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วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปี ที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม (ฉบับเสริม) 2563

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จัดทำขึ้นโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 (วารสารเสริม)
ที่ปรึกษา
นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พญ.สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
ดร.อุษา กลิ่นหอม

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บรรณาธิการวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาจารย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ประธานสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท

บรรณาธิการ
ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ
ดร.รัชนี จันทร์เกษ
ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ
รองประธานมูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
ผู้เชีย่ วชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วันดี กฤษณพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสมุ า ศรียากูล
อาจารย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย
อาจารย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปฎิ ก
หัวหน้าหน่วยวิจยั ระบบภูมิปัญญาสุขภาพ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวรุจินาถ อรรถสิษฐ
นางสาวปารณัฐ สุขสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เภสัชกรชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกรชำนาญการ
โรงพยาบาลสุรินทร์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เภสัชกรชำนาญการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภญ.ภวัญญา มีมั่งคั่ง
ดร.ภญ.รัชนก สิทธิโชติวงศ์
นพ.กุลธนิต วนรัตน์
ดร.ภญ.สุภัทรา รังสิมาการ

ฝ่ายจัดการ
รสสุคนธ์ กลิ่นหอม
ศตพร สมเลศ
ธัญลักษณ์ พลอยงาม

สุภาพร ยอดโต
ศรัณยา คงยิ่ง

วัชราภรณ์ นิลเพ็ชร์
รสรินทร์ ไพรฑูรย์

การนำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
กลุ่ม R2R และนวัตกรรม
(R2R & Innovation)

9

10

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปี ที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม (ฉบับเสริม) 2563

emR2R12 : ประสิทธิผลของยารักษาโรคเชื้อรา ตำรับหมอชุบ แป้นคุ้มญาติ ๑
ในการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ
ยุพิน จันดา1 , ไทรงาม รสแก่น2 , พรพรรณ จันทโชติ3 , นลินี เรืองกิตติกุล3
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลานเรศวร

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
607 บ้านหมอไทย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
3โรงพยาบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
2คลินิกการแพทย์แผนไทย

หลักการและเหตุผล โรคเชื้อราที่เล็บเป็นการติดเชื้อราเรื้อรังบริเวณเล็บที่พบได้บ่อย มักพบในกลุ่มอาชีพ
รับจ้าง เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า รวมไปถึงกลุ่มผู้มีสุขอนามัยที่ไม่ดี โรคเชื้อราที่เล็บนอกจากจะทำให้เกิดความเจ็บป่วย
แล้ว ยังสร้างความกังวลใจและมีผลต่อบุคลิกและความเชื่อมั่นต่อผู้พบเห็น ผู้ป่วยมักเกิดความท้อแท้ใจ ขณะทำการ
รักษา เพราะอาจต้องใช้ทั้งยาชนิดกินและยาทาภายนอก ที่สำคัญคือใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนาน บางรายอาจ
ต้องถอดเล็บ ดังนั้นกว่าจะหายขาดจากโรคอาจต้องใช้เวลารักษานานเป็นปี ทำให้ผู้ป่วยเบื่อหน่ายและไม่ทำการรักษา
อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจำนวนมากจึงเสาะแสวงหาวิธีการรักษารูปแบบอื่น เช่น การใช้ยาแผนโบราณ ผู้ วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวิจัยยารักษาโรคเชื้อราตำรับนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยารักษาโรคเชื้อรา ตำรับหมอชุบ แป้นคุ้มญาติ ๑
รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้ยา
วิธีดำเนินการ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยโรคเชื้อราที่เล็บในโรงพยาบาล
องครั ก ษ์ แ ละโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตำบลบ้ านบน อำเภอองครั ก ษ์ จั งหวั ด นครนายก จำนวน 36 ราย
อาสาสมัครได้รับยารักษาโรคเชื้อรา ตำรับหมอชุบ แป้นคุ้มญาติ ๑ รวมทั้งการใช้ยาและคำแนะนำโดยนักวิจัย โดยให้
หยดยาที่เล็บ และเนื้อเยื่อรอบๆ เล็บที่มีอาการครั้งละ 1-2 หยด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หยดยาทุกวันติดต่อกันเป็น
เวลา 6 เดือน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2562
ยารักษาโรคเชื้อรา ตำรับหมอชุบ แป้นคุ้มญาติ ๑
รูปแบบยา ยาน้ำแขวนตะกอน
ส่วนประกอบ
1) น้ำมะนาวสด (มะนาวแป้น)
100 มล.
2) บอแรกซ์ (น้ำประสานทองจีนไม่สะตุ)
30 ก.
วิธีปรุงยา
1) นำมะนาวมาผ่า คั้นเอาแต่น้ำ กรองเอาเมล็ดออก
2) ตวงน้ำมะนาวปริมาตร 100 มล. ใส่ในขวดแก้ว
3) ชั่งบอแรกซ์ปริมาณ 30 ก. ใส่ในขวดแก้วที่มีน้ำมะนาวอยู่ เขย่าให้ละลาย
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4) แบ่งบรรจุใส่ขวดขนาด 20 มล.
5) ติดฉลากยา
สรรพคุณยา รักษาโรคเชื้อราที่เล็บ
วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา หยดยาบริเวณที่มีอาการ ครั้งละ 1-2 หยด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
ขนาดบรรจุ 20 มล. (460 หยด)
ผลการศึกษา การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบฤทธิ์ต้าน เชื้อรา Candida albicans
ด้วยวิธี Disk Diffusion Method ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ผลการทดสอบพบว่ายา “ยารักษาโรคเชื้อรา ตำรับหมอชุบ แป้นคุ้มญาติ ๑ ” (ก่อนหน้านี้ เรียกชื่อยาตำรับนี้ว่า ยาน
ขาพิ ก าร ๑ ) ปริ ม าตร 20 มคล. เที ย มเท่ า ปริ ม าณบอแรกซ์ 6 มล. มี ฤ ทธิ์ ต้ า นเชื้ อ ราต่ อ เชื้ อ C. albicans
DMST5815 ที่ ท ำการศึ ก ษา ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ ายา Posaconazole, Itraconazole, Fluconazole, Amphotericin,
Caspofungin และ Voriconazole
พบว่าภายหลังการใช้ยา อาการและอาการแสดงของโรคเชื้อราที่เล็บของผู้ป่วยทุกคนดีขึ้น มี อัตราการหาย
ของความเจ็บปวดขณะกดที่ขอบเล็บ/เล็บ ร้อยละ 100 หลังจากใช้ยา 1.5 เดือน อาการคันที่ขอบเล็บ/ใต้เล็บ ร้อยละ
100 หลังจากใช้ยา 2 เดือน อาการแดงที่ขอบเล็บ ร้อยละ100 หลังจากใช้ยาเฉลี่ย 1.32 เดือน อาการบวมที่ขอบเล็บ
ร้อยละ 100 หลังจากใช้ยาเฉลี่ย 1.52 เดื อน อาการเล็บเปราะ ร้อยละ 100 หลังจากใช้ยาเฉลี่ย 2.57 เดือน ได้แก่
เล็บเปื่อยยุ่ย มีอัตราการหาย ร้อยละ 94.74 เล็บเสียรูปหรือเปลี่ยนรูปร่าง ร้อยละ 74.19 เล็บเปลี่ยนสี ร้อยละ 59.38
เล็บแยกจากหนังใต้เล็บ ร้อยละ 54.55 เล็บเป็นแถบริ้ว ร้อยละ 38.89 และเล็บขรุขระเป็นปื้น ร้อยละ 35.71 ในขณะ
ที่ ผลการตรวจหาเชื้อราด้วยวิธี 10% KOH ภายหลังการรักษา 6 เดือน ตรวจไม่พบเชื้อรา ร้อยละ50 ไม่พบอาการ
ข้างเคียงจากการใช้ยา ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้ยามีค่าเฉลี่ย 4.84±0.07 (ค่าเป็นไปได้ คือ 1-5)
ข้อสรุป จากการศึกษาพบว่ายารักษาโรคเชื้อรา ตำรับหมอชุบ แป้นคุ้มญาติ ๑ มีประสิทธิผลในการรักษาเชื้อ
ราที่เล็บ มีความปลอดภัยในการใช้ยาและผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการใช้ยามากที่สุด ในอนาคตควรมีการศึกษาความ
คงตัวของยาตำรับนี้เพิ่มเติมต่อไป
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emR2R26 : การรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคสะเก็ ด เงิ น ด้ ว ยศาสตร์ ก ารแพ ทย์ แ ผนไทย
กรณีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร
พอฤทัย สร้อยเพ็ชร, จิรวัฒน์ เงินเมือง
สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักการและเหตุผล เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ผู้คนจึงมีความเครียดกันมาก อาการ
ปวดศีรษะจากเครียดเลยเป็นอาการที่พบมากที่สุดของกลุ่มอาการปวดศีรษะแบบปฐมภูมิ ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ป่วย การรักษาอาการปวดศีรษะจากความเครียดมีทั้งการใช้ยาและศาสตร์การแพทย์
ทางเลือกอื่น ๆ การนวดไทยเป็นการรักษาทางเลือกที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคแบบไม่
ใช้ยา นอกจากนี้การกดจุดสะท้อนเท้ายังเป็นอีกศาสตร์การรักษาที่ ถูกนำมาใช้ในการบำบัด หรือรักษาโรคต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยการศึกษาถึงผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและการกดจุดสะท้อนเท้าในการบำบัดอาการปวดศีรษะ
จากความเครียด และการศึกษาเปรียบเทียบทางคลินิกยังมีไม่มากนัก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและการกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อลดอาการปวดศีรษะจากความเครียดเพื่อ
เป็นการสนับสนุนผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและการกดจุดสะท้อนเท้า และเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ
รักษาให้กับผู้ปวดศีรษะจากความเครียด
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสำนักต่อระดับความรู้สึกปวด ความถี่ของอาการปวด
ศีรษะ ระยะเวลาเฉลี่ ย ของการปวดศีรษะแต่ล ะครั้ง ระดับ ความรู้สึ กกดเจ็บ องศาการเคลื่ อนไหวคอ และระดั บ
ความเครียดเปรียบเทียบกับการกดจุดสะท้อนเท้าในผู้ที่มีอาการปวดศีรษะจากความเครียด และเป็นการสนับสนุนผล
ของการนวดไทยแบบราชสำนักและการกดจุดสะท้อนเท้าในการนำมาใช้ทางคลินิกในการรักษาอาการปวดศีรษะจาก
ความเครียด
วิธี ด ำเนิ น การ งานวิจั ย นี้ เป็ น การวิจัยกึ่ งทดลอง วัดผลก่ อนและหลั งการทดลองในกลุ่ ม อาสาสมั ครที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเลือกเข้า 30 คน โดยการสุ่มให้ได้รับการบำบัดด้วยการนวดไทยแบบราชสำนักและการกดจุด
สะท้อนเท้ากลุ่มละ 15 คน บำบัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ โดยการใช้แบบสอบถามแบบประเมินระดับ
อาการปวดศีรษะ หรือ pain scale แบบประเมินความเครียด (ST5) โดยกรมสุขภาพจิต เครื่องมือ algometer เพื่อวัด
ระดับความรู้สึกกดเจ็บ และเครื่องมือ goniometer เพื่อวัดองศาการเคลื่อนไหวคอ
ผลการศึกษา พบว่าเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการทั้งสองกลุ่มสามารถลดระดับ ความรู้สึก
ปวดศีรษะ เพิ่มระดับความรู้สึกกดเจ็บ เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอ ลดความถี่ของอาการปวดศีรษะ ลดระยะเวลา
เฉลี่ ย ของอาการปวดศี ร ษะแต่ ล ะครั้ ง และลดระดับ ความเครียด อย่างมีนั ย สำคั ญ ทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่
เปรี ย บเที ย บระหว่า งกลุ่ ม พบว่ า กลุ่ ม กดจุ ด สะท้ อ นเท้ าสามารถลดความถี่ ข องอาการปวดศี รษะ และลดระดั บ
ความเครียดได้ดีกว่า กลุ่มนวดไทยแบบราชสำนัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) การติดตามผล หลังการบำบั ด
1 สัปดาห์ พบว่าระดับการปวดศีรษะ ความถี่ในการปวดศีรษะ ระยะเวลาเฉลี่ยในการปวดศีรษะของผู้เข้าร่วมโครงการ
ลดลง
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ข้อสรุป การนวดไทยแบบราชสำนักและกดจุดสะท้อนเท้าเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
สามารถลดระดับความรู้สึกปวดศีรษะ เพิ่มระดับความรู้สึกกดเจ็บ เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอ ลดความถี่ของอาการ
ปวดศีรษะ ลดระยะเวลาเฉลี่ ยของอาการปวดศีรษะแต่ละครั้ง และลดระดับความเครี ยดได้ทั้งสองกลุ่ม ในขณะที่
เปรี ย บเที ย บระหว่างกลุ่ ม พบว่ ากลุ่ ม กดจุ ด สะท้ อ นเท้ าให้ ผ ลการลดความถี่ ข องอาการปวดศี ร ษะและลดระดั บ
ความเครียดได้ดีกว่ากลุ่มนวดไทยแบบราชสำนัก เพราะการนวดไทยแบบราชสำนักเป็นการนวด ที่มีแรงกระทำลงบน
กล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการปวดโดยตรง ส่งผลให้ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดการหดเกร็งของหลอดเลือด กระตุ้น
การไหลเวียนเลือดบริเวณศีรษะ มีการสัมผัสที่ทำให้รู้สึกสบายจึงส่งผลให้กระตุ้นศูนย์ควบคุมความเจ็บปวดที่สมอง
หลั่งสาร endorphin และ encephalin ที่เป็นสารยับ ยั้งสัญญาณปวด ซึ่งช่วยตั ดวงจรของกลไกการปวดศีรษะได้
และการกดจุดสะท้อนเท้ามีผลให้เกิดการตอบสนองต่อการทำงานของไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมอง โดยจะหลั่งสาร
endorphin เป็นผลให้มีความรู้สึกเป็นสุข ระดับความเครียดลดลง รู้สึกผ่อนคลาย ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง
ระดับการปวดลดลง ลดการทำงานของระบบประสาทซิมพาเธติก กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเธ
ติก ทำให้ระบบประสาทลิมบิกซึ่งทำหน้าที่ตอบสนองต่ออารมณ์ลดลง มีพฤติกรรมที่รุนแรงลดลง และยังส่งผลให้มี
คุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้น และสามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือด ส่งผลให้มีการนำออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ไป
ยังเซลล์ มีการนำของเสียและสารพิษต่างๆ ออกจากร่างกายจึงลดสิ่งกระตุ้นตัวรับความรู้สึกปวดลงได้ ดังนั้น การ
บำบัดทั้งสองวิธีนี้จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะจากความเครียด
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262R2RI007 : ผลการประคบร้อนด้ วยถุงสมุ นไพรและถุงประคบเจลต่ อความปวด
ประสาทส่วนปลายขณะได้รับยา Oxaliplatin ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่
จารุณี ชูเชิดรัตนา, ปณิตา คุณสาระ
โรงพยาบาลเลิดสิน

หลักการและเหตุผล ยาเคมีบำบัด oxaliplatin มีผลข้างเคียงคือภาวะเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนปลาย
ผู้ป่วยมะเร็งมักเกิดขณะได้รับยาหรือได้รับ ยาเสร็จใหม่ๆ บางรายมีอาการปวดรุนแรง การให้ยาบรรเทาปวดกลุ่ ม
NSAID หรืออนุพันธ์ฝิ่น ไม่สามารถบรรเทาความปวด การใช้ความร้อนประคบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้เป็นการรักษา
เสริมจากการรักษามาตรฐาน ปัจจุบันมีการใช้แผ่นเจลประคบร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวด แต่มักเกิดการระคายเคือง
เมื่อสัมผัสกับเนื้อสารเคมีและมีราคาแพง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการนำวัสดุธรรมชาติ และส่วนผสมของสมุนไพรที่ มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นถุงประคบร้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงวิธีการ
บำบัดรักษาด้วยความร้อนให้ผู้ป่วยสะดวกขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลของการประคบร้อนด้วยถุงสมุนไพรและถุงเจลประคบร้อน ต่ออาการปวด
ชาปลายประสาทในผู้ป่วยที่ได้รับยา oxaliplatin
วิธี ด ำเนิ น การ การศึกษาแบบทดลองแบบไขว้กั น Therapeutic research แบบ Crossover design ใน
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัดกลุ่ม Oxaliplatin จำนวน 14 ราย ใช้การสุ่มแบบ block of 4 เพื่อลำดับ
การประคบด้วยถุงสมุนไพร (ถุงผ้า บรรจุด้วย การบูร ผิวมะกรูด ขมิ้นชัน ตะไคร้ ข้าวสารและเกลือ) หรือถุงประคบ
เจล ทำการประเมินอาการปวดก่อนวางอุปกรณ์ประคบร้อนตามลำดับที่สุ่มได้ โดยวางบริเวณแขนที่ให้ยาหรือบริเวณที่
รู้สึกปวดชาประมาณ 20 นาที ตรวจสอบผิวหนังของผู้ป่วยบริเวณที่ประคบความร้อนทุก 5 นาที เมื่อครบตามเวลาที่
กำหนดทำการประเมินความปวดทันทีและตรวจสอบผิวหนังผู้ป่วยอีกครั้ง เมื่อผู้ป่วยมารับยาเคมีบำบัดรอบถัดไป
ผู้วิจัยสลับให้ได้รับการประคบอีกแบบสลับกับครั้งแรกโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกันจนครบ 2 รอบของการศึกษา
แต่ละรอบห่างกัน 2 สัปดาห์ตามแผนการรักษา เปรียบเทียบความแตกต่างของความปวดระหว่าง 2 กลุ่ม ด้วยสถิติ
independent t-test ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลเลิดสิน
ผลการศึ ก ษา ความปวดก่ อ นการประคบของทั้ ง 2 กลุ่ ม ไม่ มี ค วามแตกต่ างกั น (p-value=0.674) โดย
ค่าเฉลี่ยความปวดก่อนประคบของกลุ่มที่ใช้ถุงประคบเจลและถุงสมุนไพรประคบร้อน เท่ากับ 6.64(SD=1.4) และ
6.48(SD=1.3) ตามลำดับ ความปวดหลังการประคบของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน (p-value=0.890) ค่าเฉลี่ย
ความปวดหลั งการประคบของกลุ่ มที่ ใช้ถุงประคบเจลและถุงสมุ นไพรประคบร้อ น เท่ากับ 3.44(SD=0.65) และ
3.16(SD=0.47) ตามลำดับ โดยถุงประคบสมุนไพรมีประสิทธิผลในการเก็บกักความร้อนเพื่อลดความปวดที่ระบบ
ประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.001) แต่ถุงประคบสมุนไพรราคา
ถูก ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าถุงประคบเจลถึง 2 เท่า
ข้อสรุป การใช้ถุงสมุนไพรประคบร้อนอาจเป็นอีกทางเลือกในการบรรเทาอาการปวดปลายประสาทในผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบ ำบั ดในกลุ่ ม Platinum (Oxaliplatin) นอกเหนื อจากการใช้ถุงประคบเจลซึ่งมีส ารเคมี เป็ น
ส่วนประกอบและราคาแพง
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emR2R63 : การศึกษาประสิทธิผลของตำรับกลีบบัวแดงในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ
อารีวรรณ ต้นทัพไทย, กัญญารัตน์ ระลึกชอบ, นภัสชญา เกษรา, ปวัชสรา คัมภีระธัม
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

หลักการและเหตุผล การนอนไม่หลับส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 45 ของประชากร
ทั้ งหมด ในขณะเดี ย วกัน ประเทศไทยก็ ป ระสบปั ญ หาการป่ ว ยจากการนอนไม่ ห ลั บ ถึ งร้อ ยละ 7 ของประชากร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับตำรับสมุนไพรพื้นบ้า น “กลีบบัวแดง” มาใช้ในผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ
ตั้งแต่ปี 2560 โดยตำรับกลีบบัวแดงประกอบด้วย กลีบบัวหลวงสีแดง บัวบก และพริกไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับกลีบบัวแดงในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ
วิธี ด ำเนิ น การ การศึ ก ษานี้ เป็ น การวิจั ย เชิ งทดลองแบบ Actual Use Research ดำเนิ น การที่ ก ลุ่ ม งาน
การแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 –
5 มกราคม 2563 ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการนอนไม่หลับ คือ ประเมินคุณภาพการนอนหลับที่ดัดแปลงมาจากแบบวัด
ดัชนีคุณภาพการนอนหลับของ มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก (Pittsburgh Sleep Quality Index [PSQI]) ได้มากกว่า 5
คะแนนขึ้นไป อายุระหว่ าง 20-70 ปี จำนวน 50 คน โดยอาสาสมัครจะได้แคปซูลกลี บบัวแดง โดยกินครั้งละ 2
แคปซูล (ขนาด 400 มิลลิกรัม/แคปซูล) วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า และเย็น เป็นเวลาต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ยานอนหลับ คุณภาพการนอนหลับ และสมุดบันทึก
ประจำตัวสำหรับบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา และ และ Paired
t-test
ผลการศึกษา อาสาสมัครจำนวน 50 คน อายุเฉลี่ย 48.48±14.31 ปี เป็นเพศหญิง 33 คน (ร้อยละ 66.0)
เป็นเพศชาย 17 คน (ร้อยละ 34.0) มีธาตุเจ้าเรือนเป็นวาตะมากที่สุด 26 ราย (ร้อยละ 52.0) รองลงมาเป็นธาตุเจ้า
เรือนเสมหะ และธาตุเจ้าเรือนปิตตะ-วาตะ จำนวน 11 ราย (ร้อยละ 22.0) และ 5 ราย (ร้อยละ 10.0) ตามลำดับ
อาสาสมัครจำนวน 34 คน (ร้อยละ 68.0) มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมี 11 คน (ร้อยละ 24.0) มีภาวะอ้วน
ระดับ 1 และ 2 อาสาสมัครส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.0) ไม่มีประวัติกินยานอนหลับมาก่อน PSQI ก่อนเริ่มกินตำรับกลีบ
บั ว แดง 12.22±3.12 เมื่ อ กิ น แล้ ว พบว่ าค่ า PSQI เท่ ากั บ 8.66±2.23, 7.12±3.23, 6.26±2.72 และ 5.30±2.61
ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ โดยค่า PSQI ลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่สัปดาห์แรกของการกินตำรับกลีบบัว
แดง (p<0.01) ส่วนอาการไม่พึงประสงค์หลังการกินตำรับกลีบบัวแดง พบว่ามี 5 ราย (ร้อยละ 10.0) ใน 3 สัปดาห์
แรก และลดลงเหลือ 3 ราย (ร้อยละ 6.0) ในสัปดาห์ที่ 4 โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ ปัสสาวะบ่อย หน้า
มืด/วิงเวียน ท้องผูก ร้อนท้อง และแน่นหน้าอก/แสบร้อนยอดอก
ข้อสรุป ตำรับกลีบบัวแดงทำให้อาสาสมัครมีคุณภาพในการนอนหลับดีขึ้น ตั้ง แต่สัปดาห์แรก และมีความ
ปลอดภัยดี ถึงแม้อาสาสมัครจะพบอาการไม่พึงประสงค์ แต่ไม่รุนแรง เนื่องจากอาสาสมัครอยู่ร่วมโครงการจนจบ แต่
อย่างไรก็ตามในอนาคตจำเป็นต้องเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น และศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครที่มีประวัติการใช้ยา
นอนหลับเพื่อดูประสิทธิผลในการใช้ทดแทนยานอนหลับต่อไป
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emSI77 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด
มารีดี ยูโซ๊ะ, เอาดีย์ หวันเมือง, ปิยะนุช สุวรรณรัตน์, ศิรริ ัตน์ ศรีรักษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันข้าวที่มีความสำคัญของภาคใต้ คือ ข้าวสังข์หยด (Oryza sativa L.) เป็นพันธุ์
ข้าวเฉพาะถิ่นที่มีแหล่ งปลูกดั้งเดิมอยู่ในจังหวัดพัทลุง โดยข้าวสังข์ห ยดมี การนำมาแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม (wanvismo, 2562) ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (MGR Online, 2560) และกาแฟข้าวสังข์หยด
(อัสวิน ภักฆวรรณ, 2560) ข้าวสังข์หยดมีวิตามินอีสูงกว่าข้าวชนิดอื่น ซึ่งในวิตามินอีมีสารแกมมา โอริซานอลที่มี
สรรพคุณ ช่วยให้ผิ ว พรรณเต่งตึง เพิ่ มการไหลเวียนของเลื อด และสร้างความกระจ่างใสของผิวหนัง (บลิ นดา อิน
มณเฑียร, 2553) จากคุณสมบัติดังกล่าวของข้าวสังข์หยด คณะผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาข้าวสังข์ หยดในรูปแบบผลิตภัณฑ์
ขัดผิวกาย โดยนำสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ขัดผิวกายมาเป็นส่วนประกอบ เช่น
มะขาม ช่วยทำให้มีการหลุดลอกของผิวชั้นนอก และกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ (เต็ม สมิตินันทน์ , 2544) งาดำมี
สรรพคุณ ช่วยให้ เกิดการหลุ ดลอกของเซลล์ผิ วที่ตายแล้ว (นาถธิดา วีระปรียากูร และคณะ, 2556) ดีเกลื อฝรั่ง มี
สรรพคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดผิว (JEN, 2017) และมะพร้าว มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ และช่วยเพิ่ม
ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง (จรัสศรี วงศ์กำแหง, 2555) โดยทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ประเมินความกระจ่างใส
และความชุ่มชื้นของผิวหนัง และประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับข้าวไทย และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดในรูปแบบอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด ศึกษาประสิทธิผลความกระจ่างใสและความชุ่ม
ชื้นของผิวหนัง และประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสุขภาพดีต่อผลิตภัณฑ์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์
วิธีดำเนิน การ การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ขัดผิวจากข้า วสั งข์ห ยด ศึกษา
คุณ สมบั ติทางกายภาพ ได้แก่ ลั กษณะ สี กลิ่ น ความหนืด สิ่ งแปลกปลอม และทดสอบค่า pH จากนั้นคัดเลื อก
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเหมาะสมที่สุดไปทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 25 คน โดยให้
อาสาสมัครทาผลิตภัณฑ์ทดสอบสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประเมินความกระจ่างใสและ
ความชุ่มชื้นของผิวหนัง และประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานเกี่ยวกับค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Paired T-Test
ผลการศึกษา ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด พบว่า ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยดที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ประกอบด้วย ข้าวสังข์หยด มะขาม ดีเกลือฝรั่ง งาดำ และมะพร้าวอบแห้งในอัตราส่วน ร้อย
ละ 40, 20, 20, 10 และ 10 ตามลำดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสหยาบปานกลาง มีสีน้ำตาลเข้ม สีไม่สม่ำเสมอ มีกลิ่น
หอมของน้ำนมข้าวผสมงาดำอ่อนๆ ไม่มีสิ่งแปลกปลอม มีค่า pH เท่ากับ 5 ผลการทดสอบความกระจ่างใสและความ
ชุ่มชื้นในอาสาสมัครจำนวน 25 คน พบว่า ผิวหนัง ของอาสาสมัคร มีความกระจ่างใสและความชุ่ มชื้นเพิ่มขึ้นอย่าง
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มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้พบว่าไม่มีอาสาสมัครคนใดเกิดการระคายเคือง อาสาสมัครมีความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ในระดับมากถึงมากที่สุด และพึงพอใจ ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นกระปุก ร้อยละ 72
ข้อสรุป จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด มีคุณสมบั ติช่วยเพิ่มความกระจ่างใส และ
ความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของอาสาสมัคร อาสาสมัครไม่เกิดการระคายเคือง ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบอื่นที่เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยต่อไป
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162R2R011 : ผลของการนวดไทยช่วยในการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อในเด็ก
สมองพิการในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วริษฐา อิงคสมภพ, อัจฉรา สาวันดี, ศจีวรรณ์ ธวัชสิน
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเด็กสมองพิการ ได้รับการรักษาด้วยยา และการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ตามแนวทางการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด รักษาและ
ฟื้ นฟู ตามอาการของโรค ซึ่ งในโรงพยาบาลกั นทรลั กษ์ ยั งไม่ มี การนำศาสตร์การนวดไทย มาใช้ ในการนวดกระตุ้ น
พัฒนาการของเด็กสมองพิการ เพื่อเพิ่มการกระตุ้นพัฒ นาการของกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว อันจะช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และป้องกันปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง ตลอดจนการเกิดแผลกดทับต่าง ๆ ที่อาจ
เป็นภาวะแทรกซ้อนตามมา การนวดไทยเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการแพทย์แผนไทยในการผสมผสานการรักษา เพื่อ
การดูแลสุขภาพเด็กสมองพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีความแจ่มใสทั้งด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และส่ งเสริม
พัฒนาการเด็กให้เติบโตสมวัย ผู้วิจัยจึงได้นำศาสตร์การนวดไทย มาช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของเด็กสมองพิการ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการนวดไทยช่วยเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อในเด็กสมองพิการ ในคลินิก
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วิธีการดำเนินการ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาที่คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และประเมินผลโดยการตรวจร่างกายก่อนและหลังการทำหัตถการและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ จัดทำแนวทางการนวดฟื้นฟูเด็กสมองพิการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เป็นการนวด
แบบราชสำนักตามสูตรการนวดเด็กสมองพิการ เด็กที่เข้ารับการนวดฟื้นฟูจะได้รั บความเห็นชอบจากกุมารแพทย์ ซึ่ง
เป็นการลดภาวะแทรกซ้อนขณะนวดได้ โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 – เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน
5 คน นัดมาทำการนวดฟื้นฟูสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทำการประเมินทุกครั้งหลังการนวด เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยการ
ประเมินความเกร็งของกล้ามเนื้อใช้แบบประเมิน Modified Ashworth Scale วัดที่กล้ามเนื้อ Gastrocnemius ก่อน
และหลังการนวดฟื้นฟูตามสูตรการนวดเด็กสมองพิการ ประเมินโดย นักกายภาพบำบัด และสอบถามความคิดเห็น
จากผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
ผลการศึ กษา จากการนวดแบบราชสำนั กตามสู ตรการนวดเด็กสมองพิ การ พบว่าระดั บ ความเกร็งของ
กล้ามเนื้อ Gastrocnemius ของเด็กสมองพิการ 2 คน มีระดับความเกร็งลดลง จากระดับ 3 เป็นระดับ 2 และเด็กอีก
3 คน มาทำการรักษาไม่ครบตามนัด มีระดับความเกร็งอยู่ระดับ 2 และผลการประเมินความพึงพอใจเนื่องจากการ
วัดระดับความพึงพอใจของเด็ก (ผู้เข้าร่วมวิจัย) ยังไม่สามารถสื่อสารได้ จึงทำให้ไม่สามารถสอบถามความพึงพอใจของ
เด็กได้โดยตรง ผู้วิจัยจึงได้สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลและอยู่กับเด็กตลอดเวลา มีระดับความ
พึงพอใจของผู้ปกครองด้านการให้บริการโดยการทำหัตถการด้วยการนวดและประคบสมุนไพร อยู่ใ นระดับมาก และ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด
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ข้อสรุป ประโยชน์ของการนวดเด็ก คือ กระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด รวมทั้งระบบทางเดิน
หายใจให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ และส่งเสริมการสร้าง
ใยประสาทและการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาท ทำให้เซลล์ประสาททำงานได้ดีขึ้น ส่งผลต่อการทำงานประสานกันของ
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้ข้อต่อต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น จะส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
ที่ดีขึ้นเตรียมพร้อมที่จะคลาน นั่ง ยืน เดิน ยังทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น นอนหลับสนิทยาวขึ้นอีกด้วย
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emR2R61 : ประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรต่อการลดความดันโลหิตในประชากร
อายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีค่าความดันโลหิตอยู่ในกลุ่ม High normal
ธิดารัตน์ แอนิ่ม1, อุบลรัตน์ รัตนอุไร1, ประภาส สงบุตร1,สุทธินัย จิรสุวรรณประภา2, ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล2
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน
2โรงพยาบาลพัทลุง

ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

หลักการและเหตุผล โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกั นได้ แต่มีแนวโน้มรุนแรง
มากขึ้น มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยจากข้อมูลสำนั กนโยบาย
และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ต่อประชากรแสน
คนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556 – 2560) เพิ่มขึ้นจาก 12,342.14 ต่อแสนประชากร เป็น 14,926.47 ต่อแสน
ประชากร ซึ่งสอดคล้องกับ สถานการณ์โรคความดันโลหิ ตสูงของประชากรจังหวัดพัทลุงและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านสวนที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกัน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 8,121.90 บาท/คน/ปี ในการ
รักษาพยาบาล (วิน เตระเคหะกิจ, 2559) ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การป้องกันประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มี ค่า
ความดันโลหิตอยู่ในกลุ่ม High normal ไม่ให้กลายเป็นกลุ่มป่วย มีการศึกษาวิจัยแบบ R2R ในกลุ่มเป้าหมาย 8 ราย
ที่มีค่าความดันโลหิตอยู่ในกลุ่ มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และกลุ่มที่มีค่าความดันโลหิตอยู่ในกลุ่ม High normal
ใช้เวลาในการศึกษา 2 สัปดาห์ พบว่ายาหอมเทพจิตร มีแนวโน้มทำให้ค่าความดันโลหิตลดลง (ธานี สุขไชย, 2558)
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรต่อการลดความดันโลหิ ตเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้
ยาหอมเทพจิตรเพื่อลดความดันโลหิตสูงต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรต่ อการลดความดันโลหิตในประชากรที่มีอายุ 35 ปี
ขึ้นไปทีม่ ีค่าความดันโลหิตอยู่ในกลุ่ม High normal
วิธีดำเนินการ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิด มีกลุ่มควบคุมทดลองในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีค่า
ความดันโลหิตอยู่ในกลุ่ม High normal สุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบอย่างง่าย คำนวณขนาดตัวอย่างได้จำนวน 72
ตัวอย่าง ดึงข้อมูลประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีค่าความดันโลหิตอยู่ในกลุ่ม High normal จำนวน 528 คน จาก
ระบบฐานข้อมูล HDC (ฐานข้อมูล HDC, 2562) จัดทำเป็นทะเบียนประชากรเรี ยงตาม เพศ, อายุ, ค่าความดันโลหิต
ตัวบน และค่าความดันโลหิตตัวล่าง ช่วงของการสุ่มคำนวณได้เท่ากับ 7 สุ่มตัวอย่างแรกเข้ากลุ่มทดลอง ส่วนตัวอย่างที่
สองที่สุ่มได้ให้เข้ากลุ่มควบคุมสลับไปจนครบ โดยกลุ่มทดลอง จำนวน 36 ราย ให้กินยาหอมเทพจิตร ขนาด 500
มิลลิกรัม ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้าและเที่ยง และกลุ่มควบคุม จำนวน 36 ราย กินยาหลอก
ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้าและเที่ยง นาน 4 สัปดาห์ ก่อนเข้าร่วมงานวิ จัยใน
ครั้งนี้ กลุ่ มตัวอย่ างทั้ ง 2 กลุ่มได้รับ คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย จากแพทย์แผน
ปัจจุบัน แบบสอบถามได้จากการศึกษาเนื้ อหาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ ครอบคลุม
เนื้อหาสามารถวัดได้ครอบคลุ มตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ประสบการณ์ตรวจสอบ

22

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปี ที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม (ฉบับเสริม) 2563

จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์ แผนปัจจุบั น นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิช าชีพ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาตามที่ได้รับคำแนะนำก่อนนำเครื่องมือไปทดสอบ และได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาค่า
ความเที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.85 ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัวต่อเดือน ความพอเพียงของรายได้
ประวัติโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว อายุ ระยะเวลาที่พบว่าอยู่ในกลุ่ม High normal พฤติกรรมสุขภาพด้านการ
รับ ประทานอาหารการออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด ก่อนการทดลอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > .05) และแบบบันทึกค่าความดันโลหิตก่อน –
หลัง ตามแนวตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป 2562 เปรียบเทียบผลการจำแนกความ
รุนแรงของโรคความดันโลหิตเป็นรายบุคคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Chi square test
ผลการศึกษา หลังจากการทดลองครบ 4 สัปดาห์พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับยาหอมเทพจิตร จำนวน 36 ราย
มีค่าความดันโลหิตลดลงมาอยู่ในกลุ่ม normal จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.33 ส่วนกลุ่มควบคุมที่ได้รับยา
หลอก มีค่าความดันโลหิตลดลงมาอยู่ในกลุ่ม normal จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.89 ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 15.41, df = 3, p<0.01)
ข้อสรุป จากผลการวิจัยพบว่ายาหอมเทพจิตรสามารถที่จะลดความดันโลหิตในกลุ่มที่มีค่าความดันโลหิต
High normal ได้ ซึ่งอาจเป็ นทางเลื อกเพิ่มเติมในการให้ ยาหอมเทพจิตรร่วมกับการให้ คำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร
อารมณ์ และการออกกำลังกาย การงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วย โรคความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ลงได้
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162R2RI001 : การศึกษาผลของบาล์มจากสารสกัดดอกมะลิต่อคุณ ภาพการนอน
หลับในผู้สูงอายุ
กรุณา เจริญนวรัตน์ 1 , พรรณรวี ชัยสิทธิ์ 2 , ณัชมิญ แม่นปืน 1 , ธัญญา แซ่ตั๊น 1
1 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพราช

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งปัญหาการนอนไม่หลับ
(insomnia) เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งในอำเภอบ้านโพธิ์มีผู้สูงอายุที่นอนไม่หลับมาขอรับการรักษาโดยการใช้ยาที่รพ.สต.จำนวนมาก
แต่พบว่าเมื่อรับประทานยาติดต่อเป็น เวลานาน ๆ จะมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยได้ จากวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันธ์กับ
การใช้ดอกมะลิมานานแล้ว อีกทั้งการแพทย์แผนไทยยังใช้ ดอกมะลิมาเป็นยา น้ำกระสายยา และจากการศึกษาวิจัย
พบว่า สารสกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ของดอกมะลิ มีฤทธิ์สงบระงับ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของบาล์มจาก
สารสกัดดอกมะลิต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ มีปัญหาการนอนหลับมีคุณภาพการนอนหลับ
ที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาผลของบาล์มจากสารสกัดดอกมะลิต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ
วิธีดำเนินการ งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) โดยทำการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 70 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองจำนวน 35 คน จะได้รับบาล์มจากสารสกัดดอกมะลิ เพื่อใช้ทาก่อนนอน
ทุกครั้ง เป็นเวลา 7 วัน และกลุ่มควบคุมจำนวน 35 คน จะได้รับยาหลอก เพื่อใช้ทาก่อนนอน ทุกครั้ ง เป็นเวลา 7
วัน มีการวัดผลโดยใช้ แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) เป็นตัววัดผล
คุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง
ผลการศึกษา พบว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพการนอนหลับ (PSQI) ของผู้สูงอายุ ก่อนและหลังได้รับ
บาล์มจากสารสกัดดอกมะลิ ภายหลังได้รับบาล์ มจากสารสกัด ดอกมะลิ คะแนน PSQI ของผู้สูงอายุ ลดลงอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p < 0.01) ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนใช้ และเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน PSQI ของผู้สูงอายุหลังได้รับบาล์มจากสารสกัดดอกมะลิเทียบกับยาหลอก
ภายหลังการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับบาล์มจากสารสกัดดอกมะลิมีคะแนน PSQI ลดลงเฉลี่ย 8.43 และกลุ่มที่ได้รับ
ยาหลอกมีคะแนน PSQI ลดลงเฉลี่ย 9.46 ซึ่งกลุ่มที่ได้รับบาล์มจากสารสกัดดอกมะลิ มีคะแนน PSQI ลดลงแตกต่าง
กันกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p < 0.05)
ข้อสรุป ผลจากการทดลองบาล์มจากสารสกัดดอกมะลิ ช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นอย่าง
มีนั ย สำคัญ ทางสถิติ มีความปลอดภั ย อาจใช้เป็นอีกทางเลื อกหนึ่ งในการดูแลผู้ สู งอายุที่ มีอาการนอนไม่ห ลั บได้
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วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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emR2RI48 : การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาชงเปลือกพะยอมกับน้ำเกลือในการ
รั ก ษาอาการแผลในช่ อ งปาก (Comparison between bark brews Shorea
roxburghii G.Don with saline solutions)
of oral ulcers

ศิราภรณ์ มหาโคตร, ชีวนันท์ เหล่าพงศ์พิชญ์, สุจารี พนมเขต
โรงพยาบาลกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

หลักการและเหตุผล แผลในช่องปากโดยเฉพาะแผลร้อนใน (Aphthous Ulcer) เป็นอาการที่พบบ่อยเป็น
อาการเตือนที่แสดงถึงความไม่สมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ส่งผลต่อการรับประทาน
อาหารและการพูดของผู้ป่วย จากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านจำนวน 20 คน พบว่าเปลือกต้นพะยอมเป็นพืชที่มีความถี่
ในการใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้าน จ.กาฬสินธุ์ นิยมใช้เปลือ กพะยอมอมไว้หรือ
เคี้ย วรักษาแผลในช่องปากซึ่งเปลื อกต้น พะยอมที่มีฤทธิ์สมานแผลและลดการอักเสบ แต่ ยังไม่พ บการศึกษาด้าน
การแพทย์ในการใช้เปลือกพะยอมรักษาแผลในช่องปาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
ยาชงเปลือกพะยอมและน้ำเกลือต่อการรักษาแผลในช่ องปาก เพื่อการรักษาแผลในช่องปากโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาชงเปลือกพะยอมและน้ำเกลือในการรักษาอาการแผลใน
ช่องปากและศึกษาความพึงพอใจการใช้ยาชงเปลือกพะยอมในการรักษาอาการแผลในช่องปาก

ผล

วิธีการดำเนินการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (2 group pre-test and post-test design) มี
วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคัดเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย ประเมินโดยใช้ Visual rating scales : VRS การเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป ในการหาค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ สถิติอนุมานทดสอบ Paired samples t-test วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการลด
ปวด และขนาดแผล ก่อน-หลัง ในกลุ่มเดียวกัน และใช้สถิติทดสอบ Independent t-test ขนาดของแผลและระดับ
ความปวดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยกำหนดระดับนั ยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยศึ กษาใน
ผู้ป่วยจำนวน 54 คนที่มาทำการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 ถึง
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้การสุ่มแบบ Simple random sampling คือ
กลุ่มที่บ้วนปากด้วยยาชงผงเปลือกต้นพะยอม 5 g./น้ำ 100 ml ชงเป็นเวลา 1 นาที เพื่อง่ายต่อการใช้และใช้ทำการ
ทดลอง จำนวน 27 คน และกลุ่มบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ 5 g./น้ำ 100ml (กลุ่มเปรียบเทียบ) ชงเป็นเวลา 1 นาที 27
คน อมไว้ 1 นาทีและบ้วนทิ้ง หลังแปรงฟัน เช้า-เย็น ติดตามประเมินผลการรักษา 5 วันหลังการรักษา
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 30.3 ปี (S.D.=±6.18) มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.15
อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 40.74 กลุ่มเปรียบเทียบอายุเฉลี่ย 30.41 ปี (S.D.= ±6.63) มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.15
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 37.04 ข้อมูลเกี่ยวกับแผลในช่องปากของกลุ่มทดลอง พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดเคยเป็นแผลในช่อง
ปาก กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เคยเป็นแผลในช่องปาก 19.81 ครั้ง/ปี รักษาตนเองโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน ร้อยละ 55.56
(S.D.= ±0.88) ชอบรับประทานอาหารรสจัด ร้อยละ 55.56 (S.D.= ±0.74) ไม่มีความเครียด ร้อยละ 40.74 (S.D.=
±1.27) และนอนหลั บ เฉลี่ ย 6 ชม./วั น และในกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บพบว่ า ผู้ ป่ ว ยทั้ ง หมดเคยเป็ น แผลในช่ อ งปาก
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เคยเป็น แผลในช่องปาก 22.11 ครั้ง/ปี รักษาตนเองโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน ร้อยละ 44.44
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(S.D.= ±1.07) ชอบรับประทานอาหารรสจัด ร้อยละ 48.15 (S.D.= ±0.73) ไม่มีความเครียด ร้อยละ 48.15 (S.D.=
±1.32) และนอนหลับเฉลี่ย 6 ชม./วัน เมื่อทำการทดลองในผู้ป่วยกลุ่มที่บ้วนปากด้วยผงเปลือกต้นพะยอมก่อนทำการ
ทดลองมีระดับความปวดเฉลี่ยที่ระดับ 4.48 (S.D.= ±1.5) หลังทำการทดลอง 5 วัน มีความปวดเฉลี่ยที่ระดับ 0.74
(S.D.= ±0.81) และก่อนทดลองมีขนาดแผลเฉลี่ย 4.33 มม. (S.D.= ±1.2) หลังจากวันที่ 5 มีขนาดแผลเฉลี่ย 0.78
มม. (S.D.= ±0.84) (p-value < 0.05) และกลุ่มที่บ้วนปากด้วยน้ำเกลือ(กลุ่มเปรียบเทียบ) ก่อนทำการทดลองมีระดับ
ความปวดเฉลี่ ย ที่ ร ะดับ 4.44 (S.D.= ±1.01) หลั งทำการทดลอง วัน ที่ 5 มี ความปวดเฉลี่ ยที่ ระดั บ 1.81 (S.D.=
±1.03) และก่อนทดลอง มีขนาดแผลเฉลี่ย 4.33 มม. (S.D.= ±1.49) หลังจากทดลองวันที่ 5 มีขนาดแผลเฉลี่ย 1.67 มม.
(S.D.= ±1.17) (p-value < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า หลังจากผู้ป่วยกลุ่มที่บ้วนปากด้วยผงเปลือกต้น
พะยอมมี ร ะดั บ ความปวดลดลงกว่ ากลุ่ ม ที่ บ้ ว นปากด้ ว ยน้ ำเกลื อ (กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ) ระดั บ (p-value < 0.05)
(95%CI) (p-value =0.00) (95%CI) กลุ่มที่บ้วนปากด้วยผงเปลือกต้นพะยอม 5 วัน มีขนาดแผลลดลงกว่ากลุ่มที่บ้วน
ปากด้วยน้ำเกลือ (กลุ่มเปรียบเทียบ) (p-value < 0.05) (95%CI) ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ยาชงเปลือกพะยอม
พบว่ามีความพึงพอใจด้านผลการรักษาเฉลี่ย 4.41 (S.D.= ±0.69) อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด
ข้อสรุป อย่ างไรก็ตามการรักษาแผลในช่องปากยังต้องพัฒ นาตำรับยาสมุนไพรให้ อยู่ในรูปแบบและความ
เข้มข้นที่เหมาะสมโดยเน้นการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้สมุ นไพรรักษาอาการแผลเปื่อยในช่อ งปากให้
เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดและพัฒนาต่อไป
คำสำคัญ แผลในช่องปาก,พะยอม,สมุนไพร
เลขที่จริยธรรมงานวิจัย KLS.REC.007/2562
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162R2RI009 : การศึกษาประสิทธิผลของแผ่นแปะสมุนไพรในการบรรเทาอาการ
ปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนในโรงพยาบาลวังน้ อย โรงพยาบาลบางไทร และศูนย์เวช
ปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ปณิชา มงคลโพธิ์1, ภคปภา นาคพงษ์2, ลภาวัน โลหิตไทย3
1โรงพยาบาลบางไทร

อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
3 ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
2 โรงพยาบาลวังน้อย

หลักการและเหตุผล อาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดจากการทำงานในอิริยาบถเดิม
ซ้ำ ๆ พบได้บ่อยในประชาชนทั่วไป เป็นปัญหาในระดับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ส่งผลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน คณะผู้วิจัย จึงคิดค้น
แผ่นแปะสมุนไพรที่ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นาแผ่ น แปะสมุน ไพรและศึกษาประสิ ทธิผ ลทางคลิ นิ กในการบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อหลังส่วนบน
วิธีดำเนินการ งานวิจัยเป็นงานวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง อายุ 18-60 ปี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 10 คน เพื่อศึกษาการระคายเคืองผิวหนัง และกลุ่มที่ 2 จำนวน 75 คน เพื่อศึกษา
ประสิท ธิผ ลทางคลินิกในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผ่นแปะ
สมุนไพรและแบบสอบถาม
ผลการศึก ษา พบว่า จากการพัฒ นาแผ่นแปะสมุนไพร ได้สูตรตำรับที่เหมาะสม โดยแผ่นแปะสมุน ไพร
มีลักษณะเนื้อสัมผัสเรียบ ยืดหยุ่นได้ดี ไม่เป็นก้อน ไม่แข็ง ไม่เกิดการแตกหรือหัก ไม่ มีกลิ่นเหม็นเขียว และไม่พบ
การระคายเคือ งผิว หนังจากการทดสอบแพ้ส ารแบบปิด จากการศึก ษาประสิท ธิผ ลทางคลินิก พบว่าแผ่น แปะ
สมุน ไพรมีป ระสิท ธิผ ลในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่ว นบนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.05) และ
มีระดับความพึงพอใจในการใช้แผ่นแปะสมุนไพรอยู่ในระดั บมาก
ข้อสรุป แผ่นแปะสมุนไพรสามารถนำไปใช้ในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนได้
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62I005 : การศึกษาประสิทธิภาพของเจลหอมแดงในการรักษาอาการหวัดคัดจมูก
ในเด็กเล็ก
ผกาวรรณ กองพร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

หลักการและเหตุ ผล เมื่อปี 2561 ผู้ วิจัยได้ศึกษาการใช้ห อมแดงซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา
อาการหวัดมาแต่โบราณ โดยการนำหอมแดงมาบุบแล้วบรรจุในถุงผ้าที่เก็บน้ำมันหอมระเหยได้นาน ได้ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ที่คาดศีรษะเด็กเล็กขณะเป็นหวัดแต่ไม่มีไข้ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองพบว่าเด็กเล็กกลุ่ ม
อาสาสมัครสามารถนอนหลับได้ทั้งคืนไม่แสบตา แสบจมูก อาการหวัดทุเลาลง โดยวางที่จุดรอยต่อของกระหม่อม
หน้า และ กระหม่อมหลังใน เด็กเล็กที่อายุ ต่ำกว่า 2 ปี เพราะกระหม่อมทารกยังเป็นเพียงเนื้อเยื่อบาง ๆ และพบว่า
ในการใช้ถุงผ้าคาดศรีษะเด็กเล็กไม่สะดวกเพราะหลุดง่าย ดังนั้นในปี 2562 ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาหอมแดงในรูปแบบ
ของเจลที่สกัดเอาน้ำมันหอมระเหยจากหอมแดงมาใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้ และเจลหอมแดงนี้น่าจะส่งผล
ต่อการรักษาหวัดให้ทุเลาได้ดี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเจลหอมแดงในการรักษาอาการหวัดคัดจมูกในเด็กเล็ก
วิธีการดำเนินการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึก ษาเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยการใช้กลุ่ม
ตัว อย่ าง คือ เด็กเล็ กที่มีอาการหวัดแต่ไม่มีไข้ เมื่อมารับบริการในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ จำนวน 54 คน โดยผู้ปกครอง
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้รับเจลหอมแดงชนิดจริง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบจะได้รับเจลหอมแดงชนิด
หลอก ใช้ระยะเวลาศึกษา 8 เดือน เก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ส ถิติเชิง
พรรณา แจกแจงความถี่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน คือ chisquare วิธีใช้เจลหอมแดง นำไปทา
ศีรษะบริเวณรอยต่อกระหม่อม 3 เวลา เช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในการใช้เจลหอมแดงรักษาอาการหวัดในเด็กเล็กโดยรวมอยู่
ระดับพอใจมาก มีความพึ งพอใจมากที่สุดในการใช้งานง่ายและสะดวกสูงสุด 4.52 และมี ความพึงพอใจมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value<0.05) มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ด้านเจล หอมแดงใช้งานง่าย
และสะดวก รองลงมาคือระดับมาก ได้แก่ ด้านเจลหอมแดงชนิดจริงช่วยให้เด็กนอนหลับได้ทั้งคืนไม่ร้องไห้
ข้อสรุป เจลหอมแดงมีประสทธิภาพ สามารถบรรเทาอาการหวัดได้ดีในเด็กเล็ก ใช้งานง่าย
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62I007 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากต้นดอกเข้าพรรษาและผลิตภัณฑ์นม
ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย1 , ไฉน น้อยแสง2
1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักการและเหตุ ผ ล ต้น เข้าพรรษาสายพัน ธุ์ Globba schomburgkii Hook. f. เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่
สำคัญต่อจังหวัดสระบุรี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ถึงแม้จะมีรายงานว่าพืชหลายชนิดในสกุล Globba มีฤทธิ์
ทางเภสั ช วิ ท ยาที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะสรรพคุ ณ แก้ คั น แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาสรรพคุ ณ ทางยาข อง Globba
schomburgkii Hook. f. ซึ่งเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านของสระบุรี จึงได้นำต้นดอกเข้าพรรษามาทำการประเมินทางพฤกษ
เคมี และฤทธิ์ทางเภสัชวิ ทยา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โดยนำมาวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสบู่และอิ มัลชั่น เพื่อความงามที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี และเป็นการส่ งเสริม การ
ปลูกให้เป็นอาชีพให้กับเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับมีนโยบายของรัฐ ให้พัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประเทศได้
วัตถุประสงค์ เพื่อทำการประเมินทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นเข้าพรรษา โดยนำข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดสระบุรี
วิธีดำเนินการ ผู้วิจัยทำการเตรียมวัตถุดิบและสารสกัดจากส่วนเหง้าและรากของต้นเข้าพรรษา จากนั้นจัดทำ
มาตรฐานวั ต ถุ ดิ บ เหง้ า และรากเข้ า พรรษา โดยการหากลุ่ ม สารประกอบทางเคมี เบื้ อ งต้ น (Phytochemical
screening) ได้ แก่ Qualitative (color reaction test, TLC), Total phenolic content การห าฤท ธิ์ ท างชี วภ าพ
(Biological activities) ได้ แ ก่ Antioxidant activities (DDPH assay), Antibacterial activities (Disc diffusion
method) และการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ (Product development) ได้แก่ การประเมิ นลักษณะ ทางกายภาพทั่วไป
เช่น สี กลิ่น ความขุ่น ความหนืด การแยกชั้น ค่า pH, การทดสอบการแพ้ในคนจำนวน 13 คน
ผลการศึกษา ปริมาณร้อยละผลผลิต (%yield) สารสกัดรากต้นดอกเข้าพรรษาสูงกว่าสารสกัดเหง้าต้นดอก
เข้ าพรรษาและน้ ำมั น หอมระเหยจากส่ ว นรากเล็ ก น้ อ ย สารสกั ด รากต้ น ดอกเข้ าพรรษามี ฤ ทธิ์ต้ านอนุ มู ล อิ ส ระ
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน L-Ascorbic acid ค่าความเข้มข้น 1.63±0.21 (μg/ml) และ Trolox ค่าความเข้มข้น
2.48±0.54 (μg/ml) และสารสกัดรากต้นดอกเข้าพรรษามีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดสูงสูดแต่น้อยกว่าสาร
มาตรฐานที่ น ำมาใช้ในการทดสอบ (หาปริม าณโดยเที ยบกั บ กราฟมาตรฐานของกรดแกลลิ ก ) สารสกัด ต้ น ดอก
เข้ า พรรษาสามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ Pseudomonas aeruginosa ที่ ช่ ว งความเข้ ม ข้ น 2-4 mg/ml แต่ น้ อ ยกว่ า สาร
มาตรฐานที่นำมาใช้ในการทดสอบคือ Ciprofloxacin ที่ความเข้มข้น 1 mg/mL ผลิตภัณฑ์แดนซิ่งเลดี้ แอนด์ มิลค์
บอดี้ ลิ ค วิดโซฟ มี ค่ าความเป็ น กรดด่าง 5.70 มี สี เหลื องอ่อ น และผลิ ตภั ณ ฑ์ แดนซิ่งเลดี้ แอนด์ มิ ล ค์ บ อดี้ โลชั่ น
ค่าความเป็นกรดด่าง 7.08 มีสีขาวนวล ซึ่งสูตรที่พัฒนาทั้งสองผลิตภัณฑ์ มีความคงสภาพเมื่อผ่านการทดสอบความ
คงสภาพเมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน รวมถึงทดสอบในสภาวะร้อน-เย็น สลับกัน (Heating & Cooling) จำนวน 7 รอบ
มีความหนื ดปานกลาง มีความคงตัวดี ไม่แยกชั้นของน้ำออกมาเมื่อเก็บในสภาวะต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ได้อย่าง
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ข้อสรุป ต้นดอกเข้าพรรษามีฤทธิ์ ทางยา และมีสารองค์ประกอบมากมาย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมา
มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้เพื่อความงาม
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emI14 : ผ้าก๊อซทีผ่ ่านการทำให้ชุ่มชื้นด้วยวาสลีนและสมุนไพร

ธนวัฒน์ งามศรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

หลักการและเหตุผล การรายงานของ รพ.สต. ผู้มารับบริการล้างแผลที่ รพ.สต.ส่วนใหญ่เป็นบาดแผลที่เกิด
จากอุบัติเหตุทางถนน พบบาดแผลถลอก ร้อยละ 18 การรักษาผู้ป่วยในแผนกห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลในเขตอำเภอกบินทร์บุรี และ อำเภอศรีมหาโพธิ ผู้ที่มารับ บริการที่ห้องฉุกเฉิ นส่วนใหญ่เป็นบาดแผล
ถลอกที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปัญหาที่พบ คือผู้ป่วยบางรายที่มารับบริการล้างแผล ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดในขณะลอกกอซ
ออกจากแผล ประกอบกับแผลของผู้ป่วยที่มารับบริการต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลานาน จึง ได้มีแนวคิดที่จะนำ
สมุนไพร ที่มีสรรพคุณในการรักษาแผลมาประยุกต์ใช้ จึงได้สำรวจสมุนไพรในเขตพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีพบว่ามี
ขมิ้นชันมีสรรพคุณในการรักษาแผล ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษา “ผ้าก๊อซที่ผ่านการทำให้ชุ่มชื้นด้วยวาสลีนและสมุนไพร”
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการรักษาบาดแผลถลอกโดยการใช้ ผ้าก๊อซที่ผ่านการทำให้ชุ่มชื้นด้วยวาสลีน
และสมุนไพรเปรียบเทียบกับกรณีที่ล้างแผลปกติที่ไม่ใช้ผ้าก๊อซที่ผ่านการทำให้ชุ่มชื้นด้วยวาสลีนและสมุนไพร
วิธี การดำเนินการ มี วัสดุอุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ มีส่ วนผสมดังนี้ ขมิ้นขัน , ไพล , นํ้ ามันมะพร้าว , วาสลี น,
เมนทอล, พิมเสน และการบูร นำส่วนผสมทั้งหมดนี้มาเคี่ยวให้เข้ากัน และนำมาผสมกับผ้ากอซ บรรจุลงในภาชนะ
สำหรับส่งนึ่งแล้วส่งนึ่ง sterile ที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเพื่อฆ่าเชื้อ ตัวชี้วัด (KPI) และผลลัพธ์การคำนวณ
ค่าใช้จ่าย ทางด้านการบริหารทรั พยากรการใช้ผ้าก๊อซที่ผ่านการทำให้ชุ่มชื้นด้วยวาสลี นและสมุนไพร ต่อจำนวน 1
แผ่น ด้านการใช้ทรัพยากรสมุนไพร ขมิ้นชัน ไพล น้ำมันมะพร้าวใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่น = 0 บาท วาสลีนบริสุทธิ์
20 ก. 4 บาท, เมนทอล 1 ก. 1.5 บาท พิมเสน 1 ก. 0.99 บาท, การบูร 1 ก. 0.46 บาทการผลิตนวัตกรรมต่อจำนวน
1 แผ่น เท่ากับ 7.08 บาท ผลลัพธ์ (KPI) การคำนวณค่าใช้จ่าย ทางด้านการบริหารทรัพยากรการใช้ตาข่ายกันการติด
ของแผลต่อจำนวน 1 แผ่น (เมื่อเทียบกับหน่วยงานที่ใช้ภายในประเทศและต่างประเทศ) คำนวณอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
Sofra tulle (แผ่นตาข่ายปิดแผล) อยู่ในแผ่นละ 23 บาท เท่ากับ/ผลงานนวัตกรรม เท่ากับ 3/1 สรุปผลผลลัพธ์การ
คำนวณค่าใช้จ่ ายทรั พยากร ประหยั ดการใช้ทรัพ ยากรเมื่อเปรียบเทียบกับ ก่อนการพั ฒ นานวัตกรรมได้มากกว่า
ร้อยละ 100
ผลการศึกษา จากการศึกษาอัตราการหายของแผลโดยใช้ ผ้าก๊อซที่ผ่านการทำให้ ชุ่มชื้นด้ วยวาสลีนและ
สมุนไพรของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 89 คน และกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มที่ล้างแผลปกติ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ใช้ผ้าก๊อซ
ที่ผ่านการทำให้ชุ่มชื้นด้วยวาสลีนและสมุนไพรจะใช้เวลา 4 วัน แผลถึงหายดี ส่วนกรณีที่ล้างแผลปกติ 89 คน ส่วน
ใหญ่จะใช้เวลา 8 วัน ในการรักษาแผลให้หายดี
ข้อสรุป ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นทางเลือกในการรักษาบาดแผล
ถลอกประหยัดเวลาและประหยักทรัพยากรได้ดี เป็นการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปี ที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม (ฉบับเสริม) 2563

62G017 : การพั ฒ นาตำรับ ชอล์ ก เขี ยนคิ้ว กระตุ้ น การเจริญ ขนคิ้วที่ มี สารสกั ด
ข้าวเหนียวดำ
กฤษณ์ แจ้งจรัส, ธมนวรรณ ไชยภาณุรักษ์, วรเนตร ตั้งชยบดีทรัพย์, นิสากร แซ่วัน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักการและเหตุผล ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับคิ้วมีความนิยมในชีวิตประจำวัน ชอล์กเขียนคิ้ว มีความ
นิ ย มเพราะเมื่อทาลงบนคิ้ว แล้ ว ให้ สี ทึ บ กลมกลื นกับขนคิ้ว แลดูเป็นธรรมชาติ ข้าวเหนี ยวดำ (Oryza sativa L.
indica var. glutinosa) ประกอบด้วยสารกลุ่มแอนโธไซยานินช่วยในการเจริญเติบโตของเส้นขน ดังนั้นสารสกัดข้าว
สามารถเพิ่มความหนา ความยาว และความเข้มของคิ้ว
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาชอล์กเขียนคิ้วจากสารสกั ดข้าวเหนียวดำและประเมินความหนา ความยาว และ
ความเข้มของคิ้วในอาสาสมัคร
วิธีดำเนินการ ตำรับชอล์กเขียนคิ้วที่มีสารสกัดข้าวเหนียวดำร้อยละ 1 จากนั้นทดสอบความคงตัวโดยเก็บ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ในสภาวะต่ าง ๆ ได้แก่ อุณ หภู มิห้ อง ตู้อบที่ อุณ หภู มิ 45 องศาเซลเซี ยส และภายใต้แสง เป็ นเวลา 4
สัปดาห์ การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความหนาและความเข้ มของคิ้วในอาสาสมัครที่มีปัญหาคิ้ว
บาง คิ้วแหว่ง จำนวน 20 คน เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ผลการศึกษา ชอล์กเขีย นคิ้วมีลั กษณะ สีน้ำตาลเข้ม เนื้อด้าน เป็นประกายน้ อย และมีความติดทนนาน
รวมถึงช่วยให้ขนคิ้วเข้มขึ้น ความคงตัวในทุกสภาวะของผลิตภัณฑ์ไม่มีความเปลี่ยนแปลงทางลักษณะทางกายภาพ
เนื้อ และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ การทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมัครพบว่า คิ้วอาสาสมัครหนาขึ้น 15 คน (75%) ยาว
ขึ้น 14 คน (70%) และเข้มขึ้น 10 คน (50%)
ข้อสรุป สารสกัดข้าวเหนียวดำมีศักยภาพในการใช้เป็นสารออกฤทธิ์เพื่อเพิ่มความหนา ความยาว และความ
เข้มของคิ้ว
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emS79 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากเนื้อเมล็ดมะขาม
ซุวารี เจ๊ะอาแว, สุไฮนี ขาเดร์, ปิยะนุช สุวรรณรัตน์, ศิริรตั น์ ศรีรักษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

หลักการและเหตุผล มะขาม (Tamarindus indica L.) เป็นพืชที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเมล็ดมะขาม ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ เปลือกหุ้มเมล็ดมะขามสีน้ำตาลแดง และเนื้อเมล็ดมะขามสีขาว ซึ่งเนื้อ
เมล็ดมะขามประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์ช นิดไซโลกลูแคน ปัจจุบันได้มีการนำสารไซโลกลู แคนจาก เนื้อเมล็ ด
มะขามมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางในรูปแบบเจลและแผ่ นฟิล์ม ซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นและความ
ยื ดหยุ่ น ให้ ผิ ว หนั ง จากคุ ณ สมบั ติข องเนื้ อเมล็ ด มะขามดังกล่ าว คณะผู้ วิจัยจึงสนใจพั ฒ นาเนื้ อเมล็ ดมะขา มเป็ น
ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายในรูปแบบเช็ดหรือล้างออก โดยมีส่วนประกอบสำคัญ คือ คาโอลิน (Kaolin) ที่มีคุณสมบัติใน
การทำความสะอาดและเพิ่ ม ความชุ่ ม ชื่น ให้ แก่ ผิ ว หนั ง โดยการศึก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของผลิ ตภั ณ ฑ์ นำ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณ สมบั ติทางกายภาพที่เหมาะสมไปทดสอบการระคายเคื อง ประเมินความชุ่มชื้นของผิวหนั ง และ
ประเมิน ความพึ งพอใจของอาสาสมัค รในด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ และฉลากบรรจุภั ณ ฑ์ ซึ่งสามารถนำไปสู่ การพั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของเมล็ดมะขามซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
วัต ถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์พอกผิวกายจากเนื้อเมล็ ดมะขาม ศึกษาประสิทธิผ ลความชุ่มชื้นของ
ผิวหนัง และประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสุขภาพดีต่อผลิตภัณฑ์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์
วิธีดำเนินการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พอกผิวกายจากเนื้อเมล็ดมะขาม
ศึกษาคุณ สมบั ติ ทางกายภาพ ได้แ ก่ สี กลิ่น ความหนืด ความเนี ยน สิ่ งแปลกปลอม และทดสอบค่า pH จากนั้น
คัดเลือกผลิตภัณฑ์พอกผิวกายที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเหมาะสมที่สุดไปทดสอบในอาสาสมัคร สุขภาพดีจำนวน 27
คน โดยให้อาสาสมัครทาผลิตภัณฑ์บริเวณทดสอบ ประเมินความชุ่มชื้นของผิวหนังก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ ทดสอบ
การระคายเคือง และประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัคร วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้สถิติพื้นฐานเกี่ยวกับค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Paired t-Test
ผลการศึกษา ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากเนื้อเมล็ดมะขาม พบว่า ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากเนื้อ
เมล็ดมะขามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ประกอบด้วยเนื้อเมล็ดมะขามอัตราส่วนร้อยละ 5 ซึ่งผลิตภัณฑ์ มีลักษณะมี
ลักษณะเนียน หนืดปานกลาง สีเทา กลิ่นหอมน้ำนมข้าว ไม่มีสิ่งแปลกปลอม และมีค่า pH เท่ากับ 7 ผลการทดสอบ
ความชุ่ ม ชื้ น ในอาสาสมั ค รจำนวน 27 คน พบว่ า อาสาสมั ค รมี ค วามชุ่ ม ชื้ น ของผิ ว หนั ง ก่ อนการทดสอบเท่ ากั บ
41.98±1.03 และหลังการทดสอบเท่ากับ 56.02±1.31 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้
พบว่าไม่มีอาสาสมัครคนใดเกิดการระคายเคือง อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในระดับมากถึงมากที่สุด และมี
ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์รูปแบบกระปุก ร้อยละ 44.4
ข้อสรุป จากการศึกษา พบว่า ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากเนื้อเมล็ดมะขาม มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มชุ่มชื้นให้กับ
ผิวหนังของอาสาสมัคร อาสาสมัครไม่เกิดการระคายเคือง ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นที่เพิ่ ม
มูลค่าให้กับเมล็ดมะขามต่อไป
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emG6 : การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในการเพิ่มน้ำนมของยาปลูกไฟธาตุ
ในหญิงหลังคลอดที่มีน้ำนมน้อย
นิลเนตร วีระสมบัติ1, ดิศดนัย อมัตรวงศ์1, วิไล ประกอบกิจ 1, ธิติยา ตันถาวร1, โอสรี สวัสดิ์ศรี1, ชไมพร มณีรัตนพันธ์1, สุพา จันทร
วิวัฒน์1, ปัทมา พลตื้อ1, อารีย์ เชื้อเดช2, วาสุเทพ แซ่เตีย2, เกสรา รักษ์จันทึก2, กนกนภา นภาสวัสดิ์2, ธีรนุช สีสะอาด2, อุษณี สินธุ
พัฒนพันธุ2์ และ กฤษณี สระมุนี2
1โรงพยาบาลสูงเนิน
2โรงพยาบาลสีคิ้ว

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

หลักการและเหตุผล การที่แม่หลังคลอดมีน้ำนมน้อยหรือมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถให้นมลูกได้ตามปกติ
“ยาปลูกไฟธาตุ”เป็นตำรับยาแผนไทยที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมได้ อยู่ในคัมภีร์ม หาโชตรัตซึ่งเป็นตำราการแพทย์แผนไทย
สำหรับ โรคของสตรี และได้รั บ การคัดเลื อกบรรจุในบัญ ชียาหลั กแห่ งชาติ ในปี 2555 แต่ยังไม่พ บว่ามีการศึกษา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาตำรับนี้
วัต ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการเพิ่มน้ำนม และความปลอดภัยของยาปลูกไฟธาตุในหญิงหลั ง
คลอดที่มีน้ำนมน้อย
วิธีการศึกษา การวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและปกปิดแบบสองทาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หญิง
หลังคลอดครรภ์ครบกำหนดที่คลอดปกติ ที่โรงพยาบาลสูงเนิน และโรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ศึ กษา
ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ในตัวอย่างจำนวน 49 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับยาปลูกไฟ
ธาตุ และยาหลอก กลุ่มละ 24 และ 25 คน ตามลำดับ ทั้งสองกลุ่มได้รับยาครั้งแรกเมื่อครบ 2 ชั่วโมงหลังคลอด เก็บ
ปริมาณน้ำนมโดยวิธีใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t test, Mann-Whitney
test และ Chi-square test โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษา กลุ่มที่ได้รับยาปลูกไฟธาตุและกลุ่มที่ได้รับยาหลอก มีปริมาตรน้ำนมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติในระยะเวลา 3 วัน จากจุดเริ่มต้นของการศึกษา (P <0.001) โดยกลุ่มที่ได้รับยา ปลู กไฟธาตุเพิ่มปริมาตร
น้ำนมได้เฉลี่ย 51.01  54.97 มิลลิลิตร ส่วนกลุ่มยาหลอกเพิ่มปริมาตรน้ำนมได้เ ฉลี่ย 43.12  40.08 มิลลิลิตร
ปริมาตรน้ำนมในวันที่ 3 และปริมาตรรวมทั้งสามวันของกลุ่มยาปลูกไฟธาตุเท่ากับ 51.03  54.97 และ 56.18 
59.59 มิลลิตร ตามลำดับ ส่วนของกลุ่มยาหลอกเท่ากับ 43.16  40.09 และ 50.78  46.64 มิลลิตร ตามลำดับ
แต่ไม่ แตกต่ างกัน อย่ างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (P=0.569 และ P = 0.725 ตามลำดับ ) เมื่ อวิเคราะห์ จำนวนคนที่ มี
ปริมาตรน้ำนมเพิ่มขึ้นโดยเทียบกับก่อนใช้ยา พบว่า กลุ่มที่ได้รับยาปลูกไฟธาตุมีจำนวนคนที่มีป ริมาตรน้ำนมเพิ่มขึ้น
110 มิลลิลิตร อยู่ 6 คน (ร้อยละ 25) มากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ (P<0.05) และไม่พบ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ข้อสรุป การใช้ยาปลูกไฟธาตุมีประสิทธิผลในการเพิ่มน้ำนมไม่แตกต่างจากยาหลอก แต่พบแนวโน้มว่าการให้
ยาปลูกไฟธาตุสามารถเพิ่มปริมาตรน้ำนมได้มากกว่ายาหลอก การใช้ยานี้มีความปลอดภัยเนื่องจากไม่พบอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา
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62G008 : ประสิทธิผลของการรับประทานแคปซูลหอมแดงร่วมกับยาชื่อสามัญของ
เซทิริซีนในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์1, โสรญา กลิ่นปรุง1, สุนีย์ จันทร์สกาว2, ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์1, สายสวาท ไชยเศรษฐ3
1ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร

หลักการและเหตุผล การรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โดยทั่วไปประกอบด้วยการให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสาร
ก่อภูมแิ พ้และรับประทานยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงหรือพ่นจมูกด้วยสเตียรอยด์อย่างต่อเนื่อง การแพทย์พื้นบ้านไทยแนะนำ
ให้รับประทานหอมแดงอย่างน้อย 1 หัวต่อวันเพื่อบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ โดยกลไกการออกฤทธิ์ต้านภูมิแพ้
อาจผ่านสารเคอซิตินซึ่งสามารถยับยั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดมาสต์ไม่ให้หลั่งฮิสตามีนได้ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังไม่เป็นที่
นิยมเนื่องจากขาดข้อมูลสนับสนุนทางคลินิก
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานแคปซูลหอมแดงเสริมในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้เปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับแคปซูลยาหลอก โดยให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานคือยาชื่อสามัญของเซทิริซีน
วิธีดำเนินการ การศึกษานำร่องนี้เป็นการทดลองเป็นแบบสุ่มไปข้างหน้า มีการควบคุมและปกปิดสองทาง
ผู้ป่ วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์ถูกสุ่ม ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองที่ได้รับการรั กษาด้วย
แคปซู ล หอมแดง 3 กรั ม ต่ อ วั น (เที ย บเท่ ากั บ หอมแดงสด 1 ½ หั ว ) ร่ว มกั บ ยาชื่ อ สามั ญ ของเซทิ ริซีน ขนาด 10
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น นาน 4 สั ป ดาห์ ส่ ว นกลุ่ ม ควบคุ ม ได้ รับ การรัก ษาด้ ว ยแคปซู ล ยาหลอกร่ว มกั บ ยาเซทิ ริซี น การ
ประเมินผลใช้คะแนนของอาการทางจมูกและตา ค่าแรงต้านทานในจมู ก คุณภาพชีวิตและผลข้างเคียง ผู้ ป่วยบันทึก
คะแนนความรุนแรงของอาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล ด้วยตนเองทุกวันเพื่อให้ผู้วิจัยสรุปคะแนนรวมเฉลี่ยทุก 1
สัปดาห์ การประเมินแรงต้านทานในจมูกใช้เครื่องมือไรโนมาโนเมตรีทั้งก่อนและหลังการรักษา มีผู้ป่วยจำนวน 42
รายเข้าร่วมในงานวิจัย แบ่งเป็นผู้ป่วย 21 รายต่อกลุ่ม
ผลการศึกษา ภายหลังการรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีคะแนนอาการภูมิแพ้ทางจมูก
ตา และคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่มีความแตกต่า งระหว่างกลุ่ม ทั้งนี้ ร้อยละ 71.4
ของผู้ป่วยกลุ่มหอมแดงและร้อยละ 57.1 ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมมีคะแนนความรุนแรงของอาการทางจมูกลดลงหลัง
การรักษา โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มหอมแดงลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 7.19 + 1.12 เป็น 2.87 + 1.80 ส่วน
กลุ่มควบคุมลดจาก 7.24 + 1.14 เป็น 3.46 + 2.84 อาการจาม คัดจมูก คันจมู กและคันตาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคั ญ
เฉพาะในกลุ่มหอมแดงภายหลังได้รับการรักษาไปแล้ว 2 สัปดาห์ อาการจามคืออาการที่ผู้ป่วยซึ่งได้รับหอมแดงเสริมมี
การตอบสนองสูงที่สุดคือร้อยละ 92.0 ในขณะที่อัตราการตอบสนองในผู้ป่วยกลุ่มควบคุมคื อร้อยละ 61.9 ค่าแรง
ต้านทานในจมูกไม่เปลี่ยนแปลง ผลข้างเคียงจากการรับประทานแคปซูลหอมแดงไม่แตกต่างจากแคปซูลหลอก
ข้อสรุป การรับประทานแคปซูลหอมแดงเสริมช่วยบรรเทาอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเห็ นผลเร็วกว่าการรับประทานยาชื่อสามัญของเซทิริซีนเพียงอย่างเดียว ดั งนั้นการรับประทาน
หอมแดงปริมาณ 1 หัวครึ่งต่อวันเป็นประจำจึงน่าจะมีประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
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62S001 : ประสิทธิผลการนวดไทยระหว่างการนวดแบบราชสำนักกับการนวดแบบ
ราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพรในผูป้ ่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
อมรรัตน์ เรืองสกุล1, ทิพรดา ปานาภรณ์1, เสาวนีย์ แซ่ซิ้ม1, ทับทิม ย้อยสนิท2, วัฒนา ชยธวัช3
1วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิต
โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
3คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2ศูนย์แพทย์แผนไทย

หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่เข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงปี
2554 – 2557 พบว่า มีผู้ป่วยเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 8,250 ราย จนเป็น 274,133 ราย ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น การศึกษาถึงการรักษาโรคโดยวิธีการนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการ
ประคบสมุนไพร อาจนำไปสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม ระดับความเจ็บปวดของข้อเข่า ก่อน
และหลังการรักษาด้วยวิธีการนวดไทยแบบราชสำนัก (กลุ่ม 1) และการนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบ
สมุนไพร (กลุ่ม 2)
วิธีดำเนินการ อาสาสมัครเป็นผู้สูงอายุในอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีอายุเฉลี่ยกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มี
อายุเฉลี่ย (ปี); ดัชนีมวลกายเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อตารางเมตร); ระยะเวลาปวดเข่าเฉลี่ย (ปี) ดังนี้ 70.4 และ 69; 26.25
และ 27.33; และ 5.60 และ 6.27 ตามลำดับ
ผลการศึกษา การทดสอบความแตกต่างของจำนวนผู้ป่วยที่ จำแนกตามระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่า
เสื่อม ที่ระดับคะแนน OKS 4 ระดับ คือ 0-19 20-29 30-39 และ 40-48 ในแต่ละครั้งว่าแตกต่างกันหรือไม่ ด้วยการ
ทดสอบภาวะสมรูป ที่นัยสำคัญ = 0.01 degrees of freedom = 3 ทั้งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มีผลการทดสอบครั้งที่ 1
กับครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 2 กับครั้งที่ 3 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 3 มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อ
การรักษาครบ 3 ครั้ง สัดส่วนของจำนวนอาสาสมัครในช่วงระดับคะแนน OKS ระดับสูงมีเพิ่มมากขึ้น การทดสอบ
ค่าเฉลี่ยระดับความปวดเข่าก่อนและหลังในการรักษาแต่ ละครั้งด้วย Paired sample t test พบว่า ทั้งกลุ่ม 1 และ
กลุ่ม 2 ล้วนมีผลให้ระดับความปวดลดลงทุกครั้ง
ข้อสรุป การทำหัตถการประคบสมุนไพรเพิ่มขึ้นไปจากการนวดรักษาเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ป่วยมีความพึง
พอใจมากกว่า และก็มีส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานต่ำกว่ากลุ่มที่ทำการนวดเพียงอย่างเดียวด้วย แม้ว่าทั้งสองวิธีการ
ทดลองแต่ละครั้ง มีผลค่าเฉลี่ยความรุนแรงของโรคที่ลดลง (คะแนน OKS เพิ่มขึ้น) โดยสังเกตได้จากสัดส่วนกลุ่มผู้ที่มี
คะแนน OKS สูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น และค่าเฉลี่ยของระดับความปวดลดลงก็ลดลงด้วยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองวิธี
เมื่อสิ้ น สุดโครงการ พบว่ามีป ระสิทธิผลเปรีย บเทียบแต่ล ะวิธีที่พิ จารณาจากความแตกต่างก่อนและหลั งเข้าร่ว ม
โครงการไม่แตกต่างกัน
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emS56 : ความสั มพัน ธ์เบื้ องต้น ของการใช้สุคนธบำบั ด ชนิด สูด ดมเป็นประจำต่ อ
อารมณ์และความดันโลหิตในอาสาสมัครชายสุขภาพดี
ก้าวเกียรติ สุมิตรเหมาะ1, ชัชพงค์ สุขสราญ1, เมธิรา คำทอง1, นิบุณ วัฒนญาณนนท์1, วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์2
1คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2ภาควิชาเภสัชวิทยา

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเรานิยมนำน้ำมันหอมระเหยจากพืช อาทิ ยูคาลิปตัส โรสแมรี่ ลาเวนเดอร์ ฯลฯ
มาใช้เพื่อบำบัดอารมณ์และความเครียด โดยการออกฤทธิ์มักเกิดขึ้นเฉียบพลันในขณะสูดดม ผ่านการเปลี่ ยนแปลง
ระดับสารสื่อประสาทซีโรโทนิน (serotonin) ในสมอง แต่ผลของการใช้สุคนธบำบัดชนิดสูดดมเป็นประจำต่อการปรับ
สมดุลทางอารมณ์ สภาพเยื่อบุจมูกและความดันโลหิตของผู้ใช้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เบื้องต้นของการใช้สุคนธบำบัดชนิดสู ดดมเป็นประจำอย่างน้อย 1
สัปดาห์ต่อสภาวะอารมณ์ สภาพช่องจมูก และความดันโลหิตในอาสาสมัครชายไทยอายุน้อยที่มีสุขภาพดี
วิธีดำเนินการ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบสังเกตการณ์เชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง โดยคัดกรองอาสาสมัคร
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นปีที่ 2 เพศชาย สุขภาพดี ที่ใช้สูดดมน้ำมันหอมระเหยใด ๆ เป็ นประจำอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อวัน นาน 10 นาทีขึ้นไป ต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ และอาสาสมัครที่ไม่เคยใช้สุคนธบำบัดใด ๆ
มาก่อน เข้ารับการประเมินสภาวะอารมณ์โดยใช้แบบทดสอบ Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS),
Thai Depression Inventory (TDI), แ ล ะ Visual analogue Mood, Anxiety, Stress, and Alertness Scale
(MASA-150) รวมทั้งบันทึกสัญญาณชีพ ความดันโลหิต และตรวจช่องจมูกโดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ใช้วิธีทางสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษา จาก MASA-150 พบว่าอาสาสมั ครที่ใช้สุคนธบำบัดชนิดสูดดมเป็นประจำ 9 ราย (n=9) มี
ระดับอารมณ์เชิงบวกสูงกว่าอาสาสมัครที่ไม่เคยใช้ (n=9) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะความรู้สึกมีความสุข
(p=0.024) และความรู้สึกสงบ (p=0.022) สัดส่วนผู้ใช้ที่มีระดับความสุขมากสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ 1.6 เท่ า มีความรู้สึก
ผ่อนคลายมากและความรู้สึกสงบมากสูงกว่าผู้ที่ไม่ใช้ 1.3 เท่า ในขณะเดียวกันก็มีระดับอารมณ์เชิงลบ อาทิ อารมณ์
ซึมเศร้าจากคะแนน TDI ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.020) เช่นเดียวกับความดันโลหิตซิสโตลิคของกลุ่มที่ใช้สุคนธ
บำบัดเป็นประจำต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ ใช้ (p=0.034) โดยกลุ่มที่ใช้มีค่ามัธยฐานของความดันซิสโตลิคเท่ากับ 117.0 (Q1
110.50 – Q3 119.50) ม.ม.ปรอท ในขณะกลุ่มที่ไม่ใช้มีความดันซิสโตลิคเท่ากับ 134.0 (Q1 119.50 – Q3 141.50)
ม.ม.ปรอท ไม่พบความผิดปกติของสภาพเยื่อบุจมูกที่เห็นด้วยตาเปล่าในอาสาสมัครทั้ง สองกลุ่ม น้ำมันหอมระเหยที่
อาสาสมัครใช้ ได้แก่ ลาเวนเดอร์ โรสแมรี่ และพืชวงศ์ขิง อาสาสมัครทั้งหมดระบุว่าใช้สุคนธบำบัดก่อนนอนด้วยวิธี
หยดน้ำมันหอมระเหยลงบนเสื้อหรือสูดดมโดยตรง
ข้อสรุป การใช้สุ คนธบำบั ดชนิ ดสูดดมเป็นประจำมีความสัมพันธ์ต่อการปรับสภาวะอารมณ์ ทำให้ ระดับ
อารมณ์เชิงบวกสูงกว่าและอารมณ์เชิงลบต่ ำกว่าผู้ไม่ใช้ ส่งผลต่อสุขภาพกาย เช่น ลดความดันซิสโทลิค นอกจากนี้ยัง
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อสภาพภายนอกของเยื่ อบุจมูก โดยผลที่ได้นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาทางคลินิกใน
การลดระดับอารมณ์เชิงลบของผู้ป่วยต่อไป
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พ่อประเมิน เถิงนำมา
พงษ์สิทธิ์ กลางนอก, เพ็ญศิริ จันทร์แอ, จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์, ภานิชา พงศ์นราทร, กิตติพงษ์ สุภากรณ์, พูลทรัพย์ จันทร์สมุด
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

หลักการและเหตุผล การศึกษาเรื่องการศึกษาองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษานวดจัดกระดูกข้อเข่าของ
หมอประเมิน เถิงนำมา เนื่องจากท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการนวดจัดกระดูกเป็นอย่างดี เป็นทียอมรับของ
คนในชุมชน และควรที่จะอนุ รั กษ์ภูมิปั ญญาองค์ความรู้เพื่อรวบรวมเป็ นแนวทางในการสื บทอดแก่ช นรุ่นหลั ง ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ตลอดจนรูปแบบและวิธีการรักษาด้วยการนวดจัดกระดูก และเพื่อเป็น
การดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนโดยทั่วไป เพราะปัจจุบันการนวดจัดกระดูก ในต่างประเทศได้รับความนิยม
และยอมรับกันแพร่หลาย ส่วนในประเทศไทยนั้นยังไม่ได้รับความนิย มมากนัก และยังมีความเข้าใจว่าศาสตร์การจัด
กระดูกเป็นการนวดในสถานบริการนวดทั่วไป ซึ่งผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าการนวดจัดกระดูกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการ
รักษาโรคได้ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการนวดจัดกระดูกตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย
ต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการรักษาด้วยการนวดจัดกระดูก ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ของ
พ่อประเมิน เถิงนำมา และเพื่อเปรียบเทียบตำแหน่งที่มีการรักษาโรคด้วยการนวดจัดกระดูกกับตำแหน่งทางกาย
วิภาคศาสตร์ของมนุษย์
วิธีดำเนินการ วิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเข้าไป
เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก และใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยศึกษาบริบทของหมอพื้นบ้าน ข้อมูลประวัติทั่วไป ขั้ นตอนการเป็นหมอ
ศีลธรรมจรรยาบรรณของหมอพื้นบ้าน การบูชาครู ข้อห้ามของการเป็นหมอพื้นบ้ านและเน้นศึกษาบทบาทของหมอ
พื้นบ้านรูปแบบและวิธีการจัดกระดูกในการรักษา ตลอดรวบรวมองค์ความรู้ของหมอ และเปรียบเทียบตำแหน่งที่มี
การรักษาโรคกับตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ วิ ธีการใช้อุปกรณ์ร่วมกับการจัดกระดูก ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะถูก
จัดเรียบเรียงข้อมูลเป็นข้อ มูล เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล เพื่อเป็น
การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการรักษาของหมอประเมิน เถิงนำมา
ผลการศึกษา หมอประเมิน เถิงนำมา เกิดวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2510 อายุ 50 ปี เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพหลัก ทำนา หมอประเมิน เถิงนำมา มีความเชี่ยวชาญด้านการนวดไทย และการ
นวดจัดกระดูก โรคที่ทำการรักษาคือโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดู ก เช่น ปวดหลังบั้นเอว ปวดคอหมอนรอง
กระดูก
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เคลื่อนที่หลังหรือบั้นเอว จุดเด่นในการรักษาคือการใช้มือเปล่าในการจัดกระดูกและผ้าขาวม้าร่วมกับการรักษานวดจัด
กระดูกบริเวณกระดูกคอ รวมประสบการณ์ในการรักษาด้วยการจัดกระดูกเป็นระยะเวลา 7 ปี ปัจจุบันทำการรักษา
ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสกลนคร สาขามหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร จากการสอบถามหมอพื้นบ้าน พบว่ามีผู้ป่วยมารับ
การรักษาเฉลี่ยวันละประมาณ 4 - 5 ราย หมอประเมิน เถิงนำมา เชื่อว่าอาการปวดต่าง ๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นนั้น
มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากทุกส่วนภายในร่างกาย เกิดภาวะความไม่สมดุลกัน
ข้อสรุป หมอประเมิน เถิงนำมา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการใช้องค์ความรู้ในการนวดจัดกระดูกและยัง
สามารถนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนี้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน และหมอพื้นบ้าน ยังมีชื่อเสียง
ด้านการนวดจัดกระดูกและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงด้วย
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emS70 : ผลของการกักน้ำมันหญ้าขัดมอญต่อการรักษาโรคนิ้วล็อกระดับที่ 2
อารีซัน วาแต1, กมลวรรณ กลับดี1, ศันสนีย์ สะแปอิง1, สุปรียา วิสุทธิโช1, ชวนชม ขุนเอียด1, ศิริรัตน์ ศรีรักษา1, ซารีนิง ยี่เต๊ะ2,
อรวรรณ ชัยภักดี3, มารีนา สุหรง4
1สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2โรงพยาบาลควนขนุน

หลักการและเหตุผล โรคนิ้วล็อกเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นที่ใช้ในการงอข้อนิ้วมือ ทำให้
เส้นเอ็นหนาตัวขึ้นและเกิดการฝืด ติดขัด เจ็บ และสะดุดเวลางอหรือเหยียดนิ้วมือ ในทางการแพทย์แผนไทย เรียกโรคนี้
ว่า ลมปลายปัตคาดนิ้วมือ การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ใช้การนวดและการประคบสมุนไพร จากการ
ทบทวนเอกสารงานและวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการกักน้ำมันเป็นหัตถการที่ช่วยหล่อลื่น ลดการติดขัดของข้อกระดูก ลด
ปวด และลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับการกักน้ำมันในการรักษาโรคนิ้วล็อก ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาผลการกักน้ำมันหญ้าขัดมอญในการรักษาผู้ป่วยโรคนิ้วล็อก
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับความปวดและองศาการงอของนิ้วมือในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกระดับที่ 2 ก่อน
และหลังได้รับการรักษาด้วยการกักน้ำมันหญ้าขัดมอญ และประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังสิ้นสุดการรักษา
วิธีการดำเนินงาน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกระยะที่ 2 ในอำเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีกลุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์การคัดเข้าทั้งหมด 20 คน กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการกักน้ำมันหญ้าขัดมอญสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน และติดตามอาการหลังสิ้นสุดการรักษาไปแล้ว 2
สัปดาห์ และ 1 เดือน ประเมินผลก่อนและหลังการทดลอง โดยวัดระดับความปวด (Numeric rating scale) และวัดองศา
การงอของนิ้วมือด้วย Goniometer จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจหลังสิ้นสุดการรักษา วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Paired Samples t-test
ผลการศึกษา พบว่าระดับความปวดก่อนและหลังการรักษาเท่ากับ 6.25±1.29 และ 3.30±1.30 ติดตามอาการ
หลังสิ้นสุดการการรักษาไปแล้ว 2 สัปดาห์และ 1 เดือนพบว่าระดับความปวดเท่ากับ 3.80±1.24 และ 4.40±1.05 องศา
การงอนิ้วก่อนและหลังการรักษาเท่ากับ 50.50±25.17 และ 65.95±20.90 หลังสิ้นสุดการรักษาไปแล้ว 2 สัปดาห์ และ 1
เดือนเท่ ากับ 59.30±25.34 และ 55.35±25.43 ระดับความปวดและองศาการงอของนิ้ วมื อก่อนและหลั งการรักษา
แตกต่างกันอย่ างมีนั ยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และกลุ่ มตัวอย่างมีความพึ งพอใจต่อการรักษาอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
(4.80±0.17)
ข้อสรุป การกักน้ำมันหญ้าขัดมอญในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกระดับที่ 2 สามารถลดอาการปวดของข้อนิ้วและเพิ่ม
องศาการงอนิ้วได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการติดตามอาการหลังจากที่ผู้ป่วยหยุดกักน้ำมันทำให้ทราบ
ว่าผู้ป่วยมีอาการปวดเพิ่มขึ้นและงอนิ้วได้น้อยลง จึงสรุปได้ว่า การกักน้ำมันหญ้าขัดมอญสามารถนำมาใช้ในการรักษา
โรคนิ้วล็อก ในระยะที่ 2 ได้ โดยผู้ป่วยควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ไปกระตุ้นทำ
ให้อาการกำเริบ
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(Poster Presentation)
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emG34 : การศึกษาโครงสร้างของเนื้อเยื่อหลังการรักษาด้ วยการบ่งต้อลมบริเวณ
หลัง จากศาสตร์การแพทย์แผนไทย
จิตอนุวัต พุ่มม่วง1, สุภาพร ขัดเปา1, ทิราพร ดีไทยสง2, พิพัฒน์ แก้วอุดม1, ชเอม ขุมเพชร3 , วศิน บำรุงชัยชนะ1, อิทธิพล พวงเพชร2,
ศุภวัฒน์ สายพานิช1
1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
3 โรงพยาบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักการและเหตุผล ต้อลม โรคของดวงตาที่มีลักษณะเยื่อหุ้มหัวตาหนาตัว มีจุดสีเหลืองอ่อน ปัจจุ บันมีการ
รักษาโรคต้อด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยมีวิธีการรักษาโรคต้อหลากหลายวิธี การบ่งต้อด้วยหนามหวายเป็น
ศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านที่นำหนามหวายขมทำการบ่งรักษาบริเวณหลังและนำเส้นใยสีขาวที่ออกมาจากตุ่มต้อให้ได้
มากที่สุด ทั้งนี้เส้นใยที่เหลือจากการรักษาด้วยวิธีก ารบ่งต้อ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาแน่ชัดว่า เป็นโครงสร้างส่วนใด
นักวิจัยจึงสนใจทำการศึกษาเส้นใยดังกล่าวด้วยวิธีการย้อมสีพิเศษ เพื่อศึกษาโครงสร้างของเนื้อเยื่อดังกล่าวว่าตรงกับ
โครงสร้างชนิ ดใดของร่างกายและอธิบายศาสตร์การรักษาของการแพทย์แผนไทยในหลักการทางวิทยาศ าสตร์ให้
ชัดเจนมากขึ้น
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อศึ กษาลั กษณะทางมหกายวิภ าคศาสตร์ (Gross anatomy) ลั กษณะทางจุล กายวิภ าค
ศาสตร์ (Histology) และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการย้อมเนื้อเยื่อของผู้ป่วยโรคต้อลมกับชิ้นเนื้อบริเวณหลังของร่าง
อาจารย์ใหญ่ ด้วยสี Hematoxylin and Eosin และ สี Masson Trichrome
วิธี ด ำเนิ น การ งานวิ จั ย นี้ เป็ น การทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ การ โดยผ่ านคณะกรรมการจริย ธรรมในมนุ ษ ย์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาจากเนื้อเยื่อของผู้ป่วยโรคต้อลม ที่เข้ารับการรักษาด้วยการบ่งต้อ
ลมด้วยหนามหวาย ณ คลินิกแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10
ตัวอย่าง นำไปศึกษาโครงสร้างของเนื้อเยื่อด้วยวิธีการย้อมสี Hematoxylin and Eosin และสี Masson Trichrome
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะที่ได้จากการย้อมนำมาเปรียบเทียบผลที่ได้จากการย้อมสี Hematoxylin and Eosin และสี
Masson Trichrome
ผลการศึกษา เนื้อเยื่อย้อมติ ดสี Eosin ลักษณะเป็นสีชมพู ไม่มีการติดสี Hematoxylin เนื้อเยื่อมีลักษณะ
เป็นเส้นใยกระจายตัวออกจากกัน การเรียงตัวภายในเส้นใยหนาแน่น ไม่เป็นระเบียบ และเนื้อเยื่อมีลักษณะการเรียง
ตัวเป็นเส้นใยหลวม ๆ ไม่เป็นระเบียบ ติดสี Eosin จางกว่าเส้นใยที่เรียงตัวแบบหนาแน่นร่วมด้วย เนื้อเยื่อผู้ป่วยต้อลม
ย้อมด้วยสี Masson Trichrome การย้อมติดสีฟ้าและมีบริเวนที่ติดสีแดงเข้ม
ข้อสรุป จากการศึกษาพบว่าการย้อมสี Hematoxylin and Eosin เป็นเนื้อเยื่อที่มีการบ่งต้อลมอยู่ในชั้น
หนังแท้ (Dermis) ทั้งสองชั้นคือชั้น papillary layer และ ชั้น reticular layer และการย้อมสี Masson Trichrome
พบว่าเนื้อเยื่อมีการติดสีแดงมากกว่าปกติในผู้ป่วยโรคต้อลมเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อของร่างอาจารย์ใหญ่
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62S002 : ความชุกโรคโลหิตสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เปรมยุตา สีสิทธิ1, สุดารัตน์ สันวิจิตร1, เบญจริยาพร ยุ่นเซ็ง1,ยุพา เต็งวัฒนโชติ1, กนกอร สมบัติ2, วัฒนา ชยธวัช3
1วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
3คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล กลุ่มอาการโรคโลหิตสตรีตามคัมภีร์มหาโชตรัตยังคงมีอยู่ใ นปัจจุบันหรือไม่ การสำรวจ
ด้วยตัวอย่างจะสามารถยืนยันความชุกของโรคโลหิตสตรีตามคัมภีร์ดังกล่าวได้
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สำรวจความชุ ก กลุ่ ม อาการโรคโลหิ ต สตรี ในทางการแพทย์ แ ผนไทยของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
วิธีการ การสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกจากประขากรนักศึกษาหญิงที่รับการตรวจร่างกายประจำปี
จำนวน 2,100 คน โดยสูตรของ Taro Yamane ค่าความคลาดเคลื่อน 10% ต้องเก็บข้อมูลนักศึกษา 96 คน แบบ
สำรวจได้จัดทำอาการของโรคโลหิตสตรีที่ระบุในคัมภีร์มหาโชตรัตให้เป็นภาษาปัจจุบันเพื่ อง่ายต่อความเข้าใจในการ
ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการประเมิน ความสอดคล้ องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางเวชกรรมไทย 3 ท่าน
ผลการศึกษา การสำรวจกลุ่ มนักศึกษาหญิงระดับปริญ ญาตรีที่กำลั งศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลั ยมีช่วงอายุ
ระหว่าง 18 – 25 ปี จำนวน 100 คน พบว่า นักศึกษาเคยเป็นโรคโลหิตสตรีแบบปกติโทษ โลหิตอันเกิดแต่กองธาตุ
และ โลหิตทุจริตโทษ ร้อยละ 44 39 และ 17 ตามลำดับ นักศึกษาเพียงร้อยละ 6 ตอบว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบัน
เพื่อบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นกับตนเองในช่วงก่อนมีประจำเดือนและช่วงที่มีประจำเดือน
ข้อสรุป กลุ่มอาการโรคโลหิตสตรีตามคัมภีร์มหาโชตรัตยั งปรากฏอยู่ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งอาการ
ปกติโทษ อาการโลหิตอันเกิดแต่กองธาตุ และ อาการโลหิตทุจริตโทษ
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62S003 : ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์พื้ น บ้ าน สั ก ยารัก ษาโรค กรณี ศึ ก ษา : นายชเอม
ขุมเพชร
ศิริภสั สร บริบูรณ์1 , สุทธิณีย์ กันทะวงค์1, กุลวรางค์ กรณ์แก้ว2, ศุภวัฒน์ สายพานิช2 , วศิน บำรุงชัยชนะ2
1นักศึกษาปริญญาตรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

2วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

หลักการและเหตุผล แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของ
ระบบสุ ขภาพ เน้ น การแพทย์ แผนไทย สมุนไพร และการแพทย์ทางเลื อกทั้งจากภูมิปัญ ญาไทยและสากล ทำให้
การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาของประเทศ และกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกสาขาหนึ่งทางด้านสุขภาพของคน
ไทยจนถึงปัจจุบัน การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจะอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย หัตถเวชกรรม เภสัช
กรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการแพทย์พื้ นบ้านไทย ซึ่งแพทย์แผนไทยให้ ความสำคั ญต่อการศึกษาองค์ความรู้
วิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย นักวิจัยจึงสนใจทำการศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านไทยที่
ยังไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้รวบรวมเป็นลายลั กษณ์อักษร คือ การสักยารักษาโรค จากนายชเอม ขุมเพชร แพทย์แผน
ไทยจังหวัดกำแพงเพชรที่มี องค์ความรู้ด้ านการแพทย์พื้นบ้านไทยการสักยารักษาโรค เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยให้คงอยู่ต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีการสักยารักษาโรคของนายชเอม ขุมเพชร
วิธีดำเนิน การ งานวิจัยนี้นักวิจัยสร้างเครื่อ งมือการวิจัย และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ
(IOC) ทำการเก็บ รวบรวมข้อมูล ชีว ประวัติ องค์ค วามรู้และกระบวนการรักษาของนายชเอม ขุมเพชร ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต ใช้กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแบบภาพนิ่ง รวมทั้ง ใช้การบันทึกเสียง
ผลการศึกษา เมื่อศึกษาพบว่า องค์ความรู้การสักยารักษาโรคของนายชเอม ขุมเพชร คือ การผสมผสานกัน
ระหว่างความรู้จากการศึกษาทางด้านการแพทย์พื้นบ้านการนวดรักษาและการทำน้ำมันสมุนไพรรักษาจากแพทย์
พื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย กับการศึกษาการแพทย์พื้ นบ้านการสักยาจากแพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำพูน โดยองค์ความรู้ที่ได้
จะนำไปใช้เพื่อนำมารักษาผู้ป่ วยให้ หายจากอาการเจ็บป่วย องค์ความรู้ดังกล่าวประกอบด้วยแนวเส้นการสั ก ข้อ
ปฏิบัติและ ข้อห้าม วัสดุอุปกรณ์ วิธีการสัก วิธีการรักษา รวมถึงน้ำมันสมุนไพร โดยตลอดระยะ 2 ปี นายชเอม ขุม
เพชร ใช้การสักยารักษาโรคให้ กับผู้ป่วยส่วนใหญ่ในกลุ่มอาการเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดขา ปวดหลัง
และปวดเข่า เป็นต้น
ข้อสรุป การสักยารักษาโรคของนายชเอม ขุมเพชร เป็นการแพทย์พื้นบ้านไทยอีกวิธีหนึ่ งที่ใช้รักษาผู้ป่วยได้
ซึ่งผลการวิจั ย ดั งกล่ าว เป็ น เพี ย งการศึ ก ษา เป็ น การรวมรวมข้ อ มู ล และถอดองค์ ค วามรู้เท่ านั้ น อาจจะใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงคลินิกต่อไป
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62S007 : การประยุกต์ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยเพื่อลดอาการเจ็บปวดของโรคข้อ
เข่าเสื่อมด้วยตนเองในผู้สูงอายุ บ้านหนองบัวหลวง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ศุภกร หีบทอง1 , เพ็ญศิริ จันทร์แอ2 , จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์3 , พิทักษ์ชน บุญสินชัย4 , ศุภกร แนมพลกรัง5
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร1,2,3

หลักการและเหตุผล โรคข้อเสื่อมโดยทั่วไปพบสูงถึงร้อยละ 60 ในกลุ่มที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จากการลงพื้นที่
สำรวจสภาพปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนบ้านหนองบัวหลวง ทั้งหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 พบว่ามีจำนวนประชากร
ทั้งหมด 1,534 คน มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจำนวน 45 ราย ซึ่งสาเหตุที่เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
ของคน ในชุมชนนี้อาจมีสาเหตุมาจากคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา ซึ่งเป็นอิริยาบถที่ส่งผลต่อการเกิดโรค
ได้ ดั งนั้ น สภาพปั ญ หาดั งกล่ าว ผู้ วิ จั ย เล็ งเห็ น ความสำคั ญ ของโรคข้ อ เข่ าเสื่ อ มจึ งสนใจที่ จ ะนำความรู้ ท างด้ าน
การแพทย์แผนไทยมาบูรณาการในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม และได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีความสามารถ
ของตนเองต่อการลดความเจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุนี้
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยเพื่อลดอาการเจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วย
ตนเองในผู้สูงอายุ บ้านหนองบัวหลวง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
คะแนนโดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยเพื่อลดอาการเจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยตนเองในผู้สูงอายุ บ้านหนอง
บัวหลวง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ทั้งก่อนและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 3) เพื่อศึกษาผล
คะแนนเฉลี่ยความสามารถตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
วิธีดำเนินการ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ชนิดสองกลุ่มวัดผลสอง
ครั้งก่อนและหลั งการทดลอง (Two-Group Pretest-posttest Design with Comparison Group) กลุ่มตั วอย่ าง คือ กลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านหนองบัวหลวง จำนวน 30 คน ขอความร่วมมือสมัครใจเข้า
ร่วมโปรแกรมสุขภาพตลอดทั้ง 12 สัปดาห์ และกลุ่มเปรียบเทียบ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภอ
อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนวน 30 คน ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพ แต่เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม จะมีการให้สุขศึกษาเรื่อง
อาการปวดเข่า การปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเมื่อเกิดอาการปวดเข่า งานวิจัยเรื่องนี้ได้ผ่านการรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย์จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เอกสารรับรอง SWDCPH 2017-018 รหัสรับรองโครงการเลขที่
798/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ผลการศึกษา พบว่าหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการมีพฤติกรรมที่ลดอาการปวดเข่า
เพิ่มขึ้น 2.63 คะแนน หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 3.63 คะแนน (p<0.05) ใน
ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการปวดเข่า ซึ่งหลังการทดลองค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการปวด
เข่า เพิ่มขึ้น 3.03 คะแนน หลังการทดลองระหว่างกลุ่ม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการปวดเข่า
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เพิ่มขึ้น 3.5 คะแนน (p<0.05) และระดับคะแนนความปวดของเข่าลดลงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งพบว่า มีผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ย
ของความปวดเข่าลดลง -4.70 คะแนน กลุ่มเปรียบเทียบลดลง 0.1 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
ปวดของเข่าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (p<0.05)
ข้อสรุป การศึกษาการประยุกต์ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยเพื่อลดอาการเจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมด้ วยตนเองใน
ผู้สูงอายุ ซึ่งผลของโปรแกรมสุขศึกษานี้สามารถนำไปใช้เพื่อลดอาการเจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมได้
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emS67 : ผลของการอบสมุนไพรต่ออาการปวดศีรษะในผู้ป่วยลมปะกัง
นูรีดา กือลือแม1, ซีตีมารีแย ยูน1ุ , นัสมี มะดีเยาะ1, อาซือมัด บือราเฮง1, ชวนชม ขุนเอียด1, ศิริรัตน์ ศรีรักษา1, บุษกร เศียรอุ่น2
1สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
2 โรงพยาบาลป่าพะยอม

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

หลักการและเหตุผล โรคลมปะกังเป็นโรคที่เกิดจากลมอุทธังคมาวาตาพิการและลมระคนด้วยกำเดา ซึ่งเป็น
ลมร้อนตีขึ้นเบื้องสูงถึงศีรษะ ทำให้มีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดขมับ ปวดตึงกล้ามเนื้อบ่าและต้นคอ อาจ
มีอาการอาเจียนร่วมด้วย โดยลมปะกังเทียบได้กับโรคทางแผนปัจจุบันคือ โรคไมเกรน จากสถิติทั่วโลกอาการปวด
ศีรษะไมเกรนเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย ในทางการแพทย์แผนไทยมีวิธีการรักษาลมปะกั งหลายวิธี หนึ่ง
ในนั้นคือการอบสมุนไพร จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่พบรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการอบไอน้ำ
สมุนไพรในการรักษาโรคลมปะกัง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการอบไอน้ำสมุนไพรต่ออาการปวดศีรษะในผู้ป่วย
ลมปะกัง
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับอาการปวดศีรษะ จำนวนครั้งของอาการปวดศี รษะใน 1 สัปดาห์ องศา
การเอียงคอทางซ้ายและทางขวาในผู้ป่วยลมปะกังก่อนและหลังการรักษาด้วยการอบไอน้ำสมุนไพร และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ป่วย
วิธีการดำเนินงาน งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคลมปะกังซึ่งเป็นนิสิตคณะ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีกลุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์การคัดเข้าทั้งหมด 25 คน
กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการอบไอน้ำสมุนไพร 2 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ประเมินผลก่อนและหลังการทดลอง
โดยวัดระดับความเจ็บปวด จำนวนครั้งของอาการปวดศีรษะต่อสัปดาห์ และวัดองศาการเอียงคอทางซ้ายและทางขวา
ด้วย Goniometer และให้กลุ่ มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจหลังสิ้นสุดการรักษาวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ส ถิติเชิง
พรรณนาและสถิติ Paired Samples t-test
ผลการศึกษา พบว่าระดับอาการปวดศีรษะในผู้ป่วยโรคลมปะกังก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 6.00±1.29
และ 3.00±0.96 จำนวนครั้งของอาการปวดศีรษะก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 2.72±1.43 และ 0.40±0.65 องศา
การเอี ย งคอก่ อ นและหลั ง การทดลอง ทางซ้ า ยเท่ า กั บ 22.92±4.06 และ 31.96±5.09 ส่ ว นทางขวาเท่ า กั บ
22.08±2.80 และ 31.60±4.72 ระดับอาการปวดศีรษะ จำนวนครั้งของการปวดศีรษะ และองศาการเอียงคอ ก่อน
และหลังการอบไอน้ำสมุนไพรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การรักษาอยู่ในระดับมากที่สุด (4.75±0.22)
ข้อสรุป การอบไอน้ำสมุนไพรสามารถช่วยลดระดับอาการปวดศีรษะ ลดจำนวนครั้งของอาการปวดศีรษะ
และเพิ่มองศาการเอียงคอทางซ้ายและทางขวาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่าการ
อบไอน้ำสมุนไพรสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคลมปะกัง ช่วยลดอาการปวดศีรษะและช่วยให้กล้ามเนื้อ
บริเวณคอและบ่าคลายตัว ทำให้ผู้ป่วยโรคลมปะกังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวด
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162R2R010 : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเม็ด
สารสกัดกระเจี๊ยบเเดงกับยาแอมโลดีปีน ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงระดับ
อ่อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย
ภริตา ทองยา, ทิพพาวดี สืบนุการณ์ , อัญชลี พิมพ์รัตน์, ไพโรจน์ ทองคำ, เยาวพา สิงห์สถิตย์ , สุวิมล ศรีแสง, ชัยรัตน์ จันธุ , ศิริพร
สิทธิศักดิ์ , รัชนี เชอร์บาร์ค๊อฟ, อนัญญา เย็นขัน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

หลักการและเหตุผล โรคความดันโลหิตสูงเป็น 1 ในสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตและทุพพลภาพที่สำคัญ
ของประชากรทั่วโลก สำหรับประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคความดันเพิ่มมากขึ้นเป็น
3 เท่าจากปี พ.ศ. 2556 และ สำหรับสถานการณ์โรคความดันโลหิ ตสูงในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
พบว่ามีการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี มีความชุกร้อยละ 9 ของประชากรและมีอัตราป่วย
ร้ อ ยละ 8.2 เป็ น อั น ดั บ 2 ของผู้ ป่ ว ยนอก ในปี 2561 และในปี 2562 พบว่ ามี จ ำนวนผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม จำนวนมากขึ้ น
กลายเป็นกลุ่มโรคอันดับ 1 ของผู้ป่วยนอก และพบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จำเกิดโรคเรื้อรังหรือภาวะแทรกซ้อนตามมา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นโรงพยาบาลที่ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาอย่างปลอดภัย จึงได้
สืบค้นข้อมูลสมุนไพรในท้องถิ่น พบว่ากระเจี๊ยบแดงเป็นสมุนไพรในท้องถิ่นที่รู้จักและใช้กันมายาวนาน ทั้งในรูปแบบ
ของการนำมาประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม และปัจจุบันกระเจี๊ยบแดงอยู่ในบัญ ชียาหลั กแห่ งชาติ ใช้เป็นยาขับ
ปัสสาวะ ซึ่งอยู่ในรูปของชาชง กระเจี๊ยบแดงมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิตทั้งมีความปลอดภัย ดังนั้นทีมวิจั ย
จึงสนใจที่จะนำกระเจี๊ยบเเดงมาศึกษาเพื่อยืนยันถึงประสิทธิผลเเละความปลอดภัยในการใช้ยาในกลุ่มอาสาสมัคร
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทั้งนี้เพื่อต่อยอดเเละส่งเสริมการใช้สมุนไพรโดยการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิ ทธิผลของยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบกับยาแอมโลดีปีนในการ
รักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงระดับอ่อน 2) เพื่อศึกษาผลข้างเคียงของยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบเเดงกับยาแอมโลดีปีนที่
อาจเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษาวิจัย
วิธี ด ำเนิ น การ การศึกษานี้ เป็ น การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง โดยมีรูปแบบการทดลองเป็น Double Blind
Randomize Control Trial ในอาสาสมัครจำนวน 74 ราย ที่มีค่าความดันโลหิตระดับอ่อน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 37 คน
กลุ่มที่ 1 รับประทานยาแอมโลดีปีน กลุ่มที่ 2 รับประทานยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบเเดง ใช้ ระยะเวลาในการศึกษา 3
เดือน (สัปดาห์ที่ 0, 4, 8 เเละ 12) ในเเต่ละครั้งอาสาสมัครจะได้รับการประเมินความดันโลหิตท่านอนเเละท่ายืน เเละ
ติดตามการเจาะเลือดเพื่อประเมินความปลอดภัยจากการใช้ยา ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ เป็นเพศ
ชายเเละหญิง อายุระหว่าง 40 - 70 ปี ได้รับการตรวจร่างกายเเละการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงระดับอ่อน
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วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปี ที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม (ฉบับเสริม) 2563

ผลการตรวจ Electrocardiogram (EKG) ต้อ งไม่พ บลั กษณะคลื่ น หั ว ใจ QT interval ผิ ดปกติ , ST segment
เปลี่ยนแปลงผิดปกติ , และ pathologic Q wave ไม่เคยได้รับประทานยาที่มีผลต่อความดันโลหิตหรือรับประทานยา
ที่มีผลต่อระดับความดันโลหิตเพียง 1 ชนิด ไม่อยู่ระหว่างโครงการวิจัยอื่น เกณฑ์การคัดออก คือ เป็นความดันโลหิต
สูงชนิดทุติยภูมิ เป็นโรคเบาหวาน โรคไต (มีค่า Creatinine มากกว่า 1.5 mg/dL และหรือ มีค่า eGFR ต่ำกว่า 30
ml/min/m2) มีค่าโพแทสเซีย มน้ อยกว่า 3.4 mmol/L มีภ าวะตั้งครรภ์ห รือระหว่ างให้ นมบุตร มี ประวัติเเพ้ ยา
สมุนไพร หรือยาลดความดันโลหิต (แอมโลดีปีน) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลที่
ผ่านการสอบทียบ แบบบันทึกผู้ป่วย (case record form) วิเคราะห์ผลด้านประสิทธิผลการเปลี่ยนเเปลงระดับคาม
ดันโลหิตด้วยสถิติ Repeated Measure Anova เเละประเมินความปลอดภัยจากการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยใช้สถิติ Paired t-test ในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดสอบ การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติ จาก
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ผลการศึกษา อาสาสมัครที่มาติดตามการรักษาครบทั้ง 4 ครั้ง จำนวน 61 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับยาแอมโลดีปีน
จำนวน 33 คน และกลุ่มที่ได้รับยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบจำนวน 28 คน พบว่าทั้งยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเเละยา
แอมโลดีปีน สามารถลดค่าเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหั วใจบีบตัว (systolic blood pressure ; SBP) ก่อนการรักษา
และหลั ง การรั ก ษาได้ อ ย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (ค่ า p<0.05) เท่ า กั บ 150.85±6.39, 132.66±9.04 และ
152.89±7.19, 141.11±11.93 ในกลุ่มที่ได้รับยาแอมโลดีปีนและยาเม็ดกระเจี๊ ยบแดงตามลำดับ และพบว่ากลุ่มที่
ได้รับยาแอมโลดีปีนนั้นสามารถลดความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure ; DBP) ก่อนการ
รักษาและหลังการรักษาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่า p<0.05) เท่ากับ 84.25±7.05,74.42±6.76 ส่วนยาเม็ดสาร
สกัดกระเจี๊ยบพบว่ามีแนวโน้มลดลงแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบค่า SBP และค่า
DBP ระหว่างกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในระหว่าง 2 กลุ่ม ทั้งนี้พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
เม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบแดง ได้แก่ ปวดศีรษะ ร้อนตามร่างกาย และคัน
ข้อสรุป ยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบแดงมีประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตระดับ
อ่อน ซึ่งอาจใช้รักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตระดับอ่อนหรือใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตตัวอื่นเพื่อเสริมฤทธิ์ในการ
รักษา เนื่องจากกระเจี๊ยบแดงมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ และนำผลการวิจัยไปต่ อยอดการใช้สมุนไพรกระเจี๊ยบแดงอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงและหากมี
การศึกษาครั้งต่อไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ทีมผู้วิจัยควรมีการวางแผนในการให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของการรักษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

