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บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

น่ายินดีทวี่ งวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกแสดงการตื่นตัวอย่างชัดเจน ดัง
ปรากฏว่าวารสารฉบับนี้มีนิพนธ์ต้นฉบับถึง 13 เรื่อง
เรื่องแรก การผลิตสารมาตรฐาน Andrographolide จากฟ้าทะลายโจร  เป็นงานวิจัยพื้นฐาน
ที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ สมุ น ไพร มิ ฉ ะนั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
สมุนไพรที่ผลิตขึ้นจะไม่มีมาตรฐานและยากที่จะได้
รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล การ
เร่งรัดให้มีการใช้สมุนไพรเช่นในเรื่องกัญชาโดยไม่
คำ�นึงถึงหลักการพืน้ ฐานทัง้ ด้านวิชาการและจริยธรรม
นอกจากจะทำ�ให้ไม่เป็นที่ยอมรับแล้ว ยังจะเป็นที่
ดูแคลนของวงวิชาการในระดับสากลด้วย
เรื่องที่สอง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณของขิงด้วยวิธี Ultra Performance Liquid
Chromatography  เป็นงานวิจยั พืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็น และ
มีประโยชน์เช่นเดียวกับเรื่องแรก
เรื่ อ งที่ ส าม การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ท ดสอบการ
ผันแปรของน้ำ�หนักยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรตาม
ตำ�รายา 5 เล่ม  มีข้อค้นพบสำ�คัญ 2 ประการ คือ (1)
ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรทีม่ จี �ำ หน่ายในท้องตลาดหรือ
ผลิตใช้เองในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มีน้ำ�หนักผงยา
เฉลี่ยเบี่ยงเบนจากที่แจ้งบนฉลาก (2) ตำ�รามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทยมีความเข้มงวดของการทดสอบความ
ผันแปรของน้ำ�หนักสำ�หรับรูปแบบยาแคปซูลน้อย
ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับตำ�รายาสากลอืน่ จำ�เป็นทีห่ น่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งเร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโดยเร็ ว

เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างการยอมรับยาสมุนไพร
ไทย วิ ธี ก ารแบบชาติ นิ ย มที่ เ น้ น การเรี ย กร้ อ งให้
ยอมรับมาตรฐานที่ต่ำ�เพราะเป็นของไทยไม่ใช่วิธีการ
ทีพ่ งึ กระทำ�ต่อไป เพราะยากทีจ่ ะได้รบั การยอมรับจาก
สากล และแม้ในประเทศไทยเอง
เรื่องที่สี่ การศึกษายาหม่องน้ำ�มันยูคาลิปตัส
ที่กลั่นด้วยวิธีเทอร์โมไซฟอน  เป็นความพยายามใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ผลที่ได้ยังไม่เท่ากับ
ผลิตภัณฑ์ทขี่ ายในท้องตลาด จะต้องศึกษาและพัฒนา
ต่อไป
เรื่องที่ห้า การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของ
ตำ�รับยาธาตุอบเชยด้วยโครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูง เป็นความพยายามที่จะหาวิธีควบคุม
คุณภาพของยาสมุนไพรทีอ่ ยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ
ชนิดนี้ โดยนอกจากวิธที เี่ สนอแล้ว ยังต้องหาวิธอี นื่ มา
ร่วมวิเคราะห์ด้วย
เรื่องที่หก ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณสาร
ประกอบฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และเมลา
โทนิน ของใบหม่อน 5 พันธุ  ์ เป็นงานวิจัยพื้นฐานที่
จำ�เป็น และมีประโยชน์เช่นเดียวกับเรือ่ งแรกและเรือ่ ง
ที่สอง
เรื่ อ งที่ เ จ็ ด ผลเบื้ อ งต้ น ของสารสกั ด ยางนา
(Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don) ต่อ
ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านเชื้อรา และการวิเคราะห์
สารประกอบฟีนอลิกด้วย HPLC  เป็นผลเบื้องต้นที่
น่าสนใจ ซึ่งจะต้องศึกษาต่อไปอีกมาก
363
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เรือ่ งทีแ่ ปด ประสิทธิผลเบือ้ งต้นของยาทาพระเส้นเพื่อลดอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคลมจับโปง
แห้งเข่าทางการแพทย์แผนไทย  ซึง่ ผลการศึกษา พบ
มีประสิทธิผลเบือ้ งต้นทีม่ นี ยั สำ�คัญทางสถิติ ควรมีการ
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น โดยควรให้ครอบคลุม
การศึกษาเรื่องความปลอดภัยด้วย และควรพิจารณา
ลดองค์ประกอบของตำ�รับยา ตัดรายการที่ไม่จำ�เป็น
ออก เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยและลดค่าใช้จา่ ยลงด้วย
เรื่ อ งที่ เ ก้ า องค์ ป ระกอบของดนตรี ที่ ใ ช้ ใ น
การบำ�บัดที่มีผลต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทาง
สังคมในเด็กออทิซมึ   เป็นการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะ
ปัจจุบนั พบเด็กออทิซมึ เพิม่ ขึน้ มาก และยังต้องพัฒนา
วิธกี ารบำ�บัดรักษาอีกมาก ผลการศึกษานีเ้ ป็นผลเบือ้ ง
ต้นเพราะศึกษาในเด็กเพียง 3 ราย แต่มกี ารศึกษาและ
นำ�เสนอได้ดีมาก
เรื่องที่สิบ องค์ความรู้การรักษาโรคริดสีดวง
ทวารของหมอพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็นการ
ศึกษาหมอพื้นบ้านจำ�นวน 19 คน จากที่มีในจังหวัด
ศรีสะเกษทั้งหมด 243 คน สะท้อนว่าหมอพื้นบ้าน
ส่วนใหญ่ยังปิดตัว ส่วนที่เปิดตัวพบว่าความรู้ที่นำ�มา
ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้จากการสืบทอดตามความเชื่อ
ที่ไม่สัมพันธ์กับความรู้ทางการแพทย์ที่พัฒนาไปมาก
สมควรที่จะมีการพัฒนาหมอพื้นบ้านเพื่อให้สามารถ
เป็นที่พึ่งที่ดีของประชาชน ให้ได้รับการดูแลรักษาที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิผลโดยแท้จริง
เรื่องที่สิบเอ็ด ผลของโปรแกรมการจัดการ
เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อทักษะการแก้ปญ
ั หา
และการประยุกต์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สำ�หรับผูป้ ว่ ยโรค
เรื้อรังในชุมชน เนื้อหาเป็นเรื่องของการจัดการเรียน
การสอนเป็นหลัก ผลการศึกษายังมีความจำ�เพาะสูง
ไม่ใช่ความรู้ที่สามารถนำ�ไปใช้ได้ทั่วไป (Generalizable knowledge) แต่ก็มีความน่าสนใจทั้งสำ�หรับ
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ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา และผู้ที่ทำ�งานเกี่ยวกับสุขภาพ
เรื่องที่สิบสอง การทบทวนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ด้ ว ยการแพทย์ ท างเลื อ กต่ อ ระดั บ ความดั น โลหิ ต
ทบทวนการศึกษา การใช้การแพทย์ทางเลือกต่อระดับ
ความดันโลหิตที่ค้นได้จำ�นวน 14 เรื่อง กลุ่มตัวอย่าง
จึงมีจำ�นวนน้อยมาก สมควรมีการศึกษาทบทวนเพิ่ม
เติมให้ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป
เรื่ อ งที่ สิ บ สาม การประเมิ น ผลนโยบายส่ ง เสริมการใช้ยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ
2560 แสดงปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรในจังหวัดหนึ่ง ซึ่งน่าจะสะท้อนปัญหาของ
จังหวัดอื่น ๆ ด้วย
บทปริทัศน์ฉบับนี้มี 2 เรื่อง
เรือ่ งแรก กลไกการระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดตาม
หลักวิทยาศาสตร์ของการฝังเข็ม ได้ทบทวนทฤษฎี
และผลการศึกษาเรือ่ งนีจ้ �ำ นวนมาก ทัง้ การแพทย์แผน
ปัจจุบันและการแพทย์จีน จึงน่าสนใจที่จะได้ติดตาม
และควรมีการนำ�เสนอความก้าวหน้าต่อไปเป็นระยะ ๆ
เรื่ อ งที่ ส อง กั ญ ชาในวิ ถี ชี วิ ต ชาวไทยสมั ย
ก่อน : ข้อมูลจากวรรณกรรมบางเล่ม มีการทบทวน
เอกสารจำ�นวนมาก แต่ก็ยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับ
งานวรรณกรรมทั้งหมด ข้อสรุปที่ได้จึงต้องเปิดกว้าง
สำ�หรับความเห็นของผู้รู้ที่สนใจต่อไป
ปกิณกะในฉบับนีม้ เี รือ่ งของหมอไทยดีเด่นแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2562 โกฐน�้ำ เต้า พจนานุกรมศัพท์การแพทย์
แผนจีน เล่ม 2 และวารสารสโมสรเป็นเรือ่ งกัญชาทีย่ งั
อยู่ในความสนใจของสังคมไทย
พบกันใหม่ฉบับหน้า
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
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บทคัดย่อ
สารมาตรฐาน andrographolide กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลิตจากสารส�ำคัญของฟ้าทะลายโจรโดยใช้เทคนิค
การสกัดสาร andrographolide จากใบของฟ้าทะลายโจรด้วยคลอโรฟอร์ม แล้วน�ำมาแยกและท�ำให้บริสุทธิ์โดยการ
ตกผลึกซ�้ำด้วยเอทานอล น�ำสารส�ำคัญที่ผลิตได้ไปตรวจยืนยันเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ด้วยวิธี IR spectroscopy,
mass spectroscopy, 1H-NMR spectroscopy และ differential scanning calorimetry พบว่าเป็นสาร andrographolide
ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงสามารถน�ำมาผลิตเป็นสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก�ำหนดค่าความบริสุทธิ์ โดย
วิธี UPLC มีคา่ เท่ากับ 98.2% เมือ่ ค�ำนวณในสภาวะปกติโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน andrographolide ของ USP
วิธีการสกัดแยกสารโดยเทคนิคการละลายที่ใช้ตัวท�ำละลายที่เหมาะสมและการท�ำให้สารบริสุทธิ์ขึ้นโดยการตกผลึก
ซ�ำ้ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ นีเ้ ป็นวิธที สี่ ะดวก ขัน้ ตอนไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน แต่สามารถแยกสาร andrographolide ในฟ้าทะลายโจร
ออกจากสารกลุม่ diterpene lactones ชนิดอืน่ ได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพโดยมีรอ้ ยละของผลผลิตเท่ากับ
0.18
คำ�สำ�คัญ: andrographolide, ฟ้าทะลายโจร, สารมาตรฐาน
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Production of Andrographolide Reference Standard from Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees
Maytinee Limsiriwong*, Amorn Sahamethapat, Pitikan Kanjanapruk

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences, Tiwanon road, Nonthaburi 11000, Thailand
*
Corresponding author: maytinee.l@dmsc.mail.go.th

Abstract
Andrographolide DMSc reference substance was produced by extraction of leaves of Andrographis paniculata
(Burm.f.) Nees with chloroform.  Andrographolide crude extract was purified by recrystallization with ethanol.
Identification of andrographolide raw material was performed by IR spectroscopy, mass spectroscopy, 1H-NMR
spectroscopy and differential scanning calorimetry to ensure the identity and purity of this substance. The assigned
value of andrographolide DMSc reference substance was 98.2% calculated on the as is basis, determined by UPLC
method compared with andrographolide USP reference standard. This developed method of liquid extraction and
purification by recrystallization was a non-complicated method but selective separation of andrographolide from
other diterpene lactones with the yield of 0.18%.
Key words: andrographolide, Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees, reference standard

บทนำ�
ฟ้าทะลายโจร [Andrographis paniculata
(Burm.f.) Nees] มีถนิ่ กำ�เนิดจากอินเดียและศรีลงั กา
พบได้ ทั่ ว ไปในแถบเอเชี ย [1] เป็ น สมุ น ไพรที่ ใ ช้ กั น
อย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน มีรสขม มีฤทธิ์ลด
ไข้ แก้ท้องเสีย ลดอาการคออักเสบ โดยมีสารสำ�คัญ
คือ สารกลุ่ม diterpene lactones ซึ่งได้แก่ สาร
andrographolide, สาร neoandrographolide,
สาร 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide
และสารกลุ่ม flavonoids เป็นต้น[2] ปัจจุบันมีการใช้
ยานี้อย่างกว้างขวางทั้งเป็นยาสามัญประจำ�บ้านและ
ใช้ในโรงพยาบาล นอกจากนี้รัฐบาลยังส่งเสริมการ
ใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปยัง

ต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคได้
ดำ�เนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร
เพือ่ ให้มนั่ ใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ทมี่ จี �ำ หน่ายในท้อง
ตลาดและส่งออกไปยังต่างประเทศ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ ฟ้ า ทะลายโจร
ตามตำ�รายาของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 39 (USP39)[3]
มีการวิเคราะห์หาปริมาณของสารกลุ่ม diterpene
lactones ในวัตถุดิบจากใบและต้น (andrographis)
ผงละเอียดของใบและต้น (powdered andrographis) และสารที่ ไ ด้ จ ากการสกั ด จากใบและต้ น
(powdered andrographis extract) โดยวิเคราะห์
ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ใช้สารมาตรฐาน andrographolide
เป็นตัวเปรียบเทียบในการวิเคราะห์หาปริมาณสาร
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กลุ่ม diterpene lactones โดยการคำ�นวณในรูป
ของผลรวมของปริมาณสาร andrographolide, สาร
neoandrographolide, สาร 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide และสาร andrograpanin
ดังนั้นสารมาตรฐาน andrographolide จึงมีความ
สำ�คัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ฟา้ ทะลายโจร โดยสารมาตรฐานนีต้ อ้ ง
สั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ในแต่ละ
ปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องใช้งบประมาณใน
การซื้อสารมาตรฐาน andrographolide เพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร
ในท้องตลาดทีม่ จี �ำ นวนเพิม่ มากขึน้ ศูนย์สารมาตรฐาน
ยาและวั ต ถุ เ สพติ ด สำ� นั ก ยาและวั ต ถุ เ สพติ ด จึ ง มี
แนวคิดในการผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ andrographolide เพื่อนำ�มาใช้ในการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพฟ้ า ทะลายโจรเพื่ อ ทดแทนการนำ �
เข้าสารมาตรฐานจากต่างประเทศ โดยพัฒนาวิธีการ
สกัดสาร andrographolide จากใบของฟ้าทะลายโจร
แล้วนำ�มาแยกให้บริสุทธิ์และมีปริมาณมากพอที่จะ
นำ�มาผลิตเป็นสารมาตรฐาน ทำ�การตรวจเอกลักษณ์
เพื่ อ ยื น ยั น รวมทั้ ง ทดสอบความบริ สุ ท ธิ์ ข องสาร
andrographolide ที่ได้ด้วยวิธี UPLC ซึ่งศูนย์สาร
มาตรฐานยาและวัตถุเสพติดได้พฒ
ั นาและตรวจสอบ
[4]
ความถูกต้องของวิธวี เิ คราะห์แล้ว เพือ่ ทำ�การกำ�หนด
ค่าความบริสุทธิ์ของสารมาตรฐานที่ผลิตขึ้น
สำ � หรั บ วิ ธี ก ารสกั ด สาร andrographolide
จากใบของฟ้าทะลายโจรนั้น ใช้หลักการเลือกตัวทำ�
ละลายให้เหมาะสมที่สามารถสกัดสาร andrographolide ได้ในปริมาณสูงแต่มีสารเจือปนอื่น ๆ ออก
มาในปริมาณน้อย แล้วจึงนำ�สารสกัดที่ได้มาแยกให้
ได้สาร andrographolide ที่บริสุทธิ์ขึ้น ซึ่งการแยก
สาร andrographolide ในสารสกัดออกจากสารอืน่ ๆ

สามารถทำ�ได้หลายวิธีได้แก่ การแยกด้วยวิธีคอลัมน์
โครมาโทกราฟี (column chromatography) [5-6]
วิธี flash column chromatography[1,6] สำ�หรับ
วิธีที่พัฒนาขึ้นเป็นการแยกสาร andrographolide
และทำ�ให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคการตกผลึกซ้ำ�[7-8] โดย
ใช้หลักการความแตกต่างของค่าการละลายของสาร
ที่ต้องการกับสารเจือปนอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ เมื่อได้ตัวทำ�ละลายและสภาวะที่เหมาะสม
สารที่ต้องการจะตกผลึกออกมา วิธีนี้จะสามารถแยก
สารให้บริสทุ ธิไ์ ด้อย่างรวดเร็วและได้สารทีต่ อ้ งการใน
ปริมาณค่อนข้างสูง

ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุ
1. วัตถุดิบสมุนไพร
		 ใบฟ้ า ทะลายโจร จากห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำ � กั ด
อ้วยอัน จังหวัดนครปฐม
2. สารมาตรฐาน
		 andrographolide (USP reference standard, USA) lot F0I344 ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5
เมื่อคำ�นวณสภาพปกติ
		 powdered andrographis extract (USP
reference standard, USA) lot F0I342 ซึ่งประกอบ
ด้วย total diterpene lactones ร้อยละ 41 เมื่อ
คำ�นวณสภาพปกติ (as is basis)
3. เครื่องมือและอุปกรณ์
		
Infrared spectrophotometer (Jasco,
Japan)
		 NMR spectrophotometer (Bruker,
Germany)
		 Differential scanning calorimeter
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(DSC) (Mettler Toledo, Switzerland)
		 Ultra Performance Liquid Chromatograph (UPLC) (Waters®, USA) ประกอบด้วย
binary solvent manager, sample manager,
diode array detector, mass spectrometer:
ACQUITY® QDa detector และโปรแกรมประมวล
ผล Empower 3
		 คอลัมน์ ACQUITY® UPLC BEH C18
ขนาด 2.1 x 100 มิลลิเมตร บรรจุอนุภาคขนาด 1.7
ไมโครเมตร (Waters®, USA)
4. สารเคมี
		 acetonitrile (HPLC grade), methyl alcohol (HPLC grade), ethyl alcohol (AR grade),
formic acid (AR grade), chloroform (AR grade),
hexane (AR grade)

วิธีการศึกษา
1. การเตรี ย มสมุ น ไพรเพื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต
ทำ�การตรวจเอกลักษณ์ของฟ้าทะลายโจรอบแห้งที่
ซื้อมาโดยวิธี UPLC ที่ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุ
เสพติดพัฒนาขึ้น[4] หลังจากนั้นนำ�ไปบดและปั่นให้
เป็นผงละเอียด
2. ทดสอบหาตัวทำ�ละลายที่เหมาะสมสำ�หรับ
สกัดผงฟ้าทะลายโจร เพือ่ ให้ได้สารสกัดฟ้าทะลายโจร
ที่มีสาร andrographolide ได้ในปริมาณสูงแต่มีสาร
เจือปนอื่น ๆ ในปริมาณต่ำ�
3. นำ � สารสกั ด ฟ้ า ทะลายโจรที่ ไ ด้ ม าทำ � ให้
บริสุทธิ์โดยเทคนิคการตกผลึก เพื่อแยกสาร andrographolide ออกจากสารอื่นโดยใช้ตัวทำ�ละลาย
และสภาวะที่เหมาะสม
4. น�ำผลึกจากข้อ 3 มาท�ำการตกผลึกซำ�้ เพือ่ ให้
สาร andrographolide มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
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5. นำ�ผลึกไปตรวจเอกลักษณ์ด้วย IR spectroscopy และทดสอบความบริสุทธิ์เบื้องต้นโดยหา
ปริมาณสาร andrographolide ด้วยวิธีวิเคราะห์โดย
UPLC ซึ่งใช้ detector ชนิด diode array ร่วมกับ
mass spectrometer เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน
andrographolide USP โดยวัตถุดิบที่ผลิตได้ควร
มีความบริสุทธิ์ของสาร andrographolide มากกว่า
ร้อยละ 95 มี UV spectrum และ mass spectrum
สอดคล้องกับ spectrum ของสารมาตรฐาน andrographolide USP
6. ท�ำตามขั้ น ตอนที่ 3-5 ซ�้ ำ ให้ ไ ด้ ส าร andrographolide ปริมาณมากเพียงพอที่จะน�ำไปผลิต
เป็นสารมาตรฐาน
7. ตรวจเอกลั ก ษณ์ เ พื่ อ ยื น ยั น สารสำ � คั ญ
และความบริสุทธิ์ด้วย mass spectroscopy, IR
spectroscopy, nuclear magnetic resonance
spectroscopy (NMR) และ differential scanning
calorimeter (DSC)
8. ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของผงสาร
andrographolide ที่ผลิตขึ้น (homogeneity testing) และประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติ
9. ประมวลผลการทดสอบคุณสมบัติทั้งหมด
และกำ�หนดค่าความบริสุทธิ์แล้วนำ�ไปผลิตเป็นสาร
มาตรฐาน

ผลการศึกษา
น�ำฟ้ า ทะลายโจรอบแห้ ง ที่ ผ ่ า นการตรวจ
เอกลั ก ษณ์ ด ้ ว ยวิ ธี UPLC แล้ ว มาบดและปั ่ น ให้
ละเอียด น�ำมาสกัดด้วยตัวท�ำละลายชนิดต่าง ๆ ได้แก่
chloroform, hexane, methanol, ethanol, 50%
ethanol น�ำสารสกัดที่ได้ไปฉีดหาปริมาณสาร andrographolide สารกลุ่ม diterpene lactones และ
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สารตัวอืน่ ๆ ทีส่ กัดออกมาได้ ด้วยวิธี UPLC ตามราย
ละเอียดวิธใี นตารางที่ 1 พบว่าสารสกัดทีม่ ปี ริมาณสาร
andrographolide มากทีส่ ดุ คือสารสกัดจาก methanol และ ethanol รองลงมาคือสารสกัดจาก chloroform และ 50% ethanol ตามล�ำดับ ส่วนสารสกัดจาก
hexane มีปริมาณ andrographolide น้อยที่สุด แต่
ในสารสกัดของ methanol และ ethanol พบสารกลุม่
diterpene lactones และสารอื่น ๆ ปนออกมาใน
ปริมาณสูงเช่นกัน โดยมีปริมาณสารอืน่ ๆ มากกว่าการ
สกัดด้วย chloroform ดังโครมาโทแกรม (ภาพที่ 1)
จากผลการทดสอบข้างต้นจึงเลือก chloroform เป็น
ตัวท�ำละลายที่จะน�ำมาสกัดสาร andrographolide
จากผงฟ้าทะลายโจรเนื่องจากสามารถสกัดสาร andrographolide ได้โดยมีสารอื่น ๆ เจือปนในปริมาณ
ที่ต�่ำ
ทำ�การสกัดผงฟ้าทะลายโจรแห้งด้วย chloroform ที่อุณหภูมิ 60oC กรองแยกผงและกากที่เหลือ
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ออกจากสารสกัด เมือ่ ทิง้ สารสกัดไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งจะ
มีผงละเอียดสีเขียวเทา (ภาพที่ 2a) แยกออกมา กรอง
เพื่อแยกผงละเอียดสีเขียวเทาออกจากสารสกัด แล้ว
นำ�มาละลายด้วย ethanol ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60oC และทิง้ ไว้
ที่อุณหภูมิห้อง สาร andrographolide ตกผลึกออก
มาจากสารละลาย ซึ่งจะได้ผลึกสีออกเหลือง (ภาพที่
2b) ล้างผลึกด้วย ethanol เย็น เพื่อกำ�จัดสิ่งเจือปน
บนผิวผลึก ทำ�การตกผลึกซ�้ำ ด้วย ethanol จนได้ผลึก
ที่มีสีขาวและความบริสุทธิ์มากขึ้น (ภาพที่ 2c, 2d)
นำ � ผลึ ก สาร andrographolide ไปบดและ
ตรวจเอกลักษณ์ด้วยวิธี IR spectroscopy พบว่า
มี IR spectrum (KBr) ที่มีการดูดกลืนแสงที่ 2929,
1729, 1675, 1459, 908, 659 cm-1 และนำ�ไปหา
ปริ ม าณด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ โ ดย UPLC โดยเปรี ย บ
เทียบกับสารมาตรฐาน andrographolide USP พบ
ว่าสาร andrographolide ที่ผลิตขึ้นมีความบริสุทธิ์
เบื้องต้นมากกว่าร้อยละ 98 จากโครมาโทแกรมของ

ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะห์สาร andrographolide โดย UPLC[4]

Chromatographic Condition
Column
ACQUITY® UPLC BEH C18 2.1 x 100 mm, 1.7 mm
Mobile phase (gradient)
0.050% formic acid in water (A): 0.025% formic acid in ACN (B)
Time (min)
A (%)
B (%)
0.00
90
10
4.50
55
45
6.25
20
80
7.00
20
80
8.00
90
10
10.00
90
10
Flow rate
0.5 ml/min
Column temperature
40˚C
Detection
UV 223 nm
Injection volume
2 ml
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ภาพที่ 1 โครมาโทแกรมของสารสกัดด้วยตัวทำ�ละลายชนิดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย สาร andrographolide, สารกลุ่ม
diterpene lactones และสารอื่น (*)

2a: ผงละเอียดสีเขียวเทา
จากการสกัดด้วย
chloroform

2b: ผลึกสีเหลือง
จากการตกผลึกด้วย ethanol

2c: ผลึกสีขาว
จากการตกผลึกซ้ำ�

ภาพที่ 2 ลักษณะของผลึกที่สกัดได้จากฟ้าทะลายโจร

2d: ผลึกสาร andrographolide
ที่มีความบริสุทธิ์สูง
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สาร andrographolide มี retention time เท่ากับ
3.20 นาทีและพบว่า UV spectrum มี lmax ที่ 226
นาโนเมตร และ mass spectrum LC-MS(ESI)(+)
[M+H-2H2O]+ m/z เท่ากับ 315 ดังภาพที่ 3 และ 4 ซึง่
สอดคล้องกับผล IR, UV และ mass spectrum ของ
สารมาตรฐาน andrographolide USP เมือ่ ทดสอบที่
สภาวะเดียวกัน
นอกจากนี้เมื่อตรวจด้วยเครื่อง DSC พบว่า
มีจุดหลอมเหลว 230.2oC และเมื่อตรวจโดยเครื่อง
NMR (Bruker ADVANCE 300 spectrometer) ให้
ผลดังนี้ 1H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ 6.97 (1H, dt,
J = 7.0, 1.7 Hz, H-12), 5.04 (2H, br s, OH), 4.90
(1H, s, H-19a), 4.58 (1H, s, H-17b), 4.46 (1H, dd, J
= 10.5, 6.1 Hz, H-15a), 4.26 (1H, dd, J = 10.5, 2.0
Hz, H-19a), 4.19 (1H, d, J = 11.1 Hz, H-15b), 3.48
(1H, d, J = 10.1 Hz, H-19b), 2.54 (2H, t, J = 6.5
Hz, H-11), 2.43 (1H, brd, H-9), 1.85-1.59 (several
protons), 1.30-1.22 (several protons), 0.70 (3H,
s, H-20) ดังแสดงในภาพที่ 5 สามารถพิสจู น์โครงสร้าง
ของสารจากค่าเคมีคอลชิฟต์ของโปรตอนบนคาร์บอน
ทัง้ 20 ตำ�แหน่ง พบว่าสอดคล้องกับโครงสร้างโมเลกุล

ของสาร andrographolide
จากการประมวลผลตรวจเอกลั ก ษณ์ ส าร
สำ�คัญด้วยการใช้ FT-IR, NMR, DSC, UPLC และ
mass spectroscopy สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาร
andrographolide มีลักษณะเป็นผงสีขาว (white
crystalline powder) โดยมี โ ครงสร้ า งโมเลกุ ล
ดังแสดงในภาพที่ 6 มีสูตรโมเลกุล C20H30O5 และมี
น้ำ�หนักโมเลกุลเท่ากับ 350.45 โดยสามารถผลิตสาร
andrographolide ความบริสุทธิ์สูงได้ 13 กรัมจาก
ปริมาณฟ้าละลายโจรแห้งเริ่มต้น 7 กิโลกรัม คิดเป็น
ร้อยละผลผลิต (%yield) เท่ากับ 0.18
หลังจากตรวจเอกลักษณ์เพื่อยืนยันสารสำ�คัญ
แล้ว นำ�ไปทดสอบหาความบริสทุ ธิข์ องสาร andrographolide โดยวิธี UPLC ตามรายละเอียดในตารางที่
1 พบว่าได้ความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 95 จึงนำ�ไป
ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของผงยา (homogeneity testing) พบว่าผงสาร andrographolide ที่
ผลิตขึน้ มีความเป็นเนือ้ เดียวกันของผงยา (homogeneous powder) แล้วจึงนำ�มาผลิตเป็นสารมาตรฐาน
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ andrographolide
(Andrographolide DMSc reference standard)

ภาพที่ 3 IR spectrum ของสาร andrographolide lot no. RSC6001213
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ภาพที่ 4 UPLC chromatogram, UV spectrum และ mass spectrum ของสาร andrographolide lot no. RSC6001213

ภาพที่ 5 1H-NMR spectrum ของสาร andrographolide lot no. RSC6001213
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ภาพที่ 6 โครงสร้างโมเลกุลของสาร andrographolide
lot no. RSC6001213

สามารถกำ�หนดค่าความบริสุทธิ์ได้เท่ากับ 98.2%
เมื่อคำ�นวณในสภาวะปกติโดยเปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐาน andrographolide ของ USP

อภิปรายผล
การสกั ด สารส�ำคั ญ andrographolide ใน
ฟ้าทะลายโจรใช้หลักการสกัดพืชสมุนไพรโดยการ
เลื อ กตั ว ท�ำละลายที่ เ หมาะสมกั บ คุ ณ สมบั ติ ส ารที่
ต้องการสกัดออกมา แล้วจึงน�ำสารสกัดที่ได้มาท�ำให้
ตกผลึกเพือ่ แยกสารทีต่ อ้ งการออกจากสารอืน่ ทีอ่ ยูใ่ น
สารสกั ด หลั ง จากนั้ น ท�ำให้ ส ารที่ ต ้ อ งการมี ค วาม
บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นโดยเทคนิคการตกผลึกซ�้ำ (recrystalization)[8-9] การเลือกใช้ chloroform เป็นตัวท�ำละลาย
ที่มีค่า polarity index (PI) ค่อนข้างต�่ำ (PI = 4.1) นั้น
ถึงแม้ว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับคุณสมบัติความเป็นขั้ว
ของสาร andrographolide ที่ต้องการสกัดออกจาก
ฟ้าทะลายโจร ท�ำให้ปริมาณที่สกัดออกมาได้นั้นน้อย
กว่าการสกัดด้วยตัวท�ำละลายที่มีค่า PI สูงกว่าเช่น
ethanol (PI = 5.2) และ methanol (PI = 6.6) แต่พบ
ว่าสารสกัดที่ได้จาก chloroform จะมีการเจือปนของ

สารกลุ่ม diterpene lactones และสารอื่นน้อยกว่า
เมือ่ เทียบกับการสกัดด้วยตัวท�ำละลายอืน่ [10] จึงได้สาร
สกัดทีม่ คี วามเข้มข้นของสาร andrographolide ค่อน
ข้างสูงและเมื่อท�ำให้อุณหภูมิของสารสกัด chloroform เย็นลง สาร andrographolide ทีม่ คี วามเข้มข้น
สูงและมีค่าการละลายใน chloroform ต�่ำจึงตกผลึก
ออกมา หลังจากนัน้ น�ำมาท�ำให้มคี วามบริสทุ ธิเ์ พิม่ ขึน้
โดยเทคนิคการตกผลึกซ�้ำโดยเลือกใช้ ethanol ซึ่ง
เป็นตัวท�ำละลายที่เหมาะสมสามารถละลายสาร andrographolide ได้ดีเมื่อให้ความร้อน ตามหลักการ
ของการตกผลึกซำ�้ [9] สารละลายอิม่ ตัวของ andrographolide (saturated solution) เมือ่ ทิง้ ให้เย็นลงอย่าง
ช้า ๆ ที่อุณหภูมิห้อง สาร andrographolide ที่อิ่มตัว
จะตกผลึกออกมาจากสารอื่น ๆ ที่ละลายใน ethanol
ได้ดีแต่มีความเข้มข้นน้อย[8] หลังจากนั้นจึงล้างผลึก
ด้วย ethanol เย็นซ�ำ้ หลาย ๆ ครัง้ เพือ่ ก�ำจัดสิง่ เจือปน
อื่น นอกจากนี้การปล่อยให้ตกผลึกอย่างช้า ๆ จะได้
ผลึกที่มีขนาดใหญ่และมีความบริสุทธิ์กว่าการท�ำให้
เย็นอย่างรวดเร็ว ซึง่ จะได้ผลึกเล็กละเอียดและมีพนื้ ที่
ผิ ว มาก มี โ อกาสที่ ส ารอื่ น จะปนเปื ้ อ นอยู ่ กั บ ผลึ ก
ละเอียดได้มากกว่า[9]
วิ ธี ก ารแยกสารและทำ � ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ โ ดยการ
ตกผลึกเป็นวิธีการที่สะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับ
ซ้อน และไม่สิ้นเปลืองตัวทำ�ละลายอินทรีย์เหมือนวิธี
คอลัมน์โครมาโทกราฟี (column chromatography)
หรือวิธี flash column chromatography แต่ต้อง
ศึกษาและทดสอบเพื่อหาตัวทำ�ละลายและสภาวะที่
เหมาะสม อีกทั้งปริมาณสารที่ต้องการต้องมีปริมาณ
มากพอที่จะทำ�ให้เกิดสภาวะอิ่มตัวของสารละลาย
จึงจะทำ�ให้เกิดการตกผลึกได้[9] วิธีการผลิตสาร andrographolide จากฟ้าทะลายโจรที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้
หลักการสกัดและตกผลึกซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานแต่
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มีแนวคิดที่แตกต่างในการเลือกตัวทำ�ละลายที่ใช้ใน
การสกัดและตกผลึก กล่าวคือตัวทำ�ละลายที่เลือก
อาจไม่ใช่ตัวทีส่ ามารถให้ร้อยละของผลผลิตได้สงู สุด
แต่เป็นตัวทำ�ละลายที่สามารถแยกสาร andrographolide ออกจากสารกลุ่ม diterpene lactones
ชนิดอื่นได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพ
จึ ง ลดเวลาการทำ � งานไม่ ต้ อ งตกผลึ ก ซ้ำ� หลายครั้ ง
เนื่องจากมีสารเจือปนน้อย ทำ�ให้สามารถผลิตสาร
andrographolide ได้ปริมาณมากพอ (อย่างน้อย 10
กรัม) และมีความบริสทุ ธิเ์ หมาะสมทีจ่ ะนำ�มาผลิตเป็น
สารมาตรฐาน
การตรวจเอกลั ก ษณ์ ผ ลึ ก สาร andrographolide ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ได้ IR spectra และ Mass
spectra สอดคล้องกับการศึกษาของ Singh P.K.
และคณะ[11] และ Yong-Xi S. และคณะ[12] ตามลำ�ดับ
นอกจากนี้การทดสอบโดย NMR พบว่าโครงสร้าง
โมเลกุลเป็นสาร andrographolide สำ�หรับการหาค่า
จุดหลอมเหลวของสารก็เป็นวิธีการตรวจเอกลักษณ์
และความบริสุทธิ์ของสารเช่นกัน[13] ซึ่งจากผลการ
ทดสอบทั้งหมดสามารถยืนยันได้ว่าสารที่ได้จากวิธี
ผลิตที่พัฒนาขึ้นนี้คือสาร andrographolide

จากสมุนไพรชนิดแรกที่ผลิตและมีจำ�หน่ายที่กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยราคาถูกกว่าการนำ�เข้า
สารมาตรฐานชนิดนี้จากต่างประเทศประมาณ 5 เท่า
ผู้ประกอบการผลิตยาพัฒนาจากสมุนไพรสามารถ
นำ � ไปใช้ เ ป็ น สารมาตรฐานในการตรวจวิ เ คราะห์
วัตถุดิบเพื่อหาปริมาณสาร andrographolide และ
ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร
ที่ มี ก ารผลิ ต ในประเทศซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การส่ ง
ออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานไปยังต่าง
ประเทศ นอกจากนี้การวิจัยยังสามารถนำ�ไปเป็นตัว
เปรียบเทียบเพื่อต่อยอดงานวิจัย ใช้ในการทดสอบ
ฤทธิ์ ทดสอบความเป็นพิษและกำ�หนดขนาด (dose)
ของสารสำ�คัญเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาวิธวี เิ คราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของขิงโดยตรวจหาสารส�ำคัญใน
กลุ่มที่ให้รสเผ็ดร้อน ซึ่งได้แก่ สารกลุ่ม gingerols และ shogaols ด้วยวิธี Ultra Performance Liquid Chromatography
(UPLC) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของขิง ท�ำโดยน�ำตัวอย่างขิง 300 มิลลิกรัม มาแช่สกัดใน methanol ปริมาตร 20.0
มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดูดสารละลายใสส่วนบนมากรองผ่าน nylon syringe filter ฉีดสารละลายตัวอย่างที่ได้
ปริมาตร 3 ไมโครลิตร เข้าสู่ระบบโครมาโทกราฟซึ่งประกอบด้วย คอลัมน์ AcquityTM BEH C18 2.1×50 มิลลิเมตร,
1.7 ไมโครเมตร วัฏภาคเคลื่อนที่คือส่วนผสมของอะซิโทไนไตรล์ในน�้ำ ร้อยละ 40-65 ชะแบบเกรเดียน ด้วยอัตราการ
ไหล 0.6 มิลลิลิตรต่อนาที อุณหภูมิของตัวอย่างและอุณหภูมิคอลัมน์เท่ากับ 35 และ 40 ºC ตามล�ำดับ ตรวจวัดสาร
ด้วยอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 226 นาโนเมตร จะตรวจพบสารที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีท่ีส�ำคัญในขิงทั้ง 6
ชนิด ได้แก่ 6-gingerol, 8-gingerol, 10-gingerol, 6-shogaol, 8-shogaol และ 10-shogaol ที่ retention time เท่ากับ 1.71,
2.39, 2.77, 2.45, 2.91 และ 3.65 นาที ตามล�ำดับ ระบบดังกล่าวสามารถใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณสาร 6-gingerol ได้
ด้วย และเมื่อท�ำการทดสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่า กราฟมาตรฐานของ 6-gingerol มีความเป็นเส้นตรงในช่วง
0.0474-0.2758 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.9998 ค่าความแม่นอยู่ในช่วง
ร้อยละ 100.68-101.19 ค่าความเที่ยงอยู่ในช่วงร้อยละ 0.43-0.51 มีค่าขีดจ�ำกัดของการตรวจพบและขีดจ�ำกัดของการ
หาปริมาณ เท่ากับ 0.0038 และ 0.0127 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามล�ำดับ เมือ่ ศึกษาปริมาณสาร 6-gingerol ในขิง จ�ำนวน
8 ตัวอย่าง พบว่า มีปริมาณสารดังกล่าวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.50-1.49 โดยน�้ำหนัก
คำ�สำ�คัญ: ขิง, Zingiber officinale Roscoe, gingerols, shogaols, UPLC
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Abstract
The objective of this study is to develop the qualitative and quantitative analytical method of ginger rhizome
by monitoring the pungent ingredients including gingerols and shogaols by using Ultra Performance Liquid Chromatographic (UPLC) technique. For qualitative analysis of ginger, 300 mg of powdered ginger was macerated in
20.0 ml of methanol for 24 h. Supernatant solution was pipetted and filtered through the nylon syringe filter. 3 µl of
sample solution was injected into the chromatographic system consisting of AcquityTM BEH C18 2.1×50 mm, 1.7
µm column and 40-65% of acetonitrile solution in water as mobile phase. Gradient elution was performed. Flow
rate was set at 0.6 ml/min. Chamber temperature of sample chamber and column were 35 and 40°C, respectively.
Detection was performed at the UV wavelength of 226 nm. 6 active compounds including 6-gingerol, 8-gingerol,
10-gingerol, 6-shogaol, 8-shogaol and 10-shogaol were detected at the retention times at 1.71, 2.39, 2.77, 2.45,
2.91 and 3.65 min, respectively. This system could be also used for determination of 6-gingerol content. The validation result of the developed method exhibited the linearity of calibration curve of 6-gingerol was in the range
of 0.0474-0.2758 mg/ml with coefficient of determination (R2) 0.9998. Accuracy and precision were in the range
of 100.68-101.19% and 0.43-0.51%, respectively. Limit of detection and limit of quantitation were 0.0038 and
0.0127 mg/ml, respectively. When 8 samples of ginger were analysed, the content of 6-gingerol was obtained in
the range of 0.50-1.49% w/w.
Key words: Ginger, Zingiber officinale Roscoe, gingerols, shogaols, UPLC

บทนำ�
ขิง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber officinale
Roscoe เป็นพืชในวงศ์ Zingiberaceae ชื่อสามัญ
ว่า ginger ชือ่ อืน่ ๆ ได้แก่ ขิงแกลง ขิงแดง (จันทบุร)ี
ขิงเผือก (เชียงใหม่) สะเอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)[1]
เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดินขึ้นเป็นกอ เหง้ามีลักษณะ
เป็นข้อ เนื้อในสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน มีลำ�ต้นเทียมมี
กาบหรือโคนใบหุ้ม ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอก ปลายใบ
สอบเรียวแหลม ออกเรียงสลับเป็นสองแถว ดอกสี
ขาว ออกเป็นช่อ ดอกมีกาบสีเขียวปนแดงห่อรองรับ

กลีบดอกและกลีบเลี้ยงอย่างละ 3 กลีบ เกสรตัวผู้
6 อัน ผลกลมแข็ง[2] ส่วนที่นำ�มาใช้ประโยชน์ทางยา
คือ เหง้าขิง (rhizome) ประโยชน์ทางยาในบัญชียา
หลักแห่งชาติมีทั้งในรูปยาเดี่ยวในการขับลมบรรเทา
อาการท้องอืดท้องเฟ้อ และเป็นส่วนประกอบในตำ�รับ
ยาหลายตำ�รับ เช่น ยาหอมอินทจักร์ ยาเบญจกูล ยาตรี
พิกัด ยาธรณีสันฑะฆาต เป็นต้น[3] สารสำ�คัญในเหง้า
ขิง คือ น้ำ�มันหอมระเหยซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมี
หลักเป็นสารกลุ่ม sesquiterpene hydrocarbons
ได้แก่ (-)-zingiberine, (+)-ar-curcumene, (-)-b-
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sesquiphellandrene, b-bisabolene, camphene,
phellandrene, zingiberol, eucalyptol, citral, borneol, linalool เป็นต้น ส่วนสารทีใ่ ห้รสเผ็ดร้อน เป็นสาร
ในกลุม่ phenylalkanones ซึ่งชนิดหลัก ได้แก่ gingerols และ shogaols สารกลุ่ม diarylheptanoids
ได้แก่ gingerenones A-C, isogingerenone B และ
gingerdione[4]
การควบคุมคุณภาพของขิงมีเกณฑ์มาตรฐาน
ของปริมาณสารส�ำคัญในหลายเภสัชต�ำรับ มีเพียง
เภสัชต�ำรับ United State Pharmacopoeia Dietary
Supplements Compendium (USP DSC) เท่านั้น
ที่มีข้อก�ำหนดคุณภาพของสารที่ให้รสเผ็ดร้อน โดย
ก�ำหนดปริมาณ gingerols และ gingerdiones ซึ่ง
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.8 โดยน�้ำหนัก ก�ำหนด
ปริมาณ shogaols ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก
USP DSC ยังก�ำหนดปริมาณน�้ำมันหอมระเหย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1.8 โดยปริมาตรต่อน�้ำหนัก[5] เภสัช
ต�ำรับของจีน ออสเตรีย และข้อก�ำหนดขององค์การ
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อนามัยโลก ข้อก�ำหนดปริมาณน�้ำมันหอมระเหย โดย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.8, 1.5 และ 2.0 โดยปริมาตรต่อ
น�้ำหนัก ตามล�ำดับ เภสัชต�ำรับของอินเดีย ญี่ปุ่น และ
อังกฤษ ไม่มีข้อก�ำหนดมาตรฐานของปริมาณสาร
ส�ำคั ญ ทั้ ง 2 กลุ ่ ม มี เ พี ย งการควบคุ ม ปริ ม าณเถ้ า
ปริ ม าณสารสกั ด ด้ ว ยตั ว ท�ำละลาย [4] ส่ ว นต�ำรา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 (Thai
Herbal Pharmacopoeia 2018) มีขอ้ ก�ำหนดปริมาณ
สารส�ำคัญเฉพาะน�้ำมันหอมระเหยเท่านั้น และการ
ตรวจเชิงคุณภาพหรือการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีก็
จะตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีในน�้ำมันหอมระเหย
โดยไม่มีข้อก�ำหนดคุณภาพของสารส�ำคัญกลุ่ม gingerols หรือ shogaols แต่อย่างใด[6] การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดย
ตรวจหาสารกลุ่ม gingerols และ shogaols และ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาปริมาณสาร
6-gingerol ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้จะสามารถน�ำ
ไปใช้ควบคุมคุณภาพของขิงต่อไป

ภาพที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของสารสำ�คัญบางชนิดที่พบในขิง
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ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุ
1. สมุนไพรขิง
รวบรวมตัวอย่างเหง้าขิงจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
แหล่ ง ธรรมชาติ แ ละร้ า นขายสมุ น ไพร จำ � นวน 8
ตั ว อย่ า ง ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม 2558 ถึ ง
เมษายน 2559 ตั ว อย่ า งขิ ง สดนำ � มาล้ า งให้ ส ะอาด
ย่อยขนาด อบแห้งที่อุณหภูมิ 45°C นำ�ไปบดเป็นผง
ละเอียด ผ่านแร่งเบอร์ 180 แล้วเก็บในภาชนะแก้วสี
ชาปิดฝาสนิท
2. สารมาตรฐาน
6-gingerol ความบริสุทธิ์ ≥ 98% (Chengdu
Biopurify Phytochemicals, China)
8-gingerol ความบริสุทธิ์ ≥ 95% (SigmaAldrich, Switzerland)
10-gingerol ความบริสุทธิ์ ≥ 95% (Sigma,
USA)
6-shogaol ความบริสุทธิ์ ≥ 98% (Chengdu
Biopurify Phytochemicals, China)
8-shogaol ความบริสุทธิ์ ≥ 98% (Chengdu
Biopurify Phytochemicals, China)
10-shogaol ความบริสุทธิ์ ≥ 98% (Chengdu
Biopurify Phytochemicals, China)
3. สารเคมีและตัวทำ�ละลาย
อะซิโทไนไตรล์ ชนิด HPLC (Merck, Germany) และ น�้ำ (deionized water)
4. เครื่องมือ
Acquity TM Ultra Performance Liquid
Chromatograph-PDA detector (Waters, USA)
และ Empower 2 software, เครื่องชั่งไฟฟ้า ความ
ละเอียด 0.01 มิลลิกรัม (Mettler-Toledo, Switzerland)
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5. วัสดุวิทยาศาสตร์และเครื่องแก้ว
Acquity TM UPLC BEH C18, 2.1×50
มิลลิเมตร, 1.7 ไมโครเมตร (Waters, USA), nylon
syringe filter สำ � หรั บ กรองสารละลายตั ว อย่ า ง,
PVDF membrane filter 0.2 ไมโครเมตร สำ�หรับ
กรองตัวทำ�ละลาย, nylon membrane filter 0.2
ไมโครเมตร สำ�หรับกรอง DI water, tuberculin
syringe สำ�หรับดูดสารละลายตัวอย่างในขั้นตอน
การเตรียมตัวอย่าง, volumetric flask ชนิด light
protect ขนาด 10 และ 100 มิลลิลิตร, glass stoppered-flask, pipette

วิธีการศึกษา
1. วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพของขิง
ทำ�การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของ
ขิงโดยใช้ UPLC fingerprint และตรวจหาสารกลุ่ม
gingerols และ shogaols โดยสารกลุ่ม gingerols
ที่ ต รวจหา ได้ แ ก่ 6-gingerol, 8-gingerol และ
10-gingerol และสารกลุม่ shogaols ทีต่ รวจหา ได้แก่
6-shogaol, 8-shogaol และ 10-shogaol
2. วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณของขิง
2.1 การพัฒนาวิธวี เิ คราะห์ปริมาณ 6-gingerol
ในขิง ด้วยวิธี UPLC[7]
2.1.1 การเลือกชนิดของตัวทำ�ละลายในการ
สกัด
จากรายงานการวิจัยในอดีต พบว่า ตัวท�ำ
ละลายที่สามารถสกัดสาร 6-gingerol ได้ดีมีหลาย
ชนิด เช่น methanol, ethyl acetate เป็นต้น ส่วน
ผสมของแอลกอฮอล์และน�ำ้ จะท�ำให้ความสามารถใน
การสกัดสาร 6-gingerol ลดลง โดยเมือ่ อัตราส่วนของ

380 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
น�ำ้ เพิม่ ขึน้ ปริมาณสาร 6-gingerol จะถูกสกัดออกมา
ได้นอ้ ยลง[8] จึงท�ำการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ของตัวท�ำละลายในการสกัดสาร 6-gingerol จากขิง
โดยตัวท�ำละลายที่เลือกใช้ จ�ำนวน 2 ชนิด ได้แก่
methanol และ ethanol ในเบื้องต้นจะสกัดด้วยวิธี
การแช่สกัด (maceration) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตาม
วิธีของ USP DSC 2015[5]
2.1.2 การศึกษาวิธีการสกัดและระยะเวลา
สกัดที่เหมาะสม
ภายหลั ง จากการคั ด เลื อ กตั ว ทำ � ละลายที่
เหมาะสมในการสกัดสาร 6-gingerol ในขิง จาก ข้อ
2.1.1 แล้ว จึงมาศึกษาเพื่อหาวิธีสกัดใหม่โดยมุ่งหวัง
ลดระยะเวลาการสกัดให้สั้นลงกว่าเดิม เนื่องจากวิธี
การสกัดสาร 6-gingerol ในขิงตาม USP DSC ต้อง
ใช้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ทำ�การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสกัดสาร
6-gingerol ด้วยตัวทำ�ละลายทีเ่ หมาะสมจากข้อ 2.1.1
วิธีต่าง ๆ ได้แก่ วิธีการแช่สกัดเป็นเวลา 1, 2, 3, 4, 6
และ 24 ชั่วโมง และวิธีรีฟลักซ์ เป็นเวลา 30 และ 60
นาที
2.1.3 ความยาวคลื่นในการตรวจวัด
วัดการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตของสาร
6-gingerol เพือ่ ดูความยาวคลืน่ ทีส่ ารชนิดนีส้ ามารถ
ดูดกลืนแสงสูงสุด และวิเคราะห์สารละลายตัวอย่าง
ขิงโดยใช้ PDA เพื่อเลือกความยาวคลื่นที่เหมาะสม
ที่สุดที่มีความจำ�เพาะ (specificity) สำ�หรับการตรวจ
วัดสาร 6-gingerol โดยไม่มสี ารรบกวนอืน่ (interference)
2.1.4 วัฏภาคคงที่และวัฏภาคเคลื่อนที่
วัฏภาคคงที่ ศึกษาเปรียบเทียบคอลัมน์ชนิด
ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน เช่น ชนิดของอนุภาค
ภายในคอลัมน์ (BEH C18, BEH C8 และ BEH phe-
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nyl) ความยาวของคอลัมน์ (50 และ 100 มิลลิเมตร)
โดยพิจารณาผลการแยกสาร 6-gingerol ลักษณะ
ของพีคสาร 6-gingerol (รูปร่างและความสมมาตร
ของพีค) และ retention time ของสาร 6-gingerol
วัฏภาคเคลื่อนที่ ศึกษาชนิดและอัตราส่วน
ของตัวทำ�ละลายที่จะใช้เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ โดย
พิจารณาจากรูปร่างของพีคสาร 6-gingerol และ
retention time ของสารดังกล่าว และความสามารถ
ในการแยกพีคของสาร 6-gingerol ออกจากสาร
อื่น ๆ ในสารละลายตัวอย่างขิง
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงอุณหภูมิ ปริมาตร
ของสารที่ ฉี ด ที่ เ หมาะสมวิ ธี วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสาร
6-gingerol ในขิงด้วยวิธี UPLC
โดยสรุปวิธีจากการศึกษาในข้อ 2.1.1-2.1.4
2.2 การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
ทำ�การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร
6-gingerol ในขิง ที่ได้พัฒนาขึ้นตามแนวปฏิบัติการ
ทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเดี ย ว กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข[9]
2.3 การวิเคราะห์ปริมาณสาร 6-gingerol ใน
ขิง
ศึกษาคุณภาพของขิงโดยวิเคราะห์ปริมาณสาร
6-gingerol ในขิง จำ�นวน 8 ตัวอย่าง ที่รวบรวมจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งแหล่งธรรมชาติและร้านขายสมุนไพร
โดยใช้วิธีวิเคราะห์ที่ได้พัฒนาขึ้น

ผลการศึกษา
1. วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพของขิง[7]
การเตรียมสารละลายตัวอย่าง
นำ�ตัวอย่างขิง น้ำ�หนัก 300 มิลลิกรัม มาสกัด
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ภาพที่ 2 โครมาโทแกรมของสารกลุ่ม gingerols และ shogaols

โดยวิธแี ช่สกัดใน methanol ปริมาตร 20.0 มิลลิลติ ร
เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง ดูดสารละลายส่วนใสมากรองผ่าน
nylon syringe filter ได้สารละลายตัวอย่างเพือ่ นำ�ไป
วิเคราะห์
ระบบโครมาโทกราฟ
ระบบโครมาโทกราฟทีไ่ ด้จากการศึกษาวิธตี รวจ
เอกลักษณ์ทางเคมีของขิงโดยใช้ UPLC fingerprint
ดั ง ตารางที่ 1 ซึ่ ง ระบบดั ง กล่ า วถู ก นำ � ไปใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ปริมาณสาร 6-gingerol ด้วย

ผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของขิง จำ�นวน
8 ตัวอย่าง ด้วยวิธี UPLC ดังภาพที่ 3
UPLC โครมาโทแกรมของตั ว อย่ า งขิ ง ทุ ก
ตัวอย่างที่นำ�มาศึกษา จะพบสารที่เป็นองค์ประกอบ
ทางเคมีที่สำ�คัญในขิงทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ 6-gingerol,
8-gingerol, 10-gingerol, 6-shogaol, 8-shogaol
และ 10-shogaol ที่ retention time เท่ากับ 1.71,
2.39, 2.77, 2.45, 2.91 และ 3.65 นาที ตามลำ�ดับ
โดยสารที่ พ บมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ 6-gingerol และ

382 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 1 ระบบโครมาโทกราฟที่ใช้สำ�หรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของขิง
วัฏภาคคงที่

คอลัมน์ AcquityTM UPLC BEH C18, 2.1×50 มิลลิเมตร, 1.7 ไมโครเมตร

วัฏภาคเคลื่อนที่

A. อะซิโทไนไตรล์
B. น�้ำก�ำจัดอิออน

การชะ

แบบเกรเดียน (gradient)

		
		

เวลา
(นาที)

อัตราการไหล
(มิลลิลิตรต่อนาที)

ร้อยละ
ของ A

ร้อยละ
ของ B

1
2
3
4
5
6

0.00
1.60
2.00
5.00
7.00
7.40

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

40.0
40.0
65.0
65.0
65.0
40.0

60.0
60.0
35.0
35.0
35.0
60.0

ปริมาตรการฉีดสาร
อุณหภูมิช่องตัวอย่าง
อุณหภูมิคอลัมน์
การตรวจวัดสาร

curve

6
3
6
6
8

3 ไมโครลิตร
35°C
40°C
UV 226 นาโนเมตร

6-shogaol (ภาพที่ 4)
2. วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณของขิง[7]
2.1 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสาร 6-gingerol ในขิง ด้วยวิธี UPLC
2.1.1 การเลือกชนิดของตัวทำ�ละลายในการ
สกัด
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของ
ตัวทำ�ละลายในการสกัดสาร 6-gingerol จากขิง โดย
ตัวทำ�ละลายที่เลือกใช้ จำ�นวน 2 ชนิด ได้แก่ methanol และ ethanol สกัดด้วยวิธีแช่สกัด เป็นเวลา 24
ชัว่ โมง พบว่า methanol สามารถสกัดสาร 6-gingerol
ได้มากทีส่ ดุ และสารละลายตัวอย่างทีไ่ ด้มคี วามคงตัว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน

2.1.2 การศึกษาวิธีการสกัดและระยะเวลา
สกัดที่เหมาะสม
จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสกัดสาร
6-gingerol ด้วย methanol โดยแช่สกัดเป็นเวลา
1, 2, 3, 4, 6 และ 24 ชั่วโมง และรีฟลักซ์เป็นเวลา 30
และ 60 นาที พบว่า การรีฟลักซ์เป็นเวลา 30 และ 60
นาที สกัดสาร 6-gingerol ได้น้อยกว่าการแช่สกัด 60
นาที และปริมาณสาร 6-gingerol ทีส่ กัดได้จากการแช่
สกัดเรียงตามลำ�ดับ คือ ระยะเวลาแช่สกัด 1-4 ชัว่ โมง
< 6 ชั่วโมง < 24 ชั่วโมง เมื่อพิจารณาความคงตัวของ
สารละลายตัวอย่างที่สกัดได้ พบว่า เมื่อสกัดด้วยวิธี
รีฟลักซ์ซงึ่ เป็นการใช้ความร้อน สารละลายตัวอย่างจะ
มีลักษณะขุ่นเมื่อตั้งทิ้งไว้ข้ามคืน
นอกจากนี้ ใ นขั้ น ตอนการเตรี ย มสารละลาย
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ภาพที่ 3 โครมาโทแกรมของสารสกัด methanol ของขิง ตัวอย่างที่ 1-8

ภาพที่ 4 อัตราส่วนของปริมาณสารกลุ่ม gingerols และ shogaols ในตัวอย่างขิง
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ตัวอย่างก่อนฉีดเข้าสู่ระบบโครมาโทกราฟ จะต้องมี
การกรองสารละลายตัวอย่างผ่าน syringe filter จึง
ได้ศึกษาผลของตัวกรองชนิดต่าง ๆ ต่อปริมาณสาร
6-gingerol ซึง่ พบว่า ในสารละลายตัวอย่างขิงตัวอย่าง
เดียวกัน เมือ่ กรองผ่านตัวกรองชนิด PVDF จะได้สาร
6-gingerol ออกมาน้อยกว่าตัวกรองชนิด nylon และ
PTFE โดยที่ตัวกรอง 2 ชนิดหลัง ได้สาร 6-gingerol
ออกมาในปริมาณเท่ากัน แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนการ
วิเคราะห์ ตัวกรองชนิด nylon จะมีราคาต่ำ�กว่า
2.1.3 ความยาวคลื่นในการตรวจวัด
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ที่ความยาวคลื่น 226 นาโนเมตร สามารถ
ตรวจวัดสาร 6-gingerol ได้ดที สี่ ดุ โดยทีไ่ ม่พบสารอืน่
รบกวน (interfere) ดังนั้น ในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์
นี้ จึงเลือกใช้ตัวตรวจวัด (detector) ชนิด PDA และ
ทำ�การตรวจวัดที่ UV ความยาวคลื่น 226 นาโนเมตร
2.1.4 วัฏภาคคงที่และวัฏภาคเคลื่อนที่
วัฏภาคคงที่ พบว่า AcquityTM UPLC BEH
C18 2.1×50 มิลลิเมตร, 1.7 มิลลิเมตร ให้ผลการแยก
สาร 6-gingerol ได้ดีที่สุด ดังภาพที่ 3
วั ฏ ภาคเคลื่ อ นที่ ได้ ทำ � การศึ ก ษาเลื อ ก

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบโครมาโทแกรมของสารสกัดขิงที่ได้จากตัวทำ�ละลาย methanol และ ethanol
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ชนิดและอัตราส่วนของตัวทำ�ละลายที่ใช้เป็นวัฏภาค
เคลื่ อ นที่ โ ดยพิ จ ารณาจากรู ป ร่ า งพี ค และ retention time ของสาร 6-gingerol ความสามารถในการ
แยกสารรบกวนอื่นออกจากสาร 6-gingerol ในขิง
และความดันของระบบโครมาโทกราฟ ดังนั้น ในการ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์นี้ จึงเลือกใช้ส่วนผสมของอะซิโทไนไตรล์ในน� ้ำ ร้อยละ 40-65 ชะแบบเกรเดียน ทีอ่ ตั รา

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบผลการศึกษาวิธกี ารสกัดและระยะ
เวลาสกัด

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบผลของตัวกรองชนิดต่าง ๆ
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การไหล 0.6 มิลลิลิตรต่อนาที พบว่าสาร 6-gingerol
มีค่า retention time ประมาณ 1.7 นาที
2.1.5 วิธีวิเคราะห์ปริมาณสาร 6-gingerol
ในขิง ด้วยวิธี UPLC
จากผลการศึกษาในข้อ 2.1.1-2.1.4 นำ�มา
สรุปเป็นวิธีวิเคราะห์ปริมาณสาร 6-gingerol ในขิง
ได้ดังนี้
การเตรียมสารละลายตัวอย่าง
น�ำตัวอย่างขิง น�้ำหนัก 300 มิลลิกรัม (ชั่งอย่าง
ละเอี ย ด) มาสกั ด โดยวิ ธี แ ช่ ส กั ด ใน methanol
ปริมาตร 20.0 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดูด
สารละลายส่วนใสมากรองผ่าน nylon syringe filter
จะได้สารละลายตัวอย่างเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ต่อไป
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
6-gingerol น�้ำหนัก 45 มิลลิกรัม (ชั่งอย่าง
ละเอียด) น�ำมาละลายใน methanol และปรับปริมาตร
จนครบ 100.0 มิลลิลิตร ได้ stock standard solution จากนั้นน�ำมาเจือจางโดยปิเปต stock standard
solution ปริมาตร 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 มิลลิลิตร ใส่
ลงในขวดแก้วปรับปริมาตร แล้วปรับปริมาตรด้วย
methanol จนครบ 10.0 มิลลิลิตร
ระบบโครมาโทกราฟ
ดังตารางที่ 1
2.2 การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
2.2.1 ช่วง (range) และความเป็นเส้นตรง
(linearity)
เมือ่ ฉีดสารละลายมาตรฐาน 6-gingerol ทีร่ ะดับ
ความเข้มข้นต่าง ๆ ความเข้มข้นละ 3 ซ้ำ�  และทำ�การ
วิเคราะห์ซ้ำ�  3 ครั้ง ตามวิธีที่พัฒนาขึ้น พบว่า กราฟ
มาตรฐาน (calibration curve) มีความเป็นเส้นตรง
ในช่วง 0.0474-0.2758 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ด้วยค่า
coefficient of determination (R2) เท่ากับ 0.9998

386 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

ภาพที่ 8 UV spectrum ของสารกลุ่ม gingerols และ shogaols
ดังภาพที่ 9
2.2.2 ความแม่น (accuracy) และความเที่ยง
(precision)
เติมสารมาตรฐาน 6-gingerol ที่ระดับความ
เข้มข้นต่าง ๆ จำ�นวน 3 ช่วงระดับการใช้งาน ลงใน
sample blank (เตรียม spiked sample) จากนั้น
ทำ � การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยวิ เ คราะห์
sample blank (unspiked sample) และ spiked
sample ทำ�การวิเคราะห์ 6 ซ้ำ�  แล้วคำ�นวณค่า %recovery และ %RSD ผลดังตารางที่ 2 ซึ่งรายงานเป็น
ค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ
2.2.3 ขีดจำ�กัดของการตรวจพบ (limit of
detection; LOD) และขีดจำ�กัดของการหาปริมาณ
(limit of quantitation; LOQ)
จากกราฟมาตรฐาน สามารถหาค่าขีดจำ�กัดของ
การตรวจพบและขีดจำ�กัดของการหาปริมาณ โดย

ภาพที่ 9  มาตรฐานของสาร 6-gingerol

คำ�นวณจากค่า 3Sy/x และ 10Sy/x ได้เท่ากับ 0.0038
และ 0.0127 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำ�ดับ
2.3 การวิเคราะห์ปริมาณสาร 6-gingerol ในขิง
เมื่ อ ทำ � การวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งขิ ง จำ � นวน 8
ตัวอย่าง ด้วยวิธีที่พัฒนาขึ้น โดยวิเคราะห์ตัวอย่างละ
2 ซ้ำ� ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแม่นและความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสาร 6-gingerol ในขิงที่พัฒนาขึ้น
spiked sample

%recovery

%RSD

เกณฑ์การยอมรับ*

low level (70% target)
medium level (100% target)
high level (150% target)

100.68
101.19
100.88

0.43
0.51
0.45

95-105%

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสาร 6-gingerol ในขิง
			
ตัวอย่างที่ 		
		
1
1
2
3
4
5
6
7
8
		
		

ปริมาณสาร 6-gingerol ในขิง
(ร้อยละโดยน�้ำหนัก)		
2
ค่าเฉลี่ย

0.71
0.72
0.71
0.72
0.69
0.69
0.50
0.50
0.86
0.88
0.57
0.58
0.79
0.81
1.49
1.48
ค่าเฉลี่ย		
sd		

0.71
0.71
0.69
0.50
0.86
0.58
0.80
1.49
0.79
0.29

%RPD
1.58
1.08
0.27
0.25
1.60
0.30
2.72
0.51

อ้างอิงตาม The AOAC manual for the peer verified methods program (1993)

*

อภิปรายผล
งานวิจยั นีไ้ ด้พยายามพัฒนาวิธใี ห้สามารถตรวจ
วิ เ คราะห์ ไ ด้ ทั้ ง เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ กล่ า ว
คือ สามารถใช้เป็นวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของ
ขิง สามารถแยกให้เห็นถึงสารกลุ่ม gingerols และ
shogaols รวม 6 ชนิด แต่ในที่นี้จะวิเคราะห์ปริมาณ
สาร 6-gingerol เท่านั้น หากต้องการหาปริมาณสาร
กลุ่ม gingerols และ shogaols ชนิดอื่น ๆ ก็สามารถ
ใช้ระบบวิเคราะห์นี้ได้ เพียงแต่ต้องหาสารมาตรฐาน
ชนิดอื่นมาเพิ่มเติมในการสร้าง calibration curve

ตลอดจนการทดสอบความใช้ได้ของวิธี
เมื่อทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณ
สาร 6-gingerol ในขิงที่พัฒนาขึ้น พบว่า วิธีดังกล่าว
มีความเหมาะสม แม่นยำ�  และรวดเร็ว สามารถนำ�วิธี
นี้ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของขิงต่อไปได้
ในการศึกษาปริมาณสาร 6-gingerol ในขิง
จำ�นวน 8 ตัวอย่าง พบว่า ปริมาณสารดังกล่าวมีค่า
ต่ำ�สุดและสูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 0.50 และ 1.49
โดยน้ำ � หนั ก ตามลำ � ดั บ ซึ่ ง แตกต่ า งกั น ถึ ง เกื อ บ
3 เท่ า นอกจากนี้ ยั ง พบอี ก ว่ า ปริ ม าณสาร 6-gin-
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gerol และ 6-shogaol ในตัวอย่างดังกล่าว คิดเป็น
อัตราส่วนโดยเฉลีย่ เท่ากับ 1:1 ซึง่ มีความแตกต่างกับ
ข้อกำ�หนดของ USP DSC ที่กำ�หนดให้ปริมาณ gingerols และ gingerdiones รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 0.8 โดยน้ำ�หนัก และปริมาณ shogaols ไม่
เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำ�หนัก คิดเป็นอัตราส่วน 4:1 ซึ่ง
ข้อกำ�หนดของ shogaols เป็น limit test เนื่องจาก
ปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพขิง โดย
ปริ ม าณสารกลุ่ ม gingerols จะลดลงตามระยะ
เวลาและอุณหภูมิของการเก็บรักษา และถูกเปลี่ยน
เป็นสารกลุ่ม shogaols โดยกระบวนการ dehydration [10] แต่ เ นื่ อ งจากปริ ม าณสารกลุ่ ม gingerols และ shogaols ที่ได้จากแต่ละภูมิประเทศจะ
มีอตั ราส่วนทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การจัดทำ�ข้อกำ�หนด
ปริ ม าณสารสำ � คั ญ ในขิ ง ไทย สำ � หรั บ ใช้ ใ นการคั ด
เลือกขิงทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการผลิตยาหรือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ
สำ � หรั บ ในประเทศไทย ยั ง ไม่ มี ข้ อ กำ � หนด
หรือเกณฑ์มาตรฐานของสารกลุ่ม gingerols และ
shogaols ในขิง ดังนั้น ผลงานวิจัยนี้สามารถนำ�ไป
ต่อยอดโดยการนำ�ไปศึกษาปริมาณสาร 6-gingerol
และสารกลุ่ม shogaols ในตัวอย่างขิงจำ�นวนมาก
ขึ้น เพื่อให้สามารถกำ�หนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานของ
ปริมาณสารสำ�คัญในขิงได้

ข้อสรุป
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของขิงด้วยวิธี Ultra
Performance Liquid Chromatography (UPLC)
ที่พัฒนาขึ้น สามารถตรวจพบสารที่เป็นองค์ประกอบ
ทางเคมีที่สำ�คัญในขิงทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ 6-gingerol,
8-gingerol, 10-gingerol, 6-shogaol, 8-shogaol
และ 10-shogaol ที่ retention time เท่ากับ 1.71,
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2.39, 2.77, 2.45, 2.91 และ 3.65 นาที ตามลำ�ดับ
และสามารถนำ � วิ ธี ดั ง กล่ า วมาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
เชิงปริมาณของขิงได้ โดยการวิเคราะห์ปริมาณสาร
6-gingerol ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่า
กราฟมาตรฐานของ 6-gingerol มีความเป็นเส้นตรง
ในช่วง 0.0474-0.2758 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า
coefficient of determination (R2) เท่ากับ 0.9998
มีค่าความแม่นและความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์อยู่ใน
เกณฑ์การยอมรับ (%recovery อยู่ในช่วงร้อยละ
100.68-101.19, %RSD อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.43-0.51)
ค่าขีดจำ�กัดของการตรวจพบและขีดจำ�กัดของการ
หาปริมาณที่คำ�นวณได้ เท่ากับ 0.0038 และ 0.0127
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำ�ดับ จากการวิเคราะห์
เชิงปริมาณในตัวอย่างขิง จำ�นวน 8 ตัวอย่าง พบว่า มี
ปริมาณสาร 6-gingerol อยู่ในช่วงร้อยละ 0.50-1.49
โดยน้ำ�หนัก (%RPD อยู่ในช่วงร้อยละ 0.30-2.72)
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บทคัดย่อ
การผันแปรของน�้ำหนักเป็นหัวข้อทดสอบหนึ่งในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่แสดงถึงความ
สม�่ำเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วยของผลิตภัณฑ์ยาในรุ่นผลิตนั้น ๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการ
ทดสอบการผันแปรของน�้ำหนักยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรตามข้อก�ำหนดต�ำรายา 5 เล่มคือ ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย บริติชฟาร์มาโคเปีย ยูโรเปียนฟาร์มาโคเปีย อินเตอร์แนชนาลฟาร์มาโคเปีย และฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา
และเพื่อเป็นตัวอย่างสนับสนุนการทบทวนข้อก�ำหนดนี้ในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
ทัง้ หมด 52 ตัวอย่าง น�ำมาหาน�ำ้ หนักผงยาเฉลีย่ และทดสอบการผันแปรของน�ำ้ หนักตามทีก่ ำ� หนดในต�ำรายาดังกล่าว
พบว่า 24 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46) มีน�้ำหนักผงยาเบี่ยงเบนจากฉลากมากกว่าร้อยละ 10 ต�ำรายาแต่ละเล่มมีวิธีและเกณฑ์
การยอมรับต่างกัน ท�ำให้สรุปผลไม่ตรงกัน พบว่า 29 ตัวอย่าง (ร้อยละ 56) ผ่านมาตรฐานของทุกต�ำรายา ในขณะที่
13 ตัวอย่าง (ร้อยละ 25) ผ่านเกณฑ์ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย แต่ผิดมาตรฐานต�ำรายาสากลอื่น แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าข้อก�ำหนดการผันแปรของน�้ำหนักยาแคปซูลตามต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยมีความเข้มงวดน้อย
กว่าต�ำรายาอื่น และอาจไม่เข้มงวดเพียงพอกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรค
ค�ำส�ำคัญ: การผันแปรของน�้ำหนัก, ต�ำรายา, ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
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Abstract
Weight variation is one of the quality control parameters used to ensure the consistency of the amount of
drug substance in each dosage unit within a batch. The objectives of this study were to compare weight variation
of Andrographis capsules according to 5 pharmacopoeial methods, Thai Herbal Pharmacopoeia (THP), British
Pharmacopoeia (BP), European Pharmacopoeia (EP), The International Pharmacopoeia (Ph. Int.) and The United
States Pharmacopeia (USP), and to use it as an example supporting a revision to the THP. A total of 52 products
were calculated for average weight of Andrographis powder and tested for weight variation as described in 5
pharmacopoeias. The weight of 24 products (46%) did not meet the label within a 10% margin. The differences
between testing procedures and acceptance criteria were observed in each standard which may lead to different
conclusions. The results showed that 29 products (56%) complied with all standards whereas 13 products (25%)
met the THP standard but failed the others. It was apparent that the requirement as per THP is less stringent than
those of international standards and may be insufficiently restrictive for quality control of herbal medicines.
Key words: weight variation, pharmacopoeias, andrographis capsules

บทนำ�
ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม การใช้ ย าสมุ น ไพรทั่ ว โลกมี
มากขึ้น แต่ละประเทศได้กำ�หนดมาตรฐานสมุนไพร
ชนิดต่าง ๆ ที่มีในประเทศของตนเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตและจำ�หน่าย
ในท้องตลาด นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่ใช้จำ�แนก
ประเภทของยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ออกจาก
สมุนไพรแตกต่างกันด้วย ส่งผลให้ระเบียบและกฎ
เกณฑ์ทใี่ ช้ควบคุมมีความเข้มงวดแตกต่างกัน สำ�หรับ
ประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำ�นักยา
และวัตถุเสพติด ได้จัดทำ�ตำ�รามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia; THP) ขึ้นมา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2532 เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ควบคุมคุณภาพ

ยาสมุ น ไพรไทย รวมถึ ง ใช้ อ้ า งอิ ง การขึ้ น ทะเบี ย น
ตำ � รั บ ยาแผนโบราณและยาพั ฒ นาจากสมุ น ไพร
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ตำ � รายามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุตำ�รายาปี พ.ศ. 2561[1]
ปัจจุบันได้จัดทำ�ข้อกำ�หนดมาตรฐานของยาสมุนไพร
รวม 80 มอนอกราฟ (monograph) โดยเป็ น ยา
เตรียมจากสมุนไพร จำ�นวน 8 ตำ�รับ คือ ยาแคปซูล
ขมิ้นชัน ยาแคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน ยาแคปซูลฟ้า
ทะลายโจร ยาแคปซูลขิง ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง
ยาชงชุมเห็ดเทศ ยาเจลพริก และยาครีมบัวบก โดย
เนื้อหาของตำ�รับยาจะเน้นเรื่องการควบคุมคุณภาพ
ของตำ�รับ เช่น การตรวจสอบเอกลักษณ์ การวิเคราะห์
ปริมาณสารสำ�คัญหรือสารออกฤทธิ์ การปนเปือ้ นเชือ้
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จุลินทรีย์ รวมถึงข้อกำ�หนดอื่นที่ต้องทดสอบสำ�หรับ
รูปแบบยาประเภทนั้น ๆ เช่น ยารูปแบบแคปซูลต้อง
ทดสอบการผันแปรของน้ำ�หนัก การแตกตัว และการ
ละลาย เป็นต้น
การผันแปรของน�้ำหนัก (weight variation)
เป็นหัวข้อทดสอบหนึ่งในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่แสดงถึงความสม�่ำเสมอของตัวยาใน
แต่ละหน่วยของผลิตภัณฑ์ยานัน้ ๆ โดยอนุมานว่าตัว
ยาส�ำคัญมีการกระจายตัวสม�่ำเสมอ THP เริ่มใช้ข้อ
ก�ำหนดนี้ในปี พ.ศ. 2547[2] พร้อมกันกับมอนอกราฟ
(monograph) ของยา 2 ต�ำรับ คือ ยาแคปซูลขมิ้นชัน
และยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร วิธีและเกณฑ์มาตรฐาน
ของหัวข้อทดสอบนีย้ งั คงใช้มาถึงปัจจุบนั [3-7] โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขณะที่ THP มีต�ำรับยา
เตรียมจากสมุนไพรรูปแบบแคปซูลเพิ่มมากขึ้นโดย
ล�ำดั บ ต�ำรายาสากลอื่ น ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข[1] เช่น ต�ำราบริติชฟาร์มาโคเปีย (British
Pharmacopoeia; BP) ต�ำรายูโรเปียนฟาร์มาโคเปีย
(European Pharmacopoeia; EP) ต�ำราอินเตอร์แนชนาลฟาร์มาโคเปีย (The International Pharmacopoeia; Ph. Int.) และต�ำราฟาร์ ม าโคเปี ย ของ
สหรัฐอเมริกา (The United States Pharmacopeia;
USP) มีข้อก�ำหนดเรื่อง การผันแปรของน�้ำหนักของ
ยารูปแบบแคปซูลเช่นกัน โดยมีรายละเอียดแตกต่าง
กันออกไป
ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีประวัติการใช้ทางการ
แพทย์มายาวนาน และมีเอกสารการวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอ้างอิงถึงสรรพคุณในการรักษาโรค
มากมาย[8-13] สำ�หรับประเทศไทย ฟ้าทะลายโจรจัดเป็น
ยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับ
ปี พ.ศ. 2561 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติ ในยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดิน
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อาหารและระบบทางเดินหายใจ มีข้อบ่งใช้ คือ แก้
ไข้ เจ็บคอ รักษาอาการท้องเสียไม่ติดเชื้อ[14] อีกทั้งยัง
เป็นสมุนไพรที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือ
ให้หน่วยบริการในสังกัดทุกระดับสั่งใช้เป็นยาลำ�ดับ
แรก (first line drug) สำ�หรับบรรเทาอาการเจ็บคอ
และโรคหวัด เพื่อช่วยลดปัญหาการใช้ยาอย่างไม่
สมเหตุผล และปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นปัญหาจาก
การใช้ยาปฏิชีวนะของประเทศในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้
อาจทำ�ให้มีการใช้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามข้อกำ�หนดมาตรฐาน
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้ผู้บริโภคได้ใช้สมุนไพรที่
มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อการส่งออก สอดคล้อง
กับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการ
ใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบการ
ทดสอบการผั น แปรของน�้ ำ หนั ก ของยาแคปซู ล
ฟ้าทะลายโจรตามข้อก�ำหนดต�ำรายา 5 เล่มทีม่ วี ธิ แี ละ
เกณฑ์แตกต่างกัน และเป็นตัวอย่างสนับสนุนการ
ทบทวนข้อก�ำหนดนีใ้ นต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
อันจะเป็นประโยชน์ต่อยาเตรียมจากสมุนไพรอื่น
ในรูปแบบแคปซูลต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุ
1. ตัวอย่างยา
ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร จ�ำนวน 52 ตัวอย่าง
น�้ำหนักบรรจุ 250-500 มิลลิกรัม โดยผู้ผลิตรวม 23
ราย จ�ำแนกเป็นผู้ผลิตภายในประเทศ 16 ราย และ
โรงพยาบาลรัฐ 7 แห่ง
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2. เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องชั่งไฟฟ้า ความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม (Mettler
Toledo, Switzerland)

วิธีการศึกษา
1. การเปรียบเทียบน�้ำ หนักผงยาฟ้าทะลายโจร
ที่พบจริงกับที่แจ้งบนฉลาก
- สุ่มตัวอย่าง 20 แคปซูล ชั่งน�้ำหนักผงยา
แต่ละแคปซูล ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย
- ค�ำนวณหาความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
น�้ำหนักผงยากับน�้ำหนักผงยาที่แจ้งบนฉลาก
2. การทดสอบการผันแปรของน�้ำหนักของ
ตัวอย่างยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
ใช้วิธีและเกณฑ์ที่กำ�หนดในตำ�รายาตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งระบุ ตำ � รายาปี
พ.ศ. 2561[1] จำ�นวน 5 เล่ม ได้แก่ ตำ�รามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia; THP)
ตำ�ราบริติชฟาร์มาโคเปีย (British Pharmacopoeia;
BP) ตำ�รายูโรเปียนฟาร์มาโคเปีย (European Pharmacopoeia; EP) ตำ�ราอินเตอร์แนชนาลฟาร์มาโคเปีย
(The International Pharmacopoeia; Ph. Int.) และ
ตำ�ราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา (The United
States Pharmacopeia; USP) มีดังนี้
		 2.1 THP: ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 (ค.ศ.
2004)[2] จนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)[7]
มีวิธีและเกณฑ์ ดังนี้
- สุ่มตัวอย่าง 10 แคปซูล ชั่งน�้ำหนักผงยา
แต่ละแคปซูล ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผงยา
เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน: ต้องมีไม่เกิน 2
แคปซูลทีน่ ำ�้ หนักผงยาเบีย่ งเบนมากกว่า 10% จากน�ำ้
หนักทีแ่ จ้งบนฉลากหรือจากน�ำ้ หนักผงยาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ใน
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณตัวยาส�ำคัญหากไม่ระบุ
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นำ�้ หนักไว้ และไม่มแี คปซูลใดทีเ่ บีย่ งเบนมากกว่า 20%
		 2.2 BP: ฉบับ ค.ศ. 2016[15] จนถึงฉบับ
ปัจจุบนั ค.ศ. 2019[16] ตีพมิ พ์ทกุ ปี ปีละ 1 ฉบับ กำ�หนด
ให้ยาสมุนไพรรูปแบบแคปซูลใช้การทดสอบเหมือน
กับยาแผนปัจจุบนั ในรูปแบบเดียวกัน มีวธิ แี ละเกณฑ์
ดังนี้
- สุ่มตัวอย่าง 20 แคปซูล ชั่งน�้ำหนักผงยา
แต่ละแคปซูล ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผงยา
เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน: ขึน้ กับค่าเฉลีย่ น�ำ้
หนักผงยาดังนี้
(1) กรณีคา่ เฉลีย่ น�ำ้ หนักผงยาน้อยกว่า 300
มิลลิกรัม: ต้องมีไม่เกิน 2 แคปซูลที่เบี่ยงเบนมากกว่า
10% จากค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผงยาและต้องไม่มีแคปซูล
ใดเลยที่เบี่ยงเบนเกิน 20%
(2) กรณีค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผงยามากกว่าหรือ
เท่ากับ 300 มิลลิกรัม: ต้องมีไม่เกิน 2 แคปซูลที่เบี่ยง
เบนมากกว่า 7.5% จากค่าเฉลีย่ น�ำ้ หนักผงยาและต้อง
ไม่มีแคปซูลใดเลยที่เบี่ยงเบนเกิน 15%
		 2.3 EP: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 (ค.ศ. 2016)[17]
จนถึงฉบับปัจจุบัน (พิมพ์ครั้งที่ 9; ค.ศ. 2017)[18] ตี
พิมพ์ตามวาระ มีวิธีและเกณฑ์เหมือนกับ BP
		 2.4 Ph. Int.: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 (ค.ศ.
2015)[19] จนถึงฉบับปัจจุบัน (พิมพ์ครั้งที่ 9; ค.ศ.
2019)[20] จัดทำ�โดยองค์การอนามัยโลก ตีพิมพ์ตาม
วาระ ไม่มขี อ้ กำ�หนดเฉพาะสำ�หรับยาสมุนไพรรูปแบบ
แคปซูล ใช้การทดสอบเหมือนกับยาแผนปัจจุบนั ในรูป
แบบเดียวกัน ทดสอบรวม 2 ขั้นตอน มีวิธีและเกณฑ์
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: สุ่มตัวอย่าง 20 แคปซูล ชั่งน�้ำหนัก
แต่ละแคปซูล ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยน�้ำหนักแคปซูล
เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน: น�้ำหนักแต่ละ
แคปซูลต้องอยู่ในช่วง ± 10% ของค่าเฉลี่ย ซึ่งถ้ามี
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แคปซูลใดเบี่ยงเบนไปจากนี้ให้ด�ำเนินการต่อในขั้น
ตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2: ชั่งน�้ำหนักผงยาแต่ละแคปซูลที่ใช้
ในขั้นตอนที่ 1 ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผงยา
เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน: ขึ้นกับค่าเฉลี่ย
น�้ำหนักผงยาดังนี้
(1) กรณีคา่ เฉลีย่ น�ำ้ หนักผงยาน้อยกว่า 300
มิลลิกรัม: ต้องมีไม่นอ้ ยกว่า 18 แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนอยู่
ในช่วง ± 10.0% จากค่าเฉลีย่ น�ำ้ หนักผงยาและต้องมี
ไม่เกิน 2 แคปซูลที่เบี่ยงเบนอยู่ในช่วง ± 20.0%
(2) กรณีค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผงยามากกว่าหรือ
เท่ากับ 300 มิลลิกรัม: ต้องมีไม่น้อยกว่า 18 แคปซูล
ที่เบี่ยงเบนอยู่ในช่วง ± 7.5% จากค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผง
ยาและต้องมีไม่เกิน 2 แคปซูลที่เบี่ยงเบนอยู่ในช่วง ±
15.0%
		 2.5 USP: ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 39 (USP39; ค.ศ.
2016)[21] จนถึงฉบับปัจจุบัน (USP42; ค.ศ. 2019)[22]
ตีพิมพ์ทุกปี ปีละ 1 ฉบับ จัดให้ฟ้าทะลายโจรเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary supplements) และ
มีขอ้ ก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับการผันแปรของนำ�้ หนัก โดย
ใช้การทดสอบรวม 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: สุ่มตัวอย่าง 20 แคปซูล ชั่งน�้ำหนัก
แต่ละแคปซูล ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยน�้ำหนักแคปซูล
เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน: น�้ำหนักแต่ละ
แคปซูลต้องอยู่ในช่วง 90-110% ของค่าเฉลี่ย ซึ่งถ้ามี
แคปซูลใดเบี่ยงเบนไปจากนี้ให้ด�ำเนินการต่อในขั้น
ตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2: ชั่งน�้ำหนักผงยาแต่ละแคปซูลที่ใช้
ในขั้นตอนที่ 1 ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผงยา
เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน: ต้องมีไม่เกิน 2
แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนมากกว่า 10% จากค่าเฉลีย่ น�ำ้ หนัก
ผงยาและต้องไม่มีแคปซูลใดเลยที่เบี่ยงเบนมากกว่า
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25% ซึ่งถ้ามีมากกว่า 2 แต่ไม่เกิน 6 แคปซูลที่น�้ำหนัก
ผงยาเบีย่ งเบนอยูใ่ นช่วง 10-25% จากค่าเฉลีย่ นำ�้ หนัก
ผงยา ให้ด�ำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3: ท�ำเพิ่มอีก 40 แคปซูล รวมเป็น 60
แคปซูล หาค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผงยาของ 60 แคปซูล
เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน: ต้องมีไม่เกิน 6
แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนมากกว่า 10% จากค่าเฉลีย่ น�ำ้ หนัก
ผงยา และต้องไม่มีแคปซูลใดเลยที่เบี่ยงเบนมากกว่า
25%
วิธีและเกณฑ์การทดสอบ weight variation
ตามตำ�รายาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ตามภาพที่ 1
3. การศึกษาผลของการใช้จ�ำ นวนแคปซูลต่าง
กันต่อการทดสอบการผันแปรของน้ำ�หนัก
เปรียบเทียบ THP กับ BP เนื่องจากมีวิธีปฏิบัติ
เหมื อ นกั น คื อ ชั่ ง น�้ ำ หนั ก ผงยาแต่ ล ะแคปซู ล และ
ทดสอบเพี ย งขั้ น ตอนเดี ย ว แต่ ใ ช้ จ�ำนวนแคปซู ล
แตกต่างกัน พิจารณาน�้ำหนักผงยาแต่ละแคปซูลรวม
20 แคปซูล โดย 10 แคปซูลแรกใช้ส�ำหรับสรุปผลการ
ทดสอบตามข้อก�ำหนดของ THP และทั้งหมด 20
แคปซูล ส�ำหรับข้อก�ำหนดของ BP ศึกษาทั้งกรณี
ตัวอย่างทีม่ นี ำ�้ หนักผงยาเฉลีย่ น้อยกว่า 300 มิลลิกรัม
และมากกว่าหรือเท่ากับ 300 มิลลิกรัม

ผลการศึกษา
1. การเปรียบเทียบนำ�้ หนักผงยาฟ้าทะลายโจร
ที่พบจริงกับที่แจ้งบนฉลาก
ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรมีจ�ำนวนทั้งหมด 52
ตัวอย่าง โดยผู้ผลิตในประเทศ 16 ราย (A-I, Q-W)
และโรงพยาบาลรัฐ 7 แห่ง (J-P) จากตารางที่ 1 พบว่า
มี 24 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46) ที่น�้ำหนักผงยาฟ้าทะลาย
โจรที่พบจริงเบี่ยงเบนจากที่แจ้งบนฉลากเกินกว่า
ร้อยละ 10 โดยพบความแตกต่างสูงสุดคือน�้ำหนักผง
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ภาพที่ 1 สรุปวิธีและเกณฑ์การทดสอบการผันแปรของน�้ำหนักตามต�ำรายาต่าง ๆ
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ยาจริงต�่ำกว่าที่แจ้งบนฉลากร้อยละ 33 และสูงกว่าที่
แจ้งบนฉลากร้อยละ 20 การทดสอบการผันแปรของ
น�้ำหนักตามข้อก�ำหนดของ THP ในการศึกษานี้จึง
เลื อ กอ้ า งอิ ง จากค่ า เฉลี่ ย น�้ำ หนั ก ผงยาแทนการใช้
น�้ำหนักที่แจ้งบนฉลากเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะ
ข้อมูลทีป่ รากฏและเป็นไปในแนวทางเดียวกับต�ำรายา
สากลอื่น
2. การทดสอบการผันแปรของน�้ำหนักของ
ตัวอย่างยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
จากผู้ผลิตทั้งหมด 23 ราย มีจ�ำนวน 10 ราย
(A-J) ที่มีตัวอย่าง 3 รุ่นผลิตขึ้นไป เมื่อพิจารณาตาม
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เกณฑ์มาตรฐานของต�ำรายาเล่มใดเล่มหนึ่งจะเห็นว่า
ตัวอย่างต่างรุ่นผลิตโดยผู้ผลิตเดียวกันบางรายพบ
ความไม่สม�่ำเสมอของผลทดสอบการผันแปรของ
น�้ำหนัก บางรุ่นผลิตเข้ามาตรฐาน บางรุ่นผลิตผิด
มาตรฐาน ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลทดสอบการผันแปร
ของน�้ำหนักของตัวอย่างทั้งหมดรวม 52 ตัวอย่าง มี
29 ตัวอย่าง (ร้อยละ 56) เข้ามาตรฐานตามต�ำรายาทั้ง
5 เล่ม และ 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 19) ผิดมาตรฐานตาม
ต�ำรายาทุกเล่ม โดย 13 ตัวอย่าง (ร้อยละ 25) พบผล
ทดสอบตามข้อก�ำหนดของ THP ขัดแย้งกับต�ำรายา
สากลอื่น

ตารางที่ 1 น�้ำหนักผงยาฟ้าทะลายโจรที่พบจริงเทียบกับฉลาก และผลทดสอบการผันแปรของน�้ำหนัก
				
ผู้ผลิต ตัวอย่างที่
			
ฉลาก
A
		
		
		
		
		
		
		
B
		
		
		
		
C
		
		
		
D
		

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2

350
350
350
350
350
350
350
250
400
400
400
400
400
275
275
275
275
450
450

น�้ำหนักผงยา (มิลลิกรัม)		
พบจริง
ต่างจากฉลาก (%)
405.4
398.0
403.2
405.8
401.2
389.6
420.5
289.5
381.1
421.5
422.6
401.5
380.5
282.2
279.4
272.1
291.5
424.3
395.7

15.8
13.7
15.2
15.9
14.6
11.3
20.1
15.8
-4.7
5.4
5.7
0.4
-4.9
2.6
1.6
-1.0
6.0
-5.7
-12.1

การผันแปรของน�้ำหนัก*
THP USP Ph. Int. BP, EP
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

3

7

7

7

3

7

7

7

3

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

3

3

3

3

3

3

7

7
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ตารางที่ 1(ต่อ) น�้ำหนักผงยาฟ้าทะลายโจรที่พบจริงเทียบกับฉลาก และผลทดสอบการผันแปรของน�้ำหนัก
				
ผู้ผลิต ตัวอย่างที่
			
ฉลาก
		
		
E
		
		
F
		
		
G
		
		
H
		
		
I
		
		
J
		
		
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

น�้ำหนักผงยา (มิลลิกรัม)		
พบจริง
ต่างจากฉลาก (%)

450
450
500
500
500
500
500
500
350
350
350
470
470
470
450
450
450
400
400
400
350
500
250
350
250
500
300
500
500
500
350
370
390

* 3 = เข้ามาตรฐาน; 7 = ผิดมาตรฐาน

337.1
371.9
430.2
436.1
425.6
448.4
451.6
475.5
374.4
350.7
356.3
428.7
445.0
458.9
443.5
451.3
428.9
403.3
434.9
428.5
241.1
394.7
240.4
343.6
259.1
386.3
276.7
437.9
394.3
381.3
309.2
247.1
326.8

-25.1
-17.4
-14.0
-12.8
-14.9
-10.3
-9.7
-4.9
7.0
0.2
1.8
-8.8
-5.3
-2.4
-1.4
0.3
-4.7
0.8
8.7
7.1
-31.1
-21.1
-3.8
-1.8
3.6
-22.7
-7.8
-12.4
-21.1
-23.7
-11.7
-33.2
-16.2

การผันแปรของน�้ำหนัก*
THP USP Ph. Int. BP, EP
7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

3

3

3

7

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

3

7

7

7

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

398 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
3. การศึกษาผลของการใช้จ�ำนวนแคปซูลต่าง
กันต่อการทดสอบการผันแปรของน�้ำหนัก
นำ�้ หนักผงยาแต่ละแคปซูลรวม 20 แคปซูลของ
ตัวอย่างทีม่ นี ำ�้ หนักผงยาเฉลีย่ น้อยกว่า 300 มิลลิกรัม
ซึ่งพบว่าน�้ำหนักผงยา 10 แคปซูลแรกผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน THP แต่นำ�้ หนักผงยาแคปซูลที่ 16, 18 และ
20 รวม 3 แคปซูลมีการเบี่ยงเบนเกินกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนดใน BP ส่งผลให้เข้ามาตรฐาน THP แต่ผิด
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มาตรฐาน BP (ภาพที่ 2)
น�ำ้ หนักผงยาแต่ละแคปซูลรวม 20 แคปซูลของ
ตัวอย่างที่มีน�้ำหนักผงยามากกว่าหรือเท่ากับ 300
มิลลิกรัม ซึ่งพบว่าน�้ำหนักผงยา 10 แคปซูลแรกผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน THP แต่น�้ำหนักผงยาแคปซูลที่ 2,
16, 18 และ 19 รวม 4 แคปซูลมีการเบี่ยงเบนเกินกว่า
เกณฑ์ทกี่ �ำหนดใน BP ส่งผลให้เข้ามาตรฐาน THP แต่
ผิดมาตรฐาน BP (ภาพที่ 3)

ตารางที่ 2 สรุปผลทดสอบการผันแปรของน�้ำหนัก
จำ�นวนตัวอย่าง
		
29
3
3
7
10

THP

การผันแปรของน�้ำหนัก*
USP
Ph. Int.

BP, EP

3

3

3

3

3

3

3

7

3

3

7

7

3

7

7

7

7

7

7

7

* 3 = เข้ามาตรฐาน; 7 = ผิดมาตรฐาน

ภาพที่ 2 น�้ำหนักผงยาแต่ละแคปซูลของตัวอย่างที่มีน�้ำหนักผงยาเฉลี่ยน้อยกว่า 300 มิลลิกรัม

J Thai Trad Alt Med

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 399

ภาพที่ 3 น�้ำหนักผงยาแต่ละแคปซูลของตัวอย่างที่มีน�้ำหนักผงยาเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 300 มิลลิกรัม

อภิปรายผล
การศึกษานี้พบว่ายาแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่มี
จ�ำหน่ายในท้องตลาดหรือผลิตใช้เองในโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่มีน�้ำหนักผงยาเฉลี่ยเบี่ยงเบนจากที่แจ้งบน
ฉลาก ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากการควบคุมกระบวนการ
ผลิตทีไ่ ม่ดพี อ ขนาดของผงยาไม่สม�ำ่ เสมอและไม่เป็น
ไปตามทีก่ �ำหนดในต�ำรับยา รวมถึงวิธชี งั่ นำ�้ หนักผงยา
ที่จะบรรจุในแคปซูลไม่เหมาะสม เมื่อผู้บริโภคใช้ยา
ตามค�ำแนะน�ำบนฉลากอาจส่งผลให้ได้รบั ยาในขนาด
ที่ไม่ถูกต้อง ขาดประสิทธิผลในการรักษา หรือเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยามากเกินไป น�ำ
ไปสู่ความไม่มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรของทั้งผู้
บริโภคและบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ผลิตจึงควร
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตยา (Good
Manufacturing Practice; GMP) และตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นผลิตให้ได้มาตรฐานก่อน
ปล่อยออกสู่ท้องตลาด ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือควรได้
มาตรฐานตามที่ระบุไว้บนฉลากทุกประการ

การผันแปรของน�้ำหนัก เป็นข้อก�ำหนดหนึ่งใน
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยารูปแบบแคปซูล
และสามารถน�ำไปใช้กับการควบคุมคุณภาพระหว่าง
กระบวนการผลิตได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นวิธีที่ตรวจ
สอบได้สะดวก รวดเร็ว และทราบผลในระยะเวลาสั้น
หากพบว่ า ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก�ำหนดไว้ จ ะ
สามารถด�ำเนินการแก้ไขได้ทันที ต�ำรายาสากลตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข แต่ ล ะเล่ ม มี วิ ธี แ ละ
เกณฑ์การทดสอบการผันแปรของน�้ำหนัก ส�ำหรับยา
รูปแบบแคปซูลแตกต่างกันไป THP เริม่ ใช้ขอ้ ก�ำหนด
นี้ส�ำหรับยาสมุนไพรรูปแบบแคปซูลในปี พ.ศ. 2547
ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ใี นการน�ำมาใช้ควบคุมคุณภาพ
ต�ำรับยาสมุนไพรรูปแบบแคปซูล วิธีและเกณฑ์ที่ใช้
อาจจะเหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตและควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ในขณะนั้น อย่างไรก็ตามวิธีและ
เกณฑ์ดังกล่าวยังคงเดิมจวบจนปัจจุบันในขณะที่
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการตรวจวิ เ คราะห์ เ พื่ อ
ควบคุมคุณภาพมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ รวม

400 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ถึงต�ำรายาสากลอื่นก็มีการปรับปรุงแก้ไขข้อก�ำหนด
ดังกล่าวให้ทันสมัยและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตและจ�ำหน่ายในประเทศหรือภูมิภาคของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
THP มีความเข้มงวดของการทดสอบการผันแปรของ
น�้ำหนัก ส�ำหรับยารูปแบบแคปซูลน้อยทีส่ ุดเมื่อเทียบ
กับต�ำรายาสากลอื่น
เมือ่ พิจารณาจ�ำนวนตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบ
จะพบว่า THP ก�ำหนดให้ใช้เพียง 10 แคปซูล  ซึ่ง
แตกต่างจากต�ำรายาสากลอื่นที่ใช้ 20 แคปซูล การใช้
จ�ำนวนแคปซูลทีน่ อ้ ยเกินไปอาจท�ำให้ไม่สามารถตรวจ
พบความไม่สม�่ำเสมอของน�้ำหนักผงยาที่บรรจุใน
แคปซูลได้ และมีโอกาสคลาดเคลื่อนมากในการสรุป
ผลดังเห็นได้จากภาพที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นการเปรียบ
เทียบการผันแปรของน�้ำหนักของตัวอย่างเดียวกัน
ตามมาตรฐาน THP และ BP ด้วยวิธีปฏิบัติที่เหมือน
กันคือชัง่ นำ�้ หนักผงยาแต่ละแคปซูล และทดสอบเพียง
ขั้นตอนเดียว  แต่ใช้จ�ำนวนแคปซูลต่างกัน พบว่า
นำ�้ หนักผงยาของ 10 แคปซูลแรกผ่านเกณฑ์ตาม THP
แต่น�้ำหนักผงยาหลังจากแคปซูลที่ 10 เป็นต้นไปมีค่า
เบี่ ย งเบนเกิ น จากที่ ก�ำหนดใน BP น�ำไปสู ่ ผ ลการ
ทดสอบที่ขัดแย้งกันของ THP และ BP
เมื่อพิจารณาจ�ำนวนขั้นตอนที่ใช้ในการทดสอบ
จะพบว่า THP และ BP ใช้เพียงขั้นตอนเดียวในการ
สรุปผล ในขณะที่ Ph. Int. และ USP ใช้การทดสอบ
2 และ 3 ขั้นตอนที่มีความเข้มงวดมากขึ้นตามล�ำดับ
โดยขั้นตอนแรกของ Ph. Int. และ USP จะมีเกณฑ์
การผ่านมาตรฐานเหมือนกันคือนำ�้ หนักแต่ละแคปซูล
ต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 90-110 ของค่าเฉลี่ย หากมีการ
เบี่ยงเบนไปจากนี้จะด�ำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
โดยขั้นตอนที่ 2 ของ Ph. Int. นั้นจะมีเกณฑ์การผ่าน
มาตรฐานแบ่งเป็น 2 กรณีตามค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผงยา
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สอดคล้องกับเกณฑ์ของ BP จะเห็นได้ว่าเกณฑ์การ
ผ่านมาตรฐานของ THP ที่ก�ำหนดการเบี่ยงเบนของ
น�้ำหนักผงยาไว้ไม่เกินร้อยละ 10 จะเป็นไปในท�ำนอง
เดียวกับข้อก�ำหนดของ BP และ Ph. Int. ส�ำหรับกรณี
ค่าเฉลี่ยน�้ำหนักผงยาน้อยกว่า 300 มิลลิกรัมเท่านั้น
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วน�้ำหนักผงยาที่บรรจุในยา
แคปซูลฟ้าทะลายโจรทีผ่ ลิตหรือจ�ำหน่ายในท้องตลาด
ของประเทศไทยมีความหลากหลายตั้งแต่ 250-500
มิลลิกรัม สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ THP ระบุให้
สามารถทดสอบการผันแปรของน�ำ้ หนัก โดยเทียบกับ
น�ำ้ หนักทีแ่ จ้งบนฉลากได้ดว้ ย ซึง่ วิธปี ฏิบตั นิ ไี้ ม่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับต�ำรายาสากลอืน่ และไม่เป็นไป
ตามผลการศึกษานี้ที่พบว่าร้อยละ 46 ของตัวอย่าง
ทั้งหมดมีน�้ำหนักผงยาที่พบจริงไม่ตรงกับฉลากและ
แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 10
สำ � หรั บ USP นั้ น จั ด ให้ ฟ้ า ทะลายโจรเป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารที่ มี เ กณฑ์ ใ นการควบคุ ม
คุณภาพแยกจากยาอย่างชัดเจนและมีความเข้มงวด
น้อยกว่า อย่างไรก็ตามเกณฑ์ดังกล่าวก็กำ�หนดให้
สรุปผลด้วยการใช้วิธีทดสอบรวมถึง 3 ขั้นตอนที่เข้ม
งวดมากขึ้นตามลำ�ดับ จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนาการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจนมีมาตรฐานทีใ่ กล้เคียงกับยา
เข้าไปทุกที และนับเป็นกลยุทธ์ทางการค้าอย่างหนึง่ ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีมาตรฐานเหนือกว่า
และจำ�หน่ายได้ในราคาสูงกว่าคู่แข่ง
หลักการของกฎหมายโดยทัว่ ไปทีเ่ หมือนกันใน
หลาย ๆ ประเทศคื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารหรื อ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาจะต้องไม่กล่าวอ้าง
สรรพคุ ณ ในการรั ก ษาโรคบนฉลาก ส�ำหรั บ
ประเทศไทยจัดให้ฟา้ ทะลายโจรเป็นยาจากสมุนไพรที่
มีขอ้ บ่งใช้คอื แก้ไข้ เจ็บคอ รักษาอาการท้องเสียไม่ตดิ
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เชื้อ ข้อก�ำหนดการทดสอบการผันแปรของน�้ำหนัก
ส�ำหรับยาสมุนไพรรูปแบบแคปซูลตามทีร่ ะบุใน THP
อาจจะไม่เข้มงวดเพียงพอกับการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่น�ำมาใช้เป็นยาเพื่อรักษาโรค
จึงควรมีการทบทวนข้อก�ำหนดดังกล่าวและปรับให้มี
ความเข้มงวดมากขึน้ รวมทัง้ สอดคล้องกับหลักสากล
ด้วย

4.

5.

ข้อสรุป
การศึกษาการผันแปรของน�้ำหนักยาแคปซูล
ฟ้าทะลายโจรเมือ่ ทดสอบด้วยต�ำรายาต่าง ๆ แสดงให้
เห็นว่าควรมีการทบทวนและปรับปรุงข้อก�ำหนดนี้
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรรูปแบบแคปซูลในต�ำรา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทยให้มีความเข้มงวดมากขึ้น
และสอดคล้องกับต�ำรายาสากล เพื่อรองรับต�ำรับยา
สมุนไพรรูปแบบแคปซูลทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในอนาคต และ
ช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสมุ น ไพรให้ มี
มาตรฐานในระดับสากลด้วย

6.

7.

8.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำ�นักยาและ
วัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข

9.
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดน้ำ�มันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ด้วยเทคนิคการกลั่นแบบ
เทอร์โมไซฟอน เพือ่ นำ�ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย พบว่าผลการกลัน่ น�้ำ มันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ด้วย
เทคนิคการกลั่นแบบเทอร์โมไซฟอน มีสาร 1,8-Cineole เท่ากับร้อยละ 50.45 ซึ่งเปรียบเทียบกับน้ำ�มันยูคาลิปตัสที่
จำ�หน่ายตามท้องตลาดมีสาร 1,8-Cineole เท่ากับร้อยละ 95.69 ถึงแม้วา่ จะมีปริมาณสาร 1,8-Cineole น้อยกว่าวิธสี กัด
น�้ำ มันยูคาลิปตัสในทางการค้า แต่กม็ สี ารมากเพียงพอทีจ่ ะนำ�มาใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย โดยนำ�มาทำ�
เป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่องยูคาลิปตัส ศึกษาความคงสภาพของยาหม่องและได้ท�ำ การทดสอบความพึงพอใจกับนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผลจากการทดสอบทางกายภาพของยาหม่องยูคาลิปตัส พบว่า ความคงตัวระยะสั้น มี
ลักษณะกึง่ แข็ง ไม่แยกชัน้ มีตะกอนเล็กน้อย สีและกลิน่ เปลีย่ นแปลงเล็กน้อย ความคงสภาพของสีมคี วามแตกต่างกัน
การทดสอบทางกายภาพตามสภาวะจริง พบว่า ยาหม่องยูคาลิปตัสหลังจากเก็บไว้ 30 วัน มีการเปลีย่ นแปลงของสีและ
กลิน่ เล็กน้อย เมือ่ ทาลงบนผิวหนังสามารถซึมเข้าสูผ่ วิ หนังได้ปานกลาง ไม่ระคายเคืองต่อผิว และเช็ดออกได้ปานกลาง
รวมถึงวัดความพึงพอใจของยาหม่องยูคาลิปตัส กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกลิน่ ยาหม่องยูคาลิปตัสในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 3.56 สีของยาหม่องอยูใ่ นระดับปานกลางค่าเฉลีย่ 3.46 และความข้นหนืดของยาหม่องยูคาลิปตัสอยูใ่ นระดับ
พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.39  ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูส้ กึ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความรูส้ กึ ผ่อนคลายปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 64.80
คำ�สำ�คัญ: เทอร์โมไซฟอน, ยูคาลิปตัส, ยาหม่องยูคาลิปตัส
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Abstract
This study aims to examine the extraction of essential oils from eucalyptus with a refined technique, Thermo
syphon, for the use in Thai traditional medicine.  The findings from the eucalyptus essential oil distillation techniques
refined by Thermosyphon found only 1,8-Cineole substances with 50.45 percent, which compares to 95.69 percent
eucalyptus oil is sold in the market, Which 1,8-Cineole is enough to applied Thai medical product, eucalyptus balm.
The stability condition and satisfactory of the balsam was tested by Thai students of various medical disciplines.
It was found that the short-term stability and satisfactory tests caused a semi-rigid manner, small sediment layers,
and slightly changed colour and aroma. The stability condition and color were different. Physical tests according
to the actual conditions found that the eucalyptus balm had a slightly changed color and odor after being stored for
30 days. When applied on skin, There was medium absorption, no irritation and medium wipe-out. The stability
of the color and aroma vary, including measuring the patients’ satisfaction of the eucalyptus balm. The sample has
the satisfaction level eucalyptus balm scent satisfaction levels. The average balsam of 3.56, the color was moderate
average of 3.46 and the heat of viscous eucalyptus balm was moderate, Which was average of 3.39 including data
analysis of the feeling was found that the samples feel relaxed was moderate with 64.80 percent.
Key words: thermosyphon, eucalyptus, eucalyptus balm

บทนำ�
น�้ ำ มั น หอมระเหย เป็ น สารอิ น ทรี ย ์ ที่ มี อ งค์
ประกอบสลั บ ซั บ ซ้ อ น ได้ จ ากการสกั ด น�้ ำ มั น ที่ พื ช
สมุ น ไพรสร้ า งขึ้ น โดยเก็ บ ไว้ ใ นส่ ว นต่ า ง ๆ ของ
สมุนไพร เช่น เมล็ด ดอก ใบ ผล เปลือกล�ำต้น ราก
และเหง้า เป็นต้น โดยลักษณะทัว่ ไป จะมีลกั ษณะเป็น
ของเหลว ใส ไม่มีสี มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ระเหยได้
ง่ า ยที่ อุ ณ หภู มิ ป กติ เมื่ อ ได้ รั บ ความร้ อ นน�้ ำ มั น จะ
ระเหยได้ดียิ่งขึ้น กลิ่น ของน�้ำมันหอมระเหยจะมี
คุณสมบัตทิ แี่ ตกต่างกันไปขึน้ กับองค์ประกอบทางเคมี
ของน�้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชสมุนไพรแต่ละชนิด
เช่น ในใบยูคาลิปตัสพบน�้ำมันหอมระเหยประมาณ

ร้อยละ 0.92-2.89 oleum eucalypti ประกอบด้วย
สาร เช่น aromadendrene, cineole, pinene, pinocarvon, pinocarveol, cuminaldehyde, 1-acely
1-4 isopropylide-necyclopentene, citrin, quercetin, rutin ใบพบ eucalyptin, tannin และ
guaiacol, globulol. สาร oleum eucalypti ความ
เข้มข้นอยูท่ รี่ อ้ ยละ 6 จะสามารถช่วยยับยัง้ เชือ้ วัณโรค
H37 [1]

ยาหม่อง (ฺbalm)
เป็นยาสามัญประจำ�บ้าน ประกอบด้วยสมุนไพร
และตัวยาหลายชนิด มีลักษณะเป็นเนื้อเหลวอ่อน
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นุ่ม มีทั้งสีเหลือง สีขาว และสีอื่น ๆ ตามส่วนผสม มี
กลิ่นหอม นิยมใช้บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้า
มืดตาลาย เมารถ เมาเรือ คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงใช้
ทานวดกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดบวม อาการเมื่อยล้า 
ฟกช้ำ�ดำ�เขียว และแมลงกัดต่อย
ประวัติยาหม่อง ยาหม่องไม่เคยถูกกล่าวถึง ใน
สารานุกรมฉบับใดแต่พบหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องในยาตำ�รับ
หลวงและยาสามัญประจำ�บ้านที่ระบุถึง “ขี้ผึ้งทาแก้
ปวดบวม’’ ซึ่งน่าจะตีความหมายรวมถึง “ยาหม่อง’’
แต่ทั้งนี้ขี้ผึ้งทาแก้ปวดบวมไม่ได้ระบุถึงสรรพคุณ
และวิธีการใช้ที่ครอบคลุมของยาหม่องอย่างแท้จริง
จึงสันนิษฐานได้ว่ายาหม่อง กับ ขี้ผึ้งทาแก้ปวดบวม
อาจหมายถึงตัวยาต่างตำ�รับกันก็เป็นได้ คำ�ว่า  “ยา
หม่อง’’ ถูกกล่าวถึงครัง้ แรกในบทความของเอกสารที่
เผยแพร่เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษทั Haw
Par Brothers International Limited ที่เป็นเจ้าของ
และผู้ผลิต “ยาหม่องตราเสือ’’ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้คำ�ว่า 
“ยาหม่อง’’ รายแรกของโลกเนื้อหาบทความดังกล่าว
กล่าวถึง เหตุการณ์เมื่อปี ค.ศ. 1800 (พ.ศ. 2343) ที่
มีหมอสมุนไพรชาวจีนชื่อ Aw Chu Kin ได้ออกเดิน
ทางไปแสวงโชคทีป่ ระเทศพม่าซึง่ ขณะนัน้ พม่าอย่ภู าย
ใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ  โดยเปิดร้านขาย
ยาสมุนไพรเล็ก ๆ ที่ประเทศพม่า  นานหลายปีจนมี
บุตรชาย 3 คน  พี่ชายคนโตชื่อ Boon Leong น้องคน
รอง Boon Haw และน้องชายคนสุดท้อง Boon Par
แต่พี่ชายคนโต Boon Leong ได้เสียชีวิตในขณะยัง
เด็ก Boon Haw และ Boon Par เติบโต และได้เรียน
ที่โรงเรียนชาวอังกฤษ แต่ Boon Haw เป็นคนมีนิสัย
เกเร จึงถูกส่งตัวกลับประเทศจีน ส่วน Boon Par ได้
ศึกษาเล่าเรียน และได้รับการถ่ายทอดวิชาสมุนไพร
จากบิดาเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นตำ�รับยาที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากสำ�นักราชวังจีน โดยเฉพาะตำ�รับยาที่

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 405
ใช้แก้ปวดภายนอก และบรรเทาอาการคลืน่ ไส้อาเจียน
วิงเวียนศีรษะทั่วไป จนเมื่อบิดาเสียชีวิตจึงได้ดำ�เนิน
กิจการของบิดาเรื่อยมา 
การศึ ก ษาตำ�รั บ ยาฝรั่ ง และได้ ค้ น คว้ า นำ�มา
ปรับปรุงส่วนผสมและสรรพคุณตำ�รับยาของตนเอง
จนกลายเป็นยาแก้ปวดภายนอกและบรรเทาอาการ
คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะที่นิยมกันในขณะนั้น ต่อมา 
Boon Par ได้ส่งจดหมายให้พี่ชาย Boon Haw กลับ
มาช่วยกิจการของตน  Boon Haw เป็นคนกล้าได้
กล้าเสีย และมีความเป็นผู้นำ� ประกอบกับความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรของ Boon Par ทำ�ให้
ตัวยาทีบ่ รรจุในขวดแก้วเหลีย่ มขนาดเล็กเป็นรูจ้ กั กัน
อย่างแพร่หลายในประเทศพม่า  ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ทั้งสองได้อพยพออกจากประเทศพม่า  มา
ดำ�เนินกิจการต่อที่ประเทศสิงคโปร์ จนกิจการเติบโต
มีการส่งจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลกโดยในประเทศไทยมีการใช้ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ว่า 
“ยาหม่องตราเสือ’’ หรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ จนติดปากคน
ไทยว่า “ยาหม่อง’’ คำ�ว่า “หม่อง’’ เป็นชือ่ สะท้อนของ
ผลิตภัณฑ์ ที่มีถิ่นกำ�เนิดในประเทศพม่านั่นเอง แต่มี
ข้อสันนิษฐานในอีกด้านของที่มาคำ�ว่า  “ยาหม่อง’’ ที่
กล่าวถึงตำ�รับยาหม่องทีป่ ระกอบด้วยน้ำ�มันหม่องตะ
หยก มีลักษณะเป็นขี้ผึ้งอ่อน สีขาวขุ่น ทาแล้วร้อน ใช้
ทาแก้เคล็ดขัดยอก ถือเป็นยาแก้เคล็ดขัดยอกทีข่ ายดี
ในสมัยนัน้ และต่อมามีการทำ�น้ำ�มันหม่องตะกิด ออก
มาจำ�หน่ายบ้าง แต่ตอ่ มายาทัง้ สองก็เลิกผลิต จนมีการ
ผลิตขี้ผึ้งถูนวดขึ้นมาใช้แทน โดยมีคุณสมบัติคล้าย
น้ำ�มันหม่อง จนเป็นที่มาของคำ�ว่า  “ยาหม่อง’’ ที่ใช้
เรียกแทนชื่อน้ำ�มันหม่องที่เป็นต้นตำ�รับ[2]
การกลัน่ เป็นกระบวนการง่ายทีส่ ดุ ของการสกัด
น้ำ�มันหอมระเหย โดยพืชทีใ่ ช้กลัน่ ต้องจุม่ อยูใ่ นตัวทำ�
ละลายทีเ่ ดือดทัง้ หมด อาจพบพืชบางชนิดเบา อาจจะ
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ลอยได้แล้วแต่ความถ่วงจำ�เพาะของพืชนั้น การให้
ความร้อนกับน้ำ� อาจให้ไปโดยรอบหรือให้ทอ่ ไอน้ำ�ผ่าน
การกลั่น น้ำ�มันหอมระเหยนี้ใช้กับของที่ติดกันง่าย ๆ
เช่น ใบไม้บาง กลีบดอกไม้อ่อน ข้อควรระวังในการ
กลั่นโดยวิธีนี้คือ พืชจะได้รับความร้อนไม่สม่ำ�เสมอ
ตรงกลางมักจะได้มากกว่าด้านข้าง จะทำ�ให้เกิดการ
ไหม้ของพืช ซึ่งส่งผลให้เกิดกลิ่นไหม้ปนมากับน้ำ�มัน
หอมระเหยและมีสารไม่พึงประสงค์ติดมาในน้ำ�มัน
หอมได้ โดยการใช้ไอน้ำ�ร้อนหรืออาจใช้ closed
steam coil จุ่มในหม้อต้มแต่การใช้ coil นี้ไม่เหมาะ
กับดอกไม้บางชนิดเช่น กุหลาบไม่สามารถกลั่นโดย
ใช้ steam coil ได้ เมื่อกลีบกุหลาบถูก steam coil
จะหดกลายเป็น glutinous mass จึงต้องใช้วิธีใส่ลง
ไปในตัวทำ�ละลายโดยตรง กลีบกุหลาบสามารถจะ
ลอยหมุนเวียนไปอย่างอิสระในการกลั่น เปลือกไม้
ก็เช่นกัน ถ้าใช้วิธีกลั่นด้วยตัวทำ�ละลายจะซึมเข้าไป
และนำ�กลิ่นออกมา หรือกลิ่นจะแพร่กระจายออก
จากเปลือกไม้ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้ วิธีการ
กลั่นจึงขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่นำ�มาทำ�การสกัดด้วย
หลักการทำ�งานของท่อเทอร์โมไซฟอน คือ เมื่อส่วน
ทำ�ระเหยได้รับความร้อน จะทำ�ให้ตัวทำ�ละลายซึ่งมี
สภาวะเป็นของเหลวอิ่มตัวที่อยู่ภายในท่อเทอร์โมไซ
ฟอน ที่เป็นท่อระบบปิดและอยู่ในสภาวะสุญญากาศ
เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอมีน้ำ�หนักเบา และลอยขึ้น
สู่ด้านบนไปยังส่วนควบแน่น ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ�กว่า
เกิดการควบแน่นและไหลกลับสู่ส่วนทำ�ระเหยด้วย
แรงโน้มถ่วงของโลก เนื่องจากความร้อนแฝงของ
การกลายเป็นไอของสารทำ�งานมีคา่ สูงมาก ดังนัน้ สาร
ทำ�งานจึงสามารถถ่ายเทความร้อนจากปลายด้านหนึง่
ไปสูอ่ กี ด้านหนึง่ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการพาความร้อน
(heat convection) โดยที่อุณหภูมิระหว่างส่วนทำ�
ระเหยและส่วนควบแน่นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
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ความสามารถในการส่งผ่านความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนนั้น ดังนั้นท่อเทอร์โมไซฟอนจึงถูกเลือกใช้
เพื่อทำ�การติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปในหม้อกลั่นน้ำ�มัน
หอมระเหยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการกระจายความ
ร้อนได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาและพลังงานใน
กระบวนการกลั่น[3]

การกลั่นแบบเทอร์ โมไซฟอน
เทอร์ โ มไซฟอน (thermosyphon) จั ด เป็ น
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่งที่สามารถ
ถ่ า ยเทความร้ อ นได้ โดยไม่ ต้ อ งอาศั ย พลั ง งาน
ภายนอก โครงสร้างสามารถทำ�ได้ง่าย ทำ�งานได้โดย
ใช้หลักการส่งถ่ายความร้อนจากความร้อนแฝงของ
สารทำ�งานภายในท่อ ซึ่งสารทำ�งานจะระเหยได้โดย
การรับความร้อนจากแหล่งความร้อนที่ปลายท่อและ
ถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนของสารทำ�งาน
ภายในท่อไปยังปลายท่อฝัง่ ตรงข้ามกับแหล่งรับความ
ร้อน จะแสดงส่วนประกอบของท่อเทอร์โมไซฟอนซึง่ มี
ลักษณะเป็นสุญญากาศ มีสารทำ�งานจำ�นวนหนึง่ บรรจุ
ภายใน มีลักษณะเป็นท่อระบบปิด ประกอบด้วย 3
ส่วน คือ ส่วนทำ�ระเหย ส่วนกันความร้อน และส่วน
ควบแน่น
หลักการทำ�งานของท่อเทอร์โมไซฟอน คือ เมื่อ
ส่วนทำ�ระเหยได้รับความร้อน จะทำ�ให้สารทำ�งานซึ่ง
มีสภาวะเป็นของเหลวอิ่มตัวที่อยู่ภายในท่อเทอร์โมไซฟอนทีเ่ ป็นท่อระบบปิดและอยูใ่ นสภาวะสุญญากาศ
เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอมีน้ำ�หนักเบา และลอยขึ้น
สู่ด้านบนไปยังส่วนควบแน่นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ�กว่าเกิด
การควบแน่นและไหลกลับสู่ส่วนทำ�ระเหยด้วยแรง
โน้มถ่วงของโลก เนื่องจากความร้อนแฝงของการ
กลายเป็นไอของสารทำ�งานมีค่าสูงมาก ดังนั้นสาร
ทำ�งานจึงสามารถถ่ายเทความร้อนจากปลายด้านหนึง่

J Thai Trad Alt Med
ไปสูอ่ กี ด้านหนึง่ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการพาความร้อน
(heat convection) โดยที่อุณหภูมิระหว่างส่วนทำ�
ระเหยและส่วนควบแน่นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
ความสามารถในการส่งผ่านความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัยด้วยกันเช่น ขนาดท่อ
ชนิดของท่อ ลักษณะการติดตั้ง ชนิดของสารทำ�งาน
อุ ณ หภู มิ ข องแหล่ ง ความร้ อ นและมุ ม เอี ย งในการ
วางท่อเทอร์โมไซฟอนขณะใช้งานดังนั้นท่อเทอร์โมไซฟอนจึงถูกเลือกใช้เพื่อทำ�การติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไป
ในหม้อกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกระจายความร้อนให้สามารถกระจายความร้อน
ได้อย่างรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการกลั่นน้ำ�มัน
หอมระเหยให้ สั้ น ลงและประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง ใน
การกลั่น
ยูคาลิปตัสมีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ eucalyptus globulus Labill. ชื่อวงศ์คือ Myrtaceae ชื่ออื่น
โกฐจุ ฬ ารส, น�้ ำ มั น เขี ย ว, มั น เขี ย ว ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ยูคาลิปตัส เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ
10 - 25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบ ค่อนข้างกลม
ล�ำต้นเปลาตรง เปลือก เปลือกหุ้มล�ำต้น มีลักษณะ
เรียบเป็นมัน มีสเี ทาสลับสีขาวและน�ำ้ ตาลแดงเป็นบาง
แห่ง เปลือกนอกจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิว
ของล�ำต้น เมื่อแห้งจะลอกออกได้ง่ายในขณะสด ใบ
ยูคาลิปตัส ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ เป็นรูปหอกยาว
3 - 12 นิ้ว กว้าง 0.5 - 0.8 นิ้ว ก้านใบยาว ใบสีเขียว
อ่อนหม่น ๆ ทัง้ สองด้าน ใบห้อยลง เส้นใบมองเห็นได้
ชั ด ดอกยู ค าลิ ป ตั ส ดอกออกเป็ น ช่ อ ตามข้ อ ต่ อ
ระหว่างกิ่งกับใบ มีก้านดอกเรียวยาว มีก้านย่อยแยก
ไปอีก ผลยูคาลิปตัส ผลมีลกั ษณะครึง่ วงกลมหรือรูป
ถ้วย ผิวนอกแข็ง เมื่ออ่อนจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยน
เป็นสีน�้ำตาลเมื่อแก่ เมื่อผลแก่ปลายผลจะแยกออก
ส่วนที่ใช้เป็นยาคือ ใบสด, น�้ำมันที่กลั่นได้จากใบสด
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สรรพคุณยูคาลิปตัสของใบสด คือน�ำ้ มันทีก่ ลัน่ ได้จาก
ใบสด รสเผ็ดปร่าหอม ใบสดขยีส้ ดู ดมแก้หวัดคัดจมูก
ต้มดื่มบ�ำรุงธาตุ ขับลม ขับเสมหะ แก้ไข้ ต�ำพอกหรือ
ทาถูนวดแก้ปวด แก้ฟกช�้ำบวม ผู้วิจัยจึงเห็นความ
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาสมุ น ไพรในรู ป แบบยาหม่ อ ง
บรรเทาอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ทีเ่ ป็นยาใช้ภายนอก
โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ทั้งใน
ด้านการศึกษาทางการแพทย์แผนไทย และการน�ำ
สมุนไพรมาท�ำผลิตภัณฑ์ให้เกิดคุณค่าในภาคเกษตร
ก่อให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนสามารถปลูกพืช
สมุนไพรและแปรรูปเป็นน�ำ้ มันหอมระเหยทีม่ รี าคาสูง
และก�ำลังเป็นทีต่ อ้ งการ สร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ี ในภาค
การเกษตรระยะยาวอย่างมั่นคงของประเทศชาติ ต่อ
ไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi
experimental research) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ด้วยเทคนิค
การกลั่นแบบเทอร์โมไซฟอนการผลิตยาหม่องและ
ทดสอบสภาพของยาหม่องและผลของความพึงพอใจ
ในการใช้ยาหม่อง

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วิธีการกลั่นน�้ำมันยูคาลิปตัส
วัสดุที่ใช้เป็น ใบยูคาลิปตัส และเครื่องกลั่น
น้ำ�มันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน
วิธีการกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส
ด้วยเทคนิคการกลั่นแบบเทอร์โมไซฟอน หลักการ
ทำ�งานของท่อเทอร์โมไซฟอน คือ เมื่อส่วนทำ�ระเหย
ได้รับความร้อน จะทำ�ให้สารทำ�งานซึ่งมีสภาวะเป็น
ของเหลวอิ่มตัวที่อยู่ภายในท่อเทอร์โมไซฟอนที่เป็น
ท่ อ ระบบปิ ด และอยู่ ใ นสภาวะสุ ญ ญากาศเปลี่ ย น

408 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สถานะกลายเป็นไอมีน้ำ�หนักเบา และลอยขึ้นสู่ด้าน
บนไปยังส่วนควบแน่นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ�กว่าเกิดการ
ควบแน่นและไหลกลับสู่ส่วนทำ�ระเหยด้วยแรงโน้ม
ถ่วงของโลก เนื่องจากความร้อนแฝงของการกลาย
เป็นไอของสารทำ�งานมีค่าสูงมาก ดังนั้นสารทำ�งานจึง
สามารถถ่ายเทความร้อนจากปลายด้านหนึ่งไปสู่อีก
ด้านหนึ่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการพาความร้อน (heat
convection) โดยที่อุณหภูมิระหว่างส่วนทำ�ระเหย
และส่วนควบแน่นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ความ
สามารถในการส่งผ่านความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันเช่น ขนาดท่อ
ชนิดของท่อ ลักษณะการติดตั้ง ชนิดของสารทำ�งาน
อุณหภูมิของแหล่งความร้อนและมุมเอียงในการวาง
ท่อเทอร์โมไซฟอนขณะใช้งานดังนั้นท่อเทอร์โมไซฟอนจึงถูกเลือกใช้เพื่อทำ�การติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปใน
หม้อกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกระจายความร้อนให้สามารถกระจายความร้อน
ได้อย่างรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการกลั่นน้ำ�มัน
หอมระเหยให้สนั้ ลงและประหยัดเชือ้ เพลิงในการกลัน่
ใช้ใบยูคาลิปตัสทีไ่ ด้จากการทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ของชาว
บ้าน เนื่องจากชาวบ้านที่ปลูกยูคาลิปตัสเพื่อใช้ลำ�ต้น
นำ�ไปทำ�เยื่อกระดาษนั้น ใบที่ไม่ได้ไช้ แล้วนำ�มากลั่น
ด้วยวิธีดังกล่าว และนำ�น้ำ�มันที่ได้ไปตรวจวิเคราะห์
หาองค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
วิชาการด้านปาล์มน้ำ�มัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในน้ำ�มั น หอมระเหยแต่ ล ะชนิ ด โดยเครื่ อ งแก๊ ส
โครมาโตกราฟี แ มสสเปกโตรเมตรี (GC-MS) ใช้
เครื่อง GC-MS โดยใช้ GC ของ Agilent model
6890N และ MS ของ Agilent model 5973 คอลัมน์
เป็น capillary column DB-5MS ขนาด 0.25 m 30 m
0.25 µ m ความยาว 30 m, เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
250 µm, ความหนาของฟิล์ม 0.25 µm โปรแกรมที่
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ใช้วิเคราะห์อุณหภูมิ 60 ถึง 100 C๐ โดยใช้อัตราการ
เพิ่ม 2 C๐/นาที อุณหภูมิ 100 ถึง 120 C๐ โดยใช้อัตรา
การเพิ่ม 2 C๐/นาที อุณหภูมิ 120 ถึง 134 C๐ โดยใช้
อัตราการเพิ่ม 2 C๐/นาที อุณหภูมิ 134 ถึง 240 C๐
โดยใช้อัตราการเพิ่ม 5 C๐/นาที แล้วคงที่นาน 15 นาที
ระยะเวลาในการ run ทั้งหมด 85 นาที mode ที่ run
เป็น splitless ได้น้ำ�มันยูคาลิปตัสที่ใช้ในการวิจัย ที่
มีสาร 1-8 cineol เท่ากับ 50.45 ปริมาณที่ประกอบ
อยู่ (% โดยพื้นที่)

2. วิธีเตรียมยาหม่อง
วัสดุในการทำ�ยาหม่อง
ยาหม่องยูคาลิปตัส คือยาหม่องที่ได้จากน้ำ�มัน
ยู ค าลิ ป ตั ส ที่ ไ ด้ จ ากการสกั ด แบบเทอร์ โ มไซฟอน
จากนั้นนำ�มาผลิตเป็นยาหม่อง โดยใช้ตำ�รับของห้อง
เภสัชกรรมไทย สาขาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครโดย มี
ส่วนผสม ดังนี้
2.1 การผลิตยาหม่องมีขั้นตอนดังนี้
1) ละลายพาราฟินและวาสลีนในหม้อสเตนเลส
ที่เตรียมไว้ โดยตั้งไฟอ่อน ๆ ที่อุณหภูมิ 50 oC จน
Table 1 Ingredients of the eucalyptus balm
No.

Ingredient

quantity

1.
2.
3.
4.
5.
6.
		

eucalyptus oil
100 ml
vaseline
60 g
paraffin
30 g
menthol
50 g
camphor
40 g
borneol
40 g
total		

percentage
31.25
18.75
9.37
15.62
12.50
12.50
100

หมายเหตุ สูตรนี้ผลิตยาหม่องได้ 30 กระปุก (กระปุกละ
10 กรัม)
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ละลาย เมื่อพาราฟินและวาสลีนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
แล้ว จึงลดไฟลงอยู่ที่ 30-40 oC เพื่อให้พาราฟินและ
วาสลีนไม่จับตัวเป็นก้อน
2) น�ำน�้ำมันยูคาลิปตัส ผสมลงไปในหม้อขณะ
ที่พาราฟินและวาสลีนยังอุ่นอยู่ แล้วคนให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน เมื่อคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว น�ำมาเทใส่
ขวดที่เตรียมไว้
3) รอให้เย็นแล้วปิดฝาและติดสติ๊กเกอร์

3. การประเมินคุณภาพและความคงตัวของยา
หม่อง
3.1 ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์หลัง
ผลิตใหม่ (สี กลิ่น ความหนืด ความคงตัว ลักษณะยา
หม่องเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า)
3.2 ประเมินผลการทดสอบความคงตัวระยะสัน้
เก็บตัวอย่างยาหม่อง ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 ๐C เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำ�ไปเก็บที่อุณหภูมิ 30 ± 2 ๐C

Table 2 The scale for evaluating quality of Thai wax based on the community product standard No. 770/2015
investigated
decision
				
characteristics
level
general characteristics

4

explanation

3
2
1

must have a homogeneous texture; semi-hard; no separated layers
or sediments
semi-hard; no layers; few sediments
semi-liquid; has separated layers; has some sediments
liquid; separated layers; lots of sediments

color and odor

4
3
2
1

must have natural color and nice odor of herbal wax
color and odor change slightly
color and odor change moderately
color and odor change greatly

utilization

4

when applied on the skin, the wax must penetrate through the skin
easily without stickiness, roughness, stain, or irritation on the skin.
It is soft, smooth with skin, and easy to wipe off.
It can penetrate through skin moderately with slight stickiness,
roughness, stain, without irritation. It is smooth with skin and
moderately easy to wipe off.
It is difficult to penetrate through the skin with moderate stickiness, roughness, and stain, without irritation; smooth with skin
and difficult to wipe off.
It is highly difficult to penetrate through skin. It causes stain or a
sticky lump and irritation. It is not smooth with the skin and very
difficult to wipe off.

3
2
1

หมายเหตุ ความคงสภาพ สี กลิ่น ความข้นเหลว การแยกชั้น และการจับตัวเป็นก้อน ต้องอยู่สภาพที่ดี ไม่แปรสภาพหรือเสื่อม
สภาพ[4]
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เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทำ�เช่นนี้จนครบ 3 ครั้ง นำ�ออกมา
ตรวจสอบ สี กลิน่ ความข้นเหลว การแยกชัน้ และการ
จับตัวเป็นก้อน
3.3 ประเมินผลการทดสอบตามสภาวะจริง
เก็ บ ตั ว อย่ า งยาหม่ อ งยู ค าลิ ป ตั ส ที่ อุ ณ หภู มิ
30 ± 2 ๐C เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นทำ�การประเมิน
นำ�ออกมาทดสอบลักษณะทางกายภาพ คือ ลักษณะ
ทัว่ ไป สีและกลิน่ การใช้งาน และความคงสภาพ ได้แก่
สี กลิ่น ความข้นเหลว การแยกชั้น และการจับตัวเป็น
ก้อน เทียบกับตอนเริ่มต้น

4. รูปแบบการศึกษา
การประเมินความพึงพอใจของยาหม่องยูคา
ลิปตัส ศึกษากลุ่มเดียววัดก่อนหลัง (one-group
pre-test post-test design) โดยกลุ่มตัวอย่างจะ
ใช้ยาหม่องยูคาลิปตัสทาบริเวณที่มีอาการปวดหรือ
บริ เ วณที่ ตั ว เองต้ อ งการ ภายหลั ง การทาจะมี ก าร
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ยาหม่องยูคาลิปตัส

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
บริเวณต่าง ๆ และยินดีทจี่ ะเข้าร่วมโครงการจนสำ�เร็จ
ลุล่วง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำ�กัดเพศ จำ�นวน 71 ราย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
เกณฑ์การคัดเข้าร่วมโครงการ (inclusion
criteria) ได้แก่
1) เพศหญิงหรือเพศชาย
2) อายุ 19-23 ปี
3) สมัครใจในการเข้าร่วมศึกษาและยินดีลง
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นามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา
เกณฑ์การคัดออกจากโครงการ (exclusion
criteria) ได้แก่
1) มีประวัติการแพ้สมุนไพร
2) มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ทางระบบผิวหนัง
และทางเดินหายใจ
3) เป็นไข้หวัด คัดจมูก
การประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร
1) เครื่องมือที่ใช้
1.1) ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการความสมัคร
ใจ
1.2) แบบสอบถามของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ซึง่ ราย
ละเอียดประกอบด้วย
1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา การใช้ยาหม่องยูคาลิปตัส และรูป
แบบการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้
2) ความพึ ง พอใจต่ อ ยาหม่ อ งยู ค า
ลิปตัส ประกอบด้วยคำ�ถามที่แสดงถึงความพึงพอใจ
ต่อยาหม่องยูคาลิปตัสในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะ
ทางกายภาพของยาหม่องยูคาลิปตัส ความรู้สึกเมื่อ
ดมกลิ่นยาหม่องยูคาลิปตัส ความพึงพอใจขณะใช้
ยาหม่องยูคาลิปตัส ความคิดเห็นภายหลังการใช้ยา
หม่องยูคาลิปตัส และความพึงพอใจภาพรวมของยา
หม่องยูคาลิปตัส มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ [3]
5 เท่ากับ พึงพอใจมากที่สุด
4 เท่ากับ พึงพอใจมาก
3 เท่ากับ พึงพอใจปานกลาง
2 เท่ากับ พึงพอใจน้อย
1 เท่ากับ พึงพอใจน้อยที่สุด
นำ�คะแนนที่ได้มาแปลความหมาย โดยนำ�ไป
เทียบกับเกณฑ์แปลความหมายดังนี้
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4.51-5.00 เท่ากับ พึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50 เท่ากับ พึงพอใจมาก
2.51-3.50 เท่ากับ พึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50 เท่ากับ พึงพอใจน้อย
1.00-1.50 เท่ากับ พึงพอใจน้อยที่สุด

6. การควบคุมการศึกษา
6.1 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทุ ก คนต้ อ งให้ ค วาม
ยินยอมและสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา หลังการได้
รับคำ�อธิบายถึงกระบวนการวิจัย โดยละเอียด
6.2 ยาหม่องยูคาลิปตัสทีใ่ ช้กบั อาสาสมัคร ต้อง
เป็นสูตรที่ใช้ในโครงการวิจัย เท่านั้น

7. สถิติและการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีน้ ำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดย

ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ทดลอง นำ�มาแจกแจง
ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
7.2 ทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
สถิติ paired sample t-test

ผลการศึกษา
1. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารกลั่ น น้ำ�มั น หอมระเหยแบบ
เทอร์โมไซฟอน
แสดงองค์ประกอบทางเคมีในน้ำ�มันยูคาลิปตัส
ที่กลั่นแบบเทอร์โมไซฟอน (ตารางที่ 3)
2. การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีลักษณะสีขาวขุ่น มี

ตารางที่ 3 แสดงองค์ประกอบทางเคมีในน�้ำมันยูคาลิปตัสที่กลั่นแบบเทอร์โมไซฟอน
ระยะเวลาที่เกิดพีค
ชนิดของสารเคมี
(นาที)		
1.14
4.49
5.11
5.56
5.87
6.22
6.39
6.61
7.44
26.02
		
26.57
35.51

alpha-Pinene
Camphene
1-beta-Pinene
beta-Mycene
1-Phellandrene
alpha-Terpinene
Benzene,1-methyl-4-(1-methylethyl)1,8-Cineole
gamma-Terpinene
1H-Cyclopropa[a]naphthalene, 1a,2,3,5,6,7,
7b-octahydro-1,1,7,7a-tetramethyl[1aR-(1a.alpha, 7alpha,7a alpha, 7b alpha)]
(+)-Aromadendrene
(-)-Globulol

ปริมาณที่ประกอบอยู่
(% โดยพื้นที่)
9.97
0.24
1.30
0.25
2.30
0.23
13.25
50.45
17.01
0.21
2.68
0.75
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Table 4 Results of the short-term stability test
physical characteristics
general characteristics
color and smell
utilization
stability
- color
- odor
- viscosity
- layer separation
- coherence

initial

the rounds of stability test
round 1
round 2

round 3

4
4
4

4
3
4

3
3
4

3
3
4

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

*remark stability (+ = same, - = different)

กลิ่นหอมสดชื่น สามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ง่าย ไม่
เหนอะหนะ ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ความคงตัวของ
ยาหม่องยูคาลิปตัส จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิห้อง
3. การทดสอบความคงตัว
ผลการทดสอบความคงตัวระยะสั้น พบว่า  ยา
หม่องยูคาลิปตัส มีคะแนนทดสอบคุณภาพทางด้าน
ลักษณะทั่วไป สีและกลิ่น การใช้งาน ความคงสภาพ
ในด้าน สี กลิ่น ความหนืด การแยกชั้น ไม่มีความ
แตกต่างกัน หลังจากเก็บไว้ 1 วัน พบว่า สีและกลิ่นมี
การเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย (Table 4)
การทดสอบตามความคงตั ว สภาวะจริ ง พบ
ว่า  เมื่อเปรียบยาหม่องยูคาลิปตัสหลังเตรียมเสร็จ
กับยาหม่องยูคาลิปตัสที่เก็บไว้ 30 วัน พบว่า  สีและ
กลิ่นเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย การใช้งานเมื่อทาลง
บนผิวหนังซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ปานกลาง เหนอะหนะ
ไม่ระคายเคืองต่อผิว ความคงสภาพของสีและกลิ่น
แตกต่างกัน (Table 5)
4. ความพึงพอใจต่อยาหม่องยูคาลิปตัส
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม

Table 5 Results of the real-condition stability test
physical characteristics
general characteristics
color and smell
utilization
stability
- color
- viscosity
- layer separation
- coherence

period of stability
test (days)
0
30
4
4
4

4
2
3

+
+
+
+

+
+
+

*remark stability (+ = same, - = different)

ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การใช้ยา
หม่องยูคาลิปตัสบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และ
รูปแบบการใช้ยาหม่องยูคาลิปตัสบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อที่เคยใช้ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 87.30 อายุ 21 ปี เป็นส่วน
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ใหญ่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.50 กำ�ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100.00 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เคยใช้ยาหม่องยูคาลิปตัสบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนือ้ คิดเป็นร้อยละ 56.30 และรูปแบบผลิตภัณฑ์
บรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ ทีเ่ คยใช้ ได้แก่ น้ำ�มันนวด
ร้อยละ 59.20 เจลทาผิวร้อยละ 11.30 สเปรย์ร้อยละ
16.90 ครีมทาผิวร้อยละ 5.60 และแผ่นแปะร้อยละ
7.00 (Table 6)
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อลักษณะทาง
กายภาพ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกลิ่นของยา
หม่องยูคาลิปตัส และสีของยาหม่องยูคาลิปตัสใน
ระดับพึงพอใจมากถึงปานกลางตามลำ�ดับ (ค่าเฉลี่ย
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54.90 และ 43.70 ตามลำ�ดับ) ในขณะที่ความข้นหนืด
ของยาหม่องยูคาลิปตัสอยูใ่ นระดับพึงพอใจปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 42.30) (Table 7)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลาย คิดเป็น
ร้อยละ 64.80 รองลงมากลุ่มตัวอย่างรู้สึกสดชื่น คิด
เป็นร้อยละ 16.90 ถัดมากลุม่ ตัวอย่างรูส้ กึ เคลิบเคลิม้
คิดเป็นร้อยละ 7.00 และกลุม่ ตัวอย่างเวียนศีรษะ คิด
เป็นร้อยละ 8.40 (Table 8)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า  สีมีความเหมาะสม
กับกลิ่นคิดเป็นร้อยละ 80.50 รู้สึกว่ายาหม่องยูคาลิปตัสมีความเหนอะหนะในระดับพอดีคิดเป็นร้อยละ

Table 6 Personal data of the sample (n = 71)
characteristics
gender
male
female
age
19 years old
20 years old
21 years old
22 years old
23 years old
previous use of muscular pain relief products
ever used
never used
forms of pain relief products used previously
massage oil
skin gel
spray
skin cream
pain relief patch

frequency

percentage

9
62

12.60
87.30

1
6
60
3
1

1.40
8.50
84.50
4.20
1.40

31
40

43.70
56.30

42
8
12
4
5

59.20
11.30
16.90
5.60
7.00
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Table 7 Satisfaction of the sample toward physical characteristics of the eucalyptus balm (n = 71)
			percentage of satisfaction
physical
highest high
moderate low
lowest mean ± SD*
characteristics							

satisfaction
level

smell of the balm
color of the balm
viscosity of the balm

high
moderate
moderate

4.20
7.00
7.00

54.90
43.70
39.40

33.80
38.00
42.30

Table 8 Feelings of the sample when inhaling the
eucalyptus balm (n = 71)
Feeling
fresh
relaxed
vigorous
enchanted
dizzy

frequency

percentage

12
46
2
5
6

16.90
64.80
2.80
7.00
8.40

84.50 รูส้ กึ ว่าความมันบนผิวหนังมีความพอดีคดิ เป็น
ร้อยละ 73.20 ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้
ยาหม่องยูคาลิปตัส  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
รู้สึกสดชื่น และรู้สึกผ่อนคลาย คิดเป็นร้อยละ 47.90
รองลงมากลุ่มตัวอย่างรู้สึกกระปรี้กระเปร่า  คิดเป็น
ร้อยละ 4.20
นอกจากนีภ้ ายหลังการใช้ยาหม่องยูคาลิปตัสไม่
พบอาการผิดปกติทผี่ วิ หนังในกลุม่ ตัวอย่างคนใดเลย
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.30 มีความตั้งใจซื้อยาหม่อง
ยูคาลิปตัสหากมีจำ�หน่ายในท้องตลาด (Table 9)

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Nampon P. และคณะ[3] ประยุกต์ใช้งานท่อเทอร์โม-

7.00
11.30
8.50

0
0
2.80

3.56 ± 0.69
3.46 ± 0.78
3.39 ± 0.85

ไซฟอนซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ นที่
สามารถรับความร้อนจากแหล่งความร้อนส่งไปยัง
แหล่งรับความร้อนอื่น ๆ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
โดยอาศัยการพาความร้อนของสารท�ำงานภายในท่อ
ซึง่ สามารถกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว งานวิจยั
นีใ้ ช้ทอ่ เทอร์โมไซฟอน ทีท่ ำ� จากท่อทองแดงขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายใน 27 มม. หนา 0.75 มม. ความ
ยาวรวม 500 มม. ใช้เอทานอลเป็นสารท�ำงาน จ�ำนวน
5 แท่ง ติดตั้งเพิ่มในหม้อกลั่นน�้ำมันหอมระเหยแบบ
กลั่นด้วยน�้ำและไอน�้ำ (water and steam distillation)  โดยท� ำ การกลั่ น น�้ ำ มั น หอมระเหยจากใบ
ยูคาลิปตัส 2,500 กรัม ต่อการกลั่นหนึ่งรอบ ใช้เวลา
กลัน่ ต่อเนือ่ ง 180 นาที เพือ่ ศึกษาการกระจายอุณหภูมิ
ภายในหม้อกลั่น ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า  และ
ปริมาณน�้ำมันหอมระเหยที่สามารถผลิตได้ จากการ
ทดลองพบว่าเมือ่ ติดตัง้ ท่อเทอร์โมไซฟอนเข้ากับหม้อ
กลั่นน�้ำมันหอมระเหย ส่งผลโดยตรงต่อการกระจาย
ความร้อนภายในหม้อกลั่นน�้ำมันหอมระเหยได้อย่าง
รวดเร็ว ส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปลีย่ นแปลงและ
ปริมาณน�ำ้ มันหอมระเหยทีไ่ ด้จากการกลัน่ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ การศึกษาสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Boonchom Srisa-ard[5] ศึกษาผลบรรเทา
อาการปวดกล้ามเนื้อและความพึงพอใจของต�ำรับ
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Table 9 Opinions of the sample after using the eucalyptus balm (n = 71)
Issues
color of the balm matches its smell
the color matches the smell
the color does not match the smell
sticky feeling
highly sticky
appropriately sticky
little sticky
oily feeling on the skin
highly oily
properly oily
little oily
feeling after using the eucalyptus balm
Fresh
relaxed
Vigorous
dizzy
abnormalities on skin after using the balm
no abnormalities
some abnormalities
intention to buy eucalyptus balm if it is available on the market
buy
not buy
uncertain

น�ำ้ มันหอมระเหยสูตรผสมยูคาลิปตัส ตามทีไ่ ด้ศกึ ษา
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 35 คน กลุ่มตัวอย่างมีอาการ
ปวดกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ (p < 0.001)
หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77 จาก
คะแนนเต็ม 5) ความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพ
ของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
3.40) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลายหลังการ
ใช้ผลิตภัณฑ์คดิ เป็นร้อยละ 74.30 ความพึงพอใจขณะ
ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.49)

frequency

percentage

57
14

80.50
19.70

9
60
2

12.70
84.50
2.80

14
52
5

19.70
73.20
7.00

34
34
3
0

47.90
47.90
4.20
0

71
0

100.00
0

47
13
11

66.20
18.30
15.50

ความคิดเห็นภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์พบว่า
ผลิตภัณฑ์มีความเหนอะหนะในระดับพอดี (ร้อยละ
60.00)  แต่ พ บความมั น บนผิ ว หนั ง ในระดั บ มาก
(ร้อยละ 51.40) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.20 มีความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์หากมีจ�ำหน่ายในท้องตลาด รูป
แบบที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับผลิตภัณฑ์นี้คือ น�้ำมัน
นวดผสมยูคาลิปตัส คิดเป็นร้อยละ 55.90 ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าการใช้ยาหม่องยูคาลิปตัส เป็นทางเลือกอีก
ทางของการใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เพื่อช่วยให้ผ่อน
คลาย อีกทั้งกลิ่นของยาหม่องยูคาลิปตัสยังช่วยให้
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สดชื่น ผ่อนคลายจากอาการเหนื่อยจากการท�ำงาน
สามารถดมได้เวลาวิงเวียนศีรษะ หรือสามารถทาจมูก
ได้ เ วลาเป็ น หวั ด ท� ำ ให้ ห ายใจสะดวกมากขึ้ น แต่
อย่างไรก็ตามควรปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ในด้านของการ
ซึมผ่านผิวหนัง เนื่องจากเนื้อของผลิตภัณฑ์ที่เหนียว
หนืดเกินไป และอาจเพิ่มสมุนไพรรสร้อนชนิดอื่น ๆ
เข้าไปเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ด้วย

ข้อสรุป
ผลการกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส
ด้วยเทคนิคการกลั่นแบบเทอร์โมไซฟอน พบว่ามี
สารสำ�คัญในการนำ�ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
แผนไทยคือ 1,8-Cineole เท่ากับร้อยละ 50.45 ซึ่ง
เปรียบเทียบกับน้ำ�มันยูคาลิปตัสที่จำ�หน่ายตามท้อง
ตลาดมีสาร 1,8-Cineole เท่ากับร้อยละ 95.69 ถึง
แม้ว่าจะมีปริมาณสาร 1,8-Cineole น้อยกว่าวิธีการ
สกัดน้ำ�มันยูคาลิปตัสในทางการค้า  แต่ก็มีสารมาก
เพียงพอทีจ่ ะนำ�มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
โดยนำ�มาทำ�เป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่องยูคาลิปตัส และ
ได้ทำ�การทดสอบความคงสภาพของยาหม่อง และ
ทดสอบความพึ ง พอใจ กั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการ
แพทย์ แ ผนไทย จากผลการทดสอบทางกายภาพ
ของยาหม่ อ งยู ค าลิ ป ตั ส พบว่ า  เมื่ อ ทดสอบความ
คงตัวระยะสั้นหลังจากเก็บไว้ 1 วัน มี สีและกลิ่น
เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ส่วนวันที่ 2 และ 3 วัน พบ
ว่า  มีลักษณะกึ่งแข็ง ไม่แยกชั้น มีตะกอนเล็กน้อย สี
และกลิน่ เปลีย่ นแปลงไปเล็กน้อย ความคงสภาพของ
สีมคี วามแตกต่างกัน ผลจากการทดสอบทางกายภาพ
ตามสภาวะจริง พบว่า  ยาหม่องยูคาลิปตัสหลังจาก
เก็บไว้ 30 วัน มีสีและกลิ่นจางเปลี่ยนแปลงไปเล็ก
น้อย เมื่อทาลงบนผิวหนังยาหม่องซึมเข้าสู่ผิวหนัง
ได้ปานกลาง เหนอะหนะเล็กน้อย ฝืดและเป็นปื้น
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เล็กน้อย ไม่ระคายเคืองต่อผิว เนียนอยู่กับผิว และ
เช็ดออกได้ปานกลาง ความคงสภาพของสีและกลิ่น
แตกต่างกัน รวมถึงวัดความพึงพอใจของยาหม่อง
ยูคาลิปตัสโดยการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของ
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จำ�นวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
87.30 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 21 ปี จำ�นวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.50 กำ�ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญา
ตรี 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อมีอาการเจ็บ
ปวดกล้ามเนื้อ กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมวิจัยจะนิยมใช้
ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อในรูปแบบ
น้ำ�มันนวดเป็นส่วนใหญ่ จำ�นวน 42 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 59.20 วัดระดับความพึงพอใจต่อลักษณะ
ทางกายภาพของยาหม่องยูคาลิปตัส เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของลักษณะทางกายภาพของยาหม่อง
ยูคาลิปตัส พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
กลิ่ น ของยาหม่ อ งยู ค าลิ ป ตั ส อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจ
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 สีของยาหม่องยูคาลิปตัส
อยูใ่ นระดับปานกลางค่าเฉลีย่ 3.46 และความข้นหนืด
ของยาหม่องยูคาลิปตัสอยูใ่ นระดับพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.39 รวมถึงผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูส้ กึ จะ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกผ่อนคลายปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 64.80
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ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานการศึกษาวิธีควบคุมคุณภาพของตำ�รับ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ชนิดสารและหาปริมาณสารเคมีบ่งชี้ของตำ�รับยาธาตุอบเชยด้วยการใช้โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High
Performance Liquid Chromatography; HPLC) ทำ�การศึกษาวิธีการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณตัวอย่างยาธาตุ
อบเชยด้วย HPLC พร้อมตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีด้วยการหาค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ค่าความถูกต้อง และ
ค่าความแม่นยำ� จากการศึกษานี้พบว่าตัวอย่างยาธาตุอบเชยประกอบด้วยสาร gallic acid, สาร cinnamic acid, สาร
glycyrrhizin, สาร cinnamaldehyde และ สาร eugenol ทำ�การพิสูจน์เอกลักษณ์สารเหล่านี้โดยเปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐาน กราฟมาตรฐานของสารเคมีบง่ ชี้ (cinnamic acid, glycyrrhizin, eugenol) แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่
ดีในช่วงวิเคราะห์ (r2 ≥ 0.9950) ขีดจำ�กัดในการตรวจพบและขีดจำ�กัดในการหาปริมาณพบว่าอยู่ในช่วง 0.08 ถึง 0.24
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ 0.30 ถึง 2.24 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำ�ดับ ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของ
การวิเคราะห์ภายในวันเดียวกันอยูใ่ นช่วง 0.86 ถึง 3.51 และร้อยละส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการวิเคราะห์
ระหว่างวันอยู่ในช่วง 0.94 ถึง 6.03 ค่าการกลับคืนของวิธีวิเคราะห์อยู่ในช่วงร้อยละ 85.27 ถึง 102.80 การวิเคราะห์
ปริมาณสารเคมีบ่งชี้ในตัวอย่างยาธาตุอบเชยด้วยวิธี HPLC นี้ พบปริมาณสาร cinnamic acid 0.04 ถึง 0.11 ร้อยละ
โดยน้ำ�หนัก ปริมาณสาร glycyrrhizin 0.70 ถึง 3.15 ร้อยละโดยน้ำ�หนัก และปริมาณสาร eugenol 0.19 ถึง 3.38 ร้อย
ละโดยน�้ำ หนัก ตามลำ�ดับ สรุปได้วา่ วิธวี เิ คราะห์ในการศึกษานีจ้ งึ เป็นวิธที งี่ า่ ยและสะดวกในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและ
ปริมาณสารในตำ�รับยาธาตุอบเชย ทว่าตำ�รับยาธาตุอบเชยยังมีองค์ประกอบส่วนหนึง่ เป็นสารกล่มุ โมโนเทอร์ปนี ส์ซงึ่
ไม่มีคุณสมบัติดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล จึงควรต้องหาวิธีการอื่นร่วมวิเคราะห์ด้วย
คำ�สำ�คัญ: ยาธาตุอบเชย, โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, สารเคมีบ่งชี้
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Abstract
Ya thatu obchey preparation is a herbal remedy in the Thai National List of Essential Medicines which is
used for the treatment of indigestion. The quality control methods of the mixture have not been reported. The Objective of this study was to identify constituents in Ya thatu obchey preparation and to quantify contents of chemical
markers in the preparation by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Qualitative and quantitative
analyses of the samples were determined using HPLC method. The method was validated on parameters including
linearity, accuracy, and precision. From this study, gallic acid, cinnamic acid, glycyrrhizin, cinnamaldehyde and
eugenol, were simultaneously detected in HPLC chromatogram and identified by comparison with those of the
standard compounds. Chemical markers (cinnamic acid, glycyrrhizin, eugenol) presented good linearity within
the test range (r2 > 0.9950). The limit of detection and the limit of quantitation varied from 0.08 to 0.24 µg/ml and
0.30 to 2.24 µg/ml, respectively. The relative standard deviations of intraday precision were 0.86 to 3.51%. The
relative standard deviations of intraday precision of compounds were 0.94 to 6.03%. The recovery of the method
was in the range 85.27 to 102.80%. The contents of marker compounds in Ya thatu obchey preparation samples
were also quantified by this HPLC method.  The results showed that the contents of cinnamic acid, glycyrrhizin,
and eugenol were 0.04 to 0.11, 0.70 to 3.15 and 0.19 to 3.38%w/w, respectively. In conclusion, the HPLC method is
suitable for qualitative and quantitative analysis of chemical markers in Ya thatu obchey preparation. However, Ya
thatu obchey preparation consists of various monoterpenes. This group of compounds generally lacks UV-Visible
absorption chromophores. Therefore, other analytical techniques should be selected to determine these constituents.
Key words: Ya thatu obchey preparation, High Performance Liquid Chromatography, chemical markers

บทนำ�
ยาธาตุอบเชยเป็นยาจากสมุนไพรที่จัดอยู่ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร) เป็นยา
รักษากลุม่ อาการทางระบบทางเดินอาหาร มีสรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุอบเชยประกอบ
ด้วยเครื่องยา 5 ชนิด ได้แก่ เปลือกอบเชยเทศ (Cinnamomum zeylanica Blume) ใช้ขับลม ขับเสมหะ

บำ�รุงธาตุ บำ�รุงกำ�ลัง เปลือกสมุลแว้ง (Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet) ใช้ขับลม
แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ[1] ผลกระวาน (Amomum testaceum Ridl.) มีฤทธิ์ขับลม ขับเสมหะ บำ�รุงธาตุ ดอก
กานพลู (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.
Perry.) ช่วยย่อยอาหาร ขับลมในกระเพาะลำ�ไส้ ส่วน
รากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra L.) ทำ�ให้ชุ่มชื้น

420 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
แก้เจ็บคอ แก้ไอ[2] ธาตุวัตถุ ได้แก่ เกล็ดสะระแหน่
ทาบรรเทาอาการจากแมลงกัดต่อย และการบูร ใช้แก้
เคล็ดบวม ขับลม กระตุน้ หัวใจอย่างอ่อน[3] โดยมีสตู ร
ตำ�รับดังนี้ ยาน้ำ� 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย เปลือก
อบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู
และรากชะเอมเทศ อย่างละ 800 มิลลิกรัม ส่วนเกล็ด
สะระแหน่ และการบูร อย่างละ 50 มิลลิกรัม
จากการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของยาธาตุอบเชยของโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่งเพื่อ
รักษาอาการจุกแน่นหลังมื้ออาหาร เรอบ่อย และแสบ
ร้อนที่ลิ้นปี่ในผู้ป่วย functional dyspepsia ซึ่ง
เป็นภาวะผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบนระหว่าง
กระเพาะอาหารและลำ�ไส้เล็กส่วนต้นโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ทดลองแบบสุ่มในผู้ป่วย 318 ราย เป็นเวลา
14 วัน โดยกลุ่มหนึ่งได้รับยาธาตุอบเชย 30 มิลลิลิตร
เป็นเวลา 3 ครั้งต่อวันเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ
simethicone 105 มิลลิกรัม เป็นเวลา 3 ครั้งต่อ
วัน พบว่าได้ผลการรักษาและความปลอดภัยไม่แตก
ต่างกัน แต่การใช้ยาธาตุอบเชยมีราคาถูกกว่าการใช้
simethicone[4] ดังนัน้ การใช้ยาธาตุอบเชยจึงเป็นทาง
เลือกของการรักษาผูป้ ว่ ย functional dyspepsia ซึง่
เป็นอาการเรื้อรัง ไม่ทราบสาเหตุและต้องใช้ยาติดต่อ
กันนาน ทำ�ให้เสียค่าใช้จ่ายสูง ปัจจุบันยาธาตุอบเชย
มีจำ�หน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดและเป็นยาที่
โรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งผลิตได้และจ่ายให้ผปู้ ว่ ย
ของตนเอง
องค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพรในตำ�รับ
นี้มีหลายกลุ่ม ได้แก่ สารกลุ่ม phenylpropanoids
และอนุ พั น ธ์ เช่ น จากเปลื อ กอบเชยเทศ พบสาร
cinnamaldehyde, สาร cinnamic acid เป็นต้น[5]
จากดอกกานพลู พบสาร eugenol, สาร eugenyl
acetate, สาร gallic acid, สาร caffeic acid สารกลุม่
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flavonoids และอนุพันธ์ เช่น จากดอกกานพลู พบ
สาร kaempferol, สาร quercetin[6] จากรากชะเอม
เทศ พบสาร isoliquiritigenin, สาร isoliquiritin,
สาร liquiritigenin, สาร liquiritin[7] สารกลุม่ terpenoids และอนุพันธ์ เช่น จากเปลือกสมุลแว้ง พบสาร
a-terpineol, สาร linalool[8] ผลกระวาน พบสาร bpinene, สาร 1,8-cineole[9] และในรากชะเอมเทศพบ
สาร glycyrrhizin, สาร glycyrrhetic acid[7] เป็นต้น
ตำ�รับยาธาตุอบเชยก็เช่นเดียวกับตำ�รับยาแผนไทยส่วนใหญ่นั่นคือยังขาดวิธีควบคุมคุณภาพ ทำ�ให้
ยาที่ผลิตแต่ละครั้งมีปริมาณสารสำ�คัญแตกต่างกัน
ส่งผลถึงการออกฤทธิ์ของยา ดังนั้นเพื่อสร้างเชื่อมั่น
และความปลอดภั ย ในการใช้ ตำ � รั บ ยาไทยให้ แ ก่ ผู้
บริโภค การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
คุ ณ ภาพทางเคมี ข องตำ � รั บ ยาธาตุ อ บเชย ได้ แ ก่
การตรวจสอบชนิดสารที่เป็นองค์ประกอบและการ
หาปริมาณสารเคมีบ่งชี้ (chemical markers) โดย
การใช้ โ ครมาโทกราฟี ช นิ ด ของเหลวสมรรถนะสู ง
(High Performance Liquid Chromatography,
HPLC)

ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุและเครื่องมือ
สารมาตรฐาน cinnamic acid, cinnamaldehyde, gallic acid, glycyrrhizin และ eugenol จาก
บริษัท Sigma-Aldrich สหภาพยุโรป เครื่องยาจาก
ร้านขายยาแผนโบราณในจังหวัดขอนแก่น จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดกรุงเทพมหานครอย่างละ 1
แห่ง (พิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาโดย ผศ. สุดารัตน์
หอมหวล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ผลิตภัณฑ์ยาธาตุอบเชยจากโรงพยาบาล 5 แห่ง ตัวท�ำ
ละลายเกรด HPLC เช่น methanol, acetonitrile
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และน�้ำจากบริษัท RCI Labscan ประเทศไทย ตัวท�ำ
ละลายเกรด AR เช่น dichloromethane จากบริษัท
Q Rec ประเทศ New Zealand
เครือ่ งมือ HPLC ชนิด Dionex Ultimate 3000
HPLC system, LPG 3400 pump, auto sampler
(WPS-3000), column oven และ UV/VIS detector
จากบริษทั Dionex สหภาพยุโรป โดยมีสภาวะของการ
วิเคราะห์ดังนี้
วัฏภาคนิ่ง (stationary phase): C-18 column อนุภาค 5 ไมโครเมตร (mm) ขนาด 4.6 X 250
มิลลิเมตร (mm) จากบริษัท Phenomenex ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase): 1% acetic
acid ในน� ้ำ (A) และ 1% acetic acid ใน acetonitrile
(B) โดยมีอัตราส่วนดังนี้ 0-5 นาที 95% A, 5-10 นาที
85% A, 10-15 นาที 78% A, 15-20 นาที 75% A,
20-32 นาที 30% A, 32-40 นาที 0% A, 40-55 นาที
95% A
อัตราการไหล: 0.7 มิลลิลิตร/นาที (ml/min)
เวลาในการวิเคราะห์: 55 นาที
ความยาวคลืน่ ช่วงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet,
UV) ในการวัด: 270 นาโนเมตร (nm)

วิธีการศึกษา
1. การเตรี ย มตำ � รั บ ยาธาตุ อ บเชยก่ อ นการ
วิเคราะห์
เตรียมตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชยในห้องปฏิบตั ิ
การ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
นำ�เครือ่ งยามาทำ�ความสะอาด จากนัน้ บดเป็นผง ผ่าน
แร่งเบอร์ 40 ชั่งน้ำ�หนักอบเชยเทศ สมุลแว้ง กานพลู
กระวาน ชะเอมเทศอย่างละ 8 กรัม (g) ต้มกับน้ำ�
สะอาด 1,000 มิลลิลิตร (ml) เป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 421
อุณหภูมิ 90ºC หลังจากต้มแล้วทิ้งไว้จนอุณหภูมิลด
ลงเหลือ 60ºC เติมการบูรและเกล็ดสะระแหน่อย่าง
ละ 0.50 g ผสมให้เข้ากัน กรองแล้วทิง้ ให้เย็น นำ�ตำ�รับ
ยาธาตุที่ได้ไปทำ�ให้แห้งด้วยการแช่เยือกแข็ง (freeze
drying)
นำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตำ � รั บ ยาธาตุ อ บเชยจากโรงพยาบาล 5 แห่ง ปริมาณ 360-480 ml (ขึ้นกับขนาด
บรรจุของผลิตภัณฑ์) ไปทำ�ให้แห้งด้วย freeze drying เช่นกัน
2. การเตรียมสารมาตรฐาน
ชั่ ง สารมาตรฐานอย่ า งแม่ น ยำ �  ละลายด้ ว ย
methanol ให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น 0.3-1 มิ ล ลิ ก รั ม /
มิลลิลติ ร (mg/ml) จากนัน้ นำ�มาเจือจางด้วย methanol ให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ กั น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สาร
มาตรฐานในการวิเคราะห์
3. การเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ชั่ ง ผงตำ � รั บ ยาธาตุ อ บเชย 50 mg สกั ด ด้ ว ย
methanol 3 ml นำ�ไป sonicate ที่ 25ºC 10 นาที
จากนั้น centrifuge ที่ 2500 rpm 25ºC 10 นาที ดูด
เอาเฉพาะส่วนน้ำ�ใส ทำ�ซ้ำ�อีก 2 ครั้ง รวมสารสกัด
methanol ไว้ด้วยกัน สกัดผงตำ�รับยาธาตุอบเชย
ต่อให้หมดจดด้วย dichloromethane โดยสกัดเช่น
เดียวกับการสกัดด้วย methanol นำ�ส่วนที่สกัดด้วย
dichloromethane ทัง้ หมดไประเหยแห้งด้วย rotary
evaporator แล้วละลายกลับด้วยสารสกัด methanol
ทำ�การปรับปริมาตรด้วย methanol ใน volumetric
flask จนครบ 10 ml นำ�สารละลายตำ�รับยาธาตุอบเชย
กรองผ่านหัวกรองชนิด nylon ขนาด 0.45 mm ดูด
สารละลายทีก่ รองแล้ว 0.5 ml ผสมกับ methanol 0.5
ml จากนั้นนำ�ไปวิเคราะห์ ตัวอย่างละ 3 ซ้ำ� ปริมาตรที่
ฉีดครั้งละ 10 ไมโครลิตร (ml)
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4. การพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข องสารในตำ � รั บ
ยาธาตุอบเชย
วิเคราะห์ตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชยและสาร
มาตรฐาน เปรียบเทียบเวลารีเทนชัน (retention
time) ของพีค (peak) ของสารในยาธาตุอบเชยกับ
ของสารมาตรฐานแต่ละชนิด
5. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
(method validation)[10]
5.1 ความจำ�เพาะเจาะจง (selectivity)
นำ�สารมาตรฐานและตัวอย่างตำ�รับยาธาตุ
อบเชยที่เติมสารมาตรฐานวิเคราะห์ด้วย HPLC โดย
retention time ของ peak ของสารชนิดเดียวกันจะ
มีคา่ เท่ากัน และพืน้ ทีใ่ ต้พคี (peak area) ของตัวอย่าง
ยาธาตุอบเชยที่เติมสารมาตรฐานจะต้องเพิ่มขึ้น
5.2 ค่าความเป็นเส้นตรง (linearity) และ
ช่วงความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง (range)
สร้างกราฟมาตรฐาน (calibration curve)
โดยวิเคราะห์สารละลายของสารเคมีบ่งชี้ cinnamic
acid, glycyrrhizin และ eugenol ความเข้มข้นต่าง ๆ
กันอย่างน้อย 6 ความเข้มข้น นำ�ผลทีไ่ ด้มาหาค่าความ
เป็นเส้นตรงระหว่าง peak area กับความเข้มข้นของ
สาร linear range ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, r2) ของ calibration curve ซึ่ง r2 ต้องมากกว่า 0.9950
5.3 ความถูกต้อง (accuracy)
เติมสารเคมีบ่งชี้ที่ทราบความเข้มข้นลงไป
ในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชยที่เตรียมจากเครื่องยา
จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์หาปริมาณสารเทียบกับ
ตัวอย่างตำ�รับยาธาตุที่ไม่ได้เติมสาร หาร้อยละของ
การกลับคืน (%recovery) โดยเกณฑ์ในการยอมรับ
อยู่ในช่วง 85-110%
5.4 ความแม่นยำ� (precision)
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ทำ�การสกัดตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชยที่
เตรียมจากเครื่องยาจังหวัดอุบลราชธานี 18 ตัวอย่าง
จากนั้นนำ�ไปวิเคราะห์หาค่าความแม่นยำ�ภายในวัน
เดียวกัน (intraday precision) และค่าความแม่นยำ�
ระหว่างวัน (interday precision) นำ�ผลที่ได้ไปหา
ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%relative
standard deviation, %RSD) ซึ่ง %RSD ของ intraday precision ต้องน้อยกว่า 6% และ %RSD ของ
interday precision ต้องน้อยกว่า 11%
5.5 ขีดจำ�กัดในการตรวจพบ (Limit of detection, LOD) และขีดจำ�กัดในการวิเคราะห์ (Limit
of quantitation, LOQ)
ตรวจสอบด้ ว ยการเติ ม สารเคมี บ่ ง ชี้ ที่ ค่ า
ความเข้ ม ข้ น ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งกลางลงในตั ว อย่ า งเปล่ า
(sample blank) วิเคราะห์ 5-7 ซ� ้ำ ค่า LOD วัดได้จาก
ความเข้มข้นของสารทีใ่ ห้สญ
ั ญาณเป็น 3 เท่าของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) ของ
sample blank เหนือค่าเฉลี่ยสัญญาณของ sample
blank และค่า LOQ วัดได้จากความเข้มข้นของสารที่
ให้สัญญาณเป็น 10 เท่า ของ SD ของ sample blank
เหนือค่าเฉลี่ยสัญญาณของ sample blank
6. การวิเคราะห์สารเคมีบ่งชี้ในตัวอย่างตำ�รับ
ยาธาตุอบเชย
ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ศึกษานี้ วิเคราะห์ปริมาณสาร
เคมีบ่งชี้ทั้ง 3 ชนิดในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
ที่เตรียมในห้องปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลทัง้ หมด 8 ตัวอย่าง วิเคราะห์ตวั อย่างละ 3 ซ� ้ำ

ผลการศึกษา
1. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสกัดตำ�รับ
ยาธาตุอบเชย
จากภาพที่ 1 วิธีวิเคราะห์นี้สามารถจำ�แนกสาร
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มาตรฐาน gallic acid (8.50 นาที), cinnamic acid
(31.37 นาที), glycyrrhizin (32.21 นาที), cinnamaldehyde (33.11 นาที) และ eugenol (34.89 นาที)
ออกจากกันได้ เมือ่ นำ�ตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชยทัง้ 8
ตัวอย่างมาวิเคราะห์พบ peak ทีม่ คี า่ retention time
ตรงกับ peak ของสารมาตรฐานทั้ง 5 ชนิด ดังภาพที่ 2
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2. ผลการตรวจสอบความใช้ ไ ด้ ข องวิ ธี
วิเคราะห์
กราฟมาตรฐานของสารเคมีบ่งชี้ 3 ชนิด ได้แก่
cinnamic acid, glycyrrhizin และ eugenol
แสดงความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงระหว่าง peak area
กับความเข้มข้นของสาร โดยมี r2 ≥ 0.9950 และค่า

ภาพที่ 1 แสดง peak ของ 1 gallic acid, 2 cinnamic acid, 3 glycyrrhizin, 4 cinnamaldehyde และ 5 eugenol

ภาพที่ 2 แสดง chromatogram ของตำ�รับยาธาตุอบเชยเทียบกับสารมาตรฐาน 5 ชนิด โดย L1 = เตรียมจาก
เครื่องยาจังหวัดขอนแก่น L2 = เตรียมจากเครื่องยาจังหวัดอุบลราชธานี L3 = เตรียมจากเครื่องยาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร H-1 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอุบลราชธานี H-2 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอำ�นาจเจริญ H-3 =
ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดขอนแก่น H-4 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอูท่ อง และ H-5 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดพิษณุโลก
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LOD และ LOQ อยู่ในช่วง 0.08 ถึง 0.24 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร (µg/ml) และ 0.30 ถึง 2.24 µg/ml ตาม
ลำ�ดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธวี เิ คราะห์ โดย
การหา %recovery จากการเติมสารเคมีบง่ ชีท้ งั้ 3 ชนิด
ทีท่ ราบความเข้มข้นลงในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
ที่เตรียมจากเครื่องยาจังหวัดอุบลราชธานี เปรียบ
เที ย บกั บ ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ติ ม สาร แล้ ว คำ � นวณหา
%recovery พบว่า %recovery ของ cinnamic acid,
glycyrrhizin และ eugenol อยูใ่ นช่วง 85-110% ส่วน
%RSD ของ intraday precision และ %RSD ของ
interday precision ของสารทั้ง 3 ชนิด ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
3. การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารเคมี บ่ ง ชี้ ใ น
ตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
นำ�วิธีวิเคราะห์ที่ศึกษานี้มาหาปริมาณสารเคมี
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บ่งชี้ทั้ง 3 ชนิดในตำ�รับยาธาตุอบเชยที่เตรียมขึ้นเอง
ในห้องปฏิบัติการ 3 ตัวอย่าง ได้แก่ L1 ถึง L3 และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตำ � รั บ ยาธาตุ อ บเชยของโรงพยาบาล 5
แห่ง ได้แก่ H1 ถึง H5 พบว่าตำ�รับยาธาตุอบเชยทั้ง 8
ตัวอย่างมีปริมาณ cinnamic acid 0.04 ถึง 0.11%
w/w ปริมาณ glycyrrhizin 0.70 ถึง 3.15% w/w และ
ปริมาณ eugenol 0.19 ถึง 3.38% w/w ปริมาณสาร
เคมีบ่งชี้ที่วิเคราะห์ได้ในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
แหล่งต่าง ๆ ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 3

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพของ
ตำ�รับยาธาตุอบเชยด้วยวิธี HPLC นี้ พบว่า chromatogram ที่ได้ประกอบด้วย peak ของสาร gallic
acid, สาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin,
สาร cinnamaldehyde และ สาร eugenol พิสูจน์

ตารางที่ 1 แสดง calibration curve, linear range, LOD และ LOQ ของสารเคมีบ่งชี้
		
สารเคมีบ่งชี้
Calibration curve
r2
			

Linear range
(µg/ml)

LOD
(µg/ml)

LOQ
(µg/ml)

cinnamic acid
glycyrrhizin
eugenol

0.1-3.6
10-150
0.25-120

0.08
0.24
0.10

2.24
0.71
0.30

y = 2.5612x - 0.4471
y = 0.0432x + 0.0306
y = 0.1466x - 0.0713

0.9964
0.9998
0.9995

ตารางที่ 2 แสดง accuracy และ precision ของการวิเคราะห์
Accuracy (n = 3)
สารเคมีบ่งชี้
%Recovery
		

Intraday day (n = 6)
Mean ± SD
RSD
(% w/w)
(%)

Interday day (n = 12)
Mean ± SD
RSD
(% w/w)
(%)

cinnamic acid
glycyrrhizin
eugenol

0.02 + 0.00
1.02 + 0.04
0.54 + 0.00

0.02 + 0.00
1.07 + 0.06
0.54 + 0.01

85.27
98.71
102.80

1.26
3.51
0.86

4.10
6.03
0.94
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีบ่งชี้ในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
			
สารเคมีบ่งชี้
		
cinnamic acid
L-1
L-2
L-3
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5

0.05 + 0.00
0.05 + 0.00
0.05 + 0.00
0.11 + 0.00
0.07 + 0.00
0.04 + 0.00
0.06 + 0.01
0.04 + 0.00

ปริมาณสาร (% w/w)
glycyrrhizin

eugenol

1.73 + 0.15
1.23 + 0.04
1.0 + 0.02
2.29 + 0.17
3.1 + 0.42
2.0 + 0.07
0.7 + 0.05
2.0 + 0.19

2.63 + 0.03
3.38 + 0.09
0.19 + 0.02
3.19 + 0.05
2.87 + 0.10
0.83 + 0.04
0.68 + 0.01
2.09 + 0.30

หมายเหตุ L1 = เตรียมจากเครื่องยาจังหวัดขอนแก่น L2 = เตรียมจากเครื่องยาจังหวัดอุบลราชธานี L3 = เตรียมจากเครื่องยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
H-1 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอุบลราชธานี H-2 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอำ�นาจเจริญ H-3 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัด
ขอนแก่น H-4 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอู่ทอง H-5 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดพิษณุโลก

ภาพที่ 3 แสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณสารเคมีบ่งชี้ทั้ง 3 ชนิดที่วิเคราะห์ได้ในยาธาตุอบเชยจากแหล่งต่าง ๆ

เอกลักษณ์โดยเปรียบเทียบกับ retention time ของ
peak สารมาตรฐานทั้ง 5 ชนิด ดังนั้นวิธีวิเคราะห์นี้
สามารถใช้เป็นวิธีที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์เบื้องต้นของ
ตำ�รับยาธาตุอบเชยได้ แต่ยังพบว่ามี peak อื่น ๆ อีก
ใน chromatogram ของตัวอย่างยาธาตุ จึงควรทำ�การ
ศึกษาต่อไปเพือ่ จำ�แนกชนิดสารทัง้ หมดและสร้างเป็น
ลายพิมพ์เอกลักษณ์ทางเคมีของยาธาตุอบเชย

สารเคมีบ่งชี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณครั้ง
นี้ ได้แก่ สาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin และ
สาร eugenol จากรายงานการศึกษาฤทธิต์ อ่ ระบบทาง
เดินอาหารพบว่าสาร cinnamic acid สามารถยับยั้ง
การทำ�งานของ H+/K+-ATPase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
หลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และยับยั้งการเจริญของ
Helicobacter pyrori ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด
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แผลในกระเพาะอาหาร[11] สาร glycyrrhizin มีฤทธิ์
ต้านการอักเสบใช้รกั ษาแผลในระบบทางเดินอาหาร[7]
ส่วนสาร eugenol มีฤทธิป์ กป้องเยือ่ บุกระเพาะอาหาร[12]
การตรวจสอบความใช้ ไ ด้ ข องวิ ธี วิ เ คราะห์ อ้ า งอิ ง
ตามหลักเกณฑ์ของ ICH guide line[10] จากผลการ
วิเคราะห์พบว่า linearity และ range ของสาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin และสาร eugenol มี
correlation coefficient (r2) เท่ากับ 0.9964, 0.9998
และ 0.9995 ตามลำ�ดับ ซึง่ r2 ≥ 0.9950 แสดงถึงความ
สัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่ดี และมี range อยู่ในช่วง 0.13.6, 10-150 และ 0.25-120 µg/ml ตามลำ�ดับ ความ
ถูกต้องของวิธีวิเคราะห์พบว่า %recovery ของสาร
cinnamic acid, สาร glycyrrhizin และสาร eugenol เท่ากับ 85.27, 98.71 และ 102.80% ตามลำ�ดับ
ซึ่งอยู่ในช่วงการยอมรับได้ที่ 85-110 % เมื่อพิจารณา
ความแม่นยำ�ของวิธวี เิ คราะห์ พบว่า intraday precision ของสาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin
และสาร eugenol เท่ากับ 1.26, 3.51 และ 0.86% RSD
ตามลำ�ดับ ซึ่งน้อยกว่า 6% และ interday precision
เท่ากับ 4.10, 6.03 และ 0.94% RSD ตามลำ�ดับ ซึ่ง
น้อยกว่า 11% ดังนั้นความแม่นยำ�ของวิธีวิเคราะห์
อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ limit of detection และ
limit of quantitation ของสาร cinnamic acid, สาร
glycyrrhizin, สาร eugenol อยู่ที่ 0.08 และ 2.24,
0.24 และ 0.71, 0.10 และ 0.30 µg/ml ตามลำ�ดับ ดัง
นั้นวิธีวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นวิธีที่ง่ายและ
สะดวกในการนำ�ไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและปริมาณสาร
ในตำ�รับยาธาตุอบเชย แต่ต�ำ รับยาธาตุอบเชยยังมีองค์
ประกอบส่วนหนึง่ เป็นสารกลุม่ monoterpenoids ซึง่
ไม่มีคุณสมบัติดูดกลืนแสง UV จึงอาจต้องหาวิธีการ
อื่นร่วมวิเคราะห์
เมื่อนำ�วิธีวิเคราะห์ด้วย HPLC ในการศึกษานี้
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ไปหาปริมาณสาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin
และสาร eugenol ในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
จำ � นวน 8 ตั ว อย่ า ง แบ่ ง เป็ น ตั ว อย่ า งตำ� รั บ ยาธาตุ
อบเชยที่เตรียมขึ้นมาในห้องปฏิบัติตามวิธีในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ซึ่ง L-1 เตรียมจากเครื่องยาจังหวัด
ขอนแก่น L-2 เตรียมจากเครือ่ งยาจังหวัดอุบลราชธานี
และ L-3 เตรียมจากเครือ่ งยาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนตัวอย่าง H-1 ถึง H-5 เป็นผลิตภัณฑ์ต�ำ รับยาธาตุ
อบเชยของโรงพยาบาล โดย H-1 เป็นผลิตภัณฑ์
ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี H-2 เป็น
ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลในจังหวัดอำ�นาจเจริญ H-3
เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
H-4 เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องโรงพยาบาลในจั ง หวั ด
อู่ทอง และ H-5 เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก พบว่าตัวอย่างยาธาตุอบเชยที่นำ�
มาวิเคราะห์มีปริมาณสาร cinnamic acid 0.04 ถึง
0.11% w/w ปริมาณสาร glycyrrhizin 0.70 + 0.05
ถึง 3.15 + 0.42% w/w และพบสาร eugenol 0.19
+ 0.02 ถึง 3.38 + 0.09% w/w จากผลการศึกษาพบ
ว่าปริมาณสารบ่งชี้ในตำ�รับยาธาตุอบเชยจะมีความ
แตกต่ า งกั น โดยเฉพาะปริ ม าณของสาร eugenol
เนือ่ งมาจากความแตกต่างของคุณภาพเครือ่ งยาแต่ละ
แหล่ง วิธีการเตรียมยาซึ่งตำ�รับยาธาตุอบเชยเป็น
ยาต้ม ดังนั้นอุณหภูมิและเวลาในการต้มเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อปริมาณสารสำ�คัญโดยเฉพาะสารที่ระเหย
ได้ของตำ�รับ เมื่อพิจารณา HPLC chromatogram
ของตำ�รับยาธาตุอบเชยที่เตรียมขึ้นเองทั้ง 3 ตัวอย่าง
(L1 ถึง L3) และของผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลใน
จังหวัดอุบลราชธานี (H-1) จะไม่มี peak ที่ retention
time 30.25 นาที ดังปรากฏใน chromatogram ของ
ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลตัวอย่างที่ H-2 ถึง H-5 ซึง่
อาจเกิดจากการใส่สารถนอม (preservative) ลงใน
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ผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การเก็บ
รักษาก่อนจำ�หน่ายก็มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เช่น
กัน[13]

ข้อสรุป
การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของตำ�รับยาธาตุ
อบเชยโดยโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะ
สูงที่ศึกษานี้ สามารถใช้เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ตำ�รับ
ยาธาตุอบเชยโดยผลในเบื้องต้นพบว่าตำ�รับมีสาร
gallic acid, สาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin,
สาร cinnamaldehyde และสาร eugenol เป็นองค์
ประกอบ และยังสามารถใช้วิเคราะห์หาปริมาณสาร
เคมีบ่งชี้ทั้ง 3 ชนิด cinnamic acid, glycyrrhizin
และ eugenol ในตำ�รับยาธาตุอบเชยได้
ทั้งนี้ ตำ�รับยาธาตุอบเชยยังมีองค์ประกอบส่วน
หนึ่งเป็นสารกลุ่มโมโนเทอร์ปีนส์ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ
ดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล จึงควรต้องหาวิธีการอื่นร่วม
วิเคราะห์ด้วย

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
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การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ฤทธิต์ า้ นออกซิเดชัน และวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
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พระบรมราชินนี าถ จังหวัดขอนแก่น พบว่าพันธุใ์ หญ่บรุ รี มั ย์ มีฤทธิต์ า้ นออกซิเดชันสูงสุด เมือ่ ทดสอบด้วยวิธี DPPH
radical scavenging assay โดยมีคา่ IC50 เท่ากับ 96.17 ± 2.28 µg/ml และ เมือ่ หา Ferric ion Reducing Antioxidant Power
(FRAP) ได้ FRAP value เท่ากับ 163.99 ± 9.26 mmol/100 g extract แต่เมือ่ ทดสอบด้วยวิธี ABTS พันธุศ์ รีสะเกษมีฤทธิต์ า้ น
ออกซิเดชันสูงสุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 75.24 ± 1.71 µg/ml สำ�หรับปริมาณสารประกอบในพันธุ์ทั้ง 5 ของใบหม่อน
พบว่าพันธุ์บุรีรัมย์ 60 มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูงสุด 37.19 ± 0.53 mgQE/g extract ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวม และเมลาโทนินปรากฏว่า พันธุ์ใหญ่บุรีรัมย์มีปริมาณสูงสุด คือ 390.89 ± 3.90 mgGAE/g
extract และ 9.77 ± 0.32 g/g extract ตามลำ�ดับ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ต้านออกซิเดชันมีความสัมพันธ์
กับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวมและเมลาโทนิน ที่พบในใบหม่อน
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Abstract
The objectives of this study aimed to determine antioxidant activities and analysis total phenolic, flavonoid
and melatonin contents of five cultivars of mulberry leaves: Buriram 60, Yai-buriram, Sakonnakhon, Khunpai and
Srisaket, were harvested from Queen Sirikit Sericulture Center, Khon Kaen in June, 2018. The results showed
that Yai-buriram exhibited the highest antioxidant activity on DPPH (IC50 96.17 ± 2.28 µg/ml) and FRAP (163.99
± 9.26 mmol/100g DW) assays. While, the ABTS radical scavenging assay indicated that Srisaket comprised a
good antioxidant activity with IC50 value of 75.24 ± 1.71 µg/ml. With regards to chemical constituents, Buriram 60
showed the highest flavonoid content at 37.19 ± 0.53 mgQE/g, Yai-Buriram showed the highest phenolic content
at 390.89 ± 3.90 mgGAE/g DW and melatonin content at 9.77 ± 0.32 g/g extract. The result obtained implied that
the antioxidant activity of mulberry leaf extracts was related with the amount of total phenolic and flavonoid, and
melatonin contents.
Key words: mulberry, antioxidant activities, total phenolic, flavonoid, melatonin

บทนำ�
หม่อน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Morus alba L. จัด
อยู่ในวงศ์ Moraceae ในประเทศไทยพบปลูกอย่าง
แพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำ�ใบใช้
เป็นอาหารของหนอนไหม หรือใส่ในอาหารเพื่อเพิ่ม
รสชาติ เนื่องด้วยใบมีรสจืดเย็นในทางการแพทย์
แผนไทยจึงมีการนำ�มาใช้บรรเทาอาการเจ็บคอ แก้
ไข้ หรือใช้ล้างตาแก้ตาอักเสบ ช่วยรักษาริดสีดวง

จมูก[1] จากการทบทวนวรรณกรรมมีรายงานฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของหม่อน เช่น ฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน[2]
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ[3] รวมถึงช่วยป้องกันการเสื่อม
ของระบบประสาท[4] องค์ประกอบทางเคมีพบสาร
ประกอบฟีนอลิก เคอซิติน และเคมเฟอรอล[5-6] ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน[7-9] อีกทั้งมี
รายงานว่าพบสารเมลาโทนินในหม่อน[10-11] ซึง่ เมลาโทนิน
เป็นฮอร์โมนชนิดหนึง่ ทีจ่ �ำ เป็นในร่างกาย เนือ่ งจากทำ�
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หน้าที่ควบคุมวงจรการนอนหลับ และยังมีรายงานว่า
สารเมลาโทนินสามารถป้องกันการเสื่อมของระบบ
ประสาทซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางสมอง เช่น โรค
อั ล ไซเมอร์ พาร์ กิ น สั น ได้ [6] และมี คุ ณ สมบั ติ ต้ า น
ออกซิเดชันสูงเมือ่ เทียบกับสารต้านออกซิเดชันทัว่ ไป[12]
การใช้ชีวิตประจำ�วันในสังคมที่เร่งรีบ ความ
เครี ย ด การรั บ ประทานอาหารที่ ไ ม่ ส มดุ ล รวมถึ ง
มลพิ ษ ทำ � ให้ ร่ า งกายเกิ ด ภาวะเครี ย ดออกซิ เ ดชั น
(oxidative stress) ขึ้น โดยปกติร่างกายจะสามารถ
ผลิตสารต้านออกซิเดชันเองได้แต่อาจไม่เพียงพอ
ดังนั้นการรับประทานอาหารบางชนิดหรือการใช้พืช
สมุนไพรทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นออกซิเดชัน จะช่วยให้รา่ งกายได้
รับสารต้านออกซิเดชันเพิม่ ขึน้ ซึง่ มีสว่ นช่วยลดความ
เสีย่ งในการเกิดโรคทีเ่ กิดจากอนุมลู อิสระได้ และเพือ่
เป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับหม่อน การวิจัย
ในครั้งนี้จึงมีความสนใจศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ของใบหม่อนรวมถึงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
ฟลาโวนอยด์รวม และเมลาโทนินของหม่อนจำ�นวน 5
พันธุ์ คือบุรรี มั ย์ 60 ใหญ่บรุ รี มั ย์ สกลนคร คุณไพ และ
ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และเป็นพันธุ์ที่
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริม
ให้มีการปลูก[13]

ระเบียบวิธีศึกษา
1. ตัวอย่างพืช
เก็บใบอ่อนของหม่อน (ช่วงใบที่ 1-6) จำ�นวน 5
พันธุ์ ได้แก่ บุรีรัมย์ 60 ใหญ่บุรีรัมย์ สกลนคร คุณไพ
และศรีสะเกษ ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 จากศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น
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2. การเตรียมสารสกัด
น�ำตัวอย่างใบหม่อนที่เก็บได้มาล้างท�ำความ
สะอาด และบดให้ละเอียด เติมเมทานอล ในอัตราส่วน
ตัวอย่าง 500 กรัม ต่อเมทานอล 1 ลิตร น�ำไปสกัดแยก
สารด้วยการสั่นสะเทือนของอัลตราโซนิค (sonicate)
นาน 20 นาที กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 และ
ระเหยแห้งตัวท�ำละลายออกด้วยเครื่องระเหยแห้ง
แบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 40oC แล้วน�ำไปท�ำให้แห้ง
ด้วยเครื่องท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ได้ปริมาณสาร
สกัดอยู่ในช่วงร้อยละ 4.3-6.3 ของน�้ำหนักสด สาร
สกั ด ที่ ไ ด้ ใ ช้ ส�ำหรั บ วิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต ้ า นออกซิ เ ดชั น
ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวม
และวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินโดยก�ำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง n = 3

3. การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
3.1 วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยวิ ธี DPPH radical
scavenging assay เตรี ย มสารสกั ด ตั ว อย่ า ง
ค ว า ม เ ข ้ ม ข ้ น ต ่ า ง ๆ ผ ส ม กั บ ส า ร ล ะ ล า ย
DPPH ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น 200 µ M ในอัตราส่วน
ทีเ่ ท่ากัน ตัง้ ไว้ในทีม่ ดื นาน 30 นาที น�ำไปวัดค่าการดูด
กลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง
microplate reader โดยใช้ โ ทรลอกซ์ เ ป็ น สาร
มาตรฐาน และค�ำนวณหา %inhibition ซึง่ ค�ำนวณได้
จากสมการ [(Acontrol-Asample)/Acontrol] × 100 โดย
Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ที่
เติมสารตัวอย่าง และ Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสง
ของสารละลาย DPPH ที่ไม่เติมสารตัวอย่าง ค�ำนวณ
หาค่า IC50 จากสมการเส้นตรงในช่วงที่เป็นเส้นตรง
ของกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารสกัด (แกน x)
กับ %inhibition (แกน y) และน�ำ 50 มาแทนค่า y ใน
สมการจะได้เป็นค่า IC50[14]
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3.2 วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยวิ ธี ABTS radical
scavenging assay
เตรียมสารละลาย ABTS+ โดยเตรียม 7 mM
ABTS ผสมกับ 2.45 mM potassium persulfate
ในอัตราส่วน 1:1 แล้วเก็บในทีม่ ดื ให้เกิดปฏิกริ ยิ าเป็น
เวลา 16 ชัว่ โมง จากนัน้ เจือจางให้มคี า่ การดูดกลืนแสง
ที่ 0.8-0.9 ก่อนทำ�การทดสอบ เตรียมสารสกัดตัวอย่าง
ความเข้มข้นต่าง ๆ ผสมกับสารละลาย ABTS+ ใน
อัตราส่วนที่เท่ากัน ตั้งไว้ในที่มืดนาน 6 นาที และนำ�
ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 700 นาโน
เมตร ด้วยเครื่อง microplate reader โดยใช้โทรลอกซ์
เป็นสารมาตรฐาน และคำ�นวณค่ า IC 50[15]
3.3 วิเคราะห์ด้วยวิธี Ferric ion Reducing
Antioxidant Power (FRAP)
เตรียมสารละลาย FRAP และสร้างกราฟสาร
มาตรฐาน ferrous sulfate (FeSO4.7H2O) ที่ความ
เข้มข้นในช่วง 0.001-0.2 mM ทดสอบโดยผสมสาร
สกัดตัวอย่าง กับสารละลาย FRAP ในอัตราส่วน 2:8
ตั้งในที่มืดนาน 4 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ 595 nm โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์
รายงานค่าเป็น FeSO4 mmol/100 g extract จากการ
คำ�นวณด้วยสูตร [(ความเข้มข้น ferrous sulfate ×
ปริมาตรทั้งหมด (ml) × 100)/(ปริมาตรของตัวอย่าง
(ml) × ความเข้มข้นของตัวอย่าง (g/ml))]/1,000[16]

4. การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณฟี น อลิ ก รวมของสาร
สกั ด โดยใช้ วิ ธี folin ciocalteu colorimetric
method เตรียมสารสกัดความเข้มข้นต่าง ๆ ผสม
กับ 10% folin-ciocalteu’s reagent และสารละลาย
7% sodium carbonate ในอัตราส่วน 2:10:8 ทิ้งไว้
ในที่มืด 30 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้
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เครือ่ ง microplate reader ทีค่ วามยาวคลืน่ 700 nm
และค�ำนวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดย
เทียบจากกราฟมาตรฐาน gallic acid รายงานเป็น
mgGAE/g extract[17]

5. การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์รวม
วิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสาร
สกัดโดยใช้วิธี aluminium chloride colorimetric
assay เตรี ย มสารสกัดใบหม่อน ในความเข้มข้น
ต่าง ๆ ผสมกับสารละลาย 2% aluminium chloride
ในอัตราส่วนที่เท่ากัน น�ำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง microplate reader โดยเทียบจากกราฟมาตรฐาน quercetin รายงานเป็น mgQE/g extract[18]

6. การวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนิน
ในการวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินด้วยเครื่อง
Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LCMS 8030, Shimadzu Corp, Kyoto,
Japan) ใช้คอลัมน์ C-18 (Insertsil ODS-3 C18;
GL Sciences Inc., Japan) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 2.1 mm ความยาว 150 mm ขนาดอนุภาค
3 ไมโครเมตร โดยมี injection volume เท่ากับ 2
ไมโครลิตร เฟสเคลือ่ นทีท่ ใี่ ช้ คือ 0.45% formic acid
: acetonitrile (1:1) กำ�หนดอัตราการไหลของเฟส
เคลื่อนที่เท่ากับ 0.2 มล./นาที ทำ�ให้เกิดไอออนโดย
ใช้เทคนิค Electrospray ionization (ESI) ตรวจ
วัดมวลด้วย triple quadrupoles mass spectrometer with positive mode วิเคราะห์มวลโดย
วิธี Multiple Reaction Monitoring (MRM) โดย
ดูการเปลี่ยนแปลง m/z จาก 233 เป็น 174 เทียบกับ
สารมาตรฐานเมลาโทนิน[19]
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ผลการศึกษา
1. การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
จากการศึ ก ษาฤทธิ์ ต ้ า นออกซิ เ ดชั น ของใบ
หม่อนทัง้ 5 พันธุพ์ บว่าพันธุใ์ หญ่บุ รี รั ม ย์ มี ฤ ทธิ์ ต ้ า น
ออกซิ เ ดชั น สู ง สุ ด เมื่ อ ทดสอบด้ ว ยวิ ธี DPPH
โดยมี ค ่ า IC 50 เท่ากับ 96.17 ± 2.28 µg/ml และพันธุ์
ศรีสะเกษมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันต�่ำสุด โดยมีค่า IC 50
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เท่ากับ 170.19 ± 0.40 µg/ml (ภาพที่ 1) และเมื่อ
ทดสอบด้ ว ยวิ ธี FRAP พั น ธุ ์ ใ หญ่ บุ รี รั ม ย์ มี ค วาม
สามารถ ในการรีดิวซ์ Fe3+ สูงสุดโดยมีปริมาณ Fe
เท่ากับ 163.99 ± 9.26 mmol/100 g extract และ
พันธุ์ศรีสะเกษมีความสามารถ ในการรีดิวซ์ Fe3+ ต�่ำ
สุดโดยมีปริมาณ Fe2+ เท่ากับ 95.06 ± 4.99 mmol/100
g extract (ภาพที่ 2) ซึ่งทั้งสองวิธีแ สดงผลไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ขณะที่ ก า ร ศึ ก ษ า ฤ ท ธิ์ ต ้ า น

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH radical scavenging
( BRM, บุรีรัมย์60; YAI, ใหญ่บุรีรัมย์; SNK, สกลนคร; KHU, คุณไพ; SSK, ศรีสะเกษ)

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric ion Reducing Antioxidant Power
( BRM, บุรีรัมย์60; YAI, ใหญ่บุรีรัมย์; SNK, สกลนคร; KHU, คุณไพ; SSK, ศรีสะเกษ )

2+
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ออกซิ เ ดชั น ด้ ว ยวิธี ABTS พบว่าพันธุ์สกลนคร
และพันธุ์ศรีสะเกษ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูงสุดโดย
มีค่า IC 50 เท่ากับ 76.19 ± 2.29 µg/ml และ 75.24 ±
1.71 µg/ml ตามล�ำดับ และพันธุ์คุณไพมีฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันต�่ำสุดโดยมีค่า IC 50 เท่ากับ 88.71 ± 1.47
µg/ml (ภาพที่ 3)

2. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
ฟลาโวนอยด์รวม และเมลาโทนิน
จากการวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิกรวม

(

พบว่ า พั น ธุ์ ใ หญ่ บุ รี รั ม ย์ มี ป ริ ม าณสารประกอบ
ฟี น อลิ ก รวมสู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 390.89 ± 3.90
mgGAE/g extract พั น ธุ์ บุ รี รั ม ย์ 60 มี ป ริ ม าณ
ฟลาโวนอยด์รวมสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 37.19 ± 0.53 mgQE/g
extract และเมื่อวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินด้วย
เทคนิค LCMS พบว่ามีเพียงพันธุ์ใหญ่บุรีรัมย์เท่านั้น
ที่วิเคราะห์หาปริมาณเมลาโทนินได้ เท่ากับ 9.77 ±
0.32 µg/g extract พันธุ์คุณไพและศรีสะเกษ พบ
ปริ ม าณเมลาโทนิ น น้ อ ยกว่ า 1.95 ng/ml และไม่
สามารถตรวจพบปริมาณเมลาโทนินได้ในพันธุบ์ รุ รี มั ย์

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS radical scavenging
BRM, บุรีรัมย์60; YAI, ใหญ่บุรีรัมย์; SNK, สกลนคร;
KHU, คุณไพ; SSK, ศรีสะเกษ)

ตารางที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และเมลาโทนินในใบหม่อน 5 พันธุ์
พันธุ์
บุรีรัมย์ 60
ใหญ่บุรีรัมย์
สกลนคร
คุณไพ
ศรีสะเกษ

สารประกอบฟีนอลิกรวม
(mgGAE/g extract)*

ฟลาโวนอยด์รวม
(mgQE/g extract)*

เมลาโทนิน
(µg/g extract)*

274.02 ± 6.44
390.89 ± 3.90
328.85 ± 3.32
290.94 ± 4.56
229.78 ± 1.96

37.19 ± 0.53
10.15 ± 0.21
12.04 ± 0.15
17.59 ± 0.23
15.45 ± 0.54

ND
9.77 ± 0.32
ND
ND
ND

หมายเหตุ: * ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย
ND = Not detected; GAE= Gallic acid; QE = Quercetin
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60 และสกลนคร ดังแสดงในตารางที่ 1

อภิปรายผล
การศึกษาความสามารถในการต้านปฏิกิริยา
ออกซิ เ ดชั น ของใบหม่ อ นทั้ ง 5 พั น ธุ ์ พบว่ า เมื่ อ
ทดสอบความสามารถในการให้ไฮโดรเจนอะตอมของ
สารต้านอนุมลู อิสระแก่อนุมลู ของ DPPH ด้วยโมเดล
DPPH พบว่ า หม่ อ นพั น ธุ ์ ใ หญ่ บุ รี รั ม ย์ มี ค วาม
สามารถในการให้ ไฮโดรเจนอะตอมแก่อนุมูลของ
DPPH มากที่สุด รองลงมาคือพันธุ์สกลนคร คุณไพ
บุรรี มั ย์ 60 และศรีสะเกษ ตามล�ำดับ และเมื่อทดสอบ
ด้วยวิธี FRAP ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถของ
สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยการรีดิวซ์อนุมูล
อิสระ สามารถจัดล�ำดับความแรงในการรีดิวซ์อนุมูล
อิสระได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หม่อนพันธุ์
ใหญ่บุรีรัมย์และสกลนคร กลุ่มที่ 2 พันธุ์บุรีรัมย์ 60
และคุณไพ และกลุ่มที่ 3 พันธุ์ศรีสะเกษ ตามล�ำดับ
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ทดสอบฤทธิ์ ต ้ า นออกซิ เ ดชั น ด้ ว ยวิ ธี
ABTS เป็ น การวั ด ความสามารถต้ า นออกซิ เ ดชั น
โดยดูความสามารถก�ำจัดอนุมูล ABTS+ ซึ่งถูกออก
ซิไดส์โดยอนุมูลเปอร์ออกซี สามารถจัดล�ำดับฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันผ่านกลไกนี้ได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม กลุ่มที่
1 พันธุ์สกลนคร และศรีสะเกษ กลุ่มที่ 2 พันธุ์บุรีรัมย์
60 และใหญ่บุรีรัมย์ และกลุ่มที่ 3 พันธุ์คุณไพ ตาม
ล�ำดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การทดสอบฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันทั้ง 3 วิธี ให้ผลการทดลองที่แตกต่าง
กัน โดยพันธุ์ใหญ่บุรีรัมย์มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่
สามารถให้ไฮโดรเจนอะตอมแก่อนุมูลอิสระ และรับ
อิเล็กตรอนจากอนุมูลอิสระได้สูงที่สุด ในขณะที่พันธุ์
สกลนคร และศรีสะเกษ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่
สามารถที่ให้อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระได้สูงที่สุด
สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารต้านออกซิเดชันที่
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พบมากในอาหาร เป็นสารทุตยิ ภูมทิ สี่ ร้างขึน้ โดยพืช มี
โครงสร้ า งประกอบด้ ว ยหมู ่ ไ ฮดรอกซี เ กาะอยู ่ กั บ
วงแหวนเบนซีน โดยฟลาโวนอยด์เป็นสารกลุ่มหนึ่ง
ของสารประกอบฟีนอลิก[20] และจากผลการวิเคราะห์
พบว่ า แต่ ล ะพั น ธุ ์ มี ป ริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก
รวม ฟลาโวนอยด์รวม และเมลาโทนินแตกต่างกัน
โดยพันธุ์ใหญ่บุรีรัมย์ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
รวม และเมลาโทนินสูงที่สุด ในขณะที่พันธุ์บุรีรัมย์
60 มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูงทีส่ ดุ แสดงให้เห็นว่า
ความต่างของพันธุ์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ปริมาณสารส�ำคัญ รวมถึงฤทธิท์ างเภสัชวิทยา และจะ
เห็นได้ว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และเมลาโทนินแปรผันตรงกับฤทธิ์การ
ต้านออกซิเดชัน เนื่องจากสารประกอบฟีนอลิก และ
ฟลาโวนอยด์ มีองค์ประกอบจ�ำพวกฟีนอลซึ่งมีความ
สามารถในการให้ไฮโดรเจน จึงท�ำให้มคี ณ
ุ สมบัตติ า้ น
ออกซิเดชัน [7-9]และเมลาโทนินยังมีคุณสมบัติต้าน
ออกซิเดชันโดยสามารถก�ำจัดอนุมูลอิสระ ได้หลาย
ชนิด เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล (OH•) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) อนุมูลเปอร์ออกซิล(ROO•) และซิง
เกลทออกซิเจน (O2•) เป็นต้น[21]
จะเห็นได้ว่าความต่างของพันธุ์มีอิทธิพลต่อ
ปริมาณสารส�ำคัญในพืช รวมถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ดั ง นั้ น การคั ด เลื อ กพั น ธุ ์ ที่ เ หมาะสม จึ ง เป็ น อี ก
ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส�ำคั ญ ในการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในการเลือกพันธุ์หม่อนเพื่อพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ยังจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ
ร่วมด้วย เช่น ปริมาณผลผลิตต่อปี ความต้านทาน
โรค แมลง และการเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นทุ ก สภาพ
แวดล้ อ ม ซึ่ ง พันธุ์หม่อนที่น�ำมาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น
พันธุ์ที่เหมาะสม และได้รับการส่งเสริมให้ปลูกจาก
กรมหม่อนไหม ผลการวิจยั นีส้ ามารถใช้เป็นข้อมูลใน
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การเลือกพันธุ์หม่อนเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ด้านอื่น ๆ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนต่อ
ไปได้

ข้อสรุป
การศึกษาความสามารถในการต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของใบหม่อนทั้ง 5 พันธุ์ พบว่าแต่ละพันธุ์
มีความสามารถต้านออกซิเดชันแตกต่างกัน โดยพันธุ์
ใหญ่บุรีรัมย์มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูงสุดเมื่อทดสอบ
ด้วยวิธี DPPH ส่วนพันธุส์ กลนครและพันธุศ์ รีสะเกษ
มี ฤ ทธิ์ ต ้ า นออกซิ เ ดชั น สู ง สุ ด เมื่ อ ทดสอบด้ ว ยวิ ธี
ABTS แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามทั้ ง 3 พั น ธุ ์ มี ฤ ทธิ์ ต ้ า น
ออกซิเดชันต�่ำกว่าโทรลอกซ์ (trolox) แต่สารสกัดทั้ง
5 พันธุ์มีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนด้วยวิธี
FRAP สู ง กว่ า โทรลอกซ์ ซึ่ ง แต่ ล ะวิ ธี มี ก ลไกการ
ทดสอบกลุ่มต้านออกซิเดชันแตกต่างกัน ทั้งนี้ฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันยังมีความสัมพันธ์กับปริมาณสาร
ประกอบฟีนอลิก รวม ฟลาโวนอยด์รวม และเมลาโทนิน
ที่พบในใบหม่อนแต่ละพันธุ์ที่แตกต่างกัน
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ผลเบื้องต้นของสารสกัดยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don)
ต่อฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านเชื้อรา และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกด้วย
HPLC
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บทคัดย่อ
ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) เป็นพืชสมุนไพรพืน้ บ้านทีใ่ ช้ในหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย
ในประเทศไทยมีการใช้ยางนาในการรักษาโรคผิวหนัง โรคไขข้อ โรคตับ เป็นต้น ในการวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาฤทธิต์ า้ นมะเร็ง
ฤทธิต์ า้ นเชือ้ รา รวมไปถึงศึกษาองค์ประกอบจำ�พวกสารกลุม่ ฟีนอลิกด้วยเทคนิค HPLC ของสารสกัดใบ เปลือก และ
กิง่ ของยางนา พบว่าสารสกัดทัง้ 3 ส่วนสามารถยับยัง้ การเจริญของเซลล์มะเร็งทีเ่ พาะเลีย้ งในหลอดทดลอง โดยยับยัง้
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือด (Jurkat) ได้ดที สี่ ดุ รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก (HeLa) และมะเร็งตับ (HepG2) ตามลำ�ดับ อีกทัง้
ยังไม่มคี วามเป็นพิษต่อเซลล์ทไี่ ม่ใช่เซลล์มะเร็ง (Vero) สำ�หรับฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราพบว่า สารสกัดใบและเปลือกสามารถ
ยับยัง้ การเจริญได้เพียงเชือ้ T. mentagrophytes และสารสกัดยางนาทัง้ 3 ส่วนไม่สามารถยับยัง้ เชือ้ ราก่อโรคกลากและ
ก่อรังแคอื่น ๆ ที่ใช้ทดสอบเมื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค HPLC พบสาร gallic acid ในใบ เปลือก และ
กิ่ง สาร protocatechuic acid ในเปลือก และพบสาร p-coumaric acid และ ferulic acid ในกิ่ง  การศึกษานี้ให้ข้อมูล
เบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสารสกัดยางนาที่สามารถนำ�ไปพัฒนาเพื่อใช้ทางการแพทย์ในการรักษาโรค
มะเร็ง และเป็นการส่งเสริมการใช้พืชพื้นบ้านในประเทศไทย
คำ�สำ�คัญ: ยางนา, ฤทธิ์ต้านมะเร็ง, ฤทธิ์ต้านเชื้อรา, สารประกอบฟีนอลิก
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Abstract
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don is a medicinal plant in Asia. In Thailand, this plant was used for skin,
rheumatism and liver diseases. This study was determined to assess the anticancer and antifungal activities of the
extracts from leaves, bark and twig of D. alatus as well as to identify the phenolic compounds in these extracts using
HPLC analysis. The results suggest that all of extracts exhibited the highest cytotoxicity against Jurkat cancer cell
line followed by HeLa and HepG2 cancer cell lines but do not show cytotoxicity against the non-cancerous cells
(Vero cell line). Regarding its antifungal activity, extracts of the leaves and bark inhibited only T. mentagrophytes
but have no capacity against other tested fungal stains. The HPLC analysis revealed the presence of, gallic acid
in all extracts. Protocatechuic acid was found only in bark, while, p-coumaric acid and ferulic acid were found in
twig. The result obtained suggested that D. alatus might be further explored for its contribution in cancer therapy.
The obtained information could be useful for promoting the exploitation of the Thai medicinal plant.
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บทนำ�
พืชในวงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) เป็นพืช
ที่อยู่ในป่าฝนแถบทวีปเอเชีย ซึ่งพบมีหลายสกุลเช่น
สกุลไม้เต็ง-สยา (Shorea) สกุลไม้ตะเคียน (Hopea)
และสกุลไม้ยาง (Dipterocarpus) เป็นต้น โดยพืชที่
อยูใ่ นสกุล Dipterocarpus มีประมาณ 69 สายพันธุ[1]์
พื ช ในวงศ์ ไ ม้ ย างมี ก ารรายงานฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ
อาทิ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านไวรัส HIV ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น[2] และใช้
เป็นสมุนไพรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[3] ยางนา

(Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) เป็นพืช
ทีใ่ ช้เป็นสมุนไพรในหลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย
ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยได้นำ�ส่วนต่าง ๆ จากต้น
ยางนามาใช้ ป ระโยชน์ ท างการแพทย์ ได้ แ ก่ ใบใช้
บรรเทาอาการปวดฟัน ปวดเหงือก ฟันโยกคลอน หรือ
ใช้ขับเลือด ตัดลูก (ทำ�ให้เป็นหมัน) เปลือกใช้รักษา
โรคปวดข้อ ตับอักเสบ บำ�รุงร่างกาย[4] อีกทั้งในตำ�รา
ยาอายุรเวทของอินเดียระบุสรรพคุณต้นอ่อนของต้น
ยางนาซึ่งใช้แก้โรคไขข้อและโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ[5]
รวมไปถึ ง น้ำ � มั น ยางนาใช้ ใ นการรั ก ษาบาดแผล
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ภายนอก โรคหนองใน และโรคผิวหนังต่าง ๆ[6-7]
เมื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุล Dipterocarpus พบว่าสารสกัดของใบและกิ่งของ D.
tuberculatus สามารถยับยั้งการทำ�งานของ NF-κB
และลดการ phosphorylation ของเอนไซม์ IKK
และ Akt ซึ่งนำ�ไปสู่การยับยั้งการอักเสบได้[3] อีกทั้ง
α-viniferin ที่แยกได้จาก D. verrucosus มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระสูงถึงร้อยละ 86.5 เมื่อทดสอบด้วย
วิธี Thiobarbituric acid method นอกจากนี้สาร
ดังกล่าวยังสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aeureus, Salmonella paratyphi และ
Escherichia coli ได้ดเี มือ่ เทียบกับ streptomycin[8]
และยังมีการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ โดยพบว่า
dipterocarpol A และ hopeahainol A จากเนื้อไม้
ของยางนาสามารถยับยัง้ เอนไซม์ดงั กล่าวได้ดดี ว้ ยค่า
IC50 8.3 และ 11.3 µM ตามลำ�ดับ[9] สำ�หรับการศึกษา
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดเปลือกและใบของ D.
turbinatus พบว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมที่
เพาะเลีย้ งในหลอดทดลอง คือ เซลล์ MDA-MB-231
ด้วยค่า IC50 0.27 และ 0.008 mg/ml ตามลำ�ดับ[10]
องค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุลยางพบสารสำ�คัญ
หลายชนิด เช่น sesquiterpenes, triterpenes,
flavonoids และ resveratrol (oligostilbenoids)[2]
จากการศึกษาทีม่ รี ายงานมาก่อนว่าพบ เปลือกของ D.
hasseltii, D. intricatus, D. confertus, D. retusus
และ D. elongates มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน
กลุ่ม oligostilbenoids ที่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ทีเ่ พาะเลีย้ งในหลอดทดลองคือ murine leukaemia
P-388[11] และสารสกัดจากลำ�ต้นของ D. obtusifolius
เปลือกของ D. confertus และน้ำ�ยางของ D. alatus
พบสารในกลุ่ม triterpenes ที่มีสารออกฤทธิ์ต้าน
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มะเร็งที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองได้หลายชนิด เช่น
corosolic acid สามารถยับยัง้ เซลล์มะเร็งตับ HepG2
และเซลล์มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร SNU-1 ได้
ส่วน betulonic acid สามารถยับยั้งเซลล์ HepG2
อีกทั้ง cinnamic acid สามารถยับยั้งเซลล์ P-388
รวมไปถึง dipterocarpol สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ผิวหนัง KB ได้ดี[2,12-13] และเมื่อศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ของสารสำ�คัญที่พบในพืชสกุล Dipterocarpus ใน
กลไกการเหนี่ ย วนำ � การตายของเซลล์ ม ะเร็ ง แบบ
อะพอพโทซิส พบว่าสารสำ�คัญบางตัวอาทิ asiatic
acid, betulonic acid และ β-sitosterol สามารถ
เหนี่ยวนำ�การตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็ง
ผ่านกลไก intrinsic pathway[14-16] และ α-viniferin
ก็ เ หนี่ ย วนำ � การตายของเซลล์ ม ะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว
K562 ผ่านกลไก intrinsic pathway ได้เช่นกัน[17]
จะเห็ น ว่ า ในแต่ ล ะส่ ว นของพื ช สกุ ล ยางมี ร ายงาน
ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่าง
กั น เป็ น ผลให้ มี ก ารแสดงฤทธิ์ หรื อ ความแรงที่
แตกต่างกันไป แต่ยังมีรายงานการศึกษาสำ�หรับต้น
ยางนา ซึ่งเป็นพืชในพระราชดำ�ริอันดับที่ 9 น้อย และ
เพือ่ เป็นการส่งเสริมและเพิม่ มูลค่าของพืชอันเนือ่ งมา
จากพระราชดำ�ริ พืชอันดับที่ 9 ดังนั้นในการศึกษานี้
จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์
ต้านเชื้อราของสารสกัดยางนาจากส่วน ใบ เปลือก
และกิ่ง รวมถึงศึกษาองค์ประกอบจำ�พวกสารกลุ่ม
ฟีนอลิกด้วยเทคนิค HPLC

ระเบียบวิธีศึกษา
1. การเตรียมและการสกัดตัวอย่าง
ใบ เปลื อ ก และกิ่ ง ของต้ น ยางนาเก็ บ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.

440 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
2557 ซึ่งตัวอย่างยางนา (No. PSKKF03682) ถูก
นำ�มาตรวจสอบลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดย รศ.
ศุภชัย ติยวรนันท์ สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเก็บ
ตั ว อย่ า งยางนาไว้ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช เวทและ
พิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และในการเตรียมสารสกัดเริ่มโดยนำ�ส่วนต่าง ๆ ของ
ยางนามาทำ�ความสะอาด แล้วบดให้ละเอียด จากนั้น
นำ�ไปแช่สกัดด้วยเมทานอล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้ว
นำ�สารละลายทีไ่ ด้ไปกรองและระเหยแห้งตัวทำ�ละลาย
ด้วยเครือ่ งระเหยแบบสูญญากาศ แล้วนำ�ไปทำ�ให้เป็น
ผงแห้งด้วยเครื่องทำ�แห้งแบบแช่เยือกแข็ง

2. การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง
2.1 การเพาะเลี้ยงเซลล์
เซลล์ Human hepatocellular carcinoma
(HepG2) เซลล์ cervical adenocarcinoma (HeLa)
และ เซลล์ African green monkey kidney (Vero)
จะถูกเพาะเลี้ยงในอาหาร DMEM ที่มีการเติม 10%
fetal bovine serum (FBS) และเซลล์ human
acute T cells leukemia cells line (Jurkat) จะ
ถูกเพาะเลี้ยงในอาหาร RPMI ที่มีการเติม 10% fetal
bovine serum (FBS) โดยทุกเซลล์จะถูกเพาะเลี้ยง
ในตู้ เ พาะเลี้ ย งเซลล์ ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ 37 ° C ที่ มี ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้น 5%
2.2 การทดสอบความเป็นพิษในเซลล์มะเร็ง
การศึกษาความเป็นพิษของเซลล์ใช้วธิ ี Neutral
red uptake assay โดยนำ�เซลล์มาเพาะเลี้ยงในถาด
หลุมชนิด 96 หลุม (96 well plate) เป็นเวลา 24
ชั่วโมง แล้วเซลล์จะถูกทดสอบด้วยการเติมสารสกัด
ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 10-500 µg/ml บ่มต่อเป็น
เวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นล้างเซลล์และเติม neutral
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red ความเข้มข้น 50 µg/ml แล้วบ่มอีก 2 ชั่วโมง เมื่อ
ครบเวลา 2 ชั่วโมง ล้างเซลล์และเติม 0.33% HCl ใน
isopropanol นำ�ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 537 nm
และความยาวคลื่นอ้างอิงที่ 650 nm และคำ�นวณเป็น
ค่า IC50[18]

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา
3.1 การเพาะเลี้ยงเซลล์
การทดลองนี้แบ่งเชื้อทั้งหมด 2 กลุ่มคือเชื้อ
ราก่ อ โรคกลากได้ แ ก่ Trichophyton mentagrophytes ATCC9533, Trichophyton rubrum
ATCC MYA4438, Microsporum gypseum
ATCC MYA4604 และ Epidermophyton floccosum ATCC15694 เพาะเลี้ยงเชื้อรา T. mentagrophytes ในอาหาร potato dextrose broth (PDB)
บ่มที่อุณหภูมิ 28 °C เป็นเวลา 7 วัน เพาะเลี้ยงเชื้อ
รา T. rubrum, M. gypseum และ E. floccosum
ในอาหาร Sabourad dextrose broth (SDB) บ่มที่
อุณหภูมิ 28 °C เป็นเวลา 5 วัน และกลุ่มเชื้อราก่อ
รังแค ได้แก่ Malassezia furfur ATCC14521 เพาะ
เลี้ยงเชื้อราใน modified Dixon’s broth (MDB) บ่ม
ที่อุณหภูมิ 28 °C เป็นเวลา 2 วัน
3.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา
การทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราก่อโรคกลากด้วยวิธี
broth macrodilution (โดยทดสอบในหลอดทดลอง
ปริมาตรรวม 2 มิลลิลติ ร/หลอดทดลอง) และทดสอบ
ฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราก่อรังแคด้วยวิธี broth microdilution
(โดยทดสอบในถาดหลุดชนิด 96 หลุม ปริมาตรรวม
200 ไมโครลิตร/หลุม) เริ่มจากการเตรียมสารแขวน
ตะกอนเชื้อราในน้ำ�ปราศจากเชื้อให้มีความขุ่นเท่ากับ
McFarland No. 0.5 แล้วนำ�สารแขวนตะกอนที่ได้
มาผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อราที่เหมาะสมให้มีปริมาณ
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ของเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ 5%v/v นำ�ไปผสมกับสาร
สกัดยางนาที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 5 ความเข้มข้น
ในอัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วนำ�ไปบ่มที่อุณหภูมิ 28 °C
เป็นเวลา 7 วันสำ�หรับการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา
T. mentagrophytes และ บ่มเป็นเวลา 5 วันสำ�หรับ
การทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ รา T. rubrum, M. gypseum
และ E. floccosum และเป็นเวลา 2 วันสำ�หรับการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา M. furfur แล้วสังเกตการ
เจริญของเชื้อราด้วยตาเปล่า ความเข้มข้นที่ต่ำ�ที่สุดที่
ไม่มกี ารเจริญของเชือ้ ราจะเป็นค่า MIC และใช้อาหาร
เลีย้ งเชือ้ เป็นกลุม่ ควบคุมเชิงลบ (negative control)
1% DMSO ในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นกลุ่มตัวทำ�ละลาย
ควบคุม (solvent control) และใช้ clotrimazole
และ ketoconazole เป็นกลุ่มควบคุมเชิงบวก (positive control)[19]

4. การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกด้วยเทคนิค
HPLC
การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกด้วย HPLC
(1100 Series, Agilent) ด้วย column ขนาด 5 µm
particle size, 250 x 4.6 mm (HiQsil, Tokyo, Japan) โดยใช้ mobile phase ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง
1% acetic acid (v/v) ในน้ำ�ปราศจากไอออน (solvent A) และ acetonitrile (solvent B) ซึ่งใช้ระบบ
gradient program เริม่ จาก 0-5 นาที, 5% solvent B;
จาก 5-15 นาที, 9% solvent B; จาก 15-22 นาที, 11%
solvent B; จาก 22-38 นาที, 18% solvent B; จาก
38-43 นาที, 23% solvent B; จาก 43-44 นาที, 90%
solvent B; จาก 44-45 นาที, 80% solvent B; จาก
45-55 นาที, isocratic ที่ 80% solvent B; จาก 5565 นาที, re-equilibration ที่ 5% solvent B; linear
gradient จาก 65-70 นาที, 5% solvent B ทีอ่ ตั ราการ

ไหล 0.8 ml/min อุณหภูมิคอลัมน์ 40°C และฉีดสาร
ตัวอย่างปริมาตร 20 µl โดยใช้ UV-diode array detector ที่ความยาวคลื่น 280 nm (hydroxybenzoic
acids) และ 320 nm (hydroxycinnamic acids) ซึง่
HPLC chromatogram ของสารตัวอย่างจะถูกเปรียบ
เทียบกับสารมาตรฐานฟีนอลิกที่เวลาเดียวกัน[20]

5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกแสดงในรูปแบบของ ค่า
เฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
จะใช้ one-way ANOVA และวิเคราะห์ความแตก
ต่างด้วยวิธี Tukey’s HSD (Honestly Significant
Difference) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05)
ด้วยโปรแกรม SPSS 19.0

ผลการศึกษา
1. การเตรียมสารสกัดยางนา
ในการเตรียมสารสกัดยางนาโดยนำ�ตัวอย่าง
ยางนาในแต่ละส่วนมาแช่สกัดด้วยเมทานอลเป็นเวลา
24 ชั่วโมง พบว่าใบยางนาได้ปริมาณของสารสกัด
สูงสุดโดยพบร้อยละของผลได้ 11.8 รองลงมาคือสาร
สกัดจากกิ่งและเปลือกตามลำ�ดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริ ม าณสารสกั ด ของยางนาในส่ ว น
ต่าง ๆ
ส่วน
ของ
ยางนา
ใบ
เปลือก
กิ่ง

น�้ำหนัก
น�้ำหนัก
ร้อยละ
ตัวอย่างแห้ง สารสกัดที่ได้ ของผลผลิต
(g)
(g)
(%)
1,300
700
1,900

153.5
29.7
115.4

11.8
4.2
6.1
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2. ฤทธิ์ต้านมะเร็ง

3. ฤทธิ์ต้านเชื้อรา

ในการศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นมะเร็ ง ของสารสกั ด
ยางนาในส่วนต่าง ๆ โดยใช้เซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยง
ในหลอดทดลอง พบว่าสารสกัดยางนาในทุก ๆ ส่วน
ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็ง (Vero)
เมื่อพิจารณาผลการยับยั้งเซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยง
ในหลอดทดลอง พบว่ า สารสกั ด ใบยางนามี ค วาม
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) ต่ำ�มาก เพราะ
มีค่าความเข้มข้นที่ใช้ยับยั้งการเติบโตของ HepG2
ที่ 50% (IC50) ด้วยค่าที่สูง และสารสกัดทั้งสามส่วน
มีฤทธิ์ปานกลางในการยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก
แต่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด (Jurkat) ได้
ดีที่สุดเมื่อเทียบระหว่างเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่าง ๆ
ที่นำ�มาทดสอบ (ตารางที่ 2)  โดยสารสกัดจากกิ่ง
ยางนามีฤทธิ์ดีที่สุดเพราะสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดได้อย่างจำ�เพาะเหนือกว่าเซลล์ Vero โดย
พบว่ามีค่า Selective index (SI) มากกว่า cisplatin
ซึ่งฤทธิ์รองลงมาได้แก่สารสกัดใบและเปลือกยางนา
ตามลำ�ดับ แต่อย่างไรก็ตามสารสกัดทุก ๆ ส่วนยัง
คงมีฤทธิ์ต้านมะเร็งต่ำ�กว่า cisplatin ในทุก ๆ เซลล์
มะเร็งที่ใช้ทดสอบ

ผลการทดสอบฤทธิ์ต้า นเชื้อ ราของสารสกั ด
ยางนา แสดงให้เห็นว่าสารสกัด มีประสิทธิภาพทีแ่ ตก
ต่างกันในการต้านเชือ้ ราก่อโรคกลากทีน่ �ำ มาทดสอบทัง้
4 ชนิดนี้ ซึง่ ได้แก่ T. mentagrophytes, T. rubrum,
M. gypseum และ E. floccosum ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 โดยทีส่ ารสกัดจากส่วนใบ และเปลือกทีค่ วามเข้ม
ข้น 200 µg/ml ซึง่ เป็นความเข้มข้นสูงทีส่ ดุ ทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบ สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา T. mentagrophytes ได้ ส่วนกิง่ ไม่มฤี ทธิต์ า้ นเชือ้ ราดังกล่าว
และผลการทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราก่อรังแคพบว่า สาร
สกัดยางนาต่าง ๆ ไม่มปี ระสิทธิภาพในการต้านเชือ้ รา
ก่อรังแคทีน่ �ำ มาทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยสาร
สกัดทีค่ วามเข้มข้น 200 µg/ml ซึง่ เป็นความเข้มข้นสูง
ทีส่ ดุ ทีใ่ ช้ในการทดสอบไม่สามารถยับยัง้ การเจริญของ
เชื้อรา M. furfur ได้ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มควบคุม
เชิงบวกทัง้ สองกลุม่ สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา
ทุกสายพันธุ์ได้ รวมไปถึงกลุ่มควบคุมเชิงลบและ
กลุม่ ตัวทำ�ละลายยังพบการเจริญของเชือ้ ทดสอบตาม
ปกติ

ตารางที่ 2 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดใบ เปลือก กิ่ง ยางนาต่อเซลล์ไลน์มะเร็งชนิดต่าง ๆ
สารทดสอบ
ใบ
เปลือก
กิ่ง
Cisplatin

Vero
> 500b
> 500b
> 500b
92.3a ± 3.6

IC50 (µg/ml)
HepG2 (SI)
HeLa (SI)
421.0b ± 8.0 (1.2)
> 500c (1.0)
> 500c (1.0)
77.7a ± 6.9 (1.2)

280.3c ± 22.6 (1.8)
169.9b ± 26.7 (2.9)
186.1b ± 13.7 (2.7)
13.3a ± 0.3 (6.9)

Jurkat (SI)
29.0b ± 4.8 (17.2)
44.7c ± 6.3 (11.2)
16.5a ± 0.6 (30.3)
6.1a ± 0.8 (15.1)

หมายเหตุ: a, b, c หมายถึงมีความแตกต่างกันตามสถิติอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยเปรียบเทียบค่า IC50
ระหว่างสารสกัดและ cisplatin ในเซลล์ไลน์เดียวกัน
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ตารางที่ 3 ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดยางนา

สารทดสอบ
ใบ
เปลือก
กิ่ง
Ketoconazole*
Clotrimazole†

T. mentagrophytes
200
200
> 200

MIC (µg/ml)
กลุ่มเชื้อราก่อโรคกลาก
T. rubrum M. gypseum
E. floccosum

กลุ่มเชื้อราก่อรังแค
M. furfur

> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
ไม่พบการเจริญของเชื้อทดสอบ
ไม่พบการเจริญของเชื้อทดสอบ

> 200
> 200
> 200

หมายเหตุ: *คือ ketoconazole ที่ความเข้มข้น 10 µg/ml และ †คือ clotrimazole ที่ความเข้มข้น 250 µg/ml

ภาพที่ 1 HPLC chromatogram ของ (A) สารมาตรฐานฟีนอลิก (B) สารสกัดจากใบ (C) สารสกัดจากเปลือกและ (D)
สารสกัดจากกิ่งของยางนา ที่ความยาวคลื่น 280 nm
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4. การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกในสารสกัด
ยางนา ด้วยเทคนิค HPLC
ในการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกในสารสกัด
จากส่วนต่าง ๆ ของยางนา โดยเทียบกับสารมาตรฐาน
ฟีนอลิก 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม hydroxybenzoic acids
(gallic acid, protocatechuic acid, p-hydroxybenzoic acid, vanillic acid และ syringic acid)
และกลุ่ม hydroxycinnamic acids (chorogenic
acid, p-coumaric acid, caffeic acid และ ferulic
acid) สามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัด
ยางนาได้ดงั นี้ ส่วนใบ เปลือก กิง่ พบ gallic acid เป็น
องค์ประกอบ โดยพบในเปลือกมากทีส่ ดุ อีกทัง้ เปลือก
ยังพบ protocatechuic acid ส่วนกิ่งยางนาพบสาร
p-coumaric acid และ ferulic acid ดังแสดงใน
HPLC chromatogram (ภาพที่ 1)

อภิปรายผล
ในการศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นมะเร็ ง ของสารสกั ด
ยางนาในแต่ละส่วนพบว่าสารสกัดยางนาทุกส่วนมี
ฤทธิ์ดีในการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดที่เพาะเลี้ยงใน
หลอดทดลอง ซึ่งในการจัดกลุ่มของสารที่มีฤทธิ์ต้าน
มะเร็งสามารถได้เป็น 5 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 potentially cytotoxic (IC50 < 100; SI ≥ 3) กลุม่ ที่ 2 moderate cytotoxic (100 < IC50 < 1000; SI ≥ 3) กลุ่มที่
3 moderate cytotoxic (IC50 ≤ 1000; SI < 3) กลุ่ม
ที่ 4 มีความเป็นพิษเฉพาะในเซลล์เพาะเลี้ยงที่ไม่ใช่
เซลล์มะเร็ง (Vero cells) และกลุ่มที่ 5 ไม่มีฤทธิ์[21]
ซึง่ จากผลการทดลองสามารถจัดกลุม่ ได้ดงั นี้ สารสกัด
จากใบ เปลือก และกิ่งของยางนา มีฤทธิ์ต้านเซลล์
มะเร็งเม็ดเลือดขาวในระดับ potentially cytotoxic
(กลุม่ ที่ 1) และสารสกัดทัง้ สามส่วนยังมีฤทธิต์ า้ นเซลล์
มะเร็งปากมดลูกในระดับ moderate cytotoxic ทีจ่ ดั
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อยูใ่ นกลุม่ ที่ 3 เนือ่ งจากมีคา่ SI < 3 รวมไปถึงสารสกัด
จากใบทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นเซลล์มะเร็งตับในระดับ moderate
cytotoxic ส่วนสารสกัดจากเปลือกและกิง่ ยางนาไม่มี
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับ (กลุ่มที่ 5)
ในการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคกลากและ
ก่อรังแคพบว่ามีเพียงสารสกัดจากใบและเปลือกของ
ยางนาที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรค
กลากสายพันธุ์ T. mentagrophytes แต่อย่างไร
ก็ตามสารสกัดยางนาไม่สามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรค
อื่น ๆ ที่นำ�มาทดสอบได้
การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกในสารสกัด
จากยางนาด้วยเทคนิค HPLC ซึ่งสามารถระบุถึง
สารประกอบฟีนอลิกได้ทั้งกลุ่ม hydroxybenzoic
acids และ hydroxycinnamic acids โดยพบว่า
ในสารสกัดยางนาพบสาร gallic acid, p-coumaric
acid, protocatechuic acid และ ferulic acid ซึ่ง
มีรายงานว่าสารประกอบฟีนอลิกดังกล่าวทีม่ ฤี ทธิต์ า้ น
มะเร็งโดยพบว่า gallic acid สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด (Jurkat) และเหนี่ยวนำ�ให้
เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส[22] และ p-coumaric
acid ที่ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลำ�ไส้ (HCT15) ผ่าน ROS-mitochondrial pathway[23] อีกทั้ง
protocatechuic acid ที่เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง
หลายชนิดเช่น มะเร็งเต้านม (MCF7) มะเร็งปอด
(A549) มะเร็งตับ (HepG2) และมะเร็งต่อมลูกหมาก
(LNCaP) ผ่านกลไก DNA fragmentation และการ
เพิม่ ขึน้ ของเอนไซม์ caspase-3 และ 8 ทีส่ ง่ ผลให้เกิด
การตายแบบอะพอพโทซิส[24] รวมไปถึง ferulic acid
ทีส่ ามารถเหนีย่ วนำ�ให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส
ในเซลล์มะเร็งเต้านม (MDA-MB-231)[25] ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าสารสกัดจากกิ่งยางนามีฤทธิ์ต้านมะเร็งเม็ด
เลือดได้ดีที่สุด ซึ่งสัมพันธ์กับสารประกอบฟีนอลิก

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 445

J Thai Trad Alt Med
ที่ตรวจพบได้และมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง โดยการ
ศึกษานีเ้ ป็นข้อมูลเบือ้ งต้นของฤทธิท์ างชีวภาพของต้น
ยางนาในแต่ละส่วน ที่จะนำ�ไปศึกษาพฤกษเคมีของ
สารสำ�คัญที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งและรูปแบบการตาย
ของเซลล์มะเร็งในอนาคต อีกทั้งเป็นแนวทางในการ
เลือกใช้ส่วนต่าง ๆ ของยางนาให้เหมาะสมกับฤทธิ์ท่ี
จะศึกษาต่อไป

ข้อสรุป
สารสกั ด ยางนาจากทั้ ง ใบ เปลื อ ก และกิ่ ง
สามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยง
ในหลอดทดลองโดยยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดได้
ดี ที่ สุ ด รองลงมาคื อ มะเร็ ง ปากมดลู ก และมะเร็ ง
ตับตามลำ�ดับ อีกทั้งยังไม่พบความเป็นพิษในเซลล์
ที่ มิ ใ ช่ เ ซลล์ ม ะเร็ ง โดยที่ ยั ง มี ฤ ทธิ์ ต่ำ � เมื่ อ เที ย บกั บ
cisplatin ในทุกเซลล์ไลน์ แต่อย่างไรก็ตามสารสกัด
ยางนามีความจำ�เพาะ (selectivity) ต่อเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดและมะเร็งปากมดลูกมากกว่า cisplatin
ส่วนในการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคกลาก สาร
สกัดจากใบและเปลือกสามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา T. mentagrophytes แต่ไม่พบฤทธิ์ต้านเชื้อ
ราก่อรังแคในสารสกัดจากทัง้ สามส่วนของยางนา และ
จากการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกพบว่าสามารถ
ระบุสารสำ�คัญได้ดังนี้ พบ gallic acid ในใบ เปลือก
และกิง่ พบ protocatechuic acid ในเปลือก และพบ
p-coumaric acid และ ferulic acid ในกิ่ง จะเห็น
ได้วา่ ส่วนต่าง ๆ ของต้นยางนามีฤทธิท์ างชีวภาพทีช่ ว่ ย
สนับสนุนการใช้พืชพื้นบ้านของไทย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นของยาทาพระเส้นในการบรรเทาอาการปวดเข่าจาก
โรคลมจับโปงแห้งเข่าทางการแพทย์แผนไทย เป็นการศึกษาผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีม่ อี าการปวดเข่า โดยการวินจิ ฉัยของแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ว่าเป็นโรคจับโปงแห้งเข่า ทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านเหล่าสามัคคี ตำ�บล
พระเจ้า อำ�เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 50 คน โดยสุม่ แบบ randomized double-blinded controlled trial แบ่ง
กลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คนเท่ากัน กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่ได้รับยาทาพระเส้น กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่ได้รับยาหลอก โดย
ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทายาบริเวณเข่า วันละ 3 ครั้ง เวลาเช้า กลางวัน และก่อนนอน ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ประเมินผล
ก่อนและหลังการใช้ยาด้วยแบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบประเมินระดับความเจ็บปวด Visual Analog Scale (VAS) แบบประเมินอาการโรคข้อเข่าเสือ่ ม
Western Ontario and McMaster University (WOMAC) เครื่องมือวัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า โกนิโอมิเตอร์
(goniometer) ใช้ paired sample t-test และการเปรียบเทียบหลังการรักษาระหว่างกลุ่มใช้ independent sample t-test
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นเพศหญิง จำ�นวน 33 คน (ร้อยละ 66.0) มีช่วงอายุ 60-69 ปี จำ�นวน 14 คน
(ร้อยละ 28.0) ข้อมูลกลุ่มที่ 1 ระดับความปวดข้อเข่าลดลง ระดับอาการข้อเข่าฝืดลดลง ระดับความสามารถในการ
ใช้งานข้อเข่าดีขึ้น และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าดีขึ้น ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วน
กลุ่มที่ 2 ระดับความปวดข้อเข่าเพิ่มขึ้น ระดับอาการข้อเข่าฝืดเพิ่มขึ้น ระดับความสามารถในการใช้งานข้อเข่าลดลง
และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าลดลง ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อเปรียบ
เทียบระดับความปวด ระดับอาการข้อเข่าฝืด ระดับความสามารถในการใช้งานข้อเข่า และองศาการเคลื่อนไหวของ
เข่า หลังได้รับยาระหว่างกลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนั้นยาทาพระเส้นใน
ตำ�รับโอสถพระนารายณ์มีประสิทธิผลเบื้องต้นในการลดอาการปวดเข่า ลดอาการข้อเข่าฝืด ทำ�ให้ความสามารถใน
การใช้งานของข้อเข่าดีขึ้น และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าดีขึ้น
คำ�สำ�คัญ: ยาทาพระเส้น, ปวดเข่า, การวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย, โรคลมจับโปงแห้งเข่า
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Abstract
This research aims to study the preliminary effectiveness of Ya-Tha-Pra-Sen for pain reduction in Thai
traditional diagnosis of Lom-Jub-Pong-Hang Kao.  The subjects of this study were 50 volunteers with knee pain in
Ban Lao Samakkee Health Promoting Hospital, Chiang Khwan District, Roi Et Province. This study divided into
2 groups 25 volunteers. Group 1 received Ya-Tha-Phra-Sen and group 2 received placebos by using a randomized
double-blinded controlled trial. By allowing the volunteers to apply the treatments to their knees 3 times a day,
morning, noon and before bedtime, for 7 days. Evaluated before and after the medication with volunteer data, visual
analog scale (VAS) and western Ontario and McMaster University (WOMAC).  An information questionnaire
and volunteer data were analyzed by using descriptive statistics to estimate percent frequency, mean and standard
deviation. VAS data and WOMAC data were analyzed by using paired sample t-test and independent sample t-test
for comparison. This analysis finds most volunteers receiving Ya-Tha-Phra-Sen are female; 33 subjects, or 66.0
percent of subjects.  They are mostly in the age range of 60 – 69 years; 14 subjects, or 28.0 percent of subjects
Group 1, who received Ya-Tha-Phra-Sen after treatment, showed that knee pain decreased, knee joint stiffness
decreased, ability to use the knee improved and the degree of knee movement improved significantly (p < 0.05).
Group 2, who received placebos after treatment, showed that knee pain increased, knee joint stiffness increased,
ability to use the knee reduced and the degree of knee movement reduced insignificantly (p > 0.05). Therefore,
Ya-Tha-Phra-Sen in the Phra Narai recipe is effective in reducing knee pain, symptoms of stiffness, the ability to
use the knee better and better movement of the knee. It should be used as an alternative to the treatment of LomJub-Pong-Hang Kao in Thai traditional medicine or osteoarthritis of the knee.
Key words: Ya-Tha-Pra-Sen, knee pain, Thai traditional diagnosis, Lom-Jub-Pong-Hang Kao

บทนำ�
สถานการณ์ ป ระเทศไทยในปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ มีปัจจัย
และพฤติกรรมเสีย่ งต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลเสียต่อสุขภาพ เช่น

การใช้ชีวิตประจำ�วัน อิริยาบถ อาหาร ความเครียด
และอายุที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการ
เจ็บป่วยขึน้ ซึง่ อาจรุนแรงถึงขัน้ เป็นโรคต่าง ๆ ได้ รวม
ถึงโรคเกีย่ วกับระบบกระดูกและข้อ จากสถิตอิ งค์การ

J Thai Trad Alt Med
อนามัยโลก คาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีผู้ป่วยโรค
กระดู ก และข้ อ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 570 ล้ า นคน [1] และใน
ประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบกระดูก
และข้อ มากกว่า 6 ล้านคน ซึ่งโรคข้อเสื่อมที่พบมาก
ทีส่ ดุ คือ ข้อเข่า เพราะข้อเข่าเป็นข้อทีม่ ขี นาดใหญ่ และ
ต้องรับน�้ำ หนักของร่างกายโดยตรง เป็นปัญหาสำ�คัญ
ของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย เนื่องจาก
เป็นโรคทีพ่ บบ่อยเป็น 1 ใน 10 โรคทีเ่ ป็นสาเหตุส�ำ คัญ
อันก่อให้เกิดความทุพพลภาพในผู้สูงอายุ[2] และจาก
สถิตผิ ทู้ มี่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
เหล่าสามัคคี ตำ�บลพระเจ้า อำ�เภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 มีแนวโน้ม
สั ด ส่ ว นของผู้ ป่ ว ยโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มสู ง ขึ้ น ที่ สำ � คั ญ
ผู้ ป่ ว ยโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 40 ปี ขึ้ น ไปมี
จำ�นวนสูงกว่าผู้ที่มีอายุต่ำ�กว่า 40 ปีอย่างชัดเจน
อาการสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมา
ใช้บริการทางการแพทย์ คือ อาการปวดเข่า ข้อเข่า
เสื่อมทางการแพทย์แผนตะวันตก คือ โรคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมของข้อเข่า โดยตำ�แหน่ง
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน คือทีก่ ระดูกอ่อนผิว
ข้อ รวมถึงกระดูกบริเวณใกล้เคียง เช่น ขอบกระดูก
ในข้อหนาตัวขึน้ มีการเปลีย่ นแปลงของน�้ำ ไขข้อทำ�ให้
คุณสมบัติการหล่อลื่นลดลง ซึ่งส่วนใหญ่พบในผู้สูง
อายุ มีลักษณะทางคลินิกที่สำ�คัญคือ ปวดข้อ ข้อฝืด
มีปุ่มกระดูกงอกบริเวณข้อ การทำ�งานของข้อเสียไป
การเคลือ่ นไหวลดลง หากกระบวนการนีด้ �ำ เนินต่อไป
จะมีผลทำ�ให้ข้อผิดรูปและพิการในที่สุด ซึ่งลักษณะ
อาการสำ�คัญดังกล่าวเมือ่ ได้รบั การตรวจวินจิ ฉัยด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยพบว่ามีความใกล้เคียงกับ
โรคลมจับโปงแห้งเข่ามากที่สุด[3]
โรคลมจับโปงแห้งเข่า คือ โรคที่มีอาการปวด
บวมแดง แต่จะพบเพียงเล็กน้อย มีสภาวะข้อเข่าผิด
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รูป เข่าโก่ง งอเข่าไม่ได้องศา ขณะเดินในเข่ามีเสียง
กรอบแกรบ อาจปวดมากเวลาเปลี่ยนอิริยาบถและ
ก้าวขึ้นบันได สาเหตุของโรคเกิดจากธาตุแปรเปลี่ยน
มูลเหตุการเกิดโรค เกิดจากอาหาร อิริยาบถ อากาศ
และไม่ ค วบคุ ม น�้ ำ หนั ก ตั ว [4] การรั ก ษาในทางการ
แพทย์แผนไทยเกีย่ วกับอาการปวดของโรคลมจับโปง
แห้งเข่า มีหลายวิธี ได้แก่ การนวดรักษา การประคบ
สมุนไพร การพอกยา และการทายาสมุนไพร เป็นต้น
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มกี ารบันทึกตำ�ราโอสถ
พระนารายณ์อย่างมีแบบแผน เป็นภูมิปัญญาการ
รักษาโรคทางเภสัชกรรมไทย และในตำ�ราโอสถพระนารายณ์นี้ ได้มบี นั ทึกถึงตำ�รับยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคลมจับ
โปง คือ ตำ�รับยาทาพระเส้น ซึง่ เป็นตำ�รับยาขนานที่ 58
ของตำ�ราโอสถพระนารายณ์ เป็นยาน้ำ�ใช้ทาบริเวณที่
มีอาการของโรค โดยมีสรรพคุณสำ�หรับทาแก้เส้นที่
ผิดปกติ แก้ลมอัมพาต แก้ลมปัตคาด แก้ตะคริว แก้
ลมจับโปง แก้เมื่อยขบ มีตัวยาทั้งสิ้น 13 ชนิด ได้แก่
พริกไทย กระชาย ข่า หอม กระเทียม มหาหิงคุ์ ยาดำ� 
ตะไคร้หอม ใบขีเ้ หล็ก ใบตองแตก ใบมะขาม ใบเลีย่ น
และใบมะคำ�ไก่[5] ซึ่งสมุนไพรส่วนใหญ่มีฤทธิ์ในการ
ต้านการอักเสบ อาทิเช่น พริกไทยมีสาร piperine
ซึ่งมีฤทธิ์แก้ปวด กระเทียมมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์
สามารถยับยั้งเอนไซม์ที่กระตุ้นการสร้างสารที่ทำ�ให้
เกิดการอักเสบ ยาดำ�มีสาร aloenin, สาร barbaloin
และ สาร isobarbaloin มีฤทธิ์ลดการอักเสบ เป็นต้น
จากรายงานการศึกษาการทดสอบฤทธิต์ า้ นการอักเสบ
และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรของตำ�รับ
ยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาตำ�รับ
ครีมนวดทาพระเส้นตำ�รับโอสถพระนารายณ์ พบ
ว่าผลิตภัณฑ์ตำ�รับครีมนวดทาพระเส้นตำ�รับโอสถ
พระนารายณ์ให้ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ไม่เป็นพิษ และ
ต้านอนุมูลอิสระ[6]
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การวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ประสิ ท ธิ ผ ลเบื้ อ งต้ น ของตำ � รั บ ยาทาพระเส้ น ต่ อ
ระดับความปวด ตลอดจนระดับอาการฝืดของข้อเข่า
ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า และองศาการ
เคลื่อนไหวข้อเข่า เพื่อให้ผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า
มีอาการปวดลดลง

ระเบียบวิธีศึกษา
รูปแบบการศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ทางคลิ นิ ก (clinical research) แบบ randomized double-blinded
controlled trial โดยเปรี ย บเที ย บผลการศึ ก ษา
ก่อน-หลังการใช้ยา เพื่อประเมินประสิทธิผลเบื้องต้น
ของการใช้ยาทาพระเส้นในการรักษาอาการปวดเข่า
ของผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า การวิจัยนี้ได้รับการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 123/2561

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า ที่ได้รับการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ เข้ า รั บ การ
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านเหล่า
สามัคคี อำ�เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นระยะ
เวลาทั้งหมด 12 เดือน ประชากรที่เข้ารับการรักษา
เป็นจำ�นวน 68 ราย และงานวิจัยมีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง “ผู้ป่วยโรคลมจับโป่งแห้งเข่า’’ 25 คนต่อ
กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 50 ราย โดยใช้สูตรการคำ�นวณ

n = จำ�นวนประชากรที่ศึกษาในแต่ละกลุ่ม
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p1 = อั ต ราของผลลั พ ธ์ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ใน
ประชากรกลุ่มควบคุม 0.4
p2 = อุบัติการณ์ของผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดใน
ประชากรกลุ่มทดลอง 0.8
Zα = 1.96; Zb = 0.84
จากสูตร n = 23 คน ต่อกลุ่มการศึกษา
การศึกษานีก้ �ำ หนดค่าความคลาดเคลือ่ นร้อยละ
10 ดังนั้นจึงให้มีกลุ่มตัวอย่าง 25 คน ต่อกลุ่ม รวมทั้ง
สิ้น 50 คน
เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย เข้ า ร่ ว ม
โครงการ (inclusion criteria) มีดังนี้
1 เพศชาย-เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
2) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยหรือ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ว่าเป็นโรคลมจับโปงแห้ง
เข่า
3) สามารถเดิ น มาได้ เ อง มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ
สมบูรณ์ ไม่มีความบกพร่องทางปัญญา สื่อสารรู้เรื่อง
สามารถให้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง
4) เต็มใจและยินดีให้ความร่วมมือในการทำ�
วิจัยครั้งนี้ตลอดช่วงการศึกษาวิจัย
เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ออกจาก
โครงการ (exclusion criteria) ดังนี้
1) มี ก ารแตกหั ก ใกล้ เ ข่ า และเคยได้ รั บ การ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
2) มีบาดแผลที่บริเวณเข่า
3) มีโรคติดต่อ เช่น วัณโรค โรคที่ติดต่อทาง
ผิวหนัง
4) มีอาการบางอย่างร่วม เช่น โรคมะเร็ง ไข้ไม่
ทราบสาเหตุ
5) ไม่มีประวัติการใช้ยาแก้ปวดอื่น หรือใช้ยา
นอกเหนือจากใบสั่งแพทย์ ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ
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6) มีประวัติการแพ้สมุนไพร
7) ไม่สามารถทายาได้ติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง
8) มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือเสียชีวิต
เกณฑ์พิจารณาให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเลิกจากการ
ศึกษา (discontinuation criteria)
1) มี อ าการแพ้ ย าสมุ น ไพรบริ เ วณที่ ทำ � การ
ศึกษา
2) รับประทานยาแก้ปวดอื่นร่วมขณะทำ�การ
ศึกษา
3) มีอาการปวดมากหลังจากทา
4) ขอยุ ติ ก ารรั บ การร่ ว มโครงการวิ จั ย ด้ ว ย
ตนเอง
เกณฑ์พจิ ารณาให้ยตุ กิ ารศึกษา (termination
criteria)
1) ไม่ ส ามารถรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ได้ ค รบตาม
ขนาดตัวอย่างที่คำ�นวณไว้
2) เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้เข้าร่วม
วิจัยหลายรายติดต่อกัน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา แบ่งออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1) ตำ�รับยาทาพระเส้น ประกอบด้วยพริก
ไทย 200 กรัม กระชาย 200 กรัม ข่า 200 กรัม หอม
200 กรัม กระเทียม 200 กรัม มหาหิงคุ์ 200 กรัม
ยาดำ� 200 กรัม ตะไคร้หอม 800 กรัม ใบขี้เหล็ก 800
กรัม ใบตองแตก 800 กรัม ใบมะขาม 800 กรัม ใบ
เลี่ยน 800 กรัม ใบมะคำ�ไก่ 3,200 กรัม และ 40%
เอทิลแอลกอฮอล์ ปริมาณ 24 ลิตร โดยนำ�สมุนไพร
แห้งทั้ง 13 ชนิด มาบดเป็นผงหยาบแล้วนำ�ไปหมัก
ด้วย 40% เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นเวลา 7 วัน หลังจาก
นั้นนำ�มากรอง ยานี้จะบรรจุใส่ขวด
1.2) ยาหลอก (placebo) ประกอบด้วย 40%
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เอทิลแอลกอฮอล์ และสีผสม ยานีจ้ ะบรรจุใส่ขวดเช่น
เดียวกันกับข้อ 1.1
2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
2.1) แบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป มีข้อคำ�ถามเกี่ยวกับ ลักษณะประชากร
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ สิทธิในการรักษาพยาบาล น้ำ�หนัก ส่วน
สูง และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับ
อาการปวดเข่า ประกอบด้วย ระยะเวลาทีม่ อี าการปวด
เข่า การรักษาเมื่อมีอาการปวดเข่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้
เกิดอาการปวดเข่า สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดอาการปวดเข่า
และระดับความเจ็บปวดของอาการปวดเข่า
2.2) แบบประเมินอาการของผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม (Western Ontario and McMaster University, WOMAC) ฉบับภาษาไทย[7-8] ประกอบด้วย
3 หมวด 22 ข้อย่อย ได้แก่ หมวดระดับความปวด,
หมวดระดับอาการข้อฝืด และหมวดความสามารถ
ในการใช้งานข้อ โดยในแต่ละข้อย่อยมีคะแนน 0-10
โดยคะแนน 0 หมายถึงไม่มีอาการ จนถึงคะแนนเต็ม
10 หมายถึงอาการรุนแรงมากที่สุด
2.3) แบบประเมิ น ระดั บ ความปวด Visual
Analogue Scale (VAS) เป็นเครือ่ งมือวัดความปวด
ประกอบด้วยเส้นตรงยาว 10 เซนติเมตร ไม่มีตัวเลข
ให้เห็น โดยซ้ายสุดจะเขียนว่าไม่ปวด และขวาสุดเขียน
ว่าปวดมากจนทนไม่ได้ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จะกากบาทหรือ
ชี้ไปบนเส้น แล้วผู้ประเมินจะวัดคะแนนความปวด
โดยดูจากสเกลทีอ่ ยูด่ า้ นหลัง สเกลตัวเลขด้านหลังจะ
แบ่งเป็น 10 ช่อง ช่องละ 10 มิลลิเมตร ทำ�ให้ได้ความ
ละเอียดของระดับความปวดเป็นตัวเลขทศนิยม 2
ตำ�แหน่ง
2.4) เครือ่ งมือวัดองศาการเคลือ่ นไหวของข้อเข่า
โดยใช้โกนิโอมิเตอร์ (goniometer)
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วิธีการศึกษา
1) การเตรียมผู้เข้าร่วมวิจัย โดยมาจากผู้มา
รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้าน
เหล่าสามัคคี อำ�เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้
ได้เตรียมยาไว้ลว่ งหน้าก่อนทีจ่ ะจัดสรรผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
เข้าสูโ่ ครงการวิจยั โดยยาทาพระเส้นระบุเป็น code A
และยาหลอกระบุว่าเป็น code B ในการจัดสรรยาให้
แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยจะทำ�โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
2) การเตรียมบุคลากรในการวิจัย ได้มีการจัด
ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ และผู้
ช่วยวิจัย ที่มีความพร้อมและยินดีเป็นสถานที่ศึกษา
วิจัย
3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1) การซักประวัติ โดยใช้ OPD card และ
การตรวจวินิจฉัย เพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมวิจัยตาม
เกณฑ์การวิจัย โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์
3.2) การแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยออกเป็น 2
กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ควบคุม และกลุม่ ทดลอง ด้วยวิธกี าร
สุ่มแบบ randomized double-blinded controlled
trial โดยใช้เป็นหมายเลข และจัดสรรยาให้แก่ผู้เข้า
ร่วมวิจัย โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำ�บล ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เจ้าหน้าที่ และคณะผูว้ จิ ยั
ไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยรายใดได้รับยาใดจนสิ้นสุด
โครงการ
3.3) การทดลองสำ�หรับกลุ่มที่ได้รับยาทา
พระเส้น จำ�นวน 25 คน โดยจะได้รับยาทาพระเส้น
แบ่งบรรจุเป็นขวด ขวดละ 2 มิลลิลิตร จำ�นวน 3 ครั้ง
ต่อวัน (เช้า กลางวัน และก่อนนอน) ทาครั้งละขวด
บริเวณรอบ ๆ ข้อเข่า เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน และ
ทำ�การบันทึกข้อมูลการทายาลงในสมุดบันทึก
3.4) การทดลองสำ�หรับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก
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(placebo) จำ�นวน 25 คน โดยจะได้รับยาหลอก แบ่ง
บรรจุเป็นขวด ขวดละ 2 มิลลิลิตร โดยให้ทาจำ�นวน 3
ครั้งต่อวัน (เช้า กลางวัน และก่อนนอน) ก่อนทายาให้
ทำ�ความสะอาดบริเวณเข่าด้วยน้ำ�อุ่น ทาครั้งละขวด
บริเวณรอบ ๆ ข้อเข่าโดยไม่ต้องล้างออก เป็นเวลา 7
วันติดต่อกัน และทำ�การบันทึกข้อมูลการทายาลงใน
สมุดบันทึก
3.5) การประเมินผู้เข้าร่วมวิจัยในโครงการ
มีการประเมินระดับความเจ็บปวดหลังจากทายาได้
ติดต่อกัน 7 วันแล้ว โดยผู้เข้าร่วมวิจัยรับแบบบันทึก
ข้อมูลในการทายาแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
สับสน และเพื่อความถูกต้องแม่นยำ�ของข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลบรรยายใช้สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistics) โดยใช้ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) เปรียบเทียบข้อมูลอาการปวดเข่า (VAS),
องศาการเคลือ่ นไหวของเข่า ภายในกลุม่ ก่อนและหลัง
การรักษาโดยใช้ paired sample t-test และเปรียบ
เทียบหลังการรักษาระหว่างกลุม่ โดยใช้ independent
sample t-test
3) เปรียบเทียบข้อมูล Western Ontario and
McMaster University (WOMAC) ภายในกลุ่ม
ก่อนและหลังการรักษาโดยใช้ paired sample t-test
และเปรียบเทียบหลังการรักษาระหว่างกลุ่มโดยใช้
independent sample t-test

ผลการศึกษา
1) ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ
ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) ไม่พบ

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 453

J Thai Trad Alt Med
ความแตกต่างกันระหว่างสองกลุ่มดังข้อมูลแสดงใน
ตารางที่ 1
2) การประเมินระดับความเจ็บปวด โดยใช้
Visual Analog Scale (VAS)
ในการประเมินความเจ็บปวด โดยใช้ Visual
Analog Scale (VAS) พบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้
รับยาทาพระเส้น ระดับความปวดก่อนได้รับยามีค่า
เฉลี่ย 6.36 ± 1.32 และระดับความปวดหลังได้รับยา
มีค่าเฉลี่ย 2.81 ± 1.23 เมื่อเปรียบเทียบระดับความ
ปวดก่อนและหลังได้รับยาของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่
ได้รับยาทาพระเส้น พบว่าลดลง ซึ่งมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
ส่วนกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก มีระดับ
ความปวดก่อนได้รับยาค่าเฉลี่ย 6.00 ± 1.68 และ
ระดับความปวดหลังได้รับยามีค่าเฉลี่ย 5.97 ± 1.77

เมื่อเปรียบเทียบระดับความปวดก่อนและหลังได้รับ
ยาของกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก พบว่าลดลง
ซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p
> 0.05) (ตารางที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบระดับความปวดหลังได้รับยา
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาทาพระเส้นกับกลุ่มที่ได้รับยา
หลอก พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 3)
3) การประเมินระดับความเจ็บปวด โดยใช้
Western Ontario and McMaster University
(WOMAC)
การประเมินความเจ็บปวด โดยใช้ Western
Ontario and McMaster University (WOMAC)
ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ ระดับความปวด, ระดับ
อาการข้อฝืด และความสามารถในการใช้งานข้อ

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย
กลุ่มยาทาพระเส้น (25 คน)

กลุ่มยาหลอก (25 คน)

p-value

19 (76%)
6 (24%)
59.31 (4.23)
45-81
27.45 (2.81)
20.63-32.74

14 (56%)
11 (44%)
62.43 (6.21)
47-80
27.89 (3.97)
17.85-34.18

0.652
0.413
0.095

เพศ, จำ�นวนคน (%)
หญิง
ชาย
อายุเฉลี่ย (SD), ปี
อายุ, ต�่ำสุด-สูงสุด, ปี
BMI, ค่าเฉลี่ย (SD), กก/ม2
BMI, ต�่ำสุด-สูงสุด, กก/ม2

0.876

หมายเหตุ SD – ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, BMI–body mass index (ดัชนีมวลกาย)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวด (VAS) ก่อนและหลังการได้รับยาของผู้เข้าร่วมวิจัย
		

x

S.D.

t

p-value

ยาทาพระเส้น ก่อนได้รับยารักษา
หลังได้รับยารักษา
ยาหลอก
ก่อนได้รับยารักษา
หลังได้รับยารักษา

6.36
2.81
6.00
5.97

1.32
1.23
1.68
1.77

13.44

0.002

0.15

0.88
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวด (VAS) หลังได้รับยารักษาระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาหลอกกับ
กลุ่มที่ได้รับยาทาพระเส้นของผู้เข้าร่วมวิจัย
หลังได้รับยาหลอก
หลังได้รับยาทาพระเส้น

N

x

S.D.

t

p-value

25
25

5.97
2.81

1.77
1.23

7.31

0.004

3.1) ระดับความปวด พบว่ากลุ่มผู้เข้าร่วม
วิจยั ทีไ่ ด้รบั ยาทาพระเส้น ระดับความปวดก่อนใช้ยามี
ค่าเฉลีย่ 4.59 ± 2.36 และระดับความปวดหลังใช้ยา มี
ค่าเฉลีย่ 2.70 ± 1.71 เมือ่ เปรียบเทียบระดับความปวด
ก่อนและหลังได้รบั ยาของกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั ยา
ทาพระเส้น พบว่าลดลง ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 4)
ส่ ว นกลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ยาหลอก
ระดับความปวดก่อนใช้ยามีคา่ เฉลีย่ 3.45 ± 1.66 และ
ระดับความปวดหลังใช้ยา มีคา่ เฉลีย่ 3.54 ± 1.95 เมือ่
เปรียบเทียบระดับความปวดก่อนและหลังได้รับยา
ของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยาหลอก พบว่าเพิ่มขึ้น
ซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p
> 0.05) (ตารางที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบระดับความปวด
หลังได้รับยาระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาทาพระเส้น กับ
กลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 5)
3.2) ระดับอาการข้อฝืด พบว่า กลุ่มผู้เข้า
ร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั ยาทาพระเส้น ระดับอาการข้อฝืดก่อน
ใช้ยามีค่าเฉลี่ย 5.62 ± 1.97 และระดับอาการข้อฝืด
หลังใช้ยา มีค่าเฉลี่ย 3.38 ± 1.93 เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับอาการข้อฝืดก่อนและหลังได้รับยาของกลุ่มที่
ได้รับยาทาพระเส้น พบว่าลดลง ซึ่งมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 4)
ส่ ว นกลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ยาหลอก
ระดับอาการข้อฝืดก่อนใช้ยามีคา่ เฉลีย่ 4.4 ± 1.9 และ

ระดับอาการข้อฝืดหลังใช้ยา มีค่าเฉลี่ย 4.6 ± 1.97
เมื่อเปรียบเทียบระดับอาการข้อฝืดก่อนและหลังได้
รับยาของกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p >
0.05) (ตารางที่ 4) เมือ่ เปรียบเทียบระดับอาการข้อฝืด
หลังได้รับยารักษาระหว่างกลุ่มที่ได้ยาทาพระเส้นกับ
กลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 5)
3.3) ระดับความสามารถในการใช้งานของ
ข้อ พบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยาทาพระเส้น
ระดับความสามารถในการใช้งานของข้อก่อนใช้ยา มี
ค่าเฉลี่ย 4.64 ± 2.21 และระดับความสามารถในการ
ใช้งานของข้อหลังใช้ยา มีค่าเฉลี่ย 2.38 ± 1.84 เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความสามารถในการใช้งานของข้อ
พบว่าลดลง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 4) กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่
ได้รับยาหลอก ระดับความสามารถในการใช้งานของ
ข้อก่อนใช้ยา มีค่าเฉลี่ย 2.94 ± 1.87 และระดับความ
สามารถในการใช้ข้อหลังใช้ยา มีค่าเฉลี่ย 3.12 ± 1.92
เมือ่ เปรียบเทียบระดับความสามารถในการใช้งานของ
ข้อ พบว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p > 0.05) (ตารางที่ 4) เมื่อเปรียบ
เทียบระดับความสามารถในการใช้งานของข้อ หลัง
ได้รับยาระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาทาพระเส้นกับกลุ่มที่
ได้รับยาหลอก พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ระดับอาการปวด ระดับอาการข้อฝืด และระดับความสามารถในการใช้งานของข้อ ก่อนและหลัง
การได้รับยาของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยใช้ Western Ontario and McMaster University (WOMAC)
การประเมิน

ยาที่ได้รับการรักษา

x

S.D.

t

p-value

ระดับความปวด
ยาทาพระเส้น
		
ยาหลอก
		

ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา
ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา

4.59
2.70
3.45
3.54

2.36
1.71
1.66
1.95

-0.65

0.533

7.01

0.004

ระดับอาการข้อฝืด

ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา
ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา

5.62
3.38
4.4
4.6

1.97
1.93
1.9
1.97

-2.62

0.282

6.68

0.002

ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา
ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา

4.64
2.38
2.94
3.12

2.21
1.84
1.87
1.92

-4.67

0.471

5.49

0.001

ยาทาพระเส้น
ยาหลอก

ระดับความสามารถ
ในการใช้งานของข้อ

ยาทาพระเส้น
ยาหลอก

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับความปวด หลังได้รบั ยาระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาทาพระเส้นกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก
ของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยใช้ Western Ontario and McMaster University (WOMAC)
การประเมิน

ยาที่ได้รับการรักษา

x

S.D.

t

p-value

ระดับความปวด

หลังได้รับยาทาพระเส้น
หลังได้รับยาหลอก

2.70
3.54

1.71
1.95

6.54

0.002

ระดับอาการข้อฝืด

หลังได้รับยาทาพระเส้น
หลังได้รับยาหลอก

3.38
4.6

1.93
1.97

4.39

0.004

ระดับความสามารถ
ในการใช้งานของข้อ

หลังได้รับยาทาพระเส้น
หลังได้รับยาหลอก

2.38
3.12

1.84
1.92

5.86

0.004

4) การประเมินองศาการเคลือ่ นไหวของข้อเข่า
โดยใช้ โกนิโอมิเตอร์ (goniometer)
การประเมินองศาเคลือ่ นไหวของข้อเข่า (ROM)
จะประเมินองศาการเหยียดข้อเข่า (extension) และ
องศาการงอข้อเข่า (flexion)
การประเมินองศาการเหยียดข้อเข่า พบว่า กลุ่ม

ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั ยาทาพระเส้น มีองศาการเหยียด
ข้อเข่าก่อนใช้ยา ค่าเฉลี่ย 171.28 ± 3.89 และมีองศา
การเหยียดข้อเข่าหลังใช้ยาค่าเฉลี่ย 172.98 ± 1.10
เมือ่ เปรียบเทียบองศาการเหยียดข้อเข่า พบว่าเพิม่ ขึน้
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p <
0.05)
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ส่วนกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก มีองศา
การเหยียดข้อเข่าก่อนใช้ยา มีค่าเฉลี่ย 168.39 ± 3.47
และมีองศาการเหยียดข้อเข่าหลังใช้ยาค่าเฉลีย่ 167.48
± 2.18 เมื่อเปรียบเทียบองศาการเหยียดข้อเข่า พบว่า
ลดลง ซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p > 0.05) (ตารางที่ 6) เมื่อเปรียบเทียบองศาการ
เหยียดข้อเข่า หลังได้รับยาระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาทา
พระเส้นกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่ามีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตาราง
ที่ 7)
การประเมินองศาการงอข้อเข่า พบว่า กลุ่มผู้
เข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั ยาทาพระเส้น มีองศาการงอข้อเข่า
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ก่อนใช้ยาค่าเฉลีย่ 35.58 ± 3.71 และมีองศาการงอข้อ
เข่าหลังใช้ยาค่าเฉลี่ย 30.75 ± 1.38 เมื่อเปรียบเทียบ
องศาการงอข้อเข่า พบว่าลดลง ซึง่ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
ส่วนกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก มีองศา
การงอข้อเข่าก่อนใช้ยามีค่าเฉลี่ย 36.63 ± 1.98 และมี
องศาการงอข้อเข่าหลังใช้ยาค่าเฉลีย่ 37.04 ± 2.44 เมือ่
เปรียบเทียบองศาการงอข้อเข่า พบว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p > 0.05)
(ตารางที่ 6) เมื่อเปรียบเทียบองศาการงอข้อเข่า หลัง
ได้รับยาระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาทาพระเส้นกับกลุ่มที่
ได้รับยาหลอก พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า (ROM) ก่อนและหลังได้รับยาของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยใช้ goniometer
การประเมิน

ยาที่ได้รับการรักษา

x

S.D.

t

p-value

0.16

0.083

3.83

0.002

3.74

0.141

6.10

0.001

องศาการเหยียดข้อเข่า ยาทาพระเส้น
		
ยาหลอก
		

ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา
ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา

171.28
172.98
168.39
167.48

3.89
1.10
3.47
2.18

องศาการงอเข่า
ยาทาพระเส้น
		
ยาหลอก
		

ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา
ก่อนได้รับยา
หลังได้รับยา

35.58
30.75
36.63
37.04

3.71
1.38
1.98
2.44

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า (ROM) หลังได้รับยาระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาทาพระเส้นกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยใช้ goniometer
การประเมิน

ยาที่ได้รับการรักษา

x

S.D.

t

p-value

องศาการเหยียดข้อเข่า

หลังได้รับยาทาพระเส้น
หลังได้รับยาหลอก

172.98
167.48

1.10
2.18

4.58

0.003

องศาการงอเข่า

หลังได้รับยาทาพระเส้น
หลังได้รับยาหลอก

30.75
37.04

1.38
2.44

5.85

0.002
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สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 7)

อภิปรายผล
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลเบื้ อ งต้ น ของยาทา
พระเส้นในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า พบว่ายาทา
พระเส้น ช่วยลดอาการปวดเข่า ลดอาการข้อฝืด ทำ�ให้
ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าดีขึ้น และเพิ่ม
องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า ซึ่งเป็นผลมาจากส่วน
ประกอบของสมุนไพรในตำ�รับยาทาพระเส้นมีฤทธิล์ ด
การอักเสบ และลดความปวดได้ สอดคล้องกับการ
ศึกษาเรื่องฤทธิ์การต้านอักเสบ ความเป็นพิษ และ
ต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดสมุนไพรของตำ�รับยาทา
พระเส้นโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ครีมนวดทาพระเส้นตำ�รับโอสถพระนารายณ์[6] พบว่า
สามารถยับยั้งการสราง PGE2 และ TNF-α ในเซลล 
เพาะเลี้ยงแมคโครฟาจชนิด RAW 264.7 ไดดี โดย
ใหคา IC50 เทากับ 16.3 และ > 10 ไมโครโมล อีกทัง้ ใน
ตำ�รับยาทาพระเส้นยังมีพริกไทยเป็นส่วนประกอบ ซึง่
มีฤทธิต์ า้ นการอักเสบในหลอดทดลอง โดยพบว่า พริก
ไทยมีสารสำ�คัญ คือ piperine ซึง่ สารนีส้ ามารถยับยัง้
การทำ�งานของ interleukin 6 ยับยั้งเอนไซม์เมทริกซ์
เมแทโลโปรทีเนส-13 (MMP–13) และลดการสร้าง
prostaglandin-2 ทำ�ให้เมล็ดพริกไทยมีฤทธิต์ า้ นการ
อักเสบ และต้านการเสื่อมของข้อ (antiarthritic) ใน
ปริมาณ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร[9]
ผู้เข้าร่วมวิจัย หลังจากได้รับยาทาพระเส้น มี
ระดับอาการข้อฝืดลดลงกว่าก่อนได้รับยา พบว่าก่อน
การได้รบั ยามีระดับอาการข้อฝืดเฉลีย่ 5.62 ในขณะที่
หลังการได้รบั ยามีระดับอาการข้อฝืดเฉลีย่ ลดลงเหลือ
3.38 เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบระดับอาการข้อฝืดก่อน
และหลังได้รับยา พบว่าลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p < 0.05) โดยการฝืดของข้อเข่าเกิดจากการ
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ปวดและอักเสบของข้อเข่า ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหว
ได้นอ้ ยลง จึงส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงของน�้ำ ไขข้อ
ทำ�ให้คุณสมบัติการหล่อลื่นในข้อลดลง ดังนั้นจึงมี
ระดับอาการข้อฝืดลดลงกว่าก่อนการทดลอง เป็นผล
มาจากระดับการปวดของข้อเข่าที่ลดลง
ผู้เข้าร่วมวิจัย หลังจากได้รับยาทาพระเส้น มี
ระดับความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าลดลงกว่า
ก่อนได้รับยา พบว่าก่อนการได้รับยามีระดับความ
สามารถในการใช้งานของข้อเข่าเฉลี่ย 4.64 ในขณะ
ที่หลังการได้รับยามีระดับความสามารถในการใช้งาน
ของข้อเข่าเฉลี่ยลดลงเหลือ 2.38 เมื่อนำ�มาเปรียบ
เทียบระดับความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าก่อน
และหลังได้รับยา พบว่าลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p < 0.05) หมายความว่าระดับความสามารถ
ในการใช้งานของข้อเข่าดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากระดับ
ความปวดของข้อเข่าลดลงเมื่ออาการปวดลดลงย่อม
ส่งผลให้ระดับความสามารถในการใช้งานดีขึ้น และ
ลดความรุนแรงของโรคได้
ผู้เข้าร่วมวิจัย หลังจากได้รับยาทาพระเส้น มี
องศาการเหยียดข้อเข่าเพิ่มขึ้นกว่าก่อนได้รับยา พบ
ว่าก่อนการได้รับยามีองศาการเหยียดข้อเข่าเฉลี่ย
171.28 ในขณะที่หลังการได้รับยามีองศาการเหยียด
ข้อเข่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 172.98 เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบ
องศาการเหยี ย ดข้ อ เข่ า ก่ อ นและหลั ง ได้ รั บ ยา พบ
ว่ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ (p < 0.05)
หมายความว่าองศาการเหยียดข้อเข่าดีขึ้น ซึ่งเป็นผล
มาจากระดับความปวดของข้อเข่าลดลง เมื่ออาการ
ปวดลดลง อาการข้ อ ฝื ด ลดลง ย่ อ มส่ ง ผลให้ ก าร
เหยียดข้อเข่าดีขึ้น
ผู้เข้าร่วมวิจัย หลังจากได้รับยาทาพระเส้น มี
องศาการงอข้อเข่าลดลงกว่าก่อนได้รับยา พบว่าก่อน
การได้รับยามีองศาการงอข้อเข่าเฉลี่ย 35.58 ในขณะ
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ที่หลังการได้รับยามีองศาการงอข้อเข่าเฉลี่ยลดลง
30.75 เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบองศาการงอข้อเข่าก่อน
และหลังได้รับยา พบว่าลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p < 0.05) หมายความว่าองศาการงอข้อเข่าดีขนึ้
ซึง่ เป็นผลมาจากระดับความปวดของข้อเข่าลดลง เมือ่
อาการปวดลดลง อาการข้อฝืดลดลง ย่อมส่งผลให้การ
เหยียดข้อเข่าดีขึ้น และการงอข้อเข่าดีขึ้นด้วย
ในทางการแพทย์ แ ผนไทยยาทาพระเส้ น มี
สมุนไพรในตำ�รับส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่มีรสร้อน มี
สรรพคุณในการขับลม และบรรเทาอาการปวดกล้าม
เนื้อและข้อต่อต่าง ๆ[5] ซึ่งอาการปวดข้อเข่า ในทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยเกิดจากเลือดและลมไหลเวียน
ไม่สะดวก ทำ�ให้มีการอั้นของลม ย่อมส่งผลให้เกิด
อาการปวด รสของยาทาพระเส้นซึ่งเป็นสมุนไพรรส
ร้อน จะไปช่วยกระจายลมไม่ให้อั้นที่บริเวณข้อเข่า ก็
จะส่งผลให้อาการปวดข้อเข่าลดลง เมือ่ อาการปวดลด
ลงอาการข้อฝืดลดลง ย่อมส่งผลให้องศาการเหยียด
และงอข้อเข่าดีขึ้น

ข้อสรุป
จากการศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นของยาทา
พระเส้นเพื่อลดอาการปวดเข่าของผู้เข้าร่วมวิจัย โดย
ใช้ยาทาบริเวณข้อเข่า วันละ 3 ครั้ง เวลาเช้า กลางวัน
และก่อนนอน เป็นเวลา 7 วัน จะช่วยบรรเทาอาการ
ปวดข้อเข่า อาการข้อฝืดลดลง ความสามารถในการ
ใช้งานของข้อเข่าดีขึ้น และองศาการเคลื่อนไหวของ
ข้อเข่าดีขนึ้ ควรมีการศึกษาความปลอดภัยของยา และ
ระยะเวลาในการรักษาเพิม่ ขึน้ และควรให้ความสนใจ
ต่อปัจจัยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาการปวดเข่าร่วมด้วย เช่น
การปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถ การบริหารกล้ามเนือ้ รอบเข่า
เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและรักษาอาการปวด
เข่า
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์และจัดอันดับองค์ประกอบของดนตรีทใี่ ช้ในการบ�ำบัดทีม่ ผี ลต่อการส่ง
เสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึม ซึ่งองค์ประกอบของดนตรีที่น�ำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 8 องค์
ประกอบ ได้แก่ สีสันของเสียง (timbre) รูปแบบจังหวะ (rhythm) อัตราจังหวะ (tempo) ระดับเสียง/ท�ำนอง (pitch/
melody) ความดัง-เบา (dynamics) เนือ้ เพลง (lyrics) คีตลักษณ์ (form) เสียงประสาน (harmony) และ แนวเพลง (style)
ผ่านการท�ำกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดร่วมกับนักดนตรีบ�ำบัด เช่น การร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี อาทิ กลอง กระดิ่ง
เสียง ลูกแซก เปียโน หรือ กีตาร์ และการขยับร่างกายประกอบเพลง การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสังเกตการณ์
ผ่านวิดโี อ (video-based observation research) เพือ่ ศึกษาความถีข่ องพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในเด็ก
ออทิซมึ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการท�ำกิจกรรมดนตรีบำ� บัด ซึง่ จ�ำแนกความถีข่ องพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคม
ตามองค์ประกอบของดนตรีและกิจกรรมดนตรีบำ� บัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตผ่านเทปบันทึกภาพวิดโี อ
กิจกรรมดนตรีบำ� บัด ในเด็กออทิซมึ ทีผ่ า่ นเกณฑ์การคัดเลือก จ�ำนวน 3 ราย อายุระหว่าง 7-10 ปี ทีเ่ ข้ารับดนตรีบำ� บัด
ทีส่ าขาวิชาดนตรีบำ� บัด วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2559 ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของดนตรีท่ีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในกรณีศึกษาทั้ง 3
ราย มากทีส่ ดุ คือ องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ท�ำนองของบทเพลง รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง และองค์
ประกอบด้านสีสนั ของเสียง ซึง่ องค์ประกอบดังกล่าว เป็นองค์ประกอบทีเ่ กิดขึน้ ในกิจกรรมการเล่นเครือ่ งดนตรีหรือ
กิจกรรมที่มีการบูรณาการการเล่นเครื่องดนตรีเข้าไปร่วมด้วยมากที่สุด โดยองค์ประกอบของดนตรีดังกล่าวถูกน�ำ
เสนอผ่านบทเพลงและกิจกรรมดนตรีทเี่ ด็กชืน่ ชอบ ซึง่ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พวกเขามีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคม
ได้ดียิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ: ภาวะออทิซึม, ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคม, ดนตรีบำ�บัด, องค์ประกอบดนตรี
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Abstract
The purpose of this study was to analyze therapeutic functions of music elements used during music therapy
sessions to enhance joint attention in children with autism spectrum disorder. Through music therapy interventions
delivered by a music therapist such as singing, music instrument playing (e.g., drums, handbell, maracas, piano,
or guitar), and dancing, eight music elements, consisting of timbre, rhythm, tempo, pitch/melody, dynamics, lyrics, form, harmony, and style, were analyzed. Video-based observation research design was employed to collect
the frequency of joint attention behaviors through music therapy interventions categorized by music elements and
activities used to enhance joint attention behaviors of three children with autism spectrum disorder, ages 7 – 10,
during their music therapy sessions at the Division of Music Therapy, College of Music, Mahidol University from
June 2015 to March 2016. The results of this study showed that the music element most frequently utilized by
the music therapist to enhance joint attention behavior in three children with autism spectrum disorder was pitch/
melody, followed by lyrics and timbre. These uses of the music elements were observed to occur the most during
the instrument playing activities or when the music instrument activities were integrated with other activities. The
music elements were presented through preferred songs and music activities that can effectively enhance children’s
motivation for joint attention.
Key words: Autism Spectrum Disorder, joint attention, music therapy, music elements

บทนำ�
กลุ่ ม อาการออทิ ซึ ม (Autism Spectrum
Disorder) เป็นความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบ
ประสาท (neurodevelopmental disorder) ชนิด
หนึ่งที่เริ่มแสดงอาการในช่วงต้นของระยะพัฒนาการ
โดยแสดงความบกพร่องในด้านการสื่อสารทางสังคม
และพฤติกรรม ทำ�ให้เกิดความยากลำ�บากในการใช้
ชีวิตประจำ�วัน เนื่องจากอาการของออทิซึมมีความ
หลากหลายและมีความรุนแรงหลายระดับ จึงจัดว่า
เป็น “กลุ่มอาการ’’ (spectrum disorder) ทำ�ให้การ

พยากรณ์โรคของเด็กออทิซมึ ในแต่ละรายมีความแตก
ต่างกัน ในขณะนีย้ งั ไม่มกี ารค้นพบวิธปี อ้ งกันออทิซมึ
ที่ได้ผลแน่นอน และยังไม่มียาที่สามารถรักษาอาการ
ของออทิซึมให้หายขาดได้ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจ
พบอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ และการเริ่มต้นดูแล บำ�บัด
และให้การศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการจำ�เป็น
ของเด็กออทิซมึ ตัง้ แต่ยงั เล็กจะสามารถบรรเทาความ
รุนแรงของอาการ และช่วยให้สามารถใช้ชวี ติ ในสังคม
ได้เหมือนคนทั่วไป[1-2]
จากเกณฑ์การวินิจฉัย โดยสมาคมจิตแพทย์

462 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
อเมริกัน Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders ฉบับที่ 5 (DSM–5)[1] ได้กำ�หนด
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคออทิซึมเอาไว้ ดังนี้ (1) มีความ
บกพร่องทางด้านการสือ่ สารทางสังคมและปฏิสมั พันธ์
ทางสั ง คมในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง มั ก พบปั ญ หา
เกี่ยวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ
แสดงออกทางอารมณ์ การใช้ ภ าษาพู ด และภาษา
ท่าทางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล
อื่น ตลอดจนมีปัญหาในการสร้าง รักษา และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น (2) มีรูป
แบบพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมทีจ่ �ำ กัดและ
กระทำ�ซ้ำ�ไปซ้ำ�มา เช่น การเคลื่อนไหว การใช้สิ่งของ
และการพูดแบบซ้ำ� ๆ ไม่มีความยืดหยุ่นต่อกิจวัตรที่
ทำ�เป็นประจำ�  และมีความผิดปกติในประสาทการรับ
รู้ซึ่งไวหรือช้าเกินกว่าบุคคลทั่วไป เช่น ความผิดปกติ
ในการรับรู้ความเจ็บปวด อุณหภูมิ การตอบสนองต่อ
เสียง การดมกลิน่ และการสัมผัสทีผ่ ดิ ปกติ อาการตาม
ข้อดังกล่าวต้องส่งผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ ในสังคม การ
ประกอบอาชีพ และทักษะอืน่ ๆ ทีม่ ีความจำ�เป็นในการ
ดำ�รงชีวิต  จากอาการซึ่งแสดงความบกพร่องของโรค
ออทิซึมตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-5 นั้น จะเห็น
ได้ว่าความบกพร่องทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
เป็นหนึ่งในความบกพร่องหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของผู้ที่มีภาวะออทิซึม โดย
เฉพาะการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ร่วมในกิจกรรมต่าง
ๆ (joint attention) กับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมทั้งใน
บริบทของครอบครัวและชุมชน จัดเป็นปัญหาสำ�คัญ
ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
ปฏิสัมพันธ์ร่วม (joint attention) เป็นทักษะที่
บุคคลหนึ่งประสานความสนใจในเสียง ภาพ สัมผัส
เหตุการณ์ หรือวัตถุ ร่วมกับความสนใจในสิง่ เดียวกัน
นัน้ ของบุคคลอืน่ [3-4] ในเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการปกติ ทักษะ
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การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมนั้นเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อเด็กมีช่วง
อายุระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน และค่อย ๆ พัฒนาจนมี
ความซับซ้อนเมื่อมีอายุมากขึ้น[5] ปฏิสัมพันธ์ร่วมนั้น
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ปฏิสมั พันธ์ทเี่ ป็นการ
ตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์ร่วมที่เริ่มโดยผู้อื่น (Responding to Joint Attention skill, RJA) เช่น การ
มองตามวัตถุ การมองตามสิ่งที่ผู้อื่นชี้ หรือการมอง
ตามผู้อื่น (2) ปฏิสัมพันธ์ที่ตนเองเป็นผู้เริ่มให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ (Initiating Joint Attention, IJA) เช่น
การใช้ ก ารมองหรื อ ท่ า ทางเพื่ อ ชี้ น�ำผู ้ อื่ น ให้ มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับตนและ (3) ปฏิสัมพันธ์ที่ตนเป็นผู้
เริ่มปฏิสัมพันธ์แต่เพื่อจุดประสงค์ทางด้านอื่นที่ไม่ใช่
ทางสังคมเป็นหลัก (Initiating Behavior Regulation/Request, IBR) เช่น การมองหรือการใช้ท่าทาง
เพื่อชี้น�ำให้ผู้อื่นหยิบของให้[4] นอกจากนี้ปฏิสัมพันธ์
ร่วมยังรวมถึงการมีสมาธิและความจดจ่อ ซึ่งมีความ
จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้และการเพิ่มพูนทักษะในด้าน
ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจาก
ปฏิสมั พันธ์รว่ มเป็นทักษะทางสังคมแรก ๆ ทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาและเป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาทักษะทางสังคม
รูปแบบอื่น ๆ[6] การท�ำให้เด็กที่เป็นออทิซึมเกิดสมาธิ
และมีความจดจ่อทางการเรียนรูจ้ งึ เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญและ
จ�ำเป็นต่อการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ตลอดจน
การเรียนรู้ทักษะทางด้านอื่น ๆ และดนตรีบ�ำบัด จัด
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีข้อค้นพบจากหลักฐานการวิจัย
ว่าสามารถส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมในเด็กออทิซึมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ดนตรีบ�ำบัดคือการใช้กิจกรรมดนตรีและองค์
ประกอบของดนตรี ที่ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย มาแล้ ว ว่ า มี
ประสิทธิผลเพือ่ ฟืน้ ฟูและพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ
เช่น ทางด้านสังคม การสือ่ สาร สติปญ
ั ญา อารมณ์ และ
ทางด้านร่างกาย ตามความต้องการที่แตกต่างกันของ
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ผู้เข้ารับการบ�ำบัด โดยนักดนตรีบ�ำบัดที่ได้รับการ
ศึกษาทางด้านดนตรีบ�ำบัดโดยตรงในระดับปริญญา
จะสามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนกิจกรรมดนตรี
และองค์ประกอบของดนตรีให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและจุดแข็งที่แตกต่างกันของผู้เข้ารับการ
บ�ำบัดแต่ละคน ดนตรีมเี อกลักษณ์และมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่
จับความสนใจของผู้ฟัง กระตุ้นให้ผู้ฟังคิดและท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ จึงมีวรรณกรรมเกี่ยวกับดนตรีบ�ำบัด
ในการช่วยเหลือเด็กทีม่ อี าการออทิซมึ มีอยูม่ ากมาย[7-13]
วรรณกรรมเหล่านี้มักกล่าวถึงกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด
(music therapy activity/intervention) ซึ่งเป็น
กิจกรรมดนตรีที่สอดแทรกการเรียนรู้ เช่น การร้อง
เพลง การเล่นเครื่องดนตรีแบบกลุ่ม การแต่งเพลง
และ การด้นสด เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสังคม
อารมณ์ การสือ่ สาร สติปญ
ั ญา และการเคลือ่ นไหว ให้
กับเด็กที่มีอาการออทิซึม
ในการออกแบบกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดให้เหมาะ
สมกับผู้เข้ารับการบ�ำบัดแต่ละคนที่มีความต้องการ
และจุดแข็งที่ไม่เหมือนกัน นอกจากเป้าหมายในการ
บ�ำบัดที่ไม่เหมือนกันแล้ว นักดนตรีบ�ำบัดผู้ออกแบบ
ยังต้องค�ำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความชอบทาง
ดนตรี ความสามารถทางดนตรี วัฒนธรรมที่ผู้เข้ารับ
การบ�ำบัดเติบโตมา[14] ในการออกแบบกิจกรรมดนตรี
บ�ำบัดที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการบ�ำบัดที่เป็นคนไทย
จึงไม่สามารถน�ำกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดที่ออกแบบโดย
นักดนตรีบ�ำบัดต่างชาติมาใช้โดยไม่ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมก่อน
งานวิจยั หลากหลายชีใ้ ห้เห็นประสิทธิผลในทาง
บวกของดนตรีบ�ำบัดในเด็กออทิซมึ ซึง่ ช่วยพัฒนา (1)
ทักษะทางด้านการสือ่ สาร ซึง่ รวมถึงทักษะการพูด การ
อ่าน และการใช้เครือ่ งมือช่วยเหลือในการสือ่ สาร[15-21]
และ (2) ด้ า นสั ง คม ซึ่ ง รวมถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มใน
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กิจกรรมกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเข้าใจ
อารมณ์ของผู้อื่น และพฤติกรรมโดยรวม[22-26] แต่ยัง
ไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาหรือน�ำเสนอองค์ประกอบของ
ดนตรีที่ช่วยพัฒนาเด็กออทิซึมอย่างชัดเจน
ดนตรีเป็นเสียงที่ถูกร้อยเรียงกันอย่างมีระบบ
ผ่านองค์ประกอบของดนตรี (musical elements)
ที่ร้อยเรียงผสมผสานกันอย่างลงตัว จนเกิดความ
ไพเราะ โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบของดนตรีรวม
ถึง จังหวะ ความดังเบา ทำ�นอง เสียงประสาน สีสัน
ของเสียง พื้นผิว และคีตลักษณ์ และองค์ประกอบ
ดนตรีดังกล่าวได้ถูกนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือสำ�คัญทาง
ดนตรีบำ�บัด Deanna Hanson-Abromeit[27] ได้
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการนำ�เสนอเกี่ยวกับความ
สำ�คัญของการแยก “หน้าที่ในการบำ�บัดของดนตรี’’
(Therapeutic Function of Music, TFM) ตาม
องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละด้าน เพือ่ ให้นกั ดนตรี
บำ�บัดเห็นถึงคุณค่าขององค์ประกอบของดนตรีแต่ละ
ชนิด เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้และปรับแต่ง
กิจกรรมดนตรีบำ�บัดของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดในการบำ�บัด ผู้เขียนบทความนี้เป็นอาจารย์
สอนดนตรีบ�ำ บัดทีม่ หาวิทยาลัยแห่งแคนซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และได้ใช้ “แบบบันทึกแผนหน้าที่ใน
การบำ�บัดของดนตรี’’ (Therapeutic Function of
Music Plan Worksheet) ในการเรียนการสอน เพื่อ
ช่ ว ยฝึ ก นั ก ศึ ก ษาดนตรี บำ� บั ด ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญา
ตรีและโท ในการเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ของดนตรี
บำ�บัดให้สามารถเลือกกลยุทธ์และออกแบบกิจกรรม
ดนตรีที่จะใช้ในการบำ�บัดที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การบำ�บัด
จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง ที่ ไ ด้
กล่าวไว้ในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญ และ
ประโยชน์ของดนตรีบำ�บัดสำ�หรับเด็กที่เป็นออทิซึม
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กที่เป็นออทิซึม ซึ่งถือ
ได้วา่ เป็นความบกพร่องหลักทีค่ วรได้รบั การแก้ไขและ
ส่งเสริมให้ดขี นึ้ จากการรายงานผลการวิจยั ในประเด็น
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของดนตรีบำ�บัด
ที่มีต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็ก
ที่เป็นออทิซึมในลักษณะของอิทธิพลของดนตรีโดย
รวม แต่ ยั ง ไม่ พ บงานวิ จั ย ที่ แ สดงหลั ก ฐานว่ า องค์
ประกอบทางดนตรีประเภทใด ที่มีอิทธิพลสูงต่อการ
ส่งเสริมปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในเด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ
ด้วยเหตุนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบ
ของดนตรี ที่ ใ ช้ ใ นการบำ � บั ด ที่ มี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กที่เป็นออทิซึม โดย
ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงสังเกตการณ์ผา่ นวิดโี อ (Videobased observation research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสังเกตผ่านเทปบันทึกภาพวิดีโอกิจกรรมดนตรี
บำ�บัด ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิซึม
จำ�นวน 3 คน ซึ่งเข้ารับดนตรีบำ�บัดที่สาขาวิชาดนตรี
บำ�บัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลของการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก
ดนตรีบำ�บัดในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการส่งเสริมปฏิสมั พันธ์
ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึม ซึ่งนำ�ไปสู่ผลสำ�เร็จของ
การบำ � บั ด ในการช่ ว ยเหลื อ ให้ เ ด็ ก ออทิ ซึ ม มี ทั ก ษะ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมที่ดีขึ้น
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และ
จัดอันดับองค์ประกอบของดนตรีทใี่ ช้ในการบ�ำบัดทีม่ ี
ผลต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็ก
ออทิซึม องค์ประกอบของดนตรีที่น�ำมาวิเคราะห์ใน
งานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ โดยท�ำการ
วิเคราะห์ผา่ นกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดทัง้ หมด 5 กิจกรรม
ดังข้อมูลในตารางที่ 1 โดยมุ่งตอบค�ำถามที่ ว่าองค์
ประกอบของดนตรีใดบ้างใน 3 อันดับแรกที่ส่งผลต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึม และ
องค์ประกอบของดนตรีในกิจกรรมทางดนตรีบ�ำบัด
ใดบ้ า งใน 3 อั น ดั บ แรก ที่ มี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึม

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของดนตรีและกิจกรรมดนตรีบำ�บัด
องค์ประกอบของดนตรี		 กิจกรรมดนตรีบำ�บัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

สีสันของเสียง (timbre)
รูปแบบจังหวะ (rhythm)
อัตราจังหวะ (tempo)
ระดับเสียง/ทำ�นอง (pitch/melody)
ความดัง-เบา (dynamics)
เนื้อเพลง (lyrics)
คีตลักษณ์ (form)
เสียงประสาน (harmony)

1)
2)
3)
4)
5)

การร้องเพลง (singing: S*)
การเล่นเครื่องดนตรี (playing: P)
การเคลื่อนไหว (movement: M)
การแต่งเพลง (song writing: SW)
การฟังเพลง (listening: L)

* หมายเหตุ สัญลักษณ์ตัวอักษรท้ายคำ�ดังกล่าวจะถูกใช้แทนคำ�เต็มในการนำ�เสนอข้อมูลในตารางผลการวิเคราะห์

J Thai Trad Alt Med

ระเบียบวิธีศึกษา

การวิ จั ย นี้ ใ ช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง สั ง เกตการณ์ ผ่ า น
วิดีโอ (Video-based observation research) เพื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีในการบำ�บัดที่มีผล
ต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กที่
เป็นออทิซึม เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตผ่าน
เทปบันทึกภาพวิดีโอกิจกรรมดนตรีบำ�บัด ในเด็กที่
เป็นออทิซึม จำ�นวน 3 คน ที่เข้ารับดนตรีบำ�บัดที่สาขา
วิชาดนตรีบำ�บัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

กรณีศึกษาที่ใช้ ในการสังเกต
การวิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั ใน
คน มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2016/113.0607
กรณีศึกษาเป็น เด็กที่มีภาวะออทิซึม ที่มีความ
บกพร่องทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จำ�นวน 3 คน
มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
1) ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิซึม
2) มีอายุระหว่าง 7-10 ปี
3) มีความบกพร่องด้านการมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ทางสังคม
4) มีเป้าหมายหลักในการเข้ารับดนตรีบำ�บัด
เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคม
5) เข้ า รั บ การบำ � บั ด ณ ห้ อ งดนตรี บำ � บั ด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559
6) ผู้เข้ารับการบำ�บัดแสดงการมีปฏิสัมพันธ์
ร่ ว มทางสั ง คมกั บ นั ก ดนตรี บำ � บั ด บรรลุ ต ามจุ ด
ประสงค์ที่ตั้งไว้
7) ได้รบั การยินยอมจากผูป้ กครองให้สามารถ
ใช้ขอ้ มูลจากเทปวิดโี อ โดยการลงนามในหนังสือแสดง
เจตนายินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย
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จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวการศึกษาได้คดั
เลือกกรณีศึกษาที่ตรงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะของกรณีศึกษารายละเอียด
ดังต่อไปนี้
		
กรณีศึกษาที่ 1
		
เด็กหญิง A มีอายุ 10 ปี มีนสิ ยั ร่าเริง อารมณ์
ดี พูดคุยเก่ง แต่มปี ญ
ั หาในการควบคุมอารมณ์ตนเอง
เมื่อถูกขัดใจ ทำ�ให้กระทบต่อบุคคลรอบข้าง และส่ง
ผลให้เด็กหญิง A ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
เพือ่ น ๆ ในรุน่ เดียวกัน เด็กหญิง A มีปญ
ั หาทางสมาธิ
ร่วมด้วย เด็กหญิง A รับประทานยาเพื่อเพิ่มสมาธิ
ในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งยังเข้ารับการปรับ
พฤติกรรมที่โรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
ใช้ชวี ติ ประจำ�วัน ในด้านความชอบทางดนตรี เด็กหญิง
A ชื่นชอบเพลงการ์ตูนของดิสนีย์ ชอบการร้องเพลง
เล่นกีตาร์ และอูคูเลเล่ เด็กหญิง A ได้เข้ารับบริการ
ดนตรีบำ�บัด ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อเป้าหมายทางทักษะสังคมเป็นสำ�คัญ
		
กรณีศึกษาที่ 2
		
เด็กชาย B อายุ 8 ปี เคลื่อนไหวร่างกายและ
ใช้อวัยวะได้ปกติ สื่อสารด้วยคำ�พูดได้เป็นคำ�  ๆ แต่
ไม่ชัดเจน และไม่สบตาในขณะพูดหรือสื่อสาร เด็ก
ชาย B มักเอามือปิดหูเมื่อได้ยินเสียงดังมาก ๆ และ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจ เด็กชาย B จะล้มตัวลง
นอนเพื่อแสดงการปฏิเสธ เด็กชาย B เข้ารับการปรับ
พฤติกรรม การฝึกพูด และได้รับการกระตุ้นพัฒนา
การ ในด้านความชอบทางดนตรีนั้น เด็กชาย B ชอบ
ดนตรี เสียงเพลง และชอบเต้นเมื่อได้ยินดนตรีใน
เพลงที่คุ้นเคย โดยเฉพาะเพลงเด็ก จากข้อมูลเบื้อง
ต้น ทำ�ให้เด็กชาย B ได้เข้ารับบริการดนตรีบำ�บัด ณ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป้า
หมายทางทักษะสังคม และทักษะการสื่อสาร เป็น
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สำ�คัญ
		
กรณีศึกษาที่ 3
		
เด็ ก ชาย C อายุ 7 ปี มี อุ ป นิ สั ย ร่ า เริ ง มี
ร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำ�วันได้ สามารถปฏิบัติตามคำ�สั่งง่าย ๆ ได้ แต่มี
ปัญหาในด้านสมาธิซ่ึงส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน
ของเด็กชาย C เป็นอย่างมาก และมีปัญหาด้านการ
ควบคุ ม อารมณ์ ต้ อ งรั บ ประทานยาเพื่ อ ควบคุ ม
อารมณ์ เด็กชาย C เข้ารับกิจกรรมบำ�บัด สัปดาห์ละ
3 ครั้ง และเข้าฝึกการพูด ที่โรงพยาบาล สัปดาห์ละ 3
วัน ในด้านความชอบทางดนตรี เด็กชาย C มักจะเปิด
เพลงจาก YouTube ฟังด้วยตนเอง เพลงทีเ่ ขาชืน่ ชอบ
เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน รวดเร็ว เด็กชาย C
เข้ารับบริการดนตรีบำ�บัด ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป้าหมายทางสมาธิจดจ่อใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสำ�คัญ

ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริม
ด้วยกิจกรรมดนตรีบ�ำบัดจ�ำแนกตามองค์ประกอบ
ของดนตรี แบบบันทึกนีม้ ลี กั ษณะเป็นตาราง ประกอบ
ไปด้วย การบันทึกข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร ระหว่างแถว และคอลัมน์ ส�ำหรับข้อมูลแถว
จะระบุองค์ประกอบของดนตรี ทั้ง 8 ด้าน ในส่วน
คอลัมน์ ระบุกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด 5 กิจกรรม ราย
ละเอียด (ตารางที่ 1)
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในแบบบั น ทึ ก นี้ จะบั น ทึ ก
พฤติกรรมการแสดงปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมของผู้
เข้ารับการบำ�บัดกับนักดนตรีบำ�บัด จำ�แนกตามองค์
ประกอบของดนตรี โดยพฤติกรรมดังกล่าวจะต้อง
เป็นการแสดงพฤติกรรมทีช่ ดั เจนในการตอบสนองต่อ
องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละด้าน โดยแบบบันทึก
นีใ้ ช้บนั ทึกข้อมูลตัง้ แต่ 1 นาทีแรก จนถึง 45 นาที ของ
การให้ดนตรีบำ�บัด

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น แบบ
บันทึกข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมผ่านองค์
ประกอบของดนตรี และกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด ซึ่ง
พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยการวิจัยใช้ในการบันทึกพฤติกรรมการ
มีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมระหว่างผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัด
กับนักดนตรีบ�ำบัด ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การสบตา
การพู ด กั บ นั ก ดนตรี บ�ำบั ด การท�ำกิ จ กรรมดนตรี
ต่าง ๆ เช่น การเล่นดนตรีหรือการแต่งเพลงร่วมกับ
นักดนตรีบ�ำบัด การเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับค�ำสั่ง
ที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของนักดนตรีบ�ำบัด
เป็นต้น แบบบันทึกนี้เป็นแบบบันทึกประเภทตรวจ
สอบรายการ (checklist) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใน
รูปแบบความถี่เป็นจ�ำนวนครั้งของพฤติกรรมการมี

1. หลังจากทีโ่ ครงการวิจยั ได้รบั การรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัย
มหิดล แล้ว ได้มกี ารดำ�เนินการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ตามเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กที่ กำ � หนด โดยศึ ก ษาจาก
เอกสารข้อมูลการเข้ารับบริการดนตรีบำ�บัด แผนการ
ให้ดนตรีบำ�บัด รายงานความก้าวหน้า และเทปวิดีโอ
2. ดำ � เนิ น การติ ด ต่ อ ผู้ ป กครองของกลุ่ ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดการวิจยั
และขออนุญาตในการใช้เทปวิดโี อซึง่ บันทึกการเข้ารับ
ดนตรีบำ�บัดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมาใช้ในการ
วิจัย หากผู้ปกครองอนุญาตและยินดีให้ใช้ข้อมูลดัง
กล่าว และขอความกรุณาผูป้ กครองลงนามในหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย
3. ดำ � เนิ น การคั ด เลื อ กผู้ สั ง เกตการณ์ ซึ่ ง มี
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ผู้ สั ง เกตการณ์ 3 คน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ (1) เป็ น
นั ก ดนตรี บำ � บั ด หรื อ นั ก ศึ ก ษาดนตรี บำ � บั ด (2) มี
ประสบการณ์ ใ นการบำ � บั ด เด็ ก ที่ เ ป็ น ออทิ ซึ ม เพื่ อ
เป้ า หมายการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มทางสั ง คม (3) มี
ประสบการณ์ทางดนตรีมากกว่า 5 ปี และ (4) ผ่าน
การเรี ย นทฤษฎี ด นตรี ประวั ติ ศ าสตร์ ด นตรี และ
ปฏิบัติดนตรีในระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้สังเกตการณ์
ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในการใช้แบบบันทึกข้อมูล
สำ�หรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นีอ้ ย่างสอดคล้อง
กัน การวิจยั ครัง้ นีด้ �ำ เนินการทดสอบความสอดคล้อง
ระหว่ า งผู้ สั ง เกตการณ์ โดยการนำ � เทปวิ ดี โ อการ
บำ�บัด 1 ครั้ง มาให้ผู้สังเกตการณ์แต่ละท่านทดลอง
บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของผลการสังเกต และนำ�ผลของการสังเกต
มาทำ�ความเข้าใจให้สอดคล้องกัน
4. ดำ � เนิ น การสั ง เกตและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
การให้ดนตรีบำ�บัดในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ราย ผ่าน
เทปวิ ดี โ อ จำ � นวนคนละ 8 ครั้ ง จากนั้ น นำ � ข้ อ มู ล
ที่บันทึกได้มาทำ�การวิเคราะห์ความถี่ และร้อยละ
ผลการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มทางสั ง คมของเด็ ก ที่ เ ป็ น
ออทิซึมจำ�แนกตามองค์ประกอบของดนตรีที่ใช้ใน
การบำ�บัด

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย นี้ ใช้ ก าร
วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย ประเภทการแจกแจง
ความถี่ (frequency) เพื่อวิเคราะห์จำ�นวนครั้งของ
การมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมของเด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ
จำ � แนกตามองค์ ป ระกอบของดนตรี แ ละกิ จ กรรม
ดนตรีบำ�บัด ซึ่งมีการวิเคราะห์แยกเป็นรายกรณี และ
การวิเคราะห์จัดอันดับความถี่ระหว่างกรณีศึกษาทั้ง
3 ราย
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ความถี่การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมจำ�แนกตามองค์ประกอบของดนตรี
และกิจกรรมดนตรีบำ�บัดของกรณีศึกษา 3 ราย
1.1 กรณีศึกษา A
ผลการวิเคราะห์ความถี่การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมจำ�แนกตามองค์ประกอบของดนตรี
ของกรณีศึกษา A พบว่า องค์ประกอบของดนตรีที่ส่ง
เสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมของกรณีศึกษา
A มากที่สุดคือ องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง
(f = 46) รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง (f =
42) และองค์ประกอบด้านสีสันของเสียง (f = 24) เมื่อ
พิจารณาความถี่ของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคม
จำ�แนกตามกิจกรรมดนตรีบำ�บัด พบว่า กิจกรรม
ดนตรีบ�ำ บัดทีส่ ง่ เสริมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคม
ของกรณีศกึ ษา A มากทีส่ ดุ คือ กิจกรรมการร้องเพลง
ร่วมกับการเคลื่อนไหว (f = 43) รองลงมาคือกิจกรรม
การร้องเพลงร่วมกับการเล่นเครือ่ งดนตรี (f = 38) และ
กิจกรรมการเล่นเครือ่ งดนตรี (f = 17) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2
เมื่อพิจารณากิจกรรมดนตรีจำ�แนกตามองค์
ประกอบของดนตรีที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ทางสังคมในกรณีศึกษา A โดยนำ�เสนอผลเฉพาะ
กิจกรรมดนตรีที่มีผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทาง
สังคมมากที่สุดเรียงลงไป 5 อันดับ ดังต่อไปนี้ 1) ใน
กิจกรรมการร้องเพลงร่วมกับการเคลื่อนไหว องค์
ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง และองค์ประกอบ
ด้านเนื้อเพลง ซึ่งมีความถี่เท่ากัน (f = 17) ส่งผลต่อ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือองค์
ประกอบด้านอัตราจังหวะ (f = 6) 2) ในกิจกรรมการ
ร้องเพลงร่วมกับการเล่นเครื่องดนตรี องค์ประกอบ
ด้านเนื้อเพลง (f = 12) ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์

468 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ร่วมทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือองค์ประกอบ
ด้านสีสันของเสียง และองค์ประกอบด้านระดับเสียง/
ทำ�นอง ซึง่ มีความถีเ่ ท่ากัน (f = 11) 3) ในกิจกรรมการ
เล่นเครือ่ งดนตรี องค์ประกอบด้านสีสนั ของเสียง (f =
7) ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุด
รองลงมา คือองค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f
= 5) และองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง (f = 3) 4) ใน
กิจกรรมการร้องเพลงร่วมกับการเล่นเครื่องดนตรี
และการเคลื่อนไหว องค์ประกอบด้านระดับเสียง/
ทำ�นอง (f = 6) ส่งผลต่อปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมาก
ทีส่ ุด รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง (f = 4)
และองค์ประกอบด้านสีสนั ของเสียง (f = 3) และ 5) ใน
กิจกรรมการเคลื่อนไหว องค์ประกอบของดนตรีใน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมของกรณีศึกษา A มากที่สุดมีอยู่ 3 องค์
ประกอบที่มีค่าความถี่เท่ากัน คือ องค์ประกอบด้าน
อัตราจังหวะ องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง และ
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องค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง (f =3) รายละเอียด (ตาราง
ที่ 2)
		
1.2 กรณีศึกษา B
ผลการวิเคราะห์ความถี่การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมจำ�แนกตามองค์ประกอบของดนตรี
ของกรณีศึกษา B พบว่า องค์ประกอบของดนตรีที่ส่ง
เสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมของกรณีศึกษา
B มากที่สุดคือ องค์ประกอบด้านเนื้อเพลง (f = 126)
รองลงมาคือองค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f =
124) และองค์ประกอบด้านสีสนั ของเสียง (f = 97) เมือ่
พิจารณาความถี่ของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคม
จำ�แนกตามกิจกรรมดนตรีบำ�บัด พบว่า กิจกรรม
ดนตรีบ�ำ บัดทีส่ ง่ เสริมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคม
ของกรณีศกึ ษา B มากทีส่ ดุ คือ กิจกรรมการเล่นเครือ่ ง
ดนตรี (f = 152) รองลงมาคือกิจกรรมการร้องเพลง
ร่วมกับการเล่นเครื่องดนตรี (f = 130) และกิจกรรม
การฟังเพลง (f = 84) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ความถีข่ องการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในกิจกรรมดนตรีบ�ำ บัดจำ�แนกตามองค์ประกอบดนตรีของกรณี
ศึกษา A
music elements/ singing playing movement song listening S + P S + M P + M S + P + M Total ranking
interventions
(S)
(P)
(M) writing (L)
				
(SW)
timbre
rhythm
tempo
pitch/melody
dynamics
lyrics
form
harmony
total
ranking

7				 11		 3
3
24
					1				1
2
3			 1
6
1
2
15
1
5
3		 1
11 17
2
6
46

3
6
4
1

42
8

2
5

1
3
3		 1
12
		 1			2

17
3

1
1

4
1

2
7

43
1

8
6

16
4

17
3

10
2
5		7

38
2

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 469

J Thai Trad Alt Med
เมื่อพิจารณากิจกรรมดนตรีจำ�แนกตามองค์
ประกอบของดนตรีที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ทางสังคมในกรณีศึกษา B โดยการนำ�เสนอผลใน
ตอนนี้จะนำ�เสนอผลเฉพาะกิจกรรมดนตรีที่มีผลต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุดเรียงลงไป
5 อันดับ ดังต่อไปนี้ 1) ในกิจกรรมการเล่นเครื่อง
ดนตรี องค์ประกอบสีสันของเสียง (f = 45) ส่งผล
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุด รองลง
มาคือองค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง และองค์
ประกอบด้านเนื้อเพลง ซึ่งมีความถี่เท่ากัน (f = 26) 2)
ในกิจกรรมการร้องเพลงร่วมกับการเล่นเครือ่ งดนตรี
องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นองและองค์ประกอบ
ด้านเนือ้ เพลง ซึง่ มีความถีเ่ ท่ากัน (f = 34) ส่งผลต่อการ
มีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมาคือองค์
ประกอบด้านสีสันของเสียง (f = 30) 3) ในกิจกรรม
การฟังเพลง องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นองและ
องค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง ซึง่ มีความถีเ่ ท่ากัน (f = 25)

ส่งผลต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รอง
ลงมาคือองค์ประกอบด้านองค์ประกอบด้านสีสนั ของ
เสียง (f = 16) และองค์ประกอบด้านรูปแบบจังหวะ (f
= 9) 4) ในกิจกรรมการร้องเพลง องค์ประกอบด้าน
ระดับเสียง/ทำ�นอง และองค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง ซึง่
มีความถี่เท่ากัน (f = 19) ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมาคือองค์ประกอบด้าน
คีตลักษณ์ (f = 10) และองค์ประกอบด้านสีสันของ
เสียง (f = 3) 5) ในกิจกรรมการร้องเพลงร่วมกับการ
เคลือ่ นไหว องค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง (f = 19) ส่งผล
ต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือองค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f = 17) ราย
ละเอียด (ตารางที่ 3)
		
1.3 กรณีศึกษา C
		
ผลการวิเคราะห์ความถี่การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมจำ�แนกตามองค์ประกอบของดนตรี
ของกรณีศึกษา C พบว่า องค์ประกอบของดนตรีที่ส่ง

ตารางที่ 3 ความถีข่ องการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในกิจกรรมดนตรีบ�ำ บัดจำ�แนกตามองค์ประกอบดนตรีของกรณี
ศึกษา B
music elements/ singing playing movement song listening S + P S + M P + M S + P + M Total ranking
interventions
(S)
(P)
(M) writing (L)
				
(SW)
timbre
rhythm
tempo
pitch/Melody
dynamics
lyrics
form
harmony
total
ranking

19
10

45			 16
30			 3
97
24			 9
2				35
18			 2
6				26
26			 25
34 17		 3
124
4								 4
26			 25
34 19		 3
126
9			 7
24
2			 52

51
4

152
1

3
19

		84
		3

130
2

38
9
5		 6

3
5
6
2
7
1
4
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เสริมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมของกรณีศกึ ษา C
มากทีส่ ดุ คือ องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f =
117) รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง (f = 91)
และองค์ประกอบด้านคีตลักษณ์ (f = 64) เมือ่ พิจารณา
ความถี่ของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมจำ�แนก
ตามกิจกรรมดนตรีบ�ำ บัด พบว่า กิจกรรมดนตรีบ�ำ บัด
ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมของกรณี
ศึกษา C มากที่สุดคือ กิจกรรมการเคลื่อนไหว (f =
153) รองลงมาคือกิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรี (f =
143) และกิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรีร่วมกับการ
เคลื่อนไหว (f = 26) รายละเอียด (ตารางที่ 4)
เมื่อพิจารณากิจกรรมดนตรีจำ�แนกตามองค์
ประกอบของดนตรีที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ทางสังคมในกรณีศึกษา C โดยการนำ�เสนอผลใน
ตอนนี้จะนำ�เสนอผลเฉพาะกิจกรรมดนตรีที่มีผลต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุดเรียงลงไป
5 อันดับ ดังต่อไปนี้ 1) ในกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f = 60) ส่งผล
ต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง (f = 51) องค์ประกอบ
ด้านคีตลักษณ์ (f = 22) 2) ในกิจกรรมการเล่นเครื่อง
ดนตรี องค์ประกอบด้านสีสนั ของเสียง (f = 41) ส่งผล
ต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือองค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f = 30) 3) ใน
กิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรีร่วมกับการเคลื่อนไหว
องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง (f = 8) ส่งผล
ต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือองค์ประกอบด้านคีตลักษณ์ (f = 7) 4) ในกิจกรรม
การร้องเพลง องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นอง
(f = 8) ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมาก
ทีส่ ดุ รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง และองค์
ประกอบด้านคีตลักษณ์ ซึ่งมีความถี่เท่ากัน (f = 5)
5) ในกิจกรรมการฟังเพลง องค์ประกอบด้านระดับ
เสียง/ทำ�นอง และองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง (f = 4)

ตารางที่ 4 ความถีข่ องการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในกิจกรรมดนตรีบ�ำ บัดจำ�แนกตามองค์ประกอบดนตรีของกรณี
ศึกษา C
music elements/ singing playing movement song listening S + P S + M P + M S + P + M Total ranking
interventions
(S)
(P)
(M) writing (L)
				
(SW)
timbre
rhythm
tempo
pitch/melody
dynamics
lyrics
form
harmony
total
ranking

41
3		 3
2		2		51
3
24
13			 1		 3		 44
5
3							 8
8
30
60		 4
3
3
8
1
117
1			1					2
5
18
51		 4
3
3
6
1
91
5
24
22		 1
2
2
7
1
64
		 1							1
21
143
153
13
11
8
26
3
4
2
1
5
6
7
3
8

4
5
6
1
7
2
3
8
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ซึ่งมีความถี่เท่ากัน เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ
องค์ประกอบด้านสีสันของเสียง (f = 3) รายละเอียด
(ตารางที่ 4)
2. ผลการเปรียบเทียบอันดับความถี่ของการ
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมจำ�แนกตามองค์ประกอบ
ของดนตรีและกิจกรรมดนตรีบำ�บัดของกรณีศึกษา
ทั้ง 3 ราย
ผลการเปรี ย บเที ย บอั น ดั บ ความถี่ ข องการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคม 3 อันดับแรก จำ�แนกตาม
องค์ประกอบของดนตรีของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบ
ว่า องค์ประกอบของดนตรีโดยส่วนใหญ่ทสี่ ง่ เสริมการ
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย
คือ องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นองของบทเพลง
รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง และองค์
ประกอบด้านสีสันของเสียง ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณา
อันดับความถี่องค์ประกอบของดนตรีที่ส่งเสริมการมี
ปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคม จำ�แนกตามกิจกรรมดนตรี
บำ�บัด พบว่า องค์ประกอบของดนตรีในกิจกรรมการ
เล่นเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหว และการร้องเพลง
ร่วมกับการเล่นเครื่องดนตรีหรือการเคลื่อนไหวส่ง
เสริมการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในเด็กออทิซมึ ทัง้
3 ราย มากทีส่ ดุ ใน 3 อันดับแรก เมือ่ พิจารณากิจกรรม
ดนตรีบำ�บัดใน 3 อันดับนี้ จะพบว่า กิจกรรมการเล่น
เครื่องดนตรีเป็นกิจกรรมหลักที่มีความถี่มากที่สุด
และเป็นกิจกรรมทีถ่ กู นำ�ไปบูรณาการร่วมกับกิจกรรม
อื่น ๆ มากที่สุด

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบทางดนตรี
ทีส่ ง่ ผลต่อปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในเด็กออทิซมึ ทัง้
3 ราย มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
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ด้านระดับเสียง/ทำ�นอง 2) องค์ประกอบด้านเนือ้ เพลง
และ 3) องค์ประกอบด้านสีสันของเสียง จากผลการ
วิจยั องค์ประกอบด้านระดับเสียง/ทำ�นองของบทเพลง
เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซมึ มากทีส่ ดุ เป็นอันดับแรก
ซึ่งระดับเสียง/ทำ�นอง จัดเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่
แสดงถึงท่วงทำ�นอง อารมณ์ และสีสนั ของระดับเสียง
ทีร่ อ้ ยเรียงกันจนเกิดบทเพลง หากแนวทำ�นองดนตรีมี
ความชัดเจนจะส่งผลให้เด็กออทิซมึ รับสาร ซึง่ สือ่ ออก
มาในรูปแบบของเสียงได้ง่ายขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผล
งานวิจัยของ Kalas[24] ที่พบว่าการใช้แนวทำ�นองของ
ดนตรีที่มีความเรียบง่าย ชัดเจน และคาดเดาได้ง่าย
นั้น ทำ�ให้เด็กที่เป็นออทิซึมหันมามีปฏิสัมพันธ์ร่วม
มากขึ้น ทำ�นอง ซึ่งคือการนำ�เอาระดับเสียงต่าง ๆ มา
เรียงร้อยต่อกันอย่างมีระบบและแบบแผนนั้น อาจ
มีส่วนช่วยให้เด็กที่เป็นออทิซึมสามารถเข้าใจและ
ประมวลผลของข้อมูลทางเสียงที่รับเข้าไปได้ง่ายกว่า
การใช้คำ�พูด ที่ผู้พูดอาจพูดด้วยเสียงต่ำ�/สูง เร็ว/ช้า
หรือมีจงั หวะจะโคนทีไ่ ม่เหมือนกันในแต่ละครัง้ [9] และ
เมื่อนักดนตรีบำ�บัดใช้ทำ�นองที่เด็กได้เคยฟังบ่อย ๆ
จนคุ้นหูนั้น อาจทำ�ให้เด็กที่เป็นออทิซึมรู้สึกคุ้นเคย
และรู้สึกปลอดภัยในการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
มากขึ้น[13]
ในองค์ประกอบด้านเนือ้ เพลงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมใน
เด็กที่เป็นออทิซึมเป็นอันดับรองลงมา งานวิจัยหลาย
งานทีใ่ ช้เนือ้ เพลงทีแ่ ต่งขึน้ เองร่วมกับทำ�นองทีเ่ ด็กคุน้
หูในการบำ�บัดเด็กที่เป็นออทิซึม[16,28-30] ซึ่งเนื้อเพลง
เป็นภาษาพูดทีร่ อ้ ยเรียงลงไปให้เข้ากับทำ�นองเพลง ซึง่
การใส่ภาษาหรือคำ�พูดทีล่ งไปในทำ�นองเพลงนัน้ อาจมี
เนือ้ หาสอดคล้องกับกิจกรรมทีก่ �ำ ลังทำ�อยู่ เป็นคำ�ทีใ่ ช้
ให้สญ
ั ญาณในการทำ�พฤติกรรม (prompt/cue) หรือ
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ว่าเป็นการสะท้อนกลับพฤติกรรมของเด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ
เช่น การให้คำ�ชม ก็ได้[13] ซึ่งการร้องเนื้อเพลงที่มี
เนือ้ หาสอดคล้องกับกิจกรรมทีก่ �ำ ลังทำ�อยูแ่ ละการใช้
เนื้อเพลงที่เป็นคำ�ที่ใช้ให้สัญญาณทำ�พฤติกรรม อาจ
ช่วยให้เด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ เข้าใจถึงกิจกรรมทีน่ กั บำ�บัด
ต้องการให้ทำ�ได้ง่ายขึ้น ทำ�ให้กลับมามีปฏิสัมพันธ์
ร่วมอีกครั้ง ส่วนการใช้เนื้อเพลงที่เป็นการสะท้อน
กลับ (feedback) พฤติกรรมของเด็กที่เป็นออทิซึม
อาจส่ ง ผลให้ เ ด็ ก ที่ เ ป็ น ออทิ ซึ ม ได้ เ ริ่ ม ตระหนั ก ถึ ง
พฤติกรรมของตนเอง และหันมามีปฏิสัมพันธ์ร่วม
หรือเมื่อได้รับคำ�ชมอาจทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจใน
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมนั้นซ้ำ�อีกในอนาคต[13] นอกจาก
ทางด้านเนื้อหาแล้ว การใช้เนื้อเพลงยังควรมีความ
สอดคล้องกับภาษาพูดและกับทำ�นองเพลง และถ้าเนือ้
เพลงมีการใช้ค�ำ ซ� ้ำ ๆ นอกจากจะเป็นสัญญาทำ�ให้เกิด
ปฏิสมั พันธ์รว่ มได้แล้วยังอาจช่วยในการฝึกทักษะทาง
ด้านการสื่อสารอีกด้วย[7]
องค์ประกอบที่มีผลต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ร่ ว มทางสั ง คมในเด็ ก ที่ เ ป็ น ออทิ ซึ ม รองลงมาจาก
เนื้อเพลง คือ องค์ประกอบด้านสีสันของเสียง สีสัน
ของเสียงคือ ลักษณะเฉพาะของเสียงที่เครื่องดนตรี
แต่ ล ะเครื่ อ ง หรื อ น้ำ � เสี ย งที่ ใ ช้ ใ นการพู ด หรื อ ร้ อ ง
เพลงของคนแต่ละคน ความสามารถในการแยกแยะ
ความแตกต่างของสีสันของเสียงนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ใน
ช่วงปีแรกของพัฒนาการ และนับเป็นทักษะแรก ๆ
ในการแยกแยะเสียงของเด็กเล็ก[31] การปรับเปลี่ยน
สี สั น ของเสี ย งระหว่ า งการด้ น สดนั้ น ทำ � ให้ ส ภาพ
แวดล้อมของดนตรีเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการ
ปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมนัน้ ทำ�ให้เด็กกลับมาอยูใ่ น
ภาวะมีปฏิสมั พันธ์รว่ มและอยูใ่ นภาวะทีเ่ รียนรูไ้ ด้ดอี กี
ครั้ง[32]
เมือ่ พิจารณาองค์ประกอบของดนตรีในกิจกรรม
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ดนตรี บำ � บั ด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มทาง
สังคม จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของดนตรี
ในกิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรีหรือการบูรณาการ
กิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรีร่วมกับกิจกรรมอื่น  ๆ
ส่งผลต่อการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมในเด็กออทิซมึ
มากที่สุด โดยเฉพาะการเล่นเครื่องดนตรีสด ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะในการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของ
ดนตรีหลายอย่างได้รวดเร็วตามความต้องการในขณะ
นัน้ ของเด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ ซึง่ อาจมีสว่ นช่วยกระตุน้ ให้
เด็กหันมามีปฏิสัมพันธ์ร่วม อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
เด็กที่เป็นออทิซึมแต่ละคนมีความไวในประสาทการ
รับรูเ้ สียงไม่เหมือนกัน[1] ทำ�ให้การตอบสนองต่อเครือ่ ง
ดนตรีแต่ละชนิดในเด็กที่เป็นออทิซึมแต่ละคนจึงไม่
เหมือนกัน แต่เด็กที่เป็นออทิซึมส่วนมากมักไม่ชอบ
เครื่องดนตรีที่สร้างเสียงรบกวน (white noise) เช่น
แทมโบรีน[13] ในการเลือกเครื่องดนตรีเหมาะสมใน
การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมจึงไม่สามารถเจาะจงลงไป
ได้วา่ ควรเป็นเครือ่ งดนตรีใด ในการนำ�กิจกรรมดนตรี
บำ�บัดนัน้ นักดนตรีบ�ำ บัดอาจใช้การเล่นดนตรีรว่ มกัน
ในขณะที่นักดนตรีบำ�บัดร้องเพลงที่เกี่ยวกับการเล่น
เครื่องดนตรีชิ้นนั้นหรือใช้การผลัดกันเล่นเพื่อเรียก
ร้องการมีปฏิสมั พันธ์รว่ ม[7] ทัง้ นี้ การเล่นเครือ่ งดนตรี
ทำ�ให้เด็กทีเ่ ป็นออทิซมึ ขยับ เคลือ่ นไหว สนุก พร้อมได้
รับฟังการสะท้อนกลับของพฤติกรรมตนเองผ่านเสียง
ของการเล่นเครื่องดนตรีที่ออกมา สีของเครื่องดนตรี
ที่มีความฉูดฉาด ชิ้นส่วนของเครื่องดนตรีที่มีการ
เคลื่อนไหว เช่น การสั่นของสายกีตาร์ หรือเม็ดโลหะ
ในกลองที่ส่งเสียงคลื่น (ocean drum) ท่าทางในการ
เล่นเครือ่ งดนตรีทมี่ กี ารเคลือ่ นไหวมาก หรือเสียงของ
เครือ่ งดนตรีทเี่ ด็กชอบ อาจมีสว่ นร่วมในการดึงดูดให้
เด็กที่เป็นออทิซึมมีปฏิสัมพันธ์ร่วมมากขึ้น
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ข้อสรุป

องค์ประกอบของดนตรีดา้ นระดับเสียง/ทำ�นอง
ของบทเพลงเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม
ปฏิสัมพันธ์ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึมได้มากที่สุด
รองลงมาคือองค์ประกอบด้านเนื้อเพลง และองค์
ประกอบด้านสีสันของเสียง ข้อค้นพบนี้นำ�ไปสู่ข้อ
เสนอแนะให้แก่นักดนตรีบำ�บัดในการเลือกใช้องค์
ประกอบของดนตรีผ่านกิจกรรมดนตรีที่เหมาะสม
โดยพิจารณาเลือกบทเพลงทีม่ รี ะดับเสียง/ทำ�นองและ
เนื้อเพลงที่เด็กชื่นชอบหรือคุ้นหูโดยเฉพาะเมื่อนัก
ดนตรีบำ�บัดต้องการให้เด็กร้องเพลงตาม นอกจากนี้
ควรพิจารณาเครื่องดนตรีที่มีสีสันของเสียงที่เด็กชื่น
ชอบและตอบสนองได้ดี ซึง่ จะสามารถช่วยส่งเสริมให้
พวกเขามีปฏิสมั พันธ์รว่ มทางสังคมได้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างไร
ก็ตามผลทีไ่ ด้จากการวิจยั นีม้ าจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ภ าวะออทิ ซึ ม จำ � นวน 3 ราย
ทั้งนี้การศึกษาในครั้งต่อไป จึงควรเพิ่มจำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่างให้มากขึ้น
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มีการรักษาที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเชื่อมโยงกันในเรื่องแบบแผนการรักษาตามพุทธศาสนา และกฎแห่งกรรม
ซึ่งเป็นหลักประกอบกับการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรค ควรมีการจัดการองค์ความรู้ที่ได้เป็นระบบ และพัฒนา
ต่อยอดในการรักษาทางการแพทย์แผนไทยต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ริดสีดวงทวาร, หมอพื้นบ้าน, การแพทย์พื้นบ้าน
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Abstract
The purpose of this research was to study the correlation between the treatment pattern of folk medicine
healers to represent meaning of hemorrhoids and the treatment and knowledge of hemorrhoids treatment. Qualitative research and purposive sampling were used in order to preserve local health care wisdom, link the principles
of health care with folk medicine and understand the way of life and beliefs of folk medicine healers. The participants selected the expert folk medicine healer in Sisaket who used herbal medicine in hemorrhoid treatment
and received certificate or renewed certificate in 2017. 19 healers out of a total of 243 healers were selected. The
research instrument was a focus group, knowledge management and in-depth interviews. The study found folk
medicine healers in Sisaket believe hemorrhoids are an abnormality of the four elements (earth, water, wind and
fire) those expression of earth element which most cause is patient behavior. They believe the disease is derived
from person’s karma or supernatural. They used mantras or perform rituals of faith along with the preparation of
herbal medicine or treatment for the mind and body at the same time. In the treatment process, they have different
treatments depending on inherited knowledge. Each formula used varies according to each area of them inhabited.
In most cases, the treatments used oral drugs and antidote when patients got well. The formulas were developed
as oral drugs, suppositories and fumigation treatments. They have different treatments, but there is a correlation
between the beliefs of Buddhism and the law of karma, as well as the use of herbal medicines to treat hemorrhoids.
Should have systematic knowledge management and continue to develop in Thai medical treatments.
Key words: hemorrhoid, folk medicine, indigenous medicine

บทนำ�
ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นด้ า นสุ ข ภาพ ถื อ เป็ น
วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพและรักษาอาการเจ็บ
ป่วยอย่างหนึง่ ซึง่ สืบทอดผ่านรุน่ สูร่ นุ่ บ่งบอกถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ สามารถยึดโยงถึงหลักแนวคิดของคนใน
อดีตกับปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย มีความหลากหลายไป
ตามชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เน้นการพึ่งพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนา

ต่ อ ยอดและประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ สั ง คมปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ค วรค่ า แก่ ก ารปกป้ อ งดู แ ล
อนุรักษ์และพัฒนาต่อไป[1]
หมอพืน้ บ้านเป็นบุคคลทีช่ าวบ้านยอมรับนับถือ
และพึ่งพาในยามเจ็บป่วย ส่วนมากเป็นชายสูงอายุ
บ้างก็เป็นหญิง บางส่วนเป็นพระสงฆ์ บางส่วนเป็น
เกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง และมีรายได้เสริมจากการ
เป็นหมอพืน้ บ้าน แต่กม็ บี างส่วนมีอาชีพหลักเป็นหมอ
พื้นบ้าน โดยพบว่าหมอพื้นบ้านมีการกระจายตัวอยู่
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ทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่พื้นที่ที่มีความหนา
แน่นของหมอพื้นบ้านสูงที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ[2]
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษประกอบด้ ว ย 4 ชาติ พั น ธุ์
ได้แก่ เขมร ลาว ส่วย และเยอ โดยประชาชนทุก
ชาติ พั น ธุ์ มี ก ารใช้ ศ าสตร์ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพของการ
แพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์พ้ืนบ้าน และ
ส่วนใหญ่ยังมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
รักษาสุขภาพ อีกทั้งยังเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นและการแพทย์พื้นบ้าน แต่ถึงกระนั้นการถ่ายทอด
ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการดูแลรักษาสุขภาพกลับอยูใ่ นระดับ
ที่ น้ อ ยมาก หมอพื้ น บ้ า นประเภทหมอยาสมุ น ไพร
ที่ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน
จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่มคี วามชำ�นาญในการรักษา
โรคด้วยกันหลายโรค เช่น โรคไข้ โรคตับอักเสบ โรค
ไตอักเสบ โรคกระเพาะอาหาร และโรคริดสีดวงทวาร[3]
ซึ่งเป็นโรคที่หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่มีความชำ�นาญใน
การรักษาโรคนี้เป็นหนึ่งในความชำ�นาญในการรักษา
โรคของตน ทีไ่ ด้ท�ำ การรักษาผูป้ ว่ ยมาแล้วเป็นจำ�นวน
มาก โรคริดสีดวงทวารถือเป็นโรคที่มีการบันทึกไว้ที่
เก่าแก่ที่สุด โดยพบว่ามีการบันทึกไว้ในสมัยอียิปต์
โบราณราว 1,700 ปี ก่อนคริสต์กาล  และยังถือเป็น
โรคที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งโดยพบถึงร้อยละ 50 ในผู้
ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป แต่ผู้ป่วยส่วนมากจะเก็บโรคนี้ไว้
เป็นความลับส่วนตัวเป็นเวลานานก่อนไปพบแพทย์[4]
ดั ง นั้ น เพื่ อ รวบรวม อนุ รั ก ษ์ และต่ อ ยอด
ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพของหมอ
พื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ และเชื่อมโยงหลักแนวคิด
ทางด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านกับวิถีชีวิตและแบบแผนการรักษาของหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ และส่งเสริมการใช้ศาสตร์การ
แพทย์พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่ง จึงได้

มีการศึกษาครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
เชือ่ มโยงระหว่างแบบแผนการรักษาของหมอพืน้ บ้าน
ต่อการอธิบายโรคและการรักษาโรคริดสีดวงทวารของ
หมอพื้นบ้าน และศึกษาองค์ความรู้ในการรักษาโรค
ริดสีดวงทวารของหมอพื้นบ้าน

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)[5] เก็บข้อมูลโดยการอภิปรายกลุม่ การ
จัดการความรู้ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นหมอพื้นบ้านประเภท
หมอยาสมุนไพร ซึ่งพร้อมจะเปิดเผยข้อมูล จำ�นวน
19 คน ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน ปี พ.ศ.
2560 โดยมีนิยามศัพท์ ดังนี้

นิยามศัพท์เฉพาะ
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ในการกระทำ�สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งโดยจำ�เพาะ เป็นหลักความคิดรวบยอดเชิง
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธกี าร ซึง่ ได้มาจากการสัง่ สม
ประสบการณ์ การวิเคราะห์สังเคราะห์ จนข้อมูลเหล่า
นั้นตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้[6-7]
แบบแผนการรักษา หมายถึง ขนบธรรมเนียม
ที่กำ�หนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา[8]
ที่ใช้ในการรักษาคนที่รู้สึกไม่สบายเพราะความเจ็บไข้
เจ็บป่วย รวมถึงความบกพร่องหรือผิดปกติทางจิต[9]
ของหมอพื้นบ้านที่ใช้รักษาผู้ป่วย

วัสดุ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยเป็นหมอพื้นบ้านประเภทหมอยา
สมุนไพรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษทีม่ คี วามชำ�นาญใน
การรักษาโรคริดสีดวงทวาร และได้รบั การขึน้ ทะเบียน
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หรือต่ออายุทะเบียนหมอพืน้ บ้านจังหวัดศรีสะเกษ ใน
ปี 2560 ซึ่งพร้อมจะเปิดเผยข้อมูล จำ�นวนทั้งสิ้น 19
คน ซึ่งมีภูมิลำ�เนากระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ จากหมอพืน้ บ้านทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนหรือ
ต่ออายุทะเบียนหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ ในปี
2560 ทั้งหมด 243 คน เก็บข้อมูลโดยใช้การอภิปราย
กลุ่ม (focus group discussion)[10-11] การจัดการ
ความรู้ (knowledge management)[6-7,11] และการ
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ใน
การเก็บข้อมูลและนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษา
องค์ความรู้เชิงประวัติของหมอพื้นบ้าน รวมไปถึง
กระบวนการในการรั ก ษาโรค ตำ � รั บ ยาที่ ใ ช้ ใ นการ
รักษาโรค และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ แลกเปลีย่ นความรูต้ �ำ รับยาสมุนไพร การ
อนุรกั ษ์ และเผยแพร่ต�ำ รับยาสมุนไพรจากภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ของหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการศึกษา
1. สร้างเครื่องมือ โดยนำ�แนวทางในการรักษา
โรคริดสีดวงทวารของหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ
มาสร้างเป็นหัวข้อในการอภิปรายกลุ่ม และข้อคำ�ถาม
ในการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ผ่ า น
การตรวจสอบเชิงเนื้อหา (content validity) จากผู้
เชี่ยวชาญ ดังนี้
1) แนวทางการอภิปรายกลุ่ม และการจัดการ
ความรู้ มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรักษา
โรค ประกอบด้วย คำ�นิยามโรค อาการดำ�เนินโรค ขั้น
ตอนการวินิจฉัยโรค ขั้นตอนการรักษาโรค และการ
ติดตามผลการรักษาโรค
ประเด็ น ที่ 2 ตำ � รั บ ยาที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาโรค
ประกอบด้วย ชื่อตำ�รับ สรรพคุณตำ�รับ แหล่งที่มา
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ของสมุนไพร วิธีการปรุงยา ขนาดรับประทาน/ขนาด
ที่ใช้ วิธีรับประทาน/วิธีใช้ ระยะเวลาการใช้ยารักษา
อาการ/ผลข้างเคียงของการใช้ยา ข้อห้ามใช้/ข้อควร
ระวังการใช้ยา ข้อห้าม/ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้
ยา และอาหารแสลงที่ห้ามรับประทานระหว่างการใช้
ยา
2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) มีประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของหมอพื้นบ้าน
ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลด้านการสืบทอด
องค์ความรู/้ ภูมปิ ญ
ั ญา ได้แก่ แรงจูงใจในการเป็นหมอ
พืน้ บ้าน การได้รบั สืบทอดองค์ความรู้ และการส่งต่อ/
สืบสานองค์ความรู้
ประเด็น 2 ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการรักษาโรค
ประกอบด้วย คำ�นิยามโรค อาการดำ�เนินโรค ขั้นตอน
การวินิจฉัยโรค ขั้นตอนการรักษาโรค การติดตามผล
การรักษาโรค และการคิดค่ารักษา
ประเด็ น ที่ 3 ตำ � รั บ ยาที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาโรค
ประกอบด้วย ชื่อตำ�รับ สรรพคุณตำ�รับ แหล่งที่มา
ของสมุนไพร วิธีการปรุงยา ขนาดรับประทาน/ขนาด
ที่ใช้ วิธีรับประทาน/วิธีใช้ ระยะเวลาการใช้ยารักษา
อาการ/ผลข้างเคียงของการใช้ยา ข้อห้ามใช้/ข้อควร
ระวังการใช้ยา ข้อห้าม/ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้
ยา และอาหารแสลงที่ห้ามรับประทานระหว่างการใช้
ยา
ประเด็นที่ 4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ แลกเปลีย่ นความรูต้ �ำ รับยาสมุนไพร
การอนุ รั ก ษ์ และเผยแพร่ ตำ � รั บ ยาสมุ น ไพรจาก
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ประกอบด้วย แนวทางการส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพร และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ตำ � รั บ ยาสมุ น ไพรจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แนวทาง
ในการแลกเปลี่ยนความรู้สูตรตำ�รับยาสมุนไพรจาก
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างหมอพื้นบ้าน และแนวทาง
ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ สู ต รยาสมุ น ไพรจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การรวบรวมข้อมูล โดยได้รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (documentary
research) การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาแนวทาง แนวคิด
ทฤษฎี ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย บทความ
วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต
2) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการอภิ ป ราย
กลุ่ม และการจัดการความรู้ โดยเชิญหมอพื้นบ้านที่
มีความชำ�นาญในการรักษาโรคริดสีดวงทวารทั้ง 19
คน โดยแบ่งผู้ร่วมการอภิปรายออกเป็น 2 กลุ่ม มา
อภิปรายกลุม่ และจัดการความรูท้ ไี่ ด้จากการอภิปราย
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยได้สัมภาษณ์หมอพื้นบ้านที่มีความชำ�นาญใน
การรักษาโรคริดสีดวงทวาร จำ�นวนทั้งสิ้น 5 คน จาก
หมอพืน้ บ้านทีม่ คี วามชำ�นาญในการรักษาโรคริดสีดวง
ทวาร ทั้งหมด 19 คน
3. การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล
1) การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ด้านข้อมูล โดยได้รวบรวมข้อมูลจากต่าง
สถานที่ ต่างแหล่งที่มา ต่างเวลา และต่างบุคคล ด้าน
ผู้วิจัย โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกตและผู้สัมภาษณ์ และ
ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยมีการรวบรวมข้อมูล
ด้านเอกสารจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง และรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ร่วมกับการสนทนากลุ่ม
2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ (interpretation) จากการอภิปรายกลุ่ม การจัดการความรู้
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และการสัมภาษณ์เชิงลึก เปรียบเทียบเชือ่ มโยงข้อมูล
กับแหล่งข้อมูลด้านเอกสาร

ผลการศึกษา
การศึกษาเรือ่ งองค์ความรูก้ ารรักษาโรคริดสีดวง
ทวารของหมอพืน้ บ้านมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความ
เชือ่ มโยงระหว่างแบบแผนการรักษาของหมอพืน้ บ้าน
ต่อการอธิบายโรคและการรักษาโรคริดสีดวงทวารของ
หมอพื้นบ้าน และเพื่อศึกษาองค์ความรู้ในการรักษา
โรคริดสีดวงทวารของหมอพื้นบ้าน ซึ่งหมอพื้นบ้าน
ประเภทหมอยาสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่
มีความชำ�นาญในการรักษาโรคริดสีดวงทวารทั้ง 19
คน ได้ให้ข้อมูลซึ่งผ่านการรวบรวม ตรวจสอบ และ
วิเคราะห์ ได้เป็นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การศึกษาความเชือ่ มโยงระหว่างแบบแผน
การรักษาของหมอพื้นบ้านต่อการอธิบายโรคและ
การรักษาโรคริดสีดวงทวารของหมอพื้นบ้านจังหวัด
ศรีสะเกษ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า หมอพืน้ บ้านที่
มีความชำ�นาญในการรักษาโรคริดสีดวงทวารส่วนมาก
มีแรงจูงใจในการเป็นหมอพื้นบ้านจากการได้ใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ หรือได้ติดตามผู้ที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ไปในที่ต่าง ๆ เช่น การไปเก็บ
ยาสมุนไพร และการติดตามไปรักษาผู้ป่วย จึงเกิด
ความศรัทธาและกลายเป็นแรงจูงใจในการเป็นหมอ
พื้นบ้าน และโดยส่วนมากได้รับสืบทอดองค์ความรู้
จากหมอพื้นบ้านผู้เป็นเจ้าขององค์ความรู้ที่มีความ
เกี่ยวดองเป็นญาติของตน หรือเกี่ยวดองกันทางสาย
เลือด  อีกทัง้ ยังมีการส่งต่อองค์ความรู้สู่ลูกหลานของ
ตน แต่ก็มีบางส่วนที่ได้ส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจที่ได้มา
ขอสืบสานองค์ความรู้ต่อไป โดยการขอเป็นศิษย์นั้น
ต้องมีการยกครูหรือขึ้นครูด้วยการนำ�ขันใส่ดอกไม้

480 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ธูปเทียนมาบูชาครูเพื่อให้ครูรับเป็นศิษย์ บ่งบอกถึง
ความเชื่อเรื่องวิญญาณและกรรมของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมอพื้นบ้านเชื่อว่าโรคริดสีดวงทวารเป็นโรค
ที่เกิดจากความผิดปกติของธาตุทั้งสี่คือ ดิน น้ำ�  ลม
ไฟ และแสดงออกทางธาตุดิน โดยเริ่มจากมีอาการ
ถ่ายลำ�บาก ปวดบริเวณรูทวาร และเวลาถ่ายอุจจาระ
มักจะมีเลือดปนหรือไหลออกมาด้วย สามารถแบ่ง
ออกได้เป็นสองประเภท คือ 1) ริดสีดวงทวารด้านใน
คือ โรคริดสีดวงทวารที่มีอาการถ่ายลำ�บาก มีเลือด
ปนออกมาเวลาถ่ายอุจจาระ 2) ริดสีดวงทวารด้าน
นอก คือ โรคริดสีดวงทวารที่มีพยาธิสภาพบริเวณ
รูทวาร โดยอาจจะมีลักษณะของติ่งเนื้อที่ยื่นออกมา
คล้ายเดือยไก่ เรียกว่า “ริดสีดวงทวารหงอนไก่’’ หรือ
อาจจะมีอาการบวมโดยรอบรูทวารคล้ายกลีบมะเฟือง
เรียกว่า “ริดสีดวงทวารกลีบมะเฟือง’’ อาการมักเริ่ม
จากท้องอืดท้องเฟ้อ ปวดบริเวณท้องหรือบัน้ เอว ท้อง
ผูก ถ่ายอุจจาระลำ�บาก จนกลายเป็นถ่ายอุจจาระมี
เลือดปนหรือมีเลือดไหลออกมา จนกระทั่งมีติ่งเนื้อ
หรื อ อาการบวมโดยรอบรู ท วารในที่ สุ ด ซึ่ ง สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมในการดำ�เนินชีวิตของ
ผู้ป่วยเอง
การวินิจฉัยโรคจะเริ่มจากการซักประวัติผู้ป่วย
จากนั้นจะจัดยาให้ผู้ป่วยไปรับประทาน หากผู้ป่วยมี
อาการดีขึ้นหมายความว่าผู้ป่วยได้เป็นโรคริดสีดวง
ทวารจริง โดยส่วนมากจะจัดยาให้ผู้ป่วยรับประทาน
3-5 วัน และจะเริ่มการรักษาโดยการซักประวัติผู้ป่วย
เพิม่ เติม หากผูป้ ว่ ยยินยอมจะทำ�การรักษา ก็จะมีการ
ตัง้ ขันธ์ 5 โดยหมอพืน้ บ้านจะจัดเตรียมไว้ให้ จัดยาให้
ผู้ป่วยไปรับประทาน โดยส่วนมากมี 2 ตำ�รับ คือ 1)
ตำ�รับยารักษาริดสีดวงทวาร ขนาดรับประทาน 15-30
วัน หากครบกำ�หนด 30 วันแล้วผู้ป่วยยังไม่หายก็จะ
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มีการจัดยาให้อีก 30 วัน จนผู้ป่วยหาย หรือปฏิเสธ
การรักษาต่อ 2) ตำ�รับยาล้างหรือยาปิดปากหม้อ ให้
รับประทานเมือ่ หายขาดแล้ว ซึง่ องค์ความรูข้ องแต่ละ
คนไม่เหมือนกันโดยหมอพื้นบ้านบางรายอาจจะมี
การตั้งตำ�รับใหม่ หรือ บางรายก็ใช้ตำ�รับเดิมแต่ให้
รับประทานไม่เกิน 3-7 วัน
หมอพืน้ บ้านมีการติดตามผลการรักษาโดยการ
ยึดหลักของความสะดวกของผู้ป่วยเป็นหลัก หาก
ผู้ป่วยสะดวกในการมาพบก็จะให้มาพบ หรือหากผู้
ป่วยไม่สะดวกในการมาพบก็จะใช้การติดต่อสอบถาม
อาการผ่านทางโทรศัพท์เพื่อเป็นการติดตามผลการ
รักษา โดยหมอพื้นบ้านจะมีการติดตามผลการรักษา
ครั้งที่ 1 หลังจากการรับประทานยาไปแล้ว 7-10 วัน
และครั้งที่ 2 เมื่อครบ 30 วัน หากครบกำ�หนด 30 วัน
แล้วผูป้ ว่ ยยังไม่หายก็จะมีการติดตามผลการรักษาทุก
30 วัน จนผูป้ ว่ ยหาย หรือปฏิเสธการรักษาต่อ โดยการ
ติดตามผลการรักษานี้ถือเป็นการใช้องค์ความรู้ของ
หมอพื้นบ้านที่สั่งสมมาจากประสบการณ์การรักษา
ในการวิเคราะห์ว่าหากผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือแย่ลง
นั้นมาจากสาเหตุใด อีกทั้งการติดตามผลการรักษา
นั้นถือเป็นพัฒนาการด้านการรักษาของหมอพื้นบ้าน
เนื่องจากในอดีตหมอพื้นบ้านจะทำ�เพียงแค่การจ่าย
ยารั ก ษาให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยแล้ ว จากนั้ น ก็ ใ ห้ ผู้ ป่ ว ยนำ � ยา
กลับไปต้มกินที่บ้าน  หากผู้ป่วยหายก็จะไม่มารับยา
อีก แต่ถ้าหากผู้ป่วยยังไม่หายก็จะมารับยาเพิ่ม โดย
ไม่มีการนัดติดตามผลการรักษาหรือโทรศัพท์เพื่อ
ติดตามผลการรักษา
โดยส่วนใหญ่หมอพืน้ บ้านจะมีการคิดค่าครูเพือ่
ประกอบการไหว้ครูในการตัง้ ขันธ์ 5 โดยจะไม่เกิน 99
บาท เงินส่วนนี้หมอพื้นบ้านบางรายจะนำ�ไปทำ�บุญ
หรือบางรายก็นำ�ไปใช้จ่ายในครัวเรือน โดยขึ้นอยู่กับ
ครูผู้ส่งต่อภูมิปัญญาว่าต้องนำ�ไปทำ�บุญเท่านั้นหรือ
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ไม่ และเมื่อผู้ป่วยหายแล้วหมอพื้นบ้านจะมีการรับ
สินน้ำ�ใจจากผู้ป่วยแล้วแต่จิตศรัทธา หรือตามกำ�ลัง
ทรัพย์ของผู้ป่วยโดยเรียกว่า “การปงคาย’’
2. การศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ใ นการรั ก ษาโรค
ริดสีดวงทวารของหมอพื้นบ้าน
หมอพื้นบ้านจะมีการเรียกชื่อตำ�รับรักษาโรค
นี้ว่า “ยารักษาโรคริดสีดวงทวาร’’ และตำ�รับยาที่ให้
รับประทานหลังจากหายโรคหรือหลังจากรับประทาน
ยารักษาโรคริดสีดวงทวารแล้วเพือ่ เป็นการขับสารพิษ
หรือสิ่งตกค้างจากการรักษาเรียกว่า “ยาล้าง’’ หรือ
“ยาปิดปากหม้อ’’ แล้วแต่หมอพื้นบ้านเรียก โดยมี
การใช้ยาสมุนไพรที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิลำ�เนาที่
อยู่และองค์ความรู้ที่ได้รับสืบทอดมา
การรักษาโรคริดสีดวงทวารของหมอพื้นบ้าน
ส่วนมากใช้ตำ�รับยาร่วมกับการบริกรรมคาถาของ
หมอพื้นบ้าน เป็นการใช้ความเชื่อร่วมกับองค์ความรู้
ในการรักษาผูป้ ว่ ยผูกติดกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวบ้านในจังหวัดศรีสะเกษที่มีการนับถือผีและ
เทพเจ้าของคนในพื้นที่ องค์ความรู้ตำ�รับยารักษาโรค
ริดสีดวงทวารหมอพื้นบ้าน ได้ถูกรวบรวมเป็นตาราง
ที่ 1 ดังนี้
จากตารางจะเห็นได้ว่า สรรพคุณตำ�รับโดยรวม
จะเน้นเป็นยาลดการอักเสบของหลอดเลือดดำ�และ
ออกฤทธิ์เป็นยาระบาย เพื่อการรักษาโรคริดสีดวง
ทวาร และมีบางส่วนที่ช่วยสมานแผลในลำ�ไส้ แก้
อาการท้องอืด และเป็นยาบำ�รุงกำ�ลัง ส่วนมากหมอ
พื้ น บ้ า นไม่ ส ามารถกำ � หนดอั ต ราส่ ว นของตั ว ยาได้
อย่างชัดเจนจะใช้ความเคยชินในการจัดยา ส่วนมาก
จะใช้อัตราส่วนของแต่ละตัวในอัตราส่วน 1:1 ตัว
ยาสมุนไพรได้มาจากป่าชุมชน และการปลูกเอง ซึ่ง
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นของทั้ง
4 ชาติพันธุ์ ที่ใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการรักษาสุขภาพ
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แต่ปัจจุบันตัวยาบางชนิดอาจจะไม่มีในท้องถิ่นแล้ว
จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งไปซื้ อ ตามร้ า นขายยาสมุ น ไพร หรื อ
ตลาดชายแดน (โดยส่วนใหญ่จะซื้อที่ตลาดช่องสะงำ� 
จ.ศรีสะเกษ และตลาดช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี) หมอ
พืน้ บ้านได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า ควรมีการปลูกพืชสมุนไพร
เพือ่ ใช้เองในบริเวณบ้าน ทีน่ า หรือสวนของตน เพือ่ ลด
การใช้สมุนไพรจากป่า เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยหมอพื้นบ้านหลายรายได้เริ่ม
มีการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้เองแล้ว
วิธกี ารปรุงยาเริม่ จากหมอพืน้ บ้านนำ�ยาสมุนไพร
ที่ได้มาล้างทำ�ความสะอาด ผึ่งให้แห้ง และนำ�มาสับ
ย่อยขนาดให้พอดีกับการนำ�ลงไปใส่ในหม้อต้ม จาก
นั้นก็จะนำ�ไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วก็จะนำ�มา
จัดเป็นตำ�รับไว้หรือบางรายก็จะมัดรวมกันเป็นมัดไว้
บางรายก็จะเก็บไว้ในถุงหรือตะกร้า เมื่อจะใช้จึงค่อย
นำ�มาจัดเป็นตำ�รับยา และเมื่อผู้ป่วยจะนำ�ไปใช้ก็ให้
นำ�ยาลงไปใส่หม้อ ล้างน�้ำ เปล่าเพือ่ ทำ�ความสะอาดก็ได้
จากนั้นเติมน้ำ�พอท่วมยาสมุนไพร นำ�ไปตั้งไฟต้มพอ
เดือด และยกลงมา จากนั้นแยกน้ำ�กับสมุนไพรออก
แล้วนำ�สมุนไพรไปผึ่งแดดหรือลมให้แห้ง หากยาที่
เหลือจากการต้มเย็นก็ให้อุ่นก่อนจะรับประทาน และ
มีหมอพื้นบ้านบางรายที่นำ�ยาสมุนไพรมาบดเป็นผง
ละเอียดจากนัน้ นำ�มาปัน้ กับน�้ำ ผึง้ เป็นยาเหน็บใช้เหน็บ
ในรูทวาร การใช้ยารับประทานนั้นส่วนมากหมอพื้นบ้านจะให้รับประทาน ครั้งละ 1-2 แก้ว เช้า-เย็น ก่อน
หรือหลังอาหารก็ได้ แต่ต้องอุ่นยาก่อนรับประทาน
ทุกครั้งหากยาเย็นลง และเมื่อต้มยาเสร็จแล้วห้ามแช่
ตัวยาสมุนไพรไว้ในน้ำ�ยาสมุนไพรที่ต้มไว้ ให้แยกตัว
สมุนไพรออก ใช้ระยะเวลา 15-30 วัน หรือจนกว่าจะ
หาย ตำ�รับยาของหมอพื้นบ้านบางรายอาจจะทำ�ให้มี
อาการถ่ายมากกว่าปกติ เนื่องจากตำ�รับยาเน้นการ
ระบายของเสียออก ข้อห้ามใช้ยาส่วนมากหมอพืน้ บ้าน
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ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1 หมอพื้นบ้าน ภูมิลำ�เนา และองค์ความรู้ตำ�รับยารักษาโรคริดสีดวงทวาร จังหวัดศรีสะเกษ
		 หมอพื้นบ้าน
1. นายล้วน พงษ์ธนู

ภูมิลำ�เนา		
อ.ปรางค์กู่

องค์ความรู้ตำ�รับยารักษาโรคริดสีดวงทวาร

หั่นกล้วยน�้ำว้าสุก และเทน�้ำผึ้ง คนให้เข้ากัน รับประทานให้หมดภายใน
วันเดียว รับประทานติดต่อกัน 1 สัปดาห์
2. นายลอง นวลศิริ
อ.กันทรารมย์ ใช้ว่านริดสีดวง (ว่านหอมแดง) ต้มในน�้ำเปล่า สีเริ่มเปลี่ยนจะสามารถ
ดื่มได้เลย ดื่มหลังอาหาร เช้า-เย็น ครั้งละ 1 แก้ว ดื่มติดต่อกันไป
ประมาณ 3 สัปดาห์
3. นายพวน จังอินทร์
อ.อุทุมพรพิสัย แก่นจำ�ปา รากสมัด แก่นปีบ แก่นมันปลา แก่นคอมส้ม โคกกระสุน ต้น
ไมยราบ มัดรวม และต้มดื่ม เช้า-เย็น ดื่ม 3 หม้อ
4. นายเชี่ยวชาญ ผกาแดง อ.อุทุมพรพิสัย ก�ำแพงเจ็ดชัน้ แก่นจ�ำปา (ใช้แก่นมันปลาแทนได้) ผกากรอง หนอนตาย
หยาก เพชรสังฆาต ปลาไหลเผือก เติมน�้ำพอท่วมยา ต้มพอเดือด แล้ว
ยกลงมาดื่ม
5. นายแสน จันทรา
อ.ไพรบึง
ขนานที่ 1
				
เพชรสังฆาต หั่นตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง ผสมกับน�้ำผึ้ง ปั้นเป็นก้อน
ลูกกลอน รับประทานตอนเช้า 1 เม็ด พร้อมกับกล้วยสุก 1 ลูก หลังอาหาร
				
ขนานที่ 2
				
รากส้มกบ 5 ท่อน ต้มดื่มตอนเย็นหลังอาหาร
				
ขนานที่ 3 (ยาทาแผล)
				
รากปลาไหลเผือกผสมกับนำ�้ ซาวข้าว เมือ่ เป็นแผลให้ฝนทาบริเวณทีเ่ ป็น
แผล เช้า-เย็น ประมาณ 6-7 วัน
6. นายบุญมี เลิศศรี
อ.ขุนหาญ
ปีกกาด�ำ ว่านชักมดลูก ไผ่สสี กุ ไผ่เหลือง ก�ำแพงเจ็ดชัน้ และ แก่นตากวาง
เติมน�้ำพอท่วม ต้มพอเดือด รับประทาน เช้า-เย็น สามารถต้มได้ 7 ครั้ง
หรือจนยาจืด
7. นายเหลา สมภารเพียง อ.อุทุมพรพิสัย ขนานที่ 1
				
แก่นสะแบง แก่นมะขามเปรี้ยว แก่นมะขามหวาน ต้มดื่มเวลาเช้า เที่ยง
และเย็น ก่อนหรือหลังอาหาร ครั้งละ 1 แก้ว
				
ขนานที่ 2
				
ก�ำมะถันเหลือง นำ�้ ผึง้ บดก�ำมะถันเหลือง ผสมกับนำ�้ ผึง้ ปัน้ เป็นลูกกลอน
รับประทานกรณีเป็นเลือด
8. นายสุข ไชยโย
อ.เมืองจันทร์ แก่นลั่นทม (ดอกสีขาว) 3 ส่วน เพชรสังฆาต 1 ส่วน ดอกบานไม่รู้โรย
(สีขาว) ทั้งต้น 3 ส่วน ต้มดื่มก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ รับประทานเวลา
เช้า เที่ยง และเย็น ต้มจนยาจืด
9. นายบุตรดี เมืองอินทร์
อ.กันทรลักษ์ ขนานที่ 1
				
กำ�แพงเจ็ดชั้น กำ�ลังวัวเถลิง (หรือกกตาไก่) ต้มดื่ม ก่อนหรือหลังอาหาร
ก็ได้ เช้า เที่ยง และเย็น
				
ขนานที่ 2
				
แก่นบักม่วงแก้ว ต้นบักเย็น ต้มดื่ม ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ เวลาเช้า
เที่ยง และเย็น
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ตารางที่ 1(ต่อ) หมอพื้นบ้าน ภูมิลำ�เนา และองค์ความรู้ตำ�รับยารักษาโรคริดสีดวงทวาร จังหวัดศรีสะเกษ
		 หมอพื้นบ้าน

ภูมิลำ�เนา		

				
				
10. นายเกรียงศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ อ.อุทมพรพิสัย
11. นายเลื่อน ประทุมวงษ์
อ.ขุนหาญ
				
12. นายพยัค ทองพา
อ.ขุขันธ์
				

องค์ความรู้ตำ�รับยารักษาโรคริดสีดวงทวาร

ขนานที่ 3 (ยาล้าง)
หนามแท่งขาวต้มดื่ม
รากหวดข่า (มะหวด) ดอกชมจันทร์ ใบสะเก็ดดาว ต้นสังข์ ต้มดืม่ ต่างนำ�้
ขนานที่ 1 ชุมเห็ดเทศ ขี้เหล็กใหญ่ ไม้แก่นสาร
ขนานที่ 2 ต้นลำ�ชีดำ� ต้นส้มกุ้ง ต้นชาติ
ขนานที่ 1
รากเอ็นอ้า 2 ส่วน รากต้นก้านตรง (ต้นคันทรง) 1 ส่วน ต้มพอเดือด ดืม่
ต่างนำ�้ กรณีถา้ มีเดือยออกมา ให้ใช้ตาไม้ไผ่สที อง 3 ตา ต้มรวมกับตัวยา
หลักด้วย
				
ขนานที่ 2 (ยาล้าง)
				
หญ้าลิเภา สารส้ม หญ้านางแดง อย่างละ 1 ก�ำมือ ต้มดื่มต่างน�้ำ
13. นายอำ�นวย คำ�แคว้น
อ.โนนคูณ
ขมิน้ เครือ แก่นเครือกา ต้นเบนโคก รากเจตพังคี แก่นสามควาย อย่างละ
4 ชิ้น แก่นลั่นทม (ขาว) 10 ชิ้น มัดรวมกัน เติมน้ำ�พอท่วม รับประทาน
ก่อนอาหาร เวลาเช้า กลางวัน เย็น
14. นายประชุม ไชยษา
อ.อุทุมพรพิสัย รากต้นเกร็ดลิ่น อ้อยดำ� ว่านยาหัว นำ�ตัวยามัดรวมกันแล้วนำ�มาต้มรับ
ประทาน (เก็บยามาเฉพาะวันอังคาร)
15. นายพันธ์ ไสว
อ.ขุนหาญ
เครือนมวัว ต้มดื่มต่างน�้ำ
16. นายบุญทอง บุตรธรรมมา อ.ขุนหาญ
ขนานที่ 1 (ยาลุ)
				
เพชรสังฆาต 7 ข้อนิ้วมือ (ของคนไข้) ใบมะกา 7 ใบ มะขามเปียก 7 ข้อ
นิว้ มือ (ของคนไข้) ต้มเคีย่ ว 3 เอา 1 ดืม่ ครัง้ ละ 30 มิลลิลติ ร ก่อนอาหาร
เช้า-เย็น ดื่นจนกว่าจะถ่าย
				
ขนานที่ 2 (ยารักษา)
				
ดาวกระจาย สมัด เจตพังคี รากเดือย หญ้าสามหัว เจตมูลเพลิงแดง อย่าง
ละ 2 บาท ดื่มก่อนอาหาร เช้า-เย็น หากมีติ่งเนื้อยื่นออกมาให้นำ�ยาไป
บดเป็นผงและรมยาต่อไป
				
ขนานที่ 3 (ยาเหน็บ/สอด)
				
ดอกดาวเรือง ดอกปีบ น�้ำผึ้ง ปั้นรวมกันเป็นก้อนใช้เหน็บในรูทวาร
17. นายสุรัตน์ โสดแก้ว
อ.ขุนหาญ
ต้นน�้ำเกลี้ยง ต้นมะม่วงหิมพานต์ อย่างละ 1 ส่วน ตาไม้ไผ่ 7 ตา น�ำมา
ต้มดื่ม เช้า-เย็น
18. นายใบ ทองสุทธิ์
อ.ศิลาลาด
รากส้มลม ลูกยอป่า ต้นค่อม ต้นโพธิ์ทอง อย่างละ 1 ส่วนต้มดื่มต่างน�้ำ
19. นายหนู อ�ำพร
อ.น�้ำเกลี้ยง
ขนานที่ 1
				
รากส่องฟ้า รกคก เอ็นอ้า โกฐหัวบัว เพชรสังฆาต อย่างละ 1 กำ�มือ ดื่ม
ครั้งละ 2 แก้ว ก่อนอาหาร เช้า-เย็น
				
ขนานที่ 2 (ยาล้าง)
				
รากสับปะรด รากมะละกอตัวผู้ รากหญ้าพง อย่างละ 1 กำ�มือ ต้มดื่ม 7
วัน
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จะไม่ได้มขี อ้ ห้ามใช้ต�ำ รับยา แต่กม็ บี างรายทีห่ า้ มใช้ใน
หญิงตั้งครรภ์เนื่องจากหมอพื้นบ้านเองยังไม่เคยใช้
ยาในผู้ป่วยที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ และเกรงว่าตำ�รับยา
จะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ และข้อควรปฏิบัติ
ระหว่างการใช้ยาคือ ห้ามรับประทานอาหารแสลงโดย
เด็ดขาด อาหารแสลงที่ห้ามรับประทานระหว่างการใช้
ยา ได้แก่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  อาหารหมักดอง
อาหารทะเล กุ้ง เนื้อวัว เนื้อสัตว์ดิบ ปลาไหล และ
ห้ามสูบบุหรี่
หมอพื้นบ้านให้ข้อคิดเห็นว่า ควรมีการส่งเสริม
ให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรูส้ ตู รตำ�รับยาสมุนไพรจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างหมอพื้นบ้านโดยให้ภาครัฐ
เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความ
รู้ โดยหน่วยงานภาครัฐควรมีการรวบรวมองค์ความ
รู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร

อภิปรายผล
การศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคริดสีดวง
ทวารของหมอพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ สามารถ
สรุปความเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อกับความรู้และ
แบบแผนการรักษาของหมอพื้นบ้านในประเด็นที่น่า
สนใจ ดังนี้
องค์ ค วามรู้ ก ารรั ก ษาโรคริ ด สี ด วงทวารของ
หมอพื้นบ้านอาศัยหลักความรู้ร่วมกับแบบแผนการ
รักษาในการรักษาโรค ไม่สามารถแบ่งแยกออกจาก
กันได้เป็นดั่งการรักษากายพร้อมกับการรักษาใจ มี
เพียงการติดตามผลการรักษาที่ใช้องค์ความรู้อันเกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ของหมอพื้นบ้านในการ
ซักถามคนไข้ว่ามีอาการดีข้ึนหรือแย่ลงอย่างไร โดย
แบบแผนการรักษามุ่งเน้นไปที่ความสบายใจของผู้
ป่ ว ยจากการประกอบพิ ธี ก รรมและส่ ว นมากจะใช้
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ตำ�รับยาที่มีสรรพคุณช่วยในการขับถ่ายร่วมกับการ
งดอาหารแสลงให้ผู้ป่วยขับถ่ายอุจจาระได้สะดวกขึ้น
ลดอาการท้องผูก และทำ�ให้อาการของโรคริดสีดวง
ทวารลดลงและหายไปในที่สุด
แบบแผนการรั ก ษาของหมอพื้ น บ้ า นมี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวพุ ท ธที่ มี ค วามเชื่ อ ใน
เรื่องของการกระทำ�หรือผลของการกระทำ�ที่เรียกว่า
“กรรม’’ และเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ[12-14] ชาว
บ้านส่วนใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 4 กลุ่มชาติพันธุ์
มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสิ่ง
เหนือธรรมชาติทกี่ อ่ ให้เกิดโรคจากการไม่เคารพต่อสิง่
เหนือธรรมชาติ[3] ดังนั้นการรักษาของหมอพื้นบ้านจึง
ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาทาง
กายภาพของผู้ป่วยอย่างเดียว ยังมุ่งเน้นการรักษา
กายพร้อมกับการเยียวยาจิตใจโดยมีแบบแผนการ
รักษาที่เริ่มต้นจากการซักประวัติผู้ป่วยที่มาพบหาก
สงสัยว่าเป็นโรคริดสีดวงทวารก็จะจัดตำ�รับยารักษา
ให้รับประทานไม่เกิน 3-5 วันหรือ 1 หม้อ ถ้าผู้ป่วย
รับประทานแล้วมีอาการดีขึ้นก็จะสามารถวินิจฉัยได้
ว่าเป็นโรคริดสีดวงทวารซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า “การ
ลองยา’’ หากผู้ป่วยยินยอมที่จะทำ�การรักษาต่อก็จะ
ต้องมีการประกอบพิธีกรรม การบริกรรมคาถา การ
ยกครูหรือไหว้ครู เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย
และคลายความกังวลใจเกี่ยวกับโรคให้ผู้ป่วยมีกำ�ลัง
ใจในการรั ก ษาโรคให้ ห ายขาด [15-17] อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย
คลายความเครียดที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดท้อง
ผูกเรือ้ รังซึง่ เป็นหนึง่ ในสาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดโรคริดสีดวง
ทวารอีกด้วย[4,18-19] แล้วจึงทำ�การรักษาตามกรรมวิธที ี่
ได้สืบต่อกันมาจนผู้ป่วยหายขาด เมื่อผู้ป่วยหายแล้ว
ส่วนใหญ่จะมีการจ่ายตำ�รับยาล้างพิษซึ่งเป็นตำ�รับยา
ทีม่ ตี วั ยากลุม่ ขับปัสสาวะปรุงผสมอยูเ่ พือ่ เป็นการปรับ
สมดุลของร่างกายและขจัดสารพิษตกค้างจากตำ�รับยา
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ทีใ่ ช้ในการรักษาออกไป และเมือ่ การรักษาสิน้ สุดลงจะ
มีการปงคายซึ่งแล้วแต่จิตศรัทธาของผู้ป่วยเอง
ตามแบบแผนการรักษาของหมอพื้นบ้านโรค
ริดสีดวงทวารคือโรคที่มีอาการถ่ายอุจจาระล�ำบาก
ปวดเบ่งเวลาถ่าย จนไปถึงมีเลือดปนออกมาเวลาถ่าย
อุจจาระ ท�ำให้เกิดความผิดปกติของธาตุทั้งสี่คือ ดิน
น�้ำ  ลม ไฟ และแสดงออกทางธาตุดิน ซึ่งอธิบายการ
เกิ ด โรคได้ ค ล้ า ยกั บ ทฤษฎี ก ารแพทย์ แ ผนไทย[18]
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมในการด�ำเนินชีวิต
ของผูป้ ว่ ยเอง หมอพืน้ บ้านแบ่งโรคริดสีดวงทวารออก
เป็น 2 ชนิด คือ 1) ริดสีดวงภายใน ซึ่งเป็นชนิดที่มี
เลือดออกปนออกมากับอุจจาระ และ 2) ริดสีดวง
ภายนอก ซึ่ ง เป็ น ริ ด สี ด วงที่ มี ติ่ ง เนื้ อ ยื่ น ออกมาซึ่ ง
เหมือนกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้แบ่งลักษณะ
ของโรคริดสีดวงทวารออกเป็น 2 ชนิด เช่นเดียวกัน
แต่แตกต่างกันทีก่ ารรักษา โดยการแพทย์แผนปัจจุบนั
มุ่งเน้นไปที่การรักษาที่พยาธิสภาพของโรคโดยการ
ผ่าตัด[4,19] แต่หมอพื้นบ้านมุ่งเน้นการรักษาไปที่จิตใจ
ของผู้ป่วยให้ลดความกังวลลงส่งผลต่อระบบไหล
เวียนโลหิตให้ดีขึ้นซึ่งให้ผลคล้ายกับการให้ยาแผน
ปัจจุบนั บางชนิดทีล่ ดอาการเลือดออกเวลาเบ่งอุจจาระ
หรืออาจจะท�ำให้ติ่งเนื้อยุบตัวลงได้[4,20] หมอพื้นบ้าน
ยังแบ่งริดสีดวงทวารภายนอกออกเป็น 2 ชนิด จาก
ลักษณะของพยาธิสภาพที่เกิดบริเวณทวารหนัก คือ
ลักษณะของติง่ เนือ้ ทีย่ นื่ ออกมาคล้ายเดือยไก่ เรียกว่า
“ริดสีดวงหงอนไก่’’ และหากมีอาการอักเสบโดยรอบ
รูทวารคล้ายกลีบมะเฟือง เรียกว่า “ริดสีดวงทวารกลีบ
มะเฟือง’’[21]
จากแบบแผนการรักษาของหมอพื้นบ้านเกี่ยว
กั บ การอธิ บ ายการเกิ ด โรคริ ด สี ด วงทวารจึ ง ทำ � ให้
หมอพื้นบ้านเกิดองค์ความรู้ในการตั้งตำ�รับยารักษา
ริดสีดวงทวารขึ้น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

ได้แก่
1) กลุม่ ลดการอักเสบ ซึง่ มีตวั ยามุง่ เน้นลด
การอักเสบของหลอดเลือดดำ�และมีฤทธิเ์ ป็นยาระบาย
ในตำ�รับ ประกอบด้วยตำ�รับของ นายลอง นวลศิริ,
นายพวน จังอินทร์, นายเชีย่ วชาญ ผกาแดง, นายแสน
จันทรา, นายสุข ไชยโย, นายเกรียงศักดิ์ ชัยสวัสดิ์,
นายอำ�นวย คำ�แคว้น, นายประชุม ไชยษา, นายบุญทอง
บุตรธรรมมา, นายสุรัตน์ โสดแก้ว, นายใบ ทองสุทธิ์
และนายหนู อำ�พร
2) กลุ่ ม บำ � รุ ง กำ � ลั ง ซึ่ ง มี ตั ว ยามุ่ ง เน้ น
สรรพคุณบำ�รุงกำ�ลังไม่ได้มุ่งเน้นการรักษาที่ริดสีดวง
ทวารแต่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีกำ�ลังในการทำ�งานและ
ลื ม อาการเจ็ บ ป่ ว ยไป ทำ � ให้ ล ดความเครี ย ดลง
แล้ ว ให้ อ าการของโรคริ ด สี ด วงทวารค่ อ ยทุ เ ลาเอง
ประกอบด้วยตำ�รับของ นายล้วน พงษ์ธนู, นายบุญมี
เลิศศรี, นายบุตรดี เมืองอินทร์, นายพยัค ทองพา และ
นายพันธ์ ไสว
		
3) กลุ่มยาระบาย ซึ่งมีตัวยามุ่งเน้นให้เกิด
การขับถ่ายอุจจาระเพื่อป้องการอาการท้องผูก ทำ�ให้
ลดการอักเสบบริเวณรูทวาร แล้วให้อาการของโรค
ริดสีดวงทวารค่อยทุเลาเอง ประกอบด้วยตำ�รับของ
นายเหลา สมภารเพียง และนายเลื่อน ประทุมวงษ์
โดยส่วนมากจะใช้เป็นตำ�รับยาต้ม ซึ่งทุกตำ�รับ
ล้วนสามารถทำ�ให้อาการของโรคริดสีดวงทวารทุเลา
ลงหรือหายจากอาการของโรคริดสีดวงทวารได้ทั้ง
สิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยการเกิดโรคหรือความรุนแรง
ของโรคของผู้ป่วยแต่ละราย และมีข้อสังเกตว่าหมอ
พื้นบ้านมีการพัฒนาปรับปรุงตำ�รับของตนโดยตลอด
เห็นได้จากนายบุญทอง บุตรธรรมมา ได้มีการพัฒนา
ตำ�รับเป็นทั้งยากิน ยาเหน็บ และยารม ในการรักษา
โรคริดสีดวงทวาร
แบบแผนการรักษาของหมอพื้นบ้านบางอย่าง

486 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ที่หมอพื้นบ้านเองไม่สามารถอธิบายตามกลไกทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ แต่ ส ามารถเที ย บเคี ย งตามหลั ก
วิทยาศาสตร์ได้ เช่น การห้ามรับประทานอาหารแสลง
บางอย่าง ซึ่งอาจจะทำ�ให้อาการของโรคเกิดขึ้นมา
อีกได้ ยกตัวอย่างเช่น ห้ามรับประทานเนื้อวัว หมอ
พืน้ บ้านได้อธิบายว่าหากรับประทานเนือ้ วัวแล้ว ติง่ เนือ้
ที่เคยยุบหรือหลุดออกไปอาจจะงอกขึ้นมาใหม่หรือ
มีอาการของโรคเกิดขึ้นมาอีกครั้ง หากอธิบายตาม
หลั ก วิ ท ยาศาสตร์ คื อ การรั บ ประทานเนื้ อ วั ว หรื อ
อาหารจำ�พวกเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นอาหารที่ย่อยยาก จึง
ทำ�ให้กระบวนการย่อยต้องเพิ่มระยะเวลามากขึ้น ส่ง
ผลให้ล�ำ ไส้เคลือ่ นตัวช้ากว่าปกติและทำ�ให้เกิดอาการ
ท้องผูก เมื่อมีอาการท้องผูกแล้วก็จะทำ�ให้ผู้ป่วยต้อง
เบ่งอุจจาระเป็นประจำ�จึงทำ�ให้เกิดโรคริดสีดวงทวาร
ในที่สุด และหากคนที่มีรอยโรคแล้วยิ่งทำ�ให้เกิดโรค
ซ้ำ�ได้ง่ายกว่าคนที่ยังไม่เคยเป็นโรคนี้ ส่วนการงด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและ
อาจจะก่อให้เกิดโรคซ้ำ�ได้[4,18-19]

ข้อสรุป
หมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีองค์
ความรู้ในการรักษาริดสีดวงทวารที่หลากหลายและ
แตกต่างกันไปตามที่ได้สืบทอดหรือเรียนรู้มา แต่การ
รักษาต่างมุ่งเน้นไปในทิศทางของการเยียวยาจิตใจ
พร้อมกับการเยียวยาร่างกาย โดยมีพื้นฐานการรักษา
อยู่บนความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและมีตำ�รับยา
คอยช่วยบรรเทาพยาธิสภาพทีเ่ กิดกับร่างกาย[15-17] ซึง่
หลักแนวคิดบางอย่างก็สามารถเชือ่ มโยงได้กบั ศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่
การรักษาด้วยยาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมุ่งเน้น
การรักษาที่ระบบหลอดเลือดหรือเยื่อบุทวารบริเวณ
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ที่เกิดโรค[4,22-23]
หมอพื้นบ้านต่างให้เกียรติและยอมรับในองค์
ความรู้ซึ่งกันและกัน เห็นได้จากการอภิปรายกลุ่ม
(focus group discussion) เพื่อการจัดการความรู้
(knowledge management) ไม่สามารถนำ�ตำ�รับ
ยาของแต่ ล ะคนมารวบกั น กลายเป็ น ตำ � รั บ เดี ย ว
ได้ แต่การจัดการความรู้ช่วยให้ทุกคนทราบชื่อตัว
ยาสมุนไพรที่เป็นชื่อกลางที่ทุกคนเข้าใจ และทราบ
ขนาดหน่วยตวงของยาที่รับประทานรวมถึงขั้นตอน
การรักษาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ เพราะหมอ
พื้นบ้านเชื่อว่าการได้รับสืบทอดภูมิปัญญาของแต่ละ
คนนั้นต่างมีครูผู้มีภูมิเป็นผู้ให้ความรู้และมิอาจจะ
ก้าวก่ายได้
การแพทย์ พื้ น บ้ า นเป็ น หนึ่ ง การแพทย์ ท าง
เลื อ กซึ่ ง เป็ น การรวมความรู้ ทั ก ษะและการปฏิ บั ติ
ตามแบบแผนการรั ก ษาและประสบการณ์ ใ นการ
รักษาสุขภาพตลอดจนในการป้องกัน การวินิจฉัย
หรือการรักษาความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ
มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการใช้การรักษาโดย
เฉพาะโรคเรือ้ รังแต่กย็ งั ไม่ใช่การแพทย์กระแสหลัก[24]
ควรมีการจัดการองค์ความรู้ที่ได้เป็นระบบ เพื่อการ
อนุรักษ์ไว้ และสามารถสืบค้นเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์
ได้ในอนาคต และมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรูเ้ พือ่
ใช้ในการรักษาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ
ดังนั้นการตระหนักถึงคุณค่าของการแพทย์พื้นบ้าน
และนำ�องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง จะส่ง
ผลให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาให้มีความปลอดภัย
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด อย่ า งไรก็ ต ามการวิ จั ย นี้
ไม่มีการเทียบเคียงชื่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการศึกษา
ต่อเนื่องควรมีการเทียบเคียงชื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้
ประโยชน์ด้านคลินิกต่อไป
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ขอขอบคุ ณ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่านทีส่ นับสนุนการดำ�เนิน
การวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจยั กึง่ ทดลองแบบกลุม่ เดียววัดก่อนและหลังการทดลองครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบทักษะการ
แก้ปญ
ั หาก่อนและหลังการทดลอง และการประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในชุมชน ระหว่าง
เดือนกันยายน 2560-เดือนมกราคม 2561 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 56 คน แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
กลุม่ ละ 8 คน ได้รบั โปรแกรมการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย 2 ระยะ ได้แก่ 1) การเรียนในภาค
ทฤษฎีโดยฝึกการสืบค้นความรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และวิเคราะห์ข้อมูล และ 2) การน�ำข้อค้นพบไปประยุกต์
ใช้บริการสุขภาพเพื่อสังคม ในการฝึกภาคปฏิบัติในชุมชน จ�ำนวน 7 ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์ paired t-test ผลการวิจัยพบว่า ระยะที่ 1 นักศึกษาได้เครื่องมือภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการฝึกการ
สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1) สวดมนต์นับลูกประค�ำ  (2) เหยียบรางไม้ไผ่และนวดกะลา (3) ร�ำไม้พลอง
(4)    ฤา ษีดัดตน (5) ลูกประคบสมุนไพร และ (6) การใช้ยางยืด ระยะที่ 2 ภายหลังน�ำไปทดลองใช้ พบว่า ทักษะการแก้
ปัญหาของกลุม่ ตัวอย่างหลังการได้รบั โปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.01)
นักศึกษาพยาบาลสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ ดังนี้ การร�ำไม้พลอง
ส�ำหรับผู้สูงอายุป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ�ำนวน 2 ชุมชน การนวดเท้าด้วยรางไม้ไผ่ การเหยียบกะลามะพร้าว และ
แช่น�้ำอุ่นสมุนไพรส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการเท้าชา จ�ำนวน 2 ชุมชน การสวดมนต์แบบนับลูกประค�ำร่วม
กับสมาธิบ�ำบัด ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ�ำนวน 1 ชุมชน การบริหารข้อเข่าด้วยยางยืด จ�ำนวน 1 ชุมชน การบริหารข้อ
ฤา ดัดตน และลูกประคบสมุนไพรส�ำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม จ�ำนวน 1 ชุมชน และพบว่าผู้ป่วยที่เข้าร่วม
เข่าด้วย   ษี
โครงการทุกโครงการมีความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ติ นในแต่ละกิจกรรมผ่านเกณฑ์ประเมินผล ผลการวิจยั ในครัง้
นี้ อาจารย์พยาบาลและผู้ที่สนใจสามารถน�ำไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาพยาบาลต่อไป
คำ�สำ�คัญ: โครงงานเป็นฐาน, ทักษะการแก้ปัญหา, การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา, โรคไม่ติดต่อ

Received date 30/10/19; Revised date 20/11/19; Accepted date 21/11/19

488

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 489

J Thai Trad Alt Med

Effect of Project Based Learning Program on Problem Solving Skills and
the Application of Local Wisdom for Patients with NCDs in Community
Chutima Malai*, Wisut Nochit, Mayuree Boontad, Rungnapa Tochot

Boromarajonani College of Nursing, Chainat, TambonChainat, AmphoeMueang, Chainat 17000, Thailand
*Corresponding author: wnochit@gmail.com

Abstract
The quasi-experimental research with one group pretest-posttest aimed to compare the results of problemsolving skills and the application of local wisdom to take care of patients with NCDs prior to and after the experiment, which was conducted from September 2017–January 2018. The population group was 56 senior nursing
students. They were then separated into 7 groups, 8 students each before being educated in a project based learning
program which composed of 2 phases including 1) Theory learning in evidence-based searching and analysis and 2)
Applying findings for providing healthcare services in 7 fieldwork practices. The data was analyzed by descriptive
statistics and dependent t-test method. The research yielded the following results: in the first phase, the students
learned the local wisdoms from searching and analyzing  (1) prayer with beads and meditation (2) bamboo and
coconut-shell foot massages 3) long stick exercises (4) Ruesi Dadton knee exercises (5) herbal compresses and
(6) elastic band exercises. The second phase found that the problem solving skills of the sample group was greater
after attending the program with statistical significance (p < 0.01). The senior nursing students could apply local
wisdom to take care patients with NCDs. The stick exercise was applied to patients with high blood pressure from
2 communities; the bamboo and coconut-shell foot massage, and hot herbal pool to patients with diabetes from 2
communities; prayer with beads and meditation to patients with diabetes from 1 community; elastic band exercise
to patients from 1 community; Ruesi Dadton knee exercise and herbal compress to elderly with knee osteoarthritis
from 1 community, and revealed that the patients who participated in every project had scores of knowledge and
skills of behaviors in each activity passing the evaluation criteria. Nursing instructors and the public can apply the
results in designing learning activities for nursing students in the future.
Keywords: project based learning, problem solving skill,the application of local wisdom, non communicable
diseases

บทนำ�
การแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญที่สุดของการ
ดำ�รงวิถชี วี ติ ในสังคมของมนุษย์ โดยเฉพาะในสังคมที่
มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ผู้ที่มีทักษะการแก้ปัญหา
จะสามารถเผชิญกับการแก้ปัญหาได้อย่างเข้มแข็ง
ทักษะการแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและ
รูจ้ กั การใช้สมองหรือเป็นทักษะทีม่ งุ่ พัฒนาสติปญ
ั ญา

แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถ
พัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจใน
สภาพการณ์ของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก
ได้ดีอีกด้วย[1] วิชาชีพทางการพยาบาล เป็นอาชีพที่
ต้องอาศัยทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในมิติของการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค รักษา และฟืน้ ฟูซงึ่ ต้องอาศัยความรูท้ ถี่ กู ต้องเพือ่
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ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตของผู้รับบริการ
ดังนั้นการพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการแก้
ปัญหาจึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กำ�หนดให้
ผู้เรียนจะต้องมีทักษะหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะ
ชีวิตและการทำ�งาน 2) ทักษะการเรียนรู้และสร้าง
นวั ต กรรม การคิ ด อย่ า งวิ จ ารณญาณและการแก้
ปัญหา และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศการสื่อสารและ
เทคโนโลยี[2] โดยทักษะการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อผู้
เรียนได้ผ่านการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย การทำ�ความ
เข้าใจกับปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สืบค้นวิธี
การแก้ปัญหา เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ลงมือ
ปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาตามวิธกี ารทีเ่ ลือกไว้ และประเมิน
ผล[3] จากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ ของบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษา 2558 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท (ปฏิบัติงานได้ 1 ปี)
ตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชา พบว่าในภาพรวมทั้ง
6 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนต่ำ�ที่สุด
คือ ทักษะทางปัญญา[4] สอดคล้องกับการประเมิน
ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาในการเรียนการ
สอนวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ในปีการ
ศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
พบว่า ทักษะด้านทักษะทางปัญญามีคะแนนต่ำ�ที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีคะแนนต่ำ�ที่สุด 2
อันดับสุดท้ายคือ ความสามารถสืบค้นและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลายและความสามารถ
นำ�ข้อมูลจากการสืบค้นไปพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละ
บริบททางสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นไป[5] และสอดคล้องกับผล
การประเมินในนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 4 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
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จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า ทักษะทางปัญญา โดยเฉพาะ
ความสามารถในการสืบค้นและการคิดแก้ปญ
ั หายังมี
[6]
คะแนนน้อยกว่าด้านอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าผู้สอนควร
เร่งพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เพิ่มทักษะให้
นักศึกษามีทักษะการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการสืบค้น
ข้ อ มู ล เพื่ อ นำ � มาวิ เ คราะห์ แ ละใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา
สุขภาพให้แก่ผู้รับบริการโดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรูแ้ ละสร้างความ
รู้ได้ด้วยตนเอง
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ (constructivist
theory) มีปรัชญาการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ ที่
ต้องการให้ผเู้ รียนสร้างความรูม้ ากกว่าการรับโดยตรง
จากผู้สอนแต่ให้ผู้เรียนได้นำ�ประสบการณ์หรือสิ่งที่
พบเห็นในสิง่ แวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ทไี่ ด้รบั ใหม่
มาเชือ่ มโยงกับความรูค้ วามเข้าใจทีม่ อี ยูเ่ ดิมและสร้าง
เป็นความเข้าใจของตนเองซึ่งเรียกว่าโครงสร้างทาง
ปัญญา (cognitive structure) หรือความรู้นั่นเอง
โดยผู้สอนจะมีหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปรับ
หรือขยายโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนเอง[7] การ
เรี ย นรู้ เ ป็ น ผลที่ เ กิ ด จากการแปลความหมายตาม
ประสบการณ์ของแต่ละคน การเรียนรู้เกิดจากการ
ลงมือกระทำ�  (active learning) โดยอาศัยพื้นฐาน
จากประสบการณ์ตนเอง การเรียนรู้ที่เกิดจากการ
ร่วมมือ (collaborative learning) การร่วมแบ่งปัน
แนวคิดที่หลากหลายในกลุ่มจนพัฒนาเป็นความคิด
รวบยอดของตนเอง และในขณะเดียวกันก็ปรับเปลีย่ น
การสร้างสิง่ ทีแ่ ทนความรูใ้ นสมอง (knowledge representation) จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู้
ของตนด้วยและสร้างความหมายของตนเองขึน้ มาใหม่
และเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสม (situated learning)
สะท้อนถึงบริบทของสภาพจริงที่สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ไปใช้ในชีวิต[8]
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การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (ProjectBased Learning: PjBL) เป็นวิธีการเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีการบูรณาการทักษะประสบการณ์ความรู้และสิ่ง
แวดล้อมรอบตัวตามสภาพจริง ได้นำ�ความรู้ไปใช้
จริงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ผู้เรียนเป็นผู้สรุป
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการสอนที่
มีแนวคิด หลักการที่เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้
ประเด็นปัญหาทีส่ นใจโดยการตัง้ คำ�ถาม (Q = Learn
to Question) 2) การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล (S =
Learn to Search) 3) การแลกเปลีย่ นและสร้างความรู้
(Learn to Construct) 4) การสรุปข้อมูลและนำ�เสนอ
(Learn to Communicate) และ 5) การประยุกต์ต่อ
ยอดความรู้เพื่อสังคม (Learn to Serve)[5] มีการนำ�
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานไปใช้เพื่อพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น
เพิม่ ทักษะด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะ
ทางปัญญา ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ 3 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชนนี จังหวัดนนทบุร[9]ี ช่วยเพิม่ ทักษะ
การแก้ ปั ญ หาในการจั ด การโครงงานการผลิ ต ผล
งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำ�หรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ[2]
ช่วยให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผ่านเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนดไว้และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐานในระดับมากในรายวิชาพัฒนา
หลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[10]
ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพจะ
ช่วยทำ�ให้ได้แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการแก้ปัญหา การ
จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาพยาบาลได้ใช้
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วิธีการการสืบค้นความรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(evidence-based learning) จากรายงานแนวทาง
ปฏิบตั ทิ างการพยาบาล และรายงานวิจยั โดยใช้ PICO
เป็นกรอบในการสืบค้นประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
การรู้กลุ่มตัวอย่างหรือประชากร (P: Population)
กิจกรรมหรือรายละเอียดของโปรแกรมทีจ่ ดั กระทำ� (I:
Intervention) การเปรียบเทียบกับกิจกรรมหรือราย
ละเอียดของโปรแกรมที่จัดกระทำ�อื่น (C: Compare)
และผลลัพธ์ (O: Outcome) พบว่า วิธีการดังกล่าว
สามารถช่วยพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถอ่าน
บทความวิจัย วิเคราะห์สาระสำ�คัญ และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการปฏิบัติการพยาบาล ในนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี[11] ดังนั้น วิธีการการ
สืบค้นความรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จึงเป็นวิธี
การเรียนที่สามารถนำ�มาพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาล
มีความสามารถในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลได้
เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และสาระ
ความรู้ในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส อดคล้ อ งกั น คื อ สนั บ สนุ น ให้
นักศึกษามีการนำ�ภูมิปัญญาไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
ผูร้ บั บริการ ดังนัน้ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
จึงนำ�ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์โดยใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความ
รู้ด้วยตนเอง มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้ง
นี้ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การ
สร้างความรู้ (ภาคทฤษฎี) ประกอบด้วย 1) การเรียน
รูป้ ระเด็นปัญหาสุขภาพทีส่ นใจโดยการตัง้ คำ�ถาม เพือ่
ให้ได้วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ครอบคลุม พยาธิ
วิทยา สาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหา 2) การสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการนำ�ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นมาใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิง

492 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ประจักษ์ 3) การสร้างความรู้การนำ�ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นมาใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพจากการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสมาชิกในกลุ่มและ 4) การนำ�เสนอ ขั้น
ตอนที่ 2 การลงมือปฏิบัติจริงตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน (การฝึกภาคปฏิบัติ)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการแก้
ปัญหาก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมฯ วิธกี าร และ
ผลของการนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาไปใช้แก้ปญ
ั หาสุขภาพชุมชน

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง
(quasi-experimental design) แบบกลุม่ เดียววัดผล
เปรียบเทียบก่อน-หลังการทดลองเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดในการนำ�ภูมิปัญญาไปใช้ในการแก้ปัญหา
สุขภาพชุมชนก่อนและหลังการทดลองและอธิบาย
วิ ธี ก ารนำ � ภู มิ ปั ญ ญาไปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพ
ประชาชน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2560 มกราคม 2561 โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้ (ภาพ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

ที่ 1)

วัสดุ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คื อ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชั ย นาท ปี ก ารศึ ก ษา 2560
จำ�นวน 56 คน
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยนี้ได้
ขออนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
ในการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เลขที่ BCNC-IRB 2-11-2560 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2560
กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยโปรแกรมแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การเรียนในภาค
ทฤษฎี ใ นการเรี ย นการสอนรายวิ ช า การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 จำ�นวน 12 ชั่วโมง โดยฝึก
การสืบค้นความรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ

โปรแกรมการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (ทฤษฎี)
1) Q: Learn to Question (การเรียนรู้ประเด็นปัญหาที่สนใจ
โดยการตั้งคำ�ถาม)
2) S: Learn to Search (การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
การนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการแก้ปญ
ั หาสุขภาพโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์)
3) C: Learn to Construct (การสร้างความรู้จากการแลก
เปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่น)
4) C: Learn to Communicate (การสรุปข้อมูลและนำ�เสนอ)
วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (ปฏิบัติ)
5) S: Learn to Serve (การประยุกต์ตอ่ ยอดความรูเ้ พือ่ สังคม)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

1. ทักษะการแก้ปัญหา
2. วิธีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไปใช้ในการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังใน
ชุมชน
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วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การ
ตั้งคำ�ถามกับประเด็นปัญหาสุขภาพ (Q = Learn to
Question) 2) การสืบค้นโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(S = Learn to Search) 3) การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
(Learn to Construct) และ 4) การแลกเปลีย่ นข้อมูล
และนำ�เสนอ (Learn to Communicate) ระยะที่
2 การนำ�ข้อค้นพบไปประยุกต์ใช้บริการสุขภาพเพื่อ
สังคม (Learn to Serve) ในการฝึกภาคปฏิบัติใน
ชุมชน วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
2 จำ�นวน 4 สัปดาห์ ใน 7 ชุมชน โดยนักศึกษาได้นำ�
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสืบค้นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในระยะที่ 1 ของโปรแกรมไปประยุกต์ใช้
ในการบริ ก ารสุ ข ภาพในชุ ม ชนตามปั ญ หาสุ ข ภาพ
ที่ พ บและชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเลื อ กวิ ธี ก ารที่
เหมาะสมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สามารถปฏิบัติได้

ง่าย ใช้ทรัพยากรหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในชุมชน มี
ความประหยัด และได้ผลลัพธ์ที่ดี (ภาพที่ 2)

วิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
ผลของการเรี ย นรู้ คื อ โปรแกรมการจั ด การเรี ย น
แบบโครงงานเป็นฐานต่อการคิดและการประยุกต์
ภูมิปัญญาไปใช้ในการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน
ส่วนที่ 1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามทักษะการแก้ปัญหาสุขภาพ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา โดยดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมินทักษะทางปัญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ภาพที่ 2 กระบวนการศึกษา

494 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จำ�นวน 13 ข้อ
คำ�ตอบแบบลิเคิร์ตสเกล ให้เลือกตอบ 4 ระดับ ได้แก่
1-4 คะแนนหมายถึง น้อยที่สุด น้อยมาก และมาก
ที่สุด ตามลำ�ดับ คะแนนรวมแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
คะแนนระหว่าง 1.00-2.00 คะแนน หมายถึง ระดับ
ต่ำ� คะแนนระหว่าง 2.01-3.00 คะแนน หมายถึง ปาน
กลาง และคะแนนระหว่าง 3.01-4.00 คะแนน หมาย
ถึง ระดับสูง
2. แบบวิเคราะห์รายงานการนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่นไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน โดยประยุกต์
จากแบบประเมินการจัดทำ�โครงการ ของฝ่ายวัดและ
ประเมินผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
จำ�นวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 2.1 ปัญหาสุขภาพที่มา
จากการประเมินสุขภาพชุมชนด้วยวิธีการและแหล่ง
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ (1) การใช้แบบสอบถาม (2)
การสัมภาษณ์ (3) การสังเกต (4) การใช้ข้อมูลของ
หน่วยรับบริการของชุมชน 2.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพ ได้แก่ (1) สาเหตุทมี่ าจากปัจจัยส่วน
บุคคล (2) พฤติกรรมสุขภาพ (3) สังคม เศรษฐกิจ (4)
ระบบบริการสุขภาพในชุมชน 2.3 วิธกี ารนำ�ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ไปใช้แก้ปญ
ั หาสุขภาพ ได้แก่ (1) ประโยชน์ (2)
ขั้นตอน (3) วิธีการ (4) ข้อควรระวัง 2.4 เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด ได้แก่ (1) คุณภาพของหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (2) ความยาก/ง่ายต่อการนำ�ไปใช้ (3)
ประหยัด (4) ให้ผลลัพธ์ที่ดี และ 2.5 การประเมินผล
ได้แก่ (1) อธิบายผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(2) มีการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (3) มีการประเมิน
ประสิทธิภาพโครงการและ (4) มีการให้ขอ้ เสนอแนะใน
การปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดการให้คะแนนแต่ละ
ด้าน องค์ประกอบของแต่ละด้านมีคะแนนเท่ากับ 1
คะแนน แต่ละด้านถ้ามีองค์ประกอบครบได้คะแนน
4 คะแนน คะแนนรวมในช่วง 4-20 คะแนน แบ่ง
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คะแนนเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 4.00-9.33 คะแนน หมาย
ถึง ต่ำ�  9.34-14.67 คะแนน หมายถึงปานกลาง และ
14.68-20.00 หมายถึง สูง และนำ�ข้อมูลในส่วนวิธี
การนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพมา
บรรยายเนื้อหา
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
โปรแกรมการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ต่อทักษะการแก้ปัญหาและการประยุกต์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสำ�หรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ดังต่อไปนี้
(ตารางที่ 1)
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ การศึกษา
นี้ได้นำ�เครื่องมือโปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน และเครื่องที่ใช้เก็บข้อมูลไปให้ผู้
เชี่ยวชาญด้านการสอนพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
จำ�นวน 2 ท่าน และการพยาบาลอนามัยชุมชน จำ�นวน
1 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content
Validity Index: CVI) ผู้เชี่ยวชาญสามารถประเมิน
ได้ 4 ระดับ ได้แก่ ไม่สอดคล้อง สอดคล้องบางส่วน
ค่อนข้างสอดคล้องและมีความสอดคล้องมาก มีค่า
คะแนน 1-4 คะแนน ตามลำ�ดับ โดยข้อที่ได้คะแนน 3
และ 4 เท่านั้นที่แสดงถึงเนื้อหามีความสอดคล้อง ได้
ค่าความตรงของเนื้อหาของโปรแกรมฯ เท่ากับ 0.90
และความตรง (content validity) ของเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล เท่ากับ 0.90 เช่นกัน ซึง่ ถือว่ามีความ
ตรงของเนื้อหาเพราะควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป[12]
ได้นำ�แบบสอบถามดังกล่าวไปทดสอบความเชื่อมั่น
ชนิดความสอดคล้องภายใน (internal consistency
reliability) กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำ�นวน
30 คน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยการคำ�นวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทักษะการแก้ปญ
ั หาโดยใช้สมั ประสิทธิแ์ อลฟ่า (Cron-
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ตารางที่ 1 โปรแกรมการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อทักษะการแก้ปญ
ั หาและการประยุกต์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่นสำ�หรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
การจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อทักษะการแก้ปัญหาและการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำ�หรับ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
ขั้นตอนการเตรียม (จำ�นวน 3 ชั่วโมง)
- ประสานงานกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เพื่อทราบความต้องการ
ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน
- ประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
วางแผนร่วมกันในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา และตัดสินใจเลือกปัญหาสุขภาพที่ชุมชนต้องการให้
นักศึกษาจัดทำ�โครงการในการฝึกภาคปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นจากการเรียนทฤษฎี
ขั้นตอนการเรียนการสอน : การเรียนรู้ในภาคทฤษฎี วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
จำ�นวน 4 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง
ครั้งที่
1
1.
Q: Learn to
2.
Question
3.
		
		
4.
5.
		
		
		
6.
7.

วิธีการเรียน
ขั้นตอน การเรียนรู้ประเด็นปัญหาที่สนใจโดยการตั้งคำ�ถาม
อาจารย์แนะนำ�เกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน โดยสมาชิกต้อง
ทำ�งานร่วมกันตั้งแต่การเรียนภาคทฤษฎีและต่อเนื่องจนถึงการฝึก
ภาคปฏิบัติในชุมชนแต่ละกลุ่มมีอาจารย์ประจำ�กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน
อาจารย์ประจำ�กลุ่มแจกปัญหาสุขภาพให้กับกลุ่ม
นักศึกษาทุกคนสร้างความเข้าใจกับประเด็นปัญหาสุขภาพที่กลุ่ม
ได้รับด้วยวิธีที่กลุ่มช่วยกันตั้งคำ�ถาม เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างความเข้าใจปัญหา
สุขภาพโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์เดิมให้ครอบคลุม ปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา วิธีการแก้ไข และการประเมินผลลัพธ์
ทุกกลุ่มทำ�แผนผังความคิด ประมวลความรู้
ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 5 นาที

เวลาที่ใช้
15 นาที

2
1.
S: Learn to
2.
Search		
		
3.
		
4.
		

บรรยายและสาธิตการสืบค้นโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
45นาที
นักศึกษาทุกคนในแต่ละกลุ่มทดลองปฏิบัติการสืบค้นโดยใช้หลักฐานเชิง 1ชั่วโมง 15 นาที
ประจักษ์โดยใช้บทความวิจัยที่แตกต่างกับปัญหาสุขภาพชุมชนต้องการ
แก้ไขในการฝึกภาคปฏิบัติโดยวิเคราะห์ตามขั้นตอน PICO
นักศึกษาแต่ละกลุ่มรายงานผลงานให้อาจารย์ประจำ�กลุ่มรับฟังและให้
30 นาที
ข้อเสนอแนะ
ผู้สอนหลักและนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น ประโยชน์ และปัญหา
30 นาที
อุปสรรคของการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์/สรุปการเรียนรู้ในครั้งที่ 1

3
1.
C: Learn to		
Construct		
		

นักศึกษาทุกคนสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้ฐานข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการนำ�ภูมิปัญญามาใช้ในการแก้
ปัญหาสุขภาพโดยรายงานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ต้องไม่ซ�้ำกันกับเพื่อน
ในกลุ่ม

60 นาที

30 นาที
45 นาที

45 นาที

496 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1(ต่อ) โปรแกรมการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อทักษะการแก้ปัญหาและการประยุกต์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสำ�หรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
การจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อทักษะการแก้ปัญหาและการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำ�หรับ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
2.
3.
		
		
		
4.
5.
		
		

วิเคราะห์ข้อมูลลงในตารางสำ�เร็จรูป PICO
สมาชิกกลุ่มนำ�เสนอตารางวิเคราะห์ข้อมูลให้เพื่อนในกลุ่มรับฟังและให้
สมาชิกวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาโดย
ใช้กรอบการวิเคราะห์ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ง่ายต่อการปฏิบัติ
2)ต้นทุนต่ำ� 3)ระยะเวลา และ 4) ให้ผลลัพธ์ที่ดี
ทบทวนความรู้การเขียนโครงการ
มอบหมายงานให้นักศึกษาไปเขียนโครงการนอกเวลา รายงานการ
สืบค้นรายกลุ่ม และเตรียมนำ�เสนอผลการเรียนรู้วิธีการนำ�ภูมิปัญญา
ไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพชุมชน

4
1.
C: Learn to		
Communicate 2.
3.

ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลการเรียนรู้และโครงการกลุ่มละไม่เกิน
15 นาที เปิดโอกาสเพื่อนซักถาม 5 นาที
ตัวแทนกลุ่มสะท้อนคิดเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้
ผู้สอนสรุปสาระสำ�คัญจากการเรียนรู้

60 นาที
45 นาที

20 นาที
10 นาที

150 นาที
20 นาที
10 นาที

ขั้นตอนการเรียนการสอน : การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ระยะเวลา 4
สัปดาห์
S: Learn to Serve		
สัปดาห์ที่ 1
1. ศึกษาชุมชน
2. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพและค้นหาภูมิปัญญาที่ชุมชนในการดูแล
		 สุขภาพในปัญหาสุขภาพที่กลุ่มรับผิดชอบ
สัปดาห์ที่ 2
1. นำ�ความรู้จากการสืบค้นโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาแลกเปลี่ยน
		 กับวิธีการที่ประชาชนใช้ในพื้นที่
2. ตัดสินใจร่วมกันในการเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพบริบท
		 และสามารถปฏิบัติได้จริง
3. เขียนโครงการแก้ปัญหาสุขภาพ
สัปดาห์ที่ 3
ดำ�เนินแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน
สัปดาห์ที่ 4
ประเมินผลโครงการ และนำ�เสนอผลงาน

bach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของ
เครือ่ งมือ เท่ากับ 0.74 ซึง่ อยูใ่ นระดับเป็นทีย่ อมรับ (α
= 0.70-0.80)[13] โดยได้อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งขอความร่วม
มือในการเข้าร่วมทำ�กิจกรรมในทุกขั้นตอนของการ

วิจัยนักศึกษามีสิทธิ์ในการเข้าร่วมหรือปฏิเสธการเข้า
ร่วมการวิจัยครั้งนี้ และในระหว่างตอบแบบสอบถาม
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีสทิ ธิท์ จี่ ะยุตกิ ารตอบแบบสอบถามเมือ่
ใดก็ได้ การตอบรับและการปฏิเสธไม่มผี ลใด ๆ ต่อผล
การเรียนทีผ่ เู้ ข้าร่วมวิจยั พึงจะได้รบั คำ�ตอบและข้อมูล
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ทุกอย่างจะถือเป็นความลับและนำ�มาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เท่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และใช้
สถิติ paired t-test ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรม และอธิบาย
วิ ธี ก ารนำ � ภู มิ ปั ญ ญาไปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพ
ชุมชนโดยใช้การบรรยายเนื้อหา

ผลการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้ มีกลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 จำ�นวน 56 คน เพศ
หญิง จำ�นวน 53 คน และเพศชาย จำ�นวน 3 คน หลัง
จากได้รับโปรแกรมการจัดการเรียนแบบโครงงาน
เป็ น ฐานต่ อ ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาและการประยุ ก ต์
ภูมิปัญญาไปใช้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน พบว่า
ในระยะที่ 1 นักศึกษาได้เครื่องมือภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการฝึกการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1)
สวดมนต์นับลูกประคำ�  (2) เหยียบรางไม้ไผ่และนวด
กะลา (3) รำ�ไม้พลอง (4) ฤาษีดัดตน (5) ลูกประคบ
สมุนไพร และ (6) การใช้ยางยืด ในระยะที่ 2 ภาย
หลังนำ�ข้อค้นพบซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไปประยุกต์
ใช้บริการสุขภาพเพื่อสังคมในการฝึกภาคปฏิบัติใน
ชุมชน พบว่า นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะ
การแก้ ปั ญ หาหลั ง ได้ โ ปรแกรมสู ง กว่ า ก่ อ นได้ รั บ
โปรแกรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.01) โดย

ก่อนทดลองมีค่าเฉลี่ย 2.52 คะแนน (ปานกลาง) และ
หลังทดลองมีคา่ คะแนนเฉลีย่ 3.38 คะแนน (ระดับสูง)
(ตารางที่ 2)
คะแนนเฉลีย่ ทักษะการแก้ปญ
ั หารายข้อหลังได้
รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมทุกข้อโดยราย
ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุดสามอันดันอับแรก คือ รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนรู้จักวิธีค้นหาภูมิปัญญาที่
ชาวบ้านใช้ในการแก้ปญ
ั หาสุขภาพ เลือกใช้ภมู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสุขภาพได้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต และส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มคนหรือชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการแก้ปญ
ั หาสุขภาพชุมชนเช่น อสม. และ
ผู้นำ�ชุมชน เป็นต้น (3.60, 3.46, 3.46 และ 3.44 ตาม
ลำ�ดับ) ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ สืบค้นวิธีการแก้
ปัญหาสุขภาพจากรายงานวิจัยและแนวปฏิบัติ การ
ค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน และประเมินคุณภาพ
ของข้อมูลโดยใช้เหตุผล (3.23, 3.26 และ 3.32 ตาม
ลำ�ดับ) (ตารางที่ 3)
คะแนนเฉลี่ยทักษะการแก้ปัญหารายข้อหลัง
ได้ รั บ โปรแกรมสู ง กว่ า ก่ อ นได้ รั บ โปรแกรมทุ ก ข้ อ
โดยรายข้ อ ที่ มี ค ะแนนสู ง ที่ สุ ด สามอั น ดั น อั บ แรก
คือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนรู้จักวิธีค้นหา
ภูมิปัญญาที่ชาวบ้านใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพ เลือก
ใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพได้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มคน
หรือชุมชนให้มสี ว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาสุขภาพชุมชน

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะการแก้ปญ
ั หาของนักศึกษาก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมฯ
ทักษะการแก้ปัญหา
		
Mean
SD.
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
p < 0.01

2.52
3.38

df

t

0.47
55
13.29
0.34			

p
0.001
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ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยทักษะการแก้ปัญหารายข้อก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมฯ
			
			
ข้อ รายการ

ก่อนได้รับ
โปรแกรม
Mean
SD.

หลังได้รับ
โปรแกรม
Mean
SD.

1
2
3
4
5
6
7
8
		
9
10
		
11
12
		
13
		

2.32
2.41
2.50
2.37
2.37
2.51
2.82
2.71

0.60
0.56
0.63
0.64
0.58
0.73
0.63
0.67

3.26
3.35
3.35
3.23
3.32
3.33
3.60
3.44

0.55
0.51
0.51
0.53
0.51
0.50
0.52
0.60

2.58
2.58

0.73
0.75

3.46
3.46

0.53
0.57

2.50
2.55

0.71
0.63

3.37
3.39

0.55
0.52

2.55

0.71

3.35

0.51

การค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพชุมชน
ใช้วธิ กี ารสืบค้นข้อมูลทีห่ ลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
สืบค้นวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพจากรายงานวิจัยและแนวปฏิบัติ
ประเมินคุณภาพของข้อมูลโดยใช้เหตุผล
สามารถอธิบายโดยมีหลักฐานการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มคนหรือชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้
ปัญหาสุขภาพชุมชนเช่น อสม. และผู้นำ�ชุมชน เป็นต้น
รู้จักวิธีค้นหาภูมิปัญญาที่ชาวบ้านใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพ
เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสุขภาพได้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
เชื่อมโยงความรู้ทางการพยาบาลกับภูมิปัญญาที่เลือกใช้
บอกข้อควรระวัง ความเสี่ยง หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรม โครงการได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.)
และผู้นำ�ชุมชน เป็นต้น (3.60, 3.46, 3.46 และ 3.44
ตามลำ�ดับ) ข้อทีไ่ ด้คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ สืบค้นวิธกี าร
แก้ปญ
ั หาสุขภาพจากรายงานวิจยั และแนวปฏิบตั กิ าร
ค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน และประเมินคุณภาพ
ของข้อมูลโดยใช้เหตุผล (3.23, 3.26 และ 3.32 ตาม
ลำ�ดับ) (ตารางที่ 3)
นักศึกษามีการนำ�ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้จากการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ไปประยุกต์ใช้
โดยเป็นไปตามปัญหาสุขภาพที่พบในชุมชน และให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต สามารถปฏิบัติได้ง่าย สามารถ

ใช้ทรัพยากรหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในชุมชน มีความ
ประหยัด และได้ผลลัพธ์ที่ดี จำ�นวน 7 หมู่บ้านที่เป็น
แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้วิธีการสอน
แบบกลุ่มและการเยี่ยมบ้านดังต่อไปนี้
ปัญหาสุขภาพทีพ่ บในชุมชนมีดงั นี้ โรคเบาหวาน
จำ�นวน 3 ชุมชน โรคความดันโลหิตสูง จำ�นวน 2 ชุมชน
และโรคข้อเข่าเสื่อม จำ�นวน 2 ชุมชน ในส่วนของโรค
เบาหวานชุมชนที่ 1 เลือกใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ประกอบ
ด้วย สมาธิบ�ำ บัดด้วยการสวดมนต์นบั ลูกประคำ� (สวด
มนต์บทพุทธคุณ 1 รอบพร้อมกับเลื่อนลูกประคำ�  1
เม็ดต่อ1 คำ�สวด จำ�นวน 9 รอบ) นัง่ สมาธิ (กำ�หนดลม
หายใจเข้าออกแบบพุท-โธ จำ�นวน 15-30 นาที) เดิน
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จงกรม (กำ�หนดลมหายใจเข้าออกแบบพุท-โธ จำ�นวน
15-30 นาที) และแผ่เมตตา (ปฏิบตั วิ นั ละครัง้ ก่อนนอน
หรือตื่นนอนตอนเช้าหรือเลือกเวลาที่สะดวก) ซึ่งพบ
ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
และสามารถสาธิตย้อนกลับได้ ร้อยละ 100 ชุมชนที่
2 เลือกใช้การป้องกันและบำ�บัดอาการชาเท้าด้วยการ
เหยียบรางไม้ไผ่โดยใช้ไม้ไผ่ซางหรือไผ่ตง ลำ�ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 นิว้ ผ่าครึง่ และตัดให้ได้ความ
ยาวประมาณ 1 ฟุตหรือ 1ฟุตครึ่งมีท่าเหยียบจำ�นวน
4 ท่า ดังนี้ ท่าที่ 1 นวดทั่วฝ่าเท้า วางรางไม้กับพื้น ใช้
ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเหยียบบนสันรางไม้ย่ำ�ไปมา เริ่มต้น
ให้กดน�้ำ หนักลงฝ่าเท้าซ้ายนานนับ 1-5 ให้ท�ำ สลับข้าง
ซ้ายขวาตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงส้นเท้า ให้ทั่วฝ่าเท้าสอง
ข้าง แล้วให้ย่ำ�ไปมาสลับซ้ายขวาแต่ละจุดนับ 1 แล้ว
ยก สลับซ้ายขวา ให้ทั่วฝ่าเท้าจนรู้สึกว่าฝ่าเท้ามีความ
ร้อน ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ท่าที 2 เขย่งปลายเท้า
มือจับที่ยึดเช่น เสา ขอบหน้าต่าง ปลายเท้าเหยียบสัน
รางไม้ เขย่งตัวขึ้นให้ปลายเท้ายืนบนไม้ ค้างไว้นาน
นับ 1-10 ทำ�ซ้ำ�  จำ�นวน 10 รอบ ท่าที่ 3 นวดหลังเท้า
ฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง ยืนบนรางไม้ ใช้ส้นเท้าขวากดไปตาม
จุดบริเวณหลังเท้าทำ�ให้ทวั่ หลังเท้า และขยับส้นเท้าขึน้
มานวดบริเวณกล้ามเนือ้ หน้าแข้งด้านนอกจนถึงใต้หวั
เข่า และเปลี่ยนข้าง ทำ� 1 รอบ ท่าที่ 4 น่องตึง มือจับที่
ยึด ส้นเท้า 2 ข้างชิดพืน้ ปลายเท้าสัมผัสบริเวณสันราง
ไม้ คอและลำ�ตัวเป็นแนวตรง จับที่ยึดให้แน่น เอนลำ�
ตัวไปข้างหน้า รับรู้ถึงน่องที่ตึง ทำ�ค้างไว้นานนับ 1-10
กลับมาอยู่ท่าเดิมทำ�ซ้ำ�  10 ครั้ง การนวดทั้ง 4 ท่า ใช้
เวลาปฏิบัติ 15-30 นาที ปฏิบัติวันละครั้ง พบว่าผู้เข้า
ร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการเท้า
ชาจากการประเมินด้วยโมโนฟิลาเมนต์จ�ำ นวน 16 คน
ผ่านเกณฑ์การประเมินความรูแ้ ละสามารถสาธิตย้อน
กลับได้ ร้อยละ 100 ชุมชนที่ 3 เลือกใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้อง
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ถิน่ ด้วยการเหยียบกะลาร่วมกับแช่น�้ำ อุน่ มะกรูด โดย
มีขนั้ ตอนดังนี้ 1) ใช้กะลา จำ�นวน 2 ใบ ขัดให้เรียบวาง
กับพื้นใช้ฝ่าเท้าเหยียบไปมาบนกะลาให้ทั่วฝ่าเท้าทั้ง
2 ข้าง จนรู้สึกว่าฝ่าเท้าร้อนใช้เวลาปฏิบัติ 10 นาที 2)
แช่เท้าในน้ำ�อุ่นเติมลูกมะกรูดผ่าครึ่งจำ�นวน 5-6 ลูก
แช่เท้านานไม่เกิน 5 นาที ทำ�วันละครั้ง  พบว่าผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่มีอาการเท้าชาจากการประเมินด้วย
โมโนฟิลาเมนต์จ�ำ นวน 19 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความรู้และสามารถสาธิตย้อนกลับได้ ร้อยละ 100
ปัญหาสุขภาพโรคความดันโลหิตสูง จำ�นวน
2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนที่ 4 และ 5 เลือกใช้
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ออกกำ�ลังกายด้วยการรำ�ไม้พลอง ประกอบด้วย 1)
ประยุกต์การออกกำ�ลังกายด้วยการรำ�ไม้พลองแบบป้า
บุญมี จำ�นวน 5 ท่า แต่ละท่าทำ�ซ้ำ�ท่าละ 10 ครั้ง ได้แก่
ท่าที่ 1 ท่าเหวี่ยงข้าง ท่าที่ 2 พายเรือ ท่าที่ 3 หมุนเอว
ท่าที่ 4 ว่ายน้ำ� และท่าที่ 5 ทำ�ตาชั่ง ใช้เวลาปฏิบัติ 2030 นาที 2) รวมกลุม่ ออกกำ�ลังกายสัปดาห์ละครัง้ และ
3) ปฏิบตั เิ องทีบ่ า้ นวันเว้นวัน พบว่าผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนที่ 4 และ 5
จำ�นวน 24 และ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 และ 50
ตามลำ�ดับ ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
ผ่านเกณฑ์การประเมินความรูแ้ ละสามารถสาธิตย้อน
กลับได้ ร้อยละ 100 และ มีการรวมกลุม่ มาออกกำ�ลังกายร่วมกันสัปดาห์ละครั้ง
ปัญหาสุขภาพโรคข้อเข่าเสื่อม จำ�นวน 2 ชุมชน
โดยชุมชนที่ 6 เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออกกำ�ลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อ
เข่าด้วยยางยืด โดยร้อยยางยืดข้อละ 5-6 เส้น ยาว
ประมาณ 1 วา แล้วนำ�มาประกอบการออกกำ�ลังกายข้อ
เข่าทีช่ ว่ ยสร้างความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ส่วนล่าง จำ�นวน
5 ท่า ได้แก่ ท่าที่ 1 ให้ยืนตรง แยกขาเล็กน้อย ใช้มือ

500 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
จับปลายยางยืด เท้าขวาเหยียบยางยืด ยกเท้าขวา งอ
เข่า 90 องศา ค่อย ๆ กดฝ่าเท้าขวาลงจนถึงพื้นตรง
ตำ�แหน่งเดิม ขณะที่กดฝ่าเท้าลง มือจับปลายยางยืด
ต้องนิง่ ๆ พร้อมออกแรงต้าน ทำ�ค้างไว้นบั 1-20 ทำ�ซ� ้ำ
10 ครัง้ และเปลีย่ นเป็นเท้าซ้าย ท่าที่ 2 นัง่ เก้าอี้ ผูกยาง
ยืดข้อเท้าซ้ายกับขาเก้าอี้ ยกปลายเท้าซ้ายให้ขาเหยียด
ตรง ค้างไว้นับ 1-20 ทำ�ซ้ำ� 10 ครั้ง สลับทำ�ข้างขวาท่า
ที่ 3 ยืนเอามือจับเก้าอี้ ผูกปลายยางยืดกับข้อเท้าซ้าย
และผูกกับขาเก้าอีเ้ อาปลายเท้าชีไ้ ปด้านหลัง ขาเหยียด
ตรงค้างไว้นานนับ 1-20 ทำ�ซ้ำ�  10 ครั้งสลับข้าง ท่าที่
4 ผูกปลายยางยืดด้านหนึ่งกับข้อเท้าขวาและอีกด้าน
กับข้อเท้าซ้ายแยกเท้าห่างกันฝ่ามือให้รู้สึกว่ายางยืด
มีความตึง ให้มือสองข้างจับพนักเก้าอี้ เท้าขวายืนอยู่
กับที่ยกเท้าซ้ายไปด้านข้างช้า ๆ ให้ขาสองข้างทำ�มุม
ประมาณ 45 องศา ทำ�ค้างไว้นบั 1-20 ทำ�ซ� ้ำ 20 รอบ ทำ�
สลับข้าง ท่าที่ 5 ยืนแยกเท้าห่างกันหนึ่งฝ่ามือ เหยียบ
บนยางยืดมือจับปลายเชือก ย่อเข่าให้ขอ้ พับทำ�มุม 90
องศา ให้หลังลำ�คอและศีรษะเป็นแนวเส้นตรง ค้างไว้
นับ 1-20 กลับไปท่ายืนลำ�ตัวตรง ทำ�ซ้ำ� 20 รอบพบว่า
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการซึง่ เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับความรุนแรง
ของภาวะข้อเข่าเสื่อม ในระดับ 1 และ 2 คัดกรองโดย
ใช้ WOMAC Scale จำ�นวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ
66.17 ของผู้ป่วยมีระดับความรุนแรง 1 และ 2 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรูแ้ ละสามารถสาธิตย้อนกลับ
ได้ถูกต้อง ร้อยละ 100
ชุ ม ชนที่ 7 เลื อ กใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เมื่ อ มี
ปัญหาสุขภาพโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการออกกำ�ลังกาย
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อเข่า
ด้วยการประยุกต์ท่าฤๅษีดัดตนและการประคบร้อน
ด้วยเมล็ดถั่วเขียวที่มีการปลูกมากในชุมชน มีวิธีการ
ดังนี้ 1) คัดเลือกท่าฤาษีดัดตนที่เหมาะสมกับการเพิ่ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเข่า จำ�นวน 3 ท่าได้แก่ ท่า
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ที่ 1 ยักษ์วัดแจ้ง ท่าที่ 2 นั่งราบโน้มตัวกดเข่า และ ท่า
ที่ 3 ยืนเอนตัวย่อเข่าข้างเดียว ในแต่ละท่าค้างไว้นาน
นับ1-20 ทำ�ซ้ำ� 10 รอบ 2) ใช้ลูกประคบเมล็ดถั่วเขียว
แบบอบในไมโครเวฟ นำ�เมล็ดถั่วเขียวแห้งใส่ห่อลูก
ประคบทีท่ �ำ จากผ้าดิบ นำ�เข้าอบในไมโครเวฟเป็นเวลา
3 นาที นำ�มาตรวจสอบว่าไม่ร้อนเกิน นำ�ไปประคบ
บริเวณรอบ ๆ เข่าเพือ่ บรรเทาอาการปวด กดในแต่ละ
จุดนานนับ 1-3 ประคบนาน 5-10 นาที/ครั้ง พบว่าผู้
ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อม ใน
ระดับ 1 และ 2 คัดกรองโดยใช้ WOMAC Scale
จำ�นวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 79.76 ของผู้ป่วยที่มี
ระดับความรุนแรง 1 และ 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความรู้และสามารถสาธิตย้อนกลับได้ถูกต้อง ร้อยละ
100

อภิปรายผล
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาก่ อ นและหลั ง ได้ รั บ โปรแกรม
การจั ด การเรี ย นแบบโครงงานเป็ น ฐานและการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำ�หรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในชุมชนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ผลการวิจัย
พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาหลั ง ได้ รั บ
โปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.01) เป็นเพราะว่า การวิจัย
ครั้งนี้ ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองตั้งแต่ขั้นตอน
การทำ�ความเข้าใจประเด็นปัญหาสุขภาพที่ได้รับมอบ
หมายการสืบค้นข้อมูลวิธีการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้แก้ปัญหาสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อมายืนยันและโต้แย้งกับความรู้เดิมที่มีอยู่ นำ�ข้อ
ค้นพบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มนำ�
ความรู้จากการค้นพบมาเปรียบเทียบและตัดสินใจ

J Thai Trad Alt Med
ร่วมกันในการคัดเลือกวิธีการที่ดีและเหมาะสมที่สุด
เพื่อใช้เป็นวิธีการในการทำ�โครงการแก้ปัญหาสุขภาพ
ชุมชน และนำ�เสนอให้เพื่อนในชั้นเรียนได้เรียนรู้ร่วม
กันทำ�ให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางเลือกในการดูแล
สุ ข ภาพที่ มี ค วามหลากหลายสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ที่อธิบายว่ามนุษย์สร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้
เรียนสร้างโครงสร้างทางปัญญาหรือเรียกว่าสกีมา
(schemas) สกีมาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
(change) ขยาย (enlarge) และซับซ้อนขึ้นได้ โดย
ผ่านกระบวนการรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมมาปรับ
เข้ากับโครงสร้างทางปัญญาซึ่งต้องใช้การตีความเป็น
ความสามารถในการปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมโดยการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิม
และสิ่งที่ต้องเรียนใหม่เป้าหมายของการจัดการเรียน
การสอนจะสนับสนุนการสร้างความรู้มากกว่าความ
พยายามในการถ่ายทอดความรู้โดยบทบาทผู้สอนจะ
เป็นเป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียน
รู้ผ่านประสบการณ์มากกว่าการสอนแบบบรรยาย[7]
จะเห็นได้วา่ ในการเรียนภาคทฤษฎีนนั้ ผูส้ อนได้
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างความ
รู้ด้วยตนเอง ท�ำให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความ
หลากหลายของการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
แก้ปญ
ั หาสุขภาพเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความ
รูใ้ ห้กบั นักศึกษาก่อนลงไปฝึกภาคปฏิบตั ติ อ่ ไป ดังนัน้
จะเห็นได้วา่ ในการฝึกภาคปฏิบตั นิ กั ศึกษาสามารถน�ำ
ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีห่ ลากหลายมาแลกเปลีย่ น
กั บ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนที่ มี อ ยู ่ และท�ำ
โครงการแก้ปญ
ั หาสุขภาพชุมชนทีเ่ ปิดโอกาสให้ชมุ ชน
ได้มสี ว่ นร่วมในการทางเลือกใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีม่ ี
ความเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง ดังจะเห็นได้ว่า
คะแนนรายข้อของการประเมินทักษะการแก้ปญ
ั หาจึง
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พบว่า (1) รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (2) รู้จัก
วิ ธี ค ้ น หาภู มิ ป ั ญ ญาที่ ช าวบ้ า นใช้ ใ นการแก้ ป ั ญ หา
สุขภาพ (3) การเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้
ปัญหาสุขภาพได้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ (4) การส่งเสริม
ให้บุคคล กลุ่มคนหรือชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้
ปัญหาสุขภาพชุมชน เช่น อสม. และผูน้ �ำชุมชน เป็นต้น
มีคะแนนสูงสุดใน 4 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า การ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถช่วยให้ผู้เรียน
สร้างความรูเ้ กีย่ วกับการน�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไปใช้แก้
ปัญหาสุขภาพได้ดว้ ยตนเอง และน�ำความรูด้ งั กล่าวไป
ใช้ได้ในสถานการณ์ทแี่ ตกต่างกันจากการเรียนทฤษฎี
ได้แก่ การควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ด้วยการใช้หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา คือสวดมนต์
นับลูกประค�ำ ท�ำสมาธิภาวนาและเดินจงกรม การลด
อาการชาที่เท้าโดยใช้วัสดุที่หาง่ายในชุมชน เช่น การ
นวดเท้าด้วยการเหยียบรางไม้ไผ่ การนวดเท้าด้วยการ
เหยียบกะลามะพร้าว และการแช่เท้าน�้ำอุ่นแช่มะกรูด
การออกก�ำลังกายในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงด้วยการ
ร�ำไม้พลอง และการออกก�ำลังกายเพือ่ เพิม่ คุณภาพให้
กับกล้ามเนื้อที่ท�ำหน้าที่ประคองข้อเข่าโดยการออก
ก�ำลังกายโดยใช้ยางยืดทีท่ �ำขึน้ มาเอง การประยุกต์ทา่
ฤๅษี ดั ด ตน และการประคบร้ อ นด้ ว ยลู ก ประคบ
สมุ น ไพรเมล็ ด ถั่ ว เขี ย ว สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานใน
รายวิชา ECT2502 ที่ช่วยให้นักศึกษาปริญญาตรีได้
เรี ย นรู ้ ผ ่ า นประสบการณ์ จ ากการได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ
ค้นคว้าความรู้ใหม่ด้วยตนเองเกี่ยวกับการออกแบบ
เกมการเขียนรายงานโครงงานเพื่อการศึกษา และน�ำ
เสนอผลงาน ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว
ส่ ง ผลให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการออกแบบเกมและสถานการณ์จ�ำลองได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
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ทักษะการคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองและช่วยให้
ผูเ้ รียนได้ผลิตผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรม[14] และการศึกษา
การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานในการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของนักศึกษา สาขา
วิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรี มั ย์ ผลการวิจยั พบว่าวิธกี ารเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานช่วยให้กลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนา
ทักษะการคิด การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง มีการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งผลต่อระดับผล
การเรียนรูข้ องกลุม่ ตัวอย่าง ช่วยให้ผเู้ รียนได้ผลิตผล
งานทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยจัดท�ำโครงงานพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง[15]
จะเห็ น ได้ ว่ า การฝึ ก ประสบการณ์ โ ดยใช้
โปรแกรมการใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานสามารถพั ฒ นา
ทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล และส่ง
เสริมการประยุกต์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีผ่ า่ นการสืบค้น
หลักฐานเชิงประจักษ์ส�ำ หรับผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในชุมชน
นั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก กระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยวิธนี มี้ กี ระบวนการทีก่ ระตุน้ และส่งเสริม
ให้นกั ศึกษาได้ตงั้ คำ�ถาม สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์
เกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ คิดวิเคราะห์ และพยายาม
หาวิ ธี ก ารที่ จ ะนำ � ภู มิ ปั ญ ญาที่ ไ ด้ จ ากการสื บ ค้ น ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพแก่ ป ระชาชนใน
ชุ ม ชน การผ่ า นกระบวนการเพื่ อ แก้ ปั ญ หาเหล่ า นี้
จึงช่วยเพิ่มทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล
ได้ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของระเบียบวิธีวิจัยควรมี
การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
ดำ�เนินโปรแกรม โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่รัดกุม
มากขึน้ เช่น มีการสุม่ สถานศึกษา สุม่ กลุม่ ตัวอย่างเข้า
โปรแกรม และมีกลุม่ เปรียบเทียบเป็นต้นควรมีเครือ่ ง
มือวัดผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักศึกษาด้วยวิธที หี่ ลาก
หลาย เช่น การวัดความรูโ้ ดยการสอบ และแบบสังเกต
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พฤติกรรมระหว่างเรียน เป็นต้น เพื่อให้โปรแกรมที่
จะพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อสรุป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ต้องการหาคำ�ตอบว่าทำ�
อย่างไร นักศึกษาพยาบาลที่มีข้อด้อยในด้านทักษะ
ทางปั ญ ญาซึ่ ง ในการเรี ย นการสอนต้ อ งการแก้ ไ ข
ปัญหานี้ โดยผ่านการทำ�โครงงานนั้นสามารถทำ�ให้
นักศึกษามีทักษะทางปัญญาเพิ่มขึ้นได้อธิบายได้ตาม
ภาพที่ 2  ซึ่งสรุปได้ว่าการนำ�ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
โดยเลือกใช้วิธีการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่อยู่
บนพื้ น ฐานการนำ � ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ นการ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นกลุม่ ย่อย ประกอบด้วย การตัง้ คำ�ถาม
กับประเด็นปัญหาโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในชุมชน การ
สื บ ค้ น ความรู้ จ ากหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ การสร้ า ง
ความรูด้ ว้ ยตนเอง การแลกเปลีย่ นข้อมูลและนำ�เสนอ
ทำ�ให้นักศึกษาได้เครื่องมือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่าน
การสืบค้นอย่างเป็นระบบ หลังจากนั้นและการนำ�
ความรู้ไปประยุกต์ใช้บริการสุขภาพเพื่อสังคมซึ่งเป็น
กระบวนการที่ผู้เรียนต้องใช้การคิดขั้นสูงที่ซับซ้อน
ขึน้ ส่งผลให้นกั ศึกษามีทกั ษะทางปัญญาเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติช่วยเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาให้
กับผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะที่จำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับการ
ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล นอกจากนี้ยังส่ง
ผลให้ ผู้ เ รี ย นสามารถนำ � ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่พบบ่อยในชุมชน ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง และข้อเข่าเสื่อม โดยเป็นไปตามปัญหา
สุขภาพทีพ่ บในชุมชน และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเนื่องจากการ
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วิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบกึ่งทดลองทำ�ให้มีข้อจำ�กัด
การวิจัย คือไม่สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่
เข้ามามีผลต่อโปรแกรมฯ ได้ เป็นการวิจัยในกลุ่ม
นักศึกษาเฉพาะสถาบัน จึงไม่สามารถนำ�ไปอ้างอิงไป
ยังนักศึกษาพยาบาลในสถาบันอื่นได้ และการวิจัย
ครั้งนี้มีการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากแบบสอบถามประเมินตนเอง และแบบวิเคราะห์
รายงาน ทำ�ให้ผลการประเมินที่ได้อาจจะไม่สามารถ
บอกผลลัพธ์ที่แท้จริงของนักศึกษารายบุคคลได้ ดัง
นั้นข้อเสนอการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยติดตาม
ประเมินผลโครงการการนำ�ภูมิปัญญาไปใช้แก้ปัญหา
สุขภาพโรคเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนระยะยาว และ
การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของภูมิปัญญาที่ใช้
แตกต่างกันแต่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น การนวด
เท้าด้วยรางไม้กับการเหยียบกะลาต่ออาการชาที่เท้า
ในผู้ป่วยเบาหวานหรือการออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
กับการประยุกต์ทา่ ฤๅษีดดั ตนกับการเพิม่ สมรรถภาพ
ของข้อเข่า เป็นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็นการทบทวนวรรณกรรมวิธปี ฏิบตั ดิ ว้ ยการแพทย์ทางเลือกต่อระดับความดันโลหิตจากแหล่งข้อมูล
ThaiJo และ Google Scholar ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2560  ใช้แนวทางบางขั้นตอนในเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบของสถาบันโจแอนนาบริกส์มกี ารคัดเลือกวิธปี ฏิบตั แิ พทย์ทางเลือกทัง้ 2 รูปแบบ พบงานวิจยั 9 เรือ่ งทีผ่ า่ น
การคัดกรองตามคุณสมบัตทิ กี่ �ำ หนด เป็นการวิจยั เชิงทดลอง 7 เรือ่ ง และกึง่ ทดลอง 2 เรือ่ ง ใช้วธิ กี ารสรุปแบบบรรยาย
เชิงเนือ้ หา ได้แก่ การแพทย์ทางเลือกแบบเสริม (complementary medicine) ซึง่ เป็นการนำ�ไปใช้รว่ มหรือเสริมกับการ
แพทย์ปัจจุบัน 5 เรื่อง และการแพทย์ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือแบบใช้ตามลำ�พัง (alternative medicine) 4 เรื่อง
หากพิจารณาตามแนวทางของศูนย์การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาพบว่าเป็นการ
แพทย์กายและจิต 6 เรื่อง ได้แก่ กลุ่มการฝึกหายใจ สมาธิบำ�บัด โยคะ การแพทย์แผนจีน 2 เรื่อง ได้แก่ การฝังเข็มและ
การรักษาทางชีวภาพ 1 เรื่อง ประกอบด้วย 3 วิธี ได้แก่ เดินเร็ว ลดเกลือและโยคะ วิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือก
ทุกกิจกรรมสามารถลดระดับความดันได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ การแพทย์ทางเลือกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลด
ระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตสูงได้ โดยข้อแนะนำ�ในการเลือกใช้ ต้องเลือกปรับใช้ให้เหมาะ
สมกับแต่ละกลุ่มบุคคล ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพื้นที่ภูมิประเทศที่อยู่อาศัย
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Received date 13/12/18; Revised date 05/07/19; Accepted date 24/09/19

504

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 505

J Thai Trad Alt Med

Reviews of Alternative Medicine Practices on Blood Pressure
Udomrat Chalothorn*,§, Yutamas Wandao†, Noppcha Singweratham‡
*

Faculty of Nursing, SuratthaniRajabhat University, Suratthani 84100, Thailand
Sadao Hospital, Songkhla 90120, Thailand
‡
Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi 11000, Thailand
§
Corresponding author: C.udomrat@hotmail.com
†

Abstract
This research aimed to study reviews of alternative medicine practices on blood pressure. Data were collected from ThaiJo and Google Scholar between 2009 -2017. This review was to verified  from The Joanna Briggs
Institute EBP Database Guide (2016).  The search identified a total of 14 studies regarding to alternative medicine
practices on blood pressure. Five studies were excluded because they did not quality. Nine studies met the specified review criteria, which included 7 randomized controlled trails and 11 quasi-experimental studies. The results
were synthesized using narrative summarization. Alternative medicine practice on blood pressure as documented
in this review can be classified into two categories: 5 alternative medicine and 4 complementary medicine. The
National Center of Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) can be classified three categories: (1) 6
Mind-Body Interventions such as control respiration, meditation therapies, yoga (2) 2 Chinese traditional medicine such as acupuncture and (3) 1 biologically based therapy included 3 practices physical exercise, salt intake
reduction and yoga. All methods of alternative medicine can reduce the pressure level significantly. Alternative
medicine is another way to release blood pressure. Suggestions for use should be adapted properly for individual,
faith, cultural, traditional and geographical features of patients.
Key words: review, alternative medicine, complementary medicine, blood pressure, release blood pressure

บทนำ�
ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น ปั ญ หาสำ � คั ญ ที่
พบมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก[1]
ประเทศไทย พบอัตราการป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ในช่วงปี พ.ศ.2555-2558 มีอตั ราสูงจาก 1,570.63 เป็น
1,894.46 ต่อแสนประชากร และมีแนวโน้มสูงขึ้นใน
อนาคต อัตราการเสียชีวิตก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเพิ่มขึ้นจาก 5.7 เป็น 12.1 ต่อแสนประชากร และ
ที่น่าสนใจคือ อัตราตายก่อนวัยอันควรคือในช่วงอายุ
ระหว่าง 30-69 ปีก็เพิ่มขึ้นจาก 3.8 เป็น 7.1 ต่อแสน

ประชากร นอกจากนีผ้ ลสำ�รวจพบว่า พืน้ ทีส่ ขุ ภาพเขต
12 มีอตั ราการเสียชีวติ จากภาวะความดันโลหิตสูงและ
ตายก่อนวัยอันควรสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ[2]
ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจรวมถึง
ครอบครัวและสังคม วิธกี ารรักษาภาวะความดันโลหิต
สูงในปัจจุบันมีทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่
3อ.2ส.[3] ซึ่งจะเริ่มในค่าระดับความดันโลหิต 120139/80-89 มิลลิเมตรปรอทและค่าระดับความดัน
โลหิตสูงระยะที่ 1 คือ 140-159/90-99 มิลลิเมตรปรอท

506 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
จะให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2-4 เดือนก่อน
หากไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้โดย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเริ่มให้ยาลดความดัน
โลหิต[4] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Khantamoon
R, Daenseekaew S (2017)[5] ศึกษาเรื่องการจัดการ
ตนเองของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมความดัน
โลหิตไม่ได้ มีความคิดเรื่องของการรับประทานยาที่
แตกต่างกันดังนี้ คือ (1) รับประทานยาสม่ำ�เสมอ ไม่
ขาดยาเพราะอยากหาย (2) รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง
เพราะไม่มีอาการผิดปกติ (3) อยากหยุดกินยา ปล่อย
ให้เป็นเรือ่ งของบุญกรรม พบมากในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคร่วม
และมีอาการผิดปกติ แต่ที่ทั้ง 3 กลุ่ม พบเหมือนกันก็
คือ ไม่สามารถออกกำ�ลังกายได้อย่างเต็มรูปแบบและ
ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็มได้
การแพทย์ทางเลือกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เข้ามา
มี บ ทบาทในการรั ก ษาและป้ อ งกั น กลุ่ ม โรคเรื้ อ รั ง
โดยการแพทย์ทางเลือกเป็นกลุ่มของระบบการดูแล
สุขภาพทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากศาสตร์การ
แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น โดยมุ่ ง เน้ น ไปได้ ทั้ ง ด้ า นการ
วินิจฉัย รักษา ป้องกันโรค เทคนิคการรักษาส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะที่ไม่กระทำ�รุนแรงต่อร่างกาย (non
invasive) หรือไม่ใช้เภสัชภัณฑ์ที่มีสารเคมี (non
pharmaceutical)[6] โดยมีรูปแบบการนำ�ไปใช้ดังนี้
(1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยการแพทย์ ท างเลื อ กแบบเสริ ม
(complementary medicine, CM) เป็นการนำ�ไปใช้
ร่วมหรือเสริมกับการแพทย์ปจั จุบนั (2) การแพทย์ทาง
เลือกแบบอย่างเดียวหรือใช้แบบลำ�พัง (alternative
medicine, AM)[7] หากจำ�แนกตามกลุม่ ของศูนย์การ
แพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกของสหรัฐอเมริกา
(National Center of Complementary And Alternative Medicine)  มีการจัดระบบการแพทย์ทาง
เลือกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) การแพทย์ทางเลือก
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เชิงระบบ (alternative medical systems) คือ การ
แพทย์ทางเลือกทีม่ วี ธิ กี ารตรวจวินจิ ฉัยและการบำ�บัด
รักษามีหลากหลายวิธีการ ทั้งด้านการให้ยา การใช้
เครือ่ งมือมาช่วยในการบำ�บัดรักษาและหัตถการต่าง ๆ
และมีผปู้ ระกอบวิชาชีพเป็นการเฉพาะ มีการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาขึน้ ไป ได้แก่ การแพทย์แผนจีน
การแพทย์แผนไทย อายุรเวทอินเดีย โฮมีโอพาธีย์
เป็ น ต้ น (2) การแพทย์ ก ายและจิ ต (mind body
intervention) คือ วิธกี ารบำ�บัดรักษาแบบใช้กายและ
จิต ได้แก่ สมาธิบ�ำ บัด ชีก่ ง โยคะ เป็นต้น (3) การบำ�บัด
ทางชีวภาพ (biologically based therapies) คือ วิธี
การบำ�บัดรักษาโดยการใช้สารชีวภาพ ได้แก่ สมุนไพร
อาหารสุขภาพ เป็นต้น (4) การบำ�บัดรักษาทางกายภาพ
(manipulative and body-based methods) คือ วิธี
การบำ�บัดรักษาโดยการใช้หัตถการต่าง ๆ ได้แก่ การ
นวด การกดจุด การจัดกระดูก เป็นต้น และ (5) การ
บำ�บัดด้วยพลัง (energy therapies) คือ วิธกี ารบำ�บัด
รักษาที่ใช้พลังงานในการบำ�บัดรักษาที่สามารถวัดได้
และไม่สามารถวัดได้ในการบำ�บัดรักษา เช่น พลังกาย
ทิพย์ เรกิ โยเร พลังจักรวาล เป็นต้น[8]
ถึงแม้ว่าแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิต
สูงตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันจะมียาที่ช่วยลด
ระดับความดันโลหิตจำ�นวนมาก แต่เนื่องจากเป็น
โรคที่รักษาไม่หายขาด การรักษาในระยะยาวส่งผล
ให้ เ กิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง ประกอบกั บ การแพทย์ ท าง
เลือกอาจเป็นการรักษาที่ช่วยเติมเต็มความต้องการ
ของผูป้ ว่ ยในมิตทิ างจิตใจหรือจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ย
และญาติได้อย่างสมบูรณ์โดยมองสุขภาวะอย่างเป็น
ปัจเจกบุคคลและเป็นองค์รวมที่สัมพันธ์กับคนคน
นั้น เพราะเน้นถึงความเป็นธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี[9]
นอกจากนี้ประเทศไทยมีการบรรจุเข้าในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อมีการเข้าถึงและนำ�การ
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แพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย[10]
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยการแพทย์ ท างเลื อ กต่ อ ระดั บ
ความดั น โลหิ ต ทั่ ว โลกได้ รั บ ความสนใจเป็ น ที่
นิ ย ม และมี ก ารใช้ วิ ธี ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ทั้ ง ใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียรวมถึงประเทศไทย
ซึ่งแต่ละวิธีก็ได้มีการนำ�เข้าสู่กระบวนการวิจัยก่อน
นำ�มาประกอบผลของความน่าเชือ่ ถือจนเป็นทีย่ อมรับ
ในการรักษา การพัฒนาทบทวนและต่อยอดงานวิจัย
จึงเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการนำ�ไปสู่การ
ดูแลรักษาที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยก่อนนำ�ไปสู่การ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น การแพทย์ ท างเลื อ กเป็ น อี ก
1 ใน 8 ของด้านสุขภาพระดับโลกที่ประเทศไทยได้
มีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายสุขภาพโลก พ.ศ.
2559-2563[11] ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในงาน
วิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้วย
การแพทย์ทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ ต่อระดับความ
ดันโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแล
สุขภาพของผู้ที่มีระดับความดันโลหิตสูงต่อไปดังคำ�
ที่กล่าวไว้ว่าหัวใจหลักของการพัฒนาการแพทย์ทาง
เลือก ถือเป็นศาสตร์แห่ง “การดูแลสุขภาพที่น่าเชื่อ
ถือ มีความปลอดภัย และได้รับการยอมรับ’’[12] ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมวิธีปฏิบัติด้วย
การแพทย์ทางเลือกต่อระดับความดันโลหิต

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม
จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทาง
เลือกต่อระดับความดันโลหิตในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ประยุกต์ใช้แนวทางบางขั้นตอนในเรื่องการทบทวน
วรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบของสถาบั น โจแอนนา
บริกส์[13] โดยใช้ค้นหาจากแหล่งข้อมูล ThaiJoและ
Google Scholar ตั้งแต่ปีค.ศ. 2009-2017โดยใช้คำ�

ค้นดังต่อไปนี้ ความดันโลหิต, การแพทย์ทางเลือก,
การแพทย์เสริม, blood pressure, alternative
medicine, complementary medicine, reduce
blood pressure, decrease blood pressure

นิยามศัพท์
การแพทย์ทางเลือก หมายถึง ศาสตร์ที่นอก
เหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการดูแล
สุขภาพทางการแพทย์ได้ทั้งด้านการวินิจฉัย รักษา
และป้องกันโรค เทคนิคการรักษาส่วนใหญ่ไม่กระทำ�
รุนแรงต่อร่างกายหรือไม่ใช้เภสัชภัณฑ์ที่มีสารเคมี[6]
ซึง่ รูปแบบการนำ�ไปใช้แบ่งดังนี้ (1) วิธปี ฏิบตั ดิ ว้ ยการ
แพทย์เสริม (complementary medicine, CM)
เป็นการนำ�ไปใช้ร่วมหรือเสริมกับการแพทย์ปัจจุบัน
(2) การแพทย์ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือแบบใช้
ตามลำ�พัง (alternative medicine, AM)[7]

เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย
เกณฑ์ในการคัดเข้า (inclusion criteria) ได้
คัดเลือกตามหลักการ 5 องค์ประกอบ PICOS[14] ราย
ละเอียด ดังตารางที่ 1 และกำ�หนดเกณฑ์คดั ออก (exclusion criteria) คือ งานวิจยั ทีไ่ ม่ได้ตพี มิ พ์เป็นภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษและเป็นงานวิจยั ทีไ่ ม่สามารถหา
รายงานการวิจยั ฉบับเต็ม (full paper) โดยรายงานการ
วิจัยที่ผ่านเกณฑ์จะนำ�มาทบทวนวรรณกรรม

ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูล
1. กำ�หนดคำ�ค้นที่ใช้ในการคัดเลือกงานวิจัย
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ThaiJo และ
Google Scholar
3. คั ด เลื อ กงานวิ จั ย เบื้ อ งต้ น ได้ มี ก ารคั ด
กรองงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กำ�หนดจาก ชื่อเรื่อง และ

508 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1 เกณฑ์การคัดเข้างานวิจัยโดยใช้หลักการ PICOS
ประชากร (populations) - ผู้ที่มีระดับค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (SBP) 120-179 mmHg, ค่าความดัน
		 โลหิตขณะหัวใจคลายตัว (DBP) 80-109 mmHg ทั้งที่ได้รับการรักษาและไม่ได้รักษา
ด้วยยาแผนปัจจุบัน
- อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ไม่มีภาวะแทรกซ้อนและโรคประจำ�ตัวอื่นๆ
การแพทย์ทางเลือก
วิธกี ารแพทย์ทางเลือกทีแ่ บ่งกลุม่ โดยศูนย์การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ
(intervention)		ของสหรัฐอเมริกา (National Center for Complementary and Alternative Medicine หรือ
NCCAM) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ (1) การแพทย์ทางเลือกเชิงระบบ (2) การแพทย์กาย
และจิต (3) การรักษาทางชีวภาพ (4) การรักษาทางกายภาพ (5) การรักษาด้วยพลัง
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับวิธีปฏิบัติด้วยกิจกรรมการแพทย์ทางเลือกที่มีผลต่อการลดระดับ
(comparison)
ความดันโลหิต คือ การแพทย์ทางเลือกแบบเสริม (complementary medicine, CM) หรือ
การแพทย์ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือใช้แบบลำ�พัง (alternative medicine, AM)
ผลลัพธ์ (outcome)
ระดับความดันโลหิตที่ลดลงหลังจากได้รับวิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือก
รูปแบบการศึกษา
- randomized controlled trial
(study design)
- quasi-experimental research

บทคัดย่อก่อน หากงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ก็จะนำ�ไปสู่
กระบวนการทบทวนต่อไป
4. งานวิจัยที่ผ่านการคัดกรองจะคัดกรองอีก
ครัง้ ตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด โดยจัดแบ่งงานวิจยั ให้ 3 คน
อ่านทบทวน และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากต้นฉบับงานวิจยั
และนำ�ข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหาที่รวบรวมได้
5. ข้อมูลจากงานวิจยั ทีผ่ า่ นการคัดเลือกแล้วจะ
นำ�มาเรียบเรียงในตาราง โดยมีหัวข้อในการรวบรวม
ตาม PICOS และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ชื่อผู้แต่ง ปี
ทีพ่ มิ พ์ ประเทศทีศ่ กึ ษา จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่าง อายุกลุม่
ตัวอย่าง รูปแบบการแพทย์ทางเลือก วิธีการศึกษา
ระดับความดันโลหิต วิธปี ฏิบตั ิ การเปรียบเทียบ ระยะ
เวลาในการศึกษา ระยะเวลาในการติดตาม และระดับ
ความดันโลหิตที่ลดลง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลของการทบทวนวิเคราะห์

โดยใช้การสรุปแบบบรรยายเชิงเนื้อหาตามเนื้อหาที่
บันทึกไว้ในตารางที่ 2

ผลการศึกษา
ผลจากการค้นฐานข้อมูลพบว่ามีงานวิจยั จำ�นวน
14 เรื่อง หลังจากการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
สามารถคั ด เลื อ กงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ ว ย
การแพทย์ ท างเลื อ กต่ อ ระดั บ ความดั น โลหิ ต มา
ทบทวนวรรณกรรม จำ�นวน 9 เรื่อง โดยเป็นงานวิจัย
ในประเทศแถบทวีปเอเชีย และประเทศไทย จำ�นวน 7
เรื่อง และประเทศนอกแถบทวีปเอเชียจำ�นวน 2 เรื่อง
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำ�นวน 992 คน จากจำ�นวน
ประชากรทั้งหมด 1,491 คน และช่วงอายุของผู้ป่วย
ที่ศึกษาพบตั้งแต่อายุ 18-80 ปี (ตารางที่ 2)
รูปแบบการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
ด้วยการแพทย์ทางเลือกต่อการลดความดันโลหิต

รูปแบบ
ระดับ
การแพทย์
ความดัน
ทางเลือก
ที่ลดลง
ผู้แต่ง
ปี ประเทศ จำ�นวนกลุ่ม ช่วง CM AM ความดันโลหิต วิธีปฏิบัติ
SBP
DBP
เวลา
			
ตัวอย่าง อายุ			
(mmHg)				 (Weeks)
1.Saptharishi 2009 India
113
20-25		 3 SBP 120-139 1) physical exercise
5.3
6.0
8
LG, et al.			
(102)				 DBP 80-89 2) salt intake reduction
2.6
3.7		
								
3) yoga
2.0
2.6		
								
4) control group
0.2
0.5
2.Ouicharoen 2011 Thailand 186
>40
3		
BP >140/90 1) slow respiration
23.59 8.57
8
pong M, et al. 			
(44)					
(pre-post)				
3.Jaipakdee
2011 Thailand 124
NR		 3 SBP 140-159 1) deep breathing and
5.3
3.0
8
J, et al.			
(124)				DBP 90-99 muscle relaxation				
								
2) control group
3.9
2.7		
4.Wolff M, et al. 2013 Southern 406
20-80 3		 SBP 120-179 1) yoga class
0.3
0.2
12
		 Sweden (83)				
DBP ≤ 109 2) yoga at home
-6.8 -4.4		
								
3) control group
-2.3
0.8		
												
												
												
5. Li J, et al. 2013 China
428
40-75		 3 SBP 140-159 1) affected meridian
12
NR
13
			
(428)				 DBP 90-99 acupuncture
(24-hSBP)			
								
2)non-affected
10
NR		
								
meridian acupuncture (24-hSBP)
								
3) sham acupuncture
3
NR
								
4) waiting-list
(24-hSBP)
									
0

ตารางที่ 2 การรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก

1) *SBP, *DBP
< 0.001
1)SBP 0.303
DBP 0.478
2) SBP 0.003 DBP 0.032
1) SBP 0.482
DBP 0.794
2) SBP 0.241
*DBP 0.025
3) SBP 0.381
DBP 0.612
1), 2), 3)
significantly decreased
(Non report p-value)

1),2),3) *SBP,*DBP < 0.05
4) significant
(Non report p-value)

p-value
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* แสดงถึงค่า P ที่ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดย p < 0.05 ซึ่งค่า p -value ของทุกงานวิจัยเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
NR = Non-Report (ยกเว้นงานที่ 2 เนื่องจากเป็นการทดลองภายในกลุ่มเดียวกัน)

1) *SBP <0.01
DBP 0.13

9.Khaicharoen 2017 Thailand
60
>18
3		 SBP 110-160 1) slow breath
-7.5 -4.4
8
S, et al. 			
(56)				 DBP
training program				
							
60-100
2) control group

1) *SBP, *DBP
< 0.000

1) SBP 0.224
DBP 0.081
SBP 0.326
DBP 0.256
SBP 0.262
*DBP 0.038

p-value

1) *SBP 0.031
*DBP 0.004

8.87
8
1.4		

-3.93 12
(24-h)		
-2.93		
(Day)		
-4.70		
(Night)		
-.41
-.19
-.36

เวลา
(Weeks)

-4.9
12
1.2		

-6.5
-1.3

30
20-65		 3
(27)				

8.Liu Y, et al. 2015
		

SBP 120-159 1) acupuncture group
DBP 80-99 2) control group

23.93
-1.1

60
NR
3		
BP > 140/90 1) SKT2
(60)					
2) control group

7.Naewbood S 2015 Thailand
			

South
Korea

-4.84
(24-h)
-3.83
(Day)
-5.17
(Night)
-.44
.052
-.85

6.Hagins M, 2014 US
84
21-70 3		 SBP 120-159 1) yoga group
et al.			
(68)					
DBP 80-89
									
									
									
									
								
2) control group
									
									

ผู้แต่ง
ปี ประเทศ จำ�นวนกลุ่ม
			
ตัวอย่าง

รูปแบบ
ระดับ
การแพทย์
ความดัน
ทางเลือก
ที่ลดลง
ช่วง CM AM ความดันโลหิต วิธีปฏิบัติ
SBP
DBP
อายุ			
(mmHg)				

ตารางที่ 2(ต่อ) การรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก

510 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562
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ส่วนมากเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงทดลองจำ�นวน 7
เรื่อง และแบบกึ่งทดลองจำ�นวน 2 เรื่อง หากพิจารณา
ตามประเภทวิธีปฏิบัติพบว่า เป็นการแพทย์ทางเลือก
เป็นแบบเสริม (complementary medicine, CM)
จำ�นวน 5 เรื่อง ได้แก่ การใช้ยาร่วมกับกลุ่มการฝึก
หายใจสมาธิบำ�บัดจำ�นวน 3 เรื่อง[15-17] และการใช้ยา
ร่วมกับโยคะจำ�นวน 2 เรื่อง[18-19]
ส่วนการแพทย์ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือ
แบบใช้ตามลำ�พัง (alternative medicine, AM) มี
จำ�นวน 4 เรื่อง ได้แก่ การฝึกหายใจลึกร่วมกับผ่อน
คลายกล้ามเนื้อจำ�นวน 1 เรื่อง[20] การฝังเข็มจำ�นวน
2 เรื่อง[21-22] และศึกษาผลจากวิธีปฏิบัติ 3 วิธีเปรียบ
เทียบกัน จำ�นวน 1 เรื่องได้แก่ เดินเร็ว ลดเกลือ โยคะ
โดยให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง[23]
ระดับความดันโลหิตทีศ่ กึ ษา พบว่าส่วนมากทุก
งานวิจัยใช้ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว (SBP) อยู่ใน
ช่วง 120-179 mmHg และค่าความดันขณะหัวใจ
คลายตัว (DBP) อยู่ในช่วง 80-109 mmHg
ช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติด้วยการแพทย์ทาง
เลือกต่อการลดความดัน พบว่ามีระยะเวลาตัง้ แต่ 8-13
สัปดาห์ โดยงานวิจัยที่ศึกษาระยะเวลา 8 สัปดาห์มี
จำ�นวน5 เรื่อง[15-17,20,23] งานวิจัยที่ศึกษาระยะเวลา 12
สัปดาห์มีจำ�นวน 3 เรื่อง[18-19,22] และงานวิจัยที่ศึกษา
ระยะเวลา 13 สัปดาห์มีจำ�นวน 1 เรื่อง[21] แต่ละงาน
วิจัยมีการติดตามระดับความดันโลหิตที่ลดลงหลัง
จากได้รับวิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือกที่แตก
ต่างกันออกไปตั้งแต่ 1 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8
สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์
ระดับความดันทีล่ ดลงทัง้ ค่าความดันขณะหัวใจ
บีบตัว (SBP) และค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว
(DBP) พบว่ามีจำ�นวน 8 เรื่องที่มีผลต่อการลดความ
ดันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
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การแพทย์ทางเลือกแบบเสริมวิธีปฏิบัติ คือ กลุ่มการ
ฝึกหายใจสมาธิบ�ำ บัด[15-17] และโยคะ[18-19] ส่วนรูปแบบ
การแพทย์ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือแบบใช้ตาม
ลำ�พัง วิธีปฏิบัติ คือ การฝังเข็ม[21-22] และวิธีปฏิบัติ 3
วิธี ได้แก่ เดินเร็ว ลดเกลือ โยคะโดยให้ปฏิบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง จำ�นวน 1 เรื่อง[23] ส่วนอีกจำ�นวน 1 เรื่อง
มีผลลดความดันโลหิตแต่ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ได้
ใช้วธิ กี ารปฏิบตั ดิ ว้ ยการการฝึกหายใจลึกร่วมกับผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ[20]

อภิปรายผล
จากการทบทวนและคั ด เลื อ กงานวิ จั ย นี้ ได้
ประยุกต์ใช้แนวทางบางขั้นตอนในเรื่องการทบทวน
วรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบของสถาบั น โจแอนนา
บริ ก ส์ โดยค้ น หาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ThaiJo และ
Google Scholar ตั้งแต่ปีค.ศ.2009-2017 ที่ผ่านการ
คัดเลือกตามหลักการ PICOS ข้างต้น พบว่ามีทงั้ หมด
14 เรือ่ ง เมือ่ พิจารณาพบว่าเป็นงานวิจยั ทีไ่ ม่ได้ตพี มิ พ์
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2 เรือ่ งและไม่สามารถ
เข้าถึงรายงานวิจยั แบบเต็มได้ 3 เรือ่ ง ดังนัน้ งานทีผ่ า่ น
การคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำ�หนดจึงมี 9 เรื่อง
ภาพรวมของงานวิจยั ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับวิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือกแบบเสริม
(complementary medicine, CM) และการแพทย์
ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือใช้แบบลำ�พัง (alternative medicine, AM)
ผลการทบทวนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ดิ ว้ ยการแพทย์
ทางเลือกต่อระดับความดันโลหิตที่ลดลงทั้งค่าความ
ดันขณะหัวใจบีบตัว (SBP) และค่าความดันขณะหัวใจ
คลายตัว (DBP)พบว่ามีจำ�นวน 8 เรื่องที่มีผลต่อการ
ลดความดันโลหิตอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ส่วนใหญ่

512 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เป็นรูปแบบการแพทย์ทางเลือกแบบเสริมวิธปี ฏิบตั คิ อื
กลุม่ การฝึกหายใจสมาธิบ�ำ บัดและโยคะ ส่วนรูปแบบ
การแพทย์ทางเลือกอย่างเดียว วิธีปฏิบัติ คือ การฝัง
เข็ม และวิธีปฏิบัติ 3 วิธี ได้แก่ เดินเร็ว ลดเกลือ โยคะ
โดยให้ปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึง่ จำ�นวน 1 เรือ่ งส่วนอีก
จำ�นวน 1 เรื่องมีผลลดความดันแต่ไม่มีนัยสำ�คัญทาง
สถิติได้แก่การฝึกหายใจลึกร่วมกับผ่อนคลายกล้าม
เนื้อ
1. วิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือกต่อระดับ
ความดันโลหิตสูงวิเคราะห์ตามพื้นที่ภูมิประเทศพบ
ว่ามีการนำ�ไปใช้ ดังนี้งานวิจัยที่ศึกษาในแถบทวีป
เอเชีย แบ่งได้เป็น 2 วิธีปฏิบัติ ได้แก่ (1) กลุ่มการ
ฝึกหายใจสมาธิบำ�บัดจำ�นวน 4 เรื่อง ทำ�การศึกษาใน
ประเทศไทยทั้งหมด เนื่องจากประเทศไทยประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ รูปแบบของการนำ�มาใช้ส่วน
ใหญ่เป็นรูปแบบของความเชือ่ ตามพระพุทธศาสนา[24]
คือ การฝึกควบคุมหายใจและสมาธิบำ�บัด มีการใช้
เทคนิคการผ่อนคลายของจิตใจเพื่อรักษาโรคและ
สร้างเสริมป้องกันผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จาก
ผลของงานวิจยั ทางการแพทย์กย็ งั พบว่า การฝึกสมาธิ
บำ�บัดช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ดี ส่งผลต่อ
การรักษาในทางที่ดีขึ้นสามารถลดขนาดยาหรือหยุด
ยาลดความดันได้[25] (2) การฝังเข็ม จำ�นวน 2 เรื่อง
ทำ�การศึกษาในประเทศจีนและเกาหลี การฝังเข็มจัด
เป็นศาสตร์หนึ่งที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ
ในเรือ่ งของการรักษาทีเ่ ด่นชัดเป็นพิเศษในการบรรเทา
และรักษาภาวะความดันโลหิตสูง[26] และงานวิจัยที่
ศึกษานอกแถบทวีปเอเชียมี 1 วิธีปฏิบัติ ได้แก่ โยคะ
จำ�นวน 2 เรื่อง ทำ�การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
และสวีเดนโดยได้รบั อิทธิพลมาจากฝัง่ ประเทศอินเดีย
มีการนำ�เข้าไปเผยแพร่ อิทธิพลดังกล่าวส่งผลให้มี
การนำ�โยคะเข้ามาช่วยในการบำ�บัดรักษาโรคความดัน
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โลหิตสูง การเลือกใช้วธิ ปี ฏิบตั ิ โดยขึน้ อยูก่ บั ความเชือ่
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออิทธิพลที่ได้รับ
2. วิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือกต่อระดับ
ความดันโลหิตสูงวิเคราะห์ตามกลไกของร่างกาย พบ
ว่า (1) กลุ่มการฝึกหายใจสมาธิบำ�บัดใช้เทคนิคปรับ
สมดุลของร่างกายและจิตใจ ผลคือ ร่างกายของเรา
จะรู้ สึ ก สบายและผ่ อ นคลายและจิ ต เป็ น สมาธิ ส่ ง
ผลให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง (relaxation
responses) สมองจะหลั่งฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน (endorphins) เกิดคลื่นสมองแบบแอลฟ่าเพิ่มขึ้น คือ
คลื่นสมองช้าและเป็นระเบียบขึ้นซึ่งจะช่วยลดอัตรา
การเต้นของหัวใจและช่วยลดภาวะความดันโลหิตสูง
ได้[9,27] สอดคล้องกับ Naewbood S, (2015)[16] พบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีป่ ฏิบตั เิ ทคนิคสมาธิเพือ่
การเยียวยา SKT2 มีค่า SBP และ DBP ลดลงอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ค่า p < 0.001 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับ Ouicharoenpong M, et al. (2011)[15] พบ
ว่าการฝึกหายใจช้าเข้า-ออก 1 ครั้งให้ยาวนานกว่า
6 วินาที และต่อจากนั้นให้หายใจเข้า-ออกน้อยกว่า
10 ครั้งใน 1 นาที ฝึกวันละ 15 นาทีทุกวันต่อเนื่อง 8
สัปดาห์ ส่งผลต่อค่า SBP และ DBP ลดลงอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ ค่า p < 0.001 ในขณะที่ Khaicharoen
S, et al. (2017)[17] พบว่าการฝึกผ่อนลมหายใจออก
ช้า โดยการเป่ากังหันลม ช่วยลดค่า SBP ได้อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ค่า p < 0.01 เช่นกัน (2) การฝัง
เข็ม ใช้เทคนิคการปรับสมดุลและกลไกการทำ�งาน
ของเส้นเลือดอวัยวะในร่างกายและระบบภูมิคุ้มกัน
ให้สมดุลเป็นปกติโดยกระตุน้ ให้เกิดสัญญาณประสาท
ส่งเข้าไปยังไขสันหลังแล้วเกิดเป็นวงจรสะท้อนกลับมา
ทำ�ให้กล้ามเนือ้ ทีห่ ดเกร็งเกิดการคลายตัว และหลอด
เลือดที่หดตัวเกิดการขยายตัว สัญญาณประสาทบาง
ส่วนจะถูกส่งขึ้นไปยังสมองกระตุ้นให้มีการหลั่งสาร
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สื่อสัญญาณประสาท เช่น เอนดอร์ฟินและฮอร์โมน
ต่ า ง ๆ แล้ ว ส่ ง สั ญ ญาณประสาทกลั บ ลงมาตาม
ไขสั น หลั ง และเส้ น ประสาท [28] ส่ ง ผลต่ อ การช่ ว ย
ควบคุมระดับความดันโลหิตสอดคล้องกับ Liu (2015)[22]
พบว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ผูป้ ว่ ยความ
ดันโลหิตสูงทีไ่ ด้รบั การฝังเข็มแบบมาตรฐานเป็นระยะ
เวลา 8 สัปดาห์และติดตามผลเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลัง
การรักษาเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการ
ฝังเข็มเป็นเวลา 12 สัปดาห์มีค่า SBP และ DBP ลด
ลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ค่า p < 0.05 เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับ Li (2013)[21] พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้
รับการฝังเข็ม ไม่ว่าจะเป็น affected meridian acupuncture, non-affected meridian acupuncture
หรือ invasive sham acupuncture สามารถลด
ระดับความดันได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติและ (3)
โยคะใช้เทคนิคจิตประสานกาย (mind body intervention) ซึ่งเป็นการบำ�บัดโดยใช้กายและจิตหรือใช้
สมาธิในการบำ�บัดด้านกายเกิดการยืดหยุน่ ของกล้าม
เนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้น ด้านจิตส่งผลต่อการ
ลดความรู้สึกเครียด จึงเกิดเป็นกลไกกระตุ้น vagus
nerve ลดการทำ�งานของระบบประสาทซิมพาเทติก
และเพิม่ การทำ�งานของพาราซิมพาเทติก[29]สอดคล้อง
กับ Saptharishi LG, et al. (2009)[23] พบว่า การฝึก
โยคะ โดยเน้นท่าทาง การควบคุมลมหายใจ ช่วยลด
ค่า SBP และ DBP อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ค่า p <
0.05 อีกทั้งช่วยลดภาวะเครียดและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ด้วย เป็นไปในทิศทางเดียวกับ Hagins M, et al.
(2014)[19] พบว่าการฝึกโปรแกรมโยคะทีป่ ระกอบด้วย
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท่าทางการควบคุมลมหายใจ
และการทำ�สมาธิเป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุม มีผลลดค่า DBP อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ ค่า p < 0.05 และ Wolff M, et al. (2013)[18]
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พบว่า การฝึกโยคะที่ได้รับการฝึกฝนต่อเนื่องที่บ้าน
เพิม่ คุณภาพในการลดระดับความดัน โดยมีผลลดค่า
DBP อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ค่า p < 0.05 เช่นกัน
3. วิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือกต่อระดับ
ความดันโลหิตสูงวิเคราะห์ตามผลการวิจยั พบว่า การ
แพทย์ทางเลือกแบบเสริม และการแพทย์ทางเลือก
อย่างเดียว สามารถลดระดับความดันโลหิตได้อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ แต่มี 1 งานวิจยั ของ Jaipakdee, J.
(2011)[20] ซึง่ ศึกษาในประเทศไทยพบว่าการฝึกหายใจ
ลึกร่วมกับผ่อนคลายกล้ามเนือ้ สามารถลดระดับความ
ดันโลหิตได้ แต่ลดลงอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิตโิ ดย
ผลการวิจัยวิเคราะห์ได้ว่า เกิดจากสถานที่ที่ปฏิบัติ
การติดตาม เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมิน
เนื่องจากการวิจัยไม่สามารถสังเกตการปฏิบัติของ
กลุม่ ตัวอย่างทีบ่ า้ นแต่ตรวจสอบโดยการสอบถามและ
ให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติให้ดูซึ่งอาจจะเกิดความคลาด
เคลื่อนในการติดตามและประเมินความถูกต้องของ
การฝึกหายใจแบบลึกร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนือ้
การพิ จ ารณานำ � วิ ธี ก ารแพทย์ ท างเลื อ กมา
ประยุกต์ใช้ต้องขึ้นอยู่บนหลักการของความถูกต้อง
และเหมาะสมขององค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การยื น ยั น
แล้ว[6] เนื่องจากปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกได้รับ
ความนิยมในระบบสุขภาพมากขึ้น และระดับความ
ดันโลหิตของกลุ่มประชากรที่นำ�มาใช้การวิจัยต้อง
เป็นระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ได้อยู่ในระยะ
ที่เป็นอันตราย[10]

ข้อสรุป
การทบทวนพบว่า วิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทาง
เลือก ได้แก่ การฝึกหายใจสมาธิบำ�บัด โยคะ ออก
กำ�ลังกายโดยวิธีเดินเร็ว รับประทานอาหารลดเกลือ
การฝึกหายใจร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและ

514 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
การฝังเข็ม สามารถลดระดับความดันโลหิตได้ โดย
การวางแผนปรับใช้วิธีการฝึกหายใจสมาธิบำ�บัดในผู้
ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตสูงที่มีค่าระดับความดัน
โลหิตที่มากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทแต่ไม่เกิน
180/110 มิลลิเมตรปรอทที่มารับบริการที่คลินิกโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาล
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้ยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2560 ปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคต่อการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร รวมทั้งผลการ
เปลีย่ นแปลงการสัง่ ใช้ยาจากสมุนไพรเป็นลำ�ดับแรก  หลังจากมีนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพร ซึง่ ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
จากฐานข้อมูลการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัด ประเด็นมูลค่าการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร, การวินิจฉัยโรค และใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลปัจจัยทีส่ ง่ เสริมและอุปสรรคต่อการสัง่ ใช้ยาจากสมุนไพร กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถาม
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องการสั่งใช้ยา จำ�นวน 150 คน ประกอบด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 2 คน เภสัชกร 18 คน นักวิชาการ
สาธารณสุข 20 คน พยาบาล 30 คน ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย 30 คน และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน 50 คน สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านระบบยาจากสมุนไพร 3 คน เพือ่ หาแนวทางการส่งเสริมการใช้ยา
จากสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ 2560 สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสระบุรี
มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรรวมกันทั้งจังหวัด 11,447,794.47 บาท หรือร้อยละ 1.97 ของมูลค่าการสั่งใช้ยาทั้งหมด มีการ
สัง่ ใช้ยาสมุนไพรมากทีส่ ดุ ในกลุม่ อายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป การวินจิ ฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นกลุม่
อาการ ไอ ปวดกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ พบการสัง่ ใช้ยาจากสมุนไพรนอกเหนือจากกลุม่ อาการวินจิ ฉัย เช่น กรณีการ
สัง่ ใช้ยาจากสมุนไพร ยาอมมะแว้ง มูลค่าการสัง่ ใช้ยาจากสมุนไพรเพิม่ ขึน้ มูลค่าการสัง่ ใช้ยาปฏิชวี นะลดลง อุปสรรค
ต่อการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรที่สำ�คัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ (1) ผู้สั่งใช้ยาไม่มีข้อมูลเพียงพอ (2) ผู้สั่งใช้ยาไม่เชื่อ
มั่นในยาสมุนไพร (3) ผู้สั่งใช้ยาไม่รู้จักขนาดยา สรรพคุณยา ปัจจัยที่ส่งเสริมการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร 3 อันดับแรก
คือ (1) การที่ผู้ป่วยเรียกหายา (2) สั่งใช้ยาเป็นไปตามนโยบาย (3) เป็นยาที่ได้รับการสนับสนุน พบมีการใช้ยาจาก
สมุนไพรเพิ่มขึ้นภายหลังนโยบายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร ประเด็นการพัฒนาคือ การพัฒนาบุคลากรทางการ
แพทย์ทุกสาขาให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ยาสมุนไพร ระบบสืบค้นข้อมูลยาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ: ยาจากสมุนไพร, นโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพร, อุปสรรคการใช้สมุนไพร
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Abstract
The objective of this study was to analyze the use of herbal medicine in hospitals under the Ministry of
Public Health in Saraburi Province in 2017 and to determine promoting factors and barriers of the use of herbal
medicines, as well as changes in the prescription of First Line Drug policies promoting the use of herbal medicines.
The researchers analyzed data from the data center database on drug consumption, diagnosis, and prescription.
Moreover, the researchers also used self-administered questionnaires to collect the data on promoting factors
and barriers of the use of herbal medicines. The subjects were 150 medical personnel who were involved in the
prescription, consisting of two physicians, 18 pharmacists, 20 public health technical officers, 30 nurses, 30 Thai
traditional medicines and 50 public health officers in communities. This research also group discussion with herbal
experts to find ways to promote the use of herbal medicines. The study found that in 2017 the total consumption
of herbal medicines in the province were valued at 11,447,794.47 baht, or 1.97 per cent of total drug consumption.
The prescription is possible in the group aged 60 years, and diagnoses were mainly coughs, aching muscles, bones
and joints. This research found prescribing herbal medicines other than the diagnosis syndrome. The value of
herbal medicines increased, the value of antibiotics decreased.  Prescribers reported that the top three restrictions
for using these medications were 1) Prescribers not have enough information 2) Prescribers do not believe in herbal
medicine. 3) The person who prescribes the drug does not know the necessary dose. The top three promoting factors
for using herbal medicines were 1) The patient calling for the medication 2) Prescribing drugs according to policy
3) Prescribe medication as supported. Increased use of herbal medicines was found because of the policy on the
promotion of herbal medicines. The development issues are developing all medical personnel to have knowledge
and understanding about the use of herbal medicines, efficient herbal information search system.
Keywords: herbal medicine, herbal drug promotion policy, barriers to using herbal medicines

บทนำ�
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการส่งเสริม
การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน ลด
การนำ�เข้าสารเคมี และยาแผนปัจจุบนั จากต่างประเทศ
ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคง
ของระบบยา[1] ข้ อ มู ล มู ล ค่ า ของการบริ โ ภคยาจาก
สมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาลยังอยู่

ในระดับต่ำ�  สถานพยาบาลมีรายการยาจากสมุนไพร
จำ�นวนน้อย เช่นในปีพ.ศ. 2554 โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีรายการยาจากสมุนไพรและ
ยาแผนไทยเฉลี่ยแห่งละ 16.06 รายการ มูลค่าการ
บริโภคเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.55 ของมูลค่าการบริโภค
ยาทัง้ หมด ในปีพ.ศ. 2555 มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ
2.88 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
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ของกระทรวงสาธารณสุข[2] จังหวัดสระบุรีมีสถาน
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำ�นวน 138 แห่ง
หลังจากมีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ขอความ
ร่วมมือให้หน่วยบริการในสังกัดทุกระดับ มีการสั่งใช้
ยาสมุนไพร ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เป็นยาลำ�ดับ
แรก (First line Drug) จำ�นวน 2 รายการ คือ ยา
ขมิ้นชัน สำ�หรับบรรเทา อาการ แน่น จุกเสียดท้องอืด
ท้องเฟ้อ หรือผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกระเพาะ
อาหาร ยาฟ้าทะลายโจร สำ�หรับบรรเทาอาการเจ็บคอ
และบรรเทาอาการของโรคหวัด[3] อย่างไรก็ตามการใช้
ยาจากสมุนไพร ยังไม่ได้รับการยอมรับจากบุคลากร
ทางการแพทย์ ดังนั้นจึงได้จัดทำ�โครงการวิจัยนี้เพื่อ
วิเคราะห์การใช้ยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาล
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในจั ง หวั ด สระบุ รี ใ น
ปีงบประมาณ 2560 และศึกษาถึงปัจจัยทีส่ ง่ เสริมและ
อุปสรรคต่อการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร รวมทั้งศึกษา
ผลการเปลี่ยนแปลงการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรเป็น
ลำ�ดับแรก  หลังจากมีนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ทัง้ นีเ้ พือ่ เสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านยาจากสมุนไพรในสถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบผสมวิ ธี
(Mixed method) โดยการศึกษาเชิงปริมาณใช้การ
วิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบ
ถามการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
และการอภิปรายกลุ่ม  โดยได้นิยามยาสมุนไพร ให้
หมายความรวมถึงยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร
ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วย
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ยา หรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที่
รัฐมนตรีโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการประกาศ
กำ�หนด เพื่อการบำ�บัด รักษา และบรรเทา ความเจ็บ
ป่วยของมนุษย์ หรือการป้องกันโรค ตามความหมาย
ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. 2562 ระยะเวลาในการศึกษาเดือนตุลาคม พ.ศ.
2559 - กันยายน พ.ศ. 2560
ประชากรในการวิจัยคือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
แพทย์ในสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรไี ด้แก่ แพทย์ เภสัชกร ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย พยาบาลและ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การสั่งการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
การเลือกตัวอย่างทำ�โดยกำ�หนดเกณฑ์คัดเข้า
คือบุคคลในประชากรที่มีอายุงานในหน้าที่ปัจจุบัน
เกิน 1 ปีหรือผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการให้บริการ
แพทย์แผนไทยและเป็นผู้ยินยอมให้ความร่วมมือใน
การวิจัย ส่วนเกณฑ์คัดออกคือเป็นผู้ให้บริการการ
แพทย์แผนไทย แต่ไม่มีหน้าที่ในการสั่งใช้ยาโดยตรง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คำ�นวณจากสูตรของ
Cochrane[4] สำ�หรับงานวิจัยเชิงสำ�รวจเพื่อประมาณ
ค่ า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ต่ า ง ๆ โดย
กำ�หนดให้ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 เท่ากับ 0.05
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าเท่ากับ 0.10 และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ
เท่ากับ 0.50 จากการคำ�นวณได้จ�ำ นวนตัวอย่าง 97 คน
เป็นอย่างน้อย การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ตวั อย่างจำ�นวน 150
คน ประกอบด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 2 คน เภสัชกร
18 คน นักวิชาการสาธารณสุข 20 คน ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย 30 คน
พยาบาล 30 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
50 คน
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วิธีการศึกษา
การรวบรวมข้ อ มู ล ในระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล
การแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัด (Health Data  
Center)  ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยแฟ้ ม ข้ อ มู ล 43 แฟ้ ม
มาตรฐานซึง่ กำ�หนดโดยศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูล
สุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลทุกระดับในจังหวัด
สระบุรีคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทุกแห่ง
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประมวลผลข้อมูลของตนและส่งออก
จากระบบ HOSxP ไปสู่ศูนย์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวม
และวิเคราะห์ในการศึกษานี้ได้แก่ มูลค่าและปริมาณ
การสั่งใช้ยาสมุนไพร ข้อมูลการวินิจฉัยโรครายงาน
โรคตามระบบ ICD 10-TM และข้อมูลการสั่งการ
รักษาและสั่งใช้ยาในงานบริการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสร้าง
แบบสอบถามชนิ ด ตอบด้ ว ยตนเองโดยรวบรวม
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม -อุ ป สรรค
ต่อการใช้ยาสมุนไพรจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบตั งิ านด้านการแพทย์แผนไทยทัง้ จากโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล หลังจากนั้นกำ�หนด
หัวข้อคำ�ถามและจัดทำ�เป็นคำ�ถามผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ที่มีประสบการณ์การทำ�งานด้านการแพทย์แผนไทย
อย่างน้อย 5 ปี ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและ
ตรวจสอบการใช้ภาษาของแบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้ ว ยหั ว หน้ า งานแพทย์ แ ผนไทยของโรงพยาบาล (1 คน) ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ของโรงพยาบาล (3 คน) และเภสัชกรผู้รับผิดชอบ
งานแพทย์ แ ผนไทยในโรงพยาบาลชุ ม ชน (1 คน)
หลังการปรับปรุงได้แบบสอบถาม 2 ตอน ตอนแรก
เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 519
การใช้ยาสมุนไพร (10 ข้อ) ตอนที่ 2 เป็นคำ�ถามด้าน
ปัญหา-อุปสรรคที่ส่งผลต่อการสั่งใช้ยาสมุนไพร (10
ข้อ) คำ�ถามเป็นแบบ Likert ที่มี 5 ระดับจากไม่เห็น
ด้วยเป็นอย่างยิง่ (1 คะแนน) จนถึงเห็นด้วยเป็นอย่าง
ยิ่ง (5 คะแนน)
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามของผูเ้ กีย่ วข้องกับ
สั่งการรักษาและสั่งใช้ยาในเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรและปัญหาอุปสรรค
ทีส่ ง่ ผลต่อการสัง่ ใช้ยาสมุนไพร โดยเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
งานแพทย์แผนไทยของสำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัด
สระบุรี 3 คน ที่ผ่านการทำ�ความเข้าใจวัตถุประสงค์
คำ�ถามที่ใช้ และวิธีการรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูล
ทำ�ใน 2 ลักษณะดังนี้ 1) แจกแบบสอบถามแก่ตวั อย่าง
ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทย ซึ่งสำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัด
สระบุรีจัดขึ้น 2) แจกแบบสอบถามแก่ตัวอย่างใน
ระหว่างการตรวจนิเทศและติดตามการดำ�เนินงานตาม
ตัวชี้วัด
การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการส่งเสริม
การสั่งใช้ยาสมุนไพร การวิจัยนี้ศึกษาเอกสาร คู่มือ
นโยบายการพัฒนาระบบยาสมุนไพร หลังจากนั้นนำ�
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เพือ่ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
ระบบยาสมุนไพร 3 คน ใน กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภู เ บศร เพื่ อ ให้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาหาแนวทางการส่ ง
เสริมการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มี
ความชำ�นาญในการควบคุมด้านระบบยาสมุนไพรเป็น
อย่างดี โดยมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมากกว่า
สิบปี โดยดำ�เนินการอภิปรายกลุ่ม มีผู้จดบันทึกการ
อภิปราย 1 คน ประเด็นการอภิปราย ประกอบด้วย
มูลค่าการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร ปัญหาอุปสรรคที่ส่ง
ผลต่อการใช้ยาจากสมุนไพร รวมทั้งแนวทางการส่ง

520 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เสริมสนับสนุนการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร ระยะเวลา
การอภิปรายกลุ่มรวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  การวิจัยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ในรูปของความถี่ ค่าร้อยละและค่า
เฉลี่ยเพื่อสรุปข้อมูลส่วนข้อมูลการอภิปรายกลุ่มและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ
สรุปถึงข้อเสนอและแนวทางการส่งเสริมการสั่งใช้ยา
จากสมุนไพร

ผลการศึกษา
มูลค่าการสั่งใช้ยาสมุนไพร
จากการวิ เ คราะห์ บั ญ ชี ร ายการยาและมู ล ค่ า
การสั่งใช้ยาจากสมุนไพร พบว่ารายการยาของสถาน
พยาบาลของจังหวัดสระบุรีจะอ้างอิงจากกรอบบัญชี
รายการยาของโรงพยาบาลชุ ม ชนประจำ �  (CUP)
นั้ น มู ล ค่ า การสั่ ง ใช้ ย าจากสมุ น ไพรคิ ด มู ล ค่ า จาก
ข้อมูลราคาขายที่สถานพยาบาลแต่ละแห่งกำ�หนด
และบันทึกในระบบ HOSxP และส่งข้อมูลเข้าระบบ
ศู น ย์ ข้ อ มู ล การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพระดั บ จั ง หวั ด  
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พบว่ า มี มู ล ค่ า การสั่ ง ใช้ ย ารวมกั น ทั้ ง จั ง หวั ด เป็ น
568,345,077.06 บาท มูลค่าการสัง่ ใช้ยาจากสมุนไพร
คือ 11,447,794.47 บาท หรือร้อยละ 1.97 ของมูลค่า
การสั่งใช้ยาทั้งหมด พบว่ามีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร
ทัง้ ทีเ่ ป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (บัญชี
ยาจากสมุนไพร)[5-6] และยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
เมื่อนับจำ�นวนรายการยาสมุนไพรในใบสั่งยาทั้งหมด
มีการสัง่ ใช้ยาจากสมุนไพรอยูเ่ พียง 5 รายการ รายการ
ยาที่มีการสั่งใช้มากที่สุดคือ ยาฟ้าทะลายโจร 67,261
ครั้ง อันดับ 2 คือ ขมิ้นชัน 50,265 ครั้ง อันดับที่ 3 ยา
แก้ไอมะขามป้อม 49,761 ครั้ง จะเห็นได้ว่า การสั่งใช้
ยาจากสมุนไพรไม่ได้มกี ารกระจายให้ครอบคลุมตาม
บัญชีรายการยา แต่มีลักษณะเป็นการสั่งใช้ยาเพียง
บางรายการเท่านั้น
มูลค่าการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร 5 รายการ (ยา
แคปซูลฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูลขมิ้นชัน ยาน้ำ�แก้ไอ
มะขามป้อม ยาอมมะแว้ง และยาเถาวัลย์เปรียง) ใน
ภาพรวมของสถานบริการเครือข่ายสุขภาพ พบว่า เพิม่
ขึ้นกว่า ร้อยละ 50 ในระยะ 3 ปี หลังการดำ�เนินการ
วิจัย (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ยาจากสมุนไพรที่มีการสั่งใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก
ผู้ป่วยที่ได้รับการสั่งยา
จำ�นวนครั้งที่สั่งยา
อันดับ รายการ
กลุ่มยา					
				
จำ�นวน (คน) ร้อยละ
จำ�นวนครั้ง ร้อยละ
1 ฟ้าทะลายโจร
ED
2 ขมิ้นชัน
ED
3 ยาแก้ไอมะขามป้อม ED
4 ยาอมมะแว้ง
ED
5 เถาวัลย์เปรียง
ED
รวมสั่งยา 5 รายการ		

36,475
38,552
31,200
45,522
24,850
176,599

10.24
10.15
9.88
11.85
7.85
49.97

67,261
50,265
49,761
51,244
47,814
266,345

ที่มา : ฐานข้อมูล Health Data Center จังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560
: กลุ่มยา ED หมายถึง กลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

13.40
11.18
10.14
9.23
9.11
53.06

มูลค่า (บาท)
1,420,005.71
1,079,550.14
1,026,290.04
876,529.10
351,596
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ตารางที่ 2 มูลค่าและปริมาณการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อย 5 อันดับแรก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557-2560
รายการ

1 ต.ค. 2556
-30 ก.ย. 2557

1 ต.ค. 2557
-30ก.ย. 2558

1 ต.ค. 2558
-30 ก.ย. 2559

ต.ค. 2559
-30 ก.ย. 2560

มูลค่ารวม (บาท)
443,589,779.92 355,594,721.25 434,552,723.24 579,792,684.53
ปริมาณสั่งใช้ยา (บาท) 4,714,665.55
5,346,579.53
5,123,664.25
7,447,794.47
1. ฟ้าทะลายโจร
824,965.05
721,256.20
522,434.45
1,420,005.71
2. ขมิ้นชัน
628,529.10
661,903.89
542,445.23
1,079,550.14
3. ยาแก้ไอมะขามป้อม
556,734.14
789,723.43
623,452.89
1,026,290.04
4. ยาอมมะแว้ง
542,253.55
430,150.14
625,434.47
876,529.10
5. เถาวัลย์เปรียง
225,563.55
256,723.75
193,235.89
351,596

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น
30.70
57.97
72.12
71.75
84.34
61.64
55.87

*** ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เมื่อเทียบกับ 30 กันยายน 2557
ที่มา: ฐานข้อมูล Health Data Center จังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ตารางที่ 3 ร้อยละของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุสมผล ใน 2 โรคเป้าหมาย
เป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 20)
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

28.59
18.90

26.94
17.80

19.79
13.94

ที่มา : ฐานข้อมูล Health Data Center จังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

การใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุสมผลใน 2 โรค
เป้าหมาย
อัตราการสัง่ ใช้ยาปฏิชวี นะไม่สมเหตุสมผลใน 2
โรคเป้าหมายลดลง โดยพบ การสัง่ ใช้ยาปฏิชวี นะอย่าง
ไม่สมเหตุสมผลในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
เฉียบพลัน ในปีพ.ศ. 2559, 2560 และ 2561 ดังนี้
ร้อยละ 28.59, 26.94 และ 19.79 ตามลำ�ดับ ส่วนการ
สั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผลในกลุ่มโรค
ท้องร่วงเฉียบพลัน ในปี 2559, 2560 และ 2561 ดังนี้
ร้อยละ 18.90, 17.80 และ 13.94 ตามลำ�ดับ

การวินิจฉัยโรคตามการแพทย์แผนไทย
ICD 10 TM (international classification

of diseases and related health problems, 10th
revision, Thai modification) หรือบัญชีจ�ำ แนกโรค
ระหว่างประเทศฉบับประเทศไทยแก้ไขครั้งที่ 10 ได้
กำ�หนดรหัสการวินจิ ฉัยโรคตามการแพทย์แผนไทย[7]
ข้อมูลจากศูนย์ พบว่ามีการรายงานโรคทางการแพทย์
แผนไทยส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มอาการปวดกล้าม
เนื้อกระดูกและข้อโดยอันดับ 1 คือปวดขาหรือปวด
เข่าหรือปวดเท้าพบรายงาน 11,624 ครั้ง (ร้อยละ
17.44 ของรายงานทั้งหมด) อันดับ 2 คืออาการปวด
หลังปวดบ่าหรือปวดไหล่พบว่ามีรายงาน 6,523 ครั้ง
(ร้อยละ 10.07 ของรายงานทั้งหมด) และอันดับ 3 คือ
อาการไอ พบว่ามีรายงาน 4,288 ครั้ง (ร้อยละ 6.05
ของรายงานทั้งหมด)

522 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม และอุ ป สรรคต่ อ การสั่ ง ใช้ ย า
สมุนไพร
ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำ � นวน 150 คนต่ อ ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
อุปสรรคต่อการสัง่ ใช้ยาจากสมุนไพร มีดงั นี้ ปัจจัยส่ง
เสริมการใช้ยาสมุนไพรใน 3 อันดับแรกคือ (1) การทีผ่ ู้
ป่วยเรียกหายา (4.20 + 0.45) (2) สัง่ ใช้ยาจากสมุนไพร
เป็นไปตามนโยบาย (3.59 + 0.57) (3) เป็นยาที่ได้รับ
การสนับสนุน (3.28 + 0.47)
ปัจจัยที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลต่อการ
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สั่งใช้ยาสมุนไพร 3 อันดับแรกคือ (1) ผู้สั่งใช้ยาไม่มี
ข้อมูลเพียงพอ (4.32 + 0.48) (2) ผู้สั่งใช้ยาไม่เชื่อมั่น
ในยาสมุนไพร ราคายาค่อนข้างสูง (3.28 + 0.52) (3)
ผู้สั่งใช้ยาไม่รู้จักขนาดยา สรรพคุณยา (3.15 + 0.45)

แนวทางการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรของ
สถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรทีไ่ ด้
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยผ่านมาตรการใน
การขับเคลื่อน ได้แก่ การกำ�หนดให้สถานบริการทุก

ตารางที่ 4 รายการโรคจำ�แนกตามระบบ ICD10 ที่มีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยมากที่สุด 3 อันดับแรก
อันดับ
			

จำ�นวนผู้ป่วย
คน
ร้อยละ

รายการโรค

1
ปวดขา หรือปวดเข่า หรือปวดเท้า
2
อาการปวดหลัง ปวดบ่า หรือปวดไหล่
3
อาการไอ
รวม		

6,422
3,422
2,581
12,425

15.89
7.89
6.05
29.83

จำ�นวนครั้งบริการ
ครั้ง
ร้อยละ
11,624
6,523
4,288
22,435

17.44
10.07
6.05
33.56

คะแนน SD

เฉลี่ย1

4.20
3.59
3.28
3.13
3.12
3.05
3.04
2.86
2.81
2.13

0.45
0.57
0.47
0.57
0.55
0.49
0.65
0.46
0.66
0.45

ที่มา: ฐานข้อมูล Health Data Center จังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลส่งเสริมให้มีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร (n = 150)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวข้อ/ประเด็น
ผู้ป่วยร้องขอหรือเรียกหา
สั่งใช้ยาสมุนไพรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
เป็นยาที่ได้รับการสนับสนุนมา
มีความเชื่อมั่นในประสิทธิผลและผลการรักษาของยาชนิดที่สั่งใช้
จ่ายยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อเพิ่มผลการรักษา
สั่งใช้ยาเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันในรายการที่ไม่มีในบัญชียา
ยาสมุนไพรมีราคาถูกช่วยประหยัดงบประมาณ
กระแสความนิยมสมุนไพร
ยาสมุนไพรมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบัน
ต้องการเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน

1: คะแนนมีพิสัย 1 – 5 โดย 1 คือ ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง, 5 คือ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
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ตารางที่ 6 ความคิดเห็นต่ออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทย (n = 150)
อันดับ
1
2
3
		
4
5
6
7
		
8
9
10

หัวข้อ
แพทย์/เจ้าหน้าที่ผู้สั่งใช้ยา ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ผู้สั่งใช้ยายังไม่เชื่อมั่นในคุณภาพราคายาค่อนข้างสูง
ผู้สั่งใช้ยาคิดว่าไม่มีความรู้ในการใช้ยาหรือ ไม่ทราบแนวทางการใช้ยา
ที่ประสิทธิภาพและปลอดภัย
ราคาไม่เหมาะสม
ไม่มียาสมุนไพร รายการที่ออกฤทธิ์ตรงตามที่ต้องการ
กังวลว่าผู้ป่วยจะไม่เชื่อถือ ไม่ยอมรับ
รูปแบบยามีความยุ่งยากซับซ้อน ทำ�ให้ใช้ยาได้ยากหรือการเก็บรักษา
ให้คงสภาพได้ยาก
ความยุ่งยากในการจัดซื้อ จัดหา
เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา
ระบบการสั่งใช้ยาฯ ของสถานพยาบาล มีความยุ่งยากขั้นตอนซับซ้อน

คะแนน SD

เฉลี่ย1

4.32
3.28
3.15

0.48
0.52
0.45

3.12
3.09
3.05
3.04

0.65
0.42
0.80
0.40

2.97
2.82
2.17

0.42
0.49
0.42

1: คะแนนมีพิสัย 1 – 5 โดย 1 คือ ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง, 5 คือ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

แห่งมีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติเป็นลำ�ดับแรก (First-line drugs), การสนับสนุน
สื่อแนวทางการสั่งใช้ยาสมุนไพร สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้
สั่งใช้ยาสมุนไพร, การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
และ แนวทางการสั่งใช้ยาสมุนไพร, การสนับสนุน
การสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน การ
สนับสนุนการใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชวี นะ นโยบาย
ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ, การสนับสนุน application
การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนการใช้สมุนไพร อย่างเป็นรูปธรรม จังหวัด
ควรสนั บ สนุ น การใช้ ย าสมุ น ไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบันแบบ 100% โดยมีข้อมูลวิจัยประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยทางวิชาการโดยเฉพาะข้อมูลวิจัย
ทางคลินิกมาสนับสนุนมาตรการการขับเคลื่อน รวม
ทั้งการสนับสนุนการใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ
อีกทั้งการบริหารจัดการด้านมาตรฐานคุณภาพของ
ยาสมุนไพรทีผ่ ลิตจากโรงผลิตยาภาครัฐ และแนวทาง

การบริหารจัดการระบบยาสมุนไพรเชิงระบบ เพือ่ สร้าง
มาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพในการส่งเสริม
การใช้ยาสมุนไพรอย่างเป็นรูปธรรม

อภิปรายผล
สถานพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขใน
จังหวัดสระบุรที มี่ กี ารสัง่ ใช้ยาจากสมุนไพรเป็น สถาน
พยาบาลหลายระดับและหลายขนาด บุคลากรผู้สั่ง
ใช้ยาสมุนไพรมีความหลากหลายด้านวิชาชีพ ความ
รู้และประสบการณ์ เช่น แพทย์ พยาบาล และเจ้า
พนักงานสาธารณสุขชุมชน ผลการวิจัยพบว่า บัญชี
รายการยาของสถานพยาบาลในทุก CUP มียาจาก
สมุนไพรรวมอยู่ด้วย แต่ละ CUP มีจำ�นวนรายการ
ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 10-50 รายการ มูลค่าการสั่งใช้
ยาจากสมุนไพรของจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 1.97 ของ
มูลค่าการสั่งใช้ยาทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล
การสัง่ ใช้ยาจากสมุนไพร ของสถานพยาบาลในจังหวัด

524 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เขตสุ ข ภาพที่ 4 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด นนทบุ รี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี
นครนายก พบว่ามูลค่าการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร ของ
สถานพยาบาลในจังหวัดสระบุรี มีมูลค่าการสั่งใช้ยา
จากสมุนไพรมากเป็นอันดับ ที่ 2 ใน 8 จังหวัด (0.71,
0.91, 1.24, 3.16, 0.79, 1.57, 0.03) ตามลำ�ดับ
ยาจากสมุนไพรที่มีการสั่งใช้มากที่สุดคือ ยา
ฟ้าทะลายโจร (ร้อยละ 13.40 ของจำ�นวนครั้งที่สั่งยา
สมุนไพร) ตามด้วยยาขมิน้ ชัน ยาน�้ำ แก้ไอมะขามป้อม
ยาอมมะแว้ง และยาเถาวัลย์เปรียง (ร้อยละ 11.18,
10.14, 9.23, 9.11 ตามลำ�ดับ) สอดคล้องกับนโยบาย
สนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพร ในหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข[8] ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้จะมี
รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็น
จำ�นวนมากถึง 50 รายการ แต่การสัง่ ใช้ยาจากสมุนไพร
ของสถานพยาบาลนั้นเน้นสั่งยาเพียงบางรายการเพื่อ
บำ�บัดรักษาเพียงบางโรคหรือบางกลุ่มอาการเท่านั้น
ได้แก่ ยาที่ใช้รักษาในกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำ�คัญ คือ มาตรการใช้
สมุนไพรทดแทนเป็นลำ�ดับแรก ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร
จากการศึกษาพบว่า แนวโน้มการสั่งใช้ยาฟ้าทะลายโจรมีอัตราสูงขึ้น และอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และกลุ่ม
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันลดลง ส่งผลให้การใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะไม่ ส มเหตุ ผ ลลดลง, ยาที่ ใ ช้ รั ก ษาโรคใน
กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อและกระดูก ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ป่วยจำ�นวนมากมีอาการปวดเมื่อยกล้าม
เนื้อจากการทำ�งานเนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ซึง่ อาการเหล่านีม้ กั มีสาเหตุไม่ซบั ซ้อน
แต่พบได้บอ่ ย การรักษาอาการปวดกล้ามเนือ้ ด้วยการ
แพทย์แผนไทยได้แก่ นวด อบ ประคบ และรักษาด้วย
ยาสมุนไพร ซึง่ ให้ผลการรักษาดีท�ำ ให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ หลัก
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ที่ใช้บริการแพทย์แผนไทยคือกลุ่มอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ทำ�ให้การสั่งใช้ยาในกลุ่มอาการปวดกล้าม
เนื้อมีมากกว่าการสั่งใช้ยาในกลุ่มอื่น
ยาจากสมุ น ไพรตามบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ มี
ความครอบคลุมและสามารถรักษาโรคทั่วไปได้ การ
วิจัยพบว่า มีการรายงานถึงการรักษาพยาบาลด้วย
แพทย์แผนไทย อาการและยาที่สั่งใช้มีความจำ�กัด
เฉพาะบางโรคและบางอาการ
งานวิจัยครั้งนี้ ค้นพบข้อสังเกตว่า ผู้สั่งใช้ยามี
การสั่งใช้ยาจากสมุนไพร เป็นไปตามนโยบาย และ
สอดคล้องกับยาที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ผู้สั่งใช้
ยาไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ไม่รู้จักขนาดยา สรรพคุณ
ยา อีกทั้งราคายาจากสมุนไพรค่อนข้างสูง การที่ผู้สั่ง
ใช้ยาไม่มีข้อมูลเพียงพอ คือไม่รู้จักชนิดของยา ชื่อ
ยา สรรพคุณของยา ตัวยาส่วนประกอบ ข้อบ่งใช้
และข้อห้ามใช้-ข้อควรระวัง ยาจากสมุนไพรทดแทน
ยาแผนปัจจุบัน และการที่ผู้สั่งใช้ยายังไม่เชื่อมั่นใน
คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละมาตรฐานการผลิ ต ข้ อ
ค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ประเมินการ
ใช้ ย าสมุ น ไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาล
ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อการใช้ยา
สมุนไพร[9]

ข้อสรุป
การส่ ง เสริ ม การใช้ ย าจากสมุ น ไพร ถื อ เป็ น
มาตรการสำ�คัญมาตรการหนึ่ง ที่จะสร้างความมั่นคง
ให้กับระบบบริการสุขภาพของประเทศ เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรได้ในอนาคต
มาตรการส่วนใหญ่ทหี่ น่วยงานระดับนโยบายกำ�หนด
ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพรใน
สถานพยาบาลมักเป็นมาตรการบริหารจัดการและการ
สนับสนุนด้านยา ได้แก่ การกำ�หนดกรอบรายการยา
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การใช้มาตรการกระตุ้นโดยออกนโยบายการให้เพิ่ม
อัตราการใช้เป็นตัวชี้วัดการดำ�เนินงาน การสนับสนุน
ยาจากสมุนไพร แม้การดำ�เนินการดังกล่าวจะเห็น
เป็นรูปธรรม สามารถชี้วัดความสำ�เร็จเชิงปริมาณได้
ผลการวิจัยนี้พบว่าการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร เป็นไป
ตามนโยบาย และการเรียกร้องจากผูร้ บั บริการ ผูส้ งั่ ใช้
ยาไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ไม่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ยาจากสมุ น ไพรและเห็ น ว่ า ราคายาจากสมุ น ไพร
ราคาแพง เมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบัน ควรมีการ
ปรับวิธีการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ดังนี้
1. ควรจัดอบรมความรู้ให้บุคลากรการแพทย์
ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ใ นหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนใน
มหาวิทยาลัย ควรมีระบบการพัฒนาบุคลากรการ
แพทย์ทุกสาขาให้ได้เรียนรู้ รู้จักและเชื่อมั่นในการ
ใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยในการรักษาพยาบาล
ผู้ ป่ ว ยโดยให้ มี ก ารเรี ย นการสอนแพทย์ แ ผนไทย
ในหลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
เภสัชศาสตร์บัณฑิต รวมทั้งในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพสาขาอื่ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ทั ก ษะความรู้
และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทย
ยาสมุนไพรอย่างแท้จริงโดยจะต้องได้เรียนรู้ทั้งภาค
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะนำ�ไปใช้ได้จริง
2. ควรจัดทำ�ระบบสืบค้นข้อมูลยาจากสมุนไพร
ที่ เ ป็ น มาตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในลั ก ษณะ
เดียวกันกับฐานข้อมูลยาแผนปัจจุบันทั้งยังควรจัด
ทำ�มาตรฐานการใช้ยาคู่มือทางคลินิกที่รวบรวมคำ�
แนะนำ�การใช้ยาสมุนไพรในโรคต่าง ๆ และพัฒนา
แอปพลิเคชั่นที่สามารถช่วยสืบค้นข้อมูลบน smart
phone เป็นต้น
3. ควรจัดทำ�ข้อกำ�หนดการใช้ยาจากสมุนไพร
ที่ทดแทนยาแผนปัจจุบัน ที่นำ�มารักษาโรค และลด
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การใช้ยาปฏิชีวนะ ลดการนำ�เข้ายาจากต่างประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำ�แนวทางการบริหาร
จัดการเชิงระบบในการจัดซื้อยาสมุนไพรร่วม ทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อลด
ต้นทุนราคายาสมุนไพร และเป็นการบริหารจัดการ
สมุนไพรเชิงระบบอย่างแท้จริง
4. เพื่อให้การส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร
บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างเอาไว้ ควรเน้นการสนับสนุน
ทีห่ น่วยบริการระดับปฐมภูมิ รวมทัง้ การสนับสนุนการ
ใช้ยาจากสมุนไพร ผ่านช่องทางประชาชน โดยการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ และการสร้างความรอบรู้ด้าน
สมุนไพร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
5. ขั บ เคลื่ อ นผ่ า นมาตรการ สนั บ สนุ น เงิ น
กองทุนแพทย์แผนไทย จากสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร
ในระบบบริการ
อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลเฉพาะ
บุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการเท่านั้น ซึ่งไม่ได้
ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง อืน่ ๆ เช่น ผูม้ หี น้า
ที่กำ�หนดนโยบาย เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
สระบุรี และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบยาสมุนไพร กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทีไ่ ด้
ให้คำ�แนะนำ� คำ�ปรึกษา และอนุมัติให้ดำ�เนินการวิจัย
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั การฝังเข็มตามหลักการแพทย์แผนจีนได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายทัว่ โลก เพือ่ บรรเทาอาการเจ็บ
ปวดชนิดเรือ้ รัง เนือ่ งจากการใช้ยาแผนปัจจุบนั ระงับอาการปวดระยะยาวมีผลข้างเคียงไม่พงึ ประสงค์บางประการ หรือ
ผลการระงับปวดไม่เป็นทีพ่ งึ พอใจในผูป้ ว่ ยบางราย ผูป้ ว่ ยจึงรับการฝังเข็มเพือ่ บรรเทาอาการเจ็บปวด ร่วมกับการรักษา
ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ในระยะสิบปีที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มา
อธิบายกลไกการระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดจากการฝังเข็มทีต่ พี มิ พ์จ�ำ นวนมากกว่า 1,000 ฉบับ ซึง่ พบหลักฐานสนับสนุน
ว่า การฝังเข็มสามารถระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดได้ โดยออกฤทธิร์ ะงับปวดได้ในทุกขัน้ ตอนของกลไกการรับความรูส้ กึ
เจ็บปวด ทั้งในระบบประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย ทั้งนี้ ผลของการระงับปวดขึ้นอยู่กับชนิดของความรู้สึกเจ็บ
ปวด ชนิดและตำ�แหน่งของการฝังเข็ม คลื่นความถี่ของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าและประสบการณ์ของผู้ทำ�การฝังเข็ม
กลไกการระงับความรู้สึกเจ็บปวดของการฝังเข็ม ส่วนใหญ่เป็นการกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทกลุ่ม opioid ที่มี
ฤทธิ์ระงับความรู้สึกเจ็บปวดทั้งในระบบประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย ออกมาจากภายในร่างกายของผู้ป่วยเอง
การฝังเข็มกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทกลุ่ม serotonin และ norepinephrine ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นระบบยับยั้งความ
รูส้ กึ เจ็บปวดทีส่ ง่ สัญญาณกลับมาจากสมอง ลดการหลัง่ สารสือ่ อักเสบชนิดต่าง ๆ ทีท่ �ำ ให้เกิดความเจ็บปวดทีบ่ ริเวณ
ระบบประสาทส่วนปลาย การเพิม่ ระดับความต้านทานต่อความรูส้ กึ เจ็บปวดทีร่ ะบบประสาทส่วนปลายรับความรูส้ กึ
ได้ การศึกษานี้ ได้รวบรวมผลงานวิจยั ทีส่ �ำ คัญเพือ่ สรุปเป็นกลไกการระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดทางวิทยาศาสตร์ของการ
ฝังเข็ม อย่างไรก็ดี ความยากในการกำ�หนดตำ�แหน่ง วิธที แี่ น่นอนเฉพาะเจาะจงต่อโรคนัน้ ๆ และการแปลผลการรักษา
เป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการพิสูจน์ว่า การฝังเข็มให้ผลการรักษาโรคนั้นได้จริงหรือไม่ เพราะลักษณะความเจ็บปวดที่
แสดงออกแตกต่างกันในแต่ละโรค และในแต่ละบุคคล จึงต้องรอการรวบรวมหลักฐานการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
พิสูจน์ต่อไป
คำ�สำ�คัญ: กลไกการระงับความรู้สึกเจ็บปวด, การระงับปวด, วิทยาศาสตร์, การฝังเข็ม
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Abstract
Traditional Chinese acupuncture has been routinely used worldwide as an adjunctive therapy for alleviating
chronic pain because the long-term usage of analgesic drugs, prescribed in western medicine, may cause adverse
side-effects or may provide unsatisfactory pain relief. However, the underlying analgesic mechanism of how acupuncture modulates the nervous system and pain pathways resulting in pain alleviation has not been revealed. In
the last decade, more than 1,000 scientific researches have been published and proven that acupuncture interferes
with pain signals at the various levels of nociception: peripheral, spinal cord, and brain. Acupuncture analgesic
effects have significantly relied on the type of pain, type and location of acupuncture, frequency of electrical stimulation, and experience of the acupuncturist. Recent scientific evidence shows that the major analgesic effects of
acupuncture are a result of the triggered release of endogenous-opioid in patients. Acupuncture induces serotonin
and norepinephrine release which inhibit descending nociceptive transmission. Acupuncture also increases the pain
threshold and reduces inflammatory reactions via a decreasing inflammatory mediator released from the peripheral
nociceptive areas. In this review, we gather critical scientific proof from highlighted scientific research and summarize them into the analgesic mechanism of acupuncture. Lastly, we discuss challenges and future directions of
scientific research on acupuncture.
Key words: nociception, analgesia, science, acupuncture

บทนำ�
ปัจจุบัน ผู้ป่วยมารับการรักษาอาการเจ็บปวด
มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี[1] ตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดย
พบอาการเจ็บปวดแบบเรื้อรังถึง ร้อยละ 53-79 ใน
ผู้ ป่ ว ยอายุ 70 ปี [2] ความเจ็ บ ปวดก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายมากต่อร่างกายและจิตใจ เป็นสาเหตุของ
ความเครี ย ด ความอยากอาหารลดลง กดระบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น มี ผ ลทำ � ให้ แ ผลหายช้ า เพิ่ ม ความเสี่ ย ง
ในการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตัด มีผลต่อ

พฤติกรรมและจิตใจทำ�ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้า[3]
การระงับปวดอย่างเหมาะสมและเพียงพอจึงมีความ
สำ�คัญและจำ�เป็นอย่างมากในการรักษาทางการแพทย์
เพื่ อ ให้ มี ก ารฟื้ น ตั ว เร็ ว ขึ้ น ลดเวลาในการอยู่ โ รงพยาบาล และช่ ว ยปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น[4]
นอกเหนือจากการใช้ยาแผนปัจจุบันเพื่อระงับปวด
แล้ ว การฝั ง เข็ ม ตามศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนจี น
จึ ง เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ผู้ ป่ ว ยเลื อ กใช้ สำ � หรั บ
ระงับปวด ซึ่งเริ่มเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมาก

J Thai Trad Alt Med
ขึ้นทั่วโลก ในปี ค.ศ. 1998 National Center for
Complementary and Integrative Health ประกาศ
ว่า ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการฝังเข็มสามารถลด
อาการคลื่นไส้และอาเจียนภายหลังการผ่าตัดหรือ
ภายหลังการทำ�เคมีบำ�บัดได้ สามารถระงับอาการ
ปวด และอาจควบคุมภาวะความดันโลหิตได้[5] มีผู้
ป่วยเข้ารับบริการรักษาด้วยการฝังเข็มเพิ่มมากขึ้น
ทุกปี[6] อีกทั้งในปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลก
[World Health Organization (WHO)] ประกาศ
โดยพิ จ ารณาจากผลการวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ที่ มี ก ลุ่ ม
ควบคุม (controlled clinical trials) ว่า การฝังเข็ม
สามารถให้ประสิทธิผลในการรักษา 29 อาการ โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลการรักษาเพื่อระงับความเจ็บปวด
ในบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ปวดเข่า ปวดหลัง
ส่วนล่าง ปวดคอ ปวดกราม ปวดบริเวณหน้า ปวด
หัว ปวดฟัน ปวดจากการทำ�ฟัน ปวดหลังผ่าตัด[7]
ปัจจุบัน มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์จำ�นวน
มากอธิบายถึงกลไกการระงับความรู้สึกเจ็บปวดภาย
หลังการฝังเข็มว่า การฝังเข็มด้วยการใช้เข็มปลายทู่
ขนาดเล็กทิ่มลงไปใต้ผิวหนัง ตรงตำ�แหน่งที่เชื่อว่า
เป็นที่รวมของแหล่งพลังงานลมปราณซึ่งไหลเวียน
อยู่ทั่วร่างกายของสิ่งมีชีวิต เป็นการสร้างความสมดุล
ความเย็น/ความร้อน (ยิน/หยาง) และขับเคลื่อนให้
ร่างกายทำ�งานได้ตามปกติตามหลักการแพทย์แผนจีน
สามารถระงับปวดได้อย่างไรตามหลักวิทยาศาสตร์[8-9]
ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ ได้ทบทวนความรู้พื้น
ฐานเกี่ยวกับกลไกการรับความรู้สึกเจ็บปวดกล่าว
คือ เป็นกระบวนการส่งสัญญานกระแสประสาทที่ถูก
กระตุน้ ด้วยสิง่ กระตุน้ ต่าง ๆ ทีท่ �ำ ให้เกิดความเจ็บปวด
ผ่านไปทางเส้นใยประสาทนำ�ความรู้สึกชนิดต่าง ๆ ที่
มีคุณสมบัติต่างกัน เมื่อสิ่งกระตุ้นอยู่ในระดับที่มาก
เกินระดับความต้านทานต่อความรู้สึกเจ็บปวด ทำ�ให้
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เกิดการเปลีย่ นแปลงความต่างศักย์ทางไฟฟ้า กระแส
ประสาทดังกล่าวจะถูกส่งไปรวบรวมเข้าสู่ไขสันหลัง
และเกิดการปรับแต่งสัญญาณ ซึ่งอาจจะมีได้ทั้งเพิ่ม
หรือลดความแรงของกระแสประสาท จากนัน้ สัญญาณ
จะถูกส่งไปยังสมองส่วน thalamus เกิดการรับรู้ถึง
ความเจ็บปวด และสมองส่วน cortex ทำ�การแปล
ความรู้สึกเจ็บปวดดังกล่าว แล้วส่งกระแสประสาท
ผ่านลงไปสู่ไขสันหลัง เพื่อให้ร่างกายตอบสนองต่อ
ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม จากนั้นผู้แต่ง
ได้กล่าวอธิบายโดยสรุปถึงกลไกการระงับความรู้สึก
เจ็บปวดของการแพทย์แผนปัจจุบัน และรวบรวมผล
งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ทนี่ า่ เชือ่ ถือมาสรุปเป็นกลไก
การระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดของการฝังเข็มให้เข้าใจได้
ง่าย ดังที่จะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปในการทบทวน
วรรณกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อสรุป
ว่าการฝังเข็มสามารถระงับความรู้สึกเจ็บปวดได้จริง
หรือไม่ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และหากการฝัง
เข็มสามารถระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดได้จริง จะสามารถ
อธิบายเป็นกลไกการระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดจากการ
ฝังเข็มได้อย่างไรในทางวิทยาศาสตร์

วิธีการสืบค้นข้อมูล
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงาน
วิจัยทางวิทยาศาสตร์จากผลการทดลองทั้งในสัตว์
ทดลอง และในผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการระงับ
ปวด ผลการระงับปวด ภายหลังการฝังเข็ม โดยเป็น
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีกลุ่มควบคุม และกลุ่ม
ทดลอง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ ทางสื่อสาร
สนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ PubMed
โดยผู้แต่งได้กำ�หนดคำ�ค้นหาจากคำ�ศัพท์สำ�คัญที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ acupuncture, analgesia, pain
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และ nociception ซึ่งงานศึกษาวิจัยตีพิมพ์ที่ค้นคว้า
ได้มีจำ�นวนมากกว่า 1,000 ฉบับ การศึกษาครั้งนี้ได้
คัดกรองเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับกลไกการระงับ
ความรู้สึกเจ็บปวดของการฝังเข็ม โดยเป็นงานวิจัย
ที่สำ�คัญและแสดงหลักฐานได้น่าเชื่อถือ ได้เป็นการ
ทบทวนวรรณกรรมจากงานศึกษาวิจัยตีพิมพ์จำ�นวน
มากกว่า 50 ฉบับ

เนื้อหาที่ทบทวน
กลไกการระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดของการแพทย์
แผนปัจจุบัน
1. ความเจ็บปวด (pain) เป็นการรับความรูส้ กึ
ไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเสียหายของเนือ้ เยือ่ [10]
จัดเป็นอาการที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ
สภาพ หรือโรค ความเจ็บปวดเกิดได้จากหลายสาเหตุ
เช่น กระบวนการอักเสบ ภาวะกระดูกและข้ออักเสบ
(osteoarthritis) การเสียหายของระบบประสาท การ
ผ่าตัด การกระทบกระเทือน (trauma) การขาดเลือด
(ischemia)[11] และโรคมะเร็ง
2. วิธีการระงับความเจ็บปวดของการแพทย์
แผนปัจจุบนั จะเริม่ จากการใช้ยาระงับปวดทีอ่ อกฤทธิ์
ยับยั้งหรือแทรกแซงกลไกการรับความรู้สึกเจ็บปวด
(nociception) (ภาพที่ 1) ที่ระดับเดียวหรือหลาย
ระดับของกลไกการรับความรู้สึกเจ็บปวด จากระบบ
ประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย ซึ่งกลไกการออก
ฤทธิ์หลักคือ ลดการหลั่งสารสื่อประสาทที่ท�ำให้เกิด
ความเจ็บปวด ทั้งนี้ หากคนไข้ไม่ได้รับการก�ำจัด
สาเหตุของความเจ็บปวด หรือไม่ได้รบั การระงับความ
รู้สึกเจ็บปวดที่เหมาะสม สิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้เกิดความ
เจ็บปวดจะยังคงกระตุ้นระบบประสาทต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานาน เช่น ยังมีความเสียหายของเนือ้ เยือ่ และ
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ระบบประสาท จะท�ำให้เกิดภาวะความไวต่อความเจ็บ
ปวดของระบบประสาททัง้ ส่วนปลายและส่วนกลางขึน้
(peripheral and central sensitization) ส่งผลให้
เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อเพิ่มมากขึ้น อาการ
รุนแรงมากขึ้นในระยะยาว และผู้ป่วยจะได้รับความ
ทรมานจากอาการปวดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. กลไกการรั บ ความรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดของการ
แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น เป็ น กระบวนการส่ ง สั ญ ญาน
กระแสประสาททีถ่ กู กระตุน้ ด้วยสิง่ กระตุน้ ทีท่ �ำ ให้เกิด
ความเจ็บปวด โดยตัวรับความเจ็บปวด และส่งกระแส
ประสาทความรูส้ กึ เจ็บปวดนีไ้ ปแปลผลให้เกิดการรับ
รูถ้ งึ ความรูส้ กึ เจ็บปวดทีส่ มองขึน้ (pain perception)
ซึ่งกลไกการรับความรู้สึกเจ็บปวดนี้ ประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอน คือ transduction, transmission, modulation และ perception[12] (ภาพที่ 1)
3.1 Transduction เป็ น กระบวนการที่ สิ่ ง
กระตุน้ ทีท่ �ำ ให้เกิดความรูส้ กึ เจ็บปวด (ความร้อน, แรง
กด, สารเคมี, ไฟฟ้า เป็นต้น) ไปกระตุ้นที่ตัวรับความ
เจ็บปวด (nociceptor) โดยจะนำ�กระแสประสาท
ความรูส้ กึ เจ็บปวดผ่านไปทางเส้นใยประสาทนำ�ความ
รู้สึกชนิด Aδ และ C โดยเส้นใยประสาทชนิด Aδ ที่
มี myelin หุ้มจะนำ�กระแสประสาทได้รวดเร็ว และ
รับสิ่งกระตุ้นที่มีลักษณะ sharp mechanical จะให้
สัญญาณประสาท “first/fast pain’’ เช่น เจ็บแสบ
ถูกทิ่มแทง ถูกกัด ระคายเคือง และคัน ความปวดที่
เกิดขึ้นสามารถบอกตำ�แหน่งที่เกิดได้แน่นอน เกิดขึ้น
เพียงช่วงสั้น ๆ เท่าที่สิ่งกระตุ้นอย่างเฉียบพลันมีผล
ต่อตัวรับความรู้สึก ส่วนการนำ�กระแสประสาทความ
รู้สึกเจ็บปวดผ่านเส้นใยประสาทนำ�ความรู้สึกชนิด
C ที่ไม่มี myelin จะนำ�กระแสประสาทในอัตราที่ช้า
กว่า ซึ่งเป็นเส้นใยประสาทนำ�ความรู้สึกส่วนใหญ่ถึง
ร้อยละ 90 รับสิ่งกระตุ้นที่มีลักษณะ dull burning
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แหล่งที่มา: ภาพวาดโดย นันท์นภัส จิวลวัฒน์
ภาพที่ 1 กลไกการระงับความรู้สึกเจ็บปวดของการแพทย์แผนปัจจุบัน

หรือ longer lasting pain จะให้สัญญาณ “second/
slow pain’’ ความปวดจะกระจาย ไม่สามารถบอก
ตำ�แหน่งที่ชัดเจน และจะเกิดต่อเนื่องแม้จะไม่มีสิ่ง
กระตุ้ น แล้ ว ก็ ต าม โดยเมื่ อ สิ่ ง กระตุ้ น อยู่ ใ นระดั บ
ที่ เ กิ น ระดั บ ความต้ า นทานต่ อ ความรู้ สึ ก เจ็ บ ปวด
(pain threshold) ของตัวรับความรู้สึก ทำ�ให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงความต่างศักย์ทางไฟฟ้า (action potentials) ขึน้ และก่อให้เกิดกระแสประสาทส่งผ่านไปตาม
เส้นใยประสาท สามารถยับยัง้ ขัน้ ตอนนีไ้ ด้โดยลดการ
ผลิตสารสือ่ อักเสบ สารสือ่ ประสาท ซึง่ สามารถใช้ยาชา
เฉพาะที่ให้เข้าไปตรงบริเวณที่เกิดบาดเจ็บ หรือ ฉีด

เข้าหลอดเลือดดำ�  ฉีดเข้าเยื่อหุ้มช่องอก หรือ ฉีดเข้า
เยื่อหุ้มช่องท้อง ใช้การฉีดยาต้านการอักเสบ NonSteroidal Anti Inflammatory Drugs (NSAIDs)
เข้าระบบ หรือฉีดยากลุ่ม opioids เข้าข้อ ซึ่งจะลด
การหลัง่ ของสารสือ่ ประสาททีท่ �ำ ให้เกิดความเจ็บปวด
3.2 Transmission เป็ น การรวบรวมนำ �
กระแสประสาทผ่านเส้นใยประสาทรับความรูส้ กึ เข้าสู่
ไขสันหลังทาง dorsal horn ซึ่งสามารถยับยั้งได้โดย
การใช้ยาชาเฉพาะที่เข้าไประงับที่เส้นประสาทส่วน
ปลาย หรือ เครือข่ายเส้นประสาท หรือ โดยการฉีดยา
เข้าช่องเหนือเยื่อดูราของไขสันหลัง เส้นใยประสาท
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นำ � ความรู้ สึ ก จะนำ � กระแสประสาทไปสู่ ไ ขสั น หลั ง
(spinal cord) ผ่านทาง dorsal root ของเส้นประสาท
ไขสันหลัง (spinal nerve) จากนั้นจะแยกไปสู่เซลล์
ประสาทลำ�ดับที่สอง ที่ทำ�หน้าที่ยับยั้งและกระตุ้น
(second-order inhibitory and excitatory interneurons) จากนั้นกระแสประสาทความรู้สึกเจ็บปวด
จะส่งออกจากไขสันหลังผ่านไปทาง spinothalamic
tract ไปที่สมอง จึงเกิดการรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่
สมองขึ้น
3.3 Modulation เป็นการปรับแต่งสัญญาณ
กระแสประสาทที่ส่วน dorsal horn ของไขสันหลัง
ซึ่งอาจจะมีได้ทั้งเพิ่มหรือลดความแรงของกระแส
ประสาท กระบวนการนี้มีความซับซ้อนและมีผลที่
ต้องการควบคุมความเจ็บปวด เนื่องจากความเจ็บ
ปวดสามารถพั ฒ นาความรุ น แรง หรื อ ขยายระยะ
เวลาของความเจ็บปวด ซึ่งสามารถยับยั้งขั้นตอนนี้ได้
โดยการฉีดยาชา ยากลุ่ม opioids และ/หรือ ยากลุ่ม
α2-adrenergic agonists เข้าทางระบบ หรือเข้าช่อง
เหนือเยื่อดูราของไขสันหลัง
3.4 Perception การที่ ส มองรั บ สั ญ ญาณ
ประสาทที่ส่งผ่านมาจากไขสันหลังแล้วเกิดการรับรู้
ถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นใน thalamus และแปล
ความรู้สึกดังกล่าวในสมองส่วน cortex ตรงบริเวณ
anterior cingulate cortex[13] ต่อมากระแสประสาท
จะส่งผ่านไปยัง motor cortex เพื่อให้ร่างกายตอบ
สนองต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถยับยั้งขั้น
ตอนนี้โดยการวางยาสลบทั่วร่างกาย หรือโดยการให้
ยากลุ่ม opioids และ α2-adrenergic agonists
การแพทย์แผนปัจจุบันจะใช้ยาระงับปวด เช่น
ยากลุ่ม opioid, ยากลุ่ม α2-adrenergic agonist,
ยาชา, และ/หรือ ยาสลบ เพื่อไปออกฤทธิ์ยับยั้งการ
ส่งกระแสประสาทในแต่ละขั้นตอนของกลไกการรับ
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ความรู้สึกเจ็บปวด (nociception) ซึ่งประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ 1. transduction เกิดเมื่อมีสิ่งกระตุ้น
ที่ทำ�ให้เกิดความเจ็บปวดกระตุ้นที่ตัวรับ เกิดการ
ส่งกระแสประสาทความรู้สึกเจ็บปวดนี้ผ่านไปทาง
เส้นใยประสาทชนิด Aδ และ C 2. transmission
เป็นการรวบรวมกระแสประสาทเข้าสู่ dorsal horn
ของไขสันหลัง 3. modulation เป็นการปรับแต่งเพิ่ม
หรือลดความแรงของสัญญาณกระแสประสาทที่ส่วน
dorsal horn ของไขสันหลัง 4. perception เป็นการ
รับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในสมอง

กลไกการระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดของการฝังเข็ม
(acupuncture analgesia)
จากผลการทดลองทางห้องปฏิบัติการในสัตว์
ทดลอง และผลการทดลองทางคลินกิ ในผูป้ ว่ ย เมือ่ ให้
สิง่ กระตุน้ ทีท่ �ำ ให้เกิดความเจ็บปวดหรือทดสอบกับผู้
ป่วยทีม่ คี วามปวดชนิดต่าง ๆ แล้วทำ�การเปรียบเทียบ
ค่าต่าง ๆ จากอาการหลีกหนีจากสิง่ กระตุน้ วัดปริมาณ
สารสื่อประสาทชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
เช่ น การย้ อ มติ ด สี immunohistochemistry,
real-time PCR, western blot[14], radioimmuno
assay, รวมถึงการใช้ electromyogram, microneurography[15], ภาพถ่ายทางรังสี positron emission
tomography (PET)[16] และใช้ภาพถ่ายแสดงถึงคลืน่
สมอง functional magnetic resonance imaging
(fMRI)[17] แสดงให้เห็นถึงผลการระงับปวดของการ
ฝังเข็มซึ่งได้ข้อมูลที่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
รับการฝังเข็ม หรือฝังเข็มที่ไม่ใช่จุดฝังเข็ม อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ จากการทดลองเหล่านี้สรุปได้เป็น
กลไกการระงับความรูส้ กึ เจ็บปวดของการฝังเข็ม (ภาพ
ที่ 2) ว่าการฝังเข็มสามารถเพิม่ ระดับความต้านทานต่อ
ความรู้สึกเจ็บปวด (pain threshold) ที่ส่วนปลาย
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ประสาทรับความรู้สึก การฝังเข็มสามารถลดการหลั่ง
ของสารอักเสบในร่างกายทีส่ ว่ นปลายประสาท การฝัง
เข็มสามารถกระตุน้ ให้สารสือ่ ประสาทกลุม่ ต่าง ๆ รวม
ถึง opioid, serotonin, norepineprhine ทีม่ ผี ลระงับ
ปวดให้หลัง่ ออกมาจากภายในร่างกายของผูป้ ว่ ย จาก
ทัง้ ระบบประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย การฝังเข็ม
มีผลลดการทำ�งานของสมองส่วนทีร่ บั รูค้ วามรูส้ กึ เจ็บ
ปวด
1. การฝั ง เข็ ม สามารถเพิ่ ม ระดั บ ความ
ต้านทานต่อความรู้สึกเจ็บปวด (pain threshold) ที่
ส่วนปลายประสาทรับความรู้สึก[18-22] กล่าวคือ ต้องใช้
สิ่งกระตุ้นในระดับที่เพิ่มขึ้นถึงจะเกิดความรู้สึกเจ็บ
ปวดขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (sham control)
การฝังเข็มจะให้ผลการระงับปวดต่อเมือ่ มีการกระตุน้
เป็นระยะ (intermittent stimulation) ไม่วา่ ด้วยการ
หมุนเข็ม (manual acupuncture; MA) หรือกระตุน้
ด้วยไฟฟ้า(electroacupuncture; EA)[23] โดยพบว่า
สามารถเพิ่มระดับความต้านทานต่อความรู้สึกเจ็บ
ปวดได้นานมากกว่า 30 นาทีภายหลังการฝังเข็ม
2. การฝั ง เข็ ม มี ผ ลลดการอั ก เสบ โดยลด
การหลั่ ง ของสารสื่ อ อั ก เสบ (proinflammatory
cytokine) ซึ่งเป็นสาเหตุของการอักเสบ, ความรู้สึก
เจ็บปวดที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อ (inflammatory pain) และความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดจากการ
เสียหายของเส้นประสาท (neuropathic pain) ทั้ง
ในระดับปลายประสาท และระดับไขสันหลัง โดยการ
ฝังเข็มมีผลลดการหลั่งสารสื่ออักเสบหลายชนิดเช่น
substance P[24], cyclooxygenase-2 (COX-2),
prostaglandin E2 (PGE2)[25], interleukin-1b
(IL-1β), tumor necrosis factor-α (TNF- α)[26],
interleukin-8 (IL-8), interleukin-10 (IL-10)[27]
3. การฝังเข็มกระตุ้นการหลั่งสารระงับปวด
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กลุ่ม opioid หลายชนิดจากภายในร่างกาย (endogenous opioids) ซึ่งจะไปจับกับตัวรับ opioid
receptors ชนิด mu (µ) / kappa (κ) / delta (δ)[28]
ตัวรับแต่ละชนิดให้ผลในการระงับปวดในระดับทีแ่ ตก
ต่างกัน โดยกระจายอยู่ทั่วร่างกายแล้วแต่สปีชีส์โดย
opioids ที่จับกับ µ-opioid receptor ได้ดีจะให้ผล
ในการระงับปวดได้มากกว่าในหลายสปีชีส์ จากผล
การวิจัยพบว่า การฝังเข็มสามารถกระตุ้นให้ร่างกาย
หลั่ง opioids ได้จากทั้งส่วนระบบประสาทส่วนกลาง
และส่วนปลาย[29-30] ชนิดของ opioid ที่หลั่งออกมา
ขึ้นกับคลื่นความถี่ไฟฟ้าที่ใช้ในการกระตุ้นการฝัง
เข็ม[31] โดยคลื่นความถี่ไฟฟ้าที่ 2 Hz กระตุ้นการหลั่ง
β-endorphin และ enkephalin (µ- and δ-opioid
agonists) ซึ่งออกฤทธิ์จับกับ µ- และ δ-opioid
receptors, endomorphin (µ-opioid agonist)
ซึ่งออกฤทธิ์จับกับ µ-opioid receptor ส่วนคลื่น
ความถี่ไฟฟ้าที่ 100 Hz กระตุ้นการหลั่ง dynorphin
(κ-opioid agonist) ซึ่งออกฤทธิ์จับกับ κ-opioid
receptor[32-33] การฝังเข็มสามารถกระตุ้นการหลั่ง
opioid ทีร่ ะดับสมอง[16] และเพิม่ ความสามารถในการ
จับของตัวรับ µ-opioid receptor[34] ซึง่ พบว่าอาจมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการระงับปวด[35] โดยจากการศึกษา
พบว่า β-endorphin ให้ผลระงับปวดในระดับสมอง
ภายหลังการฝังเข็ม[36]
4. การฝังเข็มมีผลกระตุ้นระบบยับยั้งกระแส
ประสาทความรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดที่ ส่ ง ลงมาจากสมอง
(descending pain inhibitory system) โดยลด
การหลั่งของสารสื่อประสาทที่กระตุ้นการส่งกระแส
ประสาทความรู้สึกเจ็บปวด (glutamate excitatory
neurotransmitter)[37] จากตัวรับกลุม่ N-methyl-Daspartic acid(NMDA)[38-40] และเพิ่มการหลั่งของ
สารสื่อประสาทที่ยับยั้งการส่งกระแสประสาทความ
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รู้สึกเจ็บปวด (GABA inhibitory neurotransmitter)[41]
5. การฝังเข็มมีผลระงับปวดโดยกระตุน้ ระบบ
serotonergic และ α2-adrenergic[42] กระตุ้นการ
หลั่ง serotonin และ norepinephrine[43-44] ซึ่งพบ
ว่ามีผลต่อระบบยับยั้งกระแสประสาทความรู้สึกเจ็บ
ปวดทีส่ ง่ ลงมาจากสมอง (descending pain inhibitory system) ภายหลังการฝังเข็ม[45-49]
6. การฝังเข็มมีผลลดการทำ�งานของสมอง
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ส่วนที่รับความรู้สึกเจ็บปวด anterior cingulate
cortex[17,50-51] การกระตุน้ สมองด้วยไฟฟ้า โดยเฉพาะ
ที่ตำ�แหน่ง mesencephalic periaqueductal gray
matter และ medullary raphe nuclei สามารถระงับ
ความเจ็บปวดได้ โดยการกระตุน้ ทีร่ ะดับสมองนีจ้ ะไป
ส่งผลต่อไปที่ระดับไขสันหลังเกิดการปรับแต่งคลื่น
กระแสความรู้สึกเจ็บปวด modulation โดยมีสาร
สื่อประสาทที่เกี่ยวข้อง endogenous opiates and
monoaminergic neurotransmitter[52] หรือฉีด

แหล่งที่มา: ภาพวาดโดย นันท์นภัส จิวลวัฒน์
ภาพที่ 2 กลไกการระงับความรู้สึกเจ็บปวดของการฝังเข็ม (acupuncture analgesia)
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มอร์ฟีน กดความเจ็บปวดที่สมองซึ่ง naloxone แก้
ได้[53]
การฝังเข็มมีผลกระตุ้นการหลั่ง corticoste[54]
rone ซึง่ สามารถช่วยลดความกังวลกระวนกระวาย
ในรายที่ มี ค วามเครี ย ดเรื้ อ รั ง ได้ [55] การฝั ง เข็ ม ยั ง
มีผลเพิ่มปริมาณ somatostatin, glial-derived
neurotrophic factor[14] ซึ่งพบว่ามีปริมาณลดลงใน
ผูป้ ว่ ยทีป่ วดเรือ้ รัง[56]  ถงึ แม้วา่ ยังมีขอ้ ถกเถียงว่าระบบ
ประสาทซิ ม พาเทติ ก ให้ ผ ลอย่ า งไรในการควบคุ ม
ความเจ็บปวด  แต่จากการศึกษาพบว่า การฝังเข็มมีผล
กระตุน้ ระบบประสาทซิมพาเทติก โดยการฝังเข็มก่อน
ผ่าตัดสามารถกระตุ้นการหลั่ง adrenaline (epinephrine)[15,57] ซึง่ มีผลต่อระบบยับยัง้ กระแสประสาท
ความรูส้ กึ เจ็บปวดทีส่ ง่ ลงมาจากสมอง (descending
pain inhibitory system)[58] และกระตุน้ การหลัง่ สาร
ระงับปวดกลุม่ opioid[59] ในรายของอาการปวดเรือ้ รัง
พบว่ามีความผิดปกติของการดัดแปลงการเชื่อมต่อ
ของการส่งผ่านกระแสประสาท (synaptic plasticity)
แบบกระตุน้ มากเกินไป long term potential ในส่วน
ของไขสันหลังส่วน dorsal horn[60] ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า การฝังเข็มสามารถให้ผลดัดแปลงการเชือ่ มต่อ
ของการส่งผ่านกระแสประสาทเป็นแบบยับยั้ง long
term depression[61-62] ซึ่งมีผลระงับปวดได้
การฝั ง เข็ ม สามารถระงั บ ปวดได้ ทั้ ง ในระบบ
ประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย โดยที่ระดับส่วน
ปลายระบบประสาท การฝังเข็มสามารถเพิ่มระดับ
ความต้านทานของตัวรับความเจ็บปวด (pain threshold), การฝังเข็มลดการหลั่งของสารสื่ออักเสบต่าง ๆ
(cyclooxygenase-2 (COX-2), prostaglandin E2
(PGE2), interleukin-1β (IL-1β), tumor necrosis
factor- α (TNF- α), interleukin -8 (IL-8), interleukin-10 (IL-10)[63-64] การฝังเข็มสามารถกระตุ้นให้
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สารสือ่ ประสาทกลุม่ ต่าง ๆ รวมถึง opioid serotonin
norepinephrine ที่มีผลระงับปวดให้หลั่งออกมา
จากภายในร่างกาย จากทั้งระบบประสาทส่วนกลาง
และส่วนปลาย การฝังเข็มมีผลกระตุ้นระบบยับยั้ง
กระแสประสาทความรูส้ กึ เจ็บปวดทีส่ ง่ ลงมาจากสมอง
(descending pain inhibitory system) โดยลด
การหลั่งของสารสื่อประสาทที่กระตุ้นการส่งกระแส
ประสาทความรู้สึกเจ็บปวด (glutamate excitatory
neurotransmitter) จากตัวรับกลุ่ม N-methyl-Daspartic acid (NMDA) และเพิ่มการหลั่งของสาร
สื่อประสาทที่ยับยั้งการส่งกระแสประสาทความรู้สึก
เจ็บปวด (GABA inhibitory neurotransmitter)

บทวิจารณ์
จากการทบทวนวรรณกรรมต่ า ง ๆ จำ � นวน
มาก แสดงให้เห็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า การ
ฝังเข็มสามารถระงับความรู้สึกเจ็บปวดได้ ด้วยการ
เข้าไปแทรกแซงกลไกการรับความรู้สึกเจ็บปวดทั้ง
ในระบบประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย โดยที่
ระดับระบบประสาทส่วนปลาย การฝังเข็มมีกลไกใน
การเพิ่มระดับความต้านทานต่อความรู้สึกเจ็บปวด,
การฝังเข็มช่วยลดการหลั่งของสารสื่ออักเสบต่าง ๆ
(cyclooxygenase-2 (COX-2), prostaglandin E2
(PGE2), interleukin-1β (IL-1β), tumor necrosis
factor-α (TNF-α), interleukin-8 (IL-8), interleukin-10 (IL-10) และผลที่สำ�คัญอย่างยิ่งภายหลังการ
ฝังเข็ม คือ มีกลไกการกระตุน้ การหลัง่ สารสือ่ ประสาท
ทีใ่ ห้ผลระงับความรูส้ กึ เจ็บปวด[63] ได้แก่ opioid, serotonin, norepinephrine ออกมาจากภายในร่างกาย
ของผู้ป่วยเองทั้งจากระบบประสาทส่วนกลางและ
ส่วนปลาย (ภาพที่ 2) การวัดปริมาณสารเหล่านี้ด้วย
วิธีทางวิทยาศาสตร์ พบมีปริมาณเพิ่มขึ้นหลังฝังเข็ม
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และสามารถใช้ยาต้าน เช่น naloxone แอนติบอดีต่อ
ต้านของสารนัน้ ๆ หรือ ยาชาเพือ่ ลบล้างฤทธิก์ ารระงับ
ปวดของการฝังเข็มได้ การฝังเข็มยังส่งผลแทรกแซง
การปรับแต่งสัญญาณของกลไกการรับความรู้สกึ เจ็บ
ปวด โดยมีกลไกกระตุ้นระบบยับยั้งกระแสประสาท
ความรู้สึกเจ็บปวดที่ส่งลงมาจากสมอง ด้วยกลไกลด
การหลั่งของสารสื่อประสาทที่กระตุ้นการส่งกระแส
ประสาทความรู้สึกเจ็บปวด (glutamate excitatory
neurotransmitter) และกลไกเพิ่มการหลั่งของสาร
สื่อประสาทที่ยับยั้งการส่งกระแสประสาทความรู้สึก
เจ็บปวด (GABA inhibitory neurotransmitter)
อีกทั้งการฝังเข็มยังมีผลลดการทำ�งานของสมองส่วน
ทีร่ บั รูค้ วามรูส้ กึ เจ็บปวดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผลของ
การระงับปวดจากการฝังเข็มอาจแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล กลุม่ คนทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการฝังเข็มเนือ่ งจาก
มีโปรตีน cholecystokinin (CCK) ที่มีฤทธิ์ต่อต้าน
สารกลุม่ opioid ทำ�ให้ไม่ให้ผลระงับปวด[65-67] ผลของ
การระงับปวดยังขึน้ อยูก่ บั ชนิดของความรูส้ กึ เจ็บปวด
ชนิดของการฝังเข็ม[9] ระดับคลื่นความถี่ของการกระตุ้น[31,68-69] ตำ�แหน่งของการฝังเข็ม และประสบการณ์
ของผู้ฝังเข็ม การฝังเข็มสามารถให้ผลระงับปวดใน
ระดับสมอง[70] ให้ผลระงับปวดเฉพาะที่[30,71] หรือทั้ง
ตำ�แหน่งเฉพาะที่และห่างไกลออกไป[72] ทั้งนี้ขึ้นกับ
ตำ�แหน่งการฝังเข็ม ผลของการระงับปวดสามารถอยู่
ได้นาน 0.5-3 ชัว่ โมง[30,73] การฝังเข็มสามารถออกฤทธิ์
แบบสะสม กรณีฝังเข็มอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2-4
สัปดาห์[64,74] เนื่องจากการฝังเข็มสามารถให้ผลเสริม
ฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาระงับปวดกลุ่ม opioid และยา
ชา จึงมีการนำ�การฝังเข็มมาใช้มากขึน้ ในทางการแพทย์
เพื่อระงับปวดแบบเฉียบพลัน[75] ระงับปวดภายหลัง
การผ่าตัด[73,76] ระงับปวดโรคเรื้อรัง[77-79] ทั้งนี้ การฝัง
เข็มเป็นศาสตร์การรักษาอาการเจ็บปวดแขนงหนึง่ เช่น
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เดียวกับแพทย์แผนปัจจุบนั การติดตามผลการรักษา
เป็นสิ่งสำ�คัญ[80] การฝังเข็มจะปลอดภัย ถ้ามีเทคนิค
การปลอดเชือ้ ทีด่ ี ควรเพิม่ ความระมัดระวัง ในการฝัง
เข็มใกล้กบั บริเวณช่องอก เพราะพบภาวะทะลุเข้าช่อง
อก (pneumothorax) หรือการติดเชือ้ แทรกซ้อนได้[5]
อุปสรรคโดยรวมของการฝังเข็ม คือ การกำ�หนด
ตำ�แหน่ง วิธที แี่ น่นอน และการแปลผลการรักษา หลัก
การฝั ง เข็ ม ต้ อ งฝั ง เข็ ม ตามตำ � แหน่ ง ฝั ง เข็ ม บนเส้ น
ลมปราณตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนถึงจะให้ผล
ระงับปวด[18,34] แต่ยังมีข้อโต้เถียง เนื่องจากบางการ
ศึ ก ษาพบว่ า แม้ ว่ า จะฝั ง เข็ ม บนจุ ด ที่ ไ ม่ อ ยู่ บ นเส้ น
ลมปราณก็ให้ผลการระงับปวด[20,81] บางรายงานพบ
ว่าความรู้สึกกดหน่วง (de-qi )[82] ที่ตำ�แน่งการฝังเข็ม
ที่ถูกจุด (ashi point) ให้ผลระงับปวดได้ดีกว่าการ
ฝังเข็มที่ตำ�แหน่งอื่น[83-84] แต่ความรู้สึกกดหน่วงดัง
กล่าว และระดับความปวดที่ลดลงนั้น แตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล ยากต่อการแปลผล การรวบรวมข้อมูล
การสรุปผลเป็นตำ�แหน่งเฉพาะเจาะจง ทำ�ให้ยากต่อ
การสรุ ป เป็ น วิ ธี ก ารฝั ง เข็ ม ที่ เ ฉพาะเจาะจงต่ อ โรค
นั้น ๆ[85-86] นอกจากนี้ เริ่มมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เพิม่ มากขึน้ เพือ่ พิสจู น์ผลของการฝังเข็มต่อการรักษา
โรคอื่น ๆ ต่อไป

บทสรุป
การฝังเข็มเพื่อระงับปวด เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่คนไข้สามารถเลือกใช้ได้อย่างได้ผล และมีหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนอย่างแน่ชัดว่าการฝัง
เข็มสามารถระงับปวดได้จริง โดยออกฤทธิ์ระงับปวด
ได้ในทุกขั้นตอนของกลไกการรับความรู้สึกเจ็บปวด
ทั้งในระบบประสาทส่วนปลาย และส่วนกลาง ซึ่งผล
จากการฝังเข็มส่วนใหญ่เป็นการกระตุ้นการหลั่งสาร
สื่อประสาทกลุ่ม opioid ที่มีฤทธิ์ระงับความรู้สึกเจ็บ
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ปวดทั้งในระบบประสาทส่วนปลาย และส่วนกลาง
ออกมาจากภายในร่างกายของผูป้ ว่ ยเอง อีกทัง้ การฝัง
เข็มยังกระตุน้ การหลัง่ สารสือ่ ประสาทกลุม่ serotonin
และ norepinephrine ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นระบบยับยั้ง
ความรู้สึกเจ็บปวดที่ส่งสัญญาณกลับมาจากสมอง
การฝังเข็มยังลดการหลั่งสารสื่ออักเสบชนิดต่าง ๆ ที่
ทำ�ให้เกิดความเจ็บปวดที่บริเวณระบบประสาทส่วน
ปลาย การฝังเข็มยังช่วยเพิ่มระดับความต้านทาน
ต่อความรู้สึกเจ็บปวดที่ระบบประสาทส่วนปลายรับ
ความรู้สึกได้ ซึ่งการสรุปเป็นกลไกการระงับความ
รูส้ กึ เจ็บปวดจากการฝังเข็มในการทบทวนวรรณกรรม
นี้ ได้ข้อสรุปมาจากการรวบรวมหลักฐานงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ทนี่ า่ เชือ่ ถือและมีจ�ำ นวนมากพอ อย่างไร
ก็ดี การเลือกใช้วธิ กี ารระงับปวดด้วยการแพทย์แผนปัจจุบนั และ/หรือการฝังเข็ม ควรมีการปรับการรักษา
ให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล และติดตามประเมินผล
ภายหลังการรักษาอย่างใกล้ชิด เพราะอาจให้ผลการ
รักษาที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากความเจ็บปวดเป็น
ประสบการณ์เฉพาะบุคคล
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บทคัดย่อ
การเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องกัญชามิได้จำ�กัดขอบเขตเฉพาะการนำ�มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่
ต้องการให้มนี โยบายกัญชาเสรีเหมือนในบางประเทศ หรือในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา โดยมุง่ ชีแ้ ต่ดา้ นประโยชน์
และมองกัญชาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยมาแต่โบราณ การศึกษานี้มุ่งทบทวนว่ากัญชามีบทบาทในวิถีชีวิต
คนไทยสมัยก่อนมากน้อยเพียงใด โดยการศึกษาจากวรรณกรรมสำ�คัญบางเล่มทั้งเอกสารประวัติศาสตร์ สารคดี กึ่ง
สารคดี และวรรณกรรมร่วมสมัย ผลการศึกษาพบว่ามีการนำ�กัญชามาใช้ในยาและอาหารบ้าง ไม่มาก ไม่พบการนำ�
มาใช้ในพิธีกรรมเหมือนในบางอารยธรรม การใช้เพื่อนันทนาการส่วนมากพบในคนชั้นล่างในสังคม โดยสังคมไทย
เห็นว่ากัญชาเป็นของไม่ดี และคนเสพเป็นคนไม่ดี
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Abstract
The movement on marijuana or cannabis in Thailand is not limited only for medical use, but also for its
liberal use like in some other countries or some states in the United States of America. The focus is on the benefits
of cannabis as it has been regarded as part of Thai people’s lifestyle since the old days. This study aims to review
the roles of cannabis in Thais’ way of life in the past by reviewing related ancient and contemporary literature
including historical documents, documentaries and semi-documentaries. The study reveals that, in the past, cannabis was used as an ingredient in medicines and foods, but not much; no cannabis was found in performing rituals
like in some civilizations. Its recreational use was mostly prevalent in lower-class people as Thai society regarded
cannabis as a bad thing and the user as a bad person.
Key words: marijuana, old-days’ Thai life-style, literature

บทนำ�
ข้อมูลจากนักวิชาการที่สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
พบว่าประเทศที่เปิดกว้างให้กัญชา “ถูกกฎหมาย’’ มี
35 ประเทศ เปิดบางส่วน 18 ประเทศ ขณะที่อีกกว่า
ร้อยประเทศยังไม่เปิด ทั้งนี้ประเทศที่เปิดกว้างล้วน
มีข้อจำ�กัดมากมาย โดยมีการเปิดกว้างสำ�หรับสาร
จากกัญชา คือ สารซีบีดี (CBD : Cannabidiol) และ
ควบคุมเข้มงวดกับสารทีเอชซี (THC : Tetrahydrocannabinol)[1]
สำ � หรั บ ประเทศไทย เพิ่ ง “เปิ ด แง้ ม ’’ ให้ นำ �
กัญชามารักษาโรคได้ในวงจำ�กัด[2] ทำ�ให้มีการรณรงค์
ให้เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวยังจำ�กัด
วงให้นำ�กัญชามาใช้เพื่อการรักษาโรคเท่านั้น ขณะ
ที่ พ รรคการเมื อ งพรรคหนึ่ ง หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง โดยชู
นโยบาย “กัญชาเสรี’’ และเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
นโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมเพิม่ ขึน้ และ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วิจารณ์
ตำ�หนิรุนแรง ก็ได้รับคำ�ชี้แจงว่านโยบายที่เสนอเป็น
นโยบาย “ที่ผ่านการศึกษาวิจัย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และรับฟังภาคประชาชน การศึกษาวิจัย
พบว่าความสำ�เร็จเกิดขึ้นกับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ใน
สหรัฐอเมริกา เป็นรูปแบบเหมาะสมกับประเทศไทย
มากที่ สุ ด คื อ กั ญ ชาเพื่ อ การแพทย์ กั ญ ชาเพื่ อ
อุตสาหกรรมอาหาร กัญชาเพือ่ อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่
กัญชาเพื่อสันทนาการแบบยาสูบหรือบุหรี่”[3]
คำ � แถลงดั ง กล่ า วเป็ น การยื น ยั น ที่ จ ะเปิ ด
กว้างให้ใช้กัญชาได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมทั้งเพื่อ
“สันทนาการ’’ ด้วย ซึ่งสอดรับกับคำ�ให้สัมภาษณ์
ของนายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาวที่ไปร่วม
รณรงค์ “เดินเพือ่ ผูป้ ว่ ย Cannabis Walk Thailand’’
ทีก่ ล่าวว่า “ผมมองว่าควรปลดล็อคกัญชาออกจากยา
เสพติด ประเภท 5 แล้วให้เป็นสินค้าควบคุมเหมือน
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บุหรี่ เหล้า ทำ�ไม บุหรี่ เหล้าขายได้ กัญชาก็ควรจะ
ขายได้อย่างถูกต้องได้เหมือนกัน’’[4] นายชัยพร เกิด
มงคล หรือ “จุ๋ม ด่านเกวียน’’ ศิลปินพื้นบ้าน ก็กล่าว
ว่า “โรคเครียดเป็นอันตราย... หากมีกัญชาใช้ในเชิง
สันทนาการ ทุกคนจะยิ้มแย้ม แจ่มใส ถ้าปลดล็อค
ปลูกกัญชาได้เสรีเป็นสมุนไพรประจำ�บ้าน จะทำ�ให้
กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจโดดเด่นอย่างแน่นอน’’[5]
ชัดเจนว่า มีคนจำ�นวนหนึง่ มองด้านดีของกัญชา
ว่าเป็นอุปกรณ์สันทนาการ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ
กล่าวถึงการใส่กญ
ั ชาในแกงเขียวหวาน และก๋วยเตีย๋ ว
เนื้อเจ้าเด็ด รวมทั้งกล่าวถึงอาจารย์ทั้งหนุ่ม และแก่
ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีสมัยก่อนเสพกัญชากันเป็น
ปกติวสิ ยั “สูบกันไปคุยกันไป นัง่ กินขนมหม้อแกงกัน
ไปจนหัวรุง่ ครัน้ หมดวันพักผ่อนก็กลับไปสอนหนังสือ
อย่างขยันขันแข็ง เป็นครูบาอาจารย์ให้เคารพได้อย่าง
เต็มใจ ไม่เห็นจะมีใครเสพติดคลั่งบ้า คว้ามีดอีโต้ไป
เชือดคอคนขึน้ ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึง่ อย่างไอ้
พวกเมายาบ้า...’’[6]
ปัจจุบัน กัญชายังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ การ
เสพกัญชา หรือ นำ�กัญชาเข้ามาใช้ในทางสันทนาการ
หรือในอาหาร จึงยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่น่าสนใจ
ว่า วิถีชีวิตชาวไทยสมัยก่อน มีกัญชาเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างไรบ้าง มากน้อยเพียงใด กัญชามีแต่ประโยชน์
ไม่มีโทษ จริงหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ว่ า วิ ถี ชี วิ ต ชาวไทยสมั ย ก่ อ น
มีการนำ�กัญชามาใช้ในทางสันทนาการ เป็นยา เป็น
เครื่องปรุงอาหาร หรืออื่น ๆ อย่างไร

วิธีการสืบค้นข้อมูล
เป็ น การศึ ก ษาจากเอกสาร (documentary
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studies) ทั้งเอกสารทางวิชาการหรือสารคดีที่มิใช่
เรื่องแต่ง (non-fiction) และเรื่องแต่ง (fiction) โดย
เลือกศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงจากเอกสารที่คาดว่า
จะมีเรื่องกัญชาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศิลาจารึก
พงศาวดาร จดหมายเหตุ วรรณคดี วรรณกรรมร่วม
สมัย เช่น ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย พระราชพงศาวดาร
คำ�ให้การชาวกรุงเก่า จดหมายเหตุลาลูแบร์ หนังสือ
บางเล่มของพระยาอนุมานราชธน วรรณคดีขุนช้าง
ขุนแผน อิเหนา พระอภัยมณี รามเกียรติ์ นิราศของ
สุนทรภู่ วรรณกรรมร่วมสมัย เช่น นวนิยายเรื่องชีวิต
ของประเทศ ของ ดร.วิษณุ เครืองาม ซึง่ กล่าวถึงตำ�รับ
อาหารและตำ�รับยาไว้จำ�นวนมาก งานเขียนของ ,รงค์
วงษ์สวรรค์ ซึ่งแสดงตนเป็นผู้เสพกัญชาเป็นปกติ
วิสัย งานเขียนของอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว วาณิช จรุง
กิจอนันต์ หนังสือสารคดีนทิ านชาวไร่ ของ น.อ.สวัสดิ์
จันทนี หนังสือเรื่องของน้ำ�พุ เยาวชนที่เข้าไปพัวพัน
กับกัญชาและยาเสพติดอืน่ และเสียชีวติ ตัง้ แต่อายุยงั
น้อย
ขอบเขตของการศึกษา การศึกษานี้จะจำ�กัด
ขอบเขตเฉพาะเรือ่ งของกัญชากับวิถชี วี ติ คนไทยสมัย
ก่อน ได้แก่ การนำ�กัญชามาใช้ในอาหาร ยา สันทนาการ
ไม่ครอบคลุมเรื่องลักษณะพืช การค้า การเกษตร
อุตสาหกรรม
ข้อจำ�กัดของการศึกษา โดยที่โลกวรรณกรรม
มีความกว้างใหญ่ไพศาลประดุจมหาสมุทร เฉพาะ
วรรณกรรมไทยก็มีมากมายนับล้านเล่ม นักเขียน นัก
ประพันธ์ หรือนักวิชาการบางคน มีงานเขียนกว่าร้อย
เล่ม สุดวิสยั ทีจ่ ะทำ�การศึกษาได้อย่างครอบคลุม ครบ
ถ้วน การศึกษานี้จึงเลือกศึกษาเฉพาะบางเล่มเท่านั้น
งานศึกษานี้จึงยังมีข้อจำ�กัดอยู่มาก

เนื้อหาที่ทบทวน
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ประเทศไทยกำ�หนดให้การปลูก นำ�เข้า ส่งออก
ซือ้ ขาย จำ�หน่าย หรือสูบกัญชา รวมทัง้ บ้องกัญชา หรือ
เครื่องมืออื่นที่ใช้สูบกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย โดย
ตราเป็นพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2477 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2477 ด้วยเหตุผลว่ากัญชา “ให้โทษร้ายแรงแก่ผู้
สูบ’’ ทั้งนี้กฎหมายให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด 90 วัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ
“บรรดาผู้ที่ได้ปลูกกัญชาไว้ก่อนวันพระราชบัญญัติ
นี้ ให้จัดการเก็บและจำ�หน่ายให้หมดสิ้นไปภายใน
กำ�หนดหนึ่งปี นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้’’[7]
ชีวิตคนไทยสมัยก่อนที่เกี่ยวข้องกับกัญชา จึง
น่าจะถูกกระทบสำ�คัญโดยผลของกฎหมายฉบับนี้
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ซึ่งกฎหมายเริ่มมี
ผลบังคับใช้ ทั้งนี้สมัยนั้นเขียนกัญชา เป็น “กันชา’’
และให้ “หมายความตลอดถึงทุกส่วนของต้นกันชา
รวมทัง้ วัตถุตา่ ง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นต้นกันชา เช่น ใบ ดอก ยอด
ผล ยาง และลำ�ต้น เป็นต้น’’

1. การใช้กัญชาในทางพิธีกรรม
ขณะทีบ่ างประเทศ และบางวัฒนธรรมในอดีต มี
การนำ�กัญชาไปใช้ในพิธกี รรมบางอย่าง เช่น ทีป่ รากฏ
คั ม ภี ร์ อ าถรรพเวท ของศาสนาพราหมณ์ [8] แต่ ไ ม่
ปรากฏหลักฐานการนำ�กัญชามาใช้ในพิธีกรรมสำ�คัญ
ในวิถีชีวิตคนไทยสมัยก่อน เช่น พิธีถือน้ำ�พิพัฒน์สัต
ยา หรือพิธีถือน้ำ�พระพิพัฒนสัจจา หรือ อีกชื่อหนึ่งว่า
พิธีศรีสัจจปานกาล ซึ่ง “สัจจปาน’’ หรือ “สัตยบาล’’
ก็คอื น�้ำ สัตยสาบาล พิธดี งั กล่าวจะมีการอ่าน “โองการ
แช่งน�้ำ ’’ ซึง่ เป็นการสาปแช่งคนทีไ่ ม่ถอื คำ�สัตย์สาบาน
ให้มอี นั เป็นไปต่าง ๆ โดยน่าเชือ่ ว่า โองการแช่งน�้ำ มีมา
แต่กอ่ นยุคกรุงศรีอยุธยา[9] คำ�สาปแช่งต่าง ๆ ประสงค์
จะให้ผู้เข้าร่วมพิธีรับรู้ จึงไม่ควรมีการใช้สารที่มีฤทธิ์
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ต่อจิตประสาทอย่างกัญชาในพิธี พิธีกรรมดังกล่าว
ในสมัยอยุธยา กระทำ�ในวัดพระศรีสรรเพชญ์และ
ต่อมาย้ายไปทำ�ในวิหารวัดพระมงคลบพิตร ในสมัย
กรุงเทพฯ กระทำ�ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
นอกจากพิธดี งั กล่าวแล้ว ยังมีพธิ ดี �ำ น�้ำ ลุยเพลิง
ในการสืบพยานของคูค่ วามในคดี ก็มีคำ�สัจจาธิษฐาน
ในพิธีดำ�น้ำ�ลุยเพลิง โองการดำ�น้ำ� โองการลุยเพลิง
และคำ�แช่งพยาน[9] ซึ่งประสงค์ให้คู่กรณีรับรู้คำ�สาป
แช่งด้วยสติสัมปชัญญะทั้งสิ้น จึงไม่ควรให้ผู้เข้าร่วม
พิธีหรือผู้เกี่ยวข้องเสพยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท เช่น
กัญชา หรือ สารเสพติดอืน่ ๆ และก็ไม่ปรากฏหลักฐาน
ว่ามีการใช้กัญชาในพิธีกรรมดังกล่าวนั้น

2. กัญชาในเอกสารประวัติศาสตร์
2.1 กัญชาในศิลาจารึก
ในศิ ล าจารึ ก ต่ า ง ๆ เช่ น ศิ ล าจารึ ก พ่ อ ขุ น
รามคำ�แหง (จารึกหลักที่ 1) ปรากฏในด้านที่ 2 กล่าว
ถึงการสร้าง “ป่าหมาก ป่าพลู .... ป่าพร้าว .... ป่าลาง
หมากม่วง ... หมากขาม ... ไร่นา’’ ด้านที่ 3 ก็กล่าวถึง
“ป่าหมากพร้าว ป่าหมากลาง ... มีไร่นา ... ป่าพร้าว ป่า
ลาง ... ป่าม่วง ป่าขาม ... ปลูกไม้ตาล’’[10] ไม่กล่าวถึง
กัญชาเลย (ลาง คือ ขนุน)
ศิลาจารึกวัดศรีชุม (จารึกหลักที่ 2) ด้านที่ 1
กล่าวถึง “... ลูกหมากรากไม้ ปลูกพระศรีมหาโพธิ ...’’
ด้านที่ 2 กล่าวถึง “... สวนหมาก สวนพลู ไร่นา ... แพะ
และหมู หมา เป็ด ไก่ ทั้งห่าน นกหก ปลา เนื้อ ฝูงสัตว์
ทั้งหลาย’’[10] ไม่กล่าวถึงกัญชาเช่นกัน
ศิลาจารึกนครชุม (จารึกหลักที่ 3) กล่าวถึงต้นไม้
ไว้ตน้ เดียวในด้านที่ 1 คือต้นพระศรีมหาโพธิ กล่าวถึง
“ปลูกหมากพร้าวหมากลางทุกแห่ง ... ข้าวเหลือเกลือ
ทุน’’ ในด้านที่ 2[10] (ข้าวเหลือเกลือทุน หมายถึง มี
เสบียงอาหารเหลือเก็บไว้) ไม่กล่าวถึงกัญชา ศิลาจารึก
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วัดป่ามะม่วงมีทงั้ ภาษาเขมร (จารึกหลักที่ 4) ภาษาไทย
หลักที่ 1 (จารึกหลักที่ 5) ภาษาไทย หลักที่ 2 (จารึก
หลักที่ 7) ภาษาบาลี (จารึก หลักที่ 6) มีข้อความค่อน
ข้างยาว กล่าวถึง ต้นมะม่วง ฝูงนก ไม่กล่าวถึงพรรณ
ไม้[10]
ศิลาจารึกวัดจุฬามณี[10] ไม่กล่าวถึงพรรณไม้ใด
2.2 กัญชาในพระราชพงศาวดาร
		 2.2.1 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เป็นพระราชพงศาวดาร
ที่ชำ�ระในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2338 หลังเสด็จ
ขึ้นครองราชย์เป็นปีที่ 14 เป็นพระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยาทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์ และเป็นรากฐานของการ
ชำ�ระพระราชพงศาวดารฉบับต่อ ๆ มา เนือ้ หากล่าวถึง
เหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ กล่าวถึงชีวิตผู้คนน้อยมาก มี
ตอนหนึ่งกล่าวถึงความเจริญของบ้านเมือง ในเมือง
พ.ศ. 2090 สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิว่า “... มี
กำ�ปั่นลูกค้าเมืองฝรั่งเศส เมืองอังกฤษ เมืองวิลันดา
เมืองสุรัต และสำ�เภาจีนเข้ามาค้าขายเป็นอันมาก ...’’
ไม่กล่าวถึงว่ามีสินค้าสำ�คัญอะไรบ้าง[10]
		 2.2.2 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับ
พันจันทนุมาศ (เจิม) เป็นพระราชพงศาวดารที่ชำ�ระ
เมื่อ พ.ศ. 2338 เช่นเดียวกัน เหตุการณ์บ้านเมือง
ช่วงนั้นมากด้วยการศึกสงคราม ราษฎรได้ทุกข์ยาก
อดอยากมากมาย เอกสารนี้ได้บันทึกเรื่องราวการรบ
ทัพจับศึก และสภาพการณ์บา้ นเมืองไว้คอ่ นข้างมาก[10]
		 2.2.3 คำ�ให้การชาวกรุงเก่า คำ�ให้การขุน
หลวงประดู่วัดทรงธรรม และคำ�ให้การขุนหลวงหา
วัด[11]
เป็นคำ�ให้การที่ฝ่ายพม่าสอบถามจากเชลยไทย
ครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2 แล้วบันทึกไว้เพื่อให้พม่า “รู้เขา’’
คือ รู้จักภูมิสถานบ้านเมืองประเพณีของไทยที่เป็น
คู่สงครามกันมายาวนาน มีเรื่องราวต่าง ๆ เช่น เรื่อง
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พงศาวดาร ตำ�นานแลทำ�เนียบต่าง ๆ ราชประเพณี
กรุงศรีอยุธยา ฯลฯ ไม่พบข้อความที่กล่าวถึงกัญชา
แต่มีเนื้อความบางตอนที่มีนัยปฏิเสธกัญชา ดังใน
“เรือ่ งพระพิไชยเสนา : เป็นตำ�ราสำ�หรับข้าราชการควร
ประพฤติ’’ ข้อ 2 “ผู้เป็นเสนามาตยาธิบดี หมั่นรักษา
อุโบสถศีลและเบญจศีลต้องรักษาเป็นนิจ ... ตั้งจิต
อยูใ่ นสุจรินธรรมสามประการ กายวจีสจุ ริตเจริญแล้ว
ในอารมณ์ สติ ปัญญา ก็อาจสามารถเห็นทุกข์ภัยของ
นรชน และมหาภัยพิบัติในอิทโลกย์ ประโลกย์ ...’’
ข้อ 11 “... ถ้าไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ประพฤติการงาน
ไม่เป็นประโยชน์แก่ปัจจุบัน และประโลกย์ ก็ให้ห้าม
ปรามเสียด้วยคำ�ดี หรืออาญาตามควร’’ ข้อ 23 “ผูเ้ ป็น
อำ�มาตย์ราชเสนีมขุ มนตรีจะคบหาสมาคมให้พจิ ารณา
โดยละเอียดเห็นว่าสมควรจะสมาคมจึงคบหา แต่อย่า
แสดงความลับอันตรายร้ายแรงออกให้แจ้งปรากฏ
แก่มิตรที่สนิทนั้น หาควรไม่ ถ้าได้พิโรธกันก็จะแสดง
ความลับออกให้ปรากฏแก่ผอู้ นื่ ก็จะเป็นการอัปยศแล
อันตรายแก่ตน จงมัทยัตไว้ในอารมณ์’’
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานียาวนานถึง 417 ปี
ส่วนหนึ่งก็น่าจะด้วยหลักคำ�สอนเช่นนี้
		 2.2.4 จดหมายเหตุลาลูแบร์ เป็นบันทึก
ของมองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ ซึ่งเป็นราชทูตจากราช
สำ�นักฝรั่งเศสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 ได้เข้ามาใน
กรุงศรีอยุธยา เพียง 3 เดือน 6 วัน เมื่อกลับไปแล้ว
ได้เขียนเรื่องที่พบเห็นและรับฟัง แล้วเขียนบรรยาย
ไว้อย่างพิสดาร ฉบับทีแ่ ปลเป็นภาษาไทยความยาวถึง
681 หน้า เขียนทัง้ เรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม การกินอยู่ การ
แต่งงาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา มาตราชัง่ ตวง
วัด รวมทั้งบันทึกเพลงไทยชื่อสายสมรไว้เป็นตัวโน้ต
แต่ข้อความโดยมากผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะได้
ความรูจ้ ากหนังสือทีฝ่ รัง่ ทีเ่ ข้ามากรุงสยามแต่กอ่ นแต่ง
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ไว้อย่างผิดพลาดบ้าง สอบถามจากคนทีร่ จู้ ริงบ้าง รูผ้ ดิ
บ้าง ข้อสำ�คัญคือข้อจำ�กัดเรือ่ งภาษา ลาลูแบร์กล่าวถึง
เรื่องเหล้าไว้เล็กน้อย แต่ไม่กล่าวถึงกัญชาและยาเสพ
ติดอื่นเลย[12]
		 2.2.5 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รั ช กาลที่ 1-4 ฉบั บ เจ้ า พระยาทิ พ ากรวงศ์ (ขำ �
บุนนาค) เป็นพระราชพงศาวดารที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา
ทิพากรวงศ์ (ขำ� บุนนาค) เรียบเรียงขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2412 (ปีที่ 2 ในรัชสมัย ขณะที่ทรงพระชนมายุเพียง
16 พรรษา) ต่อมาชำ�ระโดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2444 ฉบับที่อ้าง
ถึง ความยาวรวม 2,136 หน้า บันทึกเรือ่ งราวต่าง ๆ ไว้
มากมาย มีเรือ่ งการจับจีนขายฝิน่ ทีป่ ากน�้ำ บางปะกงใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องกัญชา คราวเจ้า
อนุมากวาดต้อนครัวไทยไปเวียงจันทน์ พระยาปลัด
พระยาพรหมยกกระบัตร กรมการ “จึงคิดอุบายจัด
หญิงสาว ๆ ให้นายทัพนายกองที่ควบคุมครัวนั้นทุก
คน จนชั้นแต่ไพร่จะชอบใจใครก็ไม่ว่า เห็นว่าพวก
ลาวกับพวกครัวสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าแล้ว
พระยาปลัด พระยาพรหมยกกระบัตรขึ้นมาหาอนุที่
ค่ายใหญ่ แจ้งว่าอพยพครอบครัวไปได้ความอดอยาก
นัก ขอมีด ขวานสัก 9 บอก 10 บอก พอจะได้ยงิ เนือ้ มา
กินเป็นเสบียงเลี้ยงครัวไปตามทาง อนุก็ยอมให้ ครั้น
ได้มีดขวานปืนไปแล้ว เดินครัวไปถึงทุ่งสัมฤทธิ์ ...
ครั้นเวลากลางคืนดึกประมาณ 3 ยามเศษ ก็ฆ่าพวก
ลาวตายเกือบสิ้น...’’[13]

3. กัญชาในวรรณกรรมร่วมสมัย
3.1 เอกสารวิชาการและสารคดี
		 3.1.1 เรื่ อ งชี วิ ต ชาวไทยสมั ย ก่ อ น โดย
ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ซึ่งเป็นปราชญ์
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คนสำ�คัญของประเทศไทย เขียนงานวิชาการ และแปล
วรรณกรรมสำ�คัญออกสู่ภาษาไทยไว้เป็นจำ�นวนมาก
หนังสือเรื่องนี้เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นเรื่องราว
ย้อนไปในสมัยที่ผู้เขียนยังหนุ่ม ราว 50 ปี ก่อนหน้า
นั้น จึงเป็นเรื่องราวตั้งแต่ก่อนจะมีการตรา “พระราช
บัญญัติกันชา พ.ศ. 2477’’ เป็นเรื่องราวของชาวไทย
“ส่วนใหญ่มุ่งถึงไทยภาคกลาง โดยเฉพาะในหมู่พวก
ชาวบ้านชาวชนบท อันมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ
ไม่ใคร่มใี ครจะสนใจ ... เป็นชีวติ คนสามัญ ... ทีร่ กั ถิน่
รักพวกมากกว่าใคร ๆ’’ เป็นเรื่องราวทีผ่ เู้ ขียนประสบ
มาด้วยตนเองบ้าง ซักถามจากคนอืน่ บ้าง เก็บข้อความ
มาจากหนังสือต่าง ๆ บ้าง หนังสือเล่มนี้ไม่กล่าวถึง
กัญชาเลย[14]
		 3.1.2 การศึกษาเรื่องประเพณีไทย โดย
ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน เขียนขึน้ เมือ่ พ.ศ.
2505 ประกอบด้วยเรือ่ งประเพณีไทย และเรือ่ งชนชาติ
ประวัติศาสตร์และศาสนาของไทย มีทั้งเรื่องจารีต
ประเพณี ประเพณีปรัมปรา ขนบประเพณี ธรรมเนียม
ประเพณี วิถปี ระชาชนและความนิยมตามสมัย เป็นต้น
ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องกัญชาเช่นกัน[14]
		 3.1.3 ฟื้นความหลัง ฉบับสมบูรณ์ โดย
เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) พิมพ์เผยแพร่
ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2516 เป็นการ “เล่าเรือ่ งเก่าเท่าทีต่ น
รู้และระลึกได้ โดยอาศัยเรื่องในชีวประวัติของตนเอง
เป็นเพียง ขอเกี่ยวเรื่องเก่าเอาไว้เท่านั้น’’ ฉบับพิมพ์
ครั้งที่ 4 เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2547 แบ่งเป็น 4 เล่ม รวม
1,309 หน้า ไม่มีการกล่าวถึงกัญชาเลย[15]
		 3.1.4 นิทานชาวไร่ โดย น.อ.สวัสดิ์ จันทนี
เป็น “เรื่องประวัติศาสตร์เก่า ๆ’’ ที่ผู้เขียนเขียน “ให้
นายทหารเรือชั้นหลังอ่านเป็นทำ�นองเล่านิทาน ... ทุก
เรือ่ ง ... ได้จากประสบการณ์จริง ๆ บ้าง ได้จากผูเ้ ล่าเล่า
ให้ฟงั บ้าง ซึง่ ล้วนแต่เป็นเรือ่ งจริงทัง้ สิน้ ’’ เป็นเรือ่ งราว

548 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ทั้งสิ้น 133 เรื่อง เช่น เรื่องเยี่ยมถ้ำ�เสือหวีด วิธีโกงใน
การเกณฑ์ทหาร เด็กวัดแจ้ง เหตุที่พระพุทธเจ้าหลวง
สวรรคต ชีวิตในคุก ทาส ฯลฯ และได้พูดถึง “ความ
ชั่วของฉัน’’ รวม 22 เรื่อง เช่น เรื่องหนีโรงเรียน โกง
สตางค์ การพนัน ตีกบั นักเรียนนายร้อย มีเมียระหว่าง
เป็นนักเรียน ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร นาวิกศาสตร์
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2502 รวมพิมพ์เป็นหนังสือ 4 เล่ม ปกแข็ง
ยาวถึง 2,268 หน้า ไม่มีการกล่าวถึงกัญชาเลย[16]
		 3.1.5 เกิดเป็นคนใต้ หนังสืออัตชีวประวัติ
ของสามัญชนคนใต้ คือ อาจารย์ลอ้ ม เพ็งแก้ว ปราชญ์
คนสำ�คัญของจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ล้อมเกิดเมื่อ
พ.ศ. 2479 หนังสือเล่าเรื่องราวสืบย้อนไปถึงสมัยปู่
ซึง่ เกิดเมือ่ พ.ศ. 2421 มีบทหนึง่ กล่าวถึง หวาก มีภาพ
ของลูกสะบ้าช้าง และ กิ่ง-ใบลิเภา มีข้อความกล่าวถึง
ท่านนุ้ย สหัสเตโช เจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิชัย (เดิมชื่อ
วัดมะขามทอง) ว่า “ท่านชอบฉันหวาก (กะแช่) ซึ่ง
อาจเป็นเหตุให้คุณพระวิชัยฯ (ผู้บังคับการตำ�รวจ
มณฑลนครศรีธรรมราช) เมินเฉยในตอนแรกก็ได้’’
(น.148) หนังสือเล่มนีห้ นา 328 หน้า ไม่กล่าวถึงกัญชา
เลย[17] กลายเป็นลูกสาวท่านทีเ่ ขียนถึงกัญชาอย่างผูม้ ี
ประสบการณ์สูง เพราะแม้เป็นผู้หญิงแต่ก็เสพกัญชา
อย่างผู้ชาย[6]
3.2 หนังสือกึ่งสารคดี (semi-fiction)
		 3.2.1 เมนูบา้ นท้ายวัง ของ ,รงค์ วงษ์สวรรค์
ซึ่งเป็นนักประพันธ์มีชื่อเสียง เกิดเมื่อ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2475 ที่ตำ�บลคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท
เมือ่ ยังเด็กแม่พาไปให้ยายเลีย้ งที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เริ่มทำ�งานในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2497 มี
งานรวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก พ.ศ. 2503 และมีงาน
เขียนต่อเนื่อง มีผลงานรวมเล่มราว 80 เล่ม
		 โดยที่เกิดเมื่อ พ.ศ. 2475 ,รงค์ จึงเติบโตมา
หลังจากรัฐบาลออกกฎหมายให้กัญชาเป็นสิ่งเสพติด
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ผิดกฎหมายแล้ว ,รงค์ แสดงตนเป็น “ผู้มีกัญชาใน
หัวใจ’’ เริ่มเสพกัญชาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น และไม่ตก
เป็นทาสกัญชาจนตลอดอายุขัย หนังสือเล่มนี้เขียน
โดยแทรกกล่าวถึงกัญชากว่า 10 แห่ง ,รงค์ เสียชีวิต
เมื่อ 15 มีนาคม 2552 อายุได้ 76 ปี 9 เดือน 25 วัน
		 เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ เป็นการหวน
รำ�ลึกถึงยายด้วยความรักอันหวานละมุน โดยเขียนขึน้
ในช่วง พ.ศ. 2526-2538 ตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร
ลลนา ซึ่งมีสุวรรณี สุคนธา เป็นบรรณาธิการ ก่อน
สุวรรณีจะเสียชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2527 เมนูอาหารใน
หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 25 เมนูหลัก และอีกนับ
สิบเมนูทแี่ ทรกเข้ามา เช่น ปลากดต้มมะขาม ต้มโพล้ง
ปลาย่าง ต้มปลาสลิดใบมะขามอ่อน กบผัดสะท้อน
แกงปลาย่างขนุนอ่อน นกเขาผัด
		 น่าสังเกตว่าไม่มตี �ำ รับใดใส่กญ
ั ชาเลย น่าจะ
เป็นเพราะไม่จ�ำ เป็น ไม่สมควร ดีไม่ดอี าจทำ�ให้เสียรส
		 ยั ง มี อี ก 2 ตำ � รั บ อาหาร จากบทกวี ข อง
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (น.186) และ วิโรจน์ ศรีสุโร
(น.191) ก็ไม่มีการกล่าวถึงกัญชาเลย
		 มูลเหตุสำ�คัญของทุกตำ�รับอาหารที่ไม่ต้อง
พึ่งกัญชาเลย เพราะอาหารทุกอย่างมีความประณีต
ในรสชาติ และวิธีการปรุง ดัง ,รงค์ เขียนไว้ว่า
		 พริกเรากินพริกบางช้าง นับถือกันว่ารสเผ็ด
ระรื่นและสกุลสูงกว่าพริกอื่น
		 แต่ ม ะม่ ว งฉุ น นี้ ไ ม่ ป นปรุ ง รสเผ็ ด เพื่ อ น
ของผมบางคนพยายามโรยพริกขี้หนูหั่นลงเคล้า ผล
ปรากฏว่ารสเฝื่อนอย่างน่าอับอาย
		 ยายพูดว่า : กินอะไรสัปดน
		 เคล็ด - ภาษาหน้าเตาไฟ ยายสอนว่าการป่น
ปลาย่างให้ละเอียดเป็นผง แต่ไม่หยาบเป็นกาบ และ
ปลาย่างนัน้ เลือกเอาทีไ่ ม่เหม็นหืน แต่กรอบ และหอม
กลิ่นคาว

J Thai Trad Alt Med
		 นิสัยข้าวโพดห่างต้นแล้วลืมรสหวาน ผิด
กับส้มหรือมะม่วงต้องรอให้ลมื ต้นก่อนจึงจะคลายรส
เปรี้ยว
		 หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง “ไอ้ฉุยบ้ากัญชา’’
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านจำ�นวนน้อยที่ไปเยี่ยมยายตอนยาย
ล้มป่วย ,รงค์ ถามยายว่าเขาเป็นคนดีไหม ยายตอบ
ว่า “ครึ่งดีครึ่งเสียที่มันกินกัญชา!’’[18]
		 3.2.2 เสเพลบอยชาวไร่ และ ผู้มียี่เกใน
หัวใจ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 2 เล่ม เล่มแรกมี 31
เรื่อง เล่มสองมี 32 เรื่อง ทั้ง 2 เล่ม รวมกันถือเป็น
นวนิยายเรื่องหนึ่ง ของ ,รงค์ วงษ์สวรรค์ งานเขียน
ชุดนี้เขียนขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ช่วงที่ผู้เขียนไปเป็น
ผู้สื่อข่าวอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เป็นงานในช่วงแรก ๆ ใน
วัยฉกรรจ์ของผู้เขียน ขณะมีอายุ 31 ปี เป็นเรื่องราว
ของชาวบ้านในชนบท มีลักษณะคล้ายนวนิยายเรื่อง
“โลกียชน’’ ของจอห์น สไตน์เบค นักประพันธ์ชาว
อเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบล สำ�นวนภาษาคล้ายไม้
เมืองเดิม นักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงก่อนหน้า และงาน
เขียนของ มนัส จรรยงค์ นักประพันธ์ทมี่ ชี อื่ เสียงสมัย
นัน้ มีเรือ่ งราวของเหล้าป่า เหล้าเถือ่ น กะแช่ น�้ำ ตาลเมา
และมีเรื่องกัญชาเกี่ยวข้องกับตัวละคร 4 คน คือ (1)
ฝืด ตำ�แย ผู้ปราดเปรื่องที่เมากัญชา (2) ทอง มะขาม
อ่อน ที่คิดจะแอบใส่กัญชาในแกงให้ แทว มะแพน
กินเพื่อให้ยิ้ม (3) เฉ่ มะเขือพวง ซึ่งชักกบมาได้เต็ม
ข้อง เขาจะนึง่ มันก่อนแล้วยำ�กับมะขามอ่อนและกะหลี่
กัญชา และ (4) ชิน ชุ่มงวง ที่มีความสุขกับกัญชาจน
ไม่ยอมมีเมีย ตัวละครรายนี้ น่าจะเป็นคนเดียวกับ
“ทิดฉุย บ้ากัญชา’’ ในงานชุดกึง่ สารคดีเรือ่ ง เมนูบา้ น
ท้ายวัง งานชุดนี้ของ ,รงค์ วงษ์สวรรค์ มีเรื่องสั้นเรื่อง
หนึ่ง คือ “โทโสของชาวไร่’’ ได้รับเลือกจากสมาคม
นักเขียนแห่งประเทศไทย ยกย่องให้เป็น 1 ใน 15
เรื่องสั้นดีเด่นในโอกาสครบรอบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย
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และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยกย่องให้
“เสเพลบอยชาวไร่’’ เป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีที่
คนไทยควรอ่าน[19]
		 3.2.3 หลงกลิ่ น กั ญ ชา อีกเล่มของ ,รงค์
วงษ์สวรรค์ เขียนขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2512 หลังกลับจาก
ไปเป็นผู้สื่อข่าวในสหรัฐอเมริกา ช่วง พ.ศ. 25062510 ช่วงของการต่อต้านสงครามเวียดนาม กระแส
ความคิดแนว “บุปผาชน’’ ผลิบาน เขาอธิบายไว้ใน
คำ�นำ�ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2542 ว่า “กลับ
มานั่งเขียนในกรุงเทพฯ ตอนนั้นผมเห็นว่ากรุงเทพฯ
เกิดอันตรายขึ้นแล้ว คือเพื่อนนักหนังสือพิมพ์เอง
ก็เข้าใจคำ�ว่าฮิปปี้ส์ผิด นักการเมืองสมัยนั้น ถนอม
ประภาส เห็ น คนไว้ ผ มยาวบอกว่ า เป็ น ฮิ ป ปี้ ส์ . ..’’
		 เนื้ อ หาสาระหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น เรื่ อ งของ
ฮิปปีส์ ซึ่งพัวพันและผูกพันกับยาเสพติดนานาชนิด
รวมทั้งกัญชาซึ่งเป็นเรื่องของฮิปปี้ส์ในสหรัฐอเมริกา
ล้วน ไม่ใช่เรือ่ งของสังคมคนเสพกัญชาในประเทศไทย[20]
		 3.2.4 หนังสือบางเล่มของวาณิช จรุงกิจอนันต์ ได้แก่ (1) บ้านเกิดและเพื่อนเก่า[21] (2) ต้มยำ�
ทำ�แกง[22] (3) Wanish 60[23] และ (4) Wanish 60.5[24]
		 วาณิ ช เกิ ด เมื่ อ 9 สิ ง หาคม 2491 ที่
อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาทำ�งานโรงสีข้าว
มารดาทำ�ขนมขาย เรียนจบชัน้ มัธยมทีโ่ รงเรียนประจำ�
อำ�เภอบางปลาม้า แล้วเข้ากรุงเทพฯ ไปเรียนต่อที่
โรงเรียนช่างศิลป และจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จบปริญญาโทจากคณะศิลปะ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เมืองลองบีช สหรัฐอเมริกา วาณิช เขียน
กลอนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารแม่
บ้านการเรือน เมื่อ พ.ศ. 2507 เขียนเรื่องสั้นลงใน
หนังสือวรรณศิลป์ของโรงเรียนช่างศิลป และหนังสือ
รับน้องของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องสั้นเรื่องแรก
ได้ลงพิมพ์ในนิตยสารลลนา เมือ่ พ.ศ. 2515 มีหนังสือ
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นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น สารคดี และบทกวี รวมพิ ม พ์
มากมาย
		 วาณิชดืม่ เหล้าและสูบบุหรีต่ งั้ แต่วยั รุน่ และ
ไม่เลิกจนบั้นปลายชีวิต แต่วาณิชมีความคิดในเรื่อง
การเลีย้ งลูกชัด ๆ 2 ประเด็น คือ “หนึง่ อย่าติดยา สอง
อย่าเป็นโจร’’ (Wanich 60 น.55) ในหนังสือต้มยำ�
ทำ�แกง วาณิชเล่าเรื่องการทำ�อาหารรวม 46 เรื่อง เช่น
จับฉ่าย ไข่เจียว ข้าวหน้าไก่ เนื้อประเทือง ปลาหมอ
ทอดแบบปักษ์ใต้ แกงเผ็ด ไม่มีอะไรเลยที่เข้ากัญชา
		 3.2.5 เรือ่ งของนำ�้ พุ เป็นเรือ่ งของ วงศ์เมือง
นันทขว้าง ลูกชายคนเดียวของสุวรรณี สุคนธา นัก
ประพันธ์ผมู้ ชี อื่ เสียง นำ�้ พุมพี สี่ าว 1 คน น้องสาว 2 คน
น�้ำพุเสียชีวิตเมื่ออายุได้เพียง 18 ปี 2 เดือน 15 วัน
เข้าใจว่าเกิดจากการใช้เฮโรอีนเกินขนาด หลังจากไป
อดยามาแล้วทีว่ ดั ถำ�้ กระบอกได้ไม่นาน ซึง่ ทีน่ นั่ รับอด
ยาเสพติด 5 อย่าง คือ ฝิน่ เฮโรอีน มอร์ฟนี กัญชา และ
กระท่อม แม่ตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวของน�้ำพุ เพื่อ
หวังว่าจะช่วยให้แม่คนอืน่ ๆ จะไม่ตอ้ งสูญเสียเหมือน
ตน โดยยอมรับว่าลูกตายเพราะแม่ “เลีย้ งลูกไม่เป็น’’
หนังสือมีข้อเขียนของแม่ และข้อเขียนของน�้ำพุที่เล่า
เรื่องที่เข้าไปติดยาเสพติด และจดหมาย 10 ฉบับ ช่วง
ที่ไปอดยาที่วัดถ�้ำกระบอก การพิมพ์ครั้งหลังมีข้อ
เขียนของน้องสาวคนเล็ก เล่าเรื่องการท�ำงานของแม่
เรื่องของ “น้าแพ็ท’’ สามีใหม่ของแม่ และเรื่องการท�ำ
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นิตยสารลลนา ทีท่ รงคุณค่า น�ำ้ พุเล่าว่ายาเสพติดชนิด
กินหรือสูบเขาลองมาหมด ทัง้ ฝิน่ เฮโรอีน กัญชา และ
ผงขาว น�้ำพุถูกต�ำรวจจับครั้งแรกจากการมั่วสุมเสพ
กัญชากับเพือ่ น ๆ ต�ำรวจจับข้อหา “สูบกัญชา ซ่องโจร
ลักทรัพย์” น�้ำพุเสียชีวิต เมื่อ 28 พฤษภาคม 2517[25]
3.3 วรรณคดี และนวนิยาย
		 3.3.1 วรรณคดี ขุนช้างขุนแผน สมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในตำ�นาน
เสภาว่า “เรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้น
ในครั้งกรุงเก่า เนื้อความปรากฏจดไว้ในหนังสือคำ�
ให้การชาวกรุงเก่า นับเป็นเรื่องในพระราชพงศาวดาร
... ขุนแผนมีตัวอยู่ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
ระหว่างจุลศักราช 853 จน 891 (พ.ศ. 2034-2072)[26]
เสภาขุนช้างขุนแผน ได้ก้าวผ่านกาลเวลา และ
ยังคงโลดแล่นอยู่ในใจผู้คนเสมอ เนื่องจากเนื้อเรื่อง
มีความสนุกสนาน และใช้ภาษาเรียบง่าย เป็นกระจก
เงาที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเชื่อของชาวบ้าน[26] น่าจะเป็นเพราะความ
นิยมในเสภาเรื่องนี้ ทำ�ให้มีการแต่งต่อเพิ่มเติมจน
ยาวมาก เฉพาะส่วนทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ และคณะได้ช�ำ ระไว้ เป็นเพียงภาคที่ 1 ก็ยาวถึง
1,160 หน้า มีเรือ่ งทีก่ ล่าวถึงกัญชา ซึง่ น่าจะสะท้อนวิถี
ชีวิตชาวไทยสมัยนั้นอยู่รวม 5 ตอน ดังนี้

(1) ตอนนางทองประศรีไปสูข่ อนางพิมให้พลายแก้วลูกชาย นางศรีประจันแม่นางพิมสอบถามความ ดังนี้
				
ศรีประจันได้ฟังทางหัวเราะ
			
เราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนานมา
			
ถึงยากจนอย่างไรก็ไม่ว่า
			
อุตสาห์ทำ�มาหากินไป
			
ถึงเงินทองเป็นกองพ่อแม่ให้
			
ตูจะขอถามความท่านยาย

จำ�เพาะจะมาอ้อมค้อมว่า
ลูกข้าข้าจะหวงไว้ทำ�ไม
แต่พร้าขัดหลังมาจะยกให้
รู้ทำ�รู้ได้ด้วยง่ายดาย
ไม่รู้รักษาไว้ก็ฉิบหาย
ลูกชายนั้นดีหรืออย่างไร

J Thai Trad Alt Med
			
			

ไม่เล่นเบี้ยกินเหล้าเมากัญชา
จะสูงต่ำ�ดำ�ขาวสักคราวใคร
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ฝิ่นฝามันสูบบ้างหรือไม่
ตูยังไม่เห็นแก่ตาว่าตามจริง[26]

(2) ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ใช้คาถาสะกดคนในบ้าน มีบ่าวขุนช้างบางคน
			

“หลงปลุกเพื่อนกันหั่นกัญชา

มือเช็ดชี้ตาอยู่จำ�เปรอะ’’[26]

มีข้อสังเกตเรื่อง “ขี้ตา’’ เพราะนักสูบกัญชาบอกว่าส่วนที่นำ�มาสูบคือ ดอกตัวเมียที่เรียกว่า กะหลี่ หรือ กะ
เต็น ทีต่ ากแห้งแล้ว “ส่วนอืน่ ของกัญชามันพอจะสูบได้ แต่ไม่ดี สูบแล้วปากคอพังหมด คนสูบเป็นอาชีพเขาบอก
เลยว่า ‘ก้านไอ – ใบเสลด – เม็ดขี้ตา’ หมายถึงว่า หากกัญชาตากแห้งมี ก้าน-ใบ-เม็ด ติดมาต้องคัดออก เพราะ
ก้านกัญชาหน้าตามันคล้าย ๆ ก้านพลู ถ้าเอามาสูบจะคันคอไม่หยุด ส่วนใบกัญชาเอามาสูบมันจะมีเสลดมาก
ครืด ๆ คราด ๆ ขากเสลดจนไม่ต้องทำ�อะไร แล้วเม็ดกัญชาขนาดเม็ดพริกไทยแต่ผิวเขียว ๆ มัน ๆ นั่นถ้าติดปน
สูบเข้าไปด้วย ขี้ตาจะเกรอะกรัง’’[6]
(3) ตอนขุนแผนยกทัพไปตีเชียงใหม่ ขุนแผนไม่เอาทหารเกณฑ์ไป เอาแต่เพือ่ นนักโทษด้วยกัน 35 คน
ไปร่วมรบ ทหารนอกนั้นใช้คาถาอาคมเสกเอา มีฉากตอนยกทัพ ดังนี้
				
โห่ร้องฆ้องลั่นมาหึ่งหึ่ง
			
กองหลังสีอาดราชอาญา
			
บ้างคอนกระสอบหอบกัญชา
			
บ้างเหล้าใส่กระบอกหอกคอนไป
			
บ้างห่อใบกระท่อมตะพายแล่ง
			
ถุนกระท่อมใส่ห่อพอตึงตึง

นายจันสามพันตึงเป็นกองหน้า
พวกทหารสามสิบห้าต่างคลาไคล
ตุ้งก่าใส่ย่ามตามเหงื่อไหล
ล้าเมื่อไรใส่อึกไม่อื้ออึง
เงี่ยนยาหน้าแห้งตะแคงขึง
ค่อยมีแรงเดินดึ่งถึงเพื่อนกัน[25]

(4) ตอนพระไวยถูกเสน่ห์ ศรีมาลาส่ง “อ้ายทิด” ข้าเก่าไปส่งข่าวพ่อ (พระยาพิจิตร) ระหว่างเดินทาง
				
ทั้งหมากพลูบุหรี่มีทุกอย่าง
			
ครั้นเสร็จสรรพแล้วจับหอกละว้า
			
ครั้นแดดร้อนผ่อนพักชักตุ้งก่า
			
เสียงแกรกกรากก็กลัวจนตัวงอ

ลายฉลางคาดพุงหม้อตุ้งก่า
เอาย่ามใหญ่ใส่บ่ารีบคลาไคล
เมากัญชางกเงิ่นเดินหัวร่อ
ใบไม้สวบควบห้อตะบึงไป[25]

		 พอไปถึงพระพิจิตรถามว่า
				
ครานั้นจึงท่านพระพิจิตร
			
แกด่าว่าน่าเฆี่ยนสักแปดร้อย
			
นี่อะไรในถุงอ้าวตุ้งก่า
			
มันช่างเมายังค่ำ�ทำ�หยำ�เยอะ

เห็นอ้ายทิดขึ้นมาทำ�หน้าจ๋อย
ดูโคลนคล่อยช่างพาขึ้นมาเลอะ
อ้ายทิดสูบกัญชาจนตาเปรอะ
นี่เที่ยวเซอะมาทำ�ไมอ้ายขี้คุก[25]
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(5) ตอนพลายชุมพลจับหมอเสน่ห์ คือ เถรขวาด ใช้วิธีมอมเหล้ายาให้มึนเมา
				
แต่ล้วนแกล้งแต่งตัวปลอมเป็นแขก ด้วยฤทธิ์มนตร์คนแปลกไปทั่วหน้า
			
ทำ�ทีกะลาสีเข้าพารา
ทั้งน้ำ�ตาลกัญชาพาเอาไป
			
พร้อมสิ้นกล้องฝิ่นแลเหล้าเข้ม
ใส่เต็มขวดเหลี่ยมเปี่ยมใส
			
ไม่พูดไม่จาภาษาไทย
เข้าในตลาดเดินนาดมา...[25]
				
สองแขกขยับจับตุ้งก่า
จ้าหลิ่มยัดกัญชาไฟจุดเข้า
			
สูบคนละจ้าหลิ่มทำ�ยิ้มเมา
เถรเฒ่าว่าอะไรข้างในดัง
้
			
สองแขกว่าข้างในนั้นใส่นำ�
เถรขวาดว่ามันทำ�เป็นอีฉัง
			
กูจะขอลองรสหมดหรือยัง
หยิบไฟเก้กังมาทันใด
			
สองแขกก็ยัดกัญชาส่ง
เถรซัดคอก่งไม่ทนได้
			
แสบคอเป็นจะตายหงายหน้าไป
กูไม่เอาแล้วอย่าส่งมา
			
สองแขกรับตุ้งก่าเอามาไว้
เอากล้องฝิ่นส่งให้หัวเราะร่า
			
เถรขวาดแลเพ่งเขม็งตา
ร้องว่านั่นอะไรมาให้กู[25]
		 ผลคือเถรขวาดถูกจับได้
		 3.3.2 อิเหนา พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีฉากเหตุการณ์ที่สะท้อนชีวิต
ผู้คนสมัยนั้นอยู่มาก ความยาวถึง 1,028 หน้า มีเรื่องการสูบฝิ่น กินเหล้า สูบบุหรี่ กินหมาก อยู่เป็นระยะ ๆ แต่
ไม่กล่าวถึงกัญชาเลย[27]
		
3.3.3 พระอภัยมณี เป็นงานชิ้นเอกของสุนทรภู่ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงมีความ
เห็นว่า “ในบรรดาหนังสือบทกลอนที่สุนทรภู่แต่งไว้ ถ้าจะลองให้ผู้อ่านชี้ขาดว่าเรื่องไหน..... ดีกว่าเพื่อน ก็น่าจะ
เป็นยุติต้องกันโดยมากกว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นดีทสี่ ุด เพราะเป็นหนังสือเรือ่ งยาว แต่งดีทั้งกลอนทั้งความคิด
ที่ผูกเรื่อง...’’
		 วรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณีที่พิมพ์เผยแพร่ยาวถึง 1,040 หน้า มีเรื่องราวสะท้อนชีวิตผู้คนสมัยนั้นอยู่
จำ�นวนมาก มีกล่าวถึงกัญชาเพียงตอนเดียว คือ ตอนนางสุวรรณมาลีหลบหลีกพระอภัยมณีมิให้เข้าหา โดยให้
สาวใช้กับนักดนตรี
		
“ให้ปลอมแปลงแต่งกายเป็นชายไพร่
แต่ล้วนใส่หมวกกะลานุ่งผ้าสี
			
แล้วโฉมยงทรงแต่งแปลงอินทรีย์
ทำ�เป็นทีแขกเทศเพศผู้ชาย’’
		 ซึ่งพระอภัยมณีก็หลงกล เพราะ
			
			

“ออกจากเก๋งเล็งแลเห็นแต่แขก
มีตุ้งก่ามาระกู่เหมือนผู้ชาย

ด้วยแปลงแปลกปลอมปนคนทั้งหลาย
พระมุ่งหมายมองตามดูทรามเชย’’

			
ทั้งเล่มกว่าพันหน้ากล่าวถึงกัญชาเพียงวรรคเดียวเท่านั้น[28]
		 3.3.4 งานนิราศของสุนทรภู่ สุนทรภู่แต่งนิราศไว้หลายเรื่อง มีเรื่องเดียวที่พูดถึงกัญชา ซึ่งเป็น
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ประสบการณ์ที่เจ็บปวดของสุนทรภู่ คือ นิราศเมืองแกลง ซึ่งสุนทรภู่แต่งในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2350 เมื่อ
สุนทรภูอ่ ายุได้ 21 ปี สุนทรภูเ่ ดินทางไปตามบิดาพร้อม “นายแสง’’ และศิษย์นอ้ ย 2 คน คือ น้อยกับพุม่ นายแสง
ติดกัญชา และเสพกัญชาเป็นระยะ ๆ ระหว่างทาง สร้างปัญหาให้ตลอดทาง เช่น เมื่อไปถึงบางพลี
			
			

“โอ้เรือเราคราวเข้าไปไปติดแก่ง
นั่งพยุงตุ้งก่านัยน์ตาลาย

เห็นนายแสงเป็นผู้ใหญ่ก็ใจหาย
เห็นวุ่นวายสับสนก็ลนลาน’’

			

ตอนถึงพัทยานายแสงพาหลง ต้อง “ท่องน�้ำอยู่จนเที่ยงจึงพบทาง’’

			
			
			

“ถึงที่โขดต้องกระโดดขึ้นบนแง่
บอกว่าใกล้ไกลมาบรรดาตาย
นำ�ซมเซอะเคอะคะมาปะเขา

			

สุดท้ายเมื่อมาค้างที่ระยองสองวันแล้วนายแสงก็หายตัวไป

			
			
			
			
			
			

“นายแสงหนีลี้หลบไม่พบเห็น
น้อยฤาเพื่อนเหมือนจะร่วมชีวาลัย
จึงกรวดน�้ำร�่ำว่าต่ออาวาส
มาลวงกันปลิ้นปลอกหลอกทั้งเป็น
เดชะสัตย์อธิษฐานประจานแจ้ง
เหมือนชื่อตั้งหลังพิหารเขียนถ่านไฟ

			

สุนทรภู่ถึงขนาดเรียกนายแสงเป็น “เทวทัต’’

ก่นเอาแม่จีนใหม่นั้นใจหาย
ทั้งแค้นนายแสงนำ�ไม่จำ�ทาง
แต่โดยเมากัญชาจนตาขวาง...”

โอ้แสนเข็ญคิดน่าน�้ำตาไหล
มาสูญใจจำ�จากเมื่อยากเย็น
อันชายชาตินี้หนอไม่ขอเห็น
จะชี้เช่นชั่วช้าให้สาใจ
ให้เรียกแสงเทวทัตจนตัดษัย
ด้วยน�้ำใจเหมือนมินหม้อทรชน’’[29]

		 3.3.5 รามเกี ย รติ์ มี ห ลายสำ � นวน ฉบั บ ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด เป็ น พระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกย์ ม หาราช นอกนั้ น มี ฉ บั บ ครั้ ง พระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี และฉบั บ ในรั ช สมั ย พระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มี
ตอนหนึ่งกล่าวถึงกัญชา ตอนนางแก้วอุดรอัครมเหสีของท้าวมหาชมพูเรียก “โหรผู้ใหญ่ทั้งสี่’’ มาพยากรณ์
ความว่า
				
“บัดนั้น
โหราวานรถ้วนหน้า
			
นั่งล้อมพร้อมกันสูบกัญชา
ได้ยินเรียกมาก็ตกใจ
			
ต่างคนค้นคว้าหาสมุด
อุตลุดไม่เอาอะไรได้
			
บ้างฉวยตุ้งก่าวิ่งพาไป
เฝ้าองค์อรไทเทวี’’[30]
		 3.3.6 ระเด่นลันได ของมหามนตรี (ทรัพย์) เป็นเรื่องแต่งล้อพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนา เป็น
เรื่องราวของแขกขอทานและแขกเลี้ยงวัวที่อยู่แถวเสาชิงช้า หน้าโบสถ์พราหมณ์ เป็นคนเสพกัญชาทั้งคู่ ดังความ
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ตอนหนึ่งว่า
			
เที่ยวสีซอขอข้าวสารทุกบ้านช่อง
			
เป็นเสบียงเลี้ยงท้องของถวาย
				 ....
			
บรรทมเหนือเสื่อลำ�แพนแท่นมณี
			
ภูมีซบเซาเมากัญชา
		 และอีกตอนหนึ่ง ว่า
				
เมื่อนั้น
			
ครั้นรุ่งเช้าท้าวประดู่ภูธร
			
โฉมเฉลาเนาในที่ไสยา
			
แล้วอาบน�้ำทาแป้งแต่งตัว
		 3.3.7 นวนิ ย ายชี วิ ต ของประเทศ โดย
ดร.วิ ษ ณุ เครื อ งาม ซึ่ ง เป็ น ปราชญ์ ท างกฎหมาย
และเป็ น พหู สู ต แม้ รั บ ราชการในตำ � แหน่ ง สู ง มาก
โดยต่ อ เนื่ อ ง แต่ ส ามารถสร้ า งผลงานสารคดี อ อก
มาจำ�นวนมาก ที่น่าทึ่งคือสามารถเขียนนวนิยายอิง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข นาดยาวมากออกมาเล่ ม แรก คื อ
“ข้ามสมุทร’’ ทีอ่ งิ เหตุการณ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ส่วน “ชีวิตของประเทศ’’ เป็นนวนิยายอิง
ประวัตศิ าสตร์ขนาดยาวเล่มทีส่ อง ฉากเป็นเหตุการณ์
ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัชกาลที่
5 ในนวนิยายเล่มนี้ ตัวเอกเป็นหมอยาจึงมีเรื่องตำ�รับ
ตำ�รายาแทรกอยูจ่ �ำ นวนมาก และคนรักของตัวเอกเป็น
สาวที่เคยอยู่ในวัง จึงมีเรื่องตำ�รับตำ�ราอาหารจำ�นวน
มากด้วย ทั้งตำ�รับตำ�รายาและตำ�รับตำ�ราอาหารไม่
กล่าวถึงกัญชาเลย[32]
		
3.3.8 นวนิยายพันธุ์หมาบ้า ของชาติ กอบ
จิตติ เป็นนวนิยายขนาดยาวของนักเขียนรางวัลซี
ไรต์ผู้นี้ เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่พัวพันกับยาเสพ
ติดมากมายหลายชนิด รวมทั้งกัญชา โดยเขียนจาก

นางประแดะหูกลวงดวงสมร
เสด็จจรจากเวียงไปเลี้ยงวัว
บรรจงหั่นกัญชาไว้ท่าผัว
หวีหัวหาเหาเกล้าผมมวย[31]
ประสบการณ์จริงของผู้เขียนและเพื่อนจากสถาบัน
เพาะช่างหลายคน ซึ่งมี 7 คน ที่ตายไปก่อนวัยอัน
ควร มีตัวละครคนหนึ่งคือ “เล็กฮิป’’ ได้เป็นผู้เขียน
ภาพประกอบในหนังสือหลงกลิ่นกัญชา ของ ,รงค์
วงษ์สวรรค์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5[33]
3.4 พจนานุกรม
		 3.4.1 อักขราภิธานศรับท์ ฉบับของหมอบรัด
เลย์ เป็นเอกสารที่ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2416 เก็บศัพท์คำ�
กัญชา ไว้ดังนี้
		 กันชา, ต้นผักอย่างหนึ่งใบเล็ก ๆ สูบเมา
คล้ายฝิ่น, ถ้าเมาแล้วมันมักให้หัวเราะ มักกลัวสิ่งทั้ง
ปวงด้วย[34]
		 3.4.2 สัพะ พะจะนะ พาสา ไท ของสังฆราช
ปาเลอกัว เก็บคำ�ในอักษร ก. ไว้ทั้งสิ้น 1,612 คำ� ไม่มี
คำ� กัญชา[35]
		 3.4.3 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 เก็บศัพท์คำ�ว่า กัญชา ไว้ดังนี้
			 กัญชา น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cannabis
sativa L ในวงศ์ Cannabaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไป
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ทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว ช่อดอกเพศผู้และช่อ
ดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ใบช่อและดอกเพศเมียที่
แห้งเรียกกะหลี่กัญชา ใช้สูบปนกับยาสูบ มีสรรพคุณ
ทำ�ให้มนึ เมา เปลือกลำ�ต้นใช้ท�ำ เชือกป่าน และทอผ้า[36]

บทวิจารณ์
กัญชาเป็นพืชที่มีประวัติการใช้มายาวนานนับ
พันปี โดยนำ�มาใช้ประโยชน์ 4 อย่างคือ (1) เป็นยา
(2) เป็นอุปกรณ์สันทนาการ (3) ใช้ในพิธีกรรม และ
(4) เปลือกลำ�ต้นใช้ทำ�เครื่องใช้ต่าง ๆ[37] แต่กัญชา
น่าจะมิใช่พืชสำ�คัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
ชาวไทยสมัยก่อน เพราะไม่ปรากฏมีการกล่าวถึงใน
ศิลาจารึกตั้งแต่สมัยสุโขทัยและพระราชพงศาวดาร
ต่าง ๆ ซึ่งมีการกล่าวถึงพืชพรรณไม้หลายชนิด เช่น
หมาก มะพร้าว ขนุน มะม่วง มะขาม พลู ตาล และ
กล่าวถึงสัตว์ต่าง ๆ เช่น หมู หมา เป็ด ไก่ ห่าน นก
ปลา เนื้อ แพะ ในเอกสารของชาวต่างประเทศเช่น ลา
ลูแบร์ ซึง่ บันทึกเรือ่ งราวต่าง ๆ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไว้โดยพิสดาร ก็ไม่กล่าวถึงกัญชาเลย
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 ก็
ไม่กล่าวถึงกัญชา เช่นกัน
เมื่อ พ.ศ. 2556 พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ
เรือพนมสุรนิ ทร์ในนากุง้ แห่งหนึง่ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร
เป็นหลักฐานยุคสมัยในวัฒนธรรมทวารวดี เมื่อราว
1,200 ปีมาแล้ว เป็นเรืออาหรับ พบพืชได้แก่ จันทน์
เทศ หมาก มะพร้าว ข้าว ต้นหญ้า ไม้ไผ่ ก้อนยางไม้
น�้ำ มันดิน และพืชทีย่ งั ไม่สามารถระบุชนิดได้ ไม่กล่าว
ถึงกัญชา[38]
เอกสารชั้ น หลั ง เช่ น เรื่ อ งชี วิ ต ชาวไทยสมั ย
ก่ อ น การศึ ก ษาเรื่ อ งประเพณี ไ ทย และฟื้ น ความ
หลังของพระยาอนุมานราชธน นักปราชญ์คนสำ�คัญ
ของไทย รวมทั้งนิทานชาวไร่ ของ น.อ.สวัสดิ์ จันทนี
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และหนังสือเชิงอัตชีวประวัติของศาสตราภิชาน ล้อม
เพ็งแก้ว ก็ไม่กล่าวถึงกัญชาเลย
ในนวนิ ย ายอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เ รื่ อ งชี วิ ต ของ
ประเทศ ซึง่ ฉากเหตุการณ์เป็นเรือ่ งราวตัง้ แต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงรัชกาลที่ 5 มีเรื่องราวของ
อาหารและยาจำ�นวนมาก ก็ไม่มีการเอ่ยถึงกัญชาเลย
ตำ�รายาทีเ่ ข้ากัญชาในตำ�ราโบราณ คือ ตำ�ราพระ
โอสถพระนารายณ์ ซึ่งมีตำ�รับยารวม 81 ตำ�รับ มี 3
ตำ�รับที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ตำ�รายานี้และตำ�รา
ยาในชัน้ หลังมีต�ำ รับยาทีม่ กี ญ
ั ชาเป็นส่วนประกอบรวม
ทั้งสิ้น 90 ตำ�รับ โดยกัญชาอาจไม่ใช่ตัวยาสำ�คัญ ดัง
ตำ�รับยาอไภยสาลีทเี่ คยจัดเป็นยาสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ ก็ตัดกัญชาออก[33]
เมนูอาหารต่าง ๆ ทั้งของยาย ,รงค์ วงษ์สวรรค์
ซึง่ เป็นนักประพันธ์ทปี่ ระกาศโดยเปิดเผยว่านิยมเสพ
กัญชา และของวาณิช จรุงกิจอนันต์ ก็ไม่มรี ายการใดที่
ใช้กญ
ั ชาเป็นเครือ่ งปรุง มีทกี่ ล่าวถึงการใช้กญ
ั ชาผสม
ก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อของน้ำ�พุ และ “แกงเผ็ด แกงเขียว
หวาน และ … ก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่ง’’ ที่นิพัทธ์พรเอ่ยถึง
ไว้[6]
ในพิธกี รรมต่าง ๆ ทัง้ พิธถี อื น�ำ้ พิพฒ
ั น์สตั ยา พิธี
ด�ำน�ำ้ ลุยไฟในวิธสี บื พยานของตุลาการไทยแต่โบราณ
ก็ไม่ปรากฏว่ามีการน�ำกัญชามาใช้เหมือนอย่างใน
พิธกี รรมของอารยธรรมอืน่ ดังปรากฏในวรรณคดีขนุ
ช้างขุนแผนตอนขุนช้างกับพระไวยด�ำนำ�้ พิสจู น์[25] และ
ตอนสร้อยฟ้า-ศรีมาลา ลุยไฟ[25] ที่บรรยายเหตุการณ์
ไว้ค่อนข้างชัดเจน ไม่มีผู้ใดน�ำกัญชามาใช้เลย
ในวรรณคดี ขุ น ช้ า งขุ น แผน ชั ด เจนว่ า กั ญ ชา
เป็นของน่ารังเกียจ และใช้กันในหมู่คนชั้นล่างและ
นักโทษ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือมอมเมาศัตรู แม่ทัพ
นายกองของขุนแผนรวม 35 คน ซึ่งล้วนเป็นนักโทษ
ใช้กัญชาและยาเสพติดอื่น ๆ เป็นปกติวิสัย ผิดกับ
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ที่บันทึกในพระราชพงศาวดารที่ไม่ปรากฏการกล่าว
ถึงการใช้กัญชาในกองทัพ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า
กัญชาทำ�ให้ “มักกลัวสิง่ ทัง้ ปวง’’ ตามทีเ่ ขียนไว้ชดั เจน
ในอักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ และยายของ
,
รงศ์ วงษ์สวรรค์ ก็บอกหลานไว้ชดั เจนว่า คนกินกัญชา
เป็นคนไม่ดี
สุ น ทรภู่ กวี ส ามั ญ ชนคนสำ � คั ญ ของไทยมี
ประสบการณ์ทางลบกับคนสูบกัญชา ปรากฏในนิราศ
เมืองแกลง ส่วนในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีซึ่งเป็น
วรรณกรรมขนาดยาวมากกล่าวถึงกัญชาไว้เพียงวรรค
เดียวเท่านั้น
เรื่องระเด่นลันไดของมหามนตรี (ทรัพย์) ก็
สะท้อนการใช้กัญชาของคนชั้นล่างในสังคมไทยสมัย
นั้น
ด้านการใช้กฎหมายควบคุมกัญชา โดยที่เริ่ม
มี ก ารควบคุ ม การเสพกั ญ ชาในคนงานอิ น เดี ย ใน
อาณานิคมของชาวอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2383
และเพิ่มการควบคุมเข้มงวดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2463
ประเทศไทยจึงเริ่มออกกฎหมายให้กัญชาเป็นยาเสพ
ติด และผิดกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ. 2477 แต่แน่นอน
ว่ายังมีผู้ลักลอบ เสพ และค้า ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถเอา
ตัวรอด ไม่ตกเป็นทาสของกัญชา แต่มีจำ�นวนไม่น้อย
ทีไ่ ด้รบั อันตรายถึงชีวติ ดังกรณีของน�้ำ พุ และตัวละคร
หลายคนในนวนิยายเรื่องพันธุ์หมาบ้า ระพิน ภูไท นัก
ร้องลูกทุง่ ทีม่ ชี อื่ เสียงมากคนหนึง่ เคยร�่ำ รวยมีรถยนต์
ราคาแพงใช้หลายคัน จนถึงขัน้ ต้องจับฉลากว่าวันนีจ้ ะ
ใช้คนั ไหน แต่บนั้ ปลายชีวติ ยากจนมาก และจบชีวติ ใน
วัยเพียง 35 ปี จากโรคพิษสุราเรือ้ รัง ความดันโลหิตสูง
และภาวะเส้นโลหิตในสมองแตก และมีข้อมูลว่าเสพ
กัญชาหนักด้วย[6] ระพิน ภูไท เสียชีวติ ในสภาพสิน้ เนือ้
ประดาตัว ภรรยาไม่มีเงินพอจะซือ้ โลงให้ มีคนไปงาน
ศพไม่ถึง 10 คน สตีเฟน คิง นักประพันธ์ มีชื่อเสียง
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มากคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เมื่อเริ่มประสบความ
สำ�เร็จจากการเขียนนวนิยายเล่มแรก ๆ ไม่นาน ได้หนั
ไปพึง่ ยาเสพติดทัง้ เหล้าและโคเคน โดยหวังว่าจะช่วย
ให้จนิ ตนาการบรรเจิด แต่เริม่ มีอาการจากพิษร้ายของ
สารเหล่านั้น ภรรยาซึ่งมีลูกด้วยกันแล้ว 2 คน จับได้
และยืน่ คำ�ขาดว่า เขาจะเลือกเธอและลูก หรือเลือกสิง่
เสพติด สตีเฟน คิง ตัดสินใจเลือกภรรยาและลูก เข้า
รับการบำ�บัด และมีชื่อเสียงยืนยาวต่อมาได้[39]

บทสรุป
กัญชา เป็นพืชที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้
และสังคมไทยก็ใช้ประโยชน์จากกัญชา ทัง้ เป็นยา และ
ปรุงอาหาร แต่ไม่ปรากฏการนำ�มาใช้ในทางพิธีกรรม
สำ�คัญเหมือนในบางประเทศ การนำ�มาทำ�เป็นยามี
อยู่ในตำ�รับยาจำ�นวนน้อย โดยบางตำ�รับอาจไม่ใช่ตัว
ยาสำ�คัญ มีการนำ�มาใช้เพื่อเพิ่มรสอาหารบ้างแต่น้อย
มาก สังคมไทยมองกัญชาเป็นของไม่ดี และมองคน
เสพเป็นคนไม่ดีมาช้านานแล้ว
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ปกิณกะ

โกฐน้ำ�เต้า (KOT NAM-TAO)
คณะอนุกรรมการจัดทำ�ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย*
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
บทความนี้นำ�เสนอยาสมุนไพรแต่ละชนิด ที่คณะอนุกรรมการฯ จัดทำ�ขึ้นก่อนรวบรวมจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่ม “ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย” เพื่อเป็นเวทีประชาพิจารณ์

Rhizoma et Radix Rhei
Medicinal Rhubarb
โกฐน�้ำเต้าเป็นเหง้าและรากแห้งของพืชชนิดใด
ชนิดหนึ่งใน 3 ชนิด คือ ชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Rheum officinale Baill., ชนิด R. palmatum L.
หรือชนิด R. tanguticum (Maxim. ex Regel)
Maxim. ex Balf. ในวงศ์ Polygonaceae[1-3]
ชื่อพ้อง
1. Rheum potaninii Losinsk. เป็นชื่อพ้อง
ของ R. palmatum L.[4]
2. Rheum palmatum L. var. tanguticum
Maxim. ex Regel, R. palmatum subsp. dissectum Stapf; R. tanguticum (Maxim. Ex Regel)
var. viridiflorum Y.K.Yang & D.K. Zhang. เป็น
ชื่อพ้องของ R. tanguticum (Maxim. ex Regel)
Maxim. ex Balf.[2-3]

ชือ่ อืน่ ต้าหวง, ตั่วอึ้ง, rhubarb[2-3]
ลักษณะพืช
1. ต้นโกฐน�้ำเต้าชนิด R. officinale Baill. เป็น
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 1.5-2 เมตร ราก เหง้า  และ
ล�ำต้น อ้วนสั้น ล�ำต้นกลวง เปลือกเป็นร่องตามยาว มี
ขนสีขาว โดยเฉพาะตรงข้อป่องออก ใบ เป็นใบเดี่ยว
เรียงเวียน ที่โคนต้นอาจมีน้อย หนาแน่น หรือออก

*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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เป็นกระจุก ใบค่อนข้างกลม หรืออาจพบรูปไข่กว้าง
เส้นผ่านศูนย์กลาง 30–50 เซนติเมตร ปลายแฉกแหลม
โคนกึง่ รูปหัวใจ ขอบหยักเป็นแฉกแบบนิว้ มือ มีขนสัน้
นุม่ ด้านล่าง เส้นโคนใบ 5-7 เส้น ใบทีอ่ ยูเ่ หนือโคนต้น
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ขึน้ มาขนาดค่อย ๆ เล็กลง และเรียงสลับห่าง ๆ หรือ
ไม่มี ก้านใบทีโ่ คนต้นคล้ายทรงกระบอก ยาวเกือบเท่า
แผ่นใบ มีขนสั้นนุ่ม หูใบเป็นปลอกขนาดใหญ่ กว้าง
ได้ถึง 15 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนหนาแน่น ช่อดอก

โกฐน�้ำเต้า Rheum officinale Baill.
ก. ต้น แสดงลักษณะวิสัยและใบ ข. ต้น แสดงใบและช่อดอก ค. ช่อดอก ง. ช่อผล
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โกฐน�้ำเต้า Rheum officinale Baill.
ก. พุ่มใบ แสดงใบและช่อดอก  ข, ค. ช่อดอก  ง, จ. ภาพตัดขวางของดอก  ฉ. เกสรเพศเมีย
ช. เกสรเพศผู้  ซ. ผล
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โกฐน�้ำเต้า Rheum palmatum L.
ต้น แสดงช่อผล
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โกฐน�้ำเต้า Rheum tanguticum Maxim. ex Regel
ก. ต้น แสดงใบและช่อดอก ข. และ ค. ช่อดอก

J Thai Trad Alt Med
แบบช่อแยกแขนง แผ่กระจาย ช่อย่อยแบบช่อกระจุก
กระจุกละ 4-5 ดอก ดอก สีเขียวถึงสีขาวอมเหลือง
ก้านดอกยาว 3-3.5 เซนติเมตร กลีบรวม 6 กลีบ
วงนอก 3 กลีบ วงใน 3 กลีบ รูปรี กว้าง 1.2-1.5
เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 9 อัน
สัน้ กว่ากลีบรวม รังไข่เหนือวงกลีบ มี 3 ช่อง แต่ละช่อง
มีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียโค้งพับลง ยอดเกสร
เพศเมียมี 3 แฉก แฉกมักพองกลม ผล แบบผลแห้ง
เมล็ดล่อน รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 7-9 มิลลิเมตร
ยาว 0.8-1 เซนติเมตร เป็นสามมุม มีปกี กว้างประมาณ
3 มิลลิเมตร ใกล้ขอบมีเส้นตามยาว เมล็ด รูปไข่
กว้าง[2-4]
2. ต้นโกฐน�ำ้ เต้าชนิด R. palmatum L. เป็นไม้
ล้มลุกอายุหลายปี สูง 1.5-2 เมตร ราก เหง้า และล�ำต้น
อ้วนสั้น ล�ำต้นกลวง เปลือกเป็นร่องตามยาว มีขนสี
ขาว ข้อพองออก เกือบเรียบหรือมีขนคาย ใบ เป็นใบ
เดี่ยว เรียงเวียน ที่โคนต้นอาจมีน้อย หนาแน่น หรือ
ออกเป็นกระจุก ใบค่อนข้างกลม ขนาดใหญ่ เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 40–60 เซนติเมตร ปลายแฉกเรียวแหลม
โคนรูปหัวใจ ขอบหยักเป็นแฉกแบบนิ้วมือหรือแบบ
ขนนก มีขนสั้นนุ่มด้านล่าง ด้านบนมีขนสีขาวถึงมีปุ่ม
เล็ก ๆ มีเส้นโคนใบ 5 เส้น ใบที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นมา
ขนาดค่อย ๆ เล็กลง และเรียงสลับห่าง ๆ หรือไม่มี
ก้านใบทีโ่ คนต้นคล้ายทรงกระบอก ยาวเกือบเท่าแผ่น
ใบ มีปมุ่ เล็ก ๆ อยูห่ นาแน่น หูใบเป็นปลอกขนาดใหญ่
อาจกว้างถึง 15 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนหนาแน่น ช่อ
ดอก แบบช่อแยกแขนง แขนงชิดกัน มีขนสั้นนุ่มหนา
แน่น ก้านดอกเรียวยาว 2-2.5 เซนติเมตร ดอก สีแดง
แกมสีม่วง หรืออาจพบสีขาวแกมสีเหลือง กลีบรวม 6
กลีบ วงนอก 3 กลีบ วงใน 3 กลีบ รูปรีถงึ รูปเกือบกลม
ขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 9 อัน สั้นกว่า
กลี บ รวม รั ง ไข่ เ หนื อ วงกลี บ รู ป คล้ า ยสี่ เ หลี่ ย ม
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ข้าวหลามตัด มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้าน
เกสรเพศเมียพับลงเล็กน้อย ยอดเกสรเพศเมียมี 3
แฉก แฉกมักพองกลม ผล แบบผลแห้งเมล็ดล่อน รูป
ขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 7-8 มิลลิเมตร ยาว 8-9
มิลลิเมตร ปลายทัง้ 2 ข้างเว้าบุม๋ เป็นสามมุม มีปกี กว้าง
ประมาณ 3 มิลลิเมตร มีเส้นตามยาวใกล้ขอบ เมล็ด
รูปไข่กว้าง สีน�้ำตาลด�ำ[2-4]
3. ต้นโกฐน�้ำเต้าชนิด R. tanguticum (Maxim. ex Regel) Maxim. ex Balf. เป็นไม้ล้มลุกอายุ
หลายปี สูง (0.6-)1.5-2 เมตร รากและเหง้าอ้วนสั้น สี
เหลือง ล�ำต้นอ้วนสั้น กลวง เปลือกเป็นร่องตามยาว
ไม่มีขนหรือมีขนสั้นนุ่ม ข้อพองออก ใบ เป็นใบเดี่ยว
ใบที่โคนต้นเรียงเวียนอาจมีน้อย หนาแน่น หรือออก
เป็นกระจุก ใบค่อนข้างกลมหรือรูปไข่กว้าง ยาว 30–60
เซนติเมตร ปลายแฉกแหลม โคนรูปกึง่ หัวใจ ขอบหยัก
เป็นแฉกแบบนิ้วมือ 5 แฉก 3 แฉกกลางหยักลึกแบบ
ขนนก มีขนสั้นนุ่มทางด้านล่าง ด้านบนมีปุ่มเล็ก ๆ
หรือมีขนสีขาว มีเส้นโคนใบ 3-5 เส้น ใบทีอ่ ยูเ่ หนือโคน
ต้นขึ้นมาเรียงสลับ มีขนาดค่อย ๆ เล็กลง หยักเป็น
แฉกมาก ก้านใบที่โคนต้นคล้ายทรงกระบอก ยาว
เกือบเท่าแผ่นใบ มีปมุ่ เล็ก ๆ หนาแน่น หูใบเป็นปลอก
ขนาดใหญ่หุ้มล�ำต้น มีขนสั้นนุ่มด้านนอก ช่อดอก
แบบช่อแยกแขนง แขนงชิดกัน ดอก สีแดงอมม่วง
อาจพบมีสแี ดงอ่อน ก้านดอกเรียวยาว 2-3 เซนติเมตร
กลีบรวม 6 กลีบ รูปเกือบกลม วงนอก 3 กลีบ วงใน
3 กลีบ โตกว่าวงนอกประมาณ 2 มิลลิเมตร เกสรเพศ
ผู้มักมี 9 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ รูปไข่กว้าง มี 3 ช่อง
แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้านยอดเกสรเพศเมียสั้น
ยอดเกสรเพศเมียมี 3 แฉก แฉกมักพองกลม ผล แบบ
ผลแห้งเมล็ดล่อน รูปขอบขนานแกมรูปรีถึงรูปขอบ
ขนาน กว้าง 7-8 มิลลิเมตร ยาว 0.8-1 เซนติเมตร เป็น
สามมุม มีปีกกว้าง 2-3 มิลลิเมตร มีเส้นตามยาวใกล้
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ขอบ เมล็ด รูปไข่ สีด�ำ[2-4]
พืชชนิดนี้มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ R. tanguticum
(Maxim. ex Regel) Maxim. ex Balf. var. tanguticum ซึ่งต้นสูง 1.5-2 เมตร เกลี้ยง หรือ มีขนแข็ง
เอนบริเวณข้อตามส่วนบนของต้น ช่อดอกแตกกิ่ง
มากกว่า และพันธุ์ R. tanguticum (Maxim. ex Regel) Maxim. ex Balf. var. liupanshanense C.Y.
Cheng & T.C. Kao ซึ่งมีลำ�ต้นสูง 0.6-1 เมตร มีขน
นุ่มหนาแน่น ช่อดอกแตกกิ่งน้อยกว่า 

ถิ่นกำ�เนิดและการกระจายพันธุ์
1. ต้นโกฐน�้ำเต้าชนิด R. officinale Baill. มี
เขตการกระจายพันธุ์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน พบที่มณฑลฝูเจี้ยน กุ้ยโจว เหอหนาน หูเป่ย์
ฉ่านซี ซื่อชวน และหยุนหนาน ขึ้นตามเนินเขาหรือใน
ป่าดิบเขา ที่สูงจากระดับน�้ำทะเล 1,200-4,000 เมตร
ปลู ก กั น ทั่ ว ไปในประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ยา ออกดอกระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคม
ถึ ง มิ ถุ น ายน เป็ น ผลระหว่ า งเดื อ นสิ ง หาคมถึ ง
กันยายน[3-4]
2. ต้นโกฐน�ำ้ เต้าชนิด R. palmatum L. โกฐน�ำ้
เต้ า ชนิ ด นี้ มี เ ขตการกระจายพั น ธุ ์ ใ นประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน พบที่มณฑลกานซู หูเป่ย์ ชิง
ไห่ ฉ่านซี เสฉวน หยุนหนาน เขตปกครองตนเอง
มองโกเลียใน และเขตปกครองตนเองทิเบต ตามเนิน
เขาหรือในหุบเขา ทีส่ งู จากระดับน�ำ้ ทะเล 1,500–4,400
เมตร เป็นพืชปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางยาในประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย
ออกดอกเดือนมิถุนายน เป็นผลเดือนสิงหาคม[3-4]
3. ต้นโกฐน�้ำเต้าชนิด R. tanguticum (Maxim. ex Regel) Maxim. ex Balf. มีเขตการกระจาย
พันธุ์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มณฑล
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กานซู ชิงไห่ และเขตปกครองตนเองทิเบต พบขึ้น
บริเวณที่สูงจากระดับน�้ำทะเล 1,600-3,000 เมตร
ออกดอกเดือนมิถุนายน เป็นผลเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคม[3-4]
ลักษณะเครือ่ งยา โกฐน�้ำเต้ามีลักษณะเป็นก้อน
รูปกึ่งทรงกระบอก รูปกรวย รูปไข่ หรือเป็นชิ้นที่มีรูป
ร่ า งไม่ แ น่ น อน ยาว 3-17 เซนติ เ มตร เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 3-10 เซนติเมตร ผิวนอกสีน�้ำตาลแกมสี
เหลือง หรือสีน�้ำตาลแกมสีแดงเมื่อลอกผิวออก เนื้อ
แน่น แต่อาจมีเนื้อนุ่มตรงกลาง รอยหักสีน�้ำตาลแกม
สีแดง หรือสีนำ�้ ตาลแกมสีเหลือง ส่วนเหง้ามักมีไส้เนือ้
ไม้กว้าง มีจุดรูปดาวซึ่งเป็นมัดท่อล�ำเลียงที่ผิดปรกติ
เรียงเป็นวงหรือกระจายไม่สม�ำ่ เสมอ ส่วนทีเ่ ป็นรากมัก
มีเนือ้ ไม้ มีเส้นตามแนวรัศมี วงแคมเบียมเห็นได้ชดั เจน
ไม่มีจุดรูปดาว มีกลิ่นเฉพาะ รสขม ฝาดเล็กน้อย เมื่อ
เคี้ยวจะเหนียวและรู้สึกว่าเป็นเม็ดหยาบ ๆ[2-3,5]
องค์ประกอบทางเคมี โกฐน�้ำเต้ามีสารส�ำคัญ
กลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinones) ซึ่งเป็นอนุ
พันธุข์ องสารไฮดรอกซีแอนทราซีน (hydroxyanthracene) แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มย่อยแอนทราควิโนนเสรี (free anthraquinones) เช่น คริโซฟานอล
(chrysophanol), อีโมดิน (emodin), เรอิน (rhein),
กลุ่มย่อยแอนทราควิโนนไกลโคไซด์ (anthraquinone glycosides) เช่น เรอิโนไซด์เอ (rheinoside
A), เรอิ โ นไซด์ บี (rheinoside B), เรอิ โนไซด์ซี (rheinoside C), เรอิโนไซด์ดี (rheinoside
D), คริโซฟาเนอิน (chrysophanein), กลูโคอีโมดิน
(glucoemodin), พาลเมทิน (palmatin), และกลุ่ม
ย่อยไบแอนโทรน (bianthrones) เช่น เซนโนไซด์เอ
(sennoside A), เซนโนไซด์ บี (sennoside B),
เซนโนไซด์ซี (sennoside C), เซนโนไซด์ดี (sennoside D), เซนโนไซด์อี (sennoside E), เซนโนไซด์เอฟ
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โกฐน�้ำเต้า Rheum palmatum L.
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โกฐน�้ำเต้า Rheum tanguticum Maxim. ex Regel
ก. โคนต้นและราก  ข. ใบ ช่อดอก และผล  ค. ดอก
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(sennoside F), เรอิดินเอ (rheidin A), เรอิดินบี
(rheidin B), เรอิดนิ ซี (rheidin C) นอกจากนัน้ ในโกฐ
น�้ำเต้ายังมีสารกลุ่มแทนนิน (tannins) ด้วย[2-3,6]
ข้อบ่งใช้ ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบายสำ�หรับบำ�บัด
อาการท้องผูกเป็นครั้งคราว[6-7]
ต�ำราสรรพคุณยาไทยว่าโกฐน�้ำเต้ามีสรรพคุณ
ขับลมลงสูค่ ถู ทวาร ท�ำให้อจุ จาระปัสสาวะเดินสะดวก
เป็นยาระบายชนิด “รู้เปิดรู้ปิด” แพทย์ตามชนบทน�ำ
โกฐน�้ำเต้ามานึ่งให้สุก แล้วตากแดดให้แห้ง ผสมเป็น
ยาระบาย ใช้แก้อาการท้องผูก โรคริดสีดวงทวาร โกฐ
น�ำ้ เต้าเป็นโกฐชนิดหนึง่ ในสามชนิดทีต่ ำ� ราแพทย์แผน
ไทยจัดอยูใ่ น “พิกดั โกฐพิเศษ” ร่วมกับโกฐกะกลิง้ และ
โกฐกักกรา[1-3]
ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั พบว่า สารส�ำคัญในโกฐ
น�้ำเต้า  โดยเฉพาะสารเซนโนไซด์ท้ัง 6 ชนิด (sennosides A-F) และสารเรอิโนไซด์ทั้ง 4 ชนิด (rheinosides A-D) ออกฤทธิก์ ระตุน้ การบีบตัวของล�ำไส้ใหญ่
ช่วยเร่งการขับกากอาหารออกจากล�ำไส้ใหญ่ และเพิม่
การซึมผ่านของของเหลวผ่านเยื่อเมือกล�ำไส้ใหญ่
ท�ำให้มีปริมาณน�้ำในล�ำไส้ใหญ่มากขึ้น จึงแสดงฤทธิ์
เป็นยาถ่าย[8-9] โดยจะมีฤทธิ์ฝาดสมานตามมาหลัง
การถ่ายอุจจาระอันเนื่องจากฤทธิ์ของแทนนินในโกฐ
น�้ำเต้า[1-3,6]
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้โกฐน�้ำเต้าในผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดเกร็งหรือปวดเฉียบในช่องท้อง ไตอักเสบ หรือ
มี อ าการปวดท้ อ ง คลื่ น ไส้ อ าเจี ย นโดยไม่ ท ราบ
สาเหตุ[6-7,10]
คำ�เตือน
1. ควรใช้โกฐน�้ำเต้าเฉพาะเมื่อไม่สามารถแก้
อาการท้องผูกได้ด้วยการปรับเปลี่ยนโภชนาการหรือ
ใช้ยาระบายชนิดเพิม่ กาก เมือ่ ใช้โกฐน�ำ้ เต้าแล้วมีเลือด
ออกทางทวารหนัก หรือเมือ่ ใช้ในขนาดสูงสุดทีแ่ นะน�ำ
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แล้ว ล�ำไส้ยังไม่มีการเคลื่อนไหว อาจบ่งถึงภาวะ
รุนแรงที่อาจเกิดอันตรายได้ การใช้ติดต่อกันเป็น
เวลานานกว่ า ที่ ก� ำ หนด อาจท� ำ ให้ ล� ำ ไส้ เ กิ ด ความ
เคยชินได้[6-7,10]
2. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคล�ำไส้อุดตัน คอดตีบ
ขาดความตึงตัว หรืออยู่ในภาวะขาดน�้ำและอิเล็กโทรไลต์อย่างรุนแรง[6-7,10]
3. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเรื้อรัง
หรือลำ�ไส้อักเสบ เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำ�ไส้ใหญ่อักเสบ
มีแผล กลุม่ อาการลำ�ไส้ระคายเคือง (irritable bowel
syndrome) หรือในเด็กอายุต่ำ�กว่า 10 ขวบ[6-7,10]
4. ไม่ควรใช้ในสตรีระหว่างตัง้ ครรภ์หรือให้นม
บุตร เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์[6-7,10]
5. การใช้โกศน�ำ้ เต้าในขนาดแรกอาจท�ำให้เกิด/
มีอาการปวดมวนไม่สบายในท้องได้ หากมีอาการนี้ ควร
ลดขนาดยาลง[10]
6. การใช้โกฐน�้ำเต้าเกินขนาดอาจท�ำให้เกิด
อาการปวดเฉี ย บและมวนเกร็ ง ในล� ำ ไส้ ใ หญ่ แ ละ
อุจจาระเหลวเหมือนน�้ำ[6]
ข้อควรระวัง
1. ไม่ควรใช้โกฐน�้ำเต้าติดต่อกันนานเกิน 1-2
สัปดาห์   เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดภาวะเสียสมดุลของ
สารอิเล็กโทรไลต์ เช่น การเพิ่มการสูญเสียโพแทสเซียม ซึ่งอาจไปมีผลเพิ่มฤทธิ์ของไกลโคไซด์ที่แสดง
ฤทธิ์ต่อหัวใจ (cardiac glycoside) และยาแก้ภาวะ
หัวใจเสียจังหวะ หากใช้ยาเหล่านีร้ ว่ มกับโกศน�ำ้ เต้า[6,10]
2. การใช้โกฐน�้ำเต้าร่วมกับยาขับปัสสาวะกลุ่ม
ไทอะไซด์ (thiazide diuretics) ยากลุ่มคอร์ทิโคสเตียรอยด์ (corticosteriod) หรือชะเอมเทศ จะท�ำให้
ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมมากขึ้น[6,10]
ขนาดและวิธีใช้ ยาเตรียมที่มีอนุพันธ์ของสาร
ไฮดรอกซีแอนทราซีน 10-30 มิลลิกรัม[6,10] กินวันละ
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1 ครั้ง ก่อนนอน หรือใช้โกฐน�้ำเต้า  3-30 กรัม ต้มน�ำ้
ดืม่ โดยไม่ควรต้มนานหากต้องการใช้เป็นยาถ่าย[5] หรือ
ใช้เป็นเครือ่ งยาผสมตามต�ำรับยา 
หมายเหตุ
1. โกฐน�้ำเต้าเป็นเครื่องยาที่รับรองในต�ำรายา
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชื่อ Radix &
Rhizoma Rhei มีข้อบ่งใช้ส�ำหรับแก้อาการไข้ที่มี
อาการท้องผูกร่วมด้วย แก้อาการปวดท้องเนือ่ งจากมี
อุจจาระค้างในล�ำไส้ใหญ่มาก แก้อาการเลือดออกใน
ทางเดินอาหารส่วนต้น นอกจากนั้น โกฐน�้ำเต้ายังใช้
เป็นยาภายนอกแก้แผลไฟไหม้นำ�้ ร้อนลวก โดยบดให้
เป็นผงละเอียด ผสมเหล้าขาวเล็กน้อย แล้วทาบาง ๆ
หรือพอกบริเวณแผล[5]
2. โกฐน�้ำเต้าที่น�ำเข้าจากประเทศอินเดีย ส่วน
ใหญ่เป็นเหง้าและรากแห้งของ Rheum emodi Wall.
ที่พบขึ้นในประเทศอินเดีย เครื่องยาที่ได้จากพืชชนิด
นี้ ใ ช้ กั น มากในอิ น เดี ย และประเทศใกล้ เ คี ย ง เช่ น
เนปาล ปากีสถาน ต�ำราอายุรเวทของอินเดียมีราย
ละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยานี้ อย่างไรก็ตาม โกฐน�้ำเต้า
ที่ได้จากพืชชนิดนี้มีคุณภาพด้อยกว่าโกฐน�้ำเต้าที่ได้
จากพืช 3 ชนิด อันมีแหล่งก�ำเนิดจากประเทศจีน[2-3]
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ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2
(จีน-ไทย-อังกฤษ) (4)
ธวัช บูรณถาวรสม
หวัง เสี่ยวเทา
สุชาดา อโณทยานนท์

ผ่าท้องคลอด หรือผ่าตัดกระเพาะอาหาร

C
承光 (chéng guāng): 位于头部, 前发际正中直

chengjiang (CV 24): an acupoint located at

病症。

sulcus. Indications: deviated mouth, drooling of

上 2.5 寸, 旁开 1.5 寸。主治头痛, 眩晕, 鼻塞等

the center of the depression of the mentolabial

เฉิงกวาง: จุดฝังเข็มบนศีรษะ อยูเ่ หนือกึง่ กลางแนวชาย
ผมขอบหน้าผาก 2.5 ชุน่ และห่างออกไปตามแนวระนาบ
1.5 ชุ่น ข้อบ่งใช้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และคัดจมูก

saliva, lockjaw, pain and swelling of gum, aphonia, depressive psychosis, mania, epilepsy, stiff
neck and polydypsia from diabetes mellitus. It is

chengguang (BL 6): an acupoint located on the

commonly used in acupuncture anesthesia for tubal

head, 2.5 cun above the anterior hairline and 1.5

ligation, cesarean section and subtotal gastrectomy.

cun lateral to the scalp midline. Indications:
headache, dizziness and nasal stuffiness.

承筋 (chéng jīn): 位于小腿后区, 腘横纹下 5 寸,

在腓肠肌两肌腹之间。主治腰背痛, 小腿拘急

承浆 (chéng jiāng): 位于颏唇沟的正中凹陷处

疼痛, 痔疮等病症。

เฉิงจิน: จุดฝังเข็มบริเวณน่อง ใต้รอยพับเข่า 5 ชุ่น อยู่
ระหว่างมัดกล้ามเนื้อน่อง 2 มัด ข้อบ่งใช้: ปวดหลังส่วน
ล่าง ปวดเกร็งขา และริดสีดวงทวาร

主治口僻，流涎，口噤， 齿龈肿痛，失音，癫、
狂、痫，头项强痛，消渴多饮等病症。输卵管
结扎术、剖腹产手术、胃大部切除术针刺麻醉

chengjin (BL 56): an acupoint located on the

常用穴。

เฉิงเจียง: จุดฝังเข็มบริเวณกลางรอยบุ๋มของคาง ข้อบ่ง
ใช้: ปากเบี้ยว น้ำ�ลายยืด ขากรรไกรแข็ง เหงือกอักเสบ
เสียงหาย โรคจิตซึมเศร้า คลุม้ คลัง่ ลมชัก ปวดตึงต้นคอ
และดื่มน้ำ�มากเหตุโรคเบาหวาน ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วย
เสริมการระงับความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการทำ�หมันหญิง

calf, 5 cun below the popliteal transverse crease,
between the 2 bellies of the gastrocnemius muscle.
Indications: lumbago, spastic pain of leg and
hemorrhoid.
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承灵 (chéng líng): 位于头部，前发际上 4 寸,

the eyeball and infraorbital margin, straightly

病症。

of eye, lacrimation induced by wind, night

瞳孔直上。主治头痛，恶寒，鼻衄，鼻塞等

below the pupil. Indications: inflammation

เฉิงหลิง: จุดฝังเข็มบนศีรษะ อยูเ่ หนือแนวชายผมขอบหน้า
ผาก 4 ชุน่ และตรงกับแนวรูม่านตา ข้อบ่งใช้: ปวดศีรษะ
กลัวหนาว เลือดกำ�เดาไหล และคัดจมูก

blindness, myopia, facial paralysis, aphasia and

chengling (GB 18): an acupoint located on the

blepharospasm. It is commonly used in acupuncture
anesthesia for strabismus and glaucoma surgery.

head, directly above the pupil and 4 cun posterior

承山 (chéng shān): 位于小腿后区，在腓肠肌两

to the anterior hairline. Indications: headache,

肌腹与肌腱交角处。主治腰背痛，小腿拘急疼

aversion to cold, epistaxis and nasal stuffiness.

痛，痔疮，便秘等病症。

承满 (chéng mǎn): 位于上腹部，脐中上 5 寸,

เฉิงซาน: จุดฝังเข็มบริเวณน่อง ตรงจุดบรรจบกันของ
เอ็นกับกล้ามเนื้อน่อง 2 มัด ข้อบ่งใช้: ปวดหลังส่วนล่าง
ปวดเกร็งขา ริดสีดวงทวาร และท้องผูก

前正中线旁开 2 寸。主治肠鸣，腹痛，饮食难
下，气喘，唾血等病症。

เฉิงหม่าน: จุดฝังเข็มบริเวณท้อง อยู่เหนือสะดือ 5 ชุ่น
และห่างจากแนวกึ่งกลางหน้าท้อง ตามแนวระนาบ 2
ชุ่น ข้อบ่งใช้: ท้องร้อง ปวดท้อง กลืนลำ�บาก หอบ และ
ไอเป็นเลือด

chengman (ST 20): an acupoint located on the

chengshan (BL 57): an acupoint located on the

calf, at the confluent point of the two bellies and
fascia of the gastrocnemius muscle. Indications:
lumbago, spastic pain of Iower leg, hemorrhoid
and constipation.

upper abdomen, 5 cun above the umbilicus and

赤白痢 (chì bái lì): 痢疾的一种类型。下痢粘冻

2 cun lateral to the anterior midline. Indications:

脓血，赤白相杂。

borborygmus, abdominal pain, dysphagia, dyspnea

ชื่อป๋ายลี่: บิดปนเลือด โรคบิดชนิดหนึ่ง ถ่ายเป็นมูก
เลือดปนหนอง มีสีขาวปนแดง

and hemoptysis.

bloody dysentery: a kind of dysentery presenting
承泣 (chéng qì): 位于面部，在眼球与眶下缘之

with mucous bloody purulent discharge with red

间，瞳孔直下 。 主治目赤肿痛，迎风流泪,夜

and white in color.

等病症；斜视矫正术 、 青光眼手术针刺麻醉

痴呆 (chī dāi): 表情呆滞, 反应迟钝。

盲 、 近视，口眼喎斜 、 口不能言，眼睑瞤动
常用穴。

เฉิงชี่: จุดฝังเข็มอยู่ระหว่างลูกตากับขอบล่างของเบ้าตา
ตรงกับรูมา่ นตาในแนวดิง่ ข้อบ่งใช้: ตาอักเสบ น้�ำ ตาไหล
เมื่อถูกลม ตาบอดกลางคืน สายตาสั้น อัมพาตใบหน้า
พูดไม่ได้ หนังตากระตุก เป็นต้น เป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริม
การระงับความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการผ่าตัดแก้ไขสายตา
เอียงและต้อหิน
chengqi (ST 1): an acupoint located between

ชือตาย: สมองเสือ่ ม มีอาการหน้าตาเฉยเมย ตอบสนอง
เชื่องช้า

dementia: symptoms manifested as apathy and
slow response.
赤带 (chì dài): 妇女非行经期阴道流出赤色的
粘液, 淋漓连绵不断。多因肝经湿热、热毒蕴
蒸、阴虚火旺等灼伤冲任带脉所致。
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ชื่อต้าย: ตกขาวปนเลือด ช่องคลอดมีของเหลวเหนียว
สีแดงคล้ายเลือดไหลกะปริดกะปรอยตลอดเวลา มัก
เกิดจากเส้นชง-เริ่นและเส้นต้ายถูกเผาทำ�ลาย สาเหตุ
จากเส้นตับร้อนชืน้ พิษร้อนสะสมเผาผลาญภายใน หรือ
ยินพร่องไฟคุโชน
bloody leukorrhea: continuous sticky bloody

vaginal discharge, mostly caused by burning
damage of the chong channel, conception channel
and dai channel due to damp-heat accumulation in
the liver meridian, retention and steaming of toxic

睛侵犯为特征 。 多因心经实火或虚火壅于眦
部脉络所致。

ชื่อม่ายฉวนจิง: หลอดเลือดแดงเข้าตาขาว ทางการ
แพทย์แผนปัจจุบันคือ เยื่อบุตาอักเสบ ตรวจพบหลอด
เลือดแดงขยายตัวจากหัวแกร่งและหางตาไปตาขาว มัก
เกิดจากไฟทีเ่ ส้นหัวใจแกร่งหรือไฟพร่องอัน้ ทีห่ ลอดเลือด
บริเวณหัวและหางตา; ชื่อม่ายกฺว้านจิง ก็เรียก
canthus congestion: known as conjunctivitis in

modern medicine, characterized by many dilated
vessels extending out of the canthi to the sclera,

heat or yin deficiency with flaming of fire.

mostly caused by excess fire in the heart meridian

尺肤 (chǐ fū): 肘部内侧至掌后横纹处的一段皮

collaterals; also called chimaiguanjing.

ฉื่อฟู: ผิวหนังท่อนแขน ผิวหนังตั้งแต่รอยพับข้อศอก
ถึงรอยพับข้อมือด้านใน

赤脉下垂 (chì mài xià chuí): 又名垂帘膜、垂帘

肤。

ulnar dermatome: a skin area between the cubital
transverse crease and medial transverse crease of
the wrist.
瘈脉 (chì mài): 位于头部, 乳突中央, 角孙 (TE

20) 与翳风 (TE 17) 沿耳轮弧形连线上 2/3 与下
/3 的交点处。主治小儿惊风、抽搐等病症。

1

ชื่ อ ม่ า ย: จุดฝังเข็มบริเวณกึ่งกลางกกหู ตรงจุดแบ่ง
ระหว่าง 2/3 บนกับ 1/3 ล่างของเส้นโค้งหลังใบหู ทีเ่ ชือ่ ม
เจี่ยวซุน (TE 20) กับอี้เฟิง (TE 17) ข้อบ่งใช้: ชักในเด็ก
และชักกระตุก

chimai (TE 18): an acupoint located on the head,
on the center of the mastoid process, at the point
between upper 2/3 and lower 1/3 of the arc along
with the helix connecting jiaosun (TE 20) and
yifeng (TE 17). Indications: infantile convulsion
and convulsion.
赤脉传睛 (chì mài chuán jīng): 又名赤脉贯睛。西

医学称为眦结膜炎。以赤脉起于两眦, 渐向白

or deficiency-fire accumulation in the canthal

翳。赤脉密而似膜, 渐从白睛上方贯向黑睛,如
帘下垂的病症。多因肺肝风热壅盛所致。

ชื่อม่ายเชี่ยฉุย: หลอดเลือดฝอยย้อยลง หลอดเลือด
ฝอยหนาแน่นเหมือนม่าน จากตาขาวส่วนบนลงไปยังตา
ดำ� เหมือนม่านห้อยลงมา มักเกิดจากลมร้อนอุดกั้นเส้น
ปอดและเส้นตับ; ฉุยเหลียนหมอหรือฉุยเหลียนอี้ ก็เรียก
pannus formation of eye: curtain-like dense blood

filaments hanging from the upper part of the sclera
down to the cornea, mostly caused by excessive
wind-heat accumulation in the lung and liver
meridians; also called chuilianmo or chuilianyi.
齿龈结瓣 (chǐ yín jié bàn): 温病热邪深入血

分, 灼伤齿龈络脉, 外溢之血凝结而成的瓣
状之物。

ฉื่อหยินเจฺย๋ป้าน: เหงือกบวมเป็นกลีบ เสฺยชี่ความ
ร้อนจากโรคไข้พิษร้อนเข้าสู่ระดับเลือด เผาไหม้ท�ำ ลาย
หลอดเลือดของเหงือก ทำ�ให้เลือดซึมออกมาสะสมใต้
เหงือกจนแข็งเป็นก้อน เหงือกบวมมีลักษณะเป็นกลีบ
petaloid gum: a pathogenic heat of the epidemic

febrile disease enters the blood level, causing
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scorching gingival collaterals, resulting in
beneath the gum.

รอยบุ๋มด้าน radial ของเอ็นกล้ามเนื้อ biceps ข้อบ่งใช้:
ไอ หอบ แน่นหน้าอก ไอเป็นเลือด เจ็บคอ ปวดแขน ชัก
ในเด็ก ไฟลามทุ่ง อาเจียน และท้องเสีย

赤游丹 (chì yóu dān): 全身的丹毒, 局部皮肤红赤

located on the cubital fossa, in the depression on

ชื่อหยิวตาน: ไฟลามทุ่งชนิดกระจาย ไฟลามทุ่งตาม
ตัว ผิวหนังมีลักษณะแดงดั่งสีชาด กระจายเป็นหย่อมๆ
เหมือนก้อนเมฆ เคลื่อนย้ายไปมา มักเกิดจากพิษลม
ภายนอกรุกราน

Indications: cough, dyspnea, thoracic fullness,

extravastration and forming of petal-like lump

如丹，形如片云，游走不定，多为外风邪毒。

wandering erysipelas: a whole body erysipelas

with wandering scattered cinnabar-like color and
cloud-shaped lesions, mostly caused by toxic

chize (LU 5): the he point of the lung meridian,
the radial margin of the biceps brachii muscle.
hemoptysis, sore throat, upper limb pain, infantile
convulsion, erysipelas, vomiting and diarrhea.
虫鼓 (chóng gǔ): 虫积所致的鼓胀。腹部胀大作
痛, 四肢浮肿不甚, 能食, 喜食茶叶、泥土之类,
面有红点或红纹等。

津之侯。其中牙齿光燥如石, 提示 胃热津伤,

ฉงกู:่ ท้องมานจากพยาธิ พยาธิในลำ�ไส้ท�ำ ให้เกิดอาการ
ปวดแน่นท้อง ท้องตึงใหญ่ แขนขาบวมเล็กน้อย กิน
จุ ชอบกินใบชาหรือดิน และมีแต้มหรือริ้วรอยแดงบน
ใบหน้า

无津上承。

distention and pain caused by the helminthes,

external wind.
齿燥 (chǐ zào): 门齿表面干燥无津, 为热盛伤
津不上承；齿燥无光色如枯骨, 提示肾阴枯涸,

tympanic abdomen from helminth: abdominal

ฉือ่ จ้าว: ฟันแห้ง ผิวฟันหน้าแห้งไม่ชมุ่ ชืน้ เกิดจากความ
ร้อนสูงทำ�ลายจินเย่ ฟันแห้งเหมือนหิน แสดงว่ากระเพาะ
อาหารร้อน จินเย่ถูกทำ�ลายจนไม่พอหล่อเลี้ยงขึ้นบน
หากฟันแห้งไม่มันวาว เหมือนซากกระดูกแห้ง แสดงว่า
ยินไตแห้งขอดจนขาดจินเย่ขึ้นไปหล่อเลี้ยง

accompanied with slight edema of the limbs, over-

dry teeth: Dry surface of the incisors is the sign

of jinye depletion due to excessive heat. Dry teeth
resemble stone indicating stomach heat consuming
jinye causing inadequacy of jinye to nourish the
teeth. Lusterless and dry teeth that are similar
to rotten bones denoting the absence of jinye to
nourish the teeth because of kidney yin depletion.
尺泽 (chǐ zé): 手太阴经合穴。位于肘区，肘横

eating with preference to tea leaf or clay and reddish
spots or stripes on the face.
冲剂 (chōng jì): 系指以药物的细粉或提取物等
制成干燥颗粒状的内服制剂, 分为可溶性冲剂
和混悬性冲剂。

ชงจี้: ยาชง รูปแบบยาสมุนไพรที่แปรรูปเป็นผงละเอียด
หรื อ สกั ด เป็ น ผงแห้ ง เพื่ อ ชงน้ำ � ดื่ ม แบ่ ง เป็ น รู ป แบบ
ละลายน้ำ�และรูปแบบแขวนตะกอน
instant herbal beverage: a kind of drug

preparation in dry granular form of powder or dry
extraction. It is classified into soluble granules and

纹上，肱二头肌桡侧缘凹陷中。 主治咳嗽、气

suspension powder.

小儿惊风、丹毒、吐泻等病症。

虫积肠道证 (chónɡ jī chánɡ dào zhènɡ): 蛔虫等寄

喘、胸满、咯血、咽喉肿痛，以及上肢痹痛，

ฉื่อเจ๋อ: จุดเหอของเส้นปอด อยู่บริเวณข้อพับศอก ตรง

生肠道，耗吸营养，阻滞 气机。表现为腹痛、
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面黄消瘦、大便排虫等为主的证候。

ฉงจีฉางต้าวเจิ้ง: ภาวะโรคพยาธิอุดกั้นลำ�ไส้ พยาธิ
ไส้เดือนหรือพยาธิอนื่ ในลำ�ไส้ดดู สารอาหารไปและอุดกัน้
การไหลเวียนของชี่ ทำ�ให้มีอาการปวดท้อง หน้าเหลือง
ซูบผอม และอุจจาระมีพยาธิ
helminth infestation disease-condition: a

condition caused by ascaris or other helminths in
the intestines consuming the nutrient and blocking
qi flow, manifested as abdominal pain, yellow
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sublingual tissues near the root of the tongue. It is
caused by accumulated heat in the heart and spleen
upward striking the tongue; also called zishe.
冲为血海 (chōng wéi xuè hǎi): 冲, 指冲脉。冲脉
是全身气血的要冲, 能容纳 十二经气血, 妇女
血室与冲脉密切相关, 冲脉有调节月经的作用,
故称之为血海。

冲门 (chōng mén): 位于腹股沟区, 腹股沟斜纹中,

ชงเหวยเซวี่ยห่าย: เส้นชงเป็นทะเลแห่งเลือด ชงคือชง
ม่าย เส้นชงเป็นแหล่งรวบรวมชี่และเลือดทั่วร่างกายที่
สำ�คัญ สามารถรองรับชีแ่ ละเลือดของเส้นลมปราณหลัก
12 เส้น มดลูกมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับเส้นชงอย่างมาก
โดยเส้นชงทำ�หน้าที่ปรับประจำ�เดือน

疝气, 癃闭, 难产等病症。

vessel, the vital passage of qi-blood and receives

complexion, emaciation and passing stool with
helminths.

髂外动脉搏动处的外侧。主治腹满, 积聚疼痛,

sea of blood: Chong channel is thoroughfare

ชงเหมิน: จุดฝังเข็มบริเวณรอยพับขาหนีบ อยูด่ า้ นนอก
ต่อชีพจร external iliac ข้อบ่งใช้: แน่นท้อง ปวดก้อนใน
ท้อง ไส้เลื่อน ปัสสาวะลำ�บาก และคลอดยาก

the qi and blood from the 12 meridians. It is

chongmen (SP 12): an acupoint located on the
inguinal groove, lateral to the pulsating point of
the external iliac artery. Indications: abdominal
distention, painful abdominal lumps, hernia,
difficulty in urination and dystocia.

closely related to uterus and function to regulate
menstruation.
虫心痛 (chóng xīn tòng): 九种心痛之一。又名
虫咬心痛。症见上腹部攻窜作痛, 时作时止, 面
色乍青乍白乍赤, 呕吐不食等。

如小舌的病症。见于舌系带两边的舌下腺炎

ฉงซินท่ง: ปวดลิ้นปี่จากพยาธิ เป็น 1 ใน 9 ของอาการ
จุกลิ้นปี่ มีอาการปวดเสียดใต้ลิ้นปี่เป็นพัก ๆ เป็น ๆ
หาย ๆ สีหน้าสลับเขียว ขาว หรือแดง ร่วมกับอาเจียน
และเบื่ออาหาร; ฉงหย่าวชินท่ง ก็เรียก

积热, 上冲舌本所致。

epigastric pain, manifested as paroxysmal wandering

重舌 (chóng shé): 又名子舌。舌下红肿突起, 形

症。症见舌体下近舌根处红肿膨起。病由心脾

epigastric pain by helminth: one of nine types of

ฉงเสอ: ลิ้นซ้อน ใต้ลิ้นบวมแดงเหมือนมีลิ้นเล็กซ้อน
เนื่องจากต่อมน้ำ�ลายใต้ลิ้นทั้ง 2 ข้างของสายยึดลิ้น
อักเสบ ใต้โคนลิน้ มีอาการบวมแดง เกิดเพราะความร้อน
สะสมทีห่ วั ใจและม้ามแล้วรุกรานขึน้ สูล่ นิ้ ; จือ่ เสอ ก็เรียก

epigastric pain, abnormal complexion alternating

double tongue: swelling of the sublingual area
looking like an additional small tongue, caused

by bilateral inflammation of the sublingual
glands, manifested as redness and swelling of the

among blue, pale and red colors, vomiting and
anorexia.; also called chongyaoxintong.
冲阳 (chōng yáng): 足阳明经原穴。位于足背,

第 2 跖骨基底部与中间楔状骨关节处, 可触及
足背动脉。主治胃痛、腹胀, 口眼喎斜、面肿、
齿痛, 癫狂, 足痿无力或肿痛等病症。
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ชงหยาง: จุดหยวนของเส้นกระเพาะอาหาร จุดฝังเข็ม
บริเวณหลังเท้า บนกระดูก intermediate cuneiform
ตำ�แหน่งคลำ�ได้ชีพจร ข้อบ่งใช้: ปวดกระเพาะอาหาร
แน่นท้อง อัมพาตใบหน้า หน้าบวม ปวดฟัน โรคจิตซึม
เศร้า คลุ้มคลั่ง และเท้าลีบอ่อนแรงหรือปวดบวม

ทำ�ให้เสฺยชี่ไฟรุกรานเข้าสู่ภายในกระทบจิตใจ มีอาการ
หวาดกลัวไม่สงบ

chongyang (ST 42): the yuan point of the stomach
meridian, located on the dorsal foot, between

fright and fear: being severely frightened and
panic. It is caused by disturbance of the heart by
the pathogenic fire invading internally due to the
misuse of warm therapy to treat an exogenous
febrile disease.

the junction of the base of the 2nd metatarsal and
intermediate cuneiform bone, where dorsalis pedis
artery pulsates. Indications: stomache, abdominal
distention, facial paralysis, swollen face, toothache,
depressive psychosis, mania; atrophy, weakness,
swelling or pain of foot.

除中 (chú zhōng): 中气消除之意, 表现为原不能

食, 反而突然求食, 食后则可能 发生病情恶化, 是
胃气将绝的表现。

ฉูจง: จงชี่สูญสิ้น ชี่ของจงเจียวสูญไป เดิมกินไม่ลงแต่
กลับอยากอาหารกะทันหัน หลังอาหารอาจมีอาการแย่
ลง แสดงว่าชี่กระเพาะอาหารกำ�ลังจะสูญสิ้น

初潮 (chū cháo): 女子的第一次月经来潮。年龄

exhaustion of zhong qi: total loss of zhong

ชูฉาว: ประจำ�เดือนครัง้ แรก สตรีมปี ระจำ�เดือนครัง้ แรก
อายุประมาณ 14 ปี อาจมาเร็วตั้งแต่อายุ 11 ปี หรือมาช้า
จนกระทั่งอายุ 18 ปี

regain appetite, maybe followed by postpandrial

一般在 14 岁左右, 可早在 11 岁, 迟至 18 岁。

menarche: the first menstruation of women,

qi, manifested as unable to eat but suddenly
deterioration. It indicates upcoming collapse of
stomach qi.

usually starts at the age of 14. It could start as

传道之官 (chuán dào zhī guān): 大肠是传导糟

触法 (chù fǎ): 医生用自然并拢的第二、三、

ฉวนต้าวจือกฺวาน: อวัยวะลำ�เลียง ลำ�ไส้ใหญ่ทำ�หน้าที่
ลำ�เลียงกากอาหารและขับออกนอกร่างกาย

皮肤的方法。

transporting and discharging waste out of the body.

touching method: an examination method by

传化之腑 (chuán huà zhī fǔ): 指胃、小肠、大
肠、三焦、膀胱五个具有消化吸收饮食和排泄

early as the age of 11 or be late up to the age of 18.

四、五手指掌面或全手掌滑动触摸病人局部

ชู่ฝ่า: วิธีลูบ วิธีตรวจโดยใช้นิ้วชี้ กลาง นาง และก้อยทั้ง
4 นิ้วชิดติดกันหรือใช้ฝ่ามือลูบคลำ�ผิวหนังผู้ป่วย
touching patient’s skin with the 2 nd-5 th finger
altogether or with full palm.

怵惕 (chù tì): 形容恐惧惊慌。伤寒误用温法,
使火邪内迫, 干扰心神而致心神不安的表现。

ชู่ที่: ตกใจหวาดกลัว ตื่นตระหนกหวาดกลัวอย่างมาก
เนือ่ งจากป่วยเป็นโรคซางหานแล้วรักษาผิดโดยใช้วธิ อี นุ่

粕、排出体外的器官。

transportation organ: Large intestine functions as

糟粕功能的器官。

ฉวนฮฺว่าจือฝู่: อวัยวะแปรสภาพ-ลำ�เลียง หมายถึง
อวัยวะฝู่ห้า ได้แก่ กระเพาะอาหาร ลำ�ไส้เล็ก ลำ�ไส้ใหญ่
ซานเจียว และกระเพาะปัสสาวะ มีหน้าที่ย่อย ดูดซึม
อาหาร และขับของเสีย
transform-transporting organ: Five fu-organs

which comprise stomach, small intestine, large
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intestine, sanjiao and urinary bladder function to
digest, absorb food and excrete waste.
喘脱 (chuǎn tuō): 因喘而致心阳欲脱、肺气欲竭

的病症。症见气喘剧甚, 张口抬肩, 鼻翼煽动, 端

坐不能平卧, 烦躁不安, 面青唇紫, 汗出如珠, 肢
冷, 脉浮大无根或见歇止, 或模糊不清。

ฉ่วนทัว: หอบเจียนขาดใจ หอบจนหยางหัวใจใกล้หมด
ชี่ปอดใกล้สูญสิ้น มีอาการหอบมากจนตัวโยน ปีกจมูก
บาน นอนราบไม่ได้ กระสับกระส่าย หน้าเขียวคล้ำ� ริม
ฝีปากม่วง เหงือ่ ออกเม็ดโต แขนขาเย็น ชีพจรลอย-ใหญ่
ไม่มีราก หยุดเต้นบางจังหวะ หรือคลำ�ได้ไม่ชัด
dyspnea-collapse: dyspnea leading to heart yang

collapse and lung qi exhaustion, manifested as
severe dyspnea with urge to breath, flaring of
the ala nasi, orthopnea, restlessness, purplish
complexion and lips, profuse sweating, cold limbs
and a floating-large, rootless, intermittent or
vague pulse.
喘证 (chuǎn zhèng): 又名喘促。以呼吸困难, 甚
至张口抬肩, 鼻翼煽动, 不能平卧 为主要临床表

现的一种疾病。因外邪壅肺所致者为实喘；因
肺肾两虚所致者为虚喘。

ฉ่วนเจิ้ง: ภาวะโรคหอบ โรคที่มีอาการหายใจลำ�บาก
หอบจนตัวโยน ปีกจมูกบาน นอนราบไม่ได้ แบ่งเป็น
2 ชนิด คือ หอบแกร่ง เกิดจากเสฺยชี่ภายนอกอั้นปอด
และหอบพร่อง เกิดจากปอดและไตพร่อง; ฉ่วนชู่ ก็เรียก
dyspnea: a disease manifested as dyspnea with
urge to breath, flaring of the ala nasi, orthopnea. It is
classified into 2 types: excess type, mostly caused
by evil qi accumulation in the lung; and deficiency
type, mostly caused by lung and kidney deficiency;
also called chuancu.

痒、日久破裂流水, 或有嘴唇不时瞤动为特征。
多因脾胃湿热内生, 复受风邪所致。

ฉุ น เ ฟิ ง : ล ม รุ ก ร า น ริ ม ฝี ป า ก ริ ม ฝี ป ากบวม
แดง เจ็ บ และคั น นานวั น เข้ า ริ ม ฝี ป ากจะแตก
มีน�้ำ เหลืองไหล หรือริมฝีปากกระตุกเป็นระยะ เนือ่ งจาก
เกิดความร้อน-ชืน้ ขึน้ ภายในม้าม-กระเพาะอาหารแล้วถูก
เสฺยชี่ลมรุกรานซ้ำ�; ฉุนหรุน ก็เรียก
wind invading lips: a disease characterized by

redness, swelling, pain and itching of the lips,
even crack with serum oozing or twitching in the
long lasting case, mostly caused by damp-heat
generated in the spleen-stomach followed by
pathogenic wind invasion; also called chunrun.
唇四白 (chún sì bái): 口唇四周的白肉。

ฉุนซื่อป๋าย: ขาวรอบริมฝีปาก ผิวสีอ่อนรอบๆ ริมฝีปาก
perioral pallor: light skin color area around the
lips.
纯阳之体 (chún yáng zhī tǐ): 指小儿生机蓬勃, 发
育迅速的生理特点, 如旭日初升, 草木方萌, 蒸
蒸日上, 欣欣向荣。

ฉุนหยางจือถี่: ร่างกายเป็นหยางบริสุทธิ์ สรีรวิทยาของ
เด็กเล็กที่มีชีวิตชีวา เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือน
ดวงอาทิตย์แรกขึ้นและต้นไม้ต้นหญ้ากำ�ลังโตวันโตคืน
pure yang constitution: an infantile physiological
features characterized by vigor and rapid growth,
similar to rising sun and growing plants in spring.
纯阴结 (chún yīn jié): 少阴阳虚, 阴盛于内之证,
表现为脉沉紧、恶寒、手足冷等。

ฉุนยินเจฺย๋: ยินบริสุทธิ์สะสม ภาวะโรคเส้นซ่าวยินหยาง
พร่องและยินแกร่งภายใน มีอาการกลัวหนาว มือเท้าเย็น
และชีพจรจม-แน่น
pure yin accumulation: a disease-condition of
excessive internal yin due to yang deficiency of the

唇风 (chún fēng): 又名唇瞤。以唇部红肿、痛

shaoyin meridian, manifested as aversion to cold,
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stabbing pain: a symptom of needle-sharp pain,
mostly caused by blood stagnation.

次髎 (cì liáo): 位于骶区, 正对第 2 骶后孔中。主

治腰痛, 下肢痿痹, 疝气, 小便不利, 遗精, 月经不
调, 痛经, 带下等病症；全子宫切除术、输卵管
结扎术、剖腹产手术针刺麻醉常用穴。

ชื่อเหลียว: จุดฝังเข็มตรงกับรูกระเบนเหน็บที่ 2 ข้อบ่ง
ใช้: ปวดเอว ขาลีบ ขาอ่อนแรง ไส้เลื่อน ปัสสาวะขัด ฝัน
เปียก รอบเดือนผิดปกติ ปวดประจำ�เดือน และตกขาว
เป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมการระงับความรู้สึกที่ใช้บ่อยใน
การผ่าตัดมดลูก ทำ�หมันหญิง และผ่าท้องคลอด
ciliao (BL 32): an acupoint located on the sacral

攒竹 (cuán zhú): 位于眉头凹陷中, 额切迹

处。主治头痛, 眉头痛; 眼睑瞤动, 眼睑下垂, 口
眼喎斜; 目昏, 流泪, 目赤肿痛等病症。

ฉวนจู๋: จุดฝังเข็มตรงรอยบุ๋มขอบกระดูกเบ้าตาบริเวณ
หัวคิ้ว ข้อบ่งใช้: ปวดศีรษะ ปวดหัวคิ้ว หนังตากระตุก
หนังตาตก อัมพาตใบหน้า ตาพร่ามัว น้�ำ ตาไหล และตา
อักเสบ
cuanzhu (BL 2): an acupoint located on the

medial end of the eyebrow, in the supraorbital

region, in the 2 nd posterior sacral foramen.

notch. Indications: headache, eyebrow pain,

Indications: lumbago, atrophy or flaccid paralysis

blepharospasm, ptosis, facial paralysis, blurred vision,

of lower limb, hernia, dysuria, wet dream, irregular

lacrimation and inflammation of eye.

menstruation, dysmenorrhea and leukorrhea. It is
commonly used in acupuncture anesthesia for total
hysterectomy, tubal ligation and cesarean section.
刺络疗法 (cì luò liáo fǎ): 又称刺血疗法。即
用三棱针刺破患者身体上一定的部位或穴位的

浅表血络, 放出少量血液治疗疾病的一种方法。

ซื่อลั่วเหลียวฝ่า: วิธีปล่อยเลือด วิธีรักษาโรคด้วยการ
ปล่อยเลือดออกปริมาณเล็กน้อย โดยใช้เข็มสามเหลีย่ ม
แทงบริเวณผิวหนังหรือจุดฝังเข็ม; ซื่อเซฺวี่ยเหลียวฝ่า ก็
เรียก
blood letting method: a therapeutic method by

寸口诊法 (cùn kǒu zhěn fǎ): 用寸、关、尺三

部（寸口）诊脉的一种方法。以腕后高骨（桡

骨茎突）内侧为关,关前（腕侧）为寸,关后（肘
侧）为尺, 两手共六部脉, 每部分浮 、 中 、 沉
三候。

ชุน่ โข่วเจิน๋ ฝ่า: วิธตี รวจทีช่ นุ่ โข่ว วิธตี รวจชีพจรข้อมือวิธี
หนึง่ ทีต่ �ำ แหน่งชุน่ กฺวาน ฉือ่ (ชุน่ โข่ว) โดยถือตำ�แหน่งปุม่
นูนของกระดูก radius ด้านในเป็นกฺวาน ส่วนต่อจากกฺวาน
ไปทางข้อมือเป็นชุน่ ส่วนต่อจากกฺวานไปทางข้อศอกเป็น
ฉื่อ สองข้างรวมเป็น 6 ตำ�แหน่ง แต่ละตำ�แหน่งแบ่งเป็น
3 ระดับ คือ ตื้น กลาง และลึก

pricking the superficial vessels or acupoints on

wrist pulse taking method: a pulse taking method

certain areas with a three-edged needle to let a small

at the radial artery on the wrist. It is divided into

amount of blood; also called cixueliaofa.

cun, guan and chi (cunkou), the ventral side of
the radial styloid process named as guan, distal to

刺痛 (cì tòng): 疼痛如针刺的表现, 多为瘀血所

the guan is cun, and proximal to the guan is chi.

ชื่ อ ท่ ง : ปวดแบบเข็ ม แทง อาการปวดแปลบหรื อ
ป ว ด เ สี ย ด เ ห มื อ น ถู ก เ ข็ ม แ ท ง มั ก เ กิ ด จ า ก
เลือดคั่ง

superficial, medium and deep.

致。

Each position is subdivided into 3 levels which are

撮口 (cuō kǒu): 脐风中以唇口收缩, 啼不出声, 舌
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强唇青为主症者。

ชัวโข่ว: ปากจู๋ หนึง่ ในอาการสำ�คัญของโรคบาดทะยักใน
ทารกซึง่ มีอาการปากจู๋ ร้องไห้ไม่มเี สียง ลิ้นแข็ง และริม
ฝีปากเขียว
pursed lip: the main manifestations of infantile
tetanus, characterized by pursed lip, silent cry,
stiff tongue and cyanotic lips.
错语 (cuò yǔ): 神识清楚，语言前后颠倒，错乱无

序, 语后自知, 不能自主的表现, 多为心气虚弱,
神气不足。
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ชั่ ว หยฺ วี่ : พู ด สลั บ หน้ า หลั ง การพูดความสลับหน้า
สลั บ หลั ง ลำ � ดั บ คำ � พู ด ไม่ ถู ก ต้ อ ง โดยผู้ ป่ ว ยมี
สติสมั ปชัญญะ หลังพูดรูต้ วั ว่าพูดผิดแต่ควบคุมตนเอง
ไม่ได้ มักเกิดจากชี่หัวใจพร่อง พลังเสินไม่เพียงพอ
apraxia of speech: involuntary employing wrong
speech sequences while the patient is conscious
and preserves self awareness after speaking, mostly
caused by heart and spirit qi deficiency.
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ภาพที่ 1 พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ

บทนำ�

หัก พาไปหาหมอใกล้บ้านในเวลาดึก หมอไม่รับรักษา
เห็นญาติเจ็บปวดทรมานทั้งคืน นายเสริฐจึงตัดสินใจ
รับสืบทอดวิชาจากคุณตา เรียนจากการเป็นลูกมือ
และศึกษาตำ�ราสมุดข่อยสมุดดำ�ที่คุณตามอบให้ เมื่อ
ตัดสินใจเรียนเป็นหมอแล้วยังได้ติดตามไปศึกษากับ
หมอท่านอื่นอีก และหมั่นเพียรค้นคว้าอ่าน รวมถึง
รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดมาถึงปัจจุบัน พ่อหมอ
เสริฐได้รักษาคนไข้ทั้งโรคกระดูก อัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคตา โรคสตรี งูกัด โรคซางในเด็ก เป็นต้น มีคนไข้
ไปรับบริการวันละ 20-30 คน ทั้งช่วยชาวบ้านและลด
ภาระโรงพยาบาล ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลหลังสวน
และเจ้าหน้าที่หลังสวนยอมรับคุณภาพการรักษา จึง

พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ อายุ 82 ปี เป็นหมอ
พื้นบ้านมา 60 กว่าปี โดยมิได้เรียกร้องค่าตอบแทน
เป็นหมอผู้มีองค์ความรู้และใช้ภูมิปัญญาดูแลรักษา
ความเจ็บป่วยของชาวบ้าน เป็นที่รู้จักและบุคลากร
สาธารณสุขยอมรับนับถือ ล่าสุดได้รบั รางวัลหมอไทย
ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 พ่อหมอเสริฐ
ขาวอรุณเรียนรูส้ บื ทอดวิชาความรูแ้ ละความเป็นหมอ
จากหมอบ้านและหมอพระ แรกเริม่ ในช่วงอายุ 13 ปีมี
โอกาสได้ชว่ ยคุณตาทีช่ าวบ้านเรียกว่า พ่อเฒ่าแดงยาว
ศรีกิ้ม จนตาชวนเรียนรู้สืบทอดวิชา ระหว่างขอเวลา
ไตร่ตรอง 5 วัน มีเหตุการณ์ญาติประสบอุบตั เิ หตุแขน
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มีการประสานและแนะนำ�เรื่องการดูแลส่งต่อรักษา
คนไข้ ให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุด จากที่
คณะทำ�งานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ
ปี 2562 สรุปว่า พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณมีคุณสมบัติ
เหมาะสมสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้
รับรางวัล หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562
กระบวนการคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่นแห่ง
ชาติปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำ�งานพิจารณา
คัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ดำ�เนิน
การกำ�หนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกอย่างเป็นระบบ
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ดำ�เนินการคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต
12 เขต ให้คณะทำ�งานฯ พิจารณาคัดเลือกหมอไทยดี
เด่นระดับภาค 4 ภาค ต่อจากนั้นคณะทำ�งานลงพื้นที่
ศึกษาข้อมูลจากชุมชนและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง สังเกต
อย่างมีสว่ นร่วมและสัมภาษณ์หมอไทยแต่ละท่านทีไ่ ด้
รับการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรกนี้ ขัน้ ตอนสุดท้าย
คณะทำ�งานฯ ประชุมสรุปผลการคัดเลือก มีมติเป็น
เอกฉันท์เสนอ พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณมีคุณสมบัติ
เหมาะสมสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้
รับรางวัล หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562

แหล่งบ่มเพาะหมอบ้าน: หลังสวน จังหวัดชุมพร
สภาพพื้นที่ลุ่มน�้ำหลังสวนเคยเป็นที่ตั้งหลัก
แหล่งชุมชนคนโบราณก่อนยุคประวัตศิ าสตร์ จากการ
ขุ ด พบหลั ก ฐานทางโบราณคดี เครื่ อ งมื อ หิ น ขั ด
ประเภทขวานเป็ น จ�ำนวนมากในบริ เ วณนี้ ต่ อ มา
หลังสวนได้กลายเป็นเมืองท่าเก่าแก่แห่งหนึง่ ในแหลม
มลายู จนกระทั่งในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมืองหลังสวนเป็น
หัวเมืองที่ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ราชธานีสยาม ถึงช่วง
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กลางรัชกาลที่ 5 ได้ถูกยกขึ้นเป็นจังหวัดหลังสวน
สังกัดมณฑลชุมพร แต่ภายหลังการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 จังหวัดหลังสวนถูกลดฐานะเป็น
อ�ำเภอหนึ่งใน 8 อ�ำเภอของจังหวัดชุมพร มีความ
ส�ำคัญเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองผลไม้ พายเรือแข่ง
แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จฯ (สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์)
พื้นที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากตัวอำ�เภอ
ไปไม่เกิน 2 กิโลเมตร มุ่งหน้าตำ�บลนาขา ลัดเลาะ
ไปตามเส้นทางแคบ ๆ ท่ามกลางแมกไม้ สวนมังคุด
ทุเรียน ต้นจันทน์ กล้วยเล็บมือนาง ดงปาล์มและ
สวนสมุนไพรเขียวขจี จนถึงเรือนไม้ปั้นหยาหลังเก่า
อันเป็นทีต่ งั้ สถานพยาบาลแพทย์พนื้ บ้านของพ่อหมอ
เสริฐ ขาวอรุณ ผูส้ บื สานภูมปิ ญ
ั ญาแพทย์พนื้ บ้านไทย
แห่งลุ่มน้ำ�หลังสวน นับย้อนขึ้นไปได้หลายชั่วอายุคน
เห็นได้จากคำ�ขานชือ่ ครูหมอในพิธไี หว้ครูของพ่อหมอ
เสริฐ ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจำ�ทุกปีในวันพฤหัสบดีแรก ข้าง
ขึน้ เดือน 6 อันได้แก่ 1) ตาหมอพริม้ 2) หลวงพ่อพัน 3)
พ่อเฒ่าแดงยาว 4) ตาดับทอง 5) ตาบองเพชร 6) ทวด
สอน (คุณพ่อของพ่อเฒ่าแดงยาว) และ 7) ทวดเหมาะ
ทุกวันนี้ พ่อหมอเสริฐ ในวัยล่วงเลย 80 ปีแล้ว
ยังคงเปิดบริการรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ าจากทุกสารทิศ ตัง้ แต่
ดวงตะวันไม่ทนั ขึน้ ไปจนดึกดืน่ บางวันถึงเทีย่ งคืนก็มี
ด้วยจรรยาบรรณที่สืบทอดมาจากบรรพชนครูแพทย์
พ่อหมอเสริฐ ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่เท่าเทียม
กันไม่เลือกชั้นวรรณะ นอกจากเงินค่าตั้งราดยกครู
เพียงเล็กน้อยตามธรรมเนียมแล้ว พ่อหมอเสริฐไม่
เคยเอ่ยปากเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลใด ๆ เลย ท่าน
กล่าวว่า
“ถ้ายังมีเรี่ยวแรงอยู่ ถึงอายุร้อยปีก็จะรักษา
คนไข้ ไ ม่ ห ยุ ด ” ตามวิ ถี ห มอพื้ น บ้ า นอั น ดี ง ามที่ ถื อ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน

580 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

เชื้อหมอไม่ทิ้งแถว ใกล้เกลือไม่กินด่าง
ชีวิตของพ่อหมอเสริฐในวัยเยาว์ก็เหมือนเด็ก
ชนบทยากไร้ทั่วไปคือไม่ได้ร่ำ�เรียนหนังสือในระบบ
โรงเรียนมากนัก คือจบเพียงชั้นประถมต้น จะต่าง
บ้างก็ตรงความเป็นลูกชายคนหัวปีต้องมีภาระช่วย
เหลื อ พ่ อ แม่ ทำ � สวนทำ � นาหนั ก มากกว่ า น้ อ ง ๆ แต่
ความพิเศษของครอบครัวนีค้ อื มีญาติฝา่ ยแม่เป็นหมอ
พื้นบ้าน ชื่อพ่อเฒ่าแดงยาว ศรีกิ้ม ซึ่งมีศักดิ์เป็นตา
ของพ่อหมอเสริฐ และเป็นทีเ่ คารพนับถือของชาวบ้าน
ในตำ�บลนาขา ยามว่างจากงานสวนงานนา พ่อหนูเสริฐ
มักจะไปคลุกคลีอยูก่ บั พ่อเฒ่าแดงยาว ช่วยเหลืองาน
บริการคนไข้ในบ้านหมอ
ครัน้ บ่าวเสริฐเริม่ แตกเนือ้ หนุม่ พ่อเฒ่าหมอเห็น
แววหลานคนนีว้ า่ มีหน่วยก้านพอทีจ่ ะเรียนวิชาแพทย์
ได้ จึงปรารภกับหลานว่า และตัวท่านนั้นชราภาพ
แล้ว ขอให้หลานเสริฐเป็นทายาทหมอพื้นบ้านสืบต่อ
จากท่าน แต่ด้วยยังรักการเที่ยวเล่นตามประสาผู้บ่าว
หลานชายจึงไม่ตกปากรับคำ�ทันที หากขอกลับไป
ไตร่ตรอง 5 วัน ระหว่างนัน้ เองมีญาติประสบอุบตั เิ หตุ
แขนหัก บ่าวเสริฐจึงพาญาติไปโรงหมอแต่เนื่องจาก
เป็ น เวลาดึ ก มากแล้ ว หมอจึ ง ไม่ รั บ รั ก ษาในคื น นั้ น
บ่าวเสริฐรู้สึกเสียใจและผิดหวังมาก ที่เห็นญาติเจ็บ
ปวดทรมานอยู่ต่อหน้าแต่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไร
ได้ จำ�เป็นต้องรอข้ามวันจึงได้ตรวจรักษา จึงนึกถึงพ่อ
หมอแดงยาวซึ่งเป็นหมอพื้นบ้าน
นี่ คื อ จุ ด เริ่ ม ต้ น ปณิ ธ านที่ ห าญมุ่ ง ที่ จ ะสื บ ต่ อ
ภูมปิ ญ
ั ญาหมอพืน้ บ้านของเด็กหนุม่ ประถมสีค่ นหนึง่
เหตุจากความรู้สึกสะเทือนใจต่อความเจ็บปวดของ
เพื่อนมนุษย์ ดังนั้น ด้วยวัยเพียง 13 เศษ ๆ บ่าวเสริฐ
ขาวอรุณจึงตัดสินใจมอบตัวเป็นศิษย์กับพ่อเฒ่าแดง
ยาว ศรีกิ้ม ผู้เป็นตาเพื่อเล่าเรียนวิชาแพทย์พื้นบ้าน
ไว้เป็นที่พึ่งของคนไข้คนทุกข์ต่อไป ในที่สุดบ่าวเสริฐ
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ขาวอรุณก็ได้สืบเชื้อสายหมอพื้นบ้านของบรรพบุรุษ
ซึง่ เปรียบดังเกลืออันทรงคุณค่า ไม่หลงไปทางอืน่ แบบ
คนใกล้เกลือกินด่าง

เรียนรู้กับครูแพทย์ตามวิถีหมอพื้นบ้าน
ลูกศิษย์ของพ่อเฒ่าแดงยาวร่วมรุ่นกับพ่อหมอ
เสริฐ ขาวอรุณ เดิมมี 13 คน แต่พอเรียนไปได้ระยะ
หนึ่งก็เหลือเพียง 3 คนเท่านั้น คือตัวพ่อหมอเสริฐ
เอง ซึ่งมีอายุน้อยที่สุด กับนายแป้น รัตนราช และ
นายซ้าย (ไม่ทราบนามสกุล) ซึง่ ทัง้ สองเป็นลูกเขยของ
พ่อเฒ่าแดงยาว สำ�หรับบ่าวเสริฐนั้นพ่อเฒ่าแดงยาว
สังเกตเห็นความตั้งใจจริงในการเรียนรู้และมีความ
ประพฤติปฏิบัติดีอย่างครบถ้วน ประกอบกับอายุยัง
น้อยมาก ท่านจึงถ่ายทอดวิชาหมอรักษากระดูก เส้น
และอัมพฤกษ์ อัมพาตให้แก่ศิษย์หลานผู้นี้จนสิ้นภูมิ
รู้ของท่าน อันได้แก่
วิธตี รวจวัดความผิดปกติของกระดูก กล้ามเนือ้
เส้นโครงสร้างร่างกาย ชีพจร การหายใจของคนไข้
หัตถการขบต่อกระดูกและจัดกระดูกให้เข้ารูปเข้ารอย
การประดิษฐ์เฝือกไม้ไผ่ เคล็ดลับการเลือกลักษณะ
ไม้ไผ่ที่น�ำมาท�ำเฝือก และเทคนิคการเข้าเฝือกตาม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การนวดกล้ามเนือ้ และจับเส้น
เอ็น การปรุงน�้ำมันยาสมุนไพรส�ำหรับการนวดบ�ำบัด
หลังถอดเฝือก ตลอดจนการประกอบพิธีกรรมบ�ำบัด
อันเป็นการรักษาทางใจด้วย
เมื่อพ่อเฒ่าแดงยาวชราภาพ ท่านมอบหมายให้
หมอเสริฐขณะนั้นอายุราว 14 ปี ทำ�หน้าที่รักษาผู้ป่วย
แทนท่าน และยังมอบคัมภีรแ์ พทย์โบราณทัง้ หมดของ
ท่านจำ�นวนหลายฉบับซึ่งเป็นสมุดข่อยปกดำ�ลายมือ
เขียนแบบอาลักษณ์เพือ่ ให้ศษิ ย์หลานคนนีไ้ ด้ทบทวน
ศึกษาให้ชำ�นาญต่อไป
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บวชเรียนต่อยอดภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้าน
เมือ่ อายุครบ 20 ปีบริบรู ณ์ยา่ งเข้า 21 ปีบา่ วเสริฐ
จับได้ใบดำ� ไม่ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ ต่อมาเมื่ออายุ
เข้าวัยเบญจเพส 25 ปีจงึ ขอลาบวชเป็นพระทีว่ ดั แหลม
ทราย ซึ่งเป็นวัดพระอุปัชฌาจารย์ในตำ�บลพะโต๊ะ
อำ�เภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แต่ได้กลับมาพำ�นักประจำ�
ที่ วั ด ใหม่ น พคุ ณ ซึ่ ง เป็ น วั ด ใกล้ บ้ า นในตำ � บลนาขา
อำ�เภอหลังสวนนัน้ เอง ช่วงทีอ่ ยูใ่ นสมณเพศ พระเสริฐ
สอบได้นักธรรมตรี ทั้งยังสามารถท่องจำ�และสวด
พุทธมนต์เจ็ดตำ�นานได้ขึ้นใจ ท่านพบว่าคาถารักษา
กระดูกที่ร่ำ�เรียนจากพ่อเฒ่าแดงยาวล้วนย่อมาจาก
บทพุทธมนต์ทั้งสิ้น (อาทิเช่น คาถาพระโมคคัลลาน์
ประสานกระดูก ซึง่ มาจากเรือ่ งราวทีพ่ ระโมคคัลลานะ
อัครสาวกเบื้องซ้ายถูกกลุ่มโจรรุมทุบตีจนร่างแหลก
เหลว แต่พระเถระได้เสกคาถาประสานกระดูกพยุง
สังขารไปกราบลาพระพุทธเจ้าก่อนมรณภาพ) ท่านจึง
มีความเชือ่ มัน่ ในคุณพระรัตนตรัยว่าสามารถเยียวยา
รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ระหว่างบวชอยู่นั้น พระเสริฐ
ได้ยนิ กิตติศพั ท์วา่ มีครูหมอผูเ้ ชีย่ วชาญสมุนไพรอยูท่ ี่
ตำ�บลพ้อแดง ในอำ�เภอหลังสวน ท่านจึงย้ายไปพำ�นัก
ที่วัดต้นกุล เพื่อจะได้เรียนวิชาหมอสมุนไพรกับตา
หมอพริ้มซึ่งอาศัยอยู่ใกล้วัดแห่งนั้นเอง
ศาสตร์สมุนไพรบ�ำบัดที่เรียนจากตาหมอพริ้ม
ได้แก่ 1) สมุนไพรบ�ำบัดซางเด็ก 2) สมุนไพรบ�ำบัดโรค
มุตกิต มุตฆาต โรคสตรี และ 3) ยาธาตุคูณหาร อัน
เป็นศาสตร์การคูณธาตุ ดูการพร่องของ ธาตุดนิ นำ �้ ลม
ไฟ ของแต่ละคนแล้วจึงตั้งต�ำรับยารักษาต่อไป
หมอพระเสริฐมีความคิดว่าหากจะเป็นหมอที่
ช�ำนาญควรต้องมีความรูเ้ รือ่ งการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วย
ยาสมุนไพร ให้กว้างขวางออกไปอีก ดังนัน้ หากรูว้ า่ วัด
ไหนมีต�ำรับต�ำรายาดี ก็จะเดินทางไปตามวัดเหล่านั้น
ในอ�ำเภอหลังสวนหลายแห่งซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ยา
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สมุนไพรรักษาโรค แหล่งส�ำคัญได้แก่ ต�ำราสมุนไพร
ของหลวงพ่อพัน สิริจนฺโท (จันทสิริ หรือจันทศิริ) เจ้า
อาวาสวัดบรรพตพิสยั (ชาวบ้านเรียก วัดในเขา) ต�ำบล
บางมะพร้าว อ�ำเภอหลังสวน ผูเ้ ป็นวิปสั สนาจารย์และ
เกจิอาจารย์ระดับต�ำนานของเมืองไทยผู้ได้รับสมญา
นามว่า “อริยสงฆ์แห่งลุ่มแม่น�้ำหลังสวน” จังหวัด
ชุมพร
การรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยสมุนไพรบ�ำบัดและ
คาถาอาคมซึ่งเรียนรู้จากต�ำรายาสมุนไพรของหลวง
พ่อพัน สิริจนฺโท ได้แก่ การปัดซางเด็ก (ไข้ตัวร้อนใน
เด็ก) ปัดเริม (โรคไข้ชนิดหนึง่ มียอดเม็ดใสหรือขุน่ ผุด
ขึ้นตามตัว ปวดแสบปวดร้อน) สูญฝี ล�ำบอง (โรคไข้
ชนิดหนึ่งมีอาการบวม อักเสบ ปวดตามข้อต่าง ๆ
ภายในข้อมีน�้ำเป็นเมือกข้น) และ รวด (ภาษาถิ่นใต้
หมายถึง ปรวด คือเนื้อที่เป็นโรค มีลักษณะเป็นก้อน
ฝีแข็งอยู่ใต้ผิวหนัง เจ็บปวดมาก อาจเกิดจากการถูก
หนาม หรือเสีย้ นต�ำหรือเงีย่ งปลาแทงเข้าไปตรงจุดนัน้ )
หมอพระเสริฐขณะอายุราว 30 ปีใช้วิธียืมต�ำรับต�ำรา
ของหลวงพ่อพัน (ซึ่งมรณภาพไปก่อนหน้านั้นเมื่อปี
2497 มาคัดลอกแล้วน�ำมาศึกษาผสมผสานกับการ
เรียนรู้จากต�ำราของอาจารย์ต่าง ๆ ท่านจึงมีความรู้ใน
การรักษาโรคด้วยสมุนไพรมากขึ้น
หมอพระเสริฐไม่อมิ่ ในความรูเ้ พียงเท่านัน้ ท่าน
ยังตั้งใจเรียนแก้พิษงูกัดจากหลวงพ่อรอด วัดต้นกุล
อำ�เภอหลังสวน เพราะหลังสวนชุกชุมด้วยงูกะปะ งู
แมวเซา และงูพิษอื่น ๆ มีชาวบ้านถูกงูพิษกัดปีละ
หลาย ๆ คน  นอกจากนีท้ า่ นยังเรียนวิชารักษาจักขุโรค
กรรมวิธตี ดั ต้อเนือ้ ตัดต้อหิน ตัดต้อกระจกและต้อลม
จากครูหมอพระชื่อดังแห่งอำ�เภอหลังสวน 2 องค์ คือ
พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) วัดขันเงิน อันเป็น
วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยูใ่ นตำ�บลวังตะกอ และ
หลวงพ่อชบ วัดประสาทนิกร ตำ�บลขันเงิน
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หลังจากบวชนานราว 19 พรรษา ขณะนัน้ พระเสริฐ
อายุได้ 44 ปีแล้วท่านเห็นว่าทางบ้านมีความลำ�บาก
เนื่องจากไม่มีใครช่วยทำ�งานให้โยมพ่อแม่ซึ่งสูงอายุ
แล้ว ในฐานะลูกชายคนโต ท่านจึงลาสิกขาออกมา
ช่วยพ่อแม่ทำ�สวนทำ�นาและเป็นหมอรักษาคนไข้ตาม
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้ร่ำ�เรียนมาอย่างทุ่มเท
เต็มที่ จนมีคนไข้มารับบริการรักษา เป็นที่พอใจทุก
ราย จึงบอกเล่ากันปากต่อปาก มีคนไข้มารับการรักษา
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ จากวันละ 2-3 คน จนปัจจุบนั เฉลีย่ วัน
ละ 25-30 คน

หมอขวัญใจคนจน : 32 บาทรักษาทุกโรค
คนไข้ไม่ว่ายากดีมีจน เมื่อมารักษากับพ่อหมอ
เสริฐเป็นครั้งแรกต้องนำ�  ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก
พลู มาเองเพื่อทำ�พิธีไหว้ครูพร้อมกับค่าตั้งราช (ค่า
ยกครู) ตามธรรมเนียม 32 บาท เท่านั้น ซึ่งเป็นเคล็ด
หมายถึงการรักษาครอบคลุมอาการ 32 (อันเป็นธาตุ
โครงสร้างสำ�คัญของร่างกายประกอบด้วยธาตุดิน 20
บวกธาตุน้ำ�  12) ซึ่งต่างกับค่ายกครูโดยทั่วไปที่มัก
กำ�หนดตัวเลขไว้ที่ 6 บาทหรือ 12 บาท บางครั้งคนไข้
ไม่มีเครื่องตั้งราชไหว้ครูมาให้ พ่อหมอก็จะตั้งให้เอง
เงินค่าราดที่ได้รับพ่อหมอจะนำ�ไปทำ�บุญทั้งหมด แม้
มีคนไข้บางรายประสงค์จะสมณาคุณเพิ่มเติม ท่านก็
จะถามว่าเงินนีห้ ยิบยืมมาหรือไม่ ถ้าเป็นเงินยืมมาท่าน
จะคืนไป หรือถ้าเป็นเงินของคนไข้เองหากมากเกินไป
ท่านจะไม่รับ แต่ถ้าเป็นจำ�นวนเล็กน้อยท่านจะรับไว้
เพื่อทำ�บุญให้คนไข้ต่อไป
ด้ ว ยจรรยาแพทย์ อั น งดงามและจิ ต ใจอั น
ประเสริฐดังหมอพ่อพระที่ปฏิบัติหน้าที่เยียวยารักษา
ผู้ป่วยมายาวนานกว่า 50 ปี กระทรวงสาธารณสุขจึง
พิจารณามอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรมไทย
ประเภท (ค) แก่พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ เมื่อวันที่ 21
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เพื่อให้ท่านมีศักดิ์และสิทธิ์ใน
การบำ�บัดรักษาผูป้ ว่ ยตามภูมปิ ญ
ั ญาแพทย์พนื้ บ้านได้
ถูกต้องตามกฎหมายสืบไป

บริการรักษาโรคของพ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ
กรณีตัวอย่างการรักษากระดูกพิการ
การรักษากระดูกเป็นหัตถการที่พ่อหมอเสริฐมี
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษมาตั้งแต่ครั้งเป็นศิษย์หนุ่ม
ในส�ำนั ก พ่ อ เฒ่ า แดงยาว เครื่ อ งใช้ ใ นการรั ก ษา
นอกจากของตั้งค่าราดยกครูแล้ว ยังมีอุปกรณ์รักษา
กระดูกง่าย ๆ คือ เส้นเชือกวัดแนวกระดูกสันหลัง
คนไข้ (ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากพ่อเฒ่าแดงยาว)
เฝือกไม้ไผ่ขนาดต่าง ๆ ผ้าขาว เข็มกลัด และที่ขาดไม่
ได้คือน�้ำมันสมุนไพร
ขั้นตอนการรักษา เริ่มจากการบูชาครู เอ่ยบอก
ชื่อครูบาอาจารย์ทั้งหมดในสายพ่อหมอเสริฐ จากนั้น
จึงท�ำการวิเคราะห์คนไข้ดว้ ยการดู คล�ำและซักประวัติ
ผู้ป่วย เพื่อหาสาเหตุและวินิจฉัยว่ากระดูกหัก แตก
ร้าว หลุด หรือคดผิดรูป ถ้าเป็นกรณีที่สามารถรักษา
ได้ เช่นกระดูกหัก จะเริม่ จากการจัดกระดูกทีห่ กั ให้ขบ
ติดกัน พร้อมเสกเป่าคาถา จากนั้นทาน�้ำมันสมุนไพร
ทัว่ บริเวณทีก่ ระดูกหัก แล้วน�ำผ้าขาวมาพันรอบไว้ รัด
ติดด้วยเข็มกลัด เลือกเฝือกไม้ไผ่ขนาดทีเ่ หมาะน�ำมา
ประกบรอบผ้ า ขาวให้ ก ระชั บ จากนั้ น จึ ง ชุ บ น�้ ำ มั น

ภาพที่ 2 ขณะรักษาผู้ป่วย

J Thai Trad Alt Med
สมุนไพรบนเฝือกอีกรอบ ให้ผู้ป่วยพักรอ 7 วันจึงจะ
แกะเฝือกดูอาการ (ถ้าเป็นกรณีการหักบริเวณกระดูก
ทีใ่ หญ่และยาว เช่น กระดูกต้นขา ต้องใช้เวลาพักรอ 9
วัน) หลังจากแกะเฝือกแล้วกระดูกติดดีก็จะท�ำการ
นวดเส้นรักษาต่อเนื่อง เพื่อให้การไหลเวียนเลือดลม
ดีขนึ้ นวดรักษาติดต่อกันจนกว่าคนไข้จะสามารถกลับ
ไปใช้ชีวิตตามปกติได้ ในกรณีที่กระดูกแตกหักแล้ว
เกิดมีหนอง ต้องท�ำการพอกยาสมุนไพรเป็นพิเศษ
ต้องช�ำระให้หนองหมดก่อน

การประสานร่วมมือระหว่างหมอโรงพยาบาลกับ
หมอพื้นบ้าน
พ่อหมอเสริฐเป็นผูม้ มี ารยาทวิชาชีพ หากผูป้ ว่ ย
คนใดเคยรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อนและต้องการ
มารับการรักษาจากท่านจะต้องให้โรงพยาบาลเซ็น
ใบอนุญาตมาก่อนหรือให้โรงพยาบาลถอดเฝือกมา
ให้เรียบร้อยก่อนมาถึงมือท่าน บางกรณีที่ข้อกระดูก
หลุดร่วมกับกระดูกแตกหรือหัก โดยเฉพาะกระดูก
สันหลังแตก ท่านอาจไม่รับรักษาโดยจะมีใบส่งต่อ
ให้โรงพยาบาลหลังสวนอย่างเป็นทางการ นายแพทย์
ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
หลังสวน อำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในฐานะที่
ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางออร์โธปิดิกส์ (วิชาที่
เกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของ
ร่างกาย) ท่านมีความเข้าใจและเปิดรับวิถหี มอพืน้ บ้าน
เข้ า สู่ ร ะบบบริ ก ารทางการแพทย์ ข องโรงพยาบาล
อย่างบูรณาการ ท่านเคยกล่าวว่า
“เรื่องของกระดูกหัก ประชาชนนิยมรักษากับ
หมอพื้นบ้าน แม้ว่าการแพทย์จะเจริญเท่าไรนะครับ
แต่ว่าหมอพื้นบ้านก็มีส่วนช่วยตรงที่ว่าประชาชนเขา
มีศรัทธาต่อตัวหมอพื้นบ้านเอง ซึ่งโรงพยาบาลเอง
ตอนเริ่มแรกไม่เข้าใจในระบบนี้ แต่พออยู่ไป ๆ ใน
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วิถขี องพืน้ บ้าน เราพบว่าระบบสาธารณสุขไทยเราก็ไม่
สามารถรักษาได้ทุกโรค ดังนั้นแผนไทยก็เป็นศาสตร์
หนึ่งนะครับที่จะมาช่วยดูแลรักษาในเรื่องของกระดูก
หักเหล่านี้ได้”

ความเชื่อมั่นของแพทย์แผนปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน ยืนยันความ
สามารถของพ่ อ หมอเสริ ฐ ว่ า “บางที มี ก รณี ค นไข้
ไหปลาร้าหักมา โรงพยาบาลเราต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน
กว่าคนไข้จะหายเป็นปกติ แต่หมอเสริฐท่านรักษาตาม
แบบหมอพื้นบ้านใช้เวลาเพียงไม่ถึง 3 อาทิตย์คนไข้ก็
หายแล้ว” อย่างไรก็ตามในกรณีทหี่ มอพืน้ บ้านมิได้เป็น
เจ้าของคนไข้กระดูกหักโดยตรง แต่โรงพยาบาลยังมี
ระบบส่งต่อคนไข้ไปท�ำกายภาพบ�ำบัดกับหมอพืน้ บ้าน
เป็นการลดภาระและความแออัดของโรงพยาบาลได้
อย่างมีประสิทธิผล ดังทีค่ ณ
ุ หมอศักดิส์ ทิ ธิ์ มหารัตนวงศ์
ผูอ้ �ำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน คนปัจจุบนั กล่าวยำ�้
ว่า
“อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการฟื้นฟู เช่น บางที
เรื่องคนไข้กระดูกหักและมีข้อติดต่าง ๆ หมอพื้นบ้าน
ก็เหมือนเป็นนักกายภาพบำ�บัด ก็สามารถช่วยในเรือ่ ง
การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด”
“เรามีขอ้ ตกลงว่า อันไหนทีห่ มอพืน้ บ้านรักษาไม่
ได้ เช่น กระดูกหักบริเวณใกล้ขอ้ กระดูกหักบริเวณข้อ
สะโพกต่าง ๆ กระดูกหักแผลเปิด หรือได้รับบาดเจ็บ
ทางระบบประสาท ทางหมอพื้นบ้านจะส่งเคส (case)
ผู้ป่วยเหล่านี้กลับมาให้เรา”
ข้ อ ตกลงนี้ พ่ อ หมอเสริ ฐ ปฏิ บั ติ ต ามอย่ า ง
เคร่งครัดเพราะรู้ขีดจำ�กัดและความสามารถของตน
เองว่าทำ�ได้แค่ไหนเพียงไร กรณีนนี้ บั เป็นโมเดลความ
ร่วมมือข้ามวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างอันดียิ่ง
ทัง้ นีพ้ อ่ หมอเสริฐ กล่าวว่า “พ่อก็ตอ้ งอาศัยหมอ

584 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
หลวงเป็นเกณฑ์เหมือนกันว่า กระดูกจะหักตรงไหน
บางทีคนไข้ก็ไปถ่ายเอ็กซเรย์มา พ่อก็ต้องเอาฟิล์ม
เอ็กซเรย์มาดูว่า กระดูกหักอย่างไร หักเป็นรูปพรรณ
สันฐานอย่างไร หักแบบปลายพร้า (ลักษณะมีดของ
ชาวใต้ ปลายมีดงอโค้งลงเป็นจะงอย) หรือหักเป็นปาง
(ลักษณะเป็นง่าม) หรือหักแตกร้าว แล้วสะเก็ดกระดูก
มันกระจาย เป็นอย่างไร อยู่ตรงไหนกี่แห่ง เพราะผม
ใช้วิธีคลำ�  บางทีอาจจะถนัดหรือไม่ถนัด บางทีอาจจะ
พลาดพลั้ง เมื่อเราต่อแล้วอาจจะไม่สมบูรณ์ตามแบบ
ผมนี่แหละที่จะเป็นคนเสียชื่อ ถ้าหักในกระดูกข้อมา
พ่อหมอเสริฐจะต้องส่งให้หมอหลวง ให้โรงพยาบาล
เขาผ่าเอากระดูกอันทีห่ กั ออกมา แล้วเอากระดูกเทียม
ใส่ พ่อหมอเสริฐเห็นว่า “หมอ (โรงพยาบาล) เขามี
ปัญญามากกว่าผม เพราะเขาเรียนจบมา ผมนีอ่ ยูแ่ บบ
นี้นิ จบชั้น ป.4 เท่านั้น’’
ทุกวันนีห้ ากใครไปเยีย่ มเยือนเรือนพยาบาลของ
หมอพ่อพระท่านนี้ สิ่งที่สะดุดตาก็คือ ไม้ค�้ำยันช่วย
เดินที่กองพะเนินเทินทึกอยู่เป็นประจักษ์พยานว่า
ผู้ป่วยกระดูกหักจ�ำนวนมากที่มารักษาตัวกับท่านได้
รอดพ้นจากความพิการสามารถกลับไปใช้ชวี ติ เดินเหิน
ได้ปกติ ไม่ตอ้ งพึง่ ไม้คำ�้ ยันอีกต่อไป จึงทิง้ ไว้บา้ นหมอ
เป็นอนุสรณ์เป็นก�ำลังใจแก่ผู้มารักษารายต่อไป

ภูมิปัญญากับการรักษาแบบพื้นบ้าน
1. สู ต รน้ำ � มั น สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษา
กระดูกและเส้นเอ็น
(1) น�้ำมันนวดเอ็น ประกอบด้วยสมุนไพรสด
ดังนี้
-ผลส้มแขก ช่วยทำ�ให้เอ็นหย่อนลง
-กิ่งลั่นทม (ใช้ดอกสีใดก็ได้) ช่วยลดอาการ
ช้ำ�บวมจากการนวด
-หัวข้าวเย็นเหนือ ช่วยระงับความร้อนจาก
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ภาพที่ 3 สูตรน�้ำมันสมุนไพร

การอักเสบ
-หัวข้าวเย็นใต้ ช่วยระงับความร้อนจากการ
อักเสบ
-ย่านเอ็นแดง (เถาเอ็นอ่อน) ช่วยรักษาเส้น
เอ็นให้สมบูรณ์แข็งแรง
-ครัง่ เป็น (ยางสีแดงจากตัวครัง่ เป็น ๆ) ช่วย
ป้องกันผิวหนังไม่ให้ช้ำ�บวม ช่วยบำ�รุงผิว
-ครั่งติด (พญาไร้ใบ) ช่วยขับลมในเส้นเอ็น
-ต้นหญ้าปราบ (โด่ไม่รู้ล้ม) ช่วยผลักดันให้
เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้น
-ต้นคดนกคูด (เฟิรน์ ใบมะขาม) ช่วยลดการ
อักเสบของพังผืดที่หุ้มกระดูก อันเนื่องจากการบีบ
นวด
วิธที �ำ น�ำสมุนไพรสดทัง้ หมด มีนำ�้ หนักอย่างละ
เท่า ๆ กัน (เสมอภาค) หรืออย่างละหนึ่งก�ำมือ มาหั่น
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ล้างให้สะอาด น�ำไปเคี่ยวกับน�้ำมัน
มะพร้าวให้ท่วมยา เคี่ยวจนกว่าน�้ำมันไม่มีไอระเหย
แล้ว จึงยกลง ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองใส่ขวด
(2) นำ�้ มันต่อกระดูก ประกอบด้วยนำ�้ มัน 3 ชนิด
คือ
-น�้ำมันโคร�ำ หรือกูร�ำ (ภาษาใต้หมายถึง
นำ�้ มันเลียงผา) ช่วยให้เนือ้ กระดูกงอกและประสานกัน
เร็วขึ้น
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-น�้ำมันงา ช่วยยึด และดึงกระดูกส่วนที่หัก
ร้าวให้ยึดติดกัน
-น�้ำมันมะพร้าวเคี่ยว ใช้ขบกระดูกที่หัก แต่
ถ้าใช้น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะใช้ขบกระดูกที่แตก
วิ ธี ท�ำ น�ำน�้ำมันทั้ง 3 ชนิด อัตราส่วน น�้ำมัน
มะพร้าว ประมาณ 300 ซีซี น�ำ้ มันงา 300 ซีซี และน�ำ้ มัน
โคร�ำ 2 ช้อนกาแฟ น�ำผสมเข้าด้วยกัน
2. การรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต
ขั้นตอนแรกพิจารณาค้นหาเส้นเอ็นที่เสีย หรือ
เส้นเอ็นที่ไม่ทำ�งาน จากนั้นจึงทำ�หัตถการรักษาด้วย
การนวดเส้นเอ็นใหญ่และเส้นเอ็นเล็กพร้อมกับใช้
ยาน้ำ�มันสมุนไพรชุบผ้าตีบริเวณที่อ่อนแรง ขั้นตอน
ทดสอบนี้จะทำ�การนวดติดต่อกัน 3 วัน หลังจากนั้น
สังเกตว่าผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่ หากดีขึ้นจะทำ�การรักษา
ต่อ โดยนัดให้ผู้ป่วยกลับมานวดต่อเนื่องใน 15 วัน
อาการจะดีขึ้นโดยลำ�ดับ ในระหว่างนั้นให้ผู้ป่วยกิน
ยาต้มสมุนไพรร่วมด้วย 3 ชุด คือ
ยาชุ ด ที่ 1 ตำ � รั บ ยาต้ ม รั ก ษาโรคอั ม พฤกษ์
อัมพาต สูตร 1 ประกอบด้วยเภสัชวัตถุ ดังนี้ หัวร้อย
รู หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ ต้นครอบจักรวาล
(ครอบฟันสีหรือครอบตลับ) แก่นสัก แก่นสน ฝัก
ราชพฤกษ์ แก่นขี้เหล็ก ใบมะกา เจตมูลเพลิงย่าน
(บอระเพ็ด) แก่นลัน่ ทมแดง หัวเถาเอ็นแดง ผักหนอก
(คล้ายใบบัวบกแต่ใบหยักมนและหยักลึกกว่า) ยาดำ� 
พืชวัตถุเหล่านี้ใช้เสมอภาค ถ้าอาการไม่หนักใช้อย่าง
ละ 3 บาท (45 กรัม)
แต่ถ้าอาการหนักมาก ใช้อย่างละ 6 บาท (90
กรัม) นอกจากนีย้ งั ประกอบด้วยสัตว์วตั ถุ ได้แก่ ดีหมี
กระดูกควายขาว และธาตุวัตถุจำ�พวกดีเกลือ เกลือ
สินเธาว์ และตัวยาอื่น ๆ อีกพอประมาณ
วิธีทำ� นำ�ตัวยาทั้งหมด มาล้างให้สะอาด เติม
น้ำ�ท่วมยา ต้มกินครั้งละ 1 แก้ว ก่อนอาหาร 20 นาที
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วันละ 3 เวลา ก่อนมื้อเช้า กลางวัน เย็น กินต่อเนื่อง
กันจนกว่ายาจืด แล้วเปลี่ยนยาใหม่ กินยาจนกว่าจะ
สามารถยกแขนยกขาได้ จึงเปลี่ยนไปกินยาชุดที่ 2
ยาชุดที่ 2 ตำ�รับยาต้มรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต
สูตร 2 เริ่มกินเมื่อสามารถยกแขน ยกขาได้ เครื่องยา
สมุนไพรประกอบด้วย ต้นขอบกระด้ง (เถากำ�แพง
เจ็ดชั้น) หัวหวายขม เถาสะค้าน เถาวัลย์เปรียง ดีปลี
ลูกพลู มะแว้งเครือ ไผ่ร้า (ไผ่เลื้อย) ตัวยาทั้งหมด
ใช้เสมอภาค อย่างละ 3-6 บาท (45-60 กรัม) กลีบ
กระเทียมเท่าอายุ เม็ดพริกไทยเท่าอายุ และตัวยาอืน่ ๆ
วิธีทำ� นำ�ตัวยาทั้งหมดมาต้มกับน้ำ�ที่ใส่ท่วมยา
กินครั้งละ 1 แก้ว ก่อนอาหาร 20 นาที วันละ 3 เวลา
ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น กินต่อเนื่องกันจนกว่า
ยาจืด แล้วเปลี่ยนยาใหม่ จนกว่าอาการผู้ป่วยจะดีขึ้น
มาก
ยาชุดที่ 3 ตำ�รับยาตัดรากอัมพฤกษ์ อัมพาต
ประกอบด้วยตัวยาสำ�คัญ คือ ดีปลี ลูกพลู โกฐทั้ง 5
เทียนทั้ง 5 ชะเอมเทศ ชะเอมไทย แก่นฝาง แก่นสแล
เถาสะค้าน เถาวัลย์เปรียง เจตมูลย่าน (บอระเพ็ด)
ฝักราชพฤกษ์ (คูน) ใบมะกา แก่นขี้เหล็ก แก่นตำ�เสา
(กันเกรา) ขี้เหล็กเลือด
รังนกแขวนฟ้า (คล้ายรังนกกระจาบแต่ใหญ่
กว่า) หญ้าปราบ (โด่ไม่รลู้ ม้ ) ต้นหิง่ หาย (รางจืดต้น) หัว
ข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ กิ่งลั่นทม หัวเปราะหอม
หัวขิงตาแดง เม่าเหล็ก พญามือเหล็ก รากขัดมอน
หัวขมิ้นอ้อย ชุมเห็ดใหญ่ หัวแห้วหมู ช้าพลู
มะแว้งเครือ ขันทองพยาบาท ผักเป็ดแดง รากหญ้า
คา หัวส้มกุ้งแดง หญ้าคอกิว
ย่านมะกล�่ำ ตาไก่ (มะกล�่ำ ตาหนู) ต้นผักกระเฉด
ต้นกุ่มบก ต้นไม้ขัดไหล
รากปลาไหลเผือก ใบกะหล่ม รากมะเขือขืน่ ราก
ยายปลวก (ต้นมะดูก) รากมะกรูด รากมะนาว รากทุ้ง

586 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ฟ้า หัวงอ (ว่านน�้ำ) ต้นแฝกหอม อัตราส่วนที่ใช้ เสมอ
ภาค ก้านสะเดา 32 ก้าน เม็ดพริกไทยเท่าอายุ กลีบ
กระเทียมเท่าอายุ ดีเกลือ เกลือสินเธาว์ กระดูกควาย
ขาว
วิธีท�ำ น�ำตัวยาทั้งหมดต้มด้วยน�้ำท่วมยา วิธีกิน
ก่อนอาหารประมาณ 20 นาที ครัง้ แรก ๆ ให้กนิ ครัง้ ละ
ครึง่ แก้ว ก่อนอาหาร วันละ 3 เวลาเนือ่ งจากยามีความ
เข้มข้นมาก เมือ่ นำ�้ ยาเจือจางลง ให้กนิ ครัง้ ละเต็มแก้ว
3. ตำ�รับยาสตรี เป็นยาสำ�หรับสตรีที่มีความ
ผิดปกติของโลหิตระดูซึ่งทำ�ให้เกิดอาการผิดปกติอื่น
ตามมา เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นลม เป็นต้น
สมุนไพรในตำ�รับ ประกอบด้วย ต้นผักเป็ด
แดง ต้นหญ้าพันงูแดง สามเดือนดอกแดง (บานไม่รู้
โรยดอกแดง) สามเดือนดอกขาว (บานไม่รู้โรยดอก
ขาว) เถาวัลย์เปรียง ต้นไผ่ล้า (ไผ่เลื้อยหรือไผ่คลาน)
เถาขมิ้นฤาษี (ขมิ้นเครือ) เปลือกยางนา เถาสมุนแว้ง
(เป็นเถา ไม่ใช่สมุลแว้ง ไม่สามารถระบุชื่อสามัญได้)
ต้นกำ�จัด หัวแห้วหมู ต้นช้าพลู ดีปลี รากเจตมูลเพลิง
รากยวงหนุน (เนือ้ ไม้สเี หมือนแก่นขนุน ยังไม่สามารถ
ระบุชื่อสามัญได้) ลูกจันทน์เทศ (เอาผล รก ดอก)
สมุนไพรทุกตัวใช้เสมอภาคกัน นำ�มาต้ม รับ
ประทานครัง้ ละครึง่ แก้ว เช้าและเย็น ก่อนอาหารอย่าง
น้อย 20 นาที
4. ตำ�รับยากวาดซาง
สมุนไพรในตำ�รับ ประกอบด้วย เปลือกมะนาว
ตากแห้ง ว่านกีบแรด ลูกสมอเหลี่ยม (สมอไทย) ทุก
ตัวใช้เสมอภาคกัน นำ�มาบดผง แล้วละลายด้วยน้ำ�
มะกรูดหรือน้ำ�มะนาว ใช้นิ้วป้ายยาแล้วนำ�ไปกวาดที่
โคนลิ้นและใต้ลิ้นเด็กที่เป็นซาง
5. สมุนไพรปัดเริม ใช้ใบกระท่อมไม่เกิน 5 ใบ
(อาจใช้ใบตะขบนา ใบกระท้อน หรือใบหว้าก็ได้) เคีย้ ว
ให้แหลก พร้อมท่องบดสวด  บทอิตปิ โิ ส 8 ทิศ แล้วพ่น

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

ใบกระท่อมทีเ่ คีย้ วลงบนบริเวณทีเ่ ป็นเริม 3 ครัง้ ทำ�วัน
ละหนึ่งครั้ง ติดต่อกัน 2-3 วัน แล้วเริมจะแห้งลง
6. ตำ � รั บ ยาหยอดตา รั ก ษาตาต้ อ ได้ แ ก่
ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก ต้อลม เป็นต้น
สมุนไพรในต�ำรับประกอบด้วย หญ้าใต้ใบ ต�ำ
ให้แตก ลูกบวบกลางหาว (ผลต้นกะเรกะร่อน กล้วยไม้
ชนิดหนึ่ง) น�ำมาย่างไฟให้เหี่ยว อัตราส่วนเท่ากันทั้ง 2
อย่าง น�ำ้ ฝนกลางหาว (น�ำ้ ฝนทีไ่ ด้จากการน�ำภาชนะไป
รองในที่ โ ล่ ง แจ้ ง ไม่ ส ามารถใช้ น�้ ำ ฝนที่ ต กมาจาก
หลั ง คาได้ เ นื่ อ งจากอาจจะไม่ ส ะอาด) ใช้ เ ป็ น น�้ ำ
กระสาย และพิมเสน
ให้น�ำหญ้าใต้ใบที่ต�ำแล้วผสมกับลูกบวบกลาง
หาว ผสมนำ�้ ฝนกลางหาวเป็นนำ�้ กระสาย คัน้ เอาเฉพาะ
น�ำ ้ แล้วจึงหยิบพิมเสนลงไปพอประมาณ น�ำมาหยอด
ตาที่มีอาการของตาต้อต่าง ๆ ควบคู่กับพิธีกรรมการ
รักษาตาต้อ
7. การรักษารวด (ภาษาใต้หมายถึงปรวด)
สมุนไพรในตำ�รับประกอบด้วย หนังวัว คราบ
งูเห่า หัวหนอนตายอยาก ลูกลำ�โพง ต้นทองพันชัง่ เจต
มูลเพลิง หัวกรุงเขมา พริกไทย แก่นฝาง แก่นแหร (ต้น
สแร) กระเทียม หมึกดำ�  (หมึกจีนเป็นแท่ง) หัวหมาก
หมก ต้นโคกกระสุน ต้นคดนกคูด (เฟิร์นใบมะขาม)

ภาพที่ 4 ยาสมุนไพรรักษารวดหรือปรวด
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เภสัชวัตถุทุกตัวใช้เสมอภาค หรืออย่างน้อยใช้สิ่งละ
ไม่ต่ำ�กว่า 1 บาท (15 กรัม)
วิธีท�ำ น�ำตัวยาทั้งหมดมาคั่วไฟจนเกรียม น�ำไป
บดผสมกับนำ�้ มันมะพร้าว ทาบริเวณแผลบ่อย ๆ แล้ว
แผลจะค่อย ๆ หายไป
8. ตำ�รับยาลำ�บอง
สมุ น ไพรในต�ำรั บ ประกอบด้วยเมล็ดผักบุ้ง
เมล็ดผักชีล้อม ลูกขี้ไต้ ต้นละหุ่งแดง จอกแหนใหญ่
เปลือกต้นมะกอก น�ำสมุนไพรทั้งหมดต�ำผสมกับปูน
กินหมาก พอกบริเวณข้อที่เป็นล�ำบอง เมื่อสมุนไพร
แห้งให้ใช้นำ�้ ต้มสุกรดบริเวณทีพ่ อก (เนือ่ งจากล�ำบอง
จะมีความร้อนท�ำให้สมุนไพรแห้งเร็ว)
9. การรักษางูพิษกัด
ใช้ยาน้ำ�มันสมุนไพรทาแผลงูกัด ประกอบด้วย
ตั ว ยาสำ � คั ญ ดั ง นี้ หั ว ผั ก กู ด เถาตำ � ลึ ง รากต้ น หยี
เปลือกโหรง (ต้นสำ�โรง) เปลือกจิกนา หัวอุตพิต ราก
ละหุ่งแดง ตัวยาทั้งหมดใช้เสมอภาค และหินดำ� (ฝน
เอาแต่ขี้)
วิธีท�ำ น�ำสมุนไพรทั้งหมดมาต�ำให้แหลก แล้ว
เอาไปเคี่ยวกับน�้ำมันมะพร้าว น�ำยาน�้ำมันสมุนไพรที่
ได้ผสมกับขีห้ นิ ด�ำ แล้วน�ำไปทาบริเวณแผลทีถ่ กู งูพษิ
กัด เคล็ดลับคือ ขี้หินด�ำเป็นธาตุวัตถุที่ช่วยให้น�้ำมัน
เคลือบติดแผลงูกัดได้นาน

การพัฒนาองค์ความรู้แพทย์พื้นบ้าน
พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณได้รับการยอมรับด้าน
การรักษากระดูก จากแพทย์แผนปัจจุบนั โรงพยาบาล
หลั ง สวน มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละร่ ว มมื อ กั น
ในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูก พ่อหมอได้รับความรู้
เพิ่มเติมในด้านเทคนิคการแพทย์ เช่น การอ่านฟิล์ม
เอ็กซเรย์ การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยใหม่ใน
การรักษากระดูก นอกจากนี้ท่านและแพทย์พื้นบ้าน

ด้านรักษากระดูกอีกหลายท่านยังได้เข้าร่วมในทีมวิจยั
เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านใน
การรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและพัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือการผสมผสานการรักษากระดูกหักระหว่าง
หมอพื้ น บ้ า นกั บ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ ’’
ดำ � เนิ น การโดยกองการแพทย์ พื้ น บ้ า นไทย กรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2555
การรักษาพิษงูกัด ใช้ยาน�้ำมันสมุนไพรทาแผล
งูกัด ประกอบด้วยตัวยาส�ำคัญดังนี้ หัวผักกูด เถา
ต�ำลึง รากต้นหยี เปลือกโหรง (ต้นส�ำโรง) เปลือกจิก
นา หัวอุตพิต รากละหุง่ แดง ตัวยาทัง้ หมดใช้เสมอภาค
และหินด�ำ (ฝนเอาแต่ขี้)
วิธที �ำ น�ำสมุนไพรสดทัง้ หมดมาต�ำให้แหลก แล้ว
เอาไปเคี่ยวกับน�้ำมันมะพร้าว น�ำยาน�้ำมันสมุนไพรที่
ได้ผสมกับขีห้ นิ ด�ำ แล้วน�ำไปทาบริเวณแผลทีถ่ กู งูพษิ
กัด เคล็ดลับคือขีห้ นิ ด�ำเป็นธาตุวตั ถุทชี่ ว่ ยให้ยาน�ำ้ มัน
เคลือบติดแผลงูกัดได้นาน

บทบาททางสังคมของหมอพ่อพระ
ศูนย์เรียนรู้ หมอพืน้ บ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณ
ก่อตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำ�บลนาขา
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาขา อำ�เภอ
หลังสวน เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและคุณูปการ
ของภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ
ภายในชุมชนผ่านการสืบสานถ่ายทอดโดยพ่อหมอ
เสริฐ ขาวอรุณ
ปัจจุบนั กล่าวได้วา่ ศูนย์เรียนรู้ หมอพืน้ บ้าน
นายเสริฐ ขาวอรุณ เป็นห้องเรียนภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน
หลังสวนและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียน
รู้ที่เชื่อมโยงทั้งความรู้สมุนไพร การรักษา และความ
ร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน
ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังเป็น
n
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ภาพที่ 5 คณะ อสม. และชาวบ้านในตำ�บลนาขาแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรูห้ มอพืน้ บ้าน นาย
เสริฐ ขาวอรุณ

ภาพที่ 6 สอนนักเรียนรู้จักพืชสมุนไพรรอบบ้าน

คลังความรู้สำ�คัญด้านสุขภาพของชาว อสม. (อาสา
สมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน) ซึ่งนอกจาก อสม.
จำ�นวนมากได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรอย่างลึกซึ้งเพื่อ
นำ�ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน แล้ว
หลายท่านยังมาอาสาเป็นผูช้ ว่ ยหมอพืน้ บ้านในการจัด
เตรียมยาและผลิตยาสมุนไพร รวมทัง้ ช่วยบริการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในศูนย์เรียน
รู้ของพ่อหมอเสริฐด้วย เช่น การคัดกรองเบาหวาน
ความดันโลหิต การคัดกรองสุขภาพจิต เป็นต้น
n การปลู ก ฝั ง เมล็ ด พั น ธุ์ ภู มิ ปั ญ ญาในเด็ ก
ปฐมวัย
โรงเรียนวัดนพคุณ เป็นโรงเรียนประถม
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ศึ ก ษาเล็ ก ๆ แห่ ง หนึ่ ง ในตำ � บลนาขา ที่ เ ปิ ด การ
เรี ย นการสอนเรื่ อ งภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ศู น ย์
เรียนรู้ หมอพื้นบ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณ เป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ สำ � คั ญ แห่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะปลู ก ฝั ง เมล็ ด พั น ธุ์
ความรู้ด้านสมุนไพร ลงในเนื้อดินอันอุดมของเด็ก
นั ก เรี ย นจะได้ รั บ การฝึ ก ฝนเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ
จริ ง ในศู น ย์ เ รี ย นรู้ ข องพ่ อ หมอเสริ ฐ แห่ ง นี้ เพื่ อ
เด็ ก ๆ จะมี พื้ น ฐานความรู้ จ ากภู มิ ปั ญ ญาหมอพื้ น
บ้ า นนำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
และคนในครอบครัวได้
นอกจากปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญาแก่
เด็กปฐมวัยแล้ว ศูนย์เรียนรูห้ มอพืน้ บ้านแห่งนีย้ งั ร่วม
มือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำ�เภอหลังสวน
เปิดหลักสูตรวิชาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสมุนไพร สอน
นักเรียน กศน. โดย พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ เป็นครู
ผู้บรรยายถ่ายทอดและสอนปฏิบัติ
n กิจกรรมปลูกและใช้สมุนไพรในชุมชน
สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอหลังสวน ได้มีการ
จั ด ทำ � แผนการส่ ง เสริ ม การปลู ก สมุ น ไพรในตำ � บล
ต่าง ๆ โดยศูนย์เรียนรูห้ มอพืน้ บ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งการถ่ายทอดการปลูก
สมุนไพรของตำ�บลนาขา โดยเน้นการปลูกสมุนไพร
ที่ใช้บ่อยในชุมชนและนำ�ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อสุขภาพประชาชน อย่างไร
ก็ตาม พ่อหมอเสริฐยังขอให้สำ�นักงานเกษตรช่วย
เหลือสนับสนุน การปลูกพันธุ์ไม้สมุนไพรที่หายาก
เพื่อการอนุรักษ์ไว้และแบ่งปันนำ�ไปใช้ประโยชน์ทาง
ยาแก่ผู้ที่มารับการรักษากับพ่อหมอเสริฐ  ด้วยความ
รู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน แก่ประชาชนมาอย่าง
ยาวนานกว่า 60 ปี มีจรรยาบรรณแพทย์อันงดงาม
เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน
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เป็ น จำ � นวนมากที่ ม ารั บ บริ ก ารรั ก ษาแบบให้ เ ปล่ า
จากท่าน อีกทั้งยังให้การประสานร่วมมือกับระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐอย่างดี
เยีย่ ม รวมถึงพ่อหมอเสริฐมีบทบาทสำ�คัญในด้านการ

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 589
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา อสม. และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
คติประจำ�ใจพ่อหมอเสริฐ คือ “คนเป็นหมอต้อง
รักษา โดยไม่เลือกชัน้ วรรณะและไม่เห็นแก่ชอื่ เสียง”

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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วารสารสโมสร
วารสารสโมสร
รัชนี จันทร์เกษ*
ดวงแก้ว ปัญญาภู*
ผกากรอง ขวัญข้าว†

คอลัมน์วารสารสโมสรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอสาระจากเอกสาร
สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการค้น
เอกสารอ้างอิง และการวิจัยไม่ซ�้ำซ้อน.

บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม โดย
การคัดเลือกงานวิจัยทางคลินิกนำ�ร่องที่มีขนาดเล็ก
(pilot studies) จนถึงงานวิจัยทางคลินิกแบบสุ่ม
ที่มีการปกปิดทั้งสองด้านเปรียบเทียบกับยาหลอก
(double-blinded placebo-controlled trials) ที่ทำ�
ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1975-2014 เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของ
ยาจากกัญชาทีม่ สี ว่ นประกอบของเตตราไฮโดรแคนาบิ
นอล (tetrahydrocannabinol; THC) และแคนนาบิ
ไดออล (cannabidiol; CBD) ในการบรรเทาอาการ
ปวดที่เกิดจากมะเร็ง พบว่ามี การศึกษาทางคลินิก 5
ชิ้น ในการศึกษาทั้งหมดนี้มียาที่ใช้ 2 ประเภท ได้แก่
THC oil capsules และ THC:CBD oromucosal
spray (nabiximols) พบว่าการรักษาด้วยกัญชาน่า
จะช่วยบรรเทาอาการปวด ขนาดยาทีใ่ ช้ของ THC และ
CBD พบว่า อยู่ระหว่าง 2.7–43.2 มิลลิกรัม/วัน และ
0–40 มิลลิกรัม/วัน ในการศึกษาหนึ่งพบว่า ขนาดยา
ของ THC ที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับการลดปวดที่มากขึ้น
มีการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการลดปวดมีนัยสำ�คัญเมื่อ
ใช้ THC ขนาดต่ำ�  ๆ ประมาณ 2.7-10.8 มิลลิกรัม

การทบทวนวรรณกรรมแบบคัดสรรของกัญชา
ทางการแพทย์ในการจัดการความปวดจากมะเร็ง
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ร่วมกับ CBD ขนาด 2.5–10.0 มิลลิกรัม มีหลักฐาน
ที่น่าสนใจว่ากัญชาช่วยลดอาการปวดปลายประสาท
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะลุกลาม แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพ
รวมข้อมูลยังมีความขัดแย้งว่าการใช้ขนาดยาที่สูงขึ้น
สัมพันธ์กบั การลดปวดทีม่ ากกว่าหรือไม่ มีรายงานผล
ข้างเคียงทีพ่ บบ่อย คือ อาการง่วงนอน ความดันโลหิต
ลดต� ่ำ อารมณ์ไม่สดใส และคลืน่ ไส้ อาเจียน เนือ่ งจาก
งานวิจัยต่าง ๆ ที่คัดเลือกมาทบทวนยังพบว่ามีขนาด
กลุ่มตัวอย่างน้อย (ระหว่าง 10-263 คน) อีกทั้งระยะ
เวลาในการศึกษาสั้น (6 ชั่วโมง - 4 สัปดาห์) หลายการ
ศึกษาไม่พบนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังนัน้ ในอนาคตจำ�เป็น
ต้องมีงานวิจยั ทางคลินกิ แบบสุม่ ทีม่ กี ารปกปิดทัง้ สอง
ด้านเปรียบกับยาหลอก เพือ่ ให้สามารถประเมินได้จริง
ว่า ยามีประสิทธิผลบรรเทาอาการปวดได้จริงและด้วย
ขนาดยาเท่าใดที่เหมาะสม
Blake A, Wan BA, Malek L, DeAngelis C, Diaz P, Lao
N, Chow E, O’Hearn S. A selective review of medical
cannabis in cancer pain management. Annals of
Palliative Medicine. 2017;6(Suppl 2):S215-22

ประสิทธิศกั ดิข์ องยาจากกัญชาในการจัดการความ
ปวด: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์
อภิมานของการวิจัยแบบสุ่มเปรียบเทียบ
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การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ
วิเคราะห์อภิมานฉบับนีไ้ ด้รวบรวมงานวิจยั ทางคลินกิ
แบบสุ่มที่มีการอำ�พรางทั้งสองฝ่าย (randomized
controlled trials; RCT) เพื่อประเมินผลการรักษา
(ประสิทธิผลและความปลอดภัย) ของยาจากกัญชา
บรรเทาอาการปวดเรื้อรังและปวดหลังผ่าตัด โดย
มีการสืบค้นงานวิจัยผ่านที่ตีพิมพ์จนถึงกรกฎาคม
ค.ศ. 2015 ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ Medline/
Pubmed โดยมีการคำ�นวณ Hedges’s g scores เพือ่
ประเมินความเหมาะสมของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา และ Jadad scale เพื่อประเมิน
คุณภาพของงานวิจัย ผลการศึกษาพบว่า มี RCT 43
ชิ้น (ผู้ป่วยจำ�นวน 2,437 คน) แต่มีเพียง 24 ชิ้น ที่
เข้าเกณฑ์การนำ�ไปวิเคราะห์อภิมาน (Jadad scale
มากกว่า 3) ผลการวิเคราะห์พบว่า ภายใต้หลักฐาน
ที่จำ�กัดพบว่ายาจาก กัญชาช่วยบรรเทาอาการปวด
ได้ (-0.78 to -0.43, P < 0.0001) โดยเฉพาะการให้
ยาด้วยการสูดดม ถึงแม้ว่าในการวิเคราะห์นี้จะมีการ
RCT บางชิ้นที่พบว่าอาการทางคลินิกดีขึ้นอย่างมีนัย
สำ�คัญ (pain score ลดลงมากกว่า 2 หน่วยหรือ ลด
ลงมากกว่า 30%) แต่การศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็น
ผลการเปลี่ยนแปลง กล่าวโดยสรุปคือ ถึงแม้ว่าผล
เบื้องต้นจะพบว่ายาจากกัญชาลดปวดได้ แต่อาการ
ทางคลินิกยังไม่มีนัยสำ�คัญ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย
คือ อาการทางระบบประสาทและทางเดินอาหาร โดย
ผลข้างเคียงในทางเดินอาหารพบมากที่สุดจากยากิน
และยาพ่น ข้อจำ�กัดของการศึกษานี้คือ รวบรวมงาน
วิจัยเฉพาะที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ และมีเพียง 7
การศึกษาทีม่ ปี ระวัตกิ ารรักษาก่อนใช้ยาจากกัญชา ซึง่
จำ�เป็นอย่างยิ่งในการนำ�ยากัญชาไปใช้ทางคลินิก
Aviram J, Samuelly-Leichtag G. Efficacy of cannabisBased medicines for pain management: A sys-
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tematic review and MetaAnalysis of randomized
controlled trials. Pain Physician. 2017;20(6):E755-96.

การเกิดพิษจากกัญชาโดยอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
Accidental Cannabis Poisoning in the
Elderly*
Anja Zupan Mezner*, Miran Brvar†, Gregor
Kraij‡, Dragan Kovacic*
*
Department of Cadiology, General hospital
Celje, Oblakova 5, 3000 Celje, Slovenia
†
Poison Control Centre, Division of International Medicine, University Medical Centre
Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
‡
Health Centre Zalec, Zalec, Slovenia
Wien Klin Wochenschr. 2016;128(Suppl 7):54852, DOI 10.1007/s00508-016-1136-0
กัญชา (Cannabis sativa L.) ถูกแบ่งออกเป็น
2 สายพันธุ์ (varieties) สายพันธุแ์ รกเป็นทีร่ จู้ กั ในนาม
กัญชง (hemp) ซึ่งมักปลูกเพื่อเอาเส้นใยและเมล็ด
สายพันธุ์ที่ 2 เป็นสายพันธุ์ที่มักปลูกเพื่อใช้เป็นยา
(drug cannabis, marijuana) ปัจจุบันมีความนิยม
น�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านของอาหารและยา
เพิ่มขึ้น จึงพบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
กัญชาเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ในบทความฉบับนี้จะกล่าว
ถึงรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดในงานการใช้กญ
ั
ชงเพือ่ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึง่ ภายในงานมี
ผู้น�ำขนมขบเคี้ยวรวมถึงคุกกี้ที่มีส่วนผสมของน�้ำมัน
จากเมล็ดกัญชง (hemp oil) มาแจกจ่ายให้กับผู้ร่วม
งาน โดย 1 ชัว่ โมงภายหลังจากรับประทานคุกกี้ พบว่า
มีประชาชนจ�ำนวน 12 คน มีอาการเวียนศีรษะ คลืน่ ไส้
อาเจียน ง่วงนอน และเดินล�ำบาก จึงถูกน�ำส่งโรง-
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พยาบาลอย่างเร่งด่วน ในนัน้ มี 2 รายทีถ่ กู น�ำเข้ารักษา
ที่ห้องผู้ป่วยหนัก (รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 73 ปี พบว่า
ความดั น โลหิ ต 180/90 mmHg และมี อ าการ
ประสาทหลอน (hallucination) coma scale score
E1V1M4, รายที่ 2 เพศหญิง อายุ 49 ปี มีอาการตาแดง
ร่ ว มกั บ การอาเจี ย นมาก) ส่ ว นที่ เ หลื อ ให้ น อน
สังเกตการณ์ในห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยทุกรายได้รับการ
ประเมินความรู้สึกตัว การตรวจสัญญาณชีพ คลื่น
หัวใจ และการตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจ
ร่างกายพบว่าผูป้ ว่ ยทุกรายมีอาการง่วงนอน ความดัน
โลหิตสูงขึ้น อุณหภูมิร่างกายลดลง และผลการตรวจ
คลื่นหัวใจไม่พบความผิดปกติ ผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร พบว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดต�ำ ่ ระดับ
น�้ำตาลและแลคเตทในเลือดสูง ผลการตรวจปัสสาวะ
พบผลบวกต่อสาร ∆ 9-Tetrahydrocannabinol
(∆9-THC) และไม่พบสารเสพติดชนิดอืน่ ในผูป้ ว่ ยทุก
ราย การรักษาเบื้องต้น มีการให้สารน�้ำ  (dextrose
saline solution) ทางหลอดเลื อ ดด�ำและให้
โพแทสเซียมในผู้ป่วยบางรายที่มีระดับโพแทสเซียม
ในเลือดต�่ำมาก ทุกรายจะได้รับการห่มผ้าเพิ่มความ
อบอุ่นแก่ร่างกาย ก่อนที่ 1 รายอาการดีขึ้นจึงได้รับ
อนุญาตให้กลับบ้าน ส่วนที่เหลือให้นอนสังเกตการณ์
ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 คืน ก่อนที่จะได้รับการ
อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากอาการดีขึ้น
ในวันต่อมา
แพทย์ผู้เขียนรายงานเรื่องนี้ให้ความเห็นว่าการ
ส่งเสริมการใช้กัญชา (กัญชง) ในผลิตภัณฑ์อาหาร
และการส่งเสริมการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ในปัจจุบนั
จำ�เป็นต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนรวม
ทัง้ ควรมีค�ำ เตือนการใช้กญ
ั ชาทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ เนือ่ งจาก
อาจก่อเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทบี่ อ่ ยครัง้ และรุนแรง
ขึ้นจากการใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์โดยเฉพาะในผู้สูง

J Thai Trad Alt Med
อายุ ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคร่วมหลายชนิด และผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ
Zupan Mežnar A, Brvar M, Kralj G, Kovačič D. Accidental cannabis poisoning in the elderly. Wien Klin
Wochenschr. 2016 Dec;128(Suppl 7):548-52.

ผลของเดลต้านายน์เตตร้าไฮโดรแคนนาบีน
อล (∆9-THC) ต่ออาการทางจิตของผู้ป่วยโรค
คลั่งผอม
The Impact of ∆9-Tetrahydrocannabinol
(∆9-THC) on The Psychological Symptoms of Anorexia Nervosa: A Pilot Study*
Yosefa Avraham*, Yeel Latzer†, Dalia Hasid†,
Elliot M Berry*
*
Department of Human Nutrition and Metabolism, Braun School of Public Health, Hebrew
University-Hadassah Medical School, Jerusalem, Israel.
†
Eating Disorders Institution, Psychiatric
Division, Rambam Medical Center, Haifa,
and Faculty of Social Welfare and Health Science, Haifa University, Israel.
Isr J Psychiatry. 2017;54(3):44-51.
∆9-Tetrahydrocannabinol (∆9-THC) เป็น

สารสำ�คัญทีพ่ บในกัญชา โดยมีฤทธิต์ อ่ จิตใจและช่วย
กระตุ้นความอยากอาหาร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบผลของ ∆9-THC ขนาดต่ำ�ต่อการรักษา
ผู้ป่วยโรคคลั่งผอม (Anorexia Nervosa) ที่มีอาการ
ผิดปกติในการรับประทานอาหาร (Eating Disorders)
น�้ำ หนักตัวทีต่ �่ำ กว่าเกณฑ์ มีความคิดเกีย่ วกับน�้ำ หนัก
ตัวและรูปร่างทีผ่ ดิ ไปจากความเป็นจริง และกลัวอ้วน
แบบผิดปกติ
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วิธีการศึกษา คือ คัดเลือกผู้ป่วยแบบเฉพาะ
เจาะจง เลือกผูท้ มี่ าแผนกผูป้ ว่ ยนอกของโรงพยาบาล
ด้วยน้ำ�หนักตัวที่ต่ำ�กว่าเกณฑ์ กลัวความอ้วนจนมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ มีความ
คิดเกี่ยวกับน้ำ�หนักตัวและรูปร่างที่ผิดไปจากความ
เป็นจริง และไม่มปี ระจำ�เดือน วิธกี ารรักษา คือ การให้
∆9-THC ชนิดรับประทานขนาด 1 มก./วัน เป็นเวลา
1 สัปดาห์ และ 2 มก./วัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ วัดผล
โดยการเปรียบเทียบคะแนนในแบบสอบถามเกีย่ วกับ
ลักษณะพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ทัศนคติ
เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การทดสอบภาวะซึม
เศร้า การทดสอบความคิดเกีย่ วกับรูปร่าง การทดสอบ
เกีย่ วกับความวิตกกังวล รวมจำ�นวน 5 ฉบับ ก่อนและ
หลังการรักษา
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วย 9 ราย อายุเฉลี่ย
45.0± 3.2 ปี, ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 16.1± 1.6 กก./
ม2 มีความเปลี่ยนแปลงทุกด้านไปในทางที่ดีขึ้น ผล
คะแนนก่อนและหลังการรักษามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม หลังการ
รักษา แม้พบดัชนีมวลกายเฉลี่ยของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
แต่ ยั ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทาง
สถิติเทียบกับก่อนการรักษา และไม่พบอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ ∆9-THC ในขนาดต่ำ�ในผู้ป่วย
ทุกราย
สรุปได้ว่าสาร ∆9-THC ขนาดต่ำ�  มีผลรักษา
อาการทางจิตใจของผู้ป่วยโรคคลั่งผอมได้
Avraham Y, Latzer Y, Hasid D, Berry EM. The impact
of Δ9-THC on the psychological symptoms of
Anorexia Nervosa: A pilot study. Isr J Psychiatry
Relat Sci. 2017;54(3):44-51.
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¬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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∫∑§«“¡«‘™“°“√·≈–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

—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” (Introduction)
‡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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J Thai Trad Alt Med
·≈–°“√¬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

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.
2.2) ∫∑Àπ÷Ëß„πÀπ—ß ◊ÕÀ√◊Õμ”√“
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≈”¥—∫∑’.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
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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).
Published in Government Gazette, Vol. 124, Part 16A.
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(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, Ongphi-

phadhanakul 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
μ“√“ß§«√ —Èπ ‰¥â„®§«“¡ §Õ≈—¡πå‡√’¬ß≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠
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(‡«≈“∑’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©∫—∫ “¡“√∂ àß‰¥â 3 ™àÕß∑“ß ‰¥â·°à
1) 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 ·≈–·π∫Àπ—ß ◊Õπ” àßß“π«‘®—¬‡æ◊ËÕ¢Õ
μ’æ‘¡æå ºà“πÕ’‡¡≈: chantra.i@dtam.mail.go.th
2) ≈ß∑–‡∫’¬π àßμâπ©∫—∫ÕÕπ‰≈πå∑’Ë
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM/index

3) àßμâπ©∫—∫®√‘ßæ√âÕ¡¥â«¬μâπ©∫—∫ ”‡π“ 2 ™ÿ¥
μâπ©∫—∫∑’Ë àß‰ª‰¡à§«√‡¬Á∫·μà≈–©∫—∫·¬°®“°°—π §«√„ à„π
´Õß„À≠àæÕ‡À¡“– æ√âÕ¡Àπ—ß ◊Õπ” àßß“π«‘®—¬ ·≈– CD-R
(‡¢’¬π™◊ËÕ ·øÑ¡¢âÕ¡Ÿ≈∫π·ºàπ¥‘ °å) ‰ª∑’Ë
∫√√≥“∏‘°“√
«“√ “√°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–°“√·æ∑¬å∑“ß‡≈◊Õ°
°≈ÿà¡ß“π«‘™“°“√·≈–§≈—ß§«“¡√Ÿâ
°Õß«‘™“°“√·≈–·ºπß“π
°√¡°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–°“√·æ∑¬å∑“ß‡≈◊Õ°
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
∂.μ‘«“ππ∑å Õ.‡¡◊Õß ®.ππ∑∫ÿ√’ 11000
‚∑√»—æ∑å/ ‚∑√ “√ 0 2149 5649
email: chantra.i@dtam.mail.go.th

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 2019)
Submission Preparation Checklist

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

1. Types of topics and content in journals
1) Editor’s Note: This is a communication from the editor to the readers to convey
news, articles, and educational reports presented in the journal or to express opinions
and feelings that are related to knowledge
or articles that the editors want to make the
reader understand.
2) Letters to Editor or Correspondence:
This is a place to establish contact between
the editor and the readers and academicians
or the owners of an article, including in the
case that readers having different opinions or
wanting to point out imperfections or errors
in a report, the editors may criticize, support or argue in different cases. In addition,
letters to the editor can present Preliminary
Reports, Short Communications, Case Reports
or Clinical Notes on an abnormal case, a new
disease or a new syndrome that has never been
reported before or is rarely found. However, it
should have complete or sufficient evidence
to support an article.
3) Review Article: This is an article that
gathers knowledge about a particular subject
from journals or books, both in Thailand and
abroad, consisting of Thai and English abstracts in a single paragraph, keywords, introductions, how to review, results, discussions,
conclusions and references. The total length
of the article should not exceed 12 pages of A4
paper.
612
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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:
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
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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
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,
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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 sent in 3 ways:
		 1) Submit the original article as a file
printed with Microsoft Word, all tables and
figure with the original PDF file attached to
prevent the use of different versions of Microsoft Word programs and attach the research
submission letter for publication via email:
chantra.i@dtam.mail.go.th
2) Register to submit original articles online at http://www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM/
index

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

