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แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

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

(2) วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นิพนธ์ต้นฉบับและบทปริทัศน์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถือเป็น
ความคิดเห็น และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
มิ ใ ช่ ความคิ ด เห็ น หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของกอง
บรรณาธิการวารสารฯ

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

3. ความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
3.1 บรรณาธิการรับผิดชอบดำ�เนินการทุกสิง่ ใน
งานวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ ปรับและพัฒนา
ความถูกต้องและคุณภาพวารสารให้มมี าตรฐานและมี
ความต่อเนื่อง
3.2 บรรณาธิการกำ�หนดกระบวนการพิจารณา
คั ด เลื อ ก และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของผลงาน
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วิ ช าการ/งานวิ จั ย เพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการประเมิ น
คุณภาพโดยพิจารณาอย่างสอดคล้องกับนโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของวารสาร
3.3 บรรณาธิการไม่เปิดเผยข้อมูลของผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั ผูน้ พิ นธ์และผูท้ รงคุณวุฒิ แก่บคุ คล
อืน่ ในกระบวนการประเมินคุณภาพผลงาน ยกเว้น ถูก
ร้องขอด้วยเหตุผลอันสมควร และไม่เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.4 บรรณาธิ ก ารตรวจสอบและปกป้ อ ง
มาตรฐานของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ และตรวจสอบ
เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำ�/ซ้ำ�ซ้อน และการลอกเลียน
โดยมิชอบ/การแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นมาเป็น
ของตน (duplications/plagiarism)
3.5 บรรณาธิการมีการสร้างระบบการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ระหว่าง
บรรณาธิ ก าร ผู้ นิ พ นธ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกอง
บรรณาธิ ก ารในการประเมิ น และเผยแพร่ ผ ลงาน
วิชาการ/งานวิจัยอย่างเหมาะสม
3.6 บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ คัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการ
และองค์กรที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตลอด
จนจัดทำ�และปรับปรุง “คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์’’
ให้ร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง
3.7 บรรณาธิการ มีกระบวนการยกเลิกบทความ
วิชาการที่ตรวจพบภายหลังว่าบทความวิชาการ/งาน
วิจัยมีความผิดพลาดสำ�คัญ หรือไม่ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบของผู้นิพนธ์

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

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

(4) วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คุณวุฒติ อ้ งการให้มผี รู้ ว่ มทบทวนผลงานด้วย จะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากบรรณาธิการก่อน และจะต้อง
ปรากฏชื่อของผู้ทบทวนร่วมในแบบประเมินผลงาน
ด้วย
5.5 หากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน พบว่า ผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั ทีท่ บทวนประเมินมีสว่ นหนึง่ ส่วนใด
ทีม่ คี วามเหมือนหรือความซ�้ำ ซ้อนกับผลงานอืน่ ผูท้ รง
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คุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบเพื่อจัดการให้
เหมาะสมต่อไป
5.6 ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ผูท้ บทวน ควรแนะนำ�ผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั อืน่ ทีส่ �ำ คัญ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผล
งานซึ่งผู้นิพนธ์ยังมิได้อ้างอิง แต่ไม่แนะนำ�ผู้นิพนธ์
อ้างอิงผลงานของตนเอง

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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Policy and Ethics
1. Overall policy of the Journal of Thai
Traditional and Alternative Medicine

The Journal of Thai Traditional and
Alternative Medicine is published by the
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health. The
Journal’s objectives are (1) to disseminate
technical and research articles on Thai traditional medicine, indigenous medicine and
alternative medicine and (2) to serve as central
forum for the exchange and development of
technical and innovative aspects of Thai traditional medicine, indigenous medicine and
alternative medicine.
The Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine (2003–present) appears in the
databases of the Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) – Group 1 for 2015 through 2019,
and of the ASEAN Citation Index (ACI) for
2017. Three issues of the Journal are published
annually in both print (ISSN: 1685-991X) and
electronic versions (ESSN: 2730-2652) (https://
www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM).
The three issues are:
Issue No. 1: January–April
Issue No. 2: May–August
Issue No. 3: September–December

The Journal has got a policy to review
or consider technical and research articles
on Thai traditional medicine, indigenous
medicine and alternative medicine and to
disseminate such papers systematically and
fairly, based on the national standards.
As for the peer-review process of “original
articles’’ and “review articles’’, the acceptance and preliminary review process for each
article is undertaken by the editorial board;
then it will be forwarded to at least two experts
or reviewers for independent peer review and
comments for quality improvements, using
a double-blind review process whereby the
author and the reviewers do not know each
other’s names. After receiving the reviewers’
technical comments in the established format,
the editorial board will coordinate with the author in improving the article in response to the
technical comments. And then the revised version will be forwarded to the reviewers again
for comments. The editorial board will have a
final say as to whether or not the article will be
accepted for publication, after final revision as
necessary and appropriate.
However, the opinions and conclusions
in the original and review articles published
in the Journal are regarded as those of the
author, not the opinions or responsibilities of
the Journal’s editorial board.
(5)
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2. Ethical policy and ethics of the Journal of Thai Traditional and Alternative
Medicine

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

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

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

5. Reviewer’s responsibilities
5.1 The reviewer plays a role in reviewing
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a technical/research article and giving technical comments or recommendations on such an
article in a fair and unbiased manner, assisting
the editor in considering the appropriateness
of the article’s publication in the Journal, and
assisting the author in improving the article’s
accuracy and quality.
5.2 The reviewer should review a technical/research article in the field of his/her
expertise and should withdraw from the review
if he/she is not in a position to carry out such
a review for any reason by notifying the editor.
5.3 The reviewer must not have a conflict
of interest or a competing interest with the
author or the article that he/she is reviewing.
5.4 The reviewer must maintain confidentiality of the technical/research article under
his/her review, and should not express any
opinions or discuss/exchange anything related
to the unpublished article. In case the reviewer
wishes to have a co-reviewer, consent must be
obtained from the editor in advance; and the
co-reviewer’s name must also appear in the
review form.
5.5 If the reviewer has found that any part
of the technical/research article under review
is similar to, or a duplicate work of, another
article, he/she must notify the editor for further
action as appropriate.
5.6 The reviewer should recommend
other important and useful technical/research
articles to which the author has not made any
reference, but not the reviewer’s works.
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บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

ปีนี้ฝนมาเร็ว และช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ฝน
ตกในกรุ ง เทพฯ แทบทุ ก วั น แต่ บ รรยากาศในวง
วิ ช าการและสั ง คมร้ อ นแรงจากสถานการณ์ ก าร
ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งระบาดรุนแรงใน
ประเทศไทย มีรายงานผู้ติดเชื้อที่ยืนยันวันละหลัก
หมื่ น ราย และเสี ย ชี วิ ต วั น ละหลั ก ร้ อ ยราย จนมี ผู้
ติดเชื้อยืนยันสะสมทะลุเกิน 1 ล้านคน เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2564 วงการการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกก็รอ้ นแรงด้วยเรือ่ งฟ้าทะลายโจร โดย
เฉพาะจากบทความเรื่อง “รายงานสังเขปผลการใช้
ฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19’’ ที่ตีพิมพ์
ในวารสารฯ ฉบับปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
2564 ทำ�ให้มีจดหมายถึงบรรณาธิการเข้ามาสู่กอง
บรรณาธิการของวารสารมากเป็นประวัติการณ์
รายงานฉบับนี้ส่งมาถึงกองบรรณาธิการในช่วง
สัปดาห์สดุ ท้ายปลายเดือนเมษายนทีว่ ารสารจะต้องนำ�
เข้าในระบบออนไลน์ให้เรียบร้อยภายในเวลา 24.00 น.
ของวันที่ 30 เมษายน 2564 บรรณาธิการพิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะเป็นการนำ�เสนอ
ข้อมูลใหม่ที่สำ�คัญเกี่ยวกับผลการใช้ฟ้าทะลายโจร
ในการรักษาโควิด-19 ที่กำ�ลังมีแนวโน้มที่จะระบาด
ใหญ่ แต่ เ ห็ น ว่ า บทความดั ง กล่ า วมี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ ง
แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงในสาระสำ�คัญมาก เช่น
(1) กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ฟ้าทะลายโจร และกลุม่ เปรียบ
เทียบ มีขนาดแตกต่างกันมาก (2) ไม่มีเกณฑ์การคัด
เข้าและเกณฑ์การคัดออกที่ชัดเจน (3) ไม่ปรากฏว่า

โครงการวิจยั ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ตรวจสอบเบือ้ งต้นในทะเบียนของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่พบว่ามีการเสนอ
ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณา
ประเด็นดังกล่าวเป็นสาระสำ�คัญ พิจารณาแล้ว
ไม่สามารถเข้าสูร่ ะบบการทบทวน (Peer review) ของ
วารสารได้ เพราะเวลาที่จำ�กัดมาก ยากที่จะผ่านการ
พิจารณาทบทวนอย่างมีคุณภาพตามขั้นตอน และยัง
ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดพิมพ์อีกด้วย บรรณาธิการ
พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรตีพิมพ์ในลักษณะของ
“รายงานสังเขป’’ ซึ่งคำ�คำ�นี้มาจากภาษาอังกฤษว่า
Short Communication
ในวารสารฉบับดังกล่าว ได้ตีพิมพ์ “คำ�แนะนำ�
สำ�หรับผูน้ พิ นธ์ ฉบับปรับปรุง 2562’’ ซึง่ อธิบายความ
หมายของคำ�คำ�นี้สั้น ๆ ว่า “รายงานสังเขป (Short
Communication) ซึ่งเป็นการนำ�เสนอรายงานผล
การศึกษาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ต้องศึกษาต่อเพื่อเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม’’
คำ�อธิบายนี้ สอดคล้องกับข้อความตอนท้าย
ของรายงานสังเขปดังกล่าวซึ่งระบุว่า กรมการแพทย์
แผนไทยฯ และผู้เกี่ยวข้องกำ�ลัง “ดำ�เนินการขยาย
ผลในการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติม เพื่อยืนยัน
ประสิทธิผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการร่วม
รักษาโรคโควิด-19 โดยได้ออกแบบการศึกษาวิจยั เป็น
แบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มระดับความ
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น่าเชือ่ ถือให้มากยิง่ ขึน้ ซึง่ สามารถรวบรวมอาสาสมัคร
ได้ครบตามขนาดตัวอย่างแล้ว โดยอยู่ในระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล และส่งตัวอย่างของอาสาสมัครทัง้ หมด
ให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด�ำ เนินการเพาะเลีย้ ง
รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั และเผยแพร่ความ
ก้าวหน้าของผลการวิจัยต่อไป’’
ทั้ ง นี้ ใ นหน้ า บรรณาธิ ก ารแถลงได้ ก ล่ า วถึ ง
บทความนี้ สั้ น ๆ ว่ า “สุ ด ท้ า ยเป็ น รายงานสั ง เขป
(Short Communication) ของอธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยฯ และคณะเสนอรายงานสังเขปผลการใช้
ฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการ
รุนแรงน้อยร่วมกับการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบัน
ในหลายโรงพยาบาล ซึง่ จะมีการศึกษาวิจยั ในลักษณะ
พหุศูนย์ต่อไป’’
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด -19 ที่
รุนแรงมากขึน้ มาก ทำ�ให้มคี วามพยายามผลักดันการ
ใช้ฟา้ ทะลายโจรให้เป็นมาตรฐานการรักษา เพราะเป็น
ยาสมุนไพรทีม่ ใี ช้แพร่หลายในประเทศไทย ประชาชน
สามารถพึง่ ตนเองได้ และราคาถูกมาก เมือ่ เทียบกับยา
Favipiravir ที่กรมการแพทย์ได้จัดอยู่ในมาตรฐาน
การรักษามาตั้งแต่ต้น โดยรายงานสังเขปฯ ได้เปรียบ
เทียบราคายา 2 ชนิดดังกล่าว ในการใช้ตอ่ ผูป้ ว่ ย 1 ราย
Favipiravir ราคา 4,800 บาท ขณะที่ฟ้าทะลายโจร
ราคาเพียง 180 บาท เท่านั้น
ในวารสารฉบับดังกล่าวหน้า 250 ก็ได้ตีพิมพ์
เอกสารเผยแพร่เรื่อง “ยาฟ้าทะลายโจร’’ ของกรม
การแพทย์ แ ผนไทยฯ ซึ่ ง ให้ คำ � แนะนำ � การใช้ ย า
ฟ้าทะลายโจรสรุปสาระสำ�คัญได้วา่ ในการป้องกันโรค
“ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการยืนยันว่าสามารถรับ
ประทานฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโควิด-19’’ ในด้าน
การรักษาให้ “รับประทานได้ตามขนาดที่แพทย์สั่ง
และอยู่ในการดูแลของแพทย์ ... ประชาชนไม่ควรนำ�
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ไปใช้เอง เนือ่ งจากมีขอ้ ห้าม ข้อควรระวัง ซึง่ ต้องศึกษา
และใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ตามปริ ม าณและระยะเวลาที่
เหมาะสม’’
ต่อมา คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้
ออกประกาศ เรือ่ ง บัญชียาหลักแห่งชาติดา้ นสมุนไพร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 120
ง วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เพิ่มข้อบ่งใช้ของฟ้าทะลายโจร จากเดิมที่ประกาศ เมื่อ พ.ศ. 2561 ให้ใช้ใน 2 ข้อ
บ่งใช้ คือ “บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ’’ และ “บรรเทา
อาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ’’ โดยให้
สามารถ “ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรง
น้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง’’ โดยมี 2 รูปแบบ
คือ รายการที่ 11 “ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร’’
และรายการที่ 12 “ยาจากผงฟ้าทะลายโจร’’ ทั้งรูป
แบบยาแคปซูล (capsule) และยาเม็ด (tablet) โดย
ระบุเงื่อนไข ทั้งรายการที่ 11 และ 12 เหมือนกัน ดังนี้
(1) เฉพาะผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปที่มีการควบคุม
ปริมาณ andrographolide
(2) รั บ ประทานในขนาดยาที่ มี andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วนั ละ 3 ครัง้
(3) ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(4) มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ ในคำ�ปรารภ ของประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ระบุชดั เจนถึงหลักการและ
เหตุผลของการประกาศว่า “เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ น
และส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการ
สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาให้ได้รบั
การต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการวิจัย
และพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
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ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการเสริม
สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชียา
หลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน’’
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ดังกล่าว มีทงั้ “ดอกไม้’’ และ “ก้อนอิฐ’’ มีดอกไม้จาก
ผู้นิยมในสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย แต่มีก้อน
อิฐ เพราะมีเงื่อนไข 2 ข้อ ที่ระบุว่า
(1) ให้ ใ ช้ ใ นขนาดวั น ละ 180 มก.ของ andrographolide ซึ่งมีขนาดสูงมาก เพราะขนาดที่ใช้
ในโรคไข้หวัดเดิมมีปริมาณ andrographolide เพียง
15-30 มก. และทีใ่ ช้ในโรคท้องเสียชนิดไม่มเี ชือ้ เพียง
5-20 มก. เท่านั้น
(2) ให้ “ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม’’
แต่ไม่มีข้อความว่า “ให้ใช้โดยแพทย์แผนไทย’’
นอกจากนี้ยังมีข้อคัดค้านจากนักวิชาการที่เห็น
ว่างานวิจัยที่นำ�ไปใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณายัง
มีปัญหาความน่าเชื่อถืออยู่มาก
ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ง
ชาติ ฉบั บ ลงวั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2564 ได้ แ จกแจง
ประเภทยาสมุนไพร เป็น 3 บัญชี ดังนี้
“บัญชี 1 หมายความถึง รายการยาที่ใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีหลักฐานทีส่ นับสนุน
การใช้ตามสรรพคุณ (health benefits) หรือข้อบ่งใช้
(clinical indication) มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ ใ น
ประเทศไทยอย่ า งเพี ย งพอ สามารถใช้ ใ นสถาน
พยาบาล โดยแบ่งเป็น
		
1.1 ไม่มีเงื่อนไขการใช้
1.2 มีเงื่อนไขการใช้ เช่น คุณสมบัติของ
แพทย์ผู้สั่งใช้ ระดับสถานพยาบาล
บัญชี 2 หมายความถึง รายการยาที่ต้องใช้โดย
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แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายจากผู้อำ�นวยการของสถานพยาบาล
นั้น ๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย
บั ญ ชี 3 หมายความถึ ง รายการยาสำ � หรั บ
โครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบ
ต่อไปนี้
		
1. มีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งโครงการและ
งบประมาณ
2. นำ�เสนอโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งประกอบด้วย
2.1 บทสรุปผู้บริหาร
2.2 หลักการและเหตุผลของโครงการ
รวมทั้งที่มาของการพัฒนาสูตรตำ�รับ (ถ้ามี)
2.3 มีวัตถุประสงค์
2.4 วิธีดำ�เนินโครงการ
2.5 กำ � หนดระยะเวลาเริ่ ม ต้ น -สิ้ น สุ ด
โครงการชัดเจน
2.6 ต้ อ งมี ก ารระบุ สรรพคุ ณ เฉพาะ
(specific health benefits) หรือข้อบ่งใช้ (clinical
indication) และกำ�หนดวิธีใช้ยา ให้ชัดเจน
2.7 แนวทางการติดตามประเมินผลการ
ใช้ยาทั้งด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยโดยมี
การรายงานความปลอดภัยไปยังศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) ในทุกราย
ที่พบ
2.8 มีแนวทางการติดตามความร่วมมือ
ในการใช้ยาของผู้ป่วย
2.9 มีหนังสือแสดงความจำ�นงในการรับ
ผิดชอบและสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาค
รัฐ’’
ชัดเจนว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ง
ชาติ มีหลักเกณฑ์ในลักษณะ “อนุโลม’’ สำ�หรับยา
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สมุนไพร ไม่เคร่งครัดเหมือนยาแผนปัจจุบันที่ต้องมี
การศึกษาวิจัยแบบสุ่มเปรียบเทียบ (RandomizedControlled Trial : RCT) ที่เข้มงวด เพราะหากใช้
หลั ก เกณฑ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ ยาแผนปั จ จุ บั น ย่ อ มเป็ น
อุปสรรคแก่การนำ�สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในบริบท
ของประเทศไทยที่ยังอยู่ในลักษณะ “ติดกับดักราย
ได้ปานกลาง’’ และยังอ่อนแอด้านการวิจยั และพัฒนา
ยา หลักเกณฑ์ในยาสมุนไพร “บัญชี 1’’ จึงเขียนไว้
อย่าง “ยืดหยุ่น’’ คือ ต้องการเพียง “มีหลักฐานที่
สนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ (health benefit) หรือ
ข้อบ่งใช้ (clinical indication) มีประสบการณ์การ
ใช้ในประเทศไทยอย่างเพียงพอ สามารถใช้ในสถาน
พยาบาล’’
เท่าที่ทราบ คณะอนุกรรมการที่พิจารณาเรื่อง
นี้ พิจารณาให้เพิ่มข้อบ่งใช้ฟ้าทะลายโจรในโควิด-19
ด้วยเหตุผล ดังนี้
(1) ยาที่ใช้รักษาโควิด-19 ในปัจจุบัน ยังไม่มียา
ใดในโลกทีไ่ ด้รบั การรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่า
เป็นยาต้านไวรัสทีร่ กั ษาโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยและ
ได้ผล ยาหลายชนิดที่เคยคิดว่าได้ผล เช่น ฮัยดรอกซี ค ลอโรควิ น ที่ อย.สหรั ฐ เคยรั บ ขึ้ น ทะเบี ย นให้
รักษาโรคนี้ได้ก็ถูกถอนไปแล้ว ยาเอดส์ โลพินาเวียร์/
ริโทนาเวียร์ ยังไม่มีประเทศใดรับรอง เรมดีซิเวียร์ ที่
อย.สหรัฐรับรอง องค์การอนามัยโลกก็ยังไม่รับรอง
แม้แต่ฟาวิพิราเวียร์ซึ่งบางประเทศรับรอง องค์การ
อนามัยโลกก็ยังไม่รับรอง ไอเวอร์เม็กตินที่เป็นข่าว
ครึกโครม ก็ยังไม่มีหลักฐานน่าเชื่อถือ
(2) ฟ้าทะลายโจร ยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
มากเพียงพอ และองค์การอนามัยโลกก็ยังไม่รับรอง
แต่ มี ห ลั ก ฐานว่ า มี ฤ ทธิ์ ต้ า นเชื้ อ โควิ ด -19 ในห้ อ ง
ทดลองและในสัตว์ทดลอง รวมทั้งมีหลักฐานเบื้อง
ต้นว่า สามารถลดเชื้อในคนจากการทดสอบในผู้ป่วย
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จำ�นวน 6 ราย รายงานสังเขปที่ตีพิมพ์ในวารสารการ
แพทย์แผนไทยฯ แม้เป็นเพียงรายงานสังเขป และ
เป็นเพียงการศึกษาย้อนหลัง (retrospective study)
ไม่ใช่การวิจัยแบบสุ่มเปรียบเทียบ (RCT) แต่ก็เป็น
หลักฐาน “ระดับหนึ่ง’’ และโดยที่ฟ้าทะลายโจรเป็น
สมุนไพรหาง่าย ราคาถูก
คณะอนุกรรมการฯ จึงตัดสินใจเพิม่ ข้อบ่งใช้ใน
โควิด-19 โดยมีเงื่อนไขสำ�คัญ 3 ข้อ ได้แก่
ก. ใช้ในขนาด 180 มก.ต่อวัน ตามรายงาน
สังเขป
ข. ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ค. ให้มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ
จึงต้องติดตามต่อไปว่า ฟ้าทะลายโจรจะได้รับ
ความเชื่อถือมากขึ้นหรือน้อยลงในอนาคต
เรือ่ งนีจ้ งึ เป็น “มหากาพย์” ไม่ใช่ “เรือ่ งสัน้ ” หรือ
“นิยายสั้น”
ในวารสารฉบับนี้ มีบทความน่าสนใจของ จันทรา
กาบวัง และ เกศรา ณ บางช้าง เรื่องการพัฒนายาเก่า
เพื่อใช้รักษาโควิด-19 ที่ได้ทบทวนยาในท้องตลาดที่
นำ�มาทดลองใช้รักษาโควิด-19 อย่างเป็นระบบ โดย
เฉพาะเรมดีซิเวียร์ ฟาวิพิราเวียร์ ไอเวอร์เม็กตินและ
ฟ้าทะลายโจร ซึง่ นอกจากจะนำ�เสนอข้อมูลโดยสรุปที่
เป็นประโยชน์มากแล้ว ตอนท้ายของบทความได้เสนอ
หลักการที่นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องพึงสำ�เหนียก ว่า
“สถานการณ์การระบาดไม่ควรทำ�ให้เราต้องยอมรับ
ผลการวิจัยที่ไม่มีคุณภาพและยอมจำ�นนต่อความ
ไม่ถกู ต้องทางวิทยาศาสตร์และผิดจริยธรรมการวิจยั
ส่วนการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้ยารักษาโดยทีย่ งั ไม่มี
ผลรับรองประสิทธิผลที่ชัดเจนอาจทำ�ให้ในที่สุดไม่
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ทราบประสิทธิผลของยาและผลประโยชน์ที่แท้จริง
ซึ่งประโยชน์อาจจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ได้ ถ้า
ไม่มีการศึกษาที่เหมาะสมแพทย์จะไม่มีหลักฐานที่
จะใช้เป็นฐานการตัดสินใจ และแพทย์คงจะตัดสิน
ใจยากขึ้น หากยามีผลข้างเคียง ซึ่งอาจจะทำ�ให้ผู้
ป่วยมีความเสี่ยงโดยไม่มีหลักฐานว่ายามีประโยชน์
ทางคลินิกหรือไม่’’
บทความพิเศษเรือ่ งทีส่ องในฉบับนี้ เป็นเรือ่ งการ
จัดทำ�รายการมาตรฐานของตำ�รับยาแผนไทยตาม
หลักการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ใช้ในการขึน้ ทะเบียนแบบจดแจ้งตามพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 นิพนธ์ตน้ ฉบับมีทงั้ สิน้
13 เรื่อง เรื่องแรก ประโยชน์และความปลอดภัยของ
ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ในผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับ
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบก่อน-หลังการใช้ยา ซึ่งพบ
ว่ายาสามารถแก้ปัญหาภาวะการนอนหลับได้ดี แต่
พบอาการไม่พึงประสงค์ เช่น แสบร้อนกลางอก ปาก
แห้ง คอแห้ง เวียนศีรษะ ซึง่ เรือ่ งต่อมาคือ ประสิทธิผล
และความปลอดภัยของตำ�รับยาสมุนไพรศุขไสยาศน์
ในโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง : การศึกษาย้อนหลังเบื้อง
ต้นในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งปรากฏ
ผลคล้าย ๆ กัน จึงน่าสนใจทีจ่ ะมีการพัฒนาตำ�รับ ลด
สมุนไพรทีท่ �ำ ให้เกิดผลข้างเคียง ซึง่ น่าจะเป็นผลดีตอ่
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและประหยัดขึ้นด้วย
นิพนธ์ต้นฉบับเรื่องต่อมาคือ ประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยาเขียวหอมชนิดผงในการรักษา
แผลร้อนใน ซึ่งพบว่า ช่วยให้แผลหายได้ดี ความ
เจ็บปวดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาแผน
ปัจจุบันในกลุ่มสเตอรอยด์ จึงน่าสนใจที่จะทำ�การ
ทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น นิพนธ์ต้นฉบับ
เรื่องที่ 4 ความปลอดภัยและประโยชน์ของตำ�รับยา
ปลูกไฟธาตุในมารดาหลังคลอดที่ให้นมบุตร ซึ่งพบ
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ว่าตำ�รับยานี้สามารถเพิ่มการไหลของน้ำ�นมในมารดา
หลังคลอด ขับถ่ายปกติ ปวดแผลฝีเย็บลงอย่างมี
นั ย สำ � คั ญ รายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ข องการ
ออกแบบการศึกษา การดำ�เนินการศึกษา การวิเคราะห์
ผล สรุป และการนำ�เสนอรายงาน ควรขยายผล เช่น
(1) ขยายผลการศึกษาโดยทำ�เป็นการศึกษาพหุศูนย์
เพื่อให้มีข้อมูลมากขึ้น โดยมีการบริหารการวิจัยที่
ดี (2) พิจารณาพัฒนาตำ�รับยาเพื่อลดส่วนประกอบ
ในตำ�รับ ซึ่งน่าจะลดอาการข้างเคียงหรืออาการไม่
พึงประสงค์ และทำ�ให้ตำ�รับยาราคาย่อมเยายิ่งขึ้น
(3) ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการลดอาการข้างเคียงหรือ
อาการไม่พึงประสงค์ตามที่เสนอไว้ในอภิปรายผล
เรื่องธาตุเจ้าเรือน เป็นต้น
เรือ่ งที่ 5 Effectiveness of Smoking Cessation Programme Based on Integrative Modern
and Thai Traditional Medical Concepts in
Patients with Non-Communicable Diseases :
A Single-Blinded Randomized Controlled
Trial ซึ่งพบว่าผลการเลิกบุหรี่ในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน
เรื่องที่ 6 การพัฒนายาตำ�รับสุขเกษมน้อยใน
รูปแบบยาเม็ด เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการพัฒนารูปแบบ
ยาของยาตำ�รับแผนไทยให้เป็นรูปแบบยาเม็ด เพื่อ
ให้ได้ยาที่มีขนาดยาถูกต้อง แม่นยำ�  ช่วยแก้ปัญหา
รสชาติยาที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ใช้ยาสามารถ
รับประทานยาได้สะดวก และเกิดประโยชน์แท้จริง
บทความนี้แสดงให้เห็นความยากลำ�บากอย่างมากใน
ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของระบบ
การเรียนการสอนของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
สายเภสัชกรรมอุตสาหกรรมของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีโครงงานวิจัยตั้งแต่
ระดับปริญญาตรี สมควรที่สถาบันการศึกษาด้านการ
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แพทย์แผนไทยจะได้น�ำ ไปเป็นแบบอย่าง ไม่มงุ่ แต่การ
ท่องจำ�เป็นหลัก ซึ่งยากที่จะทำ�ให้การแพทย์แผนไทย
พัฒนาเท่าทันการแพทย์แผนปัจจุบันได้
เรื่องที่ 7 การพัฒนาตำ�รับยากวาดแสงหมึกใน
รูปเพสท์ปา้ ยปาก เป็นอีกความพยายามหนึง่ คล้ายกับ
เรื่องที่ 6 แต่ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ เพราะเป็นเรื่อง
ยากลำ�บาก ขอให้กำ�ลังใจ และขอให้พยายามต่อไป
เรื่องที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าว
สังข์หยด เป็นความพยายามในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางโภชนาการ
อยู่แล้วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง และมี
การทดสอบในมนุษย์ โดยมีการขออนุมัติจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย น่ า
สนใจว่าการทดสอบนี้มีการติดตามผลค่อนข้างยาว
ถึงสัปดาห์ที่ 8 โดยผู้เข้าร่วมวิจัยมารับการติดตามผล
ครบทั้ง 25 คนทุกครั้ง
เรือ่ งที่ 9 การแยกสารพิโิ นสโตรบินจากกระชาย
เพื่อการควบคุมคุณภาพ เป็นรายงานการศึกษาวิธี
แยกพิิโนสโตรบินจากกระชาย และศึกษาวิธีตรวจ
เอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพรนีโ้ ดยใช้พโิ นสโตรบิน
เป็นสารเทียบ โดยมุ่งพัฒนาวิธีการแยกให้ได้สารที่มี
ความบริสทุ ธิส์ งู และได้รอ้ ยละของผลผลิตสูง ซึง่ ทำ�ได้
สำ�เร็จทั้งการแยกสาร และสามารถนำ�สารที่แยกได้ไป
ตรวจเอกลักษณ์ของกระชายด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง
โดยใช้สารดังกล่าวเป็นสารเทียบ ซึ่งผู้วิจัยระบุว่าเป็น
รายงานฉบับแรกที่แสดงวิธีการตรวจเอกลักษณ์นี้ จึง
เป็นเรื่องน่าสนใจ และน่ายินดี
เรื่องที่ 10 การพัฒนาและประเมินผลของเจล
สารสกัดรากทองพันชั่งสำ�หรับต้านเชื้อราเพื่อการ
รั ก ษาโรคกลาก เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการ
พัฒนายาจากสมุนไพร เพือ่ ให้ได้ยาทีไ่ ด้มาตรฐาน โดย
พัฒนาและประเมินผลอย่างเป็นขัน้ ตอน เพือ่ ให้ยาจาก

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

สมุนไพรได้รับการยอมรับทั้งในวงวิชาการและใช้ง่าย
สำ�หรับประชาชน จะเห็นว่าการพัฒนามีขั้นตอนและ
วิธีดำ�เนินการที่ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก
ซึง่ การแพทย์และเภสัชศาสตร์แผนปัจจุบนั ดำ�เนินการ
มาอย่างต่อเนือ่ งยาวนานนับศตวรรษ ทำ�ให้ยามีความ
ปลอดภั ย มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า ง
แท้จริงแก่ประชาชน ความพยายามนี้จึงเป็นการเดิน
มาอย่างถูกทางแล้ว สมควรสนับสนุนให้มีการดำ�เนิน
การอย่างกว้างขวางต่อไป
เรื่ อ งที่ 11 ฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและยั บ ยั้ ง
เอนไซม์ HMG-CoA Reductase ของสารสกัดจาก
ใบส้มป่อยและฤทธิ์ลดไขมันในเลือดในหนูแรทที่มี
ไขมันในเลือดสูง ซึง่ พบว่าสารสกัดจากใบส้มป่อย เมือ่
ให้พร้อมกับอาหารทีม่ ไี ขมันสูงในหนูแรท สามารถลด
การเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลและ LDL โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อการทำ�งานของตับ ไต การเจริญเติบโต และ
การกินอาหารของหนูที่ทดลอง ใบส้มป่อยจึงอาจมี
ศักยภาพในการลดไขมันทีค่ วรมีการศึกษาและพัฒนา
ต่อไป น่าสังเกตด้วยว่า การศึกษานี้และการศึกษาใน
เรื่องที่ 10 มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการดูแลการ
เลีย้ งและใช้สตั ว์ทดลอง และได้รบั อนุมตั อิ ย่างถูกต้อง
เรือ่ งที่ 12 การศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีกายภาพ
ของไขมันสกัดจากเมล็ดโกโก้ และการใช้ประโยชน์
ของไขมันโกโก้ทางยาและเครื่องสำ�อาง เป็นความ
พยายามใช้ ป ระโยชน์ จ ากเนยโกโก้ ม าพั ฒ นายา
แอสไพรินเป็นชนิดเหน็บทวาร และนำ�ไปใช้เป็นส่วน
ผสมของเครือ่ งสำ�อางบำ�รุงผิว จากคุณสมบัตขิ องเนย
โกโก้ที่ให้ความนุ่ม ชุ่มชื้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ โดยเฉพาะแอสไพรินซึ่งมีผล
ข้างเคียงคือทำ�ให้ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร การ
พัฒนารูปแบบยาเป็นชนิดเม็ดเหน็บทวารจึงเป็นการ
เพิ่มทางเลือกในการบริหารยา
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เรื่องที่ 13 การทบทวนอย่างเป็นระบบ ขมิ้นชัน
เปรียบเทียบกับ Acarbose ในการป้องกันการเกิด
โรคเบาหวานในกลุ่มระดับน้ำ�ตาลอดอาหารสูง โดย
สืบค้นข้อมูลได้รายงาน 115 รายงาน แต่สามารถนำ�
มาวิเคราะห์ได้เพียง 2 รายงานเท่านั้น (โดย 1 ใน 2
รายงานนั้น เป็นการศึกษาในประเทศไทย) โดยภาพ
รวมแล้วข้อมูลจึงยังมีขนาดเล็กมาก สมควรมีการ
ศึกษาเพิ่มเติม ต่อไป
รายงานเบื้องต้น ฉบับนี้มี 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 Preliminary Stability Study of
Clinicanthus nutans or Prayayor Cream เป็น
อีกความพยายามหนึ่งที่จะพัฒนาครีมพญายอ โดย
การศึกษาความคงตัวของครีมดังกล่าว เพือ่ ให้สามารถ
แข่งขันในระดับสากลได้ ผลการศึกษายังไม่ชัดเจน
ต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกมาก เพราะเป็นเพียงการ
ศึกษาเบื้องต้น เท่านั้น
เรื่องที่ 2 การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้น
บ้านเพือ่ การรักษาโรคของประชาชน ชุมชนสะลวง-ขี้
เหล็ก อำ�เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชน
ในชนบทที่ทำ�การศึกษามีการใช้สมุนไพรในชุมชน
น้อยมาก โดยขาดความรู้และความมั่นใจในสมุนไพร
โดยเฉพาะที่เป็นยา สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนชนบททีพ่ งึ่ พิงเมืองมากขึน้ พึง่ พิงตนเองได้นอ้ ย
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ลงและสะท้อนว่านโยบายการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ของประชาชนในชุมชนน่าจะล้มเหลว
เรือ่ งที่ 3 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ใช้ บ ริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทยของประชาชนใน
เขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถตอบคำ�ถามสำ�คัญได้บางข้อ
น่าจะไม่สามารถสะท้อนภาพรวมของประชาชนในเขต
เมืองของจังหวัดปริมณฑลได้
ปกิณกะฉบับนี้ เรื่องแรกเป็น เรื่องกัญชา-ช่อ
ดอกเพศเมีย เรื่องที่สอง เป็นเรื่องพจนานุกรมศัพท์
การแพทย์แผนจีน เล่ม 2 (จีน-ไทย-อังกฤษ) วารสาร
สโมสร เป็นเรื่องกัญชา 4 เรื่อง เรื่องสุดท้าย คือ ถอด
บทเรียนการจัดทำ�มาตรฐานการแพทย์แผนจีนใน
ระดับสากล เป็นการนำ�เสนอประสบการณ์การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนให้มี
ความเป็นสากล จากการที่หลายประเทศมีการนำ�การ
แพทย์แผนจีน ไปเป็นการแพทย์ทางเลือก และยัง
มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน การจัดทำ�มาตรฐานระดับ
สากลย่อมทำ�ให้การแพทย์แผนจีนได้รับการพัฒนา
และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น
บรรณาธิการแถลงฉบับนี้ยาวเป็นประวัติการณ์
								
พบกันใหม่ฉบับหน้า
				 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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(ศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุ ธรรมลิขิตกุล)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผู้นิพนธ์ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเรื่อง รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย
COVID-19 ฉบับที่ 1 ดังนี้
1. รายงานผลการวิจยั ในผูป้ ว่ ย 309 รายทีไ่ ด้รบั ฟ้าทะลายโจรและผูป้ ว่ ย 526 รายทีไ่ ม่ได้รบั ฟ้าทะลายโจร
		 1.1. โครงการวิจัยมีข้อเสนอโครงการวิจัยและแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้วหรือไม่
ตอบ เดิมในช่วงการระบาดระลอกธันวาคม 2563 กรมได้มีคำ�แนะนำ�ในการใช้ฟ้าทะลายโจรในการร่วม
รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระดับรุนแรงน้อยและสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจรแก่โรงพยาบาลผู้สนใจทั่วประเทศและขอ
ความร่วมมือบันทึกข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม ต่อมาในช่วงมีนาคมถึงเมษายน 2564 จึงมีการรวบรวมผลการ
ศึกษาทางวิชาการ และขออนุญาตศึกษาข้อมูลย้อนหลังผ่านเวชระเบียนของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
ความยินยอมของแต่ละโรงพยาบาล และคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาจริยธรรมในมนุษย์ในระดับสาธารณสุข
จังหวัดที่เกี่ยวข้อง สามจังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุรี
		 1.2. รายงานผลการวิจัยนี้ได้รับการทบทวนจากผู้ใด (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ หรือไม่ตาม
นโยบายการตีพิมพ์บทความของวารสารนี้
ตอบ บทความนีเ้ ป็นการรายงานสังเขปเพือ่ ให้ทนั ท่วงทีในการเสนอข้อมูลวิชาการบางส่วนสำ�หรับตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน จึงเป็นความรับผิดชอบหลักของเจ้าของบทความ อนึ่ง ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากทีม
บรรณาธิการของวารสารแล้ว
		 1.3. ข้อมูลส่วนหนึง่ ของผลการวิจยั นีไ้ ด้ถกู นำ�เสนอและเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน เช่น การประชุมวิชาการ
แบบ online เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2564 และผลการวิจยั ดังกล่าวได้ถกู นำ�ไปเป็นนโยบายใช้ฟา้ ทะลายโจรรักษา
ผู้ป่วย COVID-19 แล้ว แต่ BBC News (ไทย) https://www.bbc.com/thai/thailand-57451194กล่าวว่า
“ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเพิม่ ฟ้าทะลายโจรในบัญชียาหลักแห่งชาติดา้ นสมุนไพรเพือ่ ใช้รกั ษาโรคโควิด-19 ใน
ผู้ป่วยอาการน้อย ท่ามกลางความกังวลของแพทย์แผนปัจจุบันว่า ข้อมูลการวิจัยยังไม่เป็นที่ประจักษ์’’ การ
พิจารณาผลการวิจัยว่า เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จำ�เป็นต้องทราบระเบียบวิธีวิจัยของการทำ�วิจัยและวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการวิจยั จึงจะทราบได้วา่ ผลการวิจยั ถูกต้องและเชือ่ ถือได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายงาน
นี้มีจำ�นวนผู้ป่วยแต่ละกลุ่มต่างกันมาก (309 ราย และ 526 ราย) ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอทราบข้อมูลและเสนอ
ความเห็น/ข้อสังเกต ดังนี้
			 1.3.1. บทความนี้ไม่มีรายละเอียดของวิธิีการวิจัย เช่น รูปแบบการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย
การคัดเลือกผู้ป่วย (Inclusion Criteria และ Exclusion Criteria) การคำ�นวณจำ�นวนผู้ป่วยที่เหมาะสม
การพิจารณาว่า ผูป้ ว่ ยรายใดควรได้รบั หรือไม่ได้รบั ฟ้าทะลายโจร นิยามของตัวแปรต่าง ๆ (เช่น pneumonia)
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่ร่วมโครงการแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยและการลงข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล
ตอบ บทความเป็นรายงานสังเขป มิใช่ original article รายละเอียดเพิม่ เติมอยูใ่ นรายงานการศึกษาวิจยั
ซึง่ ขณะนีก้ �ำ ลังยืน่ ตีพมิ พ์ในวารสาร international journal of infectious disease ผ่าน peer review อยู่ อธิบาย
เบือ้ งต้นคือเป็นการศึกษาเชิงสังเกต ไม่ได้เข้าไปรบกวนการรักษาปกติ ในจุดเวลาเดียวกันในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ย้อนหลังช่วงธันวาคม 2563-มีนาคม 2564 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากคลัสเตอร์เดียวกันและมีคุณลักษณะ
พื้นฐานเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ที่ได้รับฟ้าทะลายโจร คือผู้ป่วยระดับความรุนแรงน้อยและไม่มีปัจจัยเสี่ยง และใช้วิธี
ทางสถิติคือ Treatment effect Model เพื่อให้สองกลุ่มเปรียบเทียบกันได้ แล้วดูสัดส่วนผลลัพธ์การเกิดปอด
อักเสบระหว่างสองกลุ่มจากเวชระเบียน
			 1.3.2. บทความนีไ้ ม่ได้แสดงการเปรียบเทียบลักษณะพืน้ ฐานและลักษณะของโรคโควิด-19 ของ
ผู้ป่วย 309 ราย และ 526 รายว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือไม่รายงานผลการวิจัยเปรียบเทียบผลการรักษา
ที่ดีต้องแสดงลักษณะของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มก่อนวิเคราะห์ผลเสมอ
ตอบ ในรายงานสังเขปเป็นการวิเคราะห์อย่างหยาบ Crude analysis แต่สำ�หรับการศึกษาวิจัยที่อยู่ใน
เสวนาวิชาการเป็น retrospective cohort ซึ่งผ่านการ clean up data และใช้ treatment effect model เพื่อ
ให้สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มแล้วรายละเอียดอยู่ในบทความตามแนบ
		 1.3.3. จำ�นวนผู้ป่วยที่นำ�มาศึกษาและจำ�นวนผู้ป่วยที่เกิดอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วย
หายใจ มีความสับสน กล่าวคือ-รายงานนีม้ จี �ำ นวนผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงขึน้ เช่น ปอดอักเสบ ใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
ต่อผูป้ ว่ ยทัง้ หมดคือ 3/309 (0.97%) และ 77/526 (14.6%)-ข้อมูลในตารางที่ 1 ซึง่ น่าจะเป็นข้อมูลของโครงการ
นีด้ ว้ ย มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ย pneumonia ต่อผูป้ ว่ ยทัง้ หมด คือ 2/278 (0.72%) และ 72/310 (23.2%)-ข้อมูลในรูปที่
1 ซึง่ น่าจะเป็นข้อมูลของโครงการนีด้ ว้ ย มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ย pneumonia ต่อผูป้ ว่ ยทัง้ หมด คือ 1/243 (0.4%) และ
71/296 (24%) ข้อมูลจำ�นวนผูป้ ว่ ยจาก 3 แหล่งดังกล่าวซึง่ ไม่เท่ากันและอัตราการเกิด pneumonia ในกลุม่ ที่
ได้รับฟ้าทะลายโจรแปรผัน ตั้งแต่ 14.6% ถึง 24% ซึ่งชี้แนะว่า น่าจะมี selection bias จึงอยากทราบเหตุผล
ของความแตกต่างกันของจำ�นวนผูป้ ว่ ย pneumonia และจำ�นวนผูป้ ว่ ยทัง้ หมดในข้อมูลทัง้ 3 ชุดดังกล่าวอนึง่
รายงานการศึกษาในวารสารนี้ระบุชื่อโรงพยาบาล 9 แห่งไว้ชัดเจน แต่จำ�นวนและชื่อโรงพยาบาลในรูปที่ 1 มี
ความสับสนว่า เป็นจำ�นวนผู้ป่วยจากกี่โรงพยาบาล หากพิจารณาข้อมูลจำ�นวนผู้ป่วยที่เกิด pneumonia และ
ผู้ป่วยทั้งหมดจากรายงานนี้ (3/309 รายที่ได้ฟ้าทะลายโจร และ 77/526 รายที่ไม่ได้ฟ้าทะลายโจร) กับจำ�นวน
ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิด pneumonia และผูป้ ว่ ยทัง้ หมดจากรูปที่ 1 (1/243 รายทีไ่ ด้ฟา้ ทะลายโจรและ 71/296 รายทีไ่ ม่ได้
ฟ้าทะลายโจร) แสดงว่า ข้อมูลอัตราการเกิด pneumonia ในผู้ป่วยในรายงานนี้ที่ไม่อยู่ในรูปที่ 1 คือ (3-1)/
(309-243) = 3% ในกลุ่มที่ได้ฟ้าทะลายโจรและ (77-71)/(526-296) = 2.6% ในกลุ่มที่ไม่ได้ฟ้าทะลายโจร ซึ่ง
อัตราการเกิด pneumonia ในผู้ป่วยดังกล่าว (3% vs. 2.6%) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติจาก
การวิเคราะห์ด้วย Fisher exact test (p = 0.5 ชนิด 1-tailed และ p = 1 ชนิด 2-tailed)
		 1.3.4. รายงานนี้ระบุว่า “number needed to treat = 7.32 หมายถึงการให้ฟ้าทะลายโจรใน
ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกๆ 8 คนจะสามารถลดการเกิดเป็นภาวะปอดอักเสบได้ 1 คน’’ เป็นข้อความไม่ถูกต้อง
หากต้องการพรรณนาข้อมูล number needed to treat = 7.32 ต้องระบุว่า “การให้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วย
โควิด-19 จำ�นวน 8 คนจะลดการเกิดเป็นภาวะปอดอักเสบได้เพิ่มขึ้นจากการไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร 1 คน’’
ตอบ ขอตอบรวบว่าระยะเวลาในการนำ�เสนอข้อมูล และการกำ�หนดระยะเวลาของทีมฝัง่ ให้น�ำ เสนอ (ในที่
นีค้ อื อย.ซึง่ มี อ.วิษณุเป็นผูท้ รงคุณวุฒอิ ยูด่ ว้ ย) เป็นลำ�ดับเวลาทีก่ ระชัน้ ชิดไล่เลีย่ กัน ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการจัดการ
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ข้อมูล และดำ�เนินการศึกษากระบวนการตามหลักวิชาการ จึงขอให้ยนื ยันผลตามข้อมูลชุดสุดท้ายจากการเสวนา
วิชาการ ซึ่งมีการตรวจสอบตามหลักวิจัยเรียบร้อยแล้ว
			 1.3.5. ตารางที่ 1 แสดงว่า ลักษณะบางประการของผูป้ ว่ ยแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน และไม่ได้เปรียบ
เทียบลักษณะทางคลินิกของโรคและผลการตรวจ (เช่น Chest X-Ray) ของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนการรักษา
ส่วน Respiratory Rate ของผู้ป่วยแทบทุกรายคือ 20 ครั้งต่อนาที ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ทำ�ให้ไม่แน่ใจความถูก
ต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ตอบ ถือเป็นข้อจำ�กัดสำ�หรับการศึกษาแบบสังเกตการณ์ซึ่งใช้ secondary data ครับ
2. รายงานผลการวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบบทความ เรื่อง รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้า
ทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 19
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564 หน้า 229-233 ระบุว่า กรมแพทยแ์ผนไทยดำ�เนินการขยายผลการ
ศึกษาด้วยการวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นซึ่งรวบรวมอาสา
สมัครได้ครบแล้วโดยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น การประชุมที่จัดโดยกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม
และการบริการ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มี
การนำ�เสนอวิธกี ารวิจยั และผลการวิจยั เรือ่ งการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ขนาดสูงต่อระยะเวลาการหายจากอาการป่วยในผู้ป่วยโรคโควิด-19: การศึกษาแบบปกปิดสองทางและมีกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้รูปแบบการวิจัยที่ดีมาก คือ Randomized Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial
ในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการน้อยโดยมีสมมติฐานหลัก (primary outcome) ว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่
ได้รับฟ้าทะลายโจร (มี andrographolide > 20 mg/capsule) นาน 5 วัน ทำ�ให้ระยะเวลาของอาการสั้น
ลงอย่างน้อย 2 วัน ซึ่งต้องการผู้ป่วยกลุ่มละ 30 คน (ยอมรับ type I error 5% ชนิด 2-sided และ type
II error 20%)ผลการวิจัยในผู้ป่วยที่ได้รับฟ้าทะลายโจร (29 คน) และ Placebo (28 คน) พบว่า ลักษณะ
พื้นฐานของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ (ยกเว้นค่าเฉลี่ยของ hsCRP ในกลุ่ม Placebo
มากกว่า กลุ่มฟ้าทะลายโจรโดยมีค่า p = 0.0327) อาการและอาการแสดงทางคลินิก (ได้แก่ ไข้, ไอ, เจ็บ
คอ, มีเสมหะ, มีน้ำ�มูก, ปวดกล้ามเนื้อ, หายใจลำ�บาก, ปวดศีรษะและถ่ายเหลว) ในวันที่ 5 หลังการรักษา
มีน้อยกว่าวันแรกอย่างมีนัยสำ�คัญในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม แต่อาการและอาการแสดงทางคลินิกดังกล่าวไม่แตก
ต่างกันระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับ Placebo และฟ้าทะลายโจรจากการประเมินวันที่ 1, 3 และ 5และผู้นำ�เสนอ
แจ้งว่า ระยะเวลาของอาการในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน พบผู้ป่วย 3 รายในกลุ่ม Placebo และ 0
รายในกลุ่มฟ้าทะลายโจรเกิด pneumonia (ไม่มีนิยามของ pneumonia และpneumonia ไม่ใช่primary
outcome ของโครงการนี้) ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวยังไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p = 0.1 จากการวิเคราะห์
ด้วย Fisher exact test ทั้งชนิด 1-tailed และ 2-tailed) อัตราของผลตรวจ RT-PCR เป็นบวกใน
ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม วันที่ 1 (58.6% vs. 64.2%) และวันที่ 5 (34.4% vs. 57.1%) ก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญ ค่าเฉลี่ยของ hsCRP ระหว่างกลุ่มในวันที่ 1, 3 และ 5 มีความแตกต่างกันด้วยค่า p = 0.0874, 0.0108
และ 0.0138 ตามลำ�ดับ (ค่าเฉลี่ยของ hsCRP ในกลุ่ม Placebo มากกว่า กลุ่มฟ้าทะลายโจรก่อนเริ่มรักษาอยู่
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แล้วด้วย ค่า p = 0.0327) และฟ้าทะลายโจรขนาดดังกล่าวมีความปลอดภัย ดังนั้น ผลการวิจัยที่ใช้รูปแบบ
การวิจัยที่ดีมากนี้แสดงถึงความปลอดภัยของการใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดดังกล่าว 5 วัน แต่ยังไม่พบว่าการใช้
ฟ้าทะลายโจรขนาดดังกล่าว 5 วัน มีประสิทธิผล (clinical benefit) ในการลดระยะเวลาและความรุนแรง
ของลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย การนำ�เสนอผลงานวิจัยนี้ในการประชุมวิชาการแบบ online เมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2564 นำ�เสนออัตราการเกิด pneumonia ดังแสดงในรูปที่ 2 ที่ระบุว่า อัตราการเกิด pneumonia
ในกลุ่มฟ้าทะลายโจรคือ 0/29 (0%) และกลุ่ม Placeboคือ 3/28 (10.7%) โดยมีค่า p = 0.039 (แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ) ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะค่า p ของ 0/29 vs. 3/28 ควรเป็น 0.1 (แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำ�คัญทางสถิติ)
ตอบ การคำ�นวณค่าทางสถิติกรณีของความแตกต่างการเกิดปอดอักเสบ โดยปกติในตาราง 2 x 2 หากมี
เซลล์ที่มีค่า 0 จะไม่สามารถคำ�นวณได้ จึงมีการแนะนำ�จากนักสถิติให้ใช้การ take natural logarithm เพื่อให้
คำ�นวณแทน
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วันที่ 5 สิงหาคม 2564
เรื่อง รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย COVID-19
เรียน บรรณาธิการวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน)
ตามทีข่ า้ พเจ้าได้สง่ จดหมายลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงท่านเพือ่ สอบถามและแสดงความเห็นต่อบทความ
เรือ่ ง รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผูป้ ว่ ย COVID-19 ในวารสารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564 หน้า 229-233 นั้น
ในการนี้ ท่านได้สง่ คำ�ชีแ้ จงจากผูเ้ กีย่ วข้องและ Manuscript เรือ่ ง Effects of Andrographis paniculata
in the treatment of early-stage COVID-19: A retrospective cohort study ที่ผู้เกี่ยวข้องส่งไปรับการ
พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Infectious Diseases มาให้ข้าพเจ้านั้น
ข้าพเจ้าขอสอบถามและเสนอความคิดเห็นต่อเนื่องและเพิ่มเติม ดังนี้
1. รายงานผลการวิจัยในผู้ป่วย 309 รายที่ได้รับฟ้าทะลายโจร และผู้ป่วย 526 รายที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร
		 1.1. ข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย และการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน
ผูเ้ กีย่ วข้องแจ้งว่า “เดิมในช่วงการระบาดระลอกธันวาคม 2563 กรมได้มคี �ำ แนะนำ�ในการใช้ฟา้ ทะลายโจรใน
การร่วมรักษาผูป้ ว่ ยโควิด-19 ระดับรุนแรงน้อยและสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจรแก่โรงพยาบาลผูส้ นใจทัว่ ประเทศ
และขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม ต่อมาในช่วงมีนาคมถึงเมษายน 2564 จึงมีการรวบรวม
ผลการศึกษาทางวิชาการ และขออนุญาตศึกษาข้อมูลย้อนหลังผ่านเวชระเบียนของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง โดย
ได้รับความยินยอมของแต่ละโรงพยาบาล และคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาจริยธรรมในมนุษย์ในระดับ
สาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้อง สามจังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุรี’’ แต่ใน Manuscript ระบุ
ว่า “Ethical review: The data presented here were recorded during routine clinical practice. This
study was approved by the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry
of Public Health, Thailand. All data were de-identified prior to analysis and that the authors had
all necessary administrative permissions to access the data.’’ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อความที่ชี้แจงมา
		 ก. ข้าพเจ้าขอทราบข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (Case Record Form) และเอกสาร
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้องสามจังหวัด ได้แก่
สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุรี ตามที่ระบุไว้
		 ข. บทความนี้ระบุไว้ที่หน้า 231 ว่าดำ�เนินการใน 9 โรงพยาบาล ข้าพเจ้าอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของโรงพยาบาลอืน่ อีก 5-6 แห่ง เนือ่ งจากผูเ้ กีย่ วข้องแจ้งว่า “ได้
รับความยินยอมจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาจริยธรรมในมนุษย์ในระดับสาธารณสุขจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้อง
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สามจังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุรี’’
		 1.2. การตีพิมพ์บทความโดยไม่ได้รับการทบทวนจากบุคคลที่ 3 (peer review)
ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า “บทความนี้เป็นการรายงานสังเขปเพื่อให้ทันท่วงทีในการเสนอข้อมูลวิชาการบางส่วน
สำ�หรับตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จึงเป็นความรับผิดชอบหลักของเจ้าของบทความ อนึ่ง ได้รับการตรวจสอบ
เบื้องต้นจากทีมบรรณาธิการของวารสารแล้ว’’
ข้าพเจ้าเห็นว่าประเด็นนีเ้ ป็นสิทธิข์ องบรรณาธิการวารสารทีส่ ามารถดำ�เนินการตามทีเ่ ห็นสมควร แต่บทความ
ทุกประเภทที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับสากลต้องได้รับการทบทวนจากบุคคลที่ 3 แล้วเสมอ
ก่อนตีพิมพ์
		 1.3. จำ�นวนผู้ป่วยที่รับไว้ศึกษาในโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับจำ�นวนผู้ป่วยที่รับไว้ศึกษาในโครงการมี 3 ฉบับ คือ 1) บทความในวารสารการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564 หน้า 229-233 (จำ�นวนผู้ป่วย 309
ราย และ 526 ราย) 2) เอกสารของ Palang Chosiri (จำ�นวนผู้ป่วย 278 ราย และ 310 ราย) และ 3) Manuscript
(จำ�นวนผูป้ ว่ ย 243 ราย และ 296 ราย) ซึง่ เอกสาร 3 ฉบับนีม้ จี �ำ นวนผูป้ ว่ ยไม่เท่ากัน โดยผูเ้ กีย่ วข้องแจ้งว่า “ขอให้
ยืนยันผลตามข้อมูลชุดสุดท้ายจากการเสวนาวิชาการ ซึ่งมีการตรวจสอบตามหลักวิจัยเรียบร้อยแล้ว’’ ซึ่งแสดง
ว่าผู้เกี่ยวข้องให้ยึดจำ�นวนผู้ป่วยใน manuscript (จำ�นวนผู้ป่วย 243 ราย และ 296 ราย)
ก. ข้าพเจ้าขอทราบเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยไว้ศึกษาใน 3 เอกสารดังกล่าวข้างต้น
ข. ข้าพเจ้าขอทราบจำ�นวนผู้ป่วยที่รับไว้ศึกษาใน 3 เอกสารดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
บทความในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (จำ�นวนผู้ป่วย 309 ราย และ 526 ราย)
โรงพยาบาล

จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับฟ้าทะลายโจร

รพ. นครปฐม		
รพ. บ้านโป่ง		
รพ. สมุทรสาคร		
รพ. ราชบุรี		
รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย		
รพ. กระทุ่มแบน		
รพ. ปทุมธานี		
รพ. แม่ระมาด		
รพ. สมุทรปาการ		
รวม			

จำ�นวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร

309		

526
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โรงพยาบาล
จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับฟ้าทะลายโจร
จำ�นวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร
รพ. นครปฐม		
รพ. บ้านโป่ง		
รพ. สมุทรสาคร		
รพ. ราชบุรี		
รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย		
รพ. กระทุ่มแบน		
รพ. ปทุมธานี		
รพ. แม่ระมาด		
รพ. สมุทรปาการ		
รวม			
278		
310
Manuscript (จำ�นวนผู้ป่วย 243 ราย และ 296 ราย)
โรงพยาบาล
จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับฟ้าทะลายโจร
จำ�นวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร
รพ. นครปฐม		
รพ. ราชบุรี		
รพ. สมุทรสาคร		
รวม			
243		
296
เอกสารของ Palang Chosiri (จำ�นวนผู้ป่วย 278 ราย และ 310 ราย)

		 ค. ข้าพเจ้าขอทราบเหตุผลและวิธีการเลือกผู้ป่วย 243 ราย และ 296 รายที่ระบุใน manuscript จาก
ผู้ป่วย 309 ราย และ 526 รายที่ระบุในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. Manuscript เรื่อง Effects of Andrographis paniculata in the treatment of early-stage
COVID-19: A retrospective cohort study
		 2.1. Introduction ระบุว่า “we performed a retrospective cohort study in 7 government
hospitals for early-stage COVID-19 patients’’ ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานในวารสารการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกซึ่งระบุว่า 9 โรงพยาบาล
		 2.2. Methods มิได้ระบุระบบและวิธกี ารเลือกผูป้ ว่ ยซึง่ ไม่สอดคล้องกับสิง่ ทีป่ ฏิบตั จิ ริงเพราะผูว้ จิ ยั ได้
เลือกผู้ป่วยที่รายงาน คือ 243 และ 296 คน จากผู้ป่วย 309 และ 526 คน
		 2.3. ตารางที่ 2 ระบุวา่ BMI = basal metabolic rate ซึง่ ไม่ถกู ต้องเพราะ BMI คือ Body Mass Index
		 2.4. จำ�นวนผู้ป่วยกลุ่มไม่ได้รับฟ้าทะลายโจรที่ไม่มีอาการ (asymptomatic) ที่ระบุไว้หลาย ๆ ที่ใน
manuscript คือ 140 คน แต่จำ�นวนผู้ป่วยดังกล่าวในตารางที่ 3 คือ 144 (31+113) คน ข้าพเจ้าอยากทราบว่า
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ตัวเลขใดเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง
		 2.5. Results หน้า 6 ระบุว่า “it was reduced to 0.3% (95% CI -0.3, 0.9) in the AP-treatment
group และตารางที่ 4 ก็ระบุว่า 0.3 (95% CI -0.3, 0.9)’’ ข้าพเจ้าอยากทราบว่าค่า 95% CI ด้านต่ำ�ของ 0.3 เป็น
ลบ (-0.3) ได้อย่างไร
		 2.6. Abstract ระบุว่า “in the AP-treatment group and control group were 0.3% (95% CI
0.3, 0.8)….’’ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลในตารางที่ 4 ดังกล่าวในข้อ 2.5 นอกจากนี้ หากค่า point estimate คือ
0.3 ดังนั้น ค่าด้านต่ำ�ของ 95% CI ของ 0.3 จะเป็น 0.3 ได้อย่างไร
		 2.7. ข้าพเจ้าอยากทราบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับฟ้าทะลายโจร คือ AP-extract 180 mg หรือ crude-AP
144 mg of andrographolide per patient per day มีจ�ำ นวนกลุม่ ละเท่าใดและมีผลการรักษาแตกต่างกันหรือ
ไม่
		 2.8. รายชื่อของ authors และกลุ่มคนที่กล่าวถึงใน Acknowledgements ไม่มีชื่อคนเก็บข้อมูลที่โรง
พยาบาลทั้ง 3 แห่งที่ร่วมโครงการ ข้าพเจ้าจึงขอทราบชื่อคนที่เก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง แห่ง ละ 1 คน

3. รายงานผลการวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ
Manuscript เรื่อง Efficacy and safety of Andrographis paniculata extract in patients with
mild COVID-19: A randomized controlled trial ที่ผู้เกี่ยวข้องส่งไปรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
International Journal of Infectious Diseases และการนำ�เสนอของศาสตราจารย์แพทย์หญิงสยมพร ศิริ
นาวินในการประชุมวิชาการแบบ online เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ระบุว่า อัตราการเกิด pneumonia ในกลุ่ม
ฟ้าทะลายโจร คือ 0/29 (0%) และกลุ่ม Placebo คือ 3/28 (10.7%) โดยมีค่า p=0.039 (แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ) ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะค่า p ของ 0/29 vs. 3/28 ควรเป็น 0.1 (แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ)
ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับ (รูปด้านล่าง) และข้อมูลที่ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวินแจ้งข้าพเจ้าทาง
โทรศัพท์รับว่าค่า p=0.039 ไม่ถูกต้อง และผู้เกี่ยวข้องน่าจะวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ได้ค่า p=0.112 (รูปด้านล่าง)
เนื่องจากข้าพเจ้าระบุเพียง p=0.1 ในจดหมายที่ส่งถึงผู้วิจัยเรื่องนี้ แต่ไม่เคยระบุ p=0.112 และผู้เกี่ยวข้องแจ้ง
ว่าได้ถอน manuscript เรื่องนี้ออกจากระบบของวารสารที่ได้ส่ง manuscript แล้ว

แต่ผเู้ กีย่ วข้องชีแ้ จงเรือ่ งนีว้ า่ “การคำ�นวณค่าทางสถิตกิ รณีของความแตกต่างการเกิดปอดอักเสบ โดยปกติ
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ในตาราง 2 5 2 หากมีเซลล์ที่มีค่า 0 จะไม่สามารถคำ�นวณได้ จึงมีการแนะนำ�จากนักสถิติให้ใช้การ take natural
logarithm เพื่อให้คำ�นวณแทน’’
ก. ข้าพเจ้าขอทราบชื่อนักสถิติที่แนะนำ�ดังกล่าว
ข. ข้าพเจ้าขอทราบเอกสารอ้างอิง เรื่อง natural logarithm ในกรณีนี้
ข. ข้าพเจ้าขอทราบว่าเมื่อวิเคราะห์ด้วย natural logarithm ตามที่ระบุไว้แล้วได้ค่า p เท่าใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ พิจารณา และแจ้งให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุ ธรรมลิขิตกุล)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผู้นิพนธ์ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงฉบับที่ 2 ดังนี้
1.1. ข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย และการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า “เดิมในช่วงการระบาดระลอกธันวาคม 2563 กรมได้มีคำ�แนะนำ�ในการใช้ฟ้าทะลาย
โจรในการร่วมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระดับรุนแรงน้อยและสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจรแก่โรงพยาบาลผู้สนใจ
ทั่วประเทศและขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม ต่อมาในช่วงมีนาคมถึงเมษายน 2564 จึงมี
การรวบรวมผลการศึกษาทางวิชาการ และขออนุญาตศึกษาข้อมูลย้อนหลังผ่านเวชระเบียนของโรงพยาบาล
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความยินยอมของแต่ละโรงพยาบาล และคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาจริยธรรม
ในมนุษย์ในระดับสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้อง สามจังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุร’ี แต่
ใน Manuscript ระบุว่า “Ethical review: The data presented here were recorded during routine clinical practice. This study was approved by the Department of Thai Traditional and
Alternative Medicine, Ministry of Public Health, Thailand. All data were de-identified prior
to analysis and that the authors had all necessary administrative permissions to access the
data.’’ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อความที่ชี้แจงมา
ตอบ ให้แก้ไขก่อนตอบไปแล้วนะครับว่าสรุปเป็นการขออนุเคราะห์ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของสามที่คือ สสจ.
ราชบุรี สสจ.สมุทรสาคร และรพ.นครปฐมครับ ไม่ใช้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์
ข. ข้าพเจ้าขอทราบว่าเมื่อวิเคราะห์ด้วย natural logarithm ตามที่ระบุไว้แล้วได้ค่า p เท่าใด
ตอบ หลังจากตรวจสอบกับนักสถิติแล้วใช้ค่าสถิติfisher exact ได้ P = 0.112
เบือ้ งต้นขอตอบเพียงเท่านีก้ อ่ น เนือ่ งจากต้องใช้เวลาในการกลับไปย้อนดู dataset และจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส Covid-19 ในปัจจุบนั ทำ�ให้ไม่สามารถนำ�ข้อมูล แฟ้มรายงานผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาล
ทั้ง 9 แห่งออกมาได้ จึงขอเวลารวบรวมข้อมูล และตอบข้อคำ�ถามในฉบับหน้า
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ความจริงที่ควรชี้แจง ประเด็นการถอนงานวิจัยทางคลินิกฟ้าทะลายโจร
ตามที่มีข่าวการถอนงานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฟ้าทะลายโจรสกัด
ในผู้ป่วยที่เป็น Covid-19 อาการไม่รุนแรง และเป็นการศึกษาเปรียบเทียบอย่างสุ่ม (Efficacy and safety
of Andrographis paniculata extract in patients with mild Covid-19: A randomized controlled
trial) ที่เป็นประเด็นร้อนตั้งแต่วันที่ 8 สค. 2564 นั้น ผู้วิจัยได้ให้เหตุผลในการถอนจาก medRxiv ว่า มีความ
ผิดพลาดในการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งสามารถเข้าใจผิดพลาดได้ (https://www.medrxiv.org/content/
10.1101/2021.07.08.21259912v2: this manuscript has been noticed an error of statistical analysis
which could be misleading) และวันต่อมา พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ได้ให้สมั ภาษณ์กบั สถานีไทยพีบเี อส (https://today.line.me/h/v2/article/6kYn092utm
source lineshare) พาดหัวข่าวว่า “ไขปม! ถอนงานวิจัยฟ้าทะลายโจร รักษาโควิด เหตุคำ�นวณเลขผิด’’ โดยใน
ข้อข่าว ได้อ้างถึงจุดที่มีการคำ�นวณคลาดเคลื่อนว่า “ในการรายงานครั้งแรกทีมวิจัยคำ�นวณค่านัยสำ�คัญอยู่ที่
p = 0.03 ในขณะที่ค่าที่ถูกต้องคือ p = 0.112’’
ทางภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
งานวิจยั ดังกล่าว เนื่องจาก ศ.พญ.สยมพร ศิรินาวิน อดีตหัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก ได้ขอความช่วยเหลือ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะทีมผู้วิจัยไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ได้มีการประชุมรับฟังวัตถุประสงค์ และรูป
แบบวิธีวิจัย ซึ่งได้ทำ�เสร็จเรียบร้อยแล้ว และทางเราได้ทักท้วงเรื่องระเบียบวิธีวิจัยที่พอแก้ไขได้ ณ เวลานั้น โดย
เฉพาะการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบ ที่อาจเน้นหรือต่างเวลากันระหว่างสองกลุ่ม และได้แนะนำ�ให้ผู้วิจัยทบทวน
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการวินจิ ฉัยดังกล่าว เพือ่ ลดความเอนเอียงในการวัดตัวผลลัพธ์ทที่ �ำ ต่างเวลา
กันระหว่างสองกลุ่มเหล่านี้จะช่วยให้ข้อมูลมีความเหมาะถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งเรื่องการขออนุมัติท�ำ วิจัยในคน
ให้ถูกต้อง
ต่อมาผู้วิจัยได้ยืนยันว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว ทางเราได้ทำ�หน้าที่ตามที่ร้องขอ และ ได้ย้ำ�
กับผู้วิจัยว่าความถูกต้องของข้อมูลเป็นเรื่องที่สำ�คัญยิ่ง สถิติไม่สามารถช่วยให้ผลออกมาดีได้หากข้อมูลไม่ถูก
ต้อง ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทั่วไปของการศึกษาแบบสุ่มควบคุม โดยเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของ
ผู้ป่วย ตลอดจนอัตราการเกิดปอดอักเสบระหว่างทั้งสองกลุ่ม (pneumonia) ที่ตอบวัตถุประสงค์ของานวิจัยนี้
พบว่า เกิดภาวะปอดอักเสบ 10.7% และ 0% ในกลุ่มควบคุม และกลุ่มฟ้าทะลายโจรตามลำ�ดับ แต่เมื่อเปรียบ
เทียบทางสถิติ โดยใช้ Fisher’s exact พบว่าภาวะปอดอักเสบของทั้งสองกลุ่ม ไม่ต่างกันในทางสถิติที่ค่า p =
0.112 ในขณะที่ผู้วิจัยสรุปในรายงานว่า อัตราการเกิดปอดอักเสบต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p = 0.03
อย่างไรก็ตาม ขนาดผลการรักษาที่ต่างกันถึง 10.79 (ช่วงเชื่อมั่น 95% = -22.29, 0.790) น่าจะมีนัยสำ�คัญ
ทางคลินิก (Clinical significance) ถึงแม้ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ซึ่งขึ้นกับขนาดตัวอย่างอย่างมาก และบ่อย
ครั้งที่การศึกษาที่มีตัวอย่างขนาดใหญ่ ได้ขนาดผลการรักษาขนาดเล็กมาก ที่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (Statistical
significance) แต่ไม่มีนัยสำ�คัญทางคลินิก ดังนั้น เราควรพิจารณาผลการศึกษานี้ ประกอบกับผลข้างเคียงของ
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ยาฟ้าทะลายโจร เช่นพิษต่อตับหรือไต ความสามารถเข้าถึงยา ที่ผลิตได้เองในประเทศไทย ตลอดจนราคายาที่
ไม่แพง มากกว่าให้ความสนใจไปที่นัยสำ�คัญทางสถิติ
ทีมนักสถิติของภาควิชาฯ ได้ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล และแนะนำ�การแปลผล พร้อมทั้งส่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลให้กบั ผูว้ จิ ยั โดยเป็น print out ของโปรแกรมสถิติ STATA ซึง่ มีผลการวิเคราะห์หลากหลาย รวมทัง้ ตาราง
2x2 ของการเปรียบเทียบ Fisher’s exact test นี้ด้วย และได้ย้ำ�ผู้วิจัยแล้วว่าให้ใช้ค่าไหนสำ�หรับวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ แต่เกิดความผิดพลาดที่ผู้วิจัยได้หยิบผลค่า p value ของการวิเคราะห์อื่นที่ไม่ใช่การเปรียบเทียบอัตรา
การเกิดภาวะปอดอักเสบ เรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง ในความผิดพลาดครั้งนี้ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ทางภาควิชาฯ เห็นว่า เราไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลผิด แต่เป็นความไม่รู้และทำ�งานไม่เป็นระบบ
หากทีมนักวิจัย ช่วยกันตรวจสอบรายงานอย่างถี่ถ้วนจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ประกอบกับ ทีมของภาควิชาฯ
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายงาน อาจมีการถามบ้างอย่างประปรายในระหว่างเขียน แต่ไม่ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนส่งตีพิมพ์ เนื่องจากทางทีมวิจัยไม่ได้ส่งมาให้ตรวจสอบ ดังนั้น ผู้วิจัยไม่ควรอย่างยิ่ง ที่ได้ (อ้าง) ให้
เหตุผลว่า มีความผิดพลาดในการวิเคราะห์ทางสถิติ ทำ�ความเสียหายให้กบั ภาควิชาฯ ตลอดจนคณะฯ และอยาก
เห็นความรับผิดชอบของผูว้ จิ ยั ในการให้ขา่ วตามความเป็นจริง ขอชืน่ ชมทีผ่ วู้ จิ ยั ขอ (ไม่ใช่ถกู ) ถอนงานวิจยั ออก
จาก medRxiv จะชื่นชมมากขึ้นหากแจ้งเหตุผลให้เหมาะสม เช่น มีความผิดพลาดในการรายงานผล จะทำ�ให้
บรรยากาศต่าง ๆ ดีขึ้น และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขต่อไป

อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
10 สิงหาคม 2564
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[จดหมายฉบับที่ 3]
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
เรื่อง รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย COVID-19
เรียน บรรณาธิการวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน)
ตามทีข่ า้ พเจ้าได้สง่ จดหมายลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึงท่านเพือ่ สอบถามและแสดงความเห็นต่อเนือ่ งและ
เพิม่ เติมต่อบทความ เรือ่ ง รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผูป้ ว่ ย COVID-19 ในวารสารการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564 หน้า 229-233 และท่าน
ได้ส่งคำ�ชี้แจงส่วนหนึ่งจากผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้าพเจ้านั้น
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอสอบถามและเสนอความคิดเห็นต่อเนื่องและเพิ่มเติม ดังนี้
1. รายงานผลการวิจัยในผู้ป่วยจำ�นวน 835 ราย โดยผู้ป่วย 309 รายที่ได้รับฟ้าทะลายโจร และผู้ป่วย
526 รายที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร
1.1. ข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย และการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน
ข้าพเจ้าได้แจ้งและสอบถามผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย และการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโครงการนี้ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องเคยตอบว่า “เดิมในช่วงการ
ระบาดระลอกธันวาคม 2563 กรมได้มีคำ�แนะนำ�ในการใช้ฟ้าทะลายโจรในการร่วมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระดับ
รุนแรงน้อยและสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจรแก่โรงพยาบาลผู้สนใจทั่วประเทศและขอความร่วมมือบันทึกข้อมูล
ทางวิชาการเพิ่มเติม ต่อมาในช่วงมีนาคมถึงเมษายน 2564 จึงมีการรวบรวมผลการศึกษาทางวิชาการ และขอ
อนุญาตศึกษาข้อมูลย้อนหลังผ่านเวชระเบียนของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความยินยอมของแต่ละ
โรงพยาบาล และคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาจริยธรรมในมนุษย์ในระดับสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
สามจังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุร’ี ’ แต่ใน Manuscript เรื่อง Effects of Andrographis
paniculata in the treatment of early-stage COVID-19: A retrospective cohort study ซึ่งเป็นรายงาน
ผู้ป่วยจำ�นวน 539 รายจากผู้ป่วย 835 รายของรายงานนี้ระบุว่า “Ethical review: The data presented here
were recorded during routine clinical practice. This study was approved by the Department of
Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, Thailand. All data were
de-identified prior to analysis and that the authors had all necessary administrative permissions
to access the data.’’ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อความที่ชี้แจงมา
ก. ข้าพเจ้าขอทราบข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (Case Record Form) และเอกสาร
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้องสามจังหวัด ได้แก่
สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุรี ตามที่ระบุไว้
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คำ�ตอบจากผู้วิจัย
ให้แก้ไขก่อนตอบไปแล้วนะครับว่าสรุปเป็นการขออนุเคราะห์ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของสามที่คือ สสจ.ราชบุรี
สสจ.สมุทรสาคร และรพ.นครปฐมครับ ไม่ใช่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์
ข้อสังเกต
คำ�ตอบดังกล่าวไม่สอดคล้องกับคำ�ตอบที่ผู้วิจัยเคยแจ้งให้วารสารนี้ทราบตามที่ระบุไว้ในคำ�ถาม
ข. บทความนีร้ ะบุไว้ทหี่ น้า 231 ว่าดำ�เนินการใน 9 โรงพยาบาล ข้าพเจ้าอยากทราบข้อมูลเกีย่ วกับการรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลอื่นอีก 5-6 แห่ง เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า “ได้รับ
ความยินยอมจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาจริยธรรมในมนุษย์ในระดับสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
สามจังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุรี”
คำ�ตอบจากผู้วิจัย
ไม่มีคำ�ตอบจากผู้วิจัย
1.3. จำ�นวนผู้ป่วยที่รับไว้ศึกษาในโครงการ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับจำ�นวนผูป้ ว่ ยทีร่ บั ไว้ศกึ ษาในโครงการมี 3 ฉบับ คือ 1) บทความในวารสารการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564 หน้า 229-233 (จำ�นวนผู้ป่วย
309 ราย และ 526 ราย) 2) เอกสารของ Palang Chosiri (จำ�นวนผู้ป่วย 278 ราย และ 310 ราย) และ 3) Manuscript (จำ�นวนผู้ป่วย 243 ราย และ 296 ราย) ซึ่งเอกสาร 3 ฉบับนี้มีจำ�นวนผู้ป่วยไม่เท่ากัน โดยผู้เกี่ยวข้องแจ้ง
ว่า “ขอให้ยนื ยันผลตามข้อมูลชุดสุดท้ายจากการเสวนาวิชาการ ซึง่ มีการตรวจสอบตามหลักวิจยั เรียบร้อยแล้ว’’
ซึ่งแสดงว่าผู้เกี่ยวข้องให้ยึดจำ�นวนผู้ป่วยใน manuscript (จำ�นวนผู้ป่วย 243 ราย และ 296 ราย)
ก. ข้าพเจ้าขอทราบเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยไว้ศึกษาใน 3 เอกสารดังกล่าวข้างต้น
ข. ข้าพเจ้าขอทราบจำ�นวนผู้ป่วยที่รับไว้ศึกษาใน 3 เอกสารดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
บทความในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (จำ�นวนผู้ป่วย 309 ราย และ 526 ราย)
โรงพยาบาล

จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับฟ้าทะลายโจร

รพ. นครปฐม		
รพ. บ้านโป่ง		
รพ. สมุทรสาคร		
รพ. ราชบุรี		
รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย		
รพ. กระทุ่มแบน		
รพ. ปทุมธานี		
รพ. แม่ระมาด		
รพ. สมุทรปาการ		
รวม			

จำ�นวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร

309		

526
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เอกสารของ Palang Chosiri (จำ�นวนผู้ป่วย 278 ราย และ 310 ราย)
โรงพยาบาล
จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับฟ้าทะลายโจร
จำ�นวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร
รพ. นครปฐม		
รพ. บ้านโป่ง		
รพ. สมุทรสาคร		
รพ. ราชบุรี		
รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย		
รพ. กระทุ่มแบน		
รพ. ปทุมธานี		
รพ. แม่ระมาด		
รพ. สมุทรปาการ		
รวม			
278		
310

Manuscript (จำ�นวนผู้ป่วย 243 ราย และ 296 ราย)
โรงพยาบาล
จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับฟ้าทะลายโจร
จำ�นวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร
รพ. นครปฐม		
รพ. ราชบุรี		
รพ. สมุทรสาคร		
รวม			
243		
296

ค. ข้าพเจ้าขอทราบเหตุผลและวิธกี ารเลือกผูป้ ว่ ย 243 ราย และ 296 รายทีร่ ะบุใน manuscript จากผูป้ ว่ ย
309 ราย และ 526 รายที่ระบุในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คำ�ตอบจากผู้วิจัย
เบือ้ งต้นขอตอบเพียงเท่านีก้ อ่ น เนือ่ งจากต้องใช้เวลาในการกลับไปย้อนดู dataset และจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส Covid-19 ในปัจจุบนั ทำ�ให้ไม่สามารถนำ�ข้อมูล แฟ้มรายงานผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาล
ทั้ง 9 แห่งออกมาได้ จึงขอเวลารวบรวมข้อมูล และตอบข้อคำ�ถามในฉบับหน้า
ข้อสังเกต
ก. คำ�ถามของข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับแฟ้มรายงานผู้ป่วยของโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งเพียงแต่ใช้ข้อมูลจาก
ข้อเสนอโครงการวิจัยและฐานข้อมูลที่นำ�มาวิเคราะห์ผลการศึกษาเท่านั้น
ข. ข้าพเจ้าสอบถามหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ได้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลผู้ป่วย 309 รายที่
ได้รับฟ้าทะลายโจร และผู้ป่วย 526 รายที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร ตามที่ระบุไว้ในในรายงาน
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ข้อเสนอแนะ
ข้าพเจ้าเสนอให้บรรณาธิการวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสอบถามผู้ร่วมโครงการ
วิจัยจากโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และตรวจสอบข้อมูลดิบ (แบบบันทึกข้อมูลที่ลงข้อมูลผู้ป่วยแล้ว หรือ source
documents) ของผูป้ ว่ ยแต่ละราย และฐานข้อมูลทีน่ �ำ มาใช้วเิ คราะห์ผลการวิจยั ว่าข้อมูลจากผูร้ ว่ มโครงการจาก
โรงพยาบาล 9 แห่งและข้อมูลดิบสอดคล้องกับวิธกี ารวิจยั และผลการวิจยั ทีร่ ายไว้ในวารสารการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564 หน้า 229-233 และ Manuscript เรื่อง
Effects of Andrographis paniculata in the treatment of early-stage COVID-19: A retrospective
cohort study หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญมากต่อความถูกต้องและความเชื่อถือของผลงานวิจัยที่พบว่า
ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ผลดี
2. Manuscript เรื่อง Effects of Andrographis paniculata in the treatment of early-stage COVID-19: A retrospective cohort study
2.1. Introduction ระบุว่า “we performed a retrospective cohort study in 7 government hospitals for early-stage COVID-19 patients’’ ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานในวารสารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกซึ่งระบุว่า 9 โรงพยาบาล
2.2. Methods มิได้ระบุระบบและวิธกี ารเลือกผูป้ ว่ ยซึง่ ไม่สอดคล้องกับสิง่ ทีป่ ฏิบตั จิ ริงเพราะผูว้ จิ ยั ได้เลือก
ผู้ป่วยที่รายงาน คือ 243 และ 296 คน จากผู้ป่วย 309 และ 526 คน
2.3. ตารางที่ 2 ระบุว่า BMI = basal metabolic rate ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะ BMI คือ Body Mass Index
2.4. จำ�นวนผูป้ ว่ ยกลุม่ ไม่ได้รบั ฟ้าทะลายโจรทีไ่ ม่มอี าการ (asymptomatic) ทีร่ ะบุไว้หลาย ๆ ทีใ่ น manuscript คือ 140 คน แต่จำ�นวนผู้ป่วยดังกล่าวในตารางที่ 3 คือ 144 (31+113) คน ข้าพเจ้าอยากทราบว่าตัวเลขใด
เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง
2.5. Results หน้า 6 ระบุว่า “it was reduced to 0.3% (95% CI -0.3, 0.9) in the AP-treatment group
และตารางที่ 4 ก็ระบุว่า 0.3 (95% CI -0.3, 0.9)’’ ข้าพเจ้าอยากทราบว่าค่า 95% CI ด้านต่ำ�ของ 0.3 เป็นลบ (-0.3)
ได้อย่างไร
2.6. Abstract ระบุว่า “in the AP-treatment group and control group were 0.3% (95% CI 0.3,
0.8)….’’ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลในตารางที่ 4 ดังกล่าวในข้อ 2.5 นอกจากนี้ หากค่า point estimate คือ 0.3
ดังนั้น ค่าด้านต่ำ�ของ 95% CI ของ 0.3 จะเป็น 0.3 ได้อย่างไร
2.7. ข้าพเจ้าอยากทราบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับฟ้าทะลายโจร คือ AP-extract 180 mg หรือ crude-AP 144
mg of andrographolide per patient per day มีจำ�นวนกลุ่มละเท่าใดและมีผลการรักษาแตกต่างกันหรือไม่
2.8. รายชื่อของ authors และกลุ่มคนที่กล่าวถึงใน Acknowledgements ไม่มีชื่อคนเก็บข้อมูลที่โรง
พยาบาลทั้ง 3 แห่งที่ร่วมโครงการ ข้าพเจ้าจึงขอทราบชื่อคนที่เก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ๆ ละ 1 คน
คำ�ตอบจากผู้วิจัย
ไม่มีคำ�ตอบจากผู้วิจัย
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3. รายงานผลการวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ
Manuscript เรื่อง Efficacy and safety of Andrographis paniculata extract in patients with mild
COVID-19: A randomized controlled trial ที่ผู้เกี่ยวข้องส่งไปรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Infectious Diseases และการนำ�เสนอของศาสตราจารย์แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวินในการ
ประชุมวิชาการแบบ online เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ระบุว่า อัตราการเกิด pneumonia ในกลุ่มฟ้าทะลายโจร
คือ 0/29 (0%) และกลุ่ม Placebo คือ 3/28 (10.7%) โดยมีค่า p=0.039 (แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ) ซึ่ง
ไม่ถูกต้องเพราะค่า p ของ 0/29 vs. 3/28 ควรเป็น 0.1 (แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ)
ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับ (รูปด้านล่าง) และข้อมูลที่ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวินแจ้งข้าพเจ้าทาง
โทรศัพท์รบั ว่าค่า p=0.039 ไม่ถกู ต้อง และผูเ้ กีย่ วข้องน่าจะวิเคราะห์ขอ้ มูลใหม่ได้คา่ p=0.112 (รูปด้านล่าง) เนือ่ งจาก
ข้าพเจ้าระบุเพียง p=0.1 ในจดหมายที่ส่งถึงผู้วิจัยเรื่องนี้ แต่ไม่เคยระบุ p=0.112 และผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่าได้ถอน
manuscript เรื่องนี้ออกจากระบบของวารสารที่ได้ส่ง manuscript แล้ว

แต่ผเู้ กีย่ วข้องชีแ้ จงเรือ่ งนีว้ า่ “การคำ�นวณค่าทางสถิตกิ รณีของความแตกต่างการเกิดปอดอักเสบ โดยปกติ
ในตาราง 2 x 2 หากมีเซลล์ที่มีค่า 0 จะไม่สามารถคำ�นวณได้ จึงมีการแนะนำ�จากนักสถิติให้ใช้การ take natural
logarithm เพื่อให้คำ�นวณแทน’’
ก. ข้าพเจ้าขอทราบชื่อนักสถิติที่แนะนำ�ดังกล่าว
ข. ข้าพเจ้าขอทราบเอกสารอ้างอิง เรื่อง natural logarithm ในกรณีนี้
ข. ข้าพเจ้าขอทราบว่าเมื่อวิเคราะห์ด้วย natural logarithm ตามที่ระบุไว้แล้วได้ค่า p เท่าใด
คำ�ตอบจากผู้วิจัย
หลังจากตรวจสอบกับนักสถิติแล้วใช้ค่าสถิติ fisher exact ได้ P=0.112
ข้อมูลต่อเนื่อง
สังคมได้อภิปรายเกี่ยวกับการถอนงานวิจัยเรื่องนี้จากวารสารนานาชาติอย่างกว้างขวาง ดังนั้น อธิบดีกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงชี้แจงผลการวิจัยยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย COVID-19
ผ่านทาง https://www.facebook.com/fanmoph/videos/556633038690916/ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
โดยนำ�เสนอข้อมูลสำ�คัญ 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การถอนงานวิจัย เรื่อง Efficacy and safety of Andrographis paniculata extract
in patients with mild COVID-19: A randomized controlled trial จากวารสารนานาชาติ
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อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแจ้งว่า “ทีมนักวิจัยของไทยเป็นผู้ตรวจพบความ
ผิดพลาดของสถิติหนึ่งจุดดังกล่าว และขอถอนงานวิจัยออกมาเอง ไม่ได้ถูกปฏิเสธหรือถูกส่งคืนกลับมาจาก
วารสารการแพทย์’’ ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจพบความผิดพลาดดังกล่าวจากการนำ�เสนอ
ของศาสตราจารย์แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 และจาก manuscript เรื่อง Efficacy
and safety of Andrographis paniculata extract in patients with mild COVID-19: A randomized
controlled trial ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงส่งจดหมายถึงผู้นิพนธ์หลักตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยแจ้งความผิด
พลาดนี้และให้คำ�เสนอแนะแก่ทีมวิจัย ซึ่งทีมวิจัยก็ได้ถอนบทความดังกล่าวจากวารสาร
ข้าพเจ้าได้แจ้งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ข้อมูลเรื่องผู้ตรวจพบความผิด
พลาดของสถิติที่ถูกต้องให้สังคมทราบทั่วกันว่าผู้ตรวจพบความผิดพลาดของสถิติไม่ใช่ทีมนักวิจัยของไทยแต่
เป็นข้าพเจ้า โดยส่ง e mail และจดหมายลงทะเบียนไปยังอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 แต่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังมิได้ดำ�เนินการใด ๆ
ประเด็นที่ 2 การรายงานผลการทดลอง
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชี้แจงแก่สื่อมวลชนว่า “เมื่อได้ปรับปรุงตัวเลขดัง
กล่าวให้ถกู ต้องเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งกลับไปตีพมิ พ์ทวี่ ารสารเดิมต่อไป’’ ซึง่ หมายความว่าจะรายงานผลการวิจยั
เรื่องฟ้าทะลายโจรป้องกันปอดอักเสบเป็นสำ�คัญตามที่ระบุไว้ในสไลด์ที่ใช้นำ�เสนอ
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ข้าพเจ้ามั่นใจว่าอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทราบดีว่าการวิจัย เรื่อง Efficacy
and safety of Andrographis paniculata extract in patients with mild COVID-19: A randomized
controlled trial มีสมมติฐานว่าฟ้าทะลายโจรสามารถลดระยะเวลาของอาการได้ 2 วันเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้
รับฟ้าทะลายโจร (ระยะเวลาของอาการที่ลดลงเป็นผลการวิจัยหลัก หรือ primary outcome) จึงศึกษาผู้ป่วย
กลุ่มละประมาณ 30 คนเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนี้ แต่ผลการวิจัยไม่พบความแตกต่างของระยะเวลาและความ
รุนแรงของอาการในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม แต่พบผู้ป่วย 3 รายในกลุ่มยาหลอก และ 0 รายในกลุ่มฟ้าทะลายโจรเกิด
pneumonia ซึ่ง pneumonia ไม่ใช่ผลการวิจัยหลัก (primary outcome) แต่ข้อมูลที่กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกนำ�เสนอในรายงานได้น�ำ เฉพาะผลทีพ่ บว่าฟ้าทะลายโจรอาจมีประโยชน์ (ปอดอักเสบ การ
ตรวจพบไวรัส) มาสือ่ สาร โดยไม่ได้น�ำ เสนอข้อมูลระยะเวลาและความรุนแรงของโรคทีเ่ ป็นผลการวิจยั หลักของ
โครงการนีซ้ งึ่ พบว่าไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงแนะนำ�อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้น�ำ เสนอผลงานวิจยั ให้ครบถ้วนโดยไม่เลือกรายงานเฉพาะผลการวิจยั เพียงส่วนเดียว และรายงานผลการวิจยั
ทั้งหมดที่พบในบทความที่จะส่งกลับไปยังวารสารด้วย
อนึ่ง ข้าพเจ้าไม่เคยระบุว่า “ฟ้าทะลายโจรไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคโควิด-19 หรือฟ้าทะลายโจรมีผล
เท่ากับยาหลอก’’ สิ่งที่ข้าพเจ้าสื่อสารมาโดยตลอด คือ “ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าฟ้าทะลายโจรสามารถป้องกัน
ปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคโควิด-19’’ จากข้อมูล 3 ชิ้นดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ พิจารณา และดำ�เนินการตามที่ท่านเห็นสมควร

(ศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุ ธรรมลิขิตกุล)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

คำ�ชี้แจงของบรรณาธิการ
ขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์วษิ ณุ ธรรมลิขติ กุล ทีไ่ ด้มจี ดหมายถึงบรรณาธิการเกีย่ วกับบทความเรือ่ ง
รายงานสังเขปผลการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 หน้า 229-233
โดยทีว่ ารสารฉบับนีเ้ ป็นวารสารราย 4 เดือน เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องได้ตพี มิ พ์ในฉบับเดียวกัน จึงได้ขออนุญาต
ศาสตราจารย์นายแพทย์วษิ ณุ ส่งจดหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบบทความดังกล่าวได้ชแี้ จง ซึง่ ผูร้ บั ผิดชอบบทความได้ชแี้ จง
มาแล้ว บรรณาธิการจึงได้ส่งหนังสือชี้แจงให้ศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุ ได้รับทราบ ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์
วิษณุ ได้ส่งจดหมายฉบับที่ 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งผู้รับผิดชอบบทความก็ได้ช้ีแจงเป็นครั้งที่ 2 ดังปรากฏ
เนื้อหาสาระที่นำ�มาตีพิมพ์ทั้งหมดแล้ว
คำ�ชีแ้ จงของผูร้ บั ผิดชอบบทความได้ตอบคำ�ถามของศาสตราจารย์นายแพทย์วษิ ณุ ไปบางส่วนแล้ว น่าเสียดาย
ที่ผู้รับผิดชอบบทความยังไม่สามารถตอบคำ�ถามได้จนเป็นที่กระจ่างทั้งหมด ทั้งนี้ส่วนสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เรื่องหนึ่งคือ เรื่องการคำ�นวณทางสถิติ ซึ่งผู้รับผิดชอบบทความยังไม่ได้ตอบคำ�ถามของศาสตราจารย์นายแพทย์
วิษณุ ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ปรากฏตามเอกสารชี้แจงของหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติของคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความกระจ่างของเรื่องนี้จึงได้นำ�เอกสารชี้แจงฉบับนี้
ซึ่งมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว มาตีพิมพ์ไว้ด้วย
ต่อมาศาสตราจารย์นายแพทย์วษิ ณุ ได้สง่ จดหมายถึงบรรณาธิการฉบับที่ 3 ซึง่ มีเนือ้ หากล่าวถึงเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีต่ ามมา รายละเอียดปรากฏชัดเจนในจดหมายทีไ่ ด้น�ำ มาตีพมิ พ์แล้ว และไม่นา่ ทีบ่ รรณาธิการจะต้องชีแ้ จงเพิม่ เติม
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาว่าจะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อจะได้นำ�มาตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อไป
ในส่วนที่เป็นคำ�ถามถึงบรรณาธิการโดยตรงเรื่องการทบทวนบทความ ขอเรียนชี้แจงว่า นโยบายของวารสาร
จะทำ�การทบทวนอย่างเป็นระบบในลักษณะปกปิดทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือปกปิดทั้งชื่อผู้เขียนและผู้ทบทวน เฉพาะ
บทความ 2 ประเภท คือ นิพนธ์ต้นฉบับ และ บทปริทัศน์ เท่านั้น ตามคำ�ชี้แจงในเรื่อง “นโยบายและจรรยาบรรณ
ของวารสาร’’ ข้อ 1 ย่อหน้าที่ 2 ดังนั้น บทความเรื่อง รายงานสังเขปการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษา COVID-19
ซึ่งจัดเป็นประเภท “รายงานสังเขป’’ จึงไม่อยู่ในข่ายเข้าสู่ระบบการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยผู้
นิพนธ์จะต้องมีความรับผิดชอบ ตามนโยบายและจรรยาบรรณของวารสาร ซึ่งข้อ 4.1 ระบุว่า “ผู้นิพนธ์ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีอิสระทางวิชาการโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัย’’
โดยทีเ่ รือ่ งฟ้าทะลายโจร มีประเด็นอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องอีกมาก เพือ่ ความกระจ่าง จึงได้น�ำ ไปอธิบายเพิม่ เติมในหน้า
บรรณาธิการแถลง
รายละเอียดเพิ่มเติมจึงขอให้อ่านใน “บรรณาธิการแถลง’’
อนึ่ง มีการศึกษาวิจัยเรื่องฟ้าทะลายโจรในประเทศไทยอีกการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นการศึกษาแบบสุ่ม
เปรียบเทียบ ปกปิดทั้งสองด้าน เปรียบเทียบการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบเฉียบพลันและไม่จำ�เพาะ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างรวม 862 ราย โดย อมร ลีลารัศมีและคณะ ตีพิมพ์ใน
จดหมายเหตุทางแพทย์ ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (จพสท.) (Vol 104 No.7 July
2021 หน้า 1,204-1,213) ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน SCOPUS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลใหญ่มากที่เผยแพร่ผลงานไปถึง
ระดับนานาชาติได้ดี ผลพบว่า ฟ้าทะลายโจรในขนาด 20 มก. วันละ 3 ครั้ง 4 วัน ได้ผลไม่ต่างจากยาหลอก
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บทคัดย่อ
การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยและผูเ้ สียชีวติ ทีม่ จี �ำ นวนเพิม่ ขึน้ อย่างน่าวิตกทัว่ โลก อัตราการ
เสียชีวติ ประมาณ 1.4% ผูท้ มี่ อี ายุ 80 ปี ขึน้ ไป มีโอกาสเสียชีวติ สูงถึง 14.8% ในสถานการณ์ทมี่ กี ารระบาดของโควิด-19
ไปทัว่ โลกเช่นนี้ จำ�เป็นต้องมีการค้นหายาใหม่เพือ่ ใช้ในการต่อสูก้ บั การระบาดของโรคใหม่ ทว่าการต้องเริม่ พัฒนายา
ใหม่จะต้องใช้เวลานานหลายปี การนำ�ยาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั สิ �ำ หรับโรคอืน่ มาพัฒนาต่อ (repurposed drug) จึงกลายเป็น
กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ได้อย่างทันท่วงที มียาหลายชนิดได้รับการคัดเลือกให้พัฒนาต่อเพื่อ
เป็นยาสำ�หรับรักษาโควิด-19 เช่น ยามาลาเรีย (คลอโรควิน และไฮดร็อกซีคลอโรควิน) ยาถ่ายพยาธิ (ไอเวอร์เม็กติน)
ยาแก้ไข้หวัดใหญ่ (ฟาวิพริ าเวียร์) และ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร เป็นต้น สำ�หรับยามาลาเรียมีหลักฐานพอเพียงทีอ่ งค์การ
อนามัยโลกแนะให้เลิกใช้ ส่วนยาตัวอื่นหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังมีความน่าเชื่อถือในระดับต่ำ�ทำ�ให้ไม่
สามารถสรุปผลของประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเหล่านีไ้ ด้ส�ำ หรับการนำ�มาใช้รกั ษาโรคโควิด-19 เนือ่ งจาก
การศึกษาส่วนใหญ่มีการวัดผลการทดลองที่ไม่แม่นยำ�  มีช่วงความเชื่อมั่นที่กว้าง และมีขนาดของตัวอย่างน้อย รวม
ทั้งมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของอคติจากรูปแบบการศึกษา คุณภาพของงานวิจัยเพื่อการพัฒนายาที่นำ�กลับ
มาใช้ใหม่ควรมีคุณภาพเทียบเท่ากับการพัฒนายาใหม่ ข้อมูลควรแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของยาอย่างสิ้นสงสัย ความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และจริยธรรมของการวิจัยทางคลินิกจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น การศึกษา
ในอนาคตควรเน้นที่คุณภาพและการออกรูปแบบการศึกษา แบบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมแบบปกปิด
(double-blinded, randomized - controlled trial: RCT) และเลือกตัววัดผลให้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรง
ที่ต่างกันไป และอาจต้องมีการศึกษาหาขนาดยาเพื่อกำ�หนดขนาดยาที่เหมาะสมสำ�หรับโรคโควิด-19 บทความนี้นำ�
เสนอการศึกษาที่สำ�คัญทางคลินิกของยาต้านไวรัสที่พัฒนามาจากยาอื่นที่มีการนำ�มาใช้ในประเทศไทย ทั้งที่ยอมรับ
อย่างเป็นทางการ หรือที่มีการใช้โดยความเชื่อของคนทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ หรือเลิกใช้
หรือเลือกพัฒนายาเหล่านี้ต่อไป
คำ�สำ�คัญ:  โควิด-19, เรมดีซิเวียร์, ไอเวอร์เม็กติน, ฟาวิพิราเวียร์, แอนโดรกราโฟไลด์
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Abstract
The outbreak of Covid-19 has increasingly affected an alarming number of patients and deaths around the
world.  The case fatality rate is about 1.4% and up to 14.8% in people aged 80 and older.  In this situation, the
search for new drugs is urgently needed to combat new outbreaks but it will take years to develop a new drug from
scratch.  The repurposing of approved drugs has become a strategy for prompt response to emerging infectious
diseases. A number of drugs have been selected for further development as COVID-19 treatment, including malaria
drugs (chloroquine and hydroxychloroquine), anthelmintics (ivermectin), and influenza (favipiravir) and the herb
Andrographis paniculata, etc. There is sufficient evidence that the World Health Organization has recommended
against the use of malaria drugs. For other drugs, most of the available evidence has been rated as low-certainty
because of imprecision in most outcomes with wide confidence intervals and there were serious concerns related
to the risk of bias on study design. The quality of research for repurposed drug development should be the same as
those of new drug development. The data should clearly demonstrate evidence of efficacy and safety of the drug.  
Scientific and ethical validity of clinical research is therefore essential. Future studies should focus on quality and
appropriate study design, such a double-blinded randomized-controlled trial (RCT) with sufficient power and appropriate outcome measures for patients with varying degrees of severity. In addition, a dose finding study may
be needed to determine the appropriate dose for COVID-19.  This paper presents four important clinical studies of
repurposed antivirals that are being used in Thailand officially or unofficially. The information may assist in the
decision to use, discontinue or further develop these drugs for COVID-19.
Key words:  COVID-19, remdesivir, ivermectin, favipiravir, andrographolide

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผูป้ ว่ ย
มากกว่า 193 ล้านคน และผู้เสียชีวิตมากกว่า 4.1 ล้าน
คน (ข้อมูลจากทั่วโลกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)
ส่ ว นใหญ่ (80%) มี อ าการน้ อ ยถึ ง น้ อ ยมาก และ
สามารถหายเองได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องรับยารักษา และ
ในกลุม่ นีป้ ระมาณ 30% ไม่มอี าการ ส่วนอีก 20% เป็น
ผู้ป่วยที่อาจต้องการรักษาด้วยยา ซึ่งในจ�ำนวนนี้ 5%
มีอาการรุนแรง อัตราการเสียชีวิตประมาณ 1.4% ผู้ที่

มีอายุ 80 ปี ขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 14.8%[1]
อาการทางคลินิกของโควิด-19 แตกต่างกันอย่างมาก
ได้แก่ มีไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมือ่ ยกล้าม
เนื้อ หายใจล�ำบาก และปอดบวม อาการของโควิด-19
ในช่วงระยะแรก อาการเกิดจากการตอบสนองต่อการ
เพิม่ จ�ำนวนของไวรัส และในระยะหลังของโรคเกิดจาก
ภาวะอักเสบอันเนือ่ งมาจากการตอบสนองของร่างกาย
ต่อไวรัสอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้แบ่ง
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อาการตามระดั บ ความรุ น แรงของโรคออกเป็ น 3
ระยะ[2-3] (ดังภาพที่ 1) ความรุนแรงของการติดเชือ้ โควิด-19
มีความสัมพันธ์กบั ระดับทีส่ งู ขึน้ ของไซโตไคน์ (cytokine) โดยเฉพาะระดับ interleukin-6 (IL-6) มีความ
สัมพันธ์กับความตายมากกว่าไซโตไคน์ชนิดอื่น ๆ[4-5]
ขณะนีย้ งั ไม่มยี ารักษาทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนและเป็น
ทีย่ อมรับส�ำหรับกลุม่ อาการทีไ่ ม่รนุ แรง การดูแลรักษา
อาการเบือ้ งต้นมักจะเป็นการรักษาตามอาการ เช่น การ
ลดไข้ การพักผ่อน และการดืม่ น�ำ ้ ปัจจุบนั เรมดีซเิ วียร์
(remdesivir)[6] เป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดเดียว
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกาโดยองค์การ
อาหารและยา และใช้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ าการรุ น แรงที่
ต้องการใช้ออกซิเจนเสริม[7] อย่างไรก็ตาม องค์การ
อนามัยโลกยังไม่แนะน�ำให้ใช้ยาตัวนี้ เนือ่ งจากยังไม่มี
หลักฐานเพียงพอในการสนับสนุนการลดอัตราการ
ตาย หรือการลดการใส่ท่อหายใจ หรือลดอาการที่
รุนแรงขึ้น เป็นต้น ส�ำหรับระยะที่มีอาการรุนแรงหรือ
วิกฤติ องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะน�ำให้ใช้ยาลด
อักเสบเด็กซาเมทาโซน และ ยาต้าน IL-6 คือ tocili-
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zumab และ sarilumab[2] จะเห็นได้วา่ การเลือกใช้ยา
รักษาโรคโควิด-19 อาจต้องพิจารณาตามระยะของ
อาการของโรค (ภาพที่ 1) โดยในช่วงแรกของอาการ
เป็นช่วงทีไ่ วรัสมีการเพิม่ ปริมาณ และร่างกายพยายาม
สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ไวรั ส การให้ ย า
กดภูมิคุ้มกันจึงไม่เหมาะสม ดังนั้นการใช้เด็กซาเมทาโซนในช่วงแรกจึงไม่แนะน�ำ[2] ในช่วงแรกของการติด
เชื้อ ยาต้านไวรัสจะมีความส�ำคัญต่อการรักษามาก
ที่สุด หลังจากนั้นภาระการก�ำจัดเชื้อไวรัสจะลดลง
เพราะจะเริม่ มีกระบวนการอักเสบมากขึน้ ความส�ำคัญ
ของการรักษาจึงมุง่ ไปทีก่ ารลด หรือการจัดการกับการ
อักเสบมากกว่า[8]
การพัฒนายาจากยาที่ใช้อยู่แล้ว (repurposed
drug) จึงควรพิจารณาเลือกจากคุณสมบัตขิ องยา และ
ความเป็นไปได้ของการใช้ยาในระยะต่าง ๆ ด้วย ซึง่ จะ
มีผลต่อการเลือกตัววัดผลที่ส�ำคัญ (primary endpoint) ได้อย่างถูกต้อง การใช้ยาต้านไวรัสในช่วงแรก
ควรจะต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสหาย
ไปเร็ ว กว่ า ที่ ร ่ า งกายจะสามารถก� ำ จั ด เชื้ อ ไปตาม

ภาพที่ 1 การแบ่งกลุ่มอาการของโควิด-19 ออกเป็น 3 ระยะ – early infection, severe, critical
(Source: WHO clinical treatment guidelines 2021[2], และ Wagner Gouvea dos Santos[3], with modification)
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ธรรมชาติ ซึ่ง 80% ของผู้ป่วยจะหายได้เอง ความ
สามารถในการก�ำจัดไวรัสได้เร็ว หรืออาการหายไปได้
เร็วกว่าที่ร่างกายจัดการได้เอง และ อาการของโรคที่
ไม่รุนแรงขึ้น จึงเป็นตัววัดที่ส�ำคัญ ทั้งนี้หากไม่มีกลุ่ม
ควบคุมคือผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาหลอก ก็คงจะตอบค�ำถาม
นี้ ไ ด้ ย าก รู ป แบบของการวิ จั ย หากเป็ น double –
blinded, randomized - placebo control ก็จะลด
ความเสีย่ งของอคติได้ ส่วนการรักษาผูป้ ว่ ยในระยะที่
2 ซึ่งโรคได้ลุกลามไปที่ปอด ตัววัดผลที่ส�ำคัญน่าจะ
เป็นการยับยั้ง หรือลดการลุกลามของการอักเสบของ
ปอด ระยะเวลาคืนตัวของอาการอักเสบของปอด รวม
ทั้งการลดความต้องการใส่ท่อหายใจ บทบาทของยา
ต้านไวรัสยังส�ำคัญโดยเฉพาะในช่วงต้นของระยะที่ 2
นี้ และบทบาทของยาต้านอักเสบจะเริ่มมีมากขึ้นใน
ช่วงหลังของระยะที่ 2[3] ส่วนระยะที่ 3 เป็นระยะวิกฤติ
ผู้ป่วยมีการอักเสบที่รุนแรง มี cytokine storm พบ
ว่ามีระดับของไซโตไคน์เพิ่มขึ้น ตัววัดผลส�ำคัญน่าจะ
เป็นการลดอัตราการตาย การลดความต้องการและ
เวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจ การรักษาจึงมุ่งไปที่
การจัดการกับกระบวนการอักเสบ และการจัดการกับ
สภาวะ cytokine storm การยั บ ยั้ ง ไซโตไคน์ ที่
เกีย่ วข้องโดยเฉพาะ IL-6[3-4] ยาทีไ่ ปช่วยลดการอักเสบ
และ immune modulator จึงมีบทบาทมากที่สุดใน
ระยะวิกฤตินี้[8]
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันยาที่ใช้ส�ำหรับโควิด-19
มีค่อนข้างจ�ำกัด เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ ใน
สถานการณ์ทมี่ กี ารระบาดของโควิด-19 ไปทัว่ โลก จึง
จ�ำเป็นต้องมีการค้นหายาใหม่เพื่อใช้ในการต่อสู้กับ
การระบาดของโรคใหม่ ซึ่งหากต้องเริ่มพัฒนายาใหม่
จะต้องใช้เวลานานหลายปี การน�ำยาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
ส�ำหรับโรคอืน่ มาพัฒนาต่อจึงกลายเป็นกลยุทธ์ในการ
ตอบสนองต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ได้อย่างทันท่วงที
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ได้มีการน�ำยาที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) และยาสมุนไพร
จ�ำนวนมากมาทดสอบในหลอดทดลอง พบว่ามียาและ
สมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิต์ า้ น SARS-CoV-2[9-11] และ
มียาหลายชนิดได้รับการคัดเลือกให้พัฒนาต่อเพื่อ
เป็นยาส�ำหรับรักษาโควิด-19[12-13] เช่น ยามาลาเรีย
(คลอโรควิน และไฮดร็อกซีคลอโรควิน) ยาถ่ายพยาธิ
(ไอเวอร์เม็กติน-ivermectin) และยาแก้ไข้หวัดใหญ่
(ฟาวิพิราเวียร์ – favipiravir) และสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจร เป็นต้น ส�ำหรับยาคลอโรควินและไฮดร็อกซีคลอโรควินนั้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะใน
ช่วงที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี
ซึ่งได้เสนอแนะให้ US FDA อนุมัติการใช้ยาคลอโรควินและไฮดร็อกซีคลอโรควินส�ำหรับการรักษาโควิด19 โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 US FDA ได้อนุมตั ิ
ให้มกี ารใช้ยาทัง้ สองชนิดนีไ้ ด้ในกรณีฉกุ เฉิน (emergency use authorization - EUA) เพื่อรักษาผู้ป่วย
โรคโควิด-19 ท�ำให้แพทย์สามารถสั่งจ่ายยาทั้งสอง
ชนิดในการรักษาผูป้ ว่ ยทีก่ ำ� ลังรักษาตัวในโรงพยาบาล
ได้ภายใต้ EUA นี้ แต่ตอ่ มาในวันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ.
2563 US FDA ได้ถอนยาทั้งสองออกจากการใช้ใน
กรณีฉกุ เฉิน เนือ่ งจากพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์วา่
ยาคลอโรควินและไฮดร็อกซีคลอโรควินไม่มปี ระสิทธิผล
เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วย
อาจจะยังต้องเสี่ยงกับอาการข้างเคียงที่มีอันตรายต่อ
ชีวิตได้[14] ในประเทศไทยได้มีการน�ำยาคลอโรควิน
และไฮดร็อกซีคลอโรควิน มาใช้ในโรคโควิด-19 ใน
ช่วงแรก ๆ ของการระบาดเช่นเดียวกัน แต่ต่อมาได้
เลิกใช้ไปหลังจากทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้คดั ค้านการ
ใช้ยาทั้งสอง[2] ส่วนยาไอเวอร์เม็กติน นั้น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยยังไม่
แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับโรคโควิด-19[15] อย่างไรก็ตาม
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่า IC50 ของยาเรมดีซิเวียร์, ไอเวอร์เม็กติน และ แอนโดรกราโฟไลด์ จากการศึกษาในหลอด
ทดลองโดยวิธี indirect immunofluorescence test (IFA) และ plaque test โดยใช้เซลล์ Vero E6 และ Calu-3
Cell lines
		
		
Vero E6
Calu-3

เรมดีซิเวียร์[13]
IFA
plaque assay
IC50 (µM)
IC50 (µM)
2.71
0.043

2.65
0.086

ไอเวอร์เม็กติน[13]
IFA
plaque assay
IC50 (µM)
IC50 (µM)
12.68
-

ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการใช้ยานีม้ านานหลาย
สิบปีในการรักษาหนอนพยาธิสตรองจิลอยและพยาธิ
ตัวกลม ยาฟาวิพริ าเวียร์เป็นยาทีถ่ กู น�ำมาใช้ในประเทศ
ไทยโดยปรากฏอยู่ในแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย
ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลกรณี
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา-2019 ของกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับปรับปรุงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564[16] โดย
แนะน�ำให้ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีอาการ
รุนแรงหรือโรคร่วมส�ำคัญทั้งในผู้ที่ไม่มีอาการและมี
อาการไม่รุนแรงและในผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการรุนแรง
มี ป อดบวมและมี ภ าวะออกซิ เ จนในเลื อ ดต�่ ำ  (hypoxia) และแนวทางเวชปฏิบัติฯ ฉบับล่าสุดนี้ (21
กรกฎาคม 2564) ได้เพิม่ ค�ำแนะน�ำให้พจิ ารณาใช้ในผู้
ป่ ว ยทั่ ว ไปที่ มี อ าการไม่ รุ น แรงอี ก ด้ ว ย ส่ ว นยาฟ้ า
ทะลายโจรเป็ น ยาที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายใน
ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน และได้รบั การบรรจุ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. 2542 ส�ำหรับรักษาอาการท้องเสียชนิดไม่ตดิ เชือ้
และครั้งที่สองใน พ.ศ. 2549 โดยเพิ่มข้อบ่งใช้ส�ำหรับ
โรคระบบทางเดินหายใจ (โรคหวัด และเจ็บคอ) ยาฟ้า
ทะลายโจรเป็นยาสมุนไพรประจ�ำบ้านที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายในประเทศไทย เมื่อเริ่มมีการระบาดของ
โควิด-19 พบว่าประชาชนมีการใช้ฟา้ ทะลายโจรกันเอง
จ�ำนวนหนึ่งในการป้องกันและรักษาโควิด-19 เพราะ

0.360
-

แอนโดรกราโฟไลด์[13,17]
IFA
plaque assay
IC50 (µM)
IC50 (µM)
6.58
1.68

0.28
0.034

สามารถซือ้ ได้จากร้านขายยาโดยไม่ตอ้ งมีใบสัง่ ยาจาก
แพทย์ อีกทั้งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่ง
เป็ น โรงพยาบาลที่ มี แ นวทางการรั ก ษาด้ ว ยการใช้
สมุนไพร ในทางการแพทย์ได้ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษา
ผูป้ ว่ ยโควิด-19 ทีม่ อี าการเล็กน้อยจนถึงปานกลาง อีก
ทัง้ มีการสนับสนุนให้บคุ ลากรโรงพยาบาลใช้ฟา้ ทะลาย
โจรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วย ได้มีการน�ำฟ้า
ทะลายโจรมาศึกษาวิจัย และพบว่าสามารถยับยั้ง
SARS-CoV-2 ได้ในหลอดทดลอง (ตารางที่ 1)[13,17]
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้
ท�ำการพัฒนาฟ้าทะลายโจร โดยได้เริ่มท�ำการศึกษา
ทางคลิ นิ ก และกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ บ รรจุ ฟ ้ า
ทะลายโจรไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
ส�ำหรับใช้ในการรักษาโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
พ.ศ. 2564[18] ต่อมาส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ส� ำ หรั บ โรคโควิ ด -19 ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (emergency use list) และได้มี
การน�ำมาใช้ในสถานพยาบาลหลายแห่ง แม้จะก�ำหนด
ให้ ใ ช้ โ ดยแพทย์ เ วชปฏิ บั ติ แต่ ป ระชาชนทั่ ว ไปก็
สามารถซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป รวมทั้งในร้าน
สะดวกซือ้ หรือร้านขายของช�ำกรณีขนึ้ ทะเบียนเป็นยา
สามัญประจ�ำบ้าน ในประเทศไทยมีบริษทั ยาทีผ่ ลิตฟ้า
ทะลายโจรหลายรูปแบบมากทั้งในรูปแบบสารสกัด
และใบแห้งป่น รวมทัง้ มีความหลากหลายในขนาดของ

290 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สารส�ำคัญ คือสารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ด้ ว ย แนวเวชปฏิ บั ติ ข องกระทรวง
สาธารณสุขฉบับล่าสุด วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ได้บรรจุฟ้าทะลายโจรไว้ให้พิจารณาใช้ในกรณีผู้ป่วย
ที่ มี อ าการน้ อ ย และไม่ มี ป ั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
โควิด-19 ที่รุนแรง แต่ไม่แนะน�ำให้ใช้เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อ[16] ยาอีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในแนวทางเวช
ปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขคือยา เรมดีซิเวียร์
โดยอาจพิจารณาให้ เรมดีซิเวียร์ในหญิงตั้งครรภ์ใน
ไตรมาสแรกทีม่ ปี อดอักเสบ (เนือ่ งจากฟาวิพริ าเวียร์มี
โอกาสท�ำให้เกิด teratogenic effect ได้) และอาจ
พิจารณาใช้ในกรณีที่มีข้อจ�ำกัดในการบริหารยาทาง
ปากหรือมีปัญหาการดูดซึม[16]
บทความนีน้ ำ� เสนอการศึกษาทีส่ ำ� คัญทางคลินกิ
ของยาเก่าทีน่ ำ� มาใช้ใหม่ ซึง่ สนับสนุนการน�ำมา ใช้หรือ
การยอมรับหรือการอนุมตั กิ ารขึน้ ทะเบียนของยาต้าน
ไวรัสที่พัฒนามาจากยาอื่น (repurposed drugs) ที่
ได้มกี ารน�ำมาใช้ในประเทศไทยทัง้ ทีย่ อมรับอย่างเป็น
ทางการ หรือ ใช้โดยความเชื่อของคนทั่วไป เพื่อเป็น
ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ หรือเลิกใช้ หรือ
เลือกพัฒนายาเหล่านี้ต่อไป

เรมดีซิเวียร์ (Remdesivir) โดยบริษัท Gilead
Science ชื่อทางการค้า Veklury
เดิมทีเรมดีซิเวียร์ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรักษา
โรคตับอักเสบซี และต่อมาได้น�ำมาใช้ใหม่ส�ำหรับโรค
โควิด-19 เรมดีซเิ วียร์เป็นยา prodrug ทีเ่ ปลีย่ นให้อยู่
ในรูปแบบไตรฟอสเฟต เพื่อยับยั้งการสังเคราะห์อาร์
เอ็นเอของไวรัส ข้อมูลในหลอดทดลอง (ตารางที่ 1)[13]
สนั บ สนุ น ศั ก ยภาพของเรมดี ซิ เ วี ย ร์ ต ่ อ การต้ า น
SARS-CoV-2 ท�ำให้มีการศึกษาเพิ่มเติมทางคลินิก
ของเรมดีซเิ วียร์ในการน�ำมาใช้ใหม่กบั โควิด-19 มีการ
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ทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม (randomized - controlled trial: RCT) หลายการศึกษาในผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้
โควิด-19[19-24] และในที่สุดได้รับการอนุมัติโดย US
FDA เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ให้ใช้ในผูใ้ หญ่และ
ผูป้ ว่ ยเด็ก (อายุ 12 ปีขนึ้ ไป) ส�ำหรับการรักษาโควิด-19
ที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง[6] การอนุมัติให้มีการใช้
เรมดีซิเวียร์โดย US FDA อ้างอิงตามข้อมูลจากการ
ทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมจ�ำนวน 3 การทดลอง
ทางคลินิก คือ 1) การทดลอง ACTT-1[20] 2) การ
ทดลอง SIMPLE Moderate COVID-19[21] และ 3)
การทดลอง SIMPLE Severe COVID-19 [22] การ
ทดลอง ACTT-1 เป็นการทดลองแบบสุ่ม (RCT)
ปกปิดทั้งสองด้าน (double – blinded) ควบคุมด้วย
ยาหลอกท�ำการศึกษาในผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรง
พยาบาลจ�ำนวน 1,062 ราย ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป
เม็กซิโก เกาหลี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ การศึกษาได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก National Institutes of Health
(NIH) ของสหรัฐอเมริกา ตัววัดผลที่ส�ำคัญของการ
ศึกษานี้คือระยะเวลาที่ผู้ป่วยฟื้นจากอาการ (time to
recovery) ผลการศึกษาของเรมดีซิเวียร์ขนาด 200
มิลลิกรัม ให้เริ่มต้นในขนาดสูง (loading dose) ตาม
ด้วย 100 มิลลิกรัม เป็นเวลาอีก 9 วัน พบว่าท�ำให้ระยะ
เวลาในการฟืน้ ตัวสัน้ ลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่
เทียบกับยาหลอก ค่าเฉลี่ย 10 [95% Confidence
Interval (CI) 9-11] เทียบกับ 15 วัน [95% CI 13-18]
อัตราส่วนอัตราการฟื้นตัว (1.29, 95% CI 1.12-1.49,
p < 0.001) ไม่พบความแตกต่างของรายงานอาการไม่
พึงประสงค์รา้ ยแรง (serious adverse event: SAE)
ระหว่างทั้งสองกลุ่ม เมื่อใช้การทดสอบทางสถิติ Kaplan-Meier ประเมินอัตราการตายพบว่า กลุ่มเรมดีซิเวียร์มีอัตราการตาย 6.7% เทียบกับ 11.9% ในกลุ่ม
ยาหลอก ในวันที่ 15 และ 11.4% เทียบกับ 15.2% ตาม

J Thai Trad Alt Med
ล�ำดับ ในวันที่ 29 การทดลอง SIMPLE Moderate
COVID-19 เป็นการทดลองระยะที่ 3 (phase 3 trial)
ซึ่งเป็นการทดลอง แบบสุ่มไม่ปกปิด (randomized
- unblinded) ในหลายประเทศในอเมริกา ยุโรปและ
เอเชีย การศึกษานีไ้ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากบริษทั Gilead
Science ท�ำการศึกษาในผูป้ ว่ ย 584 รายทีม่ อี าการโรค
ปานกลาง คือมีปอดบวมและมีออกซิเจนในเลือด
มากกว่า 94% โดยทดสอบการรักษาด้วยยาเรมดีซเิ วียร์
เป็นระยะเวลา 5 วัน และ 10 วัน เทียบกับกลุม่ ควบคุม
ที่เป็นการรักษาตามมาตรฐาน (standard care) ตัว
วัดผลที่ส�ำคัญคือสถานะอาการทางคลินิกในวันที่ 11
หลังการรักษา ผลการศึกษาพบว่าในวันที่ 11 ผู้ป่วย
ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาเรมดีซิเวียร์ 5 วัน มี
สถานะอาการทางคลินิกที่ดีขึ้นมากกว่าผู้ที่ได้รับการ
รักษาตามมาตรฐานอย่างมีนัยส�ำคัญ (odds ratio
1.65, 95% CI 1.09-2.48, p = 0.02) แต่ไม่พบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาเรมดีซิเวียร์เป็นระยะ
เวลา 10 วัน และกลุ่มควบคุม การทดลอง SIMPLE
Severe COVID-19 เป็นการทดลองในระยะที่ 3 แบบ
สุม่ ไม่ปกปิด ท�ำการศึกษาในผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษาตัวอยูใ่ นโรง
พยาบาลจ�ำนวน 397 ราย ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
เอเชีย การศึกษานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท Gilead Science เป็นการเปรียบเทียบยาเรมดีซิเวียร์ให้
เป็นระยะเวลา 5 วัน และ 10 วัน ในผูป้ ว่ ยระยะรุนแรง
ที่มีปอดบวมโดยมีออกซิเจนในเลือด 94% หรือน้อย
กว่ า โดยมี ตั ว วั ด ผลที่ ส� ำ คั ญ คื อ สถานะอาการทาง
คลินิก 14 วัน ภายหลังการรักษา พบว่าระยะเวลาการ
รั ก ษา 5 หรื อ 10 วั น มี ผ ลประโยชน์ ท างคลิ นิ ก ที่
คล้ายคลึงกัน (เวลาทีม่ อี าการดีขนึ้ ทางคลินกิ และระยะ
เวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล) การทบทวนหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร์ของ US FDA จากการทดลอง
ทางคลินิก ACTT-1 trial ร่วมกับการทบทวนผลจาก
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“SIMPLE’’ trials สนับสนุนการตัดสินของหน่วยงาน
ว่าหลักฐานของประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการอนุมัติยาใหม่
ปัจจุบันมีการใช้ยาเรมดีซิเวียร์กันอย่างแพร่หลายใน
หลายประเทศ โดยมีแนวปฏิบัติของสถาบันต่าง ๆ ที่
แนะน�ำให้ใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในระดับ
รุนแรงหรือวิกฤติ[25-26] อย่างไรก็ดอี งค์การอนามัยโลก
ยังไม่แนะน�ำให้ใช้ยาเรมดีซิเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยที่
ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลโดยไม่ค�ำนึงถึงความ
รุนแรงของโรค จนกว่าจะมีหลักฐานสนับสนุนมากกว่า
นี้[27] ทั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่อ้างอิงผลจากการศึกษา
แบบ RCT สี่ โครงการ[20-21, 23-24] รวมทั้งผลจากการ
ทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเกีย่ ว
กับยาทีใ่ ช้ในการรักษาโควิด-19[28] โดยสรุปว่าหลักฐาน
สนับสนุนผลของเรมดีซเิ วียร์ตอ่ การลดอัตราการตาย
ความต้องการเครื่องช่วยหายใจ ระยะเวลาในการฟื้น
ตัวทางคลินกิ ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล
และการก�ำจัดไวรัสยังไม่เพียงพอและก�ำลังรอหลัก
ฐานเพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักฐานการใช้ในผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ และ
สตรีมคี รรภ์ ถึงแม้วา่ จะไม่พบหลักฐานว่ามีความเสีย่ ง
เพิม่ ขึน้ จากเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทรี่ า้ ยแรงจากการ
วิจยั แต่จำ� เป็นต้องมีการเฝ้าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์
เพิ่มเติม องค์การอนามัยโลกให้ความเห็นว่าต้องมี
หลักฐานที่สนับสนุนผลการรักษาที่มีความส�ำคัญต่อ
ผูป้ ว่ ยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมือ่ ยามีราคาค่อนข้างสูง
และอีกประการหนึ่งยาอยู่ในรูปแบบที่ให้โดยการฉีด
ทางหลอดเลือดเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ำกัดในการใช้
ทั่วไป นอกจากนี้ย าเรมดีซิเวีย ร์ยังมีข้อห้ามใช้ใน
ผู้ป่วยที่มีการท�ำงานของตับและไตผิดปรกติอีกด้วย
ถึงแม้ว่ายาเรมดีซิเวียร์จะได้รับการขึ้นทะเบียน
ในสหรัฐอเมริกาแล้ว บริษัท Gilead Science ยังคง
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ด�ำเนินการศึกษาต่อ เพือ่ หาหลักฐานทีจ่ ะมาสนับสนุน
การใช้ยานีใ้ นผูป้ ว่ ยโควิด-19 ทัง้ ในเด็ก ผูส้ งู อายุ หญิง
มี ค รรภ์ รวมทั้ ง ในผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ไ ตท� ำ งานผิ ด ปรกติ
นอกจากนี้ Gilead Science ก�ำลังพัฒนารูปแบบการ
ให้ยาทางการสูดดม (aerosolized solution) เพือ่ ง่าย
ต่อการใช้ในผูป้ ว่ ยนอก ได้ทำ� การศึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ที่มีอาการน้อยในระยะแรกของการติดเชื้อซึ่งได้เสร็จ
สิ้นแล้วเมื่อเดือน 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 (study ID
NCT04539262)[29] เป็นการศึกษาทีใ่ ช้รปู แบบการวิจยั
แบบ double – blinded, randomized placebo –
controlled trial ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม
กับโรคโควิด-19 ในระยะต้นเนื่องจากเป็นโรคที่หาย
ได้เองตามธรรมชาติถึง 80%  

ไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin) โดยบริษทั เมอร์ค
ชื่อทางการค้า Vermectin
ไอเวอร์เม็กตินเป็นยาที่น�ำกลับมาใช้ใหม่อีกตัว
หนึ่งซึ่งได้รับความสนใจจากนานาชาติเป็นอย่างมาก
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันยาไอเวอร์เม็กติน
มีจำ� หน่ายทัว่ โลกส�ำหรับการรักษาการติดเชือ้ ปรสิต มี
การใช้กันอย่างแพร่หลายมานานหลายทศวรรษ และ
บรรจุอยูใ่ น WHO Essential Medicine List ไอเวอร์เม็กติน เป็นที่รู้จักกันในการรักษา onchocerciasis
(ตาบอดแถบแม่น�้ำ), strongyloidiasis, ascariasis
และหิ ด ส่ ว นฤทธิ์ ต ้ า นไวรั ส SARS-CoV-2 ของ
ไอเวอร์เม็กตินพบว่าสามารถต้าน SARS-CoV-2 ได้
ในหลอดทดลอง (ตารางที่ 1)[13] ข้อมูลจากการทบทวน
อย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของยาไอเวอร์เม็กติน[30] ชีใ้ ห้เห็นถึงบทบาทของยาไอเวอร์เม็กตินใน
การป้ อ งกั น และรั ก ษาโรคโควิ ด -19 การวิ เ คราะห์
อภิมานจากการวิจยั ทางคลินกิ 15 เรือ่ ง ในผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้
จ�ำนวน 2,438 ราย (ฐานข้อมูลจนถึงวันที่ 25 เมษายน
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พ.ศ. 2564) พบว่ายาไอเวอร์เม็กตินลดความเสีย่ งของ
การเสียชีวิตได้เฉลี่ย 62% (95% CI 27-81%) เมื่อ
เทียบกับการรักษามาตรฐานที่ไม่มียาไอเวอร์เม็กติน
(RR 0.38, 95% CI 0.19-0.73) ความเสี่ยงต่อการเสีย
ชีวิต 2.3% เทียบกับ 7.8% ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามคุณภาพของหลักฐานนี้
ผู้ศึกษาประเมินให้ความมั่นใจปานกลาง (moderate
certainty) นอกจากนี้การวิเคราะห์อภิมานของการ
ป้องกันโรคของไอเวอร์เม็กตินจากการวิจยั ทางคลินกิ
3 เรื่องในผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสิ้น 738 คน พบว่าการ
ป้ อ งกั น โรคของไอเวอร์ เ ม็ ก ติ น ในกลุ ่ ม บุ ค ลากร
ทางการแพทย์และผูท้ สี่ มั ผัสเชือ้ โควิด-19 อาจช่วยลด
ความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ถึง 86% (79-91%) (RR
0.14, 95% CI 0.09-0.21) แต่ผศู้ กึ ษาให้ความมัน่ ใจใน
คุณภาพของหลักฐานในระดับต�ำ ่ เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัด
ในรูปแบบการวิจัย และมีจ�ำนวนการวิจัยที่รวมอยู่ใน
การวิเคราะห์เพียงแค่ 3 รายงานเท่านั้น ส่วนผลลัพธ์
รอง เช่น ความจ�ำเป็นในการใช้เครื่องช่วยหายใจ จาก
คุณภาพของหลักฐานนั้น ผู้ศึกษาให้ความมั่นใจใน
ระดับที่ต�่ำมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าในประเด็นนี้ ยาไอเวอร์เม็กตินอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19
ข้อมูลล่าสุด (ทางออนไลน์: http://c19ivermectin.com/) ivermectin ส�ำหรับ COVID-19: การ
วิเคราะห์อภิมานแบบตามเวลาจริง (real time) ของ
การศึกษาวิจัย 61 โครงการ ในผู้ป่วยทั้งสิ้น 19,432
ราย พบว่าการรักษาและป้องกันโรค ในระยะเริม่ ต้นดี
ขึ้น 74% และ 85% ตามส�ำดับ โดยมี RR 0.26 (0.160.43) และ 0.15 (0.09-0.250) ตามล�ำดับ เมือ่ วิเคราะห์
เฉพาะการศึกษาแบบ RCT เท่านั้น พบว่ามีอยู่เพียง
23 โครงการ และพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 62% (RR
0.38, 95% CI 0.27-0.53)  ส�ำหรับการรักษาที่ล่าช้า
(late treatment) พบว่าดีขึ้น 46% จากรายงาน 23

J Thai Trad Alt Med
โครงการ อัตราการตายดีขึ้น 68% แม้ว่าจ�ำนวนของ
การป้องกันและอัตราการตายจะสอดคล้องกับการ
ทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานข้าง
ต้น[30] แต่ประเด็นเรื่องหลักฐานที่มีคุณภาพต�่ำยังคง
เป็นปัญหาในการตีความอยู่ดี
องค์การอนามัยโลกยังไม่แนะน�ำให้ใช้ยาไอเวอร์เม็กตินในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยกเว้นใน
บริ บ ทของการทดลองทางคลิ นิ ก เท่ า นั้ น [2] จนถึ ง
ปัจจุบันหลักฐานข้อมูลทางคลินิกที่สนับสนุนการใช้
ไอเวอร์เม็กตินในการรักษาโควิด-19 ก็ยงั สรุปไม่ได้[14-15]
ผลของยาไอเวอร์เม็กตินต่อการตาย การช่วยหายใจ
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ระยะเวลาในการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งการก�ำจัดไวรัสยังไม่
ชัดเจน หลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั มีความน่าเชือ่ ถือใน
ระดับต�่ำมาก เพราะการศึกษาส่วนใหญ่มีการวัดผล
การทดลองทีไ่ ม่แม่นย�ำ และมีชว่ งความเชือ่ มัน่ ทีก่ ว้าง
รวมทั้งมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของอคติจาก
รูปแบบการศึกษาและอคติในการตีพิมพ์[2] การศึกษา
ในอนาคตควรเน้นที่คุณภาพและการออกแบบการ
ศึกษาแบบ RCT และเลือกตัววัดผลให้เหมาะกับ
ผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงที่ต่างกันไป และอาจต้อง
มีการศึกษาหาขนาดยาเพือ่ ก�ำหนดขนาดยาทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับโรคโควิด-19[31] ขณะนี้ทางคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก�ำลังเร่งศึกษา
วิจัยยาไอเวอร์เม็กตินในผู้ป่วยโควิด-19 จ�ำนวนมาก
โดยรูปแบบการศึกษาจะมีการเปรียบเทียบยาใหม่และ
ยาเก่าโดยใช้ยาไอเวอร์เม็กตินร่วมกับยาฟาวิพริ าเวียร์
เปรี ย บเที ย บกั บ สู ต รยาเดิ ม [32] ในขณะเดี ย วกั น
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้เพิม่ ไอเวอร์แม็กตินเข้าไป
ในการศึกษาทางคลินิกขนาดใหญ่ - PRINCIPLE
trial ส�ำหรับโควิด-19 ซึง่ คงจะให้ความชัดเจนมากขึน้
ถึงบทบาทของไอเวอร์เม็กตินในการรักษาโควิด-19
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อย่างไรก็ตาม บริษัทเมอร์ค (Merck) ผู้ผลิตยา
ได้เตือนการใช้ยานี้ในการรักษาโควิด-19 โดยระบุว่า
“ทางบริษทั ไม่เชือ่ ว่าข้อมูลทีม่ อี ยู่ สนับสนุนด้านความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลของยาไอเวอร์เม็กตินหาก
ใช้เกินกว่าปริมาณและนอกเหนือกลุม่ ประชากรทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อมูลแนะน�ำการใช้ยาทีไ่ ด้การรับรองจากหน่วย
งานก�ำกับดูแล’’[33]

ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) โดยบริษัท Fujifilm Toyama Chemical ชื่ อ ทางการค้ า
Avigan, Avifavir
ฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาที่ได้รับการอนุมัติส�ำหรับ
ไข้หวัดใหญ่ (influenza) ในประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ.
2557 ฟาวิพิราเวียร์เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเพิ่มจ�ำนวนไวรัส SARS-CoV-2 การศึกษา
ในหลอดทดลองพบว่าฟาวิพิราเวียร์สามารถลดการ
ติดเชื้อ SARS-CoV-2 โดยมีค่า half-maximal effective concentration (EC50) ที่ 61.88 mM และมี
half-cytotoxic concentration (CC50) > 400 mM
และ SI > 6.46 ค่าที่ห่างกันมากของ CC50 และ EC50
บ่งชี้ว่าสามารถใช้ฟาวิพิราเวียร์ในขนาดสูงได้อย่าง
ปลอดภัย[19]
ได้มกี ารพัฒนายาฟาวิพริ าเวียร์ (Avifavir) โดย
ท�ำการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 และ 3 ในผู้ป่วย
อาการปานกลางในรัสเซีย[34] โดยใช้ฟาวิพิราเวียร์ ใน
ขนาด 1,600 มิลลิกรัม แบ่งให้ 2 ครั้ง ในวันแรก ตาม
ด้วยขนาด 600 มิลลิกรัม แบ่งให้ 2 ครั้ง ในวันที่ 2-14
หรือให้ในขนาด 1,800 มิลลิกรัม แบ่งให้ 2 ครั้ง ในวัน
แรก ตามด้วย 800 mg ในวันที่ 2-14 พบว่าให้ผลเป็น
ทีน่ า่ พอใจเมือ่ เปรียบเทียบกับการรักษาตามมาตรฐาน
(คลอโรควินหรือ lopinavir/ritonavir หรือไม่ได้รับ
ยาต้านไวรัสใด ๆ) การศึกษาน�ำร่องนี้ มีผู้เข้าร่วมการ
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ศึกษา 60 ราย (20 ราย ในแต่ละกลุ่ม) พบว่า 62.5%
ในกลุ่มที่ได้ยาฟาวิพิราเวียร์ ไม่พบเชื้อภายใน 4 วัน
เมือ่ เทียบกับ 30% ในกลุม่ ควบคุม (p = 0.018) อาการ
ไข้ ก ลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ยาฟาวิ พิ ร าเวี ย ร์ ห ายเร็ ว กว่ า กลุ ่ ม
ควบคุม โดยมีค่ามัธยฐาน 2 วัน เทียบกับ 4 วัน (p =
0.007) ผลจากการศึกษาน�ำร่องนี้ ท�ำให้กระทรวง
สาธารณสุขของรัสเซียอนุมตั ใิ ห้ใช้ยา avifavir เป็นยา
ทีใ่ ช้รกั ษาโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน (EUA)
และก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการวิจัยต่อในระยะ 3
(phase 3 clinical trial) โดยมีการปรับขนาดยา loading dose เป็น > 44 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัมน�้ำหนักตัว
เป็นระยะเวลานาน 10 วัน ขณะนี้ยังไม่พบรายงานผล
ของการศึกษา
มีการศึกษาอีกหลายการศึกษา[35-41] ทีเ่ ป็น RCT
ซึ่งได้ประเมินประสิทธิผลของยาฟาวิพิราเวียร์เปรียบ
เทียบกับยาทีใ่ ช้รกั ษาตามมาตรฐานของแต่ละสถาบัน
ที่ท�ำการศึกษา เช่น คลอโรควิน, arbidol, lopinavir/
ritonavir, baloxavir marboxil, darunavir/cobicistat และ tocilizumab การศึกษาเหล่านี้ใช้ขนาด
ยาและระยะเวลาที่แตกต่างกัน ในแต่ละการศึกษามี
ขนาดของตัวอย่างทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัด การติดตามผลก็มี
ความแตกต่างกัน จาก 14 ถึง 30 วัน อาการของโรค
จากอาการน้อยถึงอาการรุนแรง การศึกษาเหล่านี้ให้
ผลที่แตกต่างกันและขัดแย้งกันในบางประเด็นท�ำให้
ตัดสินใจยากว่าควรที่จะใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการ
รักษาโควิด-19 หรือไม่  
ได้มรี ายงานการทบทวนอย่างเป็นระบบและการ
วิเคราะห์อภิมานของยาฟาวิพิราเวียร์ 2 ฉบับ[42-43]
รายงานแรกที่จะกล่าวถึงเป็นการทบทวนรายงาน 11
ฉบับ[42] ในจ�ำนวนผูป้ ว่ ย 1,019 ราย ทีม่ อี าการน้อยถึง
ปานกลาง โดยการศึ ก ษาที่ ใ ช้ ใ นการทบทวนและ
วิเคราะห์นี้ เป็น RCT 4 โครงการ[34-35,37,39] และ มีการ
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ศึกษาทีเ่ ป็นรูปแบบ before-after, non-randomized
- controlled trial[44] ที่เหลืออีก 6 โครงการ เป็น observational study หรือ case series[45-50] ผลของ
การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านพบว่ า กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยา
ฟาวิ พิ ร าเวี ย ร์ สามารถก� ำ จั ด ไวรั ส ได้ เ ร็ ว กว่ า กลุ ่ ม
ควบคุมในวันที่ 7 หลังการรักษา (odd ratio OR 2.49,
95% CI 1.19-5.22) แต่ไม่แตกต่างกันในวันที่ 14 ส่วน
อาการทางคลินิกดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมทั้งวันที่ 7 และ
วันที่ 14 (OR 1.60, 95% CI 1.03–2.49 และ OR 3.03,
95% CI 1.17–7.80 ตามล�ำดับ) การทบทวนนี้แสดงว่า
ยาฟาวิพิราเวียร์สามารถก�ำจัดไวรัสได้ภายใน 7 วัน
และท�ำให้มีอาการทางคลินิกดีขึ้นภายใน 14 วัน ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของยาฟาวิพิราเวียร์ในการ
รักษาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยอาการเล็กน้อยถึงปาน
กลาง อย่างไรก็ตามผูท้ บทวนประเมินหลักฐานมีความ
เสี่ยงสูงต่ออคติและคุณภาพของข้อมูลถูกประเมินว่า
มีความเชื่อมั่นต�่ำ (low certainty)
การทบทวนอีกฉบับ [43] เป็นการทบทวนจาก
รายงานการวิจยั ทางคลินกิ ทีม่ กี ารเปรียบเทียบกับกลุม่
ควบคุมด้วยยาต้านไวรัสชนิดอื่นจ�ำนวน 9 โครงการ
รวมผู้ป่วย 827 ราย โดยเป็นการศึกษาแบบสุ่มไม่
ปกปิด (open randomized clinical trial) ยกเว้น
ฉบับเดียวที่ไม่มีการสุ่ม[44] การวิจัยท�ำในประเทศจีน
รัสเซีย โอมาน อียิปต์ ญี่ปุ่น และ อินเดีย พบว่าผู้ป่วย
มีอาการทางคลินิกที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบ
กับกลุ่มควบคุมส�ำหรับในช่วงเวลาการติดตาม 7 วัน
(RR 1.24, 95% CI 1.09-1.41, p = 0.001) ถึงแม้ว่า
ฟาวิ พิ ร าเวี ย ร์ จ ะมี แ นวโน้ ม ในการก� ำ จั ด ไวรั ส ได้
มากกว่ากลุม่ ควบคุมในวันที1่ 4 แต่ไม่มนี ยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (RR 1.11, 95% CI 0.98-1.25, p = 0.094) การ
วิเคราะห์อภิมานนี้ไม่พบความต่างในความต้องการ
ออกซิเจน หรือการย้ายเข้า ICU หรือ การเกิดอาการ

J Thai Trad Alt Med
ไม่พึงประสงค์ หรือ อัตราการตาย การเริ่มให้ฟาวิพิราเวียร์ช้าอาจเป็นสาเหตุของประสิทธิผลที่ต�่ำในการ
ทดลองทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มี
อาการในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางได้ อาจต้องมีการ
พิจารณาเริ่มยาฟาวิพิราเวียร์ให้เร็วขึ้นทันทีที่รู้ผลการ
วินิจฉัย หรือมีอาการ[37]
จะเห็นได้ว่าเมื่อการวิเคราะห์เลือกเฉพาะการ
ศึกษาแบบมีกลุม่ เปรียบเทียบเท่านัน้ [43] โดยไม่ได้รวม
การศึกษาแบบ observation ท�ำให้ผลของการก�ำจัด
ไวรั ส ของยาฟาวิ พิ ร าเวี ย ร์ ก�้ ำ กึ่ ง ยั ง สรุ ป ผลไม่ ไ ด้
อย่างไรก็ดผี ลการทบทวนและวิเคราะห์จากรายงานทัง้
สองฉบับมีผลที่สอดคล้องกันในเรื่องของอาการทาง
คลินิกที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับยาต้านไวรัสอื่น ๆ ที่ใช้ใน
การรักษามาตรฐานของแต่ละแห่ง และพบว่าการให้ยา
ฟาวิพิราเวียร์เร็วในช่วงแรกของโรค จะมีประสิทธิผล
ดีในการรักษาโควิด-19[37] อย่างไรก็ตาม ผลของการ
ทบทวนและวิเคราะห์ทั้งสองฉบับควรมีการตีความ
อย่างระมัดระวังเนื่องจากมีข้อจ�ำกัดหลายประการ
ประการแรกคือ การออกแบบการศึกษา และตัววัดผล
เปรียบเทียบในการศึกษาทางคลินกิ แต่ละครัง้ แตกต่าง
กันออกไป ประการทีส่ อง จ�ำนวนการศึกษาและผูป้ ว่ ย
มีจ�ำกัด ประการที่สาม ขนาดยาและระยะเวลาการใช้
ฟาวิพริ าเวียร์แตกต่างกันระหว่างการศึกษา ประการที่
สี่ ค�ำจ�ำกัดความของอาการดีขนึ้ ทางคลินกิ แตกต่างกัน
ระหว่างการศึกษา จ�ำเป็นต้องหาหลักฐานเพิม่ เติมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งการหาขนาดยาและระยะเวลาที่เหมาะ
สมในการรักษา และศึกษาในผู้ป่วยที่มีระดับความ
รุนแรงของโรคที่ต่างกัน การทดลองทางคลินิกควร
เป็นแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้
ความชัดเจนในประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา
ฟาวิพริ าเวียร์ และเพือ่ ยืนยันบทบาทของฟาวิพริ าเวียร์
ในการรักษาผูป้ ว่ ยในระยะต่าง ๆ ของความรุนแรงของ
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โรคโควิด-19
ถึงแม้ว่าหลายประเทศได้ตัดสินใจใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาโควิด-19 ในเวชปฏิบตั แิ ล้ว แต่กไ็ ม่
ควรจะเป็นเหตุผลในการหยุดวิจัยเพื่อหาหลักฐานที่
แน่ชัดว่ายาฟาวิพิราเวียร์มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโควิด19 มากพอหรือไม่ การศึกษาในขั้นต่อไปควรพัฒนา
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนต่อไป
ขณะนี้มีการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนใน Clinicaltrial.
gov[29] ไว้มากกว่า 50 โครงการ อีกไม่นานคงมีข้อมูล
เพิ่มขึ้นโดยมีการศึกษาหลายเรื่องที่วางแผนท�ำใน
ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งที่มีอาการน้อยและมีอาการรุนแรง
และมีรูปแบบการวิจัยที่เป็น RCT ที่มีขนาดใหญ่

แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) สาร
สกัดฟ้าทะลายโจร
แอนโดรกราโฟไลด์เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของ
สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร มีการใช้กนั อย่างแพร่หลาย
ในประเทศจีนและประเทศไทยส�ำหรับการรักษาการ
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โดยมีหลักฐานจากผล
การศึกษาทางคลินกิ รองรับอยูม่ ากพอสมควร[50-56] ต่อ
มาพบว่าแอนโดรกราโฟไลด์มีศักยภาพที่จะเป็นยา
ต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ซึ่งรวมถึงฤทธิ์ต้านไวรัส
ฤทธิ์ ต ้ า นการอั ก เสบ และการปรั บ ภู มิ คุ ้ ม กั น [57-58]
รวมทั้งด้านความปลอดภัย[59-60] การศึกษาในหลอด
ทดลอง [13,17] เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ใ ห้ ห ลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
ศักยภาพของแอนโดรกราโฟไลด์เพือ่ พัฒนาให้เป็นยา
รักษาโควิด-19 (repurposed drug) อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีการศึกษาทางคลินิกของแอนโดรกราโฟไลด์
ในโรคโควิด-19 น้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ได้บรรจุอยู่ใน
แนวทางการรักษาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จีนส�ำหรับโควิด-19 ตามหลักการสมุนไพรจีนแผน

296 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โบราณ[61] และยังอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย
ส�ำหรับการรักษาโควิด-19[18,62] หลักฐานทางคลินิกที่มี
อยู่อ้างอิงจากรายงานสองฉบับที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ
ของแอนโดรกราโฟไลด์ในการรักษาโรคโควิด-19
รายงานแรกเป็ น การวิ จั ย ในประเทศไทย
ประกอบด้วย การศึกษาน�ำร่องและการศึกษาย้อนหลัง
cohort study การศึกษาน�ำร่องเป็นการหาขนาดยาที่
เหมาะสม โดยเป็นการศึกษาในผู้ป่วยอาการรุนแรง
น้อยจ�ำนวน 6 ราย พบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มี
แอนโดรกราโฟไลด์ขนาด 180 มิลลิกรัมต่อวัน ร่วมกับ
การรักษามาตรฐาน เป็นระยะเวลา 5 วัน ลดอาการไข้
ไอ เจ็บคอ เสมหะและความรุนแรงของอาการปวด
ศีรษะได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ อย่างไรก็ตามพบว่ามีผปู้ ว่ ย
หนึ่งรายที่มีระดับเอนไซม์ของตับ alanine aminotransferase (ALT) เพิ่มเป็น 1.7 เท่าของค่าปรกติ
และหนึ่งราย มี ALT และ aspatate aminotransferase (AST) สูงขึน้ แต่ไม่เกินค่าปรกติ และกลับสูค่ า่
ปรกติเมือ่ เสร็จสิน้ การศึกษา[63] ได้นำ� ขนาดยาจากการ
ศึกษาน�ำร่องนี้ไปใช้ในการศึกษาต่อมาซึ่งท�ำในหลาย
โรงพยาบาล โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็น retrospective cohort study[63] ในผู้ป่วยโควิด-19 จ�ำนวน 835
ราย โดยผู้ป่วย 309 รายได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ในขนาด 180 มิลลิกรัมต่อ
วัน ให้เป็นระยะเวลา 5 วัน ร่วมกับการรักษามาตรฐาน
มีผปู้ ว่ ย 526 รายอยูใ่ นกลุม่ ควบคุมโดยได้รบั การดูแล
ตามมาตรฐานเท่านั้น พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดฟ้า
ทะลายโจร มีผู้ป่วยที่เกิดภาวะปอดอักเสบ 3 ราย
(0.97%) ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร มีถึง 77 ราย (14.64%) ที่มีภาวะปอดอักเสบหรือ
ต้องใส่ท่อหายใจ ผู้วิจัยสรุปว่าฟ้าทะลายโจรสามารถ
ลดโอกาสการเกิดปอดอักเสบได้ถงึ 94.3% การศึกษา
ย้อนหลังนี้ได้ให้ข้อมูลส�ำคัญ โดยแสดงให้เห็นถึง
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ศักยภาพของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการยับยั้งการ
ลุกลามของโรคที่รุนแรงขึ้นในการรักษาผู้ป่วยอาการ
รุนแรงน้อย อย่างไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังใน
การแปลผลของการศึกษานี้เนื่องจากเป็นการศึกษา
แบบย้อนหลัง cohort study ท�ำให้มคี วามกังวลเกีย่ ว
กับความเสี่ยงสูงของอคติจากรูปแบบการวิจัย ท�ำให้
คุณภาพของหลักฐานจัดอยู่ในระดับความน่าเชื่อถือ
ระดับต�ำ่ มาก ผูว้ จิ ยั ของการศึกษานีต้ ระหนักถึงความ
เสี่ ย งของอคติ ใ นการศึ ก ษา และมองเห็ น ถึ ง ความ
จ�ำเป็นในการท�ำวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลของการ
วิจัยนี้ โดยการออกแบบการวิจัยเป็นแบบสุ่มและมี
กลุม่ เปรียบเทียบ เพือ่ ลดความเสีย่ งของอคติและเพิม่
ระดับความน่าเชื่อถือของการศึกษาให้มากขึ้น
รายงานทีส่ องเป็นการวิจยั ในประเทศจีนเป็นการ
ศึกษาแบบสุม่ ไม่ปกปิดท�ำการศึกษาในหลายศูนย์วจิ ยั
และมีกลุ่มควบคุม (multicenter, open randomized controlled trial)[64] ยาทีท่ ดสอบคือ Xiyanping
(XYP) ซึ่งเตรียมจากฟ้าทะลายโจร และสารประกอบ
ทีอ่ อกฤทธิท์ างชีวภาพหลักคือแอนโดรกราโฟไลด์ การ
ศึกษานี้ท�ำในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึง
ปานกลางจ�ำนวน 130 ราย โดย 65 รายได้รับยา XYP
ทางหลอดเลือดด�ำ (IV) โดยมีสารแอนโดรกราโฟไลด์
ในขนาด 10 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม /วั น (สู ง สุ ด 500
มิลลิกรัม) เป็นระยะเวลา 7-14 วัน ร่วมกับการดูแล
มาตรฐาน ผู ้ ป ่ ว ยในกลุ ่ ม ควบคุ ม ได้ รั บ การดู แ ล
มาตรฐานอย่างเดียว ระยะเวลาติดตามผลคือ 28 วัน
ตัววัดผลส�ำคัญคือ ระยะเวลาของการหายจากอาการ
ป่วยโดยสมบูรณ์ (complete symptom resolution
time) พบว่าในกลุม่ XYP หายเร็วกว่าเมือ่ เปรียบเทียบ
กับกลุม่ ควบคุม (8.33 เทียบกับ 11.86 วัน, p = 0.008)
XYP ลดระยะเวลาในการก�ำจัดไวรัสลงอย่างชัดเจน
(7.97 เทียบกับ 12.23 วัน, p < 0.001) มีผู้ป่วย 6 ราย
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ในกลุม่ ควบคุมมีอาการรุนแรงขึน้ ในระหว่างการศึกษา
ขณะที่กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย XYP ไม่มีใครมี
อาการรุนแรงขึน้ เลย ผูว้ จิ ยั สรุปว่า XYP มีประสิทธิผล
ในการส่งเสริมการฟื้นตัวจากโควิด-19 และหยุดยั้ง
การพัฒนาความรุนแรงของโรค อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
ระบุถงึ ข้อจ�ำกัดของการวิจยั นีใ้ นเรือ่ งของรูปแบบการ
วิจัยซึ่งอาจมีผลต่อความเสี่ยงของอคติได้และขนาด
ของตัวอย่างการวิจัย และแนะถึงความจ�ำเป็นที่ต้องมี
การท�ำวิจยั ต่อโดยลดความเสีย่ งของการเกิดอคติดว้ ย
การออกแบบการวิจัยให้ดีขึ้นและมีขนาดตัวอย่างที่
เพียงพอเพื่อยืนยันผลการวิจัยต่อไป
แอนโดรกราโฟไลด์เป็นสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ซึ่งหาได้ง่าย ราคาถูก และโดยทั่วไปขนาดยาที่แก้
ไข้หรือแก้หวัดจะค่อนข้างปลอดภัย แต่ก็ต้องมีการ
ระมัดระวังในเรื่องของผลต่อตับและไต เมื่อใช้ใน
ขนาดยาที่สูงขึ้นในโควิด-19 และควรมีความระมัด
ระวังในการใช้โดยไม่มีขีดจ�ำกัด เนื่องจากมีรายงาน
ของไตวายเฉียบพลันเมือ่ ใช้ในขนาดทีส่ งู ในโรคอืน่ [65]
ขณะนี้ข้อมูลทดลองทางคลินิกของการใช้ฟ้าทะลายโจรในโควิด-19 ยังจ�ำกัดมาก ถึงแม้จะมีจ�ำนวนคนใช้
ฟ้ า ทะลายโจรในการรั ก ษาโควิ ด -19 ในประเทศ
ไทยมากพอสมควรในขณะนี้ แต่ก็ไม่ได้มีการเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และทีน่ า่ กังวลคือ ยาฟ้าทะลายโจรทีม่ ใี นท้องตลาดมีความหลากหลายในปริมาณของ
แอนโดรกราโฟไลด์ ผลของการศึกษาทั้งสองบ่งชี้ไป
ในทางเดียวกันคือแอนโดรกราโฟไลด์สามารถหยุดยัง้
หรือลดการพัฒนาความรุนแรงของโรคได้ อย่างไรก็ดี
มีข้อสังเกตว่าปริมาณยาที่ใช้ระหว่างการศึกษาของ
สองโครงการนี้แตกต่างกันมาก รวมทั้งการบริหารยา
ก็ต่างกัน อาจจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาหาขนาดยา เพื่อ
ให้ได้ขนาดยาที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการรักษาใน
ระยะต่าง ๆ ของโรคโควิด-19 (ภาพที่ 1) นักวิจัยของ
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การศึกษาทัง้ สองโครงการนีต้ า่ งให้ความเห็นว่า ควรมี
การท�ำการวิจัยต่อไป เพื่อยืนยันผลการศึกษาครั้งนี้
โดยควรมีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมเพื่อลด
ความเสีย่ งต่ออคติ มีคณ
ุ ภาพของข้อมูลสูงและมีขนาด
ตัวอย่างที่มากพอที่จะให้ความมั่นใจในการยืนยันผล
การศึกษา และหากผลยืนยันว่าแอนโดรกราโฟไลด์
สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะรุนแรงหรือ
ภาวะปอดบวมของโควิด-19 ได้ ยาแอนโดรกราโฟไลด์
จะเป็นยาที่มีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่าง
อเนกอนันต์ เพราะขณะนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสตัวไหน
ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าสามารถ
ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะรุนแรงของโรคได้ ไม่
ว่าจะเป็น เรมดีซิเวียร์ ไอเวอร์เม็กติน หรือ ฟาวิพิราเวียร์ ทั้ง ๆ ที่ยาต้านไวรัสทั้งสามชนิดนี้มีการศึกษา
มากกว่าแอนโดรกราโฟไลด์หลายเท่า แต่ดว้ ยคุณภาพ
ของข้อมูล หรือข้อมูลทีย่ งั ไม่เพียงพอทีจ่ ะตอบค�ำถาม
ส�ำคัญต่อผูป้ ว่ ยโควิด-19 จึงท�ำให้องค์การอนามัยโลก
ยังไม่แนะน�ำให้ใช้รักษาโควิด-19 แต่ให้ใช้ในการวิจัย
เท่านัน้ ขณะนีก้ ารรักษาในระยะแรกจึงจ�ำกัดอยูท่ กี่ าร
รักษาตามอาการ
โดยสรุป การน�ำยาเก่าที่ได้รับการอนุมัติทาง
คลินิกกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาโรคโควิด-19 เป็นวิธี
การทีร่ วดเร็วกว่าการพัฒนายาใหม่ แต่หากจะให้ใช้ได้
ผล มีประสิทธิผล และปลอดภัย จะต้องมีหลักฐานที่
มีคณ
ุ ภาพและจ�ำนวนผูถ้ กู ทดลองเพียงพอทีจ่ ะยืนยัน
ว่ามีผลลัพธ์ทมี่ คี วามส�ำคัญต่อผูป้ ว่ ยโควิด-19 ซึง่ อาจ
ขึน้ กับช่วงเวลาของการเจ็บป่วย ถ้ายามีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น
ยาต้านไวรัสก็จะมีบทบาทส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในช่วงแรก ๆ
ในขณะทีม่ กี ารเพิม่ จ�ำนวนของไวรัส การพัฒนายาทีน่ ำ�
กลับมาใช้ใหม่จ�ำเป็นต้องใช้มาตรฐานการท�ำวิจัยเช่น
เดียวกับการพัฒนายาใหม่ในการเก็บข้อมูล ข้อมูลควร
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลและความปลอดภัย การ

298 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ออกแบบการศึกษาทีด่ ี ขนาดตัวอย่างทีเ่ หมาะสมรวม
ทั้ ง การวางแผน การพั ฒ นายาทางคลิ นิ ก และการ
ประสานงานของการวิจัยทางคลินิกจึงมีความส�ำคัญ
โดยต้องเป็นการวิจยั ทีค่ ำ� นึงถึงคุณภาพของข้อมูลและ
จริยธรรมของการวิจัย
ความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการรักษาระหว่างการ
ระบาด อาจท�ำให้การตีความผลลัพธ์ของการรักษา
สั บ สนหากไม่ ไ ด้ ร วบรวมและควบคุ ม ข้ อ มู ล อย่ า ง
ระมัดระวัง โควิด-19 เป็นโรคทีห่ ายได้เองถึง 80% การ
ศึกษาแบบไม่มีกลุ่มควบคุมโดยเฉพาะในระยะแรก
ของโรคจึงท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปสูข่ อ้ สรุปทีแ่ น่ชดั ของ
ประสิทธิผลของยาได้ สถานการณ์การระบาดไม่ควร
ท�ำให้เราต้องยอมรับผลการวิจัยที่ไม่มีคุณภาพและ
ยอมจ�ำนนต่อความไม่ถกู ต้องทางวิทยาศาสตร์และผิด
จริยธรรมการวิจยั ส่วนการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้ยา
รักษาโดยทีย่ งั ไม่มผี ลรับรองประสิทธิผลทีช่ ดั เจน อาจ
ท� ำ ให้ ใ นที่ สุ ด ไม่ ท ราบประสิ ท ธิ ผ ลของยาและผล
ประโยชน์ทแี่ ท้จริง ซึง่ ประโยชน์อาจจะมีเพียงเล็กน้อย
เท่านัน้ ก็ได้ ถ้าไม่มกี ารศึกษาทีเ่ หมาะสมแพทย์จะไม่มี
หลักฐานที่จะใช้เป็นฐานในการตัดสินใจ และ แพทย์
คงจะตัดสินใจยากขึน้ หากยามีผลข้างเคียง ซึง่ อาจจะ
ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามเสี่ ย งโดยไม่ มี ห ลั ก ฐานว่ า ยามี
ประโยชน์ทางคลินิกหรือไม่
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บทความพิเศษ
การจัดทำ�รายการมาตรฐานของตำ�รับยาแผนไทยตามหลักการจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ
พิศพรรณ วีระยิ่งยง*, เกษวราภรณ์ วงษ์พิมพ์, ชวิศา ประดิษฐอุกฤษฎ์, กรรวี กรวิศิษฎ์วาทิน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
*
ผู้รับผิดชอบบทความ: pitsaphun.w@dtam.mail.go.th

บทคัดย่อ
การจัดทำ�รายการมาตรฐาน (positive list) ของตำ�รับยาแผนไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้สำ�หรับขึ้นทะเบียน
แบบจดแจ้งตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ได้จัดทำ�ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2562 โดย
การเลือกตำ�รับยาเข้าสูร่ ายการมาตรฐาน ใช้วธิ กี ารจัดลำ�ดับความสำ�คัญของตำ�รับยาแผนไทย บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์การประยุกต์ การจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการคัดเลือกตำ�รับยาแผนไทย ทำ�ให้การคัดเลือก
ตำ�รับยาแผนไทยเป็นการอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ อย่างเป็นระบบและโปร่งใส เริ่มจากการทบทวนหลักเกณฑ์ที่
ใช้คัดเลือกที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกเกณฑ์ที่ใช้สำ�หรับคัดเลือก กำ�หนดน้ำ�หนัก ความสำ�คัญและคะแนนของเกณฑ์ต่าง ๆ
ได้แก่ ประสิทธิศักย์ ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ และอื่น ๆ เช่น จำ�นวนสมุนไพรในตำ�รับ การใช้แก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขของประเทศ และวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศ และจากนั้นได้กำ�หนดคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่ใช้หลักฐานทางวิชาการและตรวจสอบได้ จากการคัดเลือกตำ�รับยาแผนไทยพบว่า มีข้อจำ�กัดของ
ข้อมูลตามเกณฑ์การคัดเลือกด้านประสิทธิศกั ย์และความปลอดภัยทีส่ ว่ นใหญ่มาจากหลักฐานการใช้ตอ่ เนือ่ งมาอย่าง
ยาวนานมากกว่าหลักฐานการวิจยั ส่วนข้อมูลการควบคุมคุณภาพพบได้มากเฉพาะข้อมูลของวัตถุดบิ แต่พบได้นอ้ ยใน
แง่ของข้อมูลตำ�รับ เนื่องจากข้อจำ�กัดเรื่องหลักฐานทางวิชาการ การคัดเลือกตำ�รับยาแผนไทยเข้าสู่รายการมาตรฐาน
(positive list) อาจปรับจากการคัดเลือกการใช้ข้อมูลวิชาการ มาเป็นการคัดเลือกตำ�รับยาที่สำ�คัญ เพื่อศึกษาวิจัยให้ได้
มาซึ่งข้อมูลประสิทธิศักย์ ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ และควรมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการ
พิจารณาคัดเลือกตำ�รับ เพื่อให้ได้ตำ�รับยาแผนไทยที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และผู้ผลิต
คำ�สำ�คัญ: รายการมาตรฐาน, การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ, ตำ�รับยาแผนไทย

303

304 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

The Preparation of the Positive List of Thai Traditional Medicine Formulas
Based on Priority Setting
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Abstract
The preparation of the ‘Positive List of Thai Traditional Medicine Formulas’ was first carried out during the
fiscal year 2019 for the manufacturers to use as a reference when applying for permission to manufacture listed Thai
Traditional Medicine formulas or preparations (TTMP)  using a listing method, based on the Herbal Products Act
B.E. 2562 (2019). The selection of TTMP for inclusion in the positive list is based on the priority setting principle.
This article aims to share experiences in the application of the priority setting method for selecting and including a
TTMP in the first version of the Positive List which makes the TTMP selection an evidence-based, systematic and
transparent approach. Initially, the selection criteria in health care issues were reviewed, gathered and weighed.
The weight and scores of the four main selection criteria were then determined, namely 1) efficacy, 2) safety, 3)
quality control, and 4) others, i.e. the number of herbal ingredients in the TTMP, whether the TTMP help solve
national health problems, and domestic availability of the herbal materials. The scoring of each TTMP was therefore
evidence-based and verifiable. However, as it has been known, the availability of evidence regarding efficacy and
safety of most TTMP was limited and only a long history of use could be taken into account. Meanwhile, the quality
control data was available more for crude drugs than for TTMP. Hence, due to the limitation of the evidence, the
selection criteria for TTMP inclusion in the Positive List may need to be revised using an evidence-based approach
to the selection of potential TTMP for further research to determine their efficacy, safety and quality. In addition,
all stakeholders should get involved in the selection process in order to have TTMP that meet the demand of the
users and the manufacturers.  
Key words: positive list, priority setting, Thai traditional medicine preparation

บทนำ�และวัตถุประสงค์
การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ (priority setting)
เป็ น กระบวนการที่ ค นหรื อ กลุ่ ม คนได้ ลำ � ดั บ ความ
สำ�คัญหรือให้คุณค่าของหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความ
รูส้ กึ ของคนหรือกลุม่ คนนัน้ ซึง่ บางครัง้ อาจใช้เกณฑ์ที่
สามารถสะท้อนความสำ�คัญนัน้ ๆ เพือ่ จัดลำ�ดับความ
สำ�คัญ[1] การจัดลำ�ดับความสำ�คัญมีประโยชน์ทงั้ ระดับ
บุคคล องค์กร ชุมชน และประเทศ หลายประเทศมี

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของเทคโนโลยีและมาตรการ
ด้านสุขภาพที่จะใช้ในระบบสุขภาพของประเทศเหล่า
นั้น เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจำ�กัด ไม่ว่าจะเป็น
กำ�ลังคน เครือ่ งมือ และงบประมาณ จึงจำ�เป็นต้องเลือก
ปัญหาที่สำ�คัญที่สุดมาจัดการก่อนเป็นลำ�ดับแรก[2]
ประเทศไทยมีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา
ด้านสุขภาพ เพื่อคัดเลือกมาตรการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ยา การรักษาพยาบาล และการ
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ฟื้นฟู หรือการคัดเลือกนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพนัน้ เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ แี ละสามารถ
เข้าถึงบริการที่เสมอภาค[3] เช่น การจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญปัญหา/เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ของสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้มาตรการในสิทธิ
ประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพ
โดยคำ�นึงถึงความคุ้มค่า การเข้าถึงบริการ และอื่น ๆ
เช่น จริยธรรม กฎหมาย[4] การคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี
ยาหลักแห่งชาติ[5]
รายการยาจากสมุ น ไพรบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง
ชาติ ปี พ.ศ. 2542[6] มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
พึ่งพาตนเองด้านยา สนับสนุนการแพทย์แผนไทย
ให้เป็นที่ยอมรับ ยกระดับมาตรฐานยาจากสมุนไพร
กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นา โดยเริ่ ม ต้ น มี
รายการยาจำ�นวน 8 รายการ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน
ปีพ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 74 รายการ เกณฑ์การคัด
เลือกยาจากสมุนไพรใช้เกณฑ์ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์และ/มีการใช้มาอย่างยาวนานสำ�หรับ
พิจารณาประสิทธิผลและความปลอดภัย สามารถ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประเทศ มีการผลิตทีเ่ ป็น
ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตยา
จากสมุนไพร รวมถึงมีการควบคุมคุณภาพ อาจเป็น
เภสัชตำ�รับของโรงพยาบาล สมุนไพรที่ใช้สามารถหา
ได้ง่าย นอกจากนี้สถานพยาบาลที่ใช้ยาดังกล่าวจะ
ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยในผู้ป่วย
ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย หรือเป็นระยะเวลา 2 ปี อย่าง
ต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2562 รั ฐ บาลออกพระราชบั ญ ญั ติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2562 และมีการเปลีย่ นแปลงจากระบบการขึน้ ทะเบียน
ตำ�รับยาแผนโบราณเป็นระบบการจดแจ้ง แจ้งราย
ละเอียด หรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย
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มีคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นผู้กำ�หนด
ลักษณะสมุนไพรสำ�หรับจดแจ้ง แจ้งรายละเอียด และ
ขึ้นทะเบียน รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานที่มีความสำ�คัญ
ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการประสาน
งานจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้จัด
ทำ�รายการตำ�รับยาแผนไทยสำ�หรับให้ผู้ประกอบการ
ใช้ อ้ า งอิ ง สำ � หรั บ การผลิ ต หรื อ นำ � เข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพร ด้วยระบบจดแจ้ง และแจ้งรายละเอียด
ที่สามารถอนุญาตทะเบียนได้รวดเร็วมากกว่าการ
ขึ้นทะเบียน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการ
จัดทำ�ข้อมูลรายการมาตรฐาน (positive list) คณะ
กรรมการจัดทำ�ข้อมูลรายการมาตรฐาน (positive
list) โดยมีกลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำ�หน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการ เพือ่ จัดทำ�
รายการตำ�รับยาแผนไทยสำ�หรับขออนุญาตทะเบียน
ด้วยวิธีการจดแจ้ง
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ นำ � เสนอ
ประสบการณ์การคัดเลือกตำ�รับยาแผนไทยสำ�หรับจัด
ทำ�รายการตำ�รับยาแผนไทยมาตรฐานตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
เริม่ ตัง้ แต่วตั ถุประสงค์ของการจัดทำ�รายการมาตรฐาน
(positive list) เกณฑ์การคัดเลือกตำ�รับ ผลการคัด
เลือก รูปแบบการแสดงตำ�รับยาแผนไทยมาตรฐาน
(monograph) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำ�กัด และข้อ
เสนอแนะสำ�หรับการจัดทำ�รายการตำ�รับยามาตรฐาน
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ�รายการมาตรฐาน
(positive list)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

306 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
มีหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ส่ ง ออกวั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำ�ของ
ภูมภิ าคอาเซียน และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนัน้ การจัดทำ�รายการมาตรฐาน เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถนำ�ตำ�รับยาทีม่ ปี ระสิทธิผลและความปลอดภัย
ไปผลิตตามวิธีมาตรฐานที่กำ�หนด ทำ�ให้มีผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มีประสิทธิผล ปลอดภัย และคุณภาพ เพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการ
อนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยการจดแจ้ง
มีความรวดเร็วตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
รายละเอียดขั้นตอนการดำ�เนินงานคัดเลือก
ตำ�รับยาในรายการมาตรฐานและจัดทำ�มอโนกราฟ
ตำ�รับยามาตรฐานแสดงในแผนภาพที่ 1 การดำ�เนิน
งานเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดลำ�ดับความสำ�คัญหรือการคัดเลือกปัญหา/
หัวข้อ/สิทธิประโยชน์/ยา ด้านสุขภาพจากหน่วยงาน
ระดับประเทศ จากนั้นคัดเลือกเกณฑ์การคัดเลือก
ตำ�รับยาเข้าสู่รายการมาตรฐาน และนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการจัดทำ�ข้อมูลรายการมาตรฐาน (positive
list) เพื่อเลือกเกณฑ์การคัดเลือกตำ�รับยาเข้ารายการ
มาตรฐาน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการอำ�นวยการ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการคัดเลือกและจัดทำ�รายการมาตรฐาน (positive list) และรูปแบบตำ�รับยา
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จัดทำ�ข้อมูลรายการมาตรฐาน เพื่อให้ความเห็นต่อ
เกณฑ์การคัดเลือกตำ�รับยาและคัดเลือกตำ�ราของ
ตำ�รับยาที่ใช้สำ�หรับคัดเลือก จากนั้นฝ่ายเลขานุการ
ทบทวนวรรณกรรมตามเกณฑ์การคัดเลือกและให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดทำ�ฯ กำ�หนด
พร้อมทั้งเสนอร่างรูปแบบตำ�รับยา คณะกรรมการจัด
ทำ�ฯ พิจารณาข้อมูลจากการทบทวนข้อมูลและคะแนน
เป็ น รายตำ � รั บ และคั ด เลื อ กตำ � รั บ ยาที่ มี ค ะแนน
มากกว่าค่ามัธยฐานของคะแนนตำ�รับยาทั้งหมด เพื่อ
ให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ทบทวนวรรณกรรมและจัดทำ�ข้อมูล
มอโนกราฟของรายการมาตรฐาน คณะกรรมการ
จัดทำ�ฯ พิจารณาข้อมูลตามมอโนกราฟเป็นรายตำ�รับ
และนำ�ผลการพิจารณานำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
อำ�นวยการจัดทำ�ข้อมูลรายการมาตรฐาน (positive
list) จากนั้นส่งข้อมูลให้แก่สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

1. การทบทวนวรรณกรรมเกณฑ์การคัดเลือก
และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของตำ�รับยาแผนไทย
เพื่อจัดทำ�รายการมาตรฐาน
ความรูก้ ารแพทย์แผนไทยเป็นความรูท้ สี่ บื ทอด
กันมายาวนาน มีการจดบันทึกองค์ความรู้ด้านการ
รักษาและตำ�รับยาทีใ่ ช้ในการรักษาในตำ�รา พระคัมภีร์
ศิลาจารึก ที่มีจำ�นวนตำ�รับมากกว่า 20,000 ตำ�รับ
ดังนั้นการจัดทำ�รายการมาตรฐานสำ�หรับจดแจ้งจึง
ต้องมีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญและคัดเลือกตำ�รับ
ยา เพื่อให้ผู้ประกอบการนำ�ไปผลิตและจำ�หน่ายต่อ
ไป ดังนั้นการใช้แนวคิดการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
มาประยุกต์จะทำ�ให้การคัดเลือกตำ�รับยาแผนไทย
สำ�หรับจัดทำ�รายการมาตรฐาน เป็นระบบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
1.1 การคัดเลือกและจัดลำ�ดับความสำ�คัญด้าน
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สุขภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญพบว่ามีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญด้าน
สุ ข ภาพในระดั บ ประเทศ เช่ น การจั ด ลำ � ดั บ ความ
สำ � คั ญ ด้ า นนโยบายแผนและยุ ท ธศาสตร์ ข องด้ า น
สุ ข ภาพของหน่ ว ยงานพั ฒ นาการวิ จั ย ด้ า นสุ ข ภาพ
และองค์การอนามัยโลก[7-8] การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของหัวข้อวิจัยของหน่วยงานวิจัยประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายด้านสุขภาพ[9] การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
เพื่อทำ�วิจัยและคัดเลือกมาตรการด้านการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรครวมถึงยาและวัคซีนที่มีความ
คุม้ ค่าเข้าสูส่ ทิ ธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพถ้วน
หน้าของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[10] ซึ่ง
เป็นการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาด้านสุขภาพ
เพื่อให้ได้หัวข้อปัญหาสำ�หรับวิจัยและนำ�ผลวิจัยไป
ใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเกณฑ์การ
คัดเลือกที่ใช้มากที่สุด 2 เกณฑ์คือ 1) จำ�นวนผู้ที่ได้
รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ/ขนาดของ
ปัญหา/ภาระโรค 2) ความเป็นธรรมและประเด็นทาง
สังคมและจริยธรรม/ผลกระทบด้านสังคมที่เกิดขึ้น
จากเทคโนโลยี/นโยบายหรือโรคที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ที่
ใช้รองลงมา 3 เกณฑ์คอื 1) ประสิทธิผลของเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ/ความเป็นไปได้ในการลดปัญหา 2) ความ
แตกต่ า งในทางปฏิ บั ติ / มี ค วามหลากหลายในทาง
ปฏิบตั หิ รือมีความไม่เสมอภาคระหว่างผูป้ ว่ ย 3) ความ
คุ้มค่า (ตารางที่ 1)
1.2 การคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ประเทศไทยมีการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยคณะกรรมการแห่งชาติด้าน
ยา และคัดเลือกยาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกยาของ
องค์การอนามัยโลก ร่วมกับปัญหาด้านสาธารณสุข
ของประเทศ จนถึงบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2539[11]
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดลำ�ดับความสำ�คัญด้านสุขภาพ ในระดับประเทศ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

นโยบาย
สุขภาพ
WHO (8)

หัวข้อ
หัวข้อ
สิทธิ
วิจัย
วิจัย
ประโยชน์
ENHR (7) MOPH (9) NHSO (10)

จำ�นวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ/
3
3
3
3
ขนาดของปัญหา/ภาระโรค
ความรุนแรงของโรคหรือปัญหาสุขภาพ		
3
3
ประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ/ความเป็นไปได้
3
3
3
ในการลดปัญหา
ความแตกต่างในทางปฏิบัติ/มีความหลากหลายในทาง		
3
3
3
ปฏิบัติหรือมีความไม่เสมอภาคระหว่างผู้ป่วย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน			
3
ความเป็นธรรมและประเด็นทางสังคมและจริยธรรม/
3
3
3
3
ผลกระทบด้านสังคมที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี/นโยบาย
หรือโรคที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินมีแนวโน้มถูกนำ�ไปใช้ในเชิงนโยบาย/				3
ความเป็นไปได้ในการนำ�ไปเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี/นโยบาย				
3
หรือโรคที่เกี่ยวข้อง				
ไม่เคยมีผู้ทำ�วิจัยเช่นนี้มาก่อนในประเทศไทย				3
เป็นที่สนใจของสาธารณะ		
3		 3
ความคุ้มค่า		
3
3
3
ความยั่งยืน		
3		
ระดับความสามารถในการวิจัย		
3		
ค่าใช้จ่ายของนโยบาย/เทคโนโลยี/ยา
3			
การยอมรับของนโยบาย/เทคโนโลยี/ยา
3

คณะกรรมการแห่ ง ชาติ ด ้ า นยาได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติให้ปรับปรุง
บัญชียาหลักแห่งชาติ จึงมีการพัฒนาเกณฑ์การคัด
เลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อ
ตอบสนองกั บ บริ บ ทของประเทศที่ มี ป ั ญ หาด้ า น
เศรษฐกิจ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด 6 ข้อ[12]
ในแต่ละข้อมีคะแนน 1-5 แต่มีการให้น�้ำหนักความ
ส�ำคั ญ ลดหลั่ น กั น ไป ประกอบด้ ว ย ประสิ ท ธิ ผ ล

(efficacy) มีนำ�้ หนักความส�ำคัญ 5 หน่วย ความปลอดภัย
(safety) นำ�้ หนักความส�ำคัญ 5 หน่วย ต้นทุนการรักษา
น�้ำหนักความส�ำคัญ 4 หน่วย ศักยภาพในการผลิต
ภายในประเทศ (local availability) น�้ำหนักความ
ส�ำคัญ 3 หน่วย ความร่วมมือการใช้ยา (patient
compliance) น�้ำหนักความส�ำคัญ 3 หน่วย และข้อ
พิจารณาอื่น ๆ น�้ำหนักความส�ำคัญ 1 หน่วย รวมทั้ง
สิ้น 21 หน่วย นอกจากนี้ยังก�ำหนดประเภทบัญชีของ

J Thai Trad Alt Med
ยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลที่ใช้
ในการตัดสินใจต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่ ให้เกิด
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 มีการปรับปรุงเกณฑ์การ
คัดเลือกรายการยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ[13] โดย
เพิ่มเกณฑ์ที่ใช้หลักฐานวิชาการมากขึ้นคือ เกณฑ์
ISaFE scores มีทั้งหมด 6 หัวข้อ ในแต่ละหัวข้อมี
คะแนนเต็ม 1 แล้วนำ�คะแนนทั้งหมดมาคูณกัน จาก
นั้ น คั ด เลื อ กยาที่ มี ค ะแนนมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ ค่ า
มัธยฐาน (percentile 50) การพิจารณาคะแนนแต่ละ
เกณฑ์มีดังนี้
ปริมาณข้อมูลทางวิชาการ (information) คือ
หลักฐานทีส่ นับสนุนการใช้ยา โดยพิจารณาทัง้ ปริมาณ
ของข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล เช่น การศึกษาแบบ
meta-analysis จะได้คะแนนมากที่สุด
ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลความปลอดภั ย (safety)
พิจารณาจากความปลอดภัยจากการใช้ยา ซึ่งความ
เสี่ยงจากการใช้ยาต้องน้อยกว่าประโยชน์ที่ได้
ความสะดวกในการใช้ ย า (ease of use:
administration restriction and frequency of
dose) พิจารณาจากข้อจำ�กัดการใช้ยาและจำ�นวน
ครั้งการใช้ยา
ประสิทธิผลทางคลินิก (efficacy) พิจารณา
ข้ อ มู ล ประสิ ท ธิ ผ ลจาก Micromedex จากนั้ น นำ �
ประสิทธิผลของผู้ใหญ่และเด็กมาหาค่าเฉลี่ย
ทัง้ นีไ้ ด้ใช้เกณฑ์ EMCI (Essential Medicine
Cost Index) ซึ่งเป็นการคิดต้นทุนตามความแรงของ
ยาที่ใช้แต่ละวัน [Daily Defined Dose (DDD)] เพื่อ
ตัดสินใจในการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ
และไม่ ใ ห้ มี ภ าระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพมากเกิ น ไป
ต่อมาการคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
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2556[14-15] ได้ใช้เกณฑ์ ISaFE scores ร่วมกับผล
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อประเมิน
ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา (cost-effectiveness)
และผลกระทบเชิงงบประมาณ (budget impact)
สำ�หรับควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ
งบประมาณของประเทศ
1.3 การคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
บัญชียาจากสมุนไพร
บัญชียาจากสมุนไพรถูกบรรจุในบัญชียาหลัก
แห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542[16] การคัดเลือก
ยาจากสมุนไพรดำ�เนินการโดยคณะทำ�งานคัดเลือกยา
จากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประกอบ
ด้วย แพทย์ เภสัชกร นักวิชาการ นักเภสัชวิทยา บัญชี
ยาจากสมุนไพรแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ยาแผน
ไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร และมีเกณฑ์การคัด
เลือกยาแผนไทยคือ เป็นยาที่ใช้ในมนุษย์อย่างแพร่
หลายมาแต่ดั้งเดิม มีประสิทธิผลตามสรรพคุณใน
ตำ�ราที่รัฐมนตรีประกาศและต้องแสดงข้อมูลเกี่ยว
กับความปลอดภัย ที่มาจากตำ�รา ประสบการณ์การ
ใช้ยา มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงว่ามีความ
ปลอดภัย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 คณะทำ�งานผู้เชี่ยวชาญ
แห่งชาติดา้ นการคัดเลือกยาจากสมุนไพรได้ใช้เกณฑ์
การคัดเลือกยาจากสมุนไพรเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ
สำ�หรับยาแผนไทยดังนี้[5]
1) ลักษณะของตำ�รับยาเป็นตำ�รับยาตาม
ตำ�ราที่รัฐมนตรีประกาศ หรือตำ�รับยาเตรียมขึ้นตาม
องค์ความรูก้ ารแพทย์แผนไทยและมีการใช้แพร่หลาย
อย่างน้อยสองชั่วอายุคน (50 ปี) หรือตำ�รับยาเตรียม
ขึ้นตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยมีการใช้จน
เป็นที่ยอมรับหรือมีการใช้ในสถานพยาบาลติดต่อ
กันอย่างน้อย 10 ปี หรือมีข้อมูลการใช้ยากับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1,000 คน
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2) ตำ�รับยาต้องระบุรายละเอียดสูตรส่วน
ประกอบ กรรมวิธีการผลิต ข้อบ่งใช้ท่ีเหมาะสม มี
ขนาดรับประทานตามที่กำ�หนดและแสดงข้อมูลด้าน
ความปลอดภัย เช่น ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง โดย
พิจารณาจากตำ�ราและองค์ความรู้เดิมทางการแพทย์
แผนไทยและประสบการณ์การใช้ยา

2. การจัดทำ�รายการมาตรฐาน
รายการมาตรฐานถู ก ดำ � เนิ น การโดยคณะ
กรรมการจัดทำ�ข้อมูลรายการมาตรฐาน (positive
list) ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร จำ�นวน 5 คน กลุ่ม
นักวิชาการ จำ�นวน 14 คน ผู้แทนจากสภาการแพทย์
แผนไทย จำ�นวน 1 คน และกลุ่มงานสนับสนุนการ
ขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย สถาบัน
การแพทย์ แ ผนไทย กรมการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยคณะ
กรรมการจัดทำ�ฯ มีหน้าที่จัดทำ�หลักเกณฑ์ แนวทาง
เตรียมข้อมูล และจัดทำ�รายการมาตรฐาน และมีคณะ
อำ�นวยการจัดทำ�ข้อมูลรายการมาตรฐาน (positive
list) ทำ�หน้าที่พิจารณากลั่นกรองในขั้นตอนสุดท้าย
2.1 เกณฑ์คดั เลือกตำ�รับยาแผนไทยในรายการ
มาตรฐาน
จากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปหลักเกณฑ์
การคัดเลือกที่ใช้จัดลำ�ดับความสำ�คัญด้านสุขภาพ
(ตารางที่ 1) และเกณฑ์การคัดเลือกยาแผนปัจจุบัน
และยาแผนโบราณในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยไม่
เลือกเกณฑ์การคัดเลือก จำ�นวน 9 เกณฑ์ เนื่องจาก
1) มีขอ้ จำ�กัดด้านความเพียงพอของข้อมูล ได้แก่ ความ
คุม้ ค่า และความยัง่ ยืน และ 2) ไม่สอดคล้องกับบริบท
การจัดทำ�ข้อมูลรายการมาตรฐาน ได้แก่ ความแตก
ต่างในทางปฏิบัติ/มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ
หรือมีความไม่เสมอภาคระหว่างผูป้ ว่ ย ผลกระทบทาง
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เศรษฐกิจของครัวเรือน ผลการประเมินมีแนวโน้มถูก
นำ�ไปใช้ในเชิงนโยบาย ไม่เคยมีผทู้ �ำ วิจยั เช่นนีม้ าก่อน
ในประเทศไทย ระดับความสามารถในการวิจัย ค่าใช้
จ่ายของนโยบาย/เทคโนโลยี/ยา และการยอมรับของ
นโยบาย/เทคโนโลยี/ยา
เกณฑ์การคัดเลือกตำ�รับยาในรายการมาตรฐาน
มีจำ�นวน 10 เกณฑ์ ดังนี้ 1) ที่มาของสูตรตำ�รับเป็น
ไปตามตำ�ราโบราณและมีสูตรส่วนประกอบชัดเจน
2) มีความปลอดภัย 3) มีประสิทธิผล 4) สรรพคุณ
เป็นไปตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อนุญาตและผูบ้ ริโภคสามารถเข้าใจได้ 5) แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 6) เป็นที่สนใจของตลาดหรือผู้บริโภค
7) เป็นตำ�รับทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมี
ความต้องการ 8) กรรมวิธีการผลิตเป็นไปตามโบราณ
และระบุวิธีสะตุตัวยาชัดเจน 9) สมุนไพรจัดหาได้ใน
ประเทศ และ 10) จำ�นวนสมุนไพรต่อตำ�รับไม่มาก
ชนิด
คณะกรรมการจัดทำ�ข้อมูลฯ ได้คัดเกณฑ์การ
คัดเลือกตำ�รับยาแผนไทยและแบ่งออกเป็น 4 เกณฑ์
หลัก จากนั้นได้กำ�หนดคะแนนการคัดเลือก และให้
น้ำ�หนักความสำ�คัญของเกณฑ์ดังนี้
1. ประสิทธิศักย์ (efficacy) ของต�ำรับ มีน�้ำ
หนักความส�ำคัญร้อยละ 30 มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน
โดยการพิจารณาประสิทธิศักย์ของต�ำรับยาแผนไทย
จาก 1) หลั ก ฐานการวิ จั ย คลิ นิ ก ที่ เ ป็ น การศึ ก ษา
ประสิทธิศกั ย์ตามหลักวิชาการและต�ำรับยามีประสิทธิ
ศักย์ และ 2) หลักฐานการใช้สืบต่อกันมาเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า
ยาแผนโบราณที่มีมายาวนานและมีต�ำรับยาเพื่อใช้ใน
ประเทศนั้น ๆ อาจไม่จ�ำเป็นต้องท�ำวิจัยประสิทธิศักย์
ได้[17]
2. ความปลอดภัย (safety) มีน�้ำหนักความ
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ส�ำคัญร้อยละ 30 และแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้
2.1 ความปลอดภั ย ของตำ � รั บ มี น้ำ � หนั ก
ความสำ�คัญร้อยละ 20 มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน โดย
พิจารณาจาก 1) มีข้อมูลพิษวิทยาอาจเป็นข้อมูลพิษ
เฉียบพลันหรือพิษเรือ้ รังอย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สอง
อย่างว่ามีความปลอดภัย และ 2) หลักฐานอ้างอิงการ
ใช้สืบต่อกันมา
2.2 ความปลอดภัยของวัตถุดิบ มีน้ำ�หนัก
ความสำ � คั ญ ร้ อ ยละ 10 มี ค ะแนนเต็ ม 1 คะแนน
พิจารณาจากต้องไม่เป็นวัตถุดิบที่จำ�กัดปริมาณการ
ใช้ตามหลักเกณฑ์ฯ ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา[18]
3. การควบคุมคุณภาพ (quality control) มี
น�้ำหนักความส�ำคัญร้อยละ 30 และแบ่งออกเป็น 2
เกณฑ์ย่อยดังนี้
3.1 ข้ อ มู ล ด้ า นคุ ณ ภาพ มี น้ำ � หนั ก ความ
สำ�คัญร้อยละ 20 มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน พิจารณา
จากการมีข้อมูลวิธีการวิเคราะห์คุณภาพของทั้งยา
สำ�เร็จรูปและวัตถุดิบที่มาจากตำ�ราอ้างอิง เช่น Thai
Herbal Pharmacopoeia, Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia, ตำ�ราการวิเคราะห์คุณภาพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสาร วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัย คะแนนของ
ข้อมูลคุณภาพวัตถุดิบใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ โดยหาก
วัตถุดบิ ในตำ�รับมีขอ้ มูลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 50 คณะกรรมการจัดทำ�ฯ มีความ
เห็ น ว่ า น่ า จะเพี ย งพอต่ อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 กรรมวิธกี ารผลิต มีน�้ำ หนักความสำ�คัญ
ร้อยละ 10 มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน พิจารณาจากวิธี
การปรุงไม่ควรเป็นวิธีการที่ซับซ้อน เช่น สูบ หม่า ฝน
พ่น หรือรูปแบบของยาสำ�เร็จรูปเป็นยาเตรียมสด
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4. เกณฑ์ อื่ น ๆ น้ำ � หนั ก ความสำ � คั ญ ร้ อ ยละ
10 โดยพิจารณาจากวัตถุดิบในตำ�รับต้องผลิตได้ใน
ประเทศ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ
ได้แก่ โรคลม โรคโลหิตระดู สตรี โรคในระบบทาง
เดินอาหาร โรคในระบบทางเดินหายใจ กลุ่มยาแก้ไข้
ส่วนโรคเด็กไม่ใช่ปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ
และจำ�นวนชนิดของสมุนไพร ซึง่ เกณฑ์การให้คะแนน
จำ�นวนชนิดของสมุนไพรมาจากค่ามัธยฐานของชนิด
สมุนไพร
คณะกรรมการจัดทำ�ข้อมูลฯ ไม่เลือกเกณฑ์
“ทีม่ าของสูตรตำ�รับเป็นไปตามตำ�ราโบราณและมีสตู ร
ส่วนประกอบชัดเจน’’ และ “ข้อบ่งใช้ที่เหมาะสม’’
เนื่ อ งจากเป็ น เกณฑ์ ที่ ใ ช้ คั ด เลื อ กตำ � รั บ ในรายการ
ตำ�รับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 2556
สำ�หรับเกณฑ์ “เป็นที่สนใจของตลาดหรือผู้บริโภค’’
และ “เป็นตำ�รับที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยมีความต้องการ’’ เป็นเกณฑ์ที่ต้องการความมี
ส่วนร่วมจากหลายกลุ่ม เช่น ประชาชน ผู้ประกอบ
การ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ซึง่ อาจต้องทำ�การสำ�รวจและใช้
เวลานาน ดังนั้นในระยะแรกจึงยังไม่รวมเกณฑ์นี้ แต่
เกณฑ์ทั้งสองเกณฑ์นี้มีความสำ�คัญ หากต้องการให้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการใช้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กตำ � รั บ ยามาตรฐานถู ก นำ �
เสนอต่อคณะอำ�นวยการจัดทำ�ฯ และคณะอำ�นวย
การจัดทำ�ฯ มีความเห็นต่อเกณฑ์การคัดเลือก “ประสิทธิศักย์’’ ว่าควรพิจารณาข้อมูลประสิทธิศักย์และ
ความปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลด้านเภสัชวิทยาสำ�หรับ
พิจารณาประสิทธิ์ศักย์ เช่น การขึ้นทะเบียนยาแผน
โบราณของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เกณฑ์การคัดเลือก
“ความปลอดภัย’’ เห็นว่าข้อมูลพิษเรื้อรังใช้พิจารณา
ความปลอดภัยได้ ส่วนความปลอดภัยของวัตถุดิบ
ที่ต้องจำ�กัดปริมาณการใช้อาจไม่จำ�เป็น เนื่องจาก

312 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สำ � นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได้ กำ � หนด
ปริมาณการใช้ที่ปลอดภัยไว้แล้ว และเกณฑ์ “การ
ควบคุมคุณภาพ’’ เป็นเกณฑ์คัดเลือกเพื่อรองรับ
การอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อาจต้อง
วิเคราะห์คุณภาพยาสำ�เร็จรูปที่นอกเหนือจากการ
ควบคุมการปนเปื้อนของโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์
ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำ�กัดด้านการวิเคราะห์
ปริมาณสารสำ�คัญ เช่น จำ�นวนห้องปฏิบัติการ วิธีการ
วิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นการควบคุมคุณภาพ
ของวั ต ถุ ดิ บ จึ ง เป็ น อี ก ทางเลื อ กสำ � หรั บ ควบคุ ม
คุณภาพยาสำ�เร็จรูปได้
เมื่อได้เกณฑ์การคัดเลือกตำ�รับยาแล้ว คณะ
กรรมการจั ด ทำ � ข้ อ มู ล ฯ ได้ พิ จ ารณาแหล่ ง ข้ อ มู ล
คัมภีร์ ตำ�รา เพือ่ คัดเลือกตำ�รายาในรายการมาตรฐาน
เนื่องจากตำ�รับยาในตำ�ราต่าง ๆ มีมากกว่า 10,000
ตำ�รับ โดยคณะกรรมการได้เลือกหนังสือ “รายการ
ตำ�รับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 2561’’
เนื่ อ งจากเป็ น ตำ � รั บ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากผู้
เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยว่าเป็นตำ�รับที่มี
ประสิทธิผลและความปลอดภัย และได้ตัดตำ�รับที่
มีส่วนประกอบที่ละเมิดกฎหมายทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ออก
2.2 ตำ�รับยาที่ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์คัด
เลือกตำ�รับยาในรายการมาตรฐาน
หนังสือรายการตำ�รับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ
พุทธศักราช 2561 มีตำ�รับยาจำ�นวน 100 ตำ�รับ ทั้งนี้
มี 4 ตำ�รับที่มีส่วนประกอบของตัวยาที่เป็นยาเสพติด
ให้โทษ เช่น กัญชา ฝิ่น ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึง
สืบค้นข้อมูลและสรุปคะแนนตามเกณฑ์จำ�นวน 96
ตำ�รับ คณะกรรมการจัดทำ�ฯ พิจารณาข้อมูลทีท่ บทวน
คะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกตามรายตำ�รับ โดยมี
คะแนนแต่ละเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
หนังสือรายการตำ�รับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ
พุทธศักราช 2561 มีตำ�รับยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ จำ�นวน 30 ตำ�รับจากทั้งหมด 96 ตำ�รับ ค่าเฉลี่ย
ของประสิทธิศักย์และการควบคุมคุณภาพของตำ�รับ
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมากกว่าตำ�รับยาทั้งหมด
ส่วนความปลอดภัยและเกณฑ์อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี้คะแนนเฉลี่ยรวมของตำ�รับยาในบัญชียา
หลักแห่งชาติมากกว่าตำ�รับทั้งหมด เนื่องจากข้อมูล
ด้านประสิทธิศักย์ ความปลอดภัย และการควบคุม
คุณภาพของตำ�รับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมากกว่า
ตำ � รั บ ยาที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ส่ ว นค่ า
มัธยฐานของความปลอดภัยของตำ�รับยาในบัญชียา

ตารางที่ 2 คะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกของตำ�รับทั้งหมดและกลุ่มตำ�รับในบัญชียาหลักแห่งชาติ
รายละเอียด
ประสิทธิศักย์
ความปลอดภัย
การควบคุมคุณภาพ
อื่น ๆ
รวม

คะแนน
เต็ม
30
30
30
10
100

ตำ�รับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 30 ตำ�รับ
ค่ามัธยฐาน
ค่าเฉลี่ย
15
15
20
6.67
60

19
16.33
20.33
7
62.56

ตำ�รับทั้งหมด 96 ตำ�รับ
ค่ามัธยฐาน
ค่าเฉลี่ย
15
20
20
6.67
58.33

16.44
16.38
18.88
7.09
58.87
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หลักแห่งชาตินอ้ ยกว่าตำ�รับยาทีไ่ ม่อยูใ่ นบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เนื่องจากมีวัตถุดิบที่ต้องจำ�กัดปริมาณตาม
เกณฑ์การพิจารณาคำ�ขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะกรรมการจัดท�ำฯ ใช้ค่ามัธยฐานของต�ำรับ
ยาทั้งหมดเพื่อคัดเลือกต�ำรับยาแผนไทย เนื่องจาก
คะแนนทั้งหมดไม่กระจายแบบปกติ โดยเลือกต�ำรับ
ทีม่ คี ะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน มีต�ำรับ
ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจ�ำนวน 42 ต�ำรับ และคัด
เลือกรูปแบบ ยาผง ยาแคปซูล ยาต้ม และยานำ�้ มัน ซึง่
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ excipient เป็นส่วนประกอบ และ
สามารถพิจารณาอนุญาตทะเบียนได้ภายใน 1 วัน จึง
มีต�ำรับถูกน�ำมาท�ำรายการมาตรฐาน จ�ำนวน 25 ต�ำรับ
32 รูปแบบต�ำรับยา (monograph)
รู ป แบบตำ � รั บ ยาอ้ า งอิ ง จากข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งแจ้ ง
หรือแสดงสำ�หรับการขึ้นทะเบียนยาแผนไทยตามที่
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยากำ�หนด และ
เพิ่มเติมข้อมูลอื่นอีก หัวข้อในมอโนกราฟ ประกอบ
ด้วย ชือ่ ยาและรูปแบบ สูตรตำ�รับยา ทีม่ าของตำ�รับยา
วิธกี ารเตรียมวัตถุดบิ ก่อนใช้ปรุงยา กรรมวิธกี ารผลิต
ข้อบ่งใช้ วิธใี ช้ ข้อห้ามใช้ คำ�เตือน ข้อควรระวัง อาการ
ไม่พึงประสงค์ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ
ประเภทยา (ประเภทขายทั่วไป ขายเฉพาะสถานที่มี
ใบอนุญาต หรือสั่งจ่ายโดยแพทย์แผนไทย) ข้อมูล
เพิ่มเติม และเอกสารอ้างอิง

อภิปรายผล
เกณฑ์การคัดเลือกตำ�รับยาแผนไทยสำ�หรับการ
ขึน้ ทะเบียนยาแผนไทยแบบจดแจ้งเป็นเกณฑ์ทไี่ ปใน
ทิศทางเดียวกันกับการคัดเลือกยาแผนปัจจุบันเข้า
บัญชีหลักแห่งชาติและสิทธิประโยชน์ในหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะพิจารณาประสิทธิศักย์และ
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ความปลอดภัย แต่รายละเอียดเกณฑ์ที่ใช้แตกต่าง
กันไป เนื่องจากบริบทของยาแผนไทยได้ผ่านการใช้
รักษาแบบองค์รวมและสืบทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
ดังนั้นประสิทธิศักย์และความปลอดภัย จึงมาจาก
ประวัติการใช้อย่างยาวนาน[19-20] ในขณะที่ยาแผน
ปัจจุบนั เป็นการวิจยั ทีม่ ขี นั้ ตอนวิจยั สารออกฤทธิแ์ ยก
ชนิดและมีผลการวิจัยทางคลินิก ปัจจุบันมีการศึกษา
วิจยั ยาแผนไทยแต่งานวิจยั ส่วนใหญ่เป็นการวิจยั สาร
ออกฤทธิ์ องค์ประกอบทางเคมี และความเป็นพิษ ใน
หลอดทดลองและสัตว์ทดลองของสมุนไพรเดีย่ ว การ
วิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินิกของ
ตำ�รับยาพบได้บ้าง ซึ่งเป็นการศึกษาตามความถนัด
หรือความสนใจของนักวิจัยเอง[21] แม้กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้พยายามส่งเสริม
งานวิจัยทางคลินิกของตำ�รับยาแผนไทย และทำ�ข้อ
ตกลงความร่วมมือการทำ�วิจยั กับหน่วยงานวิจยั หลาย
แห่ง แต่ไม่พบว่ามีการคัดเลือกตำ�รับยาแผนไทยเพื่อ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ หากมีระบบการคัดเลือก
ตำ�รับยาแผนไทยที่ดีจะทำ�ให้ได้ตำ�รับยาแผนไทยที่มี
ศักยภาพและทำ�ให้การบริหารจัดการงบประมาณของ
งานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
สำ � นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได้
กำ�หนดให้ยาแผนไทยที่จะขึ้นทะเบียนยาต้องตรวจ
เชือ้ จุลนิ ทรีย[22]
์ และการแตกกระจายตัวของยาเม็ด[23]
ซึง่ การควบคุมคุณภาพของยาแผนไทยเป็นประเด็นที่
บุคลากรทางการแพทย์ให้ความสำ�คัญในการสั่งจ่าย
ยา[24] ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกแนะนำ�ให้ตรวจหาสาร
สำ�คัญ (marker) ของสมุนไพรและยาแผนโบราณ
สำ�เร็จรูปสำ�หรับการควบคุมคุณภาพ[25] และหน่วย
งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาการควบคุมคุณภาพ
ของยาแผนไทยและวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ โดยกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้จดั ทำ�ตำ�รามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai

314 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
Herbal Pharmacopoeia) มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2532 ต่อ
มาในปี พ.ศ. 2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกได้จัดทำ�ตำ�รามาตรฐานตำ�รับยาแผน
ไทย (Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia)
ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในเชิงวิชาการ หาก
จะนำ�การควบคุมคุณภาพของตำ�รับยาแผนไทยและ
วัตถุดิบไปใช้ในเชิงนโยบายควรทำ�อย่างเป็นระบบ
โดยควรมีการเก็บข้อมูลตำ�รับยาแผนไทยที่นิยมขอ
อนุญาตทะเบียนยาแผนไทยแบบจดแจ้ง และตำ�รับ
ยาที่แนวโน้มจะส่งออกต่างประเทศได้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้ผลิตวัตถุดิบและยาสำ�เร็จรูป[26] และ
จัดทำ�ข้อกำ�หนดของการควบคุมคุณภาพทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ควรส่งเสริม
ให้มีห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานอย่างเพียงพอเพื่อ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของยาแผนไทยที่
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่สมเหตุผล
กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ�เกณฑ์
การคัดเลือกตำ�รับยาเข้าสู่รายการมาตรฐาน (positive list) มีความหลากหลายน้อยกว่าผู้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า[27] และการคัดเลือกยาแผนปัจจุบัน
เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ [5] โดยขาดกลุ่มคนจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มผู้ป่วย
แต่ความเข้าใจและบริบทของยาแผนไทยต่างจากยา
แผนปัจจุบนั การเพิม่ กลุม่ ผูม้ สี ว่ นร่วมควรเป็นกลุม่ ที่
มีความเข้าใจและมีความพร้อม โดยควรเพิม่ กลุม่ ภาค
อุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจและมี
ความสำ�คัญในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมยาแผนไทย
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ แล้วจึงค่อย ๆ เพิม่
ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด[9]
การคัดเลือกตำ�รับยาแผนไทยในครั้งนี้เป็นการ
คัดเลือกในเชิงรับ โดยคัดเลือกตำ�รับยาจากรายการ
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ตำ�รับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 2561
จำ�นวน 100 ตำ�รับ จากนัน้ การสืบค้นข้อมูลตามเกณฑ์
คัดเลือก หากมีข้อมูลจะได้คะแนน หากไม่มีข้อมูล
จะไม่ได้คะแนน ทำ�ให้ได้ตำ�รับยาที่มีการใช้อยู่แล้ว
หรือเป็นตำ�รับยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี
ยาจากสมุนไพรหรือยาสามัญประจำ�บ้านแผนโบราณ
ซึ่งเป็นตำ�รับยาที่มีงานวิจัยทางคลินิก จึงมีข้อมูลด้าน
ประสิ ท ธิ ศั ก ย์ ความปลอดภั ย และการควบคุ ม
คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น หากต้ อ งการให้ มี ย าแผนไทยที่ มี
ศักยภาพทั้งด้านประสิทธิศักย์และการตลาด การคัด
เลือกตำ�รับยาควรทำ�ในเชิงรุก กล่าวคือ จัดให้กลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสเสนอตำ�รับยา โดยอาจ
เริ่มจากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและ
กลุ่มภาคอุตสาหกรรม โดยตำ�รับยาแผนไทยที่เสนอ
ควรเป็นตำ�รับยาที่มีผลการรักษาที่ดี ตอบสนองต่อ
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และมีการใช้อย่าง
กว้างขวาง แต่ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั ทัง้ ด้านประสิทธิศกั ย์
ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพควบคู่กัน
เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการเสนอตำ�รับยา รวมทั้งมี
การวางแผนเกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ
การตลาดในประเทศและต่างประเทศให้ครบทั้งวงจร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานให้ทุนวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
ควรพั ฒ นาเกณฑ์ คั ด เลื อ กหั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ เ ป็ น ระบบ
และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง
การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน ประชาชน
ผูป้ ระกอบการ และแก้ปญ
ั หาสาธารณสุขของประเทศ
ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสามารถนำ�
ข้อมูลมาใช้จัดทำ�รายการมาตรฐาน (positive list)
คณะกรรมการจัดทำ�ฯ ควรส่งรายการวัตถุดิบ
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ที่ไม่มีข้อมูลด้านคุณภาพ ให้กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์พิจารณาจัดทำ�มาตรฐานในตำ�รามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) เพื่อ
บูรณาการการทำ�งานของภาครัฐ
การจัดทำ�รายการมาตรฐาน (positive list)
ควรให้ทกุ ภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วม จะทำ�ให้ทราบข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีประสิทธิผล และ
โปร่งใส

ข้อสรุป
การจัดทำ�รายการมาตรฐาน (positive list)
สำ�หรับขออนุญาตทะเบียนประเภทจดแจ้ง ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปี พ.ศ. 2562 มีการ
คัดเลือกตำ�รับยาแผนไทยอย่างเป็นระบบ มีเกณฑ์
สำ�หรับคัดเลือกทีใ่ ช้หลักฐานวิชาการอ้างอิง โดยเกณฑ์
ทีใ่ ช้คดั เลือกและน�้ำ หนักความสำ�คัญ จำ�นวน 4 เกณฑ์
ได้แก่ ประสิทธิศักย์ ความปลอดภัย การควบคุม
คุณภาพ มีน�้ำ หนักอย่างละร้อยละ 30 และเกณฑ์อนื่ ๆ
มีน้ำ�หนักร้อยละ 10 และคัดเลือกตำ�รับโดยอ้างอิง
จากค่ามัธยฐานของตำ�รับทั้งหมด ที่ผ่านมาได้จัดทำ�
รูปแบบตำ�รับยา เฉพาะตำ�รับยาในรูปแบบยาผง ยา
แคปซูล และยาต้ม เพือ่ ใช้ส�ำ หรับการอนุญาตตำ�รับยา
ประเภทจดแจ้ง จำ�นวน 25 ตำ�รับ 32 รูปแบบตำ�รับยา

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำ�รายการมาตรฐาน (positive list) ได้
รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผน
ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ผู้อำ�นวยการสถาบันการ
แพทย์แผนไทย ผูอ้ �ำ นวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง และผูเ้ ชีย่ วชาญฯ ทุกท่านทีม่ สี ว่ น

ร่วมให้การจัดทำ�รายการมาตรฐานสำ�เร็จลุลว่ งได้ดว้ ย
ดี
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บทคัดย่อ
ตำ�รับยาศุขไสยาศน์เป็นตำ�รับยาหลวงขนานที่ 44 ที่บันทึกไว้ในตำ�ราพระโอสถพระนารายณ์ มีส่วนประกอบ
ของสมุนไพรทั้งหมด 12 ชนิด 78 ส่วน โดยส่วนประกอบหลักเป็นใบกัญชา 12 ส่วน มีสรรพคุณแก้สรรพโรคทั้งปวง
หายสิน้ มีก�ำ ลังกินข้าวได้ นอนเป็นสุขนักแล การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลประโยชน์และความปลอดภัย
จากการใช้ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะนอนไม่หลับที่มารับบริการ ณ คลินิกหางกระรอก โรงพยาบาล
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ด้วยการวิจัยเชิงสังเกตแบบไปข้างหน้า (prospective observational study) ในผู้ป่วยนอกที่มา
รับการรักษาภาวะนอนไม่หลับทีไ่ ด้รบั การตรวจและประเมินจากแพทย์แผนปัจจุบนั และแพทย์แผนไทยแล้วว่าควรได้
รับการรักษาด้วยตำ�รับยาศุขไสยาศน์ จำ�นวน 60 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563-ธันวาคม 2563 กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ขนาดบรรจุซองละ 2 กรัม รับประทานครั้งละ ½-1 ซอง โดยผสมผงยากับน้ำ�ผึ้งรวงหรือน้ำ�ต้มสุก
วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นในวันที่ 7, 14, 21 และ 28 ของการรักษา ให้กลุ่มตัวอย่างกลับ
มาติดตามผลการรักษาเพื่อประเมินภาวะการนอนไม่หลับ คุณภาพการนอนหลับ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 5 มิติและ
ภาวะสุขภาพ และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาด้วยแบบวัดความเครียดสวนปรุง กรมสุขภาพจิต (Suanprung
Stress Test: SPST-20), แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับฉบับภาษาไทย (Thai version of the Pittsburgh Sleep
Quality Index: T-PSQI), แบบประเมินคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L) และแบบติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse
events) ตามลำ�ดับ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.67 มีภาวะการนอนไม่หลับดีขึ้นหลังรับประทาน
ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับเฉลี่ยเปรียบเทียบก่อนและหลังรับประทานตำ�รับยาศุขไสยาศน์
ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ จาก 14.13 ± 2.29 คะแนน เป็น 6.47 ± 1.90 คะแนนตามลำ�ดับ โดย 3 องค์ประกอบที่
มีคะแนนเฉลีย่ ลดลงมากทีส่ ดุ ได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 2 ระยะเวลาตัง้ แต่เข้านอนจนกระทัง่ หลับ 2) องค์ประกอบที่ 3
ระยะเวลาของการนอนหลับ และ 3) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิผลการนอนหลับโดยปกติวิสัย คะแนนคุณภาพชีวิต
5 มิติและภาวะสุขภาพเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนรับประทานตำ�รับยาศุขไสยาศน์เท่ากับ 0.821 ± 0.19 และ 83.43 ±
14.07 คะแนนตามลำ�ดับ หลังรับประทานตำ�รับยาศุขไสยาศน์ ครบ 4 สัปดาห์ คะแนนคุณภาพชีวิต 5 มิติและภาวะ
สุขภาพเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.903 ± 0.11 และ 89.27 ± 11.45 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ต�ำ รับยาศุขไสยาศน์ทพี่ บมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ อาการแสบร้อนกลางอก อาการเวียนศีรษะ
และอาการปากแห้ง คอแห้ง ผลการศึกษาที่ได้ชี้ให้เห็นว่าตำ�รับยาศุขไสยาศน์สามารถแก้ไขปัญหาภาวะการนอนไม่
หลับของกลุม่ ตัวอย่างได้ดี โดยประเมินจากคะแนนคุณภาพการนอนหลับ คะแนนคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ 5 มิตแิ ละ
ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งมีความปลอดภัยในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน
คำ�สำ�คัญ: ศุขไสยาศน์, ใบกัญชา, ภาวะนอนไม่หลับ, ประโยชน์, ความปลอดภัย

Received date 26/02/21; Revised date 02/08/21; Accepted date 16/08/21
317

318 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

Benefit and Safety of Suk Sai-Yad Traditional Medicine Recipe in Patients
with Insomnia
Sasipong Tipratchadaporn*, Jariya Srita, Pipatpong Pomchaiya, Somreuthai Boonyawan,
Kanyapak Silarak

Phra Arjarn Fhan Arjaro Hospital, Phanna Sub-District Phanna Nikhom District, Sakon Nakhon 47130, Thailand
*
Corresponding author: champharmacy@hotmail.com

Abstract
“Suk Sai-Yad” is the fourty-fourth traditional medicine recipe recorded in “the Royal Scripture of King
Narai’s Medicines”. This recipe contains 78 parts of 12 herbal ingredients, of which 12 parts are cannabis leaves
as the main ingredient. Suk Sai-Yad was used as a panacea, analeptic, tonic, and sedative hypnotic. The objective
of this study is aimed to evaluate the efficacy and safety of Suk Sai-Yad Recipe in OPD patients with insomnia
who visited Hang-Ka-Rok medical cannabis clinic in Phra Arjarn Fhan Arjaro Hospital. This study is a prospective
observational study conducted during June-December 2020 in 60 outpatients who were presented and diagnosed
with insomnia, by a medical doctor and a Thai traditional medicine doctor, and were prescribed Suk Sai-Yad
remedy for their treatment. The patients received Suk Sai-Yad powder (2 g) in aluminum foil packets to be taken
by suspending ½-1 packet in water first or by mixing with a small amount of honey and taking as pill(s), once at
bedtime for 4 weeks. Before taking the prescribed medication and on days 7, 14, 21, and 28 of the treatment, the
insomnia condition, sleep quality, quality of life and health state of the patients were determined upon follow-ups
using Thai version of the Pittsburgh Sleep Quality Index (T-PSQI) and EQ-5D-5L questionnaire, and any adverse
drug reactions occurred after taking medication were recorded. It was found that 96.67% of the patients had improved
insomnia condition after taking Suk Sai-Yad for 3-4 weeks. The average Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
global score after taking Suk Sai-Yad (6.47 ± 1.90) was significantly lower than that before the treatment (14.13 ±
2.29) (p < 0.05). The top three PSQI component scores that decreased the most were 1) component 2 - sleep latency,
2) component 3 - sleep duration, and 3) component 4 – habitual sleep efficiency. The five dimensions (5D) quality
of life and health state mean scores of the study group before taking the medicine were 0.821 ± 0.19 and 83.43 ±
14.07, respectively. After receiving four-week Suk Sai-Yad remedy, the 5D quality of life and health state mean
scores significantly increased to 0.903 ± 0.11 (p = 0.036) and 89.27 ± 11.45 (p = 0.028), respectively. Three most
commonly found non-serious adverse drug reactions were heartburn (21.67%), dizziness (5%) and dry mouth and
throat (5%). In conclusion, the study showed that Suk Sai-Yad traditional medicine remedy at the dosage regimen
used in this study was effective and safe to solve insomnia problem and helped improve the quality of life and
health state of insomnia patients.
Key words: Suk Sai-Yad, cannabis leaf, insomnia, benefit, safety

บทนำ�และวัตถุประสงค์

การนอนหลับเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ทสี่ �ำ คัญต่อการดำ�รงชีวติ เพือ่ คงความมีสขุ ภาพ
ดีทั้งร่างกายและจิตใจ[1] ซึ่งมนุษย์ใช้เวลาในการนอน
หลับประมาณ 30,000 ชัว่ โมงใน 1 ปี และประมาณ 14

ปีของช่วงชีวิต การนอนหลับจึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญที่น่า
ศึกษาค้นคว้าเพราะมนุษย์ใช้เวลาหนึง่ ในสามของชีวติ
ไปกับการนอน ปกติแล้วมนุษย์ตอ้ งการการนอนหลับ
ประมาณวันละ 7-8 ชั่วโมง การนอนหลับที่มีคุณภาพ
ถึงมีความสำ�คัญและเป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ภาวะสุขภาพ ความ
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ผาสุก และวิถีการดำ�เนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ การนอน
หลับที่ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพมีความสัมพันธ์
กับสุขภาพทางกายทีไ่ ม่แข็งแรง อ่อนล้า ง่วงนอนตอน
กลางวัน ภูมิคุ้มกันลดลง และส่งผลต่อสุขภาพจิต มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการเข้าสังคม ความสามารถ
ในการจัดการปัญหา การตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ลด
ลง ความจำ�ลดลง ขาดสมาธิ และหงุดหงิดง่าย[2]
ภาวะนอนไม่หลับเป็นปัญหาการนอนทีพ่ บบ่อย
ที่สุด ซึ่งพบว่าประชากรในวัยผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ
30 จะต้องเคยประสบกับภาวะนี้ในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งของชีวิต บางคนอาจเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ก็
มีบางส่วนทีม่ ภี าวะนอนไม่หลับเรือ้ รัง และมีถงึ ร้อยละ
10 ที่ภาวะนอนไม่หลับนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน
รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน จน
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนอนไม่หลับ (insomnia
disorder)[3] ในผูส้ งู อายุนนั้ ภาวะนอนไม่หลับสามารถ
พบได้สูงถึงเกือบร้อยละ 50 ทั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ
การนอนหลับ เช่น มีการสร้างฮอร์โมนเมลาโตนินที่
ลดลง[4] ส่งผลทำ�ให้วงจรการหลับ-การตื่น (sleepwake cycle) เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การศึกษา
ในต่างประเทศยังพบว่ามีปัจจัยอื่นที่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการนอน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา โรค
ประจำ�ตัว ครอบครัวทีผ่ สู้ งู อายุอาศัยร่วมด้วย รวมถึง
ปัจจัยทางด้านจิตใจ และระดับการรู้คิด (cognition)
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะนอนไม่หลับ
เป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญและสามารถพบได้ในวัยทำ�งานและ
พบได้มากขึ้นวัยสูงอายุ[5]
ในประเทศไทย คนไทยใช้กัญชาทางการแพทย์
มามากกว่ า 300 ปี ดั ง หลั ก ฐานที่ ป รากฎในตำ � รา
พระโอสถพระนารายณ์ [6] ซึ่ ง นิ ย มนำ � ส่ ว นช่ อ ดอก
ตัวเมีย (กะหลี่กัญชา) และใบมาใช้ในการรักษาโรค
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ทางการแพทย์แผนไทย ใบกัญชามีสรรพคุณรักษา
โรคหืด ยอดอ่อน รักษาโรคเกี่ยวกับประสาท ระงับ
ประสาท ทำ�ให้นอนหลับแก้อกั เสบ ระงับปวด แก้ปวด
ท้องและท้องร่วง[7] การใช้กัญชาในการแพทย์แผน
ไทยต้องหยุดลงเมื่อกัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติด
ประเภท 5 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จาก พ.ร.บ. ยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เป็นเวลากว่า 40 ปี ทำ�ให้องค์
ความรูใ้ นการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์แผนไทยขาดการ
สืบทอดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมาย
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ทำ�ให้
สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และการ
ศึกษาวิจัยได้  
ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโยบาย
ให้น�ำ ตำ�รับยาแผนไทยทีม่ กี ญ
ั ชาปรุงผสมมาใช้ในการ
ให้บริการ ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน โดยได้คัด
เลือกตำ�รับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมจำ�นวนทั้ง
สิ้น 16 ตำ�รับประกอบด้วย 1. ศุขไสยาศน์ 2. น้ำ�มัน
สนั่นไตรภพ 3. ยาทำ�ลายพระสุเมรุ 4. ยาทัพยาธิคุณ
5. ยาแก้ลมขึน้ เบือ้ งสูง 6. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้
ผอมเหลือง 7. ยาไพสาลี 8. ยาทาริดสีดวงทวารหนัก
และโรคผิวหนัง 9. ยาแก้ลมแก้เส้น 10. ยาอไภยสาลี
11. ยาอัมฤตโอสถ 12. ยาแก้โรคจิต 13. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง 14. ยาอัคคินีวคณะ 15. ยาแก้ลม
เนาวนารีวาโย และ 16. ยาไฟอาวุธ[8]
ในสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช มี ก าร
รวบรวมและบั น ทึ ก ตำ � รายาที่ ห มอหลวงหรื อ หมอ
ต่างชาติปรุงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่ง
ประกอบด้วยตำ�รับยาจำ�นวน 81 ขนาน ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือตำ�รับยาศุขไสยาศน์ เป็นขนานที่ 44 มีสว่ นประกอบ
ของสมุนไพรทั้งหมด 12 ชนิด โดยส่วนประกอบหลัก
เป็นใบกัญชา 12 ส่วน และส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่
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การบูร 1 ส่วน ใบสะเดา 2 ส่วน หัสคุณเทศ 3 ส่วน สมุลแว้ง 4 ส่วน เทียนดำ�  5 ส่วน โกฐกระดูก 6 ส่วน ลูกจันทน์ 7 ส่วน บุนนาค 8 ส่วน พริกไทย 9 ส่วน ขิงแห้ง
10 ส่วน ดีปลี 11 ส่วน รวมทั้งสิ้น 78 ส่วน มีสรรพคุณ
แก้สรรพโรคทั้งปวงหายสิ้น มีกำ�ลังกินข้าวได้ นอน
เป็นสุขนักแล[5] โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝนั้ อาจาโร ได้
เปิดให้บริการคลินกิ กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและ
มีการนำ�ตำ�รับยาแผนไทยเข้ากัญชาจำ�นวน 16 ตำ�รับ
มาใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย และมีการติดตาม
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำ�รับยาเข้ากัญชา
ให้ กั บ กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท าง
เลือก เพื่อนำ�ข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัย
จากการเก็บข้อมูลการใช้ยาตำ�รับเข้ากัญชา 16 ตำ�รับ
จากผู้รับบริการของโรงพยาบาลไปสู่การพิจารณานำ�
ตำ�รับยาที่มีกัญชาปรุงผสมทั้ง 16 ตำ�รับเข้าสู่บัญชียา
หลักแห่งชาติต่อไป
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น
ประโยชน์และความปลอดภัยจากการใช้ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะนอนไม่หลับที่มารับ
บริการ ณ คลินกิ หางกระรอก โรงพยาบาลพระอาจารย์
ฝั้ น อาจาโรเพื่ อ นำ � ข้ อ มู ล ประสิ ท ธิ ผ ลและความ
ปลอดภัยจากการเก็บข้อมูลการใช้ต�ำ รับยาศุขไสยาศน์
ของผู้รับบริการที่โรงพยาบาลไปประกอบการศึกษา
วิจัยทางคลินิก พัฒนาเป็นยาและผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้
ในการดูแลผูป้ ว่ ยด้วยตำ�รับยาแผนไทยเข้ากัญชา รวม
ทั้งใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันประโยชน์
และความปลอดภัยของการใช้ตำ�รับยาศุขไสยาศน์
สามารถนำ�ไปใช้ในทางเวชปฏิบัติของบุคลากรทาง
การแพทย์ได้ต่อไป และไปสู่การพิจารณานำ�ตำ�รับ
ยาศุขไสยาศน์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป
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ระเบียบวิธีศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสังเกตแบบไป
ข้างหน้า (prospective observational study) ใช้
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) ในผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ณ คลินิก
หางกระรอก โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝนั้ อาจาโร ด้วย
ภาวะนอนไม่หลับที่ได้รับการตรวจและประเมินจาก
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยแล้วว่าควร
ได้รับการรักษาด้วยตำ�รับยาศุขไสยาศน์ ขนาดบรรจุ
ซองละ 2 กรัม รับประทานครั้งละ ½-1 ซอง วันละ 1
ครั้ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ การศึกษานี้ผ่านการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
รหัสโครงการ 061-2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.
2563 ผู้เข้าร่วมวิจัยในโครงการวิจัยทุกรายได้รับการ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับโครงการวิจยั และลงนามยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยด้วยความสมัครใจก่อนเริ่มการศึกษา

1. วัสดุ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ตำ�รับยาที่ใช้ในการ
วิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุม่
ตัวอย่างที่ศึกษา
1.1 ตำ�รับยาทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร WHO-GMP
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาผง ขนาดบรรจุ
ซองละ 2 กรัม โดยมีส่วนประกอบของตำ�รับดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งผ่านการฉายรังสีแกมม่าขนาด 9 กิโลเกรย์
เพือ่ ฆ่าเชือ้ จุลชีพ และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
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ได้ แ ก่ การปนเปื้ อ นเชื้ อ จุ ล ชี พ โลหะหนั ก และยา
ฆ่าแมลง ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
		
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการ
ศึกษา อาชีพ โรคประจำ�ตัว อัตราการกรองของไต
(glomerular filtration rate, GFR) ประวัติการแพ้
ยาหรือสมุนไพร ระยะเวลาการนอนไม่หลับ ขนาดยา
ทีร่ บั ประทาน วิธกี ารรับประทาน และเวลารับประทาน
		
ส่วนที่ 2 แบบวัดความเครียดสวนปรุง กรม
สุขภาพจิต (Suanprung Stress Test: SPST-20)
พัฒนาโดยสุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาล
ชัย และพิมพ์มาศ ตาปัญญา (2540) จำ�นวนทั้งสิ้น 20
ข้อ โดยสอบถามถึงเหตุการณ์ในระยะ 6 เดือนที่ผ่าน
มา มีลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5
ระดับ จากคะแนน 1-5 ได้แก่ ไม่รู้สึกเครียด เครียด
เล็กน้อย เครียดปานกลาง เครียดมาก และเครียด
มากที่สุด ส่วนในกรณีที่ไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน สำ�หรับ
เกณฑ์ ก ารแปลผลคะแนน แบ่ ง ออกเป็ น 4 ระดั บ
ได้แก่ มีความเครียดในระดับน้อย (0-23 คะแนน) ใน
ระดับปานกลาง (24-41 คะแนน) ในระดับสูง (42-61
คะแนน) และในระดับรุนแรง (62-100 คะแนน)
		
ส่วนที่ 3 แบบประเมินคุณภาพการนอน
หลับฉบับภาษาไทย (Thai version of the Pittsburgh Sleep Quality Index: T-PSQI) พัฒนาโดย
ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และ วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
(2540) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์
ประกอบที่ 1 คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย (ใช้
คำ�ถามข้อ 9) องค์ประกอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่เข้า
นอนจนกระทั่งหลับ (ใช้คำ�ถามข้อ 2 และ 5.1) องค์
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ประกอบที่ 3 ระยะเวลาการนอนหลับในแต่ละคืน (ใช้
คำ�ถามข้อ 4) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพของการ
นอนหลับโดยปกติวิสัย (ใช้คำ�ถามข้อ 1, 3 และ 4)
องค์ประกอบที่ 5 การรบกวนการนอนหลับ (ใช้ค�ำ ถาม
ข้อ5.2-5.10) องค์ประกอบที่ 6 การใช้ยานอนหลับ (ใช้
คำ�ถามข้อ 6) องค์ประกอบที่ 7 ผลกระทบต่อการทำ�
กิจกรรมในเวลากลางวัน (ใช้ค�ำ ถาม ข้อ 7 และ 8) รวม
จำ�นวนทั้งสิ้น 9 ข้อ โดยสอบถามถึงการนอนหลับใน
ระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา มีลักษณะคำ�ตอบ 2 แบบ คือ
1) แบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก ได้แก่ ไม่เลย, น้อยกว่า
1 ครั้งต่อสัปดาห์, 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมากกว่า 3
ครัง้ ต่อสัปดาห์ และ 2) แบบเติมคำ� ซึง่ เป็นข้อมูลเกีย่ ว
กับระยะเวลาในการนอนหลับ มีคะแนนรวม ไม่เกิน 21
คะแนน สำ�หรับเกณฑ์การแปลผลคะแนน แบ่งออก
เป็น 2 ระดับ ได้แก่ มีคุณภาพการนอนหลับในระดับ
ดี (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน) และในระดับไม่ดี
(มากกว่า 5 คะแนน)
		
ส่วนที่ 4 แบบประเมินคุณภาพชีวิต (EQ5D-5L) แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก
ประกอบด้วยมิตทิ างสุขภาพ 5 ด้าน ในแต่ละด้านให้ผู้
ตอบแบบสอบถามทำ�เครือ่ งหมายถูกในช่องสีเ่ หลีย่ มที่
ตรงกับสุขภาพของตนเองในวันนี้มากที่สุด คำ�ตอบที่
ได้ประกอบด้วยตัวเลขจำ�นวน 5 ตัว เรียงตามมิติทาง
สุขภาพ โดยเลข 1 หมายถึงไม่มีปัญหา, เลข 2 หมาย
ถึงมีปัญหาเล็กน้อย, เลข 3 หมายถึงมีปัญหาปาน
กลาง, เลข 4 หมายถึงมีปัญหามาก, และเลข 5 หมาย
ถึงไม่สามารถทำ�กิจกรรมนัน้ ได้หรือมีปญ
ั หามากทีส่ ดุ
คำ�ตอบที่ได้ในส่วนนี้จะนำ�ไปคำ�นวณ index scores
หรื อ ค่ า อรรถประโยชน์ ส่ ว นที่ ส องแบบประเมิ น
สภาวะสุขภาพทางตรง visual analog scale (VAS)
สำ�หรับให้ผู้ตอบให้คะแนนสุขภาพตนเอง โดย VAS
มีลักษณะเป็นเส้นคล้ายไม้บรรทัด มีตัวเลขตั้งแต่ 0
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ถึง 100 โดย 0 หมายถึงสุขภาพที่แย่ที่สุด 100 หมาย
ถึงสุขภาพที่ดีที่สุด
		
ส่ ว นที่ 5 แบบติ ด ตามเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ (adverse event) จากการใช้ยา เป็นแบบ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
จึงนำ�ข้อมูลมาประเมินความสัมพันธ์ของยากับการ
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Naranjo Algorithm)
จำ�นวนทั้งสิ้น 10 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับอาการแพ้ยา
ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการทดลองใช้ยาซ้ำ�  การตรวจวัด
ระดับยาในเลือด รายงานการเกิดปฏิกิริยาก่อนหน้า
นี้ หลักฐานที่เป็นรูปธรรม โดยผู้ประเมินจะเป็นคน
ให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ซึ่ง
แต่ละข้อจะมีคะแนนไม่เท่ากัน อยู่ในช่วง (-1, 0, +1,
+2) แล้วรวมคะแนนทัง้ 10 ข้อ สำ�หรับเกณฑ์การแปล
ผลคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างยาศุขไสยาศน์กับ
การเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ใช่แน่นอน (มากกว่าหรือ
เท่ากับ 9 คะแนน), น่าจะใช่ (อยู่ในช่วง 5-8 คะแนน),
อาจจะใช่ (อยู่ในช่วง 1-4 คะแนน), และไม่น่าใช่ (น้อย
กว่า 1 หรือเท่ากับ 0 คะแนน)

หรือแพทย์แผนไทยแล้วเห็นสมควรว่าควรได้รับการ
รักษาด้วยตำ�รับยาศุขไสยาศน์ เพื่อการรักษาหรือ
บรรเทาอาการนอนไม่หลับ
3) มีอาการนอนไม่หลับมาแล้วอย่างน้อย 1
เดือน
4) มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับที่ประเมิน
ด้วย T-PSQI มากกว่า 5 คะแนนขึ้นไป
5) มีความเครียดระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง
6) ไม่มโี รคประจำ�ตัว ไม่ตงั้ ครรภ์ ไม่ให้นมบุตร
ไม่มีประวัติแพ้ยาสมุนไพร
7) ไม่มีภาวะการทำ�งานของไตผิดปกติ (CKD
Stage 1-2) และ/หรือมีกายวิภาคของไตผิดปกติ
8) ไม่มีภาวะการทำ�งานของตับผิดปกติและ/
หรือมีกายวิภาคของตับผิดปกติ
9) มี สั ญ ญาณชี พ และอาการทางคลิ นิ ก คงที่
(stable vital signs & clinically stable)
10) สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้ รวม
ทั้งสามารถติดตามได้ตลอดระยะเวลาการวิจัย
11) ยินดีเข้าร่วมโครงการและยินยอมลงลายมือ
ชื่อเข้าร่วมวิจัยตามกระบวนการที่กำ�หนด

1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

2. วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างวิจัยในครั้งนี้คือผู้ป่วยนอกที่มา
รับบริการ ณ คลินิกหางกระรอก โรงพยาบาลพระ
อาจารย์ฝั้น อาจาโร ด้วยภาวะนอนไม่หลับที่ได้รับ
การตรวจและประเมินจากแพทย์แผนปัจจุบันและ
แพทย์แผนไทยแล้วว่าควรได้รับการรักษาด้วยตำ�รับ
ยาศุขไสยาศน์ จำ�นวน 60 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน
2563-ธันวาคม 2563 โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) ดังนี้
1) มีอายุอยู่ระหว่าง 25-60 ปี
2) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบัน

2.1 ขั้นตอนการศึกษา
เริ่ ม ต้ น การศึ ก ษาโดยการประชาสั ม พั น ธ์
โครงการแก่ผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ ณ คลินิก
หางกระรอก โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝั้ น อาจาโร
ที่เป็นสถานที่วิจัย หลังจากชี้แจงโครงการ ให้ผู้เข้า
ร่วมวิจัยที่ยินยอมเข้าร่วมโครงการลงชื่อเข้าร่วมงาน
วิจยั และได้รบั การรักษาด้วยตำ�รับยาศุขไสยาศน์ชนิด
ผง บรรจุซองละ 2 กรัม รับประทานครั้งละ ½-1 ซอง
โดยนำ�ผงยาผสมกับน้ำ�ผึ้งรวงหรือน้ำ�ต้มสุก วันละ 1
ครั้ง ก่อนนอน ผู้วิจัย/ผู้ช่วยได้เก็บข้อมูลสำ�หรับการ
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1.

2.

4.

1, 3

5.
7, 14, 21

28

7

/

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา

ติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อการติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ นอกจากนั้น ได้
เก็บข้อมูลความดันโลหิต ชีพจร ประวัติการแพ้ยา/
แพ้อาหาร โรคประจำ�ตัว ยาอื่น ๆ ที่ได้รับ ผลแลปที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเก็บข้อมูลผู้ป่วยในแฟ้มประวัติของ
ผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การประเมินอาการหรือโรค
เบื้องต้น ระดับความเครียด และคุณภาพการนอน
หลับ คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ 5 มิตแิ ละภาวะสุขภาพ
(วันที่ 0) หลังจากนัน้ ในวันที่ 7, 14, 21 และ 28 ของการ
รักษา นัดให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั กลับมาติดตามผลการรักษา
โดยแพทย์แผนปัจจุบนั /แพทย์แผนไทย ณ คลินกิ หาง
กระรอก ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยทำ�การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
วิจัย ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 เพื่อประเมินประสิทธิผล

เบื้องต้นของการรักษา (ภาพที่ 1)
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม STATA ข้อมูล
ลักษณะส่วนบุคคล คุณภาพการนอนและคุณภาพ
ชีวติ โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ paired
t-testและ Wilcoxon signed-rank test โดยกำ�หนด
ค่านัยสำ�คัญทางสถิติที่ค่า p < 0.05

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่จุดเริ่มต้นการศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจำ�ตัว อัตราการกรอง
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำ�แนก
ตามข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จำ�นวน (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
30 (50.00)
หญิง
30 (50.00)
อายุ
25-30 ปี
2 (3.33)
31-40 ปี
1 (1.67)
41-50 ปี
10 (16.67)
51-60 ปี
15 (25.00)
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
32 (53.33)
สถานภาพสมรส
โสด
17 (28.33)
สมรส
41 (68.34)
หม่าย/หย่าร้าง
2 (2.33)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
10 (16.67)
มัธยมศึกษา
21 (35.00)
อนุปริญญา
17 (28.33)
ปริญญาตรี
12 (20.00)
อาชีพ
รับจ้าง
21 (35.00)
รับราชการ
18 (30.00)
แม่บ้าน
14 (23.33)
ไม่ประกอบอาชีพ
7 (11.67)
โรคประจำ�ตัว
มีโรคประจำ�ตัว
17 (28.33)
ไม่มีโรคประจำ�ตัว
43 (71.67)
อัตราการกรองของไต (GFR)
ระยะที่ 1 GFR มากกว่า 90%
42 (70.00)
ระยะที่ 2 GFR 60-90%
18 (30.00)
ประวัติการแพ้ยาหรือสมุนไพร
มีประวัติแพ้ยาหรือสมุนไพร
4 (6.67)
ไม่มีประวัติแพ้ยาหรือสมุนไพร
54 (93.33)
ระดับความเครียด
ความเครียดระดับต่ำ�
46 (76.67)
ความเครียดระดับปกติ
14 (23.33)
ความเครียดระดับสูง
0 (0.00)
ระยะเวลาการนอนไม่หลับ
1-3 เดือน
8 (13.33)
4-6 เดือน
12 (20.00)
มากกว่า 6 เดือน
40 (66.67)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำ�แนก
ตามรูปแบบการบริหารยา
รูปแบบการบริหารยา
ขนาดยาที่รับประทาน
1,000 มิลลิกรัม (ครึ่งซอง)
2,000 มิลลิกรัม (เต็มซอง)
วิธีการรับประทาน
ละลายน้ำ�อุ่น
ผสมน้ำ�ผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลอน
เวลารับประทาน
หลังอาหารเย็น
ก่อนนอน

จำ�นวน (ร้อยละ)
11 (18.33)
49 (81.67)
44 (73.33)
16 (26.67)
8 (13.33)
52 (86.67)

ของไต (GFR) ประวั ติ แ พ้ ย าหรื อ สมุ น ไพร ระดั บ
ความเครียด ระยะเวลาการนอนไม่หลับ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วน
เท่ากัน มีอายุมากกว่า 60 ปีขนึ้ ไป สถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง
ไม่มีโรคประจำ�ตัว มีอัตราการกรองของไตในระยะ
ที่ 1 GFR มากกว่า 90% ไม่มีประวัติแพ้ยา มีระดับ
ความเครียดในระดับต่ำ�และมีระยะเวลาการนอนไม่
หลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ พบ
ว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่บริหารยาโดยการรับประทาน
ยาขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อครั้ง ด้วยวิธีการละลาย
ผงยาในน�้ำ อุน่ และรับประทานก่อนนอนทุกวัน (ตาราง
ที่ 2)

ผลลัพธ์ด้านประโยชน์
ประเด็ น ที่ 1 ภาวะการนอนไม่ ห ลั บ ในกลุ่ ม
ตัวอย่างจำ�นวน 60 คน พบว่าเมื่อเริ่มรับการรักษา
ไปแล้ว 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.00 มีภาวะการนอนไม่หลับดีขึ้นและ
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ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละผลการรักษาภาวะการนอนไม่หลับของกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับตำ�รับยาศุขไสยาศน์ที่เวลาต่าง ๆ
(n = 60)
ผลการรักษา		
สัปดาห์ที่ 1

จำ�นวน (ร้อยละ)
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

ภาวะการไม่นอนหลับดีขึ้น
ภาวะการไม่นอนหลับคงเดิม
ภาวะการไม่นอนหลับแย่ลง

55 (91.67)
5 (8.34)
0 (0.00)

58 (96.67)
2 (3.34)
0 (0.00)

48 (80.00)
12 (20.00)
0 (0.00)

58 (96.67)
2 (3.34)
0 (0.00)

ตารางที่ 4 จำ�นวนและร้อยละคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับตำ�รับยาศุขไสยาศน์ (n = 60)
คุณภาพการนอนหลับ
(คะแนนที่เป็นไปได้)
คุณภาพการนอนหลับที่ดี (0-5)
คุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี (6-21)

เมื่อติดตามต่อเนื่องจนครบ 4 สัปดาห์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจำ�นวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 มีภาวะ
การนอนไม่หลับดีขึ้น โดยมีเพียง 2 คนเท่านั้นที่ภาวะ
การนอนไม่หลับคงเดิม โดยมีรายละเอียด (ตาราง
ที่ 3)
ประเด็นที่ 2 คุณภาพการนอนหลับ การประเมิน
คุณภาพการนอนหลับใช้แบบประเมิน PQSI ฉบับ
แปลภาษาไทย ในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับ
ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ พบว่าก่อนเริ่มต้นการรักษากลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 60 คน มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับที่
ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 100.00 คะแนนคุณภาพการนอน
หลับเฉลี่ยเท่ากับ 14.13 ± 2.29 และหลังได้รับการ
รักษาด้วยตำ�รับยาศุขไสยาศน์ครบ 4 สัปดาห์ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 41 คน (ร้อยละ 68.33) มีคะแนน
คุณภาพการนอนหลับที่ดี โดยมีคะแนนคุณภาพการ

จำ�นวน (ร้อยละ)
ก่อนการรักษา
0 (0.00)
60 (100.00)

หลังการรักษา
41 (68.33)
19 (31.67)

นอนหลับ เฉลีย่ เท่ากับ 6.47 ± 1.90 โดยมีรายละเอียด
(ตารางที่ 4 และ 5)
ประเด็ น ที่ 3 คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพ 5
มิ ติ แ ละภาวะสุ ข ภาพ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ EuroQol
อรรถประโยชน์ของ EQ-5D-5L และ VAS ในกลุ่ม
ตัวอย่าง 60 คน พบว่าก่อนการรักษาอาการนอนไม่
หลับด้วยตำ�รับยาศุขไสยาศน์ มีคะแนนคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพและภาวะสุขภาพเฉลี่ยเท่ากับ 0.821 ±
0.19 และ 83.43 ± 14.07 คะแนนตามลำ�ดับ และเมื่อ
ได้รบั การรักษาด้วยตำ�รับยาศุขไสยาศน์ครบ 4 สัปดาห์
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและ
ภาวะสุขภาพเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.903 ± 0.11 และ 89.27 ± 11.45 คะแนน
ตามลำ�ดับ โดยมีรายละเอียด (ตารางที่ 6)
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับตำ�รับยาศุขไสยาศน์* (n = 60)
คุณภาพการนอนหลับ 		ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(คะแนนที่เป็นไปได้)
ก่อนการรักษา
หลังการรักษา

p-valuea

คะแนนรวมเฉลี่ย (0-21)

< 0.05

14.13 ± 2.29

6.47 ± 1.90

หมายเหตุ :aPaired sample t-test

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ตามเครื่องมือ
EuroQol อรรถประโยชน์ของ EQ-5D-5L และ VAS ของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังได้รบั ตำ�รับยาศุขไสยาศน์
(n = 60)
ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ			
ก่อนการรักษา
หลังการรักษา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 5 มิติ
ภาวะสุขภาพ (VAS)

0.821 + 0.19
83.43 + 14.07

0.903 + 0.11
89.27 + 11.45

p-valuea
0.036
0.028

หมายเหตุ :aPaired sample t-test

ผลด้านความปลอดภัย
จากการติดตามกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา 1
เดือน พบอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ จำ�นวนทั้งสิ้น 23 ราย
คิดเป็นร้อยละ 38.34 แบ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่
รุนแรง (serious ADR) จำ�นวน 1 ราย คือเกิดอาการ
ใจสั่น คิดเป็นร้อยละ 1.67 ซึ่งอาการดังกล่าวเกิดขึ้น
ในครั้งแรกของการรับประทานยาของผู้ป่วย ซึ่งได้
แนะนำ�ให้ผู้ป่วยลดขนาดยา แต่ผู้ป่วยยืนยันที่จะใช้
ยาในขนาดเดิม ผู้ศึกษาจึงได้ทำ�การติดตามอาการ
ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยรายนี้อย่างใกล้ชิดจนครบ
ระยะเวลาการศึกษาพบว่าอาการใจสั่นของผู้ป่วยดี
ขึ้นและพบไม่อาการผิดปกติใด ๆ จนครบระยะเวลา
การศึกษา และพบอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง
(non-serious ADR) จำ�นวน 22 ราย ได้แก่ อาการ
แสบร้อนกลางอก อาการเวียนศีรษะ อาการปากแห้ง
คอแห้ง อาการคลื่นไส้อาเจียน คิดเป็นร้อยละ 36.67

ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่างได้
รับทราบข้อมูลจากผู้ศึกษาก่อนเข้าร่วมการศึกษาว่า
ตำ�รับยาศุขไสยาศน์อาจจะเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ดงั
กล่าวขึ้นหลังจากการบริหารยา จึงทำ�ให้กลุ่มตัวอย่าง
ยังคงใช้ยาต่อเนื่องจนครบระยะเวลาการศึกษา โดย
มีรายละเอียด (ตารางที่ 7)
การติดตามค่าการทำ�งานของตับและไตจาก
ผลทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ยิ น ดี เ จาะ
เลือดโดยสมัครใจ จำ�นวนทั้งสิ้น 13 คน เปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยตำ�รับยา
ศุขไสยาศน์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ การทำ�งานของตับ
ได้แก่ ระดับเอนไซม์ aspartate transaminase, alanine transaminase และ alkaline phosphatase
และค่าการทำ�งานของไต ได้แก่ blood urea nitrogen
และ creatinine ก่อนและหลังการรับประทานยาศุข
ไสยาศน์ไม่แตกต่างกันและไม่เกินค่ามาตรฐานในคน
ปกติ โดยมีรายละเอียด (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 7 จำ�นวนและร้อยละอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ตามวิธีการรับประทาน
ประเภทของอาการไม่พึงประสงค์		
		
(n = 60)
			
อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง (serious ADR)
อาการใจสั่น
อาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (non-serious ADR)
อาการแสบร้อนกลางอก
อาการเวียนศีรษะ
อาการปากแห้ง คอแห้ง
อาการคลื่นไส้อาเจียน
อาการลมดันขึ้นจากกระเพาะอาหาร

จำ�นวน (ร้อยละ)
จำ�แนกตามวิธีการรับประทาน
ละลายน้ำ�อุ่น
ผสมน้ำ�ผึ้ง
(n = 44)
(n = 16)

1 (1.67)
1 (1.67)
22 (36.67)
13 (21.67)
3 (5.00)
3 (5.00)
1 (1.67)
2 (3.33)

1 (2.27)
1 (2.27)
20 (45.45)
12 (27.27)
3 (6.81)
3 (6.81)
1 (2.27)
1 (2.27)

0 (0.00)
0 (0.00)
2 (12.50)
1 (6.25)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (6.25)

ตารางที่ 8 ค่าการทำ�งานของตับและไตของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับตำ�รับยาศุขไสยาศน์ (n = 13)
ค่าการทำ�งานของตับและไต
aspartate transaminase (U/L)
alanine transaminase (U/L)
alkaline phosphatase (U/L)
blood urea nitrogen (mg/dL)
creatinine (mg/dL)

ค่ามาตรฐาน

ก่อนรับประทานยา

หลังรับประทานยา

p-valuea

0-35 U/L
0-48 U/L
30-120 U/L
10-20 mg/dL
0.6-1.2 mg/dL

26.94 ± 5.36
28.44 ± 7.33
76.81 ± 33.84
12.50 ± 2.56
0.86 ± 0.06

26.33 ± 5.16
27.82 ± 6.98
78.20 ± 30.27
12.16 ± 2.91
0.83 ± 0.13

0.860
0.570
0.740
0.410
0.270

หมายเหตุ : aWilcoxon signed-rank test

อภิปรายผล

การวิจัยเรื่องประโยชน์และความปลอดภัยจาก
การใช้ ตำ � รั บ ยาศุ ข ไสยาศน์ ใ นผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะนอน
ไม่หลับ ในผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ณ คลินิกหาง
กระรอก โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ในครั้ง
นี้ อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ด้านคุณภาพการนอนหลับ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 58 คน มีภาวะการนอนไม่หลับ
หลั ง รั บ ประทานตำ � รั บ ยาศุ ข ไสยาศน์ ดี ขึ้ น คิ ด เป็ น

ร้อยละ 96.67 และมีคะแนนคุณภาพการนอนหลับ
เฉลี่ ย เปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลั ง รั บ ประทานตำ � รั บ
ยาศุขไสยาศน์ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ จาก
14.13 ± 2.29 คะแนน เป็น 6.47 ± 1.90 คะแนน
ตามลำ�ดับ โดย 3 องค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยลด
ลงมากที่สุด ได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 2 ระยะเวลา
ตั้งแต่เข้านอนจนกระทั่งหลับ 2) องค์ประกอบที่ 3
ระยะเวลาของการนอนหลับ และ 3) องค์ประกอบที่
4 ประสิทธิผลการนอนหลับโดยปกติวิสัย ซึ่งข้อมูล

328 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตำ�รับยาศุขไสยาศน์ สามารถ
ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างมีการนอนหลับที่ดีขึ้น ทั้งนี้อาจจะ
เป็นผลมาจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสำ�คัญของ
สมุนไพรในตำ�รับยาศุขไสยาศน์ที่มีฤทธิ์ต้านอาการ
วิตกกังวล ได้แก่ ดีปลี[9] สะเดา[10] และลูกจันทน์[11]
และช่ ว ยให้ น อนหลั บ ได้ แ ก่ สารที เ อชซี (delta9-tetrahydrocannabinol, THC) ที่ มี ฤ ทธิ์ ช่ ว ย
ผ่อนคลายและระงับประสาทในกัญชา[12-13] และสาร
โชกาออล (shogaols) ในขิงแห้ง[14] นอกจากนี้ ตาม
หลักการทางการแพทย์แผนไทยเรื่องสรรพคุณเภสัช
ตำ�รับยาศุขไสยาศน์ มีรสประธานของตำ�รับคือ สุขุม
ออกร้อน รสยาทั้งตำ�รับ รสเมาเบื่อ เจือร้อนออกหอม
จึงสามารถเข้าระบบลมปลายประสาท กระตุน้ ให้ระบบ
ประสาททำ�งานดีขึ้น
ด้านคุณภาพชีวิต 5 มิติและภาวะสุขภาพ ผล
การศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อน
รับประทานตำ�รับยาศุขไสยาศน์เท่ากับ 0.821 ± 0.19
และ 83.43 ± 14.07 คะแนนตามลำ � ดั บ หลั ง
รับประทานตำ�รับยาศุขไสยาศน์ ครบ 4 สัปดาห์ คะแนน
คุณภาพชีวิต 5 มิติและภาวะสุขภาพเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
0.903 ± 0.11 และ 89.27 ± 11.45 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ทัง้ นีค้ ะแนนเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ของกลุม่ ตัวอย่างหลังได้รบั ประทานยาศุขไสยาศน์นา่
จะเป็นเพราะกลุม่ ตัวอย่างสามารถนอนหลับได้ดขี นึ้ จึง
ทำ�ให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า สดชื่น รู้สึกได้ว่าตนเองพัก
ผ่อนได้อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะทำ�งานหรือดำ�เนิน
ชี วิ ต ต่ อ ไป ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของซู้ ห งษ์
ดีเสมอ (2554) ที่พบว่าการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ
ในผูท้ เี่ ป็นมะเร็ง มีผลกระทบต่อทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ
และคุณภาพชีวิต[15] และ Shneerson (2005) กล่าว
ว่าการนอนหลับเป็นช่วงที่ร่างกายใช้กักเก็บพลังงาน
การนอนหลับจะช่วยปรับพฤติกรรมของมนุษย์ใน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ช่ ว งตื่ น นอนให้ เ หมาะสม จากการตั ด การทำ � งาน
ของแขนงประสาทส่วนเยื่อหุ้มสมองออกจากสิ่งเร้า
ภายนอก ยับยั้งการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกทำ�ให้
รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเมื่อตื่นนอน[16]
ด้านความปลอดภัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ
38.34 เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำ�รับยา
ศุขไสยาศน์ โดยอาการไม่พงึ ประสงค์ทพี่ บมากทีส่ ดุ 3
อันดับแรก ได้แก่ อาการแสบร้อนกลางอก อาการเวียน
ศีรษะ และอาการปากแห้ง คอแห้ง ทั้งนี้ อาการไม่พึง
ประสงค์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นน่าจะมีสาเหตุจากสมุนไพร
จำ�นวน 7 ชนิดทีม่ จี �ำ นวน 47 ส่วนใน 78 ส่วนของตำ�รับ
หรือคิดเป็นร้อยละ 60.26 ได้แก่ ดีปลี 11 ส่วน ขิงแห้ง
10 ส่วน พริกไทย 9 ส่วน ลูกจันทน์ 7 ส่วน เทียนดำ� 
5 ส่วน สมุลแว้ง 4 ส่วน และการบูร 1 ส่วน ซึ่งเป็น
สมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนจึงอาจจะทำ�ให้เกิดอาการข้าง
เคียงดังกล่าวต่อระบบทางเดินอาหารได้  
นอกจากนี้ เมือ่ วิเคราะห์วธิ กี ารบริหารยาเปรียบ
เทียบระหว่างการบริหารยาด้วยการละลายผงยาใน
น้ำ�อุ่น เปรียบเทียบกับการบริหารยาด้วยการใช้ผง
ยาผสมน้ำ�ผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีการบริหารยาด้วยการใช้ผงยาผสมน้ำ�ผึ้งปั้นเป็น
ลูกกลอนเกิดอาการแสบร้อนกลางอกน้อยกว่ากลุ่ม
ที่บริหารยาด้วยการละลายผงยาในน้ำ�อุ่น ทั้งนี้ อาจ
เนื่องจากน้ำ�ผึ้งทำ�หน้าที่เป็นสารยึดเกาะประสานผง
ยาให้เป็นลูกกลอน ประกอบกับมีรสหวาน จึงทำ�ให้
การรับประทานยาแบบลูกกลอนสามารถลดอาการ
เผ็ดร้อนของผงยาที่ผ่านลงไปจากปากไปถึงกระเพาะ
อาหารได้ จึงทำ�ให้อาการแสบร้อนกลางอกและอาการ
ปากแห้ง คอแห้งจากการบริหารยารูปแบบนี้ ทำ�ให้เกิด
อาการข้างเคียงน้อยกว่าการบริหารยาแบบละลายผง
ยาในน้ำ�อุ่น นอกจากนี้ ผลเลือดของกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 13 รายที่มีการเจาะเลือดซ้ำ�หลังรับประทาน
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ยาไปแล้ว 4 สัปดาห์พบว่าค่าการทำ�งานของไตและตับ
ก่อนและหลังรับประทานตำ�รับยาศุขไสยาศน์ไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการ
รับประทานตำ�รับยาศุขไสยาศน์ในปริมาณ 1,000 ถึง
2,000 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งติดต่อกัน 4 สัปดาห์มี
ความปลอดภัยต่อการทำ�งานของตับและไตในกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสุขภาพดี
การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำ�กัดในเรื่องการไม่มีกลุ่ม
ควบคุมเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง ซึ่งทำ�ให้ยังไม่
สามารถตัดสินได้แน่ชัดว่า การที่กลุ่มตัวอย่างมีภาวะ
การนอนหลับได้ดขี นึ้ เป็นผลของตำ�รับยาศุขไสยาศน์
หรือเป็นผลทางด้านจิตใจของกลุม่ ตัวอย่าง (placebo
effect) ดังนั้น การศึกษาวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้ตำ�รับยาศุขไสยาศน์เทียบกับ
ยาหลอกในผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับแบบ randomized controlled trial

ข้อสรุป
ตำ�รับยาศุขไสยาศน์สามารถแก้ไขปัญหาภาวะ
การนอนหลับไม่ดีของกลุ่มตัวอย่างได้ดี โดยประเมิน
จากคะแนนคุ ณ ภาพการนอนหลั บ ที่ ดี ขึ้ น คะแนน
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 5 มิติและภาวะสุขภาพที่ดี
ขึ้น รวมทั้งมีความปลอดภัยกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยา
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งตำ�รับยาศุข
ไสยาศน์อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ส�ำ หรับใช้ทดแทนยา
แผนปัจจุบันที่ใช้รักษาอาการนอนหลับได้ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงประโยชน์ของนโยบายการนำ�กัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข และช่วยเพิม่
การเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยของคน
ไทยในอนาคตให้มากขึ้นด้วย

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุ ณ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ทุ ก
ท่าน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำ�คลินิกหางกระรอก โรง
พยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรที่ให้ความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูลวิจัยเป็นอย่างดี
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำ�รับยาสมุนไพรศุขไสยาศน์ในโรคนอนไม่
หลับเรื้อรัง : การศึกษาย้อนหลังเบื้องต้นในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ณัชชา เต็งเติมวงศ์

งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำ�บลท่างาม อำ�เภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
ผู้รับผิดชอบบทความ: Nutcha11oil@gmail.com

บทคัดย่อ
ตำ�รับยา “ศุขไสยาศน์” ซึ่งมีใบกัญชาปรุงผสม มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการนอนไม่หลับ แต่ยังขาดข้อมูล
ประสิทธิผลและความปลอดภัย เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ห้ามการเสพกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดให้
โทษประเภท 5 มานานกว่า  60 ปี ระเบียบวิธีศึกษา เป็นการศึกษาย้อนหลัง โดยสืบค้นเวชระเบียนผู้ป่วยโรคนอนไม่
หลับเรือ้ รังทีม่ ารักษาทีค่ ลินกิ กัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดยผูป้ ว่ ย
มีอาการนอนไม่หลับมากกว่า 1 เดือน ผลรวมคะแนนคุณภาพการนอนหลับ (Pittsburgh Sleep Quality Index: PSQI)
มากกว่า  5 คะแนน และมีผลการติดตามคุณภาพการนอนหลับอย่างน้อย 1 ครั้ง ผลการศึกษา มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 25 ราย
แบ่งเป็นเพศหญิง 13 ราย และเพศชาย 12 ราย มีอายุเฉลี่ย 56 ± 13.08 ปี ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนคุณภาพการนอนหลับ
(PSQI) ก่อนการรักษา เท่ากับ 14.76 ± 3.07 และหลังการติดตามอาการครั้งที่ 1 ถึง 6 เท่ากับ 10.56 ± 3.69, 7.70 ±
3.54, 9.30 ± 3.56, 8.71 ± 4.38, 7.20 ± 3.89, 8.00 ± 5.29 ตามลำ�ดับ เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษาก่อนและหลัง พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติทุกครั้ง (p < 0.05) ยกเว้นครั้งสุดท้าย โดยหลังการรักษามีผู้ป่วยที่มีคะแนน
คุณภาพการนอนหลับที่ดี (PSQI ≤ 5 คะแนน) 6 ราย และมีผลเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (EQ-5D-5L) เล็กน้อย
ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ก่อนการรักษา ด้านความปลอดภัย พบว่า ร้อยละ 64 เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ โดยพบการระคายเคืองทางเดินอาหารมากที่สุด อภิปรายและข้อสรุป ยาตำ�รับศุขไสยาศน์มีประสิทธิผลใน
การบรรเทาอาการนอนไม่หลับในผู้ป่วยกลุ่มโรคดังกล่าวอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติในช่วง 5 เดือนแรกของการรักษา 
ควรมีการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำ�รับยานีแ้ บบไปข้างหน้าในผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่ ใหญ่ขนึ้ ต่อไป และ
ควรพิจารณาปรับรูปแบบหรือพัฒนาตำ�รับยา ให้เหมาะสมเพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้
คำ�สำ�คัญ: นอนไม่หลับ, ศุขไสยาศน์, ยาสมุนไพร, กัญชา, ความปลอดภัย
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Abstract
Suk Sai-Yad, a cannabis-containing traditional remedy, is indicated to be used for insomnia. However, scientific data on its effectiveness and safety were lacking as the use of cannabis, a schedule 5 narcotic, was prohibited
by the Narcotic Act for 60 years.  Method: A preliminary retrospective study was therefore conducted by assessing
medical records of chronic insomnia patients in Thai traditional cannabis clinic at Chao Phraya Abhaibhubejhr
Hospital. The inclusion criteria were patients having insomnia for at least one month, Pittsburgh Sleep Quality
Index (PSQI) more than 5, and coming back for follow-up at least once. Results: Twenty-five patients, 13 females
and 12 males, with a mean age of 56 ± 13.08 years were identified. The average global PSQI score before treatment (visit 0) was 14.76 ± 3.07 and the average PSQI scores upon follow-up (visits 1-6) were 10.56 ± 3.69, 7.70
± 3.54, 9.30 ± 3.56, 8.71 ± 4.38, 7.20 ± 3.89, and 8.00 ± 5.29, respectively. The comparison of global PSQI scores
before and after treatment showed a significant decrease (p < 0.05) in every visit, except for the last visit (visit 6).
After treatment, 6 patients were classified as good sleep quality (global PSQI score ≤ 5). The quality of life, as
determined by EQ-5D-5L, only slightly increased, probably because the quality of life had been good since the
beginning. Gastrointestinal tract irritation was the most common side effect found in 64% of patients. Conclusion:
Suk Sai-Yad traditional remedy was significantly effective for chronic insomnia during the first 5 months of the
treatment. Further prospective study in a larger population should be conducted to ensure its efficacy and safety
and a modification of dosage form should be considered to reduce side effects.
Key words:  insomnia, Suk Sai-Yad, herbal remedy, cannabis, safety

บทนำ�และวัตถุประสงค์

การนอนหลับเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ ของคนทัว่ โลกรวมถึงคนในประเทศไทย
สถานการณ์การนอนไม่หลับมีความน่ากังวลอย่างยิ่ง
จากการสำ�รวจพบว่า ในปี 2562 มีคนไทยประมาณ
19 ล้านคนที่มีปัญหาการนอนหลับ[1] การนอนที่ไม่มี
คุณภาพส่งผลต่อคุณภาพชีวิต [2] และอาจส่งผลให้
เกิดโรคอ้วนลงพุงในระยะยาวด้วย[3] นอกจากผลเสีย
ต่อสุขภาพแล้ว การนอนน้อยยังมีผลต่อประสิทธิผล

การทำ�งาน สถิติจาก RAND Corporation ระบุว่าคน
ทีม่ เี วลานอนในแต่ละวันน้อยกว่า 6 ชัว่ โมง จะสูญเสีย
เวลาทำ�งาน เท่ากับการหยุดงานเป็นเวลา 6 วันต่อปี[4]
ดังนัน้ ผูค้ นจึงแสวงหาแนวทางหรือผลิตภัณฑ์รวมถึง
ยาทีช่ ว่ ยให้มกี ารนอนหลับทีด่ ี ดังจะเห็นได้จากมูลค่า
ของยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยให้นอนหลับ
ที่ขายทั่วโลกในปี 2019 ที่สูงถึง 2.1 ล้านล้านบาท[5]
กัญชา (Cannabis sativa L.) เป็นสมุนไพรที่มี
คนกล่าวถึงมากที่สุดชนิดหนึ่งว่าสามารถช่วยในเรื่อง

J Thai Trad Alt Med
การนอนหลับ มีการบันทึกในหนังสือแพทย์ตำ�บล ซึ่ง
เป็นตำ�ราหมอประจำ�บ้านในสมัยรัชกาลที่ 6 ว่า “กัญชา
มีรสเมา ทำ�ให้ใจขลาด รับประทานน้อย ๆ เป็นยา
ชูกำ�ลัง เจริญอาหาร’’[6] ในหนังสือประมวลสรรพคุณ
ยาไทยว่า “กัญชา ปรุงเป็นยารับประทานทำ�ให้งว่ งนอน
นอนหลับได้มาก อยากอาหาร มันเมา รับประทาน
ได้ นอนหลับ แต่เป็นยาเสพติดให้โทษ ไม่ควรใช้เป็น
นิจสิน’’[7] ซึ่งมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของกัญชาในการช่วยการนอนหลับอยู่บ้าง แต่ยังขาด
หลักฐานทางวิชาการอีกพอสมควร โดยเฉพาะการ
ใช้สาร tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งเป็นองค์
ประกอบที่มีในสัดส่วนที่สูงกว่า cannabidiol (CBD)
ในกัญชาไทย[8] สำ�หรับบรรเทาอาการนอนไม่หลับ
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ
พบว่า กัญชาอาจลดระยะเวลาตั้งแต่การเข้านอนจน
กระทั่งหลับ (sleep latency) ได้ แต่อาจมีผลรบกวน
การนอนหลับในระยะยาว ขณะที่ CBD น่าจะมีส่วน
ช่ ว ยในการรั ก ษาอาการนอนไม่ ห ลั บ [9] และมี ก าร
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า การใช้แคนนาบินอยด์ใน
การรักษาโรค ช่วยปรับให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้น ซึ่ง
เป็นผลลัพธ์การรักษารอง (secondary outcome)
โดยหลายการศึกษาระบุวา่ แคนาบินอยด์สามารถช่วย
เพิ่มคุณภาพการนอนได้ ลดการถูกรบกวนการนอน
หลับ และทำ�ให้ระยะเวลาเข้าสู่การนอนหลับ (sleep
latency) ลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติม โดยเฉพาะสัดส่วนของ THC ต่อ CBD ที่
เหมาะสมที่ช่วยในการนอนหลับ[10]
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เปิดให้
บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 มีการตรวจรักษาและจ่าย
ยาตำ�รับ “ศุขไสยาศน์’’ ซึ่งเป็นตำ�รับยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ มี
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ใบกัญชาผสมอยู่ร้อยละ 15.38 ดังระบุในคัมภีร์ธาตุ
พระนารายณ์ ดังนี้ “ยาศุขไสยาศน์ ให้เอา การบูร 1
ส่วน ใบสเดา 2 ส่วน สหัสคุณเทศ 3 ส่วน สมุลแว้ง
4 ส่วน เทียนดำ� 5 ส่วน โกศกระดูก 6 ส่วน ลูกจันทน์
7 ส่วน ดอกบุนนาค 8 ส่วน พริกไท 9 ส่วน ขิงแห้ง
10 ส่วน ดีปลี 11 ส่วน ใบกัญชา 12 ส่วน ทำ�เปนจุณ
ละลายน้ำ�ผึ้ง เมื่อจะกินเศกด้วยสัพพีตีโย 3 จบ แล้ว
กิน พอควร แก้สรรพโรคทั้งปวง โรคทั้งปวงหายสิ้น
มีกำ�ลังกินเข้าได้ นอนเป็นศุขนักแลฯ’’[11] โดยแพทย์
แผนไทยเป็นผู้พิจารณาจ่ายให้ผู้ป่วยที่มีปัญหานอน
ไม่หลับเรื้อรัง ที่เคยได้รับการรักษามาตรฐานแล้ว
ไม่ได้ผล และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์การรักษา
ผูป้ ว่ ยในคลินกิ กัญชาตามแนวเวชปฏิบตั ขิ องกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยานี้ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจาก
กัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติดประเภท 5 ทีห่ า้ มเสพมา
นานกว่า 60 ปี ทำ�ให้ขาดประสบการณ์การใช้ จึงจำ�เป็น
ที่ต้องมีการศึกษาวิจัยข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ
การศึกษานีจ้ งึ ได้รวบรวมข้อมูลผูป้ ว่ ยโรคนอนไม่หลับ
เรื้อรัง ที่มารับการรักษาที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วย
ตำ�รับยา “ศุขไสยาศน์’’ ขึ้น และนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย อันจะ
เป็นการส่งเสริมให้มกี ารใช้ยาตำ�รับทีม่ กี ญ
ั ชาเป็นส่วน
ประกอบอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาย้อนหลัง (retrospective study) โดยสืบค้นเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารักษา
ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดยคัดเลือก
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กลุ่มตัวอย่างที่มารับการรักษาตั้งแต่เดือนกันยายน
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์
คัดเข้า คือ 1) มีอาการนอนไม่หลับมากกว่า 1 เดือน
2) ผลรวมคะแนนคุณภาพการนอนหลับ (Pittsburgh
Sleep Quality Index: PSQI) มากกว่า 5 คะแนน
3) ได้รบั การรักษาด้วยตำ�รับยาศุขไสยาศน์รปู แบบผง
ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร
และ 4) มีผลการติดตามคุณภาพการนอนหลับอย่าง
น้อย 1 ครั้ง การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร (IRB-BHUBEJHR-155)
การศึกษานี้เก็บข้อมูล 4 ด้าน ดังนี้ ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ อายุ ค่าดัชนีมวล
กาย ธาตุเจ้าเรือน โรคประจำ�ตัว และระยะเวลาที่มี
อาการนอนไม่หลับ ส่วนที่ 2 คุณภาพการนอนหลับ
โดยใช้ แ บบประเมิ น คุ ณ ภาพการนอนหลั บ Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ฉบับภาษา
ไทย ซึ่งพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษา
และความเที่ยงตรง โดยธนิตพงศ์ เมธีพิสิษฐ์ และ
คณะ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ (9 คำ�ถาม) ได้แก่
คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย (subjective sleep
quality) ระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจนกระทั่งหลับ
(sleep latency) ระยะเวลาของการนอนหลับ (sleep
duration) ประสิทธิภาพของการนอนหลับโดยปกติ
วิสัย (habitual sleep efficiency) การรบกวนการ
นอนหลับ (sleep disturbance) การใช้ยานอนหลับ
(use of sleeping medication) และผลกระทบต่อ
การทำ�กิจกรรมในเวลากลางวัน (daytime dysfunction) มีคะแนนรวมตั้งแต่ 0-21 คะแนน หากคะแนน
รวมมากกว่า 5 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีคุณภาพการ
นอนหลับที่ไม่ดี[12] ส่วนที่ 3 ความปลอดภัยของการ
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ใช้ยา ได้แก่ อาการไม่พึงประสงค์ และผลต่อตับและ
ไต โดยความปลอดภัยต่อตับพิจารณาจากค่าเอนไซม์
ของตับ 2 ชนิด ได้แก่ aspartate aminotransferase
(AST) และ alanine aminotransferase (ALT)
และความปลอดภัยต่อไต พิจารณาจากผลการตรวจ
serum creatinine (SCr) และอัตราการกรองของ
ไต (estimated glomerular filtration rate, eGFR)
ส่วนที่ 4 คุณภาพชีวิต โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพ (EQ-5D-5L) ฉบับภาษาไทย ของ
EuroQol Group แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ
แบบประเมินด้านคะแนนอรรถประโยชน์ ประกอบ
ด้วย 5 คำ�ถาม ได้แก่ การเคลื่อนไหว การดูแลตนเอง
(อาบน้ำ�  หรือใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง) กิจกรรมที่ทำ�เป็น
ประจำ� (เช่น ทำ�งาน เรียนหนังสือ ทำ�งานบ้าน กิจกรรม
ในครอบครัว หรือกิจกรรมยามว่าง) อาการเจ็บปวด/
อาการไม่สบายตัว และความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า
แต่ละด้านมีคำ�ตอบให้เลือก 5 ระดับเรียงตามระดับ
ความรุนแรง ตัง้ แต่ไม่มปี ญ
ั หาจนถึงมีปญ
ั หามากทีส่ ดุ
และส่วนที่ 2 แบบประเมินสภาวะสุขภาพทางตรง (visual analog scale: VAS) มีตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดย 0
หมายถึง สุขภาพที่แย่ที่สุด และ 100 หมายถึงสุขภาพ
ทีด่ ที สี่ ดุ [13] และผลการเปลีย่ นแปลงอาการด้านอืน่ ของ
ผู้ป่วยหลังใช้ยา โดยสืบค้นจากเวชระเบียนผู้ป่วย
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นำ�เสนอความถี่และร้อย
ละของข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย ได้แก่ เพศ อายุ ค่าดัชนี
มวลกาย ลักษณะธาตุเจ้าเรือน โรคประจำ�ตัว และ
อาการไม่พึงประสงค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนคุณภาพการนอนหลับและคะแนนคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพก่อนและหลังการรักษาในแต่ละครั้ง
โดยใช้สถิติ Wilcoxon signed ranks test ส่วน
อาการไม่พึงประสงค์แสดงด้วยค่าร้อยละ
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกกัญชาทางการ
แพทย์แผนไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จำ�นวนทั้งสิ้น 91 ราย มี

ผู้ป่วย 66 ราย ไม่เข้าเกณฑ์การคัดเข้าเนื่องจากไม่มา
ติดตามการรักษา 27 ราย, ยังไม่ถงึ กำ�หนดวันนัดหมาย
6 ราย, ไม่ได้รับยาศุขไสยาศน์รูปแบบผงและยังไม่ถึง
กำ�หนดวันนัดหมาย 33 ราย มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์คัด
เข้าจำ�นวน 25 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง 13 ราย (ร้อยละ
52) และเพศชาย 12 ราย (ร้อยละ 48) อายุเฉลีย่ เท่ากับ

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านเพศ อายุ ค่าดัชนีมวลกาย ลักษณะธาตุเจ้าเรือนตามเดือนเกิด โรคประจำ�ตัว และระยะเวลาที่มี
ปัญหานอนไม่หลับ
ข้อมูลทั่วไป
			
เพศ
- หญิง
- ชาย
อายุ (ปี)
ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
- BMI < 18.5 (น้ำ�หนักน้อย/ผอม)
- BMI 18.5-22.9 (ปกติ)
- BMI 23-24.9 (น้ำ�หนักเกิน)
- BMI 25-29.9 (อ้วนระดับที่ 1)
ลักษณะธาตุเจ้าเรือนตามเดือนเกิด
- ธาตุไฟ
- ธาตุลม
- ธาตุน้ำ�
- ธาตุดิน
โรคประจำ�ตัว
- ไม่มีโรคประจำ�ตัว
- มีโรคประจำ�ตัว 1 โรค
- มีโรคประจำ�ตัว มากกว่า 1 โรค
โรคประจำ�ตัวที่พบ
- ความดันโลหิตสูง
- ไขมันในเลือดสูง
- มะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ
- เบาหวาน
- กระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน
- ภูมิแพ้อากาศ
- อื่น ๆ
ระยะเวลาที่นอนไม่หลับ (ปี)

จำ�นวน (ราย)
N = 25

ร้อยละ

13
12
2
12
6
5

52
48
8
48
24
20

56.16 ± 13.08
22.89 ± 2.64
-

9
5
5
6

36
20
20
24

-

4
10
11

16
40
44

-

11
6
4
3
2
2
10
-

44
24
16
12
8
8
40
-

-

Mean ± SD คือ ค่าเฉลี่ย (mean) ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

Mean ± SD

3.2 ± 4.72
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56.16 ± 13.08 ปี ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ร้อยละ 48, น้ำ�หนักเกินเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 24 อ้วน
ระดั บ ที่ ห นึ่ ง ร้ อ ยละ 20 และน้ อ ยกว่ า เกณฑ์ ป กติ
ร้อยละ 8 ลักษณะธาตุเจ้าเรือนตามเดือนเกิดที่ระบุ
ในคัมภีร์วรโยคสารเป็นธาตุไฟมากที่สุด ร้อยละ 36,
ธาตุดิน ร้อยละ 24, ธาตุน้ำ�และธาตุลมเท่ากัน ร้อยละ
20 และผู้ป่วยร้อยละ 84 มีโรคประจำ�ตัว โดยผู้ป่วย
มีโรคประจำ�ตัวโรคเดียว ร้อยละ 40, มีโรคประจำ�
ตัวมากกว่า 1 โรค ร้อยละ 44 และไม่มีโรคประจำ�ตัว
ร้อยละ 16 ลักษณะของโรคประจำ�ตัวที่พบ ได้แก่ โรค
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ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 44 โรคไขมันในเลือดสูง
ร้อยละ 24 และมะเร็งทีอ่ วัยวะต่าง ๆ ร้อยละ 16 ระยะ
เวลาทีม่ ปี ญ
ั หานอนไม่หลับเฉลีย่ เท่ากับ 3.27 ± 4.72 ปี
(ตารางที่ 1) ขนาดยาที่รับประทาน 500 มิลลิกรัม วัน
ละ 1 ครั้ง ก่อนนอน รับประทานร่วมกับน้ำ�กระสายยา
เป็นน้ำ�ต้มสุกหรือน้ำ�ผึ้ง
จำ � นวนผู้ ป่ ว ยที่ รั บ การรั ก ษาและมาติ ด ตาม
อาการแต่ละครั้ง เท่ากับ 25 ราย, 25 ราย, 17 ราย, 13
ราย, 7 ราย , 5 ราย และ 3 ราย ตามลำ�ดับ สาเหตุของ
การไม่มาติดตามการรักษา พบว่า มีอาการข้างเคียง

ภาพที่ 1 จำ�นวนผู้ป่วยที่มารับการรักษาและสาเหตุที่ไม่มาติดตามอาการในแต่ละครั้ง
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คือ ระคายเคืองทางเดินอาหารที่ไม่สามารถทนได้ 4
ราย ทั้งนี้พบว่า มีผลข้างเคียงหลังจากการใช้ยาเดือน
ที่ 3 ไปแล้ว ได้แก่ ร้อนร่างกาย และร้อนคอ ในผู้ป่วย
2 ราย นอกจากนั้น มีผู้ป่วยที่ยุติการรักษาเนื่องจาก
รู้สึกไม่ดีขึ้น 1 ราย, ไม่สะดวกเดินทาง 8 ราย, ย้าย
ไปรับยาใกล้บ้าน 1 ราย, ผู้ป่วยรู้สึกหลับได้ดีขึ้นและ
ขอยุติการรักษา 2 ราย, แพทย์แผนไทยยุติการรักษา
เนื่องจากคุณภาพการนอนหลับดีขึ้น คือมีค่า PSQI
ลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 จำ�นวน 5 ราย (ภาพที่ 1)

เที ย บกั บ ก่ อ นการรั ก ษา พบว่ า คะแนนในแต่ ล ะ
องค์ ป ระกอบลดลงอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ใ น
การติดตามอาการครั้งที่ 1 ยกเว้นองค์ประกอบที่ 4
ประสิทธิภาพของการนอนหลับโดยปกติวิสัย (ตาราง
ที่ 3) ด้ า นการลดการใช้ ย านอนหลั บ พบว่ า ผู้ ป่ ว ย
ร้อยละ 52 สามารถลดการใช้ยานอนหลับได้ และ
ผู้ป่วยร้อยละ 32 สามารถหยุดการใช้ยานอนหลับได้
ในการติดตามอาการครั้งที่ 1

2. คุณภาพการนอนหลับ

3. ข้อมูลคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและผลการ
เปลี่ยนแปลงอาการด้านอื่น

ผลรวมคะแนนคุ ณ ภาพการนอนหลั บ เฉลี่ ย
(average global PSQI score) ก่อนการรักษา เท่ากับ
14.76 ± 3.07 และมีคะแนนลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ในการติดตามอาการ ครั้งที่ 1 ถึง 5
เท่ากับ 10.56 ± 3.69, 7.70 ± 3.54, 9.30 ± 3.56, 8.71
± 4.38 และ 7.20 ± 3.89 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 2)
ผลการเปรียบเทียบคะแนนองค์ประกอบของ
คุณภาพการนอนหลับทั้ง 7 องค์ประกอบเมื่อเปรียบ

ข้อมูลคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (EQ-5D-5L)
ก่ อ นการรั ก ษามี ค ะแนนด้ า นอรรถประโยชน์ แ ละ
คะแนนด้านสภาวะสุขภาพทางตรง เท่ากับ 0.85 ±
0.19 และ 69.77 ± 11.38 ตามลำ�ดับ พบว่าหลังใช้
ยาศุขไสยาศน์ คะแนนทั้งสองด้านเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบ
เทียบกับก่อนการรักษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p
< 0.05) ในการติดตามครั้งที่ 1, 2 และ 3 (ภาพที่ 2)
นอกจากนี้ยังพบว่า มีผลเปลี่ยนแปลงอาการ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนคุณภาพการนอนหลับ (average global PSQI score) ก่อนการรักษาและในการ
ติดตามแต่ละครั้ง
จำ�นวน (ราย)
		
ก่อนรักษา
ติดตามอาการ ครั้งที่ 1
ติดตามอาการ ครั้งที่ 2
ติดตามอาการ ครั้งที่ 3
ติดตามอาการ ครั้งที่ 4
ติดตามอาการ ครั้งที่ 5
ติดตามอาการ ครั้งที่ 6

25
25
17
13
7
5
3

Average global PSQI score
Mean ± SD

p-value

14.76 ± 3.07
10.56 ± 3.69
7.70 ± 3.54
9.30 ± 3.56
8.71 ± 4.38
7.20 ± 3.89
8.00 ± 5.29

0.00*
0.00*
0.00*
0.02*
0.04*
0.10

Mean ± SD คือ ค่าเฉลี่ย (mean) ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
* มีความแตกต่างจากก่อนการรักษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)

2.08 ± 1.18 1.52 ± 1.08 0.01* 1.17 ± 1.07 0.06 1.46 ± 1.26 0.14 1.42 ± 1.27 0.06 1.20 ± 1.30 0.06 1.33 ± 1.15 0.18

1.84 ± 1.43 0.68 ± 1.06 0.00* 0.64 ± 1.22 0.01* 0.92 ± 1.44 0.05 1.00 ± 1.41 0.18 0.60 ± 1.34 0.15 1.00 ± 1.73 0.31

1.64 ± 0.48 1.12 ± 0.52 0.00* 1.17 ± 0.52 0.00* 1.15 ± 0.55 0.01* 1.28 ± 0.48 0.08 1.00 ± 0.00 0.08 1.00 ± 0.00 0.31

2.04 ± 1.09 1.72 ± 1.24 0.15 1.00 ± 1.22 0.10 1.46 ± 1.26 0.76 1.00 ± 1.00 0.35 0.40 ± 0.54 0.06 1.66 ± 1.52 1.00

2.36 ± 0.81 1.68 ± 0.98 0.02* 1.17 ± 0.88 0.00* 1.69 ± 0.94 0.02* 1.28 ± 1.11 0.16 1.20 ± 0.83 0.18 1.66 ± 1.15 0.10

2.60 ± 0.70 2.16 ± 0.85 0.02* 1.64 ± 0.78 0.00* 1.61 ± 1.04 0.02* 1.71 ± 1.11 0.16 1.60 ± 1.14 0.18 0.66 ± 0.57 0.10

ก่อนรักษา
ติดตามครั้งที่ 1
ติดตามครั้งที่ 2
ติดตามครั้งที่ 3
ติดตามครั้งที่ 4
ติดตามครั้งที่ 5
ติดตามครั้งที่ 6
Mean
Mean p-value Mean
p-value Mean
p-value Mean
p-value Mean p-value Mean
p-value
n = 25
n = 25
n = 17
n = 13
n=7
n=5
n=3
2.36 ± 0.56 1.60 ± 0.57 0.00* 0.88 ± 0.60 0.00* 1.15 ± 0.68 0.00* 1.00 ± 0.57 0.01* 1.20 ± 0.44 0.05 0.66 ± 0.57 0.10

* มีความแตกต่างจากก่อนการรักษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
คำ�อธิบายเพิ่มเติม
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย
องค์ประกอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจนกระทั่งหลับ
องค์ประกอบที่ 3 ระยะเวลาของการนอนหลับ
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพของการนอนหลับโดยปกติวิสัย
องค์ประกอบที่ 5 การรบกวนการนอนหลับ
องค์ประกอบที่ 6 การใช้ยานอนหลับ
องค์ประกอบที่ 7 ผลกระทบต่อการทำ�กิจกรรมในเวลากลางวัน

องค์ประกอบ
ที่ 1
องค์ประกอบ
ที่ 2
องค์ประกอบ
ที่ 3
องค์ประกอบ
ที่ 4
องค์ประกอบ
ที่ 5
องค์ประกอบ
ที่ 6
องค์ประกอบ
ที่ 7

PSQI

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพการนอนหลับจำ�แนกตามองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ ก่อนการรักษาและในการติดตามแต่ละครั้ง

338 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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* มีความแตกต่างจากก่อนการรักษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
ภาพที่ 2 คะแนนอรรถประโยชน์และคะแนนสภาวะสุขภาพทางตรงจากการประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (EQ5D-5L) ในการติดตามแต่ละครั้งเปรียบเทียบกับก่อนการรักษา

ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ลดอาการปวดเมื่อย ร้อยละ 24 เพิ่ม
ความอยากอาหาร ร้อยละ 20 ลดอาการเหนื่อยง่าย
ทำ�ให้รู้สึกมีกำ�ลังมากขึ้น ร้อยละ 16 และลดอาการชา
ปลายมือ-เท้า ร้อยละ 4 ซึง่ เกิดการเปลีย่ นแปลงในการ
ติดตามอาการครั้งที่ 1 และ 2 เป็นต้นไป

4. ข้อมูลความปลอดภัย
4.1 อาการไม่พึงประสงค์
เกิ ด อาการไม่ พึ ง ประสงค์ ห ลั ง การใช้ ย า
ศุขไสยาศน์ในผู้ป่วยร้อยละ 64 อาการไม่พึงประสงค์
ที่พบได้บ่อยที่สุด คือ ระคายเคืองทางเดินอาหาร
(ร้อนปาก คอและท้อง) ร้อยละ 44 อาการคอแห้ง
ร้อยละ 16 อาการร้อนร่างกาย มีเหงื่อออกร้อยละ 4
อาการหัวใจเต้นเร็วร้อยละ 4 และอาการมึนงงศีรษะ
ร้อยละ 4 โดยมีผู้ป่วย 1 ราย พบอาการไม่พึงประสงค์

2 อาการ คือ อาการคอแห้งและมึนงงศีรษะ ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความดันโลหิต พบว่าค่าความดันโลหิต
ค่าบนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p
> 0.05) และค่าความดันโลหิตค่าล่างไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำ�คัญ
4.2 ความปลอดภัยของยาต่อตับและไต
ด้านความปลอดภัยของยาศุขไสยาศน์ต่อตับ
และไต พบว่า ค่าเอนไซม์ตับก่อนการใช้ยา ได้แก่ ค่า
AST อยู่ในเกณฑ์ปกติ 20 ราย, ผิดปกติ 1 ราย (ค่า
AST เท่ากับ 108 mg/dL) และค่า ALT ปกติ 18
ราย, ผิดปกติ 4 ราย ค่าการทำ�งานของไตก่อนการใช้
ยา ได้แก่ ค่า SCr อยู่ในเกณฑ์ปกติ 21 ราย ผิดปกติ
3 ราย (ค่า SCr เท่ากับ 1.39, 1.26 และ 0.98 mg/dL
ตามลำ�ดับ) และค่า eGFR อยู่ในช่วง 90-120 mL/
min/1.73 m2 8 ราย, ช่วง 60-89 mL/min/1.73 m2

340 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ตารางที่ 4 ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่พบจากการใช้
ยาศุขไสยาศน์
อาการไม่พึงประสงค์
			

จำ�นวน (ราย) ร้อยละ
n = 25

อาการไม่พึงประสงค์
- ไม่มี
- มี
ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ
- ร้อนปาก คอและท้อง
- คอแห้ง
- ร้อนร่างกาย เหงื่อออก
- หัวใจเต้นเร็ว
- มึนงงศีรษะ

8
17

32
68

11
4
1
1
1

44
16
4
4
4

14 ราย, และช่วง 45-59 mL/min/1.73 m2 2 ราย  
หลังการใช้ยาศุขไสยาศน์ ผูป้ ว่ ยมีคา่ การทำ�งาน
ของตับ AST และ ALT อยูใ่ นเกณฑ์ผดิ ปกติ หลังการ
ใช้ยา 1 เดือน 2 ราย ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยมีโรคประจำ�ตัว
เป็นธาลัสซีเมีย มีค่าการทำ�งานของตับผิดปกติตั้งแต่
ก่อนใช้ยา (ค่า AST เท่ากับ 167 mg/dL) 1 ราย และ
พบผู้ป่วยมีค่าการทำ�งานของตับสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย
(ค่า AST เท่ากับ 47 และ ALT เท่ากับ 50 mg/dL) 1
ราย, ค่าการทำ�งานของไต ผูป้ ว่ ยมีคา่ SCr อยูใ่ นเกณฑ์
ผิดปกติหลังจากใช้ยา 1 เดือน 2 ราย และพบค่า SCr
ผิดปกติหลังการใช้ยา 6 เดือน 1 ราย โดยทั้ง 3 ราย มี
การเปลีย่ นแปลงของค่า SCr สูงขึน้ เพียงเล็กน้อย โดย
ไม่พบความผิดปกติของ eGFR ยกเว้นผู้ป่วย 1 ราย
มีค่า eGFR ลดลงหลังการใช้ยา 1 เดือน (ลดลงจาก
60.1 mL/min/1.73 m2 เหลือ 52.48 mL/min/1.73 m2)

อภิปรายผล
ผลการศึกษานี้ พบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่มี
ปัญหานอนไม่หลับ เท่ากับ 56.16 ± 13.08 ปี ซึ่งมี
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ความสอดคล้องกับทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย ที่
ระบุว่าโรคนอนไม่หลับมีสมุฏฐานวาตะเป็นที่ตั้งแห่ง
การเกิดโรค คือลมกำ�เริบ และผู้ที่มีช่วงอายุตั้งแต่
30 ปี ขึ้นไปจะมีวาตะเป็นสมุฏฐาน ช่วงวัยนี้จึงมีการ
กำ�เริบของลมหรือเจ็บป่วยด้วยโรคทางวาตะได้งา่ ย[17]
ด้านโรคประจำ�ตัว พบว่า ร้อยละ 84 ของผู้ป่วยมีโรค
ประจำ�ตัว โดยที่ร้อยละ 44 มีโรคประจำ�ตัวมากกว่า 1
โรคขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบ
ว่า ปัจจัยด้านการเจ็บป่วยทางกายมีผลต่อการนอน
ไม่หลับ[14-16] และมีการศึกษาว่าผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว 2
โรคขึ้นไป หรือมีโรคประจำ�ตัว ได้แก่ โรคพาร์กินสัน
โรคหอบหืด โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคหัวใจขาดเลือด
โรคกระเพาะอาหาร โรคเบาหวาน เป็นปัจจัยกระตุ้น
ที่ทำ�ให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้ โดยมีผลทำ�ให้ตื่น
กลางดึกบ่อยและระยะเวลาการนอนหลับลดลง และ
ในผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง มักมีปญ
ั หาตืน่ เช้ากว่า
ปกติ ส่วนผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดมักมี
ปัญหานอนหลับยาก[16,18]
ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การนอนหลั บ พบว่ า ผลรวม
คะแนนคุณภาพการนอนหลับ (global PSQI score)
เปรียบเทียบก่อนการรักษาและหลังการติดตามแต่ละ
ครั้ ง มี ค ะแนนลดลงกว่ า ก่ อ นการรั ก ษาอย่ า งมี นั ย
สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) ในการติดตามอาการครัง้ ที่
1-5 โดยพบว่า มีคะแนนลดลงตัง้ แต่การติดตามอาการ
ครั้งแรก หรือหลังการรับประทานยาศุขไสยาศน์รูป
แบบผง ขนาด 500 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
เป็นเวลาเฉลี่ย 4.12 ± 2.33 สัปดาห์ และเมื่อสิ้นสุด
การรักษามีผู้ป่วยร้อยละ 24 ที่มีคะแนนลดลงน้อย
กว่า 5 คะแนน คือไม่มีปัญหาการนอนหลับ ส่วนด้าน
การใช้ยานอนหลับ พบว่ามีผู้ป่วยที่สามารถลดการใช้
ยานอนหลับได้ร้อยละ 12 และผู้ป่วยที่สามารถหยุด
การใช้ยานอนหลับได้รอ้ ยละ 40 จึงมีความเป็นไปได้ที่
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จะนำ�ยาศุขไสยาศน์มาใช้ทดแทนยานอนหลับแผน
ปัจจุบันที่ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ โดยต้องเปรียบ
เทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยก่อน
เมื่อจำ�แนกผลการรักษาด้วยยาศุขไสยาศน์ต่อ
องค์ประกอบของคุณภาพการนอนหลับทั้ง 7 องค์
ประกอบ พบว่า สามารถเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ
เชิงอัตนัย ลดระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจนกระทั่งหลับ
เพิ่มระยะเวลาของการนอนหลับ ลดการรบกวนการ
นอนหลับ ลดการใช้ยานอนหลับ และลดผลกระทบต่อ
การทำ�กิจกรรมในเวลากลางวันได้ อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ แต่ไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพของการนอนหลับ
โดยปกติวสิ ยั อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
หลักฐานทางวิชาการที่พบว่ากัญชาและสารแคนนาบินอยด์ที่พบในกัญชา ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ
ทำ�ให้เข้าสู่การนอนหลับ (sleep latency) เร็วขึ้น
ระยะเวลาการนอนหลับ (total sleep time) เพิ่มมาก
ขึน้ และลดการถูกรบกวนการนอนหลับและฝันร้าย[19]
นอกจากนี้ การรับประทานยาศุขไสยาศน์ยังมี
ผลอื่น ๆ ในผู้ป่วยร้อยละ 40 ได้แก่ ลดอาการปวด
เมื่อย เพิ่มความอยากอาหาร และทำ�ให้มีกำ�ลัง ซึ่ง
สอดคล้องกับสรรพคุณของตำ�รับยาที่ระบุในคัมภีร์
ธาตุพระนารายณ์ว่า “แก้สรรพโรคทั้งปวง โรคทั้ง
ปวงหายสิน้ มีก�ำ ลังกินเข้าได้ นอนเป็นศุขนักแลฯ’’[20]
อย่างไรก็ตาม ควรต้องมีการศึกษาผลการรักษาด้าน
ต่าง ๆ ที่ชัดเจนต่อไป
ประสิทธิผลในการบรรเทาอาการนอนไม่หลับ
นอกเหนือจากเป็นผลจากกัญชาแล้ว อาจเป็นผลจาก
สมุนไพรฤทธิ์ร้อนอื่น ๆ ในตำ�รับ เช่น พริกไทย ขิง
แห้ง และดีปลี ที่อาจกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลม
ในร่างกาย[21] และผลการศึกษานี้ยังพบว่า ผู้ป่วยมีค่า
ความดันโลหิตค่าบนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยไม่แตกต่าง
จากก่อนการรักษาอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ความดัน
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โลหิตทีเ่ พิม่ ขึน้ นีอ้ าจไม่ใช่ผลจากสมุนไพรฤทธิร์ อ้ นใน
ตำ�รับ เนือ่ งจากมีหลักฐานทางวิชาการหลายฉบับพบว่า
สมุนไพรฤทธิร์ อ้ นในตำ�รับทัง้ 3 ชนิด สามารถลดความ
ดันโลหิตได้[22-25] นอกจากนี้ ยังพบว่าผูป้ ว่ ยมีโรคความ
ดันโลหิตสูงเป็นโรคประจำ�ตัวถึงร้อยละ 44 จึงอาจมี
หลายปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงความดันโลหิต
ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ อย่างไรก็ตาม ตำ�รับยาทีม่ ฤี ทธิร์ อ้ นไม่
เหมาะกับผูท้ มี่ คี วามร้อนในร่างกายสูง ซึง่ จำ�เป็นต้องมี
การเก็บข้อมูลหรือศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
ด้านผลของตำ�รับยาต่อคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ
ทีป่ ระเมินด้วยแบบประเมิน EQ-5D-5L พบว่า คะแนน
อรรถประโยชน์ ที่ แ สดงถึ ง ความพอใจต่ อ สภาวะ
สุขภาพของตนเอง มีคะแนนก่อนและหลังการรักษา
เท่ากับ 0.85 ± 0.19 และ 0.93 ± 0.08 และคะแนน
สภาวะสุขภาพทางตรง มีคะแนนก่อนและหลังการ
รักษา เท่ากับร้อยละ 69.77 ± 11.38 และ 77.50 ±
3.53 ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ก่อน
รักษา และหลังการรักษามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็ก
น้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจำ�นวนผู้ป่วยที่ติดตามได้
ลดน้อยลง จึงอาจมีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาศุขไสยาศน์
ที่พบบ่อย คือ ระคายเคืองทางเดินอาหาร น่าจะเกิด
จากรสประธานของตำ�รับยานั้นมีรสสุขุมออกร้อน[26]
และมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่มีรสร้อนปริมาณ
มากในตำ�รับ ได้แก่ ขิงแห้ง ที่มีสารสำ�คัญ คือ จินเจอรอลและโชกาออล [24] พริ ก ไทยและดี ป ลี ที่ มี ส าร
พิเพอรีน[22] ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบ
(anti-inflammatory) ลดอาการปวด (analgesic)
และเป็นสารต้านออกซิเดชัน่ (antioxidant)[27-28]  ส่วน
อาการคอแห้ง หัวใจเต้นเร็ว และมึนงงศีรษะ น่าจะเป็น
ผลจากกัญชาซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้[29-30] นอกจากนี้
การรับประทานยารูปแบบผงทำ�ให้ยามีโอกาสสัมผัส
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กับทางเดินอาหารโดยตรงและก่อให้เกิดการระคาย
เคืองทางเดินอาหารได้ ดังนั้น ในอนาคตจึงควรมีการ
ปรับหรือพัฒนารูปแบบยา รวมถึงอาจปรับเวลารับ
ประทานยาเป็นหลังอาหารมื้อเย็น ซึ่งอาจลดผลข้าง
เคียงต่อทางเดินอาหารได้
เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาข้อมูลย้อน
หลัง จำ�นวนผูป้ ว่ ยทีศ่ กึ ษามีจ�ำ นวนน้อยประกอบกับมี
การลดลงของจำ�นวนผูป้ ว่ ย การเก็บข้อมูลบางประเด็น
ไม่ครบถ้วนในการติดตามอาการแต่ละครั้ง ทำ�ให้มี
การหดหายของข้อมูล จึงอาจมีผลต่อการวิเคราะห์
ข้อมูล จึงควรมีการศึกษาในผูป้ ว่ ยจำ�นวนมากขึน้ และ
มีการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยในระยะ
ยาวอย่างเป็นระบบต่อไปในอนาคต เนือ่ งจากในตำ�รา
โบราณระบุไว้ว่ากัญชาบริโภคมากอาจทำ�ให้มีผลต่อ
จิตใจ[7]

ข้อสรุป
ยาตำ�รับศุขไสยาศน์ ที่ระบุในคัมภีร์ธาตุพระ
นารายณ์ ซึ่งเป็นตำ�รับยาที่มีใบกัญชาปรุงผสมอยู่
ร้อยละ 15.38 สามารถบรรเทาอาการนอนไม่หลับใน
ผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับเรื้อรังได้ในระยะเวลา 6 เดือน
ของการรักษา แต่ควรมีการศึกษาแบบไปข้างหน้า
(prospective study) แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
(randomized controlled trial) ในผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่
ใหญ่ขึ้นเพื่อยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของยา รวมถึงปรับรูปแบบหรือพัฒนาตำ�รับยาให้
เหมาะสม เพื่อลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อ
ระบบทางเดินอาหาร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ แพทย์ ห ญิ ง โศรยา ธรรมรั ก ษ์
ผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศร
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นายแพทย์ธนิตพงศ์ เมธีพิสิษฐ์ ที่ได้อนุเคราะห์ให้
ใช้แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (Pittsburgh
Sleep Quality Index: PSQI) ฉบับภาษาไทย และ
ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว ที่ได้ให้คำ�แนะนำ�ในการ
เขียนรายงานการวิจัย
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บทคัดย่อ

ยาเขียวหอมเป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้บรรเทาอาการไข้ ร้อนใน กระหายน้ำ�  การศึกษา
วิจัยทางคลินิกแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเขียวหอมชนิดผง
ในการรักษาแผลร้อนในในปาก กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่มีแผลร้อนในในปากที่รักษาในโรงพยาบาลน้ำ�พอง 100 คน
แบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่ากัน กลุ่มควบคุมได้รับยา 0.1% triamcinolone oral paste โดยให้ป้ายยาบาง ๆ ที่แผลวันละ 3-4 ครั้ง
หลังรับประทานอาหารและก่อนนอนจนแผลหาย ส่วนกลุ่มทดลองได้รับยาผงเขียวหอมขนาด 1 กรัม ละลายน้ำ�อุ่น
รับประทานวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า-เย็น ร่วมกับการทายาเขียวหอมชนิดผงขนาด 125 มิลิกรัม/ครั้ง แตะทา
ให้ทั่วบริเวณแผลวันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน จนแผลหาย เครื่องมือที่ใช้คือแบบวัดความ
ปวด 10 ระดับ การวัดขนาดของแผลด้วย Vernier Caliper ในวันที่ 0, 2 และ 6 และการประเมินความพึงพอใจและผล
ข้างเคียงของยา ผลการวิจัยพบว่าอายุเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเท่ากับ 53.1 และ 55.2 ปี ตามลำ�ดับ
จำ�นวนแผลในทัง้ สองกลุม่ คือ 1-3 แผล วันที่ 0 ขนาดแผลตำ�แหน่งที่ 1 ของกลุม่ ทดลองมากกว่าและกลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนัยสำ�คัญ (p < 0.05) แผลตำ�แหน่งที่ 2 และ 3 ไม่แตกต่างกัน (p ≥ 0.05) วันที่ 2 ขนาดแผลเฉลี่ยกลุ่มทดลองทุก
ตำ�แหน่งลดลงมากแต่ไม่ต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญ (p ≥ 0.05) วันที่ 6 กลุ่มทดลองแผลหาย 100% กลุ่ม
ควบคุมแผลหาย 74.0% ในวันที่ 2 และ 6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดของกลุ่มทดลองต่ำ�กว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสำ�คัญ (p < 0.05) และไม่มีรายงานอาการที่ไม่พึงประสงค์ในการรักษา สรุปได้ว่ายาผงเขียวหอมมีประสิทธิผล
และความปลอดภัยในการรักษาแผลร้อนในโดยไม่พบผลข้างเคียง
คำ�สำ�คัญ:  ยาเขียวหอมชนิดผง, แผลร้อนใน, ประสิทธิผล, ความปลอดภัย
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Abstract
Ya Khiao-Hom Powder (KHP) is a Thai traditional medicine preparation in the National List of Essential
Medicines. The remedy has been used to relieve fever as well as the symptoms of aphthous ulcer. This quasiexperimental study aimed to evaluate the safety and efficacy of KHP for the treatment of aphthous ulcer and was
conducted in 100 patients of Namphong Hospital. The subjects were equally divided into two groups. The experimental group received KHP 1 gram dissolved in 15 ml of warm water to be taken orally twice daily before meal in
the morning and evening as well as the application of KHP over the ulcers 4 times daily after meal and at bedtime,
while the subjects in the control group received 0.1% triamcinolone oral paste, apply as thin film cover the ulcers
3-4 times daily after meal and at bedtime. The sizes of the ulcers and pain scores were measured and recorded on
days 0, 2 and 6. Overall satisfaction of the treatment and side effects were also recorded. The results showed that
the mean ages of the experimental group and the control group were 53.1 years and 55.2 years, respectively. The
number of oral ulcers in each subject in both groups was 1–3. On day 0, the mean ulcer size at the 1st position in
the experimental group was significantly greater than that in the control group (p < 0.05), but those in the 2nd and
3rd positions were not significantly different (p ≥ 0.05), while on day 2, the mean ulcer size at all positions in the
experimental group greatly reduced but was not significantly different from that in the control group (p ≥ 0.05).
On day 6, all oral ulcers healed in all patients in the experimental group, while the healing rate in the control group
was 74.0%. On days 2 and 6, the mean pain score in the experimental group was significantly lower than that in
the control group (p < 0.05). In addition, no adverse effects were found. In conclusion, this study has shown that
KHP is effective for the treatment of aphthous ulcer without causing any side effect.
Key words: Ya Khiao-Hom powder, aphthous ulcer, efficacy, safety

บทนำ�และวัตถุประสงค์

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมการใช้ยาจาก
สมุนไพรทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบนั ในสถานบริการ
สุขภาพของรัฐและสนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพรใน

บัญชียาหลักแห่งชาติ มีการตรวจสอบแหล่งผลิตยา
จากสมุนไพรให้ผ่าน GMP เพื่อให้การบริการทางการ
แพทย์แผนไทยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ยา มีการกำ�หนด
ตัวชี้วัดในการใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลทุก
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ระดับเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นลด
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อยาจากต่างประเทศ
ยาเขียวหอมได้รับการบรรจุในบัญชียาสามัญ
ประจำ � บ้ า นแผนโบราณตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขในปี 2556[1] ในผงยา 90 กรัม ประกอบ
ด้วยใบพิมเสน ใบผักกระโฉม ใบหมากผูห้ มากเมีย ใบ
สันพร้าหอม รากแฝกหอม หัวเปราะหอม แก่นจันทน์
ขาวหรือจันทน์ชะมด แก่นจันทน์แดง ว่านกีบแรด ว่าน
ร่อนทอง เนระพูสีพิษนาศน์ มหาสดำ� ดอกพิกุล ดอก
บุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 5 กรัม
ใช้บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ� แก้พิษหัด พิษ
อีสกุ อีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัดและอีสกุ อีใส) ตำ�รับ
ยาเขียวเป็นยาแผนไทยตามองค์ความรู้ของแพทย์
แผนไทยหรื อ หมอพื้ น บ้ า นที่ ใ ช้ สื บ ต่ อ กั น มาหลาย
ทศวรรษและมีการผลิตจำ�หน่ายทัว่ ไปตราบถึงปัจจุบนั
แผลแอฟทัส (aphthous ulcer) หรือเรียกว่า
“แผลร้อนใน’’ เป็นภาวะทีพ่ บบ่อยในทุกวัย แผลร้อน
ในหรือแผลแอฟทัสแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักคือ
1. แผลพุพองเล็กน้อยซึง่ พบมากทีส่ ดุ โดยปกติ
จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
2. แผลพุพองขนาดใหญ่พบได้นอ้ ยกว่า มีขนาด
5 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่ามักพบว่ามีตำ�แหน่งเดียว
หรืออาจพบ 2 ตำ�แหน่ง บ้างมีอาการเจ็บปวดโดย
เฉพาะเมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ�  แผลเฮอร์เพททิฟอร์ม มีลักษณะรอยโรคที่ระบบหลายจุดรวม
กันและมีขนาดใหญ่ มีรูปร่างผิดปกติดูคล้ายโรคเริม
สาเหตุที่เป็นไปได้อาจเกิดจากการขาดสารอาหารบาง
ชนิด เช่น วิตามินบี 12 โฟเลต หรือธาตุเหล็ก พัก
ผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก ความเครียดทางร่างกาย
และจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ฮอร์โมน
เปลีย่ น ภาวะผิดปกติและโรคบางชนิดทีม่ ผี ลต่อระบบ
ภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย เช่น ลำ�ไส้อกั เสบ เอสแอลอี การ
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ติดเชื้อเอชไอวี การได้รับบาดเจ็บในช่องปาก เช่น กัด
ลิน้ กัดกระพุง้ แก้ม การกระแทก เป็นต้น พบในผูห้ ญิง
มากกว่าผู้ชาย ไม่มีอันตรายแต่จะทำ�ให้เจ็บปวดน่า
รำ�คาญในระยะ 2-3 วันแรก และจะหายเองได้ภายใน
7-10 วัน[2]
โรงพยาบาลน�้ำพองได้น�ำยาจากสมุนไพรมาใช้
กับผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลจ�ำนวน 30 รายการ ซึง่ ยาเขียว
หอมเป็นต�ำรับหนึ่งที่สั่งน�ำเข้าในบัญชียาโรงพยาบาล
จากแหล่งผลิตทีผ่ า่ น GMP ทีผ่ า่ นมาการเข้าถึงบริการ
การแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มปวดกล้าม
เนื้อเป็นส่วนมาก ในขณะที่แพทย์แผนปัจจุบันยังไม่
มั่นใจในการใช้ยาจากสมุนไพรโดยเฉพาะยารักษา
กลุ่มอาการไข้ จึงเกิดปัญหายาสมุนไพรคงค้างที่คลัง
ยาในโรงพยาบาล และจากการจ่ายยาเขียวหอมรักษา
ผูป้ ว่ ยแผลร้อนในทีม่ ารับบริการในคลินกิ แพทย์แผน
ไทยปี 2559 ประมาณ 10 ราย สุ่มประเมินผลด้วยวิธี
การสอบถาม 7 คน พบว่าผูป้ ว่ ยมีอาการดีขนึ้ แผลร้อน
ในหายภายใน 1-3 วัน
จากสถิติข้อมูลผู้ป่วยแผลร้อนในที่เข้ามารับ
บริการในโรงพยาบาลน�้ำพอง ตั้งแต่เดือนธันวาคม
2559-พฤษภาคม 2560 มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่เป็นแผล
ร้อนในมารักษาทีง่ านผูป้ ว่ ยนอกจ�ำนวน 232 ราย/270
ครั้ง เฉลี่ย 45 ครั้ง/เดือน และเดือนธันวาคม 2560พฤษภาคม 2561 มีจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นแผลร้อนในมา
รับการรักษาที่งานผู้ป่วยนอกจ�ำนวน 264 ราย/292
ครั้ง เฉลี่ย 48.6 ครั้ง/เดือน[3]
งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาความปลอดภัยและ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการรั ก ษาแผลร้ อ นในของยาเขี ย ว
หอมชนิดผงโดยเปรียบเทียบผลการรักษากับกลุ่ม
ที่ ไ ด้ รั บ triamcinolone ซึ่ ง จะทำ � ให้ มี ข้ อ มู ล เชิ ง
วิชาการสนับสนุนการใช้สมุนไพรในการรักษาผู้ป่วย
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาจากสมุนไพรสำ�หรับ

J Thai Trad Alt Med
ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลในการ
รักษาแผลร้อนในด้วยยาเขียวหอมชนิดผง เป็นการ
วิจยั ทางคลินกิ แบบกึง่ ทดลอง (Quasi-experimental
study) ทีม่ กี ารควบคุมปัจจัยและสภาวการณ์ทศี่ กึ ษา
โครงการนี้ได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินการวิจัยจากคณะ
กรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยั ในคนด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รหัสโครงการคือ
07/2562

1. วัสดุ
1.1 ประชากรในการศึ ก ษาคื อ ผู้ ป่ ว ยที่ มี
แผลร้อนในในช่องปากที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
น�้ำ พองในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560-เดือนมกราคม
2563 กลุ่มตัวอย่างได้จากการคำ�นวณโดยประมาณ
ค่าสัดส่วนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ (comparative
study) ผู้เข้าร่วมวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 100
ราย แบ่งเป็น 2 กลุม่ ๆ ละ 50 ราย คือ กลุม่ ทดลอง และ
กลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับยา triamcinolone
โดยได้มีการอธิบายเกี่ยวกับโครงการวิจัยให้ผู้ป่วย
ทราบและหากผู้ ป่ ว ยยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มโครงการ จึ ง ให้
ลงชื่อในใบยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ ทั้งสองกลุ่ม
ได้ รั บ การประเมิ น ระดั บ ความเจ็ บ ปวดและขนาด
ของแผลก่อนและหลังการรักษาในวันแรก วันที่ 2 และ
วันที่ 6 รวมทัง้ มีการประเมินความพึงพอใจและผลข้าง
เคียงจากการใช้ยาหลังการรักษา
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ร้อนในด้วยยาเขียวหอมชนิดผงทั้งชนิดทาและรับ
ประทานร่วมกัน โดยให้รับประทานในขนาด 1 กรัม
(ใช้ช้อนตวง) ละลายในน�้ำอุ่นประมาณ 15 มิลลิลิตร
รับประทานวันละ 2 ครั้งก่อนอาหาร เช้าและเย็น ร่วม
กับการป้ายยาขนาด 125 มิลลิกรัม/ครั้ง แตะทาให้ทั่ว
บริเวณแผลร้อนในวันละ 4 ครั้ง (รวม 500 มิลลิกรัม/
วัน) หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน ส่วน
กลุ่มควบคุมใช้ 0.1% triamcinolone oral paste
ป้ายยาบาง ๆ ที่แผลวันละ 3-4 ครั้ง หลังรับประทาน
อาหารและก่อนนอน และหากมีความรู้สึกปวดแผล
สามารถทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเพิ่มได้โดยใน
วันแรก (วันที่ 0) ที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะได้
รับยากลับไปทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
2.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวัดผล
ได้แก่ 1) แบบบันทึกผลการรักษาและประเมินระดับ
ความเจ็บปวดด้วยตนเองของผู้ป่วย (pain score 10
ระดับ) 2) การวัดขนาดของแผลด้วย Vernier Caliper
หน่วยเป็นมิลลิเมตร 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
และ 4) แบบประเมินผลข้างเคียงในการใช้ยา
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วนในแบบบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบขนาดของแผล
คะแนนความเจ็บปวดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมโดยใช้สถิติ repeated measures ANOVA

ผลการศึกษา

2. วิธีการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป

2.1 วิธกี ารและยาทีใ่ ช้ในการรักษาคือ ต�ำรับยา
เขียวหอมชนิดผง กลุ่มทดลองได้รับการรักษาแผล

ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.0 และ 68.0
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ตามลำ�ดับ อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 25-59 ปี ร้อยละ
55.1 และ 50.0 ตามลำ�ดับ โดยมีอายุเฉลี่ย 53.1 (SD.
16.2) และ 55.2 (SD. 17.0) ปี และส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในพื้นที่อำ�เภอน้ำ�พอง ร้อยละ 98.0 และ 90.0 ตาม
ลำ�ดับ สาเหตุของแผลพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่มีแผลเนื่องจากเครียด รับประทาน
อาหารรสร้อน ร้อยละ 22.0 และ 24.0 ตามลำ�ดับ ที่
ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ มีร้อยละ 58.0 และ 56.0 ตาม
ลำ�ดับสาเหตุอื่น ๆ มีร้อยละ 20.0 ทั้งกลุ่มทดลองและ
ควบคุม

2. การประเมินก่อนการรักษา
ในวันแรกที่มาพบแพทย์ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่มีแผล 1 แผล คือร้อยละ 60.0 และ
66.0 ตามลำ�ดับ รองลงมามีแผล 2 แผล คือร้อยละ
34.0 และ 30.0 โดยมีจำ�นวนแผลเฉลี่ย 1.46 ± 0.62
แผล และ 1.32 ± 0.55 แผล ตามลำ�ดับ
ตำ�แหน่งของแผลจากการประเมินกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม พบว่า กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
มี ตำ � แหน่ ง ของแผลร้ อ นในที่ ต่ า ง ๆ เป็ น สั ด ส่ ว น
ใกล้เคียงกัน โดยพบว่า ที่บริเวณริมฝีปากล่าง เป็น
ตำ�แหน่งที่พบแผลร้อนในมากที่สุด คือร้อยละ 20.0
และ 24.0 ตามลำ�ดับ รองลงมาเป็นที่ริมฝีปากบน
ร้อยละ 20.0 และ 18.0 ตามลำ�ดับ ที่กระพุ้งแก้ม
ร้อยละ 18.0 และ 20.0 ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ยังพบที่
ริมฝีปากบน และกระพุ้งแก้ม กระพุ้งแก้มและปลาย
ลิ้น เพดานปาก ลิ้น ใต้ลิ้น เหงือก เป็นต้น
ความกว้างของแผล: ในวันแรกที่มาพบแพทย์
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความกว้างของแผล
บริเวณที่กว้างที่สุดในตำ�แหน่งที่ 1 เฉลี่ย 2.68 ± 1.75
และ 2.02 ± 1.1 มิลลิเมตร ตำ�แหน่งที่ 2 เฉลี่ย 2.23
± 1.29) และ 2.01 ± 1.19 มิลลิเมตร และตำ�แหน่งที่
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3 เฉลี่ย 1.07 ± 0.61 และ 0.8 ± 0.57 มิลลิเมตร ตาม
ลำ�ดับ ตำ�แหน่งที่ 1, 2 และ 3 หมายถึงตำ�แหน่งของ
แผลในช่องปากผู้ป่วย โดยให้ลำ�ดับตามขนาดที่กว้าง
ที่สุดและรองลงไปเป็นลำ�ดับ ทั้งนี้ตำ�แหน่งแผลของ
ผู้ป่วยแต่ละรายจะถูกบันทึกให้ตรงกันในทุกครั้งที่
วัดขนาดแผล

3. ผลการรักษา
การศึกษามีผู้ป่วยกลุ่มละ 50 ราย ติดตามได้
ครบทุกรายจนจบการศึกษา
3.1 เปรียบเทียบ คะแนนความเจ็บปวดจำ�นวน
ของแผล ขนาดของแผล วัดจากบริเวณที่กว้างที่สุด
ตำ�แหน่งที่ 1, 2, และ 3 ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม (ตารางที่ 1)
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดทั้ง 3 ครั้ง พบว่า
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลีย่ ความเจ็บปวด
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยครั้ง
แรกกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 7.28 กลุ่มควบคุม
เฉลี่ย 6.58 ครั้งที่ 3 กลุ่มทดลอง มีคะแนนความเจ็บ
ปวดเฉลี่ย 0.03 กลุ่มควบคุมเฉลี่ย 0.5
จำ � นวนแผลเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมในครั้งแรกใกล้เคียงกันคือ 1.46 และ 1.32
ตามลำ�ดับ และเมื่อวัดครั้งที่ 3 พบว่า กลุ่มทดลอง
แผลหายทุกราย ส่วนกลุ่มควบคุมเหลือแผลเฉลี่ย
0.3 แผล
ขนาดของแผล โดยดูจากความกว้างของแผล
ตำ�แหน่งที่ 1 ในครั้งแรกพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเฉลี่ยกว้างเท่ากับ 2.68 และ 2.02 มิลลิเมตร
ตามลำ�ดับ ซึ่งต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p <
0.05) ความกว้างของแผลตำ�แหน่งที่ 2 และ 3 มีค่า
เฉลี่ยความกว้างใกล้เคียงกัน และในครั้งที่ 3 กลุ่ม
ทดลองแผลหายทุกราย ส่วนกลุ่มควบคุมเหลือแผล
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวด จำ�นวนแผล ความกว้างของแผลความสะดวกในการใช้ยาความพึงพอใจต่อผล
การรักษา ความพึงพอใจในภาพรวมการรักษา ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การประเมินผล

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่ม
กลุ่ม
ทดลอง
ควบคุม

ความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ย

95% CI

t

df

p-value

ครั้งแรก (วันที่ 0)
ค่าเฉลี่ยคะแนนเจ็บปวด
จำ�นวนแผล
ความกว้างของแผลที่ 1
ความกว้างของแผลที่ 2
ความกว้างของแผลที่ 3

7.28
1.46
2.68
2.23
1.07

6.58
1.32
2.02
2.05
0.80

0.71
0.14
0.65
0.18
0.27

0.21
-0.96
0.07
-0.67
-1.46

1.2
0.37
1.24
1.02
1.99

2.84
1.17
2.22
0.43
0.49

97
96
96
34
3

< 0.05*

ครั้งที่ 2 (วันที่ 2)
ค่าเฉลี่ยคะแนนเจ็บปวด
จำ�นวนแผล
ความกว้างของแผลที่ 1
ความกว้างของแผลที่ 2

2.63
1.04
0.72
0.64

3.38
1.20
1.02
0.78

-0.76
-0.16
-0.30
-0.138

-0.75
-0.42
-0.76
-0.82

0.33
0.11
0.15
0.54

-2.26
-1.18
-1.32
-0.42

96
96
93
27

< 0.05*

ครั้งที่ 3 (วันที่ 6)
ค่าเฉลี่ยคะแนนเจ็บปวด
จำ�นวนแผล
ความกว้างของแผลที่ 1

0.03
0.00
0.00

0.50
0.32
0.24

-0.48
-0.32
-0.24

-0.73
-0.48
-0.52

-0.22 -3.76
-0.15 -3.76
0.03 -1.76

78
78
71

< 0.05*

≥ 0.05

< 0.05*

≥ 0.05
≥ 0.05

≥ 0.05
≥ 0.05
≥ 0.05

< 0.05*

≥ 0.05

*แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p < 0.05

ตารางที่ 2 ร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จำ�แนกตามจำ�นวนของแผลร้อนในจากการประเมินผลในครั้งที่ 1
(วันที่ 0) ครั้งที่ 2 (วันที่ 2) และครั้งที่ 3 (วันที่ 6) ที่มาพบแพทย์
จำ�นวนของแผลร้อนใน
3 แผล
2 แผล
1 แผล
ไม่มีแผล (แผลหาย)
ค่าเฉลี่ยจำ�นวนแผล (SD.)

ครั้งที่ 1 (วันที่ 0)
กลุ่ม
กลุ่ม
ทดลอง
ควบคุม

ครั้งที่ 2 (วันที่ 2)
กลุ่ม
กลุ่ม
ทดลอง
ควบคุม

6.0
34.0
60.0
0.0
1.46
(0.62)

2.0
24.0
48.0
26.0
1.04
(0.77)

4.0
30.0
66.0
0.0
1.32
(0.55)

ครั้งที่ 3 (วันที่ 6)
กลุ่ม
กลุ่ม
ทดลอง
ควบคุม

0.0
0.0
26.0
0.0
68.0
0.0
6.0
100.0
1.20
0
(0.53)		

0.0
0.0
26.0
74.0
0.32
(0.47)

350 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ตำ�แหน่งที่ 1 ที่ความกว้างเฉลี่ย 0.24 มิลลิเมตร
3.2 จำ�นวนของแผลร้อนในจากการประเมินผล
ในครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 (ตารางที่ 2) พบว่า
ในวันแรกที่มาพบแพทย์ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ส่วนใหญ่มีแผล 1 แผล คือร้อยละ 60.0 และ
66.0 ตามลำ�ดับ รองลงมามีแผล 2 แผล ร้อยละ 34.0
และ 30.0 และแผล 3 แผลร้อยละ 6.0 และ 4.0 โดยมี
จำ�นวนแผลเฉลีย่ 1.46 ± 0.62 และ 1.32 ± 0.55 แผล
ตามลำ�ดับ
ในครัง้ ทีส่ อง เมือ่ ได้รบั ยาแล้ว 2 วัน พบว่า กลุม่
ทดลองเริ่มมีการหายของแผลโดยผู้ที่มีแผล 1 แผล
เหลือร้อยละ 46.0 ขณะที่ในกลุ่มควบคุมจำ�นวนผู้ที่
มีแผล 1 แผลไม่ลดลงเท่ากับร้อยละ 68.0 และผู้ที่
มีแผล 2 แผลในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมลดลง
เหลือร้อยละ 24.0 และ 26.0 ตามลำ�ดับ โดยในครั้ง
ที่สองนี้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผู้ที่แผลหาย
ร้อยละ 24.0 และ 6.0 และมีจำ�นวนแผลเฉลี่ย 1.04
± 0.77 และ 1.20 ± 0.53 แผล ตามลำ�ดับ
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ครั้งที่สาม พบว่า กลุ่มทดลองแผลหายทุกคน
ส่วนกลุ่มควบคุม แผลหายร้อยละ 74.0 และเหลือ 1
แผลร้อยละ 26.0 โดยกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมี
จำ�นวนแผลเฉลี่ย 0.0 และ 0.32 ± 0.47 ตามลำ�ดับ
3.3 ความสะดวกในการใช้ยาและความพึง
พอใจจากการประเมินผลในวันที่ 6 (ตารางที่ 3)
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมให้คะแนนความ
สะดวกในการใช้ยาเฉลี่ย 3.48 ± 0.79 และ 3.12 ±
0.72 ตามลำ�ดับ และให้คะแนนความพึงพอใจต่อผล
การรักษาเฉลี่ย 4.14 ± 0.61 และ 3.50 ± 0.71 ตาม
ลำ�ดับ ซึ่งคะแนนความสะดวกและความพึงพอใจต่อ
ผลรักษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p <
0.05)
คะแนนความพึ ง พอใจต่ อ ภาพรวมของการ
รักษาเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่ต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (4.32 ± 0.68 VS 4.24
± 0.69) (p > 0.05)

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยความสะดวกในการใช้ยา ความพึงพอใจต่อผลการรักษา ความพึงพอใจในภาพรวมการรักษา
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจากการประเมินผลในวันที่ 6 หลังใช้ยา
คะแนนเฉลี่ย (SD)
การประเมิน
กลุ่ม
กลุ่ม
ความ
ทดลอง ควบคุม แตกต่าง
			
ค่าเฉลีย่
ความสะดวกในการใช้ยา

3.48
(0.79)
ความพึงพอใจในผลการรักษา
4.14
(0.61)
ความพึงพอใจในภาพรวมการรักษา 4.32
(0.68)
*แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p < 0.05

3.12
(0.72)
3.50
(0.71)
4.24
(0.69)

95% CI		

t

df

p-value

		

0.36

0.06

0.66 2.38 98

<

0.05*

0.64

0.38

0.90 4.86 98

<

0.05*

0.08

0.37

0.90 0.58 98

≥ 0.05
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4. ผลข้างเคียง/อาการที่พบระหว่างการรักษา:
ในครัง้ แรก (วันที่ 0) ทีม่ าพบแพทย์ กลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ส่วนใหญ่มอี าการปวดแสบปวดร้อน
ไม่สุขสบาย ร้อยละ 54.0 และ 58.0 ตามลำ�ดับ รองลง
มาคือการกินอาหารไม่ได้ ปวดแสบ กินอาหารลำ�บาก
แสบร้อน ร้อยละ 14.0 และ 16.0 ตามลำ�ดับ
ครัง้ ที่ 2 (วันที่ 2) พบว่าทัง้ สองกลุม่ มีอาการแสบ
แผลน้อยลง ร้อยละ 50.0 และ 44.0 ตามลำ�ดับ รองลงมา
คือผู้ป่วยหายแล้วไม่มีอาการ ร้อยละ 34.0 และร้อย
ละ 4.0 ตามลำ�ดับ ผู้ป่วยแผลสีแดงลดลง แสบลดลง
ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 6.0 ตามลำ�ดับ และกลุ่ม
ทดลองพบว่ามีอาการท้องอืด ร้อยละ 2.0 แสบร้อน
แสบแผล หยุดใช้ยา ร้อยละ 2.0 กลุ่มควบคุมพบว่า
ทายาไม่ตดิ แผล ทายายาก ร้อยละ 12.0 ปวดแสบร้อน
ร้อยละ 12.0 แสบร้อนลิ้น ร้อยละ 6.0
ครัง้ ที่ 3 (วันที่ 6) พบว่า กลุม่ ทดลองไม่มอี าการและ
ผลข้างเคียงเนื่องจากแผลหายทุกราย กลุ่มควบคุม
พบว่า ผู้ที่แผลหายแล้วมีร้อยละ 74.0 ทายาไม่ติด
ทายาลำ�บาก ร้อยละ 20.0 ยังแสบแผล ร้อยละ 6.0

อภิปรายผล
ข้อมูลทั่วไปกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.0 และ 68.0 ตามลำ�ดับ
อาการสำ�คัญที่มา พบแผลที่กระพุ้งแก้ม แสบร้อน
กระพุง้ แก้ม มีแผลบริเวณกระพุง้ แก้ม และอาการแสบ
ร้อนทีร่ มิ ฝีปากบน กลุม่ อาการปวดแสบร้อน แผลทีล่ นิ้
แผลทีข่ อบลิน้ แผลทีล่ นิ้ และมีฝา้ ขาว เป็นต้น ซึง่ คล้าย
กับการศึกษาของสรสัณห์, เปีย่ มกมลและสินภี ทั ร์ ในปี
2553 ทีท่ �ำ การสำ�รวจความชุกของแผลแอพทัสในช่อง
ปาก โดยการรายงานจากผูป้ ว่ ยเด็กไทย อายุ 12-18 ปี[4]
สาเหตุของแผลทั้งสองกลุ่มพบว่า จากความเครียด,
กินอาหารรสร้อนและมีบางส่วนที่ไม่ทราบไม่แน่ใจ
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ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษา[5-7] ที่กล่าวถึงเรื่อง
สาเหตุของแผลร้อนในที่ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่า
อาจมีปัจจัยเสี่ยงจากพันธุกรรม ความเครียด ความ
กังวล การกัดโดนเนื้อเยื่อในช่องปาก แพ้สารเคมีใน
อาหาร แพ้สารบางชนิดในยาสีฟัน แพ้อาหารบางชนิด
การขาดวิตามิน และเกลือแร่บางชนิด เช่น วิตามินบี
เหล็ก และสังกะสี หรืออาจสัมพันธ์กับความผิดปกติ
ในระบบภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรค บางครั้งอาจสัมพันธ์
กับฮอร์โมนเพศ เนื่องจากบางรายงานพบแผลร้อน
ในได้บ่อยกว่าในเพศหญิง พบได้บ่อยขึ้นในโรคทาง
พันธุกรรมบางชนิด เช่น โรคลำ�ไส้อักเสบเรื้อรัง โรค
หลอดเลือดอักเสบ ที่เรียกว่าโรคเบเซ็ท (Behcet’s
disease)
จำ�นวนแผลและขนาดของแผลในกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มี 1 แผลซึ่งผลการศึกษา
คล้ า ยกั บ การศึ ก ษาของสรสั ณ ห์ , เปี่ ย มกมล และ
สินีภัทร์[4]
ความกว้างของแผล พบว่า ในวันแรกที่มาพบ
แพทย์มคี วามกว้างของแผลบริเวณทีก่ ว้างทีส่ ดุ เฉลีย่
ตัง้ แต่ 0.8-2.98 เซนติเมตร โดยกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่
ความกว้างของแผลมากกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ เป็นไปได้
ว่าผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่ ควบคุม ส่วนใหญ่เป็นแผลเปือ่ ย
ไมเนอร์ (minor ulcer) ซึง่ เป็นแผลเปือ่ ยทีพ่ บได้บอ่ ย
ที่สุด ประมาณ 80% ส่วนกลุ่มทดลองมีทั้งที่เป็นแผล
ไมเนอร์และแผลเปื่อยเมเจอร์ (major ulcer) ซึ่งเป็น
แผลร้อนในที่พบได้ประมาณ 10-15% ของแผลร้อน
ในทั้งหมด[8]
วิ ธี ก ารรั ก ษา กลุ่ ม ทดลองรั ก ษาด้ ว ยยาผง
เขียวหอมทั้งชนิดทาและรับประทานร่วมกัน กลุ่ม
ควบคุม ใช้ 0.1% triamcinolone oral paste และ
หากกลุ่มควบคุมรู้สึกปวดแผลจะได้รับยาแก้ปวด
พาราเซตามอลและทั้งสองกลุ่มได้รับคำ�แนะนำ�เรื่อง
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การพักผ่อนให้เพียงพอ การศึกษาครั้งนี้ได้กำ�หนด
ให้กลุม่ ควบคุมได้รบั การรักษาตามแนวทางการรักษา
แผลร้อนในที่สอดคล้องกับแนวทางของสุรเกียรติ[5]
Altenburg A, Zouboulis CC (2008)[9] Altenburg
A, et al. (2007)[10] และ FeliceF, et al. (2007)[11] มี
แนวทางการรักษาแบบประคับประคองตามอาการคือ
กินยาแก้ปวด แก้เจ็บแผล เช่น ยาพาราเซตามอลหรือ
ยาต้านการอักเสบ/ยาแก้อกั เสบ เช่น ยาสเตอรอยด์ ยา
trichloroacetic acid เพื่อกระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้น
ผลการรักษา การศึกษาครั้งนี้ได้ประเมินและ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดจำ�นวน
ของแผลขนาดของแผลที่วัดจากบริเวณที่กว้างที่สุด
นอกจากนี้ได้สอบถามถึงผลข้างเคียง/อาการที่พบ
พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนความ
เจ็บปวดเฉลี่ย 7.28 และ 6.58 ตามลำ�ดับ ซึ่งต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งสอดคล้อง
กับจำ�นวนแผลเฉลีย่ ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
เท่ากับ 1.46 และ 1.32 ตามลำ�ดับ ซึ่งไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p > 0.05) ความกว้างของ
แผลเฉลี่ยทั้งสามตำ�แหน่ง พบว่าความกว้างของแผล
ในกลุ่มทดลองมีความกว้างของแผลตำ�แหน่งที่ 1, 2
และ 3 มากกว่ากลุ่มควบคุม
ในครั้งที่ 2 ของการประเมิน เนื่องจากตำ�รับ
ยาเขียวหอมเป็นยาสมุนไพรที่จัดอยู่ในกลุ่มยารส
เย็นใช้ในการลดไฟธาตุเพื่อปรับสมดุลของร่างกาย[11]
เห็นได้ชัดว่าคะแนนความเจ็บปวดของกลุ่มทดลอง
ต่ำ�กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p <
0.05) โดยคะแนนเฉลีย่ ความเจ็บปวดของกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมเท่ากับ 2.62 และ 3.38 ตามลำ�ดับ
สอดคล้องกับจำ�นวนแผลและความกว้างของแผลที่
ลดลงในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมทำ�ให้ผู้เข้า
ร่วมวิจยั รูส้ กึ เจ็บปวดลดลงได้มากกว่าซึง่ ผลคล้ายกับ
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การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคแผลเปือ่ ยในช่อง
ปาก โดยใช้สมุนไพรขมิน้ ชันซึง่ มีฤทธิต์ า้ นอักเสบผสม
ในออร่าเบส ซึง่ พบว่าอาการปวดแสบบริเวณแผลหาย
เร็วกว่าการใช้ออร่าเบสอย่างเดียว[12]
ในครั้ ง ที่ 3 ของการประเมิ น พบว่าทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนความเจ็บปวดต่าง
จากครั้งที่ 1 อย่างชัดเจนและคะแนนความเจ็บปวด
เฉลี่ยในกลุ่มทดลอง 0.03 กลุ่มควบคุม 0.5 ซึ่งต่าง
กันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคล้องกับ
การหายของแผลและจำ�นวนแผลเฉลี่ยที่เหลืออยู่ คือ
กลุม่ ทดลองไม่มแี ผล กลุม่ ควบคุมมีจ�ำ นวนแผลเฉลีย่
เหลือ 0.32 ตำ�แหน่ง ซึ่งต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p < 0.05) คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมการรักษาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เท่ากับ 4.32 และ 4.24 ตามลำ�ดับ ซึ่งไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติและพบอาการข้างเคียงจาก
การใช้ยาในกลุ่มทดลอง คือ พบอาการท้องอืด 1 ราย
และแสบร้อนแผล หยุดใช้ยา 1 ราย (ร้อยละ 2)
ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มทดลองรักษาด้วยยา
ผงเขียวหอมทั้งชนิดทาและรับประทานร่วมกัน กลุ่ม
ควบคุมใช้ 0.1% triamcinolone oral paste และ
หากกลุ่มควบคุมรู้สึกปวดแผลจะได้รับยาแก้ปวด
พาราเซตามอล ซึ่งกลุ่มควบคุมมีการใช้ยาหลายวิธี
อาจทำ�ให้เห็นผลแตกต่างไม่ชัดเจนในเรื่องคะแนน
ความเจ็บปวดของทั้งสองกลุ่มได้

ข้อสรุป
ยาเขี ย วหอมชนิ ด ผงมี ค วามปลอดภั ย และ
ประสิทธิผลในการรักษาแผลร้อนใน เมื่อเปรียบเทียบ
กับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน อาการปวดแสบ
แผลและแผลหายได้เร็วกว่า ประเมินผลจากระดับความ
เจ็บปวดและขนาดของแผลที่ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
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ทางสถิติ (p < 0.05) ในครั้งที่สองของการประเมินผล
หลังการรักษา การนำ�สมุนไพรมารักษาอาการแผล
ร้อนในจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดความ
ทรมานจากอาการปวดแสบปวดร้อนได้เป็นอย่างดี
และนอกจากนี้การดูแลตนเองในเรื่องการพักผ่อนให้
เพียงพอ การรับประทานอาหารให้เหมาะสม ไม่เผ็ด
ร้อน และหลีกเลี่ยงการระคายเคืองที่จะเกิดกับแผล
ร้อนในจะช่วยให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้นอีกทางหนึ่ง

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึ ก ษาต้ น ทุ น เที ย บระหว่ า งการใช้ ย า
สมุนไพรยาผงเขียวหอม สมุนไพรฤทธิเ์ ย็นรายการอืน่
และยาแผนปัจจุบันในการรักษารอยโรคแผลร้อนใน
2. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ
จากงานประจำ�เพื่อพัฒนาสู่งานวิจัย ในกรณีเลือก
ใช้สมุนไพรยาผงเขียวหอมในหลากหลายมิติ เช่น
ความถีใ่ นการเกิดรอยโรค รูปแบบการใช้ การยอมรับ
ยา การแพ้ยา เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณส�ำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
กระทรวงสาธารณสุข ผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุน คณาจารย์จาก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจยั ในคนด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ที่ให้ค�ำปรึกษางานวิจัย ข้อ
เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพิ่มความสมบูรณ์ของวิจัย
ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน นายแพทย์วชิ ยั อัศวภาคย์
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลน�้ำพอง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน�ำ้ พอง ทีใ่ ห้การสนับสนุน อ�ำนวยความสะดวก
ตลอดจนการศึกษาวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
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บทคัดย่อ

ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุเป็นยาในพระคัมภีรม์ หาโชติรตั และอยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ มีขอ้ บ่งใช้กระตุน้ น�้ำ นมและ
กระจายเลือดลมสำ�หรับมารดาหลังคลอด แต่ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลต่อการไหลของน้ำ�นม รวมถึงความปลอดภัย
และอาการไม่พงึ ประสงค์ในการใช้ยาสำ�หรับมารดาหลังคลอด การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการไหลของน�้ำ นม
สุขภาพของมารดาหลังคลอด อาการไม่พึงประสงค์และความพึงพอใจหลังจากใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ เป็นการศึกษา
เชิงสังเกตแบบติดตามไปข้างหน้าในมารดาหลังคลอดที่ให้นมบุตร ณ โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำ�ปาง จำ�นวน 58 ราย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนการไหลของน้ำ�นม ขนาดรอบ
เอว ระดับยอดมดลูกและสุขภาพของมารดาหลังคลอดก่อนและหลังการใช้ต�ำ รับยาปลูกไฟธาตุ ด้วยสถิติ paired t-test
ผลการศึกษาพบว่า  หลังจากใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ 7 วัน มารดาหลังคลอดมีคะแนนการไหลของน้ำ�นมอยู่ในระดับ
ดี ร้อยละ 60.4 และลักษณะของน้ำ�นมเปลี่ยนเป็นน้ำ�นมดีหรือน้ำ�นมสีขาวขุ่นที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ปฐมจินดา 
ร้อยละ 96.6 โดยมีขนาดรอบเอวและระดับยอดมดลูกลดลง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนด้านสุขภาพพบ
ว่ามีปริมาณน้ำ�นมเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตร บุตรดูดนมดีขึ้น มีอาการคัดตึงเต้านมเพิ่มขึ้น ขับถ่ายเป็นปกติดี
ขึน้ และปวดแผลฝีเย็บลดลง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) สำ�หรับอาการไม่พงึ ประสงค์ พบอาการแสบร้อนคอ
ใจสั่นหวิว และอาการหายไปภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากใช้ยา จำ�นวน 2 ราย โดยมารดาหลังคลอดมีความพึงพอใจใน
ด้านสรรพคุณกระตุ้นน้ำ�นม สนใจใช้ยาต่อเนื่อง และหากคลอดบุตรคนต่อไปจะใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ ร้อยละ 96.6
คำ�สำ�คัญ: ยาปลูกไฟธาตุ, มารดาหลังคลอด, ยาสมุนไพรหลังคลอด
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Abstract
Pluk Fai That recipe is a herbal drug in the Maha-Chotirat medical scripture and the Thai National List of
Essential Medicines. There are indications for stimulating milk production and blood circulation for breastfeeding
mothers; and there had been no reports about the effect of milk ejection, including the safety and adverse effects,
in using the medication among such mothers. This prospective cohort study aimed to investigate the milk ejection, maternity health, adverse effects and contentment after using the Pluk Fai That recipe in 58 breastfeeding
mothers at Thoen Hospital, Lampang province. Data were collected and analyzed to determine means, percentages
and standard deviations, and to compare milk ejection scores, waist size, uterus-apex level and maternity health
conditions before and after Pluk Fai That medication with paired t-test. The results showed that after 7 days of
using Pluk Fai That recipe of, postpartum mothers, 60.4% had milk ejection at a good level and 96.6% had the
milk characteristics change to good or milky white milk which corresponds to Pathom-Jinda medical scripture. A
decrease in waist size and the level of uterus-apex decreased significantly (p < 0.05). As for maternity health, there
were a significant increase in breast-milk amount, breast engorgement, improved defecation and less perineal pain
(p < 0.05). There were only 2 cases with burning sensation in the throat and palpitations that disappeared within
1–2 hours after using the drug. Of all postpartum mothers, 96.6% were satisfied with the milk stimulation properties
and interested in continuing such medication, and would use the drug in the next childbirth.  
Key words: Pluk Fai That recipe, postpartum mother, postpartum herbal medicine

บทนำ�และวัตถุประสงค์

การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผน
ไทยถือเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความ
รู้ แ ละสื บ ทอดต่ อ กั น มาผ่ า นวั ฒ นธรรมของคนใน
ชุมชน โดยมีความเชื่อที่ว่าการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
หลังคลอด สามารถช่วยทำ�ให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ช่วย
ขับน้ำ�คาวปลา และทำ�ให้น้ำ�นมไหลสะดวก มีน้ำ�นม
เพียงพอสำ�หรับการเลี้ยงดูบุตร สภาพร่างกายฟื้นตัว
ได้เร็วและจะไม่มอี าการหนาวสะท้านเมือ่ อายุมากขึน้ [1]

ในพระคัมภีร์มหาโชติรัตได้อธิบายเกี่ยวกับมารดา
หลังคลอดไว้ว่า สมัยก่อนความรู้เรื่องการติดเชื้อมี
น้อย ดังนั้นจึงมักมีการติดเชื้อหลังคลอดที่เกิดจาก
โลหิตที่ถูกขับออกไม่หมดหรือยังคั่งค้างอยู่จนกลาย
เป็นโลหิตเน่าร้าย ทำ�ให้มีอาการเสียสติอันเกิดจาก
โลหิตเป็นพิษ จนทำ�ให้มไี ข้สงู ในช่วงหลังคลอด เพราะ
เชือ้ โรคจากมดลูกเข้าสูก่ ระแสเลือด สิง่ ทีไ่ หลออกทาง
ช่องคลอดอาจมีลักษณะเป็นเลือดปนหนอง มีกลิ่น
เหม็น อาการเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นโรคอยู่ไฟไม่ได้หรือ

356 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
โรคทีเ่ กิดจากการไม่ได้อยูไ่ ฟ[2] เช่นเดียวกับโรคลมผิด
เดือนของภาคเหนือตามความเชื่อล้านนา เป็นอาการ
เจ็บป่วยอันเนือ่ งจากร่างกายไม่แข็งแรง กินผิด (อาการ
ที่กินของแสลง) ผิดสาบ (ได้กลิ่นที่แสลงเหม็นสาบ)
ทำ�ให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น วิงเวียน ปวด
ศีรษะ หน้ามืด และอ่อนเพลีย[3] ดังนัน้ จึงมีวธิ กี ารดูแล
สุขภาพหลังคลอดที่นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่ในอดีตจน
มาถึงปัจจุบนั หลายวิธเี พือ่ ป้องกันอาการดังกล่าว เช่น
การอยู่ไฟหรืออยู่เดือน การอบสมุนไพร การทับหม้อ
เกลือ การอาบน�้ำ สมุนไพร การนัง่ ถ่าน การรับประทาน
อาหารเพื่อบำ�รุงน้ำ�นม และการใช้ยาสมุนไพรเพื่อ
บำ�รุงน�้ำ นมและขับน�้ำ คาวปลาหรือโลหิตเน่าร้าย ซึง่ ใน
พระคัมภีร์มหาโชติรัต[2] ยังได้อธิบายถึงการใช้ยา
สมุนไพรสำ�หรับมารดาหลังคลอดไว้ทงั้ หมด 37 ขนาน
ซึ่งมีสรรพคุณโดยรวมเพื่อช่วยบำ�รุงธาตุ บำ�รุงเลือด
ช่ ว ยให้ เ จริ ญ อาหาร และฟื้ น ฟู ร่ า งกายให้ แ ข็ ง แรง
และใน 37 ขนาน มี ตำ � รั บ ยาสำ � หรั บ บำ � รุ ง ธาตุ ไ ฟ
สำ�หรับมารดาหลังคลอดอยู่ 3 ขนาน คือ ขนานที่ 1
ประกอบด้วย เบญจกูล (ดีปลี รากช้าพูล เถาสะค้าน
เจตมู ล เพลิ ง แดง เหง้ า ขิ ง แห้ ง ) ผลผั ก ชี ว่ า นน้ำ �
แห้วหมู พิลังกาสา บอระเพ็ด และผิวมะกรูด ส่วน
ขนานที่ 2 คือ ยามหาชุมนุมธาตุ ประกอบด้วย หัว
ดองดึง ผักแพวแดง ขิงแห้ง และพริกไทย มีสรรพคุณ
ช่วยปลูกไฟธาตุให้บริบูรณ์ ช่วยทำ�ให้เจริญอาหาร
แก้ไอ แก้ท้องอืด และขนานที่ 3 คือ ยาปลูกไฟธาตุ
ประกอบด้วย พริกไทยล่อน ดีปลี รากช้าพลู ผักแพว
แดง เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ผลผักชีล้อม เหง้าว่านน้ำ�
หัวแห้วหมู ผิวมะกรูด ผลพิลงั กาสา ซึง่ ขนานนีส้ ามารถ
ใช้เป็นยาแทนการอยูไ่ ฟสำ�หรับมารดาหลังคลอดได้ มี
สรรพคุณช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกาย บำ�รุงทั้งธาตุ
ดิน ธาตุน้ำ� ธาตุลม และธาตุไฟ ช่วยทำ�ให้ร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง ปลูกธาตุไฟให้โลหิตระดูงาม ถ้าใช้
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กั บ หญิ ง ที่ ไ ม่ มี ร ะดู ห รื อ มี ร ะดู ขั ด จะช่ ว ยให้ ร ะดู ม า
บริบูรณ์มากขึ้น และเมื่อใช้ในมารดาหลังคลอดที่ให้
นมบุตรจะมีน้ำ�นมมามากขึ้น
ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุเป็นยาสมุนไพรจากตำ�รา
และองค์ความรู้เดิมที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์มหาโชติรัต
ตำ�ราการแพทย์ไทยเดิมและเป็นยาจากสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ กลุม่ ที่ 1 ยาแผนไทยหรือยาแผน
โบราณ 50 รายการ ซึ่งเป็นยารักษากลุ่มอาการ ทาง
สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มีข้อบ่งใช้กระตุ้นน้ำ�นมและ
กระจายเลือดลมสำ�หรับมารดาหลังคลอด[4]
นอกจากนี้ ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุยังเป็นยาจาก
สมุนไพรในรายการบัญชียาของจังหวัดลำ�ปางทีแ่ นะนำ�
และสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ สำ� หรั บ มารดาหลั ง คลอด โดย
มีแหล่งผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์
การคัดเข้ารายการบัญชียาของจังหวัดลำ�ปาง เพื่อให้
สถานพยาบาลสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์และมีการ
ติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยเกีย่ วกับการใช้ยาจาก
สมุนไพรในผู้ป่วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สั่งใช้
ยาและผู้ป่วย
โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำ�ปาง เปิดให้บริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยและการฟื้นฟูสุขภาพมารดา
หลังคลอด โดยให้บริการดูแลในระยะหลังคลอดขณะ
พักฟืน้ ในโรงพยาบาล ด้วยการดูแลเต้านม การประคบ
เต้านมเพือ่ ช่วยกระตุน้ น�้ำ นมและช่วยลดอาการคัดตึง
เต้านม รวมถึงการใช้ยาสมุนไพรตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
ร่วมกับการดูแลสุขภาพหลังคลอด ซึ่งจากข้อมูลการ
ให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล พบ
ว่า มารดาในระยะหลังคลอดส่วนใหญ่มภี าวะน�้ำ นมไม่
ไหลและน�้ำ นมไหลน้อยใน 1-3 วันแรกหลังคลอด เมือ่
ได้รบั การประคบเต้านมและการฟืน้ ฟูสขุ ภาพด้วยการ
แพทย์แผนไทย ด้วยวิธกี ารนวดฟืน้ ฟูสขุ ภาพ ประคบ
สมุนไพร อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ และการใช้ตำ�รับ
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ยาปลูกไฟธาตุร่วมด้วย พบว่าทำ�ให้มารดาหลังคลอด
มีน้ำ�นมไหลเพิ่มขึ้น โดยสามารถให้นมบุตรและมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมสำ�หรับการเลี้ยงดูบุตร
จากข้อมูลการจ่ายตำ�รับยาปลูกไฟธาตุให้แก่
มารดาหลังคลอดทีม่ ารับบริการในโรงพยาบาลเถินใน
ช่วงปี พ.ศ. 2558 จนถึงปี พ.ศ. 2560 จำ�นวน 83 ราย
ยังไม่พบอาการข้างเคียงในผู้รับบริการที่ใช้ตำ�รับยานี้
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
เกีย่ วกับความปลอดภัยและอาการไม่พงึ ประสงค์ รวม
ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องผลจากการใช้ต�ำ รับ
ยาปลูกไฟธาตุสำ�หรับมารดาหลังคลอดที่ให้นมบุตร
ถึงแม้ว่าตำ�รับยานี้จะเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
แล้ว แต่ยังต้องมีการบันทึกติดตามความปลอดภัย
ของการใช้ยาอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ สนใจ
ที่จะศึกษาความปลอดภัยและประโยชน์ของตำ�รับยา
ปลูกไฟธาตุเพือ่ เป็นฐานข้อมูลและเป็นแนวทางในการ
ใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุที่ถูกต้องเหมาะสม และสร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรจากบัญชียาหลัก
แห่งชาติต่อไป

นิยามศัพท์
		 การไหลของน้ำ�นม หมายถึง ปริมาณของ
น้ำ�นมที่ประเมินโดยการบีบที่เต้านม แล้วดูลักษณะ
การไหลของน้ำ�นม ซึ่งประเมินการไหลของน้ำ�นมเป็น
ระดับคะแนน 5 ระดับ[5] ได้แก่ ระดับ 1 คือ น้ำ�นม
ไม่ไหล หมายถึง เมื่อบีบน้ำ�นมแล้ว ไม่มีน้ำ�นมไหล
ออกมา ระดับ 2 คือ น้ำ�นมไหลน้อย หมายถึง เมื่อบีบ
น้ำ�นมแล้วมีน้ำ�นมไหลซึมออกมาแต่ไม่หยด ระดับ 3
คือ น�้ำ นมเริม่ ไหล หมายถึง เมือ่ บีบน�้ำ นมแล้ว มีน�้ำ นม
ใส ๆ ไหลออกมา 1-2 หยด ระดับ 4 คือ น้ำ�นมไหล
แล้ว หมายถึง เมื่อบีบน้ำ�นมแล้ว มีน้ำ�นมใส ๆ หรือสี
เหลืองไหลออกมามากกว่า 2 หยดขึ้นไป และระดับ 5

คือ น้ำ�นมไหลดี หมายถึง เมื่อบีบน้ำ�นมแล้ว มีน้ำ�นม
ไหลพุ่งออกมา
สุ ข ภาพของมารดาหลั ง คลอด หมายถึ ง
ภาวะสุ ข ภาพของมารดาหลั ง คลอดที่ เ กี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่สามารถสังเกตเห็นและ
รู้สึกได้ในด้านต่าง ๆ[6] ประกอบด้วย ปริมาณน้ำ�นม
เพียงพอต่อบุตร บุตรดูดนมดี อาการคัดตึงเต้านม
ความรู้สึกปวดมดลูกบริเวณหน้าท้อง น้ำ�คาวปลา
อาการปวดแผลฝี เ ย็ บ บริ เ วณช่ อ งคลอด อาการ
วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด มีเหงื่อออกมากผิดปกติ มี
ความอยากรับประทานอาหาร มีอาการปวดเมือ่ ยกล้าม
เนื้อ สะโพก หรือกระดูกสันหลัง มีอาการปวดเกร็ง
บริเวณท้องน้อยเวลาปัสสาวะ และการขับถ่ายอุจจาระ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำ�รับยาปลูก
ไฟธาตุ หมายถึง อาการผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหลัง
การใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ รวมถึงความร้ายแรงของ
อาการไม่พึงประสงค์ และอาการหลังจากหยุดใช้ยา
หรือเมื่อใช้ยาซ้ำ�
ความพึงพอใจจากการใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
หมายถึง ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ หลังจากใช้ต�ำ รับ
ยาปลูกไฟธาตุ ได้แก่ ด้านสรรพคุณ ด้านวิธีใช้ ด้าน
บรรจุภัณฑ์ ด้านข้อมูลยา ด้านอาการไม่พึงประสงค์
หรืออาการผิดปกติ รวมถึงความสนใจในการใช้ต�ำ รับ
ยาปลูกไฟธาตุ และการแนะนำ�ให้บคุ คลอืน่ ใช้ต�ำ รับยา
ปลูกไฟธาตุ

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 ขอบเขตด้านตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุเป็นยาจากสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ และเป็นยาที่ใช้สำ�หรับมารดาหลัง

358 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
คลอดทีใ่ ห้นมบุตรของโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำ�ปาง
โดยเป็นตำ�รับยาชนิดแคปซูล ขนาดแคปซูลละ 500
มิลลิกรัม ผลิตโดย บริษทั ธงทองโอสถ จำ�กัด ทะเบียน
ยาเลขที่ G 283/57 โดยตำ�รับยาที่ใช้เป็นตำ�รับยาที่มี
ครัง้ ทีก่ ารผลิตเดียวกัน Lot. No. PF 59001 วันทีผ่ ลิต
15 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2559
1.2 ขอบเขตด้านประชากร
มารดาหลังคลอดที่ให้นมบุตรทุกคนที่มารับ
บริการคลอด ณ โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำ�ปาง ในช่วง
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2562 จำ�นวน 58 ราย ซึ่งคำ�นวณขนาดของ
ประชากรโดยใช้วิธีการประมาณค่าเฉลี่ย (continuous sample) จากข้อมูลของมารดาหลังคลอดที่คาด
ว่าจะพบปัญหาน้ำ�นมไม่ไหลหรือน้ำ�นมไหลน้อย
1.3 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าร่วม
โครงการวิจัย (inclusion criteria) ประกอบด้วย
		 1) อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
		 2) คลอดแบบปกติ
		 3) อายุครรภ์ครบกำ�หนดคลอด ระหว่าง
38–40 สัปดาห์
		 4) บุตรมีสุขภาพแข็งแรงดี โดยไม่มีความ
ผิดปกติแต่ก�ำ เนิด เช่น ไม่มภี าวะปากแหว่งและเพดาน
โหว่ ไม่มภี าวะปอดไม่สมบูรณ์ ไม่มภี าวะเลือดออกใน
สมองอย่างเฉียบพลัน ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทาง
เดินหายใจ ไม่ติดเชื้อ
		 5) มารดาหลังคลอดทีใ่ ห้นมบุตร ผูท้ ไี่ ด้รบั
ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุหลังคลอด โดยมีขอ้ มูลการรักษา
และการติดตามผลการรักษาหลังจากใช้ยา 7 วัน
		 6) ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถอ่านเขียนภาษา
ไทยได้
		 7) ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มเป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ใน
โครงการวิจัย
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1.4 เกณฑ์การคัดแยกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจาก
โครงการวิจัย (exclusion criteria) ประกอบด้วย
		 1) คลอดแบบผ่าตัดคลอด
		 2) มี ภ าวะแทรกซ้ อ นหรื อ ตกเลื อ ดหลั ง
คลอด
		 3) ผู้เข้าร่วมวิจัยหรือทารกมีไข้
		 4) มี โ รคประจำ � ตั ว เช่ น โรคหั ว ใจ โรค
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร
หรือติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
		 5) แพ้สมุนไพรหรือมีอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยาสมุนไพร
		 6) ได้รับยา phenytoin, propranolol,
rifampicin และ theophylline เนื่องจากในตำ�รับยา
ปลูกไฟธาตุมีพริกไทยในปริมาณสูง
		 7) ได้รบั ยาทีม่ ผี ลต่อการกระตุน้ หรือยับยัง้
การหลั่งน้ำ�นม เช่น Domperidone หรือ Motilium,
Metoclopramide, ยาคุมกำ�เนิด, ThyrotrophinReleasing Hormone (TRH), Sulpiride, Chlorpromazine และ Bromocriptine
1.5 เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (discontinuation criteria) ประกอบด้วย
		 1) ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการดูแลหลังคลอด
ด้านการแพทย์แผนไทยด้วยวิธอี นื่ นอกเหนือจากการ
ใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
		 2) ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ไม่มาติดตามผลหลังจากได้
รับตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
1.6 เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษา
ทั้งโครงการ (termination criteria for the study)
ผู้เข้าร่วมวิจัยมีอาการแพ้ยาหรือเกิดอาการไม่
พึงประสงค์ร้ายแรงภายหลังใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
และพบว่าอาการดังกล่าวเกิดเนื่องจากยาตำ�รับนี้ เช่น
อันตรายถึงชีวิต ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

J Thai Trad Alt Med
ความพิการถาวร/ไร้ความสามารถ ความผิดปกติร้าย
แรงกับบุตร การหายใจติดขัดอย่างรุนแรง มีอาการชัก
หมดสติ ระบบเลือดผิดปกติ เป็นต้น
1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 1) แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล มารดาหลั ง คลอด
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การตรวจร่างกาย การ
ตรวจประเมินลักษณะของเต้านม/หัวนม การไหล
ของน้ำ�นม[5] (ประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 น้ำ�นม
ไม่ไหล ระดับ 2 น�้ำ นมไหลน้อย ระดับ 3 น�้ำ นมเริม่ ไหล
ระดับ 4 น�้ำ นมไหลแล้ว ระดับ 5 น�้ำ นมไหลดี) ลักษณะ
สีของน้ำ�นม (ประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 0 น้ำ�นม
ไม่ไหล ระดับ 1 น้ำ�นมสีเหลือง ระดับ 2 น้ำ�นมสีขาว
ขุน่ ระดับ 3 น�้ำ นมสีขาวใส ระดับ 4 น�้ำ นมสีปนเลือด)
รวมถึงลักษณะของน�้ำ คาวปลาและการติดตามผลการ
รักษา ซึ่งผู้ศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง โดย
กำ�หนดขึน้ ตามกรอบแนวคิด เนือ้ หา และปรับปรุงจาก
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการบันทึกและ
เก็บรวบรวมข้อมูล
		 2) แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สำ � หรั บ มารดาหลั ง
คลอดที่ ใ ห้ น มบุ ต ร ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ตำ � รั บ ยา
ปลูกไฟธาตุ (เอกสารกำ�กับยา) การติดตามการใช้ยา
การไหลของน้ำ�นม และอาการไม่พึงประสงค์ โดยให้
มารดาหลังคลอดบันทึกด้วยตนเองที่บ้านในระหว่าง
ที่ใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
		 3) แบบสอบถามความปลอดภั ย และ
ประโยชน์ของตำ�รับยาปลูกไฟธาตุในมารดาหลังคลอด
ที่ให้นมบุตร ณ โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำ�ปาง แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
			 ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน
ลักษณะครอบครัว ประวัติการใช้ยาสมุนไพร และ
ประวัติการแพ้สมุนไพร เป็นต้น

Vol. 19 No. 2 May-Aug 2021 359
			 ส่ ว นที่ 2 การใช้ ตำ � รั บ ยาปลู ก ไฟธาตุ
ประกอบด้วย วิธที รี่ บั ประทาน ระยะเวลาทีร่ บั ประทาน
และการใช้ยา/สมุนไพรอื่น ๆ ร่วมด้วย
			 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพ ประกอบ
ด้วย คำ�ถามจำ�นวน 12 ข้อ ได้แก่ ปริมาณน้ำ�นมเพียง
พอต่อบุตร บุตรดูดนมดี อาการคัดตึงเต้านม ความ
รู้สึกปวดมดลูกบริเวณหน้าท้อง น้ำ�คาวปลา อาการ
ปวดแผลฝีเย็บบริเวณช่องคลอด อาการวิงเวียนศีรษะ
หน้ามืด มีเหงื่อออกมากผิดปกติ มีความอยากรับ
ประทานอาหาร มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ สะโพก
หรือกระดูกสันหลัง มีอาการปวดเกร็งบริเวณท้อง
น้อยเวลาปัสสาวะ และการขับถ่ายอุจจาระ ซึง่ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นการประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่
ข้อความตรงกับความรู้สึกของท่านในระดับมากที่สุด
(5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) หรือไม่ตรงกับ
ความรู้สึกของท่านในเรื่องนั้นเลย (1) โดยให้มารดา
หลังคลอดเลือกคำ�ตอบเพียงคำ�ตอบเดียวที่ตรงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดทำ�ขึ้นโดย
ปรับปรุงมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง[6] และได้ปรึกษา
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง หมด 5 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้ อ หาที่ ต้ อ งการวั ด และภาษาที่ ใ ช้ เ พื่ อ ให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
			 ส่วนที่ 4 ความปลอดภัยจากการใช้ต�ำ รับ
ยาปลูกไฟธาตุ ประเมินจากอาการไม่พึงประสงค์หรือ
อาการผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้ตำ�รับ
ยาปลูกไฟธาตุ รวมถึงความร้ายแรงของอาการไม่พึง
ประสงค์ และอาการหลังจากหยุดใช้ยาหรือเมื่อใช้ยา
ซ้ำ� โดยให้มารดาหลังคลอดเป็นผู้ประเมินเอง ซึ่งใน
การศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ปรับปรุงมาจากแบบบันทึก
ข้อมูลการใช้ยาจากสมุนไพรที่ผลิตจากโรงพยาบาล
ของรัฐที่ได้มาตรฐาน GMP ของ มณฑกา ธีรชัยสกุล
และฐนทชพงศ์ จั น ดี [7] ตามวิ ธี ก ารประเมิ น แบบ

360 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
Naranjo’s algorithm และได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 5
ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ
วัด ความถูกต้อง และภาษาที่ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับ
ประชากรทีจ่ ะศึกษา โดยมีค�ำ ถามปลายปิดทีม่ คี �ำ ตอบ
ให้เลือกคำ�ตอบ และมีค�ำ ถามปลายเปิดทีใ่ ห้ผตู้ อบระบุ
รายละเอียด
			 ส่ ว นที่ 5 ความพึ ง พอใจจากการใช้
ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ โดยมีประเด็นคำ�ถามแบ่งเป็น
2 กลุ่ม ในกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้าน
สรรพคุณในการกระตุ้นน้ำ�นม/ปริมาณน้ำ�นม, ด้าน
สรรพคุณโดยรวม เช่น การกระจายเลือดลม ช่วย
เจริญอาหาร และการขับถ่าย, ด้านวิธีใช้ เช่น ขนาด
รับประทาน และระยะเวลาที่ใช้ยา, ด้านบรรจุภัณฑ์
เช่น ชนิดแคปซูล ความสะอาด ความสะดวก, ด้าน
ข้อมูลยา เช่น มีข้อมูลเอกสารกำ�กับยา แหล่งผลิตที่
ได้มาตรฐาน, ด้านอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการ
ผิดปกติ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นคำ�ถาม
ปลายปิดที่มีคำ�ตอบให้เลือกตอบ โดยการประเมิน
ค่า 5 ระดับ คือ ท่านมีความรู้สึกในเรื่องนั้นระดับมาก
ทีส่ ดุ (5) มาก (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง
หรือไม่มีความรู้สึกในเรื่องนั้นเลย (1) และกลุ่มที่ 2
ประกอบด้วย คำ�ถามเกี่ยวกับความสนใจในการใช้
ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ และการแนะนำ�ให้บุคคลอื่นใช้
ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ โดยเป็นคำ�ถามให้เลือกคำ�ตอบ
คือ สนใจ ไม่แน่ใจ ไม่สนใจ

2. วิธีการศึกษา
การวิจยั เชิงสังเกตแบบติดตามไปข้างหน้า (prospective cohort study) เพื่อศึกษาความปลอดภัย
และติดตามผลการรักษาเบื้องต้นของตำ�รับยาปลูก
ไฟธาตุในมารดาหลังคลอดทีใ่ ห้นมบุตร การศึกษาครัง้
นีผ้ า่ นการรับรองจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการ
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พิจารณาการศึกษาวิจยั ในคนด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เลขที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 1
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
2.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล
		 1) มารดาหลังคลอดได้รบั การตรวจประเมิน
สุขภาพหลังคลอดโดยสูตนิ รีแพทย์ เมือ่ พบว่ามีปญ
ั หา
น้ำ�นมไม่ไหลหรือน้ำ�นมไหลน้อย แพทย์พิจารณาส่ง
ต่อพบแพทย์แผนไทย โดยมีพยาบาลประจำ�แผนก
สูตินรีเวชคัดกรองเบื้องต้นและประสานส่งต่อมารับ
การรักษาทางการแพทย์แผนไทย
		 2) แพทย์แผนไทยเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและ
สัง่ จ่ายตำ�รับยาปลูกไฟธาตุให้แก่มารดาหลังคลอดทีม่ ี
ปัญหาน�้ำ นมไม่ไหลหรือน�้ำ นมไหลน้อยไปรับประทาน
ที่บ้านในขนาดรับประทานครั้งละ 2 แคปซูล (แคปซูล
ละ 500 มิลลิกรัม) วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลาง
วัน เย็น พร้อมนัดติดตามและประเมินผลการรักษา
หลังจากใช้ยา 7 วัน (1 สัปดาห์)
		 3) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
ขอความร่วมมือจากมารดาหลังคลอดที่ได้รับตำ�รับ
ยาปลูกไฟธาตุในการเข้าร่วมโครงการวิจัยและชี้แจง
สิทธิ์ในการเข้าร่วมหรือออกจากโครงการวิจัย
		 4) เก็ บ ข้ อ มู ล จากมารดาหลั ง คลอดก่ อ น
ใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ ด้วยการสอบถามและตรวจ
ประเมินสุขภาพเบื้องต้น ประกอบด้วย ประวัติการ
ตั้งครรภ์ การคลอด น้ำ�หนัก ส่วนสูง รอบเอว ระดับ
ยอดมดลูก (ตารางที่ 2) รวมถึงประเมินลักษณะของ
เต้านม หัวนม น้ำ�นม น้ำ�คาวปลา เป็นต้น
		 5) มอบแบบสอบถามข้อมูลสุขภาพให้แก่
มารดาหลังคลอดเพื่อตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
ณ วันที่ 1 ทีไ่ ด้รบั ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุและบันทึกข้อมูล
การไหลของน้ำ�นมระหว่างที่ใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
		 6) ติดตามและประเมินผลมารดาหลังคลอด
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ที่ให้นมบุตรหลังจากใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ 7 วัน
โดยการสอบถามและประเมิ น สุ ข ภาพหลั ง คลอด
พร้อมมอบแบบสอบถามให้แก่มารดาหลังคลอดเพื่อ
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประชากรที่ ศึ ก ษา อาการ
ไม่พึงประสงค์ และระดับความพึงพอใจจากการใช้
ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา คำ�นวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน สำ�หรับข้อมูลด้านสุขภาพของมารดา
หลังคลอดที่ให้นมบุตรทั้งก่อนและหลังการใช้ตำ�รับ
ยาปลูกไฟธาตุใช้การเปรียบเทียบภายในกลุม่ paired
t-test

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ศึกษา
มารดาหลังคลอดทีใ่ ห้นมบุตรและได้รบั ตำ�รับยา
ปลูกไฟธาตุหลังคลอด จำ�นวน 58 ราย มีอายุระหว่าง
18-25 ปี ร้อยละ 48.2 และตั้งครรภ์เป็นครรภ์แรก
ร้อยละ 46.6 โดยมารดาหลังคลอดอาศัยอยู่ร่วมกับ
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร 58 ราย
ข้อมูล
จำ�นวนคน (N = 58) ร้อยละ
อายุ
18–25 ปี
28
48.2
26–33 ปี
19
32.8
34–42 ปี
11
19.0
การตั้งครรภ์
ครรภ์ที่ 1
27
46.6
ครรภ์ที่ 2
19
32.8
ครรภ์ที่ 3 ขึ้นไป
12
20.6
ลักษณะครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยว
9
15.5
ครอบครัวขยาย
49
84.5
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ครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเป็นครอบครัวขยาย ซึง่ ประกอบ
ด้วย บิดา มารดา และญาติผใู้ หญ่ ร้อยละ 84.5 (ตาราง
ที่ 1)

2. ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นของ
ร่างกาย
จากการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสัดส่วนร่างกาย
ของมารดาหลังคลอดที่ให้นมบุตร พบว่า มารดาหลัง
คลอดมีน�้ำ หนักลดลง โดยมีคา่ เฉลีย่ จาก 65.84 ± 11.13
เป็น 61.31 ± 11.11 กิโลกรัม ขนาดรอบเอวมีคา่ เฉลีย่
ลดลงจาก 93.02 ± 9.01 เป็น 84.36 ± 7.6 เซนติเมตร
ส่วนค่า BMI มีค่าเฉลี่ยลดลงจาก 25.97 ± 3.99 เป็น
24.18 ± 4.17 และระดับยอดมดลูกมีค่าเฉลี่ยลดลง
จาก 14.16 ± 2.64 เป็น 6.66 ± 2.26 เซนติเมตร เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสัดส่วนของ
ร่างกายมารดาหลังคลอดระหว่างก่อนและหลังการ
ใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 2)

3. เปรียบเทียบคะแนนการไหลและลักษณะสี
ของน้ำ�นมระหว่างก่อนและหลังการใช้ตำ�รับยา
ปลูกไฟธาตุ
จากผลการศึกษา พบว่า ก่อนใช้ตำ�รับยาปลูก
ไฟธาตุ มารดาหลังคลอดมีคะแนนการไหลของน�้ำ นม
อยู่ในระดับ 1 น้ำ�นมไม่ไหล ร้อยละ 7 และระดับ 2
น้ำ�นมไหลน้อย ร้อยละ 87.9 หลังจากใช้ตำ�รับยาปลูก
ไฟธาตุเป็นเวลา 7 วัน คะแนนการไหลของน้ำ�นม
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ 3 น้ำ�นมเริ่มไหล ร้อยละ
10.4 ระดับ 4 น้ำ�นมไหลแล้ว ร้อยละ 29.3 และระดับ
5 น้ำ�นมไหลดี ร้อยละ 60.4 โดยคะแนนการไหล
ของน้ำ�นมเปลี่ยนจากน้ำ�นมไม่ไหลเป็นน้ำ�นมไหลดี
ร้อยละ 3.4 และจากน้ำ�นมไหลน้อยเป็นน้ำ�นมไหลดี
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสัดส่วนของร่างกายระหว่างก่อนและหลังการใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
สัดส่วนร่างกาย
น้ำ�หนัก (กิโลกรัม)
ก่อนใช้ยา
หลังใช้ยา
รอบเอว (เซนติเมตร)
ก่อนใช้ยา
หลังใช้ยา
ค่า BMI (ค่าดัชนีมวลกาย)
ก่อนใช้ยา
หลังใช้ยา
ระดับยอดมดลูก (เซนติเมตร)
ก่อนใช้ยา
หลังใช้ยา

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Mean Difference

p-value

65.84
61.31

11.13
11.11

4.53

< 0.05*,‡

93.02
84.36

9.01		
7.60
8.65

< 0.05*,‡

25.97
24.18

3.99
4.17

1.79

< 0.05*,‡

14.16
6.66

2.64
2.26

7.50

< 0.05*,‡

*

มีนัยสำ�คัญทางสถิติ p-value < 0.05 เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม (ก่อน-หลัง)
paired t-test analysis

‡

ร้อยละ 57 เมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
คะแนนการไหลของน้ำ�นมระหว่างก่อนและหลังการ
ใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 3) นอกจากนี้
ยังพบว่าการไหลของน้ำ�นมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ในระดับ 5 น้�ำ นมไหลดี หลังจากใช้ต�ำ รับยาปลูกไฟธาตุ
ไปแล้ว 3 วัน จากผลการบันทึกข้อมูลของมารดาหลัง
คลอดที่บ้าน (ภาพที่ 1)
ส่วนลักษณะสีของน�้ำ นมเปลีย่ นแปลงจากน�้ำ นม
ไม่ไหล (ระดับ 0) น้ำ�นมสีเหลือง (ระดับ 1) น้ำ�นมสี
ขาวขุ่น (ระดับ 2) และน้ำ�นมสีขาวใส (ระดับ 3) เป็น
ลักษณะน้ำ�นมดี (สีขาวขุ่น) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.6
โดยไม่พบลักษณะน้ำ�นมสีปนเลือด (ระดับ 4) และ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)

4. เปรียบเทียบคะแนนสุขภาพระหว่างก่อนและ
หลังการใช้ยาปลูกไฟธาตุ
ข้อมูลด้านสุขภาพของมารดาหลังคลอด พบว่า
มารดาหลังคลอดที่ใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุเป็นเวลา 7
วัน มีปริมาณน้ำ�นมไหลเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการเลี้ยง
ดูบตุ ร บุตรดูดนมดี และมีอาการคัดตึงเต้านมมากขึน้
นอกจากนีส้ ขุ ภาพด้านการขับถ่ายเป็นปกติดขี นึ้ และมี
อาการปวดแผลฝีเย็บบริเวณช่องคลอดลดลง อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 4)

5. อาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ย าปลู ก
ไฟธาตุ
จากการศึกษาพบอาการไม่พึงประสงค์หลังการ
ใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ จำ�นวน 2 ราย คือ มีอาการ
แสบร้อนยอดอก ร้อนปาก ร้อนคอ 1 ราย และมีอาการ
ใจสั่นหวิว ใจเต้นแรง รู้สึกวูบวาบ 1 ราย หลังจากใช้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนการไหลและลักษณะสีของน้ำ�นมระหว่างก่อนและหลังการใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
ลักษณะของน้ำ�นม
ก่อนใช้ยา (N = 58) หลังใช้ยา (N = 58) p-value
คะแนนการไหลของน้ำ�นม (ราย/ร้อยละ)
น้ำ�นมไม่ไหล (ระดับ 1)
7 (12.1)
0 (0)
้นำ�นมไหลน้อย (ระดับ 2)
51 (87.9)
0 (0)
้นำ�นมเริ่มไหล (ระดับ 3)
0 (0)
6 (10.3)
้นำ�นมไหลแล้ว (ระดับ 4)
0 (0)
17 (29.3)
้นำ�นมไหลดี (ระดับ 5)
0 (0)
35 (60.4)
้
ค่าเฉลี่ย คะแนนการไหลของนำ�นม (Mean ± SD)
1.88 ± 0.32
4.50 ± 0.68
< 0.05*,‡
การเปลี่ยนแปลงของคะแนนการไหลของน้ำ�นม
หลังการใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ (ราย/ร้อยละ)
น้ำ�นมไม่ไหล เป็น น้ำ�นมเริ่มไหล		
2 (3.4)
้นำ�นมไม่ไหล เป็น น้ำ�นมไหลแล้ว		
3 (5.2)
้นำ�นมไม่ไหล เป็น น้ำ�นมไหลดี		
2 (3.4)
้นำ�นมไหลน้อย เป็น น้ำ�นมเริ่มไหล		
4 (6.9)
้นำ�นมไหลน้อย เป็น น้ำ�นมไหลแล้ว		
14 (24.1)
้นำ�นมไหลน้อย เป็น น้ำ�นมไหลดี		
33 (57.0)
้
ลักษณะสีของนำ�นม (ราย/ร้อยละ)
น้ำ�นมไม่ไหล (ระดับ 0)
7 (12.1)
0 (0)
้นำ�นมสีเหลือง (ระดับ 1)
9 (15.5)
1 (1.7)
้นำ�นมสีขาวขุ่น (ระดับ 2)
15 (25.9)
56 (96.6)
้นำ�นมสีขาวใส (ระดับ 3)
27 (46.5)
1 (1.7)
้นำ�นมสีปนเลือด (ระดับ 4)
0 (0)
0 (0)
้
ค่าเฉลี่ย ลักษณะสีของนำ�นม (Mean ± SD)
2.1 ± 0.68
2.9 ± 0.31
< 0.05*,‡
*
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ p-value < 0.05 เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม (ก่อน-หลัง)
‡
paired t-test analysis

วันที่

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการไหลของน้ำ�นมในวันที่ 1 ถึงวันที่ 7
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนสุขภาพของมารดาหลังคลอดระหว่างก่อนและหลังการใช้ยาปลูกไฟธาตุ
ข้อมูลสุขภาพ

คะแนนสุขภาพ
(ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ก่อนใช้ยา
หลังใช้ยา

ปริมาณน้ำ�นมเพียงพอต่อบุตร
บุตรดูดนมดี
มีอาการคัดตึงเต้านม
มีความรู้สึกปวดมดลูกบริเวณหน้าท้อง
น้ำ�คาวปลาไหลดี
มีอาการปวดแผลฝีเย็บบริเวณช่องคลอด
มีอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด
มีเหงื่อออกมากผิดปกติ
มีความอยากรับประทานอาหาร
มีอาการปวดกล้ามเนื้อสะโพกหรือกระดูกสันหลัง
มีอาการปวดเกร็งบริเวณท้องน้อยเวลาปัสสาวะ
ขับถ่ายอุจจาระเป็นปกติ

2.47 ± 0.73
3.71 ± 1.17
2.81 ± 1.14
2.14 ± 1.08
3.60 ± 0.95
2.43 ± 1.26
1.19 ± 0.47
1.59 ± 1.02
2.88 ± 1.12
2.64 ± 1.22
1.64 ± 0.83
2.34 ± 1.38

4.19 ± 0.80
4.31 ± 0.86
3.91 ± 1.01
1.83 ± 1.07
3.66 ± 1.05
1.81 ± 0.99
1.33 ± 0.71
1.74 ± 1.13
2.76 ± 1.31
2.52 ± 1.24
1.38 ± 0.74
3.38 ± 1.28

ค่าสถิติ
t

p-value

14.07
3.70
5.57
1.68
0.30
3.81
1.34
0.93
0.76
0.67
1.84
5.67

< 0.05*,‡
< 0.05*,‡
< 0.05*,‡
0.09‡
0.75‡
< 0.05*,‡
0.18‡
0.35‡
0.44‡
0.50‡
0.071‡
< 0.05*,‡

*

มีนัยสำ�คัญทางสถิติ p-value < 0.05 เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม (ก่อน-หลัง)
paired t-test analysis

‡

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจจากการใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ
คำ�ถาม
		(ราย/ร้อยละ)
สรรพคุณในการกระตุ้นน้ำ�นม
สรรพคุณโดยรวม กระจายเลือดลมฯ
วิธีใช้; การรับประทาน 2 แคปซูล/ครั้ง
วิธีใช้; ระยะเวลาที่รับประทาน 7 วัน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์; ยาแคปซูล
ข้อมูลยา; มีข้อมูลในเอกสารกำ�กับยา
แหล่งผลิตได้มาตรฐาน
อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
(ราย/ร้อยละ) (ราย/ร้อยละ) (ราย/ร้อยละ) (ราย/ร้อยละ)
35 (60.3)
17 (29.3)
35 (60.3)
36 (62.1)
42 (72.4)
37 (63.8)

18 (31.0)
5 (8.6)
33 (56.9)
6 (10.3)
18 (31.0)
4 (6.9)
16 (27.6)
6 (10.3)
16 (27.6)		
18 (31.0)
3 (5.2)

44 (75.9)

11 (19.0)

ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ 1-2 ชั่วโมงและเมื่อใช้ตำ�รับยา
ปลูกไฟธาตุต่อเนื่อง พบว่าอาการผิดปกตินั้นหายไป

6. ความพึงพอใจจากการใช้ต�ำ รับยาปลูกไฟธาตุ
จากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านสรรพคุณ

3 (5.2)

0
2 (3.4)
1 (1.7)
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

กระตุ้นน้ำ�นม พบว่า มารดาหลังคลอดพึงพอใจใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 60.3 ส่ ว นด้ า นสรรพคุ ณ
โดยรวม ได้แก่ การกระจายเลือดลม ช่วยให้เจริญ
อาหาร ช่วยในการขับถ่าย อยู่ในระดับมาก ร้อยละ
56.9 และด้านวิธีการรับประทาน ระยะเวลาในการใช้
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รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลยา รวมถึงด้านอาการไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 60.3,
62.1, 72.4, 63.8 และ 75.9 ตามลำ�ดับ มารดาหลัง
คลอดมีความสนใจทีจ่ ะใช้ต�ำ รับยาปลูกไฟธาตุตอ่ เนือ่ ง
ร้อยละ 79.3 หากคลอดบุตรคนต่อไปจะใช้ยาตำ�รับนี้
อีก ร้อยละ 96.6 และจะแนะนำ�ให้เพื่อนหรือญาติใช้
ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุแน่นอน (ตารางที่ 5)

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องความปลอดภัยและประโยชน์
ของตำ�รับยาปลูกไฟธาตุในมารดาหลังคลอดที่ให้นม
บุตรในครั้งนี้ได้ศึกษาในมารดาหลังคลอดที่มารับ
บริการคลอดทีโ่ รงพยาบาลเถิน จำ�นวน 58 ราย ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปด้านอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
และลั ก ษณะของครอบครั ว อธิ บ ายได้ ว่ า มารดา
หลังคลอดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลุ่มวัยทำ�งาน มีอาชีพ
มีรายได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวที่มีลักษณะ
เป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วยบิดา มารดา และ
ญาติผู้ใหญ่ ดังนั้นการใช้ชีวิตประจำ�วันและการดูแล
สุขภาพหลังคลอดจึงเป็นวิธีการที่ถูกถ่ายทอดมาจาก
คนในครอบครัว มีการอยู่ไฟหรืออยู่เดือน การอบ
สมุนไพร การอาบน้ำ�สมุนไพร การนั่งถ่าน การรับ
ประทานอาหารบำ�รุงน�้ำ นม การใช้ยาสมุนไพรเพือ่ บำ�รุง
น้ำ�นมและช่วยขับน้ำ�คาวปลา จากการสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมจากมารดาหลังคลอดทีม่ ปี ระสบการณ์ในการ
คลอดบุตรและเคยใช้ยาสมุนไพรสำ�หรับหลังคลอดมา
ก่อน มักจะใช้ชาชงนมนาง ชาพรีม ยาประสะน้ำ�นม
ยาปลูกไฟธาตุ และยาหมอเส็ง เนื่องจากมีความคาด
หวังว่าจะช่วยให้มีน้ำ�นมมามาก ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
และช่วยขับน้ำ�คาวปลา ซึ่งจะประกอบด้วยสมุนไพร
ที่มีรสร้อน เช่น พริกไทย กระเทียม เจตมูลเพลิงแดง
ที่มีสรรพคุณช่วยบำ�รุงธาตุไฟเพื่อช่วยปรับธาตุให้อยู่
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ในภาวะสมดุล เมื่อร่างกายเข้าสู่สมดุล จะทำ�ให้ระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายทำ�งานได้ดีขึ้นตามลำ�ดับ ส่งผล
ต่อสุขภาพโดยรวมของมารดาหลังคลอดเพื่อให้มี
ร่างกายแข็งแรง และน้ำ�นมไหลมากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีเรื่องของความเชื่อเรื่องกินผิด (อาการที่กินของ
แสลง) ผิดสาบ (ได้กลิ่นที่แสลงเหม็นสาบ) จะทำ�ให้
มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น วิงเวียน ปวดศีรษะ
หน้ามืด และอ่อนเพลีย[3] ซึง่ สอดคล้องกับกรณีศกึ ษา
เรื่องการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดแบบพื้นบ้าน
ภาคเหนือของยุพา อภิโกมลกร[8] ทีพ่ บว่าลักษณะการ
สืบทอดความรูก้ ารดูแลมารดาหลังคลอดแบบพืน้ บ้าน
ในบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยจะสามารถสืบทอด
วิธีการแบบดั้งเดิมไว้ได้มาก เพราะรู้วิธีและขั้นตอน
การปฏิบัติ เช่น การอยู่ไฟ การอาบน้ำ�สมุนไพร การ
งดอาหารแสลง และการเข้าเส้า โดยเชื่อกันว่าจะทำ�ให้
สุขภาพแข็งแรง สำ�หรับการรับประทานยาสมุนไพร
ในระหว่างหลังคลอดจะดื่มน้ำ�ไพลอุ่น ๆ แทนน้ำ�ดื่ม
รับประทานไพลต้มเป็นอาหาร และดื่มน้ำ�เปล่า ก่อน
นำ�มาต้มอาบเป็นเวลา 3 คืน เพื่อเป็นการแก้เคล็ด
และในรายที่มีอาการไม่สบายอ่อนเพลียจะให้ดื่มน้ำ�
ฝาง เพราะเชื่อว่าจะทำ�ให้มารดาหลังคลอดฟื้นตัวเร็ว
จึงแสดงให้เห็นว่าการสืบทอดความรู้มีความสัมพันธ์
กับลักษณะของครอบครัว ความเคร่งครัดของผู้ใหญ่
ในบ้านและความเจ็บป่วยสามารถเป็นแรงจูงใจนำ�ไปสู่
การปฏิบตั ติ วั ได้และยังเป็นวิธกี ารปฏิบตั มิ าถึงปัจจุบนั
ผลการศึกษาเบื้องต้นจากการใช้ตำ�รับยาปลูก
ไฟธาตุ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วน
ร่างกาย พบว่า ค่าเฉลี่ยของน้ำ�หนักตัว มีค่าลดลง
จาก 65.84 ± 11.13 เป็น 61.31 ± 11.11 กิโลกรัม
ส่วนขนาดรอบเอวมีค่าเฉลี่ยลดลงจาก 93.02 ± 9.01
เป็น 84.36 ± 7.60 เซนติเมตร แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) หลังจากใช้ตำ�รับยาปลูก

366 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ไฟธาตุไปแล้ว 7 วัน ซึ่งปกติใน 2-5 วันหลังคลอด
น้ำ � หนั ก ตั ว จะลดลง และลดลงอี ก ประมาณ 2-3
กิโลกรัม หลังจากนัน้ น�้ำ หนักจะลดลงจนใกล้เคียงกับ
น�้ำ หนักตัวก่อนตัง้ ครรภ์ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
หลังคลอด[9]
ระดับยอดมดลูก จากผลการตรวจระดับยอด
มดลูกโดยการคลำ�และการวัดระดับยอดมดลูกของ
มารดาหลังคลอดในขณะที่กระเพาะปัสสาวะว่าง ไม่มี
ปัสสาวะค้าง วัดในท่านอนหงาย คลึงมดลูกให้อยูต่ รง
กลางแล้วใช้มอื คลำ�หายอดมดลูก โดยใช้สายวัดมาวัด
จากขอบบนของยอดมดลูกลงมาที่ขอบบนกระดูกหัว
เหน่าเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ พบว่าค่า
เฉลี่ยของระดับยอดมดลูกลดลงจาก 14.16 ± 2.64
เป็น 6.66 ± 2.26 เซนติเมตร แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) แสดงให้เห็นว่าตำ�รับยา
ปลูกไฟธาตุที่ใช้ในมารดาหลังคลอดมีส่วนช่วยทำ�ให้
มดลูกหดรัดตัวได้ดขี นึ้ จากการวิเคราะห์สว่ นประกอบ
ของตำ�รับยานี้พบว่า มีพริกไทย ดีปลี ที่เป็นสมุนไพร
รสร้อนซึ่งมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการหดรัดตัวของ
มดลู ก [10] สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของขนิ ษ ฐา
มีประดิษฐ์[6] ศึกษาผลของตำ�รับยาสมุนไพรหลังคลอด
โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในตำ�รับยา
มีส่วนประกอบของพริกไทยและดีปลีที่เหมือนกัน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการหดรัดตัวของ
มดลูกมากกว่ากลุ่มควบคุม และเริ่มพบความแตก
ต่างตั้งแต่วันที่ 2, 3, 5 และ 7
คะแนนการไหลของน้ำ � นมและลั ก ษณะของ
น้ำ�นม พบว่า ก่อนใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุ มารดาหลัง
คลอดน้ำ�นมไม่ไหล ร้อยละ 12.1 และน้ำ�นมไหลน้อย
ร้อยละ 87.9 และหลังจากใช้ยา 7 วัน มีปริมาณน้ำ�นม
ไหลเพิ่มขึ้นโดยเปลี่ยนจากน้ำ�นมไม่ไหลเป็นน้ำ�นม
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ไหลดี ร้อยละ 3.4 และจากน้ำ�นมไหลน้อยเป็นน้ำ�นม
ไหลดี ร้อยละ 57 ซึ่งลักษณะของน้ำ�นมเปลี่ยนแปลง
จากน้ำ�นมไม่ไหล น้ำ�นมสีเหลือง และน้ำ�นมสีขาวใส
เป็นลักษณะน�้ำ นมดี (สีขาวขุน่ ) ตามหลักการพิจารณา
น้ำ�นมในคัมภีร์ปฐมจินดา[11] และในพระคัมภีร์มหา
โชติ รั ต [2] ได้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า ยาขนานนี้ ช่ ว ยในการปรั บ
สมดุลธาตุในร่างกายคือ บำ�รุงทั้งธาตุดิน ธาตุน้ำ� ธาตุ
ลม และธาตุไฟ ช่วยทำ�ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
เหมาะสำ�หรับมารดาหลังคลอดที่ให้นมบุตรจะช่วย
ให้มีน้ำ�นมมามากขึ้น โดยตั้งแต่ในอดีตมีการกำ�หนด
อาหารและน้ำ�สมุนไพรสำ�หรับมารดาหลังคลอดจะ
เป็ น กลุ่ ม สมุ น ไพรรสร้ อ นเป็ น หลั ก และเพิ่ ม เติ ม
รสยาอืน่ ๆ เพือ่ ช่วยปรับธาตุให้อยูใ่ นภาวะสมดุล เมือ่
ร่างกายเข้าสู่สมดุล จะทำ�ให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
ทำ�งานได้ดีขึ้นตามลำ�ดับ ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม
ของมารดาหลังคลอดเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง และ
น้ำ�นมไหลมากขึ้น สอดคล้องกับกรณีศึกษาของยุพา
อภิโกมล[8] พบว่า สมุนไพรที่นำ�มาใช้เป็นรสร้อน มี
สรรพคุณบำ�รุงธาตุและกระจายลม น้ำ�ต้มไพล ช่วย
ขับลมในท้อง แก้ท้องผูก ช่วยลดอาการปวดบวมได้
น้ำ�ต้มฝางเป็นยาบำ�รุงโลหิต ซึ่งเป็นการสืบทอดความ
รูจ้ ากรุน่ สูร่ นุ่ ตามแบบแผนและวัฒนธรรมในชุมชน[10]
ข้อมูลด้านสุขภาพของมารดาหลังคลอด พบว่า
มีปริมาณน้ำ�นมเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตร
หลังจากใช้ยาไป 7 วัน ซึง่ ในตำ�รับยานีไ้ ด้ระบุสรรพคุณ
ว่าช่วยกระตุน้ น�้ำ นม เมือ่ ปริมาณน�้ำ นมเพิม่ ขึน้ บุตรจึง
ดูดนมดีขึ้น จะช่วยกระตุ้นการสร้างและการหลั่งของ
น้ำ�นมทำ�ให้มารดาหลังคลอดมีอาการคัดตึงเต้านม
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกวรรณ
โคตรสังข์[12] ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมการ
กระตุ้นการหลั่งน้ำ�นมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของ
น้ำ�นม ระยะเวลาการมาของน้ำ�นมเต็มเต้า และการ
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รั บ รู้ ค วามสามารถในการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ พบ
ว่าการสัมผัสทารกแบบแนบเนื้อ การช่วยมารดาให้
ทารกดูดนมถูกวิธีอย่างต่อเนื่องทุก 2-3 ชั่วโมง การ
ดื่ ม น้ำ � และการรั บ ประทานอาหารให้ เ พี ย งพอ การ
ดูแลความสุขสบายด้านร่างกายและจิตใจ ทำ�ให้ระยะ
เวลาการเริ่มไหลของน้ำ�นมและระยะเวลาการมาของ
น้ำ�นมเร็วขึ้น
นอกจากนี้สุขภาพด้านการขับถ่ายของมารดา
หลังคลอดกลับมาเป็นปกติดขี นึ้ และมีอาการปวดแผล
ฝีเย็บลดลง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เมือ่
ศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมูลของตัวยาในตำ�รับยาปลูก
ไฟธาตุ ซึง่ ประกอบด้วยสมุนไพรทีม่ รี สร้อน เช่น พริก
ไทยล่อน ดีปลี ช้าพลู ผักแพว สะค้าน และว่านน้ำ� มี
สรรพคุณในการขับลม ช่วยขับปัสสาวะ ขับระดูสตรี
บรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบทำ�ให้กล้าม
เนื้อเรียบและกล้ามเนื้อมดลูกคลายตัว จึงเป็นข้อบ่ง
ชี้ในการใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุแทนการอยู่ไฟหลัง
คลอด[4] เพื่อช่วยกระตุ้นน้ำ�นมและกระจายเลือดลม
ในมารดาหลังคลอด ส่วนด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความรู้สึก
ปวดมดลูกบริเวณหน้าท้อง น้ำ�คาวปลาไหลดี อาการ
วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด มีเหงือ่ ออกมากผิดปกติ ความ
อยากอาหาร อาการปวดกล้ามเนื้อและอาการปวด
เกร็งท้องน้อยเวลาปัสสาวะนั้น ไม่พบความแตกต่าง
กันทางสถิติ
ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการผิดปกติ
หลังการใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุในมารดาหลังคลอดที่
ให้นมบุตรจำ�นวน 58 ราย พบว่ามีอาการไม่พงึ ประสงค์
จำ�นวน 2 ราย ซึ่งมีอาการแสบร้อนยอดอก ร้อนปาก
ร้อนคอ 1 ราย และอีก 1 ราย มีอาการใจสัน่ หวิว ใจเต้น
แรง รู้สึกวูบวาบ หลังจากใช้ยา 1-2 ชั่วโมง ซึ่งอาการ
ไม่ร้ายแรง และอาการหายไปเมื่อใช้ยาต่อเนื่องทั้ง 2
ราย ดังข้อมูลในคู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชี
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ยาหลักแห่งชาติ[4] ที่ระบุถึงอาการไม่พึงประสงค์ของ
ตำ�รับยานี้คือ แสบร้อนยอดอก เนื่องจากในตำ�รับนี้มี
ส่วนประกอบของพริกไทยที่เป็นยารสร้อนในปริมาณ
สูง อาจทำ�ให้เกิดอาการแสบร้อนคอและยอดอก โดย
ในพริกไทยมีสาร piperine จากรายงานวิจยั พบว่าสาร
นี้สามารถเพิ่มระดับยาในเลือด มีฤทธิ์ต่อ bioavailability ของยาและสารอาหาร
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลธาตุสมุฏฐานพบว่ามารดา
หลังคลอดที่มีอาการไม่พึงประสงค์รายที่ 1 มีอาการ
ใจสั่นหวิว ใจเต้นแรง รู้สึกวูบวาบ นั้นมีธาตุเจ้าเรือน
หลักและธาตุเจ้าเรือนรองเป็นธาตุน้ำ� พิกัดศอเสมหะ
และได้คลอดในช่วงคิมหันตฤดู (ฤดูรอ้ น) อุตสุ มุฏฐาน
เตโช พิกัดสันตัปปัคคี (ไฟอบอุ่นกาย)[13] ร่างกายจึง
มีความร้อนอันเกิดจากธาตุไฟ หากรับประทานยา
หรืออาหารที่มีรสร้อนจัดเช่นเดียวกับตำ�รับยาปลูก
ไฟธาตุจะไปเพิ่มธาตุไฟในร่างกาย กระตุ้นให้เกิดการ
เผาผลาญ ธาตุน้ำ�ที่เป็นทั้งธาตุเจ้าเรือนหลักและธาตุ
เจ้าเรือนรองลดลง หากมารดาหลังคลอดดื่มน้ำ�น้อย
จะทำ�ให้ร่างกายกระหายน้ำ� อ่อนเพลีย รู้สึกใจสั่น
หวิว ใจเต้นแรง รู้สึกร้อนวูบวาบ เนื่องจากมีธาตุไฟ
เกินกำ�ลัง
รายที่ 2 มีอาการแสบร้อนยอดอก ร้อนปาก
ร้อนคอ นั้นมีธาตุเจ้าเรือนหลักเป็นธาตุน้ำ� พิกัดศอ
เสมหะ ธาตุเจ้าเรือนรองเป็นธาตุลม พิกัดสุมนาวาตะ
และได้คลอดในช่วงวสันตฤดู (ฤดูฝน) อุตุสมุฏฐาน
วาโย พิกัดกุจฉิสยาวาตา (ลมในท้อง เป็นลมที่พัดอยู่
ในท้องนอกลำ�ไส้)[13] อากาศหนาวเย็นที่มากระทบกับ
ความร้อนภายในร่างกายจะทำ�ให้ลมในท้องทำ�งานผิด
ปกติ มีอาการท้องลั่น รู้สึกสวิงสวาย เมื่อรับประทาน
ยาหรืออาหารที่มีรสร้อนจะทำ�ให้ธาตุไฟในร่างกายมี
มากขึ้น ธาตุลมจึงเคลื่อนไหวมาก ส่งผลให้ธาตุน้ำ�
ลดลงทำ�ให้เสมหะแห้ง หากมีลมสุมนาวาตะ (ลมที่

368 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
วิ่งตามเส้นกลางลำ�ตัว ผ่านหัวใจ คอหอย มาสิ้นสุด
ที่โคนลิ้น) เข้ามาเสริมจะยิ่งทำ�ให้มีอาการแสบร้อน
ยอดอก ร้อนปาก ร้อนคอ และปวดเมื่อยตามข้อทั่ว
ร่างกาย ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลทีร่ ะบุไว้ถงึ อาการไม่พงึ
ประสงค์ของตำ�รับยานี้ ทีม่ สี ว่ นประกอบของพริกไทย
เป็นยารสร้อนในปริมาณสูง ทำ�ให้เกิดอาการแสบร้อน
คอและยอดอกได้ ซึ่งในพริกไทยมีสาร piperine ที่มี
ผลต่อ bioavailability ของยาและสารอาหารให้เข้าสู่
ร่างกายเพิ่มมากขึ้น[4]
ข้อแนะนำ� มารดาหลังคลอดที่ใช้ตำ�รับยาปลูก
ไฟธาตุแล้วมีอาการดังกล่าว ควรปรับเปลีย่ นวิธกี ารใช้
ยาโดยรับประทานครั้งละ 1 แคปซูล (500 มิลลิกรัม)
หรือรับประทานก่อนอาหารทันที โดยหลีกเลีย่ งการรับ
ประทานยาขณะที่ท้องว่าง และควรใช้น้ำ�สมุนไพรที่มี
รสเย็นเป็นน้ำ�กระสายยา อาทิ น้ำ�ใบเตยที่มีสรรพคุณ
ช่วยบำ�รุงหัวใจให้ชุ่มชื่น น้ำ�มะตูมช่วยบำ�รุงกำ�ลัง น้ำ�
ฝางเสนช่วยบำ�รุงโลหิต[10] และมารดาหลังคลอดที่ใช้
ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุซึ่งเป็นยารสร้อน ควรดื่มน้ำ�ตาม
ให้มากขึ้น ทั้งนี้น้ำ�ช่วยปรับสมดุลและช่วยลดความ
ร้อนภายในร่างกาย

ข้อสรุป
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง สั ง เกตแบบ
ติดตามไปข้างหน้า (prospective cohort study)
ข้อมูลที่ได้เป็นผลเบื้องต้นด้านความปลอดภัยและ
ประโยชน์ ข องตำ � รั บ ยาปลู ก ไฟธาตุ ใ นมารดาหลั ง
คลอดที่ให้นมบุตร พบว่า มารดาหลังคลอดมีอาการ
ไม่ พึ ง ประสงค์ เช่ น แสบร้ อ นคอ ใจสั่ น หวิ ว หลั ง
จากใช้ยา 1-2 ชั่วโมง และอาการหายไปเมื่อใช้ยา
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการนำ�ไปใช้ควรแนะนำ�ให้มารดา
หลังคลอดใช้น้ำ�สมุนไพรที่มีรสเย็นเป็นน้ำ�กระสาย
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ยาหรือปรับลดปริมาณในการใช้ยาแต่ละครั้งหากมี
อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว สำ�หรับผลต่อการไหล
ของน้ำ�นมพบว่า มารดาหลังคลอดมีน้ำ�นมไหลเพิ่ม
ขึ้น พิจารณาจากคะแนนการไหลของน้ำ�นมที่เปลี่ยน
จากน้ำ�นมไม่ไหลและน้ำ�นมไหลน้อยเป็นน้ำ�นมไหลดี
เพิ่มขึ้น ซึ่งลักษณะของน้ำ�นมเปลี่ยนแปลงจากน้ำ�นม
ไม่ไหล น้ำ�นมสีเหลือง และน้ำ�นมสีขาวใสเป็นน้ำ�นม
ดีที่มีลักษณะสีขาวขุ่นตามหลักการพิจารณาน้ำ�นม
ในคัมภีร์ปฐมจินดา การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
พบว่า มารดาหลังคลอดมีน้ำ�หนักตัว ขนาดรอบเอว
และระดับยอดมดลูกลดลง ส่วนด้านสุขภาพพบว่า
มีปริมาณน้ำ�นมเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตร
การขับถ่ายดีขึ้นและอาการปวดแผลฝีเย็บลดลง และ
ที่สำ�คัญคือมารดาหลังคลอดมีความพึงพอใจทั้งใน
ด้านสรรพคุณการกระตุ้นน้ำ�นม การกระจายเลือด
ลม ช่วยเจริญอาหาร ช่วยการขับถ่าย รูปแบบยาชนิด
แคปซูล ปริมาณและระยะเวลาทีร่ บั ประทาน โดยสนใจ
จะใช้ต�ำ รับยาปลูกไฟธาตุตอ่ เนือ่ ง และหากคลอดบุตร
คนต่อไปสนใจจะใช้ตำ�รับยาปลูกไฟธาตุอีก ซึ่งข้อมูล
ที่ได้เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลภายในกลุ่มระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้ต�ำ รับยาปลูกไฟธาตุ โดยไม่มกี ลุม่
เปรียบเทียบ สำ�หรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อ
ไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม รวมถึง
ศึกษาประสิทธิผลด้านปริมาณและคุณภาพของน�้ำ นม
หลังการใช้ยา ทั้งนี้เพื่อช่วยพัฒนาตำ�รับยาสมุนไพร
สำ�หรับมารดาหลังคลอดให้มีความเหมาะสม และ
สร้างความเชือ่ มัน่ ในการนำ�ยาจากสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพมารดา
หลังคลอดควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันต่อไป
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Abstract
Effects of smoking cessation on patients with non-communicable diseases (NCDs) were assessed. A smoking
cessation programme was implemented based on the concept of behavior change in NCD patients using modern and
Thai traditional medicinal principles by taking care of the body using the principles of natural foot reflexology and
herbal medicines including ma-waeng lozenges, ya-dokkhao (white flower) herbal tea and rangjued capsules. In the
control group were NCD patients with conventional treatment who did not follow this programme. The study was
approved by the Ethics Committee of Human Research, Surat Thani Hospital. A total of 88 NCD patients in Pak
Nam Lang Suan Hospital were randomly assigned to two groups: 44 in the experimental group and the other 44
in the control group. The research instruments comprised a questionnaire and the smoking cessation programme.
The model of behavior change was applied to stop smoking by integrating modern and Thai traditional medicine.
Results indicated that most participants were male and had suffered from hypertension, dyslipidemia and diabetes.
Among all participants, 46.30% in the experimental group could stop smoking while 41.70% in the control group
could also do so. No significant difference in the effect of smoking cessation was shown between the two groups
after the six-month study period (p = 0.68), but 34 patients (44.16%) could successfully quit smoking. The findings
showed that the smoking cessation programme, based on the concept of the behavior change model using integrative modern and Thai traditional medical principles, could induce smoking cessation in NCD patients.
Key words: smoking cessation, tobacco, non-communicable diseases
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบผลของการเลิกบุหรีข่ องผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังโรงพยาบาลปากน�ำ้
หลังสวน ที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์จากแนวคิดของแบบจ�ำลองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมต่อการเลิกบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีส่ บู บุหรีโ่ ดยการบูรณาการร่วมกันของการแพทย์แผนปัจจุบนั
กับการแพทย์แผนไทย โดยการแนะน�ำการดูแลตัวเองด้วยหลักธรรมานามัย การนวดกดจุดสะท้อนเท้า การใช้สมุนไพร
เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ คือ ยาอมมะแว้ง ชาชงหญ้าดอกขาว รางจืดแบบแคปซูล เทียบกับในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมประยุกต์หรือได้รบั การรักษาแบบเดิม การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างจาก
กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลปากน�้ำหลังสวน จ�ำนวน 88 คน โดยวิธีจับฉลากรายชื่อแบบไม่ใส่คืน ได้
กลุ่มตัวอย่าง ในกลุ่มทดลองจ�ำนวน 44 คน และกลุ่มควบคุมจ�ำนวน 44 คน ผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและ
โปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์จากแนวคิดของแบบจ�ำลองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อการ
เลิกบุหรีโ่ ดยการบูรณาการร่วมกันของการแพทย์แผนปัจจุบนั และการแพทย์แผนไทย ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัวเป็น ความดันโลหิตสูง
ไขมันในโลหิตสูง และเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพร้อมในการเลิกบุหรี่อยู่ในระยะชั่งใจ ร้อยละ
75.30 ผลการเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมการวิจัยครบ 6 เดือน มีผู้เลิกบุหรี่ได้ทั้งหมด
ร้อยละ 44.16 โดยกลุ่มทดลองเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 46.30 และกลุ่มควบคุมเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 41.70 ผลของการเลิกสูบ
บุหรี่ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ มีผู้ป่วยที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ทั้งหมด
ร้อยละ 44.16 ดังนั้น การประยุกต์โปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์จากแนวคิดของแบบจ�ำลองขั้นตอนการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมต่อการเลิกบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีส่ บู บุหรีโ่ ดยการบูรณาการร่วมกันของการแพทย์
แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย สามารถท�ำให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ได้
คำ�สำ�คัญ: การเลิกสูบบุหรี่, บุหรี่, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Introduction and Objective
In 2017, the World Health Organization
cited smoking as one of the major health

threats; accounting for deaths at more than
seven million people every year. Among these,
more than six million people are smokers and
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another 0.89 million people die from second
hand smoke. About 80% from 100 million of
people around the world who smoke are in
low- or middle- income countries[1]. Data from
the Thailand Tobacco Consumption Survey
Project in 2011, indicated that 13 million smokers (accounting for 24% of the population) were
aged 15 and over. Among smokers, 46.6%
were male while only 2.6% were female. This
survey report stated that reducing the number of smokers was difficult. Current smokers
who had previously considered quitting was
about 54.0%, but those who have successfully
stopped smoking was only 27.2%[2].
Non-communicable diseases (NCDs)
are a major public health problem in many
countries. They affect patients, families, societies and economies and their incidence is
increasing. Patients with non-communicable
diseases who cannot control their symptoms
often develop severe complications leading
to disability and death. Most patients cannot
control non-communicable diseases. According to the Office of the Health Promotion Fund,
in 2009, 14 million people suffered from chronic
non-communicable diseases. Data from the
Bureau of Non-Communicable Diseases,
Department of Disease Control, Ministry of
Public Health, Thailand[2] reported an increasing mortality rate per 100,000 population with
chronic non-communicable diseases from
2003 to 2012; this included hypertension,
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diabetes, ischemic heart disease, stroke,
chronic obstructive pulmonary disease and
cancer. A study in Southeast and South Asia
found that 55% of all deaths were caused by
chronic non-communicable diseases. Smoking is one of the four major causes of chronic
non-communicable diseases and especially
affects oral and lung cancer, chronic respiratory failure and heart disease[3]. A smoking
cessation study was conducted for patients
with chronic non-communicable diseases in
hospitals under the management of a multidisciplinary team of pharmacists in Pak Nam
Chumphon Hospital[4]. Patients with chronic
diseases, hypertension and diabetes, who
were still smoking were selected. The total
quitting rate was 30.7% after one year. Average
number of cigarettes smoked per day and level
of nicotine addiction (Fagerstrom score) were
monitored at each stage of change and were
found to be decreased significantly. However,
a few existed studies suggested the use of traditional Thai medicine to ameliorate nicotine
addiction. Few studies have urged to consider
the use of herbs and Thai traditional medicine
for smoking cessation.
The effectiveness of herbal white dahlia
seeds in smoking cessation was examined.
Dried powder of white grass was packed in
capsules for 12 weeks of oral administration.
Patients treated with white grass capsules
were more likely to quit smoking, compared
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to the control group. In addition, the result
of studies have shown that for patients with
chronic non-communicable disease, indigenous knowledge that is consistent with the
social context can be utilised to promote Thai
traditional medicine programmes to help quit
smoking[5]. Activities associated with the
principles of nature, herbal steam, massage,
reflexology and detoxification could be use
to help quit smoking. Thus, quitting smoking
by using Thai traditional medicine programme
could resulted in a significantly higher success.
Many types of services are offered in
current Thai smoking cessation clinics. These
are based on cooperation between smokers,
relatives, society and service providers. Use of
the transtheoretical or stage of change model
to regulate behavior change in smokers can be
very successful[6-9]. In 2017, non-communicable
chronic diseases, diabetes, stroke, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease,
cancer and hypertension accounted for 12% of
all diseases in Pak Nam Lang Suan Hospital.
Only 7.3% of the patients were admitted to the
smoking cessation clinic and only 2% were
able to quit for more than six months.
According to this data, the research team
was interested in testing the effectiveness of
a designed Smoking Cessation Programme
which integrating the concepts of modern
medicine and Thai traditional medicine on
patients with chronic non-communicable

diseases.

Methodology
Materials
This study was approved by the Ethics
Committee of Human Research, Surat Thani
Hospital Institutional Review Board (IRB). Written consent was obtained from all participants
and a full and detailed explanation of the proposed research was provided.
Subjects
Patients with chronic non-communicable
diseases who were smokers were enrolled at
Pak Nam Lang Suan Hospital, Chumphon
Province, Thailand.
Inclusion criteria:
		 - age over 18
		 - currently smoking or having quit
smoking for no more than six months
		 - no serious physical or mental health
problems (can read and write)
		 - no hearing problems affecting participation in activities.
Exclusion criteria:
		 - unable to continue the activities for
assessment at the end of six months.

Methods
Study design
This research was a single-blinded randomized controlled trial with a pre-posttest.
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The effects of smoking cessation in patients
with chronic non-communicable diseases
were studied at Pak Nam Lang Suan Hospital.
The experimental group received a smoking
cessation programme based on the concept
of the behavior change model with integration of modern medicine and Thai traditional
medicine. The control group received only
conventional treatment. Total study population
was 384 and patients were evaluated between
July and December 2018 (six months).
Sample size was calculated using the
formula for experimental research for qualitative variables. A recent study found that the
experimental group (smokers who participated
in Smoking Cessation Programme) achieved
success in stopping smoking at 34.3%, while
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the success rate of control group was only
15.2%. The study aim was to induce 50% of
smokers quit smoking with 90% confidence
and 80% test power (p = 0.094)[4]. Therefore,
approximately 20 participants were needed
in each group. In this study, 88 participants
were enrolled using simple random sampling
without replacement. There were 44 patients
in the experimental group and 44 patients in
the control group. Intervention was applied to
each group by blinding (Figure 1).
Research tools
The instruments used in this research
consisted of two parts as 1) the smoking cessation programme adapted from the theory of
self-efficacy and the behavior change theory
and 2) a questionnaire classified into five parts.

Assessed for eligibility (n = 88)
Refused to be participant (n = 1)

Randomisation (n = 87)

Experimental group (n = 44)
Loss follow-up (n = 3)
Analysed (n = 41)

Control group (n = 43)
Loss follow-up (n = 17)
Analysed (n = 36)

Figure 1 Protocol flow chart showing the number of subjects in each group (Consort diagram).

J Thai Trad Alt Med
These included sociodemographic and healthrelated characteristics, smoking behavior,
the nicotine addiction evaluation scale using
the Fagerstrom test for nicotine dependence
(FTND)[5], the perception of self-efficacy in
quitting smoking[6] as a visual analogue scale
with a score of 0 to 10 and information on
determining the date to quit smoking.
The questionnaire was quality checked
for content validity and reliability. Content
validity was evaluated by three experts to
determine the consistency index between
the questions and calculate the IOC value of
all items equal to 1 following their recommendations. After consideration by a specialist,
the questionnaire was improved for clarity of
content and language suitability before use.
Content validity was assessed by a sample of
25 patients and the Cronbach’s alpha coefficient was calculated. The reliability of the
questionnaire was determined at 0.7 which
was within the acceptable parameters.
Interventions
Both the experimental group and the
control group received different treatments
during the six months of the course. The control group received advice from nurses and
general practitioners to stop smoking. Modern
medicine was used to help patients to stop
smoking including mouthwash and vitamin
C. The experimental group received advice
from nurses and general practitioners to stop
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smoking. They also receive medication with
integration of Thai traditional medicine that
suggested taking care of the body using the
principles of natural foot reflexology, use of
herbs to help stop smoking, lozenges, herbal
tea and white flowers capsule ride. The treatment was motivated by public health volunteers.
Evaluation
Knowledge concerning cigarette smoking behavior, nicotine addiction, assessment
of self-efficacy of stopping smoking and social
support provided by the questionnaire was
collected by the researchers and research assistants. Smoking behavior changes among
the participants after six months of the programme, results of smoking cessation (no
cigarettes used) and carbon monoxide breath
levels were evaluated.
Statistical analysis
Data were analyzed by descriptive statistics such as mean, percentage, frequency
and standard deviation (SD.), while inferential
statistics such as the Kruskal-Wallis test and
Pearson’s chi-squared test were used to compare statistical significance between the two
groups at the 0.05 level.

Results
Most of the respondents were male in
both the experimental group and the control
group at 95.50% and 97.70% respectively and
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60-69 years of age with average age of 59.41
years (SD. = 12.38). In the experimental group,
average age was 58.64 years (SD. = 12.21) and
62.26 years (SD. = 12.04) in the control group.
Most of the patients suffered from hypertension, dyslipidemia and diabetes in both groups
(Table 1).
The average smoking rate was 10.59
cigarettes per day (SD. = 7.85). In the experimental group, the average smoking rate was
11.84 cigarettes per day (SD. = 6.89) and in the
control group, the average smoking rate was
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9.31 cigarettes per day (SD. = 8.61). In the experimental group, patients had smoked for an
average duration of 34.66 years (SD. = 14.75),
while in the control group patients had smoked
for an average duration of 36.81 years (SD. =
14.16). Most patients in the experimental group
and control group had a stage of contemplation for smoking cessation (83.70% and 66.70%
respectively) (Table 2).
An average score for nicotine addiction is
2.96 (SD. = 2.48) for nicotine addiction in both
groups, 3.60 (SD. = 2.31) in the experimental

Table 1 Demographic and clinical characteristics of the subjects.
Characteristics
		
Gender
Male
Female
Age (years)
< 40
40 –49
50 – 59
60 – 69
> 70
± SD
Underlying diseases
Diabetes
Hypertension
Dyslipidemia
COPD/asthma
Cerebrovascular disease
Chronic heart disease
Chronic kidney disease
Thyroid disease

Experimental group (n = 44)
n (%)

Control group (n = 43)
p-value
n (%)		

42 (95.50)
2 (4.50)

42 (97.70)
1 (2.30)

1.0000
0.5637

6 (13.6)
4 (9.10)
12 (27.30)
17 (38.60)
5 (11.40)
58.64 ± 12.21

1 (2.30)
6 (14.00)
11 (25.60)
13 (30.20)
12 (27.90)
62.26 ± 12.04

0.0588
0.5271
0.8348
0.4652
0.0896

14 (31.80)
26 (59.10)
28 (63.60)
3 (6.80)
1 (2.30)
3 (6.80)
1 (2.30)
2 (4.50)

14 (32.60)
34 (79.10)
26 (60.50)
4 (9.30)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (2.30)
0 (0.00)

1.0000
0.3017
0.7855
0.7055
0.3173
0.0833
1.0000
0.1573
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Table 2 Smoking behavior.
Smoking behavior
		

Experimental group (n = 43)
n (%)

Number of cigarettes smoked (per day)
0–10
27 (62.80)
11–20
15 (34.90)
> 20
1 (2.30)
± SD
11.84 ± 6.89
Years of smoking
(n = 36)
< 10
1 (2.63)
11–20
10 (26.30)
21–30
7 (18.40)
> 30
20 (50.00)
± SD
34.66 ± 14.75
History of smoking cessation
Current smoking
42 (87.70)
Quit (< six months)
1 (2.30)
Stage of change
Pre-contemplation
0 (0.00)
Contemplation
36 (83.70)
Preparation
4 (9.30)
Action
3 (7.00)
Maintenance
0 (0.00)

group and 2.29 (SD. = 2.50) in the control group
during the six month research period for all
the participants before joining the research
project. After participating in the project, average carbon monoxide level in the breath of the
samples decreased (Table 3).
Before and after the intervention, carbon
monoxide concentration in the exhaled breath
was detected by a handheld breath analyser.
Before intervention, median carbon monoxide
concentration in exhaled breath of all patients
was 6 ppm and ranged at 1-22 ppm (Figure 2).

Control group (n = 42)
n (%)

p-value

34 (85.00)
5 (11.90)
3 (7.10)
9.31 ± 8.61
(n = 38)
2 (5.60)
5 (13.90)
6 (16.70)
23 (63.90)
36.81 ± 14.16

0.3701
0.0253
0.3173

42 (100)
0 (0.00)

1.0000
0.3173

3 (7.10)
28 (66.70)
9 (21.40)
2 (4.80)
0 (0.00)

0.0832
0.3173
0.1655
0.6547
-

0.5637
0.1967
0.7815
0.6473

Carbon monoxide concentration in the breath
decreased at three and six months after intervention in both groups (Figures 2).
The median value of the number of
cigarettes smoked per day before intervention was 10 and the range was 1-30. After the
intervention, the median of the number of
cigarettes smoked per day decreased at one
and six months after treatment and the range
was 0-20 (Table 4).
Results of smoking cessation in the
experimental group and the control group
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Table 3 Addiction levels for nicotine dependence before the intervention (Fagerstrom test)
Nicotine addiction score
(total score = 10)

Experimental group (n = 43)
n (%)

Control group (n = 41)
n (%)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
		
		

3 (6.80)
7 (15.90)
4 (9.10)
5 (11.40)
11 (25.00)
8 (18.20)
0 (0.00)
1 (2.30)
2 (4.50)
2 (4.50)
0 (0.00)
= 3.60,
S.D. = 2.31

13 (31.70)
8 (19.50)
6 (14.60)
2 (4.90)
3 (7.30)
3 (7.30)
4 (9.80)
1 (2.40)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (2.40)
= 2.29,
S.D. = 2.50

Figure 2 Carbon monoxide breath concentration before and after intervention at six months.

after six months of research show that in the
experimental group (41 patients), 19 patients
quit smoking (46.30%). In the control group (36
patients), 15 patients in the control group quit

smoking (41.70%). Statistical analysis using
Pearson’s chi-squared test = 0.17 (p-value =
0.68) revealed no statistically significant differences between these two groups (Table 5).
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Table 4 Number of cigarettes smoked per day before and after intervention in both groups.
Number of cigarettes smoked
Before				 After intervention
intervention 2nd wk
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
(n = 87) (n = 84)
month
month
month
month
month
month
			
(n = 84) (n = 84) (n = 83) (n = 83) (n = 81) (n = 81)
Median
Mean
SD
Minimum
Maximum

10.00
10.18
7.204
1
30

3.00
4.93
5.178
0
20

3.00
4.30
4.708
0
20

3.00
3.88
4.278
0
20

2.00
3.65
4.087
0
20

2.00
3.05
3.912
0
20

1.00
2.57
3.755
0
20

1.00
2.46
3.768
0
20

Table 5 Results of smoking cessation at six months after intervention (n = 77).
Smoking behavior

Experimental group (n = 41)
n (%)

Control group (n = 36)
n (%)

p-value

Quit
Current smoking

19 (46.30)
22 (45.71)

15 (41.70)
21 (58.30)

0.68

*Pearson’s chi-squared test; α < 0.05

Discussion
Smoking is a cause of non-communicable
diseases, especially cancer of lung and respiratory organs, cardiovascular disease such
as stroke and ischemic heart disease or the
lung disease, chronic obstructive pulmonary
disease. Smoking is a preventable health risk
behavior that can use medications or the
consultations to modify this habit. The medications that can use to stop smoking including
the modern medication and Thai medication
or Thai herbs. The Thai medicine that have

been proposed such as lozenges, herbal tea,
white flowers ride or natural foot reflexology.
However, the methods that can use for smoking cessation may also use many medication
or the many methods together. This study is
a single-blinded randomized controlled trial
to compare the effects of smoking cessation
among non-communicable disease patients
at Pak Nam Lang Suan Hospital. The programme applied was based on the concept of
a behavioral change by integrating modern
medicine and Thai traditional medicine com-
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pare to the used of modern medicine only. The
experimental group received medication with
integration of Thai traditional medicine that
has been suggested for taking care of health
i.e. natural foot reflexology, use of herbs to help
stop smoking, lozenges, herbal tea and white
flowers capsule ride. Many previous studies
showed that some herbs can help the smoker
to stop smoking such Thripopskul W (2011)
(4) showed the efficacy of Vernonia cinerea in
smoking cessation.
In our study, Almost all subjects were
male. Most of them smoked more than female,
which is in concord with the results of many
previous studies on smoking behavior in
Thailand[7,10-13]. Almost all subjects have a stage
of contemplation to stop smoking before participating in this interventions; but, they felt
that they are not ready to quit smoking. Thus,
this is a challenging reason for researchers to
have an effective to encourage participants to
stop smoking. As a result, activities must be
organized to suit each individual with different
of the readiness to quit smoking.
From this study, smoking addiction
results were evaluated by the number of
cigarettes smoked per day, nicotine addiction
levels and carbon monoxide concentration in
exhaled breath. The average number of cigarettes smoked per day was 10.59, This results
is consistent with the study of Kuwalairat P,
et. al (2015)[7], Kleebpratoom P, et. al (2016)[11]
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and Intarakumhang Na Rachasima S, et. al
(2012)[13] noted that the average number of
cigarettes smoked per day was more than
ten. After the study, the average number of
cigarettes smoked per day deceased in both
the experimental and control groups. These result indicated that this program can decrease
the number of cigarettes smoked per day and
leading to stop smoking in some individual..
Nicotine addiction levels that used to
measure the severity of smoking addiction,
were evaluated by the Fagerstrom test. Before
the study, the median of nicotine addiction
score was three. Nicotine from smoking a
cigarette rapidly reaches the brain in as little
as seven seconds after inhalation. The elimination half-life of nicotine is two to three hours,
meaning that the level of nicotine in the blood
decreases by 50% after a smoker stops smoking for that length of time[14-15]. The study of
Kuwalairat P, et. al (2015)[7] and Chaijandee P,
et. al (2016)[16] demonstrated that the nicotine
level can decrease after the intervention of
smoking cessation program or by consuming
some medication.
Breath concentrations of carbon monoxide greater than 4-6 ppm. were assessed
for the risk of carbon monoxide poisoning or
recent exposure to carbon monoxide and used
to differentiate smokers from nonsmokers[17-18].
This value decreased after our intervention at
three and six months in both groups. Previ-
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ous research results also reported that carbon
monoxide concentrations in exhaled breath
decreased after intervention of smoking cessation program (Kuwalairat P (2015) [7] and
Kleebpratoom P (2016)[11].
As seen from the result, the intervention
of this study showed no statistically significant
differences between the experimental and
control groups for inducing smoking cessation. However this program helped patients to
stop smoking at 44.16%. In contrast, without
any formal treatment intervention, numbers
of people who successfully quit smoking are
estimated each year at less than 1%[19]. The
result obtained was with accord to the result of
Kuwalairat P, et. al (2015). They found that the
outcomes of smoking cessation among noncommunicable disease patients at community
hospitals under the supervision of clinical
pharmacist helped patients to stop smoking
at 30.70%[7], Raya P, et al.(2015) reported that
the effects of smoking cessation program
which applying the Transtheoretical model
helped patients to stop smoking at 37.50%[10]
and Chaijandee P, et al. (2016) presented that
the clinical outcome of pharmaceutical care
for smoking cessation helped patients to
stop smoking at 43.06%[16]. All the mentioned
study results revealed that the application of
pharmaceutical care in addition to medication
could lead to a good clinical outcome for the
smoking cessation; the same as was found in

this study.

Conclusions
Our result indicated that patients with
non-communicable diseases who followed the
intervention programme of Thai traditional
medicine were more likely to successfully
stop smoking (46.30%) than those in the control group (41.70%) who only administered
modern medicine and followed the standard
advice from general practitioners and nurses.
However, there was no statistically significant
difference in the effect of smoking cessation
behavior between the two groups after six
months of treatment.
This model integrating modern medicine
and Thai traditional medicine offers an opportunity to increase smoking cessation by health
care services. However, more experiments
are needed to demonstrate the benefit of this
integration programme.

Research limitations
This research only studied a specific
group of patients with non-communicable
diseases. The intervention programmed was
adapted from previous programmed used for
patients suffering from other diseases in the
contexts of different hospitals or health care
providers.
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บทคัดย่อ
ตํารับสุขเกษมน้อยเป็นตํารับยาแผนโบราณที่มีสรรพคุณช่วยในการนอนหลับ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาตํารับยาสุขเกษมน้อยในรูปแบบยาเม็ด วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) การศึกษาก่อนตั้งตํารับ ได้แก่
การศึกษาสมบัติทางอนุภาคศาสตร์ของผงยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิธีการแร่ง และการศึกษาการไหลของผงยา
(2) การเตรียมยาเม็ดสุขเกษมน้อยโดยวิธีการท�ำแกรนูลเปียก (3) การประเมินยาเม็ดสุขเกษมน้อย ผลการศึกษาและ
อภิปรายผล: (1) การศึกษาสมบัติทางอนุภาคศาสตร์ พบว่าผงยามีรูปร่างไม่สม�่ำเสมอ ขนาดอนุภาคเฉลี่ยจากวิธีการ
แร่งเท่ากับ 622.41 ไมครอน การกระจายขนาดอนุภาคพบฐานนิยม 2 ช่วงขนาด ความหนาแน่นปรากฏ 0.41 กรัม/
มิลลิลิตร ความหนาแน่นหลังเคาะ 0.67 กรัม/มิลลิลิตร มุมทรงตัว 38.99 ± 0.94 องศา ดัชนีความสามารถตอกอัดได้
ร้อยละ 38.33 บ่งชี้ว่าผงยามีสมบัติการไหลที่ไม่ดี (2) การเตรียมยาเม็ดสุขเกษมน้อยโดยวิธีการทําแกรนูลเปียก น�้ำ
หนักรวม 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด ประกอบด้วยตัวยาส�ำคัญ 250-350 มิลลิกรัมต่อเม็ด (3) การประเมินยาเม็ดสุขเกษม
น้อย พบว่าลักษณะภายนอกของยาเม็ดมีสีน�้ำตาลอมเขียว มีกลิ่นเฉพาะตัว ไม่มีรสชาติ ตํารับที่คัดเลือกมีสมบัติทาง
กายภาพ (ความแปรปรวนของน�ำ้ หนักยาเม็ด ความกร่อน ระยะเวลาแตกตัว) ผ่านตามเกณฑ์เภสัชต�ำรับสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 42 การปลดปล่อยยาที่เวลา 30 นาทีสูงกว่าร้อยละ 80 การทดสอบความคงสภาพแบบเร่งพบว่าความร้อนและ
ความชื้นส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อสมบัติทางกายภาพของยาเม็ด
คําสําคัญ: สุขเกษมน้อย, ยาเม็ด, นอนไม่หลับ, ตํารับยาแผนโบราณ
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Abstract
Sukkasemnoi recipe is a Thai traditional medicine indicated for insomnia. The objective of this study was to
develop Sukkasemnoi recipe in tablet dosage form. The study was divided into three parts: (1) preformulation study:
micromeritic studies including microscopic study, sieve analysis and flow property study; (2) tablet preparation
using wet granulation method; and (3) tablet evaluation. Results and discussion: (1) Microscopic study revealed
irregular particle shapes and wide particle size distribution of crude drug powder. Sieve analysis showed a bimodal
distribution with an average particle size of 622.41 microns. Angle of repose was 38.99 ± 0.94 degrees; and its bulk
density, tapped density and compressibility index were 0.41 g/ml, 0.67 g/ml and 38.33%, respectively, indicating
poor flow property. (2) Tablet preparation: The tablets were prepared by wet granulation. Each 500-mg tablet
contained 250-350 mg of the active ingredient. (3) Tablet evaluation: Physical appearance of the prepared tablets
was brownish green in color with a mild characteristic odor and bland taste. Selected formulations had acceptable
physical properties (weight variation, friability, disintegration time) according to the United States Pharmacopeia,
Volume 42. Drug release at 30 minutes (T30) was greater than 80%. Accelerated stability testing revealed that heat
and humidity had a significant effect on physical properties of the tablets.
Key words: Sukkasemnoi, tablet, insomnia, Thai traditional medicine

บทนำ�และวัตถุประสงค์

ต�ำรับยาสุขเกษมน้อยเป็นต�ำรับยาแผนโบราณ
ที่ อ ยู ่ ใ นคั ม ภี ร ์ อ ติ ส ารและยาแก้ บิ ด ประกอบด้ ว ย
สมุ น ไพรที่ มี ร สเผ็ ด ร้ อ น มี น�้ ำ มั น หอมระเหย
(essential oil) และน�้ำมันระเหยยาก (fixed oil) ซึ่งมี
กลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีฤทธิ์ขับลม ต�ำรับประกอบ
ด้วยเครื่องยาสมุนไพรจ�ำนวน 16 ชนิด[1] เครื่องยาได้
มาจากหลายส่ ว นของพื ช ได้ แ ก่ ส่ ว นเปลื อ กต้ น
[ชะลู ด (Alyxia reinwardtii Blume), อบเชย
(Cinnamomum verum J. Presl), สมุ ล แว้ ง
(Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.)

Sweet)] ส่วนเหง้า [โกฐหัวบัว (Ligusticum sinense
Oliv.)] ส่วนผล [ลูกเอ็น (Elettaria cardamomum
(L.) Maton), ลู ก ช้ า พลู (Piper sarmentosum
Roxb.), เทียนขาว (Cuminum cyminum L.), เทียน
ข้าวเปลือก (Foeniculum vulgare Mill.), เทียนตาตั๊ ก แตน (Anethum graveolens L.), กระวาน
(Amomum testaceum Ridl.), ลู ก สมอไทย
(Terminalia chebula Retz.), ลู ก สมอพิ เ ภก
(Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.), ลูกมะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.)] ส่วนเมล็ด [เทียนด�ำ (Nigella sativa L.), เทียนแดง (Lepidium
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sativum L.)] และส่วนดอก [บุนนาค (Mesua ferrea
L.)] ต�ำรับใช้สมุนไพรในปริมาณเท่ากันน�ำมาบดเป็น
ผง ละลายในน�้ำลอยดอกไม้ ดื่มแก้หอบ กระหายน�้ำ
ไม่สบายท้อง และช่วยให้นอนหลับ ขนาดยามีการใช้
ตั้งแต่ 1 เฟื้อง ถึง 1 สลึง แพทย์แผนไทยแนะน�ำให้รับ
ประทานขนาดต�่ำสุดคือ ครั้งละ 1 เฟื้อง วันละ 1 ครั้ง
ก่อนนอน วิธกี ารรับประทานยาสุขเกษมน้อย น�ำเครือ่ ง
ยาแต่ละชนิดมาบดผสมเป็นผงแห้ง แล้วละลายน�้ำ
ลอยดอกไม้ ดื่ ม อย่ า งไรก็ ต าม ยาในรู ป แบบผง
(powder dosage form) อาจมีข้อเสียหลายประการ[2]
เช่น ขนาดรับประทานไม่แม่นย�ำ การใช้ยาไม่สะดวก
การกลบรสชาติที่ไม่ดีของผงยากระท�ำได้ยาก รวมทั้ง
การป้องกันอากาศและความชื้นเข้าสู่ต�ำรับกระท�ำได้
ยากโดยเฉพาะในรู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ผงยา
ปริมาณมาก (bulk powder)  
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนายา
สุขเกษมน้อยในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผ่านมามีน้อยมาก
และยังไม่มรี ายงานการพัฒนายาในรูปแบบยาเม็ด ซึง่
ในการพัฒนาต�ำรับมีประเด็นพิจารณาที่ส�ำคัญคือ
ส่วนที่ใช้ (part used) ของสมุนไพรทั้ง 16 ชนิด มี
สมบัติและลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งส่ง
ผลต่อกระบวนการผลิต[3] เช่น สมุนไพรที่ได้จากส่วน
ผลและล�ำต้นมักพบปริมาณเส้นใยมากกว่าส่วนอื่น
สมุ น ไพรที่ ไ ด้ จ ากส่ ว นรากหรื อ เหง้ า ใต้ ดิ น มั ก พบ
ปริ ม าณของแป้ ง เป็ น ปริ ม าณมาก นอกจากนี้ ย า
สมุนไพรโดยทั่วไปมีขนาดการรับประทานสูง ขณะที่
ผงสมุนไพรมีความหนาแน่นและความสามารถในการ
ตอกอัดต�ำ่ [4] รวมทัง้ ประเด็นเกีย่ วกับความไม่คงสภาพ
ของสมุนไพรจากความร้อน แสง ความชื้น และเชื้อ
จุลินทรีย์[5-6] ท�ำให้การผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบยา
เม็ดให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิผลในการรักษาเป็นเรือ่ ง
ท้าทาย ต�ำรับยาสุขเกษมน้อยประกอบด้วยหลายส่วน

ของพืช ทัง้ เปลือกต้น เหง้า ดอก ผล และเมล็ด สมบัติ
ทีแ่ ตกต่างกันของเครือ่ งยาผสมนีจ้ ะส่งผลโดยตรงต่อ
สมบัตกิ ารไหลของผงยาและการตอกอัดเป็นเม็ด จาก
การศึกษาเบื้องต้นพบว่าผงยาสุขเกษมน้อยมีสมบัติ
การไหลและความสามารถในการการตอกอัดทีไ่ ม่ดี ไม่
สามารถเตรียมด้วยวิธีการตอกอัดโดยตรง (direct
compression) ในขนาดยาที่ต้องการได้ การศึกษานี้
จึ ง พิ จ ารณาใช้ วิ ธี ก ารท� ำ แกรนู ล เปี ย ก (wet
granulation method) เพื่อแก้ปัญหาด้านสมบัติการ
ไหลของผงยา[7]
ในด้ า นของสรรพคุ ณ ต� ำ รั บ ยาสุ ข เกษมน้ อ ย
ประเทศไทยในปัจจุบันก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ซึ่งผู้สูงอายุจ�ำนวนมากมีปัญหาสุขภาพด้านการนอน
ไม่หลับ ต�ำรับยาสุขเกษมน้อยนับเป็นทางเลือกที่น่า
สนใจในการใช้ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยเพื่อ
บรรเทาอาการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ต�ำรับยา
สุขเกษมน้อยยังไม่มีการน�ำไปใช้อย่างแพร่หลายนัก
อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ มี ก ารพั ฒ นาต� ำ รั บ ยาในรู ป แบบอื่ น
นอกจากรูปแบบยาผง
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต�ำรับ
ยาสุขเกษมน้อยในรูปแบบยาเม็ด ซึ่งจะท�ำให้ผู้ใช้
สามารถรับประทานได้สะดวก ขนาดยามีความถูกต้อง
แม่นย�ำ มีส่วนช่วยกลบรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ รวม
ทั้งเป็นการพัฒนาต�ำรับยาแผนโบราณซึ่งส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรไทยตามนโยบายภาครัฐ

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 เครือ่ งยาต�ำรับสุขเกษมน้อยจ�ำนวน 16 ชนิด
ทีใ่ ช้ในการศึกษาได้รบั จากบริษทั อุทยั ประสิทธิ์ จ�ำกัด
จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ ชะลูด อบเชย สมุลแว้ง (เปลือก

386 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ต้น), โกฐหัวบัว (เหง้า), ลูกเอ็น ลูกช้าพลู เทียนขาว
เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตัก๊ แตน ลูกกระวาน ลูกสมอ
ไทย ลูกสมอพิเภก ลูกมะขามป้อม (ผล), เทียนด�ำ
เทียนแดง (เมล็ด) และบุนนาค (ดอก)
1.2 เครื่องยาผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้แก่ รศ. ภญ.รุง่ ระวี เต็มศิรฤิ กษ์กลุ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
1.3		microcrystalline cellulose (MCC)
(Avice PH102®, P.C. Drug Center, ประเทศไทย),
polyvinylpyrrolidone K30 (PVP K30) (P.C. Drug
Center, ประเทศไทย), corn starch (P.C. Drug
Center, ประเทศไทย), magnesium stearate (P.C.
Drug Center, ประเทศไทย), colloidal silicon
dioxide (Cab-O-Sil ® , Technochemical,
ประเทศไทย), ethanol 95% v/v (RCI Labscan
Limited, ประเทศไทย)

2. วิธีการศึกษา
2.1 การศึ ก ษาสมบั ติ ท างอนุ ภ าคศาสตร์
(micromeritics)
		
1) การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscopic method) กระจายผงยาสุขเกษมน้อยด้วยน�ำ้
บริสุทธิ์บนสไลด์ น�ำไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์
(Olympus® BX53, Olympus® DP26, Tokyo,
Japan) ก�ำลังขยาย 400 เท่า  และใช้โปรแกรม cell
Sens standard digital imaging software ในการ
ถ่ายภาพเพื่อศึกษารูปร่างและการกระจายขนาดของ
ผงยา 
		
2) การศึกษาการกระจายขนาดอนุภาคด้วย
วิธีแร่ง (sieve method) ชั่งผงยา 100 กรัม วางบน
เครื่องเขย่าแร่งแบบสั่น (vibratory sieve shaker,
Retsch, AS 200, Germany) ตั้ ง เครื่ อ งที่ 50
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amplitude เขย่าเป็นเวลา 5 นาที แล้วน�ำผงยาที่ค้าง
อยู่บนแร่งแต่ละชั้นไปชั่งน�้ำหนัก เพื่อหาการกระจาย
ของขนาดอนุ ภ าค และค� ำ นวณหาค่ า เฉลี่ ย ขนาด
อนุภาค (average particle size; Dav) จากสูตร (1)[8]
Dav = S (sieve mean diameter ´ weight
retained) / S (weight retained)     สูตร (1)
3) การศึกษาสมบัติการไหลของผงยาสุขเกษม
น้อย[9] วัดมุมทรงตัว (angle of repose; q) ของผงยา
ด้วยวิธี fixed funnel method โดยใช้กรวยแก้ว
(glass funnel) วางบนขาตั้ง ตัง้ ให้ปลายกรวยแก้วสูง
จากพื้นที่มีกระดาษรองรับเป็นระยะ 10 เซนติเมตร
จากนั้นชั่งผงยาสุขเกษมน้อยจ�ำนวน 10 กรัม น�ำผ่าน
แร่งเบอร์ 18 แล้วเทผงยาผ่านกรวยแก้ว โดยให้ผงยา
ตกลงสูก่ ระดาษรองรับ จากนัน้ ท�ำเครือ่ งหมายวงกลม
ล้อมรอบกองผงยาและบันทึกรัศมีของกองผงยา (r)
วัดความสูงของกองผงยา (h) แล้วค�ำนวณมุมทรงตัว
จากสูตร (2) ท�ำการทดลอง 3 ครั้ง (n = 3) และแสดง
ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน[9]
tan θ = h/r
สูตร (2)
การหาความหนาแน่ น ของผงยาท� ำ โดยน� ำ
กระบอกตวงเปล่าขนาด 100 มิลลิลิตร บรรจุผงยาที่
ผ่านแร่งเบอร์ 18 ให้มปี ริมาตร 60 มิลลิลติ ร บันทึกน�ำ้
หนั ก ผงยา และค� ำ นวณหาความหนาแน่ น ปรากฏ
(bulk density) จากนั้นน�ำกระบอกตวงที่บรรจุผงยา
ไปเข้ า เครื่ อ งเคาะผงยา (tapped volumeter,
Erweka, Germany) ก�ำหนดให้เคาะ 300 ครั้ง แล้ว
บันทึกปริมาตรเพือ่ ค�ำนวณหาความหนาแน่นหลังเคาะ
(tapped density) ค่าดัชนีความสามารถตอกอัดได้
(compressibility index) ค�ำนวณจากสูตร (3)
compressibility index = [(tapped density
- bulk density)/tapped density] ´ 100   สูตร (3)
2.2 การตั้งต�ำรับยาเม็ดสุขเกษมน้อย
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบในตำ�รับยาเม็ดสุขเกษมน้อย (S1-S7) และ granulating fluid ที่ใช้ในการทำ�แกรนูลเปียก
				
น้ำ�หนักต่อเม็ด (มิลลิกรัม)
ส่วนประกอบ
หน้าที่ในตำ�รับ
			
S1
S2
S3
S4
S5
S6 S7
ผงยาสุขเกษมน้อย
ตัวยาสำ�คัญ
microcrystalline cellulose
สารเพิ่มปริมาณ
(MCC)
polyvinylpyrrolidone
สารยึดเกาะ
(PVP K30)
corn starch		
สารช่วยแตกตัว
magnesium stearate
สารกันติด
colloidal silicon dioxide
สารช่วยไหล
95% ethanol		
granulating fluid
purified water		
granulating fluid
รวม		

312.5
112.5

250
172

250
197

250
160

250
182

250 250
172 197

40

50

25

50

40

50

30
4.5
0.5
q.s.
500

24
3.6
0.4
q.s.
500

24
3.6
0.4
q.s.
500

36
3.6
0.4
q.s.
500

24
3.6
0.4
q.s.
500

24 24
3.6 3.6
0.4 0.4
q.s. q.s.
500 500

25

q.s. : ใส่ปริมาณพอเหมาะให้ได้ damp mass

การเตรียมยาเม็ดสุขเกษมน้อยใช้วธิ กี ารท�ำแกรนูล
เปียก (wet granulation) ตอกยาเม็ดด้วยเครือ่ งตอก
สากเดี่ยวไฟฟ้า  ก�ำหนดน�้ำหนักยาเม็ดเท่ากับ 500
มิลลิกรัมต่อเม็ด มีตวั ยาส�ำคัญ 250-350 มิลลิกรัมต่อ
เม็ด การตอกใช้สากและเบ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
½ นิว้ หน้าเรียบ ขอบตัด (flat-faced, beveled edge)
มีรอยบากแบ่งครึ่งที่ด้านหนึ่งของเม็ดยา ตัวแปรใน
สูตรต�ำรับ ได้แก่ สารเพิม่ ปริมาณ สารช่วยยึดเกาะ สาร
ช่วยแตกตัว และของเหลวส�ำหรับท�ำแกรนูล (granulating fluid) (ตารางที่ 1)
ขั้นตอนการเตรียมยาเม็ดมีดังนี้
1) แร่งผงยาสุขเกษมน้อย, MCC, PVP-K30
และ corn starch ด้ ว ยแร่ ง เบอร์ 16 และแร่ ง
magnesium stearate และ colloidal silicon
dioxide ด้วยแร่งเบอร์ 60
2) ผสมแห้ ง ผงยาสุ ข เกษมน้ อ ย, MCC,
PVP-K30 และ corn starch (ปริมาณครึ่งหนึ่งของที่

ใช้ในต�ำรับ) ด้วยเทคนิค geometric dilution ในโกร่ง
กระเบื้อง
3) เติม granulating fluid (95% เอทานอลหรือ
น�้ ำ บริ สุ ท ธิ์ ) ที ล ะน้ อ ยจนมี ค วามชื้ น พอเหมาะเป็ น
damp mass
4) น�ำ damp mass ผ่านแร่งเบอร์ 14 แล้วน�ำ
เข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 60˚C เป็นเวลา 30 นาทีในกรณีที่
ใช้เอทานอล หรือที่อุณหภูมิ 80˚C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ในกรณีที่ใช้น�้ำบริสุทธิ์
5) น�ำแกรนูลทีผ่ า่ นการอบแห้งผ่านแร่งเบอร์ 16
จากนั้นผสมกับ corn starch จ�ำนวนอีกครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณที่ใช้, magnesium stearate และ colloidal
silicon dioxide ตามล�ำดับ ผสมแห้งต่ออีก 3 นาที
6) น�ำแกรนูลที่ได้ตอกเป็นเม็ดด้วยเครื่องตอก
ยาเม็ดแบบสากเดี่ยว (บริษัท เหยี่ยวเฮง จ�ำกัด, type
no. 41) ก�ำหนดน�้ำหนักต่อเม็ดเท่ากับ 500 มิลลิกรัม
ยาเม็ดจ�ำนวน 7 สูตรต�ำรับ มีส่วนประกอบแสดงใน
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ตารางที่ 1
2.3 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของต�ำรับยา
เม็ดสุขเกษมน้อย
		
1) ลักษณะทางกายภาพของยาเม็ด ตรวจ
สอบลักษณะทางกายภาพของยาเม็ด ได้แก่ รูปร่าง
ลักษณะ สี กลิ่น ความสมบูรณ์ของยาเม็ด สังเกตข้อ
บกพร่ อ งของยาเม็ ด ที่ เ กิ ด จากการผลิ ต เช่ น การ
กะเทาะเป็นแผ่น (capping), การติดกัน (sticking),
การล่อนเป็นชัน้ (lamination), การถลอก (picking),
การบิ่น (chipping), การแตกหรือร้าว (cracking)   
		
2) ความแปรปรวนของน�้ ำ หนั ก ยาเม็ ด
(weight variation) สุ่มยาเม็ดจ�ำนวน 20 เม็ด ชั่ง
น�้ำหนักแต่ละเม็ดด้วยเครื่องชั่ง 3 ต�ำแหน่ง ค�ำนวณ
หาค่าเฉลีย่ น�ำ้ หนักของยาเม็ด (average weight) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; SD)
เทียบเกณฑ์กับเภสัชต�ำรับสหรัฐอเมริกา[10]
		
3) ความแข็ง (hardness) สุ่มยาเม็ดจ�ำนวน
10 เม็ ด วั ด ความแข็ ง ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ความแข็ ง
(hardness tablet tester, VanKel®, USA) ค�ำนวณ
หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4) ความกร่อน (friability) สุ่มยาเม็ดมาชั่งน�้ำ
หนักรวมให้ได้ใกล้เคียง 6.5 กรัม บันทึกค่าน�ำ้ หนักเริม่
ต้นด้วยเครื่องชั่ง 2 ต�ำแหน่ง แล้วน�ำไปทดสอบความ
กร่อนด้วยเครื่องวัดความกร่อน (friability tester,
VanKel®, USA) จ�ำนวน 100 รอบ ความเร็วรอบ 25
รอบต่อนาที จากนัน้ น�ำยาเม็ดทีผ่ า่ นการทดสอบความ
กร่ อ นแล้ ว มาชั่ ง น�้ ำ หนั ก อี ก ครั้ ง เป็ น น�้ ำ หนั ก หลั ง
ทดสอบ ค�ำนวณหาร้อยละของความกร่อน จากสูตร (4)
ร้ อ ยละของความกร่ อ น = [(น�้ ำ หนั ก เริ่ ม ต้ น
- น�้ำหนักสุดท้าย)/น�้ำหนักเริ่มต้น] ´ 100     สูตร (4)
5) ระยะเวลาแตกตัว (disintegration time)[10]
สุ่มยาเม็ดจ�ำนวน 6 เม็ด ทดสอบเวลาในการแตกตัว
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ด้วยเครื่องทดสอบการแตกตัว (disintegration
tester, VanKel®, USA) ในน�้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ
37 ± 2˚C บันทึกเวลาทีย่ าเม็ดแต่ละเม็ดแตกตัวอย่าง
สมบูรณ์ ในหน่วยวินาที ยาเม็ดสมุนไพรควรมีเวลาใน
การแตกตัวไม่เกิน 30 นาที
2.4 การศึกษาการละลาย (dissolution study)
ของยาเม็ดสุขเกษมน้อย[11] การศึกษาการละลายท�ำ
โดยสุ่มตัวอย่างยาเม็ด ต�ำรับละ 3 เม็ด (n = 3) โดยใช้
น�้ำบริสุทธิ์ปริมาตร 900 มิลลิลิตรเป็นตัวกลางการ
ละลาย (dissolution medium) ที่อุณหภูมิ 37 ±
0.5˚C ใช้อุปกรณ์ใบพาย (apparatus 2 - paddle
method) ความเร็วรอบ 50 รอบต่อนาที สุ่มตัวอย่าง
ทีเ่ วลา 5, 10, 15, 30, 45 และ 60 นาที น�ำตัวอย่างวัด
ค่าการดูดกลืนรังสีด้วยเครื่อง UV-vis spectrophotometer (Shimadzu®, UV1800, Japan) ที่
ความยาวคลืน่ 270 nm ค�ำนวณร้อยละการปลดปล่อย
ยาที่ช่วงเวลาต่าง ๆ แล้วสร้างกราฟบันทึกการละลาย
(dissolution profile)
2.5  การทดสอบความคงสภาพของต�ำรับยาเม็ด
สุขเกษมน้อย คัดเลือกต�ำรับยาเม็ดสุขเกษมน้อยที่มี
สมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมและผ่านตามเกณฑ์
เภสัชต�ำรับสหรัฐอเมริกามาทดสอบความคงสภาพใน
สภาวะดังนี้
		
1) การทดสอบในสภาวะเร่ง (accelerated
stability testing) น�ำยาเม็ดจ�ำนวน 50 เม็ด ใส่ใน
ภาชนะเปิดและภาชนะปิด (ขวดแก้วที่ปิดสนิท) เก็บ
รักษาใน desiccator ทีบ่ รรจุสารละลายอิม่ ตัวยิง่ ยวด
ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ เพื่อให้มีความชื้นสัมพัทธ์
75% แล้วน�ำไปใส่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40˚C[12-13]
เป็นเวลา 1 เดือน เมือ่ ครบก�ำหนด น�ำยาเม็ดมาทดสอบ
สมบัติของยาเม็ด ได้แก่ ลักษณะภายนอกของเม็ดยา 
ความแปรปรวนของน�้ำหนัก ความแข็ง ความกร่อน

J Thai Trad Alt Med
ระยะเวลาแตกตัว และสมบัติการละลาย น�ำข้อมูลไป
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
2019 (t-test แบบ paired two sample for means
และ two-sample assuming equal variances)
2) การทดสอบในสภาวะปกติ (ambient
condition testing) น�ำยาเม็ดจ�ำนวน 50 เม็ด ใส่ใน
ภาชนะเปิดและภาชนะปิด (ขวดแก้วที่ปิดสนิท) เก็บ
รักษาไว้ที่สภาวะปกติอุณหภูมิประมาณ 30˚C และ
ความชืน้ สัมพัทธ์ประมาณ 75%[12,14] เป็นเวลา 1 เดือน
เมือ่ ครบก�ำหนดน�ำยาเม็ดมาทดสอบสมบัตติ า่ ง ๆ และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเช่นเดียวกับการทดสอบใน
สภาวะเร่ง

ผลการศึกษา
1. การศึกษาทางอนุภาคศาสตร์
การศึกษารูปร่างและขนาดอนุภาคของผงยาสุข
เกษมน้อยภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าผงยามีรปู ร่าง
ไม่สม�่ำเสมอ (irregular shape) อนุภาคส่วนใหญ่มี
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รูปร่างไม่สมมาตร มีการกระจายของขนาดอนุภาค
ค่อนข้างกว้าง (ภาพที่ 1)
การศึ ก ษาการกระจายขนาดของอนุ ภ าค
(particle size distribution) ด้วยวิธีการแร่ง แสดง
ผลในภาพที่ 2 ซึ่งฮิสโทแกรมพบว่ามีฐานนิยม 2 ช่วง
ขนาด คือ ขนาดอนุภาค 250 ไมครอน (43.92%) และ
710 ไมครอน (39.44%) ค่าเฉลีย่ ขนาดอนุภาคจากการ
ค�ำนวณมีค่าเท่ากับ 622.41 ไมครอน
การศึกษาสมบัตกิ ารไหลของผงยาสุขเกษมน้อย
ด้วยวิธี fixed funnel เพือ่ หามุมทรงตัว พบว่าค่าเฉลีย่
ของมุมทรงตัวอยู่ที่ 38.99 ± 0.94 องศา ความหนา
แน่นปรากฏ (bulk density) เท่ากับ 0.41 กรัม/
มิ ล ลิ ลิ ต ร และความหนาแน่ น หลั ง เคาะ (tapped
density) เท่ากับ 0.67 กรัม/มิลลิลติ ร ค�ำนวณค่าดัชนี
ความสามารถตอกอัดได้ (compressibility index)
เท่ากับ 38.33% แสดงว่าผงยาสุขเกษมน้อยมีสมบัติ
การไหลทีแ่ ย่มาก (very, very poor) อ้างอิงตามเภสัช
ต�ำรับสหรัฐอเมริกา (USP42/NF37)

ภาพที่ 1 ลักษณะอนุภาคผงยาสุขเกษมน้อยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (กำ�ลังขยาย 400 เท่า)
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ภาพที่ 2 ฮิสโทแกรมแสดงความความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาค (particle size, µm) และร้อยละของน�้ำ หนักผงยา
ที่ค้างบนแร่ง (weight retained, %) แต่ละช่วงขนาด

A

B

ภาพที่ 3 ยาเม็ดสุขเกษมน้อยซึง่ ใช้ granulating fluid ต่างกัน A: 95% เอทานอล (ตำ�รับ S3); B: น�้ำ บริสทุ ธิ์ (ตำ�รับ S7)
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ตารางที่ 2 สมบัตทิ างกายภาพและร้อยละการปลดปล่อยยาทีเ่ วลา 30 นาที (T30) ของยาเม็ดสุขเกษมน้อยตำ�รับ S1S7
				 สมบัติทางกายภาพ
สูตรตำ�รับ ความแปรปรวนของ ความกร่อน
ความแข็ง
ระยะเวลาแตกตัว
		
น้ำ�หนัก
(ร้อยละ)
(กิโลปอนด์)
(วินาที)
		
(มิลลิกรัม)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

532.9 ± 4.18
519.9 ± 4.75
539.3 ± 5.81
520.4 ± 3.98
500.8 ± 4.24
496.1 ± 5.87
509.3 ± 5.43

0.00
0.09
0.03
0.06
0.21
41.70*
0.00

2.44 ± 0.13
4.67 ± 0.13
2.86 ± 0.32
3.84 ± 0.17
4.67 ± 0.20
2.42 ± 0.30
2.59 ± 0.26

1,176 ± 167.18
1,582.83 ± 45.27
33.33 ± 4.93
759.83 ± 174.07
1,586.83 ± 58.88
276.33 ± 67.62
400.33 ± 40.74

T30
(%)
66.56 ± 1.45
76.92 ± 8.67
96.15 ± 1.71
93.91 ± 2.29
85.58 ± 1.80
89.90 ± 0.89
81.59 ± 1.54

* มียาเม็ดแตกหักหลังการทดสอบความกร่อน

2. สมบัติทางกายภาพของยาเม็ดสุขเกษมน้อย
การตั้ ง ต� ำ รั บ ยาเม็ ด สุ ข เกษมน้ อ ยมี ก ารปรั บ
เปลี่ ย นปริ ม าณสารช่ ว ยในต� ำ รั บ ได้ แ ก่ สารเพิ่ ม
ปริมาณ (MCC) สารช่วยยึดเกาะ (PVP K30) และสาร
ช่วยแตกตัว (corn starch) เพือ่ หาต�ำรับทีม่ สี มบัตทิ าง
กายภาพเหมาะสมที่สุด ยาเม็ดสุขเกษมน้อยที่เตรียม
ได้มีรูปร่างกลมแบน สีน�้ำตาลอมเขียว มีกลิ่นหอม
เฉพาะตัวเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่อน ๆ และไม่มีรสชาติ
ต�ำรับที่ใช้น�้ำเป็น granulating fluid มีสีของแกรนูล
แห้งและสีเม็ดยาเข้มกว่าต�ำรับที่ใช้เอทานอล (ภาพที่
3) ตารางที่ 2 แสดงสมบัติทางกายภาพของยาเม็ดทั้ง
7 สูตรต�ำรับ

3. การศึกษาการละลายของยาเม็ดสุขเกษม
น้อย
บันทึกการละลาย (dissolution profile) ของยา
เม็ดทั้ง 7 ต�ำรับ (ทดสอบหลังผลิต) (ภาพที่ 4)

4. การทดสอบความคงสภาพของยาเม็ดสุข
เกษมน้อย
น� ำ ต� ำ รั บ ยาเม็ ด สุ ข เกษมน้ อ ยที่ มี ส มบั ติ ท าง
กายภาพที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ของเภสัชต�ำรับสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ต�ำรับ S2, S3 และ S7 ไป
เก็ บ รั ก ษาในสภาวะปกติ แ ละในสภาวะเร่ ง ทั้ ง ใน
ภาชนะปิดและภาชนะเปิด เป็นเวลา 1 เดือน เพือ่ ศึกษา
ผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพ
รวมทั้งการปลดปล่อยยา หลังการเก็บรักษาพบว่ามี
ต�ำรับที่พบปัญหายาเม็ดเหนียวติดกัน (sticking)
ได้แก่ ต�ำรับ S7 ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสมบัติทาง
กายภาพต่าง ๆ ได้แก่ ความแปรปรวนของน�้ำหนักยา
เม็ด ความกร่อน ความแข็ง ระยะเวลาแตกตัวของยา
เม็ดหลังการทดสอบความคงสภาพ ภาพที่ 5-6 แสดง
การปลดปล่อยยาจากยาเม็ดหลังผลิตเสร็จและหลัง
การทดสอบความคงสภาพ
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ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพของยาเม็ดสุขเกษมน้อยตำ�รับ S2, S3 และ S7 เมื่อทดสอบความคงสภาพในสภาวะ
ปกติและสภาวะเร่งเป็นเวลา 1 เดือน
ตำ�รับ
		
		
		

สมบัติทางกายภาพเมื่อทดสอบความคงสภาพที่สภาวะปกติเป็นเวลา 1 เดือน
้นำ�หนักเม็ด
ความกร่อน
ความแข็ง
เวลาการแตกตัว
(มิลลิกรัม)
(ร้อยละ)
(กิโลปอนด์)
(วินาที)
เปิดฝา
ปิดฝา
เปิดฝา ปิดฝา
เปิดฝา
ปิดฝา
เปิดฝา
ปิดฝา

S2 551.1 ± 7.0 529.2 ± 6.5 0.09
S3 551.3 ± 8.8 537.9 ± 6.7 0.36
S7 535.8 ± 5.3 518.1 ± 5.1 N/A

0.00 1.51 ± 0.07 4.25 ± 0.42 960.5 ± 20.2 1,655.3 ± 120.8
0.06 1.34 ± 0.18 2.45 ± 0.10 45.7 ± 9.1 356.2 ± 150.2
0.00 1.55 ± 0.20 2.60 ± 0.51 5.0 ± 0.0
24.0 ± 5.2

สมบัติทางกายภาพเมื่อทดสอบความคงสภาพที่สภาวะเร่งเป็นเวลา 1 เดือน
S2 554.2 ± 9.9 526.7 ± 6.1 0.33
S3 558.1 ± 11.0 538.3 ± 9.0 0.95
S7 547.5 ± 7.1 519.6 ± 5.5 N/A

0.00 3.13 ± 0.24 3.99 ± 0.64 735.0 ± 28.2 1,666.8 ± 50.5
0.11 1.11 ± 0.11 1.96 ± 0.14 10.7 ± 2.1 188.8 ± 24.7
0.06 1.07 ± 0.13 2.37 ± 0.18 5.0 ± 0.0
6.0 ± 0.9

N/A : ตำ�รับไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบเนื่องจากมียาเม็ดเกิดการแตกหักหลังการทดสอบ

อภิปรายผล

การศึกษาทางอนุภาคศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา
ด้วยกล้องจุลทรรศน์และวิธีการแร่ง พบว่าอนุภาคผง
ยาสุขเกษมน้อยมีรูปร่างไม่สม�่ำเสมอ (ภาพที่ 1) มี
การกระจายขนาดค่อนข้างกว้างในลักษณะ bimodal
distribution คื อ มี ฐ านนิ ย มสองช่ ว งขนาด 250
(43.92%) และ 710 (39.44%) ไมครอน (ภาพที่ 2)
เนื่องจากผงยาสุขเกษมน้อยเป็นส่วนผสมของเครื่อง
ยาถึง 16 ชนิด และเครือ่ งยาแต่ละชนิดได้มาจากหลาย
ส่วนของพืช ได้แก่ เปลือกต้น เหง้า ดอก ผล และเมล็ด
ซึ่งแต่ละส่วนมีความแข็งต่างกัน ในทางปฏิบัตินั้น
การน�ำเครือ่ งยามาบดผสมพร้อมกันอาจท�ำให้ได้ผงยา
ผสมที่มีขนาดไม่สม�่ำเสมอนัก วิธีการลดขนาด ล�ำดับ
การลดขนาดและการผสมแห้งเครื่องยาจึงเป็นปัจจัย
ที่ผู้ผลิตควรให้ความส�ำคัญในกระบวนการผลิต
การศึกษาสมบัตกิ ารไหลของผงยาสุขเกษมน้อย
ด้วยวิธี fixed funnel พบว่าค่าเฉลี่ยของมุมทรงตัว
เท่ากับ 38.99 ± 0.94 องศา แสดงว่าผงยาสุขเกษม

น้อยมีสมบัตกิ ารไหลในระดับปานกลาง (fair-aid not
needed) อ้างอิงตามเภสัชต�ำรับสหรัฐอเมริกา[10] ส่วน
ค่าดัชนีความสามารถตอกอัดได้ (compressibility
index) จากการค�ำนวณมีค่าเท่ากับ 38.33% แสดงว่า
ผงยาสุขเกษมน้อยมีสมบัติการไหลที่ต�่ำมาก (very,
very poor) อ้างอิงตามเภสัชต�ำรับสหรัฐอเมริกา จาก
ข้อมูลสมบัติการไหลที่ประเมินโดยทั้งสองวิธีข้างต้น
สรุปได้วา่ ผงยาสุขเกษมน้อยมีสมบัตกิ ารไหลทีไ่ ม่ดี จึง
ประเมินว่าไม่สามารถเตรียมยาเม็ดด้วยการตอกอัด
โดยตรงได้ ในการศึกษานี้จึงเตรียมยาเม็ดสุขเกษม
น้อยด้วยวิธีการท�ำแกรนูลเปียกเพื่อปรับปรุงสมบัติ
การไหลของผงยาและท�ำให้สามารถตอกอัดเป็นเม็ด
ได้
เป้าหมายในการตัง้ ต�ำรับยาเม็ดสุขเกษมน้อย มุง่
หมายให้แต่ละเม็ดมีตวั ยาส�ำคัญ (ผงยาสุขเกษมน้อย)
250-350 มิลลิกรัม และน�ำ้ หนักรวมต่อเม็ดเท่ากับ 500
มิลลิกรัม เพื่อให้ยาเม็ดมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปและรับ
ประทานได้สะดวก การพัฒนาสูตรต�ำรับมีการปรับ
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เปลีย่ นสารปรุงแต่ง ได้แก่ สารเพิม่ ปริมาณ (filler) สาร
ยึดเกาะ (binder) สารช่วยแตกตัว (disintegrant)
และของเหลวที่ใช้ท�ำแกรนูล (granulating fluid) ซึ่ง
ใช้ในขัน้ ตอนการท�ำแกรนูลเปียก (ตารางที่ 1) จากการ
ศึกษาเบื้องต้น พบว่าไม่สามารถเตรียมยาเม็ดด้วยวิธี
การตอกโดยตรงได้เนื่องจากผงยาไม่เกาะตัวกันและ
มีปัญหาการไหล เมื่อพิจารณาเครื่องยาในผงยาสุข
เกษมน้อยพบว่ามีเครื่องยาหลายชนิดที่มีน�้ำมันหอม
ระเหยอยู่เป็นปริมาณมาก เช่น เปลือกต้นอบเชย,
เปลือกต้นชะลูด, เปลือกต้นสมุลแว้ง, ดอกบุนนาค,
เทียนด�ำ, เทียนแดง, ลูกเอ็น, ลูกกระวาน, เทียนตา
ตั๊กแตน, เทียนขาว, เทียนข้าวเปลือก ซึ่งน�้ำมันเหล่านี้
มีส่วนท�ำให้เม็ดยาเกาะตัวกันได้ไม่ดีและแม้ตอกเป็น
เม็ดได้ ยาเม็ดที่ได้ก็มีลักษณะนิ่มหรือมีความแข็งต�่ำ
การตัง้ ต�ำรับจึงแก้ไขปัญหาโดยการใส่สารเพิม่ ปริมาณ
(MCC) เข้าในต�ำรับเพื่อช่วยเพิ่มสภาพอัดแน่นได้
(compactibility) ผลการตั้งต�ำรับพบว่าต�ำรับ S1 ซึ่ง
มี ป ริ ม าณผงยาสุ ข เกษมน้ อ ยประมาณร้ อ ยละ 60
(ตารางที่ 1-2) ได้ damp mass ที่เหนียวนิ่ม ยาเม็ดมี
ความแข็งต�่ำ (2.44 กิโลปอนด์) แต่แตกตัวช้ามาก
(ประมาณ 20 นาที) และมีค่าการปลดปล่อยยาที่เวลา 
30 นาทีค่อนข้างต�่ำ ซึ่งสื่อว่าต�ำรับอาจแสดงผลการ
รักษาได้ชา ้ ทัง้ นีก้ ารทีย่ าเม็ดยังมีความแข็งค่อนข้างต�ำ่
แม้ว่าใช้ MCC เป็นสารเพิ่มปริมาณ คาดว่าเกิดจาก
ธรรมชาติของผงยาเองที่มีสัดส่วนของน�้ำมันสูง ท�ำให้
ไม่สามารถเพิ่มความแข็งของเม็ดยาได้แม้ใช้ MCC
และเพิม่ แรงตอก อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ยาเม็ดจะมีความ
แข็งต�่ำ แต่พบว่าความกร่อนเป็น 0% กล่าวคือยาเม็ด
ไม่มีการแตกหักหรือกร่อนหลังผ่านการทดสอบ ซึ่ง
คาดว่าเกิดจากการที่น�้ำมันในผงยาช่วยจับยึดส่วน
ประกอบในยาเม็ดไว้ได้   
จากสมบัตทิ างกายภาพทีไ่ ม่เหมาะสมของต�ำรับ

Vol. 19 No. 2 May-Aug 2021 393
S1 ในต�ำรับ S2 จึงมีการปรับลดปริมาณตัวยาส�ำคัญ
จากประมาณร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 50 ของต�ำรับ (250
มิลลิกรัมต่อเม็ด) และเพิม่ สัดส่วนของสารเพิม่ ปริมาณ
(MCC) และสารยึดเกาะ (PVP K30) มีจุดประสงค์ใน
การเพิ่มความแข็งของเม็ดยา พบว่าต�ำรับ S2 ได้
damp mass ที่มีความเหนียวน้อยลง และได้ยาเม็ด
ที่มีความแข็งสูงขึ้น (4.67 กิโลปอนด์) แต่ระยะเวลา
แตกตัวก็ยาวขึ้นถึงประมาณ 26 นาที ต�ำรับ S3 จึงมี
การปรับลดปริมาณของสารยึดเกาะและเพิ่มสารเพิ่ม
ปริมาณ ส่งผลให้เม็ดยาแตกตัวได้เร็วขึ้น พบว่าต�ำรับ
นีไ้ ด้ damp mass ทีม่ คี วามเหนียวน้อยลงเมือ่ เปรียบ
เทียบกับต�ำรับ S2 ความแข็งของเม็ดยาค่อนข้างต�่ำ
(2.86 กิ โ ลปอนด์ ) แต่ ค วามกร่ อ นอยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี
(0.03%) และยาเม็ดแตกตัวอย่างรวดเร็วคือระยะเวลา
แตกตัวสั้นกว่า 1 นาที
ต�ำรับ S4 ปรับปรุงจากต�ำรับ S2 โดยเพิม่ ปริมาณ
corn starch และลดปริมาณของ MCC หวังผลให้
ระยะเวลาในการแตกตัวของเม็ดยาลดลง พบว่าได้
แกรนูลที่เหนียวน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับต�ำรับ S2
ได้ความแข็งของเม็ดยาอยูใ่ นช่วงทีต่ อ้ งการคือ 2.5-5.0
กิ โ ลปอนด์ แต่ ร ะยะเวลาในการแตกตั ว ค่ อ นข้ า ง
แปรปรวน โดยมียาเม็ดที่ใช้เวลาในการแตกตัวตั้งแต่
9 นาทีจนถึง 16 นาที และได้คา่ เฉลีย่ ของระยะเวลาใน
การแตกตัวประมาณ 12 นาที ต�ำรับนี้จึงไม่เหมาะสม
ทีจ่ ะน�ำไปพัฒนาต่อ ต�ำรับ S5 ปรับเปลีย่ นสัดส่วนของ
สารยึดเกาะให้มีปริมาณอยู่ระหว่างต�ำรับ S2 และ S3
เพือ่ หวังผลให้ระยะเวลาแตกตัวของยาเม็ดอยูร่ ะหว่าง
2 ต�ำรับนี้ ผลทีไ่ ด้จากการตัง้ ต�ำรับ S5 พบว่าระยะเวลา
ทีใ่ ช้ในการแตกตัวของต�ำรับ S5 ไม่แตกต่างจากต�ำรับ
S2 จึงสรุปได้ว่าปริมาณสารช่วยยึดเกาะที่ปรับลดลง
นั้นยังไม่มากพอที่จะท�ำให้เห็นผลของความแตกต่าง
ของการแตกตัวได้อย่างชัดเจน  
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ต�ำรับ S6 และ S7 เป็นการเปรียบเทียบผลของ
ของเหลวที่ใช้เตรียมแกรนูล (granulating fluid)
ระหว่างเอทานอลและน�้ำ โดยต�ำรับ S6 มีสูตรต�ำรับ
เหมือนกับต�ำรับ S2 แต่เปลี่ยน granulating fluid
จากเอทานอลเป็นน�ำ้ เพือ่ จะเทียบเคียงตามการแพทย์
แผนไทยซึง่ ใช้นำ�้ ลอยดอกไม้เป็นกระสายยา[1] แต่พบ
ว่า damp mass มีความเหนียว จับตัวเป็นก้อนท�ำให้
แร่งแกรนูลเปียกได้ยาก เมื่อทดสอบความกร่อนพบ
ว่ามียาเม็ดแตกขณะท�ำการทดสอบ ต�ำรับ S6 จึงไม่
ผ่านการทดสอบความกร่อน ส่วนต�ำรับ S7 มีสูตร
ต�ำรับเหมือนกับต�ำรับ S3 แต่เปลี่ยน granulating
fluid จากเอทานอลเป็นน�้ำ พบว่าลักษณะของ damp
mass ทีไ่ ด้มคี วามเหนียวมากกว่าต�ำรับทีใ่ ช้เอทานอล
(S3) แกรนูลแห้งมีขนาดใหญ่และมีลักษณะแข็งกว่า 
ยาเม็ดมีระยะเวลาแตกตัวที่นานกว่าคือประมาณ 7
นาที อย่างไรก็ตามยาเม็ดผ่านการทดสอบความกร่อน
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะภายนอก พบว่าต�ำรับ S3 ได้
เม็ดยาทีม่ สี อี อ่ นกว่าต�ำรับ S7 เล็กน้อย (ภาพที่ 3) อนึง่
ในกรณีที่ใช้แอลกอฮอล์เป็น granulating fluid
อุณหภูมิในการอบแกรนูลคือ 60˚C ซึ่งต�่ำกว่ากรณีที่
ใช้น�้ำ (80˚C) ซึ่งมีข้อดีที่ช่วยลดโอกาสที่น�้ำมันหอม
ระเหยจะระเหยออกไปจากต�ำรับ รวมทัง้ พบว่า damp
mass ที่เตรียมด้วยเอทานอลมีความเหนียวน้อยกว่า
และสามารถแร่งได้ง่ายกว่า damp mass ที่ใช้น�้ำเป็น
granulating fluid
ในภาพรวมทั้ง 7 ต�ำรับ ยาเม็ดสุขเกษมน้อยทุก
ต�ำรับที่เตรียมได้มีลักษณะพิเศษคือมีความแข็งค่อน
ข้างต�่ำ (2-5 กิโลปอนด์) แต่กลับมีค่าความกร่อนที่ต�่ำ
มากหรือไม่กร่อนเลย การที่ยาเม็ดมีความแข็งต�่ำนี้
คาดว่าเกิดจากการมีส่วนประกอบเป็นน�้ำมันหอม
ระเหยในผงยา ท�ำให้เม็ดยามีลักษณะนิ่ม และไม่
สามารถเพิ่มความแข็งของเม็ดยาได้แม้เพิ่มแรงตอก

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

อัด ในขณะเดียวกันน�ำ้ มันหอมระเหยก็มขี อ้ ดีเพราะมี
ส่วนท�ำให้แกรนูลเกาะตัวกันได้ดี ท�ำให้เม็ดยามีความ
กร่อนต�่ำ นอกจากนี้การที่ยาเม็ดมีความแข็งค่อนข้าง
ต�่ำอาจเกิดจากการเติมสารยึดเกาะ (PVP K30) ในรูป
แบบของแข็งโดยการผสมเข้ากับผงยาและสารช่วย
แตกตัวแล้วจึงเติม granulating fluid ท�ำให้สารยึด
เกาะอาจมีประสิทธิภาพต�ำ่ ลง กระจายตัวไม่สม�ำ่ เสมอ
และไม่สามารถสร้างแรงยึดเกาะรอบอนุภาคผงยาได้
เต็มที่เมื่อเปรียบเทียบกับการเติมสารยึดเกาะในรูป
แบบสารละลาย[15] อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ PVP K30
เป็นสารยึดเกาะในต�ำรับนีเ้ นือ่ งจากสามารถละลายได้
ทั้งในแอลกอฮอล์และในน�้ำซึ่งเป็นของเหลวที่ใช้เป็น
granulating fluid ในต�ำรับ นอกจากนี้การเติมสาร
ยึดเกาะรูปผงแห้งเป็นวิธีที่สะดวกกว่าและสามารถ
ก�ำหนดปริมาณสารยึดเกาะที่แน่นอนเพื่อใช้ในการ
ก�ำหนดน�้ำหนักของยาเม็ดได้ในขั้นตอนการตั้งสูตร
ต�ำรับ ในด้านกระบวนการผลิต การท�ำแกรนูลเปียก
โดยใช้เอทานอลเป็น granulating fluid ท�ำให้เตรียม
แกรนูลได้งา่ ยกว่าการใช้นำ�้ เนือ่ งจาก damp mass มี
ความเหนี ย วไม่ ม ากและแร่ ง ได้ ง ่ า ย จึ ง สู ญ เสี ย ยา
ระหว่ า งการผลิ ต น้ อ ย อี ก ทั้ ง การใช้ เ อทานอลใช้
อุณหภูมอิ บแห้งต�ำ่ กว่าและระยะเวลาอบสัน้ กว่าต�ำรับ
ที่ใช้น�้ำ จึงมีข้อดีที่ช่วยลดการสูญเสียสารส�ำคัญที่
ระเหยได้ รวมทัง้ มีสว่ นในการประหยัดพลังงานในการ
ผลิตระดับอุตสาหกรรม
ภาพที่ 4 แสดงบันทึกการละลาย (dissolution
profile) ของยาเม็ดสุขเกษมน้อยต�ำรับ S1-S7 ทุก
ต�ำรับปลดปล่อยยาได้ใกล้เคียง 100% ทีเ่ วลา 60 นาที
ส�ำหรับต�ำรับ S1, S2 และ S5 มีอตั ราการละลายช้ากว่า
ต�ำรับอื่นซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนของสารยึดเกาะใน
ต�ำรับและระยะเวลาแตกตัว (19-26 นาที) เมือ่ พิจารณา
ค่าร้อยละของยาที่ปลดปล่อยออกมาในเวลา 30 นาที
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ภาพที่ 4 การปลดปล่อยยา (drug released, %) ของยาเม็ดสุขเกษมน้อยตำ�รับ S1-S7 หลังผลิต

(T30) แสดงในตารางที่ 2 พบว่าทุกต�ำรับมีการปลด
ปล่อยยาออกมามากกว่า 75% ยกเว้นต�ำรับ S1 ซึง่ เป็น
ผลจากการที่ยาเม็ดแตกตัวได้ช้า  การแตกตัวของยา
เม็ ด เป็ น ผลจากทั้ ง สารช่ ว ยแตกตั ว และสารเพิ่ ม
ปริมาณคือ MCC ที่มีผลช่วยเพิ่มการแตกตัวของยา
เม็ดได้ด้วย ขึ้นกับปริมาณที่ใช้ในต�ำรับ[16] นอกจากนี้
ต�ำรับ S1 ยังมีสัดส่วนของผงยาสุขเกษมน้อยสูง ซึ่ง
น�้ำมันในผงยาอาจท�ำให้ผงยาเปียกได้ยากและอาจ
หน่วงการละลายของผงยา เมื่อเปรียบเทียบ T30 ของ
ต�ำรับที่ใช้ granulating fluid ต่างกัน พบว่าต�ำรับ S3
ที่ใช้เอทานอลสามารถปลดปล่อยยาได้เร็วกว่าต�ำรับ
S7 ทีใ่ ช้นำ�้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < )0.05
96.15 ± 1.71%) และ 81.59 ± 1.54% ตามล�ำดับ) ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ระยะเวลาแตกตั ว ของยาเม็ ด และ
ลักษณะแกรนูลทีไ่ ด้ในกระบวนการผลิต ในกรณีทใี่ ช้
น�้ำ พบว่า  damp mass มีความเหนียวท�ำให้แกรนูล
เปียกมีขนาดใหญ่และแข็งกว่า  อนึ่ง การศึกษาการ
ละลายของยาเม็ดในการศึกษานี้ใช้น�้ำบริสุทธิ์เป็น

ตัวกลางการละลาย และท�ำการวิเคราะห์โดยใช้การดูด
กลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลต (lmax ที่ 270 nm)
เที ย บกั บ กราฟมาตรฐานและสมการเส้ น ตรงที่
วิเคราะห์ในตัวกลางการละลายเดียวกันกับทีใ่ ช้ศกึ ษา
การละลาย สารส�ำคัญที่วิเคราะห์ได้จึงเป็นสารใน
เครื่องยาส่วนที่ละลายน�้ำและสามารถดูดกลืนแสงได้
ซึ่งอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสารส�ำคัญที่ให้ฤทธิ์ใน
การรักษา ผลการทดลองนี้จึงเป็นเพียงการประมาณ
การด้านการปลดปล่อยยาและใช้ในการศึกษาเปรียบ
เทียบความสามารถในการปลดปล่อยยาจากต�ำรับยา
เม็ดทีเ่ ตรียมได้แต่ละสูตร จึงควรท�ำการศึกษาเพิม่ เติม
ในหัวข้อ in vitro-in vivo correlation เพื่อให้ทราบ
ผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสารส�ำคัญ
ที่วิเคราะห์ได้จากการทดสอบการปลดปล่อยยากับ
ความสามารถในการแสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
การทดสอบความคงสภาพของยาเม็ดสุขเกษม
น้อยในสภาวะปกติและสภาวะเร่งเป็นเวลา 1 เดือน
พบว่ า อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น มี ผ ลต่ อ สมบั ติ ท าง
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ภาพที่ 5 การปลดปล่อยยา (drug released, %) ของยาเม็ดสุขเกษมน้อยตำ�รับ S3 หลังผลิตเทียบกับหลังเก็บ
ในสภาวะเร่งและสภาวะปกติเป็นเวลา 1 เดือน

ภาพที่ 6 การปลดปล่อยยา (drug released, %) ของยาเม็ดสุขเกษมน้อยตำ�รับ S7 หลังผลิตเทียบกับหลังเก็บ
ในสภาวะเร่งและสภาวะปกติเป็นเวลา 1 เดือน
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กายภาพของยาเม็ดอย่างมีนัยส�ำคัญ ยาเม็ดที่เก็บ
รักษาที่สภาวะเร่ง (อุณหภูมิและความชื้นสูง) พบว่า
ต�ำรับ S7 บางเม็ดเกิดปัญหาติดกัน (sticking) เป็น
เม็ดคู่ (doublet) คาดว่าเนื่องจากยาสุขเกษมน้อยมี
น�้ำมัน ทั้งน�้ำมันหอมระเหยและน�้ำมันระเหยยาก เป็น
ส่วนประกอบอยู่ เมือ่ สัมผัสความร้อนและความชืน้ จึง
ท� ำ ให้ ย าเม็ ด ที่ อ ยู ่ ชิ ด กั น มี โ อกาสเหนี ย วติ ด กั น ได้
นอกจากนี้ อ าจเกิ ด จากการที่ แ กรนู ล มี ค วามชื้ น สู ง
เนือ่ งจากการใช้นำ�้ เป็นของเหลวในการเตรียมแกรนูล
แล้วใช้สภาวะการอบแกรนูลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการ
ควบคุมคุณภาพโดยการวัดปริมาณความชื้น (moisture content) ของแกรนูลหลังอบอาจช่วยแก้ปัญหา
นี้ ไ ด้ [17] ส่ ว นสมบั ติ ท างกายภาพต่ า ง ๆ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทุกด้านโดยเฉพาะกรณีการเก็บรักษายา
เม็ดในภาชนะเปิดซึ่งยาเม็ดสัมผัสความชื้น ดังแสดง
ในตารางที่ 3 ความแปรปรวนของน�้ ำ หนั ก ยาเม็ ด
(weight variation) ของต�ำรับ S2, S3 และ S7 มีแนว
โน้มสูงขึ้นในตัวอย่างที่เก็บในภาชนะเปิดอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) เนื่องจากยาเม็ด
สามารถดูดความชื้นท�ำให้น�้ำหนักเฉลี่ยสูงขึ้น ความ
กร่อนของยาเม็ดหลังการทดสอบความคงสภาพของ
ต�ำรับ S2 และ S3 ยังคงผ่านเกณฑ์ตามเภสัชต�ำรับ คือ
มีค่าน้อยกว่า  1% แต่ต�ำรับ S7 เมื่อทดสอบแบบเปิด
ฝา พบว่ามียาเม็ดบางส่วนเกิดการแตกหักทั้งการ
ทดสอบในสภาวะปกติและสภาวะเร่ง ซึ่งอาจเกิดจาก
การดูดความชืน้ ท�ำให้ยาเม็ดอ่อนตัวลง แตกหักง่ายขึน้
ซึง่ สอดคล้องกับผลการทดสอบความแข็ง ทีพ่ บว่าหลัง
การทดสอบยาเม็ดมีความแข็งลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยเฉพาะยาเม็ดทีเ่ ก็บใน
ภาชนะเปิด แสดงว่าความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปในยา
เม็ดท�ำให้ยาเม็ดอ่อนตัวลง และท�ำให้ระยะเวลาแตก
ตัวสั้นลงเช่นกัน ในส่วนของการปลดปล่อยยาของ
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ต�ำรับ S3 และ S7 พบว่ารูปแบบการปลดปล่อยตัวยา
หลังผลิตและหลังจากเก็บรักษาในสภาวะปกติและ
สภาวะเร่งมีความใกล้เคียงกัน (ภาพที่ 5-6) เมือ่ พิจารณา
ร้อยละการปลดปล่อยยาที่เวลา 30 นาที (T30) ของ
ต�ำรับ S3 พบว่ายาเม็ดก่อนและหลังการทดสอบความ
คงสภาพมีคา่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p-value > 0.05) ทั้งนี้ไม่ได้ท�ำการทดสอบการปลด
ปล่อยยาของต�ำรับ S2 หลังการทดสอบความคงสภาพ
เนือ่ งจากต�ำรับ S2 ตัง้ ต้นมีเวลาในการแตกกระจายตัว
นานกว่าต�ำรับอื่นอย่างชัดเจน จึงไม่เหมาะที่จะน�ำมา
พัฒนาต่อ แต่ได้นำ� ต�ำรับ S2 มาทดสอบความคงสภาพ
และวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพหัวข้ออื่นเพื่อใช้ผล
ในการอภิปรายเปรียบเทียบกับต�ำรับ S3 และ S7

ข้อสรุป
การศึกษานีไ้ ด้พฒ
ั นาต�ำรับยาเม็ดสุขเกษมน้อย
ในรูปแบบยาเม็ด ได้สตู รต�ำรับทีม่ สี มบัตทิ างกายภาพ
ที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์เภสัชต�ำรับสหรัฐอเมริกา ยา
เม็ดมีนำ�้ หนักรวม 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด มีตวั ยาส�ำคัญ
250 มิลลิกรัมต่อเม็ด ยาเม็ดสุขเกษมน้อยทีเ่ ตรียมได้
แม้มีความแข็งต�่ำ แต่ก็มีความกร่อนผ่านตามเกณฑ์
องค์ประกอบในผงยาโดยเฉพาะน�้ำมันและการใช้
granulating fluid ที่ต่างกันส่งผลต่อลักษณะของ
แกรนูลและสมบัติทางกายภาพของยาเม็ดที่ได้ การ
ทดสอบความคงสภาพพบว่าอุณหภูมิและความชื้นมี
ผลต่อสมบัตทิ างกายภาพของยาเม็ดอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ดังนั้นค�ำแนะน�ำในการเก็บรักษายาเม็ดสุขเกษมน้อย
คือการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ปดิ สนิท (tight container) เช่น
ขวดปิดสนิท แผงบลิสเตอร์ ซึ่งใช้วัสดุที่สามารถกัน
ความชื้นและอากาศซึมผ่าน และควรเก็บรักษายา
ที่ อุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง การศึ ก ษานี้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล พื้ น ฐานใน
การพัฒนาต�ำรับยาสุขเกษมน้อยในรูปแบบยาเม็ด ซึง่
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4.

ข้อเสนอแนะ
กระบวนการบดผสมเครือ่ งยา ควรจัดล�ำดับการ
บดผสมเครือ่ งยาทีม่ คี วามแข็งมากกว่าก่อน หรือแยก
บดก่อนที่จะน�ำมาผสมรวมกัน เพื่อให้ได้ผงยาที่มี
ขนาดใกล้เคียงกันและลดโอกาสการแยกผสมของผง
ยา (segregation) รวมทั้งควรมีการทดสอบเพิ่มเติม
เพื่อวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (moisture content)
ของผงยาและแกรนู ล ก่ อ นน� ำ มาตอกเป็ น ยาเม็ ด
เนื่องจากความชื้นมีผลต่อกระบวนการตอกยาเม็ด
และความคงสภาพของยาเม็ดทีม่ ตี วั ยาส�ำคัญทีเ่ ตรียม
จากสมุนไพร
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาตำ�รับยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ปา้ ยปากให้มคี วามสะดวกแก่การใช้งาน
เนือ่ งจากวิธกี ารนำ�ตำ�รับยามาใช้แบบดัง้ เดิมนัน้ มีความยุง่ ยาก โดยตำ�รับยาทีไ่ ด้น�ำ มาพัฒนานัน้ เป็นตำ�รับยากวาดแสง
หมึกทีม่ สี รรพคุณช่วยแก้แผลในปาก แก้ละอองในปาก จึงมีการศึกษาความคงสภาพทางกายภาพ เพือ่ หาสูตรทีด่ ที สี่ ดุ
จากการพัฒนาตำ�รับยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปาก โดยประเมินจากสี ลักษณะเนื้อเพสท์ การตกตะกอน การ
เกาะติดผิวของเพสท์ และความเป็นกรด-ด่าง โดยศึกษาความคงสภาพในการทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมริ อ้ นสลับเย็น จนครบ
7 รอบ เป็นเวลา 28 วัน และศึกษาความคงสภาพทีส่ ภาวะการเก็บรักษาในอุณหภูมหิ อ้ ง 25-35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
14, 30 และ 60 วัน จากการศึกษาความคงสภาพในอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป จนครบ 7 รอบ พบว่า เพสท์สูตรที่มีความคง
สภาพคือสูตร A1 และสูตร A3 จากทั้ง 3 สูตร ส่วนยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปากสูตรที่ 5 เป็นสูตรที่มีความ
คงสภาพจากทั้ง 6 สูตรในการศึกษาความคงสภาพในการทดสอบที่อุณหภูมิร้อนสลับเย็น และจากการทดสอบความ
คงสภาพทีส่ ภาวะการเก็บรักษาในอุณหภูมหิ อ้ ง 25-35 องศาเซลเซียส พบว่ายากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ปา้ ยปากทัง้
6 สูตร ไม่มีสูตรใดที่มีความคงสภาพทางกายภาพ การพัฒนาตำ�รับยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปากที่มีความคง
สภาพทั้งในการทดสอบที่อุณหภูมิร้อนสลับเย็น และการศึกษาความคงสภาพที่สภาวะการเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง
25-35 องศาเซลเซียส ยังเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ต้องดำ�เนินการต่อไป เพื่อให้ได้สูตรตำ�รับยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้าย
ปากที่มีความคงสภาพที่ดี และมีความสะดวกต่อการใช้งาน
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Abstract
This research aimed to develop Ya Kwad Saeng Muek in the form of oral paste, making it more convenient
to use since the original drug use method is complicated. The drug developed is Ya Kwad Saeng Muek with
properties for treating mouth ulcers and relieve mouth aerosol. The physical stability of Ya Kwad Saeng Muek
oral paste was assessed to find the best formula, regarding its color, texture, sedimentation, mucoadhesion, and
acidity-alkalinity. The testing was done in 7 alternating hot and cold cycles for 28 days and at room temperature
of 25–35˚C for 14, 30 and 60 days. The hot-cold cycle testing found that the stable oral paste was the 1st and 3rd
formulas of all 3 formulas. The 5th formula of oral paste was stable out of all 6 formulas in both hot-cold cycle
and at-room-temperature tests. None of the six formulas showed physical stability. In conclusion, it is necessary
to conduct further research on the stability of Ya Kwad Saeng Muek oral paste using both tests (hot-cold cycle and
room-temperature storage conditions) to obtain stable oral paste that is easy to use.
Key words: aphthous or mouth ulcer, Ya Kwad Saeng Muek, oral paste, anti-inflammatory

บทนำ�และวัตถุประสงค์
แผลร้อนในหรือ aphthous ulcer ถือเป็นแผล
บริเวณเยื่อเมือกในช่องปากที่พบได้มากที่สุด จาก
การรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 1972-2011[1] พบว่าแผล
ร้อนในพบได้ร้อยละ 25 จากประชากรทั่วโลก และ
มีอัตราที่จะเกิดแผลร้อนในซ้ำ�ขึ้นอีกภายใน 3 เดือน
มีสูงถึงร้อยละ 50 โดยผู้ป่วยร้อยละ 80 ที่เป็นแผล
ร้อนในได้รับความทุกข์ทรมาน และคิดเป็นร้อยละ
5-66 ที่ พ บได้ ข องประชากรในแต่ ล ะประเทศ [1]
ซึ่งแผลร้อนในจัดเป็นกระบวนการอักเสบของเยื่อบุ

ภายในช่องปาก โดยกระบวนการการอักเสบเป็นการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องร่างกาย
จากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หรือการติดเชื้อ เช่น
ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา ทั้งนี้การอักเสบเป็นการ
บอกตำ�แหน่ง และกำ�จัดเนื้อเยื่อที่เสียหายให้ร่างกาย
สามารถเริม่ ฟืน้ ตัวเองได้ แต่มกั จะมาพร้อมกับอาการ
ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น อาการปวด บวมแดง ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดความลำ�บากในการทำ�กิจวัตรประจำ�
วัน การปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ผลจากการเป็นแผลร้อน
ในทำ�ให้ปวดขณะรับประทานอาหาร ทรมานในขณะ
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เคี้ยวหรือกลืน หรือเกิดแผลร้อนในในช่องปากขึ้น
พร้อม ๆ กันหลายจุด อาจทำ�ให้รับประทานอาหารได้
น้อยลง หรืออาจทำ�ให้รับประทานไม่ได้เลย ทั้งนี้จึง
มีการคิดค้นยาที่ใช้ลดการอักเสบ และระงับอาการ
ปวดขึ้นมา
โดยยาแผนไทยที่นำ�มาใช้ในการบรรเทาหรือ
รักษาอาการต่าง ๆ นั้น หลายตำ�รับอาจไม่สะดวกใน
การนำ�มาใช้ หรือนำ�มาใช้จริงยาก จึงทำ�ให้ไม่นิยมใน
การใช้จริง ยาไทยหลายตำ�รับที่มีสรรพคุณที่ดีนั้นจึง
ถูกมองข้าม หรือถูกละเลยไป และอาจทำ�ให้ยาไทยถูก
ลืมไปตามกาลเวลาได้ จึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิง่ ที่
จะนำ�ตำ�รับยามาพัฒนาให้ใช้ง่ายขึ้น โดยตำ�รับยาที่ได้
นำ�มาพัฒนานั้นเป็นตำ�รับยากวาดแสงหมึก ประกอบ
ไปด้วย หมึกหอม จันทน์ชะมด ลูกกระวาน จันทน์
เทศ ใบพิมเสน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู ใบสัน
พร้าหอม หัวหอม ใบกะเพรา และเบญกานี มีสรรพคุณ
ช่วยแก้แผลในปาก แก้ละอองรักษาแผลทีเ่ กิดจากการ
อักเสบ และแผลร้อนใน[2] วิธกี ารใช้แบบดัง้ เดิมเป็นวิธี
การทีย่ งุ่ ยาก โดยการนำ�ผงยามาละลายในน�้ำ เบญกานี
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ฝนทาปาก
ดังนัน้ จึงต้องการพัฒนาตำ�รับยากวาดแสงหมึก
ให้มีรูปแบบที่สะดวกแก่การใช้งาน เพื่อเป็นการช่วย
ให้ยาแผนไทยเป็นที่รู้จัก นิยมนำ�มาใช้ และได้เห็น
ถึงสรรพคุณที่ดีของสมุนไพรในตำ�รับยาแผนไทย ซึ่ง
ในการศึกษานี้ได้พัฒนาตำ�รับยากวาดแสงหมึกในรูป
แบบของเพสท์ป้ายปาก

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 สมุนไพรที่ใช้ในการศึกษา
สมุนไพรในตำ�รับยากวาดแสงหมึก ประกอบไป
ด้วย หมึกหอม, จันทน์ชะมด, ลูกกระวาน, จันทน์เทศ,
ใบพิมเสน, ลูกจันทน์, ดอกจันทน์, กานพลู, ใบสันพร้า
หอม, หัวหอม, ใบกะเพรา และเบญกานี[2] นำ�มาล้าง
ทำ�ความสะอาด อบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำ�ไปบดหยาบ
1.2 สารเคมี (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สารเคมี
		 สารเคมี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

95% Ethanol
mineral oil
sodium carboxy methyl cellulose
pectin
gelatin
polyethylene mw 21,000
sodium alginate
propylene glycol
methyl paraben
propyl paraben
พิมเสน

บริษัท

เกรด

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด แอล บี ซายน์
เคมีภัณฑ์คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
เคมีภัณฑ์คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
เคมีภัณฑ์คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
เคมีภัณฑ์คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ไม่ระบุ
เคมีภัณฑ์คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
วิทยาศรม
วิทยาศรม
วิทยาศรม
ไม่ระบุ

commercial grade
food grade
food grade
food grade
food grade
food grade
food grade
USP grade
USP grade
USP grade
commercial grade
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2. วิธีการศึกษา
2.1 การสกัดสารสำ�คัญจากตัวยา
2.1.1 นำ � ผงสมุ น ไพรทั้ ง หมดในตำ � รั บ ยา
กวาดแสงหมึกอย่างละ 372.24 กรัม รวม 4,466.88
กรัม และพิมเสน 93.12 กรัม รวมทั้งหมด 4,560 กรัม
2.1.2 นำ�มาสกัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล
95% ในอัตราส่วน 1 กรัม : 5 มิลลิลิตร และทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน
2.1.3 นำ�สารสกัดไปกรองด้วยเครื่องกรอง
สุญญากาศ (pressure pump) ผ่านกระดาษกรอง
whatman เบอร์ 1 จนตะกอนหมด
2.1.4 นำ � สารสกั ด ไประเหยตั ว ทำ � ละลาย
ออกด้ ว ยเครื่ อ งกลั่ น ระเหยสารแบบหมุ น ภายใต้
สุญญากาศ (rotary evaporator)
2.1.5 นำ�สารสกัดใส่ขวดเก็บที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส
2.1.6 นำ�ส่วนที่เป็นกากสมุนไพร มาทำ�การ
สกัดซ้ำ�ตามวิธีที่ 2.1.2-2.1.5 อีก 2 ครั้ง
2.1.7 นำ�สารสกัดทีไ่ ด้จากการสกัดทัง้ 3 ครัง้
มารวมกัน
2.2 การเตรียมเพสท์
เตรียม Plastibase 100 กรัม[3]
mineral oil 83.875 กรัม
polyethylene (21,000 MW) 5 กรัม
propylene glycol 11.125 กรัม

เตรียม Orahesive Base (สูตร A)[4] 100 กรัม
		pectin 3.3 กรัม
gelatin 6.6 กรัม
sodium carboxymethyl cellulose 30
กรัม
paraben concentrate (methyl paraben
10% propyl paraben 2%) 0.1 กรัม
purified water qs. to 100 กรัม
เตรียม Orahesive Base (สูตร B)[3] 100 กรัม
		pectin 16.7 กรัม
gelatin 16.7 กรัม
sodium carboxymethyl cellulose 16.7
กรัม
paraben concentrate (Methyl paraben
10% Propyl paraben 2%) 0.1 กรัม
purified water qs. to 100 กรัม
2.2.1 เตรียม Plastibase โดยการนำ� mineral oil และ polyethylene มาละลายบน hot plate จน
polyethylene ละลายหมด จากนั้นทำ�ให้เย็นลงทันที
โดยการเทใส่บีกเกอร์ที่แช่ในน้ำ�แข็ง เมื่อ mineral oil
เย็นตัวลงจึงใส่ propylene glycol เข้าไป คนให้เข้ากัน[4]
2.2.2 เตรียม Orahesive base (NaCMC :
pectin : gelatin) เตรียมโดยการละลายเจลาตินในน�้ำ
ร้อน หลังจากเจลาตินเย็นตัวลง เติม paraben concentrate (methyl paraben 10% propyl paraben

ตารางที่ 2 การเตรียมเพสท์ 100 กรัม ทั้ง 6 สูตร อัตราส่วนของ Plastibase : Orahesive Base แต่ละสูตรของเพสท์
Plastibase
Orahesive Base (สูตร A)
Orahesive Base (สูตร B)

สูตร A1

สูตร A2

สูตร A3

สูตร B1

สูตร B2

สูตร B3

60 กรัม
40 กรัม
-

50 กรัม
50 กรัม
-

40 กรัม
60 กรัม
-

60 กรัม
40 กรัม

50 กรัม
50 กรัม

40 กรัม
60 กรัม
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2%) ลงไป แล้วตามด้วย NaCMC และ pectin ลงไป
จากนั้นกวนอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 นำ�  Plastibase มาผสมกับ Orahesive base ทั้งสูตร A และสูตร B ในอัตราส่วน
Plastibase : Orahesive base เป็น 60:40,
50:50 และ 40:60 ผสมให้เข้ากันในโกร่งแก้ว
หมายเหตุ : ในการเตรียมเพสท์ทั้ง 6 สูตร ผล
ปรากฏว่า Orahesive Base ของสูตรที่ B1-B3 ละลาย
ได้ไม่หมด และไม่สามารถขึ้นรูปเป็นเพสท์ได้ จึงไม่
สามารถดำ�เนินขั้นตอนต่อไปได้
2.3 การทดสอบความคงสภาพของเพสท์
นำ � เพสท์ ทั้ ง 3 สู ต ร (สู ต ร A1-A3) ที่ ไ ด้ ม า
ทดสอบความคงสภาพ เพื่อหาสูตรที่มีความคงสภาพ
จากทั้ง 3 สูตร
2.3.1 การทดสอบที่อุณหภูมิร้อนสลับเย็น
(heating-cooling cycle) เพื่อศึกษาความคงสภาพ
ของเพสท์ในอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป[5] โดยการเก็บเพสท์
บรรจุในขวดแก้วไว้ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วนำ�มาเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง คิดเป็น 1 รอบ ทำ�ซ้ำ�
เช่นนี้จนครบ 7 รอบ แล้วนำ�มาวิเคราะห์คุณภาพของ
เพสท์ ดังนี้
1) การดูสี และความสม�่ำ เสมอของเนือ้ เพสท์
ด้วยตาเปล่า และดูความสม่ำ�เสมอของเนื้อเพสท์ผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ ที่มีกำ�ลังขยาย 4X
2) การทดสอบโดยเครื่องหมุนเหวี่ยงดูการ
ตกตะกอน และความคงสภาพ (centrifuge test)
โดยการ นำ�เพสท์ 1 กรัม ใส่ใน Eppendorf tube
ขนาด 0.5 มิลลิลิตร ปั่นแยกด้วยเครื่อง centrifuge
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5, 15 และ 30
นาที ด้วยความเร็ว 2,000 รอบต่อนาที (Temperature Controlled Centrifuge) จากนั้นสังเกตการตก
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ตะกอน และความคงสภาพของเพสท์
3) การดูการเกาะติดผิว [peak force (N)]
โดยใช้เครื่องทดสอบเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่อง texture
analyser (Stable Micro System รุ่น TA.XTplus
ประเทศอั ง กฤษ) ใช้ หั ว วั ด Radiused Cylinder
Probe เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ใส่ Sodium
alginate จำ�นวน 0.3 กรัม ลงไปใน probe แล้วใส่
เพสท์ลงไป 0.3 กรัม จากนัน้ นำ� sodium alginate ไป
สัมผัสกับหัววัด แล้วกำ�หนดค่าการทดสอบโดย เลือก
ที่ T.A. Setting : Mucoadhesion Test ทดสอบใน
อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) แล้วนำ�มา เปรียบ
เทียบค่ามาตรฐานกับเพสท์ที่วางขายตามท้องตลาด
4) นำ � ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด้ ว ย
โปรแกรม SPSS
2.4 การเตรียมยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์
ป้ายปาก
2.4.1 การคำ�นวณปริมาณสารสกัดที่ใช้ใน
การป้ายปากแต่ละครั้ง
ในการป้ายปาก 1 ครั้ง จะใช้ตำ�รับยากวาด
แสงหมึกแบบผง 0.1 กรัม เมื่อนำ�ยากวาดแสงหมึก
มาสกัดให้เป็นสารสกัดจะได้สารสกัด x มิลลิกรัม
เป็นปริมาณสารสกัดที่ใช้ในการป้ายปาก 1 ครั้ง จาก
การสกัดผงยากวาดแสงหมึกทั้งหมด 4,560 กรัม ใน
เอทานอล จะได้สารสกัด 774.05 กรัม ดังนั้น ในการ
ป้ายปาก 1 ครั้ง จะได้ x เท่ากับ 0.017 กรัม
2.4.2 การคำ�นวณปริมาณเพสท์ที่ใช้ในการ
ป้ายปากแต่ละครั้ง
จากการคำ�นวณหาค่าเฉลี่ยในการใช้เพสท์
ป้ายปากที่วางขายตามท้องตลาด ปริมาณ 1 กรัม
(1,000 มิลลิกรัม) จำ�นวน 3 ซอง จะได้ค่าเฉลี่ยที่ใช้
ในการป้ายปากต่อซอง คือ 20 ครั้ง ดังนั้น ปริมาณใน
การใช้เพสท์ป้ายปาก 1 ครั้ง จะได้ 1/20 = 0.05 กรัม
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ตารางที่ 3 อัตราส่วนของเพสท์ : ปริมาณของสารสกัดจากตำ�รับยากวาดแสงหมึก ของยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์
ป้ายปากแต่ละสูตร
ตัวอย่าง

สูตรเพสท์ (ปริมาณ)

ปริมาณของสารสกัดจากตำ�รับยากวาดแสงหมึก

สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6

สูตร A1 (83%)
สูตร A2 (83%)
สูตร A3 (83%)
สูตร A1 (66%)
สูตร A2 (66%)
สูตร A3 (66%)

17%
17%
17%
34%
34%
34%

และปริมาณเพสท์ที่ใช้ในการป้ายปาก 1 ครั้ง = 0.050.017 = 0.033 กรัม ดังนั้น ปริมาณสารสกัดตำ�รับยา
กวาดแสงหมึกทีใ่ ช้ในการป้ายปาก 1 ครัง้ (x) จึงคิดเป็น
ร้อยละ 34 ของทั้งตำ�รับยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์
ป้ายปาก จึงได้เตรียมยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์
ป้ายปากที่ประกอบด้วยปริมาณสารสกัดร้อยละ 34
และร้อยละ 17 เพื่อศึกษาความคงสภาพต่อไป
		
2.4.3 การเตรียมยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์
ป้ายปาก
1) นำ � สารสกั ด ตำ � รั บ ยากวาดแสงหมึ ก
ละลายใน propylene glycol
2) เตรียม Plastibase โดยการนำ� mineral
oil และ polyethylene มาละลายบน hot plate จน
polyethylene ละลายหมด จากนั้นทำ�ให้เย็นลงทันที
โดยการเทใส่บีกเกอร์ที่แช่ในน้ำ�แข็ง เมื่อ mineral
oil เย็นตัวลง จึงใส่สารสกัดตำ�รับยากวาดแสงหมึกที่
ละลายแล้วใน propylene glycol เข้าไป คนให้เข้ากัน
3) เตรียม Orahesive base (NaCMC :
pectin : gelatin) เตรียมโดยการละลายเจลาตินในน�้ำ
ร้อน หลังจากเจลาตินเย็นตัวลง เติม paraben concentrate (methyl paraben 10% propyl paraben
2%) ลงไป แล้วตามด้วย NaCMC และ pectin ลงไป

จากนั้นกวนอย่างต่อเนื่อง
4) นำ�  Plastibase มาผสมกับ Orahesive
base ทัง้ สูตร A และสูตร B ในอัตราส่วน Plastibase :
Orahesive base เป็น 60:40, 50:50 และ 40:60 ผสม
ให้เข้ากันในโกร่งแก้ว
2.5 การทดสอบความคงสภาพของยากวาดแสง
หมึกในรูปเพสท์ป้ายปาก
		
2.5.1 การทดสอบความคงสภาพที่สภาวะ
การเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง (25-35 องศาเซลเซียส)
(real-time storage condition) เพื่อศึกษาความคง
สภาพของยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปาก[5]
1) นำ�ขวดที่บรรจุยากวาดแสงหมึกในรูป
เพสท์ป้ายปากแต่ละสูตรตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
2) ตั้งไว้เป็นเวลา 14, 30 และ 60 วัน
3) เมื่ อ ครบตามเวลาที่ กำ � หนดไว้ นำ � มา
ทดสอบด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
3.1) การดูสี และความสม่ำ�เสมอของ
เนื้อเพสท์, ดูการตกตะกอน, ดูการเกาะติดผิว ดังวิธี
ที่ 2.3.1(1)-2.3.1(3)
3.2) ทดสอบความเป็ น กรดด่ า ง (pH
determination test)
- เตรียมยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์
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ป้ายปาก จ�ำนวน 0.5 กรัม ละลายในน�้ำบริสุทธิ์ 4.5
กรัม วัดค่า pH ในตัวอย่างต่าง ๆ ที่เวลา 0, 15, 30
และ 60 วัน
- นำ � ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด้ ว ย
โปรแกรม SPSS
2.5.2 การทดสอบที่อุณหภูมิร้อนสลับเย็น
(heating-cooling cycle) เพื่อศึกษาความคงสภาพ
ของยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ปา้ ยปากในอุณหภูมิ
ที่เปลี่ยนไป[5]
1) เก็บยากวาดสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปาก
บรรจุในขวดแก้วไว้ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วนำ�มาเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง คิดเป็น 1 รอบ ทำ�ซ�้ำ เช่น
นี้จนครบ 7 รอบ
2) เมื่ อ ครบตามเวลาที่ กำ � หนดไว้ นำ � มา
ทดสอบด้วยวิธีต่าง ๆ ดังวิธีที่ 2.5.1(3.1)-2.5.1(3.2)
3) นำ � ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด้ ว ย
โปรแกรม SPSS

ผลการศึกษา
1. ความคงสภาพของเพสท์
นำ � เพสท์ ไ ปทดสอบโดยวิ ธี ก ารทดสอบที่
อุณหภูมิร้อนสลับเย็น โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงสี

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ลักษณะของเนื้อเพสท์ การตกตะกอน และการเกาะ
ติดผิว จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของเพสท์
พบว่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงสี คือ มีสขี าวขุน่ อมเหลือง
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และไม่มีการตกตะกอนของ
เพสท์ทั้ง 3 สูตร ส่วนลักษณะของเนื้อเพสท์พื้นของ
เพสท์ป้ายปากทั้ง 3 สูตร มีความสม่ำ�เสมอเมื่อดูผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ และดูด้วยตาเปล่า สำ�หรับค่าการ
เกาะติดผิว เมื่อนำ�ผลมาวิเคราะห์ระหว่างก่อน และ
หลังกระบวนการ (ตารางที่ 4) ซึ่งพบว่าสูตร 1 และ 3
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ส่วน
ในสูตรที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05

2. ความคงสภาพของยากวาดแสงหมึกในรูป
เพสท์ป้ายปาก
หลังจากการทดสอบยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์
ป้ายปากโดยวิธีการทดสอบที่อุณหภูมิร้อนสลับเย็น
และการทดสอบความคงสภาพทีส่ ภาวะการเก็บรักษา
ในอุณหภูมหิ อ้ ง เพือ่ ศึกษาความคงสภาพทางกายภาพ
โดยสังเกตสี ความสม�่ำเสมอของเนื้อเพสท์ การตก
ตะกอน การเกาะติดผิว เมื่อพิจารณาจากค่าความ
เป็นกรด-ด่างแล้วน�ำผลมาวิเคราะห์ระหว่างก่อน และ
หลังกระบวนการ (ตารางที่ 5 และตารางที่ 6)
ในการศึกษาความคงสภาพทางกายภาพของ

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาค่าการเกาะติดผิว [peak force (N)] ของเพสท์ที่ทดสอบด้วยวิธีการทดสอบที่อุณหภูมิร้อน
สลับเย็น
ค่าการเกาะติดผิว (N) (Mean ± SD)		
เพสท์			
Sig. (2-tailed)
Day 0
Day 28 (ครบ 7 รอบ)
สูตร A1
สูตร A2
สูตร A3

0.46 ± 0.02
0.44 ± 0.09
0.36 ± 0.11

0.43 ± 0.06
0.27 ± 0.05
0.22 ± 0.14

0.59
0.04
0.42
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ตารางที่ 5 ผลการศึกษาความเป็นกรด-ด่าง และผลการศึกษาค่าการเกาะติดผิว ของยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ปา้ ย
ปากที่ทดสอบด้วยวิธีการทดสอบที่อุณหภูมิร้อนสลับเย็น
ยากวาดแสงหมึก
ในรูปเพสท์ป้ายปาก
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6

ผลการศึกษา
Day 0
ความคงสภาพ		

Day 28
(ครบ 7 รอบ)

ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)
ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)
ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)
ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)
ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)
ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)

4.94 ± 0.10*
0.49 ± 0.05
4.82 ± 0.38
0.41 ± 0.04*
4.98 ± 0.11*
0.54 ± 0.05
4.56 ± 0.21
0.24 ± 0.07*
4.67 ± 0.20
0.29 ± 0.10
4.65 ± 0.04*
0.34 ± 0.07

5.34 ± 0.03
0.59 ± 0.19
5.25 ± 0.05
0.55 ± 0.07
5.29 ± 0.05
0.45 ± 0.04
4.92 ± 0.09
0.32 ± 0.06
5.00 ± 0.06
0.37 ± 0.03
4.95 ± 0.03
0.39 ± 0.03

* p < 0.05 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ pair t-test, wilcoxsonsign-rank test

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความเป็นกรดด่าง และผลการศึกษาค่าการเกาะติดผิว [peak force (N)] ของยากวาดแสง
หมึกในรูปเพสท์ป้ายปากที่ทดสอบด้วยวิธี real-time storage condition
ยากวาดแสงหมึกในรูป
ผลการศึกษา
			
เพสท์ป้ายปาก
ความคงสภาพ
สูตรที่ 1
		
สูตรที่ 2
		
สูตรที่ 3
		
สูตรที่ 4
		
สูตรที่ 5
		
สูตรที่ 6
		

ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)
ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)
ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)
ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)
ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)
ผลความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการเกาะติดผิว (N)

* p < 0.05 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ pair t-test

Day 0

Day 14

Day 30

Day 60

5.34 ± 0.03 4.97 ± 0.11* 5.17 ± 0.14 5.17 ± 0.06*
0.59 ± 0.19 0.61 ± 0.14 0.69 ± 0.37 0.52 ± 0.18
5.25 ± 0.05 5.14 ± 0.04* 5.10 ± 0.08 5.19 ± 0.03
0.55 ± 0.07 0.57 ± 0.11 0.59 ± 0.08 0.46 ± 0.04
5.29 ± 0.05 5.06 ± 0.06 5.26 ± 0.25 5.13 ± 0.05*
0.45 ± 0.04 0.42 ± 0.13 0.56 ± 0.05 0.52 ± 0.03
4.92 ± 0.09 4.81 ± 0.06* 4.77 ± 0.11* 4.77 ± 0.09*
0.32 ± 0.06 0.24 ± 0.04 0.25 ± 0.08 0.23 ± 0.02
5.00 ± 0.06 4.81 ± 0.02 4.86 ± 0.04 4.88 ± 0.07*
0.37 ± 0.03 0.32 ± 0.02 0.32 ± 0.02 0.30 ± 0.07
4.95 ± 0.03 4.85 ± 0.04 4.57 ± 0.43 4.78 ± 0.04*
0.39 ± 0.03 0.36 ± 0.05 0.33 ± 0.06 0.28 ± 0.06
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ตารางที่ 7 ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างค่าการเกาะติดผิว [peak force (N)] ของยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์
ป้ายปาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการเกาะติดผิวของยาป้ายปากที่วางขายตามท้องตลาด
ยากวาดแสงหมึกในรูป
เพสท์ป้ายปาก

ค่าการเกาะติดผิว
(Mean ± SD)

Sig.
(2-tailed)

สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
ยาป้ายปากที่วางขายตามท้องตลาด

0.59 ± 0.19
0.55 ± 0.07
0.45 ± 0.04
0.32 ± 0.06
0.37 ± 0.03
0.39 ± 0.03
0.53 ± 0.13

0.74
0.65
0.29
0.20
0.12
0.16
-

ยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปากด้วยวิธีการ
ทดสอบที่ อุ ณ หภู มิ ร ้ อ นสลั บ เย็ น พบว่ า ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสีของยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้าย
ปากทั้ง 6 สูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษา คือสูตรที่ 1, 2
และ 3 มีสีน�้ำตาลอ่อน สูตรที่ 4, 5 และ 6 มีสีน�้ำตาล
เข้ม และการตกตะกอน พบว่าในสูตรที่ 3, 5 และ 6
ไม่มกี ารตกตะกอน สูตรที่ 1, 2 และ 4 มีการตกตะกอน
ส่วนลักษณะของเนื้อของยากวาดแสงหมึกในรูปเพส
ท์ป้ายปากทั้ง 6 สูตร มีความสม�่ำเสมอเมื่อดูผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ และดูด้วยตาเปล่า
การศึ ก ษาความคงสภาพทางกายภาพของ
ยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปากด้วยวิธีการ
ทดสอบความคงสภาพที่ ส ภาวะการเก็ บ รั ก ษาใน
อุณหภูมิห้อง พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีของยาก
วาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปากทั้ง 6 สูตรตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา คือสูตรที่ 1, 2 และ 3 มีสีน�้ำตาล
อ่อน สูตรที่ 4, 5 และ 6 มีสีน�้ำตาลเข้ม และการตก
ตะกอน พบว่าในสูตรที่ 3, 5 และ 6 ไม่มกี ารตกตะกอน
สูตรที่ 1, 2 และ 4 มีการตกตะกอน ส่วนลักษณะของ
เนื้อของยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปากทั้ง 6

สูตร มีความสม�ำ่ เสมอเมือ่ ดูผา่ นกล้องจุลทรรศน์ และ
ดูด้วยตาเปล่า

อภิปรายผล
การทดสอบความคงสภาพของเพสท์ทอี่ ณ
ุ หภูมิ
ร้อนสลับเย็น (heating-cooling cycle) จากการ
สังเกตลักษณะทางกายภาพของเพสท์ พบว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และไม่มีการ
ตกตะกอนของเพสท์ทั้ง 3 สูตร ส่วนลักษณะของเนื้อ
เพสท์ทั้ง 3 สูตร มีความสม�่ำเสมอเมื่อดูผ่านกล้อง
จุลทรรศน์ และดูด้วยตาเปล่า และค่าการเกาะติดผิว
(peak force) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
(pair t-test, wilcoxsonsign-rank test) พบว่าสูตร
1 และ 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ส่วนในสูตรที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ดังนั้นจากผล
การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าสูตรที่มีความคงตัวทาง
กายภาพคือสูตรที่ 1 และ 3 ส่วนในสูตรที่ 2 ไม่มคี วาม
คงตัวทางกายภาพ
การทดสอบความคงสภาพของยากวาดแสง
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หมึ ก ในรู ป เพสท์ ป้ า ยปากที่ อุ ณ หภู มิ ร้ อ นสลั บ เย็ น
(heating-cooling cycle) ซึ่งในการศึกษาความคง
สภาพทางกายภาพของยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์
ป้ายปาก พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีของยากวาด
แสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปากทั้ง 6 สูตรตลอดระยะ
เวลาที่ศึกษา และการตกตะกอน พบว่าในสูตรที่ 3, 5
และ 6 ไม่มีการตกตะกอน สูตรที่ 1, 2 และ 4 มีการ
ตกตะกอน เนื่องจากสูตรที่ 1, 2, 4 มีส่วนประกอบ
ของ Plastibase เป็นร้อยละ 60, 50, 60 ของตำ�รับ
ตามลำ�ดับ ซึ่งจะประกอบไปด้วย mineral oil เป็น
ส่วนใหญ่ จึงทำ�ให้เกิดการแยกชั้นได้ง่ายเมื่อผ่านการ
ปัน่ แยกด้วยเครือ่ ง centrifuge ส่วนลักษณะของเนือ้
ของยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปากทั้ง 6 สูตร
มีความสม่ำ�เสมอเมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ และดู
ด้วยตาเปล่า และค่าการเกาะติดผิว (peak force)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ (pair t-test,
wilcoxsonsign-rank test) พบว่าสูตร 1, 3, 5 และ
6 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ส่วนในสูตรที่ 2 และ 4 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 และเมื่อนำ�
ยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปาก ทั้ง 6 สูตร มา
เปรียบเทียบค่าการเกาะติดผิว (peak force) กับเพสท์
ป้ายปากที่วางขายตามท้องตลาด โดยมีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ (pair t-test) พบ
ว่า ยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้ายปาก ทั้ง 6 สูตร
ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ส่วนการ
ศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH determination
test) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ (pair
t-test, wilcoxsonsign-rank test) พบว่าสูตรที่ 2, 4
และ 5 ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ส่วนสูตรที่ 1, 3 และ 6 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 ดังนั้นจากผล
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การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่า ยากวาดแสงหมึกใน
รูปเพสท์ป้ายปาก ทั้ง 6 สูตร ที่ผ่านการศึกษาความ
คงสภาพในอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจนครบ 7 รอบ พบ
ว่าสูตรที่ 5 เป็นสูตรที่มีความคงสภาพในอุณหภูมิที่
เปลี่ยนไป
การทดสอบความคงสภาพของยากวาดแสงหมึก
ในรูปเพสท์ปา้ ยปากทีส่ ภาวะการเก็บรักษาในอุณหภูมิ
ห้อง (25-35 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 14, 30 และ 60
วัน (real-time storage condition) ซึ่งในการศึกษา
ความคงสภาพทางกายภาพของยากวาดแสงหมึกใน
รูปเพสท์ป้ายปาก พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีของ
ยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ปา้ ยปากทัง้ 6 สูตรตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา และการตกตะกอน พบว่าในสูตรที่
3, 5 และ 6 ไม่มีการตกตะกอน สูตรที่ 1, 2 และ 4 มี
การตกตะกอน เนือ่ งจากสูตรที่ 1, 2, 4 มีสว่ นประกอบ
ของ Plastibase เป็นร้อยละ 60, 50, 60 ของตำ�รับ
ตามลำ�ดับ ซึ่งจะประกอบไปด้วย mineral oil เป็น
ส่วนใหญ่ จึงทำ�ให้เกิดการแยกชั้นได้ง่ายเมื่อผ่านการ
ปัน่ แยกด้วยเครือ่ ง centrifuge ส่วนลักษณะของเนือ้
ของยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ปา้ ยปากทัง้ 6 สูตร มี
ความสม�่ำ เสมอเมือ่ ดูผา่ นกล้องจุลทรรศน์ และดูดว้ ย
ตาเปล่า และค่าการเกาะติดผิว (peak force) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ (pair t-test) พบว่า
ทั้ง 6 สูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 และเมื่อนำ�ยากวาดแสง
หมึกในรูปเพสท์ป้ายปาก ทั้ง 6 สูตร มาเปรียบเทียบ
ค่าการเกาะติดผิว (peak force) กับเพสท์ป้ายปากที่
วางขายตามท้องตลาดโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติ (pair t-test) พบว่าทั้ง 6 สูตร
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสำ�คัญ 0.05 ส่วนการศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่าง
(pH determination test) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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โปรแกรมทางสถิติ (pair t-test) พบว่าสูตรที่ 1, 2
และ 4 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ส่วนสูตร
ที่ 3, 5 และ 6 ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทีร่ ะยะเวลา 30 วัน
แต่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะยะเวลา 60
วัน ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 ดังนั้นจากผลการศึกษานี้
สามารถสรุปได้ว่า ยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้าย
ปาก ทั้ง 6 สูตร ไม่มีความคงสภาพเมื่อผ่านการศึกษา
ความคงสภาพที่สภาวะการเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง
ที่เวลา 60 วัน

ข้อสรุป
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่ายากวาดแสงหมึก
ในรูปเพสท์ป้ายปากทั้ง 6 สูตร ไม่มีสูตรใดที่มีความ
คงสภาพทางกายภาพ เมื่อทดสอบความคงสภาพทั้ง
ในสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป และที่สภาวะการเก็บ
รักษาในอุณหภูมิห้อง 25-35 องศาเซลเซียส ดังนั้น
การพัฒนาตำ�รับยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์ป้าย
ปากที่มีความคงสภาพทั้งในสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยน
ไป และที่สภาวะการเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง 25-35
องศาเซลเซียส ยังเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ต้องดำ�เนินการต่อ
ไป เพื่อให้ได้สูตรตำ�รับยากวาดแสงหมึกในรูปเพสท์
ป้ายปากที่มคี วามคงสภาพที่ดี และมีความสะดวกต่อ
การใช้งาน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจากข้าวสังข์หยด โดยการน�ำผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจากข้าว
สังข์หยดที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเหมาะสมที่สุด  มีส่วนประกอบ คือ ข้าวสังข์หยด มะขาม ดีเกลือฝรั่ง งาด�ำ และ
มะพร้าวอบแห้ง ในสัดส่วน ร้อยละ 40, 20, 20, 10 และ 10 ตามล�ำดับ ไปทดสอบในผู้เข้าร่วมวิจัยสุขภาพดี จ�ำนวน
25 คน โดยให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ขัดผิวด้วยผลิตภัณฑ์ ทดสอบสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ต่อเนือ่ งกันเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานเกี่ยวกับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
สถิติ paired t-test ผลการประเมินคุณสมบัตทิ างกายภาพ พบว่า ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจากข้าวสังข์หยดทีด่ ที สี่ ดุ มีเนือ้ สัมผัส
หยาบปานกลาง มีสีน�้ำตาลเข้ม สีไม่สม�่ำเสมอ มีกลิ่นหอมของน�้ำนมข้าวผสมงาด�ำอ่อน ๆ ไม่มีสิ่งแปลกปลอม มีค่า
pH เท่ากับ 5 ผลการทดสอบความกระจ่างใส และความชุ่มชื้นในผู้เข้าร่วมวิจัย จ�ำนวน 25 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยมี
ความกระจ่างใส และความชุ่มชื้นของผิวหนังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้ พบว่า ไม่มีผู้เข้า
ร่วมวิจัยคนใดเกิดการระคายเคือง ผู้เข้าร่วมวิจัยมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในระดับมากถึงมากที่สุด และพึงพอใจ
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นกระปุก ร้อยละ 72
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนา, ขัดผิว, ข้าวสังข์หยด
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Abstract
The objective of this study was to develop a skin scrub from sangyod rice. The skin scrub was prepared from
sangyod rice that had the best physical properties and consisted of 40%, 20%, 20%, 10% and 10% of sangyod rice,
tamarind, salty, black sesame and dehydrated coconut, respectively. The test was conducted in 25 healthy volunteers
by having them scrub with the product at the test site twice a week consecutively over a period of 8 weeks. Data
were collected and then analyzed by using basic statistics to determine percentages, means, standard deviations,
and to perform a paired t-test of hypothesis. The physical properties evaluation showed that the exfoliating product
made from the best sangyod rice had a medium coarse texture, uneven dark brown color, mild scent of rice milk
mixed with black sesame, no foreign matter, and a pH of 5. In all volunteers, after using the product, they had more
significantly brightened and moisturized skin (p < 0.05), none had any skin irritation. Their satisfaction with the
product was at high and highest levels and 72% of them were satisfied with the jar-packaging form.
Key words: development, skin scrub, sangyod rice

บทนำ�และวัตถุประสงค์
ข้ า วเป็ น ผลิ ต ผลทางการเกษตรที่ สำ � คั ญ ของ
ประเทศไทยที่มีการส่งออกไปจำ�หน่ายต่างประเทศ
มากเป็นอันดับ 1[1] ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดค้า
ข้าวโลกมีสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่ทิศทางราคาข้าวใน
ตลาดโลก จะทรงตัวในระดับต่ำ�[2] ดังนั้นโครงการ
การแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์จึงเป็น
วิธีการหนึ่งในการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านส่งออกข้าวใน
อนาคต ซึ่งข้าวสามารถนำ�มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ชนิดต่าง ๆ เช่น อาหารสำ�เร็จรูป อาหารขบเคีย้ ว เครือ่ ง
ดื่มเพื่อสุขภาพ ขนมไทย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
แป้งข้าวทดแทนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้งภาครัฐยัง
มีการสนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั ในสถาบันการศึกษา

และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้มีนวัตกรรมแปรรูป
ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำ�อาง และ
เวชสำ�อาง เป็นต้น[3]
ข้าวทีม่ คี วามสำ�คัญของภาคใต้ คือ ข้าวสังข์หยด
(Oryza sativa L.) เป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่นที่มีแหล่ง
ปลูกดั้งเดิมอยู่ในจังหวัดพัทลุง โดยข้าวสังข์หยดมี
การนำ�มาแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์
บำ�รุงเส้นผม[4] ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว[5] และกาแฟ
ข้าวสังข์หยด[6] ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากกว่า ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ โดยมี
สารสำ�คัญคือ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต น� ้ำ เส้นใย
อาหาร เถ้า ธาตุเหล็ก วิตามิน B1 วิตามิน B3 สารกาบ้า
(GABA) และสารต่อต้านอนุมูลอิสระ [7] นอกจาก
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นี้ พบว่า ข้าวสังข์หยดมีโปรตีน ฟอสฟอรัส เหล็ก
และวิตามินอีสูงมากกว่าข้าวชนิดอื่น ซึ่งในวิตามินอี
มี ส ารแกมมา โอริ ซ านอลที่ มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยให้ ผิ ว
พรรณเต่งตึง เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และสร้าง
ความกระจ่างใสของผิวหนัง [8] จากคุณสมบัติเด่น
ดังกล่าวของข้าวสังข์หยด การศึกษานีจ้ งึ มีความสนใจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายจากข้าวสังข์หยด โดยนำ�
สมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและเพิม่ ประสิทธิผล
ในการขัดผิวกายมาเป็นส่วนประกอบ เช่น มะขาม
ช่วยทำ�ให้มีการหลุดลอกของผิวชั้นนอก และกระตุ้น
การสร้ า งเซลล์ ใ หม่ [9] งาดำ � มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยให้ เ กิ ด
การหลุดลอกของเซลล์ผิวที่ตายแล้ว และเพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้ผิวหนัง[10] ดีเกลือฝรั่ง มีสรรพคุณช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลในการขัดผิว[11] และมะพร้าว มีสรรพคุณ
ต้านอนุมลู อิสระ และช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน้ แก่ผวิ หนัง[12]
การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด พัฒนารูปแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ และนำ�ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจากข้าวสังข์หยด
ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมไปทดสอบการ
ระคายเคือง ประเมินความกระจ่างใส และความชุม่ ชืน้
ของผิวหนัง และประเมินความพึงพอใจในผู้เข้าร่วม
วิจัยสุขภาพดี เพื่อสร้างมูลค่าให้ข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็น
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดในรูปแบบ
อื่นต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 พื้ น ที่ ศึ ก ษา คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
วิทยาเขตพัทลุง
1.2 ประชากร คื อ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
1.3 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วม
วิจัยสุขภาพดีในมหาวิทยาลัยทักษิณสุ่มแบบมีระบบ
(systematic sampling) จำ�นวน 25 คน ทีผ่ า่ นเกณฑ์
การคัดเข้าโครงการ
1.3.1 เกณฑ์ ก ารคั ด ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ร่ ว ม
โครงการ
1) มีอายุระหว่าง 19-22 ปี
2) ไม่มีประวัติการแพ้ยาสมุนไพร
3) ไม่มีโรคทางผิวหนัง
		4) ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยสมัครใจ
1.3.2 เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมวิจัยออกจาก
โครงการ
1) ใช้เครื่องสำ�อางประเภทขัดผิวอยู่เสมอ
หรือภายใน 1 เดือนก่อนเข้าร่วมวิจัย
2) มีโอกาสสัมผัสกับแสงแดด หรือรังสียูวี
โดยไม่มีการป้องกัน
3) ไม่ ส ามารถมารั บ การติ ด ตามการใช้
ผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลาที่กำ�หนดได้
1.3.3 เกณฑ์ ก ารยุ ติ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย จาก
โครงการ
1) ขอถอนตัวจากการศึกษา
2) เกิ ด อาการแพ้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะหว่ า งการ
ทดสอบ

2. วิธีการศึกษา
2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์
หยด
2.1.1. การเตรียมผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าว
สังข์หยด โดยนำ�ข้าวสังข์หยด และกากงาดำ�มาบดให้

414 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ละเอียดในเครื่องบดละเอียด (Fitz Mill blender)
(Retsch®, Germany) และร่อนผงผ่านแร่ง เบอร์ 60
จากนั้นเตรียม ผงข้าวสังข์หยด ผงมะขาม กากงาดำ� 
ดีเกลือฝรัง่ และผงมะพร้าวอบแห้ง มาชัง่ ตามปริมาณ
ที่กำ�หนด (ตารางที่ 1) ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน บรรจุ
ในถุงซิปล็อกพลาสติก
2.1.2 การทดสอบคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด
		 1) การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ โดย
สังเกตลักษณะของเนื้อสัมผัส สิ่งแปลกปลอม สี และ
กลิน่ ของผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจากข้าวสังข์หยด ตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (มผช.
1350/2560)
2) การทดสอบความเป็นกรด-เบส โดยชั่ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขัดผิวจำ�นวน 1 กรัม เติมน้ำ�กลั่น

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

100 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน จากนั้นใช้กระดาษลิตมัส
วัดค่าความเป็นกรด-เบส โดยจุ่มกระดาษลงไปใน
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว รอประมาณ 30 วินาที อ่านผล และ
บันทึกค่าที่ได้[13]
2.1.3 การพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยดโดยการออกแบบ
ฉลาก และติดบนบรรจุภณ
ั ฑ์รปู แบบแตกต่างกัน 3 รูป
แบบ (ภาพที่ 1) และให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ประเมินความพึง
พอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์
2.2 การขอรับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยทักษิณ งาน
วิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เลขที่
รับรอง COA No. TSU 2019-029

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่วนประกอบ

S1

S2

S3

ข้าวสังข์หยด (%)
ผงมะขาม (%)
กากงาดำ� (%)
ดีเกลือฝรั่ง (%)
ผงมะพร้าวอบแห้ง (%)
สารแต่งกลิ่น

25
20
15
15
25

25
15
20
15
25

30
15
15
15
25

แบบที่ 1

S4

S5

35 35
15 10
10 15
15 15
25 25
ตามความเหมาะสม

S5/1 S5/2
40
20
10
20
10

10
20
10
40
20

S5/3

หน้าที่ในตำ�รับ

20
20
10
10
40

สารทำ�ให้ผิวกระจ่างใส
สารผลัดเซลล์ผิว
สารเพิ่มความชุ่มชื้น
สารผลัดเซลล์ผิว
สารเพิ่มความชุ่มชื้น
สารแต่งกลิ่น

แบบที่ 2
ภาพที่ 1 บรรจุภัณฑ์สำ�หรับบรรจุผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด

แบบที่ 3
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2.3 การประเมินคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ขดั ผิว
จากข้าวสังข์หยดในผู้เข้าร่วมวิจัย เมื่อได้ผลิตภัณฑ์
ขัดผิวจากข้าวสังข์หยดที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดแล้ว
ทำ�การประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขัดผิวจาก
ข้าวสังข์หยดในผู้เข้าร่วมวิจัย ดังนี้
2.3.1 การทดสอบความระคายเคื อ งต่ อ
ผิ ว หนั ง น�ำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั ด ผิ ว จากข้ า วสั ง ข์ ห ยดมา
ทดสอบด้วยวิธี patch test ในผู้เข้าร่วมวิจัย โดยน�ำ
ส�ำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ทาบริเวณต้นแขนของผู้เข้า
ร่วมวิจัย รอให้แห้ง แล้วทาสารที่ต้องการทดสอบ
ปริมาณ 1 กรัม บนแขนของผู้เข้าร่วมวิจัย แล้วปิดทับ
ด้วยพลาสเตอร์ชนิดกันน�้ำ  จากนั้นทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
เมื่อครบเวลา ให้แกะแผ่นทดสอบออกแล้วสังเกตดู
การผิดปกติ หรือการระคายเคือง ที่เวลา 1, 24 และ
48 ชั่วโมง แล้วบันทึกผล โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ประเมิน
ให้คะแนนอาการทีเ่ กิดขึน้ เปรียบเทียบกับผิวหนังด้าน
ที่ไม่ได้ทดสอบ[14]
ดัชนีความระคายเคือง (M.I.I)
			 ผลรวมของค่าความระคายเคือง
		=
			 จำ�นวนผู้เข้าร่วมวิจัย
โดยแบ่งเป็นระดับคะแนน ดังนี้
0 = ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง
+1 = ขนาดที่ทำ�ให้ผิวหนังแดง แต่ไม่บวมนูน
+2 = ขนาดที่ทำ�ให้ผิวหนังแดง และบวมนูน
+3 = ขนาดที่ทำ�ให้ผิวหนังเป็นตุ่ม มีน้ำ�เหลือง
ขังภายใน
+4 = ขนาดที่ทำ�ให้ผิวหนังพองเปื่อยเป็นแผล
เน่า
2.3.2 การทดสอบความชุ่มชื้นของผิวหนัง
โดยใช้เครื่องวัดความชุ่มชื้น (Model MDS 800,
Multi Dermascope®, Germany) และการทดสอบ
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ความกระจ่างใสของผิวหนัง (แถบวัดสีผิว) ก่อนเริ่ม
การทดสอบให้ผู้เข้าร่วมวิจัยล้างท้องแขนด้านในข้าง
ที่ท�ำการทดสอบ โดยการวัดต�ำแหน่งจากจุดกึ่งกลาง
ข้อศอกขึ้นมาประมาณ 10 เซนติเมตร ด้วยน�้ำประปา
ซับแห้งด้วยผ้าสะอาด วัดความชุ่มชื้น และความ
กระจ่างใสของผิวบริเวณท้องแขนด้านในข้างที่ท�ำการ
ทดสอบ จ�ำนวน 3 ครั้ง ล้างท้องแขนด้านใน ข้าง
ที่ท�ำการทดสอบด้วยน�้ำเปล่าแล้วสะบัด 3 ครั้ง ไม่ซับ
แห้ง[15] ผู้ศึกษาตักผลิตภัณฑ์ปริมาณ 0.25 กรัม ให้ผู้
เข้าร่วมวิจยั ขัดผิวเป็นวงกลมเบา ๆ ไม่ลงน�ำ้ หนัก ตาม
เข็มนาฬิกาเป็นเวลา 1 นาที ล้างผลิตภัณฑ์ออก แล้ว
ซับแห้ง วัดความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณท้องแขน
ด้านในหลังใช้ผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 3 ครั้ง บันทึกข้อมูล
จากนั้นวัดความกระจ่างใสของผิวหนังบริเวณท้อง
แขนด้านใน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ประเมินสีผวิ ของผูเ้ ข้า
ร่วมวิจยั บริเวณทดสอบหลังใช้ผลิตภัณฑ์ ทีเ่ วลา 0, 2,
4, 6, 8 สัปดาห์ บันทึกข้อมูล
		2.3.3 การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด โดยนำ�ผลิตภัณฑ์
ขัดผิวจากข้าวสังข์หยดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพทีด่ ี
ทีส่ ดุ มาให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ประเมินความพึงพอใจในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความกระจ่างใส การระคายเคือง ความชุม่
ชื้นหลังใช้ สี กลิ่น ความสะอาด ความเรียบเนียน และ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
2.4 เครื่องมือที่ใช้วิจัย
แบบสอบถามจำ�นวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วม
วิจัยประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ การศึกษา ราย
ได้ต่อเดือน ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวของผู้
เข้าร่วมวิจัย ประวัติการแพ้สมุนไพร ประวัติประจำ�
ตัว ประวัติโรคผิวหนัง ประวัติการแพ้ยาหรือสารเคมี
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หรือสารจากธรรมชาติ ประวัตกิ ารใช้ผลิตภัณฑ์ทที่ �ำ ให้
ผิวหนังหลุดลอกหรือผลัดเซลล์ การพักผ่อน การ
สัมผัสกับแสงแดด
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความพึงพอใจต่อผงขัด
ผิวจากข้าวสังข์หยด โดยตั้งคำ�ถามเป็นแบบ rating
scale ซึ่งเป็นการถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
สอบถาม โดยมีเกณฑ์การตอบแบบสอบถามแบบให้
ค่าคะแนน 1-5 ซึ่งมีความหมายดังนี้ 5 = พึงพอใจ
มากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2
= พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
การแปลผล 4.50-5.00 คือ พึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49 คือ พึงพอใจมาก 2.50-3.49 คือ พึงพอใจ
ปานกลาง 1.50-2.49 คือ พึงพอใจน้อย 1.00-1.49 คือ
พึงพอใจน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบความพึงพอใจต่อรูปแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ขดั ผิวจากข้าวสังข์หยด เป็นการถามความ
คิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีภาพบรรจุภณ
ั ฑ์
3 ภาพ แล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกภาพบรรจุ
ภัณฑ์ที่ดีที่สุดมา 1 รูปแบบ
2.5. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อรวบรวม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จึงนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ โดยดำ�เนิน
การตามขั้นตอน ดังนี้
2.5.1 ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
นำ � เสนอในรู ป ของตาราง และแปลผลด้ ว ยการ
บรรยาย
2.5.2 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล
การแสดงความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์ ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด โดยใช่ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล นำ�เสนอในรูปแบบของตาราง และมี
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คำ�บรรยายประกอบ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ใช้โปรแกรม statistical package for the social
science (SPSS) Base 22.0

ผลการศึกษา
จากการเตรียมผลิตภัณฑ์ขดั ผิวดังสูตรต�ำรับใน
ตารางที่ 1 และน�ำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ผลการทดสอบ พบว่า สูตร S5 มีลกั ษณะทางกายภาพ
และมีลักษณะผงขัดที่ดีที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์มีเนื้อ
สัมผัสหยาบปานกลาง สีน�้ำตาลเข้ม สีไม่สม�่ำเสมอ
กลิ่นหอมของน�้ำนมข้าว (ไม่มีกลิ่นหืนของงาด�ำ) ไม่มี
สิ่งแปลกปลอม มีค่า pH เท่ากับ 5 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 จึงน�ำสูตร S5 มาปรับสัดส่วนของข้าวสังข์
หยด ดีเกลือฝรั่ง และผงมะพร้าวอบแห้ง ดังแสดงใน
สูตรต�ำรับ S5/1, S5/2 และ S5/3 (ตารางที่ 1) พบว่า
สู ต ร S5/1 ซึ่ ง มี ป ริ ม าณข้ า วสั ง ข์ ห ยดมากที่ สุ ด มี
คุณสมบัติทางกายภาพดีที่สุด (ภาพที่ 2) เนื่องจากมี
เนื้ อ สั ม ผั ส หยาบปานกลาง มี สี น�้ ำ ตาลเข้ ม สี ไ ม่
สม�่ำเสมอ มีกลิ่นหอมของน�้ำนมข้าวผสมงาด�ำอ่อน ๆ
ไม่มีสิ่งแปลกปลอม มีค่า pH เท่ากับ 5 ส่วนสูตร
S5/2 และ S5/3 มีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างละเอียด มี
รายละเอียดในตารางที่ 3 ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจาก
ข้าวสังข์หยดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพเหมาะสมทีส่ ดุ
ประกอบด้วย ข้าวสังข์หยด มะขาม ดีเกลือฝรั่ง งาด�ำ 
และมะพร้าวอบแห้ง ในอัตราส่วนร้อยละ 40, 20, 20,
10 และ 10 ตามล�ำดับ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี จำ � นวนทั้ ง หมด 25 คน เป็ น
เพศชายร้ อ ยละ 24 เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 76 โดยทุ ก
คนอยู่ตลอดการทดลองของการศึกษา ระดับการ
ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาการสุ ข ภาพและการ
กีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 48 สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาร้อยละ 24 สาขาวิชาอาชีว-

Vol. 19 No. 2 May-Aug 2021 417

J Thai Trad Alt Med

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ขัดผิวสูตร S5/1
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด
				
สูตรตำ�รับ
คุณสมบัต				
ิ
		
S1
S2
S3
S4
1. ลักษณะที่ปรากฏ
2. สี
3. กลิ่น
4. สิ่งแปลกปลอม
5. pH

+++
น�้ำตาลอ่อน
สีไม่สม�่ำเสมอ
กลิ่นน�้ำนม
ข้าวผสมงาด�ำ
ไม่มีสิ่ง
แปลกปลอม
5

+++
น�้ำตาลอ่อน
สีไม่สม�่ำเสมอ
กลิ่นน�้ำนม
ข้าวผสมงาด�ำ
ไม่มีสิ่ง
แปลกปลอม
5

+++
น�้ำตาลเข้ม
สีไม่สม�่ำเสมอ
กลิ่นน�้ำนม
ข้าวผสมงาด�ำ
ไม่มีสิ่ง
แปลกปลอม
5

++
น�้ำตาลเข้ม
สีไม่สม�่ำเสมอ
กลิ่นหอมของน�้ำนม
ข้าวผสมงาด�ำอ่อน ๆ
ไม่มีสิ่ง
แปลกปลอม
5

S5
++
น�้ำตาลเข้ม
สีไม่สม�่ำเสมอ
กลิ่นหอมของ
น�้ำนมข้าว
ไม่มีสิ่ง
แปลกปลอม
5

หมายเหตุ เนื้อสัมผัสมีความหยาบน้อย = + , เนื้อสัมผัสมีความหยาบปานกลาง = ++ , เนื้อสัมผัสมีความหยาบมาก = +++

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด ของ S5/1, S5/2 และ S5/3
			
คุณสมบัติ
		
S5/1
1. ลักษณะที่ปรากฏ
2. สี
3. กลิ่น
4. สิ่งแปลกปลอม
5. pH

++
สีน�้ำตาลเข้ม
สีไม่สม�่ำเสมอ
กลิ่นหอมของน�้ำนมข้าว
ผสมงาด�ำอ่อน ๆ
ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
5

สูตรต�ำรับ		
S5/2
S5/3
++
สีเทา
สีไม่สม�่ำเสมอ
กลิ่นหอมของน�้ำนมข้าว
ผสมงาด�ำอ่อน ๆ
ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
5

+
สีเทาออกขาว
สีไม่สม�่ำเสมอ
กลิ่นหอมของน�้ำนมข้าว
ผสมงาด�ำและมะพร้าวอ่อน ๆ
ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
5

หมายเหตุ เนื้อสัมผัสมีความหยาบน้อย = + , เนื้อสัมผัสมีความหยาบปานกลาง = ++ , เนื้อสัมผัสมีความหยาบมาก = +++
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ตารางที่ 4 ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย จำ�นวน 25 คน
ข้อมูลทั่วไป

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

เพศ		
ชาย
6
24.0
หญิง
19
76.0
สาขาวิชา		
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
12
48.0
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
6
24.0
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7
28.0
ชั้นปีการศึกษา		
ปี 1
4
16.0
ปี 2
10
40.0
ปี 3
11
44.0
รายรับต่อเดือน		
1,000-3,000 บาท
16
64.0
4,000-6,000 บาท
9
36.0
7,000-9,000 บาท
0
0
ท่านเคยมีประวัติโรคประจำ�ตัวหรือไม่		
ไม่มี
23
92.0
ภูมิแพ้อากาศ
1
4.0
กระเพาะอาหารอักเสบ
1
4.0
ท่านเคยมีประวัติการแพ้ยา หรือสารเคมี หรือสารจากธรรมชาติ		
ไม่มี
25
100.0
มี ระบุ……
0
0
ท่านเคยมีประวัติในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�ให้ผิวหนังหลุดลอก หรือผลัดเซลล์หรือไม่		
ไม่เคย
23
92.0
เคย
2
8.0
ท่านพักผ่อนวันละกี่ชั่วโมง		
น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
4
16.0
6-8 ชั่วโมง
19
76.0
มากกว่า 8 ชั่วโมง
2
8.0
แต่ละวันต้องสัมผัสกับแสงแดดนานกี่ชั่วโมง		
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
6
24.0
1-3 ชั่วโมง
13
52.0
มากกว่า 3 ชั่วโมง
6
24.0
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อนามัยและความปลอดภัยร้อยละ 28 อยู่ชั้นปีท่ี 1
ร้อยละ 16 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 40 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 44
รายได้ตอ่ เดือนส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 1,000-3,000 บาท
ประวัติโรคประจำ�ตัว พบว่า มีโรคแพ้อากาศร้อยละ
4 และโรคกระเพาะอาหารอั ก เสบร้ อ ยละ 4 ไม่ มี
ประวัติการแพ้ยาหรือสารเคมีหรือสารจากธรรมชาติ
ประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�ให้ผิวหลุดลอกในช่วง
ก่อนการทดลอง พบว่า มีเพียงร้อยละ 8 การพักผ่อน
ของผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการพักผ่อนค่อนข้างเพียงพอ
คือ วันละ 6-8 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 76 ส่วนระยะ
เวลาในการสั ม ผั ส กั บ แสงแดดในแต่ ล ะวั น พบว่ า
ร้อยละ 52 สัมผัสแสงแดดเป็นระยะเวลานานถึงวันละ
1-3 ชั่วโมง (ตารางที่ 4)
ผลการทดสอบความระคายเคืองต่อผิวหนัง
โดยการนำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั ด ผิ ว จากข้ า วสั ง ข์ ห ยดมา
ทดสอบด้วยวิธี patch test พบว่าดัชนีความระคาย
เคือง (M.I.I) เท่ากับ 0 หมายถึง ผิวหนังของผู้เข้าร่วม
วิจยั ทัง้ 25 คน ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง เช่น เกิดรอยแดง
ตุ่ม หนอง และบวม บริเวณทดสอบ
ผลการประเมินความชุม่ ชืน้ ของผิวหนังของผูเ้ ข้า
ร่วมวิจยั ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจากข้าวสังข์หยด พบ
ว่า ผิวหนังของผู้เข้าร่วมวิจัยมีความชื้น 42.63 ± 5.55
หลังใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด มีความชื้น

55.68 ± 4.28 ดังนัน้ ความชุม่ ชืน้ ของผิวหนังของผูเ้ ข้า
ร่วมวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)  
(ตารางที่ 5)
ผลการประเมินความกระจ่างใสของผิวหนัง พบ
ว่า ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีคา่ ความกระจ่าง
ใสของผิว เท่ากับ 6.28 ± 1.28 หลังใช้ต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ ผิวหนังของผู้เข้า
ร่วมวิจัยมีความกระจ่างใสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 6)
ผลการทดสอบความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
จำ�นวน 25 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยมีความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ในด้านสี ความสามารถในการทำ�ความ
สะอาดผิว ความเรียบเนียนกับผิว ความชุ่มชื้น ความ
กระจ่างใส และบรรจุภณ
ั ฑ์ ในระดับมาก และพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ในด้านกลิ่น ความสามารถในการขัด
ผิว ความสามารถในการล้างออก และฉลากในระดับ
มากที่สุด (ตารางที่ 7) สำ�หรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ใช้ บ รรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั ด ผิ ว จากข้ า วสั ง ข์ ห ยด พบว่ า
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีความชอบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบที่ 1 ร้อยละ
72 ซึ่งมีลักษณะเป็นกระปุก (ภาพที่ 2)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิว

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความชุ่มชื้นของผิวก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด
ของกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 25 คน
สิ่งที่ประเมิน

ร้อยละของค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความชุ่มชื้น
ของผิวก่อน และหลังใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด
N
Mean ± S.D.
p-value

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
หลังใช้ผลิตภัณฑ์

25
25

42.63 ± 5.55
55.68 ± 4.28

0.00
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความกระจ่างใสของผิวก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์
หยดของกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 25 คน
สิ่งที่ประเมิน
ระยะเวลา
ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
หลังใช้ 2 สัปดาห์
หลังใช้ 4 สัปดาห์
หลังใช้ 6 สัปดาห์
หลังใช้ 8 สัปดาห์

N

Mean ± S.D.

p-value

25
25
25
25
25

6.28 ± 1.28
6.12 ± 1.17
5.72 ± 1.06
5.60 ± 1.04
5.16 ± 1.18

0.00

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยดในกลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 25 คน
			
		 สิ่งที่ประเมิน
			

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด
Mean ± S.D.
แปลผล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.40 ± 0.65
4.68 ± 0.48
4.52 ± 0.59
4.76 ± 0.44
4.36 ± 0.57
4.32 ± 0.63
4.48 ± 0.59
4.32 ± 0.63
4.48 ± 0.59
4.60 ± 0.71

ท่านชอบสีของผลิตภัณฑ์เพียงใด
ท่านชอบกลิ่นของผลิตภัณฑ์เพียงใด
ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์สามารถขัดผิวได้ง่ายเพียงใด
ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์สามารถล้างออกได้ง่ายเพียงใด
ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์สามารถทำ�ความสะอาดผิวได้ดีเพียงใด
ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ให้ความเรียบเนียนกับผิวได้ดีเพียงใด
ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีเพียงใด
ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ให้ความกระจ่างใสกับผิวได้ดีเพียงใด
ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพียงใด
ท่านคิดว่าฉลากที่ใช้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพียงใด

จากข้าวสังข์หยด พบว่า ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจากข้าวสังข์
หยดที่ดีที่สุด คือ สูตร S5/1 มีเนื้อสัมผัสหยาบปาน
กลาง มีสีน้ำ�ตาลเข้ม สีไม่สม่ำ�เสมอ มีกลิ่นหอมของ
น้ำ�นมข้าวผสมงาดำ�อ่อน ๆ ไม่มีสิ่งแปลกปลอม โดย
มีส่วนประกอบของข้าวสังข์หยด มะขาม ดีเกลือฝรั่ง
งาดำ� และมะพร้าวอบแห้ง ในสัดส่วน ร้อยละ 40, 20,

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

20, 10 และ 10 ตามลำ�ดับ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขัดผิว
สูตร S5/1 มีปริมาณข้าวสังข์หยดในปริมาณเหมาะสม
ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสเหมาะสมต่อการขัดผิว
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิชญา รอดกําเหนิด และ
คณะ[16] ที่พบว่า ผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวจากรําข้าวหอม
นิลผสมกับผงฟูมีคุณสมบัติการขัดผิวที่เหมาะสม

J Thai Trad Alt Med
สามารถเป็นสูตรต้นแบบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้
แก่กลุ่มผลิตข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ได้ และการ
ทดลองครั้ ง นี้ ใ ช้ ผ งขั ด ผิ ว ที่ ผ่ า นแร่ ง เบอร์ 60 ซึ่ ง มี
ความแตกต่างจากงานวิจัยของการพัฒนานวัตกรรม
สินค้าแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบเหลือใช้
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวสมุนไพรจากเมล็ด
มะขามของสุรวดี สารอินสม[17] ที่พบว่า สูตรการผลิต
ครีมขัดผิวสมุนไพรจากเมล็ดมะขามทีด่ ที สี่ ดุ ใช้เมล็ด
มะขามทีผ่ า่ นแร่งเบอร์ 20 ลักษณะของเนือ้ ครีมขัดผิว
มีความละเอียดน้อย-หยาบ เม็ดสครับแข็ง และผสม
เม็ดขัดในปริมาณ 10% ต่อ ครีมเบส 90% ทำ�ให้เนื้อ
ครีมมีความเข้มข้นระดับปานกลางสามารถขัดผิวได้
ง่าย ทั้งนี้ เพราะผลิตภัณฑ์มีรูปแบบแตกต่างกัน จึง
ใช้ขนาดผงขัดผิวแตกต่างกัน
จากผลการประเมินความชุม่ ชืน้ ของผิวหนังของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย พบว่า หลังใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าว
สังข์หยด ผู้เข้าร่วมวิจัยมีความชุ่มชื้นของผิวหนังเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด สามารถเพิ่มความ
ชุม่ ชืน้ ต่อผิวกายได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุนนั ท์
พงษ์สามารถ และคณะ[15] พบว่า ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจาก
รำ�ข้าวและมะขามช่วยให้ผิวผู้เข้าร่วมวิจัยมีความชุ่ม
ชื้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.28 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05)
จากผลการประเมินความกระจ่างใสของผิวหนัง
พบว่า หลังใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ ผิวหนังของผู้เข้าร่วมวิจัยมี
ความกระจ่ า งใสเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p < 0.05) เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจากข้าวสังข์หยด
สามารถเพิ่มความกระจ่างใสต่อผิวกาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภัทริยา สังข์น้อย และคณะฯ[8] พบว่า
ข้าวสังข์หยดมีโปรตีน ฟอสฟอรัส เหล็ก และวิตามิน

Vol. 19 No. 2 May-Aug 2021 421
อีสูงมากกว่าข้าวชนิดอื่น ซึ่งในวิตามินอี มีสารแกมมา
โอริซานอลที่มีสรรพคุณช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง เพิ่ม
การไหลเวียนของเลือด และสร้างความกระจ่างใส
ของผิวหนัง
จากผลการทดสอบความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า
ร่วมวิจัยจำ�นวน 25 คน พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีความ
พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในด้านสี ความสามารถในการ
ทำ�ความสะอาดผิว ความเรียบเนียนกับผิว ความชุ่ม
ชื้น ความกระจ่างใส และบรรจุภัณฑ์ ในระดับมาก
และพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในด้านกลิน่ ความสามารถ
ในการขัดผิว ความสามารถในการล้างออก และฉลาก
ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เนื้อสัมผัสหยาบปานกลาง กลิ่นหอม มี
ความสามารถในการขัดผิว และความสามารถในการ
ล้างออกดี จึงทำ�ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยมีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ในระดับมากถึงมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นาถธิดา วีระปรียากูร และคณะ[10] ที่พบ
ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีความพึงพอใจต่อการใช้ครีมขัดผิว
จากกากงาดำ�ในระดับหนึง่ สำ�หรับรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยด พบว่า
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีความชอบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบที่ 1 ร้อยละ
72 ซึ่งมีลักษณะเป็นกระปุก (ภาพที่ 1) เนื่องจากบรรจุ
ภัณฑ์ดังกล่าวเป็นพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนต หรือ
PC (Polycarbonate) ที่มีลักษณะสวยงาม แข็งแรง
ทนต่อความร้อนได้ดี และพกพาสะดวก

ข้อสรุป
ผลจากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิว
จากข้าวสังข์หยด พบว่า ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจากข้าวสังข์
หยดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด คือ สูตร S5/1 โดย
มีส่วนประกอบของข้าวสังข์หยด มะขาม ดีเกลือฝรั่ง
งาดำ� และมะพร้าวอบแห้ง ในสัดส่วน ร้อยละ 40, 20,

422 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
20, 10 และ 10 ตามลำ�ดับ มีลักษณะเนื้อสัมผัสหยาบ
ปานกลาง มีสีน้ำ�ตาลเข้ม สีไม่สม่ำ�เสมอ มีกลิ่นหอม
ของน้ำ�นมข้าวผสมงาดำ�อ่อน ๆ ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
และเมื่ อ นำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั ด ผิ ว จากข้ า วสั ง ข์ ห ยดที่ มี
คุณสมบัติทางกายภาพดีที่สุดไปทดสอบในผู้เข้าร่วม
วิจยั พบว่า ร้อยละ 100 ไม่มอี าการระคายเคือง หลังใช้
ผลิตภัณฑ์ผู้เข้าร่วมวิจัยมีความกระจ่างใส และความ
ชุ่มชื้นของผิวหนังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05) ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้
เข้าร่วมวิจัยมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในระดับ
มากถึงมากที่สุดในด้านสี กลิ่น ความสามารถในการ
ขัดผิว ความสามารถในการล้างออก ความสามารถ
ในการทำ�ความสะอาดผิว ความสามารถในการทำ�ให้
ผิวเรียบเนียน ความสามารถในการทำ�ให้ผิวชุ่มชื้น
ความสามารถในการทำ�ให้ผวิ กระจ่างใส รูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และรูปแบบฉลาก และมีความชอบบรรจุภัณฑ์
ที่มีลักษณะเป็นกระปุก ร้อยละ 72

ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาตำ�รับผลิตภัณฑ์สมุนไพรขัดผิวที่
มีการแยกตามประเภทผิว และศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างเพศชาย และเพศหญิง ทัง้ นี้ เพือ่
ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ควรศึกษาวิธกี ารเก็บ
รักษาสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ขัดผิว

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์ เ กรี ย งไกร บรรจงเมื อ ง ที่ ใ ห้
การสนับสนุน และให้คำ�ปรึกษาในการศึกษาครั้งนี้
จนสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ อาจารย์ตั้ม
บุญรอด ทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาในการหาจำ�นวนประชากรกลุม่
ตัวอย่างทีถ่ กู ต้อง และขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจยั
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บทคัดย่อ
พิโนสโตรบิน เป็นองค์ประกอบทางเคมีชนิดหลักที่พบในกระชาย [Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.] การ
ศึกษาเบือ้ งต้นพบว่า สามารถแยกสารพิโนสโตรบินความบริสทุ ธิส์ งู เพือ่ น�ำไปใช้เป็นสารเทียบในการพัฒนาวิธคี วบคุม
คุณภาพกระชายซึ่งยังไม่มีวิธีมาตรฐานส�ำหรับการควบคุมคุณภาพสมุนไพรชนิดนี้ในประเทศไทย การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีแยกพิโนสโตรบินจากกระชายและศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของกระชายด้วย
รงคเลขผิวบาง การแยกสารท�ำโดยแช่สกัดผงกระชายในเอทานอล กรอง ระเหยสารสกัดให้เข้มข้น น�ำส่วนทีต่ กตะกอน
สีเหลืองมากรองผ่าน sephadex LH20 จะได้ผงสีเหลืองอ่อนน�ำมาละลายและตกผลึกซ�ำ้ จนได้ผงสีขาวนวล แล้วน�ำไป
พิสูจน์ชนิดสารด้วยวิธีทาง spectroscopy ส่วนการพัฒนาวิธีรงคเลขผิวบาง โดยสกัดผงกระชายด้วยเมทานอล ใช้
silica gel 60 เป็นวัฏภาคคงที่ ส่วนผสมของไดคลอโรมีเทน-เมทานอล (70:1) เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ พ่นด้วยน�้ำยา
NP/PEG และใช้สารพิโนสโตรบินเป็นสารเทียบ ผลการศึกษาพบว่า สามารถแยกสารพิโนสโตรบินที่มีความบริสุทธิ์
ร้อยละ 97.06 และร้อยละของผลผลิต 0.86 ด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน ได้สารความบริสุทธิ์สูงและในปริมาณมาก การตรวจ
เอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธีรงคเลขผิวบางพบสารพิโนสโตรบินที่ค่า Rf เท่ากับ 0.95 ซึ่งสามารถน�ำวิธีรงคเลขผิวบางนี้
ไปใช้ควบคุมคุณภาพของกระชายต่อไป
คำ�สำ�คัญ: กระชาย, Boesenbergia rotunda, pinostrobin, การควบคุมคุณภาพ
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Abstract
Pinostrobin is a major constituent of fingerroot or krachai in Thai [Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.]. From
preliminary study, isolation of high-purity pinostrobin could be possible. This compound will be used as a chemical
marker in method development for quality control of fingerroot for which no standard method had been established
for this medicinal plant in Thailand. The aims of this study were to study the isolation method of pinostrobin from
fingerroot and to develop a chemical identification method of fingerroot using the thin layer chromatography (TLC)
technique. Isolation of pinostrobin was performed by maceration of fingerroot with 95% ethanol and evaporation
of the filtrate to gain yellow precipitate. Sephadex LH20 gel filtration was performed and pale yellow powder
was obtained. Recrystallization was carried on to obtain off-white powder. Structural identification of the isolated
compound was undertaken using spectroscopic analysis. A TLC method using pinostrobin as a chemical marker
was developed. Sample was prepared by extracting fingerroot powder with methanol, using silica gel 60 as stationary phase and a mixture of dichloromethane and methanol (70:1) as mobile phase, and then sprayed with NP/
PEG. Results showed that 97.06% pure pinostrobin could be isolated with 0.86% yield. Using this uncomplicated
method, the high-purity and high-yield compound could be obtained. In the TLC analysis, a spot of pinostrobin at
the Rf value of 0.95 was observed. This method could be further used for quality control of fingerroot.
Key words:  fingerroot, Boesenbergia rotunda, pinostrobin, quality control

บทนำ�และวัตถุประสงค์
กระชาย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boesenbergia
rotunda (L.) Mansf. วงศ์ Zingiberaceae[1, 2] ชื่อ
พ้อง ได้แก่ Boesenbergia pandurata (Roxb.)
Schltr, Curcuma rotunda L., Gastrochillus
panduratus (Roxb.) Ridl., Kaempferia pandurata Roxb[2] ชื่ออื่น ๆ ได้แก่ ขิงทราย หัวกะแอน หัว
ชาย หัวละแอน[2] เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าสั้น รากอวบ
รูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ค่อนข้างยาวปลายเรียว
กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร ออกเป็น

กระจุก ผิวสีน้ำ�ตาลอ่อน เนื้อในสีเหลือง ลำ�ต้นเทียม
มีใบ 2-7 ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กลับแกม
รูปขอบขนาน หรือรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 5-12
เซนติเมตร ยาว 12-50 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม
โคนมนหรือแหลม ขอบเรียบ เส้นกลางใบ ก้านใบและ
กาบใบด้านบนเป็นร่อง ด้านล่างนูนเป็นสัน ก้านใบ
เรียบ ยาว 7-25 เซนติเมตร กาบใบสีชมพู ยาว 7-25
เซนติเมตร ลิ้นใบยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ปลายเว้า
ตืน้ ดอกออกเป็นช่อเชิงลดออกทีย่ อดระหว่างกาบใบคู่
ในสุด ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ดอกสีขาวอมสีชมพู
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อ่อน ใบประดับรูปหอก ยาว 4-5 เซนติเมตร กลีบเลีย้ ง
สีขาวหรือสีขาวอมสีชมพูอ่อน โคนติดกันเป็นหลอด
ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 3 แฉก โคนกลีบ
ดอกติดกันเป็นหลอด ยาว 4.5-5.5 เซนติเมตร ปลาย
แยก 3 แฉก รูปขอบขนาน แฉกใหญ่ 1 กลีบ กว้าง
ประมาณ 7 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.8 มิลลิเมตร
อี ก 2 แฉก ขนาดเท่ า กั น กว้ า ง 5 มิ ล ลิ เ มตร ยาว
1.5 เซนติเมตร กลีบข้างมี 2 กลีบ สีชมพูอ่อน รูปไข่
กลับ ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบปากอยู่ตรง
กลางมีสีขาวหรือสีชมพู รูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน
กว้าง 2.5-3.5 เซนติเมตร โค้งเว้าเข้าใน ขอบหยิกงอ
เล็กน้อยปลายผาย มีสีชมพูหรือสีม่วงแดงเป็นเส้น ๆ
เกือบทัง้ กลีบ เกสรเพศผูส้ มบูรณ์มี 1 อัน ก้านชูอบั เรณู
สั้น หุ้มก้านชูยอดเกสรเพศเมีย สันอับเรณูพับกลับ
ปลายเว้าตื้น รังไข่ใต้วงกลีบรูปขอบขนาน มี 3 ช่อง
แต่ละช่องมีออวุลจำ�นวนมาก ผลแบบผลแตกแห้ง
เมล็ดสีดำ�  เยื่อหุ้มเมล็ดจักเป็นครุย[2] ตำ�ราสรรพคุณ
ยาไทยว่า กระชายมีรสเผ็ดร้อนขม แก้ปวดมวนในท้อง
แก้ชัก แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ บำ�รุงกำ�ลัง บำ�รุงกำ�หนัด
เป็นต้น[2]
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกระชายพบ
ว่า ส่วนใหญ่เป็นสารทุตยิ ภูมกิ ลุม่ เฟลโวนอยด์ (flavonoids) เช่น pinostrobin (5-hydroxy 7-methoxy
flavanone), pinocembrin (5,7-dihydroxy flavanone), boesenbergin A, boesenbergin B, panduratin A, 4-hydroxypanduratin A, panduratin
B-1, panduratin B-2, rubranine, rotundaflovone,
silybin, alpinetin, cardamonin นอกจากนีก้ ระชาย
ยังมีน้ำ�มันระเหยง่าย ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ nerol,
camphor, cineole, fenchene, limonene, hemanthidine และสารกลุ่มโพลิฟีนอล (polyphenol) เช่น
caffeic acid, coumaric acid, chlorogenic acid
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เป็นต้น[3-8]
พิโนสโตรบิน (pinostrobin) เป็นองค์ประกอบ
ทางเคมีชนิดหลักทีพ่ บในกระชายซึง่ เป็นสมุนไพรพืน้
บ้านที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ที่หลากหลาย เช่น ต้านเชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ ต้าน
เชื้อไวรัส ต้านออกซิเดชัน ต้านอักเสบ ต้านลิวคิเมีย
ต้านเอนไซม์อโรมาเทส (anti-aromatase) ต้านเซลล์
มะเร็งเต้านม ปกป้องเซลล์ประสาท เป็นต้น[9-11]
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า สามารถแยกสาร
พิโนสโตรบินจากกระชายเพื่อนำ�มาใช้เป็นสารเทียบ
(chemical marker) สำ�หรับการควบคุมคุณภาพ
สมุนไพรชนิดนี้รวมถึงการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
ชนิดอื่นที่มีพิโนสโตรบินเป็นองค์ประกอบ เป็นการ
ลดการสั่งซื้อสารมาตรฐานจากต่างประเทศซึ่งมีราคา
แพงกว่า ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิธีแยกพิโนสโตรบินจากกระชายและศึกษาวิธี
ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพรชนิดนี้โดยใช้
พิโนสโตรบินเป็นสารเทียบ

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 สมุนไพร
กระชายสด น�้ำหนัก 10 กิโลกรัม น�ำมาคัดเลือก
ส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วล้างให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ด
น�้ำ แล้วน�ำมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตากให้แห้ง จากนั้นน�ำ
มาอบในตู้อบร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็น
เวลาวันละ 8 ชัว่ โมง ติดต่อกัน 2 วัน แล้วน�ำไปบดเป็น
ผงหยาบ ได้ผงกระชาย น�ำ้ หนัก 1.5 กิโลกรัม บรรจุใน
ถุงเก็บตัวอย่างปิดปากถุงให้สนิท
1.2 สารมาตรฐาน
pinostrobin (Sigma, Switzerland) ความ
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บริสทุ ธิ์ 95% สำ�หรับการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของพิโนสโตรบินที่แยกจากกระชาย
1.3 ตัวทำ�ละลายอินทรีย์และสารเคมี
Dichloromethane AR (RCI Labscan
Limited, Thailand), methanol AR (Merck,
Germany), methanol HPLC (Merck, Germany),
acetonitrile HPLC (Merck, Germany), ethanol
95%, diphenylboric acid b-ethylamino ester
(Sigma-Aldrich, Germany), polyethylene glycol
4000 (Ajax Chemicals, Australia)
1.4 วัสดุวิทยาศาสตร์
Sephadex LH20 (Sigma, Switzerland),
TLC plate Silica gel 60 ความหนา 0.25 มิลลิเมตร
(Merck, Germany), AcquityTM BEH C18 column
1.7 ไมโครเมตร, 2.1 × 50 มิลลิลติ ร (Waters, USA),
glass column, chromatographic chamber,
Buchner funnel และเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์
1.5 เครื่องมือ
เครื่องบดสมุนไพร, ตู้อบร้อน (Mammert,
Germany), เครื่องชั่งไฟฟ้า ความละเอียด 0.1-0.01
มิลลิกรัม (Mettler-Toledo, Switzerland), เครื่อง
ชั่ ง ไฟฟ้ า ความละเอี ย ด 0.01 กรั ม (Sartorius,
Germany), ชุดเครื่องระเหยสุญญากาศ (Eyela,
USA), High Performance Liquid Chromatograph-Quadrupole-Time of Flight (HPLCQTOF) (Agilent Technology, USA), Ultra Performance Liquid Chromatograph-Photo Diode
Array (UPLC-PDA) (Waters, USA), ตูด้ ดู ความชืน้ ,
TLC plate heater (CAMAG, Switzerland),
เครื่องถ่ายภาพ TLC (TLC scanner) (CAMAG,
Switzerland), ชุดสกัดสารประกอบด้วย เตาบุนวม
ไฟฟ้า ส่วนควบแน่น และเครื่องทำ�น้ำ�เย็นหมุนเวียน
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2. วิธีการศึกษา
2.1 การแยกสารพิโนสโตรบินจากกระชาย
		 ก. การสกัดสาร โดยวิธกี ารแช่สกัด (maceration) น�ำผงกระชาย น�้ำหนัก 1 กิโลกรัม บรรจุลงใน
ภาชนะที่มีฝาปิดสนิท เติมเอทานอล 95% ให้ท่วมผง
กระชาย แช่สกัดนาน 3 วัน โดยคนส่วนผสมเป็น
ระยะ ๆ กรองสารสกัดที่ได้ แล้วเติมเอทานอล 95%
ลงในภาชนะเดิมเพื่อแช่สกัดซ�้ำ  โดยการสกัดซ�้ำ  2
ครั้ง ๆ ละ 3 วัน กรอง รวบรวมสารสกัดที่ได้ไประเหย
ด้วย เครื่องระเหยภายใต้สุญญากาศจนได้สารสกัด
เข้มข้นมีลักษณะหนืดสีน�้ำตาลแดง จากนั้นตั้งไว้จะ
เกิดตะกอนสีเหลืองในสารสกัดข้นหนืดนั้น
		 ข. การแยกสาร โดยวิ ธี เ จลฟิ ล เตรชั่ น
โครมาโทกราฟี (gel filtration chromatography)
นำ�ตะกอนสีเหลืองที่ได้มาละลายด้วยเมทานอล แล้ว
กรองผ่าน Sephadex LH20 ที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์
แก้ว ทำ�การชะด้วยเมทานอล และรองรับของเหลวที่
ชะออกมาจากคอลัมน์โดยเก็บแฟรคชัน่ (fraction) ละ
50 มิลลิลิตร ระเหยแต่ละแฟรคชั่นด้วยเครื่องระเหย
สุญญากาศเพื่อลดปริมาตรลงเหลือหนึ่งในสี่ส่วน ตั้ง
สารละลายสารสกัดเข้มข้นไว้จะเกิดผงสีเหลืองอ่อน
ตกออกมา รวมแฟรคชั่นที่มีผงสีเหลืองอ่อนเข้าด้วย
กัน กรองเก็บรวบรวมผงสีเหลือง
		 ค. การทำ�สารที่แยกได้ให้บริสุทธิ์ โดยวิธี
ตกผลึกซ� ้ำ (recrystallization) นำ�ผงสีเหลืองอ่อนมา
ละลายในเมทานอล กรองสารละลายทีไ่ ด้ผา่ นกระดาษ
กรองบน Buchner funnel โดยใช้ปมั๊ สุญญากาศช่วย
ในการกรอง จากนัน้ นำ�สารละลายทีไ่ ด้มาตัง้ ทิง้ ไว้จะได้
ผงสีขาวนวล (หากยังไม่ได้ผงทีม่ ลี กั ษณะสีขาวนวลให้
ทำ�ขั้นตอนนี้ซ้ำ�) นำ�ไปชั่งน้ำ�หนักเพื่อหาปริมาณสารที่
แยกได้ เก็บสารที่แยกได้ไว้ในโถดูดความชื้น
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		 ง. การพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสาร
บริ สุ ท ธิ์ ที่ แ ยกได้ โดยวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี
ของสารบริสุทธิ์จากข้อมูลสเปกตรัม 1D-NMR และ
2D-NMR (ส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) วิเคราะห์
น้ำ�หนักโมเลกุลด้วย HPLC-QTOF เพื่อยืนยันสูตร
โครงสร้าง และเปรียบเทียบข้อมูลสเปกตรัม NMR
ของสารที่เคยมีรายงานมาก่อน
		 จ. ศึกษาความบริสุทธิ์ (purity) ของสาร
ที่แยกได้ โดยวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของสารด้วยวิธี
UPLC ซึ่งระบบโครมาโทกราฟี ประกอบด้วย วัฏภาค
คงที่ คือ AcquityTM BEH C18 column ขนาด 1.7
ไมโครเมตร, 2.1 × 50 มิลลิเมตร วัฏภาคเคลื่อนที่
ได้แก่ A. เมทานอล-อะซิโทไนไตรล์ (1:1) และ B. น้ำ�
กำ�จัดอิออน ชะแบบเกรเดียนต์ (gradient elution)
อั ต ราการไหล 0.65 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ นาที ตรวจวั ด ที่
ความยาวคลื่น 290 นาโนเมตร ความบริสุทธิ์ของสาร
ทีแ่ ยกได้พจิ ารณาจากร้อยละของพืน้ ทีใ่ ต้พคี (%peak
area) ของสารนั้น และสังเกต 3D-spectrum ว่าต้อง
ไม่มีการปนของสารอื่น (co-elute) ในพีคของสารที่
แยกได้
		 ฉ. ศึ ก ษาความคงตั ว (stability) ของ
สารบริสุทธิ์ที่แยกได้ โดยเปรียบเทียบความคงตัว
ของสารละลายสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกระชายโดย
ละลายในเมทานอล กับสารละลายพิโนสโตรบินจาก
บริษัทผู้ผลิตซึ่งละลายในเมทานอลเช่นเดียวกัน และ
ฉีดเข้าสู่ระบบโครมาโทกราฟีของ UPLC ดังข้อ จ. ดู
ลักษณะของ 3D-spectrum
2.2 การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของกระชาย
ด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง (Thin Layer Chromatography: TLC) โดยใช้สารพิโนสโตรบินที่แยกได้จาก
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กระชายเป็นสารเทียบ (chemical marker)
การเตรียมสารละลายตัวอย่าง โดยสกัดผงกระชาย
น้ำ�หนัก 1 กรัม ในเมทานอล ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
โดยวิธีรีฟลักซ์ (reflux) เป็นเวลา 5 นาที กรอง ได้
สารละลายตัวอย่าง
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยละลาย
สารพิโนสโตรบิน น�้ำหนัก 1 มิลลิกรัม ในเมทานอล
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
ระบบโครมาโทกราฟี
วัฏภาคคงที่
silica gel 60, ความหนา
0.25 มิลลิเมตร
วัฏภาคเคลื่อนที่
ไดคลอโรมีเทน-เมทานอล
70:1
ระยะทางการเคลื่อน 15 เซนติเมตร
ที่ของวัฏภาคเคลื่อนที่
ปริมาตรวิเคราะห์ 15 ไมโครลิ ต ร สำ � หรั บ
สารละลายตัวอย่าง
5 ไมโครลิ ต ร สำ � หรั บ
สารละลายมาตรฐาน
การตรวจวัด
พ่นน�้ำยา NP/PEG แล้ว
สั ง เกตผลภายใต้ แ สง
อั ล ตราไวโอเลตที่ ค วาม
ยาวคลื่น 366 นาโนเมตร

ผลการศึกษา
1. การแยกสารพิโนสโตรบินจากกระชาย
ผงกระชายแห้ง น�้ำหนัก 1 กิโลกรัม น�ำมาแยก
ได้สารพิโนสโตรบินบริสุทธิ์ น�้ำหนักผลผลิต 8.6 กรัม
คิดเป็นร้อยละของผลผลิต (%yield) เท่ากับ 0.86 เมือ่
เทียบกับน�้ำหนักผงกระชายแห้ง

J Thai Trad Alt Med
การพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธิ์ที่
แยกได้
เมื่อนำ�ไปวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมีด้วย
NMR spectrometer (500 MHz) ได้สเปกตรัม 1DNMR ชนิด 1H-NMR และ 13C-NMR (ภาพที่ 1 และ
2 ตามลำ�ดับ) นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ 2D-NMR ด้วย
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เทคนิค 1H-1H COSY, HMQC และ HMBC อีกด้วย
จากการแปลผลสเปกตรั ม NMR สามารถ
สรุปโครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จาก
กระชาย (ภาพที่ 3)
สูตรโมเลกุล (molecular formula) ของสารดัง
กล่าว คือ C16H14O4 เมือ่ วิเคราะห์น�้ำ หนักโมเลกุลด้วย

ภาพที่ 1 1H-NMR spectrum (500 MHz) ของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกระชาย

ภาพที่ 2 13C-NMR spectrum (125 MHz) ของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกระชาย
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เครื่อง HPLC-QTOF พบว่า มีค่า (M+Na)+ เท่ากับ
293.0847 และ (M+H)+ เท่ากับ 271.1003 สารดัง
กล่าวจึงมีน้ำ�หนักโมเลกุล เท่ากับ 270 เป็นการยืนยัน
สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จาก
กระชาย (ภาพที่ 4)
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสเปกตรัม NMR ของ
สารบริสุทธิ์ที่แยกได้กับสารที่เคยมีรายงานมาก่อน[12]
จึงสรุปได้ว่า สารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกระชายมีชื่อว่า
พิโนสโตรบิน (ตารางที่ 1)
ความบริสุทธิ์ของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้
เมื่ อ ศึ ก ษาความบริ สุ ท ธิ์ ข องพิ โ นสโตรบิ น ที่
แยกจากกระชาย โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธี UPLC
และพิ จ ารณาจากค่ า ร้ อ ยละของพื้ น ที่ ใ ต้ พี ค ของ
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โครมาโทแกรมที่ได้ พบว่า มีค่าเท่ากับร้อยละ 97.06
แสดงว่า มีเนื้อของสารพิโนสโตรบินอยู่ร้อยละ 97.06
และจาก 3D-spectrum ไม่พบการปนของสารอื่นใน
ระบบโคมาโทกราฟีดังกล่าว
ความคงตัวของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้
เมื่อศึกษาความคงตัวของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้
ด้วยระบบโครมาโทกราฟีของ UPLC โดยเปรียบเทียบ
ความคงตัวของสารละลายพิโนสโตรบินในเมทานอล
ระหว่ า งพิ โ นสโตรบิ น ที่ แ ยกได้ จ ากกระชายและ
พิโนสโตรบินจากบริษัท Sigma พบว่า สารจากทั้ง 2
แหล่ง ไม่มีความแตกต่างกัน โดยพบว่าสารละลาย
พิโนสโตรบินในเมทานอลมีความคงตัวทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน

2. การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของกระชาย

ภาพที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของสารพิโนสโตรบิน (C16H14O4)
ที่แยกได้จากกระชาย

สกัดผงตัวอย่างกระชาย น�้ำหนัก 1 กรัม ใน
เมทานอล ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยวิธีรีฟลักซ์เป็น
เวลา 5 นาที กรอง น�ำสารละลายที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย
วิธรี งคเลขผิวบางและพิโนสโตรบินเป็นสารเทียบ โดย
ใช้ silica gel 60 เป็นวัฏภาคคงที่ ส่วนผสมของ
ไดคลอโรมีเทนและเมทานอล (อัตราส่วน 70:1) เป็น
วัฏภาคเคลื่อนที่ พ่นด้วยน�้ำยา NP/PEG แล้วสังเกต

ภาพที่ 4 Mass spectrum ของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกระชาย
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบข้อมูลสเปกตรัม NMR ของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้กับสารพิโนสโตรบิน[12]
ตำ�แหน่ง
		

สารบริสุทธิ์ที่แยกได้		
dH (multiplicity, J)
dC

พิโนสโตรบิน
dH (multiplicity, J)

dC

2
5.43
79.22
5.39
79.0
		
(1H, dd, J = 13, 3)		
(1H, dd, J = 12.84, 2.76)
3
trans 3.09 (1H, dd, J = 13, 17)
43.37
3.06 (1H, dd, J = 15.14, 12.84) 43.2
		
cis 2.83 (1H, dd, J = 17, 3)		
2.79 (1H, dd, J = 14.68, 2.76)
4
195.76
195.7
5
162.78
162.7
6
6.08 (1H, d, J = 2.5)
95.14
6.05 (1H, d, J = 2.72)
95.0
7
167.99
167.8
8
6.07 (1H, d, J = 2.5)
94.26
6.05 (1H, d, J = 2.72)
94.1
9
164.14
164.0
10
103.14
103.0
1´
138.36
138.3
2´, 3´,		126.12		126.0
5´, 6´
7.46-7.37 (5H, m)		
7.41 (5H, m)
4´		128.86		128.8
7-OMe
3.81 (3H, s)
55.68
3.79 (3H, s)
55.6
5-OH
12.02 (1H, s)
12 (1H, s)
หมายเหตุ dH และ dC แสดงค่า chemical shift ของโปรตอนและคาร์บอน ตามลำ�ดับ มีหน่วยเป็น ppm และ J แสดงค่า coupling
constant มีหน่วยเป็น Hertz (Hz)

ผลภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366
นาโนเมตร
ผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีดว้ ยวิธรี งคเลข
ผิวบางของตัวอย่างกระชาย จำ�นวน 7 ตัวอย่าง พบ
จุด (spot) ของพิโนสโตรบิน ที่ค่า Rf เท่ากับ 0.95 ใน
ตัวอย่างกระชายทุกตัวอย่าง ซึง่ โครมาโทแกรมรงคเลข
ผิวบางของสารสกัดเมทานอลจากกระชาย (ภาพที่ 5
และตารางที่ 2)

อภิปรายผล
การศึกษานี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาวิธีการแยกสาร
จากกระชายให้ ไ ด้ ส ารที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ สู ง และได้

ร้อยละของผลผลิตสูง เพื่อที่จะนำ�สารดังกล่าวไปใช้
เป็นสารเทียบสำ�หรับการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
กระชาย ขั้นตอนการแยกสารจากกระชายประกอบ
ด้วย 1) การสกัดด้วยตัวทำ�ละลายอินทรีย์ที่เหมาะสม
ซึ่งได้เลือกใช้เอทานอล 95% 2) การแยกสารด้วยวิธี
เจลฟิลเตรชั่นซึ่งจะแยกสารที่ต้องการออกจากสาร
อืน่ ๆ ด้วยขนาดโมเลกุลทีแ่ ตกต่างกัน สามารถแยกสิง่
ปนเปือ้ น/สารอืน่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการออกจากพิโนสโตรบินได้
ดี 3) การตกผลึกซ้ำ�เพื่อให้ได้สารที่มีความบริสุทธิ์สูง
ขึ้น เมื่อได้สารบริสุทธิ์แล้วต้องนำ�มา พิสูจน์ชนิดสาร
โดย 4) การวิเคราะห์ทาง spectroscopy จากนั้นต้อง
ทำ�การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสาร (structure
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1

2 3

4 5

6 7 std.

ภาพที่ 5 โครมาโทแกรมรงคเลขผิ ว บางของสารสกั ด
เมทานอลจากกระชาย
1-7 สารสกัดเมทานอลจากกระชาย ตัวอย่าง
ที่ 1-7
std. สารละลายพิโนสโตรบินในเมทานอล
ตารางที่ 2 โครมาโทแกรมรงคเลขผิวบางของสารสกัด
เมทานอลจากกระชาย
จุด

hRf

NP/PEG, 366 นาโนเมตร

1
2
3
4
5
6
7*
8

7-9
38-44
48-52
58-62
78-82
84-86
92-96
96-98

Blue
Green
Bright blue green
Blue
Greenish yellow
Yellow
Yellow
Yellow

หมายเหตุ * พิโนสโตรบิน
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elucidation) โดยแปลผลจากสเปกตรัม NMR ได้
เป็นโครงสร้างทางเคมีของสาร ซึ่งจากสเปกตรัม 1H
NMR ในภาพที่ 1 พบโปรตอนที่ค่า chemical shift
(d) เท่ากับ 12.02 ppm มีลักษณะพีคเป็น singlet (s)
เป็นโปรตอนของหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซีที่ตำ�แหน่งที่ 5
ซึ่งเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่คาร์บอนิลที่ตำ�แหน่งที่
4 และพบโปรตอน 2 อะตอม ที่มีลักษณะพีคเป็น
doublet (d) ที่ค่า d เท่ากับ 6.08 ppm (J = 2.5 Hz)
และ 6.07 ppm (J = 2.5 Hz) แสดงว่าโปรตอนทั้ง 2
อะตอมอยู่ในตำ�แหน่ง meta ซึ่งกันและกัน ซึ่งก็คือ
ตำ�แหน่งที่ 6 และ 8 ของโครงสร้างเคมี ตามลำ�ดับ
ส่ ว นตำ � แหน่ ง ที่ 7 ไม่ ป รากฏสั ญ ญาณโปรตอนใน
สเปกตรัม NMR เนื่องจากถูกแทนที่ด้วยหมู่เมทอกซี
(OMe) ส่วนพีคของโปรตอน 5 อะตอม ที่ค่า d อยู่ใน
ช่วง 7.37-7.46 ppm มีลกั ษณะพีคเป็น multiplet (m)
เป็นการยืนยันว่าไม่มีหมู่แทนที่ใน aromatic ring B
ส่วนโปรตอนในตำ�แหน่งที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็น
ABX system โดยส่วน X ปรากฏเป็นพีคทีม่ ลี กั ษณะ
เป็น doublet-doublet (dd) ทีค่ า่ d เท่ากับ 5.43 ppm
(J = 13, 3 Hz) คือ โปรตอนตำ�แหน่งที่ 2 และส่วน
โปรตอน AB ทั้ง 2 อะตอมปรากฏเป็นพีคที่มีลักษณะ
doublet-doublet ทีค่ า่ d เท่ากับ 2.83 ppm (J = 17, 3
Hz) และ 3.09 ppm (J = 17, 13 Hz) ซึ่งก็คือโปรตอน
ตำ�แหน่งที่ 3-cis และ 3-trans ตามลำ�ดับ เมือ่ เทียบกับ
โปรตอนในตำ�แหน่งที่ 2 จากสเปกตรัม 13C NMR ใน
ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า สารที่แยกได้นี้มีคาร์บอน 16
อะตอม เป็นคาร์บอนของหมู่เมทอกซี 1 อะตอม สาร
ที่แยกได้นี้เป็นสารในกลุ่มเฟลวาโนน (flavanone) ที่
มีหมู่เมทอกซี 1 หมู่ สูตรโมเลกุลคือ C16H14O4 และ
ยืนยันความถูกต้องของโครงสร้างดังกล่าวด้วยการ
วิเคราะห์น้ำ�หนักโมเลกุล จาก mass spectrum ใน
ภาพที่ 4 แสดงค่า (M+Na)+ เท่ากับ 293.0847 เมือ่ หัก
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ลบน�้ำ หนักโมเลกุลของธาตุโซเดียมออกจะได้น�้ำ หนัก
โมเลกุลของสารทีแ่ ยกได้ ประมาณ 270 ซึง่ สอดคล้อง
กับสูตรโมเลกุล จากนั้นนำ�ไปเปรียบเทียบกับข้อมูล
สเปกตรัมของสารที่เคยมีรายงานมาก่อน[12] ดังนั้นใน
การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่า สารบริสุทธิ์ที่แยกได้
จากกระชาย คือ สารพิโนสโตรบิน
นอกจากนี้ยังพบว่า สารพิโนสโตรบินที่แยกได้
มีลักษณะเป็นผงสีขาวนวล ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความ
คงตัว (stability) กับสารพิโนสโตรบินจากบริษัทผู้
ผลิตมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็พบว่า
พิโนสโตรบินอาจตกผลึกได้ผลึกทีม่ ลี กั ษณะเป็นแผ่น
บางใส ซึ่งจากการแยกสารนี้ซ�้ำจากตัวอย่างกระชาย
หลายตัวอย่าง พบลักษณะการตกผลึกดังกล่าวเพียง
ครั้งเดียว ซึ่งสารพิโนสโตรบินในลักษณะแผ่นบางใส
เมื่ อ เตรี ย มเป็ น สารละลายในเมทานอลจะมี ก าร
เปลีย่ นแปลงกายภาพภายในระยะเวลา 2 วัน โดยสาร
สะลายจะขุ่นเมื่อตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง กล่าวคือ
พิโนสโตรบินทีพ่ บจากการศึกษานี้ มี 2 ลักษณะ (form)
คือ ลักษณะที่เป็นผงละเอียดสีขาวนวล ซึ่งจะมีความ
คงตัวทางกายภาพดีกว่าพิโนสโตรบินทีม่ ลี กั ษณะเป็น
แผ่นบางใส ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะได้พิสูจน์ว่าเป็นสาร
เดียวกันมีน�้ำหนักโมเลกุลเท่ากัน เมื่อวิเคราะห์ด้วย
UPLC ในสภาวะเดียวกันจะปรากฏพีคที่ retention
time เดียวกัน พิจารณาจาก 3D-spectrum มีลกั ษณะ
เหมือนกัน และเมื่อตรวจสอบด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง
ก็ให้ค่า Rf เท่ากัน
การศึ ก ษานี้ ยั ง ได้ พั ฒ นาต่ อ ยอดโดยการน�ำ
พิโนสโตรบินที่แยกได้ไปใช้ในการตรวจเอกลักษณ์
ทางเคมีของกระชาย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ที่จะบอกว่ากระชายที่จะน�ำมาเป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่
จะน�ำไปผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนั้นเป็น
สมุนไพรที่มีคุณภาพหรือไม่ รวมถึงยังเป็นการตรวจ
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สอบการปนปลอมของสมุนไพรได้ ในประเทศไทยยัง
ไม่ มี วิ ธี ม าตรฐานส�ำหรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
สมุนไพรกระชาย การศึกษานีจ้ งึ เป็นรายงานฉบับแรก
ทีแ่ สดงถึงวิธกี ารตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของกระชาย
ด้วยวิธรี งคเลขผิวบางโดยมีสารเทียบ คือ พิโนสโตรบิน
วิธีที่พัฒนาขึ้นใช้น�้ำยา natural products/polyethylene glycol (NP/PEG หรือ natural product
reagent) ส�ำหรับการตรวจวัดซึ่งเป็นน�้ำยาเฉพาะ
ส�ำหรับการตรวจวัดสารกลุม่ เฟลโวนอยด์ ซึง่ เป็นองค์
ประกอบทางเคมี ที่ พ บมากในกระชาย นอกจากนี้
พิโสโตรบินทีแ่ ยกได้สามารถน�ำไปใช้เป็นสารมาตรฐาน
ส�ำหรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพสมุ น ไพรชนิ ด อื่ น ที่ มี
พิโนสโตรบินเป็นองค์ประกอบทางเคมีเช่นกัน

ข้อสรุป
สารบริ สุ ท ธิ์ ที่ แ ยกได้ จ ากกระชายเป็ น สาร
ทุติยภูมิในกลุ่มเฟลวาโนน (flavanone) มีชื่อว่า สาร
พิโนสโตรบิน (pinostrobin) มีสตู รโมเลกุล C16H14O4
มีน�้ำหนักโมเลกุล เท่ากับ 270 โดยสารที่แยกได้นี้ มี
ความบริสุทธิ์ร้อยละ 97.06 และร้อยละของผลผลิต
0.86 ซึ่งในการศึกษานี้ได้พัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์
ทางเคมีของกระชายด้วยวิธรี งคเลขผิวบาง โดย silica
gel 60 เป็นวัฏภาคคงที่ ส่วนผสมของไดคลอโรมีเทน
และเมทานอล (อัตราส่วน 70:1) เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่
ตรวจวัดด้วยการท�ำปฏิกิริยากับน�้ำยา NP/PEG และ
สังเกตผลภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตทีค่ วามยาวคลืน่
366 นาโนเมตร จะพบจุดสีของพิโนสโตรบินที่ค่า Rf
เท่ากับ 0.95 วิธีนี้สามารถน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพสมุนไพรชนิดนี้ต่อไปได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์

434 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
กระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยนี้
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บทคัดย่อ
ทองพันชั่ง [Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz] เป็นสมุนไพรที่ใช้ในทางการแพทย์พื้นบ้านของไทยสำ�หรับ
รักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน และผื่นคัน พืชนี้มีประสิทธิผลดีในการต้านเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักของโรคผิวหนังจากเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรากทองพันชั่ง การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราจากรากทองพันชั่ง ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพ ทดสอบประสิทธิผล และ
ทดสอบความปลอดภัยของตำ�รับ การพัฒนาสูตรตำ�รับเจลสารสกัดรากทองพันชัง่ โดยใช้สารก่อเจลเป็นโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ให้ลักษณะทางกายภาพของตำ�รับเหมาะสมตามที่ต้องการ โดยตำ�รับเจลสารสกัดรากทองพัน
ชั่ง (0.1% Rhinacanthin C) ที่เตรียมได้มีปริมาณสารสำ�คัญไรนาแคนทิน ซี เป็นไปตามกำ�หนด (90.0-110.0% ของ
ปริมาณที่ระบุในฉลาก) ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราในระดับหลอดทดลองพบว่าตำ�รับสามารถต้านเชื้อรากลุ่ม
เดอร์มาโตไฟต์ได้ดี การทดสอบการระคายเคืองและการทดสอบการแพ้ทางผิวหนังของเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง
ตามมาตรฐาน ISO 10933-10 พบว่าตำ�รับไม่ท�ำ ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังกระต่ายและไม่กอ่ ให้เกิดการแพ้ในหนู
ตะเภา อย่างไรก็ตาม การทดสอบประสิทธิผลของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งในระดับสัตว์ทดลองโดยการทาบริเวณ
รอยโรควันละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน พบว่าตำ�รับสามารถลดอัตราการติดเชื้อของหนูตะเภาได้ 59.55% ดัง
นั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกำ�หนดขนาดใช้ที่เหมาะสมสำ�หรับผลิตภัณฑ์เจลสารสกัดรากทองพันชั่ง แล้วจึง
นำ�ตำ�รับไปศึกษาในระดับคลินิกเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลต่อไป
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Abstract
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz,, or thong-phan-chang in Thai, has been used in Thai folk medicine for the
treatment of skin diseases, especially ringworm, tinea versicolor and eczema. This plant, particularly its roots, exhibits
a potent antifungal activity against dermatophytes. This study aimed to develop a topical antifungal formulation
from R. nasutus roots which underwent the quality analysis, efficacy testing, and safety testing. Gel preparation
that was developed using sodium carboxymethyl cellulose achieved the proper characteristics. The prepared
R. nasutus root extract gel contained (0.10% rhinacanthin C) contained rhinacanthin C as an active ingredient within
the specified concentration (90.0-110.0% labeled amount). Regarding efficacy, the gel preparation exhibited an
in vitro antifungal activity against dermatophytes. The results of skin irritation and skin sensitization tests according
to ISO10993-10 indicated that the gel preparation did not cause skin irritation on rabbits nor skin sensitization in
guinea pigs. However, an in vivo efficacy study by once-daily application of the gel preparation for 14 consecutive days revealed that the fungal infection rate in guinea pigs dropped to 59.55%. Therefore, the R. nasutus root
extract gel should be further investigated for its appropriate dosage and administration before evaluating its safety
and efficacy in a clinical trial.
Key words: Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz, antifungal, R. nasutus root extract gel, rhinacanthin C,
dermatophytes

บทนำ�และวัตถุประสงค์
ทองพันชั่ง [Rhinacanthus nasutus (L.)
Kurz] เป็นไม้พมุ่ ขนาดเล็ก มีชอื่ ท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่ เช่น ทองคันชั่ง และหญ้ามันไก่ พืชนี้
เจริญเติบโตได้ในภูมภิ าคเอเชียทีม่ ลี กั ษณะภูมอิ ากาศ
แบบร้อนชื้น มีสารหลายกลุ่มเป็นองค์ประกอบทาง
เคมี ได้แก่ terpenoids, flavonoids, glycosides,

sterols, benzenoids, anthraquinones และ naphthoquinones[1] รวมถึงมีรายงานฤทธิท์ างเภสัชวิทยา
ทีห่ ลากหลาย เช่น ต้านเชือ้ แบคทีเรีย[2-3] ต้านเชือ้ รา[4-5]
ต้านไวรัส[6-7] บรรเทาปวด[8] ต้านการอักเสบ[8-9] และ
ต้านการแพ้[10] โดยกลุ่มสารในทองพันชั่งที่แสดงฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาเหล่านี้ เป็นสารในกลุ่ม napthoquinones ซึ่งมีสารออกฤทธิ์หลักคือ ไรนาแคนทิน ซี[2-10]

J Thai Trad Alt Med
ตามตำ�รายาไทยทองพันชัง่ ใช้ส�ำ หรับรักษาโรคผิวหนัง
กลาก เกลื้อน และผื่นคัน โดยใช้ใบสดและราก ตำ�
ให้ละเอียดแช่ในเหล้าโรง แล้วนำ�ตัวยาที่ได้มาใช้ทา
บริเวณที่มีอาการวันละ 2-3 ครั้ง จนกว่าจะหาย[11-12]
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการนำ�สมุนไพรนี้มาใช้รักษาโรคตาม
วิธีการดั้งเดิม ไม่สะดวกต่อการนำ�ไปใช้จริงในชีวิต
ประจำ�วัน
สารสกัดทองพันชั่งมีรายงานฤทธิ์ต้านเชื้อรา
ต่อเชื้อจุลชีพหลากหลายชนิด ได้แก่ Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes,
Microsporum canis, Microsporum gypseum,
Epidermophyton floccosum, Aspergillus niger,
Penicillium chrysogenum, Candida albicans,
Candida tropicalis, Malassezia furfur และ
Malassezia globosa[5, 13-15] โดยพบว่ า สารสกั ด
ใบทองพันชั่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
(fungistatic activity) กลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ ได้แก่
T. rubrum, T. mentagrophytes, M. canis และ
M. gypseum ที่ความเข้มข้นต่ำ�กว่าค่าความเข้มข้น
ต่ำ�สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (minimum
inhibitory concentration, MIC) และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ
รา (fungicidal activity) ทีค่ วามเข้มข้นของสารสกัด
สูงกว่าค่า MIC โดยสารสกัดใบทองพันชัง่ มีผลต่อผนัง
เซลล์ของเชื้อเดอร์มาโตไฟต์ ทำ�ให้เกิดความผิดปกติ
ของเยื่อหุ้มเซลล์ รูปร่างของเซลล์ผิดรูป แบน และยุบ
ตัวลง ส่งผลให้เกิดเซลล์ตาย[13] จากข้อมูลดังกล่าวข้าง
ต้นจะเห็นได้ว่าสารสกัดทองพันชั่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อรา
กลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ซ่ึงเป็นเชื้อก่อโรคกลาก และต้าน
เชื้อ Malassezia sp. ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคเกลื้อน รวม
ถึงมีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อ
ราที่ผิวหนัง (cutaneous fungal infections) ชนิด
อื่นได้ด้วย เช่น A. niger, P. chrysogenum, C.
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albicans และ C. tropicalis ซึ่งฤทธิ์ต้านเชื้อราดัง
กล่าวนี้สอดคล้องกับสรรพคุณของทองพันชั่งในการ
รักษาโรคผิวหนัง กลาก และเกลื้อน ตามตำ�ราแพทย์
แผนโบราณของไทย[11-12]
ปัจจุบนั มีการนำ�ทองพันชัง่ มาทำ�เป็นยาในรูปแบบ
“ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง’’ ซึ่งยานี้ได้บรรจุอยู่ในบัญชี
ยาจากสมุ น ไพรในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ โดยมี
ข้ อ บ่ ง ใช้ เ ป็ น ยาทาแก้ ก ลาก เกลื้ อ น โรคผิ ว หนั ง ที่
เกิดจากเชื้อรา และน้ำ�กัดเท้า อย่างไรก็ตาม ตำ�รับ
ยาดั ง กล่ า วไม่ มี ก ารกำ � หนดปริ ม าณสารสำ � คั ญ ใน
การออกฤทธิ์ ระบุเพียงมีตัวยาสำ�คัญเป็นสารสกัด
เอทิลแอลกอฮอล์ (70%) ของใบทองพันชัง่ สด ร้อยละ
10 โดยน�้ำ หนักต่อปริมาตร (w/v)[16] ซึง่ การไม่ก�ำ หนด
ปริมาณสารสำ�คัญอาจทำ�ให้การผลิตยาแต่ละครั้งมี
คุณภาพไม่คงที่ และมีผลต่อประสิทธิผลของยาในการ
รักษาโรค นอกจากนีย้ าในรูปแบบทิงเจอร์จะมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในตำ�รับสูง จึงมักก่อให้เกิดการระคาย
เคืองในบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน ผิวหนังที่มีบาดแผลหรือ
มีแผลเปิด และการใช้สารสกัดจากใบทองพันชั่งสด
ทำ�ให้มีสารสีเขียวของคลอโรฟิลล์ปนอยู่ในตำ�รับ ซึ่ง
สารสีดังกล่าวนี้เปื้อนเสื้อผ้าได้
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรต้านเชื้อราจากทองพันชั่ง โดยเลือกใช้สาร
สกัดจากส่วนรากทองพันชั่งซึ่งมีปริมาณสารสำ�คัญ
ไรนาแคนทิน ซี สูงกว่าส่วนอื่นของพืชมาเป็นส่วน
ประกอบในตำ�รับ[5] พัฒนาตำ�รับให้อยู่ในรูปแบบเจล
ที่มีปริมาณสารสำ�คัญเหมาะสม มีประสิทธิภาพใน
การต้านเชือ้ รา ไม่ท�ำ ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
และไม่กอ่ ให้เกิดการแพ้ และตำ�รับผลิตภัณฑ์เจลสาร
สกัดรากทองพันชั่งที่ได้มีปริมาณสารสำ�คัญกำ�หนด
ชัดเจน มีปริมาณแอลกอฮอล์ในตำ�รับลดลง และไม่มี
สารสีเขียวของคลอโรฟิลล์ปนอยู่ในตำ�รับ
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ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 สารเคมี
Carbopol 940 (Lubrizol Southeast Asia
(PTE) LTD), carboxymethylcellulose sodium
salt, low viscosity (Na CMC) (Merck), methylcellulose (MC) (Sigma), hydroxyethylcellulose
(HEC) (Merck), Poloxamer 188 (Merck), EDTA
(Univar), hydrogenated caster oil (Sigma), PEG
400 (Fluka), glycerin (Fisher), propylene glycol
(Unilab), methyl paraben (Sigma Aldrich),
propyl paraben (Sigma-Aldrich), ethanol
(Merck), triethanolamine (Ajax Finechem),
citric acid monohydrate (Merck), tri-sodium
citrate dihydrate (Merck), และ trifluoroacetic
acid (Sigma-Aldrich) ใช้สารเคมีชนิด analytical
grade; acetronitrile (J.T. Baker), และ methanol
(J.T. Baker) ใช้ตัวทำ�ละลายชนิด HPLC grade
1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
HPLC-PDA (Agilent Infinity II 1260
HPLC, Agilent Technologies), เครื่องชั่งดิจิทัล
ความละเอียดทศนิยม 7 ตำ�แหน่ง (Mettler Toledo
รุ่น XP2U), เครื่องชั่งดิจิทัล ความละเอียดทศนิยม
4 ตำ � แหน่ ง (Satorius), เครื่ อ งชั่ ง ดิ จิ ทั ล ความ
ละเอียดทศนิยม 3 ตำ�แหน่ง (Mettler Toledo รุ่น
MS 1003TS), 100 color-fixed indicator strips
(MACHEREY-NAGEL), เครือ่ งวัดความหนืด (Myr
รุ่น VP1000)
1.3 ตัวอย่างพืช
รากทองพันชั่งเก็บจากต้นทองพันชั่งที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี จากอำ�เภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ใน
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เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตรวจระบุชื่อชนิดพันธุ์พืช
และเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเพื่องานวิจัย
(Herbarium no. BKF 194241) ที่ สำ � นั ก งานหอ
พรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรุงเทพมหานคร
1.4 การเตรียมสารสกัดรากทองพันชั่ง
รากทองพันชั่งสดนำ�มาล้างเพื่อกำ�จัดเศษดินที่
ติดรากด้วยน้ำ�สะอาด และคัดแยกสิ่งปนเปื้อนออก
จากนั้นนำ�มาผึ่งในที่พ้นแสงให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง
และบดให้มีขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตรหรือสามารถ
ผ่านแร่งขนาด 10 mesh ได้ นำ�ผงรากแห้งไปหมักด้วย
เอทานอลในอัตราส่วน 1 กรัมของสมุนไพรแห้งต่อ
เอทานอล 20 มิลลิลิตร เป็นระยะเวลามากกว่า 16
ชั่วโมง และสกัดต่อด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 15 นาที
โดยทำ�การสกัดตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ�  2 ครั้ง กรอง
และนำ�ส่วนเอทานอลไประเหยแห้งภายใต้สญ
ุ ญากาศ
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสได้สารสกัดหยาบของ
รากทองพันชั่ง จากนั้นนำ�สารสกัดหยาบที่ได้มาสกัด
แยกต่อด้วยน�้ำ กับเอทิลแอซีเทต นำ�สารสกัดชัน้ เอทิล
แอซีเทตไประเหยแห้งภายใต้สุญญากาศที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส ได้สารสกัดรากทองพันชัง่ แห้ง เก็บ
รักษาตัวอย่างสารสกัดในโถแก้วดูดความชืน้ (desiccator) จนกระทัง่ น�้ำ หนักคงที่ สำ�หรับนำ�ไปใช้วเิ คราะห์
การปนเปือ้ นจากโลหะหนักทีม่ พี ษิ หาปริมาณสารไรนา
แคนทิน ซี และพัฒนาตำ�รับเจลสารสกัดรากทองพันชัง่

2. วิธีการศึกษา
2.1 การวิเคราะห์ปริมาณสารไรนาแคนทิน ซี
ในสารสกัดรากทองพันชั่ง
การวิเคราะห์ปริมาณสารไรนาแคนทิน ซี ใน
สารสกัดรากทองพันชั่งด้วยวิธี RP-HPLC ใช้เครื่อง
HPLC-PDA โดยมี วั ฏ ภาคคงที่ เ ป็ น คอลั ม น์ ช นิ ด
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รีเวอร์สเฟส (VertiSepTM UPS C18 HPLC COLUMN ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6 mm. x ความยาว
250 mm ขนาดอนุภาค 5 ไมครอน) มีวฏั ภาคเคลือ่ นที่
ประกอบด้ ว ย 0.1% กรดไตรฟลู อ อโรแอซิ ติ ก ใน
แอซิโตไนไตรล์ และ 0.1% กรดไตรฟลูออโรแอซิติก
ในน้ำ�  อัตราส่วน 75:25 อัตราการไหล 1 มิลลิลิตร
ต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที ตรวจวัดการดูดกลืนแสง
อั ล ตราไวโอเลตที่ ค วามยาวคลื่ น 254 นาโนเมตร
ปริมาณสารไรนาแคนทิน ซี ในสารสกัดรากทองพันชัง่
วิเคราะห์โดยใช้สารละลายสารสกัดรากทองพันชั่งใน
เมทานอลที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ปริมาตรที่ฉีด 50 ไมโครลิตร โดยวิเคราะห์ตัวอย่าง
สารสกัดละ 3 ครั้ง และใช้พื้นที่ใต้พีคคำ�นวณปริมาณ
สารไรนาแคนทิน ซี จากสมการเส้นตรงของกราฟสาร
มาตรฐานไรนาแคนทิน ซี ที่มีความเข้มข้นในช่วงการ
วิเคราะห์ 10-100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (สารไรนาแคนทิน ซี มี retention time ที่ 11.1 นาที ดังภาพ
ที่ 1)

2.2 การพัฒนาตำ�รับเจลพื้นและเจลสารสกัด
รากทองพันชั่ง
ตำ�รับเจลพื้นแต่ละชนิดเตรียมโดยการนำ�สาร
ก่อเจลโปรยลงในน้ำ�ปริมาตรสองในสามส่วนของ
ปริมาตรน้ำ�ในตำ�รับโดยใช้วิธีการและน้ำ�ที่มีอุณหภูมิ
เหมาะสมกั บ สารก่ อ เจลแต่ ล ะชนิ ด จากนั้ น เติ ม
glycerine, polyethylene glycol 400, propylene
glycol, paraben concentrate และ EDTA ที่
ละลายในน้ำ�  แล้วผสมให้เข้ากัน นำ�  ethanol และ
hydrogenated caster oil ผสมให้เข้ากันและใส่ลง
ในตำ�รับยาเตรียม เฉพาะตำ�รับที่ใช้สารก่อเจลเป็น
Carbopol 940 เติม triethanolamine ตามปริมาณ
ทีก่ �ำ หนดเพิม่ ลงไป คนส่วนผสมให้เข้ากัน จากนัน้ เติม
น�้ำ ส่วนทีเ่ หลือลงไปผสมแล้วคนต่อจนกระทัง่ เจลพืน้
ผสมเข้ากัน ปริมาณของสารประกอบแต่ละชนิดทีใ่ ช้ใน
ตำ�รับ (ตารางที่ 1) นำ�เจลพื้นที่เตรียมได้ไปตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพ และ pH ของตำ�รับ
คัดเลือกสารก่อเจลที่ให้ลักษณะทางกายภาพ

ภาพที่ 1 HPLC fingerprint ของสารสกัดรากทองพันชั่ง
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของตำ�รับเจลพื้น
ส่วนประกอบ
หน้าที่ในตำ�รับ
		

สัดส่วนสารเคมีในตำ�รับ (%w/w)
1
2
3
4
5

carbopol 940
สารก่อเจล
1				
sodium carboxymethyl cellulose สารก่อเจล		
5
(Na CMC)		
methylcellulose (MC)
สารก่อเจล			
3		
hydroxyethylcellulose (HEC)
สารก่อเจล				
2
poloxamer 188
สารก่อเจล					
glycerin
สารกันน�้ำระเหย
8
8
8
8
PEG400
สารกันน�้ำระเหย
16
16
16
16
propylene glycol
สารกันน�้ำระเหย
5
5
5
5
EDTA
สารต้านออกซิเดชัน
0.1
0.1
0.1
0.1
ethanol
ตัวทำ�ละลาย
10
10
10
10
hydrogenated caster oil
ตัวทำ�ละลาย
1
1
1
1
paraben concentrate
สารถนอม
1
1
1
1
triethanolamine
สารปรับความเป็นกรด-ด่าง
1.2
water qs to
น�้ำกระสายยา
100
100
100 100

ของเจลพืน้ ดี คือ Carbopol 940 และ Na CMC นำ�มา
เตรียมตำ�รับโดยปรับปริมาณความเข้มข้นของสารก่อ
เจลจนกระทั่งได้ลักษณะทางกายภาพและความหนืด
ของตำ�รับตามต้องการ ใช้สูตรตำ�รับดังกล่าวเตรียม
เจลสารสกัดรากทองพันชัง่ โดยนำ�สารสกัดรากทองพัน
ชัง่ มาละลายในเอทานอลและ hydrogenated caster
oil เติมลงในตำ�รับยาเตรียม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่ใช้สำ�หรับการศึกษา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง โดย
การหาปริมาณสารไรนาแคนทิน ซี ในตำ�รับยาเตรียม
ตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และตรวจสอบ
การปนเปื้อนจากโลหะหนักในตำ�รับ
2.3 การศึกษาความคงตัว
การประเมิ น ความคงตั ว เบื้ อ งต้ น ของตำ � รั บ
เจลสารสกัดรากทองพันชั่งโดยเก็บรักษาตำ�รับเจลที่

15
8
16
5
0.1
10
1
1
100

อุณหภูมิ 4, 25 และ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา
3 เดือน แล้วตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ความ
หนืด และค่า pH ของตำ�รับ
2.4 การวิเคราะห์ปริมาณสารไรนาแคนทิน ซี
ในเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง
เตรียมตัวอย่างสำ�หรับวิเคราะห์โดยชั่งเจลสาร
สกัดรากทองพันชั่ง น้ำ�หนัก 1 กรัม นำ�ไปละลายใน
เอทานอลให้ได้ปริมาตร 10 มิลลิลติ ร ใน volumetric
flask แล้วต้มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
30 นาที จากนั้นแช่เย็นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบกำ�หนดนำ�ไปปั่นที่ 3,000
rpm เป็นเวลา 15 นาที แล้วนำ�ส่วนใสมากรองผ่าน
0.45 µm nylon filter การเตรียมตัวอย่างสำ�หรับฉีด
จะผสมสารละลายที่เตรียมข้างต้นกับเมทานอลใน
อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร แล้วบรรจุใส่ขวดสำ�หรับ
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ฉีด HPLC นำ�ไปวิเคราะห์ปริมาณสารไรนาแคนทิน
ซี ในตำ�รับสารสกัดรากทองพันชั่งด้วยวิธี RP-HPLC
ใช้วัฏภาคคงที่ (stationary phase) เป็นคอลัมน์
VertiSep UPS C18 HPLC column ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4.6 มม. x ความยาว 250 มม. ขนาดอนุภาค
5 ไมครอน และใช้วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase)
ประกอบด้ ว ย 0.1% กรดไตรฟลู อ อโรแอซิ ติ ก ใน
แอซิโตไนไตรล์ (สารละลาย ก) และ 0.1% กรดไตร
ฟลูออโรแอซิติกในน้ำ�  (สารละลาย ข) ในอัตราส่วน
72:28 อัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่ 1 มิลลิลิตร
ต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที ตรวจวัดการดูดกลืนแสง
อัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ใช้
ตัวอย่างของตำ�รับเจลสารสกัดรากทองพันชัง่ ทีเ่ ตรียม
ได้ตามวิธีข้างต้นปริมาตร 50 ไมโครลิตรสำ�หรับการ
วิเคราะห์ และใช้พื้นที่ใต้พีคคำ�นวณปริมาณสารไรนา
แคนทิน ซี จากสมการเส้นตรงของกราฟสารมาตรฐาน
ไรนาแคนทิน ซี ทีม่ คี วามเข้มข้น 10, 40, 70, 100, 130
และ 160 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
2.5 การทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราของเจลสารสกัด
รากทองพันชั่งในระดับหลอดทดลอง
2.5.1 เชื้อจุลชีพ
เชื้ อ ราสำ � หรั บ ใช้ ท ดสอบฤทธิ์ ไ ด้ รั บ จาก
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประกอบด้วย Trichophyton rubrum
DMST 30236, Trichophyton mentagrophytes
DMST 19735, Microsporum gypseum DMST
21146, และ Microsporum canis 13-60-04317
โดยทำ�การเพาะเลีย้ งบน Sabouraud dextrose agar
slants และเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสโดย
เปลีย่ นอาหารใหม่อย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ การเตรียม
เชื้อสำ�หรับการทดสอบทำ�โดยเจือจางเชื้อแต่ละชนิด
ใน 0.85% sodium chloride (NaCl) เพื่อให้มีความ
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ขุน่ เมือ่ วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 530 นาโนเมตรเท่ากับ
1 McFarland standard ซึ่งจะมีความหนาแน่นของ
เชื้อ 1-5 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ใช้สารละลายเชื้อรา
ที่เตรียมได้สำ�หรับศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อรากลุ่ม
เดอร์ ม าโตไฟต์ ข องเจลสารสกั ด รากทองพั น ชั่ ง ใน
ระดับหลอดทดลอง
2.5.2 การทดสอบฤทธิ์ 3 วิธี ดังนี้
1) การทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราด้วยวิธี agar
well diffusion[17-18]
การทดสอบใช้อาหารแข็งชนิด Sabouraud dextrose agar ใน plastic petri dishes (90
mm DIA) นำ�มาเจาะรูลงบนอาหารแข็งตรงกลางจาน
1 หลุม โดยใช้ sterile cork borer ที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร จากนั้นทำ�การ spread เชื้อรา
สำ�หรับทดสอบลงบนจานอาหารเพาะเลีย้ งด้วย sterile
cotton swab แล้วใส่เจลสารสกัดรากทองพันชัง่ หรือ
เจลพื้นปริมาตร 100 ไมโครลิตรลงในหลุม นำ�จาน
เพาะเชื้อไปเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
เป็นระยะเวลา 3-5 วัน และอ่านผลการทดสอบโดย
วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone)
ที่เกิดขึ้นด้วย vernier caliper
2) การทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราโดยใช้เทคนิค
soft-agar overlay
การทดสอบใช้ วิ ธี ก ารที่ ดั ด แปลงจาก
Hockett KL และ Baltrus DA[19] โดยใช้อาหารแข็ง
ชนิด Sabouraud dextrose agar ใน plastic petri
dishes (90 mm DIA) เป็น bottom agar และเตรียม
Sabouraud dextrose agar ที่มีส่วนประกอบของ
agar ปริมาณ 1.5% นำ�ไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ในขณะที่อาหารยัง
เหลว (soft agar) ใช้ sterile serological pipet ดูด
อาหารปริมาตร 15 มิลลิลิตรใส่ลงใน sterile culture
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tube แล้วปล่อยให้อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 45
องศาเซลเซียส เติมเชือ้ เดอร์มาโตไฟต์ทเี่ ตรียมสำ�หรับ
ทดสอบปริมาตร 300 ไมโครลิตรลงในอาหารเหลวอุน่
จากนั้นผสมให้เข้ากัน แล้วเทอาหารเหลวที่ผสมกับ
เชื้อปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงบน bottom agar เอียง
จานเพาะเลีย้ งไปมาทุกด้านเพือ่ ให้ soft agar คลุมทัว่
บริเวณหน้า bottom agar (คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 57
ตารางเซนติเมตร) และทิง้ ไว้ให้อาหารแข็งตัวประมาณ
15-20 นาที ทำ � การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นเชื้ อ ราโดยใช้
เจลสารสกัดรากทองพันชั่งหรือเจลพื้นปริมาตร 200
ไมโครลิตร นำ�มา spread ลงบนจานเพาะเลี้ยงโดย
ใช้ glass spreader บนผิวหน้าของอาหารแข็งแห้ง
จากนั้นนำ�จานเพาะเชื้อไปเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3-5 วัน และประเมิน
ผลการทดสอบเปรียบเทียบกับจานเพาะเลี้ยงที่ไม่ใส่
สารทดสอบ (non-treated)
3) การทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราโดยใช้เทคนิค
over-agar antibiotic plating
การทดสอบใช้เจลสารสกัดรากทองพันชัง่
ทีป่ ริมาตร 50, 100, 200, และ 400 ไมโครลิตร หรือเจล
พืน้ ปริมาตร 400 ไมโครลิตร นำ�มา spread ลงบนจาน
เพาะเลี้ยงที่มีอาหารแข็งชนิด Sabouraud dextrose
agar ใน plastic petri dishes (90 mm DIA) โดย
ใช้ glass spreader จนผิวหน้าของอาหารแข็งแห้ง
จากนัน้ หยดเชือ้ จุลชีพสำ�หรับทดสอบทีเ่ ตรียมจากเชือ้
ราแต่ละชนิดปริมาตร 20 ไมโครลิตร (ความหนาแน่น
ของเชื้อประมาณ 2-10 x 104 เซลล์) ลงบนจานอาหาร
เพาะเลี้ยงที่เตรียมไว้ รอจนกระทั่งเชื้อจุลชีพสำ�หรับ
ทดสอบบนผิวอาหารแข็งแห้ง แล้วนำ�จานเพาะเชื้อไป
เพาะเลีย้ งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา
3 วัน และประเมินผลการทดสอบโดยเปรียบเทียบการ
เจริญของเชือ้ ราในจานเพาะเลีย้ งทีม่ เี จลพืน้ หรือมีเจล
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สารสกัดรากทองพันชั่งที่ปริมาตรต่าง ๆ กับจานเพาะ
เลี้ยงที่ไม่ใส่สารทดสอบ (non-treated)
2.6 การทดสอบประสิทธิผลในการต้านเชื้อรา
ของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งในสัตว์ทดลอง
2.6.1 เชื้อจุลชีพ
เชื้อราสำ�หรับการทดสอบใช้ M. canis 1360-04317 ที่เจือจางเชื้อใน 0.85% sodium chloride
เพื่อให้มีความเข้มข้นของเชื้อ 1 x 107conidia ต่อ
มิลลิลิตร
2.6.2 การทดสอบ
การศึกษาประสิทธิผลของเจลสารสกัดราก
ทองพันชัง่ ต่อการต้านเชือ้ ราในสัตว์ทดลองใช้วธิ กี ารที่
ดัดแปลงจาก Ghannoum MA. และคณะ[20-21] และ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ด�ำเนิน
การวิจัยในสัตว์ (หมายเลขควบคุมโครงการ 61-001)
เลือกใช้หนูตะเภาสายพันธุ์ Hartley เพศผู้น�้ำหนัก
ประมาณ 150-170 กรัม ตรวจประเมินสุขภาพแล้วสุม่
หนูตะเภาใส่ในกรงเลีย้ งขนาดมาตรฐาน และเลีย้ งเพือ่
ปรับสภาพเป็นเวลา 5 วันก่อนการทดสอบ การดูแล
สัตว์ทดลองเป็นไปตามมาตรการเลีย้ งสัตว์สากล และ
ให้สัตว์กินอาหารและน�้ำอย่างไม่จ�ำกัดปริมาณ การ
ทดสอบแบ่งหนูตะเภาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว
ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1: ไม่ได้รับเชื้อ M. canis และ
ไม่ได้รับสารทดสอบ (negative control), กลุ่มที่ 2:
ได้รบั เชือ้ M. canis และได้รบั ยาต้านเชือ้ รา Nizoral®
cream (2% ketoconazole), กลุ่มที่ 3: ได้รับเชื้อ
M. canis และได้รบั เจลสารสกัดรากทองพันชัง่ (0.1%
ไรนาแคนทิน ซี), กลุ่มที่ 4: ได้รับเชื้อ M. canis และ
ได้รับเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง (0.05 % ไรนาแคนทิน ซี) และกลุ่มที่ 5: ได้รับเชื้อ M. canis และไม่ได้
รับสารทดสอบ (non-treated) หลังจากเลี้ยงปรับ
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สภาพด�ำเนินการโกนขนหนูตะเภาบริเวณด้านหลัง
แต่ละตัวด้วยเครื่องโกนไฟฟ้า แบ่งผิวหนังที่บริเวณ
แผ่นหลังของหนูตะเภาแต่ละตัว เป็น 4 ต�ำแหน่ง โดย
แต่ละต�ำแหน่งจะมีขนาดประมาณ 1.25 เซนติเมตร x
1.25 เซนติเมตร จากนั้นทายาชา lidocaine ในแต่ละ
ต�ำแหน่งแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที และใช้กระดาษ
ทราย เบอร์ 4 ขูดบริเวณทั้ง 4 ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งละ 4
ครั้ง แล้วเช็ดท�ำความสะอาดด้วย 70% แอลกอฮอล์
ท�ำการหยอดเชือ้ รา M. canis ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
ลงในทั้ง 4 ต�ำแหน่ง ของหนูตะเภาแต่ละตัว ตามการ
แบ่งกลุม่ ยกเว้นกลุม่ ควบคุมลบ (negative control)
และท�ำการเหนี่ยวน�ำการติดเชื้อของสัตว์ทดลองซ�้ำ
ตามขั้นตอนข้างต้น 5 วัน แล้วจึงพักหนูตะเภา 6 วัน
หลังจากครบก�ำหนด น�ำหนูตะเภาทุกตัวมาท�ำการเก็บ
เส้นขนทัง้ 4 ต�ำแหน่ง โดยในแต่ละต�ำแหน่งจะเก็บเส้น
ขนจ�ำนวน 10 เส้น น�ำไปเพาะเลีย้ งเพือ่ ดูการเจริญของ
เชื้อราบน potato dextrose agar (PDA) เป็นเวลา
อย่างน้อย 7-14 วัน เพื่อเก็บข้อมูลการติดเชื้อเริ่มต้น
ก่อนได้รบั สารทดสอบ จากนัน้ ทาสารทดสอบตามการ
แบ่งกลุ่ม โดยในหนูตะเภาแต่ละตัวจะทาสารทดสอบ
ต�ำแหน่งละ 0.1 มิลลิลิตร ทั้ง 4 ต�ำแหน่ง วันละ 1 ครั้ง
เป็นเวลา 14 วัน หลังครบก�ำหนด น�ำหนูตะเภาทุกตัว
มาท�ำการเก็บเส้นขนทั้ง 4 ต�ำแหน่ง โดยในแต่ละ
ต�ำแหน่งจะเก็บเส้นขนจ�ำนวน 10 เส้น น�ำไปเพาะเลีย้ ง
เพือ่ ดูการเจริญของเชือ้ ราบน PDA เป็นเวลาอย่างน้อย
7-14 วัน เพื่อเก็บข้อมูลการติดเชื้อหลังได้รับสาร
ทดสอบ และการุ ณ ยฆาตหนู ต ะเภาด้ ว ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างการทดสอบบันทึกข้อมูล
ของสัตว์ทดลอง ได้แก่ น�้ำหนัก อัตราการกินน�้ำและ
อาหาร สุขภาพของสัตว์ทดลอง อาการป่วยและตายใน
ระหว่างวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สังเกตรอยโรคที่
ผิวหนัง (skin lesion) ทั้ง 4 ต�ำแหน่งในแต่ละตัว โดย
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ให้คะแนนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด คือ 0 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ผิวหนัง),
1 (ผิวหนังแดงเล็กน้อย), 2 (ผิวหนังแดงชัดเจน มีการ
ตัง้ ชันของขนบริเวณทีม่ กี ารบวม มีขนร่วง), 3 (ผิวหนัง
แดงเป็นบริเวณกว้าง มีสะเก็ด มีขนร่วง และมีแผลที่
ผิวหนัง), 4 (ผิวหนังบางส่วนถูกท�ำลาย มีขนร่วง), และ
5 (ผิวหนังถูกท�ำลายทัง้ หมด และขนร่วงทัง้ บริเวณนัน้ )
2.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลน�้ำหนักตัว การกินน�้ำ  และการกิน
อาหาร น�ำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบสมมติฐานข้อมูลของค่าเฉลี่ยใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One-way
ANOVA ที่ p < 0.05) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
IBM SPSS Statistic 23 ก�ำหนดระดับค่าความเชื่อ
มัน่ ที่ 95% ถ้าผลการวิเคราะห์มคี วามแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
กลุม่ ตัวอย่างกับกลุม่ ควบคุมด้วย Bonferroni posthoc test โดยก�ำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95%
2.7 การทดสอบความปลอดภัยของเจลสารสกัด
รากทองพันชั่ง
1) การทดสอบการระคายเคื อ งในสั ต ว์
ทดลอง (animal irritation test)
การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง
ของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งด�ำเนินการตามข้อ
ก�ำหนด ISO 10993-10: 2010[22] ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ด�ำเนิน
การวิจัยในสัตว์จากคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและ
ใช้ สั ต ว์ ท ดลองของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
[หมายเลขควบคุมโครงการ 62-015 (61-007)] โดยใช้
กระต่ายสายพันธุ์ albino จ�ำนวน 3 ตัว แยกเลี้ยง
แต่ละตัวในกรงขนาดมาตรฐานเพื่อปรับสภาพเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ก่อนการทดสอบ การดูแลสัตว์ทดลอง

444 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เป็นไปตามมาตรการเลี้ยงสัตว์สากล และให้สัตว์กิน
อาหารและน�้ำอย่างไม่จ�ำกัดปริมาณ ก่อนเริ่มทดสอบ
24 ชั่วโมง โกนขนกระต่ายบริเวณหลังด้วยเครื่องโกน
ไฟฟ้า ใช้ตัวอย่างทดสอบเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง
0.5 กรัม แปะลงบนต�ำแหน่งที่ทดสอบด้วยผ้าก๊อซ
ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 2.5 เซนติเมตร ตัวละ 2
ต�ำแหน่ง และใช้น�้ำกลั่นปราศจากเชื้อปริมาตร 0.5
มิลลิลติ ร เป็นตัวอย่างควบคุม จากนัน้ ปิดทับด้วยเทป
พันแผล เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง แล้วจึงเอาแผ่น
ทดสอบออก ท�ำความสะอาดบริเวณทดสอบด้วยน�้ำ
อุ่น และอ่านผลทดสอบชั่วโมงที่ 1, 24, 48 และ 72
หลังเอาแผ่นทดสอบออก โดยให้คะแนนระดับความ
แดง (erythema) และบวม (oedema) ระหว่าง 0 ถึง
4 ค�ำนวณคะแนนการระคายเคืองเบื้องต้น (Primary
Irritation Score, PIS) จากคะแนนเฉพาะที่เวลา 24
ชั่วโมง, 48 ชั่งโมง และ 72 ชั่วโมง แล้วน�ำ PIS มา
ค�ำนวณดัชนีการระคายเคืองเบื้องต้น (Primary Irritation Index, PII) เพื่อใช้แปลผลการทดสอบการ
ระคายเคือง
2) การทดสอบการแพ้ ท างผิ ว หนั ง วิ ธี
closed patch test (Buehler test)
การทดสอบการแพ้ ท างผิ ว หนั ง (delayed-type hypersensitivity) ของเจลสารสกัดราก
ทองพันชั่งด�ำเนินการตามข้อก�ำหนด ISO 10993-10:
2010[22] ได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัยในสัตว์จาก
คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ [หมายเลขควบคุ ม
โครงการ 63-029 (62-013)] โดยใช้หนูตะเภาสายพันธุ์
Dunkin Hartley จ�ำนวน 17 ตัว แบ่งเป็นกลุม่ ทดสอบ
12 ตัว และกลุ่มควบคุม 5 ตัว เลี้ยงแยกเพศกรงละ
ไม่เกิน 5 ตัว ในกรงขนาดมาตรฐานเพือ่ ปรับสภาพเป็น
เวลา 5 วันก่อนการทดสอบ การดูแลสัตว์ทดลองเป็น

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ไปตามมาตรการเลีย้ งสัตว์สากล และให้สตั ว์กนิ อาหาร
และน�้ำอย่างไม่จ�ำกัดปริมาณ ก่อนเริ่มทดสอบ 24
ชั่วโมง โกนขนหนูตะเภาบริเวณข้างล�ำตัวด้านซ้าย
ขนาด 4 เซนติเมตร x 4 เซนติเมตร ด้วยเครื่องโกน
ไฟฟ้า ทดสอบในขั้นตอนการเหนี่ยวน�ำ (induction
phase) ใช้ ผ ้ า ก๊ อ ซขนาด 2.5 เซนติ เ มตร x 2.5
เซนติเมตรซับตัวอย่างทดสอบเจลสารสกัดรากทอง
พันชัง่ ให้ชมุ่ แล้วแปะลงบนต�ำแหน่งทีท่ ดสอบ ส�ำหรับ
กลุ่มควบคุมใช้น�้ำกลั่นปราศจากเชื้อเป็นตัวอย่าง
ทดสอบ จากนัน้ ปิดทับด้วยเทปพันแผล เป็นระยะเวลา
6 ชั่วโมง แล้วจึงเอาแผ่นทดสอบออกและท�ำความ
สะอาดบริเวณทดสอบด้วยน�้ำอุ่น ท�ำการทดสอบตาม
วิธกี ารข้างต้นสัปดาห์ละ 3 วัน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา
3 สัปดาห์ หลังวันสุดท้ายของการเอาแผ่นทดสอบออก
พักสัตว์ทดลอง 14 วัน จากนั้นทดสอบในขั้นตอน
การกระตุ้น (challenge phase) โดยท�ำการทดสอบ
เช่นเดียวกับขั้นตอนการเหนี่ยวน�ำ 1 ครั้ง บริเวณด้าน
ข้างล�ำตัวด้านขวา และอ่านผลทดสอบชัว่ โมงที่ 24 และ
48 หลั ง เอาแผ่ น ทดสอบออก โดยให้ ค ะแนนตาม
Magnusson and Kligman scale[23]

ผลการศึกษา
1. การเตรียมสารสกัดรากทองพันชั่ง
สารสกัดรากทองพันชั่งที่เตรียมตามวิธีการข้าง
ต้นจ�ำนวน 2 ครั้งจากผงแห้งของรากทองพันชั่งน�้ำ
หนัก 240 กรัมและ 390 กรัม พบว่าได้สารสกัดราก
ทองพันชั่งเมื่อค�ำนวณเทียบกับน�้ำหนักแห้งของราก
ทองพันชั่ง (% yields, w/w) คิดเป็น 3.08 และ 3.04%
ตามล�ำดับ เมื่อน�ำสารสกัดรากทองพันชั่งจากแต่ละ
ครั้งของการสกัด มาวิเคราะห์ปริมาณไรนาแคนทิน ซี
ในสารสกัดรากทองพันชั่งพบว่ามีสารไรนาแคนทิน ซี
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ตารางที่ 2 น�้ำหนักและปริมาณสารไรนาแคนทิน ซี ในสารสกัดรากทองพันชั่ง
สกัด
ครั้งที่

น�้ำหนักแห้ง
(กรัม)

น�้ำหนักสารสกัดราก
ทองพันชั่ง (กรัม)

%
ปริมาณสารไรนาแคนทิน
yields(w/w)
ซี (% w/w)

1
240
7.384
3.08
					
					
2
390
11.843
3.04
					
					

คิดเป็นร้อยละ 55.37 ± 2.10 และ 55.46 ± 1.36 โดย
น�ำ้ หนัก (w/w) ของสารสกัดรากทองพันชัง่ (ตารางที่ 2)
การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในสารสกัดรากทองพัน
ชัง่ ด้วยวิธี ICP-MS พบว่าสารสกัดรากทองพันชัง่ จาก
ทัง้ สองครัง้ ของการสกัดมีการปนเปือ้ นโลหะหนัก เช่น
สารหนู (arsenic) แคดเมี่ยม (cadmium) ปรอท
(mercury) และ ตะกัว่ (lead) อยูใ่ นปริมาณทีก่ �ำหนด
ตามเกณฑ์การยอมรับของ Thai Herbal Pharmacopoeia 2019[24] สารสกัดรากทองพันชั่งที่เตรียมได้
นี้จะน�ำไปใช้ส�ำหรับพัฒนาต�ำรับเจลสารสกัดรากทอง
พันชั่ง

2. การพัฒนาตำ�รับเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง
การพั ฒ นาสู ต รตำ � รั บ เจลพื้ น และประเมิ น
คุณลักษณะของตำ�รับที่เตรียมได้ เพื่อคัดเลือกชนิด
ของสารก่อเจลทีเ่ หมาะสมสำ�หรับนำ�ไปใช้พฒ
ั นาตำ�รับ
เจลให้มีลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติที่ดี คือ
เจลเป็นเนื้อเดียวกัน แพร่กระจายบนผิวได้ดี และ
มีค่า pH ตรงตามต้องการ โดยอยู่ในช่วง pH ของ
ผิวหนังคนปกติ คือ 5.4-5.9[25] พบว่าตำ�รับที่เตรียม
จากสารก่อเจล Carbopol 940, Na CMC และ Poloxamer188 ได้เนื้อเจลลักษณะใส เป็นเนื้อเดียวกัน

57.01
56.11
53.01
54.09
56.80
55.49

ค่าเฉลี่ย
(% w/w)
55.37 ± 2.10

55.46 ± 1.36

สามารถกระจายบนผิวได้ดี และเมือ่ พิจารณา pH ของ
ตำ�รับพบว่าเฉพาะตำ�รับที่ 1 และ 2 ซึง่ มีสารก่อเจลเป็น
Carbopol 940 และ Na CMC ตามลำ�ดับ เท่านั้นที่มี
ค่า pH อยูใ่ นช่วงทีต่ อ้ งการ (ตารางที่ 3) อย่างไรก็ตาม
ความหนืดของทัง้ สองตำ�รับยังไม่ตรงตามต้องการ จึง
ทดลองปรับปริมาณสารก่อเจลในตำ�รับ โดยใช้สารก่อ
เจล Carbopol 940 และ Na CMC ในปริมาณต่าง ๆ
เพื่อให้ได้ตำ�รับที่มีความหนืดลดลง พบว่าตำ�รับที่ใช้
สารก่อเจลเป็น 0.3% Carbopol 940 และ 3.25% Na
CMC ให้เจลพื้นที่มีลักษณะทางกายภาพและความ
หนืดตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ค่า pH ของตำ�รับ
ที่เตรียมได้มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 6-7
เมื่ อ เติ ม สารสกั ด รากทองพั น ชั่ ง ปริ ม าณ 2%
w/w ลงในตำ�รับ บรรจุตำ�รับลงในภาชนะขวดแก้วสี
ชาที่ฝามีหลอดหยด และนำ�ไปศึกษาความคงตัวของ
ตำ�รับที่อุณหภูมิ 4, 25 และ 37 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าตำ�รับเจลสารสกัดรากทอง
พันชั่งที่ใช้สารก่อเจลเป็น Carbopol 940 เมื่อเก็บที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส มีลักษณะทางกายภาพ
ของตำ�รับเปลี่ยนแปลงไป คือ สีของตำ�รับเปลี่ยนจาก
ส้มเป็นเหลือง มีความหนืด และค่า pH ลดลง นอกจาก
นี้พบว่าลักษณะเนื้อเจลมีความขุ่นเพิ่มขึ้น ในขณะที่
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ตำ�รับเจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่ใช้สารก่อเจลเป็น
Na CMC มีลักษณะทางกายภาพ ความหนืด และ
ค่า pH ของตำ�รับไม่เปลี่ยนแปลง จากผลการศึกษา
ความคงตัวเบื้องต้นของตำ�รับเจลสารสกัดรากทอง
พันชั่งดังกล่าว เลือกใช้สารก่อเจลเป็น Na CMC เพื่อ
ให้ตำ�รับมีความคงตัวทางกายภาพ และเพิ่มสารปรับ
ความเป็นกรด-ด่าง คือ citrate buffer โดยใช้ citric
acid monohydrate 0.28% w/w และ tri-sodium
citrate dehydrate 1% w/w เพือ่ ช่วยควบคุมค่า pH
ของตำ�รับให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ
การทดสอบการระคายเคืองของต�ำรับเจลที่มี
สารสกัดรากทองพันชั่งปริมาณร้อยละ 2 โดยน�้ำหนัก
(w/w) ในสัตว์ทดลอง พบว่าต�ำรับดังกล่าวท�ำให้เกิด
ความระคายเคืองปานกลางต่อผิวหนังกระต่าย โดยมี
ค่าดัชนีการระคายเคืองเบือ้ งต้น (PII) คิดเป็น 2.3 เมือ่
ทดลองปรับลดปริมาณสารสกัดรากทองพันชัง่ ลงเป็น
ร้อยละ 1, 0.5, 0.3, และ 0.15 โดยนำ�้ หนัก เพือ่ หาความ
เข้มข้นของสารสกัดรากทองพันชัง่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดความ
ระคายเคืองต่อผิวหนังกระต่ายพบว่า ปริมาณสารสกัด
รากทองพันชั่งร้อยละ 0.3 โดยน�้ำหนัก ท�ำให้เกิดการ
ระคายเคืองเล็กน้อยต่อผิวหนังกระต่าย ในขณะที่
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ปริมาณสารสกัดรากทองพันชัง่ ร้อยละ 0.15 โดยนำ�้ หนัก
ไม่ท�ำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังกระต่าย ซึง่ เมือ่
ค�ำนวณปริมาณของสารไรนาแคนทิน ซี ในต�ำรับจาก
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ปริมาณสารไรนาแคนทิน ซี ใน
สารสกัดรากทองพันชั่งของการสกัดครั้งที่ 1 (ตารางที่
2) พบว่าต�ำรับดังกล่าวจะมีปริมาณสารไรนาแคนทิน
ซี คิดเป็น 0.083% w/w
จากข้อมูลผลการทดลองข้างต้น เตรียมตำ�รับ
เจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่มีปริมาณไรนาแคนทิน
ซี ในตำ�รับคิดเป็น 0.1% w/w และ 0.05% w/w เพื่อ
ใช้สำ�หรับการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของเจลสารสกัดรากทองพันชัง่ ในระดับหลอดทดลอง
และสัตว์ทดลอง โดยตำ�รับยาเตรียมดังกล่าวมีผลการ
วิเคราะห์คุณภาพ (ตารางที่ 4)

3. การทดสอบประสิทธิผลของเจลสารสกัดราก
ทองพันชั่งในหลอดทดลอง
เจลสารสกัดรากทองพันชัง่ ทีม่ คี วามเข้มข้นของ
ไรนาแคนทิน ซี 0.1% ถูกนำ�มาทดสอบประสิทธิผล
ของตำ�รับในระดับ in vitro ด้วยวิธกี ารแพร่สารละลาย
ในวุ้น (agar well diffusion) โดยใช้เจลสารสกัดราก

ตารางที่ 3 ลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติ และ pH ของตำ�รับเจลพื้น
			 สัดส่วนสารเคมีในตำ�รับ (%w/w)
ลักษณะทางกายภาพ
ตำ�รับที่ 1
ตำ�รับที่ 2
ตำ�รับที่ 3
ตำ�รับที่ 4
(Carbopol 940) (Na CMC)
(MC)
(HEC)
ลักษณะเนื้อเจล
ความหนืด
การแพร่กระจายบนผิว
ให้ความชุ่มชื้นผิว
pH

ใส เป็นเนื้อ
เดียวกัน
มาก
ดี
ดี
5.5

ใส เป็นเนื้อ
เดียวกัน
ปานกลาง
ดี
ดี
5.5

ขาวขุ่น ไม่เป็น
เนื้อเดียวกัน
ปานกลาง
ดี
ดี
4.5

ใส ไม่เป็น
เนื้อเดียวกัน
ปานกลาง
ดี
ดี
5.0

ตำ�รับที่ 5
(Poloxamer188)
ใส เป็นเนื้อ
เดียวกัน
น้อย
ดี
ดี
4.5
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ตารางที่ 4 ข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพและลักษณะทางกายภาพของเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง
รายการ

เจลสารสกัดรากทองพันชั่ง

ปริมาณสารสำ�คัญที่กำ�หนด
0.1% rhinacanthin C
ลักษณะทางกายภาพ
เจลใสสีน้ำ�ผึ้ง
ปริมาณสารสำ�คัญจากการวิเคราะห์
99.26%
(90.0-110.0% ของปริมาณที่ระบุในฉลาก)
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์*
- total aerobic microbial count ≤ 2 x 104 CFU/g
- total combined yeast and moulds count ≤ 2 x 101 CFU/g
- Pseudomonas aeruginosa, absence/g
- Staphylococcus aureus, absence/g
- Clostidium spp., absence/g
เข้ามาตรฐาน
การปนเปื้อนจากโลหะหนัก**
- Arsenic ≤ 4 ppm
- Cadmium ≤ 0.3 ppm
- Lead ≤ 10 ppm
- Mercury ≤ 0.5 ppm
ตรวจไม่พบ
ค่า pH (5.4-5.9)
5.5
ความหนืด (mPa)
520

0.05% rhinacanthin C
เจลใสสีน้ำ�ผึ้ง
93.48%

เข้ามาตรฐาน

ตรวจไม่พบ
5.5
510

*BP2018
**Thai Herbal Pharmacopoeia 2019

ทองพันชั่งปริมาตร 100 ไมโครลิตร วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราของเจลสารสกัดรากทองพันชัง่
ต่อเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ โดยวัด clear zone ที่
เกิดขึน้ แสดงถึงบริเวณทีเ่ ชือ้ ราถูกยับยัง้ การเจริญ ผล
การทดสอบพบว่าเจลสารสกัดรากทองพันชัง่ สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่ใช้ทดสอบได้ โดยให้ผล
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนใส (zone diameter)
ต่อเชื้อ T. rubrum, T. mentagrophytes, M. gypseum และ M. canis (ตารางที่ 5)
การทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของเชือ้ รากลุม่
เดอร์มาโตไฟต์ของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่มี
ความเข้มข้นของไรนาแคนทิน ซี 0.1% โดยใช้วิธีการ
ที่ดัดแปลงจากเทคนิค soft-agar overlay แล้วนำ�

เจลสารสกัดรากทองพันชั่งหรือเจลพื้นปริมาตร 200
ไมโครลิตรมา spread ลงบนอาหารชนิดแข็งที่มีเชื้อ
อยู่ และเพาะเลี้ยงเพื่อสังเกตการเจริญของเชื้อรา ผล
การทดสอบพบว่าเจลสารสกัดรากทองพันชัง่ สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่ท�ำ การทดสอบได้ โดยไม่
พบการเจริญของเชือ้ ราเลยเมือ่ เพาะเลีย้ งเชือ้ เป็นระยะ
เวลา 5 วัน ในขณะทีเ่ จลพืน้ ไม่สามารถยับยัง้ การเจริญ
ของเชื้อรา แต่มีผลทำ�ให้เชื้อเจริญเติบโตลดลงเมื่อ
เทียบกับ non-treated (ภาพที่ 2)
การทดสอบผลของเจลสารสกัดรากทองพันชัง่ ที่
ปริมาตรต่าง ๆ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโดย
ใช้วิธีการที่ดัดแปลงจากการใช้เทคนิค over-agar
antibiotic plating พบว่าเจลสารสกัดรากทองพันชัง่
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ รากลุม่ เดอร์มาโตไฟต์ของเจลสารสกัดรากทองพันชัง่ (0.1% rhinacanthin C)
ด้วยวิธี agar well diffusion
สารทดสอบ
(ปริมาตร 100 ไมโครลิตร)
เจลสารสกัดรากทองพันชั่ง
(0.1% rhinacanthin C)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนใส (zone diameter, mm)*
T. rubrum
T. mentagrophytes
M. gypseum
M. canis
34.0 ± 1.0

19.0 ± 1.0

13.5 ± 1.5

19.5 ± 1.5

* รวมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลุม (well) 8 มิลลิเมตร

ที่ปริมาตรไม่น้อยกว่า 50 ไมโครลิตร เมื่อ spread ลง
บนอาหารชนิดแข็งพืน้ ทีป่ ระมาณ 57 ตารางเซนติเมตร
สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราได้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 3 วัน (ภาพที่ 3)

4. การทดสอบประสิทธิผลของเจลสารสกัดราก
ทองพันชั่งในระดับสัตว์ทดลอง
การทดสอบประสิทธิผลของเจลสารสกัดราก
ทองพันชั่งในระดับ in vivo โดยใช้หนูตะเภาน�ำมา
เหนีย่ วน�ำให้เกิดการติดเชือ้ และทดสอบผลของต�ำรับ
ต่อสัตว์ทดลอง และความสามารถในการลดการติด
เชื้อของต�ำรับ โดยเก็บข้อมูลน�้ำหนักของสัตว์ทดลอง
ตลอดการศึ ก ษา ซึ่ ง หนู ต ะเภามี น�้ ำ หนั ก เริ่ ม ต้ น
ประมาณ 150-170 กรัม พบว่าค่านำ�้ หนักสัตว์เฉลีย่ ใน
แต่ละกลุม่ ตลอดการทดสอบไม่มคี วามแตกต่างอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตขิ องค่าเฉลีย่ น�ำ้ หนักสัตว์ตงั้ แต่วนั
ทีเ่ ริม่ จนจบการทดสอบ โดยมีนำ�้ หนักในวันสิน้ สุดการ
ทดสอบประมาณ 340-540 กรัม สัตว์ทดลองแต่ละ
กลุ ่ ม มี อั ต ราการกิ น อาหารเฉลี่ ย ต่ อ สั ป ดาห์ ตั้ ง แต่
สัปดาห์ที่ 0 ถึง 4 ของการทดสอบ ไม่พบความแตก
ต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในส่วนอัตราการกินน�้ำ
เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของหนูตะเภา พบว่าในสัปดาห์ที่ 2
ของสัตว์กลุ่มที่ได้รับยาต้านเชื้อรา ketoconazole
cream มีอัตราการกินน�้ำลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทาง

สถิติ เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั เจลสารสกัดทองพันชัง่
ที่มีความเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.1% (p =
0.030)
การตรวจสุขภาพและพฤติกรรมทั่วไปของสัตว์
ทดลอง แบ่งเป็น ระบบหายใจ ลักษณะการเคลือ่ นไหว
การตอบสนองของระบบประสาทส่วนกลาง การตอบ
สนองต่อสิ่งเร้า ระบบหมุนเวียนโลหิต และลักษณะ
ดวงตา พบว่าไม่มีสัตว์ที่มีอาการหรือพฤติกรรมที่ผิด
ปกติตลอดการทดสอบ นอกจากนี้ ผลการเพาะเชือ้ รา
จากการเก็บเส้นขนบริเวณทดสอบในหนูตะเภาแต่ละ
ตัว ทั้ง 4 ตำ�แหน่ง กลุ่มละ 6 ตัว ก่อนและหลังการให้
สารทดสอบ พบว่าจำ�นวนเส้นขนที่พบเชื้อราหลังจาก
ได้รับสารทดสอบ 14 วัน มีจำ�นวนลดลงในทุกกลุ่ม
การประเมินอัตราการติดเชื้อหลังหนูตะเภาได้
รับสารทดสอบครบกำ�หนด โดยเทียบเป็นสัดส่วน
เปอร์เซ็นต์ต่อจำ�นวนเชื้อราก่อนการทดสอบในแต่ละ
กลุ่ม พบว่าหลังการทดสอบหนูตะเภากลุ่มที่ได้รับยา
ต้านเชื้อรา ketoconazole cream มีอัตราการติดเชื้อ
เหลืออยู่ 4.26% กลุ่มที่ได้รับเจลสารสกัดรากทอง
พันชั่งที่มีความเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.1%
มีอัตราการติดเชื้อ 11.46% กลุ่มที่ได้รับเจลสารสกัด
รากทองพันชัง่ ทีม่ คี วามเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี
0.05% มีอตั ราการติดเชือ้ 28.05% และหนูตะเภากลุม่
ที่ได้รับเชื้อราแต่ไม่ได้รับสารทดสอบ (non-treated)
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ภาพที่ 2 ผลยับยั้งการเจริญของเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ของเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง (0.1% rhinacanthin C)
ปริมาตร 200 ไมโครลิตร
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ภาพที่ 3 ผลยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราก่อโรคกลุม่ เดอร์มาโตไฟต์บนอาหารแข็งทีม่ เี จลพืน้ ปริมาตร 400 ไมโครลิตร (A),
เจลสารสกัดรากทองพันชั่ง (0.1% rhinacanthin C) ปริมาตร ดังนี้ 50 ไมโครลิตร (B), 100 ไมโครลิตร (C),
200 ไมโครลิตร (D), 400 ไมโครลิตร (E) และ ไม่มีสารทดสอบ (non-treated) (F)

มีอัตราการติดเชื้อ 28.33% (ตารางที่ 6)
การประเมินประสิทธิผลของการลดการติดเชื้อ
ราเมื่อใช้สารทดสอบเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
สารทดสอบ (non-treated) โดยใช้สูตร 100 – (T x
( 100/N )) เมื่อ T คือ อัตราการติดเชื้อราของกลุ่ม
ทดสอบ และ N คือ อัตราการติดเชื้อราของกลุ่มที่
ได้รับเชื้อราแต่ไม่ได้รับสารทดสอบ พบว่ายาต้านเชื้อ
รา ketoconazole cream มีประสิทธิผลลดจำ�นวน
เชื้อราได้ 84.96% และเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง
ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น ของสารไรนาแคนทิ น ซี 0.1% มี
ประสิทธิผลลดจำ�นวนเชือ้ ราได้ 59.55% เมือ่ คิดเทียบ
จากเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มที่ไม่ได้รับสารทดสอบ (nontreated) ส่วนเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง ที่มีความ
เข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.05% พบว่าไม่มี

ประสิทธิผลในการลดจำ�นวนเชือ้ ราได้ (ลดจำ�นวนเชือ้
ราได้ 0.99%) (ตารางที่ 6)
การประเมินผลรอยโรคที่ผิวหนังโดยการให้
คะแนนวิธกี ารของผิวหนังตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด ในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเหนี่ยวนำ�การติดเชื้อรา
จนกระทั่งได้รับสารทดสอบเป็นระยะเวลา 14 วัน พบ
ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติของค่า
คะแนนเฉลี่ยของรอยโรคที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ
โดยพบว่าค่าเฉลีย่ ของรอยโรคของผิวหนังในกลุม่ ของ
หนูตะเภาทีไ่ ด้รบั ยาต้านเชือ้ รา ketoconazole cream
กลุ่มที่ได้รับเจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่มีความเข้ม
ข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.1% กลุ่มที่ได้รับเจลสาร
สกัดรากทองพันชัง่ ทีม่ คี วามเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.05% และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั เชือ้ ราแต่ไม่ได้รบั ยาต้าน
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ตารางที่ 6 จำ�นวนเชื้อราที่พบจากเส้นขนบริเวณทดสอบในหนูตะเภา อัตราการติดเชื้อหลังสิ้นสุดการทดสอบ และ
ประสิทธิผลในการลดการติดเชื้อรา
กลุ่ม

negative control
2% ketoconazole cream
0.1% rhinacanthin C gel
0.05% rhinacanthin C gel
non-treated

จำ�นวนเส้นขนที่พบเชื้อรา (จำ�นวน
ขนที่พบเชื้อรา/จำ�นวนขนทั้งหมด)
ก่อนรับสาร
หลังรับสาร
ทดสอบ
ทดสอบ
0/240
94/240
96/240
82/240
60/240

เชือ้ รา (positive control) มีคา่ มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั
เชื้อราและไม่ได้รับยาต้านเชื้อรา (negative control)
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.001) นอกจากนี้ พบ
ว่าค่าเฉลี่ยของรอยโรคของผิวหนังในหนูกลุ่มที่ได้รับ
เจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่มีความเข้มข้นของสาร
ไรนาแคนทิน ซี 0.1% มากกว่ากลุ่มหนูตะเภาที่ได้รับ
ยาต้านเชือ้ รา ketoconazole cream อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p = 0.023)

5. การทดสอบความปลอดภัยของเจลสารสกัด
รากทองพันชั่งในสัตว์ทดลอง
การทดสอบความปลอดภัยของเจลสารสกัด
รากทองพันชั่งที่มีความเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน
ซี 0.1% ในสัตว์ทดลอง โดยทำ�การทดสอบการระคาย
เคื อ งทางผิ ว หนั ง พบว่ า ตำ � รั บ ดั ง กล่ า วไม่ ทำ� ให้ เ กิ ด
ความระคายเคืองต่อผิวหนังกระต่าย โดยมีค่าดัชนี
การระคายเคืองเบื้องต้น (PII) คิดเป็น 0.3 และเมื่อ
นำ�เจลสารสกัดรากทองพันชั่งไปทดสอบการแพ้ทาง
ผิวหนังวิธี closed patch test (Buehler test) โดยใช้
หนูตะเภา และอ่านผลเปรียบเทียบกับ Magnusson

0/240
4/240
11/240
23/240
17/240

อัตราการติดเชื้อรา
(%)
หลังครบกำ�หนด
การทดสอบ 14 วัน

ประสิทธิผล
ในการลด
การติดเชื้อรา
(%)

0
4.26
11.46
28.05
28.33

0
84.96
59.55
0.99
-

และ Kligman scale[23] พบว่าตำ�รับดังกล่าวไม่ก่อให้
เกิดการแพ้ในสัตว์ทดลองทุกตัวทีท่ �ำ การศึกษา โดยมี
sensitization rate คิดเป็นร้อยละ 0

อภิปรายผล
การน�ำสมุนไพรมาใช้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล
การรักษาตรงตามที่ระบุ จ�ำเป็นต้องมีการควบคุม
คุณภาพตัง้ แต่วตั ถุดบิ กระบวนการผลิตสารสกัด จน
กระทั่งได้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้มั่นใจว่าทุก
รุน่ การผลิตถูกต้อง มีความสม�ำ่ เสมอของตัวยาส�ำคัญ
และไม่มีสารอันตรายตกค้าง ซึ่งการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบสมุนไพรที่น�ำมาใช้เป็นตัวยาส�ำคัญ ถ้า
เป็นสมุนไพรตามข้อก�ำหนดของต�ำรายาที่รัฐมนตรี
ประกาศให้อ้างอิงข้อก�ำหนดนั้น ๆ แต่ในกรณีเป็น
วัตถุดบิ สมุนไพรทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของต�ำรายา
ให้ใช้ข้อก�ำหนดมาตรฐานที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้ผลิตได้[26]
ซึง่ ทองพันชัง่ เป็นวัตถุดบิ สมุนไพรทีย่ งั ไม่มขี อ้ ก�ำหนด
ของต�ำรายา ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจึงเลือก
ควบคุมปริมาณสารไรนาแคนทิน ซี ซึ่งเป็นสารส�ำคัญ

452 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ที่เป็นสารออกฤทธิ์ในสารสกัดรากทองพันชั่งด้วยวิธี
HPLC และตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักใน
สารสกัดด้วยวิธี ICP-MS ผลการวิเคราะห์พบว่าสาร
สกัดรากทองพันชั่งจากการสกัดทั้ง 2 ครั้ง มีปริมาณ
สารส�ำคัญตามทีต่ อ้ งการ และไม่พบโลหะหนักทีม่ พี ษิ
ปนเปื้อนเกินเกณฑ์การยอมรับที่ก�ำหนด
ปัจจุบันยาต้านเชื้อราส�ำหรับใช้ภายนอกมีอยู่
หลายรูปแบบ ได้แก่ ครีม เจล ยาน�้ำ ขี้ผึ้ง และแชมพู
โดยการพัฒนารูปแบบต�ำรับจะสัมพันธ์กับคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของตัวยาส�ำคัญ[27] สารสกัดราก
ทองพันชั่งสามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ และ
ละลายได้น้อยในน�้ำ การศึกษานี้จึงเลือกพัฒนาต�ำรับ
ในรูปแบบเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เริ่มต้น
จากการพัฒนาสูตรต�ำรับเจลพื้นส�ำหรับใช้เตรียมเจล
สารสกัดรากทองพันชั่ง เลือกใช้สารก่อเจลเป็น Na
CMC และเพิ่ม citrate buffer ส�ำหรับควบคุม pH
ของต�ำรับ โดยใช้ 0.28% citric acid และ 1% sodium
citrate ควบคุมค่า pH ของเจลให้เป็นกรด (pH 5.5)
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพผิวหนังปกติ ลดความเสี่ยง
ในการเกิ ด การระคายเคื อ ง และลดการติ ด เชื้ อ ที่
ผิวหนัง[28] ซึ่งปริมาณสารปรับความเป็นกรด-ด่างทั้ง
สองชนิดที่เลือกใช้อยู่ในช่วงที่มีการใช้กันโดยทั่วไป
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เพือ่ ใช้ภายนอกชนิดไม่ตอ้ งล้างออก
(0.0000005 - 4% citric acid และ 0.000005 – 10%
sodium citrate)[29] ในเบื้องต้นก�ำหนดปริมาณสาร
ส�ำคัญไรนาแคนทิน ซี ในต�ำรับเป็น 0.1% w/w โดย
เลือกจากข้อมูลผลการทดสอบการระคายเคืองต่อ
ผิวหนังกระต่ายเพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ
สารสกัด และใช้แอลกอฮอล์ละลายสารสกัดรากทอง
พันชัง่ เพือ่ ผสมในต�ำรับ โดยใช้เอทานอล 10% โดยน�ำ้
หนัก ซึ่งเอทานอลในปริมาณดังกล่าวนี้มีผลเชิงบวก
ส�ำหรับการกระตุ้นรักษาแผล (wound healing)[30]
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นอกจากนี้จากผลการศึกษาความคงตัวของต�ำรับ
เบื้องต้นจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นขวดทึบแสงที่ปิด
สนิท เพื่อลดโอกาสการระเหยของแอลกอฮอล์ใน
ต�ำรับที่จะท�ำให้ตัวยาส�ำคัญละลายในต�ำรับได้ลดลง
และท�ำให้ต�ำรับขุ่น รวมถึงหลีกเลี่ยงการเก็บรักษา
ต�ำรับในที่มีอากาศร้อน ซึ่งสภาวะการเก็บรักษาดัง
กล่าวจะท�ำให้ต�ำรับมีความคงตัวดีขึ้น สภาวะการเก็บ
รักษาที่ก�ำหนดขึ้นนี้สอดคล้องกับการศึกษาความ
คงตัวของสารสกัดทองพันชัง่ ทีเ่ คยมีรายงานมาก่อน[3]
จากสูตรตำ�รับดังกล่าวเตรียมเจลสารสกัดราก
ทองพันชั่งที่มีปริมาณสารไรนาแคนทิน ซี 0.1% และ
0.05% w/w แล้วนำ�มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ โดย
การวิเคราะห์ปริมาณสารสำ�คัญด้วยวิธี HPLC พบว่า
ตำ�รับที่เตรียมได้ทั้งหมดมีปริมาณสารไรนาแคนทิน
ซี อยู่ในเกณฑ์ที่กำ�หนด (ร้อยละ 90.0-110.0 ของ
ปริมาณที่ระบุในฉลาก) การวิเคราะห์การปนเปื้อน
จุลชีพ (microbial limit test) และการปนเปือ้ นโลหะ
หนัก (heavy metal test) พบว่าตำ�รับที่เตรียมได้ทั้ง
2 ตำ�รับ ไม่มีการปนเปื้อนจุลชีพ และไม่พบโลหะหนัก
ทีเ่ ป็นพิษต่อร่างกาย ดังนัน้ เจลสารสกัดรากทองพันชัง่
ที่เตรียมได้นี้จึงมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำ�หนด
การทดสอบผลของตำ�รับผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
การต้านเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ชนิดต่าง ๆ ระดับ
in vitro ด้วยวิธี agar well diffusion แสดงให้เห็น
ว่า เจลสารสกัดทองพันชั่งที่มีความเข้มข้นของสาร
ไรนาแคนทิน ซี 0.1% สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อราก่อโรคทั้ง 4 ชนิดที่ทำ�การทดสอบได้ ในขณะที่
เจลพื้นไม่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อรา และเมื่อเปรียบเทียบ
ผลของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งต่อการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราที่ทำ�การทดสอบแต่ละชนิด พบว่า
เจลสารสกัดรากทองพันชั่งสามารถยับยั้งการเจริญ
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ของเชื้อ T. rubrum ได้ดีกว่าเชื้อราชนิดอื่นที่ทำ�การ
ทดสอบ โดยทำ�ให้เกิด clear zone ขนาดใหญ่กว่า
เชือ้ ราชนิดอืน่ อย่างชัดเจนเมือ่ เพาะเลีย้ งในระยะเวลา
ที่เท่ากัน ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการที่ T. rubrum เป็น
เชื้อที่มีอัตราการเจริญเติบโต (growth rate) ช้าที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อกลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ชนิดอื่น
ที่ทำ�การทดสอบ[31-32] โดย T. rubrum เป็นเชื้อก่อโรค
ทีพ่ บบ่อยในโรคกลากทีบ่ ริเวณมือ (Tinea manuum)
เท้า (Tinea pedis) ขาหนีบ (Tinea cruris) และลำ�ตัว
(Tenia corporis)[33-35] ผลการศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่า
ตำ�รับเจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ต้านเชื้อราก่อโรคกลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ได้จริงในระดับ
หลอดทดลอง
การทดสอบเพื่อประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อรากลุ่ม
เดอร์มาโตไฟต์ของเจลสารสกัดทองพันชั่งที่มีความ
เข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.1% โดยใช้วิธีการ
ที่ ดั ด แปลงจากเทคนิ ค soft-agar overlay เพื่ อ
ศึกษาผลของตำ�รับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปริมาตร 200
ไมโครลิตร ทีก่ ระจายตัวครอบคลุมพืน้ ทีผ่ วิ อาหารแข็ง
ประมาณ 57 ตารางเซนติเมตร ต่อการยับยัง้ การเจริญ
ของเชื้อราชนิดต่าง ๆ ผลการทดสอบแสดงให้เห็น
ว่าเจลสารสกัดรากทองพันชั่งตามปริมาตรดังกล่าว
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่ทำ�การทดสอบ
ได้เป็นระยะเวลามากกว่า 5 วัน ในขณะที่เจลพื้นไม่
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ แต่มีผลทำ�ให้
เชือ้ เจริญเติบโตลดลงเมือ่ เทียบกับ Non-treated โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง M. canis พบว่ามีการเจริญของเชื้อ
ลดลงอย่างชัดเจน (ภาพที่ 2) ทัง้ นีน้ า่ จะเป็นผลมาจาก
สารถนอมที่ใช้ในตำ�รับ ซึ่งประกอบด้วย 0.1% เมทิล
พาราเบน และ 0.02% โพรพิลพาราเบน โดยพาราเบน
นัน้ เป็นสารในกลุม่ ฟีนอลทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นจุลชีพ ต่อทัง้ เชือ้
แบคทีเรีย ยีสต์ และรา มีกลไกการออกฤทธิ์เป็นสาร
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ถนอมที่หลากหลาย เช่น ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน
DNA และ RNA รบกวนการขนส่งสารอาหารผ่านทาง
เยื่อหุ้มเซลล์ ทำ�ให้เกิดการรั่วของไซโตพลาสซึม และ
ยับยัง้ การใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียในเชือ้ รา[36]
การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์
ของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่มีความเข้มข้นของ
สารไรนาแคนทิน ซี 0.1% ปริมาตรต่าง ๆ ทีก่ ระจายตัว
ครอบคลุมพืน้ ทีผ่ วิ ประมาณ 57 ตารางเซนติเมตร โดย
ประเมินผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อราหลังเพาะ
เลี้ยงเชื้อเป็นระยะเวลา 3 วัน (ใช้วิธีการที่ดัดแปลง
จากการใช้เทคนิค over-agar antibiotic plating)
พบว่าเจลสารสกัดรากทองพันชั่งทุกปริมาตรที่ทำ�การ
ทดสอบ (50, 100, 200 และ 400 ไมโครลิตร) สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราทั้ง 4 ชนิดที่ทำ�การศึกษาได้
ในขณะที่เจลพื้นไม่มีผลต่อการเจริญของเชื้อ ผลการ
ทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เจลสารสกัดราก
ทองพันชั่งที่ปริมาตรประมาณ 1 ไมโครลิตรต่อพื้นที่
ผิว 1 ตารางเซนติเมตร ในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้
ราได้
การทดสอบประสิทธิผลของตำ�รับเจลสารสกัด
รากทองพันชั่งในสัตว์ทดลอง ได้ทำ�การทดสอบใน
หนูตะเภาที่เหนี่ยวนำ�ให้เกิดการติดเชื้อรา M. canis
ทีผ่ วิ หนัง โดยผลการศึกษาเบือ้ งต้นเพือ่ พัฒนาโมเดล
การทดสอบ พบว่าการเหนีย่ วนำ�การติดเชือ้ ราด้วยเชือ้
ชนิดนี้สามารถทำ�ให้เกิดการติดเชื้อราที่ผิวหนังในหนู
ตะเภาได้ดใี นสภาวะทีท่ �ำ การทดลอง เมือ่ เปรียบเทียบ
กับเชื้อรา T. mentagrophytes (ไม่ได้แสดงผลการ
ศึกษา) ซึ่งผลดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Saunte และคณะ ที่พบว่าเชื้อรา M. canis สาย
พันธุท์ ที่ �ำ การศึกษาทัง้ laboratory reference strain
และ clinical isolate รวม 3 ชนิด สามารถทำ�ให้สัตว์
ทดลองติดเชื้อได้ 100 % ในขณะที่เชื้อรา T. menta-

454 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
grophytes มีเพียง laboratory reference strain ที่
สามารถทำ�ให้สัตว์ทดลองติดเชื้อ 100% แต่เชื้อที่เป็น
clinical isolate สามารถทำ�ให้เกิดการติดเชื้อในสัตว์
ทดลองได้บางตัวเท่านั้น[37]
การเหนี่ยวนำ�ให้เกิดการติดเชื้อ M. canis ใน
สัตว์ทดลอง พบว่าการติดเชือ้ เริม่ ต้นมีสดั ส่วนต่างกัน
ในแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มทดสอบที่ได้รับเจลสารสกัด
รากทองพันชั่งที่มีความเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน
ซี 0.1% มีการติดเชื้อเริ่มต้นสูงสุด ในขณะที่กลุ่ม
ที่ได้รับเชื้อราแต่ไม่ได้รับสารทดสอบมีการติดเชื้อ
เริ่มต้นต่ำ�สุด หลังจากทำ�การทาสารทดสอบต่อเนื่อง
วันละครั้งเป็นระยะเวลา 14 วัน และตรวจสอบการ
ติดเชื้อ พบว่าสัตว์ทดลองทุกกลุ่มมีการติดเชื้อลด
ลง รวมถึงกลุ่มทดสอบที่ได้รับเชื้อราแต่ไม่ได้รับสาร
ทดสอบด้วย (ตารางที่ 6) การติดเชือ้ ทีล่ ดลงโดยไม่ได้
รับสารต้านเชื้อรานี้เกิดจากกลไกในการรักษาตนเอง
(spontaneous healing) ซึ่งเป็นผลของภูมิคุ้มกัน
ชนิดพึ่งเซลล์ (cell-mediated immunity) ที่เกิดขึ้น
ในโมเดลสัตว์ทดลองที่เป็นหนูตะเภา และแตกต่าง
จากโรคกลากในคนซึ่งไม่สามารถหายได้เอง แม้ว่า
มีการนำ�หนูตะเภามาใช้เพื่อศึกษาการติดเชื้อรากลุ่ม
เดอร์มาโตไฟต์และประเมินผลการรักษาอย่างแพร่
หลาย แต่ความสามารถในการรักษาตนเองที่เกิดขึ้น
นี้นับเป็นข้อจำ�กัดของโมเดลสัตว์ทดลองดังกล่าว[38]
การทดสอบประสิทธิผลในการต้านเชื้อราของ
ketoconazole cream พบว่าสามารถลดการติดเชื้อ
ราได้ 84.96% ในขณะทีต่ �ำรับเจลสารสกัดรากทองพัน
ชั่งที่มีความเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.1% มี
ประสิทธิผลในการลดการติดเชือ้ ราลงได้ 59.55% และ
เจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่มีความเข้มข้นของสาร
ไรนาแคนทิน ซี 0.05% ไม่มปี ระสิทธิผลในการลดการ
ติดเชื้อรา นอกจากนี้ ผลการประเมินผลรอยโรคของ
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กลุ่มทดสอบที่ได้รับเจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่มี
ความเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.1% เปรียบเทียบ
กับกลุ่มทดสอบที่ได้รับยาต้านเชื้อรา ketoconazole
cream พบว่าสัตว์ทดลองในกลุ่มทดสอบที่ได้รับ
เจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่มีความเข้มข้นของสาร
ไรนาแคนทิ น ซี 0.1% มี ค ่ า เฉลี่ ย คะแนนรอยโรค
บริเวณผิวหนังมากกว่ากลุม่ ทดสอบทีไ่ ด้รบั ยาต้านเชือ้
รา ketoconazole cream โดยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ ผลทีไ่ ด้สอดคล้องกับผล
การประเมินประสิทธิผลของสารทดสอบที่พบว่ายา
ต้านเชือ้ รา ketoconazole cream สามารถลดการติด
เชือ้ ราได้ดกี ว่าเจลสารสกัดรากทองพันชัง่ ทีม่ คี วามเข้ม
ข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.1% จากผลการทดสอบ
ในระดับสัตว์ทดลองนี้ จะเห็นได้วา่ ต�ำรับทีม่ คี วามเข้ม
ข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.1% สามารถต้านการติด
เชื้อราได้ แต่ยังไม่ดีเท่า ketoconazole cream เมื่อ
ใช้ยาแต่ละชนิดวันละครั้งเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ ketoconazole cream มีวธิ ใี ช้คอื
ทาบริเวณทีม่ อี าการวันละครัง้ เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์[39]
ในขณะที่การใช้สมุนไพรทองพันชั่งส�ำหรับรักษาโรค
ผิวหนัง กลากเกลื้อน จะให้ทาบริเวณที่มีอาการวันละ
2-3 ครัง้ จนกว่าจะหาย[11-12] หรือยาทิงเจอร์ทองพันชัง่
จะให้ใช้ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ทา
จนกว่าจะหาย และใช้ตอ่ เนือ่ งอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์[16]
ซึ่งขนาดยาของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่ใช้ในการ
ทดสอบในสัตว์ทดลองครั้งนี้อาจมีขนาดไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ได้ผลการรักษาตำ�่ กว่า ketoconazole cream
ดังนั้นขนาดและวิธีใช้ที่เหมาะสมส�ำหรับเจลสารสกัด
รากทองพันชัง่ ทีม่ คี วามเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี
0.1% จึงควรเป็นทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง
เช้า-เย็น เช่นเดียวกับขนาดและวิธีใช้ของทิงเจอร์
ทองพันชัง่ อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่
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ยืนยันขนาดและวิธีการใช้ที่เหมาะสมส�ำหรับเจลสาร
สกัดรากทองพันชัง่ ทีม่ คี วามเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน
ซี 0.1% นอกจากนี้ จากผลการทดสอบของต�ำรับเจล
ที่มีความเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี 0.05% ไม่มี
ประสิทธิผลในการลดการติดเชื้อรา เป็นสิ่งที่ยืนยัน
ได้ ว ่ า การผลิ ต ยาจากสมุ น ไพร ควรมี ก ารก�ำหนด
ปริมาณสารส�ำคัญและการควบคุมคุณภาพเพือ่ ให้การ
ผลิตยาแต่ละครัง้ มีคณ
ุ ภาพคงที่ และมีประสิทธิผลใน
การใช้รักษาโรค
การทดสอบความปลอดภัยของเจลสารสกัด
รากทองพันชัง่ ทีม่ คี วามเข้มข้นของสารไรนาแคนทิน ซี
0.1% ในสัตว์ทดลอง แสดงให้เห็นว่าตำ�รับดังกล่าวไม่
ทำ�ให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังกระต่าย และไม่
ก่อให้เกิดการแพ้ในหนูตะเภาทุกตัวทีท่ �ำ การศึกษา ดัง
นัน้ ตำ�รับเจลสารสกัดรากทองพันชัง่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีจ้ งึ มี
ความปลอดภัยสำ�หรับใช้ทาผิวหนัง

ข้อสรุป
การศึกษานีไ้ ด้พฒ
ั นาสูตรตำ�รับเจลสารสกัดราก
ทองพันชั่งที่มีปริมาณสารไรนาแคนทิน ซี 0.1% w/w
วิเคราะห์คุณภาพ ทดสอบประสิทธิผลของตำ�รับใน
การต้านเชื้อรา และศึกษาความปลอดภัยของตำ�รับ
โดยทดสอบการระคายเคืองและทดสอบการแพ้ทาง
ผิวหนังตามมาตรฐาน ISO 10933-10 ผลการศึกษา
พบว่าตำ�รับที่เตรียมได้มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่
กำ�หนด การทดสอบประสิทธิผลในการต้านเชือ้ ราของ
เจลสารสกัดรากทองพันชัง่ พบว่าตำ�รับมีฤทธิต์ า้ นเชือ้
รากลุม่ เดอร์มาโตไฟต์ได้ดใี นระดับหลอดทดลอง และ
ผลการทดสอบความปลอดภัยพบว่าตำ�รับไม่ท�ำ ให้เกิด
การระคายเคืองต่อผิวหนังกระต่ายและไม่ก่อให้เกิด
การแพ้ อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบประสิทธิผลของ
ตำ�รับในสัตว์ทดลอง พบว่าตำ�รับลดการติดเชื้อราได้

แต่ยังไม่ดีเท่า ketoconazole cream เมื่อใช้ยาแต่ละ
ชนิดวันละครั้งเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ดังนั้นการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เจลสารสกัดรากทองพันชั่งที่พัฒนาขึ้น
ตามวิธีการดังกล่าวอาจยังไม่เหมาะสม จึงควรมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดและวิธีใช้ที่เหมาะสมใน
การรักษา หรืออาจพัฒนาตำ�รับใหม่ให้อยู่ในรูปการ
นำ�ส่งแบบนาโน (nanocarriers) เพื่อช่วยเพิ่มผลการ
รักษาและลดความเป็นพิษ[40] แล้วจึงนำ�ไปศึกษาใน
ระดับคลินิกเพื่อประเมินผลความปลอดภัยในอาสาสมัครสุขภาพดี และประเมินประสิทธิผลของตำ�รับใน
การรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังจากเชื้อราต่อไป
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บทคัดย่อ
ไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำ�คัญของการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญของการเป็นโรคหัวใจ
ขาดเลือดและโรคหลอดเลือดของสมอง ใบส้มป่อยมีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้ อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนคำ�กล่าวอ้างดังกล่าว งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลของสารสกัดใบส้มป่อยใน
หลอดทดลอง และฤทธิ์ลดไขมันในหนูแรทที่เหนี่ยวนำ�ให้มีภาวะไขมันในเลือดสูงโดยให้อาหารที่มีคอเลสเตอรอล
สูง พบว่าสารสกัดด้วยน�้ำ ของใบส้มป่อยสามารถต้านอนุมลู อิสระด้วยการดักจับอนุมลู ซุปเปอร์ออกไซด์ (IC50 เท่ากับ
44.90 ± 4.17 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร) และมีฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม์ 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (HMG-CoA
reductase) (IC50 เท่ากับ 71.38 ± 5.80 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ส่วนการศึกษาในหนูแรท พบว่าเมื่อให้สารสกัดส้มป่อย
ขนาด 200-800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน หรืออะทอร์วาสแตตินขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน พร้อมกับอาหารไขมัน
สูงทุกวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สามารถลดการเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลและ LDL ได้ เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่
ได้รบั อาหารไขมันสูง แต่ไม่มผี ลต่อระดับไตรกลีเซอร์ไรด์และ HDL นอกจากนี้ ค่าทางชีวเคมีทเี่ กีย่ วข้องกับการทำ�งาน
ของตับและไต การเจริญเติบโต และการกินอาหารของหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดส้มป่อยและยามาตรฐานไม่แตกต่าง
จากหนูกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั อาหารไขมันสูง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดด้วยน�้ำ ของใบส้มป่อยมีศกั ยภาพในการลดระดับ
ไขมันในเลือดเมื่อให้พร้อมกับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง โดยกลไกการออกฤทธิ์ส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการ
ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันอาจช่วยลดอุบัติการณ์ของหลอดเลือดแดงแข็ง ควรมี
การศึกษาฤทธิแ์ ละกลไกการลดไขมันของสารสกัดส้มป่อยแยกส่วนต่อไปในห้องปฏิบตั กิ ารและในหนูแรททีม่ ภี าวะ
ไขมันในเลือดสูง เพื่อหาสารออกฤทธิ์ก่อนนำ�ไปพัฒนาเป็นยาจากสมุนไพรที่ควบคุมปริมาณสารสำ�คัญเพื่อลดไขมัน
ในเลือดต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ส้มป่อย, ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, หนูแรทไขมันในเลือดสูง
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Abstract
Hyperlipidemia is a major factor contributing to atherosclerosis which can lead to ischemic heart disease
and stroke. Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose or som-poi leaf is an herb with antioxidant property and may
help lower the risk of atherosclerosis. However, the data supporting this claim are still lacking. This study was
therefore conducted to investigate the antioxidant activity and inhibitory activity of water extract of S. rugata leaf
on cholesterol synthesis in vitro, and its lipid-lowering activity in cholesterol diet-induced hypercholesterolemic
rats. Our findings revealed that S. rugata water extract exhibited a superoxide radical scavenging activity (IC50 =
44.90 ± 4.17 mg/ml) and a dose-dependent inhibitory effect on HMG-CoA reductase (IC50 = 71.38 ± 5.80  mg/ml ).
Concomittant daily administration of S. rugata water extract at the doses of 200–800 mg/kg BW/day or atorvastatin
(20 mg/kg BW/day) with cholesterol diet in rats for 12 weeks could lower the elevated cholesterol and LDL levels
comparable to the effect on hypercholesterolemic rats, but had no effect on triglyceride and HDL levels. In addition,
S. rugata extract and atorvastatin did not affect liver and kidney functions, body weight and food consumption. In
conclusion, water extract of S. rugata leaves alleviated the increased lipid levels in hypercholesterolemic rats when
given concomittantly with high fat diet. At least, its mechanism of action might involve inhibition of HMG-CoA
reductase and its antioxidant effect might diminish the incidence of atherosclerosis. Further studies in vitro and
in hypercholesterolemic rats on activity-guided isolation of bioactive constituent from subfractions of the water
extract are required to develop a new standardized hypolipidemic herbal medicine from S. rugata leaf extract.
Key words: Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose, hypolipidemic activity, antioxidant activity, hypercholesterolemic rat

บทนำ�และวัตถุประสงค์
ภาวะไขมันในเลือดสูง (hyperlipidemia) เป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด
เป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญของไทยและทัว่ โลก
โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากหลอดเลือดแดงโคโรนารี

มีคราบไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจจนเกิด
การอุดตัน หรือหลอดเลือดแดงโคโรนารีแข็งตัวและ
สูญเสียความยืดหยุ่นทำ�ให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดง
แข็ง (atherosclerosis) ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญของ
การเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดของ
สมอง ไขมันที่สะสมในผนังหลอดเลือดส่วนใหญ่เป็น
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คอเลสเตอรอล (cholesterol)[1] ดังนั้น การลดระดับ
คอเลสเตอรอลในกระแสเลือดจึงเป็นเป้าหมายหนึง่ ใน
การป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
การรั ก ษาไขมั น ในเลื อ ดสู ง   ส่ ว นหนึ่ ง ต้ อ ง
ควบคุมอาหารให้เหมาะสม หากการจ�ำกัดชนิดและ
ปริมาณอาหารทีร่ บั ประทานไม่สามารถลดระดับไขมัน
ในเลือดลงได้มากพอ อาจจ�ำเป็นต้องได้รบั ยาลดไขมัน
ในเลือด โดยควรเลือกยาให้เหมาะสมกับชนิดและ
ความรุนแรงของระดับไขมันที่สูงผิดปกติ การใช้ยา
รักษาจะช่วยลดภาวะเสีย่ งต่อการเกิดหลอดเลือดแดง
แข็งและโรคแทรกซ้อนอืน่ มีขอ้ มูลสนับสนุนว่ายากลุม่
3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA (HMG-CoA)
reductase inhibitors หรือกลุ่มสแตติน (statins)
สามารถลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดได้[2] แม้ว่ามีการใช้ยากลุ่มสแตตินกันอย่างแพร่
หลาย แต่ยากลุม่ นีอ้ าจท�ำให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
ได้ ส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดศีรษะ
เวียนศีรษะ ง่วงนอนหรือนอนไม่หลับ คลืน่ ไส้อาเจียน
ปวดท้อง แต่กม็ รี ายงานอาการทีร่ นุ แรงด้วย เช่น ปวด
กล้ามเนื้อจากภาวะใยกล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) ส่งผลให้มีการปลดปล่อยอิเล็กโทรไลต์
และโปรตีนต่าง ๆ รวมถึงเอนไซม์สู่กระแสเลือด เกิด
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงจึงท�ำให้เสีย่ งต่อการเกิด
หัวใจเต้นผิดจังหวะ นอกจากนี้ ผู้ที่เกิดภาวะใยกล้าม
เนื้ อ ลายสลายจะมี ร ะดั บ เอนไซม์ ค รี เ อที น ไคเนส
(creatine kinase) ในเลือดสูงเกินขีดจ�ำกัดของค่า
ปกติอย่างมาก (กว่า 40 เท่า) และพบโปรตีนจากกล้าม
เนือ้ ในปัสสาวะ (myoglobinuria) ซึง่ เสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะไตวายเฉียบพลันและอาจเสียชีวติ ได้ นอกจากนี้
ยังพบรายงานรบกวนการท�ำงานของตับด้วย[3] จึงมี
การมองหาทางเลือกในการรักษาโดยน�ำสมุนไพรมาใช้
ลดไขมันในเลือด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่จ�ำหน่าย

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

อยู่ในท้องตลาดบางชนิดมีการกล่าวอ้างสรรพคุณว่า
สามารถลดไขมั น ได้ โดยยั ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตร์มาสนับสนุนสรรพคุณดังกล่าวหรือยังมี
ข้อมูลไม่เพียงพอ ดังนัน้ การตรวจสอบฤทธิแ์ ละกลไก
การออกฤทธิ์ลดไขมันของสมุนไพรจึงมีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส้มป่อย มีชื่อวิทยาศาสตร์ Senegalia rugata
(Lam.) Britton & Rose จัดอยู่ในวงศ์ Fabaceae
มีชื่อพ้องว่า Acacia concinna (Willd.) DC. เป็นไม้
เถาเนื้อแข็ง กิ่งมีขนกำ�มะหยี่หรือขนสั้นนุ่ม หูใบรูป
หัวใจ ใบประกอบย่อยมี 4-10 คู่ ช่อดอกสีขาวออก
ตามซอกใบ บางครั้งแยกแขนง เมล็ดรูปรีกว้าง พบ
ในอินเดีย ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย นิวกินี และ
ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ
หรือป่าโปร่ง ความสูงถึงประมาณ 1,400 เมตร[4-5]
ส้มป่อยมีสรรพคุณตามต�ำรายาไทยดังนี้ ใบ: แก้
โรคตา ช�ำระเมือกมันในล�ำไส้ ยาถ่ายเสมหะ ถ่ายระดู
ขาว แก้บิด ฟอกล้างโลหิตระดู ประคบให้เส้นเอ็น
หย่อน ใบใช้ในสูตรยาอบสมุนไพร ช่วยชะล้างสิ่ง
สกปรก เพิม่ ความต้านทานโรคให้กบั ผิวหนัง บ�ำรุงผิว
พรรณ แก้ ห วั ด แก้ ป วดเมื่ อ ย สู ต รยาลู ก ประคบ
สมุนไพร ช่วยบ�ำรุงผิว แก้โรคผิวหนัง ลดความดัน
ฝัก: มีรสเปรี้ยว เป็นยาถ่าย ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ไข้
จับสัน่ ใช้สระผม ท�ำให้ผมชุม่ ชืน้ เป็นเงางาม ไม่มรี งั แค
ต้มน�้ำอาบหลังคลอด ฝักต�ำพอกหรือชุบส�ำลีปิดแผล
โรคผิวหนัง เปลือกฝัก: รสขมเปรี้ยวเผ็ดปร่า เจริญ
อาหาร กัดเสมหะ แก้ไอ แก้ทรางเด็ก [6] ต�ำรับ “ยาถ่าย
ดีเกลือฝรั่ง’’ ในบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ซึ่งมีสรรพคุณแก้อาการท้องผูกในกรณีที่ใช้
ยาอื่นไม่ได้ผล ใช้ใบและฝักส้มป่อยร่วมกับสมุนไพร
ชนิดอื่น เป็นตัวยาในต�ำรับ[7] นอกจากนี้ ยังมีการใช้
ส้มป่อยเป็นผักพื้นบ้าน ยอดอ่อนและใบอ่อนมีรส
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เปรี้ยว ใช้รับประทานเป็นผักสด เป็นเครื่องเคียงน�้ำ
พริก หรือน�ำมาปรุงรสหรือน�ำมาปรุงเป็นอาหารเพื่อ
เพิม่ รสเปรีย้ ว รสของส้มป่อยจะเปรีย้ วกลมกล่อม และ
ขจัดกลิน่ คาว และยังมีการใช้สว่ นของใบในการแพทย์
พืน้ บ้าน เช่น การแพทย์ลา้ นนา ใช้เป็นยาประคบ แทบ
ทุกต�ำรับจะใช้ใบส้มป่อยเดี่ยว ๆ หรือผสมสมุนไพร
ตัวอื่นใส่ในลูกประคบ เพื่อแก้ปวดเมื่อย[8]
องค์ประกอบทางเคมีที่พบในใบส้มป่อย ได้แก่
แอลคาลอยด์ (alkaloids), เฟลโวนอยด์ (flavonoids),
แซโพนิน (saponin), แทนนิน (tannin) เป็นต้น [9-10]
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบส้มป่อยพบว่า
สารสกัดด้วยเอทานอล เมทานอล และคลอโรฟอร์ม[9]
และสารสกัดด้วยอะซีโตน[10] ของใบส้มป่อยมีฤทธิ์
ต้านเชื้อแบคทีเรีย สารสกัดด้วยน�้ำของใบส้มป่อย
แสดงฤทธิต์ า้ นออกซิเดชันโดยยับยัง้ การเหนีย่ วน�ำการ
ตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง[11] Rao และคณะ[12]
รายงานว่าสารสกัดด้วยน�้ำจากใบส้มป่อยมีฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันและต้านการเกิดลิ่มเลือด Lumlerdkij
และคณะ[13] รายงานว่าสารสกัดด้วยเอทานอลของใบ
ส้มป่อยปกป้องการตายของเซลล์ตบั เพาะเลีย้ งจากพิษ
ของ tert-butyl hydroperoxide โดยเพิ่มเอนไซม์
NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1 (NQO1
activity) ซึ่ ง ดั ก จั บ อนุ มู ล ซุ ป เปอร์ อ อกไซด์ และ
ป้องกันการลดลงของกลูตาไธโอน (glutathione) ซึ่ง
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเนื้อเยื่อไม่ให้ถูก
ท�ำลาย นอกจากนี้ จากข้อมูลระบบอาหารชุมชนพบว่า
ใบส้มป่อยมีวติ ามินเอ บีตาแคโรทีน และแคโรทีนรวม
สูงมากเมื่อเทียบกับผักพื้นบ้านทั้งหลาย[14]
เนื่องจากส้มป่อยมีสรรพคุณหลากหลายและ
ใช้ประโยชน์เป็นยาได้ ที่น่าสนใจ คือ ใบส้มป่อยมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และเป็นผักที่มีวิตามินเอและ
บีตาแคโรทีนสูงมากเป็นอันดับต้น ๆ เป็นที่ทราบกัน

ดีว่าอนุมูลอิสระทำ�ให้เกิดการเสียสมดุลในร่างกาย
และเป็นสาเหตุสำ�คัญของการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรค
หลอดเลือดหัวใจ ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง เบาหวาน
โรคข้อ โรคทางระบบประสาท ภาวะชรา เป็นต้น[15-16]
และอนุมลู อิสระมีบทบาทสำ�คัญต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดแข็งและโรคหลอดเลือดหัวใจ[17-18] ดังนั้น การ
รับประทานใบส้มป่อยไม่เพียงแต่จะได้คุณค่าทาง
โภชนาการเท่านัน้ แต่ยงั ได้รบั วิตามินเอและบีตาแคโรทีน
ซึง่ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระอาจช่วยลดความเสีย่ งของ
การเกิดโรคทีเ่ ป็นผลจากอนุมลู อิสระได้ อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีรายงานฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของใบส้มป่อย
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยประเมินการดักจับอนุมูล
ไฮดรอกซิลและซุปเปอร์ออกไซด์ และศึกษาฤทธิ์ลด
ไขมันของสารสกัดจากใบส้มป่อยโดยตรวจสอบฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase และฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดในหนูแรททีเ่ หนีย่ วนำ�ให้เกิดภาวะไขมัน
ในเลือดสูงโดยให้อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1. วัตถุดิบสมุนไพร
เก็บรวบรวมตัวอย่างส้มป่อยจากพื้นที่จังหวัด
จั น ทบุ รี เ พื่ อ นำ � มาใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ สำ � หรั บ การศึ ก ษา
และตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืช[4-5] เพื่อ
จัดทำ�ตัวอย่างพรรณไม้แห้งอ้างอิง (voucher specimen) เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืช กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (DMSC Herbarium) โดยมีหมายเลข
พรรณไม้ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื ช กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์ คือ DMSC 5269
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1.2. การเตรียมสมุนไพร
น�ำส่วนที่ใช้ คือ ใบ มาล้างให้สะอาดด้วยน�้ำ ผึ่ง
ให้ แ ห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ ห ้ อ งพอหมาด และอบให้ แ ห้ ง ที่
อุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส น�ำใบส้มป่อยทีแ่ ห้งไป
บดเป็นผงหยาบและเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท
1.3. การเตรียมสารสกัด
น�ำผงสมุ น ไพรแห้ ง ของใบส้ ม ป่ อ ย ตั้ ง ต้ น มี
ปริมาณ 3.36 กิโลกรัม มาเตรียมเป็นสารสกัดโดยการ
ต้มกลั่นในน�้ำเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จ�ำนวน 3 ครั้ง กรอง
และน�ำไปท�ำให้เข้มข้นภายใต้สุญญากาศด้วยเครื่อง
rotary vacuum evaporator และท�ำให้แห้งโดยใช้
lyophilizer ได้สารสกัดด้วยน�้ำจากใบส้มป่อย โดยมี
ร้อยละของปริมาณสารที่สกัดได้เท่ากับ 36.8 (ร้อยละ
โดยน�้ำหนักต่อน�้ำหนัก)

2. วิธีการศึกษา
2.1. การควบคุมคุณภาพสารสกัด
1) ควบคุมคุณภาพทางเคมีของสารสกัดใช้
เทคนิคโครมาโตกราฟีชนิดผิวบาง (thin layer chromatography; TLC) เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน
แทนนิน (tannin), แซโพนิน (saponin) โดยผู้ร่วม
ศึกษาด้านพฤกษเคมี ผลการศึกษาเอกลักษณ์ทาง
เคมีโดยวิธี TLC พบแถบสีของสารสกัดส้มป่อยตรง
กับแถบของสารละลายมาตรฐานแทนนินและแซโพนิน
และพบปริมาณแทนนินและแซโพนินรวมเป็นร้อยละ
12.10 และร้อยละ 18.97 โดยน้ำ�หนัก ตามลำ�ดับ
2) ตรวจวิ เ คราะห์ ก ารปนเปื้ อ นของเชื้ อ
จุลินทรีย์ของสารสกัดใช้วิธีตรวจวิเคราะห์ตาม Thai
Pharmacopoeia Volume I and II supplement
2005[19] โดยห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา สถาบันวิจัย
สมุ น ไพร พบว่ า สารสกั ด ส้ ม ป่ อ ยผ่ า นข้ อ กำ � หนด
มาตรฐานทุกรายการ
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2.2. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
1) วิเคราะห์ดว้ ยวิธดี กั จับอนุมลู ไฮดรอกซิล
(hydroxyl radical scavenging assay) โดย
ดัดแปลงจากวิธีของ Halliwell และคณะ[20] ดังนี้
reaction mixture ประกอบด้วย deoxyribose 1
มิลลิโมลาร์, FeSO4.7H2O 10 ไมโครโมลาร์, H2O2
100 ไมโครโมลาร์, ascorbic acid 100 ไมโครโมลาร์,
และสารสกั ด ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 20-400 ไมโครกรั ม /
มิลลิลิตร หรือสารมาตรฐาน trolox 40-400 ไมโครโมลาร์ ผสมสารให้เข้ากัน นำ�ไปบ่ม ที่อุณหภูมิ 45
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หยุดปฏิกิริยาด้วย
butylated hydroxytoluene 100 มิลลิโมลาร์ จาก
นั้นทำ� thiobarbituric acid reactive substances
(TBARS) assay โดยเติม trichloroacetic acid
2.8% และ thiobarbituric acid 1% นำ�ไปบ่มที่
อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง แล้วนำ�
ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย microplate reader ที่
ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร ผลที่ได้นำ�ไปคำ�นวณ
ค่าร้อยละของการยับยัง้ การเกิดออกซิเดชัน โดยเทียบ
กั บ กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ม่ มี ส ารสกั ด หรื อ สารมาตรฐาน
การวิเคราะห์ประสิทธิผลในการต้านอนุมูลอิสระจะ
พิจารณาจากค่าความเข้มข้นของสารสกัดหรือสาร
มาตรฐานทีส่ ามารถยับยัง้ การเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
ได้รอ้ ยละ 50 (inhibitory concentration 50%, IC50)
และค่า trolox equivalent antioxidant activity
(TEAC) ซึ่งเป็นค่าที่บอกความแรงของสารสกัดใน
การต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นจำ�นวนเท่า
เมื่อเทียบกับอนุพันธ์วิตามินอี (trolox) ต่อกรัมของ
ตัวอย่างสารสกัด
2) วิเคราะห์ด้วยวิธีดักจับอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์ (superoxide radical scavenging assay)
โดยดัดแปลงจากวิธีของ Nishikimi และคณะ[21]
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ดังนี้ reaction mixture ประกอบด้วย nitroblue
tetrazolium 258 ไมโครโมลาร์, nicotinamide
adenine dinucleotide (NADH) 996 ไมโครโมลาร์
และ phenazine methosulfate (PMS) 16.2 ไมโครโมลาร์ และสารสกัดหรือสารมาตรฐาน gallic acid ที่
ความเข้มข้น 1-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยเตรียม
สารทุกตัวใน phosphate buffer ทิง้ ไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
เป็นเวลา 5 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย microplate reader ที่ 562 นาโนเมตร ผลที่ได้แสดงเป็น
ค่าร้อยละของ activity เทียบกับกลุ่มที่เกิดปฏิกิริยา
100% คำ�นวณฤทธิ์ต้านอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์เป็น
ร้อยละของการยับยั้ง แล้วนำ�มา plot กราฟเพื่อหา
ค่า IC50 เปรียบเทียบความเข้มข้นของสารทดสอบกับ
ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน
2.3. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA
reductase
ตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำ�งานของเอนไซม์
HMG-CoA reductase ด้วยวิธี colorimetric โดยใช้
ชุดทดสอบ HMG-CoA reductase assay kit (Sigma) ซึ่งมี HMG-CoA เป็นสารตั้งต้น และประเมิน
การลดลงของ NADPH โดยวัดการดูดกลืนแสงด้วย
microplate reader ทีค่ วามยาวคลืน่ 340 นาโนเมตร
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งวัดเป็น kinetic ทุก
1 นาที เป็ น เวลา 15 นาที และใช้ พ ราวาสแตติ น
(pravastatin) เป็นสารควบคุมบวก ความเข้มข้นของ
สารสกัดที่ทดสอบ คือ 25-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
ผลที่ ไ ด้ แ สดงเป็ น ค่ า เป็ น การทำ � งานของเอนไซม์
(Units/mg protein) และแปลงค่าการทำ�งานของ
เอนไซม์ให้เป็นร้อยละของการยับยั้ง โดยเทียบกับ
กลุม่ ทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าโดยสมบูรณ์ซงึ่ มีคา่ ร้อยละของการ
ยับยั้งเป็นศูนย์ และหาค่า IC50
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2.4. การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในสัตว์ทดลอง
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ห นู แ รท สายพั น ธุ ์ Spraque
Dawley เพศผู้ นำ�้ หนักตัว 160-180 กรัม อายุประมาณ
6 สัปดาห์ จ�ำนวน 63 ตัว ซื้อจากบริษัทโนมูระ สยาม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด น�ำมาเลี้ยงไว้ในห้องเลี้ยง
สั ต ว์ ท ดลองของศู น ย์ สั ต ว์ ท ดลอง สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยเลี้ยงในชุดกรงเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบปลอดเชื้อ
(individually ventilated cage, IVC) อย่างน้อย 1
สัปดาห์ ก่อนท�ำการทดลองเพือ่ ให้สตั ว์ทดลองคุน้ เคย
และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานที่ ซึง่ มี
อุณหภูมิ 23 ± 3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60
± 20% ควบคุ ม ความมื ด /ความสว่ า งสลั บ กั น 12
ชั่วโมง ระหว่างนั้นให้สัตว์ทดลองกินอาหารส�ำเร็จรูป
ของบริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุป๊ จ�ำกัด และดืม่
น�้ำตามปกติ
การเตรียมอาหารไขมันสูง อาหารสัตว์ทดลองที่
มีไขมันสูงประกอบด้วยคอเลสเตอรอล 0.250% +
โคลิกแอซิด 0.125% + ซูโครส 40% + น�้ำมันถั่วลิสง
10% + อาหารสัตว์ทดลองปกติ 49.625%
เตรียมส่วนผสมโดยบดอาหารสัตว์ทดลองและ
โคลิกแอซิดให้เป็นผงละเอียด และละลายซูโครสด้วย
น�้ำกลั่นเป็นสารละลายซูโครส เตรียมอาหารไขมันสูง
โดยผสมอาหารสัตว์ทดลอง คอเลสเตอรอล และ
โคลิกแอซิดให้เข้ากัน น�ำส่วนผสมแห้งนีไ้ ปนวดให้เป็น
เนื้อเดียวกันโดยใช้เครื่องผสมอาหาร หลังจากนวด
ส่ ว นผสมแห้ ง เป็ น เวลา 10-15 นาที ค่ อ ย ๆ เติ ม
สารละลายซูโครสและนำ�้ มันปริมาณน้อยโดยเติมสลับ
กัน แล้วนวดนาน 5 นาที ก่อนจะเติมครั้งต่อไป ท�ำ
อย่างนีจ้ นแล้วเสร็จ หลังจากนัน้ น�ำส่วนผสมทีเ่ ป็นเนือ้
เดียวกันแล้วไปเข้าเครื่องรีดอาหาร ตัดอาหารให้เป็น

464 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ท่อนเล็ก ขนาดใกล้เคียงกับขนาดของอาหารสัตว์
ทดลอง และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
จากนั้ น บรรจุ อ าหารในถุ ง พลาสติ ก และเก็ บ ไว้ ใ น
ภาชนะที่มีฝาปิด
การศึกษาฤทธิล์ ดไขมันในสัตว์ทดลองได้รบั การ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหมายเลขอนุมตั กิ าร
วิจยั 61-017 ในการทดลองแบ่งเป็นกลุม่ หนูปกติทไี่ ด้
รับอาหารสัตว์ทดลองและดืม่ น�ำ้ แบบ ad libitum (เท่า
ที่ต้องการ) และกลุ่มหนูไขมันสูงที่ได้รับอาหารสัตว์
ทดลองที่มีไขมันสูงและดื่มน�้ำเท่าที่ต้องการ และเริ่ม
การทดลองโดยเจาะเลือดหนูทอี่ ดอาหารแล้วประมาณ
12-15 ชัว่ โมง จากหลอดเลือดด�ำทีห่ างหนู (lateral tail
vein) ไว้เป็นค่าเริ่มต้น (ที่ 0 สัปดาห์) แบ่งหนูโดยการ
สุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 9 ตัว ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นหนู
ปกติ ที่ ไ ด้ รั บ อาหารและดื่ ม น�้ ำ เท่ า ที่ ต ้ อ งการ และ
กรอกน�้ำ  10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน (มล./กก./วัน)
กลุ่มที่ 2-7 เป็นหนูที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงและดื่ม
น�้ำตามเท่าที่ต้องการ โดยกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม
และกรอกน�้ำ  10 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่ม
ควบคุมบวก และกรอกอะทอร์วาสแตติน (atorvastatin) 20 มก./กก./วัน และกลุ่มที่ 4-7 เป็นกลุ่ม
ทดลอง และกรอกสารสกัดด้วยนำ�้ จากใบส้มป่อย (สาร
สกัดส้มป่อย) ขนาดต่าง ๆ ได้แก่ 100, 200, 400 และ
800 มก./กก./วัน ตามล�ำดับ พร้อมกับให้อาหารที่มี
ไขมันสูงโดยให้ต่อเนื่องกันทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือน
ระหว่างการทดลองสังเกตอาการเปลีย่ นแปลงที่
แสดงออกภายนอกของหนู ทุ ก วั น บั น ทึ ก ปริ ม าณ
อาหารที่กินและน�้ำหนักตัวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเจาะ
เลือดหนูในแต่ละกลุม่ จากหลอดเลือดด�ำทีห่ างหนูหลัง
อดอาหารแล้วประมาณ 12-15 ชั่วโมง ทุก 2 สัปดาห์
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ที่เวลา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 สัปดาห์ หลังจากกรอก
น�้ำหรือยามาตรฐานหรือสารสกัดสมุนไพร จากนั้น
น�ำเลื อ ดไปตรวจวั ด ระดั บ ไขมั น ในเลื อ ด ได้ แ ก่
คอเลสเตอรอล (คอเลสเตอรอลรวม), ไตรกลีเซอร์ไรด์,
high-density lipoprotein (HDL-C) และ lowdensity lipoprotein (LDL-C) รวมทั้งตรวจวัดการ
ท�ำงานของตับ ได้แก่ เอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase
(ALT) และ alkaline phosphatase (ALP) และการ
ท�ำงานของไต ได้แก่ blood urea nitrogen (BUN)
และ creatinine โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่า
ชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ (Cobas Integra® รุ่น 400
plus)
2.5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้ อ มู ล ทุ ก ค่ า แสดงในรู ป ของค่ า เฉลี่ ย ± ค่ า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มการทดลองที่เป็นอิสระต่อ
กันใช้ independent t-test การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มใช้ analysis of
variance (ANOVA) และเปรียบเทียบข้อมูลที่แตก
ต่างกันกรณีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตก
ต่างกันใช้ Scheffe multiple comparisons และ
กรณีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันใช้
Tamhane’s T2 multiple comparisons โดยค่า p
ที่น้อยกว่า 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถือว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

ผลการศึกษา
1. ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สารสกัดส้มป่อยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลไฮดรอกซิล
ตามความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ
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197.54 ± 4.22 ไมโครกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร ส่ ว นสาร
มาตรฐาน trolox มีค่า IC50 เท่ากับ 128.45 ± 4.22
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร แสดงให้เห็นว่าสารสกัดส้มป่อย
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลไฮดรอกซิลได้น้อยกว่า trolox โดย
มีความแรงในการต้านการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน
(TEAC) เป็น 0.65 เท่า เมื่อเทียบอนุพันธ์วิตามินอี
(trolox) ต่อกรัมของตัวอย่างสารสกัด
สารสกั ด ส้ ม ป่ อ ยมี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล ซุ ป เปอร์ ออกไซด์ตามความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบ โดยมีค่า IC50
เท่ากับ 44.90 ± 4.17 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วนสาร
มาตรฐาน gallic acid มีค่า IC50 เท่ากับ 11.77 ± 0.56
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร แสดงให้เห็นว่าสารสกัดส้มป่อย
สามารถต้านอนุมลู ซุปเ ปอร์ออกไซด์ได้ปานกลาง เมือ่
เทียบกับ gallic acid ซึ่งต้านอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์
ได้ดี

2. ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMGCoA reductase
สารสกัดส้มป่อยสามารถยับยัง้ เอนไซม์ HMGCoA reductase ตามความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบ โดย
มีค่า IC50 เท่ากับ 71.38 ± 5.8 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
สารสกัดส้มป่อยขนาด 100 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร มีผล
ยับยัง้ การทำ�งานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase
คิดเป็นร้อยละ 84.30 ± 1.05 ขณะที่ยาพราวาสแตติน
0.5 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ซึง่ เป็นสารควบคุมบวกมีผล
ยับยัง้ การทำ�งานของเอนไซม์นคี้ ดิ เป็นร้อยละ 90.55 ±
1.08 แสดงให้เห็นว่าสารสกัดส้มป่อยขนาดสูงกว่ายา
มาตรฐานมากจึงสามารถยับยั้งเอนไซม์ได้ใกล้เคียง
กับยาพราวาสแตติน

3. ผลต่อระดับไขมันในเลือด
หนู ที่ ไ ด้ รั บ อาหารปกติ แ ละหนู ทุ ก กลุ่ ม ที่ ไ ด้
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รั บ อาหารที่ มี ไ ขมั น สู ง มี ค่ า เฉลี่ ย คอเลสเตอรอล
ไตรกลีเซอร์ไรด์ HDL และ LDL เริ่มต้นไม่แตกต่าง
กัน หนูทุกกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงมีค่าเฉลี่ย
คอเลสเตอรอลและ LDL เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) หลังจากได้รับอาหารที่มีไขมันสูง
ตลอดทุกช่วงเวลาทีต่ ดิ ตามผลทุก 2 สัปดาห์ (ตารางที่
1 และ 2) และค่าเฉลี่ย HDL ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) หลังจากได้รับอาหารที่มีไขมันสูง
เป็นเวลา 4-12 สัปดาห์ (ตารางที่ 3) เมื่อเทียบกับหนู
ทีไ่ ด้รบั อาหารปกติ ขณะทีค่ า่ เฉลีย่ ไตรกลีเซอร์ไรด์ไม่
เปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
ไขมันในเลือดระหว่างกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง
พบว่าค่าเฉลี่ยคอเลสเตอรอลและ LDL ของหนูกลุ่ม
ที่ได้รับอะทอร์วาสแตติน หรือกลุ่มที่ได้รับสารสกัด
ส้มป่อยขนาด 200-800 มก./กก./วัน เป็นเวลา 4, 6,
8, 10 และ 12 สัปดาห์ มีค่าต่ำ�กว่าหนูกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05) (ตารางที่ 1 และ 2) ขณะที่หนูกลุ่มที่ได้
รับสารสกัดส้มป่อยขนาด 100 มก./กก./วัน มีระดับ
คอเลสเตอรอล และ LDL ที่เพิ่มขึ้นไม่แตกต่างจาก
กลุ่มควบคุม และการลดลงของระดับคอเลสเตอรอล
และ LDL ในหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดส้มป่อยมีแนว
โน้มเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แปรตามขนาดของสาร
สกัดทีใ่ ห้ ระดับคอเลสเตอรอลและ LDL ของหนูกลุม่
ทีไ่ ด้รบั สารสกัดส้มป่อยขนาด 200, 400 และ 800 มก./
กก./วัน มีแนวโน้มต�่ำ กว่าหนูกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยามาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างดังกล่าวระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้
รับสารสกัดส้มป่อยและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั อะทอร์วาสแตติน
ไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ ขณะทีค่ า่ เฉลีย่ ไตรกลีเซอร์ไรด์
และ HDL ของหนูแรทระหว่างกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มี
ไขมันสูงทั้ง 6 กลุ่มไม่แตกต่างกันตลอดการศึกษา

466 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
จากการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ยา
มาตรฐานและกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั อาหารไขมันสูง พบ
ว่าระดับคอเลสเตอรอลและ LDL ของหนูกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
ยามาตรฐานมีคา่ ต�่ำ กว่าหนูกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั อาหาร
ไขมันสูงตลอดการศึกษา โดยระดับคอเลสเตอรอลมี
ค่าต่ำ�กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p <
0.05) ที่เวลา 4, 6, 8, 10 และ 12 สัปดาห์ ซึ่งมีค่าต่ำ�
กว่ากลุ่มควบคุม 64, 62, 61, 62 และ 72 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร (มก./ดล.) ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 1) ส่วนระดับ
LDL มีค่าต่ำ�กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ที่เวลา 4, 6, 8, 10 และ 12 สัปดาห์
ซึ่งมีค่าต่ำ�กว่ากลุ่มควบคุม 65, 47, 37, 40 และ 43
มก./ดล. ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 2)

4. ผลต่อการทำ�งานของตับและไต
หนูทกุ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั อาหารทีม่ ไี ขมันสูงมีคา่ เฉลีย่
AST, ALT และ ALP (ภาพที่ 1) และค่าเฉลี่ย BUN
และ creatinine (ภาพที่ 2) เริม่ ต้นไม่แตกต่างกันเมือ่
เทียบกับหนูปกติ หนูแต่ละกลุ่มหลังจากได้รับอาหาร
ทีม่ ไี ขมันสูงพร้อมกับนำ�้ หรือยามาตรฐานหรือสารสกัด
ส้มป่อย มีค่าเฉลี่ย ALP เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 1ค) และค่า
เฉลี่ย BUN ลดลง (ภาพที่ 2ก) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ทุกระยะเวลาตลอดการศึกษาเมื่อ
เทียบกับหนูปกติ ส่วนค่าเฉลีย่ AST และ ALT ในหนู
กลุม่ ได้รบั อาหารไขมันสูงทุกกลุม่ มีแนวโน้มสูงกว่าค่า
ของหนูปกติ (ภาพที่ 1ก และ 1ข) ค่าเฉลี่ย ALT ใน
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั อะทอร์วาสแตติน (atorvastatin) สูงกว่า
หนูปกติมาก แต่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ภาพที่ 1ข)
นอกจากนี้ยังพบว่าระดับ creatinine เฉลี่ยมีค่าเพิ่ม
ขึ้นในหนูทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหาร
ไขมันสูงและหนูปกติ แต่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
(ภาพที่ 2ข) อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ย AST, ALT, ALP

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

และค่าเฉลี่ย BUN และ creatinine ของหนูแรทที่ได้
รับอาหารทีม่ ไี ขมันสูงทัง้ 6 กลุม่ ไม่แตกต่างกันตลอด
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2)

5. ผลต่อสุขภาพทั่วไป
หนูที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงทุกกลุ่มมีอาการ
หรือพฤติกรรมไม่แตกต่างจากกลุ่มหนูปกติ คือ ไม่
พบความผิดปกติของดวงตา จมูก ลักษณะขนและ
ผิวหนัง รูทวาร สีของเยื่อเมือก ปัสสาวะ อุจจาระ การ
หายใจ การเดิน และการทรงตัว

6. ผลต่อการเจริญเติบโตและการกินอาหาร
หนูปกติและหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารสัตว์ทดลอง
ที่มีไขมันสูงทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้
รับยามาตรฐานและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั สารสกัดส้มป่อย มีนำ�้
หนักตัวเฉลี่ยและปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยเริ่มต้น
ไม่แตกต่างกัน น�้ำหนักตัวเฉลี่ยและปริมาณการกิน
อาหารเฉลีย่ ของหนูทงั้ 7 กลุม่ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) โดยหนูทไี่ ด้รบั อาหารสัตว์ทดลอง
ที่มีไขมันสูงทั้ง 6 กลุ่ม มีการเพิ่มขึ้นของน�้ำหนักตัว
เฉลี่ยและปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยน้อยกว่าหนู
ปรกติตลอดการศึกษา โดยนำ�้ หนักตัวและปริมาณการ
กินอาหารที่เพิ่มขึ้นของหนูที่มีไขมันสูงทั้ง 6 กลุ่ม ใน
แต่ละสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
อนุมลู อิสระมีบทบาทสำ�คัญในการก่อให้เกิดโรค
ต่าง ๆ มากมาย รวมถึงโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่ง
เป็นสาเหตุสำ�คัญของการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและ
โรคหลอดเลือดของสมอง ไฮดรอกซิลและซุปเปอร์ออกไซด์เป็นอนุมูลอิสระที่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมีกับสารชีวโมเลกุลหลายชนิดของร่างกาย ใน

10 สัปดาห์

12 สัปดาห์

59.85 ± 3.03

63.84 ± 2.93

66.37 ± 2.43

ข้อมูลในตารางแสดงค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (mean ± SE), จำ�นวนสัตว์ทดลองแต่ละกลุ่ม = 9
* แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มหนูแรทปกติ
†
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับหนูแรทกลุ่มควบคุมที่มีไขมันสูง

7. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (800) 79.46 ± 2.54 235.97 ± 20.39* 134.25 ± 9.60*,† 135.73 ± 10.84*,† 137.05 ± 17.59*,† 145.91 ± 15.99*,† 151.67 ± 10.59*,†

6. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (400) 84.51 ± 2.17 244.63 ± 33.02* 156.68 ± 15.04*,† 168.32 ± 17.92*,†, 157.89 ± 17.23*,† 153.47 ± 12.24*,† 181.33 ± 12.73*†

5. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (200) 83.22 ± 2.48 220.62 ± 34.48* 166.82 ± 29.06*,† 153.26 ± 26.96*,† 145.05 ± 25.04*,† 157.59 ± 26.65*,† 165.27 ± 16.51*†

4. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (100) 79.50 ± 2.84 279.32 ± 25.11* 243.74 ± 30.29* 223.64 ± 23.20* 200.14 ± 18.34* 207.93 ± 13.34* 216.61 ± 14.04*

3. อาหารไขมันสูง + อะทอร์วาสแตติน (20) 84.85 ± 1.64 242.80 ± 19.14* 181.86 ± 17.85*,† 168.55 ± 16.27*,† 165.36 ± 16.08*,† 169.75 ± 16.37*,† 170.76 ± 12.61*,†

58.24 ± 2.10

84.81 ± 2.73 279.22 ± 36.05* 245.47 ± 20.39* 230.85 ± 24.51* 226.35 ± 27.55* 232.10 ± 27.37* 242.91 ± 22.05*

57.10 ± 2.06

8 สัปดาห์

2. อาหารไขมันสูง + น�้ำ 10 มล./กก./วัน

59.31 ± 2.66

6 สัปดาห์

76.74 ± 2.40

4 สัปดาห์

1. อาหารปกติ + น�้ำ 10 มล./กก./วัน

2 สัปดาห์

0 สัปดาห์

(มก./กก./วัน)

หนูแรทที่ได้รับน�้ำหรือยาหรือสารสกัด			ค่าเฉลี่ยคอเลสเตอรอล (mg/dL) หลังจากได้รับน�้ำหรือยาหรือสารสกัด

สกัดด้วยน�้ำจากใบส้มป่อยขนาดต่าง ๆ กัน ทางปาก เป็นเวลา 3 เดือน

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคอเลสเตอรอลของหนูแรทปกติที่ได้รับอาหารปกติและน�้ำ  และหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูง ทั้ง 6 กลุ่ม พร้อมกับน�้ำหรืออะทอร์วาสแตตินหรือสาร
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25.47 ± 0.82 187.29 + 36.52* 130.16 + 30.10*,† 120.66 + 29.38*,† 116.84 + 28.46*,† 121.44 + 29.45*,† 134.88 + 31.23*†

26.80 ± 1.43 210.10 + 34.59* 121.22 + 15.44*,† 128.23 + 20.32*,†, 123.20 + 19.30*,† 115.08 + 14.41*,† 128.91 + 18.88*†

24.79 ± 1.10 175.95 + 19.46* 102.66 + 10.24*,† 109.02 + 11.00*,† 105.80 + 17.40*,† 111.51 + 15.62*,† 118.13 + 12.07*,†

6. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (400)

7. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (800)

ข้อมูลในตารางแสดงค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (mean ± SE), จำ�นวนสัตว์ทดลองแต่ละกลุ่ม = 9
* แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มหนูแรทปกติ
†
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับหนูแรทกลุ่มควบคุมที่มีไขมันสูง

9.49 + 0.65

5. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (200)

8.12 + 0.74

24.10 ± 1.05 245.10 + 23.87* 213.06 + 28.90* 196.69 + 22.95* 173.93 + 18.58* 177.36 + 13.24* 190.34 + 13.62*

8.55 + 0.68

4. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (100)

9.11 + 0.40

25.52 ± 0.50 205.59 + 17.33* 149.06 + 20.82*,† 132.73 + 18.40*,† 134.30 + 17.23*,† 133.14 + 18.96*,† 150.24 + 22.41*,†

12 สัปดาห์

3. อาหารไขมันสูง + อะทอร์วาสแตติน (20)

10 สัปดาห์

25.47 ± 1.25 233.81 + 36.05* 213.58 + 31.68* 180.20 + 30.48* 171.61 + 32.29* 173.41 + 32.36* 193.21 + 30.43*

10.05 + 0.47

8 สัปดาห์

2. อาหารไขมันสูง + น�้ำ 10 มล./กก./วัน

14.09 + 1.23

6 สัปดาห์

22.55 ± 1.26

4 สัปดาห์

1. อาหารปกติ + น�้ำ 10 มล./กก./วัน

2 สัปดาห์

0 สัปดาห์

(มก./กก./วัน)

หนูแรทที่ได้รับน�้ำหรือยาหรือสารสกัด				ค่าเฉลี่ย LDL (mg/dL) หลังจากได้รับน�้ำหรือยาหรือสารสกัด

จากใบส้มป่อยขนาดต่าง ๆ กันทางปาก เป็นเวลา 3 เดือน

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย LDL ของหนูแรทปกติที่ได้รับอาหารปกติและน�้ำ และหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูง ทั้ง 6 กลุ่ม พร้อมกับน�้ำหรืออะทอร์วาสแตตินหรือสารสกัดด้วยน�้ำ
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36.60 + 2.54
34.88 + 1.75
37.46 + 1.98
36.68 + 1.59
38.32 + 1.47
31.49 + 2.29

58.89 + 1.31

2. อาหารไขมันสูง + น�้ำ 10 มล./กก./วัน

3. อาหารไขมันสูง + อะทอร์วาสแตติน (20) 61.77 + 1.29

4. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (100) 56.87 + 2.15

5. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (200) 61.73 + 2.36

6. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (400) 61.86 + 1.48

7. อาหารไขมันสูง + สารสกัดส้มป่อย (800) 59.28 + 2.26

30.41 + 1.68*

34.58 + 2.05*

35.08 + 3.05*

30.97 + 2.11*

29.77 + 2.60*

35.44 + 2.39*

48.07 + 2.06

4 สัปดาห์

ข้อมูลในตารางแสดงค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (mean ± SE), จำ�นวนสัตว์ทดลองแต่ละกลุ่ม = 9
* แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มหนูแรทปกติ

44.89 + 1.43

53.14 + 1.61

1. อาหารปกติ + น�้ำ 10 มล./กก./วัน

2 สัปดาห์

0 สัปดาห์

(มก./กก./วัน)
43.56 + 2.19

8 สัปดาห์

47.77 + 2.06

10 สัปดาห์

49.91 + 1.90

12 สัปดาห์

29.04 + 1.37* 28.69 + 1.20* 29.08 + 1.76*
25.73 + 1.61* 28.18 + 1.11* 28.57 + 1.58* 30.28 + 1.69*

27.19+ 0.91*

29.98 + 2.12* 28.65 + 1.76* 30.37 + 1.82* 31.19 + 2.59*

25.04 + 1.38* 25.30 + 1.74* 25.60 + 1.28* 25.43 + 1.06*

25.90 + 2.33* 26.00 + 2.37* 25.61 + 1.89* 27.40 + 3.04*

26.37 + 2.09* 26.85 + 2.24* 26.98 + 1.84* 27.75 + 1.93*

45.11 + 0.05

6 สัปดาห์

หนูแรทที่ได้รับน�้ำหรือยาหรือสารสกัด			ค่าเฉลี่ย HDL (mg/dL) หลังจากได้รับน�้ำหรือยาหรือสารสกัด

จากใบส้มป่อยขนาดต่าง ๆ กันทางปาก เป็นเวลา 3 เดือน

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย HDL ของหนูแรทปกติที่ได้รับอาหารปกติและน�้ำ และหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูง ทั้ง 6 กลุ่ม พร้อมกับน�้ำหรืออะทอร์วาสแตตินหรือสารสกัดด้วยน�้ำ
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ภาพที่ 1 ผลของสารสกัดด้วยน�้ำของใบส้มป่อยขนาดต่าง ๆ หรืออะทอร์วาสแตตินต่อระดับ (ก) AST, (ข) ALT และ
(ค) ALP เทียบกับของกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารปกติ และกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารไขมันสูง
ข้อมูลทุกค่าแสดงในรูปของค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (กลุ่มละ 9 ตัว)
* แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มหนูแรทปกติ

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้แบบจำ�ลอง
ที่ทำ�ให้เกิดอนุมูลอิสระเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน
พบว่ า สารสกั ด จากใบส้ ม ป่ อ ยสามารถต้ า นอนุ มู ล
ซุปเปอร์ออกไซด์ได้ การแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดส้มป่อยสอดคล้องกับรายงานที่มีการ
ศึกษามาแล้ว พบว่าสารสกัดด้วยน้ำ�จากใบส้มป่อย
มี ฤ ทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดชั น โดยดั ก จั บ อนุ มู ล ซุ ป เปอร์ ออกไซด์[12-13]

จากการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า สารสกัด
ใบส้ ม ป่ อ ยมี ส ารแทนนิ น และแซโพนิ น ผลที่ ไ ด้
สอดคล้องกับรายงานวิจยั อืน่ ทีพ่ บว่าสารแทนนิน และ
แซโพนินเป็นองค์ประกอบทางเคมีในใบส้มป่อย[9-10]
การแสดงฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระของสารสกัดส้มป่อยนี้
อาจเป็นผลเนื่องมาจากคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
ของแทนนิ น และแซโพนิ น Chung และคณะ [22]
รายงานว่าคุณสมบัตติ า้ นออกซิเดซันของแทนนินอาจ
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มีความส�ำคัญในการช่วยป้องกันการท�ำลายเซลล์แบบ
ออกซิ เ ดซั น เช่ น การท�ำลายเยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ (lipid
peroxidaton) และแทนนิ น ยั บ ยั้ ง การเกิ ด อนุ มู ล
ซุปเปอร์ออกไซด์ มีหลักฐานมากขึน้ เกีย่ วกับสารทีพ่ บใน
พืช มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพโดยช่วยลดคอเลสเตอรอล[23]
ได้แก่ แทนนินซึง่ เป็นสารกลุม่ ฟีนอลิกทีม่ รี ายงานว่ามี
ฤทธิ์ลดไขมัน[22,24] ส่วนแซโพนินซึ่งเป็นสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์หรือสเตอรอยด์กม็ รี ายงานว่ามีฤทธิล์ ดไขมัน
เช่นกัน[23,25-26] นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าแซโพนินมี
ประสิทธิผลในการป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง โดย
ฤทธิล์ ดระดับไขมันในเลือดของแซโพนินอาจเนือ่ งจาก
การยับยัง้ การดูดซึมคอเลสเตอรอลในล�ำไส้เล็ก ท�ำให้
เพิ่มการขับถ่ายคอเลสเตอรอลทางอุจจาระ[23,26] การ
ต้านออกซิเดซันของทั้งแทนนินและแซโพนินที่พบใน
สารสกัดส้มป่อย อาจมีส่วนช่วยลดการเกิดพยาธิสภาพที่เป็นผลจากอนุมูลอิสระ จึงลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง จากการศึกษาผล
ต่อการท�ำงานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase
พบว่า สารสกัดส้มป่อยสามารถยับยัง้ เอนไซม์ HMGCoA reductase ร้อยละ 84.30 ± 1.05 (IC50 = 71.38
± 5.8 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และยาพราวาสแตติน
ยับยั้งเอนไซม์นี้ ร้อยละ 90.55 ± 1.08 เนื่องจาก
ส้ ม ป่ อ ยเป็ น สารสกั ด หยาบจึ ง ใช้ ข นาดสู ง กว่ า ยา
มาตรฐานมากในการยับยัง้ เอนไซม์ใกล้เคียงกัน แม้วา่
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การท�ำงานของเอนไซม์ ภ ายนอก
ร่างกาย (in vitro) ซึ่งฤทธิ์ดังกล่าวอาจจะเหมือนหรือ
แตกต่างจากการศึกษาในร่างกายสัตว์ทดลองหรือ
มนุษย์ แต่อย่างน้อยผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า
สารสกัดส้มป่อยอาจลดไขมันได้โดยยับยั้งเอนไซม์
HMG-CoA reductase ซึ่งเป็น rate limiting step
ในการกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลเช่นเดียว
กับยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม statin ท�ำให้ระดับไขมัน
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ในเลือดลดลง จึงมีการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือด
ของสารสกัดส้มป่อยต่อในสัตว์ทดลอง และใช้อะทอร์วาสแตตินซึง่ เป็นยาลดไขมันในเลือดทีอ่ อกฤทธิย์ บั ยัง้
เอนไซม์ HMG-CoA reductase เป็นกลุ่มควบคุม
บวก จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าใบส้มป่อยมีสาร
ส�ำคัญ คือ วิตามินเอ บีตาแคโรทีน และบีตาแคโรทีน
รวม ในปริมาณสูงมากกว่าผักพื้นบ้านทั้งหลาย แต่ใน
การศึกษานีใ้ ช้สารสกัดด้วยน�ำ้ จากใบส้มป่อย จึงไม่นา่
จะได้สารกลุม่ นีอ้ อกมาในสารสกัดเพราะเป็นสารทีไ่ ม่
ละลายน�้ำ  ดังนั้น ฤทธิ์ดักจับอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์
หรือฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม์ HMG-CoA reductase ของ
สารสกัดใบส้มป่อย ไม่น่าจะเกิดจากสารกลุ่มนี้
การทดสอบผลของสารสกัดส้มป่อยต่อระดับ
ไขมันในเลือดของหนูที่เหนี่ยวนำ�ให้มีระดับไขมันใน
เลือดสูง พบว่าสารสกัดส้มป่อยขนาด 200, 400 และ
800 มก./กก./วัน สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและ
LDL ได้ในปริมาณใกล้เคียงกันกับยาอะทอร์วาสแตติน
20 มก./กก./วั น และฤทธิ์ ดั ง กล่ า วของสารสกั ด
ส้มป่อยมีแนวโน้มแปรตามขนาดของสารสกัดที่ให้
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สารสกั ด ส้ ม ป่ อ ยสามารถลดระดั บ
คอเลสเตอรอลและ LDL ในหนูที่เหนี่ยวนำ�ให้ไขมัน
ในเลือดสูงได้ การแสดงฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของ
สารสกัดส้มป่อย อย่างน้อยอาจมีกลไกการออกฤทธิ์
ผ่านการยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase เช่น
เดี ย วกั น กั บ กลไกการออกฤทธิ์ ล ดการสั ง เคราะห์
คอเลสเตอรอลของอะทอร์วาสแตติน ทำ�ให้ระดับ
ไขมั น ลดลง นอกจากนี้ ฤทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดซั น ของ
ส้มป่อยอาจมีสว่ นช่วยลดการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง
โดยลดการเกิดออกซิเดซันของ LDL ซึ่งเป็นขั้นตอน
สำ�คัญในกระบวนการเกิดผนังหลอดเลือดแข็งหรือ
อุดตัน จึงเป็นผลลดความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะหลอด
เลือดแดงแข็ง
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ภาพที่ 2 ผลของสารสกัดด้วยน�้ำของใบส้มป่อยขนาดต่าง ๆ หรืออะทอร์วาสแตตินต่อระดับ (ก) BUN และ (ข) Creatinine เทียบกับของกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารปกติ และกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารไขมันสูง
ข้อมูลทุกค่าแสดงในรูปของค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (กลุ่มละ 9 ตัว)
* แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มหนูแรทปกติ

ในการศึกษานี้ระดับคอเลสเตอรอลและ LDL
สูงขึ้น และระดับ HDL ต�่ำลงหลังจากหนูได้รับอาหาร
คอเลสเตอรอลสูงเมือ่ เทียบกับหนูปกติ ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาก่อนหน้านี[27-30]
้ อาหารไขมันสูงท�ำให้เพิม่
ระดับคอเลสเตอรอลและ LDL อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิ ติ ระดั บ LDL ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากตั บ สร้ า ง
คอเลสเตอรอลจ�ำนวนมาก ซึ่ง LDLจะขนส่งคอเลสเตอรอลจากตับไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ยิ่งมีการ
สร้างคอเลสเตอรอลมากก็ยงิ่ ต้องการ LDL เพือ่ ขนส่ง
คอเลสเตอรอลมากขึน้ ถ้าสูงเป็นระยะเวลานานจะเกิด
การคั่งและเกาะตามหลอดเลือดท�ำให้เกิดการอุดตัน
ได้ การให้อาหารคอเลสเตอรอลสูงในการศึกษานี้ยัง
ท�ำให้ระดับ HDL ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงท�ำให้ระดับ HDL ลดลง
โดยเพิม่ การรับและการดูดซึมไขมัน เป็นผลให้ปริมาณ
คอเลสเตอรอลสูงขึ้น ตามด้วยการเพิ่มวิธีการขนส่ง
คอเลสเตอรอลจากเซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่ อ ต่ า ง ๆ ของ

ร่างกายไปยังเซลล์ตับ (reverse cholesterol transport activity) เพื่อก�ำจัดคอเลสเตอรอลออกจาก
ระบบโดยขับออกทางน�ำ้ ดี ดังนัน้ ระดับ HDL จึงลดลง
นอกจากนี้ อาหารทีม่ คี อเลสเตอรอลสูงยังสามารถเพิม่
การท�ำงานของเอนไซม์ไลเปสในตับหนู ท�ำให้เพิ่ม
ระดับ LDL และลดระดับ HDL ในเลือด[30]
สารสกัดส้มป่อยแสดงฤทธิ์ลดไขมันโดยลด
ระดับคอเลสเตอรอลและ LDL ขณะทีร่ ะดับ HDL ไม่
เปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
สมุนไพรลดไขมันที่ผ่านมา[31-32] จากการศึกษาเชิง
ต�ำรับตรีผลาในหนูที่เหนี่ยวน�ำให้เกิดภาวะไขมันใน
เลื อ ดสู ง พบว่ า ต�ำรั บ ตรี ผ ลาสามารถลดระดั บ
คอเลสเตอรอลและ LDL ได้ แต่ระดับ HDL ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งกลุ่มที่ได้รับตรีผลาและกลุ่มที่ได้รับ
อาหารทีม่ คี อเลสเตอรอลสูง[31] และการศึกษาสมุนไพร
เชิงเดี่ยวของสมอไทยในหนูที่เหนี่ยวน�ำให้เกิดภาวะ
ไขมันในเลือดสูง พบว่าสมอไทยสามารถลดระดับ
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คอเลสเตอรอลและไตรกลี เ ซอไรด์ แ ละเพิ่ ม ระดั บ
HDL[32]
นอกจากนี้ภาวะไขมันในเลือดสูงที่เป็นผลมา
จากการสะสมไขมันมากเกินไปจนเกิดเป็นโรคอ้วนก็
เป็นปัญหาทางสุขภาพที่ส�ำคัญ Ruangaram และ
Kato[33] รายงานว่าสารสกัดจากฝักส้มป่อยแสดงฤทธิ์
ลดความอ้วน โดยยับยัง้ เอนไซม์ไลเปสทีใ่ ช้ในการย่อย
ไขมัน เพิ่มการสลายไขมัน และลดการสะสมไขมัน
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าการให้บตี าแคโรทีน
ในอาหารมีสว่ นช่วยท�ำให้หนูทไี่ ด้รบั อาหารทีม่ คี อเลสเตอรอสสูงมีระดับของคอเลสเตอรอลลดลง[34] ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยที่มีการให้วิตามินเอในหนูอ้วน
(Ob strain) จะท�ำให้หนูมีน�้ำหนักและการสะสมของ
ไขมันลดลง[35] จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้
ว่าสารจ�ำพวกแคโรทินอยด์ เช่น วิตามินเอ โปรวิตามิน
เอ (เบต้าแคโรทีน) เป็นสารทีม่ ศี กั ยภาพในการป้องกัน
การเกิดโรคอ้วน ดังนั้น ใบส้มป่อยซึ่งเป็นแหล่งของ
วิตามินเอ เบต้าแคโรทีน และแคโรทีนรวม อาจมี
ศักยภาพในการป้องกันการเกิดโรคอ้วน หากมีการ
ศึกษาเพิม่ เติมถึงผลของสารสกัดจากใบส้มป่อยในหนู
ที่ถูกเหนี่ยวน�ำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยอาหารที่มีไขมัน
สูง ใบส้มป่อยอาจเป็นทางเลือกหนึง่ ในการควบคุมทัง้
ภาวะอ้วนและไขมันในเลือดสูง ผลต่อการท�ำงานของ
ตับและไตพบว่า หนูแรททีเ่ หนีย่ วน�ำให้มไี ขมันในเลือด
สูงโดยให้อาหารทีม่ คี อเลสเตอรอลสูงทุกกลุม่ ทัง้ กลุม่
ควบคุม กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยามาตรฐานหรือสารสกัดส้มป่อย
มีค่าเฉลี่ย ALP สูงขึ้น และค่าเฉลี่ย BUN ต�่ำลงอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับหนูแรท
ปกติ แต่ไม่แตกต่างกันระหว่างหนูกลุม่ ทีไ่ ด้รบั อาหาร
ไขมันสูงทั้ง 6 กลุ่มตลอดการศึกษา ขณะที่ค่าเฉลี่ย
AST และ ALT มีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มหนูปกติเล็ก
น้อย แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตจิ ากกลุม่
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หนูปกติหรือระหว่างกลุ่มหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง
ตลอดการศึกษา ระดับ AST และ ALT ที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากอาหารไขมันสูงสอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าอาหารไขมันสูงสามารถเพิ่ม
ระดับ AST และ ALT ซึ่งเป็นผลมาจากเซลล์ตับเกิด
การบาดเจ็บหรือตาย[27-28] ส่วนระดับ creatinine
เฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นในหนูทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มควบคุม
ทัง้ สองกลุม่ ตลอดการศึกษาแต่ไม่แตกต่างกันระหว่าง
กลุม่ ค่า creatinine เพิม่ ขึน้ ตามอายุหนูทเี่ พิม่ ขึน้ และ
ค่าที่เพิ่มขึ้นนี้ยังอยู่ในช่วงค่าปกติ[36] แสดงให้เห็น
ว่าการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญของค่า ALP และ
BUN เมื่ อ เที ย บกั บ หนู ป กติ เ ป็ น ผลจากการได้ รั บ
อาหารทีม่ คี อเลสเตอรอลสูง ยามาตรฐานและสารสกัด
ส้มป่อยไม่มผี ลเปลีย่ นแปลงค่าทางชีวเคมีทเี่ กีย่ วข้อง
กับการท�ำงานของตับและไตในหนูแรทที่เหนี่ยวน�ำให้
มีไขมันในเลือดสูง
ส่วนผลต่อการเจริญเติบโตและการกินอาหาร
พบว่า หนูแรทที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงมีการเจริญ
เติบโตและปริมาณการกินอาหารน้อยกว่าหนูแรทปกติ
ในขณะที่หนูแรทที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงทั้ง 6 กลุ่ม
มีการเจริญเติบโตและปริมาณการกินอาหารไม่แตก
ต่ า งกั น และไม่ พ บความผิ ด ปกติ ข องอาการหรื อ
พฤติกรรม แสดงให้เห็นว่าทั้งยามาตรฐานและสาร
สกัดส้มป่อยไม่สง่ ผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณ
การกินอาหารของหนูแรทที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง
รวมทั้ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพทั่ ว ไป ดั ง นั้ น สารสกั ด
ส้มป่อยอาจไม่สง่ ผลกระทบต่อการท�ำงานของตับและ
ไต การเจริญเติบโตและปริมาณการกินอาหารในหนู
แรทที่เหนี่ยวน�ำให้เป็นไขมันในเลือดสูงเช่นเดียวกัน
กับยามาตรฐาน ในการศึกษานีไ้ ม่ได้ใช้หนูทมี่ รี ะดับไข
มันในเลือดสูงตั้งแต่เริ่มต้น การให้ยาเพื่อป้องกันการ
เพิม่ ขึน้ ของระดับไขมันในเลือดอาจต้องใช้เวลาศึกษา
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ยาวนานกว่านี้ เพราะหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารไขมันสูง
ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะมีระดับไขมันใน
เลือดสูงพอให้เห็นผลการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน ในการ
ศึกษาต่อไปควรท�ำการศึกษาโดยใช้หนูทเี่ หนีย่ วน�ำให้
เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงก่อนที่จะเริ่มทดสอบฤทธิ์
ยาเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถเปรียบเทียบทาง
สถิติกับกลุ่มควบคุมได้ดีขึ้น
จากผลการศึกษานี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นรายงาน
ครัง้ แรกของฤทธิใ์ นสารสกัดด้วยนำ�้ จากใบส้มป่อยใน
การลดระดับคอเลสเตอรอลและ LDL ที่สูงขึ้นในหนู
แรททีไ่ ด้รบั อาหารทีม่ คี อเลสเตอรอลสูง โดยกลไกการ
ออกฤทธิอ์ ย่างน้อยอาจเกีย่ วข้องกับการยับยัง้ เอนไซม์
HMG-CoA reductase และการต้านออกซิเดชัน ซึ่ง
การยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase เป็นการ
ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลท�ำให้
ระดับไขมันลดลง และการต้านออกซิเดชันอาจมีส่วน
ช่วยลดการเกิดพยาธิสภาพที่เกิดจากอนุมูลอิสระ
เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือด
แดงแข็ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการ
ศึกษานี้เป็นการทดสอบฤทธิ์ลดไขมันของสารสกัด
ส้มป่อยในรูปของสารสกัดหยาบเท่านั้น และสารสกัด
ส้มป่อยอาจมีกลไกออกฤทธิ์ลดไขมันได้หลายทาง
หากมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเตรียมสารสกัดส้มป่อย
ให้บริสทุ ธิข์ นึ้ เป็นสารสกัดส้มป่อยแยกส่วน (subfraction extract) แล้วตรวจสอบฤทธิ์ลดไขมันของสาร
สกั ด แยกส่ ว นและกลไกในการออกฤทธิ์ ล ดไขมั น
อื่น ๆ ที่เป็นไปได้ เช่น ฤทธิ์ยับยั้งการย่อยไขมันโดย
ยับยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์ pancreatic lipase ฤทธิ์
ยั บ ยั้ ง การดู ด ซึ ม คอเลสเตอรอลโดยยั บ ยั้ ง การน�ำ
คอเลสเตอรอลเข้าเซลล์เพาะเลีย้ งล�ำไส้ ฤทธิย์ บั ยัง้ การ
สร้างเซลล์ไขมัน เป็นต้น จะท�ำให้ทราบถึงสารส�ำคัญ
ที่เป็นสารออกฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ลดไขมัน
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ของสารสกัดส้มป่อยเพิ่มเติมและชัดเจนขึ้น นอกจาก
นี้ควรท�ำการศึกษาโดยใช้หนูที่เหนี่ยวน�ำให้เกิดภาวะ
ไขมันในเลือดสูงก่อนที่จะเริ่มทดสอบฤทธิ์ยา

ข้อสรุป
การศึกษานี้ได้ตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ของ
สารสกัดด้วยน�้ำจากใบส้มป่อยในหลอดทดลอง และ
ฤทธิล์ ดไขมันในหนูแรททีเ่ หนีย่ วน�ำให้มไี ขมันในเลือด
สูงโดยให้อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง พบว่าสารสกัด
ส้มป่อยสามารถต้านอนุมลู อิสระด้วยการดักจับอนุมลู
ซุปเปอร์ออกไซด์ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 44.90 ± 4.17
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร และยับยัง้ เอนไซม์ HMG-CoA
reductase ได้โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 71.38 ± 5.80
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร สารสกัดส้มป่อยขนาด 200-800
มก./กก./วัน เมื่อให้พร้อมกับอาหารที่มีไขมันสูงเป็น
เวลา 12 สัปดาห์ สามารถลดการเพิม่ ระดับคอเลสเตอรอล
และ LDL ได้ใกล้เคียงกับอะทอร์วาสแตติน แต่ไม่มี
ผลต่อระดับไตรกลีเซอร์ไรด์และ HDL นอกจากนีส้ าร
สกัดส้มป่อยไม่สง่ ผลกระทบต่อการท�ำงานของตับและ
ไต การเจริญเติบโตและปริมาณการกินอาหารของหนู
แรทที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง รวมทั้งไม่ส่งผลต่อ
สุขภาพทัว่ ไปเช่นเดียวกับยามาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า
สารสกัดส้มป่อยมีศกั ยภาพในการลดระดับไขมันเมือ่
ให้พร้อมกับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง โดยกลไก
การออกฤทธิ์อย่างน้อยอาจเกี่ยวข้องกับการยับยั้ง
เอนไซม์ HMG-CoA reductase และการต้ า น
ออกซิเดชันอาจช่วยลดการเกิดภาวะหลอดเลือดแดง
แข็ง ดังนั้น สารสกัดจากใบส้มป่อยอาจมีศักยภาพที่
จะน�ำไปศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาเพื่อให้ได้ยาจาก
สมุนไพรทีม่ ฤี ทธิล์ ดไขมันในเลือดหรือใช้เสริมยาแผน
ปัจจุบันในการรักษาโรคไขมันในเลือดสูง
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การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
จากกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และขอขอบคุ ณ
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของการใช้เนยโกโก้ที่ผลิตในประเทศ โดยสกัดจากเมล็ดโกโก้
ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และนำ�มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางและยา ประเมินผลผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้
ผลการศึกษาพบว่า โกโก้พันธุ์ลูกผสม I.M.1 มีขนาดของฝักกว้างเฉลี่ย 7.43 เซนติเมตร และมีความยาวเฉลี่ย 13.44
เซนติเมตร น�้ำ หนักเฉลีย่ ต่อฝัก 253.42 กรัม และมีจ�ำ นวนเมล็ดเฉลีย่ ต่อฝัก 31.35 เมล็ด ให้เมล็ดทีส่ มบูรณ์ มีอตั ราส่วน
น้ำ�หนักเมล็ดโกโก้สดต่อน้ำ�หนักเมล็ดโกโก้แห้งเท่ากับ 3:1 ในการสกัดไขมันจากเมล็ดโกโก้ ได้เนยโกโก้ 33% (โดย
น�้ำ หนัก) เมือ่ ศึกษาองค์ประกอบโดยวิธแี ก๊สโครมาโทกราฟีดว้ ยเครือ่ ง GC-FID®  พบว่ากรดไขมันทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ กรด
สเตียริก (C18:0) ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 37.47% และทำ�ให้เกิดลักษณะทางกายภาพหรือความแข็งของเนยโกโก้
โดยกรดไขมันที่มีความสำ�คัญในด้านบำ�รุงผิวพรรณ ได้แก่ กรดโอเลอิก (35.22%) และ ไลโนเลอิก (2.78%) เนยโกโก้
มี 3 รูปผลึก คือ β (34.7˚C), β’ (27.8˚C) และ g (38˚C) โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นรูป β ซึง่ คงตัวมากกว่ารูปผลึกอืน่ ณ อุณหภูมิ
ห้อง (28 ± 2˚C) ปริมาณพอลิฟนี อล ของเนยโกโก้ทสี่ กัดด้วยวิธอี ดั เกลียว เท่ากับ 2.47 ± 0.04 (mg GAE/100g) ค่า IC50
เท่ากับ 0.12 ± 0.01 (mg/mL) และค่า TEAC มีคา่ 72.61 ± 5.00 (mM Trolox/100g) เนยโกโก้ทสี่ กัดได้พฒ
ั นาเป็นยาพืน้
่
ยาเหน็บทวารแอสไพริน มีลกั ษณะผิวภายนอกทีด่ ี ผิวเรียบ ผ่าดูลกั ษณะภายใน ตัวยามีเนือ้ กระจายสม�ำ เสมอดี การแตก
ตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 30 นาที การเตรียมครีมโกโก้ โดยใช้ตัวทำ�อิมัลชัน ประเภทสบู่ สามารถเกิดครีม
เนือ้ เบา มีความคงตัวดี ทางกายภาพ ตลอดระยะเวลาศึกษาใน 6 สภาวะ ในระยะเวลา 3 เดือนทีศ่ กึ ษา การใช้ประโยชน์
จากเนยโกโก้อาจต้องเติมสารต้านการหืนเนื่องจากเนยโกโก้ จะถูกออกซิไดส์ได้ง่าย และควรเก็บรักษาในที่เย็น ที่มืด
ข้อเสนอแนะ การวิจัยต่อไป ควรวิเคราะห์ความคุ้มทุน ศึกษาการขยายการผลิต เพื่อให้มีเพียงพอต่อการใช้ในอนาคต
โดยทดแทนเนยโกโก้ที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ  
คำ�สำ�คัญ: เนยโกโก้, ไขมันโกโก้, เครื่องสำ�อางจากโกโก้, เมล็ดโกโก้, การสกัดโกโก้
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Abstract
The objectives of this research were to study the potential of domestically produced cocoa butter extracted
from cocoa seeds, explore physicochemical properties, develop and evaluate cocoa-derived cosmetics and pharmaceutical products. The study found that the average size of cocoa pod c.v. I.M.1 hybrid was 7.43 cm wide and 13.44
cm long with the average weight of 253.42g. The pod appearance was healthy and contained about 31.35 seeds per
pod. The ratio of the weight of fresh to dried cocoa seeds was 3:1. Oil extraction from cocoa seeds yielded 33%
(w/w) cocoa seed oil. The highest fatty acid component in cocoa butter was stearic acid (C18:0), with the amount
of 37.47% that influenced the physical appearance of the oil to be solid. In addition, other components were oleic
acid (35%) and linoleic acid (3%), which possess skin-nourishing property. Cocoa butter existed in 3 polymorphs,
i.e. b- (34.7 ˚C), b’- (27.8 ˚C) and g-form (38 ˚C); and the b-form was the most stable and most abundant at room
temperature (28 ˚C). The amount of polyphenols in cocoa butter obtained by screw-pressed method was 2.25 ± 0.04
mg gallic acid equivalent per 100g cocoa butter. The 50% inhibition constant was 0.12 ± 0.01 mg/mL and Trolox
equivalent antioxidant activity was 72.61 ± 5.00 mM Trolox per 100g cocoa butter. Cocoa butter was used as base
in the formulation of aspirin suppository. The product appeared to be smooth and shiny from the outside. When
the product was cut into half, aspirin spread homogeneously all over the product. The product disintegrated within
30 min, which is within the standard range. Furthermore, cocoa butter was added into cream base for cosmetic
production using soap as an emulsifying agent. The product texture was light, creamy, and physically stable in
six storage conditions for 3 months. It was suggested that an anti-rancidity agent should be added into the product
as cocoa butter can be oxidized and kept in a dark and cool place. It is recommended that a further study on the
cost-effectiveness analysis should be undertaken and more cocoa butter production should be supported to replace
imported cocoa butter in the future.
Key words:  cocoa butter, theobroma (cocoa) oil, cocoa-derived cosmetic, cocoa seed, cocoa extraction

บทนำ�และวัตถุประสงค์

โกโก้จัดเป็นพืชเครื่องดื่ม (beverage crop)
ที่มีถิ่นกำ�เนิดในป่าฝนเขตร้อน (lowland tropical
forest) บริเวณลุ่มน้ำ�อเมซอนตั้งแต่ประเทศเม็กซิโก

จนถึงเปรู เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง เจริญในที่ที่
มีร่มไม้ใหญ่ช่วยบังแสงแดด และความชื้นสูง[1] มีชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ว่า  Theobroma cacao L. อยู่ใน
ตระกูล Sterculiaceae เป็นพืชทีอ่ อกดอกตามลำ�ต้น

J Thai Trad Alt Med
(auliflower) หรือตามกิ่งแก่ (ramiflower) หลังเกิด
การผสมเกสร ผล (ฝัก) โกโก้จะเริ่มพัฒนาจนกระทั่ง
แก่ใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน ผลมีหลายขนาด และ
หลายสีตามชนิดพันธุ์ ขนาดความยาวของผล พบ
ตั้งแต่ 30-40 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อสุกจะมี
สีเหลือง ขณะที่ผลอ่อนมีสีแดงเข้ม เมื่อสุกจะมีสีส้ม
จำ�นวนเมล็ดโกโก้ใน 1 ผล (ฝัก) พบ 20-25 เมล็ด และ
เนื้อในเมล็ด (kernel) มีสีขาวถึงม่วงเข้มเมื่อแก่จัด[2]
ขณะที่ผลสุกเนื้อเยื่อบริเวณภายนอกของ integument จะผลิตชั้นของ prismatic cell ประกอบด้วย
น้ำ�ตาล และเมือก เมล็ดโกโก้แต่ละเมล็ดจะถูกห่อหุ้ม
ด้วยเยื่อและเมือก เมือกหุ้มเมล็ดเหล่านี้จะทำ�ให้เกิด
กลิ่นหอมของช็อกโกแลต หลังจากหมักเมล็ดโกโก้
สมบูรณ์[3] โกโก้ถูกนำ�เข้ามาปลูกในประเทศไทยครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2446 โดยหลวงราชเคนิกร ต่อมากรม
ส่งเสริมการเกษตรได้สง่ เสริมให้เกษตรกรทางภาคใต้
ปลูกเป็นพืชแซมสวนมะพร้าว สวนปาล์ม และสวน
ยางพารา ปัจจุบันเกษตรกรภาคตะวันออกปลูกโกโก้
เป็นพืชแซมสวนเงาะ สวนทุเรียน และสวนลองกอง
เพื่อทดแทนการนำ�เข้าโกโก้ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี สำ�หรับ
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม นม เบเกอรี่
ยา เครื่องสำ�อาง และอุตสาหกรรมยาสูบ[4]
เนยโกโก้ (cocoa butter หรือ theobroma
[5]
oil) มีลักษณะเป็นไขมันสีขาวอมเหลืองที่ได้จาก
การสกัด หรือคั่วเมล็ดโกโก้ โดยหลังจากกำ�จัดส่วน
ของเปลื อ กเมล็ ด (shell) ออก จะพบส่ ว นของใบ
เลี้ยงด้านใน (nib) ที่มีปริมาณเนยโกโก้สูงถึง 55%
คุณลักษณะ: สีขาวอมเหลือง กลิ่นช็อกโกแลต เนียน
นุ่มนวล ไม่ระคายเคือง จุดหลอมเหลว 30-36˚C จึง
เป็นของเหลวทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง หากอุณหภูมหิ อ้ งสูง ส่วน
ประกอบเนยโกโก้เป็น unsaturated triglycerides
ได้แก่ glyceryl esters ของ stearic acid, palmitic

Vol. 19 No. 2 May-Aug 2021 479
acid, oleic และ fatty acids อืน่ ๆ ลักษณะสำ�คัญคือ
มี unsaturated triglyceride จึงมี polymorphism
หรือมีหลายรูปผลึก เมื่อหลอมด้วยอุณหภูมิต่างกัน
ปล่อยให้เย็นลงจะได้ผลึกแตกต่างกันคือ b form มี
จุดหลอมตัว (m.p.) 30-35˚C, solidification point
เท่ากับ 28˚C แต่ถ้าหลอมเกิน 36˚C หรือจนใส b
form จะถูกทำ�ลายเกิดผลึกชนิด g form หรือ Sub-a
m.p. 15˚C ซึง่ คงตัวน้อยทีส่ ดุ และถ้าทิง้ ไว้จะเปลีย่ น
เป็น a form m.p. 24˚C, b’ form m.p. 25-31˚C
สำ�หรับ b เป็นรูปแบบที่มีความคงตัวมากที่สุด (m.p.
30-35˚C, solidification point เท่ากับ 28˚C) ด้วย
ลักษณะทีม่ คี วามนุม่ นวล ไม่ระคายเคือง จึงนิยมใช้ใน
การเตรียมเครือ่ งสำ�อางและยาเหน็บทวารเพราะไขมัน
ที่ได้จากผลโกโก้ ให้คุณสมบัติเป็นสารทำ�ให้นุ่มและ
ชุม่ ชืน้ (emollient) ป้องกันการระคายเคือง ปัจจุบนั ใน
เมืองไทยเริม่ มีการปลูกโกโก้มากขึน้ เพือ่ ส่งผลผลิตไป
โรงงานผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต และสินค้าแปรรูปต่าง ๆ
จึงควรส่งเสริมให้มกี ารนำ�ผลโกโก้มาใช้ประโยชน์ทาง
ยาและเครื่องสำ�อาง เพื่อสร้างมูลค่าของผลโกโก้มาก
ยิ่งขึ้น
การศึกษานีม้ แี นวคิดทีจ่ ะพัฒนากลุม่ ไขมันจาก
เมล็ดโกโก้ เพื่อใช้เป็นยาพื้นยาเหน็บทวาร สำ�หรับ
ใช้ในการเรียนการสอนทางเภสัชกรรม โดยเนยโกโก้
เป็นไขมันต้นแบบที่มีรูปพหุสัณฐาน อีกทั้งในปัจจุบัน
มีการนำ�ไขมันจากพืชมาใช้ในเครื่องสำ�อางบำ�รุงผิว
มากขึ้น ประกอบกับมีการส่งเสริมการปลูกโกโก้ทั้ง
จากภาครัฐ และภาคเอกชนจำ�นวนมาก สามารถปลูก
ได้ทุกภาคของประเทศไทย จากการส่งเสริมดังกล่าว
เมือ่ โรงงานแปรรูปนำ�เมล็ดโกโก้แห้งเข้าสูก่ ระบวนการ
ผลิตช็อกโกแลต ในกระบวนการผลิตจะมีเนยโกโก้
เหลืออยูจ่ �ำ นวนมาก การศึกษานีจ้ ะประเมินคุณสมบัติ
ทางเคมี กายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไขมัน
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ที่ได้จากการสกัดเมล็ดโกโก้ คือเนยโกโก้ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ได้แก่ ยา
เหน็บทวารแอสไพริน และ เครื่องสำ�อางบำ�รุงผิว เพื่อ
ทดสอบการใช้ประโยชน์ ทดแทนการนำ�เข้า  ลดการ
ขาดดุลการค้าของประเทศได้

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 การจัดการวัตถุดิบ
คัดเลือกต้นโกโก้พันธุ์ลูกผสม I.M.1 (Theobroma cacao L.) อายุต้นประมาณ 15 ปี จำ�นวน 10
ต้น จากแปลงวิจัยโกโก้ สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สุ่ม
ตรวจวัดฝักโกโก้ ทุกเดือนจนกว่าฝักจะแก่จัด ตรวจ
วัดคุณภาพผล และพัฒนาการของเมล็ด หมักเมล็ด
โกโก้ให้สมบูรณ์ หีบน้ำ�มัน/เนยโกโก้โดยเครื่องอัด
เกลี ย ว กรองเอาไขมั น ออกจากกากด้ ว ยกระดาษ
กรอง เมื่อตั้งทิ้งให้เย็น จะได้เนยโกโก้ ทำ�การศึกษา
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ[5]
1.2 อุปกรณ์ในการหมักเมล็ดโกโก้
เมล็ดโกโก้พันธุ์ลูกผสม I.M.1, ใบตอง, ป้าย,
กล้องดิจทิ ลั , กระด้ง, ตูอ้ บ, เตาอบ, ไมโครเวฟ, กระทะ
ทองเหลือง, ครกหิน, อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล, ตะกร้า
ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 44 เซนติเมตร สูง 30
เซนติเมตร

2. วิธีการศึกษา
2.1 การวัดคุณสมบัติทางความร้อนของเนย
โกโก้
ใช้เครื่องวัดคุณสมบัติทางความร้อน ด้วย Differential Scanning Calorimetry (DSC) Mettler
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Toledo DSC 1®
2.2 การศึกษาปริมาณกรดไขมันของเนยโกโก้
ใช้วธิ แี ก๊สโครมาโทกราฟีดว้ ยเครือ่ ง GC-FID®
วิธี in house method
2.3 การศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีของเนยโกโก้
- การหาปริมาณพอลิฟีนอลทั้งหมดโดย
วิธี Folin-Ciocalteu method[6] คำ�นวณในเทอม mg
of gallic acid equivalent ต่อ 100 g โดยใช้กรด
แกลลิกเป็นสารมาตรฐาน
- การศึ ก ษาความสามารถในการต้ า น
ออกซิเดชันของเนยโกโก้ ด้วยวิธี DPPH free radical
scavenging assay[6] ผลการทดลองโดยวิธี DPPH
นำ�มาคำ�นวณหาค่า  TEAC โดยใช้สารละลาย trolox
เป็นสารมาตรฐาน  
- การหาคุณสมบัติทางเคมีของเนยโกโก้
ยกตัวอย่างการหาค่าคงที่ของไขมัน เช่น ค่าไอโอดีน
(iodine value), ค่าเพอร์ออกไซด์ (peroxide value),
ค่ากรด (acid value), ค่าสะปอนิฟเิ คชัน (saponification value) และปริมาณกรดไขมันอิสระ (free fatty
acid content)[7]
2.4 การพัฒนาครีมจากเนยโกโก้
ครีมบำ�รุงผิวที่เตรียมมี 2 สูตร โดยจะแตกต่าง
กันที่ปริมาณสารในสูตร วิธีเตรียม โดยแยกละลาย
สารผสมที่เข้ากันไว้ด้วยกัน แบ่งเป็นวัฏภาคน้ำ� โดย
ผสมสารที่เข้ากับน้ำ� ให้ความร้อนจากไอน้ำ�ร้อน จน
ได้อุณหภูมิ 65˚C ส่วนที่เข้ากันกับวัฏภาคน้ำ�มันผสม
ให้เข้ากัน ให้ความร้อนจากไอน้ำ�ร้อน จนได้อุณหภูมิ
60˚C เทวัฏภาคน้ำ�มันลงในวัฏภาคน้ำ� คนบนเตา
ประมาณ 5 นาที นำ�ไปปัน่ ต่อด้วย เครือ่ งปัน่ ทีค่ วามเร็ว
รอบ 4000 รอบต่อนาที จนครีมเย็นลง ปิดฝา ทิ้งไว้
24 ชั่วโมง ส่วนประกอบของครีม ได้แก่ เนยโกโก้ ซึ่ง
จัดเป็นสารสำ�คัญ หรือตัวยา ใช้ปริมาณ 10% โดยน้ำ�
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หนัก สารประกอบอื่น ได้แก่ กลีเซอริลโมโนสเตียเรท
(glyceryl monostearate) สเตียริล แอลกอฮอล์
(stearyl alcohol) กรดสเตียริก (stearic acid)
ไอโสโปรปิล ไมริสเตท (isopropyl myristate) ซิลิโคน ออย (silicone oil) วิตามินอี อะซีเตท (vitamin
E acetate) น�้ำ มันอะโวกาโด (avocado oil) น�้ำ มันแร่
(mineral oil) โพรพีลนี ไกลคอล (propylene glycol)
ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine) คอนเซนเตรท
พาราเบน (concentrate paraben) น�้ำ กลัน่ (distilled
water) โดยสูตรที่ 1 (c1) ไม่มีน้ำ�มันอะโวกาโด และ
น้ำ�มันแร่ สูตรที่ 2 (c2) มีน้ำ�มันอะโวกาโดและน้ำ�มัน
แร่ โดยมีไขมันธรรมชาติจากกระบก เป็นสารเทียบใน
ปริมาณเท่ากัน เป็นครีมเบส การประเมินประสิทธิผล
ของครีม โดยการวัดค่ากรด-ด่าง (pH) ความเป็น
เนื้อเดียวกัน สีของครีม วัดค่าฟีนอลิกโดยรวมของ
ครีม ผลที่ได้นำ�มาคัดเลือกครีมเพียง 1 สูตร นำ�มา
ศึ ก ษาความคงสภาพของครี ม ทางกายภาพตั้ ง แต่
เริ่มผลิต และเมื่อเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือน ในสภาวะ
อุณหภูมิห้อง 28 ± 2˚C, อุณหภูมิ 4˚C, อุณหภูมิ
30˚C ความชื้น 65% อุณหภูมิ 40˚C ความชื้น 75%
และอุณหภูมิ 45˚C และสลับการเก็บรักษาระหว่าง
อุณหภูมิ 4˚C นาน 48 ชม. และ 45 ˚C นาน 48 ชม.
จำ�นวน 6 รอบ
2.5 การพัฒนายาเหน็บ (suppositories) จาก
เนยโกโก้
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ�เนยโกโก้
มาพัฒนาเป็นยาพืน้ ในยาเหน็บ เริม่ จากการศึกษาการ
แทนที่ของตัวยาในยาพื้นยาเหน็บ โดยใช้ตัวยาชนิด
ต่าง ๆ ผสมกับเนยโกโก้ โดยวิธหี ลอมละลาย (fusion
method)[5] ก่อนเทลงแม่พิมพ์ยาเหน็บ ชั่งน้ำ�หนักยา
เหน็บ คำ�นวณค่าการแทนที่ของตัวยาในยาพื้น ยา
เหน็บหรือเนยโกโก้ การหาค่าการแทนที่ของตัวยาใน
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ยาพื้น cocoa butter (displacement value, DV)
เพือ่ ศึกษาความสามารถในการเตรียมยาเหน็บ โดยยา 
DV เป็นค่าปริมาณตัวยาทีแ่ ทนทีย่ าพืน้ 1 กรัม เพือ่ จะ
ได้ทราบน้ำ�หนักยาพื้นทั้งหมดที่ต้องใช้ หลักการเริ่ม
จากการหาน้ำ�หนักของยาเหน็บที่มียาพื้นอย่างเดียว
จำ�นวน 6 แท่ง (a มก.) แล้วหาน้ำ�หนักของยาเหน็บที่
มีตัวยาอยู่ 40% ของยาพื้นจำ�นวน 6 แท่่ง (b มก.) จึง
จะทราบปริมาณยาพื้นที่ใช้สำ�หรับเตรียมยาเหน็บ 6
แท่ง (b-d=c มก.) โดยตัวยาในยาเหน็บ 6 แท่ง เท่ากับ
d มก. ดังนั้น ค่า  DV = d/(a-c), a-c = น้ำ�หนักยา
พื้นที่ถูกแทนที่ด้วยตัวยา d มก. ค่า  DV เป็นค่าคงที่
เฉพาะยาพืน้ และตัวยา ตัวยาทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่
แอสไพริน (aspirin) บิสมัธ ซับแกลเลท (bismuth
subgallate) กรดบอริก (boric acid) ไดโคลฟีแนค
(diclofenac) ไฮโดรคอร์ตโิ ซนอะซีเตท (hydrocortisone acetate) พาราเซตามอล (paracetamol) พรีซ-ิ
ปิเตต ซัลเฟอร์ (precipitated sulfur) ซาลิไซลิค
แอสิด (salicylic acid) ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide)
และ ซิ ง ค์ ซั ล เฟต (zinc sulfate) ยาเหน็ บ ที่ ใ ช้
แอสไพริน 500 มิลลิกรัมเป็นตัวยาสำ�คัญ จะใช้เป็น
ตัวแทนของยาเหน็บ นำ�มาศึกษาการแตกตัวในน้ำ� ที่
อุณหภูมิ 37 ˚C เพือ่ ดูการแตกตัวของยาเหน็บภายใน
เวลาที่กำ�หนด

ผลการศึกษา
1. ลั ก ษณะของฝั ก โกโก้ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง
(characteristics of cocoa pod) ได้ค่าเฉลี่ย ขนาด
ผล กว้าง × ยาว เป็น 7.43 ± 0.9160 × 13.44 ±
1.3939 (ซม.) น้ำ�หนักเฉลี่ยต่อฝัก 253.42 ± 86.1377
กรั ม ค่ า เฉลี่ ย ของจำ � นวนเมล็ ด เท่ า กั บ 31.55 ±
8.8572 เมล็ด ค่าเฉลี่ยของน้ำ�หนักเมล็ด รวม 66.43
± 18.8540 กรัม (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ขนาดของผล น้ำ�หนักผล จำ�นวนเมล็ดต่อผล และน้ำ�หนักเมล็ดต่อผลของผลโกโก้ที่ใช้ในการทดลอง
ผลที่
ขนาดของผล (cm)		
				
กว้าง
ยาว
		
1
6.90
13.50
2
9.20
15.42
3
6.90
16.52
4
5.99
12.67
5
6.27
12.27
6
6.36
12.02
7
7.05
13.67
8
8.01
11.95
9
7.13
13.92
10
8.70
15.81
11
7.48
12.89
12
8.17
12.91
13
8.48
12.12
14
7.90
15.88
15
8.50
13.52
16
6.27
12.27
17
7.66
12.32
18
6.40
12.85
19
7.58
13.05
20
7.37
13.39
average
7.43
13.44
S.D.
0.9160
1.3939

2. คุ ณ สมบั ติ ท างความร้ อ นของเนยโกโก้
ที่สกัดได้ (thermogram of cocoa butter) ใน
การผ่านความร้อนครั้งที่ 1 (first heating run) เกิด
endothermic peak ที่อุณหภูมิ 10.38 ˚C, 27.8 ˚C
และ 34.7 ˚C (ภาพที่ 1) แสดงว่ามีรูปผลึกอย่างน้อย
3 ชนิด โดยคาดว่าน่าจะอยู่ในรูป g, b’ และ b พบว่า
เนยโกโก้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปผลึก b เป็นหลัก เมื่อ
ผ่านความร้อนครั้งที่สอง (second heating run) ใน
ลักษณะเดียวกับครั้งแรก แต่กลับพบว่าอุณหภูมิของ

น้ำ�หนักผล
(g)

จำ�นวนเมล็ด
ต่อผล (เมล็ด)

น้ำ�หนักเมล็ด
ต่อผล (g)

157.85
389.20
250.86
187.26
155.69
161.96
292.09
253.96
264.58
397.79
221.31
300.49
342.99
369.70
387.93
155.69
291.95
156.18
193.18
209.85
253.42
86.1377

47
36
30
36
29
23
45
20
26
42
20
32
26
26
27
16
31
42
42
31
31.55
8.8572

82.74
95.48
66.57
38.66
90.92
36.31
87.28
52.79
51.79
116.75
32.95
75.56
62.11
50.18
64.27
25.90
67.02
61.69
104.05
65.49
66.43
18.8540

การหลอมเหลวใน 2nd heating scan ส่วนใหญ่จะ
มีค่าต่ำ�กว่าใน 1st heating scan นั่นคือ 19.3 ˚C,
22.5 ˚C และ 25.5 ˚C ตามลำ�ดับ โดยคาดว่าน่าจะ
เป็นเพราะมีการเปลี่ยนไปเป็นรูปผลึกอื่นที่มีความ
คงตั ว น้ อ ยลง และเมื่ อ อุ ณ หภู มิ ล ดต่ำ � ลง ในช่ ว ง
15.75 ˚C-16.75 ˚C ผลึกเหล่านี้จะเกิดรูปผลึกใหม่
(recrystallization) อย่างไรก็ตาม เมื่อระยะเวลา
ผ่านไป เนยโกโก้ก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนกลับมาอยู่ในรูป
ที่คงตัวมากขึ้น (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 เทอร์โมแกรมของเนยโกโก้

ตารางที่ 2 ปริมาณกรดไขมันของไขมันโกโก้ สกัดวิธอี ดั
เกลียว
กรดไขมัน
ปริมาณ
(ร้อยละ)
กรดบิวทีริก (butyric acid)
กรดคาโพรอิก (caproic acid)
กรดคาพริลิก (caprylic acid)
กรดคาพริก (capric acid)
กรดลอริก (lauric acid)
กรดไมริสติก (myristic acid)
0.10
กรดไมริสโตเลอิก (myristoleic acid)
กรดปาล์มิติก (palmitic acid)
22.55
กรดปาล์มิโตเลอิก (palmitoleic acid)
กรดมาร์การิก (margaric acid)
0.19
กรดสเตียริก (stearic acid)
37.47
กรดโอเลอิก (oleic acid)
35.22
กรดไลโนเลไลดิก (linolelaidic acid)
กรดไลโนเลอิก (linoleic acid)
2.78
กรดไลโนเลนิก (gamma-Linolenic acid)
กรดไลโนเลนิก (linolenic acid)
0.13
กรดอะราคิดิก (arachidic acid)
1.23
กรดอะราคิโดนิก (arachidonic acid)
กรดเบเฮนิค (behenic acid)
0.23
กรดลิกโนเซอริก (lignoceric acid)

0.11

3. การวิเคราะห์กรดไขมันของเนยโกโก้ เมือ่ นำ�
เนยโกโก้วิเคราะห์ค่าชนิดและปริมาณของกรดไขมัน
ที่เป็นองค์ประกอบ (fatty acid content of cocoa
butter) จะพบว่ามีกรดไขมันหลายชนิด (ตารางที่ 2)
โดยมีกรดสเตียริก 37.47% รองลงมาเป็นกรดโอเลอิก
35.22% และกรดปาล์มมิติก 22.55%
กรดไลโนเลอิก (linoleic acid) 2.78% กรด
อะราคิดิก (arachidic acid) 1.23% กรดเบเฮนิก
(behenic acid) 0.23% กรดมาร์การิก (margaric)
0.19% กรดไลโนเลนิก (linolenic acid) 0.13%
กรดลิกโนเซริก (lignoceric acid) 0.11% กรดไมริสติก
(myristic acid) 0.10%
4. คุณลักษณะทางเคมีของเนยโกโก้ (ตารางที่
3) จะเห็นว่าเนยโกโก้มคี ณ
ุ สมบัตใิ นการต้านสารอนุมลู
อิ ส ระ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า เนยโกโก้ มี ป ริ ม าณกรด
ไขมันอิสระ 1.58 กรัม/100 กรัม ซึ่งแสดงว่าสามารถ
นำ�เนยโกโก้ไปใช้เป็นองค์ประกอบทางยา หรือเครื่อง
สำ�อางที่มีคุณสมบัติที่ดีได้ แต่เนยโกโก้มีโอกาสเกิด
ปฏิกริ ยิ ากับตัวยา หรือองค์ประกอบในตำ�รับทีเ่ ป็นด่าง
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ตารางที่ 4 ปริมาณพอลิฟีนอลของครีมเบส b1, b2 และ
ครีมโกโก้ c1 และ c2

ตารางที่ 3 คุณสมบัติบางอย่างของเนยโกโก้
คุณสมบัติ
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ปริมาณ

1. ปริมาณพอลิฟีนอล (mg GAE/100g) 2.47 ± 0.04
2. IC50 (mg/mL)
0.12 ± 0.01
3. TEAC (mM trolox/100g)
72.61 ± 5.00
4. ค่ากรด (mg KOH/g)
3.16 ± 0.03
5. ปริมาณกรดไขมันอิสระ (g/100g) 1.58 ± 0.02
6. ค่าไอโอดีน (g I2/100g)
32.49 ± 0.2
7. ค่าเพอร์ออกไซด์ (mEq/kg)
2.94 ± 0.00
8. ค่าสะปอนิฟิเคชัน (mg KOH/g)
175.81 ± 4.91

นอกจากนี้ การที่เนยโกโก้มีค่าไอโอดีนสูงถึง 32.49
± 0.2 กรัม/100 กรัม อาจทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เกิดการ
หืนได้ง่าย อาจจะต้องพิจารณาเติมสารกันหืนเข้าไป
ในตำ�รับด้วย
5. การพัฒนาครีมเนยโกโก้ และความคงสภาพ
ของครีม ได้มีการเปรียบเทียบปริมาณสารกลุ่มพอลิ-

ตัวอย่าง

ปริมาณพอลิฟีนอลทั้งหมด
(mg GAE/100g)

Cream base, b1
Cream base, b2
Cocoa butter cream, c1
Cocoa butter cream, c2

273.26 ± 11.27
377.58 ± 12.19
282.45 ± 18.31
294.76 ± 13.85

ฟีนอลในครีมบำ�รุงผิวที่พัฒนาขึ้นมา จำ�นวน 2 สูตร
(b1 & b2) เทียบกับครีมเบสที่มีเนยโกโก้ จำ�นวน 2
สูตร (ตารางที่ 4) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในเชิง
ปริมาณ และต่างก็มีคุณสมบัติในการต้านสารอนุมูล
อิสระได้ เมื่อนำ� cocoa butter c2 มาศึกษาความ
คงตัวตามสภาวะกำ�หนด พบว่า ครีม c2 มีความคงตัว

ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางกายภาพของครีมโกโก้ c2 ก่อนและหลังการทดสอบความคงตัว
หัวข้อที่ใช้
ประเมิน

ก่อนทดสอบ
ความคงตัว

ความเป็นเนื้อเดียวกัน
1 เดือน
เป็นเนื้อเดียวกัน
3 เดือน
เป็นเนื้อเดียวกัน
สี
1 เดือน
ขาว
3 เดือน
ขาว
pH
1 เดือน
7.68
3 เดือน
7.68

อุณหภูมิห้อง

สภาวะที่ใช้ทดสอบความคงตัว
4°C 45°C 30°C/65% 40°C/75% สภาวะเร่ง

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

7.11
7.02

7.54
7.48

6.98
6.51

7.23
7.02

6.97
6.55

6.61
-

หมายเหตุ สัญลักษณ์การประเมิน - หมายถึง ไม่ได้ทำ�การประเมิน + หมายถึง น้อยมาก ++ หมายถึง น้อย +++
หมายถึง ปานกลาง ++++ หมายถึง มาก NC หมายถึง ไม่เปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 6 ค่าความหนืดของครีมโกโก้ c2 ที่ผ่านการทดสอบความคงตัว
สภาวะ		
ความหนืด (viscosity) (c.p.)
ก่อนทดสอบ เมื่อผ่านการทดสอบ 1 เดือน เมื่อผ่านการทดสอบ 3 เดือน
4°C
4.65 ± 0.157
4.329 ± 0.163
4.158 ± 0.276
45°C
4.65 ± 0.157
3.57 ± 0.249
3.691 ± 0.415
30°C/ความชื้น 65%
4.65 ± 0.157
3.979 ± 0.581
3.489 ± 0.471
40°C/ความชื้น 75%
4.65 ± 0.157
3.61 ± 0.09
3.238 ± 0.229
อุณหภูมิห้อง (RT)
4.65 ± 0.157
4.119 ± 0.097
4.771 ± 0.203
สภาวะเร่ง
4.65 ± 0.157
3.806 ± 0.07
-

ภาพที่ 2 ความหนืดของครีมโกโก้หลังผ่านการศึกษาความคงตัว
ตารางที่ 7 ค่าการแทนที่ของตัวยาในยาเหน็บโกโก้
ตัวยา
Aspirin
Bismuth subgallate
Boric acid
Diclofenac
Hydrocortisone acetate
Paracetamol
Precipitated sulfur
Salicylic acid
Zinc oxide
Zinc sulfate

ค่าการแทนที่ (DV)
1.14
2.42
1.42
1.17
1.40
1.3
2.67
4.08
2.40
2.38

ทางกายภาพ และ มีความหนืดไม่เปลีย่ นแปลง ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษาใน 6 สภาวะ เป็นเวลา 3 เดือน
แต่การเก็บรักษาครีมในตู้เย็น (4-8˚C) จะมีความ
คงตัวมากที่สุด (ตารางที่ 5, ตารางที่ 6 และภาพที่ 2)
6. การพัฒนารูปแบบยาเหน็บทวาร
ยาเหน็ บ ที่ เ ตรี ย มได้ สามารถใช้ กั บ ตั ว ยาได้
หลายชนิด ลักษณะภายนอก และ การกระจายตัวยา
สม่ำ�เสมอ ตลอดทั้งแท่ง การหาค่าการแทนที่ของยา
เหน็บ ของตัวยาหลายชนิด ในยาพื้นหรือเนยโกโก้ ได้
ค่า  DV (ตารางที่ 7) จากผลการทดลองดังกล่าว เนย

486 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
โกโก้ จึงมีศกั ยภาพในการนำ�ไปใช้พฒ
ั นายาเหน็บทวาร

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า  ผลโกโก้ที่ควรใช้ในการ
สกัดเนยโกโก้คือ ผลที่มีสีเหลืองทั่วทั้งผล มีขนาด
ของผลกว้างเฉลี่ย 7.43 ± 0.9160 เซนติเมตร และมี
ความยาวเฉลีย่ 13.44 ± 1.3939 เซนติเมตร มีน�้ำ หนัก
เฉลี่ยต่อผล 253.42 ± 86.1377 กรัม และมีจำ�นวน
เมล็ดเฉลี่ยต่อผล 31.55 ± 8.8572 เมล็ด เมล็ดมี
สีม่วงอ่อน และมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาว เมล็ดสมบูรณ์
ไม่ลีบ ไม่หัก และยังไม่มีการงอกราก อัตราส่วนน้ำ�
หนักเมล็ดโกโก้สดต่อน้ำ�หนักเมล็ดโกโก้แห้งเท่ากับ
3:1 ภายหลังการหมักเมล็ดโกโก้ เนื้อในของเมล็ด
เปลีย่ นจากสีมว่ งอ่อนเป็นสีน�้ำ ตาล น�้ำ หนักเมล็ดโกโก้
แห้งหลังจากการทดลอง พบว่ามีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยสำ�คัญ จากการสกัดน้ำ�มันด้วยวิธีอัด
เกลียว ได้เนยโกโก้ประมาณ 33% โดยน้ำ�หนัก ทิ้งไว้
ที่อุณหภูมิห้อง จะแข็งตัว มีสีเหลืองออกน้ำ�ตาล และ
มีกลิน่ โกโก้ มีคณ
ุ ลักษณะไม่แตกต่างกัน กับเนยโกโก้
ทีไ่ ด้จากโรงงานสกัดโกโก้ในประเทศไทย ในด้านกรด
ไขมัน และรูปผลึก ซึ่งมี 3 รูปผลึก คือ β 34.7˚C, β’
27.8˚C และ g 0.38˚C โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูป β ซึ่ง
คงตัวมากกว่ารูปผลึกอื่น ณ อุณหภูมิห้อง (28˚C)
กรดไขมั น หลั ก จากการสกั ด ด้ ว ยวิ ธี อั ด เกลี ย ว มี
จำ�นวน 10 ชนิด ปริมาณร้อยละของกรดแต่ละชนิด
ใกล้เคียงกัน โดยมีกรดไขมันที่มากที่สุดคือ กรด
สเตียริก (C18:0) ซึ่งเป็นกรดที่ทำ�ให้เกิดลักษณะทาง
กายภาพหรือความแข็งของเนยโกโก้ โดยกรดไขมันที่
มีความสำ�คัญในด้านบำ�รุงผิวพรรณได้แก่ กรดโอเลอิก
(35.22%) และ กรดไลโนเลอิก (2.78%) ส่วนการหา
ค่าคงที่ของไขมัน ได้แก่ การหาค่าไอโอดีน, ค่าเพอร์
ออกไซด์ ค่ากรด, ค่าสะปอนิฟิเคชัน และปริมาณ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

กรดไขมันอิสระ ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ
โดยศึกษาจากปริมาณพอลิฟีนอล พบว่า  เนยโกโก้ มี
ค่าเป็น 2.47 ± 0.04 (mg GAE/100g) ค่า  IC50 เนย
โกโก้ เป็น 0.12 ± 0.01 mg/mL และค่า TEAC มีค่า
เป็น 72.61 ± 5.00 mM trolox/100g แสดงให้เห็น
ว่า  ประสิทธิผลในการยับยั้งอนุมูลอิสระยังสูง แม้ว่า 
กรรมวิธใี นการสกัดอาจจะทำ�ให้สญ
ู เสียคุณค่าไปบาง
ส่วน สำ�หรับค่าคงทีข่ องเนยโกโก้สกัดโดยวิธอี ดั เกลียว
มีค่าสะปอนิฟิเคชัน 175.81 ± 4.91 (mgKOH/g)
โดยปริมาณกรดไขมันอิสระ 1.58 ± 0.02 (น้อยกว่า 
1.75% ซึง่ เป็นค่ามาตรฐานของไขมัน) ค่าไอโอดีนเป็น
32.49 ± 0.2 g I2/100 g จึงทำ�ให้เนยโกโก้ หืนได้ไม่
มากเท่ากับเนยโกโก้ ที่มีค่าไอโอดีน มากกว่า  100 g
I2/100 g พบว่าค่าเพอร์ออกไซด์ มีค่าค่อนข้างต่ำ�คือ
2.94 ± 0.00 (mEq/kg) ทำ�ให้เนยโกโก้ตวั อย่างทีส่ กัด
ได้ มีความคงตัวกว่าเนยทั่วไป โดยข้อมูลเนยโกโก้
จากบริษัทจำ�หน่ายจากต่างประเทศ (เอกสารจากผู้นำ�
เข้าเนยโกโก้) มีดงั นีป้ ริมาณกรดไขมันอิสระ < 1.75%
saponification value 192–197 mg KOH/g unsaponification < 0.35% ค่าไอโอดีน 33–37 g I2/100g,
peroxide value < 2 mEq/kg, จุ ด หลอมเหลว
32-33.5˚C จุดหลอมเหลวจนใส 32-35˚C ค่าดัชนี
หักเหแสง refractive index) (D40˚C) 1,453-1,459
ความชื้น (Moisture) < 0.1 % ทั้งนี้ ค่าที่แตกต่างกัน
อาจเนื่องจากเนยโกโก้สกัดด้วยวิธีแตกต่างกัน และ
สายพันธุ์แตกต่างกัน
ในการนำ�เนยโกโก้ ไปพัฒนาเป็นยาเหน็บ และ
ครีมบำ�รุงผิวโกโก้ พบว่า เนยโกโก้สามารถเข้ากับตัวยา
ได้หลายชนิด โดยสามารถหาค่าการแทนที่ของตัวยา
ได้ และ เมื่อเตรียมยาเหน็บ 300 มิลลิกรัม โดยใช้เนย
โกโก้ เป็นยาพืน้ ยาเหน็บ ยาเหน็บแอสไพรินมีลกั ษณะ
ผิวภายนอกที่ดี ผิวเรียบ ผ่าดูลักษณะภายใน ตัวยา
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มีเนื้อกระจายสม่ำ�เสมอดี การแตกตัวอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคือไม่เกิน 30 นาที[8-9] การเตรียมครีมเครือ่ ง
สำ�อาง โดยใช้ตัวทำ�อีมัลชัน เป็นกลุ่มสบู่ สามารถเกิด
ครีมเนื้อเบา มีความคงตัวดีทางกายภาพ ตลอดระยะ
เวลาศึกษาใน 6 สภาวะ ตลอดเวลา 3 เดือนที่ศึกษา 
เว้นแต่ความหนืดมีการเปลีย่ นแปลงในทางลดลง โดย
เฉพาะที่ 45˚C อาจเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงรูปผลึก
ทำ�ให้ความหนืดลดลงและยังไม่คืนรูป ในช่วงเวลา
ของการวั ด ความหนื ด เนยโกโก้ จ ะถู ก ออกซิ ไ ดซ์
ได้ ง่ า ย ทำ � ให้ เ กิ ด การหื น เนื่ อ งจากมี ค่ า ไอโอดี น
มากกว่า  7 ดังนั้นจึงแนะนำ�ให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ในที่ มื ด และเย็ น และเนื่ อ งจากเนยโกโก้ ม าจาก
ธรรมชาติ อาจจะให้ลกั ษณะทางกายภาพ สี กลิน่ แตก
ต่างกัน การที่เนยโกโก้มีจุดหลอมเหลวต่ำ� จึงอาจมี
ปัญหาในการเก็บรักษาและการนำ�มาใช้เมื่ออากาศ
ร้อน

ข้อสรุป
การศึ ก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สามารถนำ � เนย
โกโก้มาใช้พัฒนาเป็นส่วนประกอบทางยาและเครื่อง
สำ�อาง เนยโกโก้มคี ณ
ุ สมบัตติ า้ นอนุมลู อิสระ มีคา่ กรด
ไขมันอิสระ ค่าเพอร์ออกไซด์ต่ำ� แต่ยังมีคุณสมบัติ
เป็ น ไขมั น ที่ มี polymorphism โดยมี ถึ ง 3 รู ป
ผลึก คือ b (m.p. 34.7), b’ (m.p. 27.8) และ g
(m.p. 38.0) โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูป β ใช้เป็นต้น
แบบในการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงผลึ ก
ได้เป็นอย่างดี ในทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และ
มี ค วามนุ่ ม นวลต่ อ ผิ ว เนื่ อ งจากมี ก รดโอเลอิ ก
(35.22%) และกรดไลโนเลอิก (2.78%) โดยการนำ�
เนยโกโก้ ไปพัฒนาเป็นยาเหน็บทวาร จะมีข้อดีใน
ด้านที่เนยโกโก้ มีความนุ่มนวล ไม่ระคายเคืองต่อผิว

เหมาะสมในการใช้เฉพาะที่ เนยโกโก้สามารถเข้ากับ
ตัวยาได้หลายชนิด
กล่ า วโดยสรุ ป การปลู ก การเก็ บ เกี่ ย วโกโก้
ตลอดจากการนำ�มาสกัดเนยโกโก้ สามารถนำ�มาใช้
ประโยชน์ จนถึงขัน้ ตอนสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์ ยาและ
เครื่องสำ�อาง โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอก
ประเทศ
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นิพนธ์ต้นฉบับ
การทบทวนอย่างเป็นระบบ ขมิ้นชันเปรียบเทียบกับ Acarbose ในการ
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มระดับน้ำ�ตาลอดอาหารสูง
ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน*,†,#, คุณสิริ เสริมศิริโภคา*, กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์‡, ดวงแก้ว ปัญญาภู§,
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บทคัดย่อ
บทนำ�และวัตถุประสงค์ เบาหวาน เป็นโรคทีท่ �ำ ให้เกิดการสูญเสียมากทัง้ ในแง่การเสียชีวติ และพิการ ปัจจุบนั
มีวิธีการป้องกันเบาหวานได้ หลายวิธี เช่น การเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ยาแผนปัจจุบัน และสมุนไพร ได้แก่ สารสกัด
เคอร์คูมินจากขมิ้นชัน ซึ่งลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ คล้ายคลึงกับยา acarbose การศึกษานี้มีจุดประสงค์
ในการหาหลักฐานการเปรียบเทียบผลอย่างเป็นระบบ ระเบียบวิธศี กึ ษา เป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบตามแนวทาง
ของ PRISMA โดยผ่านทางฐานข้อมูล 3 ฐานได้แก่ PubMed® Scopus® และ Web of sciences® ผลการศึกษา จาก
รายงานทั้งหมด 115 รายงาน ถูกคัดออกเหลือ 2 รายงาน พบว่าไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยตรง แต่
สารสกัดเคอร์คูมินที่ได้จากขมิ้นชัน ลดการเกิดเบาหวานได้ร้อยละ 16.4 และส่งเสริมการลด BMI ร้อยละ 6.43 ใน
ขณะที่ acarbose ลดการเกิดเบาหวานเหลือร้อยละ 32 แต่มีถึงร้อยละ 25 ที่หยุดการรักษาก่อน อภิปรายผล เนื่องจาก
สารสกัดเคอร์คมู นิ ในขมิน้ ชัน และ acarbose มีประสิทธิผลในการลดอัตราการเกิดเบาหวาน แต่ยา acarbose มีผทู้ หี่ ยุด
ใช้ยาก่อนสูง และยังไม่มกี ารศึกษาผลของสารสกัดเคอร์คมู นิ ในหลอดเลือดมนุษย์ ทำ�ให้ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ครบ
ถ้วน ข้อสรุป ทั้งสารสกัดเคอร์คูมินในขมิ้นชัน และยา acarbose มีประสิทธิผลในการลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวาน
แต่ยังไม่มีการเปรียบเทียบประสิทธิผลกันโดยตรง จึงควรมีการทดลองเปรียบเทียบต่อไป
คำ�สำ�คัญ: เบาหวาน, ป้องกันการเกิดเบาหวาน, ขมิ้นชัน, สารสกัดเคอร์คูมิน, acarbose
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Abstract
Introduction and objectives: Diabetes mellitus (DM) is one of the leading causes of mortality and morbidity
in Thailand. There are multiple methods for helping people to prevent DM such as lifestyle modification, modern
drug medication, and herbal therapy. Turmeric (C. longa) extract, or curcumin, is one of the herbal remedies that
can decrease the incidence of DM and cardiovascular disease like anti-diabetic drug acarbose. This study aimed
to explore and compare the efficacy of curcumin and acarbose. Methodology: Systemic review was done according to the PRISMA protocol. Three databases were used, including PubMed®, Scopus® and Web of sciences®.
Results: Totally, 115 publications were retrieved from the databases but only two were selected. The review
found no direct efficacy comparison between curcumin and acarbose, but curcumin could decrease DM incidence
by 16.4% and aided patients to decrease their BMI by 6.43%. Whereas, acarbose could decrease DM incidence to
32%; however, 25% of these patients dropped out of the trial. Discussion: Even though curcumin and acarbose
are effective in decreasing new DM cases, acarbose showed a high dropout rate; and there have been no studies on
the effect of curcumin on human blood vessels. So a complete comparison could not be undertaken. Conclusions:
Both curcumin and acarbose have the potential to decrease DM incidence, but direct efficacy comparison is lacking.
Thus, comparative studies on this matter should be done in the future.
Key words: diabetes mellitus, diabetes prevention, Curcuma longa, curcumin, acarbose

บทนำ�และวัตถุประสงค์
เบาหวาน เป็นโรคที่ทำ�ให้เกิดการสูญเสียมาก
ทั้งในแง่การเสียชีวิต และการทุพพลภาพ โดยในปี
2004 เบาหวานทำ�ให้เกิดการสูญเสียสูงถึง 181,000
ปี (DALYs) ในเพศชาย และ 293,000 ปี (DALYs)[1]

ในเพศหญิง ถือเป็นโรคที่มีภาระสูงเป็นอันดับที่ 8
และ 3 ของประเทศไทย ตามลำ�ดับ การวินจิ ฉัยเบาหวาน
ตาม American Diabetes Association (ADA)[2]
ทำ�ได้โดยการตรวจ HbA1C, ระดับน้ำ�ตาลอดอาหาร
(FPG), ระดับน้ำ�ตาลหลังอาหาร (2-h PG) และการ
วินิจฉัยในผู้ป่วยที่มีอาการน้ำ�ตาลสูง ในขณะที่การ

490 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
วินิจฉัยภาวะเสี่ยงเบาหวาน หรือ prediabetes ก็
สามารถกระทำ�ได้หลายวิธีได้แก่ ระดับน้ำ�ตาลอด
อาหาร, ระดับน้ำ�ตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง และระดับ
HbA1C
การดำ�เนินของโรคเบาหวาน จากกลุ่มที่มีผล
การตรวจระดับน้ำ�ตาลกลูโคสผิดปกติจนไปเป็นโรค
ผ่านสองกระบวนการสำ�คัญร่วมกัน ได้แก่ การดื้อ
ต่ออินซูลินและปัญหาการหลั่งอินซูลินพร่องจากการ
ผิดปกติต่อ beta-cell[3] โดยที่ความผิดปกติแรกที่
ตรวจพบคือ ระดับน้ำ�ตาลภายหลังอาหารสูงกว่าปกติ
ทั้ง 2 จะเป็นเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึง
โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดผิดปกติ[4]
การศึกษานี้ได้กำ�หนดให้กลุ่มเสี่ยงประกอบไปด้วย
กลุ่มที่มีระดับน้ำ�ตาลในเลือดสูง (impaired fasting
glucose) โดยอาจจะปรากฎกลุ่มอาการ metabolic
syndrome ร่วมด้วยได้ ซึ่งกลุ่มอาการนี้ประกอบไป
ด้วยรอบเอวเกิน 40 นิว้ ในเพศชาย และ 35 นิว้ ในเพศ
หญิง ระดับความดันโลหิต สูงกว่า 130/85 มม.ปรอท,
ระดับไตรกลีเซอไรด์มากกว่า 150 มก./ดล. ระดับ
ไขมัน HDL ต่ำ�กว่า 40 มก/ดล. ในชาย หรือ 50 มก./
ดล. ในหญิง และระดับน้ำ�ตาลอดอาหารสูงกว่า 100
มก./ดล. (impaired fasting glucose)[5] และเป็น
กลุ่มเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รวมถึง
โรคหัวใจและหลอดเลือด[6]
การป้ อ งกั น การเกิ ด เบาหวาน สามารถทำ � ได้
หลายวิธี เช่น intensive lifestyle change, ramipril
และ rosilitazone[7] เป็นต้น และในการศึกษาที่ใช้
troglitazone[8] หรือ acarbose[9] ยังพบว่าสามารถ
ลดการหนาตัวของ carotid intima-media ได้ด้วย
รวมถึงการใช้ acarbose ในการลดโอกาสการเป็นเบา
หวาน ยังพบว่าสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular diseases) ได้ถงึ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ร้อยละ 49[10] และยังมียาสมุนไพรทีส่ ามารถลดโอกาส
การเกิดเบาหวานได้ คือ ขมิน้ ชัน โดยสามารถลดอัตรา
การเกิดเบาหวาน ในกลุ่มเสี่ยงได้ (0% Vs.16.4%)[11]
โดยการศึกษานี้ได้ติดตามคนไข้เป็นเวลา 9 เดือน พบ
การทำ�งานของ β-cell ดีขึ้น (HOMA- β: 61.58 vs.
48.72) เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก และ
การใช้ curcumin ในกลุ่มที่เป็นเบาหวาน ยังพบว่า
สามารถบรรเทา atherosclerosis โดยหลายกลไก[12]
กลไกการออกฤทธิ์ของ acarbose คือการที่ตัวยา
มี โ ครงสร้ า งเหมื อ นกั บ oligosaccharides ตาม
ธรรมชาติ แต่มีความสามารถในการจับตัวแข่งขัน
กับสาร alpha-glucosidases ดีกว่าสารธรรมชาติ
ประมาณ 10,000-100,000 เท่า[13]
Curcumin เป็นสารกลุ่ม curcuminoid มีสี
เหลืองสด พบในขมิน้ ชัน (tumeric[14] หรือ Curcuma
longa) จัดเป็นพืชในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) โดย
สมุนไพรนี้เป็นเครื่องเทศ และใช้เป็นส่วนประกอบใน
อาหารของประชาชนในแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ สามารถรับประทานได้ทกุ วัน โดยทีข่ นาด
ที่ทำ�การศึกษาไว้คือ 12 กรัม เป็นเวลา 3 เดือน[15] แต่
อย่างไรก็ตามการพัฒนาให้เป็นยาจะมีปัญหาเรื่อง
การดูดซึมสาร curcumin ที่ต่ำ�  และถูกเมตาโบไลซ์
ที่รวดเร็ว[16] ทำ�ให้ต้องใช้ยาในขนาดที่สูงเพื่อให้เกิด
การออกฤทธิ์ของยา อย่างเช่นความพยายามในการ
ใช้รักษามะเร็ง[17] โดยในปัจจุบันมีการพยายามเพิ่ม
ปริมาณการดูดซึมโดยการศึกษาและปรับเปลี่ยนยา
ในลักษณะ micelles[18]
กลไกการทำ�งานในการป้องกันโรคเบาหวาน
และดูแลการเกิดโรคเบาหวานในหลายขั้นตอนตาม
ที่ได้มีการสรุปไว้[19] ได้แก่ กลไกการลดระดับน้ำ�ตาล
ของขมิ้นชันที่เป็นไปได้ จากการทดลองในสัตว์ คือ
การลดระดับของ tumor necrosis factor-a (TNF-
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a)[20]

และ free fatty acids (FFA) ในพลาสมา[21]
ประกอบกั บ การยั บ ยั้ ง nuclear factor-kappa
B (NF-kB) activation[22] protein carbonyl[23]
lipid peroxidation[20] และ lysosomal enzyme
activities (N-acetyl-b-d-glucosaminidase, bd-glucuronidase, b-d-galactosidase)[24] และอีก
หลายสารชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง
กลไกที่สำ�คัญอันที่สอง ได้แก่ ขมิ้นชันสามารถ
เหนีย่ วนำ�ให้มกี ารทำ�งานของ peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-g)[25] และ
เพิม่ ระดับของอินซูลนิ ในเลือด และเพิม่ การทำ�งานของ
lipoprotein lipase (LPL)[26] และกลไกสุดท้าย ได้แก่
การเพิ่มการทำ�งานของเอนไซม์ภายในตับ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระบวนการ glycolysis, gluconeogenic, lipid
metabolic process[26] และทำ�ให้เกิดการทำ�งานของ
nuclear factor erythroid-2-related factor-2
(Nrf2)[27] ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการลด
ระดับของน้ำ�ตาลในเลือดได้
ปัจจุบนั ขมิน้ ชันได้บรรจุอยูใ่ นบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ[28] ของประเทศไทย โดยผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษา
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ
และสิทธิ์ประกันสังคม สามารถเบิกใช้ได้ไม่ต้องชำ�ระ
เงิน ข้อบ่งชี้การใช้ยานี้คือ “บรรเทาอาการแน่นจุก
เสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ’’ ซึ่งไม่ใช่การป้องกันการเกิด
เบาหวาน รวมถึงไม่ได้เป็นการรักษาเบาหวาน อย่างไร
ก็ตามพบว่ายาขมิ้นชันมีความปลอดภัยสูง สามารถ
ผลิตในประเทศ และควบคุมราคาได้ นอกจากนี้มี
รายงานว่าสามารถลดการแข็งตัวของหลอดเลือด การ
ตีบตันซ้ำ�[29] และการหนาตัวของหลอดเลือดในสัตว์
ทดลองได้[30] ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นทางคลินกิ เช่นเดียวกัน
กั บ acarbose ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า ควรมี ก าร
ทบทวนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นหลักฐานทางวิชาการ
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ช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการประกาศใช้ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
รู ป แบบการวิ จั ย systematic review
ตาม PRISMA[31] protocol โดยทำ�การทบทวน
วรรณกรรมต่างประเทศ ผ่านทางฐานข้อมูล 3 ฐาน
ได้แก่ PubMed®, Scopus® และ Web of sciences®
การศึกษามีแนวทางการดำ�เนินงานตามกรอบ
PICO ได้แก่
- กลุ่มประชากร (population) ได้แก่ กลุ่ม
ที่เรียกว่า pre-DM ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผิดปกติ impaired fasting blood glucose หรือ
impaired glucose tolerance
- มาตรการ (intervention) ได้แก่ การ
ป้องกันการเกิดเบาหวาน (prevention)
- ตัวเปรียบเทียบ (comparator) ได้แก่
ขมิ้นชัน (curcumin) หรือ ยา acarbose
- ผลลัพธ์ (outcome) ได้แก่ อัตราการเกิด
เบาหวานรายใหม่ หรือผลลัพธ์อื่น ๆ ไม่จำ�กัด
โดยรวบรวมการศึกษา clinical trial ที่ตีพิมพ์
และนำ�เสนอในเวทีวิชาการ (grey article) โดยมี
search strategies ดังต่อไปนี้
1. ฐานข้อมูล PubMed®:
(((((“prediabetic state’’ [MeSH Terms] OR
(“prediabetic’’ [All Fields] AND “state’’ [All
Fields]) OR “prediabetic state’’ [All Fields] OR
“prediabetes’’ [All Fields]) OR (impaired[All
Fields] AND (“fasting’’ [MeSH Terms] OR
“fasting’’ [All Fields]) AND (“blood glucose’’
[MeSH Terms] OR (“blood’’ [All Fields] AND

492 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
“glucose’’ [All Fields]) OR “blood glucose’’ [All
Fields]))) OR (impaired[All Fields] AND (“fasting’’ [MeSH Terms] OR “fasting”[All Fields])
AND (“plasma’’ [MeSH Terms] OR “plasma’’
[All Fields]) AND (“glucose’’ [MeSH Terms]
OR “glucose’’ [All Fields]))) OR (“glucose
intolerance’’ [MeSH Terms] OR (“glucose’’
[All Fields] AND “intolerance’’ [All Fields])
OR “glucose intolerance’’ [All Fields] OR
(“impaired”[All Fields] AND “glucose’’ [All
Fields] AND “tolerance’’ [All Fields]) OR “impaired glucose tolerance’’ [All Fields])) OR
((“Prevent’’ [Journal] OR “prevent”[All Fields])
AND (“diabetes mellitus’’ [MeSH Terms] OR
(“diabetes’’[All Fields] AND “mellitus’’ [All
Fields]) OR “diabetes mellitus’’ [All Fields] OR
“diabetes’’ [All Fields] OR “diabetes insipidus’’ [MeSH Terms] OR (“diabetes’’ [All Fields]
AND “insipidus”[All Fields]) OR “diabetes
insipidus’’ [All Fields]))) AND (“curcumin’’
[MeSH Terms] OR “curcumin’’[All Fields])
AND (Clinical Trial[ptyp] AND “2006/08/27’’
[PDat] : “2016/08/23’’ [PDat])

2. ฐานข้อมูล Scopus:
(TITLE-ABS-KEY (prediabetes) OR TITLEABS-KEY (impaired fasting plasma glucose) OR
TITLE-ABS-KEY (impaired fasting blood glucose) OR TITLE-ABS-KEY (diabetes prevention)
AND TITLE-ABS-KEY (curcumin)) AND PUBYEAR > 2006 AND ( LIMIT-TO(DOCTYPE,“ar’’)
OR LIMIT-TO(DOCTYPE,”ip’’) OR LIMIT-TO
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(DOCTYPE,“cp’’ ) )

3. ฐานข้อมูล Web of sciences:
# 5 #4 AND #3 Refined by: DOCUMENT TYPES: (ARTICLE OR PROCEEDINGS
PAPER)
Indexes = SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI,
CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI
Timespan=All years
# 4 #2 OR #1
Indexes = SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI,
CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI
Timespan = All years
# 3 TS = (curcumin)
Indexes = SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI,
CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI
Timespan = All years
# 2 TS = (impaired fasting blood glucose
OR impaired glucose tolerance)
Indexes = SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI,
CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI
Timespan = All years
# 1 TS = (diabetes AND prevention)
Indexes = SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI,
CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI
Timespan = All years

การศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
curcumin ในการป้องกันการเกิดเบาหวาน
ผลของการค้นหาเป็นไปตามภาพที่ 1 ไม่พบ
เอกสารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ในเรื่อง
นี้จึงทำ�การสืบค้นใหม่ จากฐานข้อมูล PubMed®,
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115 records

Eligiblility

PubMed [3], Scopus [79]
of Sciences [33]

115 records

Screening

Identifica tion

J Thai Trad Alt Med

112 records
Web of sciences:
Not human [16], In vitro [10],
Not clinical trial [6],
Scopus:
Not human [21], In vitro [2],
Not clinical trial [29],
[27]
Pubmed:
None

5 records

3 records
2 records

Included

Web

3 records – duplicate
1
1 records –
(Diabetes)

1 records

ภาพที่ 1 ลำ�ดับขั้นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Scopus® และ Web of sciences® พบว่ามีเอกสาร
วิชาการทีผ่ า่ นการคัดเลือกทัง้ สิน้ 3 งานจากทัง้ สิน้ 115
รายงาน และคัดเลือกโดยนักวิจัย 2 ท่าน โดยเป็นผู้ที่
มีความชำ�นาญในด้านสาธารณสุข และจบการศึกษา
ไม่ต่ำ�กว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปราศจากการรับ
รู้ร่วมกัน แล้วจึงนำ�ผลการคัดเลือกมาเปรียบเทียบ
ความถูกต้องของกันและกัน
โดยจากทั้ง 3 ฐานข้อมูลพบว่า ข้อมูลจำ�นวน
37 รายงาน เป็นการศึกษาที่ไม่ได้ทำ�ในมนุษย์, 12
รายงาน เป็นการทำ�ในห้องทดลอง, 35 รายงานไม่ใช่
เป็น clinical trial และสุดท้ายมีเพียงแค่กล่าวถึงใน
รายงานเท่านั้นจำ�นวน 27 รายงาน จากนั้นเมื่อทำ�การ
คัดเลือก 5 รายงาน พบว่า เป็นรายงานเดียวกัน แต่
ปรากฏว่าเป็นรายงานซ้ำ�ซ้อน 3 รายงาน จึงคัดเหลือ 1
รายงาน รวมทัง้ สิน้ ทีผ่ า่ นเกณฑ์การพิจารณา จำ�นวน 3
รายการ ซึ่ง 3 รายการมีค่า JADAD Score มากกว่า 2
ทั้งหมด

เมือ่ ศึกษาโดยละเอียดพบว่า ทัง้ 3 รายงานมีการ
เน้นประเด็นที่แตกต่างไป โดย มี 1 รายงานที่กล่าว
ถึงกลุ่มป่วยแล้ว จึงคัดออกเหลือ 2 รายงาน โดย 1
รายงานเป็นประสิทธิผลการลดการเกิดเบาหวาน อีก
เรื่องเป็นการลดสัดส่วน
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
acarbose ในการป้องกันการเกิดเบาหวาน
พบว่ามีการทำ�รายงานไว้แล้ว จึงนำ�ผลดังกล่าว
มาเปรียบเทียบ คือ A systematic review of drug
therapy to delay or prevent type 2 diabetes[32]

ผลการศึกษา
ผลการทบทวนการศึกษาประสิทธิผลในการลด
การเกิดเบาหวานจากยา curcumin
จากตารางที่ 1 มี เ พี ย งงานเดี ย วที่ ก ล่ า วถึ ง
ประสิทธิผลการลดการเกิดเบาหวาน โดยประสิทธิผล
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เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกเท่ากับร้อยละ 0 เทียบ
กับร้อยละ 16.4 ในขณะที่อีกการศึกษาหนึ่งนั้น กล่าว
ถึงการใช้ยานี้ว่าสามารถลดน้ำ�หนัก ประมาณร้อยละ
1.88-4.91, ลดไขมันร้อยละ 0.70 ถึง 8.43, ลดเอว
สะโพกได้ร้อยละ 2.36 ถึง 4.14, สามารถลดสะโพก
ลงได้ประมาณร้อยละ 0.74 ถึง 2.51 และส่งเสริมการ
ลด BMI ลดลงร้อยละ 2.10 ถึง 6.43 เป็นต้น
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ผลการทบทวนการศึกษาประสิทธิผลในการลด
การเกิดเบาหวานจากยา acarbose
มีการทบทวนที่สำ�คัญ คือ A systematic review of drug therapy to delay or prevent type
2 diabetes[32]  ซึ่งพบว่ามีการศึกษาที่เข้าได้กับเกณฑ์
ทั้งหมด 2 งาน โดยงานที่เป็น RCT มี 1 งาน[9] และ
อีกงาน เป็นการศึกษาติดตาม cohort[33] (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผลการศึกษาที่ถูกคัดเลือก
ID ผู้แต่ง
ปี ชื่อเรื่อง
ชื่อวารสาร จำ�นวน ระเบียบวิธีวิจัย
							
ผู้เข้าร่วม		
							
การศึกษา

ข้อค้นพบสำ�คัญ

1 S. Chuengsamarn, 2012 Curcumin
Diabetes 240
randomized,
ภายหลังการติดตามผล
			 S. Rattanamongkolgul,		 extract for
Care		
double-blinded,
การรักษา 9 เดือน
			 R. Luechapudiporn,		 prevention of			
placebo-controlled - การเกิดเบาหวานร้อยละ 0
			 C. Phisalaphong และ		 type 2 diabetes			
trial ในกลุ่ม
(curcumin) เทียบกับร้อยละ 16.4
			 S. Jirawatnotai					
prediabetes
(placebo)			
									
- HOMA-beta (61.58 vs. 48.72;
										 p < 0.01)
									
- C-peptide (1.7 vs. 2.17;
										 p < 0.05)
									
- HOMA-IR (3.22 vs. 4.04;
										 p < 0.001)
									
- adiponectin (22.46 vs. 18.45;
										 p < 0.05)
2 F. Di Pierro,
2015 Potential role of Eur Rev
44
randomized,
- ลดน�ำ้ หนักร้อยละ 1.88 ถึง 4.91*
			 A. Bressan, 		 bioavailable
Med		
controlled study
- ลดไขมันร้อยละ 0.70 ถึง 8.43*
			 D. Ranaldi, 		 curcumin
Pharmacol			
- ลดเอวร้อยละ 2.36 ถึง 4.14*
			 G. Rapacioli, 		 in weight loss
Sci			
- ลดสะโพกร้อยละ 0.74 ถึง 2.51*
			 L. Giacomelli และ		 and omental					
- ลดดัชนีมวลกาย (BMI) ร้อยละ
			 A. Bertuccioli		 adipose tissue						 2.10 ถึง 6.43*		
					 decrease:
					 preliminary data
					 of a randomized,
					 controlled trial in
					 overweight people
					 with metabolic
					 syndrome
				 Preliminary study						
*p < 0.01
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โดยในงานที่เป็น RCT พบว่าในกลุ่มที่ได้รับ acarbose มีอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานเท่ากับร้อยละ
32 ในขณะที่ ก ลุ่ ม ที่ ใ ช้ ย าหลอกเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 42
(RR 0.75, 95%CI 0.63–0.90) แต่อย่างไรก็ตามมีถึง
ร้อยละ 25 ที่หยุดการรักษาในช่วงเริ่มต้น โดยมาก
แล้วเกิดจากการทนต่ออาการทางระบบทางเดินอาหาร
ไม่ได้
แต่เมื่อหยุดยาแล้ว พบว่า มีร้อยละ 15 ที่เกิด
เบาหวาน ภายใน 3 เดือนภายหลังจากหยุดยา ใน
ขณะที่ ก ลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ยาหลอกมี เ พี ย งร้ อ ยละ 10.5
อย่างไรก็ตามกลุม่ ทีไ่ ด้รบั acarbose ลดการเกิดอุบตั ิ
การณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจลงได้จาก ร้อยละ 4.7
เป็น ร้อยละ 2.1 [hazard ratio (HR) 0.51, 95%CI
0.28–0.95][10]

อภิปรายผล
ถึงแม้วา่ ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาทางคลินกิ ของทัง้
acarbose และ curcumin จะมีผลในการป้องกันการ
เกิดเบาหวาน และลดการหนาตัวของเส้นเลือดได้ทงั้ คู่
แต่กลไกการออกฤทธิ์ต่างกัน โดยที่ acarbose เกิด
จากการยับยั้งการดูดซึมแป้ง[13] ในขณะที่ curcumin
มีการออกฤทธิ์ที่ซับซ้อนในหลาย ๆ กลไก เช่น การ
กระตุ้น PPAR-g[25] และการเพิ่มอินซูลินในเลือด จึง
เป็นเหตุหนึง่ ทีอ่ าจจะไม่มกี ารทำ�วิจยั เพือ่ เปรียบเทียบ
แบบตรง ๆ ในยาทั้งสองตัวดังกล่าว จากกลไกที่แตก
ต่างกันทำ�ให้ประโยชน์ที่ได้อาจจะมีความแตกต่างกัน
บ้าง และอาการข้างเคียงก็พบว่าแตกต่างกันมากเช่น
กัน ซึ่งยา acarbose มีอาการข้างเคียงที่สำ�คัญคือ
ท้องอืด และปวดท้อง[34] ขณะที่การรับประทานขมิ้น
ชันจะไม่มีอาการเหล่านั้น และยังสามารถลดอาการ
ท้ อ งอื ด ได้ ด้ ว ย แต่ ข้ อ เสี ย ที่ สำ � คั ญ ของขมิ้ น ชั น คื อ
ต้องรับประทานยาปริมาณมาก ทำ�ให้ยา acarbose มี
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การรับประทานที่ง่ายกว่า สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่ง
ผลให้มีประโยชน์ และการใช้งานที่แตกต่างกันในยา
ทั้งสองชนิด
ประการต่อมาคือ ผลการศึกษาทัง้ 2 งานมุง่ เน้น
ผลการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันโดยงานแรก จะมุง่ เน้นการ
ลดระดับน�้ำ ตาล เพือ่ ป้องกันการเกิดเบาหวานในกลุม่
ที่มีระดับน้ำ�ตาลอดอาหารสูง ในขณะที่อีกการศึกษา
เป็นการเปรียบเทียบในกลุ่ม metabolic syndrome
ซึ่งมีความแตกต่างในหลายประเด็นที่นอกเหนือจาก
ระดับน้ำ�ตาล
แต่จากข้อมูลทีไ่ ด้ พบว่าสารสกัดเคอร์คมู นิ ทีไ่ ด้
จากขมิน้ ชัน และยา acarbose ต่างก็มปี ระสิทธิผลใน
การลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวาน โดยในสารสกัด
เคอร์คูมิน สามารถป้องกันการเกิดเบาหวานได้ดีกว่า
ยาหลอก ร้อยละ 0 เทียบกับ 16.4 และใน acarbose
เท่ากับร้อยละ 32 เทียบกับร้อยละ 42 เนื่องจากยาทั้ง
คู่มีประสิทธิผลในการลดอัตราการเกิดเบาหวาน จึง
มีความจำ�เป็นที่ต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อไป โดยหากมีความคุ้มค่า
และภาระงบประมาณเป็นไปได้ การตัดสินใจให้มีการ
ปรับข้อบ่งชีก้ ารใช้ยาทัง้ 2 ในการป้องกันเบาหวาน ก็จะ
เป็นสิ่งที่ควรแนะนำ� ในการปรับปรุงบัญชียาหลักแห่ง
ชาติตอ่ ไป การศึกษานีม้ จี ดุ มุง่ หมายในการทบทวนการ
ใช้ยาขมิ้นชัน แต่ข้อมูลที่ใช้เป็นสารสกัดเคอร์คูมินที่
เป็นองค์ประกอบหลักในขมิ้นชัน จึงทำ�การทดสอบ
เชิงอภิมานของสารสกัดเคอร์คูมินในขมิ้นชันเท่านั้น
สำ�หรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเปรียบเทียบ
network meta-analysis ทั้งในด้านประสิทธิผล
การลดการเกิดเบาหวาน และผลข้างเคียงโดยเฉพาะ
อุบัติการณ์การเกิดเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือด
โดยมีประเด็นที่สำ�คัญคือ การลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ อนึ่งมีหนึ่งในการศึกษาที่
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ตัดออกได้กล่าวถึงประโยชน์อกี 2 ประการ ได้แก่ การ
ลดความเร็วของเลือดในหลอดเลือด อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิ ติ และการปรั บ ปรุ ง เมตาบอลิ ค โปรไฟล์ [35]
ในขณะที่การใช้ acarbose สามารถลดการหนาตัว
ของชั้น tunica intima ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ที่
จะเปรียบเทียบ
ประเด็นที่สำ�คัญอีกประการคือการหยุดการ
ใช้ยาเนื่องจากการใช้ขมิ้นชันไม่พบผู้ที่ออกจากการ
ศึกษา (drop out) ในขณะที่กลุ่มที่ใช้ยา acarbose มี
การ drop out ถึงร้อยละ 25

ข้อสรุป
ทั้งสารสกัดเคอร์คูมินในขมิ้นชัน (curcumin
extract) และ acarbose ต่างก็มีประสิทธิผลในการ
ลดอุบัติการณ์ การเกิดเบาหวาน และมีแนวโน้มที่จะ
ลดความรุนแรงของกลุ่มโรคทางหลอดเลือด แต่การ
ศึกษายังเป็นในระยะสั้น จึงไม่อาจสรุปผลได้ในระยะ
ยาว จึงแนะนำ�ว่าควรมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงกลุ่มตัวอย่างให้เป็นกลุ่มที่มีระดับน้ำ�ตาลอด
อาหาร (impaired fasting glucose) หรือจากการ
ทดสอบ (impaired glucose tolerance test) และ
ทำ�การเปรียบเทียบผลโดยตรง หรือเปรียบเทียบผล
การรักษาโดยทำ�  network meta-analysis ต่อไป
หากมีการศึกษาใหม่เพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข และต้องขอขอบคุณภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการเอือ้ เฟือ้ ทรัพยากรในการค้นหาเอกสารวิชาการ
เป็นอย่างยิ่ง
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Abstract
This stability study of Clinacanthus nutans or Phayayor cream contained in the National List of Essential
Medicines B.E. 2561 (NLEM 2018) aimed to verify the appropriateness of the extraction and compounding methods.
It has been well known that it is impossible to incorporate the ethanolic extract into oil/water (o/w) cream base
since such a cream base will lose stability. So alcohol in the C. nutans ethanolic extract had to be removed or the
extract had to be modified so that it could be incorporated into the o/w cream base to avoid incompatibility. The
study suggests to emulsify the C. nutans extract with Tween 20 before incorporating it into the o/w cream base
to resolve the incompatibility problem. The study also emphasized the importance of assuring and promoting the
quality of Thai traditional medicines (e.g. Andrographis paniculata for treating pharyngotonsillitis, viral infections
and diarrhea, and Phayayor cream against herpes virus). Thai traditional medicines are not only used at the primary
care level, but also in the international market especially medical tourism as declared in the national Thai herbs
policy.
Key words: stability, Clincanthus nutans or Phayayor cream, preliminary study
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การศึกษาความคงตัวเบื้องต้นของครีมคลินนาแคนทัสนูทานส์หรือครีมพญายอ
นพดล เหลืองภิรมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ผู้รับผิดชอบบทความ: nophadon.lu@ssru.ac.th

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาความคงตัวของครีมคลินนาแคนทัสนูทานส์หรือครีมพญายอ ซึ่งเป็นยาสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อทวนสอบความเหมาะสมในการสกัดและวิธีการผสมเป็นครีม ตามที่ทราบดี
ว่าการผสมสารสกัดแอลกอฮอล์ลงในครีมชนิดละอองน�้ำมันในน�้ำ จะท�ำให้ครีมชนิดนี้สูญเสียความคงตัว สารสกัด
พญายอในสารละลายแอลกอฮอล์จ�ำเป็นต้องขจัดแอลกอฮอล์หรือต้องปรับเปลี่ยนให้สารสกัดพญายอในสารละลาย
แอลกอฮอล์สามารถผสมในครีมชนิดละอองน�้ำมันในน�้ำได้และไม่ก่อปัญหาการไม่เข้ากัน การศึกษานี้แนะน�ำให้เติม
สารประสานน�ำ้ มันกับน�ำ้ ทวีน 20 ลงในสารสกัดก่อนจะน�ำไปผสมในเนือ้ ครีมดังกล่าว เพือ่ แก้ปญ
ั หาความคงตัวของ
ครีมคลินนาแคนทัสนูทานส์ นอกจากนี้ยังเน้นถึงความส�ำคัญในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของยาแผนไทยเพื่อ
ส่งเสริมยาแผนไทยอืน่ ๆ ด้วย อาทิ ยาฟ้าทะลายโจรทีใ่ ช้รกั ษาอาการเจ็บคอ ทอนซิลอักเสบ ต้านไวรัสและอาการท้อง
เสีย ครีมพญายอทีใ่ ช้ตา้ นไวรัสเฮอร์ปสี ์ การแพทย์แผนไทยไม่เพียงมีประโยชน์ในการใช้ในระดับสาธารณสุขพืน้ ฐาน
แต่ยงั รวมไปถึงการตลาดสากลในอุตสาหกรรมสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวงการท่องเทีย่ วเพือ่ สุขภาพตามทีป่ ระกาศ
ไว้ในนโยบายสมุนไพรแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย
คำ�สำ�คัญ: ความคงตัว, ครีมพญายอ, การศึกษาเบื้องตน้

Introduction & Objectives
History shows that Thai people began
to use herbal medicine for health care to treat
various symptoms and illness during or before
the Sukhothai period or before 1238 A.D. During the same period, the stone inscription of
King ChaivoramanVII, the Khmer Kingdom indicated that 102 Arogaya Sala, the indigenous
hospitals were built to serve people throughout
that Kingdom. Northeastern part of today’s
Thailand confirmed the wide spread used and
popularity of Traditional medicine knowledge
in this Era.

During the Ayutthaya period (1350-1767),
there were many community Thai Traditional
medicine (TTM) stores for the general public
and royal dispensary in the royal palace. During the reign of King Narai the Great (16561688), the king traditional practitioners were
ordered to compile a National Recipe called
King Narai’s medicinal recipe, which was the
first official TTM recipes existed.
The knowledge became the health
education for the Thai people to use the TTM
knowledge for their health care.
During the reign of King Rama III, West-
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ern medicine was introduced into Thailand by
the group of missionaries and Western physicians, gradually increasing and becoming well
accepted. In 1888, King Rama V established
Siriraj Hospital, the first Western-style hospital and medical school. In the beginning,
both TTM and modern medical services were
provided. The medical school also taught both
TTM and modern medical principles.
However, in 1915 the teaching of TTM
and the provision of TTM services at Siriraj
Hospital were discontinued because the two
principals were considered incommensurable
and confusing to medical students. Moreover,
the TTM was viewed as inconsistent and variable depending on a doctor’s opinion rather
than empirical evidence.
Almost 70 years after the cessation of
TTM services and TTM education at Siriraj
Hospital, the revival of TTM began around
1978 after the proclamation of the Alma-Ata
Declaration.[1] The World Health Organization
(WHO) urged its member countries to include
their own national traditional medicine into
health service system. In Thailand, Ministry
of Public Health responded to WHO’s recommendation by having such a policy to promote
medicinal plants in PHC since the time of the
Fourth Health Development Plan (1977-1981).
Government policy regarding the promotion of the use of medicinal plants and Thai
traditional medicine in the country has been
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continued until today as stated in the Fifth to
Ninth (current) National Economic and Social
Development Plans (2002- 2006).[1-3]
An office was established in 1989, initially as the “Collaborating Centre for the
Development of Thai Traditional Medicine and
Pharmacy” under the Office of the Permanent
of Secretary. This Centre was later upgraded
to division level in 1993 as the “Institute of
Thai Traditional Medicine’’ (ITTM) under the
Department of Medical Services[4]. Therefore,
the commitment of the government to promote
TTM as another means of health care for Thai
people was more or less established[5-6].
In addition to the Ministry, non-governmental organizations (NGOs) have also
played a role in the revival and development
of TTM. In 1980, Professor Dr. Ouay Ketusingh,
announced on the establishment of the “Foundation for the Promotion of Thai Traditional
Medicine’’, which was officially registered in
1982.The Foundation’s main objectives were
to revive TTM knowledge, improve educational standards and the medical practice of
TTM and promote TTM education [7]. In 1987,
the Ministry issued the Control of the Practice
of the Art of Healing Act B.E. 2530, allowing
the graduates from the Ayurveda Vidhayalai
(Jivaka Komarapaj) college who passed the
licensing examination to become licensed
applied-TTM practitioners. However, they can
prescribe only traditional medicines and use
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traditional treatments to treat their patients[8].
Recently, Thailand was declared the top
travel destination for medical tourism of the
world by Bloomberg in 2015.
Therefore Thai herbal medicine should be
one of the key success factors of the medical
tourism Industry[9]. Thus the development of
Thai herbal medicine should be considered
as priority.

The role of Thai traditional medicine in
health promotion and tourism industry
According to the development of herbal
medicines and medicinal plants and their role
in health promotion, 57 medicinal plants were
selected and recommended to treat and relieve
19 groups of common minor symptoms and
diseases[10-11]. PHC has increased the use of
medicinal plants by the public; an attempt has
also been made to increase the use of herbal
medicines in hospitals in place of modern
medicines, where appropriate, by including
some herbal medicines on the National List
of Essential Drugs (List of Herbal Medicinal
Products), as follows
		 - Curcuma longa L. or Turmeric for
dyspepsia
		 - Senna alata for constipation
		 - Andrographis paniculata for pharyngotonsillitis and non-infectious diarrhea
		 - Zingiber cassumunar for bruises and
muscle sprains

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

		 - Clincanthus nutans for herpes simplex and herpes zoster infection of the skin,
skin rash and itching.
The cream dosage form of Clincanthus
nutans was selected to study the stability of the cream according to the suggested
formulation in the National List of Essential
Medicines (NLEM) [11]. The reason why Clincanthus nutans cream was selected because
the cream had been well recognized as the
antiviral cream and the stability of the cream
is uncertain as mentioned earlier.
The purpose of the stability of the Clinacanthus nutans cream or Prayayor cream listed
in National List of Essential Medicines B. E.
2561(NLEM 2561) is to verify the appropriateness of the extraction and compounding
method.

Methodology
1. Materials
1.1 Collection and identification - The
leaves of Clinacanthus nutans were purchased
from the local market, Lumlukka District,
Pathumthani, Thailand and identified by microscopic determination of the leaf.
1.2 Extraction-The fresh leaves of Clinacanthus nutans were washed thoroughly
with distilled water to remove and clean the
adhering dust particles. Then the leaves were
left in clean tray until dry. Fifty g of fresh dried
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leaves of Clinacanthus nutans were extracted
by using 1.0 L of 95% ethanol as a solvent and
regularly shaken 3-4 times a day for 7 days.
The ethanolic extract of Clinacanthus nutans
leaves was filtered and concentrated on the
water bath under controlled temperature
60-70˚C until the final weight of the primary
Clinacanthus nutans ethanolic extract is 4 gm.
and stored at 4˚C in a refrigerator till further
use. Preparation of Secondary Clinacanthus
nutans-ethanolic extract - The 100 gm of primary Clinacanthus nutans ethanolic extract
was added with Tween- 20, 5 gm and stirred
until homogeneous.
1.3 Preparation of cream base - The 100
gm. cream base formulation 1 and 2 are as
follows
		 1.3.1 Procedure
		 Heat part A and part B on a water bath

until they reach 72˚C. Pour part A to part B, stir
until the mixture become homogeneous and
then cool down to 42˚C to be ready for adding
Part C the primary or secondary Clinacanthus
nutans ethanolic extract.
1.4 Preparation of the 4% Clinacanthus
nutans ethanolic extract cream - Pour the 4 gm
of primary or secondary Clinacanthus nutans
ethanolic extract into 42˚C cream base and
stir until the mixture become homogenous.
The two preparations were used to compare
the stability regarding to the physicochemical
properties, pH value and % label amount of
total flavonoids.[12]

2. Methods
2.1 Quantitative phytochemical analysis
The total flavonoids of the ethanolic extract of the fresh leaves of Clinacanthus nutans

Table 1 Composition of formulation 1
Formulation 1
Part A
Cetostearyl alcohol
Tween 60
Span 80
Part B
Disodium edetate
Sodium metabisulfite
Water qs to
Part C
primary Clinacanthus nutans ethanolic extract.
Total weight

Quantity (gm)

Function

25
2.5
2.5

stiffening agent
emulsifier
emulsifier

0.1
0.1
96.0

chelating agent
antioxidant
diluent

4.0
100.0

active
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Table 2 Composition of formulation 2
Formulation 2
Part A
Cetostearyl alcohol
Tween 60
Span 80
Part B
Disodium edetate
Sodium metabisulfite
Water qs to
Part C
secondary Clinacanthus nutans ethanolic extract.
Tween 20
Total weight

limit are not less than 1.0 percent. The total
flavonoids of Clinacanthus nutans creams are
not less than 10 mg%.
2.2 Determination of total flavonoids
Leaf extract or cream of Clinacanthus
nutans (1 mL) was added to 10-ml volumetric flasks containing 4 ml methanol. NaNO2
solution (1:5, w/v, 0.3 mL) was added to the
flasks and allowed to stand for 6 min at room
temperature. After 6 min, 0.3 ml AlCl3 solution
(1:10, w/v) was added to the flasks, mixed well
and kept for 6 min at room temperature. At
last 2.0 ml of 1M NaOH solution was added
and held for 10 min at room temperature. The
absorbance was measured at 510 nm by spectrophotometer (Shimadzu, Japan). Quercetin
was used as a standard for the calibration
curve.

Quantity (gm)

Function

25
2.5
2.5

stiffening agent
emulsifier
emulsifier

0.1
0.1
91.0

chelating agent
antioxidant
diluent

4.0
5.0
100.0

active
emulsifier

2.3 Stability evaluation
The Stability carries out in Ambient
condition and the products are filled in Aluminium Tube 5 gm. The stability evaluation of
the 4% primary Clinacanthus nutans ethanolic
extract cream (Formulation 1) compare to 4%
secondary Clinacanthus nutans (Formulation
2) ethanolic extract cream as follows

Results
Clincanthus nutans is an Asean herb.
Roots contain betulin, lupeol, b-sitosterol, and
stigmasterol. The leaves contain lupeol, bsitosterol, stigmasterol, phenolic acids and
flavonoid compound [12]. It demonstrated
good free radical scavenging activity when
measured by different methods. Clincanthus
nutans should be harvested 6 months after
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Table 3 The approximate 6 months (180 days) stability study of the 4% primary Clinacanthus nutans ethanolic extract cream (Formulation 1) compare to 4% secondary Clinacanthus nutans (Formulation 2)
ethanolic extract cream in ambient condition.
Days
		

Stability study
Storage
Formulation
Appearance
condition			

0
ambient
1
				
			
2
				
180
ambient
1
				
			
2
				

dull greenish
nonhomogeneous cream.
bright greenish
homogenous cream
dark greenish
separated cream.
bright greenish
homogenous cream

Viscosity
(cps)

Total flavonoid*b
(mg%)

52,000 ± 120

35.2 ± 1.1

98,000 ± 100

40.0 ± 0.9

80 ± 3

Not detected

88,000 ± 90

35.5 ± 0.6

*a: n = 3, x ± SD Instrument: Brookfield Viscometer Model DV2T: Ambient condition
*b: n = 3, x ± SD Instrument: Shimadzu UV/Visible Spectrophotometer Model 1900i: Ambient condition
Formulation 1 pH = 6.2 Formulation 2 pH = 6.5 (expectation cream pH 5-7)

planting for high pharmaceutical because
of the increased accumulation of flavonoids
and phenolic acids at this growth stage. This
might be due to increased translocation of the
polyphenols into the buds from other parts of
the plant or biosynthetic enzyme activities [13].
The primary Clinacanthus nutans ethanolic
extract mainly comprises oil soluble resinous
compounds, translocated from the Clincanthus
nutans fresh herb to the ethanolic extracting solution. The sticky compounds will not
dissolve in aqueous part during the preparation of the cream; therefore, the primary
Clinacanthus nutans ethanolic extract cream
(Formulation 1) is not homogenous and finally
become separated and loss its viscosity after

the approximate 6-month (180 days) storage
in ambient condition.
To resolve this problem, the Tween 20,
5 gm is added into the primary Clinacanthus
nutans ethanolic extract as the solubilizer to
form the secondary homogenous Clinacanthus
nutans ethanolic extract. The secondary homogenous Clinacanthus nutans ethanolic extract is now ready to dissolve in aqueous part
during the preparation of the cream; therefore,
the secondary Clinacanthus nutans ethanolic
extract cream (Formulation 2) become homogenous (see Figure 1) and the stability of the
cream is much more stable than the primary
Clinacanthus nutans ethanolic extract cream
(Formulation 1) (see Table 1)
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The formulation 1 after 180 days storage
at ambient condition, the total flavonoid content is not detectable, while the formulation
2, the total flavonoids content slightly lower.
However, its total flavonoids content is still
within the specification limit. The steep reduction of the total flavonoid content in formulation 1 is expected from the rapid hydrolysis of
the flavonoid exposed directly to the aqueous
part of the nonhomogeneous cream (Formulation 1).
According to the stability study the
proposed solution to resolve this problem is
to add a suitable solubilizer in the ethanolic
plant extract before incorporate the ethanolic
plant extract into a cream base. This technique
will prevent the decomposition of the active

(a)
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components in the extract and stabilize the
cream base in long-term storage conditions.

Discussion
According to the recent Thai National
List of Essential Medicines (NLEM), Prayayor
cream has still recommended to use the ethanolic extract without any modification[14]. Even
though the registration process also follows
the Thai National List of Essential Medicines
(NLEM), The Prayayor cream’s failure accordingly (see Figure 1a). According to this
study, it is strongly recommended to revise the
Thailand National List of Essential Medicines
(NLEM) to improve the stability of the Prayayor
cream.
The study is only an exemplar to re-

(b)

Figure 1 (a) 4% primary Clinacanthus nutans ethanolic extracts cream (Formulation 1) and (b) 4% secondary
Clinacanthus nutans ethanolic extract cream (Formulation 2). Obviously, the 4% secondary Clinacanthus nutans ethanolic extract cream (Formulation 2) is bright greenish homogenous cream (b)
while 4% primary Clinacanthus nutans ethanolic extract cream (Formulation 1) is pale dull greenish
nonhomogeneous cream (a).
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investigate the Thai Traditional medicine in
NLEM 2561 to assure the quality of all the Thai
Traditional medicines (TTM). The researcher
believes that the regained quality confidence
will help to promote the usage of TTM not
only for primary health care but also the international market especially in medical tourism
industry. The medical tourism industry is the
starting point for the foreigners to trail TTM
like Nuad Thai. As we know, the better quality
of TTM, the tourists will purchase TTM more
back to their home countries and lead to the
export opportunity for TTM to the international
market.

Conclusion
According to this preliminary stability
study, the proposed solution will sustain and
develop “Thai Traditional medicine’’ Clinacanthus nutans or Prayayor cream not only for
the primary health care but also medical tourism industry regarding the “Thai Traditional
medicine’’ national policy recently announced
by Thai government.
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงสำ�รวจแบบภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืช
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการ
รักษาโรคของประชาชน ชุมชนสะลวง – ขีเ้ หล็ก อำ�เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์
ข้อมูลจากประชาชนในพืน้ ทีร่ ะหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563 กลุม่ ตัวอย่างเป็นประชาชน จำ�นวน
301 ครัวเรือน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยสถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตกิ ารถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.46 ± 0.51) มีความ
สัมพันธ์กบั การรับรูว้ า่ สมุนไพรพืน้ บ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพือ่ การรักษาความโรคได้ เมือ่ นำ�ตัวแปรมาวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณพบว่าเมื่อประชาชนมีการรับรู้ว่าสมุนไพรพื้นบ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความโรคได้มากขึ้น การใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05
คำ�สำ�คัญ:   การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน, การรักษาโรค, ประชาชน
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Abstract
This cross-sectional survey research aimed to study traditional herbal utilization for health care and the
relationship between relevant factors and traditional herbal utilization for health care of people. The sample included 301 households in Saluang-Khilek communities in Chiang Mai’s Mae Rim district. Combined methods
for data collection included a field survey and interviews with local key informants during October 2019–March
2020. Data were collected using a questionnaire and then analyzed with descriptive statistics and multiple linear
regression. The results showed that the people used local medicinal herbs for health care the least (mean: 1.46 ±
0.51 on the 1–5 scale of lowest to highest); their herbal use had a significant relationship with the perception that
local medicinal herbs could be used for disease treatment. The stepwise multiple regression analysis revealed that
the people perceived that local herbal remedies could be used for treating several more illnesses and the people’s
use of local medicinal plants for health care had significantly increased (p-value < 0.05).
Key words:   local herbal use, health care, people

บทนำ�และวัตถุประสงค์

ในปั จ จุ บั น ยาสมุ น ไพรยั ง คงเป็ น ที่ นิ ย มแพร่
หลายโดยมี ปั จ จั ย ทางวั ฒ นธรรมประเพณี แ ละ
อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย กำ � หนด มนุ ษ ย์
ใช้สมุนไพรมานานนับพันปี การใช้สมุนไพรในการ
ป้องกันรักษาโรคตั้งแต่ยาแผนโบราณและยายอด
นิยมของทุกประเทศไปจนถึงการใช้สารสกัดสมุนไพร
ซึ่งการใช้สมุนไพรในระบบการแพทย์แผนโบราณ
อาจบ่งบอกถึงความปลอดภัย แต่ไม่ใช่ประสิทธิผล
ของการรั ก ษา [1] ซึ่ ง เห็ น ได้ ว่ า สมุ น ไพรบางชนิ ด ไม่
เป็นพิษ และสมุนไพรบางชนิดอาจส่งผลทำ�ให้เป็น
อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ ส ามารถทราบได้ ว่ า
สมุนไพรทั้งหมดมีความปลอดภัย[2] สมุนไพรหลาย
ชนิ ด ในปั จ จุ บั น สามารถนำ � มาผลิ ต ได้ ห ลากหลาย

เช่น อาหาร ชา จึงทำ�ให้มีการละเลยเกี่ยวกับผลข้าง
เคียงหรือพิษของสมุนไพร[3] เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพรที่ไม่ถูกควบคุมโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรเป็นอาหารไม่ใช่ยา
ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร ที่สามารถ
บอกได้ว่าสรรพคุณอย่างไร แต่ก็ไม่สามารถอ้างได้
ว่าเป็นการรักษาโรคหรือความเจ็บป่วยใด ๆ[4] ดังนั้น
ปัจจุบันจึงยังไม่มีมาตรฐานหรือการควบคุมคุณภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับสูตรสมุนไพรทั้งหมดเมื่อใช้สมุนไพร
จึงต้องระมัดระวัง ในส่วนของประเทศไทยนับเป็น
ประเทศที่ มี ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย
และอุดมสมบูรณ์ มีพืชสมุนไพรและองค์ความรู้ทาง
ภูมิปัญญาที่นำ�พืชสมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรคสืบ
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มาแต่บรรพกาล รวมทั้งการนำ�สมุนไพรมาใช้ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ การนำ�สมุนไพรมาประกอบใน
อาหารคาว หวาน เป็นยารักษาโรค ใช้ในการบำ�บัด
ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อการเสริม
ความงาม การใช้สมุนไพรเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจเรื่อยมา ภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ได้
รับการสั่งสม สืบทอด และพัฒนามาอย่างยาวนาน
เนื่องจากประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้น มีพันธุ์พืชไม่
น้อยกว่า 20,000 ชนิด ซึง่ สามารถนำ�มาใช้เป็นสมุนไพร
กว่า 1,800 ชนิด รวมไปถึงความพร้อมของปัจจัยขั้น
พื้ น ฐานด้ า นอุ ต สาหกรรม และการขนส่ ง สิ น ค้ า มี
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำ�นวนมากที่ทำ�งาน
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสมุนไพร[5] ซึ่งในปัจจุบันพบ
ว่าประชาชนมีวิธีการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแล
สุขภาพตนเองอยู่ในระดับต่ำ�  ร้อยละ 87.7[6] อีกทั้ง
ยังขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม ขาดกลไกการสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน
องค์ความรู้ บุคลากร และศักยภาพในการผลิต โดย
เฉพาะทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น ต้ น ทุ น ที่ สำ � คั ญ ใน
การพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาและต่อยอดองค์ความ
รู้ที่เป็นสมบัติของชาติให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการพึ่งพา
ตนเองด้านสุขภาพ โดยอาจรวมทั้งการใช้สมุนไพร
ในระบบสาธารณสุข และนอกระบบการสาธารณสุข
ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอาจยังเข้าไปดูแลการใช้ยา
สมุนไพรได้ไม่ทวั่ ถึง ตลอดจนข้อจำ�กัดด้านองค์ความ
รูข้ องบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการใช้ยาสมุนไพร จึงเป็น
อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดูแลการใช้ยาสมุนไพรอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสมในภาพรวมระดับประเทศ
และสิ่งสำ�คัญอีกประการที่ส่งผลให้การใช้สมุนไพร
ยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลายในระบบสาธารณสุขนัน้ เกิดจาก
องค์ความรู้ของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่ง
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ใช้ยาสมุนไพร ตลอดจนประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงมี
ขีดจำ�กัดในองค์ความรู้ ความเข้าใจในเชิงทฤษฎีและ
หลักการในการนำ�สมุนไพรไปใช้จริงที่ถูกต้องเหมาะ
สมในทางการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา ทำ�ให้
เป็นการปิดกั้นโอกาสการเลือกใช้ยาสมุนไพรทดแทน
การใช้ยาแผนปัจจุบันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของทั้ง
ประชาชนและประเทศได้[7]  ทั้งนี้นอกจากระบบการ
บริหารและการสนับสนุนการพัฒนาแล้ว ความเชื่อ
ความศรัทธาในการรักษาความเจ็บป่วยโดยหมอพื้น
บ้านมาอย่างยาวนาน บนพื้นฐานของวิถีชีวิตของชาว
ชนบท ร่วมกับวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับชุมชน ส่วนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้านมีประสบการณ์รู้จักนำ�สมุนไพรมาใช้ในการ
บำ�บัด บำ�รุง รักษาโดยอาศัยการสังเกต เรียนรู้ และ
ทดลอง ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน กว่าจะรู้ว่า
สมุนไพรใดสามารถนำ�มาใช้ในการบำ�บัดบำ�รุงร่างกาย
ให้หายจากโรคภัยต่าง ๆ หากแต่การถ่ายทอดปราชญ์
ในชุมชนมุ่งถ่ายทอดให้เฉพาะคนในครอบครัวและ
ญาติเท่านั้น ทำ�ให้มีจำ�นวนผู้รู้ที่สามารถใช้สมุนไพร
ในชีวติ ประจำ�วันในชุมชนมีนอ้ ย ไม่มกี ารบันทึกข้อมูล
ภูมปิ ญ
ั ญาไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ขาดผูน้ �ำ และหน่วย
งานสนับสนุนในการถ่ายทอด ส่วนคนรุ่นใหม่ไม่นิยม
สืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาการอนุรกั ษ์และการใช้สมุนไพร วิธี
การถ่ายทอดของปราชญ์ใช้การบอกเล่าและฝึกปฏิบตั ิ
ขาดความเป็นระบบ ส่งผลให้พชื สมุนไพรในป่าและใน
สวนรอบบ้านลดลงเป็นการเสียสมดุลของทรัพยากร
ชีวภาพ[8]
ในเขตพื้ น ที่ ชุ ม ชนสะลวง-ขี้ เ หล็ ก ซึ่ ง มี พื ช
สมุนไพรมากมายหลายชนิดทีส่ ามารถคัดเลือกนำ�พืช
สมุนไพรนัน้ มาใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร ยารักษาโรค
และยังสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในด้านเกษตรกรรม
รวมถึ ง การปลู ก พื ช สวนครั ว เช่ น ขิ ง ข่ า ตะไคร้

J Thai Trad Alt Med
กระเทียม กระชาย มะกรูด ว่านหางจระเข้ กล้วย ที่
จะนำ�มาใช้ในครัวเรือน ใช้ในการประกอบอาหาร และ
ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนยังมีการรักษาโรคโดยการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านอยู่บ้าง แต่เนื่องจากมีการรักษาโรค
ด้วยการแพทย์สมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยี และ
ยาปฏิชีวนะมากขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นความสำ�คัญ
ของการใช้สมุนไพรพื้นบ้านลดลง การรักษาโรคโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการใช้พืชสมุนไพรในการ
รักษาโรคจึงแทบจะเลือนหายไปจากชุมชน ดังนั้นจึง
มีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะส่งเสริมสนับสนุนให้คนใน
ชุมชนรู้จักการนำ�สรรพคุณของสมุนไพรท้องถิ่นไป
ใช้ในการรักษาโรคให้มากยิ่งขึ้น[9] อย่างไรก็ตามยังมี
กลุม่ ผูส้ งู อายุทยี่ งั เชือ่ ว่ายาสมุนไพรทำ�ให้หายจากการ
เจ็บป่วยได้ ร้อยละ 59.50[10] การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประยุกต์
ใช้แนวทางที่หลากหลายเพื่อการกำ�หนดนโยบายและ
นำ�สู่การปฏิบัติแต่ปัญหาการสูญเสียพื้นที่และความ
หลากหลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้านยังไม่สามารถ
แก้ไขได้เนือ่ งจากประชาชนทัว่ ไปกำ�ลังเผชิญกับความ
เป็นชุมชนเมืองที่กำ�ลังรุกคืบเข้าไปตามกระแสการ
พัฒนา รวมถึงปัจจัยเสีย่ งสุขภาพทัง้ การปนเปือ้ นของ
สารพิษในสิง่ แวดล้อม การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้าง
ประชากรสู่วัยสูงอายุ รวมถึงการสูญเสียสุขภาวะด้าน
จิตวิญญาณของผู้คนในท้องถิ่นที่แสดงถึงวิถีชีวิต
ที่ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คนกับแหล่ง
ทรัพยากร[11]
การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาและความหลาก
หลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้านจะทำ�ให้ทราบว่ามีพืช
ชนิดใดบ้างที่ใช้ประโยชน์ในการรักษาและดูแลความ
เจ็ บ ป่ ว ยได้ บางชนิ ด อาจเป็ น พื ช ชนิ ด ใหม่ (new
species) ยังไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การใช้
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรค

Vol. 19 No. 2 May-Aug 2021 511
ของประชาชนจะส่ ง ผลคนในชุ ม ชนรู้ จั ก สรรพคุ ณ
ของสมุนไพรพื้นบ้านและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ประยุกต์ใช้แนวทางที่หลากหลายเพื่อการกำ�หนด
นโยบายระบบการแพทย์พนื้ บ้านและระบบการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสม อีกทัง้ กลไกการ
สนับสนุน การพัฒนาทัง้ ด้านองค์ความรู้ บุคลากร และ
ศักยภาพในการผลิต โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้คนในชุมชนรูจ้ กั การนำ�
สรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคและ
ใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งจัดกิจกรรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนจากหมอสมุนไพร
ในหมู่บ้าน การนำ�สรรพคุณสมุนไพรมาทำ�ผลิตภัณฑ์
หรือจำ�หน่ายเพือ่ นำ�ไปใช้สงิ่ ต่าง ๆ ต่อไป และยังมีการ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรหรือการอนุรกั ษ์สมุนไพร
พื้นบ้านเพื่อการสืบทอดต่อการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
หรือการนำ�สมุนไพรพื้นบ้านนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อ
พื้นที่ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก
ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาการ
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์ของ
พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคของประชาชน
ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษานี้ จ ะนำ � ไปสู่ ข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงานด้ า น
สาธารณสุขในพื้นที่ที่สามารถนำ�ไปปรับประยุกต์เพื่อ
การสร้างหรือพัฒนาทางเลือกสำ�หรับการส่งเสริมสุข
ภาพของประชาชนต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสำ�รวจแบบภาคตัด
ขวาง (cross-sectional survey study) เพื่อศึกษา
การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษา
โรคของประชาชน ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำ�เภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำ�หนดการใช้ประโยชน์ของพืช

512 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคประกอบด้วย การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ การบรรเทาอาการ
ไข้ การรักษาโรคผิวหนัง การบำ�รุงกำ�ลังร่างกาย และ
การขับพยาธิ เก็บข้อมูลเดือนตุลาคม 2562-กันยายน
2563 รวมเวลา 11 เดือน

1. วัสดุ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก
อำ�เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวนประชากร 4,477
ครัวเรือน โดยผู้ศึกษาได้คำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ สู ต รคำ � นวณขนาดตั ว อย่ า ง [12] ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างจำ�นวน 301 ครัวเรือน ส่วนการสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการทำ�การสัมภาษณ์จากปราชญ์ท้องถิ่น
ในชุมชน จำ�นวน 1 ท่าน หมอพื้นบ้าน จำ�นวน 1 ท่าน
อาสาสมัครประจำ�หมู่บ้าน จำ�นวน 2 ท่าน ประชาชน
ทั่วไป จำ�นวน 1 ท่านซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีองค์
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษา
โรค และการยอมรับของประชาชน
1.2 เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล เป็ น แบบ
สอบถามชนิดเติมคำ� และเลือกคำ�ตอบซึง่ คณะผูศ้ กึ ษา
ได้ใช้ขอ้ มูลจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องนำ�มาสร้างแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์
ของพื ช สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นเพื่ อ การรั ก ษาโรคของ
ประชาชน ข้ อ คำ � ถามเป็ น แบบปลายปิ ด และแบบ
สอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
ตามแบบของ Likert Scale แบบสอบถามแต่ละข้อ
มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน แปลผลค่าเฉลี่ยตั้งแต่
1.00-1.49 น้อยที่สุด 1.50-2.49 น้อย 2.50-3.49 ปาน
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กลาง 3.50-4.49 มาก และ 4.50-5.00 มากที่สุด[13-14]
แบบสอบถามทั้งชุดมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89[15]
ส่วนที่ 3 ข้อคำ�ถามในการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ ครอบคลุมรูปแบบการใช้ประโยชน์และข้อ
เสนอแนะการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การ
รักษาโรคของประชาชนจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน
จำ�นวน 1 ท่าน หมอพืน้ บ้าน จำ�นวน 1 ท่าน อาสาสมัคร
ประจำ�หมู่บ้าน จำ�นวน 2 ท่าน ประชาชนทั่วไป จำ�นวน
1 ท่าน  

2. วิธีการศึกษา
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ในแบบสอบถาม บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences/
Windows) กำ�หนดระดับความมีนัยสำ�คัญที่ระดับ
0.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ตัวเลขทีม่ คี า่ น้อยทีส่ ดุ (minimum) และตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด (maximum)
2) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ข องพื ช
สมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค วิเคราะห์โดยสถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่า
เฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
3) ข้ อ มู ล ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย การใช้
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรค
ของประชาชน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
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(multiple linear regression)
4) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา

การวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร
พืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรคของประชาชนในพืน้ ทีช่ มุ ชน
สะลวง-ขีเ้ หล็ก อำ�เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ นำ�เสนอ
ข้อมูลด้วยการบรรยายประกอบตาราง ตามลำ�ดับดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรค
ส่วนที่ 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรค
ได้ในประชาชน
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.80
มีอายุ (เฉลี่ยเท่ากับ 61.01 ± 13.04) ปี ระดับการ
ศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 67.40 สถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 59.80 ประกอบอาชีพรับจ้าง
เป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 32.60 จำ�นวนสมาชิก
ในครัวเรือน (มีค่าเฉลี่ย 3.31 ± 1.57) คน รายได้ของ
ครอบครัว (ค่าเฉลีย่ 207,229.57 ± 181,863.10) บาท
ระยะเวลาทีอ่ าศัยในชุมชน (มีคา่ เฉลีย่ 48.62 ± 22.22)
ปี ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเมื่อเจ็บ
ป่วยร้อยละ 87.70 ภาวะสุขภาพของประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่มีโรคประจำ�ตัว คิดเป็นร้อยละ 50.20 มีความ
เชื่อเรื่องยาแผนปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 94.40 มีการ
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (มีค่า
เฉลี่ย 5.07 ± 6.96) ครั้ง การเรียนรู้การใช้ประโยชน์
สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นจากบิ ด า-มารดา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
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86.00 สมุนไพรพื้นบ้านที่นำ�มาใช้จากการปลูกเองใน
บ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.40 ซึง่ ลักษณะพืชสมุนไพรพืน้
บ้านทีใ่ ช้เป็นสมุนไพรสด คิดเป็นร้อยละ 84.70 การรับ
รู้นำ�สมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรคอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.50 มีความเห็นด้วยใน
ความคิดเห็นการนำ�สมุนไพรพืน้ บ้านนำ�มาประยุกต์ใช้
เพื่อรักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 63.50 สมุนไพรตะไคร้
เป็นสมุนไพรทีป่ ระชาชนใช้เป็นประจำ� คิดเป็นร้อยละ
35.50 แนวโน้มการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านของ
ประชาชนในปัจจุบนั เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 92.00 และ
ประชาชนเคยเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 62.50
ส่วนที่ 2 การใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้าน
เพื่อการรักษาความเจ็บป่วย
จากตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้น
บ้านเพื่อการรักษาโรคของประชาชน พบว่า ประชาชน
มีการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษา
โรค โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.46 ± 0.51) เมือ่ พิจารณารายข้อ การใช้ประโยชน์ของ
พืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านขับพยาธิ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.80 ± 1.01) การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้น
บ้านด้านรักษาโรคผิวหนัง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.56 ±
0.55) การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้าน
บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.40 ± 056) การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้าน
ด้านบำ�รุงร่างกาย (มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.33 ± 0.47) และ
การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านบรรเทา
อาการไข้ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 ± 0.52) ตามลำ�ดับ
จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ยังสรุปได้
ว่า มีประชาชนที่ทำ�อาชีพเกษตรกรรมมักนำ�สมุนไพร
พื้นบ้านที่ปลูกเองตามบ้านหรือหามาจากในป่ามาใช้
เป็นยารักษาโรค เช่น หนานเฉาเหว่ย ต้นพังคี ยอด
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรค
ข้อมูลทั่วไป
จำ�นวน
ร้อยละ
(N = 301)
เพศ
ชาย
82
27.20
หญิง
219
72.80
อายุ (ปี)
Mean = 61.01, S.D. = 13.04, ต่ำ�สุด = 19.00, สูงสุด = 95.00
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
8
2.70
ประถมศึกษา	
203
67.40
มัธยมศึกษา
55
18.30
ปวช./ปวส./อนุปริญญา	
14
4.70
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	
21
7.00
สถานภาพ		
โสด
41
13.60
สมรส
180
59.80
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
80
26.60
อาชีพหลัก		
เกษตรกร
78
25.90
ค้าขาย
39
13.00
รับจ้าง
98
32.60
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9
3.00
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
6
2.00
ธุรกิจส่วนตัว
13
4.30
อื่น ๆ (โปรดระบุ)		
นักศึกษา	
8
0.70
พ่อบ้านแม่บ้าน
57
18.90
ข้าราชบำ�นาญ
1
0.30
อสม.
1
0.30
สมาชิกในครัวเรือน		
Mean = 3.31, S.D. = 1.57, ต่ำ�สุด = 1.00, สูงสุด = 10.00
รายได้ของครอบครัว		
Mean = 207229.57, S.D. = 181,863.10, ต่ำ�สุด = 0.00, สูงสุด = 960,000.00
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน		
Mean = 48.62, S.D. = 22.22, ต่ำ�สุด = 1.00, สูงสุด = 96.00

Vol. 19 No. 2 May-Aug 2021 515

J Thai Trad Alt Med

ตารางที่ 1(ต่อ) จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค
ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่ใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ใช้
ไม่ใช้
2. โรงพยาบาล (รัฐและเอกชน)
ใช้
ไม่ใช้
3. คลินิก
ใช้
ไม่ใช้
4. คนในครอบครัว
ใช้
ไม่ใช้
5. หมอพื้นบ้าน
ใช้
ไม่ใช้
6. รักษาด้วยตัวเอง
ใช้
ไม่ใช้
ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน
ไม่มีโรคประจำ�ตัว
มีโรคประจำ�ตัว
ความเชื่อที่ทำ�ให้หายจากการเจ็บป่วย
1. ยาแผนปัจจุบัน
เชื่อ
ไม่เชื่อ
2. สมุนไพร
เชื่อ
ไม่เชื่อ
3. การรับประทานอาหารพื้นบ้าน
เชื่อ
ไม่เชื่อ

จำ�นวน
(N = 301)

ร้อยละ

264
37

87.70
12.30

260
41

86.40
13.60

93
208

30.90
69.10

5
296

1.70
98.30

25
276

8.30
19.70

31
270

10.30
91.70

151
150

50.20
49.80

284
17

94.40
5.60

211
90

70.10
29.90

190
111

63.10
36.90
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1(ต่อ) จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค
ข้อมูลทั่วไป
4. ไสยศาสตร์ (ผี)
เชื่อ
ไม่เชื่อ
5. การสร้างเสริมกำ�ลังใจด้วยพิธีกรรม
เชื่อ
ไม่เชื่อ
6. การทำ�บุญ
เชื่อ
ไม่เชื่อ
7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ดูแลสุขภาพตนเอง
อาหารเสริม

จำ�นวน
(N = 301)

ร้อยละ

93
208

30.90
69.10

70
231

23.30
76.70

137
164

45.50
54.50

1
1

0.30
0.30

เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
Mean = 5.07, S.D. = 6.96, ต่ำ�สุด = 0.00, สูงสุด = 100.00
แหล่งเรียนรู้ของการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรพื้นบ้าน
1. บิดา-มารดา
ใช่
259
86.00
ไม่ใช่
42
14.00
2. ญาติ
ใช่
180
59.80
ไม่ใช่
121
40.20
3. หมอพื้นบ้าน
ใช่
83
27.60
ไม่ใช่
218
72.40
4. อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข		
ใช่
134
44.50
ไม่ใช่
167
55.50
5. วัด		
ใช่
7
2.30
ไม่ใช่
294
97.70
6. สถาบันการศึกษา		
ใช่
22
7.30
ไม่ใช่
279
92.70
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ตารางที่ 1(ต่อ) จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค
ข้อมูลทั่วไป
จำ�นวน
ร้อยละ
		
(N = 301)
7. สถานบริการสุขภาพ		
ใช่
64
21.30
ไม่ใช่
237
78.70
8. ตำ�รายาแผนโบราณ		
ใช่
33
11.00
ไม่ใช่
268
89.00
9. หนังสือเกี่ยวกับสมุนไพร		
เรียนรู้
68
22.60
ไม่เรียนรู้
233
77.40
อื่น ๆ (โปรดระบุ)		
โทรทัศน์
3
1.00
วิทยุ
2
0.70
ศูนย์เรียนรู้
1
0.30
อินเทอร์เน็ต
2
0.70
การได้มาของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
ปลูกเองในบ้าน
254
84.40
ซื้อจากร้านค้า	
28
9.30
หาเองจากป่าชุมชน
9
3.00
ได้จากเพื่อนบ้านหรือญาติแบ่งให้
10
3.30
ลักษณะพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ในปัจจุบัน
สมุนไพรสด
255
84.70
สมุนไพรแห้ง
22
7.30
สมุนไพรแปรรูป
24
8.00
การรับรู้นำ�สมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรค
มากที่สุด
56
18.60
มาก		
155
51.50
ปานกลาง
82
27.20
น้อย		
6
2.00
ความคิดเห็นการนำ�สมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรค
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
104
34.60
เห็นด้วย
191
63.50
ไม่แน่ใจ
5
1.70
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
0.3
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1(ต่อ) จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค
ข้อมูลทั่วไป
		
ชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นประจำ�
ตะไคร้
ฟ้าทะลายโจร
ข่า	 25
ขมิ้น
มะกรูด
แนวโน้มการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านในปัจจุบัน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เคยเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
เคย
ไม่เคย

จำ�นวน
(N = 301)

ร้อยละ

107
37
8.30
17
14

35.50
12.30

277
24

92.00
8.00

188
113

62.50
37.50

5.60
4.70

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรคโดยรวมใน
แต่ละด้านของประชาชน
ประเด็นคำ�ถาม

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
		
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านบรรเทา	
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านบรรเทาอาการไข้
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านรักษาโรคผิวหนัง
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านบำ�รุงร่างกาย
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านขับพยาธิ
รวม

ครอบจั ก รวาลไม้ แ ห้ ง ประชาชนท่ า นหนึ่ ง กล่ า วว่ า
“สมุนไพรพืน้ บ้านหลายชนิดนำ�มาใช้ทดแทนยาแพทย์
แผนปัจจุบันได้ แต่การใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม
ประชาชนในหมูบ่ า้ นส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบถึงสรรพคุณ
ของสมุนไพรและวิธกี ารใช้ อย่างเช่น คนสมัยใหม่ทไี่ ม่

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับการใช้
สมุนไพร
พื้นบ้าน

1.40

0.56

น้อยที่สุด

1.23
1.56
1.33
1.80
1.46

0.52
0.55
0.47
1.01
0.51

น้อยที่สุด
น้อย
น้อยที่สุด
น้อย
น้อยที่สุด

แม้แต่จะรู้จักสมุนไพรเหล่านี้ ทำ�ให้สมุนไพรพื้นบ้าน
ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ ถึงแม้จะรับรู้ว่าการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านหรือยาสมุนไพรต่าง ๆ จะมีความปลอดภัย
ต่อสุขภาพมากกว่า’’ (สัมภาษณ์ประชาชน เมื่อวันที่
8 มิถุนายน 2563)  
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูเ้ รือ่ งสมุนไพรพืน้ บ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพือ่ รักษาโรค โดยใช้สถิตกิ ารถดถอย

พหุคูณ (multiple linear regression) (N = 301 คน)

ตัวแปร
B
		
		
		
ค่าคงที่
การรับรู้ว่าสมุนไพรพื้นบ้านนำ�มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความโรคได้

ค่าสัมประสิทธิ์การ		
ถดถอย Beta
(standardized
t
coefficient)

p-value*

2.30		

1.02

0.31

0.15

3.88

< 0.01*

0.23

R2 = 0.29, R square change = 0.09, SEE = 0.49, F = 3.95, p–value = < 0.01
*multiple linear regression ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05

สอดคล้ อ งกั บ ประชาชนอี ก ท่ า นที่ ก ล่ า วว่ า
“ถึงแม้จะมีข้อมูลการใช้สมุนไพรพื้นบ้านจากตำ�รา
สมุนไพรที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น และ
ที่หน่วยงานทางด้านสุขภาพต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานทาง
ด้านสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ท้องถิ่นมาให้ความรู้ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง แต่
ส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ วัยรุ่นสมัยใหม่ไม่ให้ความ
สนใจ สมุนไพรพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่หา
ยาก บางชนิดมีปลูก และบางชนิดมีปลูกแค่ในพื้นที่
บางพื้นที่ทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่สนใจการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านมากนัก’’ (สัมภาษณ์ประชาชน เมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2563)
ส่วนที่ 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เรือ่ งสมุนไพรพืน้ บ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพือ่ รักษาโรค
ได้ในประชาชน
จากตารางที่ 3 จะเห็ น ได้ ว่ า การทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้สถิติ multiple linear regression
เมื่ อ การรั บ รู้ ว่ า สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นนำ � มาประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่อการรักษาโรคได้ของประชาชนมีค่าสัมประสิทธิ์
(coefficient) ทางบวกเท่ากับ 0.23 แสดงให้เห็นว่า
เมื่ อ ประชาชนมี ก ารรั บ รู้ ว่ า สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นนำ � มา

ประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความโรคได้มากขึ้น การใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคของ
ประชาชนเพิม่ มากขึน้ ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05
ส่วนของข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์สมุนไพรพืน้
บ้านเพือ่ การรักษาโรค พบว่า ในปัจจุบนั ประชาชนได้มี
การใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาความ
เจ็บป่วย เช่น การใช้หนานเฉาเหว่ยแก้ความดัน เบา
หวาน, ยอดครอบจักรวาลไม้แห้ง เอามาต้มลดความ
ดัน เบาหวาน, หนุมานประสานกาย เอายางใน ใช้กรณี
แผลสด ห้ามเลือด, ต้นพังคี แก้ปวดท้อง เสียดท้อง
ใช้รากฝนผสมน้ำ�ต้มกิน ซึ่งสามารถนำ�สมุนไพรเหล่า
นี้มาใช้ควบคู่กับการรักษาโรคและควบคู่กับยาแผน
ปัจจุบนั เพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพซึง่ กันและกันได้ แต่
ปัจจุบันสมุนไพรเหล่านี้ยังไม่ได้นำ�มาใช้ในการรักษา
และสมุนไพรบางชนิดมีข้อยกเว้นสำ�หรับผู้ป่วยโรค
บางโรค จึงต้องให้คำ�แนะนำ�อย่างเหมาะสม

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนมี ก ารใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด อาจเป็นไปได้ว่าใน

520 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นชุมชนเมืองและปัจจุบันการ
สร้างบ้านเรือนของคนในชุมชนอาจได้มกี ารลุกล�้ำ โดย
สร้างแทนที่ป่าซึ่งอาจมีสมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ
จึงทำ�ให้ปัจจุบันสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ หา
ได้ยากขึ้นและทำ�ให้การใช้สมุนไพรของประชาชนใน
พืน้ ทีล่ ดน้อยลง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรม
การใช้สมุนไพรคือความสะดวกสบายในการใช้ยา
สมุนไพรที่สามารถหาได้ง่าย หมายถึงสมุนไพรที่ชาว
บ้านมักจะปลูกตามบริเวณบ้านในการนำ�มาใช้ในการ
ประกอบอาหารและใช้เป็นยารักษาโรคซึ่งโรคบาง
โรคสามารถเกิดได้ง่าย เช่น บางรายที่มีอาการท้อง
เสีย สามารถนำ�เปลือกของต้นฝรั่งมาต้มน้ำ�กินซึ่ง
จะช่วยรักษาอาการท้องเสียได้เป็นอย่างดี[16] และใน
ส่วนของการใช้สมุนไพรในการบำ�รุงร่างกายโดยส่วน
ใหญ่ เลือกใช้สมุนไพรที่มีอยู่ ยกตัวอย่าง ภาคใต้
ได้แก่ ขมิ้น ไพล ตะไคร้ ว่านนางคำ� ว่านชักมดลูก ฟ้า
ทะลายโจร บอระเพ็ด[17] การบรรเทาอาการ/รักษาโรค
ที่เกี่ยวกับผิวหนัง 3 อันดับแรก พบว่า อันดับที่ 1 ใช้
ว่านหางจระเข้มากที่สุดรักษาแผลไฟไหม้น้ำ�ร้อนลวก
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 อันดับที่ 2 ใช้พญายอ
บรรเทาหรือรักษาโรคเริม/งูสวัด มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
1.37 อันดับที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากันสองข้อ ได้แก่ ใช้
ตำ�ลึงเมือ่ มีผนื่ คันจากแมลงสัตว์กดั ต่อย และใช้บวั บก
รักษาแผลไฟไหม้น�้ำ ร้อนลวก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากันที่
1.25 ส่วนสมุนไพรทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้นอ้ ยทีส่ ดุ ใน
การบรรเทาอาการ/รักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง ได้แก่
เทียนบ้านและว่านมหากาฬ ใช้เมื่อเป็นฝี หรือแผล
พุพอง และมะคำ�ดีควาย ใช้รักษาโรคชันนะตุ ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่ 1.08 อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เลือกใช้ไพลมากที่สุด เมื่อมีอาการปวดเมื่อย
เคล็ ด ขั ด ยอก ซึ่ ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.62 [18]
การขับพยาธิ พืชสมุนไพรในพื้นที่ ที่สามารถนำ�ามา

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ใช้ เ พื่ อ ถ่ า ยพยาธิ ใ นคนและสั ต ว์ มี ห ลายชนิ ด เช่ น
เปลือกสะเดา ใบขี้เหล็ก ใบมะละกอ ผลมะเกลือ ใบ
แก้ว เปลือกต้นทับทิม เมล็ดมะขาม เมล็ดเล็บมือนาง
มะหาด ใบและเมล็ดน้อยหน่า มะขาม ลูกสะแก ลูกยอ
มะละกอ หมากเครือเขาคำ�าหรือสังวาลพระอินทร์
ชะอม เปลื อ กต้ น เหมื อ ดแอ และคู น เป็ น ต้ น [19]
และในการบรรเทาอาการไข้ พืชสมุนไพรที่นิยมใช้
รักษาไข้ในปัจจุบัน เช่น บอระเพ็ด ปลาไหลเผือก ฟ้า
ทะลายโจรและย่านาง[20]
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ ป ระโยชน์ พื ช
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคของประชาชน พบ
ว่ า เมื่ อ ประชาชนมี ก ารรั บ รู้ ว่ า สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นนำ �
มาประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาโรคได้มากขึ้น การใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า ระบบข่าวสาร
ความรู้ จ ากสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ หน่ ว ยงานด้ า น
สุขภาพและสื่อต่าง ๆ เรื่องการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
รักษาโรคเข้าถึงในพื้นที่ของประชาชน ซึ่งอาจรวมไป
ถึงองค์ความรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้านรักษาโรคของ
คนรุ่นหลังที่สืบทอดกันมาจากตำ�รา หนังสือ หรือการ
บอกเล่าสรรพคุณต่าง ๆ ของสมุนไพรมารุ่นต่อรุ่น มี
ส่วนให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านมาก
ขึ้นและหันมาใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการใช้รักษาโรค
สอดคล้องกับการศึกษา การมีปัญหาสุขภาพ การรับ
รูป้ ระโยชน์และการได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคมและ
ข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเอง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการ
ดูแลตนเอง และยังสอดคล้องกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ทัศนคติตอ่ การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และการรับรู้ประโยชน์จากการใช้สมุนไพรใน
การดูแลสุขภาพตนเอง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง[21-22]
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ข้อสรุป

ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ พื ช
สมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรคของประชาชนมีการ
ใช้สมุนไพรเพือ่ นำ�มารักษาโรคน้อยทีส่ ดุ โดยมีการใช้
สมุนไพรเพื่อรักษาในแต่ละกลุ่มอาการเป็นตัวเลือก
เพือ่ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ การบรรเทา
อาการไข้ การรักษาโรคผิวหนัง การบำ�รุงกำ�ลังร่างกาย
และการขับพยาธิ ผลจากการศึกษาประชาชนมีการใช้
สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคในส่วนของบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ การบรรเทาอาการไข้ การรักษา
โรคผิวหนัง การบำ�รุงกำ�ลังร่างกาย และการขับพยาธิ
น้อยถึงน้อยที่สุด แต่มีการรับรู้มากว่าสมุนไพรพื้น
บ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาโรคได้ ซึ่งสะท้อน
มุมมองว่าการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชน
เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรให้ความสำ�คัญ โดยควร
มีการสนับสนุนและสร้างกิจกรรมให้ความรู้และแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นแก่ประชาชน เช่น การเรียกชื่อ
ปริมาณการกิน สรรพคุณ ให้เกิดองค์ความรู้ ทัง้ นีก้ าร
สร้างแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนเป็นแนวทางในการเผยแพร่
องค์ความรูไ้ ด้ อีกทัง้ ยังควรมีการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาโรคซึ่งเป็นช่อง
ทางการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยให้
ประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมและเพือ่
ให้ประชาชนมีการรับรู้เรื่องสมุนไพรมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สำ � นั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โรงพยาบาลประจำ �
จังหวัดเชียงใหม่ สำ�นักงานสาธารณสุขประจำ�อำ�เภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่

ควรมีการสนับสนุนและสร้างกิจกรรมให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ประชาชน เช่น การเรียก
ชื่อ ปริมาณการกิน สรรพคุณหรือส่วนที่กินได้หรือ
กินไม่ได้ของสมุนไพร ให้เกิดองค์ความรู้เพื่อให้มีการ
สืบทอดองค์ความรู้เพื่อไม่ให้สมุนไพรพื้นบ้านเหล่า
นี้สูญหาย ทั้งนี้การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็น
แนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ได้ อีกทั้งยังควร
มีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้น
บ้านเพือ่ รักษาโรคซึง่ เป็นช่องทางการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยให้ประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
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บทคัดย่อ
การศึกษาถึงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือเป็นตัวกำ�หนดการตัดสินใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชน
จะเป็นข้อมูลในการกำ�หนดนโยบายและแผนงานให้เหมาะสมกับความต้องการ การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสำ�รวจ
มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาผลการใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชน และ (2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ การเข้าถึงบริการ และปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์แผน
ไทยของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่เคยใช้บริการการแพทย์แผนไทยของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง จำ�นวน 360 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคมีค่า
ความเชือ่ มัน่ 0.85 และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ผลการศึกษา
พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการ
การแพทย์แผนไทย อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์แผน
ไทยมีความสัมพันธ์ระดับต�่ำ มากกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.12 ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการกำ�หนดนโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาล การส่งเสริมและสนับสนุนจัดอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนในพื้นที่ การพัฒนา
คุณภาพบริการงานแพทย์แผนไทยของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลให้ตอบสนองความต้องการ เป็นทางเลือกหนึง่
ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ:  การใช้บริการการแพทย์แผนไทย, ความรู้, ทัศนคติ, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, การตัดสินใจ
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Abstract
		
This study involved factors related to decisions on the use of Thai traditional medicine (TTM) services
by the public; the information would be used in formulating relevant policies and plans to suit people’s needs. It
aimed to (1) explore the use of TTM services and (2) determine the relationships between personal characteristics,
knowledge, attitudes, TTM service access as well as service use supporting factors and the use of TTM services
among the people in the Bang Mueang municipal area, Samut Prakan province. The study was conducted in a
sample of 360 TTM service clients who attended the sub-district health promoting hospital in the municipal area
and met the inclusion criteria. Data were collected using a questionnaire whose content had been validated by
experts and its reliability or Chronbach coefficient was 0.85. Statistics used for data analysis were Chi-square test
and Pearson’s correlation coefficient. The results showed that, among all respondents, personal characteristics,
knowledge, attitudes, and service accessibility were significantly associated with clients’ TTM service usage, p =
0.05; and supporting factors had a very significantly low level of relationship with the service usage, p = 0.05, with
a correlation coefficient of 0.12.  The findings is useful for making relevant policies, designing municipal development plans, promoting and supporting TTM training efforts for local residents, developing TTM service quality at
the municipal public health center in response to people’s needs. This approach will be an option to provide better
public health care.
Key words: use of Thai traditional medicine services, knowledge, attitude, associated factors, decision

บทนำ�และวัตถุประสงค์
“การแพทย์ แ ผนไทย’’ หมายความว่ า
กระบวนการทางการแพทย์เกีย่ วกับการตรวจ วินจิ ฉัย
บำ�บัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย
และให้หมายความรวมถึง การเตรียม การผลิตยา
แผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำ�ราที่ได้

ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา[1] ซึ่งปัจจุบันกระแส
สังคมทั่วโลก ผู้คนต่างแสวงหาทางออกในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพที่การแพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาสุขภาพได้ทั้งหมด ประชาชนจึงมีการตื่นตัวใน
เรื่องของการกลับมาสู่การมีวิถีชีวิตที่ผสมกลมกลืน
กับธรรมชาติมากขึ้น สอดคล้องกับที่องค์การอนามัย
โลก (WHO) กำ�หนดให้ทุกประเทศจะต้องกำ�หนด
นโยบายของชาติ ใ ห้ มี ก ารแพทย์ แ ผนโบราณหรื อ

J Thai Trad Alt Med
แพทย์พื้นบ้านกับงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อตอบ
สนองความต้องการของประชาชน เน้นมุมมองความ
เจ็บป่วยเป็นองค์รวมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ตรงกับการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่เรียกว่า “การ
สร้างเสริมสุขภาพ’’ ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนพึ่งตนเอง
ได้[2] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2560 หมวดที่ 5 หน้าทีข่ องรัฐ มาตรา 55 ระบุไว้วา่ “รัฐ
ต้องดำ�เนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิผลอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชน
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญา
ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุม
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การควบคุ ม และป้ อ งกั น โรค
การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพด้วย รัฐต้อง
พัฒนาบริการสาธารณสุขให้มคี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน
สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง’’ [3] กระทรวงสาธารณสุ ข ใน
ฐานะหน่วยงานหลักด้านสุขภาพ ได้กำ�หนดให้สถาน
พยาบาลของรั ฐ ที่ มี ค วามพร้ อ ม เช่ น โรงพยาบาล
สถานี อ นามั ย โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล
จั ด ให้ มี บ ริ ก ารแพทย์ แ ผนไทยควบคู่ ไ ปกั บ แพทย์
แผนปัจจุบันตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ
(service plan) ครอบคลุ ม การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
รักษาพยาบาล ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ จาก
สถิติผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ
ของรัฐทีข่ นึ้ ทะเบียนกับสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในประเทศไทย ย้อนหลัง 5 ปี พบว่า ปีพ.ศ.
2557, 2558, 2559, 2560 และ 2561 มีจ�ำ นวนครัง้ ของ
ผู้รับบริการ 11,471,209, 16,732,027, 25,454,683,
33,881,067 และ 42,395,111 ครั้ง ตามลำ�ดับ ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเมื่อคิดเป็นร้อยละผู้รับ
บริ ก ารแพทย์ แ ผนไทยต่ อ บริ ก ารผู้ ป่ ว ยนอกตาม

Vol. 19 No. 2 May-Aug 2021 525
ลำ�ดับข้างต้น ดังนี้ 14.41, 14.98, 16.68, 19.82 และ
24.56[4] เช่นเดียวกับหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ
ในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมืองทีจ่ ดั บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านคลอง
บางปิ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบางเมือง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบางเมืองใหม่
พบว่า ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกย้อนหลัง 3 ปีของ
สถานีอนามัยทัง้ 3 แห่ง ปีพ.ศ. 2559, 2560 และ 2561
ร้อยละ 21.48, 32.50 และ 42.73 ตามลำ�ดับ[5] จะเห็น
ได้ ว่ า การแพทย์ แ ผนไทยมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะกลั บ มามี
บทบาทอีกครั้ง จากตัวเลขดังกล่าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
การศึ ก ษานี้ มี ค วามสนใจศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการใช้บริการแพทย์แผนไทยของ
ประชาชน ซึ่งอเดย์และแอนเดอร์สัน[6] ได้กล่าวว่า
พื้นฐานความพึงพอใจที่สำ�คัญของผู้ป่วยที่ได้รับจาก
บริการมี 6 ด้าน ได้แก่ ความสะดวก การประสาน
งาน อัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ ข้อมูลที่ได้
รับ คุณภาพบริการและค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
แต่ ล ะครั้ ง โดยการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ต่อการตัดสินใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีความ
สัมพันธ์ หรือเป็นตัวกำ�หนดในการมารับบริการ โดย
มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาการใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชน และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
บริการการแพทย์แผนไทย ทัศนคติเกีย่ วกับการรักษา
ด้วยแพทย์แผนไทย การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย
และปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์
แผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
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ระเบียบวิธีศึกษา

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey
research) โดยมี

1. วัสดุ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษา คือ ประชาชนทีเ่ คยใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
บ้านคลองบางปิ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
บางเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบาง
เมืองใหม่ จำ�นวน 2,183 คน คำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สูตรประมาณสัดส่วนของประชากร[7] ดังนี้

เมื่อ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับ
นัยสำ�คัญ
p = สั ด ส่ ว นของลั ก ษณะที่ ส นใจใน
ประชากร
จากสูตรคำ�นวณได้กลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 360 คน
จากนั้น จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแพทย์ แ ผนไทยที่ ม าใช้ บ ริ ก ารในสถาน
พยาบาลทั้ง 3 แห่ง แห่งละ 120 คน โดยมีเกณฑ์การ
คัดเข้า ดังนี้
(1) เป็นประชาชนทีเ่ คยใช้บริการแพทย์แผน
ไทยของสถานีอนามัยทั้ง 3 แห่ง
(2) อายุ ม ากกว่ า 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ มี ส ติ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

สั ม ปชั ญ ญะและความรู้ ค วามสามารถในการอ่ า น
ออก เขียนได้ ไม่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจและ
อารมณ์
(3) เวลาของการตอบแบบสอบถามจะเริ่ม
เก็ บ ข้ อ มู ล เมื่ อ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารได้ รั บ บริ ก ารแพทย์
แผนไทยจากเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก่อนกลับ
บ้านหรือเมื่อกลับบ้านแล้ว
(4) มีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
1.2 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ได้รับเอกสารรับรองโดยคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เลขทีอ่ นุมตั ิ อว 0602.20/2291 วัน
ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการอธิบายวัตถุประสงค์
ในการศึกษา ตลอดจนการชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิใน
การเข้าร่วมการวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบ
รับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ได้โดยไม่มีผล
กระทบใด ๆ ข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บไว้เป็นความลับ
และนำ�เสนอผลการศึกษาเป็นภาพรวมทางวิชาการ ซึง่
ไม่สามารถอ้างอิงถึงกลุ่มตัวอย่างได้
1.3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน การศึกษาสูงสุด สิทธิรกั ษา
พยาบาล ประเภททีร่ บั บริการ วัตถุประสงค์ทใี่ ช้บริการ
และสถานที่ที่ใช้บริการ จำ�นวน 9 ข้อ ลักษณะคำ�ถาม
เป็นแบบปลายเปิดและปลายปิด และมีจำ�นวน 3 ข้อ
ที่สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับบริการการแพทย์แผน
ไทย จำ�นวน 20 ข้อ แบ่งเป็นคำ�ถามเชิงบวก 12 ข้อ และ
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คำ�ถามเชิงลบ 8 ข้อ ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบเลือกตอบ
คำ�ถามเดียว โดยเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องได้ 1 คะแนน
คำ�ตอบที่ไม่ถูกต้องได้ 0 คะแนน
ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์
แผนไทย จำ�นวน 20 ข้อ ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบ
ปลายปิด ให้เลือกตอบตามระดับความคิดเห็น 5 ตัว
เลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยมีทงั้ คำ�ถามเชิงบวก และ
เชิงลบ
การแปลผล โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิง
เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึง ทัศนคติเชิง
บวกต่อการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
ค่าเฉลีย่ 2.34-3.66 หมายถึง ไม่มคี วามเห็น
ต่อการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
ค่าเฉลีย่ 1.00-2.33 หมายถึง ทัศนคติเชิงลบ
ต่อการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
ส่วนที่ 4 การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ได้แก่
ระยะทางที่มาใช้บริการ ระยะเวลาเดินทาง ระยะเวลา
การรอคอย และจำ�นวนครั้งการมารับบริการ จำ�นวน
4 ข้อ ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบปลายปิด
ส่วนที่ 5 ปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้บริการ
การแพทย์แผนไทย ได้แก่ บุคคลภายในครอบครัว
จำ�นวน 4 ข้อ บุคคลภายนอกครอบครัว จำ�นวน 5
ข้อ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร จำ�นวน 10 ข้อ รวม
ทั้งหมด 19 ข้อ ลักษณะคำ�ถามแบบมาตราประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ ระดับการสนับสนุน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การแปลผล ระดับของปัจจัยการสนับสนุนตาม
เกณฑ์ ดังนี้
ช่ ว งคะแนน 4.21-5.00 หมายถึ ง การ
สนับสนุนอยู่ในระดับมากที่สุด
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ช่ ว งคะแนน 3.41-4.20 หมายถึ ง การ
สนับสนุนอยู่ในระดับมาก
ช่ ว งคะแนน 2.61-3.40 หมายถึ ง การ
สนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง
ช่ ว งคะแนน 1.81-2.60 หมายถึ ง การ
สนับสนุนอยู่ในระดับน้อย
ช่ ว งคะแนน 1.00-1.80 หมายถึ ง การ
สนับสนุนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 6 การใช้ บ ริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทย
ลักษณะคำ�ถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบเพียงคำ�
ตอบเดียว ทั้งหมด 6 ด้าน จำ�นวน 23 ข้อ เป็นคำ�ถาม
แบบมาตราประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ
ระดับการตัดสินใจมากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และ
ไม่มีผลกับการตัดสินใจ
การแปลผล ระดับของปัจจัยการสนับสนุนตาม
เกณฑ์ ดังนี้
ช่ ว งคะแนน 4.21-5.00 หมายถึ ง การ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ช่ ว งคะแนน 3.41-4.20 หมายถึ ง การ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
ช่ ว งคะแนน 2.61-3.40 หมายถึ ง การ
ตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง
ช่ ว งคะแนน 1.81-2.60 หมายถึ ง การ
ตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย
ช่วงคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ไม่มผี ลกับ
การตัดสินใจ
ส่ ว นที่ 7 ผลลั พ ธ์ แ ละข้ อ เสนอแนะในการ
รับบริการ เป็นคำ�ถามปลายเปิด จำ�นวน 5 ข้อ
1.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุม่ งานแพทย์แผนไทย สำ�นักงานสาธารณสุข
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จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ หั ว หน้ า ภาควิ ช าการแพทย์
แผนไทย และอาจารย์ประจำ�ภาควิชา จากวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนา
ภิเษก ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นผูอ้ ยูใ่ นวิชาชีพแพทย์
แผนไทยมีประสบการณ์ด้านการบริหาร วิชาการและ
การวิ จั ย มี ก ารปรั บ ปรุ ง จนทุ ก ข้ อ คำ � ถามมี ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้ อ งส่ ว นที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
เท่ากับ 0.95 ส่วนที่ 2 ความรูเ้ กีย่ วกับบริการการแพทย์
แผนไทย และส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษา
ด้วยแพทย์แผนไทย เท่ากับ 0.96 ส่วนที่ 4 การเข้า
ถึงบริการแพทย์แผนไทย ส่วนที่ 5 ปัจจัยสนับสนุน
เกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทย และส่วนที่
6 การใช้บริการการแพทย์แผนไทย เท่ากับ 1 และส่วน
ที่ 7 ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะในการรับบริการ เท่ากับ
0.84 พิจารณาหาค่าอำ�นาจจำ�แนก (discrimination)
ส่ ว นที่ 2 มี ค่ า อำ � นาจจำ � แนกสำ � หรั บ ตั ว ถู ก +0.20
ขึ้ น ไป จากนั้ น นำ � ไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (reliability)ส่วนที่ 3 5 และ 6 มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.85

2. วิธีการศึกษา
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษานี้ ข อความร่ ว มมื อ แพทย์ แ ผนไทย
ในสถานีอนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมูบ่ า้ น (อสม.) ให้เป็นผูช้ ว่ ยวิจยั ซึง่ ผ่านการทำ�ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลและแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมวิจัยลงนามในใบ
ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (informed consent)
ด้วย
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะ
ส่วนบุคคล ความรูเ้ กีย่ วกับบริการการแพทย์แผนไทย
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ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย และ
การเข้าถึงบริการกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square test) และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนเกี่ยว
กับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยกับการใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยของประชาชน โดยการหาค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
77.2 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 30.6 ประกอบ
อาชีพแม่บ้านมากที่สุด ร้อยละ 33.9 รองลงมาคือ
อาชีพค้าขาย ร้อยละ 17.5 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 16.9
พนั ก งานรั ฐ /รั ฐ วิ ส าหกิ จ ร้ อ ยละ 7.8 รั บ ราชการ
ร้อยละ 7.5 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 6.9 พนักงาน/ลูกจ้าง
โรงงาน ร้อยละ 6.1 และอื่น ๆ ได้แก่ วินมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง รับจ้างเลีย้ งเด็ก เป็นต้น ร้อยละ 3.3 ตามลำ�ดับ
รายได้ตอ่ เดือนอยูร่ ะหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ
42.8 รองลงมาระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ
27.5 ระหว่าง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 14.4 ต่ำ�
กว่า 5,000 บาท ร้อยละ 10.3 ระหว่าง 20,001–25,000
บาท ร้อยละ 3.3 และมากกว่า 25,000 บาท ร้อยละ
1.7 ตามลำ�ดับ การศึกษาสูงสุด ระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 28.6 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/
เที ย บเท่ า ร้ อ ยละ 25.3 ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 17.5
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 13.6 และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 0.8 ตามลำ�ดับ สิทธิรักษา
พยาบาลเป็ น สิ ท ธิ ป ระกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ร้ อ ย
ละ 62.8 รองลงมาสิทธิประกันสังคม ร้อยละ 21.4
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.1 ประกัน
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สุขภาพจากบริษทั เอกชน ร้อยละ 1.7 และชำ�ระเงินเอง
ร้อยละ 1.1 ตามลำ�ดับ ประเภททีร่ บั บริการมากทีส่ ดุ คือ
นวดแผนไทย ประคบสมุนไพร และอบสมุนไพร ร้อย
ละ 17.2 รองลงมา คือ นวดแผนไทย ประคบสมุนไพร
อบสมุนไพร และใช้ยาสมุนไพร ร้อยละ 16.1 นวด
แผนไทย ประคบสมุนไพร และใช้ยาสมุนไพร ร้อยละ
11.4 ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร และใช้ยาสมุนไพร
ร้อยละ 8.6 นวดแผนไทย อบสมุนไพร และใช้ยา
สมุนไพร ร้อยละ 6.9 ตามลำ�ดับ วัตถุประสงค์ที่ใช้
บริการส่วนใหญ่เพื่อบำ�บัดรักษาโรค และเพื่อผ่อน
คลาย ต้ อ งการความรู้ สึ ก สบายมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ
65.0 รองลงมาคือ เพื่อบำ�บัดรักษาโรค ร้อยละ 14.4
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ เพื่ อ ผ่ อ นคลาย ต้ อ งการความรู้ สึ ก
สบายและต้องการทดลองใช้ ร้อยละ 1.4 สถานที่ที่
ใช้บริการมากที่สุด คือ คลินิก/ร้านนวดของเอกชน
ร้อยละ 38.3 รองลงมาคือโรงพยาบาลรัฐ ร้อยละ 25.3
โรงพยาบาลของรัฐและคลินิก/ร้านนวดของเอกชน
ร้อยละ 24.4 ตามลำ�ดับ น้อยที่สุด คือ โรงพยาบาล
ของเอกชน ร้อยละ 0.3
2. การใช้บริการแพทย์แผนไทย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร
การแพทย์แผนไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 (S.D. = 0.51) จำ�แนกรายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนระดับการตัดสินใจใช้
บริการการแพทย์แผนไทยในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ
ด้านเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
(S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 (S.D. = 0.66) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
และบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (S.D. = 0.58) ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.86 (S.D. = 0.64) ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.60 (S.D. = 0.70) และน้อยที่สุด คือ
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ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D.
= 0.78)
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว น
บุ ค คลกั บ การใช้ บ ริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
ปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ อาชี พ
รายได้ต่อเดือน การศึกษาสูงสุด สิทธิรักษาพยาบาล
มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1)
ประเภทที่ รั บ บริ ก าร ได้ แ ก่ นวดแผนไทย
ประคบสมุ น ไพร อบสมุ น ไพร ทั บ หม้ อ เกลื อ
หลังคลอด และใช้ยาสมุนไพร มีความสัมพันธ์กับ
การใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขต
เทศบาลตำ�บลบางเมือง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ ได้แก่ เพื่อบำ�บัดรักษา
โรคและเพื่อเสริมความงาม มีความสัมพันธ์กบั การใช้
บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชน อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานที่ที่ใช้บริการ คือ โรงพยาบาลของเอกชน
มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กีย่ วกับบริการ
การแพทย์แผนไทยกับการใช้บริการการแพทย์แผน
ไทยของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับบริการ
การแพทย์แผนไทย ระดับสูง ร้อยละ 67.5 รองลงมาใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.4 และระดับต่ำ�  ร้อยละ
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขต
เทศบาลตำ�บลบางเมือง (n = 360)
การใช้บริการการแพทย์แผนไทย

ตัวแปร
		

p-value

คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
5.23
2. อายุ
10.29
3. อาชีพ
43.92
4. รายได้ต่อเดือน
26.92
5. การศึกษาสูงสุด
32.37
6. สิทธิรักษาพยาบาล
22.10
ประเภทที่รับบริการ
1. นวดแผนไทย
19.70
2. ประคบสมุนไพร
8.58
3. อบสมุนไพร
9.68
4. ทับหม้อเกลือ
6.80
5. ใช้ยาสมุนไพร
11.77
6. แช่เท้าสมุนไพร
3.91
วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ
1. เพื่อบำ�บัดรักษาโรค
7.96
2. ผ่อนคลายต้องการความรู้สึกสบาย
.36
3. ต้องการทดลองใช้
4.19
4. เพื่อเสริมความงาม
12.06
สถานที่ที่ใช้บริการ		
1. โรงพยาบาลของรัฐ
3.72
2. โรงพยาบาลเอกชน
19.20
3. คลินิกร้านนวดเอกชน
3.85
4. รับบริการที่บ้าน
1.26

0.073
0.246
0.000*
0.003*
0.000*
0.005*
0.000*
0.014*
0.008*
0.033*
0.003*
0.142
0.019*
0.835
0.123
0.002*
0.156
0.000*
0.146
0.529

*p < 0.05
ตารางที่ 2 ระดับความรู้เกี่ยวกับบริการการแพทย์แผนไทยของกลุ่มตัวอย่าง (n = 360)
ระดับความรู้
สูง
ปานกลาง
ต�่ำ	

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

243
113
4

67.5
31.4
1.1
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1.1 (ตารางที่ 2)
ความรู้เกี่ยวกับบริการการแพทย์แผนไทยมี
ความสัมพันธ์กับการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(ตารางที่ 3)
5. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ
การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยกับการใช้บริการการ
แพทย์แผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บล
บางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย
ในภาพรวมเป็นทัศนคติเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.67 (S.D. = 0.36) แบ่งระดับทัศนคติเกี่ยวกับการ
รักษาด้วยแพทย์แผนไทยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่มคี วามเห็นเกีย่ วกับการรักษาด้วยแพทย์
แผนไทย ร้อยละ 55.6 มีทศั นคติเชิงบวก ร้อยละ 44.4

และกลุ่มตัวอย่างไม่มีทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับการ
รักษาด้วยแพทย์แผนไทย จำ�แนกรายข้อ ส่วนใหญ่มี
ทัศนคติเชิงบวก โดยควรเสนอให้มีบริการการรักษา
แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐอยูใ่ นอันดับที่
1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 (S.D. = 0.55) รองลงมา คือ
โรงพยาบาลควรนำ�การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
มาใช้เป็นบริการแพทย์ทางเลือกใหม่ให้กบั ผูใ้ ช้บริการ
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.26 (S.D. = 0.59) กลุม่ ตัวอย่างบาง
ส่วนไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์
แผนไทย ได้แก่ เมื่อใช้ยาสมุนไพรจะทำ�ให้มีอาการ
ดือ้ ยา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.24 (S.D. = 0.78) ยาสมุนไพร
ทำ�ให้เกิดอาการข้างเคียงในการรักษา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.02 (S.D. = 0.76) ยาแผนโบราณมีขั้นตอนการใช้ที่
ยุง่ ยากไม่สะดวก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.94 (S.D. = 0.92)
ยาสมุนไพรมีข้ันตอนในการนำ�มาใช้รักษาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนกว่ายาแผนปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับบริการการแพทย์แผนไทยกับการใช้บริการการแพทย์
แผนไทยของกลุ่มตัวอย่าง (n = 360)
การใช้บริการการแพทย์แผนไทย
p-value

ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับบริการการแพทย์แผนไทย

14.82

0.005*

*p < 0.05
ตารางที่ 4 ข้อมูลระดับทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยของกลุ่มตัวอย่าง (n = 360)
ระดับทัศนคติ
เชิงบวก
( = 3.67-5.00)
ไม่มีความเห็น
( = 2.34-3.66)
เชิงลบ
( = 1.00-2.33)

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

160

44.4

200

55.6

-

-

532 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
(S.D. = 0.78) และสรรพคุณของยาสมุนไพรมีขอบเขต
จำ�กัดในการรักษาโรค มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ
2.34 (S.D. = 0.75) ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 4)
ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย
มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 5)
6. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเข้ า ถึ ง บริ ก าร
แพทย์แผนไทยกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
การเข้ า ถึ ง บริ ก ารแพทย์ แ ผนไทยกั บ การใช้
บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนพบว่า ระยะ
ทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาลส่วนใหญ่ห่างกัน 5-10
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กิโลเมตร ร้อยละ 59.7 ระยะเวลาในการเดินทางจาก
บ้านมาถึงโรงพยาบาล ใช้เวลา 15-30 นาที ร้อยละ 40.3
ระยะเวลาที่รอคอยเพื่อรับบริการแพทย์แผนไทย ใช้
เวลาน้อยกว่า 15 นาที ร้อยละ 41.9 และจำ�นวนครั้ง
ของการใช้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลแห่ง
นี้ในช่วงเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมา มาใช้บริการน้อยกว่า
5 ครั้ง ร้อยละ 69.4
การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ระยะ
ทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาล ระยะเวลาในการเดิน
ทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาล และระยะเวลาที่รอ
คอยเพือ่ รับบริการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์กบั
การใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขต
เทศบาลตำ�บลบางเมือง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกีย่ วกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยกับการใช้บริการการแพทย์
แผนไทยของกลุ่มตัวอย่าง (n = 360)
การใช้บริการการแพทย์แผนไทย
p-value

ข้อมูล
ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย

67.05

0.000*

*p < 0.05
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของ
กลุ่มตัวอย่าง (n = 360)
การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย
		

การใช้บริการการแพทย์แผนไทย
p-value

1.
2.
3.
4.

27.45
10.27
29.62
4.76

ระยะทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาล
ระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาล
ระยะเวลาที่รอคอยเพื่อรับบริการแพทย์แผนไทย
จำ�นวนครั้งของการใช้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลแห่งนี้
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

*p < 0.05

0.000*
0.036*
0.000*
0.313
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยกับการใช้บริการการแพทย์
แผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง (n = 360)
		 การใช้บริการการแพทย์แผนไทย
ข้อมูล
สัมประสิทธิ์
p-value
ระดับความ
สหสัมพันธ์		
สัมพันธ์
ปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
0.12
0.022*
ต่ำ�มาก
*p < 0.05

7. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนเกีย่ ว
กับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยกับการใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำ�บลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจัยสนับสนุนเกีย่ วกับการใช้บริการการแพทย์
แผนไทยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.03 (S.D. = 0.59) จำ�แนกรายข้อ พบว่า
บุคคลภายในครอบครัวทีแ่ นะนำ�ให้มาใช้บริการแพทย์
แผนไทยที่โรงพยาบาลในครั้งนี้ส่วนใหญ่ คือ ญาติ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 (S.D. = 1.10) บุคคลภายนอก
ครอบครัวที่แนะนำ�ให้มาใช้บริการแพทย์แผนไทยที่
โรงพยาบาลในครั้งนี้ คือ เพื่อนบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.57 (S.D. = 0.82) และช่องทางการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย ส่วน
ใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคำ�บอกเล่าของเพื่อน
บ้าน/เพื่อนร่วมงานมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
(S.D. = 0.68)
ปัจจัยสนับสนุนเกีย่ วกับการใช้บริการการแพทย์
แผนไทยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ�มากกับการ
ใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขต
เทศบาลตำ�บลบางเมือง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ
0.12 (ตารางที่ 7)

8. ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะในการรับบริการ
แพทย์แผนไทยของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า การจั ด บริ ก าร
การแพทย์แผนไทยนั้นดีอยู่แล้ว แต่มีความคาดหวัง
ให้เกิดการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น มีความรวดเร็ว
ในการให้บริการ รักษาโรคได้หลากหลายขึ้น แพทย์
แผนปั จ จุ บั น เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ยอมรั บ ให้ ส ามารถ
รักษาร่วมกันแบบควบคูห่ รือบูรณาการได้ เป็นบริการ
ที่ครบวงจร เชิงรุก เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ด้าน
สถานบริการพร้อมทั้งจำ�นวนผู้ให้บริการทั้งภาครัฐ
และเอกชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมืองมีจำ�นวน
เพียงพอ เนื่องจากเป็นเขตชุมชนเมือง มีร้านนวดเปิด
ให้บริการจำ�นวนมาก และไม่หา่ งไกลจากโรงพยาบาล
แต่ละแห่ง สามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ แต่
กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความเห็นว่า จำ�นวนสถาน
พยาบาลและจำ�นวนผูใ้ ห้บริการของภาครัฐยังมีจ�ำ นวน
ไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำ�นวนประชาชนในพื้นที่
สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบางแห่ ง มี ค วามคั บ แคบ จำ � นวน
เตียงน้อย จึงต้องจองคิวและใช้ระยะเวลารอคอย
นาน ความคาดหวังในผลของการเข้ารับบริการ พบ
ว่า ไม่ได้มคี วามคาดหวังว่าเข้ารับบริการแพทย์แผนไทย
แล้ว ต้องรักษาได้หายขาด แต่ต้องการให้อาการค่อย
ๆ ดีขึ้น ได้รับคำ�แนะนำ�ที่ดี เพื่อนำ�ไปปฏิบัติในการ
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ดูแลรักษาตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะกลุม่ อาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่มักเกิดขึ้นเรื้อรัง เป็น ๆ หาย ๆ
จากพฤติกรรมการดำ�รงชีวิต รวมถึงความคาดหวัง
ให้บริการมีราคาถูกลง ประชาชนที่มีฐานะยากจนเข้า
ถึงบริการมากขึ้นและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล
กับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนใน
เขตเทศบาลตำ � บลบางเมื อ ง อำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ พบว่า อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน การ
ศึกษาสูงสุด สิทธิรักษาพยาบาล มีความสัมพันธ์กับ
การใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนใน
เขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
อภิปรายผลตามแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ในระบบบริการทางการแพทย์ของเบญจา ยอดดำ�เนิน
และกฤตยา อาชวนิชกุล[8] ที่ว่าผู้รับบริการจะเลือกใช้
บริการรักษาพยาบาลแบบใดขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ที่
ผ่านมาของบุคคลนั้น และคนต่างกลุ่มกันจะเลือกใช้
บริการรักษาพยาบาลต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผู้มาใช้บริการส่วน
ใหญ่ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี โดยผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้น
ไปจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพด้วย
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมากกว่าคนที่มีอายุ
น้อย สอดคล้องกับการศึกษาของชญาดา อินทร์ยอด
และประดับเพชร ครุฑชั่งทอง พบว่า อายุมีความ
สัมพันธ์กบั การใช้บริการแพทย์แผนไทยด้านการนวด
อบ ประคบสมุนไพรและการใช้ยาสมุนไพร[9-10] กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพแม่บ้านมากที่สุด

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

และมีรายได้ตอ่ เดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท อาจ
เนื่องมาจากอาชีพแม่บ้าน สามารถจัดสรรเวลาได้ด้วย
ตนเอง จึงสามารถแบ่งเวลาเข้ารับบริการแพทย์แผนไทย
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพตนเองได้มากกว่าอาชีพอื่น
การศึกษาสูงสุด ระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับ
การศึกษาของถวัลย์ พวงบุบผา[11] พบว่า ระดับการ
ศึกษามีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจใช้บริการแพทย์
แผนไทย โดยผู้ รั บ บริ ก ารส่ ว นใหญ่ จ บชั้ น ประถม
ศึกษา ร้อยละ 50.28
ประเภทที่รับบริการ ได้แก่ นวดไทย ประคบ
สมุนไพร อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือหลังคลอด และ
ใช้ยาสมุนไพร มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการการ
แพทย์แผนไทยของประชาชน สอดคล้องกับรายงาน
สถิติผู้รับบริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการของ
รัฐทีข่ นึ้ ทะเบียนกับสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) ทั้งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี พบว่าปี
พ.ศ. 2560, 2561 และ 2562 มีจำ�นวนครั้งของผู้รับ
บริการ 147,571 1,605,526 และ 35,493,783 ตาม
ลำ�ดับ จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นสอดคล้องกับการ
จัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมจากบริการผูป้ ว่ ยนอกเป็น
ค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทยสำ�หรับผู้มีสิทธิ
ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในอัตราเหมาจ่าย ปี
2561-2562 เท่ากับ 11.61 บาท ต่อหัวประชากร และ
ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 14.80 บาท ต่อผู้มีสิทธิบัตร
ทอง 48,264,000 คน วงเงิน 714,307,200 บาท สำ�หรับ
บริการนวด อบ ประคบ การใช้ยาสมุนไพรและบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด[12] สอดคล้องกับ
การศึกษาของวนิดา รอญยุทธ[13] พบว่า บัตรประกัน
สุขภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการรักษาด้านการแพทย์แผนไทย
ประชาชนส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ของการเข้ารับ
บริการแพทย์แผนไทยเพื่อบำ�บัดความเจ็บป่วย เสริม
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ความงามหรือส่งเสริมสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์
แข็งแรงตั้งแต่มีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย โดย
เฉพาะกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ ทั้งนี้อาจมีความเชื่อ
มัน่ ว่าสามารถรักษาได้ดว้ ยวิธที างการแพทย์แผนไทย
ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะสามารถใช้สิทธิบัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในการบำ�บัดรักษาโรคได้ สอดคล้อง
กับผลการสำ�รวจของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ[14] ที่พบ
ว่าประชาชนเห็นด้วยกับการใช้แพทย์แผนไทยและ
ยาสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นสูงถึง
ร้อยละ 80.40
สถานที่ที่ใช้บริการ คือ โรงพยาบาลของเอกชน
มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการแพทย์แผนไทยของ
ประชาชน สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
การตัดสินใจใช้บริการแพทย์แผนไทย จำ�แนกราย
ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่กลุม่ ตัวอย่างให้คะแนนระดับการ
ตัดสินใจใช้บริการแพทย์แผนไทยในระดับมาก ด้าน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ รองลงมา คือ ด้านสถานที่
และสถานที่ที่ใช้บริการมากที่สุด คือ คลินิก/ร้านนวด
ของเอกชน อาจเนื่องมาจากการบริการของเอกชนให้
ความสำ�คัญด้านการแข่งขันเชิงธุรกิจ สอดคล้องกับ
การศึกษาของสมิต สัชฌุกร[15] ได้สรุปการสร้างความ
พึงพอใจของผูม้ าติดต่อหรือลูกค้า ไว้วา่ ต้องจัดบริการ
ให้เกิดความรู้สึกเมื่อแรกพบในช่วงเวลาสั้น ๆ การ
ต้อนรับที่ดีย่อมสร้างความประทับใจอย่างไม่ใคร่จะ
ลืมเลือน
ความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กีย่ วกับบริการการ
แพทย์แผนไทยกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
ความรู้เกี่ยวกับบริการการแพทย์แผนไทยมี
ความสัมพันธ์กับการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
ของประชาชน อภิปรายผลตามทฤษฎีการตัดสินใจ
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ของ Schiffman และ Kanuk[16] ได้ว่า ความรู้เป็น
ปัจจัยภายในทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ การรับรู้ แรงกระตุน้
บุคลิกภาพ ทัศนคติและประสบการณ์ของผูร้ บั บริการ
แพทย์แผนไทย ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางสังคม
วั ฒ นธรรม บุ ค คลภายในและภายนอกครอบครั ว
ได้แก่ ญาติ เพื่อนบ้าน และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยจากคำ�
บอกเล่าของเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในพืน้ ที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางต่าง ๆ การค้นหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการเลื อ กรั บ บริ ก าร และประเมิ น ทางเลื อ กใช้
บริการตามสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวัง สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ขององค์การอนามัยโลก[2] ที่
มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความรับรู้และพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้ ดังนัน้ บุคลากรด้านแพทย์แผนไทยจึงมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องบริการแพทย์แผนไทย
ทั้ ง ในด้ า นยาสมุ น ไพร การนวด อบและประคบ
สมุนไพร การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกสมุนไพรไว้ใช้
เองที่บ้าน การบอกเล่าสืบต่อกันของคนในครอบครัว
และชุมชน ทำ�ให้ประชาชนเกิดการรับรู้และเข้าถึง
บริการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การ
รักษาด้วยแพทย์แผนไทยกับการใช้บริการการแพทย์
แผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบาง
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย
ในภาพรวมเป็นทัศนคติเชิงบวก ควรเสนอให้มบี ริการ
การรักษาแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐอยู่
ในอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ โรงพยาบาลควรนำ�การ
รักษาด้วยการแพทย์แผนไทยมาใช้เป็นบริการแพทย์
ทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ แสดงว่าผู้รับบริการมี
ความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนบริการแพทย์แผน-

536 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ไทย ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีด่ �ำ เนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ โดยผสมผสานการแพทย์
แผนไทยกั บ การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ร่ ว มกั น ดู แ ล
สุขภาพแบบองค์รวม ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้
เกิดประโยชน์สขุ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีด่ ี ประกอบกับผูร้ บั บริการส่วนใหญ่มอี ายุมากกว่า 50
ปีขนึ้ ไป ซึง่ จะมีประสบการณ์เกีย่ วกับการรักษาสุขภาพ
ด้วยภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทยมากกว่าคนทีม่ อี ายุ
น้อย จึงมีความรู้สึกและความคิดเห็นที่ดีต่อการใช้
ยาสมุนไพร การนวด อบ และประคบสมุนไพร ที่คง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงต้องการให้ภาครัฐมี
การสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานบริการของรัฐจัด
บริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ให้
กับผู้ใช้บริการ สามารถรับบริการแพทย์แผนไทยได้
สะดวกและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของชญาดา อินทร์ยอด[9] และการศึกษา
ของดุษฎี ยี่ร่อสา[17] ทั้งนี้เมื่อแปลผลระดับคะแนน
ทัศนคติเกีย่ วกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รักษาด้วยแพทย์แผนไทย ร้อยละ 55.6 อาจเนื่องมา
จากประชาชนยังไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเท่าทีค่ วรเกีย่ ว
กับการใช้ยาสมุนไพรอย่างแพร่หลายเมือ่ เทียบกับการ
นวด ประคบ อบสมุนไพร หรืออาจจะรู้และเข้าใจ แต่
ไม่แสดงทัศนคติก็ได้ อภิปรายตามการแบ่งประเภท
ทัศนคติของดารณี พานทอง[18] ซึ่งแบ่งทัศนคติออก
เป็ น ทั ศ นคติ ท างบวก ทั ศ นคติ ท างลบและการไม่
แสดงออกทางทัศนคติหรือทัศนคติเป็นกลาง อาจจะ
เพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้ง
การรู้และเข้าใจ แต่ไม่แสดงทัศนคติก็ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงบริการแพทย์
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แผนไทยกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ระยะ
ทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาล ระยะเวลาในการเดิน
ทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาล และระยะเวลาที่รอ
คอยเพื่อรับบริการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์
กับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนใน
เขตเทศบาลตำ�บลบางเมือง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า วิถีชีวิตของประชาชนใน
ปัจจุบันต้องแข่งขันกับเวลา และต้องคำ�นึงถึงสภาวะ
เศรษฐกิ จ ร่ ว มด้ ว ย จึ ง ทำ � ให้ ค วามสะดวกทั้ ง เรื่ อ ง
ระยะทางและระยะเวลาการมาใช้บริการ การรอคอย
บริการ มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการแพทย์แผนไทย สอดคล้องกับการศึกษาของจุฑารัตน์ เสรีวัตร
และกรัฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ[19]
์ และของขวัญชนก
เทพปัน[20] พบว่า การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์
แผนไทยอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และสอดคล้อง
กับสถิติร้อยละผู้รับบริการแพทย์แผนไทยต่อบริการ
ผู้ป่วยนอกย้อนหลัง 5 ปี พบว่า ปี พ.ศ. 2557, 2558,
2559, 2560 และ 2561 มีแนวโน้มการรับบริการเพิ่ม
ขึ้น ดังนี้ 14.41, 14.98, 16.68, 19.82 และ 24.56
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับ
การใช้บริการการแพทย์แผนไทย กับการใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำ�บลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจัยสนับสนุนเกีย่ วกับการใช้บริการการแพทย์
แผนไทยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต�่ำ มากกับการใช้
บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชน อาจเนื่องมา
จากเขตเทศบาลตำ�บลบางเมืองเป็นเขตชุมชนเมือง มี
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ร่งรีบ และกลุม่
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ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคำ�บอกเล่า
ของเพื่อนบ้าน/เพื่อนร่วมงานมากที่สุด สอดคล้อง
กับการศึกษาของประดับเพชร ครุฑชั่งทอง[10] และ
ศุภลักษณ์ ฟักคำ�[21] พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสาร
และการได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
มารับบริการนวดแผนไทย ซึง่ องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ประกอบ
ด้วย ปัจจัยนำ� ปัจจัยเอื้อและปัจจัยสนับสนุนทีบ่ ุคคล
จะได้รบั จากบุคคลอืน่ เช่น ญาติ เพือ่ น ผูบ้ งั คับบัญชา
แพทย์ เป็นต้น การกระตุ้นเตือนจากบุคคลที่รักหรือ
นับถือดังกล่าว อาจช่วยสนับสนุนหรือหยุดยั้งการทำ�
พฤติกรรมนั้น ๆ

อบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน
ในพืน้ ที่ การพัฒนาคุณภาพบริการงานแพทย์แผนไทย
ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลให้ตอบสนอง
ความต้องการ เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และอาจเป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาของพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในลำ�ดับต่อไป
การศึกษานี้ยังไม่สามารถทราบถึงปัจจัยในการ
บริหารอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการดำ�เนินงานแพทย์แผนไทย
ตามมาตรฐานได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น เช่ น ภาวะผู้ นำ � 
วัฒนธรรมองค์กร ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เป็นต้น จึงควร
ศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร ทั้งผู้ที่เคยและ
ยังไม่เคยใช้บริการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ได้ข้อมูล
อย่างครอบคลุม

ข้อสรุป

กิตติกรรมประกาศ

คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับบริการ
การแพทย์แผนไทย ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาด้วย
แพทย์แผนไทย การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย มี
ความสัมพันธ์กับการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
ของประชาชน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์
แผนไทยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ�มากกับการ
ใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขต
เทศบาลตำ�บลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.12 ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับการตัดสินใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยของ
ประชาชนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลในการ
กำ�หนดนโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ บุคลากร การส่งเสริมและสนับสนุนจัด

การศึ ก ษานี้ สำ � เร็ จ ได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าและ
ความช่ ว ยเหลื อ เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ดร.สุภานัน จิรสินธิปก รองผู้อำ�นวยการด้านวิจัย
ดร.ภญ.วรัญญา อรุโณทยานันท์ หัวหน้าภาควิชาการ
แพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก และดร.ประยุกต์
ปิตวิ รยุทธ หัวหน้ากลุม่ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ผูอ้ �ำ นวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบา้ นคลอง
บางปิง้ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
บางเมือง ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลบางเมืองใหม่ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้ให้
ความเอื้อเฟื้อข้อมูลในด้านต่าง ๆ ให้คำ�ปรึกษาและ
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี
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ปกิณกะ
กัญชา-ช่อดอกเพศเมีย (KANCHA-CHO DOK PHET MIA)
คณะอนุกรรมการจัดทำ�ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย*
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
บทความนี้นำ�เสนอยาสมุนไพรแต่ละชนิด ที่คณะอนุกรรมการฯ จัดทำ�ขึ้นก่อนรวบรวมจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่ม “ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย” เพื่อเป็นเวทีประชาพิจารณ์

Cannabis Sativae Inflorescentia Femina
Cannabis
กัญชาเป็นเรือนช่อดอกเพศเมียแห้งของพืชที่
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ในวงศ์
Cannabaceae[1-3]
ชื่อพ้อง Cannabis chinensis Delile, C.
indica Lam., C. intersita Soják, C. lupulus
Scop., C. ruderalis Janisch., C. sativa subsp.
indica (Lam.) E.Small & Cronquist, C. sativa
var. indica (Lam.) Wehmer, C. sativa subsp.
intersita (Soják) Soják, C. sativa var. ruderalis
(Janisch.) S.Z.Liou[2-3]
ชื่ออื่น ซา, กะเต็น, กะหลี่, หลี, marijuana,
marihuana[2]
ลักษณะพืช ไม้ลม้ ลุก เป็นพืชแยกเพศต่างต้น
บางครั้งพบเป็นพืชแยกเพศร่วมต้น สูง 0.2-6 เมตร

ลำ�ต้นเหลี่ยม ตั้งตรง มีขนสั้นค่อนข้างแข็งปกคลุม
ทุกส่วน ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ เรียงตรงข้าม
ที่โคนต้นแล้วเรียงเวียนจากล่างขึ้นบน ก้านใบยาวได้
ถึง 10 เซนติเมตร มีขนปกคลุม หูใบตั้งตรง รูปแถบ
หรือรูปลิ่มแคบ ยาว 4-6 มิลลิเมตร ติดแน่น ใบย่อย
(3-)5-11 ใบ รูปใบหอก รูปใบหอกแกมรูปแถบ กว้าง
0.2-2 เซนติเมตร ยาว 2-15 เซนติเมตร ปลายเรียว
แหลม โคนรูปลิ่ม ขอบจักฟันเลื่อย แผ่นใบด้านบน

*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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สีเขียวเข้มกว่าด้านล่าง ผิวขรุขระ แผ่นใบด้านล่างสี
เขียวอ่อน มีขนนุ่มทั่วไปและมีขนสีน้ำ�ตาลประปราย
เส้นแขนงใบข้างละ 8-20 เส้น ไม่มกี า้ นใบย่อย ช่อดอก
แบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อ
ดอกเพศผู้เรียงห่างกัน ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร
มีใบประดับขนาดเล็ก ช่อดอกเพศเมียเรียงชิดกัน มี
ใบประดับรูปร่างคล้ายใบ ยาว 1-5 เซนติเมตร ดอก
มีขนาดเล็ก แยกเพศ สีเขียวหรือเขียวอมเหลือง ก้าน
ดอกย่อยสั้นมาก ดอกเพศผู้ กลีบดอกรวม 5 กลีบ
รูปรีหรือขอบขนาน กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร ยาว 3-5
มิลลิเมตร ปลายแหลม ขอบเรียบ ปกคลุมด้วยขน
ละเอียด เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 0.5-1
มิลลิเมตร โคนอับเรณูติดกับก้านชูอับเรณู รูปขอบ
ขนาน ดอกเพศเมีย มีกลีบเลี้ยงหุ้ม ใบประดับสีเขียว
เข้ม ปกคลุมด้วยขนต่อม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็น
หลอดบางเชือ่ มติดกับรังไข่ บางสายพันธุเ์ ป็นวงติดกับ
ฐานของรังไข่ รังไข่เหนือวงกลีบ รูปร่างค่อนข้างกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร มี 1 ช่อง มีออวุล
1 เม็ด ก้านยอดเกสรเพศเมียสั้นแบ่งเป็น 2 ก้าน สี
น้ำ�ตาล มีขนปกคลุม ร่วงเมื่อแก่ ผล แบบผลแห้ง
เมล็ดล่อน รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ยาว
2-5 มิลลิเมตร ค่อนข้างแบน มีขน ผิวเกลี้ยงเป็นเงา
สีน้ำ�ตาลอมเหลืองถึงขาวหรือเขียว เมล็ด 1 เมล็ด[4-5]
ถิ่นกำ�เนิดและการกระจายพันธุ์ พืชชนิดนี้มี
ถิ่นกำ�เนิดในเขตร้อนในทวีปเอเชีย แล้วแพร่ไปตาม
เขตต่าง ๆ ของโลก[4-5]
ลักษณะเครือ่ งยา กัญชาเป็นเรือนช่อดอกเพศ
เมียแห้ง ที่สมบูรณ์ยาว 3-11 เซนติเมตร หรือส่วนช่อ
ดอกหักความยาวไม่แน่นอน อาจมีใบที่สมบูรณ์หรือ
ชิ้นส่วนของใบแทรกอยู่ในช่อดอก สีเขียวขี้ม้า เขียว
อมน�้ำ ตาล หรือน�้ำ ตาลอ่อน กลิน่ เฉพาะ รสขมเล็กน้อย
องค์ประกอบทางเคมี กัญชามีองค์ประกอบเคมีหลาก
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หลาย ที่สำ�คัญคือสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) เช่น เดลทา-9-เททระไฮโดรแคนนาบินอล
[d9-tetrahydrocannabinol (d9-THC)], แคนนา
บิไดออล [cannabidiol (CBD)], แคนนาบิเจอรอล
(cannabigerol), แคนนาบินอล (cannabinol) สาร
กลุ่มเทอร์พีนอยด์ เช่น บีตา-เมอร์ซีน (β-myrcene),
แอลฟา-ไพนีน (a-pinene), ลิมอนีน (limonene),
เทอร์พิโนลีน (terpinolene), บีตา-แครีโอฟิลลีน
(β-Caryophyllene), นอกจากนี้ยังพบสารกลุ่มเฟล
โวนอยด์ แคโรทีนอยด์ สเตอรอล เป็นต้น[6-8]
ข้อบ่งใช้ ช่วยให้นอนหลับ ลดอาการคลื่นไส้
อาเจียน แก้ปวด[9-13]
ตำ�ราสรรพคุณยาไทยว่ากัญชามีรสเมาเบือ่ ดอก
มีสรรพคุณแก้โรคเส้นประสาท ทำ�ให้นอนหลับ เจริญ
อาหาร กัดเสมหะในคอ เป็นต้น ใบมีสรรพคุณแก้
หอบหืด เจริญอาหาร ชูก�ำ ลัง แต่ท�ำ ให้จติ ใจขลาดกลัว
ตาลาย ประสาทหลอน[9-10]
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า สาร
กลุ่มแคนนาบินอยด์มีฤทธิ์กระตุ้นการทำ�งานของตัว
รับแคนนาบินอยด์ (cannabinoid receptor) ซึ่งพบ
ในระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบ
นอก ทำ�ให้มฤี ทธิใ์ นการลดความเจ็บปวด คลายกล้าม
เนื้อ ลดการอักเสบ ต้านอาเจียน กระตุ้นความอยาก
อาหาร ลดความดันในลูกตา กระตุ้นการทำ�ลายเซลล์
มะเร็ง เป็นต้น[11-12]
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยคลินิกพบว่า การสูบ
กัญชาหรือการได้รบั สารกลุม่ แคนนาบินอยด์สามารถ
ลดอาการปวดเรื้ อ รั ง ความผิ ด ปกติ ด้ า นการนอน
และภาวะเบื่ออาหาร น้ำ�หนักลดในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
เอชไอวี[13-14] เป็นต้น สำ�หรับการใช้สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ในการรักษามะเร็งนั้นในปัจจุบันยังไม่พบ
หลักฐานทางคลินิกที่เพียงพอ อย่างไรก็ดี การใช้สาร
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กลุม่ แคนนาบินอยด์ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รบั เคมีบ�ำ บัด
สามารถลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้[12,14]
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้กัญชา[15]
คำ�เตือน
1. หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาในสตรีมีครรภ์ สตรี
ให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มิได้คุมกำ�เนิด
หรือสตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์		
2. อาจทำ�ให้ง่วงซึมจึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ
หรือทำ�งานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำ�งานที่เสี่ยง
อันตราย[15]
ข้อควรระวัง
1. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาทีม่ ปี ริมาณสารออกฤทธิเ์ ดล
ทา-9-เททระไฮโดรแคนนาบินอลเด่น (higher levels
of d9-THC with little if any CBD) ในบุคคลที่อายุ
ต่ำ�กว่า 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่า
ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากกว่าเสี่ยง
2. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือด
หัวใจหรือหลอดเลือดสมองที่รุนแรง เนื่องจากอาจ
ทำ�ให้ความดันเลือดต่ำ�บางครั้งอาจทำ�ให้ความดัน
เลือดสูง เป็นลมหมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กล้าม
เนื้อหัวใจตาย และโรคหลอดเลือดสมอง
3. ไม่ควรใช้กัญชาในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำ�งาน
ของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
4. ไม่ควรใช้กัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์เดล
ทา-9-เททระไฮโดรแคนนาบินอลเด่น (higher levels
of d9-THC with little if any CBD) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ กัญชาทีม่ สี ารเดลทา-9-เททระไฮโดรแคนนาบินอล
ความเข้มข้นสูงในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตคิ วามผิดปกติทาง
จิตเวช (เช่น โรคจิต โรคจิตเภท ภาวะวิตกกังวล และ
ความผิดปกติทางอารมณ์) หรือมีประวัติครอบครัว
เป็นโรคจิตเภท
5. ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจ
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เกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์สงั่ หากใช้เป็นประจำ�
ควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษา
แพทย์ก่อนหยุดใช้ยา เพราะจำ�เป็นต้องปรับลดขนาด
ยาลงทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
6. ควรใช้กญ
ั ชาด้วยความระมัดระวังในผูป้ ว่ ยที่
ได้รบั การรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาทีอ่ อก
ฤทธิท์ างจิตอืน่ ๆ เนือ่ งจากเสริมฤทธิก์ ดประสาทส่วน
กลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท
7. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วย
ทีม่ ปี ระวัตขิ องการใช้สารเสพติดรวมถึงผูม้ ปี ระวัตติ ดิ
สุรา
8. หากมี อ าการแพ้ ย า เช่ น มี ผื่ น ปากบวม
ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร[15]
ขนาดและวิธีใช้ หมายเหตุ
1. พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
กำ�หนดให้ “กัญชา’’ เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่
5 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก หรือมีไว้
ในครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีจะอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป ตลอดจน
การเสพยาเสพติ ด ให้ โ ทษดั ง กล่ า วมี ค วามผิ ด ตาม
กฎหมาย[16]
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุ
ชื่อยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ระบุว่า
กัญชา (cannabis) พืชในสกุล Cannabis และวัตถุ
หรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ำ�มัน
ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาต
ให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 (1) เปลือกลำ�ต้นเส้นใยกิ่งก้านและราก
(2) ใบซึง่ ไม่มยี อดหรือช่อดอกติดมาด้วย (3) สารสกัด
ทีม่ สี ารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วน
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ประกอบและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(tetrahydrocannabinol, THC) ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ
0.2 โดยน้ำ � หนั ก (4) กากหรื อ เศษที่ เ หลื อ จากการ
สกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2
โดยน้ำ�หนัก และ (5) เมล็ดกัญชง (hemp seed),
น�้ำ มันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) หรือสารสกัด
จากเมล็ดกัญชง (hemp seed extract)[17]
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ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2
(จีน-ไทย-อังกฤษ) (9)
ธวัช บูรณถาวรสม
หวัง เสี่ยวเทา
สุชาดา อโณทยานนท์

และกานเจียง สรรพคุณ: กระตุ้นการไหลเวียนของ
ลมปราณ อุ่นจงเจียว และระเหยความชื้น แก้แน่นท้อง
ข้อบ่งใช้: ลมปราณติดขัดเหตุเย็นชื้น มีอาการปวดแน่น
ท้อง เบื่ออาหาร ฝ้าลิ้นขาวเหนียว และชีพจรจม-ตึง

后顶 (hòu dǐng): 位于头部, 后发际正中直上 5.5
寸。主治: 头顶痛, 眩晕; 癫、狂、痫, 颈项强痛
等病症。颅脑外科手术针刺麻醉常用穴。

โฮ่วติง่ : จุดฝังเข็มอยูบ่ นเส้นกึง่ กลางศีรษะแนวหน้าหลัง
เหนือแนวชายผมขอบต้นคอ 5.5 ชุ่น ข้อบ่งใช้: ปวด
กระหม่อม เวียนศีรษะ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ลมชัก
และปวดตึงต้นคอ ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมการระงับ
ความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการผ่าตัดสมอง

houpowenzhong decoction: a formula composed
of houpo, chenpi, zhigancao, fuling, caodoukouren,
muxiang and ganjiang. Actions: promoting qi flow,

warming middle-jiao and drying damp to relieve
abdominal distention. Indications: qi stagnation

houding (GV 19): an acupoint located on the head,

due to cold-damp, manifested as abdominal

5.5 cun directly above the midpoint of the posterior

distention, abdominal pain, anorexia with white

hairline. Indications: vertex pain, dizziness,

greasy tongue coating and a deep-wiry pulse.

depressive psychosis, mania, epilepsy, neck pain,
and stiff neck. It is commonly used in acupuncture
anesthesia for craniotomy.
厚朴温中汤 (hòu pò wēn zhōng tāng):

后天之本 (hòu tiān zhī běn): 指脾。脾运化饮食水

谷, 产生精微, 以维持人出生后的生命活动, 故称。

โฮ่วเทียนจือเปิ่น: ทุนหลังก�ำเนิด หมายถึง ม้าม ม้าม
มีหน้าที่ล�ำเลียง-แปรสภาพอาหารและน�้ำเป็นสารอาหาร
เพื่อใช้ในการด�ำรงชีวิตภายหลังก�ำเนิด

组成: 厚

朴、陈皮、炙甘草、茯苓、草豆蔻仁、木香、
干姜。功用：行气温中, 燥湿除满。主治 : 寒湿
气滞, 脘腹胀满或疼痛, 不思饮食, 舌苔白腻, 脉

acquired foundation of life: It refers to spleen as

โฮ่วพ่อเวินจงทาง: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยาโฮ่ว
พ่อ เฉินผี จื้อกานฉ่าว ฝูหลิง ฉ่าวโต้วโค่วเหริน มู่เชียง

into nutrients to maintain normal activities.

it’s function of transport-transforming foodstuff

沉弦。

后溪 (hòu xī): 手太阳经输穴。位于手内侧, 第 5
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掌指关节尺侧近端赤白肉际陷中。主治: 头痛, 颈
项强痛, 耳聋, 目赤, 鼻衄; 癫、狂、痫; 疟疾; 肘

huaroumen (ST 24): an acupoint located on the

穴。

epilepsy, wagging tongue, abdominal pain,

upper abdomen, 1 cun above the umbilicus and 2

臂痛等病症; 颈淋巴联合根治术针刺麻醉常用

cun lateral to the anterior midline. Indications:

โฮ่วซี: จุดซูของเส้นล�ำไส้เล็ก อยูต่ รงแอ่งเหนือต่อข้อสัน
หมัดที่ 5 ด้าน ulnar ตรงรอยต่อสีผิว ข้อบ่งใช้: ปวด
ศีรษะ ปวดตึงต้นคอ หูตึง หูหนวก ตาแดง เลือดก�ำเดา
ไหล โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ลมชัก ไข้จับสั่น และปวด
ข้อศอก ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมการระงับความรู้สึก
ที่ใช้บ่อยในการผ่าตัดต่อมน�้ำเหลืองบริเวณคอ

abdominal distention, and vomiting.

houxi (SI 3): the shu point of the small intestine

meridian, located in the depression proximal to the
5th metacarpophalangeal joint on the dorso-ventral
boundary of the ulnar side. Indications: headache,
neck pain, stiff neck, hearing loss, redness of eye,
epistaxis, depressive psychosis, mania, epilepsy,
malaria and elbow pain. It is commonly used in
acupuncture anesthesia for radical neck dissection.

缓脉 (huǎn mài): 一息四至, 脉来和缓, 见于正常

人, 又称平脉; 或脉来怠缓 无力的脉象, 多见于
湿病、脾胃虚弱。

หฺวา่ นม่าย: ชีพจรหย่อน ① ชีพจรเต้น 4 ครัง้ ต่อการ
หายใจเข้าออก 1 ครั้ง ชีพจรสม�่ำเสมอ นุ่มนวล พบ
ได้ในคนปกติ; ผิงม่าย ก็เรียก; ② ชีพจรเต้นช้าไม่มี
แรง พบในโรคทีเ่ กิดจากความชืน้ หรือม้าม-กระเพาะ
อาหารพร่อง
relaxing pulse: ① a pulse with 4 beats per breath,
deserved and relaxed in its form, can be found in
normal health person; also called pingmai; ② a
slow-weak pulse, found in damp diseases or spleenstomach deficiency.

华盖 (huá gài): 位于胸部, 横平第 1 肋间隙, 前正
中线上。主治: 气喘, 咳嗽, 胸胁痛等病症。

หฺวาก้าย: จุดฝังเข็มบริเวณหน้าอก บนแนวกึง่ กลางล�ำตัว
ระดับช่องซีโ่ ครงที่ 1 ข้อบ่งใช้: หอบ ไอ ปวดทรวงอก และ
ปวดสีข้าง
huagai (CV 20): an acupoint located on the anterior

midline of the chest, at the 1st intercostal space
level. Indications: dyspnea, cough, thoracic pain,
and hypochondriac pain.

环跳 (huán tiào): 位于臀区, 股骨大转子最凸点

与骶管裂孔连线的外 1/3 与内 2/3 交点处。主
治 : 腰痛, 胯痛, 下肢痿痹, 半身不遂等病症。

หฺวานเทีย่ ว: จุดฝังเข็มบริเวณสะโพก ตรงรอยต่อระหว่าง
1/3 ส่วนนอกกับ 2/3 ส่วนในของเส้นที่เชื่อมระหว่าง
sacral hiatus กับ greater trochanter ของกระดูกต้น
ขา ข้อบ่งใช้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดสะโพก ขาลีบ ขาอ่อน
แรง และอัมพาตครึ่งซีก
huantiao (GB 30): an acupoint located on the

滑肉门 (huá ròu mén) : 位于上腹部, 脐中上 1 寸,

gluteal region, at the point between lateral 1/3 and

痛、腹胀, 呕吐等病症。

greater trochanter of the femur and sacral hiatus.

前正中线旁开 2 寸。主治: 癫疾、吐舌, 以及腹

medial 2/3 of the line connecting between the

หฺวาโร่วเหมิน: จุดฝังเข็มบริเวณท้อง อยูเ่ หนือสะดือ
1 ชุน่ และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุน่ ข้อบ่งใช้:
ลมชัก ลิ้นแลบโดยควบคุมไม่ได้ ปวดท้อง แน่นท้อง
และอาเจียน

Indications: low back pain, hip pain, atrophy or
flaccid paralysis of lower limb, and hemiplegia.
黄瓣苔 (huáng bàn tāi): 苔黄而干涩, 有裂纹, 如
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花瓣状。多为邪热伤津。

หฺวางป้านทาย: ฝ้ากลีบเหลือง ฝ้าลิ้นสีเหลืองแห้ง
แตกเหมือนกลีบดอกไม้ มักเกิดจากปัจจัยก่อโรค
ชนิดความร้อนท�ำลายจิน

yellow petal-like coating: yellow dry petal-like
crack tongue coating mostly caused by pathogenic
heat damaging jin.
黄汗 (huáng hàn): 汗出沾衣, 色如黄柏汁的表现,
多为风湿热邪所致。

หฺวางฮ่าน: เหงื่อเหลือง เหงื่อออกเปื้อนเสื้อเป็นสีเหลือง
เหมือนน�้ำหฺวางป้อคั้น มักเกิดจากปัจจัยก่อโรคชนิด
ลม-ร้อน-ชื้น

yellow sweating: sweating stain the clothes, the color
looks like golden cypress juice, mostly caused by
pathogenic wind-damp-heat.
黄连解毒汤 (huáng lián jiě dú tāng): 组成：黄
连 、 黄芩 、 黄柏 、 栀子 。 功用 ： 泻火解毒 。
主治：三焦火毒热盛。

หฺวางเหลียนเจฺยต่ ทู๋ าง: ชือ่ ต�ำรับยา ประกอบด้วยตัว
ยาหฺ ว างเหลี ย น หฺ ว างฉิ น หฺ ว างป้ อ และ จื อ จื่ อ
สรรพคุณ: ระบายไฟและขับพิษ ข้อบ่งใช้: ความร้อน
สูงจากพิษไฟในซานเจียว

huanglianjiedu decoction: a formula composed of
huanglian, huangqin, huangbo and zhizi. Actions:
releasing fire and detoxification. Indication:
vigorous heat from toxic fire accumulation in
sanjiao.
黄龙汤 (huáng lóng tāng): 组成: 大黄、芒硝、
枳实 、 厚朴 、 甘草 、 人参 、 当归 、 生姜 、 大

枣、桔梗。功用：泻热通便, 益气养血。主治:
热结里实, 兼气血不足。

หฺ ว างหลงทาง: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยา
ต้าหฺวาง หมางเซียว จือ่ สือ โฮ่วพ่อ กานฉ่าว เหรินเซิน
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ตางกุย เซิงเจียง ต้าจ่าว และเจฺย๋เกิ่ง สรรพคุณ:
ระบายความร้อน ขับอุจจาระ เสริมลมปราณ และ
บ�ำรุงเลือด ข้อบ่งใช้: ภาวะโรคแกร่งภายในจากความ
ร้อนสะสมในล�ำไส้ร่วมกับลมปราณและเลือดพร่อง

huanglong decoction: a formula composed of
dahuang, mangxiao, zhishi, houpo, gancao,
renshen, danggui, shengjiang, dazao and jiegeng.
Actions: releasing heat, inducing defecation,
replenishing qi and nourishing blood. Indications:
interior-excess disease-condition from heat
accumulation in large intestine, accompanied with
qi and blood deficiency.
肓门 (huāng mén): 位于腰区, 第 1 腰椎棘突下,

后正中线旁开 3 寸。主治心下坚痛, 产后杂病
等病症。

ฮฺวางเหมิน: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยู่ห่างจากขอบล่าง
ของปุ่มกระดูกสันหลังเอวที่ 1 ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น ข้อ
บ่งใช้: ปวดเกร็งลิ้นปี่หรือภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด

huangmen (BL 51): an acupoint located on the
back, 3 cun lateral to the lower border of the 1st
lumbar spinous process. Indications: tender and
guarding rigidity of epigastrium or postpartum
complication.
黄芪桂枝五物汤 (huáng qí guì zhī wǔ wù tāng):
组成 ： 黄芪 、 白芍 、 桂枝 、 生姜 、 大枣 。 功
用：益气温经, 和血通痹。主治：血痹。

หฺวางฉีกุ้ยจืออู่อู้ทาง: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัว
ยาหฺ ว างฉี ป๋ า ยสาว กุ ้ ย จื อ เซิ ง เจี ย ง และต้ า จ่ า ว
สรรพคุณ: เสริมลมปราณ อุน่ เส้นลมปราณ และปรับ
สมดุลเลือด ช่วยทะลวงการติดขัด ข้อบ่งใช้: เซวี่ยปี้
(ปี้เจิ้งที่เกิดจากปัจจัยก่อโรครุกรานสู่ระดับเลือด)
huangqiguizhiwuwu decoction: a formula

composed of huangqi, baishao, guizhi, shengjiang
and dazao. Actions: replenishing qi, warming
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meridian and harmonizing blood to relief stagnation.

posterior border of the scrotum in male or the anus

Indication: xue-bi (bi disease-condition caused by

and posterior labial commissure in female.

invasion of evil qi in blood level).

Indications: difficulty in urination or defecation,
irregular menstruation, vulvodynia, pruritus vulva,

肓俞 (huāng shū): 位于腹部, 脐中旁开 0.5 寸。

swollen vulva, hemorrhoid, and wet dream.

ฮฺวางซู: จุดฝังเข็มบริเวณท้อง ห่างจากสะดือตามแนว
ระนาบ 0.5 ชุ่น ข้อบ่งใช้: ปวดท้องหรือท้องผูก

会宗 (huì zōng): 手少阳经郄穴。位于前臂后区,

主治: 腹痛, 便秘等病症。

huangshu (KI 16): an acupoint located at 0.5 cun

lateral to the umbilicus. Indications: abdominal
pain or constipation.
会阳 (huì yáng): 位于骶区, 尾骨端旁开 0.5 寸。
主治: 痔疮, 大便脓血, 阳痿, 带下等病症。

ฮุย่ หยาง: จุดฝังเข็มบริเวณก้นกบ ห่างจากปลายกระดูก
ก้นกบตามแนวระนาบ 0.5 ชุน่ ข้อบ่งใช้: ริดสีดวงทวาร
อุจจาระมีเลือดปนหนอง เสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ และ
ตกขาว
huiyang (BL 35): an acupoint located on the sacral

腕背侧横纹上 3 寸, 尺骨的桡侧缘。主治: 耳聋,
痫病, 上肢肌肤痛等病症。

ฮุ่ยจง: จุดซี่ของเส้นซานเจียว อยู่บริเวณแขนด้านนอก
เหนือแนวเส้นข้อมือ 3 ชุ่น ชิดขอบด้าน radial ของ
กระดูก ulna ข้อบ่งใช้: หูตึง หูหนวก ลมชัก และปวด
แสบผิวหนังบริเวณแขน

huizong (TE 7): the xi point of the tripple
energizer meridian, located on the dorsal side of
the forearm, 3 cun above the dorsal wrist transverse
crease, on the radial side of the ulna. Indications:
hearing loss, epilepsy, and burning sensation of
arm.

region, 0.5 cun lateral to the tip of the coccyx.
Indications: hemorrhoid, purulent bloody stool,
impotence, and leukorrhea.
会阴 (huì yīn): 任脉络穴。位于会阴区, 男性在

阴囊根部与肛门连线的中点, 女性在大阴唇后
联合与肛门连线的中点。主治: 大小便不利, 月
经不调, 阴痛, 阴痒, 阴肿, 痔疮, 遗精等病症。

ฮุ ่ ย ยิ น : จุดลั่วของเส้นเริ่น อยู่บริเวณฝีเย็บ ตรงจุด
กึง่ กลางระหว่างขอบหลังของโคนหนังหุม้ อัณฑะกับทวาร
หนักในเพศชาย หรือระหว่างขอบล่างของแคมใหญ่กับ
ทวารหนักในเพศหญิง ข้อบ่งใช้: ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
ล�ำบาก รอบเดือนผิดปกติ ปวด คัน หรือบวมอวัยวะเพศ
ริดสีดวงทวาร และฝันเปียก
huiyin (CV 1): the luo point of the Conception

channel, located on the perineal area, at the
midpoint of the line connecting the anus and the

魂门 (hún mén): 位于脊柱区, 第 9 胸椎棘突下,
后正中线旁开 3 寸。主治胁痛, 背痛, 呕吐, 泄
泻等病症。

หุนเหมิน: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยูห่ า่ งจากขอบล่างของ
ปุ่มกระดูกสันหลังอกที่ 9 ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น ข้อบ่ง
ใช้: ปวดสีข้าง ปวดกลางหลัง อาเจียน และท้องเสีย
hunmen (BL 47): an acupoint located on the back,

3 cun lateral to the lower border of the 9th thoracic
spinous process. Indications: hypochondriac pain,
back pain, vomiting, and diarrhea.

J
肌痹 (jī bì): 又名肉痹。寒湿等邪侵袭肌肉所致

的痹证 。症见一身肌肤尽痛, 或汗出, 四肢痿弱,
皮肤麻木不仁等。

จีป:ี้ ปวดกล้ามเนื้อ ปี้เจิ้งที่เกิดจากความเย็น-ชื้นรุกราน
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กล้ามเนื้อ มีอาการปวดทั่วร่างกาย มีเหงื่อออก แขน
ขาอ่อนแรง ลีบ หรือชา; โร่วปี้ ก็เรียก

myalgia: bi disease-condition caused by cold-damp
invading the muscles, manifested as pain all over
the body or sweating, weakness, atrophy or
numbness of the limbs; also called roubi.
济川煎 (jì chuān jiān): 组成：当归、牛膝、肉

苁蓉 、 泽泻 、 升麻 、 枳壳 。 功用 ： 温肾益精,
润肠通便。主治：肾虚便秘, 大便秘结, 小便清
长, 腰膝酸软, 舌淡苔白, 脉沉迟。

จี้ ช วนเจี ย น: ชื่ อ ต� ำ รั บ ยาในต� ำ ราจิ่ ง เยฺ วี่ ย เฉฺ วี ย นซู
ประกอบด้วยตัวยาตางกุย หนิวซี โร่วฉงหรง เจ๋อเซฺย่ เซิง
หมา และจื่อเชี่ยว สรรพคุณ: อุ่นไต เสริมจิง ท�ำให้ล�ำไส้
ชุ่มชื้น ช่วยขับอุจจาระ ข้อบ่งใช้: ท้องผูกเหตุไตพร่อง มี
อุจจาระแข็ง ปัสสาวะใสปริมาณมาก เมื่อยเอวเข่าอ่อน
ลิ้นซีดฝ้าขาว และชีพจรจม-ช้า
jichuan decoction: a formula composed of
danggui, niuxi, roucongrong, zexie, shengma and
zhiqiao. Actions: warming kidney, replenishing
essence and moistening intestines to normalize
bowel movement. Indications: constipation due to
kidney deficiency, manifested as hard stool, profuse
clear urine, soreness of the low back and weakness
of the legs, pale tongue with white coating and a
deep-slow pulse.
积粉苔 (jī fěn tāi): 舌上满布白苔, 如白粉堆积,
扪之不燥, 多为瘟疫或内痈。

จีเฝิ่นทาย: ฝ้าหนาเหมือนแป้ง ฝ้าขาวหนากระจาย
เหมือนผงแป้งเต็มตัวลิ้น ลูบไม่รู้สึกแห้ง เกิดจากโรค
ระบาดหรือมีฝีหนองภายใน
starch-like thick coating: a white thick coating

covering the whole tongue surface, looking like
accumulation of starch, not dry on touching, mostly
caused by pestilence or internal abscess

积精全神 (jī jīng quán shén): 精气是神志活动的
物质基础, 精气充足则神志健全。

จีจงิ เฉฺวยี นเสิน: จิงเต็มเสินเปีย่ ม สารจ�ำเป็นเป็นสารพืน้
ฐานของการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ เมือ่ สาร
จ�ำเป็นเต็มเปี่ยม ความคิดและจิตใจก็สมบูรณ์
enriched essence healthy spirit: essence qi is a
fundamental substance of mental activities. If
essence qi is abundant, the mental activities are
healthy.
急脉 (jí mài): 位于腹股沟区, 横平耻骨联合上缘,

前正中线旁开 2.5 寸。主治: 疝气, 前阴痛, 少腹
痛等病症。

จี๋ม่าย: จุดฝังเข็มบริเวณรอยพับขาหนีบ อยู่ระดับเดียว
กับขอบบนของกระดูกหัวหน่าว ห่างจากแนวกึ่งกลางล�ำ
ตัวตามแนวระนาบ 2.5 ชุ่น ข้อบ่งใช้: โรคไส้เลื่อน ปวด
อวัยวะเพศ และปวดท้องน้อยด้านข้าง
jimai (LR 12): an acupoint located on the inguinal

region, leveling with the upper border of the pubic
symphysis, 2.5 cun lateral to the anterior midline.
Indications: hernia, genital pain, and iliac pain.
疾脉 (jí mài): 脉来急疾, 一息七八至的脉象。多
见于阳极阴竭, 元气欲脱。

จี๋ม่าย: ชีพจรเร็วมาก ชีพจรเต้นเร็ว 7-8 ครั้ง ต่อการ
หายใจเข้าออก 1 ครัง้ มักพบในกรณีหยางร้อนสุดขีดจน
ยินสูญสิ้นหรือลมปราณต้นก�ำเนิดใกล้หลุดลอย
rapid pulse: pulses of 7-8 beats per breath, mostly
found in extreme yang with exhausted yin or nearly
dissipated primordial qi.
箕门 (jī mén): 位于股前区, 髌底内侧端与冲（SP

12）连线上 1/3 与下 2/3 的交点（长收肌和缝
匠肌交角的动脉搏动处）
。主治: 小便不利, 遗
尿等病症。
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จีเหมิน: จุดฝังเข็มบริเวณต้นขาด้านหน้า ตรงจุดแบ่ง
ระหว่าง 1/3 บนกับ 2/3 ล่าง ของเส้นทีเ่ ชือ่ มระหว่างขอบ
ในของกระดูกสะบ้ากับชงเหมิน (SP 12) (ตรงต�ำแหน่ง
บรรจบของกล้ามเนื้อ adductor longus กับ sartorius
บริเวณคล�ำได้ชพี จร) ข้อบ่งใช้: ปัสสาวะขัด กลัน้ ปัสสาวะ
ไม่ได้ และปัสสาวะรดที่นอน
jimen (SP 11): an acupoint located on the anterior
thigh, at the point between upper 1/3 and lower 2/3
of the line connecting the medial aspect of the
patellar base and chongmen (SP 12) (at the
confluent point of the adductor longus and sartorius
muscles where the artery pulsates). Indications:
dysuria, urinary incontinence, and enuresis.
极泉 (jí quán): 位于腋窝中央, 腋动脉搏动处。

主治: 心痛、干呕、咽干; 胁痛, 瘰疬, 肩痛等病
症。

จีเ๋ ฉฺวยี น: จุดฝังเข็มบริเวณกึง่ กลางรักแร้ ตรงต�ำแหน่งที่
คล�ำได้ชีพจร axillary ข้อบ่งใช้: จุกลิ้นปี่ ขย้อน คอแห้ง
ปวดสีข้าง วัณโรคต่อมน�้ำเหลืองที่คอ และปวดไหล่
jiquan (HT 1): an acupoint located in the center
of the axilla, where the axillary artery pulsates.
Indications: epigastric pain, retching, dry throat,
hypochondriac pain, scrofula, and shoulder pain
肌肉解利 (jī ròu xiè lì): 肌肉间隙滑润, 气道通畅
的生理状态。

จีโร่วเซฺย่ลี่: กล้ามเนื้อลื่นเรียบ สรีรสภาพที่ช่องระหว่าง
กล้ามเนื้อลื่นและชุ่มชื้น ทางเดินลมปราณไหลเวียน
คล่อง
muscle smooth-slop: a physiological state of

intermuscular space which is smooth and moisten,
promoting qi flow.
脊中 (jǐ zhōng): 位于脊柱区, 第 11 胸椎棘突下

凹陷中, 后正中线上。主治: 腰背痛, 痫病, 黄疸,

泄泻等病症; 全子宫切除术、剖腹产手术针刺
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麻醉常用穴。

จี่จง: จุดฝังเข็มบนแนวกึ่งกลางสันหลัง ตรงร่องใต้ปุ่ม
กระดูกสันหลังอกที่ 11 ข้อบ่งใช้: ปวดหลังส่วนล่าง ลม
ชัก ดีซ่าน และท้องเสีย ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วยเสริมการ
ระงับความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการผ่าตัดมดลูกและผ่าท้อง
คลอด
jizhong (GV 6): an acupoint located on the spinal

column, in the depression below the 11th thoracic
spinous process. Indications: low back pain,
epilepsy, jaundice, and diarrhea. It is commonly
used in acupuncture anesthesia for total
hysterectomy and cesarean section.
颊车 (jiá chē): 位于面部, 下颌角前上方一横指。

主治: 牙关开合不利, 颊肿, 牙痛, 口僻等病症; 牙
拔除术针刺麻醉常用穴。

เจีย๋ เชอ: จุดฝังเข็มบนใบหน้า จากมุมขากรรไกรเฉียงขึน้
ไป 45 องศา ประมาณ 1 ชุ่น ข้อบ่งใช้: ขากรรไกรค้าง
แก้มบวม ปวดฟัน และปากเบี้ยว ยังเป็นจุดฝังเข็มช่วย
เสริมการระงับความรู้สึกที่ใช้บ่อยในการถอนฟัน
jiache (ST 6): an acupoint located on the face,

approximately 1 cun with 45 degrees anterosuperior to the mandibular angle. Indications:
lockjaw, swollen cheek, toothache, and deviated
mouth. It is commonly used in acupuncture
anesthesia for tooth extraction.
加味逍遥散 (jiā wèi xiāo yáo sǎn): 组成：当归、
芍药、茯苓、炒白术、柴胡、牡丹皮、山栀、
炙甘草。功用：养血健脾, 疏肝清热。主治：

肝郁血虚生热, 或烦躁易怒, 或自汗盗汗, 或头
痛目涩, 或颊赤口干, 或月经不调、少腹胀痛, 或
小便涩痛, 舌红苔薄黄, 脉弦虚数。

เจียเว่ยเชียวหยาวส่าน: ชื่อต�ำรับยา ประกอบด้วยตัวยา
ตางกุย สาวย่าว ฝูหลิง ฉ่าวป๋ายจู๋ ฉายหู หมู่ตานผี ซาน
จือ และจื้อกานฉ่าว สรรพคุณ: บ�ำรุงเลือด บ�ำรุงม้าม
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ระบายลมปราณตับ และดับร้อน ข้อบ่งใช้: ลมปราณตับ
ติดขัดและเลือดพร่องเกิดความร้อน มีอาการหงุดหงิด
โมโหง่าย เหงื่อออกง่าย เหงื่อออกขณะหลับ ปวดศีรษะ
ตาแห้ง โหนกแก้มแดง ปากแห้ง รอบเดือนผิดปกติ ปวด
ตึงท้องน้อยด้านข้าง ปัสสาวะแสบขัด ลิ้นแดง ฝ้าเหลือง
บาง และชีพจรตึง-พร่อง-เร็ว
jiaweixiaoyao powder: a formula composed of
danggui, shaoyao, fuling, chaobaizhu, chaihu,
mudanpi, shanzhi and zhigancao. Actions:
nourishing blood, strengthening spleen, soothing
liver and clearing heat. Indications: heat due to
liver qi stagnation and blood deficiency, manifested
as irritability, spontaneous sweating, sleep sweating,
headache, xerophthalmia, flushing cheeks, dry
mouth, irregular menstruation, iliac pain, stranguria,
reddened tongue with thin yellow coating and a
wiry-weak-rapid pulse.
睑废 (jiǎn fèi): 眼睑下垂。多因脾肾亏虚或眼外
伤所致。

เจี่ยนเฟ่ย: หนังตาตก หนังตาตก มักเกิดจากม้าม-ไต
พร่องหรือบาดเจ็บที่ตา
ptosis: drooping of the upper eyelid, mostly caused
by spleen-kidney deficiency or traumatic injury of
the eye.
肩井 (jiān jǐng): 位于肩胛区, 第 7 颈椎棘突与肩
峰最外侧点连线的中点。主治: 颈项强痛, 肩背
痛, 中风、上肢不遂, 瘰疬; 难产, 乳痈, 缺乳等
病症。

เจียนจิ่ง: จุดฝังเข็มบริเวณบ่า ตรงจุดกึ่งกลางของเส้นที่
เชื่ อ มระหว่ า งขอบล่ า งของปุ ่ ม กระดู ก คอที่ 7 กั บ
acromion process ข้อบ่งใช้: ปวดตึงต้นคอ ปวดสะบัก
โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาตแขน วัณโรคต่อมน�ำ้ เหลือง
ที่คอ คลอดยาก เต้านมอักเสบ และน�้ำนมน้อย
jianjing (GB 21): an acupoint located on the
shoulder, at the midpoint of the line connecting the

7th cervical spinous process and acromion process.
Indications: neck pain, stiff neck, scapular pain,
stroke, upper limb paralysis, scrofula, dystocia,
acute mastitis, and lactation insufficiency.
建里 (jiàn lǐ): 位于上腹部, 脐中上 3 寸, 前正中
线上。主治: 胃脘痛, 呕吐, 食欲不振, 腹胀, 腹
痛, 肠鸣等病症。

เจี้ยนหลี่: จุดฝังเข็มบริเวณท้องบนแนวกึ่งกลางล�ำตัว
เหนือสะดือ 3 ชุน่ ข้อบ่งใช้: ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน
เบื่ออาหาร แน่นท้อง ปวดท้อง และท้องร้อง
jianli (CV 11): an acupoint located on the anterior

midline of the upper abdomen, 3 cun above the
umbilicus. Indications: epigastric pain, vomiting,
anorexia, abdominal distention, abdominal pain,
and borborygmus.
肩髎 (jiān liáo): 位于肩部, 肩峰角与肱骨大结节
两骨间凹陷中。主治: 肩痛不举等病症。

เจียนเหลียว: จุดฝังเข็มบริเวณไหล่ ตรงรอยบุ๋มระหว่าง
acromian process กับ greater tubercle ของกระดูก
ต้นแขน ข้อบ่งใช้: ปวดไหล่และไหล่ติด
jianliao (TE 14): an acupoint located on the

shoulder, in the depression between the acromian
process and greater tubercle of the humerus.
Indications: shoulder pain and frozen shoulder.
健脾疏肝 (jiàn pí shū gān): 治疗肝气郁结引起脾
失健运之证的方法。临床常见胁痛, 不思饮食,

腹胀肠鸣, 便溏, 舌苔白腻, 脉弦, 常用方剂如逍
遥散等。

เจี้ยนผีซูกาน: บ�ำรุงม้ามระบายตับ วิธีการรักษาภาวะ
ม้ามสูญเสียหน้าที่ในการแปรสภาพ-ล�ำเลียงอาหารและ
น�ำ้ เหตุลมปราณตับติดขัด มีอาการปวดสีขา้ ง เบือ่ อาหาร
แน่นท้อง ท้องร้อง ถ่ายเหลว ฝ้าลิน้ ขาวเหนียว และชีพจร
ตึง ต�ำรับยาที่ใช้บ่อยคือ เซียวหยาวส่าน
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strenghtening spleen-soothing liver: a therapy of

palpitation, stomachache, vomiting, febrile

splenic dysfunction in transport-transforming of

diseases, irritability, depressive psychosis, mania,

foodstuffs due to liver qi stagnation, which is

epilepsy, aphonia, and malaria.

manifested as hypochondriac pain, anorexia,
abdominal distension, borborygmus, loose stool,
white greasy tongue coating and a wiry pulse. One
of the common formulas is xiaoyao san.
间使 (jiān shǐ): 手厥阴经经穴。位于前臂前区,
腕掌侧横纹上 3 寸, 掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱

肩外俞 (jiān wài shū): 位于脊柱区, 第 1 胸椎棘
突下, 后正中线旁开 3 寸。主治: 肩背痛引项、
臂等病症。

เจียนว่ายซู: จุดฝังเข็มบริเวณหลัง อยู่ห่างจากขอบล่าง
ของปุ่มกระดูกสันหลังอกที่ 1 ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น ข้อ
บ่งใช้: ปวดสะบักร้าวไปต้นคอหรือแขน

之间。主治: 心痛, 心悸, 胃脘痛, 呕吐; 热病, 心

jianwaishu (SI 14): an acupoint located on the

เจียนสื่อ: จุดจิงของเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ อยู่ที่แขนด้านใน
เหนือรอยพับข้อมือ 3 ชุน่ ระหว่างเอ็น palmaris longus
กับ flexor carpi radialis ข้อบ่งใช้: จุกสิ้นปี่ ใจสั่น ปวด
กระเพาะอาหาร อาเจียน โรคที่มีไข้ หงุดหงิด โรคจิตซึม
เศร้า คลุ้มคลั่ง ลมชัก เสียงหาย และไข้จับสั่น

process of the 1st thoracic vertebra. Indication:

烦, 癫、狂、痫, 失音; 疟疾等病症。

jianshi (PC 5): The jing point of the pericardium
meridian, located on medial side of the forearm, 3

back, 3 cun lateral to the lower border of the spinous
scapular pain radiating to neck or arm.
睑弦 (jiǎn xián): 又名睥沿。指睑缘, 为眼睑的游
离缘。

เจี่ ย นเสี ย น: ขอบเปลื อ กตา ส่ ว นขอบของหนั ง ตา;
ปี้เหยียน ก็เรียก

cun above the palmar wrist transverse crease,

palpebral margin: referring to the margin of the

between the palmaris longus and flexor carpi

eyelids; also called biyan.

radialis tendon. Indications: epigastric pain,
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ธงชัย สุขเศวต*
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ผกากรอง ขวัญข้าว‡

คอลัมน์วารสารสโมสรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอเอกสาร
สิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน ซึง่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ค้นเอกสารอ้างอิง และการวิจยั ไม่ซำ�้ ซ้อน รวมทัง้ ช่วยให้ผเู้ กีย่ วข้องสามารถลดภาระในการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือติดตามเรื่องที่สนใจในทางลุ่มลึกต่อไป.

จากการที่กัญชาได้ถูกนำ�มาใช้ทางการแพทย์
(medical cannabis) เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก แต่ก็ยังมี
การศึกษาน้อยเกี่ยวกับผลระยะยาวของการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ โดยเฉพาะผลที่จะมีต่อการรู้คิด สติ
ปัญญา (ปริชาน, cognition) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการศึกษาในคนที่เริ่มใช้กัญชาตั้งแต่วัยรุ่นเพื่อ
ความบันเทิง (recreational cannabis) ที่ทำ�ให้เกิด
การลดลงของการรู้คิด สติปัญญา (cognition) แต่
ในกรณีผปู้ ว่ ยทีใ่ ช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ซงึ่ มีความแตก
ต่าง ทัง้ ในแง่ วัตถุประสงค์การใช้ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ และ
อายุที่เริ่มใช้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลระยะ
ยาวจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีต่อการรู้คิด
สติปัญญา (cognition) ในบทความวิจัยนี้ รายงาน
เบื้ อ งต้ น ถึ ง ผลของผู้ ป่ ว ยที่ มี ก ารใช้ กั ญ ชาทางการ
แพทย์ ณ เวลา 3, 6 และ 12 เดือน ที่มีต่อตัวชี้วัดด้าน
การรู้คิด สติปัญญา ได้แก่ การตัดสินใจ (executive
function) กับการเรียนรู้และความจำ�ทางวาจา (verbal learning/memory) และตัวชีว้ ดั ทางคลินกิ ได้แก่
อารมณ์ (mood) ความวิตกกังวล (anxiety) และการ
นอนหลับ (sleep) รวมทั้งปริมาณของสารแคนนา-

ผลเบื้องต้นของการใช้กัญชาทางการแพทย์ใน
ผู้ป่วยระยะยาว 12 เดือน ที่มีผลต่อการรู้คิด สติ
ปัญญา (cognition)*
Kelly A. Sagar*,†,‡, M. Kathryn Dahlgren*,†,‡,
Ashley M. Lambros*,†, Rosemary T. Smith*,†,
Celine El-Abboud*,†, Staci A. Gruber*,†,‡
*
Cognitive and Clinical Neuroimaging Core,
McLean Hospital Imaging Center, Belmont,
MA02478, USA.
†
Marijuana Investigations for Neuroscientific
Discovery (MIND) Program, McLean Hospital
Imaging Center, Belmont, MA02478, USA.
‡
Department of Psychiatry, Harvard Medical
School, Boston, MA02215, USA.
Journal of the International Neuropsychological Society. 2021 Jul;27(6):648-60. doi: 10.1017/
S1355617721000114.
*

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองวิ ช าการและแผนงาน กรมการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
‡
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
†
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บินอยด์ 2 ชนิด คือ Delta-9-tetrahydrocannabinol
(THC) และ cannabidiol (CBD)
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษานี้ พ บว่ า เมื่ อ มี ก ารใช้ กั ญ ชา
ทางการแพทย์ไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตัวชี้วัดที่
เกีย่ วกับการตัดสินใจ (executive function) และตัว
ชีว้ ดั ทางคลินกิ ดีขนึ้ อย่างมีนยั สำ�คัญ สำ�หรับการเรียน
รู้และความจำ�ทางวาจา (verbal learning/memory)
ยังคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะตัวชี้วัดทาง
คลินิกที่ดีข้ึนนั้นมีความสัมพันธ์กับระดับสาร cannabidiol (CBD) ที่สูงกว่า และ ตัวชี้วัดด้านการรู้คิด
สติปญ
ั ญาทีด่ ขี นึ้ มีความสัมพันธ์กบั ตัวชีว้ ดั ทางคลินกิ
ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างผลจากการใช้กัญชาทางการแพทย์และการใช้
เพือ่ ความบันเทิง เพือ่ ศึกษาถึงกลไกทีเ่ ป็นไปได้ทท่ี �ำ ให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงการรูค้ ดิ สติปญ
ั ญา (cognition)
และบทบาทของผลทางคลินิกที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต
*

Sagar KA, Dahlgren MK, Lambros AM,
Smith RT, El-Abboud C, Gruber SA. An observational, longitudinal study of cognition in
medical cannabis patients over the course of
12 months of treatment: preliminary results. J
Int Neuropsychol Soc. 2021;27(6):648-60.
อันตรกิริยาของสารแคนนาบินอยด์กับเมแทบอลิซึมของยาผ่านทางเอ็นไซม์ไซโทโครม พี450*
Peter T. Doohan *,†, Lachlan D. Oldfield*,
Jonathon C. Arnold*,†,‡, Lyndsey L. Anderson*,†,‡
*
Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics, Brain and Mind Centre, The University of
Sydney, 94 Mallett St, Camperdown, Sydney,
New South Wales 2050, Australia.
†
Discipline of Pharmacology, Faculty of Medicine and Health, The University of Sydney,
Sydney, New South Wales 2050, Australia.
‡
Brain and Mind Centre, The University of Sydney,
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Sydney, New South Wales 2050, Australia.
American Association of Pharmaceutical
Scientists Journal. 2021;23(4):91. doi: 10.1208/
s12248-021-00616-7.
การทำ � ให้ ก ารใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ถู ก
กฎหมายอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทำ�ให้มีการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งก้ า วกระโดด ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เหล่านี้ ถูกใช้เพื่อจุด
ประสงค์ทางการแพทย์ในหลายด้าน โดยมักจะได้รับ
ร่วมกับยาแผนปัจจุบันหลายชนิด ดังนั้นจึงอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงของการเกิดอันตรกิริยาระหว่างกันของ
ยา (drug-drug interaction) โดยเฉพาะที่เกิดจาก
ผลที่มีต่อการเมแทบอลิซึมของยาผ่านเอ็นไซม์ไซโทโครม พี450 (CYP-mediated drug metabolism)
ซึ่งสารสำ�คัญในกัญชา ทั้งสาร Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) มี
ศักยภาพที่จะยับยั้งเอ็นไซม์ไซโทโครม พี450 ชนิด
ต่าง ๆ นอกจากนี้ในกัญชายังมีสารแคนนาบินอยด์
อีกหลายชนิด ที่อาจมีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์ไซโทโครม
พี450 ได้เช่นกัน ซึง่ จะทำ�ให้เกิดอันตรกิรยิ าระหว่างกัน
ของยา (drug-drug interaction) ทำ�ให้เกิดอันตราย
ขึน้ ได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทำ�การศึกษา สารแคนนาบินอยด์
12 ชนิด ที่อาจมีศักยภาพในการยับยั้งเอ็นไซม์ไซโทโครม พี450 เพือ่ คาดการณ์ผลทางคลินกิ ทีอ่ าจเกิด
ขึน้ โดยจะดูผลทีม่ ตี อ่ เอ็นไซม์ไซโทโครม พี450 สำ�คัญ
ในการเมแทบอลิซึมยา ได้แก่ CYP3A4, CYP2D6,
CYP2C9, CYP1A2, CYP2B6 และ CYP2C19
ผลการวิจยั พบว่า สารแคนนาบินอยด์ทศี่ กึ ษาทัง้
12 ตัว มีผลและความแรงทีแ่ ตกต่างกันต่อเอ็นไซม์ไซโทโครม พี450 ชนิดต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเมแทบอลิซมึ
ผ่าน CYP2C9 จะถูกยับยัง้ ได้จากสารแคนนาบินอยด์
ที่ศึกษาแทบทุกสาร และสารแคนนาบินอยด์ที่ศึกษา
ส่วนใหญ่จะยับยั้ง CYP2C19 ในขณะที่สารแคนนาบินอยด์ที่ศึกษาไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อ CYP2D6, CYP3A4 และ CYP2B6 โดยที่สารแคนนา-
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บินอยด์สามารถยับยั้งเมแทบอลิซึมที่ผ่านเอ็นไซม์
CYP2C9 นั้นจะมีความสำ�คัญทางคลินิกอย่างมาก
จึงควรมีการศึกษาต่อไปถึงผลอันตรกิริยาระหว่าง
สารแคนนาบินอยด์ภายในร่างกายและการวัดระดับ
ยาทีอ่ าจเกิดอันตรายจากอันตรกิรยิ าระหว่างกันนี้ โดย
เฉพาะยาที่มีดัชนีการรักษา (therapeutic index) ที่
แคบ
Doohan PT, Oldfield LD, Arnold JC, Anderson
LL. Cannabinoid interactions with cytochrome
P450 drug metabolism: a full-spectrum characterization. AAPS J. 2021;23(4):91.
*

การใช้กัญชาแบบดั้งเดิมจากการวิเคราะห์ด้วย
ฐานข้อมูลแคนนูส (CANNUSE database)*
Manica Balant*, Airy Gras*, Mario Ruz†, Joan
Vall`es†,‡, Daniel Vitales*,†, Teresa Garnatje*
*
Institut Bot`anic de Barcelona (IBB, CSIC
- Ajuntament de Barcelona), Barcelona, Catalonia, Spain
†
Laboratori de Bot`anica (UB), Unitat Associada Al CSIC, Facultat de Farm`acia i Ci`encies
de l’Alimentaci´o – Institut de Recerca de la
Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona,
Barcelona, Catalonia, Spain
‡
Institut d’Estudis Catalans (IEC), Carrer del
Carme, 47, 08001, Barcelona, Catalonia, Spain
Journal of Ethnopharmacology. 2021;279:
114362. doi: 10.1016/j.jep.2021.114362.
กัญชาได้มีการใช้กันมาอย่างยาวนาน ทั้งทาง
ด้านความเชือ่ การแพทย์พนื้ บ้าน และเพือ่ ความบันเทิง
โดยในปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องกัญชาในด้านต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง แต่การใช้แบบดัง้ เดิมไม่คอ่ ยมีผสู้ นใจ
ทีจ่ ะศึกษากันมากนัก ทำ�ให้นกั วิจยั ได้ท�ำ การศึกษาการ
ใช้กญ
ั ชาแบบดัง้ เดิมทัว่ โลก โดยทำ�การศึกษาผ่านฐาน

ข้อมูล Cannabis traditional uses (CANNUSE)
database ซึ่งฐานข้อมูลนี้บรรจุข้อมูลการใช้กัญชา
แบบดั้งเดิม จำ�นวน 2,330 ข้อมูล จาก 40 ประเทศทั่ว
โลก  สามารถจำ�แนกได้เป็น 5 กลุ่มข้อมูลตามชนิด
ของการใช้ ได้แก่ การใช้ทางการแพทย์ (medicinal
use) การใช้ทางด้านอาหาร (alimentary use) การ
ใช้เพื่อออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (psychoactive
use) การใช้เส้นใย (fiber use) และการใช้ด้านอื่น ๆ
พบว่า การใช้ทางด้านการแพทย์ดงั้ เดิม มีขอ้ มูลคิดเป็น
75.41% การใช้เพื่อออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คิด
เป็น 8.35% การใช้ทางด้านอาหาร คิดเป็น 7.29% โดย
ส่วนของต้นกัญชาที่มีการใช้มาก ได้แก่ ใบ (50.51%)
เมล็ด (15.38%) ช่อดอก (11.35%) โดยการใช้กัญชา
ทางการแพทย์มักจะใช้ใบ เมล็ดจะใช้ทางด้านอาหาร
สำ � หรั บ ช่ อ ดอกจะใช้ เ พื่ อ การออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และ
ประสาท
สำ�หรับการใช้ทางการแพทย์นนั้ กัญชาจะเอามา
ใช้ในการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
(17.66%) โรคระบบประสาทและโรคทางจิต (16.24%)
รั ก ษาอาการเจ็ บ ปวดและอั ก เสบ (12.21%) โดย
ส่วนใบมักจะนำ�มาใช้รักษาโรคที่ผิวหนังและชั้นใต้
ผิวหนัง โรคระบบไหลเวียนและโรคเลือด ส่วนเมล็ด
จะมักจะนำ�มาใช้รักษาโรคระบบกระดูกและกล้าม
เนื้อ และการบาดเจ็บ ในขณะที่ช่อดอกมักจะนำ�มา
ใช้รักษาโรคระบบประสาทและโรคทางจิต จากการ
ศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้กัญชาทางการแพทย์
แบบดั้งเดิมจะมีการใช้ใบและเมล็ดมากกว่าการใช้
ช่อดอก ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้อาจเป็นแนวทางในการศึกษา
วิจัยการใช้ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาทางการแพทย์ต่อไป
ในอนาคต
Balant M, Gras A, Ruz M, Vallès J, Vitales D,
Garnatje T. Traditional uses of cannabis: an
analysis of the CANNUSE database. J Ethnopharmacol. 2021;279:114362.
*
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การใช้กัญชง (Hemp) เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร*
Pellegrino Cerino*,†,‡,§, Carlo Buonerba*,†,¶,
Giuseppe Cannazza#,**, Jacopo D’Auria*,†,
Ermete Ottoni*,†, Andrea Fulgione*, Antonio
Di Stasio*,†, Biancamaria Pierri*,†,††, Alfonso
Gallo*,†
*
National Reference Center for Environmental
Health, Zoo-Prophylactic Institute of Southern
Italy, Portici, Italy.
†
Multidisciplinary Center on Cannabinoid
Research-REICA, Zoo-Prophylactic Institute
of Southern Italy, Portici, Italy.
‡
Department of Public Health, ‘‘Federico II’’
University, Naples, Italy.
§
Epidemiology Unit, Istituto Nazionale Tumori
‘‘Fondazione G. Pascale’’, IRCCS, Napoli, Italy.
¶
Department of Oncology and Hematology,
Regional Reference Center for Rare Tumors,
AOU Federico II of Naples, Naples, Italy.
#
Department of Life Sciences, University of
Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy.
**
CNR NANOTEC, Campus Ecotekne of the
University of Salento, Lecce, Italy.
††
Department of Medicine, Surgery and Dentistry ‘‘Scuola Medica Salernitana,’’ University
of Salerno, Baronissi, SA, Italy.
Cannabis and Cannabinoid Research.
2021;6(1):19-27. doi: 10.1089/can.2020.0001.
กั ญ ชง หรื อ เฮมพ์ (Hemp) เป็ น พื ช ที่ มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa ที่มีการปลูกโดย
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มีสารสำ�คัญที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่พบใน
กัญชา คือ Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
ปริมาณน้อยมาก โดยกัญชงนัน้ ถือว่าเป็นพืชทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ทางสังคมและเศรษฐกิจมาก สามารถนำ�มาใช้ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร สิ่งทอ เสื้อผ้า พลาสติกชีวภาพ
สี เชื้อเพลิงชีวภาพ อาหารสัตว์ และ น้ำ�มันให้แสง
สว่าง เป็นต้น ทำ�ให้ผู้เขียนบทความปริทัศน์ฉบับนี้
สนใจที่จะรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของการนำ�
กัญชงมาใช้เป็นอาหารและอาหารเสริมโภชนาการ ซึ่ง
พบว่าหลายส่วนในกัญชงสามารถนำ�มาใช้เป็นแหล่ง
ของอาหารและอาหารเสริมโภชนาการได้ ในส่วนของ
ช่อดอก พบว่ามีสารแคนนาบินอยด์ที่ไม่มีฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท แต่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี อันได้แก่ สาร
cannabidiol (CBD) ซึ่งมีฤทธิ์ลดวิตกกังวล ลดการ
หดเกร็งและการชัก ในส่วนของเมล็ดก็ให้รสถั่วที่น่า
รับประทาน เป็นแหล่งสำ�คัญของกรดอะมิโนที่จำ�เป็น
กรดไขมัน เกลือแร่ วิตามินและเส้นใย น้ำ�มันจาก
เมล็ดกัญชงก็เป็นแหล่งของสาร polyunsaturated
fatty acids ที่ดีต่อสุขภาพ ต้นอ่อนที่เพิ่งงอกก็มีสาร
ต้านออกซิเดชันมาก ซึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จาก
การรวบรวมนี้จะใช้ในการสนับสนุนคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ของกัญชงในการเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงการควบคุม
กัญชง ในบทความปริทัศน์นี้ด้วย
Cerino P, Buonerba C, Cannazza G, D’Auria
J, Ottoni E, Fulgione A, Di Stasio A, Pierri B,
Gallo A. A review of hemp as food and nutritional supplement. Cannabis Cannabinoid Res.
2021;6(1):19-27.
*
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ปกิณกะ
ถอดบทเรียนการจัดทำ�มาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดับสากล
บุญใจ ลิ่มศิลา, ลักขณา อังอธิภัทร*, วลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
*
ผู้รับผิดชอบบทความ: l_pukdeepol@hotmail.com

บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่แนวทางและรูปแบบการพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาแบบดัง้ เดิมของสาธารณรัฐประชาชนจีนไปสูม่ าตรฐานสากล บทความนีป้ ระกอบด้วย 2 ส่วน ส่วน
แรกจะเป็นการรวบรวมประสบการณ์ในการเข้าร่วมจัดทำ�มาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดับสากลของผูเ้ ขียนและ
ทีมงาน ทีไ่ ด้มโี อกาสเข้าร่วมทำ�งานในฐานะเป็นหน่วยงานทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนของประเทศไทยโดยเป็น
สมาชิกแบบมีสว่ นร่วม (participation-member) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 ในส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์การพัฒนามาตรฐาน
การแพทย์แผนจีนในระดับสากลของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะ
กรรมการ ISO/TC249 ประจำ�ปี ตั้งแต่ครั้งที่ 1-10 และประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานด้านการจัดทำ�มาตรฐาน
และการแปรรูปสมุนไพรจีน ที่นครเฉิงตู และนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อนำ�มาเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการแพทย์
แผนไทยสู่ระดับสากลในอนาคตต่อไป
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ISO คืออะไร[1]

คณะกรรมการวิชาการ (technical committee)

ISO ย่อมาจาก International Organization
for Standardization เป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดตั้ง
ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2490 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การกำ�หนดมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ช่วยให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นไปโดย
สะดวก และช่วยพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ
มาตรฐานที่ กำ � หนดขึ้ น เรี ย กว่ า มาตรฐานระหว่ า ง
ประเทศ (international standard)

การกำ�หนดมาตรฐานระหว่างประเทศของ ISO
จะดำ�เนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ และคณะ
อนุกรรมการวิชาการ (sub-committee) คณะต่าง ๆ
สมาชิกประเภท member body สามารถเข้าร่วม
ในการทำ�งานของคณะกรรมการวิชาการ และคณะ
อนุกรรมการวิชาการได้ใน 2 ลักษณะ
1. ประเภทร่วมทำ�งาน (participating member หรือ P-member) มีสทิ ธิอ์ อกเสียงในการกำ�หนด
มาตรฐานระหว่างประเทศทุกขัน้ ตอน และสามารถเข้า
ร่วมการประชุมของคณะกรรมการวิชาการและคณะ
อนุกรรมการวิชาการที่ตนเป็นสมาชิก
2. ประเภทสังเกตการณ์ (observer member
หรือ O-member) มีสทิ ธิรบั ทราบการทำ�งานของคณะ
กรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการรวม
ทั้งเอกสารต่าง ๆ และสามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์

สมาชิก ISO
สมาชิกของ ISO แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. member body เป็นตัวแทนทางด้านการ
มาตรฐานของประเทศ แต่ละประเทศจะมีหน่วยงาน
ซึ่งทำ�หน้าที่สมาชิก ISO เพียงหน่วยงานเดียว
2. correspondent member เป็นหน่วยงาน
ของประเทศซึ่งยังไม่มีกิจกรรมด้านการมาตรฐาน
อย่างเต็มที่หรือยังไม่มีการจัดตั้งสถาบันมาตรฐาน
เป็นการเฉพาะ
3. subscriber member เป็นหน่วยงานใน
ประเทศที่ มี ค วามเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ต�่ ำ  สมาชิ ก
ประเภทนี้จะจ่ายค่าบ�ำรุงสมาชิกในอัตราที่ได้รับการ
ลดหย่อน

ภาพที่ 1 International Organization for Standardization
หรือ ISO

หลักการสำ�คัญในการพัฒนามาตรฐานในระดับ
สากล[1]
1. ต้ อ งมี ค วามต้ อ งการของตลาดในระดั บ
นานาชาติโดยทางประเทศที่เป็นสมาชิก (national
members) เป็นผู้ยื่นเรื่องเสนอมายังสำ�นักงานใหญ่
ของ ISO ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
2. เป็ น การพั ฒ นามาตรฐานโดยกลุ่ ม ผู้
เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งดำ�เนินการใน
รูปแบบ “คณะกรรมการ’’ (technical committees)
ซึ่งต้องมีการกำ�หนดคำ�นิยามและขอบเขตร่วมกัน
3. คณะกรรมการ (technical committees) จะจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำ�งานและใน
การพัฒนามาตรฐานในระดับสากลต้องมีองค์กรที่มี
ส่วนได้เสียเข้าร่วมด้วย เช่น รัฐบาล องค์กรเอกชน
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สาธารณะประโยชน์ (NGOs)
4. การพัฒนามาตรฐานในระดับสากลต้องมี
การลงความเห็นร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียและเป็น
ไปตามข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และการลงมติของ
สมาชิก

ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานในระดับสากล[2]
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นข้อเสนอ (new work item
proposal: NP)
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการ (building expert
consensus)
ขัน้ ตอนที่ 3 การดำ�เนินการหาฉันทามติเบือ้ งต้น
(consensus building within TC/SC)
ขั้นตอนที่ 4 การสอบถาม (enquiry on DIS:
draft international standard)
ขั้นตอนที่ 5 การเห็นชอบ (formal vote on
FDIS: final draft international standard)
ขัน้ ตอนที่ 6 การตีพมิ พ์ (publication of international standard)
รวมระยะเวลาในการดำ�เนินการแต่ละเรื่องไม่
เกิน 36 เดือน

ขั้ น ตอนของการจั ด ลำ � ดั บ เอกสาร [process
of the development of International
Standard(s)][2]
1. การส่งเอกสารเบือ้ งต้น (PWI: preliminary
work item)
2. เอกสารยกร่างใหม่โดยผู้เสนอ (NP: new
work item proposal)
3. เอกสารฉบั บ ร่ า งโดยคณะทำ � งาน (WD:
working draft)

ภาพที่ 2 process of the development of international
standard(s)

4. เอกสารฉบับยกร่างโดยคณะกรรมการ (CD:
committee draft)
5. ร่างมาตรฐานในระดับสากล (DIS: draft
international standard)
6. ร่ า งมาตรฐานในระดั บ สากลขั้ น สุ ด ท้ า ย
(FDIS: final draft international standard)
7. มาตรฐานในระดั บ สากลที่ จ ะประกาศใช้
(ISO: international standards)

บทบาทของประเทศไทย[1]
ประเทศไทยโดย สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม หรือ สมอ. (TISI-Thai Industrial
Standards Institute) ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่ง
ชาติและทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็น
สมาชิก ISO ประเภท member body ได้เข้าร่วม
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ภาพที่ 3 ISO/TC 249: traditional Chinese medicine

ดำ�เนินงานกับ ISO มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ทั้งทาง
บริหารและด้านวิชาการ เช่น TC6 paper, board and
pulps; TC106 dentistry; TC38 textiles; TC45
rubber and rubber products; TC122 packaging; TC157 non-systemic contraceptives and
STI barrier prophylactics; TC181 safety of toys;
TC217 cosmetics. เป็นต้น
TC 249 คืออะไร[3]
TC ย่อมาจาก technical committee ส่วน 249
เป็นลำ�ดับที่ในการเสนอขอ ISO ด้านการแพทย์แผน
จีน หรือ Traditional Chinese Medicine: TCM
ซึ่งเป็นมาตรฐานการแพทย์แผนจีนด้านการแพทย์
แผนดั้งเดิม

ความเป็นมาของการเข้าร่วมพัฒนามาตรฐาน
การแพทย์แผนจีนในระดับสากลของประเทศ
ไทย[4]
จากการที่ ก ารแพทย์ แ ผนดั้ ง เดิ ม ของจี น มี
การกระจายไปทั่วโลกประมาณ 160 ประเทศ โดยที่
ยังไม่มีมาตรฐานกลางทำ�ให้ยากที่จะควบคุมเรื่อง
ความปลอดภัย คุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับ
กฎหมายของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน ดัง
นั้นในปี พ.ศ. 2552-2553 สาธารณรัฐประชาชนจีน
จึงได้มีการเตรียมการจัดทำ�มาตรฐานการแพทย์แผน
จีนแผนดั้งเดิมในระดับสากลขึ้น โดยดำ�เนินการใน
รูปแบบของคณะกรรมการ (technical committee
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249) โดยเริม่ จากการจัดประชุมสัมมนานานาชาติ เรือ่ ง
“Traditional Chinese Medicine Standardization’’ ขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2553 ณ นคร
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเจ้าภาพจัดการ
ประชุม ได้แก่
1. ทบวงการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ (State
Administration of Traditional Chinese Medicine of the People’s Republic of China หรือ
SATCM) ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น สำ�นักงานการแพทย์
แผนจีนแห่งชาติ (National Administration of
Traditional Chinese Medicine หรือ NATCM)
2. สำ � นั ก มาตรฐานแห่ ง ชาติ ส าธารณรั ฐ
ประชาชนจีน (Standardization Administration
of the People’s Republic of China หรือ SAC)
ประธานการประชุม คือ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์
ของการประชุมดังนี้ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
ประเทศสมาชิก 2) เพื่อกำ�หนดแนวทางการจัดทำ�
มาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดับสากล
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนจาก
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการนำ�การแพทย์แผนจีน
แผนดั้งเดิมไปประยุกต์ใช้ จำ�นวน 19 ประเทศ รวม
ประมาณ 60 คน ได้แก่ ประเทศไทย ออสเตรเลีย
ออสเตรีย คาเมรูน สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี กานา อินโดนีเซีย อิสราเอล ญีป่ นุ่
สาธารณรัฐเกาหลี มองโกเลีย เนเธอร์แลนด์ นอร์เว
สิงคโปร์ สเปน สวีเดน เวียดนาม และตูนีเซีย
รูปแบบการประชุม เป็นการนำ�เสนอผลงาน
ของประเทศสมาชิก และการบรรยายพิเศษโดยผู้
เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสาระสำ�คัญของการประชุม สรุปโดย
สังเขปได้ ดังนี้
1. การแนะนำ�สถานภาพและการพัฒนาการ

J Thai Trad Alt Med
แพทย์แผนจีนของประเทศสมาชิก รายละเอียดดังนี้
1.1 การแพทย์ แ ผนจี น ในประเทศไทย:
สถานภาพและการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน
1.2 สถานภาพปั จ จุ บั น ของการพั ฒ นา
มาตรฐานการแพทย์ดั้งเดิมในประเทศเวียดนาม
1.3 การพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมในประเทศ
เกาหลี
1.4 ประวัติศาสตร์และสถานภาพปัจจุบัน
ของการแพทย์ดั้งเดิมญี่ปุ่น
1.5 การพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมในประเทศ
อินโดนีเซีย
1.6 การพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศ
สิงคโปร์
1.7 การแพทย์แผนจีน: ประวัติศาสตร์และ
การพัฒนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
1.8 สถานภาพและการพัฒนาการแพทย์
ดั้งเดิมของมองโกเลียไปสู่มาตรฐาน
1.9 การพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมในประเทศ
กานา
1.10 หลักการพัฒนามาตรฐานการแพทย์
แผนจี น : บนพื้ น ฐานความแตกต่ า งระหว่ า งการ
แพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบนั ในประเทศ
ออสเตรีย
1.11 การพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนจี น ใน
ประเทศออสเตรเลีย
1.12 ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละการพั ฒ นาการ
แพทย์แผนจีนในประเทศคาเมรูน
1.13 กฎระเบียบและความปลอดภัยของการ
แพทย์แผนจีนในประเทศสวีเดน
1.14 กฎระเบียบของการแพทย์แผนจีนสถานภาพปัจจุบันในประเทศอิสราเอล
1.15 บทแนะนำ�โดยสังเขปเกี่ยวกับการฝัง
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เข็มในประเทศนอร์เวย์
1.16 การแพทย์แผนจีนในประเทศสเปน
2. แนวโน้มและเทคนิคการพัฒนาการแพทย์
แผนจีนสู่มาตรฐานสากล
2.1 การพัฒนาสู่มาตรฐานในมุมมองของ
ออสเตรเลีย
2.2 การวิ จั ย ด้ า นการแพทย์ แ ผนจี น และ
มาตรฐานในสาธารณรัฐประชาชนจีนและผลกระทบ
ทั่วโลก
2.3 มุ ม มองของญี่ ปุ่ น ต่ อ การพั ฒ นาการ
แพทย์ ดั้ ง เดิ ม ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกไปสู่
มาตรฐาน
2.4 มาตรฐานการแพทย์ แ ผนจี น : การ
ปรับปรุงหรือล้มเหลวในมุมมองของเยอรมนี
2.5 ความเห็ น ของประเทศเกาหลี ต่ อ
มาตรฐาน ISO/TC249
2.6 บางมุ ม มองของสเปนต่ อ เทคโนโลยี
และความต้องการในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนสู่
มาตรฐานสากล
2.7 ความเห็นของจีนต่อการพัฒนา ISO/
TC249: มุมมองของภาคอุตสาหกรรม

การจัดทำ�มาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดับ
สากลของสาธารณรัฐประชาชนจีน[4]
1. การเตรียมการของกองเลขาธิการ
Prof. Shen Yuandong ซึ่งในขณะนั้น (พ.ศ.
2552) ดำ�รงตำ�แหน่ง Deputy Director of Shanghai
Municipal Health Bureau ได้สรุปการเตรียมการ
ของกองเลขาธิการในการจัดทำ� ISO/TC249 ดังนี้
โครงสร้างของ ISO ประกอบด้วย สมัชชาใหญ่
(general assembly) และ สภา (council) โดย สภา
แบ่งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ เลขาธิการทั่วไป
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(general secretariat) คณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนา (policy development committee) คณะ
กรรมาธิการสภา (council standing committee)
กลุ่มที่ปรึกษาเฉพาะกิจ (ad hoc advisory groups)
และคณะกรรมการบริหารเทคนิค (technical management board: TMB)
ส่ ว นโครงสร้ า งของกองเลขาธิ ก าร TC249
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 3 คน โดยมี
คณะที่ปรึกษา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้า
หน้าที่อื่น ๆ และรัฐบาลจีนได้มอบหมายให้ Prof.
Shen Yuandong เป็ น เลขานุ ก าร โดยมี ผู้ ช่ ว ย
เลขานุการ คือ Dr. Sang Zhen กองเลขาธิการ TC249
สังกัด สำ�นักมาตรฐานแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีสำ�นักงานเดิมตั้งอยู่ที่ Block J.K.L. 780, Callun Road, Zhangjiang Hi-Tech Park ปัจจุบัน
สำ�นักงานตั้งอยู่ที่ 9 Madian Donglu, Haidian
District Beijing 100088 China. ได้รบั การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีจากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนจีน (China Academy of Chinese Medical
Sciences; CACMS) และได้รับการสนับสนุนงบ
ดำ � เนิ น งานจากรั ฐ บาลและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ปี ล ะ
ประมาณ 5 ล้านหยวน ในระยะเริ่มต้น และจะค่อย ๆ
เพิ่มขึ้นตามนโยบายและผลงาน
ประธานกองเลขาธิการ TC249 คนแรกคือ Dr.
David Trevor Graham จาก สหรัฐอเมริกา และ
ประธานคนปัจจุบัน คือ Prof. Shen Yuandong จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเลขานุการ คือ Dr. Sang
Zhen จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. แผนยุทธศาสตร์ของ TC249 มีสาระสำ�คัญ
ดังนี้[4]
2.1 ควรมีการกำ�หนดขอบเขตของ TC249
ที่ชัดเจน
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2.2 มาตรฐานทั้ ง หมดที่ พั ฒ นาใน ISO/
TC249 ควรสอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
2.3 TC249 ควรใช้เป็นกรอบทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อประเทศอื่นที่ต้องการพัฒนามาตรฐานการแพทย์
ดั้งเดิมของตนเอง
2.4 TC249 จะปกป้องชื่อเสียงและความน่า
เชื่อถือของ TCM
3. ขอบเขตของ TC249 ที่ได้รับการเสนอ มี
ดังนี้[4-5]
3.1 การฝึกอบรมและการศึกษา โดยมีผู้รับ
ผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการศึกษา หรือสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
คลินิก หรือสถาบันอื่น ๆ
3.2 การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ซึ่งรวมถึงการควบคุมด้านเทคนิค และการควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์และ
ยาจากสมุนไพร
3.3 ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เช่น การ
ตั้งชื่อ และศัพท์เฉพาะทางต่าง ๆ เป็นต้น
3.4 การวิจัยและหลักฐานข้อมูลของยาจาก
สมุนไพร
นอกจากนีข้ อบเขตของ TC249 ยังเกีย่ วข้องกับ
มาตรฐานการแพทย์ดงั้ เดิมอืน่ ๆ ซึง่ พัฒนาจาก TCM
และมีการพัฒนาต่อเนื่องด้วยตนเองในแต่ประเทศ
การประสานงาน การสื่อสาร และการปรึกษาหารือ จะ
เชื่อมโยงกับคณะกรรมการวิชาการอื่น ๆ อีก 5 คณะ
ดังนี้
1) ISO/TC84 (อุปกรณ์การให้ยาและการ
สวนทางหลอดเลือด)
2) ISO/TC194 (การประเมินผลทางชีววิทยา
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์)
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3) ISO/TC198 (การทำ�ให้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ปราศจากเชื้อ)
4) ISO/TC210 (การบริหารคุณภาพของ
เครื่องมือแพทย์)
5) ISO/TC215 (สารสนเทศด้านสุขภาพ-การ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทางคลินิก)
4. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การจัดทำ�มาตรฐานนี[4]้
4.1 การบริ ก ารการแพทย์ แ ผนจี น แบบ
ดั้งเดิม (traditional Chinese medicine) มีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.2 ส่งเสริม เผยแพร่การแพทย์แผนจีนแบบ
ดั้งเดิมในวงกว้างมากขึ้น
4.3 การจัดการระบบการแพทย์แผนจีนแบบ
ดั้งเดิมในแง่ของกฎหมายในประเทศต่าง ๆ มีความ
ชัดเจน
4.4 พัฒนาการแพทย์แผนจีนแบบดัง้ เดิมให้
มีการแข่งขันที่เป็นธรรมในเวทีโลก
4.5 เกิดการแลกเปลี่ยนด้านความก้าวหน้า
ทักษะการปฏิบตั ิ การบริหารจัดการ และการจัดบริการ
ด้านการแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิม
5. ใครบ้ า งที่ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ/
สมาชิก[4]
หลังสิ้นสุดการประชุมทางสำ�นักมาตรฐานการ
แพทย์แผนจีน: Standardization Administration
of China (SAC) สังกัดทบวงการแพทย์แผนจีนแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน: State Administration
of Traditional Chinese Medicine of China
(SATCM) ได้มีหนังสือแจ้งมายังหน่วยงานที่ดูแล
เรื่องการจัดทำ�มาตรฐานของประเทศต่าง ๆ ให้สมัคร
เข้าร่วมการจัดทำ�มาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดับ
นานาชาติ ISO/TC 249: International Organiza-
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249 ซึ่งสามารถเป็นสมาชิกได้ทั้งแบบ participation
member (P-Member) หรือ observer member
(O-Member) มีประเทศต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกรวม 45 ประเทศ (ข้อมูล ณ กันยายน พ.ศ.
2563) เป็นสมาชิกประเภท P-member 23 ประเทศ
และเป็นสมาชิกประเภท O-member 22 ประเทศ
ประเทศไทยเป็น P-member (สามารถแสดงความคิด
เห็นได้ในที่ประชุม) โดยได้ดำ�เนินการสมัครเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของ ISO/TC249 เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดย
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็น Standardization Body ส่วน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็น
หน่วยงานหลักของประเทศไทยในการประสานงาน
ด้านวิชาการการแพทย์แผนจีน เนื่องจากเป็นหน่วย
งานของรัฐที่มีภารกิจหลักโดยตรง
6. รายชื่อประเทศที่เป็นสมาชิก[2]
ณ ปัจจุบัน พ.ศ. 2563 มีประเทศต่าง ๆ สมัคร
เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 45 ประเทศ ดังนี้
P-member มีจำ�นวน 23 ประเทศ ได้แก่ 1.
Australia (SA) 2. China (SAC) 3. Canada (SCC)
4. Czech Republic (UNMZ) 5. Germany (DIN) 6.
Ghana (GSA) 7. Hungary (MSZT) 8. Italy (UNI) 9.
Japan (JISC) 10. Kenya (KEBS) 11. Korea, Republic
of (KATS) 12. Mongolia (MASM) 13. Netherlands
(NEN) 14. Norway (SN) 15. Portugal (IPQ) 16.
Russian Federation (GOSTR) 17. Saudi Arabia
(SASO) 18. Singapore (SSC) 19. South Africa (SABS)
20. Spain (AENOR) 21. Switzerland (SNV) 22. Thailand (TISI) 23. Viet Nam (STAMEQ)
O-member จำ � นวน 22 ประเทศ ได้ แ ก่
1. Argentina (IRAM) 2. Austria (ASI) 3. Burundi
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(BBN) 4. Finland (SFS) 5. France (AFNOR) 6. Hong
Kong, China 7. India (BIS) 8. Iran, Islamic Republic
of (ISIRI) 9. Ireland (NSAI) 10. Israel (SII) 11. Lithuania (LST) 12. Macao (CPTTM) 13. Nepal (NBSM)
14. New Zealand (SNZ) 15. Poland (PKN) 16. Romania
(ASRO) 17. Seychelles (SBS) 18.Sweden (SIS) 19. Togo
(ATN) 20. Tunisia (INNORPI) 21. United Kingdom (BSI)
22. Zimbabwe (SAZ)
ข้ อ เหมื อ นกั น และข้ อ แตกต่ า งกั น ระหว่ า ง
P-member และ O-member[2] มีดังต่อไปนี้
1. ข้อเหมือนกัน
1.1 มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เอกสารต่ า ง ๆ ของ TC
(technical committees) หรือ SC (subcommittees) ตั้งแต่ ขั้นตอน CD (committee draft), (DIS
draft international standard), FDIS (final inter-
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national standard) รวมทั้งเอกสารแจ้งการประชุม
รายงานการประชุม และข้อมติ
1.2 มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนใน DIS และ
FDIS
1.3 มีสทิ ธิส์ ง่ ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุม TC หรือ
SC
1.4 มีสทิ ธิใ์ ห้ขอ้ คิดเห็นในเรือ่ งใด ๆ ของ TC
หรือ SC นัน้ ทัง้ โดยทางจดหมายและโดยการเสนอใน
ที่ประชุม
2. ข้อแตกต่างกัน (ตารางที่ 1)

ขอบข่ายการทำ�งาน[4]
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการ
technical board committee: TMB ได้ มี ก าร
ประกาศชื่อหัวข้อของ ISO/TC 249 เป็นทางการว่า

ตารางที่ 1 ข้อแตกต่างกันระหว่าง P-member และ O-member
P-member

O-member

1) มีสทิ ธิใ์ นการออกเสียงลงคะแนนเอกสารต่าง ๆ รวม
ทั้งการพิจารณาทบทวนมาตรฐานระหว่างประเทศ
และการยกเลิกมาตรฐานระหว่างประเทศ
2) มีภาระผูกพัน (obligation) ต้องเข้าร่วมทำ�งานอย่าง
จริงจังในการออกเสียงลงคะแนนเอกสารต่าง ๆ ทุก
ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำ�หนดรวมทั้งการเข้า
ร่วมประชุม
3) มีสทิ ธิท์ ำ�หน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการของ TC หรือ SC นัน้ ๆ
4) มีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
หรือในกรณีการตัดสินใด ๆ ของ TCหรือ SC ซึ่ง
ถือเสียงข้างมากของ P-member ที่ออกเสียงเป็น
เกณฑ์ เช่น การเสนอให้จัดทำ�มาตรฐานเรื่องใหม่
การพิจารณาทบทวนมาตรฐานระหว่างประเทศ
5) มี สิ ท ธิ์ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ การดำ � เนิ น งานหรื อ การไม่
ดำ�เนินงานใด ๆ ของ TC หรือ SC ใด ๆ

1) มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนเอกสารต่าง ๆ
เฉพาะขัน้ ตอน DIS, FDIS และการยกเลิกมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ
2) ไม่มภี าระผูกพันในการออกเสียงลงคะแนนเอกสาร
ต่ า ง ๆ ในขั้ น ตอน DIS, FDIS และการยกเลิ ก
มาตรฐานระหว่ า งประเทศ รวมทั้ ง การเข้ า ร่ ว ม
ประชุม
3) ไม่มีสิทธิ์
4) ไม่มีสิทธิ์

5) ไม่มีสิทธิ์
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“Traditional Chinese Medicine’’ โดยมีขอบเขต
ดังนี้ “Standardization in the field of medical
systems derived from ancient Chinese medicine which shall be able to share one common
set of standards. Both traditional and modern
aspects of these systems are covered. The
committee focuses on quality and safety of
raw materials manufactured products and
medical devices and of informatics, including
service standards limited to involving the safe
use and delivery of devices & medicine, but
not into the clinical practice or application of
those products.’’
“เป็นการพัฒนามาตรฐานของระบบการแพทย์
แผนจีนแบบโบราณ การแพทย์แผนดั้งเดิมและการ
แพทย์สมัยใหม่ที่มีรากฐานการพัฒนาจากการแพทย์
แผนจีน ก็จะรวมอยู่ในระบบนี้ด้วย โดยขอบเขตจะ
เน้นไปทีเ่ รือ่ งคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดบิ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร วัสดุและเครื่องมือ ข้อมูล
ข่าวสาร มาตรฐานการบริการทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ไม่รวมถึง
ความปลอดภัยของวิธีปฏิบัติการรักษาในคลินิก และ
ประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้’’

กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอื่น ๆ ในรูปแบบของคณะ
ทำ�งาน (WG: working group)
ผู้เชี่ยวชาญจะเข้าร่วมทำ�งานกับคณะทำ�งาน
(working group) ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ (อยูภ่ ายใต้
คณะกรรมการวิชาการหรือคณะอนุกรรมการวิชาการ
(ISO/TC หรือ SC) โดยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการเข้า
ร่วมประชุม

ขั้ น ตอนการพั ฒ นาขั้ น ตอนของการจั ด ลำ � ดั บ
เอกสาร[2]

หน้าที่หลักของผู้เชี่ยวชาญ[2]

ใช้ลำ�ดับขั้นตอนการพัฒนาและลำ�ดับขั้นตอน
ของการจั ด ลำ � ดั บ เอกสารเช่ น เดี ย วกั บ การจั ด ทำ �
มาตรฐานระดับสากลอื่น ๆ

การเข้าร่วมทำ�งานจากประเทศสมาชิก[2]
สถาบันมาตรฐานของแต่ละประเทศทำ�การส่งผู้
เชีย่ วชาญในแต่ละด้านเข้าร่วมประชุมหรือทำ�งานร่วม

บทบาทและหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญใน ISO[2]
ผู้เชี่ยวชาญ (experts) คือ ผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขานั้น ๆ และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
เพียงพอทีจ่ ะสือ่ สารในการทำ�งานร่วมกับ ISO ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
การเข้าร่วมทำ�งานกับ ISO ผู้เชี่ยวชาญต้อง
ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันมาตรฐานของประเทศ
ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของ ISO โดยจะเข้ า ร่ ว มทำ � งานเมื่ อ
โครงการที่เสนอนั้นได้รับการอนุมัติแล้วหรืออาจแต่ง
ตั้งโดยองค์กรที่ติดต่อประสานงาน (liaison organizations) หรือคณะกรรมการอืน่ ๆ ของ ISO หรือ IEC
(International Electro Technical Committee)
ก็ได้

ผู้เชี่ยวชาญจะเข้าร่วมทำ�งานกับคณะทำ�งาน
(working group) ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ (อยูภ่ ายใต้
คณะกรรมการวิชาการหรือคณะอนุกรรมการวิชาการ
(ISO/TC หรือ SC) โดยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการเข้า
ร่วมประชุม
ผู้ เ ชี่ ย วชาญไม่ ต้ อ งดำ � เนิ น บทบาทในฐานะผู้
แทนสถาบั น มาตรฐานของประเทศซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก
ของ ISO แต่ต้องมีส่วนสนับสนุนในงานที่เกี่ยวข้อง

564 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
กับความเชี่ยวชาญของตน เช่น ให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง
มาตรฐานระหว่างประเทศในทุกขัน้ ตอน อย่างไรก็ตาม
ผูเ้ ชีย่ วชาญต้องเข้าใจบทบาทในฐานะสมาชิกของ ISO
ของสถาบันมาตรฐานนั้นและต้องรายงานความคืบ
หน้าของงานวิชาการให้สถาบันมาตรฐานทราบ

การประชุม ISO/TC249[4-13]
การประชุม TC249 ของประเทศสมาชิกครั้ง
แรกจั ด ขึ้ น ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2553 ณ กรุ ง ปั ก กิ่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังการประชุมสัมมนา
นานาชาติ เรื่อง “Traditional Chinese Medicine
Standardization” วันที่ 25-26 มกราคม 2553 ณ
นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนคณะกรรมการ
วิชาการ ISO/TC249 ได้กำ�หนดกรอบในการดำ�เนิน
การจัดทำ�มาตรฐานการแพทย์แผนจีน (ISO/TC249)
ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
2) ด้านข้อมูลข่าวสาร 3) ด้านการฝึกอบรม 4) ด้าน
หลักสูตรการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาบุคลากร 6) ด้าน
การวิ จั ย โดยดำ � เนิ น การด้ า นคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยเป็นลำ�ดับแรก
ประธานการประชุมมาตรฐานการแพทย์แผน
จีน (ISO/TC249) คือ Dr. David Graham จาก
สหรัฐอเมริกา และเลขานุการการประชุม คือ Prof.
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Shen Yuandong จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ให้ประเทศที่เป็นสมาชิกต่าง ๆ หมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้ว
ทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 จัดเมือ่ วันที่ 7-8 มิถนุ ายน 2553 ณ นคร
ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554
ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2555
ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี
ครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2556
ณ เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557
ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ครัง้ ที่ 6 จัดเมือ่ วันที่ 1-4 มิถนุ ายน 2558 ณ นคร
ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ครั้ ง ที่ 7 จั ด เมื่ อ วั น ที่ 6-9 มิ ถุ น ายน 2559
ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
ครั้ ง ที่ 8 จั ด เมื่ อ วั น ที่ 5-8 มิ ถุ น ายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง แบบติสต์ เมืองเกาลูน เขต
บริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ครัง้ ที่ 9 จัดเมือ่ วันที่ 4-7 มิถนุ ายน 2561 ณ นคร
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพที่ 4 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC249 ครัง้ ที่ 10 ระหว่างวันที่ 2-6 มิถนุ ายน 2562 ณ ประเทศไทย
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ครั้ ง ที่ 10 จั ด เมื่ อ วั น ที่ 2-6 มิ ถุ น ายน 2562
ณ กรุงเทพมหานคร โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

รูปแบบการประชุม[4-13] ประกอบด้วย
1. การประชุมคณะกรรมการ ร่วมกับประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ ทัว่ โลก (plenary meeting) เพือ่ สรุปผล
การดำ�เนินงานที่ผ่านมา และนำ�เสนอแผนการดำ�เนิน
งานในปีต่อไป
2. การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย (working group
meeting) เพื่อนำ�เสนอรายละเอียดของการจัดทำ�
มาตรฐานการแพทย์แผนจีนด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยในหัวข้อต่าง ๆ จากประเทศสมาชิกที่เป็น
เจ้าของโครงการ รวมทัง้ แลกเปลีย่ นให้ขอ้ คิดเห็นและ
ขอมติจากทีป่ ระชุมเพือ่ ดำ�เนินการในขัน้ ต่อไป โดยใน
การประชุมกลุม่ ย่อยจะเป็นการรายงานความก้าวหน้า
และผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของคณะย่อยทั้ง 5
คณะโดยประธานและเลขานุการของแต่ละคณะ รวม
ทัง้ การนำ�เสนอหัวข้อใหม่ทเี่ กีย่ วข้องกับมาตรฐานการ
แพทย์แผนจีนด้านคุณภาพและความปลอดภัยใน 5
กลุ่มย่อย รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 (WG1) quality and safety of raw
material and traditional processing: คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรและการแปรรูป
แบบดั้งเดิม
ขอบเขตการดำ � เนิ น งาน เป็นการพัฒนา
มาตรฐาน วัตถุดิบสมุนไพร จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ
ต่าง ๆ ตัง้ แต่การปลูก การเก็บเกีย่ ว การเก็บรักษา และ
การแปรรูปเบื้องต้น ตามภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม
กลุ่ ม ที่ 2 (WG2) quality and safety of
manufactured TCM product: คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ขอบเขตการดำ�เนินงาน เป็นการกำ�หนด
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วิ ธี ม าตรฐานในการวิ เ คราะห์ การแปรรู ป โดยวิ ธี
ภูมิปัญญาและกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมยา จากวัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
กลุ่มที่ 3 (WG3) quality and safety of acupuncture needles: คุณภาพและความปลอดภัยของ
เข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม
ขอบเขตการดำ � เนิ น งาน เป็นการพัฒนา
มาตรฐานเข็มทุกชนิดที่ใช้ในการฝังเข็มและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติฝังเข็ม
กลุ่ ม ที่ 4 (WG4) quality and safety of
medical devices other than acupuncture
needles: คุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือ
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เข็ม
ขอบเขตการดำ � เนิ น การ เป็นการพัฒนา
มาตรฐาน เครือ่ งมือในการตรวจรักษาและวินจิ ฉัยโรค
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการแพทย์แผนจีน
กลุ่มที่ 5 (WG5) quality and safety of terminology and informatics of TCM: คุณภาพและ
ความปลอดภัยของการใช้คำ�ศัพท์ และข้อมูลข่าวสาร
ด้านการแพทย์แผนจีน
ขอบเขตการดำ � เนิ น งาน เป็นการพัฒนา
มาตรฐานการเรียกชื่อสมุนไพรจีนชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่
วัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์ และศัพท์พื้นฐานด้านการ
แพทย์แผนจีนทั้งระบบ โดยจะเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
และเนื่องจากในการพัฒนามาตรฐาน ISO/TC
249 มีความเชื่อมโยงในเนื้อหากับ ISO อื่นในการจัด
ทำ�มาตรฐาน จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มย่อยเข้ามาร่วม
พิจารณาในเนื้อหาเพื่อไม่ให้ซ้ำ�ซ้อนกัน ดังนี้
joint working group (JWG) ได้แก่
1. ISO/TC 249/JWG 01 “Joint ISO/TC 249 - ISO/
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TC 215 WG; Informatics’’ จะเป็นมาตรฐานคุณภาพ
และความปลอดภัยของการใช้คำ�ศัพท์ และข้อมูล
ข่าวสารด้านการแพทย์แผนจีน ทีม่ คี วามคาบเกีย่ วกัน
กับ ISO/TC 215
2. ISO/TC 249/JWG 06 “Joint ISO/TC
249 - IEC/SC 62D WG; Electro medical equipment’’ จะเป็นมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนจีนที่
มีความเชื่อมโยงและคาบเกี่ยวกันกับ IEC/SC 62D
WG; Electro medical equipment
และมีคณะกรรมการบริหารเพื่อดำ�เนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ดังนี้
1) ISO/TC 249/CAG 01 “Chair’s Advisory
Group for governance’’
2) ISO/TC 249/CAG 02 “Chair’s Advisory
Group for working group management’’

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศไทยในการเข้าร่วมจัดทำ�มาตรฐาน
ISO/TC249
สำ � นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
หรือ สมอ. (TISI-Thai Industrial Standards Institute) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผูแ้ ทนประเทศใน
การประสานงานกับสำ�นักงานเลขาธิการ ISO/TC249
ด้านเอกสารวิชาการต่าง ๆ และเป็นตัวกลางในการส่ง
ต่อให้กับหน่วยงานในระดับประเทศที่ทำ�หน้าที่ด้าน
วิชาการ รวมทั้งรวบรวมเอกสารวิชาการที่ได้มีการ
พิจารณาจากคณะผูเ้ ชีย่ วชาญต่าง ๆ ในแต่ละเรือ่ งเพือ่
ตอบกลับไปยังสำ�นักงานเลขาธิการ ISO/TC249
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านวิชาการการแพทย์แผน
จีนของประเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะ
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ทำ�งาน เพือ่ พิจารณาเอกสารวิชาการต่าง ๆ ทีส่ ง่ มาจาก
สำ�นักงานเลขาธิการ ISO/TC249 รวมทั้งเป็นผู้แทน
ประเทศในการเสนอข้อคิดเห็น และลงคะแนนเสียง
โหวตในทีป่ ระชุม โดยมีกรอบแนวทางในการพิจารณา
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ
จากคณะกรรมการ ISO/TC249 ดังนี้
1. มีความสำ�คัญในด้านทีก่ ระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจทางการค้า การลงทุนของ
ประเทศมากน้อยแค่ไหน
2. มีกฏหมายใดในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องบ้าง และ
ถ้ามี จะมีผลกระทบต่อประเทศมากน้อยแค่ไหน ใน
ด้านใดบ้าง เช่น พ.ร.บ. ยา, พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์,
พ.ร.บ. สถานพยาบาล เป็นต้น
3. ถ้ามีการประกาศออกมาเป็นมาตรฐานสากล
ประเทศจะได้ผลประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์
อย่ า งไรบ้ า ง เช่ น การนำ � เข้ า การส่ ง ออก (กรณี ที่
ประเทศมีการผลิต) หรือ ช่องทางในการทำ�ธุรกิจของ
ประเทศในเรื่องนั้น ๆ

ผลการดำ � เนิ น งานที่ ผ่ า นมา ปี ง บประมาณ
2553-2563
ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
จนถึง ณ ปัจจุบัน (เมษายน พ.ศ. 2563) ประเทศไทย
ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมพิจารณามาตรฐาน ISO/
TC249 ด้านคุณภาพและความปลอดภัย และร่วม
การประชุมคณะกรรมการประจำ�ปี กับประเทศสมาชิก
อื่ น ๆ เพื่ อ พิ จ ารณาและลงมติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
โครงการต่าง ๆ ใน 5 กลุ่มย่อย ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อ
ดำ�เนินการพัฒนาเป็นมาตรฐานการแพทย์แผนจีน
ในระดับสากล โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการ
วิ ช าการคณะที่ 249 (ISO/TC 249 Traditional
Chinese Medicine) มีเรือ่ งทีป่ ระกาศเป็นมาตรฐาน
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างเอกสาร ISO/TC 249 ที่ประกาศเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ
		
ทีม่ า: https://www.techstreet.com/pages/home

ระดับนานาชาติ แล้ว 51 เรื่อง และอยู่ระหว่างการ
ดำ�เนินการอีก 41 เรื่อง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.iso.org/developing-standards.html

แผนไทยสู่ระดับสากลในอนาคตต่อไป รายละเอียด
ดังนี้

วิเคราะห์การจัดทำ�มาตรฐาน ISO/TC 249
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

1. การเลือกใช้ระบบมาตรฐานที่เป็นการสร้าง
เศรษฐกิจและนำ�รายได้เข้าประเทศ
ISO เป็ น ระบบมาตรฐานที่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับทั่วโลกในแง่ของคุณภาพและความปลอดภัย
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีการส่งขาย
สมุนไพรไปทั่วโลก และมีมูลค่าในการส่งออกปีละ
หลายหมื่นล้านบาท สมุนไพรนอกจากจะใช้เป็นยา
แล้ว ยังสามารถใช้เป็นอาหาร เครื่องสำ�อาง และผลิต
ภัณฑ์สริมอาหาร ได้อกี และนอกจากการรักษาด้วยยา
สมุนไพรจีนแล้ว การแพทย์แผนจีนยังประกอบด้วย

ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์การพัฒนามาตรฐาน
การแพทย์ แ ผนจี น ในระดั บ สากลของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนโดยถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมประชุม
วิชาการคณะกรรมการ ISO/TC249 ประจำ�ปี เพื่อนำ�
มาเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผน
ไทยสูร่ ะดับสากลในอนาคตต่อไป โดยจะนำ�เสนอเป็น
2 ส่วนคือ ส่วนทีห่ นึง่ ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ และส่วนที่
สองการนำ�มาปรับใช้ในการพัฒนามาตรฐานการแพทย์

ส่วนที่หนึ่งปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

568 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
การฝังเข็ม และการนวดทุยหนา และการสร้างเสริมสุขภาพอืน่ ๆ ซึง่ ต้องใช้เข็ม เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา ปัจจุบันประชาชนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน อาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลก การ
แพทย์แผนจีนที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศทั่วโลกล้วน
มีรากฐานจากพ่อค้าคนจีนทีไ่ ปตัง้ รกรากอยูท่ ปี่ ระเทศ
นั้นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการเลือกใช้ระบบมาตรฐานที่
เป็นระบบสากลจึงเป็นการเลือกที่เหมาะสมและชาญ
ฉลาด
2. การวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ
การจัดทำ�มาตรฐานการแพทย์แผนจีนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นได้มีการเตรียมการมา
ก่อนโดยใช้ระยะเวลาในการเตรียมการอย่างน้อย
5-10 ปีกอ่ นทีจ่ ะดำ�เนินการ โดยใช้หลัก 4M คือ Man,
Money, Material and Management ดังนี้
		 2.1 Man: สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มี
บุ ค ลากรที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญในแต่ ล ะด้ า นทุ ก สาขา
ในการแพทย์แผนจีน และเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และผ่านการคัดเลือกเข้ามาในการจัด
ทำ�มาตรฐาน ISO /TC 249 ดังจะเห็นได้จากทีมงาน
ของสำ�นักงานเลขาธิการ ISO /TC 249 ซึ่งเป็นทีม
งานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยมและ
อายุยังน้อย (ประมาณ 25-40 ปี) ส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่
40 ปีขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นหัวหน้า
ทีมงานในการนำ�เสนอโครงการ แต่ละโครงการจะ
ประกอบด้วย 1) เจ้าของโครงการ (project leader)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์/สมุนไพร หรือผู้
ประกอบการโรงงาน 2) ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ที่ทำ�งานร่วมกับทางบริษัท/โรงงาน เช่น มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนปักกิ่ง: (Beijing University of

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

Traditional Chinese Medicine) 3) สถาบันวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของแต่ละมณฑล
เช่น Institute of Sciences and Technology of
Beijing 4) การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและ
วิชาการจากภาครัฐ เช่น สำ�นักมาตรฐานแห่งชาติของ
จีน (Standardization Administration of the
People’s Republic of China หรือ SAC) สำ�นัก
การแพทย์แผนจีนแห่งชาติ (National Administration of Traditional Chinese Medicine of the
People’s Republic of China หรือ NATCM) ซึ่ง
เป็นผูท้ จี่ ดั หานักวิชาการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละเรือ่ ง
มาให้ความช่วยเหลือในเรือ่ งเทคนิค รูปแบบ วิธกี ารใน
การนำ�เสนอโครงการเพื่อให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้
เชี่ยวชาญในคณะทำ�งานย่อยแต่ละ working group
		 2.2 Money and Material: การมีความ
พร้อมในด้านงบประมาณและความพร้อมขององค์
ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ในแต่ละด้าน ที่มีการ
พั ฒ นามาเป็ น ลำ � ดั บ มี ก ารจั ด ทำ � เป็ น มาตรฐานใน
ระดับประเทศและมีการประกาศใช้เป็นมาตรฐานใน
ประเทศมาก่อนแล้ว และสิ่งสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก
ภาครัฐและเอกชน ของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
การดำ�เนินงานพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนไป
สู่ระดับสากล ซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียนขอเล่าประสบการณ์
จากการที่ได้เข้าร่วมไปศึกษาดูงานและประชุมแลก
เปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารทำ � งานในโครงการจั ด ทำ �
มาตรฐานสมุนไพรไทย-จีน ณ นครเฉิงตู นครเซีย่ งไฮ้
และปักกิง่ ถึงความพร้อมของประเทศจีนรายละเอียด
ดังนี้
2.2.1 ต้นทาง[14-17]: หรือพืน้ ทีใ่ นการปลูก
สมุนไพร สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการศึกษาเรื่อง
พืน้ ทีป่ ลูกสมุนไพร และมีการก�ำหนดพืน้ ทีท่ เี่ ป็นเต้าตี้
เหย้าไฉ (สมุนไพรมาตรฐาน หรือสมุนไพรที่มีการจัด
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ระดั บ คุ ณ ภาพของสมุ น ไพรแต่ ล ะชนิ ด ) ในแต่ ล ะ
จังหวัด และแต่ละมณฑล ตัวอย่าง เช่น มณฑลเสฉวน
สมุนไพรที่เป็นเต้าตี้เหย้าไฉ คือ ซวนอู ซวนเช่อกัน
ไม่ตง เป็นต้น เป็นการปลูกสมุนไพรตามมาตรฐานการ
ปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดี (Good Agricultural and
Collection Practice, GACP) และมีตลาดรับซือ้ โดย
รัฐบาล ในพื้นที่ปลูกแต่ละมณฑลจะมีสถานีวิจัยเรื่อง
การปลูกทั้งเรื่องดิน น�้ำ  ความชื้น และภูมิอากาศที่
เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ เป็นการศึกษา
วิจัยพื้นที่ปลูกโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ควบคุมตั้งแต่เรื่อง ปริมาณน�้ำ  ความชื้น อุณหภูมิ
เป็นต้น เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลการปลูกน�ำไปวิเคราะห์
สรุปผลการวิจยั ในพืน้ ทีแ่ หล่งปลูกจะมีโรงงานแปรรูป
อย่างง่ายในพืน้ ทีป่ ลูก เช่น การตาก การอบ การท�ำแห้ง
ด้ ว ยวิ ธี ต ามภู มิ ป ั ญ ญาดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง ในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนมีการแบ่งโรงงานแปรรูปที่เป็น GMP 4
ระดับ[18-20] ดังนี้
ระดับที่ 1 การแปรรูปเบือ้ งต้นในพืน้ ทีแ่ หล่งปลูก

ส่วนใหญ่ใช้แรงงานคน และเป็นการแปรรูปด้วยวิธี
แบบภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อเตรียมส่งให้กับโรงงานใน
ระดับที่ 2 ทำ�การแปรรูปต่อไป
ระดับที่ 2 เป็นโรงงานแปรรูปที่อยู่ใกล้แหล่ง
ปลูก เป็นระดับการแปรรูปเพื่อเป็นสมุนไพรพร้อม
ใช้ (อิ่นเพี่ยน) มีการจัดเก็บเข้ากล่อง และบรรจุเป็น
แพคส่งขาย ซึ่งโรงงานแปรรูปเหล่านี้จะมีห้องปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ในการตรวจวิเคราะห์
ปริ ม าณสารสำ � คั ญ และตรวจวิ เ คราะห์ ด้ า นอื่ น ๆ
เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนส่งขาย โรงงานเหล่านี้จะมี
เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยหรืออาจใช้แรงงานคนร่วม
ด้วย ใช้วิธีการแปรรูปแบบดั้งเดิม เช่น หั่น คั่ว ผัด อบ
ปิ้งไฟ เป็นต้น
ระดับที่ 3 โรงงานแปรรูปที่นำ�สมุนไพรมาทำ�
เป็นสารสกัด เพื่อส่งต่อให้โรงงานระดับ 4 ทำ�เป็น
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร มีการผลิตเป็นสารสกัดน้� ำ สาร
สกัดแอลกอฮอล์ หรือทำ�เป็นแกรนูล โรงงานเหล่านี้มี
ความพร้อมในเรื่องเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีห้อง

ภาพที่ 6 ตลาดสมุนไพรจีนเหอฮัวฉี ในมณฑลเสฉวน

570 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ปฏิบัติการที่พร้อมทุกด้าน ใช้แรงงานคนน้อย ส่วน
ใหญ่ใช้ระบบการควบคุมเครื่องจักรกลโดยคน มีการ
จัดเก็บที่เป็นระบบ รวมทั้งบรรจุเป็นแพคส่งขาย
ระดับที่ 4 เป็นโรงงานแปรรูปทีเ่ ทียบเท่าโรงงาน
ผลิตยาแผนปัจจุบนั ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นสาร
สกัดในปริมาณมาก ๆ เพื่อเตรียมการผลิตเป็นยา
สมุนไพร ซึง่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากมีการ
ผลิตยาสมุนไพรเป็นยารับประทาน ซึง่ มีทงั้ รูปแบบยา
น�้ำ ยาเม็ด ยาผง (เคอลี่) แล้ว ยังมีการผลิตเป็นยาฉีด
ด้วย
2.2.2 กลางทาง สาธารณรัฐประชาชน
จีน มีตลาดกลางในการรับซือ้ สมุนไพรทัว่ ประเทศ ซึง่
เป็นตลาดกลางขนาดใหญ่ทกี่ ระจายอยูต่ ามภาคต่าง ๆ
ในแต่ละมณฑลของจีน เช่น ตลาดสมุนไพรจีนป๋อ
โจว ในมณฑลอันฮุย, ตลาดสมุนไพรจีนเหอฮัวฉี ใน
มณฑลเสฉวน, ตลาดสมุนไพรจีนหูเป่ยเสิ่นฉีโจว ใน
มณฑลหูเป่ย, ตลาดสมุนไพรจีนยวีห้ ลินซือ่ ในมณฑล
กว่างซี เป็นต้น และมีบริษัทขนาดใหญ่ที่ทำ�การผลิต
สมุนไพรพร้อมใช้ในการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
อีกหลายบริษัทซึ่งรับรองโดยรัฐบาล เช่น บริษัทกรีน
เฮิร์บ (Green Herb) นิวตัส (Neautus) เป็นต้น
2.2.3 ปลายทาง นอกจากนี้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน ที่ทำ�
หน้าที่ในการศึกษาวิจัยยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรอย่างเป็นระบบร่วมกับภาคเอกชน และ
แหล่งทุนจากรัฐบาล เป็นหน่วยงานทีข่ นึ้ ตรงกับรัฐบาล
กลาง ก่อนที่จะจัดทำ�เป็นผลิตภัณฑ์จำ�หน่าย โดย
ทำ�งานร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กระบวนการในการทำ�งานวิจัยร่วมกันดังนี้
1) มี ก ารกำ � หนดโจทย์ ใ นการวิ จั ย หรื อ
ทิศทางการพัฒนาสมุนไพรของประเทศโดยรัฐบาล
2) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนในมณฑล
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ต่าง ๆ จะดำ�เนินการศึกษาวิจยั ร่วมกับทางบริษทั ทีเ่ ป็น
เจ้าของโดยได้รบั งบประมาณจากรัฐบาลส่วนหนึง่ อีก
ส่วนหนึ่ง สนับสนุนโดยบริษัท/ภาคเอกชน ทำ�การ
ศึกษาแค่ pilot scale และเมื่อผลการวิจัย ประสบ
ผลสำ�เร็จแน่นอน ก็ส่งต่อให้บริษัททำ�การผลิตเพื่อ
จำ�หน่าย ในระดับ industrial scale ซึ่งในโรงงานที่
เป็นระดับ industrial scale จะมีห้องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐานสากล
3) ในการผลิ ต มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ
มาตรฐานทุ ก ระดั บ และเป็ น โรงงานที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
GMP โรงงานผลิตยาสมุนไพรในสาธารณรัฐประชาชน
จีน จะมีการการผลิตยาสมุนไพรทีแ่ ตกต่างกัน และจะ
ไม่ผลิตซ้ำ�กัน จะผลิตตามนโยบายของประเทศและ
ตามเต้าตีเ้ หย้าไฉ ของแต่ละมณฑล ในการผลิตแต่ละ
ชนิดจะมีการพัฒนาตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่
ใช้เป็นอาหาร เครื่องดื่ม หรือผลิตเป็นของใช้ประจำ�
วัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ และผลิตเป็นยา ซึ่งมีทั้งยา
รับประทานและยาฉีด และยาใช้ภายนอก ตัวอย่าง
โรงงานขนาดใหญ่ของจีนที่มีการผลิตทั้งในประเทศ
และผลิตส่งออกต่างประเทศ เช่น ENWEI GROUP,
TAIJI GROUP เป็นต้น
		 2.3 Management: สาธารณรัฐประชาชน
จีน มีการบริหารจัดการพัฒนามาตรฐานการแพทย์
แผนจีนทีเ่ ป็นระบบ มีทมี ในการน�ำเสนอโครงการและ
บริหารจัดการทีมงานที่เข้มแข็งเข้ามาท�ำงาน การจัด
ล�ำดับและขอบเขตเนื้อหาในการจัดท�ำมาตรฐานใน
แต่ละ working group ตัวอย่างเช่น (WG1) quality
and safety of raw material and traditional
processing: คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดบิ
สมุนไพรและการแปรรูปแบบดั้งเดิม มีการบริหาร
จัดการ ดังนี้ 1) คัดเลือกและเรียงล�ำดับความส�ำคัญ
ในการน�ำเสนอโครงการโดยคัดเลือกสมุนไพรทีม่ ลู ค่า
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ทางเศรษฐกิจสูง และประเทศอื่น ๆ ไม่สามารถปลูก
เองได้ มาจัดท�ำมาตรฐานก่อน ได้แก่ โสม หลินจือ
ตันเซิน สายน�้ำผึ้ง เป็นต้น 2) สมุนไพรแต่ละชนิด
สามารถด�ำเนินการจัดท�ำเป็นมาตรฐานนานาชาติได้
หลายเรือ่ ง ตัง้ แต่ เรือ่ งเมล็ดพันธุท์ ดี่ ี ชิน้ ส่วนสมุนไพร
ที่ดี สมุนไพรพร้อมใช้ สารสกัด และผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น การจัดท�ำมาตรฐานโสมมีการแยกเป็นข้อ
ก�ำหนดมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ (ISO 17217-1:2014
Traditional Chinese Medicine -- Ginseng
seeds and seedlings -- Part 1: Panax ginseng
C.A. Meyer) มาตรฐานข้อก�ำหนดของชิ้นส่วนของ
โสมซึ่งเป็นสมุนไพรพร้อมใช้ (ISO 20409:2017 Traditional Chinese Medicine -- Panax notoginseng root and rhizome) และมาตรฐานสารสกัดของ
โสม เป็นต้น 3) สมุนไพรทุกชนิดจะมีการท�ำมาตรฐาน
ในระดับชาติมาก่อนแล้วซึง่ มีความพร้อมของข้อมูลใน
ทุกด้าน
นอกจากนี้ในการนำ�เสนอโครงการเป็นการนำ�
เสนอในภาพรวมของประเทศไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วย
งานหนึ่ง โดยมีคณะทำ�งานจากหลายภาคส่วนเข้ามา
ร่วม ตัวอย่างเช่น การให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(บริษทั ) ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผูร้ ว่ มเสนอโครงการ
โดยมีทีมจากทางสำ�นักมาตรฐานแห่งชาติคอยช่วย
เหลือ และถ้าโครงการไหนที่สามารถดำ�เนินการได้
สำ�เร็จและมีการประกาศเป็นมาตรฐานนานาชาติแล้ว
เจ้ า ของโครงการและที ม งานจะได้ รั บ รางวั ล ในรู ป
แบบต่าง ๆ กัน เช่น บริษัทที่ผลิตสามารถเพิ่มยอด
ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ใ นระดั บ นานาชาติ อาจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยที่เข้ามาร่วมในการพัฒนา สามารถนำ�
ผลงานในการเข้าร่วมพัฒนาไปยื่นขอความก้าวหน้า
ในตำ � แหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ผู้ นำ � เสนอโครงการและคณะ
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ทำ�งานได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณจากสำ�นักงาน
เลขาธิ ก าร ISO/TC249 และผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ประเทศ คือ รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการส่งออกสินค้าด้าน
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ
และสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทีท่ �ำ ให้สาธารณรัฐประชาชน
จีนสามารถดำ�เนินการเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิผล
และต่อเนื่องคือ Strong Policy: หรือนโยบายที่เป็น
หนึ่งเดียวจากรัฐบาลกลางที่สามารถสั่งการในเรื่องนี้
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาร่วมทำ�งาน มี
การมอบหมายและติดตามงานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อ
ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ลงทุนไปในงานนี้

การนำ�มาปรับใช้กับประเทศไทยในการพัฒนา
การแพทย์แผนไทยสู่มาตรฐานสากล
ในความคิดเห็นของผูเ้ ขียนมองว่า ก่อนอืน่ ต้อง
วิเคราะห์ตนเองก่อนว่าสถานภาพของประเทศไทยเรา
อยู่ตรงจุดไหนเมื่อเทียบกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
เรามีความพร้อมหรือไม่ ยังขาดอะไรบ้าง และจะต้อง
วางแผนการบริหารจัดการอย่างไร ถ้าต้องการจะก้าว
ไปสู่มาตรฐานสากล ซึ่งผู้เขียนขอเสนอความคิดเห็น
ดังนี้
ขัน้ ตอนแรก ประเทศไทยเรามีมาตรฐานในเรือ่ ง
นี้แล้วหรือยัง? ถ้ายัง จะทำ�หรือไม่ อย่างไร และจะใช้
ระบบมาตรฐานอะไร มาจัดทำ�มาตรฐาน
ขั้นตอนที่สอง ความพร้อมของเราในการจัดทำ�
มาตรฐาน โดยต้องปัจจัยให้ครบทั้ง 4 M คือ Man,
Money, Material and Management หรือมอง
ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ แหล่งปลูก การแปรรูป
เบือ้ งต้น ฯลฯ กลางทาง ได้แก่ การพัฒนาวัตถุดบิ และ
การแปรรูป การวิจัย ฯลฯ และปลายทาง ได้แก่ การ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และการส่งออก ฯลฯ
ขั้นตอนที่สาม ศึกษาความพร้อม และแนวทาง
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การพั ฒ นามาตรฐานของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และนำ�มา
ประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

บทสรุป

จะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
พร้อมในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนไปสู่มาตรฐาน
สากลเป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะรั ฐ บาลให้ ก าร
สนับสนุนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวม
ทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใช้การแพทย์แผน
จีนมาอย่างยาวนานหลายพันปีและมีการบันทึกอย่าง
เป็นระบบ มีการผสมผสานการใช้รว่ มกับแผนปัจจุบนั
รวมทั้งปัจจุบันได้มีการนำ�มาพัฒนา และศึกษาวิจัย
เพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มาสนับสนุน
จนสามารถนำ�มาอ้างอิงได้ ทำ�ให้เป็นที่ยอมรับไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการแพทย์แผนจีนและ
สมุนไพรจีนได้รับมาตรฐานระดับ ISO หลายรายการ
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