)
7-7.9 (3) ตั้งแต่ 8 ขึ้นไปพบว่า ร้อยละการลดลงของ
FBS มากทีส่ ดุ พบในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีม่ คี า่ HbA1c
ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป โดยลดลงร้อยละ 10.86 โดยในอีก
สองกลุ่มไม่พบการลดลง ส่วน HbA1c พบการลด
ลงมากที่สุดในผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่งมีค่า HbA1c ในช่วง
7- 7.9 โดยมีการลดลงร้อยละ 4.17 รองลงมาคือ ช่วง
HbA1c ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป ลดลงร้อยละ 1.10 ดังแสดง
ในตารางที่ 5
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เมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของร้อยละการ
ลดลงของ FBS และ HbA1c ในแต่ละช่วงอายุ (4 ช่วง
อายุ) ค่า BMI (3 ระดับ) และ ค่า HbA1c (3 ระดับ)
โดยใช้การวิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA พบว่า
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และหากวิเคราะห์ค่าของ FBS และ HbA1c ซึ่ง
ได้รบั การตรวจติดตามตลอดระยะเวลาทีท่ �ำ การศึกษา
(รวม 3 ครั้ง) โดยใช้การวิเคราะห์แบบ One-Way
ANOVA พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ผลตรวจจากห้ อ งปฏิ บั ติ
การทุกตัวแปรที่ทำ�การศึกษาของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้
รับยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ ประกอบด้วย FBS,

ตารางที่ 3 ร้อยละการลดลงของ FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามกลุ่มอายุของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยาสมุนไพรตำ�รับ
มธุรเมหะ
ช่วงอายุ		
FBS			
HbA1c
ก่อน
หลัง
เปลี่ยนแปลง
ก่อน
หลัง
			
(ร้อยละ)			
ไม่เกิน 40 ปี (n = 2)
41-50 ปี (n = 19)
51-60 ปี (n = 32)
60 ปีขึ้นไป (n = 27)

187.00 ± 11.44
152.25 ± 24.88
146.22 ± 22.67
143.00 ± 13.11

179.00 ± 10.02
153.75 ± 43.16
142.44 ± 27.79
140.33 ± 17.62

-4.28
0.98
-2.58
-1.87

7.50 ± 0.11
8.86 ± 0.94
7.26 ± 1.51
6.92 ± 0.12

7.20 ± 0.68
8.85 ± 1.20
6.91 ± 1.67
7.27 ± 1.23

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-4.00
-0.11
-4.82
3.53

ตารางที่ 4 ร้อยละการลดลงของ FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามค่า BMI กลุม่ อายุของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั ยาสมุนไพร
ตำ�รับมธุรเมหะ
ค่า BMI		
FBS			
HbA1c
ก่อน
หลัง
เปลี่ยนแปลง
ก่อน
หลัง
			
(ร้อยละ)			
ไม่เกิน 25 (n = 23) 159.00 ± 41.01 169.50 ± 65.76
25-29.99 (n = 33) 138.43 ± 9.34 140.43 ± 25.40
30 ขึ้นไป (n = 24) 156.25 ± 24.92 147.38 ± 25.57

6.60
1.44
-5.68

7.91 ± 2.28 7.80 ± 2.69
7.01 ± 1.50 6.57 ± 1.28
7.65 ± 0.78 7.76 ± 1.72

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-1.39
-6.28
-1.44
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HbA1c, BUN, creatinine, Cholesterol, HDL,
LDL, Triglyceride, AST, ALT และ ALP ก่อน
และหลังการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์แบบ paired
samples t-test พบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าผลตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาประสิทธิผลการรักษาของยา metformin
เมื่อพิจารณาผลของยา metformin ที่มีต่อการ
ลด FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามกลุ่มอายุ ดังนี้
(1) ไม่เกิน 40 ปี (2) 41-50 (3) 51-60 และ (4) 60 ปีขึ้น
ไปพบว่า ร้อยละการลดลงของ FBS ทีม่ ากทีส่ ดุ พบใน

กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ลดลงร้อยละ
13.55 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 51-60 ปี ลดลงร้อยละ
13.46 เป็นต้น ส่วน HbA1c พบการลดลงมากที่สุด
ในผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง ไม่เกิน 40 ปี โดย
มีการลดลงร้อยละ 11.53 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 51-60
ปี ลดลงร้อยละ 8.01 เป็นต้น ลักษณะเช่นเดียวกันกับ
การลดลงของ FBS ดังแสดงในตารางที่ 6
เมื่อพิจารณาผลของยา metformin ที่มีต่อการ
ลด FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามค่า BMI ดังนี้
1) ไม่เกิน 25 2) 25-29.99 3) ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปพบว่า
ร้อยละการลดลงของ FBS ที่มากที่สุดพบในกลุ่มผู้
เข้าร่วมวิจัยที่มีค่า BMI ไม่เกิน 25 โดยลดลงร้อยละ
16.98 รองลงมาคือ ค่า BMI อยู่ระหว่าง 25-29.99

ตารางที่ 5 ร้อยละการลดลงของ FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามค่า HbA1c ก่อนเริ่มทำ�การรักษา ของผู้เข้าร่วมวิจัย
ที่ได้รับยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ
HbA1c ก่อนรักษา		
FBS			
HbA1c
ก่อน
หลัง
เปลี่ยนแปลง
ก่อน
หลัง
			
(ร้อยละ)			
ไม่เกิน 7 (n = 27)
7-7.9 (n = 26)
8 ขึ้นไป (n = 27)

143.00 ± 22.60 148.67 ± 23.04
150.20 ± 22.71 150.80 ± 26.28
163.50 ± 25.51 145.75 ± 50.92

3.96
0.44
-10.86

6.32 ± 0.68 6.83 ± 0.96
7.43 ± 0.23 7.12 ± 1.02
9.08 ± 0.63 8.98 ± 1.98

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
8.07
-4.17
-1.10

ตารางที่ 6 ร้อยละการลดลงของ FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามกลุ่มอายุ ของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยา metformin
ช่วงอายุ		
FBS			
HbA1c
ก่อน
หลัง
เปลี่ยนแปลง
ก่อน
หลัง
			
(ร้อยละ)			
ไม่เกิน 40 ปี (n = 5)
41-50 ปี (n = 19)
51-60 ปี (n = 33)
60 ปีขึ้นไป (n = 16)

183.00 ± 40.88
174.65 ± 46.64
167.13 ± 36.59
149.00 ± 25.36

158.20 ± 34.40
156.76 ± 43.76
144.63 ± 19.56
136.23 ± 25.82

-13.55
-10.24
-13.46
-8.57

8.50 ± 2.83
7.59 ± 2.16
7.49 ± 1.96
6.93 ± 1.19

7.52 ± 2.61
7.19 ± 2.09
6.89 ± 1.16
6.62 ± 0.90

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-11.53
-5.27
-8.01
-4.47
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และ ค่า BMI ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป โดยมีค่าร้อยละการลด
ลงของ FBS เท่ากับ 9.68 และ 6.74 ตามลำ�ดับ ส่วน
HbA1c พบการลดลงมากที่สุดในผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่ง
มีค่า BMI ไม่เกิน 25 โดยมีการลดลงร้อยละ 13.18
รองลงมาคือ ค่า BMI อยู่ระหว่าง 25-29.99 และ ค่า
BMI ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป โดยมีค่าร้อยละการลดลงของ
FBS เท่ากับ 4.18 และ 0.99 ตามลำ�ดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 7
เมื่อพิจารณาผลของยา metformin ที่มีต่อการ
ลด FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามค่า HbA1c
ก่อนเริ่มรักษาด้วยยา metformin ดังนี้ (1) ไม่เกิน
7 (2) 7-7.9 (3) ตั้งแต่ 8 ขึ้นไปพบว่า ร้อยละการลด
ลงของ FBS มากที่สุดพบในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีค่า
HbA1c ในช่วง 7-7.9 โดยลดลงร้อยละ 17.81 รอง
ลงมาคือ กลุ่มที่มีค่า ค่า HbA1c ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป และ
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มีค่าไม่เกิน 7 โดยมีค่าร้อยละการลดลงเท่ากับ 13.06
และ 10.09 ตามลำ�ดับ
ส่ ว น HbA1c พบความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย
สำ�คัญทางสถิติ (One Way ANOVA, 95%) ใน
ร้อยละการลดลงของค่า HbA1c ซึ่งเปรียบเทียบใน
กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีระดับน้ำ�ตาลเริ่มต้น (HbA1c)
แตกต่างกัน โดยพบการลดลงมากที่สุดในผู้เข้าร่วม
วิจัยซึ่งมีค่า HbA1c ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป โดยมีการลดลง
ร้อยละ 26.75 รองลงมาคือ กลุ่มที่มีค่า HbA1c อยู่
ในช่วง 7-7.9 มีการลดลงร้อยละ 14.36 ดังแสดงใน
ตารางที่ 8
เมือ่ วิเคราะห์คา่ ของ FBS และ HbA1c ซึง่ ได้รบั
การตรวจติดตามตลอดระยะเวลาทีท่ �ำ การศึกษา (รวม
3 ครั้ง) หลังจากได้รับยามธุรเมหะ และ metformin
โดยใช้การวิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA พบว่า

ตารางที่ 7 ร้อยละการลดลงของ FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามค่า BMI ของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยา metformin
BMI		
FBS			
HbA1c
ก่อน
หลัง
เปลี่ยนแปลง
ก่อน
หลัง
			
(ร้อยละ)			
ไม่เกิน 25 (n = 24) 179.41 ± 40.11 148.95 ± 24.11
25-29.99 (n = 41) 165.03 ± 37.50 149.06 ± 33.68
30 ขึ้นไป (n = 8) 136.00 ± 13.67 126.83 ± 26.84

-16.98
-9.68
-6.74

7.74 ± 1.92 6.72 ± 1.51
7.42 ± 1.97 7.11 ± 1.59
7.07 ± 2.37 7.00 ± 1.49

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-13.18
-4.18
-0.99

ตารางที่ 8 ร้อยละการลดลงของ FBS และ HbA1c โดยจำ�แนกตามค่า HbA1c ก่อนทำ�การรักษา ของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้
รับยา metformin
HbA1c ก่อนรักษา		
FBS			
HbA1c
ก่อน
หลัง
เปลี่ยนแปลง
ก่อน
หลัง
			
(ร้อยละ)			
ไม่เกิน 7 (n = 42) 153.20 ± 35.40 137.74 ± 23.13
7-7.9 (n = 8) 179.86 ± 18.17 147.57 ± 15.69
8 ขึ้นไป (n = 23) 185.59 ± 39.77 161.36 ± 38.40

-10.09
-17.81
-13.06

6.08 ± 0.50 6.97 ± 1.60
7.24 ± 0.15 6.20 ± 1.07
9.83 ± 1.46 7.20 ± 1.54

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
14.64
-14.36
-26.75
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มีความแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยา metformin
เพียงกลุ่มเดียว ดังแสดงในตารางที่ 9
จากนั้ น ทำ � การเปรี ย บเที ย บร้ อ ยละการ
เปลี่ยนแปลงของค่าผลตรวจจากห้องปฏิบัติการทุก
ตัวแปรที่ทำ�การศึกษาของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับการ
metformin ประกอบด้วย FBS, HbA1c, BUN,
creatinine, cholesterol, HDL, LDL, triglyceride
และ urine โดยใช้การวิเคราะห์แบบ paired samples
t-test พบว่าตัวแปรที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) คือ FBS (-8.54 ± 23.18),
cholesterol (-6.54 ± 19.67)และ LDL (-10.55 ±
33.55)
เมื่อเปรียบเทียบผลของการรักษาโดยการใช้ยา
สมุนไพรมธุรเมหะ และ metformin โดยพิจารณา
เปรียบเทียบจากร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่าผล
ตรวจจากห้องปฏิบัติการทุกตัวแปรที่ทำ�การศึกษา
โดยใช้การวิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA พบว่า
ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยาต่างกันมีค่าร้อยละการลดลง
ของ cholesterol และ LDL แตกต่างกันอย่างมีนัย

ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของค่า FBS และ HbA1c ทั้ง 3 ครั้ง ของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยามธุรเมหะ และ metformin
ครั้งที่

มธุรเมหะ
FBS (มก./ดล.)
HbA1c (%)

metformin
FBS (มก./ดล.)
HbA1c (%)

ครั้งที่ 1 (average ± S.D.)
ครั้งที่ 2 (average ± S.D.)
ครั้งที่ 3 (average ± S.D.)
P value

150.50 ± 22.39
135.83 ± 22.67
147.83 ± 29.92
0.19

166.03 ± 38.05
140 ± 24.49
146 ± 30.04
0.00

7.38 ± 1.27
7.02 ± 0.85
7.55 ± 1.50
0.49

7.36 ± 1.90
7 ± 1.12
7 ± 1.54
0.01

ตารางที่ 10 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่าผลตรวจจากห้องปฏิบัติการของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยาสมุนไพรตำ�รับ
มธุรเมหะ และ metformin
ตัวแปร
FBS
HbA1c
BUN
Creatinine
Cholesterol
HDL
LDL
Triglyceride
Urine

สมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ
(average ± S.D.)

metformin
(average ± S.D.)

P value
(One-Way ANOVA, 95%)

-1.24 ± 15.70
-4.67 ± 30.31
3.59 ± 29.37
4.28 ± 32.01
8.35 ± 24.87
8.03 ± 22.00
22.56 ± 48.86
15.36 ± 57.65
137.06 ± 358.94

-8.54 ± 23.18
-3.90 ± 31.70
12.63 ± 47.21
4.96 ± 25.12
-6.54 ± 19.67
8.43 ± 36.56
-10.55 ± 33.55
16.58 ± 62.20
208.18 ± 625.16

0.25
0.92
0.45
0.92
0.01
0.97
0.00
0.94
0.67
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ตารางที่ 11 ร้ อ ยละจำ � นวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ที่ เ กิ ด ADR
หลังจากรับประทานยามธุรเมหะและยา
metformin
ยาที่ได้รับ

เกิด ADR
จำ�นวน
(ร้อยละ)

ไม่เกิด ADR
จำ�นวน
(ร้อยละ)

มธุรเมหะ
metformin

3 (3.52)
6 (7.59)

80 (94.12)
79 (92.41)

สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยค่าร้อยละการลดลง
ของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยา metformin มีมากกว่า
ดังตารางที่ 10
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล อาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ าก
ยา ในผู้เข้าร่วมวิจัยที่รับประทานยามธุรเมหะและยา
metformin พบอาการผิดปกติร้อยละ 3.52 ในกลุ่ม
ที่รับประทานยามธุรเมหะ และร้อยละ 7.59 ในกลุ่มที่
รับประทานยา metformin ในรายทีไ่ ด้รบั ยามธุรเมหะ
พบ อาการแน่นท้อง (dyspepsia) 1 ราย และอาการ
ปวดศีรษะ (headache) อีก 1 ราย ในส่วนยา metformin พบว่า 2 รายมีอาการ จุกเสียด (dyspepsia)
ร่วมกับอาการท้องเสีย (diarrhea) อีก 4 รายพบภาวะ
เลือดเป็นกรดเล็กน้อย (metformin associated
lactic acidosis) อย่างไรก็ตามอาการไม่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเภทไม่ร้ายแรง (not-serious) ดัง
แสดงในตารางที่ 11

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลของยา
สมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะกับยาแผนปัจจุบัน metformin ที่มีผลต่อการลดระดับน้ำ�ตาลในเลือด ผลข้าง
เคียงในด้านการทำ�งานของตับและไตระดับไขมัน
ในเลือดและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นในผู้ป่วย
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เบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ที่เข้ามารับการรักษาที่โรง
พยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นระยะเวลา
6 เดือน พบว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ด้รบั วิธี
การรักษาด้วยยาสมุนไพรตำ�รับมธุระเมหะร่วมกับการ
ให้คำ�แนะนำ�ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ระดับของ FBS, HbA1c หลังการรับยาสมุนไพรตำ�รับ
มธุระเมหะมีค่าลดลง แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p > 0.05) ก็ตาม จากผล
การศึกษาอาการไม่พงึ ประสงค์หลังใช้ยาทัง้ 2 ชนิด พบ
ว่าผู้ป่วยที่รับประทานยาสมุนไพรตำ�รับมธุระเมหะ มี
อาการไม่พึงประสงค์จากยาน้อยกว่าค่อนข้างชัดเจน
จากมาตรฐานการรักษาโรคแบบหวานชนิดที่ 2 ใน
ผู้ป่วยที่ระดับน้ำ�ตาลเริ่มต้น < 220 มก./ดล. แนะนำ�
ให้เริ่มจากการใช้ยาเพียงชนิดเดียวก่อน ยาสมุนไพร
ตำ�รับมธุรเมหะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำ�หรับผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่
จากผลการศึกษาในผู้เข้าร่วมวิจัยที่รับประทาน
ยาสมุนไพรมธุรเมหะครั้งนี้ ไม่พบค่าการทำ�งานของ
ตับและไตเช่น BUN, creatinine, AST, ALT และ
ALP มีค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05) ตลอดระยะเวลาที่ดำ�เนินการศึกษาวิจัย 6
เดือน แต่ยังอาจยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า หาก
รับประทานยาสมุนไพรชนิดนี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
จะมีผลต่ออวัยวะสำ�คัญในร่างกายหรือไม่ จากการ
ศึกษาที่มีก่อนหน้านี้ของภริตา เพิ่มผล (2558)[21]ไม่
พบว่ า ยามธุ ร เมหะมี ผ ลอั น ตรายต่ อ ตั บ และไตแม้
รับประทานยาติดต่อกัน 2 ปีแล้วก็ตาม ในส่วนของ
ผู้ป่วยที่รับประทานยาแผนปัจจุบัน metformin นั้น
ผลต่อการทำ�งานของตับและไต ก่อนและหลังการ
ศึ ก ษาไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ เช่ น
เดียวกัน แต่ในส่วนอาการไม่พึงประสงค์ พบผู้ป่วย
หลายคนมีภาวะเลือดเป็นกรดเล็กน้อย
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จากการสังเกตข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ พบ
ว่ายาสมุนไพรมธุรเมหะ สามารถลดระดับ HbA1c
ได้ดใี นกลุม่ ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีอ่ ายุนอ้ ยรูปร่างค่อนข้าง
อ้วน (BMI > 30) และระดับ HbA1c ก่อนการรักษา
ค่ อ นข้ า งสู ง แม้ ข้ อ มู ล ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นเภสั ช
จลนศาสตร์ของยาตำ�รับมธุระเมหะทั้งตำ�รับ ยังไม่มี
รายงานแน่ชัดถึงสรรพคุณการออกฤทธิ์ของยา แต่
สามารถใช้ข้อมูลข้างต้นในการประกอบการพิจารณา
รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ได้ ซึ่งผล
การรักษาก็มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ป่วยเบาหวาน
ที่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน metformin จึงทำ�ให้
สามารถนำ�ยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ มาใช้รักษา
ผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 รายใหม่ ท ดแทนได้ เ ช่ น
เดียวกัน
ยาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานตำ�รับมธุรเมหะ
จากผลการศึกษานี้พบว่าสามารถลดระดับน้ำ�ตาลใน
เลือดลงได้ แม้จะไม่สามารถลดลงได้อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติก็ตาม อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปริมาณ
ยามธุรเมหะที่ผู้ป่วยได้รับ ในการศึกษาครั้งนี้มีการ
กำ�หนดให้ผู้ป่วยรับประทาน 2 เม็ดเช้า 2 เม็ดเย็น
หรือเท่ากับ 1,200 มิลลิกรัมซึง่ สามารถปรับเพิม่ ได้อกี
จนถึง 2,700 มิลลิกรัม จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ยังไม่การศึกษาวิจัย
เกีย่ วกับปริมาณยาทีเ่ หมาะสมในการรักษาว่าควรเป็น
เท่าไร พบเฉพาะการศึกษาของ กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทำ�โครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพร[22] ที่กล่าว
ถึงขนาดยาที่เหมาะสมในการใช้รักษาด้วยยาตำ�รับ
มธุรเมหะไว้ อาจขึ้นอยู่กับระดับน้ำ�ตาลของผู้ป่วยเอง
เป็นสำ�คัญ อีกเหตุผลหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับยาตำ�รับมธุร
เมหะเนื่องจากเป็นยาตำ�รับที่ประกอบด้วยสมุนไพร
ทั้งหมด 26 ชนิด มีเพียง 13 ชนิดเท่านั้นที่มีผลการ
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ศึกษาระบุว่ามีผลลดระดับน้ำ�ตาลในเลือดได้ ที่เหลือ
น่ า จะมี เ พื่ อ ปรั บ สมดุ ล ของธาตุ ใ นร่ า งกาย ทำ � ให้
ปริมาณยาที่รับประทานจะมากกว่าปกติ
ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รักษา
ด้วยยา metformin ร่วมกับการให้คำ�แนะนำ�ตาม
มาตรฐานการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานพบระดับของ cholesterol และ LDL ก่อนและหลังการรับยามีผลลด
ลงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
ทั้งนี้เนื่องจากยา metformin เป็นยากลุ่มไบกัวไนด์
(biguanide) หรือ “insulin sensitizer’’ มีกลไกหลัก
ในการออกฤทธิค์ อื ลดการสร้างน�้ำ ตาลทีต่ บั (hepatic
gluconeogenesis) และช่วยลดการดูดซึมน�้ำ ตาลจาก
ลำ�ไส้ อีกทัง้ ยังสามารถลดระดับ Free Fatty Acid ใน
เลือด[23] ทำ�ให้พบระดับไขมันของผู้เข้าร่วมวิจัยลดลง
ด้วย
ปัจจุบนั แพทย์ในโรงพยาบาลจะเริม่ รักษาผูป้ ว่ ย
เบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ ด้วยยา metformin ตาม
แนวทางการรักษาโรคเบาหวาน ปี 2560 ของสมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ทำ�ให้การรักษาด้วยยา
สมุนไพรจึงยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากเท่าใดนัก
แต่หากมีการศึกษาวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและรู้จักมาก
ขึ้นแล้ว อนาคตยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ ก็น่าจะ
เป็นอีกทางเลือกให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา metfor
minในการรักษาได้หรืออาจใช้ยามธุรเมหะควบคู่กัน
กับ metformin แทนยากลุ่ม sulfonylurea ได้ และ
ยังสามารถลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะน�้ำ ตาลในเลือด
ต่ำ�กว่าปกติได้อีกด้วย

ข้อสรุป
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตำ�รับยามธุร
เมหะกับยาแผนปัจจุบัน metformin ในการรักษา
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ ควบคู่กับการให้
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คำ�แนะนำ�ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน นั้น
พบว่า ผู้ป่วยที่รักษาด้วยสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ มี
ระดับน้ำ�ตาลหลังการรับประทานยาลดลง แต่ยาแผน
ปัจจุบัน Metformin พบว่าผู้ป่วยที่รับประทานยา
metformin มีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมากกว่า
สมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ มีประโยชน์ในการใช้รักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เหมาะกับผู้ป่วยระดับ
น้ำ�ตาลไม่เกิน 220 มก./ดล. ค่อนข้างอ้วน (BMI>30)
และอายุต่ำ�กว่า 60 ปี เนื่องจากยาตำ�รับมธุรเมหะมี
สมุนไพร 13 ชนิด เป็นส่วนประกอบทีอ่ อกฤทธิก์ ระตุน้
การหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน จึงน่าจะเหมาะกับผู้ป่วย
ที่อายุน้อย การทำ�งานของตับอ่อนยังดีอยู่

ข้อเสนอแนะ
เนือ่ งจากการศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงการทดลอง
แบบไปข้างหน้า (prospective study) เพือ่ เปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของยาสมุนไพรตำ�รับมธุรเมหะ กับยา
metformin ในการลดระดับน้ำ�ตาลในเลือด โดยใช้
หลักการกำ�หนดขนาดยาคงที่ตลอดระยะเวลาวิจัย
คือกลุม่ ควบคุมรับประทานยามธุรเมหะ 2 เม็ดเช้าเย็น
ได้ผลการศึกษาออกมาว่ายามธุรเมหะไม่สามารถลด
ระดับน้ำ�ตาลได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังนั้นหาก
จะมีการวิจัยในอนาคต เกี่ยวกับประสิทธิผลของยา
มธุรเมหะเพิ่มเติม อาจปรับขนาดยาให้เพิ่มขึ้น เช่น ผู้
เข้าร่วมวิจัยเริ่มรับประทานยามธุรเมหะขนาด 3 เม็ด
เช้าเย็น หรือขนาด 1,800 มิลกิ รัมซึง่ อาจจะเป็นปริมาณ
ยาเหมาะสมที่จะทำ�ให้ยาสมุนไพรสามารถลดระดับ
น้ำ�ตาลในเลือดได้ดีขึ้น ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
รายใหม่ อย่างไรก็ดี ควรมีการติดตามการเกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ต�ำ รับยามธุรเมหะในขนาดสูง
ว่ามีความถี่เพิ่มมากขึ้นตามขนาดยาหรือไม่
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ผสมผสาน 2) โรงพยาบาลอู่ทอง 3) โรงพยาบาลวัฒนานคร 4) โรงพยาบาลขุนหาญและ 5) โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสว่างแดนดิน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่
กำ�หนด จำ�นวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ทีมสหวิชาชีพ จำ�นวน 55 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจำ�นวน 30 คนและ
กลุ่มที่ 3 ผู้ดูแลหลักจำ�นวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเป็นไปได้ใน
การนำ�รูปแบบการดูแลรักษาไปใช้ของทีมสหวิชาชีพ แบบประเมินความทุกข์ทรมานจากอาการ แบบสอบถามความ
พึงพอใจของทีมสหวิชาชีพผู้ใช้รูปแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และเปรียบเทียบคะแนนประเมินความทุกข์ทรมานจากอาการและผลลัพธ์
การดูแล ด้วยการวิเคราะห์สถิติรายคู่ paired t–test
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ทีมสหวิชาชีพประเมินความเป็นไปได้ของการนำ�รูปแบบไปใช้วา่ มีความเป็นไปได้มาก
และรูปแบบการดูแลรักษาสามารถแก้ปญ
ั หาและเกิดผลดีตอ่ ผูร้ บั บริการมีระดับค่าเฉลีย่ ความเป็นไปได้มากทีส่ ดุ รวม
ทั้งมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย หลังการพัฒนาระบบสูง
กว่าก่อนพัฒนาระบบอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลหลักมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 4.38, S.D. = 0.46 และ x = 4.22, S.D. = 0.38 ตามลำ�ดับ และทีมสหวิชาชีพมีความพึงพอใจ
ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 4.12, S.D. = 0.18 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำ�ไป
ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาติดตามผลลัพธ์
ทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นต่อไป
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนารูปแบบ, รูปแบบการดูแลรักษา, ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
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Abstract
This research, using one-group pretest-posttest quasi-experimental design, aimed to develop a health-care
model using Thai Traditional Medicine (TTM) for end-stage liver cancer patients in Thai Traditional Medical
Hospitals. The study was conducted during June–August 2018 in five hospitals: (1) Thai Traditional and Integrated
Medicine Hospital, (2) U Thong Hospital, (3) Watthana Nakhon Hospital, (4) Khun Han Hospital, and (5) Sawang
Daen Din Crown Prince Hospital. The study involved three groups of participants, selected according to the inclusion criteria: group 1, 55 multidisciplinary health-care providers; group 2, 30 end-stage liver cancer patients; and
group 3, 30 primary caregivers. Data collection tools were a feasibility assessment form on health-care model
implementation by health-care providers, an illness-related distress assessment form, and a satisfaction questionnaire for all three groups. Data were analyzed using descriptive statistics and a comparison of distress scores with
the outcomes of care (paired t-test). The results showed that the health-care providers strongly agreed on the
feasibility of TTM-based end-stage liver cancer care model implementation; and the model could solve patients’
problems and was beneficial to them at the highest level. The health-care providers’ satisfaction with the cancer
care was significantly higher after model development at p = 0.05. The levels of patients’ and their caregivers’
satisfaction with the TTM services were also highest (mean scores 4.38, SD 0.46 and 4.22, SD 0.38, respectively).
The health-care providers’ satisfaction was at a high level (mean score 4.12, SD 0.18). The study has demonstrated
that the model can be implemented for end-stage liver cancer patients in the target population. However, a clinical
outcome study to evaluate the efficacy of the model should be further carried out.
Key words: model development, care model, end-stage cancer patients

บทนำ�และวัตถุประสงค์
มะเร็งระยะสุดท้ายเป็นสถานการณ์การเจ็บป่วย
เรือ้ รังอย่างหนึง่ ซึง่ มีผใู้ ห้ความหมายของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายว่าเป็นผู้ปว่ ยมะเร็งทีไ่ ม่สามารถหายขาด
จากโรคด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน[1] ซึ่งในระยะนี้

เป็นระยะที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ การทำ�งานของ
อวัยวะสำ�คัญในการดำ�รงชีวิตจะทรุดลงไปเรื่อย ๆ
จนกระทั่งร่างกายไม่สามารถกลับเข้าสู่สภาพปกติ
ได้และเสียชีวิตในที่สุด[2] ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

498 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
รายงานว่าในปี พ.ศ. 2562 มะเร็งทุกชนิดเป็นสาเหตุ
การตายที่สำ�คัญของประชากรไทย[3] ผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายจะพบการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ
ต่อสุขภาพหลายด้าน เช่น ทุกข์ทรมาน จากความเจ็บปวด
กระวนกระวาย ซึ ม เศร้ า หายใจลำ � บาก ท้ อ งผู ก
และอาการไม่ สุ ข สบายอื่ น ๆ เป็ น ต้ น [4] ระบบการ
ดูแลรักษาในสถานบริการสุขภาพของประเทศไทย
ส่ ว นใหญ่ ผู้ ป่ ว ยจะได้ รั บ การดู แ ลโดยถู ก จั ด ลำ�ดั บ
ความสำ�คัญอยู่ในลำ�ดับท้าย ๆ ทำ�ให้ได้รับการดูแล
ไม่ทวั่ ถึงและครอบคลุม[5-6] และเนือ่ งจากนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและระบบบริการที่ไม่สามารถ
รองรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายให้อยู่ในโรงพยาบาล
ได้เพราะมีเตียงจำ�กัด ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ นีม้ คี วามจำ�เป็น
ต้องถูกจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล และกลับไปดูแล
ต่อที่บ้านจนถึงวาระสุดท้าย[7]
ปัจจุบันสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีการ
บู ร ณาการการแพทย์ แ ผนไทยกั บ การแพทย์ แ ผน
ปัจจุบัน[8] กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐขึ้น[9] ด้วยเหตุนี้โรง
พยาบาลการแพทย์แผนไทยได้มีภารกิจและบทบาท
เข้ า มาดู แ ลผู้ ป่ ว ยด้ ว ยการแพทย์ แ ผนไทยมากขึ้ น
โดยเฉพาะผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ย มี ก ารจั ด ทำ �
แนวทางเวชปฏิบัติ[10] แต่จากรายงานประเมินผลการ
ตรวจราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก พบว่า การให้บริการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วย
การแพทย์แผนไทยยังไม่มีความชัดเจน แพทย์แผน
ไทยที่ให้บริการยังขาดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย
มะเร็ง ไม่กล้าสั่งใช้ยาแผนไทยและยาสมุนไพร และ
การให้ความร่วมมือระหว่างแพทย์แผนไทยและทีม
สหวิชาวิชาชีพยังมีน้อย[11] ทำ�ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
ขาดความต่อเนื่องและมีปัญหาด้านการส่งต่อข้อมูล

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ระหว่างแพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพ การทำ�งาน
ที่ขาดการมีส่วนร่วมจึงส่งผลกระทบต่อแนวทางการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ย ผลกระทบทีต่ กสูผ่ ปู้ ว่ ยคือ ผูป้ ว่ ยได้
รับบริการดูแลรักษาทีข่ าดมาตรฐาน สุขภาพประชาชน
ยังเจ็บป่วยเช่นเดิมและไม่ตอบสนองรัฐบาลมีนโยบาย
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ�การแพทย์แผนไทยมา
ใช้ในระบบบริการสาธารณสุข[12] มีการบูรณการการ
แพทย์ แ ผนไทยและยาสมุ น ไพรในการดู แ ลรั ก ษา
ผู้ป่วยมะเร็ง และส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุ ด ท้ า ยด้ ว ยการแพทย์ แ ผนไทย [13] อย่ า งไรก็ ต าม
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยยังไม่มรี ปู แบบการให้
บริการการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งด้วยการแพทย์แผน
ไทยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่วา่ จะเป็นโรงพยาบาล
ขนาดเล็ ก หรื อ ขนาดใหญ่ แนวทางการดู แ ลรั ก ษา
ผู้ป่วยมะเร็งยังไม่ชัดเจน บุคลากรด้านการแพทย์
แผนไทย ผู้ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ยังขาด
ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ตำ�รับ
ยาแผนไทยมีขอ้ มูลวิชาการเพือ่ สนับสนุนผลการรักษา
น้อย จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบการศึกษารูป
แบบการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการ
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
โรคมะเร็งถือว่าเป็นโรคที่มีความสำ�คัญที่พบ
ได้ บ่ อ ยในประชากรทั่ ว โลกและเป็ น สาเหตุ ที่ ทำ � ให้
ผู้ ป่ ว ยเสี ย ชี วิ ต ได้ ม ากที่ สุ ด โรคหนึ่ ง ด้ ว ยเหตุ ผ ล
ดังกล่าวจึงทำ�ให้การศึกษาในครั้งนี้เห็นความสำ�คัญ
ของการพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการ
แพทย์ แ ผนไทยและต้ อ งการวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลของ
รูปแบบการดูแลรักษาตามบริบทของโรงพยาบาลการ
แพทย์แผนไทย เพือ่ ประโยชน์ในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ด้วยการแพทย์แผนไทยต่อไป
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ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุม่
คือ
1. กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารประกอบด้ ว ยบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานจาก 4 สหวิชาชีพ ทำ�การคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ์การ
คัดเลือก ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทยและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) ยินดีให้ข้อมูล
และเต็มใจเข้าร่วมวิจัย ได้แก่ แพทย์ 9 คน เภสัชกร
9 คน พยาบาลวิชาชีพ 13 คน และแพทย์แผนไทย 24
คน รวม 55 คน
2. กลุ่มผู้รับบริการ เป็นผู้ป่วยและผู้ดูแลหลัก
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่เข้ารับการดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสม
ผสาน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) ตามตามเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
2.1 ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีเกณฑ์การ
คัดเลือก ดังนี้ 1) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
มะเร็งระยะสุดท้าย 2) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 3) ยินยอม
และให้ความร่วมมือในการวิจัย จำ�นวน 30 คน
2.2 ผู้ดูแลหลักผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มี
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 1) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2) รับ
หน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
มากที่สุด มีระยะเวลาในการดูแลมากกว่า 3 วันต่อ
สัปดาห์ 3) ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย จำ�นวน
30 คน
ในการพิทักษ์กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ขออนุมัติการศึกษาวิจัยและผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการพิ จ ารณาการศึ ก ษาวิ จั ย ในคน
ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
ที่ สธ 0503.13/424 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 รหัส
โครงการ 06-2560 และได้ชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัยในเรื่อง
สิทธิของการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยใน
ครัง้ นีท้ จี่ ะไม่มผี ลกระทบต่อการรักษาพยาบาลทีไ่ ด้รบั
เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยยินยอม ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยลงนามเข้า
ร่วมการวิจัยโดยสมัครใจ

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi
experimental research) แบบกลุ่มเดียววัดผล
ก่ อ นและหลั ง การทดลอง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ยด้ ว ยการแพทย์ แ ผนไทยใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่
1) โรง-พยาบาลอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3) โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
4) โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และ 5) โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดำ�เนินการวิจัย
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการวิจัย ได้แก่
1.1 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
1.2 บทบาททีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
1.3 แนวทางการดูแลแบบองค์รวมในผูป้ ว่ ย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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1.4 แนวปฏิบัติการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อ
เนื่องและการเยี่ยมบ้าน ที่ผู้วิจัยและทีมพัฒนาขึ้น
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วยแบบประเมิน จำ�นวน 5 ชุดดังนี้
2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
2.2 แบบสอบถามความเห็นของสหวิชาชีพ
ต่อการนำ�รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายไปใช้ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
2.3 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของที ม
สหวิชาชีพที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ด้วยการแพทย์แผนไทยจำ�นวน 10 ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 1
คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
จนถึง 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด การแปลผลใช้เกณฑ์ของประคอง กรรณสูต ซึ่ง
มีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีความ
พึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงมีความ
ถึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงมีความ
พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงมีความ
พึงพอใจมากที่สุด
ตรวจสอบความตรงเนื้อหาโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่าน ทดสอบค่าความเชือ่ มัน่ ของ แบบสอบถามโดยนํา
ไปทดลองใช้กับทีมสหวิชาชีพที่ให้บริการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 15 ราย วิเคราะห์ หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha
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Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
2.4 แบบการประเมินอาการต่าง ๆ ในป่วย
ระยะสุ ด ท้ า ย Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้ประเมิน
อาการต่าง ๆ ที่มี ณ เวลาที่ประเมิน ทั้งหมด 9 อาการ
ประกอบด้วย อาการปวด อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย
อาการคลืน่ ไส้ อาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล อาการ
ง่วงซึม อาการเบื่ออาหาร อาการเหนื่อยหอบ และ
อาการอื่น ๆ ที่เป็นคำ�ถามปลายเปิดให้ผู้ป่วยบอก
ระดับการวัดแต่ละอาการจะถูกแบ่งเป็นหมายเลข
0-10 แบบ เป็น visual numeric scales (VNS)
โดยเลข 0 หมายถึง ไม่มีอาการ และเลข 10 หมายถึง
มีอาการมากทีส่ ดุ และ ในข้อความสบายดีทงั้ กายและ
ใจ (well-being) เลข 0 หมายถึง ผู้ป่วยรู้สึกสบายดี
ทัง้ กายและใจและเลข 10 หมายถึง ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ไม่สบาย
ทั้งกายและใจ
2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย
และผู้ดูแลหลักผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายต่อรูปแบบ
การดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ยด้ ว ยการ
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
จำ�นวน 10 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1 คะแนน หมายถึง มี
ความ พึ ง พอใจระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด จนถึ ง 5 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ดุ การแปลผล
ใช้เกณฑ์ของประคอง กรรณสูต เช่นเดียวกัน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาโดย ผู้ ท รง
คุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบ
สอบถามโดยนํ า ไปทดลองใช้ กั บ ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ ดู แ ล
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จำ�นวน 15 ราย วิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณวิ เ คราะห์ โ ดย ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
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พรรณนา (descriptive statistics) ในการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สำ�หรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้ จากการประเมินความ
พึงพอใจของทีมสหวิชาชีพต่อรูปแบบการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย จาก
แบบประเมินและติดตามอาการต่าง ๆ ในผู้ป่วยระยะ
ท้าย Edmonton Symptom Assessment System
(ESAS) ความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายต่อรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยใช้ paired
sample t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ด้วยการแพทย์แผนไทย

ผลการศึกษา
การนำ�รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยไปทดลองใช้ประสบ
ปัญหาในช่วงแรก คือ ผู้ปฏิบัติงานในทีมสหวิชาชีพ
ไม่คุ้นชินกับการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
ภาษาที่ใช้ในแนวทางปฏิบัติสื่อความหมายไม่ตรงกัน
เนือ่ งจากไม่มปี ระสบการณ์ในการดูแลด้วยการแพทย์
แผนไทยมาก่อน มีความสงสัย และข้อกังวลเกี่ยวกับ
วิธีการรักษา กระบวนการรักษา และวิธีการประเมิน
แพทย์ แ ผนไทยเองก็ ไ ม่ คุ้ น ชิ น ในการทำ � งานกั บ
ผูป้ ฏิบตั งิ านจากวิชาชีพอืน่ และไม่เคยใช้แบบประเมิน
Palliative Performance Scale version 2 (PPS V2)
และ Edmonton Symptom Assessment System
(ESAS) และยังมีปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมในการชี้แจงแนวทางการดำ�เนินงานครบ
ทุกครัง้ ทำ�ให้ขาดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ติ ามรูปแบบ
การดูแล การจัดการกับอาการต่าง ๆ เกณฑ์การรับเข้า
และจำ�หน่ายผู้ป่วยยังไม่ชัดเจน การประเมินปัญหา
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และความต้องการด้านจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ไม่ ค รอบคลุ ม และต้ อ งใช้ เ วลาในการประเมิ น ซึ่ ง
เป็นการเพิ่มภาระงาน อย่างไรก็ตามทีมสหวิชาชีพได้
มองเห็นผลด้านบวกคือเกิดการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
แพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพอื่น ๆ และมีความ
พยายามจะสื่อสารให้เข้าใจตรงกันมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนขึ้นและทำ�ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปในรูป
แบบเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลรักษา
ระหว่างแพทย์แผนไทยและทีมวิชาชีพ และมีการให้
ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมี
การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า ส่งผลให้คุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยและทีมผู้ให้บริการมี
ความพึงพอใจ รายละเอียดดังนี้
1. ด้านผูใ้ ห้บริการ กลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติงานจาก 4 สหวิชาชีพ จำ�นวน 55 คน เป็น
แพทย์ 9 คน (ร้อยละ 16.70) เภสัชกร 9 คน (ร้อยละ
16.70) พยาบาลวิชาชีพ 13 คน (ร้อยละ 23.30) และ
แพทย์แผนไทย 24 คน (ร้อยละ 43.30) เป็นเพศหญิง
42 คน (ร้ อ ยละ 76.40) เพศชายจำ � นวน 13 คน
(ร้อยละ 23.60) อายุ 30 – 39 ปี (x = 33.4, S.D. = 1.54)
ระยะเวลาการทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ย 2 –9 ปี (x = 3.5, S.D. = 3.03) ระดับ การศึกษา
ปริญญาโท 20 คน (ร้อยละ 36.70) และปริญญาตรี 35
คน (ร้อยละ 63.30) ตามลำ�ดับ
1.1. การประเมินประสิทธิผลการนำ�รูปแบบ
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นไปใช้พบว่า มีระดับความเป็นไป
ได้ในภาพรวมระดับมากและรูปแบบการดูแลรักษา
สามารถแก้ปญ
ั หาและเกิดผลดีตอ่ ผูร้ บั บริการมีระดับ
ค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้มากที่สุด (ตารางที่ 1)
1.2 ความพึ ง พอใจของที ม สหวิ ช าชี พ ต่ อ
ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วย
การแพทย์แผนไทย ก่อนและหลังพัฒนาระบบ พบ
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ว่า ความพึงพอใจของทีมสหวิชาชีพต่อ ระบบการดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
หลังการพัฒนาระบบสูงกว่าก่อนพัฒนาระบบอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
2. ด้านผู้ใช้บริการ
ด้านผูป้ ว่ ย กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 30 คนเป็นเพศ
หญิง 17 คน (ร้อยละ 56.67) เพศชาย 13 คน (ร้อยละ
43.33) มีอายุตง้ั แต่ 60 ปีขน้ึ ไป 14 คน (ร้อยละ 46.67)
สำ�เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 12 คน (ร้อยละ
40.00) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันว่า
เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 และ 4 และสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจำ�วันเองได้ทั้งหมด
ด้านผู้ดูแลหลัก กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน
เพศหญิง 23 คน (ร้อยละ 76.67) มีอายุระหว่าง 4050 ปี 13 คน (ร้อยละ 43.33) สำ�เร็จการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน (ร้อยละ 40) มีความ
สัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเป็นบุตร 15 คน (ร้อยละ 50)
ผลลัพธ์ของผู้ป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
ความสบายดีทงั้ กายและใจในการประเมินและติดตาม
อาการต่าง ๆ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนและหลัง
จำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล พบว่า อาการต่าง ๆ ของ
ผูป้ ว่ ยหลังจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาลดีขน้ึ กว่าก่อน
เข้ารับการดูแลรักษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P <
0.001) ดังแสดงในตารางที่ 3
2.2 ความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายต่อการบริการของทีมสหวิชาชีพพบว่า ผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อบริการของทีมสหวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุดโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 (S.D. = 0.46) ดังตารางที่ 4
2.3 ความพึงพอใจของผู้ดูแลหลักต่อการ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเป็นไปได้ของของกลุ่มตัวอย่างทีมสหวิชาชีพผู้ใช้รูปแบบใน
การดูแลรักษาผู้ป่วย จำ�แนกตามระดับความเป็นไปได้ในการนำ�รูปแบบไปใช้โดยรวม (n = 55)
x

S.D.

ระดับความเป็นไปได้

2.22
2.81
2.71
2.75
2.96
2.89
2.80

0.65
0.63
0.54
0.73
0.77
0.55
0.76

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำ�ดับ ความเป็นไปได้ในการนำ�รูปแบบไปใช้
1
2
3
4
5
6
		

มีความสะดวกและง่านต่อการนำ�ไปใช้
มีความชัดเจนของข้อเสนอแนะในแนวปฏิบัติ
มีเหมาะสมต่อการนำ�ไปใช้ในหน่วยงาน
ประหยัด ลดต้นทุนด้านกำ�ลังคน เวลาและงบประมาณ
รูปแบบการดูแลรักษาสามารถแก้ปัญหาและเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะนำ�ไปใช้ในหน่วยงาน
รวม

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของสหวิชาชีพต่อรูปแบบการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทย (n = 55)
การประเมิน
ก่อนพัฒนารูปแบบ
หลังพัฒนารูปแบบ

x

S.D.

t-test

df

p-value

3.02
4.12

0.22
0.18

10.23

35

0.001*
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาการต่าง ๆ ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (n = 30)
อาการต่าง ๆ ของผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้าย
ทางด้านร่างกาย
ปวด
เหนื่อย/อ่อนเพลีย
คลื่นไส้
ง่วงซึม
เบื่ออาหาร
เหนื่อยหอบ
ทางด้านจิตใจ
ซึมเศร้า
วิตกกังวล
สบายดีทั้งกายและใจ

ค่าเฉลี่ยก่อนรับ
การดูแลรักษา

ค่าเฉลี่ยหลังจำ�หน่าย
ออกจากโรงพยาบาล

ค่าเฉลี่ย
ผลต่าง

p-value

5.42 ± 1.65
5.32 ± 1.61
2.23 ± 0.22
4.86 ± 2.35
3.75 ± 2.36
5.34 ± 2.42

3.41 ± 2.87
4.51 ± 1.95
1.62 ± 2.16
3.67 ± 2.43
3.23 ± 1.32
4.23 ± 2.39

-1.98 ± 2.31
-0.95 ± 2.27
-0.72 ± 1.68
-2.18 ± 1.54
-0.43 ± 1.81
-1.11 ± 2.32

0.001*
0.001*
0.001*
0.001*
0.001*
0.001*

4.05 ± 2.12
4.69 ± 2.05
6.12 ± 1.91

3.26 ± 1.60
3.43 ± 1.26
5.02 ± 2.11

-0.78 ± 1.54
-1.34 ± 1.87
-1.11 ± 2.18

0.001*
0.001*
0.001*

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายต่อบริการที่ได้รับต่อ
รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย (n = 30)
ลำ�ดับ การบริการที่ได้รับ
1.
		
2.
		
		
3
4.
		
5
6.
7.
8.
		
9.
		
10.
		

x

ด้านร่างกาย
ท่านได้รับทราบข้อมูลการเกี่ยวกับแผนการดูแลรักษาและมี
3.52
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษา
ท่านได้รับการสอน อธิบายอาการ การดูแลรักษา และ/หรือการ 4.23
ดำ�เนินของโรคจากทีมผู้ดูแลรักษา
ด้านจิตใจ
ท่านได้รับกําลังใจและการปรึกษาจากผู้ดูแลรักษา
3.12
ทีมผู้ดูแลรักษาทำ�ให้ท่านรู้สึกอบอุ่นใจและไว้วางใจ
4.18
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ท่านพอใจต่อบริเวณที่จัดให้ในการดูแลผู้ป่วย
4.23
ท่านได้อยู่กับญาติอย่างใกล้ชิด
4.56
ท่านได้รับการอํานวยความสะดวกเรื่อง สถานที่ในการสงบจิตใจ
4.22
สถานที่ให้การดูแลท่านมีความเหมาะสม
3.92
ด้านจิตวิญญาณ
ท่านได้รับโอกาสในการทำ�กิจกรรมตาม ความเชื่อและศาสนาที่
4.42
ท่านถือ หรือเชื่อถือ อาทิ การทำ�สังฆทาน ทำ�บุญ ฟังธรรมและอื่น ๆ
ทานพึงพอใจตอการดูแลรักษาของทีมผู้ดูแลรักษาโดยรวม
4.14
รวม
4.38

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

0.70

มาก

0.61

มากที่สุด

0.53
0.72

มาก
มากที่สุด

0.65
0.81
0.45
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

0.54

มากที่สุด

0.66
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด

504 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายต่อบริการที่ได้
รับต่อรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย (n = 30)
x

ลำ�ดับ การบริการที่ได้รับ
1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
7.
		
		
8.
		
9.
		
10.
		
		

ท่านได้รับทราบข้อมูลและอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
ท่านได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย
ท่านพึงพอใจที่ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาอาการรบกวนอย่างเหมาะสม
เช่นอาการเจ็บปวด เหนื่อยหอบ คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร เป็นต้น
ท่านพึงพอใจที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลกิจวัตรประจำ�วันอย่างสม่ำ�เสมอ
ทีมผู้ให้บริการดูแลรักษาทำ�ให้ท่านรู้สึกอบอุ่นใจและไว้วางใจ
ท่านได้รับความสะดวกและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ท่านพึงพอใจที่ได้รับความสะดวกเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
ตามประเพณี ความเชื่อและศาสนาอย่างเหมาะสม ในระยะที่ผู้ป่วย
ใกล้ตายหรือหลังจากถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมจากทีมผู้ให้บริการ
ดูแลรักษา
ท่านได้รับการช่วยเหลือ / แนะนำ� / อำ�นวยความสะดวกในขั้นตอน
การนำ�ผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วย
ทานพึงพอใจตอการดูแลรักษาผป่วยของทีมผู้ให้บริการดูแล
รักษาโดยรวม
รวม

บริ ก ารของที ม สหวิ ช าชี พ พบว่ า ผู้ ดู แ ลมี ค่ า คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการของทีมสหวิชาชีพอยู่
ในระดับ มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (S.D.
= 0.38) ดังตารางที่ 5

อภิปรายผล
1. การใช้รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
การแพทย์ แ ผนไทยที่ พั ฒ นาขึ้ น ประกอบด้ ว ย
ผูป้ ฏิบตั งิ านจาก 4 วิชาชีพ ผูใ้ ห้การดูแลรักษาประกอบ
ด้ ว ยประเด็ น สำ � คั ญ ดั ง นี้ 1) แนวทางเวชปฏิ บั ติ
การดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ยด้ ว ยการ
แพทย์แผนไทย 2) บทบาททีมสหวิชาชีพในการดูแล

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.47 0.60
4.25 0.73
4.02 0.71

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.15
3.92
4.45
4.28

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

0.62
0.81
0.83
0.89

3.78 0.72

มาก

4.26 0.66

มากที่สุด

4.31 0.45

มากที่สุด

4.22 0.38

มากที่สุด

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
3) แนวทางการดูแลแบบองค์รวมในผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย 4) แนวปฏิบัติการ
ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องและการเยี่ยมบ้าน เป็น
รูปแบบที่เป็นการทำ�งานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ
ผู้ให้การดูแลรักษา โดยมีการกำ�หนดบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบและ กิจกรรมการดูแลรักษาไว้อย่าง
ชัดเจน การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพทำ�ให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นระบบและครอบคลุมความเป็น
องค์รวม (holistic care) โดยคำ�นึงถึง ความเป็น
ปัจเจกบุคคล ความต้องการของผูป้ ว่ ยและ ครอบครัว
เพื่ อ วางแผนการดู แ ลรั ก ษาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง [14] ให้
ความสำ � คั ญ กั บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นวั ฒ นธรรม
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ศาสนา ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ชี วิ ต บุ ค คล จิ ต วิ ญ ญาณ
โดยเฉพาะการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมานามั ย ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของระวีวรรณ พิไลยเกียรติ
และคณะ ที่ พ บว่ า ความสำ � คั ญ ของการดู แ ลด้ า น
จิตวิญญาณ คือ การเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองของผูป้ ว่ ยและทำ�ให้ยอมรับสภาพของตนเองได้
รวมถึงการดูแลเพี่อบรรเทาอาการรบกวน และความ
ทุกข์ทรมานจากอาการที่เกิดขึ้นนี้ จากการเจ็บป่วย
หรือ การดำ�เนินของโรค ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลอดระยะ
เวลาที่รับไว้ในความดูแลรักษา และเมื่อกลับไปอยู่
บ้าน[15] สอดคล้องกับหลักการดูแลรักษาที่พบว่า การ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายให้มปี ระสิทธิภาพ
ต้องอาศัยการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรหลายฝ่าย
ประกอบกันร่วมทีมกันให้การดูแลรักษา ให้ความคิด
เห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ตลอดจนปรึกษาการดูแลรักษาร่วมกันจึงจะประสบ
ความสำ�เร็จอย่างดี[16] แผนการดูแลผูป้ ว่ ยและแนวทาง
เวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการแพทย์
แผนไทย แนวปฏิบัติการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน ช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และครอบคลุมปัญหาความต้องการ
ของผู้ป่วย ทำ�ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
สอดคล้องกับ การศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าการใช้รูป
แบบการดูแลทีม่ แี ผนการดูแลผูป้ ว่ ยเป็นองค์ประกอบ
หลักช่วยให้เกิด ประสิทธิภาพในการดูแล[17] ระดับ
และอาการของผู้ป่วยดีขึ้น มีค่าคะแนนระดับผู้ป่วย
และแบบติดตามอาการเพิ่มขึ้นผู้ป่วยและผู้ดูแลหลัก
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
2. ผลลัพธ์การนำ�รูปแบบการดูแลรักษาไปใช้
กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
พบว่ารูปแบบการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้าย
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ด้วยการแพทย์แผนไทย โดยการทำ�งานเป็นทีมของ
สหวิชาชีพช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและ
อาการของผู้ป่วยดีขึ้นส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อ
บริการทีไ่ ด้รบั สอดคล้องกับการศึกษาของ จินนะรัตน์
ศรีภัทรภิญโญ[18] อธิบายได้ว่าผู้ป่วยและผู้ดูแลหลัก
ได้รับการเตรียมความพร้อมในการ วางแผนจําหน่าย
ตั้งแต่ระยะแรกรับ โดยผู้ป่วยและผู้ดูแลหลักมีส่วน
ร่วมในการดูแล มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยและ ผู้ดูแลหลักได้
พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลผูป้ ว่ ย
อย่างเต็มศักยภาพเพือ่ ทำ�หน้าทีไ่ ด้ สูงสุดก่อนจาํ หน่าย
มี ผ ลทำ � ให้ ภ ายหลั ง จํ า หน่ า ยกลั บ บ้ า น ผู้ ป่ ว ยและ
ผู้ดูแลหลักมีเป้าหมายในการดูแลรักษา เกิดความ
มัน่ ใจและภาคภูมใิ จ มุง่ มัน่ ในการ พึง่ พาตนเอง ผูด้ แู ล
หลั ก สามารถช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ พ บว่ า ผู้ ป่ ว ยและผู้ ดู แ ลหลั ก มี ค วามพึ ง
พอใจต่อบริการของทีมสหวิชาชีพในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่ อ งจากผู้ ป่ ว ย/ผู้ ดู แ ลหลั ก ได้ รั บ การดู แ ลตาม
แผนการดูแลที่กำ�หนดโดยผู้ป่วยและผู้ดูแลหลักได้
รับ การเตรียมอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ มีการ
ทำ�งานร่วมกันของบุคลากรทีมสหวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย ผู้
ป่วย/ผู้ดูแลหลักได้รับความรู้และฝึกทักษะที่จําเป็น
ในการดูผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ทำ�ให้เกิดความมั่นใจ
และสามารถดูแลตนเอง/ดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม

ข้อสรุป
ประสิ ท ธิ ผ ลของการพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ล
รักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผน
ไทยในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
และอาการของผู้ป่วยดีขึ้น โดยประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ 1) การที่ทีมสหวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาการดูแลรักษา มีส่วนร่วมและมี
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ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย 2) การพัฒนา
แนวทางเวชปฏิบัติการและแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยที่สร้าง
ขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลรักษา ซึ่งจะ
ครอบคลุมทุกกระบวนการการดูแลนับแต่ผู้ป่วยเข้า
มารับการรักษาจนกระทั่งจำ�หน่ายกลับบ้าน

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านนโยบายและการบริหาร
รูปแบบการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายในสถานพยาบาลมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
นโยบายการสนับสนุนของผู้บริหารไม่เป็นในทิศทาง
เดียวกันส่งผลให้การประเมินผลรูปแบบให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกระทำ�ได้ยาก

2. ด้านกำ�ลังคน
2.1 ควรพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์ แ ผนไทยในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะ
สุดท้าย โดยการส่งอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้มอี งค์ความรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ย
ระยะท้ายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 เนื่องจากมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบใช้
กำ�ลังคนที่แตกต่างกันควรมีการวิเคราะห์อัตรากำ�ลัง
ในแต่ละรูปแบบเพื่อให้มีกำ�ลังเพียงพอต่อการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในแต่ละรูปแบบ
2.3 ควรให้ความรูแ้ ก่ทมี สหวิชาชีพแผนปัจจุบนั
เกีย่ วกับแนวคิดการแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็ง
2.4 ควรหาวิธกี ารเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันด้านระหว่างแพทย์แผนไทยกับทีม
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สหวิชาชีพแผนปัจจุบันและระหว่างแพทย์แผนไทย
ด้วยกันเองเนื่องจากเป็นหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่ต้องตัดสินใจการขบวนการดูแลรักษา

3. ด้านข้อมูลวิชาการและการวิจัย
3.1 ควรเร่งรัดพัฒนาองค์ความรูแ้ พทย์แผนไทย
ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายทางการแพทย์
แผนไทย เพือ่ ให้มขี อ้ มูลสนับสนุน ยืนยันผลการรักษา
ผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย
3.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เพือ่ ประเมินผลลัพธ์ทงั้
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การติดตามคุณภาพ
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเป็น
ระบบและต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในการปฏิบตั ิ
3.3 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายที่บ้านให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนารูปแบบ
การดูแลรักษาให้คลอบคลุม

4. ด้านรูปแบบการบริการ
4.1 ควรหารูปแบบที่เหมาะสมระหว่าง การเปิด
ให้บริการแบบโดดเดี่ยว (stand alone) แบบคู่ขนาน
กับการแพทย์แผนปัจจุบัน (parallel) หรือแบบผสม
ผสาน (integrative) ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยว่ารูปแบบการ
บริการแบบใดเหมาะสมกับการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์ไทย
4.2 ควรพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลหลักเพื่อให้
เกิดการดูแลที่ต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยบาง
ครั้งตัวผู้ดูแลไม่ได้ยอมรับหรือเข้าใจการดูแลรักษา
ด้วยการแพทย์แผนไทยแต่เพราะไม่มีทางเลือกหรือ
ผู้ป่วยเป็นคนเลือกต้องปฏิบัติตามผู้ป่วย
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บทคัดย่อ
ผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกจะมีอาการฝืด เจ็บ และสะดุดเวลางอหรือเหยียดนิ้วมือ การกักน�้ำมันช่วยหล่อลื่น ลดการฝืด
ของข้อ ลดปวด และลดการเกร็งตัวของกล้ามเนือ้ แต่ยงั ไม่พบงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการกักน�ำ้ มันในการรักษาโรคนิว้ ล็อก
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับความปวดและองศาการงอของนิ้วมือในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อก ก่อน
และหลังได้รับการรักษาด้วยการกักน�้ำมันหญ้าขัดมอญ และประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังสิ้นสุดการรักษา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกระยะที่ 2 ในอ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีผู้
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 20 คน กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการกักน�้ำมันหญ้าขัดมอญสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน และ
ติดตามอาการหลังสิ้นสุดการรักษาไปแล้ว 2 สัปดาห์ และ 1 เดือน ประเมินผลก่อนและหลังการทดลอง โดยวัดระดับ
ความปวด และวัดองศาการงอของข้อนิ้วมือด้วย Goniometer จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจหลังสิ้น
สุดการรักษา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิติ Paired Samples t-test ผลการศึกษาพบว่า การกักน�ำ้ มัน
หญ้าขัดมอญในผูป้ ว่ ยโรคนิว้ ล็อกระดับที่ 2 สามารถลดอาการปวดของข้อนิว้ และเพิม่ องศาการงอนิว้ มือได้อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) จากการติดตามอาการหลังจากที่ผู้ป่วยหยุดกักน�้ำมันท�ำให้ทราบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดเพิ่ม
ขึ้นและงอนิ้วได้น้อยลง จึงสรุปได้ว่า การกักน�้ำมันหญ้าขัดมอญสามารถน�ำมาใช้ในการรักษาโรคนิ้วล็อกในระยะที่ 2
ได้ โดยผู้ป่วยควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ไปกระตุ้นท�ำให้อาการก�ำเริบ
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Abstract
The symptoms of trigger finger typically include stiffness, pain, and a sensation of locking or catching when
bending or straightening the finger. Oil poultice can reduce joint stiffness, pain and muscle stress. However, there
has been no report on the use of oil poultice for trigger finger treatment. This is a quasi-experimental research that
has been approved by the ethics committee for research in human subjects. The aim of this study was to compare
the pain levels and finger motion ranges, before and after treatment, and assess the satisfaction of selected patients.
The participants were 20 trigger finger patients specifically selected as per specified criteria. Each patient was given
an oil poultice of Sida rhombifolia L. (ya khatmon in Thai) twice a week for 1 month and had their conditions
followed up 2 weeks and 1 month after finishing the treatments. A pain score evaluation and measurements of
finger motion range using a goniometer were conducted before and after the treatments. The patients were given a
questionnaire to self-assess their satisfaction with the treatments. The data were analyzed with descriptive statistics
and paired sample t-test. The results revealed that oil poultice could significantly decrease pain levels and increase
the degree of finger flexion (p < 0.05). But after the poultice was discontinued, the pain levels were higher and the
finger flexion degrees were lower. In conclusion, oil poultice can be an alternative way to treat trigger finger phase
2. Patients should receive the therapy continuously and reduce risk factors that make symptoms worse.
Key words: trigger finger, oil poultices, Sida rhombifolia L., sesame oil

บทนำ�และวัตถุประสงค์
นิ้ ว ล็ อ กเกิ ด จากการอั ก เสบของเส้ น เอ็ น และ
ปลอกหุม้ เอ็นทีใ่ ช้ในการงอข้อนิว้ มือ ซึง่ อยูต่ รงบริเวณ
โคนนิ้วมือ ทำ�ให้เส้นเอ็นหนาตัวขึ้นและติดขัดในการ
เคลื่อนไหวขณะเหยียดนิ้วมือ เมื่ออักเสบรุนแรงมาก
ขึ้นจะเกิดปุ่มตรงเส้นเอ็นเวลางอนิ้วมือปุ่มจะอยู่นอก
ปลอกหุ้ ม แต่ ไ ม่ ส ามารถเคลื่ อ นเข้ า ปลอกหุ้ ม เวลา
เหยียดนิว้ มือกลับไปทำ�ให้เกิดอาการนิว้ ล็อกอยูใ่ นท่า

งอต้องออกแรงช่วยในการเหยียดจึงจะสามารถฝืนให้
ปุ่มเคลื่อนที่ผ่านปลอกหุ้มเข้าไปได้[1] อาการนิ้วล็อกที่
พบบ่อยที่สุดคือ นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนาง โดยมากจะ
พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้น
ไป โดยมากพบในช่วงอายุ 50-60 ปี ส่วนใหญ่จะเกิด
จากการใช้มือทำ�งานในลักษณะเกร็งนิ้วบ่อย ๆ เช่น
การบิดผ้า การหิ้วของหนัก การใช้กรรไกรตัดผ้า การ
ใช้โทรศัพท์เป็นเวลานาน ๆ เป็นต้น อาการของโรคนิ้ว

510 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ล็อกจะแบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะแรกมีอาการปวดบริเวณ
โคนนิว้ มือ ถ้าเอานิว้ กดบริเวณฐานนิว้ มือด้านหน้าจะมี
อาการปวดมากขึน้ แต่ยงั ไม่มอี าการสะดุด ระยะสองมี
อาการสะดุดเวลาขยับนิ้ว กำ�หรือเหยียดนิ้วมือ แต่ยัง
สามารถเหยียดนิ้วได้เอง ระยะสามมีอาการติดล็อก
กำ�มือแล้วเกิดอาการล็อก ไม่สามารถเหยียดนิ้วออก
ได้เอง ต้องเอามืออีกข้างหนึ่งมาช่วยแกะหรืออาจมี
อาการมากขึ้นจนไม่สามารถงอนิ้วลงได้เองและระยะ
สี่มีอาการอักเสบและบวม ไม่สามารถเหยียดนิ้วให้
ตรงได้[2]
แนวทางการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
ระยะแรกแพทย์จะให้ผู้ป่วยพักการใช้มือที่มีอาการ
และให้ยาบรรเทาอาการปวดและอักเสบ หากอาการไม่
ดีขนึ้ แพทย์จะใช้วธิ ฉี ดี ยา Triamcinolone acetonide
(ยาประเภท Steroid) เข้าไปบริเวณปลอกหุม้ เอ็น (A1
Pulley) เพือ่ ลดการอักเสบ[3] แต่หากเป็นมากขึน้ แพทย์
จะไม่ฉีดยาซ้ำ�หลาย ๆ ครั้ง เพราะอาจทำ�ให้เอ็นเปื่อย
หรือยุย่ ได้ ดังนัน้ วิธสี ดุ ท้ายทีแ่ พทย์จะใช้คอื การผ่าตัด
มี 2 วิธี คือการผ่าตัดแบบเจาะรูผ่านผิวหนัง (Percutaneous trigger finger release) และการผ่าตัด
แบบเปิด (Open skin trigger finger release)[4]
ในทางการแพทย์แผนไทยโรคนิ้วล็อก คือ โรค
นิ้วไกปืนหรือลมปลายปัตคาดนิ้วมือ เกิดจากการใช้
งานมากทำ�ให้เส้นเอ็นโคนนิ้วอักเสบ เกิดจากความ
เสื่ อ มของร่ า งกายทำ � ให้ ไ ขมั น ใต้ ฝ่ า มื อ หายไปเกิ ด
พังผืดมายึดแทน[5] สาเหตุการเกิดโรคนิ้วล็อกตาม
แนวทางการแพทย์แผนไทยเมื่อวิเคราะห์ตามตรีธาตุ
พบว่า วาตะกำ�เริบ ปิตตะกำ�เริบ และเสมหะหย่อน ตาม
ธาตุสมุฏฐาน 42 ประการเกิดจากอัฐพิ กิ ารเกิดข้อเสือ่ ม
และข้อโปน ลสิกาพิการทำ�ให้น�้ำ ไขข้อแห้ง นหารูพกิ าร
เกิดเส้นเอ็นยึด อักเสบหรือบาดเจ็บ มังสังพิการเกิด
กล้ามเนื้อปวดหรือตึง และการหดแคบของทางเดิน
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ลมในอัฐิ ลสิกา นหารูและมังสังทำ�ให้เกิดอาการปวด
มีวิธีการรักษาอาการจากภายนอก เช่น การกักน้ำ�มัน
การพอกยา การนวด เป็นต้น การรักษาภายใน คือการ
รับประทานยา และการให้ค�ำ แนะนำ�ในการปฏิบตั ติ วั [6]
การรักษาโรคนิ้วล็อกด้วยศาสตร์แพทย์แผน
ไทยโดยทั่วไปจะใช้การนวดและการประคบสมุนไพร
โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ทำ�การทดลองทาง
คลินิก เพื่อศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นของการนวด
แบบราชสำ�นักพร้อมประคบสมุนไพรในการรักษา
ผู้ป่วยนิ้วล็อก จากผลการศึกษาพบว่าการนวดไทย
สามารถช่วยลดอาการนิ้วล็อก รวมถึงอาการปวดข้อ
และความลำ�บากในการเคลื่อนไหวข้อในผู้ป่วยได้
โดยการนวดจะทำ�ให้กล้ามเนือ้ และเส้นเอ็นคลายตัว[7]
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักกลัวการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
และมักปล่อยจนอาการปวดมาก หรือบางรายแสวงหา
ทางเลือกอื่นในการรักษา การแพทย์แผนไทยจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ป่วย[8]
การกักน�้ำ มัน คือ การใช้ส�ำ ลีแผ่นทีช่ มุ่ ไปด้วยยา
วางบนบริเวณที่ต้องการ ซึ่งสำ�ลีจะช่วยกักเก็บน้ำ�มัน
อยู่กับที่ ทำ�ให้บริเวณที่มีอาการได้รับยาอย่างเต็มที่
ต้องทำ�ตัวยาให้ร้อนก่อนนำ�มาใช้ ความร้อนจะช่วย
นำ�พาตัวยาเข้าสู่บริเวณที่พอก กักทิ้งไว้ประมาณ 30
นาที สมุนไพรทีน่ ยิ มนำ�มาใช้ คือ น�้ำ มันงา (Sesamum
indicum Linn.) และหญ้าขัดมอญ (Sida rhombifolia L.) จากการวิจัยพบว่าสารเซซามินในงาดำ�ช่วย
ยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคข้อเสื่อม อีกทั้งเซซามินมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ของกระดูกและข้อ[9] หญ้าขัดมอญ ช่วยบำ�บัดความ
ผิดปกติเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ที่เกิดจาก
วาตะกำ�เริบ (อาการสำ�คัญคือปวด) ช่วยบำ�รุงกระดูก
และข้ อ [6] จากการทบทวนงานวิ จั ย ของพื ช ตระกู ล
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Sida พบว่ า มี ส ารกลุ่ ม อั ล คาลอยด์ ฟลาโวนอยด์
เอคไดสเตอรอยด์ และสเตอรอยด์ การศึกษาฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา พบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบและระงับ
ปวด ฤทธิ์ลดข้ออักเสบ และฤทธิ์ต้านการเกิดเกาต์
ในทางการแพทย์พื้นบ้านในหลายประเทศใช้หญ้าขัด
มอญในการลดปวด ลดบวม ลดอักเสบ แก้ปวดข้อ
ป้องกันและรักษาโรคข้ออักเสบรูมาติกและโรคเกาต์[10]
ปัจจุบันการรักษาโรคนิ้วล็อกด้วยศาสตร์การ
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่คือ การนวด
และการประคบสมุนไพร จากการทบทวนเอกสารงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่างานวิจยั ทีศ่ กึ ษาประสิทธิผลของ
การรักษาผูป้ ว่ ยโรคนิว้ ล็อกด้วยการแพทย์แผนไทยยัง
มีน้อย อีกทั้งยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาผลของการกัก
น้ำ�มันในการรักษาผู้ป่วยโรคนิ้วล็อก ทางคณะผู้วิจัย
จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาผลการกักน้ำ�มันหญ้า
ขัดมอญในการรักษาผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกเพื่อเปรียบ
เทียบระดับความปวดของข้อนิ้วและองศาการงอของ
นิว้ มือ ก่อนและหลังได้รบั การรักษาด้วยการกักน�้ำ มัน
หญ้าขัดมอญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาโรค
นิ้วล็อกด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยโดยอาศัยข้อมูล
เชิงประจักษ์ผ่านงานวิจัยในครั้งนี้ และเป็นการเพิ่ม
แนวทางในการรักษาโรคนิ้วล็อกให้แก่ผู้ป่วย
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1 นาที จากนั้นนำ�สำ�ลีวางบนนิ้วมือที่มีอาการ ใช้ฟิล์ม
ยืดพันพาเลท (Stretch film) สีใสพันทับสำ�ลีรอบนิ้ว
จำ�นวน 3 รอบ กักทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงเอา
ออก

ระเบียบวิธีศึกษา
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasiexperimental research) ศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group
pretest and posttest design) มีวิธีการดำ�เนินงาน
วิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ป่ ว ย
ที่เป็นโรคนิ้วล็อกระดับที่ 2 ในเขตอำ�เภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ที่ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทย
ใน โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลแหลมโตนด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยมีการคำ�นวณกลุม่
ตัวอย่างเพื่อทดสอบสมมติฐาน และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ 2 กลุม่ ทีไ่ ม่เป็นอิสระต่อกัน โดย
วัดก่อนและหลังการให้ intervention ด้วยสูตร[11]

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. โรคนิ้วล็อคระดับที่ 2 คือ โรคนิ้วล็อคที่มี
อาการสะดุดเวลาขยับนิ้ว กำ�หรือเหยียดนิ้ว แต่ยัง
สามารถเหยียดนิ้วได้เอง
2. การกักน�้ำ มันหญ้าขัดมอญ คือ การนำ�น�้ำ มัน
หญ้าขัดมอญผสมกับน�้ำ มันงาสกัดเย็นในสัดส่วน 2:1
นำ�ไปอุ่นด้วยกระทะไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 70-80 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที แล้วนำ�สำ�ลีแผ่นขนาด 5 x 6
เซนติเมตร แช่ลงไป พักสำ�ลีไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งเป็นเวลา

n = ขนาดตัวอย่าง
α = type I error ผู้วิจัยกำ�หนด ณ ระดับนัย
สำ�คัญ 0.05
ดังนั้นค่า za จากการเปิดตาราง two – tailed =
1.96
b = type II error ผู้วิจัยกำ�หนดความคลาด
เคลื่อน 5 % หรือ b = 0.05

512 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
(ดังนั้น Power = 1 – b = 95 % ) ดังนั้น ค่า
Z _b จากการเปิดตาราง = 1.645
[หมายเหตุ ถ้า b = 0.20 (Power = 80% ค่า
Z_b = 0.84), ถ้า b = 0.10 (Power = 96%) ค่า = Zb
1.28)]
md =  m2 – m1 (mean difference) หรือ x1-x2
= ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทัง้ ค่าเฉลีย่ จาก Pre test
และค่าเฉลี่ยจาก Post test
σ = standard deviation of mean
difference
ผู้วิจัยพิจารณาค่า md และ σ จากงานวิจัยที่
ทำ�มาก่อนที่มีวัตถุประสงค์การวิจัยเหมือนกัน จาก
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยเรื่อง
การศึกษานำ�ร่องผลการรักษาและความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกต่อการใช้อุปกรณ์พยุงข้อโคนนิ้ว
มือ: การวิจัยแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม[12] เป็นงานวิจัย
ที่มีการประเมินผลการรักษาโดยวัดระดับความปวด
ก่อนและหลัง โดย md คือความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังได้รับการรักษา
ของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 3.5 (ค่าความเชื่อมั่นที่ 95%
อำ�นาจการทดสอบ 80%) ค่า standard deviation ผู้
วิจัยพิจารณาจากตัวที่มากที่สุด เท่ากับ 5.1 สามารถ
คำ�นวณกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้

(1.96+0.84)2 (5.1)2
=
(3.5)2
=

203.9184
12.25

= 16.64
จากการคำ � นวณข้ า งต้ น ทำ � ให้ ไ ด้ จำ � นวนกลุ่ ม
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ตัวอย่างเท่ากับ 16.64 คน เพือ่ ป้องกันการสูญหายของ
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 20 คน
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Inclusion criteria) มีดังนี้
1. เพศชายและหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีอาการนิ้วล็อกในระยะที่ 2 คือมีอาการ
สะดุดเวลาขยับนิ้ว กำ�หรือเหยียดนิ้ว แต่ยังสามารถ
เหยียดนิ้วได้เอง
3. ได้รับการคัดกรองตามวิธีการทางหัตถเวช
กรรมไทยของโรคนิ้วไกปืนหรือโรคลมปลายปัตคาต
ข้อนิ้วมือโดยแพทย์แผนไทย[13]
4. ไม่เคยได้รับการผ่าตัดนิ้วล็อกมาก่อน
5. ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับความรู้สึก
6. ไม่ได้อยูใ่ นช่วงทีร่ บั ประทานยาแก้ปวดหรือ
ฉีดสเตอรอยด์
7. มีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยและลงชื่อ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
เกณฑ์ในการแยกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการ
วิจัย (Exclusion criteria) มีดังนี้
1. เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อนิ้วมือ
เสื่อม เกาต์ที่นิ้วมือ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และโรคเบาหวาน
2. มือบวมหรือข้อนิ้วมืออักเสบ (Inflammatory arthritis)
3. มีประวัตเิ ส้นเอ็นทีม่ อื บาดเจ็บหรือฉีกขาด มี
ประวัตขิ อ้ นิว้ มือยึดติด กระดูกนิว้ /ฝ่ามือแตกร้าวหรือ
หัก

เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสุขภาพ
ของผู้ป่วย
2. แบบติดตามผลการรักษา ประกอบด้วย
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- แบบวัดระดับความเจ็บปวดของข้อนิ้ว
(Numeric rating scale) โดยใช้มาตรวัดความปวด
แบบ Numeric Rating Scale (NRS) โดยมีช่วงการ
วัดระดับอาการปวดดังนี้ 0 หมายถึง ไม่มีอาการปวด
1-3 หมายถึง ปวดในระดับน้อย 4-6 หมายถึง ปวดใน
ระดับปานกลาง และ 7-10 หมายถึง ปวดรุนแรง
- แบบบันทึกการวัดองศาการงอของนิ้วมือ
ด้วย Goniometer[14]
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยโรค
นิ้วล็อกที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการกักน้ำ�มันหญ้าขัด
มอญหลังสิ้นสุดการรักษา

การตรวจสอบเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้น
ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบและวิเคราะห์
ความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำ�ถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) เท่ากับ 0.75 ถือว่าเครื่องมือมี
ความถูกต้องและตรงตามเนื้อหา

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยขอรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ เลขที่ TSU 2019-028 ก่อนทำ�การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย และให้
ผู้ร่วมวิจัยลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยด้วย
ความสมัครใจก่อนที่จะเริ่มการวิจัย

ขั้นตอนการเตรียมน�้ำมันหญ้าขัดมอญ
นำ�หญ้าขัดมอญแห้ง ผสมกับแอลกอฮอล์ 95%
ในอัตราส่วน 1:10 หมักทิ้งไว้ 14 วัน จากนั้นกรองเอา
สารสกัดหญ้าขัดมอญเก็บในขวดโหล เมื่อจะนำ�ไปใช้
ให้น�ำ สารสกัดหญ้าขัดมอญมาผสมกับน�้ำ มันงาดำ�สกัด
เย็น ในอัตราส่วน 2:1[15]

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ก่อนทำ�การทดลองกลุ่มตัวอย่างจะได้รับ
การสอบถามข้อมูลทั่วไป ตรวจร่างกายด้วยวิธีทาง
หัตถเวชกรรมไทย (การนวดแบบราชสำ�นัก) ประเมิน
ระดับความปวด และวัดองศาการงอของข้อนิว้ มือด้วย
Goniometer ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การวัดองศาข้อนิ้วด้วย Goniometer
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2. กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการรักษาด้วยการกัก
น้ำ�มันหญ้าขัดมอญ โดยนำ�น้ำ�สารสกัดหญ้าขัดมอญ
ปริมาณ 10 มิลลิลิตร กับน้ำ�มันงาดำ�สกัดเย็นปริมาณ
5 มิลลิลติ ร ผสมให้เข้ากัน นำ�ไปอุน่ ด้วยกระทะไฟฟ้าที่
อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที แล้วนำ�
สำ�ลีแผ่นขนาด 5 x 6 เซนติเมตรแช่ลงไปในส่วนผสม
ที่เตรียมไว้ และพักสำ�ลีไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1
นาที ดังภาพที่ 2
3. นำ�สำ�ลีวางบนนิ้วมือที่มีอาการ ใช้ฟิล์มยืด
พันพาเลท (Stretch film) สีใสพันทับสำ�สีรอบนิ้ว
จำ�นวน 3 รอบ กักทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงเอา
ออก ดังภาพที่ 3
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4. ก่อนและหลังการกักน�้ำมันหญ้าขัดมอญใน
แต่ละครั้งกลุ่มตัวอย่างทุกคนจะได้รับการประเมิน
ระดับความปวด และวัดองศาการงอของนิ้วมือด้วย
Goniometer
5. หลั ง สิ้ น สุ ด การรั ก ษาจะให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประเมินความพึงพอใจต่อการรักษาโรคนิ้วล็อกโดย
การกักน้ำ�มันหญ้าขัดมอญ
6. กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการรักษาสัปดาห์ละ
2 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน รวมทั้งหมดจำ�นวน 8 ครั้ง
แล้ ว ทำ � การติ ด ตามอาการหลั ง สิ้ น สุ ด การรั ก ษาไป
แล้ว จำ�นวน 2 ครั้ง โดยเริ่มนับหลังจากการรักษาครั้ง
สุดท้ายไปแล้ว 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 2 ส�ำลีที่ชุ่มไปด้วยน�้ำมันหญ้าขัดมอญ

เมือ่ ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาตรวจสอบความถูก
ต้องสมบูรณ์แล้ว นำ�มาลงรหัส แล้วประมวลผลข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างข้อมูล
การติดตามอาการหลังสิ้นสุดการรักษา และข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้ป่วยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ จำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบระดับอาการปวด และองศา
การงอของนิ้วมือ ก่อนและหลังการรักษาโดยใช้สถิติ
Paired Samples t-test

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสุขภาพของผูป้ ว่ ย

ภาพที่ 3 การกักน�้ำมันหญ้าขัดมอญที่นิ้วมือ

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่
ตัวอย่าง จำ�นวน 20 คน (ตารางที่ 1) จำ�แนกได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำ�นวน
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ตารางที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล สุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ย
จำ�นวน 20 คน

ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสุขภาพของผูป้ ว่ ย
จำ�นวน 20 คน

		
จำ�นวน
ข้อมูล		
		
(คน)

		
จำ�นวน
ข้อมูล		
		
(คน)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
< 19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 ขึ้นไป
Mean (S.D.)
ประกอบอาชีพ
ค้าขาย
ทำ�สวน
สานกระจูด
รับจ้าง
กรีดยาง
แม่บ้าน
อื่นๆ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ม.ปลาย/ปวช
ป.ตรี/อนุปริญญา
การรักษา
ไม่เคย
นวด
ประคบ

1
19

ร้อยละ
5
95

0
0.0
0
0.0
0
0.0
3
15.0
10
50.0
4
20.0
3
15.0
57.35 (8.02)
6
4
5
1
2
1
1

30.0
20.0
25.0
5.0
10.0
5.0
5.0

1
16
2
1

5.0
80.0
10.0
5.0

16
3
1

80.0
15.0
5.0

14
5
1

70
25
5

มือข้างที่มีอาการ
มือขวา
มือซ้าย
นิ้วที่มีอาการ
นิ้วโป้ง
นิ้วชี้
นิ้วกลาง
นิ้วนาง

ร้อยละ

13
7

65
35

6
5
5
4

30
25
25
20

19 คน คิดเป็นร้อยละ 95 และเพศชาย 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 50-59 ปี
มากที่สุด จำ�นวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา
อยู่ในช่วง 60-69 ปี จำ�นวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20
ช่วง 40-49 ปี จำ�นวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ
ช่วง 70 ปีขึ้นไป จำ�นวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 โดย
มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 57.35 ± 8.02 ปี มีอายุสูงสุด 71 ปี
และอายุต่ำ�สุด 42 ปี
กลุม่ ตัวอย่างประกอบอาชีพค้าขาย จำ�นวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 30 ประกอบอาชีพเกษตรกร จำ�นวน
6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ประกอบอาชีพสานกระจูด
จำ�นวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ประกอบอาชีพ
แม่บ้าน จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และไม่ได้
ประกอบอาชีพ จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5
สถานภาพ ส่วนใหญ่สมรส จำ�นวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 รองลงมา โสด จำ�นวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 หม้าย จำ�นวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และ
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หย่าร้าง จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบชั้นระดับประถม
ศึกษา จำ�นวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาจบ
ชัน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จำ�นวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ
ระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา จำ�นวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 5
ประวัตกิ ารได้รบั การรักษาของกลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เคยได้รับการรักษา จำ�นวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70 มีประวัติเคยได้รับการรักษาด้วยวิธีการ
นวด จำ�นวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และมีประวัตเิ คย
ได้รับการรักษาด้วยวิธีการประคบสมุนไพร จำ�นวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 5
ตำ�แหน่งทีป่ วดอยูบ่ ริเวณมือข้างขวา จำ�นวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 65 และมือข้างซ้าย จำ�นวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 35 โดยนิว้ ทีม่ อี าการ ได้แก่ นิว้ โป้ง จำ�นวน
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6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 นิ้วชี้ จำ�นวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25 นิ้วกลาง จำ�นวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25
นิ้วนาง จำ�นวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20

ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา
ระดับความปวด
ค่าเฉลีย่ ระดับความปวดของข้อนิว้ ในผูป้ ว่ ยโรค
นิ้วล็อกระดับที่ 2 ก่อนและหลังการได้รับการรักษา
ครบ 1 เดือน เท่ากับ 6.25 ± 1.29 และ 3.30 ± 1.30
ตามลำ�ดับ หลังได้รับการกักน้ำ�มันหญ้าขัดมอญเป็น
เวลา 1 เดือน พบว่าระดับความปวดลดลงอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ p < 0.05 ดังตารางที่ 2
จากการติดตามอาการหลังได้รบั การรักษาครบ 1
เดือน จำ�นวน 2 ครั้ง พบว่า หลังจากสิ้นสุดการรักษา
ไปแล้ว 2 สัปดาห์ และ 1 เดือน ระดับความปวดเท่ากับ
3.80 ± 1.24 และ 4.40 ± 1.05 ตามลำ�ดับ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความปวดของข้อนิ้วในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกระดับที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการรักษา
เป็นเวลา 1 เดือน
ระดับความปวด

Mean

S.D.

p-value

ก่อนการรักษา
หลังการรักษา

6.25
3.30

1.29
1.30

< 0.00*

*ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p < 0.05

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยระดับความปวดของข้อนิ้ว ก่อนการรักษา หลังการรักษา และการติดตามอาการหลังสิ้นสุดการ
รักษาไปแล้ว
ระดับความปวด

Mean

S.D.

ก่อนการรักษา
หลังการรักษาครบ 1 เดือน
หลังสิ้นสุดการรักษาไปแล้ว 2 สัปดาห์
หลังสิ้นสุดการรักษาไปแล้ว 1 เดือน

6.25
3.30
3.80
4.40

1.29
1.30
1.24
1.05
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ตารางที่ 4 องศาการงอของนิ้วมือในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกระดับที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการรักษาเป็นเวลา 1 เดือน
องศาการงอนิ้วมือ

Mean

SD

p-value

ก่อนการรักษา
หลังการรักษา

50.50
65.95

25.17
20.90

0.00*

*ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p < 0.05

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยองศาการงอของนิ้วมือ ก่อนการรักษา หลังการรักษา และการติดตามอาการหลังสิ้นสุดการรักษา
ไปแล้ว
องศาการงอนิ้วมือ

Mean

S.D.

ก่อนการรักษา
หลังการรักษาครบ 1 เดือน
หลังสิ้นสุดการรักษาไปแล้ว 2 สัปดาห์
หลังสิ้นสุดการรักษาไปแล้ว 1 เดือน

50.50
65.95
59.30
55.35

25.17
20.90
25.34
25.43

ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกหลังได้รับการรักษา
รายละเอียดการประเมิน

Mean

S.D.

ระดับ

ด้านเวลา
ด้านการศึกษา
ด้านการนำ�ไปใช้และความเชื่อมั่น
รวม

4.56
4.87
4.98
4.80

0.35
0.18
0.07
0.17

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

องศาการงอของนิ้วมือ
ค่าเฉลี่ยองศาการงอของนิ้วมือในผู้ป่วยโรคนิ้ว
ล็อกระดับที่ 2 ก่อนและหลังการได้รับการรักษาครบ
1 เดือน เท่ากับ 50.50 ± 25.17 และ 65.95 ± 20.90
ตามลำ�ดับ หลังได้รับการกักน้ำ�มันหญ้าขัดมอญเป็น
เวลา 1 เดือน พบว่าองศาการงอของนิว้ มือเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p < 0.05 ดังตารางที่ 4
จากการติดตามอาการหลังได้รบั การรักษาครบ 1
เดือน จำ�นวน 2 ครัง้ พบว่า หลังจากสิน้ สุดการรักษาไป
แล้ว 2 สัปดาห์ และ 1 เดือน เมือ่ วัดองศาการงอของนิว้

มือ เท่ากับ 59.30 ± 25.34 และ 55.35 ± 25.43 ตาม
ลำ�ดับ ดังตารางที่ 5
ความพึงพอใจของผู้ป่วย
การประเมินระดับความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยโรค
นิว้ ล็อกระดับที่ 2 ต่อการรักษาโรคนิว้ ล็อกโดยการกัก
น้�ำ มันหญ้าขัดมอญ แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
เวลา ด้านการศึกษา ด้านการนำ�ไปใช้และความเชือ่ มัน่
พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.56, 4.87 และ 4.98
ตามลำ�ดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน รวมทั้ง
3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ± 0.17 ดังตารางที่ 6

518 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับ
ความเจ็บปวดและองศาการงอนิ้วมือ ก่อนและหลัง
ได้การรักษาโดยการกักน�้ำมันหญ้าขัดมอญ จ�ำนวน 8
ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน พบว่าระดับความปวดลด
ลงและองศาการงอของข้อนิว้ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิ ติ (p < 0.05) สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษา
ประสิทธิผลของการกักน�้ำมันหญ้าขัดมอญเพื่อลด
อาการปวดเข่าในผูป้ ว่ ยโรคจับโปงแห้งเข่า หลังการกัก
น�้ำมันผู้เข้าร่วมวิจัยมีค่าเฉลี่ยระดับความปวดเข่าลด
ลงและค่าเฉลีย่ พิสยั การเคลือ่ นไหวของข้อเข่าเพิม่ มาก
ขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติและมีความสามารถใน
การใช้งานข้อได้มากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p
< 0.05) [16] อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชส�ำนักร่วมกับ
การกักน�้ำมันหญ้าขัดมอญในการรักษาโรคลมจับโปง
แห้งเข่า พบว่าหลังการทดลองในกลุ่มทดลองมีระดับ
ความเจ็บปวดลดลง องศาการเคลือ่ นไหวข้อเข่าในท่า
งอเพิม่ ขึน้ และในท่าเหยียดลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05)[15] แสดงให้เห็นว่าการกักน�้ำมันหญ้า
ขัดมอญสามารถลดอาการปวดบริเวณข้อได้ทั้งข้อนิ้ว
และข้อเข่า อีกทั้งช่วยให้บริเวณข้อเคลื่อนไหวและ
ท�ำงานได้ดีขึ้น
การกักน�ำ้ มัน ตัวยาจะซึมซาบเข้าสูบ่ ริเวณทีม่ กี กั
น�้ำมันท�ำให้บริเวณนั้นได้รับการหล่อลื่นของน�้ำมัน
เพิ่มความชุ่มชื่น ความยืดหยุ่น ช่วยลดอาการติดขัด
ของข้อในบริเวณทีม่ ปี ญ
ั หาได้ อีกทัง้ ความร้อนจากการ
กักน�้ำท�ำให้หลอดเลือดขยาย ช่วยให้เลือดไหลเวียน
ได้ ดี ขึ้ น นอกจากนี้ สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ใ นการกั ก น�้ำ มั น
ประกอบด้ ว ย น�้ ำ มั น งาและหญ้ า ขั ด มอญต่ า งก็ มี
สรรพคุณทีช่ ว่ ยบ�ำบัดความผิดปกติเกีย่ วกับกล้ามเนือ้
กระดูกและข้อ ซึง่ เป็นอาการทีเ่ กิดจากวาตะก�ำเริบ อัฐิ
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พิการ ลสิกาพิการ นหารูพิการ มังสังพิการได้ โดย
น�้ำมันงา มีสรรพคุณบ�ำรุงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และ
กระดู ก อี ก ทั้ ง สารเซซามิ น ในงาด�ำมี ฤ ทธิ์ ต ้ า นการ
อักเสบของกระดูกและข้อ[17] หญ้าขัดมอญมีการใช้ใน
ทางการแพทย์พื้นบ้านทั้งในไทยและต่างประเทศใน
การลดปวด ลดบวม ลดการอั ก เสบ แก้ ป วดข้ อ
สอดคล้ อ งกั บ ฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาของพื ช ตระกู ล
Sida พบว่าสารสกัดจากใบที่ได้จากการสกัดด้วย
เอทิลอะซิเตทและบิวทานอล มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ระงับปวดได้ดเี ทียบเท่ายาแผนปัจจุบนั diclofenac[10]
จากการให้กลุ่มตัวอย่างสังเกตกิจวัตรประจำ�
วันเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้มีอาการปวดข้อนิ้ว พบ
ว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่ส่งผลต่อการปวดคือ อาชีพ และ
พฤติกรรม เช่น ยกของหนักประกอบกับผู้ป่วยไม่มี
การบริหารร่างกาย ไม่ได้บรรเทาอาการปวดด้วยวิธี
ใด ๆ ส่งผลให้มอี าการปวดเรือ้ รังมากขึน้ และมีการฝืด
สะดุดของนิว้ มือ ส่งผลต่อการงอนิว้ มือ และระดับการ
ปวด ภายหลังการกักน้�ำ มันหญ้าขัดมอญกลุม่ ตัวอย่าง
มีระดับการปวดลดลง และองศาการเคลื่อนไหวเพิ่ม
ขึ้น ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างมีอาการฝืด สะดุดน้อยลง
จากการติดตามอาการหลังจากที่ผู้ป่วยหยุดกัก
น�้ำมันไปแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และ 1 เดือน พบว่า
ค่าเฉลี่ยระดับความปวดมีแนวโน้มเพิ่ม (ตารางที่ 3)
โดยระดับความปวดอยู่ในระดับปานกลาง และค่า
เฉลี่ยองศาการงอของนิ้วมือลดลง (ตารางที่ 5) เนื่อง
มาจากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับการประกอบอาชีพ และการมีพฤติกรรม
อื่น ๆ ที่มาส่งเสริมให้มีอาการก�ำเริบได้ ดังนั้นผู้ป่วย
ควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่ไปกระตุ้นท�ำให้อาการก�ำเริบ นอกจากนี้
หากต้องการผลการรักษาทีด่ มี ากขึน้ กลุม่ ตัวอย่างควร
มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ และการท�ำงาน
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ให้เหมาะสม ตลอดจนมีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ตนเองด้วยวิธีการบริหารร่างกาย

ข้อสรุป
จากการวิจัยเรื่องผลของการกักน�้ำมันหญ้าขัด
มอญต่อการรักษาโรคนิ้วล็อกระดับที่ 2 ในครั้งนี้
สามารถสรุปได้ว่า การกักน�้ำมันหญ้าขัดมอญ ช่วยให้
ระดับความปวดลดลง และเพิ่มองศาการงอนิ้วได้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อ
การรักษาในระดับมากทีส่ ดุ แต่จากการติดตามอาการ
หลังจากที่ผู้ป่วยหยุดกักน�้ำมันไปแล้วท�ำให้ทราบว่า
ผูป้ ว่ ยมีอาการปวดเพิม่ ขึน้ และการงอนิว้ ท�ำได้นอ้ ยลง
ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรได้รับการกักน�้ำมันอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทัง้ หลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ งทีไ่ ปกระตุน้ ท�ำให้อาการ
ก�ำเริบ การกักน�้ำมันหญ้าขัดมอญเป็นอีกหนึ่งวิธีการ
รักษาที่น่าสนใจ ควรศึกษาต่อยอดเพื่อเป็นทางเลือก
ในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อคในระยะที่ 2 ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครัง้ นี้ ทำ�การรักษาผูป้ ว่ ยเป็นเวลา
1 เดือน และติดตามผลการรักษา 2 ครั้ง หากต้องการ
ประสิทธิผลที่ชัดเจนมากขึ้น ควรมีการศึกษาในระยะ
ยาวที่มากกว่านี้
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่มีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงและเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่กว่านี้
3. ควรมีการศึกษาผลของการกักนำ�้ มันเปรียบ
เทียบกับหัตถการหรือวิธีการรักษาแบบอื่น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือ ขอ
ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่ให้การสนับสนุน และ

ให้คำ�ปรึกษาในการทดลองวิจัยครั้งนี้ จนสำ�เร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณแพทย์แผนไทยและผู้บริหาร
โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลแหลมโตนด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ที่ช่วยเหลือในการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย และขอขอบคุณทุนอุดหนุน
การวิ จั ย จากคณะวิ ท ยาการสุ ข ภาพและการกี ฬ า
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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บทคัดย่อ
อาการปวดหลังส่วนล่างเป็นอาการที่พบบ่อย การเยียวยารักษาส่วนใหญ่มักใช้ยาระงับปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ
ซึ่งมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาทั้งในแบบเฉียบพลันและระยะยาว ปัจจุบันในประเทศไทยการฝังเข็มร่างกายเป็นการ
รักษาทางเลือกหนึง่ ทีน่ ยิ มแพร่หลาย ส่วนฝังเข็มศีรษะมีการใช้กนั น้อยมาก ข้อดีของการฝังเข็มศีรษะคือการสามารถ
รักษาผูป้ ว่ ยได้ในหลายอิรยิ าบถ ใช้เข็มน้อย ใช้หรือไม่ตอ้ งใช้เตียงก็ได้ และมีรายงานการวิจยั ว่าสามารถรักษาหรือระงับ
อาการปวดได้ผลดี โดยทั่วไปเทคนิคการกระตุ้นเน้นการกระตุ้นด้วยมือเป็นหลัก ต้องอาศัยความชำ�นาญ การฝึกฝน
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มศีรษะด้วยการกระตุน้ ด้วยเครือ่ งกระตุน้ ไฟฟ้า
กับการกระตุน้ ด้วยมือ โดยใช้การทดลองแบบสุม่ รวม 40 คน ทำ�การเก็บบันทึกข้อมูลการรักษา กลุม่ ทีก่ ระตุน้ ด้วยมือ
เป็นกลุ่มควบคุมจำ�นวน 20 คน และกลุ่มที่กระตุ้นด้วยไฟฟ้าเป็นกลุ่มทดลองจำ�นวน 20 คน ใช้การประเมินผลข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามความปวดแบบแมคกิลล์แบบย่อ (Short-form McGill Pain Questionnaire) และ Neuropathy Pain
Scale (NPS) และใช้สถิติพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลผลการรักษาทั้งสองกลุ่มสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
ภายหลังการรักษาแต่ละครัง้ และพบว่าค่าเฉลีย่ (Mean) ก่อนการรักษาครัง้ แรกและหลังการรักษาครัง้ ทีส่ ามของกลุม่
ทดลองมีค่าเฉลี่ยต่างกันเท่ากับ 3.55 เมื่อเปรียบเทียบแบบเดียวกันของการรักษากลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยต่างกันเท่ากับ
4.4 สรุปได้วา่ ระดับความแตกต่างของผลการรักษารวม 3 ครัง้ ของการกระตุน้ ทัง้ สองวิธไี ด้ผลดีในการระงับปวดอย่าง
มีนัยสำ�คัญ แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในทางสถิติ
คำ�สำ�คัญ: ฝังเข็มศีรษะแบบกระตุน้ เข็มด้วยมือ, ฝังเข็มศีรษะแบบกระตุน้ เข็มด้วยไฟฟ้า, อาการปวดหลังส่วนล่าง
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Abstract
Low back pain is a common symptom and mostly treated with analgesic and muscle relaxant drugs, which
cause both acute and long-term side effects. Currently, body acupuncture is a very popular alternative treatment
for lower back pain patients in Thailand. Scalp acupuncture (SA) is rarely used despite its advantage in treating
low back pain for patients in many positions with or without a bed, using only a few needles. Many studies have
shown that SA can cure or relieve pain effectively. The stimulation techniques mainly focus on manual stimulation
by a specially trained acupuncturist. This randomized controlled trial and qualitative research aimed to compare
the effectiveness of manually stimulated and electrically stimulated scalp acupuncture (manual SA and electric
SA) for the treatment of lower back pain in 40 patients; 20 of whom were randomly assigned to the experimental
group with electric SA, or electro-acupuncture, and the other 20 to the control group with manual SA. The patients’
pain was assessed with the short-form McGill Pain Questionnaire and a Neuropathic Pain Scale; and data analysis
was undertaken with basic statistics. The results showed that, after each treatment in both groups, their pain levels
dropped significantly. The difference in the mean pain scores before the first treatment and after the third treatment was 3.55 for the experimental group and 4.4 for the control group. In conclusion, after three treatments, both
manual and electric scalp acupuncture therapies were significantly effective in relieving the pain; and there was no
significant difference in pain reduction between both groups.
Key words:  manual acupuncture, electrical stimulation, low back pain

บทนำ�และวัตถุประสงค์
ปั ญ หาสุ ข ภาพของคนไทยปั จ จุ บั น ในสั ง คม
เมือง พบว่ากลุ่มประชากรวัยทำ�งานมีปัญหาเกี่ยวกับ
โรคการทำ�งานเป็นอย่างมาก คือ การนั่งปฏิบัติงานใน
ท่าเดิมเป็นเวลานาน การทำ�งานหน้าจอคอมพิวเตอร์
มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ส่ง

ผลให้เกิดความเครียดสะสม กล้ามเนื้อหดเกร็ง เกิด
อาการปวดเมื่อยและเจ็บตึงบริเวณกล้ามหลังตั้งแต่
บั้นเอวขึ้นไป เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวด
เมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ อาทิ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือ
ข้อมือและสายตา ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อการทำ�งาน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีผลเสียต่อสุขภาพ

J Thai Trad Alt Med
ของผูป้ ว่ ยในระยะยาว ซึง่ สอดคล้องกับผลการสำ�รวจ
การทำ�งานของพนักงานออฟฟิศในประเทศแถบยุโรป
พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ
และอาการปวดตามร่างกาย อาการที่พบมากที่สุด
คือ อาการปวดหลัง รองลงมาคืออาการปวดบริเวณ
คอ ไหล่ และศีรษะ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของโรค
ต่าง ๆ ตามมาอีก เช่น โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร
เบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น
การแพทย์ แ ผนจี น มองว่ า ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด
อาการปวดมี 4 สาเหตุ ได้แก่ ลม (风), ความเย็น
(寒), ความชื้น (湿) และความรอน
้ (热) กอให้
่ เกิด
เลือดคั่ง (瘀血) ทำ�ให้เกิดอาการปวดในตำ�แหน่งที่
เกี่ยวกับร่างกายทั้งห้า คือ ผิวหนัง เส้นเอ็น เนื้อเยื่อ
โครงกระดูก และหลอดเลือด[1-2] อาการทางคลินิกที่
พบบ่อยตามแพทย์แผนปัจจุบัน วินิจฉัยว่าเกิดจาก
กล้ามเนื้อบริเวณหลังได้รับบาดเจ็บ ความผิดปกติ
ของกระดูกสันหลังเอว ความผิดปกติของหมอนรอง
กระดูกสันหลัง หรือความผิดปกติที่มาจากอวัยวะ
ภายใน ส่วนหลักแพทย์แผนจีนกล่าวว่า อาการปวด
หลังมีได้หลายสาเหตุ อาทิ ปัจจัยก่อโรคภายนอกมา
กระทบ การได้ รั บ บาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ การ
หักโหมทางเพศมากเกินไป การได้รับปัจจัยก่อโรค
ชนิดลมเย็นหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นเป็น
ประจำ�  การใช้กล้ามเนื้อบริเวณหลังมากเกิน อาการ
เคล็ ด ขั ด ยอกหรื อ บาดเจ็ บ บริ เ วณหลั ง ที่ รั ก ษาไม่
หายขาดทำ�ให้เส้นลมปราณ ชี่ เลือดบริเวณหลังติดขัด
ไหลเวียนไม่สะดวกทำ�ให้เกิดอาการปวดได้เช่นกัน
ปัจจัยทางกายภาพที่มีมาแต่กำ�เนิดไม่เพียงพอ หรือ
ความเสื่อมในการสร้างสารจำ�เป็นของร่างกายตาม
วัย ตามทฤษฎีการแพทย์จีน หลังส่วนล่างถือว่าเป็น
ที่อยู่ของไต หากเส้นลมปราณบริเวณหลังขาดความ
อบอุ่นขาดการหล่อเลี้ยงจะทำ�ให้เกิดอาการปวดหลัง
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ขึน้ ได้ ถ้าดูจากทิศทางการไหลเวียนของเส้นลมปราณ
บริ เ วณหลั ง จะประกอบด้ ว ย เส้ น ลมปราณเท้ า ไท่
หยางกระเพาะปัสสาวะ เส้นลมปราณตู เส้นลมปราณ
ต้าย และเส้นลมปราณเท้าเจวี๊ยะอินของไต หากเส้น
ลมปราณหลัก เส้นลมปราณเอ็น (จินจิง) เส้นลมปราณ
ลั่วติดขัดหรือขาดการหล่อเลี้ยงนับว่าเป็นกลไกการ
เกิดโรคที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของอาการปวดหลัง[1-2]
การฝังเข็มเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีใ่ ช้ในการรักษา
อาการปวดหลั ง ซึ่ ง ได้ รั บ การยอมรั บ จากองค์ ก าร
อนามัยโลก (World Health Organization, WHO)
แล้วว่าเป็นวิธีการรักษาและบรรเทาอาการปวดหลัง
ที่สามารถเห็นถึงประสิทธิผลของการรักษาได้อย่าง
เด่นชัด และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในฝั่ง
เอเชียและยุโรป มีทฤษฎีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย หนึ่ง
ในนั้นคือ การฝังเข็มศีรษะ ข้อดีของการฝังเข็มศีรษะ
คือสามารถใช้รักษาอาการปวดหลังได้ เลือกจุดได้
สะดวก ใช้จำ�นวนเข็มน้อย นอกจากจะรักษาอาการ
ปวดแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายสมองทำ�ให้นอนหลับดี
และค่อนข้างปลอดภัย อีกทั้งยังเห็นผลการรักษาเร็ว
ซึง่ แตกต่างจากการฝังเข็มทัว่ ไป ทัง้ ในทางทฤษฎี ด้าน
เทคนิคการกระตุ้นเข็ม ตำ�แหน่งจุดฝังเข็ม และผล
ตอบรับของคนไข้[3-5]
เนื่องจากการฝังเข็มศีรษะเป็นเทคนิคสมัยใหม่
เกิ ด จากการคิ ด ค้ น ของศาสตราจารย์ เจี ย วซุ่ น ฟา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 เป็นการรักษาความผิดปกติ ของ
ระบบประสาทส่วนกลาง ด้วยระบบ Somatotopic
map (ความเชื่อมต่อกันจุดต่อจุดระหว่างตำ�แหน่ง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายกับตำ�แหน่งทีแ่ น่นอนในระบบ
ประสาทส่วนกลางสมองใหญ่) ของหนังศีรษะซึ่งเป็น
ตัวส่งสัญญาณ โดยตรงกับระบบประสาทส่วนกลาง
และระบบต่อมไร้ท่อ[5-8]
การฝังเข็มศีรษะได้รับการยอมรับและประกาศ
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เป็นทางการในประเทศจีน เมื่อปี ค.ศ. 1971 ต่อมาได้
รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 1982
เมื่อ 36 ปีก่อน[4] ได้มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกและ
พัฒนาด้านการรักษาโรคต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งมาตลอด
6-8 ปี นายแพทย์ Chunbo Cai ที่แผนกศัลยกรรม
ประสาท 11 แมสซาชูเซตส์ Lahey Clinic Medical
Center ใช้การฝังเข็มศีรษะด้วยการกระตุ้นด้วยมือ
เพื่อรักษาอาการปวดหลังและปวดคอจำ�นวน 20 ราย
ที่ศูนย์กระดูกสันหลังที่โรงพยาบาล พบว่าสามารถ
บรรเทาความเจ็บปวดเกิดขึ้นภายใน 10 ถึง 20 นาที
ในการรักษา และระดับของการลดความเจ็บปวดอยู่
ระหว่างร้อยละ 40 ถึง 100 ในตอนท้ายการรักษา 30
นาที[9]
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง ขาดแคลนงานวิ จั ย
ที่ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องจุ ด ฝั ง เข็ ม ศี ร ษะกั บ
การรั ก ษาอาการปวดหลั ง ส่ ว นล่ า ง การศึ ก ษาวิ จั ย
เรื่องการฝังเข็มศีรษะจึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาวิจัย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อ
ศึกษาประเมินผลและเปรียบเทียบประสิทธิผลการฝัง
เข็มศีรษะรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างด้วยเทคนิค
ดัง้ เดิมคือกระตุน้ ด้วยมือและเทคนิคการกระตุน้ ด้วย
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เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการลด
การใช้ยาและผลข้างเคียงจากยาแก้ปวดในผูป้ ว่ ยปวด
หลังส่วนล่าง

ระเบียบวิธีศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คำ�นวณจาก
โปรแกรม n4Studies, the sample size calculation
และแทนค่าสูตรสำ�หรับการคำ�นวณ a randomized
controlled trial for continuous data ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทีค่ �ำ นวณได้ คือ 16 คนต่อกลุม่ ขนาดตัวอย่าง
นี้ได้จากการกำ�หนด ค่าเฉลี่ยของระดับอาการปวด
หลังช่วงล่างรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะโดยกระตุ้น
ด้วยมือ หรือค่า Mean (control) ที่ได้จากงานวิจัยที่
ผ่านมาเท่ากับ 2 และกำ�หนดค่าการกระจายตัว (standard deviation) เท่ากับ 0.5 ส่วนค่าเฉลี่ยของระดับ
อาการปวดหลังช่วงล่างรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะโดย
กระตุน้ ด้วยเครือ่ งกระตุน้ ไฟฟ้า หรือค่า Mean (treatment) เท่ากับ 1.5, และค่าการกระจายตัว (standard
deviation) เท่ากับ 0.5 โดยกำ�หนดค่านัยสำ�คัญ

ภาพที่ 1 ภาพระบบ Somatotopic map แสดงความเชื่อมโยงสมองส่วนหน้ากับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
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ทางสถิติ 0.05 และค่าอำ�นาจจำ�แนกความแตกต่าง
ร้อยละ 80 ในอัตราส่วน Ratio (control/treatment)
= 1 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคาดว่าอาจมีอัตราการถอน
ตัวออกจากโครงการ ดังนั้นจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น
กลุ่มละ 20 คน รวมขนาดตัวอย่างของโครงการนี้คือ
40 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย และผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ใช้ เ ข็ ม ที่ ผ่ า นการฆ่ า
เชื้อโรคและเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร ความยาว 40 มิลลิเมตร
เครื่องหมายการค้า HUANQIU ผลิตจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฝังเข็มบนศีรษะผู้เข้าร่วมวิจัย กลุ่ม
ที่หนึ่งใช้การกระตุ้นเข็มด้วยมือ กลุ่มที่สองใช้การ
กระตุ้นด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ความถี่ CONTINUEUOS ขีด 6 ถึง 6 ครึ่ง (180-220 ครั้ง/นาที) ของ
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ยี่ห้อ YING DI KWD-808I

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการสุ่มเพื่อแบ่งเข้ากลุ่ม
ทดลองหรื อ กลุ่ ม ควบคุ ม โดยวิ ธี ใ ช้ ต ารางเลขสุ่ ม
(Table of Random Numbers) สุ่มกลุ่มตัวอย่าง

จุดไป่หุ้ย (GV20)

โดยใช้ตารางเลขสุ่มที่สอดคล้องกับจำ�นวนประชากร
ในการวิจัยนี้จะใช้ตารางเลขสุ่มแบบเลข 5 หลัก เริ่ม
ต้นอ่านจากแถวที่หนึ่งลงมาเป็นแนวตั้งตามลำ�ดับ
หากครบแถวแล้วจึงขึ้นย้อนไปอ่านแถวที่ 2 ในแนว
ตั้ง จนกระทั่งครบจำ�นวนตัวอย่างที่ต้องการ หากเลข
ในหลักที่ 2 ที่อ่านนั้นเป็นเลขคี่ ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับ
การรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะพร้อมทั้งกระตุ้นเข็ม
ด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำ�นวน 20 คน หากเลขใน
หลักที่ 2 ที่อ่านนั้นเป็นเลขคู่ ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับ
การรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะพร้อมทั้งกระตุ้นเข็ม
ด้วยมือ จำ�นวน 20 คน

4. วิธีการหาตำ�แหน่งที่จุดฝังเข็ม
4.1 กำ�หนดแนวเส้น 2 เส้น
แนวเส้นที่ 1 จากจุดเฉียนเสินชง มาบริเวณรอย
บุ๋มที่ขมับ ที่จุดเซวียนหลี่
แนวเส้นที่ 2 จากจุดไป่หุ้ย ลากขนานกับเส้นที่
1 ระยะห่างประมาณ 1 ชุ่น มาที่จดุ ชวีปนิ บริเวณไรผม
4.2 แบ่งเส้นทั้ง 2 เป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 1/5 ส่วน
ที่ 2 2/5 ส่วนที่ 3 2/5 จากบนลงล่าง
4.3 แบ่ ง ส่ ว นที่ 1 เป็ น 3 ส่ ว นกำ � หนดเป็ น
ตำ�แหน่งที่ 1 2 และ 3 จากบนลงล่าง ใช้เข็ม 2 เล่ม เข็ม
จุดเฉียนเสินชง (Ex-HN1)

จุดเซวียนหลี่ (GB6)
จุดชีวปิน (GB7)

ภาพที่ 2 รูปภาพแสดงการหาแนวเส้น 2 แนวเพื่อกำ�หนดตำ�แหน่งฝังเข็ม

526 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ภาพที่ 3 ภาพแสดงต�ำแหน่งการแบ่งเส้นเพือ่ หาต�ำแหน่ง
จุดฝังเข็ม
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ผู้ป่วย 2 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการฝังเข็มศีรษะ
โดยแพทย์แผนจีนที่มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แพทย์แผนจีน และเป็นแพทย์จีนผู้มีประสบการณ์
คนไข้แต่ละคนจะได้รับการรักษา 3 ครั้ง ประเมินผล
รวม 3 ครัง้ โดยเอาเกณฑ์การรักษาวันเว้นวันและเวลา
ทำ�การทางราชการ ประเมินผล 2 วันหลังการรักษา
แต่ละครั้ง ก่อนและหลังการรักษาทุกครั้งรวม 6 ครั้ง
และนำ�ผลของการรักษาทัง้ หมดมาเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อดำ�เนินการต่อไป
แบบสอบถามความปวดแบบแมคกิลล์แบบย่อ
(Short-form McGill Pain Questionnaire) ถูก
ประเมินในอีก 2 วันหลังการรักษาทุกครั้ง รวม 3 ครั้ง
ด้วยแบบสอบถามความปวดแบบแมคกิลล์แบบย่อ
โดยผูว้ จิ ยั ซึง่ มิใช่ผฝู้ งั เข็มและไม่ทราบว่าผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
อยู่กลุ่มใด

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 4 ภาพแสดงการแทงเข็มสองเล่ม

แทง ตำ�แหน่งที่ 1 และ 2 จากหน้าไปหลัง ทั้งซีกซ้าย
และซีกขวา รวมเป็นจำ�นวนเข็ม 4 เล่ม
วิธกี ารแทงเข็ม จากด้านหน้าไปด้านหลังจากเส้น
ที่ 1 ไปเส้นที่ 2 ทำ�มุม 30 องศา (แทงชอน)

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการวิจัย เริ่มด้วย การสอบถามอาการ
ปวดจากความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ป่วยตามตาราง
ดังกล่าว จะรวมคะแนนที่ประเมินได้ในแต่ละครั้ง
และสรุปเป็นร้อยละเพือ่ เปรียบเทียบผลการรักษาของ

วิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จั ย เบื้ อ งต้ น โดยหาความ
สัมพันธ์ของปัจจัยจากประวัติการตรวจร่างกายและ
ผลสำ � เร็ จ ของการรั ก ษา โดยไม่ ไ ด้ ค วบคุ ม ตั ว แปร
อื่น ๆ เรื่องเพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ หมายถึง ผลจาก
แบบสอบถามความปวดแบบแมคกิลล์แบบย่อ ลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับก่อนการรักษาโดย
ใช้สถิติ ANOVA

ผลการศึกษา
การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของการฝั ง เข็ ม
ศีรษะรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างด้วยเทคนิคการ
กระตุน้ เข็มด้วยมือและการกระตุน้ ไฟฟ้า : การทดลอง
แบบสุ่ ม และมี ก ลุ่ ม ควบคุ ม ใช้ ก ารประเมิ น ข้ อ มู ล
ด้วยแบบสอบถามความปวดแบบแมคกิลล์แบบย่อ
(Short-form McGill Pain Questionnaire) และ
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Neuropathy Pain Scale (NPS) ได้แบ่งการนำ�เสนอ
ผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย
ผลการวิ จั ย ได้ ทำ � การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ วิ ธี ที่ ใ ช้ ก ระตุ้ น เข็ ม เพศ อายุ   
อาชี พ ลั ก ษณะงานที่ ทำ � ในปั จ จุ บั น ความถี่ ใ นการ
ออกกำ � ลั ง กาย และลั ก ษณะการออกกำ � ลั ง กาย
โดยนำ�เสนอข้อมูลดังกล่าวเป็นจำ�นวนและร้อยละ
โดยวิธีที่ 1 หมายถึงการกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า และ
วิธีที่ 2 หมายถึงการกระตุ้นเข็มด้วยมือ รายงานตาม
ตารางที่ 1

ตอนที่ 2 ผลการทดสอบทางสถิติ
จากข้อมูลเบือ้ งต้นทีเ่ ก็บรวบรวมมาได้ สามารถ
นำ � มาสรุ ป เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ไ ด้ 2 ส่ ว น ได้ แ ก่
ประสิทธิผลของการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างด้วย
การฝังเข็มศีรษะ และ การเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของการฝังเข็มศีรษะรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง
ด้วยเทคนิคการกระตุ้นเข็มด้วยมือและการกระตุ้น
เข็มด้วยไฟฟ้า โดยนำ�เสนอข้อมูลดังกล่าวเป็นจำ�นวน
และร้อยละ ซึ่งผลการวิจัยปรากฏตามตารางที่ 2-5
ค่ า ความเจ็ บ ปวดก่ อ นการรั ก ษา 1 ค่ า ความ
เจ็ บ ปวดก่ อ นการรั ก ษา 2 และ ค่ า ความเจ็ บ ปวด
ก่อนการรักษา 3 นั้นหมายถึง การวัดค่าความเจ็บ
ปวดของผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยวิธี Neuropathy Pain
Scale ก่อนการรักษาทั้ง 3 ครั้ง และ ค่าความเจ็บ
ปวดหลังการรักษา 1 ค่าความเจ็บปวดหลังการรักษา
2 และค่าความเจ็บปวดหลังการรักษา 3 นั้นหมายถึง
การวัดค่าความเจ็บปวดของผู้เข้าร่วมวิจัย ด้วยวิธี
Neuropathy Pain Scale หลังการรักษาทั้ง 3 ครั้ง
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พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับการรักษาด้วยการ
ฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า จำ�นวน 20
คน มีความเจ็บปวดน้อยลงทุกครั้งที่รักษา โดยดูจาก
ค่าเฉลี่ย (Mean) ก่อนการรักษาครั้งแรกเท่ากับ 6.15
และหลังการรักษาครัง้ แรกเท่ากับ 4.05 มีความต่างกัน
อยูท่ ี่ 2.1 ค่าเฉลีย่ ก่อนการรักษาครัง้ ทีส่ องเท่ากับ 4.55
และหลังการรักษาครั้งที่สองเท่ากับ 3.3 มีความต่าง
กันอยู่ที่ 1.25 และค่าเฉลี่ยก่อนการรักษาครั้งที่สาม
เท่ากับ 3.9 และหลังการรักษาครั้งที่สามเท่ากับ 2.6 มี
ความต่างกันอยู่ที่ 1.3 (ตารางที่ 2)
หากเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean) ของก่อน
การรักษาครั้งแรกและหลังการรักษาครั้งที่สาม จะมี
ค่าเฉลี่ยต่างกันเท่ากับ 3.55 และมีค่าเบี่ยงเบนจากค่า
เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 1.95
ค่าความต่างของค่าเฉลีย่ ก่อนและหลังการรักษา
ครัง้ แรกเท่ากับ 2.1 ค่าความต่างของค่าเฉลีย่ ก่อนและ
หลังการรักษาครัง้ ทีส่ องเท่ากับ 1.25 และ ค่าความต่าง
ของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการรักษาครั้งที่สามเท่ากับ
1.3 (ตารางที่ 3)
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลของการรักษาสามครั้ง
นี้ มีค่า t-stat มากกว่า t-table ทุกตัว หมายความว่า
ความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งมีค่าความ
ผิดพลาด (Sig) น้อยกว่าร้อยละ 0.05
พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับการรักษาด้วยการ
ฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วยมือ จำ�นวน 20 คน
มีความเจ็บปวดน้อยลงทุกครั้งที่รักษา โดยดูจากค่า
เฉลีย่ (Mean) ก่อนการรักษาครัง้ แรกเท่ากับ 6.00 และ
หลังการรักษาครั้งแรกเท่ากับ 3.15 มีความต่างกันอยู่
ที่ 2.85 ค่าเฉลี่ยก่อนการรักษาครั้งที่สองเท่ากับ 4.5
และหลังการรักษาครัง้ ทีส่ องเท่ากับ 2.6 มีความต่างกัน
อยู่ที่ 1.9 และค่าเฉลี่ยก่อนการรักษาครั้งที่สามเท่ากับ
2.65 และหลังการรักษาครั้งที่สามเท่ากับ 1.6 มีความ
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามจำ�แนกต่าง ๆ และวิธีที่ใช้กระตุ้นเข็ม
			
ร้อยละ
การจำ�แนกของกลุ่มตัวอย่าง
		
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
เฉลี่ย
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
น้อยกว่า 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
มากกว่า 60
อาชีพ
พนักงานออฟฟิศ
ผู้เกษียณอายุ
นักธุรกิจหรือนักลงทุน
แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
อาจารย์หรือคุณครู
นักเรียนหรือนักศึกษา
หมอ
อาชีพอิสระ
ลักษณะงานที่ทำ�ในปัจจุบัน ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวในขณะทำ�งาน
พนักงานพิมพ์ดีด/พิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือ
ต้องนั่งอยู่กับที่นาน ๆ ในขณะทำ�งาน
ยืนหรือเดินนาน ๆ ในขณะทำ�งานเป็น
ก้ม ๆ เงย ๆ อยู่ตลอดเวลาในขณะทำ�งาน
ความถี่ในการออกกำ�ลังกาย ไม่เคยออกกำ�ลังกาย
ออกกำ�ลังกายนาน ๆ ครั้ง
ออกกำ�ลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ลักษณะการออกกำ�ลังกาย ไม่ออกกำ�ลังกายประเภทใดเลย
วิ่งจ้อกกิ้งหรือการเดินเร็ว
โยคะ
ว่ายน�้ำ	
การขี่จักรยาน
การออกกำ�ลังกายอย่างเบา
เทควันโด้
บาสเก็ตบอล
มวยไทย
ระยะเวลาที่เจ็บปวด (เดือน) น้อยกว่า 3
3-6
6-9
มากกว่า 9

25
75
10
60
5
5
10
10
15
0
5
10
10
60
0
0
0
50

35
65
0
45
10
15
20
10
5
10
20
15
5
35
5
5
5
45

30
70
5
53
8
10
15
10
10
5
13
13
8
48
3
3
3
48

30
20
20
50
30
15
55
0
5
0
5
5
10
5
35
25
5
35

30
20
10
60
30
10
50
10
10
5
15
0
0
0
20
25
10
45

30
20
15
55
30
13
53
5
8
3
10
3
5
3
28
25
8
40
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ตารางที่ 2 ร้อยละของผลการทดสอบก่อนและหลังการรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้าของผู้เข้า
ร่วมวิจัย 20 คน เป็นจำ�นวน 3 ครั้ง
		

ค่าเฉลี่ย

จำ�นวน (คน)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6.15
4.05
4.55
3.30
3.90
2.60

20
20
20
20
20
20

1.496
1.701
2.012
2.029
2.245
2.210

ครั้งที่ 1 ค่าความเจ็บปวดก่อนการรักษา 1
ค่าความเจ็บปวดหลังการรักษา 1
ครั้งที่ 2 ค่าความเจ็บปวดก่อนการรักษา 2
ค่าความเจ็บปวดหลังการรักษา 2
ครั้งที่ 3 ค่าความเจ็บปวดก่อนการรักษา 3
ค่าความเจ็บปวดหลังการรักษา 3

ตารางที่ 3 ร้อยละความแตกต่างของผลการทดสอบก่อนและหลังการรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วย
ไฟฟ้าของผู้เข้าร่วมวิจัย 20 คน เป็นจำ�นวน 3 ครั้ง
การเปรียบเทียบข้อมูลที่แตกต่างกัน
		
ค่า
ค่า
ค่า
95% ของช่วง ค่าการ จำ�นวน ค่า
		
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
ค่าเชื่อมั่น
แจกแจง ค่า ความ
			 มาตรฐาน คาดเคลื่อน ต�่ำสุด สูงสุด แบบที อิสระ ผิดพลาด
ครั้งที่ 1 ค่าความเจ็บปวดก่อน
การรักษา 1 - ค่าความ
เจ็บปวดหลังการรักษา 1
ครั้งที่ 2 ค่าความเจ็บปวดก่อน
การรักษา 2 - ค่าความ
เจ็บปวดหลังการรักษา 2
ครั้งที่ 3 ค่าความเจ็บปวดก่อน
การรักษา 3 - ค่าความ
เจ็บปวดหลังการรักษา 3

2.10

1.21

0.270

1.53

2.67

7.764

19

0.00

1.25

0.91

0.204

0.82

1.68

6.140

19

0.00

1.30

1.03

0.231

0.82

1.78

5.638

19

0.00

หมายเหตุ * คือ ค่าความผิดพลาด (Sig). ≤ 0.05

ต่างกันอยู่ที่ 1.05 (ตารางที่ 4)
หากเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean) ของก่อน
การรักษาครั้งแรกและหลังการรักษาครั้งที่สาม จะมี
ค่าเฉลี่ยต่างกันเท่ากับ 4.4 และมีค่าเบี่ยงเบนจากค่า
เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 1.87

พบว่าค่าความต่างของค่าเฉลีย่ ก่อนและหลังการ
รักษาครั้งแรกเท่ากับ 2.85 ค่าความต่างของค่าเฉลี่ย
ก่อนและหลังการรักษาครั้งที่สองเท่ากับ 1.9 และ ค่า
ความต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการรักษาครั้งที่
สามเท่ากับ 1.05 (ตารางที่ 5)
ซึง่ ผลการวิจยั ได้คน้ พบว่า ผลของการรักษาสาม
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ตารางที่ 4 ร้อยละของผลการทดสอบก่อนและหลังการรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบกระตุน้ เข็มด้วยมือของผูเ้ ข้าร่วม
วิจัย 20 คน เป็นจำ�นวน 3 ครั้ง
		

ค่า
เฉลี่ย

จำ�นวน
(คน)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าความ
คาดเคลื่อน

ครั้งที่ 1 ค่าความเจ็บปวดก่อนการรักษา 1
ค่าความเจ็บปวดหลังการรักษา 1
ครั้งที่ 2 ค่าความเจ็บปวดก่อนการรักษา 2
ค่าความเจ็บปวดหลังการรักษา 2
ครั้งที่ 3 ค่าความเจ็บปวดก่อนการรักษา 3
ค่าความเจ็บปวดหลังการรักษา 3

6.00
3.15
4.50
2.60
2.65
1.60

20
20
20
20
20
20

1.81
1.46
2.72
1.88
1.84
1.50

0.40
0.33
0.61
0.42
0.41
0.34

ตารางที่ 5 ร้อยละความแตกต่างของผลการทดสอบก่อนและหลังการรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วย
มือของผู้เข้าร่วมวิจัย 20 คน เป็นจำ�นวน 3 ครั้ง
การเปรียบเทียบข้อมูลที่แตกต่างกัน
		
ค่า
ค่า
ค่า
95% ของช่วง ค่าการ จำ�นวน ค่า
		
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
ค่าเชื่อมั่น
แจกแจง ค่า ความ
			
มาตรฐาน คาดเคลื่อน ต�่ำสุด สูงสุด แบบที อิสระ ผิดพลาด
ครั้งที่ 1 ค่าความเจ็บปวดก่อน
การรักษา 1 - ค่าความ
เจ็บปวดหลังการรักษา 1
ครั้งที่ 2 ค่าความเจ็บปวดก่อน
การรักษา 2 - ค่าความ
เจ็บปวดหลังการรักษา 2
ครั้งที่ 3 ค่าความเจ็บปวดก่อน
การรักษา 3 - ค่าความ
เจ็บปวดหลังการรักษา 3

2.85

1.63

0.36

2.09

3.61

7.81

19

0.00

1.90

1.99

0.45

0.97

2.83

4.25

19

0.00

1.05

1.05

0.23

0.56

1.54

4.47

19

0.00

หมายเหตุ * คือ ค่าความผิดพลาด (Sig). ≤ 0.05

ครัง้ นี้ มีคา่ t-stat มากกว่า t-table ทุกตัว หมายความ
ว่าความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งมีค่าความ
ผิดพลาด (Sig) น้อยกว่าร้อยละ 0.05
พบว่า ค่าเฉลี่ย (Mean) ก่อนการรักษาครั้งแรก
และหลังการรักษาครั้งที่สามของการรักษาด้วยการ

ฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า จะมีค่าเฉลี่ย
ต่างกันเท่ากับ 3.55 และ ก่อนการรักษาครั้งแรกและ
หลังการรักษาครัง้ ทีส่ ามของการรักษาด้วยการฝังเข็ม
ศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วยมือ จะมีค่าเฉลี่ยต่างกัน
เท่ากับ 4.4 (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการรักษาระหว่างการฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วยมือและแบบ
กระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า
วิธีการ		
การรักษาครั้งที่ 1
การรักษาครั้งที่ 2
การรักษาครั้งที่ 3
การรักษารวม

1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00

จำ�นวน (คน)

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

20
20
20
20
20
20
20
20

2.10
2.85
1.25
1.90
1.30
1.05
3.55
4.40

1.21
1.63
0.91
1.99
1.03
1.05
1.50
2.62

ในตารางที่ 6 1.00 แทนการกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า 2.00 แทนการกระตุ้นด้วยมือ

อภิปรายผล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย พบว่า
จากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 70 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 30 เป็นเพศชาย
และช่วงอายุของผู้เข้าร่วมวิจัยผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 53
อยูใ่ นช่วงอายุ 21–30 ปี รองลงมาร้อยละ 15 อยูใ่ นช่วง
อายุ 51–60 ปี ร้อยละ 10 อยู่ในช่วงอายุ 41–50 ปี และ
ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 8 อยู่ในช่วงอายุ 31–40
ปี และร้อยละ 5 อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี
จากการเก็บข้อมูลด้านลักษณะการทำ�งานใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการปวดหลังส่วนล่าง พบ
ว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยร้อยละ 48 เป็นพนักงานพิมพ์ดีด/
พิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือมีงานที่ต้องนั่งอยู่กับที่นาน ๆ
ร้อยละ 30 มีลักษณะการทำ�งานที่ต้องยืนหรือเดิน
นาน ๆ ร้อยละ 20 มีลักษณะการทำ�งานที่ต้องก้ม ๆ
เงย ๆ อยู่ตลอดเวลา และร้อยละ 3 ไม่มีพฤติกรรม
ดังกล่าวในขณะทำ�งานเลย
จากการทำ�งานหักโหมหรือมีพฤติกรรมในชีวิต

ประจำ�วันที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จึงก่อให้เกิดอาการปวด
หลังส่วนล่าง ซึง่ ในแต่ละรายจะมีระดับความเจ็บปวด
ที่แตกต่างกัน จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัย
ร้อยละ 40 มีระยะเวลาเจ็บปวดมากกว่า 9 เดือน
ร้อยละ 28 มีระยะเวลาเจ็บปวดน้อยกว่า 3 เดือน
ร้อยละ 25 มีระยะเวลาเจ็บปวด 3 ถึง 6 เดือน และ
ร้อยละ 8 มีระยะเวลาเจ็บปวด 6 ถึง 9 เดือน

ตอนที่ 2 ผลการทดสอบทางสถิติ
2.1 ประสิทธิผลของการรักษาอาการปวดหลัง
ส่วนล่างด้วยการฝังเข็มศีรษะ
การเก็บข้อมูลในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ การฝังเข็มศีรษะแบบกระตุน้ เข็มด้วยไฟฟ้าและ
แบบกระตุ้นเข็มด้วยมือ
จากการเก็บข้อมูลทีแ่ สดงร้อยละความแตกต่าง
ของผลการทดสอบก่อนและหลังการรักษาด้วยการฝัง
เข็มศีรษะแบบกระตุน้ เข็มด้วยไฟฟ้าของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
20 คน เป็นจำ�นวน 3 ครั้ง พบว่า ค่าความต่างของค่า
เฉลี่ยก่อนและหลังการรักษาครั้งแรกเท่ากับ 2.1 ค่า
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ความต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการรักษาครั้งที่
สองเท่ากับ 1.25 และ ค่าความต่างของค่าเฉลี่ยก่อน
และหลังการรักษาครั้งที่สามเท่ากับ 1.3 กล่าวได้ว่า
ผลการรักษาทั้งสามครั้ง มีค่า t-stat มากกว่า t-table
ทุกตัว หมายความว่าความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัย
สำ�คัญ ซึ่งมีค่าความผิดพลาด (Sig) น้อยกว่าร้อยละ
0.05
จากการเก็บข้อมูลทีแ่ สดงร้อยละความแตกต่าง
ของผลการทดสอบก่อนและหลังการรักษาด้วยการฝัง
เข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วยมือของผู้เข้าร่วมวิจัย
20 คน เป็นจำ�นวน 3 ครั้ง พบว่า ค่าความต่างของค่า
เฉลี่ยก่อนและหลังการรักษาครั้งแรกเท่ากับ 2.85 ค่า
ความต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการรักษาครั้งที่
สองเท่ากับ 1.9 และ ค่าความต่างของค่าเฉลี่ยก่อน
และหลังการรักษาครั้งที่สามเท่ากับ 1.05 กล่าวได้
ว่าผลของการรักษาทั้งสามครั้งมีค่า t-stat มากกว่า
t-table ทุกตัว หมายความว่าความเจ็บปวดลดลง
อย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งมีค่าความผิดพลาด (Sig) น้อย
กว่าร้อยละ 0.05
2.2 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษา
อาการปวดหลังส่วนล่างด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบ
กระตุ้นเข็มด้วยมือและแบบกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า
จากการรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดของการวิจยั พบ
ว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการรักษา
ระหว่างการฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วยมือและ
แบบกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า ค่าเฉลี่ย (Mean) ก่อน
การรักษาครั้งแรกและหลังการรักษาครั้งที่สามของ
การรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วย
ไฟฟ้า จะมีค่าเฉลี่ยต่างกันเท่ากับ 3.55 และก่อนการ
รักษาครั้งแรกและหลังการรักษาครั้งที่สามของการ
รักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นเข็มด้วยมือ
จะมีค่าเฉลี่ยต่างกันเท่ากับ 4.4 ตามลำ�ดับ
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การวิ จั ย นี้ ทำ � การเก็ บ บั น ทึ ก การรั ก ษาจากผู้
ให้ข้อมูลทั้ง 40 คน โดยใช้การประเมินข้อมูลด้วย
แบบสอบถามความปวดแบบแมคกิ ล ล์ แ บบย่ อ
(Short-form McGill Pain Questionnaire) และ
Neuropathy Pain Scale (NPS) และวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
1. ความแตกต่ า งของระดั บ ความเจ็ บ ปวด
ระหว่ า งก่ อ นการรั ก ษาและหลั ง การรั ก ษาโดยการ
กระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้าทุกครั้งมีผลเชิงบวก ได้ผลดีใน
การระงับปวดในเชิงสถิติ
2. ความแตกต่ า งของระดั บ ความเจ็ บ ปวด
ระหว่ า งก่ อ นการรั ก ษาและหลั ง การรั ก ษาโดยการ
กระตุน้ เข็มด้วยมือทุกครัง้ มีผลเชิงบวก ได้ผลดีในการ
ระงับปวดในเชิงสถิติ
3. ความแตกต่างของระดับความเจ็บปวดใน
การรักษาสามครั้ง ของการกระตุ้นเข็มทั้งสองวิธีไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
โดยทัว่ ไปการฝังเข็มศีรษะ มักเน้นการใช้เทคนิค
การกระตุ้นเข็มด้วยมือโดยการฝึกฝนเทคนิคการ
กระตุ้นเข็มโดยการหมุนปั่นเข็มให้ได้ความถี่สูงและ
สามารถกำ�หนดความแรงของการกระตุ้นเข็มได้ตาม
สภาพผู้ป่วย และเชื่อว่าการกระตุ้นเข็มศีรษะด้วย
มือมีผลการรักษาที่ดีกว่าการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ใน
ทางปฏิบัติถ้ามีผู้ป่วยหลายคน แพทย์ต้องใช้เวลาใน
การจัดการที่ยุ่งยาก ส่วนการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
ความถี่ 200-300 ครั้งต่อนาทีจะง่ายในการจัดการ แต่
เป็นการกระตุ้นเข็มที่เหมือนกันหมด ไม่ได้แยกแยะ
สภาพร่างกายผู้ป่วย ผลการทดลองพบว่าแม้ผลการ
รักษาด้วยการกระตุ้นเข็มด้วยมือจะดีกว่าอย่างไม่มี
นัยสำ�คัญ แต่เป็นแนวทางที่บ่งชี้ว่าถ้าการกระตุ้นเข็ม
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ด้วยมือจากผู้มีความเชี่ยวชาญอาจให้ผลการรักษา
ดีกว่า การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสำ�หรับแพทย์ที่
ไม่มีความชำ�นาญด้วยการกระตุ้นเข็มด้วยมือ การ
กระตุ้ น เข็ ม ด้ ว ยไฟฟ้ า ก็ ไ ด้ ผ ลในการะงั บ อาการ
ปวดหลังและเป็นทางเลือกที่ง่ายและสะดวกในการ
จัดการซึง่ ได้ผลการรักษาทีด่ รี ะดับหนึง่ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง ยังเกี่ยวข้องกับ
อิ ริ ย าบถ อาชี พ ลั ก ษณะของงานที่ ทำ �  และปั จ จั ย
อืน่ ๆ รวมถึงภาวะสมดุลของร่างกาย ควรมีการแนะนำ�
ผู้ป่วยในอิริยาบถที่การผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเพื่อ
การดูแลต่อเนื่องด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยว
กับการฝังเข็มศีรษะในประเทศไทย ยังมีข้อจำ�กัดใน
หลายด้าน เช่น จำ�นวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่เข้าโครงการ
การจำ�แนกเพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ อย่างไรก็ตามจะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการศึกษาการฝังเข็ม
ศีรษะในประเทศไทยต่อไปในอนาคต การวิจัยครั้ง
นี้พบว่าทั้งสองเทคนิคการกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้ากับ
การกระตุ้นด้วยมือในการรักษาอาการปวดเอวส่วน
ล่าง สามารถรักษาอาการปวดได้ผลดี นับว่าเป็นทาง
เลือกหนึ่งในการใช้รักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเพื่อ
ทดแทนหรื อ ลดการใช้ ย าแก้ ป วดซึ่ ง มี ผ ลข้ า งเคี ย ง
จากการบริโภคระยะยาว รวมทั้งสามารถประหยัดค่า
ใช้จ่าย และเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวก ได้ผลเร็ว และ
ปลอดภัย ควรมีการวิจยั อาการปวดต้นคอ บ่า หัวไหล่
ซึง่ เป็นอาการทีพ่ บบ่อยเพือ่ ศึกษาประสิทธิผลและเป็น
แนวทางในการทดแทนหรือลดการใช้ยาเคมี เนือ่ งจาก
การฝังเข็มศีรษะมีการใช้ทางคลินกิ ทีก่ ว้างขวางมากใน
ต่างประเทศ มีอีกหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับทางสมอง
และเป็นปัญหาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น พาร์
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กินสัน โรคนอนไม่หลับ โรคทางจิตประสาท ความจำ�
เสื่อม ฯลฯ น่าจะได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม
เกีย่ วกับการฝังเข็มศีรษะรักษาโรคอืน่ ในประเทศไทย
ให้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัย
รังสิต และ รศ.ดร.กฤษณา ภูตคาม คณบดีวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก ที่ได้ให้การสนับสนุนทุน
วิจัยและให้การช่วยเหลือผลักดันในทุกด้าน และขอ
ขอบคุณ ผศ.วัฒนา ชยธวัช ที่กรุณาสละเวลาให้คำ�
แนะนำ� และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในด้านสถิติ
ของการทำ�วิจยั การปรับปรุงงานวิจยั และการนำ�เสนอ
งานวิจยั และรวมถึง ดร.ณัฐนันท์ นุม่ หอม และแพทย์
จีน สุภรตา เกียรติวชิ ญ์ ทีช่ ว่ ยงานเตรียมข้อมูลพืน้ ฐาน
รวมทั้งแผนงานต่าง ๆ และสรุปข้อมูลได้อย่างราบรื่น
ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างมากตลอดจน บริษทั จงที (ไทย)
จำ�กัด ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยในการวิจัยบาง
ส่วน เพือ่ ให้โครงงานวิจยั นีม้ คี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
และขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน รวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและให้ความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้การจัดทำ�โครงการวิจัยฉบับนี้
สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์
References
1. Khongkhanoi K. Effectiveness of acupuncture treatment for relieving muscle pain in patients with office
syndrome and their satisfaction to medical services
in out-Patient unit at Alternative Medicine Center.
Nonthaburi: Alternative Medicine Center, Depratment
of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry
of Public Health. 2017. (in Thai)
2. Sayawadee S, Amrit P. Clinical trials of acupuncture
treatment of back pain at Ayutthaya hospital and Banlat
hospital. The national Conference & Research Presen-

534 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
tation “Create and Development to Approach ASEAN
Community II”; 2005 Jun 18-19; Nakhonratchasima
College. Nakhonratchasima: Poster (in Thai)
3. Li HL, Lu H. Research progress of scalp acupuncture
treatment of stroke in recent ten years. China Journal
Rehabilitation Theory and Practice. 2005;11(6):451-2. (in
Chinese)
4. Zhou L. Clinical research progress of scalp acupuncture
in the treatment of stroke hemiplegia, Scalp acupuncture. Journal of Hubei College of TCM. 2006;8(2)62-3. (in
Chinese)
5. Yen YK, Shinn JH, Tsai FL, Seong GK, Ching WH,
Fang PC. Trends in global acupuncture publications:
An analysis of the Web of Science database from 1988
to 2015. Journal of the Chinese Medical Association.
2017;80(8):521-5.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563
6. Zhang LL. Advances in clinical application of scalp
acupuncture. Journal of Clinical Acupuncture and
Moxibustion. 2010;26(6):68-71. (in Chinese)
7. Chen YH. Classification and characteristics of scalp
acupuncture theory system. Inner Mongolian Traditional
Chinese Medicine. 2013;34:68. (in Chinese)
8. Ye XF. Clinical application and research progress of
scalp acupuncture. World Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2007;2(8)490-2.
(in Chinese)
9. Cai C. Treatment of chronic back pain and neck
pain using scalp acupuncture: a case study. Journal
of the American Academy of Medical Acupuncture.
2016;18(1):24-5.

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
Vol. 18 No. 3 September-December 2020

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาชุดที่เหมาะสมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม คลินิกแพทย์แผนจีน
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
โชษิตา แก้วเกษ*, อนุธิดา โพธิ์สมบูรณ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
888 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
*
ผู้รับผิดชอบบทความ: chosita.kae@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดที่เหมาะสมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม คลินิกแพทย์แผนจีน ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วิธีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่
1 ขั้นตอนการพัฒนาชุดที่เหมาะสมสำ�หรับฝังเข็ม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 27 คน โดยการสัมภาษณ์ความเห็นต่อเสื้อ
แขนสั้นและกางเกงขายาวชุดเดิมและความต้องการชุดใหม่ จำ�นวน 3 ชุด (ชุดละ 9 คน) ในแต่ละชุดสัมภาษณ์ผู้ป่วย
(3 คน) แพทย์ (3) และเจ้าหน้าที่ช่วยแพทย์ (3 คน) เพื่อพัฒนาเป็นชุดต้นแบบ 1 (เสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น), 2
(เสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น) และ 3 (เสื้อไม่มีแขนและกางเกงขาสั้น) ตามลำ�ดับ ระยะที่ 2 ขั้นตอนการประเมิน
ชุดที่เหมาะสมสำ�หรับการฝังเข็มต่อชุดต้นแบบ 3 จากผู้รับบริการจำ�นวน 119 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง โดย
ใช้แบบสอบถามที่พัฒนาตามแนวคิดการออกแบบ และแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย แบ่งเป็น 5 ด้าน
ดังนี้ 1) ด้านประโยชน์ใช้สอย 2) ด้านความสวยงาม 3) ด้านความสะดวกสบาย 4) ด้านความปลอดภัย 5) ด้านความ
เป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ซึ่งแบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วน 5 ตัวเลือก (คะแนน 1-5) และใช้เกณฑ์การแปลผล
คะแนนแบบ Likert แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ น้อย (1.00-2.33) ปานกลาง (2.34-3.66) และมาก (3.67-5.00) ผลการวิจัย
พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 73.9 ช่วงอายุ 41-50 ปี มากที่สุด อาชีพรับราชการมากที่สุดร้อยละ
29.4 ระดับการศึกษาปริญญาตรีรอ้ ยละ 48.7 ส่วนการประเมินความคิดเห็นต่อชุดต้นแบบ 3 พบว่า ระดับความเหมาะ
สมของเสื้อในรายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านประโยชน์ใช้สอย มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 4.38 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.93 ข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ส่วนระดับความเหมาะสมของกางเกงอยู่ในระดับมากทั้งรายด้านและโดย
รวม โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ใช้สอยเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือด้านความสวยงาม มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.30 ส่วนข้อเสนอแนะจากผูร้ บั บริการ ให้เพิม่ ความยาวของกางเกงเลยเข่าหรือ
ขา 4 ส่วน จากผลการทดลอง สามารถสรุปได้ว่า ชุดต้นแบบ 3 เป็นชุดที่เหมาะสมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตาม ควรมีการทำ�วิจัยเพิ่มเติม
ตามคำ�แนะนำ�ของผู้รับบริการ ในด้านความเป็นส่วนตัวและด้านความสวยงามต่อไป
คำ�สำ�คัญ: การฝังเข็ม, การออกแบบผลิตภัณฑ์, ความเป็นส่วนตัวด้านร่างกาย, กางเกง 4 ส่วน, เสื้อไม่มีแขน
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Abstract
The aim of this study was to develop optimal garments for acupuncture patients at the Traditional Chinese
Medicine Clinic, Golden Jubilee Medical Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. Phase
I, collecting background information on optimal garments, an interview questionnaire was sent to each of all 27
respondents (3 batches, 9 persons each comprising 3 clients, 3 physicians, and 3 medical assistants); the opinions
were sought on an old short-sleeved shirt and pants, and from batch 1 on prototype 1 (short-sleeved shirt and shorts),
batch 2 on prototype 2 (short-sleeved shirt and shorts), and batch 3 on prototype 3 (sleeveless shirt and shorts).
Phase II, assessing prototype 3 garments (sleeveless shirt and shorts) based on the concepts of product design and
personal privacy, 119 randomly selected clients were asked about the garments’ function, aesthetics, ergonomics,
safety and privacy, using a 5-point rating or Likert scale (low for a score of 1.00–2.33, moderate for 2.34–3.66
and high for 3.67–5.00). The results showed that, out of all respondents, most of them were female (73.9%) in the
41–50-year age group; 29.4% were government officials, and 48.7% had received a bachelor’s degree. For the
opinions on prototype-3 sleeveless shirt, the levels of overall and specific-aspect appropriateness were high, with
the highest mean score of 4.38 for the function and the lowest at 3.93 for physical privacy – suggesting that this
aspect should be improved. Regarding the opinions on prototype-3 shorts, the levels of overall and specific-aspect
appropriateness were also high, with the highest mean score of 4.70 for the function and the lowest at 4.30 for
aesthetics – suggesting that shorts should be replaced by mid-calf capri pants. In conclusion, prototype-3 sleeveless shirt and shorts are optimal garments for acupuncture recipients at the Traditional Chinese Medicine Clinic of
Mahidol University’s Golden Jubilee Medical Center. However, in order to meet clients’ needs concerning privacy
and aesthetics, a further study on this matter should be undertaken.
Key words: acupuncture, product design, physical privacy, mid-calf capri pants, sleeveless shirt

บทนำ�และวัตถุประสงค์

ในปั จ จุ บั น ศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนจี น เป็ น ที่
สนใจของนานาประเทศ ซึ่งประชาชนชาวจีนทั่วไป
ใช้ศาสตร์การแพทย์ดังกล่าวในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวในชีวิตประจำ�วันตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยลักษณะเด่นที่น่าสนใจของศาสตร์

การแพทย์แผนจีนประการหนึ่งก็คือ วิธีการที่นำ�มา
ใช้ในการดูแลสุขภาพมีทั้งวิธีการที่ใช้ยาและวิธีการ
ที่ไม่ใช้ยา ได้แก่ การฝังเข็ม (acupuncture) และ
การนวดทุยหนา (Tuina)[1] ส่วนในประเทศไทยนั้น
การแพทย์แผนจีนได้เข้ามาร่วมกับการแพทย์แผน
ปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ

J Thai Trad Alt Med
ประชาชนโดยผ่านการอพยพของคนจีนเข้ามาในแดน
สุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย[2] โดยวิธีการฝัง
เข็มนั้นเริ่มจากการตรวจวินิจฉัยอาการโรคเรียบร้อย
แล้ว แพทย์จะใช้เข็มที่ทำ�ด้วยโลหะไม่เป็นสนิมที่มี
ขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 1-10 เซนติเมตร ปัก
ทะลุผิวหนังตรงจุดฝังเข็มตามแนวเส้นลมปราณ [3]
ส่วนหนึ่งจะรมยา (moxibustion) หรือกระตุ้นไฟฟ้า
ร่วมกับการฝังเข็มด้วย ซึง่ องค์การอนามัยโลก (World
Health Organization: WHO) ได้ประกาศโดย
พิจารณาจากผลการวิจัยทางคลินิกที่มีกลุ่มควบคุม
(Controlled clinical trials) ว่าการฝังเข็มสามารถ
ให้ประสิทธิผลการรักษาในอาการ 28 อาการ โดยส่วน
ใหญ่เป็นผลการรักษาเพื่อระงับอาการเจ็บปวด เช่น
ปวดคอ ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดประจำ�เดือน เป็นต้น[4]
และในระยะสิบปีที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การค้นหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทมี่ าอธิบายกลไก
การระงับความรู้สึกเจ็บปวดจากการฝังเข็มที่ตีพิมพ์
จำ�นวนมากกว่า 1,000 ฉบับ ซึง่ พบหลักฐานสนับสนุน
ว่า การฝังเข็มสามารถระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดได้ โดย
ออกฤทธิ์ระงับปวดได้ในทุกขั้นตอนของกลไกการรับ
ความรูส้ กึ เจ็บปวดทัง้ ในระบบประสาทส่วนกลาง และ
ส่วนปลาย[5] นอกจากนี้ ทฤษฎีการแพทย์ทางเลือก
แผนตะวันออกยังกล่าวว่า ลมปราณ (ชี่) เป็นพลังที่
อยู่เบื้องหลังของชีวิต เป็นพลังของธรรมชาติ และ
เป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง การที่พลังชี่ดี จะทำ�ให้สุขภาพ
แข็งแรง การใช้เข็มบาง ๆ ปักทีจ่ ดุ ฝังเข็มตามแนวเส้น
ลมปราณนั้น จะทำ�ให้เกิดการสร้างพลังงาน การกระ
ตุ้นจุดฝังเข็มทำ�ให้เกิดการนำ�และผลิตกระแสไฟฟ้า
ทำ�ให้ลมปราณเดินสะดวก[6] ทั้งนี้ การเตรียมตัวเพื่อ
ให้สะดวกสำ�หรับการฝังเข็ม คือ การสวมใส่เสื้อผ้าให้
เหมาะสม เพราะตำ�แหน่งจุดปักเข็มบางครัง้ อยูบ่ ริเวณ
ใต้รม่ ผ้า ผูป้ ว่ ยจึงควรสวมใส่เสือ้ ผ้าทีเ่ ป็นชุดแยกส่วน
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ระหว่างเสื้อกับกระโปรงหรือกางเกง เสื้อผ้าที่สวมใส่
ไม่ควรแน่นเกินไปเพือ่ สะดวกในการถลกพับแขนเสือ้
และปลายขากางเกง ในกรณีทตี่ อ้ งปักเข็มบริเวณไหล่
หรือต้นคอก็ควรเลือกสวมเสือ้ ทีม่ คี อกว้าง ส่วนผูป้ ว่ ย
ที่เป็นโรคอัมพาต ควรสวมเสื้อแขนกุดและกางเกงขา
สั้น จะทำ�ให้แพทย์ปักเข็มได้สะดวกขึ้น[7]
สืบเนื่องจากสภาพการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
เปลี่ยนไป การทำ�งานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มากขึ้น
ทำ�ให้ปจั จุบนั มีผปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษากลุม่ อาการปวด
เพิ่มมากขึ้นตามลำ�ดับ ซึ่งอาการปวดเป็นอาการที่ใช้
การฝังเข็มเป็นวิธีการรักษามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการ
ปวดคอ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้ [8] ซึง่ สอดคล้องกับสถิติ
ผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก พบว่ากลุ่มโรคที่พบบ่อย คือ 1) โรค
ปวดกล้ามเนื้อ/เอ็นอักเสบ 2) โรคหลอดเลือดสมอง
3) โรคปวดหลัง/กระดูกหลังเสื่อม 4) โรคปวดเข่า/
ข้อเข่าเสื่อม 5) โรคอ้วน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะปักเข็ม
บริเวณ บ่า ไหล่ สะบัก หลัง สะโพก หน้าท้อง และเข่า
โดยใช้เวลาในการปักเข็ม 20-30 นาที โดยก่อนมาฝัง
เข็มทุกครั้ง ผู้ป่วยต้องเตรียมตัว พักผ่อนให้เพียงพอ
ผ่อนคลาย ไม่วติ กกังวล สวมใส่เสือ้ ผ้าทีแ่ ยกส่วนเสือ้
กับกางเกงและกระโปรงออกจากกัน ถึงแม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะ
สวมใส่ชุดแยกส่วนกัน  แต่ในทางปฏิบัติพบว่าชุดที่
ผู้ ป่ ว ยสวมใส่ ม านั้ น ไม่ ส ะดวกในการปั ก เข็ ม ของ
แพทย์ ผู้ป่วยจึงต้องเปลี่ยนเป็นชุดที่ทางโรงพยาบาล
จัดไว้ให้ ซึ่งเป็นชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลทั่วไป โดย
เป็นชุดที่เปิดด้านหน้า มีเชือกสำ�หรับผูก และเป็น
กางเกงขายาว ปัญหาทีพ่ บคือ ชุดทีท่ างโรงพยาบาลจัด
ไว้ให้นั้นมีขนาดใหญ่ แขนเสื้อและขากางเกงจึงค่อน
ข้างยาวปิดตำ�แหน่งที่แพทย์ปักเข็ม ทำ�ให้แพทย์ปัก
เข็มไม่สะดวก เจ้าหน้าที่จะต้องคอยพับแขนเสื้อและ
ขากางเกงให้เห็นบริเวณที่แพทย์ต้องการฝังเข็ม บาง
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ครั้งแพทย์ต้องการฝังเข็มบริเวณสะโพก เจ้าหน้าที่
ต้องดึงกางเกงลง เพื่อให้เห็นตำ�แหน่งที่จะปักเข็ม ส่ง
ผลทำ�ให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ถูกเปิดเผยร่างกายมากเกินไป รูส้ กึ
อาย จากการสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยมี
สีหน้าวิตกกังวล และคอยเอามือดึงกางเกงให้ปกปิด
บริเวณที่ถูกเปิดเผยดังกล่าว และแพทย์บางท่านมี
การปักผ่านกางเกงโดยไม่ดึงกางเกงลง ถึงแม้ว่าการ
ปักเข็มผ่านเสือ้ ผ้าจะไม่เคยเกิดอุบตั กิ ารณ์การติดเชือ้
แต่ผปู้ ว่ ยอาจรูส้ กึ ถึงความไม่สะอาด และเคยมีผปู้ ว่ ย
ร้องเรียนเรือ่ งการปักเข็มผ่านเสือ้ ผ้า จึงมีความจำ�เป็น
ในการพัฒนาชุดทีเ่ หมาะสมสำ�หรับผูร้ บั บริการฝังเข็ม
ซึง่ จากการสอบถาม โรงพยาบาลต่าง ๆ ทีเ่ ปิดให้บริการ
ฝังเข็ม ยังไม่พบว่ามีการพัฒนาชุดสำ�หรับการฝังเข็ม
โดยเฉพาะ ดังนั้น นักวิจัยจึงสนใจศึกษาชุดที่เหมาะ
สมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
การออกแบบ (product design)[9-10] และแนวคิด
ความเป็นส่วนตัวด้านร่างกาย (physical privacy)
ซึ่งก่อนทำ�การรักษาพยาบาลต้องผ่านกระบวนการ
ขอความยินยอม (informed consent) แพทย์จึง
สามารถดำ�เนินการตรวจร่างกายผู้ป่วยได้ นอกจากนี้
หลัก Physical privacy ยังกำ�หนดให้แพทย์มีหน้า
ที่ปกป้องผู้ป่วยจากการถูกเปิดเผยร่างกายโดยไม่
จำ�เป็นหรือก่อให้เกิดความน่าอับอายกับผู้ป่วยอีก
ด้ ว ย [11] อี ก ทั้ ง พยาบาลวิ ช าชี พ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ น
การคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วยตามจรรยา
บรรณวิชาชีพ จึงไม่ควรเปิดเผยร่างกายผู้ป่วยมาก
จนเกินไปขณะฝังเข็ม โดยสามารถแบ่งเป็น 5 ด้าน
ดังนี้ 1) ด้านประโยชน์ใช้สอย 2) ด้านความสวยงาม
3) ด้านความสะดวกสบาย 4) ด้านความปลอดภัย
5) ด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย เพื่อพัฒนาชุด
ที่เหมาะสมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม ทำ�ให้แพทย์
หาจุดฝังเข็มได้ง่าย สะดวกในการเตรียมผู้ป่วยของ
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เจ้าหน้าที่ช่วยแพทย์ และผู้รับบริการรู้สึกมั่นใจใน
ความปลอดภัยเมื่อมารับบริการฝังเข็ม และไม่เปิด
เผยร่างกายจนเกิดความอับอาย จึงเป็นประโยชน์ทั้ง
ผู้ให้และผู้รับบริการ เพิ่มความพึงพอใจในการมารับ
บริการฝังเข็ม
การศึกษาในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาชุด
ที่เหมาะสมสำ�หรับผู้ป่วยฝังเข็ม

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (research
and development) ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล รหัสโครงการ MU-CIRB 2017/162.0709
มีวัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาชุดที่เหมาะสมสำ�หรับ
ผู้ป่วยฝังเข็ม ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาชุดที่เหมาะ
สมสำ�หรับฝังเข็ม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 27 คน แบ่ง
เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกแพทย์แผนจีนในเวลา
ราชการ จำ�นวน 9 คน เจ้าหน้าที่ช่วยแพทย์ (พยาบาล
หรือผู้ช่วยพยาบาล) จำ�นวน 9 คน และผู้ป่วยที่มารับ
บริการคลินิกแพทย์แผนจีนในเวลาราชการ ที่มีอายุ
18 ปีขึ้นไป จำ�นวน 9 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แพทย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยแพทย์ ใ ช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ส่วนผูป้ ว่ ยสุม่ ตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารเลือก
แบบเจาะจง ทำ�การสัมภาษณ์เกีย่ วกับข้อมูลเสือ้ แขนสัน้
และกางเกงขายาวชุดเดิมที่ใช้ขณะฝังเข็ม และความ
ต้องการรูปแบบเสื้อและกางเกงชุดใหม่ ในประเด็น
1) ด้านประโยชน์ใช้สอย 2) ด้านความสวยงาม 3) ด้าน
ความสะดวกสบาย 4) ด้านความปลอดภัย และ 5) ด้าน
ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย จากแพทย์จำ�นวน 3 คน
เจ้าหน้าทีช่ ว่ ยแพทย์จ�ำ นวน 3 คน และผูป้ ว่ ยจำ�นวน 3
คน นำ�ผลการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นชุดต้นแบบ 1 (เสือ้
แขนสัน้ และกางเกงขาสัน้ ) นำ�ชุดต้นแบบ 1 มาทดลอง

J Thai Trad Alt Med
ใช้ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แพทย์จำ�นวน 3 คน
เจ้าหน้าที่ช่วยแพทย์จำ�นวน 3 คน และผู้ป่วยจำ�นวน
3 คน โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ ซ้ำ � กลุ่ ม เดิ ม นำ � ผลการ
วิเคราะห์มาพัฒนาเป็นชุดต้นแบบ 2 (เสือ้ แขนสัน้ และ
กางเกงขาสัน้ ) นำ�ชุดต้นแบบ 2 มาทดลองใช้ เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์แพทย์จำ�นวน 3 คน เจ้าหน้าที่ช่วย
แพทย์จ�ำ นวน 3 คน และผูป้ ว่ ยจำ�นวน 3 คน โดยกลุม่
ตัวอย่างไม่ซ้ำ�กลุ่มเดิม นำ�ผลการวิเคราะห์มาพัฒนา
เป็นชุดต้นแบบ 3 (เสื้อไม่มีแขนและกางเกงขาสั้น)
ระยะที่ 2 ขั้นตอนการประเมินชุดที่เหมาะสมสำ�หรับ
การฝังเข็ม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับบริการแพทย์แผน
จีนในเวลาราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่
มีอายุ 18 ปีขนึ้ ไป จำ�นวน 119 คน โดยให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั
ใส่ชุดต้นแบบ 3 เข้ารับบริการด้วยวิธีการฝังเข็ม กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากการรวบรวมสถิติจำ�นวนประชากร
ที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนจีนในเวลาราชการ
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2561-เดื อ นกั น ยายน 2562 เป็ น ผู้ รั บ บริ ก ารจริ ง
1,782 คน เฉลี่ยเดือนละ 149 คน และกำ�หนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน[12] การ
เลือกสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562–9 มกราคม 2563
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ์โครง
การวิจยั เรือ่ ง ชุดทีเ่ หมาะสมสำ�หรับผูร้ บั บริการฝังเข็ม
คลินกิ แพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึง่
พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม และให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
3 ท่านตรวจสอบ และปรับแก้ตามคำ�แนะนำ�  2) แบบ
สอบถามความคิดเห็น เรือ่ ง ชุดทีเ่ หมาะสมสำ�หรับผูร้ บั
บริการฝังเข็ม คลินิกแพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(IOC) คัดเลือกข้อคำ�ถามที่ผ่าน IOC ≥ 0.5 และ
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ปรับแก้ตามคำ�แนะนำ�  โดยนำ�แนวคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบ (product design) และแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย (physical privacy) มา
ออกแบบชุดให้เหมาะสมกับผูร้ บั บริการฝังเข็ม คลินกิ
แพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทัง้ หมด
5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านประโยชน์ใช้สอย (function)
2) ด้านความสวยงาม (aesthetics)
3) ด้านความสะดวกสบาย (ergonomics)
4) ด้านความปลอดภัย (safety)
5) ด้านความเป็นส่วนตัวของผูป้ ว่ ย (physical
privacy)
ลักษณะแบบสอบถามเป็นคำ�ถามปลายปิด ใน
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ตัวเลือก (rating
scale) โดยให้เลือกคำ�ตอบเพียงคำ�ตอบเดียวในการ
ประเมินเสือ้ และอีกหนึง่ คำ�ตอบในการประเมินกางเกง
ทีต่ รงกับความคิดเห็นของผูต้ อบมากทีส่ ดุ ตามเกณฑ์
การให้คะแนนแบบ Likert Scale เกณฑ์การแปลผล
คะแนน โดยจัดลำ�ดับคะแนนเฉลีย่ ออกเป็น 3 ช่วงตาม
เกณฑ์การคำ�นวณช่วงการวัดเพื่อแบ่งระดับคะแนน
ของเบสท์[13] โดยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
- คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมของชุดสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม อยู่
ในระดับน้อย
- คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมของชุดสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม อยู่
ในระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมของชุดสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม อยู่
ในระดับมาก
ส่ ว นข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ต่ อ
บริการ เป็นส่วนที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

540 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยเครื่องมือ
ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรง
คุณวุฒิจำ�นวน 3 ท่าน และนำ�ไปทดลองใช้ (try out)
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรทีศ่ กึ ษา โดยทำ�การเก็บข้อมูลกับผูร้ บั บริการ
คลินิกแพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
จำ�นวน 30 คน ที่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ศึกษา แล้วนำ�ข้อมูล
ที่ได้มาคำ�นวณหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามระดับความเหมาะสมของเสื้อเท่ากับ
0.837 และระดับความเหมาะสมของกางเกงเท่ากับ
0.914 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามด้วย
สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลีย่
ร้อยละ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS package
(SPSS version 18.0; SPSS Inc., Chicago, IL,
USA) ส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะ ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาชุดที่เหมาะสมสำ�หรับ
ฝังเข็ม (ตารางที่ 1, 2 รูปที่ 1-3)
ระยะที่ 2 ขั้นตอนการประเมินชุดสำ�หรับการฝังเข็ม
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะของผู้รับบริการ
ผูม้ ารับบริการคลินกิ แพทย์แผนจีน ณ ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�นวน 119
คน เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 73.9 และเป็นเพศ
ชายร้อยละ 26.1 ช่วงอายุ 41-50 ปี มากที่สุดร้อยละ
33.61 รองลงมาอายุมากกว่า 60 ปีขนึ้ ไปร้อยละ 25.21
และช่วงอายุ 51-60 ร้อยละ 23.53 ตามลำ�ดับ ผู้รับ
บริการมีอายุเฉลี่ย 51.21 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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11.70 ค่าต่ำ�สุดอายุ 27 ปี ค่าสูงสุดอายุ 78 ปี ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีร้อยละ 48.7 และรองลงมามีระดับการศึกษาต่ำ�
กว่าปริญญาตรีร้อยละ 27.7 มีอาชีพ ข้าราชการมาก
ที่สุด ร้อยละ 29.4 และรองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 25.2 ส่วนโรค/อาการที่มารับบริการมากที่สุด
คือ ปวดต้น คอ ไหล่ คิดเป็นร้อยละ 32.48 รองลงมา
คือ ปวดหลัง คิดเป็นร้อยละ 16.56
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุดที่
เหมาะสมสำ�หรับฝังเข็ม (ชุดต้นแบบที่ 3)
ระดับความเหมาะสมของเสื้อฝังเข็มของผู้รับ
บริการในรายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความสะดวกสบาย
มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 4.38 รองลงมาคื อ ด้ า น
ประโยชน์ใช้สอยและด้านความปลอดภัย โดยมีค่า
เฉลี่ยคุณภาพบริการตามความคาดหวังเท่ากับ 4.32
และ 4.26 ตามลำ�ดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 ดังตารางที่ 3
ระดับความเหมาะสมของกางเกงฝังเข็มของผูร้ บั
บริการในรายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความสะดวกสบายมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.70 รองลงมาคือด้านความ
ปลอดภัยและด้านประโยชน์ใช้สอย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 และ 4.48 ตามลำ�ดับ ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
น้อยทีส่ ดุ คือด้านความสวยงาม โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.30 ดังตารางที่ 4
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดที่
เหมาะสมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม
จากการตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการ มี
ผู้รับบริการเขียนตอบเพื่อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ชุดที่เหมาะสมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม จำ�นวน 46
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการสัมภาษณ์ ชุดที่เหมาะสมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม (เสื้อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

1. ด้านประโยชน์ใช้สอย
- ตรงตามเป้าหมาย
- เสื้อเดิมเชือกผูกมากไป
- ตีนตุ๊กแกยาวหน่อย
- ตีนตุก๊ แกมากเกินไป ใช้ยาก
		
- แนะนำ�เปิดคอ บ่า ไหล่ 		 ไม่ต้องหลายอัน		 ใส่ยุ่งยาก
			 หลัง ต้นแขน			
- เสนอคอกว้างแบบเสือ้ กล้าม/
							 เสื้อคอกระเช้า
						
- เสนอไม่มีตีนตุ๊กแก
2. ด้านความสวยงาม
- รูปทรง
ปรับคอ บ่า ไหล่
- ขนาด
เสื้อเดิมใหญ่เกินไป
ขอ Size ขนาด S, M, L
ขอตัวใหญ่
- สี
ขอสีฟ้า /แดง
เสนอสีเขียว
สีพื้น
- ความสวยงาม
อยากให้มีลวดลาย
3. ด้านความสะดวกสบาย
- ง่ายต่อการสวมใส่และการ เสื้อเดิมแขนแคบ เสนอ
รูปแบบเสื้อง่ายต่อการฝังเข็ม ตีนตุ๊กแกอาจจะเจ็บเวลา
ถอด (ผู้ป่วย)
แขนกุด เปิดคอ บ่า ไหล่
และง่ายต่อเจ้าหน้าที่ในการ ผู้ป่วยนอนหงาย
- ง่ายต่อการฝังเข็ม (แพทย์) สะบัก และฝังเข็มได้ทั้ง
เตรียม แต่ควรปรับรูปแบบ
- ง่ายต่อการเตรียม (เจ้าหน้าที่) ด้านหน้าและด้านหลัง
ให้ง่ายต่อการสวมใส่
		
ง่ายขึ้น
4. ด้านความปลอดภัย
- ปลอดภัยต่อการฝังเข็ม
เสื้อเดิม สีเสื้อกลมกลืน
กับสีเข็ม แขนเสื้อบังเข็ม
เสนอให้เปิดบริเวณแขน
5. ด้านความเป็นส่วนตัว
ของผู้ป่วย
- การเปิดเผยร่างกาย
เสื้อเดิมเวลาปักเข็มด้าน
เสื้อเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้อง
หลังจะต้องให้ผู้ป่วยใส่เสื้อ
เปิดเฉพาะบางส่วนของ
จากด้านหน้าที่มีเชือกผูก
ร่ายกาย
ไปด้านหลังของผู้ป่วย
ทำ�ให้รู้สึกโป๊

ราย จากจำ�นวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.66 สรุป
ได้ ดังนี้
1) เสื้อเหมาะสำ�หรับการฝังเข็ม โดยเฉพาะฝัง
เข็มบริเวณ คอ บ่า ไหล่ เพราะไม่ต้องกังวลว่าแขน
เสือ้ ทีพ่ บั ขึน้ ไปจะตกลงมาโดนเข็มเหมือนชุดเดิม แขน

เสือ้ เว้า และกว้างเกินไป ทำ�ให้รสู้ กึ โป๊ ควรเป็นแขนสัน้
ลักษณะผ้าให้ทบั ซ้อนกัน ด้านหน้าควรเป็นกระดุม/ซิป
เนือ้ ผ้าควรจะหนากว่านี้ เชือกทีผ่ กู มีความสับสน อาจ
ทำ�สีเชือกผูกให้จบั คูก่ นั เพือ่ จะได้ผกู ง่าย ควรมีวธิ กี าร
สอนการใส่/ถอดเสื้อ และควรมีขนาด S, M, L ตาม
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการสัมภาษณ์ ชุดที่เหมาะสมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม (กางเกง)
ประเด็นการสัมภาษณ์

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

1. ด้านประโยชน์ใช้สอย
- ตรงตามเป้าหมาย
- กางเกงเดิมขายาวเกินไป
- กางเกงเสนอให้ผ่าข้าง - เสนอผ่าข้างสูงถึงสะโพก
		 แนะนำ�ขาสั้นเหนือเข่า 		 เพื่อฝังเข็มบริเวณต้นขา - เอวขอเป็นเชือก
- กางเกงเดิมขาแคบเกินไป
- ตีนตุ๊กแกให้ยาวหน่อย		 ไม่เอายางยืด
		 เสนอให้ทำ�ขากว้างขึ้น 		 ไม่ต้องหลายอัน
- เสนอไม่มีตีนตุ๊กแก
- เสนอให้กางเกงเปิดบริเวณ
		 สะโพก
- กางเกงเดิมใส่ยาก
2. ด้านความสวยงาม
- รูปทรง
กางเกงเดิมขายาวปิดเข็ม 		
- กางเกงเล็กไปสำ�หรับผู้ป่วย
				 ตัวใหญ่
- ขนาด
กางเกงเดิมยาวไป ขาแคบ
เกินไป ขอความยาวกางเกง
เหนือเข่า ขอตัวใหญ่
ขากว้างขึ้น
- สี
สีเดิมกลมกลืนกับสีเข็ม 		
สีพื้น สีฟ้า
เสนอแดงเลือดหมู เหลือง
ขาว ฟ้า
- ความสวยงาม
ขอมีลวดลาย
ขอเป็นลายอักษร
3. ด้านความสะดวกสบาย
- ง่ายต่อการสวมใส่และ
กางเกงเดิมยาวเกินไป
การถอด (ผู้ป่วย)
เวลาปักเข็มต้องดึงขา
- ง่ายต่อการฝังเข็ม (แพทย์) กางเกงขึ้น
- ง่ายต่อการเตรียม
และปิดบังเข็ม
(เจ้าหน้าที่)
4. ด้านความปลอดภัย
- ปลอดภัยต่อการฝังเข็ม
สีกางเกงเดิมกลมกลืนกับเข็ม
ขากางเกงยาวไป เสนอขากว้าง
ความยาว 5 ส่วน และเอวเป็น
ยางยืด
5. ด้านความเป็นส่วนตัว
ของผู้ป่วย
- การเปิดเผยร่างกาย
กางเกงเดิมเวลาปักเข็ม
- เหมาะสำ�หรับผู้ป่วยที่ - ช่องเปิดกางเกงบริเวณสะโพก
จะโป๊บริเวณสะโพก		 ต้องเปิดเฉพาะส่วน		 กว้างเกินไป เสนอลดขนาดลง
		
- ขอปรับตีนตุ๊กแกให้ลึก		 ครึ่งหนึ่ง
			 เพื่อไม่ให้โป๊
- ผ่าข้างสูงไป อาจะโป๊
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MEASUREMENT
DESCRIPTION
A. 1/2” รอบอก
B. 1/2” ชายกว้าง
C. ยาวหลัง

SPECIFICATION (UNIT: INCH)
FULL SCALE: FS
TOLERANCES TOL+24 3/4”
1/2”
31 1/2”
1/2”
23
1/2”

ภาพที่ 1 แบบเสื้อ ชุดฝังเข็มต้นแบบ 3

MEASUREMENT
DESCRIPTION
A. 1/2” เอวกว้าง
B. 1/2” เป้า
C. ข้างยาว
D. 1/2 ปลายขากว้าง

SPECIFICATION (UNIT: INCH)
FULL SCALE: FS
TOLERANCES: TOL+46
1/2”
16 1/4”
1/2”
22 1/4”
1/2”
12 3/4”
1/4”

ภาพที่ 2 แบบกางเกง ชุดฝังเข็มต้นแบบ 3
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ภาพที่ 3 ภาพชุดฝังเข็มต้นแบบ 3 ก่อนการฝังเข็ม (ก) และขณะฝังเข็ม (ข)
ตารางที่ 3 ระดับความเหมาะสมของเสื้อฝังเข็มจำ�แนกตามรายด้านและโดยภาพรวม (N = 90)
		
รายการประเมินเสื้อที่เหมาะสม
ด้านที่		
		
สำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม (ชุดต้นแบบ 3)
1
2
3
4
5
6

ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านความสวยงาม
ด้านความสะดวกสบาย
ด้านความปลอดภัย
ด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
ด้านความพึงพอใจโดยรวม

สรีระของร่างกาย
2) กางเกงขาสั้น ใส่ง่าย สะดวก รวดเร็วในการ
เปลีย่ นชุด เหมาะสมสำ�หรับการฝังเข็ม เพราะสามารถ
ฝังเข็มได้ทงั้ ด้านข้างและด้านหลัง ไม่ตอ้ งกลัวหลุด ขา
กางเกงไม่ตอ้ งคอยพับเหมือนชุดเดิม ทัง้ นี้ เสนอให้ขา

x

SD

ระดับ

4.32
4.16
4.38
4.26
3.93
4.23

0.78
0.71
0.82
0.94
1.05
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

กางเกงยาวกว่านี้ เลยหัวเข่าเล็กน้อย ใส่ยางยืด และ
เพิ่มขนาดกางเกงให้เหมาะกับผู้ป่วย

อภิปรายผล
การศึกษาในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาชุด

Vol. 18 No. 3 Sep-Dec 2020 545

J Thai Trad Alt Med

ตารางที่ 4 ระดับความเหมาะสมของกางเกงฝังเข็มจำ�แนกตามรายด้านและโดยภาพรวม (N = 71)
		
รายการประเมินกางเกงที่เหมาะสม
ด้านที่		
		
สำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม (ชุดต้นแบบ 3)
1
2
3
4
5
6

ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านความสวยงาม
ด้านความสะดวกสบาย
ด้านความปลอดภัย
ด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
ด้านความพึงพอใจโดยรวม

ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับผูป้ ว่ ยฝังเข็ม ขัน้ ตอนออกแบบและ
พัฒนาชุดทีเ่ หมาะสมสำ�หรับฝังเข็ม โดยการสัมภาษณ์
แพทย์จำ�นวน 9 คน เจ้าหน้าที่ช่วยแพทย์ 9 คน และ
ผู้ป่วยจำ�นวน 9 คน เกี่ยวกับข้อมูลเสื้อและกางเกง
ชุดเดิมทีผ่ รู้ บั บริการใช้ขณะฝังเข็ม และความต้องการ
รูปแบบเสื้อและกางเกงชุดใหม่ ในประเด็น 1) ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย 2) ด้านความสวยงาม 3) ด้านความ
สะดวกสบาย 4) ด้านความปลอดภัย 5) ด้านความ
เป็นส่วนตัวของผู้ป่วย จำ�นวน 3 รอบ เพื่อนำ�ผลการ
วิ เ คราะห์ ม าพั ฒ นาเป็ น ชุ ด ต้ น แบบ 3 หลั ง จากนั้ น
ทำ�การประเมินชุดต้นแบบ 3 กับผู้รับบริการคลินิก
แพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทีม่ อี ายุ
18 ปีขนึ้ ไป จำ�นวน 119 คน ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 41-50
ปี การศึกษาปริญญาตรี มาด้วยอาการ ปวดต้นคอ
บ่า ไหล่ สอดคล้องกับทัศนีย์ ฮาซาไนน์ และบัณฑิตย์
พรมเคียมอ่อน[14] ว่าสภาพการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
เปลี่ยนไป การทำ�งานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มากขึ้น
ทำ�ให้ปัจจุบันที่เข้ารับการรักษากลุ่มอาการปวดเพิ่ม
มากขึน้ ตามลำ�ดับ ซึง่ อาการปวดเป็นอาการทีใ่ ช้การฝัง
เข็มเป็นวิธกี ารรักษามากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นการปวดคอ
ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ

x

SD

ระดับ

4.48
4.30
4.70
4.56
4.35
4.51

0.71
0.64
0.55
0.63
0.76
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การประเมิ น ระดั บ ความเหมาะสมของชุ ด ที่
เหมาะสมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม (ชุดต้นแบบ 3)
จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้รับบริการจำ�นวน
119 คน ตามแนวคิดการออกแบบ และแนวคิดเกี่ยว
กับความเป็นส่วนตัวของผูป้ ว่ ย ดังนี้ 1) ด้านประโยชน์
ใช้สอย 2) ด้านความสวยงาม 3) ด้านความสะดวก
สบาย 4) ด้านความปลอดภัย 5) ด้านความเป็นส่วน
ตัวของผู้ป่วย ได้ข้อมูลเป็นเสื้อจำ�นวน 90 คน และ
ข้อมูลกางเกง จำ�นวน 71 คน เนื่องจากผู้รับบริการมี
อาการเฉพาะส่วนของร่างกาย จึงไม่ได้เปลี่ยนทั้งเสื้อ
และกางเกงในการมารับบริการ จากผลการศึกษาพบ
ว่า เสือ้ มีความเหมาะสมสำ�หรับการฝังเข็ม โดยเฉพาะ
การฝังเข็มบริเวณต้น คอ บ่า ไหล่ โดยทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ ด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยมีค่า
เฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจากเสื้อไม่มีแขน และ
เว้ากว้างเกินไป โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้รับ
บริการว่าเสื้อโป๊เกินไป เสนอให้มีแขน และใช้เทคนิค
ผ้าทับซ้อนกัน ด้านหน้าตัวเสือ้ มีเชือกผูก บางครัง้ ผูร้ บั
บริการสับสนกับเชือกที่ผูก เสนอให้ทำ�สี จับคู่เชือกที่
ผูก หรือปรับเป็นกระดุม/ซิป แทน ส่วนกางเกงรูปแบบ
เหมาะสมสำ�หรับการฝังเข็ม โดยมีคา่ เฉลีย่ ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก สามารถฝังเข็มได้ทงั้ สะโพกด้านข้างและ
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สะโพกด้านหลังในคราวเดียวกัน โดยเฉพาะขากางเกง
ไม่ต้องคอยพับเหมือนชุดเดิม ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้
ขากางเกงยาวเลยเข่าหรือเป็นกางเกง 4 ส่วน

ข้อสรุป
จากการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการคลินิกแพทย์
แผนจีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความคิดเห็น
ว่าชุดต้นแบบ 3 มีความเหมาะสมสำ�หรับการฝังเข็ม
โดยมีความคิดเห็นเสือ้ ฝังเข็มอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ยกเว้น ด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนน้อยสุด และความคิดเห็นต่อกางเกงฝังเข็ม
อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน ซึ่งจากงานวิจัยเรื่อง
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและทีไ่ ด้รบั จริงของ
ผู้รับบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผูร้ บั บริการ
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการทีค่ าดหวังทีส่ �ำ คัญ 3
อันดับแรก คือ การให้บริการที่รู้จักและเข้าใจในผู้รับ
บริการ บริการที่สร้างความมั่นใจ บริการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ ตามลำ�ดับ[15] และเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ และให้ตรงตาม
เป้าหมายการปฏิบัติงานของแพทย์แผนจีน และเจ้า
หน้าที่ช่วยแพทย์มากที่สุด การออกแบบชุดควรมี
การพัฒนาออกแบบเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้
บริการ ดังนี้ แขนเสื้อเว้าและโป๊มากเกินไป เสนอให้
มีแขน โดยแขนเสื้อใช้เทคนิคผ้าทับซ้อนกัน สามารถ
เปิดเพื่อทำ�การฝังเข็มได้ ส่วนกางเกง ผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเหมาะสม สามารถฝังเข็ม
ได้ทั้งด้านข้างและด้านหลังของสะโพก แต่มีข้อเสนอ
แนะให้เพิม่ ความยาวของขากางเกงให้เลยเข่าเล็กน้อย
หรือเป็นกางเกง 4 ส่วน อย่างไรก็ตาม การออกแบบ
ชุดให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ตรงตาม
เป้ า หมายการปฏิ บั ติ ง านของแพทย์ แ ผนจี น และ
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เจ้าหน้าทีแ่ ล้วนัน้ ควรคำ�นึงถึงด้านความปลอดภัยเป็น
สิ่งสำ�คัญ ซึ่งการออกแบบชุดต้นแบบ 3 เป็นการช่วย
เพิ่มด้านความปลอดภัยกับผู้รับบริการ เนื่องจากผ้า
ไม่ปิดบังเข็มจนเกินไป ช่วยให้เจ้าหน้าที่มองเห็นเข็ม
ได้ชัดเจน ซึ่งอาจลดอุบัติการณ์การถอนเข็มออกไม่
หมด นอกเหนือจากการใช้ “นวัตกรรมอุปกรณ์ทวน
สอบจำ�นวนเข็ม’’ ซึง่ เป็นอุปกรณ์ชว่ ยทวนสอบจำ�นวน
เข็มที่แพทย์ใช้กับผู้รับบริการฝังเข็ม[16] ทั้งนี้ หากการ
ออกแบบชุดที่ผ้าไม่ปิดบังเข็มจนเกินไป ต้องคำ�นึงถึง
เรื่องการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วยมากเกินไปด้วยหรือ
ไม่ ดังนั้น การออกแบบจึงต้องมีความสมดุลทั้งด้าน
ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ กั บ ด้ า นความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
ผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คลินิกแพทย์แผนจีน
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือคลินกิ แพทย์แผน
จีนของสถานพยาบาลอื่น ๆ สามารถนำ�ชุดที่เหมาะ
สมสำ�หรับผู้รับบริการฝังเข็ม ไปประยุกต์ใช้กับผู้รับ
บริการสวมใส่ขณะฝังเข็มได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการ
ทำ�วิจัยเพิ่มเติมในการออกแบบพัฒนาชุดที่เหมาะสม
สำ�หรับผู้ป่วยฝังเข็ม โดยการพัฒนาจากชุดต้นแบบ
3 ให้ได้ชุดที่เหมาะสมสำ�หรับการฝังเข็มยิ่งขึ้น โดย
พัฒนาตามคำ�แนะนำ�ของผูร้ บั บริการ และอาจนำ�เรือ่ ง
สีของชุดฝังเข็ม ซึ่งอาจมีผลต่อการรักษา/อาการ/โรค
ของผูร้ บั บริการ มาศึกษาเพิม่ เติม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้รับบริการฝังเข็ม คลินิกแพทย์แผนจีนต่อ
ไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ พญ. สุภัทรา คันติโต พท.ป
อุษาวิตรี วงศ์เจริญวิวัฒน์ พญ. ธีรานันท์ นาคะบุตร
ที่ ไ ด้ ต รวจสอบเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย นางมาลี สั น ติ
ชัยณรงค์ หัวหน้างานบริการผ้า ที่ได้ให้คำ�ปรึกษา
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เรื่องการตัดเย็บชุดต้นแบบ ขอบคุณนางสาวนภาพร
เลบ้านแท่น แพทย์ เจ้าหน้าที่คลินิกแพทย์แผนจีน
ทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูล ช่วยเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่
งานการศึกษาวิจัยและวิชาการที่ช่วยอำ�นวยสะดวก
และขอขอบคุณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่
ให้ทุนอุดหนุนในการทำ�วิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
ปอบิด (Helicteres isora L.) เป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักวิจัยเป็นอย่างมาก โดยอ้าง
ถึงสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรค รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรปอบิด มีการวางจำ�หน่ายและการบริโภคของ
ประชาชนอย่างแพร่หลาย แต่ข้อมูลด้านพิษวิทยาและความปลอดภัยมีอยู่น้อย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดปอบิด 2 รูปแบบ (สกัดด้วยน้ำ�และ 95% เอทานอล) โดยใช้วิธีอ้างอิงจาก OECD test
guideline 471 ใช้เชื้อ Salmonella typhimurium 4 สายพันธุ์ (TA98, TA100, TA1535, TA1537) และ Escherichia
coli WP2 ที่ขนาดทดสอบ 5 ระดับ (625, 1,250, 2,500, 5,000 และ 10,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ในระบบที่ไม่มี
เอนไซม์กระตุน้ ผลการทดลองพบว่าสารสกัดปอบิดด้วยน� ้ำ ทุกขนาดทดสอบทุกสายพันธุไ์ ม่มฤี ทธิก์ อ่ กลายพันธุ์ และ
background lawn ปกติ ส่วนสารสกัดปอบิดด้วย 95% เอทานอล ผลการทดลองพบว่า ทุกขนาดทดสอบทุกสายพันธุ์
ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ แต่ในสายพันธุ์ TA100 เกิด killing effect ที่ขนาดทดสอบ 10,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ
TA1537 เกิด killing effect ที่ขนาดทดสอบมากกว่า 2,500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นในเบื้องต้น
ว่า สารสกัดปอบิดด้วยน้ำ�อาจจะมีความปลอดภัยในการนำ�มาใช้เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ในขนาดที่ทดสอบ แต่
สารสกัดปอบิดด้วย 95% เอทานอล หากจะนำ�มาใช้ ความเข้มข้นต้องไม่เกิน 2,500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ผลที่ได้จาก
งานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเรื่องความปลอดภัยและเตือนภัยการใช้ผลิตภัณฑ์ปอบิดแก่ประชาชน
คำ�สำ�คัญ:  การก่อกลายพันธุ์, สารสกัดปอบิด, การทดสอบเอมส์
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Abstract
Helicteres isora L. (porbid, in Thai) is one of the medicinal plants that has gained special attention from researchers and the public regarding its preventive and therapeutic properties for some diseases. More interestingly, the products
of this herb have been launched and consumed widely by the people, but their toxicity and safety data are still limited.
This study aimed to investigate the mutagenic activity of two forms of H. isora L.’s extract based on the OECD GLP test
guideline 471. Four strains of Salmonella typhimurium (TA98, TA100, TA1535, TA1537) and Escherichia coli (WP2)
were treated with five different concentrations of the extract (625, 1,250, 2,500, 5,000 and 10,000 µg/ml) without any
metabolic activation enzyme. The results showed that the aqueous extract did not produce revertant colonies and showed
a normal background lawn compared to the control in all extract concentrations and all bacterial strains. However, the
95% ethanol extract did not produce revertant colonies compared to the control in all concentrations and all strains,
but the background lawn of TA100 exhibited the killing effect at 10,000 µg/ml; and also in TA1537, the killing effect
was found at concentrations higher than 2,500 µg/ml. In conclusion, the compound did not cause mutagenicity. This
preliminary study indicated that the aqueous compound may be safe for using as a product component at the treated
doses. It was noted that the 95% ethanol compound should not be used at the extract concentration of more than 2,500
µg/ml. The data from this research can be used as safety data and for public warning of this herbal product.
Key words:  mutagenic activity, Helicteres isora L.’s extract, Ames test

บทนำ�และวัตถุประสงค์
ปัจจุบันการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพได้ รั บ การยอมรั บ และนิ ย มอย่ า ง
แพร่หลาย โดยการใช้สมุนไพรอาจเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งสำ�หรับผู้ป่วยที่ยังไม่พึงพอใจกับประสิทธิผล
ของยาแผนปัจจุบันหรือมีข้อจำ�กัดในการเข้าถึงยา
แผนปัจจุบันที่มักจะมีราคาแพง และส่วนใหญ่ต้อง
นำ�เข้าจากต่างประเทศ หรือมีผลข้างเคียงอันไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยาแผนปัจจุบนั เป็นต้น ในปัจจุบนั
สมุนไพรถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง
อาหารเสริม ยาสมุนไพร ดังนั้นตลาดสมุนไพรจึงเป็น
ตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง การบริโภคของ
ประชาชนที่นิยมใช้สมุนไพรมีส่วนสำ�คัญในการเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพราะเป็นทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพ โดยมองว่าปลอดภัยและมาจาก
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ธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสมุนไพร ผ่านแผน
แม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ปี 2560-2564
ตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการ
พัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการสนับสนุน
การใช้สมุนไพรควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
ทั้งนี้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมุนไพรจะดึงเงินเข้าประเทศไม่ต่ำ�กว่า 30,000 ล้าน
บาท[1] การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจึงเป็นโอกาส
และความท้าทายทีส่ �ำ คัญในการให้บริการสาธารณสุข
ในอนาคต
ปอบิดมีช่อื วิทยาศาสตร์ Helicteres isora L.
เป็นพืชในวงศ์ Malvaceae[2] มีช่อื เรียกตามท้องถิ่น
เช่น มะปิด ปอทับ ช้อ ขี้อ้นใหญ่ [3] เป็นพืชขึน้ ตามป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ชายป่าดิบชื้น สอง
ข้างทาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร และพบได้ทว่ั ไปทัง้ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย เป็นไม้พุ่ม
สูง 1-5 ม. มีขนรูปดาวละเอียดหรือขนสั้นนุ่มตามกิ่ง
หูใบ แผ่นใบด้านล่าง กลีบเลี้ยงด้านนอก และผล หู
ใบรูปเส้นด้าย ยาวได้ถึง 1 ซม. ใบรูปรีหรือรูปไข่กว้าง
ยาว 8-20 ซม. ปลายจักเป็นแฉก ปลายแฉกแหลมยาว
คล้ายหาง โคนกลมหรือรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย
สองชั้น เส้นโคนใบ 5-7 เส้น ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อ
ดอกออกสั้น ๆ 2-3 ช่อ เรียงชิดกันตามซอกใบ โค้ง
ด้านเดียว หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1.5-2 ซม. ดอกสีส้ม
หรืออมแดง โคนด้านในมีจุดดำ�ละเอียด กลีบบน 2
กลีบ ขนาดใหญ่ รูปใบหอกกลับ ยาว 2.5-3 ซม. กลีบ
พับงอกลับ ยาว 1.2-1.5 ซม. รังไข่บิดเวียน มีตุ่มเป็น
ขน ปลายก้านเกสรเพศเมียมีจุดสีดำ�ละเอียด ยอด
เกสรแฉกตื้น ๆ 5 แฉก ผลรูปทรงกระบอก บิดเป็น
เกลียว ปลายแหลม ผลแก่สีดำ�  ข้อมูลตำ�รายาไทยใช้
เปลือกต้นและรากบำ�รุงธาตุ ผลใช้แก้บิด แก้ปวดเบ่ง
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ท้องเสีย ขับเสมหะ ตำ�พอก แก้ปวดเคล็ดบวม[4-5] สาร
สำ�คัญในส่วนของผลพบว่าประกอบด้วย rosmarinic
acids และ isorinic acid[6]
การศึกษาวิจยั ประสิทธิภาพของปอบิดพบว่าสาร
สกัดหยาบส่วนผลด้วยเอทานอลสามารถทำ�ให้หนูขาว
ทีถ่ กู กระตุน้ ด้วย Streptozotocin ให้มภี าวะไขมันใน
เลือดสูง (Hyperlipidemia) สูร่ ะดับปกติได้ [7] สารกลุม่
saponins และ sapogenin ซึง่ เป็นสารสำ�คัญในราก
ปอบิดสามารถเพิ่มการสร้างไกลโคเจนและเพิ่มการ
ขนส่งน้ำ�ตาลเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อของหนูได้[8] การ
ทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดรากปอบิดด้วย
น้ำ�พบว่ามีค่า LD50 มากกว่า 2,000 mg/ml และผล
ทดสอบพิษกึ่งเฉียบพลันพบว่าทำ�ให้หนูแรทน้ำ�หนัก
ลดลง ทำ�ให้ eosinophil และ serum creatinine เพิม่
ขึน้ [9] การศึกษาฤทธิ์ในการเป็นยาต้านมะเร็งของสาร
สกัดผลปอบิด โดยศึกษาสารสกัดผลปอบิดที่สกัด
ด้วย ethanol ต่อการตายของเซลล์มะเร็ง 2 ชนิด ที่
มี p53 ต่างกันคือ เซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) และ
เซลล์มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ (HT-29) ผลจากการศึกษา
พบว่า เซลล์มะเร็งเต้านม (wild type p53) มีความ
ไวต่อสารสกัดผลปอบิดมากกว่าเซลล์มะเร็งลำ�ไส้
(mutated p53) แต่กับเซลล์เต้านมปกติพบว่าสาร
สกัดมีความเป็นพิษต่ำ�มาก จึงสรุปได้ว่า สารสกัด
จากผลปอบิดมีผลความเป็นพิษเฉพาะต่อเซลล์มะเร็ง
มากกว่าเซลล์ปกติ ซึง่ การตอบสนองทีแ่ ตกต่างกันนีน้ า่
จะสัมพันธ์กับความแตกต่างกันใน cytosolic redox
status ที่เกิดจาก antioxidants ในสารสกัด[10] การ
ศึกษาฤทธิ์และกลไกในการลดระดับน้ำ�ตาลในเลือด
และลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดจากรากปอ
บิด โดยทำ�การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เป็น
เบาหวานด้วยสาร alloxan และทดสอบกับสารสกัด
จากรากปอบิดที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลาย 2 ชนิด คือ
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ethanol กับ butanol พบว่า สารสกัดด้วย ethanol
และ butanol ช่วยลดระดับน้ำ�ตาลในเลือดลงได้
69.13% และ 51.14% ลดระดับ total cholesterol
ลง 22.60% และ 21.89% ลดระดับ triglyceride ลง
30.12% และ 19.96% ลดระดับ urea ลง 50.05% และ
34.29% ตามลำ�ดับ[11]
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปอบิด
เป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงในหลาย ๆ ด้านรวมถึง
มีความโดดเด่นในด้านของการเป็นสมุนไพรทีส่ ามารถ
รักษาโรคได้ รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
ใช้สมุนไพรทดแทนการใช้ยาเป็นจำ�นวนมากทั่วทั้ง
ประเทศไทย แต่ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้
ยังมีอยู่น้อยมาก ถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีออกมา
ขายตามท้องตลาด การทดสอบการก่อกลายพันธุโ์ ดย
ใช้แบคทีเรีย โดยอ้างอิงวิธจี ากองค์การเพือ่ ความร่วม
มือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซดี ี (OECD)
test guideline ที่ 471 หรือเรียกว่าวิธีทดสอบเอมส์
(Ames test) เป็นการทดสอบทีใ่ ช้ทดสอบขัน้ แรก เพือ่
ให้ได้ข้อมูลพื้นฐานขั้นต้น ก่อนจะทำ�การศึกษาในวิธี
เชิงลึก เช่น ในสัตว์ทดลอง เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปทีแ่ น่นอน
ในด้านความปลอดภัยของสารที่นำ�ไปทดสอบต่อไป
การทดสอบเอมส์เป็นการทดสอบในหลอดทดลองเพือ่
หาการก่อกลายพันธุข์ องสารเคมี/สารสมุนไพร/เครือ่ ง
มือทางการแพทย์ ฯลฯ โดยจะดูความผิดปกติในระดับ
DNA หากตัวอย่างสามารถทำ�ตัวเสมือนสารก่อกลาย
พันธุ์ (mutagen) จะชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างนั้น ๆ อาจจะ
ไม่ปลอดภัยทีจ่ ะใช้ในการบริโภค เนือ่ งจากมีแนวโน้ม
ในการก่อโรคทีผ่ ดิ ปกติทางพันธุกรรม หรือโรคมะเร็ง
ได้ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการทดสอบเบื้องต้นนี้ไม่เพียงแต่
ลดจำ�นวนสัตว์ทดลองแล้วยังสามารถใช้ขอ้ มูลนีเ้ ตือน
ภัยแก่ผบู้ ริโภคและผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ การทด
สอบเอมส์ เป็นหนึง่ การทดสอบในความต้องการของผู้
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ประกอบการที่จะขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
สมุนไพร รวมถึงสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาที่เป็นหน่วยขึ้นทะเบียน ที่ต้องใช้ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยนี้ในการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงดำ�เนินการทดสอบนี้ตาม test guideline ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อยกระดับให้ผลงานมีความ
น่าเชื่อถือทางวิชาการ และผลการทดสอบเป็นที่น่า
เชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ เป็นการลดการกีดกัน
ทางการค้าได้ด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดผล
ปอบิด ในเชื้อ Salmonella typhimurium TA98,
TA100, TA1535, TA1537 และ Escherichia coli
WP2 ในระบบที่ไม่มีเอนไซม์กระตุ้น โดยอ้างอิงวิธี
จาก OECD test guideline 471 เพื่อดูผลต่อการ
ก่อกลายพันธุ์ต่อ DNA ซึ่งตัวแทนเชื้อแบคทีเรียที่
ทดสอบมีการกลายพันธุ์ทั้งแบบ frameshift mutation และ base-pair substitution mutation เพื่อ
ให้ทราบถึงแนวโน้มในการเป็นสารก่อกลายพันธุ์ของ
สมุนไพร

ระเบียบวิธีศึกษา
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
สมุนไพรผลปอบิด เก็บจากจังหวัดกาญจนบุรี
และนครสวรรค์ เก็บตัวอย่างในช่วงต้นเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2560-2562 ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์
ตามหลักอนุกรมวิธานโดยนักพฤกษศาสตร์ ตัวอย่าง
พรรณไม้อ้างอิงในงานวิจัย หมายเลข DMSC 5244
เก็ บ ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื ช สถาบั น วิ จั ย สมุ น ไพร กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
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ขั้นตอนการสกัด

วิธกี ารเตรียมสารสกัดผลปอบิด วิธสี กัดด้วยน�้ำ
นำ�ผลปอบิด บดหยาบ จำ�นวน 800 กรัม ลงใน
round bottom flask เติมน้ำ�  2,000 มิลลิลิตร เขย่า
ให้สมุนไพรกระจายตัว ตั้งบนเตาให้ความร้อนแบบ
หลุม (heating mantle) จนเดือดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ทิ้งไว้จนเย็น จากนั้นนำ�มากรองด้วยถุงกรอง แยก
ส่วนกากออก ระเหยสารที่กรองได้ด้วยเครื่อง rotary
evaporator จนได้สารสกัดเข้มข้นเตรียมสารสกัด
เป็นผงแห้งด้วยเครื่อง freeze dry จะได้ %yield =
14.32% w/w
วิธกี ารเตรียมสารสกัดผลปอบิด วิธสี กัดด้วยเอทานอล
นำ�ผลปอบิด บดหยาบ จำ�นวน 1,600 กรัม ใส่
ลงในถุงกระดาษสำ�หรับสกัดด้วยเครื่อง soxhlet
extraction เติ ม 95% ethanol จำ � นวน 6,000
มิลลิลิตร เปิดเครื่อง soxhlet extraction วันละ 8
ชั่วโมง ตั้งสกัดไว้ 1 สัปดาห์ นำ�สารสกัดที่ได้ มากรอง
ด้วยกระดาษกรอง ระเหยสารที่กรองได้ด้วยเครื่อง
rotary evaporator จนได้สารสกัดเข้มข้น แล้วเตรียม
สารสกัดเป็นผงแห้งด้วยเครือ่ ง freeze dry ได้ %yield
= 1.94% w/w
การควบคุมคุณภาพเคมี โดยวิธีหาปริมาณเถ้า
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด และปริมาณความชื้น
ตามวิธีของตำ�รามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ปี 2019
(Thai Herbal Pharmacopoeia 2019)[12]

ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติเชื้อ
ความต้องการกรดอะมิโนฮิสทิดีนสำ�หรับเชื้อ
S. typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537
เตรียม Minimal Glucose Agar plate (MGA)
เคลือบผิววุ้นด้วย 0.1 M L-histidine และ 1 mM
D-biotin ดังนี้ เพลทที่ 1 ไม่เคลือบผิววุ้น เพลทที่
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2 เคลือบผิววุ้นด้วย 1 mM D-biotin ปริมาณ 100
ไมโครลิตร เพลทที่ 3 เคลือบผิววุน้ ด้วย 0.1 M L-histidine ปริมาณ 100 ไมโครลิตร เพลทที่ 4 เคลือบผิว
วุ้นด้วย 0.1 M L-histidine ปริมาณ 100 ไมโครลิตร
และเคลือบ 1 mM D-biotin ปริมาณ 100 ไมโครลิตร
นำ� single colony ที่เลี้ยงไว้ 1 คืนไปขีดลงบนวุ้น นำ�
เพลทบ่มที่ตู้บ่มอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง แบคทีเรียที่มีการเจริญมากที่สุดคือ เพลท
ที่ 4 ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้ในการทดลองเพือ่ ทดสอบฤทธิ์
ก่อกลายพันธุ์ได้
ความต้องการกรดอะมิโนทริปโตเฟนสำ�หรับ
เชื้อ E. coli WP2
เตรียม Minimal Glucose Agar plate ทีผ่ สม
0.05 mM tryptophan นำ� single colony ที่เลี้ยงไว้
1 คืนไปขีดลงบนวุ้น นำ�เพลทบ่มที่ตู้บ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผลการทดสอบ
แบคทีเรียต้องมีการเจริญบนผิววุ้น ซึ่งสามารถนำ�ไป
ใช้ในการทดลองเพื่อทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ได้
การตรวจ rfa mutation และ R-factor
เตรี ย ม Minimal Glucose Agar plate
ผสม 0.1 M L-histidine ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
สำ�หรับเชื้อ S. typhimurium ส่วนเชื้อ E. coli ใช้
อาหารเลี้ยงเชื้อ MGA ผสม 0.05 mM tryptophan
และbacterial culture ปริมาตร 300 ไมโครลิตร ลงใน
top agar ทีม่ สี ว่ นผสมของ 0.5 mM histidine + 0.5
mM biotin ปริมาณ 2,000 ไมโครลิตร ส่วน E.coli
0.5 mM trypophan ผสมเข้าไป จากนั้นเทส่วนผสม
ลงบน MGA plate จุ่ม blank paper disc ที่ผ่าน
การฆ่าเชื้อลงใน 0.1% crystal violet แล้วจุ่ม blank
paper disc ใน 8 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร ampicillin วาง
ไว้อีกด้านหนึ่งของเพลท นำ�เพลทบ่มที่ตู้ Incubator
ที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดูผลการ
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ทดสอบโดยสังเกตรอบ ๆ blank paper disc ที่จุ่ม
0.1% crystal violet ถ้าเป็นเชื้อที่มี rfa จะเห็นโซนใส
(clear zone) คือ ไม่มแี บคทีเรียเจริญอยู่ โดยวัดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ 12-14 มิลลิเมตร ส่วน
ผลการทดสอบ R-factor สังเกตเห็นการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียรอบ ๆ paper disc ที่จุ่ม 8 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ampicillin เพราะมี R-factor ซึ่งทำ�ให้
แบคทีเรียต้านทาน ampicillin ได้ ซึง่ สายพันธุ์ TA98
และ TA100 เชือ้ จะต้าน ampicillin ส่วนสายพันธุอ์ นื่
จะเกิด clear zone รอบ ๆ disc ampicillin
การตรวจความผิดปกติ uvr B mutation โดย
ใช้ mitomycin
จุ่ม Blank paper disc ใน mitomycin ที่
ความเข้มข้น 0.2 ไมโครกรัม/disc วางลงใน MGA
plate ที่ผสม histidine และ biotin สำ�หรับเชื้อ
S. typhimurium และผสม tryptophan สำ�หรับเชื้อ
E. coli ดูผลการทดสอบโดยสังเกตรอบ ๆ paper
disc จะเห็นโซนใส (clear zone)

ขั้นตอนการทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ ในเชื้อ
แบคทีเรียของสารสกัดผลปอบิด (อ้างอิงวิธีจาก
OECD TG471, 1997)

[13]

ในการทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ใช้วิธี plate
incorporation method โดยนำ�สารสกัดปอบิด ที่
ระดับ 5 ความเข้มข้น 625, 1,250, 2,500, 5,000 และ
10,000 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ผสมกับเชือ้ ทีใ่ ช้ทดสอบ
0.1 มิลลิลิตร (เชื้อที่ใช้คือ S. typhimurium TA98,
TA100, TA1535, TA1537 และ E. coli WP2 บ่ม
ไว้ 8-12 ชั่วโมง การทดลองอยู่ในระบบไม่มีเอนไซม์
กระตุ้ น ทำ � การเติ ม 0.1M NaPO 4-KCl buffer
ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร และสารสกัดสมุนไพรทั้ง 5
ความเข้มข้นลงในแต่ละหลอด จากนั้นเติม top agar
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และเทลง minimal glucose agar plate และบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ส่วน
การทดสอบ E. coli WP2 จะเติม tryptophan ลง
ไปแทน histidine/biotin เมื่อครบเวลา นำ�เพลทมา
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ inverted microscope
ว่าเกิด killing effect บน background lawn หรือ
ไม่ นำ�เพลทมานับจำ�นวน revertant colony การแปล
ผลคือ ถ้าสารที่ทดสอบมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์จะพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารสมุนไพรที่ทดสอบ
กับจำ�นวน revertant colony เพิ่มขึ้นด้วย และพบ
ว่ามีอย่างน้อย 2 ความเข้มข้นที่ให้จำ�นวนแบคทีเรีย
กลายพันธุ์มีจำ�นวนมากกว่าจำ�นวนที่กลายพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ (negative control) ในขณะเดียวกันต้องมี
อย่างน้อยทีค่ วามเข้มข้นจุดหนึง่ สามารถทำ�ให้จ�ำ นวน
แบคทีเรียกลายพันธุ์สูงเกิน 2 เท่า ของการกลายพันธุ์
ตามธรรมชาติ จึงนับว่าสารที่นำ�มาทดสอบนี้เป็นสาร
ก่อกลายพันธุ์

ผลการศึกษา
ผลการสกัดผลปอบิด
สารสกัดผลปอบิดด้วยน้ำ�  ได้สารสกัดผงละ
เอียดสีน้ำ�ตาลเข้ม (yield = 14.32%) การควบคุม
คุณภาพทางเคมี ผลการทดลองพบว่า สารสกัดผล
ปอบิดด้วยน้ำ�  มีค่าปริมาณเถ้ารวม 20.11 ± 0.19%
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด 0.06 ± 0.02% และ
ปริมาณความชื้น 1.60 ± 0.47%
สารสกัดผลปอบิดด้วย 95% เอทานอล ได้สาร
สกัดในรูปแบบเหนียวและหนืดสีน�้ำ ตาลเข้ม (yield =
1.94%) การควบคุมคุณภาพทางเคมี ผลการทดลอง
พบว่า สารสกัดผลปอบิดด้วย 95% เอทานอล มีค่า
ปริมาณเถ้ารวม 20.35 ± 0.10% ปริมาณเถ้าที่ไม่

554 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ละลายในกรด 0.08 ± 0.03% และปริมาณความชื้น
4.46 ± 0.22%

ผลขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติเชื้อ
ผลการตรวจคุณสมบัติเชื้อก่อนทำ�การทดสอบ
เอมส์พบว่า เชื้อ S. typhimurium 4 สายพันธุ์ และ
E. coli 1 สายพั น ธุ์ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นทุ ก การ
ทดสอบคื อ ความต้ อ งการกรดอะมิ โ นฮิ ส ทิ ดี น /
ทริปโตเฟน rfa mutation R-factor และความผิด
ปกติ uvr B mutationโดยใช้ mitomycin (ตารางที่ 1)

ผลการทดสอบฤทธิ์ ก่ อ กลายพั น ธุ์ ในเชื้ อ
แบคทีเรียของสารสกัดผลปอบิดด้วยน้ำ�
การศึกษาฤทธิก์ อ่ กลายพันธุข์ องสารสกัดผลปอ
บิดด้วยน้ำ� ซึ่งใช้เชื้อแบคทีเรีย 5 สายพันธุ์ (S. typhimurium TA98, TA1535 TA100, TA1537) และ
E. coli WP2 ที่ขนาดทดสอบ 5 ระดับ (625, 1,250,
2,500, 5,000 และ 10,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
ในระบบที่ไม่มีเอนไซม์กระตุ้นการออกฤทธิ์ ผลการ
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ทดลองพบว่าทุกสายพันธุ์และทุกขนาดทดสอบไม่
ก่อให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ โดยดูจากจำ�นวนโคโลนี
กลายพันธุ์ไม่ได้เป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ negative
control และไม่พบความผิดปกติของ background
lawn ในทุกสายพันธุแ์ ละทุกความเข้มข้น (ตารางที่ 2)

ผลการทดสอบการก่อกลายพันธุ์ในเชือ้ แบคทีเรีย
ต่อสารสกัดผลปอบิดด้วย 95% เอทานอล
การศึกษาฤทธิก์ อ่ กลายพันธุข์ องสารสกัดผลปอ
บิดด้วย 95%เอทานอล ในแบคทีเรีย S. typhimurium
สายพั น ธุ์ TA98, TA100, TA1535, TA1537
และ E.coli WP2 ที่ขนาดทดสอบ 5 ระดับ (625,
1,250, 2,500, 5,000 และ 10,000 ไมโครกรั ม /
มิ ล ลิ ลิ ต ร) ผลการทดลองพบว่ า ทุ ก ระดั บ ขนาด
ทดสอบไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ เมื่อทำ�การส่องเพลท
ภายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ไม่ พ บความผิ ด ปกติ ข อง
Background lawn ทุ ก ระดั บ ขนาดทดสอบใน
แบคทีเรียสายพันธุ์ TA98, TA1535 และ E.coli
WP2 แต่ พ บการเกิ ด การตายของเชื้ อ (kill-

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคุณสมบัติที่ทดสอบของ S. typhimurium และ E. coli ทั้ง 5 สายพันธุ์
คุณสมบัติที่ทดสอบของ S. typhimurium/E. coli
สายพันธุ์ ความต้องการกรดอะมิโนฮิสทีดีน/ทริปโตแฟน rfa mutation
R-factor
Neg His Bi His+bi
Tryp

Uvr B mutation

TA98
TA100
TA1535
TA1537
WP2

เกิด clear zone
เกิด clear zone
เกิด clear zone
เกิด clear zone
เกิด clear zone

-

++ ++ ++ ++ N/A N/A

หมายเหตุ: เครื่องหมาย –
เครื่องหมาย ++
เครื่องหมาย +++
N/A

+++
+++
+++
+++
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
+++

เกิด clear zone
เกิด clear zone
เกิด clear zone
เกิด clear zone
เกิด clear zone

หมายถึง ไม่มีการเจริญของเชื้อ
หมายถึง เชื้อมีการเจริญแต่ไม่เท่ากับ +++
หมายถึง เชื้อมีการเจริญมากที่สุด
หมายถึง ไม่ได้ทำ�การทดสอบ

ไม่เกิด clear zone
ไม่เกิด clear zone
เกิด clear zone
เกิด clear zone
เกิด clear zone
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ตารางที่ 2 จำ�นวนโคโลนีกลายพันธุ์ (Revertant colony) ต่อสารสกัดผลปอบิดสกัดด้วยน้ำ�
สารสกัดผลปอบิด (สกัดด้วยน้ำ�)

		
ความเข้มข้น
(µg/ml)

TA98

Negative
625
1250
2500
5000
10,000

37.67 ± 8.39
45.67 ± 2.52
35.00 ± 2.00
32.00 ± 6.25
29.67 ± 6.66
32.33 ± 7.51

จำ�นวนโคโลนีกลายพันธุ์ (Mean ± S.D.)
TA100
TA1535
TA1537
89.00 ± 9.54
113.00 ± 6.25
91.67 ± 5.51
79.33 ± 7.51
80.67 ± 6.35
65.67 ± 7.64

9.67 ± 1.15
13.00 ± 1.73
11.67 ± 3.51
10.00 ± 2.65
6.33 ± 2.08
6.67 ± 2.08

10.00 ± 2.00
8.67 ± 5.86
7.33 ± 5.03
11.00 ± 2.65
9.33 ± 4.51
9.33 ± 4.51

WP2
65.67 ± 8.14
68.33 ± 17.04
65.33 ± 16.17
71.33 ± 14.57
64.33 ± 8.74
70.67 ± 8.50

ตารางที่ 3 จำ�นวนโคโลนีกลายพันธุ์ (Revertant colony) ต่อสารสกัดผลปอบิดด้วย 95% เอทานอล
		

สารสกัดผลปอบิด (สกัดด้วย 95% เอทานอล)

ความเข้มข้น
(µg/ml)

TA98

จำ�นวนโคโลนีกลายพันธุ์ (Mean ± S.D.)
TA100
TA1535
TA1537

Negative
625
1250
2500
5000
10,000

48.00 ± 7.81
31.67 ± 10.26
41.33 ± 13.05
39.67 ± 2.31
37.00 ± 10.54
27.00 ± 9.85

97.67 ± 15.01
118.00 ± 11.53
100.33 ± 10.60
83.67 ± 9.07
89.00 ± 4.58
40.67 ± 3.06

ing effect) ของ Background lawn ที่ ข นาด
ทดสอบ 10,000 ไมโครกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร ใน
แบคที เ รี ย สายพั น ธุ์ TA100 และพบการเกิ ด
killing effect ของ Background lawn ที่ขนาด
ทดสอบ 2,500, 5,000 และ 10,000 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตรในแบคทีเรียสายพันธุ์ TA1537 (ดังตาราง
ที่ 3) และ (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2)

16.00 ± 2.65
8.00 ± 1.00
7.33 ± 1.53
13.33 ± 3.21
12.67 ± 0.58
9.00 ± 3.46

12.67 ± 4.73
11.00 ± 1.73
11.33 ± 2.52
9.33 ± 4.51
7.00 ± 1.00
6.33 ± 2.08

WP2
49.00 ± 1.73
54.67 ± 3.51
53.33 ± 9.29
57.33 ± 5.03
51.00 ± 12.77
44.67 ± 7.02

ผลการทดสอบฤทธิ์ ก่ อ กลายพั น ธุ์ ข องสาร
สกัดผลปอบิดด้วย 95% เอทานอล ต่อเชื้อ
แบคทีเรียที่ทำ�การลดความเข้มข้น
การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดผล
ปอบิดด้วย 95% เอทานอล ซึ่งใช้เชื้อแบคทีเรีย 5 สาย
พันธุ์ (S. typhimurium TA98, TA100, TA1535,
TA1537) และ E.coli WP2 ที่ขนาดทดสอบ 5 ระดับ
(78.125, 156.25, 312.5, 625 และ 1,250 ไมโครกรัม/
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ภาพที่ 1 Background lawn ของเชือ้ S. typhimurium สายพันธุ์ TA100 โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ ทีก่ �ำ ลังขยาย
10X ภาพ 1A แสดง background lawn ที่ปกติจะเห็นภาพพื้นหลังเต็มไม่มีการตายของเชื้อ ภาพ 1B แสดง
การเกิด Killing effect background lawn จะพบลักษณะของช่องว่างที่พื้นหลัง แสดงถึงการตายของเชื้อ

ภาพที่ 2 Background lawn ของเชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์ TA1537 โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ ที่กำ�ลัง
ขยาย 10X ภาพ 2A 2B และ 2C แสดง background lawn ที่เกิด Killing effect background lawn จะพบ
ลักษณะของช่องว่างที่พื้นหลัง แสดงถึงการตายของเชื้อ และจะเห็นว่าการตายเพิ่มขึ้นแบบ Dose response
relationship ตามขนาดทดสอบที่เพิ่มขึ้น

มิลลิลิตร) ในระบบที่ไม่มีเอนไซม์กระตุ้น ผลการ
ทดลองพบว่าทุกสายพันธุ์และทุกความเข้มข้นไม่ก่อ
ให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ โดยดูจากจำ�นวนโคโลนี
กลายพันธุ์ไม่ได้เป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ negative
control และไม่พบความผิดปกติของ Background
lawn ในทุกสายพันธุแ์ ละทุกความเข้มข้น (ตารางที่ 4)

อภิปรายผล
การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์แบบย้อนกลับ
โดยใช้แบคทีเรียหรือเรียกว่าวิธที ดสอบเอมส์ (Ames

test) ซึ่งอ้างอิงวิธีจาก OECD test guideline 471
เป็นการทดสอบขัน้ แรก เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานขัน้ ต้น
ก่อนจะทำ�การศึกษาในวิธีเชิงลึก เช่น ในสัตว์ทดลอง
ทำ � ให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ที่ แ น่ น อนในด้ า นความปลอดภั ย
ของสารที่นำ�ไปทดสอบต่อไป ซึ่งการทดสอบฤทธิ์
ก่อกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีเอมส์ เป็นการ
ทดสอบสารเคมี / สารสมุ น ไพร/ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันธุกรรมในเชื้อ
แบคทีเรีย ซึ่งสารเคมีที่ส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์
ต่อเซลล์ร่างกายเมื่อมีการบริโภคสิ่งเหนี่ยวนำ�ให้เกิด
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ตารางที่ 4 จำ�นวนโคโลนีกลายพันธุ์ (revertant colony) ต่อสารสกัดปอบิดสกัดด้วย 95% เอทานอล ทีท่ �ำ การลดขนาด
ความเข้มข้น
		

สารสกัดปอบิด (สกัดด้วย 95%เอทานอล)

ความเข้มข้น
(µg/ml)

TA98

Negative
78.125
156.25
312.5
625
1,250

23.00 ± 1.73
29.33 ± 8.39
29.33 ± 5.13
21.00 ± 1.00
26.67 ± 4.16
27.00 ± 1.00

จำ�นวนโคโลนีกลายพันธุ์ (Mean ± S.D.)
TA100
TA1535
TA1537
119.00 ± 5.57
145.67 ± 7.09
148.00 ± 1.73
143.00 ± 9.64
153.33 ± 2.08
133.00 ± 2.64

การก่อกลายพันธุ์นั้น ๆ อาจทำ�ให้เซลล์ถูกพัฒนา
ไปเป็นเซลล์มะเร็งหรือก่อให้เกิดโรคความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมได้ ในปัจจุบันข้อมูลการทดสอบการ
ก่อกลายพันธุ์เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี ยา เครื่อง
มือแพทย์ และอาหารทั่วโลก โดยมีหน่วยงานหลัก
ในการใช้ข้อมูลเพื่อประเมินอยู่ 2 หน่วยงานใหญ่ ๆ
ได้ แ ก่ Environmental Protection Agency
(EPA) และ Food and Drug Administration
(FDA) รวมถึงเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรบางประเภทของสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และกรมการแพทย์แผนไทยก็ใช้ผล
ด้านความปลอดภัยเบื้องต้นในการประเมินการขึ้น
ทะเบียนเช่นเดียวกัน จากผลการทดลองในการวิจัย
ครั้ ง นี้ พ บว่ า สารสกั ด ผลปอบิ ด ที่ ส กั ด ด้ ว ยน้ำ � และ
สกั ด ด้ ว ย 95% เอทานอล เมื่ อ ทำ � การทดสอบกั บ
เชื้อแบคทีเรีย (S. typhimurium สายพันธุ์ TA98,
TA100 TA1537, TA1535 และ E. coli WP2 ทุก
ขนาดทดสอบไม่ก่อให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ โดย

14.33 ± 2.52
10.33 ± 3.79
16.00 ± 2.65
13.00 ± 5.00
15.00 ± 2.65
10.67 ± 2.89

14.00 ± 3.46
9.67 ± 1.15
13.00 ± 1.00
13.33 ± 7.02
12.00 ± 4.00
9.33 ± 2.21

WP2
47.33 ± 4.26
44.00 ± 1.73
55.67 ± 4.51
45.67 ± 1.25
44.00 ± 3.46
50.67 ± 7.51

ดูจากจำ�นวนโคโลนีกลายพันธุ์ไม่ได้เป็น 2 เท่าเมื่อ
เทียบกับ negative control ความเข้มข้นที่ใช้ในการ
ทดสอบผูว้ จิ ยั เริม่ ทีข่ นาดทดสอบ 10,000 ไมโครกรัม/
มิลลิลติ ร ซึง่ ในการทดสอบจะต้องทำ�การส่องดู background lawn ภายใต้กล้อง inverted microscope
เนื่ อ งจากลั ก ษณะของ background lawn เป็ น
เกณฑ์หนึ่งของ guideline ที่ใช้ในการตัดสินใจว่า
สารตัวอย่างมีการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ทีใ่ ช้ทดสอบ
หรือไม่ ถ้าพบว่าสารทดสอบสามารถยับยัง้ นัน่ คือการ
เกิด killing effect ที่ background lawn จะต้องลด
ความเข้มข้นลง ผลการทดลองจึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ ซึ่งพบว่าสารสกัดปอบิดที่สกัดด้วย 95%
เอทานอล ส่งผลให้ S. typhimurium TA100 เกิด
ความผิดปกติ (killing effect background lawn)
ในขนาดการทดสอบที่ 10,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
และ TA1537 เกิดความผิดปกติ ในขนาดการทดสอบ
ที่ 10,000, 5,000 และ 2,500 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ดัง
นัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทำ�การลดขนาดทดสอบลง 5 ระดับสำ�หรับ
สารสกัดปอบิดด้วย 95% เอทานอล ดังนี้ 78.125,
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156.25, 312.5, 625 และ 1,250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
ผลปรากฏว่าทุกสายพันธุ์ไม่ก่อให้เกิดการก่อกลาย
พั น ธุ์ ทุ ก ขนาดทดสอบ และ Background lawn
ปกติ ซึ่งจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารสกัด
ปอบิดที่สกัดด้วยน้ำ�อาจจะมีความปลอดภัยโดยไม่
ส่งผลให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ในการบริโภคที่ขนาด
ทดสอบ ส่วนสารสกัดปอบิดที่สกัดด้วย 95% เอทา
นอล หากจะนำ�มาใช้ควรใช้ที่ขนาดต่ำ�กว่าหรือเท่ากับ
2,500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร แต่ทั้งนี้ในการนำ�ไปใช้
ในการบริโภคผู้บริโภคที่มีโรคประจำ�ตัวและมีการ
รับประทานยาแผนปัจจุบันหรือยาอื่น ๆ ควรใช้สาร
สกัดผลปอบิดภายใต้คำ�ปรึกษาของแพทย์เนื่องจาก
ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาถึงผลของอันตรกิริยาระหว่าง
สมุนไพรปอบิดและยาแผนปัจจุบัน รวมถึงมีรายงาน
วิจัยผู้ป่วยที่เป็นโรคตับและไตอาจต้องระมัดระวังใน
การใช้สมุนไพรชนิดนี้ การทดสอบการก่อกลายพันธุ์
โดยวิธเี อมส์ในสารสกัดผลปอบิดยังไม่มรี ายงานวิจยั
จากทีไ่ หนมาก่อน ดังนัน้ ผลการทดลองนีเ้ ป็นงานวิจยั
แรกที่ทำ�สอดคล้องกับ OECD GLP test guideline
471 ซึ่งนักวิจัย ผู้ประกอบการ ประชาชน สามารถนำ�
ผลไปอ้างอิงและใช้ในการวิจัยเชิงลึก เช่น การศึกษา
พิษเรื้อรังในสัตว์ทดลอง การศึกษากลไกต่าง ๆ ใน
สัตว์ทดลองต่อไปได้

ข้อสรุป
การทดสอบการก่อกลายพันธุ์ในครั้งนี้เป็นการ
ทดสอบภายใต้วิธีที่ไม่มีการใช้ metabolic enzyme
ซึง่ ในการนำ�ไปใช้รบั ประทานนัน้   เมือ่ ได้รบั ประทานสาร
สกัดเข้าไปในร่างกายสารเคมีอาจเกิดการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้ า งได้ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารทดสอบเพิ่ ม เติ ม
ภายใต้ วิ ธี ที่ มี ก ารเติ ม metabolic enzyme รวม
ถึ ง ควรมี ก ารทดสอบเพื่ อ ยื น ยั น ผลการก่ อ กลาย
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พั น ธุ์ ด้ ว ยวิ ธี อื่ น เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากสารสกั ด ปอบิ ด
ที่ ส กั ด ด้ ว ย 95% เอทานอล ในขนาดที่ ม ากกว่ า
หรือเท่ากับ 2,500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งผู้ที่จะนำ�
สารสมุนไพรผลปอบิดไปใช้ อาจต้องคำ�นึงถึงขนาดที่
เหมาะสมในการนำ�ไปทำ�เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือ
นำ�ไปใช้บริโภค การทดสอบนี้เป็นข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยของสารสกัดปอบิด เพือ่ ใช้คมุ้ ครองผูบ้ ริโภค
และเตือนภัยประชาชน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอขอบพระคุณห้อง
ปฏิบตั กิ ารพิพธิ ภัณฑ์พชื สถาบันวิจยั สมุนไพร ในการ
จัดหาวัตถุดิบ และระบุตัวอย่างสมุนไพรปอบิด ศูนย์
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสมุนไพร ในการสกัด
สารสมุนไพรและควบคุมคุณภาพเคมีของสมุนไพร
และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาทุกท่านที่ให้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกน
สับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง ซึง่ เป็นรูปแบบการวิจยั และพัฒนา โดยทำ�การสกัดสารจากแกนสับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง
ด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% และน้ำ� นำ�ไปวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,4-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) จากนัน้ นำ�สารสกัดไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก ผลการวิจยั พบว่า แกนสับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง
ทีส่ กัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ IC50 เท่ากับ 968.39 ± 0.06 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร โดยผู้วิจัยได้พัฒนาสูตรครีมที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ และทดสอบความคงตัวทางกายภาพ เพื่อเลือก
สูตรครีมที่ดีที่สุด พบว่า ลักษณะเนื้อครีมเนียนละเอียด สีของเนื้อครีมเป็นสีเหลืองของสับปะรด กลิ่นของสับปะรด
ไม่มีกลิ่นเหม็น มีการไหลของครีมดี ไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์หรือเชื้อรา ไม่มีการเกิด creaming และ cracking ค่า
pH เท่ากับ 5-6 เมื่อนำ�ไปให้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน ทดลองใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
ครีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.36) พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ช่วยรักษาความนุ่มชุ่มชื้นและไม่ก่อ
ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เนื้อครีมไม่หนืด ซึมเข้าสู่ผิวง่าย ผลการศึกษานี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเวชสำ�อางต่อไป และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองด้วยการใช้ส่วนเหลือทิ้ง
ให้เกิดประโยชน์
คำ�สำ�คัญ: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก, แกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
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Abstract
This research aimed to study the antioxidant activity of and to develop a heel cream from Ananas comosus (L.)
Merr (pineapple, Golden Trat variety) core extract. The biological activities of the 95% ethanolic extract of
A. comosus core were tested in vitro for their antioxidant activity using 2,4-dipenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
assay. Then the extract was used to formulate a heel cream. The results showed that the 95% ethanolic extract
of A. comosus core exhibited the highest antioxidant activity with an IC50 value of 968.39 ± 0.06 µg/ml.
The researchers worked out formulas for the cream at different concentrations, and the cream that passed a physical
stability test was considered to be the best formula, resulting in a cream with smooth and soft texture, pineapple
core yellow color and smell, which was not a bad smell. The cream also had a good cream flow, no microbial or
fungal growth, no creaming and cracking at pH 5-6. Based on a test with 30 volunteers, they all were satisfied
with the cream at a high level (mean, 4.36 on a 5-point scale). The reasons for the high satisfaction were: ease
of use, maintaining skin’s natural moisture balance, non-irritating property, rapid absorbability, smoothness, and
non-greasiness. Thus, this study has provided the information for further development of cosmeceutical products,
and increased the value of the non-edible part of Golden Trat pineapple.
Key words:  antioxidant activity, development of heel cream, Ananas comosus (L.) Merr core

บทนำ�และวัตถุประสงค์
การดูแลผิวหนังนอกจากสุขภาพผิวกายแล้ว
การให้ความสำ�คัญกับสุขภาพของเท้า ก็เป็นอวัยวะ
หนึ่งที่สำ�คัญมาก ที่เราต้องใช้ตลอดเวลาตั้งแต่เช้า
จรดค่ำ� และบริเวณที่ไม่ควรละเลย คือบริเวณส้นเท้า  
ซึ่งส้นเท้าเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณเท้าหรือที่เรียกว่า
ฝ่าเท้า ประกอบไปด้วยเส้นเลือด เส้นประสาท และ
ผิวหนังชั้นหนังแท้ ชั้นหนังกำ�พร้า[1] บริเวณชั้นหนัง
กำ�พร้านี้เองเป็นส่วนที่เกิดปัญหาการแตกของส้นเท้า
เนื่องจากการใช้เท้าเป็นเวลานาน ๆ หรืออาจจะมีสาร
เคมีกัดเท้า ที่เป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดอาการส้นเท้าแตก

มีอาการเจ็บบริเวณทีม่ กี ารแตกของส้นเท้า เดินลำ�บาก
และอาจส่งผลทางด้านบุคลิกภาพได้เช่นกัน ในการ
ดูแลส้นเท้าแตกมีหลากหลายวิธดี ว้ ยกัน อาทิ การสวม
ใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพ เปลี่ยนอิริยาบถในการเดิน ยืน
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งเป็นการบำ�รุง
ตั้งแต่ภายใน รวมทั้งการดูแลโดยการใช้ครีมหรือ
โลชั่นทาบำ�รุงผิวบริเวณเท้าจากภายนอก เพื่อเติม
ความชุ่มชื้นและไขมันให้แก่ชั้นผิว เสริมสร้างความ
แข็งแรง และบำ�รุงให้ผวิ มีสขุ ภาพดีสม่�ำ เสมอ ไม่หยาบ
กร้าน แห้ง ลอก แตก หรือระคายเคือง[2] ซึ่งการบำ�รุง
บริเวณส้นเท้าแตกจะเน้น สารสกัดพืชสมุนไพรใน

562 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากสารกลุ่มนี้จะช่วย
ในการเพิ่มความชุ่มชื้นของชั้นผิวที่มีปัญหาแตกหรือ
หยาบกร้านได้เป็นอย่างดี[3] และสับปะรด Ananas
comosus (L.) Merr. อยู่ในวงศ์ Bromeliaceae เป็น
ผลไม้ชนิดหนึ่ง ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มี
บทบาทสําคัญในการช่วยสมานบาดแผล และช่วยเพิม่
ฤทธิ์การสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ซึ่ง
สารทีม่ ฤี ทธิก์ ระตุน้ การสร้างคอลลาเจนจะเป็นสารทีม่ ี
ฤทธิต์ า้ นออกซิเดชัน[4] ในปัจจุบนั ยังพบว่าได้มกี ารนำ�
แกนสับปะรดมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
เวชสำ � อางประเภท ครี ม ลดริ้ ว ลอยชะลอความแก่
เนื่องจากสับปะรดมี Alpha Hydroxy Acid ที่ทำ�ให้
ผิวดูละเอียดขึน้ ร่องรอยทีเ่ กิดจากผิวหยาบจางลง ผิว
เต่งตึงขึ้น ริ้วรอยเหี่ยวย่นลดลงได้ อีกทั้งยังช่วยเติม
ความชุ่มชื้นของชั้นผิวได้[5]
ทีมผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการศึกษาฤทธิ์ต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า
แตก จากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองซึ่ง
ครีมบำ�รุงประเภทนี้มีส่วนผสมที่ช่วยปรับโครงสร้าง
เซลล์ผิวให้สามารถเก็บกักน้ำ�หล่อเลี้ยงผิวได้ดี เพื่อ
เพิ่มความชุ่มชื้นของชั้นผิว ที่มีปัญหาแตกหรือหยาบ
กร้าน อีกทั้งวิจัยนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสับปะรด
พันธุต์ ราดสีทองและเป็นการใช้ประโยชน์ในส่วนเหลือ
ทิ้งให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
ดำ�เนินการศึกษาวิจยั ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัด
นนทบุรี โดยการศึกษาครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
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วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก เลขที่ KMPHT-61010008

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัด
นนทบุรี จำ�นวน 108 คน[6]
กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ใช้วิเคราะห์สถานการณ์การใช้
ผลิตภัณฑ์ครีมบำ�รุงมือจากสารสกัดแกนสับปะรด
พันธุ์ตราดสีทองในปัจจุบัน จำ�นวน 8 คน โดยการ
อภิปรายกลุม่ (focus group discussion) กลุม่ ที่ 2 เป็น
กลุ่มทดลองใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 30 คน โดย
กำ�หนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
เกณฑ์การคัดเข้า
1. ไม่จำ�กัด อายุ การศึกษา อาชีพการทำ�งาน
2. มีส้นเท้าแตกแห้ง
3. ไม่มีแผลเปิดบริเวณส้นเท้า
4. ไม่เป็นโรคผิวหนัง
5. ไม่มีประวัติการแพ้สมุนไพร และสารเคมี
แอลกอฮอล์
6. ผู้เข้าร่วมวิจัยยินดีให้ความร่วมมือในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัด
แกนสับปะรดพันธุต์ ราดสีทองและร่วมกิจกรรมอืน่ ๆ
ตามกระบวนการวิจัยครบทุกกิจกรรม
เกณฑ์การคัดออก
1. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย เกิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย ที่ ทำ � ให้ ไ ม่
สามารถเข้าร่วมทดลองต่อได้ เช่น เกิดการบาดเจ็บ มี
อาการเจ็บป่วย
2. ผู้เข้าร่วมวิจัยรับการรักษาอาการส้นเท้าแตก
ด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น การรักษาโดยใช้ครีม หรือ
เวชสำ�อางของทางโรงพยาบาล
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3. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ถอนตั ว ออกจากเข้ า ร่ ว ม
โครงการระหว่างทำ�การศึกษาวิจัย
วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นรูปแบบการวิจยั และพัฒนา
(The Research and Development: R&D) โดยมี
การศึกษาดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง ในปัจจุบัน
วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดอภิปรายกลุ่ม ได้แก่ สมุด
ปากกา กระดานไวท์บอร์ด อุปกรณ์เครื่องเขียน เทป
บันทึกเสียง วิดีโอบันทึกภาพ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
วิธีการศึกษา
อภิ ป รายกลุ่ ม จากบุ ค ลากรในวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนา
ภิเษก จังหวัดนนทบุรี จำ�นวน 8 คน ประเด็นคำ�ถาม
จำ�นวน 5 ข้อดังต่อไปนี้
- สถานการณ์ แ ละปั ญ หาของการใช้
ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติ
และจากสารสังเคราะห์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
- ปัจจัยสำ�คัญในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
ครีมทาส้นเท้าแตกของท่านคืออะไร
- ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติและจากสาร
สังเคราะห์ ทีช่ ว่ ยปรับสมดุล ปกป้องผิวจากความแห้ง
กร้าน ช่วยรักษาความชุ่มชื้นเดิมเป็นอย่างไร
- ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้า
แตกจากสารสกัดสับปะรดเป็นอย่างไร
- ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้า
แตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่จะ
จัดทำ�ขึ้น มีรูปแบบหรือลักษณะอย่างไร
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2. ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
จากแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ด้วยวิธี DPPH
วัสดุ
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง แหล่งที่มา อำ�เภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด ผูร้ ะบุสายพันธุน์ ายพุฒพิ งษ์
ตั้งเจริญอนันท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสับปะรด
2,4-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
(Sigma-ALdrich), Ethanol (AR,Qrec),
Ascorbic Acid(Sigma-Aldrich), Microplate
Reader(Scilogex), Rotary Evaporator(Buchi),
เครื่อง Freeze Dryer(Christ/Alpha1-2ldplus)
วิธีการศึกษา
2.1 การเตรียมตัวอย่างพืช
นำ�แกนสับปะรด มาล้าง ทำ�ความสะอาด และหัน่
เป็นชิ้นเล็ก ๆ อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ส่วน
ที่ 1 หมักด้วย 95% เอทานอล ส่วนที่ 2 หมักด้วยน้ำ� 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จาก
นั้นเก็บส่วนใส (ทำ�  3 ซ้ำ�) ที่ได้รวมกัน นำ�ส่วนใสไป
กรองด้วยกระดาษกรอง นำ�สารสกัดทีไ่ ด้ไประเหยแห้ง
ด้วยเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ
(rotary evaporator) และทำ�ให้แห้งด้วยเครือ่ งระเหิด
แห้งแบบเยือกแข็ง (freeze-dryer)[4]
2.2 เตรียมสารละลาย 2,4-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ ใน
เมทานอล ผสมสารสกัดจากแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง ที่ความเข้มข้นในช่วง 50-1000 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร กับสารละลาย
DPPH ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทิ้งไว้เป็นเวลา 30
นาที วัดค่าการดูดกลืนของแสงที่ 517 นาโนเมตร ใช้
กรดแอสคอร์บกิ เป็นสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ
คำ�นวณหาค่าเปอร์เซ็นการยับยั้ง (IC50)[4]
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จากสมการ %inhibition
= A control - A sample / A control x
			100
A control คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ
กลุ่มควบคุม
A sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ
กลุ่มตัวอย่าง
เลือกสารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด
เพื่อนำ�ไปพัฒนาครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกน
สับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง จากค่าการต้านอนุมลู อิสระ
(IC50)
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสาร
สกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
วัสดุ
Cholesterol(Basf), Palmitamide Mea
(Myskinrecipes), Ceramide2 / Ceramide Ng
(Basf), Ezerrawax (Myskinrecipes), Soft Cream
Maker (Basf), Ppg-3 Myristyl Ether (Qrec),
Phytosphingosine (Qrec), Panthenol (Pro Vitamin B5) (Basf), Double Hyaluron Liquid (Basf),
Mild Preserved Eco (Myskinrecipes), Safe-B3
(Vitamin B3, Niacinamide)(Basf), Glycerin
99.5% (Qrec), Claythick Ready (Myskinrecipes), Phospholipid(Myskinrecipes), Allantoin
(Basf), Glycyrrhetinic Acid (Qrec), เครื่องปั่น
ผสมความเร็วสูง Homogenizer(Ov5-Velp), ตู้
อบ Percision Environmental (Memmert),
Thermometer(Glassco), เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (Ph500: Clean), เครื่องวัดความหนืดดิจิตอล
(Union Ndj-5S)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจาก
สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง เป็นรูปแบบ
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ที่ มี ลั ก ษณะกึ่ ง แข็ ง กึ่ ง เหลว ปรั บ
เปลี่ยนปริมาณส่วนประกอบต่าง ๆ จนได้ครีมพื้นที่มี
ลักษณะทางกายภาพที่ดี การคัดเลือกสูตรตำ�รับครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง ซึง่ ประกอบด้วยสารแขวนตะกอนทีเ่ ป็นอนุภาค
เล็ก ดังตารางที่ 1

วิธีการศึกษา
วิธีการเตรียม
1. ผสม 1+2+5+14 เข้าด้วยกัน โดยใช้ความ
ร้อน 100-120 องศาเซลเซียส จนกว่าเห็นว่าละลาย
เข้ากัน และปั่นให้เข้ากัน เป็นส่วนน้ำ�มัน 1
2. ผสม 3+4+6+7+9 โดยใช้ความร้อน 70
องศาเซลเซียส ปั่นให้เข้ากัน เป็นส่วนน้ำ�มัน 2
3. ผสม 8+9+10+11+12+13+15+17+18 เข้า
ด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้ความร้อน ปั่นให้เข้ากัน เป็น
ส่วนน้ำ�
4. นำ�ส่วนน� ้ำ ไปอุน่ ให้ได้อณ
ุ หภูมใิ กล้เคียงกับ
ส่วนน้ำ�มัน 1 (70-80 องศาเซลเซียส) จากนั้น ให้ปั่น
ส่วนน้ำ�ที่ความเร็วรอบอย่างน้อย 1000 รอบต่อนาที
และค่อย ๆ เติมส่วนน้ำ�มัน 1 ลงไป จากนั้นเติม 16
ปั่นต่อให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
5. เติม ส่วนน�้ำ มัน 2 ปัน่ ด้วยความเร็วรอบอย่าง
น้อย 1000 รอบต่อนาที จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
6. ลดความเร็วในการปั่นลง ให้เหลือเพียงการ
กวน กวนไปเรื่อย ๆ จนอุณหภูมิลดลงเหลือ 40 องศา
เซลเซียส
เลือกสูตรที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี
ที่ดี และมีความคงตัวดี และให้มีความรู้สึกดีเวลาทา
มากที่สุด
ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด แกน
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนของสูตรตำ�รับครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
		 ส่วนผสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
		

สูตร 1 (%)

สูตร 2 (%)

สูตร 3 (%)

สูตร 4 (%)

2.00
5.00
3.00
5.00
4.00
3.00
1.00
3
0.50
3.00
5.00
1.00
7.00
8.00
3.00
4.00
44.40
0.10
100

3.00
5.00
3.00
5.00
4.00
3.00
1.00
3
0.50
3.00
5.00
1.00
8.00
7.00
2.00
4.00
44.40
0.10
100

4.00
5.00
3.00
5.00
4.00
3.00
1.00
3
0.50
3.00
5.00
1.00
6.00
5.00
4.00
5.00
44.40
0.10
100

5.00
5.00
3.00
5.00
4.00
3.00
1.00
3
0.50
3.00
5.00
1.00
5.00
6.00
5.00
3.00
44.40
0.10
100

Cholesterol
Palmitamide MEA
Ceramide 2 / Ceramide NG
Ezerrawax™
Soft Cream Maker™
PPG-3 Myristyl Ether
Phytosphingosine
Pineapple Extract
Glycyrrhetinic acid
Panthenol (Pro Vitamin B5)
Double Hyaluron Liquid
Mild Preserved Eco™ (Ethylhexylglycerin)
Safe-B3™ (Vitamin B3, Niacinamide)
Glycerin 99.5%
ClayThick Ready™ (Cream Stabilizer)
Phospholipid
น้ำ�กลั่น ปราศจากเชื้อ
Allantoin
รวม

สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัช
ภั ณ ฑ์ จำ � นวน 3 ท่ า นประกอบด้ ว ย ด้ า นลั ก ษณะ
ภายนอกของครีม ได้แก่ ลักษณะเนือ้ ครีม สี กลิน่ ด้าน
คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ การไหลของครีม การเจริญ
ของจุลนิ ทรียแ์ ละเชือ้ รา การเกิด creaming cracking
ความเป็นกรด-ด่าง ความคงตัว ได้แก่ การซึมซาบเข้า
สูผ่ วิ หนัง ความเหนอะหนะสูตรตำ�รับครีม เมือ่ เตรียม
เสร็จใหม่ ๆ และสูตรตำ�รับครีมหลังการทดสอบความ
คงตัวโดยวิธี heating cooling 6 cycle
4. นำ�ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากแกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองไปใช้
วัสดุ
ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากแกนสับปะรด

พันธุ์ตราดสีทอง น้ำ�หนัก 15 กรัม ในบรรจุภัณฑ์แบบ
หลอด
วิธีการศึกษา
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทา
ส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสี
ทองและการปฏิบัติตัวหากเกิดอาการแพ้ ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยบีบออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ ลูบไล้
ให้ทั่วส้นเท้าบริเวณที่แตกโดยใช้เป็นเวลา 1 สัปดาห์
เช้า–เย็น
5. ประเมินความพึงพอใจ โดยกำ�หนดลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) นำ�แบบสอบถามปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์แผนไทย เภสัชกร ผู้
เชี่ ย วชาญด้ า นงานวิ จั ย เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ แ ละ
เชีย่ วชาญด้านการศึกษาฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นงานวิจยั โดยใช้สตู ร IOC ซึง่ ค่า
IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อคำ�ถาม
นัน้ ใช้ได้ โดยมีคา่ ดัชนีความตรงของเนือ้ หา (Content
Validity Index: CVI)[7] CVI = 0.88
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability)
โดยการนำ�แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้ (try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
และนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบนำ�มาประมวลผล หาค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แอลฟาครอนบาค (cronbrach alpha coefficient) เท่ากับ 0.92 ซึง่ เป็นค่าทีเ่ ชือ่ ถือได้ สามารถนำ�
แบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป

วิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ผ ลการอภิ ป รายกลุ่ ม โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
2. ประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ ทาง
เคมี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด
แกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณลักษณะ
3. ประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างต่อ
การใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ผลการศึกษา
1. วิเคราะห์สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์
ตราดสีทอง ในปัจจุบัน
ประเด็นที่ 1 สถานการณ์และปัญหาของการใช้
ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติ
และจากสารสั ง เคราะห์ ใ นปั จ จุ บั น พบว่ า ปั จ จุ บั น
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด
ธรรมชาติได้รับความนิยมมากกว่าผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสังเคราะห์ เนื่องจากมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมีและมีผลข้างเคียงน้อยกว่า ซึ่ง
จะพบการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเพศหญิงช่วงวัย
ทำ�งานเป็นส่วนใหญ่ และพบว่าผลิตภัณฑ์ครีมทาส้น
เท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติค่อนข้างมีราคาแพง
อีกทั้งตามท้องตลาดผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก
จากสารสกัดธรรมชาติมีค่อนข้างน้อย ทั้งยังไม่ค่อย
มีการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ ให้ผู้บริโภครับรู้ และจาก
กลุ่มผู้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสาร
สังเคราะห์ พบปัญหา คือ เนื้อครีมมีลักษณะ สีขาว
หยาบ ๆ ผลิตภัณฑ์ครีมมีกลิ่นฉุน ส้นเท้ามีความนุ่ม
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสาร
สกัดธรรมชาติ ทำ�ให้ส้นเท้ามีความนุ่มมากขึ้น กลิ่น
หอม ชวนน่าใช้แต่ทั้งสองแบบพบว่าช่วยลดรอยแตก
ของส้นเท้าได้ไม่มากเท่าที่ควร
ประเด็ น ที่ 2 ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการตั ด สิ น ใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก ประกอบไปด้วย
คุณภาพทางด้านบรรจุภัณฑ์ สวยงาม น่าชวนใช้ พก
พาสะดวก คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมของ
ตำ�รับครีม ตัวครีมมีกลิ่นหอมธรรมชาติ ซึมสู่ผิวหนัง
ง่าย แห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะ ไม่มันเกินไป ทำ�ความ
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สะอาดเท้าได้ง่าย ทาแล้วทำ�ให้ส้นเท้าหายแตกหรือ
รอยแตกจางลง เห็นผลเร็ว ผิวหนังบริเวณส้นเท้านุ่ม
ช่วยกำ�จัดกลิ่นอับชื้นของเท้าได้ ด้านราคาผลิตภัณฑ์
คุ้มค่ากับคุณภาพ ราคาไม่แพง ด้านความปลอดภัย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามปลอดภั ย จากสารเคมี ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ
ประเด็นที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติและจากสาร
สังเคราะห์ ทีช่ ว่ ยปรับสมดุล ปกป้องผิวจากความแห้ง
กร้าน ช่วยรักษาความชุ่มชื้น พบว่า มีความต้องการ
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด
ธรรมชาติมากกว่าผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจาก
สารสังเคราะห์ เนื่องจากหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาจาก
สารเคมีสังเคราะห์ ทั้งยังช่วยปรับสมดุล ปกป้องผิว
จาก ความแห้งกร้าน ช่วยรักษาความชุ่มชื้น มีระดับ
ความพอใจผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัด
ธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก
ประเด็นที่ 4 ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทา
ส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรด พบว่าในกลุม่ ผู้
เคยใช้ผลิตภัณฑ์ มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทา
ส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรด และในกลุ่มที่
ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัด
ธรรมชาติและจากสารสังเคราะห์ พบว่า มีความสนใจ
อยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสาร
สกัดสับปะรด เนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่
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มีกลิ่นหอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ น่าสนใจที่ใช้
วัตถุดิบเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์
ประเด็นที่ 5 ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุต์ ราดสี
ทองที่จะจัดทำ�ขึ้น มีรูปแบบหรือลักษณะอย่างไร พบ
ว่ามีความต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบครีม (w/o)
กระปุก สเปรย์ที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพทางด้านบรรจุ
ภัณฑ์ คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาผลิตภัณฑ์คมุ้
ค่ากับคุณภาพ ด้านความปลอดภัย ดังรายละเอียดใน
การสนทนากลุ่มประเด็นที่ 2

2. ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
จากแกนสั บ ปะรดพั น ธุ์ ต ราดสี ท อง ด้ ว ยวิ ธี
DPPH
สารสกัดจากแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่
สกัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% และสารสกัด
จากแกนสั บ ปะรดพั น ธุ์ ต ราดสี ท องที่ ส กั ด ด้ ว ยน้ำ � 
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH radical scavenging ทีค่ า่ IC50 เท่ากับ 968.39 ± 0.06 และ 982.19
± 0.08 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำ�ดับ โดยที่
สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วย
เอทานอล 95% มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด ซึ่ง
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
ตารางที่ 2
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสารสกั ด จากแกนสั บ ปะรด

ตารางที่ 2 การทดสอบ DPPH radical scavenging ของสารสกัดจากแกนสับปะรดพันธุต์ ราดสีทองทีค่ วามเข้มข้น 501,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (n=5)
สารทดสอบ
แกนสับปะรด
สารมาตรฐาน Ascorbic acid

IC50(µg/ml) ± S.D.
เอทานอล 95%

น้ำ�

968.39 ± 0.06

982.19 ± 0.08
0.70 ± 0.09

568 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
พันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล
95% และสารสกั ด จากแกนสั บ ปะรดพั น ธุ์ ต ราดสี
ทองที่สกัดด้วยน้ำ�  พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแตก
ต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
เปรียบเทียบด้วยสารมาตรฐาน ascorbic acid พบ
ว่า สารมาตรฐาน ascorbic acid มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
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อิสระชนิด DPPH radical scavenging ดีกว่าสาร
สกัดจากแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วย
เอทานอล 95% และน้ำ� ที่ค่า IC50 เท่ากับ 0.70 ± 0.09
ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระดับ 0.05 ดัง
ตารางที่ 3 และ 4
สารสกัดแกนสับปะรดที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลาย

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH จากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทองที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% น้ำ� และสารมาตรฐาน Ascorbic acid
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด

Df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4
20
24

3183035.377
.000
3183035.377

795758.844
.000

2.956

.000*

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หมายเหตุ Df คือ ชั้นแห่งความอิสระ
SS คือ ผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนกำ�ลังสอง
MS คือ ค่าความแปรปรวน
F คือ ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
Sig. คือ ค่าความน่าจะเป็นของความมีนัยสำ�คัญ

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH จากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง ในตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% น้ำ� และสารมาตรฐาน Ascorbic acid โดยเปรียบเทียบรายคู่ (n = 5)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด

(IC50 ± S.D.)
(µg/ml)

(1)

(2)

(3)

สารสกัดแกนสับปะรดที่สกัดด้วยเอทานอล 95%
968.39 ± 0.06
13.80* 967.69*
			 (.000)
(.000)
้
สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วยนำ� 982.19 ± 0.08
13.80*
981.49*
		 (.000)		(.000)
สารมาตรฐาน Ascorbic acid
0.70 ± 0.09
967.69* 981.49*
		
(.000)
(.000)
*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หมายเหตุ (1) สารสกัดแกนสับปะรดที่สกัดด้วยเอทานอล 95%
(2) สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วยน้ำ�
(3) สารมาตรฐาน Ascorbic acid

J Thai Trad Alt Med
เอทานอล 95% มีฤทธิก์ ารต้านอนุมลู อิสระชนิด DPPH
radical scavenging ดีทสี่ ดุ และด้วยคุณสมบัตขิ อง
ตัวทำ�ละลายทีท่ �ำ ให้สว่ นทีส่ กัดได้ไม่มสี ว่ นของน�้ำ ตาล
ปะปน จึงนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกต่อ
ไป

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสาร
สกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทัง้ 4 สูตร พบว่า สูตร
ที่ 4 มีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ที่เหมาะสมมี
ลักษณะเนื้อครีม เนียนละเอียดดีมาก สีของครีมที่
มองเห็นเป็นสีเหลืองของสับปะรด มีกลิน่ ของสับปะรด
ไม่มีกลิ่นเหม็น การไหลของครีมดี ไม่มีการเจริญของ
จุลนิ ทรียห์ รือเชือ้ รา ไม่มกี ารเกิด creaming ไม่มกี าร
เกิด cracking มีค่า pH ที่เหมาะสม มีการซึมซาบเข้า
สู่ผิวหนังได้ดี ไม่มีความเหนอะหนะ สีของผลิตภัณฑ์
ครีมน่าใช้

4. นำ�ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากแกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองไปใช้
นำ�ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัด
แกนสับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง ให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง 30
คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์
นี้เป็นอย่างดี และมีการใช้อย่างต่อเนื่องโดยบีบออก
มาในปริมาณที่พอเหมาะ ลูบไล้ให้ทั่วส้นเท้าบริเวณที่
แตกโดยใช้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เช้า–เย็น

5. ประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ครีมทาส้น
เท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง
5.1. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจาก
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สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
5.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาการส้นเท้าแตกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30อายุ ร ะหว่ า ง 30–40 ปี คิ ด เป็ น
ร้อยละ 46.67 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คิด
เป็นร้อยละ 15
5.3 ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
อาการส้นเท้าแตก ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ
70.00 ไม่เป็นโรคผิวหนัง ไม่มีอาการแพ้ยาทา คิดเป็น
ร้อยละ 100ไม่แพ้สารเคมี อาหาร น�้ำ หอม สมุนไพร คิด
เป็นร้อยละ 86.67 แต่จะพบว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็น
โรคภูมิแพ้ และไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือ
ไม่ คิดเป็นร้อยละ 23.33, 6.67 ตามลำ�ดับ
5.4 ระดั บ ความพึ ง พอใจผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์ครีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ ใ นระดั บ มาก ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า น
บรรจุภัณฑ์ (x = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า ผลิตภัณฑ์พกพาง่ายสะดวกต่อการใช้งาน มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด (x = 4.67) และทำ�จากวัสดุที่เหมาะสม
(x = 4.50) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านคุณภาพ ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x
= 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลิตภัณฑ์
อยู่ในรูปแบบครีมมีความสะดวกต่อการใช้งาน มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.60) และ
ช่วยรักษาความนุ่มชุ่มชื้นอยู่ในระดับมาก (x = 4.47)
รองลงมาด้านคุณสมบัติทางเคมี ค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (x = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ

570 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ผิวหนัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (x
= 4.57) และเป็นเนื้อครีมละเอียดไม่แยกชั้นในระดับ
มาก (x = 4.37) และจากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ด้าน
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์นอ้ ยทีส่ ดุ คือ
ด้านคุณลักษณะ (x = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง มีสีที่เหมาะสมสำ�หรับการ
ใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (x =
4.50) และกลิ่นที่พึงประสงค์เหมาะสำ�หรับการใช้งาน
ในระดับมาก (x = 3.97)

อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารใช้ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด แกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองในปัจจุบัน โดยการสนทนา
กลุ่มกับบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรจี �ำ นวน
8 คนนั้น จากการสนทนากลุ่มในประเด็นที่ 1-5 เห็น
ได้ว่าจะมีทั้งกลุ่มที่เคยใช้และไม่เคยผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติและจากสาร
สังเคราะห์ ซึ่งจะพบว่าทั้งสองกลุ่มมีความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติ
เนือ่ งจากหลีกเลีย่ งผลทีต่ ามมาจากสารเคมีสงั เคราะห์
และต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ช่วยปรับสมดุล ปกป้องผิวจากความแห้งกร้าน ช่วย
รักษาความชุ่มชื้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุเมธ
สุทธิ์ประเสริฐพร[8] ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และจากการสนทนากลุ่มยัง
พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาตามสื่อ
ต่าง ๆ ราคาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยสำ�คัญในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของนันทวัลย์ มิตรประทาน[9] ที่พบว่า การรับ
รู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ นิตยสาร
การเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์
มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
และจากผลการทดลองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี DPPH radical scavenging ที่สกัดด้วย
ตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% และสกัดด้วยน้ำ�  พบว่า
สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วย
ตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ดีที่สุด เนื่องจากตัวทำ�ละลายมีความเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของสาระสำ�คัญกับตัวอย่างพืช ซึ่งพบว่า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรพร ศีลศร และคณะ[10] ที่
กล่าวไว้วา่ สารสกัดทีไ่ ด้จากการสกัดด้วยตัวทำ�ละลาย
แอลกอฮอล์ที่มีขั้วค่อนข้างสูงนั้น จะมีประสิทธิภาพ
ในการดึ ง สารสำ � คั ญ ในพื ช ออกมาได้ ดี และมี แ นว
โน้มทีท่ �ำ ให้มฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระทีด่ ี และเมือ่ เปรียบ
เทียบกับสารมาตรฐาน ascorbic acid พบว่า สาร
มาตรฐาน ascorbic acid มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระชนิด
DPPH radical scavenging ดีกว่าสารสกัดจากแกน
สับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง ซึง่ จากผลการศึกษาสามารถ
บ่งบอกได้ว่าถึงจะเป็นส่วนของแกนสับปะรดเหมือน
กันแต่ ต่างตัวทำ�ละลายฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระย่อมแตก
ต่างกัน และจะเห็นได้ผลของร้อยละผลผลิต %yield
ก็แตกต่างกัน ฉะนัน้ คุณภาพของตัวทำ�ละลายมีความ
สำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง และสับปะรดมีสารกลุ่มฟีนอลิก
(phenolic compound) ทีป่ ระกอบด้วยสาร กลุม่ ย่อย
อาทิ วิตามินซี และเบตาแคโรทีน ซึง่ เป็นสารสำ�คัญทีไ่ ด้
จากส่วนต่าง ๆ ของสับปะรด ได้แก่ เนือ้ ผล แกน และ
เปลือก ที่มีบทบาทเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ[11] และ
พบว่าพืชทีม่ ปี ริมาณรวมของฟีนอลิกสูงจะมีฤทธิต์ า้ น
อนุมูลอิสระสูงเช่นกัน[4] และจากการศึกษาฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH radical scavenging
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พบว่าสารสกัดแกนสับปะรดที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลาย
เอทานอล 95% มีฤทธิ์ดีที่สุดและด้วยคุณสมบัติของ
ตัวทำ�ละลายทีท่ �ำ ให้สว่ นทีส่ กัดได้ไม่มสี ว่ นของน�้ำ ตาล
ปะปน จึงนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าต่อไป
และได้มีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง โดยมีการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของ
ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์
ตราดสีทอง ก่อนนำ�ไปใช้ในกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา
1 สัปดาห์ โดยศึกษาความคงตัวของครีมสูตรตำ�รับ
ด้วยวิธี heating cooling cycle[12] จากนั้นทำ�การ
ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของครีมทั้ง 4 สูตร
เพือ่ คัดเลือกสูตรทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า ครีม
สูตรที่ 4 มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด ลักษณะเนื้อครีมเนียน
ละเอียด สีของเนือ้ ครีมเป็นสีเหลืองของสับปะรด กลิน่
ของสับปะรด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีการไหลของครีมได้ดี
ไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์หรือเชื้อรา ไม่มีการเกิด
creaming และ cracking มีค่า pH 5-6 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้
และพบว่ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด แกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกน
สับปะรดพันธุ์ตราด สีทองของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบรรจุภัณฑ์ พกพาง่าย
สะดวกต่อการใช้งาน รองลงมา คือด้านคุณภาพ อยูใ่ น
รูปแบบครีมมีความสะดวกต่อการใช้งาน ช่วยรักษา
ความนุ่มชุ่มชื้นและด้านคุณสมบัติทางเคมี ไม่ก่อให้
เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เป็นเนื้อครีมละเอียด
ไม่แยกชั้น มีลักษณะเนื้อครีมไม่หนืดซึมเข้าสู่ผิวง่าย
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา เทวา และ

Vol. 18 No. 3 Sep-Dec 2020 571
คณะ[13] ทีก่ ล่าวว่าผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยบำ�รุงผิว ผูบ้ ริโภคให้
ความสนใจในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิด
ความระคายเคือง รองลงมา คือ ส่วนประกอบวัตถุดบิ
ในตำ � รั บ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และด้ า นกลิ่ น หอมของ
ผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับจิตรานันท์ สุกุมลนันท์
และคณะ [14] ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาสู ต รตำ � รั บ ครี ม
สมุนไพรสำ�หรับส้นเท้าแตก จากว่านหางจระเข้ ใบ
บัวบก ซึ่งพืชทั้งสองชนิดนี้มีสารสำ�คัญกลุ่มเดียวกัน
กับสับปะรด มีคุณสมบัติช่วยในการสมานบาดแผล
เสริมสร้างแล้วฟื้นฟูผิวหนัง และพบว่า ผู้บริโภคให้
ความสนใจในด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การ
กระจายตัวของครีมที่ผิวและการซึมซาบสู่ผิวหนัง

ข้อสรุป
จากการวิเคราะห์สถานการณ์จากการปภิปราย
กลุม่ พบว่า มีทงั้ กลุม่ ทีเ่ คยใช้และไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติและจาก
สารสั ง เคราะห์ ซึ่ ง ทั้ ง สองกลุ่ ม มี ค วามต้ อ งการใช้
ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติ
เนือ่ งจากหลีกเลีย่ งผลทีต่ ามมาจากสารเคมีสงั เคราะห์
และต้ อ งการให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ผ ล
ช่วยปรับสมดุล ปกป้องผิวจากความแห้งกร้าน ช่วย
รั ก ษาความชุ่ ม ชื้ น และเมื่ อ นำ � สารสกั ด ไปทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่าแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทองที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด จึงนำ�ไปพัฒนาเป็นครีมทา
ส้นเท้าแตก พบว่า เนื้อครีมเนียนละเอียด สีของเนื้อ
ครีมเป็นสีเหลืองของสับปะรด กลิน่ ของสับปะรด การ
ไหลของครี ม ดี ไม่ มี ก ารเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ห รื อ
เชือ้ รา ไม่มกี ารเกิด creaming และ cracking มีคา่ pH
เท่ากับ 5-6 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพของครีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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บทคัดย่อ
สารส้มเป็นเครื่องยาธาตุวัตถุที่นิยมนำ�มาใช้เป็นยามีองค์ประกอบทางเคมี 2 ชนิด ได้แก่ สารส้มโพแทชหรือ
โพแทชอะลัม (potash alum) และสารส้มแอมโมเนียมหรือแอมโมเนียมอะลัม (ammonium alum) มีฤทธิ์ฝาดสมาน
มีสรรพคุณในการใช้ทั้งภายนอกและภายใน โดยสารส้มที่เป็นส่วนประกอบในตำ�รับยาแผนไทยต้องนำ�มาสะตุก่อน
นำ�มาปรุงยา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของสารส้มสะตุที่นำ�มาสะตุด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม และ
เพื่อวิเคราะห์ชนิดของสารส้มว่าเป็นชนิดใด โดยใช้เทคนิคทางเคมี ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีของสารส้มสะตุพบ
ว่าสารส้มที่นำ�มาสะตุเป็นสารส้มแอมโมเนียม และเมื่อสะตุแล้วพบว่ามีปริมาณเกลือแอมโมเนียม ปริมาณสารที่ไม่
ละลายน้ำ�  ปริมาณอะลูมินา ปริมาณเหล็ก ปริมาณสารหนู ปริมาณทองแดง ปริมาณสังกะสี และปริมาณแคลเซียม
สูงขึ้นกว่าสารส้มที่ยังไม่สะตุ สารส้มและสารส้มสะตุมีความเป็นกรดโดยมีค่า pH เท่ากับ 3.47 และ 3.54 ตามลำ�ดับ
ผลการสะตุสารส้มพบว่าสารส้มที่สะตุแล้วมีน้ำ�หนักที่หายไปคิดเป็นร้อยละ 53.65 ± 0.55 (n = 18) จากผลการศึกษา
สรุปได้ว่าการสะตุทำ�ให้ปริมาณน้ำ�ในโมเลกุลหายไป ทำ�ให้ผลวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธาตุ
เหล็กเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ช่วยสนับสนุนภูมิปัญญาไทยในการนำ�สารส้มสะตุมาเข้า
ตำ�รับยา และมีกรรมวิธกี ารสะตุสารส้มก่อนนำ�มาปรุงยา นอกจากนี้ การศึกษาครัง้ นีย้ งั พบว่าสารส้มสะตุทมี่ จี �ำ หน่าย
ในท้องตลาดมีค่าการวิเคราะห์ทางเคมีใกล้เคียงกับสารส้มที่ยังไม่ได้สะตุ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสะตุไม่สมบูรณ์ หรือ
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Abstract
Alum, an elemental medicinal material popularly used in Thai traditional medicine, consists of two chemicals:
potash alum and ammonium alum, both of which have astringent medical properties for topical and oral administrations. However, the alum that has been used in a certain Thai herbal preparation must be specially heated by the
unique method called “Satu”. The aims of this study were to evaluate the quality of the alum exsiccated with the
conventional method and to identify the type of alum salt. As a result of the chemical analysis, the exsiccated alum
samples obtained from the market were ammonium alum. After heating or exsiccation, the amounts of ammonium
salt, water-insoluble substances, alumina, iron, arsenic, copper, zinc and calcium in the exsiccated alum were larger
than in the unexsiccated alum. The pH values of alum and exsiccated alum were 3.47 and 3.54, respectively. After
exsiccation, the alum’s weight was lost by 53.65 ± 0.55% (n = 18). In conclusion, due to the loss of water during
exsiccation, the amounts or proportions of mineral compounds especially iron in the exsiccated alum increased
five-fold. The results have displayed the scientific evidence of the Thai traditional medicine knowledge in using
exsiccated alum in Thai herbal preparations; and the “Satu” process has been practised in the herbal drug preparation. Additionally, the chemical properties of exsiccated alum available in the market are similar to those of raw
alum, probably due incomplete heating or improper storage. Thus, it is suggested that exsiccated alum should be
kept in a tightly closed container to protect against moisture.
Key words:  alum, exsiccated alum, Satu, ammonium alum, potash alum

บทนำ�และวัตถุประสงค์
เครื่องยาที่ใช้ทางการแพทย์แผนไทยมีแหล่ง
ที่มาจากแร่ธาตุที่นิยมใช้ เช่น สารส้ม และสารส้มสะตุ
ตำ�ราสรรพคุณยาไทยกล่าวว่า สารส้มมีรสฝาดเปรีย้ ว
มีสรรพคุณสมานทั้งภายนอกและภายใน แก้ระดูขาว
แก้หนองในและหนองเรื้อรัง เป็นยาขับปัสสาวะ ขับ
นิ่ว แก้ปอดอักเสบ เป็นยาขับฟอกล้างโลหิตระดู แก้
รำ�มะนาด เหงือกเป็นแผลบวม ทำ�ให้ฟันมั่นคง สมาน
แผล ห้ามเลือดในแผลเล็กน้อย แก้เม็ดผื่นคัน แก้สิว

ที่หน้า แก้ชันนะตุพุพอง สารส้มมีสมบัติทำ�ให้โปรตีน
ตกตะกอน และมีฤทธิฝ์ าดสมาน จึงมักใช้ในยาเตรียม
สำ�หรับยาบ้วนปากและในยารักษาโรคผิวหนัง[1] ทั้งนี้
พบว่าสารส้มที่จะนำ�มาเตรียมตำ�รับยาแผนไทยต้อง
ผ่านกรรมวิธีการสะตุหรือสตุ ซึ่งตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 นิยามคำ�ว่าสะตุ
ว่ามีความหมายถึงการแปรรูปลักษณะของบางอย่าง
เช่น เกลือ สารส้ม จุนสี ให้เป็นผงบริสุทธิ์โดยวิธีทำ�ให้
ร้อนจัดด้วยไฟ เพือ่ ให้สงิ่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการสลายกลายเป็น
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ควันไป[2] โดยความหมายทางการแพทย์แผนไทยของ
คำ�ว่าสะตุมี 4 ความหมาย ได้แก่ (1) ทำ�ให้ตวั ยามีฤทธิ์
แรงขึ้น หรือใช้รักษาตรงกับโรคดีขึ้น เช่น สะตุสารส้ม
(2) ทำ�ให้พษิ ของตัวยาลดลง เช่น สะตุรงทอง (3) ทำ�ให้
ตัวยาปราศจากเชื้อโรค เช่น สะตุดินสอพอง (4) ทำ�ให้
ตัวยานั้นสลายตัว ทำ�ให้ตัวยาฟู หรือกรอบ สามารถ
ทำ�ให้แตกสลายได้ง่ายขึ้น เช่น สะตุเกลือ[3] ส่วนการ
สะตุสารส้มตามกรรมวิธีดั้งเดิมนั้นให้นำ�สารส้มมา
บดละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจน
สารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกลงจากไฟ ทิ้งให้แห้ง[4]
สารส้มสะตุทใี่ ช้เป็นส่วนประกอบในตำ�รับยาแผนไทย
ที่สำ�คัญ ได้แก่ ตำ�รับยาไฟห้ากอง และตำ�รับยาไฟ
ประลัยกัลป์ เป็นต้น

สารส้มเป็นก้อนผลึกใส หรือผงสีขาวขุ่น รูปร่าง
ไม่แน่นอน ไม่มีกลิ่น มีใช้ทางยา 2 ชนิด ได้แก่ สารส้ม
โพแทชหรือโพแทชอะลัม (potash alum) และสารส้ม
แอมโมเนียมหรือแอมโมเนียมอะลัม (ammonium
alum) ซึ่งทั้งสองชนิดมีน้ำ�เป็นองค์ประกอบจำ�นวน
12 โมเลกุล[5]
ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ
ที่ 4396 (พ.ศ. 2555) เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) 165-2554 ได้กำ�หนดประเภท
สารส้มทีใ่ ช้ทางเภสัชกรรม มี 3 ชนิด ตามชนิดของผลึก
เกลือ หรือเกลือเชิงซ้อน ได้แก่ ชนิดที่ 1 อะลูมิเนียม
ซั ล เฟต ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 3 ชนิ ด ตามชั้ น คุ ณ ภาพ (ชั้ น
คุณภาพที่ 1 ถึงที่ 3) ชนิดที่ 2 สารส้มโพแทชหรือ

ตารางที่ 1 ชนิดของสารส้ม[5]
สมบัติทางเคมี
		
กายภาพ
ชื่อเคมี

สารส้มโพแทช

aluminium potassium
sulfate
สูตรโมเลกุล
AlK(SO4)2
หมายเลข CAS
10043-67-1
น้ำ�หนักโมเลกุล
258.19
จุดหลอมเหลว
ความถ่วงจำ�เพาะ
ค่าการละลาย
1 กรัม ละลายใน
- น้ำ�เย็น 20.0 mL
- น้ำ�เดือด 1.0 mL
- ไม่ละลายใน
แอลกอฮอล์
		
		
ค่าความเป็น
กรดด่าง (pH)

aluminium potassium
sulfate dodecahydrate
AlK(SO4)2.12H2O
7784-24-9
474.37
92.5°C
1.725
1 กรัม ละลายใน
- น้ำ� 7.2 mL
- น้ำ�เดือด 0.3 mL
- ละลายได้ดีใน
กลีเซอรอล
- ไม่ละลายใน
แอลกอฮอล์
3.3 (0.2 M)

สารส้มแอมโมเนียม
aluminium
ammonium sulfate
AlNH4(SO4)2
7784-25-0
237.13
1 กรัม ละลายใน
- น้ำ�เย็น 20.0 mL
- น้ำ�เดือด 1.5 mL
- ไม่ละลายใน
แอลกอฮอล์

aluminium ammonium
sulfate dodecahydrate
AlNH4(SO4)2.12H2O
7784-26-1
453.31
94.5°C
1.65
1 กรัม ละลายใน
- น้ำ� 7.0 mL
- น้ำ�เดือด 0.5 mL
- ละลายได้ดีในกลีเซอรอล
- ไม่ละลายในแอลกอฮอล์

-

4.6 (0.05 M)
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โพแทชอะลั ม และชนิ ด ที่ 3 สารส้ ม แอมโมเนี ย ม
หรือแอมโมเนียมอะลัมุ[6] นอกจากนี้ในตำ�รายาของ
สหรัฐอเมริกามีการกำ�หนดมาตรฐานของสารส้มทั้ง
ชนิ ด โพแทชและชนิ ด แอมโมเนี ย ม[7] ส่ ว นตำ � รายา
ของญี่ปุ่น[8] ตำ�รายาของสาธารณรัฐประชาชนจีน [9]
และตำ � รายาของสหราชอาณาจั ก ร [10] มี ข้ อ กำ � หนด
มาตรฐานเฉพาะสารส้มชนิดโพแทช อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์และเกณฑ์ข้อกำ�หนด
มาตรฐานของสารส้ ม สะตุ เ พื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
ประเทศไทย นอกจากนีส้ ารส้มทีน่ �ำ มาเตรียมตำ�รับยา
แผนไทยที่จำ�หน่ายในท้องตลาดยังไม่มีฉลากระบุว่า
เป็นสารส้มโพแทชหรือสารส้มแอมโมเนียม การศึกษา
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของสารส้มสะตุ
ที่นำ�มาสะตุด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม โดยใช้เทคนิค
ทางเคมีวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ชนิดของสารส้ม
ที่นำ�มาใช้เตรียมตำ�รับยาแผนไทยว่าเป็นชนิดสารส้ม
โพแทช หรือสารส้มแอมโมเนียม ซึ่งผลการศึกษาที่
ได้จะเป็นองค์ความรูเ้ กีย่ วกับคุณภาพของสารส้มสะตุ
และสามารถนำ�ผลการวิเคราะห์นี้ไปเป็นแนวทางใน
การจัดทำ�ข้อกำ�หนดมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพ
สารส้มสะตุต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุ
1. ตัวอย่างสารส้ม
ตัวอย่างสารส้ม และสารส้มสะตุ จากร้านค้าใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รบั ระหว่างเดือนสิงหาคม
2561 ส่วนสารส้มที่สะตุใหม่ได้มาจากการนำ�สารส้ม
มาสะตุ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เก็บตัวอย่างสารส้ม และสารส้มสะตุในภาชนะปิดสนิท
ป้องกันความชื้น
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2. สารเคมีและตัวทำ�ละลาย
Deionized water, ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt-2-hydrate (EDTA),
sodium acetate trihydrate, xylenol orange,
zinc sulfate, hydrochloric acid, nitric acid,
sodium carbonate, mercuric iodide, potassium
iodide, sodium hydroxide, potassium sodium
tartrate, ammonium chloride, acetic acid,
hydrogen sulfide, lead nitrate, nitric acid, arsenic
trioxide, methyl red (สารเคมีทั้งหมดเป็นเกรด
วิเคราะห์ (analytical grade))
3. เครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์และเครื่องแก้ว
1. Sinter glass crucible No. 4
2. ตู้อบ (hot air oven)
3. เครื่องชั่งไฟฟ้า
4. pH meter (glass electrode)
5. Nessler’s tube 50 mL, 100 mL
6. Flat-bottomed test tube 70 mL, 100
mL
7. Inductively coupled plasma optical
emission spectrometry (ICP-OES)
8. Litmus paper
9. Furnace
10. Hot plate
11. Beaker
12. Test tube
13. Volumetric flask
14. Desiccator
15. เครื่องอังไอน้ำ�
16. หม้อดินเผา
17. แร่งเบอร์ 80
18. โกร่งกระเบื้อง
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วิธีการศึกษา

1. การสะตุสารส้ม และการหาปริมาณน�้ำ หนักที่
หายไปของสารส้มหลังจากสะตุแล้ว วิธกี ารสะตุสารส้ม
ชั่งสารส้มปริมาณ 100 - 150 กรัม โดยการนำ�สารส้ม
มาบดละเอียดด้วยโกร่ง จากนั้นนำ�สารส้มที่บดแล้ว
มาใส่ในหม้อดิน ตั้งบนเตาไฟฟ้า กำ�หนดระดับความ
ร้อนในช่วง 1-3 เป็นระดับ 3 เมื่อรับความร้อนสารส้ม
จะละลาย ให้ตั้งสะตุไปเรื่อย ๆ เมื่อสารละลายฟูขาว
และแห้งทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที
จึงปิดเตา ทิง้ หม้อไว้บนเตาจนกว่าจะเย็น หลังจากนัน้
นำ�สารส้มที่สะตุแล้ว ออกจากหม้อดิน นำ�มาแร่งผ่าน
เครื่องแร่งเบอร์ 80 จะได้ผงสารส้มสะตุ ชั่งน้ำ�หนัก
สารส้มที่ได้หลังจากสะตุแล้ว เก็บสารส้มที่สะตุแล้ว
ในภาชนะปิดสนิทป้องกันความชื้น การหาปริมาณ
น้ำ�หนักที่หายไปของสารส้มหลังจากสะตุแล้ว โดย
การคำ�นวณปริมาณน้ำ�หนักที่หายไปเทียบกับน้ำ�หนัก
สารส้มก่อนสะตุ
2. การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของสารส้ม
และสารส้มสะตุ
การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของสารส้ม และ
สารส้มสะตุรวม 3 ตัวอย่าง ได้แก่ A1 (สารส้ม) A2
(สารส้ ม สะตุ ที่ มี จำ � หน่ า ยในท้ อ งตลาด) และ A3
(สารส้มที่สะตุใหม่)
2.1 การวิเคราะห์สารที่ไม่ละลายน้ำ�[6]
ชั่งตัวอย่าง 10.000 กรัม ใส่ beaker ละลาย
ด้วยน้ำ�กลั่นร้อน 100 mL คนให้ละลาย นำ�ไปกรอง
ผ่าน sinter glass crucible ล้าง beaker ด้วยน้ำ�
กลั่นร้อน 2 -3 ครั้ง เทน้ำ�ล้างกรองผ่าน sinter glass
crucible ที่ใช้กรอง นำ� sinter glass crucible ไปอบ
ในเตาอบไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมทิ ี่ 105°C ปล่อยไว้ให้
เย็นใน desiccator ชั่ง แล้วอบซ้ำ�จนมวลที่ชั่งได้ 2
ครั้งติดต่อต่างกันไม่เกิน 1 mg นำ�ค่าที่ได้มาคำ�นวณ
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หาปริมาณสารที่ไม่ละลายในน้ำ�
2.2 การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง[6]
ชั่งตัวอย่าง 5.000 กรัม ใส่ beaker ละลาย
ด้วยน้ำ�กลั่นที่ต้มเดือดใหม่ ๆ ปล่อยให้เย็น และปรับ
ปริมาตรในขวดปริมาตรให้ได้ปริมาตร 100 mL คน
ให้ละลาย แล้วนำ�ไปวัดค่ากรด-ด่าง ที่อุณหภูมิ 25°C
ด้วย pH meter (glass electrode)
2.3 การวิ เ คราะห์ อ ะลู มิ น า (คำ � นวณเป็ น
Al2O3) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu)
สังกะสี (Zn) และ สารหนู (คำ�นวณเป็น As2O3)
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณโลหะหนั ก ด้ ว ยเทคนิ ค
Inductively coupled plasma optical emission
spectrometry (ICP-OES)
2.4 การวิเคราะห์เกลือแอมโมเนีย (คำ�นวณ
เป็น NH3)[6]
ชั่งตัวอย่าง 5.000 กรัม ใส่ beaker ละลาย
ด้วยน้ำ�กลั่น 100 mL กรอง และปรับปริมาตรใน
ขวดปริมาตรให้ได้ปริมาตร 500 mL แล้วปิเปตต์
สารละลายตัวอย่างปริมาตร 25 mL ใส่หลอดแก้ว
เทียบสีขนาด 100 mL เติมสารละลาย sodium carbonate 5 mL แล้วเติมน้ำ�กลั่นให้ปริมาตรเป็น 100
mL เขย่าเบา ๆ แล้วปล่อยไว้เพื่อให้ aluminium
hydroxide ตกตะกอน เก็บสารละลายใสส่วนบนเป็น
สารละลายตัวอย่าง
เตรียมสารละลายมาตรฐานสำ�หรับเปรียบเทียบ
โดยปิเปตต์สารละลายมาตรฐานแอมโมเนียปริมาตร
ต่างกันตัง้ แต่ 0 mL ถึง 10 mL แยกใส่หลอดแก้วเทียบ
สีขนาด 50 mL โดยเรียงตามอนุกรมเพิ่มขึ้นหลอด
ละ 0.5 mL รวม 21 หลอด ตามลำ�ดับ แต่ละหลอด
เติมน้ำ�กลั่นให้ปริมาตรเป็น 50 mL เติมสารละลาย
potassium sodium tartrate 2 mL และสารละลาย
nessler 1 mL เขย่าให้เข้ากัน แล้วปล่อยไว้เป็นเวลา
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10 นาที
ปิเปตต์สารละลายตัวอย่างปริมาตร 50 mL
ใส่หลอดแก้วเทียบสีขนาด 50 mL เติมสารละลาย
potassium sodium tartrate 2 mL และสารละลาย
nessler 1 mL เขย่าให้เข้ากัน แล้วปล่อยไว้เป็นเวลา
10 นาที เปรียบเทียบสีของสารละลายตัวอย่างกับสี
ของสารละลายมาตรฐานสำ�หรับเปรียบเทียบ นำ�มา
คำ�นวณหาปริมาณเกลือแอมโมเนียม
2.5 การวิเคราะห์โลหะหนัก (คำ�นวณเป็น
Pb)[6]
ชั่งตัวอย่าง 5.000 กรัม ใส่ beaker ละลาย
ด้วยน�้ำ กลัน่ 50 mL และปรับปริมาตรในขวดปริมาตร
ให้ได้ปริมาตร 500 mL แล้วปิเปตต์สารละลายตัวอย่าง
ปริมาตร 50 mL ใส่หลอดแก้วเทียบสีก้นแบน เติม
สารละลาย acetic acid 0.6 mL และสารละลาย
hydrogen sulfide อิ่มตัว 10 mL แล้วปล่อยไว้เป็น
เวลา 5 นาที เปรียบเทียบสีของสารละลายตัวอย่างกับ
สีของสารละลายมาตรฐานตะกั่วสำ�หรับเปรียบเทียบ
โดยให้ถือว่าปริมาณโลหะหนักในสารละลายตัวอย่าง
เท่ากับปริมาณตะกั่วในสารละลายมาตรฐานหลอดที่
มีสีใกล้เคียงกันที่สุด
2.6 การวิเคราะห์แอลคาไลน์เอิร์ท[6]
ชั่งตัวอย่าง 1.000 กรัม ใส่ beaker ละลาย
ด้วยน้ำ�กลั่นเดือด 100 mL หยด methyl red 2-3
หยด ค่อย ๆ เติมสารละลายแอมโมเนียจนสีของ
สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เติมน้ำ�กลั่นร้อนให้
ปริมาตรเป็น 150 mL ปิเปตต์สารละลายตัวอย่าง
ปริมาตร 75 mL ใส่จานระเหย นำ�ไประเหยแห้งบน
เครื่องอังไอน้ำ�  แล้วนำ�ไปเผาต่อในเตาเผาควบคุม
อุณหภูมิที่ 800°C ปล่อยไว้ให้เย็นใน desiccator ชั่ง
แล้วเผาซ้ำ�จนมวลที่ชั่งได้ 2 ครั้งติดต่อต่างกันไม่เกิน
1 mg
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2.7 การวิเคราะห์สารส้มโพแทช และการ
วิเคราะห์สารส้มแอมโมเนียม[6]
ชั่งตัวอย่าง 5.000 กรัม ใส่ beaker ละลาย
ด้วยน�้ำ กลัน่ 50 mL และปรับปริมาตรในขวดปริมาตร
ให้ได้ปริมาตร 500 mL แล้วปิเปตต์สารละลายตัวอย่าง
ปริมาตร 25 mL ใส่ขวดรูปกรวยขนาด 200 mL เติม
สารละลาย EDTA 20 mL นำ�ไปต้มให้เดือดเป็นเวลา
1 นาที ปล่อยไว้ให้เย็น แล้วเติมสารละลาย sodium
acetate buffer 5 mL หยด xylenol orange 2-5
หยด แล้วนำ�ไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานสังกะสี
จนถึงจุดยุติ เมื่อสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็น
สีแดงอ่อน บันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน
สังกะสีที่ใช้ไทเทรต ทำ�การวิเคราะห์ตัวอย่าง blank
โดยใช้น�้ำ กลัน่ แทนสารละลายตัวอย่าง บันทึกปริมาตร
ของสารละลายมาตรฐานสังกะสีที่ใช้ไทเทรต นำ�ค่าที่
ได้มาคำ�นวณหาปริมาณสารส้มโพแทช และปริมาณ
สารส้มแอมโมเนียม

ผลการศึกษา
1. การสะตุสารส้ม และการหาปริมาณน�้ำ หนัก
ที่หายไปของสารส้มหลังจากสะตุแล้ว
การสะตุสารส้มในหม้อดินมีขนั้ ตอนการสะตุดงั
แสดงในภาพที่ 1 เมื่อดำ�เนินการสะตุจำ�นวน 18 ครั้ง
และหาปริมาณน้ำ�หนักที่หายไปของสารส้มหลังจาก
สะตุแล้ว พบว่าน้ำ�หนักสารส้มสะตุที่ได้หลังจากสะตุ
แล้วนำ�มาผ่านแร่งเบอร์ 80 มีค่าร้อยละ 46.35 ± 0.55
โดยมีน�้ำ หนักทีห่ ายไปของสารส้มหลังจากสะตุแล้วคิด
เป็นร้อยละ 53.65 ± 0.55
2. การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของสารส้ม
และสารส้มสะตุ
2.1 การเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพสารส้ ม กั บ
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสะตุสารส้ม

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสารส้ม (A1) และ
สารส้มสะตุ (A2 และ A3) ดังแสดงในตารางที่ 2
โดยเมื่อเปรียบเทียบสารส้ม A1 กับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 165-2554)[6] พบว่า
สารส้ม A1 มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสารส้มชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต สารส้มโพแทช
และสารส้ ม แอมโมเนี ย ม ยกเว้ น ปริ ม าณอะลู มิ น า
ที่มีค่าร้อยละ 12.54 ซึ่งต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดของ

อะลูมิเนียมซัลเฟตที่กำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 16.6-17.6
ส่วนปริมาณเกลือแอมโมเนียของสารส้ม A1 มีค่า
ร้อยละ 2.0 ซึง่ มีคา่ เกินเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดของอะลูมเิ นียม
ซัลเฟต และสารส้มโพแทช ที่กำ�หนดไว้ไม่มากกว่า
ร้อยละ 0.025 และ 0.1 ตามลำ�ดับ
2.2 การเปรียบเทียบคุณภาพสารส้มและ
สารส้มสะตุ
จากตารางที่ 2 พบว่ า สารส้ ม สะตุ ที่ ส ะตุ
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสารส้มและสารส้มสะตุ
			
เกณฑ์มาตรฐานสารส้ม[6]
ตัวอย่างสารส้ม (n = 3)
สำ� การวิเคราะห์
อะลูมิเนียม
สารส้ม
สารส้ม
A1
A2
A3
ดับ		
ซัลเฟต
โพแทช แอมโมเนียม
1 สารที่ไม่ละลายน้ำ�
NMT 0.02 NMT 0.01 NMT 0.01
0.008
0.007
0.037
		 (% w/w)				
± 0.000
± 0.000
± 0.002
2 โลหะหนัก (mg/kg)
NMT 40
NMT 10
NMT 10
<5
<5
<5
		 (คำ�นวณเป็น Pb)
3 เหล็ก (Fe)
NMT 0.004 NMT 0.002 NMT 0.002
0.0007
0.0007
0.0036
		 (% w/w)				
± 0.0000
± 0.0001
± 0.0001
4 สารหนู (mg/kg)
NMT 3.0
NMT 3.0
NMT 3.0
ND
< 0.25
0.94 ± 0.09
		 (คำ�นวณเป็น As2O3)
5 อะลูมินา (% w/w)
16.6-17.6
12.54 ± 0.20 11.74 ± 0.41 17.09 ± 0.40
		 (คำ�นวณเป็น Al2O3)
6 แอมโมเนียมอะลัม
NLT 99.0 100.9 ± 0.3 108.1 ± 0.1 163.8 ± 0.8
		 (% w/w)
7 โพแทชอะลัม
NLT 99.0
105.6 ± 0.3 113.1 ± 0.2 171.4 ± 0.5
		 (% w/w)
8 เกลือแอมโมเนียม
NMT 0.025 NMT 0.1
2.0 ± 0.0
2.2 ± 0.1
3.9 ± 0.1
		 (% w/w)
		 (คำ�นวณเป็น NH3)
9 ทองแดง (mg/kg)		 ต้องไม่มีสีฟ้าหรือสีน้ำ�เงินอ่อน		
0.26 ± 0.00
< 0.13
0.56 ± 0.00
10 สังกะสี (mg/kg)		ต้องไม่ขุ่นกว่าสารละลายมาตรฐาน
1.50 ± 0.00 1.22 ± 0.00 2.04 ± 0.00
11 แมงกานีส (mg/kg)
NMT 20
ND
ND
ND
		 (LOD = 0.075)
12 แอลคาไลน์เอิร์ท
NMT 0.4
NMT 0.25
		 (% w/w)
		 - แคลเซียม (% w/w)
0.0046
0.0051
0.0156
							
± 0.0009
± 0.0005
± 0.0010
		 - แบเรียม (% w/w)
ND
ND
ND
			 (LOD = 0.075)
		 - แมกเนเซียม (% w/w)
ND
ND
< 0.005
			 (LOD = 10.0)
		 - Strontium (% w/w)
ND
ND
0.000286
			 (LOD = 0.20)						
± 0.000050
13 ค่าความเป็นกรดด่าง
NLT 2.9
NLT 3.0
3.47 ± 0.00 3.47 ± 0.00 3.54 ± 0.01
		 (10 g/dm3)
*ND = Not determined; NMT = Not more than; NLT = Not less than
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ใหม่ A3 มีค่าการวิเคราะห์สูงกว่าสารส้ม A1 และ
สารส้มสะตุที่มีจำ�หน่ายในท้องตลาด A2 ทุกหัวข้อ
การวิเคราะห์ แต่ตัวอย่าง A1 A2 และ A3 ยังคงมี
ปริมาณโลหะหนักน้อยกว่า 5 mg/kg ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยพบว่า
ผลการวิเคราะห์ของสารส้มสะตุที่มีจำ�หน่ายในท้อง
ตลาด A2 มีค่าใกล้เคียงกับสารส้มที่ยังไม่ได้สะตุ A1
นอกจากนี้ สารส้ม A1 และสารส้มสะตุ A2 และ A3 มี
ค่าความเป็นกรดใกล้เคียงกันที่ 3.47, 3.47 และ 3.54
ตามลำ�ดับ

อภิปรายผล
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพทางเคมี ข องสารส้ ม และ
สารส้มสะตุแล้วที่มีจำ�หน่ายในท้องตลาด พบว่าเป็น
สารส้ ม แอมโมเนี ย ม เนื่ อ งจากมี ค่ า ปริ ม าณเกลื อ
แอมโมเนียเท่ากับร้อยละ 2.0 และ 2.2 ตามลำ�ดับ ซึ่ง
มีค่าเกินเกณฑ์ที่กำ�หนดของอะลูมิเนียมซัลเฟต และ
สารส้มโพแทช ที่กำ�หนดไว้ไม่มากกว่าร้อยละ 0.025
และ 0.1 ตามลำ�ดับ ส่วนสารส้มที่สะตุใหม่จะมีค่า
เกลือแอมโมเนียมสูงกว่าสารส้มก่อนสะตุประมาณ

2 เท่า การดำ�เนินการสะตุสารส้มในหม้อดินจำ�นวน
18 ครั้ง จะได้น้ำ�หนักสารส้มสะตุมีค่าร้อยละ 46.35
± 0.55 โดยมีน้ำ�หนักที่หายไปคิดเป็นร้อยละ 53.65
± 0.55 ซึ่งเมื่อเทียบกับน้ำ�หนักโมเลกุลของสารส้ม
แอมโมเนียม (aluminium ammonium sulfate
dodecahydrate) และสารส้มแอมโมเนียมแห้ง (aluminium ammonium sulfate, anhydrous) ซึง่ มีคา่
453.31 และ 237.13 ตามลำ�ดับ คำ�นวณสัดส่วนของ
น้ำ�หนักโมเลกุลน้ำ�คิดเป็นร้อยละ 47.68[5] ดังนั้น องค์
ประกอบของน้ำ�หนักที่หายไปหลังจากสะตุน่าจะเป็น
น�้ำ หนักของน�้ำ ร้อยละ 47.68 และมีปริมาณสารอืน่ ร้อย
ละ 5.97 นอกจากนี้สารส้มที่สะตุใหม่มีปริมาณสารที่
ไม่ละลายน้ำ� ปริมาณอะลูมินา ปริมาณเหล็ก ปริมาณ
สารหนู ปริมาณทองแดง ปริมาณสังกะสี และปริมาณ
แคลเซียม สูงกว่าสารส้มที่ยังไม่สะตุ ซึ่งอาจเนื่องมา
จากการสะตุทำ�ให้เกิดการระเหยของน้ำ�ในโมเลกุล
เมื่อนำ�สารส้มที่สะตุแล้วมาวิเคราะห์จึงทำ�ให้มีค่าการ
วิเคราะห์สารต่าง ๆ ดังกล่าวสูงขึ้นเมื่อเทียบน้ำ�หนัก
ก่อนสะตุ ทั้งนี้ ค่าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับเกณฑ์ข้อกำ�หนดมาตรฐานของสารส้มโพแทชใน

ตารางที่ 3 ข้อกำ�หนดมาตรฐานของสารส้มในตำ�รายาของญี่ปุ่น[8]
ชื่อ/การวิเคราะห์
ชื่อสาร
ชื่อเคมี
สูตรโครงสร้าง
สารที่ไม่ละลายน้ำ�
โลหะหนัก (คำ�นวณเป็น Pb)
เหล็ก (Fe)
สารหนู (คำ�นวณเป็น As2O3)
สารส้มโพแทช
ปริมาณความชื้น (Loss on drying)

สารส้มโพแทช

สารส้มโพแทชเผา (สะตุ)

Alum
Aluminium potassium sulfate
AlK(SO4)2.12H2O
NMT 20 ppm
NMT 20 ppm
NMT 3.3 ppm
NLT 99.5%
-

Burnt alum
Dried aluminium potassium sulfate
AlK(SO4)2
NMT 50 mg
NMT 40 ppm
NMT 37 ppm
NMT 5 ppm
NLT 98.0%
NMT 15.0%

* NMT = Not more than; NLT = Not less than
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ตำ�รายาของญีป่ นุ่ [5] เมือ่ เปรียบเทียบสารส้มทีน่ �ำ มาเผา
(สะตุ) พบว่าจะมีปริมาณสารที่ไม่ละลายน้ำ�  ปริมาณ
โลหะหนัก (คำ�นวณเทียบกับสารตะกัว่ ) ปริมาณเหล็ก
และสารหนู สูงกว่าสารส้มโพแทชก่อนเผา (สะตุ) ดัง
แสดงในตารางที่ 3
เมือ่ เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สารส้มสะตุทมี่ ี
จำ�หน่ายในท้องตลาด A2 และสารส้มสะตุที่สะตุใหม่
A3 พบว่าสารส้มสะตุที่จำ�หน่ายในท้องตลาด A2 มี
ค่าการวิเคราะห์ใกล้เคียงกับสารส้มที่ยังไม่ได้สะตุ
A1 ซึ่งอาจเกิดจากสภาวะที่ใช้ในขั้นตอนการสะตุที่
แตกต่างจากขั้นตอนของการสะตุสารส้ม A3 หรือ
เกิดจากสารส้มเองที่มีคุณสมบัติในการดูดความชื้น
ในบรรยากาศกลับเข้าในโมเลกุลได้ ซึ่งเมื่อพิจารณา
เกณฑ์ ข้ อ กำ� หนดมาตรฐานสารส้ ม โพแทชในตำ� รา
ยาของญี่ปุ่น[8] พบว่ามีการกำ�หนดปริมาณความชื้น
สำ�หรับสารส้มโพแทชเผา (สะตุ) ไว้ด้วย โดยไม่ควรมี
ค่าเกินร้อยละ 15.0 ดังนัน้ การเก็บรักษาสารส้มสะตุใน
ภาชนะปิดสนิท ป้องกันความชื้น จึงมีความสำ�คัญใน
การรักษาคุณภาพของสารส้มสะตุพร้อมใช้ทมี่ จี �ำ หน่าย
ในท้องตลาด
การสะตุ ส ารส้ ม เป็ น กรรมวิ ธี โ บราณตาม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อทำ�ให้ตัวยามีฤทธิ์
แรงขึ้น และเป็นการทำ�ให้ปราศจากเชื้อ ข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ทไี่ ด้จากการศึกษานีช้ ว่ ยสนับสนุนภูมปิ ญ
ั ญา
การนำ�สารส้มสะตุมาเข้าตำ�รับยาโรคสตรี เช่น ตำ�รับ
ไฟห้ากอง และตำ�รับไฟประลัยกัลป์ ซึ่งเมื่อสะตุแล้ว
อาจมีผลให้ประสิทธิศักย์ของตำ�รับยามีสูงกว่าการใช้
สารส้มธรรมดาทีไ่ ม่ได้สะตุ เนือ่ งจากสารส้มทีส่ ะตุแล้ว
มีปริมาณแร่ธาตุที่สำ�คัญ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง และ
แคลเซียม เพิ่มขึ้น 2-5 เท่า ส่วนแร่ธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ซึง่ แร่ธาตุดงั กล่าวโดยเฉพาะธาตุเหล็กเป็นแร่
ธาตุในการบำ�รุงเลือด อย่างไรก็ตาม นอกจากแร่ธาตุที่
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สำ�คัญแล้ว สารส้มสะตุยงั มีปริมาณโลหะหนักอืน่ เช่น
สารหนู เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการนำ�สารส้มสะตุ
มาเตรียมตำ�รับยาจึงมีความจำ�เป็นต้องมีการควบคุม
คุ ณ ภาพสารส้ ม สะตุ แ ละมี ม าตรฐานการผลิ ต ที่ ดี
เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับโลหะหนักและแร่ธาตุ
ต่าง ๆ ในปริมาณทีม่ ากเกินกำ�หนด นอกจากนี้ ในส่วน
ของกรรมวิธีการสะตุสารส้มก่อนนำ�มาปรุงยาตำ�รับ
พบว่าการสะตุเป็นการลดปริมาณความชื้นในตำ�รับ
ยาเตรียม เนื่องจากความชื้นของสารส้มที่ไม่ได้สะตุ
จะให้ตำ�รับยาเตรียมไม่คงตัว และเกิดการปนเปื้อน
จากจุลินทรีย์ได้ง่าย
ส่วนการสะตุตามกรรมวิธโี บราณโดยใช้หม้อดิน
นัน้ มีขอ้ ควรปฏิบตั ิ เช่น ห้องหรือบริเวณทีเ่ ตรียม ควร
เป็นห้องทีม่ อี ากาศถ่ายเท และสามารถเตรียมปริมาณ
สารส้มในหม้อดินได้ตามที่ต้องการใช้ แต่ไม่ควรเกิน
ครึ่งของหม้อดิน เพราะเมื่อสะตุเสร็จแล้ว สารส้ม
จะฟูมากขึ้น ส่วนการตั้งเตาไฟฟ้าสามารถใช้ระดับ
ความร้อนสูงได้เนื่องจากสารส้มจะเริ่มหลอมเหลว
กลายเป็นสารละลายที่อุณหภูมิประมาณ 92-95°C[5]
เมื่อได้รับความร้อนสารส้มจะละลาย ให้ตั้งสะตุไป
เรื่อย ๆ อาจเปิดฝาสังเกตดูเป็นครั้งคราวในระหว่าง
การสะตุ และรอจนกว่าสารละลายจะก่อตัวฟู และสะตุ
ต่อจนสารละลายฟูขาว และแห้งทัง้ หมด เมือ่ สารส้มฟู
ขาวจึงปิดเตา หลังจากปิดเตาไฟฟ้าแล้ว ควรตั้งหม้อ
ดินไว้บนเตาจนกว่าจะเย็น เมื่อใช้เตาไฟฟ้าที่มีกำ�ลัง
ไฟขนาด 1500 วัตต์ จะใช้ระยะเวลาสะตุจนสารส้มฟู
ขาวและแห้งประมาณ 1 ชั่วโมง

ข้อสรุป
ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีของสารส้มสะตุ
พบว่าสารส้มทีน่ �ำ มาสะตุเป็นชนิดสารส้มแอมโมเนียม
และเมื่อสะตุแล้วพบว่ามีปริมาณสารที่ไม่ละลายน้ำ� 
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ปริมาณอะลูมนิ า ปริมาณเหล็ก ปริมาณสารหนู ปริมาณ
ทองแดง ปริมาณสังกะสี และปริมาณแคลเซียม สูง
กว่ า สารส้ ม ที่ ยั ง ไม่ ส ะตุ สารส้ ม และสารส้ ม สะตุ มี
ความเป็นกรดโดยมีค่า pH เท่ากับ 3.47 และ 3.54
ตามลำ�ดับ เมื่อสะตุแล้วจะได้น้ำ�หนักสารส้มสะตุมีค่า
ร้อยละ 46.35 ± 0.55 (n = 18) โดยมีน�้ำ หนักทีห่ ายไป
คิดเป็นร้อยละ 53.65 ± 0.55 (n = 18) การสะตุทำ�ให้
ปริมาณน้ำ�ในโมเลกุลหายไป ส่งผลให้มีปริมาณแร่
ธาตุต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธาตุเหล็กที่มีสรรพคุณ
ในการบำ�รุงเลือดเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า นอกจากนี้
พบว่าสารส้มสะตุที่มีจำ�หน่ายในท้องตลาดมีค่าการ
วิเคราะห์ใกล้เคียงกับสารส้มที่ยังไม่ได้สะตุ จากผล
การวิเคราะห์นี้มีข้อเสนอแนะการเก็บรักษาสารส้ม
สะตุ ว่ามีความจำ�เป็นต้องเก็บในภาชนะปิดสนิทและ
ป้องกันความชื้น โดยควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง
ระยะเวลาการเก็บรักษาสารส้มสะตุหลังจากสะตุแล้ว
รวมถึงการนำ�ผลการวิเคราะห์นี้มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทำ�ข้อกำ�หนดมาตรฐานของเครื่องยาสารส้ม
สะตุ ซึ่งควรมีการเก็บตัวอย่างสารส้มให้มากขึ้นจาก
หลายแหล่งทั่วประเทศไทย
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาวิธกี ารเตรียมยาแคปซูลจากสารสกัดน�้ำ ของตำ�รับยาจันทน์ลลี าทีม่ สี รรพคุณ
บรรเทาอาการไข้ตวั ร้อน โดยเตรียมสารสกัดน�้ำ ของตำ�รับยาจันทน์ลลี าให้เป็นผงแห้งด้วยเทคนิคการทำ�แห้งแบบพ่น
(สเปรย์ดราย) แล้วประเมินคุณสมบัติต่าง ๆ ของผงสเปรย์ดรายและผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล และตรวจสอบคุณภาพ
ยาแคปซูลที่เตรียมได้ จากการศึกษาพบว่าปริมาณสารสกัดน้ำ�ของตำ�รับยาจันทน์ลีลาร้อยละโดยน้ำ�หนัก คือ 14.23 ±
0.26 และปริมาณผลผลิตสูงสุดของผงสเปรย์ดราย ร้อยละโดยน้ำ�หนัก คือ 10.87 ± 0.49 เมื่อเตรียมที่ภาวะอุณหภูมิ
ขาเข้า 110 องศาเซลเซียส อัตราอากาศเข้าออก 27.22 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอัตราการป้อนสาร 2.10 มิลลิลิตร
ต่อนาที ผลการประเมินคุณสมบัติต่าง ๆ ของผงสเปรย์ดรายมีค่ามุมทรงตัวอยู่ในช่วง 32.08-35.80 องศา ความหนา
แน่นปรากฏ 394.50 ± 0.12 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ความหนาแน่นหลังเคาะ 625.00 ± 0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มี
ความชื้นร้อยละ 3.73 ± 0.20 และผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลมีค่ามุมทรงตัวอยู่ในช่วง 31.39-32.41 องศา ความหนาแน่น
ปรากฏ 400.10 ± 0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ความหนาแน่นหลังเคาะ 639.10 ± 0.06 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร มีความชืน้
ร้อยละ 4.15 ± 0.36 สูตรตำ�รับยาแคปซูลขนาด 250 มิลลิกรัมประกอบด้วยผงสเปรย์ดราย 108.71 มิลลิกรัม และแป้ง
ข้าวโพด 154.50 มิลลิกรัม การควบคุมคุณภาพยาแคปซูล พบว่าลักษณะภายนอกของทุกแคปซูลไม่มีการชำ�รุด การ
ทดสอบความแปรปรวนของน้ำ�หนักผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลในแต่ละแคปซูล พบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด
ใน USP 41-NF 36 และเกณฑ์มาตรฐานยาสมุนไพรไทยปี 2018 และการทดสอบการแตกตัว พบว่าทุกแคปซูลแตก
ตัวหมดภายใน 15.51 นาที เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนดใน USP 41-NF 36 และเกณฑ์มาตรฐานยาสมุนไพรไทยปี
2018
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Abstract
This study aimed to prepare an aqueous extract of Chantaleela herbal recipe, a traditional anti-fever decoction, and to develop a capsule formulation. The aqueous extract of Chantaleela recipe was prepared using the spray
drying technique. The properties of extract powder were evaluated and the quality control tests for capsules were
performed. The results showed that the proportion of water soluble extractive of Chantaleela recipe was 14.23 ±
0.26% w/w. After optimizing the spray-drying parameters, the optimal conditions were as follows: inlet temperature
at 110 ˚C and volume flow of 27.22 m3/h with the feed flow of 2.10 ml/min. The obtained highest yield was 10.87 ±
0.49% w/w. For the property study, the spray-dried powder showed an angle of repose in the range of 32.08–35.80
degrees. Its bulk and tapped density were 394.50 ± 0.12 and 625.00 ± 0.00 mg/ml, respectively, and its moisture
content was 3.73 ± 0.20% w/w. The extract was developed as 250 mg capsules, each containing 108.71 mg of dried
extract and 154.50 mg of corn starch. The angle of repose of the formulation was 31.39–32.41 degrees. The bulk
and tapped density were 400.10 ± 0.00 and 639.10 ± 0.06 mg/ml, respectively, with the moisture content of 4.15
± 0.36% w/w. For the quality control of the Chantaleela capsules, it was found that there was no damage to the
external characteristics. Both the weight variation and disintegration time (< 15.51 minutes) were in accordance
with the USP 41-NF 36 and the THP 2018.
Key words: Chantaleela, capsule, aqueous extract, spray drying

บทนำ�และวัตถุประสงค์
ตำ � รั บ ยาจั น ทน์ ลี ล าเป็ น ตำ � รั บ ยาที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศรับรองสรรพคุณและความ
ปลอดภัยไว้ในยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติกลุม่ ยาแก้ไข้ ตำ�รับยาจันทน์ลลี ามีทงั้ ชนิดผง ชนิด
เม็ดและชนิดแคปซูล รับประทานครัง้ ละ 1-2 กรัม ทุก
3-4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ[1] จากการรวบรวมข้อมูลของ
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และนงลักษณ์ เรืองวิเศษ[2]
มีรายงานข้อมูลทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรในตำ�รับนี้
ทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นการปวด การอักเสบ และแก้ไข้ คือ โกฐสอ

พบสาร imperatorin มีฤทธิต์ า้ นการอักเสบ โกฐเขมา 
พบสาร b-eudesmol, atractylochromene และ
polyacetylenes มีฤทธิ์แก้ไข้และต้านการอักเสบ
โกฐจุฬาลัมพา พบสาร artemisinin มีฤทธิ์รักษา
โรคมาลาเรีย บอระเพ็ด พบสาร N-trans-feruloyl
tyramine มีฤทธิ์แก้ไข้และต้านการอักเสบ และปลา
ไหลเผือก พบสาร quassinoids มีฤทธิ์ต้านมาลาเรีย
นอกจากนีม้ กี ารศึกษาวิจยั ตำ�รับยาจันทน์ลลี าเกีย่ วกับ
ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบเฉียบพลัน พบว่าอาจไปยับยั้ง
เอนไซม์ cyclooxygenase การศึกษาฤทธิล์ ดปวดเมือ่

586 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ให้ยาตำ�รับนีท้ ปี่ ริมาณ 300, 600 และ 1,200 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม พบว่าสามารถลดปวดได้ทงั้ ช่วงแรก (0-5
นาทีหลังจากฉีดฟอร์มาลิน) และเห็นผลเด่นชัดในช่วง
ที่ 2 (20-30 นาทีหลังจากฉีดฟอร์มาลิน) การศึกษาฤทธิ์
แก้ไข้ พบว่าสามารถลดไข้ได้โดยการวัดอุณหภูมิทาง
ทวารหนักของหนู ซึ่งตำ�รับยานี้อาจไปยับยั้งการสร้าง
หรือปล่อย prostaglandin E2 ใน hypothalamus
และการให้ต�ำ รับยานีท้ างช่องปากเพือ่ ลดการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารแบบเฉียบพลันในหนู พบว่าตำ�รับนี้
ไม่ได้ลดอัตราการหลั่งกรดและเพิ่ม pH ในกระเพาะ
อาหารของหนู[3] การศึกษาฤทธิ์ของตำ�รับยานี้ต่อการ
จับกลุม่ ของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี ไม่พบ
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา และไม่มผี ลต่อการ
จับกลุม่ ของเกล็ดเลือด[4] การศึกษาความเป็นพิษระยะ
สั้น ไม่พบความเป็นพิษ และมีค่า LD50 = 13.22 กรัม
ต่อกิโลกรัม ส่วนการศึกษาพิษกึง่ ระยะยาวในหนู โดย
ให้กินอาหารที่ผสมยาในขนาด 4, 40 และ 80 เท่าของ
ขนาดยาทีใ่ ช้รกั ษาในคน ไม่พบสิง่ ผิดปกติเกิดขึน้ และ
ไม่กอ่ ให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะภายใน[5] การศึกษา
ความเป็นพิษเฉียบพลันและแบบเรื้อรังในหนู ไม่พบ
ความเป็นพิษ[6] ปัจจุบนั มีการพัฒนาสารสกัดสมุนไพร
ด้วยกรรมวิธกี ารต้มเนือ่ งจากการต้ม ทำ�ได้งา่ ยสะดวก
มีความปลอดภัย ตัวยาสามารถดูดซึมง่ายและออก
ฤทธิ์เร็ว[7] แต่ก็มีข้อเสีย คือ ยาสมุนไพรที่ได้จากการ
ต้มมักจะมีกลิ่นและรสชาติไม่น่ารับประทานสำ�หรับ
บางคน และยาสมุนไพรที่ได้จากการต้มไม่ควรเก็บไว้
นาน เพราะอาจจะขึ้นราและบูดเน่า[8] จึงมีการพัฒนา
ต่อโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้อยูใ่ นรูปแบบผงแห้ง
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ หนึ่งในนั้น คือ การทำ�แห้งแบบพ่น
(spray drying) ซึง่ เป็นเทคนิคทีไ่ ด้รบั ความนิยมและ
ยังเป็นการถนอมผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บ
รักษา เนื่องจากเป็นการลดปริมาณน้ำ�จนจุลินทรีย์ไม่
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สามารถเจริญเติบโตได้[9] ปัญหาและอุปสรรคในการ
ใช้ต�ำ รับยาจันทน์ลลี าแบบดัง้ เดิม โดยการนำ�สมุนไพร
สดมาอบแห้งและบดเป็นผง บรรจุใส่แคปซูลหรือตอก
เม็ดนั้น มีขนาดการรับประทานต่อครั้งในปริมาณสูง
ซึ่งส่งผลให้ความร่วมมือในการใช้ยาน้อยลง ทำ�ให้
ประสิทธิผลของการรักษาลดลง มีอายุการเก็บรักษา
สั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาวิธีการ
เตรียมสารสกัดน้ำ�ตำ�รับยาจันทน์ลีลาให้อยู่ในรูปผง
แห้งด้วยวิธีการทำ�แห้งแบบพ่น แล้วนำ�ไปเตรียมเป็น
ยาแคปซูล เพื่อให้สะดวกในการรับประทานและช่วย
ลดขนาดการรับประทานต่อครั้ง

ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุ
1. ตัวอย่างสมุนไพรและสารเคมี
สมุนไพรแห้ง 8 ชนิด คือ โกฐสอ โกฐเขมา โกฐ
จุฬาลัมพา เนื้อไม้จันทน์ขาว เนื้อไม้จันทน์แดง ลูก
กระดอม เถาบอระเพ็ด และเนือ้ ไม้ปลาไหลเผือก จาก
ร้านยาสมุนไพรในจังหวัดสงขลา พิมเสนจากบริษัท
ฝูเจี้ยน กรีน ไพน์ จำ�กัด ประเทศจีน มอลโทเดกซ์
ทริน (DE = 10-12) จาก บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์
จำ�กัด ประเทศไทย แป้งข้าวโพดและแลกโทสจาก
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ประเทศไทย
และแคปซูลใส เบอร์ 1 จากหจก. โกลด์สตาร์ เคมิคัล
ประเทศไทย
2. เครื่องมือ
เครื่ อ งทำ � แห้ ง แบบพ่ น (spray dryer) รุ่ น
B-290 ยี่ห้อ Buchi ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เครื่อง
ชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำ�แหน่ง รุ่น ED224S ยี่ห้อ Sartorius ประเทศเยอรมนี เครื่องหาปริมาณความชื้น
(moisture analyzer) รุ่น HB43-S ยี่ห้อ Mettler

J Thai Trad Alt Med
Toledo ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เตาอบแบบลมร้อน
(hot air oven) รุน่ UN 110 ยีห่ อ้ Memmert ประเทศ
เยอรมนี เครื่ อ งบดสมุ น ไพร รุ่ น CMB-24 ยี่ ห้ อ
CM ประเทศไทย เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ
ขนาด 150 แคปซู ล รุ่ น CMCA-150 ยี่ ห้ อ CM
ประเทศไทย อ่างน�้ำ ควบคุมอุณหภูมิ รุน่ WNB 22 ยีห่ อ้
Memmert ประเทศไทย และเครื่ อ งทดสอบการ
แตกตัว (disintegration tester) รุ่น ZT 222 ยี่ห้อ
Erweka ประเทศเยอรมนี

วิธีการศึกษา
1. การเตรียมผงสมุนไพรตำ�รับยาจันทน์ลีลา
1.1 การเตรียมผงสมุนไพร นำ�สมุนไพรแห้ง
ในตำ�รับยาซึ่งประกอบด้วย โกฐสอ โกฐเขมา โกฐ
จุฬาลัมพา เนื้อไม้จันทน์ขาว เนื้อไม้จันทน์แดง ลูก
กระดอม เถาบอระเพ็ด และเนื้อไม้ปลาไหลเผือก มา
ล้างทำ�ความสะอาดและอบในตูอ้ บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง นำ�มาบดย่อยขนาดด้วย
เครื่องบดสมุนไพร และเก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิท
1.2 การเตรียมผงสมุนไพรตำ�รับยาจันทน์ลีลา 
โดยชัง่ ผงสมุนไพรประกอบด้วยโกฐสอ โกฐเขมา โกฐ
จุฬาลัมพา เนื้อไม้จันทน์ขาว เนื้อไม้จันทน์แดง ลูก
กระดอม เถาบอระเพ็ด เนื้อไม้ปลาไหลเผือก อย่างละ
3.64 กรัม และพิมเสน 0.91 กรัม ผสมรวมกันและเก็บ
ใส่ภาชนะที่ปิดสนิท

2. การหาปริ ม าณสารสกั ด น้ำ � ของตำ � รั บ ยา
จันทน์ลีลา
เตรียมสารสกัดน�้ำ ด้วยวิธตี ม้ โดยชัง่ ผงสมุนไพร
ตำ�รับยาจันทน์ลีลา 30 กรัม ห่อด้วยผ้าขาวมัดใส่หม้อ
สเตนเลส เติมน้ำ�กลั่น 300 มิลลิลิตร ต้มจนเดือด
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แล้ ว กรองแยกกากสมุ น ไพรด้ ว ยกระดาษกรอง
whatman เบอร์ 1 จากนั้นนำ�กากสมุนไพรไปต้มซ้ำ�
อีก 2 ครั้ง นำ�สารละลายทั้ง 3 ครั้งมาผสมให้เข้ากัน
ได้สารละลาย 300 มิลลิลิตร ปิเปตมา 50 มิลลิลิตร
ใส่ชามระเหยทีท่ ราบน�้ำ หนัก ปิดด้วย aluminium foil
ที่เจาะรูเล็ก ๆ ไว้ นำ�ไประเหยแห้งบนอ่างน้ำ�ควบคุม
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วัน แล้วนำ�
ไปอบด้วยเตาอบแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง นำ�มาใส่ในโถดูดความชืน้
เป็นเวลา 30 นาที ชั่งน้ำ�หนักและอบซ้ำ�จนได้น้ำ�หนัก
คงที่ ทำ�ซ้ำ�อีก 2 ครั้ง แล้วคำ�นวณหาปริมาณร้อยละ
โดยน้ำ�หนักของสารสกัดน้ำ� (%yield)

3. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมผง
สเปรย์ดราย
สกั ด สารสกั ด ด้ ว ยวิ ธี ต้ ม โดยชั่ ง ผงสมุ น ไพร
ตำ�รับยาจันทน์ลีลา 99.68 กรัม ห่อด้วยผ้าขาวมัดใส่
หม้อสเตนเลส เติมน้ำ�กลั่น 1 ลิตร ต้มจนเดือด แล้ว
กรองแยกกากสมุนไพรด้วยกระดาษกรอง whatman
เบอร์ 1 จากนั้นนำ�กากสมุนไพรไปต้มซ้ำ�อีก 2 ครั้ง
นำ�สารละลายทั้ง 3 ครั้งมาผสมให้เข้ากันแล้วนำ�ไป
ระเหยจนเหลือปริมาตร 500 มิลลิลิตร นำ�ไปผสม
กับมอลโทเดกซ์ทรินหรือแลกโทส ซึ่งเป็นสารช่วยใน
การสเปรย์ดราย อัตราส่วนร้อยละโดยน้ำ�หนัก 1, 5
และ 10 ตามลำ�ดับ แล้วจึงนำ�ไปทำ�แห้งด้วยเครื่อง
ทำ�แห้งแบบพ่นเพื่อทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม โดย
กำ�หนดสภาวะของเครือ่ งทำ�แห้งแบบพ่นทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ า
เข้า 100 และ 110 องศาเซลเซียส อัตราอากาศเข้าออก
27.22 และ 31.11 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอัตรา
การป้อนสาร 2.10 และ 2.40 มิลลิลิตรต่อนาที เก็บผง

588 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สเปรย์ดรายใส่ภาชนะที่ปิดสนิท กันแสง ติดฉลาก
ทำ�ซ้ำ�อีก 2 ครั้ง แล้วคำ�นวณหาปริมาณร้อยละโดย
น้ำ�หนักของผงสเปรย์ดรายและปริมาณร้อยละโดย
น้ำ�หนักของสารสกัดน้ำ�ในผงสเปรย์ดราย (%yield)

4. การประเมินคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ของผงตัวอย่าง
4.1 การหาค่ามุมทรงตัว (angle of repose)
ดัดแปลงวิธีตาม Chankana และคณะ (2013)[10]
โดยชั่งตัวอย่าง (ผงสเปรย์ดรายหรือผงสูตรตำ�รับยา
แคปซูล) 5 กรัม เทตัวอย่างผ่านกรวยที่มีรูเปิดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ลงในวงกลมทีว่ าดบน
กระดาษเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร โดยปลาย
กรวยอยู่สูงห่างจากกระดาษ 4 เซนติเมตร ทำ�ซ้ำ�อีก 2
ครั้ง แล้วคำ�นวณหาค่ามุมทรงตัว
ตัวอยาง
ตัวอยาง

นำ � ค่ า ที่ คำ � นวณได้ ม าเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า
มาตรฐานทีก่ �ำ หนดใน USP 41-NF 36 เพือ่ บ่งบอกการ
ไหลของผงสเปรย์ดรายหรือผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล
ยิ่งมุมทรงตัวมีค่าน้อยแสดงว่าผงนั้นมีการไหลดี
4.2 การหาความหนาแน่นปรากฏ (bulk density)
ด้ ว ยวิ ธี ก ารวั ด ในกระบอกตวงดั ด แปลงวิ ธี ต าม
Hilal SN. และคณะ (2013)[11] โดยชั่งตัวอย่าง (ผง
สเปรย์ดรายหรือผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล) 2 กรัม ใส่
กระบอกตวงขนาด 10 มิลลิลิตร บันทึกปริมาตรของ
ตัวอย่างที่อ่านได้ ทำ�ซ้ำ�อีก 2 ครั้ง แล้วคำ�นวณหาค่า 
ความหนาแน่นปรากฏ
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4.3 การหาความหนาแน่นหลังเคาะ (tapped
density) ดัดแปลงวิธตี าม Galloa L. และคณะ (2015)
[12]
โดยนำ�ตัวอย่างในกระบอกตวงจากการหาค่าความ
หนาแน่ น ปรากฏ ทำ � การเคาะกระบอกตวงจนกว่ า
ปริมาตรคงที่ บันทึกปริมาตรของตัวอย่างทีอ่ า่ นได้หลัง
การเคาะ ทำ�ซ้ำ�อีก 2 ครั้ง แล้วคำ�นวณหาค่าความหนา
แน่นหลังเคาะ

4.4 การหาปริมาณความชืน้ (moisture content)
ดัดแปลงวิธีตาม Chankana และคณะ (2013)[10]
โดยชั่งตัวอย่าง (ผงสเปรย์ดรายหรือผงสูตรตำ�รับยา
แคปซูล) 1.50 กรัม ใส่บนจานของเครื่องหาปริมาณ
ความชืน้ เปิดเครือ่ งให้ความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศา
เซลเซียส ทำ�ซ้ำ�อีก 2 ครั้ง บันทึกค่า

5. การเตรียมผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลและการ
เตรียมยาแคปซูล
5.1 การหาปริมาตรของตัวแคปซูลใสเบอร์ 1
โดยการหาปริมาตรของตัวแคปซูลจากการ titrate น�้ำ
กลัน่ จาก burette ขนาด 50 มิลลิลติ ร ลงในตัวแคปซูล
เปล่าแต่ละแคปซูลจนเต็ม จำ�นวน 10 แคปซูล บันทึก
ปริมาตรความจุแต่ละแคปซูลทีอ่ า่ นได้ ทำ�ซ�้ำ อีก 2 ครัง้
แล้วคำ�นวณหาค่าเฉลี่ย
5.2 การเตรียมผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล โดยนำ�
ปริมาณของผงตำ�รับสมุนไพร ที่เทียบเท่ากับปริมาณ
ทีร่ บั ประทานผงตำ�รับสมุนไพรต่อครัง้ คือ 1 กรัม เพือ่
หาปริมาณของผงสเปรย์ดรายที่จะบรรจุในแคปซูล 1
แคปซูล เท่ากับ
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การหาค่า bulk volume ของผงสเปรย์ดรายใน
1 แคปซูล โดยนำ�ปริมาณผงสเปรย์ดรายใน 1 แคปซูล
เทียบกับค่าความหนาแน่นปรากฏของผงสเปรย์ดราย
ตามวิธกี ารในข้อ 4.2 คำ�นวณค่าความหนาแน่นปรากฏ
ของผงสเปรย์ดรายใน 1 แคปซูล

เมื่อได้ค่า bulk volume ของผงสเปรย์ดรายใน
1 แคปซูล แล้วนำ�ไปลบกับปริมาตรของตัวแคปซูลใส
เบอร์ 1 จะได้ปริมาตรของตัวแคปซูลที่เหลือเพื่อเติม
แป้งข้าวโพด โดยคำ�นวณเทียบเป็นน้ำ�หนักของแป้ง
ข้าวโพด เมื่อทราบความหนาแน่นปรากฏของแป้ง
ข้าวโพด
5.3 การบรรจุผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลจากสาร
สกัดตำ�รับยาจันทน์ลีลา โดยใช้แคปซูลใสเบอร์ 1 ชั่ง
ผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลประกอบด้วยผงสเปรย์ดราย
และแป้งข้าวโพด ผสมให้เข้ากันด้วยวิธี Tumbling
เป็นเวลา 20 นาที บรรจุผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลด้วย
เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 150 แคปซูล
เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิท กันแสง ติดฉลาก เพื่อนำ�ไป
วิเคราะห์ต่อไป

6. การประเมินคุณภาพยาแคปซูล
ดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดใน USP 41-NF 36[13]
และ THP 2018[14]
6.1 การตรวจดูดว้ ยตาเปล่า (visual inspection)
โดยการตรวจสอบลักษณะภายนอกของยาแคปซูล
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โดยสุ่มตัวอย่างมา 20 แคปซูล ยาทุกแคปซูลไม่ชำ�รุด
เสียหาย ฝาไม่แยก
6.2 การทดสอบความแปรปรวนของน้ำ�หนัก
ผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลในแต่ละแคปซูล (weight
variation) ทดสอบสุม่ ตัวอย่างตามทีก่ �ำ หนดในเกณฑ์
มาตรฐาน ชัง่ น�้ำ หนักยาแคปซูลด้วยเครือ่ งชัง่ ทศนิยม
4 ตำ�แหน่ง บันทึกน้ำ�หนัก จากนั้นแยกฝาและตัว
แคปซูลออกจากกัน เทผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลภายใน
แคปซูลออก เคาะเบา ๆ ทัง้ ส่วนฝาและตัวแคปซูล เพือ่
ให้ผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลที่ติดภายในออกมากที่สุด
แล้วชัง่ น�้ำ หนักเปลือกแคปซูลเปล่า บันทึกน�้ำ หนัก และ
คำ�นวณหาความแปรปรวนของน�้ำ หนักผงสูตรตำ�รับยา
แคปซูลในแต่ละแคปซูล
- ข้อกำ�หนดใน USP 41-NF 36 คือ สุ่ม
ตัวอย่างมา 20 แคปซูล และคำ�นวณหาน้ำ�หนักเฉลี่ย
ผงสู ต รตำ � รั บ ยาแคปซู ล ทั้ ง หมด จากนั้ น พิ จ ารณา
ความแตกต่างของน้ำ�หนักผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลใน
แต่ละแคปซูลกับน�้ำ หนักเฉลีย่ ผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล
ทั้งหมด โดยน้ำ�หนักผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลแต่ละ
แคปซูลต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 90-110 ของน้ำ�หนัก
เฉลี่ยผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลทั้งหมด ถ้ามีแคปซูลที่
น้ำ�หนักเกินช่วงร้อยละ 90-110 ของน้ำ�หนักเฉลี่ยผง
สูตรตำ�รับยาแคปซูลทั้งหมด ต้องไม่เกิน 2 แคปซูล
และไม่มแี คปซูลใดทีม่ นี �้ำ หนักผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล
เบีย่ งเบนมากกว่าร้อยละ 25 ของน�้ำ หนักเฉลีย่ ผงสูตร
ตำ�รับยาแคปซูลทัง้ หมด หากมีแคปซูลทีม่ นี �้ำ หนักเกิน
ร้อยละ 10 มากกว่า 2 แต่ไม่เกิน 6 แคปซูลที่มีน้ำ�หนัก
ผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลเบี่ยงเบนอยู่ในช่วงร้อยละ
10-25 ให้ทำ�เพิ่มอีก 40 แคปซูล รวมเป็น 60 แคปซูล
และคำ�นวณหาน้ำ�หนักเฉลี่ยผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล
ทั้งหมดใหม่ ต้องไม่เกิน 6 แคปซูลจาก 60 แคปซูล
ที่มีน้ำ�หนักผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลเบี่ยงเบนมากกว่า

590 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ร้อยละ 10 ของน้ำ�หนักเฉลี่ยผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล
ทั้งหมด และไม่มีแคปซูลใดที่มีน้ำ�หนักผงสูตรตำ�รับ
ยาแคปซูลเบี่ยงเบนมากกว่าร้อยละ 25 ของน้ำ�หนัก
เฉลี่ยผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลทั้งหมด
- ข้อกำ�หนดใน THP 2018 คือ สุ่มตัวอย่าง
มา 10 แคปซูล และคำ�นวณหาน้ำ�หนักเฉลี่ยผงสูตร
ตำ�รับยาแคปซูลทั้งหมด จากนั้นพิจารณาความแตก
ต่ า งของน้ำ � หนั ก ผงสู ต รตำ � รั บ ยาแคปซู ล ในแต่ ล ะ
แคปซู ล กั บ น้ำ � หนั ก เฉลี่ ย ผงสู ต รตำ � รั บ ยาแคปซู ล
ทั้งหมด มีไม่เกิน 2 แคปซูลที่มีน้ำ� หนักผงสูตรตำ�รับยา
แคปซูลเบี่ยงเบนมากกว่าร้อยละ 10 ของน้ำ�หนักเฉลี่ยผง
สูตรตำ�รับยาแคปซูลทั้งหมด และไม่มีแคปซูลใดที่มี
น้ำ�หนักผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลเบี่ยงเบนมากกว่าร้อยละ 20
ของน้ำ�หนักเฉลี่ยผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลทั้งหมด
6.3 การทดสอบการแตกตั ว ด้ ว ยเครื่ อ ง
disintegration tester รุ่น ZT 222 โดยสุ่มตัวอย่าง
มา 6 แคปซูล ใส่น้ำ�กลั่นในอ่างน้ำ�และในบีกเกอร์ ที่
อุณหภูมิ 37 ± 2 องศาเซลเซียส นำ�ยาแคปซูลใส่ใน
ชุดตะกร้าซึ่งเป็นหลอดแก้วใส 6 หลอด หลอดละ 1
แคปซูล จดบันทึกเวลาที่ยาแคปซูลใช้ในการแตกตัว
ทั้งหมด ซึ่งข้อกำ�หนดใน USP 41-NF 36 และ THP
2018 มีข้อกำ�หนดเหมือนกัน คือ แคปซูลต้องแตกตัว
หมดภายในเวลา 30 นาที หากมี 1 หรือ 2 แคปซูลแตก
ตัวไม่สมบูรณ์ให้ทำ�เพิ่มอีก 12 แคปซูล ต้องมีไม่น้อย
กว่า 16 จากทัง้ หมด 18 แคปซูลทีแ่ ตกตัวอย่างสมบูรณ์

ผลการศึกษา

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

การหาสภาวะที่ เ หมาะสมในการเตรี ย มผง
สเปรย์ดราย
ผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ของการหาสารช่ ว ยที่
เหมาะสมในการเตรี ย มผงสเปรย์ ด ราย พบว่ า ผง
สเปรย์ดรายที่ไม่เติมสารช่วยมีปริมาณผลผลิตร้อย
ละ 6.30 มีความชื้นร้อยละ 4.67 เมื่อกำ�หนดอุณหภูมิ
ขาเข้า 100 องศาเซลเซียส อัตราอากาศเข้าออก 31.11
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอัตราการป้อนสาร 2.40
มิลลิลิตรต่อนาที และผงสเปรย์ดรายที่ผสมแลกโทส
ในอัตราส่วนร้อยละ 10 ให้ปริมาณผลผลิตสูงสุด
ร้อยละ 15.91 และมีความชืน้ ร้อยละ 2.40 เมือ่ กำ�หนด
อุณหภูมิขาเข้า  110 องศาเซลเซียส อัตราอากาศเข้า
ออก 27.22 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอัตราการ
ป้อนสาร 2.10 มิลลิลิตรต่อนาที
ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมผง
สเปรย์ ด รายที่ ผ สมมอลโทเดกซ์ ท ริ น ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1
การประเมินคุณสมบัติต่าง ๆ ของผงตัวอย่าง
ดังแสดงในตารางที่ 2

การเตรียมผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล
ผลปริมาตรบรรจุของตัวแคปซูลใสเบอร์ 1 คือ
0.43 มิลลิลิตร
สูตรตำ�รับยาแคปซูล ประกอบด้วย
ผงสเปรย์ดราย 108.71 มิลลิกรัม
แป้งข้าวโพด 154.50 มิลลิกรัม
รวม 263.21 มิลลิกรัม

การหาปริมาณสารสกัดน้ำ�

การประเมินคุณภาพยาแคปซูล

ผลการหาปริ ม าณสารสกั ด น้ำ � ของตำ � รั บ ยา
จันทน์ลลี าด้วยวิธกี ารระเหยแห้งแบบทัว่ ไปให้ปริมาณ
ผลผลิตร้อยละ 14.23 ± 0.26

ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพยาแคปซู ล จากการ
ตรวจดูดว้ ยตาเปล่าจำ�นวน 20 แคปซูล พบว่าลักษณะ
ภายนอกของทุกแคปซูลไม่มีการชำ�รุดและฝาไม่แยก
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณผงสเปรย์ดราย ปริมาณสารสกัดน�ำ้ ในผงสเปรย์ดราย และปริมาณความชืน้ ทีเ่ ตรียมจากเครือ่ ง
ท�ำแห้งแบบพ่นในสภาวะต่าง ๆ (Mean ± SD)
สภาวะ อุณหภูมิ
ที่ ขาเข้า
		
(°C)
			
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9

100
100
100
110
110
110
110
110
110

อัตรา อัตรา มอลโท
อากาศ การป้อน เดกซ์
เข้าออก สาร ทริน (%
(ลบ.ม./ (มล./
โดย
ชม.)
นาที) น�้ำหนัก)

ผง
ผง
ต�ำรับ สเปรย์
สมุน ดราย
ไพร (ก.)
(ก.)		

31.11
31.11
31.11
31.11
31.11
31.11
27.22
27.22
27.22

99.71
99.71
99.71
99.72
99.72
99.71
99.68
99.72
99.72

2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.10
2.10
2.10

1
5
10
1
5
10
1
5
10

6.70
10.80
14.25
8.56
11.61
14.38
10.84
14.24
14.67

%Yield โดย
สาร
น�้ำหนัก
สกัด
ของผง
น�้ำในผง
สเปรย์
สเปรย์
ดราย
ดราย (ก.)
6.72 ± 0.41
10.83 ± 0.39
14.29 ± 0.59
8.58 ± 0.49
11.64 ± 0.52
14.42 ± 0.39
10.87 ± 0.49
14.28 ± 0.56
14.71 ± 0.36

5.70
5.81
4.28
7.56
6.63
4.41
9.84
9.26
4.70

%Yield โดย
น�้ำหนักของ
สารสกัดน�้ำ	
ในผง
สเปรย์ดราย

ปริมาณ
ความชื้น
(%MC)

5.72 ± 0.41
5.83 ± 0.39
4.29 ± 0.59
7.58 ± 0.49
6.64 ± 0.52
4.42 ± 0.39
9.87 ± 0.49
9.28 ± 0.56
4.71 ± 0.36

4.45 ± 0.29
4.27 ± 0.17
4.16 ± 0.18
4.14 ± 0.25
3.66 ± 0.12
3.50 ± 0.21
3.73 ± 0.20
3.49 ± 0.13
3.21 ± 0.21

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณสมบัติต่าง ๆ ของผงสเปรย์ดรายสภาวะที่ 7 และผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล (Mean
± SD)
ตัวอย่าง

ผงสเปรย์ดรายสภาวะที่ 7
ผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล

ปริมาณ
ความชื้น
(%MC)

ค่า bulk
density
(มก/มล)

ค่า tapped
density
(มก/มล)

3.73 ± 0.20 394.50 ± 0.12 625 ± 0.00
4.15 ± 0.36 400.10 ± 0.00 639.10 ± 0.06

ออกจากกัน เมื่อนำ�ไปทดสอบความแปรปรวนของ
น้ำ�หนักผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลในแต่ละแคปซูลตาม
มาตรฐาน USP 41-NF 36 จำ�นวน 20 แคปซูล และ
ตามมาตรฐาน THP 2018 จำ�นวน 10 แคปซูล ผล
ทดสอบแสดงว่าน้ำ�หนักของผงสูตรตำ�รับแคปซูลมี
ความสม่ำ�เสมอและเป็นไปตามข้อกำ�หนดมาตรฐาน
ผลการทดสอบการแตกตัวพบว่าทุกแคปซูลแตกตัว
หมดภายใน 15.51 นาที

ค่า
angle of
repose (º)

ค่ามาตรฐาน
USP
41-NF36

32.08-35.80
31.39-32.41

31-35
31-35

อภิปรายผล

การศึกษาวิจัยนี้พบว่าปริมาณสารสกัดน้ำ�ของ
ตำ�รับยาจันทน์ลีลาด้วยวิธีการระเหยแห้งแบบทั่วไป
ให้ปริมาณผลผลิตร้อยละ 14.23 ± 0.26 มีข้อดี คือ
ได้ปริมาณผลผลิตมาก แต่ยังมีข้อเสีย คือ ใช้เวลาใน
การระเหยแห้งนาน ซึง่ จากการทดลองระเหยสารสกัด
น�้ำ ปริมาณ 50 มิลลิลติ ร จะใช้เวลาประมาณ 4 วัน และ
ในอุตสาหกรรมการทำ�แห้งอีกเทคนิคที่ได้รับความ

592 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
นิยม คือ การทำ�แห้งแบบพ่น เนือ่ งจากใช้ระยะเวลาใน
การระเหยน้อย[15] ซึง่ จากการทดลองระเหยสารสกัดน�้ำ
ด้วยเทคนิคการทำ�แห้งแบบพ่นปริมาณ 50 มิลลิลิตร
ใช้เวลาประมาณ 24 นาที
ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมผง
สเปรย์ ด ราย พบว่ า ปริ ม าณผงสเปรย์ ด รายที่ ผ สม
แลกโทสในอัตราส่วนร้อยละ 10 ให้ปริมาณผลผลิต
สู ง สุ ด ร้ อ ยละ 15.91 หากไม่ ร วมปริ ม าณแลกโทส
จะให้ปริมาณสารสกัดน้ำ�เพียงร้อยละ 5.90 ซึ่งให้
ปริมาณสารสกัดน้ำ�น้อยเมื่อเทียบกับการเตรียมผง
สเปรย์ดรายที่ไม่ผสมสารช่วย จึงได้เปลี่ยนสารช่วย
จากแลกโทสเป็นมอลโทเดกซ์ทริน ตามงานวิจัยของ
Paseephol และคณะ (2019)[16] โดยใช้ปริมานของ
มอลโทเดกซ์ทรินร้อยละ 1, 5 และ 10 รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 สาเหตุปริมาณผลผลิตของผงสเปรย์ดรายที่
น้อยกว่าการระเหยแห้งทัว่ ไป เกิดจากผงสเปรย์ดราย
บางส่วนเกาะติดกับตัวเครื่องทำ�แห้งแบบพ่นและบาง
ส่วนจะถูกแรงลมดูดออกไปยังส่วนของ filter ทำ�ให้
ไม่ตกลงในภาชนะรับผงสเปรย์ดราย จึงต้องปรับ
สภาวะการทำ�แห้งแบบพ่นนี้ให้เหมาะสม จากผลการ
ทดลองพบว่าสภาวะที่ 7 เกิดการสูญเสียปริมาณสาร
สกัดระหว่างการทำ�แห้งแบบพ่นน้อยที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Intipunya และ Thamee (2014)[17]
ทีพ่ บว่าการใช้มอลโตเดกซ์ตรินเป็นสารช่วยจะช่วยลด
ความเหนียว ของสารสกัดทีจ่ ะเกาะติดกับผนังห้องอบ
แห้ง (drying chamber) ของเครื่อง ทำ�ให้ได้ปริมาณ
ผลผลิตสูง จึงเป็นปัจจัยที่เลือกสภาวะนี้ไปประเมิน
คุณสมบัติต่าง ๆ ของผงสเปรย์ดราย
ผลการประเมินคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ของผงตัวอย่าง
รายละเอียดตามตารางที่ 2 ความชืน้ ของผงสูตรตำ�รับ
ยาแคปซูลทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากแป้งข้าวโพดทีใ่ ช้เป็นสาร
ช่วยสำ�หรับเพิม่ ปริมาณ (diluent) มีปริมาณความชืน้
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สมดุล (equilibrium moisture content) สูง คือ
10-14%[18] จึงทำ�ให้ผงสเปรย์ดรายหลังผสมมีความชืน้
สูงขึน้ ค่าความหนาแน่นปรากฏและค่าความหนาแน่น
หลังเคาะทั้ง 2 ค่านี้สามารถบอกปริมาณเบื้องต้นของ
ผงตัวอย่างน้อยที่สุดและมากที่สุดที่สามารถบรรจุ
ลงในแคปซูล ส่วนค่ามุมทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน USP 41-NF 36 ซึ่งหากค่าที่ได้มีค่า
น้อยแสดงว่ามีการไหลที่ดี
ผลการเตรียมผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลจากผง
ตำ�รับสมุนไพรปริมาณ 299.04 กรัม ได้ผงสเปรย์ดราย
ปริมาณ 32.51 กรัม โดยทั่วไปขนาดการรับประทาน
ผงตำ�รับสมุนไพรครั้งละ 1 กรัม ดังนั้นเมื่อเทียบจาก
ผลดังกล่าว การเตรียมให้อยู่ในรูปผงสเปรย์ดรายจะ
สามารถลดขนาดรับประทานตำ�รับยาจันทน์ลีลาให้
น้อยลงเหลือ ครั้งละ 108.71 มิลลิกรัม และจากค่า
ความหนาแน่นปรากฏของผงสเปรย์ดราย (สภาวะ
ที่ 7) ที่ได้จากการทดลอง คือ 275.50 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลติ ร สามารถนำ�มาคำ�นวณค่า bulk volume ของ
ตัวแคปซูลทีจ่ ะบรรจุผงสเปรย์ดราย พบว่าจะบรรจุใส่
ในตัวแคปซูลใสเบอร์ 1 ได้ปริมาตร 0.43 มิลลิลติ ร ดัง
นั้นจึงต้องผสมแป้งข้าวโพดเป็นสารเพิ่มปริมาณให้
ครบปริมาตรของแคปซูลอีก 154.50 มิลลิกรัม รวม
ปริมาณผงสูตรตำ�รับยาแคปซูล แคปซูลละ 263.21
มิลลิกรัม
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพยาแคปซู ล จากการ
ตรวจดู ด้ ว ยตาเปล่ า  พบว่ า ลั ก ษณะภายนอกของ
ทุ ก แคปซู ล ไม่ ชำ � รุ ด เมื่ อ นำ � แคปซู ล ที่ ไ ด้ ม าทำ � การ
ทดสอบความแปรปรวนของน้ำ�หนักผงสูตรตำ�รับยา
แคปซูลในแต่ละแคปซูลตามมาตรฐาน USP 41-NF
36 จำ�นวน 20 แคปซูล พบว่าค่าเฉลี่ยน้ำ�หนักผงสูตร
ตำ�รับยาแคปซูลทั้งหมดได้ 238.66 ± 0.02 มิลลิกรัม
โดยมี 2 แคปซูลที่มีปริมาณบรรจุเกินจากช่วงร้อยละ
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90-110 (214.79-262.53 มิ ล ลิ ก รั ม ) คื อ 276.80
และ 271 มิลลิกรัม แต่ไม่มีน้ำ�หนักผงสูตรตำ�รับยา
แคปซู ล จากแคปซู ล ใดที่ เ บี่ ย งเบนมากกว่ า ร้ อ ยละ
25 (179-298.33 มิลลิกรัม) และเมื่อทำ�การทดสอบ
ตามมาตรฐาน THP 2018 พบว่าค่าเฉลี่ยน้ำ�หนักผง
สูตรตำ�รับยาแคปซูลจำ�นวน 10 แคปซูลได้ 242.14
± 0.02 มิลลิกรัม โดยมี 1 แคปซูลที่มีปริมาณบรรจุ
เกินจากช่วงร้อยละ 10 (217.92-266.35 มิลลิกรัม)
คือ 276.80 มิลลิกรัม และไม่มีแคปซูลใดที่มีน้ำ�หนัก
ผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลเบี่ยงเบนมากกว่าร้อยละ 20
(193.71-290.56 มิลลิกรัม) ผลทดสอบดังกล่าวแสดง
ว่าน้ำ�หนักของผงสูตรตำ�รับแคปซูลมีความสม่ำ�เสมอ
ของปริมาณบรรจุซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดมาตรฐาน
ของ USP 41-NF 36 และ THP 2018 จากการทดสอบ
การแตกตัวเป็นไปตามข้อกำ�หนดตามมาตรฐานของ
USP 41-NF 36 และ THP 2018

ข้อสรุป
จากการหาปริมาณผงสเปรย์ดรายให้ผลผลิต
สูงสุดร้อยละ 10.87 ± 0.49 เมื่อกำ�หนดสภาวะของ
เครื่องทำ�แห้งแบบพ่นที่อุณหภูมิขาเข้า  110 องศา
เซลเซียส อัตราอากาศเข้าออก 27.22 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง และอัตราการป้อนสาร 2.10 มิลลิลิตรต่อ
นาที ทำ�ให้ได้สตู รการเตรียมตำ�รับยาแคปซูลประกอบ
ด้ ว ยผงสเปรย์ ด รายและแป้ ง ข้ า วโพดแคปซู ล ละ
108.71 และ 154.50 มิลลิกรัมตามลำ�ดับ การประเมิน
คุณภาพยาแคปซูล พบว่าลักษณะภายนอกของทุก
แคปซูลไม่ชำ�รุด การทดสอบความแปรปรวนของน้ำ�
หนักผงสูตรตำ�รับยาแคปซูลในแต่ละแคปซูลเป็นไป
ตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนดใน USP 41-NF 36 และ THP
2018 การทดสอบการแตกตัวของทุกแคปซูลแตกตัว
หมดภายใน 15.51 นาที ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐาน USP

41-NF 36 และ THP 2018 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึง
เป็นการศึกษาวิธีการเตรียมแคปซูลที่บรรจุสารสกัด
น้ำ�ของตำ�รับยาจันทน์ลีลาที่ลดขนาดการรับประทาน
ต่อครั้ง จากเดิมที่รับประทานผงตำ�รับสมุนไพร 1-2
กรัมต่อครั้ง (แคปซูล 500 มิลลิกรัม 2-4 แคปซูล)
เหลือเพียงแคปซูลละ 250 มิลลิกรัม 1-2 แคปซูล ซึ่ง
สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเตรียม
ตำ�รับยาดังกล่าวเพือ่ ลดขนาดในการรับประทานยาต่อ
ครั้ง
การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นพิษ หรือนำ�ไปทดลอง
ทางคลินิกเพื่อดูประสิทธิภาพในการรักษา หรือการ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์ เช่น การหาปริมาณสารสำ�คัญที่
ออกฤทธิ์เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของสารสกัด
และผลิตภัณฑ์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย เพื่ อ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับการใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรคของประชาชน
ในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มประชากรที่ใช้อายุระหว่าง 20-59 ปี คำ�นวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรได้จำ�นวน 400 คน ทำ�การ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินความรู้ ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความรู้โดยรวมอยู่ระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ย x = 19.02 (S.D.
= 0.46) ด้านความรู้ทางพฤกษศาสตร์ของกัญชาระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ย x = 4.33 (S.D. = 0.43) ด้านการใช้
กัญชาในทางการแพทย์ระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ย x = 5.55 (S.D. = 0.46) ด้านผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาระดับ
ปานกลางคะแนนเฉลี่ย x = 4.82 (S.D. = 0.47) และด้านความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย x = 4.32 (S.D. = 0.47) ด้านทัศนคติต่อการใช้กัญชาในการรักษาโรคโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง x =
2.95 (S.D. = 0.37) ข้อที่มีทัศนคติอยู่ระดับสูงสุด 3 ลำ�ดับแรกคือควรมีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกัญชาให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง x = 4.33 (S.D. = 0.89) รองลงมาคือปัจจุบันสื่อโฆษณาเรื่องกัญชายังมีความคลาดเคลื่อนทำ�ให้ประชาชนได้
รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมี x = 3.94 (S.D. = 0.92 )และกัญชาสามารถรักษาโรคได้มี x = 3.92 (S.D. = 0.91) ตามลำ�ดับ
จากผลการวิจยั ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ยงั อยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งได้รบั การให้ขอ้ มูลความรูท้ ถี่ กู ต้องและ
ทำ�ความเข้าใจด้านทัศนคติส�ำ หรับการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์และยังเป็นข้อมูลให้กบั เจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุขในการ
ให้ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์
คำ�สำ�คัญ:  ความรู้, ทัศนคติ, กัญชาในการรักษาโรค, วัยแรงงาน
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Abstract
This research aimed to study knowledge and attitudes about the therapeutic use of cannabis among the
people in Phitsanulok province. According to the multi-stage random sampling calculation, 400 people in the 2059-year age group were recruited into the study. Data were collected using a knowledge assessment form and then
analyzed using descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation. The results showed that
the respondents’ overall knowledge was at a moderate level (mean score, 19.02; SD, 0.46). The knowledge levels
were moderate about cannabis’s botanical aspect (mean, 4.33; SD, 0.43), medical use (mean, 5.55; SD, 0.46), side
effects (mean, 4.82; SD, 0.47), and basic legal aspect (mean, 4.32; SD, 0.47); and the overall attitude level towards
medical cannabis was moderate (mean, 2.95; SD, 0.37) – the first three highest levels being cannabis knowledge
promotion (mean, 4.33; SD, 0.89), followed by current inaccurate advertisements about cannabis  causing misinformation (mean, 3.94; SD, 0.92), and cannabis’ therapeutic properties (mean, 3.92; SD, 0.91). Thus, the correct
or accurate knowledge or information of medical cannabis needs to be given to the people as well as public health
personnel; and positive attitudes on this matter have to be created.
Key words:  knowledge, attitude, medical cannabis, working age

บทนำ�และวัตถุประสงค์
พืชสมุนไพรพืน้ บ้านของไทยปัจจุบนั ได้ถกู นำ�ใช้
ในการรักษาโรคเป็นที่ยอมทั้งในทางการแพทย์แผน
ไทยและทางแพทย์แผนปัจจุบัน กัญชาจัดเป็นพืช
สมุนไพรซึ่งในสมัยโบราณมีการนำ�มาใช้เป็นยารักษา
โรคกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย กัญชาจัดเป็น
ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผใู้ ดผลิต จำ�หน่าย
นำ�เข้าส่งออกหรือมีไว้ครอบครองเว้นแต่รัฐมนตรีจะ
อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  การ
เสพยาเสพติดให้โทษดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม เพื่อให้สามารถใช้กัญชา
ในการนำ�มารักษาโรคได้ [1]
กัญชา (Cannabis) ชือ่ วิทยาศาสตร์ Cannabis
sativa. จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ถูกนำ�มาใช้
ในทางการแพทย์ตงั้ แต่ในอดีตกาลในรูปแบบตำ�รับใน
ทางการแพทย์แผนไทย กัญชามีสว่ นทีใ่ ช้เป็นตัวยาใน
ตำ�รับเกือบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นราก ก้าน ใบ และยอด
ช่อดอกตัวเมีย (ซึ่งมีฤทธิ์แรงที่สุด) ตำ�ราสรรพคุณ
ยาไทยระบุ ว่ า กั ญ ชามี ร สเมาเบื่ อ มี ส รรพคุ ณ แตก
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ต่างกันตามส่วนที่ใช้ เช่น ใบมีสรรพคุณแก้หอบหืด
เจริญอาหาร ชูกำ�ลัง แต่ผลข้างเคียงทำ�ให้เกิดอาการ
หวาดกลัว ตาลาย ประสาทหลอน ดอกมีสรรพคุณแก้
โรคประสาท ทำ�ให้นอนหลับ เจริญอาหาร กัดเสมหะ
ในคอ กัญชาถูกนำ�มาใช้ในรูปแบบการรับประทาน
การสูดควัน การสูดไอระเหย การนำ�มาผสมในอาหาร
หรือนำ�มาทำ�เป็นชา[2]กระทรวงสาธารณสุขจึงได้นำ�
ตำ�รับยาแผนไทยทีม่ สี ว่ นผสมของกัญชามาใช้ทงั้ หมด
16 ตำ�รับ ที่พิจารณาเห็นว่ามีประสิทธิผล มีความ
ปลอดภัย วิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวยาหาไม่
ยาก มาศึกษาและพัฒนา ขณะเดียวกันก็มีการศึกษา
การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ใน 4 กลุ่ม
โรค คือ ลมชักในเด็ก ปลอกประสาทอักเสบ ผู้ป่วย
มะเร็งที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมี
บำ�บัด และปวดเรื้อรัง
ปัจจุบันประชาชนมีการใช้กัญชารักษาโรคด้วย
ตนเองเป็นจำ�นวนมากเนือ่ งจากการโฆษณาสรรพคุณ
ของกัญชาทางสื่อออนไลน์ทำ�ให้ประชาชนหลงเชื่อ
และนำ�มาใช้โดยไม่มีความรู้[3] มีรายงานว่าในเดือน
พฤษภาคม 2562 มีผู้ป่วยจำ�นวน 7 คน อายุระหว่าง
20-60 ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากใช้
กัญชาเพื่อรักษาโรคด้วยตนเองเกินขนาด ทำ�ให้มี
อาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ผลกระทบจาก
การใช้กญ
ั ชาเกินขนาดนีท้ �ำ ให้ประชาชนเกิดความสูญ
เสียทั้งเรื่องเวลาของการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมารับการรักษา และค่ารักษาพยาบาล ซึ่ง
กัญชายังจัดว่าเป็นยาเสพติด และไม่สามารถรักษาได้
ทุกโรค หากอยู่นอกเหนือจาก 4 กลุ่มโรคที่กรมการ
แพทย์ระบุหากประชาชนต้องการใช้ตอ้ งเป็นไปตามข้อ
บ่งชีท้ างการแพทย์เท่านัน้ [4] จากการศึกษาของนามกี จี
ซอย และคณะ[5] ได้ทำ�การศึกษาเรื่องผู้สูงอายุขับรถ
ขณะมึนเมาจากสมาคมการใช้กัญชาพบว่ามีผู้สูงอายุ
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ใช้กัญชาขณะขับขี่เป็นจำ�นวนมาก เพื่อลดความเสี่ยง
ในการใช้กญ
ั ชาขณะขับขีแ่ พทย์ควรให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การใช้กัญชาอยากครบถ้วนสำ�หรับประเทศไทยยังไม่
พบว่ามีการศึกษาความรู้และทัศนคติการใช้กัญชาใน
การรักษาโรค
จากเหตุผลข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาวิจัยเรื่องความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการ
ใช้ กั ญ ชาในการรั ก ษาโรคของประชาชนในจั ง หวั ด
พิษณุโลก เพื่อให้ได้ทราบความรู้และทัศนคติเกี่ยว
กับการใช้กัญชาในการรักษาโรคของประชาชนกลุ่ม
วัยแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการศึกษาที่ได้
จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชน และเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม
ต่อการใช้กัญชาในการรักษาโรคต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ (survey
research) แบบภาคตั ด ขวาง (cross-sectional
study) เกี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การ
ใช้ กั ญ ชาในการรั ก ษาโรคของประชาชนในจั ง หวั ด
พิษณุโลก
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ ใ ช้ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
ประชากรในจังหวัดพิษณุโลกที่มีอายุระหว่าง 20-59
ปี จำ�นวน 513,900 คน[6]
กลุ่มตัวอย่าง คำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรในจังหวัดพิษณุโลกที่มีอายุระหว่าง 20-59
ปี โดยใช้สูตรคำ�นวณของยามาเน่ที่ระดับความเชื่อ
มั่น ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน และเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจไม่ครบถ้วน
จึงได้เก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 10% ดังนั้นขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำ�นวน 440 คน สุ่ม

598 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (multi-stage sampling)
โดยแบ่งอำ�เภอในจังหวัดพิษณุโลกออกเป็น 3 ขนาด
ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตาม
จำ�นวนประชากรทำ�การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple
random sampling) เมือ่ ได้อ�ำ เภอทีเ่ ป็นตัวแทนคณะ
ผูว้ จิ ยั ทำ�การสุม่ อีกครัง้ เพือ่ ให้ได้หมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นตัวแทน
และทำ�การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental
sampling) ดังตารางที่ 1
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามความ
รู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้กัญชาในการรักษาโรค
ของประชาชนกลุ่มวัยแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก
ที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เครื่ อ งมื อ ในการรวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม
(questionnaire) สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายได้หลักเฉลี่ย

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ต่อเดือน จำ�นวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับกัญชา แบ่งเป็น
4 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ของ
กัญชา การใช้กัญชาทางการแพทย์ ผลข้างเคียงจาก
การใช้กัญชา ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กัญชา จำ�นวน 31 ข้อ คำ�ถามเป็นแบบถูก-ผิด ตอบ
ถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยกำ�หนด
เกณฑในการ ในการแปลความหมายของคะแนนเป็น
3 ระดับ การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑ์
ของบลูม[7] ดังนี้
ระดับต�่ำ  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (คะแนน
ต�่ำกว่า 19 คะแนน)
ระดับปานกลาง คะแนนร้อยละ 60-79 (คะแนน
ตั้งแต่ 20-24 คะแนน)
ระดับสูง คะแนนน้อยละ 80-100 (คะแนนตัง้ แต่
25 คะแนนขึ้นไป)
ส่วนที่ 3 ทัศนะคติเกี่ยวกับการใช้กัญชา รวม
ทั้งหมด 10 เป็นแบบประเมินค่าของ Likert Scale

ตารางที่ 1 จำ�นวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาจำ�แนกตามขนาดจำ�นวนประชากรตามสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
พ.ศ. 2562
ขนาด
อำ�เภอ
เล็ก

กลาง

ใหญ่

รวม

หมู่

สถานที่เก็บข้อมูล		
หมู่บ้าน
ตำ�บล
อำ�เภอ

ม.3
เกาะคู
บางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม
ม.5
วัดขวาง
บ้านไร่		
ม.10
บึงช้าง
ไผ่ล้อม		
ม.3
ชมพูเหนือ
ชมพู
เนินมะปราง
ม.4
ซุ้มขี้เหล็ก
บ้านน้อยซุ้ม 		
ม.5
เนินดิน
เนินมะปราง		
ม.1
ชัยนาม
ชัยนาม
วังทอง
ม.2
ซำ�เตย
เนินดิน		
ม.8
เขาสมอแคลง
วังทอง		
				

จำ�นวน
ประชากร

ขนาด
ตัวอย่าง

เก็บเพิ่ม
10%

995
752
1,015
2,096
999
1,026
822
1,191
2,631
11,527

35
26
35
72
35
35
28
43
91
400

4
3
4
6
4
4
3
4
8
40
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แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนีค้ �ำ ถามเชิงบวก
ได้แก่ ข้อ 1, 2, 5, 7 และ 8 คำ�ถามเชิงลบ ได้แก่ ข้อ 3,
4, 6, 9 และ 10 แปลผลคะแนนโดยใช้เกณฑ์การวัด
ของ Likert scale คะแนนเฉลีย่ ของทัศนคติแบ่ง ออก
เป็น 5 ระดับ[8] ดังนี้
ระดับทัศนคติ
ค่าเฉลี่ย
มากที่สุด
4.21–5.00
มาก
3.41–4.20
ปานกลาง
2.61–3.40
น้อย
1.81–2.60
น้อยที่สุด
1.00–1.80
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ วิ จั ย นำ �
แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น สำ � หรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ไป
ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ 1) ตรวจสอบความเทีย่ ง
ตรงตามเนื้อหา (validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5
ท่าน โดยการหาค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำ�ถามกับ
วัตถุประสงค์หรือเนือ้ หา (IOC: Index of item objective congruence) ข้อคำ�ถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ 0.501.00 ได้คา่ เท่ากับ 0.80  2) ตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ของ
เครื่องมือวิจัย (reliability) นำ�แบบสอบถามที่แก้ไข
ฉบับสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (try out) กับประชากร
ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจำ�นวน 44 คน (10%
ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง) แล้วนำ�มาหาค่าความเชื่อ
มั่น (reliability) โดยหาค่าความเชื่อมั่นด้านความรู้
จากสูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสัน[9] การหาความเทีย่ ง
โดยวิธนี เี้ ป็นการหาความสัมพันธ์ของคะแนนจากการ
ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวและสอบเพียงครัง้ เดียวโดย
นำ�ผลการสอบมาคำ�นวณค่าสัมประสิทธิ์ใช้สูตรของ
คูเดอร์และริชาร์ดสันซึ่งเป็นการหาความเที่ยงของ
แบบทดสอบที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 0, 1 (ผิด
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0, ถูก 1) ตามสูตร KR-20 คำ�นวณดังนี้ ผลการหาค่า
สัมประสิทธิใ์ ช้สตู รของคูเดอร์ และริชาร์ดสัน คำ�นวณ
โดยโปรแกรม Excel ได้เท่ากับ 0.72 แบบสอบถาม
นี้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ 3) การตรวจสอบความเที่ ย ง
สัมประสิทธิแ์ อลฟาใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา (coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลการหาความ
เชือ่ มัน่ โดยค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาทีค่ า่ ระดับความเชือ่
มั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.73 มีคะแนนอยู่ระดับ
พอใช้มีความน่าเชื่อถือ
การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การวิ จั ย นี้ ไ ด้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดพิษณุโลก เลข
ที่ SCPHPL6/2562-6 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม2562
ผู้วิจัยได้ชี้แจงข้อมูลสำ�คัญให้แก่กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์
ที่จะถอนตัวจากการวิจัยและการนำ�เสนอผลการวิจัย
ในภาพรวม
ขั้นตอนการทดลอง ทำ�หนังสือขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลถึงผู้นำ�ชุมชนอำ�เภอวังทอง อำ�เภอบางกระทุ่ม
และอำ�เภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แนะนำ�ตัว
พร้อมชีแ้ จงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการศึกษา
ก่อนเริ่มตอบแบบสอบถามดำ�เนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน ตรวจสอบความครบ
ถ้วนความถูกต้องของข้อมูล และนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิตินำ�ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลทางสถิติ
และสรุปผลการวิจัย
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เชิ ง สำ � รวจ (survey research) จากเครื่ อ งมื อ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
การใช้กัญชาในการรักษาโรคของประชาชนกลุ่มวัย
แรงงานในจังหวัดพิษณุโลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ จำ�นวน
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำ�นวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.20 เพศหญิงจำ�นวน 194 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51
โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 20-29 ปี มากที่สุด
จำ�นวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 อายุระหว่าง 3039 ปี น้อยที่สุดจำ�นวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.80 รอง
ลงมาคือ ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 19.00 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ
27.50 รองลงมาคือ เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 21.00
มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มากทีส่ ดุ คือ ต่�ำ กว่าหรือเท่ากับ
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.00
จากตารางความรูพ้ นื้ ฐานด้านทัง้ 4 ด้านโดยรวม
อยู่ระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ย x = 19.02 (S.D. =
0.46) เมื่อแบ่งออกเป็น 4 ด้านพบว่า ด้านความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์ของกัญชาระดับปานกลางคะแนนเฉลีย่
x = 4.33 (S.D. = 0.43) ด้านการใช้กัญชาในทางการ
แพทย์ระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ย x = 5.55 (S.D.
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= 0.46) ด้านผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาระดับปาน
กลางคะแนนเฉลี่ย x = 4.82 (S.D. = 0.47) และด้าน
ความรูด้ า้ นกฎหมายเบือ้ งต้นเกีย่ วกับกัญชาระดับปาน
กลางคะแนนเฉลี่ย x = 4.32 (S.D. = 0.47)
จากตารางทัศนคติเกี่ยวกับการใช้กัญชา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใช้กัญชาในการรักษา
โรคโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง x = 2.95 (S.D. =
0.37) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อข้อทีม่ ที ศั นคติอยูร่ ะดับ
สูงสุด 3 ลำ�ดับแรกคือข้อ 8 ควรมีการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับกัญชาให้กับกลุ่มตัวอย่าง x = 4.33 (S.D. =
0.89) รองลงมาคือข้อ 7 ปัจจุบนั สือ่ โฆษณาเรือ่ งกัญชา
ยังมีความคลาดเคลื่อนทำ�ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่
ไม่ถูกต้อง x = 3.94 (S.D. = 0.92) และข้อ 5 กัญชา
สามารถรักษาโรคได้ x = 3.92 (S.D. = 0.91) ตาม
ลำ�ดับ ข้อทีม่ ที ศั นคตินอ้ ยทีส่ ดุ 3 ลำ�ดับสุดท้ายคือ ข้อ
4 กัญชาควรมีการวิจัยให้มากกว่านี้ก่อนนำ�ออกมาใช้
ในการรักษาจริง x = 1.71 (S.D. = 0.84) รองลงมา
คือ ข้อ 9 หากไม่มีการควบคุมปริมาณการจ่ายกัญชา
สำ�หรับผู้ป่วยจะทำ�ให้มีการนำ�กัญชาไปขายต่อ x =
1.93 (S.D. = 0.94) และข้อ 3 ไม่ควรมีการนำ�กัญชามา
ใช้นอกเหนือจากการใช้เพื่อการรักษา x = 1.96 (S.D.
= 0.94) ตามลำ�ดับ

ตารางที่ 2 ความรู้พื้นฐานด้านทั้ง 4 ด้านเกี่ยวกับกัญชา (n = 400)
ด้านความรู้
ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ของกัญชา	
การใช้กัญชาในทางการแพทย์
ผลข้างเคียงจากการใช้กัญชา	
ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา	
รวม

x

S.D.

ระดับความรู้

4.33
5.55
4.82
4.32
19.02

0.43
0.46
0.47
0.47
0.46

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการใช้กัญชา n = 400
					 จำ�นวน (ร้อยละ)
ทัศนคติ
			

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย x S.D.
ด้วย อย่างยิ่ง			

แปล
ความ

1. ควรนำ�กัญชาออกจากบัญชียาเสพติด
เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างเสรี

56
124
73
69
78
3.03 1.35
(14.00) (31.00) (18.30) (17.20) (19.5)			

ปาน
กลาง

2. การอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชา	
ได้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์

101
177
91
22
(25.30) (44.30) (22.80) (5.50)

9
3.85 0.94
(2.30)

มาก

3. ไม่ควรมีการนำ�กัญชามาใช้นอกเหนือ
จากการใช้เพื่อการรักษา	

8
23
50
181
138 1.96 0.94
(2.00) (5.80) (12.50) (45.39) (34.50)

น้อย

4. กัญชาควรมีการวิจัยให้มากกว่านี้ก่อน
นำ�ออกมาใช้ในการรักษาจริง

5
12
(1.30) (3.00)

น้อย
ที่สุด

5. กัญชาสามารถรักษาโรคได้
			

119
154
107
14
(29.70) (38.50) (26.80) (3.50)

6
3.92 0.91
(1.50)

มาก

6. ไม่ควรให้สิทธิในการเบิกจ่ายตรง
หรือรักษาฟรีในยาที่มีส่วนประกอบ
ของกัญชาเนื่องจากกัญชามีราคาสูง
และเป็นพืชที่หาได้ยาก

34
76
82
123
85
2.63 1.25
(8.50) (19.00) (20.50) (30.80) (21.20)			

ปาน
กลาง

7. ปัจจุบันสื่อโฆษณาเรื่องกัญชายังมี
ความคลาดเคลื่อนทำ�ให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

114
181
77
21
(28.50) (45.20) (19.20) (5.20)

7
(1.8)

3.94 0.92

มาก

8. ควรมีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
กัญชาให้กับประชาชน

213
132
30
(53.30) (33.00) (7.50)

3
4.33 0.89
(0.70)			

มาก
ที่สุด

9. หากไม่มีการควบคุมปริมาณการจ่าย
กัญชาสำ�หรับผู้ป่วยจะทำ�ให้มีการ
นำ�กัญชาไปขายต่อ

5
23
(1.30) (5.80)

65
154
153 1.93 0.94
(16.2) (38.50) (38.20)

น้อย

10. การให้สิทธิปลูกกัญชากับประชาชน
จะส่งผลให้กัญชาที่ใช้ไม่ได้คุณภาพ
และเกิดความไม่ปลอดภัย

12
38
90
132
128 2.19 1.08
(3.00) (9.50) (22.50) (33.00) (32.00)

น้อย

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

35
159
189 1.71 0.84
(8.70) (39.70) (47.30)			

22
(5.50)
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อภิปรายผล

ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
ความรู้เกี่ยวกับกัญชาในการรักษาโรคอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในข้ อ ที่ ต อบได้ ถู ก ต้ อ งที่ สุ ด คื อ ในเรื่ อ ง
ของส่วนที่มีสาระสำ�คัญในกัญชามากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 86.00 จากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด ส่วนทีต่ อบได้
น้อยที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของการนำ�กัญชา
มาใช้ในการรักษาโรค ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบั ข้อมูลข่าวสารเรือ่ งการใช้กญ
ั ชา
ทางการแพทย์แม้ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจใน
การใช้พืชสมุนไพรโดยศึกษาจากโฆษณาหรือทางสื่อ
ออนไลน์อย่างมากมายก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของภิษณี วิจันทึก[10] ที่ศึกษาความรู้ทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน
บ้านหนองบัวศาลา อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค วาม
รู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.20 งานวิจัยของสุกิจ
ไชยชมภูและคณะ[11]ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชน
ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.20 อีกทั้งยังพบ
ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำ�กว่า
ปริญญาตรียังไม่มีความรู้ในเรื่องของการรักษาโรค
ด้วยกัญชา ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งพัฒนาจัดให้
มีกิจกรรมหรือการอบรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยว
กับการใช้กัญชาในการรักษาโรค เช่น ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของต้นกัญชา รูปแบบการนำ�กัญชามา
ใช้ อาการป่วยที่สามารถใช้กัญชาการรักษาได้ โรค
ต้ อ งห้ า มในการใช้ กั ญ ชา ผลข้ า งเคี ย งจากการใช้
กัญชาบำ�บัดโรค รวมถึงความรู้พืชฐานในการมีกัญชา
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ไว้ ค รอบครอง ให้ กั บ ประชาชนอย่ า งถู ก ต้ อ ง และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้กัญชาอยู่ระดับปานกลางมี
คะแนนเฉลี่ย 2.95 ทั้งนี้เป็นเพราะความรู้หรือความ
นึกคิดเป็นส่วนที่เป็นความเชื่อของบุคคลทั้งในสิ่งที่
ชอบและไม่ชอบหากบุคคลมีความรู้หรือความสนใจ
ในสิ่งนั้น ๆ มักมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น หากมีความรู้
มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดีก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อสิ่งนั้น ผล
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ เ ห็ น ถึ ง ความสำ � คั ญ
และประโยชน์ ข องการใช้ กั ญ ชาในทางการแพทย์
ในการรักษาโรคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกิจ
ไชยชมภูเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชน
ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข มีทัศนคติต่อการใช้
สมุนไพรรักษาโรคซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องควรจัดกิจกรรมหรือการอบรมเผยแพร่
ข้อมูล เรื่องการใช้กัญชาในการรักษาโรค เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการใช้กัญชา
ในการรักษาโรคให้เป็นไปตามกฎหมายกำ�หนด อันจะ
นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเหมาะสมรวมถึงจะเป็นการ
สร้างความมีคุณค่าแก่สมุนไพรไทยว่ามีประสิทธิผล
เทียบเคียงได้กับยาแผนปัจจุบันซึ่งจะเป็นทางเลือก
หนึง่ ให้กบั ประชาชนในการรักษาโรค อีกทัง้ จะช่วยลด
งบประมาณในการรักษาโรคให้แก่ระบบสุขภาพไทย

ข้อสรุป
จากผลการวิ จั ย ประชาชนยั ง มี ค วามรู้ เ รื่ อ ง
ลักษณะต้นของกัญชา อาการที่ใช้กัญชาในการบำ�บัด
รักษารวมถึงผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาในลักษณะ
หรือปริมาณที่ไม่ถูกต้องเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับ
การมีกัญชาไว้ครอบครองในการรักษาโรคหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ท่ี
ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้กัญชาในการ
รักษาโรคและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับกัญชา
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

6.

7.
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บทคัดย่อ
การสัมผัสสิ่งที่ทำ�ให้ผิวหนังเกิดอาการแพ้ หรือแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น มด ยุง และแมงกะพรุนไฟ ทำ�ให้เกิด
ปฏิกิริยาตอบสนองเฉพาะที่ เช่น อาการปวด บวม แดง ร้อน ผื่น คัน หรือผิวหนังอักเสบ อาการดังกล่าวอาจแตกต่าง
กันไปตัง้ แต่เล็กน้อยจนถึงขัน้ เป็นอันตรายถึงชีวติ ซึง่ การบรรเทาอาการเบือ้ งต้นสามารถใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุข
มูลฐาน ได้แก่ เสลดพังพอนตัวผู้ เสลดพังพอนตัวเมีย ผักบุ้งทะเล ตำ�ลึง ขมิ้นชัน โดยสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ส่วนใหญ่
เป็นยารสเย็น ได้แก่ เสลดพังพอนตัวผู้-ตัวเมีย ผักบุ้งทะเล ตำ�ลึง ส่วนเหง้าขมิ้นชันมีรสฝาดหวานเอียน ตามทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยใช้ช่วยลดธาตุไฟและลมกำ�เริบจากอาการแพ้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อรวบรวมการ
ใช้สมุนไพร และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานที่ช่วยบรรเทาอาการแพ้ อักเสบจาก
แมลงสัตว์กัดต่อย จากการทบทวนพบว่าสารสกัดชั้นเมทานอลของเสลดพังพอนตัวผู้ มีฤทธิ์ลดการอักเสบและบวม
ของอุ้งเท้าหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำ�การอักเสบและบวมด้วย carrageenan และ serotonin โดยยับยั้งการปลดปล่อย
พรอสตาแกลนดิน E2 ส่วนสารสกัดของใบพญายอ มีฤทธิ์ลดการอักเสบโดยยับยั้งการหลั่งสารที่กระตุ้นการอักเสบ
สารสกัดจากใบผักบุง้ ทะเลชัน้ ปิโตรเลียมอีเทอร์พบว่ามีฤทธิล์ ดการอักเสบ โดยยับยัง้ การสังเคราะห์พรอสตาแกลนดิน
E2 ทั้งในหลอดทดลอดและหนูทดลอง ส่วนใบตำ�ลึงสด มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบและปวดในหนูทดลองเมื่อเทียบกับ
ยาไอบูโพรเฟน ในขณะทีส่ ารเคอร์คมู นิ ในเหง้าขมิน้ ชันมีฤทธิล์ ดอาการคันทีเ่ กิดจากฮีสตามีนในหนูทดลอง นอกจาก
นั้นยังสามารถลดอาการปวดและอาการคันในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้อย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับยาหลอก จากการ
ทบทวนวรรณกรรมนี้ สรุปได้ว่าสมุนไพรไทยในงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 5 ชนิด สามารถใช้บรรเทาอาการเบื้อง
ต้นที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้
คำ�สำ�คัญ:  สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน, อาการแพ้ของผิวหนัง, ฤทธิ์ต้านการอักเสบ, ฤทธิ์ต้านการแพ้
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Abstract
Allergic contact dermatitis is a skin condition caused by an irritant or an allergen, which can originate from
certain poisonous plants, or the bite or sting of animals such as ants, mosquitoes, or jellyfish. The resulting allergic
reaction can cause symptoms with various severity levels, including pain, burning sensations, edema (swelling),
itching, or some other severe conditions, including death. Several Thai medicinal herbs are used in primary health
care for preliminarily relieving allergic contact dermatitis, including Barleria lupulina (BL), Clinacanthus nutans
(CN), Ipomoea pes-caprae (IP), Coccinia grandis (CG), and Curcuma longa (CL). According to the Thai traditional
medicine principles, all these herbs are considered “drugs with cooling effect” and are used to reduce the “fire”
and “wind” elements causing allergies. The objective of this literature review was to compile all medicinal herbs
used in primary health care and understand their pharmacological activities. The results indicated that the methanolic extract of BL could significantly reduce carrageenan- and serotonin-induced rat paw edema by inhibiting the
release of prostaglandin E2, and the CN extract could inhibit pro-inflammatory cytokines of macrophage cells.
The petroleum ether extract of IP could exhibit anti-inflammatory effect by inhibiting the biosynthesis of prostaglandin E2, both in vitro and in vivo. While the fresh leaves of CG could relieve pain and inflammation in vivo,
comparable with ibuprofen. While curcumin extract from CL rhizome could decrease histamine-related itching in
rats, and significantly decrease uremic pruritus or pain and itching in chronic kidney disease patients, compared
with those on a placebo. Thus, it is concluded that all the five Thai medicinal herbs used in primary health care can
preliminarily relieve allergic contact dermatitis from insect bites.
Key words: medicinal herbs used in primary health care, skin allergy, anti-inflammatory effect, anti-allergic
effect

บทนำ�และวัตถุประสงค์

อาการแพ้อกั เสบเฉพาะที่ เกิดจากการสัมผัสสิง่
ทีท่ �ำ ให้ผวิ หนังเกิดอาการแพ้ ทีพ่ บได้บอ่ ยคือ เกิดจาก
ปฏิกริ ยิ าแพ้สารทีถ่ กู ฉีดเข้าทีผ่ วิ หนังหรือได้รบั พิษจาก
การต่อยหรือกัดของแมลง เช่น มด มดคันไฟ แตน
ผึ้ง ตัวต่อ มวนเพชฌฆาต หมัด เห็บ ตะขาบ แมงป่อง
เป็นต้น หรือพิษจากแมงกะพรุน อาการตอบสนอง
เฉพาะที่ ทีพ่ บโดยทัว่ ไป เช่น อาการปวดบวม แดง ร้อน
คัน ผื่น ผิวหนังอักเสบ เฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับสาร

ก่อภูมแิ พ้ ซึง่ อาจเกิดอาการเดียวหรือหลายอาการร่วม
กันก็ได้ หรืออาจส่งผลให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจน
เป็นอันตรายถึงชีวติ คือทำ�ให้เกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ แบบ
Anaphylaxis เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำ�บาก
ความดันโลหิตต�่ำ อย่างรวดเร็ว จนถึงขัน้ เสียชีวติ [1] ซึง่
อาการแพ้แบบ Anaphylaxis ต้องรีบไปพบแพทย์เพือ่
รับการรักษาอย่างเร็ว[2] อย่างไรก็ตามปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ที่
เกิดขึน้ จะมากหรือน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั ภูมติ า้ นทาน
หรืออาการแพ้ของแต่ละคน อายุและบริเวณที่ได้รับ

606 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สารพิษ รวมทั้งปริมาณสารพิษที่ได้รับ[3] สำ�หรับการ
รักษาอาการแพ้ จากแมลงสัตว์กัดต่อยเบื้องต้น ที่
ไม่รุนแรงมาก สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่ง
ตนเองด้านสุขภาพอนามัย โดยกระทรวงสาธารณสุข
มีหลักการใช้สมุนไพรที่ถูกต้น ถูกส่วน ถูกวิธี ถูก
ขนาด และถูกกับโรค ซึ่งให้ความรู้ด้านสมุนไพรที่หา
ง่ายในชุมชน มีสรรพคุณการรักษาทีช่ ดั เจน ปลอดภัย
ใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน อีกทั้งยังมีวิธีใน
การเตรียมยาสมุนไพรที่สะดวก ทันสมัยและรูปแบบ
ยาสมุนไพรทีม่ คี วามเหมาะสม กลิน่ และรสน่าพอใจ[4]
โดยหลักการทางแพทย์แผนไทยใช้ยาสมุนไพรรส
เย็น และใช้ภายนอก บรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวม
แดง ร้อน จากพิษของแมลง หรือปฏิกิริยาการแพ้พิษ
เฉพาะที่ ที่เกิดจากการกระตุ้นธาตุไฟและลมกำ�เริบ
ซึ่งสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการทางผิวหนัง
ได้แก่ เสลดพังพอนตัวผู้ เสลดพังพอนตัวเมีย ผักบุ้ง
ทะเล ตำ�ลึงและขมิ้นชัน
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจรวบรวมข้ อ มู ล งาน
วิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรที่หาได้ง่ายในครัวเรือนหรือ
ชุมชน ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ สำ�หรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาหรือรักษาอาการ
แพ้จากแมลงสัตว์กัดต่อย โดยเป็นการศึกษาเอกสาร
(documentary research) รวบรวมงานวิจัยข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (secondary data) โดยการพิจารณา
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อความน่าเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น ที่สามารถนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
ประจำ�วันได้

ระเบียบวิธีศึกษา
สืบค้นข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์ที่เป็นบทความ
งานวิ จั ย ข้ อ มู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ (secondary data)
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บทความการทบทวนอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการ
ศึกษาเอกสาร (documentary research) และการ
วิเคราะห์เชิงอนุมานที่เกี่ยวกับสมุนไพรสาธารณสุข
มูลฐานที่ช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการแพ้ แมลงสัตว์
กัดต่อย บนฐานข้อมูลของหนังสือเกีย่ วกับยาสมุนไพร
ทีใ่ ช้ในระบบสาธารณสุขมูลฐาน ร่วมกับข้อมูลงานวิจยั
จากเว็บไซต์ของ Pubmed และ ScienceDirect
คำ�สำ�คัญที่ใช้ในการสืบค้น: สมุนไพรที่ใช้ใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน ช่วยรักษาอาการแพ้ (Herbal
medicines used in primary health care), อักเสบ
จากแมลงสั ต ว์ กั ด ต่ อ ย ฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาของ
สมุนไพรที่เกี่ยวกับการบรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่น
คัน (Skin allergy, Anti-allergy, Anti-inflammatory) เสลดพังพอนตัวผู้ (ชองระอา; Barleria lupulina) เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ; Clinacanthus
nutans) ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) ตำ�ลึง
(Coccinia grandis) ขมิ้นชัน (Curcuma longa)

ผลการศึกษา
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานที่ช่วยรักษา
อาการแพ้ แมลงสัตว์กัดต่อย
1. เสลดพังพอนตัวผู้ (Hop Headed)
มีชอื่ อืน่ เช่น ชองระอา และมีชอื่ ทางวิทยาศาสตร์
ว่า Barleria lupulina Lindl. เป็นไม้พุ่มอยู่ในวงศ์
Acanthaceae รสยา ใบ รากรสจืดเย็น สรรพคุณ
ของพืชดังกล่าวตามทีร่ ะบุในใช้ส�ำ หรับการสาธารณสุข
มูลฐานคือ ใช้ใบสด 5-10 ใบ (เลือกใบเพสลาดคือใบ
สีเขียวเข้มสดเป็นมันไม่ออ่ นไม่แก่จนเกินไป) ตำ�ขยีท้ า
บริเวณที่เป็นแผลที่แพ้ แมลงสัตว์กัดต่อยเป็นผื่นคัน
จะยุบหายได้ผลดี หรือใช้ใบสด 10-20 ใบนำ�มาตำ�ให้
ละเอียดผสมกับเหล้าหรือน�้ำ มะนาว แล้วคัน้ เอาน�้ำ ดืม่

J Thai Trad Alt Med
ส่วนกากเอามาพอกหรือทาเป็นยาแก้ลมพิษแมลงสัตว์
กัดต่อย รักษาเม็ดผื่นคันตามผิวหนัง หรือนำ�รากฝน
กับสุราดื่ม แก้พิษงู แมลงสัตว์กัดต่อย ถอนพิษแมลง
มีพิษต่าง ๆ[4-5]
เสลดพั ง พอนตั ว ผู้ เ ป็ น สมุ น ไพรไทยที่ พ บใน
ประเทศไทย หรือเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชีย ปลูกง่าย
สรรพคุณทางยาไทย ใช้ใบพอกแก้ฝี แก้ฟกช้ำ�บวม
หรือดับพิษร้อนต่าง ๆ ตามร่างกาย รากใช้ฝนกับสุรา
ทาถอนพิษงู ตะขาบ แมลงป่อง และผึ้งได้[6] นอกจาก
นีใ้ นตำ�ราบางเล่มยังกล่าวว่า ใช้แก้พษิ งูเห่ากัดได้ โดย
ใช้ใบผสมเหล้าตำ�กินส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งพอกปาก
แผล ซึ่งอาจจะยืดเวลาให้อยู่ได้นานขึ้น ในมาเลเซีย
ใช้แก้งูกัด และแก้ปวดฟัน[7]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเสลดพังพอนตัวผู้ที่
เกี่ยวกับการบรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่นคัน
สารสกัดชัน้ เมทานอลจากส่วนของลำ�ต้นและใบ
ทีอ่ ยูเ่ หนือดินในขนาด 200 และ 300 mg/kg สามารถ
ลดอาการปวดและบวมของอุ้งเท้าหนูที่ถูกกระตุ้นให้
เกิดการอักเสบและการปวดได้ โดยกลไกการออก
ฤทธิ์ของเสลดพังพอนคาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการผลิต
และยับยั้งการปลดปล่อยสาร prostaglandin E2
และสารอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอาการปวดและอาการ
อักเสบ[8] และพบว่าเมื่อนำ�ส่วนของลำ�ต้นและใบมา
ทำ�การสกัดด้วยการต้มน้ำ�แล้วนำ�ไปทดสอบผลต่อ
Nrf2 transcription factor ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต้าน
อนุมูลอิสระและการปกป้องเซลล์จากกระบวนการ
อักเสบผลที่ได้พบว่าสารสกัดของเสลดพังพอนตัวผู้
ที่ได้จากการต้มน้ำ�มีฤทธิ์กระตุ้นการทำ�งานของ Nrf2
โดยสารสำ�คัญที่น่าจะมีส่วนต่อการกระตุ้นดังกล่าว
ได้แก่ 4-methylcatechol, 4-vinylcatechol และ
4-ethylcatechol[9] นอกจากนัน้ สารสกัดชัน้ เมทานอล
ของเสลดพังพอนตัวผู้ยังสามารถลดอาการบวมของ
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ใบหูหนูเมื่อทาสารสกัดปริมาณ 9 มิลลิกรัมที่ใบหูของ
หนูทดลองเป็นเวลา 15 นาทีพบว่าสารสกัดลดอาการ
บวมของใบหูหนูได้ร้อยละ 51.8 และยังพบว่าเมื่อ
ให้หนูทดลองรับประทานสารสกัดของเสลดพังพอน
ตัวผู้ที่ขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่ง
ผลให้การบวมของอุ้งเท้าหนูที่ถูกกระตุ้นด้วยคารา
จีแนนมีค่าลดโดยมีร้อยละของการยับยั้งอยู่ที่ 40
และ 48 ตามลำ�ดับ[10] จากผลทั้งในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลองจึงทำ�ให้สรุปได้วา่ เสลดพังพอนตัวผูม้ ฤี ทธิ์
ยับยั้งอาการอักเสบและอาการบวมได้

2. เสลดพังพอนตัวเมีย (Snake Plant)
มีชอื่ อืน่ เช่น พญายอ และมีชอื่ ทางวิทยาศาสตร์
ว่า Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau. เป็นไม้
พุม่ อยูใ่ นวงศ์ Acanthaceae รสยา ใบ รากรสจืดเย็น
โดยสรรพคุณของพืชตามคำ�แนะนำ�ในงานสาธารณสุข
มูลฐานคือ ใช้ใบสด 10-20 ใบ (เลือกใบเพสลาดคือ
ใบสีเขียวเข้มสดเป็นมันไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป) นำ�
มาตำ�หรือขยี้ให้ละเอียดผสมกับเหล้าหรือน้ำ�มะนาว
แล้วคัน้ เอาน�้ำ ดืม่ ส่วนกากเอามาพอกหรือทาบริเวณที่
ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาแก้ลมพิษแมลงสัตว์กัด
ต่อย รักษาเม็ดผื่นคันตามผิวหนังหรือเป็นเริม หรือ
ใช้ใบสด 5-10 ใบ ตำ�ขยี้ทาบริเวณที่เป็นแผลที่แพ้ จะ
ยุบหายได้ผลดี ทาบริเวณทีแ่ มลงสัตว์กดั ต่อยเป็นผืน่
คัน[5]
เสลดพั ง พอนตั ว เมี ย เป็ น สมุ น ไพรในบั ญ ชี
ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร)
สรรพคุณในตำ�รับยาไทย ทั้งต้นคั้นเอาน้ำ�  แก้พิษงู
แก้บิด ถอนพิษไข้ รักษาโรคเริม งูสวัด ใบใช้รักษา
อาการอักเสบเฉพาะที่ ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้
เม็ดผดผื่นคัน รากทาแก้พิษตะขาบ แมงป่อง มีสาร
สำ�คัญที่ออกฤทธิ์คือ รากพบสาร betulin, lupeol,

608 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
β-sitosterol

ส่วนใบพบสาร flavonoids ซึ่งมีฤทธิ์
ลดการอักเสบ สารกลุม่ monoglycosyldiglycerides
เช่น 1,2-O-dilinolenoyl-3-O-b-d-glucopyranosylsn-glycerol และสารกลุ่ม glycoglycerolipids ซึ่ง
มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเริม, ฤทธิ์ต้านพิษงู (anti-snake
venom), ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory
activity) และฤทธิ์ต้านเชื้อ herpes simplex virus
และ varicella zoster virus[11]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเสลดพังพอนตัวเมียที่
เกี่ยวกับการบรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่นคัน
จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า สารสกัดจาก
เฮกเซนของใบเสลดพังพอนตัวเมียมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส
เฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ทั้งชนิดที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคเริม[12] นอกจากนัน้ เมือ่ นำ�ใบของเสลดพังพอน
ตัวเมียไปทำ�เป็นครีมและทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
เฮอร์ปีส์ซอสเตอร์ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค
งูสวัดพบว่าแผลของผู้ป่วยหายเร็วขึ้นและมีอาการ
ปวดลดลงเมือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก[13]
นอกจากผลต่ อ การยั บ ยั้ ง เชื้ อ ไวรั ส ยั ง พบว่ า เสลด
พังพอนตัวเมียมีผลต่อการทำ�งานของเม็ดเลือดขาว
ชนิดแมคโครฟาจ โดยพบว่าสารสกัดจากใบของเสลด
พังพอนตัวเมียสามารถยับยั้งสาร TNF-α (tumor
necrosis factor alpha), IFN-α (interferon alpha),
IL-1β (interleukin 1 beta), IL-6 (interleukin-6),
IL-12p40 (interleukin-12 40-kDa subunit), IL12B (interleukin-12B) และ IL-17 (interleukin-17)
จากเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจซึง่ สารดังกล่าวเป็น
สารทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการอักเสบ โดยกลไกในการยับยัง้
สารเหล่านีเ้ กิดจากสารสกัดของเสลดพังพอนตัวเมียมี
ฤทธิ์กระตุ้นการทำ�งานของ TLR-4 (toll-like receptor 4) ทำ�ให้สารสกัดดังกล่าวมีฤทธิต์ า้ นการอักเสบได้
ดี[14] นอกจากนัน้ ยังพบว่าสารสกัดเอทานอลของเสลด
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พังพอนตัวเมียมีฤทธิย์ บั ยัง้ การอักเสบในสัตว์ทดลอง
โดยพบว่าเมื่อนำ�สารสกัดเอทานอลของเสลดพังพอน
ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 5 ละลายด้วยเอทานอล 95% ไป
ทำ�การทดสอบโดยการทาทีบ่ ริเวณผิวหนังของหนูขาว
พบว่าสารดังกล่าวสามารถลดการเกิดหนองและลด
การเกิดการอักเสบแบบแกรนูโลมา (granuloma) ได้[15]

3. ผักบุง้ ทะเล (Goat’s Foot Creeper, Beach
Morning Glory)
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ipomoea pes-caprae
(L.) R.Br. เป็นไม้ล้มลุกอยู่ในวงศ์ Convolvulaceae รสยา ใบรสขืน่ เย็น โดยสรรพคุณของพืชตามคำ�
แนะนำ�ในงานสาธารณสุขมูลฐานคือ ใบผักบุง้ ทะเลขยี้
กับน�้ำ ส้มสายชูแล้วมาประคบผิวหนังบริเวณทีโ่ ดนพิษ
ไว้และห่อด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้ประมาณ 30-60 นาที
รอให้อาการปวดแสบปวดร้อนคลายลง[16] น้ำ�คั้นจาก
ลำ�ต้นและใบซึ่งมีสารพวก volatile esters ใช้เป็นยา
รักษาพิษแมงกะพรุนและช่วยลดการอักเสบผื่นคัน
ของผิวหนัง[17]
ผักบุง้ ทะเลเป็นไม้ลม้ ลุก เถาเลือ้ ย ลำ�ต้นทอดไป
ตามยาวบนพื้นทรายบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะ
ในภูมิประเทศเขตร้อน ผักบุ้งทะเลเป็นพืชสมุนไพร
ที่มีสรรพคุณทางยาแก้ปวด แก้อักเสบ ลดอาการหด
เกร็งที่ลำ�ไส้ และต้านโรคมะเร็ง[18] และเป็นสมุนไพร
ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ใบสดแก้อักเสบจากพิษ
แมงกะพรุน โรคผิวหนังอักเสบ (dermatitis) และ
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่ากลไกที่ลดการ
อักเสบเกิดจากการลดการสร้าง prostaglandin และ
leukotriene[19] อีกทัง้ พบว่ามีสว่ นประกอบสำ�คัญทาง
เคมี ได้แก่ naphthalenone, (-)-mellein, eugenol,
4-vinyl-guaiacol, lipophilic glycosides, 2-methylpropanoic, (2S)-methylbutyric, n-hexanoic,

J Thai Trad Alt Med
n-decanoic, และ n-dodecanoic acids[20]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักบุ้งทะเลที่เกี่ยวกับ
การบรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่นคัน
น้ำ�คั้นจากลำ�ต้นและใบซึ่งมีสารพวก volatile
ester ใช้เป็นยารักษาพิษแมงกะพรุนและช่วยลดการ
อักเสบผื่นคันของผิวหนัง โดยมีรายงานฤทธิ์ทางจุล
ชีววิทยา พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
Bacillus subtilis และ non pathogenic bacteria ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานการทดสอบฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาพบว่าสารสกัด IPAS จากผักบุง้ ทะเลมีฤทธิ์
ในการต้าน histamine น้อยกว่า diphenhydramine
hydrochloride และยา antazoline methane sulfonate แต่ในการศึกษาผลในการต้านพิษแมงกะพรุน
พบว่ามีผลใกล้เคียงกัน[21] นอกจากนี้ยังพบว่าสาร
สกัดเมทานอลของผังบุ้งทะเล มีฤทธิ์ระงับปวดในหนู
เมื่อทดสอบด้วยวิธี writhing test และ formalin
test[22] และสารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว ได้แก่ glochidone,
betulinic acid, α- amyrin acetate, β-amyrin
acetate และ isoquercitrin เป็นต้น[23]

4. ตำ�ลึง (Ivy gourd)
มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ Coccinia grandis (L.) Voigt. เป็ น ไม้ เ ถาเลื้ อ ยมี มื อ เกาะอยู่ ใ น
วงศ์ Convolvulaceae รสยา ใบ รากรสเย็น โดย
สรรพคุณของพืชตามคำ�แนะนำ�ในงานสาธารณสุข
มูลฐานคือ ใช้ใบสด 1 กำ�มือ ล้างให้สะอาด ตำ�ให้
ละเอียดผสมน้ำ�เล็กน้อย แล้วคั้นน้ำ�จากใบเอามา ทา
บริเวณที่มีอาการ พอน้ำ�แห้งแล้วทาซ้ำ�บ่อย ๆ จนกว่า
จะหาย ข้อควรระวังอย่าให้น้ำ�คั้นเปรอะเปื้อนเสื้อผ้า
เพราะสีจะติดนาน[5]
ตำ � ลึ ง เป็ น ผั ก สวนครั ว ชนิ ด หนึ่ ง ที่ นิ ย มนำ �
มารั บ ประทาน เป็ น ผั ก ที่ ขึ้ น ง่ า ย หารั บ ประทาน
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กั น ได้ ต ลอดทั้ ง ปี เป็ น ผั ก ที่ ใ ห้ พ ลั ง งานต่ำ � และมี
คุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบด้วยเบตาแคโรทีน
(β-carotene) ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินเอ วิตามินซี
แคลเซียม โปรตีน และเส้นใยอาหาร[24] มีสารสำ�คัญ
คือ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และ สารกลุ่มฟีโนลิกอีก
ด้วย[25] ในตำ�รายาพื้นบ้านของไทย มีการใช้รากตำ�ลึง
แก้ดวงตาเป็นฝ้า แก้โรคตา ดับพิษทั้งปวง แก้ไข้ทุก
ชนิด แก้เบาหวาน ส่วนของต้นใช้กำ�จัดกลิ่นตัว น้ำ�
จากต้นใช้รักษาเบาหวาน ส่วนของใบใช้แก้ไข้ ดับพิษ
ร้อน ถอนพิษทั้งปวง แก้คัน แก้แมลงกัดต่อย เป็นยา
โรคผิวหนัง แก้เบาหวาน และผลใช้แก้ฝีแดง[26] ใน
อินเดียและบังคลาเทศจะใช้สว่ นของรากและใบในการ
รักษาเบาหวาน[27-29]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตำ�ลึงที่เกี่ยวกับการ
บรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่นคัน
มีรายงานการวิจยั ทางเภสัชวิทยา พบว่าสารสกัด
ชัน้ น�้ำ ของใบตำ�ลึงมีฤทธิร์ ะงับปวดเมือ่ ทำ�การทดสอบ
ด้วยวิธี tail flick test โดยเมื่อเปรียบเทียบเวลาที่หนู
ทนความร้อนจากน�้ำ ร้อนได้ พบว่า 90 นาทีหลังจากให้
สารสกัดจากใบตำ�ลึง มีคา่ เฉลีย่ ของเวลาทีห่ นูทนความ
ร้อนสูงกว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั normal saline อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ แต่มีรายงานว่าเมื่อได้ทดสอบ
ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ พบว่าสารสกัดชัน้ น�้ำ ของใบตำ�ลึง
ไม่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูแรท[30] นอกจากนี้มี
รายงานว่าผงน้ำ�คั้นจากผลสดที่ผ่านการทำ�แห้งด้วย
วิธี spray dry ขนาด 50-200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูแรท (Sprague-Dawley
rat) ที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดการอักเสบที่อุ้งเท้าด้วย
สาร carrageenan และ histamine โดยที่สารสกัด
ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะมีฤทธิ์ใกล้เคียง
กับยา ibuprofen ขนาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
คือมีค่าการยับยั้งเท่ากับ 63.41% และ 65.78% ตาม
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ลำ�ดับ และยังพบว่ามีฤทธิแ์ ก้ปวดในหนูเม้าส์ (albino
mice) เมื่อทดสอบด้วยวิธี acetic acid-induced
writhing ในสารสกัด 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะมี
ฤทธิ์ใกล้เคียงกับยา ibuprofen ขนาด 100 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกัน โดยมีค่าการยับยั้งเท่ากับ
35.47% และ 36.67% ตามลำ�ดับ[31] และมีรายงานการ
ศึกษาสารสกัดชัน้ น�้ำ ในส่วนใบและลำ�ต้นของตำ�ลึงพบ
ว่าสารสกัดชัน้ น�้ำ ของใบมีฤทธิต์ า้ นการอักเสบในหนูได้
มากที่สุด[32]

5. ขมิ้นชัน (Turmeric)
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Curcuma longa Linn.
เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Zingiberaceae[33] รสยา เหง้า
รสฝาดหวานเอียน กลิ่นหอม โดยสรรพคุณของพืช
ตามคำ�แนะนำ�ในงานสาธารณสุขมูลฐานคือ นำ�ผงขมิน้
ผสมน้ำ�มันมะพร้าวทาบริเวณที่เป็นแผล หรือใช้เหง้า
ฝนน้ำ�ข้น ๆ ทารักษาโรคผิวหนังผื่นคัน แก้อาการแพ้
และอักเสบจากแมลงกัดต่อยหรือรักษาฝี ใช้เหง้าสด
ยาวประมาณ 2 นิ้ว ฝนหรือตำ�กับน้ำ�ต้มสุกทาบริเวณ
ที่เป็น หรือถ้ามีเหง้าแห้ง ให้ใช้เหง้าแห้งบดเป็นผง
ละเอียดผสมน้ำ�เล็กน้อย ทาผิวหนัง[34]
ขมิ้ น ชั น เป็ น พื ช สมุ น ไพรที่ ค นไทยรู้ จั ก และ
คุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการนำ�ใช้เป็นอาหาร
และยารักษาโรคมาตั้งแต่โบราณ มีสรรพคุณในการ
บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ[35] ช่วย
รั ก ษาแผลในกระเพาะอาหาร และใช้ รั ก ษาอาการ
ท้องเสีย นอกจากนั้นขมิ้นชันยังมีสรรพคุณในการ
บรรเทาอาการของโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง เช่น อาการ
อักเสบ แพ้ ผื่นคัน แมลงสัตว์กัดต่อย ช่วยสมาน
แผล และรักษากลากเกลื้อน เป็นต้น องค์ประกอบ
ทางเคมีของเหง้าขมิ้นชันมี 2 กลุ่ม คือ น้ำ�มันขมิ้น
ชั น (turmeric oil) ซึ่ ง เป็ น น้ำ � มั น หอมระเหยที่ มี
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tumerone เป็นองค์ประกอบหลักถึง 60% รองลง
มาคือ zingiberene ประมาณ 25%[36] และสารกลุ่ม
เคอร์คมู นิ อยด์ (curcuminoids) ซึง่ ประกอบด้วยสาร
หลัก 3 ตัวคือ curcumin, demethoxycurcumin
และ bisdemethoxycurcumin[37]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของขมิ้นชันเกี่ยวกับการ
บรรเทาอาการอักเสบ แพ้ ผื่นคัน
การศึกษาฤทธิล์ ดอาการคันของสาร curcumin
ในหนูถีบจักรที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดอาการคันด้วย
ฮี ส ตามี น พบว่ า เมื่ อ ทาครี ม ที่ มี ส่ ว นผสมของสาร
curcumin ในขนาด 0.1, 1 และ 3% w/w สามารถ
ลดอาการคันในหนูได้อย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับ
กลุม่ ควบคุมทีท่ าครีมเบส (p < 0.05) โดยหนูมจี �ำ นวน
ครัง้ ของการเกาลดลงเมือ่ ความเข้มข้นของ curcumin
เพิ่มขึ้น (dose-dependent) และเมื่อทำ�การศึกษา
กลไกการออกฤทธิ์ พบว่าสาร curcumin สามารถ
ยับยัง้ การส่งกระแสประสาททีเ่ หนีย่ วนำ�ด้วยฮีสตามีน
และส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดและอาการคัน โดยไป
จับกับตัวรับ transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) บริเวณ peripheral neurons ที่มี
กระจายมากมายตามผิวหนัง[38] สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยในคน โดยศึกษาแบบสุ่มโดยปกปิดสอง
ฝ่ายเทียบกับยาหลอก (double-blind randomized
clinical trial) ในการรักษาอาการคันในผู้ป่วยไต
วายเรื้อรัง (uremic pruritus) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 50 คน กลุ่มหนึ่งได้รับขมิ้นชันแคปซูลขนาด 500
มิลลิกรัม (มีปริมาณ curcumin 22.1 มิลลิกรัม) อีก
กลุม่ ได้ยาหลอก โดยรับประทานครัง้ ละ 1 แคปซูล วัน
ละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประเมิน
โดยใช้ pruritus score และการตรวจหาระดับของ
high-sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP)
ซึ่ ง จะพบมากในผู้ ป่ ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการคั น
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รุนแรง โดยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชัน
แคปซูลมีความรุนแรงของอาการคันและมีระดับของ
hs-CRP ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมี
นัยสำ�คัญ (p = 0.001 และ p = 0.012 ตามลำ�ดับ)[39]
อีกทั้งยังไม่พบผลข้างเคียงใด ๆ จากการรับประทาน
ขมิ้นชันอีกด้วย[40] นอกจากนี้มีงานวิจัยโดยศึกษา
ผลของสาร curcumin ในผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบ
และคันเรื้อรังจากการสัมผัสก๊าซมัสตาร์ด (sulphur
mustard gas) ให้ ผ ลสอดคล้ อ งกั น คื อ สามารถ
บรรเทาอาการคันของผู้ป่วยและลดการอักเสบของ
ผิวหนังโดยไปยับยั้งการสังเคราะห์ interleukin-8
(IL-8) และ hs-CRP[41]

อภิปรายผล
การอักเสบ การแพ้ หรือผื่นคันเป็นการตอบ
สนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาทำ�
อันตรายต่อร่างกาย แต่การตอบสนองดังกล่าวหาก
เกิดมากเกินไปหรือมีความรุนแรงเกินไปก็จะส่งผล
เสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บปวด แสบร้อน
ผื่นคันหรืออาการอื่น ๆ โดยอาการดังกล่าวเกิดจาก
สารเคมี ห รื อ โปรตี น ในระบบภู มิ คุ้ ม กั น บางตั ว ถู ก
ผลิตออกมามากจนเกินไป เช่น prostaglandin E2,
TNF-α, IL-1β หรือสารอืน่ ๆ การหยุดอาการแพ้หรือ
อาการอักเสบที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อย หรือจาก
สารที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้นั้นสามารถทำ�ได้โดยการ
ใช้สารบางชนิดไปยับยั้งปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกัน
ที่ มี ม ากเกิ น ไป  โดยสารที่ มั ก ใช้ ใ นปั จ จุ บั น เช่ น
สเตอรอยด์ ซึง่ ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายเป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นการกดการทำ�งานของระบบภูมิคุ้มกันที่
ทำ�ให้ร่างกายมีความสามารถในการกำ�จัดเชื้อโรคที่
ลดลง หรือแม้กระทัง่ การสะสมของสารสเตอรอยด์ใน
ร่างกาย ดังนัน้ การใช้สารจากธรรมชาติเพือ่ ช่วยยับยัง้
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อาการอักเสบและอาการแพ้จึงถือเป็นทางเลือกที่น่า
สนใจสำ�หรับการบรรเทาอาการหรือรักษา ในทางการ
แพทย์แผนไทยมีการระบุสรรพคุณของสมุนไพรหลาก
หลายชนิดเพือ่ ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยพบว่า
สมุนไพรไทยพืน้ บ้าน 5 ชนิด ได้แก่ เสลดพังพอนตัวผู้
เสลดพังพอนตัวเมีย ผักบุ้งทะเล ตำ�ลึง และขมิ้นชัน
ที่มีสรรพคุณช่วยรักษาอาการแพ้ จากแมลงสัตว์กัด
ต่อย โดยรวบรวมวิธีการใช้ ส่วนที่ใช้ สัดส่วนการ
เตรียมอย่างง่าย ใช้ได้ทนั ที โดยการใช้ทถี่ กู ต้องเหมาะ
สมจะส่งผลต่อการรักษาอย่างมีประสิทธิผล อีกทั้ง
ยังมีงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่
เกี่ ย วกั บ การบรรเทาอาการอั ก เสบ แพ้ ผื่ น คั น อี ก
ด้วย โดยเสลดพังพอนตัวผู้ มีฤทธิ์ลดอาการปวด
และบวมของอุ้ ง เท้ า หนู ท ดลอง ซึ่ ง ยั บ ยั้ ง การปลด
ปล่ อ ย prostaglandin E2 [8] และมี ส ารบางกลุ่ ม
ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีน Nrf2[9] ทำ�ให้เสลด
พังพอนตัวผู้สามารถลดการอักเสบและอาการปวด
ได้ นอกจากการลดอาการอั ก เสบผ่ า นทางกลไก
ต่าง ๆ แล้ว สารสกัดเสลดพังพอนตัวผู้ยังกระตุ้น
การตอบสนองของระบบภู มิ คุ้ ม กั น ทั้ ง แบบคุ้ ม กั น
โดยกำ�เนิด (innate immunity) ที่ช่วยกระตุ้นการ
สร้างอิมมูโนโกลบูลิน ชนิด IgG และ IgM ซึ่งจะช่วย
กระตุน้ การทำ�งานของเม็ดเลือดขาวชนิด B cells ทำ�ให้
ผลิตสารมาทำ�ลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายและ
ยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบจำ�เพาะเจาะจง (adaptive immunity) โดยกระตุ้ น การทำ � งานของเม็ ด
เลือดขาวชนิด T cells ให้แบ่งตัวเพิม่ จำ�นวนและผลิต
โปรตีนรวมถึงไลติกเอนไซม์ (lytic enzyme) ทีจ่ ะช่วย
ทำ�ลายสิง่ แปลกปลอมหรือสิง่ กระตุน้ ให้เกิดอาการแพ้
ที่เข้าสู่ร่างกาย แต่การกระตุ้นดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลข้างเคียง เช่น ทำ�ให้บริเวณดังกล่าวมีอาการบวม
แดง เนื่องจากเกิดการขยายตัวของหลอดเลือดและ

612 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
มีเม็ดเลือดขาวเคลื่อนที่มายังบริเวณดังกล่าว[42] ใน
ส่วนของพญายอหรือเสลดพังพอนตัวเมีย พบว่าสาร
สกัดจากใบของพญายอสามารถยับยั้งการหลั่งสาร
ที่กระตุ้นการอักเสบในเซลล์ macrophage ได้แก่
TNF-α, IFN-α, IL-1β, IL-6, IL-12p40 และ IL17 โดยกลไกดังกล่าวมีผลยับยั้งการอักเสบที่เกิดมา
จากการกระตุ้น TLR-4[14] ในทางสาธารณสุขมูลฐาน
เสลดพังพอนตัวเมียถูกนำ�มาใช้รักษาโรคเริม โดย
โรคดั ง กล่ า วจะทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยมี อ าการปวดแสบปวด
ร้อนบริเวณผิวหนังซึง่ อาการดังกล่าวเกิดจากเชือ้ ไวรัส
เฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเริม ไวรัส
ชนิดนีจ้ ะกระตุน้ การทำ�งานของโปรตีน neurotrophin
nerve growth factor ซึ่ ง มี ผ ลไปกระตุ้ น ตั ว รั บ
สัญญาณ TRPV1 ในร่างกายของมนุษย์ทำ�ให้เกิด
ความเจ็บปวด หรือมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณ
ผิวหนัง[43] ซึ่งสารสกัดเมทานอลจากเสลดพังพอนตัว
เมียช่วยลดอาการเจ็บปวดในหนูทดลองโดยมีกลไก
ส่วนหนึ่งคือการยับยั้งตัวรับสัญญาณ TRPV1[44] จึง
ทำ�ให้สารสกัดเสสดพังพอนตัวเมียมีฤทธิ์ต้านการ
อักเสบบริเวณผิวหนังและช่วยลดอาการปวดแสบ
ปวดร้อนจากเชื้อไวรัสโรคเริมได้ดี ส่วนผักบุ้งทะเล
น้ำ�คั้นจากลำ�ต้นและใบซึ่งมีสารพวก volatile ester
ทดสอบฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาพบว่ า สารสกั ด IPAS
จากผักบุ้งทะเลมีฤทธิ์ในการต้าน histamine น้อย
กว่า diphenhydramine hydrochloride และยา
antazoline methane sulfonate แต่ในการศึกษาผล
ในการต้านพิษแมงกะพรุนพบว่ามีผลใกล้เคียงกัน[31]
จึงมีฤทธิ์ลดการอักเสบทางผิวหนังได้ เนื่องจากมีสาร
พวก steroids, terpenoids, alkaloids และ flavonoids ซึง่ สามารถลดความเจ็บปวดและลดการอักเสบ
ได้ มีขอ้ เสนอแนะจากงานวิจยั นีใ้ ห้น�ำ มาพัฒนาเป็นยา
รักษาโรค[22] ส่วนของตำ�ลึง ผลน้ำ�คั้นสดสามารถลด
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อาการอักเสบบวมของอุ้งเท้าหนูได้ผลดีเทียบเท่ายา
diclofenac และสารสกัดชัน้ น�้ำ จากใบตำ�ลึงลดอาการ
ปวดเทียบเท่ามอร์ฟีน หรือยา ibuprofen[31] แต่สาร
สกัดชัน้ น�้ำ ของใบตำ�ลึงไม่มฤี ทธิต์ า้ นการอักเสบในหนู
แรท[30] ส่วนของขมิ้นชัน พบว่าสาร curcumin มีฤทธิ์
ลดอาการคันและอาการปวด โดยไปจับกับตัวรับชนิด
transient receptor potential vanilloid1 (TRPV1)
ในหนู ท ดลอง [38] นอกจากนั้ น งานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก
พบว่าขมิ้นชันแคปซูลขนาด 500 มิลลิกรัม สามารถ
ลดอาการคั น ได้ อ ย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ เมื่ อ เที ย บกั บ ยา
หลอก[39-40] ทำ�ให้ขมิ้นชันสามารถลดอาการปวดและ
การอักเสบได้เป็นอย่างดี จากการทบทวนวรรณกรรม
สรุปได้เบื้องต้นดังนี้ ตำ�ลึง ผักบุ้งทะเล ขมิ้นชันมีฤทธิ์
ยับยัง้ การหลัง่ สารฮีสตามีน ปฏิกริ ยิ านีเ้ กิดการต่อต้าน
สารก่อการแพ้ใน mast cell ของเนื้อเยื่อส่วนใหญ่
ซึ่งมีผลต่อระบบหลอดเลือด หัวใจหรือกล้ามเนื้อ
เรียบ แสดงออกทางอาการแพ้ของผิวหนัง ส่วนเสลด
พังพอนตัวผู้และผักบุ้งทะเล มีฤทธิ์ยับยั้งการปลด
ปล่อย prostaglandin หรือ leukotriene จากกลไก
ของ arachidonic acid metabolism ซึ่งตรงกับ
กลไกของยา NSAIDs จะยับยัง้ การทำ�งานของเอนไซม์
cyclooxygenase ซึ่งช่วยลดการเกิดอักเสบและ
อาการปวด อีกทั้งเสลดพังพอนตัวผู้ยังมีฤทธิ์ยับยั้ง
การหลั่ง pro-inflammatory cytokine ของระบบ
เซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocyte) ดังนัน้ จึงเล็งเห็นได้วา่
สมุนไพรทัง้ 5 ชนิด มีงานวิจยั รองรับในการยับยัง้ สาร
ที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ อาการอักเสบ ช่วยยับยั้ง
อาการปวด ในระดับเซลล์ ในสัตว์ทดลองหรือในคน
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางการแพทย์แผนไทยใน
การใช้ยาสมุนไพรรสเย็น และใช้ภายนอก เพือ่ บรรเทา
อาการอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน จากพิษของแมลง
สัตว์กัดต่อย จากข้อมูลดังกล่าวจึงทำ�ให้สมุนไพรมี
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ความน่าสนใจและสามารถพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือก
ในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยต่อไป

ข้อสรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมของสมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน 5 ชนิด กลุ่มอาการแพ้อักเสบ
จากแมลงสั ต ว์ กั ด ต่ อ ย ได้ แ ก่ เสลดพั ง พอนตั ว ผู้
เสลดพังพอนตัวเมีย ผักบุ้งทะเล ตำ�ลึง และขมิ้นชัน
ซึ่ ง สมุ น ไพรแต่ ล ะชนิ ด มี ส่ ว นที่ ใ ช้ แ ละสรรพคุ ณ ที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุ อาการ และแนวทางใน
การรักษา ซึง่ มีงานวิจยั ฤทธิท์ างเภสัชวิทยาทีส่ นับสนุน
เกี่ ย วกั บ อาการแพ้ การอั ก เสบทางผิ ว หนั ง ในเชิ ง
ประจักษ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
งานวิจัย เพิ่มความเชื่อมั่น และการนำ�ไปประยุกต์
ใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาสมุนไพรดังกล่าวให้เป็น
ยาช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการผืน่ ภูมแิ พ้ทางผิวหนัง
ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลเบือ้ งต้นของตำ�รับยาพอกลมปะกังต่อการทำ�งานของระบบประสาท
อัตโนมัติและสภาวะเครียดโดยการตรวจวัดความผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจ ในผู้ที่มีความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลาง จำ�นวน 16 คน ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จะได้รบั การพอกยาลมปะกังบริเวณขมับเป็นเวลา 20 นาที ร่วมกับการได้รบั การ
กระตุ้นความเครียดด้วยวิธี Mental Arithmetic Task เป็นเวลา 5 นาที และวัดความผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจ
ทำ�ซ้ำ�ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน การศึกษาในครั้งนี้พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังจากผู้เข้าร่วมวิจยั ได้รับ
ยาพอกลมปะกัง ในวันที่ 2 และวันที่ 3 มีค่าอัตราการเต้นของหัวใจลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.001 และ
p < 0.01 ตามลำ�ดับ) ค่าความถี่คลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วงความถี่สูงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติในทั้ง 3 วัน (p < 0.05,
p < 0.05 และ p < 0.001 ตามลำ�ดับ) และค่าสัดส่วนความถี่คลื่นไฟฟ้าหัวใจระหว่างช่วงความถี่ต่ำ�/ช่วงความถี่สูง
ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติในทั้ง 3 วัน (p < 0.01, p < 0.05 และ p < 0.05 ตามลำ�ดับ) การศึกษานำ�ร่องครั้งนี้สรุป
ได้ว่า ผลเบื้องต้นของตำ�รับยาพอกลมปะกังมีผลในการเปลี่ยนแปลงค่าความผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจในผู้ที่มี
สภาวะความเครียด โดยกระตุ้นการทำ�งานของของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบประสาทอัตโนมัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายและการลดอัตราการเต้นของหัวใจ
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effects of Lom Pa Kang Poultice (LPKP) on the autonomic
nervous system and stress by measurement of heart rate variability in 16 subjects with a moderate stress level. The
participants were given LPKP on the temples for 20 min; meanwhile, the stress induction was carried out using
Mental Arithmetic Task for 5 min and the heart rate variability measured. These were conducted for 3 consecutive
days. The results showed that the heart rates before and after using LPKP on Day 2 and Day 3 significantly decreased
at p < 0.001 and p < 0.01 respectively. The high frequency spectrums in electrocardiogram significantly increased
for all 3 days at p < 0. 05, p < 0. 05, and p < 0.001 respectively. The ratios of low to high frequency spectrums
significantly decreased for all 3 days at p < 0.01, p < 0.05, and p < 0.05 respectively. Thus, it can be concluded that
LPKP has an effect on heart rate variability in stressed participants by stimulating the function of parasympathetic
pathway, an autonomic nervous system relating to relaxation, and the decrease in heart rates.  
Key words: lom-pa-kang, stress, heart rate variability

บทนำ�และวัตถุประสงค์
ความเครี ย ดเป็ น ภาวะหรื อ ความรู้ สึ ก ที่ ถู ก
กดดัน วิตกกังวล ไม่สบายใจ อันเกิดจากสาเหตุ หรือ
ปัจจัยต่าง ๆ มีผลทำ�ให้รา่ งกายและจิตใจขาดสมดุล[1]
ภาวะความเครียดมีความสัมพันธ์ตอ่ สมดุลของระบบ
ประสาทอัตโนมัติทำ�ให้การทำ�งานของระบบประสาท
พาราซิมพาเทติก (parasympathetic) ทำ�งานน้อย
ลงในขณะพั ก โดยการทำ � งานของระบบประสาท
Parasympathetic เป็นตัวแปรที่บ่งชี้ถึงสภาพทาง
ด้านจิตใจว่ามีความผ่อนคลายมากน้อยเพียงใด [2]
ความเครียดยังส่งผลต่อการเพิม่ การทำ�งานของระบบ
ประสาทซิมพาเทติก (sympathetic) ในขณะพัก มี
ผลทำ�ให้การหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) และ

อะดรีนาลิน (adrenaline) เพิม่ มากขึน้ ความดันโลหิต
สูงขึ้น หัวใจเต้นเร็ว ส่งผลต่อความผันแปรของอัตรา
เต้นของหัวใจ (Heart Rate Variability: HRV) และ
การเปลีย่ นแปลงของคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจทำ�ให้คา่ สัดส่วน
ช่วงความถี่ต่ำ�/ช่วงความถี่สูง ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
สูงขึ้น[3] การตรวจวัดการทำ�งานของระบบประสาท
อัตโนมัติและสภาวะความเครียดใช้หลักการเดียวกับ
การวัดค่า HRV ซึ่งเป็นการนำ�ค่าช่วงห่างของคลื่น
ในช่วง R ถึง R ที่ต่อเนื่องกันของกราฟ QRS complex จากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram)
มาวิเคราะห์การทำ�งานของระบบประสาท Sympathetic และ Parasympathetic ซึง่ เป็นระบบประสาท
อัตโนมัติที่มีอิทธิผลต่อการส่งกระแสประสาทมายัง
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Sinoatrial node (SA node) มีผลต่อการกำ�หนด
อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจและสามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง ระดั บ
ความเครียดของสภาวะด้านจิตใจและสภาวะด้าน
ร่างกายได้ การวิเคราะห์ค่า HRV ในรูปแบบความถี่
(frequency domain) ประกอบด้วย หน่วยมาตรฐาน
ในช่วงความถี่สูง (High Frequency: HF) แสดงผล
การทำ�งานของระบบประสาท Parasympathetic ที่
ควบคุมการทำ�งานของหัวใจ หน่วยมาตรฐานในช่วง
ความถี่ต่ำ�  (Low Frequency: LF) แสดงผลการ
ทำ�งานของระบบประสาท Sympathetic เป็นหลักร่วม
กับการทำ�งานของระบบประสาท Parasympathetic
และสัดส่วนความถี่ต่ำ�/ความถี่สูง (LH/HF ratio)
แสดงถึงสมดุลของระบบประสาท Sympathetic และ
Parasympathetic หากสัดส่วน LF/HF มีค่าลดลง
แสดงถึงภาวะการทำ�งานของระบบประสาท Parasympathetic มากกว่าระบบประสาท Sympathetic
และหากสัดส่วน LF/HF มีคา่ สูงขึน้ แสดงถึงภาวะการ
ทำ�งานของระบบประสาท Sympathetic ที่มีมากกว่า
ระบบประสาท Parasympathetic[4]
ความเครียดเป็นสาเหตุสำ�คัญอย่างหนึ่งที่นำ�
ไปสู่อาการปวดศีรษะจากความเครียด (tensiontype headache) ประมาณร้อยละ 80–90 ของผู้ที่
มีอาการปวดศีรษะจากความเครียดจะมีอาการปวด
ตื้อ ๆ ที่ขมับ หน้าผาก กลางศีรษะหรือท้ายทอยทั้ง 2
ข้าง อาจจะมีอาการในช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้า และ
ประมาณร้อยละ 10–20 ของผูท้ มี่ อี าการปวดศีรษะจาก
ความเครียด อาจมีอาการปวดศีรษะข้างเดียว ปวดตุบ ๆ
ที่ขมับคล้ายไมเกรน บางครั้งไม่สามารถวินิจฉัยแยก
กันได้อย่างชัดเจน หรืออาจพบร่วมกันได้[5] ลักษณะ
อาการดังกล่าวคล้ายกับ “โรคลมปะกัง” ทางการแพทย์
แผนไทยคือ มีอาการปวดหัวมาก ข้างเดียวหรือ 2 ข้าง
มักเป็นเวลาเช้า ผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น
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ตาพร่า วิงเวียน หรืออาเจียน[6] ตามคัมภีร์ชวดารมี
ตำ�รับยาที่ใช้ในการรักษาโรคลมปะกังคือ ยาพอกลม
ปะกัง กล่าวไว้ว่า “พริกไทย 2 สลึง ขิงสด 1 บาท ผิว
มะกรูด 6 สลึง หญ้าแพรก 3 บาท สารส้มทีส่ ะตุ 8 บาท
ตำ�พอกแก้ลมปะกังแลลมเข้าข้อ[7] จากการศึกษาพบ
ว่าสาร piperine ที่แยกได้จากผลพริกไทยสามารถ
ออกฤทธิต์ า้ นอาการเจ็บปวดในหนูทดลอง[8] ขิงมีฤทธิ์
ต้านการอาเจียนในสัตว์ทดลอง[9] และสามารถบรรเทา
ความเจ็บปวดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเสื่อมโดยการ
ใช้แผ่นแปะสารสกัดขิงบริเวณเข่า[10] มะกรูดมีฤทธิ์
ในการลดความดันโลหิต บรรเทาภาวะซึมเศร้าและ
ความเครียดในมนุษย์[11] หญ้าแพรกมีฤทธิ์ต้านการ
ชักและบำ�รุงหัวใจในสัตว์ทดลอง[12] สารส้ม มีรสฝาด
เปรีย้ ว สรรพคุณสมานทัง้ ภายนอกและภายใน แก้ระดู
ขาว แก้หนองใน และหนองเรื้อรัง เป็นยาขับปัสสาวะ
ขับนิ่ว แก้ปอดอักเสบ สมานแผล[13]
การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษานำ�ร่อง (pilot
study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลเบื้องต้น
ของตำ�รับยาพอกลมปะกังต่อความผันแปรของอัตรา
เต้นของหัวใจ ในผู้ที่มีความเครียดอยู่ในระดับปาน
กลาง (ช่วงคะแนนอยู่ในระดับ 33–51 คะแนน) จาก
แบบประเมิน Perceived Stress Scale (PSS) เพื่อ
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ดา้ นวิทยาศาสตร์ทจี่ ะยืนยัน
ประสิทธิผลของตำ�รับยา และเป็นแนวทางในการเลือก
ใช้ตำ�รับยาการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพต่อ
ไป

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบ Pilot
Study จำ�นวน 1 กลุ่ม เปรียบเทียบผลระหว่างก่อน
และหลังการทดลอง (one group pretest-posttest
design) โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
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(purposive sampling) จากผู้ที่มีความเครียดอยู่
ในระดับปานกลาง โดยใช้แบบสอบถาม PSS[14] และ
ยินดีที่จะเข้าร่วมการวิจัย โดยผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนจะ
ได้รับการพอกยาพอกลมปะกังบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง
และประเมินค่าความผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจ
ก่อนและหลังการพอกยาพอกลมปะกัง ทำ�ซ้ำ�ติดต่อ
กันเป็นเวลา 3 วัน ที่คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
การศึ ก ษานี้ ผ่ า นการรั บ รองด้ า นจริ ย ธรรม
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมงานวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ HE611016

การคำ�นวณกลุ่มตัวอย่าง
คำ�นวณหากลุ่มตัวอย่างจากโปรแกรม n4Studies โดยอ้างอิงจากงานของ V. Buttagat et al. ใน
ปี 2011[15] ค่า Mean = 0.66, S.D. = 0.35 จากการ
คำ�นวณได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 16 คน

เกณฑ์การคัดเข้า
ผู้ที่มีอายุ 18–21 ปี มีความเครียดระดับปาน
กลาง (ช่วงคะแนนอยู่ในระดับ 33–51 คะแนน) จาก
แบบประเมิน PSS และยินดีเข้าร่วมโครงการ ไม่มี
ประวัติการแพ้สมุนไพรหรือแพ้กลิ่น ไม่เป็นโรคทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคทางระบบประสาท
และสมอง ไม่สูบบุหรี่
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รับประทานยาหรืออาหารเสริม อยู่ในระหว่างการตั้ง
ครรภ์

เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล
- การวัดการทำ�งานของระบบประสาทอัตโนมัติ
และสภาวะความเครี ย ด โดยการตรวจวั ด ความ
ผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจด้วยเครื่อง Autonomic Nervous System Function Assessment
รุน่ SA-3000P (Medicore Inc., Korea) ในการบันทึก
ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate: HR), LF, HF
และ LF/HF
- การประเมิ น ระดั บ ความเครี ย ด โดยใช้
แบบสอบถาม Perceived Stress Scale ของโคเฮน
แคมาร์ค และเมอร์เมลสตีน ซึ่งแปลโดยสิริสุดา ชาว
คำ�เขต[14] ประกอบด้วย คำ�ถามที่เกี่ยวกับความรู้สึก
ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ใน 1 เดือนทีผ่ า่ นมามีจ�ำ นวนทัง้ หมด
14 ข้อ โดยเป็นคำ�ถามทางเชิงบวกจำ�นวน 7 ข้อ และ
คำ�ถามเชิงลบจำ�นวน 7 ข้อ ซึ่งคะแนนรวมมีค่าอยู่
ระหว่าง 14–70 คะแนน กำ�หนดเกณฑ์การประเมินจาก
คะแนนรวม โดยแบ่งระดับความเครียดเป็น 3 ระดับ
ดังนี้ ช่วง 14–32 คะแนน หมายถึง มีความเครียดระดับ
ต่ำ� ช่วง 33-51 คะแนน หมายถึง มีความเครียดระดับ
ปานกลาง (ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้) และช่วง 52–70 คะแนน หมายถึง
มีความเครียดระดับสูง

เกณฑ์การคัดออก

การกระตุ้นให้เกิดความเครียดโดยใช้ Mental
Arithmetic Task[16]

ผู้เข้าร่วมวิจัยแสดงความประสงค์ขอถอนตัว
ออกจากการวิจยั มีอาการแพ้สมุนไพรหรือแพ้กลิน่ ไม่
สามารถหยุดการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

กระตุ้นโดยผู้วิจัยกำ�หนดจำ�นวนในหลักพัน 1
จำ�นวน ให้กับผู้เข้าร่วมวิจัย และให้ผู้เข้าร่วมวิจัยนำ�
จำ�นวนที่กำ�หนดลบด้วย 7 และแจ้งผลลัพธ์ที่ได้ให้ผู้
วิจัยทราบด้วยการเปล่งเสียง จากนั้นนำ�ค่าที่คำ�นวน
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ได้ลบ -7 อีกครั้ง และแจ้งผลลัพธ์ที่ได้ให้ผู้วิจัยทราบ
เช่นเดิม ทำ�ซ้ำ�ไปเรื่อย ๆ จนครบ 5 นาที โดยมีเกณฑ์
ในการเริ่มคำ�นวนใหม่ คือเมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยตอบผิด
หรือเมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ตอบช้ากว่า 30 วินาที ซึง่ จำ�นวน
ทีก่ �ำ หนดให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั คำ�นวณต้องไม่ซ�้ำ กันในการ
ทดสอบแต่ละครั้ง

เกิดความเครียดโดยใช้ Mental Arithmetic Task
เป็นเวลา 5 นาที หลังจากกระตุ้นความเครียดผ่านไป
10 นาที ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จะได้รบั การวัดค่าความผันแปร
ของอัตราเต้นของหัวใจ ครัง้ ที่ 2 (หลังได้รบั ยาพอกลม
ปะกัง) อีกครัง้ ทำ�ซ�้ำ ติดต่อกัน 3 วัน และนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้
จากการวัดมาวิเคราะห์ผลในลำ�ดับต่อไป

การเตรียมตำ�รับยาพอกลมปะกัง

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติ

เตรียมจากขิงสด (Zingiber officinale Roscoe.) 15 กรัม พริกไทยสด (Piper nigrum L.) 7.5
กรัม ผิวมะกรูดสด (Citrus hystrix DC.) 22.5 กรัม
หญ้าแพรกสด (Cynodon dactylon (L.) pers.) 45
กรัม และสารส้มสะตุ (Aluminium Sulphate) 120
กรัม นำ�สมุนไพรแต่ละชนิดมาบดหยาบ ผสมให้เข้า
กันและบรรจุใส่ซองขนาดบรรจุซองละ 3 กรัม แล้วติด
ลงบน Fixomull Stretch (BSN medical GmbH,
Germany) ขนาด 5x5 เซนติเมตร เพื่อช่วยในยึดติด
บริเวณขมับขณะพอกยาพอกลมปะกัง

สถิติพรรณนาได้ถูกนำ�มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ โดย
นำ�เสนอในรูปแบบของ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านจะถู ก นำ � มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ย
โปรแกรม IBM SPSS Statistics Base Version 20
ได้แก่ ค่า HR, LF, HF และ LF/HF โดยนำ�เสนอในรูป
แบบของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำ�การ
เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ paired t-test เปรียบเทียบ
ระหว่างค่าความผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจก่อน
ได้รบั ยาพอกลมปะกังและหลังได้รบั ยาพอกลมปะกัง
โดยกำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ (α) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05

วิธีการศึกษา
ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ผ่านการคัดกรองและยินดีเข้า
ร่วมการวิจัยจะได้รับการพอกยาพอกแก้ลมปะกัง
บริเวณขมับทั้ง 2 ข้างนาน 20 นาที โดยมีขั้นตอนดังนี้
ก่อนทำ�การศึกษาให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั นัง่ พักในห้องทีไ่ ม่มี
เสียงรบกวนและมีแสงสว่างเพียงพอ อุณหภูมหิ อ้ งอยู่
ที่ 25 องศาเซลเซียส ความชืน้ 40–60% เป็นเวลา 5 นาที
จากนั้นผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการวัดค่าความผันแปร
ของอัตราเต้นของหัวใจครัง้ ที่ 1 (ก่อนได้รบั ยาพอกลม
ปะกัง) ด้วยเครื่อง Autonomic Nervous System
Function Assessment บริเวณปลายนิ้วชี้ด้านซ้าย
เมือ่ วัดเสร็จจะได้รบั การพอกยาพอกลมปะกังบริเวณ
ขมับทั้ง 2 ข้างทิ้งไว้ เป็นเวลา 5 นาที แล้วกระตุ้นให้

ผลการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมวิจัย
ผู้เข้าร่วมวิจัยที่เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดจำ�นวน
16 คน เป็นเพศหญิง จำ�นวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
93.8 และเพศชาย จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3
ด้านอายุมีผู้เข้าร่วมวิจัยอายุ 21 ปี จำ�นวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.3 อายุ 20 ปี จำ�นวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 และอายุ 19 ปี จำ�นวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.3
ผลการเปรียบเทียบค่าความผันแปรของอัตรา
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจในผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนและหลังได้รับยาพอกลมปะกังในวันที่
1 – วันที่ 3
ความผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจ		
		
Heart Rate (bpm)

วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
2
Low Frequency (ms )
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
High Frequency (ms2)
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
Low Frequency/High Frequency ratio วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา
พอกลมปะกัง
พอกลมปะกัง
84.13 ± 8.56
87.75 ± 10.65
87.13 ± 8.23
5.91 ± 0.92
5.99 ± 0.73
5.70 ± 0.86
5.39 ± 1.29
5.16 ± 1.07
4.89 ± 0.89
2.31 ± 1.63
3.02 ± 2.47
3.37 ± 3.22

82.75 ± 9.01
83.06 ± 6.91
83.75 ± 6.61
6.21 ± 1.02
5.98 ± 1.09
5.73 ± 0.71
6.00 ± 0.99
5.62 ± 0.95
5.50 ± 0.79
1.52 ± 1.03
1.58 ± 0.83
1.63 ± 1.12

p-value
0.231
0.001***
0.003**
0.094
0.984
0.871
0.018*
0.020*
0.001***
0.004**
0.019*
0.012*

หมายเหตุ *, ** และ *** คือ p-value < 0.05, p-value < 0.01 และ p-value < 0.001 ตามลำ�ดับ เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง
ก่อนและหลังได้รับยาพอกลมปะกัง

เต้นของหัวใจ
ผลการเปรียบเทียบค่าความผันแปรของอัตรา
เต้นของหัวใจวันที่ 1 พบว่า หลังจากได้รับยาพอก
ลมปะกัง มีค่า HF เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05) และ LF/HF มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p < 0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับ
ยาพอกลมปะกัง
ผลการเปรียบเทียบค่าความผันแปรของอัตรา
เต้นของหัวใจวันที่ 2 พบว่า HR มีค่าลดลงอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.001) และ HF มีค่าเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้ยัง
พบว่า LF/HF มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับยาพอก
ลมปะกัง

ผลการเปรียบเทียบค่าความผันแปรของอัตรา
เต้นของหัวใจวันที่ 3 พบว่า HR มีค่าลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.01) และมีค่า HF เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.001) นอกจากนี้ยัง
พบว่า LF/HF มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับยาพอก
ลมปะกัง

อภิปรายผล
ผลเบือ้ งต้นของตำ�รับยาพอกลมปะกังต่อความ
ผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจในผู้ที่มีความเครียด
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางจากการประเมิ น โดยใช้
แบบสอบถาม PSS เมื่อวิเคราะห์ค่า HRV ในรูปแบบ
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หมายเหตุ *, ** และ *** คือ p-value < 0.05, p-value
< 0.01 และ p-value < 0.001 ตามลำ�ดับเมื่อ
เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและหลังได้รบั ยาพอก
ลมปะกัง

ภาพที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าความผันแปรของอัตรา
เต้นของหัวใจ วันที่ 1 – วันที่ 3 คือ Heart Rate
(A), Low Frequency (B), High Frequency (C)
และ Low Frequency/High Frequency ratio
(D) ก่อนและหลังได้รับยาพอกลมปะกัง

ความถี่ พบว่า ยาพอกลมปะกังสามารถเพิม่ ค่า HF ซึง่
แสดงถึงการทำ�งานของระบบประสาท Parasympathetic ที่เพิ่มขึ้นในการควบคุมการทำ�งานของหัวใจ
ในวันที่ 1 วันที่ 2 และวันที่ 3 สอดคล้องกับค่าสัดส่วน
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ความถี่คลื่นไฟฟ้าหัวใจ LH/HF ที่ลดลง ซึ่งเป็นค่าที่
แสดงถึงสมดุลของระบบประสาท Sympathetic
และ Parasympathetic ในวันที่ 1 วันที่ 2 และวันที่ 3
โดยสัดส่วน LF/HF ที่ลดลงแสดงถึงภาวะการทำ�งาน
ของระบบประสาท Parasympathetic ที่มีมากกว่า
ระบบประสาท Sympathetic[17] ส่งผลให้อัตราการ
เต้นของหัวใจลดลง ในวันที่ 2 และวันที่ 3 ตามลำ�ดับ
โดยการเปลี่ยนแปลงของค่าอัตราการเต้นของหัวใจ
ขึ้นกับความถี่ของ action potential ที่สร้างจาก
SA node ส่งไปกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งการ
ทำ�งานของระบบประสาทอัตโนมัติเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ โดยความเครียด
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้อัตราการเต้นของหัวใจมีค่า
เพิม่ ขึน้ มากกว่าปกติ เป็นผลมาจากกระตุน้ การทำ�งาน
ของระบบประสาท Sympathetic ซึ่งเป็น Cardioacceleratory nerve ทำ�ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น [18-19]
ผลเบือ้ งต้นของตำ�รับยาพอกลมปะกังแสดงให้เห็นว่า
ยาพอกลมปะกังมีผลต่อการทำ�งานของระบบประสาท
Parasympathetic ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะความ
ผ่อนคลายของร่างกายและอาจมีผลในการลดภาวะ
ความเครียด
ตำ�รับยาพอกลมปะกังมีส่วนประกอบของ พริก
ไทยสด ขิงสด ผิวมะกรูดสด ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะ และ
มีสารในกลุ่มน้ำ�มันหอมระเหยที่เป็นองค์ประกอบ
น้ำ�มันหอมระเหยเมื่อได้รับการสูดดมเข้าไปทางจมูก
จะผ่านเซลล์ประสาทรับกลิ่นใน Olfactory nerve
และแปลงสั ญ ญาณเป็ น สื่ อ ประสาทหรื อ สื่ อ เคมี
ไฟฟ้า ส่งไปยังสมองส่วนลิมบิก[2] เกิดการกระตุ้น
ให้หลั่งสารเอนโดฟินและสารซีโรโทนิน และเพิ่มการ
ทำ�งานของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก ส่งผลใน
การเพิ่มการทำ�งานของ Vagus nerve ทำ�ให้อัตรา
การเต้นของหัวใจลดลง เกิดการผ่อนคลายและลด
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ภาวะความเครียด[20] จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า
ผิวมะกรูดเมือ่ สูดดมหรือฉีดเข้าในหนูทดลองสามารถ
ลดการตอบสนองของคอร์ตโิ คสเตอโรนต่อความเครียด
ในหนู[21] และ Kaffir lime oil ในมะกรูดมีฤทธิ์ใน
การลดความดั น โลหิ ต บรรเทาภาวะซึ ม เศร้ า และ
ความเครียดในมนุษย์[11] นอกจากนีย้ งั พบว่าสารสกัด
ขิงในรูปแบบแผ่นแปะสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บ
ปวดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเสื่อมได้[10] โดยขิงและ
พริกไทยทางการแพทย์พื้นบ้านของประเทศอินเดีย
และเนปาล นิยมนำ�มาบดแล้วสูดดมหรือวางไว้ใน
บริเวณที่มีอาการปวดและใช้รักษาโรคไมแกรนได้[22]
หญ้าแพรกซึง่ เป็นส่วนประกอบหลักของตำ�รับยาพอก
ลมปะกัง มีสารสำ�คัญในกลุ่ม ไฮโดรคิวโนน (hydroquinone) สามารถลดอัตราการเต้นของหัวใจ ทำ�ให้
หลอดเลือดคลายตัว (vasorelaxation) โดยมีผลต่อ
การเพิ่มการทำ�งานของสารสื่อประสาทอะซิทิลโคลีน
(acetylcholine) ที่มีความสัมพันธ์กับการทำ�งานของ
ระบบประสาท Parasympathetic[23]

ข้อสรุป
จากผลเบื้ อ งต้ น ของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า
ตำ�รับยาพอกลมปะกังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า
ความผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจ ทำ�ให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของค่า HF ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้คา่ สัดส่วน
ความถีค่ ลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ LH/HF ลดลง และ HR ลดลง
ตามลำ�ดับ การเปลีย่ นแปลงนีแ้ สดงถึงภาวะการทำ�งาน
ของระบบประสาท Parasympathetic ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำ�ให้
รูส้ กึ ผ่อนคลายและมีความเครียดลดลงหลังจากได้รบั
ยาพอกลมปะกัง อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการ
ศึกษาผลเบื้องต้นจึงมีข้อจำ�กัดคือจำ�นวนผู้เข้าร่วม
วิจัยค่อนข้างน้อย ขาดการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
และการนำ�เสนอข้อมูล HRV ผู้วิจัยนำ�เสนอเพียง

ข้ อ มู ล ด้ า นความถี่ (frequency domain) ดั ง นั้ น
การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาในผู้เข้าร่วมวิจัย
ขนาดใหญ่ขนึ้ มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ควบคุม
และนำ�เสนอข้อมูลให้ครอบคลุมไปถึงตัวแปรหลัก
เกี่ยวกับเวลา (time domain) ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลา
ระหว่างคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (R-R interval) และควรมี
การศึกษาในผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มที่มีอาการปวดศีรษะ
จากความเครียดและไมเกรนต่อไป รวมทั้งควรมีการ
ศึกษาเกี่ยวกับการดูดซึมยา และการกลไกการออก
ฤทธิ์ของตำ�รับแก้ลมปะกังเพิ่มเติมในอนาคต
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Abstract
The purpose of the research was to study the knowledge related to the use of herbs from Mr. Chuangchan
Usaprom’s family forest in Phanna Nikhom District, Sakhon Nakhon province. Combined methods for data collection included a field survey and interviews with local key informants during January–February 2019. The herb
information obtained was classified according to their utilization. The results have shown that the 5-acre family
forest has 76 plant varieties classified into 40 families, 3 of which are most common, including Fabaceae (9 species), Rubiaceae (8 species) and Apocynacae (4 species). When classified by usage characteristics, 6 plant groups
are: (1) medicinal, (2) native vegetables (3) woods for house construction, making appliances and using as fuel, (4)
seasonal fruit trees, (5) ornamental flowers (6) other utilities; many species can be used for several purposes. For
utilization, as many as 38 species are used as medicinal plants, mostly for postpartum care and body nourishment.
Most of the plant varieties can be utilized in every season, except that fruit plants are seasonal in the rainy season
and summer.
Key words:  family forest, herbs, knowledge, plant varieties

บทนำ�และวัตถุประสงค์
จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศ
ไทยที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ มี แ หล่ ง อาหาร
ทั้งพืชและสัตว์อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมี แร่ธาตุจาก
ธรรมชาติ มีเทือกเขาภูพานที่เป็นต้นน้ำ�สำ�คัญของ
แม่น�้ำ หลายสายทีไ่ หลลงสูห่ นองหานแล้วไหลเชือ่ มต่อ
ไปถึงแม่น้ำ�โขง[1] อีกทั้งสกลนครยังเป็นมหานครแห่ง
พฤกษเวช เป็น 1 ใน 4 จังหวัด ซึ่งได้แก่ ปราจีนบุรี

สุราษฎร์ธานี เชียงราย และสกลนคร ที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองสมุนไพรตามแผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ภูมิปัญญา
และทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนวัฒนธรรม
รวมถึ ง เป็ น รากฐานเกษตรกรรมที่ มี คุ ณ ค่ า ของ
ประเทศไทย ทั้งนี้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
และสังคมไทยมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการนำ�
สมุนไพรมาประกอบในอาหารคาว อาหารหวาน เป็น
ยารักษาโรค ใช้ในการบำ�บัดดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ
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หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อการเสริมความงาม ภูมิปัญญา
ไทยเหล่านี้ได้รับการสั่งสม สืบทอด และพัฒนามา
อย่างยาวนาน[2] จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้คณะผู้วิจัย
มีความสนใจทำ�การสำ�รวจภูมปิ ญ
ั ญาการใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพรจากป่าครอบครัวในอำ�เภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร: กรณีศึกษาป่าครอบครัวของนาย
จวงจันทร์ อุสาพรหม สำ�หรับปัจจัยที่เลือกพื้นที่นี้ใน
การสำ�รวจ คือ พืน้ ทีค่ งสภาพป่าทีม่ คี วามสมบูรณ์ และ
ใช้ประโยชน์จากป่ามาตั้งแต่สมัยรุ่นของบิดา มารดา
โดยไม่ได้มกี ารตัด โค่น แพ่ว ถาง ต้นไม้ในพืน้ ทีส่ �ำ รวจ
โดยปล่อยไว้เป็นป่าตามธรรมชาติตลอดมา อีกทั้งยัง
เป็นพื้นที่ของนายจวงจันทร์ อุสาพรหม ที่มีเอกสาร
สิทธิ์ในการครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย จึงทำ�ให้
มี ค วามปลอดภั ย ในการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ทำ � การสำ � รวจ
ประกอบกับมีขนาดพืน้ ทีท่ สี่ ามารถทำ�การสำ�รวจได้ทวั่
พื้นที่ อีกทั้งนายจวงจันทร์ อุสาพรหม ยังมีแนวคิดที่
จะอนุรกั ษ์ไว้ให้เป็นป่าครอบครัวสืบลูกหลานรุน่ ต่อไป
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสำ�รวจจะนำ�ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานใน
การอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ของจังหวัดสกลนคร โดยชีใ้ ห้เห็น
ถึงการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในป่าครอบครัวได้
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ในแง่ของใช้เป็นแหล่งอาหาร ยา
รักษาโรค การสร้างรายได้ และใช้เป็นที่อยู่อาศัย และ
ยังเป็นการรักษามรดกทางภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้คงอยู่
สืบทอดต่อไป
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้
ภูมิปัญญาจากพืชสมุนไพรจากป่าครอบครัวของนาย
จวงจันทร์ อุสาพรหม ในอำ�เภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร

ระเบียบวิธีศึกษา
สำ�รวจพืชในแปลงของนายจวงจันทร์ อุสาพรหม
บ้านเลขที่ 226 หมู่ 1 ตำ�บลเชิงชุม อำ�เภอพรรณานิคม
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จังหวัดสกลนคร โดยทำ�การลงพื้นที่สำ�รวจ จำ�นวน
1 แปลง ทั้งหมด 4 ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีวธิ กี ารศึกษาวิจยั และขัน้
ตอนดำ�เนินการดังนี้
วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดย
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลและสํารวจพืชสมุนไพรในพื้นที่
ป่าครอบครัวนายจวงจันทร์ อุสาพรหม ตำ�บลเชิงชุม
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำ�นวน 1 แปลง
แล้วบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรที่สำ�รวจ ดัง
รายการต่อไปนี้ ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ (ชื่อภาคกลาง)
ส่วนที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ ฤดูกาลที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ (วิธีการนำ�ไปใช้)
ขั้นตอนดำ�เนินการวิจัย
1. สืบค้นข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร งานวิจัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การเลื อ กพื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาแบบเฉพาะ
เจาะจง โดยเป็นพืน้ ทีป่ า่ ทีย่ งั เห็นว่ายังอุดสมบูรณ์ ของ
นายจวงจันทร์ อุสาพรหม  โดยได้เลือกพื้นที่จำ�นวน
1 แปลง ขนาดพื้นที่ 100 × 100 เมตร
3. ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของแปลงเพื่อทำ�การ
ชี้แจงและได้ทำ�ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของศึกษา
วิจัยครั้งนี้ เมื่อเจ้าของแปลงเข้าใจถูกต้องและถี่ถ้วน
แล้ว จากนัน้ ให้เจ้าของแปลงลงลายมือชือ่ เพือ่ ยินยอม
ให้ทำ�การสำ�รวจและเก็บข้อมูลในขั้นต่อไป
4. ทำ�การวางแปลงสำ�รวจขนาด [3] 100 × 100
เมตร ในพื้นที่ป่าครอบครัวที่คัดเลือก และภายใน
ทำ�การวางแปลงย่อยขนาด 10 × 10 เมตร รวมทัง้ หมด
100 แปลงย่อย โดยมีการเก็บข้อมูลในแปลงย่อยทุก
แปลงทำ�การเก็บข้อมูลต้นไม้ทุกชนิดที่มีขนาดเส้น
รอบวงมากกว่า 1 เซนติเมตร และความสูงมากกว่า
1.30 เมตร โดยการบันทึกชื่อชนิดและบันทึกการใช้

628 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ประโยชน์ จ ากหมอพื้ น บ้ า นที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นพื ช
สมุนไพร หรือผูท้ เี่ คยใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีป่ า่ ทีส่ �ำ รวจ
ซึ่งเป็นเจ้าของและชาวบ้านที่เคยได้ใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ป่าที่ร่วมสำ�รวจ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำ�รวจ
6. จั ด ทำ � บั ญ ชี ร ายชื่ อ พื ช ประกอบด้ ว ย ชื่ อ
ท้องถิ่น ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์
จากพืชที่สำ�รวจได้ในป่าครอบครัว และในการระบุ
ชนิดพืชใช้เอกสารทางอนุกรมวิธานพืช หนังสือ และ
ตำ�ราต่าง ๆ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้
6.1 สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมปิ ญ
ั ญาของชาติ[4]
6.2 สมุนไพรวัดป่าศรีถาร เฉลิมพระเกียรติ
50 ปี ครองราชย์[5]
6.3 สมุ น ไพรในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภาค
[6]
อีสาน
6.4 อนุ ก รมวิ ธ านพื ช อั ก ษร ก ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน[7]
6.5 พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย[8]
6.6 พืชสมุนไพร (ฉบับปรับปรุง) [9]
6.7 ชื่ อ พรรณไม้ แ ห่ ง ประเทศไทย (ชื่ อ
พฤกษศาสตร์-ชื่อพื้นเมือง) [10]
6.8 ต้นไม้น่ารู้[11]
6.9 ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1[12]
		
6.10 สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 5 สมุนไพรพื้น
บ้านอีสาน[13]
		
6.11 ร่วมรักษามรดกไทย สารานุกรมยาไทย[14]
6.12 ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ม รดกไทย สารานุ ก รม
สมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย[15]
จากนั้นส่งข้อมูลให้ผู้ช่วยศาตราจารย์พิเชษฐ
เวชวิฐานซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านพรรณพืชท้องถิ่นใน
ภาคอีสานเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ผลการศึกษา
จากการสำ�รวจการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ใน
ป่าครอบครัวของนายจวงจันทร์ อุสาพรหม บ้านเลข
ที่ 226 หมู่ 1 ตำ�บลเชิงชุม อำ�เภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร จำ�นวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ที่ทำ�การสำ�รวจ
นั้นมีทั้งหมด 16 ไร่ โดยใช้ Application LING ใน
การคำ�นวณพืน้ ที่ แต่เมือ่ ทำ�การวิเคราะห์จากภาพถ่าย
ทางอากาศพบว่าพื้นที่ที่เป็นป่ามีเพียง 12 ไร่ ซึ่งมี
ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ลักษณะนิเวศวิทยาเป็นป่า
เต็งรังและพืน้ ทีโ่ ดยรอบเป็นพืน้ ทีท่ �ำ การเกษตร (ปลูก
ข้าว) ซึ่งเป็นของบุคคลอื่น

1. ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ป่าครอบครัว
พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น ป่ า มาตั้ ง แต่ อ ดี ต มากกว่ า 50
ปี ซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนรุ่นของบิดา มารดา ของเจ้าของ
แปลง (นายจวงจันทร์ อุสาพรหม) แต่ก่อนเป็นที่ดิน
นส. 3 (หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ในที่ดิน) จน
ปั จ จุ บั น เป็ น โฉนดเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เจ้ า ของแปลงใช้
ประโยชน์โดยนำ�ไม้ไปทำ�ฟืนบ้างเล็กน้อย และนำ�เห็ดที่
เกิดขึน้ ในพืน้ ทีป่ า่ ไปบริโภคตามฤดูกาล นอกจากนัน้ ก็
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ปล่อยไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ
ตลอดมา

2. แนวคิดในการรักษาป่าครอบครัว
อนุรักษ์ไว้ให้เป็นป่าครอบครัวสืบลูกหลานรุ่น
ต่อไป และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

3. ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้
จากการสำ�รวจป่าครอบครัวกรณีศกึ ษาของนาย
จวงจันทร์ อุสาพรหม ขนาด 12 ไร่ พบพันธุพ์ ชื ทัง้ หมด
76 ชนิด แบ่งการจำ�แนกตามวงศ์พชื ได้ทงั้ หมด 40 วงศ์
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางดาวเทียมพื้นที่ป่าครอบครัว

สำ�หรับวงศ์พชื ทีพ่ บมากทีส่ ดุ 3 ลำ�ดับแรก คือ พืชวงศ์
Fabaceae พบจำ�นวน 9 ชนิด พืชวงศ์ Rubiaceae
พบจำ�นวน 8 ชนิด และพืชวงศ์ Apocynacae พบ
จำ�นวน 4 ชนิด ตามลำ�ดับ พืชที่สำ�รวจพบส่วนใหญ่
สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ในฤดูฝน เช่น สีดาป่า ผัก
หวานป่า ส้มป่อย สมัดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งใช้ประโยชน์
เป็ น พื ช ผั ก พื้ น บ้ า น ผลไม้ ต ามฤดู ก าล ไม้ ด อกไม้
ประดับ และเป็นพืชใช้สอยอื่น ๆ และพืชที่สามารถนำ�
มาใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดู เช่น ลุมพุก ตองท่ง แสมสาร
ไม้แดง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่นำ�มาใช้ประโยชน์เป็น
สมุนไพร และเป็นที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ เชื้อเพลิง ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถแบ่งกลุม่ ตามลักษณะ
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ 6 ด้าน ดังนี้
3.1 การใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร
3.2 การใช้ประโยชน์เป็นพืชผักพื้นบ้าน
3.3 การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เครื่องใช้
และเชื้อเพลิง

3.4 การใช้ประโยชน์เป็นผลไม้ตามฤดูกาล
3.5 การใช้ประโยชน์เป็นไม้ดอกไม้ประดับ
3.6 การใช้ประโยชน์เป็นพืชใช้สอยอื่น ๆ

อภิปรายผล
การสำ � รวจภู มิ ปั ญ ญาการใช้ ป ระโยชน์ พื ช
สมุนไพรในป่าครอบครัวกรณีศึกษานายจวงจันทร์
อุสาพรหม ขนาดพืน้ ทีท่ ที่ �ำ การสำ�รวจนัน้ มีทงั้ หมด 16
ไร่ โดยใช้ Application LING ในการคำ�นวณพื้นที่
แต่เมื่อทำ�การวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศพบว่า
พื้นที่ที่เป็นป่าจริง ๆ มีเพียง 12 ไร่ พันธุ์พืชที่พบส่วน
ใหญ่เป็นไม้ประเภทยืนต้นซึง่ ทนต่อสภาพอากาศได้ดี
พบพันธุพ์ ชื ทัง้ หมด 76 ชนิด และมีพนั ธุพ์ ชื หลายชนิด
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน การใช้ประโยชน์เป็น
พืชสมุนไพรมากทีส่ ดุ จำ�นวน 38 ชนิด โดยส่วนใหญ่น�ำ
ไปใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอดและใช้บำ�รุงร่างกาย
รองลงมาคือ การใช้ประโยชน์เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งใช้

630 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1 พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

1 สีดาป่า
คำ�กอกน้อย Gardenia obtusifolia
Rubiaceae ผลดิบ ฤดูฝน
				
Roxb. ex Hook. f.
2 ลุมพุก
ตะลุมพุก
Tamilnadia uliginosa
Rubiaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
(Retz.) Tirveng. & Sastre		
แก่น ทุกฤดู
								
3 ตองท่ง
ตับเต่าต้น
Diospyros ehretioides Ebenaceae แก่น ทุกฤดู
				
Wall. ex G.Don				
4 ผักหวานป่า
ผักหวานป่า Melientha suavis Pierre Opiliaceae ยอดอ่อน ฤดูฝน
						
ใบ
ทุกฤดู
5 ไม้พายควาย ฮ่อสะพายควาย Sphenodesme pentandra Fabaceae
เถา ทุกฤดู
				
Jack
6 แสมสาร
ขี้เหล็กป่า
Senna garrettiana (Craib) Fabaceae เนื้อไม้, ทุกฤดู
				
H. S. Irwin & Barneby 		
แก่น, ใบ ทุกฤดู
						
แก่น ทุกฤดู
7 เสล่า
มะกา
Bridelia ovata Decne.
Phyllanราก ทุกฤดู
					
thaceae			
8 หนามคูณทา คนทา
Harrisonia perforate
Simarouผล
ทุกฤดู
				
(Blanco) Merr.
baceae
9 นมวัว
นมวัว
Scleropyrum pentandrum Santalaceae แก่น ทุกฤดู
				
(Dennst.) Mabb.				
10 เหมือดแอ่
พลองเหมือด Memecylon edule Roxb. Melastoma- ใบ
ทุกฤดู
					
taceae
แก่น ทุกฤดู
11 ปอเต่าไห้
ปอเต่าไห้
Enkleia malaccensis
Thymelaea- เปลือก ทุกฤดู
				
Griff.
ceae
ราก ทุกฤดู
12 ช้างน้าว
ช้างน้าว
Ochna integerrima
Ochnaceae แก่น ทุกฤดู
				
(Lour.) Merr.
13 เครือไส้ไก่
มะลิไส้ไก่
Jasminum elongatum
Oleaceae
ราก ทุกฤดู
				
(P. J. Bergius) Willd.
้
14 นำ�เกลี้ยง
รักใหญ่
Gluta usitata (Wall.)
Anacardiaceae แก่น ทุกฤดู
				
Ding				

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
ทำ�ฟืน
ยาระบาย, ยารักษาตกขาว
ยาแก้ไข้, ยาแก้ไอ
ยาขับน�้ำคาวปลา,
แต่งสียา
นำ�ไปทำ�แกง		
ยาแก้พิษปลาดุกยัก
ยาบำ�รุงร่างกาย
ทำ�เฟอร์นิเจอร์		
นำ�ไปประกอบอาหาร
ยาระบาย
ยารักษาตกขาว,
ยาแก้อาการท้องเสีย
ยารักษาน�้ำกัดเท้า
บ�ำรุงน�้ำนม,
ยารักษาโรคกระเพาะ
เป็นผักเคียงอาหาร
ยารักษากรดไหลย้อน
ทำ�เชือก		
ยาระบายชนิดแรง
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
ส่วนประกอบยารักษาตกขาว
ยาแก้ไอ,
ทำ�เต้าแคน
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ตารางที่ 1(ต่อ) พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

15 เหมือดดอก
เหมือดโลด
Symplocos racemosa
Symplocaceae แก่น ทุกฤดู
				
Roxb.
16 ส้มป่อย
ส้มป่อย
Acacia concinna
Fabaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
(Willd.) DC.		
ใบอ่อน ฤดูฝน
17 ต้นเชือก
Terminalia alata B.
Combertaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
Heyne ex Roth 		
ผล
ฤดูฝน
18 สมัด
สมัดใหญ่
Clausena guillauminii
Rutaceae
ใบ
ทุกฤดู
				
Tanaka		
ผล
ฤดูฝน
						
ราก ทุกฤดู
19 เข็มป่า
เข็มป่า
Ixora cibdela Craib
Rubiaceae ผล
ฤดูฝน
						
ดอก ทุกฤดู
						
ราก ทุกฤดู
20 ไม้ผ่าสาม
ผ่าสาม
Casearia grewiifolia
Salicaceae แก่น ทุกฤดู
				
Vent.
21 กุง
พลวง
Dipterocarpus
Dipterocar- ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
tuberculatus Roxb.
paceae			
22 ตูมตัง
กระแจะ
Hesperethusa crenulata Rutaceae
แก่น ทุกฤดู
				
(Roxb.) Roem.
23 ไม้แดง
แดง
Xylia xylocarpa (Roxb.) Fabaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
W. Theob. var. kerrii 		
เปลือก ทุกฤดู
				
(Craib & Hutch.) I. C.
				
Nielsen
24 ตาไก้
กำ�แพงเจ็ดชั้น Salacia chinensis L.
Celastraceae ผล
ฤดูฝน
						
แก่น ทุกฤดู
25 หนามเล็บแมว เล็บเหยี่ยว
Ziziphus oenoplia (L.) Rhamnaceae ผล ฤดูร้อน
				
Mill. var. oenoplia		
แก่น ทุกฤดู
								
26 ตูมกา
ตูมกาขาว
Strychnos nux-blanda Loganiaceae ราก, ทุกฤดู
				
A.W. Hill
ลำ�ต้น		
27 ละโมง
ชะมวง
Garcinia cowa Roxb.
Clusiaceae ยอดอ่อน ทุกฤดู
				
ex Choisy		
ทุกส่วน ทุกฤดู

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์
ยาระบายอ่อน ๆ
ยาประคบ
นำ�ไปปรุงรสแกง
สร้างบ้าน		
รักษาผดผื่น
ไล่เห็บ หมัด เหา ไร
รับประทานเป็นผลไม้
ยารักษาตกขาว
รับประทานเป็นผลไม้
นำ�ไปทำ�อาหาร
ยาขับน้ำ�คาวปลา
ยาขับน้ำ�คาวปลา
ยาแก้อาการท้องเสีย,
สร้างบ้าน
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
สร้างบ้าน
ยาใช้อาบในแม่หลังคลอด

รับประทานเป็นผลไม้
ยาขับน้ำ�คาวปลา
รับประทานเป็นผลไม้
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
ยาขับน้ำ�คาวปลา
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
ยาแก้พิษงูเห่า
นำ�ไปปรุงรสแกง
ยาระบายชนิดรุนแรง

632 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ) พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

28 มะขามป้อม
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. Phyllanthaceae ผล ฤดูร้อน
								
29 สาบเสือ
หญ้าดอกขาว Chromolaena odorata (L.) Asteraceae ใบ
ทุกฤดู
				
R.M.King & H.Rob.
30 เอื้อง
Cheilocostus speciosus Costaceae หัว, เหง้า ฤดูฝน
				
(J. Koenig) C. D. Specht
31 ปีกไก่ดำ�
ปีกไก่ดำ�
Justicia fragilis Wall
Acanthaceae ราก ทุกฤดู
32 เต็งหนาม
เต็งหนาม
Bridelia retusa (L.)
Euphorbiaceae ผล
ฤดูฝน
				
A. Juss. 		
ลำ�ต้น ทุกฤดู
						
เปลือก ทุกฤดู
33 กะเหล่า
อินทนิลน้ำ�
Lagerstroemia speciosa Lythraceae ราก ทุกฤดู
				
(L.) Pers.
34 ไม้กะแด้ง
ติ่งตั่ง
Getonia floribunda Roxb. Combretaceae ใบ
ทุกฤดู
35 คูน
ราชพฤกษ์
Cassia fistula L.
Fabaceae ทั้งต้น ทุกฤดู
						
ฝัก
ทุกฤดู
						
(เนื้อในฝัก)
36 ไผ่เพ็ก
ไผ่โจด
Vietnamosasa pusilla
Poaceae
ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
(A. Chev. & A. Camus)		
หัว
ฤดูฝน
				
T. Q. Nguyen				
								
37 ติ้วแดง
ติ้วขน
Cratoxylum formosum Clusiaceae ยาง ทุกฤดู
		 ติ้วยาง
(Jack.) Dyer spp.		
ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
Pruniflorum (Kurz) Gogel.
38 ติ้วเกลี้ยง
Cratoxylum
Hypericaceae ยอดอ่อน ฤดูฝน,
				
cochinchinense (Lour.)			
ฤดูร้อน
				
Blume		
ลำ�ต้น ทุกฤดู
39 แคหางค่าง
แคหางค่าง
Fernandoa adenophylla Bignoniaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู
				
(Wall. ex G. Don) Steenis
40 แคลาว
แคนา
Dolichandrone serrulata Bignoniaceae ดอก ทุกฤดู
				
(Wall. ex DC.) Seem.

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์
ยาแก้ไอ, รับประทาน
เป็นผลไม้
ยาห้ามเลือด
ยาขับปัสสาวะ
ยาขับน้ำ�คาวปลา
รับประทานเป็นผลไม้
สร้างบ้าน
รักษาอาการท้องร่วง
ยาบำ�รุงกำ�ลัง
ยาห้ามเลือด
ไม้ประดับ		
ยาระบาย
ทำ�ไม้กวาด
ส่วนประกอบ
ยาขับเลือด,
ประกอบอาหาร
ทาส้นเท้าแตก
ทำ�ฟืน
นำ�ไปปรุงรสแกง
ทำ�ฟืน
สร้างบ้าน
นำ�ไปทำ�แกง
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ตารางที่ 1 (ต่อ) พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์

41 จรัส
หมี่, หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) Daphniphylla- ใบ
ทุกฤดู แต่งกลิ่นอาหาร
				
C.B.Rob.
ceae
42 แซ่ตีควาย
แกลบหนู
Dendrolobium lanceolatum Fabaceae
ใบ
ทุกฤดู นำ�ไปทำ�แกง
				
(Dunn) Schindl.
43 ลิ้นฟ้า
เพกา
Oroxylum indicum (L.) Bignoniaceae ดอก ฤดูฝน, ฤดูร้อน เป็นผักเคียงอาหาร,
				
Benth. ex Kurz				
นำ�ไปทำ�ซุปแบบอีสาน
						
ลำ�ต้น ทุกฤดู ทำ�ฟืน
44 เครือส้มโล้
ส้มขี้ม่อน
Aganonerion polymorphum Apocynaceae ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
				
Pierre ex Spire		
ยอดอ่อน ฤดูฝน นำ�ไปทำ�แกง
45 ตาเสือ
ตาเสือ
Aphanamixis polystachya Meliaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู ทำ�เชือก
				
(Wall.) R.Parker
46 เครือจาน
เถาพันซ้าย
Spatholobus parviflorus Fabaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู ทำ�สายคันดีดฝ้าย
				
(Roxb. ex DC.) Kuntze
47 ต้นค้อ
ตะคร้อ
Schleichera oleosa
Sapindaceae ลำ�ต้น ทุกฤดู สร้างบ้าน, ทำ�ฟืน
				
(Lour.) Merr.
48 ตีนตั่ง,
Uvaria cherrevensis
Annonaceae ผล ฤดูร้อน รับประทานเป็นผลไม้
		 พีพวนน้อย		
(Pierre ex Finet & Gagnep.) เครือ
ทุกฤดู ทำ�เปลนอน
				
L.L. Zhou, Y. C. F.		
ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
49 เครือหมากแตก กระทงลาย
Celastrus paniculatus
Celastraceae เครือ ทุกฤดู ทำ�เครื่องจักสาน
				
Willd.
50 หัวแมงวัน
Buchanania lanzan
Anacardiaceae ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
				
Spreng.		
ลำ�ต้น ทุกฤดู ทำ�ฟืน
51 ฮังดำ�
พญารากดำ� Diospyros variegata Kurz Ebenaceae ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
						
ลำ�ต้น ทุกฤดู สร้างบ้าน, ทำ�เฟอร์นเิ จอร์,
								
ใช้เป็นสีย้อมผ้า
52 หว้าใหญ่
หว้า
Syzygium cumini (L.)
Myrtaceae
ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
				
Skeels		
ลำ�ต้น ทุกฤดู สร้างบ้าน
53 หมากขี้ลิ้น
ลำ�ไยป่า
Walsura trichostemon Meliaceae
ผล ฤดูร้อน รับประทานเป็นผลไม้
				
Miq.		
ลำ�ต้น ทุกฤดู สร้างบ้าน, ทำ�เฟอร์นิเจอร์
54 จิก
เต็ง
Shorea obtusa Wall.
Dipterocar- ลำ�ต้น ทุกฤดู สร้างบ้าน
				
ex Blume
paceae
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ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ) พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						
55 ซ่าน
ส้านใหญ่
Dillenia obovata (Blume) Dilleniaceae
				
Hoogland
56 ถ่มพาย
กระทุ่มนา
Mitragyna diversifolia
Rubiaceae
				
(Wall. ex G. Don) Havil.
57 ไม้ต้าว
Cratoxylum maingayi
Hypericaceae
				
Dyer
58 หมากมาย
ตะครอง
Ziziphus cambodiana
Rhamnaceae
				
Pierre		
59 ไม้บก
กระบก
Irvingia malayana Oliv. Irvingiaceae
				
ex A. W. Benn. 		
60 เครือหุน
หุนสามใบ
Cissus aristolochioides Vitaceae
				
Planch.
61 ขี้แฮด
หางรอก
Miliusa velutina (Dunal) Annonaceae
				
Hook.f. & Thomson
62 มุยแดง
มะคังแดง
Dioecrescis erythroclada Rubiaceae
				
(Kurz) Tirveng.
63 แต้
มะค่าแต้
Sindora siamensis Teijsm. Fabaceae
				
ex Miq. var. siamensis
64 กอกเลื่อม
มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum
Burseraceae
				
Guillaumin 		
65 ประดู่
ประดู่
Pterocarpus macrocarpus Fabaceae
				
Kurz 		
66 รัง
รัง
Shorea siamensis Miq. Dipterocar					
paceae
67 ไม้มูก
โมกหลวง
Holarrhena pubescens Apocynaceae
				
Wall. ex G.Don
68 เครือไส้ตัน
โมกเครือ
Amphineurion marginatum Apocynaceae
				
(Roxb.) D.J.Middleton
69 หญ้าคา
หญ้าคา
Imperata cylindrica (L.) Poaceae
				
Raeusch.

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�ฟืน

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

สร้างบ้าน, ทำ�ฟืน

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�ฟืน

ผล
ลำ�ต้น
ลำ�ต้น
เมล็ด
เครือ

ฤดูฝน
ทุกฤดู
ทุกฤดู
ฤดูร้อน
ทุกฤดู

รับประทานเป็นผลไม้
ทำ�ฟืน
สร้างบ้าน		
รับประทาน
ทำ�เชือก

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�ฟืน

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�ฟืน

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

สร้างบ้าน, ทำ�ฟืน

ลำ�ต้น
ผล
ผล
ล�ำต้น
ลำ�ต้น

ทุกฤดู
ฤดูฝน
ทุกฤดู
ทุกฤดู
ทุกฤดู

สร้างบ้าน		
รับประทานเป็นผลไม้
น�้ำยาถูพื้น		
สร้างบ้าน
สร้างบ้าน

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�กระสวยทอผ้า

ลำ�ต้น

ทุกฤดู

ทำ�เครื่องจักสาน

ใบ

ฤดูฝน

มุงหลังคา
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ตารางที่ 1 (ต่อ) พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
ชื่อพืช
ที่ ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
						
70 มะเค็ด
หนามแท่ง
				
71 นมนาง
นมสาว
				
				
72 บวบลม
				
73 หมากเบน
ตะขบป่า
				
74 ต้นหัวเสือ
ปอขี้ตุ่น
75 เครือหมากเก็บ หนามพรหม
				
76 พร้าวป่า
ปรงป่า

ส่วน ฤดูที่ใช้
ที่ใช้ ประโยชน์

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์

Catunaregam tomentosa Rubiaceae ผล
ทุกฤดู สระผม, ซักผ้า,
(Blume ex DC.) Tirveng.				
ใช้เป็นลิ่มตอกไม้
Pouteria cambodiana
Sapotaceae ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
(Pierre ex Dubard)
Baehni
Dischidia major (Vahl) Apocynaceae ผล
ทุกฤดู ทำ�อาหารหวาน
Merr.		
ทั้งต้น ทุกฤดู ไม้ประดับ
Flacourtia indica
Salicaceae ผล
ฤดูฝน รับประทานเป็นผลไม้
(Burm. f.) Merr.
Helicteres angustifolia L. Sterculiaceae ทั้งต้น ฤดูฝน ไม้ประดับ
Pachygone dasycarpa
Menispermaceaeเครือ ทุกฤดู ส่วนผสมของย้อม
Kurz					 คราม
Cycas siamensis Miq. Cycadaceae หัว
ฤดูฝน นำ�ไปทำ�แกง

และเชือ้ เพลิง จำ�นวน 34 ชนิด โดยนำ�ไปสร้างบ้านและ
ทำ�ฟืน การใช้ประโยชน์เป็นผลไม้ตามฤดูกาลจำ�นวน
18 ชนิด โดยการนำ�ไปรับประทานเล่น การใช้ประโยชน์
เป็นผักพืน้ บ้านจำ�นวน 15 ชนิด โดยการนำ�ไปประกอบ
อาหาร การใช้สอยอื่น ๆ จำ�นวน 8 ชนิด และการใช้
ประโยชน์เป็นไม้ดอกไม้ประดับจำ�นวน 3 ชนิด ตาม
ลำ�ดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา ทองบุญ
เกื้อ[16] เรื่องความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพร ในวนอุทยานถ้ำ�เพชร-ถ้ำ�ทอง อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีพืชสมุนไพรทั้งหมด 263
ชนิด พืชสมุนไพรที่พบนอกจากใช้ประโยชน์ในด้าน
เป็นยาบําบัดรักษาโรค และบํารุงร่างกายให้แข็งแรง
แล้วยังสามารถใช้เป็นพืชอาหารพื้นบ้าน ใช้ประโยชน์

ในการก่อสร้าง และทําด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ได้อีกด้วย อีกทั้งยังพบว่าสมุนไพรที่พบนั้นส่วนใหญ่
เป็นประเภทไม้ยืนต้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษานี้
เช่นกัน
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสำ � รวจพั น ธุ์ พื ช พบว่ า การ
ใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพรนั้นส่วนใหญ่ใช้เป็นยา
บำ�รุงร่างกาย บำ�รุงกำ�ลัง ใช้ดูแล และรักษาเกี่ยวโรค
ของสตรี เช่น ขับโลหิตระดู ขับน�้ำ คาวปลา บำ�รุงน�้ำ นม
อีกทั้งยังใช้เป็นยาแก้ไอ ยาระบาย และใช้ห้ามเลือด
ซึ่งสอดคล้องกับสรรพคุณตามตำ�รับยาแผนไทยจาก
ตำ�ราร่วมอนุรกั ษ์มรดกไทย สารานุกรมสมุนไพร รวม
หลักเภสัชกรรมไทย[15] ดังตัวอย่างทีแ่ สดงไว้ในตาราง
ที่ 2

636 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญากับตำ�รายาแผนไทย
ชื่อพืช
ชื่อวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น		

จากการสำ�รวจครั้งนี้
ส่วน
ภูมิปัญญา
ที่ใช้
การใช้ประโยชน์

สาบเสือ

วุฒิ วุฒธิ รรมเวช[15]
ส่วน
สรรพคุณตาม
ที่ใช้
ตำ�รายาแผนไทย

Chromolaena odorata (L.)
ใบ
ยาห้ามเลือด
ใบ
R.M.King & H.Rob.
นมวัว
Scleropyrum pentandrum
แก่น
บ�ำรุงน�้ำนม,
แก่น
(Dennst.) Mabb.		
ยารักษาโรคกระเพาะ
แสมสาร
Senna garrettiana (Craib)
แก่น
ยาระบาย
แก่น
H. S. Irwin & Barneby				
ตาไก้
Salacia chinensis L.
แก่น
ยาขับน�้ำคาวปลา
แก่น
					
ตูมกา
Strychnos nux-blanda
ลำ�ต้น
ยาบำ�รุงกำ�ลัง,
แก่น
A.W. Hill
ราก
ยาแก้พิษงูเห่า		
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L.
ผล
ยาแก้ไอ
ผล
ไม้พายควาย Thailentadopsis tenuis
เถา
ยาบำ�รุงร่างกาย
เถา
(Craib) Kosterm.
สมัดใหญ่
Clausena guillauminii
ราก
ยารักษาตกขาว
ราก
Tanaka				
เหมือดแอ่
Memecylon edule Roxb.
แก่น
ยารักษา
แก่น
			
กรดไหลย้อน		
คูน
Cassia fistula L.
ฝัก
ยาระบาย
เนื้อใน
			
(เนื้อในฝัก)
ฝัก

ข้อสรุป
จากการสำ�รวจภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพรในป่าครอบครัว กรณีศึกษานายจวงจันทร์
อุสาพรหม ในอำ�เภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบพันธุ์พืชทั้งหมด 76
ชนิด แบ่งการจำ�แนกตามวงศ์พืชได้ทั้งหมด 40 วงศ์
สำ�หรับวงศ์พชื ทีพ่ บมากทีส่ ดุ 3 ลำ�ดับแรก คือ พืชวงศ์
Fabaceae พบจำ�นวน 9 ชนิด พืชวงศ์ Rubiaceae
พบจำ�นวน 8 ชนิด และพืชวงศ์ Apocynaceae พบ

ห้ามเลือด
บ�ำรุงน�้ำนม
ถ่ายกระษัย
ถ่ายโลหิตระดู
ขับระดูขาว
ขับผายลม
แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย,
แก้พิษงู
แก้ไอ แก้เสมหะ
บำ�รุงกำ�ลัง
ขับเลือด
และหนองให้ตก
ถอนพิษผิดสำ�แดง,
ดับพิษภายใน
แก้ท้องผูก

จำ�นวน 4 ชนิด ตามลำ�ดับ และแบ่งกลุ่มตามลักษณะ
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ 6 ด้าน มีพันธุ์พืชหลายชนิด
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน การใช้ประโยชน์
เป็นพืชสมุนไพรมากที่สุดจำ�นวน 38 ชนิด โดยส่วน
ใหญ่นำ�ไปใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอดและใช้บำ�รุง
ร่างกาย รองลงมาคือ การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
เครือ่ งใช้ และเชือ้ เพลิง จำ�นวน 34 ชนิด โดยนำ�ไปสร้าง
บ้านและทำ�ฟืน การใช้ประโยชน์เป็นผลไม้ตามฤดูกาล
จำ�นวน 18 ชนิด โดยการนำ�ไปรับประทานเล่น การใช้

Vol. 18 No. 3 Sep-Dec 2020 637

J Thai Trad Alt Med
ประโยชน์เป็นผักพื้นบ้านจำ�นวน 15 ชนิด โดยการนำ�
ไปประกอบอาหาร การใช้สอยอื่น ๆ จำ�นวน 8 ชนิด
และการใช้ประโยชน์เป็นไม้ดอกไม้ประดับจำ�นวน 3
ชนิด ตามลำ�ดับ ซึ่งพรรณไม้ที่พบส่วนมากสามารถ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดู และมีพรรณไม้ท้องถิ่น
หลายชนิดที่มีความสำ�คัญกับการดำ�รงชีวิต ทำ�ให้
เจ้าของแปลงสามารถเล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพร และสามารถพึง่ ตนเองได้อย่างยัง่ ยืนเป็นการ
รักษามรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาต่อควรขยายพื้นที่การสำ�รวจออก
ไปในแต่ละอำ�เภอของจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ได้
ข้อมูลทั้งหมดของป่าครอบครัวในเขตพื้นที่จังหวัด
สกลนคร และเมื่อการสำ�รวจได้รับการเผยแพร่แล้ว
ควรนำ�ข้อมูลที่ได้กลับคืนสู่ชุมชน เพื่อการนำ�ข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์พื้นที่ป่า
การสร้างรายได้จากทรัพยากรในพื้นที่ป่า ฯลฯ ต่อไป
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ปกิณกะ

ขมิ้นอ้อย (KHAMIN-OI)
คณะอนุกรรมการจัดทำ�ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย*
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
บทความนี้นำ�เสนอยาสมุนไพรแต่ละชนิด ที่คณะอนุกรรมการฯ จัดทำ�ขึ้นก่อนรวบรวมจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่ม “ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย” เพื่อเป็นเวทีประชาพิจารณ์

Rhizoma Curcumae
ขมิ้นอ้อยเป็นเหง้าแห้งของพืชที่มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า
Curcuma sp. “Khamin-Oi” ในวงศ์ Zingiberaceae[1-4]
ชื่ออื่น ขมิ้นขึ้น, ขมิ้นหัวขึ้น, ว่านหัวตั้ง, สาก
กะเบือละว้า[1-4]
ลักษณะพืช ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ขึ้นเป็นกอ
เหง้าสีเหลืองนวล กลิ่นคล้ายการบูร กาบใบเรียงสลับ
และโอบซ้อนกันชูเหนือดินเป็นลำ�ต้นเทียมสูงประมาณ
1 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว มี 4-6 ใบ เรียงสลับ รูปขอบ
ขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 8-10
เซนติเมตร ยาว 20-60 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียว
แหลม โคนรูปลิม่ ขอบเรียบหรือเป็นคลืน่ เล็กน้อย ผิว
ใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนนุ่ม กว้างประมาณ 1.5

เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ลิน้ ใบมี
ขนครุย ช่อดอก แบบช่อเชิงลด ออกจากเหง้า รูปทรง
กระบอก กว้าง 4–5 เซนติเมตร ยาว 10-14 เซนติเมตร
ก้านช่อยาว 9–12(–27) เซนติเมตร ใบประดับเรียงซ้อน
กัน ขอบเชื่อมติดกันจากโคนขึ้นมาเกือบกลางแผ่น
ใบประดับที่เป็นหมันเรียงอยู่ปลายช่อ สีชมพูหรือ

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

638

J Thai Trad Alt Med

Vol. 18 No. 3 Sep-Dec 2020 639

ขมิ้นอ้อย Curcuma sp. “Khamin Oi”
ดอก ข. ใบ ค. เหง้า ง. ลำ�ต้น

640 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

ขมิ้นอ้อย Curcuma sp. “Khamin Oi”
ลำ�ต้น เหง้า ใบ ข. ดอก

J Thai Trad Alt Med
แดง รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว
6–7 เซนติเมตร ใบประดับที่มีดอก สีเขียวอ่อน ขอบ
เรื่อสีแดง รูปไข่ กว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 5 เซนติเมตร ปลายมนโค้งออกเล็กน้อย ใบ
ประดับย่อยสีขาว กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1.5-2
เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีขาวอมเขียว โคนติดกันเป็น
หลอด ยาว 0.8-1 เซนติเมตร ปลายหยัก 3 แฉก และ
แยกลึกลง 1 แฉก กลีบดอกสีขาว ส่วนทีเ่ ป็นหลอดยาว
2.5-3 เซนติเมตร ปลายหลอดแยกเป็น 3 แฉก รูปขอบ
ขนาน ปลายแฉกสีชมพู แฉกบน กว้างประมาณ 1.4
เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร ปลายคุ่มมี
ติ่งหนามและขน แฉกข้างขนาดเท่ากัน กว้างประมาณ
1.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.6 เซนติเมตร ปลายมน
เกสรเพศผู้เป็นหมันที่เปลี่ยนแปลงเป็นกลีบปาก รูป
ไข่กลับ ปลายเว้าตื้น กว้างประมาณ 1.7 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 2.1 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อนและมีแถบ
เหลืองตรงกลางตามยาวแผ่น เกสรเพศผู้เป็นหมัน
ที่เหลือ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายมน สีเหลืองอ่อน
เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มี 1 อัน ก้านชูอับเรณูกว้างและ
ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร อับเรณูสีขาวยาวประมาณ
6 มิลลิเมตร ที่โคนอับเรณูมีเดือยโค้ง ยาวประมาณ
3 มิลลิเมตร รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ ยาว 3-4 มิลลิเมตร
มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลมาก ผล แบบผลแห้งแตก
รูปไข่[1-5]
ถิ่นกำ�เนิดและการกระจายพันธุ์ พืชชนิดนี้เป็น
พืชพืน้ เมืองของอินเดีย และปลูกกันแพร่หลายในชวา
มาเลเซีย และไทย[1-5]
ลักษณะเครื่องยา ขมิ้นอ้อยที่พบในท้องตลาด
อาจเป็ น เหง้ า หลั ก เหง้ า หลั ก ซึ่ ง มี เ หง้ า แขนง หรื อ
ชิ้นส่วนที่หั่นตามขวางหรือเฉียง เหง้าหลักรูปทรง
กระบอกหรือรูปกรวยแคบ ความยาวและขนาดเส้น
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ผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน แต่มักยาวกว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลางหลายเท่า ผิวสีน�้ำ ตาล ขรุขระ มีขอ้ ปล้องตาม
แนวขวางเป็นระยะ มีรอยแผลเป็นสีเหลืองกระจาย
ทั่วไป บริเวณโคนอาจมีเหง้าแขนงแตกออกในระนาบ
เดียว เหง้าแขนงรูปทรงกระบอกหรือรูปไข่กลับ ขนาด
และความยามแตกต่างกันไป รอยหักสีเหลือง ชิน้ ส่วน
หั่นตามขวางหรือหั่นเฉียงมีขนาด รูปร่าง และความ
หนาแตกต่างกัน รอยตัดสีน้ำ�ตาลอมเหลือง หรือสี
น�้ำ ตาลอมสีเทา ผิวนอกสีน�้ำ ตาล กลิน่ เฉพาะ รสฝาด[3]
องค์ประกอบทางเคมี ขมิ้นอ้อยมีองค์ประกอบ
เป็นน�้ำ มันระเหยง่าย (volatile oil) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
4 [3-4] สารสกั ด หยาบด้ ว ยเอทานอลร้ อ ยละ 70 มี
สารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์รวม (total curcuminoids)
ร้อยละ 6.1-16.8 ซึ่งมี ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน (demethoxycurcumin) เป็นองค์ประกอบหลัก (ร้อยละ
3.2-11.0) นอกนั้นยังมีเคอร์คูมิน (curcumin) และ
บิสดีเมทอกซีเคอร์คมู นิ (bisdemethoxycurcumin)
เล็กน้อย[5]
ข้อบ่งใช้ ตำ � ราสรรพคุ ณ ยาไทยว่ า ขมิ้ น อ้ อ ยมี ร สฝาด
เฝื่อน สรรพคุณแก้ครั่นเนื้อครั่นตัว สมานลำ�ไส้ แก้
ระดูขาว ขับปัสสาวะ เป็นต้น[1-3,6]
หมายเหตุ เหง้าหลักของขมิ้นอ้อยจะเจริญขึ้น
ในแนวตั้ง จึงเป็นที่มาของชื่อ ขมิ้นขึ้น ขมิ้นหัวขึ้น
หรือว่านหัวตั้ง ต้นที่มีอายุหลายปี เหง้าหลักจะตั้งขึ้น
เป็นลำ�ยาวมีข้อปล้องคล้ายอ้อย จึงเป็นที่มาของชื่อ
ขมิ้นอ้อย
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ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2
(จีน-ไทย-อังกฤษ) (7)
ธวัช บูรณถาวรสม
หวัง เสี่ยวเทา
สุชาดา อโณทยานนท์

น่อง เหนือคุนหลุน (BL 60) 7 ชุ่น อยู่ระหว่างกล้ามเนื้อ
น่อง 2 มัด กับส่วนต่อที่เป็นเอ็น ข้อบ่งใช้: ปวดศีรษะ
เวียนศีรษะ เลือดก�ำเดาไหล ปวดเอวร้าวลงขา และ
ริดสีดวงทวาร เป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมการระงับความ
รูส้ กึ ทีใ่ ช้บอ่ ยในการผ่าตัดกระดูกคอเทคนิคเข้าด้านหน้า
และผ่าท้องคลอด

肺为气之主 (fèi wéi qì zhī zhǔ): 肺主呼吸功
能, 完成人体清气与浊气的交换。

เฟ่ยเหวยชี่จือจู่: ปอดเป็นเจ้าแห่งชี่ ปอดก�ำกับการ
หายใจ ท�ำหน้าทีแ่ ลกเปลีย่ นอากาศบริสทุ ธิก์ บั อากาศเสีย

lung is lord of qi: Lungs govern respiration, they
exchange between purified and non-purified air.

feiyang (BL 58): the luo point of the bladder
肺系 (fèi xì): ① 喉头气管; ② 肺与喉咙相联系

meridian, located on the calf, 7 cun above kunlun

เฟ่ยซี่: ระบบปอด ① คอหอยและหลอดลม; ② ส่วน
เชื่อมต่อระหว่างล�ำคอกับปอด; ③ ค�ำเรียกรวมของ
อวัยวะที่สังกัดปอด

border of the gastrocnemius muscle and Achilles

(BL 60), at the junction between the inferolateral

的部位; ③ 肺的附属器官统称。

tendon. Indications: headache, dizziness, epistaxis,
lumbar pain radiating to leg, and hemorrhoid. It is

lung system: ① the larynx and trachea; ② the area

commonly used in acupuncture anesthesia for

between the throat and lungs; ③ the term implies

anterior cervical discectomy and fusion and

the subsidiary organs of the lungs.

cesarean section.

飞扬 (fēi yáng): 足太阳经络穴 。 位于小腿后
区, 昆仑 (BL 60) 直上 7 寸, 腓肠肌外下缘与跟

肺阳 (fèi yáng): 肺的阳气, 与肺阴相对而言。具
有温煦、运动、升散的作用。

เฟ่ยหยาง: หยางปอด หยางชี่ของปอด ตรงข้ามกับยิน
ปอด มีหน้าที่ให้ความอุ่นแก่ร่างกาย กระตุ้นการหายใจ
และกระจายชี่ขึ้นบน

腱移行处 。 主治头痛, 眩晕, 鼻衄, 腰腿疼
痛, 痔疮等病症; 颈椎前路手术、剖腹产手术
针刺麻醉常用穴。

เฟยหยาง: จุดลั่วของเส้นกระเพาะปัสสาวะ อยู่บริเวณ

lung yang: yang qi of lungs, contrasting to lung
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yin, it functions as warming, breathing and

Indications: stroke, depressive psychosis, mania,

dispersing qi upwards.

epilepsy, dizziness, tinnitus, hearing loss,
inflammation of eye, headache, nasal stuffiness,

肺阴 (fèi yīn): 肺的阴液。与肺阳相对而言。具
有滋润、濡养的作用。

เฟ่ยยิน: ยินปอด สารยินของปอด ตรงข้ามกับหยางปอด
มีหน้าที่หล่อเลี้ยงปอดให้ชุ่มชื้น
lung yin: yin fluid of lungs, contrasting to lung

yang, it functions as moistening and nourishing
lungs.

epistaxis, neck pain, and stiff neck. It is commonly
used in acupuncture anesthesia for craniotomy.
风府 (fēng fǔ): 位于枕区, 枕外隆凸直下, 两侧

斜方肌之间凹陷中,后正中线上。主治失音, 半
身不遂, 中风; 癫狂; 头痛, 颈项强痛, 咽喉肿
痛, 眩晕、鼻衄等病症。

เฟ่ยจูส่ งิ สุย่ : ปอดไหลเวียนน�ำ้ ปอดควบคุมชีใ่ ห้กระจาย
ขึ้นบน-ออกนอกและเข้าใน-ลงล่าง มีหน้าที่ขับเคลื่อน
กระบวนการสันดาปของน�้ำ

เฟิงฝู่ (GV 16): จุดฝังเข็มบริเวณท้ายทอย บนเส้น
กึ่งกลางศีรษะแนวหน้าหลัง อยู่ใต้ external occipital
protuberance ตรงร่องระหว่างกล้ามเนื้อ trapezius
ทั้ง 2 ข้าง ข้อบ่งใช้: เสียงหาย โรคหลอดเลือดสมอง
อัมพาตครึง่ ซีก โรคจิตซึมเศร้า คลุม้ คลัง่ ปวดศีรษะ ปวด
ตึงต้นคอ เจ็บคอ เวียนศีรษะ และเลือดก�ำเดาไหล

as dispersing qi upward-outwards and downward-

posterior midline of the scalp, below the external

inwards, also promoting water metabolism.

occipital protuberance, in the depression between

肺主行水 (fèi zhǔ xíng shuǐ): 肺主宣降, 具有推
动水液代谢的功能。

lung governing water circulation: Lungs function

fengfu (GV 16): an acupoint located on the antero-

both trapezii muscles. Indications aphonia, stroke,
风池 (fēng chí): 位于颈后区, 枕骨之下, 胸锁乳
突肌上端与斜方肌上端之间的凹陷中。主治中
风, 癫、狂、痫, 眩晕; 耳鸣, 耳聋, 目赤肿痛;
头痛, 鼻塞, 鼻衄, 颈项强痛等病症。颅脑外科
手术针刺麻醉常用穴。

เฟิงฉือ: จุดฝังเข็มบริเวณต้นคอ อยู่ใต้กระดูกท้ายทอย
ตรงแอ่ ง ระหว่ า งส่ ว นบนของกล้ า มเนื้ อ sternocleidomastoid กับ trapezius ข้อบ่งใช้: โรคหลอด
เลือดสมอง โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ลมชัก เวียนศีรษะ
หูมีเสียงดัง หูตึง หูหนวก ตาอักเสบ ปวดศีรษะ คัดจมูก
เลือดก�ำเดาไหล และปวดตึงต้นคอ ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วย
เสริ ม การระงั บ ความรู ้ สึ ก ที่ ใ ช้ บ ่ อ ยในการผ่ า ตั ด เปิ ด
กะโหลก
fengchi (GB 20): an acupoint located on the nape,
in the depression between the insertion of the
sternocleidomastoid and trapezius muscles.

hemiplegia, depressive psychosis, mania, headache,
neck pain, stiff neck, sore throat, dizziness, and
epistaxis.
风家 (fēng jiā): 指平时容易感受风邪, 发生伤风
感冒的人。

เฟิงเจีย: คนแพ้ ล ม ผู ้ ที่ ถู ก เสฺ ย ชี่ ล มรุ ก รานได้ ง ่ า ย
มักป่วยเป็นหวัดบ่อย

wind susceptible person: A person who is
susceptible to exogenous pathogenic wind and
frequently suffers from common cold.
丰隆 (fēng lóng): 足阳明经络穴。位于小腿外

侧, 外踝尖上 8 寸, 胫骨前肌的外缘, 为化痰要
穴。主治腹痛, 腹胀, 便秘, 头痛, 眩晕, 咳嗽
痰多, 癫狂, 咽喉肿痛, 下肢不遂等病症; 颌
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骨、腮腺区、颞颌关节手术, 颈淋巴联合根治

风秘 (fēng mì): 风邪犯肺, 传于大肠所致的便

เฟิงหลง: จุดลัว่ ของเส้นกระเพาะอาหาร อยูท่ ขี่ าด้านนอก
เหนือยอดตาตุ่มนอก 8 ชุ่น บริเวณขอบนอกของกล้าม
เนื้อ tibialis anterior เป็นจุดส�ำคัญที่ใช้ในการสลาย
เสมหะ ข้อบ่งใช้: ปวดท้อง แน่นท้อง ท้องผูก ปวดศีรษะ
เวียนศีรษะ ไอมีเสมหะมาก โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง
เจ็บคอ และอัมพาตขา ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมการ
ระงั บ ความรู ้ สึ ก ที่ ใ ช้ บ ่ อ ยในการผ่ า ตั ด กระดู ก กราม
ต่อมน�้ำลาย parotid, ข้อต่อขากรรไกร และต่อมน�้ำ
เหลืองที่คอ

เฟิงมี่: ท้องผูกจากลม ท้องผูกจากเสฺยชี่ลมรุกรานปอด
แล้วลุกลามสูล่ ำ� ไส้ใหญ่ พบในผูส้ งู อายุ ทีร่ า่ งกายอ่อนแอ
และผู้ที่ป่วยจากเสฺยชี่ลมได้ง่าย

术针刺麻醉常用穴。

fenglong (ST 40): the luo point of the stomach

meridian, an important acupoint for phlegm
dissolving, located on the lateral aspect of the leg,
8 cun above the tip of the lateral malleolus on the
lateral border of the tibialis anterior muscle.
Indications abdominal pain, abdominal distention,
constipation, headache, vertigo, cough with profuse
sputum, depressive psychosis, mania, sore throat,
and lower limb paralysis. It is commonly used in

秘。多见于年老体弱及素患风病者。

wind invading constipation: constipation caused

by invasion of exogenous pathogenic wind to the
lung and transmitting to the large intestine,
commonly seen in weak elderly and wind
susceptible persons.
风市 (fēng shì): 位于股部, 直立垂手, 掌心贴于

大腿时, 中指尖所指凹陷中, 髂胫束后缘。主
治腰腿痛, 下肢痿痹、麻木, 半身不遂, 遍身瘙
痒等病症。

เฟิงซื่อ: จุดฝังเข็มบริเวณต้นขาด้านข้าง ขณะยืนในท่า
ตรงปล่อยแขนลง ฝ่ามือแนบชิดกับต้นขา ตรงร่องที่
ปลายนิ้วกลางชี้ อยู่ขอบหลังของ iliotibial band ข้อบ่ง
ใช้: ปวดเอวร้าวลงขา ขาลีบ ขาอ่อนแรง ขาชา อัมพาต
ครึ่งซีก และคันทั่วร่างกาย

acupuncture anesthesia for surgery of the mandible,

fengshi (GB 31): an acupoint located on the lateral

parotid gland, temporomandibular joint, and

thigh, posterior to the iliotibial band, in the

cervical lymph nodes.

depression under the tip of the middle finger with
straightening posture and arm adduction.

风门 (fēng mén): 位于脊柱区, 第 2 胸椎棘突

Indications: low back pain radiating to leg, atrophy,

痛, 鼻塞清涕; 颈项强痛, 胸背痛等病症。

and generalized pruritus.

下, 后正中线旁开 1.5 寸。主治咳嗽, 发热, 头

เฟิงเหมิน: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยูห่ า่ งจากขอบล่างของ
ปุ่มกระดูกสันหลังอกที่ 2 ตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น ข้อบ่ง
ใช้: ไอ เป็นไข้ ปวดศีรษะ คัดจมูก น�ำ้ มูกใส ปวดตึงต้นคอ
และปวดกลางหลัง
fengmen (BL 12): an acupoint located on the back,
1.5 cun lateral to the lower border of the 2nd thoracic
spinous process. Indications: cough, fever,
headache, nasal stuffiness, watery running nose,
neck pain, stiff neck, and back pain.

flaccid paralysis or numbness of leg, hemiplegia,

风水相搏证 (fēnɡ shuǐ xiānɡ bó zhènɡ): 风邪外

袭, 肺卫失宣, 水湿泛溢肌肤。表现为眼

睑头面先肿、遍及全身、小便短少及风寒或风
热症状为主的证候。

เฟิงสุ่ยเซียงป๋อเจิ้ง: ภาวะโรคลมน�้ำปะทะกัน ภาวะโรค
ที่เสฺยชี่ลมกระทบร่างกายภายนอก ท�ำให้ชี่ปอดและเว่ย
ชี่ไม่กระจาย น�้ำ-ความชื้นเอ่อท้นผิวหนัง มีอาการบวมที่
เปลื อ กตาและใบหน้ า ก่ อ นแล้ ว กระจายทั่ ว ร่ า งกาย
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ปัสสาวะน้อย ร่วมกับอาการของร่างกายกระทบลม-เย็น
หรือลม-ร้อน

12). Indications: headache, sore eye, toothache,

caused by pathogenic wind attacking the lung

腑病多实 (fǔ bìng duō shí): 六腑受盛和传化水

and atrophy or flaccid paralysis of lower limb.

wind-water confrontation condition: a condition
resulting in dysfunction of lung and defensive qi
dispersion, leading to abnormal accumulation of

谷, 其病变多表现为传导障碍, 水液、糟粕阻
塞不通的实证。

and signs of wind-cold or wind-heat attack.

ฝู่ปิ้งตัวสือ: โรคฝู่มักแกร่ง อวัยวะฝูห่ กมีหน้าที่รับ ย่อย
และล�ำเลียงสารอาหารและน�้ำ พยาธิสภาพมักเป็นภาวะ
โรคแกร่งจากการล�ำเลียงขัดข้อง สารน�้ำและกากอาหาร
คั่งค้างอุดตัน

腹哀 (fù āi): 位于上腹部, 脐中上 3 寸, 前正中

transform and transport foodstuffs. Their pathology

等病症。

to transporting defect and blockage of fluid and

the water beneath the skin, manifested as edema of
the eyelids and face, followed by generalized
edema and oliguria accompanied with symptoms

Fu illness mostly excess: Six fu-organs receive,

线旁开 4 寸。主治腹痛、食物不化、大便脓血

mainly manifests as excess disease-condition due

ฟู่อาย: จุดฝังเข็มบริเวณท้อง อยู่เหนือสะดือ 3 ชุ่น และ
ห่างจากแนวกึ่งกลางล�ำตัวตามแนวระนาบ 4 ชุ่น ข้อบ่ง
ใช้: อาการปวดท้อง อาหารไม่ยอ่ ย และถ่ายเป็นมูกเลือด

waste.

fu’ai (SP 16): an acupoint located on the upper
abdomen, 3 cun above the umbilicus and 4 cun

附分 (fù fēn): 位于脊柱区, 第 2 胸椎棘突下, 后
正中线旁开 3 寸。主治肩背拘急, 颈项强痛, 肘
臂麻木等病症。

stool.

ฟู่เฟิน: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยู่ห่างจากขอบล่างของ
ปุ่มกระดูกสันหลังเอวที่ 2 ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น ข้อบ่ง
ใช้: ปวดเกร็งสะบัก ปวดตึงต้นคอ และชาข้อศอก

浮白 (fú bái): 位于枕部, 耳后乳突的后上方, 从

cun lateral to the lower border of the 2nd lumbar

度与耳郭弧度相应）上1/3与下 2/3交点处。主

scapula, neck pain, stiff neck, and numbness of

lateral to the anterior midline. Indications:
abdominal pain, dyspepsia, and mucous bloody

fufen (BL 41): an acupoint located on the back, 3

天冲 (GB 9) 至完骨 (GB 12) 的弧形连线（其弧

spinous process Indications: spastic pain of

治头痛, 目痛, 齿痛; 下肢痿痹等病症。

elbow.

ฝูป๋าย: จุดฝังเข็มบริเวณท้ายทอย อยู่เหนือและหลังต่อ
กกหู ตรงรอยต่อระหว่าง 1/3 ส่วนบนกับ 2/3 ส่วนล่าง
ของเส้นโค้งที่เชื่อมระหว่างเทียนชง (GB 9) กับหวานกู่
(GB 12) ข้อบ่งใช้: ปวดศีรษะ ปวดตา ปวดฟัน ขาลีบ
และขาอ่อนแรง

腹结 (fù jié): 位于下腹部，脐中下 1.3 寸, 前正
中线旁开 4 寸。主治绕脐痛, 泄泻等病症。

region, superoposterior to the mastoid process, at

fujie (SP 14): an acupoint located on the lower

fubai (GB 10): an acupoint located on the occipital

the point between upper 1/3 and lower 2/3 of the
arc connecting tianchong (GB 9) and wangu (GB

ฟู่เจฺย๋: จุดฝังเข็มบริเวณท้องน้อย อยู่ใต้สะดือ 1.3 ชุ่น
และห่างจากแนวกึง่ กลางล�ำตัวตามแนวระนาบ 4 ชุน่ ข้อ
บ่งใช้: ปวดรอบสะดือหรือท้องเสีย

abdomen, 1.3 cun below the umbilicus and 4 cun
lateral to the anterior midline. Indications:
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periumbilical pain or diarrhea.

fushe (SP 13): an acupoint located on the lower
abdomen, 4.3 cun below the umbilicus and 4 cun

复溜 (fù liū): 足少阴经经穴。位于小腿内侧, 内
踝尖上 2 寸, 跟腱前缘。主治腹痛、腹泻; 水
肿, 小便不利, 汗证; 腰背痛, 下肢痿痹等病
症。

ฟู่ลิว: จุดจิงของเส้นไต อยู่ที่ขาด้านใน เหนือยอดตาตุ่ม
ใน 2 ชุ่น หน้าต่อเอ็นร้อยหวาย ข้อบ่งใช้: ปวดท้อง
ท้องเสีย บวมน�ำ้ ปัสสาวะขัด เหงือ่ ออกผิดปกติ ปวดหลัง
ส่วนล่าง ขาลีบ และขาอ่อนแรง
fuliu (KI 7): the jing point of the kidney meridian,

located on the medial aspect of the leg, 2 cun above
the tip of the medial malleolus and on the anterior
border of the Achilles tendon. Indications:
abdominal pain, diarrhea, edema, dysuria, abnormal

lateral to the anterior midline. Indications: female
abdominal lumps, abdominal distention, abdominal
pain, abdominal pain radiating to hypochondrium,
vomiting, and diarrhea.
腐苔 (fǔ tāi): 苔质颗粒较大而疏松, 边中皆
厚, 刮之易脱。多因阳热有余, 蒸腾腐浊之气
上泛而成, 多见于食积肠胃, 或痰浊内蕴。

ฝู่ทาย: ฝ้าเต้าหู้ ฝ้าลิ้นมีลักษณะเป็นเม็ดค่อนข้างใหญ่
และไม่แน่น ฝ้าหนาทั้งกลางและขอบลิ้น ขูดออกง่าย
สาเหตุจากความร้อนหยางทีม่ ากเกินไป อบไอเสียระเหย
ขึน้ บนไปทีล่ นิ้ พบกรณีอาหารตกค้างในกระเพาะอาหารล�ำไส้หรือมีเสมหะสะสม

sweating, low back pain, atrophy or flaccid

tofu-like coating: a character of the tongue coating

paralysis of lower limb.

with scattered large granules, located on the middle
and edge of the tongue, mostly caused by upward

伏脉 (fú mài): 重按推筋着骨始得, 甚则暂伏不

moving of turbid substance steamed by excessive

ฝูม่าย: ชีพจรซ่อน ลักษณะชีพจรที่ต้องกดหนักจนถึง
เอ็นหรือกระดูกจึงคล�ำได้ หรือเป็นมากจนหลบซ่อนคล�ำ
ไม่พบชั่วขณะ มักพบกรณีเสฺยชี่ปิดกั้น เป็นลมหมดสติ
หรืออาการปวดรุนแรง

scraped off. It is usually seen in food stagnation in

显的脉象。多见于邪闭, 厥病和痛极。

hidden pulse: A pulse felt only by pressing deeply

to the ligament or bone, or even temporary
disappear, mostly found in qi blockage, syncope or
severe pain.
府舍 (fǔ shè): 位于下腹部, 脐中下 4.3 寸, 前正

中线旁开 4 寸。主治妇人腹部肿块, 腹满, 腹
痛, 痛引胁肋; 呕吐, 泄泻等病症。

ฝู่เซ่อ: จุดฝังเข็มบริเวณท้องน้อย อยู่ใต้สะดือ 4.3 ชุ่น
และห่างจากแนวกึง่ กลางล�ำตัวตามแนวระนาบ 4 ชุน่ ข้อ
บ่งใช้: ก้อนในช่องท้องสตรี แน่นท้อง ปวดท้อง ปวดท้อง
ร้าวไปสีข้างและชายโครง อาเจียน และท้องเสีย

yang-heat depositing on the tongue, which is easily
the stomach and intestines or interior phlegm
retention.
腹通谷 (fù tōng gǔ): 位于上腹部, 脐中上 5
寸, 前正中线旁开 0.5 寸。主治腹中积聚, 腹
痛, 腹胀, 呕吐等病症。

ฟู่ทงกู่: จุดฝังเข็มบริเวณท้อง อยู่เหนือสะดือ 5 ชุ่น
และห่างจากแนวกึ่งกลางล�ำตัวตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น
ข้อบ่งใช้: เป็นก้อนในช่องท้อง ปวดท้อง ท้องอืด และ
อาเจียน
futonggu (KI 20): an acupoint located on the upper

abdomen, 5 cun above the umbilicus and 0.5 cun
lateral to the anterior midline. Indications:
abdominal lump, abdominal pain, abdominal
distention, and vomiting.
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扶突 (fú tū): 位于胸锁乳突肌区, 横平喉结, 胸

ข้อบ่งใช้: ปวดหรือชาบริเวณขาหรือข้อพับเข่า และท้อง
ผูก

锁乳突肌前 、 后缘中间 。 主治咽喉肿痛, 失
音, 咳嗽、气喘, 瘿气等局部病症; 甲状腺、全
喉截除术等颈部手术的针刺麻醉常用穴。

ฝูท:ู จุดฝังเข็มบริเวณคอด้านข้าง ตรงจุดกึง่ กลางระหว่าง
ขอบหน้ า กั บ ขอบหลั ง ของกล้ า มเนื้ อ sternocleidomastoid ระดับเดียวกับส่วนนูนของลูกกระเดือก
ข้อบ่งใช้: เจ็บคอ เสียงหาย ไอ หอบ และคอพอก ยังเป็น
จุดฝังเข็มช่วยเสริมการระงับความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการ
ผ่าตัดต่อมไธรอยด์และกล่องเสียง
futu (LI 18): an acupoint located on the lateral side
of the neck, at the center of the sternocleidomastoid
muscle band, leveling with the thyroid cartilage.
Indications: sore throat, aphonia, cough, dyspnea,
and goiter. It is commonly used in acupuncture
anesthesia for thyroid and laryngeal surgery.
伏兔 (fú tù): 位于股前区, 髌底上 6 寸, 髂前上
棘与髌底外侧端的连线上。主治下肢痿痹、膝
冷等病症。

ฝูทู่: จุดฝังเข็มที่ต้นขาด้านหน้า เหนือฐานกระดูกสะบ้า
6 ชุ่น บนเส้นที่เชื่อมระหว่าง anterior superior iliac
spine กับขอบนอกของฐานกระดูกสะบ้า ข้อบ่งใช้: ขา
ลีบ ขาอ่อนแรง และเย็นเข่า
futu (ST 32): an acupoint located on the anterior

thigh, 6 cun from the base of the patella on the line
connecting the anterior superior iliac spine and
lateral end of the base of the patella. Indications:
atrophy or flaccid paralysis of lower limb, and cold
knee.
浮郄 (fú xì): 位于膝后区, 腘横纹上 1 寸, 股二头
肌腱的内侧缘。主治股腘部疼痛、麻木, 便秘
等病症。

ฝูซี่: จุดฝังเข็มบริเวณหลังเข่า เหนือรอยพับข้อเข่า 1 ชุ่น
อยู่ด้านในต่อขอบของเอ็นกล้ามเนื้อ biceps femoris

fuxi (BL 38): an acupoint located on the posterior
aspect of the knee, 1 cun above the popliteal
transverse crease on the medial border of the biceps
femoris tendon. Indications: pain or numbness of
thigh or popliteal region, and constipation.
跗阳 (fū yáng): 阳跷脉郄穴。位于小腿后区, 昆
仑穴（BL 60）直上 3 寸, 在腓骨与跟腱之间。

主治腰骶痛, 下肢痿痹, 外踝肿痛, 头痛等病症;
颈椎前路手术针刺麻醉常用穴。

ฟูหยาง: จุดซี่ของเส้นหยางเชียว อยู่บริเวณน่อง เหนือ
คุนหลุน (BL 60) 3 ชุ่น อยู่ระหว่างกระดูกน่องกับเอ็น
ร้อยหวาย ข้อบ่งใช้: ปวดเอว ปวดกระเบนเหน็บ ขาลีบ
ขาอ่อนแรง ปวดบวมตาตุ่มนอก และปวดศีรษะ ยังเป็น
จุดฝังเข็มช่วยเสริมการระงับความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการ
ผ่าตัดกระดูกคอวิธีเข้าทางด้านหน้า
fuyang (BL 59): the xi point of the yangqiao
channal, located on the calf, 3 cun above kunlun
(BL 60), between the fibula and Achilles tendon.
Indications: lumbosacral pain, atrophy or flaccid
paralysis of lower limb, swelling and pain of lateral
malleolus, and headache. It is commonly used in
acupuncture anesthesia for anterior cervical
discectomy and fusion.
扶正祛邪 (fú zhèng qū xié): 正气强盛则有利于
病邪的祛除, 病邪得以祛除, 有利于正气的恢

复。任何疾病的产生都是邪正相争的结果, 因
而扶助正气, 祛除邪气是治疗疾病的重要法则。

ฝูเจิ้งชฺวีเสฺย: พยุงเจิ้งขจัดเสฺย เจิ้งชีแ่ ข็งแกร่งมีผลดีต่อ
การขจัดเสฺยชี่ เมือ่ เสฺยชีถ่ กู ขจัดไป จะส่งผลดีตอ่ การฟืน้
ฟูเจิ้งชี่ โรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลของการต่อสู้
ระหว่างเจิ้งชี่กับเสฺยชี่ ดังนั้น การพยุงเจิ้งชี่ขจัดเสฺยชี่จึง
เป็นหลักการส�ำคัญของการรักษาโรค
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strengthening healthy-eliminating evil qi:
Healthy qi helps eliminating evil qi. Elimination

บ�ำรุงม้าม และปรับสมดุลจงเจียว ข้อบ่งใช้: ภาวะอารมณ์
แปรปรวน และควบคุมตัวเองไม่ได้ (ฮีสทีเรีย)

are the result of fighting between healthy qi and

gancao, xiaomai and dazao. Actions: nourishing

of evil qi helps restoring healthy qi. All diseases
evil qi. Therefore, it is one of the important
principles in diseases treatment.

ganmaidazao decoction: a formula composed of
heart to calm mind, nourishing spleen and
harmonizing middle-jiao. Indication: hysteria.

附子汤 (fù zǐ tāng): 组成： 附子、茯苓、人参、

肝气 (gān qì): 既指肝脏的精气, 又指肝的功能

治 ： 阳虚寒湿内侵, 身体骨节疼痛, 恶寒肢

กานชี่: ชี่ตับ ① จิงชีข่ องตับ; ② หน้าที่การท�ำงานของ
ตับ

白术、芍药。功用：温经助阳, 驱寒除湿。主
冷, 舌苔白, 脉沉无力。

ฟู่จื่อทาง: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาฟูจื่อ ฝูหลิง
เหรินเซิน ป๋ายจู๋ และสาวย่าว สรรพคุณ: อุน่ เส้นลมปราณ
เสริมหยาง ขับความเย็น และขจัดความชื้น ข้อบ่งใช้:
หยางพร่องความเย็นชืน้ รุกราน มีอาการปวดกระดูกและ
ข้อ กลัวหนาว มือเท้าเย็น ฝ้าลิ้นขาว และชีพจรจม-ไม่มี
แรง
fuzi decoction: a formula composed of fuzi, fuling,

renshen, baizhu and shaoyao. Actions: warming
meridian to activate yang, expeling cold and

eliminating damp. Indications: invasion of cold-

damp due to yang deficiency, manifested as bones

and joints pain, aversion to cold, cold limbs, white
tongue coating and a deep-forceless pulse.

G
疳痢 (gān lì): 指疳证以久痢不止为突出症状的
证候。

กานลี่: ขาดอาหารจากบิด ภาวะทุโภชนาการที่มีอาการ
บิดเรื้อรังเป็นส�ำคัญ

dysentery malnutrition: malnutrition manifested
mainly as prolonged dysentery.

甘麦大枣汤 (gān mài dà zǎo tāng): 组成：甘草、

小麦、大枣。功用：养心安神, 补脾和中。主
治：脏躁。

กานม่ายต้าจ่าวทาง: ชือ่ ต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยากาน
ฉ่าว เสีย่ วม่าย และต้าจ่าว สรรพคุณ: บ�ำรุงหัวใจสงบเสิน

活动。

liver qi: ① liver’s essence qi; ② liver functions.

肝俞 (gān shū): 位于脊柱区, 第 9 胸椎棘突下,
后正中线旁开 1.5 寸。主治胁痛, 黄疸, 目赤, 目
昏, 夜盲, 流泪; 癫、狂、痫; 吐血等病症。

กานซู: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยูห่ า่ งจากขอบล่างของปุม่
กระดูกสันหลังอกที่ 9 ตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น ข้อบ่งใช้:
ปวดสีข้าง ดีซ่าน ตาแดง ตาพร่า ตาบอดกลางคืน น�้ำตา
ไหล โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ลมชัก และอาเจียนเป็น
เลือด
ganshu (BL 18): an acupoint located on the back,

1.5 cun lateral to the lower border of the 9th thoracic
spinous process. Indications: hypochondriac pain,

jaundice, redness of eye, blurred vision, night
blindness, lacrimation, depressive psychosis,
mania, epilepsy, and hematemesis.
肝血 (gān xuè): 肝脏所藏的血。

กานเซฺวี่ย: เลือดตับ เลือดที่กักเก็บในตับ

liver blood: blood stored in the liver.
肝阳 (gān yáng): 肝的阳气, 主升发疏泄。

กานหยาง: หยางตับ หยางชี่ของตับ มีหน้าที่ลอยชี่ขึ้น
และท�ำให้ชี่ไหลเวียนคล่อง
liver yang: yang qi of liver, functioning as
ascending and dispersing qi smoothly.
肝阳化风证 (ɡān yánɡ huà fēnɡ zhènɡ): 肝阳上
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亢, 肝风内动。表现为眩晕、肢麻震颤、头胀

痛、面赤、甚至突然昏仆、口眼喎斜、半身不
遂等为主的证候。

กานหยางฮฺว่าเฟิงเจิ้ง: ภาวะโรคหยางตับแปรเป็นลม
ภาวะที่หยางตับแกร่งตีขึ้นบน ลมตับกระพือภายใน มี
อาการเวียนศีรษะ แขนขาชาและสั่น ปวดตึงศีรษะ หน้า
แดง หากเป็นมาก อาจหมดสติกะทันหัน อัมพาตใบหน้า
และเป็นอัมพาตครึ่งซีก
liver yang transforming to wind disease-

condition: a condition caused by liver yang flaring
up with liver wind stiring, manifested as dizziness,
numbness and tremor of the limb, tension headache,
flushing face; and even sudden syncope, facial
paralysis and hemiplegia in severe condition.
肝阴 (gān yīn): 肝脏的阴血和阴液。

กานยิน: ยินตับ เลือดยินและสารเหลวยินในตับ
liver yin: yin blood and yin fluid of liver.
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灼热的表现, 多为大肠湿热所致。

กางเหมินจั๋วเร่อ: แสบร้อนทวารหนัก รู้สึกแสบร้อน
ทวารหนั ก ขณะถ่ า ยอุ จ จาระ มั ก เกิ ด จากล� ำ ไส้ ใ หญ่
ร้อน-ชื้น

anal scorching: a feeling of burning sensation in
the anus during defecation, mostly caused by dampheat in the large intestine.
膏肓 (gāo huāng): 位于脊柱区, 第4胸椎棘突下,
后正中线旁开 3 寸。主治肺痨, 咳嗽, 气喘, 盗
汗, 遗精等病症; 保健灸常用穴。

กาวฮฺวาง: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยูห่ า่ งจากขอบล่างของ
ปุ่มกระดูกสันหลังอกที่ 4 ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น ข้อบ่ง
ใช้: วัณโรคปอด ไอ หอบ เหงื่อออกขณะหลับ และฝัน
เปียก ยังเป็นจุดทีใ่ ช้บอ่ ยในการบ�ำรุงสุขภาพด้วยการลน
ยา
gaohuang (BL 43): an acupoint located on the
back, 3 cun lateral to the lower border of the 4th
thoracic spinous process. Indications: pulmonary

肛门气坠 (gāng mén qì zhuì): 肛门有下坠之感,

tuberculosis, cough, dyspnea, sleeping sweating,

虚中气下陷, 常见于久泻或久痢不愈的患者。

promotion by moxibustion.

甚则脱肛, 常于劳累或排便后加重。多属于脾

กางเหมินชี่จุ้ย: ถ่วงทวารหนัก ความรู้สึกถ่วงหนักทวาร
หนัก หากเป็นมากล�ำไส้ตรงจะหย่อน อาการจะมากขึ้น
เมื่อเหนื่อยจากการใช้แรงหรือหลังการถ่ายอุจจาระ มัก
เกิดจากชีม่ า้ มพร่อง จงชีจ่ มลง พบบ่อยในผูป้ ว่ ยท้องเสีย
หรือโรคบิดเรื้อรัง
rectal tenesmus: dragging sensation of the anus

and even rectal prolapse, which is usually
aggravated by exhaustion from overwork or after

and wet dream. It is commonly used for health

膈关 (gé guān): 位于脊柱区, 第 7 胸椎棘突下,
后正中线旁开 3 寸。主治胸闷, 呕吐, 呃逆, 嗳
气, 腰背痛等病症。

เก๋อกฺวาน: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยูห่ า่ งจากขอบล่างของ
ปุ่มกระดูกสันหลังอกที่ 7 ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น ข้อบ่ง
ใช้: แน่นหน้าอก อาเจียน สะอึก เรอ และปวดหลังส่วน
ล่าง

defecation. It is mostly caused by sinking of zhong

geguan (BL 46): an acupoint located on the back,

qi from spleen qi deficiency, commonly seen in

3 cun lateral to the lower border of the 7th thoracic

chronic diarrhea or dysentery.

spinous process. Indications tightness of chest,
vomiting, hiccup, belching, and low back pain.

肛门灼热 (gāng mén zhuó rè): 排便时自觉肛门

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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มรณาลัย
อาจารย์บุญทำ� กิจนิยม ครูหมอนวดไทย
ยงศักดิ์ ตันติปิฎก

นักวิชาการอิสระด้านสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาการแพทย์
วิทยากรฝ่ายการนวดไทย รุ่นที่ 1 โครงการฟื้นฟูการนวดไทย
อดีตผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูการนวดไทย
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ

อาจารย์บุญทำ� กิจนิยม
อาจารย์บุญทำ� กิจนิยม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2484
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สิริอายุ 79 ปี
เดิมเป็นครูหมอนวดแผนโบราณทีส่ มาคมแพทย์แผน
โบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) เมื่อโครงการฟื้นฟู
การนวดไทยจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรฝ่ายการ
นวดไทย รุ่นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2529 อาจารย์บุญทำ�ซึ่ง
ในขณะนั้นยังใช้ช่ือว่า สมบูรณ์ กิจนิยม ได้เข้าอบรม
เป็นวิทยากรด้วย หลังจากนั้นอาจารย์บุญทำ�ได้จัดตั้ง
สมาคมส่งเสริมอนุรกั ษ์วชิ าชีพการนวดแผนไทย ทีว่ ดั
อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด และเข้าร่วมเป็นองค์กรร่วม

จัดทำ�โครงการฟื้นฟูการนวดไทยด้วย อาจารย์บุญทำ�
จึงมีฐานะเป็นกรรมการและวิทยากรโครงการฟื้นฟู
การนวดไทยตั้งแต่นั้นมา
อาจารย์ บุ ญ ทำ � เป็ น ผู้ ที่ รู้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ ใ น
แวดวงการนวดแผนโบราณมากคนหนึ่ง ที่สำ�คัญคือ
เหตุการณ์ที่สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน
ในช่วงทศวรรษ 2520 อาจารย์บุญทำ�เคยเล่าให้ฟัง
ว่ า สมั ย ที่ อ ยู่ วั ด โพธิ์ ใ หม่ ๆ มี อ าจารย์ ที่ เ ป็ น หลั ก
ในการสอนการนวดที่วัดโพธิ์คือ อาจารย์ประเสริฐ
รอดปรางค์ ศิ ษ ย์ ที่ เ รี ย นกั บ อาจารย์ ป ระเสริ ฐ มี
651

652 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
หลายคน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เช่น อาจารย์ธงชัย
อ่อนน้อม อาจารย์กอบกิจ รุง่ กรุด และอาจารย์ประทิน
ทรั พ ย์ บุ ญ มี เป็ น ต้ น ต่ อ มา มี ห มอนวดจากสถาน
บริการนวดถนอมใจอารีย์ ย่านวังบูรพา มาเรียนนวด
ที่วัดโพธิ์เพื่อเอาใบประกาศนียบัตรสำ�หรับการนวด
แผนโบราณในสถานบริการตามนโยบายของกระทรวง
มหาดไทยในสมัยนัน้ จึงเกิดการผสมผสานกันระหว่าง
การนวดเดิมของวัดโพธิ์กับการนวดในสายถนอมใจ
อารีย์ ซึ่งมี “ลูกถีบ ลูกดัด” (ตามสำ�นวนของอาจารย์
บุญทำ�) เข้ามาผสมผสานกับการนวดกดจุดไล่ตามเส้น
แบบดั้งเดิมของสมาคม
การมีประสบการณ์อยู่ในแวดวงการนวดแผน
โบราณมานาน ทำ�ให้อาจารย์บุญทำ�รู้จักวิธีการนวด
หลายแบบแผน แต่อาจารย์มักบอกว่า คนที่อาจารย์
นั บ ถื อ ว่ า เป็ น ครู น วดจริ ง ๆ คื อ แม่ ชี บุ ญ เรื อ น
โตงบุญเติม ซึง่ เป็นอุบาสิกาทีม่ ชี อื่ เสียงในด้านวิปสั สนา
กรรมฐาน แม่ ชี บุ ญ เรื อ นเคยเรี ย นวิ ช านวดและ
รับสืบทอดตำ�รานวดมาจากปู่กลิ่นจนมีความสามารถ
เป็นหมอนวดรักษาโรคแก่ผู้ป่วยโดยไม่รับสินจ้าง
จากบุคลิกภาพที่คุ้นตา อาจารย์บุญทำ�เป็นครู
นวดที่สอนสนุกและให้ความเป็นกันเองกับศิษย์มาก
ลูกศิษย์มักเห็นอาจารย์บุญทำ�สอนนวดคู่กับอาจารย์
ถวิล อภัยนิคม และมักเห็น “ตาทำ�” กับ “ปู่หวิน”
กระเซ้าเย้าแหย่กันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เป็นภาพที่ตรึงใจของลูกศิษย์มาโดยตลอด สำ�หรับ
ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดอาจารย์บุญทำ�มากพิเศษ มักจะเห็น
อาจารย์คร่ำ�เคร่งเป็นพิเศษกับการ “คิดหวย” ตาม
สูตรที่อาจารย์คิดค้นขึ้น และอาจารย์มักมีเลขเด็ดให้
ลูกศิษย์ไปเล่นเพิม่ ความครึกครืน้ ให้กบั ชีวติ อยูเ่ นือง ๆ
ในอีกด้านหนึ่ง อาจารย์บุญทำ�เป็นคนที่ถือศีล
สวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมเป็นประจำ�โดยมี
ปฏิปทาของคุณแม่บุญเรือนเป็นแบบอย่าง อาจารย์
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ยังเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูของโครงการฟื้นฟูการ
นวดไทยต่อจากอาจารย์ปราโมทย์ ศรีภิรมย์ (อดีต
นายกสมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย วัด
ปรินายก) รวมทั้งเป็นจัดแจงเตรียมเครื่องเซ่นไหว้
ต่าง ๆ มาต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี
คุณูปการสำ�คัญที่สุดต่อการฟื้นฟูการนวดไทย
ของอาจารย์บุญทำ� คือ อาจารย์เป็นกำ�ลังสำ�คัญของ
วิทยากรฝ่ายการนวดไทยในการจัดทำ�แบบแผนการ
นวดไทยของโครงการฟื้นฟูการนวดไทย ซึ่งผลงาน
สำ�คัญคือ ตำ�ราการนวดไทย เล่ม 1 ที่ใช้เป็นตำ�รา
ประกอบการเรียนการสอนวิชาชีพการนวดไทยใน
ปัจจุบัน
ในการจัดทำ�แบบแผนการนวดไทยในตำ�ราเล่ม
นี้ อาจารย์บุญทำ�ให้ความสำ�คัญกับวิธีการนวดที่เป็น
พื้นฐานสำ�คัญ โดยเน้นการวางมือที่ถูกต้อง และการ
ออกแรงกดที่ส่งผลต่อการแล่นของลมที่ชัดเจนที่สุด
ซึง่ กว่าจะหาข้อตกลงร่วมกันได้ในหมูค่ รูหมอนวดไทย
ด้วยกัน อาจารย์บุญทำ�จะเป็นคนลงแรงสาธิตการกด
นวดโดยมีอาจารย์ถวิลเป็นหุ่นให้นวดและประเมิน
วิธีการนวดแบบต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยมีผู้เขียนเป็น
ผู้บันทึกและจัดทำ�เป็นเอกสารและภาพประกอบ ซึ่ง
ต้องตรวจสอบความถูกต้องกับครูหมอนวดจนแน่ใจ
แล้วจึงนำ�มาใช้สอนถ่ายทอดในการอบรมจริง
ในการอบรมตามจังหวัดต่าง ๆ เกือบทัว่ ประเทศ
ที่โครงการฟื้นฟูการนวดไทยได้รับเชิญไป อาจารย์
บุญทำ�ไม่เคยตอบปฏิเสธหากได้รับการติดต่อให้ไป
เป็นวิทยากร อาจารย์จะทุ่มเทให้กับการสอนทุกครั้ง
ลูกศิษย์ที่อบรมต่อเนื่องหลายหลักสูตรจะรู้กันดีว่า
หลังการฝึกในห้องอบรม หากใครมีเวลา อาจารย์จะมี
เทคนิคการนวดสอนเป็นของแถมแบบตัวต่อตัวกับผูท้ ี่
มีพนื้ ฐานการนวดทีด่ แี ล้ว บางครัง้ อาจารย์กต็ อ้ งลงมือ
นวดผูป้ ว่ ยให้ดกู นั จริง ๆ และบอกให้ลกู ศิษย์จดจำ�นำ�
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ไปใช้เพิ่มเติมจากตำ�ราที่เป็นพื้นฐานตามหลักสูตร
เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผน
ไทยได้จัดให้มีการประเมินครูหมอนวดไทยเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผน
ไทย ประเภทการนวดไทย รุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2545
อาจารย์บุญทำ� เป็นหนึ่งใน 80 ท่านที่ผ่านการประเมิน
และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ เลขที่ พท.น. 21 เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2548 โดยมีพธิ มี อบใบประกอบโรค
ศิลปะที่อุโบสถกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ในช่วงหลังอาจารย์บุญทำ�ย้ายไปอาศัยอยู่กับ
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บุตรชายที่บุรีรัมย์ จึงไม่สะดวกที่จะมาร่วมกิจกรรม
ที่ส่วนกลาง ประกอบกับสุขภาพที่เสื่อมถอยตามอายุ
ผู้เขียนจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้รับความรู้และความคิด
ใหม่ ๆ จากอาจารย์ซึ่งเป็นนักปฏิบัตินิยม ตามชื่อ
“บุญทำ�” ทีอ่ าจารย์บอกกับผมว่า ต้องการหมายถึงบุญ
ที่เกิดจากการกระทำ�หรือการปฏิบัติจริง
ด้ ว ยบุ ญ กุ ศ ลและคุ ณู ป การจากการเป็ น นั ก
ปฏิบัตินิยมของอาจารย์บุญทำ�ที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้
ขอให้เป็นพลวปัจจัยให้อาจารย์บญ
ุ ทำ� กิจนิยม สูส่ คุ ติ
ในสัมปรายภพด้วยเทอญ
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วารสารสโมสร
วารสารสโมสร
ธงชัย สุขเศวต*
รัชนี จันทร์เกษ†
ผกากรอง ขวัญข้าว‡
คอลั ม น์ ว ารสารสโมสรการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ น� ำ เสนอเอกสาร
สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการค้น
เอกสารอ้างอิง และการวิจัยไม่ซ�้ำซ้อน รวมทั้งช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถลดภาระในการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือติดตามเรื่องที่สนใจในทางลุ่มลึกต่อไป

ไวรัส Respiratory syncytial virus (RSV)
เป็นสาเหตุสำ�คัญของหลอดลมอักเสบ หอบหืด และ
การติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนล่างทีร่ นุ แรง การศึกษา
นีพ้ บว่า สารเคอร์คมู นิ (พบได้ในขมิน้ ชัน) ป้องกันการ
จำ�ลองแบบและแบ่งตัว (replication and budding)
ของเชื้อ RSV สารเคอร์คูมินช่วยเพิ่มองค์ประกอบ
ของเซลล์ (upregulation)  เยื่อบุหลังที่ติดเชื้อ RSV
ในการศึกษาพบสารเคอร์คูมินมีเภสัชจลนพลศาสตร์
ที่กว้างขวาง เช่น การยับยั้ง NF-κB, eIF-2α dephosphorylation, proteasome และ COX2 ผลการ
ศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารเคอร์คูมินสามารถป้องกัน
การจำ�ลองของไวรัส RSV และมีผลเสริมการตอบ
สนองของเยื่อบุเซลล์โดยไม่มีพิษต่อเซลล์ สารเคอร์
คูมินจึงมีแนวโน้มที่จะนำ�ไปใช้เสริมในการรักษาการ
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างที่รุนแรงจากเชื้อ RSV

Curcumin prevents replication of respiratory syncytial virus and the epithelial
responses to it in human nasal epithelial
cells
Obata K*, Kojima T, Masaki T, Okabayashi T,
Yokota S, Hirakawa S, Nomura K, Takasawa
A, Murata M, Tanaka S, Fuchimoto J, Fujii N,
Tsutsumi H, Himi T, Sawada N.
*Department of Otolaryngology, Sapporo
Medical University School of Medicine, Sapporo, Japan; Department of Pathology, Sapporo Medical University School of Medicine,
Sapporo, Japan.
PLoS One. 2013 Sep 18;8(9):e70225. doi:
10.1371/journal.pone.0070225. PMID: 24058438;
PMCID: PMC3776807.
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prevents replication of respiratory syncytial virus and the epithelial responses to it
in human nasal epithelial cells. PLoS One.
2013 Sep 18;8(9):e70225. doi: 10.1371/journal.pone.0070225. PMID: 24058438; PMCID:
PMC3776807.
Fresh ginger (Zingiber officinale) has antiviral activity against human respiratory
syncytial virus in human respiratory tract
cell lines
Chang JS, Wang KC, Yeh CF, Shieh DE, Chiang
LC.
Department of Renal Care, College of Medicine, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan.
J Ethnopharmacol. 2013 Jan 9;145(1):146-51.
doi: 10.1016/j.jep.2012.10.043. Epub 2012 Nov
1. PMID: 23123794.
ขิ ง เป็ น สมุ น ไพรที่ มี ก ารใช้ ก ว้ า งขวางในการ
แพทย์แผนจีน ขิงเป็นส่วนประกอบในตำ�รับยาของ
จีนที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีสามารถต้านไวรัส human
respiratory syncytial virus (HRSV) ดังนั้น จึง
เป็นที่มาของการศึกษาว่าขิงมีประสิทธิผลในการต้าน
ไวรัส HRSV หรือไม่ โดยการศึกษาเป็นการสังเกต
ฤทธิข์ องการใช้สารสกัดน�้ำ ร้อนของขิงกับการลดพลาค
(plaque) ของเซลล์ทางเดินหายใจส่วนบน (HEp-2)
และส่วนล่าง (A549) ของมนุษย์ รวมทั้งศึกษาความ
สามารถของขิงในการกระตุ้นไซโตไคม์ ด้วยเทคนิค
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
ผลการศึกษาพบว่า ขิงสดมีฤทธิใ์ นการยับยัง้ การสร้าง
พลาค ของเซลล์ HEp-2 และ A549  ในลักษณะที่
เป็นความสัมพันธ์ทางตรงกับขนาดอย่างมีนัยสำ�คัญ

Vol. 18 No. 3 Sep-Dec 2020 655
ทางสถิติ นั่นคือขนาดของขิงที่เพิ่มสูงขึ้นทำ�ให้มีฤทธิ์
ยับยั้งดีขึ้น โดยสารสกัดน้ำ�ร้อนของขิงสดขนาด 300
μg/ml สามารถลดพลาค ใน A549 และ HEp-2 ได้
19.7% และ 27.0% ตามลำ�ดับ ขิงสดมีประสิทธิผล
มากขึ้นเมื่อให้ก่อนการได้รับเชื้ออย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ ประสิทธิผลของขิงสดต่อการยึดเกาะของไวรัส
และการแบ่งตัวเป็นไปตามขนาดยาที่สูงขึ้น และยัง
พบว่า ขิงสดในขนาดสูงยังสามารถกระตุน้ ให้เซลล์เยือ่
เมือกหลัง่ IFN-β ซึง่ อาจมีผลต่อการต้านการติดเชือ้
ไวรัส ในขณะทีฤ่ ทธิข์ องขิงแห้งไม่สมั พันธ์กบั ขนาดยา
Chang JS, Wang KC, Yeh CF, Shieh DE, Chiang LC. Fresh ginger (Zingiber officinale) has
anti-viral activity against human respiratory
syncytial virus in human respiratory tract cell
lines. J Ethnopharmacol. 2013 Jan 9;145(1):14651. doi: 10.1016/j.jep.2012.10.043. Epub 2012
Nov 1. PMID: 23123794.
สารเคอร์คูมิน (Curcumin) จากขมิ้นชัน จะ
สามารถนำ�มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรค
โควิด-19 ได้หรือไม่?*
Vivek Kumar Soni*, Arundhati Mehta*, Yashwant Kumar Ratre*, Atul Kumar Tiwari‡, Ajay
Amit‡, Rajat Pratap Singh*, Subash Chandra
Sonkar§, Navaneet Chaturvedi¶, Dhananjay
Shukla*, Naveen Kumar Vishvakarma*
*Department of Biotechnology, Guru Ghasidas
Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh,
India.
‡
Department of Zoology, Bhanwar Singh Porte
Government Science College, Pendra, Chhattisgarh, India.
‡Department of Forensic Science, Guru
Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, India.
§
Multidisciplinary Research Unit, Maulana

656 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
Azad Medical College, University of Delhi,
New Delhi, India.
¶
Department of Molecular and Cell Biology, Henry Welcome Building, University of
Leicester, Leicester, UK; School of Biochemical
Engineering, Indian Institute of TechnologyBanaras Hindu University (IIT-BHU), Varanasi,
Uttar Pradesh, India.
European Journal of Pharmacology. 2020, Nov
5;886:173551.
การที่สารเคอร์คูมิน (curcumin) ที่พบมากใน
ขมิ้นชัน (Curcuma longa) มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
หลายประการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การมี ฤ ทธิ์ ต้ า น
การอักเสบ (anti-inflammatory) ได้ดี จึงน่าจะมี
ศักยภาพที่จะนำ�มาใช้ในการปกป้องและซ่อมแซม
เซลล์และอวัยวะของร่างกายที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้
โดยเป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า โรคโควิ ด -19 เกิ ด จากการ
ติดเชื้อโคโรนาไวรัสชนิด SAR-CoV-2 จะทำ�ให้เกิด
พยาธิสรีรวิทยามากมาย เช่น การทำ�ลายปอด และการ
ทำ�ลายอวัยวะอื่นอีกหลายอวัยวะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
การอักเสบอย่างรุนแรง และทำ�ให้เกิดพายุไซโทไคน์
(Cytokine storm) ขึ้น บทปริทัศน์ฉบับนี้จึงพยายาม
รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ของประโยชน์ทางเภสัช
วิทยาของเคอร์คูมิน ที่อาจช่วยในการรักษาโรคโค
วิด-19 ซึ่งพบหลักฐานว่า สารเคอร์คูมินอาจลดการ
เข้าเซลล์ของเชื้อไวรัส การเพิ่มจำ�นวนของไวรัส การ
ป้องกันและการซ่อมแซมเซลล์และอวัยวะหลายชนิดที่
เสียหายจากการติดเชือ้ ไวรัส และการป้องกันความผิด
ปกติต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะพายุไซโทไคน์ (Cytokine
storm) ได้ บทความฉบับนีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ไว้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่จะสามารถนำ�มาใช้ต่อยอด
เพื่อการศึกษาวิจัยถึงกลไกที่ทำ�ให้เกิดฤทธิ์ของสาร
เคอร์คูมิน และการพิจารณาที่ทำ�การศึกษาวิจัยที่จะ
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ใช้สารเคอร์คูมินในการรักษาหรือเป็นตัวช่วยในการ
รักษาโรคโควิด-19 ต่อไปในอนาคต
*Soni VK, Mehta A, Ratre YK, Tiwari AK,
Amit A, Singh RP, Sonkar SC, Chaturvedi
N, Shukla D, Vishvakarma NK. Curcumin, a
traditional spice component, can hold the
promise against COVID-19? European Journal
of Pharmacology. 2020 Nov 5;886:173551. doi:
10.1016/j.ejphar.2020.173551.
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดภาวะพายุไซโทไคน์ (Cytokine storm) ที่เกิดจากไวรัสของสารเคอร์คูมิน
(Curcumin) และศักยภาพของสารเคอร์คูมิน
ในการนำ�ไปใช้ในโรคปอดอักเสบรุนแรงที่เกิด
จากไวรัส*
Ziteng Liu*,‡, Ying Ying*,‡
*Jiangxi Province Key Laboratory of Tumor
Pathogens and Molecular Pathology, School of
Basic Medical Sciences, Nanchang University,
Nanchang, China.
†
Nanchang Joint Program, Queen Mary School,
Nanchang University, Nanchang, China.
‡
Department of Pathophysiology, School of
Basic Medical Sciences, Nanchang University,
Nanchang, China.
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การติดเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนาไวรัส (coronavirus) ได้แก่ ไวรัสโรคซาร์ส (SARS-CoV) ไวรัส
โรคเมอร์ส (MERS-CoV) และไวรัสโรคโควิด-19
(SARS-CoV2) ในมนุ ษ ย์ อาจทำ � ให้ เ กิ ด อั น ตราย
ถึ ง แก่ ชี วิ ต ได้ จากการที่ ไ วรั ส เหล่ า นี้ ทำ � ให้ ป อดล้ ม

J Thai Trad Alt Med
เหลว และการเกิ ด ภาวะพายุ ไ ซโทไคน์ ทั่ ว ร่ า งกาย
(systemic cytokine storm) ที่เกิดจากการอักเสบ
อย่างรุนแรงของเนื้อเยื่อที่เกิดการติดเชื้อไวรัสเหล่า
นั้น ซึ่งทำ�ให้เกิดอาการปอดบวม (pneumonia) การ
บาดเจ็บเฉียบพลันของปอด (acute lung injury) และ
ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวรุนแรงเฉียบพลัน (fatal
acute respiratory distress syndrome, ARDS)
ทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยเสี ย ชี วิ ต ได้ ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ย าที่ ไ ด้ ผ ล
ในการลดการตอบสนองการอักเสบรุนแรงจากพายุ
ไซโทไคน์ ที่ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บของปอด ซึ่งบท
ปริ ทั ศ น์ นี้ ร วบรวมข้ อ มู ล หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สารเคอร์ คู มิ น (curcumin) ที่ พ บมากในขมิ้ น ชั น
(Curcuma longa) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ลดการอักเสบ (anti-inflammatory) และ
ฤทธิ์ต้านไวรัส (antiviral activity) และมีพิษต่ำ�  จึง
อาจมีศักยภาพในการนำ�มาใช้ในการรักษาโรคปอด
อักเสบจากการติดเชื้อไวรัสร่วมกับพายุไซโทไคน์ที่
เกิดขึ้น ข้อสรุปการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิก ในโมเดล
สัตว์ทดลองที่เป็นโรคปอดอักเสบรุนแรง (animal
models of lethal pneumonia) และในเซลล์เพาะ
เลี้ยง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่ใช้ในการ
ศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสารเคอร์คูมินมาใช้ในการ
รักษาโรคปอดอักเสบ การบาดเจ็บเฉียบพลันของ
ปอด (acute lung injury) และภาวะทางเดินหายใจ
ล้มเหลวรุนแรงเฉียบพลัน (fatal acute respiratory
distress syndrome, ARDS) ต่อไป
*Liu Z, Ying Y.  The inhibitory effect of curcumin on virus-induced cytokine storm and its
potential use in the associated severe pneumonia. Front Cell Dev Biol. 2020 Jun 12;8:479.
doi: 10.3389/fcell.2020.00479.
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โรคโควิด-19 (COVID-19) ทีเ่ กิดจากไวรัส ซาร์ส
โค-วี-2 (SARS-CoV-2) เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่ว
โลก และทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยโรคนี้
จะติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินหายใจ ทำ�ให้เกิดปอดอักเสบ
(pneumonia) จนถึงภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว
รุนแรงเฉียบพลัน (fatal acute respiratory distress
syndrome, ARDS) จนถึงแก่ชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม
นอกจากทางเดิ น หายใจแล้ ว โรคติ ด เชื้ อ นี้ ยั ง ทำ � ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนไปที่ระบบหัวใจและหลอดเลือด
และระบบขับถ่ายปัสสาวะได้ด้วย จึงมีความจำ�เป็น
ที่จะต้องศึกษาทำ�ความเข้าใจถึงกลไกที่ไวรัสนี้ทำ�ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อน เพื่อที่จะพัฒนายาที่จะนำ�มาใช้
ในการรักษา บทปริทัศน์นี้ ได้รวบรวมฤทธิ์ของสาร
เคอร์คมู นิ (curcumin) ซึง่ เป็นสารทีอ่ อกฤทธิใ์ นขมิน้
ชัน (Curcuma longa) ว่าสามารถนำ�มาใช้รักษาโรค
โควิด-19 ได้หรือไม่ โดยรวบรวมข้อมูลของผลการ
ยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส ยับยั้งการสร้างเปลือก
หุ้มของไวรัส และการยับยั้งเอ็นไซม์โปรตีเอสของ
ไวรัส (viral protease) รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้
สารเคอร์คูมินในการรักษาการติดเชื้อไวรัสนี้ที่ปอด
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดที่ระบบหัวใจและหลอดเลือด
และที่เกิดขึ้นที่ไต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำ�คัญ
ทีจ่ ะทำ�การวิจยั และพัฒนาสารเคอร์คมู นิ เพือ่ นำ�มาใช้
ทางคลินกิ ในการรักษาโรคติดเชือ้ ไวรัสซาร์ส-โควี-2 ที่
ทำ�ให้เกิดโรคโควิด-19 ต่อไป
*Zahedipour F, Hosseini SA, Sathyapalan
T, Majeed M, Jamialahmadi T, Al-Rasadi K,
Banach M, Sahebkar A. Potential effects of
curcumin in the treatment of COVID-19 infection. Phytother Res. 2020 Nov;34(11):2911-20.
doi: 10.1002/ptr.6738.
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สารเคอร์คูมิน (curcumin) จากขมิ้นชัน (Curcuma longa) จะเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษา
โรคโควิด-19 ได้หรือไม่?*
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Food Sci Nutr. 2020 Sep 6;8(10):5215-27.
โรคโควิ ด -19 (COVID-19) ที่ เ กิ ด จากการ
ติดเชื้อไวรัส ซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ได้เริ่ม
ต้ น ระบาดขึ้ น ที่ ป ระเทศจี น ในช่ ว งปลายปี พ.ศ.
2562 และได้ ร ะบาดใหญ่ อ ย่ า งกว้ า งขวางไปทั่ ว
โลก และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทำ�ให้มีความ
พยายามที่ จ ะทำ � ความเข้ า ใจกั บ เชื้ อ ไวรั ส ชนิ ด นี้
และการก่อให้เกิดโรค รวมทั้งการพยายามค้นคว้า
หายาที่ จ ะนำ � มาใช้ ใ นการรั ก ษาโรคโควิ ด -19 บท
ปริทัศน์ฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานการศึกษา
วิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรค และสารเคอร์คูมิน
(curcumin) จากขมิ้นชัน (Curcuma longa) ซึ่ง
อาจเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
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ชนิดนี้ โดยรวบรวมกลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา
การพัฒนายาใหม่ในการรักษาโรคนี้ และผลทางการ
รักษาและกลไกที่เกี่ยวข้องของสารเคอร์คูมิน พบว่า
สารเคอร์คูมินมีฤทธิ์ต้านไวรัส (antiviral) ฤทธิ์แก้
ปวด (anitinociceptive) ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ (antiinflammatory) ฤทธิล์ ดไข้ (antipyretic) อาจมีผลที่
ดีตอ่ การรักษาโรคโควิด-19 ได้ นอกจากนีย้ งั พบกลไก
ระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
(antioxidant) ฤทธิ์ต้านการตายของเซลล์แบบอะ
พอพโทซีส (antiapoptotic) ฤทธิ์ต้านการเกิดพังผืด
(antifibrotic) และยับยัง้ สารในกลุม่ ไซโทไคน์ทที่ �ำ ให้
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อาการของโรครุนแรงขึ้น ที่เกิดจากการติดเชื้อได้ดี
เป็นต้น ฤทธิ์เหล่านี้เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคโค
วิด-19 ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมจะเป็นประโยชน์ที่จะนำ�มา
ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่อเนื่องทั้งในระดับ
พรีคลินิกและระดับคลินิก เพื่อพัฒนาสารเคอร์คูมิน
ขึน้ มาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคโควิด-19 ต่อไป
*Babaei F, Nassiri-Asl M, Hosseinzadeh H.
Curcumin (a constituent of turmeric): new
treatment option against COVID-19. Food Sci
Nutr. 2020 Sep 6;8(10):5215-27. doi: 10.1002/
fsn3.1858.
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exercise
exsiccated alum

F

family forest
fasting plasma glucose
food according to Thai
traditional medicine
French maritime pine bark
extract

H

harag herbal poultice formula
HbA1C
health promotion

112
308
299
188
561
32
136
421
45
112
328
479
373
522
6
497
308
60
574
626
381
45
381

6
315, 380, 381
421
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heart rate variability
Helicteres isora L.’s extract
herb
herbal medicine
herbal product
herbal products
herbs
Homeopathy
Homocysteine
hospital
Hot Salt Pot Compression

I

illness
indigenous or folk healer
integration
interleukin 6 (IL-6)

K

knee osteoarthritis
knowledge
Kui ethnic

L

Lanna local wisdom
local economy
local wisdom
lom-pa-kang
low back pain
Luang Surat

M

madecassic acid
madecassoside
Mahanintangtong remedy
extracts
manual acupuncture
Mathurameha
medical cannabis
medical nutrition therapy

617
549
407
20, 136
361
123
626
188
188
112
456

medicinal herbs used in primary 605
health care
medicinal plants
148
medicinal plants for Hot Salt 456
Pot Compression
meta-analysis
181
metformin
478, 479
mid-calf capri pants
536
middle-aged women
60
model development
497
Momordica charantia
315
mutagenic activity
549

340
167
45
72

N

60, 299
373, 596, 626
167
373
407
471
617
522
32
270, 271
270, 271
72
522
479
596
45

Naturopathy
needs
new-onset type 2 Diabetes
Nuad Thai (Thai massage)
nutritional status

O

oil poultices
organize of knowledge
Orthosiphon

P

pain levels
pain relieving
PDE-5 inhibition
Phiman mushroom
physical privacy
plant varieties
Pluk-fai-that herbal formula
PM2.5
policy recommendation
postnatal care
postpartum women
potash alum
prediabetes
prescribing pattern

188
20, 373
479
81
395
509
81
181
6
456
259
246
536
626
288
188
373
471
288
574
381
112
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pressure ulcers
prevention
primary dysmenorrhea
private herbal pharmaceutical
factories
product design
public herbal pharmaceutical
factories

Q

quality of life

32
308
328
100
536
100

395

R

Role
167
royalty in King Rama V’s reign 340
Ruesi Dadton
60

S

safety
Sang Hwang mushroom
Satu
sesame oil
Sida rhombifolia L.
skin allergy
sleeveless shirt
spray drying
Status
stress
subdistrict or tambon health
promoting hospital
symptom experiences

479
246
574
509
509
605
536
585
167
617
361
20
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T

Tadehagi triquetrum
Tastes
Thai traditional medical doctor
Thai traditional medicine
		
Thai traditional medicine
practice guidelines
Thongnoppakhun
traditional medical knowledge
trigger finger
trustworthiness
tumor necrosis factor alpha
(TNF-a)
type 2 diabetes mellitus

U

use of poultice

W

wisdom or knowledge
Withikutdharok scripture
working age

Y

Ya Rot Prathan

Z

259
136
340
81, 136, 148, 361,
421, 471
6
32
246
509
123
72
315
6
167
148
596
136

Zinggiber cassumunar compress ball 299
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์
ฉบับปรับปรุง 2562

การเตรียมและส่งต้นฉบับ

อังกฤษ เป็นข้อความย่อหน้าเดียว คำ�สำ�คัญ บทนำ� วิธกี ารสืบค้น
ข้อมูล เนือ้ หาทีท่ บทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง ความยาว
ของเรื่องรวมแล้วไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์ กระดาษ เอ 4
4) นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) เป็นรายงาน
ผลการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ประกอบด้วยลำ�ดับเนือ้ เรือ่ งดังต่อไป
นี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คำ�สำ�คัญ บทนำ� ระเบียบวิธศี กึ ษา ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อ
สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่อง
รวมแล้วไม่ควรเกิน 15 หน้าพิมพ์กระดาษ เอ 4
5) เวทีทรรศนะ (Viewpoints & Perspec-tives)
เป็ น เวที แ ห่ ง การแลกเปลี่ ย นและเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการ
แนวคิดและแนวทางใหม่ โดยเสนอความคิดเห็น หรือวิพากษ์
เชิงวิชาการของเรื่องที่ทำ�การศึกษาวิจัยในประเด็นที่ยังไม่มีข้อ
ยุติที่ชัดเจน หรือมีความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ที่แตกต่างออก
ไปจากผลการศึกษาวิจยั นัน้ ๆ หรือไม่ตรงกับแนวคิดทีม่ อี ยูเ่ ดิม
6) ปกิณกะ (Miscellaneous) เป็นบทความขนาด
ย่อมที่เนื้อหาอาจเข้าข่าย หรือไม่เข้าข่ายบทความต่าง ๆ ที่กล่าว
มาข้างต้น เช่น บทความพิเศษ (Special Article) บทความ
ประเภทกึ่งบทบรรณนิทัศน์ บทความฟื้นวิชา หรือเป็นบทความ
แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความ
สนใจของประชาชนเป็นพิเศษ ข่าว หรือการจัดการความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการ
แพทย์ทางเลือก
7) วารสารสโมสร (Journal Club) เป็นบทแนะนำ�
บทความวิชาการและงานวิจัยที่ดี น่าสนใจ พร้อมบทวิเคราะห์
และวิจารณ์สั้น ๆ โดยผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบและ
สามารถนำ�ไปใช้เป็นประโยชน์หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

1. ประเภทหัวข้อและเนื้อหาในวารสาร
1) บรรณาธิการแถลง (Editorûs Note) เป็นการ
สื่อสารระหว่างบรรณาธิการกับผู้อ่านให้ทราบเกี่ยวกับข่าวสาร
บทความ รายงานการศึกษา และอื่น ๆ ที่กองบรรณาธิการได้
นำ�เสนอในวารสาร หรือเป็นการแสดงความคิดเห็น ความในใจ
ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์วิชาการ บทความ
ความรู้ หรืออืน่ ๆ ทีบ่ รรณาธิการต้องการสือ่ ให้ผอู้ า่ นได้รบั รูห้ รือ
เข้าใจ
2) จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to Editor)
หรือจดหมายโต้ตอบ (Correspondence) เป็นเวทีใช้ติดต่อ
ตอบโต้ระหว่างนักวิชาการ ผู้อ่าน กับบรรณาธิการ หรือเจ้าของ
บทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสาร ในกรณีผอู้ า่ นมีขอ้ คิดเห็นแตกต่าง
ต้องการชี้ให้เห็นความไม่สมบูรณ์ หรือข้อผิดพลาดของรายงาน
บางครัง้ บรรณาธิการอาจวิพากษ์สนับสนุนหรือโต้แย้ง นอกจาก
นี้ ยังเป็นเวทีส�ำ หรับการรายงานเบือ้ งต้น (Preliminary Report)
หรือรายงานสังเขป (Short Communication) ซึ่งเป็นการนำ�
เสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ต้องศึกษา
ต่อเพือ่ เก็บข้อมูลเพิม่ เติม และรายงานผูป้ ว่ ย (Case Report)/
บันทึกเวชกรรม (Clinical Note) ซึ่งเป็นการรายงานผู้ป่วยที่
ไม่ธรรมดา หรือที่เป็นโรค หรือ กลุ่มอาการโรคใหม่ ที่ไม่เคย
รายงานมาก่อน หรือพบไม่บ่อย โดยควรมีหลักฐานอย่างครบ
ถ้วนหรือมากพอสมควร
3) บทปริทศั น์ (Review Article) เป็นบทความทีร่ วบ
รวมความรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทัง้ ใน
และต่างประเทศ ประกอบด้วย บทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษา
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8) คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์ (Instructions to Authors) เป็นบทแนะนำ�วารสารฯ และคำ�แนะนำ�ให้แก่ผทู้ มี่ คี วาม
ประสงค์จะส่งบทความประเภทต่าง ๆ มาตีพิมพ์ในวารสารการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2. การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
ชื่อบทความ (Title) ประกอบด้วย
(1) ชือ่ เรือ่ ง ควรสัน้ กะทัดรัด และสือ่ เป้าหมายหลักของ
การศึกษา ไม่ใช้ค�ำ ย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร พร้อม
ช่องไฟ ถ้าชื่อยาวมากให้ตัดเป็นชื่อรอง ชื่อเรื่องต้องมีภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ จะใช้อักษรตัวแรก
เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ยกเว้นคำ�บุพบท (preposition)
(2) ชื่อผู้นิพนธ์ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่
ใช้คำ�ย่อ)
(3) หน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้นิพนธ์สังกัด/ปฏิบัติงาน
ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้คำ�ย่อ)
(4) ชื่อ ที่อยู่ และ E-mail address ของผู้นิพนธ์ ที่ใช้
ติดต่อหรือเป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่
ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์
(5) แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา
บทคัดย่อ (Abstract)
		 วารสารฉบับนี้ ให้จัดทำ�บทคัดย่อแบบเป็นข้อความ
ย่อหน้าเดียว เป็นเนือ้ ความย่อตามลำ�ดับโครงสร้างของบทความ
ได้แก่ (1) หลักการและวัตถุประสงค์ (2) ระเบียบวิธีศึกษา (3)
ผลการศึกษา (4) อภิปราย และ (5) ข้อสรุป ไม่เกิน 250 คำ�
หรือ 15 บรรทัด ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ มีความ
หมายในตัวเองไม่ต้องหาความหมายต่อ ต้องเป็นประโยคอดีต
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ควรมีคำ�ย่อ โดยเขียนทั้งบทคัดย่อภาษาไทย
และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทยให้ใส่ ชื่อเรื่อง
ชื่อ-สกุล และหน่วยงานที่สังกัดของผู้นิพนธ์เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้เหนือเนื้อความย่อ บทคัดย่อภาษาอังกฤษของ
บทความภาษาไทย ให้ใส่คำ�ว่า Abstract ไว้เหนือเนื้อความย่อ
บทคัดย่อแต่ละภาษาไม่ควรมีอีกภาษาหนึ่งปน โดยไม่มีความ
จำ�เป็น
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คำ�สำ�คัญ (Key words)
		 ให้ระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้าย
บทคัดย่อของแต่ละภาษา ทำ�ให้ผู้อ่านรู้ได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อะไร ใช้ประโยชน์ในการค้นหาบทความในระบบการสืบค้น
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการค้นทางอินเทอร์เน็ต คำ�สำ�คัญอาจได้แก่
ขอบเขตของการศึกษา เช่น บริการสุขภาพ โรค กลุ่มที่ศึกษา
สถานที่ ประเทศ และวิธีหลักในการศึกษา เป็นต้น
		 คำ � สำ � คั ญ ให้ ใ ส่ ไ ว้ ท้ า ยบทคั ด ย่ อ เป็ น หั ว ข้ อ เรื่ อ ง
สำ�หรับทำ�ดัชนีคำ�สำ�คัญ (keyword index) ของปีวารสาร
(volume) และดัชนีเรือ่ ง สำ�หรับ Index Medicus โดยใช้ Medical Subject Headings (MeSH) terms ของ U.S. National
Library of Medicine เป็นแนวทางการให้ค�ำ สำ�คัญ ทัง้ นีไ้ ม่ควร
เกิน 5 คำ�
บทนำ� (Introduction)
		 เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา โดยมีการ
ทบทวนวรรณกรรมให้เห็นถึงเหตุผลความจำ�เป็นของการศึกษา
วิจัย ให้ข้อมูลทางวิชาการ พร้อมทั้งจุดมุ่งหมายหรือแนวคิด
อย่างคร่าว ๆ และเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนที่อธิบายให้ผู้อ่านรู้ว่า
จะตอบคำ�ถามอะไร อย่างกระชับ และชัดเจน และย่อหน้าสุดท้าย
จะแสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนั้นด้วย ความยาวไม่
ควรเกิน 2 หน้า
ระเบียบวิธีศึกษา (Methodology)
		 เขียนชี้แจงแยกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ วัสดุ (Material) และวิธีการศึกษา (Method)
		 วัสดุ (Material) ให้บอกรายละเอียดของสิ่งที่น�ำมา
ศึกษา เช่น ผูป้ ว่ ย คนปรกติ สัตว์ พืช รวมถึงจ�ำนวน และลักษณะ
เฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา เช่น เพศ อายุ น�้ำหนัก ในกรณี
ที่ท�ำการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการศึกษา ต้องบอกถึงการอนุญาตจากผู้ที่เข้ารับการ
ศึกษา และการยอมรับจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง ในการศึกษาวิจัยพืช ควรมีตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง
งานวิจัย (voucher specimens) ที่เก็บจากพืชต้นที่น�ำไป
ประกอบการวิจัยนั้น ๆ อายเก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงในหอพรรณ
ไม้หรือที่สถาบัน
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		 วิธกี ารศึกษา (Method) ให้ระบุรปู แบบวิธกี ารศึกษา
(study design) เช่น randomized, double blind controlled
trial หรือ descriptive study หรือ quasi-experimental
design ประชากรที่ศึกษา (population) ตัวอย่าง (sample)
และขนาดตัวอย่าง (sample size) การสุ่มตัวอย่าง (randomization) เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย แบบหลายขั้นตอน วิธี
การ (interventions) หรือวิธีดำ�เนินการ (procedure) ที่ทำ�การ
ศึกษา เช่น วิธกี ารหรือยาทีใ่ ช้ในการรักษา ชนิดและขนาดของยา
ทีใ่ ช้ ถ้าเป็นวิธกี ารทีร่ จู้ กั ทัว่ ไปให้ระบุในเอกสารอ้างอิง ถ้าเป็นวิธี
ใหม่ อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วนำ�ไปใช้ต่อได้ วิธีการเก็บข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
ผลการศึกษา (Results)
		 บรรยายถึงผลที่ได้จากการศึกษาตามลำ�ดับหัวข้อ
ของแผนการศึกษาอย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มี
ตัวเลขมาก บรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถ้าตัวเลขมาก ตัวแปรมาก
ควรใช้ตาราง หรือแผนภาพโดยไม่ควรกล่าวถึงตัวเลขในตาราง
เฉพาะทีม่ สี ว่ นสำ�คัญ ไม่ควรอธิบายตัวเลขอย่างละเอียดในเนือ้
เรื่อง
อภิปรายผล (Discussion)
		 เป็ น ส่ ว นที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ของบทความทางวิ ช าการ
เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ (หรือไม่) ในการค้นหา ต่อยอด อุดช่องว่าง จน
ได้ความรู้ใหม่ที่เพิ่มจากที่เคยค้นพบมา มีการเปรียบเทียบกับ
การศึกษาที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความรู้ใหม่ อาจยืนยันความ
รู้เดิมได้บ้าง หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อน
หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น อภิปรายผลที่ไม่
ตรงตามที่คาดหวัง อย่างไม่ปิดบัง แต่พยายามอธิบายถึงแง่
มุมใหม่ที่แสดงความสำ�คัญของผลการศึกษาที่ได้ว่าไปต่อยอด
ความรู้เดิมอย่างไร หรืออาจนำ�เอาผลการศึกษาอื่นมาอธิบาย
สิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย หรือเอาสิ่งที่ค้นพบไปอธิบายผลการ
ศึกษาอื่น
		 ความรูใ้ หม่ในทีน่ ี้หมายถึง หลัก (principle) ทฤษฎี
(theory) สารสนเทศ (information) หรือความสัมพันธ์ (relationship) ที่เป็นสิ่งใหม่ ซึ่งสรุปได้จากการศึกษา
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ข้อสรุป (Conclusions)
		 แสดงข้อสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยทั้งชิ้นจากผลการ
ศึกษา และการอภิปรายผล รวมทั้งแสดงว่าผลที่ได้ตรงกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั หรือไม่ อย่างไร ควรมีขอ้ เสนอแนะในการ
ใช้ประโยชน์ของงานวิจัย ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติใน
หน่วยงาน หรือการนำ�ไปประยุกต์ในท้องทีอ่ นื่ มีขอ้ เสนอแนะใน
แง่มมุ ทีค่ วรมีการศึกษาเพิม่ เติม หรือให้ประเด็นคำ�ถามการวิจยั
สำ�หรับการวิจยั ต่อไป ทัง้ นีข้ อ้ เสนอแนะควรสัมพันธ์เกีย่ วกับการ
ศึกษาหรือข้อสรุปที่ได้
ตาราง และภาพ
		 ควรคัดเลือกเฉพาะที่จำ�เป็น และต้องมีคำ�อธิบาย
สั้น ๆ แต่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ในกรณีที่เป็นตาราง
ใช้คำ�ว่า “ตารางที”่ และชื่อตารางอยู่ด้านบน ในกรณีที่เป็นภาพ
ซึง่ ครอบคลุม รูปภาพ ภาพวาด กราฟ แผนภาพ (diagram) หรือ
แผนภูมิ (chart) ภาพลายเส้น ภาพถ่าย ภาพเอกซเรย์ เป็นต้น
ให้ใช้คำ�ว่า “ภาพที่” และชื่อภาพอยู่ด้านล่าง
		 ควรแยกพิมพ์ภาพและตารางต่างหาก ไม่ควรสอด
แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง แต่ควรเว้นที่ว่างไว้ในเนื้อเรื่องพอเป็น
ที่เข้าใจ พร้อมกับเขียนแจ้งไว้ในกรอบว่า ใช้ตาราง รูป หรือ
แผนภาพใด
ใส่ตารางที่ 1 หรือ ใส่ภาพที่ 1
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments)
		 ควรมีเพียงย่อหน้าเดียว ไม่ควรยาวมากนัก เพื่อ
แสดงความขอบคุณที่ได้รับการช่วยเหลือเฉพาะที่สำ�คัญ เช่น
ผูบ้ ริหาร ผูช้ ว่ ยเหลือทางวิชาการ ผูส้ นับสนุนทุนการวิจยั หน่วย
งาน หรือแหล่งทุน การใส่ชื่อคนช่วยมาก ๆ ทำ�ให้บทความด้อย
ความภูมิฐาน เพราะผู้อ่านจะอนุมานว่างานส่วนใหญ่มีคนช่วย
ทั้งหมด
เอกสารอ้างอิง (References) ดูในหัวข้อการเขียน
เอกสารอ้างอิง
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3. การเขียนเอกสารอ้างอิง

การเขียนเอกสารอ้างอิง ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
(หากเอกสารอ้ า งอิ ง มี ต้ น ฉบั บ เป็ น ภาษาไทย ผู้ นิ พ นธ์ ต้ อ ง
แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยเพิ่ม “(in Thai)” ท้ายรายการอ้างอิง
นั้น ๆ
การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบเวนคูเวอร์ (Vancouver system) โดยใส่ตวั เลขลอยในวงเล็บก้ามปูอยูบ่ นไหล่ทา้ ยข้อความ
(superscript) หรือหลังชื่อบุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดย
ใช้หมายเลข [1] สำ�หรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรกและเรียงต่อ
ไปตามลำ�ดับ ถ้าต้องการอ้างอิงซ้ำ�ให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้
คำ�ย่อในเอกสารอ้างอิงยกเว้นชื่อต้นและชื่อวารสาร บทความ
ที่บรรณาธิการรับตีพิมพ์แล้วแต่ยังไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “กำ�ลัง
พิมพ์” บทความที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้แจ้ง “ไม่ได้ตีพิมพ์” ควรหลีก
เลี่ยง “ติดต่อส่วนตัว” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลสำ�คัญมากที่
หาไม่ได้ทวั่ ไป ให้ระบุชอ่ื และวันทีต่ ดิ ต่อในวงเล็บท้ายชือ่ เรือ่ งที่
อ้างอิง
ชือ่ วารสารในการอ้างอิง ให้ใช้ชอื่ ย่อตามรูปแบบของ U.S.
National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index Medicus
ทุกปี การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิชาการ มีหลักเกณฑ์
ดังนี้
1) วารสารวิชาการ
ลำ�ดับที.่ ชือ่ ผูน้ พิ นธ์. ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ วารสาร. ปีทพี่ มิ พ์;วอลุม
(ฉบับที่):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
		 วารสารภาษาไทย ชื่อผู้นิพนธ์ให้ใช้ชื่อสกุลก่อน
ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง (ถ้ามี)
การอ้างอิงชื่อผู้นิพนธ์ควรระบุชื่อทั้งหมดที่มีตามต้นฉบับ ชื่อ
วารสารเป็นชื่อเต็ม และแปลทุกส่วนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วใส่
ç(in Thai)é ไว้ท้ายเอกสารอ้างอิงนั้น
วารสารภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ Index
Medicus ชื่อเรื่อง จะใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นอักษรตัว
แรก และชื่อเฉพาะต่าง ๆ ตามตัวอย่างดังนี้
		 1.1) เอกสารจากวารสารวิชาการ เช่น
			 (1) Momungkhun K, Chaisuwan B. Process for communication and building acceptance of
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Thai traditional medicine. Journal of Communication
and Management NIDA. 2015;1(3):37-58. (in Thai)
			 (2) Prozialeck WC. Update on the pharmacology and legal status of Kratom. J Am Osteopath
Assoc. 2016;116(12):802-9.
		 1.2) องค์กรเป็นผู้นิพนธ์ เช่น
			 (1) Ministry of Tourism and Sport. National tourism development plan, 2012-2016. Bangkok:
Ministry of Tourism and Sport; 2011. (in Thai)
		 1.3) ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์ เช่น
			 (1) Cancer in South Africa (editorial). S.
Afr Med J. 1994;84:15.
		 1.4) ระบุประเภทของบทความ เช่น
			 (1) Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinsonûs disease (letter). Lancet. 1996;
347:1337.
2) หนังสือ ตำ�รา หรือรายงาน
2.1) หนังสือหรือตำ�ราผู้นิพนธ์เขียนทั้งเล่ม
ลำ�ดับที.่ ชือ่ ผูน้ พิ นธ์. ชือ่ หนังสือ. ครัง้ ทีพ่ มิ พ์. เมือง
ที่พิมพ์: สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. จำ�นวนหน้า.
		 2.1.1) หนังสือแต่งโดยผู้นิพนธ์ เช่น
			 (1) Nitpanit S. Thai traditional medicine
will be part of the mainstream medical service system
of Thailand. Nonthaburi: Department of Development
of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry
of Public Health; 2014. (in Thai)
			 (2) Ringsven MK, Bond D. Gerontology
and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY):
Delmer Publishers; 1996. 438 p.
		 2.1.2) หนังสือมีบรรณาธิการ เช่น
			 (1) Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental
health care for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.
		
2.2) บทหนึ่งในหนังสือหรือตำ�รา

J Thai Trad Alt Med
ลำ�ดับที.่ ชือ่ ผูน้ พิ นธ์. ชือ่ เรือ่ ง. ใน: ชือ่ บรรณาธิการ,
บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำ�นัก
พิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้า (หน้าแรก-หน้าสุดท้าย). เช่น
		 (1) Mahathanan N, Rodpai S. Counselling for
ranal replacement therapy. In: Eiam-Ong S, Susantitaphong P, Srisawat N, Tiranathanagul K, Praditpornsilpa
K, Tungsanga K, editors. Textbook of hemodialysis.
Nakhon Pathom: A I Press; 2007. p. 94-103. (in Thai)
		 (2) Philpps SJ, Whisnant JP. Hypertension
and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management.
2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
3) รายงานการประชุม สัมมนา
ลำ�ดับที่. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อ
การประชุม; วัน เดือน ปีประชุม; สถานทีป่ ระชุม. เมืองทีพ่ มิ พ์:
สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้า. เช่น
		 (1) Technical and planning Division, Department of Thai Traditional and Alternative Medicine.
Document for the 7/2012 meeting of the Department
for Development of Thai Traditional and Alternative
Medicine; 2012 Sep 19; Bonanza Resort Hotel, Khao
Yai, Nakhon Ratchasima. (in Thai)
		 (2) Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent
advances in clinical neurophysiology. Proceedings of
the 10th International Congress of EMG and Clinical
Neurophysiology; 15-19 Oct 1995; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
		 (3) Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement
of data protection, privacy and security in medical
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE,
Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 Proceedings of the
7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep
6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland;
1992. p. 1561-5.
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4) รายงานการวิจัย พิมพ์โดยผู้ให้ทุน
ลำ�ดับที.่ ชือ่ ผูน้ พิ นธ์. ชือ่ เรือ่ ง. เมืองทีพ่ มิ พ์: หน่วยงาน
ทีพ่ มิ พ์/แหล่งทุน; ปีทพี่ มิ พ์. เลขทีร่ ายงาน. (จำ�นวนหน้า). เช่น
		 (1) Smith P, Golladay K. Payment for durable
medical equipment billed during skilled-nursing facility stays. Final report (US), Office of Evaluation and
Inspections; 1994. Report No.: HHSIGOEI69200860.
5) วิทยานิพนธ์
ลำ�ดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง (ประเภทปริญญา). ภาค
วิชา, คณะ. เมือง: มหาวิทยาลัย; ปีทไี่ ด้ปริญญา. (จำ�นวนหน้า).
เช่น
		 (1) Sirisute K. Using local wisdom for developing local curriculum according to the primary education curriculum of 1978 (revised 1990) in participating
schools under Suphan Buri Provincial Primary Education Office (thesis). Bangkok: Chulalongkorn University;
1995. (in Thai)
		 (2) Kaplan SJ. Post-hospital home health care:
the elderlyûs access and utilization (dissertation). St.
Louis (MO): Washington Univ.; 1995.
6) สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
6.1) บทความในหนังสือพิมพ์
ลำ�ดับที่. ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือ พิมพ์ วัน
เดือนปีที่พิมพ์; ส่วนที่: เลขหน้า (เลขคอลัมน์). เช่น
			 (1) Lee G. Hospitalizations tied to ozone
pollution: study estimates 50,000 admissions annually.
The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (col.5).
		
6.2) กฎหมาย
ลำ�ดับที่. ชื่อพระราชบัญญัติ. ชื่อประเทศ ฉบับที่
พุทธศักราช, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่, ตอนที่. (ลงวันที่). เช่น
			 (1) National Health Act B.E. 2550 (2007).
Published in Government Gazette, Vol. 124, Part 16A.
(2007 Mar 19). (in Thai)
			 (2) Preventive Health Amendments of
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ลำ�ดับที.่ ชือ่ พจนานุกรม. ครัง้ ทีพ่ มิ พ์. เมืองทีพ่ มิ พ์:
สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. คำ�ที่ค้นความหมาย; หน้า (หน้าแรกหน้าสุดท้าย). เช่น
			 (1) The Royal Society Dictionary B.E.
2554. 2nd ed. Bangkok: Nanmeebooks; 2013. (in Thai)
			 (2) Stedmanûs medical dictionary. 26th
ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p.
119-20.
7) วีดิทัศน์
ลำ�ดับที่. ชื่อเรื่อง (วีดิทัศน์). เมืองที่ผลิต: แหล่งผลิต;
ปีที่ผลิต. เช่น
HIV +/AIDS: the facts and the future (videocassette). St. Louis (MO): MosbyะYearbook; 1995.
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8.1) บทความวิชาการ รายงานการวิจยั จากวารสาร   
ในอินเทอร์เน็ต
ลำ�ดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร [Internet]. ปี เดือนที่พิมพ์ [ปี เดือน วันที่อ้างถึง];วอลุม (ฉบับที่):
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[cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: http://
www.cdc.gov/ncidod/ EID/eid.htm
8.2) บทความวิชาการ รายงานการวิจยั จากวารสาร
ที่เป็น Open Access ที่มีเลขเอกสารแทนที่การใช้เลขหน้า
และ/หรือ ที่มี Digital Object Identifier (DOI)
ลำ�ดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร [Open
Access] ปีที่พิมพ์;วอลุม(ฉบับที่). doi:เลข Digital Object
Identifier. ชื่อฐานข้อมูล รหัสดรรชนี: เลขดรรชนี เช่น
		 Saetung S, Chailurkit L, Ongphi-phadhanakul
B. Thai traditional massage increases biochemical
markers of bone formation in postmenopausal women:
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a randomized crossover trial. BMC Complementary and
Alternative Medicine 2013,13:69. doi: 10.1186/14726882-13-69. PubMed PMID: 23530566
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากสือ่ อืน่ ๆ โปรดดูจาก
International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting,
Editing and Publication of Scholarly Work in Medical
Journals: Sample References จากเว็บไซต์ http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_ requirements.html

4. ตาราง และภาพ
ตาราง และภาพที่จัดทำ�และนำ�เสนอได้อย่างเหมาะสม
จะกระตุ้นความสนใจผู้อ่านบทความและทำ�ให้เข้าใจเนื้อหา
บทความได้รวดเร็ว ส่วนมากผู้อ่านจะอ่านชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
พิจารณาตารางและภาพ ก่อนจะตัดสินใจว่าจะอ่านบทความต่อ
ไปหรือไม่
1) ตาราง เน้นการจัดระเบียบของคำ�พูด ตัวเลข และ
เครื่องหมายต่าง ๆ บรรจุในคอลัมน์เพื่อแสดงข้อมูล และความ
สัมพันธ์ของข้อมูล แนวทางการจัดทำ�ตาราง มีดังนี้
		 (1) แยกแต่ละตารางออกจากเนือ้ หาบทความ ตาราง
ละหนึ่งหน้ากระดาษ และไม่ควรเสนอตารางเป็นภาพถ่าย
		 (2) หัวคอลัมน์ เป็นตัวแทนอธิบายข้อมูลในคอลัมน์
ควรจะสั้นหรือย่อ ๆ และอธิบายรายละเอียดในเชิงอรรถใต้
ตาราง
		 (3) แถวเป็นข้อมูลทีส่ มั พันธ์กบั คอลัมน์ หัวแถว (row
heading) ใช้ตัวเข้มจะทำ�ให้เด่นขึ้น
		 (4) เชิงอรรถ จะเป็นคำ�อธิบายรายละเอียดที่บรรจุ
ในตารางได้ไม่หมด ไม่ควรใช้เลขกำ�กับเพราะ อาจสับสนกับ
เลขกำ�กับของเอกสารอ้างอิง ให้ใช้เครื่องหมายตามลำ�ดับนี้
* † ‡ § ¶ # **

		 (5) เมื่อผู้อ่าน อ่านตารางแล้วควรเข้าใจได้สมบูรณ์
โดยไม่ต้องหาความหมายเพิ่มเติมในบทความ ดังนั้น ชื่อตาราง
ควรสั้น ได้ใจความ คอลัมน์เรียงลำ�ดับความสำ�คัญ (เวลาที่
ศึกษา, การดำ�เนินโรค) จากซ้ายไปขวา เรียงลำ�ดับของแถวจาก
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บนลงล่าง
		 (6) บทความหนึง่ เรือ่ งควรมีตารางไม่เกิน 3-5 ตาราง
หรือเนือ้ หา 1,000 คำ�ต่อ 1 ตาราง ถ้าผูน้ พิ นธ์มขี อ้ มูลมากให้เลือก
เฉพาะข้อมูลที่สำ�คัญนำ�เสนอเป็นตารางในบทความ
		 (7) ต้องขออนุญาต และแสดงความขอบคุณ กรณี
นำ�ข้อมูลในตารางมาจากบทความของผู้อื่น
2) ภาพ ประกอบ จะสื่อความหมายได้ชัดเจน เน้นจุด
สำ�คัญ และมีประสิทธิภาพ มีแนวทางดังนี้
		 (1) ภาพ ต้องคมชัด เป็นภาพขาว-ดำ� ภาพสีใช้เมื่อ
จำ�เป็นเท่านั้น
		 (2) ส่งภาพต้นฉบับเป็นไฟล์ JPEG image (.JPG)
แยกแต่ละภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 KB ต้องคมชัดมากพอที่
จะจัดทำ�ต้นฉบับได้ชัดเจน พร้อมตั้งชื่อรูปและแผนภาพ เพื่อ
ป้องกันการสับสน

5. การส่งต้นฉบับ
1) ต้นฉบับที่ส่งให้บรรณาธิการให้พิมพ์ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) ด้วยรูปแบบอักษรภาษา
ไทยใช้ TH SarabanPSK ตัวอักษรขนาด 16 ส่วนภาษาอังกฤษ
ใช้ Times New Roman ตัวอักษรขนาด 12 ต้นฉบับให้ใช้
เลขอารบิค และใส่หมายเลขบรรทัดแต่ละหน้าใหม่ พร้อมด้วย
หนังสือนำ�ส่งงานวิจัยเพื่อขอตีพิมพ์ เมื่อผู้เขียนย้ายที่อยู่หรือ
เดินทางไปจากสถานที่ทำ�งานอยู่เดิม เป็นเวลานาน ควรแจ้งให้
บรรณาธิการทราบด้วยผ่านอีเมล
การส่งต้นฉบับ สามารถส่งได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
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		 1) ส่งต้นฉบับเป็นไฟล์ทพี่ มิ พ์ดว้ ยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด รูปและแผนภาพทั้งหมด พร้อมแนบไฟล์ต้นฉบับที่
เป็น PDF ด้วยเพื่อป้องกันการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด
ที่มีเวอร์ชั่นแตกต่างกัน และแนบหนังสือนำ�ส่งงานวิจัยเพื่อขอ
ตีพิมพ์ ผ่านอีเมล: chantra.i@dtam.mail.go.th
		 2) ลงทะเบียนส่งต้นฉบับออนไลน์ที่
		
http://www.tci-thaijo.org/index.php/JTAM/index

2) ส่ ง ต้ น ฉบั บ จริ ง พร้ อ มด้ ว ยต้ น ฉบั บ สำ � เนา 2 ชุ ด
ต้นฉบับทีส่ ง่ ไปไม่ควรเย็บแต่ละฉบับแยกจากกัน ควรใส่ในซอง
ใหญ่พอเหมาะ พร้อมหนังสือนำ�ส่งงานวิจัย และ CD-R (เขียน
ชื่อ แฟ้มข้อมูลบนแผ่นดิสก์) ไปที่
บรรณาธิการ
		 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
		 กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้
		 กองวิชาการและแผนงาน
		 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
		 กระทรวงสาธารณสุข
		 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
		 โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2149 5649
		 email: chantra.i@dtam.mail.go.th

นิพนธ์ตน้ ฉบับและบทปริทศั น์ ทุกเรือ่ งจะได้รบั การพิจารณาเบือ้ งต้นโดยกองบรรณาธิการ
เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขา ทำ�หน้าที่ประเมินด้านวิชาการ และให้ความเห็นอย่างอิสระ
โดยไม่มีการเปิดเผยทั้งชื่อผู้นิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blinded peer review) บท
นิพนธ์และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการพิจารณา โดยกองบรรณาธิการ ในกรณีที่
มีข้อแนะนำ�ให้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะส่งความเห็นให้ผู้นิพนธ์พิจารณา
หลังจากได้รับบทนิพนธ์ฉบับแก้ไขจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกครั้งและกอง
บรรณาธิการจะพิจารณาขั้นสุดท้ายในการรับ หรือไม่รับตีพิมพ์
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Instructions to Authors (Revised 2019)
Submission Preparation Checklist

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

1. Types of topics and content in journals
1) Editor’s Note: This is a communication from the editor to the readers to convey
news, articles, and educational reports presented in the journal or to express opinions
and feelings that are related to knowledge
or articles that the editors want to make the
reader understand.
2) Letters to Editor or Correspondence:
This is a place to establish contact between
the editor and the readers and academicians
or the owners of an article, including in the
case that readers having different opinions or
wanting to point out imperfections or errors
in a report, the editors may criticize, support or argue in different cases. In addition,
letters to the editor can present Preliminary
Reports, Short Communications, Case Reports
or Clinical Notes on an abnormal case, a new
disease or a new syndrome that has never been
reported before or is rarely found. However, it
should have complete or sufficient evidence
to support an article.
3) Review Article: This is an article that
gathers knowledge about a particular subject
from journals or books, both in Thailand and
abroad, consisting of Thai and English abstracts in a single paragraph, keywords, introductions, how to review, results, discussions,
conclusions and references. The total length
of the article should not exceed 12 pages of A4
paper.
680
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2. Preparation of original article

Title:
1) The title should be short, compact,
and represent the main focus of the study
and should not use abbreviations. The length
should not exceed 100 characters with channels. If the title name is very long, cut it to a
secondary name. Moreover, the title must be
in Thai and English and the English title must
use capital letters in all words except prepositions.
2) The names of the authors are in both
Thai and English (Do not use abbreviations)
3) Agencies or institutions that the authors jurisdiction / work must be in Thai and
English (Do not use abbreviations).
4) Name, address and email address of
the author responsible for the manuscript and
the article submitted for publication.
5) Educational funding sources.

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

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

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

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

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

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

Conclusions:
This part should conclude from all results
and discussion of this study. In addition,
the conclusion should show and describe
whether the result related to the objective
or not. Moreover, the author should suggest
the use of research in policy level, operation
level in the agency or applying in other areas.
Furthermore, the author should suggest some
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aspect for further studies or provide research
questions for further research. However, suggestions should relate to the study or conclusion.

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

or

For table 1

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

References:
Please see this topic in writing reference
documents.
1. Writing References
Writing reference documents must be
in all English (If the reference document is
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original in Thai the author must translate into
English by adding “(in Thai)” at the end of
the reference. Moreover, the reference must
use Vancouver system and journal name in
reference should use form of the U.S. National
Library of Medicine published in the Index
Medicus every year.
Example:
1. Academic journals source
		 (1). Momungkhun K, Chaisuwan B.
Process for communication and building acceptance of Thai traditional medicine. Journal
of Communication and Management NIDA.
2015;1(3):37–58. (in Thai)
		 (2) Prozialeck WC. Update on the
pharmacology and legal status of Kratom. J
Am Osteopath Assoc. 2016;116(12):802–9.
		 (3) Ministry of Tourism and Sport.
National tourism development plan, 2012–2016.
Bangkok: Ministry of Tourism and Sport; 2011.
(in Thai)
		 (4) Cancer in South Africa (editorial).
S. Afr Med J. 1994;84:15.
		 (5) Enzenseberger W, Fischer PA.
Metronome in Parkinson’s disease (letter).
Lancet. 1996;347:1337.
2. Books, texts or reports
(1) Nitpanit S. Thai traditional medicine
will be part of the mainstream medical service
system of Thailand. Nonthaburi: Department of
Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health; 2014.
(in Thai)
(2) Ringsven MK, Bond D. Gerontology
and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany
(NY): Delmer Publishers; 1996. 438 p.
(3) Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York:
Churchill Livingstone; 1996.
(4) Mahathanan N, Rodpai S. Counselling
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for ranal replacement therapy. In: Eiam-Ong S,
Susantitaphong P, Srisawat N, Tiranathanagul
K, Praditpornsilpa K, Tungsanga K, editors.
Textbook of hemodialysis. Nakhon Pathom:
A I Press; 2007. p. 94–103. (in Thai)
(5) Philpps SJ, Whisnant JP. Hypertension
and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and
management. 2nd ed. New York: Raven Press;
1995. p. 465–78.
3. Conference
(1) Technical and planning Division, Department of Thai Traditional and Alternative
Medicine. Document for the 7/2012 meeting
of the Department for Development of Thai
Traditional and Alternative Medicine; 2012 Sep
19; Bonanza Resort Hotel, Khao Yai, Nakhon
Ratchasima. (in Thai)
(2) Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent
advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG
and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15–19;
Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
(3) Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security
in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO
92 Proceedings of the 7th World Congress on
Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva,
Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.
p. 1561–5.
4. Research report printed by the
grantor
(1) Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skillednursing facility stays. Final report (US), Office
of Evaluation and Inspections; 1994. Report
No.: HHSIGOEI69200860.
5. Thesis
(1) Sirisute K. Using local wisdom for
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developing local curriculum according to the
primary education curriculum of 1978 (revised
1990) in participating schools under Suphan
Buri Provincial Primary Education Office (thesis). Bangkok: Chulalongkorn University; 1995.
(in Thai)
(2) Kaplan SJ. Post-hospital home health
care: the elderly’s access and utilization (dissertation). St. Louis (MO): Washington Univ.;
1995.
6. Other publication
		 - Newspaper
		 (1) Lee G. Hospitalizations tied to
ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The Washington Post 1996 Jun
21; Sect. A:3 (col.5).
		 - Law
		 (1) National Health Act B.E. 2550
(2007). Published in Government Gazette, Vol.
124, Part 16A. (2007 Mar 19). (in Thai)
		 (2) Preventive Health Amendments of
1993, Pub L No. 103–183, 107 Stat. 2226. (Dec,
1993).
		 - Dictionary
		 (1) The Royal Society Dictionary B.E.
2554. 2nd ed. Bangkok: Nanmeebooks; 2013.
(in Thai)
		 (2) Stedman’s medical dictionary.
26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995.
Apraxia; p. 119–20.
		 - Video
		 HIV +/AIDS: the facts and the future
(video-cassette). St. Louis (MO): Mosby–Yearbook; 1995.
7. Electronic media
		 - Academic article research report
from journals on the internet
		 Morse SS. Factors in the emergence
of infectious diseases. Emerg Infect Dis [Internet]. 1995 Jan–Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24
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screens]. Available from: http://www.cdc.gov/
ncidod/ EID/eid.htm
		 - Academic article research report
from journals that are Open Access with document numbers Instead of using page numbers
and / or with the Digital Object Identifier (DOI)
Saetung S, Chailurkit L, Ongphiphadhanakul B. Thai traditional massage increases
biochemical markers of bone formation in postmenopausal women: a randomized crossover
trial. BMC Complementary and Alternative
Medicine 2013,13:69. doi: 10.1186/1472-688213-69. PubMed PMID: 23530566
Reference forms from other media, please
refer to the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). .nih.gov / bsd /
uniform_requirements.html
2. Table and figure
Tables and figures that are prepared and
presented appropriately will stimulate the
interest of the readers of the article and make
them understand the content quickly. Most
readers will read titles, abstracts, consider
tables and images before deciding whether
to read the article or not.
(1) Table
The table preparation guidelines are as
follows:
		 (1) Separate each table from the article
content. One table per page and should not
offer tables as photos.
		 (2) The column head is an agent
describing the data in the column, should
be short or brief and describe in the footnote
under the table.
		 (3) The row is the data that is related
to the row heading. The darker will make it
more prominent.
		 (4) The footnote will not be a description of the details contained in the table and
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do not use numbers because they may be
confused with the reference numbers of the
reference documents. Use the mark in this
order * † ‡ § ¶ # **.
		 (5) When readers read the table, they
should understand completely without having
to find additional meanings in the article.
		 (6) One article should have no more
than 3-5 tables or 1,000 words per table. If the
author has a lot of data, select only the important data presented as a table in the article.
		 (7) Must request permission and
express gratitude in the case of bringing the
data in the table from other people’s articles.
(2) Figure
The figure preparation guidelines are as
follows:
		 (1) The figure must be sharp and
white-black. Color images are only used when
necessary.
		 (2) Send the original image as a JPEG
image file (.JPG), separate each figure, size
not less than 600 KB, must be clear enough to
produce the original clearly and named to the
figure to prevent confusion.
3. Submission of manuscript
The manuscript that is sent to the editor
is printed with Microsoft Word program with
Thai font format (TH SarabanPSK) and font
size 16. For English, The manuscript is sent
in Times New Roman, font size 12. Moreover,
when the author moves the address or travels
from working place for a long time, the editor
should also notify via email.
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The manuscript can be sent in 3 ways:
		 1) Submit the original article as a file
printed with Microsoft Word, all tables and
figure with the original PDF file attached to
prevent the use of different versions of Microsoft Word programs and attach the research
submission letter for publication via email:
chantra.i@dtam.mail.go.th
2) Register to submit original articles
online at http://www.tci-thaijo.org/index.php/
JTAM/index

3) Send the manuscript with 2 copies of
the original. The original should not be sewn
individually. It should fit in an appropriate
envelope with the research submission letter
and CD-R (write the file name on the disc) to
Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
Technical and Knowledge Bank Working
Group
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine
Ministry of Public Health
Tiwanon Road, Mueang, Nonthaburi
11000
Telephone / Fax 0 2149 5649
Email: chantra.i@dtam.mail.go.th
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The original article and review article will be initially by the editorial department and sent to experts in the field and given independent
opinions without revealing the name of the author and experts (Doubleblinded peer review). The opinion of experts will be considered by the
editorial team. In the case of suggestions to improve or change will send
comments to the author to consider.
After receiving the revised version, it will be sent to the experts to
give comments again and the editorial department will consider the final
step in receiving or not published.
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