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บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

ผู้ป่วยมะเร็งที่รับตำ�รายาสมุนไพรของนายแสงชัย
แหเลิศตระกูล น่าสนใจว่าผู้ป่วย 478 ราย ที่รับยา
สมุนไพรครั้งแรก ตอบว่าตนเองหายขาด 2 ราย, 225
ราย (47.7%) ตอบว่าดีขึ้น และ 174 ราย (36.40%)
ตอบว่าเหมือนจะดีขึ้น น่าเสียดายที่การศึกษานี้มิได้
ศึกษาว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำ�ให้ผู้ป่วยรู้สึกเช่นนั้น
จึงตอบคำ�ถามสำ�คัญไม่ได้ว่าเหตุใดประชาชนจำ�นวน
ไม่น้อยจึงแตกตื่นกับสมุนไพรในกรณีนี้
เรื่องที่สาม ความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ผ ล
เบื้องต้นของตำ�รับยาครีมเหลืองสุราษฎร์ (เหลือง
นรินทร์) และน้ำ�มันทองนพคุณในการรักษาแผล
เบาหวานและแผลกดทับ พบว่ายามีความปลอดภัย
และมีประสิทธิผลเบื้องต้น แต่ยังมีข้อจำ�กัดสำ�คัญใน
การศึกษา ได้แก่ เป็นการศึกษาในโรงพยาบาลถึง 14
แห่ง และติดตามผลการรักษาได้เพียง 19 ราย จาก
กลุม่ ตัวอย่าง 35 ราย สมควรมีการศึกษาเพิม่ เติมโดย
มีการออกแบบการศึกษาให้ดขี นึ้   เรือ่ งทีส่ ่ี ประสิทธิผล
เบือ้ งต้นของการบูรณาการอาหารตามหลักการแพทย์
แผนไทยร่วมกับโภชนบำ�บัดทางการแพทย์สำ�หรับ
ผู้ที่มีไขมันเลือดสูง พบเพียงค่า LDL Cholesterol
ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ ผู้วิจัยจึงสรุปว่าวิธีการ
ที่เสนอ สามารถลดระดับไขมันสำ�หรับผู้ที่มีภาวะไข
มันเลือดสูง ซึ่งความจริงแล้วไม่สามารถสรุปได้เช่น
นั้น เพราะค่าไขมันที่แตกต่างเป็นเพียงค่าไขมันชนิด
เดียว และข้อสำ�คัญการศึกษานี้มีจุดอ่อนมาก ตั้งแต่
มิได้แสดงการคำ�นวณขนาดตัวอย่าง, นิยามศัพท์ของ

ว า ร ส า ร ฉ บั บ นี้ ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ช่ ว ง
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคโควิ ด -19 ซึ่ ง สร้ า ง
ผลกระทบกับประชาชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่
มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคจากเบาไปหาหนัก; ตั้งแต่การประกาศห้ามเดิน
ทางไปยังประเทศทีม่ กี ารเกิดโรค, การปิดสถานศึกษา
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และอื่น ๆ, การกักตัวผู้
เดินทางมาจากเขตแพร่ระบาดของโรค, จนกระทั่งมี
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน, และการห้ามออก
จากเคหสถานในช่วง 22.00-04.00 น. เป็นต้น. แต่ข้อ
จำ�กัดต่าง ๆ ตามทีก่ ล่าวมาแล้ว ไม่เป็นอุปสรรคแก่การ
ดำ�เนินการของวารสารทีจ่ ะต้องออกให้ทนั ตามกำ�หนด
โดยมีนิพนธ์ต้นฉบับถึง 13 เรื่อง และบทปริทัศน์ 2
เรื่อง
นิพนธ์ต้นฉบับเรื่องแรก ประสิทธิผลการพอก
ตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่ง
ตับใต้ชายโครงข้างขวา ตามแนวทางเวชปฏิบัติการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้านการแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน พบว่าตำ�รับยาห้ารากสามารถ
ใช้พอกบรรเทาปวดในผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
แต่เพราะเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองจึงมีน้ำ�หนักไม่
มาก โดยเฉพาะการดูแลรักษาอืน่ ใน 2 กลุม่ ยังแตกต่าง
กันด้วย  เรือ่ งทีส่ อง การใช้สมุนไพรและประสบการณ์
อาการของผูป้ ว่ ยมะเร็ง: การสำ�รวจภาคตัดขวางกลุม่
1

2
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ธาตุเจ้าเรือน ทีย่ งั ไม่เป็นทีย่ อมรับทัว่ ไป, การวัดระดับ
ไขมันในเลือด ใช้วดั จากการเจาะเลือดปลายนิว้ และไม่
ได้ระบุการเทียบมาตรฐาน (Calibration) ของเครื่อง
มือ, และขนาดตัวอย่างก็เล็กมาก ผูท้ จี่ ะอ้างอิงรายงาน
ฉบับนี้จะต้องอ่านรายงานนี้อย่างรอบคอบ
เรื่องที่ห้า ผลของการออกกำ�ลังฤๅษีดัดตนต่อ
การบรรเทาความรุนแรงของข้อเข่าเสือ่ มระยะเริม่ ต้น
ในผูห้ ญิงวัยกลางคน  ผูว้ จิ ยั สรุปว่าท่าฤๅษีดดั ตน 8 ท่า
ที่ศึกษา สามารถลดความรุนแรงและอาการปวดของ
ภาวะข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มดังกล่าวได้ แต่มีข้อสังเกต
คือกลุม่ ตัวอย่างเล็กมาก เพียงกลุม่ ละ 8 คน โดยกลุม่
ควบคุมไม่ได้มกี ารแนะนำ�การปฏิบตั ติ นสำ�หรับผูป้ ว่ ย
โรคนี้เลย และกลุ่มควบคุมมีดัชนีมวลกาย 28.114
ส่วนกลุม่ ทดลองมีดชั นีมวลกาย 26.681 การอ้างอิงผล
การศึกษานี้จึงต้องระมัดระวัง เรื่องที่หก การทดสอบ
ฤทธิต์ า้ นการอักเสบของสารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่ง
ทองในเซลล์เพาะเลี้ยง RAW 264.7  พบว่าสารสกัด
ยานี้ แสดงฤทธิต์ า้ นการอักเสบ และไม่มคี วามเป็นพิษ
ต่อเซลล์ในความเข้มข้นทีท่ �ำ การทดสอบ จึงเป็นข้อมูล
เบื้องต้นที่สนับสนุนการใช้ยานี้ในการรักษาอาการไข้
ตัวร้อน หรืออาการร้อนใน กระหายน้ำ�  ตามที่ระบุใน
ตำ�ราการแพทย์แผนไทย
เรือ่ งทีเ่ จ็ด การถ่ายทอดความรูแ้ ละจัดหมวดหมู่
องค์ความรูก้ ารนวดไทย และออกรหัสตามมาตรฐาน
ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย เป็นการประมวล
วิเคราะห์ และจัดระบบองค์ความรู้การนวดไทยตาม
แนวทางสากล นอกจากจะมีประโยชน์ในการศึกษา
และถ่ายทอดความรูแ้ ล้ว ยังเป็นการบันทึกภูมปิ ญ
ั ญา
การแพทย์ แ ผนไทยไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานตามที่ เ ป็ น ที่
ยอมรับในระดับสากลด้วย  เรื่องที่แปด สถานการณ์
โรงงานผลิตยาแผนโบราณของภาครัฐและเอกชน
ของประเทศไทย  นำ�เสนอข้อมูล และประเด็นปัญหา
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ทีน่ า่ สนใจ สมควรมีการติดตามศึกษาเป็นระยะ ๆ เพือ่
ให้เห็นแนวโน้มและผลของการพัฒนาในอนาคต
เรื่องที่เก้า แบบแผนการสั่งใช้ยาสำ�หรับผู้ป่วย
นอกที่ได้รับการวินิจฉัยของโรงพยาบาลรัฐ 15 แห่ง
ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี พบการใช้ยาสมุนไพรนับ
ตามรายการเพียงร้อยละ 4.52 และมีเพียงร้อยละ
0.72 เท่านั้นที่ใช้เฉพาะสมุนไพรทั้ง ๆ ที่มีการบรรจุยา
สมุนไพรสำ�หรับการรักษาโรคนี้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542
น่าศึกษาติดตามว่าหลังจากมีนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขให้ใช้ขมิ้นชันเป็นยาลำ�ดับแรกตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2559 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่
เรื่องที่สิบ ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของประชาชนจังหวัดสุโขทัย เป็นการศึกษา
เชิงปริมาณเท่านั้น ควรศึกษาเชิงคุณภาพควบคู่กัน
ด้วยเพื่อให้สามารถแปลผลได้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
เรื่องที่สิบเอ็ด รสยาที่มีผลต่อการจำ�แนกกลุ่ม
ยารสประธาน: การวิเคราะห์จำ�แนก เป็นการนำ�เสนอ
แนวทางใหม่ในการจำ�แนกกลุ่มยารสประธานของ
ตำ�รับยา โดยใช้วิธีการทางสถิติที่น่าสนใจ สมควรที่
วงวิชาการการแพทย์แผนไทยจะได้อภิปรายและหา
ข้อสรุปให้เป็นทีย่ อมรับในวงการต่อไป  เรือ่ งทีส่ บิ สอง
การศึกษาหลักการใช้พืชสมุนไพรในคัมภีร์วิถีกุฏฐ
โรค เป็นการศึกษาวิเคราะห์ตำ�ราโบราณที่น่าสนใจ
สามารถศึกษาเชิงลึก และพัฒนาเป็นตำ�ราได้อย่างคำ�
อธิบายตำ�ราพระโอสถพระนารายณ์ทไี่ ด้รบั การยอมรับ
และอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวงการการแพทย์แผน
ไทย  เรื่องที่สิบสาม ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านพันธุ์กุย:
กรณีศกึ ษาหมอพืน้ บ้าน 7 ราย ตำ�บลปราสาท อำ�เภอ
ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบข้อมูลหมอพื้นบ้าน
คล้ายคลึงกับพื้นที่ชนบทโดยมาก
บทปริทัศน์เรื่องที่หนึ่ง การวิเคราะห์อภิมาน
ประสิทธิศักย์ในการลดความดันโลหิตสูงของสาร
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สกั ด หญ้ า หนวดแมว พบว่าหญ้าหนวดแมวอาจมี
ประสิทธิผลในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ แต่
ยังไม่สามารถนำ�ไปอ้างอิงเป็นแนวทางการรักษาเพราะ
การศึกษาทีน่ �ำ มาวิเคราะห์มเี พียง 2 การศึกษาซึง่ ขนาด
ตัวอย่างเล็กมาก  เรื่องที่สอง ผลต่อสุขภาพของฝุ่น
ละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กลไก
ก่อให้เกิดโรคและการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก
มีการสืบค้นข้อมูลอย่างกว้างขวาง และประมวลข้อมูล
นำ�มาเสนออย่างน่าสนใจ แต่โดยรวมแล้วเป็นไปตาม
ข้อมูลสรุปของผูเ้ ขียนว่าข้อมูลเหล่านี้ “ล้วนควรค่าแก่
การศึกษาวิจัยต่อไป’’
สำ � หรั บ ภาคปกิ ณ กะในฉบั บ นี้ มี เ รื่ อ งเหมื อ น
ฉบับที่แล้ว ๆ มา ตำ�ราอ้างอิงสมุนไพรไทยเป็นเรื่อง
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ของกระเที ย ม ส่ ว นวารสารสโมสรเป็ น เรื่ อ งของ
สมุ น ไพรที่ มี ฤ ทธิ์ ต้ า นไวรั ส และกระตุ้ น ภู มิ คุ้ ม กั น
ซึ่งพึงระมัดระวังว่าโรคโควิด-19 เป็นไวรัสโคโรนา
ใหม่ (novel coronavirus) มนุษย์ทั่วโลกยังไม่มีภูมิ
ต้านทาน สถานการณ์การแพร่ระบาดในราวครึ่งปีที่
ผ่านมาพบว่าโรคนีม้ กี ารติดต่อได้งา่ ย และมีอตั ราตาย
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุและผูท้ มี่ โี รคประจำ�
ตัว การหวังพึ่งพาสมุนไพรซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลต่อโรคร้ายนี้เลย จึงเป็น
เรือ่ งอันตราย พึงระมัดระวังและไม่ควรโฆษณายาทุก
ชนิดทั้งทางตรงทางอ้อม
พบกันใหม่ฉบับหน้า หวังว่าเวลานัน้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้นกว่านี้
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

4

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
Vol. 18 No. 1 January-April 2020

นิพนธ์ต้นฉบับ
ประสิทธิผลการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับ
ใต้ชายโครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ
สุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ผสมผสาน
ปรีชา หนูทิม*, อมรรัตน์ ราชเดิม, วรวุฒิ รักไทรทอง

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 11000
*
ผู้รับผิดชอบบทความ: preecha.nootim@gmail.com

บทคัดย่อ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายส่วนใหญ่ได้รบั ความทุกข์ทรมานจากความปวดโดยเฉพาะการปวดบริเวณตำ�แหน่ง
ตับใต้ชายโครงข้างขวาบริเวณทีต่ งั้ ของตับ หากไม่ได้รบั การบรรเทาความปวดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อาจมีผลต่อการรักษา
และคุณภาพชีวิต การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพอกตำ�รับยาห้าราก บรรเทาอาการ
ปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้าน
การแพทย์แผนไทย กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่มารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จำ�นวน 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่ากัน กลุ่มควบคุม ไม่
ได้รับการพอกตำ�รับยาห้าราก กลุ่มทดลอง ได้รับการพอกตำ�รับยาห้าราก ประกอบด้วย รากคนทา รากชิงชี่ รากเท้า
ยายม่อม รากมะเดื่อชุมพร และรากย่านาง อย่างละเท่ากัน ขนาด 30 กรัม พอกขนาดความกว้าง 10 เซนติเมตร และ
ยาว 15 เซนติเมตร วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น เป็นระยะเวลา 3 วัน ตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ
ระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) Visual Analogue Scale 2) และ
แบบสอบถามความพึงพอใจซึง่ ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ค่าดัชนีความตรงตาม
เนือ้ หาเท่ากับ 1 และค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรียบเทียบภายในกลุม่ และ
ระหว่างกลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า คะแนนความปวดของผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายหลังพอกตำ�รับยาห้าราก บรรเทา
อาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาลดลง จากก่อนการพอกยาอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ และเมือ่ เปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ระดับคะแนนความปวดภายหลังการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณ
ตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาของกลุ่มทดลองต่ำ�กว่ากลุ่มควบคุมและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดยที่
ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาอยู่ใน
ระดับมาก  ดังนั้นการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาตามแนวทาง
เวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทยนี้ เหมาะสมทีจ่ ะนำ�ไปใช้ในการบรรเทา
อาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายได้
คำ�สำ�คัญ: ตำ�รับยาห้าราก, การพอก, แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการ
แพทย์แผนไทย, ระดับความปวด, ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
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Abstract
The majority of end stage liver cancer patients suffer from abdominal pain if an effective pain relief treatment is not given, probably affecting healing outcome and quality of life. This quasi-experimental study aimed
to determine the effects of a harag (five-root) herbal poultice used for relieving abdominal pain in end stage liver
cancer patients as per the Thai Traditional Medicine Practice Guidelines for End-Stage Liver Cancer Patients. The
study participants were the patients with end stage of liver cancer at the Thai Traditional and Integrated Medicine
Hospital in Bangkok. Sixty subjects who met the selection criteria were included in this study. Among them, the
experimental group (n = 30) received a harag herbal poultice made up of five roots, 30 grams each, applied in
the affected area of 10x15 cm, twice a day (morning and evening) for 3 days as per the aforementioned practice
guidelines, while the control group (n = 30) did not receive any of such herbal poultice treatment. The five herbs
were roots of Harrisonia perforata (Blanco) Merr., Capparis micracantha DC., Clerodendrum indicum (L.) Kuntze.,
Ficus racemosa L., Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.  Data were collected retrospectively using (1) a Visual Analog Scale for pain levels as determined by the patients and (2) a patient satisfaction questionnaire, whose content
had been validated by five experts and its content validity index was 1 and Cronbach’s alpha coefficient was 0.84.
Dependent and independent t-tests were used for data analysis. The results revealed that the experimental group
had significantly lower pain scores after receiving the herbal poultice than before. Additionally, the experimental
group had a significantly lower pain score than the control group. Furthermore, patient satisfaction was reported
as good. So, harag herbal poultice can be used for relieving abdominal pain in patients with end stage liver cancer
as per the Thai traditional medicine practice guidelines for such patients, and it is a suitable medication for such a
healing purpose.
Key words: harag herbal poultice formula, use of poultice, Thai traditional medicine practice guidelines,
pain levels, end stage liver cancer patients

บทนำ�และวัตถุประสงค์

มะเร็งระยะสุดท้ายเป็นสถานการณ์เจ็บป่วย
เรื้ อ รั ง อย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง มี ผู้ ใ ห้ ค วามหมายของผู้ ป่ ว ย
มะเร็งระยะสุดท้ายว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถ
หายขาดจากโรคด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน [1] ซึ่ง
ในระยะนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ การทำ�งานของ

อวัยวะสำ�คัญในการดำ�รงชีวติ จะทรุดลงไปเรือ่ ย ๆ จน
กระทัง่ ร่างกายไม่สามารถกลับเข้าสูส่ ภาพปกติได้และ
เสียชีวิตในที่สุด[2] ข้อมูลจากสำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รายงานว่าในปี พ.ศ. 2545-2552 มะเร็ง
ทุกชนิดเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับ 1 ของประชากร
ไทย[3] และข้อมูลจากสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
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กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าในปี พ.ศ. 2553 มะเร็ง
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย
เช่นกัน[4] โดยเฉพาะมะเร็งตับ มีอัตราการเกิดมากใน
อันดับที่ 5 ของมะเร็งทุกชนิด[5] มีอตั ราการเกิดเพิม่ ขึน้
ในทุก ๆ ปีและมีอัตราการตายมากที่สุดเป็นอันดับ 1
ของโรคมะเร็งทุกชนิด[6] ผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
จะพบการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อสุขภาพ
หลายด้านโดยเฉพาะอาการจากความเจ็บปวดซึ่งอาจ
มี ส าเหตุ จ ากการดำ � เนิ น โรคโดยเซลล์ ม ะเร็ ง ที่ แ บ่ ง
ตัวอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้ก้อนมะเร็งขยายขนาด ทำ�ให้
เบียดดันเยื่อหุ้มของอวัยวะหรืออุดตันภายในอวัยวะ
หรือกดทับอวัยวะ หรือเกิดเนื้อเยื่ออักเสบ หรือมีการ
กดเบียดเส้นเลือดและเส้นประสาท นอกจากนัน้ ความ
ปวด ยังอาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของขั้นตอนการ
รักษาก็ได้[7] อาการปวดตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ปิตตะกำ�เริบ วาตะกำ�เริบ ทำ�ให้รู้สึกร้อนตามผิว รู้สึก
เจ็บ ทำ�ให้ตาเหลือง เกิดอาการระส่ำ�ระสาย[8] ความ
ปวดที่เกิดขึ้นนำ�มาซึ่งความทุกข์ ทรมาน ไม่สามารถ
มีกจิ กรรม พักผ่อนและนอนหลับได้ ขณะทีค่ วามวิตก
กังวลต่อโรคและอาการที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยหรือความ
กลัวต่อความตายส่งผลกระทบต่อระดับความปวดให้
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เกิดวงจรสืบเนื่องกันระหว่าง
ความปวด ความวิตกกังวล และความกลัว[9] ท้าย
สุดอาจทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้า ซึ่งเป็นสาเหตุให้
ผู้ป่วยมะเร็งต้องเสียชีวิตก่อนถึงเวลาอันควร เนื่อง
จากภาวะซึมเศร้าทำ�ให้เซลล์เม็ดเลือดชนิด natural
killer cell ซึ่งทำ�หน้าที่ทำ�ลายเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นใน
ร่างกายของผู้ป่วยอ่อนแอลง ทำ�ให้โรคมะเร็งลุกลาม
ได้ง่ายขึ้น[10]
การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ในประเทศไทย มี
ประสิทธิภาพสูงแต่ต้องใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี
ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ มีราคาสูงซึ่งต้องนำ�เข้า
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จากต่ า งประเทศและไม่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของประชาชนในการรั ก ษาโรคเรื้ อ รั ง ได้
ครอบคลุ ม โรคที่ ต้ อ งใช้ ก ารดู แ ลรั ก ษาเป็ น เวลา
นาน เช่ น โรคมะเร็ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ขนบธรรมเนียม ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของคนไทย  ซึ่งแตกต่างไปจากวัฒนธรรม
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน[11] ปัจจุบันสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐมีการบูรณาการผสมผสานกับการ
แพทย์แผนปัจจุบัน[12] รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน โดยมอบนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ�การแพทย์แผนไทยมาใช้
ในระบบบริการสาธารณสุข มีบูรณาการการแพทย์
แผนไทย ยาแผนไทย และยาสมุนไพรในการดูแล
รักษาผู้ป่วยมะเร็งและส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุ ด ท้ า ยแบบประคั บ ประคองด้ ว ยการแพทย์
แผนไทย[13] เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับ
ระยะสุดท้าย แต่อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ ท างเลื อ กได้ จั ด ทำ � แนวทางเวช
ปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทย
สำ�หรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนำ�ร่องปี พ.ศ.
2559[14] และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ผสมผสานได้จดั ทำ�แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแล
รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เพื่อจัดการกับอาการ
ปวดในผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย โดยเฉพาะการ
บรรเทาอาการปวดโดยการพอกตำ�รับยาห้าราก พบ
ว่า ตำ�รับยาห้ารากซึง่ เป็นยาตำ�รับทีม่ สี ว่ นประกอบของ
สมุนไพร 5 ชนิด มีสรรพคุณบรรเทาอาการไข้[15]และใช้
ในการพอกสำ�หรับใช้ดูดพิษร้อนในผู้ป่วยมะเร็งตับที่
มีอาการร้อนและอักเสบของตับ[14] แม้ว่าจะมีกำ�หนด
ให้มีการพอกตำ�รับยาห้ารากบริเวณตำ�แหน่งตับใต้
ชายโครงข้างขวาในผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย[14]
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วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

แต่ยังไม่มีการศึกษาประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ผู้ให้บริการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ยังขาดความเชี่ยวชาญในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ ตำ�รับยาแผนไทยมีข้อมูล
วิชาการเพือ่ สนับสนุนผลการรักษาการพอกตำ�รับยาห้า
รากบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวา ด้วยเหตุนี้
จึงศึกษาประสิทธิผลการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทา
อาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวา
ตามแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับ
ระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพือ่ ใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนการสัง่ ใช้ยาของบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข อันจะนำ�ไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุน
การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพ
อย่างแพร่หลายต่อไป ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย ได้มีทางเลือกในการ
ใช้ยาแผนไทยในการรักษา ลดอันตรายจากการใช้ยา
บรรเทาอาการปวดแผนปัจจุบนั และจะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศในการลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน รวมถึง
สร้างมูลค่ายาแผนไทยสู่นานาชาติต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาประสิทธิผลการ
พอกตำ�รับยาห้ารากต่อการบรรเทาอาการปวดบริเวณ
ตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบตั ิ
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการ
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
คือ เพื่อเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของความ
ปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาของผูป้ ว่ ย
มะเร็งตับระยะสุดท้ายกลุ่มที่รับการบรรเทาปวดด้วย
การพอกตำ�รับยาห้ารากตามแนวทางเวชปฏิบัติการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์
แผนไทยกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลรักษาปกติ และเพื่อ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ต่อการได้รับการบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่ง
ตับใต้ชายโครงข้างขวาด้วยการพอกตำ�รับยาห้าราก
ตามแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับ
ระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย

ระเบียบวิธีการศึกษา
วัสดุ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่
เข้ารับบริการในแผนกผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่ เข้ารับบริการในแผนก
ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย จำ�นวน 60
ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำ�นวน 30 ราย และกลุ่ม
ควบคุมจำ�นวน 30 ราย
2. เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ากลุ่มตัวอย่าง
2.1 ได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นมะเร็ง
ตับระยะสุดท้าย
2.2 ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายทั้งเพศชาย
และ/หรือเพศหญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2.3 ยินยอมและให้ความร่วมมือในการวิจยั
กำ � หนดให้ ก ลุ่ ม ควบคุ ม เป็ น ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ตั บ
ระยะสุดท้ายที่เข้ารักษาระหว่าง เดือนมกราคม ถึง
เมษายน 2561 จำ�นวน 30 ราย ศึกษาย้อนหลังจาก
แฟ้ ม ประวั ติ ส่ ว นกลุ่ ม ทดลอง เป็ น ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง
ตั บ ระยะสุ ด ท้ า ย ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาระหว่ า ง เดื อ น
พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2561 และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ จำ�นวน 30 รายในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสำ�หรับ
ทั้ง 2 กลุ่ม ใช้วิธีจับคู่ (match paired) โดยจัดให้
แต่ละคูม่ คี วามใกล้เคียงในเรือ่ งตัวแปรแทรกซ้อน เช่น

J Thai Trad Alt Med
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภูมิลำ�เนา
สิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ระยะของโรค
ความรุนแรงของอาการปวด แล้วจับคู่ที่มีระดับของ
ตัวแปรแทรกซ้อนเท่ากันแยกไปอยูค่ นละกลุม่ ทำ�เช่น
นี้ทีละคู่จนได้ครบตามจำ�นวนที่ต้องการ ก็จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีคุณสมบัติทุกด้านเหมือนกัน การ
วิจัยครั้งนี้ได้รับอนุมัติผ่านคณะกรรมการพิจารณา
การศึ ก ษาวิ จั ย ในคนด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ที่ สธ 0503.13/424 ลงวันที่ 11
กันยายน 2560 รหัสโครงการ 06-2560

วิธีการศึกษา
การวิจยั แบบกึง่ ทดลองนีเ้ พือ่ ศึกษาประสิทธิผล
การพอกตำ�รับยาห้ารากต่อการบรรเทาอาการปวด
บริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาตามแนวทาง
เวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1) ระดับความรุนแรงของความปวดบริเวณตำ�แหน่ง
ตับใต้ชายโครงข้างขวาในผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ภายหลั ง การพอกตำ� รั บ ยาห้ า รากตามแนวทางเวช
ปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ด้านการแพทย์แผนไทยต�่ำ กว่าก่อนการใช้แนวทางเวช
ปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้าน
การแพทย์แผนไทย 2) ระดับความรุนแรงของความ
ปวดบริเวณตำ�แหน่งใต้ชายโครงการข้างขวาในผู้ป่วย
มะเร็งตับระยะสุดท้ายกลุ่มที่ได้รับการบรรเทาปวด
ด้วยตำ�รับยาแผนไทยตามแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผน
ไทยต่ำ�กว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลรักษาตามปกติ และ
3) ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับการจัดการกับ
อาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงด้านขวา
ด้วยการพอกตำ�รับยาห้ารากตามแนวทางเวชปฏิบัติ
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การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการ
แพทย์แผนไทย ภายหลังการใช้แนวทางเวชปฏิบตั กิ าร
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์
แผนไทยอยู่ในระดับมาก
1. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายมีการลุกลามของ
เซลล์มะเร็งมีการกระตุ้นที่เซลล์รับสัญญาณประสาท
เกิดกลไกความปวดทำ�ให้ผู้ป่วยมีความปวดบริเวณ
ตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาจึงมีการพอกตำ�รับยา
ห้ารากตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อ
จัดการกับอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครง
ข้างขวาของผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายประกอบด้วย
1) การประเมินระดับความปวด เป็นการใช้เครื่องมือ
ประเมินอาการปวดก่อนและหลังทำ�การบรรเทาปวด
2) การบรรเทาปวด ได้แก่ การบรรเทาปวดด้วยพอก
ตำ�รับยาห้าราก 3) การดูแลด้านจิตใจ จิตวิญญาณ
สังคม และคำ�แนะนำ�  ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ
และให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลถึงความพร้อมใน
การให้ความช่วยเหลือจากวิชาชีพแพทย์แผนไทย การ
ใส่ใจดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้สึกห่วงใย และเอื้ออาทร
กระตือรือร้น 4) การให้ค�ำ แนะนำ�ผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลเรือ่ ง
การจัดการกับอาการปวดจากมะเร็ง ผลลัพธ์ของการ
พอกตำ�รับยาห้ารากตามแนวทางเวชปฏิบัติทางการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทย วัดได้จากระดับความปวดหลังพอกตำ�รับ
ยาห้ารากตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย และ
ความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายต่อ
การบรรเทาปวดด้วยการพอกตำ�รับยาห้ารากตาม
แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ การ
พอกตำ � รั บ ยาห้ า รากและแนวทางเวชปฏิ บั ติ ก าร
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายแบบประคับ
ประคองด้วยการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย 1)
การประเมินระดับความปวด 2) การบรรเทาปวด 3)
การดูแลด้านจิตใจ จิตวิญญาณและสังคม 4) การให้
คำ�แนะนำ�ผู้ป่วยและผู้ดูแลปรับปรุงจากแนวทางเวช
ปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทย
สำ�หรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนำ�ร่อง กรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก[13]
		
2.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 1) มาตรวัดระดับความปวด/Visual
analog scale 2) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายต่อการพอกตำ�รับยาห้า
รากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชาย
โครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้
ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย
ดังนี้
2.2.1 มาตราวัดระดับ ใช้แบบประเมิน
ระดับอาการปวด ได้แก่ Visual Analog Scale (VAS)
โดยให้ทำ�เครื่องหมาย X บนเส้นตรงที่กำ�หนดให้
ยาว 10 เซนติเมตร ตำ�แหน่งปลายสุดด้านซ้ายมือจะ
ตรงกับไม่มีอาการปวดและเพิ่มมากขึ้นไปทางขวามือ
ตำ�แหน่งปลายสุดทางขวามือจะตรงกับมีความรู้สึก
ปวดมากที่สุด โดยลักษณะการให้คะแนนในแต่ละ
ส่วนจะให้คะแนนตามที่วัดได้จากการวัดบนเส้นตรง
ที่กลุ่มตัวอย่างทำ�เครื่องหมายไว้ แล้วนำ�คะแนนที่ได้
รวมกัน โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 0 - 10 ซึ่งคะแนนยิ่ง
สูงแสดงถึงบุคคลรับรู้ถึงความรู้สึกปวดนั้นสูง
2.2.2 แบบสอบถามผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ตั บ
ระยะสุ ด ท้ า ยต่ อ การพอกตำ � รั บ ยาห้ า รากต่ อ การ
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บรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครง
ข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย มี 2
ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภูมิลำ�เนา และ
สิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ประวัตคิ วามเจ็บ
ป่วยในอดีต การวินิจฉัยโรค และระยะของโรค ตอน
ที่ 2 เป็นความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพอกตำ�รับ
ยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้
ชายโครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย
และผลลัพธ์ในการบรรเทาปวดบริเวณตำ�แหน่งใต้
ชายโครงด้านขวา มีลกั ษณะเป็น มาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดับ
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.3.1 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา
ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ตั บ ระยะสุ ด ท้ า ยด้ ว ยการแพทย์ แ ผน
ไทย การหาความตรงด้านเนื้อหา (content validity)
แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยนีไ้ ด้รบั การตรวจสอบ
เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 5 ท่าน ได้แก่ แพทย์
ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ
จำ � นวน 1 ท่ า น พยาบาลซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับจำ�นวน 1 ท่าน เภสัชกร ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับจำ�นวน 1
ท่าน แพทย์แผนไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งจำ�นวน 2 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงด้าน
เนื้ อ หาเท่ า กั บ 0.97 ตรวจสอบความเป็ น ไปได้ ใ น
ทางปฏิบัติ นำ�เสนอ ร่างแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล
รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทย เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย์
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แพทย์แผนไทย เภสัชกร และพยาบาล ที่มีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นในการนำ�สู่การปฏิบัติและปรับปรุง
ความชั ด เจนตามข้ อ เสนอแนะก่ อ นหาความตรง
ด้านเนื้อหา แล้วทดลองใช้กับผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ
สุดท้าย จำ�นวน 10 ราย เพื่อทดสอบความเป็นไปได้
ของแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาด้านการแพทย์
แผนไทยและปรับปรุงข้อบกพร่อง ผลการทดลองใช้
พบว่าแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย สามารถนำ�
สู่การปฏิบัติได้จริงผลจากการประเมินพบว่า คะแนน
คุณภาพของแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาด้านการ
แพทย์แผนไทยเท่ากับร้อยละ 98.12
2.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายต่อการพอกตำ�รับยาห้า
รากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งใต้ชายโครง
ข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย ความ
ตรงด้านเนื้อหา หาความตรงด้านเนื้อหาจากผู้ทรง
คุณวุฒิ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ
0.95 ความเที่ยงของเครื่องมือ ผู้วิจัยนำ�ไปทดสอบ
หาค่าความเชื่อมั่นกับผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 10 ราย
จากนั้นนำ�ข้อมูลที่ได้ไปคำ�นวณหาค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
		
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ได้รับการอนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลจาก ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสานมีการเตรียมผูช้ ว่ ยวิจยั
รวมทั้งแพทย์แผนไทยผู้ทำ�การพอกตำ�รับยาห้าราก
ต่อการบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชาย
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โครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย
กลุ่มทดลองได้รับการดูแลรักษาตามแนวปฏิบัติการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทย ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลรักษาตาม
ปกติและเก็บข้อมูลย้อนหลัง รายละเอียด การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองดังนี้
กลุ่มควบคุม
1) ประเมินผูป้ ว่ ยเมือ่ รับเข้ารักษาในแผนกผูป้ ว่ ย
ใน โดยการซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปรวมทั้ง
อาการปวด และขอความยินยอมเข้าร่วมวิจัย
2) ประเมิ น ระดั บ ความปวดโดยใช้ ม าตรวั ด
บันทึกคะแนนความปวดที่ได้เพื่อใช้เป็นคะแนนก่อน
การบรรเทาปวด
3) บรรเทาอาการปวดโดยการใช้ตำ�รับยาแผน
ไทยและสมุนไพรตามความรูค้ วามชำ�นาญของแพทย์
แผนไทยเป็นวิธที แี่ ตกต่างไปจากการพอกตำ�รับยาห้า
ราก ตามแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยขึน้ อยูก่ บั การ
ประเมินของแพทย์แผนไทยผู้ทำ�การรักษา
4) ผูป้ ว่ ยได้รบั การประเมินระดับความปวดโดย
ใช้มาตรวัดระดับความปวดทุก 4 ชั่วโมง หากมีอาการ
ปวด ดูแลรักษาให้ได้รับการบรรเทาปวดตามแผน
การรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รักษาใน
โรงพยาบาล
5) รวบรวมคะแนนความปวดก่อนและหลังการ
บรรเทาปวดที่บันทึกไว้จนครบ 30 ราย
กลุ่มทดลอง
1) ชีแ้ จงผูป้ ว่ ยให้ทราบวัตถุประสงค์ของการวิจยั
และลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ในแบบพิทกั ษ์สทิ ธิ์
กลุ่มตัวอย่าง
2) ประเมินผู้ป่วยเมื่อแรกรับเข้ารักษาในหอ
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ผู้ป่วยโดยซักประวัติเกี่ยวกับตำ�แหน่งและลักษณะ
การปวด ความถี่ของอาการปวด เวลาที่ปวด ระยะ
เวลาที่ปวด อาการที่สัมพันธ์กับอาการปวด ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่ออาการปวด ผลกระทบที่เกิดจากอาการ
ปวด วิธีการบรรเทาปวดทีใ่ ช้ในปัจจุบันและอดีต รวม
ถึงการตอบสนองต่อการบรรเทาปวด การให้คณ
ุ ค่าต่อ
ชีวิต หรือวัตถุประสงค์ในการดำ�รงชีวิต การประเมิน
สภาพผู้ป่วยแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหาที่
สัมพันธ์กับอาการปวด
3) ประเมินความปวดโดยใช้มาตรวัด บันทึก
คะแนนความปวดทีไ่ ด้เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลคะแนนความ
ปวด ก่อนการพอกตำ�รับยาห้าราก บรรเทาอาการ
ปวดโดยการ พอกตำ�รับยาห้าราก ขนาด 30 กรัม
และ ดินสอพองขนาด 50 กรัม ผสมกับน้ำ�อุ่น ขนาด
100 มิลลิลิตร พอกกว้าง 10 เซนติเมตร และ ยาว 15
เซนติเมตร ทิ้งไว้เป็นเวลา 15-25 นาทีหลังจากนั้นเช็ด
ทำ�ความสะอาด เช้า–เย็น เป็นระยะเวลา 3 วัน ตาม
แผนการรักษา
4) รวบรวมคะแนนความปวดก่อนและหลังการ
บรรเทาปวดที่บันทึกไว้จนครบ 30 ราย
5) ในระหว่างดำ�เนินการวิจัยยังมีการปรึกษา
หารือระหว่างแพทย์แผนไทยที่ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติ
งานในรอบ 24 ชั่วโมง และระหว่างผู้วิจัยและแพทย์
แผนไทยทุ ก วั น สอบถามความพึ ง พอใจของกลุ่ ม
ทดลองต่อการการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการ
ปวดบริ เ วณตำ � แหน่ ง ตั บ ใต้ ช ายโครงข้ า งขวาตาม
แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะ
สุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยใช้สถิตกิ ารแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ข้อมูล เกี่ยวกับระดับความปวดใช้ ค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบระดับ
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ความปวดผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายระหว่างก่อน
และ หลังการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวด
บริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาตามแนวทาง
เวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยในกลุ่ ม ทดลอง โดยการ
ทดสอบค่าที (dependent t-test) เปรียบเทียบระดับ
ความรุนแรงของความปวดในผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ
สุ ด ท้ า ยหลั ง การบรรเทาปวดระหว่ า งกลุ่ ม ควบคุ ม
และกลุม่ ทดลองโดยการทดสอบค่าที (independent
t-test) ส่วน ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ป่วย
ต่ อ การบรรเทาปวดใช้ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

ผลการศึกษา
การศึกษาผลของการพอกตำ�รับยาห้ารากต่อ
การบรรเทาอาการปวดบริ เ วณตำ� แหน่ ง ตั บ ใต้ ช าย
โครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย
รายละเอียดดังตารางที่ 1 – 3 ดังนี้
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนปวดก่อนการ
บรรเทาปวดของกลุ่มทดลองเทียบก่อนและหลังการ
พอกตำ�รับยาห้ารากต่อการบรรเทาอาการปวดบริเวณ
ตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบตั ิ
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการ
แพทย์แผนไทยมีคะแนนปวดลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตริ ะดับ 0.05 และกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การดูแล
รักษาปกติไม่มคี วามแตกต่างระหว่างก่อนและหลังได้
รับการดูแลตามปกติ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
ที่ว่าความปวดของผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายกลุ่ม
ที่ได้รับการบรรเทาปวดด้วยการพอกตำ�รับยาห้าราก
ต่อการบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชาย
โครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา
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ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย
ต่ำ�กว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลรักษาปกติ (ตารางที่ 1)
การเปรียบเทียบคะแนนความปวดของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ � คั ญ ก่ อ นเริ่ ม มี ก ารบรรเทาอาการปวดและเมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนความปวดเมื่อได้รับการพอก
ตำ � รั บ ยาห้ า รากต่ อ การบรรเทาอาการปวดบริ เ วณ
ตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบตั ิ
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการ
แพทย์แผนไทยระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p <
0.05 (ตารางที่ 2)
กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพอกตำ�รับ
ยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชาย
โครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา
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ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย
และ ผลลัพธ์ในการบรรเทาปวดโดยรวมและในแต่ละ
ด้านในระดับมาก ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวม เท่ากับ 3.91 (S.D. = 0.04) โดยด้านที่มี
คะแนนสูงสุด คือ คำ�แนะนำ�ในการจัดการกับอาการ
ปวด รองลงมา คือ วิธกี ารบรรเทาปวดเท่ากับผลลัพธ์ที่
เกิดจากการบรรเทาอาการปวด และการประเมินอาการ
ปวดตาม ลำ�ดับ (ตารางที่ 3)

อภิปรายผล
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ คือ เปรียบเทียบ
ระดับความรุนแรงของความปวดบริเวณตำ�แหน่งตับ
ใต้ชายโครงข้างขวาในผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
กลุ่มที่ได้รับการบรรเทาปวดด้วยการพอกตำ�รับยา
ห้ารากต่อการบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความปวดของผูป้ ว่ ยมะเร็งมะตับระยะสุดท้ายก่อนและหลังการบรรเทาอาการ
ปวดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n = 30)
ค่าเฉลี่ยก่อนการ
ค่าเฉลี่ยหลังการ
ค่าเฉลี่ย
กลุ่ม				
บรรเทาอาการปวด
บรรเทาอาการปวด
ผลต่าง

p-value

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

0.001**
0.109

3.77 ± 1.92
3.67 ±1.52

2.27 ± 1.23
3.30 ± 1.29

1.87 ± 0.32
0.23 ± 0.14

ทดสอบด้วย paired t-test โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา
**
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p < 0.05

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ระยะเวลา			
(n = 30)
(n = 30)

p-value

ก่อนการบรรเทาปวด
หลังการบรรเทาปวด

0.742
0.001**

3.77 ± 1.92
2.27 ± 1.23

3.67 ±1.52
3.30 ± 1.29

ทดสอบด้วย unpaired t-test โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

14 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยมะเร็งต่อการพอกตำ�รับยาห้าราก
ต่อการบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทยและผลลัพธ์ในการบรรเทาปวด (n = 30)
รายการ
การประเมินอาการปวด
วิธีการบรรเทาปวด
คำ�แนะนำ�ในการจัดการกับความปวด
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบรรเทาปวด
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม

ใต้ชายโครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผน
ไทยกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลรักษาปกติ ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายต่อการพอก
ตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่ง
ตั บ ใต้ ช ายโครงข้ า งขวา  เนื่ อ งจากตำ � รั บ ยาห้ า ราก
เป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีสรรพคุณ
บรรเทาอาการไข้[15] และเป็นยาที่ใช้สำ�หรับดูดพิษ
ร้อนภายในร่างกายตามหนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ
การดูแลรักษาผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยสำ�หรับ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนำ�ร่อง[14] ดังนี้ ความ
ปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาของผูป้ ว่ ย
มะเร็งตับระยะสุดท้ายภายหลังการพอกตำ�รับยาห้า
รากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครง
ข้างขวาต่ำ�กว่าก่อนการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทา
อาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวา
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.005 (ตารางที่ 1)
สอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อที่ 1 ทีว่ า่ ความปวดบริเวณ
ตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาของผู้ป่วยมะเร็งตับ
ระยะสุดท้ายภายหลังการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทา
อาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาต่ำ�
กว่าก่อนการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวด

x (คะแนนเต็ม = 4)

ระดับความพึงพอใจ

3.87 ± 0.35
3.90 ± 0.31
3.97 ± 0.18
3.90 ± 0.31
3.91 ± 0.04

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

บริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาเมื่อเปรียบ
เทียบกับ ผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การดูแล
รักษาตามปกติ พบว่าความปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้
ชายโครงข้างขวาของผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายภาย
หลังการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณ
ตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาต่ำ�กว่าก่อนการพอก
ตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่ง
ตับใต้ชายโครงข้างขวาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1) สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ
ที่ 2 ทีว่ า่ ความปวดบริเวณใต้ชายโครงการข้างขวาของ
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายกลุ่มที่ได้รับการบรรเทา
ปวดด้วยการพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวด
บริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาต่ำ�กว่ากลุ่ม
ที่ได้รับการดูแลรักษาตามปกติ เนื่องจากเนื้อหาและ
ขั้นตอนการบรรเทาปวดด้วยการพอกตำ�รับยาห้าราก
บรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครง
ข้างขวาแตกต่างจากการดูแลรักษาปกติ ดังนี้ กลุ่ม
ทดลองได้รับการประเมินสภาพและประเมินระดับ
ความปวดด้วยมาตรวัดแบบตัวเลข 1-10 ซ.ม. ซึ่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการใช้วัดระดับความ
รุนแรงของอาการปวด[16] เมื่อแรกรับเข้ารักษาในหอ
ผู้ป่วยและหลังการบรรเทาปวดทุกครั้งเพื่อเป็นการ
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ประเมินผลการบรรเทาปวดหรือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนบรรเทาปวดให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
รวมทัง้ ประเมินอย่างต่อเนือ่ งทุก 4 ชัว่ โมง เพือ่ ติดตาม
การเปลีย่ นแปลงของความปวดตลอดเวลาทีร่ กั ษาอยู่
ในโรงพยาบาล ทำ�ให้สามารถให้การดูแลช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาอาการปวดได้ทันเวลาส่งผลให้ผู้ป่วยไม่
ทนทุกข์ ทรมานต่อความปวด[17] ส่วนกลุ่มควบคุมถึง
แม้จะใช้มาตรวัดความปวดชนิดเดียวกัน แต่ในการ
ประเมินความปวดภายหลังได้รับการบรรเทาปวดไม่
ได้ก�ำ หนดเวลา ทีแ่ น่นอนขึน้ อยูก่ บั แผนการดูแลรักษา
ผู้ป่วยแต่ละรายขาดความต่อเนื่องทำ�ให้ไม่ได้รับการ
บรรเทาปวดทันที เมือ่ มีอาการปวด[17] ผูป้ ว่ ยอาจได้รบั
ยาบรรเทาอาการไม่สุขสบายร่วม เช่น ท้องอืด เครียด
นอนไม่หลับ เป็นต้น จากนั้นเฝ้าระวังฤทธิ์ข้างเคียง
ของยาที่ได้รับ[17] นอกจากนั้นเมื่อประเมินซ้ำ�ภายหลัง
การบรรเทาปวด และพบว่ามีความปวดในระดับน้อย
ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลให้ได้รับการผ่อนคลายตาม
ความต้องการและความชอบรวมทั้งแนะนำ�วิธีปฏิบัติ
สาธิตและทดลองปฏิบัติอย่างถูกต้องก่อนปฏิบัติจริง
เช่น การทำ�สมาธิ และการหายใจแบบผ่อนคลาย ซึ่ง
เป็นวิธีเบี่ยงเบนความสนใจ จากอาการปวดด้วยการ
กำ�หนดลมหายใจ ทำ�ให้รู้สึกผ่อนคลาย[10] การสื่อ
สัญญาณประสาทรับความรู้สึกปวด ลดลงเมื่อกล้าม
เนื้อคลายตัว  เนื่องจากมีการหลั่ง endorphin ซึ่ง
ช่วยลดระงับการหลั่ง substance-p ที่ กระตุ้นการ
ส่งสัญญาณปวด การทำ�สมาธิสามารถบรรเทาอาการ
ปวด ช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยมี อ ารมณ์ ผ่ อ นคลายและนอน
หลับได้สบายขึ้น[18] การนวด การแช่เท้า และการพอก
ตำ�รับ ซึง่ เป็นวิธยี บั ยัง้ การส่งกระแสสัญญาณประสาท
ความรู้สึกปวด ของ T- cell เข้าสู่สมอง เกิดการหลั่ง
ของ endorphin ทำ�ให้ความรู้สึกปวดลดลง[10] การ
นวดช่วยลดระดับความวิตกกังวลได้ในระยะสั้นและ
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อาจช่วยลดการเกิดกลุ่มปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย
เช่น ความปวดและอาการคลื่นไส้อาเจียนของผู้ป่วย
มะเร็ ง [19] ขณะที่ ใ นรายที่ ป ระเมิ น ซ้ำ � ภายหลั ง การ
บรรเทาปวดและพบว่ามีคะแนนความปวดมากกว่า
หรือเท่ากับ 4 แพทย์แผนไทยผู้ดูแลจะรายงานคณะ
กรรมการพั ฒ นาระบบบริ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ
แผนการดู แ ลรั ก ษาจากนั้ น ประเมิ น อาการปวดซ้ำ�
หลังได้รบั การพอกตำ�รับยาห้ารากบรรเทาปวดบริเวณ
ตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวา เมือ่ คะแนนความปวด
น้อยกว่า 4 จึงบรรเทาปวดด้วยการผ่อนคลายพร้อม
กับดูแลด้านจิตใจ จิตวิญญาณ สังคมและคำ�แนะนำ�
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลหากหลังปรับแผนการ
ดูแลรักษาคะแนนความปวดยังมากกว่าหรือเท่ากับ 4
ได้รายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณาปรับแผนการ
ดูแลรักษาต่อไปจนกว่าคะแนนความปวดน้อยกว่า
4 ส่วนกลุ่มควบคุม เมื่อพบว่ามีอาการปวด จึงได้รับ
การบรรเทาอาการปวดโดยการใช้ยาตำ�รับแผนไทย
และสมุนไพรตามความรูค้ วามชำ�นาญของแพทย์แผน
ไทยบางรายอาจได้รบั การบรรเทาปวดตามระดับความ
รุนแรงของอาการปวดร่วมกับการบรรเทาปวดแบบไม่
ใช้ยาตามแผนการดูแลรักษาแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่าง
สม่ำ�เสมอ และเป็นวิธีที่แตกต่างไปจากแนวทางเวช
ปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ด้านการแพทย์แผนไทย มีการเฝ้าระวังผลข้างเคียง
จากการใช้ยาตำ�รับแผนไทยและสมุนไพรได้รับการ
บรรเทาปวดเหมือนกลุม่ ทดลอง แต่ไม่ได้ก�ำ หนด ราย
ละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงทำ�ให้ผลลัพธ์
ในการบรรเทาปวดไม่ดีเท่ากลุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง
ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด การช่วยเหลือ
และสัมผัสเพื่อให้กำ�ลังใจจากแพทย์แผนไทย และ
ผู้ดูแลเพื่อบรรเทาความเครียดและ ความวิตกกังวล

16 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
อันเป็นผลจากการเจ็บป่วย  เนื่องจากความเครียด
ทำ�ให้เกิดความรู้สึกอ่อนแรง นอนไม่หลับ วิตกกังวล
และกลัวความตาย มีผลให้ความปวดรุนแรง เพิ่มขึ้น
เกิดวงจรทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งกันระหว่างความปวด ความ
วิตกกังวล และความกลัว[9] นอกจากนีก้ ลุม่ ทดลอง ยัง
ได้รับคำ�แนะนำ�เรื่องสาเหตุและการจัดการเกี่ยวกับ
อาการปวดจากแพทย์แผนไทยทำ�ให้รับทราบข้อมูล
และมีความรูเ้ กีย่ วกับอาการปวดทีต่ นเองมีอยู่ จากการ
ดูแลผูป้ ว่ ยตลอด 3 วัน และเปิดโอกาสให้มกี ารซักถาม
ปัญหาข้อข้องใจอย่างเต็มที่พบว่าผู้ป่วยให้ความร่วม
มือเป็นอย่างดี ส่งผลให้คลายความวิตกกังวล สามารถ
ปรับตัวกับอาการปวดและผลกระทบที่เกิดขึ้น[7] การ
ดูแลด้านจิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และการได้รับคำ�
แนะนำ�เรือ่ งสาเหตุและการจัดการเกีย่ วกับอาการปวด
เป็นวิธีบรรเทาปวดโดยใช้กลไกการปรับตัว[20] เชื่อ
ว่ามนุษย์สามารถปรับตัวและเผชิญต่อปัญหารวมทั้ง
การเจ็บป่วยได้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อม
ดังนัน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลด้านจิตใจ จิตวิญญาณ
สังคม และคำ�แนะนำ�จึงทำ�ให้อาการปวดทุเลาลง ส่วน
กลุม่ ควบคุมได้รบั การดูแลรักษาตามปกติไม่ได้รบั การ
ดูแลด้านจิตใจ จิตวิญญาณ สังคมและคำ�แนะนำ�เรือ่ ง
สาเหตุและการจัดการเกี่ยวกับอาการปวดสม่ำ�เสมอ
ทำ�ให้การบรรเทาปวดไม่ได้ผลเท่ากลุ่มทดลองที่ได้
พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ และคำ�แนะนำ�สำ�หรับ
ผู้ป่วยมะเร็งเพื่อบรรเทาอาการปวดและทดลองใช้
พบว่ า กระบวนการปฏิ บั ติ ต ามรู ป แบบที่ พั ฒ นาดั ง
กล่าวสามารถใช้ได้จริงและบรรเทาปวดได้ด[21]
ี กลุ่ม
ทดลองมีความพึงพอใจต่อการพอกตำ�รับยาห้าราก
บรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้าง
ขวาตามแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทยในระดับมาก
(X = 3.91) เนื่องจากได้รับการประเมินอาการปวด
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การบรรเทาปวด การลดความเจ็บปวดอาจไม่ได้เกิด
ขึ้น เฉพาะการพอกตำ�รับยาห้ารากเท่านั้น แต่อาจมา
จากการทำ�สมาธิ การนวด การใช้ยาสมุนไพรอื่น ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการรักษา การเอาใจใส่อย่างใกล้
ชิด การช่วยเหลือและสัมผัสเพือ่ ให้ก�ำ ลังใจจากแพทย์
แผนไทยและผู้ดูแลและการให้คำ�แนะนำ�ผู้ป่วยและ
ครอบครัวเกี่ยวกับสาเหตุและการจัดการกับอาการ
ปวด ทำ�ให้การบรรเทาปวดได้ผลดีดังอภิปรายผล
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยว
กับสาเหตุและการจัดการกับอาการปวดมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (x = 3.97) รองลงมาคือวิธีการบรรเทาปวด
และผลลัพธ์จากการบรรเทาปวดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
(x = 3.90) และการประเมินอาการปวด (x = 3.87)
ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 2) พบว่าปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยมะเร็งพึงพอใจต่อการจัดการกับอาการปวดคือ
ประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดและการตอบสนอง
ต่อข้อมูลปวดที่ได้รับ[22]
อย่างไรก็ตามการทำ�วิจัยในครั้งนี้ได้กำ�หนดให้
บรรเทาความปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้าง
ขวาแก่ผปู้ ว่ ยมะเร็งทีม่ คี วามปวดโดยวิธพี อกตำ�รับยา
ห้ารากไม่ได้ใช้การพอกตำ�รับยาห้ารากอย่างเดียวแต่มี
การให้ยาแผนไทยและยาสมุนไพรร่วมด้วยหากภาย
หลังการบรรเทาปวดประเมินพบว่าความปวดอยู่ใน
ระดับน้อยจึงให้การบรรเทาปวดด้วยวิธีไม่ใช้ยา เช่น
นวด อบ ประคบสมุนไพร

ข้อสรุป
แพทย์แผนไทยควรใช้การพอกตำ�รับยาห้าราก
ต่อการบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชาย
โครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย
ในการบรรเทาปวดแก่ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
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โดยมีการประเมินอาการปวด บรรเทาอาการปวด
ให้การดูแลด้านจิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และให้
คำ�แนะนำ�ผู้ป่วยและผู้ดูแลเรื่องการจัดการกับอาการ
ปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาทีม่ สี าเหตุ
จากมะเร็งตับระยะสุดท้าย

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทา
ปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชายโครงข้างขวาโดยการ
พอกตำ�รับยาห้าราก หัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
และการผ่อนคลายในผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะสุดท้ายแก่
แพทย์แผนไทยที่ทำ�หน้าที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ
สุดท้ายโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ตำ�รับยาห้ารากเป็นรายการยาในบัญชียา
หลั ก แห่ ง ชาติ ที่ มี ส รรพคุ ณ บรรเทาอาการไข้ และ
เป็นยาที่ใช้ยาสำ�หรับดูดพิษร้อนภายในร่างกายตาม
หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยด้าน
การแพทย์แผนไทยสำ�หรับโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยนำ�ร่อง ควรจะมีการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ในวงกว้าง เนื่องจากได้ระบุให้พอกตำ�รับยาห้า
รากในการบรรเทาอาการปวดบริเวณใต้ชายโครงการ
ในผู้ป่วยมะเร็งตับ และควรพัฒนาการพอกตำ�รับยา
ห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่งตับใต้ชาย
โครงข้างขวาตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านการแพทย์แผนไทย
แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบอื่น โดยใช้กระบวนการวิจัย
และมีหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์
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รายงานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ สำ � เร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี เ พราะ
ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ร่ ว มมื อ จาก ดร.ณั ฏ ฐิ ญ า
ค้าผลและ ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ คณะเภสัชศาสตร์
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มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้คำ�ปรึกษา เภสัชกรอนุชิต
ปลาทอง โรงพยาบาลอู่ ท อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ในการเตรี ย มตำ � รั บ ยาห้ า ราก นายแพทย์ วั ฒ นะ
พันธ์มว่ ง ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้าน
สถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสม
ผสานทุกท่านทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการดำ�เนินงานวิจยั
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Abstract
The waiting phenomena of free herbal medicine (MORSANG RECIPES: MS) dispensing for cancer patients in
the year 2017 caused concern and reflected treatment needs among cancer patients themselves. This cross-sectional
survey therefore aimed to explore 1) demographic and health profile, 2) cancer treatment (conventional and alternative medicine), and 3) symptom distress among these cancer patients. This study was conducted using developed
questionnaires on cancer patients who received MS herbal recipes from January to March 2018. Descriptive statistics
were analyzed with the SPSS program. Only 1,086 cancer patients were eligible for the study. The mean age of
the participants was 53.21 ± 10.24 years.  71.45% were female. Two hundred and twenty-one patients (20.34%)
reported using complementary/alternative medicine and herbal medicine in the past. Six hundred and forty-eight
patients (59.66%) disclosed that they were not undergoing conventional cancer treatment (CCT), with 429 patients
(66.20%) having completed CCT. 123 patients (18.98%) were in line waiting for CCT while 96 patients (14.81%)
rejected to continue the CCT. The five most distressing symptoms of patients were pain, weakness, sleeplessness,
tingling or numbness in the tip of fingers and anxiety. No serious adverse events from MS recipes were reported.
This large cancer patient-based study reveals the treatments received by cancer patients, and also identifies the five
most distressing symptoms experienced by cancer patients that need to be minimized. We also found 123 patients
who were waiting for CCT. The results of this study might lead to further improvement of integrated health care
services for cancer patients.
Key words: needs, symptom experiences, cancer patients, herbal medicine

บทนำ�และวัตถุประสงค์

สำ�นักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International
Agency for Research on Cancer: IARC) เผย
ข้อมูลว่า  ทวีปเอเชียมีจำ�นวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งมากที่สุด กว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตจาก

โรคมะเร็งอยู่ในเอเชีย [1] สอดคล้องกับข้อมูลจำ�นวน
และอัตราการตายต่อประชากร 100,000 คน ตาม
กลุ่มสาเหตุการตาย 10 กลุ่มแรก พ.ศ. 2560 จากกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า  มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดเป็น

J Thai Trad Alt Med
กลุ่มสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทย[2]
ปัจจุบันความนิยมของประชาชนต่อการใช้การ
แพทย์ ท างเลื อ ก การแพทย์ ดั้ ง เดิ ม และสมุ น ไพร
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีมากขึ้น ผู้ป่วยโรค
มะเร็งกว่าร้อยละ 40 มีการใช้และเคยใช้การแพทย์
ดั้งเดิม และการแพทย์ทางเลือกรักษามะเร็ง และยิ่ง
ไปกว่านั้น การใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านในบางประเทศ
ประชาชนไม่ได้รสู้ กึ ว่า การใช้สมุนไพรเป็นยาทางเลือก
สำ�หรับการรักษามะเร็ง[3]
จากปรากฏการณ์การจ่ายตำ�รับยาสมุนไพรของ
นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
ปี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทั่วประเทศเดินทางมารับตำ�รับ
ยา ณ จังหวัดปราจีนบุรีอย่างท่วมท้นในช่วงระหว่าง
เดือนกันยายน 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 โดยตำ�รับยา
สมุนไพรดังกล่าวยังไม่เคยมีรายงานความปลอดภัย
และอาการข้างเคียงจากการรับประทานในมนุษย์มา
ก่อน จากงานวิจยั ของ Skyler B. Johnson และคณะ[4]
พบว่า การใช้การรักษาทางเลือกที่ยังไม่ได้พิสูจน์ และ
ถูกสั่งใช้โดยบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์
เพียงอย่างเดียว โดยปฏิเสธการรักษามาตรฐานอัน
รวมถึงการผ่าตัด ฉายแสง เคมีบำ�บัด หรือฮอร์โมน
บำ�บัด มีผลเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในระยะ 5 ปี อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตใิ นกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม มะเร็ง
ลำ�ไส้ และมะเร็งปอด
ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงเล็งเห็นความ
สำ�คัญการวิจัยเพื่อทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ การ
รักษา และอาการที่สร้างความไม่สบายในกลุ่มผู้ป่วย
มะเร็งที่มารับตำ�รับยาสมุนไพรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำ�
ไปประกอบการตั ด สิ น ใจและกำ � หนดแนวทางการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
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ปรับปรุงการจัดบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ป่วยมากขึ้น

ระเบียบวิธีศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง พรรณาภาคตั ด ขวาง
(Cross sectional descriptive survey) โดยมี
ประชากรตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับตำ�รับยา
สมุนไพรของนายแสงชัย แหเลิศตระกูล ที่ให้ความ
ยินยอมและลงนามในใบแสดงความยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยโดยความสมัครใจ ณ ห้องสัมภาษณ์ผู้
เข้าร่วมวิจยั ทีจ่ ดั ขึน้ เฉพาะ ณ สถานีต�ำ รวจภูธรอำ�เภอ
เมื อ งปราจี น บุ รี ระหว่ า งเดื อ นมกราคม - มี น าคม
2561 ซึ่ ง การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 13-2560
เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย เข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัย (inclusion criteria) ประกอบด้วย
1) ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ทั้ ง เพศชายและหญิ ง ที่ ม ารั บ ตำ � รั บ
ยาสมุนไพรนายแสงชัย แหเลิศตระกูล ในจังหวัด
ปราจีนบุรี และ 2) ผู้ป่วยมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน
การได้ รั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โรคมะเร็ ง เก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ที่คณะผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น แบบสัมภาษณ์มีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนที่
1 ข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 22 ข้อ ส่วนที่ 2
แบบสอบถามอาการปัจจุบนั ในช่วง 1 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา 
(ดัดแปลงจาก Memorial Symptom Assessment
Scale: MSAS)[5] จำ�นวน 32 ข้อ ใน 4 มิติ ได้แก่ ความ
ชุกของอาการ (Symptom occurrence) ความถี่ของ
อาการ (Symptom frequency) ความรุนแรงของ
อาการ (Symptom severity) และ ความรู้สึกทุกข์
ทรมาน รบกวนการดำ�เนินชีวติ จากอาการ (Symptom

22 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

(n = 1,093

(n = 1,086

(n = 608; 55.99%)
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)

-

)

(n = 7

)

(n = 478; 44.01%)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการคัดกรองผู้เข้าร่วมวิจัยผู้เข้าร่วมวิจัย

distress) ส่วนที่ 3 รายงานความปลอดภัยจากการใช้
ตำ�รับสมุนไพรนายแสงชัย (กรณีผู้ป่วยรายเก่า) และ
ส่วนที่ 4 รายงานผลการรักษาจากการใช้ต�ำ รับสมุนไพร
นายแสงชัย (กรณีผปู้ ว่ ยรายเก่า) ขัน้ ตอนการคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 95% Confidential Interval, Chi-square
และ Independent t-test ในการอธิบายข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง
มีผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,093
ราย แต่มีผู้เข้าร่วมวิจัยเพียง 1,086 ราย ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์คัดเข้า  เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่มาจากเขตสุขภาพที่
6 สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 16.50 และรองลงมาคือ เขต
สุขภาพที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 12.90 หากจำ�แนกตามเพศ
อายุ ดัชนีมวลกาย (BMI) ระดับการศึกษา อาชีพ ชนิด

มะเร็ง และระยะมะเร็ง พบว่า กลุม่ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 71.45 มีอายุเฉลี่ย 53.21 ± 10.24 ปี
(95%CI: 52.60 ถึง 53.82) ดัชนีมวลกายที่ 23.77 ±
4.79 กก./ตร.ม. (95%CI: 23.48 ถึง 24.05) ผู้เข้าร่วม
วิจยั ร้อยละ 86.70 มีระดับการศึกษาต�่ำ กว่าปริญญาตรี
และประกอบอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านสูงสุดคือ ร้อยละ
31.54 รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 18.10
โดยผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ ารับตำ�รับยา
สมุนไพร (นายแสงชัย แหเลิศตระกูล) เป็นครั้งแรก
(รายใหม่) คือ 608 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 55.98
การสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย พร้ อ มใบรั บ รอง
แพทย์พบมะเร็ง 5 ลำ�ดับแรกคือ มะเร็งเต้านม 382
ราย (ร้อยละ 35.20) มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ 110 ราย (ร้อยละ
10.10) มะเร็งปากมดลูก 93 ราย (ร้อยละ 8.60), มะเร็ง
ตับและมะเร็งปอดอย่างละ 69 ราย (ร้อยละ 6.40) โดย
ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่อยู่ในระยะที่ 3 คือ คิดเป็นร้อย
ละ 22 รองลงมาระยะที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 20.10 และ
ไม่สามารถระบุระยะได้ร้อยละ 28.40 ทั้งนี้เป็นผู้ป่วย
ทีก่ ลับมาเป็นมะเร็งซ�้ำ จำ�นวน 126 ราย (ร้อยละ 11.60)
รายละเอียดลักษณะประชากรดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำ�แนกตามลักษณะประชากร (n = 1,086)
ลักษณะประชากร
จำ�นวนผู้ป่วย (%)
อายุเฉลี่ย (ปี: ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
53.21 ± 10.24
ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.:ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
23.77 ± 4.79
เพศ
หญิง
776 (71.45)
ชาย
310 (28.55)
อายุ (ปี)
≤ 40
115 (10.58)
41-50
295 (27.26)
51-60
408 (37.56)
61-70
225 (20.71)
> 70
42 (3.89)
ระดับการศึกษา
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
942 (86.70)
ปริญญาตรี
117 (10.80)
สูงกว่าปริญญาตรี
27 (2.50)
อาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
342 (31.54)
เกษตรกรรม
197 (18.10)
ค้าขาย
152 (14.00)
รับจ้างทั่วไป
126 (11.60)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
93 (8.60)
การมารับตำ�รับยาสมุนไพร (นายแสงชัย แหเลิศตระกูล)
ผู้ป่วยรายใหม่ (รับเป็นครั้งแรก)
608 (55.99)
ผู้ป่วยรายเก่า (รับต่อเนื่อง)
478 (44.01)
ชนิดมะเร็ง/อวัยวะที่เป็นมะเร็ง
มะเร็งเต้านม
382 (35.20)
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
110 (10.10)
มะเร็งปากมดลูก
93 (8.60)
มะเร็งปอด
69 (6.40)
มะเร็งตับ
69 (6.40)
อื่น ๆ
363 (33.30)
ระยะมะเร็ง
ระยะที่ 1
177 (16.30)
ระยะที่ 2
218 (20.10)
ระยะที่ 3
239 (22.00)
ระยะที่ 4
144 (13.30)
ไม่ระบุ
308 (28.40)
จำ�นวนครั้งของการเป็นมะเร็ง
1 ครั้ง
960 (88.40)
มากกว่า 1 ครั้ง
126 (11.60)
การรักษามะเร็งแบบแผนปัจจุบัน
ไม่รับการรักษาแบบแผนปัจจุบัน
648 (59.70)
ยังรับการรักษาแบบแผนปัจจุบัน
438 (40.30)
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95% CI
52.60 - 53.82
23.48 - 24.05
68.66 - 74.29
25.62 - 31.15
8.76 - 12.35
24.70 - 29.95
34.84 - 40.65
18.53 - 23.23
2.58 - 4.79
84.55 - 88.71
8.97 - 12.58
1.57 - 3.42
27.34 - 35.01
15.93 - 20.93
11.97 - 16.11
9.67 - 13.44
11.00 - 10.31
52.90 - 58.89
41.11 - 47.10
32.32 - 38.21
8.38 - 11.97
7.00 - 10.22
4.97 - 7.92
4.88 - 7.83
18.42-51.93
14.10 - 18.25
17.60 - 22.49
19.72 - 24.79
11.15 - 15.39
23.04 - 34.11
86.50 - 90.20
9.80 - 13.60
56.80 - 62.70
37.30 - 43.20

24 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ส่วนที่ 2 การรักษามะเร็งในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย
จากผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 1,086 ราย มีผู้เข้า
ร่วมวิจยั จำ�นวน 221 ราย หรือร้อยละ 20.34 เคยใช้วธิ ี
ทางการแพทย์ทางเลือกร่วมรักษามะเร็ง โดยเป็นการ
ใช้สมุนไพรมากที่สุดร้อยละ 85.97 (190 ราย) โดย
อยู่ในรูปแบบสมุนไพรเดี่ยวมากที่สุดคือ 134 ราย
(ร้อยละ 70.53) ซึ่งสมุนไพรเดี่ยวที่ผู้เข้าร่วมวิจัย
นิยมรับประทานมาก 3 ลำ�ดับแรกคือ เห็ดหลินจือ
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งาดำ� และหญ้าปักกิ่ง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมวิจัยอีก 56 ราย
ร้อยละ 29.47) เลือกรับประทานแบบตำ�รับยาสมุนไพร
นอกจากนี้ การรั ก ษามะเร็ ง ในปั จ จุ บั น ของ
ผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 1,086 ราย พบว่า  ผู้เข้าร่วม
วิจัยจำ�นวน 648 ราย ไม่ได้อยู่ในกระบวนการรักษา
มาตรฐานแล้วแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 429 ราย
(ร้อยละ 66.21) ได้รับการรักษามาตรฐานครบแล้ว
ขณะที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 123 ราย (ร้อยละ 18.98)

ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของการใช้วธิ กี ารรักษามะเร็งในปัจจุบนั ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เปรียบเทียบระหว่างผูป้ ว่ ยราย
ใหม่และรายเก่า
			 การรักษามะเร็งในปัจจุบัน
วิธีการรักษา
รายใหม่
รายเก่า
รวม
		
(n = 608)
(n = 478)
(n = 1,086)
เคยใช้การรักษาทางเลือกอื่น
สมุนไพร
รูปแบบสมุนไพรตำ�รับ (ยาต้ม)
รูปแบบสมุนไพรเดี่ยว
เห็ดหลินจือ
งาดำ�
หญ้าปักกิ่ง
อื่น ๆ
อยู่ในกระบวนการรักษาตามมาตรฐาน
การผ่าตัด
รังสีรักษา
ยาเคมีบำ�บัด
บำ�บัดด้วยฮอร์โมน
ไม่ได้อยู่ในกระบวนการรักษา
รักษาครบกระบวนการแล้ว
อยู่ระหว่างวางแผน/รอการรักษา
กลัวผลข้างเคียงในการรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน
หมดหวัง/ไม่แน่ใจในการรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน
ภาระค่าใช้จ่ายสูง

131 (21.55)
113
30
83
29
6
1
47
256 (42.10)
26
33
119
39
352 (57.89)
217
90
26
10
7

90 (18.83) 221 (20.34)
77
190
26
56
51
134
24
53
5
11
1
2
21
68
182 (38.07) 438 (40.33)
10
36
19
52
78
197
38
77
296 (61.92) 648 (59.67)
212
429
33
123
27
53
12
22
8
15

วิเคราะห์ด้วยสถิติ Pearson Chi-Square, †แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p-value ≤ 0.05

p-value
0.269
0.752

0.179
0.051
0.162
0.117
0.340
0.179
0.002†
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อยู่ระหว่างรอการรักษาหรือวางแผนการรักษา และผู้
เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 90 ราย (ร้อยละ 13.88) ปฏิเสธ
การรักษามาตรฐาน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ทั้ ง นี้ เหตุ ผ ลหลั ก ของการปฏิ เ สธการรั ก ษา
มาตรฐานคือ ผู้ป่วยกลัวผลข้างเคียงจากการรักษา
มาตรฐาน นอกจากนีเ้ มือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
กลุม่ ผูป้ ว่ ยรายใหม่และผูป้ ว่ ยรายเก่า พบว่า ผูเ้ ข้าร่วม
วิจัยกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่อยู่ระหว่างวางแผน/รอการ
รักษามากกว่าผูป้ ว่ ยรายเก่าอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p = 0.002) คือมากกว่าถึง 2.73 เท่า 

ส่วนที่ 3 การประเมินอาการตามการรับรู้ของผู้
เข้าร่วมวิจัย
จากการวิเคราะห์อาการที่พบบ่อยตามการรับ
รู้จำ�นวน 32 อาการด้วยแบบสอบถามอาการปัจจุบัน
ในช่ ว ง 1 สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาของกลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย
มะเร็งจำ�นวน 1,062 ราย พบว่า  ผู้เข้าร่วมวิจัยรับรู้
อาการระหว่าง 0-28 อาการ เฉลี่ย 4.68 อาการ (S.D.
= 4.32) หากประเมินตามจำ�นวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่รับรู้
อาการที่พบบ่อย พบว่า  อาการ 5 ลำ�ดับแรกที่ผู้ป่วย
มะเร็งรู้สึกคือ 1) จำ�นวน 358 รายหรือร้อยละ 32.97
รับรู้อาการปวด 2) จำ�นวน 355 รายหรือร้อยละ 32.69
รับรู้อาการอ่อนล้า 3) จำ�นวน 304 รายหรือร้อยละ 28
รับรูอ้ าการนอนไม่หลับ 4) จำ�นวน 274 รายหรือร้อยละ
25.23 รับรู้อาการชาปลายมือ และ 5) จำ�นวน 253 ราย
หรือร้อยละ 23.30 มีอาการกังวลกลุม้ ใจ โดยอาการทัง้
5 ลำ�ดับแรกมีความถี่ระหว่าง 2.07-2.57 ความถี่ใน
การเกิดอาการอยู่ในระดับ “บางครั้งหรือ 2-3 วันต่อ
สัปดาห์’’ ค่าคะแนนความรุนแรงระหว่าง 1.77-2.08
เป็นระดับความรุนแรงที่ “น้อยถึงปานกลาง’’ และ
มีความรู้สึกทุกข์ทรมานหรือรบกวนการดำ�เนินชีวิต
อยู่ในช่วง 1.68-1.94 คือ ระดับ “รบกวนเล็กน้อยถึง
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รบกวนพอควร’’ รายละเอียดภาพรวมประสบการณ์
การมีอาการ 32 อาการ ดังแสดงในตารางที่ 3

ส่วนที่ 4 ความปลอดภัยและผลการใช้ตำ�รับยา
สมุนไพรนายแสงชัยของผู้เข้าร่วมวิจัยรายเก่า
จากผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย รายเก่ า  (รั บ ยาต่ อ เนื่ อ ง)
จำ�นวน 478 ราย พบว่า  มีผู้เข้าร่วมวิจัยที่พบอาการ
ผิดปกติจำ�นวน 38 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 7.95 โดย
แบ่งเป็น อาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารสูงสุด
คือ 22 ราย (ร้อยละ 57.89) รองลงมาคือ ระบบผิวหนัง
จำ�นวน 6 ราย (ร้อยละ 15.79) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 4.1
ในด้านความเห็นต่อผลการรักษาจากการใช้
ตำ�รับยาสมุนไพรนายแสงชัยจากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จำ�นวน
478 ราย พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่ (จำ�นวน 225
รายหรือร้อยละ 47.07) รู้สึกว่า  อาการป่วยของตนดี
ขึ้น ผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวนรองลงมา (จำ�นวน 174 ราย
หรือร้อยละ 36.40) รูส้ กึ ว่าอาการตนเองเหมือนจะดีขนึ้
โดยมีผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 73 รายหรือร้อยละ 15.27
รู้สึกว่าอาการตนเองเหมือนเดิมหรือไม่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังตารางที่ 4.2

อภิปรายผล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทำ � ความ
เข้าใจสถานการณ์ ลักษณะประชากร วิธกี ารรักษา การ
จัดการโรคมะเร็ง และประสบการณ์การมีอาการของ
โรคมะเร็งในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งโดยการสัมภาษณ์จาก
ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับตำ�รับยาสมุนไพรของนายแสงชัย
แหเลิศตระกูล ช่วงมกราคมถึงมีนาคม 2561 จำ�นวน
1,086 ราย ลักษณะประชากรของผู้เข้าร่วมวิจัยพบว่า 
เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 71.45 ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่
ที่ 51-60 ปี สอดคล้องกับรายงานของ Damery S.

26 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 3 ประสบการณ์การมีอาการ 32 อาการในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย (n = 1,062)
			 การประเมินอาการตามการรับรู้
อาการ
จำ�นวน
ความ
ความ
ความรู้สึก
(ร้อยละ)
ถี่
รุนแรง
ทุกข์ทรมาน
ปวด
อ่อนล้า
นอนไม่หลับ
ชาปลายมือ
กังวล กลุ้มใจ
มีลมในท้อง
ขาดสมาธิ
ปากแห้ง
มองดูตัวเองไม่เหมือนเดิม
ท้องผูก
น้ำ�หนักลด
ไอ
เวียนศีรษะ
เบื่ออาหาร
ผิวหนังเปลี่ยนแปลง
ผมร่วง
คันตามร่างกาย
หงุดหงิด
ง่วงนอน
คลื่นไส้
หายใจไม่อิ่ม
เศร้า
บวม
กระวนกระวาย
ลิ้นรับรส
ปัญหาปัสสาวะ
กลืนลำ�บาก
อาเจียน
ท้องเสีย
เหงื่อออก
แผลในปาก
อารมณ์ทางเพศ

358 (32.97)
355 (32.69)
304 (28.00)
274 (25.23)
253 (23.30)
230 (21.18)
219 (20.17)
209 (19.24)
201 (18.51)
199 (18.32)
180 (16.57)
179 (16.48)
168 (15.47)
162 (14.92)
161 (14.83)
158 (14.55)
145 (13.35)
131 (12.06)
130 (11.97)
113 (10.41)
111 (10.22)
93 (8.56)
93 (8.56)
89 (8.20)
77 (7.10)
73 (6.72)
71 (6.54)
62 (5.71)
55 (5.06)
50 (4.60)
39 (3.59)
16 (1.47)

2.57
2.35
2.68
2.47
2.07
2.32
2.31
2.18
NA
NA
NA
2.20
1.82
2.35
NA
NA
2.06
1.74
2.32
1.87
2.30
1.92
NA
1.90
NA
2.42
2.64
2.24
2.04
1.98
NA
2.30

หมายเหตุ : NA (Not Applicable) คือ ไม่ได้ประเมินความถี่เนื่องจากไม่สามารถประเมินได้

1.98
1.85
2.08
1.91
1.77
1.97
1.89
1.66
1.96
2.20
1.80
1.77
1.67
1.99
2.37
2.17
1.76
1.53
1.77
1.69
1.84
1.70
2.11
1.60
2.42
2.15
2.25
1.67
1.85
1.76
2.05
1.88

1.79
1.70
1.94
1.69
1.68
1.76
1.45
1.57
1.84
1.96
1.74
1.67
1.61
1.90
1.98
2.07
1.72
1.45
1.62
1.56
1.84
1.67
1.89
1.64
2.03
2.05
2.16
1.74
1.86
1.44
1.56
2.07
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ตารางที่ 4.1 ความปลอดภัยของการใช้ตำ�รับยาสมุนไพรคุณแสงชัยในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยรายเก่า (n = 478)
ความปลอดภัยของการใช้ตำ�รับยาสมุนไพร
ยังไม่พบอาการผิดปกติ
พบอาการผิดปกติ
- ระบบทางเดินอาหาร
- ระบบผิวหนัง
- ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
- ระบบกล้ามเนื้อ
- ระบบสืบพันธุ์
- ระบบไหลเวียนโลหิต
- ระบบอื่น ๆ
ไม่ระบุ

จำ�นวนผู้ป่วย (ร้อยละ)

95% CI

438 (91.63)
38 (7.95)
22
6
3
2
2
1
2
2 (0.42)

88.5-93.6
5.5-10.5
0.0-0.1

ตารางที่ 4.2 จำ�นวนและร้อยละของผู้ป่วยหลังจากรับตำ�รับสมุนไพรครั้งแรกจำ�แนกตามการประเมินความรู้สึกของ
ผู้ป่วย (n = 478)
ระดับความรู้สึกของผู้ป่วย

จำ�นวนผู้ป่วย (ร้อยละ)

95% CI

หายขาด
ดีขึ้น
เหมือนจะดีขึ้น
เหมือนเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง
แย่ลง
ไม่ระบุ

2 (0.42)
225 (47.07)
174 (36.40)
73 (15.27)
1 (0.21)
3 (0.63)

0.0-1.1
42.1-51.3
32.3-40.8
12.2-18.6
0.0-0.7
0.0-2.1

และคณะ (2011) พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยมะเร็งเพศหญิง
ตอบแบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพรถึง
ร้อยละ 72.4 โดยช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมาก
จะอยู่ระหว่าง 60-69 ปี[6] การศึกษาครั้งนี้พบมะเร็ง 5
ลำ�ดับแรกคือ มะเร็งเต้านม 382 ราย (ร้อยละ 35.20)
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ 110 ราย (ร้อยละ 10.10) มะเร็งปาก
มดลูก 93 ราย (ร้อยละ 8.60) มะเร็งตับและมะเร็ง
ปอดอย่างละ 69 ราย (ร้อยละ 6.40) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Farooqui และคณะ, 2016 พบผู้ป่วย
มะเร็ง 3 ลำ�ดับแรกคือ มะเร็งเต้านม มะเร็งระบบทาง

เดินอาหาร (ลำ�ไส้ใหญ่ กระเพาะอาหารลำ�ไส้เล็ก)และ
มะเร็งระบบสูตินารี (ปากมดลูก มดลูก รังไข่)[7] และ
สอดคล้องกับรายงานของ Virani S และคณะ (2017)
พบว่า มะเร็งเต้านม มะเร็งลำ�ไส้ มะเร็งปอด และมะเร็ง
ตับเป็นมะเร็งหลักทีพ่ บในคนไทยและยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น[8] ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะที่ 2 และ 3 คิดเป็นร้อยละ 20.10 และร้อยละ
22 ตามลำ�ดับ สอดคล้องกับรายงานการสำ�รวจการ
ใช้การแพทย์ทางเลือกที่นำ�ไปใช้เสริมและทดแทน
ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาในประเทศไทยของ

28 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
Puataweepong และคณะ (2012)[9] พบว่า  ผู้เข้า
ร่วมวิจัยมะเร็งที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ป่วยมะเร็ง
ในระยะที่ 2 (ร้อยละ 27.41) และ 3 (ร้อยละ 22.58)
กลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย เคยใช้ วิ ธี ท างการแพทย์
ทางเลือกร่วมรักษามะเร็งมาก่อนร้อยละ 20.34 โดย
เป็นการใช้สมุนไพรมากที่สุดคือ สูงถึงร้อยละ 85.97
และอยู่ในรูปแบบสมุนไพรเดี่ยวมากกว่าคือ ร้อยละ
70.53 และอีกร้อยละ 29.47 เป็นแบบสมุนไพรตำ�รับ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Kucukoner
M. และคณะ (2013) พบว่า  ผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้วิธีการ
ทางการแพทย์ทางเลือกร่วมรักษามะเร็งอย่างน้อย
ร้อยละ 82.5 เลือกใช้สมุนไพรเท่า  ๆ กัน[10] และจาก
การศึกษาของ Rashrash M. และคณะ (2017) พบ
ว่า การใช้สมุนไพรร่วมรักษาโรคจะพบได้มากในผูป้ ว่ ย
3 กลุ่มโรคคือ โรคหลอดเลือดสมอง (ร้อยละ 48.7),
โรคมะเร็ง (ร้อยละ 43.1) และโรคข้ออักเสบ (ร้อยละ
43)[11] แสดงให้เห็นว่า  การใช้สมุนไพรร่วมรักษาใน
ผู้ป่วยมะเร็งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยและเกิดขึ้นได้ใน
ทุกทวีปทั่วโลก โดยข้อมูลจากการสำ�รวจนี้แสดงให้
เห็นว่า  แม้ผู้ป่วยจะได้รับการรักษามาตรฐานครบ
(ร้ อ ยละ 39.50) แล้ ว แต่ ยั ง คงประสงค์ ม าเข้ า รั บ
ตำ�รับยาสมุนไพร (นายแสงชัย แหเลิศตระกูล) ด้วย
สอดคล้องกับเหตุผลในรายงานของ Buckner CA.
และคณะ (2018) กล่าวว่าสาเหตุหลัก (ร้อยละ 51.61)
ที่ผู้ป่วยมะเร็งเลือกใช้การแพทย์ทางเลือกร่วมรักษา
เพราะคิดว่าเป็นความพยายามทำ�ทุกอย่างเพื่อช่วย
รั ก ษาโรคตนได้ [12] และรายงานของ Dogu GG.  
และคณะ (2014) พบว่า  ผู้ป่วยมะเร็งร้อยละ 15.18
หันมาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือกเพราะผู้ป่วยไม่ได้
รับประโยชน์จากการแพทย์มาตรฐานแล้ว[13]
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ซึ่ ง พบว่ า
สมุ น ไพรเดี่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง
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กลุ่มนี้คือ เห็ดหลินจือ งาดำ� และหญ้าปักกิ่ง ขณะที่
จากรายงานของ Buckner CA. และคณะ (2018)
พบว่าสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในผู้ป่วยมะเร็งของ
ประเทศแคนาดาคือ ชาเขียว ขิง และขมิ้นชัน[12] ขณะ
ที่ในรายงานของ Dogu GG. และคณะ (2014) ระบุ
ว่ า  สมุ น ไพรที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง คื อ
Stinging nettle และผลลูกเกด ซึ่งเหตุผลหลักที่
สมุนไพรเหล่านี้ได้รับความนิยมคือ ผู้ป่วยสามารถ
ซื้อได้เองจากร้านค้าสุขภาพทั่วไป[13] แสดงให้เห็น
ว่าความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อชนิดของสมุนไพรที่
เลือกใช้
ยิ่งไปกว่านั้น การสำ�รวจครั้งนี้พบว่า  ในกลุ่มผู้
เข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกระบวนการรักษามาตรฐาน
แล้วมีผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 123 ราย (ร้อยละ 18.98)
อยู่ระหว่างรอการรักษาหรือวางแผนการรักษาซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ผูป้ ว่ ยรายใหม่และ
ผูป้ ว่ ยรายเก่า พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่ ผูป้ ว่ ยรายใหม่
อยู่ระหว่างวางแผนหรือรอการรักษามากกว่าผู้ป่วย
รายเก่าอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p = 0.002) คือ
มากกว่าถึง 2.73 เท่า แสดงให้เห็นความกังวลของผูป้ ว่ ย
มะเร็งรายใหม่สอดคล้องกับรายงานของ Paul C. และ
คณะ (2012) พบว่า ผูป้ ว่ ยมะเร็งกว่าครึง่ มีความกังวล
ในช่วงใดช่วงหนึง่ ของการรักษา โดยช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยมะเร็ง
มีสัดส่วนความกังวลสูงสุดคือช่วงระหว่างหลังตัดสิน
ใจเข้ารับการฉายรังสีจนถึงการเข้ารับการฉายรังสี
(ร้อยละ 31) รองลงมาคือ ช่วงระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับ
การวินิจฉัยมะเร็งเบื้องต้นรอส่งต่อเข้ารับการยืนยัน
ผลวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ร้อยละ 28) และ
ช่วงระหว่างหลังตัดสินใจเข้ารับการให้เคมีบ�ำ บัดจนถึง
การเข้ารับเคมีบำ�บัด (ร้อยละ 28)[14] ดังนั้นระยะเวลา
รอคอยเพือ่ รับการยืนยันวินจิ ฉัยมะเร็งและการเข้ารับ
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การรักษาครั้งแรกของผู้ป่วยมะเร็งเป็นสิ่งที่ระบบการ
แพทย์มาตรฐานไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง
จากผลการวิเคราะห์อาการทีพ่ บบ่อยตามการรับ
รูจ้ �ำ นวน 32 อาการด้วยแบบสอบถามอาการปัจจุบนั ใน
ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยมะเร็ง
พบว่า  ผู้เข้าร่วมวิจัยรับรู้จำ�นวนอาการเฉลี่ย 4.68
อาการ (S.D. = 4.32) โดยอาการที่รับรู้บ่อย 5 ลำ�ดับ
แรกคือ 1) อาการปวด (ร้อยละ 32.97), 2) อาการ
อ่ อ นล้ า  (ร้ อ ยละ 32.69), 3) อาการนอนไม่ ห ลั บ
(ร้อยละ 28), 4) อาการชาปลายมือ (ร้อยละ 25.23)
และ 5) อาการกังวลกลุม้ ใจ (ร้อยละ 23.30) โดยอาการ
ทัง้ 5 ลำ�ดับแรกมีความถีใ่ นการเกิดอาการอยูใ่ นระดับ
“บางครั้งหรือ 2-3 วันต่อสัปดาห์’’ มีค่าคะแนนความ
รุนแรงที่ระดับ “น้อยถึงปานกลาง’’ และมีความรู้สึก
ทุกข์ทรมานหรือรบกวนการดำ�เนินชีวิตอยู่ในระดับ
“รบกวนเล็กน้อยถึงรบกวนพอควร’’ สอดคล้องกับ
รายงานของ Edman JS. และคณะ (2014) พบว่า
อาการปวดเรื้อรังเป็นอาการที่ผู้ป่วยมะเร็งรับรู้มาก
ที่สุด (ร้อยละ 39.8) ลำ�ดับรองลงมาคือ อาการอ่อน
ล้า  (ร้อยละ 33.5) และอาการนอนไม่หลับ (ร้อยละ
23.3)[15] และผลการศึกษาประสบการณ์อาการของ
ผู้ป่วยมะเร็งของ Stark L. และคณะ (2013) ในผู้ป่วย
มะเร็ง 297 รายในประเทศสหรัฐอเมริกาพบอาการ
ปวดสูงสุดร้อยละ 100 รองลงมาคืออ่อนล้าร้อยละ
91.3 ง่วงนอนร้อยละ 66.8 และนอนไม่หลับร้อยละ
65.8 ทว่าในรายงานฉบับนี้ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผู้ป่วย
มะเร็งรับรูอ้ าการเฉลีย่ 14.1 (S.D.5.5)[16] ทัง้ นีอ้ าจเป็น
เพราะรายงานฉบับดังกล่าวศึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ที่ไปโรงพยาบาลซึ่งมักเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่า

ข้อสรุป
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาภาคตัดขวาง
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ชิ้นแรกในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่มีขนาดใหญ่และแสดง
ให้เห็นลักษณะพื้นฐานของผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้สมุนไพร
ร่วมรักษาโรค พฤติกรรมการรักษามะเร็ง การเลือก
ใช้สมุนไพรร่วมรักษา เหตุผลของการไม่เข้ารับการ
รักษามาตรฐาน ตลอดจนอาการสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้ป่วย
มะเร็งไม่สบาย 5 ลำ�ดับแรกดังข้างต้น ซึ่งอาจนำ�ไป
สู่การพัฒนาการบริการผู้ป่วยมะเร็งในระบบบริการ
สุขภาพและการดูแลสุขภาพของผูป้ ว่ ยมะเร็งแบบองค์
รวมได้ดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ การศึกษานี้มีข้อจำ�กัด ด้านการ
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือความเป็นเหตุ
เป็นผล เนื่องจากเป็นการศึกษาเพียงปรากฏการณ์ใน
ช่วงเวลาหนึ่งที่กำ�หนดเท่านั้น
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บทคัดย่อ
แผลเบาหวานและแผลกดทับเป็นแผลเรื้อรังที่ไม่สามารถหายได้เองตามระยะเวลาของกระบวนการหายของ
แผลปกติ ซึง่ การรักษาทีร่ วดเร็วและเหมาะสมช่วยให้แผลหายได้โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง วัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้ เพือ่ ประเมินผลความปลอดภัยและประสิทธิผลเบือ้ งต้นของตำ�รับยาครีมเหลืองสุราษฎร์ (เหลืองนรินทร์)
และน้ำ�มันทองนพคุณในการรักษาแผลเบาหวานและแผลกดทับ ณ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จำ�นวน 14 แห่ง ผลการศึกษาพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การรักษาและมาพบแพทย์ตามนัดครบทั้ง 5 ครั้ง
จำ�นวน 16 ราย มีแผลจำ�นวน 19 แผล ผลการติดตามด้านความปลอดภัย ไม่พบรายงานเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์
และอาการแพ้หรือระคายเคืองในผู้ป่วยทุกราย สำ�หรับผลการรักษา หลังจากติดตามครบ 4 สัปดาห์ พบว่า เกือบทุก
แผล (ร้อยละ 90) ที่รักษาด้วยยาสมุนไพรทั้งสองตำ�รับมีลักษณะแผลที่ดีขึ้น และขนาดแผลเฉลี่ยลดลงทุกสัปดาห์ จึง
สรุปได้วา่ ยาจากสมุนไพรทัง้ สองตำ�รับมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาแผลเบาหวานและแผลกดทับ
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเบือ้ งต้นทีต่ ดิ ตามสังเกตการณ์การใช้ยาในโรงพยาบาล การศึกษา
วิจัยไม่มีส่วนในการตัดสินใจรักษา ดังนั้น ยังต้องการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษาวิจัยทางคลินิก
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Abstract
Diabetic foot and pressure ulcers are chronic wounds. Early intervention and proper treatment should result in
complete healing without high risk complications. This study aimed to evaluate the safety and preliminary efficacy
of Luang Surat (Luang narin) and Thongnoppakhun preparations in treatment of diabetic foot and pressure ulcers
in 14 government hospitals in Surat Thani Province. It was found that 19 wounds from 16 patients were eligible for
the study. There were no reports of adverse effects or allergic reactions throughout the period. Preliminary efficacy
found that wound characteristics including texture, edge, and size of the wounds improved in almost all volunteers.
It was concluded that both herbal preparations were safe and have the potential to be agents for the treatment of
chronic wounds. Nevertheless, this was only the preliminary study. Further clinical studies should be performed
for adequate evaluation.
Key words: Luang Surat, Thongnoppakhun, Diabetic foot, pressure ulcers

บทนำ�และวัตถุประสงค์

โรคเบาหวานเป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุ ข ที่ สำ � คั ญ ระดั บ โลก จากรายงานของ
องค์การอนามัยโลก พบว่าในปี พ.ศ. 2557 โรคเบาหวาน
เป็นสาเหตุการตายของประชากรโลกปีละไม่ต่ำ�กว่า
1.5 ล้านคน และปัจจุบนั พบผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานจำ�นวน
422 ล้านคน โดยร้อยละ 43 ของผู้ป่วยทั้งหมดเสีย
ชีวิตจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และเป็นการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร คือเสียชีวติ ก่อนอายุ 70 ปี ประชากรที่
เสียชีวติ ส่วนใหญ่พบในประเทศแถบตะวันออกกลาง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศทางฝัง่ ตะวันตก
ของแปซิฟิก สำ�หรับในประเทศไทยจากรายงานของ
กระทรวงสาธารณสุข พบความชุกของโรคเบาหวาน
จากการสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ

ร่างกายในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ.
2547, 2552 และ 2557 พบร้อยละ 7, 6.9 และ 8.8 ตาม
ลำ�ดับ และนอกจากนี้ อัตราตายด้วยโรคเบาหวานต่อ
ประชากรแสนคน ในภาพรวมของประเทศในปี พ.ศ.
2556-2558 พบเท่ากับ 8.80, 15.48 และ 19.59 ตาม
ลำ�ดับ ซึง่ เป็นอัตราการป่วยและตายด้วยโรคเบาหวาน
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี[1]
โรคเบาหวาน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ควบคุม
ระดับน้ำ�ตาลในเลือดได้ไม่ดี จะมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคแทรกซ้อนทั้งต่อระบบประสาทและหลอด
เลือด จากสถิติของสหพันธ์เบาหวานโลก (International Diabetes Federation) พบว่า ผูเ้ ป็นเบาหวาน
มีความเสี่ยงที่จะถูกตัดนิ้วเท้าและขามากกว่าผู้ป่วย
ที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 25 เท่า ซึ่งร้อยละ 85 ของการ
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สู ญ เสี ย ขาจากเบาหวาน เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ามารถ
ป้องกันได้หากค้นพบและรักษาภาวะแทรกซ้อนดัง
กล่าวตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก ในประเทศไทยพบความชุก
ของภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานประมาณ
ร้อยละ 20-30 ซึ่งผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนนี้เป็นสาเหตุ
ของการตัดนิว้ เท้าหรือขาร้อยละ 0.5-2 การทุพพลภาพ
จากการสู ญ เสี ย นิ้ ว เท้ า หรื อ ขานี้ มี ผ ลให้ ผู้ ป่ ว ยมี
คุณภาพชีวติ ทีต่ �่ำ ลงและเป็นสาเหตุการตายทีส่ �ำ คัญใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยพบอัตราตายภายใน 5 ปีหลัง
การตัดขาประมาณปีละ 1.5 ล้านคน[1-2] เช่นเดียวกับ
แผลกดทับซึ่งเป็นแผลเรื้อรังอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งหากไม่
ได้รบั การรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม จะมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อนทีย่ ากต่อการรักษาและเป็นเหตุให้
เสียชีวิตได้ นอกจากความสูญเสียที่เกิดจากการเสีย
ชีวิตแล้ว ยังพบว่าประเทศไทยต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย
ด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นจากการดูแลผู้ป่วยที่
มีแผลเบาหวานและแผลกดทับดังกล่าว
การแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาการดูแล
สุขภาพของคนไทย ที่มีลักษณะการรักษาแบบองค์
รวมและเป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพทีห่ ลากหลาย
มีการผสมผสานกับการแพทย์แผนอื่นและมีการปรับ
ตัวอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในการดูแลสุขภาพหลายมิติ ทั้งด้าน
กาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และความเชื่อ ปัจจุบัน
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยทั้งที่อยู่ในองค์กร
ของรัฐและประกอบอาชีพอิสระยังคงมีการใช้ตำ�รับ
ยาแผนไทยและมีบทบาทสำ�คัญในการดูแลและรักษา
พยาบาลผู้ป่วย ซึ่งการรักษาหลายโรคพบว่าได้ผล
เป็นที่น่าพอใจ ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย
พัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อการ
สร้างเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็น
ภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
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เลือกทีจ่ ะศึกษาเพือ่ ค้นหายาจากตำ�รับยาแผนไทยทีม่ ี
ศักยภาพ สามารถนำ�มาใช้ทดแทนยาที่นำ�เข้าจากต่าง
ประเทศ ซึ่งจากการค้นหาและติดตามการใช้ตำ�รับยา
สมุนไพรรักษาแผลเบาหวานของจังหวัดสุราษฏร์ธานี
พบว่า มีตำ�รับยารักษาแผลเบาหวาน/แผลกดทับ ที่
มีการใช้ในหน่วยบริการสาธารณสุขจำ�นวน 2 ตำ�รับ
คือ ตำ�รับยาเหลืองสุราษฎร์ (ยาเหลืองนรินทร์) ซึ่งเป็น
ตำ�รับที่แพทย์แผนไทยพัฒนาขึ้นมาใช้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และตำ�รับน้ำ�มันทองนพคุณซึ่งสั่งซื้อมาจาก
เอกชน แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากการใช้ยาสมุนไพร
ทั้งสองตำ�รับดังกล่าว ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยด้าน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบมาก่อน
การศึ ก ษาจึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลเบือ้ งต้นของตำ�รับยาทัง้ สอง
ในการรักษาแผลเบาหวานและแผลกดทับในครั้งนี้

ระเบียบวิธีศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง สั ง เกตแบบไปข้ า ง
หน้า (Prospective observational study) ดำ�เนินการ
ศึกษาในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559– กันยายน
พ.ศ. 2560 โดยมีสถานที่ศึกษาในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำ�นวน
14 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาล
พระแสง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลท่าฉาง โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาล
คีรรี ตั น์นคิ ม โรงพยาบาลดอนสัก โรงพยาบาลเคียนซา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โรงพยาบาล
เกาะสมุย โรงพยาบาลท่าชนะ โรงพยาบาลพุนพิน
และโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ การศึกษาครั้งนี้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก เลขที่ 13-2559

34 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

วัสดุ
1. ประชากรที่ศึกษา
ผูป้ ว่ ยทีม่ าโรงพยาบาลทีเ่ ป็นสถานทีศ่ กึ ษาใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 14 แห่ง เพือ่ รักษาแผลเบา
หวานหรือแผลกดทับด้วยยาสมุนไพรต�ำรับยาครีม
เหลืองสุราษฎร์ (เหลืองนรินทร์) หรือนำ�้ มันทองนพคุณ
ในช่วงระยะเวลา 10 เดือน พบผูป้ ว่ ยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ข้า
เกณฑ์การศึกษา จ�ำนวน 35 ราย ซึง่ เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมวิจัยของโครงการ (Inclusion criteria)
ประกอบด้วย
1.1 อายุระหว่าง 35 - 75 ปี
1.2 ไม่มโี รคประจำ�ตัวหรือโรคร่วมทีม่ ผี ลต่อการ
หายของแผล ได้แก่ โรคติดเชือ้ โรคมะเร็งทีม่ ลี กั ษณะ
แพร่กระจายไปยังบริเวณที่เป็นแผล หัวใจวาย ภาวะ
ที่ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ�อันเนื่องมาจากโรคตับ โรคไต
และโรคขาดสารอาหาร เป็นต้น
1.3 ไม่ได้รับยาที่อาจส่งผลต่อการรักษา เช่น
ยากลุ่ม glucocorticoids, cytotoxic drugs, immunosuppressive, ยาปฏิชวี นะ และยาทาแผลแผน
ปัจจุบัน เป็นต้น
1.4 ระดับน�้ำตาลในเลือด (HbA1c) ไม่เกิน 10
mg%
1.5 ลักษณะแผลเป็นแผลเบาหวานหรือแผล
กดทับระดับ 1-2 โดยแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่มคี วาม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรง
1.6 ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารแพ้ ส มุ น ไพรที่ เ ป็ น ส่ ว น
ประกอบของทั้งตำ�รับยาครีมเหลืองสุราษฎร์ (ยาเหลือง
นรินทร์) และน้ำ�มันทองนพคุณ
1.7 ไม่มีประวัติการติดยาเสพติดที่รุนแรง
1.8 ยินดีเข้าร่วมการวิจยั และได้ลงนามยินยอม
เข้ารับการวิจัยโดยสมัครใจ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

2. ตำ�รับยาครีมเหลืองสุราษฎร์
เดิมตำ�รับยาครีมเหลืองสุราษฎร์ เป็นยาที่
อยู่ในรูปแบบน้ำ�มันทาแผลเบาหวาน ชื่อน้ำ�มันเหลือง
นริ น ทร์ ซึ่ ง แพทย์ แ ผนไทยโรงพยาบาลบ้ า นควน
ยูง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัฒนาขึ้นมาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อใช้ทดแทนยาสมุนไพรทาแผลเบาหวาน
ที่สั่งซื้อจากเอกชน ตำ�รับยาเหลืองสุราษฎร์ประกอบ
ด้วยสมุนไพรจำ�นวน 11 ชนิด ได้แก่ ข่า (Alpinia
galangal (L.) Willd. ขมิน้ อ้อย (Curcuma zedoaria
(Christm.) Roscie) เหงือกปลาหมอ (Acanthus
ebracteatus Vahl) ขันทองพยาบาท (Suregada
multiflora (A.Juss.) Baill.) สมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) สิ่งละ 4 บาท ไพล
(Zingiber montanum (J. Koenig) Link ex A.
Dietr.) ทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus (L.)
Kurz) สิ่งละ 3 บาท ข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia Kunth) ข้าวเย็นใต้ (Smilax glabra Roxb.)
แกแล (Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner
และ หัวร้อยรู (Hydnophytum formicarum Jack)
สิ่งละ 2 บาท ต่อมาสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำ�มาพัฒนาต่อยอด
เป็นตำ�รับยาครีม โดยมีการศึกษาทางด้านการควบคุม
คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ก ารตรวจสอบ
ปริมาณสารบ่งชี้ (chemical marker) โดยตำ�รับนี้ใช้
ellagic acid, gallic acid, CAEF และ morin เป็น
สารบ่งชี้ นอกจากนี้ มีการศึกษาในหลอดทดลองพบ
ว่าตำ�รับยามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
แกรมบวกชนิ ด Staphylococcus aureus และ
Bacillus subtilis ได้ดี การทดสอบฤทธิ์สมานแผล
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ในสัตว์ทดลอง พบว่า แผลของสัตว์ทดลองที่ทาด้วย
ตำ�รับยาเหลืองสุราษฎร์มีระยะเวลาการหายของแผล
น้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม และผลทางเนื้ อ เยื่ อ วิ ท ยาชี้
ให้เห็นว่าการหายของแผลเป็นแบบสมบูรณ์ (completely healed) มีการสร้างและจัดเรียง fibroelastic
tissue ในชั้นหนังแท้ (dermis) รวมถึงมีการสร้าง
เนือ้ เยือ่ epithelium ชนิด stratified squamous และ
keratinized tissue ของชัน้ หนังกำ�พร้า (epidermis)
ที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับผิวหนังปกติ [3] วิธีการใช้ยา
ครีมเหลืองสุราษฎร์ สำ�หรับการศึกษานีค้ อื ใช้ปา้ ยแผล
วันละ 1 ครั้ง หลังจากล้างแผลด้วย normal saline
(0.9% NaCl) ซึ่งเป็น standard treatment
3. ต�ำรับยาน�้ำมันทองนพคุณ
เป็นต�ำรับยาทีส่ บื ทอดมาจากบรรพบุรษุ ของ
แพทย์แผนไทยทรัพย์สิน ทองนพคุณ โดยต�ำรับยาฯ
300 กรัม ประกอบด้วยสมุนไพร ขมิ้นชัน (Curcuma
longa L.) 45 กรัม กระเทียม (Allium sativum L.)
9 กรัม สีเสียดไทย (Acacia catechu Willd) 6 กรัม
น�้ำมันงา (Sesamum indicum L.) 81 กรัม น�้ำมัน
มะพร้าว (Cocos nucifera L. var. nucifera) 99 กรัม
และตัวยาอื่น ๆ 60 กรัม ท�ำการผลิตภายใต้บริษัท
เอเชียโอสถ ทะเบียนยาแผนโบราณ เลขที่ G 290/52
รหัสยาแผนไทย คือ 420000007199509994282808[4]
วิธีการใช้ยาส�ำหรับการศึกษานี้คือ หลังจากล้างแผล
ด้วย normal saline ซึ่งเป็น standard treatment
ใช้ส�ำลีก้อนขนาด 0.35 กรัมชุบน�้ำมันทองนพคุณให้
ชุ่มแล้วน�ำไปทาให้ทั่วแผลวันละ 1 ครั้ง

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสังเกต
แบบไปข้างหน้า (Prospective observational study)
ในผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานหรือแผลกดทับ ที่มีการใช้
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ยาสมุนไพรตำ�รับเหลืองสุราษฎร์ (เหลืองนรินทร์) หรือ
น้ำ�มันทองนพคุณอย่างไรอย่างหนึ่ง โดยผู้ป่วยผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาและลงนามยินยอมเข้า
ร่วมโครงการ การรวบรวมข้อมูลเริม่ จากการเก็บข้อมูล
ผู้ป่วยจากแฟ้มประวัติของโรงพยาบาลโดยใช้แบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ บันทึกภาพ
แผล และบันทึกผลความก้าวหน้าของการหายของ
แผล ณ วันที่ 0, 7, 14, 21, และ 28 (เป็นเวลา 4 สัปดาห์)
ของการรักษาโดยใช้แบบติดตามการใช้ยาและแบบ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของคณะ
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข [5-6]
เมื่อครบระยะเวลาในการติดตามผู้ป่วยแต่ละราย
ทำ�การสอบถามความพึงพอใจจากผู้ให้บริการ และ
ผู้มารับบริการการรักษาแผลด้วยยาสมุนไพรทั้ง 2
ตำ�รับ ดังกล่าว
1. วิธีการวัดผลการหายของแผล
การวัดผลการหายของแผล ทำ�การวัดโดย
ใช้แบบประเมินที่ประยุกต์มาจาก Barbara Batesjensen และ Push Tool version 3.0[7] โดยมีการ
ประเมินลักษณะพื้นแผล และการวัดขนาดของแผล
ดังนี้
ลักษณะพื้นแผล 5 ระดับ ได้แก่
0 (Closed) หมายถึงแผลหายแล้วด้วยการ
มี epithelium ปกคลุม
1 (Epithelial tissue) หมายถึง เนื้อเยื่อ
สีชมพูที่งอกจากขอบของแผล
2 (Granulation tissue) หมายถึง เนื้อเยื่อ
สีชมพูหรือสีแดงเนื้อวัว ชุ่มชื้น มันวาว
		
3 (Slough) หมายถึง เนือ้ ตายสีเหลืองหรือขาว
4 (Necrotic tissue/Escher) หมายถึง พืน้
แผลที่เป็นเนื้อตายแข็ง สีดำ� สีน้ำ�ตาล
ขนาดของแผล วั ด จากการใช้ แ ผ่ น พลาสติ ก

36 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ใสปลอดเชื้อวางทับบนแผลแล้วใช้ปากกาวาดไปบน
แผ่นพลาสติกตามขอบแผล แล้วคำ�นวณพืน้ ทีบ่ นแผ่น
พลาสติกเป็นตารางเซนติเมตร
2. วิธีการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ซึง่
แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ รูปแบบการบรรจุยาทาแผล สี
ของยา กลิน่ ของยา และความสะดวกในการใช้ยา ส่วน
ที่ 2 เป็นความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ เนือ้ หาเข้าใจง่าย สะดวก
ต่อการเก็บข้อมูล และกระชับตรงประเด็น คะแนน
ความพึงพอใจในแต่ละด้านเรียงจากความพึงพอใจ
มากสุด (5 คะแนน) – ไม่ระบุความพึงพอใจ (0 คะแนน)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมวิจัย
อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ลักษณะแผล และ
ความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ให้บริการ โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา และวิเคราะห์ผลของการรักษา โดยการ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

เปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดของแผลเฉลี่ย
ณ วันที่ 0, 7, 14, 21, และ 28 ของการรักษา โดยใช้
สถิติอ้างอิง Repeated Measures ANOVA

ผลการศึกษา
จากการติดตามผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การศึกษา
จ�ำนวน 35 ราย พบ 16 รายทีม่ ผี ลการรักษาครบ 5 ครัง้
โดยผู้ป่วยทั้ง 16 ราย มีลักษณะประชากร คือ อายุ
เฉลี่ย 50 ปี (สูงสุด 68 ปี ต�่ำสุด 35 ปี) ดัชนีมวลกาย
เฉลี่ย 21 กก./ตร.ม. ระยะเวลาที่เป็นแผลเฉลี่ย 24
เดือน มีจ�ำนวนครึ่งหนึ่งของประชากร (ร้อยละ 50)
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
มีผู้ที่สูบบุหรี่ 10 ราย และดื่มแอลกอฮอล์ 3 ราย คิด
เป็นร้อยละ 52.63 และ 15.78 ตามล�ำดับ การวิเคราะห์
ลักษณะประชากรและข้อมูลสุขภาพของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ในผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่ม รายละเอียดได้แสดงดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรและข้อมูลสุขภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย
ลักษณะประชากรและ
เข้ามูลแรกเข้าโครงการ
เพศชาย (คน: ร้อยละ)
อายุ (ปี: ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ค่าดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.) (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
ระยะที่เป็นแผล (เดือน) (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
เกษตร (คน: ร้อยละ)
โรคเบาหวาน (คน: ร้อยละ)
สูบบุหรี่ (คน: ร้อยละ)
ดื่มแอลกอฮอล์ (คน: ร้อยละ)

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย
(16 ราย / 19 แผล)

เหลืองสุราษฎร์
(8 ราย / 10 แผล)

น�้ำมันทองนพคุณ
(8 ราย / 9 แผล)

13 (81.25)
50.52 ± 10.51
21.90 ± 06.84

6 (46.15)
49.20 ± 09.15
20.29 ± 05.65

7 (53.85)
52.00 ± 12.23
23.78 ± 08.13

24.03 ± 36.92

25.40 ± 37.83

22.52 ± 38.11

9 (56.25)
9 (56.25)
10 (62.50)
3 (18.75)

5 (55.56)
4 (44.44)
4 (40.00)
3 (100)

4 (44.44)
5 (55.55)
6 (60.00)
0 (0.00)
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การติดตามด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มี
การใช้ยาครีมเหลืองสุราษฎร์ (8 ราย จำ�นวน 10 แผล)
และน้ำ�มันทองนพคุณ (8 ราย จำ�นวน 9 แผล) โดยใช้
ระยะเวลาติดตามผู้ป่วยแต่ละรายเป็นเวลา 1 เดือน
หลังเข้าร่วมโครงการไม่พบรายงานเกี่ยวกับอาการ
ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งไม่พบผู้ป่วยมีอาการแพ้หรือ
ระคายเคืองจากยาทั้ง 2 ตำ�รับ
ในส่วนการประเมินประสิทธิผลเบือ้ งต้นของการ
รั ก ษาด้ ว ยต�ำรั บ ยาสมุ น ไพรทั้ ง 2 ต�ำรั บ โดยการ
ประเมินในด้านขนาดและลักษณะของแผล พบว่า
แผลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) มีลกั ษณะทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ในด้าน
ขนาดของแผลและลักษณะพื้นแผล โดยแผลที่รักษา
ด้วยต�ำรับยาทั้ง 2 ต�ำรับมีขนาดที่ลดลงอย่างชัดเจน
และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P
< 0.05: ทดสอบโดยใช้สถิติ repeated measures
ANOVA) รายละเอียดข้อมูลขนาดของแผลที่ลดลง
แสดงในตารางที่ 2
การประเมินความเปลีย่ นแปลงลักษณะพืน้ แผล
โดยมีเกณฑ์การประเมินตาม PUSH Tool คือ คะแนน
0 (Closed) หมายถึงแผลหายแล้วด้วยการมี epithelium ปกคลุ ม , 1 (Epithelial tissue) หมายถึ ง
เนื้อเยื่อ สีชมพูที่งอกจากขอบของแผล, 2 (Granula-
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tion tissue) หมายถึง เนื้อเยื่อสีชมพูหรือสีแดงเนื้อ
วัว ชุ่มชื้น มันวาว, 3 (Slough) หมายถึง เนื้อตายสี
เหลืองหรือขาว และ 4 (Necrotic tissue/Escher)
หมายถึง พืน้ แผลทีเ่ ป็นเนือ้ ตายแข็ง สีด�ำ สีนำ�้ ตาล พบ
ว่า แผลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) ที่ได้รับการทาด้วยยา
ทั้ง 2 ต�ำรับมีการเปลี่ยนแปลงพื้นแผลที่ดีขึ้น และพบ
การเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน รวมทัง้ พบแผลทีม่ ี epithelium ปกคลุ ม   ซึ่ ง แสดงถึ ง มี ก ารหายของแผลใน
สัปดาห์ที่ 3-4 ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยต�ำรับยา
ครีมเหลืองสุราษฎร์ รายละเอียดของการเปลีย่ นแปลง
ของพื้นแผลแสดงดังตารางที่ 3
การวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจ โดยใช้ค่า
เฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แยกระหว่างความพึง
พอใจจากการใช้น้ำ�มันทองนพคุณและยาครีมเหลือง
สุราษฎร์ของผู้ให้การรักษาและผู้รับการรักษา ซึ่งผล
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อผลิตภัณฑ์
ทั้งสองตำ�รับของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พบ
ว่า คะแนนอยู่ในระดับที่ 3-4 (ปานกลาง-ดี) และหาก
พิจารณารายละเอียดคะแนนแต่ละด้าน พบว่า คะแนน
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการบรรจุยา และความ
สะดวกในการใช้ยามีค่าสูงกว่าความพึงพอใจด้านสี
และกลิน่ ในส่วนของความพึงพอใจต่อการใช้แบบเก็บ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบขนาดแผลก่อนและหลังจากติดตามการใช้ยาสมุนไพรต�ำรับเหลืองสุราษฎร์และน�้ำมัน
ทองนพคุณ
ขนาดของแผล (log ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ชนิดของยา						
สัปดาห์ที่ 0
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
เหลืองสุราษฎร์
(n = 10)
ทองนพคุณ
(n = 9)

p-value

1.25 ± 0.71

1.16 ± 0.71

1.06 ± 0.72

1.04 ± 0.70

1.10 ± 0.83

0.008

1.24 ± 0.75

1.17 ± 0.75

1.08 ± 0.76

1.07 ± 0.73

0.92 ± 0.83

0.000

*P < 0.05 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ repeated measures ANOVA

38 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 3 จำ�นวนลักษณะพื้นแผลในแต่ละสัปดาห์
				
ระยะเวลาการรักษา
ชนิดยา
ลักษณะพื้นแผล
สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4
		
จำ�นวน (%) จำ�นวน (%) จำ�นวน (%) จำ�นวน (%) จำ�นวน (%)
เหลืองสุราษฎร์ Closed wound
(8 ราย / 10 แผล) Epithelial tissue
Granulation tissue
Slough
Neccrotic tissue
น�้ำมันทองนพคุณ Closed wound
(8 ราย / 9 แผล) Epithelial tissue
Granulation tissue
Slough
Neccrotic tissue

5 (50)
5 (50)
3 (33.3)
5 (55.6)
1 (11.1)

6 (60)
4 (40)
1 (11.1)
4 (44.4)
4 (44.4)
-

2 (20)
4 (40)
4 (40)
1 (11.1)
3 (33.3)
5 (55.6)
-

1 (10)
1 (10)
6 (60)
2 (20)
2 (22.2)
2 (22.2)
5 (55.6)
-

1 (10)
1 (10)
5 (50)
2 (20)
1 (10)
1 (11.1)
4 (44.4)
3 (33.3)
1 (11.1)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของยาทองนพคุณและยาเหลือง
สุราษฎร์ (เหลืองนรินทร์)
ความพึงพอใจ
ผู้ประเมิน/รูปแบบ
		
รูปแบบการบรรจุยาทาแผล
สีของยาทาแผล
กลิ่นของยาทาแผล
ความสะดวกในการใช้ยา
*ค่าระดับความพึงพอใจ

ชนิดยา 		
ทองนพคุณ (N = 9)
เหลืองสุราษฎร์ (N = 10)
(คะแนน ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (คะแนน ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
มากที่สุด
ปานกลาง
น้อยที่สุด

4.1 ± 0.6
4.1 ± 0.6
3.8 ± 0.7
3.8 ± 0.7
3.8 ± 0.9
3.8 ± 0.7
4.0 ± 0.7
4.2 ± 0.8
มีค่าเป็น 5
มีค่าเป็น 3
มีค่าเป็น 1

มาก
น้อย
ไม่ระบุ

4.3 ± 0.5
3.9 ± 1.5
3.8 ± 1.1
3.5 ± 1.8
4.2 ± 1.8
3.7 ± 1.6
4.1 ± 0.7
4.0 ± 1.5
มีค่าเป็น 4
มีค่าเป็น 2
มีค่าเป็น 0
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใช้แบบเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจ
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล
		

ค่าเฉลี่ย
(16 ราย/ 19 แผล)
(คะแนน ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

เนื้อหาเข้าใจง่าย
สะดวกต่อการเก็บข้อมูล
กระชับตรงประเด็น
หมายเหตุ *ค่าระดับความพึงพอใจ

3.8 ± 1.3
3.8 ± 1.2
3.9 ± 1.2
มากที่สุด
ปานกลาง
น้อยที่สุด

ตัวอย่างแผลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
หลังรักษาด้วยต�ำรับยาครีมเหลืองสุราษฎร์และต�ำรับ

ภาพที่ 1/1 สัปดาห์ที่ 0
ขนาดแผล 100 (cm2)

ภาพที่ 1/4 สัปดาห์ที่ 3
ขนาดแผล 75 (cm2)

มีค่าเป็น 5
มีค่าเป็น 3
มีค่าเป็น 1

มาก
น้อย
ไม่ระบุ

มีค่าเป็น 4
มีค่าเป็น 2
มีค่าเป็น 0

น�้ ำ มั น ทองนพคุ ณ แสดงในรู ป ภาพที่ 1/1-5 และ
รูปภาพที่ 2/1-5 ตามล�ำดับ

ภาพที่ 1/2 สัปดาห์ที่ 1
ขนาดแผล 95 (cm2)

ภาพที่ 1/3 สัปดาห์ที่ 2
ขนาดแผล 76 (cm2)

ภาพที่ 1/5 สัปดาห์ที่ 4
ขนาดแผล 54 (cm2)

ภาพที่ 1/1-5 แผลที่มีการเปลี่ยนแปลงสัปดาห์ที่ 0 - สัปดาห์ที่ 4 หลังจากใช้ตำ�รับยาเหลืองสุราษฎร์

40 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ภาพที่ 2/1 สัปดาห์ที่ 0
ขนาดแผล 11.40 (cm2)

ภาพที่ 2/2 สัปดาห์ที่ 1
ขนาดแผล 12.25 (cm2)

ภาพที่ 2/4 สัปดาห์ที่ 3
ขนาดแผล 7 (cm2)
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ภาพที่ 2/3 สัปดาห์ที่ 2
ขนาดแผล 12 (cm2)

ภาพที่ 2/5 สัปดาห์ที่ 4
ขนาดแผล 6 (cm2)

ภาพที่ 2/1-5 แผลที่มีการเปลี่ยนแปลงสัปดาห์ที่ 0 - สัปดาห์ที่ 4 หลังจากใช้ต�ำรับยาน�้ำมันทองนพคุณ

ข้อมูล พบว่าผูใ้ ห้บริการซึง่ เป็นผูก้ รอกแบบเก็บข้อมูล
ได้ ใ ห้ ค ะแนนความพึ ง พอใจในแต่ ล ะประเด็ น ใกล้
เคียงกัน โดยคะแนนเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแต่ละประเด็น คือ เนื้อหาเข้าใจง่าย สะดวกต่อ
การเก็บข้อมูล และความกระชับตรงประเด็น อยู่ใน
ช่วง 3.8 ± 1.2 – 3.9 ± 1.2 คะแนน ซึ่งหมายถึง อยู่ใน
ระดับปานกลางถึงเกือบดี รายละเอียดคะแนนความ
พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ และคะแนนความพึงพอใจต่อ
การใช้แบบเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้บริการ แสดงในตารางที่
4 และ 5 ตามลำ�ดับ

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผล
เบื้องต้นของต�ำรับยาครีมเหลืองสุราษฎร์ (ยาเหลือง
นรินทร์) และน�้ ำ มั น ทองนพคุ ณ ต่ อ การรั ก ษาแผล
เบาหวานและแผลกดทับในครั้งนี้สอดคล้องกับผล

การทดสอบด้านความปลอดภัยของยาครีมเหลือง
สุราษฎร์ในอาสาสมัครสุขภาพดีจ�ำนวน 10 ราย ซึง่ ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ไม่ พ บอาการระคายเคื อ งรวมทั้ ง
อาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังอื่นของอาสาสมัคร
ทั้ง 10 ราย[8] อย่างไรก็ตาม มีรายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการ
ใช้ยาจากสมุนไพรเพื่อเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ
ของสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งได้ติดตามอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาครีมเหลืองสุราษฎร์ในผูป้ ว่ ย
1,012 ราย และพบอาการไม่พึงประสงค์จ�ำนวน 11
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.1[9]
ในส่ ว นของผลการรั ก ษา พบแผลส่ ว นใหญ่
(ร้อยละ 90) ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยต�ำรับยาครีมเหลือง
สุราษฎร์และน�้ำมันทองนพคุณ มีลักษณะที่ดีขึ้นทั้ง
ลักษณะพื้นแผลและขนาดของแผล ซึ่งผลการศึกษา

J Thai Trad Alt Med
ในครั้ ง นี้ สามารถยื น ยั น ผลการใช้ ส มุ น ไพรตาม
ภูมิปัญญาว่าช่วยรักษาแผลเปื่อย รวมทั้งแผลเรื้อรัง
ได้ดี ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีพ่ บว่าสมุนไพรทีเ่ ป็น
ส่วนประกอบของต�ำรับยาเหลืองสุราษฎร์หลายชนิดมี
ฤทธิ์ที่ดีต่อการหายของแผล อาทิ สารสกัดข่าด้วย
เอทานอล และน�้ำมันระเหยง่ายจากเหง้าข่า พบว่ามี
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อ
ราก่อโรคที่ผิวหนังหลายชนิด[10] นอกจากนี้ มีการ
ศึกษามากมายเกี่ยวกับฤทธิข์ องขมิ้นชันต่อการสมาน
แผล ทั้งแผลภายใน เช่น แผลในกระเพาะอาหาร และ
แผลภายนอกทั้งแผลสดและแผลเปื่อย[11-13] ส�ำหรับ
การศึกษาผลของ collagen scaffold ทีผ่ สมสารสกัด
เหงือกปลาหมอต่อการหายของแผลในสัตว์ทดลอง
พบว่า สารสกัดเหงือกปลาหมอขนาด 0.3 g/kg BW
ใน W-Coll-AE combination ให้ผลการรักษาแผล
ที่ดี โดยช่วยสร้างหลอดเลือดใหม่ และช่วยให้แผล
มีขนาดเล็กลง[14] ส�ำหรับน�้ำมันไพลและหัวข้าวเย็น
เหนือ[15-17] พบฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
จุลชีพก่อโรคหลายชนิด อาทิ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus
cereus, B. subtilis, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens และ
Escherichia coli เป็นต้น และผลการศึกษาในครัง้ นี้
สอดคล้องกับการศึกษาการรักษาแผลเบาหวานด้วย
ต�ำรั บ น�้ ำ มั น สมานแผล (THR-SK010) ที่ มี ส ่ ว น
ประกอบหลักเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาคล้ายคลึง
กันกับต�ำรับที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ปัจจุบันต�ำรับ
THR-SK010 ได้พฒ
ั นาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
การรักษาแผล (อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403000297)[18]
นอกจากนี้ หากพิจารณาการเปลีย่ นแปลงขนาด
แผลเฉลี่ย แม้จะพบว่าแผลที่ทาด้วยน�้ำมันเหลือง
สุราษฎร์มีค่าการเปลี่ยนแปลงขนาดแผลเฉลี่ยน้อย
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กว่าแผลทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยต�ำรับน�ำ้ มันทองนพคุณ
แต่ขอ้ ดีทเี่ ด่นชัดของต�ำรับยาครีมเหลืองสุราษฎร์ทพี่ บ
ในการศึกษานี้คือ พบแผลที่มีลักษณะมี epithelium
ปกคลุม (Closed wound) ซึ่งหมายถึงมีการหายขาด
ของแผลจ�ำนวน 1 ใน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่ง
ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาในสัตว์
ทดลองทีพ่ บว่าต�ำรับยาครีมเหลืองสุราษฎร์มผี ลท�ำให้
แผลของสัตว์ทดลองหายได้[3] อย่างไรก็ตาม ยังมี
ปัจจัยอื่น ทั้งขนาดแผล และปัจจัยส่วนตัว เช่น อาชีพ
เกษตรกรรม พฤติกรรมการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
ที่อาจมีผลต่อการหายของแผลในผู้ป่วยบางรายได้
สำ�หรับผลการสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ พบว่าคะแนนความพึงพอใจด้านรูปแบบการ
บรรจุยา และความสะดวกในการใช้ยามีคา่ สูงกว่าความ
พึงพอใจด้านสีและกลิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีสำ�หรับการ
พัฒนาปรับปรุงลักษณะผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตำ�รับต่อไป
อย่างไรก็ตาม กระบวนการหายของแผลเรื้อรัง
โดยเฉพาะแผลเบาหวานและแผลกดทับ ยังมีปัจจัย
อีกหลายส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและควรคำ�นึงร่วม[19]
เช่น ภาวะซีด (anemia) ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ� 
(hypoxia) และภาวะเลือดไปเลี้ยงยังอวัยวะต่าง ๆ
น้อย (hypoperfusion) ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุจาก
ภาวะความดันโลหิตต่ำ�  หัวใจวาย เส้นเลือดอุดตัน
หรือภาวะที่แผลมีความดันสูง เช่น compartmental
syndrome จนเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบาดแผลไม่ได้
และภาวะซีดที่ hematocrit มีค่าต่ำ�กว่าร้อยละ 15
ล้วนมีผลต่อกระบวนการหายของแผลทั้งสิ้น

ข้อสรุป
การศึ ก ษาโดยการสั ง เกตการณ์ ด้ า นความ
ปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ผ ลเบื้ อ งต้ น ของการรั ก ษา
แผลเบาหวาน/แผลกดทั บ ด้ ว ยยาสมุ น ไพรตำ � รั บ

42 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
น�้ำ มันทองนพคุณและยาครีมเหลืองสุราษฎร์ (เหลืองนรินทร์) ในครั้งนี้ พบว่าตำ�รับยาสมุนไพรทั้ง 2 ตำ�รับ
มี ค วามปลอดภั ย และให้ ผ ลดี ต่ อ การรั ก ษาแผล
เบาหวาน/แผลกดทั บ สามารถวั ด ผลลั พ ธ์ ไ ด้ จ าก
ลักษณะของแผล และขนาดของแผลที่เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้
เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นที่ติดตามสังเกตการณ์
ด้านความปลอดภัยและผลของยาสมุนไพรต่อการ
หายของแผลเรื้อรัง การศึกษายังมีข้อจำ�กัด คณะ
วิจัยไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการรักษา รวม
ทั้งไม่มีการควบคุมปัจจัยอื่นที่อาจเป็นปัจจัยกวนต่อ
การวิเคราะห์ผลการรักษาของยาสมุนไพรทั้ง 2 ตำ�รับ
รวมทั้งสามารถติดตามผลการรักษาได้เพียง 19 ราย
จาก 35 รายเท่านัน้   ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปเห็น
ควรทำ�การศึกษาต่อยอดที่มีความรัดกุมของระเบียบ
วิธีการวิจัยเพิ่มขึ้น อาทิ มีการควบคุมปัจจัยอื่นที่อาจ
มีผลต่อการรักษา มีกลุ่มเปรียบเทียบ มีการสุ่มผู้เข้า
ร่วมวิจัยเข้ากลุ่มการรักษาโดยอิสระไม่มีอคติ (การ
ศึกษาแบบ Randomized Controlled Trial) และ
ควรให้มีกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอต่อการอธิบายผลที่
ชัดเจน และเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ สูงสุดต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ควรมีการศึกษาวิจัยทั้งใน
ด้านของการประกันคุณภาพ (Quality assurance)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั้ ง แต่ ต้ น ทางจนถึ ง ปลายทาง ได้ แ ก่
วัตถุดบิ สมุนไพรทีค่ วรได้รบั การตรวจสอบ (Identify)
และควบคุมคุณภาพ (Quality control) ก่อนนำ�เข้าสู่
กระบวนการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน ซึง่ การศึกษาในครัง้ นี้
ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้กับผู้ป่วยทั้ง 2
ตำ�รับแล้ว พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต
ที่ดี (Good Manufacturing Practice; GMP) โดย
เฉพาะตำ�รับยาครีมเหลืองสุราษฎร์ทมี่ ขี อ้ มูลการศึกษา
ระดับก่อนคลินิก (Pre-clinical trials) ทั้งในระดับ
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หลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และมีผลการศึกษาด้าน
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์[3] เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเห็นควรสนับสนุนให้มีการศึกษา
ต่อยอดในระดับการวิจัยในคน (Clinical trial) เพื่อ
ศึกษาผลเพิ่มเติมทั้งในด้านผลทางคลินิก (Clinical
outcome) คุณภาพชีวิต (Humanistic outcome)
และความสามารถในการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการ
ใช้ยาสมุนไพรทดแทน (Economic outcome) เพื่อ
การใช้ประโยชน์ในวงกว้างทั้งในระบบบริการสุขภาพ
และการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ อนึ่ง หากผล
การศึกษาทางคลินิกได้ผลดี การวางแผนอย่างครบ
วงจรตั้งแต่การปลูกสมุนไพร เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี มี
คุณภาพ ไปจนถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดซึ่ง
เป็นปลายทาง เป็นสิง่ ทีค่ วรให้ความสำ�คัญเพือ่ ให้เกิด
การพัฒนาอย่างมีมาตรฐานและมีความยั่งยืนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ค ณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ แพทย์ ห ญิ ง วิ ไ ล
ธนสารอักษร อาจารย์จากแผนกตรวจโรคผิวหนัง
ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีใ่ ห้เกียรติเป็นทีป่ รึกษาและช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของแบบติดตาม
การใช้ ย าและแบบประเมิ น แผล และขอขอบคุ ณ
ผู้บริหารสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลและแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลพระแสง โรงพยาบาล
บ้านนาเดิม โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลท่าฉาง
โรงพยาบาลบ้ า นตาขุ น โรงพยาบาลคี รี รั ต น์ นิ ค ม
โรงพยาบาลดอนสัก โรงพยาบาลเคียนซา โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โรงพยาบาลเกาะสมุย
โรงพยาบาลท่ า ชนะ โรงพยาบาลพุ น พิ น และโรง
พยาบาลกาญจนดิษฐ์ ที่สนับสนุนและอำ�นวยความ

J Thai Trad Alt Med

Vol. 18 No. 1 Jan-Apr 2020

สะดวกให้การดำ�เนินการวิจัยในครั้งนี้สำ�เร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
References
1. Absuwan N. Wolrd diabetes day. Bureau of Non Communicable Diseases. [Internet]. 2015. [cited 2019 September
10]. Available from: http://thaincd.com/document/hot%20
news/ (in Thai)
2. Absuwan N, Panthuwej N. Wolrd Diabetes Day. Bureau
of Non Communicable Diseases. [Internet]. 2014. [cited
2019 September 10]. Available from: http://thaincd.com/
document/hot%20news/ (in Thai)
3. Thai Traditional Medicine Research Institute, Department
of Thai Traditional and Alternative Medicine. Pharmacological activities of Thai formulation: Luangnarin for the
treatment of chronic ulcer (phase 1). Bangkok; 2016.
4. Soda N, Senavong P, Thongnoppakun S. Preliminary
study of therapeutic efficiency of herbal oil remedy in
chronic wound healing. Thammasat Medical Journal.
2016;16(3):438-46.
5. Watthanasombutti S. Pharmacovigilance. [Internet].
2017. [cited 2019 September 10]. Available from: https://
ccpe.pharmacycouncil.org/index.php? option= article_
detail&subpage=article_detail&id=393 (in Thai)
6. Suwankesawong W, Sripirom P, Trakulpiankit P, Petcharat
C, Sornsriwichai W. Evaluation of the use of Thai algorithm
for adverse drug reaction monitoring. Journal of Health
Science. 2016;25(4):673-82. (in Thai)
7. Prasangsit J. Tools to measure wound healing. Nursing Faculty, Mahidol University [Internet]. [cited 2019
September 10]; Available from: https://www.si.mahidol.
ac.th/Th/division/nursing/NDivision/N_APN/admin/
download_files/8_100_1.pdf
8. Hirunsirivat S, Tungsukruthai P, Tharavanij T, Sriyakul S,
Chakkavittumrong P, Kongkaitpaiboon S. Safety of Yellow
Surat cream in healthy participants (Clinical trial phase I).
Walailak Procedia. 2019;1:IC4IR.183.
9. The Institute of Thai Traditional Medicine, Department
of Thai Traditional and Alternative Medicine. Safety

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

43

monitoring on the use of herbal medicines public hospital
patients for the addition into the national list of essential
medicines (2018-2019). November 2562; Department of Thai
Traditional and Alternative Medicine. Nonthaburi: 2562.
Rao K, Ch B, Narasu LM, Giri A. Antibacterial activity of
Alpinia galanga (L) Willd crude extract. Appl Biochem
Biotech. 2010;162(3):871-84.
Gujral ML, Chowdhury NK, Saxena PN. Effect of indigenous
remedies on the healing of wounds and ulcers. Jima.
1953;22(7):273-76.
Nguyen LMT, Dang VG, Le TS. Formulation and optimization of the recipe of Centella asiatica and Curcuma longa
cream. Tap Chi Hoa Hoc. 2001;1:15-18.
Ajariyakul S, Sornsriwichai S, Yingpisit D. The use of
Termeric in the treatment of children’s skin disease. research report (Full Paper). 2016. p. 1-62. (in Thai)
Somchaichana J, Bunaprasert T, Patumraj S. Acanthus
ebrateatus Vahl. ethanol extract enhancement of the efficacy of the collagen scaffold in wound closure: A study in
a full tickness-wound mouse model. J Biomed Biotechnol.
2012, Article ID 754527, 8 pages. doi:10.1155/2012/754527.
(in Thai)
Samappito W, Samappito S, Buttacup L. Antibacterial
activity of peel extracted from Mangosteen (Garcinia Mangostana Linn.) and Plai oil (Zingiber cassumunar Roxb.). J
Sci Technol MSU. 2017;36(1):53-60.
Itharat A, Ruangnoo S, Makchuchit S, Thongdeeying P,
Panthong S. Anti-inflammatory compounds of Smilax corbularia Kunth. Planta Medica, 2012;78(11). doi: 10.1055/s0032-1320836
Itharat A. Comparative biological activities of five Thai
medicinal plants called Hua-Khao-Yen. Thai J Pharmacol.
2010;32(1):327-31.
Chusri S. Wound Healing oil for Diabetic foot. [Internet].
2018. [cited 2019 September 10]. Available from: https://
www.thailandtechshow.com/upload_technology/attachment/426.pdf (in Thai)
Jenwitheesuk K. Basic wound healing and wound bed
preparation. Srinagarind Med J. 2013;28(suppl):10-7. (in
Thai)

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
Vol. 18 No. 1 January-April 2020

นิพนธ์ต้นฉบับ
ประสิทธิผลเบื้องต้นของการบูรณาการอาหารตามหลักการแพทย์แผนไทย
ร่วมกับโภชนบำ�บัดทางการแพทย์สำ�หรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
อลงกต สิงห์โต*,‡, อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล*, นริศา เรืองศรี*, สมเจตน์ คงคอน†
*

สาขาวิชาโภชนบำ�บัดและการกำ�หนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131
สาขาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
‡
ผู้รับผิดชอบบทความ: alongkote@go.buu.ac.th
†

บทคัดย่อ
ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัญหาสำ�คัญทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์สงู ในประเทศไทย นำ�ไปสูภ่ าวะแทรกซ้อนในอนาคต การ
ให้โภชนบำ�บัดทางการแพทย์ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วยภาวะดังกล่าว อย่างไรก็ตามการส่งเสริมบทบาท
ของการแพทย์แผนไทยด้านอาหารและโภชนาการถือเป็นสิง่ สำ�คัญในการยกระดับการแพทย์แผนไทยให้เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านอาหารธาตุเจ้าเรือนซึ่งถือเป็นศาสตร์การ
แพทย์แผนไทยควบคู่กับหลักโภชนบำ�บัดทางการแพทย์ในการดูแลผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน
48 คน ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองธาตุละ 24 คน (รับประทานอาหารธาตุเจ้าเรือนควบคู่กับรับโภชนบำ�บัดทางการ
แพทย์) และกลุ่มควบคุมธาตุละ 24 คน (ได้รับโภชนบำ�บัดทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว) ทำ�การทดลองจำ�นวน 12
สัปดาห์ ผลที่ได้พบว่าในสัปดาห์สุดท้ายของการวิจัยระดับไขมันในเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัยของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ยกเว้นระดับไขมัน Low Density Lipoprotein cholesterol ที่
พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) จากผลที่ได้สรุปได้ว่าการ
บูรณาการอาหารธาตุเจ้าเรือนร่วมกับโภชนบำ�บัดทางการแพทย์มีประสิทธิผลในการลดระดับไขมันในเลือดสำ�หรับ
ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
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Abstract
Dyslipidemia is a health problem commonly found in Thailand, and leads to a number of further complications. Medical nutritional therapy (MNT) was reported as effective in the health care process for people with
dyslipidemia. However, encouraging knowledge of the role of food consumption according to the Thai Traditional
Medicine (TTM) should be supported to promote  knowledge of Thai traditional medicine globally. This study
therefore, aimed to investigate the effectiveness of integrating diet with treatment according to TTM and MNT in
people with dyslipidemia. Forty-eight participants with dyslipidemia were divided into two groups of twenty-four.
The intervention group received MNT and dietary treatment, according to TTM beliefs, while the control group
received MNT only. The study was conducted over12 weeks. The results revealed that at the end point, there were
no significant differences on blood lipid profiles of the participants in the intervention group and the control group.
Low density lipoprotein cholesterol results in the intervention group compared to the control group were an exception. In conclusion, integrating food according to TTM believes with MNT was effective in improving blood lipid
profiles among people with dyslipidemia.
Key words: food according to Thai traditional medicine, medical nutrition therapy, dyslipidemia, integration

บทนำ�และวัตถุประสงค์

ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นปัญหาทางสาธารณะ
สุขที่พบได้มากในปัจจุบัน ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงใน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ภาวะไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง[1] รายงานอุบัติ
การณ์การเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงในประเทศต่าง ๆ
ได้แก่ การพบผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงเกินค่าปกติ
ถึงร้อยละ 60 ของประชากรในเขตเมืองในบราซิล[2]
ส่วนประเทศในทวีปเอเชียนั้น พบประชากรในชนบท
ของจีนที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงเกินค่าปกติร้อยละ

30 ของประชากร อัตราส่วนผูท้ มี่ รี ะดับคอเลสเตอรอล
เกินเกณฑ์ร้อยละ 48 ของประชากร อัตราส่วนผู้ที่มี
ไขมัน High Density Lipoprotein Cholesterol
(HDL cholesterol) ต่ำ�กว่าเกณฑ์ร้อยละ 14 ของ
ประชากร และผู้ที่มีไขมัน Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL cholesterol) สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 26 ของประชากร[3] ส่วนในประเทศไทย ปัจจุบนั
อุบัติการณ์ของประชากรไทยที่มีภาวะไขมันในเลือด
สูงพบว่ามีเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีตวั อย่างรายงาน
พบประชากรในแถบพื้นที่ชนบทมากกว่าครึ่งหนึ่งมี

46 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ภาวะคอเลสเตอรอลเกินเกณฑ์ปกติ และอีกประมาณ
ร้อยละ 26 มีภาวะไตรกลีเซอไรด์เกินเกณฑ์ และ
มากกว่าร้อยละ 40 ของประชากรมีระดับไขมัน LDL
cholesterol สูงเกินปกติ[4] ปัจจัยเสีย่ งทีท่ �ำ ให้เกิดภาวะ
ไขมันในเลือดสูงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพ
จากการวิจัยก่อนหน้า คนไทยมีพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารที่มีพลังงานสูง ได้แก่ อาหารที่มีไขมัน
และน้ำ�ตาล เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ไขมันในเลือดสูงตามมา[5] ดังนั้น การส่งเสริมให้คน
หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการช่วยป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ รวมถึงช่วยฟื้นฟูภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้โภชนบำ�บัด คือหลักการ
ดูแลด้านอาหารและโภชนาการจากนักกำ�หนดอาหาร
วิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยในแต่ละสภาวะโรค เพื่อช่วย
วางแผนการรับประทานอาหารรวมถึงติดตามและ
ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
โดยหลักโภชนบำ�บัดสำ�หรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือด
สูงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลวิธีหนึ่ง คือ การจัด
โปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร หรือ Therapeutic life style change diet
(TLC diet) ซึ่งเป็นการใช้ทักษะในการให้คำ�ปรึกษา
ด้ า นโภชนาการจากนั ก กำ � หนดอาหารวิ ช าชี พ เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้
ป่วย รวมไปถึงการส่งเสริมให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการก่อให้ภาวะไขมันใน
เลือดสูง จากการวิจัยก่อนหน้าพบว่า การใช้ TLC
diet ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงมี
ประสิทธิผลในการช่วยลดระดับไขมันในเลือดชนิด
ต่าง ๆ รวมไปถึงช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ป่วยในกลุ่มนี้[6] ดังนั้น การเลือกใช้ TLC diet ใน
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การดูแลผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจึงนับเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิผลวิธีหนึ่ง
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยระบุว่าลักษณะทาง
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ประกอบขึ้นมา
ด้วยธาตุต่าง ๆ รวมกัน ได้แก่ ดิน น้ำ� ลม ไฟ ทำ�หน้าที่
เป็นอวัยวะในร่างกายและการทำ�งานของระบบทาง
สรีรวิทยาต่าง ๆ หากมีธาตุใดธาตุหนึ่งมีการทำ�งานที่
ผิดปกติ ได้แก่ กำ�เริบ หย่อน พิการ เป็นเหตุทำ�ให้มี
ความผิดปกติของระบบการทำ�งานต่าง ๆ ในร่างกาย
และเกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยตามลั ก ษณะอาการของธาตุ
นั้ น ๆ [7] โดยในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพยายามประยุ ก ต์
ทฤษฎีเกีย่ วกับธาตุตา่ ง ๆ ดังกล่าวเพือ่ ใช้เป็นส่วนหนึง่
ของการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการกำ�หนดธาตุหลัก
ของบุคคลแต่ละคน เรียกว่าธาตุเจ้าเรือน ซึ่งแม้จะไม่
ได้มรี ะบุไว้ในคัมภีรก์ ารแพทย์แผนไทยมาแต่เดิม แต่
หน่วยงานด้านการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันก็มีการ
นิยามคำ�ว่าธาตุเจ้าเรือน คือ ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
หลักในร่างกายทีม่ ีความโดดเด่นกว่าธาตุอื่น ๆ เพราะ
ในภาวะปกติ องค์ประกอบของธาตุทรี่ วมกันอยูน่ นั้ จะ
มีธาตุทกุ ธาตุท�ำ งานร่วมกันอยูแ่ ล้ว แต่ในแต่ละบุคคล
จะมีธาตุที่โดดเด่นกว่าธาตุใดธาตุหนึ่งที่เรียกว่าธาตุ
เจ้าเรือน ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละคน
อาจจำ�แนกตามเดือนเกิดหรือบุคลิกลักษณะจำ�เพาะ
ของแต่ละคน ดังนั้นการรักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็ง
แรง ตามทฤษฎี ก ารแพทย์ แ ผนไทยจึ ง ควรปฏิ บั ติ
ตัวให้ธาตุในร่างกายทำ�งานอย่างสมดุลไม่มากเกิน
ไปหรือน้อยเกินไป และรับประทานอาหารให้ตรงกับ
ธาตุเจ้าเรือนของตนเองเพื่อส่งเสริมการทำ�งานของ
ธาตุหลักของร่างกาย[8] ธาตุเจ้าเรือนสามารถจำ�แนก
ได้ 2 วิธี คือ ธาตุเจ้าเรือนเกิด คือกำ�หนดธาตุเจ้าเรือน
นั้น ๆ จากเดือนที่เกิด และธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน คือ
ระบุจากลักษณะบุคลิกภาพภายนอก โดยสำ�หรับธาตุ
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เจ้าเรือนปัจจุบันที่มีการระบุธาตุเจ้าเรือนจากลักษณะ
ร่างกายและบุคลิกภาพ จัดเป็นการจำ�แนกธาตุเจ้าเรือน
วิธีหนึ่งที่นิยมในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ธาตุ เรียกว่า
ตรีธาตุ ได้แก่ ปิตตะ (ธาตุไฟ) วาตะ (ธาตุลม) และ
เสมหะ (ธาตุน้ำ�)[9-10] ซึ่งอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่มัก
พบในคนธาตุเจ้าเรือนแต่ละธาตุมีลักษณะจำ�เพาะ
แตกต่างกันไปในแต่ละธาตุ การรักษาประสิทธิภาพ
การทำ�งานของธาตุเจ้าเรือนอย่างหนึ่งคือ การเลือก
รับประทานอาหารที่มีความเชื่อว่ามีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมการทำ�งานของธาตุเจ้าเรือนของตนเอง จึงมี
คำ�ที่นิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า อาหารตามธาตุเจ้า
เรือน คือ การเลือกรับประทานอาหารโดยกำ�หนด
ให้รสชาติของอาหารที่รับประทานนั้นถูกกับลักษณะ
ของธาตุหลักของแต่ละบุคคล เพื่อให้รสชาติที่ช่วย
ส่งเสริมและบำ�รุงการทำ�งานของธาตุหลักในร่างกาย
นั้นรักษาสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายและช่วยให้
ธาตุหลักของร่างกายทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงช่วยส่งเสริมสุขภาพ  อย่างไรก็ตาม ประชาชน
ทั่วไปไม่ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีรสชาติของ
อาหารตามธาตุเจ้าเรือนของตนเพียงอย่างเดียวซ้ำ�  ๆ
เพราะจะเป็ น การขั ด ต่ อ หลั ก โภชนาการที่ มี ก าร
แนะนำ � ว่ า ควรรั บ ประทานอาหารจากกลุ่ ม ต่ า ง ๆ  
ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และข้าวแป้งที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้สารอาหารและสารพฤกษเคมีต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน[11] ดังนั้นการรับประทานอาหารตามธาตุ
เจ้ า เรื อ นจึ ง ควรเป็ น การรั บ ประทานอาหารให้ ค รบ
5 หมู่ แ ละรั บ ประทานอาหารที่ ห ลากหลายตามคำ �
แนะนำ�ด้านโภชนาการในยุคปัจจุบัน เพียงแต่เน้นไป
ที่รสชาติของอาหารนั้น ๆ ที่ได้มากจากพืชผักที่เป็น
ส่วนประกอบของอาหารที่ให้รสชาติของอาหารที่ส่ง
เสริมการทำ�งานของธาตุหลักของตนเองมากขึ้น ซึ่ง
รสชาติของอาหารตามธาตุเจ้าเรือนในแต่ละธาตุนั้น

Vol. 18 No. 1 Jan-Apr 2020

47

มักมาจากรสชาติของผักหรือเครื่องเทศที่นำ�มาปรุง
เพื่ อ ให้ มี ร สตามที่ เ หมาะสมกั บ ธาตุ เ จ้ า เรื อ นแต่ ล ะ
ธาตุ จากข้อมูลที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการระบุถงึ
แนวโน้มและความนิยมในการรับประทานอาหารตาม
ธาตุเจ้าเรือนเพือ่ สุขภาพมากขึน้ แม้ภมู ปิ ญ
ั ญาด้านการ
แพทย์แผนไทยดั้งเดิมได้มีการระบุถึงธาตุสมุฏฐาน
หลายแบบ เช่น อายุสมุฏฐาน กาลสมุฏฐาน เป็นต้น แต่
ยังไม่เป็นทีแ่ น่ชดั เกีย่ วกับทฤษฎีเรือ่ งประสิทธิผลของ
อาหารตามธาตุเจ้าเรือนในการแพทย์แผนไทย อย่างไร
ก็ตามมีเพียงข้อสรุปสั้น ๆ ว่าการรับประทานอาหาร
ตามธาตุเจ้าเรือนที่ไม่เหมาะสมนั้นสามารถส่งผลต่อ
การกำ�เริบ หย่อน พิการของปิตตะ วาตะ และเสมหะ
ได้[12] โดยธาตุเจ้าเรือนในแต่ละธาตุนั้นมีการระบุถึง
รสชาติและชนิดของส่วนประกอบของอาหารในแต่ละ
ธาตุแตกต่างกัน ได้แก่ ธาตุปิตตะ มีคำ�แนะนำ�สำ�หรับ
การเลือกรับประทานอาหารที่มีรสชาติจืด ไม่จัดจ้าน
ได้ แ ก่ อาหารประเภทแกงจื ด ผู้ ที่ มี ว าตะเป็ น ธาตุ
เจ้าเรือนมีคำ�แนะนำ�ให้รับประทานอาหารที่มีรสเผ็ด
ร้อน ใช้เครื่องเทศเป็นส่วนประกอบเพื่อบำ�รุงธาตุ
เจ้าเรือน ตัวอย่างเมนู เช่น ต้มยำ� ผัดขิง เป็นต้น และ
ผู้ที่มีธาตุเสมหะเป็นธาตุเจ้าเรือน มีคำ�แนะนำ�ในการ
เลือกรับประทานอาหารทีม่ รี สขมหรือเปรีย้ วเพือ่ บำ�รุง
ธาตุเจ้าเรือนของตนเอง เมนูอาหารสำ�หรับธาตุเจ้าเรือน
เสมหะ เช่น ต้มยำ�ไก่ ผัดเปรีย้ วหวาน เป็นต้น[13-14] จาก
งานวิจยั ก่อนหน้าพบความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน
พบว่าผู้ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีส่วน
ประกอบตามธาตุเจ้าเรือนของตนเองเป็นประจำ�  มี
ความเสีย่ งต่อประวัตกิ ารเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตาม
ธาตุเจ้าเรือนของตนเองต่ำ�กว่าผู้ที่ไม่ได้มีพฤติกรรม
การรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนของตนเอง[9]

48 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ถึ ง อุ บั ติ ก ารณ์ ข องการเกิ ด
ภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทยในปัจจุบัน
การดูแลด้านโภชนาการถือว่ามีความสำ�คัญยิ่งในการ
ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือด
สูง โดยเฉพาะ TLC diet ที่ถือเป็นวิธีการให้โภชน
บำ�บัดทางการแพทย์แก่ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับข้อมูลด้าน
ประโยชน์ของการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนื่องจากมีส่วนประกอบเป็น
พืชผักพื้นบ้านที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบนั องค์ความรูด้ า้ นการวิจยั เพือ่ ใช้อาหารตามธาตุ
เจ้าเรือนในการบำ�บัดโรคยังมีอย่างจำ�กัด แตกต่างจาก
การแพทย์พื้นบ้านของต่างประเทศ เช่น การแพทย์
แผนจีนที่มีการใช้การแพทย์แผนจีนบูรณาการควบคู่
กับองค์ความรู้ด้านโภชนาการในการดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะไขมันในเลือดสูง[15-16] เห็นได้ว่า การแพทย์แผน
จีนได้รับความนิยมและเข้าถึงคนทั่วโลกเนื่องจากมี
งานวิจัยในระดับสากลและพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกิด
จากการตั้งสมมุติฐานใหม่ ๆ ขึ้น ในขณะที่การแพทย์
แผนไทย การตั้งสมมุติฐานและทฤษฎีใหม่ ๆ ในงาน
ด้านเวชกรรมแผนไทย โดยเฉพาะด้านอาหารและ
โภชนาการยังมีอยู่อย่างจำ�กัด
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับศาสตร์การแพทย์
แผนไทยด้านอาหารและโภชนาการ จึงเป็นที่มาของ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ นการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการบู
รณาการองค์ความรู้ด้านอาหารตามธาตุเจ้าเรือนซึ่ง
ถือเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้
โภชนบำ�บัดทางการแพทย์ตามหลัก TLC diet ซึ่งถือ
เป็นศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ปัจจุบันในการดูแลผู้ที่มี
ภาวะไขมันในเลือดสูงโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้เข้า
ร่วมวิจัยที่ได้รับ TLC diet เพียงอย่างเดียว
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ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจริ ย ธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จากคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เลข
ที่ 186/2560) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมวิจัย
ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงที่ยังไม่ได้รับยาลดไขมัน
ในเลือด ทำ�การสุ่มคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยแบบ Convenience sampling ในผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณตำ�บล
แสนสุข อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทำ�การวิจัยในกลุ่ม
คนทีม่ ธี าตุเจ้าเรือนทัง้ 3 ธาตุเจ้าเรือน ธาตุเจ้าเรือนละ
48 คน แต่ละธาตุเจ้าเรือนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 24 คน รวมจำ�นวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่เข้าร่วมการ
วิจัยทั้ง 3 ธาตุเจ้าเรือนทั้งสิ้น 144 คน โดยในแต่ละ
ธาตุเจ้าเรือน มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย คือ กลุ่ม
ทดลองที่ได้พบนักกำ�หนดอาหารเพื่อให้โภชนบำ�บัด
ทางการแพทย์ตามแนวทางของ TLC diet ควบคู่ไป
กับคำ�แนะนำ�ให้มีการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้า
เรือนของตนเองในชีวิตประจำ�วัน กับกลุ่มควบคุมที่
พบนักกำ�หนดอาหารเพือ่ ให้โภชนบำ�บัดทางการแพทย์
ตามแนวทางของ TLC diet เพียงอย่างเดียว ไม่ได้รบั
ประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนของตน มีเกณฑ์ใน
การคัดเข้า คือ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะอายุ 18 ปีขึ้นไป
มีระดับไขมันในเลือดตัวใดตัวหนึง่ ผิดปกติตามเกณฑ์
ดังนี้ คือ Total cholesterol สูงกว่า 200 mg/dL หรือ
HDL cholesterol ต่ำ�กว่า 40 mg/dL ในผู้ชาย และ
ต่ำ�กว่า 50 mg/dL ในผู้หญิง หรือ LDL cholesterol
สูงกว่า 130 mg/dL หรือ Triglyceride สูงกว่า 150
mg/dL มีสัญชาติและเชื้อชาติไทย เต็มใจในการเข้า
ร่วมการศึกษา เกณฑ์ในการคัดออก คือ ผูท้ มี่ าเข้าร่วม
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วิจัยไม่ครบตามวันที่กำ�หนด ผู้ที่มีประวัติแพ้อาหาร
ผู้ที่อยู่ในระหว่างได้รับยาลดไขมันในเลือด ผู้ที่อยู่ใน
ระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

วิธีการศึกษา
1. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 แบบสอบถามคัดกรองธาตุเจ้าเรือน
แบบสอบถามปลายปิดจำ�นวน 14 ข้อ เป็น
แบบสอบถามที่ใช้คัดกรองธาตุเจ้าเรือนปัจจุบันตาม
หลักตรีธาตุ (ปิตตะ วาตะ เสมหะ)[9] ผู้เข้าร่วมวิจัยที่
เข้าร่วมการวิจัยถูกมอบหมายให้ตอบแบบสอบถาม
โดยเลือกคำ�ตอบในข้อที่ตรงกับลักษณะร่างกายและ
บุคลิกภาพของตนเองมากที่สุดได้เพียงข้อเดียว โดย
ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สามารถทราบได้ว่าลักษณะร่างกาย
และบุ ค ลิ ก ภาพที่ ถ ามในแต่ ล ะข้ อ นั้ น เป็ น ของธาตุ
เจ้าเรือนใดเพือ่ ป้องกันอคติในขณะตอบแบบสอบถาม
โดยธาตุที่ได้รับการเลือกว่ามีลักษณะร่างกายและ
บุคลิกภาพตรงกับผู้เข้าร่วมวิจัยมากที่สุดถือว่าผู้เข้า
ร่วมวิจยั มีธาตุเจ้าเรือนในธาตุนนั้ ตัวอย่างของคำ�ถาม
คัดกรองธาตุเจ้าเรือนสำ�หรับธาตุปิตตะ เช่น “ผิวแห้ง
หยาบ ค่อนข้างคล้ำ�’’ และ “ผมและขนบาง ค่อนข้าง
แห้ง’’ เป็นต้น ตัวอย่างของคำ�ถามคัดกรองธาตุเจ้า
เรือนสำ�หรับธาตุวาตะ เช่น “ผิวขาวละเอียด แพ้ง่าย
นุม่ มีไฝฝ้าประปราย’’ และ “ผมและขนดกปานกลาง
นุ่มละเอียด เส้นเล็กเป็นมัน’’ เป็นต้น ตัวอย่างของ
คำ�ถามคัดกรองธาตุเจ้าเรือนสำ�หรับธาตุเสมหะ เช่น
“ผิวค่อนข้างขาว นุ่ม ละเอียด’’ และ “ผมและขนดก
ดำ� หนา ไม่ก็หยักศก หรือหยิก’’ เป็นต้น
1.2 แบบสำ�รวจเมนูอาหารที่นิยมในแต่ละ
ธาตุเจ้าเรือน
แบบสอบถามปลายปิด พัฒนาขึน้ เพือ่ สำ�รวจ
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เมนูอาหารของแต่ละธาตุเจ้าเรือนที่ได้รับความนิยม
จากผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนนั้น ๆ โดยคำ�ถามมีทั้งหมด 3
ชุดในแต่ละตรีธาตุเพื่อสำ�รวจเมนูอาหารสำ�หรับธาตุ
เจ้าเรือนแต่ละธาตุ แต่ละชุดคำ�ถามมีเมนูอาหารธาตุ
เจ้าเรือนให้เลือกธาตุเจ้าเรือนละ 20 เมนู แบบสอบถาม
เมนูอาหารในแต่ละธาตุเจ้าเรือนทำ�การตอบโดยผู้ที่
ผ่านการคัดกรองแบบสอบถามธาตุเจ้าเรือนว่ามีธาตุ
เจ้าเรือนตรงกันกับแบบสำ�รวจเมนูอาหารธาตุเจ้าเรือน
นั้น ๆ จำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถามธาตุเจ้าเรือนละ
50 คน[17] โดยคัดเลือกเมนูอาหารสำ�หรับแต่ละธาตุ
เจ้าเรือนที่ได้รับการเลือกมากที่สุด 5 อันดับแรกเป็น
เมนูทใี่ ช้ส�ำ หรับการวิจยั ในขัน้ ตอนต่อไป ตัวอย่างเมนู
ที่อยู่ในรายการอาหารที่สำ�รวจในแต่ละธาตุเจ้าเรือน
ได้แก่ ธาตุปติ ตะ เช่น แกงจืดเต้าหูห้ มูสบั แกงจืดตำ�ลึง
เป็นต้น ธาตุวาตะ เช่น ไก่ผัดขิง ผัดกะเพรา เป็นต้น
ธาตุเสมหะ เช่น หมูมะนาว ยำ�เห็ดรวม เป็นต้น
1.3 การพัฒนาเมนูอาหารตามธาตุเจ้าเรือน
เป็ น เมนู อ าหารที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กจาก
แบบสอบถามของแต่ละธาตุเจ้าเรือน ธาตุเจ้าเรือน
ละ 5 เมนู รวมทั้งจำ�นวนทั้งสิ้น 15 เมนู โดยทุกเมนู
ทำ�การปรุงและประกอบอาหารที่ห้องปฏิบัติการด้าน
โภชนคลินิกคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีสดั ส่วนพลังงาน การกระจายพลังงานและสารอาหาร
ต่าง ๆ ในปริมาณที่เท่า ๆ กัน โดยเป็นการกำ�หนดการ
กระจายพลังงานและสารอาหารตามหลักคำ�แนะนำ�
แบบ TCL diet มีพลังงานมื้อละประมาณ 500 kcal
พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50% พลังงาน
จากโปรตีน 20% และพลังงานจากไขมัน 30% โดยเป็น
พลังงานที่ได้จากไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 7% พลังงานจาก
ไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงเดีย่ ว หรือ Monounsaturated fatty acid (MUFA) ประมาณ 20% และพลังงานจากไขมัน
ไม่ อิ่ ม ตั ว เชิ ง ซ้ อ น หรื อ Polyunsaturated fatty

50 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
acid (PUFA) ประมาณ 10% มี ป ริ ม าณโซเดี ย ม
ไม่เกินมื้อละ 500 mg[18-19] พลังงานและสารอาหาร
ต่ า ง ๆ ถู ก วิ เ คราะห์ พ ลั ง งาน สั ด ส่ ว นการกระจาย
พลังงาน ปริมาณไขมันอิ่มตัว ปริมาณไขมันไม่อิ่ม
ตัว MUFA และ PUFA และปริมาณโซเดียม ด้วย
โปรแกรมคำ � นวณสารอาหารสำ � เร็ จ รู ป INMUCAL-Nutrients V3 พัฒนาโดยสถาบันโภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยเมนู อ าหารตามธาตุ เ จ้ า
เรือนปิตตะที่ได้รับเลือก ได้แก่ ต้มจับฉ่าย ต้มจืด
ตำ�ลึงหมูสับ ผัดบวบใส่ไข่ ต้มจืดมะระหมูสับ ผัด
ยอดฟั ก แม้ ว น้ำ � มั น หอย เมนู อ าหารตามธาตุ เ จ้ า
เรื อ นวาตะที่ ไ ด้ รั บ เลื อ ก ได้ แ ก่ ผั ด ขี้ เ มาทะเล ผั ด
พริกขิงใส่หมู แกงเผ็ดปลาดุก หมูผัดพริกแกงกระ
เพราหมู และเมนู อ าหารตามธาตุ เ จ้ า เรื อ นเสมหะ
ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กได้ แ ก่ แกงสั บ ปะรดใส่ ห มู แกงส้ ม
ดอกแค แกงอ่อม ผัดเปรี้ยวหวาน แกงขี้เหล็กใส่
ปลาย่าง  โดยทำ�การเตรียมวัตถุดบิ และปรุงอาหารเมนู
ต่ า ง ๆ ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโภชนคลิ นิ ก คณะสห
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบสอบถามทุกชุดได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของเนือ้ หาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้ า นอาหารและโภชนาการ สถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล และผูท้ ขี่ นึ้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน จากนั้นแบบสอบถามที่ได้
รับตรวจสอบความถูกต้องและขั้นตอนระเบียบวิธี
วิจัยได้ถูกส่งเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย
และได้ รั บ การรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เลขที่ 186/2560) โดย
แบบสอบถามที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย ได้
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นำ � ไปทดสอบในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนำ� ร่ อ ง เพื่ อ ทดสอบ
ความเข้ า ใจของเนื้ อ หาในแบบสอบถาม จากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
เป็นผู้เข้าร่วมวิจัยในการวิจัย จำ�นวน 12 คน[20]
2. วิธีการดำ�เนินการวิจัย
2.1 การประชาสัมพันธ์การวิจัย
ทำ�การประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยโดยใช้
ช่ อ งทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นการประกาศหาผู้ เ ข้ า
ร่วมวิจยั และการทำ�หนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา รวมไปถึงส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ไปยังเทศบาลตำ�บลแสนสุข อำ�เภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ดัง
กล่าว โดยระบุชื่อโครงการ วิธีดำ�เนินการวิจัย จาก
นั้นทำ�การนัดหมาย (baseline) กับผู้เข้าร่วมวิจัย
มายังห้องปฏิบัติการโภชนคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ในการชี้ แ จงรายละเอี ย ดของ
โครงการวิจยั และลงนามในใบยินยอมการเข้าร่วมการ
วิจยั โดยไม่มกี ารบังคับใด ๆ ทัง้ สิน้ จากนัน้ ให้ผเู้ ข้าร่วม
การวิจยั ตอบแบบสอบถามการคัดกรองธาตุเจ้าเรือนที่
พัฒนาขึ้น แบบสอบถามที่ใช้ได้ถูกปิดเฉลยในแต่ละ
ข้อว่าเป็นคำ�ตอบของธาตุเจ้าเรือนชนิดใดจนกว่าผูเ้ ข้า
ร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมวิจัยที่
ตอบแบบสอบถามที่มีธาตุเจ้าเรือนตรงกับลักษณะ
ของตนเองมากที่สุดถูกกำ�หนดให้ได้รับการจำ�แนก
ว่าเป็นผูท้ มี่ ธี าตุเจ้าเรือนนัน้ ๆ เมือ่ ได้จ�ำ นวนผูเ้ ข้าร่วม
วิจยั ครบในแต่ละธาตุเจ้าเรือน ธาตุเจ้าเรือนละ 48 คน
แล้ว จากนั้นทำ�การสุ่มโดยการจับฉลากผูเ้ ข้าร่วมวิจัย
แบบ Quota sampling เพื่อแยกผู้เข้าร่วมวิจัยที่อยู่
ในกลุ่ม Intervention และกลุ่ม Control กลุ่มละ 24
คนในแต่ละธาตุเจ้าเรือน
2.2 การวัดระดับไขมันในเลือด ข้อมูลพื้น
ฐานและคัดกรองธาตุเจ้าเรือน

J Thai Trad Alt Med
เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้ลงนามในใบยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัยและตอบแบบสอบถามคัดกรองธาตุเจ้า
เรือนแล้ว ขั้นตอนต่อไปในวันเดียวกันได้ทำ�การวัด
สัดส่วนร่างกาย (น้ำ�หนัก ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย)
และเจาะเลือดผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เพือ่ ทำ�การวัดระดับไขมัน
ในเลือด โดยทำ�การวัดระดับ Triglyceride, Total
cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol
ด้วยเครื่องวัดระดับไขมันในเลือดแบบเจาะปลายนิ้ว
(CardioChek Home Use, PTS Diagnostics Cor,
Indianapolis, IN) ทำ�การเจาะโดยนักเทคนิคการ
แพทย์วชิ าชีพ วัดพลังงานทีใ่ ช้ในขณะพักผ่อน (Resting metabolic rate; RMR) ด้วยเครื่องวัดสัดส่วน
ร่างกาย InBody270 (Cerritos Inc, CA, USA) และ
วัดความดันโลหิตด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตไฟฟ้า
Omron8712 (OMRON Inc., Kyoto, Japan)
เมื่อเสร็จสิ้นการวัดปริมาณไขมันในเลือด
แล้ว ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้ถกู นัดหมายสำ�หรับการนัดครัง้ ที่
1 ในอีก 2 สัปดาห์ต่อมาที่ห้องปฏิบัติการโภชนคลินิก
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้นจึง
ทำ�การนัดหมายครั้งต่อไปในอีกทุก ๆ 2 สัปดาห์เพื่อ
พบนักกำ�หนดอาหารวิชาชีพและรับประทานอาหาร
ตามธาตุเจ้าเรือน (เฉพาะกลุ่มทดลอง) จนถึงการนัด
ครั้งที่ 6 (สัปดาห์ที่ 12)
2.3 การพบนั ก กำ � หนดอาหารเพื่ อ ให้ คำ �
ปรึกษาด้านโภชนาการและการรับประทานอาหารตาม
ธาตุเจ้าเรือนของตน
ในการนัดหมายครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 2) ผู้
เข้าร่วมวิจัยทั้ง 2 กลุ่มได้เข้าพบนักกำ�หนดอาหาร
วิ ช าชี พ ในห้ อ งที่ เ ตรี ย มไว้ ข องคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับความรู้และคำ�แนะนำ�ใน
การรับประทานอาหารตามหลัก TLC diet โดยผู้เข้า
ร่วมวิจัยกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้เข้าพบนักกำ�หนด
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อาหารแบบรายบุคคลเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ผู้เข้า
ร่วมวิจัยกลุ่มทดลอง (Intervention) ได้รับการเข้า
พบนักกำ�หนดอาหารแบบรายบุคคลควบคู่กับการ
นัดหมายให้มารับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน
ของตนเองด้วยโดยมารับประทานทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์
เวลาเย็นหลังเวลาราชการ (17.00 - 18.00 น.) และ
ทำ�การนัดหมายทุก ๆ 2 สัปดาห์เพื่อพบนักกำ�หนด
อาหารเพื่ อ ติ ด ตามและส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการรั บ
ประทานอาหารตามหลัก TLC diet จนถึงสัปดาห์ที่
12 ของการวิจยั โดยวันทีท่ �ำ การนัดหมายในแต่ละครัง้
สามารถคลาดเคลื่อนได้ 23 วัน เผื่อในวันที่ผู้เข้าร่วม
วิจยั ไม่สะดวกมาให้ขอ้ มูลในวันทีน่ ดั [21] มีรายละเอียด
การนัดหมายและขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัยในผู้เข้า
ร่วมวิจัยแต่ละกลุ่มดังนี้
2.3.1 ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มควบคุม (control group)
ผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 24 คนของธาตุ
เจ้าเรือนแต่ละธาตุที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ได้รับการ
นัดหมายครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัยให้รับทราบ
ถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย รวมถึงลงนามในใบ
ยินยอมการเข้าร่วมการวิจยั และวัดไขมันโดยการเจาะ
เลือดที่ปลายนิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน และตอบ
แบบสอบถามคัดกรองธาตุเจ้าเรือน จากนัน้ ทำ�การนัด
หมายครั้งที่ 1 ในอีก 2 สัปดาห์ถัดมา (สัปดาห์ที่ 2) ที่
ห้องปฏิบตั กิ ารโภชนคลินกิ คณะสหเวชศาสตร์เพือ่ ให้
นักกำ�หนดอาหารติดตามและส่งเสริมให้รับประทาน
อาหารตามหลัก TLC diet ได้แก่ การหลีกเลีย่ งอาหาร
ทีผ่ า่ นการทอด การเลือกรับประทานอาหารทีเ่ ป็นแหล่ง
ไขมันไม่อิ่มตัว การลดปริมาณโซเดียมในอาหารที่รับ
ประทาน การส่งเสริมให้มีการออกกำ�ลังกายสัปดาห์
ละ 2-3 วัน วันละ 30-45 นาที คำ�แนะนำ�ในการดื่ม
แอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมและการแนะนำ�
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การรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของ plant sterol
และ plant stanol รวมไปถึงการทำ� menu planning
เพื่อวางแผนการรับประทานอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วม
วิจัยโดยคำ�นวณพลังงานที่ต้องการในแต่ละวันและ
แบ่งสัดส่วนการรับประทานอาหารในแต่ละหมวดหมู่
ตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล มีสื่อการสอนเป็น
ตัวอย่างอาหาร (Food model) เป็นสื่อประกอบการ
สอน ใช้เวลาในขัน้ ตอนนีป้ ระมาณ 30 นาที และทำ�การ
นัดหมายทุก ๆ 2 สัปดาห์ เพือ่ นัดหมายในครัง้ ที่ 2, 3, 4
และ 5 จำ�นวนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ การนัดหมายในแต่ละครัง้
ผู้เข้าร่วมวิจัยได้พบนักกำ�หนดอาหารเป็นรายบุคคล
เพื่อติดตามและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมวิจัยรับประทาน
อาหารตามทีใ่ ห้ความรูต้ ามหลัก TLC diet และเมือ่ สิน้
สุดการนัดหมายในครั้งที่ 5 นั้น ผู้เข้าร่วมวิจัยถูกนัด
หมายอีกครัง้ เป็นครัง้ สุดท้ายในอีก 2 สัปดาห์ถดั มาใน
การนัดหมายครัง้ ที่ 6 เพือ่ ทำ�การเจาะเลือดด้วยเครือ่ ง
เจาะเลือดปลายนิว้ เพือ่ ทำ�การวัดระดับไขมันเพือ่ ดูการ
เปลีย่ นแปลง (triglyceride, total cholesterol, LDL
cholesterol, HDL cholesterol) และวัดพลังงานทีใ่ ช้
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ในขณะพักผ่อน
2.3.2 ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่ ทดลอง (intervention group)
ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองมีขั้นตอนใน
การเก็บข้อมูลและการนัดพบกับนักกำ�หนดอาหาร
เช่นเดียวกับกลุม่ ควบคุมทุกประการ แต่ผเู้ ข้าร่วมวิจยั
กลุม่ ทดลองถูกนัดหมายเพิม่ เติมเพือ่ ให้มารับประทาน
อาหารตามธาตุเจ้าเรือนของตนเองในระหว่างการนัด
หมายครั้งที่ 2 ถึงการนัดหมายครั้งที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติ
การโภชนคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา รับประทานสัปดาห์ละ 5 วัน ในวันธรรมดา
ตอนเย็นหลังเวลาราชการ[22] โดยแบ่งตามเมนูที่ได้
รับเลือกทั้ง 5 เมนู เมนูละ 1 วัน และทำ�การนัดหมาย
ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองอีกครั้งในการนัดหมาย
ครั้งที่ 6 (สัปดาห์ที่ 12) เพื่อทำ�การเจาะเลือดปลาย
นิ้วเพื่อวัดระดับไขมันในเลือด Triglyceride, Total
cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol)
และวัดสัดส่วนร่างกาย (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการดำ�เนินการวิจัย
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้ อ มู ล ด้ า นอายุ ดั ช นี ม วลกาย พลั ง งาน
ที่ ใ ช้ ใ นขณะพั ก ผ่ อ น ระดั บ lipid profile ได้ แ ก่
triglyceride ไขมัน LDL และ HDL cholesterol
ระดับ total cholesterol รายงานในรูปแบบของ
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยใช้ ส ถิ ติ
independent paired t-test ในการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง และ
สถิติ Pearson-Chi square ในการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของร้อยละในจ�ำนวนเพศระหว่างกลุ่ม ด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติส�ำเร็จรูป Predictive Analytical Software Statistics (PASW) เวอร์ชัน 21
(SPSS Inc, Chicago, Il) ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญไว้
ที่ p < 0.05
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ผลการศึกษา

ผลการวิจัยที่ได้พบว่า ข้อมูลในแต่ละด้านของ
ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มธาตุเจ้าเรือนปิตตะ ได้แก่ เพศ
อายุ ดั ช นี ม วลกายและระดั บ ไขมั น ในเลื อ ดชนิ ด
ต่าง ๆ ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติใน
สั ป ดาห์ แ รกของการวิ จั ย ส่ ว นในสั ป ดาห์ ที่ 12 ซึ่ ง
เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการวิจัย (end point) พบว่า
ข้อมูลเฉลี่ยด้านต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติเช่นกันในทุกด้าน ยกเว้นระดับ
ไขมัน LDL cholesterol ทีพ่ บว่าในสัปดาห์ที่ 12 ระดับ
LDL cholesterol เฉลีย่ ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่ ทดลอง
น้อยกว่าผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานและระดับไขมันในเลือดของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่ ธาตุเจ้าเรือนปิตตะในสัปดาห์แรกและสัปดาห์สดุ ท้าย
ของการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
		
Baseline
End point
Variables
Intervention Control p value Intervention Control p value
		
n = 24
n = 24		
n = 24
n = 24
Sex
Male, n (%)
15 (62.00) 16 (66.00) 0.76a 15 (62.00) 16 (66.00) 0.76a
Female, n (%)
9 (38.00) 8 (34.00)		
9 (38.00) 8 (34.00)
Age (in year old), mean (SD)
23.25
22.33
0.28b
23.25
22.33
0.28b
		
		
(4.09)
(0.28)
(4.09)
(0.28)
b
Body Mass Index, mean (SD)
24.04
23.95
0.74
23.41
23.70
0.08b
		
		
(1.51)
(1.62)
(1.58)
(2.34)
Resting metabolic rate (kcal), mean (SD) 1932.12 2017.79 0.29b
1185.25 1975.54 0.07b
		
(152.16) (262.79)		 (177.83) (265.37)
Triglyceride level (mg/dl), mean (SD)
158.08
156.50 0.44b
146.79
148.08 0.39b
		
(5.40)
(4.58)		
(8.52)
(10.26)
HDL cholesterol (mg/dl), mean (SD)
51.41
52.12
0.32b
53.37
53.16
0.66b
		
		
(3.29)
(2.84)
(3.34)
(3.30)
b
LDL cholesterol (mg/dl), mean (SD)
149.83
152.04 0.36
139.12
148.50 < 0.00*b
		
(7.08)
(8.52)
(5.18)
(11.85)
Total cholesterol (mg/dl), mean (SD)
201.25
204.16 0.90b
192.50
201.66 0.06b
		
(7.57)
(8.33)
(6.29)
(12.54)
Pearson Chi-Square
Independent paired t-test

a
b

54 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มธาตุเจ้าเรือน
วาตะพบว่า ในสัปดาห์แรกของการวิจัย (baseline)
พบว่าข้อมูลเฉลี่ยด้านต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมวิจัย ได้แก่
เพศ อายุ พลังงานที่ใช้ในขณะพักผ่อน ระดับไขมัน
HDL cholesterol ระดับไขมัน LDL cholesterol และ
ระดับไขมัน total cholesterol ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ยกเว้นระดับดัชนีมวลกายเฉลี่ย
และระดับ triglyceride ที่พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่ม
ควบคุมมากกว่าผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ ส่วนในสัปดาห์ที่ 12 ซึ่งเป็นสัปดาห์
สุดท้ายของการวิจัย (End point) พบว่า ข้อมูลเฉลี่ย
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ด้านต่าง ๆ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ ยกเว้นพลังงานที่ใช้ในขณะพักผ่อนและระดับ
ไขมัน LDL cholesterol เฉลีย่ ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่
ทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ และระดับไขมัน HDL cholesterol เฉลี่ยของผู้
เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองที่มากกว่าผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
และสุดท้าย ข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่ม
ธาตุเจ้าเรือนเสมหะพบว่า ในสัปดาห์แรกของการวิจยั
(baseline) พบว่าข้อมูลเฉลีย่ ด้านต่าง ๆ ของผูเ้ ข้าร่วม
วิจัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ส่วนในสัปดาห์ที่ 12 ซึ่ง

ตารางที่ 2 ข้อมูลพืน้ ฐานและระดับไขมันในเลือดของผู้เข้าร่วมวิจยั กลุม่ ธาตุเจ้าเรือนวาตะในสัปดาห์แรกและสัปดาห์สดุ ท้าย
ของการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
		
Variables
		
Sex
Male, n (%)
Female, n (%)
Age (in year old), mean (SD)
		

Body Mass Index, mean (SD)
		

Resting metabolic rate (kcal)
		
Triglyceride level (mg/dl), mean (SD)
		
HDL cholesterol (mg/dl), mean (SD)
		

LDL cholesterol (mg/dl), mean (SD)
		
Total cholesterol (mg/dl), mean (SD)
		
a
b

Pearson Chi-Square
Independent paired t-test

Baseline
Intervention Control p value
n = 24
n = 24		
14 (58)
10 (42)
22.75
(5.56)
23.04
(0.95)
1911.62
(128.69)
155.79
(4.87)
51.91
(3.86)
153.41
(6.55)
205.33
(6.64)

End point
Intervention Control
n = 24
n = 24

15 (62) 0.76a
14 (58)
9 (38)		
10 (42)
22.25
0.37b
22.75
		
(3.41)
(5.56)
23.29 < 0.00*b
22.00
		
(1.68)
(1.56)
1938.70 0.47b
1805.91
(148.44)		
(111.07)
157.58 < 0.00*b 147.12
(3.11)
(8.56)
52.25
0.78b
57.45
		
(3.28)
(1.31)
151.91 0.87b
145.33
(6.53)
(10.55)
204.16 0.83b
202.79
(7.02) (10.64)
(8.36)

p value

15 (62) 0.76a
9 (38)
22.25
0.37b
(3.41)
23.08
0.29b
(1.90)
1908.91 0.02*b
(195.58)
160.50 0.23
(6.96)
53.33 < 0.00*b
(3.15)
149.37 0.04*b
(7.34)
202.70 0.23b
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ตารางที่ 3 ข้อมูลพืน้ ฐานและระดับไขมันในเลือดของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่ ธาตุเจ้าเรือนเสมหะในสัปดาห์แรกและสัปดาห์สดุ ท้าย
ของการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
		
Variables
		

Baseline
Intervention Control p value
n = 24
n = 24		

Sex
Male, n (%)
Female, n (%)
Age (in year old), mean (SD)
		

Body Mass Index, mean (SD)
		

Resting metabolic rate (kcal)
		
Triglyceride level (mg/dl), mean (SD)
		
HDL cholesterol (mg/dl), mean (SD)
		

LDL cholesterol (mg/dl), mean (SD)
		
Total cholesterol (mg/dl), mean (SD)
		
a
b

12 (50)
12 (50)
22.62
(4.09)
23.50
(2.04)
1879.83
(131.16)
155.79
(5.04)
51.04
(3.18)
153.95
(9.06)
205.00
(8.67)

End point
Intervention Control
n = 24
n = 24

14 (58) 0.33a
12 (50)
10 (42)		
12 (50)
23.45
0.80b
22.62
		
(4.78)
(4.09)
23.20
0.51b
22.79
		
(1.61)
(1.93)
1887.45 0.20b
1829.20
(91.03)
(149.35)
156.54 0.26b
146.33
(4.27)
(7.48)
51.20
0.81b
54.41
		
(2.88)
(2.39)
151.50 0.12b
144.66
(7.47)
(10.39)
202.70 0.48b
199.08
(7.89)
(10.89)

p value

14 (58) 0.33a
10 (42)
23.45
0.80b
(4.78)
22.91
0.38b
(1.50)
1871.95 0.05b
(95.50)
155.29 0.24b
(8.32)
52.25
0.55b
(2.26)
149.41 0.04*b
(8.09)
201.66 0.06b
(8.45)

Pearson Chi-Square
Independent paired t-test

เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการวิจัย พบว่า ข้อมูลเฉลี่ย
ด้านต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตเิ ช่นกัน ยกเว้นระดับไขมัน LDL cholesterol
เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)

อภิปรายผล
ในทางการแพทย์แผนไทย มีการพิจารณาโรค
ต่าง ๆ ที่เกิดจากความผิดปกติของธาตุในร่างกาย
เช่น โรคทางลมทีเ่ กิดจากความผิดปกติของธาตุลมใน
ร่างกาย โรคที่เกี่ยวข้องกับโลหิตระดูที่เกิดจากความ
ผิดปกติของธาตุไฟ เป็นต้น[23] ดังนั้นการรักษาสมดุล

ของธาตุตา่ ง ๆ ในร่างกายจึงมีความจำ�เป็นในการดูแล
ภาวะสุขภาพที่เป็นปกติตามหลักการของการแพทย์
แผนไทย โดยปัจจุบันพบว่า การรักษาด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยได้รบั ความนิยมมากขึน้ ในปัจจุบนั
เห็นได้จากการทีโ่ รงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ
ต่าง ๆ ในประเทศไทยมีระบบงานบริการด้านการ
แพทย์แผนไทยอย่างแพร่หลาย[24] ผลการวิจัยครั้งนี้
ช่วยสนับสนุนองค์ความรูด้ า้ นอาหารและโภชนาการใน
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในระบบงานบริการสุขภาพ
มากขึน้ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการบูรณา
การของการใช้อาหารตามธาตุเจ้าเรือนซึ่งเป็นศาสตร์
การแพทย์แผนไทยควบคูก่ บั การใช้ TLC diet ซึง่ เป็น
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หลักโภชนบำ�บัดทางการแพทย์ส�ำ หรับผูท้ มี่ ภี าวะไขมัน
ในเลือดสูง ผลที่ได้พบว่าในสัปดาห์สุดท้ายของการ
วิจัย ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีระดับไขมันในเลือดชนิดต่าง ๆ ลดลงจากสัปดาห์
แรก แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อน
หน้าทีม่ กี ารใช้ TLC diet ในการให้โภชนบำ�บัดทางการ
แพทย์ในผูท้ มี่ ภี าวะไขมันในเลือดสูงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการลดระดับไขมันในเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัยเช่น
กัน[25] แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัย
กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองที่มีการรับประทานอา
หารตามธาตุเจ้าเรือนร่วมด้วยแล้วพบว่า ผู้เข้าร่วม
วิจยั กลุม่ ทดลองทีม่ กี ารรับประทานอาหารตามธาตุเจ้า
เรือนควบคู่ไปกับโภชนบำ�บัดทางการแพทย์สามารถ
ลดระดับไขมัน LDL cholesterol ได้มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมทีไ่ ด้รบั โภชนบำ�บัดทางแพทย์เพียงอย่างเดียว
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนควบคู่กับ
การได้รบั โภชนบำ�บัดทางการแพทย์เป็นแนวทางดูแล
ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงได้ดียิ่งขึ้นที่ช่วยให้ลดไข
มันชนิด LDL cholesterol ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบประสิทธิผลทีช่ ว่ ยลดไตรกลี
เซอร์ไรด์ ระดับคอเลสเตอรอลรวม และระดับ HDL
cholesterol ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตจึง
ต้องพัฒนาเพื่อส่งเสริมภาวะไขมันในเลือดในส่วนนี้
ผลการวิจัยที่ได้มีความสอดคล้องเช่นเดียวกับ
การวิจัยก่อนหน้าที่มีการใช้อาหารในทางการแพทย์
แผนจีน ได้แก่การใช้สมุนไพรจีนสำ�หรับเป็นตำ�รับ
ยาและอาหารให้ผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีภาวะไขมันในเลือด
สูงรับประทาน พบว่าสามารถช่วยลดระดับไขมันใน
เลือดของผู้เข้าร่วมวิจัยได้เช่นกัน[26-27] รวมไปถึงการ
ใช้พชื สมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ สริมมือ้ อาหาร พบ
ว่าสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดลงได้[28] อย่างไร
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ก็ ต ามจากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ยั ง ไม่ ส ามารถสรุ ป ได้
ว่าการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนเป็นการรับ
ประทานเพือ่ รักษาโรคแต่อย่างใด เพราะในปัจจุบนั ยัง
ไม่มีงานวิจัยชิ้นใดที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการ
รับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนสามารถช่วยรักษา
โรคจากการเจ็บป่วยได้ เพียงแต่ลกั ษณะอาหารของทุก
ธาตุนั้นประกอบไปด้วยพืชผักสมุนไพรต่าง ๆ ที่ หา
ได้ในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงควร
ใช้เป็นแนวทางการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน
ในการรับประทานอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพมากกว่า
นอกจากนี้ อาหารตามธาตุเจ้าเรือนที่ใช้ในการวิจัย
ครัง้ นีเ้ ป็นอาหารทีไ่ ด้รบั การคำ�นวณให้มรี ะดับพลังงาน
การกระจายพลังงานจากสารอาหารในระดับที่เหมาะ
สมโดยนักกำ�หนดอาหารวิชาชีพ ซึ่งการรับประทาน
อาหารในพลังงานและการกระจายพลังงานที่เหมาะ
สมอาจเป็นการอธิบายผลที่ได้ของการวิจัยครั้งนี้ใน
การลดระดับไขมัน LDL cholesterol ได้ดีกว่ากลุ่ม
ควบคุมซึง่ ถือเป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ได้ในอนาคต เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน
เป็นต้น[29-30] อีกทัง้ การวิจยั นีไ้ ม่ได้ทดลองให้ผเู้ ข้าร่วม
วิจัยรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนข้ามธาตุของ
ตนเอง ซึ่งในความเป็นจริงผู้ท่ีต้องการควบคุมระดับ
ไขมันในเลือดอาจไม่จำ�เป็นต้องรับประทานอาหาร
ตามธาตุ เ จ้ า เรื อ นของตนเพื่ อ ลดระดั บ ไขมั น เพี ย ง
อย่างเดียวเสมอไป แต่ควรรับประทานอาหารจาก
ธาตุเจ้าเรือนอื่น เพื่อให้ได้ส่วนประกอบของพืชผักที่
หลากหลาย จะเป็นการสอดคล้องกับหลักคำ�แนะนำ�
ของโภชนาการในปัจจุบันมากกว่า นอกจากนี้ผลที่ได้
พบว่า ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์และไขมันในเลือด total
cholesterol ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ในทุกกลุม่ ของธาตุเจ้า
เรือนยังมีระดับที่ใกล้เคียงและเกินกว่าค่าปกติ อาจ
เป็นเพราะว่าระยะเวลาในการวิจัยสั้นเกินไป ดังนั้น
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การวิจัยในอนาคตจึงควรมีการวิจัยถึงผลระยะยาว
ของการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนให้นานขึน้
อีกทั้งออกแบบการวิจัยให้ครอบคลุมการรับประทาน
อาหารตามธาตุเจ้าเรือนประเภทอืน่ นอกเหนือจากธาตุ
เจ้าเรือนปัจจุบนั ได้แก่ ธาตุเจ้าเรือนตามเดือนเกิด เพือ่
พิสูจน์ทฤษฎีการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน
ในแบบต่าง ๆ ข้อจำ�กัดของการวิจัยครั้งนี้ คือ งาน
วิจัยครั้งนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลการรับประทานอาหารและ
การออกกำ�ลังกายของผู้เข้าร่วมวิจัย จึงควรมีการเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวสำ�หรับการวิจัยในอนาคต
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษาผลของการออกกำ�ลังกายแบบฤๅษีดดั ตนต่อการบรรเทาความรุนแรง
ของภาวะข้อเข่าเสือ่ มระยะเริม่ ต้นในผูห้ ญิงวัยกลางคนอายุ 40 – 59 ปี ทำ�การศึกษาผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีม่ ภี าวะข้อเข่าเสือ่ ม
ระยะเริ่มต้น จำ�นวน 16 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับ
การออกกำ�ลังกายแบบฤๅษีดัดตน จำ�นวน 8 ท่า ท่าละ 5 นาที เป็นเวลา 40 นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ระยะเวลา
8 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมปฏิบัติตัวตามปกติ   เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อม
(Modified WOMAC) ซึ่งประกอบไปด้วยอาการปวด อาการฝืด การใช้งาน เส้นรอบวง (Knee circumference) และ
ระดับอาการปวดเข่า (Visual rating scales; VRS) ผลการศึกษา พบว่า เมื่อครบเวลา 8 สัปดาห์ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าร่วม
การทดลองผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมในด้านอาการปวด อาการฝืด
การใช้งาน ระดับอาการความปวดเข่า และเส้นรอบวง ลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p-value = 0.002, 0.001, 0.001,
0.010 และ 0.045 ตามลำ�ดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ ผลก่อนและหลังการวิจัยในกลุ่มทดลองยัง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตขิ องความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสือ่ มในด้านอาการปวด อาการฝืด การ
ใช้งาน และระดับอาการความปวดเข่า (p-value = 0.016, 0.018, 0.012 และ 0.011 ตามลำ�ดับ) ยกเว้นเส้นรอบวง สรุป
ได้ว่าการออกกำ�ลังกายแบบฤๅษีดัดตนสามารถลดความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อม และระดับอาการความปวดเข่า
ในผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น
คำ�สำ�คัญ : การออกกำ�ลังกาย, ฤๅษีดัดตน, ข้อเข่าเสื่อม, ผู้หญิงวัยกลางคน
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Abstract
The aim of this research was to investigate the effects of Ruesi Dadton (self-stretching) exercise on relieving
the severity of stage 1 knee osteoarthritis in middle-aged women (40–59 years). Sixteen participants in the study
with early stage of knee osteoarthritis were divided into two groups including experimental and control groups. The
experimental group underwent an 8-week course of 8-posture Ruesi Dadton exercise program – each week comprising three 40-minute sessions, each with eight 5-minute postures, while the control group maintained their routine
daily life. Data were collected using the Thai version of the Western Ontario and McMaster (modified WOMAC)
index, which covered knee pain, stiffness, function), and knee circumference, and knee pain visual rating scales
(VRS). The results revealed that, after the intervention, the mean modified WOMAC index scores for pain, stiffness,
function, pain scale and knee circumference had significantly decreased in the experimental group, compared to
those in the control group  (p-values = 0.002, 0.001, 0.001, 0.010, and 0.045, respectively). In addition, according
to a within-group comparison in the experimental group, the scores after intervention for pain, stiffness, function,
and pain scale were significantly different (p-values = 0.016, 0.018, 0.012, and 0.011, respectively), except for
knee circumference. In conclusion, Ruesi Dadton exercise can help reduce the severity of knee osteoarthritis and
knee pain level in middle-aged women with stage 1 knee osteoarthritis.
Key words: exercise, Ruesi Dadton, knee osteoarthritis, middle-aged women

บทนำ�และวัตถุประสงค์
โรคข้อเข่าเสื่อม (Knee osteoarthritis) เป็น
โรคเรือ้ รังทีม่ กี ารสึกกร่อนของกระดูกอ่อนทีอ่ ยูบ่ นผิว
ข้อกระดูก ซึง่ ทำ�หน้าทีล่ ดแรงกระแทก เนือ่ งจากมีการ
เปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างเคมีภายในข้อ ทำ�ให้ผวิ ข้อ
กระดูกทั้ง 2 ด้านที่สึกกร่อนและขรุขระมีการเสียดสี
กันโดยตรง เกิดการอักเสบบริเวณข้อเข่าได้ ประกอบ
กับความเสือ่ มของกล้ามเนือ้ ทำ�ให้มอี าการปวดข้อ ข้อ
ติด เคลื่อนไหวข้อลำ�บาก มีเสียงกรอบแกรบ (Crepitation) ขาผิดรูป ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว

ร่างกาย เช่น การเดิน การนั่ง การลุกขึ้นยืน เสี่ยงต่อ
การหกล้ม[1] และนำ�ไปสู่ภาวะทุพพลภาพได้[2-3] ทำ�ให้
เกิดความทุกข์ทรมานจากในการใช้ชีวิตประจำ�วัน
คุณภาพชีวิตลดลง[4] เป็นภาระของครอบครัว และผู้
ดูแล[5]
สาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม เช่น เกิดจากพันธุกรรม[ุ 6-7] ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน[8] อุบตั เิ หตุ
ที่เข่า การใช้แรงข้อเข่ามากเกินไป การนั่งขัดสมาธิ
คุกเข่า นั่งยอง ๆ และนั่งพับเพียบเป็นเวลานานทำ�ให้
เกิดแรงกดที่มากเกินปกติในข้อเข่าขึ้น[9] โรคข้อเข่า
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เสื่อมเป็นโรคข้อต่อที่พบบ่อยมาก ในสหรัฐอเมริกา
พบโรคข้อเข่าเสือ่ มเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจขาด
เลือด[10] ส่วนในประเทศไทยความชุกของโรคข้อเข่า
เสื่อมมากถึงร้อยละ 34.5 - 45.6 ของผู้สูงอายุ และมี
แนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ซึง่ พบในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย[3,11]
และส่วนมากมีอายุ 40 ปีขึ้นไป[12]
การรั ก ษาโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มมี 2 รู ป แบบ คื อ
การใช้ยา และการไม่ใช้ยา โดยการใช้ยา ได้แก่ ยา
ลดการอักเสบ (Nonsteroidal anti-inflammatory drug; NSAID) ยาลดอาการปวด เช่ น ยา
พาราเซตามอล[13-14] การใช้ยาดังกล่าวควรระวังใน
ผู้มีโรคประจำ�ตัว เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร
ความผิ ด ปกติ ข องไตหรื อ ความเสี่ ย งต่ อ โรคหั ว ใจ
และหลอดเลื อ ด เนื่ อ งจากอาจเกิ ด ภาวะเสี่ ย งจาก
การใช้ ย าได้ [15-16] การไม่ ใ ช้ ย า ได้ แ ก่ การผ่ า ตั ด
[17-18]
ซึ่ ง มั ก จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาค่ อ นข้ า งสู ง
และมี ค วามเสี่ ย งต่ อ ภาวะแทรกซ้ อ น การควบคุ ม
น้ำ�หนัก[8] การนวด[19-20] และการออกกำ�ลังกาย[21]
จากการรายงานการวิจัยที่ผ่านมาการบรรเทาความ
รุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมอาจทำ�ได้ด้วยการออก
กำ�ลังกาย เช่น การออกกำ�ลังกายในน�้ำ [22-24] การเดิน[25]
ไทชิหรือไท้ฉีฉวน[26-28] โยคะ[20,29] และฤาษีดัดตน[30]
เป็นต้น
การออกกำ � ลั ง กายแบบฤๅษี ดั ด ตนเป็ น
ภูมิปัญญาที่มียาวนานในการใช้ดูแลสุขภาพ โดยการ
ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูทางการแพทย์แผนไทย
เนื่องจากจะช่วยในการทรงตัว เพิ่มการยืดหยุ่น และ
กำ�ลังของกล้ามเนื้อขา เพิ่มพิสัยของข้อต่อ พร้อมกับ
การฝึกลมหายใจ และการฝึกสมาธิ[30-32] ซึ่งประโยชน์
เหล่านี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในระยะ
เริ่ ม ต้ น   แต่ ยั ง ไม่ พ บว่ า มี ร ายงานการวิ จั ย ผลของ
การออกกำ�ลังกายแบบฤๅษีดัดตนในกลุ่มผู้ป่วยโรค
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ข้อเสื่อม
ดังนั้นเพื่อหาทางเลือกในการชะลอการดำ�เนิน
โรคและบรรเทาอาการของข้อเข่าเสื่อมในระยะแรก
จึงศึกษาผลของการออกกำ�ลังแบบฤๅษีดัดตนต่อการ
บรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสือ่ มในผูห้ ญิงวัย
กลางคน

ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi–experimental research) ได้ผา่ นการรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ HE591022
1. ผู้เข้าร่วมวิจัย
จำ�นวนผู้เข้าร่วมวิจัยในการศึกษานี้ 16 คน ได้
จากการคำ�นวณด้วยโปรแกรม WinPepi โดยอ้างอิง
จากงานที่ผ่านมา[33] โดยมีค่า SD in A = 8.62, SD
in B = 8.68 และมีค่า difference 12.41 มีเกณฑ์การ
คัดเข้า (Inclusion criteria) ประกอบด้วย ผู้หญิงวัย
กลางคนทีม่ อี ายุระหว่าง 40-59 ปี เป็นโรคข้อเข่าเสือ่ ม
ระยะเริ่มต้น มีอาการข้อเข่าฝืดตึงช่วงเช้าไม่เกิน 30
นาที และมีเสียงกรอบแกรบเวลาเดิน สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องทุกครั้ง มีสติสัมปชัญญะ
ครบถ้วน สามารถฝึกท่าทางในการออกกำ�ลังกายได้
สำ�หรับเกณฑ์คดั ออก (Exclusion criteria) ประกอบ
ด้วย มีโรคประจำ�ตัวหรือภาวะอื่นร่วมด้วย ได้แก่ เบา
หวาน ไต หัวใจ หลอดเลือด อยู่ในระหว่างการรับ
ประทานยาลดการอักเสบของข้อเข่า ประสบอุบัติเหตุ
หรือบาดเจ็บภายในระยะเวลา 3 เดือน มีอาการไม่
พึงประสงค์เกิดขึ้นขณะวิจัย อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
ปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรม มีความพิการทางร่างกาย
2. วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 16 คน ถูกแบ่งเป็น
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2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม 2. วัดก่อนและหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8
โดยใช้แบบประเมินความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสือ่ ม
(Modified WOMAC) ฉบับภาษาไทย ประกอบด้วย
คำ�ถาม 3 ส่วน คือ คำ�ถามระดับอาการปวด จำ�นวน 5
ข้อ ระดับอาการฝืด จำ�นวน 2 ข้อ และการใช้งานข้อ
ต่อ จำ�นวน 15 ข้อ การวัดในแต่ละข้อคำ�ถาม ผูว้ จิ ยั จะ
สอบถามอาการจากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั แล้วบันทึกข้อมูลให้
ตรงกับอาการ โดยมีชว่ งคะแนน 0 ถึง 10 ซึง่ คะแนน 0
หมายถึง ไม่มีปัญหาในข้อคำ�ถามนั้น ส่วนคะแนน 10
หมายถึงมีปัญหามากจนไม่สามารถทนได้ นอกจาก
นี้แล้วผู้เข้าร่วมวิจัยยังได้รับการประเมินเส้นรอบวง
(Knee circumference) และระดับอาการปวดเข่า
แบบประมาณจากความยาวเส้นตรงแสดงระดับอาการ
ปวด (Visual rating scales; VRS)
3. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย กลุ่ ม ทดลองได้ รั บ การฝึ ก
การออกกำ�ลังกายแบบฤๅษีดัดตนที่โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บลผักระย่าน้ำ�อ้อม ตำ�บลยางโยภาพ
อำ�เภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยทำ�ตาม
วีดีทัศน์ท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้คัด
เลือกเฉพาะท่าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเข่าจำ�นวน 8
ท่า จากท่าฤๅษีดัดตน 15 ท่า[31-32] โดยทำ�ท่าละ 5 นาที
รวม 40 นาทีตอ่ ครัง้ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ขณะทีอ่ อกกำ�ลัง
กายฤๅษีดัดตนมีผู้วิจัยที่เป็นแพทย์แผนไทยและนัก
กายภาพบำ�บัดดูแลและให้คำ�แนะนำ�อย่างใกล้ชิด ท่า
ฤๅษีดัดตนมีดังนี้
ท่าที่ 1 ท่าดัดตนดำ�รงกายอายุยืน ยืนแยกขา
มือทั้งสองข้างกำ�หมัดวางซ้อนกันที่ระดับอก สูดลม
หายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับย่อตัวลงช้า ๆ แล้ว
หายใจออกยืดตัวให้กลับมาอยู่ในท่าเดิม ดังภาพที่ 1
ท่าที่ 2 ท่าแก้ไหล่ ขา และแก้เข่า ขา ยืนก้าว
ขาข้างซ้ายเฉียงไปทางซ้ายมือข้างเดียวกันวางแนบ
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ภาพที่ 1 ท่าดัดตนดำ�รงกายอายุยืน

หน้าขา มือขวาท้าวอยู่บนสะโพก สูดลมหายใจเข้า
พร้อมกับค่อย ๆ ย่อตัว ทิง้ น�้ำ หนักลงไปบนขาข้างซ้าย
แล้วบิดตัวให้หันหน้าไปทางด้านขวาช้า ๆ โดยขาซ้าย
จะย่อขาขวาจะตึงกลั้นลมหายใจไว้สักครู่ แล้วหายใจ
ออกยืดตัวให้กลับมาอยู่ในท่าเดิม สลับทำ�อีกข้าง ดัง
ภาพที่ 2
ท่าที่ 3 ท่าแก้ตะคริวมือ ตะคริวเท้า ยืนแยกขา
กางศอก คว่ำ�มือวางไว้ที่หน้าขา ทั้ง 2 ข้าง โดยหันสัน
มือออกด้านข้างสูดลมหายใจเข้าพร้อมกับยกขาข้าง
ซ้ายขึ้นและต้านการกดของมือ หลังตรง เข่างอ ปลาย
เท้ากระดกขึ้นกลั้นลมหายใจไว้สักครู่ ผ่อนลมหายใจ
ออกพร้อมยืดตัวกับมาอยูใ่ นท่าเดิม สลับมาทำ�ขวา นับ
เป็น 1 ครั้ง ดังภาพที่ 3
ท่าที่ 4 ท่าแก้ตะโพกสลักเพชร และแก้ไหล่
ตะโพกขัด ยืนให้เท้าชิดกัน สูดลมหายใจเข้าพร้อมกับ
ใช้มอื ทัง้ สองข้างนวดจากต้นขาจนถึงข้อเท้า วางฝ่ามือ
ลงที่พื้นขาทั้งสองข้างเหยียดตรง ผ่อนลมหายใจออก
พร้อมกับนวดจากข้อเท้าถึงต้นขา ดังภาพที่ 4
ท่าที่ 5 ท่าดัดตนแก้กล่อนและแก้เข่าขัด นั่ง
เหยียดขาทั้งสองข้างเท้าชิดกันหลังตรง หายใจเข้า
พร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างนวดตั้งแต่ต้นขาไปถึงข้อ
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ภาพที่ 2 แก้ไหล่ ขา และแก้เข่า ขา

เท้า ใช้มือจับปลายเท้าและก้มหน้าให้มากที่สุดกลั้น
ลมหายใจไว้สักครู่ หายใจออกพร้อมกับนวดจากข้อ
เท้ากลับขึ้นมาจนถึงต้นขา ดังภาพที่ 5
ท่าที่ 6 ท่าแก้กล่อนปัตคาต และแก้เส้นมหา
สนุกระงับ นั่งเหยียดขาข้างซ้ายให้เฉียงออกไป งอ
เข่าข้างขวาให้ฝ่าเท้าชิดต้นขาข้างซ้าย กำ�หมัดทั้งสอง
ข้างไว้ที่ระดับอก หายใจเข้าพร้อมกับยื่นกำ�ปั้นไป
ทางปลายเท้าหันหน้าไปตามกำ�ปั้น ดึงกำ�ปั้นและศอก
ขวาไปทางด้านหลังให้เต็มที่กลั้นลมหายใจไว้สักครู่
หายใจออกกลับท่าเดิม สลับข้าง ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 3 แก้ตะคริวมือ ตะคริวเท้า

ภาพที่ 5 ดัดตนแก้กร่อนและแก้เข่าขัด

ภาพที่ 4 แก้ตะโพกสลักเพชร และแก้ไหล่ ตะโพกขัด

ภาพที่ 6 แก้กล่อนปัตคาต และแก้เส้นมหาสนุกระงับ

64 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ท่าที่ 7 ท่าแก้ลมเลือดนัยน์ตามัว และแก้ลมอัน
รัดทัง้ ตัว นอนคว�ำ ่ ขาทัง้ สองข้างเหยียดตรงส้นเท้าชิด
กัน มือทั้งสองข้างประสานกันวางบนพื้นในระดับคาง
หายใจเข้าพร้อมกับยกศีรษะขึ้น งอขาทั้งสองข้างให้
ปลายเท้างุม้ ชีม้ าทางส่วนหลังมากทีส่ ดุ กลัน้ ลมหายใจ
ไว้สักครู่ ผ่อนลมหายใจกลับมาอยู่ในท่าเดิม ดังภาพ
ที่ 7
ท่าที่ 8 ท่าแก้เมื่อยปลายมือปลายเท้า นอน
ตะแคงทับข้างซ้าย แขนซ้ายมือคว�่ำลงกับพื้น ศีรษะ
หนุนต้นแขนซ้าย แขนข้างขวาคว�่ำมือลงแนบล�ำตัว
หายใจเข้ า พร้ อ มกั บ ยกศี ร ษะขึ้ น ให้ ม ากที่ สุ ด ใน
ลักษณะหน้าตรงและใช้มือข้างขวาจับข้อเท้าให้ยกขึ้น
จนหัวเข่าแยกออกจากกันแขนตึง กลั้นลมหายใจไว้
สักครู่ หายใจออกพร้อมกับปล่อยมือที่จับข้อเท้า ลด
ศีรษะลง กลับมาอยู่ในท่าเดิม สลับท�ำอีกข้าง ดังภาพ
ที่ 8
4. กลุม่ ควบคุม ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ไม่ได้รบั การออก
กำ�ลังกายแบบฤๅษีดดั ตน และให้ใช้ชวี ติ ประจำ�วันตาม
ปกติในระหว่างที่เข้าร่วมการวิจัย
3. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้สถิติเชิงพรรณนา
เพื่อหาข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ภาพที่ 7 แก้ลมเลือดนัยน์ตามัว และแก้ลมอันรัดทั้งตัว
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ภาพที่ 8 แก้เมื่อยปลายมือปลายเท้า

ทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วยสถิติ Shapiro
Wilk test และใช้สถิติ Wilcoxon Matched Pair
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มก่อน
และหลังการทดลอง และใช้สถิติ Mann-Whitney U
test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง

ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยผลของการออกกำ�ลังฤๅษี
ดัดตนต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่า
เสือ่ มในผูห้ ญิงวัยกลางคน ระหว่างการวิจยั มีผเู้ ข้าร่วม
วิจัย 1 คน ออกจากการทดลอง เนื่องจากไม่สะดวก
เข้าในการเดินทาง ทำ�ให้มีผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลอง
จำ�นวน 8 คน และกลุ่มควบคุม จำ�นวน 7 คน ข้อมูล
พื้ น ฐานของกลุ่ ม ทดลอง มี ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย ง
เบนมาตรฐานของอายุ น้ำ�หนัก ส่วนสูง และดัชนีมวล
กายดังนี้ คือ 48.00 ± 5.78 ปี 63.80 ± 6.22 กิโลกรัม
155.75 ± 4.53 เซนติเมตร 28.11 ± 3.09 กิโลกรัม/
เมตร 2 กลุ่ ม ควบคุ ม มี ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของอายุ น้ำ�หนัก ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย
ดังนี้ คือ 49.14 ± 3.13 ปี 69.14 ± 7.13 กิโลกรัม
155.57 ± 4.31 เซนติเมตร 26.68 ± 3.69 กิโลกรัม/
เมตร2 ทั้ง 2 กลุ่มและด้านระยะเวลาที่เริ่มปวดเข่าของ
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ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ ปวด 1-3 ปี ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ส่วนเข่า
ข้างทีป่ วดของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่ ทดลอง มีคา่ ร้อยละที่
ปวดเข่าข้างขวา ข้างซ้าย และทั้ง 2 ข้าง คิดเป็นร้อยละ
75.00, 12.50 และ 12.50 ตามลำ�ดับ ส่วนกลุม่ ควบคุม
ค่าร้อยละที่ปวดเข่าข้างขวา ข้างซ้าย และทั้ง 2 ข้าง
คิดเป็นร้อยละ 51.10, 28.60 และ 14.30 ตามลำ�ดับ
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดัง
แสดงในตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังการวิจัย พบว่า ค่าเฉลีย่ ความ
รุนแรงของข้อเข่าเสือ่ มด้านอาการปวด (3.600 ± 1.512
(95% CI: 2.336-4.864) และ 1.050 ± 0.754 (95% CI:
0.420-1.680) p = 0.016 ด้านอาการฝืด (3.750 ± 1.389
(95% CI: 2.589-4.911) และ (1.375 ± 0.744 (95% CI:
0.753-1.997) p = 0.018 ด้านการใช้งาน (3.569 ± 0.685
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(95% CI: 2.991-4.136) และ 1.189 ± 0.579 (95% CI:
0.705-1.673) p = 0.012 และระดับอาการปวดเข่า
(4.875 ± 0.991 (95% CI: 4.047-5.704) และ 2.250
± 1.753 (95% CI: 0.785-3.715) p = 0.011 ลดลง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการวิจัย พบว่า ค่า
เฉลีย่ ความรุนแรงของข้อเข่าเสือ่ มด้านอาการปวด ด้าน
อาการฝืด ด้านการใช้งาน เส้นรอบวง และระดับอาการ
ปวดเข่า ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีท่าการออกกำ�ลังกายแบบฤๅษี
ดัดตนจำ�นวน 3 ท่าที่ตรงกับการศึกษาของ ปิยะพล
พูลสุข และคณะ ที่ทำ�การศึกษาโปรมแกรมส่งเสริม

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม
			
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มทดลอง (8 คน)
กลุ่มควบคุม (7 คน)
อายุ (ปี)
48.000 ± 5.781
49.143 ± 3.132
น�้ำหนัก (กิโลกรัม)
63.850 ± 6.223
69.142 ± 7.128
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
155.761 ± 4.532
155.571 ± 4.314
2
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร )
26.681 ± 3.687
28.114 ± 3.088
ระยะเวลาที่เริ่มปวดเข่า			
ไม่เกิน 3 เดือน
12.500%
0.00%
3 เดือน – 1 ปี
0.000%
28.571%
1-3 ปี
62.500%
42.857%
มากกว่า 3 ปี
25.000%
28.571%
เข่าข้างที่ปวด			
ข้างขวา
75.000%
57.100%
ข้างซ้าย
12.500%
28.600%
ทั้ง 2 ข้าง
12.500%
14.300%
สถิตทิ ใ่ี ช้ Independent samples test
สถิตทิ ใ่ี ช้ Chi-Square test
*p < 0.05
a
b

p-value
0.292a
0.145a
0.939a
0.473a
0.053b

0.022b*
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อมก่อนการวิจัย และภายหลังการวิจัย 8 สัปดาห์ ของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม
			
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		 P-value
ตัวแปร
กลุ่ม
ก่อนการวิจัย
หลังการวิจัย
ภายใน
ระหว่างกลุ่มทดลอง
a
			
(95% CI)
(95% CI)
กลุ่ม
กับกลุ่มควบคุมb
						
ก่อนการวิจัย หลังการวิจัย
ความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อม
(Modified WOMAC)							
- อาการปวด
กลุม่ ทดลอง 3.600 ± 1.512
1.050 ± 0.754 0.016*
0.562
0.002*
(0-10 คะแนน)		
(2.336-4.864)
(0.420-1.680)
		
กลุม่ ควบคุม 4.629 ± 1.874
4.200 ± 1.519
0.600
			
(2.895-6.361)
(2.795-5.605)
- อาการฝืด
กลุม่ ทดลอง 3.750 ± 1.389
1.375 ± 0.744 0.018*
0.070
0.001*
(0-10 คะแนน)		
(2.589-4.911)
(0.753-1.997)
		
กลุม่ ควบคุม 5.214 ± 1.319
4.014 ± 0.672
0.062
			
(3.995-6.434)
(3.393-4.636)
- การใช้งาน
กลุม่ ทดลอง 3.569 ± 0.685
1.189 ± 0.579 0.012*
0.524
0.001*
(0-10 คะแนน)		
(2.991-4.136)
(0.705-1.673)
		
กลุม่ ควบคุม 4.264 ± 1.628
4.570 ± 1.479
0.672
			
(2.758-5.770)
(3.202-5.938)
ระดับอาการปวดเข่า (VRS)
กลุม่ ทดลอง 4.875 ± 0.991
2.250 ± 1.753 0.011*
0.133
0.010*
(0-10 คะแนน)		
(4.047-5.704)
(0.785-3.715)
		
กลุม่ ควบคุม 6.286 ± 1.800
5.143 ± 1.676
0.223
			
(4.622-7.950)
(3.593-6.693)
เส้นรอบวง (เซนติเมตร)
กลุม่ ทดลอง 38.750 ± 2.778 36.938 ± 2.909 0.144
0.449
0.045*
			
(36.428-41.072) (34.506-39.369)
		
กลุม่ ควบคุม 39.929 ± 2.849 40.786 ± 3.510 0.236
			
(37.293-42.564) (37.539-44.032)
สถิตทิ ใ่ี ช้ Wilcoxon
*p < 0.05
a

สถิตทิ ใ่ี ช้ Mann-Whitney U Test		

b

การบริ ห ารข้ อ เข่ า ด้ ว ยท่ า ฤๅษี ดั ด ตน ได้ แ ก่ ท่ า แก้
กล่อนและแก้เข่าขัด ท่าดัดตนดำ�รงกายอายุยืน และ
ท่าดัดตนแก้ไหล่ขาและเข่าขัด ทำ�ท่าละ 10 ครั้งต่อวัน
อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
พบว่า กลุ่มทดลองหลังจากออกกำ�ลังกายแบบฤๅษี
ดัดตนมีความรุนแรงของข้อเข่าเสือ่ ม ด้านอาการปวด

ข้อเข่าลดลง และลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ[30] โดยการวิจยั การออกกำ�ลังกายแบบ
ฤๅษีดัดตนครั้งนี้ เลือกเฉพาะที่เน้นการบริหารส่วน
ขาและเข่า จำ�นวน 8 ท่า พบว่า ความรุนแรงของข้อ
เข่าเสื่อม ทั้งด้านอาการปวดเข่า ด้านอาการฝืด และ
การใช้งานลดลง ดังนั้นการเพิ่มจำ�นวนท่าออกกำ�ลัง
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กายแบบฤๅษีดัดตนอาจส่งผลให้ความรุนแรงของข้อ
เข่าเสื่อมลดลง
มีหลักฐานจากงานวิจัยที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็น
ว่าจากอาการปวดของของผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมนั้น
สัมพันธ์กับการอักเสบ[34] เมื่อเกิดการอักเสบขึ้นจะ
ส่งผลให้มีการเกิดสารอนุมูลอิสระจำ�นวนมากตาม
มา ซึ่งโดยปกติร่างกายจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อ
กำ�จัดอนุมูลอิสระ แต่ถ้าอนุมูลอิสระมากเกินจนขาด
ภาวะสมดุลจะส่งผลให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน
ก่อให้เกิดผลเสียต่อเซลล์ในร่างกาย เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำ�ให้ร่างกายเกิดความเสื่อม ร่วมไปถึงภาวะข้อเข่า
เสือ่ ม และอาการปวด ดังนัน้ การกระตุน้ ระบบการต้าน
อนุมูลอิสระให้ทำ�งานได้ดีขึ้นจึงน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้
ในการชะลอความเสื่อมของร่างกาย รวมทั้งลดอาการ
ปวดจากการอักเสบได้ [35] หลักฐานการวิจัยก่อนหน้า
นี้แสดงให้เห็นว่าการออกกำ�ลังกายแบบฤๅษีดัดตน
ทำ�ให้เกิดความสมดุลของระบบต้านอนุมูลอิสระใน
ร่างกายได้[36-37] และการศึกษาของ Grover AK แสดง
ให้เห็นว่าสารต้านอนุมลู อิสระมีสว่ นช่วยให้อาการปวด
ลดลง และการทำ�งานของข้อต่อดีขึ้น[38] จากหลักฐาน
ดังกล่าวร่วมกับการออกกำ�ลังกายแบบฤๅษีดัดตน
เป็นการออกกำ�ลังกายที่ไม่รุนแรงในการเคลื่อนไหว
มีการเปลี่ยนท่าทางแบบช้า ๆ อย่างนุ่มนวล มีการ
ประสานสัมพันธ์กันของส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นจังหวะ
ทำ�ให้ลดแรงกระแทกผ่านข้อต่อ เกิดการกระจายน้ำ�
หนักผ่านส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย[39] เกิดความยืดหยุน่
และแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นบริเวณขา รวมทั้ง
เอ็นยึดข้อต่อบริเวณรอบ ๆ เข่า เพิ่มการเคลื่อนไหว
ของข้อต่อบริเวณเข่ามากขึ้น และการทรงตัวได้ดีขึ้น
[31]
จึงสามารถสรุปได้ว่าการออกกำ�ลังกายแบบฤๅษี
ดัดตนทำ�ให้ความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมลดลง
ได้แก่ ลดอาการปวด ลดความฝืด เพิม่ การใช้งาน และ
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ลดระดับอาการปวดเข่า (VRS)
นอกจากการออกกำ�ลังกายแบบฤๅษีดัดตนจะ
ลดการอักเสบที่กล่าวมาแล้ว ยังเป็นการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อร่วมกับการฝึกการหายใจ เป็นการบริหาร
การควบคุมเมแทบอลิซึมออกซิเจนในร่างกายร่วม
กับการออกกำ�ลังกาย สามารถส่งผลทั้งทางกายวิภาค
และสรีระวิทยา[40] ซึ่งการออกกำ�ลังกายรูปแบบอื่นที่
ลักษณะคล้ายกับการออกกำ�ลังกายแบบฤๅษีดัดตน
เช่น การออกกำ�ลังกายไท้ฉีฉวน (Tai Ji Quan) ในผู้
หญิงสูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม หลังการทดลอง พบ
ว่า ความรุนแรงของข้อเข่าเสือ่ มด้านอาการปวด อาการ
ฝืด และการใช้งานลดลง[26] การออกกำ�ลังกายโยคะใน
ผู้หญิงสูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม หลังการทดลอง
พบว่า ความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อมด้านอาการปวด
และการใช้งานลดลง[41] การออกกำ�ลังกายในน้ำ�หลัง
การทดลอง พบว่า สามารถลดความรุนแรงของข้อเข่า
เสือ่ มด้านอาการปวดได้[23] ส่วนด้านอาการบวมของทัง้
2 กลุ่ม หลังการทดลองไม่พบความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการ
ศึกษาภาวะข้อเข่าเสื่อระยะแรก จึงไม่ยังพบลักษณะ
การบวมของเข่าที่ชัดเจน
จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ามารถนำ � ไปใช้ เ ป็ น
แนวทางดูแลตนเองเบื้องต้นในสตรีวัยกลางคนที่มี
ภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น โดยการออกกำ�ลังกาย
แบบฤๅษีดัดตน เพื่อช่วยลดความรุนแรงของภาวะ
ข้อเข่าเสื่อม และระดับการปวดเข่า อย่างไรก็ตาม
การศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้เข้าร่วมวิจัยเฉพาะเพศหญิง
อายุ 40-59 ปี จำ�นวน 8 รายเท่านั้น ซึ่งการศึกษา
ในอนาคตควรเพิ่มจำ�นวนผู้เข้าร่วมวิจัย และศึกษา
การออกกำ�ลังกายแบบฤๅษีดัดตนในกลุ่มวัยอื่น ๆ
เช่น ผู้สูงอายุ เพศชาย รวมทั้งการศึกษาผลระยะ
ยาวในการออกกำ � ลั ง กายแบบท่ า ฤๅษี ดั ด ตน เพื่ อ
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ใช้เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมระยะ
เริ่มต้น

ข้อสรุป
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการออกกำ�ลังกาย
แบบฤๅษีดดั ตนทีเ่ น้นการบริหารส่วนขาและเข่าจำ�นวน
8 ท่า ได้แก่ 1) ท่าดัดตนดำ�รงกายอายุยืน 2) ท่าแก้
ไหล่ ขา และแก้เข่า ขา 3) ท่าแก้ตะคริวมือ ตะคริวเท้า
4) ท่าแก้ตะโพกสลักเพชร และแก้ไหล่ ตะโพกขัด 5)
ท่าแก้กล่อนปัตคาต และแก้เส้นมหาสนุกระงับ 6) ท่า
แก้ลมเลือดนัยน์ตามัว และแก้ลมอันรัดทัง้ ตัว และ 8)
ท่าแก้เมือ่ ยปลายมือปลายเท้า โดยออกกำ�ลังกายท่าละ
5 นาที เป็นเวลา 40 นาทีตอ่ ครัง้ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ สามารถลดความรุนแรงของภาวะข้อเข่า
เสือ่ มด้านอาการปวด ด้านความฝืด ด้านการใช้งาน และ
ระดับอาการปวดเข่า ในผูห้ ญิงวัยกลางคนทีม่ ภี าวะข้อ
เข่าเสื่อมในระยะต้น
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บทคัดย่อ
ตำ�รับยามหานิลแท่งทอง ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ตามตำ�รายาของการแพทย์แผน
ไทย ยาตำ�รับนี้มีสรรพคุณรักษาอาการไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ�และอีสุกอีใส  อย่างไรก็ตามพบว่าในปัจจุบันยังไม่มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ประเมินประสิทธิผลของตำ�รับยามหานิลแท่งทอง ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้
เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่งทอง โดยทำ�การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง tumor
necrosis factor alpha (TNF-a) และ interleukin 6 (IL-6) ด้วยวิธี ELISA  ผลการทดลองพบว่า  สารสกัดตำ�รับยา
มหานิลแท่งทองที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งการหลั่ง TNF-a และ IL-6 ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 33.09 ± 0.22 และ
17.20 ± 0.65 µg/mL ตามลำ�ดับ สรุปได้ว่าเมื่อทดสอบในเซลล์ RAW264.7 ซึ่งเป็นเซลล์เพาะเลี้ยงจากแมคโครฟาจ
ในหนู สารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่งทองมีฤทธิ์ต้านการหลั่งสารสื่อที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงให้
ข้อมูลเบื้องต้นที่ช่วยสนับสนุนการใช้ตำ�รับยามหานิลแท่งทองในการรักษา อาการไข้ หรือ อาการร้อนในกระหายน้ำ�
ซึ่งแพทย์แผนไทยมีการใช้ยาตำ�รับนี้มายาวนาน แต่อย่างไรก็ตามควรทำ�การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยใน
สัตว์ทดลอง และตามด้วยการวิจยั ในระดับคลินกิ ต่อไป  เพือ่ สร้างความมัน่ ใจแก่บคุ ลากรทางการแพทย์ในการตัดสิน
ใจสั่งจ่ายตำ�รับยานี้แก่ผู้ป่วย
คำ�สำ�คัญ:  ตำ�รับมหานิลแท่งทอง, ฤทธิ์ต้านการอักเสบ, ทีเอ็นเอฟ-แอลฟา, อินเตอร์ลิวคิน-6

Received date 18/06/19; Revised date 12/09/19; Accepted date 24/09/19

71

72 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563
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Abstract
Ya-Mahanintangtong is a Thai herbal remedy listed in the National List of Essential Medicine 2018. According to Thai traditional medicine, this drug recipe possesses anti-infective effects and is used for the treatment of
fever, pharyngitis and chickenpox. However, up till now there has been no scientific report regarding the efficacy
and safety of Ya-Mahanintangtong remedy itself. Therefore, the objective of this study was to assess the antiinflammatory effect of Ya-Mahanintangtong remedy. Thus, proinflammatory cytokines, tumor necrosis factor alpha
(TNF-α) and interleukin 6 (IL-6) production were analyzed using ELISA. The result obtained indicated that the
ethanolic extract exhibited higher inhibitory activity TNF-α than IL-6 with IC50 values of 33.09 ± 0.22 and 17.20
± 0.65 µg/mL, respectively. This work demonstrated the anti-inflammatory effect of Ya-Mahanintangtong remedy
in vitro which preliminarily support the use of this Thai folk medicine as an antipyretic and anti-inflammatory
agent. However, additional evidence on its safety and efficacy is required. Both preclinical and clinical studies are
necessary to ensure the use of this recipe clinically.
Key words: Mahanintangtong remedy extracts, anti-inflammatory, tumor necrosis factor alpha (TNF-α),
interleukin 6 (IL-6)

บทนำ�และวัตถุประสงค์

ไข้ (Fever หรือ Pyrexia) เป็นอาการที่ร่างกาย
มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติ เกิดจากการสูญเสียความ
สมดุลภายในร่างกาย จากการตอบสนองเมื่อมีการ
ติดเชื้อโรคหรือมีการเจ็บป่วยจากสาเหตุบางประการ
ส่งผลกระทบต่อการทำ�งานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
โดยไข้จะเกิดชั่วคราวเฉพาะในช่วงเกิดโรคหรือมีการ
เจ็บป่วย ในการวินิจฉัยว่าเป็นไข้หรือมีอาการไข้ที่
แน่นอนคือ การวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอทวัดไข้
ทางปากได้สงู กว่า 37.8 °ซ. ถือว่ามีไข้[1] โดยสาเหตุของ
การเกิดไข้สามารถเกิดจากทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่

ติดเชื้อ[2] เมื่อร่างกายตอบสนองต่อสาเหตุการเกิดไข้
เช่น การติดเชือ้ แบคทีเรีย ไวรัส การได้รบั การบาดเจ็บ
การอักเสบ จะทำ�ให้ leukocytes ผลิตสารต่าง ๆ ออก
มา ได้แก่ IL-1, TNF-α และ IL-6 ซึง่ cytokines เหล่า
นี้จะทำ�ให้ hypothalamus ผลิต cyclooxygenase
เปลี่ยน arachidonic acid ไปเป็น prostaglandins
E 2 (PGE 2) โดยที่ PGE 2 มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งมาก
เนื่องจาก PGE2 จะผลิต neurotransmitters คือ
cAMP เพื่อปรับ set-point ของอุณหภูมิของร่างกาย
ให้สูงขึ้น ร่างกายก็จะตอบสนองโดยพยายามเพิ่ม
อุณหภูมิและเพิ่มความร้อนจากการเพิ่มอัตราการเผา
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ผลาญของเซลล์และการสั่นของกล้ามเนื้อและลดการ
ระบายความร้อนออกจากร่างกายโดยการตีบตัวของ
หลอดเลือดใต้ผวิ หนัง ทำ�ให้อณ
ุ หภูมริ า่ งกายสูงขึน้ จน
มีค่าเท่ากับที่ตั้งไว้ใหม่ จึงเกิดอาการไข้ขึ้น[3-4]
ตามตำ�ราการแพทย์แผนไทยมีการใช้ต�ำ รับยาม
หานิลแท่งทองเป็นยารับประทานในรูปแบบยาเม็ด ยา
แคปซูล และยาผง เป็นตำ�รับยาช่วยแก้ไข้กาฬ หัด
อีสกุ อีใส แก้รอ้ นในกระหายน� ้ำ ซึง่ ได้ระบุสว่ นประกอบ
ของตำ�รับคือ เนือ้ ในเมล็ดสะบ้ามอญ (สุม) หวายตะค้า
(สุม) เมล็ดมะกอก (สุม) ลูกมะคำ�ดีควาย (สุม) ถ่าน
ไม้สัก แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ ใบพิมเสน ใบ
ย่านาง หมึกหอม เบีย้ จัน่ คัว่ ยาตำ�รับนีไ้ ด้รบั การบรรจุ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561[5] จากสรรพคุณยา
ทางการแพทย์แผนไทย พบว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ใน
ตำ�รับมีฤทธิแ์ ก้ไข้พษิ ตัวร้อน แก้พษิ ไข้กาฬ ได้แก่ เนือ้
ในเม็ดสะบ้ามอญ (สุม) หวายตะค้า (สุม) ถ่านไม้สัก
แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ ใบพิมเสน ใบหญ้านาง
หมึกหอม มะคำ�ดีควาย (สุม) และยังพบว่ามีสมุนไพร
อีกสองชนิดทีม่ ฤี ทธิแ์ ก้รอ้ นในกระหายน� ้ำ คือ มะคำ�ดี
ควาย (สุม) และเมล็ดมะกอก (สุม)[6] และจากรายงาน
การวิจัยของสมุนไพรบางชนิดในตำ�รับ พบว่า ย่านาง
[Tiliacora triandra (Colebr.) Diels] แก่นจันทน์
เทศ (Myristica fragrans Houtt.) ไม้สัก (Tectona
grandis L.f) และ พิมเสนต้น [Pogostemon cablin
(Blanco) Benth.] มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ[7-10] และ
สารประกอบของจันทน์เทศมีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้
อีกด้วย[11-12] แต่จากการทบทวนวรรณกรรมของตำ�รับ
ยามหานิลแท่งทองจนถึงปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ถงึ ฤทธิต์ า้ นการอักเสบและประเมินหาตัว
ยาหลักในตำ�รับที่มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้าน
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การอักเสบของสารสกัดตำ�รับมหานิลแท่งทอง

ระเบียบวิธีศึกษา
การเตรียมสารสกัดตำ�รับมหานิลแท่งทอง
การเตรียมสารสกัดด้วยการหมักกับ 95% เอทา
นอล
นำ�สมุนไพรในตำ�รับยามหานิลแท่งทอง มาชั่ง
ตามสูตรตำ�รับในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561
(ได้น้ำ�หนักรวมของตำ�รับเท่ากับ 400 กรัม) จากนั้น
นำ�ส่วนประกอบทั้งหมดไปทำ�การบดหยาบ แล้วนำ�
มาหมักด้วย 95% เอทานอล จำ�นวน 1,200 มิลลิลิตร
เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ทำ�การคนบ่อย ๆ ในระหว่างที่
หมัก เมื่อครบเวลานำ�สมุนไพรที่หมักมากรองออก
ด้วยกระดาษกรอง Whatman filter paper No.1
เก็บสารสกัดที่ได้ไว้ และนำ�สมุนไพรที่กรองออก (บน
กระดาษกรอง) ไปทำ�การหมักต่ออีก 2 ครั้ง นำ�สาร
สกัดที่ได้ทั้งสามครั้งมารวมกัน แล้วนำ�ไปทำ�ให้แห้ง
ด้วย เครื่อง Rotary evaporator ชั่งน้ำ�หนักสารสกัด
ที่ได้จากการสกัดเพื่อคำ�นวณ %yield แล้วเก็บในตู้
เย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
การเตรียมสารสกัดด้วยการต้มกับน้ำ�
นำ�ตำ�รับยามหานิลแท่งทอง น้ำ�หนัก 200 กรัม
มาเติมน้ำ�ลงไป 3 เท่าของปริมาณสมุนไพร ทำ�การต้ม
เป็นเวลา 15 นาที กรองและเก็บสารสกัดไว้ ทำ�การต้ม
สมุนไพรทีก่ รองออกซ�้ำ อีก 2 รอบ แล้วนำ�สารสกัดทีไ่ ด้
ทั้งสามครั้งมารวมกัน เคี่ยวจนเหลือน้ำ�เพียง 1 ส่วน
(จากน้ำ� 3 ส่วน) จากนั้นนำ�สารสกัดที่ได้มากรองด้วย
กระดาษกรอง Whatman filter paper No.1 แล้วนำ�
ไปทำ�ให้แห้งด้วยวิธี Freeze dry ชัง่ น�้ำ หนักสารสกัดที่
ได้จากการสกัดเพือ่ คำ�นวณ %yield แล้วเก็บในตูเ้ ย็น
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
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การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ
การเพาะเลี้ยงเซลล์
นำ � เซลล์ แ มคโครฟาจในหนู (เซลล์ RAW
264.7) เพาะเลี้ยงในภาชนะเพาะเลี้ยงเซลล์ขนาด 75
ตารางเซนติเมตร ในอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM ที่มี
10% FBS และ 1 มิลลิโมลาร์ sodium pyruvate
(Gibco, สหรัฐอเมริกา) บ่มเพาะเซลล์ ที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส ในบรรยากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ร้อยละ 5 (ปริมาตรต่อปริมาตร) และทำ�การ
sub-culture ทุก ๆ 3 วัน
การกระตุ้นให้เซลล์เกิดการอักเสบ
เลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยงแมคโครฟาจ RAW 264.7
ใน 96 well-plate (cell มีความเข้มข้น 1 × 105 cells/
well) ด้วยอาหารเลีย้ ง Dulbecco’s Modified Eagle
Medium (DMEM) ที่ ป ระกอบด้ ว ย 10% fetal
bovine serum (FBS), penicillin (100 units/mL)
และ streptomycin (100 µg/mL) โดยบ่มเซลล์ใน
ตู้บ่มเพาะเชื้อบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2
incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
ชั่วโมง หลังจากนั้นดูดสารละลายเก่าออก เติม LPS
(lipopolysaccharide) 100 µg/mL ทีอ่ ยูใ่ น DMEM
ลงไปหลุมละ 100 µ L เฉพาะหลุม control และ
sample ส่วน blank จะใส่ DMEM จากนั้นเติมสาร
สกัดสมุนไพรจำ�นวน 100 µL ในหลุมของ sample
และ blank of sample
การทดสอบฤทธิ์ต้านการหลั่งสาร tumor necrosis factor-α (TNF-α) ด้วยวิธี ELISA
การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง TNF-α โดย
ใช้หลักการ Sandwich Enzyme-Linked Inmmunosorbent Assay (ELISA) โดยทำ�การติด mouse
TNF-α monoelonal antibody บน 96 well plate
เติม supernatant ที่ต้องการทำ�การทดสอบ จากนั้น
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เติม detection-antibody แล้วล้างด้วย wash buffer
300 µL/well ทัง้ หมด 5 รอบ ก่อนใส่ detection-antibody 100 µL/well แล้วทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ
ห้อง จากนั้นล้างด้วย wash buffer 300 µL/well
ทัง้ หมด 5 รอบ ก่อนใส่ Poly-HRP-Streptavidin 100
µL/well แล้วทิ้งไว้ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง แล้วล้าง
ด้วย wash buffer 300 µL/well ทัง้ หมด 5 รอบ ก่อน
ใส่ TMB-Solution 100 µL/well แล้วทิ้งไว้ในที่มืด
1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง เติม Stop solution ปริมาณ
50 µL/well นำ�ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่อง
microplate reader ที่ความยาวคลื่น 450 nm และ
630 nm
การคำ�นวณ % inhibition of TNF-α production มีดังนี้
% inhibition = (A-C)-(B-D)/ (A-C)  x 100
โดยที่ A-D : TNF-α concentration (pg/mL)
A : LPS (+), sample (-)
B : LPS (+), sample (+)
C : LPS (-), sample (-)
D : LPS (-), sample (+)
การทดสอบฤทธิ์ต้านการหลั่งสาร Interleukin-6 (IL-6) ด้วยวิธี ELISA
ด้วยหลักการ วิธี Sandwich Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay (ELISA) โดยติด human
IL-6 specific monoclonal antibody บน 96-well
plate เติม supernatant ที่ทดสอบ จากนั้นเติม
detection-antibody แล้วล้างด้วย wash buffer
300 µL/well ทัง้ หมด 5 รอบ ก่อนใส่ detection-antibody 100 µL/well แล้วทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ
ห้อง จากนั้นเติม Poly-HRP-Streptavidin แล้วล้าง
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ด้วย wash buffer 300 µL/well ทัง้ หมด 5 รอบ ก่อน
ใส่ Poly-HRP-Streptavidin 100 µL/well แล้วทิ้ง
ไว้ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นเติม substrate
solution และล้างด้วย wash buffer 300 µL/well
ทัง้ หมด 5 รอบ ก่อนใส่ TMB-Solution 100 µL/well
แล้วทิง้ ไว้ในทีม่ ดื 1 ชัว่ โมง ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง ทำ�การหยุด
ปฏิกิริยา ด้วย Stop solution ปริมาณ 50 µL/well
สารละลายจะเปลี่ยนจากสีน้ำ�เงินเป็นสีเหลือง แล้วนำ�
ไปวัดค่าดูดกลืนแสง ด้วยเครือ่ ง microplate reader
ที่ความยาวคลื่น 450 nm และ 630 nm
การคำ�นวณ % inhibition of IL-6 production
มีดังนี้
% inhibition = (A-C)-(B-D)/ (A-C)  x 100
โดยที่ A-D : IL-6 concentration (pg/mL)
A : LPS (+), sample (-)
B : LPS (+), sample (+)
C : LPS (-), sample (-)
D : LPS (-), sample (+)
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วย MTT
assay
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง
แมคโครฟาจ RAW 264.7 ใช้วิธี MTT assay โดย
อาศัยเอนไซม์ภายใน mitochondria ของเซลล์ที่มี
ชีวิตรีดิวส์ MTT สารสีเหลืองเป็นผลึก formazan สี
ม่วง โดยหลังจากทาํ การ ทดสอบสารตัวอย่างกับเซลล์
RAW 264.7 ใน CO2 incubator ทีม่ ปี ริมาณ CO2 อยู่
ที่ร้อยละ 5 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24
ชั่วโมง จากนั้นเติมสารละลาย MTT (10 µL, 5 mg/
mL) ในแต่ละ wells แล้วบ่มต่อใน CO2 incubator
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จาก
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นัน้ ดูดสารละลายทิง้ ไปแล้วเติม DMSO 100 µL เพือ่
ละลายผลึก formazan แล้วนําไปวัดการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 570 nm ด้วย microplate reader
โดยสารทีท่ ดสอบจะถือว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์เมือ่
ร้อยละการรอดชีวติ ของเซลล์นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 เมือ่
เทียบกับกลุ่มควบคุม
การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistic analysis)
ในการศึกษาฤทธิต์ า้ นการอักเสบทำ�การทดสอบ
ตั ว อย่ า งละ 3 ครั้ ง แสดงค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐานของค่าเฉลี่ย (SEM) นำ�ผลที่ได้มาวิเคราะห์
หาร้อยละการยับยั้งการอักเสบและคำ�นวณค่า IC50
จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและร้อย
ละในการยับยัง้ การอักเสบ ด้วยโปรแกรม Graphpad
Prism 5

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง TNF-α
จากการทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้ การหลัง่ TNF-α ของ
สารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่งทองที่สกัดด้วย 95%เอ
ทานอลและการต้มกับน้ำ�  พบว่า การสกัดตำ�รับยา
มหานิลแท่งทองด้วยเอทานอลได้สารสกัดที่มีฤทธิ์ดี
กว่าสารสกัดที่ได้จากวิธีการสกัดด้วยการต้มกับน้ำ� 
โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 33.09 ± 0.22 µg/mL ดังแสดง
ในตารางที่ 1 และพบว่าฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง TNF-α
ของสารสกัดดังกล่าวสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้ม
ของสารสกัด (ภาพที่ 1)

ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง IL-6
ในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง IL-6 พบว่า
สารสกัดด้วย 95% เอทานอลเช่นเดียวกันที่มีฤทธิ์
ยับยัง้ การหลัง่ IL-6 ดีกว่าสารสกัดทีไ่ ด้จากการต้มกับ
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ตารางที่ 1 แสดงค่า IC50 µg/mL ในการยับยั้งการหลั่ง TNF-α และ IL-6 ของสารสกัดต�ำรับยามหานิลแท่งทองด้วย
วิธีการหมักด้วย 95% เอทานอล และการต้มน�้ำ
ตำ�รับยา
วิธีการสกัด
		
สารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่งทอง

สกัด 95%
เอทานอล
สกัดต้มน�้ำ	

IC50 (µg/mL)
การยับยั้งการหลั่ง TNF-α

การยับยั้งการหลัง IL-6

33.09 ± 0.22
> 100

17.20 ± 0.75
> 100

ภาพที่ 1 แสดงฤทธิ์ต้านการหลั่ง TNF-α ของสารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่งท่องที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ (N = 3)

I

ภาพที่ 2 แสดงฤทธิ์ต้านการหลั่ง IL-6 ของสารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่งท่องที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (N = 3)
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ภาพที่ 3 แสดงร้อยละของเซลล์ RAW 264.7 รอดชีวิตที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ด้วยวิธี MTT (N = 3)

น้ำ� เช่นเดียวกัน โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 17.20 ± 0.65
µg/mL (ตารางที่ 1) และพบว่าช่วงความเข้มข้น 1-100
µg/mL มีความสามารถในการยับยัง้ การหลัง่ IL-6 ได้
ระหว่างร้อยละ 7.70 - 97.17 (ภาพที่ 2)

ผลการทดสอบความเป็นพิษของเซลล์
จากการทดสอบความเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ เ พาะ
เลี้ยงแมคโครฟาจ RAW 264.7 ดวยวิธี MTT assay
ของสารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่งทอง พบว่าที่ระดับ
ความเขมขน 1, 20, 50 และ 100 µg/mL ของสาร
สกัดทั้ง 2 ชนิด ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์
เพาะเลี้ยงแมคโครฟาจ RAW 264.7 และพบว่าไม่มี
ผลทำ�ให้ความมีชีวิตของเซลล์ (cell viability) ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัด
โดยพบว่าทุกระดับความเข้มข้นที่ทดสอบ มีร้อยละ
ของความมีชีวิตของเซลล์ (cell viability) มากกว่า
ร้อยละ 70 (ภาพที่ 3)

อภิปรายผล

ฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง TNF-α และ IL-6 ถูกใช้
เป็นดัชนีทแี่ สดงถึงความสามารถในการลดการอักเสบ
ของสารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่งทองในการทดลองนี้
ผลการทดลองพบว่าสารสกัดเอทานอลของตำ�รับยา
มหานิลแท่งทองสามารถยับยั้งการหลั่ง TNF-α และ
IL-6 ได้ดี จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของตำ�รับ
ยามหานิลแท่งทอง พบว่าสมุนไพรทีเ่ ป็นตัวยาหลักใน
ตำ�รับยามหานิลแท่งทอง เช่น เนื้อในเมล็ดสะบ้ามอญ
(สุม), หวายตะค้า (สุม), ถ่านไม้สัก, แก่นจันทน์แดง
และใบพิมเสน มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ตามตำ�ราการ
แพทย์แผนไทย และจากการทบทวนวรรณกรรมพบ
ว่ามีงานวิจัยสนับสนุนฤทธิ์ต้านการอักเสบของตัวยา
หลักดังกล่าว เช่น สารสกัดเอทานอลจากรากของต้น
พิมเสนสามารถยับยัง้ TNF-α, IL-1b และ IL-6 ในหนู
ที่เหนี่ยวนำ�ให้เกิดการบวม (edema) ที่อุ้งเท้า[13] และ
มีการศึกษาส่วนเหนือดินของต้นพิมเสนที่สกัดโดย
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วิธี ultra sonicator พบว่า สามารถยับยั้ง TNF-α ใน
human promonocytic cell line (U937 cell) และ
human colon adenocarcinoma cell line (HT-29
cells) ได้ดี[14] นอกจากนี้สารสกัดส่วนเปลือกของต้น
สัก พบว่าสามารถยับยัง้ TNF-α ในเซลล์ RAW 264.7
และ Immortalized Mouse Spleen Dendritic
Cells (SRDC) cells[15] ได้ดี ในส่วนของสารสกัดจันทน์
แดงพบว่า มีฤทธิแ์ ก้ไข้ เมือ่ ทดสอบด้วยวิธี brewer’s
yeast induced fever[16] ดังนั้นตำ�รับยามหานิลแท่ง
ทองจึงน่าจะมีฤทธิย์ บั ยัง้ การอักเสบด้วยสรรพคุณจาก
ตัวยาหลักในตำ�รับ

ข้อสรุป
การศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นการอั ก เสบของตำ � รั บ ยา
มหานิลแท่งทองด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกันในครั้ง
นี้ พบว่าสารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่งทองจากการ
หมักด้วย 95% เอทานอล แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ได้ ดี ก ว่ า และไม่ มี ค วามเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ใ นความ
เข้ ม ข้ น ที่ ท ดสอบ   ผลการศึ ก ษานี้ จึ ง เป็ น ข้ อ มู ล
เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการนำ�ตำ�รับยา
มหานิลแท่งทองมาใช้ในการรักษาอาการไข้ ตัวร้อน
หรือ อาการร้อนในกระหายน้ำ�  แต่อย่างไรก็ตามควร
มีการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำ�รับ
ยามหานิลแท่งทองโดยละเอียดทั้งการศึกษาต่อใน
ระดับระดับพรีคลินกิ (ในสัตว์ทดลอง) และการศึกษา
ทางคลินิก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรทางการ
แพทย์ในการสั่งจ่ายยาตำ�รับนี้
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ทะเบียนเป็นตำ�รายาของชาติ  เนื่องจากยังไม่พบต้นฉบับเดิม มีเพียงฉบับที่นำ�มาจัดพิมพ์ใหม่ ซึ่งได้นำ�มาใช้ประกอบ
ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายถอดเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยว
กับนวดไทยทีป่ รากฏอยูใ่ นตำ�รายาต่าง ๆ จำ�นวน 4 รายการ แล้วนำ�มาหมวดหมูค่ วามรูก้ ารนวดไทยและออกรหัสตาม
มาตรฐานภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย  ผลการศึกษามีดงั นี้ (1) จารึกตำ�รายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร มีแผนนวด
่
ควำ�  1 แผ่น ว่าด้วยเรื่องจุดที่ใช้นวดแก้อาการ ปรากฏชื่อโรค 6 รายการ อาการ 8 รายการ ชื่อเส้น 2 รายการ และชื่อ
ลม 7 รายการ เมื่อเปรียบเทียบกับ ศิลาจารึกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ปรากฏว่าเป็นความรู้คนละ
ชุด (2) ศิลาจารึกแผนนวด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) มีจำ�นวน 60 ภาพ (แสดงลักษณะด้านหน้าของลำ�
ตัวเรียกว่าแผนหงาย 30 แผ่น และแสดงลักษณะลำ�ตัวด้านหลังเรียกกว่าแผนคว่ำ� จำ�นวน 30 แผ่น) ในแผ่นที่ 1 และ
2 แสดงตำ�แหน่งและทางเดินของเส้นประธาน 10 เส้น แผ่นที่ 3-60 แสดงจุดและเส้นเพื่อใช้นวดแก้อาการ ประกอบ
ด้วย โรค/อาการ 301 รายการ ชือ่ เส้น 75 รายการ ชือ่ ลม 257 รายการ สมุฏฐานโรค 84 รายการ และ (3) คัมภีรแ์ ผนนวด
เล่ม 1 และ เล่ม 2 ตำ�ราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 ประกอบด้วยการบรรยายเกีย่ วกับโครงสร้างของมนุษย์ ตำ�รับ
ยาที่ใช้รักษาร่วมกับการนวดและแผนนวด จำ�นวน 29 ภาพ มีเนื้อหาเรื่องโรคและอาการ 105 รายการ ลม 53 รายการ
เส้น 201 รายการ และสมุฏฐานโรค 4 รายการ (4) ตำ�ราโรคนิทานมีกาพย์ยานี 11 ที่กล่าวถึงการนวดไทยจำ�นวน 196
บท ว่าด้วยชื่อของเส้น โรค/อาการ 112 รายการ ชื่อลม 40 รายการ สมุฏฐานโรค 38 รายการ การรักษาด้วยการนวด
การรักษาด้วยยาและการรักษาด้วยเวทย์มนต์คาถา ข้อมูลจากการการถ่ายถอดและการวิเคราะห์ทงั้ 4 ตำ�ราได้น�ำ ไปจัด
ทำ�โครงสร้างความรู้และออกรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และจัดเก็บในระบบสารสนเทศองค์ความ
รู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย เพื่อใช้ในการปกป้องและคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทยสืบ
ต่อไป
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Abstract
Nuad Thai (Thai massage) is traditional wisdom of Thailand. There is a written inscription which was declared as a national medicine textbook. Three specific items were selected from the inscription: (1) the Pan nuad
khaum in the stone script of the Raja Orasaram Rajaworawihan Temple, (2) the stone script in Phra Chetuphon
Wimolmangkalaram Temple (Wat Pho) and (3) the Nuad Thai textbook 1 and 2 in Royal Medicinal book, version
Rama V. There is an ancient document about Nuad Thai which Is not yet registered in the National Medicinal
book. This study used a version that was edited from the original version. This document is Kawn send seb, Rok ni
tan kham chan seb aed. This study was a qualitative research which aims to transform the literature of Nuad Thai
knowledge from old language to modern language, and analyze the knowledge for coding and recording the Thai
Traditional Digital Knowledge Classification (TTDKC) in the database. The results of the study are as follows:
(1) Nuad Thai Plan in the inscription of the stone script of the Raja Orasaram Rajaworawihan Temple has only one
plate, Regarding the point of using massage to cure the symptoms with of 6 diseases, 8 symptoms, 2 lines names
and 7 winds. When compared to the inscription stone of the Phra Chetuphon Wimolmangkalaram Temple (Wat
Pho), and appears to be a different set of knowledge. (2) the inscription of the Phra Chetuphon Vimolmangkalaram
Temple (Wat Pho) is on 60 plates (30 plates showing the front of the body, called “Plan Hngay”, 30 plates and
showing the back of the body called “Plan Khaum”). Plates 1-2 show the position and path of the 10 president lines,
while  plates 3-60 represent the points and lines used to treat various symptoms, including 301 diseases/symptoms,
75 lines, 257 winds and 84 etiologies. (3) the Textbook of Nuad Thai volumes 1 and 2. There are 2 parts; the
description of lines and points of the human body, and 29 images which mention the 105 diseases/symptoms, 53
winds, 201 lines and 4 etiologies. (4) Knowledge of massage appearing in an ancient document (Kawn send seb,
Rok ni tan kham chan seb aed), consisting of rhymes and a definite metrical scheme in 196 numbers, with the name
of the line, 112 diseases/symptoms, 40 winds in the body, 38 etiologies, massage therapy, drug therapy and magic
therapy, with no illustrations. The result from this transformation was coded (TTDKC) and record in Thai Traditional
Digital Knowledge Library (TTDKL). In order to protect the prior art of Nuad Thai (Thai massage) in Thailand.
Key words:  organize of knowledge, Nuad Thai (Thai massage), Thai traditional medicine

82 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

บทนำ�และวัตถุประสงค์

นวดไทยเป็ น ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของไทยมาแต่โบราณ เป็นองค์ความรู้ที่
เกิดจากการสะสมประสบการณ์ในการบำ�บัดรักษา
อาการปวดเมื่อยและความเจ็บป่วยโดยใช้มือจัดการ
กับเส้นและลมในร่างกาย ซึ่งครอบคลุมถึงการสัมผัส
การกด การคลึง การบีบ การทุบ การสับ การจับ การ
ดัด และการดึง ความรู้นี้มีการสืบทอดจากรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง และพัฒนาจากความรู้ที่มีลักษณะ
ง่าย ๆ ไปสู่ความซับซ้อนมากขึ้น จนเป็นทฤษฎีการ
นวดไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ และได้รับการรับรองว่า
เป็นภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมของชาติ ทีป่ จั จุบนั ยังคงสามารถ
นำ � มาใช้ ใ นการบำ � บั ด ความเจ็ บ ป่ ว ยและโรคได้[1-2]
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.
2556 ได้ให้ความหมายของการนวดไทยที่ชัดเจน คือ
การนวดไทย หมายความว่า การตรวจ การวินจิ ฉัย การ
บำ�บัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ
และฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ
การนวดไทย ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย[3]
ภูมิปัญญานวดไทยได้มีการบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นตำ�ราการ
แพทย์แผนไทยของชาติในระหว่างปี พ.ศ. 25582559 จำ�นวน 3 รายการ คือ (1) แผนนวดคว่ำ�  ใน
จารึกตำ�รายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จำ�นวน 1
แผ่นภาพ ประกาศเป็นตำ�ราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติในปี พ.ศ. 2559 ส่วนเอกสาร (2) แผนนวด ศิลา
จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จำ�นวน
60 แผ่น (3) คัมภีร์แผนนวดเล่ม 1 และ เล่ม 2 ใน
ตำ�ราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นตำ�ราการแพทย์แผนไทยของชาติในปี
พ.ศ. 2558 นอกจากนี้จากการสืบค้นพบว่ามีเอกสาร
โบราณชื่อ “กล่าวเส้นสิบ’’ ในตำ�ราโรคนิทาน คำ�ฉันท์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

11 ของพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เรียบเรียง ซึ่งยังอยู่
ในกระบวนการพิจารณาขึน้ ทะเบียนเป็นตำ�ราของชาติ
เนือ่ งจากยังหาต้นฉบับไม่พบ ฉบับทีน่ �ำ มาใช้เป็นฉบับ
ที่นายพันโทหม่อมเจ้ากำ�มสิทธิ์ ได้ทำ�การเรียบเรียง
และจัดพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2456
เอกสารการบันทึกความรู้เกี่ยวกับนวดอยู่ใน
รูปภาษาไทยดั้งเดิมและส่วนใหญ่เป็นภาพประกอบ
คำ�บรรยายเล็กน้อย ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นต้องนำ�
มาถ่ายถอดให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันและสังคายนา
ให้เข้าใจสามารถนำ�ไปออกรหัสมาตรฐานภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Digital
Knowledge Classification, TTDKC) ได้ ในอนาคต
สามารถความรูท้ ไี่ ด้รบั มาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์
ต่อวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและประเทศชาติ[4] ซึ่ง
การดำ � เนิ น การถ่ า ยถอดให้ เ ป็ น ภาษาไทยปั จ จุ บั น
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา จั ด ทำ � โครงสร้ า งความรู้ แ ละรหั ส
มาตรฐานภูมิปัญญาการนวดไทยในตำ�ราการแพทย์
แผนไทยแห่งชาตินนั้ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทยของประเทศไทย (Thai Traditional
Digital Knowledge Library, TTDKL) ของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก[5]
การวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่องค์ความรู้
การนวดไทยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาและ
จัดทำ�โครงสร้างความรู้ภูมิปัญญาการนวดไทยที่ผ่าน
การถ่ายถอด ปริวรรต สังคายนา นำ�ไปสู่การออก
รหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (Thai
Traditional Digital Knowledge Classification,
TTDKC) เพือ่ เป็นการปกป้องและคุม้ ครองภูมปิ ญ
ั ญา
การนวดไทยมิให้ถูกละเมิดและนำ�ไปใช้ในทางที่ไม่
เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลให้สามารถ
นำ�สู่การใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การคุ้มครอง
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และปกป้ององค์ความรู้การแพทย์แผนไทยดั้งเดิม[6]

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การคัดเลือกตำ�รา/คัมภีร์/เอกสาร
โบราณ และเข้ า สู่ ก ระบวนการถ่ า ยถอดและการ
วิเคราะห์เนื้อหาตำ�รายาเชิงอนุรักษ์ จัดทำ�โครงสร้าง
ความรู้และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการนวดไทย นำ�
ไปสู่การใช้ประโยชน์[7] ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
(ภาพที่ 1) ดำ�เนินการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม
2558 – เดือนมกราคม 2560

วัสดุ
ศิลาจารึก/คัมภีร์/ตำ�ราการแพทย์แผนไทยที่
เกีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญาการนวดไทย จำ�นวน 4 รายการ
มีดังนี้
1. แผนนวดคว่ำ � ในจารึ ก ตำ � รายาวั ด ราช
โอรสารามราชวรวิหาร จำ�นวน 1 แผ่นภาพ
2. ศิลาจารึกแผนนวดวัดโพธิ์ พ.ศ. 2375
จำ�นวน 60 แผ่นภาพ
3. ตำ�ราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5  
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เล่ม 2 ประกอบด้วย รูปต้นฉบับสมุดไทยดำ�ของคัมภีร์
แผนนวดเล่ม 1 จำ�นวน 95 หน้า และรูปต้นฉบับคัมภีร์
แผนนวด เล่ม 2 จำ�นวน 95 หน้า
4. กล่าวเส้นสิบ ในตำ�ราโรคนิทานคำ�ฉันท์
11 เรียบเรียงโดย พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) อดีตเจ้า
เมืองจันทบูร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และเรียบเรียงใหม่ นายพันโท
หม่อมเจ้ากำ�มสิทธิ์ ได้ตรวจแก้และแต่งเติมเนือ้ ความ
และจัดพิมพ์ครัง้ แรก 1,000 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2456 โรง
พิมพ์บ�ำ รุงนุกลู กิจ (แต่เดิมแต่งเป็นคำ�ฉันท์ 11 จารบน
ใบลานผูกไว้เป็นท่อน เนื้อหาตำ�ราฯ รวม 216 หน้า)
ศึกษาเนื้อหาเฉพาะคำ�ฉันท์ที่กล่าวเส้นสิบ เริ่มตั้งแต่
หน้า 78-97 (21 หน้า) จำ�นวน 196 บท

วิธีการศึกษา
1. การถ่ายถอด โดย การถ่ายถอดศิลาจารึก/
คัมภีร์/ตำ�ราการนวดไทยให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันแต่
คงรูปแบบเดิมไว้
2. นำ � องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการถ่ า ยถอด มา
ทำ�การวิเคราะห์ โดยการอภิปรายกลุ่ม ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 3 คน และ

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

84 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ครูหมอนวดไทย จำ�นวน 5 คน และด้านภาษาโบราณ
2 คน ร่วมกับการสังเกตแต่ละเล่ม จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า
5 ครัง้ ต่อเล่ม และมีการสัมภาษณ์เพิม่ เติมให้ได้ขอ้ มูล
ครบถ้วน
3. การเตรียมรูปภาพจากศิลาจารึกแผนนวด
วัดโพธิ์ 60 ภาพ และแผนนวดคว่ำ�ในจารึกตำ�รายา
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จำ�นวน 1 ภาพ โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพความคมชัดและพิมพ์คำ�ลักษณะ
อาการและจุดนวดใหม่ และบางภาพถ่ายภาพใหม่ ณ
สถานที่จริง
4. ดำ � เนิ น การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาการนวดไทย
โดย การจำ�แนก วิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพนวดไทย 4
รายการ ตามข้อ 1 โดยการอภิปรายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 5 คน และครูหมอ
นวดไทย จำ�นวน 10 คน และด้านภาษาโบราณ 2
คน จำ�นวน 3 ครั้ง บันทึกข้อมูลและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล เมือ่ พบว่าข้อมูลบางส่วนขาดหายไป
หรือมีความขัดแย้งกัน ก็จะมีการสอบทาน/ตรวจสอบ
เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการอภิปรายกลุ่มและ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม แล้วจึงนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เนื้อหา จำ�แนก คำ�  ข้อความ ตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดการวิจัย
5. การจัดหมวดหมู่โครงสร้างความรู้การนวด
ไทย และพัฒนารหัสมาตรฐานภูมปิ ญ
ั ญาการนวดไทย
ในระบบรหัสมาตรฐานภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย
(Thai Traditional Digital Knowledge Library,
TTDKC) ให้สอดคล้องกับระบบการจัดจำ�แนกสิทธิ
บัตรสากล (International Patent Classification,
IPC)
6. การออกรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการนวด
ไทย บันทึกข้อมูล และมีรายงานแสดงคำ�อธิบายของ
เนือ้ หาและโครงสร้างองค์ความรูก้ ารนวดไทยในแต่ละ
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แผนภาพ/บท/หน้า เพือ่ ให้ทราบว่าองค์ความรูก้ ารนวด
ไทยดัง้ เดิมเหล่านีเ้ ป็นของประเทศไทย โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วน

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์บริบทและเนื้อหาองค์
ความรู้การนวดไทย
1. กล่าวเส้นสิบในตำ�ราโรคนิทาน คำ�ฉันท์ 11[8]
การวิเคราะห์และจำ�แนกความรู้ที่มีอยู่มากมายในคำ�
ฉันท์ “กล่าวเส้นสิบ’’ ในตำ�ราโรคนิทานคำ�ฉันท์ 11
ศึกษาเนื้อหาเฉพาะคำ�ฉันท์ที่กล่าวเส้นสิบ เริ่มตั้งแต่
หน้า 78-97 (21 หน้า) บทคำ�ฉันท์จำ�นวน 196 บท
ประกอบด้วย
1.1 ประวั ติ ค วามเป็ น มาและความสำ � คั ญ
ต้นฉบับของเอกสารเล่มนี้ประพันธ์โดยพระยาวิชยา
ธิบดี (กล่อม) พระยาจันทบูร อดีตผู้ว่าราชการเมือง
จันทบุรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลที่ 2 โดยจารไว้บนใบลานผูกเป็นท่อน
ในขณะนี้เอกสารต้นฉบับยังหาไม่พบ เอกสารที่นำ�มา
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเอกสารที่นายพันโทหม่อม
เจ้ากำ�มสิทธิ์ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่จากเนื้อหาเดิมและ
ทำ�การจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2456 จำ�นวน 1,000 เล่ม ที่โรงพิมพ์บำ�รุงนุกูลกิจ ใน
เอกสารเล่มนี้จึงมีเนื้อหาสาระหลายเรื่อง แต่เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการนวดไทยอยู่ในหน้า 78 - 98 จำ�นวน
21 หน้า[7] ต้นฉบับของกล่าวเส้นสิบในตำ�ราโรคนิทาน
คำ�ฉันท์ 11 สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเอกสารที่มีการ
บันทึกเกีย่ วกับนวดไทยเป็นเล่มทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ เท่าทีค่ น้
พบได้ในขณะนี้ มีการร้อยกรองเป็นกาพย์ยานี 11 ดัง
นั้นนอกจากจะมีความสำ�คัญทางด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องนวดแล้วยังแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
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ที่ควรอนุรักษ์สืบสานต่อไป
1.2 ลักษณะทางเนื้อหาและจัดจำ�แนก ดำ�เนิน
การถ่ายถอดคำ�ฉันท์ให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันแต่คง
รูปแบบเดิม และถอดคำ�อ่านและอักขรวิธีให้เป็นแบบ
ปัจจุบัน จำ�นวน 196 บท ใน 21 หน้า ดังตัวอย่างหน้า
80 (ภาพที่ 2) จากนั้นจึงได้วิเคราะห์เนื้อหาองค์ความ
รู้ในคำ�ฉันท์ พบว่า อธิบายถึงแนวทางเดินของเส้นสิบ
โรคและอาการทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละเส้น วิธนี วดแก้อาการ
การใช้ยาตามหลังการนวดและการใช้มนต์คาถากำ�กับ
ในการรักษา จากการจำ�แนกวิเคราะห์ค� ำ ข้อความ องค์
ความรู้ภูมิปัญญาการนวดไทยที่สำ�คัญใน “กล่าวเส้น
สิบ’’ ซึง่ ได้จ�ำ แนกเนือ้ หาตามลำ�ดับบทคำ�ฉันท์และจัด
หมวดหมู่ มีดังนี้
1.2.1 บทคำ � ฉั น ท์ ที่ 1-9 กล่าวถึง ความ
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สำ�คัญของเส้นสิบและการศึกษาเรื่องเส้นสิบให้เข้าใจ
ถึงแนวทางเดินของเส้น และการกำ�เริบของลม ฯลฯ
1.2.2 บทคำ�ฉันท์ที่ 10-50 ว่าด้วยเส้นอิทา
มีดังนี้
(1) ทางเดินของเส้นอิทา: บทคำ�ฉันท์ที่ 10-12
(2) โรคแลอาการที่เกิดในเส้นอิทา: บทคำ�
ฉันท์ที่ 13-17
(3) วิธนี วดแก้ลมจันทร์ เส้นอิทา: บทคำ�ฉันท์
ที่ 18-19
(4) ตำ � รายาพอก แก้ ศิ ล าน์ เ ส้ น ลมจั น ทร์
ลมขึ้นขบเบื้องสูง: บทคำ�ฉันท์ที่ 20-23
(5) การรั ก ษาลมปะกั ง ด้ ว ยมนต์ ค าถา
ไสยศาสตร์: บทคำ�ฉันท์ที่ 24-27
(6) ตำ�รายาทา แก้ลมปะกังจากเส้นอิทา: บท

ภาพที่ 2 ต้นฉบับ “กล่าวเส้นสิบ” ในตำ�ราโรคนิทาน คำ�ฉันท์ 11 หน้า 80 และคำ�ถ่ายถอด บท 17-26
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คำ�ฉันท์ที่ 28-30
(7) ตำ�รายานัตถุ์ แก้ลมปะกัง: บทคำ�ฉันท์
ที่ 31
(8) การนวดรักษาอาการ ลมจันทร์ เส้นอิทา:
บทคำ�ฉันท์ที่ 32-33
(9) ตำ�รายาพอกแก้ปากเบี้ยว ปากชักลอย:
บทคำ�ฉันท์ที่ 34-36
(10) ตำ�รายากินแก้ลมอิทา เถาเอ็น เอ็นห่อ
ชักปากเบีย้ ว ลมอันพานไส้ ริดสีดวง จุกเสียด: บทคำ�
ฉันท์ท่ี 37-50
		
1.2.3 บทคำ�ฉันท์ที่ 51-62 ว่าด้วยเส้นปิงคลา
(1) ทางเดินเส้นปิงคลา: บทที่ 51-52
(2) โรคและอาการทีเ่ กิดในเส้นปิงคลา: บทที่
53-56
(3) การนวดรักษาอาการจากปิงคะลาเป็นเหตุ:
บทที่ 57-62
(4) ยากินและยาพอกเส้นปิงคลา: บทที่ 63
1.2.4 บทคำ�ฉันท์ที่ 64-129 ว่าด้วยเส้น
สุมนา
(1) ทางเดินเส้นสุมนา: บทที่ 64-65
(2) โรคและอาการที่เกิดในเส้นสุมนา: บทที่
66-74
(3) การรักษาอาการเส้นสุมนาด้วยการนวด:
บทที่ 75-76
(4) รสยาที่ให้หลังการนวด รักษาอาการจาก
เส้นสุมะนาเป็นเหตุ: บทที่ 77-80
(5) ตำ�รายากินแก้สุมะนาพิการอาการต่าง ๆ
บังเกิดเป็นชิวหาสดมภ์: บทที่ 81-88
(6) วิธีท�ำน�้ำกระสายฝนยาต�ำรับยาสุมะนา
พิการ-กินแก้ลม: บทที่ 89-90
(7) วิธีท�ำน�้ำกระสายฝนยาต�ำรับยาสุมะนา
พิการ-กินแก้เปรี่ยวด�ำ: บทที่ 97-92
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(8) ตำ�รายากิน และประคบคาง แก้คางแข็ง
ลิ้นหดพูดไม่ได้: บทที่ 93-95
(9) ตำ�รายากิน แก้วิงเวียน: บทที่ 96-98
(10) ตำ�รายากิน แก้ลนิ้ หด คางแข็ง คลัง่ ไคล้:
บทที่ 99-100
(11) ตำ�รายากินแก้ลมบาทจิตร อันเกิดจาก
พิษม์ลมชิวหาสดมภ์ ดีเดือด ดีพลุ่ง ลมให้ตัวลาย
วิงเวียนให้จับหัวใจ: บทที่ 101-106
(12) ตำ�รับยามูลจิตร์ แก้ลมร้ายบาทจิตร์
แก้ลมวิงเวียน ลิ้นกระด้างคางชิด แก้พิษโลหิต: บทที่
107-112
(13) ตำ�รายาอินทวิเชียน แก้ลมร้ายบาทจิตร์:
บทที่ 113-125
(14) ตำ�รายาแก้ลิ้นหดเพื่อลมร้าย: บทที่
126-129
1.2.5 บทคำ�ฉันท์ที่ 130-142 ว่าด้วยเส้น
กาลทารี
(1) ทางเดินของเส้นกาลทารี: บทที่ 130-135
(2) โรคและอาการทีเ่ กิดในเส้นกาลทารี: บท
ที่ 136-140
(3) วิธีนวดแก้อาการในกาลทารี: บทที่ 141
(4) วิธีให้ยาหลังนวดกาลทารี: บทที่ 142
1.2.6 บทคำ�ฉันท์ที่ 143-150 ว่าด้วยเส้น
สหัสรังสี
(1) ทางเดินของเส้นสหัสรังสี: บทที่ 143-145
(2) โรคและอาการทีเ่ กิดในเส้นสหัสรังสี: บท
ที่ 146-149
(3) การรักษาสหัสรังสีด้วยการนวด: บทที่
150
1.2.7 บทคำ�ฉันท์ที่ 151-164 ว่าด้วยเส้น
ทวารี
(1) ทางเดินของเส้นทวารี: บทที่ 151-155
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(2) โรคและอาการที่เกิดในเส้นทวารี: บทที่
156-160
(3) วิธีนวดรักษาอาการเส้นทวารีพิการ: บท
ที่ 161-164
1.2.8 บทคำ�ฉันท์ที่ 165-168 ว่าด้วยเส้นจัน
ทภูสัง
(1) ทางเดินเส้นจันทภูสัง: บทที่ 165-167
(2) สาเหตุของเส้นจันภูสังพิการ: บทที่ 168
1.2.9 บทคำ�ฉันท์ที่ 169-176 ว่าด้วยเส้น
รุชำ�
(1) ทางเดินของเส้นรุชำ�: บทที่ 169-170
(2) สาเหตุของเส้นรุช�ำ พิการ: บทที่ 171-173
(3) การนวดรักษาอาการในเส้นรุชำ�  ลมคะ
ทาหุ ลมทาระกรรณ์: บทที่ 174-176
1.2.10 บทคำ�ฉันท์ที่ 177-186 ว่าด้วยเส้น
สิกขิณี
(1) ทางเดินของเส้นสิกขิณี: บทที่ 177-178
(2) โรคและอาการทีเ่ กิดในเส้นสิกขิณ:ี บทที่
179-183
(3) การนวดรักษาอาการโลหิต/มดลูกพิการ
สะโพก ท้องน้อย: บทที่ 184-186
1.2.11 บทคำ�ฉันท์ที่ 187-196 ว่าด้วยเส้น
สุขุมมัง
(1) ทางเดินเส้นสุขุมัง: บทที่ 187
(2) โรคและอาการที่เกิดในเส้นสุขุมัง: บทที่
188-190
(3) การนวดรักษาอาการเส้นสุขุมัง: บทที่
191-196
การวิเคราะห์เนือ้ หา คำ� ข้อความองค์ความรูก้ าร
นวดไทยใน “กล่าวเส้นสิบ’’ มีเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับทาง
เดินของเส้นประธาน ได้แก่ เส้นอิทา เส้นปิงคลา เส้น
สุมนา เส้นกาละทารี เส้นสหัสรังสี เส้นทวารี เส้นจัน
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ทภูสัง เส้นรุชำ�/สุขุมอุสุมา เส้นสิกขิณี และเส้นกังขุง
ซึ่งการนวดรักษา ในกล่าวเส้นสิบ มีการกล่าวถึง 9
รายการ อันได้แก่ วิธีนวดแก้ลมจันทร์ เส้นอิทา (บท
คำ�ฉันท์ที่ 18-19, 32-33) การนวดรักษาอาการในเส้น
ปิงคะลาเป็นเหตุ (บทคำ�ฉันท์ที่ 57-62) การนวดรักษา
ในเส้นสุมนาเป็นเหตุ (บทคำ�ฉันท์ที่ 77-80) วิธนี วดแก้
อาการในเส้นกาลทารี (บทคำ�ฉันท์ที่ 141) การรักษาใน
เส้นสหัสรังสีดว้ ยการนวด (บทคำ�ฉันท์ที่ 150) วิธนี วด
รักษาในเส้นทวารพิการ (บทคำ�ฉันท์ที่ 161-164) การ
นวดรักษาในเส้นรุชำ�  ลมคะทาหุ ลมทาระกรรณ์ (บท
คำ�ฉันท์ที่ 174-176) การนวดรักษาอาการโลหิต/มดลูก
พิการ สะโพก ท้องน้อย (บทที่ 184-186) และการนวด
รักษาในเส้นสุขุมัง (บทคำ�ฉันท์ที่ 191-196)
นอกจากนี้ พบการรักษาลมปะกังด้วยเวทมนต์
คาถา ไสยศาสตร์ (บทคำ�ฉันท์ท่ี 24-27) ตำ�รับยา
สมุนไพรทีใ่ ช้กบั การนวดรักษาเส้นอิทา ประกอบด้วย
5 ตำ�รับ (1) ตำ�รับยาพอก แก้ศลิ าน์เส้นลมจันทน์ลมขึน้
ขบเบื้องสูง (บทที่ 20-23) (2) ตำ�รับยาทา แก้ลมปะกัง
จากเส้นอิทา: บทที่ 28-30 (3) ตำ�รับยานัตถ์ แก้ลม
ปะกัง: บทที่ 31 (4) ตำ�รับยาพอกแก้ปากเบี้ยว ปากชัก
ลอย: บทที่ 35-36 และ (5) ตำ�รับยากินแก้ลมอิทา เถา
เอ็น เอ็นห่อ ชักปากเบี้ยว ลมอันพานไส้ ริดสีดวง จุก
เสียด: บทที่ 37-50 เส้นปิงคลา พบตำ�รับ ยากินและ
ยาพอกเส้นปิงคลา: บทที่ 63 และเส้นสุมนา 8 ตำ�รับ
ประกอบด้วย (1) ตำ�รับยากินแก้สุมะนาพิการอาการ
ต่าง ๆ บังเกิดเป็นชิวหาสดมภ์: บทที่ 81-88 (2) ตำ�รับ
ยากิน และประคบคาง แก้คางแข็ง ลิ้นหดพูดไม่ได้:
บทที่ 93-95 (3) ตำ�รับยากิน แก้วิงเวียน: บทที่ 96-98
(4) ตำ�รับยากิน แก้ลิ้นหด คางแข็ง คลั่งไคล้: บทที่
99-100 (5) ตำ�รับยากินแก้ลมบาทจิตร อันเกิดจาก
พิษม์ลมชิวหาสดมภ์ ดีเดือด ดีพลุ่ง ลมให้ตัวลายวิง
เวียนให้จับหัวใจ: บทที่ 101-106 (6) ตำ�รับยามูลจิตร์
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แก้ลมร้ายบาทจิตร์ แก้ลมวิงเวียน ลิ้นกระด้างคางชิด
แก้พิษโลหิต: บทที่ 107-112 (7) ตำ�รับยาอินทวิเชียน
แก้ลมร้ายบาทจิตร์: บทที่ 113-125 และ (8) ตำ�รับยา
แก้ลิ้นหดเพื่อลมร้าย: บทที่ 126-129
การจั ด กลุ่ ม คำ � ชื่ อ โรคและอาการ ลม และ
สมุฏฐานโรค จำ�แนกตามเส้นประธานสิบ พบมีคำ�ที่
เกีย่ วข้อง โรคและอาการ 112 โรค/อาการ ลม แบ่งเป็น
ลมในเส้น ลมแรก ลมกราย จำ�นวน 40 ลม สมุฏฐาน
จำ�นวน 38 รายการ และตำ�รับยาทีใ่ ช้ 14 ตำ�รับ (ตาราง
ที่ 1)
2. แผนนวดในจารึกตำ�รายาวัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร[8]
2.1 ประวัตคิ วามเป็นมาและความสำ�คัญ จารึก
ตำ�รายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร มีคุณค่าทั้งด้าน
จารึก เวชศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เป็นหลักฐาน
หนึ่งที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันสูงส่งของพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีสายพระเนตร
อันกว้างไกล ทรงเห็นคุณค่าและความสำ�คัญในการ
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รวบรวมหลักฐานความรูด้ า้ นการนวดและตำ�รายาไทย
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บันทึกไว้ เป็นการรวบรวมความรู้
เรื่องการนวดไทยให้คงอยู่ เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ
การแพทย์จะคลาดเคลื่อน สูญหาย ยิ่งไปกว่านั้น การ
จารึกไว้ทวี่ ดั ราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นทีส่ าธารณะ
เป็นการสะท้อนถึงความพยายามในการเผยแพร่องค์
ความรู้ให้ประชาชนได้มีโอกาสทางการศึกษา นำ�ไปใช้
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและครอบครัว
2.2 ลั ก ษณะทางเนื้ อ หาและการจั ด จำ � แนก
ดำ�เนินการถ่ายถอดข้อความให้เป็นภาษาไทยปัจจุบนั
แต่ ค งรู ป แบบเดิ ม และถอดคำ � อ่ า นและอั ก ขรวิ ธี
ให้   เป็นแบบปัจจุบัน แผนนวดคว่ำ�  เพื่อรักษาโรค
ต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ศ รี ษ ะจรดเท้ า ปรากฏในจารึ ก แผ่ น
ที่ ๔๕ “แผนนวดคว่ำ � ’’ ในจารึ ก ตำ � รายาวั ด ราช
โอรสารามราชวรวิหาร โดยทำ�การศึกษาจากเอกสาร
ต้นฉบับ แผ่นภาพจารึก และคำ�จารึก (ภาพที่ 1) พบ
ว่า จารึกแผ่นนีม้ ที งั้ หมด 13 บรรทัด กล่าวถึง ลักษณะ
กายวิภาคเป็นร่างกายมนุษย์ในท่าแผนนวดคว� ่ำ ย่อเข่า

ตารางที่ 1 จำ�แนกชื่อ โรคและอาการ ลม และสมุฏฐานโรค จำ�แนกตามเส้นประธานสิบ
เส้น
เส้นอิทา
เส้นปิงคลา
เส้นสุมนา
เส้นกาลทารี
เส้นสหัสรังสี
เส้นทวารี
เส้นจันทภูสัง
เส้นรุชำ�
เส้นสิกขิณี
เส้นสุขุมัง

คำ�ฉันท์บทที่

โรคและอาการ

ชื่อลม

สมุฏฐานโรค

ตำ�รับยา

10-50
51-63
64-129
130-142
143-150
151-164
165-168
169-176
177-186
187-196
รวมชื่อคำ�

20
9
54
4
2
5
5
9
4
112

13
4
14
1
2
2
2
1
1
40

4
2
6
5
3
5
2
2
7
2
38

5
1
8
14
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ภาพที่ 1 ศิลาจารึก แผ่นที่ 45 “แผนนวดคว่ำ�”
ภาพที่ 2 แผนนวด คำ�จารึก

ภาพที่ 3 รู ป คั ด ล อ ก ม า จ า ก คั ม ภี ร์ แ ผ น น ว ด วั ด
สุวรรณาราม พระสมุห์ต่วน วัดสุวรรณาราม
มอบให้หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. 2464 แสดง
เส้นและจุดใกล้เคียงกับรูปจารึกแผนนวดวัด
ราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 45

แล้วกำ�หนดจุดสำ�คัญแต่ละจุด ทัง้ ซีกซ้ายซีกขวา และ
กลางลำ�ตัว โดยลากเส้นโยงจากจุดสำ�คัญของร่างกาย
มาถึงคำ�หรือข้อความที่บอกชื่อโรคและอาการสำ�หรับ
รักษาโรคเหล่านั้นได้ในส่วนบริเวณที่ว่างด้านซ้ายขวา
และด้านล่าง ตามลำ�ดับบรรทัด คำ�สำ�คัญในจารึก
แผนที่ 45 ได้จำ�แนกองค์ความรู้เป็นจุดนวด 18 จุด

เป็นโรคและอาการ 16 โรค/อาการ ประกอบด้วย กลุม่
จุดนวดด้านซ้าย 8 จุด แสดงโรคและอาการ 7 โรค/
อาการ ได้แก่ แก้ลมให้ปากเบี้ยว แก้ปัตฆาฎแขนตาย
แก้ภาหุนะวาดทีส่ ดุ แก้สลักทีค่ าง แก้กะใสตาน (2 จุด)
แก้ปัตฆาฏ (ซ้าย) และแก้โรหินีขึ้นต้นขา กลุ่มจุดนวด
กลางลำ�ตัว 3 จุด แสดงอาการ 3 โรค/อาการ ได้แก่
แก้ปวดศีรศะปกัง แก้รากเสลด บอกให้รู้ที่ตาย และ
กลุม่ จุดนวดด้านขวา 7 จุด แสดงอาการ 6 โรค/อาการ
ได้แก่ แก้ปวดศีศะ แก้ลมเสียดคาง แก้ปัตฆาฏ (ขวา)
แก้ โ รหิ นี ขึ้ น ถึ ง ฅ่ อ แก้ ร าก แก้ ต ะคริ้ ว ทั้ ง สองหน้ า
แค่ง แปดแสนแก้กล่อน และแก้ร้อนเหนบตะโภก
(2 จุด) (ภาพที่ 2) และได้ศึกษาเพิ่มเส้นและจุดใกล้
เคียงกับรูปจารึกแผ่นที่ 45 ในคัมภีร์แผนนวดวัด
สุวรรณาราม พระสมุห์ต่วน วัดสุวรรณาราม มอบให้
หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. 2464 (ภาพที่ 3) และเมือ่ จำ�แนก
จำ�นวนชื่อ โรค อาการ เส้น ลม จารึกแผนนวด แผ่นที่
45 ในจารึกตำ�รายาวัดราชโอรสารามราชวริหาร ดูราย
ละเอียด (ตารางที่ 2)
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ภาพที่ 4 การถ่ายถอดต้นฉบับจารึกแผ่นที่ 1 แผนนวดหงาย เป็น คำ�อ่านปัจจุบัน

ภาพที่ 5 คัมภีร์แผนนวด เล่ม 1 เลขที่ 1008 หน้าต้น
ที่ 9 ถึง 12

3. ศิลาจารึกแผนนวดวัดโพธิ์ พ.ศ. 2375[9]
3.1 ประวัติความเป็นมาและความสำ�คัญ แผน
นวดทีจ่ ารึกบนหินอ่อนทีป่ ระดับผนังของศาลารายใน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัด
โพธิ์) ซึ่งรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้จารึก จำ�นวน 60
ภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2375 แผนนวดนี้มีแบบแผนงดงาม
ภาพวาดหุ่นที่แสดงเส้นและจุดแก้อยู่ในท่าพระ-ท่า
นางตามแบบตั ว ละครในวรรณคดี ไ ทย ได้ รั บ การ
ยอมรับในแวดวงวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยว่า
เป็นแผนนวดที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด
และสำ�คัญยิ่ง คือแผนนวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของศิลา
จารึกวัดโพธิ์ จำ�นวน 1,440 แผ่น อันเป็นศิลาจารึก
ที่รวมรวมองค์ความรู้ของสรรพวิทยาการต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี อั ก ษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เวชศาสตร์
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ตารางที่ 2 จำ�นวนชื่อ โรค อาการ เส้น ลม จารึกแผนนวด แผ่นที่ 45 ในจารึกตำ�รายาวัดราชโอรสารามราชวริหาร
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
		

คำ�อ่าน ชื่อ โรค/อาการ/เส้น/ลม

โรค

อาการ

เส้น

กล่อนเส้น
3
กษัยดาน
3
ตะคริว ทั้ง 2 หน้าแข้ง		
3		
บอกให้รู้ที่ตาย			
3
ปวดศีรษะ		
3
ปวดศีรษะปะกัง (ลมปะกัง)
3
ปัตคาด (ซ้าย/ขวา)			
3
ปัตฆาฏแขนตาย
3			
ภาหุนะวาตที่สุด
3			
ร้อนเหน็บสะโพก		
3
ราก		
3
รากเสลด		
3
โรหินีขึ้นต้นคอ/ต้นขา
3
ลมเสียดคาง		
3		
ลมให้ปากเบี้ยว		
3		
สลักที่ข้าง (สีข้าง)		
3		
รวมจำ�นวนคำ�
6
8
2

ตลอดจนสุภาษิต ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การ
ศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ
(UNESCO) ให้เป็นมรดกความทรงจำ�แห่งโลกระดับ
ภู มิ ภ าคเอเซี ย แปซิ ฟิ ค (Asia/Pacific Memory
of the World Register in 2008) เมื่อ วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2551 และเป็นมรดกความทรงจำ�แห่งโลก
(Memory of the World Register in 2011) เมื่อวัน
ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ลักษณะทางเนือ้ หาและจัดจำ�แนก การวิเคราะห์
เนื้อหา ข้อความ และจัดจำ�แนกองค์ความรู้การนวด
ไทย โดยการถ่ายถอดคำ�ดั้งเดิมต้นฉบับให้เป็นภาษา
ไทยปัจจุบันแต่คงรูปแบบเดิม และถอดคำ�อ่านและ
อักขรวิธีให้เป็นแบบปัจจุบันของลักษณะแผนนวด
แผ่นที่ 1 ถึง 60 จำ�นวน 60 ภาพ และตำ�แหน่งที่แก้

ลม

3

3
3
3

3
3
3

7

โรค/อาการ/เส้น /ลม/สมุฏฐานโรคได้ 715 รายการ
ดังตัวอย่างการถ่ายถอดต้นฉบับจารึกแผ่นที่ 1 แผน
นวดหงาย เป็น คำ�อ่านปัจจุบัน (ภาพที่ 4) โดยจำ�แนก
ประเภทของรายการได้ดังนี้ กลุ่มโรค/อาการ จำ�นวน
301 โรค/อาการ เส้น จำ�นวน 75 เส้น ลม จำ�นวน 257
ลม และสมุฏฐานโรค จำ�นวน 84 สมุฏฐาน มีค�ำ อธิบาย
ตำ�แหน่งของจุดนวดแก้อาการ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเส้น
ประธานสิบมีจำ�นวนทั้งสิ้น 303 รายการ

4. คัมภีร์แผนนวดเล่ม 1-2 ในตำ�ราเวชศาสตร์
ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2[10-11]
4.1 ประวัติความเป็นมาและความสำ�คัญ ตำ�รา
เวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 สร้างเมื่อ จุลศักราช
1232-1233 (พ.ศ. 2413-2414) พระบาทสมเด็ จ
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พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ รัชกาลที่ 5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ มีพระบรมราชโองการดำ�รัสสั่งพระเจ้า
ราชวรวงษ์เธอกรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย จางวางกรม
แพทย์ให้จัดหารวบรวมต้นฉบับคัมภีร์แพทย์แผน
โบราณทั้งหมด ที่มีกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ
มาชำ�ระสอบสวนให้ถูกถ้วนดี เนื่องจากเป็นสมุดคู่มือ
สำ�หรับผู้สนใจและรักต่อการศึกษาวิชาแพทย์ ซึ่งแต่
เดิมอาจมีผู้เก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตนบ้าง บันทึกเพิ่ม
เติมตามความเข้าใจบ้าง ทำ�ให้เกิดการสูญหายและ
คลาดเคลือ่ นเป็นอย่างมาก ต่อมาเมือ่ รวบรวมชำ�ระได้
เป็นต้นฉบับใหม่แล้ว เป็นตำ�ราการแพทย์แผนโบราณ
ฉบับหลวงสำ�หรับแผ่นดินสืบมาจวบจนปัจจุบนั เรียก
กันว่า ตำ�ราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 มีจ�ำ นวน
รวมอยู่ในหอสมุดแห่งชาติทั้งสิ้น 51 เล่มสมุดไทย
ตำ � ราเวชศาสตร์ ฉ บั บ หลวง รั ช กาลที่ 5 ไม่
เพี ย งแต่ จ ะเป็ น มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางการแพทย์ ที่
ยังคงเป็นความรู้สำ�คัญมาจนปัจจุบันเท่านั้น ยังเป็น
มรดกทางวรรณกรรมของชาติ และที่สำ�คัญยังแสดง
ให้เห็นลักษณะอันเป็นแบบฉบับของการสร้างตำ�รา
ฉบับหลวง ซึ่งเขียนด้วยลายมืองดงามตามแบบฉบับ
ของอาลักษณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านทั่วไปและ
ผู้ ส นใจค้ น คว้ า วิ จั ย เฉพาะทาง ทั้ ง ด้ า นการแพทย์
แผนไทย ด้านอักษร ภาษา และวรรณกรรม ตำ�รา
เวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 มีเนื้อหาที่รวบรวม
องค์ความรู้แพทย์แผนไทยเอาไว้แทบทุกแขนง ทั้งวิธี
การรักษา ตลอดจนวิธกี ารใช้สมุนไพรต่าง ๆ นอกจาก
นีย้ งั มีตน้ ฉบับคัมภีรแ์ ผนนวดอยู่ 2 เล่ม ปรากฏชือ่ ใน
ต้นฉบับเขียนด้วยเส้นดินสอว่า แผนนวด เล่ม 1 และ
แผนนวด เล่ม 2 ซึง่ จะใช้เป็นตำ�ราหลักในการวิเคราะห์
เนื้อหา เนื่องจากมีแผนนวดที่ระบุจุดและเส้นต่าง ๆ
บนร่างกายมนุษย์ กว่า 29 ภาพ บอกโรคและอาการ
ตลอดจนวิธีการบำ�บัดรักษาที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา
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ของบรรพชนอย่างครบถ้วน
4.2 ลักษณะทางเนือ้ หาและจัดจำ�แนก ต้นฉบับ
คัมภีร์แผนนวด คัมภีร์แผนนวด เล่ม 1 และคัมภีร์
แผนนวด เล่ ม 2 เป็ น หนั ง สื อ สมุ ด ไทยดำ � มี ข นาด
ความกว้างและความยาวเท่ากันทั้ง 2 เล่ม คือ กว้าง
11 เซนติเมตร ยาว 35.5 เซนติเมตร แต่มีความหนา
แตกต่างกันตามเนื้อหาที่บันทึกในเล่ม คือ เล่ม 1 หนา
5 เซนติเมตร เล่ม 2 หนา 4.3 เซนติเมตร
1) คัมภีร์แผนนวด เล่ม 1 บันทึกเนื้อหาด้วย
อักษรไทย ภาษาไทย จำ�นวน 95 หน้า แบ่งเป็นหน้า
ต้น 44 หน้า หน้าปลาย 51 หน้า (หน้าต้น คือ ด้าน
ที่เริ่มบันทึกข้อความก่อน ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นด้าน
พลิกกลับของหนังสือ เรียกว่า หน้าปลาย) เนื้อหาใน
เล่มประกอบด้วย ภาพแผนนวด เส้นชาด ทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ (ภาพที่ 5) แสดงจุดและเส้นต่าง ๆ
ในโครงร่างของมนุษย์ จำ�นวน ๒๙ ภาพ ซึ่งแพทย์ใช้
วิธีกด หรือนวดตามร่างกาย เพื่อรักษาอาการของโรค
และมีแผนภาพแสดงตำ�แหน่งร่างกายเมือ่ ผิดปกติ จะ
เป็นสาเหตุให้รา่ งกายเกิดการเจ็บไข้ ตอนท้ายกล่าวถึง
ชื่อของเส้นเอ็นทั่วกายมนุษย์
โดยภาพโครงร่างรูปมนุษย์ขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่
มากถึง 7 หน้าสมุดไทย พร้อมคำ�อธิบายที่เขียนด้วย
เส้นหรดาล ประกอบเครื่องหมายวรรคตอนโบราณ
จำ�นวน 1 บรรทัดเท่านั้น ความว่า “๏ อันว่าแผนคน
เดี๋ยวนี้ มิรู้ที่จะดูเลยแล ๚ะ’’
ต่อจากนั้นเป็นภาพโครงร่างรูปมนุษย์ขนาด
กลาง ใช้พนื้ ที่ 4 หน้าสมุดไทย จ�ำนวน 6 ภาพ แบ่งเป็น
ภาพแผนคว�่ำ 3 ภาพ ภาพแผนหงาย 3 ภาพ ต่อด้วย
ภาพโครงร่างรูปมนุษย์ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่เพียง 2 หน้า
สมุดไทย จ�ำนวน 22 ภาพ แบ่งเป็นภาพแผนหงาย 17
ภาพ ภาพแผนคว�ำ ่ 5 ภาพ แผนภาพโครงร่างรูปมนุษย์
แต่ละภาพ นอกจากจะแสดงเส้นและจุดต่าง ๆ แล้ว

J Thai Trad Alt Med
ยั ง มี ค�ำอธิ บ ายรายละเอี ย ดเขี ย นด้ ว ยเส้ น หรดาล
ประกอบจุดต่าง ๆ หน้าละ 1–7 บรรทัด
ต่ อ จากนั้ น เป็ น คำ � อธิ บ ายบอกชื่ อ เส้ น เอ็ น ใน
ร่ า งกาย พร้ อ มบอกชื่ อ ยาสมุ น ไพรสำ � หรั บ แก้ ข้ อ
บกพร่องของเส้นเอ็นต่าง ๆ จำ�นวน 19 หน้าสมุดไทย
โดยแสดงหัวข้อความว่า “๏ ที่นี้กล่าวนามแห่งเส้นที่
เรียกชื่อต่าง ๆ กัน แลกล่าวสรรพยาสำ�หรับแก้ต่อไป
๚ะ ๛’’ จบเนื้อความตำ�ราแผนนวด เล่ม 1
2) คัมภีร์แผนนวด เล่ม 2 เลขที่ 1005 บันทึก
เนื้อหาด้วยอักษรไทย ภาษาไทย จำ�นวน 95 หน้าสมุด
ไทย แบ่งเป็นหน้าต้น 46 หน้า หน้าปลาย 49 หน้า
เนื้อหาในเล่มเริ่มต้นด้วยข้อความบานแพนกหนังสือ
เขียนด้วยเส้นทอง จำ�นวน 6 หน้าสมุดไทย เนื้อหา
ภายในเล่มเขียนด้วยเส้นหรดาล พรรณนาลักษณะ
อวัยวะ 32 ประการของมนุษย์ การแบ่งชนิดและที่ตั้ง
ต่อด้วยฝีเกิดในอวัยวะต่าง ๆ มีชื่อเรียกตามที่เกิด
พร้อมยากินและยาพอก จากนัน้ กล่าวถึงโรคลมทีเ่ กิด
แก่มนุษย์ 32 จำ�พวก มีชื่อตามอวัยวะที่เกิดพร้อมยา
น้ำ�มันชื่อต่าง ๆ สำ�หรับรักษาโรคลมแต่ละจำ�พวก ต่อ
ด้วยคัมภีร์โรคนิทาน แสดงอาการเจ็บไข้อันเกิดจาก
ธาตุในกายพิการตามฤดูกาล พร้อมยารักษา จาก
นั้นสรุปอาการเจ็บป่วยอันเกิดจากธาตุ 4 ของมนุษย์
ให้โทษ จบเล่ม 2 ด้วยตำ�รายาตราทำ�นายฤกษ์ยาม
สำ�หรับเดินทางตามวันเวลาต่าง ๆ ดำ�เนินการศึกษา
วิเคราะห์เนื้อหา จำ�แนกองค์ความรู้ จากภาพต้นฉบับ
“คั ม ภี ร์ แ ผนนวด ในตำ � ราเวชศาสตร์ ฉ บั บ หลวง
รัชกาลที่ 5’’ ทั้งเล่ม 1 และเล่ม 2 ผลการศึกษา ดังนี้
รูปต้นฉบับในคัมภีร์แผนนวดเล่ม ๑ ทั้งหมด มีภาพ
แผนนวดจำ�นวนทั้งสิ้น 29 ภาพ มีข้อความดั้งเดิมจาก
เนื้อหาต้นฉบับ ส่วนความเรียง มีการจำ�แนกคำ�หมวด
ความรู้ โรค/อาการ/เส้น/ลม/สมุฏฐานโรค ประกอบ
ด้วย (1) จำ�แนกคำ�หมวด โรคและอาการ จำ�นวน 105
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โรค/อาการ (2) จำ�แนกคำ�หมวด ลม จำ�นวน 53 ลม
(3) จำ�แนกคำ�หมวด เส้น จำ�นวน 201 เส้น (4) จำ�แนก
คำ�หมวดสมุฏฐานโรค จำ�นวน 4 สมุฏฐาน นอกจาก
นี้ ภาพต้นฉบับในคัมภีร์แผนนวดเล่ม 2 มีข้อความ
ดั้งเดิมจากเนื้อหาต้นฉบับ ส่วนความเรียงประกอบ
ด้วย อาการ 32 ประการของมนุษย์ ฝีทเี่ กิดจากอวัยวะ
ต่าง ๆ ลม 32 จำ�พวกและน้ำ�มันที่ใช้รักษา ป่วง 12
ประการ และวิธีรักษาด้วยยา เป็นต้น

ส่วนที่ 2 การจัดหมวดหมู่ โครงสร้างองค์ความ
รู้การนวดไทย ในรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทย
การจั ด หมวดหมู่ โ ครงสร้ า งองค์ ค วามรู้ ก าร
นวดไทยที่ ดำ � เนิ น การในส่ ว นที่ 1 ได้ นำ � มาจั ด ทำ �
รหั ส มาตรฐานภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทยของ
ประเทศไทย (Thai Traditional Digital Knowledge
Classification, TTDKC) ใช้หลักการของการจัด
หมวดหมู่ ตามรหัสสิทธิบัตรขององค์การการค้าโลก
(International Patent Classification, IPC)[12] ซึ่ง
ข้อมูลทั้งหมดต้องผ่านกระบวนถ่ายถอด ปริวรรต
และสังคายนาตำ�ราการแพทย์แผนไทยของชาติและ
ตำ�รับยาแผนไทยของชาติให้เป็นภาษาไทยปัจจุบนั นำ�
มาจัดหมวดหมูโ่ ดยใช้หลักคิดของการศึกษาการออก
รหัสมาตรฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมในต่างประเทศ ดังนี้
2.1 ส่วน (Section) กำ�หนดเป็นตัวอักษร 1 ตัว
สามารถแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ
A หมายถึ ง การแพทย์ แ ผนไทย (Thai
Traditional Medicine)
B หมายถึง การแพทย์พนื้ บ้าน (Indigenous
Medicine)
2.2 ชัน้ (Class) ใช้หลักการจัดหมวดหมูท่ คี่ �ำ นึง
ถึงที่มาของภูมิปัญญาและเป้าหมายของการรักษา ซึ่ง

94 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
กำ�หนดด้วยตัวเลข 2 ตัว มีจำ�นวน 12 ชั้น (Class) ซึ่ง
การนวดรักษา หรือการนวดไทยอยู่ใน ชั้น 3 ได้แก่
ชั้น (Class) 01: ยาสำ�หรับคน (Medicine
for Human)
ชั้น (Class) 02: ยาสำ�หรับสัตว์ (Medicine
for Animal)
ชัน้ (Class) 03: การนวดรักษา (Naud Thai)
ชั้น (Class) 04: ฤๅษีดัดตน (Ruesie Dutton)
ชัน้ (Class) 05: การรักษาโดยการปล่อยปลิง
(Leech Therapy)
ชั้น (Class) 06: การรักษาด้วยพิธีกรรม
(Ritual Therapy)
ชั้น (Class) 07: พืชวัตถุ (Plant Based
Crude Drugs)
ชัน้ (Class) 08: สัตว์วตั ถุ (Animals Based
Crude Drugs)
ชัน้ (Class) 09: ธาตุวตั ถุ (Minerals Based
Crude Drugs)
ชั้น (Class) 10: น�้ำกระสายยา (Vehicles)
ชัน้ (Class) 11: การเตรียมยา (Preparation
of Herbal Medicine)
ชั้น (Class) 12: วิธีการใช้ยา (Administration of Herbal Medicine)[13]

ส่วนที่ 3 การออกรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทย
การออกรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย (Thai Traditional Digital Knowledge
Classification, TTDKC) มีการเตรียมการเพื่อออก
รหัสมาตรฐานฯ และบันทึกองค์ความรู้การนวดไทย
ในระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการ
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แพทย์แผนไทยของประเทศไทย (Thai Traditional
Digital Knowledge Library: TTDKL) เพื่อให้ได้
คำ�อธิบายรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการนวดไทย เพื่อ
ประกาศว่าความรู้นี้เป็นภูมิปัญญาของประเทศ มี
ดังนี้
3.1 การเตรี ย มสแกนไฟล์ ภ าพต้ น ฉบั บ ของ
จารึ ก /คั ม ภี ร์ / ตำ � ราการนวดไทยฉบั บ ดั้ ง เดิ ม และ
ต้ น ฉบั บ ที่ ไ ด้ รั บ การคำ � ถ่ า ยถอด ปริ ว รรต และ
สังคายนา ให้มลี กั ษณะเป็นรายตำ�รับยา และจัดหมวด
ตามรายตำ�รับดัง้ เดิมและตำ�รับทีไ่ ด้รบั การถ่ายถอด ให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ (*.png, *.jpg)
3.2 การเพิ่มลายน้ำ�โลโก้ เพื่อแสดงที่มาของ
ข้อมูลในไฟล์เนือ้ หาต้นฉบับ เตรียมพร้อมสำ�หรับการ
บันทึกในระบบ
3.3 การออกรหั ส มาตรฐานภู มิ ปั ญ ญาการ
แพทย์ แ ผนไทยตามที่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและจั ด
หมวดหมู่ โ ครงสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ น “ชั้ น (Class)
3: การนวดรักษา’’ ในระบบสารสนเทศองค์ความรู้
ดิจทิ ลั ภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย
(TTDKL) มีระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบตำ�ราหรือ
คั ม ภี ร์ บั น ทึ ก เนื้ อ หาต้ น ฉบั บ ตำ � ราการนวดไทยที่
ต้องการออกรหัสมาตรฐานฯ และระบบข้อมูลการนวด
ไทย อาทิ ชื่อผู้แต่ง กลุ่มโรคและอาการ เส้น ลม และ
สมุฏฐาน
3.4 คำ � อธิ บ ายรหั ส มาตรฐานภู มิ ปั ญ ญาการ
นวดไทย เพื่อประกาศว่าความรู้นี้เป็นภูมิปัญญาของ
ประเทศโดยมีตัวอย่างการอ่านรหัสแผนภาพนวด
TTDKC โดย รูปแบบการจัดหมวดหมู่กลุ่ม (group)
และกลุ่มย่อย (sub-group) กำ�หนดตามระดับสากล
โดยใช้รหัสเป็นตัวเลข 1-3 ตัว ตามด้วยเครื่องหมาย/
ตัวเลขหลังเครื่องหมายคือ sub-group (ภาพที่ 6-7)
และแสดงคำ�อธิบายรหัสมาตรฐานภูมปิ ญ
ั ญาการนวด
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ภาพที่ 6 ความหมายของรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (TTDKC): A01A 2/022

ภาพที่ 7 ความหมายของรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (TTDKC): A03C 1/001
คำ�อธิบายรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการนวดไทย
TTDKC: A01A 2/022, A03C 1/001
IPC Code: คำ�อธิบาย: ตำ�ราแผนนวดของไทย ในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์),
จารึกแผ่นที่ 1 แผนนวดหงาย , ๑ ๏ ลักษณะแผนหงายรูปนี้ บอกกำ�เนิดเส้นทั้ง ๑๐ อัน
เป็นประธานแก้เส้นทั้งหลาย ๚ะ
ภาพที่ 8 คำ�อธิบายรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการนวดไทย ในชั้น (Class) 3: การนวดรักษา ในตำ�ราแผนนวดของไทย

ไทย ในชัน้ (Class) 3: การนวดรักษา ในตำ�ราแผนนวด
ของไทย (ภาพที่ 8)

อภิปรายผล
การศึกษาเอกสารทั้ง 4 เล่ม พบว่าภูมิปัญญา
นวดไทยสามารถรักษาอาการผิดปกติได้เกือบทุกอย่าง

ตั้งแต่หัวจรดเท้า นวดไทยได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อ
เนื่อง เริ่มจากการเอกสารของโรคนิทานคำ�ฉันท์ 11 ที่
ได้กล่าวถึงเส้นหลักทั้ง 10 เส้น ว่ามีทางเดินของเส้น
เป็นอย่างไร มีโรค/อาการใดบ้างทีจ่ ะเกิดกับเส้นนัน้ ๆ
มีวิธีการนวดอย่างไรและตามด้วยการใช้ยาสมุนไพร
หรือคาถาประกอบการแก้อาการต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า

96 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
มีการเรียบเรียงนำ�เสนออย่างมีแบบแผน ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2364 รัชกาลที่ 3 ในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรง
บูรณะวัดจอมทอง (ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็นวัดราชโอรสา
ราม) ในการปฏิสังขรณ์ครั้งนั้น มีการจารึกตำ�รายาลง
บนแผ่นหินอ่อนสีเทา จำ�นวน 92 แผ่น แต่ในปัจจุบัน
เหลือเพียง 50 แผ่น และได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นของชาติไว้
จำ�นวน 55 แผ่น (เนื่องจากมีผู้บันทึกก่อนสูญหายไว้
5 แผ่น และได้มอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ ท างเลื อ กไว้ ) จึ ง ขาดเนื้ อ หาที่ จ ะนำ � มา
วิเคราะห์จ�ำ นวน 37 แผ่น ในจำ�นวน 55 แผ่นนีม้ เี นือ้ หา
เกี่ยวกับการนวดจำ�นวน 1 แผ่น การศึกษานี้พบว่า
เนื้อหาเกี่ยวกับการนวดของจารึกวัดราชโอรสารามมี
ความแตกต่างจากจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(วัดโพธิ์) และรูปแบบการจารึกก็มีความแตกต่างกัน
กล่าวคือ จารึกวัดราชโอรสมีเพียงแผนนวดแก้อาการ
ส่วนจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นแผนนวดแสดงหลัก
สำ�คัญของการนวดไทย ได้แก่ เส้นประธานทั้งสิบ
เส้นประธานแต่ละเส้นสมุฏฐานตามธาตุทงั้ สี่ ลักษณะ
อสุรินทัญญาณธาตุ ลักษณะอภิญญาณธาตุ และการ
แก้ อ าการและโรคตามหลั ก เหล่ า นี้ ความแตกต่ า ง
นี้ สันนิษฐานว่า เกิดจากความแตกต่างของบันทึก
เอกสารโบราณทีน่ �ำ มาใช้ในการจารึก ซึง่ น่าจะเป็นสมุด
ข่อยของหมอบางท่านในสมัยนั้นที่นำ�มาถวาย ซึ่งควร
มีการศึกษาต่อไปว่า เอกสารโบราณที่หลงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบันมีฉบับใดบ้างที่มีเนื้อหาแบบเดียวกับจารึกทั้ง
สองนี้ และมีความเก่าแก่กว่าจารึกหรือไม่ ในประวัติ
ความเป็นมา ไม่ปรากฏที่มาของเนื้อหาที่น�ำ มาจารึกที่
วัดราชโอรสาราม แต่จารึกวัดพระเชตุพนฯ มีการเสาะ
หาและรวบรวมคัมภีรต์ �ำ ราต่าง ๆ จากหมอและผูร้ ู้ จึง
มีเนื้อหาที่หลากหลายและครอบคลุมมากกว่าจารึก
วัดราชโอรสเป็นต้นแบบ หลังจากที่มีการวิเคราะห์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

เรี ย บเรี ย งใหม่ แ ล้ ว จึ ง นำ � ไป จั ด ทำ � เป็ น จารึ ก ในวั ด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) นอกจากนี้ยัง
พบอีกว่าในจารึกระบุว่าชื่อแผ่นเป็น “แผนคว่ำ�’’ แต่
ภาพที่จารึก โรค/อาการ/ลม และจุดนวด ภาพจารึก
เป็นกายวิภาค ส่วนแขนเป็นแผนหงาย (ภาพที่ 1-2)
และเมื่อสืบค้นต่อได้พบเอกสารคัมภีร์แผนนวดวัด
สุวรรณาราม พระสมุหต์ ว่ น วัดสุวรรณาราม ทีไ่ ด้มอบ
ให้กบั หอสมุดแห่งชาติ เมือ่ พ.ศ. 2464 ซึง่ มีรปู เส้นและ
จุดใกล้เคียงกับจารึกที่พบในวัดราชโอรสาราม (ภาพ
ที่ 3) ถ้าการสันนิษฐานเบื้องต้นถูกต้อง แสดงว่าคณะ
กรรมการทีจ่ ดั ทำ�จารึกให้กบั วัดโพธิไ์ ด้มกี ารวิเคราะห์
เนือ้ หาของจารึกจากวัดราชโอรสารามแล้ว จึงได้ท�ำ การ
สังเคราะห์เนื้อหาขึ้นมาใหม่และจัดทำ�เป็นจารึกใน
วั ด โพธิ์ ต่ อ มาได้ มี ก ารจั ด ทำ � ตำ � ราคั ม ภี ร์ แ ผนนวด
เล่ม 1-2 ในตำ�ราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 ใน
เอกสารฉบับนี้จึงประกอบด้วยความรู้ในหลายส่วน
เริ่มตั้งแต่กายวิภาค จุดและเส้น โรค/อาการ แนวทาง
การนวดและการรั ก ษาด้ ว ยการนวดและแนวทาง
ทางการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ร่วมกับการนวด เช่น การ
ใช้ปลิง เป็นต้น
การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ต้นแบบการวิเคราะห์
เนื้อหาภูมิปัญญาการนวดไทยของประเทศ ซึ่งการ
ดำ � เนิ น งานในส่ ว นนี้ ใ ช้ ก ารสร้ า งต้ น แบบ (model)
การวิเคราะห์เนื้อหา และจัดหมวดหมู่โครงสร้างองค์
ความรู้ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้โดยทั่วไปอาศัย
กระบวนการดังนี้ (1) ประมวลผลและข้อมูลจากการ
ดำ�เนินงาน เทียบเคียงจากแผนภาพและข้อมูลเท็จ
จริงที่ปรากฏ (2) ถอดบทเรียนจากการดำ�เนินงานที่
ปรากฏ และสรุปขั้นตอนทั้งหมดรวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้
รับ (3) ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้เป็นตัวแบบขั้น
ตอนทีเ่ หมาะสม สำ�หรับการประยุกต์ใช้โดยทัว่ ไป และ
(4) เขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำ�หรับการดำ�เนินงาน
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อย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์เนื้อหาต้องอาศัยการศึกษาบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมของยุคสมัย เพื่อที่จะช่วยให้
เข้าใจสภาพทางสังคม ตลอดจนการให้ความหมาย
ต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยในยุคสมัยนั้น ที่อาจ
แตกต่างจากยุคปัจจุบัน ซึ่งการดำ�เนินการวิจัยพบ
ปัญหาด้านเอกสารต้นฉบับ บางข้อมูลนั้นเสื่อมสภาพ
ชำ�รุด สูญหาย และเข้าถึงได้ยาก ทำ�ให้บางครั้งจำ�เป็น
ต้องศึกษาผ่านสำ�เนา และต้องรวบรวมข้อมูลอื่นแทน
ต้ น ฉบั บ ดั้ ง เดิ ม รวมถึ ง การถ่ า ยทอดความรู้ จ ากผู้
เชี่ยวชาญอาจไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญบาง
ท่านไม่ถนัดถ่ายทอดความรู้ในเชิงบรรยายอาจต้อง
ใช้วิธีการถอดบทเรียนแทน
เนื่องจากการดำ�เนินการวิจัยครั้งนี้เป็นงานใหม่
ในประเทศไทยยังมีการวิจัยเช่นนี้ไม่มากนัก แต่เป็น
งานวิจัยที่ต้องเร่งดำ�เนินการ เพื่อให้คนรุ่นหลังเข้าใจ
องค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทยแบบดัง้ เดิม
และนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประเทศชาติตอ่
ไป

ข้อสรุป
ผลการศึกษานี้ได้ต้นแบบการวิเคราะห์เนื้อหา
จัดหมวดหมู่โครงสร้างองค์ความรู้การนวดไทย ซึ่ง
นับเป็นตัวแบบที่สำ�คัญอันสังเคราะห์จากการทำ�งาน
ตลอดระยะเวลาของการดำ�เนินงาน และบูรณาการ
ตามวิธีการทำ�งานและปัญหาที่พบระหว่างการทำ�งาน
จนได้แบบอย่างที่เป็นรูปธรรมและสามารถประยุกต์
ใช้ได้เป็นการทัว่ ไป ได้รายงานการสังคายนาภูมปิ ญ
ั ญา
การนวดไทยในแผนนวด จารึ ก และคั ม ภี ร์ / ตำ � รา
4 เล่ ม เป็ น การสั ง เคราะห์ ค วามรู้ ที่ ผ่ า นการศึ ก ษา
จากเอกสารและตำ�ราต้นฉบับ อาศัยการจัดประชุม
อภิปรายกลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดไทย ด้าน
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ภาษาโบราณ และด้านการแพทย์แผนไทย ประกอบ
กับการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเพิม่ เติม
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัย ควรมีการศึกษาต่อ
ยอดองค์ความรู้จากการวิเคราะห์เนื้อหาองค์ความ
รู้ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ อ ย่ า ง
ละเอียด เช่น การรวบรวมความรู้เฉพาะโรคที่พบใน
ตำ�ราทุกเล่ม ในบริบทต่างกัน ควรจัดสรรกรอบการ
ดำ�เนินงานเพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ�  และ
ความสมบูรณ์ของเนื้องาน และควรใช้ต้นแบบและ
องค์ความรู้จากการวิเคราะห์เนื้อหาองค์ความรู้ใน
การฟื้นฟูและส่งเสริมการนวดไทยแบบดั้งเดิม อัน
เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนและของประเทศ ไม่ให้
สูญหายและถูกใช้บิดเบือนไม่เหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรด้านการแพทย์แผน
ไทย ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนวดไทย และ
ครูหมอนวดไทย ที่เข้าร่วมโครงการการสังคายนา
ภูมิปัญญาการนวดไทยในตำ�ราการแพทย์แผนไทย
แห่งชาติ ขอขอบคุณอาจารย์สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์
ผู้ ป ระสานงานหลั ก ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยของประเทศไทย
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บทคัดย่อ
ปริมาณการใช้ยาสมุนไพรไทยในประเทศ ยังเพิม่ ขึน้ ไม่มาก แม้วา่ จะมีนโยบายสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรไทย
แต่กย็ งั ไม่มขี อ้ มูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านอุปทานการผลิตยาสมุนไพรไทย การศึกษาวิจยั จากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(Documentary research) นีม้ วี ตั ถุประสงค์  เพือ่ ศึกษาจำ�นวน คุณภาพ และการกระจายของโรงงานผลิตยาแผนโบราณ
ของภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา เดือนมิถนุ ายน – ธันวาคม 2560 และวิเคราะห์
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ จาก (1) ข้อมูลโรงงานผลิตยาแผนโบราณของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2) ข้อมูล
โรงงานผลิตยาแผนโบราณของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ (3) คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
ระดับจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า มีจำ�นวนโรงงานผลิตยาแผน
โบราณภาครัฐ 71 แห่ง และภาคเอกชน 947 แห่ง เมือ่ พิจารณาคุณภาพของโรงงานผลิตยาแผนโบราณของโรงพยาบาล
ภาครัฐ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตยาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) จำ�นวน 32 แห่ง
(ร้อยละ 45.07) ส่วนภาคเอกชนมีโรงงานที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของ Pharmaceutical
Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) จำ�นวน 36 แห่ง (ร้อยละ 3.80) และมีการกระจายตัวของโรงงานผลิตยาแผน
โบราณภาครัฐอยู่ใน 12 เขตสุขภาพ พบมากที่เขตสุขภาพ 7, 9, 10 และ 12 ส่วนภาคเอกชนมีการกระจุกตัวหนาแน่น
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อสรุป โรงงานผลิตยาแผนโบราณภาครัฐมีจำ�นวนน้อยกว่าภาคเอกชน และใน
เรื่องคุณภาพมาตรฐานการผลิตภาครัฐและภาคเอกชน มีการใช้มาตรฐานการผลิตที่ต่างกัน อาจทำ�ให้มีข้อถกเถียงใน
เรื่องการใช้มาตรฐานที่ต่างกัน รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ต่างกันด้วย ดังนั้นควรมีการวิเคราะห์เรื่องมาตรฐานการผลิต
และต้นทุนการผลิตของทั้งภาครัฐและเอกชน และควรพิจารณาจำ�นวนที่เหมาะสมของโรงงานผลิตยาแผนโบราณ
ภาครัฐในแต่ละเขตบริการสุขภาพ เพื่อให้มีปริมาณการผลิตจำ�นวนมาก ทำ�ให้เกิดความประหยัดต่อต้นทุนการผลิต
(Economy of scale) เป็นการลดต้นทุนการผลิต และควรมีการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของ
โรงงานผลิตยาแผนโบราณของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ
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Abstract
Background: The usage of Thai traditional or herbal drugs or medicines in the country has not been
increasing as anticipated although there is a demand-driven herbal use policy. Given the lack of evidence of the
supply side of Thai herbal medicines, this study aims to explore the number, distribution and quality of private
and state-owned herbal pharmaceutical factories of Thailand.  Methods: An analysis of secondary data on herbal
pharmaceutical factories during June–December 2017 from (1) the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, (2) the Thai Food and Drug Administration and (3) the Health Data Center (HDC) of the Ministry
of Public Health was conducted, using descriptive statistics and spatial analyses.  Results: As of December
2017, there were 71 public and 947 private herbal pharmaceutical factories in Thailand. When considering the
quality of such manufacturers, 32 factories (45.07%) in government hospitals met the WHO GMP standards, but
only 36 private factories (3.80%) met the GMP PIC/s (Good Manufacturing Practice, Pharmaceutical Inspection
Co-operation Scheme) standards. The state-owned factories were actually located in government hospitals scattered
in all 12 Health Regions of the country, mostly in Regions 7, 9, 10 and 12, but the private factories were mostly
located in Bangkok and its periphery.  Conclusion: The number of government herbal pharmaceutical factories
was smaller than that in the private sector. In terms of quality requirements, the public and private factories used
different GMP production standards. Thus, different production costs occurred and caused controversies over the
use of such different standards. Hence, there should be an analysis of production standards and costs in both public
and private sector factories. A suitable number of state herbal pharmaceutical factories should also be reviewed and
established for each health region so that larger quantities of such drugs can be produced, based on the economy
of scale and cost-cutting approaches. Moreover, public-private sector cooperation among such factories should be
promoted in a systematic manner.
Key words:  public herbal pharmaceutical factories, private herbal pharmaceutical factories

บทนำ�และวัตถุประสงค์

การใช้ยาสมุนไพรเพือ่ ดูแลสุขภาพของประชาชน
เป็นหนึ่งในนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความ
สำ�คัญ โดยในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) ได้ก�ำ หนดเป้าหมายให้โรงพยาบาล
ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนมีการใช้ยาสมุนไพรไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ของมูลค่าการใช้
ยาของโรงพยาบาลแต่ ล ะประเภทตามลำ� ดั บ และ
ยังได้กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2551 ที่กำ�หนดให้มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปอย่างน้อย
ร้อยละ 3 และมีการใช้ในโรงพยาบาลชุมชนและสถานี
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อนามัยอย่างน้อยร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม การใช้ยา
สมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐยังค่อนข้างน้อยและ
ไม่แพร่หลาย จากการสำ�รวจพบว่า การใช้ยาสมุนไพร
ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว่ ไปมีการสัง่ จ่าย
เพียงร้อยละ 0.53 ของมูลค่าการใช้ยาในโรงพยาบาล
และในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย มีการใช้
เพียงร้อยละ 2.78 ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลมีการส่งเสริมให้
โรงพยาบาลมีการใช้ยาจากสมุนไพรเพื่อทดแทนยา
แผนปัจจุบัน [1] และจากแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วย
การพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ได้
กำ�หนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล โดยมี
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ทางการตลาดทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ใน 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะ
เป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำ�ของภูมิภาคอาเซียน และ
มูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว ทั้งนี้ส่วน
ราชการและองค์กรเอกชนจะมีบทบาทอย่างสูงใน
การสนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
มี คุ ณ ภาพและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสมุ น ไพรไทยในตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ [2] ถึงแม้จะมีนโยบาย
สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรมานาน แต่มูลค่าของการ
บริโภคยาสมุนไพรและยาแผนไทยยังอยูใ่ นระดับต�่ำ [3]
จากสถานการณ์ที่อัตราการบริโภคยาสมุนไพรและ
ยาแผนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ�  และข้อมูลแหล่งผลิต
ยาสมุนไพรยังไม่ได้มีการรวบรวมมากนัก จึงน่าจะมี
การศึกษาถึงข้อมูลของโรงงานผลิตยาแผนโบราณของ
ทัง้ ประเทศ เพือ่ เป็นข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับผูบ้ ริโภคและ

หน่วยงานในการจัดซื้อจัดหายาสมุนไพรที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
จึงได้ดำ�เนินการศึกษาจำ�นวน คุณภาพ และ
การกระจายของโรงงานผลิตยาแผนโบราณของภาค
รัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษา
จะเป็นข้อมูลและแนวทางสำ�หรับผู้บริหาร บุคลากร
สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางและ
วางแผนการดำ�เนินงาน เกี่ยวกับการจัดหายาจาก
สมุนไพรและการผลิตยาจากสมุนไพรของประเทศ
ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ นำ�ไปสู่เป้าหมายของ
ประเทศในภาพรวมได้

วัสดุ

ระเบียบวิธีศึกษา

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิง
พรรณนา โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
จาก (1) ข้อมูลโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร
ในโครงการพั ฒ นามาตรฐาน GMP ของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2) ข้อมูล
ของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องสถิติ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยาทัว่ ราชอาณาจักร
ประจำ�ปี 2560[3] และ (3) คลังข้อมูลด้านการแพทย์
และสุขภาพระดับจังหวัด (Health Data Center;
HDC) ซึ่งประกอบด้วยแฟ้มข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน
ทีก่ �ำ หนดโดยสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข จากสถานพยาบาลทุกระดับในจังหวัด คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทุกแห่ง โรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาลประจำ�จังหวัด ประมวล
ผลข้อมูลของตนและส่งออกจากระบบ HosXP [4] ใน
การวิจัยระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ.
2560 โดยมีนิยามศัพท์ ดังนี้
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิจัยนี้นิยามคำ�ว่า “ยาสมุนไพร’’ ว่าเป็น
ยาสมุนไพรตามความหมายที่กำ�หนดไว้ในพระราช
บัญญัติยา พ.ศ. 2510[5] และรวมถึงยาที่พัฒนาจาก
สมุนไพรที่ได้ระบุไว้ในบัญชียาของสถานพยาบาล
ส่วนยาแผนไทย หมายถึง ยาที่ใช้ตามองค์ความรู้
ดั้งเดิมด้านการแพทย์แผนไทย ยาตามตำ�รายาแผน
โบราณ ตำ � ราแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ และตำ � รา
เภสัชกรรมไทย
โรงงานยาแผนโบราณและสมุนไพร [6] (Traditional Drug and Herbs) หมายถึง โรงงานที่มีการ
ผลิตยากลุ่มที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นยาแผน
โบราณตามพระราชบัญญัติยา ส่วนสมุนไพรคือส่วน
หนึ่งส่วนใดของพืชหรือสัตว์หรือแร่ตามธรรมชาติที่
มีคุณค่าทางด้านยาโดยไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี
หรือเปลี่ยนแปลงรูปใด ๆ
อุตสาหกรรมยาไทย[7] หมายถึง อุตสาหกรรมที่
ผลิตยาแผนโบราณที่เป็นตำ�รับยาดั้งเดิม หรือยาจาก
สมุนไพรแผนโบราณที่ได้มีการพัฒนารูปแบบ เช่น
การตอกเม็ด การบรรจุในแคปซูล ส่วนอุตสาหกรรม
ยาสมุ น ไพร หมายถึ ง อุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต ยาจาก
สมุนไพรแผนปัจจุบัน ที่ใช้กระบวนการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ ซึง่ มักจะผลิตในรูปยาสมุนไพรเดีย่ ว เช่น
ขมิน้ ชัน ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น ซึง่ อาจจะมีกระบวนการ
สกัดและมีการพิสูจน์ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามาบ้างแล้ว
GMP หรือ Good Manufacturing Practice
คือหลักเกณฑ์ในการผลิตยาที่ดี ซึ่งถือเป็นแนวทาง
หนึง่ ในการประกันคุณภาพยา เพือ่ ให้ได้ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และความปลอดภัย โดยในปัจจุบันประเทศไทยใช้
เกณฑ์มาตรฐานของ Pharmaceutical Inspection
Co-operation Scheme (PIC/s) ซึ่งจะครอบคลุม
ในส่วนของการผลิตทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

โบราณในระดับอุตสาหกรรม

วิธีการศึกษา
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) จากโรงงานผลิตยาแผนโบราณของภาค
ภาครัฐและเอกชนทั้งหมดของประเทศไทย โดยมี
โรงงานผลิตยาแผนโบราณของภาครัฐสังกัดสำ�นักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข สมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ
พัฒนามาตรฐานการผลิตยาที่ดีของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำ�นวน 47 แห่ง
ซึ่งโรงงานผลิตยาแผนโบราณของภาครัฐปฏิบัติตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของ
องค์การอนามัยโลก (GMP WHO) และโรงงานผลิตยา
แผนโบราณของภาคเอกชนปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหลัก
เกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตยาของ  Pharmaceutical
Inspection Co-operation Scheme (GMP PIC/s)  
และนำ�รายชือ่ และทีต่ งั้ ของโรงงานผลิตยาแผนโบราณ
ของภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตยาทีด่ ขี องกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จำ�นวน 47 แห่ง และภาคเอกชน ที่ผ่าน
มาตรฐาน GMP มาพล็อตกราฟแผนทีช่ นิด Geospatial chart เพื่อแสดงถึงการกระจายของโรงงานผลิต
ยาแผนโบราณของภาครัฐและเอกชน

ผลการศึกษา
1. จำ�นวนและคุณภาพของโรงงานผลิตยาแผน
โบราณของภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย
ภาพรวมของจำ�นวนโรงงานผลิตยาแผนโบราณ
(ณ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560) แสดงในตารางที่ 1
โดยพบโรงงานผลิตยาแผนโบราณของภาครัฐจำ�นวน
71 แห่ง และภาคเอกชนจำ�นวน 947 แห่ง โดยมีโรงงาน
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ผลิตยาแผนโบราณของภาครัฐ ที่สังกัดสำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
มาตรฐานการผลิ ต ยาที่ ดี ข ององค์ ก ารอนามั ย โลก
(GMP WHO) จำ�นวน 47 แห่ง และได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาตามมาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก (GMP WHO) จำ�นวน 32 แห่ง
(ร้อยละ 45.07) และอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐาน
GMP จำ�นวน 15 แห่ง
ส่วนโรงงานผลิตยาแผนโบราณภาคเอกชน มี
เพียง 36 แห่ง (ร้อยละ 3.80) ที่ได้มาตรฐานตามหลัก
เกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/s (GMP
PIC/s)

2. การกระจายของโรงงานผลิตยาแผนโบราณ
ของภาครัฐและเอกชน
โรงงานผลิตยาแผนโบราณของภาครัฐ สังกัด
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
พัฒนามาตรฐานการผลิตยาที่ดีขององค์การอนามัย
โลก (GMP WHO) ตั้งอยู่ในเขตสุขภาพที่ 1 จำ�นวน
5 แห่ง อยู่ใน 4 จังหวัด จากทั้งหมด 8 จังหวัดในเขต
สุขภาพนี้ คิดเป็นร้อยละ 50, เขตสุขภาพที่ 2 จำ�นวน
3 แห่ง อยู่ใน 3 จังหวัด จากทั้งหมด 5 จังหวัด คิด
เป็นร้อยละ 60, เขตสุขภาพที่ 3 จำ�นวน 2 แห่ง อยู่ใน
2 จังหวัด จากทั้งหมด 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 40,

เขตสุขภาพที่ 4 จำ�นวน 5 แห่ง อยู่ใน 4 จังหวัด จาก
ทั้งหมด 8 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 50, เขตสุขภาพที่ 5
จำ�นวน 2 แห่ง อยู่ใน 2 จังหวัด จากทั้งหมด 8 จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ 25, เขตสุขภาพที่ 6 จำ�นวน 5 แห่ง อยู่
ใน 5 จังหวัด จากทั้งหมด 8 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ
62.5, เขตสุขภาพที่ 7 จำ�นวน 3 แห่ง อยู่ใน 3 จังหวัด
จากทัง้ หมด 4 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 75, เขตสุขภาพที่
8 จำ�นวน 4 แห่ง อยูใ่ น 4 จังหวัด จากทัง้ หมด 7 จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ 57.1, เขตสุขภาพที่ 9 จำ�นวน 4 แห่ง อยู่
ใน 3 จังหวัด จากทัง้ หมด 4 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 75,
เขตสุขภาพที่ 10 จำ�นวน 5 แห่งอยู่ใน 5 จังหวัด จาก
ทัง้ หมด 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100, เขตสุขภาพที่ 11
จำ�นวน 3 แห่งอยู่ใน 3 จังหวัด จากทั้งหมด 7 จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ 42.85, และเขตสุขภาพที่ 12 จำ�นวน
6 แห่งอยู่ใน 6 จังหวัด จากทั้งหมด 7 จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 85.71
โรงงานผลิตยาแผนโบราณภาคเอกชนที่ได้รับ
การรับรอง GMP PIC/s ตัง้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 0.95 ปริมณฑล ร้อยละ 2.43 และที่เหลือตั้ง
อยู่ในต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 0.42
รายชื่อโรงพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังตารางที่
2 รายชื่อโรงงานผลิตยาแผนโบราณภาคเอกชนที่ได้

ตารางที่ 1 จำ�นวนและคุณภาพของโรงงานผลิตยาแผนโบราณของภาครัฐและเอกชนภายของประเทศไทย
			
จำ�นวนโรงงาน
จำ�นวน (แห่ง)
GMP PIC/s
		
(แห่ง)
ภาคเอกชน
ภาครัฐ

947
71

36
-

ได้รับ GMP
GMP WHO
(แห่ง)

ร้อยละ
(%)

32

3.80
45.07
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ตารางที่ 2 รายชือ่ โรงพยาบาลของรัฐทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
เขต		
ชื่อ
ประเภท
		
จังหวัด			
สุขภาพ		
โรงพยาบาล
Service Plan

GMP

1

พะเยา

แม่ใจ

F2

/

1
1
1
1
2

แพร่
แพร่
ลำ�พูน
เชียงราย
พิษณุโลก

เด่นชัย
สอง
ป่าซาง
พญาเม็งราย
บางกระทุ่ม

F1
F2
F2
F2
F2

/
/
/
/

2
2
3

อุตรดิตถ์
ตาก
อุทัยธานี

พิชัย
บ้านตาก
หนองฉาง

F2
F2
F1

/
/
/

3
4

ชัยนาท
สระบุรี

สรรคบุรี
หนองโดน

F2
F3

/
/

4
4
4
4
5

สระบุรี
นครนายก
สิงห์บุรี
พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี

เสาไห้
บ้านนา
อินทร์บุรี
บางซ้าย
อู่ทอง

F2
F2
M1
F3
M2

/
/

/

5
6

กาญจนบุรี
สระแก้ว

เจ้าคุณไพบูลย์
วังน้ำ�เย็น

F2
F2

/
/

6
6
6
6

ชลบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ปราจีนบุรี

พนัสนิคม
เขาคิชฌกูฏ
วังจันทร์
เจ้าพระยาอภัยฯ

M2
F2
F2
A

/
/

จังหวัดในเขตบริการสุขภาพ
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา,  
แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำ�ปาง, ลำ�พูน

ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย,
อุตรดิตถ์

กำ�แพงเพชร, ชัยนาท, นครสวรรค์,  
พิจิตร, อุทัยธานี
นครนายก, นนทบุรี, ปทุมธานี,
พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี,
สิงห์บุรี, อ่างทอง

กาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์,
เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม,
สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี
จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด,
ปราจีนบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ,
สระแก้ว
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ตารางที่ 2 (ต่อ) รายชื่อโรงพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรของกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
เขต		
ชื่อ
ประเภท
		
จังหวัด			
สุขภาพ		
โรงพยาบาล
Service Plan

GMP

7

ขอนแก่น

พล

M2

/

7
7
8

กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
อุดรธานี

กมลาไสย
มหาสารคาม
ห้วยเกิ้ง

F2
S
F3

/

8
8
8
9
9
9
9
10

สกลนคร
หนองคาย
นครพนม
สุรินทร์
สุรินทร์
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ยโสธร

พระอาจารย์ฝั้นฯ
โพนพิสัย
เรณูนคร
กาบเชิง
สังขะ
สูงเนิน
คูเมือง
กุดชุม

F2
F1
F2
F2
M2
F1
F2
F2

/

10
10
10
10
11

อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
อำ�นาจเจริญ
มุกดาหาร
สุราษฎร์ธานี

ตระการพืชผล
ห้วยทับทัน
พนา
นิคมคำ�สร้อย
ท่าฉาง

M2
F2
F2
F2
F2

11
11
12

กระบี่
ชุมพร
สงขลา

กระบี่
ท่าแซะ
สิงหนคร

S
F2
F2

12
12
12
12
12

ตรัง
ยะลา
พัทลุง
ปัตตานี
สตูล

ห้วยยอด
สมเด็จพระยุพราชยะหา
ป่าบอน
สมเด็จพระยุพราชสายบุรี
ละงู

M2
F1
F2
M2
F1

จังหวัดในเขตบริการสุขภาพ
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม,
ร้อยเอ็ด

นครพนม, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร,
หนองคาย, หนองบัวลำ�ภู, อุดรธานี

/
ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์
/
/
/
/

มุกดาหาร, ยโสธร, ศรีสะเกษ,
อำ�นาจเจริญ, อุบลราชธานี

/
/
/
/

กระบี่, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา,
ภูเก็ต, ระนอง, สุราษฎร์ธานี

ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา,
สงขลา, สตูล
/
/
/
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ตารางที่ 3 รายชื่อโรงงานผลิตยาแผนโบราณภาคเอกชนที่ได้รับการรับรอง GMP PIC/s
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รายชื่อบริษัท
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำ�กัด
บริษัท อร่ามเวช จำ�กัด
บริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำ�กัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด
บริษัท เอส บี เค เฮอร์เบอลิสท์ จำ�กัด
บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำ�กัด
บริษัท เบอร์แทรม เคมิคอล (1982) จำ�กัด
บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำ�กัด
บริษัท ศิริบัญชา จำ�กัด
บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำ�กัด
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ห้างขายยา จอมทอง
บริษัท แสงสว่างตราค้างคาว จำ�กัด
บริษัท ห้างขายยาเอาว์อาร์ จำ�กัด
บริษัท เอกสมุนไพร จำ�กัด
บริษัท เอี่ยวน้ำ�โอสถ จำ�กัด
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำ�กัด
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำ�กัด
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำ�กัด
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
บริษัท มิลลิเมด จำ�กัด
บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำ�กัด
บริษัท เจเค เฮิร์บ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�กัด
บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำ�กัด
บริษัท ขาวละออเภสัช จำ�กัด
ห้างธงทองโอสถ
บริษัท 5 พระเจดีห์ จำ�กัด
บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำ�กัด
บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำ�กัด
บริษัท ซี เนเชอรัล ฟาร์มาซูติคอล จำ�กัด
บริษัท บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชั่น กรุ๊ป จำ�กัด
หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อายุรเวชศิริราช
บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำ�กัด
บริษัท อ้วยอัน โอสถ จำ�กัด
บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด

จังหวัด
ลำ�พูน
ปทุมธานี
ปทุมธานี
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
ราชบุรี
ราชบุรี
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 1 การกระจายของโรงงานผลิตยาแผนโบราณของ
ภาครัฐและเอกชน

รับการรับรอง GMP PIC/s ดังตารางที่ 3

อภิปรายผล
ในปี 2560 มีจำ�นวนโรงงานผลิตยาแผนโบราณ
ภาครัฐจำ�นวน 71 แห่ง และภาคเอกชนจำ�นวน 947
แห่ง เมื่อพิจารณาคุณภาพของโรงงานผลิตยาแผน
โบราณของโรงพยาบาลภาครั ฐ ได้ ม าตรฐานตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาตามมาตรฐาน
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) มี จำ � นวน 32 แห่ ง
(ร้ อ ยละ 45.07) ส่ ว นภาคเอกชนมี โ รงงานที่ ไ ด้
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา
ของ Pharmaceutical Inspection Co-operation
Scheme (PIC/s) จำ�นวน 36 แห่ง (ร้อยละ 3.80) โดย
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หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการ
สนั บ สนุ น ให้ โ รงพยาบาลรั ฐ สั ง กั ด สำ � นั ก งานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีโรงงานผลิตยาแผนโบราณ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต
ยา (Good Manufacturing Practice: GMP)
ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551 – 2559 เพื่อให้ได้ยาสมุนไพรที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย โดยมีโรงพยาบาล
ที่ผลิตยาแผนโบราณทั้งประเทศ เข้าร่วมโครงการ
พัฒนามาตรฐานการผลิตที่ดีขององค์การอนามัยโลก
(GMP WHO) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก มีจ�ำ นวน 47 แห่ง โรงงานผลิตยาแผน
โบราณของภาครัฐ ส่วนใหญ่จะอยูท่ โี่ รงพยาบาลชุมชน
และมีตงั้ แต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนจนถึงโรงพยาบาล
ทั่วไป เพื่อใช้ในสถานพยาบาลของตน ซึ่งยาสมุนไพร
ที่ ผ ลิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ยาจากสมุ น ไพรเดี่ ย ว เช่ น
ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร มะขามแขก เถาวัลย์เปรียง
เป็นต้น การผลิตยาในรูปแบบตำ�รับยังมีน้อยมาก
และเป็นตำ�รับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำ�หรับ
การผลิตโดยภาคเอกชนทั่วประเทศ จากข้อมูลของ
สำ�นักคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า มีผู้ที่ได้รับ
อนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ในปี 2555 จำ�นวน 1,085
แห่ง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40.90 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2543
ปี 2556 โรงงานผลิตยาแผนโบราณที่ได้รับมาตรฐาน
GMP มีเพียง 62 โรงงาน จาก 801 โรงงาน โรงงานผลิต
ยาแผนโบราณ คิดเป็นร้อยละ 7.74 ซึ่งยังคงต้องการ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการผลิ ต ต่ อ ไป ผลของการ
บังคับใช้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน GMP ที่เข้ม
งวดตั้งแต่ปี 2556 อาจมีผลทำ�ให้โรงงานผลิตยาแผน
โบราณจำ�นวนหนึง่ ต้องถูกปิดโรงงานไป ซึง่ ผลกระทบ
ต่อภาคอุตสาหกรรมด้านยาโดยรวมของประเทศ[8-9]
เนื่องจากข้อกำ�หนดต่าง ๆ ใน GMP ได้รับการ

108 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ปรับปรุงมาจากข้อกำ�หนดใน GMP ยาแผนปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่ามีหลายจุดที่ไม่เหมาะสมกับการใช้ในการ
ผลิตยาไทยหรือสมุนไพร ทัง้ นีเ้ พราะความแตกต่างกัน
ในหลักการเตรียมยา อาทิเช่น วัตถุดิบในการผลิตยา
แผนปัจจุบันนั้นเป็นสารเคมีบริสุทธิ์ที่มีความแรงสูง
ความแม่นยำ�ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การชั่ง/ตวง/
วัด และการป้องกันการปนเปือ้ นระหว่างกันของผงยา
หรือสารเคมีแต่ละชนิดจึงมีความสำ�คัญสูง เมื่อผลิต
เสร็จก็สามารถวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาสำ�คัญได้ไม่
ยากเป็นการควบคุมคุณภาพของยาที่ผลิตให้มีความ
สม่ำ�เสมอได้ แต่สำ�หรับการผลิตสมุนไพรและยาไทย
วัตถุดิบที่ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นพืชสดหรือแห้ง ซึ่งมักมี
จำ�นวนหลายชนิดในแต่ละตำ�รับ และมักมีปญ
ั หาเรือ่ ง
ความสะอาด การอบให้แห้ง การบดเป็นผง อาจผ่านขัน้
ตอนการสกัดด้วยตัวทำ�ละลายและเทคนิคการสกัดที่
แตกต่างกันมาก ไม่มกี ารกล่าวถึงการควบคุมคุณภาพ
ในขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในส่วนนี้ไว้เลย ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกันแล้ว ขั้นตอนที่เป็นหลักประกันเรื่อง
ความเทีย่ งตรงในการชัง่ วัตถุดบิ การป้องกันแมลงเข้า
มาในอาคาร หรือมาตรการป้องกันการฟุง้ ปนเปือ้ นของ
ผงยาทีต่ อ้ งลงทุนสูงมาก กลับมีประโยชน์นอ้ ยกว่าใน
การควบคุมคุณภาพสำ�หรับการผลิตยาจากสมุนไพร [6]
การผลิตให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้ป่วย
ซึง่ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice:
GMP) ทำ�ให้ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ในการปรับปรุงสถาน
ที่ผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานของ GMP รวมถึงต้นทุน
ในส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าเครื่องมือ
ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละ dosage form เช่น
เครื่องตอก เครื่องอบแห้ง เป็นต้น [10] ค่าบำ�รุงรักษา
เครื่องมือ ค่าตรวจประกันคุณภาพทั้งวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเห็นว่าจริง ๆ แล้วต้นทุนในการผลิต
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มีมากกว่าต้นทุนทางตรงที่คนมักคิดถึงกัน เช่น ค่า
วัตถุดิบ ค่าบรรจุภัณฑ์ จึงต้องมีการคำ�นวณต้นทุน
เพื่อประเมินว่ามีความคุ้มค่าต่อการผลิตหรือไม่
จากการศึกษาจุดคุ้มทุนของการผลิตยาแผน
โบราณในโรงพยาบาลด้วยโมเดลทางการเงินที่สร้าง
ขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากโรงพยาบาลอู่ทอง [11] พบว่าการ
ผลิตยาแผนโบราณในโรงพยาบาลมีความคุ้มทุนทั้ง
2 กรณี คือการผลิต ณ ปัจจุบันก่อนที่จะลงทุนเพื่อ
ให้ได้มาตรฐาน GMP WHO และเมื่อลงทุนเพื่อให้
ได้มาตรฐาน GMP WHO และในการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวพบว่าตัวแปรต่าง ๆ เช่น รายได้ ต้นทุนค่า
วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงสถานที่ให้เป็น
ไปตาม GMP WHO เมื่อมีค่าเปลี่ยนไป ยังทำ�ให้การ
ผลิตมีความคุ้มทุน สำ�หรับโมเดลทางการเงินนี้มีข้อ
จำ�กัด เนื่องจากข้อมูลที่เก็บมาจากโรงพยาบาลเพียง
แห่งเดียว อาจไม่ทำ�ให้เห็นภาพรวมของการผลิตยา
แผนโบราณทั่วประเทศ
การศึกษาเรื่องต้นทุนการผลิตเพื่อใช้สนับสนุน
การตัดสินใจว่ารัฐควรให้การสนับสนุนโรงพยาบาล
ที่ มี ก ารผลิ ต ยาแผนโบราณในโรงพยาบาลหรื อ ไม่
ควรมีการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมและเป็นตัวแทน
ที่ ดี ข องโรงพยาบาลที่ ทำ � การผลิ ต ยาแผนโบราณ
เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีต้นทุน แผนการ
ผลิต และแผนการขายที่ต่างกันออกไป ดังนั้นหากรัฐ
จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีมาตรฐาน GMP ก็ควร
พิจารณาถึงการขยายตลาดยาแผนโบราณเพิ่มเติม
ด้วย นอกจากนี้ศักยภาพการผลิตของโรงพยาบาลก็
เป็นอีกหนึ่งส่วนสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึง หากกำ�ลังการ
ผลิตเต็มขีดจำ�กัดแล้วในปัจจุบัน การลงทุนในส่วน
ของ GMP เพิ่มเข้าไป ยิ่งอาจทำ�ให้โรงพยาบาลมี
ต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยไม่สามารถเพิ่มรายรับได้ ส่งผลให้
ไม่คุ้มทุนที่จะผลิตได้
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ในเรื่องการกระจายตัวของโรงงานผลิตยาแผน
โบราณของภาครัฐมีการกระจายตัวอยู่ใน 12 เขต
สุขภาพ พบมากที่เขตสุขภาพ 7, 9, 10 และ 12 จาก
การที่ในเขตสุขภาพเหล่านี้ มีการนำ�ภูมิปัญญาไทย
และมีการใช้สมุนไพร ในการส่งเสริมสุขภาพและการ
รักษาโรค มาตั้งแต่ในอดีต ส่วนภาคเอกชนมีการกระ
จุกตัวหนาแน่นในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
อาจเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งที่สะดวก

ข้อสรุป
จำ � นวนโรงงานผลิ ต ยาแผนโบราณของภาค
รัฐ 71 แห่ง มีจำ�นวนน้อยกว่าภาคเอกชนที่มีถึง 947
แห่ง และคุณภาพของโรงงานผลิตยาแผนโบราณ มี
การใช้มาตรฐานการผลิตที่แตกต่างกันของภาครัฐ
และเอกชน โดย GMP หรือ Good Manufacturing
Practice คือหลักเกณฑ์ในการผลิตยาที่ดี ซึ่งถือ
เป็นแนวทางหนึ่งในการประกันคุณภาพยา เพื่อให้ได้
ยาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย การผลิตยาแผน
โบราณในระดับโรงพยาบาลในปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งในภาคเอกชน
ปัจจุบันประเทศไทยใช้เกณฑ์มาตรฐานของ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme
(PIC/s) จะครอบคลุมในส่วนของการผลิตทั้งยาแผน
ปัจจุบนั และยาแผนโบราณในระดับอุตสาหกรรม โดย
รายละเอียด GMP ของ PIC/s จะครอบคลุมกิจกรรม
การผลิตในหลายหมวดหมู่ เช่น การบริหารคุณภาพ
บุคลากร อาคาร สถานที่ และเครือ่ งมือ การดำ�เนินการ
ด้านเอกสาร การดำ�เนินการผลิต การควบคุมคุณภาพ
ฯลฯ อาจทำ�ให้มีข้อถกเถียงในเรื่องการใช้มาตรฐานที่
ต่างกัน รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ต่างกันด้วย ดังนั้น
ควรมีการวิเคราะห์เรือ่ งมาตรฐานการผลิตและต้นทุน
การผลิตของทั้งภาครัฐและเอกชน

ในเรื่ อ งการกระจายตั ว ของโรงงานผลิ ต ยา
แผนโบราณของภาครัฐ จะพบโรงงานผลิตในทุกเขต
สุขภาพ โดยบางเขตสุขภาพจะมีความหนาแน่นมาก
ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 7, 9, 10 และ 12 ซึ่งนโยบาย
ของภาครัฐอาจพิจารณาความเหมาะสมของการกระ
จายตัว ของโรงงานผลิตยาแผนโบราณภาครัฐ ใน
แต่ละเขตบริการสุขภาพให้เหลือ 1-2 แห่ง เพื่อให้มี
ปริมาณการผลิตจำ�นวนมาก ทำ�ให้เกิดความประหยัด
ต่อต้นทุนการผลิต (Economy of scale) เป็นการ
ลดต้นทุนการผลิต ส่วนโรงงานผลิตยาแผนโบราณ
ของภาคเอกชน ภาครัฐควรจะมีการสนับสนุนให้ผู้
ประกอบการมีการตั้งโรงงานในเขตภูมิภาคด้วย และ
ควรมีการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาค
รัฐและเอกชนของโรงงานผลิตยาแผนโบราณของ
ประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ กรมการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ ท างเลื อ กที่ ใ ห้ ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � วิ จั ย
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำ�นวยการสถาบันการ
แพทย์ แ ผนไทย ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และคำ � แนะนำ � 
คุณสุวรรณา นิม่ นวล หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานด้านบริการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานด้านบริการ สถาบันการแพทย์แผน
ไทยที่ให้ความช่วยเหลือ
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Abstract
This cross-sectional retrospective study aimed to assess the prescribing patterns for outpatients with dyspepsia
at hospitals in Surat Thani from 2014-2016. Prescription data of 15 hospitals in Surat Thani province was extracted
from the electronic database using the ICD-10 code K30. Descriptive statistics were used for data analysis. The
total number of outpatients that had dyspepsia was 63,249. Most patients were female 39,453 (62.38%) and the
average age was 45.42 years. The proportion of dyspepsia in outpatients was slightly increased (1.87%, 1.96%,
2.02%, respectively). The prescription for dyspepsia showed that the number of modern medicines was 345,489
(95.48%), meanwhile only 4.52% was herbal medicine. The top three modern medicines were omeprazole (21.79%),
antacid (18.51%), and simethicone (12.62%), whereas Curcumin capsules were the most prescribed herbal medicine
(3.54%). Basically, during 3 years the prescription for dyspepsia showed 3 patterns, 1) only modern medicine,
2) a combination of modern and herbal medicines, 3) only herbal medicines. In 2016 the proportion of dyspepsia
prescribing patterns were 85.77%, 13.51%, 0.72%, respectively. Prescribing patterns showed that modern medicines
were most commonly used for dyspepsia, while using herbal medicines or a combination of both was very low.
Factors affecting prescribing patterns, such as rational use and effectiveness, should be studied further.
Key words:  dyspepsia, prescribing pattern, curcumin, hospital

บทนำ�และวัตถุประสงค์

อาการ ดิ ส เปปเซี ย สามารถพบได้ บ่ อ ยและ
เป็นปัญหาสุขภาพสำ�คัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนโดยทั่ ว ไป  ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
สูญเสียทรัพยากรเป็นจำ�นวนมาก[1] ความชุกของอา
การดิสเปปเซีย ในประชากรทั่วไปพบอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 13 ถึง 40[2] โดยค่าความชุกที่ได้มีความแตก

ต่างกันในแต่ละการศึกษาตามลักษณะของประชากร
ที่อยู่ในการศึกษาและคำ�นิยามอาการ ดิสเปปเซีย ที่
ใช้ในการศึกษานั้น ๆ อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มี
อาการดิสเปปเซียไม่ได้มาพบแพทย์ในเวชปฏิบัติโดย
พบว่า 1 ใน 4 ของผู้มีอาการดิสเปปเซียเท่านั้นที่เลือก
มาพบแพทย์ในเวชปฏิบัติ[1]
สมาคมแพทย์ ร ะบบทางเดิ น อาหารแห่ ง
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ประเทศไทยเสนอการรักษาดิสเปปเซียไว้ 2 แนวทาง
คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และการรั ก ษาด้ ว ยยา [3] ทั้ ง นี้ ยาที่ มี ก ารใช้ สำ � หรั บ
รักษาอาการดิสเปปเซีย มีหลายกลุ่มด้วยกัน เช่น
proton pump inhibitor (PPI), H2 receptor antagonist (H2RA) และ prokinetic เป็นต้น นอกจาก
นี้ในหลายประเทศ ยังมีการใช้สมุนไพรท้องถิ่นใน
การรักษาโรคด้วย เช่น STW5 หรือ Iberogast® ใน
ประเทศเยอรมนี หรือ ยาตำ�รับ kampo medicine
ในประเทศญี่ปุ่น[4]
ขมิ้ น ชั น เป็ น สมุ น ไพรที่ มี ก ารใช้ อ ย่ า งแพร่
หลายในประเทศไทย มี ง านวิ จั ย หลายฉบั บ ที่ ร ะบุ
ถึ ง สรรพคุ ณ ในการบรรเทาอาการ ดิ ส เปปเซี ย [5-7]
นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่เปรียบเทียบผลการรักษา
ดิสเปปเซียด้วยยาจากสมุนไพรพบว่ามีผลดีไม่แตก
ต่างจากยาแผนปัจจุบัน[8-9] ทั้งนี้ ยาสมุนไพรหลาย
รายการ เช่น ขิง ขมิ้นชัน ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขมิ้นชัน ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ปี
2542 สำ�หรับการบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ[10]
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่นำ�ร่องในการส่ง
เสริมการใช้ยาสมุนไพรของประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และมีการสัง่ ใช้ยาขมิน้
ชันมากที่สุดเมื่อเทียบกับรายการยาสมุนไพรชนิด
อื่น[11] หน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐทั้งโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลในจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานีได้รับการส่งเสริมให้มีการใช้ยาขมิ้นชัน
ตั้งแต่ปี 2554 ต่อมาในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข
กำ�หนดให้ใช้ขมิ้นชันเป็นยาลำ�ดับแรก (first line
drug) สำ�หรับบรรเทาอาการแน่น จุกเสียด ท้องอืด
ท้องเฟ้อ หรือผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกระเพาะ
อาหาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองและสร้าง

ความมั่นคงของระบบยาของประเทศ[12]
การศึกษามีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษารูปแบบการ
ใช้ยาสำ�หรับผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ารับบริการโรงพยาบาลของ
รัฐบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซงึ่ ได้รบั การวินจิ ฉัยหลัก
ว่าเป็นอาการดิสเปปเซียทัง้ กลุม่ ยาแผนปัจจุบนั และยา
สมุนไพร

นิยามศัพท์
ดิสเปปเซีย อ้างอิงตามคำ�นิยามของ dyspepsia
ใน Rome IV[3] หมายถึง อาการปวด มวน แน่น แสบ
ไม่สุขสบายบริเวณช่องท้องส่วนบน (upper abdomen) ซึ่งบ่งบอกถึงความผิดปกติในกระเพาะอาหาร
โดยต้องมีอาการมาไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์ อาจมีอาการ
อื่น ๆ เช่น ท้องอืด คลื่นไส้ เรอ หรือแสบร้อนกลาง
อก ร่วมด้วยได้ แต่ต้องไม่มีสัญญาณเตือน (alarm
features) เช่น ภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร โลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก มีอาการอิ่มเร็วกว่าปกติ
อย่างชัดเจน (รับประทานอาหารได้น้อยกว่า ครึ่งหนึ่ง
ของที่เคยรับประทานปกติก็รู้สึกอิ่ม ไม่สามารถรับ
ประทานต่อได้) น�้ำ หนักลดลงมากกว่าร้อยละ 10 โดยที่
หาสาเหตุอนื่ ๆ ไม่ได้ อาเจียนตลอดเวลาโดยไม่ทราบ
สาเหตุ หรือมีประวัตญ
ิ าติสายตรงเป็นมะเร็งกระเพาะ
อาหาร เป็นต้น
แบบแผนการใช้ยา หมายถึง จำ�นวนครั้งการสั่ง
ใช้ยา จำ�นวนรายการยาต่อใบสั่งยา จำ�นวนรายการยา
ที่มีการสั่งใช้ร่วมกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้สั่งใช้ยา
ความรู้ ทัศนคติ
ความมั่นใจการสั่งใช้ยา

แบบแผนการสั่ง
ใช้ยาในผู้ป่วย
dyspepsia
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ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

การวิ จั ย แบบเก็ บ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง แบบภาค
ตัดขวาง ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 เพื่อเปรียบ
เทียบแบบแผนการสั่งใช้ยาสำ�หรับผู้ป่วยนอกที่ได้
รั บ การวิ นิ จ ฉั ย อาการดิ ส เปปเซี ย ณ โรงพยาบาล
15 แห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงพยาบาล
ทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 14 แห่ง โดยดึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ของ
โรงพยาบาลในจังหวัด ซึ่งเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วย
ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล รวม
ทั้งข้อมูลจากใบสั่งยาที่จ่ายให้กับผู้ป่วย

จากนั้นตัดข้อมูลบางส่วนที่ซ้ำ�ซ้อนออก แล้วนำ�มา
จัดการปรับปรุงข้อมูลรหัสผู้ป่วย เพศ และรหัสของ
ยาในแต่ละโรงพยาบาลให้มีลักษณะที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อวิเคราะห์ประเมินผลต่อไป
2. การคั ด เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย คั ด เลื อ กข้ อ มู ล
ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลัก principal diagnosis
ตามรหัส ICD-10 ที่ตรงกับ K 30 dyspepsia เมื่อได้
ข้อมูลผู้ป่วยที่มีโรคดังกล่าวแล้ว จึงทำ�การดึงข้อมูล
ยาต่อไป
3. การเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ป่วย (เลขประจำ�ตัวผู้ป่วย เพศ อายุ) ข้อมูลการ
ใช้ยา (วันทีผ่ ปู้ ว่ ยมารับการรักษาพยาบาล การวินจิ ฉัย
โรคผู้ป่วย ข้อมูลยาที่ได้รับ ชื่อยาและรูปแบบ)

การสุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการที่
แผนกผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล 15 แห่งที่ได้รับการ
วินิจฉัยโรคตาม ICD 10 เป็น K30 dyspepsia โดย
พิจารณาทีก่ ารวินจิ ฉัยหลัก (principle diagnosis) เท่านัน้

ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดย Microsoft Access
และ Microsoft Excel วิเคราะห์ 4 หัวข้อ ได้แก่ (1)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลการเข้ารับบริการ (2) รายการยาที่มีการสั่งใช้ใน
ผูป้ ว่ ยดิสเปปเซีย (3) รูปแบบการสัง่ ใช้ยาสำ�หรับรักษา
ผูป้ ว่ ยดิสเปปเซีย และ (4) รูปแบบการสัง่ ใช้ยาขมิน้ ชัน
ในกลุ่มผู้ป่วยดิสเปปเซีย

ระเบียบวิธีศึกษา
วิธีการศึกษา

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
หลักดังนี้
1. การถ่ า ยโอนและการจั ด การข้ อ มู ล เมื่ อ
ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก
สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เลขที่
STPHO2017-011 แล้ว เจ้าหน้าที่ทำ�การดึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอก
ในระบบ data center และถ่ายโอนเข้าสู่โปรแกรม
Microsoft Access จากนั้นผู้วิจัยนำ�ข้อมูลดังกล่าว
สอบทานเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวแปรที่
ต้องการ รวมทัง้ ความถูกต้องและมาตรฐานของข้อมูล

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
ข้ อ มู ล จากโรงพยาบาล 15 แห่ ง ในจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด
120 เตียง จำ�นวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60
เตียง จำ�นวน 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
จำ�นวน 10 แห่ง และ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง
จำ�นวน 1 แห่ง
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ภาพที่ 1 ร้อยละการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกด้วยอาการ dyspepsia ระหว่างปี 2557-2559

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559
พบว่ า มี ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคหลั ก ดิ ส เปป
เซีย เข้ารับบริการทั้งหมด 63,249 คน เป็นเพศหญิง
39,453 คน (ร้อยละ 62.38) เพศชาย 23,796 คน (ร้อย
ละ 37.62) อายุเฉลี่ย 45.42 ปี
ข้ อ มู ล การรั บ บริ ก ารผู้ ป่ ว ยนอกที่ ไ ด้ รั บ การ
วินิจฉัยหลักด้วยดิสเปปเซียย้อนหลัง 3 ปี (25572559) ทั้งสิ้น 105,396 ครั้ง โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี จาก 32,101 เป็น 35,344 และ 37,951 ครั้ง ตาม
ลำ�ดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินจิ ฉัยด้วยดิสเปปเซีย กับจำ�นวนผูป้ ว่ ยนอกทัง้ หมด
ที่เข้ารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 1.95 โดยเมื่อพิจารณา
ข้ อ มู ล จำ � แนกรายปี แ ล้ ว พบว่ า สั ด ส่ ว นผู้ ป่ ว ยด้ ว ย
โรคดิสเปปเซีย เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก
ปี รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1

2. รายการยาที่มีการสั่งใช้ ในผู้ป่วย ดิสเปปเซีย
ข้อมูลการให้บริการจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอก
ย้ อ นหลั ง 3 ปี ระบุ ว่ า มี ใ บสั่ ง ยาสำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ย
ดิสเปปเซีย 95,268 ใบ เป็นจำ�นวนรายการยาทั้งหมด
414,924 รายการ โดยจำ�นวนใบสั่งยาที่มีรายการยา

สำ�หรับโรคทางเดินอาหารจำ�นวน 94,245 ใบ และ
345,489 รายการ โดยเป็ น ยาแผนปั จ จุ บั น ทั้ ง สิ้ น
329,863 รายการ (ร้อยละ 95.48) และเป็นยาสมุนไพร/
ยาแผนโบราณ 15,626 รายการ (ร้ อ ยละ 4.52)
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2
พิ จ ารณาข้ อ มู ล รายการยาเกี่ ย วกั บ ทางเดิ น
อาหาร 10 ลำ�ดับแรกที่มีการสั่งใช้มากที่สุด สำ�หรับ
ผูป้ ว่ ยดิสเปปเซีย พบว่าเป็นยาแผนปัจจุบนั 9 รายการ
และยาสมุนไพร 1 รายการ โดยภาพรวมข้อมูลย้อน
หลัง 3 ปี พบว่า ยาที่มีการจ่ายมากที่สุด 3 ลำ�ดับแรก
ได้แก่ omeprazole (21.79%) antacid (18.51%)
และ simethicone (12.62%) โดยขมิ้นชันเป็นยา
สมุนไพรที่มีการสั่งใช้ในลำ�ดับที่ 9 (3.54%) โดยเมื่อ
จำ�แนกรายละเอียดการสัง่ จ่ายยาเปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2557-2559 ดังแสดงในภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่ายา
omeprazole มีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ใน
ขณะที่ ranitidine มีการใช้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
รายการยาสมุนไพร 3 รายการแรกที่มีการสั่งใช้
มากที่สุดสำ�หรับผู้ป่วยดิสเปปเซีย ในระยะเวลา 3 ปี
ย้อนหลัง ได้แก่ ขมิ้นชัน 3.54% ชุมเห็ดเทศ 0.79%
และ ขิง 0.13% โดยเมื่อจำ�แนกรายละเอียดการสั่ง
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ภาพที่ 2 สั ด ส่ ว นการได้ รั บ ยาของผู้ ป่ ว ยจำ � แนกตาม
ประเภทของยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน

จ่ายยาเปรียบเทียบระหว่างปี 2557-2559 รายละเอียด
แสดงในภาพที่ 4 แล้วพบว่าในปี 2559 ขมิน้ ชันและขิง
มีสัดส่วนการใช้ลดลงจากปี 2558 ในขณะที่ชุมเห็ด
เทศมีแนวโน้มการสั่งใช้เพิ่มขึ้นทุกปี

3. รู ป แบบการสั่ ง ใช้ ย าสำ � หรั บ รั ก ษาผู้ ป่ ว ย
ดิสเปปเซีย
ข้อมูลการให้บริการจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอก
ย้อนหลัง 3 ปี ระบุว่ามีใบสั่งยาสำ�หรับผู้ป่วยดิสเปป

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

เซีย 95,268 ใบสัง่ ยา จากการใช้บริการทัง้ สิน้ 105,921
ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนใบสั่งยาต่อการใช้บริการเท่ากับ
ร้ อ ยละ 89.94 มี จำ � นวนรายการยาทั้ ง หมดที่ จ่ า ย
414,924 รายการ (เฉลี่ย 3.91 ± 2.16 รายการต่อ 1
ใบสัง่ ยา) แต่เมือ่ พิจารณาเฉพาะรายการยาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารพบมีจำ�นวน
94,245 ใบสั่งยา มีจำ�นวนรายการยาทั้งหมดที่จ่าย
345,489 รายการ (เฉลี่ย 3.67 ± 1.37 รายการต่อ 1
ใบสั่งยา)
พิจารณารูปแบบการสั่งจ่ายยาสำ�หรับผู้ป่วย
ดิสเปปเซียในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายยา
เฉพาะยาแผนปัจจุบัน รองลงมาเป็นการจ่ายยาแบบ
combination คู่กับยาแผนปัจจุบัน และการจ่าย
เฉพาะยาสมุนไพรน้อยทีส่ ดุ ทัง้ 3 ปี รายละเอียดแสดง
ไว้ดังภาพที่ 5

4. รู ป แบบการสั่ ง ใช้ ย าขมิ้ น ชั น ในกลุ่ ม
ผู้ป่วย ดิสเปปเซีย
ในระยะเวลา 3 ปี มี ใ บสั่ ง ยาที่ มี ร ายการยา
ขมิ้นชันรวมทั้งสิ้น 12,228 ใบสั่งยา โดยจำ�แนกราย
ปีระหว่าง (พ.ศ. 2557-2559) ได้ 3,879, 4,399 และ

ภาพที่ 3 ยา 10 รายการแรกที่มีจำ�นวนครั้งการจ่ายมากที่สุดสำ�หรับผู้ป่วย dyspepsia ระหว่างปี 2557-2559

J Thai Trad Alt Med

Vol. 18 No. 1 Jan-Apr 2020 117

ภาพที่ 4 ยาสมุนไพร 10 รายการที่มีจำ�นวนครั้งการจ่ายมากที่สุดสำ�หรับผู้ป่วย dyspepsia ระหว่างปี 2557-2559

ภาพที่ 5 รูปแบบการสั่งจ่ายยาจำ�แนกตามวิธีการจ่ายยาแผนไทยเดี่ยว แผนปัจจุบันเดี่ยว และการจ่ายคู่กัน

118 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
3,950 ใบสั่งยา ตามลำ�ดับ
เมื่อจำ�แนกรูปแบบการสั่งใช้ยาขมิ้นชัน พบว่า
รูปแบบการสั่งจ่ายยาค่อนข้างมีความหลากหลาย มี
การจ่ายยาตั้งแต่ 1-12 รายการ (เฉลี่ย 4.34 ± 1.48
รายการต่อใบสัง่ ยา) โดยพบมากทีส่ ดุ คือ การสัง่ จ่ายยา
4 รายการต่อหนึง่ ใบสัง่ ยา จำ�นวนทัง้ หมด 3,577 ใบสัง่
ยา (คิดเป็นร้อยละ 29.25) รองลงมาคือ การจ่ายยา 5
รายการต่อหนึ่งใบสั่งยา จำ�นวนทั้งหมด 3,276 ใบสั่ง
ยา (คิดเป็นร้อยละ 26.79) และการสัง่ จ่ายยา 3 รายการ
ยาต่อหนึง่ ใบสัง่ ยา จำ�นวนทัง้ หมด 1,753 ใบสัง่ ยา (คิด
เป็นร้อยละ 14.34) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
เมือ่ พิจารณาข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะมีการ
สั่งใช้ขมิ้นชันคู่กับยาแผนปัจจุบัน โดยยา 5 รายการ
แรกทีม่ กี ารสัง่ จ่ายคูก่ บั ขมิน้ ชันมากทีส่ ดุ ได้แก่ ลำ�ดับ
ที่ 1 omeprazole จำ�นวน 9,486 ใบสั่งยา (คิดเป็น
ร้อยละ 77.58 ของจำ�นวนใบสั่งยาทั้งหมด) ลำ�ดับที่
ตารางที่ 1 จำ�นวนรายการยาต่อใบสัง่ ยาสำ�หรับใบสัง่ ยา
ที่มีขมิ้นชัน
จำ�นวนรายการ
จำ�นวนใบ
			
ยาต่อใบสั่งยา
สั่งยา (ใบ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ผลรวมทั้งหมด

569
691
1,753
3,577
3,276
1,614
539
151
42
13
2
1
12,228

ร้อยละ
4.65%
5.65%
14.34%
29.25%
26.79%
13.20%
4.41%
1.23%
0.34%
0.11%
0.02%
0.01%
100%
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2 ได้แก่ antacid จำ�นวน 8,068 ใบสั่งยา (คิดเป็น
ร้อยละ 65.98 ของจำ�นวนใบสั่งยาทั้งหมด) ลำ�ดับที่ 3
ได้แก่ domperidone จำ�นวน 5,162 ใบสัง่ ยา (คิดเป็น
ร้อยละ 42.21 ของจำ�นวนใบสั่งยาทั้งหมด) ลำ�ดับที่ 4
ได้แก่ simethicone จำ�นวน 4,284 ใบสั่งยา (คิดเป็น
ตารางที่ 2 จำ�นวนใบสัง่ ยาทีม่ กี ารสัง่ จ่ายยาคูก่ บั ขมิน้ ชัน
เรียงจากมากไปน้อย
รายการยา

จำ�นวนใบสั่งยา
ที่มีการสั่งจ่ายคู่
กับขมิ้นชัน

omeprazole
9,486
antacid
8,068
domperidone
5,162
simethicone
4,284
M.carminative
3,641
diasgest
2,595
ranitidine
2,388
hyoscine
1,971
ชุมเห็ดเทศ
636
ORS
423
metoclopramide
232
Milk of magnesia
176
ขิง
146
bisacodyl
61
มันทธาตุ
24
สหัสธารา
18
ธาตุบรรจบ
15
ยาธาตุอบเชย
15
ธรณีสัณฑะฆาต
13
มะขามแขก
11
librax
9
enema
4
charcoal
3
sodium bicarbonate mixture
2
mebeverine
1
ผลรวมทั้งหมด
12,228

ร้อยละ
77.58%
65.98%
42.21%
35.03%
29.78%
21.22%
19.53%
16.12%
5.20%
3.46%
1.90%
1.44%
1.19%
0.50%
0.20%
0.15%
0.12%
0.12%
0.11%
0.09%
0.07%
0.03%
0.02%
0.02%
0.01%
100%
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ร้อยละ 35.03 ของจำ�นวนใบสัง่ ยาทัง้ หมด) และลำ�ดับ
ที่ 5 ได้แก่ M.carminative จำ�นวน 3,641 ใบสั่งยา
(คิดเป็นร้อยละ 29.78 ของจำ�นวนใบสั่งยาทั้งหมด)
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2

อภิปรายผล
ผู้ ป่ ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารด้ ว ยอาการดิ ส เปปเซี ย
เฉลี่ย 1.95% ของจำ�นวนครั้งการรับบริการของผู้ป่วย
นอกทั้งหมดมีความสอดคล้องกับข้อมูลจากงานวิจัย
ของ Talley NJ, และคณะ[2] ซึ่งพบว่าอุบัติการณ์ของ
ผู้ป่วยที่มาในเวชปฏิบัติปฐมภูมิด้วยอาการดิสเปปเซีย
คิดเป็นประมาณร้อยละ 2-5 ของผู้ป่วยทั้งหมดในเวช
ปฏิบตั ปิ ฐมภูมิ และงานวิจยั ของกนกพร สุขโต[1] ทีพ่ บว่า
1 ใน 4 ของผู้มีอาการ ดิสเปปเซีย เท่านั้นที่เลือกมา
พบแพทย์ ใ นเวชปฏิ บั ติ อย่ า งไรก็ ดี ข้ อ มู ล จากการ
วิ จั ย นี้ ดำ � เนิ น การในหน่ ว ยบริ ก ารระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ซึ่ ง
อาจทำ�ให้ขอ้ มูลต�่ำ กว่าหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทัง้ นี้
เมื่อพิจารณาข้อมูลแล้วพบว่าจำ�นวนครั้งการเข้ารับ
บริการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับข้อมูลการเข้า
รับบริการผู้ป่วยนอกของประเทศที่มีการเพิ่มขึ้นทุกปี
ยาแผนปัจจุบัน 3 ลำ�ดับแรกที่มีการสั่งใช้สูงสุด
ได้แก่ omeprazole (21.79%) antacid (18.51%)
และ simethicone (12.62%) โดยพบว่า การใช้ยา
omeprazole ซึ่งเป็นยากลุ่ม PPI มีแนวโน้มการสั่ง
ใช้เพิ่มขึ้นทุกปีตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีความเหมาะ
สมตามแนวทางเวชปฏิบัติในการวินิจฉัยและรักษา
ผูป้ ว่ ยดิสเปปเซีย ในประเทศไทย พ.ศ.2553[3] และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Vipin Kumar Singh
และคณะในประเทศอินเดีย[13] ซึ่งพบว่ายากลุ่ม PPI
มีการสั่งใช้มากที่สุดในโรคสองลำ�ดับแรกคือ GERD
และ ดิสเปปเซีย ในขณะที่ ranitidine ซึ่งเป็นยากลุ่ม
H2-antagonist มีแนวโน้มที่ลดลง
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ยาสมุ น ไพร 3 รายการแรกที่ มี ก ารจ่ า ยมาก
ที่สุดได้แก่ ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ และขิง ซึ่งการสั่งจ่าย
ยาขมิ้นชันและขิงมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นข้อ
บ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ[10] สำ�หรับขมิ้นชันมี
การสั่งใช้มากที่สุดน่าจะมีสาเหตุจากการมีข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดเจนสนับสนุน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ถึงสรรพคุณในการบรรเทาอาการท้อง
อืดท้องเฟ้อที่มีมายาวนานกว่ายาอื่น ๆ[8,14] อย่างไร
ก็ดี กรณีการสั่งใช้ชุมเห็ดเทศ ในกรณีผู้ป่วยอาการ
ดิสเปปเซีย นั้นอาจต้องมีการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติม
เนื่องจากชุมเห็ดเทศ มีข้อบ่งใช้ในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติสำ�หรับรักษาอาการท้องผูก[10]
จำ � นวนรายการยาต่ อ ใบสั่ ง ยาสำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ย
ดิสเปปเซีย เฉลี่ย 3.91 ± 2.16 รายการต่อใบสั่งยา
ซึ่ ง มากกว่ า ข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย ของเพชรรั ต น์
พงษ์เจริญสุข และคณะ ที่มีรายการยา 3.60 รายการ
ยาต่อใบสั่งยา[15] เล็กน้อยแต่ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะใบสั่งยาที่มีการ
สัง่ จ่ายยาขมิน้ ชัน จะพบว่าจำ�นวนรายการยาเฉลีย่ ต่อ
ใบสัง่ ยาสำ�หรับใบสัง่ ยาทีม่ ขี มิน้ ชันเท่ากับ 4.34 ± 1.48
รายการ ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของจำ�นวนรายการยาเฉลีย่
ต่อใบสัง่ ยาทัว่ ไป โดยยาทีพ่ บการสัง่ จ่ายคูก่ บั ขมิน้ ชัน
มากที่สุด เรียงลำ�ดับ ได้แก่ omeprazole, antacid,
domperidone, simethicone, M.carminative,
diasgest ranitidine
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง รู ป แบบการสั่ ง จ่ า ยยาที่ พ บ
มากที่สุด คือ การสั่งจ่ายขมิ้นชันคู่กับ omeprazole
นั้น ยังไม่พบมีงานวิจัยที่แสดงถึงประสิทธิภาพจาก
การสั่งใช้ควบคู่กันในผู้ป่วยดิสเปปเซียจึงควรมีการ
ศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้จากงานวิจัยของชัยพิชิต
พุทธาพิทักษ์พงศ์และจินดารัตน์ เจียเจษฎากุล ใน
ผู้ป่วยดิสเปปเซีย ยังพบว่าขมิ้นชันช่วยลดอาการได้
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ไม่แตกต่างจาก omeprazole[9] อย่างไรก็ดี ข้อมูล
จากหลายงานวิจยั ไม่วา่ จะเป็นงานวิจยั ของ Di Mario
และคณะ[16] งานวิจัยของพิสิษฐ์ เวชกามาและคณะ[17]
ในผู้ป่วย H.pylori พบว่าการจ่ายยาขมิ้นชันร่วมกับ
proton pump inhibitor มีผลลดอาการปวดแสบ
ท้องและลดการอักเสบของแผลในกระเพาะอาหารได้
แต่ไม่มีประสิทธิผลในการรักษา H.pylori เมื่อเทียบ
กับ triple therapy
การสัง่ จ่ายขมิน้ ชันคูก่ บั ยากลุม่ flatulence อาจ
ไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักเนื่องจากมีงานวิจัยของ
วิษณุ ธรรมลิขิตกุลและคณะ ในผู้ป่วยโรคท้องอืด
ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 87 ที่ได้
รับยาขมิ้นชันมีอาการดีขึ้น เทียบกับร้อยละ 83 ใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยา flatulence และร้อยละ 53 ในผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก[14] ดังนัน้ ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าในการสั่งจ่ายยาขมิ้นชันคู่กับยากลุ่ม
flatulence เช่นเดียวกับ การสั่งจ่ายขมิ้นชันคู่กับยา
ranitidine เนือ่ งจากมีงานวิจยั ของโสมนัส ศิรจิ ารุกลุ
พบว่าขมิ้นชันและ ranitidine มีประสิทธิผลไม่แตก
ต่างกันในผู้ป่วย uninvestigated dyspepsia[8]
รูปแบบการสั่งจ่ายยาสำ�หรับผู้ป่วยดิสเปปเซีย
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสว่ นใหญ่เป็นการจ่ายยาเฉพาะ
ยาแผนปัจจุบนั (ร้อยละ 83.57) รองลงมาเป็นการจ่าย
ยาแบบผสมกล่าวคือ ยาสมุนไพรคูก่ บั ยาแผนปัจจุบนั
(ร้อยละ 14.43) และการจ่ายเฉพาะยาสมุนไพรเพียง
ร้อยละ 0.92
การวิจัยนี้เป็นการนำ�ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในฐาน
ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข มา
วิเคราะห์ต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูล
มาปรับปรุงและลดความซ้ำ�ซ้อนแล้วนำ�มาวิเคราะห์
แบบแผนการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยดิสเปปเซีย ซึ่งข้อมูล
ที่ได้สามารถแสดงถึงแนวโน้มการสั่งจ่ายยาเบื้องต้น
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ได้ ดังนัน้ การวิจยั นีส้ ามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
น้อยใน 3 แนวทางได้แก่ 1) การนำ�ระเบียบวิธีวิจัยไป
ต่อยอดการศึกษา รูปแบบการวิจัยครั้งนี้สามารถไป
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มโรคอื่น ๆ ที่เป็นเป้าหมาย
ในการศึกษารูปแบบการสั่งใช้ยา หรือการเลือกกลุ่ม
โรคที่ต้องการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร เป็นต้น 2)
การวางแผนนโยบาย ข้อมูลจากงานวิจัยนี้สามารถนำ�
เสนอสถานการณ์การเข้ารับบริการหรือการสั่งจ่ายยา
ซึ่งสามารถนำ�เสนอต่อผู้กำ�หนดนโยบายเพื่อวางแผน
ส่ ง เสริ ม การใช้ ย า การวางแผนการผลิ ต ยา หรื อ
การนำ�เสนอต่อสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้าน
สาธารณสุขรวมถึงหน่วยงานระดับประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการกำ�หนดแนวทางเวชปฏิบตั ิ (clinical practice
guideline) ในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคเฉพาะ โดย
จะมีประโยชน์ในการประเมินผลในทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการสอดคล้องแนวทางเวชปฏิบตั ทิ ไี่ ด้ก�ำ หนดออก
มาได้ 3) การใช้ประโยชน์ในทางคลินิก โดยนำ�ข้อมูล
มาใช้เพื่อติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการใช้ยาที่มี drug
interaction ต่อกันได้

ข้อจำ�กัดของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาย้อนหลังโดยเก็บข้อมูล
จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น อาจมีข้อจำ�กัด
เรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูล นอกจากนี้ การกำ�หนด
เงื่อนไขในการดึงข้อมูลผู้ป่วยดิสเปปเซียโดยใช้รหัส
K30 dyspepsia ทำ�ให้ได้ข้อมูลในส่วนของแพทย์
แผนปัจจุบันที่ลงรหัสการวินิจฉัยสมบูรณ์ อย่างไรก็
ดี ไม่น่าจะมีผลต่อข้อสรุปของงานวิจัยนี้

ข้อสรุป
รูปแบบการใช้ยารักษา ดิสเปปเซีย ในจังหวัด
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สุราษฎร์ธานีมีการใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นหลัก โดยมี
การใช้ควบคู่กับยาสมุนไพรหรือการจ่ายยาสมุนไพร
เดี่ยวตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรบ้าง
ในสัดส่วนค่อนข้างน้อย ซึง่ ควรต้องมีการวิจยั ต่อเนือ่ ง
ถึงปัญหาและอุปสรรคทีม่ ผี ลต่อการสัง่ ใช้ยาสมุนไพร
ความเหมาะสมของการสั่งใช้ยาและความคุ้มค่าของ
การบริหารจัดการงบประมาณ

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกทีส่ นับสนุนทุนวิจยั ให้กบั งาน
วิจัยฉบับนี้จนสามารถดำ�เนินการได้ลุล่วงไปด้วยดี
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11.

12.
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บทคัดย่อ
ประเทศไทยสนับสนุนให้การผลิตสมุนไพรมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ส่งเสริมให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทย
อย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
ประชาชน จังหวัดสุโขทัย จากกลุม่ ตัวอย่างคือ ประชาชน จังหวัดสุโขทัย จำ�นวน 405 คน ได้จากการสุม่ ตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน  ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และความเชือ่ มัน่
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยูใ่ นระดับสูง ทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และส่วน
ประสมทางการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชนสูงทีส่ ดุ
คือ ส่วนประสมทางการตลาด (b = 0.506) รองลงมาคือ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร (b = 0.282) และทัศนคติ
ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร (b = 0.173) ตามลำ�ดับ ตัวแปรพยากรณ์ทง้ั 3 ตัวสามารถอธิบายความผันแปรของความเชือ่ มัน่
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชนได้รอ้ ยละ 59.1 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จากผลการวิจัยครั้งนี้ หน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องควรสนับสนุนการประกอบกิจการตามความพร้อมและความต้องการของผูป้ ระกอบการในการพัฒนา
ส่วนประสมทางการตลาด การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อการสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน
คำ�สำ�คัญ :   ความเชื่อมั่น, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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Abstract
Thailand has been supporting the production of herbs to ensure their quality, efficacy, and safety, to add the
value to herbal products, to promote trustworthiness in its usage, and to consistently and systematically enhance
the competitive advantage of Thai herbs. This research aimed to identify factors affecting the trustworthiness in
herbal products of the people in Sukhothai province. The study involved a sample of 405 people selected using the
multi-stage sampling technique in the province. Data were collected using a questionnaire and then analyzed with
descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis. The results showed that the people’s knowledge
and trustworthiness in herbal products were at a high level, while the attitudes towards herbal products, customer
satisfaction with such products, and marketing mix were at a moderate level. The factor affecting the people’s
trustworthiness in herbal products the most was marketing mix (β = 0.506), followed by customer satisfaction
with herbal products (β = 0.282), and attitudes towards herbal products (β  = 0.173). These variables could 59.1%
collectively predict the people’s trustworthiness in herbal products (p = 0.05).  Therefore, relevant agencies should
support potential entrepreneurs to develop an their marketing mix and public relations activities on a continual
basis, thereby creating positive attitudes towards herbal products, promoting herbal usage, and raising customer
satisfaction.
Key words: trustworthiness, herbal products

บทนำ�และวัตถุประสงค์

นานาประเทศให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพจากธรรมชาติในการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติที่หา
ได้ง่าย มีผลข้างเคียงน้อย มีความปลอดภัย และลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จึ ง เป็ น ทางเลื อ กใหม่ ใ นการรั ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ข
ภาพทำ�ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น มูลค่าตลาด
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรมีมูลค่า
ประมาณ 2.76 ล้านล้านบาท ซึ่งประเทศที่มีมูลค่า

ทางการตลาดสมุ น ไพรสู ง สุ ด คื อ เยอรมนี ญี่ ปุ่ น
และฝรั่งเศส ตามลำ�ดับ[1] คาดการณ์แนวโน้มในปี
2563 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรในตลาดโลกจะมี มู ล ค่ า
ประมาณ 3.45 ล้านล้านบาท สำ�หรับประเทศไทย
มีพืชสมุนไพรอยู่ภายในประเทศประมาณ 11,625
ชนิ ด สามารถนำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ ได้ เ พี ย ง
ประมาณ 1,800 ชนิด แต่ยังไม่สามารถผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดได้อย่างเพียงพอจึง
ต้องมีการนำ�เข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสารสกัด
จากสมุนไพรมีการนำ�เข้าในแต่ละปีมูลค่ามากกว่า

124 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
1 พันล้านบาทในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้และ
ส่ ง ออกวั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
แปรรูปมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท และตั้งเป้า
หมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าในปี 2564[2] เพื่อให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจาก
สื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็วจึงส่งผลให้มี
ความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
เห็นได้จากผลการสำ�รวจมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรใน
ประเทศไทยเฉพาะ 24 รายการจากบัญชียาหลักแห่ง
ชาติมมี ลู ค่า 1.4 หมืน่ ล้านบาท[2]
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสมุนไพรให้เป็นพืช
เศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดทำ�แผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 25602564 ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อกำ�หนดมาตรการ แผน
งาน และแนวทางที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
สมุนไพร การส่งเสริมสมุนไพรไทยและภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พนื้ บ้านให้มกี ารนำ�
ไปใช้ประโยชน์และต่อยอด การสนับสนุนให้เกิดการ
ผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครบวงจร สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และส่งเสริมให้
เกิดความเชือ่ มัน่ ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทัง้
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทย
อย่างต่อเนื่อง[2] สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561-2580 มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย รวมทั้งการส่งเสริม
ให้นำ�พืชสมุนไพรมาผลิตและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมูลค่าสูงในการส่งออกสู่ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก[3] และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข) ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ศู น ย์ ก ลางบริ ก ารด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพไทย การ
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วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาไทย และ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม
สมุนไพรของประเทศ[4] จากสถานการณ์ทผี่ า่ นมามีการ
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การควบคุม
และกำ � กั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ส่งผลให้อุตสาหกรรมและการตลาดของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรได้รับการพัฒนาน้อยมากและขาดความต่อ
เนือ่ ง จึงได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. 2562 เพื่อการควบคุม และกำ�กับดูแล
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็น
ระบบ ครบวงจร มีความปลอดภัย ได้คุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถช่วย
ทดแทนการนำ�เข้ายาแผนปัจจุบนั และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขันทางการค้ากับตลาดต่างประเทศ[5]
กระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำ�ให้
ความต้ อ งการใช้ ส มุ น ไพรเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ใน
ด้านการบริโภคเพื่อการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ
จึงมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค สมุ น ไพรจึ ง ถู ก นำ � ไปผลิ ต
เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ยาแผนไทยหรือยา
พัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งสำ � อาง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ปา และ
สารสกัดจากสมุนไพร[2] เห็นได้จากนโยบายที่ภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ สนับสนุนให้ประชาชน
ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ให้ความสำ�คัญกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจึงได้กำ�หนดนโยบายภาย
ใต้ยุทธศาสตร์แผนไทยเฟิร์สที่มีเป้าหมายในการส่ง
เสริมให้เกิดการให้สมุนไพรในระบบสุขภาพมากขึ้น[6]
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับบริการ
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การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอย่างปลอดภัย
และได้มาตรฐาน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้สมุนไพร พร้อมทั้งสำ�รวจ
การรับรู้และความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
การบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภคทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศ ในปี 2561 จำ�นวน 2 ครั้งห่าง
กัน 6 เดือน พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความเชื่อมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการ
บริการด้านการแพทย์แผนไทยอยูใ่ นระดับเชือ่ มัน่ มาก
มีค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 เท่ากับ 2.97 และครั้งที่ 2 เท่ากับ
3.08 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อพิจารณาอิทธิพลที่มีผล
ต่อความเชื่อมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
การบริการด้านการแพทย์แผนไทยเป็นรายด้าน พบ
ว่า ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่
ในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ ครัง้ ที่ 1 เท่ากับ 2.97 และครัง้ ที่
2 เท่ากับ 3.12 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1[7] อย่างไรก็ตาม ผล
การสำ�รวจดังกล่าวข้างต้นยังมีข้อจำ�กัดในการศึกษา
การรับรู้และความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
การบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภคทุก
จังหวัดของประเทศ และยังไม่ได้ศกึ ษาระดับความเชือ่
มัน่ ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรและปัจจัยใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อ
ความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับจังหวัด ซึง่
ประเด็นดังกล่าวควรได้รับการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
อื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป
จังหวัดสุโขทัยมีประวัติศาสตร์การใช้สมุนไพร
มาอย่างยาวนานนับตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
จนถึงปัจจุบัน[2] โดยใช้เป็นเครื่องประกอบในอาหาร
ยารั ก ษาโรค เครื่อ งประทิ น ผิ ว และยาอายุ วัฒ นะ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยจึงเป็นภูมปิ ญ
ั ญาไทยที่ได้
รับการสัง่ สม สืบทอด และพัฒนาต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ จังหวัด
สุโขทัยมีพืชสมุนไพรที่หลากหลาย ประชาชนนิยมใช้
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สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ มีการเล่าขานกันมาว่า
พระร่วงเจ้าผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวให้สถานที่หนึ่ง
เป็นแหล่งสมุนไพรชาวบ้านเรียกว่า “เขาสรรพยา’’
หรือ “เขาหลวง’’ ปัจจุบนั เป็นพืน้ ทีป่ า่ ของอุทยานแห่ง
ชาติรามคำ�แหง ประกอบด้วยป่า 5 ชนิดผสมกัน ได้แก่
ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และ
ป่าทุ่งหญ้า จึงมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและจัด
เป็นแหล่งรวมสมุนไพรตามธรรมชาติทมี่ ากทีส่ ดุ แหล่ง
หนึ่งของประเทศ[8] ประกอบกับจังหวัดสุโขทัยอยู่ติด
กับจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองสมุนไพร และเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วเมืองรองทีม่ นี โยบายขับเคลือ่ นจังหวัด
สุโขทัย ให้เป็นเมืองสุขภาพดีบนวิถีไทย เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้จัก เชื่อมั่น และใช้ประโยชน์สมุนไพร
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พนื้ บ้าน และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยมีการบูรณาการการดำ�เนิน
การกับทุกภาคส่วนในสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้าน
การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในพื้นที่[9] จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นและการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ไม่
ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความเชื่อมั่นต่อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลวิจัยนี้จะนำ�ไปใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการดูแลตนเอง
ของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายจังหวัดสุโขทัย และพระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. 2562
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้

126 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วน
ประสมทางการตลาด และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของประชาชน จังหวัดสุโขทัย และเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของประชาชน จังหวัดสุโขทัย

โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ด้านสาธารณสุข
ในมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย ได้ผ่านการพิจารณาและ
ให้การรับรอง เลขที่โครงการ/รหัส IRB 26/2562
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ประเภทการทบทวน
โครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited review)

ระเบียบวิธีศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
random sampling) ตามสั ด ส่ ว นประชาชนของ
แต่ละอำ�เภอเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างของแต่ละอำ�เภอ
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
random sampling) เลือกตำ�บลจากแต่ละอำ�เภอ
ด้วยนำ�ชื่อตำ�บลทั้งหมดในอำ�เภอนั้น ๆ มาจัดทำ�เป็น
ฉลาก จับฉลากเลือกเป็นตัวแทนอำ�เภอละ 1 ตำ�บล
แบบไม่ใส่คืนจนได้ตำ�บลครบทั้ง 9 ตำ�บล ขั้นตอนที่
3 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เลือกหมูบ่ า้ นจากแต่ละตำ�บลด้วยการนำ�ลำ�ดับ
หมูบ่ า้ นทัง้ หมดในตำ�บลนัน้ ๆ มาจัดทำ�เป็นฉลาก โดย
การเขียนลำ�ดับหมู่บ้านในแต่ละตำ�บลหลังจากนั้นทำ�
การจับฉลากแยกเป็นรายตำ�บล โดยจับเลือกเป็น
ตำ�บล ๆ ละ 1 หมูบ่ า้ น แบบไม่ใส่คนื จนได้หมูบ่ า้ นครบ
ทั้ง 9 หมู่บ้าน และขั้นตอนที่ 4 การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยนำ�เลขที่บ้านในแต่ละ
หมูบ่ า้ นมาเรียงลำ�ดับเลขทีบ่ า้ นจากน้อยไปมาก และใช้
วิธสี มุ่ จากรายชือ่ ประชาชนในแต่ละหมูบ่ า้ นตามขนาด
ตัวอย่างที่กำ�หนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 ด้วยคอมพิวเตอร์
จนได้ขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 405 ตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 6

วัสดุ
ประชากรคือ ประชาชน จังหวัดสุโขทัย จำ�นวน
597,257 คน[10]
กลุม่ ตัวอย่างคือ ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ซึง่ ได้
จากคำ�นวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรการประมาณการ
ค่าเฉลี่ยประชากร [11] ได้ขนาดตัวอย่าง จำ�นวน 405
คน

โดยที่ n = ขนาดตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
Z = ค่ า Z ที่ ร ะดั บ นั ย สำ � คั ญ 0.05,
ทดสอบ 2 ทาง (Z = 1.96)
e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ (e = 0.05)
		 σ = ค่าแปรปรวนของประชากร คำ�นวณ
จากกำ�ลังสองของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของอิทธิพล
ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ภาคเหนือ (S.D. = 0.51)[7]
การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย ได้ ยื่ น
โครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาด้านจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์จากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

วิธีการศึกษา
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ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น การใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โรคประจำ � ตั ว การได้ รั บ
ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประสบการณ์
การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถานทีจ่ �ำ หน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพร การเข้าถึงแหล่งจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ความถีใ่ นการ
ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร และระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ลักษณะคำ�ถามเป็นเลือกตอบและเติมคำ�ลง
ในช่องว่าง
ส่ ว นที่ 2 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น
ไพร ลั ก ษณะคำ � ถามเป็ น ปลายปิ ด แต่ ล ะข้ อ มี
คำ � ตอบให้ เ ลื อ กตอบแบบถู ก -ผิ ด มี เ กณฑ์ ก ารให้
คะแนนคื อ ถ้ า ตอบถู ก ให้ 1 คะแนน ถ้ า ตอบผิ ด
ให้ 0 คะแนน จำ�นวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา ระหว่าง 0.67-1.00 ค่า
ความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้สูตร KR-21 ของ
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) เท่ากับ
0.75 การแปลความหมายคะแนนระดับความรู้ โดย
ใช้เกณฑ์ของบลูม[12] แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ความ
รู้ระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้นไป (12 คะแนนขึ้นไป) ความ
รู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 60–79 (9–11 คะแนน) และ
ความรู้ระดับต่ำ� น้อยกว่าร้อยละ 60 (8 คะแนนลงไป)
ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนคือ ข้อคำ�ถามเชิงบวก ให้คะแนน 5, 4, 3,
2 และ 1 คะแนน ตามลำ�ดับ และข้อคำ�ถามเชิงลบ ให้
คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 คะแนน ตามลำ�ดับ จำ�นวน
14 ข้อ คะแนนเต็ม 70 คะแนน ค่าดัชนีความตรงตาม
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เนื้อหา ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ า กั บ 0.82 การแปลความหมายคะแนนระดั บ
ทัศนคติ โดยใช้เกณฑ์ของบลูม[12] แบ่งออกเป็น 3
ระดับคือ ทัศนคติระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้นไป (56
คะแนนขึ้นไป) ทัศนคติระดับปานกลาง ร้อยละ 60–79
(42–55 คะแนน) และทัศนคติระดับต� ำ่ น้อยกว่าร้อยละ
60 (41 คะแนนลงไป)
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5, 4,
3, 2 และ 1 คะแนน ตามลำ�ดับ จำ�นวน 10 ข้อ คะแนน
เต็ม 50 คะแนน ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา ระหว่าง
0.67-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.93 การ
แปลความหมายคะแนนระดับความพึงพอใจ โดยใช้
เกณฑ์ของบลูม[12] แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ความพึง
พอใจระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้นไป (40 คะแนนขึ้นไป)
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 60–79 (30–39
คะแนน) และความพึงพอใจระดับต� ่ำ น้อยกว่าร้อยละ
60 (29 คะแนนลงไป)
ส่วนที่ 5 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบ
ด้วยข้อคำ�ถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4
ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จำ � หน่ า ย และด้ า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด เป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5, 4, 3, 2
และ 1 คะแนน ตามลำ�ดับ จำ�นวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม
100 คะแนน ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา ระหว่าง
0.67-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค

128 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.95 การ
แปลความหมายคะแนนระดับส่วนประสมทางการ
ตลาด โดยใช้เกณฑ์ของบลูม[12] แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
คือ ส่วนประสมทางการตลาดระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป (80 คะแนนขึน้ ไป) ส่วนประสมทางการตลาดระดับ
ปานกลางร้อยละ 60–79 (60–79 คะแนน) และส่วน
ประสมทางการตลาดระดับต� ่ำ น้อยกว่าร้อยละ 60 (59
คะแนนลงไป)
ส่วนที่ 6 ความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยทีส่ ดุ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 5, 4, 3, 2
และ 1 คะแนนตามลำ�ดับ จำ�นวน 10 ข้อ คะแนน
เต็ ม 50 คะแนน ค่ า ดั ช นี ค วามตรงตามเนื้ อ หา
ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ
0.94 การแปลความหมายคะแนนระดับความเชื่อมั่น
โดยใช้เกณฑ์ของบลูม[12] แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ
ความเชื่อมั่นระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้นไป (40 คะแนน
ขึ้นไป) ความเชื่อมั่นระดับปานกลาง ร้อยละ 60–79
(30–39 คะแนน) และความเชื่อมั่นระดับต่ำ�  น้อยกว่า
ร้อยละ 60 (29 คะแนนลงไป)
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยด้านสาธารณสุขในมนุษย์ จังหวัด
สุโขทัย ซึ่งภายในแบบสอบถามมีคำ�ชี้แจงการตอบ
แบบสอบถามและการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ โดยไม่มี
การระบุ ชื่ อ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งลงในแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจะเก็บ
เป็นความลับและไม่นำ�มาเปิดเผย แบบสอบถามและ
ข้อมูลจะเก็บไว้เฉพาะที่ผู้วิจัยเท่านั้น และข้อมูลนี้จะ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

ถูกทำ�ลายหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน
หลังการวิจัยเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 16
สิ ง หาคม 2562 เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ แบบสอบถามคื น
เรียบร้อยแล้วจะตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน
และความถูกต้องของแบบสอบถาม และนำ�ข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลการวิจัยลำ�ดับต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บุคคลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำ�สุด และค่าสูงสุด
และวิ เ คราะห์ ห าปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple
regression analysis)

ผลการศึกษา
1. ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
65.9 อายุเฉลีย่ 37.44 ปี อายุสงู สุด 68 ปี และอายุต�่ำ สุด
15 ปี สำ�เร็จการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ
44.7 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 20.7 และ
น้อยที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 7.7 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมากทีส่ ดุ ร้อยละ 44.7 รองลงมาคือ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 14.8 และน้อยที่สุดคือ เกษียณอายุ/ว่างงาน
ร้อยละ 1.0 มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 15,898.40 บาท
ต่ำ�สุด 1,000 บาท และสูงสุด 84,000 บาท และไม่มี
โรคประจำ�ตัว ร้อยละ 83.2
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ได้ แ ก่ โทรทั ศ น์ ร้ อ ยละ 81.0 วิ ท ยุ ร้ อ ยละ 20.5
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สมาร์ทโฟน ร้อยละ 82.2 แท็บเล็ต/ไอแพด ร้อยละ
21.5 และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค/พีซี ร้อยละ 53.3 การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสื่อ
โทรทัศน์ ร้อยละ 80.7 สื่อวิทยุ ร้อยละ 29.6 สื่อสิ่ง
พิมพ์ ร้อยละ 32.8 เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 77.0
ยูทูป (YouTube) ร้อยละ 53.1 ทวิตเตอร์ (Twitter)
ร้อยละ 8.6 ไลน์ (Line) ร้อยละ 57.5 อินสตาแกรม
(Instagram) ร้อยละ10.4 ป้ายประกาศ/แผ่นพับ/
ใบปลิว ร้อยละ 37.3 บุคคลในครอบครัว/เพื่อนร่วม
งาน ร้อยละ 38.8 บุคลากรด้านสาธารณสุข ร้อยละ
46.4 งานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ร้อยละ 32.3 งานแสดงสินค้า/งานนิทรรศการ ร้อยละ
31.1 บูธขายของตามห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 31.1 ร้าน
ขายยา ร้อยละ 30.6 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.7
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร้อยละ 94.6 เนื่องจากมีความ
มั่ น ใจในสมุ น ไพรมี ส รรพคุ ณ ตรงความต้ อ งการ
ร้อยละ 63.2 ได้รับการแนะนำ�จากผู้เชี่ยวชาญหรือ
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ ร้อยละ 43.0 ตราผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 28.9 มีมาตรฐาน
รับรอง เช่น เครื่องหมายรับรองจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ร้อยละ 55.1 มีงานวิจัย
หรืองานวิชาการรับรองเกี่ยวกับสรรพคุณหรือความ
ปลอดภัย ร้อยละ 29.1 วางจำ�หน่ายในร้านทีเ่ ชือ่ ถือได้
ร้อยละ 26.4 รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 17.5
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ร้อยละ 13.6
ต้องการสนับสนุนการใช้สมุนไพรร้อยละ 29.4 และ
อื่น ๆ ร้อยละ 1.2
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเคยใช้ ได้แก่
ยาสมุนไพร/ยาแผนไทย ร้อยละ 77.8 ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากสมุนไพร ร้อยละ 30.4 อาหาร/เครื่อง
ดื่มสมุนไพร ร้อยละ 57.0 เครื่องสำ�อางจากสมุนไพร
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ร้อยละ 32.1 ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพร ร้อยละ 21.5
และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร/ยา เช่น หมอนสมุนไพร
เทียนหอมสมุนไพร ร้อยละ 24.4 แหล่งทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 41.5 ร้านค้า
ทั่วไป ร้อยละ 19.5 ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 27.2
ร้านขายยา ร้อยละ 65.4 งานประชุมวิชาการ/อบรม
สัมมนา/สถานที่ศึกษาดูงาน ร้อยละ 27.2 งานแสดง
สิ น ค้ า /งานนิ ท รรศการ ร้ อ ยละ 25.2 ซื้ อ ออนไลน์
ร้อยละ 14.8 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.0 การเข้าถึงแหล่ง
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหาซื้อได้ง่ายและสะดวก
ร้อยละ 87.4 และหาซือ้ ยากไม่มที จี่ �ำ หน่าย ร้อยละ 7.2
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแต่ละ
ครั้งมากที่สุด 100-500 บาท/ครั้ง ร้อยละ 55.3 รองลง
มาคือ ต่ำ�กว่า 100 บาท/ครั้ง ร้อยละ 28.4 และน้อย
ที่สุดคือ มากกว่า 1,000 บาท/ครั้ง ร้อยละ 1.5 และ
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแต่ละปีมาก
ที่สุด ต่ำ�กว่า 3 ครั้ง/ปี ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ 3-6
ครัง้ /ปี ร้อยละ 38.8 และน้อยทีส่ ดุ คือมากกว่า 10 ครัง้ /
ปี ร้อยละ 6.7 ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาก
ที่สุด ต่ำ�กว่า 1 ปี ร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ 1-3 ปี
ร้อยละ 26.4 และน้อยที่สุดคือ 3-5 ปี ร้อยละ 11.1
ราคาผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาเหมาะสมมากที่สุด
ร้อยละ 64.9 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 25.7 และ
น้อยที่สุดคือ ราคาไม่เหมาะสม ร้อยละ 4.0
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ร้ อ ยละ 5.4 เนื่ อ งจากกลั ว ผลข้ า งเคี ย งที่ เ กิ ด จาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 4.9 ไม่เชื่อว่าใช้ได้ผลจริง
ร้อยละ 2.0 ไม่มนั่ ใจเรือ่ งคุณภาพของวัตถุดบิ ร้อยละ
1.7 มีการทดลองหรือมีงานวิจัยรับรองไม่มากนัก
ร้อยละ 0.7 บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม่มี
ฉลากบอกสรรพคุณไม่ระบุวันหมดอายุ ร้อยละ 1.2
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับรองมาตรฐาน เช่น มีเครื่องหมาย
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ทางการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง (x = 19.57, S.D.
= 3.57) และความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยูใ่ น
ระดับสูง (x = 40.56, S.D. = 6.45) ดังตารางที่ 1

2. ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทัศนคติ
ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนประสมทางการ
ตลาด และความเชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรของกลุ่มตัวอย่าง

3. ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของกลุ่มตัวอย่าง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรของประชาชน จังหวัดสุโขทัย เรียงลำ�ดับ
ตามความสามารถในการอธิบายความผันแปรได้ ดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลทางบวกต่อความเชื่อ
มั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
มากที่สุด ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอน
ที่ 1 สามารถอธิบายความผันแปรได้ ร้อยละ 52.3
(R2 = 0.523) เมื่อคะแนนส่วนประสมทางการตลาด
เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
สมุนไพรจะเพิ่มขึ้น 0.283 คะแนน (b1 = 0.283)
ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่
2 คือ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีผลทาง

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ในระดับสูง (x = 12.34, S.D. =
2.01) ทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (x = 48.15, S.D. = 7.78) ความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยูใ่ นระดับปานกลาง (x = 37.81,
S.D. = 6.20) ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x= 79.39, S.D. = 11.53) แบ่งเป็น 4 ด้าน
คือ ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูง (x = 24.47, S.D.
= 3.51) ด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง (x = 23.53,
S.D. = 3.79) ด้านช่องทางจัดจำ�หน่ายอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (x = 11.82, S.D. = 2.11) และด้านการส่งเสริม

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนประสมทางการตลาด และความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
กลุ่มตัวอย่าง (n = 405)
ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางจัดจำ�หน่าย
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

x

S.D.

ระดับ

12.34
48.15
37.81
79.39
24.47
23.53
11.82
19.57
40.56

2.01
7.78
6.20
11.53
3.51
3.79
2.11
3.57
6.45

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
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บวกต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถ
อธิบายความผันแปรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.9 เป็นร้อยละ
56.2 (R2 Change = 0.039, R2 = 0.562) เมื่อความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น 1 คะแนน
คะแนนความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะเพิ่ม
ขึ้น 0.293 คะแนน (b2 = 0.293) และตัวแปรที่ถูกคัด
เลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 3 คือ ทัศนคติ
ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีผลทางบวกต่อความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรอธิบายความผันแปรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 59.1 (R2 Change = 0.029, R2
= 0.591) เมือ่ ทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิม่ ขึน้ 1
คะแนน คะแนนความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะ
เพิ่มขึ้น 0.206 คะแนน (b3 = 0.206) ทั้ง 3 ตัวสามารถ
ร่วมพยากรณ์ความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
ประชาชนได้ ร้อยละ 59.1 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ 0.769 และมีความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์ (MSE) เท่ากับ 17.123 ส่วนตัวแปร
อื่น ๆ ไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของประชาชน ดังตารางที่ 2
จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการอธิบาย
ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชนได้
ดังนี้
สมการทำ�นาย = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3

เมื่อ = ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของประชาชน
a = ค่าคงที่
b1 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย
ของส่วนประสมทางการตลาด
b2 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย
ของความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
b3 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย
ของทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
x1 = ส่วนประสมทางการตลาด
x2 = ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
x3 = ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยสามารถเขียนสมการในการพยากรณ์ความ
เชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรของประชาชนในรู ป
คะแนนดิบได้ ดังนี้
ความเชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรของ
ประชาชน = -2.825 + 0.283 (ส่วนประสมทางการ
ตลาด) + 0.293 (ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
+ 0.206 (ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
และสามารถเขียนสมการในการพยากรณ์ความ
เชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรของประชาชนในรู ป
คะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
Zb = 0.506Zb1 + 0.282Zb2 + 0.173Zb3

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนระหว่างตัวแปรพยากรณ์กบั ความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
ประชาชน จังหวัดสุโขทัย (n = 405)
ตัวแปรพยากรณ์

R2

ส่วนประสมทางการตลาด 0.523
ความพึงพอใจ
0.562
ทัศนคติ
0.591

R2 Change

Beta

b

S.E.b

t

0.523
0.039
0.029

0.506
0.282
0.173

0.283
0.293
0.206

0.025
0.046
0.038

11.320*
6.349*
5.359*

ค่าคงที่ = -2.825, F= 193.26**, p-value = 0.000, MSE = 17.123, *มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

p-value
<

0.001
< 0.001
< 0.001
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จากผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน พบว่า
ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวร่วมพยากรณ์ความเชื่อ
มั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชนได้ร้อยละ
59.1 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ส่วน
ประสมทางการตลาด ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
สมุ น ไพร และทั ศ นคติ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
ตามลำ�ดับ
1. ส่วนประสมทางการตลาด [13-16] มีผลทาง
บวกต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมื่อส่วน
ประสมทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น จะมี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อธิบายได้
ว่า ส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจัยมีผลต่อความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความสำ � คั ญ มากที่ สุ ด 1) ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในเรื่ อ ง
สรรพคุ ณ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรสามารถตอบ
สนองต่อความต้องการ มีงานวิจัยรับรองสรรพคุณที่
สามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ และ
มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจาก สำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีความน่า
เชือ่ ถือ ได้มาตรฐานการผลิต และปลอดภัยต่อการนำ�
ไปใช้ 2) ด้านราคา ในเรื่องราคามีความเหมาะสมกับ
ปริมาณสินค้า และมีป้ายราคาที่ชัดเจน 3) ด้านช่อง
ทางจัดจำ�หน่าย มีความน่าเชื่อถือและสามารถหาซื้อ
ได้สะดวก และ 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สรรพคุ ณ
ของสมุ น ไพร และผู้ ข ายมี ค วามรู้ ใ ห้ คำ � แนะนำ � ได้
อย่างเหมาะสม จะเห็นได้ว่าการสร้างความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน ภาครัฐควรมี
การสนับสนุนให้มีการทำ�วิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณของ
สมุนไพรให้มากขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้
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และถ่ายทอดงานวิจยั พร้อมเทคโนโลยีการผลิตให้กบั
ผูป้ ระกอบการสมุนไพรนำ�ไปผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพซึง่ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในประชาชนมากขึ้น
2. ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร[17] มี
ผลทางบวกต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เมื่อมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น
จะมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะเพิ่มขึ้น
ด้วยเช่นกัน อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาด
หวังต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการตอบสนองความ
ต้ อ งการ ซึ่ ง มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ในเรื่ อ งของ
ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะสม
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สะดวกต่อการใช้งาน จะเห็น
ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจข้ า งต้ น เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ต่ อ การ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังนั้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรส่วนใหญ่มกั จะเลือกจากสรรพคุณ ประโยชน์
และความรูส้ กึ คุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์วา่ ตอบสนองความ
ต้องการหรือไม่ [18]
3. ทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร[14,19-21] มีผล
ทางบวกต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมื่อ
มีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นจะมีความ
เชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรจะเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยเช่ น
กัน อธิบายได้ว่า จังหวัดสุโขทัยมีประวัติศาสตร์การ
ใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมาอย่างยาวนานตั้งแต่
สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ประชาชนได้ให้ความ
สำ�คัญต่อการใช้สมุนไพร กลุ่มตัวอย่างจึงมีทัศนคติ
ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะส่งผลให้ความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูงขึ้น[19] จากผลการวิจัยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
เห็นว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกชนิด ควรพิจารณา
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รายละเอียดของฉลาก วิธีใช้ เลขทะเบียน วันเดือนปี
ที่ผลิตก่อนใช้ทุกครั้ง ร้อยละ 53.6 มีความมั่นใจใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ร้อยละ 21.5 และมีความมัน่ ใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 21.2
4. ตั ว แปรอื่ น ๆ ไม่ มี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรของประชาชน อธิ บ ายได้ ว่ า
ตั ว แปรส่ ว นประสมทางการตลาด ความพึ ง พอใจ
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอำ�นาจในการพยากรณ์ความเชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชนได้ ร้อยละ 59.1
นอกเหนือจากนั้นเป็นตัวแปรอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้มีการ
ศึกษาในการวิจยั ในครัง้ นีอ้ าจจะมีผลต่อความเชือ่ มัน่
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน ร้อยละ 40.9 ทัง้ นี้
ควรทำ�การวิจัยครั้งต่อไปเพิ่มเติม

ข้อสรุป
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร และความเชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรอยู่ในระดับสูง ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์สมุน
ไพร ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และส่วน
ประสมทางการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง และปัจจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรของ
ประชาชนคือ ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตามลำ�ดับ ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวร่วม
พยากรณ์ ค วามเชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรของ
ประชาชนได้ร้อยละ 59.1 ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีผล
ต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรสนับสนุนการประกอบกิจการตามความ

พร้อมและความต้องการของผู้ประกอบการในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำ�หน่าย และ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผูบ้ ริโภคและตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
2. ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร และส่ง
เสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน
3. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นอกเหนือจากการวิจัยในครั้ง
นี้ พัฒนารูปแบบการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหารสยาที่เป็นปัจจัยสำ�คัญในการจำ�แนกกลุ่มยารสประธาน โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติ คือ การวิเคราะห์จำ�แนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากตำ�รับยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 19 ตำ�รับ โดยแบ่งกลุ่มตามยารสประธาน จำ�นวน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) รสเย็น 6 ตำ�รับ (กลุ่ม
ยาแก้ไข้) (2) รสสุขุม 5 ตำ�รับ (กลุ่มยาหอม) และ (3) รสร้อน 8 ตำ�รับ (กลุ่มยาขับลม) และกำ�หนดให้ค่ารสยาของ
สมุนไพรแต่ละชนิด เพื่อใช้ในการคำ�นวณหาสัดส่วนปริมาณของรสยาในตำ�รับ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตำ�รับยารส
เย็นจะมีสัดส่วนของสมุนไพรที่มีรสขมหรือรสจืดเป็นหลัก ตำ�รับยารสสุขุมจะมีสัดส่วนของรสขม รสเผ็ดร้อน และ
รสหอมเย็นใกล้เคียงกัน ที่ร้อยละ 20 ถึง 30 ของตำ�รับ และมีรสหวานเล็กน้อย ส่วนตำ�รับยารสร้อนจะมีสัดส่วนของ
รสเผ็ดร้อนมากกว่าร้อยละ 40 ของตำ�รับ ซึ่งรสหวาน รสเผ็ดร้อน และรสหอมเย็น จัดเป็นตัวแปรสำ�คัญที่ใช้ในการ
จำ�แนกกลุม่ โดยเมือ่ นำ�ค่ามาแทนทีใ่ นสมการทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์การนำ�เสนอค่าสัมประสิทธิก์ ารจำ�แนกกลุม่ โดยวิธี
ของ Fisher’s สามารถจำ�แนกกลุ่มยารสประธานของตำ�รับยาได้ถูกต้องร้อยละ 94.7 ผลที่ได้จากการศึกษานี้ นอกจาก
จะเป็นการนำ�เสนอแนวทางใหม่ในการจำ�แนกกลุม่ ยารสประธานแล้ว ยังช่วยให้เข้าใจการตัง้ ตำ�รับยาของแพทย์แผน
ไทย และเห็นความสัมพันธ์ของรสยาและสรรพคุณของตำ�รับชัดเจนขึ้น
คำ�สำ�คัญ: การวิเคราะห์จำ�แนกกลุ่ม, ยารสประธาน, รสยา, สมุนไพร, แพทย์แผนไทย
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Abstract
The objectives of this study are to find out the tastes of herbal medicine that are important in discriminating
principal tastes of herbal formulas, or Ya Rot Prathan, by using Discriminant Analysis. Nineteen herbal formulas
were selected from the National List of Essential Medicine B.E. 2561 and divided into 3 groups depending on
Ya Rot Prathan: (1) Cold (6 formulas), (2) Sukhum (5 formulas), (3) Hot (8 formulas). The tastes of each herbal
medicine were scored for calculation of a ratio of each taste in the formula. The result showed that most of the
formulas in the Cold group had a ratio of bitter or bland tastes higher than the others. While the Sukhum group had
a bitter, spicy and fragrant taste with a ratio of approximately 20-30% in the formula and a slightly sweet taste.
The hot group had ratio of spicy of more than 40% in the formula. The important discriminant factors were sweet,
spicy and fragrant tastes. Each score of these tastes were replaced in Fisher’s linear discriminant equations. These
established equations can discriminate principal tastes from the selected herbal formulas, and the accuracy is as
high as 94.7%. The obtained results not only provide a new method to discriminate principal tastes, but also help
to further understand Thai traditional medicine formulations and clearly see a relationship between herbal tastes
and a formula’s properties.  
Key words: discriminant analysis, Ya Rot Prathan, tastes, herbal medicine, Thai traditional medicine

บทนำ�และวัตถุประสงค์

รสยา คือ สิ่งแสดงถึงสรรพคุณของตัวยาที่ใช้
รักษาโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เมื่อรู้รสยา
จะเป็นประโยชน์ในการปรุงยา ถ้าไม่รู้รสของตัวยาจะ
ปรุงยาให้มีสรรพคุณดีไม่ได้[1] ในตำ�ราประมวลหลัก
เภสัช[1] ตำ�ราเวชศึกษา แพทยศาสตร์สังเขป[2] และ
ตำ�ราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม[3] ได้
แบ่งรสยาเป็น 2 ประเภท คือ ยารสประธาน และรสของ
ตัวยา โดยยารสประธาน หมายถึง รสของยาทีป่ รุงหรือ
ผสมเป็นตำ�รับแล้วนำ�ไปใช้รักษาโรคและไข้เป็นหลัก
ใหญ่หรือเป็นแม่บท แบ่งออกเป็น 3 รส คือ รสร้อน รส
เย็น และรสสุขมุ ส่วนรสของตัวยา คือ รสของวัตถุธาตุ

ที่ดูดซับเอารสยาจากแผ่นดินเข้าไว้กับตัว[3] ซึ่งรสยา
ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละคัมภีร์ เช่น คัมภีร์ธาตุ
วิภงั ค์กล่าวถึงรสยา 4 รส คัมภีรว์ รโยคสารกล่าวถึงรส
ยา 6 รส คัมภีร์ธาตุวิวรณ์กล่าวถึงรสยา 8 รส อย่างไร
ก็ดี รสยาที่ถูกอ้างถึงและนิยมใช้มาก คือ รสยา 9 รส
ได้แก่ รสฝาด รสหวาน รสมัน รสเค็ม รสเปรี้ยว รส
ขม รสเมาเบื่อ รสเผ็ดร้อน รสหอมเย็น และเพิ่มรส
จืดเข้าไปตามตำ�ราเวชศึกษา แพทยศาสตร์สังเขป[2]
การรู้จักและจำ�แนกรสยาให้ถูกต้องนั้น มีความ
สำ�คัญในการวางยารักษาโรคและไข้ โดยต้องเลือก
รสยาให้เหมาะสมกับธาตุที่เป็นสาเหตุของโรค วัย
ผูป้ ว่ ย ฤดูกาลและเวลาทีเ่ จ็บป่วย จึงจะทำ�ให้โรคหรือ
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อาการหายหรือบรรเทาลงได้[3] อย่างไรก็ตาม ตำ�รับยา
ทีม่ ใี นบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจำ�บ้านแผน
โบราณ และคัมภีร์แพทย์แผนไทยหลาย ๆ คัมภีร์ ก็
ไม่มีการระบุรสยาของตำ�รับหรือยารสประธานเอาไว้
อย่างชัดเจน มีเพียงแนวทางการจำ�แนกยารสประธาน
จากวัตถุธาตุที่เป็นส่วนประกอบของตำ�รับ คือ “ยารส
เย็น คือ ยาที่เข้าใบไม้ (ที่ไม่ร้อน) เกสรดอกไม้ สัตต
เขา เนาวเขี้ยว และของที่เผาเป็นถ่านแล้วปรุงเป็นยา
เช่น ยามหานิล ยามหากาฬ สำ�หรับแก้ในทางเตโช ยา
รสร้อน คือ ยาที่เข้าเบญจกูล ตรีกฏุก หัศคุณ ขิง ข่า
ปรุงเป็นยา เช่น ยาเหลืองทั้งปวง สำ�หรับแก้ทางวาโย
และ ยารสสุขุม คือ ยาที่เข้าโกฐ เทียน กฤษณา กะลำ�
พัก ชะลูด อบเชย ขอนดอก แก่นจันทน์เทศ ปรุงเป็นยา
เช่น ยาหอมทั้งปวง สำ�หรับแก้ทางโลหิต’’[1-2] ซึ่งการ
จำ�แนกกลุม่ โดยวิธนี ี้ อาจเกิดความสับสนและจำ�แนก
กลุ่มไม่ตรงกันได้ เนื่องจากตำ�รับยาหลายตำ�รับที่มี
เกสรดอกไม้ ก็มิได้มีรสเย็นเสมอไป เช่น ยาหอมเทพ
จิตรซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ ยารสสุขมุ ยาทีเ่ ข้าโกฐ เทียน ก็ไม่
ได้มรี สสุขมุ เสมอไป เช่น ยาธาตุบรรจบ ยามันทธาตุซงึ่
จัดอยู่ในกลุ่มยารสร้อน และยาที่เข้าเบญจกูล ก็ไม่ได้
มีรสร้อนเสมอไป เช่น ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทจักร
ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ ยารสสุขมุ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การวิจยั
จึงเสนอแนวทางในการจำ�แนกกลุม่ ยารสประธานจาก
รสของตัวยาในตำ�รับโดยใช้วิธีการทางสถิติ ซึ่งจะให้
ผลการจำ�แนกทีช่ ดั เจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหารสยาที่มีความ
สำ�คัญในการจำ�แนกกลุ่มยารสประธาน และสร้าง
สมการในการพยากรณ์การจำ�แนกกลุ่ม โดยหวังว่า
ผลการศึกษาจะช่วยให้เข้าใจทฤษฎีการจำ�แนกยารส
ประธานมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการตั้งตำ�รับยา
และการทำ�เวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป
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ระเบียบวิธีศึกษา

การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) เพือ่ วิเคราะห์หารสยาทีม่ คี วามสำ�คัญ
ในการจำ�แนกยารสประธานออกเป็นรสเย็น รสสุขุม
หรือรสร้อน และสร้างสมการในการพยากรณ์การ
จำ�แนกกลุ่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกตำ�รับยาเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์จำ�แนกกลุ่ม
การเลือกตำ�รับยาจากบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
2561 รายการบัญชียาจากสมุนไพร[4] ที่สอดคล้องกับ
สรรพคุณของยารสประธาน ดังนี้
ยารสเย็น เลือกกลุ่มยาแก้ไข้ จำ�นวน 6 ตำ�รับ
ได้แก่ ยาเขียวหอม ยาจันทลีลา ยาประสะจันทน์แดง
ยาประสะเปราะใหญ่ ยามหานิลแท่งทอง และยาห้าราก
ยารสสุขุม เลือกกลุ่มยาหอม จำ�นวน 5 ตำ�รับ
ได้แก่ ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนว
โกฐ ยาหอมแก้ลมวิงเวียน และยาหอมอินทจักร
ยารสร้อน เลือกกลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อ จำ�นวน 8 ตำ�รับ โดยเลือกเฉพาะ
ตำ�รับที่มีข้อห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้เนื่องจากเป็นยารสร้อน
ได้แก่ ยาธาตุบรรจบ ยาเบญจกูล ยาประสะกะเพรา
ยาประสะกานพลู ยาประสะเจตพังคี ยามันทธาตุ ยา
วิสัมพยาใหญ่ และยาอภัยสาลี

2. ศึกษาค้นคว้าเอกสารเพื่อกำ�หนดรสยาของ
สมุนไพรแต่ละชนิดในตำ�รับ
ตำ � รั บ ยาที่ เ ลื อ กมา 19 ตำ � รั บ ประกอบด้ ว ย
สมุนไพรทั้งสิ้น 150 ชนิด โดยในการกำ�หนดรสยา
การวิจัยได้จำ�แนกรสยาออกเป็น 10 รส ตามตำ�ราเวช
ศึกษา ซึง่ ครอบคลุมรสยาจากทุกคัมภีร์ โดยรสยาของ

138 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สมุนไพรแต่ละชนิดอ้างอิงจากตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพร
เล่ม 1 – 3[5-7] เป็นหลัก หากไม่มีจึงเลือกใช้ข้อมูลจาก
ตำ�ราแพทย์แผนโบราณทัว่ ไป สาขาเภสัชกรรม[3] ลำ�ดับ
ถัดมา คือ หนังสือประมวลสรรพคุณยาไทย ว่าด้วย
พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์นานาชนิด (ภาคหนึ่ง
ถึง ภาคสาม)[8] และเอกสารอื่น ๆ ได้แก่ สมุนไพร
และเครื่ อ งยาไทยในยาสามั ญ ประจำ � บ้ า น [9] คู่ มื อ
เภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 คณาเภสัช[10] และแนวทาง
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยวิธีการทางการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์[11] ตามลำ�ดับ

3. การวิเคราะห์รสยาสมุนไพรในแต่ละตำ�รับยา
เมื่อได้รสยาของสมุนไพรแต่ละชนิดแล้ว จึง
ทำ�การกำ�หนดสัดส่วนค่ารสยา[12] โดยถ้าสมุนไพรนั้น
มีรสเดียว ให้สัดส่วนเป็น 1.0 ในรสยานั้น แต่หากมี 2
รส จะแบ่งสัดส่วนเป็นรสละ 0.5 และ 0.5 หากมี 3 รส
จะแบ่งสัดส่วนเป็นรสละ 0.33, 0.33 และ 0.33 ในกรณี
ทีส่ มุนไพรใดมีการกำ�หนดรสยาว่ามีรสใดรสหนึง่ เล็ก
น้อย เช่น เผ็ดและขมเล็กน้อย จะให้สัดส่วนรสเผ็ด
0.75 และ รสขม 0.25 ตัวอย่างการกำ�หนดให้ค่ารสยา

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

เป็นคะแนน (ตารางที่ 1)
ในการวิเคราะห์ร้อยละของรสยาสมุนไพรใน
แต่ละตำ�รับยา คำ�นวณจากร้อยละของปริมาณของ
สมุนไพรแต่ละชนิด กับสัดส่วนค่ารสยาแต่ละรสของ
สมุนไพรชนิดนัน้ ตัวอย่างเช่น ตำ�รับยาประสะกะเพรา
มีรสหวานร้อยละ 9.79 รสเค็มร้อยละ 1.09 รสขม
ร้อยละ 16.31 และรสเผ็ดร้อนร้อยละ 72.83 (ตาราง
ที่ 2)

4. การวิเคราะห์จำ�แนกกลุ่มยารสประธาน
ในการวิเคราะห์จำ�แนกกลุ่มยารสประธานจาก
รสยาของสมุนไพรในตำ�รับ กำ�หนดให้ตัวแปรอิสระ
คือ รสยาทัง้ 10 รส และตัวแปรตาม คือ ยารสประธาน
ทั้ง 3 รส ได้แก่ รสเย็น รสสุขุม และรสร้อน วิเคราะห์
ผลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ตรวจ
สอบความเหมาะสมของข้อมูล ได้แก่ การตรวจสอบ
การแจกแจงแบบปกติของตัวแปร (multinormal
distribution) และตรวจสอบเมทริกซ์ความแปรปรวน
ร่วมเท่ากัน (Equal Variance Covariance Matrix)

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการกำ�หนดสัดส่วนค่ารสยาของสมุนไพรแต่ละชนิดในตำ�รับยาประสะกะเพรา
		
สมุนไพร
รสยา
		
ใบกะเพราแดง
ผิวมะกรูด
รากชะเอมเทศ
มหาหิงคุ์
พริกไทยล่อน
เหง้าขิง
ดอกดีปลี
หัวกระเทียม
เกลือสินเธาว์

เผ็ดร้อน
ขม เผ็ด
หวาน
ขมร้อน
เผ็ด
เผ็ดร้อน หวาน
เผ็ดร้อน ขม
ร้อน
เค็ม

รส
ฝาด

รส
หวาน

รส
มัน

รส
รส
เค็ม เปรี้ยว

รส รสเมา รสเผ็ด รสหอม รส
ขม เบื่อ ร้อน
เย็น จืด

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.0
0
0
0.5
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1.0

0
0.5
0
0.5
0
0
0.5
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.0
0.5
0
0.5
1.00
0.5
0.5
1.0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์รสยาในตำ�รับยาประสะกะเพรา
				
สมุนไพร
รสยา
ปริมาณต่อตำ�รับ ร้อยละของ
		
(กรัม)
ปริมาณต่อตำ�รับ
ใบกะเพราแดง เผ็ดร้อน
ผิวมะกรูด
ขม เผ็ด
รากชะเอมเทศ หวาน
มหาหิงคุ์
ขมร้อน
พริกไทยล่อน
เผ็ด
เหง้าขิง
เผ็ดร้อน หวาน
ดอกดีปลี
เผ็ดร้อน ขม
หัวกระเทียม
ร้อน
เกลือสินเธาว์
เค็ม
รวม		

47
20
8
8
2
2
2
2
1
92

โดยใช้สถิติทดสอบ Box’s M test และวิเคราะห์
จำ�แนกกลุม่ (discriminant analysis) โดยวิธแี บบขัน้
ตอน (stepwise method) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ทางสถิติสำ�เร็จรูป

ผลการศึกษา
สัดส่วนของรสยาของสมุนไพรในตำ�รับที่ศึกษา
ทั้ง 19 ตำ�รับ (ตารางที่ 3) และเมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่ม
ยารสประธาน พบว่า ยารสเย็น (ตำ�รับยาในกลุ่มยา
แก้ไข้) มีสัดส่วนของรสขมมากที่สุดในตำ�รับ โดยมี
ค่าเฉลี่ย คือ 37.63 ± 17.21 รองลงมา คือ รสจืด มี
ค่าเฉลี่ย 21.91 ± 23.19 และรสเผ็ดร้อน มีค่าเฉลี่ย
13.52 ± 15.53 (ภาพที่ 1) ตามลำ�ดับ ยารสสุขมุ (ตำ�รับ
ยาในกลุ่มยาหอม) มีสัดส่วนของรสขม มากที่สุด รอง
ลงมา คือรสเผ็ดร้อน และรสหอมเย็น โดยมีค่าเฉลี่ย
คือ 30.27 ± 8.11, 24.02 ± 6.55 และ 20.55 ± 6.74
ตามลำ�ดับ (ภาพที่ 2) ส่วนยารสร้อน (ตำ�รับยาในกลุ่ม
ยาขับลม) มีสัดส่วนของรสเผ็ดร้อนมากที่สุดในตำ�รับ

51.09
21.74
8.70
8.70
2.17
2.17
2.17
2.17
1.09
100

ร้อยละค่ารสยาในตำ�รับ
รสหวาน
เค็ม
ขม
เผ็ดร้อน
0.00
0.00
8.70
0.00
0.00
1.09
0.00
0.00
0.00
9.79

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.09
1.09

0.00
10.87
0.00
4.35
0.00
0.00
1.09
0.00
0.00
16.31

51.09
10.87
0.00
4.35
2.17
1.09
1.09
2.17
0.00
72.83

โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 58.56 ± 14.08 รองลงมา คือ รสขม
มีค่าเฉลี่ย 17.71 ± 10.09 (ภาพที่ 3)
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล พบ
ว่า ค่า mahalanobis distances ทีส่ งู ทีส่ ดุ ทีว่ เิ คราะห์
ได้ เมือ่ นำ�ไปเทียบกับค่า chi-square ทีค่ า่ DF เท่ากับ
จำ�นวนตัวแปรอิสระ มีค่าต่ำ�กว่าค่าวิกฤติ แสดงว่าใน
ภาพรวมแล้วข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และเมื่อ
ตรวจสอบเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเท่ากัน โดยใช้
สถิติทดสอบ Box’s M test พบว่า มีระดับนัยสำ�คัญ
ทางสถิติมากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนร่วม
ของตัวแปรอิสระมีความเท่าเทียมกัน จากผลการ
ตรวจสอบจึงแสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความเหมาะสม
ที่จะนำ�ไปวิเคราะห์จำ�แนกกลุ่ม
ผลการวิเคราะห์จำ�แนกกลุ่มยารสประธานจาก
รสยาของสมุนไพรในตำ�รับแต่ละตำ�รับ พบว่า ตัวแปร
ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p <
0.05) ระหว่างกลุ่ม ได้แก่ รสหวาน รสขม รสเผ็ดร้อน
รสหอมเย็น และรสจืด โดยรสหวาน รสเผ็ดร้อน และ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รสยาทั้ง 19 ตำ�รับยา
ร้อยละค่ารสยาในตำ�รับ

ตำ�รับยา

ฝาด

ยาเขียวหอม
จันทลีลา
ประสะจันทน์แดง
ประสะเปราะใหญ่
ยามหานิลแท่งทอง
ยาห้าราก
ยาหอมทิพโอสถ
ยาหอมเทพจิตร
ยาหอมนวโกฐ
ยาหอมแก้ลมวิงเวียน
ยาหอมอินทจักร
ยาธาตุบรรจบ
ยาเบญจกูล
ยาประสะกระเพรา
ยาประสะกานพลู
ยาประสะเจตพังคี
ยามันทธาตุ
ยาวิสัมพยาใหญ่
ยาอภัยสาลี

15.28
3.03
16.41
2.71
2.43
30.00
7.98
3.05
6.92
6.67
7.82
11.22
0.00
0.00
9.07
2.02
13.98
6.33
10.92

หวาน

มัน

เค็ม

เปรี้ยว

ขม

4.17 0.00 0.00
6.06 12.12 0.00
0.00 6.25 0.00
3.75 3.75 0.00
0.00 0.00 9.71
0.00 0.00 0.00
11.74 7.75 0.00
2.55 2.19 0.00
7.00 5.66 0.00
22.22 6.52 0.00
7.82 3.40 2.04
3.85 1.92 0.00
10.00 0.00 0.00
9.79 0.00 1.09
1.13 1.33 0.00
0.00 1.52 1.52
9.68 4.84 0.00
2.78 3.70 0.00
5.35 2.14 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.00
0.63
0.00
0.00
5.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.08
4.06

25.00
54.55
54.43
41.25
10.52
40.00
21.60
42.60
31.84
24.52
30.78
28.53
10.00
16.31
11.40
6.94
19.35
36.42
12.70

เมาเบื่อ เผ็ดร้อน หอมเย็น
0.00
3.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.11
2.04
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
1.61
0.00
8.02

11.11
19.70
5.21
41.88
3.24
0.00
28.17
18.15
30.90
16.00
26.87
42.63
80.00
72.83
67.87
61.49
44.35
46.91
52.36

16.67
1.52
5.21
6.67
12.94
0.00
22.07
30.92
13.29
20.30
16.16
6.73
0.00
0.00
5.20
26.52
6.18
2.78
4.46

ภาพที่ 1 การแจกแจงร้อยละของรสยาแต่ละรสของยารสเย็น (กลุ่มยาแก้ไข้) ทั้ง 6 ตำ�รับ

จืด
27.78
0.00
12.50
0.00
61.17
30.00
0.00
0.55
3.77
2.67
3.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ภาพที่ 2 การแจกแจงร้อยละของรสยาแต่ละรสของยารสสุขุม (กลุ่มยาหอม) ทั้ง 5 ตำ�รับ

ภาพที่ 3 การแจกแจงร้อยละของรสยาแต่ละรสของยารสร้อน (กลุ่มยาขับลม) ทั้ง 8 ตำ�รับ

รสหอมเย็น ยังเป็นตัวแปรสำ�คัญที่ใช้ในการจำ�แนก
กลุ่มยารสประธานด้วยวิธีแบบขั้นตอน โดยรสเผ็ด
ร้อน เป็นตัวแปรสำ�คัญในการจำ�แนกยารสเย็นออก
จากยารสสุขมุ และยารสร้อน ส่วนรสหวานและรสหอม
เย็น เป็นตัวแปรสำ�คัญในการจำ�แนกยารสสุขุมออก
จากยารสเย็นและยารสร้อน
สมการจำ�แนกยารสประธานจากรสยาทัง้ 10 รส
ของสมุนไพรในตำ�รับ ผลการวิเคราะห์ฟงั ก์ชนั จำ�แนก
กลุ่ม ได้สมการดังนี้

สมการจำ�แนกกลุ่มในรูปคะแนนมาตรฐานของ
ฟังก์ชันที่ 1
		 Z’Y = -0.278 (Z รสหวาน) + 0.962 (Z รสเผ็ดร้อน)
– 0.227 (Z รสหอมเย็น)
สมการจำ�แนกกลุม่ ในรูปคะแนนดิบของฟังก์ชนั
ที่ 1
		 Y’ = -1.936 - 0.058 (รสหวาน) + 0.073 (รส
เผ็ดร้อน) – 0.030 (รสหอมเย็น)
สมการจำ�แนกกลุ่มในรูปคะแนนมาตรฐานของ
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ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

โดย 0 หมายถึง ยารสเย็น; 1 หมายถึง ยารสสุขุม; 2 หมายถึง ยารสร้อน
Function 1 คือ ค่าที่ได้จากการแทนค่าในสมการจำ�แนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบของฟังก์ชันที่ 1
Function 2 คือ ค่าที่ได้จากการแทนค่าในสมการจำ�แนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบของฟังก์ชันที่ 2

ภาพที่ 4 การจัดกลุ่มยารสประธานด้วยสมการจำ�แนกกลุ่ม

ฟังก์ชันที่ 2
		 Z’Y = 0.778 (Z รสหวาน) + 0.310 (Z รสเผ็ดร้อน)
+ 0.882 (Z รสหอมเย็น)
สมการจำ�แนกกลุม่ ในรูปคะแนนดิบของฟังก์ชนั
ที่ 2
		 Y’ = -2.972 + 0.161 (รสหวาน) + 0.024
(รสเผ็ดร้อน) + 0.118 (รสหอมเย็น)
จากสมการจำ�แนกกลุ่มข้างต้น เมื่อนำ�สัดส่วน
ของรสหวาน รสเผ็ดร้อน และรสหอมเย็นของตำ�รับ
ยาทั้ง 19 ตำ�รับมาแทนค่าในสมการจำ�แนกกลุ่มในรูป
คะแนนดิบของฟังก์ชันที่ 1 และ 2 จะได้กราฟแสดง
ดังภาพที่ 4 ซึ่งสมการจำ�แนกกลุ่มนี้สามารถพยากรณ์
ยารสประธานของตำ�รับยาได้ถูกต้องถึงร้อยละ 94.7

(ตารางที่ 4)
ผลการหาค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับสมการจำ�แนก
กลุ่มยารสประธาน พบว่า ค่า Eigenvalue มากกว่า
1 แสดงว่า ข้อมูลมีความแตกต่างระหว่างกลุม่ มากกว่า
ความแตกต่างภายในกลุ่ม นอกจากนี้ จากค่า Wilks’
Lambda แสดงระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ < 0.05 แสดง
ว่า ค่ากลาง (centroid) ของทั้ง 3 กลุ่ม ไม่เท่ากัน จึง
สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ฟังก์ชัน รายละเอียดดูใน (ตารางที่
5)
นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์การนำ�เสนอ
ค่าสัมประสิทธิ์การจำ�แนกกลุ่มโดยวิธีของ Fisher’s
(Fisher’s linear discriminant functions) สามารถ
สร้างสมการเพื่อใช้ในการพยากรณ์ตำ�รับยาอื่น ๆ ว่า

Vol. 18 No. 1 Jan-Apr 2020 143

J Thai Trad Alt Med
ตารางที่ 4 ผลการจัดเข้ากลุ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์จำ�แนกของยารสประธาน
		 การจัดเข้ากลุ่มยารสประธาน
ยารสประธาน
ยารสเย็น
ยารสสุขุม
ยารสร้อน
			
ยารสเย็น
ยารสสุขุม
ยารสร้อน

5
0
0

0
5
0

1
0
8

ร้อยละการจัด
เข้ากลุ่มถูก

ภาพรวมของร้อยละ
การจัดเข้ากลุ่มถูก

83.33
100.00
100.00

94.74

ตารางที่ 5 ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับสมการจำ�แนกกลุ่มยารสประธาน
			
% of Cumulative Canonical
Wilks’
ChiFunction Eigenvalue						
			
Variance
%
Correlation Lambda
square
1
2

2.942
1.642

64.2
35.8

64.2
100.0

ควรจัดอยูใ่ นยารสประธานกลุม่ ใด โดยใช้สมการดังนี้
		 กลุม่ ยารสเย็น = -2.548 + 0.162 (รสหวาน)
+ 0.087 (รสเผ็ดร้อน) + 0.188 (รสหอมเย็น)
		 กลุ่มยารสสุขุม = -12.078 + 0.668 (รส
หวาน) + 0.153 (รสเผ็ดร้อน) + 0.556 (รสหอมเย็น)
		 กลุ่มยารสร้อน = -12.821 + 0.217 (รส
หวาน) + 0.351 (รสเผ็ดร้อน) + 0.265 (รสหอมเย็น)
โดยเมื่อแทนค่าสัดส่วนร้อยละของรสหวาน รส
เผ็ดร้อน และรสหอมเย็น ของตำ�รับแล้ว สมการใดให้
ค่ามากที่สุด จะจัดตำ�รับนั้นไว้ในกลุ่มยารสประธาน
นัน้ ตัวอย่างเช่น เมือ่ นำ�ค่าสัดส่วนร้อยละของรสหวาน
รสเผ็ดร้อน และรสหอมเย็น จากตำ�รับประสะกะเพรา
จันทลีลา และยาหอมเทพจิตรมาแทนค่าสมการ ตำ�รับ
ยาประสะกะเพราให้ค่ามากที่สุด คือ 14.86 เมื่อแทน
ค่าในสมการกลุ่มยารสร้อน จึงสามารถพยากรณ์จัด
ตำ�รับประสะกะเพราเป็นยารสร้อน ตำ�รับจันทลีลาให้
ค่ามากที่สุดเมื่อแทนค่าในสมการกลุ่มยารสเย็น คือ

0.864
0.788

0.096
0.379

35.145
14.571

df

Sig.

6
2

0.000
0.001

ได้ 0.43 จึงพยากรณ์จัดตำ�รับจันทลีลาเป็นยารสเย็น
ส่วนตำ�รับยาหอมเทพจิตร ให้ค่ามากที่สุดเมื่อแทน
ค่าในสมการกลุ่มยารสสุขุมได้ 9.59 จึงพยากรณ์จัด
ตำ�รับยาหอมเทพจิตรเป็นยารสสุขุม

อภิปรายผล
ในการคัดเลือกต�ำรับยาเพื่อเป็นตัวแทนของยา
รสประธานแต่ละรส การวิจัยได้เลือกต�ำรับทั้ง 19
ต�ำรับ จากบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รายการ
บัญชียาจากสมุนไพร[4] เนื่องจากเป็นต�ำรับยาที่ผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีการใช้
อย่างแพร่หลาย อีกทั้งแต่ละต�ำรับยังระบุชนิดและ
ปริมาณสมุนไพรไว้อย่างชัดเจน โดยเลือกต�ำรับยาที่
สอดคล้องกับสรรพคุณของยารสประธาน[3] ดังนี้ “ยา
รสเย็น แก้ทางเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) แก้ไข้ ระงับความ
ร้อน ใช้ส�ำหรับแก้ไข้ในกองฤดูรอ้ น’’ จึงเลือกต�ำรับยา
ในกลุ่มยาแก้ไข้เป็นกลุ่มตัวอย่าง “ยารสสุขุม แก้ใน
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กองอาโปธาตุ (ธาตุน�้ำ) แก้ไข้ที่ใช้ยารสเย็นไม่ได้ แก้
ลมกองละเอียด ลมวิงเวียน ใจสัน่ หวัน่ ไหว บ�ำรุงก�ำลัง
ใช้ส�ำหรับแก้ไข้ในกองฤดูหนาว’’ จึงเลือกต�ำรับยาใน
กลุ่มยาหอมเป็นกลุ่มตัวอย่าง และ “ยารสร้อน แก้ใน
กองวาโยธาตุ (ธาตุลม) แก้ลมกองหยาบ ลมจุกเสียด
ลมพรรดึก บ�ำรุงธาตุ ใช้ส�ำหรับแก้ไข้ในกองฤดูฝน’’
จึงเลือกต�ำรับยาในกลุ่มยาขับลมโดยเฉพาะต�ำรับที่มี
ข้อห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้เป็นกลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม
จ�ำนวนตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ มี จ�ำนวนจ�ำกั ด
เนื่องจากต�ำรับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561
รายการบัญชียาจากสมุนไพร มีเพียง 19 ต�ำรับนีท้ มี่ รี ส
ประธานเด่นชัดตรงตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์การจ�ำแนก
ในการจำ�แนกรสของตัวยาสมุนไพรแต่ละชนิด
พบว่า ข้อมูลรสยาและสรรพคุณของสมุนไพรบาง
ชนิดไม่ตรงกันในตำ�รายาสมุนไพรไทยและเอกสาร
อ้างอิงเกี่ยวกับสมุนไพรไทยแต่ละเล่ม ซึ่งจะมีผลต่อ
การวิเคราะห์จำ�แนกยารสประธานของตำ�รับต่อไป ใน
การศึกษานีจ้ งึ กำ�หนดรสยาโดยอ้างอิงจากตำ�ราอ้างอิง
ยาสมุนไพร เล่ม 1 – 3[5-7] และ ตำ�ราแพทย์แผนโบราณ
ทัว่ ไป สาขาเภสัชกรรม[3]เป็นหลัก ซึ่งเป็นตำ�ราที่จดั ทำ�
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และเป็นตำ�รากลางของกองการประกอบโรคศิลปะ
ที่ใช้สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
เภสัชกรรมไทย ตามลำ�ดับ มีความน่าเชื่อสูง อย่างไร
ก็ดี ตำ�ราทั้งสองยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน จึงควรมีการ
ชำ�ระเรียบเรียงข้อมูลใหม่ให้ตรงกันและกำ�หนดให้เป็น
เอกสารหรือตำ�รามาตรฐานสำ�หรับอ้างอิงรสยาและ
สรรพคุณสมุนไพรของชาติต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนและการทำ�เวชปฏิบัติด้านการ
แพทย์แผนไทยมากขึ้น
ในการวิเคราะห์รสยาของตำ�รับ ได้ก�ำ หนดให้คา่
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รสยาแก่สมุนไพรแต่ละชนิดเป็นตัวเลข ซึง่ เป็นวิธหี นึง่
ในการวิเคราะห์จัดกลุ่มสมุนไพร[12] ผลการวิเคราะห์
รสยาของสมุนไพรในตำ�รับยาแต่ละกลุม่ พบว่ามีความ
สัมพันธ์กับสรรพคุณของยารสประธาน โดยกลุ่มยา
รสเย็น มีสัดส่วนรสขมในตำ�รับมากที่สุด รองลงมา
คือ รสจืด สอดคล้องกับสรรพคุณของยารสขมที่แก้
ในทางโลหิตและดี กำ�เดา แก้ไข้ต่าง ๆ และรสจืด ดับ
พิษไข้ แก้ทางเตโช นอกจากนี้ ทุกตำ�รับในกลุ่มยาแก้
ไข้ไม่มรี สเปรีย้ ว สอดคล้องกับทฤษฎีของรสยาทีแ่ สลง
กับโรคต่าง ๆ คือ รสเปรีย้ วทำ�ให้ดกี �ำ เริบและแสลงกับ
ไข้ต่าง ๆ กลุ่มยารสสุขุม มีรสขม รสเผ็ดร้อน และรส
หอมเย็นเป็นส่วนประกอบหลักในสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กัน คือ โดยเฉลี่ยพบร้อยละ 20 ถึง 30 ของตำ�รับ
และมีรสหวานเล็กน้อยประมาณร้อยละ 10 ของตำ�รับ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของยารสสุขุมที่มีรสไม่ร้อน
ไม่เย็นนัก นอกจากนี้ สรรพคุณของรสยาทั้ง 4 ยังมี
ความสอดคล้องกับสรรพคุณยารสสุขมุ โดยรสขม แก้
ในกองอาโปธาตุ (ทางโลหิตและดี) แก้ไข้ รสเผ็ดร้อน
แก้ทางโรคลม รสหอมเย็น บำ�รุงหัวใจ ส่วนรสหวาน
ช่วยบำ�รุงกำ�ลัง สำ�หรับกลุ่มยารสร้อน มีสัดส่วนของ
รสเผ็ดร้อนมากที่สุด โดยเฉลี่ยพบถึงร้อยละ 59 ซึ่ง
ทัง้ รสประธานรสร้อนและรสของตัวยารสเผ็ดร้อนต่าง
ก็มีสรรพคุณแก้ทางธาตุลม แก้ลมจุกเสียด และบำ�รุง
ธาตุเช่นเดียวกัน จากผลการศึกษานี้ จึงอาจสรุปได้ว่า
ตำ�รับทีม่ รี สเย็นคือตำ�รับทีม่ รี สขมหรือรสจืดเป็นหลัก
ตำ�รับที่มีรสสุขุมคือตำ�รับที่มีรสขม รสเผ็ดร้อน และ
รสหอมเป็นหลักในปริมาณใกล้เคียงกัน และแทรก
รสหวานเล็กน้อย ส่วนตำ�รับที่มีรสร้อนคือมีรสเผ็ด
ร้อนเป็นหลัก มากกว่าร้อยละ 40 ของตำ�รับ
เทคนิค discriminant analysis เป็นวิธีการ
ทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์จำ�แนกกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้น
ไป ซึ่งการวิจัยจะทราบมาก่อนว่ามีกี่กลุ่ม และเป็น
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ผู้แบ่งกลุ่มเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่
ใช้ ใ นการแบ่ ง กลุ่ ม สร้ า งสมการจำ � แนกกลุ่ ม และ
พยากรณ์หน่วยวิเคราะห์ใหม่วา่ ควรอยูก่ ลุม่ ใด โดยใช้
สมการที่ ส ร้ า งขึ้ น นั้ น [13] ซึ่ ง งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พื ช
สมุนไพรที่มีการใช้เทคนิคนี้ มักใช้ควบคู่กับข้อมูล
โครมาโตแกรม (chromatogram data)ในการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร เช่น จำ�แนกโกฐ
เชียงหรือตังกุย (Angelica sinensis (Oliv.) Diels)
ที่ ป ลู ก ต่ า งพื้ น ที่ [14] จำ � แนกชนิ ด ของโสมตามสาย
พันธุ์และแหล่งที่ปลูกเพื่อตรวจสอบการปลอมปน[15]
เป็นต้น การศึกษานี้ จึงเป็นการนำ�เสนอวิธีการใหม่ใน
การวิเคราะห์จำ�แนกยารสประธานโดยใช้ข้อมูลจาก
สัดส่วนของรสยาในตำ�รับ โดยนำ�ค่ารสยา ได้แก่ รส
หวาน รสเผ็ดร้อน และรสหอมเย็น ของตำ�รับทีต่ อ้ งการ
วิเคราะห์มาแทนที่ในสมการที่ได้จากการวิเคราะห์
การนำ�เสนอค่าสัมประสิทธิ์การจำ�แนกกลุ่มโดยวิธี
ของ Fisher’s ค่าที่ได้จากสมการใดมีค่ามากกว่า ก็
จัดอยู่ในกลุ่มนั้น ซึ่งเป็นวิธีง่าย ได้คำ�ตอบที่ชัดเจน
และไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ นอกจากนี้ยังสามารถ
นำ�สมการจำ�แนกกลุม่ ไปใช้วเิ คราะห์ต�ำ รับยาหรือปรับ
สูตรตำ�รับยาทีต่ งั้ ขึน้ ใหม่เพือ่ ให้ได้ยารสประธานทีต่ รง
กับสมุฏฐานการเกิดโรคต่อไป

ข้อสรุป
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ นำ � เสนอแนวทางใหม่ ใ นการ
จำ�แนกกลุ่มยารสประธานของตำ�รับยาโดยใช้วิธีทาง
สถิติ (discriminant analysis) ผลการศึกษาพบว่า
ตำ�รับยาที่มีรสประธานเป็นรสเย็นจะมีสมุนไพรที่มี
รสขมหรือรสจืดเป็นหลัก ตำ�รับยารสสุขุมจะมีรสขม
รสเผ็ดร้อน และรสหอมเย็นเป็นหลัก และมีรสหวาน
เล็กน้อย ส่วนตำ�รับยารสร้อนจะมีรสเผ็ดร้อนเป็นหลัก
ซึ่งรสหวาน รสเผ็ดร้อน และรสหอมเย็น เป็นตัวแปร

สำ�คัญที่ใช้ในการจำ�แนกกลุ่ม โดยนำ�ค่าสัดส่วนร้อย
ละของรสยาเหล่ า นี้ ใ นตำ � รั บ มาแทนที่ ใ นสมการที่
ได้จากการวิเคราะห์การนำ�เสนอค่าสัมประสิทธิ์การ
จำ�แนกกลุ่มโดยวิธีของ Fisher’s ดังนี้
กลุ่มยารสเย็น = -2.548 + 0.162 (รสหวาน) +
0.087 (รสเผ็ดร้อน) + 0.188 (รสหอมเย็น)
กลุ่มยารสสุขุม = -12.078 + 0.668 (รสหวาน)
+ 0.153 (รสเผ็ดร้อน) + 0.556 (รสหอมเย็น)
กลุ่มยารสร้อน = -12.821 + 0.217 (รสหวาน)
+ 0.351 (รสเผ็ดร้อน) + 0.265 (รสหอมเย็น)
โดยสมการใดให้ค่ามากที่สุด จะจัดตำ�รับนั้นไว้
ในกลุม่ ยารสประธานนัน้ จากการพยากรณ์กลุม่ ยารส
ประธานของตำ�รับยาที่ศึกษาทั้ง 19 ตำ�รับนี้ ให้ผลถูก
ต้องร้อยละ 94.7 ซึง่ เป็นวิธงี า่ ย ได้ค�ำ ตอบทีช่ ดั เจนและ
ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
รสยาของแต่ละตำ�รับ นอกจากจะใช้ในการจำ�แนก
กลุ่มยารสประธานแล้ว ยังช่วยให้เข้าใจการตั้งตำ�รับ
ยาของแพทย์แผนไทย และเห็นความสัมพันธ์ของรส
ยาและสรรพคุณของตำ�รับได้ชัดเจนขึ้น
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บทคัดย่อ
คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค เป็นตำ�ราที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อ รวมถึงวิธี
การรักษาตามหลักแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการแพทย์แผนไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยการรวบรวม
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พืชสมุนไพรในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค จากการศึกษาสามารถรวบรวมตำ�รับยาได้
ทั้งหมด 60 ตำ�รับ จำ�แนกตามกลุ่มโรคได้ 11 กลุ่ม โดยพบตำ�รับยาที่ใช้รักษากลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) มาก
ที่สุด (14 ตำ�รับ) รวบรวมเภสัชวัตถุได้ทั้งหมด 189 ชนิด แบ่งเป็น สัตว์วัตถุ 9 ชนิด ธาตุวัตถุ 23 ชนิด และพืชวัตถุ 157
ชนิด (พืช 155 ชนิด และ เห็ด 2 ชนิด) โดยพืชวัตถุสามารถจำ�แนกได้ 68 วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุดคือ Fabaceae จำ�นวน
19 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีค่าอัตราส่วนของความถี่ (Frequency ratio; FR) สูงสุด คือ ข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia
Kunth) และ ข้าวเย็นใต้ (Smilax glabra Roxb.) (FR = 4.36) กลุ่มโรคที่มีค่าอัตราส่วนความสอดคล้องการใช้สมุนไพร
(Formulas Consensus ratio; FCR) มากที่สุดคือ ผิวหนังอักเสบ (FCR = 1.80) นอกจากนี้พบว่าส่วนของพืชที่นำ�มา
ใช้ประกอบตำ�รับยามากที่สุดคือ ใบ โดยรสเมาเบื่อเป็นรสยาสมุนไพรที่พบมากที่สุด การเตรียมยาที่พบมากที่สุดคือ
การต้ม (36%) และการกิน (47%) เป็นวิธีการใช้ยาที่พบมากที่สุด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงหลักการใช้สมุนไพร
รักษาโรคผิวหนังในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรคที่มีหลักแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการตามหลักการแพทย์แผนไทย โดยการรักษา
โรคจำ�เป็นต้องใช้ยาเป็นตำ�รับทีป่ ระกอบด้วยตัวยารสหลักและยารสอืน่ ๆ เพือ่ เป็นการปรับสมดุลของธาตุในร่างกาย
แบบองค์รวมตามสาเหตุและสมุฏฐานของการเกิดโรค
คำ�สำ�คัญ:  สมุนไพร, คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค, แพทย์แผนไทย
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Abstract
Withikutdharok scripture is a textbook on the diagnoses of skin and tissue disorders and the treatments for such
conditions based on the concepts, theories and methods of Thai traditional medicine. This study is a documentary
research done by collecting, examining and analyzing the data regarding medicinal plants in Withikutdharok scripture. The results have shown that the scripture covers 11 groups of skin disorders with 60 traditional drug formulas
for treating the illnesses. Among all the formulas, 14 are most frequently mentioned for dermatitis treatment and
a total of 189 medical materials are identified, including 9 animal materials, 23 minerals, and 157 herbal materials
(155 plants and 2 mushrooms). All the plant materials are actually in 68 families – the family Fabaceae (19 species)
being mostly used; and the plants with the highest frequency ratio, or FR, of 4.36 are Smilax corbularia Kunth and
Smilax glabra Roxb. The illness group with the highest formulas consensus ratio (FCR, 1.80) is dermatitis. The
leaves are the most frequently used part in drug preparation and the plants most frequently used have a nauseating
taste. The medications are mostly prepared as decoctions (36%) and the preparations are mostly administered orally
(47%). The study has indicated that the principle of using medicinal plants in the Withikutdharok scripture includes
the concepts, theories and methods according to the principles of Thai traditional medicine. The treatments require
formulated medications consisting of medicinal plants with the main flavor as well as other flavors to adjust the
balance of human body’s elements in a holistic way, based on the causes of illnesses.
Key words: medicinal plants, Withikutdharok scripture, Thai traditional medicine

บทนำ�และวัตถุประสงค์

คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค ได้รับการรวบรวมและจารึก
เป็นลายลักษณ์อักษรบนแผ่นศิลาตามเสาของศาลา
รายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
เมื่ อ ครั้ ง รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า
อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในปี
พุทธศักราช 2375 เมื่อคราวปฏิสังขรณ์นั้นทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมสรรพศิลปะวิทยาการ

อันเป็นวิชาชีพชั้นสูงมาจารึกไว้ รวมทั้งสรรพวิชาการ
แพทย์ คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ รายละเอียดของ
สาเหตุและสมุฏฐานการเกิดโรค และตำ�รับยาสมุนไพร
รักษาโรคต่าง ๆ[1] เพื่อให้เป็นสำ�นักศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองแก่สาธารณะชนทั่วไป
คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค เป็นตำ�ราที่ใช้ในการวินิจฉัย
โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อ
รวมถึงวิธีการรักษาตามหลักแนวคิด ทฤษฎี และวิธี
การแพทย์แผนไทย โดยมีรายละเอียดของสาเหตุ
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และสมุ ฏ ฐานการเกิ ด โรค ตำ � รั บ ยาสมุ น ไพรที่ ใ ช้
ในการรักษา วิธีการปรุงยา และวิธีการใช้ยาในโรค
ผิวหนังแต่ละประเภท แต่อย่างไรก็ตามพืชสมุนไพร
ที่ใช้ประกอบตำ�รับยาบางชนิดเป็นพืชที่หายาก บาง
ชนิดมีชื่อเรียกหลายชื่อ และบางชนิดมีชื่อเรียกที่ต่าง
จากในปัจจุบัน ทำ�ให้ตำ�รับยาบางตำ�รับยากต่อการนำ�
มาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้คัมภีร์วิถีกุฏฐโรคไม่ได้ถูก
รวบรวมไว้ในตำ�ราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ซึ่งเป็น
ตำ�ราที่ใช้ในการเรียนการสอนของแพทย์แผนไทย
รวมทั้งยังไม่มีรายงานการศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพร
รักษาโรคผิวหนังในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค จากเหตุผล
ข้างต้นทำ�ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหลักการ
ใช้สมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในคัมภีร์วิถีกุฐโรค โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการวินิจฉัยโรค การตั้ง
ตำ�รับยารักษาโรค และการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรค
ผิวหนังในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค

ระเบียบวิธีศึกษา
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรคผิวหนัง
สาเหตุและสมุฏฐานการเกิดโรค ตำ�รับยาที่ใช้ในการ
รั ก ษา และชนิ ด สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ป ระกอบตำ � รั บ ยาใน
คัมภีรว์ ถิ กี ฏุ ฐโรค แล้วจัดทำ�บัญชีรายชือ่ พืชสมุนไพร
ส่วนที่นำ�มาใช้ของพืชแต่ละชนิด จากเอกสารแพทย์
แผนไทย คือ
เอกสารชัน้ ต้น (Primary document) ได้แก่
ศิลาจารึกตำ�รายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เอกสารชั้ น รอง (Secondary docu-
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ment) ได้แก่ ตำ�รายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้
จารึกไว้เมื่อ พ.ศ. 2375 ฉบับสมบูรณ์[1] และตำ�รา
การแพทย์แผนไทยในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม (วัดโพธิ์) เล่ม 2[2]
2. การตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบชื่อเครื่องยาสมุนไพร รสยา และ
สรรพคุ ณ โดยอ้ า งอิ ง ตามหนั ง สื อ ของ Picheansoonthon และคณะ (2017)[3] Tiangbooranatam
(2005)[4] และ Wutithamawech (2015)[5] และฐาน
ข้อมูลสมุนไพร
ต ร ว จ ส อ บ ชื่ อ พื้ น เ มื อ ง โ ด ย อ้ า ง อิ ง
ตามหนั ง สื อ ชื่ อ พรรณไม้ แ ห่ ง ประเทศไทย เต็ ม
สมิตินันทน์[6] และหนังสือชุดพรรณไม้เมืองไทย (พืช
สมุนไพร 1)[7]
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช (Plant
Identification) โดยใช้เอกสารทางอนุกรมวิธานพืช
ทัง้ ของประเทศไทย (Flora of Thailand) และประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น Flora Malesiana, Flora of China,
Flora of British India, The Plant List และได้
รับการยืนยันความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
พฤกษศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข
สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทียบเคียงโรคทางแผนปัจจุบัน โดยอ้างอิง
ตามหนังสือศัพท์แพทย์ไทย[8]
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่ อ สรุ ป หลั ก การใช้ ส มุ น ไพรรั ก ษาโรคผิ ว หนั ง ใน
คัมภีร์วิถีกุฐโรค มีวิธีดำ�เนินงานดังนี้
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3.1 วิเคราะห์คา่ ความถีใ่ นการใช้พชื สมุนไพร
(Frequency ratio; FR)
เป็นค่าเชิงปริมาณแสดงร้อยละ (%) ความถี่
ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในตำ�รายา เพื่อทราบชนิด
ของพืชที่มีความสำ�คัญในการใช้ประกอบตำ�รับยา
ที่ปรากฏในเอกสารหรือตำ�รา โดยประยุกต์จากวิธี
การของ Trotter and Logan (1986)[9] คำ�นวณได้
จากสูตร
(1)
โดยที่ Fi คือ จำ�นวนการใช้พชื ชนิดนัน้ ประกอบ
ตำ�รับยา
N คื อ จำ � นวนของพื ช ทั้ ง หมดที่ ใ ช้
ประกอบตำ�รับยา
ค่าอัตราส่วนของความถี่ ถ้ามีคา่ เข้าใกล้ 0 แสดง
ว่ามีการใช้ประกอบตำ�รับยาน้อย หากมีคา่ สูง แสดงว่า
มีการนำ�ไปใช้ประกอบตำ�รับยาต่าง ๆ มาก
3.2 วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของตำ�รับ
ยา (Formulas Consensus ratio; FCR)
เป็ น ค่ า แสดงความสอดคล้ อ งในการใช้
สมุนไพรประกอบตำ�รับยารักษาโรคแต่ละกลุม่ อาการ
เพือ่ ทราบกลุม่ อาการต่าง ๆ ทีม่ คี วามสอดคล้องในการ
ใช้ชนิดพืชสมุนไพรทีป่ รากฏในเอกสารหรือตำ�รา โดย
ประยุกต์จากวิธกี ารของ Trotter and Logan (1986)[9]
และ Heinrich และคณะ (1998)[10] คำ�นวณได้จาก
สูตร
(2)
โดยที่ Nu คือ จำ�นวนของการใช้พืชสมุนไพร
ประกอบตำ�รับยาในแต่ละกลุ่มอาการ
Ns คือ จำ�นวนของชนิดพืชสมุนไพร
ทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละกลุ่มอาการ
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ค่ า อั ต ราส่ ว นความสอดคล้ อ งของการใช้
สมุนไพร ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ากลุ่มอาการนั้น
มีชนิดพืชสมุนไพรที่ใช้สอดคล้องกันน้อย หากมีค่า
สูง แสดงว่ากลุ่มอาการนั้นมีชนิดพืชสมุนไพรที่ใช้
สอดคล้องกันมาก

ผลการศึกษา
1. หลักการวินิจฉัยโรค
1.1 สาเหตุ และสมุฏฐานการเกิดโรค
จากการศึ ก ษาคั ม ภี ร ์ วิ ถี กุ ฏ ฐโรค พบว่ า โรค
ผิวหนังเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของผิวหนัง
และเนื้อเยื่อ โดยมีสาเหตุ และสมุฏฐานการเกิดโรคที่
ต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น สาเหตุจากภายกายใน
ร่างกาย ได้แก่ ชาติสัมพันธ์ตระกูล (กรรมพันธุ์) การ
เรื้อรังจากรอยโรคอื่น การแปรปรวนของกองธาตุใน
ร่างกาย สาเหตุจากภายนอกร่างกาย ได้แก่ กิมิชาติ
(เชื้อโรค) ที่เข้าสู่ร่างกาย สามัคคีรส (การติดต่อจากคู่
หลับนอน) การส�ำส่อนทางเพศ และเกิดขึ้นเองโดยไม่
ทราบสาเหตุ ซึง่ สาเหตุเหล่านีส้ ง่ ผลต่อธาตุทงั้ สี่ (ดิน นำ �้
ลม ไฟ) ในร่างกายให้เกิดความแปรปรวน หรือเสีย
ความสมดุล (สมุฏฐาน) คือ ก�ำเริบ (ท�ำหน้าที่มากเกิน
ไป) หย่อน (ท�ำหน้าที่น้อยลง) หรือพิการ (สูญเสีย
หน้าที่) ธาตุหลักที่กระทบ คือ ปถวีธาตุ (ดิน) และอา
โปธาตุ (น�้ำ) ซึ่งเป็นธาตุที่มีกลไกในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ เมื่อเตโชธาตุ (ไฟ) มีก�ำลังมากเกิน ส่งผลให้
วาโยธาตุ (ลม) มีก�ำลังมากขึน้ ด้วย กระท�ำให้อาโปธาตุ
อย่างเลือดและน�้ำเหลือง การคั่งของน�้ำที่เป็นเฉพาะที่
เกิดเป็นอาการบวม การไหลเวียนไม่สะดวก เกิดการ
คัง่ ของเสียมากขึน้ แล้วกระทบต่อปถวีธาตุ คือ ผิวหนัง
และกล้ามเนื้อ ให้แห้ง หยาบด้าน สาก แสบคัน หนัง
แตกมีเลือดออก เป็นแผล และฝีหนอง เป็นต้น (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 สาเหตุ และสมุฏฐานการเกิดโรค

1.2 การเทียบเคียงโรคทางแผนปัจจุบัน
จากการศึกษา พบว่าโรคผิวหนังในคัมภีร์วิถี
กุฏฐโรคมีทั้งหมด 23 โรค โดยมีรายละเอียดของ
ลักษณะรอยโรค และอาการโรค ซึ่งมีชื่อเรียกของ
โรคตามสมุฏฐานธาตุและตามที่หมอสมมติขึ้นตาม
หลักแนวคิดแพทย์แผนไทย แต่หลายโรคมีลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามโรคผิวหนังในคัมภีร์
วิถีกุฏฐโรคมีชื่อเรียกที่ต่างจากโรคทางแผนปัจจุบัน
และมีหลายโรคเป็นกลุ่มโรคเดียวกัน ทำ�ให้ยากต่อ
การศึกษา ดังนั้นการเทียบเคียงโรคทางแผนปัจจุบัน
จึงเป็นแนวทางที่จะทำ�ให้การศึกษาโรคที่ปรากฏใน
คัมภีร์วิถีกุฏฐโรคได้ดีมากขึ้น (ตารางที่ 1)

2. หลักการตั้งตำ�รับยาที่ ใช้ ในการรักษาโรค
ผิวหนัง
2.1 ตำ�รับยาที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังและ
ค่าความสอดคล้องของตำ�รับยา (Formulas Consensus ratio; FCR)
จากการศึกษา รวบรวบตำ�รับยาได้ทั้งหมด 60
ตำ�รับ สามารถแบ่งตำ�รับยาตามกลุ่มโรคได้ 11 กลุ่ม
กลุม่ โรคทีร่ วบรวมตำ�รับยาได้มากทีส่ ดุ คือ โรคผิวหนัง
อักเสบ จำ�นวน 14 ตำ�รับ รองลงมาคือ กลุม่ โรคเกลือ้ น
จำ�นวน 10 ตำ�รับ จากการวิเคราะห์คา่ ความสอดคล้อง
ของตำ�รับยา (Formulas Consensus ratio; FCR)
พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.19 - 1.80 กลุ่มโรคที่มีค่า FCR
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ตารางที่ 1 เทียบเคียงโรคทางแผนปัจจุบันในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค
ชื่อโรคผิวหนังในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค

เทียบเคียงโรคทางแผนปัจจุบัน

กุฏฐโรคที่เกิดจากกองปถวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ
เรื้อนกวาง
เรื้อนมูลนก
เรื้อนวิมาลา
เรื้อนหูด
เรื้อนเกล็ดปลา
เรื้อนหิด
เรื้อนบอน เรื้อนดอกหมาก เกลื้อนนวลแตง เกลื้อนดอกหมาก
เรื้อนมะไฟ กลากพรรนัย
มะเร็งลาม
มะเร็งเพลิง
มะเร็งคุด
มะเร็งไร
กลากเหล็ก
คชราดบอน คชราดหูด

สูงสุด คือ ผิวหนังอักเสบ มีค่า FCR เท่ากับ 1.80 รอง
ลงมา คือ สะเก็ดเงิน มีค่า FCR เท่ากับ 1.23 (ตารางที่
2)
2.2 รสยาของสมุนไพร
จากการตรวจสอบรสยาของพื ช สมุ น ไพร
เพื่อศึกษาวิธีการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคตามหลัก
เภสัชกรรมไทยทีร่ สยาหลักของพืชสมุนไพรจะมีความ
สอดคล้องกับสมุฏฐานของโรค พบว่ารสยาทีถ่ กู นำ�มา
ใช้มากที่สุด คือ รสเมาเบื่อ รองลงมา คือ รสเผ็ดร้อน
รสขม รสจืดเย็น รสฝาด รสเปรี้ยว รสหวาน และรส
มัน ตามลำ�ดับ
2.3 วิธีการปรุงยา
วิธีการปรุงยาที่พบมากที่สุด คือ การต้ม (36%)
รองลงมาคือ บดเป็นผงละเอียด (33%) ลูกกลอน ดอง
ด้วยสุรา หุงด้วยน�้ำมัน คั้นเป็นน�้ำ  สุมไฟ ฝน และท�ำ

Hansen’s disease
Atopic dermatitis
Psoriasis
Contact dermatitis
Nuerofibromatosis
Ichthyosis vulgaris
Scabies
Pityriasis versicolor
Ringworm
Progressive chronic lesion
Abscess
Chronic granulomatous inflammation of
the internal organs or bones
Dyshidrosis eczema
Dermatitis
Yaws

เป็นบุหรี่ ตามล�ำดับ (ภาพที่ 2)
2.4 วิธีการใช้ยา
วิธีการใช้ยาที่พบมากที่สุด คือ การกิน (47%)
รองลงมา คือ การทา (39%) การอาบ การพอก การ
รม และการเป่า (ภาพที่ 3)

3. สมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบในตำ�รับยา
3.1 จำ�นวนชนิดและวงศ์พืช
จากการศึกษา รวบรวมเภสัชวัตถุได้ทั้งสิ้น 189
ชนิด แบ่งเป็น พืชวัตถุ 157 ชนิด (พืช 155 ชนิด และ
เห็ด 2 ชนิด) สัตว์วัตถุ 9 ชนิด และธาตุวัตถุ 23 ชนิด
พืชวัตถุสามารถระบุชนิดได้ 153 ชนิด และไม่สามารถ
ระบุชนิดได้ 4 ชนิด รวมพืชวัตถุทั้งหมด 68 วงศ์ แยก
เป็นพืช 66 วงศ์ และเห็ด 2 วงศ์ วงศ์ทพี่ บมากทีส่ ดุ คือ
Fabaceae จำ�นวน 19 ชนิด รองลงมาคือ Apocy-
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ตารางที่ 2 จำ�นวนตำ�รับยา รสประธาน จำ�นวนสมุนไพรที่ใช้ในการรักษากลุ่มโรคต่าง ๆ และค่า FCR
กลุ่มโรค
De
Ps
HD
Ya
Ab
PV
Sc
IV
NF
CI
Ri

จำ�นวนตำ�รับยา / รสประธาน

Nu

Np

ค่า FCR

14 / สุขุม
3 / สุขุม
8 / สุขุม
6 / เย็น
4 / สุขุม, เย็น
10 / สุขุม
3 / สุขุม
4 / สุขุม
2 / สุขุม
1 / สุขุม
5 / สุขุม

90
32
66
12
43
27
22
13
21
10
32

50
26
54
10
39
25
21
13
21
10
29

1.80
1.23
1.22
1.20
1.10
1.08
1.05
1.00
1.00
1.00
0.19

ชื่อย่อกลุ่มโรค –De: Dermatitis (ผิวหนังอักเสบ) Ps: Psoriasis (สะเก็ดเงิน) HD: Hansen’s disease (เรื้อน) Ya: Yaws
(คุดทะราด) Ab: Abscess (ฝี) PV: Pityriasis versicolor (เกลื้อน) Sc: Scabies (หิด) IV: Ichthyosis vulgaris (ผิวหนังเกล็ด
ปลา) NF: Nuerofibromatosis (ท้าวแสนปม) CI: Chronic granulomatous inflammation of the internal organs or bones (การ
อักเสบของอวัยวะภายในหรือกระดูก) Ri: Ringworm (กลาก)

ภาพที่ 2 วิธีการปรุงยา

naceae และ Solanaceae จำ�นวน 7 ชนิด นอกจาก
นี้พบว่าพืชสมุนไพรที่นำ�มาประกอบตำ�รับยาร้อยละ
77.63 เป็นพืชพืน้ เมือง (Native) ในประเทศไทย และ
ร้อยละ 22.37 เป็นพืชนำ�เข้าหรือไม่ได้มีถิ่นกำ�เนิดใน
ประเทศไทย (Exotic)

ภาพที่ 3 วิธีการใช้ยา

3.2 ลักษณะวิสัยของพืชสมุนไพร
ลักษณะวิสยั ของพืชสมุนไพรทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ
ไม้ต้น จำ�นวน 70 ชนิด (44.59%) รองลงมา คือ ไม้
ล้มลุก 42 ชนิด (26.75%) ไม้เถา 22 ชนิด (14.01%)
ไม้พมุ่ 16 ชนิด (10.19%) ไม้เถาล้มลุก 6 ชนิด (3.82%)
และไม้ปรสิต 1 ชนิด (0.64%) (ภาพที่ 4)

154 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
3.3 ส่วนของพืชสมุนไพรที่นำ�มาใช้
ส่วนของพืชสมุนไพรที่นำ�มาใช้มากที่สุด คือ ใบ
รองลงมา คือ ส่วนของต้น (แก่น เนื้อไม้ และเปลือก
ต้น) และราก ตามลำ�ดับ (ภาพที่ 5)

4. ค่าความถี่ในการใช้พชื สมุนไพร (Frequency
ratio; FR)
เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญในการใช้
สมุนไพรแต่ละชนิดประกอบต�ำรับยารักษาโรคผิวหนัง
ในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค จากผลการวิเคราะห์ค่าความถี่
ในการใช้พืชสมุนไพรในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีค่า
ตั้งแต่ 0.31 - 4.36 (ตารางที่ 3) และชนิดพืชที่มีค่า
ความถี่ในการใช้พืชสมุนไพรมากที่สุด คือ ข้าวเย็น
เหนือ (Smilax corbularia Kunth) และ ข้าวเย็นใต้
(Smilax glabra Roxb.) มีค่าเท่ากับ 4.36 รองลงมา
80
60
40
20

70
42
22

16

6

0

ภาพที่ 4 ลักษณะวิสัยของพืชสมุนไพร

1
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คือ ล�ำโพงกาสลัก (Datura metel L.) มีคา่ เท่ากับ 3.43
ซึง่ ข้าวเย็นเหนือ และข้าวเย็นใต้ หัวใต้ดนิ มีสรรพคุณ
แก้น�้ำเหลืองเสีย แก้อักเสบในร่างกาย แก้เม็ดผื่นคัน
แก้ฝี และแผลเน่าเปื่อยพุพอง ส่วนล�ำโพงกาสลัก ทั้ง
ต้น มีสรรพคุณ เป็นยาระงับปวด แก้อาการเกร็ง แก้
ปวดแสบบวม แก้โรคผิวหนังกลากเกลื้อน แก้แผล
เรือ้ รัง และแก้พษิ ฝี โดยทีส่ มุนไพรทัง้ 3 ชนิด มีรสเมา
เบื่อ มีสรรพคุณที่สอดคล้องกันคือ ช่วยขับเลือดและ
น�้ำเหลืองเสียที่คั่งค้างเพิ่มการไหลเวียนเลือดและน�้ำ
เหลืองในร่างกาย เมื่อธาตุน�้ำบริบูรณ์ดี ส่งผลให้ธาตุ
ดินสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

5. พืชสมุนไพรหลักที่ใช้ ในตำ�รับยารักษาแต่ละ
กลุ่มโรค
จากการศึกษาพืชสมุนไพรหลักที่ใช้ประกอบ
ตำ�รับยารักษาแต่ละกลุ่มโรค ที่มีค่าความถี่ในการใช้
ประกอบตำ�รับยามากกว่า 1 พบว่า กลุ่มโรคผิวหนัง
อักเสบ มีจำ�นวนพืชสมุนไพรหลักมากที่สุด คือ 23
ชนิ ด ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม โรคที่ มี ค่ า FCR สู ง สุ ด โดยพื ช
สมุ น ไพรหลั ก ที่ มี ค่ า ความถี่ ใ นการใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ
ลำ�โพงกาสลัก รองลงมา คือ ชุมเห็ดเทศ มะพร้าว
และงา (ตารางที่ 4) และสมุนไพรส่วนใหญ่มีรสยาที่
สอดคล้องกันคือ รสเมาเบื่อ แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องในการใช้พืชสมุนไพรประกอบตำ�รับยา
รักษาของกลุ่มโรค ส่วนกลุ่มโรคที่ไม่พบค่าความถี่ใน
การใช้พชื สมุนไพรประกอบตำ�รับยามากกว่า 1 คือ ท้าว
แสนปม ผิวหนังเกล็ดปลา และการอักเสบของอวัยวะ
ภายในหรือกระดูก

6. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร
ภาพที่ 5 ส่วนของพืชสมุนไพรที่นำ�มาใช้

จากการสืบค้นข้อมูลพืชสมุนไพรจำ�นวน 151
ชนิด พบว่าพืชสมุนไพรทีใ่ ช้ประกอบตำ�รับยาในคัมภีร์
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ตารางที่ 3 แสดงค่าความถี่ของพืชสมุนไพร (Frequency ratio) ในการใช้ประกอบตำ�รับยา ที่มีค่าตั้งแต่ 0.31 – 4.36
ลำ�ดับ				
ชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อวงศ์ / ถิ่นกำ�เนิด
ชื่อพื้นเมือง
ส่วนที่ใช้
รสยา
ที่					

FR
(%)

1 Smilax corbularia Kunth / Smilacaceae / Na
ข้าวเย็นเหนือ หัว
2 Smilax glabra Roxb. / Smilacaceae / Na
ข้าวเย็นใต้
หัว
3 Datura metel L. / Solanaceae / Ex
ลำ�โพงกาสลัก* ผล ใบ ทั้งต้น
4 Sesamum indicum L. / Pedaliaceae / Ex
งา
น้ำ�มันจากเมล็ด
5 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe /
ขมิ้นอ้อย
เหง้า
		 Zingiberaceae / Ex
6 Suregada multiflora Baill. / Euphorbiaceae / Na
ขันทองพยาบาท แก่น ราก
7 Gonostegia hirta (Blume ex Hassk.) Miq. /
ขอบชะนางแดง# ใบ ทั้งต้น
		 Urticaceae / Na
8 Senna alata (L.) Roxb. / Fabaceae / Ex
ชุมเห็ดเทศ
ใบ ทั้งต้น เมล็ด
9 Hydnocarpus castaneus Hook.f. & Thomson /
กระเบา
ผล
		 Achariaceae / Na
10 Gonostegia hirta (Blume ex Hassk.) Miq. /
ขอบชะนางขาว¶ ใบ ทั้งต้น
		 Urticaceae / Na
11 Casearia grewiifolia Vent. / Salicaceae / Na
กรวยป่า
ใบ
12 Smilax ovalifolia Roxb. ex D.Don / Smilacaceae / Na
ยั้ง
หัว
13 Phyllanthus emblica L. / Phyllanthaceae / Na
มะขามป้อม
ราก
				
ทั้งต้น
				
ผล
					
					
14 Cocos nucifera L. / Arecaceae / Ex
มะพร้าวไฟ‡
ผล
				
กะลา
15 Siphonodon celastrineus Griff. / Celastraceae / Na
มะดูก
ราก
§
16 Cocos nucifera L. / Arecaceae / Ex
มะพร้าว
กะทิ เนื้อ
17 Senna siamea (Lamarck) H.S.Irwin & Barneby /
ขี้เหล็ก
แก่น ทั้งต้น
		 Fabaceae / Na
18 Cerbera manghas L. / Apocynaceae / Na
รักขาว
ใบ
19 Piper polycarpum Ridl. / Piperaceae / Na
พลูแก
ใบ
20 Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. /
หญ้าหนวดแมว ทั้งต้น
		 Acanthaceae / Na
21 Erythrophleum succirubrum Gagnepain / Fabaceae / Na ซาก
ถ่าน
22 Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirveng. / Rubiaceae / Na กระเบียน
ผล
23 Piper nigrum L. / Piperaceae / Ex
พริกไทย
ผล

มันกร่อยหวาน
มันกร่อยหวาน
เมาเบื่อ
ฝาดร้อน
ฝาดร้อนเอียน

4.36
4.36
3.43
3.11
2.18

เมาเบื่อ
เมาเบื่อร้อน

1.87
1.87

เมาเบื่อเอียน 1.87
เมาเบื่อ
1.56
เมาเบื่อร้อน

1.56

เมาเบื่อ
หวานมัน
จืดฝาด
เปรี้ยว
ฝาด
เปรี้ยว
ฝาดขม
หวานมัน
จืด
เฝื่อนเย็น
หวานมัน
ขมเฝื่อน

1.56
1.56
1.25

1.25
1.25
1.25

เฝื่อน
เผ็ดเมา
จืด

1.25
1.25
1.25

เมาเบื่อ
เมาเบื่อ
เผ็ดร้อน

0.93
0.93
0.93

1.25
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ตารางที่ 3(ต่อ) แสดงค่าความถี่ของพืชสมุนไพร (Frequency ratio) ในการใช้ประกอบตำ�รับยา ที่มีค่าตั้งแต่ 0.31 – 4.36
ลำ�ดับ				
ชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อวงศ์ / ถิ่นกำ�เนิด
ชื่อพื้นเมือง
ส่วนที่ใช้
รสยา
ที่					
24 Stemona tuberosa Lour. / Stemonaceae / Na
หนอนตายหยาก ราก
เมาเบื่อ
25 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. /
โรคแดง
เนื้อไม้
เมาเบื่อ
		 Rubiaceae / Na
26 Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre /
โรคขาว
เนื้อไม้
เมาเบื่อ
		 Rubiaceae / Na
27 Strychnos lucida R.Br. / Loganiaceae / Na
พญามือเหล็ก แก่น ทั้งต้น ขมเมา
28 Ventilago denticulata Willd. / Rhamnaceae / Na
เถาวัลย์เหล็ก เถา ทั้งต้น
ร้อนขื่น
29 Persicaria chinensis (L.) H. Gross / Polygonaceae / Na เอื้องเพ็ดม้า
ราก
ขมเมา
30 Datura metel L. / Solanaceae / Ex
ลำ�โพงขาว** ทั้งต้น ใบ เม็ด เมาเบื่อ
31 Croton stellatopilosus H.Ohba / Euphorbiaceae / Na
เปล้าน้อย
ราก
ร้อน
32 Croton persimilis Müll.Arg. / Euphorbiaceae / Na
เปล้าใหญ่
ราก
ร้อนเมาเอียน
33 Salacia chinensis L. / Celastraceae / Na
กำ�แพงเจ็ดชั้น ลำ�ต้น
เมาเบื่อฝาด
34 Oryza sativa L. / Poaceae / Na
ข้าว
เมล็ด
มันหอมเย็น
35 Bambusa bambos (L.) Voss / Poaceae / Na
ไผ่ป่า
หนาม ตากิ่ง จืด
36 Nigella sativa L. / Ranunculaceae / Ex
เทียนดำ�
เมล็ด
เผ็ดขม
37 Allium sativum L. / Amaryllidaceae / Ex
กระเทียม
หัว
เผ็ด
38 Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle / Rutaceae / Ex มะนาว
เมล็ด
ขมหอม
				
น�้ำในผล
เปรี้ยว
39 Plumbago indica L. / Plumbaginaceae / Na
เจตมูลเพลิงแดง ราก ใบ
เผ็ดร้อน
40 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker /
ตาเสือ
ทั้งต้น ราก
ฝาดเฝื่อนเมา
		 Meliaceae / Na
41 Myristica fragrans Houtt. / Myristicaceae / Ex
จันทน์เทศ
เมล็ด รก
หอมฝาดร้อน
42 Pinus latteri Mason / P. kesiya Royle ex Gordon /
สน
แก่น
ขมเผ็ดมัน
		 Pinaceae / Na
43 Amphineurion marginatum (Roxb.) D.J.Middleton /
มะเดื่อดิน
ใบ
ฝาด
		 Apocynaceae / Na 		
ราก
ฝาดเฝื่อน
44 Azadirachta indica A.Juss. / Meliaceae / Na
สะเดา
ใบ
ขม
45 Alpinia galanga (L.) Willd. / Zingiberaceae / Na
ข่าหลวง
เหง้า
เผ็ดร้อนขม
				
ใบ
เผ็ด
46 Crateva religiosa G.Forst. / Capparaceae / Na
กุ่มน�้ำ	
ใบ
ขมหอม
				
แก่น
ร้อน
47 Crateva adansonii DC. / Capparaceae / Na
กุ่มบก
ใบ แก่น
ร้อน
48 Cinnamomum ilicioides A.Chev. / Lauraceae / Na
ข่าต้น
เปลือกต้น
เผ็ด
49 Melia azedarach L. / Meliaceae / Na
เลี่ยน
ใบ
ขมเมา

FR
(%)
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
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ตารางที่ 3(ต่อ) แสดงค่าความถี่ของพืชสมุนไพร (Frequency ratio) ในการใช้ประกอบตำ�รับยา ที่มีค่าตั้งแต่ 0.31 – 4.36
ลำ�ดับ				
ชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อวงศ์ / ถิ่นกำ�เนิด
ชื่อพื้นเมือง
ส่วนที่ใช้
รสยา
ที่					
50 Calamus viminalis Willd. / Arecaceae / Na
หวายขม
ใบ หนาม
ขมเย็น
51 Curcuma longa L. / Zingiberaceae / Ex
ขมิ้นชัน
เหง้า
ฝาดเฝื่อน
52 Asclepias curassavica L. / Apocynaceae / Ex
ไฟเดือนห้า
ราก
เผ็ด
53 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. / Salicaceae / Na
ตะขบ
ราก
หวานฝาดร้อน
54 Azima sarmentosa Benth. & Hook.f. /
หนามพุงดอ
หนาม ราก
เปรี้ยวจืดเย็น
		 Salvadoraceae / Na
55 Senegalia rugata Britton & Rose / Fabaceae / Na
ส้มป่อย
หนาม ใบ
เปรี้ยวฝาด
56 Ficus hispida L.f. / Moraceae / Na
มะเดื่อป่า
ผล ราก
ฝาดเฝื่อน
57 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels /
ย่านาง
ราก เถา
จืดขม
		 Menispermaceae / Na
58 Stixis obtusifolia Baill. / Stixaceae / Na
ไข่แลน
ราก
เมาเบื่อ
59 Deguelia scandens Aubl. / Fabaceae / Na
เชือกเขาหนัง เถา
เฝื่อนเอียน
60 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. /
เถาคัน
ใบ
ขมเอียน
		 Vitaceae / Ex
61 Tinospora baenzigeri L.L.Forman /
ชิงช้าชาลี
ใบ
ขมเมา
		 Menispermaceae / Na
62 Citrus hystrix DC. / Rutaceae / Na
มะกรูด
หนาม
ขมปร่า
63 Dipterocarpus spp. / Dipterocarpaceae / Na
ยาง
น�้ำมันจากล�ำต้น มัน
64 Coccinia grandis Voigt / Cucurbitaceae / Na
ตำ�ลึง
ใบ
เย็น
65 Phallus indusiatus Vent. / Phallaceae / Na
เห็ดร่างแห
ทั้งต้น
เมาเบื่อเย็น
66 Psilocybe cubensis (Earle) Singer /
เห็ดขี้วัว, ขี้ควาย ทั้งต้น
เมาเบื่อเย็น
		 Hymenogastraceae / Na
67 Gloriosa superba L. / Colchicaceae / Na
ดองดึง
เหง้า
ร้อนเมา
68 Balanophora abbreviata Blume / Balanophoraceae / Na โหราเท้าสุนัข ทั้งต้น
เมาเบื่อ
69 Tarlmounia elliptica (DC.) H.Rob., S.C.Keeley,
ตานหม่อน
ใบ
เบื่อหวาน
		 Skvarla & R.Chan / Asteraceae / Na
70 Nicotiana tabacum L. / Solanaceae / Ex
ยาสูบ
ใบ
เมา
71 Artocarpus camansi Blanco / Moraceae / Ex
ขนุนสะมะลอ ใบ
เมาเบื่อ
72 Streblus asper Lour. / Moraceae / Na
ข่อย
ทั้งต้น
เมาเบื่อ
73 Diospyros mollis Griff. / Ebenaceae / Na
มะเกลือ
แก่น
เมาเบื่อ
74 Bambusa blumeana Schult. f. / Poaceae / Na
ไผ่สีสุก
หนาม
จืด
75 Tamarindus indica L. / Fabaceae / Ex
มะขาม
ใบ เนื้อในฝัก เปรี้ยว
76 Millingtonia hortensis L.f. / Bignoniaceae / Na
ปีบ
ราก
เฝื่อน
77 Rhinacanthus nasutus Kuntze / Acanthaceae / Na
ทองพันชั่ง
ราก
เมาเบื่อ

FR
(%)
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31

158 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

ตารางที่ 3(ต่อ) แสดงค่าความถี่ของพืชสมุนไพร (Frequency ratio) ในการใช้ประกอบตำ�รับยา ที่มีค่าตั้งแต่ 0.31 – 4.36
ลำ�ดับ				
ชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อวงศ์ / ถิ่นกำ�เนิด
ชื่อพื้นเมือง
ส่วนที่ใช้
รสยา
ที่					
78 Derris elliptica Benth. / Fabaceae / Na
หางไหลแดง ราก
เมาเอียน
79 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson /
กระดังงา
เปลือกต้น
ฝาดเฝื่อน
		 Annonaceae / Ex
80 Saccharum officinarum L. / Poaceae / Ex
อ้อย
น�้ำจากล�ำต้น หวาน
81 Molineria latifolia Herb. ex Kurz / Hypoxidaceae / Na ว่านสากเหล็ก เหง้า
ขมเมา
82 Phyllanthus acidus (L.) Skeels / Phyllanthaceae / Ex มะยม (ตัวผู้) ทั้งต้น
เปรี้ยว
83 Sida acuta Burm.f. / Malvaceae / Na
ขัดมอญ
ทั้งต้น
เผ็ดฝาด
84 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. /
ฟักเขียว
แกนในผล
เย็น
		 Cucurbitaceae / Ex
85 Neuropeltis racemosa Wall. / Convolvulaceae / Na
แซ่ม้าทลาย
แก่น
ฝาดเย็น
86 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. / Fabaceae / Na ทองหลางใบมน ใบ
เบื่อเอียนเย็น
87 Plumbago zeylanica L. / Plumbaginaceae / Na
เจตมูลเพลิงขาว ราก
เผ็ดร้อน
88 Amomum verum Blackw. / Zingiberaceae / Na
กระวาน
ผล
เผ็ดร้อน
89 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. /
หมากแหน
ผล
เปรี้ยวฝาด
		 Combretaceae / Na
90 Trichosanthes costata Blume / Cucurbitaceae / Na
กระดอม
ผล
ขม
91 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. /
มูกมัน
ผล
เมา
		 Apocynaceae / Na
92 Lawsonia inermis L. / Lythraceae / Ex
เทียนต้น
แก่น
เผ็ดขม
93 Cassia fistula L. / Fabaceae / Na
คูน
แก่น
เมา
94 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin / Cornaceae / Na ปรู
แก่น
จืดเฝื่อน
95 Persicaria odorata (Lour.) Soják subsp. Odorata /
ผักแพวแดง
ทั้งต้น
เผ็ด
		 Polygonaceae / Na
96 Terminalia chebula Retz. / Combretaceae / Na
สมอไทย
ผล
เปรี้ยวฝาดขม
97 Piper retrofractum Vahl / Piperaceae / Na
ดีปลี
ผล
เผ็ดร้อน
98 Mansonia gagei J.R.Drumm. / Malvaceae / Na
จันทน์หอม
แก่น
หวานฝาด
99 Ferula assa-foetida L. / Apiaceae / Ex
มหาหิงคุ์
ยางจากราก ขมร้อน
100 Cleome viscosa L. / Cleomaceae / Na
ผักเสี้ยนผี
ทั้งต้น
ขมเมา
101 Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet /
สมุลแว้ง
เปลือกต้น
เผ็ดปร่า
		 Lauraceae / Na
102 Trichosanthes cucumerina L. / Cucurbitaceae / Na
บวบขม
ผล
ขม
103 Artocarpus heterophyllus Lam. / Moraceae / Ex
ขนุนละมุด
ใบ
หวานชุ่มขม
104 Colocasia esculenta (L.) Schott / Araceae / Na
บอน
ใบ
เย็น
105 Nelumbo nucifera Gaertn. / Nelumbonaceae / Na
บัวหลวง
ใบ
ฝาดเปรี้ยว

FR
(%)
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31

J Thai Trad Alt Med

Vol. 18 No. 1 Jan-Apr 2020 159

ตารางที่ 3(ต่อ) แสดงค่าความถี่ของพืชสมุนไพร (Frequency ratio) ในการใช้ประกอบตำ�รับยา ที่มีค่าตั้งแต่ 0.31 – 4.36
ลำ�ดับ				
ชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อวงศ์ / ถิ่นกำ�เนิด
ชื่อพื้นเมือง
ส่วนที่ใช้
รสยา
ที่					
106 Momordica charantia L. / Cucurbitaceae / Na
มะระ
ใบ
ขม
107 Arfeuillea arborescens Pierre ex Radlk. /
คงคาเดือด
ต้น
เย็นเฝื่อน
		 Sapindaceae / Na
108 Carissa carandas L. / Apocynaceae / Ex
หนามแดง
หนาม
เปรี้ยวขื่น
109 Ziziphus mauritiana Lam. / Rhamnaceae / Na
พุทรา
หนาม
ฝาดเฝื่อน
110 Ziziphus oenopolia (L.) Mill. var. oenopolia /
หนามเล็บเหยี่ยว หนาม
เปรี้ยวขื่น
		 Rhamnaceae / Na
111 Carissa spinarum L. / Apocynaceae / Na
หนามพรม
หนาม
ขม
112 Oxyceros horridus Lour. / Rubiaceae / Na
คัดเค้า
หนาม
ขมเย็น
113 Calamus latifolius Roxb. / Arecaceae / Na
หวายโป่ง
หนาม
จืด
114 Crinum asiaticum L. / Amaryllidaceae / Na
พลับพลึง
ใบ
เอียน
115 Zingiber officinale Roscoe. / Zingiberaceae / Na
ขิง
ใบ
เผ็ดร้อน
116 Hopea odorata Roxb. / Dipterocarpaceae / Na
ตะเคียน
เปลือกต้น
ฝาดเมา
117 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. / Rutaceae / Na
พริกเทศ
ราก
เผ็ด
118 Moringa oleifera Lam./ Moringaceae / Na
มะรุม
เปลือกต้น
ร้อนเฝื่อน
119 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. /
ข่าป่า
ทั้งต้น
เผ็ดร้อน
		 Zingiberaceae / Na
120 Mallotus nudiflorus (L.) Kulju & Welzen /
มะฝ่อ
ทั้งต้น
เมาเบื่อ
		 Euphorbiaceae / Na
121 Musa (ABB group) “Kluai Teeb” / Musaceae / Na
กล้วยตีบ
ใบ
ฝาดเย็น
122 Zollingeria dongnaiensis Pierre/ Sapindaceae / Na
มูลหนอน
ราก
ขมเย็น
123 Lablab purpureus (L.) Sweet / Fabaceae / Ex
ถั่วแปบ
ใบ
เฝื่อนเย็น
124 Cajanus cajan (L.) Millsp. / Fabaceae / Ex
ถั่วแระ
ใบ
เฝื่อนเย็น
125 Tetracera indica Merr. /Dilleniaceae / Na
ย่านทราย
ใบ
ฝาดเฝื่อน
126 Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.)
บุกรอ
หัว
เมาเบื่อ
		 Nicolson. / Araceae / Na
127 Dioscorea hispida Dennst. / Dioscoreaceae / Na
กลอย
หัว
เมาเบื่อ
128 Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne / กระถินแดง
ราก
เมาเบื่อ
		 Fabaceae / Na
129 Erythrina stricta Roxb. / Fabaceae / Na
ทองหลางหนาม ราก
เมาเบื่อขม
130 Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f. /
คันชุนสุนัขบ้า เถา
เมาเบื่อขม
		 Apocynaceae / Na
131 Artocarpus lacucha Buchanan-Hamilton ex D.Don /
มะหาด
แก่น
ร้อน
		 Moraceae / Na

FR
(%)
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31

160 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

ตารางที่ 3(ต่อ) แสดงค่าความถี่ของพืชสมุนไพร (Frequency ratio) ในการใช้ประกอบตำ�รับยา ที่มีค่าตั้งแต่ 0.31 – 4.36
ลำ�ดับ				
ชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อวงศ์ / ถิ่นกำ�เนิด
ชื่อพื้นเมือง
ส่วนที่ใช้
รสยา
ที่					
132 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. / หญ้าน�้ำดับไฟ ใบ
เย็น
		 Orobanchaceae / Na
133 Glinus oppositifolius Aug.DC. / Molluginaceae / Na
ผักขวง
ใบ
ขมเย็น
134 Peliosanthes sp. /Asparagaceae / Na
ธรณีเย็น
ใบ
ขมเย็น
135 Carallia brachiata (Lour.) Merr. / Rhizophoraceae / Na สันพร้านางแอ ราก
ฝาดเย็น
136 Caesalpinia sappan L. / Fabaceae / Na
ฝางเสน
แก่น
ขมขื่นฝาด
137 Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz /
เพกา
เปลือกต้น
ฝาดเย็นขม
		 Bignoniaceae / Na
138 Solanum aculeatissimum Jacq. / Solanaceae / Ex
มะเขือขื่น
เมล็ด
ขื่นเอียน
139 Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby /
ไชยบาดาล
แก่น
เบื่อขม
		 Fabaceae / Ex
140 Citrus lucida (Scheff.) Mabb. / Rutaceae / Na
มะสัง
ใบ
ฝาดมัน
141 Uncaria gambir (W.Hunter) Roxb. / Rubiaceae / Ex
สีเสียดเทศ
การต้มเคี่ยวใบ ฝาดจัด
				
และกิ่ง
142 Tectona grandis L.f. / Lamiaceae / Na
สัก
แก่น
เผ็ดฝาด
143 Solanum violaceum Ortega / Solanaceae / Na
มะแว้งต้น
ราก
เปรี้ยวเอียน
144 Solanum trilobatum L. / Solanaceae / Na
มะแว้งเครือ
ราก
ขม
145 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby /
แสมสาร
แก่น
ขมกร่อย
		 Fabaceae / Na
146 Avicennia marina Vierh. / Fabaceae / Na
แสมทะเล
แก่น
เค็มเฝื่อนขม
147 Cyrtophyllum fragrans DC. / Gentianaceae / Na
กันเกรา
แก่น
เฝื่อนฝาดขม
148 Senna tora (L.) Roxb. / Fabaceae / Ex
ชุมเห็ดไทย
ใบ
ขมเบื่อ
149 Citrus aurantium L. / Rutaceae / Ex
ส้มซ่า
หนาม
ขม
150 Premna serratifolia L. / Lamiaceae / Na
ช้าเลือด
ราก
เมาเบื่อ
151 Caesalpinia digyna Rottler / Fabaceae / Na
ขี้แรด
หนาม
ขม
152 Drosera indica L. / Droseraceae / Na
หญ้ายองไฟ
ทั้งต้น
เค็มเย็น
153 Zea mays L. / Poaceae / Ex
ข้าวโพด
ซัง
จืดชุ่ม
154 Areca catechu L./ Arecaceae / Ex
หมากสง
เปลือกผล
ฝาด
155 Justicia adhatoda L. / Acanthaceae / Na
เสนียด
ใบ
ขมสุขุม
156 Cheilocostus speciosus (J. Koenig) C. D.
เอื้องขาว
ใบ
ขมเย็น
		 Specht / Costaceae / Na

FR
(%)
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31

หมายเหตุ: (*) และ (**) เป็นพืชชนิดเดียวกัน, (#) และ (¶) เป็นพืชชนิดเดียวกัน, (‡) และ (§) เป็นพืชชนิดเดียวกัน เนื่องจากในตำ�รับยา
ใช้เป็นเภสัชวัตถุที่ต่างกัน,
Na = Native, Ex = Exotic
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ตารางที่ 4 พืชสมุนไพรหลักที่ใช้ในตำ�รับยารักษาแต่ละกลุ่มโรค
กลุ่มโรค		
De

Ps
HD
Ya
Ab
PV
Sc
Ri

ชนิดพืชสมุนไพรและค่าความถี่ในการใช้ประกอบตำ�รับยา

ลำ�โพงกาสลัก (5) ชุมเห็ดเทศ (4) มะพร้าว (4) งา (4) ข้าวเย็นเหนือ (3) ข้าวเย็นใต้ (3) รักขาว (3)
ขมิ้นอ้อย (3) กรวยป่า (3) ขอบชะนางแดง (3) มะพร้าวไฟ (2) เลี่ยน (2) ขมิ้นชัน (2) เถาคัน (2)
ขันทองพยาบาท (2) ข้าว (2) เถาวัลย์เหล็ก (2) พญามือเหล็ก (2) เห็ดร่างแห (2) เห็ดขี้ควาย (2)
กระเบา (2) กระเบียน (2) ยาง (2)
กรวยป่า (2) กุ่มบก (2) กุ่มน�้ำ (2) ขอบชะนางแดง (2) ขอบชะนางขาว (2)
ข้าวเย็นเหนือ (3) ข้าวเย็นใต้ (3) มะขามป้อม (3) กระเบา (2) ขี้เหล็ก (2) เอื้องเพ็ดม้า (2) มะนาว
(2) จันทน์เทศ (2)
ข้าวเย็นเหนือ (2) ข้าวเย็นใต้ (2)
ข้าวเย็นเหนือ (2) ขอบชะนางแดง (2) ลำ�โพงกาสลัก (2)
ข้าวเย็นเหนือ (2) ขมิ้นอ้อย (2)
ข้าวเย็นเหนือ (2)
ข้าวเย็นเหนือ (3) ข้าวเย็นใต้ (2)

วิถีกุฏฐโรค ส่วนใหญ่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (antiinflammatory activity) ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) และฤทธิ์ลดอาการปวด (analgesic
activity) เช่น ข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia
Kunth) ข้าวเย็นใต้ (Smilax glabra Roxb.) ลำ�โพงกา
สลัก (Datura metel L.) ขมิน้ อ้อย (Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe) มะขามป้อม (Phyllanthus
emblica L.) ชุมเห็ดเทศ (Senna alata (L.) Roxb.)
ขั น ทองพยาบาท (Suregada multiflora Baill.)
นอกจากนีพ้ ชื บางชนิดมีฤทธิต์ า้ นมะเร็ง (anti-cancer
activity) เช่น มะดูก (Siphonodon celastrineus
Griff.) หนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.)
และพืชบางชนิดมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immune
Stimulating Potency) เช่น ชุมเห็ดเทศ (Senna
alata (L.) Roxb.) และข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia Kunth) เป็นต้น และจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยว
กับพืชสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิท์ างเภสัชวิทยาต่อโรคผิวหนัง
พบว่า มีพชื บางชนิดทีไ่ ด้ท�ำ การศึกษาเกีย่ วกับฤทธิต์ อ่

โรคผิวหนัง เช่น ทองพันชัง่ (Rhinacanthus nasutus
Kuntze) มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคผิวหนัง[11]
คูน (Cassia fistula L.) และชุมเห็ดไทย (Senna tora
(L.) Roxb.) มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคผิวหนัง[12] ชุม
เห็ดเทศ (Senna alata (L.) Roxb.) มีฤทธิ์ต้านโรค
เกลือ้ น[13] ชุมเห็ดไทย (Senna tora (L.) Roxb.) มีฤทธิ์
ต้านโรคสะเก็ดเงินและลดความหนาของผิวหนัง[14]
และเทียนดำ�  (Nigella sativa L.) มีฤทธิ์ต้านโรค
สะเก็ดเงิน[15] เป็นต้น

7. ตำ�รับยาและชนิดพืชสมุนไพรที่น่าสนใจ
จากการศึกษา พบตำ�รับยาที่น่าสนใจในคัมภีร์
วิถกี ฏุ ฐโรค ซึง่ เป็นตำ�รับยาทีม่ กี ารใช้รกั ษาโรคผิวหนัง
มาอย่างยาวนาน จากการศึกษาครั้งนี้พบตำ�รับยา
ที่น่าสนใจ คือ ตำ�รับยารักษาเรื้อนมูลนก หรือโรค
สะเก็ดเงิน (Psoriasis) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีค่า FCR
สูงเป็นอันดับ 2 เป็นตำ�รับยาสำ�หรับใช้ภายนอกด้วย
การทา และเป็นตำ�รับที่ไม่พบการใช้แร่ธาตุและสัตว์
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วัตถุประกอบตำ�รับยา ประกอบด้วยพืชสมุนไพร 9
ชนิด ได้แก่ ใบลำ�โพง (Datura metel L.) ใบกรวยป่า
(Casearia grewiifolia Vent.) เหง้าข่าหลวง (Alpinia
galanga (L.) Willd.) ใบพลูแก (Piper polycarpum
Ridl.) รากเอื้องเพ็ดม้า (Persicaria chinensis (L.)
H. Gross) ใบกุ่มน้ำ�  (Crateva religiosa G.Forst.)
ใบกุ่มบก (Crateva adansonii DC.) ใบขอบชะนาง
แดง (Gonostegia hirta (Blume ex Hassk.) Miq.)
และใบขอบชะนางขาว (Gonostegia hirta (Blume
ex Hassk.) Miq.) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการ
ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตำ�รับนี้ ซึ่งเป็นตำ�รับ
ที่น่าสนใจและควรทำ�การศึกษาวิจัยต่อไป

อภิปรายผล
หลั ก การใช้ พื ช สมุ น ไพรรั ก ษาโรคผิ ว หนั ง ใน
คัมภีร์วิถีกุฏฐโรคมีหลักแนวคิด ทฤษฎี และมีวิธีการ
วินจิ ฉัยโรคตามสาเหตุและลักษณะอาการของโรค จาก
การศึกษารวบรวบโรคผิวหนังในคัมภีรว์ ถิ กี ฏุ ฐโรคได้
ทั้งสิ้น 23 โรค สามารถจำ�แนกและเทียบเคียงโรคใน
ทางแผนปัจจุบันได้ 15 กลุ่มโรค โดยโรคผิวหนังใน
คัมภีร์วิถีกุฏฐโรคหลายชนิดสามารถเทียบเคียงเป็น
กลุม่ โรคเดียวกัน และมีบางโรคทีม่ ชี อื่ เรียกทีท่ �ำ ให้เกิด
ความเข้าใจผิดคือ เรื้อนกวาง ซึ่งเทียบเคียงได้กับโรค
ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) โดยมากมัก
เข้าใจว่าเป็นอีกชื่อของโรคสะเก็ดเงิน ในขณะที่โรค
สะเก็ดเงิน (Psoriasis) เทียบเคียงได้กับเรื้อนมูลนก
ในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค
ตำ�รับยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังส่วนใหญ่มียารส
ประธานเป็นยารสสุขมุ สอดคล้องกับหลักเภสัชกรรม
ไทยทีร่ ะบุวา่ รสสุขมุ มีสรรพคุณแก้ในกองอาโปธาตุ[16]
ซึ่งตรงกับสมุฏฐานการเกิดโรคผิวหนัง โดยกลุ่มโรค
ผิวหนังอักเสบมีค่า FCR สูงสุด หมายความว่ามีวิธี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

การใช้ยารักษาโรคในกลุ่มนี้มากและมีการใช้ชนิด
พืชหลากหลายชนิดประกอบตำ�รับยา สัมพันธ์กับ
จำ�นวนตำ�รับยาที่มีมากที่สุด สอดคล้องกับสถาบัน
โรคผิวหนังที่แสดงสถิติว่า กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ
เป็นโรคผิวหนังที่มีความชุกมากที่สุด 1 ใน 3 อันดับ
แรก[17] แสดงให้เห็นว่าโรคผิวหนังอักเสบเป็นปัญหา
ด้านสุขภาพที่มีความสำ�คัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จากการตรวจสอบรสยาของสมุนไพรพบว่ามีการใช้
ยารสเมาเบือ่ มากทีส่ ดุ แสดงให้เห็นว่าตัวยาตรงทีจ่ ะใช้
รักษาอาการหลักมีรสยาทีส่ อดคล้องกับสรรพคุณตาม
หลักเภสัชกรรมไทยทีร่ ะบุวา่ รสเมาเบือ่ มีความสำ�คัญ
ต่อการรักษากลุ่มโรคที่มีความผิดปกติของผิวหนัง[16]
นอกจากนี้ยังประกอบด้วยยารสรอง และยารสอื่น ๆ
ที่ใช้ในการประกอบตำ�รับยาตามโครงสร้างของตำ�รับ
ยา คือ ตัวยาตรง ตัวยาช่วย ตัวยาประกอบ และตัว
ยาชูรส กลิ่น สี เพื่อเป็นการใช้ยาปรับสมดุลของธาตุ
ในร่างกายแบบองค์รวมตามสาเหตุและสมุฏฐานของ
การเกิดโรค วิธีการปรุงยาด้วยการต้ม เป็นวิธีที่พบ
มากที่สุด คือร้อยละ 36 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Afolayan และคณะ (2014)[18] พบว่า การเตรียม
สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในการรักษาโรคผิวหนัง
นิยมใช้รูปแบบยาต้มดื่มมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่
สะดวก อีกทั้งยังให้ผลการรักษาที่ดีเนื่องจากมีความ
เข้มข้นของยา และร่างกายสามารถดูดซึมได้โดยตรง
ส่งผลให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีและมีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรค ทั้งนี้ไม่พบว่าการฝนเป็นวิธีการปรุงยา 28
วิธี ตามหลักเภสัชกรรมแพทย์แผนไทย[16] และการ
กินเป็นวิธีการใช้ยาที่นิยมมากที่สุด คือร้อยละ 47
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Abbasi และคณะ
(2010)[19] พบว่า การกินเป็นวิธีการใช้ยาที่นิยมมาก
ทีส่ ดุ ในการรักษาโรคผิวหนัง เนือ่ งจากร่างกายสามารถ
ดูดซึมยาได้โดยตรง ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการ

J Thai Trad Alt Med
รักษาโรค
จำ�นวนพืชสมุนไพรทีร่ ะบุชนิดได้ 153 ชนิด โดย
การตรวจสอบจากเอกสารทางพฤกษานุกรมวิธานและ
การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤกษศาสตร์
ตามหลักการตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช (Plant
Identification) พบว่าส่วนมากเป็นพืชในวงศ์ถวั่ (Fabaceae) สอดคล้องกับการศึกษาของ Policepatel &
Manikrao (2013)[20] และ Wet และคณะ (2013)[21] พบ
ว่าพืชสมุนไพรในวงศ์ Fabaceae ถูกนำ�มาใช้ในการ
รักษาโรคผิวหนังมากที่สุด โดยที่พืชในจำ�นวนนี้ 70
ชนิด หรือร้อยละ 44.59 เป็นไม้ต้น สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Bhat และคณะ (2014)[22] และ Mowobi
และคณะ (2016)[23] พบว่าไม้ต้นมีการนำ�มาใช้เป็นยา
สมุนไพรในการรักษาโรคผิวหนังมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นไม้ขนาดใหญ่ทสี่ ามารถนำ�ส่วนของไม้มาเตรียมยา
ได้หลากหลายส่วน และส่วนของพืชสมุนไพรทีน่ �ำ มาใช้
มากที่สุด คือ ใบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Afolayan และคณะ (2014)[18] Bhat และคณะ (2014)[22]
Martínez & Barboza (2010)[24] และ Sharma และ
คณะ (2014)[25] พบว่า ใบ เป็นส่วนของพืชที่มีการนำ�
มาใช้ประกอบเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังมาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก ใบ เป็นส่วนของพืชที่สามารถเก็บ
เกีย่ วนำ�มาเตรียมยาได้งา่ ย และใบของพืชหลายชนิดมี
ปริมาณของสารสำ�คัญที่เหมาะสมต่อการรักษาโรค
จากการวิ เ คราะห์ ค่ า ความถี่ ใ นการใช้ พื ช
สมุนไพร (FR) พบว่า ข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia Kunth) และ ข้าวเย็นใต้ (Smilax glabr Roxb.)
มีค่า FR สูงที่สุด เท่ากับ 4.36 หมายความว่าการใช้
ตำ�รับยารักษาโรคผิวหนังในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรคนิยม
ใช้ข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้ประกอบตำ�รับยา ซึ่ง
เป็นไม้เถาและส่วนที่ใช้เป็นยาคือหัวใต้ดิน ในขณะที่
พืชโดยส่วนใหญ่ในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรคที่ตรวจสอบได้
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เป็นไม้ตน้ และส่วนทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คือใบ ซึง่ หมายความ
ว่าการใช้พืชประกอบตำ�รับยาในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรคมุ่ง
เน้นที่จะให้รสยาของสมุนไพรสอดคล้องกับสมุฏฐาน
ของโรคมากกว่าส่วนที่จะนำ�มาใช้และลักษณะวิสัย
ของพืช
ในการศึกษาครั้งนี้พบตำ�รับยาที่น่าสนใจ เป็น
ตำ�รับยารักษาเรื้อนมูลนก หรือโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ประกอบด้วยพืชสมุนไพร 9 ชนิด ได้แก่ ใบ
ลำ�โพง (Datura metel L.) ใบกรวยป่า (Casearia
grewiifolia Vent.) เหง้าข่าหลวง (Alpinia galanga
(L.) Willd.) ใบพลูแก (Piper polycarpum Ridl.)
รากเอื้องเพ็ดม้า (Persicaria chinensis (L.) H.
Gross) ใบกุ่มน้ำ�  (Crateva religiosa G.Forst.) ใบ
กุ่มบก (Crateva adansonii DC.) ใบขอบชะนาง
แดง (Gonostegia hirta (Blume ex Hassk.) Miq.)
และใบขอบชะนางขาว (Gonostegia hirta (Blume
ex Hassk.) Miq.) พบว่าพืชสมุนไพรบางชนิดมีการ
ศึกษาฤทธิท์ างเภสัชวิทยาทีเ่ กีย่ วกับโรคผิวหนัง ได้แก่
ลำ�โพงมีฤทธิต์ า้ นการอักเสบ[26] ข่าหลวงมีฤทธิต์ า้ นโรค
สะเก็ดเงิน[27] เอือ้ งเพ็ดม้ามีฤทธิต์ า้ นการอักเสบ[28] กุม่
น้ำ�มีฤทธิ์ต้านการอักเสบชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง[29]
และกุ่มบกมีฤทธิ์ลดอาการปวด[30]

ข้อสรุป
การใช้สมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในคัมภีร์วิถี
กุฏฐโรคมีหลักแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการตามหลัก
การแพทย์แผนไทย โดยการรักษาโรคจำ�เป็นต้องใช้ยา
เป็นตำ�รับทีป่ ระกอบด้วยตัวยารสหลักและยารสอืน่ ๆ
ให้สอดคล้องกับสรรพคุณและโครงสร้างของตำ�รับยา
คือ ตัวยาตรง ตัวยาช่วย ตัวยาประกอบ และตัวยาชูรส
กลิน่ สี แล้วให้รสยาของตำ�รับมีรสประธานเพียงรสใด
รสหนึ่ง คือ รสร้อน รสเย็น และรสสุขุม เพื่อเป็นการ
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ปรับสมดุลของธาตุในร่างกายแบบองค์รวมตามสาเหตุ
และสมุฏฐานของการเกิดโรค จากการศึกษาสามารถ
รวบรวมตำ � รั บ ยาได้ ทั้ ง สิ้ น จำ � นวน 60 ตำ � รั บ เป็ น
ตำ�รับยาที่ใช้รักษากลุ่มโรคผิวหนังอักเสบมากที่สุด
ถึง 14 ตำ�รับ และเป็นกลุ่มโรคที่มีค่าอัตราส่วนความ
สอดคล้องการใช้สมุนไพร (Formulas Consensus
ratio; FCR) มากที่สุด คือ 1.80 โดยชนิดพืชสมุนไพร
ที่ มี ค่ า อั ต ราส่ ว นของความถี่ (Frequency ratio;
FR) สูงสุด คือ ข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia
Kunth) และ ข้าวเย็นใต้ (Smilax glabra Roxb.) มี
ค่า FR เท่ากับ 4.36 ซึ่งตำ�รับยาเหล่านี้เป็นเพียงมูล
พื้นฐานที่ยังไม่สามารถนำ�ไปกำ�หนดเป็นมาตรฐานใน
การรักษาโรคผิวหนังด้วยตำ�รับยาสมุนไพรได้ ควรมี
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อค้นหาประโยชน์ของ
สมุนไพรทางชีวภาพด้านอื่น ๆ และควรมีการทดสอบ
ฤทธิท์ างเภสัชวิทยาร่วมด้วย เพือ่ สนับสนุนการใช้เป็น
ยารักษาโรคผิวหนังต่อไป
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โรคของหมอพืน้ บ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนชาติพนั ธุก์ ยุ ต�ำบลปราสาท อ�ำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ การวิจยั เชิง
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Abstract
This qualitative study aimed to explore the status, roles and knowledge or wisdom in treating illnesses among
indigenous or folk healers in Kui ethnic communities in Prasat subdistrict of Si Sa Ket’s Huai Thab Than district.
The study participants were seven folk healers purposively selected from those who had been recognized by the
communities and had over 10 years of healing experience in the subdistrict. Data were collected using a questionnaire and in-depth interviews between June 2018 and June 2019, and then analyzed with descriptive statistics.   
The results revealed that, of all participants, five were male and two were female rice farmers. As folk healers,
four were categorized as ritual blowing healers (moh phithikam pao khatha), and the rest were Phra-in folk-singing
healers (mohlam phra-in) and traditional midwives or birth attendants. All of them were over 60 years old, had
more than 10 years’ experience, and were highly respected by community members. Their chief motives for being
healers included having a family member or ancestor serving as a folk healer, interest in such healing practice, and
public-mindedness. The indigenous knowledge has been passed down from ancestors, teachers, and supernatural
events through observations, history taking and physical examinations. Blowing healers normally do the incantation
and blowing at the affected site while applying a herbal poultice or medicated oil, whereas a Phra-in folk-singing
healer usually performs a ritual singing or dance to communicate with their former teachers or a ghost in the healing process, and a traditional midwife provides pre- and post-natal care, gives advice on boiled herbal drinks (to
promote breastfeeding) and herbal bath. After such healing practices, follow-up care is also provided until the
clients’ conditions improve. Such practices are regarded as alternative health care for the Kui ethnic communities.
Key words: indigenous or folk healer, wisdom or knowledge, Kui ethnic, status, role

บทนำ�และวัตถุประสงค์

ภู มิ ปั ญ ญาหมอพื้ น บ้ า นนั้ น คู่ ค นไทยมาแต่
ดั้ ง เดิ ม เป็ น การดู แ ลรั ก ษาตนเองและคนรอบตั ว
เพื่อการมีชีวิตสุขภาพที่ดี โดยการสังเกต ทดลองใช้
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดความรู้ จนกลาย
เป็นรากฐานในการปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่ใช้ดูแลสุขภาพที่สำ�คัญอีกศาสตร์หนึ่ง ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี ข องชุ ม ชนและ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้รูปแบบวิธีการรักษาโรค

ได้ การแพทย์พื้นบ้านไม่เป็นที่นิยมเท่ากับการแพทย์
แผนปัจจุบันแต่ยังไม่สูญหายไปจากสังคมไทย โดย
หมอพื้ น บ้ า นเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทในการดู แ ลสุ ข ภาพ
อนามัยของประชาชนในชนบทตลอดมา เพราะความ
สัมพันธ์ระหว่างหมอพื้นบ้านกับชาวบ้านผูกพันกัน
ด้วยความเชื่อในจิตสำ�นึกและความศรัทธาที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้หมอพื้น
บ้านยังคงมีบทบาทต่อสุขภาพของประชาชนมาถึง
ปัจจุบัน จากการรวบรวมข้อมูลทะเบียนหมอพื้นบ้าน
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ที่สำ�รวจ หมอพื้น บ้านในปัจจุบันจำ�เป็น ต้องมีการ
ปรับบทบาท รูปแบบและวิธีการรักษา ถือว่าการรักษา
เป็นการดูแลช่วยเหลือกันของครอบครัวและเครือ
ญาติ บทบาทในการรักษาลดลงเหลือเพียงกลุม่ อาการ
โรคบางกลุ่มเท่านั้นและบทบาทการป้องกันโรคของ
หมอพืน้ บ้านลดน้อยลงกว่าในอดีต มีการปรับบทบาท
ด้ า นอื่ น สู ง ขึ้ น ได้ แ ก่ บทบาทด้ า นการฟื้ น ฟู ส ภาพ
ทางจิตใจและบทบาททางสังคม เช่น การเป็นผู้นำ�
ทางจริยธรรม การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ด้ า นปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมที่
ส่ ง ผลต่ อ การดำ � รงบทบาทของหมอพื้ น บ้ า น จึ ง
น่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ในเรื่องต่อไปนี้ คือ ระบบการผลิต เทคโนโลยี วิถี
ชีวิต การทำ�มาหากิน ระบบความคิด ความเชื่อเกี่ยว
กั บ สาเหตุ ก ารเกิ ด โรค การพั ฒ นาโดยรั ฐ ในด้ า น
เกษตร สาธารณสุข การคมนาคม การรับข้อมูลข่าวสาร
ความศรัทธา และความคาดหวังต่อการรักษาแบบพืน้
บ้านในชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่มี 4 ชาติพันธุ์ คือ ชาติพันธุ์ลาว ชาติพันธุ์เขมร
ชาติพันธุ์เยอ และชาติพันธุ์กุย โดยกลุ่มชาติพันธุ์
กุยเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่
มี บ ทบาทในพื้ น ที่ อี ส านตอนใต้ แ ละอาศั ย อยู่ เ ป็ น
เวลานานกลายเป็นชุมชนกุย โดยหัวหน้าชาวกุยมี
บทบาทการเมืองการปกครองจนได้รับยศฐานันดร
ศักดิ์ พระไกรศรีนครลำ�ดวน กลุ่มชาติพันธุ์กุย คำ�
ว่ากุย กวย หรือกูย ซึ่งมีความหมายว่า คน ที่มีภาษา
พูดและวิถีชีวิตแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์
กุยจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ชาติพันธุ์
กุยมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมดั้งเดิม คติความ
เชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ เรียกว่า ผะจั่ว การทำ�นายเพื่อ
สืบหาสิ่งของทรัพย์สินที่หายไป การรักษาโรคด้วยวิธี
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การบำ�บัดตามแนวความเชื่อ เช่น การสะเดาะเคราะห์
ตั้งธาตุ ต่อชะตา ลำ�พระอินทร์ และเป่าคาถาประสาน
กระดูก สถานภาพวัฒนธรรมชาติพันธุ์กุยในปัจจุบัน
อาจถือว่าอยู่ในช่วงที่ก้าวสู่วัฒนธรรมวิกฤตเพราะ
มีอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาติอื่น ๆ เข้ามามีบทบาท
ต่อสังคมมากขึ้นและครอบงำ�วัฒนธรรมชาติพันธุ์
กุยดั้งเดิมกลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหว่าง
ชาติพันธุ์กุยกับวัฒนธรรมอื่น บัญญัติ สาลี (2560)[1]
เสอนว่าควรมีหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องช่วยอนุรกั ษ์
ภู มิ ปั ญ ญาหมอพื้ น บ้ า นให้ ต กทอดเป็ น มรดกสู่ ลู ก
หลานชาติพันธุ์กุยในอนาคต
คณะวิจัยได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญา
หมอพื้ น บ้ า นชาติ พั น ธุ์ กุ ย ตำ � บลปราสาท อำ � เภอ
ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษที่ยังคงใช้องค์ความรู้ใน
การรักษาโรคให้กับคนในชุมชนชาติพันธุ์กุยมาอย่าง
ช้านาน และที่สำ�คัญหมอพื้นบ้านเป็นคนในชาติพันธุ์
กุยที่เข้าใจบริบทและวัฒนธรรมประเพณีของคนใน
ชุมชน ภูมปิ ญ
ั ญาหมอพืน้ บ้านชาติพนั ธุก์ ยุ เป็นศาสตร์
ทีย่ งั ไม่ได้รบั การศึกษาและเผยแพร่อย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน หากไม่มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล อาจ
ทำ�ให้ภมู ปิ ญ
ั ญาเหล่านีส้ ญ
ู หายไป จึงทำ�การศึกษาเรือ่ ง
นี้

ระเบียบวิธีศึกษา
งานวิ จั ย เรื่ อ ง ภู มิ ปั ญ ญาหมอพื้ น บ้ า นชุ ม ชน
ชาติพนั ธุก์ ยุ ตำ�บลปราสาท อำ�เภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลได้
อย่างอิสระ โดยมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2562 การศึกษานี้ได้ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

J Thai Trad Alt Med
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่โครงการวิจัย COA No.
BSRU-REC 6103005

วัสดุ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ชาติพนั ธุก์ ยุ ตำ�บลปราสาท อำ�เภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ เมื่อคณะวิจัยลงชุมชนเก็บข้อมูล คัดเลือก
แบบเจาะจงหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ได้รับการยอมรับจากชุมชนและมีประสบการณ์รักษา
นานกว่า 10 ปีขึ้นไป จำ�นวน 7 คน ได้แก่ หมอพิพัฒน์
กาลเขว้ า   หมอหวั ด สุ ข จั น ทร์    หมอวั น ขั น พั น ธ์
หมอภา สุขจันทร์  หมอบวน ขนวน  หมอนิล สุขจันทร์
และหมอเปลี่ยน สุขจันทร์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสั ม ภาษณ์ คณะวิ จั ย สร้ า งแบบ
สัมภาษณ์ขนึ้ จากการศึกษาจากแบบสำ�รวจข้อมูลหมอ
พื้นบ้านของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน แบ่งออกเป็น
4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วน
ตัวของหมอพื้นบ้าน ตอนที่ 2 แบบสอบถามบทบาท
องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
โรคหรืออาหารเจ็บป่วยที่หมอพื้นบ้านให้การรักษา
ตอนที่ 4 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาโรค
ของหมอพื้นบ้าน และการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์
โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ช่อชงโคคลินิกการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ คือ ใช้ภาษาในประเด็น
ต้ อ งการรู้ และครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการ
ศึกษาจนได้แบบสัมภาษณ์ที่นำ�ไปใช้วิจัย
2.2 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
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เกีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญาด้านการรักษาโรคของหมอพืน้
บ้านได้เรียบเรียงองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
ชาติพนั ธุก์ ยุ ดังกรอบแนวคิด (1) ภูมปิ ญ
ั ญาการรักษา
โรคของหมอพื้นบ้าน (2) สถานภาพและบทบาทหมอ
พื้นบ้าน โดยมีรายละเอียดประวัติหมอพื้นบ้าน การ
บำ�บัดรักษา ซึ่งรวมถึงแบบแผนการบำ�บัดรักษา
2.3 กล้ อ งถ่ า ยภาพ กล้ อ งถ่ า ยวิ ดี โ อและ
บันทึกเสียง

วิธีการศึกษา
งานวิ จั ย นี้ คั ด เลื อ กหมอพื้ น บ้ า นแบบเจาะจง
จำ�นวน 7 คน การดำ�เนินงานวิจยั ได้วางแผนการทำ�งาน
ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นของชุมชนชาติพนั ธุก์ ยุ และสร้าง
ความเข้าใจเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้
หมอพื้นบ้านทราบรายละเอียด โดยคณะวิจัยลงพื้น
ที่ชุมชนเก็บข้อมูล มีการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่
เข้าร่วมพิธีกรรมไหว้ครูและการรักษาที่บ้านของหมอ
พื้นบ้าน เก็บข้อมูลพร้อมบันทึกภาพและเสียงจาก
การสัมภาษณ์ในระหว่างพิธีกรรมการรักษา ซึ่งการ
รวบรวมข้อมูล ถอดเสียงคำ�สัมภาษณ์รายละเอียด
ประวัติ การบำ�บัดรักษาโรคและคาถา เพื่อนำ�ส่งให้
หมอพืน้ บ้านสอบทานและตรวจสอบ จนได้ขอ้ มูลของ
หมอพืน้ บ้านมีความถูกต้องและครอบคลุมตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้นำ�ไปจัดนิทรรศการ
ประวัติและความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคของ
หมอพืน้ บ้านแต่ละคนให้กบั องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ปราสาท อำ�เภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อทำ�การรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ การบันทึกเสียงและภาพเรียบร้อย
แล้ ว ได้ ทำ � การจั ด ระบบข้ อ มู ล นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์องค์ความรู้ในการรักษาโรคของหมอพื้น
บ้านลักษณะพรรณนา จากนัน้ จึงนำ�ข้อมูลมาสรุปและ

170 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
อภิปรายผลการศึกษา

ผลการศึกษา
การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
ชาติพนั ธุก์ ยุ ตำ�บลปราสาท อำ�เภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ มีข้อมูลที่ได้จำ�แนกตามกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังนี้
1. ภูมิปัญญาการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน
ชาติพันธุ์กุย พบว่ามีหมอพิธีกรรม 1 คน หมอเป่า
คาถา 4 คน หมอลำ�พระอินทร์ 1 คน และหมอตำ�แย
1 คน เป็นเพศชาย 5 คน เป็นเพศหญิง 2 คน มีอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี จำ�นวน 3 คน อายุระหว่าง 70-79
ปี จำ�นวน 2 คน และอายุระหว่าง 80–89 ปี จำ�นวน 2
คน ตามลำ�ดับ หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและ
ภูมิหลังของหมอพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านทั้ง 7 คน มีเหตุ
จูงใจสำ�คัญที่ทำ�ให้มาเป็นหมอพื้นบ้านและลักษณะ
ความรู้ที่รับจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ อาจารย์
และสิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ หมอพื้ น บ้ า นส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์การรักษานานกว่า 10 ปีขนึ้ ไป โดยทำ�การ
รั ก ษาชาวบ้ า นในชุ ม ชนและชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง หมอ
พิธีกรรมเป่าคาถา โดยการบริกรรมคาถาเป่าบริเวณ
ทีม่ อี าการและใช้สมุนไพรในการทำ�ยาพอกและน�้ำ มัน
ทา หมอลำ�พระอินทร์ จะเข้าทรงสื่อสารกับครูอาจารย์
หรือผีจะรำ�เพือ่ ทำ�การรักษา และหมอตำ�แยให้การดูแล
มารดาตัง้ ครรภ์และหลังคลอด แนะนำ�ใช้สมุนไพรต้ม
ดืม่ บำ�รุงน�้ำ นม ต้มน�้ำ อาบ และนัดติดตามการรักษาจน
ผูป้ ว่ ยอาการดีขนึ้ ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั หมอพืน้ บ้านไม่
เรียกค่าตอบแทนแล้วแต่ผู้ป่วยจะให้หรือผู้ป่วยบาง
รายจะตอบแทนเป็นสิ่งของ หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่มี
ความเชื่อเรื่องสาเหตุของการเกิดโรค โดยมีความเชื่อ
เรื่องผี เคราะห์กรรม โชคชะตา พฤติกรรมการดำ�เนิน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

ชีวิตที่ทำ�ให้เกิดโรค และอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ ซึ่งมักเกิดความเจ็บป่วยกับโครงสร้างร่างกาย
ทั้งกล้ามเนื้อ กระดูกและอวัยวะต่าง ๆ โดยหมอพื้น
บ้านเป็นผู้มีความชำ�นาญในการรักษา
2. การศึกษาสถานภาพและบทบาทของหมอ
พื้นบ้าน จากข้อมูลผู้ป่วยที่รักษากับหมอพิธีกรรม
หมอเป่ า คาถา หมอลำ � พระอิ น ทร์ ทั้ ง 10-20 ราย
สะท้อนถึงความพึงพอใจในกระบวนการรักษาแบบพืน้
บ้าน ในปัจจุบันหมอตำ�แยได้เลิกทำ�คลอดแล้วแต่ยัง
มีการนวดเพื่อให้มดลูกเข้าอู่และให้คำ�แนะนำ�มารดา
หลังคลอด เช่น สมุนไพร อาหารแสลง การรับประทาน
อาหารเพิม่ น�้ำ นม เป็นต้น หมอพิธกี รรม หมอเป่าคาถา
หมอลำ�พระอินทร์ และหมอตำ�แยใช้สมุนไพรในชุมชน
การรักษาด้านจิตใจสะท้อนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอัน
มีรากฐานมาจากครอบครัวและเครือญาติ สามารถ
บำ�บัดรักษาหายได้เช่นเดียวกันโดยไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็น
วิธีการรักษาแผนใดดีกว่าแผนใด แต่ประสบการณ์
ของชุมชนที่อยู่ร่วมกันได้ช่วยให้เกิดการตัดสินใจ
และเลือกวิธีการรักษาตามสภาพความเจ็บป่วย อาทิ
ใช้วิธีบริกรรมคาถาเป่าทำ�ให้เข้าถึงความเจ็บปวดจน
เห็นอาการทุเลาลงได้ ใช้น้ำ�มันทาหรือนวดและกดจุด
ให้ซึมซาบเข้าไปช่วยสมานแผลสมานกระดูก เป็นต้น
จึงเป็นที่น่าสนใจว่าภูมิปัญญาหมอพิธีกรรม หมอเป่า
คาถา หมอลำ�พระอินทร์ และหมอตำ�แย การเยียวยา
การเจ็บป่วยเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการรักษาโรค ได้
สะท้อนศักยภาพและคุณค่าของหมอพืน้ บ้านชาติพนั ธุ์
กุย
		
2.1 หมอพิธีกรรม หมอพิพัฒน์ กาลเขว้า
		
หมอพิพฒ
ั น์ กาลเขว้า รูปร่างสูงโปร่ง ผิวเข้ม
พูดน้อย ยิ้มเก่ง สุภาพใจดี เป็นกันเอง หมอพิพัฒน์
เป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนในชุ ม ชนและในตำ � บลปราสาท
เนือ่ งจากมีภมู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นชุมชนตัง้ แต่เกิด ปูเ่ ป็นหมอ
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ภาพที่ 1 หมอพื้นบ้าน หมอพิพัฒน์ กาลเขว้า

พิธีกรรมที่มีความสามารถในการช่วยรักษาโรคมีชื่อ
เสียงเป็นทีย่ อมรับของคนในชุมชนและตำ�บลปราสาท
มาจนถึงรุน่ หลาน คือ หมอพิพฒ
ั น์ ได้รบั การถ่ายทอด
การรักษาด้วยพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาและ
กดจุ ด รั ก ษาจากปู่ หากคนในชุ ม ชนมี ปั ญ หาเรื่ อ ง
สุขภาพจะมาขอความช่วยเหลือสม่ำ�เสมอ เนื่องจาก
ครอบครัวหมอพิพัฒน์เป็นครอบครัวหมอพิธีกรรม
ตั้งแต่รุ่นปู่รวมถึงได้มีโอกาสติดตามปู่ไปรักษาชาว
บ้านมาตั้งแต่เด็ก อายุประมาณ 12-13 ปี ทำ�ให้ซึมซับ
และมีวิถีชีวิตที่ต้องคลุกคลีกับหมอพื้นบ้าน ทำ�ให้
หมอพิพัฒน์เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นหมอรักษา
หมอพิพัฒน์มีความชำ�นาญในการรักษาโรคปวดหลัง
กระดูกทับเส้นประสาท ปวดท้อง ปวดศีรษะ ปวด
เมื่อย อาการป่วยไม่ทราบสาเหตุ มีบุตรยาก โดยเน้น
พิธีกรรม พิธีสะเดาะเคราะห์ กดจุดตามจุดที่มีอาการ
ปวดและอาบน�้ำ มนต์รกั ษาให้ผปู้ ว่ ย มีการรักษาจนมา
ถึงปัจจุบัน
การบำ�บัดรักษาของหมอพิพัฒน์ กาลเขว้า
หมอพิพัฒน์ สอบถามประวัติและดูดวงตาม
ตำ�รา หากดวงไม่ดี ชะตาไม่ดี ชะตาขาดจะสวดขึ้น
ถ้าชะตาเกินจะสวดลง นัดทำ�พิธีในวันว่างของผู้ป่วย
หากดวงดีจะให้คำ�แนะนำ�และกลับบ้าน หมอพิพัฒน์
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จะเป็นผู้เครื่องไหว้ครูไว้ให้ผู้ป่วย ดังนี้ (1) ขันธ์ครู 5
ได้แก่ ดอกไม้ 5 คู่ ธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม หมาก พลู
5 คำ� (2) เทียนขี้ผึ้ง 5 เล่ม (3) หุ่นคนขนาดเล็กทำ�จาก
กาบกล้วย (4) กระทงหน้าวัวทำ�ขนาดเท่าศอกผูป้ ว่ ย 1
กระทง (5) ผ้าซิ่น 1 ผืน (6) ผ้าขาว 1 ผืน (7) ค่าครู 24
บาท (8) ข้าวตอก ข้าวสาร (หมายถึง การหมดเคราะห์)
(9) ธูป เทียน ตามจำ�นวนกำ�ลังวัน
กรณี ศึ ก ษาผู้ ป่ ว ย หมอพิพัฒน์ นัดคนไข้มา
รักษาที่บ้านของหมอ ผู้ป่วยหญิงไทยมาหาหมอด้วย
อาการปวดหลังทั้ง 2 ข้าง มีอาการชาร้าวลงขามาเป็น
เวลา 1 ปี อาการปวดมากในตอนเช้า เคยรับการรักษา
โรงพยาบาลจ่ายยาแก้ปวดแล้วอาการไม่ดีขึ้น จึงมา
รักษากับหมอพิพัฒน์ โดยหมอทำ�พิธีกรรมสวดคาถา
ไหว้ครู
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา
สัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง) พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
สัคเค กาเม จะ รูเป คิรสิ ขิ ะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเปรัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ
เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะ
คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง
สาธะโว เม สุณันตุ ฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะ
ทันตา ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา ธัมมัส
สะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ อะมะพันโน นะนะ
ปัญจะสังโฆ โภชะนะนานัง วันนะ นะตันจะสังโฆ ชะ
ยันโต ด้วยอำ�นาจ พุทธะคุณ ธัมมะคุณ สังฆะคุณ
นะยันตุ ยะตุนุมิตา อะวะมังคะลันโยจะ มะนะโปสา
บุญณะสะสะตุ พุทธะอัตตะ ธัมมะอัตตะ สังฆะอัตตะ
บะบะคะโฮ อะขุธปุ นิ งั อะกันตัง พุทธะธัมมานุภาเวนะ
สาเมทตุนะกิโจโรโรโปจานุตัง บูชา พุทธธะคุณ ธัมมะ
คุณ สังฆะคุณ ภะขันชัยยะ พุทโธนานะ ธัมโมนานะ
สังโฆนานะ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆัง
แคล้วคลาด พุทธังสลาย ธัมมังสลาย สังฆังสลาย

172 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

ภาพที่ 2 หมอพิพัฒน์ กดจุดรักษาคนป่วย

สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ นะโมพุทธายะ
นะมะพัทธะ ธะอัต ธะอัต ธะอัต พุทโธ พุทโธ พุทโธ
ธัมโม ธัมโม ธัมโม สังโฆ สังโฆ สังโฆ พุทธะคุนงั ธัมมะ
คุนัง สังฆะคุนัง พุทโธมามะ ธัมโมมามะ สังโฆมามะ
กูจะกำ�จัดวิญญาณทั้งหลายอันตรายต่าง ๆ สูญไป
แล้ว
พรุ่งนี้และวันนี้ ปิยาอิติ ปิยาอิติ ปิยาอิติ เป็นลูก
เทวดาเจ้าฟ้า พ่อคุณฤาษี สูญไปแล้วพรุ่งนี้และวันนี้
ปะสะธรรมมะธิปิเยธิปิเยติ ปะสะธิปิเย เป็นลูกคนนี้
ปะสะธิปิเย เป็นลูกเทวดาเป็นลูกคุณพ่ออาศรีอารย์
อิธิปิยะอิธิปิยะติปะสะสะปุริเป็นลูกเทวดาเจ้าฟ้าเป็น
ลูกเจ้าคุณพ่อ คุณแม่ไตร กุศล 3 ภพ 32 ชาติ ว่าด้วย
ติตะเจียโยพิด โยพิด ตะติโยไป๋ โยไป๋ พะคนธิเจ้าคุณ
พ่อฤๅษี อิธิปิจิ อิธิปิจิ ปะสาสะ รุสาสะตุเนตะปะนะขะ
ฤๅจี กรรมมุนาปัวะไสถามุนา พระโพธิสตั ว์โธพุทธาอะ
ตะ ธัมมะอัตตะ สังฆะอัตตะ ข้าปิยสิ ดุ ตัง สะระนังพุทธัง
อุสุนะอา ข้าปะทังเภวะมะทัง เภวะภูสังขะเต อาเสธิเก
วะอะนะสิกาปัง กะสันติเสเสมังกุอาสัง อานะตุปญ
ั ญา
สุขะพะละจุตมุ งั อายันโต ยันโต ยันโต ติมะอิอโิ ส อาภา
คะวาโตปะสัง อายันเต มัตเตนะตะขันยะปะตุปะตุปะ
เขเทวะกูสะ นัตตุ นัตตุ อะเรเอยายะคุมงั อายันโต ยัน
โตภะ นัตติ’’
			2.1.2 หมอพิธีกรรมเป่าคาถา หมอภา

ภาพที่ 3 หมอภา สุขจันทร์

สุขจันทร์
หมอภา รูปร่างโปร่งผอม ผิวเข้ม พูดน้อย
ยิ้มเก่ง สุภาพใจดี เป็นกันเอง หมอภา เป็นที่รู้จักของ
คนในชุมชนและในตำ�บลปราสาท เนือ่ งจากมีภมู ลิ �ำ เนา
อยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด คืนหนึ่งได้สวดมนต์ไหว้พระ
แล้วฝันว่าได้เดินไปในป่าเจอพระธุดงค์ทา่ นได้ให้คาถา
มาให้ท่องไว้รักษาคนป่วย หลังจากตื่นนอนคืนนั้น
มาได้ทบทวนความฝันและท่องคาถาที่ได้จากฝันนั้น
นำ�มาเป่ารักษาแขนตัวเองที่โดนผึ้งต่อย การบริกรรม
คาถาเป่าแขนจากอาการปวดหายจนเป็นปกติทำ�ให้
หมอภาเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นหมอมาจนถึง
ทุกวันนี้ เมื่อคนในชุมชนมีปัญหาเรื่องโดนแมลงสัตว์
กัดต่อย กระดูกหัก ข้อเท้าพลิกบวม จะมาขอความ
ช่วยเหลือจากหมอภาเสมอ หมอภามีความชำ�นาญใน
การรักษาโดนแมลงสัตว์กัดต่อย กระดูกหัก ข้อเท้า
พลิกบวม โดยการพอกยาและบริกรรมคาถาเป่ารักษา
ผู้ป่วยจนมาถึงปัจจุบัน
การบำ�บัดรักษาของหมอภา สุขจันทร์
ก่อนรักษาหมอภาจะเตรียมอุปกรณ์ส�ำ หรับการ
รักษา คือ ครก สาก ใบกระดูกไก่ดำ� เหล้าขาว 40 ดีกรี
และหมาก หมอภาจะสอบถามอาการผู้ป่วยก่อน เป็น
อะไรมา เป็นมาแล้วกี่วัน ได้ทานยาอะไรมาก่อนไหม
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ภาพที่ 4 ตำ�รับยาพอกของหมอภา สุขจันทร์

ภาพที่ 5 หมอบวน ชนวน

หากผู้ป่วยมีอาการบวมเนื่องจากผึ้งต่อย หมอภาจะ
พอกยาจากใบกระดูกไก่ดำ�  1 กำ�มือ เปลือกหมาก 2
ชิน้ ตำ�พอแหลกผสมกับเหล้าขาว 40 ดีกรี 1 เป๊ก พอก
บริเวณทีม่ อี าการทิง้ ประมาณ 10 นาที แล้วทำ�การสวด
บริกรรมคาถา นะโมทิศ ชด นะโมตัสสะ อะระโต โตอะ
ระหะ สัมมา สัมพุทธ พุทธ สัมมา (เป่า) นะโมตะสะ ตะ
ธัมโม พะคะวะโต โตพะคะวะ สัมพุทธธัสสะ พุทธธัส
สะ สัมมา (เป่า) อิติปิโสภะคะวา จงมูมันยาว อมนะหา
ยะ (เป่า) บริเวณที่โดนผึ้งต่อย
		 2.1.3 ภูมปิ ญ
ั ญาหมอพิธกี รรมเป่าคาถา
หมอบวน ขนวน
หมอบวน ขนวน รูปร่างสูง ผิวเข้ม ยิม้ เก่ง
สุภาพใจดี เป็นกันเอง หมอบวน เป็นที่รู้จักของคนใน
ชุมชนและในตำ�บลปราสาท เนือ่ งจากมีภมู ลิ �ำ เนาอยูใ่ น
ชุมชนตัง้ แต่เกิด ตาเป็นหมอคาถาเป่าและนวดรักษาที่
มีความสามารถในการช่วยรักษาโรค มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับของคนในชุมชนและตำ�บลปราสาทมาจนถึง
รุ่นหลาน หมอบวนได้รับการถ่ายทอดการรักษาด้วย
คาถาเป่า นวดรักษาจากตา หากคนในชุมชนมีปัญหา
เรื่องสุขภาพจะมาขอความช่วยเหลือเสมอ เนื่องจาก
ครอบครัวหมอบวนเป็นหมอคาถาเป่าตัง้ แต่รนุ่ ตารวม
ถึงได้มโี อกาสติดตามตาไปรักษาชาวบ้านมาตัง้ แต่เด็ก
ทำ�ให้เกิดการซึมซับและมีวิถีชีวิตที่ต้องคลุกคลีกับ

หมอพื้นบ้าน หมอบวนมีความชำ�นาญในการรักษา
กระดูกหัก ข้อเท้าพลิก เป่าคาถาแล้วจะพอกหมากพลู
ใส่บริเวณที่มีอาการ รักษาผู้ป่วยจนมาถึงปัจจุบัน
การบำ�บัดรักษาของหมอบวน ขนวน
หมอบวนจะซั ก ถามอาการ เป็ น มาแล้ ว กี่ วั น
และสังเกตดูอาการเจ็บป่วย หากผู้ป่วยมาด้วยอาการ
ข้อเท้าพลิกเนื่องจากล้ม โดยผู้ป่วยต้องมียกค่าครู
22 บาท หมากและพลู หมอบวนจะยกพานขันครูขึ้น
เหนือศีรษะแล้วอธิฐานระลึกถึงครูบาอาจารย์จากนั้น
จะเคีย้ วหมากพลูพร้อมสวดบริกรรมคาถา นะโม ตรัส
สะ ภควโต อรหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตรัส
สะ ภควโต อรหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตรัส
สะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ คุมพัน ธันสุ
ธัมมุนู กากัง วรนัง พาวิยัง นโม พุทธายะ เพี้ยง เป่า
บริเวณที่มีอาการ 3 รอบ ทำ�นวด ยืดข้อเท้าเข้า-ออก
3 รอบ และนัดผู้ป่วยให้มารักษาต่อจนมีอาการดีขึ้น
หรือหายเป็นปกติ
			1.2.4 ภูมปิ ญ
ั ญาหมอพิธกี รรมเป่าคาถา
หมอนิล สุขจันทร์
			หมอนิล สุขจันทร์ รูปร่างสูงโปร่ง ผิว
เข้ม ยิ้มเก่ง สุภาพใจดี เป็นกันเอง หมอนิลเป็นที่
รู้จักของคนในชุมชนและในตำ�บลปราสาทเนื่องจากมี
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ภูมิลำ�เนาอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิดและบวชเป็นพระมา
แล้ว 10 พรรษา หมอนิลเริม่ สนใจวิชาประสานกระดูก
เนื่องจากสมัยก่อนได้ยินว่าพระครูสุกิตติคุณเป็นผู้
มีชื่อเสียงมาก ได้เห็นชาวบ้านในชุมชนกุยมาหาขอ
ความช่วยเหลือจากท่านในยามเจ็บป่วย มีทุกข์ร้อน
หมอนิลมองเห็นคุณประโยชน์ของวิชานี้ จึงเริ่มเรียน
รู้จากท่านพระครูสุกิตติคุณ เจ้าคณะตำ�บลปราสาท
อำ�เภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ท่านเรียนรู้จาก
พระอาจารย์สาย เจ้าอาวาสวัดปราสาท และมีคาถา
อาคม การทำ � น้ำ � มนต์ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
คนในตำ�บลปราสาท หมอนิลซึ่งได้รับการถ่ายทอด
การรักษาด้วยคาถาอาคมการประสานกระดูก เมื่อ
คนในชุมชนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะมาขอความช่วย
เหลือเสมอ หมอนิลมีความชำ�นาญในเป่าคาถาการ
รักษาอาการบวม แขนหัก ขาหัก ขาพลิก ข้อเท้าแพลง
ผู้ป่วยกระดูกเคลื่อนหมอนิลจะทาน้ำ�มัน ช่วยในการ
เป่าคาถาประสานกระดูก สามารถรักษาผู้ป่วยจนมา
ถึงปัจจุบัน
การบำ�บัดรักษาของหมอนิล สุขจันทร์
หมอนิล รักษาด้วยน้ำ�มันและเป่าคาถาประสาน
กระดูก โดยมีค่าครู 12 บาท และผ้าขาว 1 ผืน เท่านั้น
หมอนิ ล ใช้ บ ริ ก รรมคาถาประสานกระดู ก รั ก ษา
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นะโม ตรัสสะ ภควโต อรหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตรัสสะ ภควโต อรหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตรัสสะ ภควโต อรหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
เปรี๊อะซำ�  เปรี๊อะ เปรี๊อะ แซง เปรี๊อะ เเสมียน เปรี๊อะ
กะแซ เปรี๊อะสะเรียพุทธโธระงับ ธัมโมระงับ สังโฆ
ระงับ ธัมโมหาย พุทธโธหาย สังโฆหาย เพีย้ ง นะโมอัด
พุทธโธอัด สังโฆอัด นะโมหาย พุทธโธหาย สังโฆ
หาย นะโมหาย พุทธโธหาย สังโฆหาย เพี้ยง นะโมอัด
พุทธโธอัด สังโฆอัดหาย (เปรีอ๊ ะ แปลว่า แผล) เสกเป่า
คาถา ครบ 3 รอบแล้วจะทาน้ำ�มันบริเวณที่มีอาการ
และนัดผู้ป่วยมารักษาวันเว้นวัน
		 1.2.5 หมอพิ ธี ก รรมเป่ า คาถา หมอ
เปลี่ยน สุขจันทร์
			หมอเปลีย่ น สุขจันทร์ รูปร่างสูงโปร่ง ผิว
เข้ม พูดน้อย เป็นกันเอง หมอเปลี่ยนเป็นที่รู้จักของ
คนในชุมชนและในตำ�บลปราสาท เนือ่ งจากมีภมู ลิ �ำ เนา
อยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด พี่เขยเป็นหมอเป่าที่มีความ
สามารถในการช่วยรักษาโรคมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ของคนในชุมชนและตำ�บลปราสาท หมอเปลี่ยนได้
รับการถ่ายทอดการรักษาด้วยปวดบวมจากแมลง
สัตว์กัดต่อย กระดูกหัก ข้อเท้าแพลงจากพี่เขย เมื่อ
คนในชุมชนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะมาขอความช่วย

ภาพที่ 7 หมอเปลี่ยน สุขจันทร์

J Thai Trad Alt Med
เหลือเสมอ หมอเปลี่ยนเคยได้มีโอกาสติดตามพี่เขย
ไปรักษาชาวบ้านทำ�ให้เกิดการซึมซับและมีวิถีชีวิตที่
ต้องคลุกคลีกับหมอพื้นบ้าน ทำ�ให้หมอเปลี่ยนเกิด
แรงบันดาลใจในการเป็นหมอรักษาอาการปวดบวม
จากแมลงสัตว์กัดต่อย กระดูกหัก ข้อเท้าแพลง รักษา
ผู้ป่วยจนมาถึงปัจจุบัน
การบำ�บัดรักษาของหมอเปลี่ยน สุขจันทร์
หมอเปลี่ ย น จะซั ก ถามอาการและสั ง เกตดู
อาการเจ็บป่วย เช่น เป็นมากี่วันแล้ว เคยรักษาไหม
ทานยาอะไรมาก่ อ นไหม เคยรั บ การรั ก ษาจากโรง
พยาบาลหรือไม่รักษาแบบไหน โดยรักษาที่บ้านของ
หมอเปลี่ยน แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักจะรักษาที่บ้าน
ผู้ป่วยแทน ก่อนการรักษาผู้ป่วยต้องยกค่าครู 49
บาท ขันธ์ 5 หมากและพลู ผู้ป่วยที่มีอาการบวม หมอ
เปลี่ยนจะคลำ�บริเวณที่มีอาการบวม กดถามผู้ป่วย
เจ็บจุดใดและให้กระดกข้อมือขึ้นลง สังเกตว่าผู้ป่วย
สามารถทำ�ได้หรือไม่ เมื่อตรวจพบจุดที่มีอาการ หมอ
เปลีย่ นจะเคีย้ วหมากพลูและสวดบริกรรมคาถา ธัสสะ
สัมพะ สัมมา อรหะโต ภควะโต ตัสสะ นะโม ธัสสะ
สัมพะ สัมมา อรหะโต ภควะโต ตัสสะ นะโม ธัสสะ
สัมพะ สัมมา อรหะโต ภควะโต ตัสสะ นะโม พุทโธ
หาย ธัมโมหาย สังโฆหาย เป่าบริเวณทีม่ อี าการ 3 รอบ
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แล้วทาด้วยน้ำ�มันเลียงผา และนัดผู้ป่วยให้มารักษา
ประมาณ 5 วันติดต่อกัน
			1.2.6 หมอลำ�พระอินทร์ หมอหวัด สุขจันทร์
หมอหวัด สุขจันทร์ รูปร่างเล็กโปร่ง ผิว
ขาว ยิ้มเก่ง สุภาพใจดี เป็นกันเอง หมอหวัดเป็นที่
รู้จักของคนในชุมชนและในตำ�บลปราสาท เนื่องจาก
มีภูมิลำ�เนาอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด ยายเป็นหมอลำ�
พระอินทร์ทมี่ คี วามสามารถในการรักษาโรค มีชอ่ื เสียง
เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและตำ�บลปราสาทมา
จนถึงรุ่นหลาน คือ หมอหวัด ซึ่งได้รับการถ่ายทอด
การรักษาด้วยรำ�พระอินทร์ หากคนในชุมชนมีปัญหา
เรื่องสุขภาพจะมาขอความช่วยเหลือสม่ำ�เสมอ รวม
ถึงได้มีโอกาสติดตามยายไปรักษาชาวบ้านมาตั้งแต่
เด็ก ทำ�ให้เกิดการซึมซับและมีวิถีชีวิตที่ต้องคลุกคลี
กับหมอพื้นบ้าน ทำ�ให้หมอหวัดเกิดแรงบันดาลใจใน
การเป็นหมอรักษาผู้ป่วยด้วยการรำ�พระอินทร์ รักษา
ผู้ป่วย จนมาถึงปัจจุบัน
การบำ�บัดรักษาโรคของหมอหวัด สุขจันทร์
หมอหวัด ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้ารำ�พระอินทร์
หรือภาษากุยจะเรียกว่า “แม่เฒ่าพญาเมือง’’ หน้าที่
เป็ น ผู้ นำ � จุ ด ธู ป และเที ย นบู ช าผี ทำ � จิ ต สงบยกมื อ
พนมแล้วมือสั่น จะร้องบอกกล่าวแม่เมืองมาร่วมรำ�
พระอินทร์
หมอหวั ด ได้ อ ธิ บ ายถึ ง หมอลำ � พระอิ น ทร์
แปลภาษาไทยคล้ายหมอรำ�ผีฟ้า แต่ภาษากุยเรียกว่า
หมอลำ�พระอินทร์ คือ ผู้ที่ทำ�การเข้าทรงบนบานกับ
ผีบรรพบุรุษ และจะมาเข้าสิงร่างคนที่จะรำ� และรำ�วน
รอบเครื่องเส้นไหว้ เพื่อให้คนป่วยหายจากอาการเจ็บ
ป่วย สุขภาพแข็งแรงกับมาปกติ ซึ่งการลำ�พระอินทร์
มีมาก่อนรำ�ผีฟ้า และรำ�แม่มด มีความแตกต่างกัน
เช่น การสื่อสาร การร่ายรำ�  เครื่องเซ่นไหว้ เวลาใน
การประกอบพิธี และเครื่องดนตรีท่ีใช้ เป็นต้น โดย
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รำ�ผีฟ้าประกอบพิธีรำ�ในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน
ถึงยามรุ่ง และใช้หมอแคน หมอกลองและหมอฉิ่ง
รำ�แม่มดประกอบพิธีในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตก และใช้หมอแคนและหมอกลอง ส่วน
หมอลำ�พระอินทร์ ประกอบพิธใี นช่วงเวลาพระอาทิตย์
ตกดินถึงยามรุ่ง และใช้หมอแคนเพียงอย่างเดียว
ญาติผู้ป่วยต้องเตรียมเครื่องเซ่นและสถานที่
สำ�หรับประกอบพิธีกรรมที่บ้านผู้ป่วย โดยทำ�เป็น
เพิงมุงด้วยก้านมะพร้าว หลังคาประดับด้วยดอกไม้
มีข้าวต้มมัดและกล้วยแขวนประดับ เครื่องเซ่นไหว้
พระอิ น ทร์ ป ระกอบด้ ว ยผ้ า ไหม ดอกไม้ สี ข าว ธู ป
เทียน น้ำ�มนต์ หมาก พลู ก้านมะพร้าวสานเป็นนก
ก้านกล้วยทำ�เป็นม้าก้านกล้วย ไม้ไผ่ สุรา เงิน 12
บาท ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำ�มันมะกอก แป้ง กระจก และ
ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องเซ่นไหว้ยกครู
วงรำ�พระอินทร์มีแม่เมืองนั่งล้อมวงกัน โดยมีแม่เฒ่า
พญาเมืองเป็นหัวหน้ารำ�พระอินทร์และหมอแคน ก่อน
จะเริม่ รำ�พระอินทร์จะมีการเซ่นไหว้ยกครูดว้ ยการขอ
ขมาแล้วจุดธูปเทียนก่อนเริม่ รำ�พระอินทร์ในช่วงเวลา
ประมาณ 19.00 น. หมอหวัดจะเริ่มกล่าวคาถาเชิญ
เจ้าฟ้าเจ้าพระอินทร์มาร่วมในพิธี พิธีรำ�พระอินทร์ที่
ชาติพันธุ์กุยสืบทอดกันมามากกว่า 200 ปี เป็นความ
เชื่อที่ว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งบนสรวงสวรรค์เป็นผู้สร้าง

มนุษย์ให้เกิดมาแล้ว จะมีความทุกข์ความสุขหรือ
ยากดีมีจนขึ้นอยู่กับอำ�นาจของเทพเจ้าพระอินทร์ทั้ง
นั้น เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเชื่อว่าเกิดจากการดลบันดาล
ของพระองค์ ชาวกุยนิยมทำ�พิธีอ้อนวอนให้พระองค์
โปรดปรานคนป่วย ผู้ทำ�พิธีนี้คือหมอ เรียกตามภาษา
กุยว่า “หมอลำ�พระอินทร์’’ เป็นผูร้ �ำ อ้อนวอนขอความ
เมตตาปราณีจากเทพเจ้า เมื่อพระองค์ประทานให้
ตามที่ร้องขอผู้ป่วยหรือคนในครอบครัวจะหายจาก
โรคภัยไข้เจ็บนั้น ๆ ดังนั้น การรำ�พระอินทร์จึงเป็น
วิธีการรักษาอย่างหนึ่งที่ชาวกุยปฏิบัติต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน การประกอบพิธีตอนแรกญาติของผู้ป่วยจะ
ไปหาหมอหวัด (หัวหน้ารำ�พระอินทร์) เพื่อดูอาการ
เจ็บช่วยก่อนว่าการรำ�พระอินทร์สามารถรักษาได้หรือ
ไม่ เมื่อหมอพบว่าสามารถรักษาได้จึงรับทำ�การรักษา
หมอลำ�พระอินทร์จะทำ�การรำ�ฟ้อนโดยมีคนเป่าแคน
ประกอบเป็นดนตรีไปด้วยตามจังหวะ ปรบมือแล้ว
ลุ ก ขึ้ น รำ �  นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ว ารฟ้ อ นรำ � พระอิ น ทร์
เป็นตัวประกอบ ขณะพิธีรำ�พระอินทร์กำ�ลังดำ�เนิน
อยู่ หมอหวัดจะเป็นคนบอกกับญาติผู้ป่วยว่าเป็น
โรคอะไร แล้วรำ�ฟ้อนอ้อนวอนเทพเจ้าเพื่อช่วยให้ผู้
นั้นหายป่วย เสร็จแล้วจะเอาด้ายสายสิญจน์ผูกแขน
ให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยบางคนที่ลุกนั่งไม่ได้ก็จะมีแรงลุกขึ้น

ภาพที่ 9 ผีพระอินทร์เข้าสิงร่างแม่เมืองหรือคนรำ�

ภาพที่ 10 หมอพื้นบ้าน หมอวัน ขันพันธ์
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มา เป็นความเชื่อในต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาล
ให้หายจากอาหารเจ็บป่วยและมีสุขภาพร่างการแข็ง
แรง
			1.2.7 หมอตำ�แย หมอวัน ขันพันธ์
หมอวั น มี รู ป ร่ า งเล็ ก ผิ ว ขาว ยิ้ ม เก่ ง
สุภาพใจดี เป็นกันเอง หมอวันเป็นที่รู้จักของคนใน
ชุมชนและในตำ�บลปราสาท เนื่องจากมีภูมิลำ�เนาอยู่
ในชุมชนตั้งแต่เกิด แม่เป็นหมอตำ�แยมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับของคนในชุมชนและตำ�บลปราสาทมาจนถึง
รุ่นลูก คือ หมอวัน ได้รับการถ่ายทอดการทำ�คลอด
การดูแลมารดาและทารก หากหญิงสาวที่ตั้งครรภ์
ในชุมชนหรือตำ�บลปราสาท จะมาปรึกษาเรื่องอาหาร
แสลง รวมถึงได้มีโอกาสติดตามแม่ไปช่วยทำ�คลอด
ตามบ้านและได้ช่วยเตรียมยา ต้มน้ำ�  ช่วยกล่อมท้อง
มาตั้งแต่เด็ก อายุประมาณ 15-16 ปี ทำ�ให้เกิดการ
ซึมซับและมีวิถีชีวิตที่ต้องคลุกคลีกับหมอพื้นบ้าน
ทำ�ให้หมอวันเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นหมอตำ�แย
ทำ�คลอด มาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 มาจนถึง พ.ศ. 2555
ปัจจุบนั หมอวันไม่ได้ท�ำ คลอดแล้ว เนือ่ งจากมีการฝาก
ครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาล ซึ่งมีรถและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก แต่จะมีแม่หลังคลอดมาหาหมอวันที่
บ้านเพือ่ ให้กล่อมท้องให้มดลูกเข้าอู่ อยูไ่ ฟหลังคลอด
ประคบสมุนไพร และให้ค�ำ แนะนำ�ต้มน�้ำ มะตูมผสมน�้ำ
ฝางเสน ช่วยบำ�รุงเลือด
การบำ�บัดรักษาดูแลมารดาหลังคลอดและคำ�
แนะนำ�
ในปัจจุบันหมอวัน ไม่ได้ทำ�คลอดแล้วแต่จะ
ดูแลมารดาตัง้ ครรภ์ตลอดจนหลังคลอด โดยการนวด
โกยท้องเพื่อให้มดลูกเข้าอู่ การอาบน้ำ�สมุนไพร การ
ต้มน�้ำ สมุนไพรให้ดมื่ หมอวันจะปลูกสมุนไพรไว้รอบ
บ้านและบางชนิดต้องเข้าไปเอาในป่าชุมชน คือ ต้น
นมสาว ต้นรากสามสิบ การเตรียมสมุนไพรไว้ให้แม่
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หลังคลอดดื่ม มีผลมะตูมแห้ง 2 แว่น แก่นฝางแดง 2
ชิ้น นำ�มาใส่กา ต้มเดือด ประมาณ 30 นาที แล้วให้แม่
หลังคลอดดืม่ สรรพคุณ ช่วยบำ�รุงเลือด และสมุนไพร
ให้แม่หลังคลอดใช้อาบ เช่น ไพล ตะไคร้ ผิวมะกรูด ใบ
หนาด ใบต้นนมสาว และให้คำ�แนะนำ�งดอาหารแสลง
หลังคลอด อาหารรสเย็น เช่น ฟัก แฟง แตงโม ของ
หมักดอง ปลาไม่มีเกล็ด เป็นต้น

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาหมอพื้ น บ้ า น พบ
ว่า สถานภาพและบทบาทองค์ความรู้ภูมิปัญญาใน
การรักษาโรคของหมอพื้นบ้านชาติพันธุ์กุย มีเหตุ
จูงใจที่สำ�คัญที่ทำ�ให้มาเป็นหมอพื้นบ้าน คือ มีคนใน
ครอบครัวหรือมีบรรพบุรุษเป็นหมอพื้นบ้าน สืบทอด
จากบรรพบุรษุ และพระอาจารย์ ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ ภัทรธิรา ผลงาม (2561)[2] ผลการศึกษาวิธกี าร
ถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้วยการใช้สมุนไพร
โดยการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษในระดับเครือญาติ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วารี สงนอก (2561)[3]
องค์ความรู้ด้านการบำ�บัดรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน
ได้แก่ การเรียนวิชาจากบรรพบุรุษ ครู หมอพื้นบ้านที่
ไม่ใช่เครือญาติ พระ มีการคัดเลือกการสืบทอดจาก
สายเลือดหรือผู้สนใจในการบำ�บัดรักษาโรค ก่อน
รักษามีการซักประวัติ ตรวจร่างกายและสอบถาม
จากญาติผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนุช
ยอดสมสวย (2556)[4] ได้ศึกษาภูมิปัญญาของหมอ
พื้นบ้าน ในอำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่า
เหตุจูงใจสำ�คัญที่ทำ�ให้มาเป็นหมอพื้นบ้าน คือ การที่
มีบรรพบุรุษเป็นหมอพื้นบ้านความรู้ที่ใช้ในการรักษา
ส่วนใหญ่จะบันทึกไว้ในความทรงจำ�  ผู้ป่วยที่มารับ
การรั ก ษามี ทั้ ง คนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ อ งครั ก ษ์ แ ละ
จังหวัดใกล้เคียง ในการรักษาโรคหมอพื้นบ้านจะเริ่ม

178 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
จากการซักประวัตคิ นไข้รว่ มกับการตรวจร่างกาย โดย
จะใช้ศาสตร์พนื้ บ้านของแต่ละบุคคลในการรักษาหมอ
พื้นบ้านส่วนใหญ่จะมีการถือศีลและห้ามพูดโกหก
พบหมอคาถาเสกเป่า รักษากระดูกหัก ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยของบุญศรี เลิศวิริยจิตต์ (2554)[5] ได้ทำ�การ
วิจัยคลังภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านกับสมุนไพรชุมชน
ภาคอีสาน พบว่าหมอพื้นบ้านทั้ง 4 คน อายุระหว่าง
63-85 ปี ประสบการณ์รักษาระหว่าง 22-55 ปี เหตุ
จูงใจส่วนใหญ่จากศรัทธาโดยได้รับการถ่ายทอดจาก
ญาติในครอบครัว จากการชักชวนของ พระภิกษุ ขั้น
ตอนการเรียนจากการสังเกตเป็นลูกมือผู้ช่วยเก็บยา
ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม หมอต้องอยู่ในศีลธรรม มีเมตตา
แก่ผู้ป่วย องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน ด้านการรักษา
นั้นคือ การเป่ารักษา ให้ยาสมุนไพร การวินิจฉัยจาก
การซักประวัติ สังเกตลักษณะอาการบุคลิกของผ้ปู ว่ ย
กรณีเป็นโรคภายนอกทีป่ รากฏก็ตรวจร่างกายโดยการ
ดู ตรวจสัมผัสความร้อน ลักษณะสีผิวความผิดปกติ
ของร่างกาย และมีหมอพืน้ บ้านหมอพิธกี รรม ต่อชะตา
สะเดาะเคราะห์ และหมอรำ�พระอินทร์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพรทิพย์ แก้วชิณ (2558)[6] ได้ศึกษา
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในเขตอำ�เภอวังน้ำ�เขียว
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า แพทย์พนื้ บ้าน
ที่พบเป็นหมอสมุนไพร หมอมนต์หรือหมอเป่า หมอ
ธรรม หมอขวัญ หมอมอหรือหมอดูและหมอนวด
แผนไทย มีประสบการณ์รักษามากกว่า 30 ปี มีเหตุ
จูงใจสำ�คัญที่ทำ�ให้มาเป็นแพทย์พื้นบ้านและลักษณะ
ความรู้ที่ได้รับมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ และ
การสังเกตจากประสบการณ์

ข้อสรุป
การศึกษาสถานภาพและบทบาทองค์ความรู้
ภูมิปัญญาในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านชาติพันธุ์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

กุย ตำ�บลปราสาท อำ�เภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
พบว่าหมอพืน้ บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำ�นวน 5 คน
หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำ�
นา เมือ่ หมอพืน้ บ้านเรียนชัน้ ประถมจบแล้วจะออกมา
ทำ�นาหาเลีย้ งชีพโดยยึดเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก หมอ
พื้นบ้านส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการยอมรับ
นับถือจากคนในชุมชน หมอพื้นบ้านแบ่งได้ 3 กลุ่ม
การรักษาของหมอพิธกี รรมเป่าคาถา โดยการบริกรรม
คาถาเป่าบริเวณที่มีอาการและใช้สมุนไพรในการทำ�
ยาพอกและน้ำ�มันทา หมอลำ�พระอินทร์ จะเข้าทรง
สือ่ สารกับครูอาจารย์หรือผีจะรำ�เพือ่ ทำ�การรักษา และ
หมอตำ�แยให้การดูแลมารดาตั้งครรภ์และหลังคลอด
แนะนำ�ใช้สมุนไพรต้มดื่มบำ�รุงน้ำ�นม ต้มน้ำ�อาบ หมอ
พื้นบ้านมีประสบการณ์การรักษามากกว่า 10 ปี ขึ้น
ไป โดยสืบทอดจากบรรพบุรุษ รองลงมา ครูอาจารย์
และเกิดนิมิต สิ่งเหนือธรรมชาติ มีเหตุจูงใจคือคนใน
ครอบครัวเป็นหมอพื้นบ้าน และมีความสนใจอยาก
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ โดยหมอพืน้ บ้านจะมีการตรวจวินจิ ฉัย
อย่างรอบคอบและแสดงความห่วงใยเป็นกันเองเอาใจ
ใส่ทำ�ให้คนป่วยเกิดขวัญกำ�ลังใจเกิดความมั่นใจว่า
สามารถหายจากโรคได้และเกิดความผูกพันแม้จะ
ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ ทางสังคมหมอพื้นบ้านเป็น
ที่ พึ่ ง พาอาศั ย เป็ น ที่ ป รึ ก ษาของคนในชุ ม ชนและมี
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้อาสาสมัคร
ชุมชนดูแลสุขภาพคนในชุมชน มีพิธีกรรมการไหว้
ครู และหลังรักษาจะนำ�ค่าครูไปทำ�บุญสังฆทาน การ
ปฏิ บั ติ ตั ว หมอพื้ น บ้ า นจะมี ก ารถื อ ศี ล และห้ า มพู ด
โกหก ทำ�ให้การรักษาแบบพื้นบ้านได้รับการยอมรับ
ตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาควรมีการเผยแพร่
ความรูห้ มอพืน้ บ้านให้ประชาชนได้รเู้ พือ่ ส่งผลให้เกิด
เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ขณะเดียวกันควร
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นำ�ความรู้และภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเข้าสู่ระบบการ
ศึกษา และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน
สามารถนำ�มาประยุกต์การรักษาควบคูก่ บั แพทย์แผน
ไทยในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยขอขอบคุณหมอพื้นบ้าน หมอพิพัฒน์
กาลเขว้ า   หมอหวั ด สุ ข จั น ทร์    หมอวั น ขั น พั น ธ์   
หมอภา สุขจันทร์  หมอบวน ขนวน  หมอนิล สุขจันทร์  
หมอเปลี่ยน สุขจันทร์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการตอบแบบสั ม ภาษณ์ ตำ � บลปราสาท อำ � เภอ
ห้ ว ยทั บ ทั น จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ สำ � เร็ จ ลุ ล่ ว งไปตาม
วัตถุประสงค์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ แ ละอำ � นวยความ
สะดวกในทุกด้าน
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หญ้าหนวดแมว เป็นสมุนไพรไทยทีม่ สี รรพคุณโดดเด่นในการขับปัสสาวะ ขับนิว่ ในระยะหลังมีการศึกษาฤทธิ์
ในการลดความดันโลหิตสูงแต่ยังขาดการประเมินผลอย่างเป็นระบบ การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับ
ประสิทธิศักย์ของสารสกัดหญ้าหนวดแมวในการลดความดันโลหิตสูง ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์
จากฐานข้อมูลงานวิจัยใน 3 แหล่ง ได้แก่ Pubmed, ScienceDirect และ Google Scholar มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์คัดเข้าทั้งหมด 2 เรื่อง เมื่อประเมินคุณภาพงานวิจัยพบว่ามีคุณภาพโดยได้คะแนนการประเมินตั้งแต่ 3 คะแนน
ขึ้นไปตามเกณฑ์ของ Jadad โดยแต่ละการศึกษามีขนาดตัวอย่างตั้งแต่ 30-80 รายและการศึกษาทั้งหมดเป็นการศึกษา
ในต่างประเทศ การศึกษาทั้งสองชิ้นนี้เป็นการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ที่มีสารสกัดหญ้าหนวดแมวเป็นส่วนผสมร่วมกับ
การแนะนำ�ในการปรับวิถชี วี ติ พบว่าสารสกัดหญ้าหนวดแมวมีประสิทธิศกั ย์ในการลดความดันโลหิตทัง้ ในส่วนของ
Systolic blood pressure (SMD -0.59; 95% CI -0.99,-0.19; p = 0.003) และ Diastolic blood pressure (SMD -0.53;
95% CI -0.92, -0.14; p = 0.008) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ การศึกษานี้เป็นข้อมูลสนับสนุนว่าตำ�รับโภชนเภสัชภัณฑ์
ทีม่ สี ารสกัดหญ้าหนวดแมวเป็นส่วนผสมอาจมีประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตสูงได้ แต่ควรจะต้องมีการศึกษา
เพิม่ เติมประสิทธิศกั ย์ของหญ้าหนวดแมวหรือสารสกัดหญ้าหนวดแมวชนิดเดียว ในการลดความดันโลหิตสูง เพราะ
ขนาดตัวอย่างทั้ง 2 การศึกษานี้นำ�มาวิเคราะห์ยังเล็กมาก
คำ�สำ�คัญ:  หญ้าหนวดแมว, ความดันโลหิตสูง, การวิเคราะห์อภิมาน
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Abstract
Orthosiphon stamineus (OS) is a medicinal plant mainly used as diuretic, kidney stone treatment. Recently,
a few studies on the efficacy of OS on hypertension have been conducted, but no comprehensive evaluation has
been done so far. The objective of this study was to conduct meta-analysis to confirm the efficacy of OS extract in
hypertension treatment. Published articles were retrieved from three accessible databases, namely Pubmed, Science
Direct and Google Scholar. Two researches met the inclusion criteria with high quality methodology (Jadad’s score
≥ 3). Both of them used multi-ingredient neutraceuticals containing OS extract together with health education on
life-style modification. The number of patients involved in the studies ranged from 30-80. All of the studies were
conducted in Thailand. The results showed OS extract could significantly reduce both systolic blood pressure (SMD
-0.59; 95% CI -0.99, -0.19; p = 0.003) and diastolic blood pressure (SMD -0.53; 95% CI -0.92, -0.14; p = 0.008).
In conclusion, OS extract may helpful for hypertension treatment, however further study of OS extract alone on
hypertension control should be conducted, since the sample size of both studies analysed was very small.
Key words: Orthosiphon, blood pressure, meta-analysis

บทนำ�และวัตถุประสงค์

โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular
disease) เป็นโรคที่ทำ�ให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูง
ที่ทำ�ให้เกิดการตายและทุพพลภาพที่สำ�คัญ และพบ
บ่อยในเวชปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2560 จากรายงานของ
กรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงรายใหม่ที่มีข้อมูลครบถ้วนในทุก
ตัวแปรที่วิเคราะห์จำ�นวน 326,097 ราย อัตราผู้ป่วย
ขึ้นทะเบียนรายใหม่ 532.42 ต่อประชากรแสนคน[1]
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 ต่อ 1 เป็นผูป้ ว่ ยอายุ
มากกว่า 70 ปี เท่ากับ 1,914.03 ต่อประชากรแสนคน
รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 60-69 ปี (1,648.15) 50-59 ปี

(1,052.53) 40-49 ปี (511.78) และ 30-39 ปี (184.84)
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2556-2560 ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2556 อัตราป่วย 488.37 ต่อ
ประชากรแสนคน แนวโน้มเริ่มลดลง เท่ากับ 212.70
ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2558 แล้วเพิ่มขึ้น
เป็น 532.42 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2560
ผูป้ ว่ ยมีภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 1.69 ภาวะแทรกซ้อน
ทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนด้านหลอดเลือด
และหัวใจ และภาวะแทรกซ้อนทางไต การรักษาโรค
ความดันโลหิตสูงนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง[2] ทั้ง
การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ การรับประทานยา 
และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน

182 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สำ�หรับการใช้ยาเพือ่ รักษาโรคความดันโลหิตสูง ผูป้ ว่ ย
ส่วนใหญ่อาจต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิต เพื่อ
ป้องกันหรือชะลอการเกิดผลแทรกซ้อนร้ายแรงทีอ่ าจ
ตามมาภายหลังได้ แต่เนื่องจากยาสังเคราะห์จากต่าง
ประเทศมีราคาสูง การใช้ยาสมุนไพรจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย หญ้าหนวดแมวเป็นสมุนไพร
ไทยทีม่ สี รรพคุณในการลดความดันโลหิตได้ สามารถ
ลดภาวะหลอดเลือดหดรัด (vasoconstriction) ด้วย
การยับยั้งตัวรับ alpha 1 adrenergic และ angiotensin 1 จึงน่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความ
ดั น โลหิ ต สู ง จากสารสำ � คั ญ ที่ อ อกฤทธิ์ ม าจากกลุ่ ม
diterpenes และ methylripario-chromene A[3-4]
การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์
อภิมานเกี่ยวกับประสิทธิศักย์ของหญ้าหนวดแมวใน
การลดความดันโลหิตสูง

วิธีการสืบค้นข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์อภิมาน (metaanalysis) จากงานวิ จั ย รู ป แบบ Experimental
study ที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิศักย์ของหญ้าหนวด
แมวในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยทำ�การ
รวบรวมจากงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ
ทีไ่ ด้ตพี มิ พ์เผยแพร่กอ่ นปี พ.ศ. 2561 โดยสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลวิชาการทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ ได้แก่
Pubmed, ScienceDirect และ Google Scholar
กำ�หนดคำ�สืบค้นงานวิจัยตามระบบ PICO ดังนี้ Patients/Participants (P) หมายถึง กลุม่ เป้าหมาย คือ
ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง Intervention (I) หมาย
ถึง การรักษาที่ให้ คือ การได้รับ/ไม่ได้รับหญ้าหนวด
แมวในรูปแบบต่าง ๆ Comparators (C) หมายถึง
กลุ่มเปรียบเทียบ คือ กลุ่มที่ได้รับยาหลอกหรือการ
รักษาอืน่ ๆ Outcomes (O) หมายถึง ผลลัพธ์ของการ
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ศึกษา คือ ความดันโลหิต และความปลอดภัย แล้วใช้
คำ�เชื่อม and, or, และ not

เกณฑ์ ในการคัดเลือกงานวิจัยเข้าการศึกษา
1) รายงานการวิ จั ย เชิ ง ทดลองในมนุ ษ ย์ ที่
ออกแบบโดยมีกลุ่มควบคุมและทดลอง โดยวิธีการ
สุ่ม (randomized) มีการให้หญ้าหนวดแมวในกลุ่ม
ทดลองและให้ยาตัวอื่น
2) เป็ น งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ศั ก ย์ /
ประสิทธิผลของหญ้าหนวดแมวทั้งที่เป็นตำ�รับเดี่ยว
และตำ�รับผสม ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โดย
มีการกำ�หนดระยะเวลาในการเริม่ ให้ยาในการรักษาไว้
อย่างชัดเจน
3) เป็นงานวิจัยที่มีการกำ�หนดแนวทางและ
ระยะเวลาในการติดตามประสิทธิภาพ ระยะเวลาของ
การใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์อย่างชัดเจน
4) เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในประเทศใดก็ได้ ที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนปี พ.ศ. 2561
5) รายงานเป็ น ภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษ
การคัดย่อและประเมินคุณภาพงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้แบบ
คัดย่อข้อมูล (data abstract form) เพือ่ คัดย่อข้อมูล
งานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
ประเด็นสำ�คัญที่พิจารณา ได้แก่ ฤทธิ์ของหญ้า
หนวดแมว จำ�นวนและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง รูป
แบบของผลิตภัณฑ์ ขนาดและวิธีใช้ ระยะเวลาที่ใช้
การวัดผล โดยงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด
จะถูกนำ�มาประเมินคุณภาพด้วยแบบประเมินของ
Jadad และคณะ[5] ซึง่ มีการให้คะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-5
คะแนน โดยมีประเด็นที่ใช้ประเมินงานวิจัยประกอบ
ด้วย กระบวนการสุ่ม (randomization) การปกปิด
การแบ่งกลุ่ม (allocation concealment) วิธีการ
ปกปิดสิ่งทดลอง (blinding) และการให้คำ�อธิบาย
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เกี่ยวกับการออกจากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างโดย
งานวิจยั ทีไ่ ด้ ≥ 3 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลลัพธ์หลักทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ (primary analysis
outcomes) คือ การลดความดันโลหิต Systolic และ
Diastolic blood pressure เป็นมิลลิเมตรปรอท
การพิจารณางานวิจัย 1 เรื่องจะใช้ผู้วิจัย 2 คนบันทึก
ข้อมูล หากมีความเห็นขัดแย้งกันจะนัดหมายให้มกี าร
พิจารณาร่วมกันเพื่อตัดสิน ผลลัพธ์หลักที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิต
การวัดผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลลัพธ์ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์วัดเป็น 2
ระดับ คือ เกิดและไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ของตัวแปรในการศึกษานี้จะอยู่ในรูป
ของตัวแปรต่อเนื่อง รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การแสดงผลของการวิเคราะห์อภิ

ScienceDirect 6

มานจะนำ�เสนอผลการรวมข้อมูล (pooled estimate)
ในรูปกราฟ Forest plot ซึง่ จะแสดงค่าความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยหรือ Mean difference ที่ระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทดสอบความไม่เป็นเอกพันธ์ (heterogeneity) ของ
แต่ ล ะงานวิ จั ย ที่ นำ � เข้ า มาด้ ว ยการคำ � นวณค่ า  Cochrane statistic (Q-statistic) และค่า  Percentage of inconsistency index (I2) การรวมผลการ
วิจัย (Pooled estimate) ด้วย Fixed หรือ Random
effects model ตามลักษณะความเป็นเอกพันธ์ของ
งานวิจัย

เนื้อหาที่ทบทวน
จากฐานข้ อ มู ล ที่ กำ � หนดมี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาที่
เกีย่ วข้อง จำ�แนกตามฐานข้อมูลทีส่ บื ค้นคือ Pubmed
5 เรือ่ ง ScienceDirect 6 เรือ่ ง และ Google Scholar
310 เรือ่ ง มีงานวิจยั ทีผ่ า่ นการพิจารณาจำ�นวน 2 เรือ่ ง

Pubmed 5
Google Scholar 310
319
●

●

38
35
5

●

●

(review article) 3

●

2
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ตารางที่ 1 ลักษณะของงานวิจัย
การศึกษา
ปีที่พิมพ์
ประเทศ
รูปแบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
กลุ่มประชากร
การรักษาที่ให้

ผลลัพธ์หลัก
Jadad score

Cicero et al.

Trimarco et al.

2012
2012
อิตาลี
อิตาลี
การศึกษาแบบสุ่ม (RCT)
การศึกษาแบบสุ่ม (RCT)
8 สัปดาห์
4 สัปดาห์
Uncontrolled Hypertension
Grade 1 Essential
by CCB* or ACE-I**
Hypertension
l กลุ่มทดลอง (40): Nutraceutical
l กลุ่มทดลอง (18): Nutraceutical combination
combination containing OS extract
containing OS extract
กลุ่มควบคุม (40): HCTZ
l กลุ่มควบคุม (9): Nutraceutical combination
l ทั้งสองกลุ่มได้รับ standardized therapeutic
without OS extract
lifestyle suggestion
l ทั้งสองกลุ่มได้รับ dietary counselling
Systolic BP และ Diastolic BP
Systolic BP และ Diastolic BP
(เปรียบเทียบก่อน-หลังและระหว่างกลุ่ม)
3
3

หมายเหตุ: CCB = calcium channel blocker  ACE-I = angiotensin converting enzyme inhibitor

งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องที่ถูกคัดเข้ามานั้น พบว่ามีขนาด
ตัวอย่างมากที่สุดคือ 80 คนและน้อยที่สุดคือ 27 คน
งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องทำ�การศึกษาในประเทศอิตาลี[6-7]
ระยะเวลาที่ ติ ด ตามผลการรั ก ษาต่ำ � สุ ด 4 สั ป ดาห์
สูงสุด 8 สัปดาห์
ผลต่อระดับความดันโลหิต Systolic blood
pressure
จากการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าน พบว่ า หญ้ า หนวด
แมวมีประสิทธิผลในการลดความดันโลหิต Systolic
blood pressure (SMD -0.59; 95% CI -0.99,-0.19;
p = 0.003) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ จากการรวมผล
ด้วย Fixed effect model เนือ่ งจากข้อมูลมีความเป็น
เอกพันธ์ (I2 = 54.9%, p = 0.136)
ผลต่อระดับความดันโลหิต Diastolic blood
pressure

จากการวิเคราะห์อภิมาน พบว่าหญ้าหนวดแมว
มีประสิทธิผลในการลดความดันโลหิต Diastolic
blood pressure (SMD -0.53; 95% CI -0.92, -0.14;
p = 0.008) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ จากการรวมผล
ด้วย Fixed effect model เนือ่ งจากข้อมูลมีความเป็น
เอกพันธ์ (I2 = 0%, p = 0.995)
การศึกษานี้ ตรวจพบอคติจากการตีพมิ พ์ (Publication bias) จาก Funnel plot และไม่ได้ทำ�การ
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) เนื่องจาก
มีวรรณกรรมที่นำ�มาวิเคราะห์เพียง 2 เรื่อง

บทวิจารณ์
ปัจจุบนั หญ้าหนวดแมวถูกบรรจุในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ มีสรรพคุณขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา ขับนิ่ว
ขนาดเล็ก[8] แต่สรรพคุณในการลดความดันโลหิตยัง
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SMD (95% CI) Weight

ภาพที่ 2 Systolic blood pressure Forest plot
SMD (95% CI) Weight

ภาพที่ 3 Diastolic blood pressure Forest plot

มีการใช้ไม่กว้างขวางนัก งานวิจยั จึงทำ�ให้เห็นแนวโน้ม
ว่าสารสกัดหญ้าหนวดแมวน่าจะมีประโยชน์ในการ
ลดความดันโลหิตสูง โดยการศึกษาของ Cicero และ
คณะ[6] ได้ทำ�การศึกษาเปรียบเทียบกับ HCTZ พบว่า
มีผลในการลด systolic และ diastolic blood pressure ไม่ต่างกัน ซึ่งการศึกษานี้ไม่อาจสรุปได้ว่าความ
ดันโลหิตทีล่ ดลงมาจากฤทธิข์ องหญ้าหนวดแมวเพียง
อย่างเดียว เพราะยังมีสว่ นประกอบของสมุนไพรอืน่ ๆ
ในตำ�รับอีกทีอ่ าจมีผล ในส่วนการศึกษาของ Trimaco
และคณะ[7] เห็นได้ชดั เจนว่าตำ�รับโภชณเภสัชภัณฑ์ทม่ี ี

ส่วนประกอบของสารสกัดหญ้าหนวดแมวพบว่าลด
ความดันโลหิตได้ดีกว่า  แต่อาสาสมัครในการศึกษา
นี้ก็ยังเป็นอาสาสมัครที่มีความดันโลหิตสูงในระยะ
แรก หรือ grade I essential hypertension ซึ่งยัง
ไม่มกี ารใช้ยา อาสาสมัครในการศึกษาทัง้ สองยังมีนอ้ ย
กล่าวคือ 80 และ 30 คนเท่านั้น ระยะเวลาการศึกษา
ก็ยังสั้นคือ 8 และ 4 สัปดาห์ อนึ่งอาสาสมัครทั้งสอง
กลุม่ นัน้ ก็ยงั ได้รบั คำ�แนะนำ�ให้ปรับวิถชี วี ติ ซึง่ นับเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้การควบคุมความดันโลหิตมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากที่กล่าวข้างต้นจึงยังเป็น
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ข้อจำ�กัดที่จะนำ�หญ้าหนวดแมวไปใช้ในการควบคุม
ความดันโลหิต

บทสรุป
จากการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านของสารสกั ด หญ้ า
หนวดแมวในการลดความดั น โลหิ ต สู ง พบว่ า สาร
สกัดหญ้าหนวดแมวมีประสิทธิผลในการลดความดัน
โลหิต ทั้งในส่วนของ Systolic และ Diastolic blood
pressure ร่วมกับการได้รับคำ�แนะนำ�ในการปรับวิถี
ชีวิต ซึ่งการนำ�ไปใช้ในทางคลินิกยังมีข้อจำ�กัดดังที่
ปรากฏในการอภิปรายผล  แต่อย่างไรก็ตามการศึกษา
นีส้ ามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมใน
ประสิทธิศักย์ของหญ้าหนวดแมวได้
การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ถึงประสิทธิศักย์
ของสารสกั ด หญ้ า หนวดแมวใน 2 งานวิ จั ย ซึ่ ง ใช้
โภชณเภสัชภัณฑ์ที่มีสารสกัดหญ้าหนวดแมวเป็น
ส่วนประกอบ อาจไม่สามารถสรุปได้ชดั เจนว่าสารสกัด
หญ้าหนวดแมวทำ�ให้ความดันโลหิตลดลง จำ�เป็นต้อง
มีการศึกษาเพิ่มเติมในทางคลินิก ตลอดจนความคุ้ม
ค่าทางเศรษฐศาสตร์ อีกทัง้ ควรมีการควบคุมคุณภาพ
สารออกฤทธิ์สำ�คัญก่อนนำ�ไปศึกษาทางคลินิกด้วย
เพื่อให้สามารถนำ�ไปใช้ในทางคลินิกได้อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
มลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับประชากรทั่ว
โลกและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น การทบทวนอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานของงานวิจัยจำ�นวนมาก
บ่งชี้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เพิ่มอัตราการตายด้วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ การสั้นลงของชีวิต การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำ�ตาลในเลือดและน้ำ�ตาลสะสม ภาวะไข
มันเลือดผิดปกติ โรคผิวหนังผื่นแพ้ และความเสื่อมชราของผิว กระตุ้นการกำ�เริบของโรค systemic lupus erythematosus (SLE), ข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคปลอกประสาทอักเสบชนิด multiple sclerosis เพิ่มอัตราป่วยและตายด้วย
โรคมะเร็งปอดและมะเร็งชนิดอื่น เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ไขมันพอกตับและตับอักเสบ มลพิษทางอากาศ และ ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีกลไกก่อโรคโดยการเหนี่ยวนำ�ให้เกิดอนุมูลอิสระในระบบต่าง ๆ ของร่างกายซึ่ง
นำ�ไปสู่การอักเสบเรื้อรังด้วยความไม่สมดุลของไซโตไคน์ ก่อสารพิษในระบบของร่างกาย เช่น โฮโมซีสเทอีน และ
สารก่อมะเร็ง การแพทย์ทางเลือกเป็นแนวทางหนึ่งในกระบวนการรักษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่น
ละอองนี้ ซึ่งได้แก่ ธรรมชาติบำ�บัดและโฮมีโอพาธีย์ เน้นการบริโภคอาหารที่มีสารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูง
และต้านการอักเสบ เร่งกระบวนการล้างสารพิษออกจากร่างกาย การใช้สารโฮมีโอพาธียท์ งั้ เพือ่ การป้องกันและรักษา
อาการเจ็บป่วย กระบวนการด้านการแพทย์องค์รวมเหล่านี้ควรค่าแก่การศึกษาวิจัยต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5), โฮโมซีสเทอีน, การล้างพิษ, ธรรมชาติบำ�บัด,
โฮมีโอพาธีย์
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Abstract
Ambient pollution and PM2.5 (particulate matter < 2.5mM) affect the health of people all over the world
and are increasing in severity. Many systematic reviews and meta-analyses indicate that both acute and chronic
exposure to PM2.5 lead to more risks for many diseases e.g., increasing mortality rate of cardiovascular and respiratory tract diseases, shortened life span, increased blood sugar, HbA1C, dyslipidemia, dermatitis and skin aging,
more exacerbation of SLE, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, increased mortality rate of lung cancer and other
cancers, increased insulin resistance, hepatitis and NAFLD. The mechanism of diseases caused by ambient pollution
and PM2.5 include systemic free radicals in many organs which lead to chronic inflammation via the disbalance
of cytokines. Such reactions create toxins like homocysteine and carcinogens to the whole system.  Alternative
medicine such as naturopathy and homeopathy can treat such problems by advocating a greater consumption of
anti-oxidants and anti-inflamatories, and promoting detoxification of those toxic substances from the body. Using
homeopathic remedies can be used for both prophylaxis and treatment. All these integrative medicine modalities
are worthy of further research.
Key words:  PM2.5, homocysteine, detoxification, naturopathy, homeopathy

บทนำ�และวัตถุประสงค์

องค์การอนามัยโลกประกาศเมื่อมกราคม ค.ศ.
2019 ว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกกำ�ลังสูดอากาศ
ที่มีความปนเปื้อนสูง มลพิษทางอากาศได้คร่าชีวิต
ประชากรโลกปีละ 7 ล้านคน พบว่าร้อยละ 24 ของ
อุบตั เิ หตุเส้นเลือดสมองสัมพันธ์กบั มลพิษทางอากาศ
และทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต 1.4 ล้านคนในทุกปี สำ�หรับโรค
หัวใจพบว่าร้อยละ 25 ของการตายด้วยโรคหัวใจมี
ความสัมพันธ์กับมลพิษทางอากาศ ในทุก ๆ ปี โรค
นี้ได้คร่าชีวิตคน 2.4 ล้านคน ส่วนโรคปอดพบว่า
ร้ อ ยละ 43 ของโรคปอดและมะเร็ ง ปอด มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ สื บ เนื่ อ งกั บ มลพิ ษ ทางอากาศ และก่ อ ให้
[1]

เกิดการตาย 1.8 ล้านคนในทุก ๆ ปีเช่นกัน มลพิษ
ทางอากาศยังเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ชักนำ�โรคไม่ติดเชื้อ
ต่าง ๆ ปัจจุบันประชากรในเมืองร้อยละ 80 ของโลก
กำ�ลังดำ�รงชีพอยู่ท่ามกลางมลพิษทางอากาศทั้งนอก
บ้านและในบ้านทีส่ งู กว่าค่ามาตรฐานทีอ่ งค์การอนามัย
โลกกำ�หนดไว้
ประกาศขององค์ ก ารอนามั ย โลก [2] ระบุ ส าร
6 ชนิดจัดเป็นมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง
(particle pollution), โอโซนระดับพื้นดิน (groundlevel ozone, O3), คาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon
monoxide, CO), ซัลเฟอร์ออกไซด์ (sulfur oxides,
SO), ไนโตรเจนออกไซด์ (nitrogen oxides) และ
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ตะกั่ว การรับสัมผัสมลพิษทางอากาศทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวก่อให้เกิดพิษต่าง ๆ ตั้งแต่โรคทางเดิน
หายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคแทรกซ้อนทาง
ประสาทและจิตใจ ตาระคายเคือง โรคผิวหนัง โรค
เรื้อรังอื่นรวมทั้งมะเร็ง อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน กลุ่ม
อาการออติสติก จอตาผิดปกติ การเจริญของทารก
ผิดปกติ และน้ำ�หนักแรกคลอดต่ำ�
Polivka 2018[3] ได้ทบทวนกรณีมลพิษหมอก
ควันในอากาศที่กรุงลอนดอนในปี ค.ศ. 1952 (The
Great London Smog of 1952) ซึง่ เกิดเป็นระยะเวลา
5 วันในเดือนธันวาคม ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต 12,000 คน
สาเหตุเนื่องจากชาวลอนดอนใช้ถ่านหินที่มีกำ�มะถัน
เป็นจำ�นวนมากจนทำ�ให้เถ้าถ่านคละคลุง้ เป็นผลให้มี
ผูเ้ จ็บป่วยทัง้ ชนิดเฉียบพลันและชนิดเรือ้ รัง เพิม่ อัตรา
เด็กป่วยด้วยหอบหืดทั้งในกลุ่มที่รับสัมผัสมลพิษ
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและระหว่างขวบปีแรก จาก
เหตุนเี้ ป็นจุดเริม่ ต้นให้เกิดความตืน่ ตัวเรือ่ งมลพิษทาง
อากาศ จนเกิดปฏิญญาอากาศสะอาดสหรัฐอเมริกา
(U.S. Clean Air Act)
นอกจากกรณีลอนดอน ปี ค.ศ. 1952 ยังมีกรณี
เช่น หุบเขามิวส์ (Meuse valley) ค.ศ. 1930 กรณีโด
โนราว (Donoroa) เพนซิลวาเนีย ค.ศ. 1948 เป็นต้น
เพือ่ อธิบายโจทย์กรณีการตายเป็นจำ�นวนมากของชาว
ลอนดอนในปี ค.ศ. 1952 ว่าสัมพันธ์กับมลพิษทาง
อากาศดังกล่าวหรือไม่ Schwartz. 1994[4] ได้ศึกษา
ว่าวันที่มลพิษทางอากาศประกอบด้วยฝุ่นละอองใน
อากาศเพิ่มขึ้น จะมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่
ทั้งนี้ โดยศึกษาจากข้อมูลในระหว่างปี ค.ศ. 19731980 โดยศึกษาร้อยละ 5 ของวันทีม่ ฝี นุ่ ละออง PM2.5
มากสุด [ระดับ PM 141 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(มคก./ลบ.ม.)] และน้อยที่สุด (ระดับ PM 47 มคก./
ลบ.ม.) พบอัตราเสีย่ งตายในวันมลพิษทางอากาศมาก
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ที่ 1.08 (P < 0.0001) และโรคที่พบได้แก่โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังและปอดอักเสบ มีการตายเพิ่มขึ้นจากโรค
หัวใจและอุบัติเหตุเส้นเลือดสมอง มีการตายอย่าง
ผิดสัดส่วนในวันดังกล่าว การวิจัยนี้ ตรงกันกับกรณี
ลอนดอน ค.ศ. 1952 จึงยืนยันสาเหตุการตายของชาว
ลอนดอนได้ว่า มีสาเหตุจากมลพิษทางอากาศ
ในปี ค.ศ. 2011 Fann และคณะ 2012[5] ได้
ศึกษาผลของ PM2.5 และ O3 ต่อสุขภาพของประชากร
ในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2005 พบมีจ�ำ นวนการตาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ PM2.5 130,000 คน และมีจ�ำ นวนตาย
4,700 คนที่เกี่ยวข้องกับ O3
สำ � หรั บ ประเทศไทยเผชิ ญ ปั ญ หามลพิ ษ ทาง
อากาศ และ ฝุ่ น ละออง PM2.5 ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ
ปริมณฑล และภูมิภาคต่าง ๆ เช่นกัน
การได้ รั บ สั ม ผั ส ฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 2.5
ไมครอน (PM2.5) มีผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ทำ�ให้เกิดความผิดปกติและเกิดโรคต่าง ๆ จากการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ทำ � ให้ ท ราบถึ ง กลไกในการก่ อ โรคของ
PM2.5 ณ ปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ สรุปแน่ชดั ทางการแพทย์
ในการป้องกันหรือรักษา การแพทย์ทางเลือกอาจเป็น
แนวทางหนึ่งที่นำ�มาเพื่อใช้ป้องกันหรือรักษาภาวะ
ผิดปกติและโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการได้รับสัมผัสฝุ่น
ละออง PM2.5

วิธีการสืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์ที่เป็นบทความ
งานวิจัย บทความการทบทวนอย่างเป็นระบบ และ
การวิเคราะห์อภิมานที่เกี่ยวกับหัวข้อ PM2.5 ผลกระ
ทบต่อสุขภาพ การก่อโรค และกลไกการก่อโรค บน
ฐานข้อมูลของ Pubmed, Medline ร่วมกับข้อมูลจาก
เวบไซต์
คำ�สำ�คัญที่ใช้ในการค้น: PM2.5 หลักฐานทาง

190 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ระบาดวิทยา ชีวเวชศาสตร์ และหลักฐานทางการ
แพทย์

เนื้อหาที่ทบทวน
ผลของ PM2.5 ต่อสุขภาพ
ฝุ่นละอองมีส่วนประกอบหลัก คือ โลหะหนัก
คาร์บอน ซัลเฟต ไนเตรท แอมโมเนีย และ อิออนต่าง ๆ
มลพิษทางอากาศในรูปแก๊ส เช่น O3, CO, NO, SO2,
เมื่อจับรวมกับฝุ่นละอองก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ ฝุน่ ทัง้ ชนิดหยาบ (course PM, PM2.5-10 )
ชนิดละเอียด (fine PM, PM2.5 ) และ ชนิดละเอียด
มาก (ultrafine PM, PM0.1 ) มีปฏิกิริยาโดยตรงต่อ
ร่างกาย แม้ได้รับสัมผัสในปริมาณความเข้มข้นที่ต่ำ�
กว่าค่ามาตรฐาน (US national standards) ก็มคี วาม
เสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมีนัยสำ�คัญ ด้วยเหตุที่ PM2.5
มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเด่นชัด World Health
Organization Air Quality Guidelines จึงกำ�หนด
เป็นตัวบ่งชี้มลพิษทางอากาศที่มีสาเหตุจากฝุ่น
ผลต่อโรคหัวใจและทางเดินหายใจ
การได้ รั บ สั ม ผั ส ฝุ่ น PM2.5 แม้ ใ นช่ ว งเวลา
สั้น ๆ สามารถทำ�ให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและ
หลอดเลือดและตายได้ จากการวิเคราะห์อภิมานของ
งานวิจัยในปี 2013 พบว่าการตายจากโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 มีความสัมพันธ์กับ
การรับสัมผัส PM2.5 ในระยะยาว[6-7] โดยเฉพาะจาก
โรคหลอดเลือดโคโรนารี[8]
การได้รับสัมผัส PM2.5 ในระยะยาวยังทำ�ให้
เกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน[6] ภาวะหลอด
เลือดแข็งตัว[7] ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอด
เลื อ ดสมอง ความดั น โลหิ ต สู ง และภาวะหั ว ใจล้ ม
เหลว การได้รับสัมผัส PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น 10 μg/m3

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

แม้ในระยะสั้น (น้อยกว่า 24 ชม.) จะเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการตายได้ (ร้อยละ 0.4-ร้อยละ 1.0)[9] การได้รับ
สัมผัส PM2.5 ในระยะสั้นทำ�ให้เกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจอย่างเฉียบพลันได้[10] เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
กล้ามเนื้อหัวใจตาย[11] ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรค
หลอดเลือดสมอง และ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
Lu และคณะ 2015[12] ได้ทบทวนอย่างเป็นระบบ
และวิเคราะห์อภิมานของงานวิจัยระหว่าง ปี ค.ศ.
1999-2013 ที่ทำ�ในจีน ฮ่องกง และไต้หวันว่าด้วยผล
ของการสัมผัสระยะสัน้ ต่อ PM10 และ PM2.5 ทีม่ ตี อ่
สุขภาพของคนจีน โดยพบว่าการสัมผัสระยะสัน้ ทุก ๆ
10 μg/m3 ที่เพิ่มขึ้นของ PM10 เพิ่มความเสี่ยงการ
ตายด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคทางเดินหายใจ
0.36% (95%CI: 0.26%, 0.46%) และ 0.42% (95%CI
: 0.28%, 0.55%) ตามลำ�ดับ และทุก ๆ 10 μg/m3
ที่เพิ่มขึ้นของ PM2.5 เพิ่มความเสี่ยงการตายด้วย
ทั้งสองสาเหตุ 0.63% (95%CI: 0.35%, 0.91%) และ
0.75% (95%CI: 01.39%, 1.11%) ตามลำ�ดับ Zhang
และคณะ 2017[13] ศึกษาผลจากการรับสัมผัสมลพิษ
ทางอากาศระยะสั้ น ต่ อ การตายของประชากรใน
เมืองจิหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 2011-2015 พบมีประชากรเสียชีวิต
209,321 คน พบว่าทุก ๆ 10 μg/m3 ที่เพิ่มขึ้นของ
PM10 , PM2.5, SO2 และ NO2 เพิ่มความเสี่ยงการ
ตายด้วยสาเหตุที่ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ 1.11% (95%
CI 0.96–1.26%), 0.71% (95% CI 0.60–0.82%),
1.69% (95% CI 1.56–1.83%), and 3.12% (95% CI
2.72–3.53%) ตามลำ�ดับ
ผลต่อระดับน้ำ�ตาลและไขมันในเลือด
Eze และคณะ 2015[14] ได้ทบทวนรายงานทาง
ระบาดวิ ท ยาอย่ า งเป็ น ระบบและวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าน
ความ สัมพันธ์ของมลพิษทางอากาศทั้งจากปริมาณ
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ฝุน่ ละออง PM2.5 และการจราจรบนท้องถนน กับโรค
เบาหวานทั้งชนิดที่1 (T1DM) ชนิดที่ 2 (T2DM) และ
เบาหวานที่เกิดขณะตั้งครรภ์ (gestational DM) ใน
ยุโรปและอเมริกาเหนือ พบว่าความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8-10 จากการได้รับสัมผัส
PM2.5 และ NO2 ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 10 μg/m3
Sasde และคณะ 2016[15] ศึกษาความสัมพันธ์
ของการรับสัมผัส PM 2.5 และ PM10 กับระดับน�้ำ ตาล
ในเลือด น้ำ�ตาลสะสม (Hemoglobin A1c, HbA1c)
และ ไขมันของประชากรจำ�นวน 73,117 คน พบว่าใน
ผู้ที่รับสัมผัส PM10 ระดับปานกลางเป็นเวลา 3 เดือน
พบความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของน้ำ�ตาลในเลือด,
น้ำ�ตาลสะสม HbA1c, LDL, Triglyceride และการ
ลดระดับ HDL ในเลือด โดยความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
สุดพบในประชากรที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว
Lee S และคณะ 2019[16] ได้ศึกษาถึง ความ
สัมพันธ์ของการได้รับสัมผัส PM2.5 กับอัตราเสี่ยง
ในการเกิดภาวะผิดปกติของการเผาผลาญอาหารของ
ร่างกาย (metabolic syndrome) ในกลุ่มประชากร
ที่ไม่มีโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด จำ�นวน
119,998 คน พบว่าการได้รับ PM2.5 เป็นเวลานาน 1
ปี จะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อ metabolic syndrome โดย
เฉพาะ คนอ้วน ซึ่งภาวะนี้จะนำ�ไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับ
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันสูง และตาม
ด้วยปัญหาต่อหลอดเลือดและหัวใจ
ผลต่อภูมิแพ้ผิวหนัง
งานทบทวนอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาน
ของ Ngoc และคณะ 2017[17] ดูผลของการรับสัมผัส
มลพิษทางอากาศต่อการเกิด atopic dermatitis,
eczema และความเสื่อมชราของผิวหนัง พบว่าการ
รับสัมผัส PM10 และ PM2.5 มีผลทำ�ให้เกิดโรคต่อ
ผิวหนัง และเกิด atopic dermatitis ในกลุ่มคนวัย
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เยาว์ ยิ่งกว่านั้นการเพิ่มปริมาณ PM 10 μg/m3 มีผล
ให้การเกิดโรคเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 และร้อยละ 1.60
สำ�หรับ PM10 และ สำ�หรับ PM2.5 ตามลำ�ดับ
ผลต่อกลุ่มโรคภูมิต้านทานตนเอง
กรณีข้ออักเสบรูมาตอยด์ ปัจจัยจากสภาวะ
แวดล้อมมีความเกีย่ วข้องต่อการเกิดโรคนี้[18] PM2.5
ในปริมาณความเข้มข้นสูง เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคข้อ
อักเสบในวัยเยาว์ที่ไม่ทราบสาเหตุ (juvenile idiopathic arthritis) ในกลุ่มเด็กถึงร้อยละ 60%[19] เช่น
เดียวกันการรับสัมผัสกับ PM2.5 สัมพันธ์กับความ
ชุกของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์[19-20] การวิเคราะห์
โดย Nurses’ Health Study ในปี ค.ศ. 2009[21] ชี้
ให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกมาจากยาน
พาหนะบนท้องถนน อาจเป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ที่ ก ระตุ้ น การกำ � เริ บ ของโรคข้ อ อั ก เสบรู ม าตอยด์
ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศกับโรคภูมิ
ต้านตนเอง ยังปรากฏในโรคมัลติเปิลสเกลอโรสิส
(multiple sclerosis-MS) ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของ
มลพิษทางอากาศทั้ง PM10, SO2, NO2, NO สัมพันธ์
กับการกำ�เริบของโรคนี้[22]
ผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง[23-24]
Hamra และคณะ 2014[25] ได้ทบทวนอย่าง
เป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานความสัมพันธ์ระหว่าง
PM2.5 และ PM10 กับอัตราป่วยและอัตราตายของ
มะเร็งปอด พบว่าผู้ท่ีเคยสูบบุหรี่มาก่อนและผู้ที่ไม่
เคยสูบบุหรี่มีอัตราความเสี่ยงมะเร็งปอดจาก PM2.5
มากกว่าผูท้ ปี่ จั จุบนั สูบบุหรีอ่ ยู่ นอกจากนีย้ งั พบว่าการ
เกิด adenocarcinoma มีความสัมพันธ์กับการรับ
สัมผัส PM2.5 และ PM10 นอกจากมะเร็งปอดแล้ว
PM2.5 ยังสัมพันธ์กบั มะเร็งชนิดอืน่ ๆ ด้วยเช่น มะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะ Yeh และคณะ 2017[26] ศึกษาความ
สัมพันธ์ของ PM2.5 กับอัตราตายด้วยมะเร็งกระเพาะ
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ปัสสาวะในประชากรไต้หวันเป็นเวลา 13 ปี พบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ผลต่อตับ
Tarantino และคณะ 2013[27] ได้ศึกษาผลงาน
วิจัย ในเรื่องของมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อ
ตับ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ทัง้ ภาวะเครียดจากออกซิเดชัน่
(oxidative stress) และการดือ้ ต่ออินซูลนิ เป็นสาเหตุ
นำ�ไปสู่ภาวะไขมันพอกตับเช่นกัน ดังนั้นการได้รับ
สัมผัสฝุน่ ละออง PM2.5 ทำ�ให้เกิดโรคไขมันพอกตับที่
ไม่ได้มสี าเหตุจากการดืม่ แอลกอฮอล์ (Non alcoholic
fatty liver disease, NAFLD) ได้ฝนุ่ ทีอ่ อกจากเครือ่ ง
ดีเซล (Diesel exhaust particles) เมื่อเข้าสู่ร่างกาย
จะสร้างอนุมูลอิสระออกซิเจน (reactive oxygen
species) ทั้งจากปฏิกิริยาที่ไม่ใช้เอนไซม์ และใช้
เอนไซม์โดยมี cytochrome P450 เป็นปัจจัยเร่ง และ
นำ�ไปสู่การทำ�ลายเนื้อเยื่อหรืออวัยวะได้ มีการศึกษา
ที่แสดงผลโดยตรงของฝุ่นที่ออกจากเครื่องดีเซลต่อ
การอักเสบและทำ�ลาย DNA ของตับหนู[28].
การรับสัมผัส PM2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ
ของการกำ�เริบของ NAFLD Tan และคณะ 2009[29]
ชีว้ า่ สาร PM เมือ่ ผ่านเข้าตับจะเหนีย่ วนำ� Kupffer cell
ให้หลั่ง cytokine สารเหล่านี้จะกระตุ้นกระบวนการ
อักเสบและการสังเคราะห์ hepatic stellate cell collagen ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของการเกิดพังผืด
ในตับ Wieckowska และคณะ 2008[30] พบว่าระดับ
IL-6 ในเลือดสูงขึน้ ถึง 7 เท่า ในคนทีม่ ภี าวะไขมันพอก
ตับ ซึง่ เป็นการอธิบายการเกิดภาวะไขมันพอกตับทีไ่ ม่
เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์
โดยสรุป PM2.5 ทำ�ให้เกิดผลกับร่างกายทัง้ ชนิด
เฉียบพลันได้แก่ทางเดินหายใจอักเสบ หอบหืด ภูมแิ พ้
โรคหัวใจกำ�เริบ กระบวนการเผาผลาญผิดปกติ ทำ�ให้
ไขมันเลือดผิดปกติ เบาหวาน ไขมันสะสมในตับ โรค
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มะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน กลุ่มโรคต่อต้านตัวเองกำ�เริบ
ทารกในครรภ์ผิดปกติ ฯลฯ
กลไกการก่อให้เกิดโรคของ PM2.5[31]
กลไกที่ก่อให้เกิดโรคของ PM2.5[31] คือภาวะ
เครียดจากออกซิเดชัน่ (oxidative stress) การอักเสบ
(inflammatory response) และความเป็นพิษต่อยีน
(genotoxicity) ในเซลล์ตา่ ง ๆ กัน ซึง่ กลไกต่าง ๆ ดัง
กล่าวจะมีกลไกระดับโมเลกุลและวิถีการส่งสัญญาณ
ที่แตกต่างกันไป (ภาพที่ 1)
อนุ มู ล อิ ส ระออกซิ เ จนที่ เ กิ ด จากการเหนี่ ย ว
นำ�ของ PM2.5 เป็นสารร้ายที่ก่อความเป็นพิษของ
PM2.5 [32] โลหะทรานซิ ชั่ น ที่ จั บ อยู่ ร อบ ๆ PM2.5
เช่น แมงกานีส ทองแดง เหล็ก สามารถสร้างอนุมูล
อิสระออกซิเจนภายในเซลล์ได้ การเพิม่ ขึน้ ของอนุมลู
อิสระออกซิเจน และการที่ความสามารถของเซลล์
ในการต้านอนุมูลอิสระลดลง ทำ�ให้เกิดภาวะเครียด
จากออกซิเดชั่น (oxidative stress) อนุมูลอิสระ
ออกซิเจนทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทำ�ให้ระบบต้านอนุมลู อิสระเสีย
ไปโดยทำ�ให้ nuclear factor, erythroid-2- related
factor (Nrf2) ลดลง ส่วนความสามารถของเซลล์
ในการต้านอนุมูลอิสระลดลง เกิดจากการลดลงของ
เอนไซม์ที่ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant enzymes)
เช่น superoxide dismutase (SOD), glutathione
peroxidise (GSH-Px) catalase PM2.5 สามารถ
กระตุ้นเซลล์อักเสบ ให้สร้างอนุมูลอิสระออกซิเจน
และเกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น
การอักเสบมีบทบาทสำ�คัญและเกีย่ วข้องกับผล
ร้ายของ PM2.5 ต่อสุขภาพ อนุมูลอิสระออกซิเจนที่
เป็นผลมาจาก PM2.5 เพิ่มการสร้างปัจจัยการอักเสบ
(pro-inflammatory factors)[33-34] ได้แก่ tumor
necrotic factor-α (TNF-α), interleukin-1b (IL1b), interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8),
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ภาพที่ 1 กลไกสำ�คัญของ PM2.5 ในการก่อให้เกิดและการกำ�เริบของโรค ส่วนประกอบที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ของ
PM2.5 ซึ่งได้แก่ อนุมูลอิสระ (free radicals) สารอินทรีย์เคมี (organic chemicals) และ โลหะทรานซิชั่น
(transition metals) สารเหล่านี้ นำ�ไปสู่การสร้างอนุมูลอิสระออกซิเจน (ROS) ซึ่งจะทำ�ให้กระบวนการทาง
สรีระและชีวเคมีของเซลล์บกพร่องด้วยกลไกดังกล่าวข้างต้น

monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1)
อนุมลู อิสระออกซิเจนสามารถเพิม่ การอักเสบในพยาธิ
กำ�เนิดของโรคหลายชนิดได้เช่นกัน
PM2.5 ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อยีน ปริมาณ
7-hydro-8-oxo-2’-deoxyguanosine (8-oxodG) ที่
เพิม่ ขึน้ เป็นตัวบ่งชีท้ สี่ �ำ คัญของการที่ DNA ถูกทำ�ลาย
(oxidative DNA damage) อนุมูลอิสระออกซิเจนที่
เกิดจาก PM2.5 จะทำ�ลาย DNA โดยทำ�ให้สาย DNA
แตก เพิ่มปริมาณ 8-oxodG และ endonuclease III
ในเซลล์[35]
ส่ ว นประกอบที่ มี ค วามเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ข อง
PM2.5 ซึ่งได้แก่ อนุมูลอิสระ (free radicals) สาร
อิ น ทรี ย์ เ คมี (organic chemicals) และ โลหะ
ทรานซิชัน (transition metals) สารเหล่านี้ นำ�ไปสู่
การสร้างอนุมูลอิสระออกซิเจน (ROS) ซึ่งจะทำ�ให้
กระบวนการทางสรีระและชีวเคมีของเซลล์บกพร่อง
ด้วยกลไกดังกล่าวข้างต้น

กลไกการก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ[36]
ฝุน่ ทีม่ ขี นาดและส่วนประกอบทางเคมีทตี่ า่ งกัน

ย่อมให้การตอบสนองการอักเสบแตกต่างกันไปในทาง
เดินหายใจ ในทีน่ จี้ ะขอกล่าวถึงทัง้ กลไกในการก่อโรค
ทั้งจาก PM2.5 และ PM2.5-10
1. การกระตุ้น neutrophils และ eosinophils[36] (ภาพที่ 2A)
ฝุ่ น ที่ อ อกจากเครื่ อ งดี เ ซลมี ฝุ่ น ละอองชนิ ด
หยาบ (PM2.5-10 ) ทำ�ให้จมูกอักเสบจากภูมิแพ้
กำ�เริบโดยเพิ่มการหลั่งของ cytokines ที่ทำ�ให้เกิด
การอักเสบได้แก่ IL-8, IL-1b, GM-CSF และ TNF-a
จากเซลล์ epithelial ของจมูก[37] cytokines เหล่า
นี้จะกระตุ้น neutrophils และ eosinophils ซึ่งนำ�
ไปสู่การอักเสบ นอกจากนี้พบว่าการรับสัมผัสฝุ่นที่
ออกจากเครื่องดีเซล จะเพิ่ม IL-5 ซึ่งมีผลในการเพิ่ม
จำ�นวน eosinophils
2. การตอบสนองการอั ก เสบโดยเซลล์ ส่ ง
สัญญาณของแอนติเจน (Antigen-presenting
cell-mediated inflammatory responses) (ภาพ
2B)
PM2.5-10 ปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการป้องกัน
ร่างกายของ macrophage ในทางเดินหายใจ โดยเพิม่
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ภาพที่ 2 กลไกต่าง ๆ ในการก่อความเป็นพิษของฝุ่นละอองต่อโรคภูมิแพ้ของทางเดินหายใจ (A) PM2.5-10 กระตุ้น
neutrophil และ eosinophil, (B) PM2.5-10 เหนีย่ วนำ�ให้เกิด APC-mediated inflammatory responds, (C)
PM2.5 เหนี่ยวนำ�ให้เกิด Oxidative stress, (D) PM2.5 ทำ�ให้เกิด apoptosis และ autophagy ของเซลล์
epithelia, (E) PM2.5 ทำ�ให้เกิด imbalance of T helper cells

IL-6 และลด CD11b บน macrophage ในถุงลมใน
ผู้ป่วยโรคหืด ในผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับสัมผัส PM2.510 พบมีการอักเสบเกิดขึ้นโดยมีการเปลี่ยนแปลง
ในการแสดงออกของตัวรับบนเซลล์ต้านอักเสบโดย
ลดการแสดงออกของ innate immune receptor
ได้ แ ก่ CD11b/CR3 และ CD64/FcgRI และลด
antigen–presenting receptor CD40 และ CD86/
B7-2 ขณะเดียวกันมีการเพิ่มของ inflammatory
receptor ได้แก่ CD16/ FcgRIII และ CD23 (IgE
receptor) ใน macrophage[38] ฝุ่นที่ออกจากเครื่อง

ดีเซลกระตุน้ การทำ�งานของ dendritic cell ทำ�ให้การ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกันแรงมากขึ้น โดยมีกลไกผ่าน
ทางวิถีการส่งสัญญาณ nuclear factor-erythroid
2-related factor 2 (Nrf2)[39] .
3. T-helper (Th2) Th17 ทำ�ให้เกิดการตอบ
สนองภูมิคุ้มกัน
ฝุ่นที่ออกจากเครื่องดีเซลเหนี่ยวนำ�  Th2 ให้
ตอบสนองภูมคิ มุ้ กันโดย ยับยัง้ การแสดงออกของ IL12 และ IFN-g และเพิ่มการหลั่ง IL-10 ในT เซลล์[39]
ในหนูที่เป็นหืด ฝุ่นที่ออกจากเครื่องดีเซลทำ�ให้ T
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เซลล์หลั่ง IL-10 เพิ่มขึ้นโดยผ่านวิถีการส่งสัญญาณ
Nrf2[39] นอกจากนีพ้ บว่าหนูทเี่ ป็นหืด หลังได้รบั สัมผัส
ฝุน่ ทีอ่ อกจากเครือ่ งดีเซลร่วมกับตัวไรฝุน่ ในปอดจะมี
จำ�นวนเซลล์ Th2 และ Th17 เพิม่ ขึน้ ทัง้ นีโ้ ดยผ่านวิถี
การส่งสัญญาณ IL-33/ST2 ( IL receptor)[40]
4. การก่อโรคโดย oxidative stress[36] (ภาพ
2C)
อนุมลู อิสระทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพทีส่ �ำ คัญ ๆ
ได้แก่: singlet oxygen, superoxide anion (O2-),
hydrogen peroxide (H2O2), hydroxyl radical
(OH-), และ nitric oxide (NO) การได้รับสัมผัส
PM2.5 ทำ�ให้เกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นและ
การทำ�งานของปอดบกพร่อง PM2.5 เหนี่ยวนำ�ให้
เกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น โดยสร้าง TNF-a,
IL-6, prostaglandins จาก macrophage ของถุงลม
และเซลล์เนือ้ เยือ่ ของหลอดลมคน[41] ในผูป้ ว่ ยโรคหืด
PM2.5 เหนีย่ วนำ�นิวโทรฟิลให้สร้าง ROS จำ�นวนมาก
PM2.5 เหนี่ยวนำ�ให้เกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น
ในเซลล์เนื้อเยื่อของปอดคนโดย เพิ่มการแสดงออก
ของ glutamate-cystein ligase catalytic subunit (GCLC), heme oxygenase-1 และNADPH
quinine oxidoreductase ซึ่งจะกระตุ้น Nrf2 ในวิถี
การส่งสัญญาณของ phosphatidylinositol-4,5-biphosphate3-kinase (PIK3/AKT)[42] อนุมูลอิสระ
ออกซิเจนที่เกิดจากการได้รับสัมผัส PM2.5 ทำ�ให้
เซลล์ epithelial ของปอดเกิดอะพอพโทซีส (apoptosis)[43]
5. การก่อโรคจาก apoptosis และ autophagy
(ภาพ 2D)
PM2.5 เหนีย่ วนำ�ให้เกิด apoptosis และ autophagy ของเซลล์ epithelial ของปอดคน[44] ได้โดย
ผ่าน 3 วิถี คือ 1) ผ่านวิถกี ารส่งสัญญาณทาง TNF-α,
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2) การกระตุ้นให้เกิด อะพอพโทซีส ภายในเซลล์ (intrinsic apoptotic pathway) ผ่านวิถกี ารส่งสัญญาณ
caspase-8 และ caspase-3 และ 3) autophagy
ผ่านวิถกี ารส่งสัญญาณ caspase-9, caspase-3 และ
B-cell lymphoma 2 (BCL2) PM2.5 เหนี่ยวนำ�ให้
เซลล์ epithelial ของปอดคนตายแบบอะพอพโทซีส
โดยผ่านวิถีการส่งสัญญาณ p53, c-Myc และ p21[45]
PM2.5 ทำ�ให้เซลล์เนื้อเยื่อปอดของหนูที่เป็นหืดเกิด
autophagy โดยเพิม่ LC3A/B (ดัชนีชวี้ ดั ทางชีวภาพ
ของ autophagy)[46]
6. การก่อโรคจากการเสียสมดุลของเซลล์เม็ด
เลือดขาวชนิด T helper (imbalance of T helper
cells) (ภาพ 2E)
ภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายขึ้นอยู่กับ ความ
สมดุลของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Th1และ Th2
PM2.5 ในความเข้มข้นสูงจะเพิ่มการสร้าง TNF-a
จากTh1, IL-4 IL-10 และ IL-13 จาก Th2 และเพิ่ม
IL-17 ขณะที่การสร้าง IFN-g จาก Th1 ลดลง ซึ่งจะ
ทำ�ให้สมดุลของTh1/ Th2 เสียไป[46] จากการศึกษาใน
หนูทเี่ กิด allergic rhinitis พบว่า PM2.5 เพิม่ IFN-g,
IL-4, IL-5, IL-33, adhesion molecules (ICAM1
และ VCAM1)[47] การเสียสมดุลของ T helper เป็น
ผลส่ ว นใหญ่ จ ากกลไกกระตุ้ น GATA binding
protein3 ดังนั้นสรุปได้ว่า PM2.5 ที่ความเข้มข้นสูง
จะช่วยให้ Th2 และ Th17 ชักนำ�ให้เกิดการตอบสนอง
ของภูมิคุ้มกัน

กลไกในการก่อโรคหัวใจ[48-49]
ฝุ่นละออง PM2.5 สามารถผ่านเข้าสู่กระแส
เลือดทำ�ให้เกิดผลโดยตรงต่ออวัยวะ โดยทำ�ให้เกิด
ภาวะเครียดออกซิเจน และเกิดการอักเสบขึ้นในปอด
การได้รับสัมผัส PM2.5 จะเพิ่มปริมาณ cytokines

196 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ที่ก่อการอักเสบในเลือด เช่น CRP, IL-6, IL-8, IL1b และก่อให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย (systemic
inflammation) การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว
เพิม่ การแข็งตัวของเลือด และการทำ�งานของเซลล์เยือ่
บุหลอดเลือดเสียไป ซึ่งนำ�ไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดได้
PM2.5 ทำ�ให้เกิดภาวะเครียดจากออกซิเจน
ในหลอดเลื อ ดทั่ ว ร่ า งกาย (systemic vascular
oxidative stress reaction) สารอนุ มู ล อิ ส ระ
ออกซิเจน (ROS) เพิ่มขึ้นทั้งในปอดและหัวใจ ROS
ที่เกิดขึ้นทำ�ให้เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดเสียการทำ�งาน
เม็ดเลือดขาวชนิด monocytes ถูกกระตุ้น เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน lipoprotein มี oxidized LDL และ
phospholipid อื่น ๆ เพิ่มขึ้น โมเลกุลเหล่านี้กระตุ้น
การแสดงออกของโมเลกุ ล ยึ ด เกาะบนเซลล์ เ ยื่ อ บุ
หลอดเลือด เช่น VCAM-1, MCP-1 ซึง่ จะนำ� monocytes ไปยังช่องว่างใต้เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดและ
เปลีย่ นเป็น macrophages เกิดการอักเสบของหลอด
เลือด มีไขมันสะสมในเซลล์และเกิดเป็น plaque ใน
หลอดเลือด ฝุ่น PM2.5 ยังกระตุ้นเกล็ดเลือด ยับยั้ง
การสลาย fibrin เพิม่ การสร้าง fibrinogen เพิม่ ปัจจัย
การแข็งตัวของเลือด และนำ�ไปสูก่ ารสร้างลิม่ เลือด ฝุน่
PM2.5 กระตุ้นการทำ�งานระบบประสาทซิมพาเธติค
มากเกิน เพิ่มความเสี่ยงต่อระบบหัวใจและหลอด
เลือดจากการหดตัวของหลอดเลือด และภาวะหัวใจ
เต้นเสียจังหวะ
การรับสัมผัส PM2.5 ในระยะยาว นอกจากจะ
พบว่ามีการเพิ่มของ 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine, oxidized LDL, สารบ่งชี้การอักเสบ (IL-1,
IL-6, TNF-α, CRP) fibrinogen, โมเลกุลยึดเกาะ
เช่น ICAM-1, VCAM-1, E-selectin, P-selectin
ในเลือด ยังพบว่ามีการเพิ่ม homocysteine เช่นกัน
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การตายด้วยโรคหัวใจเฉียบพลันมีหลักฐานมากขึ้นที่
พิสูจน์ ความสัมพันธ์กับระดับสาร homocysteine
ในร่างกาย homocysteine ถูกค้นพบโดย วินเซนต์
ดู วิกเนิด (Vigneaud VD)[50] ในปี ค.ศ. 1933 สาร
นี้เป็นกรดอะมิโนที่เกิดจากการย่อยสลายของอาหาร
ประเภทโปรตีน เป็นสารที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยน
กรดอะมิโน methionine เป็น cysteine โดยจาก methionine เปลี่ยนเป็น homocysteine และเป็น cysteine ตามลำ�ดับ ซึง่ cysteine มีประโยชน์น�ำ ไปสร้าง
glutathione แต่ homocysteine เป็นสารอันตราย
ต่อหลอดเลือดและกล้ามเนื้อเรียบ homocysteine
เป็นปัจจัยเสีย่ งสำ�หรับภาวะหลอดเลือดแข็งตัว กล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง[51] และการ
เกิดลิ่มเลือด[52] ภาวะที่มีระดับ homocysteine สูง
ในเลือด มีความเกี่ยวข้องที่สำ�คัญกับโรคของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด[53] ทำ�ให้การทำ�งานของเซลล์
เยือ่ บุหลอดเลือดเสียไปจากภาวะเครียดจากออกซิเจน
เพิ่มผลร้ายของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ภาวะความดัน
โลหิตสูง การสูบบุหรี่ เสียการควบคุมระดับน้ำ�ตาล
การเผาผลาญ lipoprotein homocysteine เพิ่มสาร
สื่อการอักเสบต่าง ๆ ทำ�ให้เกิดการอักเสบ โดยปกติ
ร่างกายจะเปลี่ยน homocysteine ไปเป็น cysteine
โดยใช้วิตามินบี 6 หรือผันกลับไปเป็น methionine
โดยใช้วิตามินบี 12 ร่วมกับกรดโฟลิก ปัจจัยที่ทำ�ให้
โฮโมซีสเตอีนในเลือดสูง ได้แก่ การขาดวิตามินบี6
วิตามินบี12 และกรดโฟลิก กรรมพันธุ์ ร่างกายได้รับ
เมทิโอนีน (จากเนื้อสัตว์ ไข่ นม ชีส) มากเกินไป การ
ขาดการออกกำ�ลังกาย เป็นโรคเรือ้ รังต่าง ๆ เช่นโรคไต
โรคตับ เบาหวาน มะเร็ง ได้รับยาบางชนิด เช่น ยากัน
ชัก ยาลดกรด การได้รับสารกระตุ้น เช่น แอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่
Chen และคณะ 2017[54] ศึกษาผลของ PM2.5

J Thai Trad Alt Med
และ homocysteine ในหนูทตี่ งั้ ครรภ์พบว่าการได้รบั
สัมผัส PM2.5 และ homocysteine ทำ�ให้ทารกเกิด
มามีหัวใจพัฒนาผิดปกติ เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตาย
แบบอะพอพโทซิส และยังมีผลลดโปรตีน Nkx2-5
และ การแสดงออกของยีน GATA4 กับ Nkx2-5
ขณะเดียวกันเพิ่มระดับ TNFα และ IL-1b ในเลือด

การรักษา
การรั ก ษาผลที่ เ กิ ด จาก PM2.5 การแพทย์
แบบแผน รักษาในเชิงตั้งรับตามอาการและโรคที่เกิด
ขึ้น เช่น การกู้ชีพในภาวะโรคหัวใจเฉียบพลัน การ
แก้ไขภาวะหายใจล้มเหลว การรักษาภาวะหอบหืด
การรักษาเบาหวานและไขมันผิดปกติตามมาตรฐาน
การทางอายุรกรรม การลดภาวะอักเสบของกลุ่มโรค
ภูมิต้านทานต้านตนเองที่กำ�เริบขึ้น รวมถึงการรักษา
มะเร็ง
การแพทย์ทางเลือกอันได้แก่ธรรมชาติบำ�บัด
มีหลักการป้องกันและโฮมีโอพาธีย์มีหลักการรักษา
ได้แก่
1. อาหารเป็นยา ได้แก่ การบริโภคอาหารที่
มีสารต้านอนุมูลอิสระ[55-58] เช่น กลุ่มผักใบสีเขียว สี
แดง สีเหลือง เช่นตำ�ลึง ผักปลัง มะเขือเปราะ พริก
กระเทียม ผลไม้เบอร์รชี นิดต่าง ๆ ให้สาร carotenoid,
saponin, kempherol, betalain, capsaicin, allicin, polyphenol กินข้าวกล้องเพิ่มวิตามินบี และ
ผักใบเขียวเพิ่มกรดโฟลิค เพื่อลด homocysteine
การกินไขมันดี (healthy fat) เพื่อลดการอักเสบใน
ร่างกาย เป็นต้น ฯลฯ
นอกจากนี้มีหลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ที่แสดงผลของโภชนเภสัช (neutraceutical) รวมทั้ง วิตามิน เกลือแร่ต่าง ๆ ที่สามารถ
ลดผลร้ายที่เกิดจาก PM2.5 ตัวอย่างเช่น กรดไขมัน
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โอเมก้า 3[59-60] วิตามินซี วิตามินอี วิตามินบี[61] และ
อื่น ๆ พบว่ากรดไขมันโอเมก้า 3 สามารถป้องกันผล
ร้ายของ PM2.5 ต่อหัวใจ เช่น อัตราการแปรผันของ
อัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate variability) และ
ระดับไขมัน ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะเครียดจาก
ออกซิเจน ทั้งนี้เพราะกรดไขมันโอเมก้า 3 สามารถ
เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินบี ช่วยเพิ่มอัตราการ
แปรผันของอัตราการเต้นของหัวใจ และลดตัวบ่งชี้
ของการอักเสบ เช่น ปริมาณเม็ดเลือดขาว วิตามินซี
และวิตามินอี ลดการทำ�ลายไขมันและโปรตีน ปรับปรุง
ระบบต้านอนุมลู อิสระ ทัง้ ชนิดทีเ่ ป็นเอนไซม์และไม่ใช่
เอนไซม์
2. ส่งเสริมการขับสารพิษจากร่างกายด้วยสาร
ผักบางชนิด เช่นน้ำ�สกัดหน่อบร็อกโคลี งานวิจัยของ
Egner และคณะ 2014[62] สนับสนุนโดย NIH ทำ�
วิจัย Randomized Controlled Trial ในอาสาสมัคร
ชาวจีน 291 คน ให้รับสารสกัดบร็อกโคลีที่มีสาร sulforaphane เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าอาสาสมัครมี
การขับสารเสีย glutathione –derived conjugates
of benzene ร้อยละ 61 และสาร acrolein ร้อยละ 23
ออกทางปัสสาวะมากกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ แสดงว่าสาร
สกัดบร็อกโคลี สามารถใช้เพือ่ ช่วยล้างสารพิษจากการ
ได้รับสัมผัสมลพิษทางอากาศได้ เพื่อลดผลร้ายทาง
สุขภาพในระยะยาว กลไกของ sulforaphane กระตุน้
การล้างพิษระยะที่ 2 ในตับในฐานะที่เป็นตัวกระตุ้น
glutathione S-transferase (GST) และ cytoprotective enzyme ตัวอืน่ จึงช่วยให้ตบั ใช้กระบวนการ
conjugation สลายสารพิษออกทางปัสสาวะ
3. โฮมีโอพาธีย์ เลือกใช้สารบำ�บัดที่ตรงกับ
อาการต้องพิษที่ปรากฏ โดยรวบรวมประสบการณ์
ของนักโฮมีโอพาธีย์ในพื้นที่เดียวกันเพื่อหา Genus
epidemicus หาสารบำ�บัดเพื่อการรักษาผลจากการ
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ได้ รั บ PM2.5 ในประเทศอิ น เดี ย มี ข้ อ แนะนำ � จาก
Public Health and Homeopathy Awareness
(PHHA) Series ว่าด้วยบทบาทของโฮมีโอพาธีย์กับ
โรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศดังนี้ 1) โฮมีโอพาธีย์
กระตุ้นพลังชีวิตในร่างกายและระบบภูมิต้านทานให้
ทำ�งานดีขนึ้ ลดแรงกระทำ�ของโรคและส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม 2) สารบำ�บัดที่มุ่งตรงกับแต่ละบุคคล
เพื่อช่วยลดแนวโน้มการเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจ
3) การจ่ายสารบำ�บัดแต่ละชนิดขึน้ กับอาการ แนวโน้ม
ประวัติและสาเหตุ 4) การจ่ายสารบำ�บัดเป็นไปได้ทั้ง
เพือ่ การรักษา ประคับประคอง และส่งเสริมตามสภาพ
และระยะของโรค 5) ในทุก ๆ ระยะของโรค โฮมีโอพาธีย์
ล้วนมีบทบาทเข้ามาช่วย 6) สารบำ�บัดโฮมีโอพาธีย์ใช้
ร่วมไปกับยาของการแพทย์แบบแผน สารโฮมีโอพาธีย์
หลายชนิดสามารถใช้รักษาอาการต่าง ๆ ที่ตรงกับ
คุณสมบัตขิ องสารนัน้ ๆ เช่น Allium cepa, Ammon
carb., Arsenicum, Bromium, Carbo veg., Dulcamara, Euphrasia, Nat sulph., Pothos, Phosphorus, Sulph acid, Sanquinaria, Spongia[63].
จากบทความวิชาการเรื่องการใช้โฮมีโอพาธีย์บำ�บัด
อาการจาก PM2.5 ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้ ง ที่ 1 ว่ า ด้ ว ยการแพทย์ บู ร ณาการเพื่ อ เวลเนส
กรุงเทพฯ[64] ได้ประมวลสารบำ�บัดเพื่อการรักษาโดย
แบ่งตามอาการที่เจ็บป่วยได้แก่ อาการความผิดปกติ
ของทางเดินหายใจส่วนบน อาการเยื่อจมูกอักเสบ
อาการทีล่ �ำ คอ อาการไอ และอาการหอบหืด สารบำ�บัด
ที่ระบุไว้ใกล้เคียงกับข้อแนะนำ�ของประเทศอินเดีย
อย่างไรก็ดี จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบผล
วิจยั ทางคลินกิ ทีแ่ สดงประสิทธิผลของโฮมีโอพาธียท์ งั้
ในเชิงป้องกันและการรักษาอาการเจ็บป่วยจาก PM2.5
โฮมีโอพาธีย์จึงเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ควร
ศึกษาวิจัย เพื่อหาหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไป
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บทวิจารณ์

9 ใน 10 ของประชากรโลกกำ�ลังสูดอากาศที่
มี ค วามปนเปื้ อ นสู ง มลพิ ษ ทางอากาศได้ ค ร่ า ชี วิ ต
ประชากรโลกปีละ 7 ล้านคน ประเทศไทยกำ�ลังผจญ
กั บ ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศและ ฝุ่ น PM2.5 เช่ น
กัน ซึ่งทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
จำ�นวนมาก และนำ�ไปสูก่ ารเกิดความเจ็บป่วยจากโรค
หลากหลายชนิด นับได้ว่าเป็นปัญหาสำ�คัญประการ
หนึ่ง จากการทบทวนและวิเคราะห์ ผลงานการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และการแพทย์หลายชิ้น
ของผลต่อสุขภาพของฝุ่นละออง PM2.5 แม้ได้รับ
สัมผัสในปริมาณความเข้มข้นที่ต่ำ�กว่าค่ามาตรฐาน
ก็ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพอย่ า งสำ � คั ญ ผลสรุ ป ชี้
ชัดถึงผลร้ายของ PM2.5 ต่อการทำ�งานของระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นระบบทางเดินหายใจ ระบบ
หัวใจหลอดเลือด ระบบภูมิต้านทาน กระบวนการ
เผาผลาญในร่างกาย รวมถึงการทำ�งานของตับ ทำ�ให้
เกิดโรคทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังต่อหลาย
ระบบ การได้รับสัมผัส PM2.5 ในระยะยาวทำ�ให้เกิด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ตามด้วยภาวะ
ผิดปกติต่าง ๆ ของหัวใจ และเสียชีวิตได้ การได้รับ
สัมผัส PM2.5 แม้ในระยะเวลาสั้น ทำ�ให้เกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันได้ และเพิ่มความ
เสีย่ งในการเกิดการตายของกล้ามเนือ้ หัวใจ และภาวะ
ผิดปกติอื่น ๆ รวมทั้งภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
การได้รับสัมผัส PM2.5 ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในระยะ
เวลาสัน้ เพิม่ อัตราตายจากโรคทางเดินหายใจได้ อัตรา
เสี่ยงต่อการเกิด metabolic syndrome การเกิด
เบาหวานชนิดที่ 2 และการเพิ่มของระดับไขมันจะ
เพิ่มขึ้นจากการการได้รับสัมผัส PM2.5 ในระยะยาว
การได้รับสัมผัส PM2.5 พบว่าทำ�ให้เกิดโรคผิวหนัง
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) โรคข้อ
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อักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบในวัยเยาว์ โรคมัลติ
เปิลสเกลอโรสิส ภาวะไขมันพอกตับ มะเร็งปอด และ
มะเร็งชนิดอื่น ๆ
กลไกการเกิดโรคของมลพิษทางอากาศ และ
PM2.5 มีกระบวนการหลักสำ�คัญคือ ภาวะเครียด
จากออกซิเดชั่น (oxidative stress) การอักเสบ (inflammatory response) โดยผ่านสารไซโตไคน์ชนิด
ต่างๆ และความเป็นพิษต่อยีน (genotoxicity) ใน
เซลล์ต่าง ๆ กัน ก่อให้เกิดสารพิษโฮโมซีสเทอีน และ
สารก่อมะเร็งอีกหลายชนิด
ความเข้าใจในกลไกการเกิดโรคเหล่านีอ้ ย่างเป็น
ระบบจะนำ�ไปสูก่ ารจัดกระบวนการรักษาทีต่ รงจุดต่อ
ไป

บทสรุป
การเรียนรูถ้ งึ ผลกระทบของ PM2.5 ต่อสุขภาพ
ของร่ า งกายและกลไกการเกิ ด โรค จะนำ � ไปสู่ ก าร
แสวงหากระบวนการรักษาที่ตรงกับสาเหตุ นอกจาก
การรักษาทางด้านการแพทย์แบบแผนแล้ว การแพทย์
ธรรมชาติบำ�บัดและ โฮมีโอพาธีย์ เป็นอีกทางเลือก
หนึ่ง การแพทย์ธรรมชาติบำ�บัดมีแนวทางป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพของ PM2.5 โฮมีโอพาธีย์มีหลัก
การในการบำ�บัดรักษาผลกระทบจาก PM2.5 รวมทั้ง
มลพิษตัวอื่น ๆ ในอากาศ กระบวนการบำ�บัดรักษา
ด้วยการแพทย์บูรณาการเหล่านี้ล้วนควรค่าแก่การ
ศึกษาวิจัยต่อไป
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ปกิณกะ

กระเทียม (KRA THIAM)
คณะอนุกรรมการจัดทำ�ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย*
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
บทความนี้นำ�เสนอยาสมุนไพรแต่ละชนิด ที่คณะอนุกรรมการฯ จัดทำ�ขึ้นก่อนรวบรวมจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่ม “ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย” เพื่อเป็นเวทีประชาพิจารณ์

Bulbletus Allii Sativi
Clove of Garlic
กระเทียมเป็นหัวย่อย (bulblet) สดหรือแห้งที่
ปอกเปลือกแล้วของพืชทีม่ ชี อื่ วิทยาศาสตร์วา่ Allium
sativum L. ในวงศ์ Alliaceae[1-2]
ชื่ออื่น กระเทียมขาว, เทียม, หัวเทียม, หอม
[1-4]
เทียม
ลักษณะพืช
ไม้ล้มลุก สูง 30-60 เซนติเมตร มีกลิ่นแรง หัว
ใต้ดิน ลักษณะกลมแป้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4(-7)
เซนติเมตร มีแผ่นเยื่อสีขาวหรือสีม่วงอมชมพูซึ่งลอก
ออกได้หมุ้ อยู่ 3-4 ชัน้ แต่ละหัวมี 6-10(-15) กลีบ กลีบ
เกิดจากตาซอกใบของใบอ่อน ลำ�ต้นลดรูปลงไปมาก
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงซ้อนสลับ รูปแถบ แบน กว้าง
0.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 30-60 เซนติเมตร ปลาย

แหลม โคนแผ่และเชือ่ มติดกันเป็นหลอดหุม้ รอบโคน
ใบของใบที่อ่อนกว่าและก้านช่อดอกทำ�ให้เกิดเป็น
ลำ�ต้นเทียม ขอบเรียบ ส่วนค่อนทางปลายใบสีเขียว
และสีจะค่อย ๆ จางลงจนกระทั่งถึงโคนใบ ส่วนที่หุ้ม
หัวอยู่มีสีขาวหรือสีขาวอมเขียว ช่อดอก แบบช่อซี่ร่ม
ก้านช่อดอกแบบก้านโดด ออกตรงกลางระหว่างใบชัน้
ในสุด รูปทรงกระบอกตัน ยาว (25-)40-60 เซนติเมตร
มีโคนใบที่เชื่อมต่อกันเป็นหลอดหุ้มก้านช่อดอกไว้

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

206 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ประมาณครึ่งของความยาวก้าน แต่ละช่อประกอบ
ด้วยดอกเล็ก ๆ หลายดอกอยู่ปะปนกับหัวย่อยรูป
ไข่ขนาดเล็กจำ�นวนมาก มีใบประดับใหญ่ 1 ใบ ยาว
7-10(-20) เซนติเมตร ลักษณะบาง ใส แห้งง่าย หุ้ม
ช่อดอกขณะทีย่ งั ตูมอยู่ แต่เมือ่ ช่อดอกบานใบประดับ
จะเปิดอ้าออกด้านหนึง่ ปลายเป็นจะงอยแหลมและมัก
ห้อยลง ดอก เล็ก สีขาวหรือขาวอมชมพู แกมเขียวถึง
สีออกม่วง กลีบรวม 6 กลีบ แยกกันหรือติดกันที่โคน
รูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายแหลม กว้างประมาณ 1.4
มิลลิเมตร ยาว 3-6 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 6 อัน อับ
เรณูและยอดเกสรเพศเมียยาวยื่นพ้นส่วนอื่น ๆ ของ
ดอก รังไข่เหนือวงกลีบ มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล
1-2 เม็ด ผล แบบผลแห้งแตก ขนาดเล็ก เป็นกระเปาะ
สั้น ๆ รูปไข่หรือรูปค่อนข้างกลม มี 3 พู เมล็ด เล็ก สี
ดำ� หรือผลมักฝ่อไม่มีเมล็ด[1,4-8]
ถิ่นกำ�เนิดและการกระจายพันธุ์
พืชชนิดนีม้ ถี นิ่ กำ�เนิดทางตอนใต้ของทวีปยุโรป
ถึงตอนกลางของทวีปเอเชีย และแพร่กระจายไปยัง
ประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก ในประเทศไทยนำ�มา
ปลูกมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพือ่ ใช้เป็น
อาหารและเครื่องเทศ[1,4,6]
ลักษณะเครื่องยา หัวย่อยหรือกลีบสด รูปไข่ มี
ขอบเป็นเหลีย่ ม 3-4 เหลีย่ ม ลักษณะกลีบโค้งด้านนอก
ด้านอื่น ๆ ค่อนข้างตรง กลีบที่อยู่กลางหัวจะค่อนข้าง
ตรง ผิวและเนือ้ ด้านในสีนวลถึงสีเหลืองอ่อน กลิน่ ฉุน
เฉพาะ รสเผ็ดร้อน[1]
หัวย่อยหรือกลีบแห้ง รูปไข่ มีขอบเป็นเหลี่ยม
3-4 เหลีย่ ม ลักษณะกลีบโค้งด้านนอกด้านอืน่ ๆ ค่อน
ข้างตรง กลีบทีอ่ ยูก่ ลางหัวจะค่อนข้างตรง ผิวสีน�้ำ ตาล
อ่อนถึงน�้ำ ตาลเข้ม ย่นเล็กน้อย รอยแผลบริเวณทีก่ าบ
ใบติดกับลำ�ต้น รูปกลม สีออกขาวถึงสีขาวอมเหลือง
กลิ่นฉุนเฉพาะ รสเผ็ดร้อน
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องค์ประกอบทางเคมี หัวย่อยหรือกลีบสดมี
้ นระเหยง่าย (volatile oil) ร้อยละ 0.6-1(-1.5) ซึ่ง
นำมั
ประกอบด้วยสารที่มีก�ำมะถันเป็นองค์ประกอบหลาย
ชนิ ด เช่ น อั ล ลิ ซิ น (allicin), อั ล ลิ อิ น (alliin),
อะโจอีน (ajoene), อัลลิลโพพริลไดซัลไฟด์ (allyl
propyl disulfide), ไดอั ล ลิ ล ไดซั ล ไฟด์ (diallyl
disulfide), ไดอัลลิลไตรซัลไฟด์ (diallyl trisulfide)
ไดเมทิลซัลไฟด์ (dimethyl sulfide), ไดเมทิลไดซัล
ไฟด์ (dimethyl disulfide), ไดเมทิลไตรซัลไฟด์
(dimethyl trisulfide), อัลลิลเมทิลซัลไฟด์ (allyl
methyl sulfide) นอกจากนั้น ยังมีโปรตีน แร่ธาตุ
วิตามิน ไขมัน กรดอะมิโน และเอนไซม์อัลลิอิเนส
(alliinase)[1,4,9-11] หัวย่อยแห้งพบมีอัลลิซินน้อยกว่า
เนื่องจากอัลลิซินสลายตัวง่าย[12]
ข้อบ่งใช้ ใช้ภายในสำ�หรับขับลมในลำ�ไส้ แก้ทอ้ ง
อืดท้องเฟ้อ ใช้ภายนอกแก้กลากเกลือ้ น ใช้รว่ มกับการ
ควบคุมอาหารในกรณีมีไขมันในเลือดสูง และช่วย
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดตามวัย[1,13]
ตำ�ราสรรพคุณยาไทยว่า กระเทียมมีรสร้อน เป็น
ยาแก้ไข้ ขับปัสสาวะ ขับโลหิตระดู[1,14-6] เป็นยาระบาย
แก้ไอ แก้ริดสีดวงงอก แก้โรคผิวหนังบางอย่าง เป็น
ยาขับลมในลำ�ไส้ ขับเนื้อร้าย บำ�รุงธาตุ[14-6] ใช้เป็น
ยาแก้โรคเส้นประสาท ใช้ภายนอกคั้นเอาน้ำ�จากหัว
กระเทียมเป็นยาหยอดหู แก้ปวดหูและหูอื้อ[14,16] แก้
รัตตะปิตตะโรค แก้ปวดมวนในท้อง[15] แก้เสมหะ แก้
ฟกช้ำ�  แก้สะอึก[15-6] ขับพยาธิในท้อง แก้โรคในปาก
ในคอ แก้หืด แก้อัมพาต แก้ลมเข้าข้อ แก้ขัดปัสสาวะ
บำ�รุงปอด แก้ปอดพิการ แก้น้ำ�ลายเหนียว บ้วนปาก
ฆ่าเชื้อโรคในปาก[16]
ข้อมูลการวิจัยพรีคลินิกพบว่า กระเทียมสด
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและ
เชือ้ รา มีฤทธิใ์ นการขับพยาธิ ลดปริมาณไขมันในเลือด
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ลดความดันโลหิตสูง ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
สลายไฟบริน (fibrin) ลดน้ำ�ตาลในเลือด[1,11] ยับยั้ง
เซลล์มะเร็ง[11]
ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ในคนพบว่า กระเทียม
และ/หรือผลิตภัณฑ์จากกระเทียมมีฤทธิ์ลดการจับ
ตัวของเกล็ดเลือด เพิ่มความสามารถในการสลาย
ไฟบริน มีฤทธิ์อ่อน ๆ ในการลดไขมันในเลือดและ
ลดความดันโลหิต ช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของ
ไลโพโปรตีนจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
ไขมั น อุ ด ตั น ในหลอดเลื อ ด ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารใช้
กระเทียมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยบรรเทา
ภาวะไขมันในเลือดสูง ป้องกันโรคหลอดเลือดแดง
แข็งตัว และช่วยลดความดันโลหิตในผูป้ ว่ ยทีค่ วามดัน
โลหิตสูงเล็กน้อย (mild hypertension)[1]
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้กระเทียม
คำ�เตือน
1. การรั บ ประทานกระเที ย มในปริ ม าณ
มาก ๆ จะเพิม่ ความเสีย่ งต่อการมีเลือดออกหลังผ่าตัด
ได้ง่าย[1]
2. ควรระมั ด ระวั ง การใช้ ก ระเที ย มในผู้ ที่ มี
ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด หรือผู้ที่
กำ�ลังใช้ยาที่ทำ�ให้เลือดใส (blood thinning medications) เช่น ยากันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
แอสไพรินหรือยาต้านเกล็ดเลือดอื่น (anti-platelet
agents) และยาต้านอักเสบกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์[17]
3. หากผู้ ป่ ว ยรั บ ประทานยาไซโคลสปอริ น
(cyclosporin) หรือยาซาควินาเวียร์ (saquinavir)
อยู่ ไม่ ค วรรั บ ประทานกระเที ย มร่ ว มด้ ว ย เพราะ
กระเทียมจะทำ�ให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงยาเหล่านั้นให้
หมดฤทธิไ์ ด้มากขึน้ และเร็วขึน้ ทำ�ให้ระดับยาในเลือด
และประสิทธิผลในการรักษาของยาลดลงจนอาจใช้ยา
ไม่ได้ผล[17-8]

Vol. 18 No. 1 Jan-Apr 2020 207
4. กระเที ย มทำ � ให้ เ กิ ด การระคายเคื อ งต่ อ
ผิวหนัง จึงควรระมัดระวังการใช้กระเทียมทาผิวหนัง
เด็กและทารก[17] ถ้าสัมผัสในความเข้มข้นสูงอาจทำ�ให้
เลือดออกได้[18]
ข้อควรระวัง
ผู้ ที่ รั บ ประทานกระเที ย มสดหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
กระเทียมในขนาดที่ใช้เป็นยาติดต่อกันเป็นเวลานาน
หากจะต้องได้รับการผ่าตัดหรือทำ�ฟัน ควรหยุดใช้
กระเทียมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเสียเลือดมาก เนื่องจากเลือดไม่แข็งตัว[18]
ขนาดและวิ ธี ใ ช้ ถ้าไม่ได้มีการระบุไว้ ให้รับ
ประทานกระเทียมในรูปแบบต่าง ๆ กันพร้อมอาหาร
เพื่อป้องกันการรบกวนต่อกระเพาะและลำ�ไส้ โดยให้
รับประทานเฉลี่ยต่อวันในขนาดต่าง ๆ กัน[1] ดังนี้
กระเทียมสด 2-5 กรัม
ผงกระเทียมแห้ง 0.4-1.2 กรัม
น้ำ�มันกระเทียม 2-5 มิลลิกรัม
สารสกัด 0.3-1 กรัม ถ้าเป็นยาเตรียมในรูปแบบ
อืน่ ให้ค�ำ นวณเป็นอัลลิอนิ (alliin) 4-12 มิลลิกรัม หรือ
คำ�นวณเป็นอัลลิซิน (allicin) 2-5 มิลลิกรัม
หมายเหตุ
1. กระเทียมสดมีองค์ประกอบหลักเป็นสาร
อัลลิอิน (alliin) ซึ่งไม่มีกลิ่น แต่เมื่อปอกหรือสับ
กระเทียมจะทำ�ให้เซลล์แตก และมีเอนไซม์อัลลิอิเนส
(alliinase) เปลี่ยนอัลลิอินให้เป็นอัลลิซิน (allicin)
และอนุพนั ธ์ทมี่ กี �ำ มะถันเป็นองค์ประกอบอืน่ ๆ ทำ�ให้
กระเทียมมีกลิ่นฉุนเฉพาะ[1]
2. งานวิจยั ฤทธิล์ ดไขมันในเลือดของกระเทียม
สดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกระเทียมในผู้ที่มีไขมัน
ในเลือดสูงมีหลายรายงาน และผลที่ได้ขัดแย้งกันคือ
มีทงั้ ทีล่ ดไขมันและคอเลสเตอรอลได้เล็กน้อย หรือใช้
ไม่ได้ผล[20-2]
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ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2
(จีน-ไทย-อังกฤษ) (5)
ธวัช บูรณถาวรสม
หวัง เสี่ยวเทา
สุชาดา อโณทยานนท์

D
depletion.

大包 (dà bāo): 脾之大络。位于胸外侧区, 在第
6 肋间隙, 腋中线上。主治 胁痛、身痛或四肢
倦怠等病症。

大肠俞 (dà cháng shū): 位于脊柱区, 第 4 腰椎棘

ต้าปาว: จุดลั่วใหญ่ของเส้นม้าม อยู่กึ่งกลางแนวสีข้าง
ตรงช่องกระดูกซี่โครงที่ 6 ข้อบ่งใช้: ปวดสีข้าง ปวดตาม
ตัว แขนขาเมื่อยล้า

突下, 后正中线旁开 1.5 寸。主治腹胀，肠鸣,
腹泻, 便秘, 腰痛等病症。

ต้าฉางซู: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง ห่างจากขอบล่างของปุม่
กระดูกสันหลังเอวที่ 4 ตามแนวระนาบ 1.5 ชุน่ ข้อบ่งใช้:
ท้องอืด ท้องร้อง ท้องเสีย ท้องผูก ปวดเอว

dabao (SP 21): the daluo point of the spleen
meridian, located on the hypochondrium, in the 6th

dachangshu (BL 25): an acupoint located on

intercostal space on the mid-axillary line.

the back, 1.5 cun lateral to the lower border of

Indications: hypochondriac pain, pain of the whole
body, and lassitude of limb.

the 4th lumbar spinous process. Indications:

大便失禁 (dà biàn shī jìn): 大便不能控制, 滑出

constipation, and low back pain.

致。

大肠泄 (dà cháng xiè): 大肠传导失司所致的泄

abdominal distention, borborygmus, diarrhea,

不禁, 或便出而不自知的表现, 多为脾肾虚损所

ต้าเปี้ยนซือจิ้น: กลั้นอุจจาระไม่ได้ ควบคุมการขับถ่าย
อุจจาระไม่ได้ กลั้นไม่อยู่ หรือไหลออกเองโดยไม่รู้ตัว
มักเกิดจากม้ามและไตพร่องมาก

泻。以食后窘迫欲便, 肠鸣腹痛, 水谷混杂而下
为特征。

ต้าฉางเซฺย่: ท้องเสียจากล�ำไส้ใหญ่ ล�ำไส้ใหญ่สูญเสีย
หน้าที่ควบคุมการล�ำเลียง มีอาการปวดถ่ายหลังกิน
อาหารทันที ท้องร้อง ปวดท้อง และอุจจาระมีเศษอาหาร
ที่ไม่ย่อยปน

fecal incontinence: failure of defecation control,
presenting with continuous or unaware of passing
loose stool, mostly caused by spleen and kidney
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large intestine diarrhea: dysfunction of the large
intestine in transportation, manifested as diarrhea
soon after eating, borborygmus, abdominal pain,
and defecation with indigested food.

痛, 呕吐, 泄泻, 便秘，发热等病症。

ต้าตู: จุดหยิงของเส้นม้าม อยู่บริเวณนิ้วหัวแม่เท้าด้าน
ในตรงรอยต่ อ สี ผิ ว ตรงแอ่ ง หน้ า ต่ อ ข้ อ metatarsophalangeal ข้อบ่งใช้: แน่นท้อง ปวดกระเพาะอาหาร
อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก มีไข้

大肠主传导 (dà cháng zhǔ chuán dǎo): 大肠的主

dadu (SP 2): the ying point of the spleen meridian,

ต้าฉางจูฉ่ วนต่าว: ล�ำไส้ใหญ่คมุ การล�ำเลียง หน้าทีห่ ลัก
ของล�ำไส้ใหญ่ คือ ล�ำเลียงกากอาหารออกมาเป็นอุจจาระ

metatarsophalangeal joint on the dorso-ventral

要功能是传送糟粕，形成大便。

large intestine transportation control: the main

function of large intestine is transportation of dregs
waste and forming feces.

大承气汤 (dà chéng qì tāng): 组成：大黄、芒

硝、厚朴、枳实。功用：峻下热结。主治：阳

明腑实证，热结旁流及里热实证之热厥、痉病
或发狂。

ต้าเฉิงชี่ทาง: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาต้าหฺวาง
หมางเซียว โฮ่วพ่อ และจือ่ สือ สรรพคุณ: ขับอุจจาระและ
ระบายความร้อนในล�ำไส้อย่างแรง ข้อบ่งใช้: ภาวะโรค
หยางหมิงฝูแ่ กร่ง; ภาวะความร้อนสะสมในล�ำไส้ใหญ่ มี
อุจจาระแข็งค้าง ถ่ายออกได้เฉพาะของเหลวเหม็น;
ภาวะโรคร้อนแกร่งภายในมีอาการหมดสติ ชัก หรือเพ้อ
คลั่ง
dachengqi decoction: a formula composed of
dahuang, mangxiao, houpo, and zhishi. Actions:
inducing defecation and clearing heat accumulation
in the bowels vigorously. Indications: excess
disease-condition of yangming fu-organ; heat
accumulation in large intestine, manifested as hard
fecal retention with fetid watery defecation; interior
excess-heat disease-condition with unconsciousness,
seizure, or delirium.
大都 (dà dū): 足太阴经荥穴。位于足趾, 第 1 跖
趾关节远端赤白肉际凹陷中。 主治腹胀, 胃脘

located in the depression distal to the 1 st
boundary. Indications: abdominal distention,
stomachache, vomiting, diarrhea, constipation, and
fever.
大敦 (dà dūn): 足厥阴经井穴。足大趾末节外

侧, 趾甲根角侧后方 0.1 寸。主治睾丸肿痛,
前阴痛, 少腹疼痛；遗尿，癃闭；月经不调, 子

宫下垂; 疝气; 小儿惊风, 痫病; 昏厥等病症。

ต้าตุน: จุดจิ่งของเส้นตับ อยู่ที่ปลายนิ้วหัวแม่เท้าด้าน
นอก ห่างจากมุมโคนเล็บ 0.1 ชุ่น ข้อบ่งใช้: ปวดบวม
อัณฑะ ปวดอวัยวะเพศ ปวดท้องน้อยด้านข้าง กลั้น
ปั ส สาวะไม่ ไ ด้ ปั ส สาวะรดที่ น อน ปั ส สาวะล� ำ บาก
รอบเดือนผิดปกติ มดลูกหย่อน ไส้เลื่อน ชักในเด็ก
ลมชัก หมดสติ
dadun (LR 1): the jing point of the liver meridian,
located on the terminal phalanx of the big toe, 0.1
cun posterolateral to the corner of the nail.
Indications: pain and swelling of testis, genital
pain, iliac pain, urinary incontinence, enuresis,
difficulty in urination, irregular menstruation,
prolapsed uterus, hernia, infantile convulsion,
epilepsy, and unconsciousness.
大骨枯槁 (dà gǔ kū gǎo): 久病或重危病人躯干
和四肢的主要骨骼枯瘦如柴的表现。

ต้ากูค่ กู า่ ว: ผอมเหลือแต่กระดูก รูปร่างผอมแห้งเหมือน
ไม้ฟืน พบในผู้ป่วยเรื้อรัง ป่วยหนัก หรือวิกฤต.
emaciated body: extremely thin in appearance like
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firewood in the patient suffering from chronic,
severe, or critical diseases.
大汗 (dà hàn): 里热亢盛, 蒸迫津液外泄, 或阳
气暴脱, 津失依附而外泄, 均可导致大汗。

ต้าฮ่าน: เหงื่อออกมาก ความร้อนภายในรุนแรงจนขับ
จินเย่ออกมาหรือสูญเสียหยางชี่รุนแรง ท�ำให้จินเย่ไหล
ออก เป็นเหตุให้เหงื่อออกมาก

profuse sweating: excessive interior heat forcing
jinye to release out or sudden collapse of yang qi
causing jinye leaking out, leading to profuse
sweating.
大赫 (dà hè): 位于下腹部，脐中下 4 寸, 前正中
线旁开 0.5 寸。主治遗精，阴囊挛缩, 子宫脱
垂，带下等病症。

ต้าเฮ่อ: จุดฝังเข็มบริเวณท้องน้อย อยู่ใต้สะดือ 4 ชุ่น
และห่างจากแนวกึ่งกลางล�ำตัวตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น
ข้อบ่งใช้: ฝันเปียก อัณฑะหดเกร็ง มดลูกหย่อน ตกขาว

dahe (KI 12): an acupoint located on the lower
abdomen, 4 cun below the umbilicus and 0.5 cun
lateral to the anterior midline. Indications: wet
dream, scrotal contracture, prolapsed uterus, and
leukorrhea.
大横 (dà héng): 位于腹部，脐中旁开 4 寸。主
治腹痛、泄泻等病症。

ต้าเหิง: จุดฝังเข็มบริเวณหน้าท้อง ห่างจากสะดือตาม
แนวระนาบ 4 ชุ่น ข้อบ่งใช้: ปวดท้อง ท้องเสีย

daheng (SP 15): an acupoint located on the
abdomen, 4 cun lateral to the umbilicus. Indications:
abdominal pain or diarrhea.
大黄附子汤 (dà huáng fù zǐ tāng): 组成: 附
子、大黄、细辛组成。 功用：温里散寒，通便
止痛。主治：寒积便秘腹痛。

ต้าหฺวางฟู่จื่อทาง: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาฟู่จื่อ
ต้าหฺวาง และซีซ่ นิ สรรพคุณ: อุน่ ภายใน สลายความเย็น
และขับอุจจาระบรรเทาอาการปวด ข้อบ่งใช้: ปวดท้อง
และท้องผูกเหตุความเย็นคั่งค้าง
dahuangfuzi decoction: a formula composed of

fuzi, dahuang, and xixin. Actions: warming interior,
dispeling cold, and inducing defecation to relief
pain. Indication: abdominal pain and constipation
due to cold accumulation.
大黄牡丹汤 (dà huáng mǔ dān tāng): 组成: 大

黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜子、芒硝。功用: 泻
热破瘀, 散结消肿。主治: 肠痈初起。

ต้าหฺวางหมู่ตานทาง: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยา
ต้าหฺวาง หมู่ตานผี ถาวเหริน ตงกฺวาจื่อ และหมางเซียว
สรรพคุณ: ขับระบายความร้อน สลายเลือดคั่งอย่างแรง
สลายก้อน และลดบวม ข้อบ่งใช้: ไส้ตงิ่ อักเสบระยะแรก
dahuangmudan decoction: a formula composed
of dahuang, mudanpi, taoren, dongguazi, and
mangxiao. Actions: releasing heat, vigorous
dissolving blood stasis, resolving mass and
reducing swelling. Indication: early stage of acute
appendicitis.
大筋 (dà jīn): 较粗大的肌腱或韧带。

ต้าจิน: เอ็นใหญ่ เอ็นกล้ามเนือ้ หรือเอ็นกระดูกทีม่ ขี นาด
ค่อนข้างใหญ่
large tendon: quite large tendons or ligaments.
大经 (dà jīng): ① 较大的经脉； ② 本经的经
脉；③ 十二正经。

ต้าจิง: เส้นจิงใหญ่ ① เส้นลมปราณที่ค่อนข้างใหญ่; ②
เส้นแกนของเส้นลมปราณ; ③ เส้นลมปราณหลัก 12 เส้น
large meridian: ① quite large meridians; ② the

main branch of the meridians; ③ the twelve major
meridians.
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大巨 (dà jù): 位于下腹部，脐中下 2 寸，前正

รุนแรง อาจพบในคนสุขภาพดีหรือมีอาการป่วยหนักขึน้

中线旁开 2 寸。主治腹胀，腹痛，小便不利，
疝气，遗精等病症。

ต้าจฺว:ี้ จุดฝังเข็มบริเวณท้องน้อย อยูใ่ ต้สะดือ 2 ชุน่ และ
ห่างจากแนวกึ่งกลางล�ำตัวตามแนวระนาบ 2 ชุ่น ข้อบ่ง
ใช้: แน่นท้อง ปวดท้อง ปัสสาวะขัด ไส้เลื่อน ฝันเปียก
daju (ST 27): an acupoint located on the lower

abdomen, 2 cun below the umbilicus and 2 cun
lateral to the anterior midline. Indications:
abdominal distention, abdominal pain, dysuria,
hernia, and wet dream.
大陵 (dà líng): 手厥阴输穴、原穴。位于腕前

区，腕掌侧远端横纹中，在掌长肌腱与桡侧腕
屈肌腱之间。主治心痛，心悸，胸胁痛；胃脘
痛，呕吐，吐血；癫、狂、痫；上肢痹痛；疮
疡肿痛等病症。

ต้าหลิง: จุดซูและจุดหยวนของเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ อยู่บน
แนวเส้นข้อมือด้านใน ระหว่างเอ็น palmaris longus
และ flexor carpi radialis ข้อบ่งใช้: จุกลิน้ ปี่ ใจสัน่ ปวด
ทรวงอก ปวดสีขา้ ง ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน อาเจียน
เป็นเลือด โรคจิตซึมเศร้า คลุม้ คลัง่ ลมชัก ปวดแขน แผล
อักเสบ ฝีหนอง
daling (PC 7): the shu and yuan point of the
pericardium meridian, located on the medial side
of the wrist, on the distal palmar wrist transverse
crease, between the palmaris longus and flexor
carpi radialis tendon. Indications: epigastric pain,
palpitation, thoracic pain, hypochondriac pain,
stomachache, vomiting, hematemesis, depressive
psychosis, mania, epilepsy, upper limb pain, ulcers,
and abscess.
大脉 (dà mài): 脉体宽大，但无脉来汹涌之势的
脉象。可见于健康人，或病情加重。

ต้าม่าย: ชีพจรใหญ่ ลักษณะชีพจรล�ำใหญ่ แต่ไม่ถาโถม

large pulse: a pulse with large diameter, but no
surging sensation, maybe found in healthy person
or disease worsening condition.
打扑内伤 (dǎ pū nèi shāng): 跌打引起肢体深部
组织及内脏、气血损伤的病症。

ต่าพูเน่ยซาง: หกล้มฟกช�้ำ อาการของเนื้อเยื่อส่วนลึก
ของแขนขา อวัยวะภายใน ชี่ และเลือดได้รบั บาดเจ็บจาก
การหกล้ม
internal contusion: a condition characterized by
injuries of the deep tissues of the limbs, internal
organs, qi, and blood as a result of falling.
大气入脏 (dà qì rù zàng): 指比较严重的六淫邪
气深入内脏，病变严重，预后不良。

ต้าชีร่ จู่ า้ ง: เสฺยชีร่ กุ รานจ้าง เสฺยชีภ่ ายนอกทีร่ ุนแรงทั้ง 6
รุกรานสูอ่ วัยวะภายใน ผูป้ ว่ ยมีอาการหนัก การพยากรณ์
โรคไม่ดี
evil qi invading zang organ: The six virulent evil

qi deeply transmit to the internal organs, resulting
in severe illness with poor prognosis.
大青龙汤 (dà qīng lóng tāng): 组成：麻黄、桂

枝、甘草、杏仁、石膏、生姜、大枣。功用：
发汗解表、兼清里热。主治：外感风寒，里有
郁热证。

ต้าชิงหลงทาง: ชือ่ ต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาหมาหฺวาง
กุ้ยจือ กานฉ่าว ซิ่งเหริน สือเกา เซิงเจียง และต้าจ่าว
สรรพคุณ: ขับเหงื่อ ขจัดภาวะโรคภายนอก และดับร้อน
ภายใน ข้อบ่งใช้: ภาวะโรคภายนอกเหตุลมเย็นร่วมกับ
มีความร้อนอั้นภายใน
daqinglong decoction: a formula composed of
mahuang, guizhi, gancao, xingren, shigao,
shengjiang, and dazao. Actions: inducing sweating
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to release exterior disease-condition and clearing
internal heat. Indication: wind-cold exterior

大邪 (dà xié): ① 指邪气亢盛；② 指风邪，因其
升散善行，为百病之长。

大肉脱失 (dà ròu tuō shī): 全身肌肉极度瘦削如

ต้าเสฺย: เสฺยชี่ใหญ่ ① ปัจจัยก่อโรครุนแรง; ② ปัจจัย
ก่อโรคชนิดลมภายนอก ลมกระจายขึ้นและเคลื่อนไหว
รวดเร็ว เป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้เกิดโรคต่าง ๆ

不良。

pathogenic wind which always disperses upwards

disease-condition with internal heat stagnation.

脱尽。多为久病、重病，脏腑精气衰竭，预后

severe evil qi: ① virulent evil qi; ② exogenous

ต้าโร่วทัวชือ: กล้ามเนือ้ ใหญ่ลบี กล้ามเนือ้ ทัว่ ร่างกายลีบ
จนเหมือนหนังหุ้มกระดูก เกิดจากเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ
ป่วยหนัก ท�ำให้จิงชือ่ วัยวะภายในสูญสิ้น การพยากรณ์
โรคไม่ดี

and moves rapidly, it is considered as the major

large muscle atrophy: extreme loss of muscle
mass all over the body with skin and bone
appearance, found in chronic or severe cases,
resulting in collapse of essence qi in the zangfuorgans, the prognosis is poor.
大肉陷下 (dà ròu xiàn xià):

久病或重危病人

cause of various diseases.
大迎 (dà yíng): 位于面部下颌角前方，咬肌附

着部的前缘凹陷中，面动脉搏动处。主治口僻
或抽动, 口噤, 面肿, 齿痛等病症。

ต้าหยิง: จุดฝังเข็มบนใบหน้า บริเวณขากรรไกรล่าง ตรง
ร่องอยูข่ อบหน้าของกล้ามเนือ้ masseter ทีค่ ล�ำได้ชพี จร
facial ข้อบ่งใช้: ปากเบี้ยวหรือกระตุก ขากรรไกรแข็ง
ใบหน้าบวม ปวดฟัน
daying (ST 5): an acupoint located on the face,

肩、臂、腿、臀部较大的肌肉明显塌陷消瘦的

anterior to the mandibular angle, in the depression

ต้าโร่วเซี่ยนเซี่ย: กล้ามเนื้อฝ่อลีบ กล้ามเนื้อมัดใหญ่
บริเวณหัวไหล่ แขน ขา และสะโพกฝ่อลีบชัดเจน พบใน
ผู้ป่วยเรื้อรัง ป่วยหนัก หรือป่วยวิกฤต

insertion, where the facial artery pulsates.

表现。

scrawny muscle: atrophy of the large muscles on
the shoulders, arms, legs and hips of the patient
suffering from chronic, severe, or critical diseases.
达邪 (dá xié): 又称透邪。使病邪向外透达的方
法，常用于外感疾病，邪在肌表的治疗。

ต๋าเสฺย: ขับเสฺยชี่ วิธีรักษาเพื่อขับปัจจัยก่อโรคออกสู่
ภายนอก ใช้รักษาโรคที่เกิดจากปัจจัยก่อโรคภายนอก
กระทบผิวกาย; โท่วเสฺย ก็เรียก
evil qi expulsion: a therapeutic method to expel

evil qi outside, mostly employed in the exterior

anterior to the margin of the masseter muscle
Indications: mouth deviation or spasm, trismus,
swollen face, and toothache.
大钟 (dà zhōng): 足少阴经络穴。位于跟区，内

踝后下方，跟骨上缘，跟腱附着部前缘凹陷
中。主治腰背痛，癃闭，便秘；唾血，气喘;
痴呆，嗜卧，心烦；足跟痛等病症。

ต้าจง: จุดลัว่ ของเส้นไต อยูบ่ ริเวณขอบบนกระดูกส้นเท้า
ตรงรอยบุม๋ หลังและใต้ตอ่ ตาตุม่ ใน ชิดขอบหน้าของเอ็น
ร้อยหวาย ข้อบ่งใช้: ปวดหลังส่วนล่าง ปัสสาวะล�ำบาก
ท้องผูก ไอเป็นเลือด หอบ สมองเสือ่ ม ง่วงเหงาหาวนอน
หงุดหงิด ปวดส้นเท้า
dazhong (KI 4): the luo point of the kidney

disease-condition caused by evil qi in the exterior;

meridian, located on the heel, postero-inferior to

also called touxie.

the medial malleolus, in the depression anterior to

214 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
the Achilles tendon insertion. Indications: low back
pain, difficulty in urination, constipation,
hemoptysis, dyspnea, dementia, drowsiness,
irritability, and heel pain.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563
为异常等。多因痰浊蒙蔽心窍所致。

ตายปิ้ง: โรคจิตซึมเศร้า ไม่พูดไม่จา เก็บตัวอยู่กับบ้าน
ไม่ดมื่ ไม่กนิ เดีย๋ วหัวเราะเดีย๋ วร้องไห้ เหม่อลอย สูญเสีย
ความจ�ำ พฤติกรรมผิดแปลก เกิดจากเสมหะขุ่นปิดกั้น
ทวารหัวใจ

大杼 (dà zhù): 位于脊柱区，第 1 胸椎棘突下,

depressive psychosis: A patient presents with bare

项强痛，肩背痛等病症。

laugh and cry, trance, memory loss and strange

后正中线旁开 1.5 寸。主治咳嗽, 气喘, 发热,颈

talk, introvert, food and drink ignorance, alternating

ต้าจู้: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยู่ห่างจากขอบล่างของปุ่ม
กระดูกสันหลังอกที่ 1 ตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น ข้อบ่งใช้:
ไอ หอบ เป็นไข้ ปวดตึงต้นคอ ปวดสะบัก

behavior. It is mostly caused by turbid phlegm

dazhu (BL 11): an acupoint located on the back,
1.5 cun lateral to the lower border of the 1st thoracic
spinous process. Indications: cough, dyspnea,
fever, neck pain, stiff neck, and scapular pain.
大椎 (dà zhuī): 位于脊柱区，第 7 颈椎棘突下
凹陷中，后正中线上。为治疗各种发热的要穴,

主治疟疾，咳嗽，气喘，骨蒸，颈项强痛，脊
痛等病症。颅脑外科手术针刺麻醉常用穴。

misting the heart orifice.
带脉 (dài mài): 位于侧腹部，第 11 肋骨游离端

垂线与脐水平线的交点上。主治月经不调，赤
白带下; 少腹疼痛，疝气，腰胁痛等病症。

ต้ายม่าย: จุดฝังเข็มบริเวณเอว ตรงจุดตัดกันของเส้น
แนวดิง่ ทีล่ ากจากปลายกระดูกซีโ่ ครงที่ 11 กับเส้นระนาบ
ระดับเดียวกับสะดือ ข้อบ่งใช้: รอบเดือนผิดปกติ ตกขาว
ปนเลือด ปวดท้องน้อยด้านข้าง ไส้เลื่อน ปวดเอว ปวด
สีข้าง
daimai (GB 26): an acupoint located on the waist,

ต้าจุย: จุดฝังเข็มบนแนวกึ่งกลางสันหลัง ตรงช่องใต้ปุ่ม
กระดูกคอที่ 7 เป็นจุดส�ำคัญในการรักษาไข้จากสาเหตุ
ต่าง ๆ ข้อบ่งใช้: ไข้จับสั่น ไอ หอบ ร้อนในกระดูก ปวด
ตึงต้นคอ ปวดแนวสันหลัง ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริม
การระงับความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการผ่าตัดสมอง

at the intersecting point of the vertical line from

posterior midline, in the depression below the 7th

带下 (dài xià): ① 指妇女阴道流出的粘性液

the free end of the 11th rib and the horizontal line
leveling with the umbilicus. Indications: irregular
menstruation, bloody leukorrhea, iliac pain, hernia,
low back pain, and hypochondriac pain.

dazhui (GV 14): an acupoint located on the
cervical spinous process. It is a key acupoint for
treating various types of fever. Indications: malaria,
cough, dyspnea, heat sensation in bones, neck pain,
stiff neck, and stiffness along vertebrae. It is
commonly used in acupuncture anesthesia for

体。② 泛指妇科病症。

ต้ายเซี่ย: ตกขาว ① ของเหลวลักษณะเหนียวที่ไหล
ออกจากช่องคลอด ② โรคทางนรีเวช

leukorrhea: ① sticky vaginal discharge ② a
general term of gynecological diseases.

craniotomy.
呆病 (dāi bìng): 终日不言不语，闭户独居，不

饮不食，忽笑忽哭，精神恍惚， 记忆丧失，行

带下病 (dài xià bìng): 带下量明显增多，色、
质、气味异常，或伴全身、局部症状的疾病。

ต้ายเซี่ยปิ้ง: โรคตกขาว ตกขาวปริมาณมาก มีความผิด
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ปกติของสี ลักษณะ หรือกลิน่ อาจพบอาการเฉพาะทีห่ รือ
อาการทางร่างกายอื่น ๆ ร่วมด้วย
pathological leukorrhea: profuse vaginal
discharge with abnormalities in its color, property
or odor, probably accompanied with localized or
generalized symptoms.

ใช้รกั ษาภาวะความชืน้ อุดกัน้ บริเวณเจียวล่าง ต�ำรับยาที่
ใช้บ่อย คือ อู่หลิงส่าน

tasteless drug inducing diuresis: a therapeutic

method to eliminate damp through urination by
tasteless drugs, to treat damp obstructing the lowerjiao condition. One of the common formulas is
wuling powder.

戴眼反折 (dài yǎn fǎn zhé): 两目上视，不能转
动。多属热极生风，或脏腑 精气将绝。

ต้ายเหยี่ยนฝ่านเจ๋อ: ตาเหลือก ตา 2 ข้างเหลือกขึ้น ไม่
สามารถเคลื่อนไหวได้ มักเกิดจากความร้อนจัดกลาย
เป็นลมหรือจิงชีข่ องอวัยวะภายในใกล้สูญสิ้น
hyperphoria: involuntary upward deviation with
starring eyes, mostly caused by extreme heat
transforming into wind or nearly collapse of
essence qi in the zangfu-organs.

胆俞 (dǎn shū): 位于脊柱区，第 10 胸椎棘突下,
后正中线旁开 1.5 寸。主治呕吐, 口苦, 胁痛,
黄疸等病症。

ต่านซู: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง ห่างจากขอบล่างของปุ่ม
กระดูกสันหลังอกที่ 10 ตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น ข้อบ่ง
ใช้: อาเจียน ขมปาก ปวดสีข้าง ดีซ่าน
danshu (BL 19): an acupoint located on the back,
1.5 cun lateral to the lower border of the 10th
thoracic spinous process. Indications: vomiting,

戴阳 (dài yáng): 久病、重病患者，面色苍白, 时

bitter taste, hypochondriac pain, and jaundice.

浮所致。属真寒假热。

单行 (dān xíng): 药物七情之一。指在处方中只

而泛红如妆，游移不定。为阴盛格阳，虚阳上

ต้ายหยาง: หยางเคลือบหน้า ผู้ป่วยเรื้อรังหรือป่วยหนัก
มีหน้าซีดขาว หน้าแดงเหมือนปัดแก้มเป็นพัก ๆ เปลี่ยน
ต�ำแหน่งไม่แน่นอน เกิดจากยินแกร่งดันหยางออก หยาง
พร่องลอยขึ้นบนหน้า จัดเป็นเย็นแท้ร้อนเทียม
masked yang: in chronic and serious cases, the

使用一味药物治疗疾病。

ตานสิง: การใช้ยาเดี่ยว หนึ่งใน 7 วิธีการใช้ยา โดยใน
ต�ำรับมียาเพียงชนิดเดียวในการรักษาโรค
single drug usage: one of the seven methods of
drug usage that employs only one drug prescription.

patients get pale complexion and intermittent redish
cheeks as cosmetic making up, it is caused by
excess yin pushing out yang, resulting in fake yang
moving upwards to the face. It pertains to genuine

单诊 (dān zhěn): 医生用一个手指诊察病人一部

脉搏，以分别了解寸、关、尺 各部脉象的方
法。

淡渗利湿 (dàn shèn lì shī): 运用淡渗之品，通利

ตานเจิ่น: การตรวจนิ้วเดียว วิธีตรวจชีพจรของแต่ละ
ต�ำแหน่ง โดยใช้ทีละนิ้วคล�ำชีพจรชุ่น กฺวาน ฉื่อทีละ
ต�ำแหน่ง

的病变，常用方剂如五苓散。

using one finger at a time to palpate the pulse at the

interior cold with fake exterior heat.

小便，使湿邪从小便而去，治疗湿邪阻于下焦

one finger palpation: a pulse taking method by

ต้านเซิ่นลี่ซือ: ขับปัสสาวะด้วยยารสจืด การใช้ยารสจืด
มีฤทธิ์ขับปัสสาวะเพื่อระบายความชื้นออกจากร่างกาย

cun, guan and chi position separately.

淡紫舌 (dàn zǐ shé): 舌淡而泛现青紫，多为阴
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216 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
寒内盛，血行瘀滞。

dispelling cold, nourishing blood to unblock

ต้านจือ่ เสอ: ลิน้ ซีดอมม่วง ลิน้ ซีดสีมว่ งอมเขียว เกิดจาก
ความเย็นจัดภายในหรือการไหลเวียนเลือดติดขัด

meridian. Indication: cold limbs disease-condition

purple color, mostly caused by excessive internal

导赤散 (dǎo chì sǎn): 组成：生地黄、木通、生

due to blood deficiency.

pale purplish tongue: a pale tongue with bluish
cold or blood stagnation.

甘草、竹叶。功用: 清心养阴, 利水通淋。主治:
心经热盛。

当归补血汤 (dāng guī bǔ xuè tāng): 组成：黄

芪、当归。功用：补气生血。主治：血虚证。

ตางกุ ย ปู ่ เ ซฺ วี่ ย ทาง: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยา
หฺวางฉี และตางกุย สรรพคุณ: บ�ำรุงชี่ และสร้างเลือด
ข้อบ่งใช้: ภาวะโรคเลือดพร่อง

ต่าวชื่อส่าน: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาเซิงตี้หฺวาง
มู่ทง เซิงกานฉ่าว และจู๋เย่ สรรพคุณ: ดับไฟหัวใจ บ�ำรุง
ยิน และขับปัสสาวะแก้อาการขัดเบา ข้อบ่งใช้: ความร้อน
สูงในเส้นหัวใจ

daochi powder: a formula composed of

dangguibuxue decoction: a formula composed of

shengdihuang, mutong, shenggancao, and zhuye.

huangqi and danggui. Actions: replenishing qi and

Actions: releasing heart fire, nourishing yin and

producing blood. Indication: blood deficiency

inducing diuresis to relieve dysuria. Indication:

disease-condition.

severe heat accumulation in the heart meridian.

当归四逆汤 (dāng guī sì nì tāng): 组成：当归、桂

得神者昌 (dé shén zhě chāng): 有神之人，体健

温经散寒, 养血通脉。主治: 血虚寒厥证。

เต๋ อ เสิ น เจ่ อ ชาง: มี เ สิ น สุ ข ภาพดี ผู ้ มี สี ห น้ า สดใส
เป็นคนสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ภูมิต้านทานโรคดี
เมื่อเจ็บป่วยอาการจะไม่รุนแรงและการพยากรณ์โรค
ค่อนข้างดี

枝、白芍、细辛、炙甘草、通草、大枣。功用:

ตางกุยซื่อนี่ทาง: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาตางกุย
กุ้ยจือ ป๋ายสาว ซี่ซิน จื้อกานฉ่าว ทงฉ่าว และต้าจ่าว
สรรพคุณ: อุ่นเส้นจิงลั่ว สลายความเย็น และบ�ำรุงเลือด
ช่วยทะลวงเส้นจิงลั่ว ข้อบ่งใช้: ภาวะโรคมือเท้าเย็นเหตุ
เลือดพร่อง

神旺, 抗病力强; 病轻, 预后较好。

vitality reflecting good health: the one with
vitality is healthy physically and mentally with

dangguisini decoction: a formula composed of

good immunity. In case of getting sick, the

danggui, guizhi, baishao, xixin, zhigancao,

illness is mild and good prognosis can be

tongcao, and dazao. Actions: warming meridian,

expected.
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บทนำ�

สูตรควบคู่ไปกับการใช้คาถาอาคมปลุกเสกยารักษา
ผู้ป่วย เชื่อกันว่าจะทำ�ให้ยาสมุนไพรมีสรรพคุณทาง
ยาดีขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่
ผู้ป่วยอีกด้วย พ่อหมอสมยศได้ตั้งปณิธานในใจไว้ว่า
“จะต้องรักษาด้วยใจ โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพราะ
ยาเป็นยาธรรมชาติ ถ้าคนไข้หาย ก็จะสบายใจและ
มีความสุข’’ ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการ
รักษาผู้ป่วยของพ่อหมอสมยศ ทำ�ให้พ่อหมอสมยศ
เป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาของชุมชน อีกทั้งยัง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมูบ่ า้ นมายาวนาน

การใช้ยาสมุนไพรในการบำ�บัดโรคและอาการ
เจ็บป่วยต่าง ๆ นับเป็นภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
ด้านสุขภาพที่ประชาชนใช้ดูแลสุขภาพและความเจ็บ
ป่วยของตนเองมาอย่างช้านาน ซึ่งเป็นองค์ความรู้
ที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับการ
สืบทอดผ่านประสบการณ์และสะสมการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรม
เฉพาะ ดังเช่น พ่อหมอสมยศ สุริย์ฉาย หมอพื้นบ้าน
จังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งใน 149 คนจากหมอพื้นบ้าน
รักษามะเร็งทั่วประเทศที่กองคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พนื้ บ้านไทย
ได้ดำ�เนินการศึกษาและสำ�รวจจำ�นวนหมอพื้นบ้านที่
มีความชำ�นาญในการใช้ยาสมุนไพรรักษาผู้ป่วยโรค
มะเร็งและมีตำ�รับยาสมุนไพรรักษาโรคเฉพาะสูตรที่
ได้รบั การสืบทอดมาจากบรรพบุรษุ อีกทัง้ ยังคงให้การ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตำ�รับยา
สมุนไพรพื้นบ้านเฉพาะสูตรของพ่อหมอสมยศเป็นที่
รู้จักและเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้ง
ในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงทีแ่ วะเวียนเข้ามาให้พอ่
หมอดูแลและรักษาทั้งทางกายและทางจิตใจอย่างไม่
ขาดสาย พ่อหมอสมยศจะใช้ตำ�รับยาสมุนไพรเฉพาะ

ชีวประวัติและการเรียนรู้วิชาหมอพื้นบ้าน
พ่อหมอสมยศเกิดวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2478
ปัจจุบันอายุ 84 ปี อาศัยอยู่ตำ�บลบ้านนา อำ�เภอเมือง
จังหวัดชุมพร แต่งงานกับนางเนียบ สุริย์ฉาย มีบุตร
ธิดาจำ�นวน 6 คน เสียชีวติ ไปแล้ว 1 คน พ่อหมอสมยศ
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัด
เชิงกระ อำ�เภอเมือง จังหวัดชุมพร และจบชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนชุมพรศึกษา จังหวัดชุมพร ต่อ
มาได้บวชเรียนได้ศึกษาทางธรรมจนจบธรรมศึกษา
ชั้ น เอกและศึ ก ษาบาลี จ นสอบได้ เ ปรี ย ญธรรม 5
ประโยค
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ภาพที่ 1 หมอสมยศ สุริย์ฉาย

ในขณะที่พ่อหมอสมยศบวชพระ ณ วัดเชิงกระ
หลวงพ่อบ่าว กณฺฑลฺโล ได้ถา่ ยทอดตำ�รับยาสมุนไพร
ที่ ใ ช้ รั ก ษาโรคฝี แ ละโรคต่ อ มน้ำ � เหลื อ ง ในสมั ย
สงครามโลกครั้งที่ 2 นำ�มาใช้รักษาโรคฝีประคำ�ร้อย
เป็นฝีที่มีลักษณะเป็นฝีที่ผุดเรียงกันเป็นแถวรอบ
ลำ�คอ ตำ�ราแพทย์แผนไทยระบุสาเหตุของการเกิด
โรคฝีประคำ�ร้อยไว้ว่า เกิดจากการกระทบ กระแทก
บอบช้ำ � บริ เ วณลำ � คอในขณะที่ ค ลอด แต่ จ ะแสดง
อาการในภายหลั ง บางรายเป็ น ตั้ ง แต่ เ ด็ ก แต่ บ าง
รายเป็นตอนอายุ 15, 20 หรือ 30 ปีก็มี ซึ่งตำ�รับยา
สมุนไพรดังกล่าว เป็นตำ�รับยาทีถ่ กู จารึกไว้เป็นอักษร
ขอมบนกำ�แพงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช แต่หลวงพ่อบ่าวจำ�ส่วนประกอบใน
ตำ�รับยาได้ไม่ครบ จึงให้พ่อหมอสมยศเดินทางไปวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อรวบรวมส่วนประกอบ
สมุนไพรในตำ�รับยาดังกล่าวมาจนครบ
จากการเดินทางไปรวบรวมตำ�รับยาในครั้งนั้น
ทำ�ให้พ่อหมอสมยศสนใจเรื่องยาสมุนไพรมากขึ้น
จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อของพ่อ
หมอสมยศ ต่อมาในปีพ.ศ. 2500 พ่อหมอสมยศได้
เดินทางไปศึกษาวิชาความรู้ด้านการใช้ยาสมุนไพร
ที่ วั ด พระเชตุ พ ลวิ ม ลมั ง คลาราม ราชวรมหาวิ ห าร
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กรุงเทพมหานคร หรือ วัดโพธิ์ โดยมีหลวงพ่อขาว
เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านยาสมุนไพร ทั้งในด้าน
วิธีการตั้งตำ�รับยาสมุนไพรและขั้นตอนการปรุงยา
สมุนไพร ต่อมาในปีพ.ศ. 2509 พ่อหมอสมยศเริ่ม
รักษาคนไข้รายแรก ซึ่งเป็นน้องชายของตนเอง ป่วย
เป็ น โรคฝี ป ระคำ � ร้ อ ย มี อ าการต่ อ มน้ำ � เหลื อ งบวม
โตรอบบริเวณลำ�คอหลายจุด พ่อหมอสมยศได้ต้ม
ตำ�รับยาสมุนไพรที่ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อ
บ่าวผสมผสานกับใช้วิชาความรู้ด้านยาสมุนไพรที่ได้
รับถ่ายทอดจากหลวงพ่อขาวรักษาน้องชายจนหาย
ทำ�ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นับจากนั้นจึงเป็นจุด
เริ่มต้นของการรักษาผู้ป่วยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ความชำ�นาญด้านการรักษา
ปั จ จุ บั น พ่ อ หมอสมยศได้ ใ ช้ วิ ช าความรู้ ด้ า น
ยาสมุนไพรที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์
ทั้ ง สองท่ า นรั ก ษาผู้ ป่ ว ยมานานกว่ า 50 ปี จาก
ประสบการณ์การรักษาพบว่า ตำ�รับยาสมุนไพรเฉพาะ
สูตรใช้ได้ดีในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและผู้ป่วยที่
มีอาการต่อมน้ำ�เหลืองบริเวณรักแร้และคอบวม โต
ผิดปกติ นอกจากนี้ พ่อหมอสมยศยังสามารถรักษา
โรคเริมและโรคในเด็ก อีกทัง้ ยังสามารถต่อกระดูกใน
ผูป้ ว่ ยกระดูกหักได้อกี ด้วย ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทมี่ ารับการ
รักษากับพ่อหมอสมยศ มักป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งต่อมน�้ำ เหลืองทีไ่ ด้รบั การ
วินิจฉัยโรคมาจากโรงพยาบาลแล้ว ว่าป่วยเป็นโรค
มะเร็ง แล้วจึงเดินทางมารักษากับพ่อหมอสมยศด้วย
ตนเอง โดยพ่อหมอสมยศจะปรุงยาสมุนไพรเฉพาะ
สูตรของตนเอง จ่ายให้กบั ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง เต้านมและ
อาการต่อมน�้ำ เหลืองตามบริเวณต่าง ๆ ภายในร่างกาย
ด้วยตำ�รับยาสมุนไพรตำ�รับเดียวกันและมีอัตราส่วน
ของพืชวัตถุในตำ�รับยาดังกล่าวเท่ากัน แต่ระยะเวลา
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ในการกินยาจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอาการหนักและ
เบาของผูป้ ว่ ย โดยในระหว่างการรักษาผูป้ ว่ ยสามารถ
ใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้

การตรวจวินิจฉัยโรค
โดยปกติผู้ป่วยจะมารับการรักษาจากพ่อหมอ
สมยศทีบ่ า้ น พ่อหมอสมยศใช้วธิ ตี รวจวินจิ ฉัยโรคจาก
การพิจารณาโรคด้วยการซักประวัติ สอบถามอาการ
ทั่วไปของผู้ป่วย รวมทั้งผลตรวจจากโรงพยาบาลว่า
ป่วยเป็นมะเร็งอะไร ระยะที่เท่าไร แล้วจึงจัดเตรียม
และปรุ ง ตำ � รั บ ยาสมุ น ไพรเฉพาะสู ต รให้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ย
รวมทั้งแนะนำ�วิธีการกินยาให้กับผู้ป่วย พร้อมกับ
บอกกล่าวข้อห้ามและข้อควรระวัง อาทิเช่น อาหาร
แสลง เป็นต้น

การรักษา
พ่อหมอสมยศใช้ต�ำ รับยาสมุนไพรในการบำ�บัด
และรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดวิ ช ามาจาก
อาจารย์ทั้งสองเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่หา
ได้ในท้องถิ่น พ่อหมอสมยศจะจัดเตรียมยาสมุนไพร
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เฉพาะสู ต รให้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยด้ ว ยตนเอง ร่ ว มกั บ การ
ประกอบพิธีกรรมที่มีการใช้บริกรรมคาถาที่ละเอียด
อ่อนและซับซ้อนเป็นอย่างมาก โดยมีคาถาปลุกเสก
ยาทั้งก่อนการปรุงยาและระหว่างขั้นตอนการผสม
ตัวยา นับเป็นการรักษาทางด้านจิตใจอย่างหนึ่ง

ตำ�รับยาสมุนไพรเฉพาะสูตร
ตำ�รับยาสมุนไพรเฉพาะสูตรของพ่อหมอสมยศ
เป็นตำ�รับยาสมุนไพรรักษามะเร็งของหมอพื้นบ้านที่
ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำ�ไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านม
(ชนิด MCF-7 และ SKBR-3) ภายใต้โครงการศึกษา
และพัฒนาการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาหมอพืน้ บ้านในการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็ง กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกอบไป
ด้วยพืชวัตถุทงั้ สิน้ 10 ชนิด ตัวยาหลักทีพ่ อ่ หมอสมยศ
ใช้รักษามะเร็ง ได้แก่ หญ้าหนูต้นและต้นปากกา หรือ
ที่พ่อหมอสมยศเรียกว่า ต้นหมากหมก  เนื่องจาก
ตำ�รับยาสมุนไพรเฉพาะสูตรของพ่อหมอสมยศ จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยอัตราส่วนภายในตำ�รับ
ซึ่งมีรายละเอียดส่วนประกอบของพืชวัตถุ 10 ชนิด
ในตำ�รับยาดังตารางที่ 1

ขั้นตอนการเตรียมยา

ภาพที่ 2 พิธีกรรมปลุกเสกยาสมุนไพร

ขั้นตอนการจัดเตรียมยาสมุนไพรให้แก่ผู้ป่วย
พ่อหมอสมยศจะไม่ให้ผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่เตรียมยา
เด็ดขาด แต่ญาติสามารถเข้ามาดูได้ โดยจะประกอบ
พิธีกรรมการจัดเตรียมตำ�รับยาสมุนไพรเฉพาะวัน
อังคารและวันเสาร์เท่านั้น เนื่องจากเป็นวันที่มีพละ
กำ�ลังแรง ถ้าทำ�พิธีการปรุงยาในสองวันนี้ เชื่อว่าจะส่ง
ผลยามีสรรพคุณที่ดีมากขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
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ตารางที่ 1
ลำ�ดับ

ชื่อสมุนไพร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ขี้เหล็ก
ข้าวเย็นเหนือ
ปรงทะเล
มะม่วงคัน
ปากกา
กำ�แพงเจ็ดชั้น
หญ้าหนูต้น
ขอบชะนาง
กรุงเขมา
หัวร้อยรู

ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ใช้

Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby
Smilax china L.
Cycas rumphii Miq.
Mangifera quadrifida Jack var. quadrifida
Adenia penangiana (G. Don) W.J. de Wilde
Salacia chinensis L.
Dianella ensifolia (L.) DC.
Pouzolzia hirta (Blume) Hassk.
Cissampelos pareira L.
Hydnophytum formicarum Jack

ขั้นตอนที่ 1 พิธีไหว้ครู
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการไหว้ครู ได้แก่ ดอกไม้ 3 ดอก
ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม จากนัน้ สวดคาถากำ�กับยาตาม
ตำ�รา แล้วตัง้ นะโม 3 จบ เป่าไปทีย่ านัน้ พร้อมสวดมนต์
ภาษาขอม ดังนี้ “กะ ขะ คะ ฆะ งะ จะ ฉะ ชะ ฌะ ญะ
ตะ ถะ ทะ ธะ นะ ปะ ผะ พะ ภะ มะ ยะ ระ ละ วะ สะ
หะ อะ ยานี้ดีดี’’
ขั้นตอนที่ 2 เขียนยันต์ตรีสิงเหที่ก้นหม้อ
พ่อหมอสมยศจะใช้ปากกาเขียนยันต์ตรีสิงเห
ที่บริเวณก้นหม้อ ซึ่งในขณะที่เขียนพ่อหมอสมยศ
จะท่องคาถาควบคู่กันไปด้วย โดยเชื่อว่ายันต์ตรีสิง
เหที่เขียนไว้ที่ก้นหม้อยานี้ จะช่วยควบคุมตัวยามี
สรรพคุณที่ดีมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ใส่ยาสมุนไพรลงในหม้อ
นำ�สมุนไพรทั้ง 10 ชนิด ใส่ลงในหม้อ โดยเรียง
ลำ�ดับดังนี้ ปุ่มขี้เหล็ก หัวร้อยรู หัวปากกา กรุงเขมา
ข้าวเย็นเหนือ ขอบชะนาง หญ้าหนูต้น กำ�แพงเจ็ดชั้น
ปุ่มมะม่วงคัน และหัวปรงทะเล ตามลำ�ดับ

ตา/ปุ่ม
หัว
หัว
ตา/ปุ่ม
หัว
เถา
ส่วนเหนือดิน
ส่วนเหนือดิน
ราก
หัว

ภาพที่ 3 ยันต์ตรีสิงเห

ภาพที่ 4 การเขียนยันต์ตรีสิงเห
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และขั้ น ตอนการใช้ บ ริ ก รรมคาถาต่ า ง ๆ ให้ แ ก่
นางสุพรรณี สงตะไล ลูกสาวคนโตของครอบครัว
ซึ่งปัจจุบันยังประกอบอาชีพค้าขาย  แต่ก็ยังมาช่วย
พ่อหมอสมยศตรวจและรักษาผู้ป่วยเป็นประจำ�

บทสรุป
ภาพที่ 5 ตำ�รับยาสมุนไพรรักษามะเร็งเฉพาะสูตร

ขั้นตอนที่ 4 สวดกำ�กับยา
เมื่อใส่สมุนไพรตามลำ�ดับดังกล่าวจนครบ จึง
สวดกำ�กับยาอีกครัง้ โดยการตัง้ นะโม 3 จบ สวดคาถา
อาการ 32 (ทวัตติงสาการ) คาถาวิปัสสิต (อาฏานาฏิย
ปริตร) และสวดปาฏิโมกข์ เป็นอันเสร็จพิธี โดยยา
1 หม้อ สามารถกินได้ 1 เดือน โดยให้ผู้ป่วยมารับยา
ต่อเนื่องจนกว่าจะหาย หรือมีอาการดีขึ้น

ขั้นตอนการต้มยา
1. ใส่น้ำ�ให้ท่วมตัวยา
2. ต้มเคีย่ วให้เดือด โดยเปิดฝาหม้อไว้ ใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที
3. กินครั้งละ ½ แก้ว ก่อนอาหาร 3 เวลา เช้า
กลางวัน เย็น กินต่อเนื่องจนครบ 1 เดือน

การอุ่นยา
ผูป้ ว่ ยจะต้องอุน่ ยาทุกวัน วันละ 1 ครัง้ ถ้าน�้ำ ยา
ลดลงจนเหลือ 3 นิ้ว ให้เติมน้ำ�ให้ท่วมยา แล้วต้มจน
เดือดอีกครั้ง

การถ่ายทอดภูมิปัญญา
การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาของหมอสมยศ จะ
ถ่ายทอดให้เฉพาะบุคคลในครอบครัวเท่านัน้ ปัจจุบนั
พ่อหมอสมยศได้ถา่ ยทอดวิชาความรูด้ า้ นยาสมุนไพร

ภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์พนื้ บ้านจึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่ประชาชนยังคงให้การยอมรับและศรัทธาต่อ
กระบวนการและวิธีการรักษากับหมอพื้นบ้าน โดย
อาศัยรากฐานจากประสบการณ์ ความเชื่อและศาสนา
เป็นเวลานานกว่า 50 ปี ที่พ่อหมอสมยศ สุริย์ฉาย ได้
ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจดูแลรักษาผู้ป่วยให้คลาย
ทุกข์และหายจากความเจ็บป่วยด้วยสองมือกับอีก
หนึ่งใจที่ทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วย จนกลายเป็นหมอ
พื้นบ้านที่เป็นที่รักใคร่นับถือและเป็นที่พึ่งของคนใน
ชุมชนอำ�เภอเมืองจังหวัดชุมพรและในพื้นที่ห่างไกล
ตลอดจนปัจจุบัน
เอกสารอ้างอิง
1. Royal institute of Thailand. Dictionary of medical and
pharmaceutical science, Royal Institute of Thailand.
4th ed. Bangkok: Printing Press of the Agricultural
Cooperative Federation of Thailand, Limited; 2015.
p. 298. (in Thai)
2. Kulsomboon S. Knowledge management of Thai indigenous medicine: A decade of experience to revive folk
wisdom in community health care. Bangkok: Printing
Press of the Agricultural Cooperative Federation of
Thailand, Limited; 2012. p. 1-3. (in Thai)
3. Aonchomchan D. The development of Thai indigenous
massage for health care and reinforce income in community. Nonthaburi: Thai indigenous medicine, Department of Thai Traditional and Alternative Medicine,
Ministry of Public Health; 2005.
4. Vasana P, Krapoorit C (Interviewer). Herbal remedies for
cancers. Folk healer from Chomphorn province interview
document: case study of Por Mor Somyos Surichai: 26-29
Apr 2015; Chomphorn province: (Photocopy); 2015.
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คอลัมน์วารสารสโมสรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอเอกสาร
สิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน ซึง่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ค้นเอกสารอ้างอิง และการวิจัยไม่ซ�้ำซ้อน.

กว้างขวาง จากการศึกษาวิจัยในพืชสมุนไพรต้นนี้
พบว่า มีฤทธิ์หลายด้าน เช่น แก้ไอ แก้ปวด ต้านการ
อักเสบ ต้านออกซิเดชัน ต้านไวรัสก่อโรคบางชนิด และ
กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน เป็นต้น โดยสารสำ�คัญหลักทีพ่ บใน
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร คือ สารแอนโดรกราโฟไลด์
(andrographolide) ซึ่งสามารถพบได้ในต้นไม้ชนิด
อื่นที่อยู่ในตระกูล andrographis เดียวกันได้ จาก
การทีย่ าต้านไวรัสยังมีไม่มากนักและมีขอ้ จำ�กัดในการ
ใช้ ตลอดจนการดื้อต่อยาของเชื้อไวรัสได้ ดังนั้นนัก
วิจัยจำ�นวนมากจึงพยายามทำ�การศึกษาวิจัยเพื่อหา
พืชสมุนไพร หรือ สารต่าง ๆ เพื่อนำ�มาพัฒนาขึ้นเป็น
ยาต้านไวรัส ซึง่ สารแอนโดรกราโฟไลด์นกี้ ม็ ศี กั ยภาพ
สูง ผูเ้ ขียนบทความปริทศั น์ฉบับนีจ้ งึ พยายามรวบรวม
ข้อมูลวิจัยฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านไวรัสของ
สารแอนโดรกราโฟไลด์ ทั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ
(Influenza A virus), ไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis
B virus), ไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C virus),
ไวรัสเริม ชนิด 1 (Herpes simplex virus 1, HSV1), Epstein-Barr virus (EBV), Human papil-

สารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide)
จากต้นฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) มีฤทธิ์กว้างขวางในการต้านเชื้อไวรัส*
Swati Gupta, K. P. Mishra, Lilly Ganju
Immunomodulation Laboratory, Defence Institute
of Physiology and Allied Sciences, Lucknow Road,
Timarpur, Delhi 110054, India
Archives of Virology. 2017 Mar;162(3):611-23. doi:
10.1007/s00705-016-3166-3.

พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees) เป็นพืชสมุนไพร
ไทยที่อยู่ในบัญชียาจากสมุนไพร ของบัญชียาหลัก
แห่งชาติ โดยมีข้อบ่งใช้สำ�คัญ คือ บรรเทาอาการเจ็บ
คอ บรรเทาอาการของโรคหวัด และมีการใช้กันอย่าง
* คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
†
กองวิ ช าการและแผนงาน กรมการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
‡
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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lomavirus (HPV), Human immunodeficiency
virus (HIV) และ Chikungunya virus (CHIKV)
ซึง่ จะทำ�ให้ผอู้ า่ นเข้าใจถึงฤทธิแ์ ละกลไกการออกฤทธิ์
อย่างกว้างขวางต่อไวรัสชนิดต่าง ๆ ของ สารแอนโดร
กราโฟไลด์นี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำ�คัญที่จะใช้ในการ
พัฒนาสารต้านไวรัสที่มีความแรงและมีผลหลายด้าน
ในการต้านไวรัสชนิดต่าง ๆ ในอนาคต
* Gupta S, Mishra KP, Ganju L. Broad-spectrum
antiviral properties of andrographolide. Archives
of Virology. 2017 Mar;162(3):611-23. doi: 10.1007/
s00705-016-3166-3. PubMed PMID: 27896563

พื ช สมุ น ไพรที่ มี ฤ ทธิ์ ต้ า นไวรั ส : การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ*
Muhammad Akram*, Imtiaz Mahmood Tahir‡,
Syed Muhammad Ali Shah*, Zahed Mahmood‡,
Awais Altaf‡, Khalil Ahmad§, Naveed Munir‡,
Muhammad Daniyal¶, Suhaila Nasir#, Huma
Mehboob**
*
Department of Eastern Medicine and Surgery,
Directorate of Medical Sciences, Government
College University, Faisalabad, Pakistan
†
College of Allied Health Professionals, Directorate of Medical Sciences, Government College
University, Faisalabad, Pakistan
‡
Department of Biochemistry, Government
College University, Faisalabad, Pakistan
§
Department of Eastern Medicine, University College of Conventional Medicine, Islamia
University, Bahawalpur, Pakistan
¶
Faculty of Eastern Medicine, Hamdard
University, Karachi, Pakistan
#
Department of Botany, Government College
Women University, Faisalabad, Pakistan

Department of Biochemistry, Government College Women University, Faisalabad, Pakistan
Phytotherapy Research. 2018 May;32(5):811-22.
doi: 10.1002/ptr.6024.
**

ปัญหาการติดเชื้อและการระบาดของเชื้อไวรัส
เป็นปัญหาที่ส�ำคัญในปัจจุบัน รวมทั้งการที่ยาต้าน
ไวรัสยังมีไม่มากนัก มีข้อจ�ำกัดในการใช้ มีผลการ
รักษาบางส่วนไม่เป็นที่น่าพอใจ ตลอดจนการดื้อต่อ
ยาของเชื้ อ ไวรั ส ได้ ท�ำให้ มี นั ก วิ จั ย จ�ำนวนมากจึ ง
พยายามท�ำการศึกษาวิจยั เพือ่ หาพืชสมุนไพร หรือ สาร
ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาพัฒนาขึ้นเป็นยาต้านไวรัส ผู้เขียน
บทความนีจ้ งึ ท�ำการทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic review) ถึงงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิจยั ต่าง ๆ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science, Cochrane
Library, AMED, CISCOM, EMBASE, MEDLINE, Scopus, และ PubMed ของพืชสมุนไพรที่มี
ศักยภาพในการต้านเชื้อไวรัสหลายชนิด ได้แก่ influenza, human immunodeficiency virus (HIV),
herpes simplex virus (HSV), hepatitis, and
coxsackievirus เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า มีพืช
สมุนไพร 54 ชนิด จาก 36 วงศ์ของพืช (families) มี
ศักยภาพในการต้านเชื้อไวรัส ซึ่งบทความนี้ได้ให้
ข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการต้านไวรัสชนิด
ต่าง ๆ ไว้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจยั เพิม่ เติม
เพื่อพัฒนาขึ้นมาเป็นยาต้านไวรัสต่อไปในอนาคต
* Akram M, Tahir IM, Shah SMA, Mahmood Z,
Altaf A, Ahmad K, Munir N, Daniyal M, Nasir S,
Mehboob H. Antiviral potential of medicinal plants
against HIV, HSV, influenza, hepatitis, and coxsackievirus: A systematic review. Phytotherapy
Research. 2018 May;32(5):811-22. doi: 10.1002/
ptr.6024. PubMed PMID: 29356205
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ฤทธิ์ ต้ า นโคโรนาไวรั ส มนุ ษ ย์ สายพั น ธุ์ เอ็ น
แอล63 (Human coronavirus NL63) ของสาร
สกัดจากต้นสะพ้านก๊น (Sambucus Formosana
Nakai)*
Jing-Ru Weng*, Chen-Sheng Lin‡, Hsueh-Chou
Lai‡,§, Yu-Ping Lin¶, Ching-Ying Wang¶, YuChi Tsai¶, Kun-Chang Wu#, Su-Hua Huang**,
Cheng-Wen Lin¶,**
*
Department of Marine Biotechnology and
Resources, National Sun Yat-sen University,
Kaohsiung, Taiwan
†
Division of Gastroenterology, Kuang Tien
General Hospital, Taichung, Taiwan
‡
School of Chinese Medicine, China Medical
University, Taichung, Taiwan
§
Division of Hepato-gastroenterology, Department of internal medicine, China Medical
University Hospital, Taichung, Taiwan
¶
Department of Medical Laboratory Science
and Biotechnology, China Medical University,
Taichung, Taiwan
#
School of Pharmacy, College of Pharmacy,
China Medical University, Taichung, Taiwan
**
Department of Biotechnology, Asia University, Wufeng, Taichung, Taiwan
Virus Research. 2019 Nov;273:197767. doi:
10.1016/j.virusres.2019.197767.
ต้ น สะพ้ า นก๊ น (Sambucus Formosana
Nakai, Sambucus chinensis Lindl, Sambucus javanica) เป็นพืชในกลุ่ม Elderberry ในวงศ์
Adoxaceae ซึ่งเป็นพืชในทวีปเอเชีย พบได้ต้ังแต่
เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงประเทศ
จีน และ ไต้หวัน ในประเทศไต้หวันมีการใช้เป็นพืช
สมุนไพร เพื่อลดการอักเสบ เพิ่มการไหลเวียนเลือด
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รั ก ษาโรคข้ อ อั ก เสบรู ม าตอยด์ ปวดหลั ง ผิ ว หนั ง
อักเสบ และการติดเชื้อ เป็นต้น การศึกษาพบว่าสาร
สำ�คัญหลายชนิดที่พบในต้นสะพ้านก๊นนี้ ก็สามารถ
พบได้ในต้น Sambucus nigra L. จากการศึกษาพบ
ว่าสารสกัดจากต้น Sambucus nigra L. มีฤทธิ์ต้าน
ไวรัสหลายชนิด ได้แก่ Influenza A and B viruses,
Human immunodeficiency virus, และ Herpes
simplex virus type 1 เป็นต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากต้นสะพ้านก๊น (Sambucus Formosana Nakai, Sambucus chinensis
Lindl, Sambucus javanica) ในการต้านโคโรนา
ไวรัสมนุษย์ สายพันธุ์ เอ็นแอล63 (Human coronavirus NL63) ซึ่งเป็นหนึ่งในไวรัสก่อโรคทางเดิน
หายใจในมนุษย์ ทำ�ให้เกิดอาการหวัด คัดจมูก น้ำ�มูก
ไหล เจ็บคอ ไอ มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว และอาจทำ�ให้
เกิดอาการปอดอักเสบได้ จากผลการศึกษานีพ้ บว่าสาร
สกัดเอทานอลจากลำ�ต้นของต้นสะพ้านก๊น มีฤทธิต์ า้ น
โคโรนาไวรัสชนิดนีไ้ ด้ นอกจากนีส้ ารสกัดบริสทุ ธิก์ ลุม่
กรดฟีนอลิก (phenolic acid) ที่พบในต้นนี้ ก็พบว่า
มีฤทธิ์ต้านโคโรนาไวรัสมนุษย์ สายพันธุ์ เอ็นแอล63
นี้ได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
วิจัยเพื่อพัฒนายาต้านโคโรนาไวรัสมนุษย์ สายพันธุ์
เอ็นแอล63 ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในมนุษย์
ต่อไป
*Weng JR, Lin CS, Lai HC, Lin YP, Wang CY,
Tsai YC, Wu KC, Huang SH, Lin CW. Antiviral
activity of Sambucus Formosana Nakai ethanol
extract and related phenolic acid constituents
against human coronavirus NL63. Virus Research. 2019 Nov;273:197767. doi: 10.1016/j.
virusres.2019.197767.
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Prevention of common colds with Andrographis paniculata dried extract. A pilot
double blind trial*
D.D. Cáceres*, J.L. Hancke*, R.A. Burgos†, G.K.
Wikman‡
*
Taubor Research, Correo Pirque, Chile
†
Instituto de Farmacologia, Universidad Austral de Chile, Valdivia Chile
‡
Swedish Herbal Institute, Gothenburg, Sweden
Phytomedicine. Jun 1997;4(2):101-4. doi:
10.1016/S0944-7113(97)80051-7.
การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดสองทางเพื่อดูผล
การป้องกันหวัดของยา Kan Jang (ผลิตจากสาร
สกัดแห้งของฟ้าทะลายโจร ที่มีการควบคุมปริมาณ
andrographolide 5.6%) ในช่วงฤดูหนาว การศึกษา
ดำ�เนินการในโรงเรียนชนบท โดยนักเรียนถูกแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำ�นวน 54 คน ได้รับยา Kan
Jang และกลุ่มที่ 2 จำ�นวน 53 คน ได้รับยาหลอก
ขนาด 100 มิลลิกรัม จำ�นวน 2 เม็ด ต่อวัน เป็นเวลา
3 เดือน นักเรียนแต่ละคนได้รับการประเมินโดยการ
วินิจฉัยว่าเด็กเป็นหวัดหรือไม่ ตลอดระยะเวลา 3
เดือน
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากให้ยา Kan Jang
เป็นเวลา 1 เดือน ไม่พบอัตราการเป็นหวัดแตกต่าง
กันใน 2 กลุ่ม แต่หลังจากให้ไปแล้ว 3 เดือน อัตรา
การเป็นหวัดในกลุ่มที่ได้ยา Kan Jang ลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญเมือ่ เทียบกับยาหลอก โดยอัตราการเกิดหวัด
ในกลุ่ม Kan Jang เป็น 30% (จำ�นวนที่เป็น 16 คน
จากจำ�นวน 54 คน) ส่วนกลุม่ ยาหลอกมีอตั ราการเกิด
หวัด 62% (จำ�นวนที่เป็น 33 คน จากจำ�นวน 53 คน)
ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดหวัดคือ 2.1 (1.323.33, 95% CI) หรือกล่าวได้ว่า คนที่ได้ยา Kan Jang
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จะมีความเสี่ยงของการเกิดหวัดน้อยกว่ายาหลอก
2.1 เท่า หรือกล่าวได้ว่าคุณสมบัติของยา Kan Jang
ในการป้องกันการเกิดหวัดได้ 33% การวิจัยนี้จึงอาจ
สรุปได้ว่ายา Kan Jang มีประสิทธิผลในการป้องกัน
หวัดในช่วงฤดูหนาว
* Cáceres D.D., Hancke J.L., Burgos R.A., Wikman
G.K. Prevention of common colds with Andrographis paniculata dried extract. A pilot double blind
trial. Phytomedicine. June 1997;4(2):101-4. doi:
10.1016/S0944-7113(97)80051-7. PubMed PMID:
23195395

Integrative considerations during the
COVID-19 pandemic*
Lise Alschuler *,†, Andrew Weil †,‡, Randy
Horwitz*,†, Paul Stamets§, Ann Marie Chiasson*,†,
Robert Crocker*,†, Victoria Maize*,†
*
University of Arizona College of Medicine,
United States
†
Andrew Weil Center for Integrative Medicine,
United States
‡
University of Arizona, United States
§
Fungi Perfecti, LLC, United States
Explore. Mar 2020;1-3. doi: 10.1016/j.explore.2020.03.007.
ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ได้มีการ
ทบทวนวรรณกรรมถึ ง ข้ อ เสนอแนะที่ อ าจจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการป้องกันโควิด-19 โดยเป็นคำ�แนะนำ�
เสริมที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโควิด โดย
เน้นย�้ำ ว่ายังควรต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการหลักคือ การ
ล้างมือ การสร้างระยะห่างทางสังคม การหยุดการเดิน
ทางที่ไม่จำ�เป็น และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมี
อาการ โดยคำ�แนะนำ�ประกอบด้วย
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1. การลดความเสี่ยง เช่น การนอนหลับที่เพียง
พอ การจัดการความเสี่ยง การเสริมธาตุสังกะสี การ
รับประทานผักและผลไม้ โดยเฉพาะที่มีฟลาโวนอยด์
(โดยผักกิน 5-7 ถ้วย ผลไม้ 2-3 ผล) วิตามินซี เมลา
โทนิน อัลเดอร์เบอร์รี่ และวิตามินดี
2. เมือ่ มีอาการของการติดเชือ้ หรือมีผลทดสอบ
โควิด-19 เป็นบวก
		 2.1 ให้หลีกเลี่ยง สารหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งที่อาจก่อให้เกิดพายุไซโตไคม์
(cytokine storm) ได้แก่ อัลเดอร์เบอร์รี่, สารสกัด
พอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ด, Echinacea angustifolia
และ E. purpurea, Larch arabinogalactan (ลาช
อะราบิโนกาแล็กแทน) และวิตามินดี
		 2.2 อาจเลื อ กใช้ ส ารจากธรรมชาติ ที่ มี
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านไวรัส โดยที่ไม่เพิ่ม
การหลั่ง อินเตอร์ลูคิน 1 บี หรือ อินเตอร์ลูคิน-18
ได้แก่ กระเทียม, Quercetin (สารเคอร์ซิติน), อึ่ง
คี้ (สมุนไพรจีน), สารสกัดจากเห็ดหลินจือ หรือดอก
ของเห็ดกระดุมบลาซิล, เปปเปอร์มิ้นท์ (Mentha
piperita), ฟ้าทะลายโจร ชาเขียวและสารสกัดชาเขียว,
ธาตุสังกะสี, วิตามินเอ และวิตามินซี
แต่อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้เรื่อง โควิด-19
เป็ น ความรู้ ใ หม่ ที่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง การ
นำ � แนวทางข้ า งต้ น ไปใช้ ต้ อ งใช้ อ ย่ า งระมั ด ระวั ง
และต้องเข้าใจการเกิดโรค และมาตรการที่จะใช้เป็น
อย่างดี
* Alschuler L, Weil A, Horwitz R, Stamets P, Chiasson A.M., Crocker R, Maizes V. Integrative considerations during the COVID-19 pandemic. Explore.
Mar 2020;1-3. doi: 10.1016/j.explore.2020.03.007.
PubMed PMID: 32229082
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The Phyllanthus emblica Linn infusion
carries immunostimulatory activity in a
mouse model*
Sukit Huabprasert*, Kanda Kasetsinsombat*,
Kaew Kangsadalampai‡, Adisak Wongkajornsilp*, Pravit Akarasereenont*,†, Uraiwan
Panich*, Tawee Laohapand†
*Department of Pharmacology, Faculty of
Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University,
Bangkok, Thailand
†
Center of Applied Thai Traditional Medicine,
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol
University, Bangkok, Thailand
‡
Institute of Nutrition, Mahidol University,
Salaya, Nakhon Pathom, Thailand
Journal of the Medical Association of Thailand.
2012;95(Suppl 2):S75-S82.
มะขามป้อมเป็นสมุนไพรทีเ่ ป็นส่วนประกอบใน
ยาไทยหลายต�ำรับ โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษา
ประสิทธิผลของชาชงมะขามป้อมต่อระบบภูมิคุ้มกัน
และความปลอดภัยในหนูทดลองชนิด BALB/c โดย
ดูการแบ่งตัวของเซลล์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เซลล์เม็ด
เลือดขาวที่เตรียมจากม้ามหนู เซลล์เยื่อบุผนังหลอด
เลือด เซลล์ไฟโบรบลาสต์ (fibroblasts) และเซลล์
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ทั้งในหลอดทดลอง (in-vitro)
และในหนู (in-vivo)
ในการศึ ก ษานี้ ใ ห้ ห นู ก ลื น ชาชงมะขามป้ อ ม
(ใช้ชาชงมะขามป้อมซองละ 1 กรัม ต้มด้วยน้ำ�กลั่น
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 100 มิลลิลิตร เป็นเวลา
10 นาที แล้วกรองด้วยกระดาษกรอง ทำ�ให้แห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง) ในขนาด 0, 50, 100 หรือ 200 มิลลิกรัม/
น้ำ�หนักตัว 1 กิโลกรัม (ขนาดที่ให้ในหนูคำ�นวณจาก
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ปริมาณการบริโภคในคนครั้งละ 1-4 ซองชา แล้วคูณ
ด้วย 7 สำ�หรับงานวิจัยในสัตว์) เป็นเวลา 14 วัน
ผลการศึกษาพบว่า เซลล์เม็ดเลือดขาวในหนู
ที่ ไ ด้ รั บ ชาชงมะขามป้ อ มมี ก ารแบ่ ง ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตาม
ขนาดของชาชงมะขามป้ อ ม ส่ ว นการทดสอบฤทธิ์
ทำ�ลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดย Natural killer
cell ของหนูสามารถทำ�ลายมะเร็งเพิ่มขึ้นที่ขนาด 100
มิลลิกรัม/น้ำ�หนักตัว 1 กิโลกรัม ส่วนการศึกษาใน
หลอดทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกับในหนูทดลอง
พบว่า ชาชงมะขามป้อมสามารถเพิ่มการแบ่งตัวของ
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เซลล์ ส่วนความปลอดภัยนั้นพบว่า ชาชงมะขามป้อม
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว และไม่พบความ
เป็นพิษต่อเซลล์ปกติทั้งเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด และ
เซลล์ไฟโบรบลาสต์
* Huabprasert S, Kasetsinsombat K, Kangsadalampai K, Wongkajornsilp A, Akarasereenont P, Panich U, Laohapand T. The Phyllanthus emblica Linn
infusion carries immunostimulatory activity in a
mouse model. J Med Assoc Thai. 2012;95(Suppl
2):S75-S82. PubMed PMID: 22574533
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º≈°“√»÷°…“ §âπ§«â“ «‘®—¬ ª√–°Õ∫¥â«¬≈”¥—∫‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß¥—ßμàÕ
‰ªπ’È ™◊ËÕ‡√◊ËÕß ™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å ∫∑§—¥¬àÕ ∑—Èß¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“
Õ—ß°ƒ… §” ”§—≠ ∫∑π” √–‡∫’¬∫«‘∏’»÷°…“ º≈°“√»÷°…“
Õ¿‘ª√“¬º≈ ¢âÕ √ÿª °‘μμ‘°√√¡ª√–°“» ·≈–‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß
§«“¡¬“«¢Õß‡√◊ËÕß√«¡·≈â«‰¡à§«√‡°‘π 15 Àπâ“æ‘¡æå°√–¥“… ‡Õ 4
5) ‡«∑’ ∑ √√»π– (Viewpoints & Perspectives) ‡ªìπ‡«∑’·Ààß°“√·≈°‡ª≈’¬Ë π·≈–‡√’¬π√Ÿ¢â Õâ ¡Ÿ≈‡™‘ß«‘™“°“√
·π«§‘¥·≈–·π«∑“ß„À¡à ‚¥¬‡ πÕ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ À√◊Õ«‘æ“°…å
‡™‘ß«‘™“°“√¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ë∑”°“√»÷°…“«‘®—¬„πª√–‡¥Áπ∑’Ë¬—ß‰¡à¡’¢âÕ
¬ÿμ‘∑’Ë™—¥‡®π À√◊Õ¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π·ßà¡ÿ¡μà“ß Ê ∑’Ë·μ°μà“ß
ÕÕ°‰ª®“°º≈°“√»÷°…“«‘®—¬π—Èπ Ê À√◊Õ‰¡àμ√ß°—∫·π«§‘¥∑’Ë¡’
Õ¬Ÿà‡¥‘¡
6) ª°‘≥°– (Miscellaneous) ‡ªìπ∫∑§«“¡¢π“¥
¬àÕ¡∑’Ë≈—°…≥–Õ“®‡¢â“¢à“¬ À√◊Õ‰¡à‡¢â“¢à“¬∫∑§«“¡μà“ß Ê ∑’Ë
°≈à“«¡“¢â“ßμâπ ‡™àπ ∫∑§«“¡æ‘‡»… (Special Article)
∫∑§«“¡ª√–‡¿∑°÷ßË ∫∑∫√√≥π‘∑»— πå ∫∑§«“¡øóπô «‘™“ À√◊Õ‡ªìπ
∫∑§«“¡· ¥ß¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«‚¬ß°—∫‡Àμÿ°“√≥åªí®®ÿ∫—π∑’ËÕ¬Ÿà
„π§«“¡ π„®¢Õßª√–™“™π‡ªìπæ‘‡»… ¢à“« À√◊Õ°“√®—¥°“√
§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ °“√·æ∑¬åæ◊Èπ∫â“π
·≈–°“√·æ∑¬å∑“ß‡≈◊Õ°
7) «“√ “√ ‚¡ √ (Journal Club) ‡ªìπ∫∑·π–π”

1. ª√–‡¿∑À—«¢âÕ·≈–‡π◊ÈÕÀ“„π«“√ “√
1) ∫√√≥“∏‘°“√·∂≈ß (Editorûs Note) ‡ªìπ°“√ ÕË◊ “√
√–À«à“ß∫√√≥“∏‘°“√°—∫ºŸÕâ “à π„Àâ∑√“∫‡°’¬Ë «°—∫¢à“« “√ ∫∑§«“¡
√“¬ß“π°“√»÷°…“ ·≈–Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√‰¥âπ”‡ πÕ„π
«“√ “√ À√◊Õ‡ªìπ°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ §«“¡„π„® §«“¡√Ÿâ ÷°
μà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ∂“π°“√≥å«‘™“°“√ ∫∑§«“¡ §«“¡√Ÿâ À√◊Õ
Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë∫√√≥“∏‘°“√μâÕß°“√ ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“π‰¥â√—∫√ŸâÀ√◊Õ‡¢â“„®
2) ®¥À¡“¬∂÷ß∫√√≥“∏‘°“√ (Letter to Editor) À√◊Õ
®¥À¡“¬‚μâμÕ∫ (Correspondence) ‡ªìπ‡«∑’„™âμ¥‘ μàÕμÕ∫‚μâ
√–À«à“ßπ—°«‘™“°“√ ºŸâÕà“π °—∫∫√√≥“∏‘°“√ À√◊Õ‡®â“¢Õß
∫∑§«“¡∑’μË æ’ ¡‘ æå„π«“√ “√ „π°√≥’ºÕâŸ “à π¡’¢Õâ §‘¥‡ÀÁπ·μ°μà“ß
μâÕß°“√™’„È Àâ‡ÀÁπ§«“¡‰¡à ¡∫Ÿ√≥å À√◊Õ¢âÕº‘¥æ≈“¥¢Õß√“¬ß“π.
∫“ß§√— È ß ∫√√≥“∏‘ ° “√Õ“®«‘ æ “°…å π— ∫ πÿ π À√◊ Õ ‚μâ · ¬â ß .
πÕ°®“°π’È ¬—ß‡ªìπ‡«∑’ ”À√—∫°“√√“¬ß“π‡∫◊ÈÕßμâπ (Preliminary Report) À√◊ Õ√“¬ß“π — ß ‡¢ª (Short Communication) ´÷ßË ‡ªìπ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√»÷°…“«‘®¬— ∑’¬Ë ß— ‰¡à
‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥å μâÕß»÷°…“μàÕ‡æ◊ÕË ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘¡Ë ‡μ‘¡ ·≈–√“¬ß“π
ºŸªâ «É ¬ (Case Report)/∫—π∑÷°‡«™°√√¡ (Clinical Note) ´÷ßË
‡ªìπ°“√√“¬ß“πºŸªâ «É ¬∑’‰Ë ¡à∏√√¡¥“ À√◊Õ∑’‡Ë ªìπ‚√§„À¡à À√◊Õ °≈ÿ¡à
Õ“°“√‚√§„À¡à ∑’Ë‰¡à‡§¬√“¬ß“π¡“°àÕπ À√◊Õæ∫‰¡à∫àÕ¬ ‚¥¬
§«√¡’À≈—°∞“πÕ¬à“ß§√∫∂â«π
3) ∫∑ª√‘∑—»πå (Review Article) ‡ªìπ∫∑§«“¡∑’Ë
√«∫√«¡§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß ®“°«“√ “√À√◊ÕÀπ—ß ◊Õμà“ß Ê
∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑» ª√–°Õ∫¥â«¬ ∫∑§—¥¬àÕ∑—Èß¿“…“‰∑¬
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J Thai Trad Alt Med
∫∑§«“¡«‘™“°“√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë¥’ πà“ π„® æ√âÕ¡∫∑«‘‡§√“–Àå
·≈–«‘®“√≥å —Èπ Ê ‚¥¬ºŸâ‡¢’¬π ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“π‰¥â√—∫∑√“∫·≈–π”
‰ª„™â‡ªìπª√–‚¬™πåÀ√◊Õ»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡
8) §”·π–π” ”À√—∫ºŸâπ‘æπ∏å (Instructions to
Authors) ‡ªìπ∫∑·π–π”«“√ “√œ ·≈–§”·π–π”„Àâ·°àºŸâ∑’Ë¡’
§«“¡ª√– ß§å ® – à ß ∫∑§«“¡ª√–‡¿∑μà “ ß Ê ¡“æ‘ ¡ æå „ π
«“√ “√°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–°“√·æ∑¬å∑“ß‡≈◊Õ°

2. °“√‡μ√’¬¡π‘æπ∏åμâπ©∫—∫
™◊ËÕ∫∑§«“¡ (Title) ª√–°Õ∫¥â«¬
(1) ™◊ÕË ‡√◊ÕË ß §«√ πÈ— °–∑—¥√—¥ ·≈– ÕË◊ ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°¢Õß
°“√»÷°…“ ‰¡à„™â§”¬àÕ §«“¡¬“«‰¡à§«√‡°‘π 100 μ—«Õ—°…√
æ√âÕ¡™àÕß‰ø ∂â“™◊ËÕ¬“«¡“°„Àâμ—¥‡ªìπ™◊ËÕ√Õß ™◊ËÕ‡√◊ËÕßμâÕß¡’
¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… ‚¥¬™◊ËÕ¿“…“Õ—ß°ƒ…®–„™âÕ—°…√
μ—«·√°‡ªìπμ—«æ‘¡æå„À≠à∑ßÈ— À¡¥ ¬°‡«âπ§”∫ÿæ∫∑ (preposition)
(2) ™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å„Àâ¡’∑—Èß¿“…“‰∑¬ ·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ…
(‰¡à„™â§”¬àÕ)
(3) Àπà«¬ß“πÀ√◊Õ ∂“∫—π∑’ËºŸâπ‘æπ∏å —ß°—¥/ªØ‘∫—μ‘ß“π
„Àâ¡’∑—Èß¿“…“‰∑¬ ·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… (‰¡à„™â§”¬àÕ)
(4) ™◊ËÕ ∑’ËÕ¬Ÿà ·≈– email address ¢ÕßºŸâπ‘æπ∏å ∑’Ë„™â
μ‘¥μàÕÀ√◊Õ‡ªìπºŸâ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‡°’Ë¬«°—∫μâπ©∫—∫·≈–∫∑§«“¡∑’Ë
àßæ‘®“√≥“‡æ◊ËÕμ’æ‘¡æå
(5) ·À≈àß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“
∫∑§—¥¬àÕ (Abstract)
«“√ “√©∫—∫π’È °”Àπ¥„Àâ®—¥∑”∫∑§—¥¬àÕ·∫∫‡ªìπ
¢âÕ§«“¡¬àÕÀπâ“‡¥’¬« ‡ªìπ‡π◊ÈÕ§«“¡¬àÕμ“¡≈”¥—∫‚§√ß √â“ß
¢Õß∫∑§«“¡ ‰¥â · °à (1) À≈— ° °“√·≈–«— μ ∂ÿ ª √– ß§å (2)
√–‡∫’¬∫«‘∏’»÷°…“ (3) º≈°“√»÷°…“ (4) Õ¿‘ª√“¬·≈– (5) ¢âÕ
√ÿª ‰¡à‡°‘π 250 §” À√◊Õ 15 ∫√√∑—¥ „™â¿“…“√—¥°ÿ¡‡ªìπ
ª√–‚¬§ ¡∫Ÿ√≥å ¡’§«“¡À¡“¬„πμ—«‡Õß‰¡àμÕâ ßÀ“§«“¡À¡“¬μàÕ
μâÕß‡ªìπª√–‚¬§Õ¥’μ (¿“…“Õ—ß°ƒ…) ‰¡à§«√¡’§”¬àÕ μâÕß
‡¢’ ¬ π∑— È ß ∫∑§— ¥ ¬à Õ ¿“…“‰∑¬·≈–∫∑§— ¥ ¬à Õ ¿“…“Õ— ß °ƒ…
∫∑§—¥¬àÕ¿“…“‰∑¬„Àâ„ à ™◊ËÕ‡√◊ËÕß ™◊ËÕ- °ÿ≈ ·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë
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—ß°—¥¢ÕßºŸâπ‘æπ∏å‡ªìπ¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ…‰«â‡Àπ◊Õ‡π◊ÈÕ
§«“¡¬àÕ ∫∑§—¥¬àÕ¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õß∫∑§«“¡¿“…“‰∑¬ „Àâ„ à
§”«à“ Abstract ‰«â‡Àπ◊Õ‡π◊ÈÕ§«“¡¬àÕ ∫∑§—¥¬àÕ·μà≈–¿“…“
‰¡à§«√¡’Õ’°¿“…“Àπ÷Ëßªπ ‚¥¬‰¡à¡’§«“¡®”‡ªìπ
§” ”§—≠ (Key words)
„Àâ√–∫ÿ∑—Èß¿“…“‰∑¬ ·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… „ à‰«â∑â“¬
∫∑§—¥¬àÕ¢Õß·μà≈–¿“…“ ∑”„ÀâºŸâÕà“π√Ÿâ‰¥â«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫
Õ–‰√ „™âª√–‚¬™πå„π°“√§âπÀ“∫∑§«“¡„π√–∫∫°“√ ◊∫§âπ
μà“ß Ê ‚¥¬‡©æ“–°“√§âπ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ §” ”§—≠Õ“®‰¥â·°à
¢Õ∫‡¢μ¢Õß°“√»÷°…“ ‡™àπ ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ‚√§ °≈ÿà¡∑’Ë»÷°…“
∂“π∑’Ë ª√–‡∑» ·≈–«‘∏’À≈—°„π°“√»÷°…“ ‡ªìπμâπ
§” ”§—≠„Àâ„ à‰«â∑â“¬∫∑§—¥¬àÕ ‡ªìπÀ—«¢âÕ‡√◊ËÕß
”À√—∫∑”¥—™π’§” ”§—≠ (keyword index) ¢Õßªï«“√ “√
(volume) ·≈–¥—™π’‡√◊ËÕß ”À√—∫ Index Medicus ‚¥¬„™â
Medical Subject Headings (MeSH) terms ¢Õß U.S.
National Library of Medicine ‡ªìπ·π«∑“ß°“√„Àâ§” ”§—≠
∑—Èßπ’È‰¡à§«√‡°‘π 5 §”
∫∑π”·≈–«—μ∂ÿª√– ß§å [Introduction & Objective (s)]
‡ªìπ à«π¢Õß‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë∫Õ°§«“¡‡ªìπ¡“ ‚¥¬¡’°“√
∑∫∑«π«√√≥°√√¡„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß‡Àμÿº≈§«“¡®”‡ªìπ¢Õß°“√
»÷°…“«‘®—¬ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß«‘™“°“√ æ√âÕ¡∑—Èß®ÿ¥ ¡ÿàßÀ¡“¬Õ¬à“ß
§√à“« Ê ·≈–‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß ‡ªìπ à«π∑’ËÕ∏‘∫“¬„ÀâºŸâÕà“π√Ÿâ«à“®–
μÕ∫§”∂“¡Õ–‰√ Õ¬à “ ß°√–™— ∫ ·≈–™— ¥ ‡®π ·≈–¬à Õ Àπâ “
¥ÿ ∑â“¬®–· ¥ß«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√»÷°…“·≈–°“√«‘®¬— π—πÈ ¥â«¬
§«“¡¬“«‰¡à§«√‡°‘π 2 Àπâ“
√–‡∫’¬∫«‘∏’»÷°…“ (Methodology)
‡¢’¬π™’È·®ß·¬°‡ªìπ 2 À—«¢âÕ„À≠à §◊Õ «— ¥ÿ (Material) ·≈–«‘∏’°“√»÷°…“ (Method)
«— ¥ÿ „Àâ∫Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß ‘Ëß∑’Ëπ”¡“»÷°…“ ‡™àπ
ºŸâªÉ«¬ §πª√°μ‘ —μ«å æ◊™ √«¡∂÷ß®”π«π ·≈–≈—°…≥–‡©æ“–
¢Õßμ—«Õ¬à“ß∑’Ë»÷°…“ ‡™àπ ‡æ» Õ“¬ÿ πÈ”Àπ—° „π°√≥’∑’Ë∑”°“√
»÷°…“«‘®—¬„π¡πÿ…¬åÀ√◊Õ —μ«å μ≈Õ¥®πÕÿª°√≥åμà“ß Ê ∑’Ë„™â
„π°“√»÷°…“ μâÕß∫Õ°∂÷ß°“√Õπÿ≠“μ®“°ºŸâ∑’Ë‡¢â“√—∫°“√»÷°…“
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·≈–°“√¬Õ¡√—∫®“°§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“®√‘¬∏√√¡∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
„π°√≥’»°÷ …“æ◊™ §«√¡’μ«— Õ¬à“ßæ—π∏ÿ‰å ¡âÕ“â ßÕ‘ßß“π«‘®¬— (voucher
specimens) ∑’Ë‡°Á∫®“°æ◊™μâπ∑’Ëπ”‰ªª√–°Õ∫°“√«‘®—¬π—Èπ Ê
Õ“®‡°Á∫√—°…“‰«â‡æ◊ËÕÕâ“ßÕ‘ß„πÀÕæ—π∏ÿå‰¡âÀ√◊Õ∑’Ë ∂“∫—π
«‘∏’°“√»÷°…“ „Àâ√–∫ÿ√Ÿª·∫∫«‘∏’°“√»÷°…“ (study
design) ‡™àπ randomized, double-blinded controlled trial
À√◊Õ descriptive study À√◊Õ quasi-experimental design
°“√ ¡àÿ μ—«Õ¬à“ß (randomization) ‡™àπ °“√ ¡àÿ μ—«Õ¬à“ß·∫∫ßà“¬
·∫∫À≈“¬¢—ÈπμÕπ «‘∏’°“√ (interventions) À√◊Õ«‘∏’°“√
¥”‡π‘π°“√ (procedure) ∑’Ë∑”°“√»÷°…“ ‡™àπ «‘∏’°“√À√◊Õ¬“∑’Ë
„™â„π°“√√—°…“ ™π‘¥·≈–¢π“¥¢Õß¬“∑’Ë„™â ∂â“‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ë√Ÿâ®—°
∑—Ë«‰ª„Àâ√–∫ÿ„π‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß ∂â“‡ªìπ«‘∏’„À¡à Õ∏‘∫“¬„ÀâºŸâÕà“π
‡¢â“„® «‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ «‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈– ∂‘μ‘∑’Ë„™â
º≈°“√»÷°…“ (Results)
∫√√¬“¬∂÷ßº≈∑’Ë‰¥â®“°°“√»÷°…“μ“¡≈”¥—∫À—«¢âÕ
¢Õß·ºπ°“√»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π ¥Ÿ‰¥âßà“¬ ∂â“º≈‰¡à´—∫´âÕπ‰¡à¡’
μ—«‡≈¢¡“° ∫√√¬“¬‡ªìπ√âÕ¬·°â« ·μà∂“â μ—«‡≈¢¡“° μ—«·ª√¡“°
§«√„™âμ“√“ß À√◊Õ¿“æμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‚¥¬· ¥ßμ—«‡≈¢
„πμ“√“ß‡©æ“–∑’Ë¡’ à«π ”§—≠
Õ¿‘ª√“¬º≈ (Discussion)
‡ªìπ à«π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß∫∑§«“¡∑“ß«‘™“°“√
‡ªì π °“√· ¥ß„Àâ ‡ ÀÁ π «à “ °“√»÷ ° …“«‘ ® — ¬ π’ È “¡“√∂∫√√≈ÿ
«—μ∂ÿª√– ß§å (À√◊Õ‰¡à) „π°“√§âπÀ“ μàÕ¬Õ¥ Õÿ¥™àÕß«à“ß ®π
‰¥â§«“¡√Ÿâ„À¡à∑’Ë‡æ‘Ë¡®“°∑’Ë‡§¬§âπæ∫¡“ ¡’°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫
°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“ ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß§«“¡√Ÿâ„À¡à Õ“®¬◊π¬—π§«“¡√Ÿâ
‡¥‘¡‰¥â∫â“ß À√◊Õ·μ°μà“ß‰ª®“°º≈ß“π∑’Ë¡’ºŸâ√“¬ß“π‰«â°àÕπ
À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥®÷ß‡ªìπ‡™àππ—Èπ Õ¿‘ª√“¬º≈∑’Ë‰¡à
μ√ßμ“¡∑’Ë§“¥À«—ß Õ¬à“ß‰¡àªî¥∫—ß ·μàæ¬“¬“¡Õ∏‘∫“¬∂÷ß·ßà
¡ÿ¡„À¡à∑’Ë· ¥ß§«“¡ ”§—≠¢Õßº≈°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â«à“‰ªμàÕ¬Õ¥
§«“¡√Ÿâ‡¥‘¡Õ¬à“ß‰√ À√◊ÕÕ“®π”‡Õ“º≈°“√»÷°…“Õ◊Ëπ¡“Õ∏‘∫“¬
‘Ëß∑’Ë§âπæ∫®“°°“√«‘®—¬ À√◊Õ‡Õ“ ‘Ëß∑’Ë§âπæ∫‰ªÕ∏‘∫“¬º≈°“√
»÷°…“Õ◊Ëπ
§«“¡√Ÿâ„À¡à „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß À≈—° (principle) ∑ƒ…Æ’

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

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

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

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

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

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

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

1. Types of topics and content in journals
1) Editor’s Note: This is a communication from the editor to the readers to convey
news, articles, and educational reports presented in the journal or to express opinions
and feelings that are related to knowledge
or articles that the editors want to make the
reader understand.
2) Letters to Editor or Correspondence:
This is a place to establish contact between
the editor and the readers and academicians
or the owners of an article, including in the
case that readers having different opinions or
wanting to point out imperfections or errors
in a report, the editors may criticize, support or argue in different cases. In addition,
letters to the editor can present Preliminary
Reports, Short Communications, Case Reports
or Clinical Notes on an abnormal case, a new
disease or a new syndrome that has never been
reported before or is rarely found. However, it
should have complete or sufficient evidence
to support an article.
3) Review Article: This is an article that
gathers knowledge about a particular subject
from journals or books, both in Thailand and
abroad, consisting of Thai and English abstracts in a single paragraph, keywords, introductions, how to review, results, discussions,
conclusions and references. The total length
of the article should not exceed 12 pages of A4
paper.
235
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2. Preparation of original article
Title:
1) The title should be short, compact,
and represent the main focus of the study
and should not use abbreviations. The length
should not exceed 100 characters with channels. If the title name is very long, cut it to a
secondary name. Moreover, the title must be
in Thai and English and the English title must
use capital letters in all words except prepositions.
2) The names of the authors are in both
Thai and English (Do not use abbreviations)
3) Agencies or institutions that the authors jurisdiction / work must be in Thai and
English (Do not use abbreviations).
4) Name, address and email address of
the author responsible for the manuscript and
the article submitted for publication.
5) Educational funding sources.

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

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

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

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

J Thai Trad Alt Med
understand means of data collection, data
analysis and statistics.

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

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

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

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

or

For table 1

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

References:
Please see this topic in writing reference
documents.
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1. Writing References
Writing reference documents must be
in all English (If the reference document is
original in Thai the author must translate into
English by adding “(in Thai)” at the end of
the reference. Moreover, the reference must
use Vancouver system and journal name in
reference should use form of the U.S. National
Library of Medicine published in the Index
Medicus every year.
Example:
1) Academic journals source
		 (1) Momungkhun K, Chaisuwan B.
Process for communication and building acceptance of Thai traditional medicine. Journal
of Communication and Management NIDA.
2015;1(3):37–58. (in Thai)
		 (2) Prozialeck WC. Update on the
pharmacology and legal status of Kratom. J
Am Osteopath Assoc. 2016;116(12):802–9.
		 (3) Ministry of Tourism and Sport.
National tourism development plan, 2012–2016.
Bangkok: Ministry of Tourism and Sport; 2011.
(in Thai)
		 (4) Cancer in South Africa (editorial).
S. Afr Med J. 1994;84:15.
		 (5) Enzenseberger W, Fischer PA.
Metronome in Parkinson’s disease (letter).
Lancet. 1996;347:1337.
2) Books, texts or reports
		 (1) Nitpanit S. Thai traditional medicine will be part of the mainstream medical
service system of Thailand. Nonthaburi: Department of Development of Thai Traditional
and Alternative Medicine, Ministry of Public
Health; 2014. (in Thai)
		 (2) Ringsven MK, Bond D. Gerontology
and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany
(NY): Delmer Publishers; 1996. 438 p.
		 (3) Norman IJ, Redfern SJ, editors.
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Mental health care for elderly people. New
York: Churchill Livingstone; 1996.
		 (4) Mahathanan N, Rodpai S. Counselling for ranal replacement therapy. In: EiamOng S, Susantitaphong P, Srisawat N, Tiranathanagul K, Praditpornsilpa K, Tungsanga
K, editors. Textbook of hemodialysis. Nakhon
Pathom: A I Press; 2007. p. 94–103. (in Thai)
		 (5) Philpps SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner
BM, editors. Hypertension: pathophysiology,
diagnosis, and management. 2nd ed. New
York: Raven Press; 1995. p. 465–78.
3) Conference
		 (1) Technical and planning Division,
Department of Thai Traditional and Alternative
Medicine. Document for the 7/2012 meeting
of the Department for Development of Thai
Traditional and Alternative Medicine; 2012 Sep
19; Bonanza Resort Hotel, Khao Yai, Nakhon
Ratchasima. (in Thai)
		 (2) Kimura J, Shibasaki H, editors.
Recent advances in clinical neurophysiology.
Proceedings of the 10th International Congress
of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995
Oct 15–19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier;
1996.
		 (3) Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security
in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO
92 Proceedings of the 7th World Congress on
Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva,
Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.
p. 1561–5.
4) Research report printed by the
grantor
		 (1) Smith P, Golladay K. Payment
for durable medical equipment billed during
skilled-nursing facility stays. Final report (US),
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Office of Evaluation and Inspections; 1994.
Report No.: HHSIGOEI69200860.
5) Thesis
		 (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 elderly’s access and utilization (dissertation). St. Louis (MO): Washington
Univ.; 1995.
6) Other publication
		
- Newspaper
			 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
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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
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: 10.1186/14726882-13-69. PubMed PMID: 23530566
Reference forms from other media, please
refer to the International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE). from http://www.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.
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		 (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
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
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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.
The manuscript can be submitted 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
register online at http://www.tci-thaijo.org/
index.php/JTTAM/index

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.

