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สารจากคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยการแพทย์แผน
ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ผมรู้สึก ยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ไ ด้ รับ เกียรติเป็ น
เจ้ า ภาพร่ ว มกั บ คณะการแพทย์ แ ผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ หลั ก สู ต ร
การแพทย์ แผนไทยประยุ กต์ และหลัก สูต รการแพทย์แผนจี น วิทยาลั ยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุม วิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021 (OMSC 2021) ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ
และการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้
แสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน
ผมขอชื่นชมคณะกรรมการจัด การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ที่ได้ นาเรื่องการแพทย์ทางเลือกในด้าน
ต่างๆ นวัตกรรมสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ และกัญชาที่กาลังอยู่ในความสนใจในปัจจุปัน มาเป็นหัวข้อในการ
จัดการประชุม อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษและการนาเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร อาจารย์ นักศึกษา ผู้นาเสนอผลงาน ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทุกท่าน ทาให้จัดการประชุม วิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564 สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นพ.วิชาญ เกิดวิชัย)
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิต
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สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
การจัด การประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ 4 สถาบั น ประจ าปี 2564 Oriental
Medicine and Sciences Conference 2021 (OMSC 2021) จัด ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์แผนจีน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสนาเสนอ
และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การวิจัย สร้าง
เครือข่ายการวิจัย อันจะนาไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเพื่อพัฒนางานวิจัยต่อไป
การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564 ในครั้งนี้ เป็นการจัดการประชุมร่วมกัน
ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต กับหลักสูตรการแพทย์แผนจีน และหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุ กต์ วิทยาลัย แพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อเป็นเวทีในการการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก วิทยาศาสตร์สุขภาพ สมุนไพร และวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง เป็นต้น
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการประชุมวิชาการและเอกสารการ
ประชุ มวิ ช าการในครั้ง นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้เ ข้ า ร่ว มการประชุ มทุ ก ท่ า น และในโอกาสนี้ ข อขอบคุ ณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร อาจารย์ นักศึกษา ผู้นาเสนอผลงาน ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมการประชุม ทุกท่านที่ทา
ให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

(ผศ.ดร.ภก.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
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คานา
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564 Oriental Medicine
and Sciences Conference 2021 (OMSC 2021) ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม
เอเชี ย แอร์พ อร์ต ปทุ ม ธานี เป็น การรวบรวมบทความวิจั ย ที่น าเสนอทั้ ง ในรูป แบบบรรยายและรู ปแบบ
โปสเตอร์ จานวนทั้งหมด 28 บทความ โดยแบ่งออกเป็นบทความวิจัยที่นาเสนอในรูปแบบบรรยาย จานวน 10
บทความ และรูปแบบโปสเตอร์ จานวน 18 บทความ บทความวิจัยที่ได้รวบรวมขึ้นครั้งนี้ผ่านการพิจารณาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา (Peer review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต และผ่านการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์โดยผู้เขียนเจ้าของบทความก่อนการเผยแพร่แล้ว บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นข้อค้นพบ ข้อคิดเห็น
ความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน และผู้เขียนเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อผลที่อาจเกิดขึ้นจาก
บทความและงานวิจัยนั้น
กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการจัดการประชุมวิชาการ ผู้นาเสนอบทความ
วิจัย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดทาเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานวิจัย
กองบรรณาธิการ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์
ศาสตราจารย์ ดร.วันดี กฤษณพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วีณา สาธิตปัตติพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ศรียากูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ชาตาธิคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปรัชญา เพชรเกตุ
อาจารย์ ดร.จันธิดา กมลาสน์หิรัญ
อาจารย์ ดร.ภารดี แสงวัฒนกุล
อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
อาจารย์ ดร.ชมลรรค กองอรรถ
อาจารย์ ดร.ศศิธร ตัณฑวรรธนะ
ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Phyto Chem Research
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา เต็งวัฒนโชติ
อาจารย์ ดร.ภญ.ณิราวรรณ์ กิจประไพอาพล
อาจารย์ ดร.วาลุกา พลายงาม
อาจารย์ ดร.ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์
อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ชูชนะ
อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สิริโยธิน
อาจารย์ ดร.นันทพงศ์ ขาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมามาลย์ ปานคา

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

จ
27 มีนาคม 2564

สารบัญ
สารจากคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
คานา
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย
สารบัญ
กาหนดการประชุมวิชาการ
กาหนดการนาเสนอบทความวิจัย
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
บทความวิจัย
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ย่านางแดงจินและอนุพันธ์: สารสาคัญหลักในใบย่านางแดงเพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์ นงนภัส ดวงดี งามพักตร์ ทายะนา โจฮันน์ ชินเนล มาร์คุส บาร์คเคอร์ และ
ศวิตา จิวจินดา
ผลของเทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน ต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
นลิน วงศ์ขัตติยะ กิตติศักดิ์ บัวบาน พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี และ ดลฤดี สงวนเสริมศรี
การสกัดและคุณลักษณะของน้ามันเมล็ดกัญชงที่เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย
กฤษณา ภูตะคาม สุวิภา ไกรวศิน และ ณัฐวรินทร์ กฤติยาภิชาตกุล
การพัฒนาสบู่ใสธรรมชาติและลิปบาล์มจากน้ามันเมล็ดกัญชง
กฤษณา ภูตะคาม สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ และ พรพรรณ ทรัพย์เอี่ยม
การพัฒนาโลชั่นบารุงผิวกายและน้ามันนวดตัวสาหรับสปาจากน้ามันเมล็ดกัญชง
กฤษณา ภูตะคาม สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ และ กรรณิการ์ กาลังใจ
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
คณภรณ์ เข็มทอง นพนันท์ นานคงแนบ คนึงนิตย์ นาคไธสง สุคนธา ศิริ เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ และ
พรพิมล กองทิพย์
ผลของการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนกับตาแหน่งกายวิภาคศาสตร์ในคนไทย
บุญญารัช ชาลีผาย จุฑารัตน์ เสรีวัตร และ กิตติ ลี้สยาม
ฤทธิ์ต้านเชื้อรา Candida albicans และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกันเฉ่า
ณภัสนันท์ กมลฉ่า ปรียาทิพย์ จันทนารักษ์ สุกฤษฏิ์ ชวนเชย ศรมน สุทิน อรภา ศิลมัฐ และ
วรพรรณี เผ่าทองศุข
ความพึงพอใจของผู้ใช้สทิ ธิบริการสาธารณสุขต่อการรับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ
จังหวัดสมุทรสงคราม
รัตติกาญจน์ ก้านบัว วัลลีรัตน์ พบคีรี นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ และ ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
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สารบัญ (ต่อ)
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
นิรุติ ผึ่งผล ชลบุษ ทับทิมทอง ยอดมนู สายพรหม สุพรรษา สุขสมทรง และ วราภรณ์ รัตนพาหิระ
ภาคโปสเตอร์

หน้า
76

(Poster Presentation)

ลักษณะทางเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ของใบผักหวานป่าและผักหวานเมา
นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน
การยับยั้งการเพิ่มจานวนและการเคลือ่ นย้ายของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-231 โดย
สารสกัดไดคลอโรมีเทนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสง
เสาวนีย์ แสงทอง นันทพงศ์ ขาทอง นฤมล เพริศวงศ์ และ ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดเฮกเซนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งปากมดลูก
พัชรินทร์ ขามรัตน์ นันทพงศ์ ขาทอง นฤมล เพริศวงศ์ และ ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ของตารับยาพอกเข่าในเซลล์ ATDC-5
ภานุวัตร อาดา และ วาลุกา พลายงาม
การทดสอบเพือ่ หาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
เอทานอลจากดอกงิ้วแดง
ธัญวรัตม์ ไชยสีติ๊บ พลอยณภัส พงค์สินศุภากร และ พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา
การศึกษาลายพิมพ์โครมาโตกราฟีและสารบ่งชี้ของตารับยาพอกเข่าด้วยเทคนิค
โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
จุฑารัตน์ เสรีวัตร และ ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
การวิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของตารับยาบารุงไขข้อที่สกัดด้วย
ตัวทาละลายต่างๆ
รัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีฟิสิกส์ของเครื่องยาสมุนไพรในตารับยาจตุวาตะผลที่จาหน่ายใน
แขวงจักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร
ปิยะพงษ์ ชูชนะ ทิยานันท์ สวนกูล และ ยุพา เต็งวัฒนโชติ
การศึกษาคุณภาพของเครื่องยาไทยในตารับยารักษาโรคตับจากตารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
ยุพา เต็งวัฒนโชติ อัญชนา แสนรุ่งเมือง อรชดา สิทธิพรหม ปิยะพงษ์ ชูชนะ ศิริมน จริตงาม
สุจิตรา โตะพา และ จุฑามาส มะโนกิจ
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนังของสารสกัดตารับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการ
นภสินธุ์ บุตรน้อย ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา และ มาลัย ทวีโชติภัทร์
การศึกษาผลของการเผายาบริเวณหน้าท้องต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อย
นภา บุญมา สัณหจุฑา พวงมาลา และ ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
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สารบัญ (ต่อ)
ประสิทธิผลน้ามันเขียวต่อการรักษาอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนื้อคอและบ่าของผู้รับบริการคลินิกติกิจฉาเวช
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ไพจิตร พิลึก และ อริญชยา ธรรมมาสิทธิกร
การศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิตในอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
ดลทิพา มณีใส ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา ศศิธร ตัณฑวรรธนะ และ นันทพงศ์ ขาทอง
ความเชื่อมั่นของแบบประเมินภาวะกลัวล้ม (ฉบับภาษาไทย) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
เฟื่องฟ้า ขอบคุณ และ สุนีย์ บวรสุนทรชัย
ปัจจัยภายในช่องปากที่สัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ อ.เมือง จ.ชลบุรี
สุภัค วงษ์วรสันต์ จรัญญา หุ่นศรีสกุล และ อัจฉรา วัฒนาภา
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนด้านทันตสุขภาพใน
โรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต
พิชญาดา สายสินธุ์ชัย จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ และ วรรธนะ พิธพรชัยกุล
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 6-18 เดือน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ซูไฮดา สิเดะ และ ณัฐพร ยูรวงศ์
การพัฒนาตารับครีมยับยั้งเชื้อก่อโรคน้ากัดเท้า
พรประภา สัตยานันทาภิบาล และ วาลุกา พลายงาม

ภาคผนวก
สาเนา โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2563
สาเนา คาสั่งวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ที่ 034/2563 เรื่อง แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ
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กาหนดการประชุมวิชาการ
08.00-08.30 น.
08.30-08.45 น.

08.45-09.00 น

09.00-09.45 น.
09.45-10.00 น.
10.00-10.45 น.

10.45-12.15 น.

12.15-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-15.15 น.
15.15-16.30 น.
16.30 น.

ลงทะเบียน และรับเอกสาร
กล่าวรายงาน
โดย ผศ.ดร.ภก.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
กล่าวเปิดการประชุม
โดย นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
การบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal
โดย รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายพิเศษเรื่ อง กลุ่ม อาการปวดเรื้ อ รัง ที่ หาสาเหตุไ ม่ ไ ด้ ท างการแพทย์ แผน
ปัจจุบนั
โดย ผศ.นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล
การบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการใชตารับยาไทยที่มีส่วนประกอบของกญชาอย่างมี
ประสิทธิผล
โดย นพ.จักราวุธ เผือกคง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
พักรับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอผลงานวิจัย (ต่อ)
พิธีมอบรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นและปิดการประชุมวิชาการ
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กาหนดการนาเสนอบทความวิจัย
ภาคบรรยาย

(Oral Presentation)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ภญ.วีณา สาธิตปัตติพันธ์
ดร.ศศิธร ตัณฑวรรธนะ
ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ
ดร.วาลุกา พลายงาม
ลาดับ
OR-1
OR-2
OR-3
OR-4
OR-5
OR-6
OR-7
OR-8
OR-9
OR-10

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.18 น. ย่านางแดงจินและอนุพันธ์ : สารสาคัญหลักในใบย่านางแดงเพื่อ
การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
13.20-13.38 น. ผลของเทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน ต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อ
โรคในอาหาร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
13.40-13.58 น. การสกัด และคุ ณลั กษณะของน้ ามัน เมล็ด กัญ ชงที่เ พาะปลูก ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย
14.00-14.18 น. การพัฒนาสบู่ใสธรรมชาติและลิปบาล์มจากน้ามันเมล็ดกัญชง
14.20-14.38 น. การพัฒนาโลชั่นบารุง ผิวกายและน้ามันนวดตัวส าหรับสปาจาก
น้ามันเมล็ดกัญชง
14.40-14.58 น. ความชุก และปัจ จัยที่มีค วามสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงาน
รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-15.33 น. ผลของการนวดกดจุ ด สัญ ญาณบนแขนกั บ ต าแหน่ง กายวิ ภ าค
ศาสตร์ในคนไทย
15.35-15.53 น. ฤทธิ์ต้านเชื้อรา Candida albicans และต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดกันเฉ่า
15.55-16.13 น. ความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขต่อการรับบริการ
การแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม
16.15-16.33 น. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์
แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ
เวลาที่ใช้ในการนาเสนอไม่เกิน 13 นาที และถาม-ตอบคาถาม 5 นาที

ผู้นาเสนอ
สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์
กิตติศักดิ์ บัวบาน
กฤษณา ภูตะคาม
กฤษณา ภูตะคาม
กฤษณา ภูตะคาม
คณภรณ์ เข็มทอง
บุญญารัช ชาลีผาย
วรพรรณี เผ่าทองศุข
รัตติกาญจน์ ก้านบัว
ชลบุษ ทับทิมทอง
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Presentation)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร
ดร.ภญ.ณิราวรรณ์ กิจประไพอาพล
ดร.นันทพงศ์ ขาทอง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

กลุ่มที่ 1
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเสนอ
PS-1 ลักษณะทางเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ของผักหวานป่าและผักหวานเมา
นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน
PS-2 การยับยั้งการเพิ่มจานวนและการเคลื่อนย้ายของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB- เสาวนีย์ แสงทอง
231 โดยสารสกัดไดคลอโรมีเทนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสง
PS-3 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบเฮกเซนจากเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูก พัชรินทร์ ขามรัตน์
PS-4 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ของตารับยาพอกเข่าในเซลล์ ภานุวัตร อาดา
ATDC-5
PS-5 การทดสอบเพื่อหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอล พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา
จากดอกงิ้วแดง
PS-6 การศึ กษาลายพิ มพ์ โ ครมาโตกราฟี และสารบ่ ง ชี้ ของต ารั บยาพอกเข่ าของโรงพยาบาล จุฑารัตน์ เสรีวัตร
การแพทย์แผนไทย ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
PS-7 การวิเคราะห์ปริมาณโพลีฟีนอลรวมและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของตารับยาบารุงไขข้อที่ รัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ
สกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ
PS-8 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีฟิสิกส์ของเครื่องยาสมุนไพรในตารับยาจตุวาตะผล ปิยะพงษ์ ชูชนะ
ที่จาหน่ายในแขวงจักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร
PS-9 การศึกษาคุณภาพของเครื่องยาไทยในตารับยารักษาโรคตับจากตารายาศิลาจารึกในวัด ยุพา เต็งวัฒนโชติ
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ)์
PS-10 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนังของสารสกัดตารับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ นภสินธุ์ บุตรน้อย
ประการ
หมายเหตุ
1. เวลาที่ใช้ในการนาเสนอไม่เกิน 7 นาที และถาม-ตอบคาถาม 3 นาที
2. ให้ผู้นาเสนอทั้ง 2 กลุ่ม เริ่มนาเสนอต่อคณะกรรมการประจากลุ่มพร้อมกัน เวลา 13.00 น. ไปตามลาดับ
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คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

กลุ่มที่ 2
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
PS-11 การศึกษาผลของการเผายาบริเวณหน้าท้องต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภ าวะอาหาร
ไม่ย่อย
PS-12 ประสิ ท ธิ ผ ลน้ ามั น เขี ย วต่ อ การรั ก ษาอาการปวดเมื่ อ ยกล้ า มเนื้ อ คอและบ่ า ของ
ผู้รับบริการคลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
PS-13 การศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิตในอาสาสมัครที่มีความเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูง
PS-14 ความเชื่อมั่นของแบบประเมินภาวะกลัวล้ม (ฉบับภาษาไทย) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉียบพลัน
PS-15 ปั จ จั ย ภายในช่ อ งปากที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะกลื น ล าบากในผู้ สู ง อายุ ที่ พึ่ ง ตนเองได้
อ.เมือง จ.ชลบุรี
PS-16 มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนด้าน
ทันตสุขภาพในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต
PS-17 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก อายุ 6-18 เดือน อาเภอสายบุรี จ.ปัตตานี
PS-18 การพัฒนาตารับครีมยับยั้งเชื้อก่อโรคน้ากัดเท้า
หมายเหตุ
1. เวลาที่ใช้ในการนาเสนอไม่เกิน 7 นาที และถาม-ตอบคาถาม 3 นาที
2. ให้ผู้นาเสนอทั้ง 2 กลุ่ม เริ่มนาเสนอต่อคณะกรรมการประจากลุ่มพร้อมกัน เวลา 13.00 น.

ผู้นาเสนอ
นภา บุญมา
ไพจิตร พิลึก
ดลทิพา มณีใส
เฟื่องฟ้า ขอบคุณ
สุภัค วงษ์วรสันต์
พิชญาดา สายสินธุ์ชัย
ซูไฮดา สิเดะ
พรประภา สัตยานันทาภิบาล
ไปตามลาดับ
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ย่านางแดงจินและอนุพันธ์: สารสาคัญหลักในใบย่านางแดงเพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
Yanangdaengin and its derivatives, major constituents in leaves of
Lysiphyllum strychnifolium for herbal quality control
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บทคัดย่อ
ย่านางแดงเป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz.
ชื่อพ้อง Bauhinia strychnifolia มีประวัติการใช้เพื่อล้างพิษและแก้ไขในการแพทย์แผนไทย อย่างไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพและ
การศึกษาด้านเภสัชวิทยายังคงมีอุปสรรคเนื่องจากยังไม่ทราบสารสาคัญที่ เป็นองค์ป ระกอบหลัก ในการศึกษานี้ได้ทาการวิเคราะห์
เปรียบเทียบสารสกัดจากใบย่านางแดงแต่ละแหล่งด้วยโครมาโทรกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง และแยกสารสาคัญที่เป็นองค์ประกอบ
หลั ก ระบุ โครงสร้า งทางเคมีด้ว ยข้อมูล จากนิว เคลียร์ แมกเนติกเรโซแนนซ์แ ละแมสสเปกโทมิท รี สาระส าคัญหลักย่า นางแดงจิ น
(Yanangdaengin) ถูกแยกออกมาในรูปผงสีขาวร่วมกับสารอนุพันธ์ ไตรโลบาทิน กรดแกลลิคถูกระบุเอกลักษณ์โดยการเปรียบเทียบโคร
มาโทแกรมของโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและโครมาโทกราฟีผิวบาง สารที่แยกได้เหล่านี้สามารถใช้เป็นสารบ่งคุณภาพเพื่อ
การประเมินคุ ณภาพสมุนไพรได้ จากการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในใบย่านางแดงจากแหล่งต่างๆ พบว่า สารส าคัญ หลักที่เป็ น
องค์ประกอบในใบย่านางแดงทุกตัวอย่างที่ศึกษาเป็นชนิดเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงถึงความเป็นลักษณะเดียวกัน (homogeneity) ของ
สายพันธุ์ย่านางแดงในประเทศไทย งานวิจัยนี้ให้องค์ความรู้พื้นฐานสาคัญสาหรับการควบคุมคุณภาพสมุนไพรและการพัฒนาต่อยอด
ของพืชชนิดนี้
คาสาคัญ: ย่านางแดง สารบ่งคุณภาพ โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง การควบคุมคุณภาพ
Abstract
Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz. (syn. Bauhinia strychnifolia), an endemic plant which
vernacularly known in Thai as “Ya-Nang-Daeng”, has been traditionally used for detoxification and antifever in
Thai traditional medicine. However, the quality control and pharmacological research have been hindered
because the major bioactive compounds were unknown. In this study, comparative high-performance liquid
chromatographic analyses of L. strychnifolium leaves extract were carried out and isolation of the major
compounds was undertaken. The structures were elucidated by nuclear magnetic resonance and mass
spectrometry analyses. Major compound, yanangdaengin (phloretin 4’-O-(6’’-O-galloyl)- -D-glucoside), was
isolated as a white amorphous powder together with its known derivative trilobatin. Gallic acid was identified by
high-performance liquid chromatography and thin-layer chromatography comparison with an authentic standard.
These compounds could also be used as chemical markers for quality assessment. Comparative analysis of
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phytochemical constituents of L. strychnifolium leaves extract from different provenances demonstrated the
similar chromatographic fingerprints of all samples, revealing the genetic homogeneity of L. strychnifolium in
Thailand. The present study provided a useful basis for quality control and further development of this plant.
Keywords: Bauhinia strychnifolia, Lysiphyllum strychnifolium, Chemical marker, HPLC, Quality control

1. บทนา
ย่านางแดง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz มีชื่อพ้องว่า Bauhinia
strychnifolia Craib เป็นพืชในวงศ์ถั่ว (Leguminosae, Fabaceae) วงศ์ย่อย Caesalpinaceae ชื่ออื่นๆ คือ เถาขยัน หรือ
เครือขยัน (Pooma & Suddee, 2014) จัดเป็นพืชเฉพาะถิ่น (endemic) ที่พบตามธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย
โดยพบในจังหวัดเชียงใหม่ ลาปาง ตาก สุโขทัย และกาแพงเพชร และอาจพบได้บ้างในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ
ในเขตป่าโปร่ง พื้นที่เกษตรกรรมที่ความสูงต่า ป่าที่ลุ่มต่าของป่าเต็งรังหรือชายป่า ในพื้นที่เปิดโล่ง
ในตารายาไทย ใช้ประโยชน์ย่านางแดงในส่วนของใบ เถา และราก โดยมีสรรพคุณเหมือนย่านางขาวทุกประการ แต่มีฤทธิ์
แรงกว่า ใช้แก้พิษ ถอนพิษยาเมา ยาเบื่อ ยาสั่ง ถอนพิษผิดสาแดง ถอนพิษและแก้ไขพิษทั้งปวง ขับพิษโลหิตและน้าเหลือง แก้
ท้องผูกไม่ถ่าย ใช้ฝนกับน้า หรือน้าซาวข้าว หรือต้มน้าดื่ม ใบและเถาต้มน้าดื่ม ช่วยลดพิษยาฆ่าแมลง ในยาพื้นบ้านอีสาน จะ
ใช้ ล าต้ น หรื อ รากของย่ า นางแดง เข้ า ยาบ ารุ ง โลหิ ต ส าหรั บ สตรี ห ลั ง คลอดขณะอยู่ ไ ฟ ช่ ว ยให้ ม ดลู ก เข้ า อู่ เร็ ว ขึ้ น
(Wutthithammawet, 1997)
ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของย่านางแดงในประเทศไทย ได้มีการศึกษาโดย Tangnak, Hongtrakul และ
Keeratinijakal (2018) โดยใช้เทคนิค Amplified fragment length polymorphism markers (AFLP markers)
การศึกษาใช้ตัวอย่าง 98 ตัวอย่างที่เก็บได้ในประเทศไทย พบว่า ย่านางแดงในประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมอย่าง
ใกล้ชิด โดยมีค่า genetic similarity อยู่ระหว่าง 0.52-0.93
สารส าคั ญที่มี การรายงานจากต้ นย่า นางแดง ได้แก่ quercetin, 3,5,7,3’,5’-pentahydroxyflavanonol-3-O--Lrhamnopyranoside, 3,5,7-trihydroxychromone-3--L-rhamnopyranoside, β-sitosterol และ stigmasterol
(Bunluepuech, Wattanapiromsakul, Madaka, & Tewtrakul, 2013; Yuenyongsawad, Bunluepuech,
Wattanapiromsakul, & Tewtrakul, 2013) สารสาคัญที่พบในใบ ได้แก่ gallic acid จากกระบวนการไฮโดรไลซ์สารสกัดใบ
ย่านางแดง (Maitree, Sato, Sithisarn, & Chewchinda, 2018; Sutiyaporn, Sato, Parichatikanond, & Chewchinda,
2018; Sato et al., 2019) อย่างไรก็ดี สารสาคัญหลัก (major compound) ของใบย่านางแดงยังคงไม่ข้อมูล
ข้อมูลทางเภสัชวิทยา แสดงให้เห็นว่า ย่านางแดงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านภาวะกรดยูริกสูง (Sato et al., 2019;
Sutiyaporn, et al., 2018) มีฤทธิ์ต้านอนุมูล อิส ระ (Maitree, et al., 2018; Itharat, Sayompark, Hansakul,
Dechayont, 2016) รวมทั้งถอนพิษและปกป้องพิษจากยาฆ่าแมลง (Sukprasert et al., in press) สารสกัดจากต้นย่านาง
แดงมีฤทธิ์ anti-HIV-1 integrate และต้านการแพ้ (Bunluepuech et al., 2013) รวมทั้ง ต้านไวรัสไข้หวัดนก H5N1
(Sukprasert, Pansuksan, & Sriyakul, 2020) การศึกษาทางคลินิกพบว่า ย่านางแดงสามารถเพิ่มระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสในกระแสเลือดได้ (วิโรจน์ เลิศพงษ์พิพัฒน์ และ ดาริกา ไชยคุณ, 2554) มีประสิทธิผลต่อการลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ของอาสาสมัครสุขภาพดี (นวพร เหลืองทอง, ชาคริยา หลิน, วีระสิงห์ เมืองมั่น และ สุรพจน์ วงศ์ใหญ่, 2554)
แม้ว่า ย่านางแดงจะเป็นสมุนไพรที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน มีผลการรักษาทางการแพทย์พื้นบ้านเป็นที่ประจักษ์ในหลาย
กรณี แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของการแพทย์แผนปัจจุบันและผู้บริโภคเท่าที่ควร เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ยัง ไม่ได้มีการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบ การศึกษาทางเภสัชวิทยาขาดการศึกษาในเชิงลึกระดับโมเลกุล ซึ่งปัจจัยสาคัญคือ ยังไม่
ทราบสารสาคัญองค์ประกอบหลักในสมุนไพรย่านางแดง ทาให้ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดทาเภสัชตารับและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสาคัญที่เป็นองค์ประกอบหลักในใบย่านางแดง โดยทาการรวบรวมต้นพันธุ์
ย่านางแดงจากแหล่ง ต่างๆ ในประเทศไทย จาแนกสายพันธุ์ด้วยลักษณะสัณฐานตามหลักอนุกรมวิธาน แยกสารส าคัญให้
บริสุทธิ์และพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีของสารสาคัญที่แยกได้ และพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสาคัญในย่านางแดง เพื่อเปรียบเทียบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

3
27 มีนาคม 2564

ปริมาณสารสาคัญในแหล่งต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะบ่งชี้ย่านางแดงที่มีสารสาคัญสูง และให้องค์ความรู้ที่สาคัญเพื่อ
การควบคุมคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพืชสมุนไพรนี้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ แยกและระบุเอกลักษณ์ของสารสาคัญที่พบในใบย่านางแดง
2.2 เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสาคัญของวัตถุดิบสมุนไพรใบย่านางแดง
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
สารเคมี ได้แก่ Methanol (HPLC grade) (Labscan ประเทศไทย), acetic acid (glacial) (Labscan ประเทศ
ไทย), Gallic acid (TCI ประเทศญี่ปุ่น), น้าปราศจากไอออนผลิตจากเครื่องทาน้าปราศจากไอออน Ultra Clear system
(Siemen Water Technologies Corp., USA) สารเคมีอื่นๆ ในงานวิจัยนี้เป็นเกรด Analytical เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่าง
อื่น
วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ TLC Silica gel 60 F254 (Cat. No. 1.05554.0001, Merck, Germany), Sephadex LH-20
(GE Healthcare, USA), Silica gel 60 (0.063 – 0.200 mm, Cat. No. 1.07734.9025, Merck, Germany)
3.2 ตัวอย่างพืช
ตัวอย่างพืชย่านางแดงที่ทาการวิจัยเก็บรวบรวมจากแต่ละจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ ราชบุรี ขอนแก่น ยโสธร
อุตรดิตถ์ อุดรธานี สมุทรสาคร ตัวแทนตัวอย่างอ้างอิงเก็บในรูปของพรรณไม้อัดแห้งฝากไว้ที่ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
สานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างพืชที่เก็บจะทาแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง บดละเอียดด้วยเครื่องบด แล้วเก็บในถุงพลาสติกที่ปิดปากสนิทในที่มืด
ตัวอย่างพืชที่ซื้อจากร้านขายสมุนไพร จะทาการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เก็บจากธรรมชาติ การระบุเอกลักษณ์จะดู
จากลักษณะทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น รส และรูปร่างลักษณะทั่วไป ลักษณะเนื้อเยื่อทางจุลภาคภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และ
องค์ประกอบทางเคมี
3.3 การสกัดและการแยกสาร
การแยกสารจะใช้วิธีการทางโครมาโทกราฟี โดยมุ่งเน้นสารที่เป็นองค์ประกอบหลัก ใบย่านางแดงบดละเอียด 200
กรัม สกัดด้วยเมธานอล ได้สารสกัดแห้ง 16 กรัม แยกสารให้บริสุทธิ์โดยใช้ silica gel และตัวทาละลายเอธิลอะซีเตทและ
เมธานอล อัตราส่วน 95:5 และล้างคลอโรฟิลล์ด้วย reversed-phase silica gel ที่ชะด้วย 50% เมธานอลในน้า ทาให้บริสุทธิ์
ต่อด้วย Sephadex LH-20 ที่ชะด้วยเมธานอล จากนั้นทาให้บริสุทธิ์ขั้นสุดท้ายด้วย preparative HPLC ด้วยคอลัมน์ C-18
ชะด้วย 35% เมธานอลในน้าจนได้สารไตรโลบาทิน 34 มิลลิกรัม และสารย่านางแดงจิน 8 มิลลิกรัม
3.4 NMR และ mass spectrometry
วัด NMR ที่อุณหภูมิห้องโดยใช้เครื่อง Bruker Avance II 400 หรือเครื่อง Bruker Avance III 600 โดยใช้วิธี
มาตรฐานของ Bruker สารตัวอย่างประมาณ 5 มิลลิกรัมจะละลายใน methanol-d4 (99.9% D) ประมาณ 0.6 มิลลิลิตร ค่า
chemical shift จะรายงานในหน่วย ppm โดยอ้างอิงกับสัญญาณของตัวทาละลายตกค้าง
การวัดมวลด้วย mass spectrometer จะใช้เครื่องวัดมวลแบบละเอียดชนิด time-of-flight (HR-TOF) ยี่ห้อ
maXis, Bruker Daltonics โดยฉีดสารเข้าเครื่องโดยตรง (direct infusion) และทาให้กลายเป็นไออนด้วยระบบ
electrospray ionization (ESI) ใน positive mode และ negative mode การวัดมวลจะทาการวัดในช่วง 100-2500 m/z
ระบบ ESI จะใช้ capillary voltage ที่ 4 kV เพื่อที่จะรักษากระแสไฟฟ้าระหว่าง 30-50 นาโนแอมแปร์ ก๊าซไนโตรเจนใช้
อัตราการไหลที่ 4.0 ลิตรต่อนาที ที่อุหณภูมิ 180 องศาเซลเซียส แรงดัน 0.3 bar
3.4.1 Yanangdaengin (C28H28O14, M.W. 588.51 g/mol)
1
H-NMR (600 MHz, methanol-d4),  (ppm) = 7.10 (s, 2 x 1H, Ar-H), 7.08-7.04 (m, 2 x 1H, Ar−H),
6.72-6.68 (m, 2 x 1H, Ar−H), 6.10 (s, 2 x 1H, Ar−H), 5.00 (d, J = 7.5 Hz, 1H, OCHO of glycoside), 4.60 (s, 1H,
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OH), 4.57 (dd, J = 12.0, 2.1 Hz, 1H, OCH of glycoside), 4.47 (dd, J = 12.0, 4.9 Hz, 1H, OCH of glycoside),
3.77-3.75 (m, 1H, OCH of glycoside), 3.57-3.47 (m, 3 x 1H, OCH of glycoside), 3.33-3.31 (m, 2H, C(O)CH2),
2.89-2.86 (m, 2H, ArCH2).
13
C-NMR (APT, 150 MHz, methanol-d4),  (ppm) = 205.6 (C=O, ketone), 166.9 (C=O, ester),
163.46, 163.42, 155.0, 145.0, 138.4, 132.4, 128.9, 119.8, 114.9, 114.7, 108.8, 105.6, 99.6, 95.0, 76.3, 74.3,
73.2, 69.7, 62.9, 46.0, 29.7.
3.4.2 Trilobatin (C21H24O10, M.W. 436.41 g/mol)
1
H-NMR (600 MHz, methanol-d4),  (ppm) = 7.05-7.03 (m, 2H, Ar−H), 6.70-6.68 (m, 2H, Ar−H),
6.09 (s, 2H, Ar−H), 4.93 (d, J = 7.4 Hz, 1H, OCHO of glycoside), 3.90 (dd, J = 12.1, 2.1 Hz, 1H, OCH of
glycoside), 3.71 (dd, J = 12.1, 5.5 Hz, 1H, OCH of glycoside), 3.48-3.38 (m, 2H of CH2OH, 2 x 1H of OCHglycoside), 3.30-3.29 (m, 2H, C(O)CH2), 2.87-2.84 (m, 2H, ArCH2).
13
C-NMR (APT, 150 MHz, methanol-d4),  (ppm) = 207.0, 165.3, 165.0, 156.4, 133.8, 130.3,
116.1, 106.8, 101.1, 96.3, 78.2, 77.8, 74.6, 71.1, 62.3, 47.5, 31.2.
3.5 ระบบโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถสูง ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น 1260 ประกอบด้วย ระบบปั๊มรุ่น 1260 Quat
pump VL, ชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติรุ่น 1260 ALS, ส่วนควบคุมอุณหภูมิคอลัมน์ รุ่น 1260 TCC, ชุดตรวจวัดชนิดไดโอด
แอเรย์ รุ่น 1260 DAD VL คอลัมน์ชนิด Hypersil BDS C18 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.6 x 100 มิลลิเมตร, ขนาดอนุภาค
3.5 ไมโครเมตร) ฉีดสารตัวอย่างปริมาตร 10 ไมโครลิตร อุณหภูมิของคอลัมน์ 25 องศาเซลเซียส วัดการดูดกลืนแสงยูวีที่ 280
นาโนเมตร อัตราไหลของตัวทาละลาย 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที เฟสเคลื่อนที่ประกอบด้วย (A) 0.5% กรดอะซีติกในน้า และ (B)
เมธานอล ระบบเฟสเคลื่อนที่แสดงในตารางที่ 1 คอลัมน์จะถูกทาให้อิ่มตัวด้วยเฟสเคลื่อนที่ก่อนฉีดตัวอย่างเป็นเวลา 10 นาที
ตารางที่ 1 ระบบเฟสเคลื่อนที่ในช่วงเวลาต่างๆ ของโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
เวลา (นาที)
ร้อยละของ 0.5% กรดแอซีติกในน้า
ร้อยละของเมธานอล
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ใบย่านางแดงแห้งบดผงสกัดด้วย 50% เมทานอลในน้าด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงจาก
แหล่งต่างๆ ของประเทศไทย เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้ (Bunluepuech et al., 2013;
Yuenyongsawad et al., 2013; Sukprasert et al., 2020) ไม่พบสารที่เคยมีการรายงานมาแล้วตรงกับพีคหลักของสารสกัด
ใบย่านางแดง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการแยกสารโดยมุ่งเน้นสารสาคัญหลักที่เป็นองค์ประกอบในใบย่านางแดง
สารย่านางแดงจิน (yanangdaengin) ถูกแยกออกมาพร้อมกับสารอนุพันธ์ ไตรโลบาติน (trilobatin) (ภาพที่ 1) การระบุ
เอกลักษณ์อาศัยข้อมูลจาก NMR และ MS โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีการตีพิมพ์มาก่อนหน้านี้ ข้อมูลการระบุเอกลักษณ์
ของสารย่านางแดงจินของคณะผู้วิจัยแสดงในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ (Kongkiatpaiboon et al., 2020) การ
ยืนยันอัตลักษณ์ของกรดแกลลิค (gallic acid) ในใบย่านางแดงได้จากการวิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
(HPLC) กับโครมาโทกราฟีผิวบาง (TLC) โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่มีก่อนหน้านี้ (Maitree
et al., 2018; Sutiyaporn et al., 2018; Sato et al., 2020) สารย่านางแดงจินที่ค้นพบจากใบย่านางแดงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น
ให้มีการศึกษายืนยันประสิทธิผลและกลไกการออกฤทธิ์ของใบย่านางแดงในเชิงลึกต่อไป
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ภาพที่ 1 สูตรโครงสร้างเคมีของกรดแกลลิค ไตรโลบาติน และย่านางแดงจิน
ย่านางแดงจินเป็นสารกลุ่ม galloyl ester ของสารไตรโลบาติน ที่จัดอยู่ในกลุ่ม dihydrochalcone glucoside เมื่อเกิด
การไฮโดรไลซ์ส่วนเอสเตอร์ (ester) ของสารย่านางแดงจิน จะให้สารไตรโลบาตินและกรดแกลลิคออกมา ซี่งกรดแกลลิคเป็นที่
ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้วว่ามีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หลากหลาย กระบวนการไฮโดรไลซ์
สารย่านางแดงจินที่อาจเกิดขึ้นได้เองภายในร่างกายจึงน่าสนใจที่จะมีการศึกษาต่อไป
ระบบโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงได้ถูกพัฒนาสาหรับการวิเคราะห์สารสาคัญที่เป็นองค์ประกอบหลักในใบย่านาง
แดง สารสาคัญที่ทาการวิเคราะห์ ได้แก่ กรดแกลลิค , ไตรโลบาติน และย่านางแดงจิน คอลัม น์ที่เลือกใช้คือ Hypersil BDS
C-18 ซึ่งเป็นคอลัมน์ประเภท reversed-phase และปรับตัวทาละลายของเฟสเคลื่อนที่ให้เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ โดย
ระบบตัวทาละลายของเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเป็นแบบปรับเปลี่ยนอัตราส่วนผสมในช่วงเวลาต่างๆ (gradient elution) ซึ่ง
แสดงในตารางที่ 1 พบว่า ระบบการแยกด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงที่พัฒนาขึ้น ให้พีคที่สมมาตร สามารถทา
การแยกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่สั้น สามารถวิเคราะห์สารหลายชนิดได้พร้อมกันในครั้งเดียว
ซึ่งในการตรวจวัดสารได้เลือกใช้ความยาวคลื่นที่ให้การดูดกลืนแสงยูวีสูงสุดเพื่อให้วิธีวิเคราะห์มีความไว (sensitivity)
ตัวอย่างใบย่านางแดงที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย ได้ถูกวิเคราะห์ปริมาณสารสาคัญที่เป็นองค์ประกอบ
ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงที่พัฒนาขึ้น ตัวอย่างพืชจะถูกทาการสกัดด้วยเมธานอลซึ่ งสามารถสกัดสารที่ทา
การวิเคราะห์ได้ดีและเข้ากันได้กับตัวทาละลายของระบบโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง กรดแกลลิค ไตรโลบาติน
และย่านางแดงจินที่พบในใบย่านางแดงของประเทศไทยมีปริมาณตั้งแต่ <0.02 – 0.14, 1.44 – 7.25 และ 0.57 – 3.35 %
w/w โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.10, 4.49 และ 2.03 % w/w ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริมาณสาร gallic acid, trilobatin และ yanangdaengin ในใบย่านางแดงแต่ละตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้ใน
ประเทศไทย
ปริมาณสาร (% w/w)*
แหล่งวัตถุดิบ
กรดแกลลิก
ไตรโลบาติน
ย่านางแดงจิน
จ.ราชบุรี
0.14 ± 0.01
4.74 ± 0.11
1.45 ± 0.04
จ.ขอนแก่น
0.05 ± 0.01
3.83 ± 0.11
3.35 ± 0.10
จ.ยโสธร
0.11 ± 0.01
1.44 ± 0.07
0.57 ± 0.02
จ.อุตรดิตถ์ (ตัวอย่างที่ 1)
0.12 ± 0.01
3.81 ± 0.06
2.80 ± 0.03
จ.อุตรดิตถ์ (ตัวอย่างที่ 2)
0.07 ± 0.01
4.62 ± 0.09
1.64 ± 0.06
จ.อุดรธานี
0.08 ± 0.01
5.72 ± 0.36
1.75 ± 0.12
จ.สมุทรสาคร
< 0.02
7.25 ± 0.15
2.65 ± 0.69
ค่าเฉลี่ย
0.10 ± 0.03
4.49 ± 1.80
2.03 ± 0.95
*
แสดงในรูปของ ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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โครมาโทแกรมของตัวอย่างจากแหล่งต่างๆ แสดงดังภาพที่ 2 ชนิดสารสาคัญหลักที่เป็นองค์ประกอบในใบย่านางแดงทุก
ตัวอย่างที่ศึกษามีความคล้ายคลึงกัน ต่างกันที่ปริมาณมากหรือน้อยซึ่งอาจขึ้นอยู่กับอายุพืช สภาพแวดล้อม และช่วงเวลาใน
การเก็บเกี่ยว แสดงให้ เห็น ถึง ถึง ความเป็ นลักษณะเดียวกัน (homogeneity) ของสายพัน ธุ์ย่า นางแดงในประเทศไทย
สอดคล้องกับข้อมูลลักษณะพันธุกรรมที่ได้มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ (Tangnak et al., 2018)

ภาพที่ 2 โครมาโทแกรมของใบย่านางแดงจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย (A) จ.ราชบุรี (B) จ.ขอนแก่น (C) จ.ยโสธร
(D) จ.อุตรดิตถ์ ตัวอย่างที่ 1 (E) จ.อุตรดิตถ์ ตัวอย่างที่ 2 (F) จ.อุดรธานี (G) จ.สมุทรสาคร
การระบุพีค: 1 = gallic acid, 2 = trilobatin, 3 = yanangdaengin
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5. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ให้ข้อมูลสาร ย่านางแดงจิน และอนุพันธ์ ไตรโลบาทิน และกรดแกลลิค ซึ่งเป็นสารสาคัญหลักที่พบในใบย่านาง
แดง รวมทั้งได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสาคัญดังกล่าวด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ในขณะเดียวกัน ก็ได้ทา
การวิเคราะห์ตัวอย่างใบย่านางแดงที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย ทาให้ทราบแหล่งของย่านางแดงที่ให้
ปริมาณสารสาคัญสูง ข้อมูลด้านสารสาคัญหลักที่เป็นองค์ประกอบในใบย่านางแดงแสดงให้เห็นถึงความเป็นลักษณะเดียวกัน
(homogeneity) ของสายพันธุ์ย่านางแดงในประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับการจัดทามาตรฐานสมุนไพร และการวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากย่านางแดงต่อไป
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ผลของเทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน ต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
Effect of Cuminum cyminum Linn. and Anethum graveolens Linn. against food
pathogenic bacteria and antioxidation activity
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเทียน
ขาว และเทียนตาตั๊กแตน ตัวอย่างในการทดสอบ ได้แก่ น้้ามันหอมระเหย และสารสกัดด้วยตัวท้าละลายเฮกเซน เอทานอล และน้้า ใน
การวิจัยครั้งนี้ท้าการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี Agar disc diffusion assay และ microdilution broth ผลการทดสอบพบว่า
น้้ามันหอมระเหยจากพืชทั้ง 2 ชนิด มีฤทธิ์ยับยั้งสูงกว่าสารสกัดที่สกัดด้วยตัวท้าละลายต่าง ๆ โดยน้้ามันหอมระเหยเทียนขาวมีวงใส อยู่
ระหว่าง 8 - 47.95 มิลลิเมตร น้้ามันหอมระเหยเทียนตาตั๊กแตน มีวงใส อยู่ ระหว่าง 7.71 – 11.50 มิลลิเมตร และน้้ามันหอมระเหย
เทียนขาว ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีกว่าน้้ามันหอมระเหยเทียนตาตั๊กแตน โดยมีการยับยั้งแบคทีเรียได้ทั้งแกรมบวกและลบ และจากทดสอบ
การต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดจากเทียนขาวมีค่า IC50 อยู่ระหว่าง 0.001 – 0.005 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสาร
สกัดจากเทียนตาตั๊กแตนมีค่า IC50 อยู่ระหว่าง 0.001 – 0.040 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร น้้ามันหอมระเหยเทียนขาว มีค่า IC50 เท่ากับ
0.022 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และน้้ามันหอมระเหยเทียนตาตั๊กแตน มีค่า IC50 เท่ากับ 0.044 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากผลการทดสอบใน
งานวิจัยนี้ สามารถน้าน้้ามันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชทั้ง 2 ชนิด ไปประยุกต์ใช้เป็นสารจากธรรมชาติที่ใช้ในการยับยั้งแบคทีเรีย
ก่อโรคในอาหาร และมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: เทียนขาว เทียนตาตั๊กแตน ยับยั้งแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ
Abstract
The objectives of this study were to determine the effect of essential oil and the extract from Cuminum
cyminum Linn. and Anethum graveolens Linn. on antibacterial and antioxidation activity. Essential oils and plant
extract were investigated for bacterial growth inhibition by agar disc diffusion assay and microdilution broth assay.
Both essential oils showed high level of antibacterial activity in comparison to the extracts. Essential oil from
Cuminum cyminum Linn. and essential oil fron Anethum graveolens Linn. showed diameter of inhibition zone
ranging from 8 - 47.95 and 7.71 – 11.50 mm, respectively. Essential oil from Cuminum cyminum Linn. had higher
antibacterial effects than Anethum graveolens Linn. essential oil. Essential oil from Cuminum cyminum Linn.
showed broad spectrum to against tested bacteria. The extracts of Cuminum cyminum Linn. showed IC50 value of
0.001-0.005 mg/mL and the extract of Anethum graveolens Linn. showed IC50 value of 0.001-0.040 mg/mL. The
IC50 of essential oil from Cuminum cyminum Linn. and essential oil fron Anethum graveolens Linn. was 0.022 and
0.044 mg/mL, respectively. The results of the study suggested that essential oil and the extract from both plants
could be considered as a natural antibacterial agent against food pathogens together with natural antioxidant in
food.
Keywords: Cuminum cyminum Linn., Anethum graveolens Linn., Antibacterial, Antioxidant
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1. บทนา
อาหารเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ หากได้รับอาหารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกส่วนแล้ว ร่างกายอาจเจ็บป่วยได้
หรือเสียชีวิตได้ โดยอาหารที่รับประทานนั้นควรเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย หากบริโภคอาหารที่มีการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์เข้าไป อาจท้าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง เป็น
ต้น โดยทั่วไป โรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) และโรคติด
เชื้ออาหารเป็นสื่อ (food infection) จุลินทรีย์ที่พบว่ามีการปนเปื้อนในอาหาร และเป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ
ได้แก่ Salmonella sp., Shigella sp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus และ
Bacillus cereus เป็นต้น (บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ปิยะพงษ์ ชุมศรี และอรทัย ปานเพชร, 2560) การป้องกันการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ในอาหารเป็นสิ่งจ้าเป็น โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหารควรมีสุขอนามัยที่ดี มีการสุขภิบาลอาหาร
ควบคุมความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการผลิต หรือใช้ วัตถุเจือปนในอาหารที่ใช้ถนอมอาหารและยืดอายุการเก็บรักษาที่
เหมาะสม
สารเคมีสังเคราะห์หรือการใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการควบคุมจุลินทรีย์ อาจมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ กับผู้บริโภค เช่น
ท้าให้วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร มีปัญหาเกี่ยวกับตับและไต เป็นต้น การใช้ผ ลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติในการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อทดแทนการใช้เคมีสังเคราะห์ เช่น การ
ใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ในการป้องกัน หรือรักษาโรค ปัจจุบันมีการศึกษาสมุนไพร ผักพื้นบ้าน และเครื่องเทศของ
ไทยหลายชนิด ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค รวมไปถึงสารสกัดจากสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย เพื่อใช้
เป็นสารต้านจุลชีพในอาหารและเครื่องดื่ม จึงน้าสมุนไพรไทยมาทดสอบการยับยั้งแบคทีเรีย ก่อโรคในอาหาร จากบัญชียาจาก
สมุนไพร มีส มุนไพรที่ใช้รักษาอาการท้องเสียหลายชนิด อีกทั้ง สมุนไพรในพิกัดเทียนยัง ถูกน้ามาใช้ในการปรุงอาหารอยู่
บ่อยครั้ง เช่น เทียนขาว (ยี่หร่า) มักพบว่าเป็นส่วนผสมของเครื่องแกงต่าง ๆ เทียนตาตั๊กแตนใช้เป็นเครื่องเทศในการปรุง
น้้าพริกของทางภาคเหนือ เช่น น้้าพริกปลาจะให้กลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัว คณะวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ของเทียนขาว
และเทียนตาตั๊กแตนในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคอาหารและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
เทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน จัดอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพรตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (บัญชียา
หลักแห่งชาติ, 2556) เทียนขาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cuminuim cyminum Linn. มีสรรพคุณ ขับลมในล้าไส้ บ้ารุงธาตุ
แก้นิ่ว ขับเสมหะ ผสมกับยาระบายแก้ปวดมวน ใช้เป็นยาฝาดสมานแก้อาการท้องเสีย (วัชรินทร์ รังษีณาณุรัตน์, พัชรี กัมมารเจษฎากุล และอิสยา จันทร์วิทยานุชิต, 2559) ใช้เป็นส่วนผสมในยาอายุรเวช ส้าหรับรักษาโรคกระเพาะอาหาร ท้องเสีย และ
โรคบิด (Oroojalian, Kasra-Kermanshahi, Azizi & Bassami, 2010) สารสกัดเทียนขาว มีความสามารถในการยับยั้งการ
เจริญของเบคทีเรียได้ทั้งแกรบบวกและแกรมลบ และต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วย (Asimi, Sahu & Pal, 2013) รวมไปถึงน้้ามัน
หอมระเหยเทียนขาว มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเช่นกัน (Akrami et al., 2014) และยังพบว่าในน้้ามันหอมระเหยมีองค์ประกอบทาง
เคมีที่ชื่อว่า cumin aldehyde เป็น องค์ประกอบหลัก ซึ่ ง มีศักยภาพในการต้ านแบคทีเรีย Escherichia coli และ
Staphylococcus epidermidis ได้อย่างดี (Vale et al., 2018) นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดเทียนขาว มีความสามารถในการ
ต้านเชื้อราได้ (Naeini, Jalayer-Naderi & Shokri, 2014) และเทียนตาตั๊กแตน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Anethum
graveolens Linn. ใช้รักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (ขับลม) แก้ไอ อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น (บัญชียาหลัก
แห่งชาติ 2556) มีรายงานการวิจัย พบว่า น้้ามันหอมระเหยเทียนตาตั๊กแตน มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเ รียก่อโรคอาหาร
เป็นพิษ (Shariatifar et al., 2017) มี carvone เป็นองค์ประกอบหลัก (Peerakam et al., 2014) ซึ่งมีการต้านแบคทีเรีย E.
coli และ S. aureus (Moro et al., 2018) คณะวิจัยจึงสนใจศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ของทั้งน้้ามันหอมระเหย และสารสกัดของเทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน เพื่อเป็นแนวทางในการน้าสมุนไพรมาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ทดแทนการใช้สารปฏิชีวนะหรือสารเจือปนในอาหารรวมไปถึงเป็นการเพิ่ม
มูลค่าของสมุนไพรไทย และเผยแพร่ความรู้ของสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

11
27 มีนาคม 2564

2. วัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารและทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามันหอมระเหยและสารสกัด จาก
เทียนขาวและเทียนตาตั๊กแตน
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
สารเคมีที่ใช้ในการทดลองเป็นสารเคมีเกรดวิเคราะห์ ได้แก่ hexane (RCI Labscan, Thailand), 95% ethanol
(RCI Labscan, Thailand), dimethyl sulfoxide (DMSO) (Sigma-aldrich, USA), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) (Sigma-aldrich, Germany) และแผ่นยาปฏิชีวนะ tetracycline (Oxoid, UK)
3.2 วิธีด้าเนินการวิจัย
3.2.1 การสกัดน้้ามันหอมระเหยจากพืช
น้าเมล็ดแห้งเทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน มาบดหยาบ แล้วน้ามาใส่ลงในขวดก้นกลม ขนาดความจุ 5,000
มิลลิลิตร ท้าการสกัดน้้ามันหอมระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้้า โดยใช้เตาหลุมให้ความร้อน จากนั้นท้าการเก็บตัวอย่างน้้ามัน
หอมระเหย ใส่หลอดวัดปริมาตร และเก็บตัวอย่างน้้ามันหอมระเหยที่สกัดได้ไว้ในขวดแก้วสีชา ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
3.2.2 การสกัดสารจากพืช
การสกัดสารจากพืชด้วยตัวท้าละลายเฮกเซน (Hexane) และเอทานอล (EtOH) ด้วยวิธี soxhlet extraction
ส่วนการสกัดพืชด้วยน้้า (DW) ใช้การต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นระเหยตัวท้าละลายออกด้วย
เครื่อง rotary evaporator แล้วน้าไปท้าให้แห้งอีกครั้งด้วยการใช้เครื่อง freeze dryer ท้าการละลายสารสกัด และเจือจาง
น้้ามันหอมระเหยด้วย DMSO
3.2.3 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ ได้รับมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (DMST)
และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ Bacillus cereus DMST 5040 (BC), Listeria
monocytogenes DMST 17303 (LM), Staphylococcus aureus (SA 1), Staphylococcus aureus DMST 8840 (SA
2), Escherichia coli DMST 4212 (EC), Pseudomonas aeruginosa DMST 4739 (PA), Salmonella enteritidis
group B (SE), Salmonella Typhi DMST 5784 (ST), Shigella sonnei DMST 566 (SS) และVibrio
parahaemolyticus (VP) ท้าการเพาะเลี้ยงในอาหาร Brain Heart Infusion Agar (BHA) หรือ Brain Heart Infusion
Broth (BHB) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนน้ามาท้าการทดสอบ
3.2.4 การทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion (อ้างอิงวิธีจาก CLSI, 2009)
เป็นการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียเบื้องต้น โดยมีวิธีทดสอบ ดัง นี้ เตรียม
แบคทีเรียทดสอบให้มีความขุ่นเท่ากับสารละลายมาตรฐาน McFarland No. 0.5 ใช้ cotton swab จุ่มแบคทีเรียที่เตรียมนี้
ป้ายลงบนอาหาร Mueller hinton agar (MHA) 3 ระนาบ จากนั้นเตรียมสารสกัด จากพืชให้มีความเข้มข้น 16 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร และน้้ามันหอมระเหย ให้มีความเข้มข้น 512 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นดูดสารละลายตัวอย่าง ปริมาตร 10
ไมโครลิตร หยดลงบน disc จากนั้นน้าแผ่น disc นี้วางลงบนอาหารที่ มีแบคทีเรียทดสอบ น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาตามก้าหนด ท้าการบันทึก เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใสยับยั้ง การเจริญของ
แบคทีเรีย (มิลลิเมตร) ท้าการทดลอง 3 ซ้้า ใช้แผ่นยาปฏิชีวนะ tetracycline เป็น positive control และ DMSO เป็น
negative control
3.2.5 การทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี microdilution broth (อ้างอิงวิธีจาก CLSI, 2009)
เป็นการหาค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่ยับยั้ง เชื้อได้ (Minimal inhibitory concentration: MIC) และค่าความ
เข้มข้นต่้าสุดที่ฆ่าเชื้อได้ (Minimal bactericidal concentration: MBC) โดยเตรียมสารสกัดจากพืชให้มีความเข้มข้ น 16
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และน้้ามันหอมระเหย ให้มีความเข้มข้น 512 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร วิธีการทดสอบ มีดังนี้ เจือจาง
ตัวอย่างเป็นล้าดับส่วนใน 96-well microplate จากนั้นเตรียมแบคทีเรียทดสอบให้มีความขุ่นเท่ากับสารละลายมาตรฐาน
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McFarland No. 0.5 เจือจางอีก 100 เท่า ในอาหาร Mueller hinton broth (MHB) แล้วเติมแบคทีเรียนี้ ปริมาตร 50
ไมโครลิตร ลงไปในแต่ละหลุม โดยให้หลุมที่ไม่มีตัวอย่างจากพืชเป็น bacterial control เคาะ microplate เบา ๆ ให้สารต่าง
ๆ ผสมเข้ากันดี น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท้าการทดสอบ 3 ซ้้า อ่านผลด้วยการสังเกตการ
เจริญของแบคทีเรีย หลุมที่มีความเข้มข้นต่้าสุดที่ไม่เห็นการเจริญของเชื้อ ถือว่าเป็นค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่ยับยั้งการเจริญของ
เชื้อได้ (MIC) จากนั้นน้าสารละลายจากหลุม
ที่ไม่เห็นการเจริญของเชื้อ ปริมาตร 10 ไมโครลิตร มาเพาะเชื้อลงบนอาหาร
Brain heart infusion agar (BHA) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากไม่พบการเจริญ ของแบคทีเรีย
ถือว่าเป็นค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (MBC)
3.2.6 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)
เตรียมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ ในเอทานอล จากนั้นผสมสารละลาย DPPH ปริมาตร
2 มิลลิลิตร กับสารละลายตัวอย่างที่ทราบความเข้มข้นต่างๆ ที่ละลายในเอทานอลปริมาตร 1 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้องในที่
มืด เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ตัวควบคุมผลบวกได้แก่วิตามินอี ท้าการ
ทดลอง 5 ซ้้า ค้านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (% inhibition) จากสูตร %inhibition = [(Acontrol-Asample)/Acontrol] x
100 โดยที่ Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างที่เติมสารละลาย DPPH และ Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ
เอทานอลที่เติม DPPH จากนั้นน้าค่า % inhibition ไปค้านวณหาค่า IC50 ซึ่งค่า IC50 หมายถึง ค่าความเข้มข้นของสารสกัด ที่
สามารถท้าลายหรือก้าจัดอนุมูลอิสระ DPPH ได้ร้อยละ 50 จากปริมาณสารอนุมูลอิสระเริ่มต้น ค้านวณได้จากกราฟระหว่าง
เปอร์เซ็นต์การก้าจัดกับความเข้มข้นตัวอย่าง
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรีย
การทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียของน้้ามันหอมระเหย และสารสกัดด้วยตัวท้าละลายต่าง ๆ (เฮกเซน เอทานอล น้้า)
ของเทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน ด้วยวิธี Agar disc diffusion โดยมียาปฏิชีวนะ tetracycline เป็น positive control
(ตารางที่ 1) ส่วน negative control ซึ่งใช้ DMSO นั้นไม่พบบริเวณวงใสยับยั้งแบคทีเรีย (inhibition zone)
ตารางที่ 1 การทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี Agar disc diffusion
Inhibition zone (mm)
Cuminum cyminum Linn. extract
Anethum graveolens Linn. extract
Bacteria
Tetracycline Essential
Hexane Ethanol Distilled Essential Hexane Ethanol Distilled
oil
water
oil
water
Gram positive
23.00
28.00±1.00
7.10± 1.12
6.01± 0.13 6.04± 0.42 11.50±9.97
7.25±1.20
10.65±0.92 6.35±0.00
BC
36.41
9.06± 0.06
8.35± 1.84
7.55± 2.97 7.55± 2.19 7.71±0.20
LM
26.75
17.45±0.54
7.75±0.61
7.65±0.00
6.50±0.00
9.00 ±2.83
SA1
26.62±0.12
16.20±0.35
7.36±
0.04
6.38±
0.04
8.30±1.01
SA2
Gram negative
25.85±0.68
10.60±0.22
EC
6.67±1.15
8.00± 0.00
PA
19.50
9.72±
0.49
SE
20.45±1.19
12.40±0.93
6.85± 0.64
6.05± 0.64 6.70± 0.14 ST
23.89±1.58
12.22±1.19
SS
26.34±0.59
47.95±0.65
8.77±
2.25
8.00±
0.00
9.00±
0.00
8.60±0.31
VP

หมายเหตุ: - หมายถึง ไม่พบบริเวณวงใสยับยั้งแบคทีเรีย
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จากผลการทดสอบ agar disc diffusion พบว่า น้้ามันหอมระเหยเทียนขาวยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ทุกสายพันธุ์
โดยมีการยับยั้ง V. parahaemolyticus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ B. cereus DMST 5040 และสังเกตได้ว่าวงใสยับยั้ง
แบคทีเรียดังกล่าว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างกว่ายาปฎิชีวนะ tetracycline แต่น้ามันหอมระเหยเทียนตาตั๊กแตน ยับยั้ง
ได้เพียง 5 สายพันธุ์โดยยับยั้ง V. parahaemolyticus ดีที่สุด และสารสกัดชั้นเฮกเซน เอทานอล และน้้า ของเทียนขาว และ
เทียนตาตั๊กแตน มีความสามารถในการยับยั้งได้น้อย ส้าหรับผลการทดสอบด้วยวิธี Microdilution broth (ตารางที่ 2) ท้าให้
ทราบค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่ยับยั้งเชื้อได้ (Minimal inhibitory concentration; MIC) และค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่ฆ่าเชื้อได้
(Minimal bactericidal concentration; MBC) พบว่า น้้ามันหอมระเหยเทียนขาว มีค่า MIC/MBC ที่ดีต่อเชื้อ V.
parahaemolyticus รองลงมาคือ S. aureus และ S. sonnei DMST 566 และน้้ามันหอมระเหยเทียนตาตั๊กแตน มีค่า
MIC/MBC ต่อเชื้อ S. aureus ดีที่สุด
ตารางที่ 2 การทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี Microdilution broth
MIC/MBC (mg/ml)
Bacteria

Cuminum cyminum Linn. extract
Essential oil Hexane Ethanol Distilled water
Gram positive
BC
256/256
>8/>8
>8/>8
>8/>8
LM
256/256
>8/>8
>8/>8
>8/>8
SA1
16/16
8/8
>8/>8
>8/>8
SA2
128/128
>8/>8
>8/>8
>8/>8
Gram negative
EC
128/128
>8/>8
>8/>8
>8/>8
PA
>256/>256
>8/>8
>8/>8
>8/>8
SE
128/128
>8/>8
>8/>8
>8/>8
ST
128/128
>8/>8
>8/>8
>8/>8
SS
32/32
4/4
>8/>8
>8/>8
VP
<0.25/<0.25
>8/>8
>8/>8
>8/>8

Anethum graveolens Linn. extract
Essential oil Hexane
Ethanol Distilled water
>256/>256
>256/>256
256/256
>256/>256

>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8

>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8

>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8

>256/>256
>256/>256
>256/>256
>256/>256
>256/>256
>256/>256

>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8

>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8

>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8
>8/>8

พืชที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อที่ดี คือ เทียนขาว โดยน้้ามันหอมระเหย มีการต้านแบคทีเรียที่ดีกว่าสารสกัด
ด้วยตัวท้าละลายต่าง ๆ อาจเนื่องมาจากสารออกฤทธิ์อยู่ในรูปแบบของสารที่ไม่ค่อยละลายในน้้า และสังเกตได้ว่ามีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียแบบ Broad-spectrum เนื่องจากน้้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ท้าลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้ (Behbahania, 2019)
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Chaudhary, Husain & Ali, 2014) ที่ศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียจากน้้ามันหอมระเหย สาร
สกัดชั้นเมทานอล และชั้นน้้าของเทียนขาว ผลพบว่า น้้ามันหอมระเหยมีบริเวณวงใสยับยั้ง S. aureus NCTC 8325,
L. monocytogenes 10403S, B. cereus G9241, E. coli K12, S. Typhi CT18, V. cholerae serotype01 เท่ากับ 23,
19, 15, 17, 23, 25 มิลลิเมตร ตามล้าดับ และสารสกัดชั้นน้้า ไม่พบการยับยั้งแบคทีเรียดังกล่าว มีรายงานการวิจัยอื่น ๆ
พบว่า สารสกัดเทียนขาวชั้นเอทานอล มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ที่ท้าให้อาหารเน่าเสีย ได้แก่ B. subtilis, P. fluorescens, S.
Thyphi, C. albicans (Baljeet, Simmy, Ritika & Roshanhal, 2015), S. aureus (Mostafa et al., 2017) และน้้ามัน
หอมระเหยเทียนตาตั๊กแตน มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus และ B. subtilis ได้ดี มีค่า MIC
เท่ากับ 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 25 ไมโครกรัมต่อมิล ลิลิตร ตามล้าดับ (Kuljanabhagavad, Sriubolmas &
Ruangrungsi, 2010)
จากการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า น้้ามันหอมระเหยเทียนขาว ที่สกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้้าและไอน้้า แล้วน้ามา
วิเคราะห์ด้วยวิธี GC-MS พบว่า มีองค์ประกอบทางเคมี 21 ชนิด โดยพบ cuminaldehyde (39.48%) เป็นองค์ประกอบ
หลัก รองลงมาคือ gamma-terpinene (15.21%), O-cymene (11.82%), beta-pinene (11.13%) ตามล้าดับ (Hajlaoui
et al., 2010) และพบว่า cuminic aldehyde ในน้้ามันหอมระเหยเทียนขาว มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง
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แกรมบวกและแกรมลบ มีบริเวณยับยั้ง S. aureus ATCC 6538 และ E. coli ATCC 8739 อยู่ระหว่าง 25-30 มิลลิเมตร และ
S. abony ATCC 6017 อยู่ระหว่าง 20-25 มิลลิเมตร (Wanner et al., 2010)
4.2 ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
การทดสอบความสามารถในการก้าจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชทั้ง 2 ชนิด ด้วยวิธี DPPH ผลแสดงดังตารางที่
3 พบว่า %inhibition ของสารสกัดชั้นเอทานอลของเทียนขาวที่ความเข้มข้น 0.001 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า %inhibition
เท่ากั บ 97.08% และสารสกัดชั้ นเอทานอลของเที ยนตาตั๊ก แตน ที่ค วามเข้ม ข้น 0.0042 มิ ล ลิ ก รัมต่ อมิล ลิลิต ร มีค่ า
%inhibition สูงที่สุดอยู่ที่ 99.34% และผลการวิเคราะห์ค่า IC50 แสดงดังตารางที่ 4 พบว่า น้้ามันหอมระเหยและสารสกัดจาก
เทียนขาวให้ค่า IC50 อยู่ร ะหว่างที่ 0.001 ถึง 0.022 มิ ล ลิ กรั มต่อ มิล ลิลิ ตร ส่วนน้้ามัน หอมระเหยและสารสกัด จากเทีย น
ตาตั๊กแตน ให้ค่า IC50 อยู่ระหว่างที่ 0.001 ถึง 0.044 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารที่ได้จากพืชทั้งสองชนิดนี้มีค่าใกล้เคียงกับ IC50
ของวิตามินอี ซึ่งมีค่า IC50 อยู่ที่ 0.008 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงให้เห็นว่า ความเข้มข้นที่สามารถต้านอนุมูลอิสระ 50% ของ
สารสกัดชั้นเอทานอลของพืชทั้ง 2 ชนิด มีความเข้มข้นต่้ากว่าวิตามินอี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระของพืชทั้งสองชนิดนี้
ตารางที่ 3 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของน้้ามันหอมระเหยและสารสกัดของเทียนขาวและเทียนตาตั๊กแตน
Plant extract
Essential oil

Hexane
Ethanol
Distiled water

Cuminum cyminum Linn.
Concentration Inhibition
(mg/mL)
(%)
0.1333
87.25
0.0667
85
0.0333
79.06
0.0167
38.29

Anethum graveolens Linn.
Concentration Inhibition
(mg/mL)
(%)
0.1333
79.79
0.0667
62.78
0.0333
34.41
0.0167
22.91

0.0083
0.0042
0.0021
0.0010
0.0004
0.0003
0.0010
0.0004
0.0003

0.0167
0.0083
0.0042
0.0042
0.0021
0.0010
0.0005
0.0003
0.0001

85.79
44.82
23.95
97.08
48.95
28.92
87.36
45.03
24.06

Vitamin E
Concentration Inhibition
(mg/mL)
(%)
0.0104
65.96
0.0052
27.43
0.0026
9.36
0.0013
3.35
0.0006
0.38

37.43
22.59
7.52
99.34
67.11
35.56
36.39
35.76
26.89

ตารางที่ 4 ค่าความเข้มข้นในการก้าจัดอนุมูลอิสระที่ร้อยละ 50 (IC50) ของน้้ามันหอมระเหยและสารสกัดของเทียนขาวและ
เทียนตาตั๊กแตน
Plant extract
Cuminum cyminum Linn.
Essential oil
Hexane
Ethanol
Distilled water
Anethum graveolens Linn.
Essential oil
Hexane
Ethanol
Distilled water
Vitamin E

IC50 (mg/ml)
0.022
0.005
0.001
0.003
0.044
0.040
0.001
0.002
0.008
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การวิเคราะห์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH จากพืชจ้าพวกเทียนมีรายงานดังนี้ งานวิจัยของ Rahman et al.
(2015) รายงานถึงน้้ามันหอมระเหยเทียนขาว สารสกัดชั้นเมทานอล ชั้นเฮกเซน ชั้นคลอโรฟอร์ม ชั้น เอทิลอะซิเตด ให้ค่า IC50
อยู่ที่ 12.43, 19.32, 98.56, 48.78, 14.34 และวิตามินซี มีค่า IC50 เท่ากับ 7.34 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงให้เห็นว่าสาร
สกัดชั้นต่าง ๆ ต้องใช้ความเข้มข้นสูงกว่าวิตามินซี ในการต้านอนุมูลอิสระ ในขณะที่ Abbdellaoui, Bouhlali & Rhaffari
(2019) พบว่าน้้ามันหอมระเหยเทียนขาว มีค่า IC50 เท่ากับ 3.32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในปี 2558 สุชาดา และปวีณา ได้
วิเคราะห์สมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรในต้ารับยาหอมเทพพิจิตร ซึ่งสารสกัดชั้นเอทานอลของเทียนขาว
และเทียนตาตั๊กแตน ให้ค่า IC50 อยู่ที่ 1.949 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 1.862 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ ส้าหรับ
เทียนตาตั๊กแตน พบว่า IC50 ของน้้ามันหอมระเหยเทียนตาตั๊กแตน เท่ากับ 9.13 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (Khruengsai et al.,
2020) นอกจากนี้ พบว่า สารสกัดชั้นเมทานอลของเทียนตาตั๊กแตน มีการต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.30
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาได้แก่ สารสกัดชั้น dichloromethane และ hexane มีค่า IC50 เท่ากับ 0.46 และ 0.95
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ (Kaur, Chahal, Singh & Urvashi, 2018) ในขณะที่ Tanruean, Kaewnarin &
Rakariyatham (2014) พบว่า สารสกัดชั้นเมทานอล และน้้า มีค่า IC50 เท่ากับ 22.3 และ 122.5 ไมโครกรัมต่อมิล ลิลิตร
ตามล้าดับ และน้้ามันหอมระเหยมีค่า IC50 อยู่ที่ 3,003 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จะเห็นได้ว่าค่า IC50 ในงานวิจัยนี้มีความเข้มข้น
ที่ต่้ากว่างานวิจัยที่ได้รายงานก่อนหน้านี้ อาจใช้เป็นแนวทางในการน้าสารสกัดต่าง ๆ จากพืชทั้ง 2 ชนิดนี้มาใช้ ในการก้าจัด
อนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สรุปผลการวิจัย
น้้ามันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ได้ดีกว่า
สารสกัดด้วยตัวท้าละลายต่างๆ โดยเฉพาะน้้ามันหอมระเหยเทียนขาว มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียดีกว่าน้้ามันหอม
ระเหยเทียนตาตั๊กแตน ส้าหรับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดชั้น เอทานอลจากทั้งเทียนขาว และเทียนตาตั๊กแตน ให้ค่า IC50
ต่้ากว่าตัวท้าละลายอื่นๆ เพราะฉะนั้นน้้ามันหอมระเหยเทียนขาวเหมาะกับการน้าไปประยุกต์ใช้เป็นสารต้านแบคที เรีย ใน
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การสกัดและคุณลักษณะของนามันเมล็ดกัญชงที่เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย
Extraction and physicochemical characteristics of hemp seed oil from hemp
cultivated in Northern Thailand
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บทคัดย่อ
กัญชงหรือเฮมพ์เป็นพืชที่มีความสาคัญในวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง โดยใช้เส้นใยจากเปลือกต้นมาทอผ้าสาหรับใช้นุ่ง
ห่ม รัฐบาลได้อนุญาตให้มีการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ได้เฉพาะพื้นที่ที่กาหนดเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เมล็ดกัญชงมีน้ามัน
ไม่ ร ะเหยซึ่ ง มี กรดไขมันที่ ส ามารถใช้เ ป็ นส่ว นผสมของอาหารและเครื่ องส าอางได้ จึ งน่ า สนใจที่ จ ะพั ฒ นาน้ามันเมล็ดกัญ ชงเป็ น
เครื่องสาอางสาหรับผิวหนั ง ปั จจุบั นยังไม่พบรายงานวิธีการสกัดและคุณลักษณะของน้ามันเมล็ดกัญชงที่เพาะปลูกในประเทศไทย
งานวิจัยนี้ได้ทดลองสกัดน้ามันเมล็ดกัญชงด้วยการบีบเย็นและสกัดด้วยเฮกเซนร้อน/เย็น ซึ่งได้ผลผลิตน้ามันเมล็ดกัญชง 7.40, 25.50
และ 14.00% w/w ตามลาดับ คุณลักษณะทางกายภาพของน้ามันเมล็ดกัญชงที่สกัดด้วยวิธีการบีบเย็น มีสีเขียวเข้ม และการสกัดด้วย
เฮกเซนร้อน/เย็นมีสีเขียว-เหลือง น้ามันเมล็ดที่สกัดโดยการบี บเย็น เฮกเซนร้อน/เย็น มีค่าความถ่วงจาเพาะ 0.9200, 0.9230 และ
0.9170 ตามลาดับ น้ามันเมล็ดกัญชงที่สกัดโดยการบีบเย็นมี (ค่าเฉลี่ย) acid, ester, saponification values และ ค่าความหนืดเป็น
1.35, 201.80, 203.10 และ 25.95 องค์ประกอบทางเคมี ที่เป็นกรดไขมัน ได้แก่ Linoleic acid, Oleic acid, Palmitic acid และ
Steric acid ซึ่งคล้ายกับน้ามันเมล็ดกัญชงในแคนาดา คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ามันเมล็ดกัญชงจากแหล่งเพาะปลูกที่
ต่างกันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธ์พืชและสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก ดังนั้นควรทดลองซ้ากับเมล็ดกัญชงที่ปลูกในหลายพื้นที่เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดทามาตรฐานน้ามันเมล็ดกัญชง
คาสาคัญ: น้ามันเมล็ดกัญชง การสกัด คุณลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี
Abstract
Hemp has been a part of the Hmong (the hill tribe people living in Thailand) lifestyle for a long time.
Their cloth, made from fibre of the hemp stem bark. The government gives them the permit to grow hemp as the
new economical plant in the restricted area for household usage. Hemp seed contains fixed oil, rich in fatty acid,
and can be used as an ingredient in health food and cosmetics. it is interesting to develop hemp oil products for
skincare. To date, there has not been a report on the hemp oil extraction method and the characteristics of
hemp oil from plants cultivated in northern Thailand. Screw pressed extraction of hemp oil, as well as the
hot/cold hexane extraction methods gave percentage yield (w/w) of 7.40, 25.50 and 14.00 respectively. Physical
appearance of screw pressed hemp seed oil is deep green while the oil obtained from hexane extraction is
yellowish green. Specific gravity of screw pressed oil and the hot/cold hexane extracted oils are 0.9200, 0.9230
and 0.9170 respectively. Average acid, ester, saponification and viscosity values of pressed hemp seed oil are
1.35, 201.80, 203.10 and 25.95 respectively. Linoleic acid, oleic acid, palmitic acid and stearic acid were detected
in screw pressed oil and the hot/cold hexane extracted oils, similar to that in Canada. Physicochemical
characteristics of hemp oils from different sources are affected by hemp varieties and cultivation environment.
Repeated experiments from different sources of hemp seed oils should be done to establish the standard of
hemp oil.
Keywords: Hemp seed oil, Extraction, Physicochemical characteristics, Chemical compositions

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

19
27 มีนาคม 2564

1. บทนา
กัญชงหรือเฮมพ์ (Cannabis sativa L.subsp. sativa) เป็นพืชที่มีความสาคัญในวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้งมาช้า
นานแล้ว มีการปลูกกัญชงเพื่อนาเส้นใยมาทอผ้าสาหรับใช้นุ่งห่มในการดารงชีวิตและใช้ในการประกอบพิธีกรรมและความเชื่อ
ต่างๆ ด้วย เมื่อรัฐบาลไทยได้รับกระแสพระราชดารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ให้ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้ปลูกกัญชงในพื้นที่พิเศษที่ทางรัฐบาลประกาศ มีการส่ง เสริมและ
สนับสนุนการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยคานึง ถึงการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และในเชิงอุตสาหกรรม (ภูมิฐวัศ
สัมพันธ์พานิช และ กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ , 2562) ดังนั้นเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของต้นกัญชงในทุกมิติ มูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้มีการจัดทาชุดโครงการ “การพัฒนากัญชงเชิงเศรษฐกิจเพื่อ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของกัญชงในเบื้องต้น” (ในขณะนั้นกัญชงยังจัดเป็นพืชเสพติดประเภท 5) เพื่อศึกษาวิจัยสายพันธุ์
กัญชงที่มีสารเสพติดต่าโดยทดลองปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมกับตรวจหาปริมาณสารเสพติดในส่วนต่างๆ ของต้นกัญชง
การใช้ประโยชน์เส้นใยจากเปลือกลาต้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรั บผิวหนังจากน้ามันเมล็ดกัญชง ซึ่งมีชุด
โครงการวิจัยย่อย คือ 1. การสกัดและคุณลักษณะของน้ามันเมล็ดกัญชงที่เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย 2. การ
พัฒนาสบู่ใสและลิปบาล์มจากน้ามันเมล็ดกัญชง และ 3. การพัฒนาโลชั่นบารุงผิวกายและน้ามันนวดตัวจากน้ามันเมล็ดกัญชง
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากน้ามันเมล็ดกัญชง (สบู่ใส
ลิปบาล์ม ครีมขัดผิว โลชั่นบารุงผิวกายและน้ามันนวดตัว ) และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประชาชนในชุมชนให้สามารถเตรียม
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของชุมชน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์เปลือกลาต้นผลิตเป็น
เส้นใยตามรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา (ชาวม้ง) ซึ่งในปัจจุบันมีประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ามันเมล็ดกัญชง
ในเครื่องสาอางสองฉบับคือประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้กัญชงในเครื่องสาอาง พ.ศ. 2563 (ประกาศกระทรวงฯ
เรื่องกัญชงในเครื่องสาอาง พ.ศ. 2563, 2564) และประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่องการแสดงคาเตือนที่ฉลากของ
เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของกัญชง (ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่องการแสดงคาเตือนที่ฉลากของเครื่องสาอางที่มี
ส่วนผสมของกัญชง พ.ศ. 2563, 2564) ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และการใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจจึงเป็นประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจ
กัญชงจัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ผลกัญชงมีเมล็ดแห้ง
สีเทา ลักษณะเป็นรูปไข่ผิวเรียบเป็นมันและมีลายประสีน้าตาล เมล็ดกัญชง (hemp seed) ประกอบด้วยน้ามันไม่ระเหย
(fixed oil) ซึ่งมีกรดไขมันในปริมาณ 25-35% โปรตีน 20-25% และ คาร์โบไฮเดรต 20-30% ในน้ามันเมล็ดกัญชง (hemp
seed oil) มีกรดไขมันหลายชนิดประกอบไปด้วย linoleic acid, linolenic acid, oleic acid, palmitic acid, gammalinolenic acid และ stearic acid (Leizer, C., Ribnicky, D., Poulev, A., Dushenkov, S. And Raskin, I., 2000) กรด
ไขมันเหล่านี้เป็นกรดไขมันที่จาเป็นต่อร่างกาย (essential fatty acids) และมีประโยชน์ต่อผิวหนังมนุษย์ (Giana Angelo,
2012) สารอื่นๆ ในน้ามันเมล็ดกัญชง เช่น vitamin E, carotene, phytosterols, phospholipid เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ทาให้น้ามันเมล็ดกัญชงมีคุณค่าในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับผิวหนัง เช่น น้ามันนวดตัว โลชั่นบารุงผิว ครีมขัดผิว
ลิปบาล์ม และสบู่ใส น้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้จากการบีบเย็น มีลักษณะใส สีเขียวเข้ม คุณภาพของน้ามันเมล็ดกัญชงอาจมีความ
แตกต่างกันทั้งทางด้านกายภาพและเคมี ทั้งนี้ขึ้นกับพันธุ์พืช สิ่งแวดล้อมในการเพาะปลูก ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวเมล็ด และ
ขบวนการสกัดน้ามัน ในการนาน้ามันเมล็ดกัญชงมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ามัน ซึ่ง
ได้แก่ ลักษณะ สี กลิ่น ความใส ความถ่วงจาเพาะ และค่าคงที่ทางเคมีต่างๆ เช่น acid value, ester value, saponification
value และความหนืด เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตั้งตารับผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพของน้ามันเมล็ดกัญชงอาศัย
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้กับไขมันและน้ามันไม่ระเหยที่ใช้ทางเภสัชกรรม (pharmaceutical fat and fixed oils) (The
United States Pharmacopeial Convention, 2006) ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้องของน้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้จาก
พืชที่เพาะปลูกในประเทศไทย
ความสาคัญของการศึกษาวิธีการสกัดและคุณลักษณะของน้ามันเมล็ดกัญชงที่เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยใน
ครั้งนี้ ประการแรกคือยังไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้องของน้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้จากพืชที่เพาะปลูกในประเทศไทย ประการที่สอง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากน้ามันเมล็ดกัญชง จ าเป็นจะต้องทราบรายละเอียดของน้ามันเมล็ดกัญชงที่เป็น
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ส่วนผสมในตารับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาในเรื่องการสกัดและตรวจคุณลักษณะของน้ามัน
เมล็ดกัญชงพร้อมค่าคงที่ต่างๆ ของน้ามันเมล็ดกัญชงเพื่อเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของน้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้จากพืชที่เพาะปลูก
ในประเทศไทย อันจะเกิดประโยชน์สาหรับการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operation Procedures,
SOPs) สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากน้ามันเมล็ดกัญชง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการสกัดน้ามันเมล็ดกัญชงเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการสกัด ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีข องน้ามัน เมล็ ดกั ญชงที่ ได้จ ากพืช ที่เ พาะปลู กในประเทศไทย เพื่อ เป็ นข้ อมู ล ส าหรั บการพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์
เครื่องสาอางจากน้ามันเมล็ดกัญชง
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
- เครื่องบีบน้ามันแบบสครูเพรส (Screw press machine) ชุดเครื่องสกัดแบบติดต่อวนเวียนโดยใช้ความร้อน
(Soxhlet apparatus, heating mantle) เครื่องระเหยแห้งภายใต้ความดันต่า (Rotary evaporator under reduced
pressure) อุปกรณ์หาความถ่วงจาเพาะ (Pycnometer) อุปกรณ์หาความหนืด (Viscometer Ostwald 4810 series,
SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY) และแก๊สโครมาโตกราฟีควบกับแมสสเปกโตรเมตรี (Gas chromatography-Mass
spectrometry) (Hewlett Packard 6890 Gas chromatograph coupled to an Agilent Technologies MS 5973
Model GISI3A mass spectrometer)
- เมล็ดกัญชง ได้จากการเพาะปลูกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
- Hexane, Methanol (Merck, Germany), Ethanol (Scientific Equipment and Chemicals, ประเทศไทย)
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การสกัดน้ามันเมล็ดกัญชง
- สกัดน้ามันเมล็ดกัญชงโดยการบีบเย็นเมล็ดกัญชงด้วยเครื่องบีบแบบสครูเพรส และสกัดซ้ากากเมล็ดกัญชงที่
ผ่านการบีบเย็นด้วยเฮกเซนเย็นและเฮกเซนร้อน
- สกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนร้อนและด้วยเฮกเซนเย็น
- นาสารสกัดเฮกเซนมาระเหยโดยใช้เครื่องระเหยแห้งภายใต้ความดันต่าจนกระทั่งปราศจากเฮกเซน
- บันทึกผลผลิตน้ามันเมล็ดกัญชงรวม
3.2.2 หาค่าความถ่วงจาเพาะ ความหนืด acid value, ester value และ saponification number ของน้ามัน
เมล็ดกัญชงโดยวิธีที่กาหนดใน The United States Pharmacopeia USP 29, The National Formulary NF 24 (2006)
3.2.3 ตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีของน้ามันเมล็ดกัญชงโดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟีควบกับแมสสเปกโตรเมตรี
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 การสกัดน้ามันเมล็ดกัญชง
ผลการสกัดน้ามันเมล็ดกัญชงโดยวิธีการต่างๆ คือการบีบโดยใช้เครื่องบีบแบบสครูเพรส การสกัดด้วยเฮกเซนแบบ
ร้อนและเย็น และการสกัดซ้ากากเมล็ดกัญชงที่ผ่านการบีบเย็นด้วยเฮกเซนเย็นและเฮกเซนร้อน ดังแสดงในตารางที่ 1 การ
สกัดโดยการบีบเย็นได้ผลผลิตน้อยที่สุด (7.40% w/w) เมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซนทั้งร้อน (25.50%
w/w) และเย็น (14.00% w/w) หลังการบีบเย็นเมล็ดกัญชงแล้วพบว่ามีน้ามันเมล็ดกัญชงเหลืออยู่ในกากเมล็ด จึงนามาสกัด
ซ้าด้วยตัวทาละลายเฮกเซนเย็น /ร้อน หลังจากระเหยเฮกเซนออกแล้วพบว่ายังได้น้ามันเพิ่มชึ้นอีกในปริมาณ 5.00% w/w
และ 14.00% w/w น้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้จากการบีบ (virgin oil) ปราศจากสารเคมีใดๆ และไม่ผ่านขบวนการที่จะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใดๆ เหมาะสาหรับใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดยตรงกับผิวหนัง เช่น ลิปบาล์ม โลชั่น
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น้ามันนวดตัว ส่วนน้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้จากสกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซนทั้งร้อนและเย็นสามารถนาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
ขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเคมี เช่น สบู่ใส
ตารางที่ 1 ผลผลิตการสกัดน้ามันเมล็ดกัญชงโดยวิธีการต่างๆ
วิธีการสกัด
(1) การบีบเย็น
(2) การสกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนร้อน
(3) การสกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนเย็น
(4) การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบด้วยเฮกเซนเย็น
(5) การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบด้วยเฮกเซนร้อน

ผลผลิต (% w/w )
7.40
25.50
14.00
5.00
14.00

ผลผลิตรวม (% w/w)
12.40
21.40

4.2 การตรวจสอบคุณภาพของน้ามันเมล็ดกัญชง
1) ลักษณะปรากฏและสีของน้ามันเมล็ดกัญชงจะแตกต่างกันตามวิธีการสกัดตามรายละเอียดดังในตารางที่ 2 ผล
การศึกษาลักษณะปรากฏของน้ามันกัญชงที่สกัดด้วยวิธีการต่างๆ พบว่าไม่แตกต่างกันมากซึ่งสีที่แตกต่างเล็กน้อย อาจจะเนื่อง
มากจากความอ่อน-แก่ของเมล็ดกัญชงในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง สีที่แตกต่างไม่มีผลกระทบกับสีของผลิ ตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ซึ่งสามารถแต่งสีเพิ่มเติมได้
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาลักษณะปรากฏของน้ามันกัญชงที่สกัดด้วยวิธีการต่างๆ
วิธีการสกัด
ลักษณะปรากฏ
(1) การบีบเย็น
น้ามันใส หนืด สีเขียวเข้ม
(2) การสกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนร้อน
น้ามันใส หนืด สีเขียว-เหลือง
(3) การสกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนเย็น
น้ามันใส หนืด สีเขียว-เหลือง
(4) การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบด้วยเฮกเซนเย็น
น้ามันใส หนืด สีเขียว-เหลือง
(5) การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบด้วยเฮกเซนร้อน
น้ามันใส หนืด สีเขียว

ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฏต่างๆ ของน้ามันเมล็ดกัญชงได้จาก (1) การบีบเย็น (2) สกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนร้อน
และ (3) สกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนเย็น
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2) ความถ่วงจาเพาะของน้ามันเมล็ดกัญชงที่สกัด ด้วยวิธีการต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 น้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้จาก
การบีบเย็น (1) และการสกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนร้อน (2) มีค่าความถ่วงจาเพาะใกล้เคียงกัน ในขณะที่น้ามันเมล็ดกัญชง
จากการสกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนเย็น (3) และการสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบด้วยเฮกเซนเย็น (4) มีค่าความ
ถ่วงจาเพาะใกล้เคียงกัน แต่น้ามันเมล็ดกัญชงที่สกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบด้วยเฮกเซนร้อน (5) แตกต่างจากทั้ง
สองกลุ่มอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามค่าความถ่วงจาเพาะของน้ามันเมล็ดกัญชงที่สกัดโดยวิธีการสกัดที่แตกต่างกันนั้นอาจผัน
แปรไปตามความแก่อ่อนของตัวอย่างเมล็ดกัญชงที่เก็บมา เนื่องจากไม่สามารถคัดเมล็ดที่เก็บมาได้ และตัวอย่างเมล็ดกัญชงมี
ปริมาณไม่มากพอที่ทาซ้าหลายๆ ครั้ง
ตารางที่ 3 ความถ่วงจาเพาะของน้ามันกัญชงที่สกัดด้วยวิธีการต่างๆ
วิธีการสกัด
(1) การบีบเย็น
(2) การสกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนร้อน
(3) การสกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนเย็น
(4) การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบด้วยเฮกเซนเย็น
(5) การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบด้วยเฮกเซนร้อน

ความถ่วงจาเพาะ
0.9200
0.9230
0.9170
0.9120
0.9080

3) Acid value ของน้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้จากการบีบเย็น คือ 1.35 (ค่าเฉลี่ย)
4) Ester value ของน้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้จากการบีบเย็น คือ 201.80 (ค่าเฉลี่ย)
5) Saponification value ของน้ามันกัญชงที่ได้จากการบีบเย็นคือ 203.10 (ค่าเฉลี่ย)
6) ค่าความหนืด (viscosity) ของน้าเมล็ดมันกัญชงจากการบีบเย็นคือ 25.95 (ค่าเฉลี่ย)
Acid value, Ester value, Saponification value และค่าความหนืดเป็นค่าที่หาจากเมล็ดกัญชงที่เก็บได้จากแหล่ง
ปลูกที่เดียว (พื้นที่ขออนุมัติทาการวิจัย) และไม่มีน้ามันเมล็ดกัญชงจากแหล่งอื่นมาเปรียบเทียบ จึงได้เฉพาะข้อมูลเบื้องต้น
เท่านั้นซึ่งก็ใกล้เคียงกับข้อมูลที่มีรายงาน (Shobha S. Borhade, 2013; Leizer et al., 2000)
4.3 องค์ประกอบทางเคมี
ผลการวิ เ คราะห์ น้ ามั น กั ญ ชงจากการบี บ เย็ น และการสกั ด ด้ ว ยเฮกเซนร้ อ น โดยวิ ธี แ ก๊ ส โครมาโตกราฟี ค วบ
กับแมสสเปกโตรเมตรี แสดงชนิดและปริมาณสัมพัทธ์ (%) ขององค์ประกอบทางเคมี ดัง ในตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมี
หลักในน้ามันเมล็ดกัญชงที่สกัดโดยการบีบเย็นและการสกัดด้วยเฮกเซนร้อนคล้ายกันและประกอบด้วยกรดไขมัน Linoleic
acid, Oleic acid, Palmitic acid และ Steric acid อย่างไรก็ดี ข้อมูลนี้ได้จากน้ามันเมล็ดกัญชงที่มาจากแหล่งเดียวและไม่มี
น้ามันจากแหล่งอื่นมาเปรียบเทียบ ผลการวิเคราะห์นี้จึงเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้น จาเป็นจะต้องดาเนินการวิจัยต่อไปโดยใช้น้ามัน
เมล็ ดกั ญ ชงที่ ม าจากแหล่ ง อื่น ๆ เพื่ อ จั ดท าเป็ น มาตรฐานของน้ ามัน เมล็ด กั ญ ชงส าหรั บ ใช้ เ ป็ นส่ ว นผสมของผลิต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางต่อไป
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ตารางที่ 4 ชนิดและปริมาณขององค์ประกอบทางเคมีในน้ามันเมล็ดกัญชง
ชื่อสารเคมี
(1) Hexanal
(2) 2-Heptanal
(3) 2,4-Heptadienal
(4) 2-Decenal
(5) 2,4-Decadienal
(6) Palmitinic acid
(7) Linoleic acid
(8) Oleic acid
(9) Steric acid
(10) 4,4-Dimethyl-13-alpha-androst-5-ene
(11) Delta-9-tetrahydrocannabinol
(12) Gamma-sitosterol

ปริมาณสัมพัทธ์ (%)
น้ามันกัญชงที่ได้จาก
น้ามันกัญชงที่ได้จาก
การบีบเย็น
การสกัดด้วยเฮกเซนร้อน
0.82
0.55
5.50
0.59
1.16
1.37
0.17
7.77
0.90
6.97
11.62
40.93
63.59
14.81
10.95
3.58
4.95
1.70
0.72
6.25
1.30
8.60
-

5. สรุปผลการวิจัย
การสกัดน้ามันไม่ระเหยจากเมล็ด กัญชงโดยการบีบเย็นให้ผลผลิต 7.40% w/w ในขณะที่การสกัดด้วยเฮกเซนเย็นและ
เฮกเซนร้อนให้ผลผลิต 14.00% w/w และ 25.50% w/w ตามลาดับ เมื่อนากากเมล็ดกัญชงที่ผ่านการบีบแล้วมาสกัดด้วย
เฮกเซนเย็นและเฮกเซนร้อนซ้าอีกให้ผ ลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 5.00% w/w และ 14.40% w/w ตามลาดับ ลักษณะปรากฏของ
น้ามันกัญชงพบว่าวิธีการสกัดแบบบีบเย็นให้น้ามันหนืดสีเขียวเข้ม ส่วนการสกัดเมล็ดกัญชงด้วยเฮกเซนให้น้ามันหนืดสี เขียวเหลือง น้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้โดยวิธีบีบเย็นจากเมล็ดพืชสารที่มีประโยชน์ในน้ามันไม่ถูกทาลายและไม่มีสารปนเปื้อน จึง เหมาะ
สาหรับใช้เป็นอาหารและวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสาอางที่ใช้โดยตรงกับผิวหนัง ส่วนน้ามันเมล็ดกัญชงที่ได้จากการสกัดด้วย
เฮกเซน หลังจากขจัดเฮกเซนออกแล้วก็สามารถนามาใช้เตรียมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกได้ เช่น สบู่ การสกัดโดยวิธีที่ต่างกันมี
ผลทาให้ค่าคงที่ทางกายภาพของน้ามันกัญชงแตกต่างกันเล็กน้อย ความหนืดที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเตรียมผลิตภัณฑ์
จาพวกครีมและขี้ผึ้ง ดังนั้นก่อนที่จะใช้น้ามันเมล็ดกัญชงเพื่อผลิตเครื่องสาอางจาเป็นจะต้องตรวจหาค่าเหล่านี้ด้วย เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไปคือการทาวิจัยซ้าเพื่อให้ได้ ข้อมูล วิธีการสกัดน้ามันเมล็ดกัญชงและคุณลักษณะของน้ามัน
เมล็ดกัญชงที่เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งในปัจ จุบันรัฐบาลกาลังเปิดช่องทางในการพัฒนาพืช กัญชงในเชิง
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าจากที่เคยใช้ประโยชน์เฉพาะการนามาใช้เป็นเส้นใยเครื่องนุ่งห่ม พร้อมทั้ง การปรับปรุงพันธุ์พืชกัญชง
ให้เป็นไปตามลักษณะพืช กัญ ชงที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โ ทษเรื่องกาหนดลักษณะกัญชง
(Hemp) (ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โ ทษเรื่องกาหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2562, 2562) และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2563 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2563, 2563) รวมถึงการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวเมล็ดกัญชงที่มีความแก่ (maturity) ที่
เหมาะสมและสม่าเสมอซึ่งมีผลกระทบต่อมารตฐานของน้ามันเมล็ดกัญชงที่ผลิตได้ และต้นทุนการผลิตอีกด้วย
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยใน
โครงการการพัฒนากัญชงเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่า และขอขอบคุณโครงการผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร มูลนิธิ
โครงการหลวงที่ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการดาเนินการวิจัยจนลุล่วงด้วยดี
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การพัฒนาสบู่ใสธรรมชาติและลิปบาล์มจากนามันเมล็ดกัญชง
Development of natural clear soap and lip balm from hemp seed oil
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บทคัดย่อ
สบู่ใสธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมในชีวิตประจาวันเช่นเดียวกับลิปบาล์ม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากส่วนผสมที่มา
จากธรรมชาติ เมล็ดกัญชงมีนามันไม่ระเหยซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ซึ่งนามันเมล็ดกัญชงสกัดได้โดยการบีบ
เมล็ดจากพืชกัญชงที่รัฐบาลอนุญาตให้ชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้งปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อใช้เส้นใยจากเปลือกลาต้นทอผ้าสาหรับนุ่ง
ห่ม เป็ นการใช้ป ระโยชน์ทั งส่ว นเปลือกล าต้นและเมล็ด จึงน่าสนใจที่จ ะพัฒนานามันเมล็ดกัญชงเป็นสบู่ใ สธรรมชาติแ ละลิปบาล์ม
ทดลองผลิตสบู่ใสธรรมชาติ โดยใช้นามันเมล็ดกัญชงในปริมาณ 4-11% w/w พบว่าในตารับที่มีนามันเมล็ดกัญชง ในปริมาณ 8.58%
w/w ได้สบู่ใสธรรมชาติที่มีลักษณะทางกายภาพดีที่สุด และเมื่อผสมกรดซิตริคในปริมาณ 0.5-1% w/w ทาให้ค่าความเป็นกรด-ด่างของ
เนือสบู่ลดลงจาก 12 มาอยู่ในช่วง 9-10 ได้ทดลองพัฒนาลิปบาล์มโดยใช้นามั นเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบในปริมาณ 10% w/w
หลังจากได้ประเมินความคงสภาพที่อุณภูมิ 4 ºซ ที่อุณหภูมิห้อง และที่อุณหภูมิ 45 ºซ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน พบว่าลิปบาล์มยังคง
สภาพดีทังลักษณะของเนือลิปบาล์มและกลิ่น แม้จะเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 45 ºซ ดังนันมีความเป็นไปได้ที่จะนามันเมล็ดกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มมี ูลค่าเพิม่ ได้แก่ สบู่ใสธรรมชาติและลิปบาล์มให้เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของชุมชนในพืนที่พิเศษ อย่างไรก็ดีเห็นควรจะต้องมีการทา
วิจัยเพิ่มเติมเรื่องการทดสอบการแพ้ และความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อจัดทาแผนการตลาดต่อไป
คาสาคัญ: นามันเมล็ดกัญชง สบู่ใสธรรมชาติ ลิปบาล์ม
Abstract
Natural translucent soap and lip balm are skincare products in daily use; especially those made from
natural ingredients are very popular. Fixed oil from hemp seeds (hempseed oil) can be used as an ingredient in
these products. Hemp seed oil obtained from hemp cultivated by Hmong (the hill tribe people living in northern
Thailand) with the permit from the Thai government as the new economical plant to use fiber of the stem bark
for cloth as it is a part of Hmong lifestyle. Utilize both stem bark and seeds. Thus, it is interesting to use hemp
seed oil as an ingredient in natural translucent soap and lip balm. Hemp seed oil 4-11% w/w was used in the
formulae and 8.58% w/w hemp seed oil containing formular gave the best appearance natural clear soap. Citric
acid 0.5-1% w/w was added to adjust the pH of soap from 12 to 9-10. Lip balm with 10% of screw pressed hemp
oil in the formulation gave a good appearance product. Stability of lip balm was tested at 4 ºC, room temperature
and 45 ºC at least one month; it found that appearance, texture, and odor did not change. These results showed
that natural translucent soap and lip balm from hemp seed oil can be promoted as signature products of this
community. However, allergy tests of these products in human and consumer satisfactory studies must be further
done in the future to complete the market plan.
Keywords: Hemp seed oil, Translucent soap, Lip balm
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1. บทนา
กัญชงหรือเฮมพ์ (Cannabis sativa L. subsp. sativa) เป็นพืชที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทังเส้นใยจากเปลือกลาต้น
และนามันเมล็ดกัญชง รัฐบาลได้อนุญาตให้ชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้งปลูกกัญชงในพืนที่พิเศษเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยคานึงถึง
การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน โดยใช้เส้นใยจากเปลือกลาต้นมาทอผ้าสาหรับใช้นุ่ง ห่มในวิถีชีวิตมาช้านานแล้ว และในเชิง
อุตสาหกรรม (ภูมิฐวัศ สัมพันธ์พานิช และ กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ , 2562) ปัจจุบันมีประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้นามัน
เมล็ดกัญชงในเครื่องส าอาง คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้ กัญชงในเครื่องส าอาง พ.ศ. 2563 (ประกาศ
กระทรวงฯ เรื่องกัญชงในเครื่องสาอาง พ.ศ. 2563, 2564) และประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่องคาเตือนที่ฉลากของ
เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของกัญชง (ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่องการแสดงคาเตือนที่ฉลากของเครื่องสาอางที่มี
ส่วนผสมของกัญชง พ.ศ. 2563, 2564) ดังนันการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และการใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจจึงเป็นประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจ นามันเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) มีลักษณะใส ถ้าสกัดโดยการบีบเย็นจะมีสี
เขียวเข้ม หนืด ส่วนนามันเมล็ดกัญชงที่สกัดด้วยเฮกเซนจะมีสีเขียว-เหลือง คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี จะแตกต่างตาม
แหล่งที่มาของเมล็ดและวิธีการสกัด (กฤษณา ภูตะคาม, สุวิภา ไกรวศิน และ ณัฐวรินทร์ กฤติยาภิชาตกุล , อยู่ระหว่างการ
ตีพิมพ์) ก่อนนามาใช้จะต้องตรวจสอบคุณภาพของนามัน ได้แก่ ลักษณะ สี กลิ่น ความใส ความถ่วงจาเพาะ และค่าคงที่ทาง
เคมีต่างๆ เช่น acid value, ester value, saponification value ฯลฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบืองต้นในการตังตารับผลิตภัณฑ์
นามันเมล็ดกัญชงที่สกัดโดยวิธีบีบเย็นจะได้นามันบริสุทธิ์ (virgin oil) ซึ่งจะนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังโดยตรง
คือ ลิปบาล์ม โลชั่นบารุงผิวกาย และนามันนวดตัว นามันเมล็ดกัญชงประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิด ได้แก่ linoleic acid,
linolenic acid, oleic acid, palmitic acid, gamma-linolenic acid และ stearic acid (Leizer et al., 2000)
สารประกอบเหล่านีมีคุณประโยชน์ต่อผิวหนังหลายประการ เช่น ทาให้ผิวหนัง ชุ่มชืน (moisturize) ลดการอักเสบ (antiinflammatory) ต้านอนุมูล อิสระ (antioxidant) ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของผิวหนัง (Biopluschem, 2021; Canex,
2020)
สบู่ใสธรรมชาติ (natural translucent soap) คือ สบู่ที่ได้จากปฏิกิริยาทางเคมี (saponification) ของกรดไขมันในนามัน
ไม่ระเหย (fixed oils) และด่าง (โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์) แล้วนาไปเติมนาตาล แอลกอฮอล์ และ
กลีเซอรีน ต้มเคี่ยวจนใส เนือสบู่ใสธรรมชาติจะมีลักษณะโปรงแสง (translucent) แต่จะไม่ใสเท่ากับสบู่ใสที่ทาจากกลีเซอรีน
(transparent soap หรือ glycerine soap) ซึ่งจะใสแบบสามารถให้แสงผ่านทะลุได้ สบู่เป็นของแข็ง ลื่น มีฟอง สามารถ
ละลายและล้างออกด้วยนา มีการพัฒนาสบู่แข็งธรรมชาติ (natural soap) สามารถปรับสูตรที่ใช้นามันเมล็ดกัญชงในตารับได้
ถึง 15% w/w (Natural Hemp Seed Oil, 2021) แต่ยังไม่พบการพัฒนาสบู่ใสธรรมชาติจากนามันเมล็ดกัญชง จึงน่าสนใจที่
จะทดลองพัฒนาตารับสบู่ใสธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ในพืนที่พิเศษที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง ในขณะที่ลิปบาล์มก็
เป็นเครื่องสาอางที่ใช้ประจาวันกันทั่วไปทังหญิงและชาย นามันเมล็ดกัญชงมีคุณประโยชน์ต่อผิวหนังดังได้กล่าวแล้ว จึงน่า
ทดลองใช้นามันเมล็ดกัญชงทดแทนนามันไม่ระเหยชนิดอื่นๆ ในตารับได้
ดังนันเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของพืชกัญชงมากขึนจากเดิม จึงเห็นควรพัฒนาสบู่ใสธรรมชาติและลิปบาล์ มจากนามัน
เมล็ดกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของชุมชนพืนที่พิเศษที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึนจาก
การใช้ประโยชน์เฉพาะเปลือกลาต้นผลิตเป็นเส้นใยตามวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาตารับสบู่ใสธรรมชาติและลิปบาล์มที่มีส่วนผสมของนามันเมล็ดกัญชง เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของนามันเมล็ด
กัญชง และเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ในพืนที่พิเศษที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมีในการตังตารับสบู่ใสและลิปบาล์ม
3.1.1 หม้ออังไอนา เครื่องชั่ง เทอร์โมมิเตอร์ ตู้เย็น ตู้ควบคุมอุณหภูมิ เครื่องแก้ว
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3.1.2 นามันเมล็ดกัญชง, glycerine, sodium hydroxide, potassium hydroxide, hydrochloric acid,
ethanol, mineral oil, jojoba oil, macadamia oil, apricot oil, sweet almond oil, soy bean oil, wheatgerm oil,
avocado oil, coconut oil, olive oil, grapeseed oil, sunflower oil, safflower oil, sesame oil, castor oil, bees
wax, span 83, span 80, vitamin E acetate, soft paraffin, quaternium-18 hectorite (bentone 38), dimethicone
350, peach flavor, apple flavor, FD&C Red (Scientific Equipment and Chemicals, ประเทศไทย)
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การตังตารับผลิตภัณฑ์สบู่ใสธรรมชาติจากนามันเมล็ดกัญชง
1) ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติของนามันไม่ระเหยแต่ละชนิดเพื่อเลือกใช้ในตารับให้ได้สบู่ใสธรรมชาติที่มี
ลักษณะและคุณภาพตามเป้าหมาย ใช้นามันเมล็ดกัญชงตังตารับหลักของสบู่ใสธรรมชาติแสดงอยู่ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารับหลักของสบู่ใสธรรมชาติที่มนี ามันเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ
สารเคมี
(1) โซเดียมไฮดรอกไซด์
(2) นามันปาล์ม
(3) นามันมะพร้าว
(4) นามันเมล็ดกัญชง
(5) นา
(6) นาตาล
(7) กลีเซอรีน
(8) แอลกอฮอล์
(9) กรดสเตียริค
(10) สารแต่งกลิ่น แต่งสี

ปริมาณ (กรัม)
?
120
28
?
70
?
36
?
1.5%
q.s.

2) คานวนปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่จะใช้ทาปฏิกิริยากับไขมันในนามันไม่ระเหยเพื่อให้เกิดสบู่ โดยใช้ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (saponification value) ของนามันแต่ละชนิดและนามารวมกันตัวอย่างเช่นนามันปาล์ม 120 กรัม มีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง 0.141 จะต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 120 x 0.141 = 16.92 นาจานวนโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่คานวนได้
ของนามันแต่ละชนิดมารวมกันก็จะได้ปริมาณจานวนโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ต้องใช้ในตารับสบู่ ใสธรรมชาติ (United States
Pharmacopeial Convention, 2006)
3) วิธีเตรียมสบู่ใสธรรมชาติ ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่คานวนได้ในนาเย็น (จะเกิดความร้อน) ผสมนามัน
ทุกชนิดเข้าด้วยกัน เมื่ออุณหภูมิของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เย็นลง ค่อยๆ เทลงในนามันและคนเร็วๆ อย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่ ง สบู่ มีลั กษณะคล้า ยเนือครี ม ความหนื ดจะเพิ่ม ขึ นเรื่อ ยๆ จึ ง เติ มสารแต่ ง กลิ่ น แต่ ง สีต ามต้อ งการในปริม าณ
1-2% w/w ของเนือสบู่ และเทใส่พิมพ์ตังทิงไว้ประมาณ 24 ชั่งโมง แกะสบู่ออกจากพิมพ์
4) ทดลองปรับปริมาณของนามันเมล็ดกัญชงในสูตรตารับระหว่าง 4-11% w/w ของตารับ (ตารางที่ 4) และ
นามันชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้สบู่ใสที่มีลักษณะทางกายภาพดี ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของเนือสบู่โดยการเติมกรดซิตริกใน
ปริมาณ 0.5-1% w/w ของปริมาณนามัน ตารับสบู่ใสธรรมชาติแสดงอยู่ในส่วนผลการวิจัย
5) การประเมินคุณภาพสบู่ก้อนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ลักษณะปรากฏของก้อนสบู่ใส ความ
ใส-ขุ่น ความแข็ง-นิ่ม ความเป็นกรด-ด่างของเนือสบู่ วิธีทดลองโดยวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลายสบู่เข้มข้น 1% w/w
การเกิดฟอง ล้างมือให้สะอาดแล้วนาสบู่ขนาดประมาณ 2 ตารางนิว ทาให้สบู่เปียก ฟอกมือนาน 30 วินาที สบู่จะต้องมีฟอง
พอประมาณ
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3.2.2 การตังตารับผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากนามันเมล็ดกัญชง
1) นานามันเมล็ดกัญชงมาเตรียมตารับหลักของลิปบาล์มใน (ตารางที่ 2, 3) โดยมีส่วนประกอบอื่นๆ ดัง นี
นามันละหุ่ง, ขึผึง, span 80, span 83, tocopherol acetate (vitamin E acetate), soft paraffin และ quaternium-18
hectorite (bentone 38)
2) มีการปรับปริมาณนามันเมล็ดกัญชงระหว่าง 9-20% w/w ของตารับ และสารต่างๆ ในตารับแสดงอยู่ใน
ส่วนผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ตัวอย่างตารับของลิปบาล์มที่มีนามันเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ
(1) นามันเมล็ดกัญชง
(2) นามันละหุ่ง
(3) bees wax
(4) span 83
(5) vitamin E acetate
(6) soft paraffin
(7) bentone 38
(8) สารแต่งกลิ่น

ปริมาณในตารับ (% w/w)
ตารับที่ 1
ตารับที่ 2
10.00
9.90
60.00
59.41
8.50
9.41
7.50
7.43
2.00
1.98
10.00
9.90
2.00
1.98
0.00
q.s.

ตารางที่ 3 ตัวอย่างตารับของลิปบาล์มที่มีนามันเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ
(1) นามันเมล็ดกัญชง
(2) นามันละหุ่ง
(3) bees wax
(4) span 80
(5) DC200/350
(6) vitamin E acetate
(7) soft paraffin
(8) bentone 38
(9) สารแต่งกลิ่น

ปริมาณในตารับ (% w/w)
ตารับที่ 6
ตารับที่ 10
10.00
20.00
70.00
60.00
6.00
6.00
7.50
7.50
0.00
0.00
2.00
2.00
4.50
4.50
0.00
q.s.
0.00
0.20

3) เตรียมลิปบาล์มโดยการผสมนามันเข้าด้วยกัน และหลอมสารทังหมดรวมกันบนหม้ออังไอนา คนให้เข้ากัน
เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงประมาณ 35 ºซ จึงเติมสีและกลิ่นตามต้องการ
4) ทดสอบความคงสภาพของลิปบาล์มโดยบรรจุลิปบาล์มในขวดแก้วใสปิดสนิทเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 ºซ ที่
อุณหภูมิห้อง และที่อุณหภูมิ 45 ºซ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ที่อุณหภูมิห้องเก็บในสภาวะถูกแสงเปรียบเทียบกับ สภาวะไม่
ถูกแสง และประเมินโดยดูจากลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไป เช่น ความหนืด ความละเอียด สี และกลิ่น
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 การพัฒนาตารับผลิตภัณฑ์สบู่ใสจากนามันเมล็ดกัญชง
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ได้มีการปรับเปลี่ยนปริมาณของนามันกัญชงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนามันพืชในตารับหลักของสบู่ใสธรรมชาติ เพื่อให้ได้
สบู่ที่ดีขึน
ตารางที่ 4 ตัวอย่างตารับต่างๆ ของสบู่ใสธรรมชาติ
สารเคมี
(1) โซเดียมไฮดรอกไซด์
(2) นามันปาล์ม
(3) นามันมะพร้าว
(4) นามันเมล็ดกัญชง
(5) นา
(6) นาตาล
(7) กลีเซอรีน
(8) แอลกอฮอล์
(9) กรดสเตียริค
(10) สารแต่งกลิ่น แต่งสี

ตารับที่ 1
8.24
41.24
9.62
4.12
24.06
q.s.
12.37
q.s.
0.34
q.s.

ปริมาณสารในตารับ (% w/w)
ตารับที่ 2
ตารับที่ 3
ตารับที่ 4
8.11
8.20
8.13
41.22
37.75
37.78
6.87
8.58
6.87
6.87
8.58
10.30
24.05
24.02
24.04
q.s.
q.s.
q.s.
12.37
12.35
12.36
q.s.
q.s.
q.s.
0.52
0.51
0.52
q.s.
q.s.
q.s.

ตารับที่ 5
8.28
34.29
10.29
10.29
24.00
q.s.
12.34
q.s.
0.51
q.s.

ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะแปรเปลี่ยนไปตามชนิดและปริมาณนามันที่ใช้ในตารั บโดยคานวณจากค่าความ
เป็นกรด-ด่างสาหรับสบู่ (saponification value in soap making) ของนามันในตารับ ผลการทดลองเตรียมตารับสบู่ใส
ธรรมชาติสามารถใช้นามันเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ 4-11% w/w และพบว่าตารับใช้นามันเมล็ดกัญชง 8.58% w/w ดี
ที่สุด
นอกจากนียังได้มีการทดลองแต่ง สีสบู่ด้วยสารธรรมชาติได้แก่ สารสกัดจากเถาสะค้านแดง (Piper interruptum
Opiz) กับเถาขมินเครือ (Arcangelisia flava (L) Merr.) ทาให้ได้สบู่ใสมีสีแดงและสีเหลืองตามลาดับ สาหรับสารแต่งกลิ่น
อาจเลือกใช้ตามต้องการในปริมาณ 1-2% w/w ของเนือสบู่
ลักษณะของสบู่ใสธรรมชาติตารับต่างๆ เป็นก้อนค่อนข้างนิ่ม ใส คงสภาพดี ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะของสบู่ใสธรรมชาติตารับต่างๆ ที่แต่งสีด้วยสารสกัดเถาสะค้านแดง (1), (2) และขมินเครือ (3), (4)
4.2 การตรวจสอบคุณภาพสบู่ก้อนใสที่ผลิตได้
4.2.1 การตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของเนือสบู่
ในเบืองต้นค่าความเป็นกรด-ด่างของเนือสบู่เท่ากับ 12 เมื่อเติมกรดซิตริกผสมในตารับในปริมาณ 0.5-1%
w/w ของปริมาณนามันพืช เพื่อทาให้ค่าความเป็นกรด-ด่างของเนือสบู่ลดลงมาอยู่ที่ค่า ในช่วง 9-10 (ค่าปกติทั่วไปของสบู่)
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4.2.2 การตรวจลักษณะกายภาพ เช่น สี เนือสบู่ ความเปราะ-แข็ง ความใสของเนือสบู่ พบว่าสบู่ใสที่ได้มีลักษณะ
ทางกายภาพดีที่สุดในตารับทีม่ ีนามันเมล็ดกัญชงในปริมาณ 8.58% w/w (ภาพที่ 1)
4.2.3 การทดสอบการเกิดฟอง เมื่อทดสอบการเกิดฟองเบืองต้นพบว่าเกิดฟองขนาดเล็กนุ่มนวล และอยู่ได้นาน
พอประมาณ
4.3 การพัฒนาตารับผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากนามันเมล็ดกัญชง
ผลการทดลองตังตารับลิปบาล์มจากนามันเมล็ดกัญชงโดยมีส่วนประกอบหลักดังนี นามันเมล็ดกัญชง, นามันละหุ่ง,
ขึผึง, span 83, tocopherol-acetate, vaseline, quaternium-18 hectorite และปรับส่วนประกอบต่างๆ ในตารับได้ลิป
บาล์มทดลองทังหมดประมาณ 20 ตารับ และคัดเลือกลิปบาล์มที่ได้มา 10 ตารับ ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 แสดงส่วนประกอบลิปบาล์มตารับที่ 1-5
ส่วนประกอบ
(1) นามันเมล็ดกัญชง
(2) นามันละหุ่ง
(3) bees wax
(4) span 83
(5) vitamin E acetate
(6) soft paraffin
(7) bentone 38
(8) สารแต่งกลิ่น

ตารับที่ 1
10.00
60.00
8.50
7.50
2.00
10.00
2.00
0.00

ปริมาณสารในตารับ (% w/w)
ตารับที่ 2
ตารับที่ 3
ตารับที่ 4
9.90
9.90
14.85
59.41
54.46
49.50
9.41
9.41
9.90
7.43
7.43
7.43
1.98
1.98
1.98
9.90
14.85
14.36
1.98
1.98
1.98
0.00
q.s.
q.s.

ตารับที่ 5
14.85
47.03
12.38
7.43
1.98
14.36
1.98
q.s.

ปริมาณสารในตารับ (% w/w)
ตารับที่ 7
ตารับที่ 8
ตารับที่ 9
10.00
10.00
10.00
70.81
68.81
70.81
5.58
5.58
3.58
7.42
7.42
7.42
2.89
2.89
2.89
2.00
2.00
2.00
1.30
1.30
3.30
0.00
2.00
0.00
q.s.
q.s.
q.s.

ตารับที่ 10
20.00
60.00
6.00
7.50
0.00
2.00
4.50
0.00
0.20

ตารางที่ 6 แสดงส่วนประกอบลิปบาล์มตารับที่ 6-10
ส่วนประกอบ
(1) นามันเมล็ดกัญชง
(2) นามันละหุ่ง
(3) bees wax
(4) span 80
(5) DC200/350
(6) vitamin E acetate
(7) soft paraffin
(8) bentone 38
(9) สารแต่งกลิ่น

ตารับที่ 6
10.00
70.00
6.00
7.50
0.00
2.00
4.50
0.00
0.00

ตารับที่ทีปริมาณนามันเมล็ดกัญชงสูง จะมีสีเขียวเข้ม และมีความมันมากกว่า ความหนืดของแต่ละตารั บแตกต่างกัน
เล็กน้อย การที่เติม quaternium-18 hectorite ทาให้ลิปบาล์มกระจายตัวเคลือบริมฝีปากได้ดีขึน
ลิปบาล์มที่เตรียมจากนามันเมล็ดกัญชง 10% w/w เป็นตารับที่ดีที่สุดมีสีและกลิ่นธรรมชาติของนามันเมล็ดกัญชงที่
ยอมรับได้ แต่เมื่อเพิ่มปริมาณนามันกัญชงเป็น 20% w/w จะมีกลิ่นของนามันเมล็ดกัญชงแรงขึน สามารถแต่งกลิ่นอ่อนๆ ให้
น่าใช้ยิ่งขึน
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ภาพที่ 2 ลิปบาล์มที่เตรียมจากนามันเมล็ดกัญชง 10% w/w (1) และ 20% w/w (2)
4.4 การทดสอบความคงสภาพของลิปบาล์ม
ศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์โดยบรรจุลิปบาล์มในขวดแก้วใสปิดสนิทเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 ºซ ที่อุณหภูมิห้อง
และที่อุณหภูมิ 45 ºซ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ที่อุณหภูมิห้องเก็บในสภาวะถูกแสงเปรียบเทียบกับไม่ถูกแสง และประเมิน
โดยดูจากลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไป เช่น ความหนืด ความละเอียด สี และกลิ่น จากการศึกษาความคงสภาพของของ
ลิปบาล์มซึ่งเลือกตารับที่ 2 เป็นตัวแทนในการศึกษาความคงสภาพ พบว่าลิปบาล์มมีความคงสภาพดี
ลิปบาล์มที่เก็บที่อุณหภูมิ 4 ºซ ทีอ่ ุณหภูมิห้อง และที่อุณหภูมิ 45 ºซ เป็นเวลา 45 วัน พบว่าลักษณะของลิปบาล์ม
ไม่แตกต่างกัน ส่วนลิปบาล์มที่ใช้ศึกษาผลของแสงต่อสีธรรมชาติของลิปบาล์มที่เตรียมจากนามันเมล็ดกัญชงร้อยละ 10 แสง
สว่างในระดับภายในห้องไม่มีผลต่อสีของลิปบาล์ม
ความคงสภาพของของลิปบาล์มที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 ºซ สลับกับทีอ่ ุณหภูมิ 45 ºซ โดยเก็บที่แต่ละอุณหภูมิเป็นเวลา
48 ชั่วโมง สลับกันจานวน 6 รอบ (heating-cooling 6 cycles) พบว่าลิปบาล์มยังคงสภาพดี ทังลักษณะของเนือลิปบาล์ม
กลิ่นและสี เมื่อเปรียบเทียบกับลิปบาล์มที่เก็บที่อุณหภูมิ 4 ºซ และทีอ่ ุณหภูมิห้อง

ภาพที่ 3 ลิปบาล์มที่เก็บที่อุณหภูมิ 4 ºซ (1) ทีอ่ ุณหภูมิห้อง (2) และที่อุณหภูมิ 45 ºซ (3) เป็นเวลา 45 วัน

ภาพที่ 4 ลิปบาล์มที่เก็บที่อุณหภูมิ 4 ºซ (1) และที่ผ่าน heating-cooling 6 cycles (2) เป็นเวลา 45 วัน
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ภาพที่ 5 ลิปบาล์มที่เก็บที่อุณหภูมิห้องโดยถูกแสง (1) และไม่ถูกแสง (2) เป็นเวลา 45 วัน
5. สรุปผลการวิจัย
ตารับสบู่ใสธรรมชาติที่ใช้นามันเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ 8.58% w/w ได้สบู่ใสที่มีลักษณะดีที่สุด น่าใช้ และเมื่อปรับ
สภาพความเป็นกรด-ด่างของสบู่ด้วยกรดซิตริกในปริมาณ 0.5-1% w/w ทาให้ค่าความเป็นกรด-ด่างของเนือสบู่ลดลงมาอยู่ที่
ค่าในช่วง 9-10 (ค่าความเป็นกรด-ด่างปกติของของสบู่) และได้สบู่ใสที่เหมาะกับผิวหนัง การแต่งสีธรรมชาติจากเถาขมินเครือ
(สีเหลือง) และเถาจะค้านแดง (สีแดง) ทาให้ได้สบู่ที่มีลักษณะน่าใช้ยิ่งขึน อาจแต่งกลิ่นด้วยนาหอมในปริมาณ 1-2% w/w
ของเนือสบู่
ลิปบาล์มที่เตรียมจากนามันเมล็ดกัญชง 10% w/w เป็นตารับที่ดีที่สุด มีสีและกลิ่นธรรมชาติของนามันเมล็ดกัญชงที่
ยอมรับได้ การประเมินความคงสภาพของของลิปบาล์มที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 ºซ สลับกับที่อุณหภูมิ 45 ºซ โดยเก็บที่แต่ละ
อุณหภูมิเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง สลับกันจานวน 6 รอบ พบว่าลิปบาล์มยังคงสภาพดีทังลักษณะของเนือลิปบาล์ม กลิ่น และ
สีเมื่อเปรียบเทียบกับลิปบาล์มที่เก็บที่อุณหภูมิ 4 ºซ และที่อุณหภูมิห้อง
ดังนันผลการวิจัยเบืองต้นในการใช้นามันเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบในสบู่ใสธรรมชาติและลิปบาล์มได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี
ควรทดสอบการแพ้ต่อผิวหนัง และความพึง พอใจของผู้บริโภคต่อไป ซึ่ง จะสามารถทาให้ผ ลิตภัณฑ์ทังสองเป็นผลิตภัณฑ์
เอกลักษณ์ของชุมชนในพืนที่พิเศษที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชงเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ต่อไป อย่างไรก็ดีการทดลองนีเป็นเพียง
การศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาตารับสบู่ใสธรรมชาติและลิปบาล์มเบืองต้นเท่านัน ควรจะต้องมีการทดลองซาอีกเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่ ง ขึน พร้อมทังการวางแผนการตลาด การค านวนต้นทุน และวิธีการผลิตในปริม าณเพิ่มขึน (scale up)
นอกเหนือจากการปรับปรุงการผลิตนามันเมล็ดกัญชงที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้ในเครื่องสาอางได้ถูกต้องตามกฏหมายในปัจจุบัน
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยใน
โครงการการพัฒนากัญชงเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่า และขอขอบคุณโครงการผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร มูลนิธิ
โครงการหลวงที่ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการดาเนินการวิจัยจนลุล่วงด้วยดี
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การพัฒนาโลชั่นบารุงผิวกายและนามันนวดตัวสาหรับสปาจากนามันเมล็ดกัญชง
Development of body moisturizing lotion and spa massage oil from hemp seed oil
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บทคัดย่อ
ตามที่รัฐบาลได้อนุญาตให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้งซึ่งใช้เส้นใยจากเปลือกลาต้นมาทอผ้าใช้นุ่ง
ห่มในวิถีชีวิตมาช้านานแล้ว เมล็ดกัญชงมีนามันไม่ระเหยที่มีคุณประโยชน์ที่ดีต่อผิวหนัง จึงน่าสนใจที่จะนานามันเมล็ดกัญชงมาพัฒนา
เป็นโลชั่นบารุงผิวกายและนามันนวดตัวสาหรับสปา จากการทดลองเตรียมโลชั่นบารุงผิวกายตารับที่มีนามันเมล็ดกัญชงในปริมาณ 2%
w/w ได้โลชั่นมีสีเหลืองอ่อนและมีคุณลักษณะทางกายภาพดีที่สุด การทดสอบความคงสภาพของโลชั่นในภาวะอุณหภูมิห้องระยะเวลา
45 วัน และ heating-cooling cycle ที่อุณหภูมิ 4 ºซ และ 45 ºซ จานวน 8 รอบ เนือโลชั่นยังคงสภาพดี นามันนวดตัวสาหรับสปาที่มี
ส่วนประกอบจากธรรมชาติกาลังเป็นที่นิยม ได้ทดลองเตรียมตารับนามันนวดโดยตารับดีที่สุดมีนามันเมล็ดกัญชงในปริมาณ 10% w/w
และ เติมสาร DC 245 และ DC 345 เพื่อให้เกิดความนุ่มนวลต่อผิวหนัง และ vitamin E เพื่อช่วยป้องกันการหืนของนามันไม่ระเหย ผล
การทดสอบความคงสภาพเบืองต้นที่อุณหภูมิ 4 ºซ และอุณหภูมิห้องพบว่า ลักษณะปรากฏ กลิ่น สี และการไหลลื่นบนผิวหนังไม่
เปลี่ยนแปลง แต่ที่อุณหภูมิ 45 ºซ เริ่มมีกลิ่นหืนของนามันนวดตัวเล็กน้อย ดังนันจึงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนานามันเมล็ดกัญชงให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของชุมชน อย่างไรก็ดีจะต้องทาวิจัยเพิ่มเติมในการทดสอบการแพ้ ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคและการทาแผนการตลาดต่อไป
คาสาคัญ: นามันเมล็ดกัญชง โลชั่นบารุงผิวกาย นามันนวดตัวสาหรับสปา
Abstract
The government gives Hmong (the hill tribe people living in Thailand) the permit to grow hemp as the
new economical plant in the restricted area for cloth, made from fibre of the hemp stem bark and household
usage as a part of their lifestyle for a long time. Hemp seeds contain fixed oil with agood benefit to human skin.
It is interesting to use hemp seed oil as an ingredient in body moisturizing lotion and massage oil. Body
moisturizing lotion containing 2% w/w hemp seed oil was formulated and gave light yellow and best appearance.
The stability of lotion staying at room temperature for 45 days and that with heat-cool cycle at 4 ºC and 45 ºC for
8 cycles were tested, the lotion texture did not change. The best massage oil for spa containing 10% w/w hemp
seed oil was also formulated with DC 245, DC 345 (as emollient) and vitamin E (as antioxidant). Appearance, color
and texture on the skin did not change after leaving the massage oil at room temperature and 4 ºC for 60 days
but it was slightly rancid when left at 45 ºC. These results showed the potential of value-added hemp seed oil
products, which can be promoted as signature products of this community. However, allergy test in human and
consumer satisfactory, as well as, market plan of these products must be carried out in the future.
Keywords: Hemp seed oil, Body moisturizing lotion, Massage oil for spa

1. บทนา
วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้งปลูกกัญชงหรือเฮมพ์ (Cannabis sativa L. subsp. sativa) เพื่อใช้เส้นใยจากเปลือก
ลาต้นมาทอผ้าสาหรับใช้ในการดารงชีวิตมาช้านานแล้ว (ภูมิฐวัศ สัมพันธ์พานิช และ กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ , 2562) ใน
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ปัจจุบันเมล็ดกัญชงไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 พ.ศ. 2563 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563, 2563) และ
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้นามันเมล็ดกัญชงในเครื่องสาอางได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการใช้กัญชงใน
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2563 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกัญชงในเครื่องสาอาง พ.ศ. 2563, 2564) และประกาศ
คณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่องการแสดงคาเตือนที่ฉลากของเครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของกัญชง (ประกาศคณะกรรมการ
เครื่องสาอาง เรื่องการแสดงคาเตือนที่ฉลากของเครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของกัญชง พ.ศ. 2563, 2564) ก่อนหน้านีรัฐบาลได้
เคยประกาศให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่โดยคานึงถึงการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และ
ในเชิงอุตสาหกรรม (ภูมิฐวัศ สัมพันธ์พานิช และกาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์, 2562) จึงได้เกิดโครงการวิจัยและการพัฒนากัญชง
เชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของกัญชงนอกเหนือการใช้เฉพาะเส้นใยจากเปลือกลาต้นมาใช้ทาเครื่องนุ่งห่ม
นามันเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) จัดเป็นนามันไม่ระเหย มีลักษณะใส สีเขียว ประกอบด้วยกรดไขมันชนิดต่างๆ เช่ น
linoleic acid, alpha-linolenic acid, gamma-linolenic acid, oleic acid, palmitic acid, stearic acid เป็นต้น
(Leizer, C., Ribnicky, D., Poulev, A., Dushenkov, S., & Raskin, I., 2000) กรดไขมันเหล่านีเป็นกรดไขมันที่จาเป็นต่อ
ร่างกาย (essential fatty acids) และมีประโยชน์ต่อผิวหนังมนุษย์ (Giana Angelo, 2012) ส่วนสารอื่นๆ ในนามันเมล็ดกัญ
ชง เช่น vitamin E, carotene, phytosterols, phospholipid เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ทาให้นามันเมล็ดกัญชงมี
คุณค่าในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับผิวหนัง เช่น นามันนวดตัว โลชั่ นบารุงผิว ครีมขัดผิว ลิปบาล์ม และสบู่ใส จึงสามารถ
นามาใช้เป็นส่วนผสมของโลชั่นบารุง ผิวกายและนามันนวดตัวได้ โลชั่นบารุง ผิวกายถือเป็นเครื่องส าอางที่ใช้กันทั่วไปใน
ชีวิตประจาวันสาหรับทาให้ความชุ่มชืนกับผิวหนัง โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนที่เป็นนา ไขมัน (นามันไม่ระเหยและขีผึง) และ
ส่วนประกอบอื่นๆ ที่จาเป็น (Next Steps in Derm, 2019) นามันเมล็ดกัญชงสามารถใช้ทดแทนส่วนประกอบที่เป็นไขมันใน
ส่วนที่เป็นนามันไม่ระเหยได้ นามันนวดตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพผิวกายและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจโดย
การนวดร่างกายด้วยด้วยนามันไม่ระเหยซึ่งอาจจะแต่งกลิ่นเพิ่มเติมได้ (Cherney, K., 2019) และเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ
“การนวดสปา” ซึ่งนามันเมล็ดกัญชงมีกรดไขมันในสัดส่วนที่มีประโยชน์ต่อผิวหนังของมนุษย์ (Biopluschem, 2021)
ปัจจุบันยังไม่พบรายงานว่ามีการนาเมล็ดกัญชงมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กฤษณา ภูตะคาม และคณะได้ศึกษาการสกัด
และคุณลักษณะของนามันเมล็ดกัญชงที่เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย (กฤษณา ภูตะคาม, สุวิภา ไกรวศิน และ ณัฐว
รินทร์ กฤติยาภิชาตกุล , อยู่ระหว่างการตีพิมพ์) เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนานามันเมล็ดกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอาง
มูลค่าเพิ่มสาหรับชุมชนในพืนที่พิเศษที่รัฐบาลประกาศให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ จึงได้
มีการพัฒนาโลชั่นบารุง ผิวกายและนามันนวดตัวส าหรับสปาจากนามันเมล็ดกัญชง เพื่อถ่ายทอดองค์ค วามรู้ในการเตรียม
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากนามันเมล็ดกัญชงให้ประชาชนในชุมชนพืนที่พิเศษนี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึนนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เฉพาะเปลือกลาต้นที่นามาผลิตเป็นเส้นใยทอผ้าเพื่อใช้นุ่งห่มตาม
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาตารับโลชั่นบารุงผิวกายและนามันนวดตัวสาหรับสปาที่ใช้นามันเมล็ดกัญชงเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของนามันเมล็ดกัญชงและเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ในพืนที่พิเศษที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
3.1.1 โลชั่นบารุงผิวกาย
1) เครื่องปั่นผสม เตาไฟฟ้า หม้อต้มนา กล้องจุลทรรศน์ และบรรจุภัณฑ์: ขวดแก้ว เครื่องแก้ว
2) นามันเมล็ดกัญชง, stearic acid, glyceryl monostearate, cetyl alcohol, petrolatum, olive oil,
isopropyl palmitate, glycerine, triethanolamine, methylparaben, propylparaben, rose oil, absolute ethanol
และ dimethicone
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3.1.2 นามันนวดตัวสาหรับสปา
1) บรรจุภัณฑ์: ขวดแก้ว พลาสติก เครื่องแก้ว
2) นามันเมล็ดกัญชง, dimethicone, vitamin E และนามันไม่ร ะเหยอื่นๆ: mineral oil, light oil,
medium oil, thick oil, jojoba oil, wheatgerm oil, coconut oil, olive oil, grapeseed oil, sunflower oil และ
sesame oil
3) นามันหอมระเหยสาหรับแต่งกลิ่น: นามันลาเวนเดอร์ นามันว่านสาวหลง
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การพัฒนาตารับโลชั่นบารุงผิวกาย
1) ขันตอนและวิธีการผลิตโลชั่นพืน
(1) ชั่งสารให้ได้ตามสัดส่วนของตารับที่ 1-3 (ตารางที่ 1)
(2) ทาการละลายส่วนที่เป็นไขมันและนามันเข้าด้วยกัน ได้แก่ stearic acid, glyceryl monostearate,
cetyl alcohol, petrolatum, olive oil, isopropyl palmitate และ dimethicone (ในตารับที่มีการเติม)
(3) ทาการละลายส่วนที่เป็นนาเข้าด้วยกัน ได้แก่ นา, glycerine และ triethanolamine
(4) ผสมสารละลายในข้อ (2) และ ข้อ (3) เข้าด้วยกัน โดยการใช้ เครื่องปั่นที่อุณหภูมิประมาณ 40 ºซ
จนกระทั่งได้เป็นโลชั่นเกิดขึน
(5) ทาการผสมสารกันหืนซึ่งละลายอยู่ในแอลกอฮอล์และสารแต่งกลิ่นแต่งสี
(6) ทดลองปรับปริมาณขององค์ประกอบในตารับเพื่อให้ได้โลชั่นพืนที่ดี
ตารางที่ 1 ส่วนผสมในตารับโลชั่นบารุงผิวกายที่ 1-6*
ส่วนผสมในตารับโลชั่นบารุงผิวกาย
ตารับที่ (ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ในตารับ (% w/w))
1
2
3
4
5
6
(1) นามันเมล็ดกัญชง
0.00
0.00
0.00
2.00
3.00
4.00
(2) Dimethicone
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
(3) Olive oil
3.00
2.00
2.50
0.00
0.00
0.00
(4) Petrolatum
1.00
1.00
1.50
1.00
0.50
0.50
(5) Stearic acid
2.00
2.00
1.00
2.00
1.50
1.00
(6) Glyceryl monostearate
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
(7) Cetyl alcohol
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
(8) Isopropyl palmitate
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
(9) Glycerine
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
(10) Triethanolamine
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
(11) Absolute ethanol
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
(12) Methylparaben
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
(13) Propylparaben
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
(14) Water
74.00
74.00
74.00
74.00
74.00
74.00
(15) Rose oil
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
*ดัดแปลงตารับมาจากรายละเอียดในหนังสือ (D.F. Williams and W.H. Schmitt, 1996; Marc Paye, André O. Barel
and Howard I. Maibach, 2006)
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2) ขันตอนและวิธีการผลิตโลชั่นต้นแบบที่เพิ่มนามันเมล็ดกัญชงในตารับ
(1) ชั่งสารให้ได้ตามสัดส่วนของตารับที่ 4-6 (ตารางที่ 1)
(2) ทาการละลายส่วนที่เป็นไขมันและนามันเข้าด้วยกัน ได้แก่ stearic acid, glyceryl monostearate,
cetyl alcohol, petrolatum, isopropyl palmitate, dimethicone และ นามันเมล็ดกัญชง
(3) ทาการละลายส่วนที่เป็นนาเข้าด้วยกัน ได้แก่ นา, glycerine และ triethanolamine
(4) ผสมสารละลายในข้อ (2) และ ข้อ (3) เข้าด้วยกัน โดยการใช้เครื่องปั่นที่อุณหภูมิประมาณ 40 ºซ
จนกระทั่งได้เป็นโลชั่นเกิดขึน
(5) ทาการผสมสารกันหืนซึ่งละลายอยู่ในแอลกอฮอล์และ rose oil
(6) ทดลองปรับปริมาณของนามันเมล็ดกัญชงในตารับเพื่อให้ได้โลชั่นต้นแบบที่ดี
3) การตรวจคุณภาพโลชั่นต้นแบบ
(1) การประเมินด้านกายภาพ: สี ลักษณะเนือโลชั่น และความหนืด
(2) การทดสอบความคงตัวต่ออุณหภูมิสูงสลับต่า (heating-cooling cycle) ที่อุณหภูมิ 4 ºซ สลับกับ
อุณหภูมิ 45 ºซ ทดสอบการแยกชันของเนือโลชั่นหลังตังทิงไว้นาน 45 วัน
(3) การทดสอบความคงสภาพเบืองต้น ทดสอบความคงสภาพด้วยวิธี heating-cooling cycle โดยเก็บ
โลชั่นที่อุณหภูมิ 4 ºซ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง สลับกับเก็บที่อุณหภูมิ 45 ºซ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง นับเป็น 1 รอบ ทาการทดสอบ
ทังหมดรวม 8 รอบ
3.2.2 การพัฒนานามันนวดตัวสาหรับสปา
1) เตรียมตารับนามันพืนของนามันนวดตัวโดยใช้ตารับหลักที่มีส่วนผสมดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ส่วนผสมในตารับหลักนามันพืนของนามันนวดตัว
ส่วนผสมในตารับหลักนามันพืนของนามันนวดตัว
(1) นามันเมล็ดกัญชง
(2) Vitamin E acetate
(3) Light oil
(4) Medium oil
(5) Thick oil
(6) Dimethicone
(7) Mineral oil (Light)
(8) นามันลาเวนเดอร์/นามันว่านสาวหลง

นาหนักเป็นร้อยละของตารับ
1-10.00
1.00
20-50
10-30
5-20
5-10
q.s.
q.s.

2) ผสมนามันเมล็ดกัญชงและนามันไม่ระเหยต่างๆ ในสัดส่วนต่างๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 3 เติม vitamin E
acetate 1% w/w และเพิ่มสาร dimethicone (DC 245) และ dimethicone (DC 345) เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลต่อผิวหนัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

38
27 มีนาคม 2564

ตารางที่ 3 ส่วนผสมในตารับนามันนวดตัวสาหรับสปาตารับที่ 1-10
ส่วนผสมในตารับนามันนวดตัวสาหรับสปา
ตารับที่ (ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ในตารับ (% w/w))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(1) นามันเมล็ดกัญชง
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 2.50
(2) Vitamin E acetate
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
(3) Jojoba oil
20.00 30.00 30.00 35.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
(4) Sesame oil
0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
(5) Grapeseed oil
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(6) Sunflower oil
0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(7) Coconut oil
0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
(8) Wheatgerm oil
5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
(9) Olive oil
0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10) Mineral oil (Carnation 70)
49.00 44.00 44.00 39.00 39.00 39.00 44.00 49.00 51.50
(11) Dimethicone (DC 345)
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 2.50 5.00
(12) Dimethicone (DC 245)
0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 2.50 0.00
(13) นามันลาเวนเดอร์/นามันว่านสาวหลง q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s.

10
1.00
1.00
15.00
10.00
0.00
0.00
10.00
5.00
0.00
53.00
5.00
0.00
q.s.

3) การประเมินคุณลักษณะทั่วไปและคัดเลือกตารับนามันนวดตัว โดยการตรวจดูสี ความใส ความหนืด
ความรู้สึกสัมผัส และการแต่งกลิ่นด้วยนามันลาเวนเดอร์และนามันว่านสาวหลง
4) การทดสอบความคงสภาพเบืองต้นของนามันนวดตัว โดยเก็บนามันนวดตัวที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท ที่
อุณหภูมิห้อง (25-30 ºซ) อุณหภูมิ 4 ºซ และอุณหภูมิ 45 ºซ เป็นเวลา 60 วัน แล้วจึงประเมินลักษณะปรากฏ กลิ่น สี ความ
หนืด และความรู้สึกสัมผัสของนามันนวดตัว
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 โลชั่นบารุงผิวกาย
4.1.1 ผลการผลิตโลชั่นบารุงผิวกายตารับต่างๆ ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 1 และ 2 พร้อมคุณลักษณะทางกายภาพ
ของโลชั่นบารุงผิวกายตารับต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4

ภาพที่ 1 โลชั่นพืนของโลชั่นบารุงผิวกายตารับที่ 1 (ไม่มีนามันเมล็ดกัญชง)
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ภาพที่ 2 โลชั่นบารุงผิวกายตารับที่ 4 (มีนามันเมล็ดกัญชง 2% w/w)
ตารางที่ 4 คุณลักษณะทางกายภาพของโลชั่นบารุงผิวกายตารับต่างๆ
โลชั่นตารับที่
คุณลักษณะทางกายภาพ
1
สีขาว เนือโลชั่นเนียนนุ่ม ความหนืดเหมาะสม
2
สีขาว เนือโลชั่นเนียนนุ่ม ความหนืดเหมาะสม
3
สีขาว เนือโลชั่นเนียนนุ่ม ความหนืดน้อย
4
สีเหลืองอ่อน เนือโลชั่นเนียนนุ่ม ความหนืดเหมาะสม
5
สีเหลืองอ่อน เนือโลชั่นเนียนนุ่ม ความหนืดน้อย
6
สีเหลืองอ่อน เนือโลชั่นเนียนนุ่ม ความหนืดน้อย

การดูดซึมสู่ผิวหนัง
ดูดซึมสู่ผิวหนังช้า
ดูดซึมสู่ผิวหนังดี
ดูดซึมสู่ผิวหนังค่อนข้างดี
ดูดซึมสู่ผิวหนังดี
ดูดซึมสู่ผิวหนังค่อนข้างดี
ดูดซึมสู่ผิวหนังค่อนข้างดี

การทดลองเตรียมโลชั่นตารับต่างๆ ที่มีส่วนผสมตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 พบว่าโลชั่นตารับพืน โลชั่น
ตารับที่ 2 (มี olive oil 2% w/w และนามันเมล็ดกัญชง 0% w/w ) และโลชั่นตารับที่ 4 (มี olive oil 0% w/w และนามัน
เมล็ดกัญชง 2% w/w) มีคุณลักษณะทางกายภาพดีที่สุด ลักษณะปรากฏคล้ายกัน แตกต่างกันที่โลชั่นตารับที่มีนามันเมล็ดกัญ
ชงมีสีเหลืองอ่อน หากพิจารณาโลชั่นตารับที่ 2 และ 4 จะเห็นว่าสามารถใช้นามันเมล็ดกัญชงทดแทน olive oil (ซึ่งต้องนาเข้า
จากต่างประเทศ) ในตารับได้ ถ้าหากการปลูกกัญชงได้รับการสนับสนุนให้เป็นพืช เศรษฐกิจใหม่ ก็น่าจะเป็นแนวทางเสริม
รายได้ให้กับชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้งได้อีกทางเลือกหนึ่ง
4.1.2 การประเมินด้านกายภาพ: สี ลักษณะเนือโลชั่ น ความหนืด ผลการทดสอบการประเมินทางกายภาพด้านสี
ลักษณะเนือโลชั่น ความหนืด และการแยกชันของเนือโลชั่น หลัง ตังทิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง 25-30 ºซ เป็นเวลานาน 45 วัน
พบว่าทุกตารับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่มีการแยกชันของส่วนนามันและนาเกิดขึน
4.1.3 ผลการทดสอบความคงสภาพเบืองต้น ทดสอบความคงสภาพด้วยวิธี heating-cooling cycle โดยเก็บ
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวกายตารับต่างๆ ที่อุณหภูมิ 4 ºซ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง สลับกับเก็บที่อุณหภูมิ 45 ºซ เป็นเวลาอีก 48
ชั่วโมง นับเป็น 1 รอบ ทาการทดสอบทังหมด 8 รอบ ผลการทดสอบดังแสดงในภาพที่ 3, 4 และตารางที่ 5

ภาพที่ 3 โลชั่นบารุงผิวกายตารับต่างๆ ที่ผ่านการทดสอบความคงสภาพเบืองต้น (heating-cooling cycle)
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ภาพที่ 4 การประเมินความคงสภาพเบืองต้นโดยดูขนาดของหยดนามันภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยาย 100 เท่าของ
โลชั่นบารุงผิวกาย (1) โลชั่นควบคุม (2) โลชั่น ณ อุณภูมิ 25 ºซ (3) โลชั่น ณ อุณภูมิสูงสลับต่า
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความคงตัวของโลชั่นต่ออุณหภูมิสูงสลับต่า (heating-cooling cycle)
โลชั่นตารับที่
ผลการทดสอบความคงตัวของโลชั่นต่ออุณหภูมิสูงสลับต่า (heating-cooling cycle)
โลชั่นควบคุม*
โลชั่น ณ อุณหภูมิ 25 ºซ
โลชั่น ณ อุณหภูมิสงู สลับต่า
1
เนือโลชั่นคงตัว**
เนือโลชั่นคงตัว
เนือโลชั่นคงตัว
2
เนือโลชั่นคงตัว
เนือโลชั่นคงตัว
เนือโลชั่นคงตัว
3
เนือโลชั่นไม่คงตัว***
เนือโลชั่นไม่คงตัว
เนือโลชั่นไม่คงตัว
4
เนือโลชั่นคงตัว
เนือโลชั่นคงตัว
เนือโลชั่นคงตัว
5
เนือโลชั่นไม่คงตัว
เนือโลชั่นไม่คงตัว
เนือโลชั่นไม่คงตัว
6
เนือโลชั่นไม่คงตัว
เนือโลชั่นไม่คงตัว
เนือโลชั่นไม่คงตัว
*โลชั่นควบคุมหมายถึงโลชั่นที่เตรียมใหม่และใช้ทดลองทันที
**เนือโลชั่นคงตัวหมายถึงขนาดของเม็ดนามันยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับโลชั่นควบคุม
***เนือโลชั่นไม่คงตัวหมายถึงขนาดของเม็ดนามันมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะใหญ่ขึนเมื่อเปรียบเทียบกับโลชั่นควบคุม
4.2 นามันนวดตัวสาหรับสปา
4.2.1 ผลการเตรียมตารับนามันนวดตัวสาหรับสปา พบว่านามันนวดตัวมีลักษณะใส สีเหลืองอ่อน เหลืองเขียว หรือ
เขียว ตามปริมาณของนามันเมล็ดกัญชงในตารับ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ตัวอย่างนามันนวดตัวสาหรับสปาที่มีส่วนผสมของนามันเมล็ดกัญชงในปริมาณต่างๆ
4.2.2 ผลการประเมินคุณลักษณะทั่วไปของตารับนามันนวดตัวสาหรับสปา โดยการตรวจดูตรวจดูสี ความใส ความ
หนืด ความรู้สึกสัมผัส พบว่าทุกตารับ มีลักษณะใส มีสีเหลืองถึงเหลืองเขียว ในตารับที่มี sesame oil และ wheatgerm oil
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จะมีความหนืดมากกว่าตารับอื่นๆ ผลการประเมินตารับที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเป็นนามันนวดตัวคือตารับที่ 4 แต่ต้นทุนการ
ผลิตจะค่อนข้างสูง ในขณะที่ตารับ 8 ต้นทุนการผลิตจะค่อนข้างต่า
4.2.2 ผลการทดสอบความคงสภาพเบืองต้นของนามันนวดตัว สาหรับสปา หลังจากเก็บนามันนวดตัวที่บรรจุใน
ภาชนะปิดสนิทที่อุณหภูมิห้อง (25-30 ºซ) อุณหภูมิ 4 ºซ และอุณหภูมิ 45 ºซ เป็นเวลา 60 วัน ผลการประเมินความคง
สภาพเบืองต้นเกี่ยวกับลักษณะปรากฏด้านความใส กลิ่น สี ความหนืด และความรู้สึกสัมผัสของนามันนวดตัว ดังแสดงใน
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความคงสภาพเบืองต้นของนามันนวดตัวสาหรับสปาทุกตารับ
สภาวะการ ระยะเวลา
ลักษณะ
กลิ่น
สี
การไหลลื่น
เก็บนามัน (สัปดาห์)
ปรากฏ
บนผิวหนัง
4 ºซ
0
ใส
ไม่เปลี่ยนแปลง
เหลืองอ่อน
ไม่เปลี่ยนแปลง
6
ใส
ไม่เปลี่ยนแปลง
เหลืองอ่อน
ไม่เปลี่ยนแปลง
12
ใส
ไม่เปลี่ยนแปลง
เหลืองอ่อน
ไม่เปลี่ยนแปลง
25 ºซ
0
ใส
ไม่เปลี่ยนแปลง
เหลืองอ่อน
ไม่เปลี่ยนแปลง
6
ใส
ไม่เปลี่ยนแปลง
เหลืองอ่อน
ไม่เปลี่ยนแปลง
12
ใส
ไม่เปลี่ยนแปลง
เหลืองอ่อน
ไม่เปลี่ยนแปลง
45 ºซ
0
ใส
ไม่เปลี่ยนแปลง
เหลืองอ่อน
ไม่เปลี่ยนแปลง
6
ใส
ไม่เปลี่ยนแปลง
เหลืองอ่อน
ไม่เปลี่ยนแปลง
12
ใส
เริ่มมีกลิ่นหืน
เหลืองอ่อน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ของนามันพืน
เล็กน้อย

ภาพรวมของ
นามันบารุงผิว
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

การพัฒนานามันนวดตัวสาหรับสปาโดยใช้นามัน เมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ 1-10% w/w มีการเติมสาร
DC 245 และ DC 345 เพื่อให้เกิดความนุ่มนวลต่อผิวหนัง และเติม vitamin E เพื่อช่วยป้องกันการหืนของนามันไม่ระเหย
พบว่านามันนวดตัวตารับที่ 4 (มีนามันเมล็ดกัญชง ในปริมาณ 10% w/w) มีคุณลักษณะทั่วไปดี ที่สุด และความคงสภาพ
เบืองต้น ที่อุณหภูมิ 4 ºซ และอุณหภูมิห้อง มีลักษณะปรากฏ กลิ่น สี การไหลลื่นบนผิวหนังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่อุณหภูมิ 45
ºซ เริ่มมีกลิ่นหืนของนามันนวดตัวเล็กน้อย
5. สรุปผลการวิจัย
จากการประเมินคุณลักษณะต่างๆ และความคงสภาพข้างต้น พบว่าได้ การใช้นามันเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบในโลชั่น
บารุงผิวกาย (นามันเมล็ดกัญชง 2% w/w) และนามันนวดตัวสาหรับสปา (นามันเมล็ดกัญชง 10% w/w) ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณลักษณะที่ดีที่สุด ลักษณะปรากฏเป็นทีน่ ่าพึงพอใจ ดังนันจึงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนานามันเมล็ดกัญชงให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของชุมชน อย่างไรก็ดีจะต้องทาวิจัยเพิ่มเติมในการทดสอบการแพ้ต่อผิวหนัง ความ
พึงพอใจของผู้บริโภคและการวางแผนการตลาดต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยในโครงการ
การพัฒนากัญชงเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่า และขอขอบคุณโครงการผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร มูลนิธิโครงการ
หลวงที่ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการดาเนินการวิจัยจนลุล่วงด้วยดี
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ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
Prevalence and factors associated with neck pain among electronic waste
recycling workers
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บทคัดย่อ
การศึกษาแบบภาคตัดขวางในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงาน
รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการทางาน และ
ข้อมูลสุขภาพรวมถึงสอบถามความผิดปกติระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อด้วย Standardized Nordic Questionnaires โดยเก็บข้อมูล
คนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 137 คน ผลการศึกษาพบว่า คนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มีอายุเฉลี่ย 47.38 ± 13.99 ปี
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทางานมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี (ร้อยละ 51.8) และความชุกของการปวดคอเท่ากับร้อยละ 90.5 จากการ
วิเคราะห์สถิติการถดถอยโลจิสติกพหุเพื่อแสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอ โดยควบคุมปัจจัยรบกวน ได้แก่ เพศ ค่าดัชนีมวล
กาย และโรคประจาตัว ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คนงานที่มี
อายุมากกว่า 40 ปี ระยะเวลาในการทางานมากกว่า 5 ปี ยกน้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 กิโลกรัม นั่งท่าหนึ่งๆ เป็นเวลานาน นั่งด้วย
ท่าทางที่ผิดสมดุลของร่างกาย และลาตัวถูกบิดไปทางด้านซ้าย และ/หรือ ขวา ซึ่งปวดคอเป็น 5.37, 4.86, 3.52, 5.02, 4.80, 5.02 เท่า
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ตามลาดับ ดังนั้นจากผลการศึกษาควรนาไปสู่ การให้ความรู้ของปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ และพัฒนา
รูปแบบการช่วยเกี่ยวกับการปวดคอที่สามารถป้องกันและจัดการได้อย่างดีขึ้น
คาสาคัญ: คนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปวดคอ การยศาสตร์
Abstract
This cross-sectional study aimed to investigate the prevalence and the associated factors with neck pain
among electronic waste recycling workers. The research tool was a questionnaire consisting of 3 parts: general
characteristics, work characteristics and health information, including interviewing musculoskeletal disorders by
Standardized Nordic Questionnaire by collecting information on the number of 137 e-waste recycling workers. The
results showed that the average age of electronic waste recycling workers was 47.38 ± 13.99 years. Most of the
work experience was 5 years (51.8%), and the prevalence of neck pain was 90.5%. The multiple logistic regression
analysis demonstrated the factor associated with neck pain adjusted by sex, body mass index (BMI), and
underlying disease. The results found that the factor associated neck pain of electronic waste recycling workers
including the age of workers more than 40 years, work experience more than 5 years, material lifting less than or
equal to 4 kg, prolonged sitting time, the unbalanced body of sitting, and blending of the body to the left or right
were neck pain equal to 5.37, 4.86, 3.52, 5.02, 4.80, 5.02 times at statistical significance level (p < 0.05),
respectively. Consequently, the results could lead to educate of these risk factors and to develop forms of
assistance in which neck pain can be prevented and better managed.
Keywords: Electronic waste recycling workers, Neck pain, Ergonomics
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1. บทนา
ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากทาให้สินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ปริมาณขยะ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากกาจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะทาให้เกิด มลพิษทางดิน น้า และอากาศ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่และระบบนิเวศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การคัดแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็ก ทรอนิกส์
เพื่อรีไซเคิลสามารถเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จึงเกิดกลุ่มอาชีพรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในแหล่ง
ชุมชนหลายพื้น กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ถึง 17 จังหวัดของประเทศไทย (สายใจ วิทยาอนุมาส, 2560) ความผิดปกติ
ความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal disorders, MSDs) เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดกับกลุ่ม
อาชีพรีไซเคิล ขยะเนื่องจากเป็นกลุ่มอาการที่พบมากในผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงในการยก เคลื่อน ย้าย วัส ดุอุปกรณ์ต่ างๆ
ในขณะปฏิบัติงาน โดยระดับความรุนแรงของอาการความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ อาจเกิดขึ้นได้หลายระดับ
ตั้งแต่มีอาการปวดเล็กน้อยจนกระทั่งไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ ในประเทศอินเดียมีการศึกษาเกี่ยวกับคนเก็บขยะมูลฝอย
ของชุมชนพบว่าร้อยละ 70 ผู้เข้าร่วมวิจัยมีอาการเจ็บปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (Reddy &
Yasobant, 2016) และในประเทศอียิปต์มีการศึกษาเปรียบเทียบความผิดปกติระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อระหว่างคนเก็บขยะ
มูลฝอยชุมชนเปรียบเทียบกับพนักงานที่ทางานในคณะแพทยศาสตร์ พบว่าคนเก็บขยะมูลฝอยชุมชนมีปัญหาความผิดปกติทาง
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อสูงกว่า (ร้อยละ 60.8) ในขณะที่ กลุ่มพนักงานที่ทางานในคณะแพทยศาสตร์ (ร้อยละ 43.6)
(ElWafa, Bestar, Gilany & Awa, 2012) ซึ่งพบว่าอาการเจ็บปวดบริเวณต่างๆของร่างกายขึ้นอยู่กับลักษณะท่าทางในการทางาน
คอเป็นอีกหนึ่ง อวัยวะสาคัญที่พบความชุกของอาการเจ็บปวดค่อนข้างมาก โดยการศึกษาคนงานเก็บขยะในประเทศ
บราซิล พบว่าคอมีค วามชุกของอาการเจ็บปวดอยู่ในสามอันดับแรก ซึ่ง พบมีค วามชุกของอาการเจ็บปวดอยู่ที่ร้อยละ 23
(Araújo & Sato, 2018) การศึกษาคนเก็บขยะมูลฝอยเปรียบเทียบกับกลุ่มพนักงานบริการในประเทศอียิปต์พบว่าอาการ
เจ็บปวดบริเวณส่วนคอมีความชุกของอาการเจ็บปวดมากกว่ากลุ่มพนักงานบริการอย่างมีนัยสาคัญ (ElWafa et al. 2012) ซึ่ง
ปัจ จัยที่ก่อให้เกิดอาการปวดนั้นมักเกี่ยวข้องกับ การทางาน เช่น ลักษณะสถานีงาน ท่าทางของการเคลื่อนไหวของคอขณะ
ปฏิบัติงาน แรงสั่นสะเทือน ท่าทางการนั่ง อุปกรณ์ที่ใช้นั่ง น้าหนักของวัสดุที่ต้องออกแรงถือ ระยะเวลาในการนั่ง ระยะเวลาใน
การทางาน (Ariëns et al. 2000) ในส่วนของประเทศไทย จากรายงานคัดกรองความเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก
และรีไซเคิลขยะของสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับความ
เสี่ยงจากการประกอบอาชีพอันดับแรก ได้แก่ การยกของหนัก (ร้อยละ 66.72) โดยทาให้มีอาการปวดเมื่อยเจ็บตามกล้ามเนื้ อ
เล็กน้อยหลังจากทางาน (สานักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2559) โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคัดกรองความเสี่ยงด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเป็นการศึกษาอาการบาดเจ็บโดยภาพรวม สาหรับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของ
อาการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังมีอยู่อย่างจากัดทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผน แก้ไข รวมถึงป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในระยะ
ยาวต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความชุกการปวดคอในกลุ่มคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ คนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ จานวนทั้งหมด 137 คน โดยคานวณด้วยวิธีการประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากร (Cochran, 1997) ซึ่งมีเกณฑ์คัดเข้าคือ เป็นเพศชายและเพศหญิงอายุระหว่าง 18-80 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบล
แดงใหญ่ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และต้องปฏิบั ติงานยก เคลื่อนย้าย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องปฏิบัติงาน
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ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป รวมไปถึงไม่เป็นโรคเกาต์ โรคระบบเส้นประสาทและการส่งสัญญาณ โรคกระดูกโครงสร้างผิดรูป
วัณโรคกระดูกสันหลัง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
เช่น เพศ อายุ น้าหนัก ระดับการศึกษา เป็นต้น ส่วนที่ 2 เป็นลักษณะการทางาน เช่น ท่าทางการทางาน เป็นต้น ส่วนที่ 3
ข้อมูลสุขภาพ เช่น โรคประจาตัว การสูบบุหรี่ เป็นต้น รวมไปถึงสอบถามความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อด้วย
Standardized Nordic Questionnaires ในช่วง 12 เดือน และ 7 วันที่ผ่านมา (Kuorinka et al.1987) โดยแบบสอบถาม
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว
3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS version 18 ซึ่งใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบาย
ลักษณะการกระจายตัว ของข้อมูล ทั่วไปซึ่ง นาเสนอในรู ปตาราง ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร (Standard deviation, SD) สาหรับการทดสอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของ
คนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยใช้ ส ถิติการถดถอยโลจิส ติกอย่างง่าย (Simple logistic
regression) เพื่อวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ อย่างหยาบ (Crude analysis) โดยจะวิเคราะห์ทีละคู่ (Bivariate analysis) ใน
ขั้นตอนสุดท้ายใช้สถิติการถดถอยโลจิสติกพหุ (Multiple logistic regression) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ กับการปวดคอ
ของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ และตัวแปรอิสระ (Final model) โดยควบคุมปัจจัยรบกวนคือ เพศ ค่าดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index, BMI) และโรคประจาตัว (Meksawi, Tangtrakulwanich & Chongsuvivatwong, 2012) ในช่วงระดับ
ความเชื่ อมั่นร้อยละ 95 (95% CI) และกาหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 โดยงานวิจัยนี้ได้รับความเห็นชอบให้
ดาเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MUPH2019144
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ลักษณะส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไป และลักษณะการทางานของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไปของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.6)
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี (ร้อยละ 71.5) โดยมีอายุเฉลี่ย 47.38± 13.99 ปี มีอายุระหว่าง 18.00-75.00 ปี ค่าดัชนีมวล
กายเท่ากับ 18.5-22.9 (ร้อยละ 51.1) ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยเท่ากับ 22.45±3.23 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 16.02-31.22
ระยะเวลาในการทางานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 51.8) ระยะเวลาในการทางานเฉลี่ย 5.21± 1.84 ปี
มีระยะเวลาในการทางานอยู่ระหว่าง 1.0-8.0 ปี ระยะเวลาในการทางานต่อวั นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ชั่วโมง (ร้อยละ 67.9)
ระยะเวลาในการทางานต่อวันเฉลี่ย 4.10 ± 1.32 ชั่วโมง มีระยะเวลาในการทางานต่อวันอยูระหว่าง 2.0-8.0 ชั่วโมง สาเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า (ร้อยละ 55.5) ไม่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ 92.0) ปัจจุบันสูบบุหรี่ (ร้อยละ 51.1)
และต้องยกของที่มีน้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 กิโลกรัม (ร้อยละ 65.0) โดยของมีน้าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ± 0.90 กิโลกรัม
ดังตารางที่ 1 จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนงานส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ 92) ถือได้ว่าคนงานส่วน
ใหญ่มีภาวะสุขภาพที่ดี โดยคนงานส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่ 18.5-22.9 (ร้อยละ 51.1) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติ (สานัก
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2661) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิสา ชายเกลี้ยง (2554) พบว่าพนักงานเก็บ
ขนขยะส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ 76.88) โดยคนงานส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่ 18.5-22.9 (ร้อยละ 46.9) ทั้งนี้
กลุ่มคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี (ร้อยละ 52.6) ซึ่ง ถือได้ว่าเป็นช่วงวัยที่
ร่างกายยังคงมีความแข็งแรงและพร้อมในการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (n=137)
ลักษณะส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป
จานวน
เพศ
ชาย
72
หญิง
65
อายุ (ปี)
≤ 40
39
> 40
98
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 47.38 (13.99)
ค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด = 18.00-75.00
ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์) = 49.00 (17.50)
ควอไทล์ที่ 1 - ควอไทล์ที่ 3 = 39.00-56.50
ค่าดัชนีมวลกาย (kg/m2)
<18.5
8
18.5-22.9
70
≥ 23
59
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 22.45 (3.23)
ค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด = 16.02-31.22
ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์) = 22.15 (5.25)
ควอไทล์ที่ 1 - ควอไทล์ที่ 3 = 19.47-24.72
ระยะเวลาในการทางานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (ปี)
≤5
66
>5
71
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 5.21 (1.84)
ค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด = 1.0-8.0
ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์) = 6.0 (3.0)
ควอไทล์ที่ 1 - ควอไทล์ที่ 3 = 4.00-7.00
ระยะเวลาการทางาน ชั่วโมง/วัน
≤4
93
>4
44
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 4.10 (1.32)
ค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด = 2.0-8.0
ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์) = 4.00 (2.0)
ควอไทล์ที่ 1 - ควอไทล์ที่ 3 = 3.00-5.00
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
76
มัธยมต้น
54
มัธยมปลาย
2
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
5

27 มีนาคม 2564
ร้อยละ
52.6
47.4
28.5
71.5

5.8
51.1
43.1

48.2
51.8

67.9
32.1

55.5
39.4
1.5
3.6
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ตารางที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (n=137) (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป
จานวน
โรคประจาตัว
มี
11
ไม่มี
126
ปัจจุบันสูบบุหรี่หรือไม่
สูบ
70
ไม่สูบ
67
ท่านต้องยกของน้าหนักกี่กิโลกรัม
≤4
89
>4
48
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 3.88 (0.90)
ค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด = 3.00-5.00
ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์) = 4.00 (2.0)
ควอไทล์ที่ 1 - ควอไทล์ที่ 3 = 3.00-5.00

ร้อยละ
8.0
92.0
51.1
48.9
65.0
35.0

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะการทางานของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า คนงานรีไซลเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
นั่งทางานจะนั่งในท่าหนึ่งๆ เป็นเวลานาน (ร้อยละ 51.8 ) นั่งด้วยท่าที่ต้องยกไหล่ เป็นเวลามากกว่าสองชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ
93.4 ) นั่งด้วยท่าทางที่ผิดสมดุลของร่างกาย (ร้อยละ 51.1) ลาตัวถูกบิดไปทางด้านซ้าย และ/หรือ ขวา (ร้อยละ 51.8)
ตารางที่ 2 ลักษณะการทางานของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (n=137)
ลักษณะการทางาน
คุณนั่งทางานในท่าหนึ่ง ๆ เป็นเวลานาน ในการทางาน
ใช่
ไม่ใช่
คุณนั่งด้วยท่าที่ต้องยกไหล่ เป็นเวลามากกว่าสองชั่วโมงต่อวัน
ใช่
ไม่ใช่
คุณนั่งด้วยท่าทางที่ผิดสมดุลของร่างกาย
ใช่
ไม่ใช่
ลาตัวของคุณถูกบิดไปทางด้านซ้าย และ/หรือ ขวา
ใช่
ไม่ใช่

จานวน

ร้อยละ

71
66

51.8
48.2

128
9

93.4
6.6

70
67

51.1
48.9

71
66

51.8
48.2

4.2 ผลการศึกษาความชุกของการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 3 แสดงความชุกของการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วง 7 วัน และช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา พบว่า ความชุกในการปวดคอในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มาสูงกว่าในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
มีความชุกของการปวดคอร้อยละ 90.5 ในขณะช่วง 7 วันที่ผ่านมามีความชุกของการปวดคอร้อยละ 89.1 สอดคล้องกับ สุนิสา
และคณะ (2555) ที่ทาการศึกษาการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์การทางาน ในกลุ่มแรงงานทาไม้กวาด โดยความชุก
ของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อบริเวณคอสูงที่สุดร้อยละ 31.2 โดยเกิดจากการทางานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายซ้าๆ
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อยู่ในลักษณะเดิมเป็นเวลานานและท่าทางในการทางาน ซึ่ง มีค วามใกล้เคียงกับการปฏิบัติง านของคนงานรีไซเคิล ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เพราะส่วนใหญ่ต้องนั่งปฏิบัติงานกับพื้นและเก้าอี้แบบไม่มีพนักพิง โดยจะทาให้ระดับของสถานีงานอยู่ในระดับ
ที่ต่าทาให้คนงานต้องก้มและทาให้เกิดการปวดเมื่อยได้เนื่องจากสถานีงานไม่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถ
พล แก้วนวล (2560) ที่ทาการศึกษาความชุกของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ทางานในอาชีพต่างๆ ที่พบว่าการทางานในสถานีงานที่ไม่เหมาะสมจะทาให้คนงานต้องมีท่าทางในการทางานที่มีความเสี่ยงใน
การทาให้เกิดอาการเจ็บปวดได้
ตารางที่ 3 ความชุกของการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 7 วัน และช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (n=137)
ช่วงเวลา
ความชุกของการปวดบริเวณคอ
จานวน
ร้อยละ
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
122
89.1
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
124
90.5
4.3 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอ ของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์พบว่าคนงานที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปี จะมีอาการปวดคอมากเป็น 5.37 เท่าของคนงานที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี (OR=5.37 ; 95%CI: 1.51
to 19.19; p-value = 0.01) กลุ่มคนงานที่มีอายุมากขึ้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออาจมีการเสื่อมลงได้ และงานรีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานที่ต้องใช้แรงค่อนข้างมากซึ่งอาจทาให้มีอาการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
อายุเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ (Costa & Vieira, 2009; Keown, MChiro & Peter, 2017) อีกทั้ง
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าคนงานที่มีระยะเวลาในการทางานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 5 ปี จะมีอาการปวดคอมากเป็น
4.86 เท่าของคนงานที่ทางานมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี (OR=4.86; 95%CI: 1.17 to 20.11; p-value = 0.029) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุธีรา ใจดี (2558) ที่ทาการศึกษาความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติทางด้านโครงร่าง
กล้ามเนื้อ พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติทางด้านโครงร่างกล้ามเนื้อได้ เนื่องจากผู้ที่
ต้องทางานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปี เพราะจะทาให้กล้ามเนื้อถูกใช้งานในการเคลื่อนไหวซ้าๆ กัน และจะทาให้เกิด
อาการปวดตามมาได้ (Burn, 2009) ซึ่งคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการก้มและเงยซ้าๆ อยู่ตลอดซึ่งจะทาให้
กล้ามเนื้อบริเวณคอมีอาการหดเกร็งอยู่ตลอดเวลา
ในส่วนของการยกวัสดุต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงานพบว่า คนงานที่ต้องยกของน้าหนักน้อยกว่า 4 กิโลกรัม จะมีอาการ
ปวดคอมากเป็น 3.52 เท่าของคนงานที่ต้องยกของหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม (OR=3.52; 95%CI: 1.06 to 11.62; p-value =
0.039) เพราะว่าการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่ของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการนั่งปฏิบัติงานและวัสดุที่ต้องรี
ไซเคิลส่วนใหญ่มีน้าหนักน้อยกว่า 4 กิโลกรัม (น้าหนักในการยกเคลื่อนย้ายอยู่ระหว่าง 3 ถึง 5 กิโลกรัม) ซึ่งสามารถยกหรือ
เคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง โดยใช้เพียงแค่มือและแขนในการเคลื่อนย้าย ซึ่ง ไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อในส่วนอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตามการยกในขณะที่นั่งจาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่าทางของแขนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถทาให้เกิดอาการ
ปวดคอได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Ariëns (2000) ที่ทาการศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่ออาการปวดคอโดยพบว่า
การออกแรงและการเปลี่ยนแปลงท่าทางบริเวณส่วนแขนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้เกิดอาการปวดคอได้ในส่วนของลักษณะ
การทางานของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่าคนงานที่นั่งท่าหนึ่งๆ เป็นเวลานาน จะมีอาการปวดคอ
มากกว่าเป็น 5.02 เท่า ของคนงานที่ไม่ได้นั่งท่าหนึ่งๆ เป็นเวลานาน (OR=5.02; 95%CI: 1.21 to 20.85; p-value = 0.026)
เนื่องจากการนั่งทางานของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานทาให้กล้ามเนื้อคอทางด้านหลังที่ช่วยในการพยุงคอ
ทางานมากขึ้นจนทาให้กล้ามเนื้อดังกล่าวเกิดอาการล้าได้ โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ Ariëns (2001) ที่ทาการศึกษาเรื่อง
การนั่งในขณะทางานที่ส่งผลต่ออาการปวดคอ โดยพบว่าผู้ที่มีการนั่งติดต่อกันมากกว่าร้อยละ 95 ของเวลาในการทางาน มีผล
ทาให้เกิดอาการปวดคอเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อพิจ ารณาการนั่ง ของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าคนงานส่วนใหญ่
จาเป็นต้องนั่งปฏิบัติงานตลอดเวลาจึงอาจเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดอาการปวดคอ สาหรับการทางานในท่าทางที่ผิดสมดุล
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ของร่างกาย พบว่าคนงานที่นั่งด้วยท่าทางที่ผิดสมดุลของร่างกายจะมีอาการปวดคอมากกว่าเป็น 4.80 เท่าของคนงานที่ไม่ได้
นั่งด้วยท่าทางที่ผิดสมดุลของร่างกาย (OR=4.80; 95%CI: 1.15 to 19.98; p-value = 0.031) เนื่องจากการนั่งที่ไม่เหมาะสม
หรืออยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน (Static posture) จะทาให้มีปริมาณเลือดที่เลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อลดลง สูญเสียความยืดหยุ่น
ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ และการนั่งของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็คทรอกนิกส์โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
นั่งที่ผิดสมดุลของร่างกายโดยลาตัวของคนงานจะต้องก้มไปด้านหน้าอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับการศึกษาของชวพรพรรณ
จันทร์ประสิทธิ์ (2563) ที่พบว่าคนงานที่นั่งโดยต้องก้มหรือโค้งตัวไปด้านหน้าด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมมีความเสี่ยงที่จะเกิด
อาการผิดปกติของกล้ามเนื้อได้ และการศึกษาของ Yue และคณะ (2012) ที่พบว่า อาการปวดคอ ไหล่และหลังส่วนล่างเกิดจาก
การทางานที่ต้องก้ม หรือนั่งเป็นเวลานานกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน จากการศึกษาคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการบิดลาตัว
ไปทางด้านซ้าย และ/หรือ ขวาขณะปฏิบัติงาน โดยจะมีอาการปวดคอมากกว่าเป็น 5.02 เท่า ของคนงานที่ไม่ต้องบิดลาตัวไป
ทางด้านซ้าย และ/หรือ ขวาขณะปฏิบัติงาน (OR=5.02; 95%CI: 1.21 to 20.85; p-value = 0.026) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Ariëns (2000) ที่พบว่าการบิดหรือก้มลาตัวเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดอาการปวดคอได้ ซึ่งการทางานของคนงานรี
ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการหมุนตัวหรือบิดลาตัวขณะปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ ง เนื่องจากในการทางานหลังย่อยชิ้นส่วน
ต่างๆ ของขยะเรียบร้อย จาเป็นที่จะต้องแยกชิ้นส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเภท และจัดเก็บโดยแยกออกจากกัน
เพราะขยะในแต่ละประเภทจะมีราคาขายที่แตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุที่คนงานต้องบิดลาตัวตลอดเพื่อหันไปหาพื้นที่จัดเก็บ
ขยะในแต่ละชนิดซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสาคัญที่ส่งผลให้เกิดอาการปวดบริเวณคอได้
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (n=137)
ตัวแปร
Crude OR
Adjusted OR
p-value
(95%CI)
(95%CI)
อายุ (ปี)
≤ 40
Reference
> 40
4.80 (1.46-15.76) 5.37 (1.51-19.19) 0.010*
ระยะเวลาในการทางานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (ปี)
≤5
Reference
>5
4.05 (1.06-15.42) 4.86 (1.17-20.11) 0.029*
ท่านต้องยกของน้าหนักกี่กิโลกรัม
≤4
3.36 (1.03-10.93) 3.52 (1.06-11.62) 0.039*
>4
Reference
คุณนั่งทางานในท่าหนึ่ง ๆ เป็นเวลานาน ในการทางาน
ใช่
4.05 (1.06-15.42) 5.02 (1.21-20.85) 0.026*
ไม่ใช่
Reference
คุณนั่งด้วยท่าทางที่ผิดสมดุลของร่างกาย
ใช่
3.92 (1.03-14.93) 4.80 (1.15-19.98) 0.031*
ไม่ใช่
Reference
ลาตัวของคุณถูกบิดไปทางด้านซ้าย และ/หรือ ขวา
ใช่
4.05 (1.06-15.42) 5.02 (1.21-20.85) 0.026*
ไม่ใช่
Reference
*Significance at p-value <0.05 โดยควบคุมปัจจัยกวน ประกอบด้วย เพศ ค่าดัชนีมวลกาย โรคประจาตัว เพื่อนาเสนอค่า
Adjusted OR (95%CI)
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5. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าความชุกของอาการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับร้อยละ 90.5 ในช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คนงานที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
ปวดคอเป็น 5.37 เท่า ระยะเวลาในการทางานมากกว่า 5 ปี ปวดคอเป็น 4.86 เท่า ต้องยกน้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4
กิโลกรัม ปวดคอเป็น 3.52 เท่า นั่งท่าหนึ่งๆ เป็นเวลานาน ปวดคอเป็น 5.02 เท่า นั่งด้วยท่าทางที่ผิดสมดุลของร่างกาย ปวด
คอเป็น 4.80 เท่า และลาตัวถูกบิดไปทางด้านซ้าย และ/หรือ ขวา ปวดคอเป็น 5.02 เท่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ที่ระดับ
p-value <0.05)
ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงสถานีงานของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการ
วางแผน แก้ไข และป้องกัน ในปรับปรุงท่าทางในการทางาน รวมถึงการจัดสถานีงานที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
การศึ กษาในครั้ง นี้ เป็ นการศึกษาในรูป แบบภาคตัด ขวาง (Cross-sectional Study) ในกลุ่มคนงานรี ไซเคิ ล ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอของคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระยะสั้นเท่านั้น
จึงเป็นการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านลักษณะงาน โดยอาจทาให้ไม่พบปัจจัยอื่นที่มีความสัมพันธ์อาการปวดคอของ
คนงาน โดยในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการพิจารณาปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลต่ออาการปวดคอของคนงาน เช่น ปัจจัยทางด้าน
จิตวิทยา ทัศนคติและพฤติกรรม รวมไปถึงปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการเกิด
อาการปวดคอของคนงานนอกจากนี้ควรมีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้ม ากขึ้นเพื่อให้ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 มีความเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในบางส่วนของผลการศึกษาพบว่ามีค่าความแปรปรวนที่ค่อนข้างมาก และควรทาการศึกษาระยะยาว
(longitudinal study) เพื่อที่จะได้ข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นและป้องกันการ
เกิดปัญหาในระยะยาวของผู้ปฏิบัติงานต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้ อานวยการโรงพยาบาลส่ง เสริมสุ ขภาพตาบลบ้านเป้าพั ฒนา ตาบลแดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ที่ อ นุ ญ าตให้ ร วบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย และคณะอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น ต าบลแดงใหญ่ ที่ ช่ ว ยเหลื อ
ในการประสานงานติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ขอบคุณคนงานคนงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตาบลบ้านเป้า
พัฒนา ตาบลแดงใหญ่ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ที่มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยและทาให้การวิจัยนี้สาเร็จ
ลุล่วงเป็นอย่างดี
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ผลของการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนกับตาแหน่งกายวิภาคศาสตร์ในคนไทย
Effects of acupressure point on the arm with anatomy location in Thai people
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการวัดระยะห่างและสิ่งที่พบของการนวดกดจุด
สัญญาณ (Acupressure (AP)) บนแขนกับตาแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ในอาจารย์ใหญ่คนไทยระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศ
หญิงและเพศชาย และ 2) ศึกษาผลของการเปรียบเทียบกดจุดสัญญาณบนแขนกับอาสาสมัครคนไทยระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา
ในเพศหญิงและเพศชาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์ใหญ่คนไทย จานวน 50 ร่าง และอาสาสมัครคนไทย จานวน 50
คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลของการวัดระยะห่าง (Cm) จุดสัญญาณ (Acupressure) 1-5 แขนด้านใน ในเพศชายและเพศหญิง พบว่า
จุดสัญญาณ AP1 5.30, 4.44 AP2 16.75, 15.26 AP3 4.64, 3.97 AP4 11.05, 10.26 AP5 12.75, 11.28 และจุดสัญญาณ
(Acupressure) 1-5 แขนด้านนอก ในเพศชายและเพศหญิง พบว่า AP1 9.19, 8.00 AP2 1.35, 1.21 AP3 2.62, 2.26 AP4 2.58,
2.21 AP5 11.50, 10.55 เปรียบเทียบกันแล้วส่วนใหญ่มีระยะห่างใกล้เคียงกันทั้ง 2 ข้าง และสิ่งที่พบจุดสัญญาณแขนด้านในและแขน
ด้านนอก แขนซ้ายและแขนขวา ในเพศหญิงและเพศชาย พบกล้ามเนื้อเกือบทุกจุดสัญญาณ รองลงมาพบเส้นประสาท และหลอดเลือด
ตามลาดับ และ 2) ผลการเปรียบเทียบกดจุดสัญญาณบนแขนกับอาสาสมัครคนไทยระหว่างข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศหญิงและเพศ
ชาย จุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านใน พบว่าทั้ง 2 เพศในจุดที่ 1 มีความรู้สึกร้อนเลียบกระดูกและเยื่ อหุ้มแขนด้านใน จุดที่ 2 มีความรู้สึก
ร้อนลงแขนด้านในตลอดแขนถึงปลายนิ้วมือ จุดที่ 3 มีความรู้สึกร้อนเข้าหัวกระดูกข้อศอก จุดที่ 4 มีความรู้สึกร้อนลงไปข้อมือ จุดที่ 5
มีความรู้สึกร้อนลงไปข้อมือออกปลายนิ้วมือทั้งหมด และจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านนอกพบว่าในจุดที่ 1 มีความรู้สึกร้อนไปทั่วแขนด้าน
นอกถึงปลายนิ้วมือ จุดที่ 2 มีความรู้สึกร้อนเลียบกระดูกแขนด้านนอก จุดที่ 3 มีความรู้สึกร้อนเข้าหัวกระดูกข้อศอก จุดที่ 4 มีความรู้สึก
ร้อนเข้าข้อศอกออกฝ่ามือและนิ้วมือ จุดที่ 5 มีความรู้สึกร้อนเข้าข้อมือออกหลังมือผลการเปรียบเทียบผลการกดจุดสัญญาณบนแขนกับ
อาสาสมัครคนไทยระหว่างแขนซ้ายและแขนขวาในเพศหญิงและเพศชาย มีความรู้สึกไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาดังกล่าวได้ความ
แม่นยาในการกดจุดในคนมากขึ้นและได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนวดกดจุดบนแขน
คาสาคัญ: การนวดกดจุดสัญญาณ แขนด้านใน แขนด้านนอก นวดแผนไทย
Abstract
The quasi experimental research aimed 1) to study the length and relationship of acupressure points on
the anatomical positions of cadavers between left and right arm sides, in female and male; 2) to study the
comparison results of acupressure points between the left and right arms of volunteers, in female and male.
Purposive sampling of 50 Thai cadavers and 50 volunteers was conducted in the study. The results were 1)
Acupressure 1-5 point on the anterior side of arms in male and female (Cm): AP1 5.30, 4.44 AP2 16.75, 15.26 AP3
4.64, 3.97 AP4 11.05, 10.26 AP5 12.75, and 11.28, respectively; and Acupressure 1-5 point on the posterior side of
arms in male and female(Cm): AP1 9.19, 8.00 AP2 1.35, 1.21 AP3 2.62, 2.26 AP4 2.58, 2.21 AP5 11.50, and 10.55,
respectively. The lengths were similar in both sides and sexes. The muscles were mostly found on every
acupressure point, followed by nerves and blood vessels, respectively. Moreover, the comparison of acupressure
points on the volunteer’s arms were similar in both sides and sexes. The acupressure points 1-5 on the anterior
side of arms were that AP 1 with the sensation on the anterior surface of arm going through the forearms and the
main nerve; AP 2 with the sensation on anterior surface of arms down to the fingers; AP 3 with the sensation on
elbow joints; AP 4 with the sensation on wrists; and AP 5 with the sensation on wrists and fingers. The acupressure
points 1-5 on the posterior surface of arms were that AP 1 with the sensation on posterior surface of arms going
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through the forearms to fingers; AP 2 with the sensation on posterior surface of arms to forearms; AP 3 with the
sensation on elbow joints; AP 4 with the sensation on elbow joints, palms and wrists; and AP 5 with the sensation
on wrists and back of the hands.
Keywords: Acupressure point, Anterior side of arm, Posterior side of arm, Thai massage
1. บทนา

ปัจจุบันอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (myofascial trigger points (MTrPs) เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย พบบ่อยสุดใน
กลุ่มวัยทางานช่วงอายุ 31–50 ปี พบในผู้หญิง มากกว่า ผู้ชาย (เนื่องจากค่าแรงกดให้เกิดอาการปวด หรือ Pressure Pain
Thresholds (PPTs) (Lavelle et al., 2007) ของผู้หญิง น้อยกว่า ผู้ชาย) พบว่า 30% ในเวชปฎิบัติทั่วไปของผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดจะมี MPS ร่วมด้วยพบว่ากลุ่มอาชีพที่ใช้งานกล้ามเนื้ออย่างหนักมีโอกาสเกิด TrP น้อยกว่ากลุ่มอาชีพที่ทางานเบาแต่นาน
(เนื่องจากงานในสมัยนี้ใช้ร่างกายส่วนเดิมๆ เป็นระยะเวลานานจะทาให้เกิด Cumulative Trauma Disorders ทาให้
กล้ามเนื้อมีอุบัติการณ์ TrP สูง) เป็นปัญหาหลักของสุขภาพ แขน ขา เป็นอวัยวะในร่างกายส่วนที่มีความสาคัญอย่างมากใน
การดารงชีวิต การทางานต่างๆ ต้องอาศัยแขน ขา ใช้ในการเคลื่อนไหวประกอบการงานต่างๆ ทั้งสิ้น แขนเป็นบริเวณที่มีเส้น
เลือดและปมประสาทอยู่มากมาย
การนวดจุดสัญญาณหรือกดจุด (Acupressure point) แบบราชสานัก (ปริญญ์ ชุบวา และคณะ, 2017) การนวดหรือกด
จะต้องกดอย่างระมัดระวัง ก่อนนวดหรือกดจะต้องมีความรู้ ความชานาญ และความแม่นยาในตาแหน่งที่กด จะต้องศึกษาให้
ละเอียดก่อนว่า จุดเส้นเอ็น เส้นประสาท เส้นเลือดสาหรับอยู่ตาแหน่งไหนฉะนั้นการนวด ผู้นวดควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
และแม่นยาของตาแหน่งการนวดกดจุดกับกายวิภาคศาสตร์เป็นอย่างดี เพื่อบาบัดรักษาได้ถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดผลดีต่อ
ผู้ป่วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งความสาคัญกับผู้นวดเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการศึกษาเรื่องผลของการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนกับ
ตาแหน่งกายวิภาคศาสตร์ในคนไทยของแขนซ้ายและแขนขวา ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อความแม่นยาในการกดจุดในคน
มากขึ้นและเพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนวดกดจุดบนแขนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนวดได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการนวดไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาผลของการวัดระยะห่างและสิ่งที่พบของการกดจุดสัญญาณบนแขนกับตาแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ใน
อาจารย์ใหญ่คนไทยระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศหญิงและเพศชาย
2.2 เพื่อศึกษาผลของการการเปรียบเทียบกดจุดสัญญาณบนแขนกับอาสาสมัครคนไทยระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา
ในเพศหญิงและเพศชาย
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับห้องปฏิบัติการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนในอาจารย์ใหญ่
1) เครื่องมือสาหรับห้องปฏิบัติการ
2) แบบเก็บข้อมูลการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนในอาจารย์ใหญ่
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนในอาสาสมัคร
1) เครื่องมือสาหรับห้องปฏิบัติการ สาหรับการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนในอาสาสมัคร
2) แบบสอบถามการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนของอาสาสมัครคนไทย
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์ใหญ่คนไทย จานวน 50 ร่าง และอาสาสมัครคนไทย จานวน 50 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จ รูป SPSS ในการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3.2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ใหญ่
ผู้วิจัยดาเนินการส ารวจกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ใหญ่ที่ ที่ภาควิช ากายวิภ าคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ แพทยศาสตร์ศิริร าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเก็บข้อมูลของอาจารย์ใหญ ได้แก่ ลาดับเบอร์อาจารย์ใหญ่ เพศ อายุ แขนข้างขวา ข้างซ้าย
ตาแหน่งของจุดสัญญาณ 1-5 ของแขนด้านใน และตาแหน่ง ของจุดสัญญาณ 1-5 ของแขนด้านนอก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์แผนไทยระบุตาแหน่งการนวดกดจุดบนแขน และมีตาแหน่งบนร่างกาย (body landmarks) จากกายวิภาคระดับ
พื้นผิว (surface anatomy) ทาการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลระบุข้อมูลที่พบตามตาแหน่งที่ระบุของการนวดกดจุด
สัญญาณบนแขนในแต่ละตาแหน่งของจุดสัญญาณ 1-5 ของแขนด้านใน และตาแหน่งของจุดสัญญาณ 1-5 ของแขนด้านนอก
3.2.2 เก็บข้อมูลของกลุ่มประชากรในอาสาสมัครคนไทย
ผู้วิจัยดาเนินการสารวจกลุ่มอาสาสมัค รคนไทย ที่มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช โดยได้การรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่ อเก็บข้อมูลของ
กลุ่มอาสาสมัครคนไทย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ แขนข้างขวา ข้างซ้าย ตาแหน่งของจุดสัญญาณ 1-5 ของแขนด้านใน
และตาแหน่งของจุดสัญญาณ 1-5 ของแขนด้านนอก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยระบุตาแหน่งการนวดกดจุดบน
แขน และมี body landmarks จาก surface anatomy ทาการกดจุดสัญญาณ
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง ผลของการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนกับตาแหน่งกายวิภาคศาสตร์ในคนไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อ เพื่อศึกษาผลของการวัดระยะห่างและสิ่งที่พบของการกดจุดสัญญาณบนแขนกับตาแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ในอาจารย์
ใหญ่คนไทยระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศหญิงและเพศชาย เพื่อศึกษาผลของการเปรียบเทียบกดจุดสัญญาณบน
แขนกับอาสาสมัครคนไทยระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศหญิงและเพศชาย สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 ผลของการเปรียบเทียบระยะห่างและสิ่งที่พบของการกดจุดสัญญาณบนแขนกับตาแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ใน
อาจารย์ใหญ่คนไทยระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศหญิงและเพศชาย
ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ใหญ่ จานวน 50 ร่าง เป็นเพศชาย จานวน 28 ร่าง (ร้อยละ 56.00) เป็นเพศหญิง จานวน
19 ร่าง (ร้อยละ 39.00) และไม่ระบุเพศ จานวน 3 ร่าง (ร้อยละ 6.00) อาจารย์ใหญ่มีอายุ 61-80 ปีขึ้นไปจานวนมากที่สุด
จานวน 22 ร่าง (ร้อยละ 44.00) รองลงมาอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 9 ร่าง (ร้อยละ 18.00) อายุร ะหว่าง 81-90 ปี
จานวน 7 ร่าง (ร้อยละ 14) สาหรับการกดจุดสัญญาณบนแขนใช้แขนข้างขวา จานวน 26 คน (ร้อยละ 52.00) และข้างซ้าย
จานวน 24 คน (ร้อยละ 48.00)
หมายเหตุ อาจารย์ใหญ่ เพศที่ไม่ได้ระบุเนื่องของป้ายที่ข้อมืออาจารย์ใหญ่หลุดหายไปขณะที่เก็บข้อมูลจึงไม่สามารถ
ระบุเพศได้ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล และแขนของร่างอาจารย์ใหญ่มีจากัดจึงมีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูล
แขนข้างขวามากกว่า
4.2 ผลของระยะห่างของการกดจุดสัญญาณ 1-5 บนแขนกับตาแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ในอาจารย์ใหญ่คนไทย
4.2.1 ผลค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดระยะห่างของตาแหน่งการกดจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านในของ
อาจารย์ใหญ่ เพศชาย 28 ร่าง และเพศหญิง 19 ร่าง พบดังนี้
1) ตาแหน่ง AP1-CP(cm.) วัดระยะจากตาแหน่งจุดกึ่งกลางของปุ่มกระดูกของ coracoids process of
scapula (CP) ถึงจุดสัญญาณ 1 แขนด้านใน เพศชาย ระยะห่างเฉลี่ย 5.30 ซม. และเพศหญิง ระยะห่างเฉลี่ย 4.44 ซม.
2) ตาแหน่ง AP2-CP(cm.) วัดระยะจากตาแหน่งจุดกึ่งกลางของปุ่มกระดูกของ coracoids process of
scapula (CP) ถึงจุดสัญญาณ 2 แขนด้านใน เพศชาย ระยะห่างเฉลี่ย 16.75 ซม. และเพศหญิง ระยะห่างเฉลี่ย 15.26 ซม.
3) ตาแหน่ง AP3-ME(cm.) วัดระยะจากตาแหน่งปุ่มกระดูกของ medial epicondyle (ME) ถึงจุดสัญญาณ
3 แขนด้านใน เพศชาย ระยะห่างเฉลี่ย 4.64 ซม. และเพศหญิง ระยะห่างเฉลี่ย 3.97 ซม.
4) ตาแหน่ง AP4-CF(cm.) วัดระยะจากตาแหน่งแอ่งพับข้อศอก cubital fossa (CF) ถึงจุดสัญญาณ 4 แขน
ด้านใน เพศชาย ระยะห่างเฉลี่ย 11.05 ซม. และเพศหญิง ระยะห่างเฉลี่ย 10.26 ซม.
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5) ตาแหน่ง AP5-PC(cm.) วัดระยะจากตาแหน่งปุ่มกระดูกของ Hamate (H) ของกระดูกข้อมือ ถึงกึ่งกลาง
ตรงสร้อยข้อมือบริเวณ proximal carpal crease (PC) ถึงจุดสัญญาณ 5 แขนด้านใน เพศชาย ระยะห่างเฉลี่ย 12.75 ซม.
และเพศหญิง ระยะห่างเฉลี่ย 11.28 ซม.
ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดระยะของตาแหน่งการกดจุดสัญญาณ 1-5 แขน
ด้านในของอาจารย์ใหญ่ เพศชาย 28 ร่าง ระหว่างแขนด้านซ้าย 12 แขน แขนด้านขวา 16 แขน ไม่มีความแตกต่างกันและเพศ
หญิง 19 ร่าง ระหว่างแขนด้านซ้าย 10 แขน แขนด้านขวา 9 แขน ไม่มีความแตกต่างกัน
4.2.2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดระยะของตาแหน่งการกดจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านนอกของ
อาจารย์ใหญ่ ในเพศชาย 28 ร่าง และเพศหญิง 19 ร่าง พบดังนี้
1) ตาแหน่ง AP1-SS(cm.) วัดระยะจากตาแหน่งจุดกึ่งกลางของปุ่มกระดูกสะบัก spine of scapula (SS) ถึง
จุดสัญญาณ 1 แขนด้านนนอก เพศชาย ระยะห่างเฉลี่ย 9.19 ซม. และเพศหญิง ระยะห่างเฉลี่ย 8.00 ซม.
2) ตาแหน่ง AP2-SS(cm.) วัดระยะจากตาแหน่ง ของปุ่มกระดูกสะบัก spine of scapula (SS) ถึงจุด
สัญญาณ 2 แขนด้านนนอก เพศชาย ระยะห่างเฉลี่ย 19.28 ซม. และเพศหญิง ระยะห่างเฉลี่ย 17.50 ซม.
3) ตาแหน่ง AP3-LE(cm.) วัดระยะจากตาแหน่งจุดกึ่งกลางของปุ่มกระดูกของ lateral epicondyle (LE)
ถึงจุดสัญญาณ 3 แขนด้านนอก เพศชาย ระยะห่างเฉลี่ย 2.62 ซม. และเพศหญิง ระยะห่างเฉลี่ย 2.26 ซม.
4) ตาแหน่ง AP4-ME(cm.) วัดระยะจากตาแหน่งจุดกึ่งกลางของปุ่มกระดูกของ medial epicondyle (ME)
ถึงจุดสัญญาณ 4 แขนด้านนอก เพศชาย ระยะห่างเฉลี่ย 2.58 ซม. และเพศหญิง ระยะห่างเฉลี่ย 2.21 ซม.
5) ตาแหน่ง AP5-ME(cm.) วัดระยะจากตาแหน่งปุ่มกระดูกของ medial epicondyle (ME) ถึงจุดสัญญาณ
5 แขนด้านนอก เพศชาย ระยะห่างเฉลี่ย 11.50 ซม. และเพศหญิง ระยะห่างเฉลี่ย 10.55 ซม.
ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดระยะของตาแหน่งการกดจุดสัญญาณ 1-5 แขน
ด้านนอกของอาจารย์ใหญ่ เพศชาย 28 ร่าง แขนด้านซ้าย 12 แขน แขนด้านขวา 16 แขน ไม่มีความแตกต่างกันและเพศหญิง
19 ร่าง แขนด้านซ้าย 10 แขน แขนด้านขวา 9 แขน ไม่มีความแตกต่างกัน
4.3 ผลของสิ่งที่ตรวจพบของการกดจุดสัญญาณ 1-5 บนแขนกับตาแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ในอาจารย์ใหญ่คนไทย
4.3.1 สิ่งที่พบบนตาแหน่งของจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านในของอาจารย์ใหญ่ มีดังนี้
1) จุดสัญญาณ 1 (AP1) วัดระยะจากตาแหน่ง จุดกึ่งกลางของปุ่มกระดูกของ coracoids process of
scapula (CP) ถึงจุดสัญญาณ 1 แขนด้านใน พบกระดูก Humerus กล้ามเนื้อ Coracobrachialis หลอดเลือด brachial
artery เส้นประสาท Median nerve, Musculocutaneous nerve
2) จุดสัญญาณ 2 (AP2) วัดระยะจากตาแหน่ง จุดกึ่งกลางของปุ่มกระดูกของ coracoids process of
scapula (CP) ถึงจุดสัญญาณ 2 แขนด้านใน พบกระดูก Humerus กล้ามเนื้อ medial bicipital furrow และ Biceps
brachii หลอดเลือด brachial artery เส้นประสาท Median nerve, Musculocutaneous nerve และ Ulnar nerve
3) จุดสัญญาณ 3 (AP3) วัดระยะจากตาแหน่งปุ่มกระดูกของ medial epicondyle (ME) ถึงจุดสัญญาณ 3
แขนด้านใน พบกระดูก Elbow joint, Radius และ Ulna bone กล้ามเนื้อ Tendon of Biceps brachii หลอดเลือด
brachial artery เส้นประสาท Median nerve
4) จุดสัญญาณ 4 (AP4) วัดระยะจากตาแหน่งแอ่งพับข้อศอก cubital fossa (CF) ถึง จุดสัญญาณ 4 แขน
ด้านใน พบระหว่าง Radius กับ Ulna bone กล้ามเนื้อ Flexor carpi ulnaris, Flexor carpi radialis, Flexor digitorum
Superficialis, Flexor digitorum profundus, Flexor pollicis Longus หลอดเลือด Interosseous Artery เส้นประสาท
Median nerve
5) จุดสัญญาณ 5(AP5) วัดระยะจากตาแหน่งปุ่มกระดูกของ Hamate (H) ของกระดูกข้อมือ ถึงกึ่งกลางตรง
สร้อยข้อมือบริเวณ proximal carpal crease (PC) คือ จุดสัญญาณ 5 แขนด้านใน พบระหว่าง Radius กับ Ulna bone
กล้ามเนื้อ Flexor retinaculum, carpal tunnel, Flexor digitorum Superficialis, Flexor digitorum profundus,
Flexor carpi radialis และFlexor pollicis Longus หลอดเลือด Interosseous Artery เส้นประสาท Median nerve

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

56
27 มีนาคม 2564

4.3.2 สิ่งที่พบบนตาแหน่งของจุดสัญญาณแขนด้านนอกของอาจารย์ใหญ่ มีดังนี้
1) จุดสัญญาณ 1 (AP1) วัดระยะจากตาแหน่ง จุดกึ่งกลางของปุ่มกระดูกของ coracoids process of
scapula (CP) ถึงจุดสัญญาณ 1 แขนด้านนอก พบกระดูก Lateral border of Scapular bone กล้ามเนื้อ Teres major
muscle หลอดเลือด Posterior humeral circumflex artery เส้นประสาท Axillary nerve
2) จุดสัญญาณ 2 (AP2) วัดระยะจากตาแหน่ง จุดกึ่งกลางของปุ่มกระดูกของ coracoids process of
scapula (CP) ถึงจุดสัญญาณ 2 แขนด้านนอก พบกระดูก Humerus bone กล้ามเนื้อ Triceps brachii muscle หลอด
เลือด Profunda branchii artery เส้นประสาท Radial nerve
3) จุดสัญญาณ 3 (AP3) วัดระยะจากตาแหน่งปุ่มกระดูกของ medial epicondyle (ME) ถึงจุดสัญญาณ 3
แขนด้านนอก พบกระดูก Lateral epicondyle of Humerus กล้ามเนื้อ Brachioradialis muscle หลอดเลือด recurrent
Interosseous artery เส้นประสาท Lateral cutaneous ของ arm ของ Musculocutaneous nerve
4) จุดสัญญาณ 4 (AP4) วัดระยะจากตาแหน่งแอ่งพับข้อศอก cubital fossa (CF) ถึง จุดสัญญาณ 4 แขน
ด้านนอก พบกระดูก Medial epicondyle of Humerus กล้ามเนื้อ Pronator teres muscle หลอดเลือด Anterior Ulnar
recurrent artery เส้นประสาท Ulna nerve และ Medial nerve
5) จุดสัญญาณ 5 (AP5) วัดระยะจากตาแหน่งปุ่มกระดูกของ Hamate (H) ของกระดูกข้อมือ ถึงกึ่งกลางตรง
สร้อยข้อมือบริเวณ proximal carpal crease (PC) คือ จุดสัญญาณ 5 แขนด้านนอก พบกระดูก ผิวด้ านข้างของ Radius
และผิวด้านหลังของ Ulna กล้ามเนื้อ Extensor Carpi radialis Longus, Extensor Carpi radialis Brevis, Extensor
carpi ulnaris, Extensor digiti minimi, Extensor digitorum หลอดเลือด Posterior Interosseous artery เส้นประสาท
Posterior Interosseous nerve
ผลการกดจุดสัญญาณ1-5 ค่าความถี่ และร้อยละของผลการกดจุดสัญญาณ1-5 แขนด้านในและแขนด้าน
นอก ของอาสาสมัครจานวน 50 คน ในเพศชาย 25 คน แขนซ้ายและแขนขวา และหญิง 25 คน แขนซ้ายและแขนขวาพบว่า
ไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
5. สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
5.1 ผลของการวัดระยะห่างและสิ่งที่พบของการกดจุดสัญญาณบนแขนกับตาแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ในอาจารย์ใหญ่
คนไทยระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศหญิงและเพศชาย
ผลการวัดระยะห่างของตาแหน่งการกดจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านในของอาจารย์ใหญ่ ในเพศหญิง จานวน 19 ร่าง
เพศาชาย 28 ร่าง เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วส่วนใหญ่แขนด้านในระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา ระยะห่างใกล้เคียงกันทั้ง 2
ข้าง ส่วนการวัดระยะห่างของตาแหน่งการกดจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านนอก ข้างซ้ายและข้างขวา ระยะห่างใกล้เคียงกันทั้ง 2
ข้างทุกจุดสัญญาณ
สิ่งที่พบบนตาแหน่งของจุดสัญญาณของอาจารย์ใหญ่ จานวน 50 ร่าง จุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านในของอาจารย์ใหญ่
สิ่งที่พบคือค่อนข้างพบเหมือนกันทั้งคู่คือพบกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและหลอดเลือด สอดคล้องกับณรงค์ศักดิ์ จันทะวังและ
คณะ (2560) ตาแหน่งทางกายวิภาคกับแนวเส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณของการนวดไทยในรยางค์บน ผลการศึกษาพบว่า จุด
ที่เปิดประตูลมตามวิธีการนวดไทย ตรงกับตาแหน่งของหลอดเลือดแดงใหญ่ (brachial artery) ซึ่งอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อต้น
แขน และตรงกับเส้นประสาทจาก brachial plexus ซึ่งทอดผ่านไปยังแขนท่อนล่าง แนวเส้นพื้นฐานนี้อยู่ใกล้เคียง หรืออยู่
บนตาแหน่งตามยาวของมัดกล้ามเนื้อ
ผลการกดจุดสัญญาณบนแขนกับตาแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ในอาจารย์ใหญ่คนไทยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
ค่อนข้างกดพบจุดสัญญาณบนแขนในตาแหน่งคล้ายกัน โดยส่วนใหญ่เมื่อกดแล้วพบกล้ามเนื้อเกือบทุกจุดสัญ ญาณ รองลงมา
พบเส้นประสาท แต่หลอดเลือดจะกดพบน้อยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญญารัช ชาลีผาย ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ของการกดจุดแขนของการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับตาแหน่งกายวิภาคศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า จุดที่ 1 ตรงตาแหน่งเส้น
เอ็นของโคลาโค เบรเซียลลีส จุดที่ 2 ตรงกับตาแหน่งของหลอดเลือดแดงเบรเซียล ส่วนที่ทอดลงมาตรงกึ่งกลางของกระดูก
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ฮิวเมอรรัสในร่องมีเดิยล ไบซิบิตอล เฟอโล จุดที่ 3 ตรงตาแหน่งหลอดเลือดแดงเบรเซียลบริเวณแอ่งข้อพับศอก จุดที่ 4 ตรง
กับกล้ามเนื้อเฟกเซอร์ คาร์ปาย เรเดียลริสที่จะกลายเป็นเส้นเอ็น ชั้นกลางตรงกับกล้ามเนื้อเฟกเซอร์ ดิจิโตรัม ซุปเปอร์ฟิเซีย
ลจะกลายเป็นเส้นเอ็น และเส้นประสาทมีเดียน ส่วนชั้นลึกสุดตรงกับกล้ามเนื้อเฟกเซอร์ โพลิซีส ลองกัสจะกลายเป็นเส้นเอ็น
และกล้ามเนื้อเฟกเซอร์ ดิจิโตรัม โปรฟัลดัส จุดที่ 5 ตรงกับเส้นเอ็นของปาร์มาริสลองกัส เส้นประสาทมีเดียน เส้นเลือดเรเดียล
และอาวน่า
5.2 ผลของการเปรียบเทียบกดจุดสัญญาณบนแขนกับอาสาสมัครคนไทยระหว่างแขนข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศหญิง
และเพศชาย
ผลของการกดจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านในของอาสาสมัคร ข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศหญิงและเพศชายสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ บุญญารัช ชาลี ผาย ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการกดจุดแขนของการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับ
ตาแหน่ง กายวิภ าคศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ที่ร ะบุว่า ความรู้สึกของผู้ถูกนวดแขนด้านใน จุดสัญญาณ 1 รู้สึกร้อนเรียบ
กระดูกแขนด้านใน จุดสัญญาณ 2 แขนด้านใน คือ รู้สึกร้อนลงแขนทั่วไป จุดสัญญาณ 3 รู้สึกร้อนเข้าหัวต่อกระดูกข้อศอก จุด
สัญญาณ 4 รู้สึกร้อนไปข้อมือ จุดสัญญาณ 5 รู้สึกร้อนเข้าข้อมือออกนิ้วมือ
ผลของการกดจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านในของอาสาสมัคร ข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศหญิงและเพศชาย พบว่า 1)
จุดสัญญาณ 1 แขนด้านใน ความรู้สึกใกล้เคียงกัน คือรู้ สึกร้อนเลียบกระดูกและเยื้อหุ้มแขนด้านใน* และจากการทดลองนี้
พบว่ามีความรู้ร้อนข้อศอก ข้อมือ ฝ่ามือและนิ้วมือเพิ่มเติมจากทฤษฎี 2) จุดสัญญาณ 2 พบว่าทั้ง 2 เพศมีความรู้สึกเหมือนกัน
คือ รู้สึกร้อนลงแขนด้านในตลอดแขนถึงปลายนิ้วมือ* และจากการทดลองนี้พบว่ามีความรู้ร้อนข้อศอก ข้อมือ ฝ่ามือและนิ้วมือ
เพิ่มเติม 3) จุดสัญญาณ 3 พบว่าทั้ง 2 เพศมีความรู้สึกใกล้เคียงกัน คือ รู้สึกร้อนเข้าหัวกระดูกข้อศอก* และจากการทดลองนี้
พบว่ามีความรู้ร้อน ฝ่ามือและนิ้วมือเพิ่มเติม 4) จุดสัญญาณ 4 พบว่าทั้ง 2 เพศมีความรู้สึกใกล้เคียงกัน คือ รู้สึกร้อนลงไป
ข้อมือ* และจากการทดลองนี้พบว่ามีความรู้ร้อน ฝ่ามือและนิ้วมือเพิ่มเติม 5) จุดสัญญาณ 5 พบว่าทั้ง 2 เพศมีค วามรู้สึก
ใกล้เคียงกัน คือ รู้สึกร้อนลงไปข้อมือออกปลายนิ้วมือ* และจากการทดลองนี้พบว่ามีความรู้ร้อน ฝ่ามือและนิ้วมือ เพิ่มเติม (*มี
ความสอดคล้องตามทฤษฎีการนวดจุดสัญญาณแบบราชสานัก ตาราหัตถเวชกรรมแผนไทย มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผน
ไทยเดิมฯ โรงเรียนอายุรเวท(2548) และตาราหัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสานัก ) ตอนที่ 2 การนวดจุด
สัญญาณ โรงเรียนอายุรเวทธารง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(2557))
ผลของการกดจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านนอกของอาสาสมัคร ข้างซ้ายและข้างขวา ในเพศหญิงและเพศชาย พบว่า 1)
จุดสัญญาณ 1 พบว่าทั้ง 2 เพศมีความรู้สึกใกล้เคียงกัน คือ รู้สึกร้อนไปทั่วแขนด้านนอกถึงปลายนิ้วมือ *และจากการทดลองนี้
พบว่ามีมีความรู้ร้อน ข้อศอก หลังมือและนิ้วมือเพิ่มเติมจากทฤษฎี 2) จุดสัญญาณ 2 พบว่าทั้ง 2 เพศมีความรู้สึกใกล้เคียงกัน
คือ รู้สึกร้อนเลียบกระดูกแขนด้านนอก* และจากการทดลองนี้พบว่าความรู้ร้อนข้อมือและนิ้วมือเพิ่มเติม 3) จุดสัญญาณ 3
พบว่าทั้ง 2 เพศมีความรู้สึกใกล้เคียงกัน คือ รู้สึกร้อนเข้าหัวกระดูกข้อศอก* และจากการทดลองนี้พบว่ามีความรู้ร้อนข้อมือ
หลังมือและนิ้วมือเพิ่มเติม 4) จุจุดสัญญาณ 4 พบว่าทั้ง 2 เพศมีความรู้สึกใกล้เคียงกัน คือ รู้สึกร้อนเข้าข้อศอกออกฝ่ามือและ
นิ้วมือ * และจากการทดลองนี้พบว่าความรู้ร้อนข้อศอกและนิ้วมือเพิ่มเติม 5) จุดสัญญาณ 5 พบว่าทั้ง 2 เพศมีค วามรู้สึก
ใกล้เคียงกัน คือ รู้สึกร้อนเข้าข้อมือออกหลังมือ *และจากการทดลองนี้พบว่ามีความรู้ร้อนฝ่ามือและนิ้วมือเพิ่มเติม (*มีความ
สอดคล้องตามทฤษฎีการนวดจุดสัญญาณแบบราชสานัก ตาราหัตถเวชกรรมแผนไทย มูลนิธิฟื้นฟู ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
เดิมฯ โรงเรียนอายุรเวท (2548) และตาราหัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสานัก) ตอนที่ 2 การนวดจุดสัญญาณ
โรงเรียนอายุรเวทธารง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2557))
จากการวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาผลของการกดจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านในและแขนด้านนอกทั้งในอาจารย์ใหญ่และกด
จุดสัญญาณทดลองกับอาสาสมัครทั้งหมด จานวน 50 ราย ได้นาผลที่ได้จากการวัดระยะห่างและสิ่งที่ตรวจพบจากอาจารย์
ใหญ่แล้วนาไปกดจุดสัญญาณ 1-5 แขนด้านนอกและแขนด้านในกับกลุ่มอาสาสมัครเพื่อยืนยันผลของตาแหน่งที่กดสัมพันธ์กัน
และตรงตามทฤษฎี และพบว่ามีความรู้สึกอื่นๆ เพิ่มเติมนอกจากตารา
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาการนวดกดจุดสัญญาณในทุกส่วนของร่างกาย
2) ควรศึกษาการนวดกดจุดสัญญาณบนแขนกับตาแหน่งกายวิภาคศาสตร์ในอาจารย์ใหญ่ และอาสาสมัคร ให้เชื่อมโยงและ
สัมพันธ์กับทฤษฎีเส้นประธานสิบ
3) ควรเก็บแขนจากอาจารย์ใหญ่ ในร่างเดียวกันเพื่อจะได้เปรียบเทียบระหว่างข้างซ้ายและข้างขวา
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ท่าน
7. เลขที่จริยธรรม
อาสาสมัคร ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ IRB-SHS 2018/1004/43
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ฤทธิ์ต้านเชื้อรา Candida albicans และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกันเฉ่า
Anti-Candida albicans and antioxidant activities of Gan Cao (Glycyrrhiza uralensis) extracts
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บทคัดย่อ
เชื้ อรำ Candida albicans เป็ น เชื้อรำก่อโรคประเภทเชื้อฉวยโอกำสในคน งำนวิจั ยนี้มีวั ตถุป ระสงค์ เพือประเมิ น
ประสิทธิภำพของสำรสกัดจำกสมุนไพรกันเฉ่ำ (Glycyrrhiza uralensis) ทีสกัดด้วยตัวท่ำละลำยทีแตกต่ำงกัน ต่อกำรยับยั้งกำรเจริญ
ของเชื้อรำ C. albicans และฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ ผลกำรทดสอบพบว่ำสำรสกัดชั้นเอทิลอะซิเตทมีฤทธิ์ต้ำนเชื้อโดยมีค่ำ MIC และ
MFC เท่ำกับ 0.625 และ 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตำมล่ำดับ ในขณะทีสำรสกัดในชั้นเอทำนอลไม่มีฤทธิ์ต้ำนเชื้อ ส่วนฤทธิ์ต้ำนอนุมูล
อิสระทีทดสอบด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay พบว่ำสำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีฤทธิ์ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ
ได้ดี โดยมีค่ำ IC50 ใกล้เคียงกับสำรมำตรฐำน BHT (Butylated hydroxyl toluene) เท่ำกับ 0.016 และ 0.027 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตำมล่ำดับ ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำสมุนไพรจีนกันเฉ่ำมีศักยภำพทีจะน่ำมำพัฒนำเป็นยำต้ำนเชื้อรำ C. albicans ชนิดใหม่
คาสาคัญ: Candida albicans Glycyrrhiza uralensis สำรต้ำนอนุมูลอิสระ สำรต้ำนเชื้อรำ
Abstract
Candida albicans is an opportunistic fungal pathogen in humans. The objective of this study was to
evaluate the efficacy of Gan Cao (Glycyrrhiza uralensis) extracts from different solvents to inhibit growth of C.
albicans and antioxidant activity. The results showed that the ethyl acetate extract had antifungal activity with
MIC and MFC values of 0.625 mg/ml and 1.25 mg/ml, respectively. On the other hand, no antifungal activity was
found in the ethanol extract. Antioxidant activity test using DPPH radical scavenging assay showed that the ethyl
acetate extract of gan cao had a good antioxidant activity with an IC50 value close to the standard BHT (Butylated
hydroxyl toluene) of 0.016 and 0.027 mg / ml respectively. The results of this research show that the Chinese
herbal Gan Cao has the potential to be developed as an anti-C. albicans new drug.
Keywords: Candida albicans, Glycyrrhiza uralensis, Antioxidant, Antifungal

1. บทนา
กำรแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine; TCM) มีต้นก่ำเนิดจำกประเทศจีนมำนำนนับพันปีก่อนทีจะมีกำร
รักษำโรคด้วยกำรแพทย์แผนตะวันตก กำรรักษำมีวิธีกำรต่ำง ๆ เช่นกำรฝังเข็ม ครอบแก้ว ทุยหนำ กำรออกก่ำลังกำยแบบชีกง
และไทชิ รวมถึงกำรใช้ยำสมุนไพร โดยต่ำรับยำสมุนไพรจีนต่ำรับหนึงประกอบด้วยสมุนไพรหลำกหลำยชนิดจึงมีสำรออกฤทธิ์
ทีหลำกหลำย (อรสร สำรพันโชติวิทยำ, 2562) พืชในสกุล Glycyrrhiza หรือทีเรียกกันทัวไปว่ำชะเอมเทศ (liquorice) หรือ
กันเฉ่ำ (Gan Cao) มีประมำณ 30 สปีชีส์ เช่น G. glabra, G. uralensis, G. inﬂata, G. aspera, G. korshinskyi และ G.
eurycarpa (Nomura, Fukai & Akiyama, 2002) ซึงเป็นหนึงในผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติยอดนิยมทีใช้ในยำแผนโบรำณทั้งใน
ยุโ รป และเอเชีย มีร ำยงำนวิจัยหลำยฉบับรำยงำนถึง ฤทธิ์ ของสำรสกัดจำก Glycyrrhiza ในกำรต้ำนเชื้อหลำยชนิดทั้ง
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แบคทีเรียแกรมบวก และแบคทีเรียแกรมลบ เช่น Escherichia coli, Bacillus subtilis, Enterobacter aerogenes,
Klebsiella pneumoniae และ Staphylococcus aureus (Onkarappa, shobha & Chaya, 2005) ต้ำนเชื้อรำ
Candida tropicana, C. parapsiolsis และ C. albicans (Martins, Ferreira, Henriques & Silva, 2016) ต้ำนไวรัสตับ
อักเสบชนิด C (Adianti et al., 2014) ต้ำนกำรอักเสบ (Kang et al., 2005) ต้ำนกำรเกิดเนื้องอก (Sheela, Ramakrishna &
Salimath, 2006) ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ (Chen, Li, & Gu, 2017) โดยองค์ประกอบทำงเคมีทีส่ำคัญของ Glycyrrhiza ทีมี
รำยงำนวิจัย ได้แก่สำร triterpenoids saponins เช่น glycyrrhizin, flavonoids เช่น liquiritin, chalcones, isoflavones
เช่น glabridin, galbrene, coumarins เช่น liqcoumarin, herniarin, และ stilbenoids (Asl & Hosseinzadeh, 2008)
กำรใช้สมุนไพรจีนในกำรรักษำโรคมีค วำมซับซ้อน เนืองมำจำกต่ำรับสมุนไพรมักประกอบด้วยสมุนไพรหลำยชนิดซึงมี
ควำมส่ำคัญเฉพำะตัว และอำจมีผลสัมพันธ์กันได้ด้วย กันเฉ่ำเป็นสมุนไพรทีมักอยู่ในต่ำรับหลำย ๆ ต่ำรับเนืองจำกมีรสหวำน
สำมำรถใช้กลบรสขมของสมุนไพรในต่ำรับ และมีสมบัติเป็นสำรลดแรงตึงผิวช่วยในกำรละลำยส่วนผสมของสมุนไพรต่ำง ๆ ใน
ต่ำรับเมือผสมเข้ำด้วยกัน (อรสร สำรพันโชติวิทยำ, 2562) ถึงแม้ว่ำจะมีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยมำเป็นเวลำนำนแต่ยังมีข้อมูล
ทำงวิทยำศำสตร์ทียังไม่ครอบคลุม เช่นกำรเลือกใช้ตัวท่ำละลำยในกำรสกัดสำรส่ำคัญ และฤทธิ์ต้ำนเชื้อรำทียังมีรำยงำนไม่มำก
นัก ดังนั้นงำนวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพือศึกษำประสิทธิภำพของสำรสกัดจำกสมุนไพรกันเฉ่ำส่วนรำก ทีสกัดด้วยตัวท่ำ
ละลำย ทีแตกต่ำงกัน ต่อกำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ Candida albicans ทีเป็นเชื้อรำชนิดฉวยโอกำส (opportunistic
pathogens) ก่อให้เกิดโรคในบุคคลทีมีภูมิคุ้มกันไม่ปกติ เช่นผู้ป่วยทีได้รับยำกดภูมิคุ้มกันเป็นเวลำนำน ผู้ป่วยทีเป็นโรคทีมีผล
กับระบบภูมิคุ้มกัน เช่นเบำหวำน หรือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น รวมทั้งศึกษำฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิส ระ ทีจะเป็นฐำนควำมรู้ที
จะช่วยปรับให้ร่ำงกำยมีกำรก่ำจัดอนุมูลอิสระทีเกิดขึ้นจำกขบวนกำรสร้ำงพลังงำน เกิดจำกพยำธิสภำพของเซลล์ทีได้รับเชื้อก่อ
โรค และใช้รักษำโรคทีเกียวข้องกับภำวะเครียดออกซิเดชัน (oxidation stress) (Jin, Son, Min, Jung, & Choi, 2012) ให้
สำมำรถท่ำงำนต้ำนอนุมูลอิสระได้ดี ช่วยส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันทีดีขึ้น เช่นระบบกำรก่ำจัดอนุมูลอิสระกลุ่มออกซิเจนโดย
กำรท่ำงำนต้ำนอนุมูลอิสระในกลุ่มของเอนไซม์ เป็นต้น จึงท่ำให้เกิดกำรศึกษำบทบำทของสำรต้ำนอนุมูลอิสระจำกพืชสมุนไพร
จีนทีใช้เป็นต่ำรับยำในกำรรักษำโรค
2. วัตถุประสงค์
เพือศึกษำประสิทธิภำพของสำรสกัดจำกสมุนไพรกันเฉ่ำ (Glycyrrhiza uralensis) ส่วนรำกทีสกัดด้วยตัวท่ำละลำยที
แตกต่ำงกัน ต่อกำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ Candida albicans และฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสำรเคมี
เครืองมือ ได้แก่ rotary evaporator (Buchi, switzerland รุ่น R210), freeze dryer (รุ่น ALPHA 1-2 LO,
Germany), spectrophotometer (PG Instrument limited รุ่น T60V, United kingdom)
สำรเคมี ได้แก่ Sabouraud Dextrose Agar (DIFCO, USA), Sabouraud Dextrose Broth (DIFCO, USA),
Resazurin (Sigma-Aldrich, USA), 95% ethanol (Sigma-Aldrich, USA) ethyl acetate (Sigma-Aldrich, USA)
dimethyl sulfoxide (DMSO) (Sigma-Aldrich, USA), 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (Sigma-Aldrich,
Germany), Butylated hydroxytoluene (BHT) (Sigma-Aldrich, Germany)
3.2 วิธีด่ำเนินกำรวิจัย
3.2.1 กำรเตรียมสำรสกัดกันเฉ่ำ
น่ำสมุนไพรจีนส่วนรำกของกันเฉ่ำ จำกร้ำนขำยสมุนไพรจีนร้ำนแสงธรรมเภสัช หันและปั่นให้ละเอียด น่ำมำ
ชังให้ได้น้่ำหนัก 300 กรัม ในกำรทดลองแช่ด้วยตัวท่ำละลำย 2 ชนิดคือ เอทิลอะซิเตท (ethyl acetate) และเอทำนอล โดย
แช่ด้วยตัวท่ำละลำยเอทิลอะซิเตท ก่อนโดยใช้อัตรำส่วนสมุนไพรจีนต่อเอทิลอะซิเตท 1:6 ตั้งทิ้งไว้ทีอุณหภูมิห้อง 3 วัน แล้ว
กรองหยำบด้วยผ้ำขำวบำง จำกนั้นกรองละเอียดด้วยกระดำษกรอง Whatman No.1 ท่ำซ้่ำ 3 ครั้ง น่ำไประเหยตัวท่ำละลำย
ออกด้วยเครืองระเหยสำรแบบหมุน (rotary evaporator) และท่ำให้แห้งด้วยเครืองอบแห้งเยือกแข็ง (freeze dryer) จะได้
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ส่วนสกัดชั้นเอทิล อะซิเตท ต่อมำน่ำกำกทีเหลือไปแช่ด้วยตัวท่ำละลำยเอทำนอล โดยใช้อัตรำส่วน ระยะเวลำ ในกำรสกัด
เหมื อนกั บวิธี ข้ำงต้น จะได้ส่ว นสกั ดชั้ นเอทำนอล ชังสำรสกัด หยำบที ได้ เพือค่ำ นวณร้อยละของน้่ ำหนักสำรสกัดหยำบ
(% yield) เก็บใส่ในขวดสีชำและเก็บรักษำไว้ทีอุณหภูมิ -20 องศำเซลเซียส
3.2.2 กำรศึกษำฤทธิ์กำรต้ำนเชื้อรำของสำรสกัดกันเฉ่ำด้วยวิธี Agar well diffusion
ศึกษำฤทธิ์กำรต้ำนเชื้อจุลินทรีย์ของสำรสกัดกันเฉ่ำ ด้วยวิธี Agar well diffusion (Balouiri, Sadiki, &
Koraichi, 2016) โดยเตรียมเชื้อทดสอบ Candida albicans ATCC10231 ให้มีค่ำกำรดูดกลืนแสงอยู่ในช่วง 0.08±0.005
(ประมำณ 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) น่ำไปเกลียให้ทัวผิวอำหำรเพำะเชื้อ Sabouraud Dextrose Agar (SDA) รอให้ผิวหน้ำ
อำหำรแห้ง เจำะวุ้นให้เป็นหลุมด้วย cork borer เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มิลลิเมตร หยดสำรสกัดกันเฉ่ำทีละลำยด้วยตัวท่ำ
ละลำย DMSO (dimethyl sulfoxide) ควำมเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมำตร 50 ไมโครลิตร ลงไปในหลุมทดสอบ
ท่ำกำรทดลอง 3 ซ้่ำ รอจนสำรทดสอบซึมเข้ำเนื้อวุ้นไปจนหมด น่ำไปบ่มทีอุณหภูมิ 35±2 องศำเซลเซียส 18-24 ชัวโมง
สังเกตและบันทึกผลกำรทดลองโดยใช้เวอร์เนียร์คำลิปเปอร์ (vernier caliper) วัดขนำดโซนใสหรือบริเวณยั บยั้ง (inhibition
zone) ทีเกิดขึ้นทั้ง 3 ด้ำน แล้วน่ำมำค่ำนวณหำค่ำเฉลีย
3.2.3 กำรทดสอบกำรหำควำมเข้มข้นต่ำสุดทีสำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อ (minimum inhibitory concentration: MIC) และควำมเข้มข้นต่ำสุดทีสำมำรถฆ่ำเชื้อรำ (minimum fungicidal concentration: MFC) ของสำรสกัด
กันเฉ่ำ
กำรทดสอบหำค่ำควำมเข้มข้นต่ำสุดทีสำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อ (MIC) และควำมเข้มข้นต่ำสุดทีสำมำรถ
ฆ่ำเชื้อรำ (MBC) ของสำรสกัดกันเฉ่ำ ตำมวิธี (Balouiri, Sadiki, & Koraichi, 2016) โดยปิเปตต์อำหำรเพำะเชื้อ Sabouraud
Dextrose broth (SDB) ปริมำตร 50 ไมโครลิตร ลงในไมโครเพลท แบบ 96 หลุม ท่ำกำรเจือจำงสำรสกัดจนมีควำมเข้มข้น
0.01-50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปตต์เชื้อทดสอบควำมเข้มข้นประมำณ 106 CFU/ml ปริมำตร 50 ไมโครลิตร ทุกหลุม ท่ำ
กำรทดลอง 3 ซ้่ำ โดยใช้ยำปฏิชีวนะ Itraconazole ควำมเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นชุดควบคุมผลบวก และใช้
สำรละลำย DMSO เป็นชุดควบคุมผลลบ น่ำไปบ่มทีอุณหภูมิ 35±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 18-20 ชัวโมง หลังจำกนั้นเติม
resazurin 0.18 เปอร์เซ็นต์ ลงในหลุมทดสอบ หลุมละ 10 ไมโครลิตร น่ำไปบ่มต่อทีอุณหภูมิ 35±2 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 2
ชัวโมง อ่ำนผลโดยดูจำกกำรเปลียนสีของ resazurin ถ้ำเป็นสีน้่ำเงินแสดงว่ำเชื้อถูกยับยั้งกำรเจริญ และถ้ำเปลียนเป็นสีชมพู
แสดงว่ำเชื้อสำมำรถเจริญได้ ควำมเข้มข้นทีต่ำสุดทีสำมำรถยับยั้งเชื้อได้คือค่ำ MIC จำกนั้นหำค่ำ MFC โดยใช้ลูปแตะเชื้อจำก
หลุมทดสอบทุกควำมเข้มข้นมำ streak ลงบนอำหำรเพำะเชื้อ Sabouraud Dextrose agar (SDA) น่ำไปบ่มทีอุณหภูมิ 35±2
องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 18-24 ชัวโมง ตรวจสอบผลกำรทดลอง โดยควำมเข้มข้นทีต่ำสุดทีสำมำรถฆ่ำเชื้อแบคทีเรียได้ คือ ไม่
มีโคโลนีของเชื้อปรำกฏขึ้น บันทึกเป็นค่ำ MFC
3.2.4 ศึกษำฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูล อิสระ (antioxidant activity) ของสำรสกัดกันเฉ่ำ ด้วยวิธีกำร DPPH radical
scavenging assay
น่ำสำรสกัดกันเฉ่ำมำทดสอบโดยใช้วิธี DPPH radical scavenging assay ตำมวิธีของ Lu และคณะ (Lu,
Yuan, Zeng & Chen, 2011) เตรียมสำรละลำยดีพีพีเอช (DPPH. reagent) โดยชัง DPPH 0.004 กรัม ละลำยในเอทำนอล
100 มิลลิลิตร ท่ำกำรทดสอบสำรสกัด ทีควำมเข้มข้น 0.025, 0.05, 0.1, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แต่ละควำมเข้มข้น
ประกอบไปด้วย หลอดอ้ำงอิง 1 หลอด หลอดควบคุม 3 หลอด หลอดอ้ำงอิงของสำรสกัด 1 หลอด และหลอดทดสอบสำร
สกัด 3 หลอด เติมสำรละลำย DPPH ลงไปในสำรทดสอบแต่ละควำมเข้มข้นทีเตรียมไว้ เขย่ำให้เข้ำกันและตั้งทิ้งไว้ในทีมืดเป็น
เวลำ 30 นำที น่ำไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงทีควำมยำวคลืน 517 นำโนเมตร กำรทดลองท่ำซ้่ำ 3 ครั้ง เพือใช้ ในกำรหำค่ำเฉลีย
(mean) และค่ำเบียงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ถ้ำสำรสกัดมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระจะท่ำให้ สีม่วงของอนุมูลอิสระ
(DPPH) จำงลงจนกลำยเป็นสีเหลืองอ่อนหรือไม่มีสี น่ำค่ำกำรดูดกลืนแสงทีได้ไปค่ำนวณหำควำมเข้มข้นทียับยั้งสำรอนุมูล
อิสระ (% inhibition) ที 50% ดังสูตรค่ำนวณ
% inhibition = {(C-(S-BS))/C} x 100
โดยเปรียบเทียบกับสำรต้ำนอนุมูลอิสระมำตรฐำน BHT (Butylated hydroxyl toluene) และค่ำนวณหำค่ำ
ควำมเข้มข้นของสำรสกัดทีท่ำให้ค่ำ % inhibition DPPH ลดลงร้อยละ 50) 50% inhibitory concentration; IC50)
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เมือ C คือ ค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรควบคุม S คือ ค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรสกัด และ BS คือ ค่ำกำร
ดูดกลืนแสงอ้ำงอิงของสำรสกัดทีมีสีทีใช้ในกำรทดสอบ มีไว้เพือหักออกจำกค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรสกัด
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลกำรสกัดสำรกันเฉ่ำ
สำรสกัดสมุนไพรจีนกันเฉ่ำส่วนรำก มีลักษณะเป็นผง ปริมำณร้อยละของน้่ำหนักแห้ง (% Yield) ของสำรสกัดกันเฉ่ำ
ทีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท และ เอทำนอล 95 เปอร์เซ็นต์ มีค่ำเท่ำกับ 1.498 และ 10.324 ตำมล่ำดับ
4.2 ผลกำรศึกษำฤทธิ์กำรต้ำนเชื้อ C. albicans ของสำรสกัดกันเฉ่ำด้วยวิธี Agar well diffusion
ฤทธิ์กำรต้ำนเชื้อ C. albicans ของสำรสกัดกันเฉ่ำ ทีสกัดในชั้นเอทิลอะซิเตท และเอทำนอล ทีน่ำมำละลำยด้วย
DMSO ให้มีควำมเข้มข้น 100 มิล ลิกรัมต่อมิล ลิลิตร พบว่ำสำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัดในชั้นเอทิลอะซิเตทมีค่ำเฉลียเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงโซนกำรยับยั้งเชื้อเท่ำกับ 10.60±0.004 มิลลิเมตร (ค่ำเฉลีย±ค่ำเบียงเบนมำตรฐำน) ในขณะทีสำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัด
ในชั้นเอทำนอลไม่มีฤทธิ์ต้ำนเชื้อจึงไม่เกิดโซนกำรยับยั้ง
4.3 ผลกำรศึกษำหำควำมเข้มข้นทีต่ำทีสุดทีสำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ (MIC) และควำมเข้มข้นทีต่ำทีสุดที
สำมำรถฆ่ำเชื้อรำ (MFC)
สำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท พบว่ำมีฤทธิ์ในกำรยับยั้งเชื้อ C. albicans โดยมีค่ำ MIC เท่ำกับ 0.625
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่ำ MFC เท่ำกับ 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสำรสกัดในชั้นเอทำนอลไม่มีฤทธิ์ต้ำนเชื้อจำกกำร
ทดสอบด้วยวิธี Agar well diffusion จึงไม่น่ำมำทดสอบ มีรำยงำนวิจัยศึกษำฤทธิ์ต้ำนเชื้อ C. albicans ของสำร saponin ที
สกัดจำกรำกของ G. glabra พบมีค่ำ MIC 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (Moghimipour, Sadaghi-nejad, Handali, Ameri,
Ramezani & Azemi, 2014) แสดงว่ำมีฤทธิ์น้อยกว่ำเมือเปรีย บเทียบกับสำรสกัดชั้นเอทิลอะซิเตทของ G. uralensis ใน
งำนวิจัยนี้ ซึงอำจเป็นเพรำะ G. uralensis ทีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทประกอบด้วยสำรออกฤทธิ์ต้ำนเชื้อทีส่ำคัญหลำยชนิด
เช่น สำรกลุ่ม saponins, terpenoids และ flavonoids ทีมีฤทธิ์ต้ำนเชื้อรำ C. albicans เมือเปรียบเทียบควำมสำมำรถของ
สำรสกัดจำกรำกกันเฉ่ำจำกงำนวิจัยนี้ และรำกหวงฉิน (Scutellaria baicalensis) (Wang et al., 2015) ในกำรยับยั้งเชื้อ
C. albican พบว่ำมีค่ำใกล้เคียงกันเท่ำกับ 0.625 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตำมล่ำดับ เมือเปรียบเทียบกับสมุนไพรไทย
พบว่ำสำรสกัดจำกรำกกันเฉ่ำออกฤทธิ์ต้ำนเชื้อ C. albicans ได้ดีกว่ำสำรสกัดขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria) และสำรสกัด
ใบพลู (Piper betle) ที มี ค่ ำ MIC เท่ ำ กั บ 0.625, 2.6 และ 3.013 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ตำมล่ ำ ดั บ (Kawsud,
Puripattanavong & Teanpaisan, 2014) ดังนั้นในกำรพัฒนำต่ำรับยำอำจน่ำรำกกันเฉ่ำไปใช้ทดแทน หรือเสริมฤทธิ์ในกำร
ฆ่ำเชื้อ C. albicans ได้ ค่ำ MIC ของสำรสกัดรำกกันเฉ่ำมีค่ำเท่ำกับ 0.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะทีค่ำ MFC เท่ำกับ
1.25 มิล ลิกรัมต่อมิล ลิลิตร ค่ำ MFC/MIC เท่ำกับ 2 แสดงให้เห็นว่ำสำรสกัดรำกกันเฉ่ำมีฤทธิ์ฆ่ำเชื้อรำ C. albicans
เนืองมำจำกค่ำจ่ำกัดควำมของสำรฆ่ำเชื้อรำ เทียบกับสำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อรำ จะพิจำรณำจำกอัตรำส่วนของ MFC ต่อ
MIC หำกค่ำ MFC/MIC < 4 แสดงว่ำสำรนั้นมีฤทธิ์ฆ่ำเชื้อรำ ในขณะทีหำกมีอัตรำส่วน > 4 แสดงว่ำมีฤทธิ์เพียงยับยั้งกำร
เจริญของเชื้อรำ (Peixoto et al., 2017) มีรำยงำนวิจัยพบว่ำสำรสกัดจำกรำกกันเฉ่ำส่งผลให้เชื้อ C. albicans มีกำรเกำะ
กลุ่มกันน้อยลง และส่วนผิวเซลล์มีลักษณะไม่เรียบ บวมมำกกว่ำเซลล์ปกติ แสดงให้เห็นว่ำสำรสกัดมีผลต่อรูปร่ำงของเชื้อรำ
และกำรรวมกันเป็นโคโลนีของเชื้อ (Yang, Choi, Lee & Kang, 2020)
4.4 ผลกำรวิเครำะห์ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical scavenging assay
จำกกำรทดสอบฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท และสำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัดด้วย
เอทำนอลได้ผลทดสอบดังตำรำงที 1 ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีฤทธิ์ในกำรต้ำน
อนุมูลอิสระได้ดีเทียบเท่ำกับมำตรฐำน BHT โดยมีค่ำ IC50 เท่ำกับ 0.016±0.001 และ 0.027±0.001 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตำมล่ำดับ เมือเปรียบเทียบกับสำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัดด้วยเอทำนอล มีค่ ำ IC50 เท่ำกับ 0.991±0.019 มิล ลิกรัมต่อมิลลิลิตร
พบว่ำมีฤทธิ์ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระน้อยกว่ำสำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท ท่ำให้สำมำรถทีจะเลือกตัวท่ำละลำยใน
กำรสกัดสมุนไพรจีนกันเฉ่ำโดยใช้เอทิลอะซิเตทจะได้สำรส่ำคัญทีออกฤทธิ์ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระดีกว่ำตัวท่ำ ละลำยเอทำนอล
เมือเปรียบเทียบกับสำรสกัดสมุนไพรจีนจือฉ่ำว (Lithospermum erythrorhizon) ทีมีรำยงำนค่ำ IC50 เท่ำกับ 0.046±0.001
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มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (ดรุณรัตน์ สบำยใจ, อ่ำพร บุญเอก, ศรมน สุทิน, รุ่งรัตน์ นิลธเสน, วรพรรณี เผ่ำทองศุข, 2563) แสดง
ว่ำสำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระได้ดีกว่ำสำรสกัดจือฉ่ำว มีรำยงำนถึงฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระที
จะพบได้ในสำรประเภท triterpenoid saponins ได้แก่ Glyuralsaponin B และ Glyuralsaponin H ทีแยกได้จำกสำรสกัด
กันเฉ่ำส่วนรำก (Liu, Yang, Feng, jiang, Zhang, 2018)
ตารางที่ 1 ค่ำควำมเข้มข้นทีออกฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ได้ร้อยละ 50 (IC50) ของสำรสกัดกันเฉ่ำในชั้นของเอทิลอะซิเตท
และเอทำนอลเปรียบเทียบกับสำรมำตรฐำน BHT
สำร
ตัวท่ำละลำย
IC50 ± ค่ำเบียงเบนมำตรฐำน
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
กันเฉ่ำ
เอทิลอะซิเตท
0.016±0.001
กันเฉ่ำ
เอทำนอล
0.991+0.019
BHT
เอทำนอล
0.027±0.001
ถ้ำสำรสกัดมีค่ำ IC50 น้อยกว่ำสำรมำตรฐำน BHT แสดงว่ำมีควำมสำมำรถต้ำนสำรอนุมูลอิสระ DPPH ได้ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ
สำรมำตรฐำน BHT
5. สรุปผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบเบื้องต้นพบว่ำสำรสกัดส่วนรำกกันเฉ่ำในชั้นเอทิลอะซิเตททีควำมเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์
ต้ำนเชื้อรำ C. albicans ได้ ในขณะทีสำรสกัดในชั้นเอทำนอลไม่สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อได้ ดังนั้นจึงท่ำกำรทดสอบหำ
ค่ำควำมเข้มข้นต่ำสุดของสำรสกัดกันเฉ่ำในชั้นเอทิลอะซิเตทในกำรยับยั้งและฆ่ำเชื้อรำ พบว่ำมีค่ำ MIC และ MFC เท่ำกับ
0.625 และ 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตำมล่ำดับ ส่วนฤทธิ์ ต้ำนอนุมูลอิสระทีทดสอบด้วยวิธี DPPH radical scavenging
assay พบว่ำสำรสกัดกันเฉ่ำทีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีฤทธิ์ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระได้ดีกว่ำสำรสกัดในชั้นเอทำนอล โดยมีค่ำ
IC50 ใกล้เคียงกับสำรมำตรฐำน BHT
สำรจำกธรรมชำติเช่นสมุนไพรมีศักยภำพในกำรกำรเป็นยำต้ำ นเชื้อรำทีใช้แบบดั้ง เดิม หรือพัฒนำให้ยำมีประสิทธิภำพ
และมีควำมปลอดภัยมำกขึ้น ในงำนวิจัยปัจจุบันได้มีกำรศึกษำสำรประกอบเดียวทีแยกได้จำกสมุนไพรจีนแบบดั้งเดิมหลำย
ชนิดได้รับกำรพิสูจน์ว่ำมีฤทธิ์ทีดี ดังนั้นสำรสกัดจำกสมุนไพรจีน กันเฉ่ำจึงมีศักยภำพทีจะน่ำมำใช้ประโยชน์ทั้งเป็นแบบเดียว
หรือต่ำรับสมุนไพรเพือใช้ในกำรรักษำโรคติดเชื้อรำ C. albicans โดยตรง
ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรวิจัยต่อไป ควรท่ำกำรตรวจสอบสำรพฤกษเคมีออกฤทธิ์ทีส่ำคัญในสำรสกัดกันเฉ่ำ เช่น สำรใน
กลุ่ม terpenoids, saponins, flavonoids, tannin เป็นต้น และท่ำกำรศึกษำควำมเป็นพิษต่อเซลล์ ซึงมีรำยงำนทีเกียวข้อง
กับกำรพิษต่อเซลล์ กำรกลำยพันธ์ ของกันเฉ่ำสำยพันธุ์ G. glabra พบว่ำมีควำมเป็นพิษปำนกลำงต้องใช้ด้วยควำมระมัดระวัง
ระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ ส่วนผลข้ำงเคียงหลังกำรใช้คือควำมดันโลหิตสูง และเกิดภำวะน้่ำตำลในเลือดต่ำ (Nazari, Rameshrad
& Hosseinzadeh, 2017) ดังนั้นเพือเป็นข้อมูลทีจะสนับสนุนกำรน่ำ C. uralensis มำพัฒนำเพือใช้ทดแทนยำแผนปัจจุบันใน
กำรรักษำโรค จึงควรพิจำรณำเรืองควำมเป็นพิษ และอำกำรข้ำงเคียงร่วมด้วย
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ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม
Patients' satisfaction towards services of Thai traditional medicine at
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิบริการการแพทย์แผนไทยและหาความสัมพันธ์
ระหว่างสิทธิผู้ใช้บริการสาธารณสุขกับระดับความพึงพอใจในการรับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยศึกษาความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ สิ่งอานวยความสะดวก ด้านบุคคลกรและด้านผลการให้บริการรักษา กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยจานวน 240 คน ที่เข้ารับบริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดสมุทรสงคราม
ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ซึ่งได้จากการคานวณด้วยสูตรของ Weiers และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่เป็นจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หา
ความสั มพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ผลการการวิจัย พบว่า สิทธิการรักษาส่วนใหญ่ คือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 55.4
รองลงมา คื อ สิ ทธิข้าราชการร้ อยละ 30.8 และสิทธิประกันสังคมร้อยละ 13.8 เมื่อประเมินระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู้ใช้บริการ
สาธารณสุขส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.99, S.D.=0.65) การบริการที่ได้รับความพึงพอใจมากสูงสุด คือ
ด้านกระบวนการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =3.00, S.D.= 0.00) รองลงมา คือ ด้านสถานที่และด้านบุคคลกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากเท่ากัน ( = 2.99, S.D.=0.65) และด้านผลลัพธ์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =2.99, S.D.=0.09) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ
ผู้ใช้บริการสาธารณสุขกับระดับความความพึงพอใจ ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ พบว่า
สิทธิผู้ใช้บริการสาธารณสุขไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: สิทธิการรักษา บริการการแพทย์แผนไทย ความพึงพอใจ หน่วยบริการปฐมภูมิ
Abstract
This study used a cross-sectional survey research to assess the evaluate patients’ satisfaction of Thai
traditional medicine services, and analysis of the relationship between patients’ rights and the level of satisfaction
services of Thai traditional medicine at primary care units in Samut Songkhram Province by survey in terms of
processes/procedures, facilities, staff/personnel, and service results. The representative subjects of the research were
calculated with Weiers' formula and obtained 240 patients by sampling from the patients who received the services of
Thai traditional medicine from May to June 2020 at Health Promoting Hospital in Samut Songkhram Province. The
qualitative data was analyzed by percentage, mean, standard derivation and the data on the patient rights and the level
of the satisfaction was analyzed by Chi-square p < 0.05. The study results found that the most of patients’ rights usaged
was the people using Universal Health Coverage (UHC) 55.4%, Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) 30.8% and
Social Security Scheme (SSS) 13.8%. Furthermore, the satisfactions of patients who received services of Thai traditional
medicine in overall criterials were at high level. (99.6%, = 2.99, S.D.=0.65). When considering each aspect, we found
that the the most satisfactory service was the service process ( =3.00, S.D.= 0.00), facilities and personnel ( = 2.99,
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S.D.=0.65) and service results ( =2.99, S.D.=0.09), respectively. In conclusion, analysis results revealed that patients’
rights did not correlate with the level of satisfaction services of Thai traditional medicine at primary care units in Samut
Songkhram Province. (p < 0.05)
Keywords: Patients’ rights, Thai traditonal medicine, Services, Satisfaction, Primary care units

1. บทนา
ปัจจุบันงานบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและมีการขยายตัวของ
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่องทั้งในภาครัฐและเอกชล จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ เปิดบริการแพทย์แผน
ไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาให้แก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีจานวนทั้งสิ้น
26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจานวน รพ.สต. ทั้งหมด มีแพทย์แผนไทยทั้งสิ้น 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 ของจานวน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ทั้งหมด (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม, 2560) ส่งผลให้ผู้รับบริการการแพทย์
แผนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยสังเกตุจากผลการดาเนินตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับ
บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2562 ดังนี้ ร้อยละ 10.24, ร้อยละ 11.74,
ร้อยละ 24.95 และร้อยละ 24.72 ตามลาดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2562) ซึ่งมีการรับบริการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์
แผนไทย ได้แก่ การป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย/ฟื้นฟูส มรรถภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย การนวดเพื่อการฟื้นฟูสภาพ (ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) การฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอด เช่น การทับหม้อ
เกลือ การอบสมุนไพร การรัดหน้าท้อง การนาบอิฐ เป็ นต้น รวมทั้งผู้ที่ได้รับบริการจ่ายยาสมุนไพร (กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก, 2560)
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สานักงาน
สาธารณสุขจัง หวัดสมุทรสงคราม จึง มีการตรวจประเมินมาตราฐานการจัดบริการแพทย์แผนไทย โดยใช้เกณฑ์ ประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านสถานที่/เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมคุณภาพ และด้านการ
จัดบริการ เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือ ในการวัดคุณภาพของการบริการขึ้น ผลการประเมิณ พบว่า ทุกแห่ง ผ่านมาตราฐานการ
จัดบริการแพทย์แผนไทย (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2556) แต่นอกจากการประเมินมาตราฐาน
การจัดบริการแพทย์แผนไทยแล้ว การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการยัง เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้วัดคุณภาพของงาน
บริการและบอกถึงทัศนคติของผู้รับบริการต่องานบริการนั้น ๆ และยังสามารถใช้เป็นตัวคาดคะเนถึงผลลัพธ์ของการให้บริการ
และพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการได้ (ชนม์นิภา นามแสง และ อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, 2559) ซึ่งในปัจจุบันจังหวัด
สมุทรสงครามยังไม่มีการศึกษาการวัดระดับความพึงใจของประชาชนทุกสิทธิการรักษาที่รับบริการการแพทย์แผนไทยใน
รพ.สต. อีกทั้งการวัดความพึงพอใจยังเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการประเมินการรับบริการที่มีความเสมอภาค เป็นธรรมและ
เท่าเทียมของประชาชนทุกสิทธิการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51
บัญญัติว่า ประชาชนทุกสิทธิการรักษาได้รับบริการในระบบสุขภาพที่ เสมอกัน เป็นธรรมและเท่าเทียม เหมาะสมและได้
คุณภาพมาตรฐาน (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560)
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขต่อการรับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐม
ภูมิ จัง หวัดสมุทรสงคราม เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานแพทย์แผนไทย เพื่อให้การ
ปฏิบัติง านของแพทย์แผนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล เกิดผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ บ ริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทยในหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
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2.2 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิของผู้ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขกับระดับความพึงพอใจในการรับบริการการแพทย์
แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม
แบบสอบถามมีลักษณะแบบเลือกตอบด้วยตนเองประกอบด้วย 3 ส่วน จานวนทั้ง หมด 21 ข้อ ได้แก่ ส่วนที่ 1
คุณลักษณะส่วนบุคคลจานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สิทธิการรักษา อาชีพปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 14 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 กระบวนการ (จานวน 2 ข้อ) ด้านที่ 2 สิ่งอานวยความสะดวก (จานวน 3
ข้อ) ด้านที่ 3 บุคคลากร (จานวน 6 ข้อ) ด้านที่ 4 ผลการให้บริการ (จานวน 3 ข้อ) กาหนดลักษณะคาตอบของแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย
และเห็นด้วยน้อยที่สุด และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผลการตรวจสอบดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content validity index) อยู่ระหว่าง 0.7 – 1.0 จากนั้นนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวนชุดละ 30 ราย ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) อยู่ระหว่าง 0.81 - 0.85
จึงนับว่าแบบสอบถามนี้มีความตรงและความเที่ยงอยู่ในระดับดี และเหมาะสมต่อการนามาใช้เก็บ
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Study) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิบริการ
สาธารณสุขต่อการรับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม ประชากร คือ ผู้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่เปิดให้บริการการแพทย์แผนไทยของจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด
26 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงครามทั้งสิ้นจานวน 240 คน
โดยคานวณตามสูตรของ Weiers และเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม จึงใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จาก รพ.สต. 26 แห่ง จาก 3 อาเภอ สุ่มจับฉลากอาเภอละ 4 แห่ง
ได้จานวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้รับบริการใน รพ.สต. ที่เปิด
ให้บริการแพทย์แผนไทยของจังหวัดสมุทรสงครามทั้งเพศชายหรือเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเก็บข้อมูล)
มีประสบการณ์ในการรับบริการแพทย์แผนไทยมากกว่า 1 ครั้ง และเป็นผู้มีความรู้สึกตัวดี มีสติปัญญารับรู้ดี ฟัง อ่านภาษาไทย
และเขียนภาษาไทยได้รู้เรื่องเข้าใจ และยินดีสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยหลังจากได้รับการบอกกล่าวอย่างเต็มใจและลงนามในใบ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย เก็บข้อมูลช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.2.1 ผู้วิจัย ขออนุมัติจริยธรรมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขอนุมัติจริยธรรมเลขที่
119/2562 ขอหนังสือแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ
ชี้แจง รายละเอียด วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยและวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล และขออนุญาตทาการวิจัยในพื้นที่
3.2.2 จัดเตรียมแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยชุดเอกสารประกอบด้วย เอกสารชี้แจงโครงการ เอกสารแสดง
ความยินยอมตนให้ทาวิจัย และแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบ รวมเป็นจานวนทั้งหมด 240 ชุด
3.2.3 ผู้วิจัยดาเนินการหาผู้ช่วยจานวน 3 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยอธิบายแก่ผู้ช่วยถึงรายละเอียด
โครงการวัตถุประสงค์ วิธีการสุ่มตัวอย่าง เกณฑ์ในการคัดเลือก การเก็บข้อมูล แบบสอบถาม โดยซักซ้อมความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 คน ระยะเวลาอบรมผู้ช่วยวิจัยใช้เวลา 1 วัน
3.2.4 ผู้วิจัยประสานขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ทั้ง 12 แห่ง เพื่อ
เก็บข้อมูลในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม พร้อมทั้งนัดหมาย
วันและเวลาที่จะลงเก็บข้อมูลในพื้นที่
3.2.5 เมื่อผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเดินทางถึงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย อธิบายวัตถุประสงค์และรายละเอียด
ของโครงการตลอดจนซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยและตอบข้อซักถามจนเป็นที่เข้าใจ หลังจากนั้นสอบถามความสมัครใจใน
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การเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้โดยผู้รับบริการแพทย์แผนไทยสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโครงการ หรืออาจหยุดเข้าร่วมโครงการ
เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ และหากผู้รับบริการแพทย์แผนไทยยินดีเข้าร่วมโครงการ ให้ลงนามในเอกสารแสดงความ
ยินยอมตนให้ทาวิจัย และเริ่มทาแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้เวลาเก็บข้อมูลต่อรายประมาณ 10-15 นาที เมื่อผู้รับบริการ
แพทย์แผนไทยตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วส่งคืนผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
3.2.6 ผู้วิจัยใช้เวลาเก็บข้อมูลประมาณ 1 เดือน แล้วนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3.2.7 นาข้อมูลที่ได้มาลงข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติต่อไป ซึ่ง วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุค คล โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน โดยกาหนดเกณฑ์
เพื่อใช้ในการพิจารณาระดับ 3 ระดับ คือ ความพึงพอใจระดับ ต่า ระดับปานกลาง และระดับสูง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสิทธิการใช้บริการกับระดับความพึงพอใจบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
ใช้สถิติ ไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยกาหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาระดับความสัมพันธ์ไว้ 3 ระดับ คือ ระดับต่า
ค่าเข้าใกล้ 0 (ต่ากว่า 0.3) ระดับปานกลาง ค่าเข้าใกล้ 0.5 (0.3 - 0.7) และระดับสูง ค่า เข้าใกล้ 1 (0.7 ขึ้นไป (และกาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัย
4.1.1 คุณลักษณะของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.7 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41- 60 ปี ร้อยละ 42.0 รองลงมามี
อายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 36.7 และมีอายุระหว่าง 20-40 ปี ร้อยละ 21.3 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน ร้อยละ
51.7 รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 25.8 และมีสถานภาพหม้ายหรือหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 22.5 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า ร้อยละ 32.9 รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 28.3 และมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 15.0 ส่วนใหญ่มีสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 55.4 รองลงมาเป็นสิทธิเบิกได้/จ่ายตรง ร้อยละ
30.8 และสิทธิประกันสังคม ร้อยละ 13.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 35.4 รองลงมามีอาชีพรับราชการ รัฐ /วิสาหกิจ
ร้อยละ 21.7 และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 15.8 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-20,000 บาท ร้อยละ 57.1
รองลงมา คือ มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท และรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 18.7 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผูร้ ับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดสมุทรสงคราม (n=240 คน)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
68
28.3
หญิง
172
71.7
อายุ (ปี)
20 – 40 ปี
51
21.3
41 – 60 ปี
101
42.0
60 ปี ขึ้นไป
88
36.7
สถานภาพสมรส
โสด
62
25.8
สมรส/อยู่ด้วยกัน
124
51.7
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
54
22.5
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผูร้ ับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดสมุทรสงคราม (n=240 คน) (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
79
32.9
มัธยมศึกษาตอนต้น
36
15.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
34
14.2
อนุปริญญา/ปวส.
14
5.8
ปริญญาตรี
68
28.3
สูงกว่าปริญญาตรี
9
3.8
สิทธิการรักษา
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
133
55.4
ประกันสังคม
33
13.8
เบิกได้/จ่ายตรง
74
30.8
อาชีพปัจจุบัน
รับจ้าง
85
35.4
ค้าขาย
28
11.7
เกษตรกรรม
37
15.4
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
≤ 5,000
58
24.2
5,001 - 20,000
137
57.1
> 20,000 ขึ้นไป
45
18.7
4.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดสมุทรสงครามภาพรวม
แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 3 คะแนน ± ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (2.99, S.D.= 0.65) การบริการที่ได้รับความพึงพอใจมากสูงสุด คือ ด้านที่
1 ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (3.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 ด้านสถานที่และด้าน
บุคคลกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากเท่ากัน (2.99, S.D.= 0.65) และที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4
ด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (2.99, S.D. = 0.09) รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
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ด้ านกระบวนการ/ขันตอนการ
้
ให้ บริการ (3.00)
3
2.995
รวม(2.99)

2.99

ด้ านสิง่ อานวยความสะดวก
(2.99)

2.985

ด้ านผลให้ บริการ/การรักษา
(2.99)

ด้ านเจ้ าหน้ าที่/บุคลากร(2.99)

แผนภูมิที่ 1 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยฯโดยรวมและด้านต่างๆ
4.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิบริการสาธารณสุขกับระดับความพึงพอใจการรับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วย
บริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิบริการสาธารณสุขกับระดับความพึงพอใจการแพทย์แผนไทยในหน่วย
บริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า สิทธิบริการสาธารณสุขไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิบริการสาธารณสุขกับระดับความพึงพอใจการรับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วย
บริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม (n=240)
ระดับความพึงพอใจในการรับบริการการแพทย์แผนไทย
สิทธิการรักษา
สูง
ปานกลาง
ต่า
p-value
(df)
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
132 (55.0)
1 (0.4)
0.808
0.668
ประกันสังคม
33 (13.8)
(2)
เบิกได้/จ่ายตรง
74 (30.8)
4.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขด้านบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การ
บริการที่ได้รับความพึงพอใจมากสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ รองลงมา คือ ด้านสถานที่และด้านบุคคลกร โดยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจมากเท่ากัน และสุดท้ายคือด้านผลลัพธ์ เนื่องจากแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. จังหวัดสมุทรสงครามมีการ
ให้บริการที่มคี ุณภาพมาตราฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตราฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐ และ
การแพทย์แผนไทยในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล ให้เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งแก่ผู้รับบริการ
กิจกรรมและการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นไปตามมาตราฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐ
ทั้งในด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบของมาตราฐานรพ.สส.พท. (กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก, 2556) สอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อมาตรฐานการบริการของหน่วยงาน
กายภาพบาบัด โรงพยาบาลหัวหิน พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้าน
กระบวนการ มีความพึง พอใจสูงที่สุด รองลงมาคือด้านบุค ลากร ด้านการบริการ ด้านผลลัพธ์การรักษาและฟื้นฟู ด้าน

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

73
27 มีนาคม 2564

เครื่องมือ/อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกและด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (วันเพ็ญ เหลืองนฤทัย , 2561) และ
สอดคล้องกับการศึกษาการประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดอุดรธานี
พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแพทย์แผนไทย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งการที่สถานบริการมีความ
พร้อมในการให้บริการและผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ (ชนม์นิภา นามแสง และ อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, 2559) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการไม่มี
ความซับซ้อน เข้าใจง่าย และบริการรวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อมาตรฐานการบริการของ
หน่วยงานกายภาพบาบัด โรงพยาบาลหัวหิน พบว่า ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในขั้นตอนการบริการทีไ่ ม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อนมาก
ที่สุด (วันเพ็ญ เหลืองนฤทัย , 2561) ด้านสถานที่ พบว่า มีค วามพึง พอใจในการจัดสถานที่ส ะอาดเป็นระเบียบ มีส ถานที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดบริการแต่ละด้าน มีช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย มีการ
แจ้งราคาค่าบริการต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจโรงพยาบาล AAA อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับมาก เนื่องจากการจัดบริการสถานที่มี ความ
สะอาด บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสปลอดภัยในการให้บริการ มีสิ่งอานวยความสะดวก (ปุณยภา พวงทับทิม, 2560) อย่างไรก็
ตามยังพบปัญหาเรื่องสถานพยาบาลบางแห่งยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีพื้นที่จากัดและควรจัดให้มีบริเวณที่พักคอย อีกทั้งควรมี
สุขาหรือห้องแต่งตัวควรแยกออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน อธิบายได้ว่า รพ.สต.บางแห่งขาดความพร้อมทางด้านงบประมาณใน
การจัดบริการ มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่ จึงต้องปรับปรุงห้องหรือพื้นที่ที่มีอยู่ในสถานบริการ
เดิมมาใช้ในการจัดบริการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ครอบคลุมและเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา จึงทา
ให้ห้องมีขนาดเล็กและมีพื้นที่จากัด สอดคล้องกับการศึกษาความพร้อมของการให้บริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.จังหวัด
ลพบุรี พบว่า มีการบูร ณาการด้านการแพทย์แผนไทยให้เข้ากับแพทย์แผนปัจ จุบัน ทั้งในส่วนสถานที่ เครื่องมือ /เครื่องใช้
สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ แต่จะมีข้อจากัดของขนาดพื้นที่ห้องในการจัดบริการแพทย์แผนไทยที่ต้องมีความเหมาะสมกับ
การให้บริการ นวด ประคบ อบสมุนไพร และทับหม้อเกลือ (สุกัญญา คุ้มโพธิ์, 2558) ด้านบุคคลากร พบว่า ให้การบริการด้วย
ความสุภ าพ ยิ้ มแย้ ม แจ่มใส กระตือ รือร้ นและเต็ มใจให้บ ริการ ไม่ เลือ กปฏิ บัติ แ ละมี ค วามรู้และความช านาญ อธิบาย
ผลการรักษาและแนวทางการรักษาและราคารักษาอย่างละเอียดชัดเจนและอธิบายทางเลือกการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการมี
สิทธิในเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง แต่ก็ยังพบปัญหาด้านบุคคลากรแพทย์แผนไทยยังมีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ
เนื่องจากแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้าราชการ ถูกจ้างแบบลูกจ้างชั่วคราวหรือจ้างเหมาบริการ รัฐบาลยังไม่ให้
การสนับสนับสนุน ต้องใช้เงินบารุง ของ รพ.สต.จ้าง ส่งผลให้ง บประมาณในการจ้างบุค คลากรแพทย์แผนไทยไม่เพียงพอ
สอดคล้องกับการศึกษาความพร้อมของการให้บริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. จังหวัดลพบุรี พบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การจัดบริการแพทย์แผนไทยด้านการขาดแคนบุคคลกร เกิดจากงบประมาณในการดาเนินงานแพทย์แผนไทยไม่เพียงพอ
เนื่องจาก รพ.สต. ต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแพทย์แผนไทย โดยใช้เงินบารุงของ รพ.สต. ในการจ้าง
บุคคลากรทางการแพทย์ (สุกัญญา คุ้มโพธิ์, 2558) และด้านผลให้บริการ พบว่า ได้รับจากผลการรักษาพยาบาลตรงตามความ
ต้องการ อาการรักษาหายและดีขึ้น การจัดบริการมีราคาเหมาะสม เนื่องจากผู้ให้บริการมีความรู้และประการณ์ในการทางาน
และมีพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการเข้ารวมอบรม
ผลการวิเ คราะห์ค วามสัม พั นธ์ร ะหว่ างผู้ ใช้สิท ธิบริ การสาธารณสุขทั้ ง 3 สิท ธิ (หลัก ประกันสุ ขภาพถ้ว นหน้ า
ประกั น สัง คม และข้ า ราชการ/เบิ ก ได้ ) กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจของการรั บ บริก ารแพทย์ แ ผนไทยใน รพ.สต. จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม พบว่า สิทธิที่แตกต่างกันไม่ทาให้ระดับความพึงพอใจในการรับริการแตกต่างกัน อภิบายได้ว่า แพทย์แผนไทยใน
รพ.สต. จังหวัดสมุทรสงคราม ให้บริการการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทุกระดับ/ทุกสิทธิการรักษาได้รับบริการที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานอย่ างทั่วถึง เสมอภาคเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึง สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้น
พื้นฐานที่มนุษ ย์พึง มีพึง ได้ โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึง บริการสาธารณสุขซึ่ง เป็นส่วนหนึ่ง ของสิทธิในสุขภาพ ถือว่าเป็น
วัตถุประสงค์ของ องค์การอนามัยโลก ที่ว่า สุขภาพดีถ้วนหน้าไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติใดก็ตาม (คมสัน สุข
มาก และ กานดา สุขมาก, 2559) สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 บัญญัติว่า ประชาชนทุกสิทธิการ
รักษาได้รับบริการในระบบสุขภาพที่เสมอกัน เป็นธรรมและเท่าเทียม เหมาะสมและได้คุณภาพมาตรฐาน (สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2560) และสอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพและการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
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พบว่า การจัดบริการการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลทุกแห่ง ได้มีการนาการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพทั้ง 3
กองทุนหลัก ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยภายใต้ระบบประกันสุขภาพตามสิทธิที่ตนเองมี (อัจฉรา เชียงทอง, 2559)
5. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการแพทย์แผนไทยทุกสิทธิบริการสาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่มี ค วามพึง พอใจระดับ มากทุกด้าน เมื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิบริการสาธารณสุขกับระดับความพึงพอใจ พบว่า สิทธิบริการสาธารณสุขที่แตกต่างกันของ
ผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการรับบริการการแพทย์แผนไทย
ข้อเสนอแนะ จากงานวิจัย พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ มีจานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยมีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ แต่ ผู้ให้บริการมีความเป็นกันเองซึ่งเป็นข้อดี และส าหรับ ด้านสถานที่ พบว่า การจัดสถานที่ส่วนใหญ่สะอาด
เรียบร้อยดี แต่สถานพยาบาลบางแห่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีพื้นที่จากัด ควรขยายหรือปรับ ปรุงและควรจัดให้มีบริเวณที่พัก
คอย อีกทั้งควรมีสุขาหรือห้องแต่งตัวควรแยกออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน และสาหรับข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
ควรมีการต่อยอดผลงานวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น หรือศึกษาเปรียบเทียบความ
พึงพอใจและการปฏิบัติงานของแพทย์แผนไทยแต่ล ะแห่งร่วมด้วย หรือศึกษาความคาดหวัง และความพึงพอใจแต่ละสถาน
ประกอบการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยาและมีความเฉพาะเจาะจงต่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการแพทย์แผนไทย
ต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์วัลลีรัตน์ พบคีรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ และ
อาจารย์ปรารถนา สถิตย์วิภาวี อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม ขอบพระคุณ ดร.ศาริกา พัฒนสิน ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่ให้ความกรุณาให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือ ได้แก่ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ รองคณบดีสานักวิช าการแพทย์บูร ณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
ดร.ปราวรี ภูนีรับ หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สานักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ อาจารย์ประจาภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม แพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ทั้ง 12 แห่ง ตลอดจนผู้รับบริการการแพทย์
แผนไทยที่ได้กรุณาและสละเวลาในการให้ข้อมูลที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย
ในคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตัวแปรในโมเดลประกอบด้วยตัวแปรแฝง 6 ตัว ได้แก่ ความ
คาดหวังของผู้รับบริการ การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการ การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ และความภักดีของผู้รับบริ การ กลุ่มตัว อย่างเป็นประชาชนอายุ 20-60 ปี ที่มารับบริการการแพทย์แผนไทย ณ คลินิก
แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จานวน 400 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทั่ว ไปด้วยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยการ
วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในคลินิก
แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาจากค่าสถิติ
ไคสแควร์ (2) เท่ากับ 52.50 ค่า df เท่ากับ 42 ค่า p เท่ากับ .13 ค่า GFI เท่ากับ .99 ค่า AGFI เท่ากับ .96 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า
NFI เท่ากับ .99 ค่า NNFI เท่ากับ 1.00 ค่า SRMR เท่ากับ .04 และค่า RMSEA เท่ากับ .02 และตัวแปรอิสระทั้งหมดในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความภักดีของผู้รับบริการ ได้ร้อยละ 61 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการมากที่สุดคือ ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ รองลงมาคือ การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ การรับรู้คุณภาพของผู้รั บบริการ
และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความภักดีของผู้รับบริการ การแพทย์แผนไทย โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
Abstract
The purpose of this research was to develop and validate a causal relationship model of custumer
loyalty in Thai traditional medicine clinic, Sirindhorn college of public health Chonburi. The model consisted of six
latent variables: customer expectations, perceived quality, perceived value, customer satisfaction, customer
complaint and customer loyalty. The sample, derived by systematic random sampling, consisted of 400 peoples
who receive Thai traditional medicine service in Thai traditional medicine clinic, Sirindhorn college of public
health Chonburi aged between 20-60 years. The research instrument were questionnaires. General data was
analyzed with frequency and percentage. Causal relationship model was analyzed with path analysis. Results
indicated that the model of custumer loyalty in Thai traditional medicine clinic, Sirindhorn college of public
health Chonburi was consistent with empirical data. Modal validation of good fitted model provided 2 = 52.50,
df = 42, p = .13, GFI = .99, AGFI = .96, CFI = 1.00, NFI = .99, NNFI = 1.00, SRMR = .04 and RMSEA = .02. All
independent variables in the model were accounted for 61% of the variance of custumer loyalty. In conclusion,
customer loyalty was the main factor influencing customer satisfaction followed by perceived value, customer
expectations, perceived quality and customer complaint respectively.
Keywords: Custumer loyalty, Thai traditional medicine, Causal relationship model
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1. บทนา
การแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคนไทย เป็นการแพทย์ที่อาศัยความรู้และภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษไทยที่ได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจริงแล้วได้ผล จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่ ถ่ายทอดสืบต่อกันมา มีความสาคัญ
และอยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต โดยการแพทย์แผนไทยได้ถูกฟื้นฟูและพัฒนาอย่างจริงจังมาร่วม 2 ทศวรรษ ภายหลังจาก
องค์ค วามรู้การแพทย์แผนไทยซึ่ง เกิดขึ้นมาราว 300-400 ปี แล้วถูกละเลยและกันออกจากระบบบริการสาธารณสุข ของ
ประเทศไทย ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพและเป็นทางเลือกที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน (สานักงานข้อมูล และคลัง ความรู้ กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) โดยเน้นการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ครอบคลุมทั้ง ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพของประชาชน ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่คนรุ่นหลัง จึง
เป็นระบบการแพทย์ที่เหมาะสมกับการนามาใช้ในสังคมไทยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
สถานการณ์ด้านการให้บริการการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันดีกว่าอดีตมาก หน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับการแพทย์แผนไทย
เป็นการให้บริการและทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดี มีการเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐเกือบร้อยละ 90
และการกระจายของคลินิกแพทย์แผนไทยในเมืองต่าง ๆ (สานักงานข้อมูล และคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ตลอดทั้งการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนเพิ่มขึ้น
เป็นลาดับ จากภาพรวมระดับประเทศ พบว่า สัดส่วนการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2558 – 2562 ร้อยละ 10.90, 11.45, 15.72, 20.90 และ 21.09 ตามลาดับ (Health
Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข, 2562) จากข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าการให้บริการการแพทย์แผนไทยเป็นอีกหนึ่งใน
งานบริการด้านสุขภาพที่กาลังอยู่ในความสนใจของประชาชน มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันกันทาง
การตลาดสูงทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์หนึ่งที่ส่งผลต่อการให้บริการการแพทย์แผนไทยได้เปรียบในการแข่งขันกันทางการตลาดและประสบความสาเร็จ
อย่างยั่งยืน คือการสร้างความภักดีของผู้รับบริการ (Customer loyalty) ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของลูกค้าที่จะมีการ
ซื้อซ้าหรือใช้บริการที่ตนเองชื่นชอบอย่างสม่าเสมอในอนาคต แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และความพยายามทาง
การตลาดแล้วก็ตาม แต่จะไม่มีผลให้ลูกค้าเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปซื้อสินค้าหรือบริการตราสินค้าอื่น ๆ (Oliver,
1999) โดยกระบวนการสร้างความภักดีของผู้รับบริการสามารถอธิบายจากแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง (Solomon, 2009) จนเกิดพฤติกรรมการใช้บริการซ้า (Repurchase
behavior) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้รับบริการ อันเป็นผลมาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการจากประสบการณ์ที่
ผ่านมา เช่นเดียวกับความภักดีของผู้รับบริการก็เป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้เกิดการใช้บริการซ้า โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ภักดีของผู้รับบริการประกอบด้วยมิติด้านจิตใจ และมิติด้านการรับรู้ของผู้รับบริการ (ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ , 2549) จาก
หลักฐานดังกล่าวความภักดีของผู้รับบริการจึงมีมิติของกระบวนการการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่มีความซับซ้อนไม่เท่ากัน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยมีหลายอย่าง โดยเฉพาะ 1) ปัจจัยด้านความคาดหวัง
(Customer expectation) เป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคที่เกิดจากวัฒนธรรม สัง คม บุคคล และจิตวิทยา
สอดคล้องกับทฤษฎีทัศนคติ (Schiffman & Kanuk, 2010) 2) ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ (Service quality) เป็นปัจจัยที่
เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้รับบริการกับการบริการที่ได้รับจริง ซึ่งมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดี (Lewis
& Soureli, 2006; Chao, Lee, & Ho, 2009) 3) ปัจจัยด้านคุณค่า (Perceived value) เป็นระดับการรับรู้คุณภาพของการ
บริการเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ลูกค้าจ่าย โดยเปรียบเทียบประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ให้บริการ (ณัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ ,
2559) 4) ปัจจัยด้านความพึงพอใจ (Customer satisfaction) เป็นประสบการณ์ที่ดีในอดีตที่ผู้รับบริการได้รับจากผู้ให้บริการ
เกิดการรักษาและเพิ่มสัดส่วนของผู้รับบริการให้กับสถานบริการ (Rust & Oliver, 2000) ผู้รับบริการที่พอใจจะยินดีใช้บริการ
ซ้าและบอกต่อสนับสนุนผู้อื่นให้ ใช้บริการตาม (Leon & Joseph, 2015) และ 5) ปัจจัยด้านข้อร้องเรียน (Customer
complaint) เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการไม่ได้รับความพึงพอใจตามความต้องการหรือความคาดหวัง
(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2549) ถ้าสถานบริการการแพทย์แผนไทยสามารถสร้างความภักดีของผู้รับบริการได้ จะส่งผลต่อการ
ยอมรับการบริการแพทย์แผนไทยของประชาชนตลอดจนความสาเร็จในด้านธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
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คลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เปิดดาเนินการให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรค
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนทั่วไป มาตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน มีผู้มารับบริการเฉลี่ย
ประมาณวันละ 38 คน (วิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2562) โดยสถานที่ตั้งคลินิกอยู่ใจกลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีคลินิก
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร้านนวดไทย ร้านสปา และร้านบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นจานวนมาก (สานักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี , 2562) อาจทาให้
เกิดการแข่ง ขันการให้บริการการแพทย์แผนไทยสูง ตามไปด้วย ตลอดทั้ง จ านวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวันมีอัตราการเติบโต
ค่อนข้างคงที่ต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งส่งผลเชิงลบต่อรายได้ของคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรีได้ ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผู้รับบริการตามกระบวนทัศน์ทางการตลาด ย่อมส่งผลดีต่อการยอมรับการบริการการแพทย์แผนไทยและเพิ่มรายได้ของ
คลินิกต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผน
ไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โดยนาตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ได้แก่ ความคาดหวังของผู้รับบริการ การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการ การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ ความพึง พอใจของ
ผู้รับบริการ ข้อร้องเรีย นของผู้รับบริการ และความภักดีของผู้รับบริการ มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย
ประโยชน์จากการวิจัยที่ได้จะนาไปใช้ พัฒนางานบริการการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ ยอมรับของประชาชน จนเกิดเป็นความ
ภักดีซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จในงานบริการการแพทย์แผนไทยได้อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง สาเหตุค วามภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
2.2 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยใน
คลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิง อธิบาย (Explanatory research) โดยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ จาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับวิทยาลัยของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เลขที่
รับรอง 38/62 มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย เป็นความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง ของผู้รับบริการที่จ ะมีการใช้บริการที่
ตนเองชื่นชอบอย่างสม่าเสมอในอนาคต แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และความพยายามทางการตลาดแล้วก็ตาม แต่
จะไม่มีผลให้ผู้รับบริการเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใช้บริการทีอ่ ื่น โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยมี 5 อย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านความคาดหวังของผู้รับบริการ ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการ
ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ และปัจจัยด้านข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
ซึ่งผู้วิจัยได้นามาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนอายุ 20-60 ปี ที่มารับบริการการแพทย์แผนไทย ณ คลินิกแพทย์แผน
ไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – มิถุนายน 2563 จ านวน 9,120 คน
(วิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2562)
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุ 20-60 ปี ที่มารั บบริการการแพทย์แผนไทย ณ คลิ นิกแพทย์ แผนไทย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – มิถุนายน 2563 จานวน 400 คน ตามเกณฑ์
ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างควรมีอย่างน้อยจานวน 400 หน่วย (Schumacker & Lomax, 2010) กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic random sampling)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมู ล ส่ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บการศึก ษาสู ง สุ ด อาชี พ และประเภทการรั บบริก าร
การแพทย์แผนไทย โดยลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิดและปลายปิดผสมกัน
ตอนที่ 2 ความคาดหวังของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 4 การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 6 ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 7 ความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย จานวน 6 ข้อ
โดยลักษณะคาถามตอนที่ 2 – 7 เป็นแบบเลือกตอบของลิเคิร์ท สเกล (Likert scales) 5 ตัวเลือก
3.3.2 คุณภาพของเครื่องมือ ทาการตรวจสอบด้วยการหาค่า ความตรงเชิง เนื้อหา (Content validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ได้แก่ ด้านแพทย์แผนไทย จานวน 2 คน และด้านการตลาด จานวน 1 คน พบว่า คาถามทุกข้อมีค่า
ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content validity index: CVI) เท่ากับ 0.80 และทาการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดย
นาแบบสอบถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหาแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี อายุ 20-60 ปี จานวน 30 ราย จากนั้นนามาวิเคราะห์ความเที่ยงด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ทั้ง ฉบับได้เท่ากับ 0.78 ถือว่าเครื่องมือนี้มีทั้ง ความตรง (Validity) และความเที่ยง
(Reliability) ที่ดีและเหมาะสมแก่การนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556)
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้ว คณะผู้วิจัยจึงลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการการแพทย์แผนไทย ณ คลินิก
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แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการเคารพสิทธิของผู้ป่วย จนครบจานวน
400 ตัวอย่าง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
3.5.2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย
ในคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จัง หวัดชลบุรี ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพล (Path analysis)
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59 มีอายุร ะหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 37 สมรสแล้ว ร้อยละ 46 มี
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.50 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 22.25 และรับบริการนวดไทย
ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ร้อยละ 77.25
4.1.1 ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผน
ไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี พบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย 5 อย่าง ได้แก่ ปัจ จัยด้านความคาดหวังของผู้รับบริการ ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพของ
ผู้รับบริการ ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ และปัจจัยด้านข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ
4.1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผน
ไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิง ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ผลการทดสอบค่าสถิติไคสแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 52.50 มีค่าองศาอิสระ (Degree of
freedon: df ) เท่ากับ 42 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.13 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of fit index: GFI)
เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้ (Adjusted goodness of fit index: AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีความสอดคล้องบรรทัดฐาน (Norm
fit index: NFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีความสอดคล้องไม่เป็นบรรทัดฐาน (Non norm fit index: NNFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี
รากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (Standardized root mean square residual: SRMR) เท่ากับ 0.04
และค่าดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean square residual: RMSEA) เท่ากับ 0.02 โดย
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย การรับรู้คุณค่าของ
ผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการการแพทย์แผน
ไทย และความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์ แผนไทย มีค่าเท่ากับ 0.18, 0.24, 0.70, - 0.16 และ 0.61 ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2
1) ความคาดหวังของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการส่ง ผ่านการรับรู้
คุณภาพของผู้รับบริการ การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.33 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการส่งผ่านการรับรู้
คุณค่าของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ
0.32 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการส่งผ่านความพึง
พอใจของผู้รับบริการ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.48 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิง บวกต่อความภักดีของผู้รับบริการ และมีอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการส่งผ่านข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.67
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5) ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความภักดีของผู้รับบริการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ - 0.30 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในคลินิก
แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
ตัวแปรผล
QUAL
ตัวแปรเหตุ TE
DE IE TE
EXPT 0.42** 0.42** - 0.36**
(0.05) (0.05)
(0.07)
QUAL
- - 0.35**
(0.06)
VALU
- -

VALU
SATIS
DE
IE
TE
DE
0.22** 0.15** 0.45** 0.14**
(0.07) (0.03) (0.05) (0.06)
0.35** - 0.45** 0.24**
(0.06)
(0.05) (0.04)
- 0.71** 0.71**
(0.06) (0.06)
-

LOYAL
TE
DE
IE
0.33**
0.33**
(0.04)
(0.04)
0.32**
0.32**
(0.03)
(0.03)
**
0.48
0.48**
(0.04)
(0.04)
**
**
SATIS
- 0.67
0.60 0.01**
(0.04) (0.05) (0.01)
COMP
- -0.30** -0.30** (0.04) (0.04)
2
 = 52.50, df = 42, p = 0.13, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, CFI = 1.00, NNFI = 0.99, NFI = 1.00, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.02

หมายเหตุ
EXPT หมายถึง ความคาดหวังของผู้รับบริการ
QUAL หมายถึง การรับรูค้ ุณภาพของผู้รับบริการ
VALU หมายถึง การรับรู้คุณค่าของผูร้ ับบริการ
SATIS หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
COMP หมายถึง ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
LOYAL หมายถึง ความภักดีของผู้รับบริการ

COMP
IE
TE
DE
IE
0.32** -0.18** - -0.18**
(0.06) (0.03)
(0.03)
0.24** -0.18** -0.18**
(0.04) (0.02)
(0.02)
**
-0.26
-0.26**
(0.04)
(0.04)
**
**
-0.40 -0.40
(0.05) (0.05)
-

TE หมายถึง อิทธิพลรวม (Total effect)
DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
* p < .05, ** p < .01

ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
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4.2 อภิปรายผลการวิจัย
4.2.1 ความคาดหวังของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการส่งผ่านการรับรู้คุณภาพ
ของผู้รับบริการ การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ แสดงว่า เมื่อผู้
ให้บริการสามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างน่าพอใจหรือตามที่ผู้รับบริการคาดหวัง จะส่งผลให้ผู้มา
รับบริการมีการแนะนาให้เพื่อนหรือญาติมาใช้บริการต่อ อีกทั้งยังตั้งใจที่จะใช้บริการการแพทย์แผนไทยต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างไป นอกจากนี้ยังจะพิจารณาใช้บริการการแพทย์แผนไทยเป็นอันดับแรก และจะพูดถึงในทางบวกเกี่ยว
การบริการการแพทย์แผนไทยต่อคนรู้จัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี, ปรัชญา แก้วแก่น และปริญญา
เรืองทิพย์ (2560) พบว่า ตัวแปรความคาดหวังของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการ โดย
ผ่านตัวแปรการรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการ ตัวแปรการรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ ตัวแปรความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ
ตัวแปรข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ตลอดทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพล ชูสนุก และไพโรจน์ วงศ์นาทรัพย์ (2556) ที่
แสดงว่า คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้และความพึงพอใจต่อสินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
4.2.2 การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการส่งผ่านการรับรู้คุณค่า
ของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ แสดงว่า คุณภาพบริการ (Service quality) ที่
ดีและมีมาตรฐาน ย่อมทาให้บริการนั้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ จน
เกิดเป็นความภักดีต่อการบริการนั้นต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี, ปรัชญา แก้วแก่น และปริญญา
เรืองทิพย์ (2560) พบว่า การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการ โดยผ่านตัว
แปรการรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการตัวแปรความพึงพอใจของผู้รับบริการ และตัวแปรข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ตลอดทั้งยัง
สอดคล้อ งกั บงานวิจัย ของ จักรพันธ์ กิตติ นรรัตน์ และอรณัฏ ฐ์ นครศรี (2560) พบว่า คุณภาพบริการ ภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลเอกชน และคุ ณ ภาพความสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2.3 การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการส่งผ่านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ แสดงว่า ผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยมีการรับรู้ถึง คุณค่าและประโยชน์ที่
ได้รับจากบริการการแพทย์แผนไทย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไป จะส่งผลทาให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกพึง
พอใจเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยจนเกิดเป็นความภักดีต่อการบริการนั้นต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี ,
ปรัชญา แก้วแก่น และปริญญา เรืองทิพย์ (2560) พบว่า การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความ
ภักดีของผู้รับบริการ ผ่านตัวแปรความพึงพอใจของผู้รับบริการ และตัวแปรข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ตลอดทั้งยัง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ โชคนิติ แสงลออ และสุชาดา กรเพชรปาณี (2558) พบว่า คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรง
เชิง บวกต่อความจงรักภักดีต่อแหล่ง ท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากแหล่ง ท่องเที่ยวด้านบวกจะทาให้
นักท่องเที่ยวมีความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
4.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการ และมีอิทธิพลทางอ้อม
เชิงบวกต่อความภักดีของผู้รับบริการส่งผ่านข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ แสดงว่า เมื่อผู้มารับบริการการแพทย์แผนไทยมีความ
พึงพอใจต่อบริการ ก็จะไม่มีข้อร้องเรียนอันจะส่งผลเชิงลบต่อความภักดี ทาให้ผู้มารับบริการการแพทย์แผนไทยกลับมาใช้
บริการซ้าอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ คุณภาพการบริการด้านมั่นใจ การบริหารความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการ ความไว้วางใจและความพึงพอใจ ตลอดทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี, ปรัชญา แก้ว
แก่น และปริญญา เรืองทิพย์ (2560) พบว่า ความพึง พอใจของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิง บวกต่อความภักดีของ
ผู้รับบริการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีของผู้รับบริการส่งผ่านข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
4.2.5 ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความภักดีของผู้รับบริการ แสดงว่า ถ้าผู้ใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยไม่ได้รับบริการความต้องการหรือความคาดหวัง และทาให้เกิดความไม่พึงพอใจจนส่งผลให้ความภักดีต่อ
บริการลดลง ขณะเดี ยวกัน ถ้า ไม่ มี ข้อ ร้องเรียนหรือมี ข้อร้อ งเรีย นจ านวนน้ อยจะส่ง ผลให้มี ค วามภักดี ต่อบริ การมากขึ้ น
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี, ปรัชญา แก้วแก่น และปริญญา เรืองทิพย์ (2560) พบว่า ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความภักดีของผู้รับบริการ
5. สรุปผลการวิจัย
โมเดลความสัมพั นธ์เ ชิง สาเหตุค วามภั กดีข องผู้ รับบริการการแพทย์แ ผนไทยในคลิ นิกแพทย์ แผนไทย วิท ยาลั ยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผู้รับบริการมากที่สุดคือ ความพึงพอใจของผู้รั บบริการ รองลงมาคือ การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ตามลาดับ
ดังนั้น ผู้บริหารคลินิกแพทย์แผนไทยควรนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ ในการพัฒนาคลินิกเพื่อรักษาความภักดี ของผู้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยให้มีความยั่งยืน โดยเน้นสร้างความความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นลาดับแรก และไม่ควรละเลยการรับรู้
คุณค่าของผู้รับบริการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
สาหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพในการหารายละเอียดหรือรูปแบบที่เหมาะสมของตัวแปรทั้งหมด เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนางานบริการการแพทย์แผนไทยให้ดียิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ ตลอดจนการทดสอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น
ของใบผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) และผักหวานเมา (Urobotrya siamensis Hiepko.) โดยเก็บตัวอย่างผักหวานทั้ง 2
ชนิด จาก จ.ลพบุรีและเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน พบว่าผักหวานป่าและผักหวานเมามีลักษณะรูปทรงใบคล้ายคลึงกัน
ต่างกันที่ผักหวานเมาซึ่งเป็ นผักหวานชนิดที่ มีพิษ มีแผ่นใบที่ บางเหนียว รสชาติเมาเบื่ อ ในขณะที่ผักหวานป่ ามีแ ผ่นใบที่หนากรอบ
รสชาติมันหวาน ลักษณะเนื้อเยื่อของเส้นกลางใบของผักหวานทั้ง 2 ชนิด พบมีการจัดเรียงตัวของกลุ่มเนื้อเยื่อลาเลียงที่คล้ายคลึงกัน แต่
ผั กหวานเมาจะมีกลุ่มของไฟเบอร์ เรี ยงตัว หนาแน่นทั้ งด้า นบนและด้า นล่า งของกลุ่มท่ อล าเลียงมากกว่า และมี cystolith ที่ เป็ น
สารประกอบ calcium carbonate ในเนื้อใบ ขณะที่ผักหวานป่า ไม่พบ ชนิดของปากใบที่ พบในผักหวานทั้ ง 2 ชนิด เป็ นแบบ
paracytic stomata เหมือนกัน แต่ผักหวานเมาพบปากใบดังกล่าวได้ทั้งผิวใบด้านบนและด้านล่าง ในขณะที่ผักหวานป่า พบเฉพาะที่ผิว
ใบด้านล่างเท่านั้น การทดสอบทางพฤกษเคมีโดยวิธี pew’s test, shinoda test, kedde’s test และ float test พบสาร flavonoid,
tannin, phenolic compound, cardenolide, saponin และ coumarin นอกจากนี้ยังใช้เทคนิค Thin layer chromatography
(TLC) เพื่อศึกษารูปแบบของ fingerprint ระหว่างผักหวานทั้ง 2 ชนิด พบรูปแบบ fingerprint ที่แตกต่างกันในสารสกัดเอทานอล
คาสาคัญ: ผักหวานป่า ผักหวานเมา ลักษณะทางเภสัชเวท ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Abstract
This research aimed to investigate the pharmacognostic, botanical characteristics and phytochemical
screening of leaves of Melientha suavis Pierre (Pak-wan pa) and Urobotrya siamensis Hiepko. (Pak-wan mao). The
samples were collected from Lopburi province and compared their characteristics. The results found that these
two species had the same leaf shape but Pak-wan mao which is a poisonous herb had coriaceous and drunken
taste of lamina while Pak-wan pa had friable and nutty-sweet taste. The vascular bundle of midrib of Pak-wan pa
was similar to Pak-wan mao but Pak-wan mao showed a group of condensed fiber between upper and lower
surface. Pak-wan mao consisted of calcium carbonate (cystolith) in mesophyll but it was not found in Pak-wan pa.
The Pak-wan mao had amphistomatic paracytic stomata while Pak-wan pa demonstrated hypostomatic paracytic
stomata. The chemical identification of two species were studied by using pew’s test, shinoda test, kedde’s test,
and float test. The test results showed positive test for flavonoids, tannin, phenolic compound, cardenolide,
saponin and coumarin. Furthermore, the Thin layer chromatography (TLC) of ethanol extracts was also studied by
using fingerprints comparing between two species which shown the difference TLC patterns.
Keywords: Melientha suavis Pierre (Pak-wan pa), Urobotrya siamensis Hiepko. (Pak-wan mao), Pharmacognostic
character, Botanical character
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1. บทนา
ผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) และผักหวานเมา (Urobotrya siamensis Hiepko.) จัดอยู่ในวงศ์ Opiliaceae
ผักหวานป่าจัดเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีทั้งโปรตีน และสารให้พลังงาน รวมถึงปริมาณเส้นใยที่ช่วยใน
การขั บ ถ่า ย นอกจากนี้ยั ง เป็ นแหล่ ง ของสารต้ า นอนุมู ล อิ ส ระที่ ส าคัญ ได้ แก่ เบต้า แคโรที น วิ ตามิ น เอ วิ ต ามิน ซี และ
สารประกอบฟีโนลิค ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง ได้หลายโรค จากประโยชน์ดังกล่าวประชาชนทั่วไปจึงนิยมนา
ผักหวานป่ามาประกอบอาหารในเมนูที่หลากหลาย และในปัจจุบันพบว่ามีการนาผักหวานป่ามาพัฒนาเป็นชาสาเร็จรูปที่ช่วย
ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ทาการศึกษาคุณสมบัติในการต้าน
อนุมูลอิสระจากชาผักหวานป่า พบว่าความเข้มข้นที่ช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ระดับร้อยละ 50 ของชาผักหวาน
ป่ามีค่าเท่ากับร้อยละ 5.48 (v/v) ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชาใบหม่อนและชาดอกคาฝอย
(มนตรี แก้วดวง, 2550) นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ไวน์ คุกกี้ ขนมถ้วย ข้าวเกรีย บ ทองม้วน เป็นต้น
สรรพคุณทางยาใช้รากของผักหวานป่าที่มีรสเย็นเป็นยาแก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้า ดับพิษร้อนต่างๆ แก่นจากต้นใช้ต้มดื่มเป็น
ยาแก้อาการปวดตามข้อ ทั้งใบและรากยังใช้รักษาแผลและแก้ปวดศีรษะได้ดี (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540) ส่วนผักหวานเมา เป็น
พืชที่มีลักษณะของใบคล้ายคลึงกับผักหวานป่ามากและมีความเป็นพิษสูง ผู้บริโภคผักหวานที่เก็บจากป่าที่ขาดความชานาญใน
การเก็บอาจสับสนและเก็บผิดชนิดได้ ซึ่งหากรับประทานเข้าไปจะทาให้เกิดอาการผิดสาแดง อาเจียน คอแห้ง มึนงงและหมด
สติได้ การศึกษาวิจัยผักหวานทั้ง 2 ชนิดจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในการจาแนกผักหวานในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเกิด
ความมั่นใจในการบริโภคผักหวานป่าได้อย่างปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา เซลล์และเนื้อเยื่อของใบผักหวานป่าและผักหวานเมา
2.2 เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางพฤกษเคมีเบื้องต้นและ TLC fingerprints ของใบผักหวานป่าและผักหวานเมา
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
เครื่องมือ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ , กล้องถ่ายภาพ, สไลด์, กระจกปิดสไลด์, hot air oven, เครื่องบด, ขวดรูปชมพู่
ขนาด 250ml, กระดาษกรอง, กระดาษลิตมัส, หลอดทดลองขนาด 3 ml, หลอดหยด, จานหลุม, water bath, ชามระเหย,
TLC tank, TLC plate, UV spectrophotometer สารเคมีได้แก่ สีย้อม safranin, purified water, 1% HCl, 80%
ethanol, FeCl3 solution, lead acetate, strong alkali solution (5M NaOH), 10% NaOH, gelatin, Dragendorff’s
reagent, Hager’s reagent, Marme’s reagent, Mayer’s reagent, Valser’s reagent, Kedde’s reagent, 1 M KOH,
CH2Cl2, Keller reagent, conc. H2SO4, conc. HCl, hexane, ethyl acetate, 1% methanolic ferric chloride
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การศึกษาสัณฐานวิทยา เซลล์และเนื้อเยื่อ
เก็บตัวอย่างผักหวานป่าจาก อ.ทุ่งหลวง จ. ลพบุรี และตัวอย่างผักหวานเมาจากพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ป่า ศูนย์
ข้อมูลเมืองโบราณซับจาปาและป่าจาปีสิรินธร จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ตัวอย่างที่ได้ตรวจสอบระบุชนิด โดย
ศาสตราภิชาน ดร.ภก.นิจ ศิริ เรืองรัง ษี และจัดเก็บเป็น voucher specimen ที่วิทยาลัยเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(voucher specimen: RSU.MS01-03 และ RSU.US01-03) ตัวอย่างพืช ที่ได้นามาศึกษาสัณฐานวิทยา พร้อมทั้ง บันทึก
รูปภาพส่วนต่างๆ เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างกัน และนาใบของพืชดังกล่าวมาศึกษาโครงสร้างของเนื้อเยื่อโดย
จัดทาสไลด์ด้วยเทคนิค free-hand section และย้อมด้วยสีซาฟรานิน (safranin) แล้วนาสไลด์มาศึกษาภายใต้กล้อง
จุล ทรรศน์แบบใช้แสง บรรยายพร้อมทั้ง บันทึกภาพโครงสร้างที่ปรากฏ การเตรียมสไลด์ตามวิธีของ ประศาสตร์ เกื้อมณี
(2551)
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3.2.2 การทดสอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น
การศึกษาทางพฤกษเคมีใช้วิธี ตาม Farnsworth (1966) สกัดสารจากผักหวานป่าและผักหวานเมา โดยนา
ตัวอย่างใบผักหวานทั้ง ชนิด 2มาล้างทาความสะอาดและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนาไปอบใน hot air oven ที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส จนแห้ง จากนั้นจึงนามาบดให้เป็นผงละเอียด แบ่งตัวอย่างแห้งที่ได้ ชนิดละ 10 กรัม ใส่ลงขวดรูปชมพู่ขนาด
250 มิลลิลิตร โดยแต่ละตัวอย่างนามา reflux ด้วย purified water, 1% HCl และ 80% ethanol โดยใช้สารสกัดอย่างละ
100 มิลลิลิตร รอจนสารสกัดเย็น แล้วนามากรองด้วยด้วยสาลีจนสารละลายใส
สารสกัดน้า สังเกตสีที่สกัดได้ โดยนาสารสกัดน้าใส่ลงหลอดทดลอง 3 มิลลิลิตร สังเกตการเกิดฟอง โดยนา
สารสกัดน้าใส่ลงหลอดทดลอง 3 มิลลิลิตร ปิดด้วย paraffin แล้วเขย่า สังเกตลักษณะฟองที่เกิดขึ้น การทา UV test โดยนา
กระดาษกรองหยดสารสกัดน้า เปรียบเทียบกับกระดาษกรองที่หยด purified water นาไปส่องภายใต้ UV ช่วงความยาวคลื่น
366 นาโนเมตร ตรวจสอบ pH โดยหยดสารสกัดน้าลงบนกระดาษลิตมัส ทาปฏิกิริยากับสารละลาย FeCl3 โดยนาสารสกัดน้า
ใส่หลอดทดลอง 1 มิลลิลิตร แล้วหยดสารละลาย FeCl3 5 หยด สังเกตการเกิดตะกอนและการเปลี่ยนสี ทาปฏิกิริยากับ lead
acetate โดยนาสารสกัดน้าใส่หลอดทดลอง 1 มิลลิลิตร แล้วหยด lead acetate 5 หยด สังเกตการเกิดตะกอน ทาปฏิกิริยา
กับ strong alkali solution (5M NaOH) โดยนาสารสกัดน้าใส่หลอดทดลอง 1 มิลลิลิตร หยด 10% NaOH 5 หยด เขย่าแล้ว
สังเกตการเปลี่ยนสี ตกตะกอนกับ gelatin โดยนาสารสกัดน้า 1 มิลลิลิตร ใส่หลอดทดลองแล้วหยด gelatin 1 มิลลิลิตร
สังเกตการตกตะกอน
สารสกัด 1% HCl ทดสอบ alkaloid โดยหยด Dragendorff’s reagent, Hager’s reagent, Marme’s
reagent, Mayer’s reagent และ Valser’s reagent ลงจานหลุมอย่างละ 2 หยด แล้วหยดสารสกัด1% HCl ลงข้างหลุม 2
หยด เปรียบเทียบกับ control ที่มี reagent เพียงอย่างเดียว
สารสกัด 80% Ethanaol ทดสอบ cardiac glycoside ด้วยวิธี Kedde’s test โดยนาสารสกัด 80%
ethanol ใส่ชามระเหย 5 มิลลิลิตร นาไปวางบน water bath รอจนแห้ง แล้วเติม Kedde’s reagent 2 มิลลิลิตร ละลาย
กาก จากนั้นเติม 1 M KOH 0.5 มิลลิลิตร สังเกตการเกิดสี การทดสอบ Keller’s test นาสารสกัด 80% ethanaol ใส่ชาม
ระเหย 5 มิลลิลิตร นาไปวางบน water bath รอจนแห้ง เติม CH2Cl2 3 มิลลิลิตร ละลายกาก เปลี่ยนใส่หลอดทดลอง จากนั้น
เติม Keller reagent 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วเอียง 45 องศา เติม conc. H2SO4 ช้าๆผ่านข้างหลอด แล้วค่อยๆ ตั้งขึ้น
สังเกตการเกิดวงแหวน การทดสอบ Flavonoid ด้วยวิธี Shinoda’s test นาสารสกัด 80 % ethanol 1 มิลลิลิตร ใส่ลงใน
หลอดทดลอง จากนั้นใส่ magnesium ribbon 1 ชิ้น แล้วเติม conc. HCl 2 มิลลิลิตร สังเกตการเปลี่ยนสี และ วิธี Pew’s
test นาสารสกัด 80 % ethanol 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง จากนั้นใส่ zinc dust เติม 2N HCl 2 หยด เขย่า 1 นาที
แล้วเติม conc. HCl อีก 1 หยด สังเกตสีที่ได้
Thin Layer chromatography: นาสารสกัดเอทานอลของผักหวานทั้ง ชนิด 2จานวน 1 มิลลิกรัม ละลาย
ในตัวทาละลายเดิมปริมาตร 1 มิลลิลิตร จุดลงบน absorbent ชนิด silica นาไป development ใน solvent system คือ
hexane และ ethyl acetate ในอัตราส่วน 8 : 2 จากนั้นจึงนาแผ่น TLC ออกจาก tank ทาให้แห้ง แล้วพ่นด้วย 1%
methanolic ferric chloride วัดและอ่านค่าด้วยเครื่อง UV spectrophotometer ที่ wavelength 254 และ 366 นาโน
เมตร และแปรผล
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาสัณฐานวิทยา เซลล์และเนื้อเยื่อ
สัณฐานวิทยาของผักหวานป่า พบว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 4-11 ม. เปลือกต้นเรียบ กิ่งอ่อนเป็นสีเขียวเข้มแตก
กิ่งด้านข้างลาต้น ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปรียาว ปลายใบมนหรือแหลมเล็กน้อย โคนใบสอบ กว้าง 2-2.5 ซม.
ยาว 6-12 ซม. ขอบใบเป็นคลื่น ใบอ่อนสีเขียวอ่อน แก่แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม เนื้อใบหนากรอบและเปราะ รสชาติมันหวาน
ดอกออกเป็นช่อยาว ตามกิ่งก้าน ก้านช่อดอกยาว 15-20 ซม. ใบประดับรูปไข่ปลายแหลม ดอกแบบแยกเพศแต่อยู่บนก้าน
ดอกเดียวกัน โดยดอกเพศผู้มีกลีบสีเขียวอ่อน เกสรสีเหลือง ส่วนดอกเพศเมียมีกลีบดอกสีเขียวเข้มและก้านดอกสั้น ผลเดี่ยว
อยู่บนช่อยาว รูปไข่ ขนาด 1.5-1.7 ซม. ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 สัณฐานวิทยาของผักหวานป่า a ลักษณะวิสัย b ใบและยอดอ่อน c ใบแก่ d ช่อดอก e ผลอ่อน และ f ผลแก่
ในขณะที่ผักหวานเมา เป็นไม้พุ่มสูง 2-5 ม.เปลือกต้นเรียบ กิ่งอ่อนเป็นสีเขียวเข้มแตกกิ่งด้านข้างลาต้น ใบเดี่ยวออก
เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวหรือมนเล็กน้อย กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 8-12 ซม. ผิวใบสีเขียวเข้ม
เป็นมัน เนื้อใบเหนียว ดอกสมบูรณ์เพศออกเป็นช่อกระจะ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียขนาดเล็กสีเขียวอ่อน ผลเดี่ยวขนาด
เล็ก รูปทรงกลม ขนาด 0.5-1 ซม. ผลอ่อนเป็นสีเขียว แก่แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง ดังแสดงในภาพที่ 2
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c

b

d

e

ภาพที่ 2 สัณฐานวิทยาของผักหวานเมา a ลักษณะวิสัย b ใบและยอดอ่อน c ใบแก่ d ช่อดอก และ e ผลอ่อน
ลักษณะเนื้อเยื่อตัดขวางของเส้นกลางใบของทั้งผักหวานป่าและผักหวานเมา พบมีการจัดเรียงตัวของกลุ่มเนื้อเยื่อ
ลาเลียงที่คล้ายคลึงกัน แต่ผักหวานเมาจะมีกลุ่มของไฟเบอร์เรียงตัวหนาแน่นทั้งด้านบนและด้านล่างของกลุ่มท่อลาเลียง และมี
cystolith ที่เป็นสารประกอบ calcium carbonate แทรกในเนื้อใบ ในขณะที่ผักหวานป่าไม่พบ ชนิดของปากใบที่พบใน
ผักหวานป่าและผักหวานเมาเป็นแบบ paracytic stomata เหมือนกัน แต่ผักหวานเมาจะพบปากใบดัง กล่าวได้ทั้งผิวใบ
ด้านบนและด้านล่าง โดยด้านบนจะพบปริมาณน้อยกว่า ในขณะที่ผักหวานป่าจะพบเฉพาะที่ผิวใบด้านล่างเท่านั้น นอกจากนี้
ยังพบ cystolith เฉพาะในผักหวานเมาอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4
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ภาพที่ 3 ลักษณะเนื้อเยื่อตัดขวางเส้นกลางใบของผักหวานป่าและผักหวานเมา
a, c และ e ผักหวานป่า b และ d ผักหวานเมา; UE = Upper Epidermis, LE = Lower Epidermis,
F = Fiber, X = Xylem vessel, M = Mesophyll, C = Cystolith of calcium carbonate
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d

C

e
ภาพที่ 4 ลักษณะเนื้อเยื่อผิวใบด้านบนและด้านล่างของผักหวานป่าและผักหวานเมา
a และ b ผักหวานป่า c, d และ e ผักหวานเมา; UE = Upper Epidermis, LE = Lower Epidermis,
PS = Paracytic Stomata, C = Cystolith of calcium carbonate
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4.2 ผลการศึกษาสมบัติทางพฤกษเคมีเบื้องต้นและ TLC fingerprints
จากการตรวจสอบทางพฤกษเคมีของ ผักหวานป่าและผักหวานเมาทั้งส่วนสารสกัดน้า สารสกัดเอทานอล และสาร
สกัด 1% HCl ผลที่ได้เหมือนกันคือ พบ saponin, coumarin, phenolic compound, flavonoid, tannin และ
cardinolide แต่ไม่พบ alkaloid ดังแสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การศึกษาสมบัติทางพฤกษเคมีเบื้องต้นของผักหวานป่าและผักหวานเมา
การทดสอบสารสกัดน้า
ผักหวานป่า
ผักหวานเมา
Float test
เกิดฟองรูปรวงผึ้งนานเกิน 30 เกิดฟองรูปรวงผึ้งนานเกิน
นาที
30 นาที
UV 356
พบการเรืองแสงสีเขียว
พบการเรืองแสงสีเขียว
FeCl3 solution
เกิดการตกตะกอน
เกิดการตกตะกอน
Strong alkali solution
สารละลายเปลี่ยนจากสี
สารละลายเปลี่ยนจากสี
เหลืองเป็นสีเหลืองเข้ม
เหลืองเป็นสีเหลืองเข้ม
Lead acetate solution เกิดการตกตะกอน
เกิดการตกตะกอน
การทดสอบสารสกัด Ethanol
ผักหวานป่า
ผักหวานเมา
Shinoda test
สารละลายเปลี่ยนเป็นสีแดง สารละลายเปลี่ยนเป็นสีแดง
Pew’s test
เกิดฟองและสารเปลี่ยนจากสี เกิดฟองและสารเปลี่ยนจาก
เหลืองเป็นสีแดง
สีเหลืองเป็นสีแดง
Kedde’s test
เกิดตะกอนสีม่วงแดง
เกิดตะกอนสีม่วงแดง
การทดสอบสารสกัด 1% HCl
ผักหวานป่า
ผักหวานเมา
Dragendorff’s reagent ไม่เกิดตะกอน
ไม่เกิดตะกอน
Hager’s reagent
ไม่เกิดตะกอน
ไม่เกิดตะกอน
Marme’s reagent
ไม่เกิดตะกอน
ไม่เกิดตะกอน
Mayer’s reagent
ไม่เกิดตะกอน
ไม่เกิดตะกอน
Valser’s reagent
ไม่เกิดตะกอน
ไม่เกิดตะกอน

ผลการทดสอบ
มี saponin
มี coumarin
มี phenolic compound
มี flavonoid
มี tannin
ผลการทดสอบ
มี flavonoid
มี flavonoid
มี cardinolide
ผลการทดสอบ
ไม่พบ alkaloid
ไม่พบ alkaloid
ไม่พบ alkaloid
ไม่พบ alkaloid
ไม่พบ alkaloid

จากการทา Thin Layer Chromatography ของสารสกัดเอทานอล โดยระบบที่ใช้ คือ hexane : ethyl acetate
ในอัตราส่วน 8 : 2 และพ่นด้วย 1 % methanolic ferric chloride วัดและอ่านค่าด้วยเครื่อง UV spectrophotometer
พบว่า ที่ Long-wave UV light 366 นาโนเมตร แถบ (band) ของผักหวานเมาหนาทึบและแยกชัดเจน ค่า Rf สูง ในขณะที่
แถบของผักหวานป่า พบน้อยและมีค่า Rf ต่ากว่า ดังแสดงในภาพที่ 5
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สารสกัดเอทานอล

ผักหวานเมา

ผักหวานป่า

ภาพที่ 5 แสดงผลของ TLC fingerprints เมื่อทาการส่องผ่าน ที่ Long-wave UV light 366 นาโนเมตร
5. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผักหวานทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ผักหวานป่า (Meliantha suavis Pierre) และผักหวานเมา (Urobotrya
siamensis Hiepko.) พบว่าผักหวานป่าและผักหวานเมามีลักษณะรูปทรงใบคล้ายคลึงกัน ต่างกันที่ผักหวานเมามีแผ่นใบที่
บางนุ่มและเหนียวกว่า รสชาติเมาเบื่อ ในขณะที่ผักหวานป่ามีแผ่นใบที่หนากรอบและเปราะ รสชาติมันหวาน นอกจากนี้ผลสุก
ของผักหวานป่ามีสีเหลืองและขนาดใหญ่ ในขณะที่ผักหวานเมาผลสุกจะเป็นสีแดงขนาดเล็ก ลักษณะเนื้อเยื่อ ของเส้นกลางใบ
พบมีการจัดเรียงตัวของกลุ่มเนื้อเยื่อลาเลียงที่คล้ายคลึงกัน แต่ผักหวานเมาจะมีกลุ่มของไฟเบอร์เรียงตัวหนาแน่นทั้งด้านบน
และด้านล่างของกลุ่มท่อลาเลียง และมี cystolith ที่เป็นสารประกอบ calcium carbonate แทรกในเนื้อใบ ในขณะที่
ผักหวานป่าไม่พบ ชนิดของปากใบที่พบในผักหวานทั้ง 2 ชนิด เป็นแบบ paracytic stomata เหมือนกัน แต่ผักหวานเมาจะ
พบปากใบดังกล่าวได้ทั้งผิวใบด้านบนและด้านล่าง โดยด้านบนจะพบปริมาณน้อยกว่า ในขณะที่ผักหวานป่าจะพบเฉพาะที่ผิว
ใบด้านล่างเท่านั้น การทดสอบทางพฤกษเคมีโดยวิธี Pew’s test, Shinoda test, Kedde’s test และ float test พบสาร
saponin, coumarin, phenolic compound, flavonoid, tannin และ cardinolide แต่ไม่พบ alkaloid ส่วนผลของ TLC
fingerprints พบว่าในสารสกัดเอทานอล band ของผักหวานป่าปรากฎน้อยสุด มีค่า Rf ต่ากว่า ในขณะที่ผักหวานเมา band
ปรากฎหนาและชัดเจน และมีค่า Rf ที่สูงกว่า จากผลที่ได้จึงสามารถใช้ลักษณะของใบ เซลล์และเนื้อเยื่อของเส้นกลางใบ และ
TLC fingerprints ของสารสกัดเอทานอล เพื่อแยกความแตกต่างของผักหวานทั้ง 2 ชนิดได้ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษา
ดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาในเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาข้อมูลด้านพิษวิทยาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาลั กษณะทางเภสัช เวทและพฤกษศาสตร์ของใบผั กหวานป่าและผัก หวานเมาในครั้ง นี้ ส าเร็จ ได้ด้วยได้รั บ
ทุนอุดหนุนจาก สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ประจาพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ป่าศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ซับจาปา จ. ลพบุรี ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างพืชทั้ง 2 ชนิด
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การยับยั้งการเพิ่มจานวนและการเคลื่อนย้ายของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-231 โดย
สารสกัดไดคลอโรมีเทนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสง
Inhibition of cell proliferation and migration of MDA-MB-231 cell lines by
the mycelial dichloromethane extract from Neonothopanus nambi
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บทคัดย่อ
มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ พบมากในสตรีทั่ว โลก การใช้ยาต้านมะเร็ง ในปัจจุบั นมักก่อให้เกิดผลข้างเคียงและการดื้อยา จาก
รายงานวิจัยพบว่า สารสกัดจากพืชและเห็ดหลายชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตและเหนี่ยวนาให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง งานวิจัยนี้
ศึกษาความเป็นพิษและฤทธิ์ของสารสกัดไดคลอโรมีเทนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-231 ใน
การยับยั้งการเพิ่มจานวนและการเคลื่อนย้ายของเซลล์ โดยสารสกัดจากน้าเลี้ยงเชื้อและเส้นใยเห็ดเรืองแสงถูกนาไปศึกษาความเป็นพิษ
ด้วยวิธี MTT assay การเปลี่ยนแปลงทางสัญฐานวิทยาของเซลล์ และการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ด้วยวิธี wound healing assay
ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากทั้งน้าเลี้ยงเชื้อและเส้นใยของเห็ดเรืองแสงยับยั้งเซลล์ได้ดีเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น โดยสารสกัดจากเส้น
ใยชั้นไดคลอโรมีเทน (MD) สามารถยับยั้งการเพิ่มจานวนเซลล์ MDA-MB-231 ได้ดี ขณะที่มีพิษต่าต่อเซลล์ปกติ L929 สารสกัด MD มี
ปริมาณฟีนอลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวมสูง เท่ากับ 304.00 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัมสารสกัด และ 9.40 กรัมสมมูลของ
เคอซิตินต่อกรัมสารสกัด ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัด MD เหนี่ยวนาให้สัญฐานวิทยาของเซลล์เปลี่ยนไป โดยพบการบวมของ
เซลล์ การหดของเซลล์ การหดตัว ของโครมาติน และอะพอพโตติกบอดี นอกจากนี้ พบว่า สารสกัด MD ที่ ค วามเข้ม ข้น 16.43
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (IC50) สามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งที่เวลาต่างๆ ผลการศึกษาในครั้งนี้จะถูกนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษากลไกระดับโมเลกุลของสารสาคัญจากเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์มะเร็งเต้านมต่อไป
คาสาคัญ: เห็ดเรืองแสง สารสกัดไดคลอโรมีเทน เซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-231 การเพิ่มจานวนของเซลล์
การเคลื่อนย้ายของเซลล์
Abstract
Breast cancer is a common disease in women worldwide. Treatment with anti-cancer drugs can cause
adverse effects and drug resistance. Several previous studies have shown that extracts from plants and
mushrooms exhibited growth inhibition effect and induction of apoptotic cell death. The aim of this study was to
determine the cytotoxicity effect of the dichloromethane extract from mycelium (MD) of Neonothopanus nambi
against breast cancer (MDA-MB-231) proliferation and migration. Crude extracts from filtrate and mycelium of N.
nambi were then studied for their cytotoxicity by MTT assay, morphology and inhibition of migration using a
wound-healing assay. The results displayed that the crude extracts from both filtrate and mycelium displayed
toxicity against MDA-MB-231 in a dose-dependent manner. The MD extract exhibited a good effect on growth
inhibition of MDA-MB-231 cells with low toxicity to L929 normal cells. This extract showed the high total phenolic
and total flavonoid content with 304.00 mg Gallic acid/g extract and 9.40 g Quercetin/g extract, respectively. In
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addition, The MD extract induced the morphology change consisting of membrane blebbing, cell shrinkage,
chromatin condensation and apoptotic bodies. Moreover, MD at the concentration of 16.43 µg/ml (IC50) also
inhibited the migration of cancer cells at different time points. These outcomes of the preliminary study will be
further used to explore the molecular mechanism of active compounds from N. nambi against breast cancer.
Keywords: Neonothopanus nambi, Dichloromethane extract, MDA-MB-231, Cell proliferation, Cell migration

1. บทนา
มะเร็งเต้านม เพราะเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิงทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ในปี พ .ศ. 2562 พบผู้ป่วย
มะเร็งรายใหม่ในประเทศไทยสูงถึง 40.0 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่มักตรวจเจอโรคในระยะที่ 2 3 และ 4 ตามลาดับ อายุของ
ผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่ 20 ถึง 75 ปี (สถาบันมะร็งแห่งชาติ , 2562) สาหรับวิธีการรักษาโรคมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ 1) เคมีบาบัดซึ่ง
เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง แต่มักพบผลข้างเคียงจากการรักษา ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง ผมร่วง ติดเชื้อง่าย ซีด
และเลือดออกง่าย (ศิริมาศ กาญจนวาศ และ วิจิตรา ทัศนียกุล , 2551) และด้วยระยะของโรคที่ดาเนินอยู่ในระยะก้าวหน้า
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาน้อยลง 2) การผ่าตัด การฉายรังสี มักพบว่าผู้ป่วยมีการกลับมาเป็นซ้า ส่วนการรักษาโดย 3)
การใช้ยาต้านมะเร็งก็มีปัญหาเรื่องการดื้อยาและมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วย จากปัญหาดังกล่าวทาให้มีการพัฒนา
วิธีการรักษาโรคมะเร็งและใช้แนวทางการรักษาที่หลากหลาย รวมไปถึงการใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ทางเลือก การใช้สารสกัด
จากสมุนไพรที่มีฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตและทาให้เซลล์มะเร็งตายแบบอะพอพโทซิสมาใช้เป็นแนวทางในการรักษาและ
ลดการดื้อยาของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
จากการศึกษารายงานเกี่ยวกับเห็ด (Fungi) พบว่าเห็ดมีส ารต้านอนุมูล อิสระที่สาคัญ เช่น ตระกูล เห็ดหลินจือ เช่น G.
lucidum, G. tsugae Murrill เห็ดตระกูลนางรม Pleurotus florida, P. pulmonaris และ P. eryngii var. eryngii และ
เห็ดตระกูลหิ้ง Inonotus obliquus, Phellinus rimosus, P. gilvus (Ajith and Janardhanan, 2007; Chang et al.,
2008; Tseng et al., 2008; Zhao et al., 2008) ซึ่งเป็นรายงานที่สนับสนุนได้ว่าเห็ดมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
ประโยชน์ต่ อร่ างกาย และยั ง พบว่ าสารสกัด จากเห็ ดหลิ นจื อชั้ นเมทานอลและชั้ นน้า สามารถยับ ยั้ง การเจริญและการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 ได้ (จรัญญา งามขา, 2560)
จากการศึกษา เห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) มีลักษณะคล้ายเห็ดนางรมแต่เป็นเห็ดพิษ ตอนกลางวันก้าน
ดอก ครีบ มีสีขาว แต่ในตอนกลางคืนหรือในที่มืดดอกจะเปล่งแสงสีเขียวอมเหลือง มีสารเรืองแสงที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง และ
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและยั้บยั้งเซลล์มะเร็ง โดยมีงานวิจัยทางการแพทย์พบว่า สารสกัดจากน้าเลี้ยงเชื้อเห็ดเรืองแสงที่สกัด
ด้วยชั้นเอทิล อะซิเตทและสารสกัดจากเส้นใยชั้นเมทานอล ไม่มีความเป็นพิษเฉียบพลันในหนูขาวเล็ก และสารสกัดชั้นไดคลอ
โรมีเทนมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการฆ่าเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC 29213 โดยสามารถฆ่าเชื้อได้ในระยะเวลา 1
ชั่วโมง (สุกัลญา หลีแจ้, 2557) นอกจากนี้ยังพบว่าสาร Nambinone C, aurisin A และ Aurisin K มีฤทธิ์ยั้บยั้งเซลล์มะเร็ง
เต้านม ชนิด BC1 และ MCF-7 และเซลล์มะเร็งท่อน้าดีชนิด KKU-100, KKU-139, KKU-156, KKU-213 และ KKU-214
(Sangsopha et al., 2019) และสารสกัดจากน้าเลี้ยงของเห็ด เรืองแสงชั้นเฮกเซน มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจานวนเซลล์มะเร็ง
ลาไส้ Colo205 และเซลล์มะเร็งปากมดลูก Hela (ฐาปนาวรรณ และคณะ, 2561)
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งเซลล์ MDA-MB-231 ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งเต้า
นมแบบ triple negative breast cancer (TNBC) ซึ่งไม่มีตัวรับสัญญาณ (receptor) 3 ชนิด ได้แก่ ไม่มีตัวรับสัญญาณ
ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen receptor, ER-) ไม่มีตัวรับสัญญาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone receptor, PR-)
และไม่มีการผลิตโปรตีน human epidermal growth factor receptor-2 (Her2-) (Chavez, Garimella & Lipkowitz,
2010) ซึ่ง เซลล์มะเร็งเต้านมชนิด TNBC นี้พบว่ามีการตอบสนองต่อยาในกลุ่ม anthracyclines ได้ดีได้แก่ ยาเคมีบาบัด
Doxorubicin และ epirubicin (Isakoff, 2010) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของเห็ดเรืองแสง เนื่องจาก
เห็ดชนิดนี้มีการยับยั้งเซลล์มะเร็งหลายชนิด เป็นไปได้ว่าอาจมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งที่มีการ
พยากรณ์โรคที่ไม่ดีคือเซลล์มะเร็งชนิดที่เป็น triple negative breast cancer จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกรวมและ
ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดเห็ดเรืองแสง และการเหนี่ยวนาเซลล์ MDA-MB-231 ให้ตายแบบอะพอพโทซิส รวมถึง
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ความสามารถในการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง (migration) ซึ่งเป็นที่น่าสนใจหากเห็ดเรืองแสงสามารถยับยั้ง
เซลล์มะเร็งและเหนี่ยวนาให้เซลล์ตายแบบอะพอพโทซิสเช่นเดียวกันกับยาต้านมะเร็งในปัจจุบัน ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน และศึกษาถึงการออกฤทธิ์ของสารในระดับโมเลกุล เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งได้ใน
อนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์รวม และปริมาณฟีนอลิกรวมของส่วนสารสกัดของเห็ดเรืองแสง
2.2 เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-231
2.3 เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล์และฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการแพร่กระจาย (migration)
ของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-231
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
3.2.1 เครื่องมือ ได้แก่ Inverted microscope (Nikon ECLIPSE TS100, Xenon, USA), fluorescence
microscope (Nikon, Japan), Larminar airflow carbinet (Thermo, Germany), CO2 incubator (Thermo,
Germany), Vortex-genie 2 Autoclave (TOMY SX – 700, Japan), Hot air oven (BINDER, Germany), DxFLEX
FLOW CYTOMETER (Beckman Coulter, California, USA), Analytical Balance (sartorius,Thailand), Centrifuge
(UNIVERSAL 320R, Merck, Germany), Cell Counting Chamber (Hemocytometer, Germany), Auto Pipette
(M&P IMPEX, Thailand), Micropipette (M&P IMPEX Thailand), microcentrifuge tube (bio-active, Thailand),
Micropipette Tips (bio-active, Thailand), Microplate spectrophotometer (Benchmark Plus, Germany)
3.2.2 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย Mycelium, culture filtrated fraction (Merck, Germany), Dimethyl
Sulfoxide (DMSO) (Merck, Germany), ethyl acetate (Merck, Germany), fetal bovine serum (Biochrom GmbH,
Germany), Penicillin Streptomycin (Gibco, Germany), L-glutamine (CAPRICORN SCIENTIFIC, Germany), DAPL
for molecular blology (PanReac AppliChem, Spain), phosphate buffer salin (PBS) (surplusgolden, USA)
Trypsin-EDTA (Gibco, Germany), HCL (Ajix FINECHEM Pty Ltd, Australian), methanal, Sodium Chloride (Ajix
FINECHEM Pty Ltd, Australian), Potassium Chloride (Ajix FINECHEM Pty Ltd, Australian), di-Sodium Hadrogen
orthophosphate (Ajix FINECHEM Pty Ltd, Australian), Trypan blue (Gibco, Germany), 4′,6-diamidino-2phenylindole (Merck, Germany), Gallic Acid (Labogens, India), Quercetin (Sigma Aldrich, Indonesia), Folin &
Ciocalteu’s Phenol Reagent (Sigma Aldrich, Indonesia)
3.2.3 เซลล์ที่ใช้เพาะเลี้ยง ได้แก่ MDA-MB-231 breast cancer cell line และ L929 cell line
3.2 วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.2.1 การเพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสง
เชื้อเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) ได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์รวมเห็ดบ้านอรัญญิก อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เห็ดเรืองแสงถูกเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง Potato dextrose agar (PDA) บ่มในสภาวะอุณหภูมิ
28-30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน จะได้เส้นใยเห็ด จากนั้นเจาะเชื้อเห็ดด้วย glass pasteur pipette ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร จานวน 9 ชิ้น ใส่ใน flask ขนาด 1000 มิลลิลิตร ที่มีอาหาร Potato dextrose broth (PDB)
ปริมาตร 300 มิลลิลิตร บ่มในสภาวะอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส และไม่มีแสง เป็นเวลา 60 วัน
3.2.2 สารสกัดจากเห็ดเรืองแสง
นาเส้นใยเห็ดเรืองแสงที่โ ตเต็มที่ มากรองเส้นด้วยกระดาษกรอง Whatman No. 1 จะได้ส่วนของเส้นใย
(mycelium) และ ส่วนน้าเลี้ยงเชื้อ (culture filtrate) จากนั้นนาส่วนน้าเลี้ยงเชื้อมาสกัดด้วยตัวทาละลาย hexane, CH2Cl2
และ EtOAc แล้วนาไประเหยตัวทาละลายออก สาหรับเส้นใยนาไปหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่ด้วยตัวทาละลาย hexane, CH2Cl2
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และ EtOAc นาน 3 วัน ทาซ้า 3 ครั้ง นาสารสกัดที่ได้มาระเหยเอาตัวทาละลายออก จะได้สารสกัดที่ได้จากสารสกัดชั้น
hexane ของเส้นใย (MH), สารสกัดชั้น CH2Cl2 ของเส้นใย (MD), สารสกัดชั้น EtOAc (ME), สารสกัดชั้น hexane ของน้า
เลี้ยงเชื้อ (FH), สารสกัดชั้น CH2Cl2 ของน้าเลี้ยงเชื้อ (FD) และ สารสกัดชั้น EtOAc ของน้าเลี้ยงเชื้อ (FE)
3.2.3 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ (Total Flavonoid Content)
การวิเคราะห์ด้วยวิธี Aluminium chloride colorimetric assay ดัดแปลงจากวิธีของ Basker et.al (2011)
โดยละลายสารสกัด MD ด้วยตัวทาละลาย DMSO ความเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นปิเปตสารละลายปริมาตร
500 ไมโครลิต ร แล้วเติ ม 5 เปอร์เซ็ นต์ NaNO2 ปริ มาตร 75 ไมโครลิ ตร ผสมให้เข้า กันเป็นเวลา 6 นาที และเติ ม 10
เปอร์เซ็นต์ AlCl3 ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 6 นาที แล้วเติม 1M NaOH ปริมาตร 500 ไมโครลิตร
สุดท้ายเติมน้ากลั่นปริมาตร 275 ไมโครลิตร เมื่อเตรียมสารละลายข้างต้นแล้ว ปิเปตสารละลายลงใน 96 well-microplates
ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้นาน 15 นาที ที่อุณหภูมิห้องในที่มืด แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510
นาโนเมตร ด้ วยเครื่อ ง Microplate spectrophotometer ท าซ้ า 3 ครั้ ง ค านวณปริม าณฟลาโวนอยด์ร วมโดยการ
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานเคอซิติน ในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิติน (mg of quercetin equivalent)
3.2.4 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (Total Phenolic Content)
การวิเคราะห์ด้วยวิธี Folin- Ciocalteu colorimetric โดยดัดแปลงจากวิธีของ Basker et.al (2011) และ
Shian et.al (2012) โดยละลายสารสกัด MD ด้วยตัวทาละลาย DMSO ความเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร จากนั้นปิเปต
สารละลายปริมาตร 20 ไมโครลิตร ใส่ใน 96 well plates เติม 2M Folin-Ciocalteu’s reagent ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
และเติมสารละลาย 7.5 เปอร์เซ็นต์ Na2CO3 ปริมาตร 80 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate spectrophotometer ทาซ้า 3 ครั้ง คานวณปริมาณ
สารฟีนอลิกรวมโดยการเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก ในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค (mg of gallic
acid equivalent)
3.2.5 การเลี้ยงเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-231 และเซลล์หนูปกติ L929
เซลล์ MDA-MB-231 และเซลล์ L929 ถูกเลี้ยงในอาหาร Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)
โดยเติม 10 เปอร์เซ็นต์ fetal bovine serum 10 มิลลิลิตร ของ 100 หน่วยต่อมิลลิลิตร Penicillin 100 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร streptomycin และนาไปบ่มในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณ CO2 5 เปอร์เซนต์ ทาการ
เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และเมื่อเซลล์เพิ่มจานวน (propagation) จนมีความหนาแน่นประมาณร้อยละ 80
(80% confluency) แล้วจึงขยายเซลล์โดยวิธี trypsinization เซลล์ที่นามาใช้ในการทดลองต้องทาการนับจานวนการอยู่รอด
โดยวิธี Trypan Blue Exclusion และควรมีชีวิตรอดมากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์
3.2.6 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เต้านมชนิด MDAMB-231 และเซลล์หนูปกติ L929 ด้วยวิธี MTT Assay
เลี้ยงเซลล์ MDA-MB-231 และเซลล์ L929 จานวน 2x104 เซลล์ ในอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM ปริมาตร 100
ไมโครลิตร ต่อหลุมของ 96 well culture plate บ่มไว้ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณ CO2 5
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมสารสกัดเห็ดเรืองแสงที่ความเข้มข้นต่างกัน โดยใช้ตัวทาละลาย Hexane,
CH2Cl2 และ EtOAc และใช้ curcumin เป็น positive control จากนั้นบ่มไว้ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ปริมาณ CO2 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาแล้วดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ออก เติมสารละลาย MTT
ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใน 1X PBS ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่มที่สภาวะที่ใช้ทดสอบเป็นเวลา 0-4 ชั่วโมง
ดูดสารละลาย MTT ในแต่ละหลุมทิ้งแล้วละลายตะกอน formazan ที่เกิดขึ้นด้วย DMSO ปริมาตร 100 ไมโครลิตร แล้วนาไป
วัดค่า OD ที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร ซึ่งความเข้มของสีที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับจานวนเซลล์ที่ยังมีชีวิต ค่า OD ที่ได้นามา
คานวณหา % viability และค่า IC50 (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) จากสูตร
Viability (%) = 100 × OD570Sample/ OD570 Blank (control)
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3.2.7 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์
เพาะเลี้ยงเซลล์ MDA-MB-231 จานวน 2.5 x 106 เซลล์ ใน 6 เซนติเมตร Cell culture plastic dishes ที่
24 ชั่วโมง เติมสารสกัด MD ที่ความเข้มข้น IC25 (8.22 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร), IC50 (16.43 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, IC75 (24
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และ IC100 (32.86 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และ curcumin ที่ความเข้มข้น IC50 (16 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
บ่มไว้ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณ CO2 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง จากนั้น
บันทึกภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ กาลังขยาย 20X ทุก ๆ 24 ชั่วโมง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสัณฐาน
วิทยาของเซลล์
3.2.8 การตรวจวัดการตายแบบอะพอพโทซิสโดยวิธี DAPI staining
เพาะเลี้ยงเซลล์ MDA-MB-231 จานวน 5 x 104 เซลล์ ใน 96 well culture plate แล้วเติมสารสกัด MD ที่
มีความเข้มข้นที่ IC25 IC50 และ curcumin ที่ค วามเข้มข้น IC50 นาไปบ่มในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ปริมาณ CO2 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทาการเก็บเซลล์ และ Fix ด้วย Methanol แล้วย้อมตะกอนเซลล์ด้วยสีฟลูออ
เรสเซนต์ DAPI จากนั้นนามาตรวจสอบ nuclear morphology ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ กาลังขยาย 200X
3.2.9 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยวิธี Wound healing
assay
เลี้ยงเซลล์ MDA-MB-231 จานวน 1x104 เซลล์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ต่อหลุมของ 96 well culture
plate บ่มไว้ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณ CO2 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นขูด
เซลล์ด้วย tip ขนาด 200 ไมโครลิตร ให้เป็นแนวเส้นตรงผ่านกลางหลุม และล้างเศษเซลล์ที่ขูดออกด้วยสารละลาย 1X PBS
เติมอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM จากนั้นเติมสารสกัด MD และ curcumin ที่ความเข้มข้น IC25 และ IC50 โดยใช้ตัวทาละลาย
DMSO ที่ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ (ความเข้มข้นสุทธิ = 0.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) บ่มไว้ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ ที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส ปริมาณ CO2 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง บันทึกภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (Inverted
microscope) กาลัง ขยาย 4X และเก็บข้อมูลที่เวลา 0 24 48 และ 72 ชั่วโมง ตามลาดับ แล้วนาไปคานวณหาร้อยละการ
เคลื่อนที่ของเซลล์โดยใช้วิธีคานวนของ Li J et al., (2017) แสดงดังสมการ
The rate of migration (%) = 100 × Wound healing width at t0 - Wound healing width at t1
Wound healing width at t0
Wound healing width at t0 คือ ความกว้างของรอยแผลที่ขูดที่เวลา 0 ชั่วโมง
Wound healing width at t1 คือ ความกว้างของรอยแผลที่ขูดที่เวลาต่างๆ (24 48 และ 72 ชั่วโมง)
3.2.10 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ รายงานเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (mean ± S.D.) ร้อยละความเข้มข้นของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงที่ยับยั้งมะเร็ง รายงานเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (mean ± S.D.) ร้อยละการเคลื่อนที่ของเซลล์ MDA-MB-231 รายงานเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (mean ± S.D.)
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัดไดคลอโรมีนเทนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสง
(Total Flavonoid Content and Total Phenolic Content)
การหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ของสารสกัด MD ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของเคอซิติน) Y=0.0011X-0.0045; r2=0.999 (จากผลการทดลองในตารางที่ พบว่าปริมาณฟลาโวนอยด์เท่ากับ 1
19.40±3.79 กรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัด ส่วนปริมาณฟีนอลิกของสารสกัด MD ความเข้มข้น 1 มิลิกรัมต่อ
มิล ลิลิตร โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก ) Y=0.0541X -0.0493; r2=0.999 (เท่ากับ 304.0±0.09 มิล ลิกรัม
สมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด จะเห็นได้ว่าเห็ดเรืองแสงมีทั้งปริมาณฟีนอลิกรวมและฟลาโวนอยด์ร วมค่อนข้างสูง
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยในเห็ดชนิดอื่น ได้แก่ สารสกัดจากเส้นใยของเห็ดหิ้งพิมาน (Phellinus linteus) เพาะเลี้ยงและสกัด
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ด้วยน้าต้มเดือด พบว่าที่ระยะเวลาสกัด 3 และ 6 ชั่วโมง ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูงสุด 508.58±515.25 และ 16.81±5.61
มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัด (Maingam et.al., 2017) และยังพบว่าเห็ดตับเต่าแบบแช่เยือกแข็ง ที่สกัดด้วยตัว
ทาลายอะซีโ ตนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 252.54±2.41 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด ซึ่ง
มากกว่าเห็ดตับเต่าสด ที่เท่ากับ 58.56±1.44 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด (วิจิตรา เหลียวตระกูล, 2561)
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกของสารสกัดไดคลอโรมีเทนจากเส้นใยเห็ด เรืองแสงที่ความ
เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตัวอย่าง
Total Flavonoid Content
Total Phenolic Content
(กรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัด)
(มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด)
สารสกัด MD
9.40±3.79
304.00±0.09
4.2 ฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-231
การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ MDA-MB-231 เป็นเวลา 72 วโมงชั่ พบว่าเมื่อความเข้มข้นของสารสกัดเห็ดเรือง
แสงมากขึ้นส่งผลให้ร้อยละการอยู่รอดของเซลล์ MDA-MB-231 ลดลง ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ร้อยละความอยู่รอดของเซลล์ MDA-MB-231 ที่แสดงความเป็นพิษของสารสกัดจากน้าเลี้ยงเชื้อของเห็ดเรืองแสงใน
ตัวทาละลาย hexane (FH), CH2CL2 (FD), EtOAc (FE) และ ส่วนเส้นใยของเห็ดเรืองแสงในตัวทาละลาย hexane (MH),
CH2CL2 (MD), EtOAc (ME) โดยวิธี MTT assay ข้อมูลที่ได้คือ ค่าเฉลี่ยการอยู่รอดของเซลล์ ± ความคลาดเคลื่อนของ
ค่าเฉลี่ย (n=3)
สารสกั ด FH มี ค่ า ความเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ MDA-MB-231 มากที่ สุ ด (IC50 =6 .51±0 .52 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร)
รองลงมาคือสารสกัด FD (IC50=6.86±0.41 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และมีฤทธิ์ดีกว่าสารมาตรฐาน curcumin ที่ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์ MDA-MB-231 (IC50=16.25±0.55 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ขณะที่ค่า IC 50 ต่อเซลล์ L929 ของสารสกัด
FH และ FD เท่ากับ 10.46±0.55 และ 9.57±0.40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งค่าสูงกว่าในเซลล์ MDA-MB-231 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และภาพที่ 1สอดคล้องกับการศึกษาความเป็นพิษในเซลล์มะเร็ง Colo205 และ Hela ที่พบว่าสารสกัดเห็ดเรือง
แสงจากชั้น hexane มีฤทธิ์การยับยั้ง การเพิ่มเซลล์มะเร็ง ได้ดีที่สุดและมีฤทธิ์ดีกว่า curcumin (ฐาปนาวรรณ และคณะ,
2561) สารสกัด MD มีค่าความเป็นพิษสูงต่อเซลล์ MDA-MB-231 (IC50=16.43±0.52 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) แต่มีความเป็น
พิษต่าต่อเซลล์ L929 (IC50=23.46±0.48 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และพบว่าสารสกัด ME มีค่าความเป็นพิษต่อเซลล์ MDA-
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MB-231 น้อยกว่าเซลล์ L929 ส่วนยา doxorubicin ซึ่งเป็นยาเคมีบาบัดที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง แต่พบความเป็นพิษต่อระบบ
หัวใจและอาการไม่พึงประสงค์ และปัญหาการดื้อยาของเซลล์มะเร็ง (Soni et al., 2011) ซึ่งจะเห็นได้จากค่าการทดสอบ
ความเป็นพิษต่อเซลล์ MDA-MB-231 ของ doxorobicin (IC50=1.22±0.55 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ทีส่ ูงกว่าสารสกัดเห็ดเรือง
แสง และมีค่าความเป็นพิษต่อเซลล์ L929 สูงมากเช่นกัน
ตารางที่ 2 ความเข้มข้นของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงที่ยบั ยั้งเซลล์มะเร็งร้อยละ 50 (IC50)
IC50 (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
สารสกัด/สารมาตรฐาน
MDA-MB-231
L929
FH
6.51±0.52
10.46±0.55
FD
6.86±0.41
9.57±0.40
FE
23.60±0.57
25.43±0.42
MH
45.22±0.60
46.09±0.34
MD
16.43±0.52
23.46±0.48
ME
53.52±0.53
37.89±0.43
Curcumin
16.25±0.45
18.35±0.49
Doxorubicin
1.22±0.55
0.88±0.20

ภาพที่ 2 กราฟแสดงค่าความเป็นพิษเข้มข้นของสารสกัดจากเส้นใย (mycelium) ของเห็ดเรืองแสงในตัวทาละลาย hexane
(MH), CH2CL2 (MD), EtOAc (ME) และ ส่วนน้าเลี้ยงเชื้อ (culture filtrate) ของเห็ดเรืองแสงในตัวทาละลาย hexane
(MH), CH2CL2 (FD), EtOAc (FE) ที่ยับยั้งเซลล์ MDA-MB-231 (IC50)
4.3 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-231 (cell morphology)
จากผลการทดสอบค่าความเป็นพิษต่อเซลล์ MDA-MB-231 ข้างต้นที่พบว่าสารสกัด MD มีความเป็นพิษต่อเซลล์
MDA-MB-231 สูงแแต่มีค่าความเป็นพิษต่ากว่าเซลล์ L929 โดยผลการทดสอบที่ความเข้มข้น IC25 IC50 IC75 และ IC100 เป็น
เวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง ตามลาดับ พบว่าเซลล์ MDA-MB-231 มีลักษณะการตายของเซลล์แบบ apoptosis โดยมีการ
เปลี่ยนแปลง epithelial cell ที่มีรูปร่างเป็น polyglonal normal shape ไปเป็นเซลล์ที่มีการโป่งพองของผนัง เซลล์
(membrane blebling) นิวเคลียสของเซลล์มีการรวมตัวกันแน่นมากขึ้นและขอบของนิวเคลียสเป็นรอยหยัก (Nuclear
condensation and lobulation) มีการหด (cell shrinkage) ทาให้เซลล์มีขนาดเล็กลง และเซลล์เกิดการกระตุ้นการทางาน
ของเอนไซม์ capase ทาให้เซลล์แตกเป็นชิ้นเล็กๆและกลายเป็น apoptotic bodies สอดคล้องกับงานวิจัยการตายของเซลล์
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ของเจตนา เรืองประทีป, (2019) ดังแสดงในภาพที่ 3 เช่นเดียวกับลักษณะของเซลล์มะเร็งลาไส้ Colo205 และ Hela ที่เลี้ยง
ในสภาวะที่มีสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง ที่ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับการตายแบบอะพอพโทซิส (ฐาปนาวรรณ และ
คณะ, 2561)
4.4 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงในการเหนี่ยวนาการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA MB231 โดยวิธี DAPI staining
จากการศึกษาการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์ MDA-MB-231 โดยใช้การย้อมสี DAPI โดยหลังจากทดสอบกับ
สารสกัด MD ที่ความเข้มข้น IC25 และ IC50 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้ curcumin (IC50) เป็น positive control พบว่าเซลล์
MDA-MB-231 มีลักษณะนิวเคลียสที่ผิดปกติไป โดยเซลล์ปกติ (control) มีการติดสีกระจายสม่าเสมอทั่วทั้งนิวเคลียส แต่
เซลล์มะเร็งที่ทดสอบด้วยสารสกัด MD พบว่าโครมาตินรวมตัวกันแน่น (chromatin condensation) และนิวเคลียสแตกเป็น
ชิ้นส่วน (fragmented apoptotic nuclei) ดังแสดงในภาพที่ 3 สามารถบ่ง ชี้ได้ว่าเซลล์เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส
เช่นเดียวกับเซลล์มะเร็งที่ได้รับสาร curcumin ที่พบว่ามีการเกิด apoptotic bodies ตามรายงานลักษณะสัณฐานวิทยาของ
เซลล์มะเร็งที่เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส (เจตนา เรืองประทีป, 2019; Sreelatha S, 2011; Maingam. et al, 2016)
Control
24 h.

Cur. IC50

MD IC25

MD IC50

MD IC75

MD IC100

48 h..
72 h.
ภาพที่ 3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์ MDA-MB-231 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (กาลังขยาย 20X) โดยทดสอบกับ
สารสกัด MD ที่ความเข้มข้น IC25 IC50 C75 และ IC100 ตามลาดับ เป็นเวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง หัวลูกศรสีดา
(membrane blebbing) ลูกศรสีน้าเงิน (nuclear condensation) สีแดง (apoptotic bodies)
control

MD_IC25

MD_IC50

Cur_IC50

ภาพที่ 4 ลักษณะเซลล์ MDA-MB-231 ที่ย้อมสี DAPI ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ (กาลังขยาย 200X) หลัง
ทดสอบการเหนี่ยวนาการตายแบบอะพอพโทซิสด้วยสารสกัด MD ที่ความเข้มข้น IC25 และ IC50 และ curcumin IC50 เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง หัวลูกศรสีเหลือง (chromatin condensation) ลูกศรสีแดง (fragmented apoptotic nuclei)
4.5 ฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-231 ด้วยวิธี Wound healing
assay
Wound healing assay เป็นวิธีการศึกษาการเคลื่อนที่ของเซลล์ผ่านช่องว่าง ด้วยวิธีการขูดบริเวณตรงกลางเซลล์
ถ้ามีการเคลื่อนที่ของเซลล์เกิดขึ้นช่องว่างที่ขูดก็จะแคบลง ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการใช้ทดสอบและคัดกรองประสิทธิภาพของยา
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ต้านมะเร็ง (Almeida. et.al., 2019) จากการศึกษาพบว่าเซลล์ในกลุ่ม control ที่ไม่ได้รับสารสกัด มีค่าร้อยละการเคลื่อนที่
ของเซลล์ที่ชั่วโมงที่ 72 เท่ากับ 86.47 ส่วนเซลล์ที่สารสกัด MD ที่ความเข้มข้น สกัด IC25 ไม่สามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของ
เซลล์ MDA-MB-231 ได้ (ร้อยละการเคลื่อนที่ของเซลล์ เท่ากับ 84.53) ในขณะที่สารสกัด MD ที่ความเข้มข้น IC50 สามารถ
ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งได้ โดยมีค่าร้อยละการเคลื่อนที่ของเซลล์เท่ากับ 28.76 ในขณะที่ curcumin ที่ความเข้มข้น
IC25 และ IC50 มีค่าร้อยละการเคลื่อนที่ของเซลล์ เท่ากับ 9.99 และ 10.53 ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 4 (ก) และ (ข) โดย
จะเห็นได้ว่าความเข้มข้นที่มากขึ้นของสารสกัดเห็ดเรืองแสงสามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB231 ได้ แต่ก็ยังมีฤทธิ์ในการต้านการเคลื่อนที่ของเซลล์น้อยกว่า curcumin ที่ความเข้มข้นเดียวกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
สุภาพร มาลา และคณะ (2559) ที่พบว่าสารสกัดขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการต้านการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งช่องปากได้ดี และยังมี
รายงานเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรอื่นที่สามารถยับยั้งการต้านเซลล์มะเร็งเต้านมได้ เช่น สารสกัดคูซูโนไคนินจากพริกไทยดาที่มี
ฤทธิ์ในการต้านการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7 (ศิรินภา ดอกดวง และคณะ, 2561)

0 h.
24 h.
48 h.
72 h.
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ภาพที่ 5 (ก) ฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสง (MD) ต่อการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร้งเต้านมชนิด MDA-MB-231 ด้วย
วิธี Wound healing assay ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กลับหัว (กาลังขยาย 4X) (ข) ร้อยละการเคลื่อนที่เซลล์มะเร็งเต้านมชนิด
MDA-MB-231 ที่ได้รับสารสกัดเห็ดเรืองแสง (MD) และ curcumin ที่ความเข้มข้น IC25 และ IC50
5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดเห็ดเรืองแสงมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ สูงและมีปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ลดอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็ง และมีฤทธิ์ ในการยับยั้งเซลล์ MDA-MB-231 โดยสาร
สกัด MD มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ MDA-MB-231 ได้ดีเทียบเท่า curcumin ที่ใช้เป็น positive control แต่มีค่าความเป็นพิษต่อ
เซลล์ L929 ต่า เมื่อนามาทดสอบการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์ MDA-MB-231 โดยดูลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ และการนาไปย้อมสีนิวเคลียสของเซลล์ด้วย DAPI พบว่าลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์ MDAMB-231 ที่ได้รับสารสกัด MD มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเซลล์ จาก polyglonal normal shape ไปเป็นเซลล์ที่มีการโป่งพอง
ของผนังเซลล์ (membrane blebling) นิวเคลียสของเซลล์มีการรวมตัวกันแน่นมากขึ้นและขอบของนิวเคลียสเป็นรอยหยัก
(nuclear condensation and lobulation) มีการหด (cell shrinkage) ทาให้เซลล์มีขนาดเล็กลง และเซลล์แตกเป็นชิ้น
เล็กๆ (apoptotic bodies) ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าสารสกัด MD ชักนาให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส และมีฤทธิ์ยับยั้งการ
แพร่กระจายของเซลล์ MDA-MB-231 ทั้งนี้ผลที่ได้จากการทดลองในหลอดทดลอง (in vitro) เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น
ทั้งนี้จาเป็นต้องศึกษายืนยันผลของสารสกัด MD ในการยับยั้งมะเร็งในสัตว์ทดลอง และความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง (in
vivo) หากก้อนมะเร็งในสัตว์ทดลองฝ่อลง และสารสกัดไม่มีผลต่อการทางานของอวัยวะสาคัญ อาทิ ตับ แลไต เป็นไปได้ว่าสาร
สกัดนี้มีคุณค่ายิ่งในการพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งเต้านมและศึกษาทางคลินิกต่อไป
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ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดเฮกเซนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งปากมดลูก
Anti-cancer property of the mycelial hexane extract from Neonothopanus nambi
against Hela cell lines
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บทคัดย่อ
เห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรควัณโรคและจุลินทรีย์ก่อโรคมาลาเรีย สาร aurisin A
และ aurisin K ที่แยกได้จากเห็ดเรืองแสงมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งผิวหนัง (KB) มะเร็งปอด (NCIH187)
มะเร็งเต้านม (BC1 และ MCF-7) และมะเร็งท่อน้าดี (KKU-100, KKU-139, KKU-156, KKU-213 และ KKU-214) การศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาเบื้องต้นเพื่อทดสอบความเป็นพิษและศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเฮกเซนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูกชนิด
Hela ในการยับยั้งการเคลื่อนย้ายของเซลล์ โดยสารสกัดจากเส้นใยของเห็ดเรืองแสงด้วยตัว ทาละลายเฮกเซน (MH) ถูกนาไปศึกษาถึง
การเปลี่ยนแปลงทางสัญฐานวิทยาของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับและลักษณะการตายของเซลล์ด้วยการย้อมนิวเคลียสด้วยสี
ฟลูออเรสเซนต์ DAPI จากนั้นศึกษาการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ด้วยวิธี wound healing assay ผลการทดลองพบว่า สารสกัด MD
มีปริมาณฟีนอลิกรวมและ ฟลาโวนอยด์รวม เท่ากับ 2.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัมสารสกัด และ 37.18 มิลลิกรัมสมมูล
ของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัดตามลาดับ และสารสกัด MH ที่ความเข้มข้น 24 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (IC50) เหนี่ยวนาให้สัญฐานวิทยา
ของเซลล์เปลี่ยนไป โดยพบการบวมของเยื่อหุ้มเซลล์ และการหดของเซลล์ที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง และการศึกษาการตายของ
เซลล์เบื้องต้น พบว่าสารสกัด MH เหนี่ยวนาให้มีการหดตัวของโครมาตินและอะพอพโตติกบอดี นอกจากนี้ พบว่าสารสกัด MH ที่ค่า
IC05 ดังกล่ าว สามารถยับ ยั้งการเคลื่อนที่ข องเซลล์มะเร็งที่เวลาต่า งๆ โดยข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเบื้องต้นครั้ งนี้จะถูกนาไปใช้ใ น
การศึกษากลไกระดับโมเลกุลของสารในการเหนี่ยวนาการการตายแบบอะพอพโตซิสและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ชนิด Hela ต่อไป
คาสาคัญ: เห็ดเรืองแสง ฤทธิ์ต้านมะเร็ง เซลล์มะเร็งปากมดลูก
Abstract
The luminescent mushroom Neonothopanus nambi previously showed the inhibition of Mycobacterium
tuberculosis and Plasmodium falciparum. Aurisin A and aurisin K isolated from N. nambi were cytotoxic to various
cancer cells including human epidermoid carcinoma (KB), human small cell lung cancer (NCIH187), Breast cancer
(BC1 and MCF-7) and cholangiocarcinoma (KKU-100, KKU-139, KKU-156, KKU-213 and KKU-214). This preliminary
study aimed to investigate the cytotoxicity of the mycelial hexane extract from N. nambi against cervical cancer
cells (Hela) on cell migration. The hexane extract from mycelium of N. nambi (MH) was then examined for its
effects on morphology change under an inverted microscope and the morphological features of cell death
determined by DAPI nuclear staining. The inhibition of migration was explored using a wound healing assay. It was
found that MH showed the total phenolic and total flavonoid content with 2.25 mg Gallic acid/g extract and 37.18
mg Quercetin/g extract, respectively. In addition, this extract at the concentration of 24 µg/ml (IC50) induced the
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morphology change containing membrane blebbing and cell shrinkage at 24, 48 and 72 h. From the preliminary
cell death investigation, it revealed that MH resulted in chromatin condensation and apoptotic bodies. Moreover,
MH at the IC50 also inhibited the migration of cancer cells at various times. These preliminary results will be
further employed to study the apoptosis and metastasis on Hela cell lines.
Keywords Neonothopanus nambi, Anti-cancer, Hela cell lines

1. บทนา
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตอันดับสองของโลก ซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ 9.5 ล้านคน (Freddie et al., 2018) พบ
ผู้ป่วยมะเร็ง ส่วนใหญ่เป็นประชากรในประเทศที่กาลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ร้อยละ 60 มีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 57.3
(Bray et al., 2018) สาหรับอุบัติการณ์ของประเทศไทยโรคมะเร็ง จัดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2561 พบ
ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ จานวน 122,757 ราย เสียชีวิต จานวน 78,540 ราย โดยโรคมะเร็งที่พบในประเทศไทย 6 อันดับแรก
ได้แก่ มะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้าดี มะเร็งลาไส้ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนักและช่องทวารหนัก มะเร็งหลอดคอ หลอดลม
และปอด มะเร็งเต้านม (วีรวุฒิ อิ่มสาราญ, 2061)
มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบบ่อยในสตรีไทย โดยพบเป็นร้อยละ 67.16 ของโรคมะเร็งทั้งหมดสถิติปี พ.ศ. 2561 พบ
ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ทั่วโลกจานวน 570,000 ราย (ร้อยละ 84 ของผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลก) และอัตราการตายจาก
มะเร็งปาดมดลูก จานวน 311,000 ราย (Freddie et al., 2018) แสดงให้เห็นว่ามะเร็งปาดมดลูกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่
สาคัญของสตรีทั้งในระดับโลกและภูมิภาคเอเชีย โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (human papilloma
virus: HPV) สายพันธุ์ที่มคี วามเสี่ยงสูง ได้แก่ HPV16 และ HPV18 การติดต่อเกิดจากเพศสัมพันธ์และการได้รับเชื้อจนทาให้มี
การอักเสบแบบเรื้อรัง (ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก) และเซลล์เยื่อบุมดลูกถูกพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูกในที่สุด
(สุรพันธ์ อมรงพงศ์ และ สุมาลี ศิริอังกุล, 2061)
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเป็นการรักษาตามระยะของโรค โดยระยะแรกจะใช้วิธีการผ่าตัดหรือรัง สีรักษา (radiotherapy)
เฉพาะจุดเพื่อให้โรคนั้นหายขาด แต่ได้ประสิทธิผลน้อย เนื่องจากข้อจากัดของเครื่องมือในการตรวจพบ และความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ป่วย ดังนั้นจึงมักพบผู้ป่วยมะเร็งในระยะลุกลามหรือมีการกระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย จึงต้อง
ใช้วิธกี ารรักษาด้วยเคมีบาบัด (chemotherapy) ซึ่งอาจใช้การรักษาร่วมกับวิธีการอื่น ๆ และจะส่งผลข้างเคียง ร่วมถึงทาให้
ผู้ป่วยที่รับการรักษากลับมาเป็นซ้า (จันจิรา เพชรสุขศิริ และคณะ, 2008) จากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2559
พบว่าภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบาบัดจะมีอาการร้อนวูบวาบ แน่นหน้าอก ความดันโลหิตสูง ปวดหลัง ปวด
กระดู ก และผื่น ขึ้ น ตามร่า งกาย ยาเคมี บ าบั ดที่ มัก มี การรายงาน เช่ น ยากลุ่ม platinum compounds (cisplatin,
carboplatin, oxaliplatin) ยากลุ่ ม anthracyclines (doxorubicin, liposomal doxorubicin) ยากลุ่ม taxanes
(paclitaxel, docetaxel) ในกรณีที่ได้รับยา paclitaxel ซึ่งเป็นยาเคมีบาบัดที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งอาจพบการ
ทาลายเนื้อเยื่อตนเองได้ (นภาวรรณ ล้ออิส ระตระกูล , นภาภรณ์ อุดมผล, เพ็ญพร พรรณา, 2562) นอกจากนี้ ยากลุ่ม
targeted cancer therapy เป็นยาใช้เจาะจงเซลล์มะเร็งทาให้มีผลข้างเคียงน้อยลง มากไปกว่านั้นยังมีการรักษาด้วยวัคซีน
และการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ ที่มีร าคาแพงทาให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เนื่องจากยามีราคาสูง และมี
ข้อจากัดของการนาเข้าจากต่างประเทศ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์., 2000)
จากปัญหาดังกล่าวทาให้นักวิจัยสนใจศึกษาถึงการพัฒนายาซึ่งนามาจากพืชสมุนไพรหรือเห็ดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการ
รักษามะเร็งในกลไกต่างๆ Vidushi และคณะ (2020) พบว่าเห็ดที่มีสารพอลิแซ็กคาไรด์ พอลิแซ็กคาไรด์ โปรตีน คอมเพล็กซ์ มี
ฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤทธิ์ต้านมะเร็งในระดับโมเลกุล ได้แก่ การเหนี่ยวนาให้เซลล์มะเร็งตาย
แบบอะพอพโทซิส การยับยั้งการเพิ่มจานวนของเซลล์มะเร็ง การชะลอการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง (Vidushi, Annaelle,
Yeshna, Srishti, & Theeshan, 2020) เห็ดหลายชนิดมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ผ่านกลไกดังกล่าว ได้แก่ เห็ดหลินจือ (Ganoderma
lucidum) เห็ดการบูร (Antrodia camphorate) เห็ดถังเช่าสีทอง (Cordyceps milltaris) เป็นต้น (Xin Jie Lee et al.,
2020) (Yu-Ming Liu et al., 2018) (Cheng Chen et al., 2015) ฐาปนาวรรณ และคณะ ศึกษาความเป็นพิษของเห็ดเรือง
แสง (Neonothopanus nambi) ต่อเซลล์มะเร็งสองชนิด ได้แก่ เซลล์มะเร็งลาไส้ (Colo250) และเซลล์มะเร็งปากมดลูก
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(HeLa) เปรียบเทียบกับเซลล์หนูปกติ (L929) พบว่า สารสกัดจากน้าเลี้ยงเชื้อยับยั้งการเพิ่มจานวนของเซลล์ Colo205 และ
HeLa เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ซึ่งยับยั้งได้ดีกว่าสารสกัดจากเส้นใย และสารสกัดจากน้าเลี้ยงเชื้อที่แยกด้วย hexane มีฤทธิ์
ยับยั้งการเพิ่มจ านวนเซลล์ Colo205 และ HeLa ได้ดีที่สุด (IC50 = 9.67±5.15 และ 6.02±2.33 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
ตามลาดับ (ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์ และคณะ, 2061) นอกจากนี้ยังพบการบ่งชี้รายงานสารพิษชนิดใหม่ จากเห็ดเรืองแสง
(Neonothopanus nambi ) เป็นเห็ดตระกูล Omphalotus ได้แก่ aurisin A และ aurisin K สารที่พบเป็นปริมาณมากที่สุด
คือ aurisin A ที่พบครั้งแรก โดย aurisin A และ aurisin K ออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งท่อน้าดี (cholangiocarcinoma) รวมทั้ง
มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรีย (Plaspomodium falciparum) และเชื้อสาเหตุวัณโรค (Mycobacterium
tuberculosis) (วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์, 2061) โดยกลุ่มสาร susquiterpenes ที่แยกได้จากเห็ดเรื่องแสงที่มีความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งเช่น KB, NCI-H187 และ MCF-7 โดยมีค่า IC50 ตั้งแต่ 1.45 ถึง 49.31 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (Watchara et al.,
2019)
จากงานวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเห็ดเรืองแสงมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดชั้นเฮกเซน
ของเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูกเปรียบเทียบกับสาร curcumin ซึ่งใช้เป็น positive control ในการยับยังการเพิ่ม
จานวนของเซลล์มะเร็ง (anti-proliferation) ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดฝอย (anti-angiogenesis) กระตุ้นการตายแบบอะ
พอพโทซิส (induction of apoptosis) และการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะที่ห่างไกล (inhibition of
metastasis) โดยงานวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาถึงการเหนี่ยวนาให้เซลล์มะเร็งปากมดลูก ตายแบบอะพอพโทซิส และการยับยั้งการ
แพร่กระจายของเซลล์โดยวิธี Wound healing assay เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและพัฒนายารักษามะเร็ง ต่อไปใน
อนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูกภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ
2.2 เพื่อศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดเฮกเซนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสง
2.3 เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดเฮกเซนจากเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูกตายแบบอะพอพโทซิสด้วยวิธี DAPI staining
2.4 เพื่อ ศึกษาฤทธิ์ต้า นมะเร็ง ของสารสกัดเฮกเซนจากเห็ดเรือ งแสงในการยับยั้ ง การแพร่กระจาย (migration) ต่ อ
เซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูกด้วยวิธี Wound healing assay
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
เครื่องมือ ได้แก่ Inverted microscope (Nikon ECLIPSE TS155, Xenon, USA), fluorescence microscope
(Nikon, Japan), Larminar airflow carbinet (Thermo, Germany), CO2 incubator (Thermo, Germany), Vortexgenie 2 Autoclave (TOMY SX – 755, Japan), Hot air oven (BINDER, Germany), DxFLEX FLOW CYTOMETER
(Beckman Coulter, California, USA), Analytical Balance (Sartorius,Thailand), Centrifuge (UNIVERSAL 325R,
Merck, Germany), Cell Counting Chamber (Hemocytometer, Germany), Auto Pipette (M&P IMPEX,
Thailand), Micropipette (M&P IMPEX Thailand), microcentrifuge tube (bio-active, Thailand), Micropipette
Tips (bio-active, Thailand), Microplate Reader (BIO RAD ,Benchmark Plus, gibthai, Thailand)
สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย Mycelium, culture filtrated fraction (Merck, Germany), Dimethyl Sulfoxide
(DMSO) (Merck, Germany), ethyl acetate (Merck, Germany), fetal bovine serum (Biochrom GmbH,
Germany), Penicillin Streptomycin (Gibco, Germany), L-glutamine (CAPRICORN SCIENTIFIC, Germany), DAPL
for molecular blology (PanReac AppliChem, Spain), phosphate buffer salin (PBS) (surplusgolden, USA)
Trypsin-EDTA (Gibco, Germany), HCL (Ajix FINECHEM Pty Ltd, Australian), methanal, Sodium Chloride (Ajix
FINECHEM Pty Ltd, Australian), Potassium Chloride (Ajix FINECHEM Pty Ltd, Australian), di-Sodium Hadrogen
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orthophosphate (Ajix FINECHEM Pty Ltd, Australian), Trypan blue (Gibco, Germany), 4′,6-diamidino-2phenylindole (Merck, Germany)
เซลล์ที่ใช้เพาะเลี้ยงในงานวิจัย ได้แก่ HeLa cell ( Cervical adenocarcinoma)
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การเพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสง
เชื้อเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) ได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์รวมเห็ดบ้านอรัญญิก อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเห็ดเรืองแสงถูกเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง Potato dextrose agar (PDA) บ่มในสภาวะ
อุณหภูมิ 28-35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน จะได้เส้นใยเห็ด เจาะเชื้อเห็ดด้วย glass pasteur pipette ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5.0 เซนติเมตร จานวน 9 ชิ้น ใส่ใน flask ขนาด 1555 มิลลิลิตร ที่มีอาหาร Potato dextrose broth (PDB)
ปริมาตร 355 มิลลิลิตร บ่มในสภาวะอุณหภูมิ 28-35 องศาเซลเซียส และไม่มีแสง เป็นเวลา 65 วัน
3.2.2 สารสกัดจากเห็ดเรืองแสง
นาเส้นใยเห็ดเรืองแสงที่โ ตเต็มที่มากรองเส้นด้วยกระดาษกรอง Whatman No. 1 จะได้ส่วนของเส้นใย
(mycelium) จากนั้นนาเส้นใยไปหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่ด้วยตัวทาละลาย hexane นาน 3 วัน ทาซ้า 3 ครั้ง นาสารสกัดที่ได้มา
ระเหยเอาตัวทาละลายออก จะได้สารสกัดที่ได้จากสารสกัดชั้น hexane ของเส้นใย (Mycelium hexane, MH)
3.2.3 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ (Total Flavonoid Content)
การวิเคราะห์ด้วยวิธี Aluminium chloride colorimetric assay ดัดแปลงจากวิธีของ Basker et al.,
(2011) โดยละลายสารสกัด MD ด้วยตัวทาละลาย DMSO ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นปิเปตสารละลาย
ปริมาตร 500 ไมโครลิตร แล้วเติม 5% NaNO2 ปริมาตร 75 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 6 นาที และเติม 10% AlCl3
ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 6 นาที แล้วเติม 1M NaOH ปริมาตร 500 ไมโครลิตร สุดท้ายเติมน้ากลั่น
ปริมาตร 275 ไมโครลิตร เมื่อเตรียมสารละลายข้างต้นแล้ว ปิเปตสารละลายลงใน 96 well-microplate ปริมาตร 200
ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้นาน 15 นาที ที่อุณหภูมิห้องในที่มืด แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ด้วย
เครื่อง Microplate spectrophotometer ทาซ้า 3 ครั้ ง คานวณปริมาณฟลาโวนอยด์รวมโดยการเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐาน Quercetin ในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิติน
3.2.4 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (Total Phenolic Content)
การวิเคราะห์ด้วยวิธี Folin- Ciocalteu colorimetric โดยดัดแปลงจากวิธีของ Basker et al., (2011) และ
Shian et al., (2012) โดยละลายสารสกัด MD ด้วยตัวทาละลาย DMSO ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นปิเปต
สารละลายปริมาตร 20 ไมโครลิตร ใส่ใน 96 well plates เติม 2 โมลาริตี Folin-Ciocalteu’s reagent ปริมาตร 100
ไมโครลิตร และเติมสารละลาย 7.5% Na2CO3 ปริมาตร 80 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate spectrophotometer ทาซ้า 3 ครั้ง คานวณ
ปริมาณสารฟีนอลิกรวมโดยการเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน gallic acid ในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค
3.2.5 การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Hela cell lines)
เซลล์ Hela ถูกเพาะเลี้ยงในอาหาร Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) โดยเติม 15% fetal
bovine serum, 10 มิลลิลิตร ของ 155 หน่วยต่อมิลลิตร Penicillin, 155 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร streptomycin และ Lglutamine (ความเข้มข้นสุทธิ 2 มิลลิโมลาร์) เซลล์ Hela ถูกเลี้ยงในตู้อบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศ 0
% CO2 (Waseem et al., 2018) ทาการเปลี่ยนอาหารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และทาการขยายเซลล์ (propagation) โดยเลี้ยงจน
เซลล์มีความหนาแน่นประมาณร้อยละ 80 จากนั้นขยายเซลล์โดยวิธี trypsinization เซลล์ที่นามาใช้ในการทดลองต้องทาการ
นับจานวนการอยู่รอดโดยวิธี Trypan Blue Exclusion และควรมีชีวิตรอดมากกว่าร้อยละ 98 (ฐาปนาวรรณ และคณะ, 2561)
3.2.6 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูก ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ
นาเซลล์มะเร็ง Hela จานวน 5x106 เซลล์ ย้ายลงใน 96 wells plate เติมสารสกัดเฮกเซนจากเห็ดเรืองแสงที่
ความเข้มข้น IC25 (12 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร), IC50 (24 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ) และสาร curcumin ความเข้มข้น IC50 (17
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ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) บ่มไว้ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ แล้วนามาถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ (กาลังขยาย 15x) ที่

เวลา 24, 48 และ 72 ชม.ตามลาดับ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์
3.2.7 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดเฮกเซนจากเห็ดเรืองแสงต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูกตายแบบอะ
พอพโทซิสด้วยวิธี DAPI staining
เลี้ยงเซลล์ Hela จ านวน 1.69 x 156 เซลล์ ในจานอาหารเพาะเลี้ยงเซลล์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
เซนติเมตร ในอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ออก แล้วเติมสารสกัดเฮกเซนจากเห็ดเรืองแสงที่ความเข้มข้น IC20
และ IC05 และสาร curcumin ที่ความเข้มข้น IC50นาไปบ่มในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณ CO2 5
% เป็นเวลา 24 ชม. ทาการเก็บเซลล์ และ Fix ด้วย Methanol แล้วย้อมตะกอนเซลล์ด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ DAPI จากนั้น
นามาตรวจสอบ nuclear morphology ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ กาลังขยาย 40x ยี่ห้อ Nikon รุ่น Nikon
ECLIPSE Ci
3.2.8 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเฮกเซนจากเห็ดเรืองแสงต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ง เพาะเลี้ยงปากมดลูกโดย
วิธี Wound healing assay
เลี้ยงเซลล์ Hela จานวน 1x104 เซลล์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ต่อหลุมของ 96 well culture plate บ่มไว้
ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณ CO2 5 % เป็นเวลา 24 ชม. จากนั้นขูดเซลล์ด้วย tip ขนาด 255
ไมโครลิตร ให้เป็นแนวเส้นตรงผ่านกลางหลุม และล้างเศษเซลล์ที่ขูดออกด้วยสารละลาย 1X PBS เติมอาหารเลี้ยงเซลล์
DMEM จากนั้นเติมสารสกัด MH และ curcumin ที่ความเข้มข้น IC25 และ IC50 โดยใช้ตัวทาละลาย DMSO ที่ไม่มีความเป็น
พิษต่อเซลล์ (ความเข้มข้นสุทธิ = 0.05 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) บ่มไว้ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ปริมาณ CO2 5 % เป็นเวลา 72 ชม. บันทึกภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (Inverted microscope) กาลังขยาย 4X
และเก็บข้อมูลที่เวลา 5, 24, 48, และ 72 ชม. ตามลาดับ แล้วนาไปคานวณหาร้อยละการเคลื่อนที่ของเซลล์โดยใช้วิธีคานวณ
(Li J et al., 2517) แสดงดังสมการ
The rate of migration (%) = 100 × Wound healing width at t0 - Wound healing width at t1
Wound healing width at t0
Wound healing assay width at t0 คือ ความกว้างของรอยขูดแผลที่ขูดที่เวลา 5 ชั่วโมง
Wound healing assay width at t1 คือ ความกว้างของรอยขูดแผลที่ขูดที่เวลาต่างๆ (24, 48 และ 72 ชั่วโมง)
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ของส่วนสกัดชั้นเฮกเซนจากเส้นใยเห็ด
เรืองแสง
สารสกัด MH ถูกนามาวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลลิกรวม และปริมาณฟลาโวนอยด์รวม โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน
Gallic acid (y=0.053x+0.0343; R2=0.998) และ Quercetin (y=5.5559x+5.5002; R2=5.9907) ตามลาดับ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบปริมาณฟีนอลลิกรวม และปริมาณฟลาโวนอยด์รวม เท่ากับ 4.72±0.174 มิลลิกรัมสมมูลของกรด
แกลลิกต่อกรัมสารสกัด และ 78.07±22.26 มิล ลิกรัมสมมูลของเคอซิทินต่อกรัมสารสกัด ตามลาดับ จากผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวพบว่าปริมาณนอลลิกรวม และปริมาณฟลาโวนอยด์รวม มีค่าใกล้เคียงกันกับสารสกัดเอทานอลของเห็ดผึ้งป่า 4 ชนิด
(เห็ดผึ้งเหลือง เห็ดผึ้งน้าคราม เห็ดผึ้งไข และเห็ดผึ้งแย้) พบว่ามีปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ รวมอยู่ในช่วง 4.25±0.0961.69±0.35 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด และ 15.67±1.03-54.45±0.93 มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิทินต่อ
กรัมสารสกัด (พัทวัฒน์ สีขาว, โสธิดา ราชอินตา, นฤมล เถื่อนกูล, และ ปณิธาน สุระยศม, 2063)
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 1 กราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกในช่วงความเข้มข้น 25 % (ก) และกราฟมาตรฐานของเคอร์ซิทินใน
ช่วงความเข้มข้น 05 % (ข)
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณสารประกอบฟีโนลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดเฮกเซนจากเส้นใยเห็ดเรืองแสงที่ความ
เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตัวอย่าง
Total Flavonoid Content
Total Phenolic Content
(มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิทินต่อกรัมสารสกัด)
(มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด)
สารสกัด MH
37.18±22.26
2.25±0.174
4.2 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์ (cell morphology)
เมื่อเลี้ยงเซลล์ Hela ในอาหาร DMEM ที่มีสารสกัดเฮกเซนจากเห็ดเรืองแสงความเข้มข้น IC25 (12 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร) และ IC05 (24 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) สารสกัด curcumin ที่ความเข้มข้น IC50 (17 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) เป็น
เวลา 24, 48 และ 72 ชม. ลาดับ พบว่า ลักษณะสัณฐานวิทยาของ untreated control cell เซลล์มีรูปร่างเป็น polyglonal
normal shape ขณะที่เซลล์ Hela ที่เลี้ยงในอาหารที่มีสาร MH ที่ความเข้มข้น IC25 (12 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และ IC50
(24 ไมโครกรัม ต่อมิล ลิลิตร) พบว่า เซลล์มี การหดตัว (cell shrinkage) เกิดการโป่ง พองของผนัง เซลล์ (membrane
blebbing) เช่นเดียวกันกับ positive control คือ สาร curcumin ที่ความเข้มข้น IC50 (17 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ที่เวลา
24, 48 ชม.ขณะที่เซลล์ Hela ที่เลี้ยงในอาหารที่มีสาร MH ที่ความเข้มข้น IC05 (24 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) พบว่าที่ความ
เข้มข้นสูงส่งผลทาให้เซลล์ตายเป็นแบบ apoptotic bodies ในเวลา 48 ชม. (ภาพที่ 2)
4.3 ผลตรวจวัดการตายแบบอะพอพโตซิสของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูก โดยวิธี DAPI staining
การศึกษาการตายแบบอะพอพโตซิสด้วยการย้อมสี DAPI ซึ่งจะจับกับดีเอ็นเอ หลังการเลี้ยงเซลล์ Hela ในสภาวะที่มี
และไม่มีสารสกัด MH ที่ความเข้มข้น IC20 และ IC05 เป็นเวลา 24 ชม. เพื่อศึกษาลักษณะ nuclear morphology ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ (Arshi, Fahad, Imran, & Irfan, 2018) (Swapan, Tapojyoti, & Tanmay, 2525) (Suwit
et al., 2016) พบว่า untreated control cell (ภาพที่ 3ก) สี DAPI กระจายสม่าเสมอทั่วทั้งนิวเคลียส ขณะที่ treated cell
ที่ความเข้มข้น IC20 พบสี DAPI เข้มขึ้นเนื่องจากมีโครมาตินมารวมตัวกันแน่น (condensed chromatin) ทาให้พบสีฟ้าของ
DAPI ชัดเจนขึ้น (ภาพที่ 3ข) ขณะที่ treated cell ที่ความเข้มข้น IC05 พบการตายของเซลล์แบบ apoptosis bodies
เท่านั้น ลักษณะสี DAPI จะแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆ (ภาพที่ 3ค) เช่นเดียวกันกับ positive control (เซลล์ที่เลี้ยงในอาหารที่
มีสาร curcumin) ซึ่งอาจเกิดจากเอนไซม์ DNase และ Caspase ทาลายโครงสร้างสายดีเอ็นเอ (ภาพที่ 3ง)
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IC25_MH

Control

IC50_MH

IC50_Cur

24 h

48 h

72 h
ภาพที่ 2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์ Hela ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (กาลังขยาย 15X) โดยเลี้ยงเซลล์มะเร็งใน
อาหารที่ไม่มีสารสกัด (untreated control cell) และมีสาร MH ที่ความเข้มข้น IC25 (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และ IC05
(24 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และ สาร curcumin IC50 (17 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) (positive control) เป็นเวลา 24, 48
และ 72 ชม. ตามลาดับ ลูกศรสีแดง (cell shrinkage) หัวลูกศรสีดา (membrane blebbing) ลูกศรสีน้าเงิน
(apoptotic bodies)

ก

ข

ค

ง
ภาพที่ 3 ลักษณะเซลล์ Hela ทีย่ ้อมด้วยสี DAPI ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรส (กาลังขยาย 40X) เซลล์ Hela เลี้ยงใน
อาหารที่ไม่มีสารสกัด (untreated control cell) และมีสารสกัด MH หรือ curcumin ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ชม.
(ก) untreated control cell (ข) เซลล์ที่เลี้ยงในอาหารที่มีสารสกัด MH ความเข้มข้น IC20 (ค) เซลล์ที่เลี้ยงในอาหารที่มีสาร
สกัด MH ความเข้มข้น IC05 (ง) เซลล์ที่เลี้ยงในอาหารที่มีสาร curcumin (positive control) ลูกศรสีแดง (DNA condense)
และ ลูกศรสีเหลือง (apoptotic bodies)
4.4 ผลตรวจวัดการตายแบบอะพอพโตซิสของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูก โดยวิธี DAPI staining
การศึกษาการตายแบบอะพอพโตซิสด้วยการย้อมสี DAPI ซึ่งจะจับกับดีเอ็นเอ หลังการเลี้ยงเซลล์ Hela ในสภาวะที่มี
และไม่มีสารสกัด MH ที่ความเข้มข้น IC20 และ IC05 เป็นเวลา 24 ชม. เพื่อศึกษาลักษณะ nuclear morphology ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ (Arshi, Fahad, Imran, & Irfan, 2018) (Swapan, Tapojyoti, & Tanmay, 2525) (Suwit
et al., 2016) พบว่า untreated control cell (ภาพที่ 3ก) สี DAPI กระจายสม่าเสมอทั่วทั้งนิวเคลียส ขณะที่ treated cell
ที่ความเข้มข้น IC20 พบสี DAPI เข้มขึ้นเนื่องจากมีโครมาตินมารวมตัวกันแน่น (condensed chromatin) ทาให้พบสีฟ้าของ
DAPI ชัดเจนขึ้น (ภาพที่ 3ข) ขณะที่ treated cell ที่ความเข้มข้น IC05 พบการตายของเซลล์แบบ apoptosis bodies
เท่านั้น ลักษณะสี DAPI จะแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆ (ภาพที่ 3ค) เช่นเดียวกันกับ positive control (เซลล์ที่เลี้ยงในอาหารที่
มีสาร curcumin) ซึ่งอาจเกิดจากเอนไซม์ DNase และ Caspase ทาลายโครงสร้างสายดีเอ็นเอ (ภาพที่ 3ง)
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4.5 ผลการศึกษาการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูกโดยวิธี Wound healing assay
เป็นวิธีการศึกษาการเคลื่อนที่ของเซลล์ผ่านช่องว่างหรือรอยแผล โดยทาการขูดบริเวณกลางเซลล์ ถ้าเซลล์มีการ
เคลื่อนที่เกิดขึ้นช่องว่างที่ขูดจะแคบลง (ศรินภา ดอกดวง และคณะ, 2061) (Rajesh et al., 2518) (Vitor et al., 2519) จาก
การศึกษาพบว่า เซลล์ที่เลี้ยงในอาหารอย่างเดียว (untreated control cell) เคลื่อนที่มาปิดรอยขูด โดยร้อยละการเคลื่อนที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ที่เวลา 72 ชม. พบร้อยละการเคลื่อนที่สูงสุดเท่ากับ 71 ขณะที่เซลล์ที่เลี้ยงในอาหารที่มีสารสกัด MH
ที่ความเข้มขึ้นต่างๆพบการเคลื่อนที่น้อยเมื่อเทียบกับ untreated control cell และความเข้มข้นของสารสกัด MH ที่ความ
เข้มข้น IC05 (ร้อยละการเคลื่อนที่เท่ากับ 3 (24 ชม.), 18 (48 ชม.) และ 8 (72 ชม.)) ยับยั้งการเคลื่อนที่ของสารได้ดีกว่าความ
เข้มข้น IC20 (ร้อยละการเคลื่อนที่เท่ากั บ 16 (24 ชม.), 37 (48 ชม.) และ 28 (72 ชม.)) ซึ่งให้ผลเหมือนกันกับ positive
control พบว่า เซลล์ที่เลี้ยงในอาหารที่มีสาร curcumin ที่ความเข้มข้น IC05 (ร้อยละการเคลื่อนที่เท่ากับ 14 (24 ชม.), 13
(48 ชม.) และ 10 (72 ชม.)) ยับยั้งการเคลื่อนที่ของสารได้ดีกว่าความเข้มข้น IC20 (ร้อยละการเคลื่อนที่เท่ากับ 21 (24 ชม.),
16 (48 ชม.) และ 17 (72 ชม.)) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารสกัด MH ที่ความเข้มข้น IC05 ยับยั้งการเคลื่อนที่ของ
เซลล์ Hela ได้ดีที่สุดที่เวลา 72 ชม. ดังแสดงในภาพที่ 4
Control

IC25_MH

IC50_MH

IC25_Cur

IC50_Cur

0h

24 h

48 h

72 h

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4 การศึกษาการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูก Hela (ก) ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ
(กาลังขยาย 4X) ในการศึกษาการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งปากมดลูกที่เลี้ยงในอาหารที่ไม่มีสารสกัด (untreated
control cell) และมีสารสกัด MH ที่ความเข้มข้น IC25 และ IC05 และ สาร curcumin IC50 เป็นเวลา 24, 48 และ 72 ชม.
ตามลาดับ (ข) กราฟแสดงร้อยละการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งปากมดลูกที่เลี้ยงในอาหารที่ไม่มีสารสกัด (untreated control
cell) และมีสารสกัด MH ที่ความเข้มข้น IC25 และ IC05 และ สาร curcumin IC50 เป็นเวลา 24, 48 และ 72 ชม. ตามลาดับ
รายงานเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± S.D.) (N=3)
5. สรุปผลการวิจัย
สารสกัด MH มีความเป็นพิษต่อเซลล์ Hela โดยค่า IC50 เท่ากับ 24 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่มีความเป็นพิษต่าใน
เซลล์ปกติ L929 (46 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) (ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์ และคณะ, 2561) และสารสกัด MH มีผลทาให้
ลักษณะสันฐานวิทยาของเซลล์ Hela เปลี่ยนไปจาก polyglonal normal shape เป็นเซลล์ที่มีลักษณะการตายแบบอะพอพ
โตซิส cell shrinkage, membrane blebbing และ apoptotic bodies เช่นเดียวกับลักษณะ nuclear morphology จาก
การย้อมด้วยสี DAPI เซลล์มีการหดตัวและแตกเป็น apoptotic bodies นั่นคือเซลล์ Hela เริ่มถูกเหนี่ยวนาให้ตายด้วยสาร
สกัด MH ที่เวลา 24 ชม.แบบ early stage ที่ความเข้มข้น IC25 ขณะที่ความเข้นข้น IC50 เซลล์ถูกเหนี่ยวนาให้ตายที่ late
stage นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัด MH สามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ Hela ที่ความเข้มข้น IC50 ทั้งเวลาที่ 24, 48 และ
72 ชม. จากผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษากลไกระดับโมเลกุลของสารสกัด MH ในการเหนี่ยวนาให้
เซลล์ตายแบบอะพอพโทซิสและการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งผ่านกระบวนการ metastasis ได้ รวมถึงการศึกษาถึง
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การยับยั้งเซลล์มะเร็งและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง (in vivo study) เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเร็ง ปากมดลูกต่อไปใน
อนาคต
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณ ศูนย์รวมเห็ดบ้านอรัญญิก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้ความอนุเคราะห์เห็ดเรืองแสง และ ดร.ธีรทัศน์
สุดสาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุเคราะห์เซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงปากมดลูก ขอบคุณวิทยาลัยเภสัชศาตร์และวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สาหรับงานทดสอบฤทธิ์ ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์
การศึกษาลักษณะสัญฐานวิทยาและการย้อมดีเอ็ นเอของเซลล์ ได้รับความอนุเคราะห์การใช้เครื่องมือที่คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขอบคุณทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับ ยั้งการสร้า งไนตริกออกไซด์ต่อเซลล์ ADTC-5 cells
สมุนไพรในตารับยาพอกเข่า ซึ่งประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร ขิง ไพล และยาห้าราก ซึ่งเป็นตารับที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาและมีการใช้ใน
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตารับดังกล่าวมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าได้และยังขาดข้ อมูลการวิจัยถึงกลไกการออกฤทธิ์
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโดยมีการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดตารับยาพอกเข่าและยาห้ารากโดยวิธี FolinCiocateu Colorimatric assay และเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิค พบว่าสารสกั ดตารับยาพอกเข่ามี ปริมาณสารฟีโนลิกรวม เท่ากับ 478.58 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัมสารสกัด สูงกว่าตารับยาห้าราก ที่มีค่าเท่ากับ 220.74 มิลลิกรัมสมมูล
ของกรดแกลลิคต่อกรัมสารสกัด และจากการศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์รวมด้วยวิธี Aluminum Chloride Colorimetric Assay ของ
สารสกัดตารั บยาพอกเข่า และตารั บยาห้า รากจากการวิเคราะห์ห าปริ มาณฟลาโวนอยด์รวม และเปรียบเที ยบกับ กราฟมาตรฐาน
Quercetin พบว่าสารสกัดตารับยาพอกเข่า มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวม เท่ากับ 172.46 มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัด สูง
กว่าสารสกัดจากยาห้าราก ที่มีค่าเท่ากับ 90.44 มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัด ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี
DPPH และ ABTS พบว่าตารับยาพอกเข่าและยาห้ารากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH มีค่า IC50 เท่ากับ 137.87 และ 159.98
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และโดยวิธี ABTS มีค่า IC50 เท่ากับ 17.15 และ 68.87 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ และพบว่าฤทธิ์ยับยั้ง
การสร้างไนตริกออกไซด์ ได้ดขี องตารับยาพอกเข่าและยาห้าราก IC50 เท่ากับ 42.46 และ 48.12 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
คาสาคัญ: ตารับยาพอกเข่า ยาห้าราก ยับยั้งไนตริกออกไซด์ ต้านอนุมูลอิสระ ADTC-5 cells
Abstract
The objectives of the research is to investigate antioxidant and inhibitory effect of nitric oxide of the
herbal poultice formulation (HPF) in ADTC 5 cells. HPF was prepared from herbs including Kariyat, ginger, Plai and
Ya-Ha-Rak. This remedy was used for relieving knee pain in Wisetchaichan Hospital. Ethanolic extracts with 95%
EtOH of Ya-Ha-Rak and HPF were screened for phenolic content by Folin-Ciocalteu assay. Higher levels of
phenolic content were found in HPF (478.58 mg GAE/g ext) compare with Ya-Ha-Rak (220.74 mg GAE/g ext). Total
flavonoid was quantified by Aluminum Chloride Colorimetric Assay. The results showed that the flavonoids
content in HPF (172.46 mg QE/g ext) was higher than Ya-Ha-Rak (90.44 mg QE/g ext). After that, we tested for the
antioxidant activity using DPPH and ABTS methods, HPF had more antioxidant activity than Ya-Ha-Rak. The IC50
values for DPPH radicals with HPF and Ya-Ha-Rak were 137.87 and 159.98 µg /mL., respectively. For ABTS the IC50
value of HPF (17.15 µg /mL.) was significant lower than Ya-Ha-Rak (68.87 µg /mL.). finally, HPF and Ya-Ha-Rak were
further tested for the inhibition of nitric oxide production in the ATDC-5 cells. HPF had a higher inhibitory effect
with an IC50 value of 42.46 µg/mL when compared with Ya-Ha-Rak 48.12 µg/mL.
Keywords: Herbal Poultice, Ya-Ha-Rak, Nitric oxide inhition, Antioxidant activity, ADTC-5 cells
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1. บทนา
จากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของประเทศไทยที่มีแนวโน้มพบสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จากข้อมูล United Nations
World Population Ageing รายงานว่าประเทศไทยกาลังเข้าช่วงสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 20 ของประชากรในประเทศ จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 มีจานวนประชากร
เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.2 ของประชากรทั้ง หมด ดังนั้นประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สัง คมผู้สูง อายุและ
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงอายุสมบูรณ์แบบ (United Nations, 2017) โรคที่พบ
มากโรคหนึ่งในผู้สูงอายุ คือ โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of Knee) นับเป็นปัญหาส าคัญของระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นโรคข้อที่พบบ่อยที่สุดเป็น 1 ใน 10 โรคที่เป็นสาเหตุสาคัญอันก่อให้เกิดความทุพพลภาพในผู้สูงอายุ
(ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิติกส์แห่งประเทศไทย, 2554) โรคข้อเข่าเสื่อมหรือทางแพทย์แผนไทย เรียกว่าโรคลมจับโปงแห้ง
เข่า มีสาเหตุจาก เส้นอิทาและเส้นปิงคลาเดินไม่สะดวกทาให้เลือดตกตะกอนในข้อเข่าและลมที่ทาให้เกิดการปวดเข่า จากผล
การศึกษาความสอดคล้องกับโรคแผนตะวันตกพบว่า โรคข้อเข่าเสื่อมมีความสอดคล้องกับโรคลมจับโปงแห้งเข่ามากที่สุด โดย
มีลักษณะอาการที่สาคัญที่คล้ายคลึงกัน 3 ประการ ได้แก่ อาการปวดข้อเข่า อาการบวมหรือข้อเข่าผิดรูป และอาการฝืดของ
ข้อเข่า ซึ่งการวินิจ ฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมที่สาคัญคืออาการส าคัญและภาพถ่ายทางรังสี ส่วนการวินิจฉัยโรคลมจับโปงแห้งเข่า
เนื่องจากไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แพทย์แผนไทยจะใช้การประเมินอาการสาคัญและการตรวจร่างกายเป็นหลัก
โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นเนื่องจากผิวข้อเข่าเสื่อมสภาพและหลุดลอกทาให้เกิดอาการข้อเข่าอักเสบโดย พบว่ากระบวนการ
อักเสบเป็นกระบวนหนึ่งที่ส่ง ผลกระทบต่อโรคข้อเข่าเสื่อมทาให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็ บปวดและสูญเสียความสามารถในการ
เคลื่ อนไหวแม้จ ะไม่พ บการอั กเสบมากเท่า กับ โรคข้อ อัก เสบรู มาตอยด์ก็ ตามแต่ก็ พบสารกระตุ้นการอัก เสบต่ างๆ เช่ น
interleukin 1 beta (IL-1), tumor necrosis factor alpha (TNF-), prostaglandin E2, nitric oxide, chemokine
และ transcription factor nuclear factor kappa B (NF-kB) และ activator protein 1 (AP-1) รวมทั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนเช่น matrix metalloproteinases (MMPs) และ collagenase ในปริมาณที่มากกว่าปกติ
โดยการบรรเทาความเจ็บปวดและการอักเสบในโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจ จุบันนิยมใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ส เตียรอยด์
(NSAIDs) ซึ่งสามารถขัดขวางการสังเคราะห์ prostaglandin E2 (PGE2) โดยยับยั้งการทางานของเอนไซม์ cyclooxygenase
2 (COX-2) แต่ก็มีรายงานผลข้างเคียงของยาเหล่านี้ต่อกระเพาะอาหารและหากรับประทานยานี้เ ป็นเวลานานก็จะเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจวายเฉียบพลันได้ (Liu et al, 2015) ทาให้เกิดกระแสการหันมาใช้การรักษา
ด้วยแพทย์ทางเลือกและการรักษาทางการแพทย์แผนไทยโดยการใช้สมุนไพร มีรายงานการวิจัยที่แสดงกลไกการออกฤทธิ์และ
สรรพคุณของสมุนไพรต่อการต้านการอักเสบและความเจ็บปวดที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสมุนไพรที่ถูกนามาใช้
ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นตารับยาพอกเข่า ได้แก่ ไพล ขิง ฟ้าทะลายโจร และยาห้าราก ตารับยานี้ใช้ทฤษฎีโครงสร้างของการปรุง
ยาไทย ประกอบไปด้วย ตัวยาตรง ตัวยาช่วย และตัวยาประกอบ ตารับยาพอกเข่านี้ใช้ในโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ผลดี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจตารับยาพอกเข่านี้ เพื่อศึกษาวิจัยตารับยาพอกเข่าที่ลดอาการ
ปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อม ทั้งนี้ยังไม่พบการรายงานการทดสอบในเซลล์ ATDC-5 ดังนั้นจะทาการศึกษาโดยนา ATDC-5
Mouse Chondrogenic Cell Line ที่ใช้ศึกษาในหลอดทดลอง (In Vitro Model) มาทดสอบการยับยั้งการอักเสบแบบ
เหนี่ยวนาให้เกิดไนตริกออกไซด์ (Santoro et al., 2015) โดยการนาสารสกัดจากตารับยาพอกเข่าและยาห้าราก มาศึกษาใน
งานวิจัยซึ่งสัมพันธ์กับการลดการอักเสบได้ดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดจากตารับยาพอกเข่าและยาห้าราก
2.2 เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากตารับยาพอกเข่าและยาห้าราก
2.3 เพื่อทดสอบยับยั้งไนตริกออกไซด์ของสารสกัดจากตารับยาพอกเข่าและยาห้ารากในเซลล์ ATDC-5
2.4 เพื่อทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดของตารับยาพอกเข่าและยาห้ารากต่อเซลล์ ATDC-5
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3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
เครื่องมือ ได้แก่ Hot Air Oven (Memmert, Germany), Water Bath BEC THAI, WNB45, Thai 96 Well
Plate (Nunc, Denmark), Analytical Balance (4 ตาแหน่ง Satorius, Germany), Auto Multimicropipette, Beaker,
Erlenmeyer Flask, Round Bottom Flask, Cylinder(Schott Duran, Germany), Laminar Air flow (Faster, Italy),
Centrifuge (Labortechnik, Germany), Rotary Evaporator (Buchi, Switzerland), Micro Pipette (Gilson, France),
Microplate Reader (Bio-TEK, USA), Filter Papers (Whatman, USA)
สารเคมี ได้ แ ก่ 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic Acid), 2,2-Diphenyl-Picrylhydrazyl
(DPPH), 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium Bromide (Sigma, USA) Absolute ethanol, Ethyl
Acetate, Folin-Ciocalteu, Hexane (Merck, Germany), Alpha tocopherol, Butylated hydroxytoluene (BHT),
Fetal Bovine Serum, Gallic Acid, L-Nitroarginine (L-NA), Quercetin (Sigma, USA), Ascorbic Acid (RCl-Labscan,
Thai), Autoclave (Tomy SX-700, Japan), Aluminum Chloride (Ajax Finechem, Thai), CO2 Incubator (Gibthai,
Thai), Dichloromethane (Merck, Germany) Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12
(DMEM/F-12) (Sigma-Aldrich, Germany), Penicillin, Streptomycin (Invitrogen, USA), Sodium Acetate, Sodium
Carbonate (Ajax Finechem, Thai)
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การเตรียมสารสกัดและการสกัดแยกสาร
นาสมุนไพรตารับยาพอกเข่าอบที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส และนามาบดหยาบ สกัดด้วยวิธีการหมัก
(Maceration) โดยนาผงตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้าราก ใส่ขวดรูปชมพู่แล้วเติม 95.0% เอทานอลอัตราส่วนตารับยา
พอกเข่า 1 กิโลกรัมต่อตัวทาละลาย 3 ลิตร และตารับยาห้าราก 500 กรัม ต่อตัวทาละลาย 2 ลิตร เขย่าแล้วแช่ไว้เป็นเวลา 5
วัน จากนั้นนามากรองเอาสารสกัดออกมาจากกากสมุนไพรให้ได้มากที่สุดด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 สกัดซ้าอีก 2 ครั้ง และนา
สารสกัดที่ได้ไประเหยแห้งด้วยเครื่องระเหยแห้ง (Rotary Evaporator) ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จากนั้นชั่งน้าหนักสาร
สกัดที่ได้
3.2.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-Picrylhydrazyl หรือ DPPH Assay
การทดสอบสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดและสารบริสุทธิ์ด้วย DPPH โดยเตรียมอนุมูลอิสระ DPPH
ความเข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์ ด้วยตัวทาละลายเอทานอล ทาการเจือจางอนุมูลอิสระ DPPH ให้ได้ค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ
0.7±0.03 นาโนเมตร จากนั้นจึงเตรียมสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้ Butylated Hydroxytoluene
(BHT) วิตามินซี หรือ (Ascorbic Acid) วิตามินอี หรือ (-tocopherol) ที่ความเข้มข้น 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125,
1.5625 และ 0.7810 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งละลายอยู่ในเอทานอล บ่มในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที นาไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วย Microplate Reader จากนั้นนาค่าดูดกลืนแสงที่ได้ไปคานวณหาค่า
การยับยั้งการต้านอนุมูลอิสระและสร้างกราฟระหว่างค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระกับความเข้มข้นของตัวอย่าง เพื่อหาค่าความ
เข้มข้นของตัวอย่างที่สามารถต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH ที่ 50% (IC50) โดยการทดลองครั้งนี้จ ะทาการทดลองซ้าจานวน 3
ครั้งต่อ 1 ตัวอย่าง การคานวณ % การยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH Radical มีดังนี้
%Inhibition = [(Acontrol - Asample) / Acontrol] × 100
โดยที่ Acontroll= Absorbance of Control - Absorbance of Control Blank
Asample= Absorbance of Sample - Absorbance of Sample Blank
3.2.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระด้วยวิธีวิธี 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic Acid)
หรือ ABTS Assay
การเตรี ยมอนุมูล อิส ระ ABTS ที่ค วามเข้มข้ น 7 มิล ลิโ มลาร์ ในน้า 10 มิล ลิ ลิตร นามาทาปฏิ กิริยากั บ
โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต 2.45 มิลลิโมลาร์ ในน้า 12.5 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในที่มืดเป็นเวลา 18 ชั่วโมง
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เพื่อให้เกิดอนุมูลอิสระ ABTS จากนั้นนาไปเจือจางด้วยเอทานอล เพื่อให้ได้ค่าการดูดกลืนแสงที่ 0.7±0.03 นาโนเมตร เตรียม
สารมาตรฐาน Ascorbic Acid, BHT และ -tocopherol ที่ความเข้มข้น 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.25 และ 0.625 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร ซึ่งละลายอยู่ในเอทานอล บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 45 นาที จากนั้นจึงนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 734 นาโนเมตร นาค่าที่ได้ไปคานวณหาเปอร์เซ็นต์ Scavenging Activity และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
สมุนไพร เพื่อหาค่าความเข้มข้นของตัวอย่างที่สามารถต้านอนุมูลอิสระ ABTS ที่ 50% (IC50) โดยการทดลองครั้งนี้จะทาการ
ทดลองซ้าจานวน 3 ครั้งต่อ 1 ตัวอย่าง การคานวณ % การยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS Radical ดังนี้
%Inhibition = [(Acontrol - Asample) / Acontrol] × 100
โดยที่ Acontroll= Absorbance of Control - Absorbance of Control Blank
Asample= Absorbance of Sample - Absorbance of Sample Blank
3.2.4 การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี Aluminum Chloride Colorimetric Assay
การหาปริม าณฟลาโวนอยด์ ร วมของสารสกัด (TFC) โดยใช้ วิธี Aluminum Chloride Colorimetric
Method อาศัยการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง Aluminum Chloride (AlCl3) จับกับหมู่ Ketone และ Hydroxyl ของสารฟลาโว
นอยด์ ทาเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีเหลืองในสภาวะที่เป็นกรด การศึกษาครั้งนี้ใช้ Quercetin เตรียมเป็นสารละลาย
มาตรฐานทีค่ วามเข้มข้นตั้งแต่ 50-120 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และเตรียมสารตัวอย่างที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ดูดสารตัวอย่างจานวน 100 ไมโครลิตร เติมสารละลาย 10% AlCl3 ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ตามด้วย 95% Ethanol จานวน
600 ไมโครลิตร และสารละลาย 1 โมลร์ Sodium Acetate ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ตั้ง ทิ้งไว้ในที่มืดที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 40 นาที นาค่าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 415 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate Reader คานวณหา
ปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม (TFC) เทียบกับกราฟมาตรฐาน Quercetin รายงานผลในหน่วย มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิตินต่อ
กรัมสารสกัดหยาบ (mg Quercetin Equivalent (QE)/g of Crude Extract)
3.2.5 การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกด้วยวิธี Folin-Ciocateu Assay
การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสามารถทาได้โ ดยใช้กรดแกลลิก (Gallic Acid) เป็นสาร
มาตรฐานที่ช่วงความเข้มข้น 60-200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เตรียมสารตัวอย่างที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดูดสาร
ตัวอย่างจานวน 100 ไมโครลิตร เติมสารละลาย 10% ปริมาตรต่อปริมาตร Folin-Ciocalteu จานวน 200 ไมโครลิตร ผสมให้
เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที เติมสารละลาย 0.7 โมลาร์ Sodium Carbonate (Na2CO3) จานวน 800
ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง นาไปวัดค่าการดูดกลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด้วย
เครื่อง Microplate Reader คานวณหาปริมาณสารฟีนอลิกรวม (TPC) เทียบกับกราฟมาตรฐาน Gallic Acid รายงานผลใน
หน่วย มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัมสารสกัด หยาบ (mg Gallic Acid Equivalent (GAE)/g of Crude Extract)
3.2.6 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์
เซลล์ ATDC-5 Mouse Chondrogenic Cell จะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เมื่อนาเซลล์มา
ทดสอบจะละลายที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นนาเซลล์ไปหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่อง Centrifuge ที่ 1,500 รอบต่อนาที
เป็นเวลา 5 นาที และดูดสารละลายอาหารเลี้ยงเซลล์ที่แยกออกทิ้งแล้วนาไปเลี้ยงใน Culture Flask โดยเพาะเลี้ยงเซลล์ใน
อาหารเลี้ยงชนิด DMEM/Ham’s F-12 ซึ่งในอาหารจะมีส่วนประกอบของ 5% Fetal Bovine Serum, Human Transferrin
3x108 โมลาร์, Penicillin 50 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และ Streptomycin 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
Human Transferrin, 3x10-8 Sodium Selenite จากนั้นนาไปเก็บไว้ในตู้ CO2 Incubator ที่มีปริมาณ CO2 อยู่ที่ 5%
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ Subcultured ทุก 2 วัน รอจนได้ปริมาณเซลล์หนาแน่นเต็มที่ เพื่อนาไปใช้ในการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ ที่ถูกเหนี่ยวนาโดย LPS ที่
ได้มาจากผนังเซลล์ของแบคทีเรีย Escherichia coli (055: B5) ให้เกิดการสร้างไนตริกออกไซด์ โดยมีขั้นตอนการศึกษาโดย
ย่อดังนี้ เลี้ยงเซลล์ความเข้มข้น 80,000 cells/well ในอาหาร DMEM/Ham’s F-12 ที่ไม่มี FBS 500 มิลลิลิตร ใน 24 Well
Plate แล้วบ่มเซลล์ในตู้ CO2 Incubator ที่มีปริมาณ CO2 อยู่ 5% อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้ว
Pretreat เซลล์ด้วยสารสกัดเป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วกระตุ้นด้วย 250 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร LPS ในอาหารปกติปริมาณ 500
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ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม จากนั้นเติมตัวอย่างทดสอบลงไป 500 ไมโครลิตร และบ่มเซลล์ในตู้ CO2 Incubator ที่มีปริมาณ
CO2 อยู่ 5% อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นดูดสารละลายแต่ละหลุมมา 100 ไมโครลิตร ใส่ใน 96
Well Plate แล้วเติม Griess Reagent ลงในแต่ละหลุมอีก 100 ไมโครลิตร จากนั้นจะเกิดปฏิกิริยา Griess Reaction
ตรวจวัดปริมาณไนตริกออกไซด์ ที่เซลล์สร้างขึ้นที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร นาค่าที่ได้ไปคานวณหาค่ายับยั้งการสร้างไน
ตริกออกไซด์ และสร้างกราฟระหว่างค่ายับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ กับความเข้มข้นของตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเข้มข้น
ของตัวอย่างที่สามารถยับยั้งไนตริกออกไซด์ ที่ 50% (IC50) โดยการทดลองนี้จะทาการทดลองซ้าจานวน 3 ครั้งต่อ 1 ตัวอย่าง
โดยสารมาตรฐานที่ใช้ คือ L-nitroarginine (L-NA) การคานวณ % การยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์
3.2.7 การทดสอบความเป็นพิษ
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ ATDC-5 Mouse Chondrogenic Cell โดยใช้วิธี 3-(4,5-Dimethyl
thiazole-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium Bromide (MTT) Assay ซึ่งหลักการศึกษาจะอาศัยเอนไซม์ภายในไมโทคอนเด
รีย (Mitochondria) ของเซลล์ที่มีชีวิตรีดิวส์ MTT ที่เป็นสารสีเหลืองให้เป็นผลึก Formazan สีม่วง หลังจากทดสอบสาร
ตัวอย่างกับเซลล์ในตู้ CO2 Incubator ที่มีปริมาณ CO2 อยู่ 5% อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเติม
สารละลาย MTT (10 ไมโครลิตร, 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ลงไปในแต่ละหลุมแล้วบ่มต่อใน CO2 Incubator ที่มีปริมาณ CO2
อยู่ 5% ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นดูดสารละลายทิ้งไปแล้วเติมตัวทาละลายผลึก 100
ไมโครลิตร (เตรียมจาก 10 กรัม SDS ผสมกับ 83.7 ไมโครลิตร HCl ปรับปริมาตรเป็น 100 ไมโครลิตร ด้วยน้ากลั่น) เพื่อ
ละลายผลึก Formazan แล้วนาไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ด้วย Microplate Reader โดยสารที่
ทดสอบจะถือว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์เมื่อค่าร้อยละการรอดชีวิตน้อยกว่า 80% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม)
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ตารับยาพอกเข่าน้าหนัก 1000.63 กรัม และตารับยาห้าราก 500.96 กรัม ทาการสกัดโดยวิธีการหมักด้วยตัวทาละลาย
95% เอทานอล แล้วนาไปกรองและระเหยตัวทาละลายออกจนแห้ง ได้น้าหนักสารสกัดหยาบเท่ากับ 59.33 กรัม และ 16.40
กรัม ซึ่งคิดเป็นร้อยละผลผลิตเท่ากับ 5.93 และ 3.28 ตามลาดับ
4.1 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ของสารสกัดตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้าราก
สารสกัดตารับยาพอกเข่า มีปริมาณฟีนอลิกสูงสุด เท่ากับ 478.58 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัมสารสกัด
หยาบรองลงมาคือ สารสกัดจากตารับยาห้าราก มีปริมาณฟีนอลิกรวม เท่ากับ 220.74 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัม
สารสกัดหยาบ
4.2 ผลการศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ของสารสกัดตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้าราก
สารสกัดตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้าราก พบว่าสารสกัดตารับยาพอกเข่า มี Total Flavonoid Content สูง
ที่สุดเท่ากับ 172.46 มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัดหยาบ รองลงมาคือ สารสกัดตารับยาห้าราก ซึ่งมีปริมาณฟลา
โวนอยด์รวม เท่ากับ 90.44 มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัดหยาบ
4.3 ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้าราก
ผลการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้ารากที่สกัดด้วย 95%
เอทานอล พบว่ามีค่า IC50 เท่ากับ 137.87 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 159.98 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ซึ่งสารสกัด
ตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้ารากนี้มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ที่ดี เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน คือ
Ascorbic Acid, BHT และ -tocopherol ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 4.01, 12.35 และ 7.75 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
4.4 ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS ของสารสกัดตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้าราก
การทดสอบความสามารถในการเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยใช้อนุมูลอิสระ ABTS ผลการทดสอบของสาร
สกัดตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้ารากที่สกัดด้วยตัวทาละลาย 95% เอทานอล พบว่ามีค่า IC50 เท่ากับ 17.15 และ 68.87
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ จากตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้ารากนี้ มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ABTS ที่
ดีเมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน คือ Ascorbic Acid, BHT และ -tocopherol พบว่ามีค่า IC50 เท่ากับ 2.41, 1.80 และ 6.26
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
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4.5 ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ ของสารสกัดตารับยาพอกเข่าและตารับยาห้ารากความเป็นพิษต่อ
เซลล์ ATDC-5 โดย MTT assay
จากการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกระตุ้นด้วย LPS ของสารสกัดตารับยาพอกเข่า
และตารับยาห้ารากด้วย 95% เอทานอล ที่ความเข้มข้น 100, 50, 25, 12.5, 6.25 และ 3.125 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และใช้
L-NA เป็นสารมาตรฐาน รายงานผลเป็นความเข้มข้นของสารสกัด ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ที่สามารถยับยั้งการสร้างไนตริกออก
ไซด์ได้ร้อยละ 50 (Inhibition concentration 50; IC50) ทั้งนี้ในการคานวณค่า IC50 ไม่ได้นาค่าเปอร์เซ็นการยับยั้งที่ความ
เข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิ ล ลิลิตร มาค านวณเนื่องจากที่ ค วามเข้นข้นดัง กล่าวอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ต่ากว่า 80
เปอร์เซ็น แสดงว่าที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีเป็นพิษต่อเซลล์ ATDC-5 จากผลการทดสอบพบว่าสารสกัด
ตารับยาพอกเข่ามีค่า IC50 เท่ากับ 42.46 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และตารับยาห้าราก มีค่า IC50 เท่ากับ 48.12 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร และสารมาตรฐาน L-NA มีค่า IC50 เท่ากับ 21.75 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าตารับยาพอกเข่ามีฤทธิ์
ดีกว่ายาห้ารากเพียงอย่างเดียวแต่มีฤทธิ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน L-NA
5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ในเซลล์ ATDC-5 ของสารสกัดตารับยาพอกเข่า
และยาห้ารากครั้งนี้พบว่าฟีนอลิกรวมสูงสุด คือตารับยาพอกเข่าเท่ากับ 478.58 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัมสาร
สกัดหยาบ รองลงมาคือยาห้าราก 220.74 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค ต่อกรัมสารสกัดหยาบ มีปริมาณสารประกอบ
ฟลาโวนอยด์รวมสูงสุด คือตารับยาพอกเข่า 172.46 มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัดหยาบ และรองลงมาคือยาห้า
ราก 90.44 มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัดหยาบ ตามลาดับ และเมื่อนาสารสกัดมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
DPPH และ ABTS พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ดีที่สุดคือตารับยาพอกเข่า เท่ากับ IC50 137.87 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
และยาห้ารากเท่ากับ IC50 159.98 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS ดีที่สุดคือตารับยาพอกเข่า
เท่ากับ IC50 17.15 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และยาห้าราก IC50 68.87 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยกลไกการทางานของสารต้าน
อนุมูลอิสระคือการให้อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระ ABTS ที่ถูกออกซิไดซ์ด้วย K2S2O8 ซึ่งอนุมูลอิสระชนิดนี้มีความใกล้เคียงกับ
อนุมูลอิสระในร่างกายเนื่องจากมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา การทดลองนี้จึงเป็นตัวแทนในการจาลองการต้านอนุมูล
อิสระในร่างกายของตารับพอกเข่า จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าสมุนไพรเดี่ยวในตารับยาพอกเข่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี
อันเนื่องมาจากสมุนไพรแต่ละชนิดมีสารสาคัญในกลุ่มฟีนอลิก โดยสารกลุ่มนี้จะพบมากในพืชและจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่
ดีเนื่องจากโครงสร้างทางเคมีที่มีหมู่ไฮดรอกซิลที่อยู่บนโครงสร้างวนแหวนซึ่งสามารถให้ไฮโดรเจนอะตอมแก่อนุมูลอิสระเพื่อ
สร้างความเสถียรแก่โครงสร้ างได้ (สุพัตรา ปรศุพัฒนา และคณะ, 2555) โดยการศึกษาของ (ดลรวี ลีล ารุ่งระยับ, 2552;
กาญจณา ขันทกะพันธ และเยาวภา สุขพรมา, 2559; รัชนี เจริญ (มปป); พินภัทร, 2556) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
เมื่อนาสมุนไพรเดี่ยวมารวมเป็นตารับส่งผลให้สมุนไพรมีฤทธิ์ต้านอนุมู ลอิสระที่ดีเช่นเดียวกับตารับยาพอกเข่า จึงเป็นอีกหนี่ง
ทางเลือกในการช่วยต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดอาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม นอกจากนี้สารสกัดตารับยาพอกเข่า
และยาห้ารากที่สกัดด้วยตัวทาละลาย 95% เอทานอล มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ได้ดี คือตารับยาพอกเข่า มีฤทธิ์
ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ดีกว่ายาพอกเข่า โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 42.46 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนยาห้าราก มีค่า IC50
เท่ากับ 48.12 ไมโครกรัมต่อมิล ลิลิตร และทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ ATDC-5 พบว่า ตารับยาพอกเข่าและยาห้ารากที่
ความเข้มข้นสูงสุด 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ใช้ทดสอบทาให้ผู้วิจัยเลือกใช้ที่ความเข้มข้นสูงสุดเป็น
50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากงานวิจัยก่อนหน้าได้มีการทดสอบในหลอดทดลองของสารสกัดตารับยาห้ารากด้วยเอทานอล
พบว่าสามารถยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ ซึ่งเป็นสารที่ทาให้เกิดการอักเสบ ซึ่งหลั่งจาก macrophage ของหนูที่ถูกกระตุ้น
ด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสารสกัดจากตารับยาห้าราก ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ
40.36±1.99 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ยามาตราฐาน Indomethacin มีค่า IC50 เท่ากับ 20.32±3.23 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
(Juckmeta & Itharat, 2012) การทดสอบยาจากสมุนไพรตารับอายุรเวทศิริราชห้าราก ในหลอดทดลองในเซลล์ พบว่าที่
ความเข้มข้น 1 และ 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีผลต้านการอักเสบของเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วย IL-1 ผ่านการยับยั้ง cox-2 ใน
ขั้นตอนก่อนการแปลรหัสโปรตีน (pretranslation level) (พินภัทร, 2556) นอกจากนี้ (วิยดา กวานเหียน และกิ่งกาญจน์
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บันลือพืช, 2561) ยังพบว่ายาห้ารากสามารถยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ได้ มีค่า IC50
เท่ากั บ 16.56 ไมโครกรัม ต่อมิ ล ลิลิ ตร และพบฤทธิ์การต้า นอนุ มูล อิ ส ระของยาห้า ราก แต่ ง านวิ จัยดั ง กล่ าวท าในเซลล์
macrophage ซึ่งต่างจากการวิจัยในครั้งนี้ที่ศึกษาในเซลล์ chondrocyte และไม่พบงานวิจัยก่อนหน้าที่วิจัยตารับยาพอกเข่า
ที่ผู้วิจัยทา จึง ถือว่าเป็นการรายงานฤทธิ์ต้านอนุมูล อิส ระและฤทธิ์ยับยั้ง การสร้างไนตริกออกไซด์เป็นครั้ง แรก และจาก
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าตารับยาพอกเข่าดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนาไปใช้เพื่อลดการอักเสบของข้อเข่าผ่านกลไกการ
ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูล ตารับยา จากแผนกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง คาปรึกษาข้อมูล ฤทธิ์ยาจาก ดร.พท.ศศิธร ตัณฑวรรธนะ อาจารย์ผู้สอนวิชาการแพทย์แผนไทย สาขากลุ่ม
พัฒนารักษาโรคทางคลินิก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้
งบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้
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การทดสอบเพื่อหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง
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บทคัดย่อ
ด้วยสภาวะแวดล้อม และพฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นผลทาให้เกิดความเครียดภายในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุเบื้องต้น
ของการกระตุ้นภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่ติดต่อในมนุษย์ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่การเสียชีวิต โดยเฉพาะโรคอันเนื่องมาจากความ
เสื่อมของการทางานในระบบต่างๆ เช่น โรคความดัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความเสื่อมของระบบประสาท
และโรคชรา เป็นต้น ในงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกงิ้ว
แดงในรูปแบบการสกัดส่ว นดอกแบบแห้ง โดยใช้วิธีการหมักด้วยเอทานอล 95% พบมี ค่าร้อยละผลผลิตเฉลี่ยเท่ ากับ 7.3 และการ
ทดสอบหาสารพฤกษเคมี ได้แก่ อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แอนทราควิโนน คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน แคโรทีนอยด์ และคาร์ดิแอคไกล
โคไซด์ โดยวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่า สารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดงประกอบไปด้วย ฟลาโวนอยด์ คูมาริน แทนนิน และแคโรที
นอยด์ และเมื่ อน าสารสกั ดเอทานอลจากดอกงิ้ ว แดงที่ ไ ด้มาทดสอบฤทธิ์ต้ า นอนุมูล อิส ระด้ว ยวิธี การทดสอบ 2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging assay เทียบกับสารมาตรฐาน 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2carboxylic acid (Trolox) พบว่าสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดงมีค่า Inhibitory concentration หรือค่า IC50 เท่ากับ 0.0041
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่สารละลายมาตรฐาน Trolox มีค่า IC50 เท่ากับ 0.055 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากการศึกษาครั้งนี้อาจ
กล่าวได้ว่าสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดงเป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี เหมาะที่จะนาไปศึกษาองค์ประกอบของ
สารสาคัญในสารสกัด เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เครื่องสาอาง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป
คาสาคัญ: สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดเอทานอล ดอกงิ้วแดง
Abstract
All pollutions and changes of human behaviors today lead to stresses which is a reason for noncommunicable diseases (NCDs) such as hypertension, stroke, cardiovascular disease, neurodegenerative disease,
and aging. The objectives of this study were to investigate the phytochemical screening and to determine
antioxidant activity of Bombax ceiba L. flowers. The extracted were macerated by using 95% ethanol. The
percentage yield of Bombax ceiba L. flowers crude extract was 7.30% w/w. The qualitative phytochemicals
examination of the ethanolic extracted were screened by several chemical methods to identify alkaloids,
flavonoids, anthraquinones, coumarins, saponins, tannins, carotenoids, and cardiac glycosides. The test results
showed that flavonoids, coumarins, tannins, and carotenoids were found. Moreover, the antioxidation activity was
investigated by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging assay. Trolox was used as a standard
reagent and Trolox equivalent antioxidation capacity was calculated. Finally, antioxidation activity assay results
showed that the 50% inhibition concentration (IC50 value) of ethanolic extract of Bombax ceiba L. dried flower
was equal to 0.0041 mg/mL, while that of Trolox solution was equal to 0.055 mg/mL. The ethanolic extract of
Bombax ceiba L. dried flower had higher antioxidation activity than Trolox. In conclusion, this preliminary study
demonstrated that the ethanolic extract of Bombax ceiba L. dried flower exhibited good antioxidant activity. This
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finding could be used to further phytochemical isolation study of chemical constituents which can be developed
to medicinal usage, cosmetics, or industry applications.
Keywords: Phytochemical substances, Antioxidant activity, Ethanol extract, Bombax ceiba L.

1. บทนา
ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ Non-Communicable Diseases; NCDs เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก
(World Health Organization, 2002) รวมทั้งประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งโรคดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค และไม่สามารถ
แพร่กระจายจากคนสู่คนได้แม้จะมีการสัมผัส คลุ กคลี หรือมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆ ก็ตาม แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัย
หรือพฤติกรรมการดาเนินชีวิต การกิน การนอน การพักผ่อน การออกกาลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
บริโภคหวาน มัน เค็ม และมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสังคม เช่น การขยายตัว
ของสังคมเมือง กลยุทธ์ทางการตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการสื่อสาร ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและทาให้ประชาชนป่วย
ด้วยโรค NCDs เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมักจะมีการดาเนินโรคอย่างช้าๆ และค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
มีอาการของโรคแล้วมักก่อให้เกิดอาการเรื้อรังของโรคด้วย ตัวอย่างของโรค NCDs ได้แก่ โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุง โรคตับแข็ง โรคสมองเสื่อม หรือโรคชรา (กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนงานสานักโรคไม่ติดต่อ, 2559) มักมีสาเหตุมาจากภาวะการอักเสบเล็กๆ น้อยๆ ในอวัยวะภายใน หรือจากการกระตุ้น
ภาวะของการอักเสบเรื้อรังในส่วนที่มองไม่เห็น และบางครั้งก็เป็นผลมาจากภาวะความไม่สมดุลของ oxidative damage จาก
การกระตุ้นของ oxygen reactive species (ROS) กับสารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ในร่างกาย จึงส่งผล
ให้เกิดความอักเสบ และความเสียหายในอวัยวะใดๆ ของร่างกายซึ่งไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และก่อให้เกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงเป็นโรคเรื้อรังตามมาได้ (Davis, 2016) แม้โรค NCDs จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
เผยว่าตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคนไทยป่วยด้วย
โรค NCDs ถึง 14 ล้านคน และมีอัตราของการเสียชีวิตมากกว่า 3 แสนรายต่อปี และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี
ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งผลกระทบจากกลุ่มโรค NCDs และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนั้นมีแนวโน้มของความรุนแรง
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย ภาวะพิการที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลต่อการ
สูญเสียรายได้ รวมถึง การพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ยังทาให้ประเทศสูญเสียรายได้และโอกาสในการพัฒนา
ประเทศอีกด้วยด้วย (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560)
แม้โรคกลุ่ม NCDs จะรักษาได้ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเพื่อแก้ไขอาการของโรค หรือจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองก็
ตาม ปัจจุบันพบว่ายาที่ใช้สาหรับการรักษาโรคกลุ่ม NCDs มีผลข้างเคียง และยาบางตัวก็มีอันตรายสูงจนถึงขั้นถูกถอดถอน
ออกจากยาสาหรับการรักษาโรคนั้น นักวิจัยจานวนมากจึงเล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาหายาใหม่ๆ ยาผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ ทั้งที่เคยมีการศึกษามาบ้างแล้วและได้ถูกบันทึกไว้ในตารับยาสมุนไพรท้องถิ่นของแต่ละประเทศ หรือจากพืชที่ยังไม่
เคยมีการถูกบันทึกไว้ อย่างไรก็ดียังพบว่าการศึกษาถึงสารสาคัญและกลไกของสารจากพืชสกัด ต่อสิ่งมีชีวิตในเชิง ลึกระดับ
โมเลกุลยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย จึงจะเห็นว่าในงานวิจัยระยะหลังจึงมีการศึกษาค้นคว้ายาใหม่จากพืชและผลิตภัณฑ์จาก
ทางธรรมชาติ
Bombax ceiba L. หรืองิ้วแดง จัดเป็นพืชไม้ยืนต้นผลัดใบ พบมากในประเทศอินเดีย ศรีลังกา มลายู รวมทั้งประเทศไทย
จัดอยู่ในวงศ์ BOMBACACEAE มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น ต้นงิ้ว หมากนุ่น งิ้วแดง งิ้วบ้าน งิ้วปง งิ้วปงแดง
สะเน้นระกา เป็นต้น (Karole, 2017) พบออกดอกในช่วงลมแล้งในฤดูหนาว มักพบตามป่าเขาที่โล่ง หรือในพื้นที่ที่ไม่ได้ ใช้
ประโยชน์เนื่องจากต้นสามารถหักโค่นล้มง่าย คนจึงมักมองไม่เห็นคุณค่าและความสาคัญ สาหรับงิ้วเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาด
กลางถึงเกือบใหญ่ ลาต้นและกิ่งมีหนามแหลมคม กิ่งก้านแผ่สาขาเกือบตั้งฉากกับลาต้น มีใบย่อย 4-7 ใบ ปลายใบเรียวเป็นติ่ง
แหลม ดอกออกเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง กระจุกละ 3-5 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนานแต่ละกลีบยาว สีแดงหรือเหลือง
เมื่อบานเต็มที่ปลายกลีบจะแผ่ออกและม้วนกลับเผยให้เห็นเกสรจานวนมาก โคนก้านเกสรจะติดกันเป็นกลุ่มๆ และติดอยู่กับ
ฐานโคนกลีบดอกด้านใน ผลรูปกลมยาว เหมือนลูกนุ่นภายในมีเมล็ดสีดาหุ้มด้วยปุยฝ้า ยสีขาวมากมาย โดยงิ้วเป็นไม้ยืนต้น
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ขนาดใหญ่โตเร็ว ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเท่านั้น เมื่อแก่ผลสุกจะออกสีดาแล้วแตกออก นามาเพาะในถุงดินผสมได้เลย ประมาณ
7 วัน ก็จะขึ้น รดน้าให้ชุ่มอยู่เสมอ งิ้วจะโตเร็ว เมื่อสูงประมาณ 1 เมตร จะเริ่มออกเป็นหนามเล็กน้อย จึงนามาปลูกในแปลงได้
โดยปลูก ให้ห่ างกัน อย่า งน้ อ ย 5 เมตรขึ้ นไป มี การศึ ก ษาพบพฤกษเคมี ส าคั ญ ได้ แ ก่ naphthol, naphthoquinones,
polysaccharides, anthocyanins, shamimin และ lupeol (Karole, 2017) และมีการศึกษาพบสารสาคัญจากส่วนเปลือก
ของต้นงิ้ว พบสารที่เป็นองค์ประกอบสาคัญถึง 13 ชนิด ได้แก่ lupeol, lupeone, betulinic acid, zeorin, oleanolic acid,
3-oxooleanolic acid, cleomiscosin A, (±)-lyonires-inol, desmosterol, stigma-3, 6-dione, (+)-lasiodiploidin,
aurantiamide acetate, และ(2S,3S,4R,10E)-2-[(2R)-2-hydroxytetracosanoylamino]-10-octadecene-l, 3, 4-triol
(Wang et al., 2016) ทั้งนี้ในส่วนต่างๆ ของงิ้วยังถูกบันทึกไว้ว่ามีสรรพคุณมากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนราก เปลือก ใบ ดอก ผล
เมล็ด แม้แต่ยางของพืชก็ตาม โดยพบการบันทึกว่าสามารถบารุงกาลัง ขับปัสสาวะ เป็นยากระตุ้นให้อาเจียน แก้ฝีเปื่อย แก้
บวม แก้พยาธิ แก้งูพิษ ทุกชนิด แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ แก้อักเสบ แก้ฟกช้า ระงับประสาท แก้ตกเลือด รักษาโรคผิวหนัง แก้
โรคมะเร็ง โรคเอดส์ ต้านแบคทีเรีย ลดความดัน ลดน้าตาล ต้านอนุมูล อิส ระ และเป็นยากระตุ้นความต้องการทางเพศ
(สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, 2557; Karole, 2017) อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ หรือการศึกษา
เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์จากส่วนต่างๆ ของงิ้วในเชิงลึกที่ค่อนข้างน้อย
จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่ามีการปลูกงิ้วส่วนมากในพื้นที่ภาคเหนือ และพบได้บ้างทางภาคอีสานของไทย เนื่อง
ด้วยในการศึกษาครั้งนี้มีข้อจากัดของช่วงเวลาการออกดอกของงิ้ว ทางผู้วิจัยได้ศึกษาสารสกัดจากส่วนของดอกงิ้วแดง ซึ่ง รับ
ซื้อมาจากบริษัทสมุนไพรท่าพระจันทร์ จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมี เบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เบื้องต้นของสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการนาไปศึกษาต่อยอดฤทธิ์ในเชิงลึก และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์ ทั้งยังอาจช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของงิ้วแดง และเพิ่ม
คุณค่าพืชสมุนไพรแก่ชาวสวนอันเป็นการกระตุ้นสภาพทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้ในอนาคตด้วย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อหาร้อยละผลผลิดของสารสกัดดอกงิ้วแดงจากวิธีการหมัก ด้วยเอทานอล ทดสอบหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นที่เป็น
องค์ประกอบสาคัญ และศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
พืชสมุนไพร งิ้วแดง (ส่วนดอก) จากภาคเหนือ โดยบริษัทสมุนไพรท่าพระจันทร์ จากัด ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP โดยได้รับซื้อมา
ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การเตรียมสารสกัดหยาบของดอกงิ้วแดง
นาดอกงิ้วแดงทั้งดอกล้าง ฉีก และผึ่งลม จากนั้นอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
เมื่อครบเวลาจึงบดให้มีขนาดเล็กลง ชั่งและบันทึกน้าหนักดอกงิ้วแดงแห้งที่บดแล้ว และหมักในตัวทาละลาย 95% ethanol
(อัตราส่วนพืชต่อตัวทาละลาย 1:5) ที่อุณหภูมิห้องและคนให้ทั่วทุกวัน เป็นเวลา 5 วัน หลัง จากนั้นกรองสารละลาย จะได้
สารละลายเป็นสีเหลืองใสไม่มีตะกอนของพืช นาสารละลายใสที่กรองได้ไประเหยด้วยเครื่อง Rotary evaporator (นันทวัน
บุณยะประภัศร, 2544) จนกระทั่งได้สารสกัดซึ่งเรียกว่า สารสกัดหยาบ หรือสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง จากนั้นชั่งและ
บันทึกน้าหนักของสารสกัดหยาบที่ได้ และคานวณค่าร้อยละผลผลิตของสารสกัดที่ได้ต่อน้าหนักพืชแห้ง ดังสมการ
% yield = น้าหนักสารสกัดที่ได้ (กรัม) x 100
น้าหนักพืชแห้ง (กรัม)
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สารสกัดหยาบที่ได้ จะถูกเก็บไว้ในขวดทึบแสงปิดสนิท ทีอ่ ุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนามาทดสอบ
สารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่อไป และระหว่างการทดลองจะเก็บสารสกัดไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
3.2.2 การวิเคราะห์พฤกษเคมีเบื้องต้น (สินธพ, 2552; รัตนา, 2547)
– การทดสอบอัลคาลอยด์ (Alkaloids)
ละลายสารสกัด ดอกงิ้วความเข้มข้น 0.05 กรัมต่อมิลลิลิตร ในน้ากลั่น จากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอลิก
เข้มข้น ผสมให้เข้ากัน แล้วกรองส่วนตะกอนทิ้ง นาสารละลายที่ได้มาทดสอบหาอัลคาลอยด์ โดยใช้น้ายาทดสอบอัลคาลอยด์
ได้แก่ Wagner’s, Marme’s, Dragendoff’s, Hager’s และ Mayer’s reagent เปรียบเทียบกับน้ากลั่น (negative control)
และสารมาตรฐานควินินซัลเฟต (positive control) หากเมื่อทดสอบปฎิกิริยาแล้วพบอัลคาลอยด์ ผลจะปรากฏดังนี้
o Wagner’s reagent
จะปรากฏเป็นตะกอนสีน้าตาล-แดง
o Marme’s reagent
จะปรากฏเป็นตะกอนสีขาวหรือสีเหลือง
o Dragendoff’s reagent
จะปรากฏเป็นตะกอนสีส้มหรือสีน้าตาลแดง
o Hager’s reagent
จะปรากฏเป็นตะกอนสีเหลือง
o Mayer’s reagent
จะปรากฏเป็นตะกอนขุ่นขาว
– การทดสอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)
การตรวจหาฟลาโวนอยด์นี้เป็นการตรวจหาส่วนนิวเคลียสของ benzo-g-pyrone ทาโดยนาสารสกัด
ดอกงิ้วปริมาณเล็กน้อยละลายด้วยเอทานอล และให้ความร้อน จากนั้นจึงเติมเศษลวดแมกนีเซียมลงไป และหยดกรดไฮโดร
คลอลิกเข้มข้นประมาณ 3-4 หยด เปรียบเทียบกับน้ากลั่น (negative control) และสารมาตรฐาน quercetin (positive
control) หากเมื่อทดสอบปฎิกิริยาแล้วพบฟลาโวนอยด์ ผลจะปรากฏเป็นสีแดง หรือสีส้มอมแดง
– การทดสอบแอนทราควิโนน (Anthaquinones)
ในการทดสอบนี้เลือกวิธี Modified Borntrager’s test การทดสอบทาโดยชั่งสารสกัดดอกงิ้วประมาณ
0.5 g เติม 3% H2O2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ปรับจนมีความเป็นกรดด้วย HCl (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส ) พร้อมให้ความร้อน
แก่สารทดสอบ เมื่อสารทดสอบเย็นลงจึงค่อยเทสารละลายลงใน separatory funnel และสกัดด้วยไดคลอโรมีเทนปริมาตร
20 mL จากนั้นแยกชั้นของไดคลอโรมีเทนลงในหลอดทดลอง 2 หลอด หลอดละ 5 มิลลิลิตร หลอดที่หนึ่งใช้เป็นหลอด
เปรียบเทียบ ส่วนอีกหลอดนามาเติม 25% ammonia solution อัตราส่วน 1:1 จากนั้นเขย่า หากเมื่อทดสอบปฎิกิริยาแล้ว
พบแอนทราควิโนน ผลจะปรากฏสีชมพู-แดงในชั้นด่าง
– การทดสอบคูมาริน (Coumarin)
ละลายสารสกัดดอกงิ้วความเข้มข้น 0.05 กรัมต่อมิลลิลิตร ในน้ากลั่น แล้วกรองส่วนตะกอนทิ้ง ต่อมา
แบ่ง สารละลายที่ไ ด้อ อกเป็น สองส่ว นเท่าๆ กั น หลอดที่ห นึ่ง ใช้เ ป็น หลอดเปรี ยบเทีย บ ส่ วนอี ก หลอดผสมด้ว ย 10%
ammonium hydroxide solution จนมีความเป็นด่าง (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส ) หลังจากนั้นนาหลอดแก้วทั้งสองไป
ตรวจดูภายใต้รังสี UV ที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร หากเมื่อทดสอบปฎิกิริยาแล้วพบคูมาริน ผลจะปรากฏเห็นน้ายาใน
หลอดแก้วทดลองมีการเรืองแสงเป็นสีฟ้าหรือเขียวอมเหลืองภายในระยะเวลา 1-2 นาที
– การทดสอบซาโปนิน (Saponins)
ใช้การทดสอบแบบการเกิดฟอง ทดสอบโดยละลายสารสกัดดอกงิ้วความเข้มข้น 0.05 กรัมต่อมิลลิลิตร
ในน้ากลั่น แล้วแบ่งสารละลายที่ได้ในหลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละประมาณ 3 มิลลิลิตร
o หลอดที่ 1: เขย่าอย่างแรงเป็นเวลา 15 นาที สังเกตลักษณะและวัดความสูงของฟองหลังเขย่า
ทันที และหลังจากตั้งทิ้งไว้ 30 นาที
o หลอดที่ 2: เติมสารละลาย H2SO4 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันและต้มเป็นเวลา 10 นาที จากนั้น
เขย่าเช่นเดียวกับหลอดทดลองที่ 1 เทียบผลการเกิดฟองกับหลอดที่ 1
o หลอดที่ 3: เติมสารละลาย Na2CO3 1 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าเช่นเดียวกับหลอดทดลองที่ 1 เทียบ
ผลการเกิดฟองกับหลอดที่ 1
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เมื่อทดสอบปฎิกิริยาแล้ว นาหลอดทดลองทั้ง 3 หลอด มาเปรียบเทียบดูลักษณะและวัดความสูงของฟอง
ทั้งหลังจากที่เขย่าทันที และตั้งทิ้งไว้ 30 นาที โดยหากฟองสูงประมาณ 1-2 เซนติเมตร และคงอยู่นาน 30 นาที แสดงว่าพบ
ซาโปนิน
– การทดสอบแทนนิน (Tannins)
ละลายสารสกัดดอกงิ้วความเข้มข้น 0.05 กรัมต่อมิลลิลิตร ในน้ากลั่น แล้วกรองส่วนตะกอนทิ้ง แบ่ง
สารละลายลงในหลอดทดลองจานวน 4 หลอด จากนั้นเติมน้ากลั่นจนครบ 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วหยดน้ายาทดสอบ
ได้แก่ 0.5% Gelatin solution, 1% Lead acetate solution, 1% Quinine sulfate solution และ Ferric chloride T.S
ลงไปประมาณไม่เกิน10 หยด สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับน้ากลั่น (negative control) หากเมื่อ
ทดสอบปฎิกิริยาแล้วพบแทนนิน ผลจะปรากฏดังนี้
o 0.5% Gelatin solution
จะปรากฏเป็นตะกอนขุ่นขาว
o 1% Lead acetate solution
จะปรากฏเป็นตะกอนขุ่นขาว
o 1% Quinine sulfate solution จะปรากฏเป็นตะกอนขุ่นขาว
o Ferric chloride T.S
จะปรากฏเป็นสีน้าเงิน, สีน้าเงินม่วง, สีเขียว
– การทดสอบแคโรทีนอยด์ (Carotenoids)
ชั่งสารสกัดดอกงิ้วประมาณ 0.5 กรัม ใน evaporating dish จานวน 2 ถ้วย ละลายด้วยไดคลอโรมีเทน
หลังจากนั้นใช้ความร้อนระเหยให้แห้ง จานระเหยที่ 1 เติมกรด H2SO4 และจานระเหยที่ 2 เติม Saturated antimony
trichoride หากเมื่อทดสอบปฎิกิริยาแล้วพบแคโรทีนอยด์ ผลจะปรากฏเป็นสีน้าเงินเข้ม
– การทดสอบคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ (Cardiac glycosides) มีการทดสอบโดย 3 วิธี ดังนี้
o Liebermann-Burchard’s test (ตรวจหา steroid moiety)
ชั่งสารสกัดดอกงิ้วเล็กน้อยใส่ในหลอดทดลอง เติม dichloromethane 3 มิลลิลิตร และ H2SO4 หาก
ปรากฏวงแหวนสีน้าตาลระหว่างชั้นของสารละลาย แสดงว่าพบสเตียรอยด์ เปรียบเทียบกับสารละลายสารสกัดดอกงิ้วที่ไม่เติม
สารทดสอบ
o Kedde’s test (ตรวจหา unsaturated lactone ring ที่ตาแหน่ง C-17)
ชั่งสารสกัดดอกงิ้วเล็กน้อยใส่ลงใน evaporation dish หยด 1% 3,5-dinitrobenzoic acid และ 1N
NaOH อย่างละ 2-3 หยด หากปรากฏสีม่วง หรือสีม่วงอมน้าเงิน หรือสีม่วงอมชมพู แสดงว่าพบ lactone ring เปรียบเทียบ
กับสารละลายสารสกัดดอกงิ้วที่ไม่เติมสารทดสอบ
o Keller-Killiani (ตรวจหา deoxy sugar)
ชั่งสารสกัดดอกงิ้วเล็กน้อยใส่ ในหลอดทดลอง เติม FeCl3’s reagent 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน เอียง
หลอดแก้วทามุม 45° ค่อยๆ หยดกรด H2SO4 5-6 หยด หากปรากฏวงแหวนสีน้าตาลระหว่างชั้น แสดงว่าพบ deoxy sugar
เปรียบเทียบกับสารละลายสารสกัดดอกงิ้วที่ไม่เติมสารทดสอบ
3.2.3 การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH assay (พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์, 2555)
เตรียมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.079 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใน 95% ethanol พร้อมทั้งเตรียมสาร
มาตรฐาน Trolox ให้มีความเข้มข้น 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ และสารละลายสารสกัด
เอธานอลจากดอกงิ้วแดงเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วจึงเจือจางให้มีความเข้มข้น 0.75, 0.50, 0.25, 0.01, 0.005,
0.0025, 0.001 และ 0.0001 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับในหลอดทดลอง จากนั้นทดสอบโดยใช้สารละลายที่จะทดสอบ
ในแต่ละความเข้มข้น ผสมให้เข้ากันกับสารละลาย DPPH ที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน 1:1 และตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที
เมื่อครบเวลาจึงวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 515 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV spectrophotometer แต่ละการทดลองทาซ้า 3 ครั้ง
และคานวณหา %DPPH radical scavenging เพื่อหาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากตัวทาละลายต่างๆ ดัง
สมการ
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DPPH radical scavenging (%) = [(A0-AS)] x 100
A0
โดย A0 คือค่าการดูดกลืนแสงตั้งต้น และ AS คือค่าการดูดกลืนแสงหลังจากเติมสารตัวอย่าง
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการสกัดดอกงิ้วแดงส่วนทั้งดอกด้วย 95% ethanol โดยวิธีการหมัก (Maceration)
จากการนาดอกงิ้วแดงทีแ่ ห้งและบดละเอียด แช่ในตัวทาละลาย 95% ethanol เป็นเวลา 5 วัน ทาการสกัด 2 รอบ
จากนั้นกรอง และระเหยด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบลดความดัน (Rotary evaporator) พบว่าสารสกัดจากดอกงิ้วแดงที่ได้ มี
ลักษณะเป็นของเหลวหนืด สีน้าตาลแดง มีกลิ่นเป็นกลิ่นเฉพาะคล้ายใบชา เมื่อคานวณค่าร้อยละผลผลิตของสารสกัดที่ได้ต่อ
น้าหนักพืชแห้งในครั้งที่ 1 เท่ากับร้อยละ 7.65 และครั้งที่ 2 เท่ากับร้อยละ 6.94 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.30
4.2 ผลการทดสอบหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นที่สาคัญของสารสกัดเอธานอลจากดอกงิ้วแดง
– การทดสอบอัลคาลอยด์ (Alkaloids)
ผลการทดสอบสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดงด้วยน้ายาทดสอบอัลคาลอยด์ ได้แก่ Wagner’s, Marme’s,
Dragendoff’s, Hager’s และ Mayer’s reagent เปรียบเทียบกับน้ากลั่น (negative control) และสารมาตรฐานควินิน
ซัลเฟต (positive control: PC) พบว่าเมื่อทดสอบสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดงด้วย Wagner’s reagent ไม่พบตะกอน
สีน้าตาลหรือ แดง เมื่อทดสอบด้วย Marme’s reagent ไม่พบตะกอนสีขาวหรือเหลือง เมื่อทดสอบด้วย Dragendoff’s
reagent พบลักษณะของตะกอนสีส้มหรือสีน้าตาลแดงคล้ายผลจาก positive control เมื่อทดสอบด้วย Hager’s reagent
พบสารละลายมีสีเหลืองแต่ไม่ปรากฏตะกอน และเมื่อทดสอบด้วย Mayer’s reagent ไม่พบตะกอนสีขุ่นขาว ซึ่งหากสารสกัด
ที่ทดสอบมีอัลคาลอยด์จริงควรให้ผลการทดสอบเช่นเดียวกับ positive control ทั้งหมดทุกการทดสอบ อย่างไรก็ตามอาจ
สังเกตลักษณะของการทดสอบสารสกัดด้วยน้ายา Dragendoff’s และ Hager’s reagent ที่มีผลแสดงคล้ายกับ positive
control จึง นาไปสู่ข้อสัง เกตของผู้วิจัยที่ว่า สารสกัดจากดอกงิ้วแดงนี้น่าจะมีสารอัลคาลอยด์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Chakraborty และคณะ ที่พบสารอัลคาลอยด์จากสารสกัดดอกงิ้ว (Chakraborty, 2010) แต่เนื่องจากการทดสอบของผู้วิจัย
ครั้งนี้เป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นในเชิงคุณภาพซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้อง เช่น ดอกงิ้วแดงอาจปลูกในสถานที่ที่แตกต่างกัน
ซึ่งส่งผลต่อสารฑุติยภูมิ (secondary metabolites) ที่พบอาจแตกต่างกัน ดังนั้นจากการทดสอบของผู้วิจัยในครั้งนี้จึงสรุปได้
ว่า ไม่พบสารอัลคาลอยด์ในสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง และควรนาไปทดสอบยืนยันด้วยวิธีการทดสอบเชิงปริมาณ
– การทดสอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)
เมื่อทดสอบสารสกัดดอกงิ้วที่ละลายด้วยเอทานอล และให้ความร้อน จากนั้นเติมเศษลวดแมกนีเซียมและหยด
กรดไฮโดรคลอลิกเข้มข้นลงไปพบว่าสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดงที่ทดสอบปรากฏเป็นสีส้มอมแดง เช่นเดียวกับผลจาก
การทดสอบในสารมาตรฐาน quercetin (positive control) จึงสามารถกล่าวได้ว่าสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดงนี้มี สาร
กลุ่มฟลาโวนอยด์
– การทดสอบแอนทราควิโนน (Anthaquinones)
ผลการทดสอบแอนทราควิโนนในสภาวะกรด และสกัดแยกสารด้วยไดคลอโรมีเทน และเติม 25% ammonia
solution ในอัตราส่วน 1:1 ผสมเข้ากันแล้ว ไม่พบสีชมพู-แดงในชั้นด่างของสารสกัดเอธานอลจากดอกงิ้วแดง จึงอาจกล่าวได้
ว่า ไม่พบแอนทราควิโนน
– การทดสอบคูมาริน (Coumarin)
ผลการทดสอบนาสารสกัดดอกงิ้วแดงมาผสมด้วย 10% ammonium hydroxide solution จนมีความเป็นด่าง
(ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) หลังจากนั้นนาหลอดแก้วไปตรวจดูภายใต้รังสี UV ที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร พบว่าน้ายา
ในหลอดแก้วทดลองมีการเรืองแสงเป็นสีฟ้าอมเขียว จึงอาจกล่าวได้ว่าพบคูมารินในสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

132
27 มีนาคม 2564

– การทดสอบซาโปนิน (Saponins)
เมื่อทดสอบการเกิดฟองหลังจากเขย่าหลอดทดสอบสารละลายของสารสกัดดอกงิ้วแดงที่สภาวะต่างๆ พบว่ามี
ฟองเกิดขึ้นหลังจากเขย่าทันที แต่เมื่อตั้งทิ้งไว้ 30 นาที พบว่าฟองที่เกิดขึ้นในช่วงแรกมีความสูงลดลงไปมากจนเหลือเพียง 2-3
มิลลิเมตร จึงอาจกล่าวได้ว่าสารสกัดเอธานอลจากดอกงิ้วแดงไม่พบซาโปนิน
– การทดสอบแทนนิน (Tannins)
เมื่อละลายสารสกัดดอกงิ้วแดง และทดสอบด้วย 0.5% Gelatin solution, 1% Lead acetate solution, 1%
Quinine sulfate solution และ Ferric chloride T.S ประมาณไม่เกิน10 หยด เมื่อทดสอบด้วย 0.5% Gelatin solution
พบว่าสารละลายของสารสกัดจากดอกงิ้วแดงมี สีส้มอมแดง เกิดตะกอนสีขาวขุ่น เมื่อทดสอบด้วย 1% Lead acetate
solution พบว่าสารละลายของสารสกัดจากดอกงิ้วแดงมี สีเหลือง เกิดตะกอนสีขาวขุ่น เมื่อทดสอบด้วย 1% Quinine
sulfate solution พบว่าสารละลายของสารสกัดจากดอกงิ้วแดงมี สีส้ม เกิดตะกอนสีขาวขุ่น และเมื่อทดสอบด้วย Ferric
chloride T.S พบว่าสารละลายของสารสกัดจากดอกงิ้วแดงมี สีน้าเงินอมเขียว โดยให้ผลเช่นเดียวกับ positive control จึง
สามารถกล่าวได้ว่าสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดงมีแทนนินเป็นองค์ประกอบ
– การทดสอบแคโรทีนอยด์ (Carotenoids)
เมื่อทดสอบสารสกัดเอธานอลจากดอกงิ้วแดงด้วยการละลายกับไดคลอโรมีเทน หลังให้ความร้อยและเติมกรด
H2SO4 พบว่าสารสกัดจากดอกงิ้วแดงที่ทดสอบเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินเข้ม เมื่อทดสอบเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนสารทดสอบเป็น
Saturated antimony trichoride แทน ก็พบว่าสารสกัดจากดอกงิ้วแดงที่ทดสอบนี้เปลี่ยนเป็นสีน้าเงินเข้มเช่นกัน จึงกล่าวได้
ว่าพบแคโรทีนอยด์เป็นองค์ประกอบในสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง
– การทดสอบคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ (Cardiac glycosides)
จากการทดสอบด้วย Liebermann-Burchard’s test เพื่อตรวจหา steroid moiety พบว่าเกิดวงแหวน
ระหว่างชั้นของสารละลายสารสกัดดอกงิ้วแดงที่ทดสอบ แสดงว่าสารสกัดดังกล่าวมี steroid เป็นส่วนประกอบ ต่อมาเมื่อ
ทดสอบหา unsaturated lactone ring ด้วยวิธี Kedde’s test สารละลายที่ทดสอบเปลี่ยนเป็นสีเขียว หมายความว่าไม่ พบ
lactone ring ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ และเมื่อตรวจหา deoxy sugar ด้วย Keller-Killiani test
พบวงแหวนสีน้าตาลระหว่างชั้น ของสารละลาย หมายถึงการพบ deoxy sugar เป็นองค์ประกอบของคาร์ดิแอกไกลโคไซด์
เปรียบเทียบกับสารละลายสารสกัดดอกงิ้วที่ไม่เติมสารทดสอบ อย่างไรก็ตามหากจะเรียกสารสาคัญดังกล่าวว่าเป็นคาร์ดิแอก
ไกลโคไซต์จะต้องประกอบด้วยโครงสร้างทั้งสามดังกล่าว ดังนั้นจากการทดสอบนี้ไม่พบ unsaturated lactone ring ด้วยวิธี
Kedde’s test จึงอาจสรุปได้ว่า ไม่พบคาร์ดิแอกไกลโคไซต์เป็นองค์ประกอบในสารสกัดเอธานอลจากดอกงิ้วแดง
อย่างไรก็ตาม การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นนี้เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อให้ทราบว่าในตัวอย่างสารสกัดเอ
ทานอลจากดอกงิ้วแดงที่ทาการทดสอบนี้ มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นสารในกลุ่มใดบ้าง โดยสารบางกลุ่มไม่มีวิธีตรวจสอบที่
เฉพาะเจาะจงและเป็นวิธีทางเคมี นอกจากนี้ บางวิธีการตรวจสอบไม่สามารถอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาได้ อีกทั้งการ
ทดสอบหาสารสาคัญบางชนิดอาจต้องมีวิธีการตรวจร่วมมากกว่า 1 วิธี ซึ่งวิธีที่ทางผู้วิจัยได้นามาทดสอบนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่นิยม
และง่ายที่จะทดสอบในห้องปฏิบัติการ หากต้องการหาสารสาคัญในเชิงปริมาณ หรื อระบุชนิดที่ชัดเจนอาจต้องทาการทดลอง
ต่อไปในอนาคต ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดเอธานอลจากดอกงิ้วแดง แสดงดังในตารางที่ 1
4.3 ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง
จากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอธานอลจากดอกงิ้วแดง โดยใช้วิธีการทดสอบ 2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging assay เทียบกับสารมาตรฐาน Trolox พบว่าสารละลายมาตรฐาน
Trolox มีค่า IC50 เท่ากับ 0.055 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังแสดงในภาพที่ 1 ในขณะที่สารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดงมีค่า
Inhibitory concentration หรือค่า IC50 เท่ากับ 0.0041 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังแสดงในภาพที่ 2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดเอธานอลจากดอกงิ้วแดง
สารพฤกษเคมี
วิธีการทดสอบ
สารสกัดดอกงิ้วแดง
– Wagner’s reagent
X
– Marme’s reagent
X
1. Alkaloids
– Dragendoff’s reagent
±
– Hager’s reagent
±
– Mayer’s reagent
X
2. Flavonoids
√
3. Anthraquinones
X
4. Coumarins
√
5. Saponins
X
– 0.5% Gelatin solution
√
– 1% Lead acetate solution
√
6. Tannins
– 1% Quinine sulfate
√
– Ferric chloride T.S
√
– H2SO4
√
– Saturated antimony III
7. Carotenoids
√
chloride
– Salkowski test
√
8. Cardiac
– Kedde’s test
X
glycosides
√
– Keller-Killiani test

การประเมินผล
ไม่พบ
พบ
ไม่พบ
พบ
ไม่พบ
พบ

พบ

ไม่พบ

สัญลักษณ์: √ หมายถึง พบสารกลุ่มที่ทดสอบ, X หมายถึง ไม่พบสารกลุ่มที่ทดสอบ, ± หมายถึง ผลไม่ชัดเจน
% In h ib it o r y c o n c e n t r a t io n o f T r o lo x
In h ib it io n o f D P P H p r o d u c t i o n ( % )

by D PPH A ssay
120
100
80
60
40
IC 5 0 =

20

R

2

0 .0 5 5 m g /m L

=

0 .9 8 8 8

0
0 .0 0 0 1

0 .0 0 1

0 .0 1

0 .1

1

C o n c e n t r a t i o n o f T r o l o x ( m g /m L )

ภาพที่ 1 แสดงค่า 50% Inhibitory concentration ของสารละลายมาตรฐาน Trolox ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามินอี
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0 .9 6 1 9

0
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0 .0 0 0 1
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C o n c e n tr a tio n o f B . c e ib a e x tr a c t (m g /m L )

ภาพที่ 2 แสดงค่า 50% Inhibitory concentration ของสารสกัดเอทานอลจากดอกงิ้วแดง
5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการสกัดดอกงิ้วแห้ง ทั้งดอก เมื่อนามาทดสอบโดยบดละเอียดและหมักในตัวทาละลาย 95% ethanol จากนั้น
กรองและระเหยด้วยเครื่อง Rotatory evaporator จะได้สารสกัดหยาบที่มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด สีน้าตาลแดง มีกลิ่น
เฉพาะคล้ายใบชา จากการทดสอบปริมาณสารสกัดหยาบคิดเป็น ค่าร้อยละผลผลิตของสารสกัดที่ได้ต่อน้าหนักพืชแห้ง เฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 7.30 จากการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นที่เป็นองค์ประกอบในสารสกัดจากดอกงิ้วแดงพบมีสารสาคัญ คือ ฟลา
โวนอยด์ คูมาริน แทนนิน และแคโรทีนอยด์ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ และเมื่อทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัด
ดอกงิ้วแดงโดยวิธี DPPH assay พบว่าสารสกัดจากดอกงิ้วให้ผลการต้านอนุมูล อิส ระโดยคิดเป็นค่า 50% Inhibitory
Concentration หรือค่า IC50 เท่ากับ 0.0041 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่ค่า IC50 ของสารมาตรฐาน Trolox มีค่าเป็น 0.055
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากดอกงิ้วมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิส ระได้สูงกว่า Trolox ซึ่งเป็น
อนุพันธ์ของวิตามินอี จากผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดดอกงิ้วแดงโดยวิธี DPPH
assay สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดดอกงิ้วแห้งส่วนทั้งดอกในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งรับซื้อมาจากบริษัทสมุนไพรท่าพระจันทร์ นี้ มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งเป็นจุดที่ควรศึกษาและทดลองอย่างละเอียดมากขึ้น เช่น การหาปริมาณของสารพฤกษเคมีในเชิง
ปริมาณ หรือการเลือกใช้อัตราส่วนของตัวทาละลายรูปแบบอื่นๆ ในการสกัดเพื่อให้ง่ายต่อการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาตารับยา การพัฒนาเครื่องสาอาง และงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่การเอื้อประโยชน์ต่อสินค้าชุมชน และเศรษฐกิจ
ในอนาคตได้
6. กิตติกรรมประกาศ
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เทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
Study of chromatographic fingerprinting and markers of knee and joint poultice by
high-performance liquid chromatography
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บทคัดย่อ
โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis) พบได้มากในประชากรทั่วโลก เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อของกระดูกข้อต่อ
และกระดูกบริเวณใกล้ข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการแยกสารสาคัญของตารับยาพอกเข่า
ที่ใช้อยู่ตามตารับของแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งมีส่วนประกอบของสมุนไพร ๒๒ ชนิด อันได้แก่ ของ ใบพลับพลึง หัวว่านน้า ผักเสี้ยนผีทั้งห้า หัวดองดึง ใบมะคาไก่ ใบมะขาม ใบ
ส้มป่อย ดอกดีปลี เมล็ดพริกไทย รากเจตมูลเพลิงแดง เปลือกผลมะกรูด เหง้าข่า หัวว่านนางคา ว่านร่อนทอง เหง้าขิง เหง้ากะทื อ
ก้ามปูหลุดทั้งห้า เกลือเม็ด เหง้าไพล และการบูร การวิเคราะห์จะใช้โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid
Chromatography, HPLC) แบบ reverse phase เป็นเครื่องมือใช้สาหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยวิเคราะห์
ลายพิมพ์โครมาโตกราฟีของตารับดังกล่าวด้วยระบบ gradient system 2 ระบบ พร้อมเปรียบเทียบกับสารบ่งชี้ Compound D,
Piperine และ Zerumbone จากเหง้าไพล เมล็ดพริกไทย และเหง้ากระทือ ผลการทดลองพบว่าสามารถแยกสารบ่งชี้ออกจากสารอื่น
ๆ ได้ โดยพบ Compound D ที่ 14.630 นาที ซึ่งใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน Compound D ที่ 14.681 นาที สารบ่งชี้ชนิดที่ 2 คือ
Piperine ที่เวลา 23.812 นาที ซึ่งใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน Piperine ที่พบที่ 23.850 นาที สาหรับสารบ่งชี้ชนิดที่ 3 คือสาร
Zerumbone จากเหง้ากระทือ ซึ่งพบในสารสกัดที่เวลา 28.300 แต่โครมาโตแกรมมีความซับซ้อน แยกได้ไม่สมบูรณ์ จึงใช้ gradient
system ที่ 2 แยก Zerumbone ได้ดีขึ้น ที่เวลา 27.770 นาที จากผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ สามารถแยกสารในตารับออกจากกันได้
หลายชนิด และมีสารบ่งชี้ที่อยู่ในสมุนไพรสาคัญ 3 ชนิด คือ Compound D, Piperine และ Zerumbone จากเหง้าไพล เมล็ด
พริกไทย และเหง้ากระทือ สารทั้งสามชนิดนี้สามารถนามาใช้เป็นสารบ่งชี้ในการควบคุมคุณภาพสารสกัดยาพอกเข่า และสาหรับสารที่
ยังไม่ถูกวิเคราะห์ ลายพิมพ์โครมาโตกราฟีสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิสูจน์และควบคุมคุณภาพในเบื้องต้น งานวิจัยนี้ยังต้องการการ
พัฒนาระบบการแยกให้ดีขึ้น ต้องการสารบ่งชี้เพิ่มมากขึ้น และการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Method validation)
คาสาคัญ: ยาพอกเข่า โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง สารบ่งชี้
Abstract
Osteoarthritis is the most common form of arthritis, affecting millions of people worldwide. It occurs
when the protective cartilage that cushions the ends of your bones wears down over time. This research aimed to
develop the separation of chemical composition of knee and joint poultice which was described in Thai
traditional clinical practice by Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Health. This
preparation composed of 22 herbs which were Crinum asiaticum L. leaves, Acorus calamus L. rhizomes, Cleome
viscosa L., Gloriosa superba L., Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa leaves, Tamarindus indica L. leaves, Acacia
concinna (Willd.) DC leaves, Piper retrofractum Vahl flower, Piper nigrum L. fruit, Plumbago indica L. root, Citrus
hystrix DC peel, Alpinia galanga L. rhizomes, Curcuma aromatica Salisb. rhizomes, Ludisia discolor (ker Gawl.) A.
Rich, Zingiber officinale Roscoe rhizomes, Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. rhizomes, Tradescantia
zebrina Bosse, Sodium chloride, Zingiber cassumunar L. rhizomes, and champhor. The analysis used reverse
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phase high performance liquid chromatography (HPLC) as a tool to separate chemical constituents in the sample.
The HPLC fingerprintings were recorded in two gradient solvent systems and compare the retention time of
selected markers which were compound D, piperine and zerumbone. The experimental results showed that the
first gradient system separated most of the chemical constituents in the sample. Compound D appeared at 14.630
min which was closed to compound D marker at 14.681 min. Piperine emerged at 23.812 min which was closed to
piperine standard at 23.850 min. The last one, zerumbone, showed at 28.300 min but this peak was not well
resolved. We used the second gradient system to obtain the better resolution and zerumbone was separated
clearer at 27.770 min. The research showed the reasonable separation of knee and joint poultice preparation with
3 makers, compound D, piperine and zerumbone from Z. cassumunar, P. nigrum and Z. zerumbet. These three
compounds can be used as markers in quantitative analysis and quality control of the preparation. However,
there still need to separate more markers in this preparation; the separation parameters should be optimized, and
the method of analysis must be validated.
Keywords: Ya-Phok, High performance liquid chromatography, Markers

1. บทนา
โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis) หมายถึง โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง
การทางานของกระดูกข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความ
เสื่อมรุนแรงขึ้นตามลาดับ (Schiphof et al., 2018) เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในชุมชน ส่วนใหญ่มักพบในคนวัยกลางคนอายุ 50
ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ในปี 2017 พบว่ามีผู้ป่วยมากกว่า 303 ล้านคนที่เป็นโรคนี้ ซึ่งสามารถเกิด
กับข้อต่อทั่วร่างกาย แต่มักพบที่เข่า มือ สะโพก และกระดูกสันหลัง (Kloppenburg & Berenbaum, 2020) โรคข้อเข่าเสื่อม
เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งในที่สุดแล้วจะจบลงในสภาวะที่คล้ายคลึงกันคือมีการเสื่อมและเสียหายของเนื้อเยื่อภายในข้อต่อ และ
บริเวณรอบ ๆ ข้อต่อ (Lane et al., 2017)
อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม จะมีการเจ็บปวดตามข้อ เส้นเอ็น การเคลื่อนไหวทาได้ลาบาก มีการแข็งเกร็ง ซึ่งเป็นมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับระยะอาการของโรค ความเจ็บปวดจะขึ้นอยู่กับความถี่ของการเคลื่อนไหว อาการที่เจ็บในโรคข้อเข่าเสื่อมจะไม่
เกิดเพียงกับตรงข้อ แต่จะมีผลต่อโครงสร้างของกระดูก ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ยากลาบากขึ้น (Pereira et al.,
n.d.) การปวดจะเริ่มจากอาการปวดเมื่อยเวลาใช้งานข้อเข่า บางครั้งมีเสียงกรอบแกรบเวลาเคลื่อนไหวมีอาการข้อตึงหรือข้อติด
เวลาใช้งานนาน ๆ และเมื่อเป็นมากจนกระดูกผิวข้อสึกจะทาให้มีอาการปวดมากขึ้นและอาจพบว่าข้อเข่าผิดรูปได้ (Ashkavand
et al., 2013)
แนวทางการรักษาทางแผนปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 4 วิธี ได้แก่ การรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน การรักษาโดยผ่าตัดผ่านการ
ส่องกล้อง (arthroscopic treatment) การผ่าตัดมาตรฐาน และการนวดทุยนา (Tuina manipulation) การตรวจวัดระดับความ
รุนแรงของโรค จะใช้วิธีคัดกรองแบบ K-L (Kellgren-Lawrence) classification โดยแบ่งได้ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 0-4 ค่าที่สูง
ที่สุดจะมีความรุนแรงของโรคมากที่สุด ในขณะที่ค่าที่ต่า K-L1 (0) ผู้ป่วยต้องพยายามที่จะรักษาน้าหนักมวลกาย หลีกเลี่ยงการ
ออกกาลังกายที่ไม่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระทบของข้อเข่าจากแรงกระทาภายนอก พยายามพักผ่อนให้มาก และเคลื่อนไหวขา
ให้น้อย (Xu et al., 2019) จุดมุ่งหมายในการรักษา คือ ลดอาการปวด ยาระงับอาการปวดที่ใช้กันบ่อยได้แก่ยาในกลุ่ม Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ซึ่งจะยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไซโคออกซิจิเนส (cyclooxygenase) ที่
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารก่อการอักเสบ พรอสตาแกรนดิน (prostaglandins) อย่างไรก็ตามการใช้ยากลุ่มนี้ไปนาน ๆ มี
ข้อเสียและผลข้างเคียงต่อระบบหลอดเลือด และหัวใจ รวมทั้งมีผลต่อการยับยั้งการสร้างเยื่อเมือกบุที่ระบบทางเดินอาหาร
(Henry, 1988) แนวทางการรักษาคือทาให้ข้อเคลื่อนไหวดีขึ้นและแก้ไขข้อที่ผิดรูปเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความ
เหมาะสม
รูปแบบการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยรวมถึงแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยโดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอแนวทางในการรักษาและบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วย
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การพอกยาสมุนไพรซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดของข้อเข่าได้ได้นายาพอกสมุนไพรมาใช้ในลดอาการปวดเข่ากับผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อมมาเป็นเวลา ๑๐ ปี โดยมีส่วนประกอบของสมุนไพร ๒๒ ชนิด ทั้งหมดมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของข้อเข่าได้เป็นอย่าง
ดี อาทิเช่น ไพล มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เนื่องจากมีสาร dimethoxyphenyl butadiene (DMPBD) ที่สามารถยับยั้งการบวม
ได้สูงที่สุด และสามารถระงับความเจ็บปวดได้ดีเทียบเท่าแอสไพริน และสาร Compound D ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลด
บวมได้เช่นกัน หัวดองดึงมีสาร colchicine ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้ง cycloxygenase และ lipoxygenase สารสกัด
จากผงใบพลับพลึง มีสาร lycorine สามารถลดอาการปวดและการบวมในหนูทดลองได้ เป็นต้น (Poonsuk, et.al., 2018)
โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) เป็นเครื่องมือใช้สาหรับ
แยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยกระบวนการแยกสารประกอบที่สนใจจะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟส คือ เฟส
คงที่กับเฟสเคลื่อนที่ สารจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน ซึ่งสารผสมที่อยู่ในตัวอย่างสามารถถูกแยกออกจากกันได้นั้นขึ้นอยู่
กับ ความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้นกับเฟสเคลื่อนที่ หรือ เฟสคงที่ สารที่สามารถเข้ากันได้ดี กับเฟสเคลื่อนที่จะถูก
แยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับเฟสเคลื่อนที่ หรือเข้ากันได้ดีกับ เฟสคงที่ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูก
แยกออกมาได้นี้จะถูกตรวจวัดด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณ แสดงผลในลักษณะเป็นพีค ซึ่งเรียกว่า โครมาโทแกรม ระยะเวลาที่สาร
แต่ละชนิด ถูกหน่วงเหนี่ยวไว้กับเฟสคงที (retention time) หรือตาแหน่งของพีคที่ปรากฏบนโครมาโทแกรมสามารถนามาใช้
ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และพื้นที่ใต้พีค หรือความสูงของพีค ใช้ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ข้อดี
ของการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง คือ ถูกต้องแม่น ยา ใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย ของเสีย
น้อย (Bird, 1989) ในการวิจัยนี้ใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงเพื่อวิเคราะห์หาสารสาคัญในตารับยาพอกเข่า
ในการวิจัยครั้ง นี้ผู้วิจัยได้เลือกสูตรยาสมุนไพรส าหรับพอกเข่า (คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก, 2559) ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้ ใบพลับพลึง หัวว่านน้า ผักเสี้ยนผีทั้งห้า หัวดองดึง ใบมะคาไก่ ใบมะขาม
ใบส้มป่อย ดอกดีปลี เมล็ดพริกไทย รากเจตมูลเพลิงแดง เปลือกผลมะกรูด เหง้าข่า หัวว่านนางคา ว่านร่อนทอง เหง้าขิง เหง้า
กะทือ ก้ามปูหลุดทั้งห้า เกลือเม็ด เหง้าไพล และการบูร สูตรดังกล่าวยังไม่มีการควบคุมคุณภาพสารสาคัญ ซึ่งผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จ ะพัฒนาวิธีวิเคราะห์ลายพิมพ์โครมาโตกราฟีของตารับดังกล่าวด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
พร้อมทั้งตรวจสอบสารบ่งชี้ของไพล พริกไทย และกระทือ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ลายพิมพ์โครมาโตกราฟีของตารับดังกล่าวด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
2.2 เพื่อตรวจสอบสารบ่งชี้ของไพล พริกไทย และกระทือ
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
เครื่องมือ ได้แก่ rotary evaporator, hot palte, vortex mixer และ hot air oven สารเคมีได้แก่ Ethanol 95%
commercial grade, acetonitrile HPLC (ADC Lab), water HPLC (ADC Lab), glacial acetic acid (Merck),
cellulose acetate membrane, vacuum pump, HPLC SHIMAZU (Japan) LC-20A system: Pump LC-20 AD,
Column ACE C-18 (5 µm, 4.6 mm ID x 25 cm), Detector Shimazu UV LC-20 AD PDA, Autosamplerer SIL20A/C.
สารมาตรฐาน Compound D ได้จากการสังเคราะห์ตามวิธีที่ระบุไว้โดย Tangyuenyongwatana & Gritsanapan
(2008), Piperine standard (Supelco), Zerumbone standard (Sigma-Aldrich)
สมุนไพร ได้แก่ แผ่นยาพอก (ภาพที่ 1) ที่ประกอบด้วยสารสกัดเอทานอลของ ใบพลับพลึง หัวว่านน้า ผักเสี้ยนผีทั้ง
ห้า หัวดองดึง ใบมะคาไก่ ใบมะขาม ใบส้มป่อย ดอกดีปลี เมล็ดพริกไทย รากเจตมูลเพลิงแดง เปลือกผลมะกรูด เหง้าข่า หัว
ว่านนางคา ว่านร่อนทอง เหง้าขิง เหง้ากะทือ ก้ามปูหลุดทั้งห้า เกลือเม็ด เหง้าไพล และการบูร ได้ซื้อจากโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ภาพที่ 1 แผ่นยาพอกแก้ข้อเข่าเสื่อม
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การสกัดสมุนไพร
การสกัดสารสมุนไพรจะใช้วิธีการละลายแผ่นยาพอก 1 แผ่นจากซองยาที่มีตัวสารสกัดสมุนไพรในเอทานอล
อยู่โดยการสกัดตารับยาทั้งตารับ ในแผ่นยาพอกด้วยเอทานอล ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บีบเอาตัวยาออกมา และนาแผ่นยา
พอกไปแช่ในเอทานอลใหม่ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จนกระทั่งเอทานอลไม่มีสีที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นรวมสารสกัดเอทานอล
ทั้งหมดมาระเหยเอาเอทานอลออก จนได้สารสกัดเข้มข้น (crude extract) บันทึกน้าหนักของสารสกัดหยาบที่ได้ และเก็บสาร
สกัดไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
3.2.2 การเตรียมสารตัวอย่างเพื่อฉีดเข้าเครื่อง HPLC
ชั่งสารสกัด 10 มิลลิกรัม ใส่ลงใน Volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร จากนั้นละลายด้วยเอทานอล จน
ครบปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นปิเปตสารดังกล่าวมา 2 มิลลิลิตร ใส่ลงใน Volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร อีกหนึ่ง
ใบ เติมตัวทาละลายด้วยเอทานอล จนครบปริมาตร เขย่าให้เข้ากันจะได้สารละลายที่มีความเข้มข้น 32 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
นามากรองผ่านหัวกรอง (Septum membrane filter) ขนาด 0.45 ไมครอน ก่อนนาไปบรรจุในขวดสารตัวอย่างขนาด 2.0
มิลลิลิตร
3.3.3 การเตรียมสารมาตรฐาน
ชั่งสารมาตรฐาน Compound D 1.0 มิลลิกรัม ใส่ลงใน Volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร จากนั้น
ละลายด้วยเอทานอล จนครบปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้น 40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ชั่งสาร
มาตรฐาน Piperine 1.0 มิลลิกรัม ใส่ลงใน Volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร จากนั้นละลายด้วยเอทานอล จนครบ
ปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้น 40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ ชั่งสารมาตรฐาน Zerumbone 1.0
มิลลิกรัม ใส่ลงใน Volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร จากนั้นละลายด้วยเอทานอล จนครบปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน จะได้
สารละลายที่มีความเข้มข้น 40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3.3.4 สภาวะการทดลอง (HPLC Condition)
คอลัมน์ (Column): ACE C-18 (5 ไมครอน, 4.6 มม. ID x 25 ซม.)
วัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase): 1% acetic acid / acetonitrile (gradient system)
อัตราการไหล (Flow-rate): 1.00 มิลลิลิตรต่อนาที
เครื่องตรวจจับ (Detector): 254 นาโนเมตร
ปริมาตรที่ฉีด (Injection volume): 10 ไมโครลิตร
สาหรับระบบตัวทาละลายจะเริ่มจาก Gradient system ที่ 1 ก่อน หลังจากนั้นปรับใช้ Gradient system ที่
2 โดยมีการลดความเป็นขั้วของระบบตัวทาละลายโดยการเพิ่มอัตราส่วนของ acetonitrile มากขึ้น
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ตารางที่ 1 Gradient system ที่ 1
เวลา (นาที)
0
5
20
25
35

1% acetic acid
60
50
30
0
0

acetonitrile
40
50
70
100
100

ตารางที่ 2 Gradient system ที่ 2
เวลา (นาที)
0
5
20
25
35

1% acetic acid
55
40
15
0
0

acetonitrile
45
60
85
100
100

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการสกัดแผ่นพอกเข่าด้วยเอทานอล
แผ่นพอกเข่าเมื่อนาออกจากซองจะมีลักษณะเป็นแผ่นสาลีชุบสารสกัดยาพอกเข่า (ภาพที่ 2) เมื่อนามาสกัดด้วยเอทา
นอล 100 มิลลิลิตร จานวน 3 ครั้ง พบว่าแผ่นสาลีมีสีจางลงมาก และสารสกัดที่ได้มีสีเหลืองจาง ๆ เมื่อนาเอทานอลที่สกัด
ได้มารวมกัน แล้วนาไประเหยให้แห้งด้วยเครื่อง Rotary evaporator จะได้สารสกัดเข้มข้นจานวน 112.3 มิลลิกรัม

ภาพที่ 2 แผ่นสาลีชุบสารสกัดยาพอกเข่า
4.2 ผลการแยกสารสกัดยาพอกเข่าด้วยเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)
จากการฉีดสารตัวอย่างของสารสกัดยาพอกเข่าจานวน 10 ไมโครลิตร เข้าสู่เครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะ
สูง (HPLC) โดยใช้ตัวทาละลาย 1% acetic acid / acetonitrile ในลักษณะ gradient elution โดยการค่อย ๆ ปรับ
อัตราส่วนของตัวทาละลายในแต่ละวัฏภาค จนสารสาคัญหรือสารฑุติยภูมิ (secondary metabolites) แยกออกจากกันใน
ระยะเวลาที่สั้น 35 นาที โดยตรวจจับการดูดกลืนรังสียูวี (UV) ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ดังภาพที่ 3 ผลการฉีดสาร
มาตรฐาน Compound D, Piperine และ Zerumbone จะแสดงในภาพที่ 4-6

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

ภาพที่ 3 HPLC โครมาโตแกรมและลายพิมพ์โครมาโตกราฟีของสารสกัดยาพอกเข่า

ภาพที่ 4 HPLC โครมาโตแกรมของ Compound D พบที่เวลา 14.681 นาที

ภาพที่ 5 HPLC โครมาโตแกรมของ Piperine พบที่เวลา 23.850 นาที
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ภาพที่ 6 HPLC โครมาโตแกรมของ Zerumbone พบที่เวลา 28.168 นาที
จากผลการวิเคราะห์พบว่าระบบ gradient system สามารถแยกสารบ่งชี้ (marker) Compound D จากเหง้าไพล
ได้ที่ 14.630 นาที ซึ่งใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน Compound D ในภาพที่ 4 ที่พบที่ 14.681 นาที สารบ่งชี้ชนิดที่ 2 คือ
Piperine จากเมล็ดพริกไทย ซึ่งพบในสารสกัดที่เวลา 23.812 นาที ซึ่งใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน Piperine ในภาพที่ 5 ที่พบ
ที่ 23.850 นาที สาหรับสารบ่งชี้ชนิดที่ 3 คือสาร Zerumbone จากเหง้ากระทือ ซึ่งพบในสารสกัดที่เวลา 28.300 นาที ซึ่งมี
เวลาที่ห่างกับสารมาตรฐาน Zerumbone ในภาพที่ 6 ที่พบที่ 28.168 นาที เล็กน้อย อย่างไรก็ตามในบริเวณนั้น พบสาร
หลายชนิดซึ่งอาจมีผลต่อค่า retention time ของ Zerumbone แตกต่างไปจากสารมาตรฐานบ้าง ผู้วิจัยจึงได้ทาการปรับ
gradient system ใหม่ เพื่อที่จะแยกสาร Zerumbone ได้ดีขึ้น โดยปรับตามค่าในตารางที่ 2 และผลการแยกปรากฏในภาพ
ที่ 7

ภาพที่ 7 HPLC โครมาโตแกรมที่ใช้ gradient system ในตารางที่ 2
จากการใช้ gradient system ในตารางที่ 2 พบว่าสาร Compound D พบที่เวลา 14.763 นาที และพบ Piperine
ที่เวลา 22.858 นาที ส่วน Zerumbone แยกได้ดีขึ้น พบที่เวลา 27.770 นาที สารทั้ง 3 ชนิดมีเวลาแตกต่างไปจากระบบเดิม
ที่ใช้ อย่างไรก็ตาม gradient system ในตารางที่ 2 ยังมี baseline ที่ไม่เรียบ ระบบการแยกสารสกัดยาพอกเข่านี้ยังต้องมี
การปรับปรุงพัฒนา โดยนอกจากจะปรับอัตรส่วนของตัวทาละลายแล้ว ยังต้องปรับอัตราการไหลให้ช้าลง จะมีผลทาให้การ
แยกดีขึ้น (Meurs, 2016)
5. สรุปผลการวิจัย
ยาพอกเข่าที่ใช้ในการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อม ซึ่งได้จากภูมิปัญญาแผนไทยและการใช้สมุนไพรไทยถึง 22 ชนิด ในการ
ควบคุมคุณภาพค่อนข้างทาได้ยาก จากผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ สามารถแยกสารได้หลายชนิด และมีสารบ่งชี้ที่อยู่ในสมุนไพร
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สาคัญ 3 ชนิด คือ Compound D, Piperine และ Zerumbone จากเหง้าไพล เมล็ดพริกไทย และเหง้ากระทือ สารทั้งสาม
ชนิดนี้สามารถนามาใช้เป็นสารบ่งชี้ในการควบคุมคุณภาพสารสกัดยาพอกเข่า และสาหรับสารที่ยังไม่ถูกวิเคราะห์ ลายพิมพ์
โครมาโตกราฟีสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิสูจน์และควบคุมคุณภาพในเบื้องต้น งานวิจัยนี้ยังต้องการการพัฒนาระบบการ
แยกให้ดีขึ้นต้องการสารบ่งชี้เพิ่มมากขึ้น และการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Method validation)
6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ในการ
ดาเนินการวิจัยครั้งนี้
7. เอกสารอ้างอิง
Ashkavand, Z., Malekinejad, H., & Vishwanath, B. S. (2013). The pathophysiology of osteoarthritis. Journal
of Pharmacy Research, 7(1), 132–138. https://doi.org/10.1016/j.jopr.2013.01.008
Bird, I. M. (1989). High performance liquid chromatography: Principles and clinical applications. In British
Medical Journal (Vol. 299, Issue 6702, pp. 783–787). BMJ Publishing Group. https://doi.org/10.1136/
bmj.299.6702.783
Henry, D. A. (1988). Side-effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Bailliere’s Clinical
Rheumatology, 2(2), 425–454. https://doi.org/10.1016/S0950-3579(88)80021-9
Kloppenburg, M., & Berenbaum, F. (2020). Osteoarthritis year in review 2019: epidemiology and therapy. In
Osteoarthritis and Cartilage (Vol. 28, Issue 3, pp. 242–248). W.B. Saunders Ltd. https://doi.org/
10.1016/j.joca.2020.01.002
Lane, N. E., Shidara, K., & Wise, B. L. (2017). Osteoarthritis year in review 2016: clinical. In Osteoarthritis and
Cartilage (Vol. 25, Issue 2, pp. 209–215). W.B. Saunders Ltd. https://doi.org/10.1016/j.joca.2016.
09.025
Meurs, J. (2016). Flow Rates in Liquid Chromatography, Gas Chromatography and Supercritical Fluid
Chromatography: A Tool for Optimization. Journal of Open Research Software, 4. https://doi.org/
10.5334/jors.126
Pereira, D., Ramos, E., & Branco, J. (n.d.). Revista Científica da Ordem dos Médicos Osteoarthritis
Osteoartrite. Retrieved March 17, 2021, from www.actamedicaportuguesa.com
Poonsuk, P., Songphasuk, S., Jantha, M., Nimpitakpong, N., & Jiraratsatit, K. (2018). Effectiveness of Herbal
Poultice for. Knee Pain Relief in Patients with Osteoarthritis of Knee. Thammasat Medical
Journal, 18(1):104-11. (in Thai).
Schiphof, D., van den Driest, J. J., & Runhaar, J. (2018). Osteoarthritis year in review 2017: rehabilitation and
outcomes. In Osteoarthritis and Cartilage (Vol. 26, Issue 3, pp. 326–340). W.B. Saunders Ltd.
https://doi.org/10.1016/j.joca.2018.01.006
Xu, H., Zhao, G., Xia, F., Liu, X., Gong, L., & Wen, X. (2019). The diagnosis and treatment of knee
osteoarthritis: a literature review. In Int J Clin Exp Med (Vol. 12, Issue 5). www.ijcem.com/

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

144
27 มีนาคม 2564

การวิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของตารับยาบารุงไขข้อ
ที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ
Analysis of total polyphenol content and antioxidant activity of
“BAMRUNG-KHIKHOR” formula extracted with different solvents
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดปริมาณโพลีฟีนอลรวมและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของตารับยาบารุงไขข้อ ซึ่งเป็นตารับ
ยาสมุนไพรในพระคัมภีร์โรคนิทานและพระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ โดยสกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ ได้แก่ น้า เอทานอล เอทิลอะซิเตท และ
เฮกเซน โดยวิธี 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) scavenging assay และวิธี 2,2-diphenyl-1picryl hydrazyl (DPPH) scavenging assay ผลการวิเคราะห์พบว่า สารสกัดเอทิลอะซิเตท มีปริมาณโพลีฟีนอลรวมสูงสุด และสาร
สกัดน้ามีปริมาณโพลีฟีนอลรวมต่าสุด (Gallic acid equivalent (GAE) เท่ากับ 4.8032 และ 2.3041 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน้าหนักแห้ง ตามลาดับ) ผลการตรวจวัดฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยวิธี 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6sulphonic acid) (ABTS) scavenging assay พบว่า สารสกัดเอทานอลมีฤ ทธิ์สูงสุด และสารสกัดน้ามีฤ ทธิ์ต่าสุด (Vitamin E
Equivalent Antioxidant Capacity (EEAC) เท่ ากับ 1.825 และ 0.037 มิลลิกรั มสมมูลของวิตามินอีต่อ 100 กรัมน้าหนักแห้ง
ตามลาดับ) ผลการทดสอบฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) scavenging assay พบว่า
สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์สูงสุด และสารสกัดน้ามีฤทธิ์ต่าสุด (Median inhibitory concentration (IC50) เท่ากับ 0.0749 และ 1.4139
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ) ผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่า เอทิลอะซิเตท และเอทานอล เป็นตัวทาละลายที่เหมาะสมสาหรับสกัดสารที่มี
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน แต่ทั้งนี้ต้องคานึงถึงปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ราคาของสารละลาย และความปลอดภัยในการที่จะนาสารสกัดไปใช้
ต่อไป และผลการวิจัยนี้ยืนยันได้ว่าตารับยาที่ศึกษานี้ เป็นแหล่งที่ดีของสารของสารประกอบโพลีฟีนอล ซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและให้
ผลดีต่อสุขภาพในการบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมและโรคปวดข้อรูมาตอยด์
คาสาคัญ: โพลีฟีนอล สารต้านออกซิเดชัน ยาบารุงไขข้อ อนุมูลอิสระ
Abstract
This research aimed to determine total polyphenol content and antioxidant activity of “BAMRUNG
KHIKHOR” formula which is recorded in “ROK-NI-TAN AND TAT-WIPANG” scripture. This preparation was extracted
with various solvent extracts which were water, ethanol, ethyl acetate and hexane with 2,2'-azino-bis(3ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) and 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) scavenging assay including
presented as BAMRUNG KHIKHOR Formula with various solvent extracts; water, ethanol, ethyl acetate and hexane.
The findings showed that ethyl acetate extract contained the highest polyphenol content whereas the water
extract gave the lowest content (Gallic acid equivalent (GAE) = 4.8032 and 2.3041 mg GAE/100 g dry weight,
respectively). From antioxidant activity with ABTS scavenging assay, ethanol extract contained the highest, water
extract contained the lowest (Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity (EEAC) = 1.825 and 0.037 mg EEAC/100 g
dry weight, respectively). With DPPH scavenging assay, ethanol extract contained the highest, water extract
contained the lowest (Median inhibitory concentration (IC50) = 0.0749 and 1.4139 ug/ml, respectively). Altogether,
results indicated that ethyl acetate and ethanol were the optimum solvents for extracting the active antioxidant
compounds with considering other factors including cost and safety. These results confirmed that active herbal
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ingredients in this formular are a good source of antioxidant activity and a benefit for health for osteoarthritis and
rheumatoid arthritis.
Keywords: Polyphenol, Antioxidant, BAMRUNG-KHIKHOR formula, Radical

1. บทนา
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทาให้คนเราต้องเผชิญกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายต่างๆ เช่น มลพิษจากไอเสีย
รถยนต์ อากาศพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แสงแดด รังสีต่างๆ การสูบบุหรี่ การใช้ยาหรือสารเคมีต่างๆ ความเครียดจาก
สาเหตุต่างๆ มากมาย อารมณ์ที่ขุ่นมัว ล้วนส่งผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ทาให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระ (free radical)
ขึ้นในร่างกายมากกว่าที่สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายจะกาจัดออกได้ทัน เมื่อเป็นอย่างนี้นานวันจะทาลายสมดุลของระบบ
ต่างๆ ในร่างกาย ก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายเกิดผลเสียต่างๆ นาไปสู่ภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพของโรคบางโรคได้
หรือทาให้เซลล์ผิดปกติ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันทางานผิดปกติ โรคเบาหวาน การ
อักเสบ การแก่หรือชรา เป็นต้น (Cotran et al.,1999) ซึ่งเราสามารถควบคุมได้โดยอาศัย “สารต้านอนุมูลอิสระ” หรือ “สาร
แอนติออกซิแดนซ์” เป็นสารที่ทาหน้าที่ชะลอการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน (Halliwell and Gutteridge, 1989; RiceEvan et al., 1995) ซึ่งเป็นกระบวนการสาคัญที่ทาให้เกิดอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ ที่สาคัญ
และนับว่าปลอดภัยที่สุดก็คือ อาหาร พืช ผัก และผลไม้ (Papas, 1999)
การตรวจวัดปริมาณโพลีฟีนอลรวมและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของสมุนไพรนั้น หลังจากเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรสาหรับ
การสกัดแล้ว ควรเลือกตัวทาละลายให้เหมาะสมกับชนิดของสารที่ต้องการสกัด ควรเลือกตัวทาละลายที่มีความสามารถในการ
ละลายสารออกฤทธิ์ ที่ ต้ อ งการสกั ด มากที่ สุ ด และไม่ ล ะลายหรื อ ละลายองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น สารรบกวนได้ น้ อ ย
(selectivity) เนื่องจากสารรบกวนจะรบกวนกระบวนการสกัดแยกสารออกฤทธิ์ที่สนใจและกระบวนการทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ อีกทั้งสารส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งอาจมีโครงสร้างสลับซับซ้อนมากน้อยต่างกัน และอยู่ในพืชทั้งสภาพ
อิสระและรวมตัวกับสารอื่นๆ ในสภาพเกลือหรือสารประกอบเชิงซ้อน ดังนั้นควรพิจารณาถึงสภาพหรือรูปแบบของสารออก
ฤทธิ์ที่ต้องการสกัด นอกเหนือจากความมีขั้ว (polarity) รวมทั้งคานึงถึงความคงตัวในสารละลายที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่างๆ
ของสารออกฤทธิ์ดังกล่าวด้วย การทราบคุณสมบัติข องสารออกฤทธิ์ จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ตัวทา
ละลายในการสกัดสารจากสมุนไพรได้ดียิ่งขึ้น ในการเลือกตัวทาละลาย ควรเลือกตัวทาละลายให้เหมาะสมกับคุณสมบัติความ
มีขั้วของกลุ่มสารออกฤทธิ์ในพืชตัวอย่างโดยมีกฎทั่วไปว่า สิ่งที่เหมือนกันย่อมละลายได้ในกันและกัน (like dissolves like)
เช่น สารออกฤทธิ์มีขั้วหรือละลายในน้าได้ดี ควรเลือกตัวทาละลายที่มีขั้วเช่นเดียวกัน เพื่อละลายสารออกฤทธิ์ออกมาได้ ถ้า
ต้องการทราบถึงความมีขั้วมากหรือน้อยของสารออกฤทธิ์ ควรสังเกตจากความสามารถในการละลายของสารในตัวทาละลายที่
มีขั้วสูงไปหาขั้วต่าตามลาดับดังนี้ น้า เมทธานอล อะซีโตไนไตรล์ อะซีโตน เอทธิลอะซีเตต ไดคลอโรมีเทน ปิโตรเลียมอีเทอร์
และเฮกเซน อีกทั้งควรคานึงถึงคุณสมบัติการระเหย ของตัวทาละลาย ไม่ระเหยง่ายหรือยากเกินไป ในกรณีที่ความมีขั้วของตัว
ทาละลายเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ควรเลือกใช้ตัวทาละลายที่มีจุดเดือดต่ากว่า นอกจากนี้ควรมีความคงตัวดี ราคาถูก และไม่
เป็นพิษต่อร่างกายด้วย ควรใช้ตัวทาละลายที่มีความบริสุทธิ์ เพื่อลดการปนเปื้อนของสารอื่น อีกทั้งควรคานึงถึงความเข้ากันได้
ของตัวทาละลายที่ใช้สกัดกับสารอื่นในผลิตภัณฑ์ (รัตนา อินทรานุปกรณ์, 2556)
โรคข้อเข่าเสื่อม (osteoarthritis) พบเป็นสาเหตุอันดับแรกของอาการปวดข้อในคนอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือหลังวัย
หมดประจาเดือน พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ช ายประมาณ 3 เท่า ถือเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ค่อยมีโรคแทรกซ้อนที่อันตรายร้ายแรง
สาเหตุเกิดจากข้อเสื่อมตามวัย หรือข้อรับน้าหนักมากเกินไป หรือมีการบาดเจ็บทาให้กระดูกอ่อนตรงผิวข้อต่อสึกกร่อนและมี
กระดูกงอก (หินปูนเกาะ) ขรุขระ เวลาเคลื่อนไหวข้อจึงทาให้เกิดอาการปวดขัดในข้อ อาจมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ อายุมาก
ความอ้วน อาชีพที่ต้องใช้ข้อมาก เป็นต้น (ตาราการตรวจรักษาโรคทั่วไป, 2532)
โรคปวดข้อรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งพบได้ประมาณร้อยละ 1-3 ของคนทั่วไป พบใน
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 4-5 เท่า และพบมากในช่วงอายุ 20-50 ปี แต่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย สาเหตุของโรคนี้พบว่ามี
การอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุข้อเกือบทุกแห่งทั่วร่ายกายพร้อมๆ กัน ร่วมกับมีการอักเสบของพังผืดหุ้มข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
รอบๆ ข้อ เชื่อว่าเป็นผลมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการตอบสนองอย่างผิดปกติต่อเชื้อโรคหรือสารเคมีบางอย่าง (ซึ่ง
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ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน) ทาให้มีภูมิต้านทานที่เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในบริเวณข้อของตัวเอง เรียกว่า ภูมิแพ้ต่อ
ตัวเอง (autoimmune) (ตาราการตรวจรักษาโรคทั่วไป, 2532)
ตารับยาบารุง ไขข้อที่นามาศึกษา เป็นตารับยาสมุนไพรในพระคัมภีร์โ รคนิทาน และพระคัมภีร์ธาตุวิภัง ค์ ตาราแพทย์
ศาสตร์สงเคราะห์ ที่ใช้บรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมและโรคปวดข้อรูมาตอยด์ได้ดี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาปริมาณ
สารประกอบโพลีฟีนอลรวมและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของตารับยา เพื่อเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ประกอบสรรพคุณของ
ยาตารับตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและได้ข้อมูลเพื่อพัฒนาตารับยาให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น
ตารางที่ 1 แสดงสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในตารับยาบารุงไขข้อ
สมุนไพร
ชื่อวิทยาศาสตร์
โกฐกระดูก
Aucklandia lappa DC.
โกฐกะกลิ้ง
Strychnos nux-vomica L.
โกฐกักกรา
Pistacia integerrima J.L.Stewart ex Brandis
รากแฝก
Vetiveria zizanioides (L.) Nash
แก่นมะหาด
Artocarpus lakoocha Roxb.
แก่นปรู
Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin
สนเทศ
Platycladus orientalis (L.) Franco
สักขี
Dalbergia candenatensis (Dennst.)
ผลมะเมื่อย
Gnetum montanum Markgr.
รากมะดัน
Garcinia schomburgkiana Pierre.
รากประดงข้อ (ดีปลี) Piper retrofractum Vahl.
กระดูกงูเหลือม
Malayopython recticulatus
เหมือดคน
Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleumer.
ส้มเสี้ยว
Bauhinia malabarica roxb.
ส้มสันดาร
Cissus hastata Miq.
พริกไทย
Piper nigrum L.
ขิง
Zingiber officinale Roscoe.
รากคนทา
Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
ข้าวเย็นเหนือ
Smilax cerbularia Kunth subsp. corbularia

ปริมาณ (ส่วน)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
10

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อหาปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลรวมของตารับยาบารุงไขข้อ
2.2 เพื่อตรวจวัดฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของตารับยาบารุงไขข้อ
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
เครื่องมือ ได้แก่ rotary evaporator (IKA, Germany), UV-Visible spectrophotometer (PG Instruments,
Germany) และ microplate reader (Biotek Instruments, USA)
สารเคมี ได้แก่ DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl) (Fluka, Germany), ethanol (commercial grade)
(Fluka, Germany), ethyl acetate (commercial grade) (Fluka, Germany), Folin-Ciocalteu reagent (Carlo erba,
Germany), gallic acid (Fluka, Germany), hexane (commercial grade) (Fluka, Germany) และ vitamin E
(commercial grade) (Fluka, Germany)
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3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การเตรียมตัวอย่าง
นาสมุนไพรแห้งที่เป็นส่วนประกอบในตารับมาบดแยกแต่ละชนิด ผสมตามอัตราส่วนเป็นตารับยาบารุงไขข้อ
แล้วชั่งตัวอย่าง 100 มิลลิกรัม ละลายในตัวทาละลายต่างๆ ได้แก่ น้า เอทานอล เอทิลอะซิเตท และเฮกเซน 1,000 มิลลิลิตร
(Zielinski and Koztowska, 2000; ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะ, 2543)
3.2.2 การหาปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลรวม
นาสารสกัดตัวอย่างหรือสารละลายกรดแกลลิค มาเติม Folin-Ciocalteu reagent ผสมให้เข้ากัน ได้
สารประกอบสีน้าเงิน ตั้งทิ้งไว้ 3 นาที และเติมร้อยละ 10 โซเดียมคาร์บอเนต ผสมให้เข้ากัน เพื่อหยุดปฎิกิริยา ตั้งทิ้งไว้ 1
ชั่วโมง แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 630 นาโนเมตร โดยเทียบกับสารมาตรฐาน แสดงค่าเป็น Gallic acid equivalent
(GAE) (Zielinski and Koztowska, H. 2000; ไมตรี และคณะ, 2543)
3.2.3 การตรวจวัดฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยวิธี ABTS cation scavenging Assay
ท าปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของสารที่ ท าให้ เ กิ ด สี ABTS [2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6sulphonic acid)] (diammonium salt) ด้วยเมทไมโอโกลบิน และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ได้ส ารละลายสีฟ้าเขียว ถ้า
ตัวอย่างมีปริมาณสารต้านออกซิเดชันมาก ก็จะไปชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทาให้สีฟ้าเขียวช้าจางลง โดยนาสารสกัดตัวอย่าง
หรือสารละลายวิตามินอี 20 ไมโครลิตร เติม ABTS 180 ไมโครลิตร แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 422 นา
โนเมตร และคานวณหาค่า Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity (EEAC) เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานวิ ตามินอี
(ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะ, 2543)
3.2.4 การตรวจวัดฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยวิธี DPPH Radical Scavenging Assay
เป็นการทดสอบฤทธิ์ต้านการเกิดอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง โดยอาศัยคุณสมบัติของสาร DPPH (2,2diphenyl-1-picryl hydrazyl) ซึ่งจัดเป็นอนุมูลอิสระที่มีความคงตัวเมื่อนาไปละลายตัวทาละลาย จะได้สารสีม่วง และเมื่อ
ได้รับอิเลคตรอน หรืออนุมูลไฮโดรเจน จะทาให้สีของสารละลายจางลง โดยนาสารสกัดตัวอย่างหรือสารละลายวิตามินอีที่
ความเข้มข้น 2.5, 5, 10, 15, และ 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เติม DPPH แต่ละหลอด โดยเว้นระยะห่างกัน 30 วินาที
สามารถนามาวิเคราะห์ปริมาณโดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร แสดงค่าเป็นการยับยั้งที่ร้อยละ 50 (IC50
value) เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินอี (Blosi, 2002)
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 การหาปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลรวม
ผลการตรวจวัดปริมาณโพลีฟีนอลรวมของตารับยาบารุงไขข้อ ที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ ได้แก่ น้า เอทานอล
เอทิลอะซิเตท และเฮกเซน พบว่า สารสกัดเอทิลอะซิเตท มีปริมาณโพลีฟีนอลรวมสูงสุด และสารสกัดน้ามีปริมาณโพลีฟีนอล
รวมต่าสุด (Gallic acid equivalent (GAE) เท่ากับ 4.8032 และ 2.3041 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค ต่อ 100 กรัม
น้าหนักแห้ง ตามลาดับ ) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA)
พบว่าตารับที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ มีค่าเฉลี่ย GAE แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95
ดังแสดงในตารางที่ 2
4.2 ผลการตรวจวัดฤทธิ์การต้านออกซิเ ดชันโดยวิธี 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)
(ABTS) scavenging assay
พบว่าสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์สูงสุด และสารสกัดน้ามีฤทธิ์ต่าสุด (Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity
(EEAC) เท่ากับ 1.8250 และ 0.0371 มิลลิกรัมสมมูลของวิตามินอีต่อ 100 กรัมน้าหนักแห้ง ตามลาดับ) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) พบว่าสมุนไพรที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ย EEAC แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 2
4.3 ผลการทดสอบฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) scavenging assay
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พบว่าสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์สูงสุด และสารสกัดน้ามีฤทธิ์ต่าสุด (Median inhibitory concentration (IC50)
เท่ากับ 0.0749 และ 1.4139 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (one-way ANOVA) พบว่าสมุนไพรที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ มีค่าเฉลี่ย IC50 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริมาณโพลีฟีนอลรวมและความสามารถในการต้านออกซิเดชันของตารับยาบารุงไขข้อ
สารสกัด
การทดสอบ
น้า
เอทานอล
เอทิลอะซิเตท
เฮกเซน
a
e
c
b
Total phenolic (GEA )
2.3041±0.07
4.1218±0.02
4.8032±0.08
3.7024±0.09d
a
ABTS (EEAC )
0.0371±0.03e
1.8250±0.04b
0.9642±0.02c
0.1950±0.03d
a
DPPH (IC50 )
1.4139±0.02e
0.0749±0.06b
0.1123±0.10c
0.6509±0.09d
a
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Gallic acid equivalent, GAE / Vitamin E Equivalence Antioxidant Capacity,
EEAC / Median inhibitory concentration, IC50) จากการวิเคราะห์ 5 ตัวอย่าง
b,c,d,e
ตัวเลขที่มีอักษรกากับต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
การทดสอบฤทธิ์การต้านออกซิเดชันในครั้ง นี้ เลือกการทดสอบคุณสมบัติในการเป็นตัวขจัดอนุมูล อิส ระ (free
radical scavenging) ด้วยวิธี 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) scavenging assay
และ 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) scavenging assay ซึ่งเป็นวิธีที่ทาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เนื่องจาก
ABTS และ DPPH เป็นอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างเสถียร (Ahmad et al., 2005) โดยอนุมูล DPPH • เป็นอนุมูลไนโตรเจนที่มีความ
คงตัว มีสีม่วงอยู่ในรูปอนุมูลอิสระอยู่แล้ว ไม่ต้องทาปฏิกิริยาให้เกิดอนุมูล เป็นการวัดความสามารถของสารสกัดในการกาจัด
อนุมูลอิสระโดยวิธีให้ไฮโดรเจนอะตอม ซึ่งเป็นวิธีเบื้องต้นที่นิยมใช้ในการทดสอบการต้านอนุมูล อิส ระโดยทั่วไป ส่วนการ
ทดสอบฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูล อิสระ ABTS•+ เป็นวิธีที่ใช้ทดสอบฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูลอิส ระชนิดเปอร์ออกซี เนื่องจาก
ABTS•+ เป็นอนุมูล อิสระที่สลายตัวในอนุมูลเปอร์ออกซี ซึ่งการทดสอบทั้ง 2 วิธีนี้ ทาปฏิกิริยาในตัวกลางที่เป็นสารอินทรีย์
(organic solvent) แต่เซลล์ในร่างกายมนุษย์อยู่ในตัวกลางที่เป็นน้า หรือมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยน้า เพราะฉะนั้นควรมี
การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในตัวกลางที่เป็นน้าด้วย (สุชาดา มานอก ปวีณา ลิ้มเจริญ, 2558) ผลจากการทดสอบนี้
แสดงให้เห็นว่าสารสกัดตารับยาบารุงไขข้อมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารประกอบที่มีวงเบนซีนเป็น
องค์ประกอบ และมีหมู่แทนที่เป็น hydroxyl group ทาให้มีความเป็นขั้วสูง จึงสามารถสกัดด้วยตัวทาละลายที่มีขั้ว เช่น น้า
เมทานอล เอทานอล และ เอทิลอะซิเตท เป็นต้น และพบว่าสารประกอบฟีนอลิกเป็ นสารต้านออกซิเดชันที่มีประสิทธิภาพดี
(โอภา และคณะ, 2549; Jimenez-Escrig et al., 2001; Nagai and Yukimoto et al., 2003)
จากการศึกษาพบว่าการสกัดสารด้วยตัวทาละลายที่แตกต่างกัน จะทาให้สารสกัดที่ได้มีความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันที่แตกต่างกัน ซึ่งสารสกัดเอทิลอะซิเตทมีปริมาณโพลีฟีนอลรวมสูงสุด รองลงมาคือสารสกัดเอทานอล และสารสกัด
เอทานอลมี ฤทธิ์ ก ารต้ า นออกซิเ ดชั นสู ง สุ ด จากการวั ดฤทธิ์ ทั้ง 2 วิ ธี เอทิ ล อะซิ เ ตทเป็ นตั ว ท าละลายอิ น ทรี ย์ (organic
solvents) มีขั้วเล็กน้อย และเอทานอลเป็นตัวทาละลายที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกั บน้า โดยมีความจาเพาะ (selectivity) ใน
การละลายมากกว่า (รัตนา อินทรานุปกรณ์, 2556)
5. สรุปผลการวิจัย
ผลการตรวจวัดปริมาณโพลีฟีนอลรวมและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของตารับยาบารุงไขข้อ ที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ
ได้แก่ น้า เอทานอล เอทิล อะซิเตท และเฮกเซน โดยวิธี 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)
(ABTS) scavenging assay และวิธี 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) scavenging assay ผลการวิเคราะห์พบว่า
สารสกัดเอทิลอะซิเตทมีปริมาณโพลีฟีนอลรวมสูงสุด และสารสกัดน้ามีปริมาณโพลีฟีนอลรวมต่าสุด (Gallic acid equivalent
(GAE) เท่ากับ 4.8032 และ 2.3041 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค ต่อ 100 กรัมน้าหนักแห้ง ตามลาดับ ) ผลการตรวจวัด
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ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยวิธี 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) scavenging assay
พบว่าสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์สูงสุด และสารสกัดน้ามีฤทธิ์ต่าสุด (Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity (EEAC)
เท่ากับ 1.8250 และ 0.0371 มิลลิกรัมสมมูลของวิตามินอีต่อ 100 กรัมน้าหนักแห้ง ตามลาดับ) ผลการตรวจวัดฤทธิ์การต้าน
ออกซิเดชันโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) scavenging assay พบว่าสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์สูงสุด และ
สารสกัดน้ามีฤทธิ์ต่าสุด (Median inhibitory concentration (IC50) เท่ากับ 0.0749 และ 1.4139 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลาดับ) ผลการวิจัยนี้สรุป ได้ว่า เอทิลอะซิเตท และเอทานอล เป็นตัวทาละลายที่เหมาะสมสาหรับสกัดสารที่มีฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชัน ซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอล (phenolic compounds) ที่อาจอยู่ในรูปฟีนอลอิสระ (free phenols) หรือในรูปกลัย
โคไซด์ เป็นทางเลือกเพื่อพัฒนาตารับยาให้อยู่ในรูปแบบเภสัชภัณฑ์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อลดขนาดการใช้ยาและสะดวกในการ
รับประทาน แต่การที่จะเลือกตัวทาละลายใดต้องคานึงถึงปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ความคุ้มค่า ราคาของสารละลาย และความ
ปลอดภั ย ในการที่ จ ะน าสารสกั ด ไปใช้ ต่ อ และผลการวิ จั ยนี้ ยื น ยั น ได้ ว่ า ต ารั บ ยาที่ ศึ ก ษานี้ เป็ น แหล่ ง ที่ ดี ข องสารของ
สารประกอบโพลีฟีนอล มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ให้ผลดีต่อสุขภาพในการต้านการอักเสบจากอนุมูลอิสระ เป็นข้อมูลสนับสนุนสรรพคุณของตารับยาบารุงไขข้อในการช่วย
บรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมและโรคปวดข้อรูมาตอยด์
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันประชาชนมักเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหาร เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่เปลี่ยนไป
ตามวัฒนธรรมที่ได้รับจากต่างประเทศ ทาให้ระบบขับถ่าย และระบบย่อยอาหารมีความผิดปกติเกิดขึ้น เนื่องจากกินอาหารประเภทกาก
ใยน้อยลง การไม่ออกกาลังกายทาให้ลาไส้มีการเคลื่อนไหวน้อยลง หรือสภาวะความเครียด ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาตาราการแพทย์แผน
ไทยพบว่าพิกัดจตุวาตะผล มีสรรพคุณทางยาที่ดี ขับผายลม บารุงธาตุ แก้ลมในกองริดสีดวง แก้ไข้พรรดึก แก้ตรีสมุฏฐาน ประกอบด้วย
สมุนไพร 4 ชนิด คือ เหง้าขิง กระลาพัก เปลือกอบเชยและโกฐหัวบัว อย่างละเสมอภาค ดังนั้นจึงมีความสนใจศึกษาสมุนไพรในตารับยา
ดังกล่าวโดยการศึกษาคุณภาพของสมุนไพรของตารับยาจตุวาตะผลที่มีจาหน่ายในร้านขายยาสมุนไพร จานวน 5 ร้าน ในแขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพ การปนเปื้อนของสมุนไพร และปริมาณสารสกัดที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายต่าง ๆ การตรวจดูปริมาณสิ่งแปลกปลอมพบว่าสมุนไพรทุกชนิดมีปริมาณสิ่งแปลกปลอมน้อยกว่า 0.37 %w/w และอบเชยเทศ
ไม่พบสิ่งแปลกปลอมเลย ปริมาณความชื้นของสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด พบว่าปริมาณความชื้นอยู่ในช่วง 5.14-10.17 %w/w โดยปริมาณ
ความชื้นของกระลาพักจากร้านสมุนไพร B มีความชื้นน้อยที่สุดเท่ากับ 5.14 %w/w การหาปริมาณเถ้าพบว่าอยู่ในช่วง 3.55–8.23
%w/w ปริมาณเถ้าของอบเชยเทศจากร้านขายสมุนไพร A มีปริมาณเถ้าน้อยที่สุดเท่ากับ 3.55 %w/w การหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายใน
กรดอยู่ในช่วง 0.03–1.74 %w/w ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของอบเชยเทศจากร้านขายสมุนไพร B มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 0.03
%w/w การหาปริมาณสารสกัดด้วยตัวทาละลายต่าง ๆ ได้แก่ 95% เอทานอล 70% เอทานอล และน้า พบว่าขิงจากร้าน B ปริมาณสาร
สกัดสูงที่สุดเมื่อสกัดด้วยตัวทาละลาย 95% เอทานอลและ 70% เอทานอล โดยมีปริมาณสารสกัดเท่ากับ 10.24 และ 16.02 %w/w
ตามลาดับ กระลาพักเมื่อสกัดด้วย 70% เอทานอล และน้า พบว่ามีปริมาณสารสกัดที่ใกล้เคียงกัน โดยอยู่ในช่วง 36.36-38.71 และ
4.78-5.50 %w/w ตามลาดับ อบเชยเทศ เมื่อสกัดด้วย 70% เอทานอล และน้า พบว่า สมุนไพรจากร้าน B มีปริมาณสารสกัดสูงสุด
เท่ากับ 21.29 และ 7.53 %w/w ตามลาดับ การหาปริมาณน้ามั นหอมระเหยของอบเชยเทศและขิง พบว่าสมุนไพรจากร้าน A ให้
ปริมาณน้ามันหอมระเหยสูงสุด โดยพบปริมาณน้ามันหอมระเหยเท่ากับ 1.40 และ 2.40 %w/v ตามลาดับ
คาสาคัญ: ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสมุนไพร จตุวาตะผล
Abstract
Nowadays, people are more likely to experience illness associated with their eating habits which are
influenced by western culture. Major behaviors which include low-fiber diet consumption, lack of exercise which
results in less frequent bowel movement, and being stress put their excretory and digestive systems at risk of
abnormality. This promptly guided us to observe Thai traditional medicine textbooks, and we found that the
“Jatu Vata Phol” recipe gives good medicinal properties including carminative, element tonic, anti-hemorrhoidal,
laxative, and Pita Vata Sema healing properties. The recipe consists of 4 herbal plants including Zingiber officinale
Roscoe (rhizome), Euphorbia antiquorum Linn. (branch), Cinnamomum verum J. Presl. (bark), and Ligusticum
sinense Oliv (rhizome). Therefore, we were interested in the quality control of those 4 herbs in the “Jatu Vata
Phol” recipe obtained from 5 different Thai herbal pharmacy shops in Chakkrawat subdistrict, Samphanthawong
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district in Bangkok. The study was carried out to investigate physical properties, foreign matters, and extractive
values. From the investigation of foreign matters, every herb contained foreign matters of less than 0.37 %w/w
except for C. verum which exhibited no foreign matters. For the moisture content, it was found that the contents
of all 4 herbs were in the range of 5.14 - 10.17 %w/w of which the lowest one (5.14 %w/w) belonged to
E. antiquorum obtaining from Thai herbal pharmacy shop B. The total ash values were from 3.55% - 8.23 %w/w;
C. verum obtained from Thai herbal pharmacy shop A displayed the lowest value with 3.55 %w/w. The acidinsoluble ash contents were in the rage of 0.03 - 1.74 %w/w which C. verum procured from Thai herbal
pharmacy shop B gave the lowest content (0.03 %w/w). In the determination of extractives using ethanol, 70%
ethanol, and water, Z. officinale bought from Thai herbal pharmacy shop B gave the highest amounts in 70%
ethanol and water extractives with 10.24 %w/w and 16.02 %w/w, respectively. In addition, E. antiquorum
extracted with 70% ethanol and water showed the similar quantities in the ranges of 36.36 - 38.71% and 4.78 5.50 %w/w, respectively. In the 70% ethanol and water extracts, C. verum from Thai herbal pharmacy shop B
gave the highest amounts of 21.29 %w/w and 7.53 %w/w, respectively. In the essential oil determination of C.
verum and Z. officinale, these two herbs obtained from Thai herbal pharmacy shop A gave the highest contents
of 1.40% v/w and 2.40% v/w, respectively.
Keywords: Quality control, Herbal standardization, Chatu Vata Phol

1. บทนา
ปัจจุบันประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น การทางาน การรับประทานอาหาร เปลี่ยนไปจากเดิมส่งผลให้เกิด
โรคต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันประชาชนมักเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด ในระบบทางเดินอาหาร เช่น อาหารไม่ย่อย ท้องอืด
ริดสีดวงทวาร ซึง เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในด้านสุขภาพอย่างมาก พิกัดจตุวาตะผล คือ จ านวนตัวยาแก้ล มได้ผ ล
ประกอบด้วยสมุนไพร 4 อย่าง คือ เหง้าขิง กระลาพัก เปลือกอบเชยเทศ และโกฐหัวบัว อย่างละเสมอภาค มีสรรพคุณ แก้ไข้
พรรดึก แก้ตรีส มุฏ ฐาน ขับผายลม บารุงธาตุ แก้ล มในกองริดสีดวง ตัวยาแก้ล ม หมายถึงลมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน
อาหาร และระบบย่อยอาหาร ได้แก่ ลมกุจฉิสยาวาตา (ลมพัดในท้องนอกลาไส้) มีหน้าที่ เคลื่อนไหวกระเพาะ ลาไส้โดยบีบ
อาหารลงสู่ทวารหนัก โกฎฐาสยาวาตา (ลมพัดในลาไส้และกระเพาะอาหาร) เป็นลมที่อยู่ในทางเดินอาหาร มีหน้าที่ช่วยให้
ระบบทางเดินอาหารเป็นไปตามปกติ (กองการประกอบโรคศิลปะ, 2541) ซึ่งหากลมเหล่านี้ผิดปกติ ก็จะทาให้เกิดอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก และผูกพรรดึกได้ ซึ่งจะพัฒนาเป็นโรคริดสีดวงทวารในลาดับถัดไป ซึ่งตาราแพทย์แผนไทยทั่วไป
สาขาเภสัชกรรมไทย ได้มีการใช้สมุนไพรพิกัดจตุวาตะผล ที่สามารถแก้ล มอันส่งผลให้เกิดความผิดปกติกับระบบทางเดิน
อาหาร และระบบย่อยอาหารได้ มีการศึกษาการใช้สมุนไพรที่เป็นองค์ประกอบของตารับยาจตุวาตะผล โดยใช้ ขิงรักษาโรค
เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ขับลม ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวดท้อง ท้องเสีย แก้อาเจียน ใช้แก้หวัด แก้ปวดศีรษะและปวดข้อ
(Borrelli et al., 2004; Ghayur et al., 2005) จากการศึกษาก่อนหน้าต่ อฤทธิ์ของขิงในการลดอาการปวดท้อง พบว่าขิงมี
การออกฤทธิ์โดยตรงต่อทางเดินอาหารจากความสามารถในการดูดซับสารต่าง ๆ ร่วมกับคุณสมบัติในการลดอาการหดเกร็ง
ของลาไส้ (Ernst & Pittler, 2000) และสามารถลดระดับคลอเลสเตอรอล มีฤทธิ์ต้านการทางานของเกล็ดเลือดและ มีฤทธิ์
ต้านอักเสบ (Thomson et al., 2002) โกฐหัวบัว มีกลิ่นหอม รสมัน สรรพคุณแก้ลมในกองริดสีดวง และกระจายลมทั้งปวง
ยาไทยมักไม่ใช้โกฐหัวบัวเดี่ยว แต่มักใช้ร่วมกับยาอื่นในตารับมีการนามาใช้ในเครื่องยาไทยหลายตารับ ได้แก่ พิกัดจตุวาตะผล
พิกัดโกฐทั้งห้า (เบญจโกฐ) พิกัดโกฐทั้ง 9 (เนาวโกฐ) มโหสถธิจันทน์ ยาทรงนัตถุ์ และยาหอมเทพจิตร สรรพคุณโดยรวม ของ
ยาที่ใช้ในพิกัดโกฐ คือ แก้ไข้ แก้ไข้ร่วมกับมีเสมหะ แก้หืดไอ แก้หอบ แก้ลมในกองธาตุ ชูกาลัง ขับลม แก้สะอึก บารุงเลือด
บารุงกระดูก (ชยันต์และคณะ, 2548) อบเชยเทศใช้เปลือกต้น มีรสเผ็ด หวานชุ่ม มีกลิ่นหอม เป็นยาร้อนออกฤทธิ์ต่อไต ม้าม
และกระเพาะปัสสาวะ ใช้เป็นยาบารุงร่างกาย ทาให้ร่างกายอบอุ่น ทาให้เลือดไหลเวียนดี กระลาพักมีสรรพคุณ แก้ไข้ ขับลม
บารุงหัวใจ บารุงครรภรักษา (วุฒ,ิ 2540) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ด้านกายภาพและเคมีฟิสิกส์ของเครื่องยาสมุนไพรในตารับยาจตุวาตะผล ที่จาหน่ายในร้านขายยาสมุนไพรให้ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จานวน 5 ร้านเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีฟิสิกส์ของเครื่องยาสมุนไพรในตารับยาจตุวาตะผล
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของสมุนไพรในตารับยาจตุวาตะผลที่จาหน่ายในร้านขายยา แขวงจักรวรรดิ
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
เครื่องชั่ง ไฟฟ้าทศนิยม 4 ตาแหน่ง (รุ่น ED2245, ประเทศไทย), hot air oven (Memmert รุ่น UN110,
Germany), muffle furnace (Nabertherm รุ่น B180, Germany), orbital shaker (IKA, Germany), alumonium can,
desiccator, ashless filter paper (Whatman), chloroform (RCl labscan), ethanol (J.T. Beaker), hydrochloric
acid (J.T. Baker) forcep, crucible tong, ชุดกลั่นน้ามันหอมระเหย แว่นขยาย ถาดอลูมิเนียม และเครื่องแก้วต่าง ๆ
สมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ขิง (Zingiber officinal Roscoe) อบเชยเทศ (Cinnamomum verum J. Presl.)
โกฐหัวบัว (Ligusticum sinense Oliv.) แก่นกระลาพัก (Euphorbia antiquorum Linn.) จากร้านขายยาสมุนไพร จานวน
5 ร้าน ในแขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาลักษณะทางมหทรรศน์และเอกลักษณ์ของสมุนไพรในตารับยาจตุวาตะผล จานวน 4 ชนิด โดยแต่ละตารับ
สุ่มจากร้านขายยาสมุนไพรในแขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จานวน 5 ร้าน โดยการวิธีการตรวจสอบ
สมุนไพรโดยอ้างอิงจากตารายาสมุนไพรไทย (Department of medical scienc, 2018) โดยนามาทดสอบคุณภาพด้าน
กายภาพและเคมีฟิสิกส์ของสมุนไพรตามตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Department of medical scienc, 2018) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของสมุนไพรเบื้องต้น โดยสมุนไพรแต่ละชนิดจะตรวจสอบ ปริมาณสิ่ง ปนเปื้อน ได้แก่ การหา
ปริมาณสิ่งแปลกปลอม (foreign matter) การหาปริมาณเถ้ารวม (total ash) การหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (acidinsoluble ash) และการหาปริมาณความชื้น (moisture content) ด้านปริมาณสารสกัด ได้แก่ หาปริมาณสารสกัดด้วยตัวทา
ละลายต่าง ๆ (soluble extractive) เช่น น้า 95% เอทานอล และ 70% เอทานอล และการหาปริมาณน้ามันหอมระเหย
(volatile oil) ดังนี้
3.2.1 ลักษณะทางมหาภาค (macroscopic structure) โดยศึกษา ลักษณะผิวภายนอก ลักษณะรอยตัดขวาง
รูปร่าง ขนาด น้าหนัก สี กลิ่นและรส
3.2.2 การหาปริมาณสิ่งแปลกปลอม (foreign matter) เป็นการหาปริมาณสิ่งปลอมปนในสมุนไพร เป็นส่วนอื่น ๆ
ของพืชที่ไม่ต้องการ และเป็นสิ่งปลอมปนที่มิได้มาจากพืชเป็นแหล่งกาเนิด เช่น ก้อนกรวด ทราย หิน ที่อาจปนเปื้อนมากับ
สมุนไพร โดยการชั่งผงสมุนไพร 100 กรัม แล้วเกลี่ยสมุนไพรในถาดอะลูมิเนียมเพื่อตรวจดูปริมาณสิ่งปลอมปนด้วยตาเปล่า
หรือแว่นขยาย นาสิ่งแปลกปลอมมาชั่งน้าหนัก และนามาคานวณ %สิ่งแปลกปลอมในสมุนไพรได้จากสมการ (Department
of Medical Science, 2018: 709)
%สิ่งแปลกปลอม = (น้าหนักสิ่งแปลกปลอม/น้าหนักสมุนไพรทั้งหมด) × 100
3.2.3 การหาปริมาณเถ้า (determination of ash) ว่ามีส ารปลอมปนอื่น ๆ ปนเปื้อนมาหรือไม่ โดยการเอา
สมุนไพรที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส และดูสิ่งที่เหลือหลังการเผา เถ้าในพืชสมุนไพรมาจาก 2 ประเภท 1) Physiological
ash เป็นเถ้าที่มาจากพืชโดยตรง 2) non-physiological ash เป็นเถ้าที่ไม่ได้มาจากพืช เช่น ดิน ทราย ซึ่งอาจเกิดจากการเก็บ
เกี่ยวที่ไม่เหมาะสม ในงานวิจัยครั้งนี้ทดสอบ 2 วิธีคือ
1) การหาปริมาณเถ้ารวม (total ash) เป็นการตรวจความบริสุทธิ์ของสมุนไพร โดยการชั่งผงสมุนไพรใส่เบ้า
เคลือบ (crucible) ที่ทราบน้าหนักคงที่ นาไปเผาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง นาเบ้าเคลือบตั้งให้เย็นใน
โถดูดความชื้นแล้วนาไปชั่ง สามารถค านวณ %ของปริมาณเถ้าในสมุนไพรได้จ ากสมการ (Department of Medical
Science, 2018: 711)
%ปริมาณเถ้ารวม = (น้าหนักเถ้า/น้าหนักสมุนไพร) × 100
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2) การหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (acid insoluble ash) เป็นการตรวจสอบสารอนินทรีย์ที่ไม่เกิดการ
สลายเมื่อเผาในอุณหภูมิสูง โดยการนาปริมาณเถ้ารวมไปต้มกับกรดจือจาง 5 นาที กรองตะกอนผ่าน ashless filter paper
แล้วล้างตะกอนด้วยน้ากลั่น นา ashless filter paper ใส่ในเบ้าเคลือบที่ทราบน้าหนักคงที่ นาไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง นาเบ้าเคลือบตั้งให้เย็นในโถดูดความชื้นแล้วนาไปชั่ง สามารถคานวณ %ของปริมาณเถ้าที่ไม่
ละลายในกรดของสมุนไพรได้จากสมการ (Department of Medical Science, 2018: 711)
%ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด = (น้าหนักเถ้าที่ไม่ละลายในกรด/น้าหนักสมุนไพร) × 100
3.2.4 การหาปริมาณความชื้น (moisture content) ด้วยวิธีการหาน้าหนักที่หายไปเมื่อทาให้แห้ง (Loss on
drying) เป็นการหาปริมาณน้าและสารที่ระเหยได้ เช่น น้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรเมื่อทาการอบที่อุณหภูมิ 100-105 องศา
เซลเซียส โดยชั่งสมุนไพรใส่ในกระป๋องอะลูมิเนียมที่ทราบน้าหนักคงที่ (aluminium can) นาไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง นากระป๋องอะลูมิเนียมไปใส่ในโถดูดความชื้น 30 นาที และนาไปชั่ง น้าหนัก ทาซ้าจนได้น้าหนัก
คงที่ สามารถคานวณ %ความชื้นในสมุนไพรได้จากสมการ
%ความชื้น = [100(W1 –W2)] / (W1-W)
เมื่อ W คือ น้าหนักของกระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝาปิด (กรัม)
W1 คือ น้าหนักของกระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝาปิดและสมุนไพรก่อนอบ (กรัม)
W2 คือ น้าหนักของกระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝาปิดและสมุนไพรหลังอบ (กรัม)
3.2.5 การหาปริมาณสารสกัดด้วยตัวทาละลาย (soluble extractive) เป็นการหาปริมาณสารของสมุนไพรจากตัว
ทาละลายต่าง ๆ ดังนี้ (Department of Medical Science, 2018: 712)
1) การหาปริมาณสารสกัดด้วยน้า (water soluble extractive) ใช้ตัวทาละลายคลอโรฟอร์มและน้ากลั่นใน
อัตราส่วน 2.5:1,000 เป็นการหาสารสกัดที่ละลายได้ในน้า ได้แก่ น้าตาล สารเพคติน สารเมือกและสารกลุ่มกลัยโคไซต์ เช่น
ซาโปนิน แทนนิน และแอนทราควิโนน เป็นต้น
2) การหาปริมาณสารสกัดด้วย 95% เอทานอล (ethanol soluble extractive) เป็นการหาสารสกัดที่
ละลายได้ในเอทานอล สามารถละลายสารที่มีขั้วได้ปานกลางและขั้วสูงได้ดี เช่น แอลกอฮอร์ คีโตน อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์
และผลึกแคลเซียมออกซาเลต เป็นต้น
3) การหาปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล 70 เปอร์เซนต์ (70% ethanol soluble extractive)
โดยการชั่งสมุนไพรจานวน 5 กรัม ใส่ใน erlenmeyer flask ใส่ตัวทาละลายลงใน erlenmeyer flask ที่มี
สมุนไพรอยู่แล้วปริมาณ 100 มิลลิลิตร นาไปเขย่าต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ชั่วโมง และตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 18 ชั่วโมง
นาไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 และดูดสารปริมาณ 20 มิลลิลิตร ใส่ในชามระเหย (evaporating dish) ที่ทราบน้าหนัก
คงที่แล้วนาไประเหยเอาตัวทาละลายออกบน water bath จนกระทั่งแห้งแล้วนาไปอบในตู้อบลมร้อน (hot air oven)
จากนั้นนาไปใส่ในโถดูดความชื้นและนาไปชั่ง นาไปอบซ้าจนกระทั่งได้น้าหนักคงที่ สามารถคานวณ %ของปริมาณสารสกัด
ของสมุนไพรได้จากสมการ
%ปริมาณสารสกัด = (น้าหนักสารสกัด/น้าหนักสมุนไพรเริ่มต้น) × 100
3.2.6 การหาปริมาณน้ามันหอมระเหย (volatile oil) เป็นการหาปริมาณน้ามันหอมระเหยด้วยการกลั่นน้าและไอ
น้าจากส่วนต่าง ๆ ของพืช สามารถทาได้โดยชั่งสมุนไพร 50 กรัม ใส่ในเรื่องกลั่นน้ามันหอมระเหย เติมน้ากลั่น 250 มิลลิลิตร
กลั่นเป็นเวลา 5 ชั่วโมง เติม xylene ใน graduate tube แล้วอ่านปริมาตร สามารถคานวณ %ปริมาณน้ามันหอมระเหยของ
สมุนไพรได้จากสมการ (Department of Medical Science, 2018: 709)
%ปริมาณสารสกัด = ปริมาตรน้ามันหอมระเหย (มิลลิลิตร)/น้าหนักสมุนไพรเริ่มต้น (กรัม) × 100
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาลักษณะทางมหภาค (macroscopic structure) ของสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดของทั้ง 5 ร้านค้า กระลาพักเป็นเนื้อ
ไม้มี สีน้าตาล มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสขมหอม ขิงมีลักษณะเป็นเหง้าสีน้าตาล กลิ่นหอมฉุนเฉพาะ รสเผ็ดหวาน โกฐหัวบัว มี
ลักษณะเป็นเหง้าตะปุ่มตะป่า สีน้าตาลเข้ม รสมันสุขุมหอม อบเชยเทศมีลักษณะเป็นเปลือกไม้สีน้าตาล กลิ่นหอมเฉพาะ รส
เผ็ดหวานหอม ดัง แสดงในภาพที่ 1 ผลการหาปริมาณสิ่ง แปลกปลอมของสมุนไพร โกฐหัวบัวจากร้าน A พบปริมาณสิ่ง
แปลกปลอมเท่ากับ 0.0019 %w/w และโกฐหัวบัวจากร้าน B C D E ไม่พบปริมาณสิ่งแปลกปลอมเลย เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยซึ่ง กาหนดปริมาณสิ่ง แปลกปลอมของโกฐหัวบัว ต้องไม่ เกิน 2.00 %w/w
(Department of medical science, 2017) กระลาพักจากร้าน A B C E และอบเชยเทศจากทุกร้ านไม่พบสิ่งแปลกปลอม
เลย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ WHO monograph ที่กาหนดปริมาณสิ่งแปลกปลอมของอบเชยเทศไม่เกิน 2 %w/w ขิง
พบปริมาณสิ่ง แปลกปลอมอยู่ในช่วงระหว่าง 0.00–0.37 %w/w ดังแสดงตารางที่ 1 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทยซึ่งกาหนดปริมาณสิ่งแปลกปลอมต้องไม่เกิน 2.00 %w/w (Department of medical science,
2020)
การหาปริมาณความชื้นของขิงอยู่ในช่วงระหว่าง 8.20– 9.59 %w/w โดยขิงจากร้าน C มีปริมาณความชื้นน้อยที่สุด
เท่ากับ 8.20 %w/w ซึ่งน้อยกว่าที่กาหนดในเภสัชตารับ BHP ที่กาหนดค่าไม่เกิน 10 %w/w กระลาพักมีปริมาณความชื้นอยู่
ในช่วงระหว่าง 5.14–8.55 %w/w ซึ่งกระลาพักร้าน A และ B มีปริมาณความชื้นน้อยกว่าที่พบในคุณภาพเครื่องยาไทยซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 7.37 %w/w (นพมาศและนงลักษณ์, 2551) โกฐหัวบัวพบปริมาณความชื้นอยู่ในช่วงระหว่าง 6.26-8.34 %w/w ซึ่ง
โกฐหัวบัวจากทุกร้านมีปริมาณความชื้นน้อยกว่าที่กาหนดในเภสัชตารับจีน ที่กาหนดปริมาณความชื้นต้องไม่เกิน 10 %w/w
(นพมาศและนงลักษณ์, 2551) และอบเชยเทศพบปริมาณความชื้นอยู่ในช่วงระหว่าง 8.66–10.17 %w/w ดังแสดงตารางที่ 1
ซึ่งมีปริมาณความชื้นน้อยกว่าเกณฑ์เภสัชตารับญี่ปุ่นกาหนดค่าไม่เกิน 15.5 %w/w (นพมาศ และนงลักษณ์, 2551)
การหาปริมาณเถ้าของขิงพบว่าขิงจากร้าน C มีปริมาณเถ้าสูงสุดเท่ากับ 8.23 %w/w รองลงมาคือขิงจากร้าน B A E และ
D โดยมีปริมาณเถ้าเท่ากับ 7.40, 7.21, 6.81 และ 6.35 %w/w ตามลาดับ ซึ่งสมุนไพรจากทุกร้านเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตารายาสมุนไพรไทยที่กาหนดปริมาณเถ้าของขิงต้องไม่เกิน 10.00 %w/w (Department of medical science, 2020) การ
หาปริมาณเถ้าของอบเชยเทศพบว่าปริมาณเถ้าอยู่ในช่วง 3.55–4.74 %w/w พบว่าอบเชยจากร้าน B มีปริมาณเถ้าสูงที่สุด
รองลงมาคือ ร้าน D C E และ A โดยพบปริมาณเถ้าเท่ากับ 4.36, 3.87, 3.75 และ 3.55 %w/w ตามลาดับ อบเชยเทศจาก
ทุกร้านมีปริมาณเถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ของ WHO monongraphs ที่กาหนดปริมาณเถ้าของอบเชยเทศไว้ไม่เกิน 6 %w/w การ
หาปริมาณเถ้าของโกฐหัวบัวพบว่าสมุนไพรจากร้าน B มีปริมาณเถ้าสูงสุดเท่ากับ 6.59 %w/w รองลงมาคือ A E C D มี
ปริมาณเถ้าเท่ากับ 6.52, 5.86, 4.59 และ 4.51 %w/w ตามลาดับ ซึ่งโกฐหัวบัวจากร้าน C D และ E มีปริมาณเถ้าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานยาสมุนไพรไทย ซึ่งกาหนดปริมาณเถ้าของโกฐหัวบัวต้องไม่เกิน 6 %w/w (Department of medical
science, 2017) การหาปริมาณเถ้าของกระลาพักอยู่ในช่วง 4.79–4.95 %w/w ซึ่งใกล้เคียงกับรายงานวิจัยของ Nattanida
(Nattanida, 2017) การหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของขิงพบว่า อยู่ในช่วง 0.49-1.74 %w/w โดยขิงจากร้าน C มี
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดน้อยที่สุดเท่ากับ 0.49 %w/w ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ซึ่ง
กาหนดปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดต้องไม่เกิน 1.00 %w/w (Department of Medical Science, 2020) ปริมาณเถ้าที่ไม่
ละลายในกรดของอบเชยเทศอยู่ในช่วงระหว่าง 0.03–0.91 %w/w โดยอบเชยเทศจากทุกร้านมีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ WHO monongraphs ซึ่งกาหนดปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของอบเชยเทศไว้ไม่เกิน 4 %w/w
โกฐหัวบัว มีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.44–1.35 %w/w ซึ่งโกฐหัวบัวจากร้านทุกร้านมีปริมาณเถ้าที่ไม่
ละลายในกรดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของโกฐหัวบัวกาหนดไว้ไม่เกิน 2 %w/w (Department of Medical Science, 2020)
กะลาพักมีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.78-0.85 %w/w ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งสูงกว่ารายงานวิจัยของ
Nattanida เล็กน้อยซึ่งมีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดเท่ากับ 0.12 %w/w (Nattanida, 2017)
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ตารางที่ 1 แสดงความบริสุทธิ์ของสมุนไพรในตารับจตุวาตะผล
สมุนไพร
ร้านสมุนไพร Foreign matter Loss on drying
(%w/w)
(%w/w)
ขิง
A
0.3743
9.10
B
0.0016
8.83
C
0.0014
8.20
D
0.0213
8.93
E
0.0119
9.59
โกฐหัวบัว
A
0.0019
6.26
B
0.0000
6.41
C
0.0000
8.34
D
0.0000
7.19
E
0.0000
6.64
กระลาพัก
A
0.0000
6.77
B
0.0000
5.14
C
0.0000
8.19
D
0.0026
8.55
E
0.0000
7.39
อบเชยเทศ
A
0.0000
8.66
B
0.0000
9.78
C
0.0000
9.74
D
0.0000
10.07
E
0.0000
10.17
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Total ash
(%w/w)
7.21
7.40
8.23
6.35
6.81
6.52
6.59
4.59
4.51
5.86
4.95
4.84
4.89
4.87
4.79
3.55
4.74
3.87
4.36
3.75

Acid-insoluble ash
(%w/w)
1.55
0.49
1.74
1.39
1.59
1.35
1.16
0.44
0.48
1.03
0.82
0.85
0.80
0.83
0.78
0.91
0.03
0.08
0.23
0.03

จากการศึกษาปริมาณสารสกัดด้วย 95% เอทานอลของสมุนไพรแต่ละชนิด พบว่า ขิงจากร้าน B และ A มีปริมาณสาร
สกัดสูงสุดเท่ากับ10.24 และ 5.72 %w/w ตามลาดับ ซึ่งมีปริมาณสารสกัดด้วย 95% เอทานอลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยา
สมุนไพรไทยซึ่งกาหนดปริมาณสารสกัดของขิงด้วยตัวทาละลาย 95% เอทานอลต้องไม่ต่ากว่า 5 %w/w (Department of
Medical Science, 2020) โกฐหัวบัวพบว่ามีปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลอยู่ในช่วงระหว่าง 15.59–19.22 %w/w โดย
โกฐหัวบัวจากร้านฺ B และ E มีปริมาณสารสกัดเท่ากับ 19.22 และ 18.11 %w/w ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ที่
กาหนดค่าปริมาณสารสกัดด้วย 95% เอทานอลของโกฐหัวบัวต้องไม่ต่ากว่า 18 %w/w (Department of Medical
Science, 2017) กระลาพักจากร้าน C มีปริมาณสารสกัดสูงสุดเท่ากับ 28.47 %w/w รองลงมาคือกระลาพักจากร้าน A B E
โดยมีปริมาณสารสกัดเท่ากับ 27.61, 20.09 และ 18.57 %w/w ตามลาดับ ซึ่งกระลาพักจากร้าน C และ A มีปริมาณสารสกัด
สูงกว่างานวิจัยของ Nattanida ซึ่งมีปริมาณสารสกัดเท่ากับ 24.02 %w/w เมื่อสกัดด้วยวิธีเดียวกัน (Nattanida, 2017)
อบเชยเทศ พบว่าอบเชยเทศจากร้าน A มีปริมาณสารสกัดด้วย 95% เอทานอลสูงสุดเท่ากับ 15.95 %w/w รองลงมาคือ
อบเชยจากร้าน B และ D มีปริมาณสารสกัดด้วยน้าเท่ากับ 14.97 และ 14.21 %w/w ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ
WHO monographs
จากการศึกษาปริมาณสารสกัดด้วยตัวทาละลาย 70% เอทานอล พบว่า ขิงมีปริมาณสารสกัดอยู่ในช่วง 6.54-16.02 โดย
ขิงจากร้าน B มีปริมาณสารสกัดสูงสุด คือ เท่ากับ 16.02 %w/w ปริมาณสารสกัดของโกฐหัวบัวอยู่ในช่วงระหว่าง 25.4430.45 %w/w ซึ่งมีปริมาณสารสกัดสูงกว่ารายงานในคุณ ภาพเครื่องยาไทย (นพมาศและนงลักษณ์ , 2551) กระลาพักและ
อบเชยเทศมีปริมาณสารสกัดอยู่ในช่วงระหว่าง 36.36-38.71 และ 15.82-21.29 %w/w โดยกระลาพักและอบเชยเทศจาก
ร้าน B มีปริมาณสารสกัดสูงสุด
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ผลการศึกษาปริมาณสารสกัดด้วยน้า พบว่า ขิงมีปริมาณสารสกัดอยู่ในช่วงระหว่าง 7.28-9.79 %w/w ทุกร้านมีปริมาณ
สารสกัดสูง กว่าเกณฑ์ตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยที่กาหนด ซึ่งขิง ต้องมีปริมาณสารสกัดด้วยน้าไม่ต่ากว่า 13 %w/w
(Department of Medical Science, 2020) กระลาพักมีปริมาณสารสกัดอยู่ในช่วง 36.36-38.71 %w/w โดยกระลาพักจาก
ร้าน A มีปริมาณสารสกัดสูงสุด ซึ่งกะลาพักจากทุกร้านมีปริมาณสารสกัดที่สกัดด้วยน้าสูงกว่างานวิจัยของ Nattanida ซึ่งมี
ปริมาณสารสกัดเท่ากับ 2.05 %w/w เมื่อสกัดด้วยวิธีเดียวกัน (Nattanida, 2017) โกฐหัวบัวมีปริมาณสารสกัดอยู่ในช่วง
19.02-29.53 %w/w โกฐหัวบัวจากร้าน E มีปริมาณสารสกัดสูง สุ ด ซึ่งโกฐหัวบัวจากทุกร้านมีปริมาณสารสกัดด้วยน้ามี
ปริมาณสารสกัดต่ากว่าเกณฑ์มารตรฐานที่กาหนดปริมาณสารสกัดด้วยน้าต้องไม่ต่ากว่า 35 %w/w (Department of
Medical Science, 2017) อบเชยเทศมีปริมาณสารสกัดอยู่ในช่วง 4.71-7.53 %w/w โดยอบเชยเทศจากร้าน B มีปริมาณ
สารสกัดสูงสุด อบเชยเทศจากทุกร้านมีปริมาณสารสกัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานยาสมุนไพรอายุรเวท อินเดีย ซึ่งกาหนดปริมาณ
สารสกัดด้วยน้าไม่ต่ากว่า 3 %w/w (Government of India, ม.ป.ป.) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสารสกัดด้วยตัวทาละลายต่าง ๆ
สมุนไพร
ร้านสมุนไพร
Ethanol (%w/w)
ขิง
A
5.72
B
10.4
C
4.08
D
4.74
E
2.71
โกฐหัวบัว A
15.59
B
19.22
C
16.83
D
17.87
E
18.11
กระลาพัก A
27.61
B
20.09
C
28.47
D
17.78
E
18.58
อบเชยเทศ A
15.95
B
14.98
C
13.17
D
14.21
E
12.88

70% Ethanol (%w/w)
8.74
16.02
9.04
9.54
6.59
25.44
26.65
30.00
30.45
29.53
36.36
38.71
37.74
36.72
37.17
15.82
21.29
18.67
19.74
18.69

Water (%w/w)
9.82
7.28
8.67
9.79
7.87
19.02
26.65
25.16
23.42
29.53
5.50
4.78
5.49
5.26
4.92
6.13
7.53
4.86
6.55
4.71

จากการศึกษาปริมาณน้ามันหอมระเหยของอบเชยเทศและขิงด้วยชุด Clevenger Apparatus พบว่า อบเชยเทศจากร้าน
A มีปริมาณน้ามันหอมระเหยสูงที่สุดเท่ากับ 1.40 %v/w รองลงมาคือน้ามันหอมระเหยจากร้าน D C B และ E โดยมีปริมาณ
น้ามันหอมระเหยเท่ากับ 1.39, 1.20, 1.00 และ 1.00 %v/w ตามลาดับ ซึ่งอบเชยเทศจากทุกร้านมีปริมาณน้ามันหอมระเหย
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานยาสมุนไพรอายุรเวท อินเดีย ซึ่งกาหนดค่ามาตรฐานน้ามันหอมระเหยของอบเชยเทศไม่ต่ากว่า 1.00
%v/w (Government of India, ม.ป.ป.) น้ามันหอมระเหยขิงจากร้าน A ให้ปริมาณน้ามันหอมระเหยสูงสุดเท่ากับ 2.40
%v/w รองลงมาคือน้ามันหอมระเหยจากร้าน B C D และ E โดยมีปริมาณน้ามันหอมระเหยเท่ากับ 2.39, 2.00, 1.40 และ
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1.40 %v/w ตามลาดับ ซึ่งขิงจากทุกร้านมีปริมาณน้ามันหอมระเหยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานยาสมุนไพรไทยที่กาหนดปริมาณ
น้ามันหอมระเหยของขิงต้องไม่ต่ากว่า 0.80 %v/w ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณน้ามันหอมระเหยของสมุนไพรในตารับจตุวาตะผล
สมุนไพร
ร้านสมุนไพร
Volatile oil (%v/w)
อบเชยเทศ
A
1.40
B
1.00
C
1.20
D
1.39
E
1.00
ขิง
A
2.40
B
2.39
C
2.00
D
1.40
E
1.40
5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาคุณภาพของภาพของสมุนไพรตารับจตุวาตะผล ของสมุนไพรทัง 4 ชนิด ได้แก่ ขิง กระลาพัก โกฐหัวบัวและ
อบเชยเทศ จากร้านขายยาสมุนไพรทั้ง 5 ร้าน ในแขวงจักรวรรดิ การหาปริมาณสิ่งแปลกปลอมของโกฐหัวบัวและขิง สมุนไพร
จากทุกร้านมีค่าปริมาณสิ่งแปลกปลอมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสมุนไพรไทย อบเชยเทศไม่พบปริมาณสิ่งแปลกปลอมเลย เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ WHO monograph การศึกษาความชื้นในสมุนไพรพบว่าขิงร้าน C มีปริมาณความชื้นเท่ากับ 8.20
%w/w เภสัชตารับ BHP กระลาพักร้าน A และ B มีปริมาณความชื้นน้อยกว่าที่พบในคุณภาพเครื่องยาไทย (นพมาศและ
นงลักษณ์, 2551) โกฐหัวบัวจากทุกร้านมีปริมาณความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเภสัชตารับจีน (นพมาศและนงลักษณ์ , 2551)
อบเชยเทศพบปริมาณความชื้นอยู่ในช่วงระหว่าง 8.66–10.17 %w/w โดยทุกร้านอยู่ในเกณฑ์เภสัชตารับญี่ปุ่น (นพมาศและ
นงลักษณ์, 2551) การศึกษาปริมาณเถ้าพบว่าขิงอยู่ในช่วงระหว่าง 6.35-8.23 %w/w ซึ่งขิงจากทุกร้านมีปริมาณเถ้าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตารายาสมุนไพรไทยคือไม่เกิน 10.00 %w/w การหาปริมาณเถ้าของอบเชยเทศพบว่าปริมาณเถ้าอยู่ในช่วง
3.55–4.74 %w/w อบเชยเทศจากทุกร้านมีปริมาณเถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ของ WHO monongraphs คือไม่เกิน 6 %w/w
การหาปริมาณเถ้าของโกฐหัวบัวพบว่าสมุนไพร C D และ E มีปริมาณเถ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยาสมุนไพรไทย คือ ไม่เกิน 6
%w/w การหาปริมาณเถ้าของกระล าพักอยู่ในช่วง 4.79–4.95 %w/w ซึ่ ง ใกล้เคียงกับรายงานวิจัยของ Nattanida
(Nattanida, 2017) การหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของขิงพบว่า อยู่ในช่วง 0.49-1.74 %w/w โดยขิงจากร้าน C มี
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดเท่ากับ 0.49 %w/w ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ซึ่งกาหนดไว้ไม่
เกิน 1.00 %w/w ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของอบเชยเทศอยู่ในช่วงระหว่าง 0.03–0.91 %w/w โดยอบเชยเทศจากทุก
ร้านมีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ WHO monongraphs ซึ่งกาหนดไว้ไม่เกิน 4 %w/w กะลาพัก
มีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.78-0.85 %w/w ซึ่งสูงกว่ารายงานวิจัยของ Nattanida เล็กน้อยซึ่งมี
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดเท่ากับ 0.12 %w/w จากการศึกษาปริมาณสารสกัดด้วย 95% เอทานอลของสมุนไพร พบว่า ขิง
จากร้าน B และ A มีปริมาณสารสกัดสูงสุดเท่ากับ 10.24 และ 5.72 %w/w ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยาสมุนไพร
ไทยที่กาหนดไม่ต่ากว่า 5 %w/w โกฐหัวบัวพบว่ามีปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลอยู่ในช่วงระหว่าง 15.59–19.22 %w/w
โดยโกฐหัวบัวจากร้านฺ B และ E มีปริมาณสารสกัดเท่ากับ 19.22 และ18.11 %w/w สูงกว่ามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ที่
กาหนดค่าไม่ต่ากว่า 18 %w/w กระลาพักจากร้าน C และ A มีปริมาณสารสกัดสูงสุดเท่ากับ 28.47 และ 27.61 %w/w ซึ่ง
สูงกว่างานวิจัยของ Nattanida ซึ่งมีปริมาณสารสกัดเท่ากับ 24.02 %w/w อบเชยเทศ พบว่าอบเชยเทศจากร้าน A, B และ D
มีปริมาณสารสกัดด้วย 95% เอทานอลสูงสุดเท่ากับ 15.95, 14.97 และ 14.21 %w/w ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ WHO
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monographs การศึกษาปริมาณสารสกัดที่สกัดด้วย 70% เอทานอล พบว่าโกฐหัวบัวจากร้าน D ขิง กระลาพักและอบเชย
เทศจากร้าน B มีปริมาณสารสกัดสูงสุด การศึกษาปริมาณสารสกัดด้วยน้า ขิงมีปริมาณสารสกัดอยู่ในช่วงระหว่าง 7.28-9.79
%w/w ซึ่งขิงจากทุกร้านสูงกว่าเกณฑ์ตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยที่กาหนดปริมาณสารสกัดด้วยน้าต้องมีปริมาณสารสกัดไม่
ต่ากว่า 13 %w/w กระลาพักมีปริมาณสารสกัดอยู่ในช่วง 36.36-38.71 %w/w ซึ่งกะลาพักจากทุกร้านมีปริมาณสารสกัดที่
สกัดด้วยน้าสูงกว่างานวิจัยของ Nattanida ซึ่งมีปริมาณสารสกัดเท่ากับ 2.05 %w/w โกฐหัวบัวมีปริมาณสารสกัดอยู่ในช่วง
19.02-29.53 %w/w ซึ่งโกฐหัวบัวจากทุกร้านมีปริมาณสารสกัดด้วยน้ามีปริมาณสารสกัดต่ากว่าเกณฑ์มารตรฐาน ที่กาหนด
ต้องไม่ต่ากว่า 35 %w/w อบเชยเทศมีปริมาณสารสกัดอยู่ในช่วง 4.71-7.53 %w/w อบเชยเทศจากทุกร้านมีปริมาณสารสกัด
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานยาสมุนไพรอายุรเวท กาหนดไม่ต่ากว่า 3 %w/w การศึกษาปริมาณน้ามันหอมระเหยของอบเชยเทศ
และขิง อบเชยเทศจากทุกร้านมีปริมาณน้ามันหอมระเหยอยู่ในช่วงระหว่าง 1.00-1.40 %v/w สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานยา
สมุนไพรอายุรเวทกาหนดค่าไม่ต่ากว่า 1.00 %v/w ขิงจากทุกร้านมีปริมาณน้ามันหอมระเหยอยู่ในช่วงระหว่าง 1.40-2.40
%v/w ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานยาสมุนไพรไทย กาหนดค่าไม่ต่ากว่า 0.80 %v/w ผลจากการศึกษาครั้ง นี้เป็นการศึกษา
คุณภาพและมาตรฐานของสมุนไพรที่ขายอยู่ในท้องตลาดเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกซื้อสมุนไพรในการพัฒนายาและ
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บทคัดย่อ
โรคตับเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุทาให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง จากการศึ กษาการรักษาโรค
ตับโดยบรมครูแพทย์แผนไทยที่ใช้ตารับยาสมุนไพรในตารายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มารักษาโรคตับเป็นเวลากว่า 60
ปี ซึ่งประกอบด้วยเครื่องยาไทย 12 ชนิด คือ คนทา ทนดี เปล้าใหญ่ มะดูก หนามแดง ก้างปลา ชะเอมเทศ หวายขม ส้มป่อย คลาคลอง
ตะไล และหญ้านาง มีประสิทธิผลในการรักษาดีมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพของเครื่องยาในตารับยาทั้งทางกายภาพและทาง
เคมี และการตรวจเอกลักษณ์ของผงยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าส่วนใหญ่จะพบกลุ่มเซลล์ของ sclereid, starch granule, cork cell
และ fiber ปริมาณสารสกัดแอลกอฮอล์อยู่ในช่วงร้อยละ 9.31 ± 0.24 ถึง 1.57 ± 0.39 โดยน้าหนัก พบว่ารากคนทามีค่ามากสุด และ
รากหวายขมมีค่าน้อยสุด ปริมาณสารสกัดน้าอยู่ในช่วงร้อยละ 8.75 ± 0.15 ถึง 1.66 ± 0.2 โดยน้าหนัก พบว่ารากคนทามีค่ามากสุด
และรากมะดูกมีค่าน้อยสุด ปริมาณเถ้าทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 1.95 ± 0.05 ถึง 1.26 ± 0.23 โดยน้าหนัก พบว่ารากมะดูกมีค่ามากสุด
และรากส้มป่อยมีค่าน้อยสุด ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดอยู่ในช่วงร้อยละ 0.71 ± 0.03 ถึง 0.15 ± 0.03 โดยน้าหนัก พบว่ารากหนาม
แดงมีค่ามากสุดและรากส้มป่อยมีค่าน้อยสุด ปริมาณความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.76 ± 0.01 ถึง 0.28 ± 0.02 โดยน้าหนักพบว่า ราก
ส้มป่อยมีค่ามากสุดและรากหวายขมมีค่าน้อยสุด รากคนทาและรากก้างปลามีปริมาณน้ามันหอมระเหยร้อยละ 0.32 ± 0.02 โดย
ปริมาตรต่อน้าหนัก และรากชะเอมเทศมีปริมาณน้ามันหอมระเหยร้อยละ 0.31 ± 0.01 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก และพบว่าสมุนไพรบาง
ชนิดมีปริมาณน้ามันหอมระเหยน้อยมากจนอ่านค่าไม่ได้ การตรวจสอบคาร์ดิแอกกลัยโคไซด์พบในรากทนดี รากเปล้าใหญ่ รากมะดูก
รากหนามแดง และรากคลาคลอง สารคูมารินส์พบในรากชะเอมเทศ สารฟลาโวนอยด์พบในรากเปล้าใหญ่ รากหนามแดง รากชะเอม
เทศ รากหวายขม และรากส้มป่อย สารแทนนินและโพลีฟีนอลพบในรากหวายขม รากส้มป่อย และรากคลาคลอง สารแอลคาลอยด์พบ
ในรากเปล้าใหญ่ และรากหญ้านาง และไม่พบสารแอนทราควิโนนกลัยโคไซด์ในสมุนไพรทุกชนิด
คาสาคัญ: การควบคุมคุณภาพ ตารับยารักษาโรคตับ ตารายาศิลาจารึก

Abstract
Liver disease is a chronic disease that causes an increase in mortality rates and a high cost of
treatment. The treatment of liver disease by folk healers using herbal remedies recorded in the marble
inscription of herbal formulas at Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm has been conducted for over 60
years. This formula which contains 12 herbs including Harrisonia perforata, Baliospermum solanifolium,
Croton oblongifolius, Siphonodon celastrineus, Carissa carandas, Phyllanthus reticulatus, Glycyrrhiza
glabra, Calamus siamensis, Acacia concinna, Securinega virosa, Arfeuillea arborescens, and Tiliacora
triandra has been proved to give effective treatment results. This, therefore, prompted us to investigate
the physicochemical quality and pharmacognostic characteristics of materia medica in the formula. From
the results, the microscopical examination revealed the presence of sclereids, starch granules, cork cells,
and fibers. The ethanol-soluble extractives were in the range of 9.31 ± 0.24 to 1.57 ± 0.39 %w/w, among
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which H. perforata gave the highest content whereas C. siamensis had the lowest one. For the watersoluble extractives ranging from 8.75 ± 0.15 to 1.66 ± 0.20 %w/w, the highest amount was found in H.
perforata while the lowest one was obtained from S. celastrineus. From the determination of total ash
content, it displayed that S. celastrineus had the highest content, and A. concinna had the lowest one, of
which the contents were between 1.95 ± 0.05 and 1.26 ± 0.23 %w/w. In addition, the acid-insoluble ash
contents were found in the range of 0.71 ± 0.03 to 0.15 ± 0.03 %w/w, which C. carandas had the highest
value, and A. concinna had the lowest one. The determination of moisture content by the loss-on-drying
method led to the range of moisture content between 0.76 ± 0.01 and 0.28 ± 0.02 %w/w with the highest
content found in A. concinna and the lowest one observed in C. siamensis. For the volatile oil content,
the minute amounts were obtained from H. perforata (0.32 ± 0.02 %w/w), P. reticulatus (0.32 ± 0.02
%w/w), and G. glabra (0.31 ± 0.01 %w/w) whereas those of other 9 herbs were obtained in trace
quantities. The preliminary phytochemical screening resulted in the detection of cardiac glycosides in B.
solanifolium, C. oblongifolius, S. celastrineus, C. carandas, and S. virosa. Other classes of chemical
constituents were observed in materia medica as follows: coumarins (G. glabra), flavonoids (C.
oblongifolius, C. carandas, G. glabra, C. siamensis, and A. concinna), tannins and polyphenols (C.
siamensis, A. concinna, and S. virosa), and alkaloids (C. oblongifolius and T. triandra). Additionally, no
anthraquinone glycosides were observed in all materia medica.
Keywords: Quality control, Herbal formula for liver-disease treatment, Marble inscription of herbal formulas

1. บทนา
ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคตับและได้เข้ารับการรักษาที่ในโรงพยาบาลเป็นจานวนมาก โดยใช้วิธีการรักษา เช่น การผ่าตัด
การฉายแสง หรือวิธีรักษาแบบต่างๆ ควบคู่กับการรับประทานยาเคมี ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ จาก
การศึกษาพบว่า มีตารับยาสมุนไพรในตารายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ (Traditional Medical
School of Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm or Wat Pho, 2015) ซึ่งครูชุบ แป้นคุ้มญาติ บรมครูแพทย์แผนไทย
จังหวัดนครปฐม ได้นามาใช้ในการรักษาโรคตับเป็นเวลากว่า 60 ปี ได้ผลการรักษาที่ดี ในตารับยานี้ประกอบด้วยตัวยา 12
ชนิด คือ รากหนามแดง รากคนทา รากทนดี รากเปล้าใหญ่ รากมะดูก รากก้างปลาแดง รากชะเอมเทศ รากหวายขม ราก
ส้มป่อย รากคลาคลอง รากตะไล และรากหญ้านาง จากการศึกษาของ Boonsom และคณะ (Boonsom, Kengtong,
Sirirattanagoon, & Rucha-ubol, 2019) พบว่าในรากทนดีมีสารกลุ่มไกลโคไซด์ แทนนิน ไตรเทอร์พีนอยด์ และฟลาวา
นอยด์ในปริมาณสูง พบเซลล์ในเนื้อเยื่อส่วนของรากที่เด่นชัดคือ spiral vessel และ bordered pitted vessel ข้อกาหนด
คุณภาพของรากคนทา (สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์ และคณะ, 2559) ประกอบด้วยปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 9.0 ปริมาณ
เถ้ารวมไม่เกินร้อยละ 4.0 ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกินร้อยละ 1.0 ปริมาณสารสกัดด้วยน้าไม่น้อยกว่า 4.0 ปริมาณ
สารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 3.0 โดยน้าหนัก ข้อกาหนดคุณภาพของรากหญ้านาง (นิธิดา พลโคตร, ภูริทัต รัตนสิริ,
วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ , ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และ ประถม ทองศรีรัก, 2559) ประกอบด้วยปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 8.0
ปริมาณเถ้ารวมไม่เกินร้อยละ 7.0 ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกินร้อยละ 1.0 ปริมาณสารสกัดด้วยน้าไม่น้อยกว่า 6.0
ปริมาณสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 4.0 โดยน้าหนัก ข้อกาหนดคุณภาพของรากชะเอมเทศ (นพมาศ สุนทรเจริญ
นนท์ และนงลักษณ์ เรืองวิเศษ, 2551) ประกอบด้วยปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12.0 ปริมาณเถ้ารวมไม่เกินร้อยละ 10.0
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกินร้อยละ 2.5 ปริมาณสารสกัดด้วยน้าไม่น้อยกว่า 20.0 ปริมาณสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ไม่
น้อยกว่า 10.0 โดยน้าหนัก ส่วนข้อกาหนดคุณภาพของเครื่องยาอื่นในตารับยังไม่พบข้อมูล การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิง
ทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลักษณะจุลทรรศน์ และดูลักษณะเนื้อเยื่อและโครงสร้างของผงยาสมุนไพรภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ ตามเกณฑ์วิธมี าตรฐานของตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) สมุนไพรที่ได้ทาการ
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เลือกซื้ออย่างเจาะจงจากร้านที่หมอใช้ประจา เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับควบคุมคุณภาพในการคัดเลือกสมุนไพรสาหรับการผลิต
ยาที่ได้มาตรฐาน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลทางกายภาพและทางเคมีของเครื่องยาสมุนไพรในตารับยารักษาโรคตับ
2.2 เพื่อศึกษากลุ่มสารสาคัญในเครื่องยาของสมุนไพรในตารับยารักษาโรคตับ
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
กล้องจุลทรรศน์ (Nikon, Japan) เครื่องชั่งวิเคราะห์ทศนิยม 4 ตาแหน่ง (Satorius, Germany) แผ่นสไลด์ (Sail
brand, China) cover slip (Sail brand, China) ตู้อบ (Memmert, German) โถดูดความชื้น (Vakuumfest, German)
กระดาษกรอง เบอร์ 1 (Whatman, USA) เตาเผา (Furnance Nabertherm, Germany) และเครื่อง magnatic stirrer
(Buchi, Switzerland)
สารเคมี ได้แก่ เอทานอล (Merck, Germany), glycerin water (Namsiang, Thailand), chloral hydrate
(Sigma-Aldrich, USA), aniline sulfate (Sigma-Aldrich, USA), iodine solution (Supelco, USA), hydrochloric acid
(Merck, Germany), dichloromethane (Merck, Germany), Sudan III (Sigma-Aldrich, USA), Dragendroff’s,
Hager’s, Marme’s, Mayer’s tannic acid, Valser’s, Wager’s, acetic acid (Merck, Germany) และ 10% lead
acetate
สมุนไพร 12 ชนิด ได้จากร้านขายยาสมุนไพร ได้แก่ คนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) ทนดี
(Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh) เปล้าใหญ่ (Croton oblongifolius Roxb.) มะดูก (Siphonodon
celastrineus Griff.) หนามแดง (Carissa carandas L.) ก้างปลา (Phyllanthus reticulatus Poir) ชะเอมเทศ
(Glycyrrhiza glabra L. และ Glycyrrhiza uralensis Fisch) หวายขม (Calamus siamensis Becc.) ส้มป่อย (Acacia
rogata Mcrr / A. concinna (Willd) DC.) คลาคลอง (Securinega virosa Baill.) ตะไล (Arfeuillea arborescens
Pierre) และหญ้านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540)
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ น การศึก ษาเชิ ง ทดลองมี วัต ถุ ประสงค์ เ พื่อ ศึ กษาลั กษณะทางมหทรรศน์แ ละจุ ล ทรรศน์ ข องสมุ นไพรที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบ โดยนาสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในตารับยารักษาโรคตับจากร้านขายสมุนไพรในจังหวัดราชบุรีที่หมอแผนไทย
เลือกใช้ประจา 12 ตัวอย่าง ตรวจสอบสมุนไพรโดยอ้างอิงจากตารายาสมุนไพรไทย โดยการตรวจสอบลักษณะมหทรรศน์ การ
ตรวจสอบลักษณะภายนอกของเครื่องยา รูป รส และกลิ่น เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นที่จะบอกลักษณะของเครื่องยา การ
ตรวจลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยตัดตามขวางหรือตามยาว เพื่อดูส่วนประกอบภายในเซลล์ ศึกษาลักษณะจุลภาคของ
สมุนไพรในตารับยา ศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพ ได้แก่ ปริมาณสารสกัดแอลกอฮอล์ ปริมาณสารสกัดน้า ปริมาณเถ้าทั้งหมด
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด และปริมาณความชื้น (Thai Herbal Pharmacopeia, 2019) และศึกษากลุ่มสารพฤกษเคมีใน
สมุนไพร (ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา, 2549; รัตนา อินทรานุปกรณ์, 2547)
3.2.1 การศึกษาลักษณะจุลภาคของสมุนไพร (Microscopic identification)
เป็นการตรวจลักษณะเอกลักษณ์เนื้อเยื่อ หรือ เซลล์ของพืชสมุนไพร ที่ ตัดเป็นชิ้นหรือบดเป็นผงส่องดู ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ โดยการเตรียมสมุนไพรตัวอย่างทั้งหมดที่จะตรวจสอบ บดละเอียดด้วยเครื่องบดแล้วนาไปแร่งผ่านแร่งเบอร์
80 ตรวจดูลักษณะความละเอียด หยาบ สีและกลิ่นของผงยา แล้วบันทึก หยด chloral hydrate ลงบน สไลด์ 1 ถึง 2 หยด
ใช้เข็มเขี่ย เขี่ยผงยาปริมาณเล็กน้อย ลงบนตรงหยด chloral hydrate แล้วนาไปอังเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์ พออุ่นๆ
โดยส่ายไปมา พร้อมกับคนไปเรื่อยๆ ประมาณ 3-5 นาที หยด aniline sulfate หรือ iodine solution ประมาณ 1-2 หยด
แล้วคนเบาๆ ถ่ายผงยาลงบนกึ่งกลางสไลด์แผ่นใหม่ หยด glycerin water ประมาณ 1-2 หยด แล้วคนเบาๆ ปิดด้วย cover
slip แล้วซับน้ายาที่ล้นออกมา ด้วยกระดาษซับ ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ แล้วบันทึกภาพ
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วิธีการเตรียมสไลด์ เพื่อทดสอบดูเม็ดแป้ง (starch granules) ตรวจดูลักษณะความละเอียด หยาบ สีและ
กลิ่นของผงยา แล้วบันทึก หยด glycerin water ลงบน สไลด์ 1-2 หยด ใช้เข็มเขี่ย เขี่ยผงยาปริมาณเล็กน้อย ลงบนตรงหยด
glycerin water แล้วคนเบาๆ หยด iodine solution ประมาณ 1-2 หยด แล้วคนเบาๆ ปิดด้วย cover slip แล้วซับน้ายาที่
ล้นออกมา ด้วยกระดาษซับ ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ บันทึกภาพ
3.2.2 การศึกษาปริมาณสารสกัดแอลกอฮอล์ (Ethanol-soluble extractive value)
การตรวจหาปริมาณของสารสกัดด้วยการสกัดด้วย 85% ethanol โดยชั่งน้าหนักอย่างละเอียดของผงยาแห้ง 5
g (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) ใส่ใน stoppered flask ขนาด 250 ml ทาตัวอย่างละ 3 ครั้ง เติม 85% ethanol 100 ml คน 6
ชั่วโมง แล้วตั้งทิ้งไว้อีก 18 ชั่วโมง กรองอย่างรวดเร็วด้วยกรวยบุคเนอร์ (Buchner funnel) แล้วชั่งน้าหนักชามระเหยอย่าง
ละเอียด (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) ปิเปตสารสกัด 20 ml ใส่ในชามระเหย แล้วนาไประเหยตัวทาละลายออก โดยตั้งบน water
bath จนแห้ง นาไปอบแห้งที่ 105 oC จนกระทั่งน้าหนักคงที่ คานวณหาร้อยละของ ethanol-soluble extractive value
เฉลี่ย
3.2.3 การศึกษาปริมาณสารสกัดน้า (Water-soluble extractive value)
ชั่งน้าหนักอย่างละเอียดของผงยาแห้ง 5 g (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) ใส่ใน stoppered flask ขนาด 250 ml ทา
ตัวอย่างละ 3 ครั้ง เติมน้ากลั่น 100 ml คน 6 ชั่วโมง แล้วตั้งทิ้งไว้อีก 18 ชั่วโมง กรองอย่างรวดเร็วด้วยกรวยบุคเนอร์ ชั่ง
น้าหนักชามระเหยอย่างละเอียด (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) ปิเปตสารสกัด 20 ml ใส่ในชามระเหย แล้วนาไประเหยตัวทาละลาย
ออก โดยตั้งบน water bath จนแห้ง นาไปอบแห้งที่ 105 oC จนกระทั่งน้าหนักคงที่ คานวณหาร้อยละ water-soluble
extractive value
3.2.4 การศึกษาปริมาณเถ้า (Ash value)
การศึกษาปริมาณเถ้าทั้งหมด (total ash value) โดยชั่ง crucible (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) ตักผงยาสมุนไพร 1 g
จดน้าหนัก crucible และผงยาสมุนไพร นาเข้าเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 500 oC ให้ได้เถ้าสีขาว ทิ้งให้เย็นใน โถดูดความชื้น 30
นาที ชั่งน้าหนัก คานวณร้อยละของปริมาณเถ้าทั้งหมดเฉลี่ย
การศึกษาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (acid-insoluble ash) เป็นปริมาณเถ้าที่เกิดจากสิ่งเจือปนต่างๆ โดย
นา เถ้าทั้งหมดมาละลายด้วย 25 ml dil. HCl แล้วต้มให้ร้อนเป็นเวลา 5 นาที บน water bath กรองผ่านกระดาษกรองชนิด
ปราศจากเถ้า (ashless filter paper) ล้างกระดาษกรองด้วยน้ากลั่นจนส่วนที่กรองได้เป็นกลาง ทดสอบด้วยกระดาษทดสอบ
pH นาไปใส่ crucible ที่ชั่งน้าหนักแล้ว นาเข้าเตาเผาที่มีอุณหภูมิ 500 oC ทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น 30 นาที แล้วชั่ง
น้าหนัก คานวณร้อยละของปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดเฉลี่ย
3.2.5 การศึกษาปริมาณความชื้นด้วยวิธี loss on drying (Moisture content)
โดยชั่งกระป๋องสาหรับใส่ผงยา (moisture can) ตักผงยาสมุนไพร 5 g และจดน้าหนักกระป๋องสาหรับใส่ผงยา
และผงยาสมุนไพร นาไปอบแห้งที่ 105 oC 6 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น 30 นาที ชั่งน้าหนัก นาไปอบแห้งอีกครั้งที่
105 oC 2 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น 30 นาที และชั่งน้าหนัก คานวณร้อยละปริมาณความชื้นเฉลี่ย (ปริมาณความชื้น
ไม่ควรเกินร้อยละ 10.0 โดยน้าหนัก) ทาซ้าตัวอย่างละ 3 ซ้า
3.2.6 การศึกษาปริมาณน้ามันหอมระเหย (Volatile oil content)
ชั่งสมุนไพรจานวน 30 g ใส่ใน ขวดก้นกลม เติมน้ากลั่น จานวน 300 ml ต่อขวดก้นกลมเข้ากับเครื่องสกัด
น้ามันหอมระเหย น้าร้อนจะพาน้ามันหอมระเหยผ่านเข้าไปในท่อที่มีน้าเย็นไหลผ่านจะควบแน่น ปริมาณสารที่กลั่นจะได้
เพิ่มขึ้นเมื่อกลั่นไปได้ระยะหนึ่งแล้ว และจะปรากฏการณ์แยกของน้ามันกับน้า โดยชั้นของน้ามันหอมระเหยจะลอยอยู่ด้านบน
และน้าจะอยู่ด้านล่าง ทาการกลั่นเป็นเวลานาน 6 ชั่วโมงนับจากการเดือดครั้งแรก อ่านปริมาตรของน้ามันหอมระเหยที่ได้จาก
สเกล คานวณปริมาณน้ามันหอมระเหยที่ได้ ทาซ้าตัวอย่างละ 3 ครั้ง
3.2.7 การศึกษากลุ่มสารสาคัญทางพฤกษเคมี (Phytochemical screening)
สารสาคัญทางพฤกษเคมี ที่ศึกษา ได้แก่ สารกลุ่มคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ แอนทราควิโนนกลัยโคไซด์ คูมารินส์
ฟลาโวนอยด์ แทนนินและโพลีฟีนอล และแอลคาลอยด์ ดังนี้
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1) การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ (cardiac glycosides) ชั่ง สารสกัด 0.02 g ละลายด้วย
คลอโรฟอร์ม 2 ml เขย่า กรองส่วนที่ไม่ละลายออก นาของเหลวที่ได้จากการกรอง หยดสารละลาย 1% FeCl3 5 หยด เขย่า
แล้วหยด acetic acid 5 หยด เขย่า และค่อย ๆ เติม conc. H2SO4 0.5 ml หากปรากฏวงแหวนสีน้าตาลตรงรอยต่อระหว่าง
ชั้นของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริก แสดงว่าพบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์
2) การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโ นน (anthraquinone) การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนนใน
ตัวอย่างพืช ทาได้ 2 วิธี คือ
2.1) การตรวจสอบโดยวิธีการระเหิด (sublimation) ใช้ผงยา 0.5 g ใส่ลงในหลอดทดลอง ใช้สไลด์ปิดปาก
หลอด แล้วทาการเผาผงยาดังกล่าวด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ จะได้ผลึกหรือหยดน้ามันของแอนทราควิโนนติดอยู่กับสไลด์
นามาหยดสารละลายเจือจางของ KOH 1-2 หยด จะได้สีชมพู-แดงเกิดขึ้น
2.2) การตรวจสอบโดยวิธี modofied Borntrager’s test ใช้ผงยา 1 g ชั่งใส่ลงในบีกเกอร์ แล้วเติม 0.5 N
KOH จานวน 20ml และ 3% H2O2 จานวน 1 ml นามาต้มบนหม้ออังไอน้าเป็นเวลา 10 นาที กรองด้วยกระดาษกรอง แล้ว
ปล่อยให้สารละลายเย็น จากนั้นทาให้เป็นกรดด้วย glacial acetic acid โดยทดสอบความเป็นกรดด้วยกระดาษลิสมัต ถ่าย
สารละลายกรดลงในกรวยแยกแล้วสกัดด้วยเบนซีน 15 ml แยกชั้นเบนซีนออกมาใส่ในหลอดทดลอง 2 หลอดๆ ละ 2 ml
หลอดที่หนึ่งใช้เป็นหลอดควบคุม ส่วนหลอดที่สองเติมสารละลาย NH3 จานวน 2 ml จะได้สีชมพู-แดงเกิดขึ้นในชั้นด่าง
3) การตรวจสอบสารกลุ่มคูมารินส์ (coumarins) การตรวจสอบมี 2 วิธี คือ
3.1) การตรวจสอบโดยอาศัยปฏิกิริยาการเรืองแสง บดตัวอย่างพืชประมาณ 1 g ใส่ในหลอดทดลอง เติมน้า
กลั่นให้ชื้น นากระดาษกรองชุบสารละลาย 20% NaOH ปิดที่ปากหลอดแก้วให้สนิท นาหลอดแก้วไปแช่ในหม้ออังไอน้า 5
นาที ถอดกระดาษกรองออกวางบนกระจกนาฬิกา นาไปส่องภายใต้แสงอุลตราไวโอเลต คูมารินส์พวก umbelliferone,
esculetin และ scopoletin จะเรืองแสงสีฟ้า
3.2) การตรวจสอบโดยใช้ thin layer chromatography (TLC) เตรียมสารสกัดโดยนาตัวอย่างพืช 2 g
ใส่ในบีกเกอร์ เติม เอทานอล 5-8 ml คนให้เข้ากัน นามาตั้งบนหม้ออังไอน้า 10 นาที ทาให้เย็น กรอง แล้วนาสารละลายที่
กรองได้มาระเหยให้เหลือประมาณ 1-2 ml เพื่อใช้ในการ spot บนแผ่น TLC ต่อไป
4) การตรวจสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) นาผงยามา 2 g ใส่ในโกร่งกับ petroleum ether 10
ml แล้วบดจนไม่มีสีออกมาในชั้นของ petroleum ether จากนั้นบดกากที่เหลือด้วย 80% ethanol 20 ml แล้วกรองเอา
สารละลายไปทดสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์โดยวิธีต่างๆ ดังนี้
4.1) Shinoda’s test นาสารสกัดใส่ลงในหลอดทดลอง แล้วใส่ชิ้นแมกเนเซี่ยม3-4 ชิ้น แล้วเติม conc.
HCI 10 หยด สังเกตสีส้มถึงส้มแดงที่เกิดขึ้น แสดงว่ามีสารฟลาโวนอยด์
4.2) Pew’s Test ใช้ทดสอบสารกลุ่ม flavanonol หรือ flavonol-3-glycoside โดยสารสกัด 1 ml ใส่ลง
ในหลอดทดลอง เติม Zn-dust 0.5 g และ 2N HCI 2 หยด เขย่าให้เข้ากันประมาณ 1 นาที จากนั้นเติม conc. HCI 10 หยด
ทิ้งไว้จะเกิดสีแดงเข้มภายใน 2-5 นาที แสดงว่ามี flavanonol หรือ flavonol-3-glycoside ส่วน flavanone และ flavonol
จะให้สีจางๆ
4.3) ปฏิกิริยากับด่าง ใช้สารสกัด 1 ml ใส่หลอดทดลอง แล้วค่อยๆเติม สารละลายแอมโมเนีย ทีละหยด
สังเกตสีที่เกิดขึ้นถ้าพบสีแดง แสดงว่าเป็นสารกลุ่ม flavanonol
5) การตรวจสอบแทนนินและโพลีฟีนอล (tannins and polyphenols) การเตรียมสารสกัด โดยชั่งตัวอย่าง
พืช 2 g เติม 50% ethanol 20 ml ต้มบนอ่างอังไอน้าด้วยวิธี reflux 30 นาที กรอง และนาสารละลายที่กรองได้ไประเหยตัว
ทาละลายออกให้เกือบแห้งบนอ่างอังไอน้า จะได้สารสกัดแล้วละลายด้วยน้ากลั่น 20 ml โดยใช้ความร้อนช่วย กรองแบบ
สูญญากาศ เติม 10% sodium chloride 1 ml กรองและเก็บสารละลายที่กรองได้ไว้สาหรับทดสอบแทนนินและโพลีฟีนอล
โดยแบ่งสารสกัดใส่หลอดทดลอง 8 หลอดๆ ละ 1 ml ดังนี้
หลอดที่ 1 ใช้เป็น Control
หลอดที่ 2 เติม gelatin solution 2-3 หยด ผลบวก: ตะกอนขุ่นขาว
หลอดที่ 3 เติม gelatin salt solution 2-3 หยด ผลบวก: ตะกอนขุ่นขาว
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หลอดที่ 4 เติม 1% ferric chloride 2-3 หยด ผลบวก: สีน้าเงินเขียว
หลอดที่ 5 เติม bromine water 5-6 หยด ผลบวก: ตะกอนเบาสีอ่อน
หลอดที่ 6 Formalin-HCI test เติม 40% formalin 3 หยด และ 10% HCI 6 หยด ต้มในอ่างอังไอน้า 1-2
นาที ผลบวกจะได้ตะกอนแดง (phlobaphene) ไม่ละลายในน้าร้อน ethanol หรือ 5% KOH
หลอดที่ 7 Vanillin-HCI test ถ่ายสารสกัดลงในชามระเหยให้แห้งบนอ่างอังไอน้า เติม vanillin reagent
1 ml และ conc. HCI 1 ml ผลบวก: ตะกอนสีแดง
หลอดที่ 8 เติม lime-water 5 ml ผลบวก: ตะกอนสีน้าเงินเทา
6) การตรวจสอบแอลคาลอยด์ (alkaloids) การเตรียมสารสกัดแอลคาลอยด์ ชั่งผงยา 5 g ใส่ลงในบีกเกอร์
ขนาด 100 ml ผสมแอมโมเนียเข้มข้นลงไปเล็กน้อย คนให้ทั่วแล้วสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม:เอทานอล (1:1) เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้ง
ไว้ 20 นาที หลังจากนั้นกรองผ่านสาลีแล้วนาสารละลายที่ก รองได้ ที่ได้ไประเหยให้แห้งบนอ่างอังไอน้า ส่วนที่เหลือนาไป
ละลายใน 10 ml ของ 5% H2SO4 จากนั้นนาสารละลายใส่ลงในกรวยแยก สกัดสารปนเปื้อนออกด้วยคลอโรฟอร์ม 10 ml นา
ชั้นกรดทาให้เป็นด่าง โดยเติมแอมโมเนียเข้มข้น จากนั้นสกัดแอลคาลอยด์ด้วยคลอโรฟอร์ม (2x10 ml) นาไประเหยแห้งบน
อ่างอังไอน้า หยดคลอโรฟอร์มลง 4-5 หยด แล้วนาไป spot ลงบนแผ่น TLC ถ้าให้ผลบวก จะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมฟ้า
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาคุณภาพของเครื่องยาในตารับยา 12 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะทางมหทรรศน์และจุลทรรศน์ของสมุนไพรในตารับ
ลาดับ
1

2

3

4

สมุนไพร
ราก
คนทา

รากทนดี

เกณฑ์การตรวจสอบ
ลักษณะทางมหทรรศน์
เปลือกลาต้นเรียบสีเทา
อมน้าตาล เนื้อรากสี
ออกเหลืองถึงน้าตาล
อ่อน รากรสขมเฝื่อน
ฝาดเย็น

ภาพสมุนไพร

ผงสมุนไพร

มีสีน้าตาลอ่อน
มีกลิ่นหอม

เซลล์เนื้อเยื่อ

cork cell

สีน้าตาลอ่อน รากรส
จืดเฝื่อนขมน้อย
มีสีน้าตาลอ่อน
รสเฝื่อนขม

fiber

มีสีน้าตาลอ่อน
รสขม

cork cell

รากเปล้า เปลือกต้นสีน้าตาลมี
ใหญ่
รอยแตก รากรสร้อน
เมาเย็น

ราก
มะดูก

stone cell

เนื้อไม้บริเวณแก่น
เรียบ สีขาวหรือออกสี
เหลืองอ่อนๆ รากมีรส
มันเมา

มีสีเหลืองอ่อน รสขม

prism crystal of
calcium oxalate

cork cell

resin duct

sclereid
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางมหทรรศน์และจุลทรรศน์ของสมุนไพรในตารับ (ต่อ)
ลาดับ
5

สมุนไพร

เกณฑ์การตรวจสอบ
ลักษณะทางมหทรรศน์
รากหนาม เปลือกต้นสีเทา ตากิ่ง
แดง
ก้านต้นมีหนามแหลม
รากมีรสเย็น

ภาพสมุนไพร

ผงสมุนไพร

มีสีเหลืองนวล รสเย็น
6

7

8

9

10

ไม้พุ่มกึ่งเถาหรือไม้ยืน
ต้นขนาดเล็ก มีความสูง
4 เมตร มีขนเล็กน้อย
กิ่งมีขนาดเล็ก รากมีรส
ขม
รากชะเอม รากมีลักษณะท่อนกลม
เทศ
ยาวรูปทรง
ทรงกระบอก เนื้อรากมี
สีเหลือง รสหวาน

bordered pitted
vessel

ราก
หวายขม

ราก
ส้มป่อย

รากคลา
คลอง

ระบบรากแบบราก
แขนงประสานกันอยู่
ตามลักษณะของพืช
ตระกูลปาล์ม มีหนาม
โดยรอบ หัวหรือรากมี
รสขมเย็นเมาเล็กน้อย
ไม้พุ่มที่เลื้อยทอดลาต้น
เกาะเกี่ยวขึ้นไป มีเถา
เป็นเนื้อไม้และมีหนาม
ที่เปลือกของลาต้น ราก
มีรสขม
ลักษณะลาต้นสีขาว
นวล รากรสฝาดเย็น

medullary ray
มีสีน้าตาล รสฝาดเย็น

sclereid

มีสีน้าตาลอ่อน รสหวาน

starch grain staining

fiber

มีสีน้าตาลอ่อน รสขม

ordinary
parenchyma

sclereid

cork cell

prism crystal of
calcium oxalate

มีสีน้าตาลอ่อน รสขม

sclereid

vessel และ fiber

รากตะไล เปลือกต้นเรียบสี
น้าตาลอ่อน รากรสเย็น
ติดจะฝาดขม
มีสีน้าตาลแดง รสฝาด

12

spiral vessel

ราก
ก้างปลา

มีสีน้าตาลแดง รสฝาด
11

เซลล์เนื้อเยื่อ

รากหญ้า
นาง

รากทรงกระบอก
เปลือกย่น สีน้าตาล
อ่อน เนื้อในสีอ่อนกว่า
เห็นวงปีชัดเจน ความ
ยาว 2-4 เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.51.5 เซนติเมตร มีรสขม

มีสีเขียวปนน้าตาล
รสจืดขม

wood fiber

fiber และ sclereid

cork cell

sclereid
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พบเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืชในรากคนทาชนิด cork cell, parenchyma และ medullary ray รากทนดี พบ cork cell,
spiral vessel และ brownish mass รากเปล้าใหญ่ ได้แก่ resin duct และ scalariform vessel รากมะดูก พบ raphide
crystal, group of fiber และ sclereid รากหนามแดง พบ spiral vessels และ sclereid รากก้างปลา พบ sclereid และ
resin duct รากชะเอมเทศ พบ corkcell และ bordered pitted vessel รากหวายขม พบ ordinary parenchyma และ
brownish mass รากส้มป่อย พบ xylem parenchyma และ sclereid รากคลาคลอง พบ sclereid และ parenchyma
containing starch grain รากตะไล พบ medullary ray containing starch grain และ cork cell รากหญ้านาง พบ
sclereid และไฟเบอร์ทีมี calcium oxalate prism sheath ส่วนลักษณะสีของผงยา ดังแสดงในตารางที่ 1
4.2 ผลการศึกษาปริมาณสารสกัดแอลกอฮอล์ของผงยาสมุนไพร 12 ชนิด อยู่ในช่วงร้อยละ 9.31 ± 0.24 ถึง 1.57 ±
0.39 โดยน้าหนัก จากข้อมูลงานวิจัยของตารับยาหอมนวโกฐและยาหอมอินทจักร์ มีปริมาณสารสกัดแอลกอฮอล์ ในผงยาหญ้า
นาง ร้อยละ 4.02 โดยน้าหนัก ในผงยาชะเอมเทศ ร้อยละ 7.12 โดยน้าหนัก จากข้อกาหนดคุณภาพของรากคนทา ปริมาณ
ความชื้นด้วยวิธีกราวิเมตริก ไม่เกินร้อยละ 9.0 โดยน้าหนัก ปริมาณเถ้ารวม ไม่เกินร้อยละ 4.0 โดยน้าหนัก ปริมาณเถ้าที่ไม่
ละลายในกรด ไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยน้าหนัก ปริมาณสารสกัดด้วยน้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.0 โดยน้าหนัก ปริมาณสารสกัด
ด้วยเอทานอล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 โดยน้าหนัก ซึ่งจากผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีของรากคนทานี้ มีค่าความชื้น (%
w/w) 0.62 +0.01 ปริมาณเถ้ารวม (%w/w) 1.94 ± 0.04 ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (%w/w) 0.32 ± 0.01 ปริมาณสาร
สกัดด้วยน้า(%w/w) 8.75 ± 0.15 ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล (%w/w) 9.31 ± 0.24 ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐานที่กาหนด
คุณภาพทางเคมีของรากย่ านางตามตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, 2019)
รายงานว่า มีค่าความชื้น (%w/w) ไม่เกิน 9.05 ปริมาณเถ้ารวม (%w/w) ไม่เกิน 8.0 ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (%w/w)
0.59 ปริมาณสารสกัดด้วยน้า (%w/w) 6.0 ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล (%w/w) 4.0 ส่วนจากผลการศึกษาคุณภาพทาง
เคมีของรากย่านางในตารับยานี้ มีค่าความชื้น (%w/w) 0.50 ± 0.01 ปริมาณเถ้ารวม (%w/w) 1.92 ± 0.05 ปริมาณเถ้าที่ไม่
ละลายในกรด (%w/w) 0.53 ± 0.02 ปริมาณสารสกัดด้วยน้า (%w/w) 5.16 ± 0.08 ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล (%
w/w) 5.65 ± 0.21 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพทางเคมีของรากชะเอมเทศ ปริมาณสารสกัดน้า (%w/w) 0.09 + 6.10 ปริมาณสารสกัดเอทานอล (%w/w)
2.78 + 0.17 ข้อกาหนดคุณภาพของชะเอมเทศ (นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และนงลักษณ์ เรืองวิเศษ, 2551) ปริมาณเถ้า
รวม (%w/w) 7.0 ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (%w/w) 2.0 ปริมาณสารสกัดด้วยน้า (%w/w) 20.0 ปริมาณสารสกัดด้วย
เอทานอล (%w/w) 25.0
ผลการศึกษาปริมาณสารสกัดน้า (water-soluble extractive value) ของผงยาสมุนไพร 12 ชนิดที่อยู่ในตารับยา
ปริมาณสารสกัดน้าอยู่ในช่วงร้อยละ 8.75 ± 0.15 ถึง 1.66 ± 0.2 โดยน้าหนัก จากข้อมูลงานวิจัยของตารับยาหอมนวโกฐและ
ยาหอมอินทจักร มีปริมาณสารสกัดน้าในผงยาหญ้านางเท่ากับร้อยละ 11.37 โดยน้าหนัก ในผงยาชะเอมเทศ เท่ากับร้อยละ
10.12 โดยน้าหนัก
ผลการศึกษาปริมาณเถ้าทั้ง หมดของผงยาสมุนไพร12 ชนิด ที่อยู่ในตารับยารักษาโรคตับ ปริมาณเถ้าทั้ง หมดอยู่
ในช่วงร้อยละ 1.95 ± 0.05 ถึง 1.26 ± 0.23 โดยน้าหนัก ปริมาณเถ้าทั้งหมดของผงยาสมุนไพร 12 ชนิดที่อยู่ในตารับยารักษา
โรคตับมีปริมาณสารที่ต่างกัน โดยข้อมูลตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย กาหนดเกณฑ์มาตรฐานปริมาณเถ้าทั้งหมดต้องไม่เกิน
2 % w/w สมุนไพรทั้ง 12 ชนิด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการศึกษาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของผงยาสมุนไพร 12 ชนิด ที่อยู่ในตารับยานี้ ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายใน
กรดอยู่ในช่วงร้อยละ 0.71 ± 0.03 ถึง 0.15 ± 0.03 โดยน้าหนัก โดยข้อมูลตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ต้องไม่เกิน 2 % w/w สมุนไพรทั้ง 12 ชนิด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการศึกษาปริมาณความชื้นด้วยวิธี loss on drying ของผงยาสมุนไพร 12 ชนิด ที่อยู่ในตารับนี้ ปริมาณความชื้น
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.76 ± 0.01 ถึง 0.28 ± 0.02 โดยน้าหนัก โดยข้อมูลตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานปริมาณความชื้น ต้องไม่เกิน 10% w/w สมุนไพรทั้ง 12 ชนิด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินสมบัติทางเคมีกายภาพของสมุนไพรในตารับ
ชื่อสมุนไพร Ethanol-soluble Water-soluble
Total ash
extractive
extractive
(% w/w)
(% w/w)
(% w/w)
1. คนทา
9.31 ±0 .24
8.75 ± 0.15
1.94 ± 0.04
2. ทนดี
5.81 ± 0.38
7.63 ± 0.1
1.59 ± 0.02
3. เปล้าใหญ่
4.87 ± 0.10
4.56 ± 0.3
1.55 ±0.005
4. มะดูก
7.22 ± 0.15
1.66 ± 0.2
1.95 ± 0.05
5. หนามแดง
4.26 ± 0.29
6.07 ±0.005
1.77 ± 0.18
6. ก้างปลา
2.54 ± 0.09
4.92 ± 0.08
1.34 ± 0.05
7. ชะเอมเทศ
2.78 ± 0.17
6.10 ± 0.09
1.92 ± 0.04
8. หวายขม
1.57 ± 0.39
6.87 ± 0.24
1.93 ± 0.02
9. ส้มป่อย
8.67 ± 0.19
3.59 ± 0.2
1.26 ± 0.23
10. คลาคลอง
6.40 ± 0.25
7.45 ± 0.41
1.73 ± 0.06
11. ตะไล
5.53 ± 0.44
8.45 ± 0.13
1.67 ± 0.03
12. หญ้านาง
5.65 ± 0.21
5.16 ± 0.08
1.92 ± 0.05
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Acid-insoluble
ash
(% w/w)
0.32 ± 0.01
0.41 ± 0.02
0.46 ± 0.02
0.40 ± 0.01
0.71 ± 0.03
0.26 ± 0.03
0.26 ± 0.02
0.36 ± 0.03
0.15 ± 0.03
0.24 ± 0.01
0.31 ± 0.04
0.53 ± 0.02

Moisture
content
(% w/w)
0.62 ± 0.01
0.37 ± 0.01
0.40 ± 0.01
0.39 ± 0.03
0.62 ± 0.03
0.38 ± 0.01
0.50 ± 0.01
0.28 ± 0.02
0.76 ± 0.01
0.66 ± 0.01
0.75 ± 0.01
0.50 ± 0.01

ผลการศึกษาพบน้ามันหอมระเหยในรากคนทาและรากก้างปลามีปริมาณร้อยละ 0.32 ± 0.02 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก ซึ่ง
มีค่าน้ามันหอมระเหยเท่ากันและรากชะเอมเทศมีปริมาณน้ามันหอมระเหยร้อยละ 0.31 ± 0.01 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก
สมุนไพรบางตัวอาจมีบ้างเล็กน้อยจนอ่านค่าไม่ได้
การตรวจสอบคาร์ดิแอกกลัยโคไซด์พบในรากทนดี รากเปล้าใหญ่ รากมะดูก รากหนามแดง และรากคลาคลอง ตรวจไม่
พบสารแอนทราควิโนนกลัยโคไซด์ในสมุนไพร สารคูมารินส์พบในรากชะเอมเทศ สารฟลาโวนอยด์พบในรากเปล้าใหญ่ ราก
หนามแดง รากชะเอมเทศ รากหวายขม และรากส้มป่อย สารแทนนินและโพลีฟีนอลพบในรากหวายขม รากส้มป่อย และราก
คลาคลอง สารแอลคาลอยด์พบในรากเปล้าใหญ่ และรากหญ้านาง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบกลุ่มสารสาคัญทางพฤกษเคมีในสมุนไพรในตารับ
ชื่อสมุนไพร
คาร์ดแิ อก แอนทราควิโนน
คูมารินส์
ฟลาโวนอยด์
กลัยโคไซด์
กลัยโคไซด์
1. คนทา
2. ทนดี
+
3. เปล้าใหญ่
+
+
4. มะดูก
+
5. หนามแดง
+
+
6. ก้างปลา
7. ชะเอมเทศ
+
+
8. หวายขม
+
9. ส้มป่อย
+
10. คลาคลอง
+
11. ตะไล
12. หญ้านาง
+ พบสารสาคัญ - ไม่พบสารสาคัญ

แทนนิน
และโพลีฟีนอล
+
+
+
-

แอลคาลอยด์
+
+
+
+
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5. สรุปผลการวิจัย
คุณภาพของเครื่องยาในตารับ ทั้งทางกายภาพและทางเคมี การตรวจเอกลักษณ์โดยตรวจดูลักษณะและส่วนประกอบของ
เซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยส่วนมากจะพบเซลล์กลุ่มของ sclereid, starch granules, cork cell และ fiber ปริมาณสาร
สกัดแอลกอฮอล์ มีปริมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 9.31 ± 0.24 ถึง 1.57 ± 0.39 โดยน้าหนัก พบว่า รากคนทามีค่ามากสุด และราก
หวายขมมีค่าน้อยสุด ปริมาณสารสกัดน้าอยู่ในช่วงร้อยละ 8.75 ± 0.15 ถึง 1.66 ± 0.2 โดยน้าหนัก พบว่ารากคนทามีค่ามาก
สุดและรากมะดูกมีค่าน้อยสุด ปริมาณเถ้าทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 1.95 ± 0.05 ถึง 1.26 ± 0.23 โดยน้าหนัก พบว่าราก
มะดูกมีค่ามากสุดและรากส้มป่อยมีค่าน้อยที่สุด ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดอยู่ในช่วงร้อยละ 0.71 ± 0.03 ถึง 0.15 ± 0.03
โดยน้าหนักพบว่ารากหนามแดงมีค่ามากสุด และรากส้มป่อยมีค่าน้อยสุด ปริมาณความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.76 ± 0.01 ถึง
0.28 ± 0.02 โดยน้าหนักพบว่า รากส้มป่อยมีค่ามากสุด และรากหวายขมมีค่าน้อยสุด รากคนทา และรากก้างปลา มีปริมาณ
น้ามันหอมระเหยร้อยละ 0.32 ± 0.02 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก และรากชะเอมเทศมีปริมาณน้ามันหอมระเหยร้อยละ 0.31 ±
0.01 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก สมุนไพรบางตัวอาจมีบ้างเล็กน้อยจนอ่านค่าไม่ได้ การตรวจสอบคาร์ดิแอกกลัยโคไซด์พบในราก
ทนดี รากเปล้าใหญ่ รากมะดูก รากหนามแดง และรากคลาคลอง ไม่พบสารแอนทราควิโนนกลัยโคไซด์ในสมุนไพร สารคูมา
รินส์พบในรากชะเอมเทศ สารฟลาโวนอยด์พบในรากเปล้าใหญ่ รากหนามแดง รากชะเอมเทศ รากหวายขม และรากส้มป่อย
สารแทนนินและโพลีฟีนอลพบใน รากหวายขม รากส้มป่อย และรากคลาคลอง และสารแอลคาลอยด์พบในรากเปล้าใหญ่ และ
รากหญ้านาง ผลจากการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ การเลือกสมุนไพรที่มีคุณภาพมาปรุงยา ควรเพิ่มการตรวจ
เอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพรเดี่ยวและตารับ ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีชนิดผิวบาง (TLC fingerprint) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของสมุนไพร อันจะเป็น ประโยชน์ มากขึ้นในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรที่จะนาการผลิตยาสมุนไพรตารับให้ได้
มาตรฐาน อันจะทาให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาโรคต่อไป
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การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนังของสารสกัดตารับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการ
Study on antibacterial activity of Thai traditional preparation “Ya -Phok- Kluean-FiChet-Prakan” against pathogenic bacteria
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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ ง นี้มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาฤทธิ์ข องสารสกัด 95% เอทานอลของตารั บ ยาพอกเกลื่ อนฝึ ๗ ประการ ซึ่ ง
ประกอบด้ วยสมุนไพร 5 ชนิดคือ กระเทียม ขิง หอมแดง พริ กไทย และผักบุ้ งทะเล ในการยับ ยั้งเชื้อแบคที เรี ย Staphylococcus
aureus ATCC 12228, Pseudomonas aeruginosa ATCC 2578, Escherichia coli ATCC 25922 และ Streptococcus
pyogenes ATCC 19615 โดยในขั้นแรกใช้วิธี agar well diffusion พบว่าสารสกัดตารับยาพอกเกลื่อนฝึ ๗ ประการ ยับยั้งเชื้อได้เพียง
2 ชนิด คือเชื้อ S. aureus และ S. pyogenes ขณะที่สมุนไพรเดี่ยว 3 ชนิดได้แก่ กระเทียม ขิง พริกไทย ก็สามารถยับยั้งเชื้อ S.
aureus และ S. pyogenes ได้เช่นกัน สารสกัดสมุนไพรไทยทุกชนิดยับยั้ง S. pyogenes ได้ มีเพียงสารสกัดกระเทียมที่สามารถยับยั้ง
E. coli ได้ ไม่พบสมุนไพรชนิดใดสามารถยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa ได้ จากการทดลองพบว่าสารสกัดกระเทียมและสารสกัดพริกไทยมี
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อได้ดีกว่าสมุนไพรเดี่ยวที่เหลือ เมื่อทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโต (MIC) โดยวิธี
broth dilution พบว่า กระเทียมมีค่า MIC ต่อเชื้อ S. aureus และ S. pyogenes เท่ากับ 5 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่ว น
พริกไทยมีค่า MIC ต่อเชื้อ S. aureus และ S. pyogenes เท่ากับ 1.25 และ 0.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนตารับยาพอกเกลื่อนฝึ ๗
ประการ มีค่า MIC ต่อเชื้อทั้งสองชนิด เท่ากับ 2.5 และ 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าฤทธิ์ของสารสกัดตารับออกฤทธิ์ต่อเชื้อ S.
aureus และ S. pyogenes ได้ดีอยู่ระหว่างกระเทียมและพริกไทย ปรากฏการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการหมักผสมของสมุนไพร ซึ่ ง
อาจทาให้เกิดปฎิกิริยาของสารทุติยภูมิที่ถูกปลดปล่อยออกมาในสารสกัด เป็นผลทาให้ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อลดลง อย่างไรก็ตามการเป็น
ตารับ อาจช่ วยในการลดอาการระคายเคืองของสมุนไพรเดี่ยวได้เมื่อนามาใช้กับ ผิวหนัง ดังนั้นจึ งควรพัฒ นายาตารั บนี้ต่อไปในรู ป
ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
คาสาคัญ: ยาพอกเกลื่อนฝึ ๗ ประการ ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ฝี โรคผิวหนัง
Abstract
This research aimed to study antibacterial activities of the formulary extract “Ya-Phok-Kluean-Fi-ChetPrakan” which were composed of five Thai herbs, Allium sativum L., Zingiber officinale Roscoe., Allium
ascalonicum L., Piper nigrum L., and Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. against Staphylococcus aureus ATCC 12228,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 2578, Escherichia coli ATCC 25922 and Streptococcus pyogenes ATCC 19615. First,
agar well diffusion method was applied to the herbal extracts. The results showed that the formulary extract “Ya
-Phok- Kluean-Fi-Chet-Prakan” inhibited S. aureus and S. pyogenes while three Thai herbal extracts which were A.
sativum, Z. officinale and P. nigrum were also inhibited S. aureus and S. pyogenes. All Thai herbal extracts
inhibited S. pyogenes. A. sativum extract was the only herb that inhibited E. coli. All herbal extracts were not
inhibited P. aeruginosa. The extract of A. sativum and P. nigrum showed the good result in antibacterial activity.
Next, the minimal inhibited concentration (MIC) assay by broth dilution was processed and the result showed that
A. sativum had antibacterial activity against S. aureus and S. pyogenes with MIC values of 5 and 2.5 mg/mL,
respectively. The antibacterial activity of P. nigrum extract against S. aureus and S. pyogenes had MIC values of
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1.25 and 0.625 mg/mL, respectively. “Ya -Phok- Kluean-Fi-Chet-Prakan” extract also showed antibacterial against
these two bacteria with MIC values of 2.5 and 1.25 mg/mL, respectively. In conclusion, the extract of “Ya -PhokKluean-Fi-Chet-Prakan” showed the antibacterial activity in the middle between A. sativum and P. nigrum against
S. aureus and S. pyogenes. The result of the formulary extract showed medium antibacterial activity probably
caused by mixed maceration and the secondary metabolites may react in some manners that caused the lower
of antibacterial activity. However, this phenomenon of formulary may give a good aspect in reducing the irritation
of using single plant ingredients on the skin. This formula should further do research and develop as modern
pharmaceutical products.
Keywords: Ya-Phok-Kluean-Fi-Chet-Prakan, Antibacterial activity, Abscess, Skin diseases

1. บทนา
โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางผิวหนังมีได้หลายอาการ มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อและการแพ้ และมีหลายชนิดที่เกิดใน
ผู้ป่วยที่ร่างกายอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ จากการศึกษาความชุกของโรคผิวหนัง ในกลุ่มผู้ป่วย Human Immunodeficiency
Virus (HIV) ในประเทศไทย พบว่า 95% (จาก 248 ราย) มีอาการผิดปกติทางผิวหนังอย่างน้อย 1 ชนิดขึ้นไป โรคผิวหนังที่พบ
เช่น โรคเชื้อราในช่องปาก โรคตุ่มคัน PPE (pruritic papular eruption) โรคผิวหนัง อักเสบเซบเดิร์ม (seborrhoeic
dermatitis) โรคงูสวัด โรคเริม โรคเชื้อราที่เล็บ โรคกลาก โรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนัง ติดเชื้อแบคทีเรีย รูขุมขนอักเสบ โดยพบ
โรคทางผิวหนังในผู้ป่วย HIV ระยะขั้นที่ 2 และ 3 มากที่สุด (Sivayathorn, Srihra, Leesanguankul, 1995; Dawson et
al., 2012) โรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่สาคัญและสามารถพบได้บ่อย ได้แก่ โรคฝี
ฝี (boil หรือ abscess) คือ โรคจ าพวกหนึ่ง เป็นต่อมบวมขึ้นกลัดหนองข้างใน เรียกชื่อต่าง ๆ กันหลายชนิด เช่น ฝี
คัณฑมาลา ฝีดาษ ฝีประคาร้อย, ราชาศัพท์ว่า พระยอด. (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) ฝีที่ผิวหนัง
สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ของร่างกาย แต่มักพบในรักแร้ ก้น แขน ขา และเป็นปัญหาทางคลิกนิกที่กาลัง เพิ่มมากขึ้น
(Fitch, Manthey, Mc Ginnis, Nicks, & Pariyadath, 2007) โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความชุกที่
เพิ่มมากขึ้นของการดื้อต่อยาของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรคฝี มีการศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดฝีบริเวณผิวหนังในกลุ่มผู้ติด
ยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา พบว่ามีปัจจัยกระตุ้นและเพิ่มความเสี่ยงจากการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด แต่ความรุนแรงของฝียัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น บริเวณที่มีการอักเสบ ปริมาณของเลือดและน้าเหลืองบริเวณบาดแผลหรือรอยที่ใช้เข็มฉีดยา
(Murphy et al., 2001) ฝี เป็นการติดเชื้อที่ตรวจเจอพบได้บ่อยในโรงพยาบาลและที่ชุมชนทั่วไป นอกจากติดเชื้อที่ผิวหนังยัง
อาจพบภาวะมีแบคทีเรียในกระแสเลือด ปอดอักเสบ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย (Jeffrey, 2012) การ
ติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน การอักเสบของเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลันรวมถึงโรคฝีมีอัตราของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ 3.55 ล้าน ในปี 2007 และมีจานวนเพิ่มเป็น 4.21 ล้าน ในปี 2010 (Prusakowski & Kuehl,
2015). การรักษาโรคฝีในปัจจุบันจะใช้วิธีการกรีดผ่าเพื่อระบายเอาหนองออกและให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย (Kamath et al.,
2018) สิ่งที่ควรต้องทาเพื่อไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อรักษาอวัยวะส่วนอื่นและรักษาชีวิตไว้คือเจาะฝีเพื่อให้
หนองที่ขังอยู่ภายในให้มีทางระบายออก (Brodie, 1832 ) มีการศึกษาเกี่ยวกับฝีที่เกิดบริเวณขอบทวารหนักพบว่าเมื่อผู้ป่วย
รักษาหายแล้วก็สามารกลับมาเป็นฝีซ้าตรงจุดเดิมได้อีกโดยไม่เกี่ยวกับอายุหรือการมีโรคประจาตัว เช่น เบาหวาน ประวัติสูบ
บุหรี่ เพศของผู้ป่วย (Hamadani, Haigh, Liu, & Abbas, 2009) สาเหตุของการติดเชื้อที่ผิวหนังเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย
หลายชนิด เชื้อที่สาคัญและพบได้บ่อยที่สุดตามลาดับคือ S. aureus, P. aeruginosa, E. coli และ S. Pyogenes
เชื้อแบคทีเรีย S. aureus เป็นเชื้อแกรมบวก ปกติเป็นเชื้อประจาถิ่นอาศัยอยู่บนผิวหนังของร่างกายมนุษย์ พบได้หลาย
ตาแหน่งบนร่างกาย เช่น ช่องจมูก บริเวณฝีเย็บระหว่างทวารหนัก อัณฑะ ช่องคลอด (Chambers, 2001) S. aureus แม้ใน
ปกติจ ะไม่ได้ก่อให้เกิดโรค แต่ในบางกรณีเป็นเชื้อที่เป็น สาเหตุส าคัญของการติดเชื้อในกระแสเลือด ติดเชื้ อที่ผิวหนังและ
เนื้อเยื่ออ่อน ฝีหลายๆ จุดที่พบบ่อยบนผิวหนังของร่างกายเกิดจากเชื้อ S. aureus (Kobayashi, Malachowa, & DeLeo,
2015) โรคติดเชื้อทางผิวหนังส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 เป็นโรคที่ติดเชื้อจาก S. aureus และพบภาวะการณ์ติดเชื้อใน
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กระแสเลือด ทางเดินหายใจ กระดูกและข้อ บาดแผลจากการผ่าตัด และจากเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษา เป็นอัตรา
เสี่ยงที่จะเกิดโรคเพิ่มและอัตราการตายจากการรักษาที่ยาวนานมากขึ้น (Tong, Chen, & Fowler, 2011)
เชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่สามารถก่อโรคได้ในคน และสัตว์ เป็นเชื้อที่มีอัตราการติดเชื้อ
เพิ่มสูงขึ้นมากในภาวะโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีอัตราการติดเชื้อประมาณร้อยละ 8.5 ของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ทั้งหมด จัดเป็นเชื้อชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและโรคติดเชื้อจากแผลไฟไหม้ (Morrison, & Wenzel,
1984) เชื้อ P. aeruginosa ทาให้เกิดการติดเชื้อแบบฉวยโอกาส ซึ่ง มักไม่ค่อยพบในคนที่สุขภาพแข็งแรงปกติ แต่มักเกิด
ขึ้นกับคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยแผลไฟไหม้รุนแรงที่มักจะ
เกิดภาวะแทรกซ้อน คือ เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อชนิดนี้สามารถดารงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้เป็นอย่าง
ดี และมีค วามสามารถในการต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด ทาให้เชื้อดารงอยู่และแพร่กระจายได้ในเนื้อเยื่อที่ ไหม้
(Rumbaugh, Griswold, Iglewski, & Hamood, 1999).
เชื้อแบคทีเรีย E. coli เชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในลาไส้ของมนุษย์ซึ่งปกติไม่ก่อให้เกิดโรค แต่ในบางกรณีอาจทาให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนกับโรคทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินอาหาร และยังมีรายงานอัตราการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ E.
coli ที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะหลัง (Laupland, Gregson, Church, Ross, & Pitout, 2008) ในปัจจุบันสามารถพบเชื้อ
E.coli มากถึง 102 สายพันธุ์ ซึ่งแหล่งที่พบส่วนใหญ่พบจากการผ่าตัดที่อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อเนื่องจากการรักษาความ
สะอาดที่ไม่ส มบูรณ์ บาดแผลมีฝีหนองที่เท้า และแผลกดทับ เชื้อ E. coli เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณ
ผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน โดยเฉพาะบริเวณแขน หรือ ขา (Petkovsek, Elersic, Gubina, Zgur-Bertok, &
Erjavec, 2009)
เชื้อแบคทีเรีย S. pyogenes เป็นเชื้อแกรมบวกทีก่ ่อให้เกิดโรคได้หลายชนิดสามารถแสดงอาการทางคลินิกได้หลายอย่าง
ตั้งแต่การติดเชื้อที่ผิวหนังไม่รุนแรงจนถึงระดับที่รุนแรงมาก เช่น ภาวะมีแบคทีเรียในกระแสเลือด การติดเชื้อที่ผิวหนังและ
เนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน ติดเชื้อหลังคลอด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดบวม และภาวะเนื้อเยื่อพังผืดตาย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ
พบว่าร้อยละ 25 จาก 5,522 ราย มีอัตราเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดโรคจากการติดเชื้อ S. pyogenes การติดเชื้อบริเวณผิวหนัง
และเนื้อเยื่ออ่อนพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 32 มีภาวะการณ์ติดเชื้อผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนเฉียบพลัน และร้อยละ 8 มีภาวะเนื้อเยื่อ
และพังผืดตาย (Lamagni et al., 2008) นอกจากนั้นยังพบได้บ่อยในผู้ป่วยเยื่อบุหัวใจอักเสบและมีภาวะโรคกระดูกสันหลัง
เป็นหนอง (ประมาณร้อยละ 30) (Pigrau et al., 2005)
ในทางการแพทย์แผนไทยฝีเกิดจากความร้อน(ปิตตะ)ที่มีความผิดปกติไม่ส ามารถทางานได้อย่างเต็มที่ ส่ง ผลให้พิษใน
ร่างกายไม่สามารถระบายออกได้ จึงทาให้เกิดการคั่งค้าง แล้วระบายออกตามรูขุมขน เป็น กระบวนการปกติของร่างกายที่
จะต้องขับพิษออก เมื่อเอามือคลาดูจะพบเป็นขอบบวม นูน และบางครั้งก็มีไข้ร่วมด้วย หรือมีอาการปวดเกือบตลอดเวลา ถ้า
มีการแตกของฝีและมีหนองไหลออกมาฝีจึงจะยุบและหายปวด ถ้าฝียังไม่แตกจะมีอาการปวดบวมมากขึ้น บางทีเป็นไตแข็ง
และมีไข้ร่วมด้วย หากโรคฝีไม่ได้รับการรักษาจะมีค วามรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยง สูงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน
ตามมา ทาให้การรักษาต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากขึ้น จากการสืบค้นมีรายงานการใช้สารสกัดจากสมุนไพร เหงือกปลาหมอ
เปราะหอม ต้นอึ่งน้อย ชะเอมจีน ในการรักษา ฝี แผลร้อนใน (Mekseepralard, Kamkaen, & Wilkinson, 2010) งานวิจัยนี้
สนใจตารับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการ ซึ่งอยู่ในตาราคัมภีร์แพทย์แผนไทยโบราณ เล่ม ๓ เรียบเรียงโดย ขุนโสภิตบรรณรักษ์
(อาพัน กิตติขจร) ในตาราเล่มนี้มียาที่ใช้รักษาโรคฝีประมาณ 200 ตารับ ตารับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการอยู่ในหน้า 169
ประกอบด้วย กระเทียม ขิง หอมแดง พริกไทยและผักบุ้งทะเล ระบุวิธีใช้คือ นาตัวยาทั้ง 5 ชนิดมาตาให้แหลกแล้วนามาพอก
บริเวณที่เป็นฝี ข้อดีของตารับยานี้คือ ส่วนประกอบเป็นพืชสมุนไพรทั้งหมดสามารถหาได้ง่าย และมีราคาไม่แพง จานวนตัวยา
ไม่น้อยหรือมากชนิดเกินไป ขั้นตอนวิธีที่นามาใช้รักษาฝีไม่ซับซ้อน และยังมีงานวิจัยน้อยที่เกี่ยวกับตารับยาพอกฝี ดังนั้นในการ
วิจัยนี้จะใช้สารสกัดหยาบจากสมุนไพรเดี่ยวและสมุนไพรทั้งตารับ นามาศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเชื้อแบคทีเรีย 4
ชนิด คือ S. aureus, P. aeruginosa, E. coli และ S. Pyogenes
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสกัดตารับยาสมุนไพรและวัตถุดิบสมุนไพรแต่ละชนิดในตารับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการด้วยเอทิลแอลกอฮอล์
2.2 เพื่อทดสอบฤทธิ์สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของตารับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการ และสารสกัดวัตถุดิบสมุนไพรแต่ละ
ชนิด ในการยับยั้งเชื้อ S. aureus, P. aeruginosa, E. coli และ S. pyogenes
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
เครื่องมือ ได้แก่ rotary evaporator, hot palte, vortex mixer และ hot air oven สารเคมีได้แก่ Ethanol 95%
commercial grade จุลินทรีย์ทดสอบได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC 12228, Pseudomonas aeruginosa ATCC
2578, Escherichia coli ATCC 25922 และ Streptococcus pyogenes ATCC 19615 สมุนไพรจากตารับยาพอกเกลื่อนฝี ๗
ประการ คือกระเทียม ขิง หอมแดง พริกไทย และผักบุ้งทะเล ซึ่งได้ซื้อสมุนไพรเดี่ยวจากร้าน เวชพงศ์โอสถ กรุงเทพมหานคร
มาเตรียมในห้องทดลอง
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การสกัดสมุนไพร
การสกัดสารสมุนไพรจะใช้วิธีการหมัก (Maceration) โดยการสกัดตารับยาทั้งตารับ และสกัดวัตถุดิบสมุนไพร
เดี่ยวในตารับ โดยนาวัตถุดิบสมุนไพรแห้งมาบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ จนละเอียด ชั่งน้าหนักแต่ละชนิดปริมาณ 300 กรัม แล้วหมัก
ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน พร้อมทั้งคนเป็นครั้งคราว เมื่อครบ
เวลา นาสารสกัดที่ได้กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 เพื่อแยกส่วนผงสมุนไพรออก แล้วนาสารละลายที่ได้จากการ
กรองมาระเหยตัวทาละลายออกด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 45-47
องศา จะได้สารสกัดในรูปสารสกัดหยาบ (crude extract) บันทึกน้าหนักของสารสกัดหยาบที่ได้ และเก็บสารสกัดหยาบไว้ที่
อุณหภูมิห้องจนกว่าจะนาออกมาใช้ทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย
3.2.2 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี agar well diffusion
นาสารสกัดหยาบที่ได้ มาชั่ง ให้ได้ ส ารสกัด สมุนไพรที่ค วามเข้มข้น 5 10 และ 20 มิล ลิกรัม/มิล ลิลิตร โดย
ละลายด้วย Dimethyl Sulfoxide (DMSO) แล้วนาสารสกัดไปทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 4 ชนิด คือ S. aureus, P.
aeruginosa, E. coli และ S. pyogenes ด้วยวิธี agar well diffusion โดยเพาะเชื้อ S. aureus, P. aeruginosa, E. coli
และ S. pyogenes บนอาหาร trypticase soy agar นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง
จากนั้นปรับความขุ่นของเชื้อในน้าเกลือปราศจากเชื้อให้เท่ากับ 0.5 McFarland standard (10⁸ CFU/mL) จุ่มไม้พันสาลี
ปราศจากเชื้อและบิดสาลีกับผนังหลอดทดลองให้หมาดๆและป้ายถี่ๆบนผิวหน้าอาหาร Mueller-Hinton agar (MHA) จานวน
3 ระนาบและวนตรงขอบ 2 รอบ เจาะหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตรจานละ 7 หลุม โดยรวมหลุม negative ตรง
กลางด้วย หยอดสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดปริมาตร 30 ไมโครลิตร โดยใช้ DMSO เป็นตัวควบคุมผลลบ นาไปบ่มที่อุณหภูมิ
35±2 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง อ่านผลโดยวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสที่เกิดขึ้นรอบหลุม (inhibition zone)
ในหน่วยมิลลิเมตรทาการทดลองซ้า 3 ครั้ง รายงานเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)
3.2.3 การศึกษาถึงความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Minimal Inhibitory Concentration; MIC)
โดยนาสารสกัดสมุนไพรที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียมาเจือจางด้วย Muller Hinton broth (MHB) ให้ความ
เข้มข้นลดลงครั้ง 2 เท่า ตั้งแต่ความเข้มข้น 20 – 0.0195 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใส่ สารสกัดสมุนไพรหลอดละ 40 มิลลิกรัม
เตรียมเชื้อแบคทีเรียที่ปรับเชื้อที่ 10⁸ CFU/mL ในอัตราส่วน 1:100 ใส่ล งในทุกหลอดปริมาตร 100 มิล ลิลิตร นาไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37±2 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18-24 ชั่วโมงและเติมสาร Resazurin 30 ไมโครลิตร บ่มที่ 30 นาที และบันทึกค่า
ความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้งแบคทีเรียเป็นค่า MIC
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรไทยทั้ง 5 ชนิดและตารับ โดยวิธี agar well
diffusion และวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรไทยโดยวิธี agar well diffusion
สารสกัดสมุนไพร
ความเข้มข้น
ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone (mean ± SD) (มิลลิเมตร)
(mg/mL)
S.aureus
P.aeruginosa
E.coli ATCC
S. pyogenes
ATCC12228
ATCC2578
25922
ATCC19615
กระเทียม
5
0±0.0
NI
0±0.0
11.0±1.4
10
0±0.0
NI
0±0.0
11.5±0.7
20
8.5±0.7
NI
7.0±0.0
13.0±1.4
ขิง
5
0±0.0
NI
NI
9.0±1.4
10
3.5±4.9
NI
NI
9.0±1.4
20
7.0±0.0
NI
NI
8.5±0.7
หอมแดง
5
NI
NI
NI
8.0±1.4
10
NI
NI
NI
7.5±0.7
20
NI
NI
NI
11.0±1.4
พริกไทย
5
3.5±4.9
NI
NI
8.0±1.4
10
3.5±4.9
NI
NI
8.0±1.4
20
4.0±5.7
NI
NI
9.0±1.4
ผักบุ้งทะเล
5
NI
NI
NI
7.0±0
10
NI
NI
NI
7.5±0.7
20
NI
NI
NI
9.0±1.4
ตารับยาพอกเกลื่อนฝี
5
7.5±0.7
NI
NI
8.0±1.4
๗ ประการ
10
7.5±0.7
NI
NI
8.0±1.4
20
8.5±0.7
NI
NI
8.5±2.1
DMSO (ตัวควบคุมผลลบ)
NI
NI
NI
NI
หมายเหตุ: NI = no inhibition zone
พบว่าสารสกัดสมุนไพรทุกชนิดและตารับรวมสามารถยับยั้งเชื้อ S. pyogenes ได้ สารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่
กระเทียม ขิง และพริกไทยสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus และ S. pyogenes ได้ (ตารางที่ 1) ส่วนตารับรวมสามารถยับยั้ง
เชื้อ S. aureus และ S. pyogenes ได้เช่นกัน โดยมีค่า inhibition zone ที่น้อยกว่าสารสกัดกระเทียม ขิง แต่ค่าใกล้เคียง
หอมแดง พริกไทย และผักบุ้งทะเล สารสกัดสมุนไพรเดี่ยวทุกชนิดรวมทั้งตารับรวมไม่สามารถยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa ได้
(ตารางที่ 1) โดยสรุปสารสกัดเดี่ยวจากกระเทียม ขิง และพริกไทย สามารถยับยั้งต่อแบคทีเรียได้ดีที่สุด โดยเปรียบเทียบจาก
ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone ของสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิด โดยตารับรวมมีค่า inhibition zone ในระดับปาน
กลาง
4.2 ผลการทดสอบค่า MIC
จากผลการทดลอง (ตารางที่ 2) พบว่า สารสกัดสมุนไพรเดี่ยวทั้ง 5 ชนิดมีค่า MIC อยู่ระหว่าง 0.625 - 5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ซึ่งให้ผลบวกกับเชื้อ S.aureus และ S.pyogenes ในขณะที่เชื้อ P.aeruginosa และ E.coli ไม่ปรากฏผลบวกเลย
ส่วนตารับมีค่า MIC ต่อเชื้อ S.aureus และ S.pyogenes เช่นกัน โดยมีค่าเท่ากับ 2.5 และ 1.25 มิล ลิกรัม /มิล ลิลิตร
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ตามลาดับ และไม่ปรากฏผลบวกต่อเชื้อ P.aeruginosa และ E.coli เช่นกัน ในกลุ่มสมุนไพรเดี่ยว พริกไทยเป็นสมุนไพรที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อ S. aureus และ S. pyogenes มีค่า MIC คือ 1.25 และ 0.625 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดสมุนไพรไทยที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย (MIC) (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
สารสกัดสมุนไพรไทย
S. aureus
P. aeruginosa
E. coli ATCC
S. pyogenes
ATCC12228
ATCC2578
25922
ATCC19615
MIC⁸
MIC
MIC
MIC
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
กระเทียม
5
No
No
2.5
ขิง
2.5
No
No
2.5
หอมแดง
5
No
No
1.25
พริกไทย
1.25
No
No
0.625
ผักบุ้งทะเล
2.5
No
No
1.25
ตารับ ยาพอกเกลื่อนฝี ๗
2.5
No
No
1.25
ประการ
หมายเหตุ: No = ไม่ยับยั้งแบคทีเรีย
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สารสกัดสมุนไพรไทยทั้ง 5 ชนิด สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแกรมลบ มี สารสกัดสมุนไพร
บางชนิดเช่น กระเทียม ที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบคือ E. coli ได้ในการทา agar well diffusion ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ที่พบว่าสารสกัดจากกระเทียมที่สกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งต่อเชื้อ E. coli ได้ที่ความเข้มข้น 50 และ 100 มิลลิกรัม
โดยมี inhibition zone เท่ากับ 12 มิลลิเมตร และ 14 มิลลิเมตร ตามลาดับ (Wolde, Kuma, Trueha & Yabeker, 2018)
อย่างไรก็ตามผลบวกดังกล่าวเป็นผลที่เกิดจากความเข้มข้นสูงที่สุดของการทดสอบ แต่เมื่อทา MIC assay กลับให้ผลลบในการ
ทดสอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ E. coli ยังไม่ดีพอ นอกจากนั้นสารสกัดสมุนไพรไทยทั้ง 5 ชนิดไม่สามารถ
ยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa ได้เลย
จากผลการทดลอง agar well diffusion โดยรวมพบว่า สารสกัดสมุนไพรทุกชนิดและตารับรวมสามารถยับยั้งเชื้อ S.
pyogenes ได้ สารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ กระเทียม ขิง และพริกไทยสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus และ S. pyogenes
ได้ ส่วนตารับรวมสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus และ S. Pyogenes ได้เช่นกัน โดยสารสกัดจากกระเทียม ขิง และพริกไทย
สามารถยับยั้งต่อแบคทีเรียได้ดีที่สุด โดยดูจากอัตราส่วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone ของสารสกัดสมุนไพร
แต่ละชนิดต่อเชื้อ S. aureus, P. aeruginosa, E. coli และ S. pyogenes รองลงมาคือ หอมแดงและผักบุ้งทะเล ส่วนสาร
สกัดสมุนไพรทุกชนิดและแบบตารับรวมไม่สามารถยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa ได้
จากผลการทดลองหาค่า MIC ของสารสกัดสมุนไพรเดี่ยว และสารสกัดตารับ ยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการ พบว่า สารสกัด
สมุนไพรเดี่ยวทั้ง 5 ชนิดมีค่า MIC อยู่ระหว่าง 0.625 - 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งให้ผลบวกกับเชื้อ S. aureus และ S.
pyogenes ในขณะที่เชื้อ P. aeruginosa และ E. coli ไม่ปรากฏผลบวกเลย ส่วนตารับมีค่า MIC ต่อเชื้อ S. aureus และ S.
pyogenes เช่นกัน โดยมีค่าอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 2.5 และ 1.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลาดับ และไม่ปรากฏผล
ยับยั้งการเจริญต่อเชื้อ P. aeruginosa และ E. coli เช่นกัน ในกลุ่มสมุนไพรเดี่ยว พริกไทยเป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพดี
ที่สุดในการยับยั้งเชื้อ S. aureus และ S. pyogenes มีค่า MIC คือ 1.25 และ 0.625 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลาดับ เมื่อ
เปรียบเทียบค่า MIC ของสารสกัดขิงต่อเชื้อ S. aureus ที่ได้จากการทดลอง คือ 2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ S. aureus ของสารสกัดขิง (มณฑล วิสุทธิ, 2017) มีระบุค่า MIC อยู่ระหว่าง 1-2.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร นอกจากนั้นยังมีรายงานของสารสกัดจากขิงและผักบุ้งทะเลที่สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus และ S. pyogenes ซึ่ง
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เป็นแบคทีเรี ยแกรมบวก โดยขิ ง มีส ารออกฤทธิ์ส าคัญคือ Gingerol, Zingerone, Zerumbone, Paradol, Ginger
flavonoids มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและยาแก้ปวด ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เป็นต้น (Rahmani, Shabrmi & Salah, 2014) ส่ วนผักบุ้ง ทะเลมี ส ารส าคัญออกฤทธิ์คือ Alkaloids, phenolics
compounds, glycolipids ซึ่งมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ การปวด ต้านอักเสบ ลดน้าตาลในเลือด เป็นต้น (Meira, Pereira da Silva,
David & David 2012)
จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดตารับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้น้อยกว่าสาร
สกัดสมุนไพรเดี่ยว กระเทียม และ ขิง แต่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียใกล้เคียงพริกไทย เมื่อดูค่า MIC ของตารับพบว่ามีค่าอยู่ใน
ระดับปานกลางในการยับยั้งเชื้อ S. aureus และ S. pyogenes โดยมีค่า MIC ต่อเชื้อ S. aureus เทียบเท่าสารสกัดขิง และ
มีค่า MIC ต่อเชื้อ S. pyogenes ดีกว่าสารสกัดขิง 1 เท่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการหมักผสมของสมุนไพร ซึ่ง
อาจทาให้เกิดปฎิกิริยาของสารทุติยภูมิที่ถูกปลดปล่อยออกมาในสารสกัด เป็นผลทาให้ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อลดลงเมื่อเทียบกับ
สมุนไพรเดี่ยว อย่างไรก็ตามการเป็นตารับอาจช่วยในการลดอาการระคายเคืองของสมุนไพรเดี่ยวได้เมื่อนามาใช้กับผิวหนัง
ดังนั้นสารสกัดดังกล่าวมีศักยภาพเพียงพอในการนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยที่เป็นฝี งานวิจัย
ครั้ง นี้ส ามารถใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการยืน ยันฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรของตารับยาแผนโบราณต่อแบคทีเรีย และ
สามารถนาไปทาวิจัยพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับรักษาโรคติดเชื้อบนผิวหนัง เพื่อทดแทนหรือใช้ร่วมกับยาต้านจุลชีพ
แผนปัจจุบัน
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การศึกษาผลของการเผายาบริเวณหน้าท้องต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อย
Effect of moxibustion of herbal medicine formula on abdomen for the quality of life
in dyspepsia symptom
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บทคัดย่อ
ภาวะอาหารไม่ย่อยในประเทศไทยถือว่าเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งภาวะอาหารไม่ย่อยส่งผลกระทบต่อ
คุ ณภาพชี วิ ตของผู้ ป่ ว ย ในประเทศไทยยั งมี การศึก ษาถึงคุ ณภาพชีวิ ตของผู้ ที่ มี ภ าวะอาหารไม่ย่ อยไม่ มากนัก การศึ กษานี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการเผายาบริเวณหน้าท้องต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะอาหารไม่ย่อยและเพื่อเพิ่มแนวทางในการ
เลือกการรักษาให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะอาหารไม่ย่อย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ทาการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยจะทาการ
บาบัดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 วัน ทาติดต่อกัน 1 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบก่อนการบาบัดในครั้งที่ 1
และหลังการบาบัดครั้งที่ 3 โดยใช้แบบประเมิน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) โดยแบ่งการประเมินอาการออกเป็น
3 ส่วน พบว่า ระดับความปวดก่อนการบาบัดในครั้งที่ 1 มีค่าเท่ากับร้อยละ 24.70 ± 2.26 หลังการบาบัดในครั้งที่ 3 มีค่าเท่ากับร้อย
ละ 17.03 ± 2.81 เมื่อเปรียบเทียบก่อนการบาบัดในครั้งที่ 1 และหลังการบาบัดในครั้งที่ 3 พบว่าระดับความปวดลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) สาหรับระดับอาการร่วมก่อนการบาบัดในครั้งที่ 1 และหลังการบาบัดในครั้งที่ 3 พบว่ามีระดับอาการร่วมลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ระดับความพึงพอใจก่อนการบาบัดในครั้งที่ 1 และหลังการบาบัดในครั้งที่ พบว่ามีระดับความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างก่อนการบาบัดในครั้งที่ 1 และหลังการบาบัดใน
ครั้งที่ 3 โดยใช้แบบประเมินดัชนีคุณภาพชีวิต (quality of life index) เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (The World
Health Organization Quality of Life) พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยรวม
ก่อนการบาบัดในครั้งที่ 1 และหลังการบาบัดในครั้งที่ 3 มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
และ คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีความแตกต่างทางนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05 ) ดังนั้นในภาพรวม การ
บาบัดรักษาภาวะอาหารไม่ย่อยด้วยวิธีหัตถการเผายา สามารถใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาหรือบรรเทาอาการในผู้ป่วยที่มีภาวะ
อาหารไม่ย่อย
คาสาคัญ: ภาวะอาหารไม่ย่อย แบบประเมิน SODA หัตถการเผายา
Abstract
The prevalence of dyspepsia in Thailand is considered as a common condition in the digestive tract, negatively
affecting the quality of life of the patient. However, few studies on the quality of life of people with dyspepsia
have been found in Thailand. In this regard, the purposes of this study were to investigate the effects of
moxibustion of herbals on quality of life in patients with dyspepsia and to increase treatment options for patients
with dyspepsia. The sample was 30 people, selected based on a purposive sampling to obtain the volunteers
meeting the inclusion criteria set by the researcher. The therapy was performed 3 times a week, each time 1 day
apart and was performed 1 week consecutively. The results revealed that the data before the first treatment and
after the third treatment were compared by using the Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) which was
divided the symptom assessment into 3 parts. It was found that the pain level before the first treatment was
24.70 ± 2.26% and after the third treatment, the pain level was 17.03 ± 2.81%. When comparing before the first
treatment and after the third treatment, the pain level was significantly decrease (p <0.05). When before the first
treatment and after the third treatment results were compared, the associated symptom level decreased with a
statistical significance level (p<0.05). In addition, the satisfaction levels before the first treatment and after the
third treatment were compared, the satisfaction levels were increased (p<0.05). The quality of life, before the first
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treatment and after the third treatment were evaluated using quality of life index of The World Health
Organization Quality of Life. It showed that the quality of life, environmental quality of life, the psychological
quality of life, and social relationship. Were increased with a statistical insignificance level (p>0.05) when obtained
the treatment. The findings could be summarized that burning medicine could be used as an alternative
treatment for patients with dyspepsia.
Keywords: Dyspepsia, Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA), Thai herb heat treatment

1. บทนา
ในปัจ จุบันอาการอาหารไม่ย่อยมีค วามชุกทั่วโลกอย่างน้อย 20% ของภาวะผิดปรกติในระบบทางเดินอาหาร ส่วนใน
ประเทศไทยมีความชุกของผู้ป่วยที่มีภาวะอาหารไม่ย่อย ประมาณร้อยละ 66 (Rapat, Somchai, Ratha-Korn, et al., 2018)
ซึ่งถือเป็นภาวะที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหาร แนวทางปฏิบัติของอาการอาหารไม่ย่อยของประเทศไทย โดยสมาคมแพทย์
ระบบทางเดินอาหารได้จัดทาแนวทางเวชปฏิบัติ เพื่อให้แพทย์ทั่วไปสามารถดูแลผู้ป่วยภาวะนี้ได้ดีขึ้น โดยมีการรวบรวมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารทั่วประเทศ โดยใช้แนวทางการทบทวนรายงานการวิจัยและคุณภาพหลักฐาน และการให้
น้าหนักคาแนะนาจากคู่มือของแพทย์สภาเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการนาไปปฏิบัติกับประชาชนในประเทศไทย (บัญชาและ
คณะ, 2561) อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) หมายถึงอาการปวด มวน แน่น แสบ ไม่สุขสบายบริเวณช่องท้องส่วนบน (Upper
abdomen) ซึ่ง บ่งบอกถึงความผิดปกติในกระเพาะอาหาร โดยต้องมีอาการไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ อาจมีอาการอื่นๆ เช่น
ท้องอืด คลื่นไส้ เรอ หรือ แสบร้อนกลางอกร่วมด้วย แต่ต้องไม่มีสัญญาณเตือน (alarm features) เช่น ภาวะเลือดออก
ทางเดินอาหาร โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก มีอาการอิ่มเร็วกว่าปกติอย่างชัดเจน น้าหนักลดลงมากกว่าร้อยละ 10 โดยที่
หาสาเหตุอื่นๆไม่ได้ อาเจียนตลอดเวลาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือมีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น
(บัญชาและคณะ, 2561) ทางการแพทย์แผนไทยไม่ได้กล่าวถึงอาการอาหารไม่ย่อยโดยตรง อาการอาหารไม่ย่อยเป็นอาการที่
บ่งบอกว่ามีธาตุลมโดยเฉพาะลมโกฏฐาสยาวาตาพิการ มีอาการที่พบบ่อย คือ ปวดท้อง จุกเสียดแน่นท้อง พะอืดพะอม อาจมี
เรอหรือผายลมบ่อย หากเรอหรือผายลมไม่ออก ผู้ป่วยจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้อง เหตุที่ทาให้ธาตุลมกาเริบหรือพิการ มักเป็น
ผลจากภาวะธาตุสี่เสียสมดุล คือธาตุดิน น้า ลม ไฟ ธาตุใดธาตุหนึ่งหรือหลายธาตุกาเริบ หย่อน พิการ แล้วส่งผลให้ธาตุไฟ
หย่อน เช่น การรับประทานอาหารใหม่ๆ (อุทริยัง) หากเป็นอาหารประเภทที่ย่อยยาก ส่งผลให้ไฟที่ย่อยอาหาร (ปริณามัคคี) มี
กาลังไม่มากพอ ทาให้ธาตุกาเริบขึ้นส่งผลให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย (ชานาญ, และคณะ, ม.ป.ป.)
การรักษาหัตถการการเผายานอกจากช่วยรักษา ภาวะอาหารไม่ย่อย การเผายาเป็นหัตถการที่บาบัดรักษาภายนอกร่างกาย
แต่ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ ผู้วิจัยจึงได้จัดทาปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาผลของการเผายาบริเวณหน้าท้องต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยที่มีภาวะอาหารไม่ย่อย เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ป่วยในการรักษาแบบแพทย์แผนไทย ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง
สาหรับผู้ป่วยในยุคปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผู้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อยโดยหัตถการเผายา
2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะอาหารไม่ย่อยโดยใช้แบบประเมิน Severity Of Dyspepsia Assessment
(SODA)
2.3 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยที่มีภาวะ
อาหารไม่ย่อยโดยใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL)
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ดาเนินการวิจัย
3.1.1 แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อ มูล ทั่วไปของอาสาสมั ค ร แบบประเมิ น Severity Of Dyspepsia
Assessment (SODA) แบบบันทึกการติดตามผลการรักษา แบบประเมินคุณภาพชีวิต (Quality Of Life Index หรือ QLI)
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3.1.2 สมุนไพรที่ใช้ในหัตถการเผายา คือ ไพล ขมิ้นชัน ขิง ข่า ตะไคร้ และกะทือ เกลือสะตุ น้ามันไพล
3.1.3 แอลกอฮอล์ สาลี ผ้าขนหนู เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 ดาเนินการเอกสาร
การประสานงานโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลคูคต ตาบลคูค ต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผ่าน
สาธารณสุขจัง หวัดปทุมธานี เพื่อขอจริยธรรมในมนุษ ย์ และได้รับ การอนุมัติ หมายเลขรับรอง PPHO-REC 2553จึง เริ่ม
ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัคร
3.2.2 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน
คัดเลือกจากผู้ที่มีอาการท้องอืด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคูคต 2,550 คน และอยู่ในเกณฑ์อื่นๆที่
ผู้วิจัยกาหนดไว้ และยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย เมื่อกาหนดให้ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 (type I error) เท่ากับ 0.05 กาลังการ
ทดสอบ (power of the test) เท่ากับ 0.80 ผลกระทบของขนาด (effect size) เท่ากับ 0.5 และการเปลี่ยนแปลงของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลลัพธ์ (standard deviation of the change in outcome) เท่ากับ 1 (Rosner B, 1995) เมื่อ
คานวณแล้วได้จานวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 30 คน โดยเกณฑ์อื่นๆ ที่ต้องผ่านมีดังนี้
- อายุ 50 ปีขึ้นไป เพศหญิงและเพศชาย
- ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการภาวะอาหารไม่ย่อย
- ไม่มีประวัติการแพ้สมุนไพร ไม่มีโรคผิวหนัง
- ไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าร่วมโครงการ 7 วัน
- ไม่มีภาวะอาหารไม่ย่อยชนิดมีแผล หรือแผลเพ็ปติก โรคกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะ
เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ
- มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
- มีความดันโลหิตสูง มากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
- ปวดศีรษะทุกชนิด
- มีภาวะบวมอักเสบที่ผิวหนังบริเวณหน้าท้อง
3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วยแบบสัมภาษณ์ ก่อนและหลังการรักษา
- ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร
- แบบประเมิน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA)
- แบบบันทึกการติดตามผลการรักษา
- แบบประเมินคุณภาพชีวิต Quality Of Life Index หรือ QLI
3.2.4 ทาหัตถการเผายาโดยใช้สูตรเผายาจากอาจารย์แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ทาการบาบัดสัปดาห์
ละ 3 ครั้ง วันเว้นวัน
- ทาความสะอาดบริเวณหน้าท้องด้วยผ้าชุบน้าอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
- ทาน้ามันไพลที่ผิวหนังบริเวณหน้าท้อง นวดโกยท้องอย่างเบามือ 5 นาที
- ใช้ผ้าขนหนูขนาด 34×75 เซนติเมตร ชุบน้าให้หมาด ม้วนผ้าวางล้อมที่สะดือเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- นาเกลือสะตุโรยลงบนหน้าท้องของอาสาสมัคร ปริมาณ 7.5 กรัม
- นาเครื่องยาเผาใส่ลงในหลุมที่ทาไว้ให้มีความหนา 1.5 นิ้ว
- โรยเกลือสะตุลงบนเครื่องยาเผาอีกครั้ง ปริมาณ 7.5 กรัม
- นาผ้าหนูชุบน้าให้หมาด คลุมเครื่องยาเผา ห้ามกดตัวเครื่องยาเด็ดขาดเพราะจะทาให้เครื่องยาแน่นเกินไป
- นาแอลกอฮอล์ ปริมาณ 10 ซีซี ค่อยๆเทลงบนผ้าขนหนูให้อยู่ในกรอบที่ทาไว้
- จุดไฟด้วยปืนจุดแก๊ส รอประมาณ 1 นาที ให้ไฟดับ แล้วใช้มือกดลงไปที่เครื่องยาเผาพร้อมกับสอบถาม
ความรู้สึกร้อน
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- นาผ้าที่คลุมเครื่องยาออกไปแล้วทาการปรับเกลี่ยยาให้ไม่มีความหนาแน่นจนเกินไป
- นาผ้าที่ชุบน้าพอหมาดนามาคลุมยา ทาเหมือนข้อที่ 5.2.8 จานวน 5 รอบ โดยการวิจัยอาสาสมัครทุกคน
จะได้รับการทาหัตถการเผายาคนละ 30 นาที
- หลังจากทาหัตถการครบ ให้นาเครื่องยาออกจากบริเวณท้องของอาสาสมัคร ใช้ผ้าขนหนูชุบน้าอุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส บิดพอหมาดเช็ดทาความสะอาด
3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบประเมิน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) และคะแนนแบบประเมิน
คุณภาพชีวิต (Quality of Life Index หรือ QLI) ก่อนและหลังการรักษาด้วยการหัตถการเผายาโดยใช้สถิติ Paired t – test
และมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p value)
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ตางรางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของที่มีภาวะอาหารไม่ย่อย
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวนคน
เพศ
ชาย
3
หญิง
27
อายุ (ปี)
50-69 ปี
20
70 ปีขึ้นไป
10
น้าหนัก
40-50 กิโลกรัม
3
51-60 กิโลกรัม
15
61-70 กิโลกรัม
9
71-80 กิโลกรัม
3
ส่วนสูง
145-150 เซนติเมตร
10
151-160 เซนติเมตร
17
161-170 เซนติเมตร
3
ดัชนีมวลกาย
ผอม
0
ปกติ
9
ท้วม/โรคอ้วนระดับ 1
6
อ้วน/โรคอ้วนระดับ 2
12
อ้วนมาก/โรคอ้วนระดับ 3
3
สถานะภาพ
โสด
3
สมรส
14
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
5
ม่าย
8

ร้อยละ
10
90
66.67
33.33
10.00
50.00
30.00
10.00
33.33
56.67
10.00
0
30.00
20.00
40.00
10.00
10.00
46.67
16.67
26.67
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินอาการอาหารไม่ย่ อย หลังจากการบาบัดด้วยการเผายาใน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 (N=30) โดยแบบประเมิน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA)
ก่อนการรักษาครัง้ ที่ 1
หลังการรักษาครั้งที่ 3
การประเมินอาการ
p-value
Mean ± SD
Mean ± SD
ระดับความปวด
24.70 ± 2.26
17.03 ± 2.81
0.01*
ระดับอาการอื่นๆ
15.50 ± 2.03
10.70 ± 2.35
0.01*
อาการเรอ
2.07 ± 0.92
1.28 ± 0.44
0.01*
ปวดแสบใต้ลิ้นปี่
2.03 ± 1.02
1.07 ± 0.25
0.01*
ท้องอืด
3.07 ± 0.57
1.43 ± 0.56
0.01*
ผายลม
2.63 ± 0.84
1.63 ± 0.55
0.01*
เรอเหม็นเปรี้ยว
1.27 ± 0.51
1.07 ± 0.25
0.02*
คลื่นไส้
1.20 ± 0.40
1.10 ± 0.30
0.04*
ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
1.30 ± 0.69
1.10 ± 0.30
0.02*
ความพึงพอใจ
10.57 ± 0.73
15.53 ± 1.48
0.01*
p-value (0.05)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิต ระหว่างก่อน-หลัง ได้รับการบาบัดด้วยการเผายา
จาแนกตามคะแนนรายด้านและโดยรวมจากกลุ่มอาสาสมัคร โดยแบบประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of Life Index หรือ
QLI) (The World Health Organization Quality of Life หรือ WHOQOL)
คะแนนและการแปลผล
องค์ประกอบ
p-value
Mean±SD
ระดับ
Mean±SD
ระดับ
ด้านสุขภาพกาย
21.43 ± 2.53 คุณภาพชีวิตกลาง 23.50 ± 2.62 คุณภาพชีวิตกลาง
0.01*
ด้านจิตใจ
19.20 ± 2.25 คุณภาพชีวิตกลาง 19.50 ± 2.08 คุณภาพชีวิตกลาง
0.15
สัมพันธภาพทางสังคม
9.2 ± 0.66
คุณภาพชีวิตกลาง 9.37 ± 1.00 คุณภาพชีวิตกลาง
0.08
ด้านสิ่งแวดล้อม
24.77 ± 2.66 คุณภาพชีวิตกลาง 26.13 ± 2.96 คุณภาพชีวิตกลาง
0.01*
คุณภาพโดยรวม
80.60 ± 7.51 คุณภาพชีวิตกลาง 85.37 ± 8.30 คุณภาพชีวิตกลาง
0.01*
p-value (0.05)
5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลของการเผายาบริเวณหน้าท้องต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อย เมื่อเปรียบเทียบก่อนเเละหลังเข้า
ร่วมโครงการสามารถลดระดับอาการปวดท้องได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p=0.01 เเละลดระดับอาการร่วม ได้แก่อาการเรอ
ปวดเเสบใต้ลิ้นปี่ ท้องอืดและผายลม ได้อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ p=0.01 อาการเรอเหม็นเปรี้ยวและลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p=0.02 และอาการคลื่นไส้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p=0.04 อาสาสมัครมีความพึงพอใจ
เปรียบเทียบก่อนและหลัง เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยทางสถิติ p=0.01 เเละเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคุณภาพชีวิต ระหว่างก่อน-หลัง ได้รับการบาบัดด้วยการเผายาโดยแบบประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of Life
Index หรือ QLI) (The World Health Organization Quality of Life หรือ WHOQOL) พบว่าคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
กาย ด้านสิ่งแวดล้ม และด้านคุณภาพโดยรวม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p=0.01 ส่วนด้านจิตใจ และด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ p=0.15, p=0.08 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1) หากมีระยะเวลาของการทาวิจัยมากขึ้น ควรเพิ่มระยะเวลาของการบาบัดและการติดตามผลในระยะยาว
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2) ควรเพิ่มกลุ่มควบคุมแบบให้ผลลบ (negative control group) หรือกลุ่มหลอก (placebo control group) เพื่อให้
เห็นผลเปรียบเทียบชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3) จากการสอบถามอาการอื่นๆในอาสาสมัครที่เข้ารับการบาบัดด้วยการเผายา พบว่า การเผายานอกจากจะช่วยรักษา
ภาวะอาหารไม่ย่อยยังช่วยในเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้น จากการซักประวัติก่อนทาแบบสอบถามติดตามผลในครั้งที่ 2 และครั้ง
ที่ 3 มีอาสาสมัครที่นอนหลับได้ดีขึ้นจานวน 17 คน จากอาสาสมัครทั้งหมด 30 คน หลังจากเข้ารับการบาบัดด้วยการเผายา
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตาบลคูคต และนักศึกษา
แพทย์แผนไทยที่มีส่วนสาคัญทาให้งานวิจัยลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง Quasi-Experimental Research รูปแบบ intervention study เปรียบเทียบผลการ
ทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลน้้ามันเขียวต่อการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่าของผู้รับบริการในคลินิกติกิจฉาเวช จ้านวน
70 คน และผ่านการประเมินจากแพทย์แผนไทยจ้านวน 23 คน เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจ้านวน 23 คน ด้าเนินการวิจัยด้วยการนวดไทย
และใช้น้ามันเขียวร่วมด้วยติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน และติดตามผลหลังจากใช้น้ามั นเขียวไปแล้ว 7 วัน , 14 วัน และ 21 วัน ตามล้าดับ
ประเมินผลด้วยระดับความเจ็บปวด VRS (Visual rating scales) เป็นตัวเลขแทนค่าความปวด ระยะเวลาของการปวดคอและบ่า
ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่าของผู้รับบริการก่อนและหลังการทดลอง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนการทดลอง ระดับความเจ็บปวด VRS 7 วัน และ 14 วัน ระดับความเจ็บปวด
ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และที่ 21 วัน ระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จากการ
วิจัยสรุปได้ว่าน้้ามันเขียวมีประสิทธิผลต่อการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า และสามารถใช้น้ามันเขียวแก้อาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อคอและบ่าแทนน้้ามันแก้ปวดชนิดอื่นได้
คาสาคัญ: น้้ามันเขียว ประสิทธิผล อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า
Abstract
This research was the quasi-experimental research that expressed as intervention study to compare the
experiment result about the effectiveness of “Green Oil” in healing muscle aches that applied to general
patient’s neck and shoulder at Thai Traditional Medicine Clinic. The total number of patients were 70 persons and
the number of patients who passed the assessment by 23 traditional medicine doctors equal to 23 persons. The
research method started by Thai massage with “Green Oil” in 7 consecutive days and followed the result every 7
days for 3 weeks. The evaluated method used VRS test for measuring the pain results, frequency, and duration.
The research result of before and after treatment showed that the duration of patient’s pain showed no
significant between 7 and 14 days. At 21 days, patient’s neck and shoulder pain durations were significantly
decreased at p<0.05. the patient’s pain level in VRS test was significantly decreased at p<0.05 in 7 days and 14
days and continue to significantly decrease at p<0.001 in 21 days. In conclusion, “Green Oil” has aches healing
effectiveness in treatment of neck and shoulder aches and it can be used instead of other aches healing oil.
Key Words: Green aches healing oil, Effectiveness, Neck and shoulder

1. บทนา
ภาวะการเจ็บป่วยของประชากรไทยในปัจจุบัน ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งส่วนมากพนักงานเงินเดือน หรือเกษตรกร
ชาวไร่ ชาวนา ที่มีการใช้กล้ามเนื้อบ่าและคอ เป็นประจ้า และเป็นเวลานานส่งผลให้มีอาการปวดตึงบริเวณกล้ามเนื้อบ่าและ
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คอ และมีอาการปวดกล้ามเนื้อสะบัก กล้ามเนื้อหลังร่วมด้วย เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง และสภาพแวดล้อมในการท้างาน
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท้างาน ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิต ในปัจจุบันการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่
นิยมคือการรักษาทางศัลยกรรมด้วยการผ่าตัดหรือการใช้ยา เช่น ยาลดการอักเสบ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาบรรเทาอาการปวด
รวมถึงการนวดด้วยเครื่องความถี่สูง การประคบด้วยความร้อน การประคบด้วยความเย็น การกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า
เพื่อลดอาการปวดและเกร็งกล้ามเนื้อ การบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แต่ก ารรักษาผู้ป่วยแบบนี้มี
อาการข้างเคียง เช่น การใช้ยาต้านการอักเสบมีผลก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อ ระบบทางเดินเมื่อรับประทานติดต่อกันเป็น
ประจ้า ท้าให้เกิดแผลในระบบทางเดินอาหาร มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (จุลจิราและคณะ, 2555) จากปัญหา
ดังกล่า วได้มี แนวคิ ดในการใช้ การแพทย์ ผ สมผสานมาดูแ ลผู้ ป่วยเพื่ อลดปั ญหาอาการข้า งเคีย งของการใช้ย าและการใช้
การแพทย์องค์รวม (ลดาวัลย์และคณะ, 2558) การรักษาด้วยแนวคิดการแพทย์ผสมผสานนั้นมีรูปแบบการรักษามากมายหลาย
วิธีแต่ที่นิยมใช้แพร่หลายคือ การนวด และการประคบสมุนไพร โดยเฉพาะการนวดนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถช่วยบรรเทา
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ส่งผลดีต่อระบบไหลเวียนเลือดภายใน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้สมุนไพรต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้
การนวดมีผลดีต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น ช่วยผ่อนคลาย ความเครียดลงการวิตกกังวล อันเนื่องมาจากการท้างานในชีวิตประจ้าวัน
ได้เป็นอย่างดี (ชาคริตและคณะ, 2557) นอกจากนี้ยังมีการน้าน้้ามันบางชนิดมาใช้ประกอบการนวด โดยการใช้น้ามันทางไปยัง
กล้ามเนื้อที่ต้องการแล้วใช้มือทา ถูเพื่อเพื่อรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ น้้ามันบางชนิดมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่มีสรรพคุณ
ในการแก้อาการอักเสบ ลดอาการปวด การนวดดังกล่าวส่งผลให้สาระส้าคัญของสมุนไพรเข้าซึมไปในบริเวณกล้ามเนื้อส่งเสริม
ให้การนวดมีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น (โสภาและคณะ, 2557)
ภูมิปัญญาคนไทย ได้คิดค้นยาสมุนไพรในการรักษาโรค ลดการอักเสบ บรรเทาอาการปวดไว้มากมายเพื่อใช้ ในการดูแล
สุขภาพตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ในต้าราพระโอสถพระนารายณ์ในบทที่ 5 ว่าด้วยต้ารับยาน้้ามันและยาขี้ผึ้ง ได้กล่าวไว้ว่าตั้งแต่
ขนานที่ 65 ถึง 81 รวมทั้งสิ้น 17 ขนาน เป็นต้ารับยาน้้ามัน 15 ขนาน และยาขี้ผึ้ง 2 ขนาน ยาทั้ง 17 ขนานนี้มีอยู่ 11 ขนาน
ที่ระบุแพทย์ผู้ปรุงยา ตลอดจนวันเดือนปีที่ปรุงยาชัดเจน ในจ้านวนนี้เป็นยาที่แพทย์หลวง “ออกพระสิทธิสาร” ปรุงถวาย 7
ขนาน นอกนั้นเป็นยาที่แพทย์หลวงอีก 2 คน คือ “ออกพระสิทธิสารพราหมณ์เทศ” และ “ออกพระแพทยพงษา” ประกอบ
ถวายคนละขนานกับหมอเฉลยศักดิ์ ชื่อ “นายเพ็ชรปัญญา” และหมอฝรั่ง ชื่อ “เมสี” ปรุงถวายอีกคนละ 1 ขนาน ในตอนท้าย
ของต้ารับยา 11 ขนานนี้ มีอยู่ 1 ขนาน เป็นหนึ่งในต้ารับยาที่แก้โรคลมปะกัง (ต้าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์, น.557) และจาก
การวิเคราะห์ต้ารับยา ยามีรสเย็นสอดคล้องกับทฤษฎีหลักเภสัชกรรมไทยที่กล่าวว่า ยารสเย็น ต้ารับยาน้้ามันนวดเส้นและ
กล้ามเนื้อที่ผิดปกติให้กลับดีประกอบด้วยเครื่องยา ดังต่อไปนี้
1. ว่านน้้า หนัก 3 บาท
7. พิมเสน หนัก 3 บาท
2. เปราะหอม หนัก 3 บาท
8. การบูร หนัก 3 บาท
3. ขิงแห้ง หนัก 3 บาท
9. ดอกจันทน์ หนัก 3 บาท
4. กะทือ หนัก 3 บาท
10. ลูกจันทน์ หนัก 3 บาท
5. กระชาย หนัก 3 บาท
11. กระวาน หนัก 3 บาท
6. ไพล หนัก 3 บาท
12. กานพลู หนัก 3 บาท
เครื่องยาทั้งหมดต้าเป็นผงใส่น้ามันมะพร้าวหรือน้้ามันงาลงไป ใส่ขวดน้าไปฝังข้าวเปลือกไว้ 15 คืน แล้วน้ามาใช้นวดแก้
อาการปวดเมื่อย-เคล็ดยอก ฟกช้้าด้าเขียว ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ผลดีนักแล ซึ่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก ได้ผลิตเป็นตัวยาที่เรียกว่า น้้ามันเขียว (Green Oil) เป็นน้้ามันหอมระเหยที่เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น มี
คุณสมบัติเป็นยาเย็น สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลายเส้นเอ็น โดยใช้ทา ถูนวด บริเวณที่เกิดอาการหรือใช้สูด
ดม แก้ลมวิงเวียน แมลงสัตว์กัดต้อย ถอนพิษร้อน และได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการในคลินิก ติกิจฉาเวช วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ที่มารับบริการนวดควบคู่กับการรักษาโดยใช้น้ามันเขียว ทาถูก ไปพร้อม ๆ กับการนวด
ซึ่งแต่ละปีมีผู้มารับบริการรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยร้อยละ 40
จากความเป็นมาและความส้าคัญดังกล่าว พบว่าการศึกษาถึงคุณสมบัติในการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คอและบ่า
ของน้้ามันเขียว ยังไม่มีการท้าวิจัยทางคลินิกถึงประสิทธิผลของน้้ามันเขี ยวต่อการรักษาอาการดังกล่าว ท้าให้ผู้วิจัยตระหนัก
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และเห็นความส้าคัญของการท้าวิจัยเรื่องประสิทธิผลของน้้ามันเขียวต่อการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า ของ
ผู้รับบริการ ในคลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิผลน้้ามันเขียวต่อการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า ของผู้รับบริการ ในคลินิก
ติกิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์ เครื่องมือด้าเนินการวิจัย
3.1.1 แบบคัดกรองผู้ป่วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า เป็นค้าถามในการคัดกรองประชากรที่เป็นผู้รับบริการใน
คลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งแบบคัดกรองออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบคัดกรองการสอบถามเกี่ยวกับอาการปวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า
ตอนที่ 2 แบบคัดกรองการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
3.1.2 น้้ามันเขียวที่ผลิตโดยโรงผลิตยาสมุนไพร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
3.2 วิธีด้าเนินการวิจัย
3.2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง Quasi-Experimental Research รูปแบบ intervention study
เปรียบเทียบเปรียบเทียบผลการทดลอง ท้าการศึกษาจากการคัดกรองผู้ป่วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า เป็นค้าถามในการ
คัดกรองประชากรที่เป็นผู้รับบริการในคลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยการใช้แบบคัด
กรองผู้ป่วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า และ แบบประเมินประสิทธิผลยาเขียวต่อการรักษาอาการปวดคอและบ่า และน้า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเนื้อหา (Content Validity) ตรวจสอบโดยน้าแบบสัมภาษณ์ที่ได้
ปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
2) ความตรง (Validity) เครื่องมือที่ใช้ประเมินอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ่าและคอที่ให้ผู้ป่วยประเมินความ
เจ็บป่วยด้วยตนเอง โดยอาศัยพื้นฐานความเชื่อของ ลอคสโตน (Lockstone) ที่ว่า การประเมินความเจ็บปวดที่ดีที่สุด คือ การ
บอกเล่าของผู้ป่วยโดยให้ ผู้ป่วยเป็นผู้บอกระดับ ความเจ็บปวดในขณะนั้นเป็นการตัดสินเกี่ยวกับความรุนแรงและต้าแหน่งของ
ความเจ็บปวด หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยและแพทย์แผนไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ เป็นผู้นวด รวม 3 คน
ร่วมกันประเมินระดับความเจ็บปวดของผู้มารับบริการทั้งก่อนและหลัง แล้วหาค่าเฉลี่ยของอาการปวดที่ได้บันทึก ลงในแบบ
ประเมินการ รับรู้ความรุนแรงของความปวดก่อนและหลังทดลองของจอห์นสัน ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ท้าให้สามารถแยกได้ระหว่าง
ความรู้สึกทางกายและความรู้สึกทางจิตใจ นอกจากนั้นลักษณะของแบบประเมินความเจ็บปวดที่ใช้มีลักษณะเข้าใจง่าย
สามารถใช้เวลาในการตอบไม่นานจึงเหมาะสมในการใช้ เมื่อท้าการทดลองซึ่งต้องการวัดการตอบสนอง ความปวดทางด้าน
ร่างกาย (Physical) จากแพทย์แผนไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเป็นผู้นวดรักษา
3.2.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ เป็นผู้รับบริการในคลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ปีการศึกษา 2562 จ้านวน 170 คน คน และผ่านการประเมินจากแพทย์แผนไทยจ้านวน 23 คน เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
จ้านวน 23 คน โดยการวิจัยนี้ผ่า นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ระดับวิทยาลัยของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เลขที่รับรอง SCPHPL 3/2563-38
3.2.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนน คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ผลการรักษาโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปรียบเทียบด้วยสถิติ Paired sample t-test
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ข้อมูลในทุกตัวชี้วัดจะถูกตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal distributions) โดยใช้นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมทางสถิติส้าเร็จรูป
เครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบบันทึกการรักษา ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ สถานภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ที่อยู่ อาการส้าคัญ ประวัติการ
เจ็บป่วยปัจจุบัน การตรวจร่างกาย
2) แบบสัมภาษณ์วัดระดับความเจ็บปวด โดยใช้ประเมินวัดความปวดตามความรู้สึกของผู้รับการนวด ตั้งแต่
ไม่มีความรู้สึกปวดจนกระทั่งมีความรู้สึกปวดมาก จนรู้สึกทนไม่ได้
โดยท้าเครื่องหมาย  บนตัวเลขระหว่าง 0 - 10 ที่ใดก็ได้ที่ตรงกับความรู้สึกปวดของผู้รับบริการ ผู้วิจัยเป็น
ผู้อธิบายระดับของความปวดตามมาตรวัดให้กับอาสาสมัคร
Pain sensation scale

0
ไม่รู้สึกปวด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รู้สึกปวดปานกลาง
รู้สึกปวดมากที่สุด
ภาพที่ 1 มาตรวัดระดับความรู้สึกปวดของจอห์นสัน (Johnson, 1973)

4. ผลการวิจัย
ข้อมูลแบบประเมินประสิท ธิผลน้้ามันเขี ยวต่อการรัก ษาอาการปวดเมื่อยกล้า มเนื้อคอและบ่าคลินิกติกิจ ฉาเวช ของ
ผู้รับบริการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 1 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ลักษณะทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 20ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
ประวัติครอบครัวเป็นไมเกรน
ไม่มี
มี
โรคประจ้าตัว
ไม่มี
มี
ท่านเริ่มมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า มากกว่า 15 วัน
มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป
อื่นๆ

จ้านวน (ร้อยละ)
7 (30.44)
16 (69.56)
0 (0.00)
0 (0.00)
5 (21.74)
18 (78.26)
6 (26.09)
17 (73.91)
14 (60.86)
9 (39.14)
21 (91.30)
2 (8.70)
17 (73.91)
2 (8.69)
3 (13.04)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบประเมิน (ต่อ)
ลักษณะทั่วไป
ระดับความปวดกล้ามเนื้อคอและบ่า
พอร้าคาญ
ก่อนการได้รับการรักษา
ปวดเล็กน้อยพอทนได้
ปวดปานกลาง
ปวดมากพอสมควร
ปวดจนไม่อยากท้าอะไร
ปวดมากที่สดุ
ความถี่ของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่า
0-5 ครั้ง
(1 เดือนที่ผ่านมา/ครั้ง)
6-10 ครั้ง
11-15 ครั้ง
16-20 ครั้ง
21-25 ครั้ง
25-30 ครั้ง
ความถีข่ องอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่า
0-5 ครั้ง
(2 เดือนที่ผ่านมา/ครั้ง)
6-10 ครั้ง
11-15 ครั้ง
16-20 ครั้ง
21-25 ครั้ง
25-30 ครั้ง
มากกว่า 30 ครั้ง
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จ้านวน (ร้อยละ)
4 (17.39)
6 (26.08)
8 (34.78)
5 (21.73)
0 (0.00)
0 (0.00)
15 (65.21)
6 (26.08)
1 (4.34)
1 (4.34)
0 (0.00)
0 (0.00)
12 (52.17)
7 (30.43)
3 (13.04)
1 (4.34)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

จากตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินพบว่า เป็นเพศชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 (30.44) เพศ
หญิงจ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56 อายุอยู่ในช่วง 30–39 ปี จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 อายุมากกว่า 40 ปีขึ้น
ไป จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 สถานภาพ โสด จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 สมรส จ้านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.91 ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นไมเกรน จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 60.86 มีประวัติครอบครัวเป็น ไมเกรนจ้านวน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.14
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่ามากกว่า 15วัน จ้านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 73.91 อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ
และบ่า มากกว่า 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 4.34 อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป จ้านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.69 อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่าในกลุ่มอื่นๆจ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04
ความถี่ของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา จ้านวน 0-5 ครั้ง จ้านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ
52.17 ความถี่ของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา จ้านวน 6-10 ครั้ง จ้านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ
30-43 ความถี่ของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา จ้านวน 11-15 ครั้ง จ้านวน 3 คนคิดเป็นร้อย
ละ 13.04 ความถี่ของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา จ้านวน 16-20 ครั้ง จ้านวน 1 คนคิดเป็น
ร้อยละ 4.34
จากตารางที่ 2 ระยะเวลาของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าหลังการใช้น้ามันเขียว (ความนานของการปวด) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจ้านวน 23 คน มีระยะเวลาของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าหลังการใช้น้ามันเขียว (ความนานของการปวด) น้อย
กว่า 30 นาที ครั้งที่ 1 จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65.22 ครั้งที่ 2 จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 ครั้งที่ 3 จ้านวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 ครั้งที่ 4 จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65
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ตารางที่ 2 ระยะเวลาของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าก่อนและหลังการใช้ยา (ความนานของการปวด)
ระยะเวลาของอาการปวดกล้ามเนือ้ คอ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
และบ่าหลัง (ความนานของการปวด)
จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ)
น้อยกว่า 30 นาที
15(65.22)
14 (60.87)
22(95.65)
30 นาที
3 (13.04)
9 (39.13)
1 (4.34)
1 ชั่วโมง
3 (13.04)
0 (0.00)
0 (0.00)
1-2 ชั่วโมง
1 (4.35)
0 (0.00)
0 (0.00)
3-4 ชั่วโมง
1 (4.35)
0 (0.00)
0 (0.00)
มากกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไป
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

ครั้งที่ 4
จ้านวน (ร้อยละ)
22 (95.65)
1 (4.34)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

ระยะเวลาของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าหลังการใช้น้ามันเขียว (ความนานของการปวด) 30 นาที ครั้งที่ 1 จ้านวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ครั้งที่ 2 จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 ครั้งที่ 3 จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.34 ครั้งที่
4 จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.34
ระยะเวลาของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าหลังการใช้น้ามันเขียว (ความนานของการปวด) 1 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จ้านวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ครั้งที่ 2-4 จ้านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ระยะเวลาของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าหลังการใช้น้ามันเขียว (ความนานของการปวด) 1-2 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จ้านวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ครั้งที่ 2-4 จ้านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ระยะเวลาของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าหลังการใช้น้ามันเขียว (ความนานของการปวด) 3-4 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จ้านวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ครั้งที่ 2-4 จ้านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ระยะเวลาของอาการปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าหลังการใช้น้ามันเขียว (ความนานของการปวด) มากกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไป
ครั้งที่ 1-4 จ้านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์การเปรียบเทียบระดับความปวดกล้ามเนื้อคอและบ่า VRS ก่อนและหลังจากการใช้น้ามันเขียว
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std.
Std. Error Difference
Sig.
Mean Deviation Mean Lower Upper t
df (2-tailed)
1. ก่อนใช้ยา–หลังใช้ยาติดต่อกัน 7 วัน 0.72
1.45
0.34
0.00 1.44 2.12 17 0.049*
2. ก่อนใช้ยา–หลังจากใช้น้ามันเขียวไป 1.33
1.57
0.37
0.55 2.11 3.60 17 0.002*
แล้ว 14 วัน
3. ก่อนใช้ยา–หลังหลังจากใช้น้ามัน 1.72
1.56
0.37
0.94 2.50 4.67 17 0.000**
เขียวไปแล้ว 21 วัน
n=23, * P=0.05, ** P=0.001
5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 สรุปได้ว่า ระยะเวลาของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่าของผู้รับบริการ ในคลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก หลังจากการใช้ยาเขียวซึ่งใช้ทาภายนอกร่วมกับการนวด การติดตามผลการรักษาปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่าของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ไม่ได้แสดงค่าเป็นตาราง)
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ส่วนในครั้งที่ 3 หลังจากใช้ยาไปแล้ว 21 วัน พบว่าระดับระยะเวลาของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่าของผู้รับบริการใน
คลินิกติกิจฉาเวช ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 การเปรียบเทียบการประเมินความวัดความปวดตามความรู้สึกของผู้รับการนวด ตั้งแต่ไม่มีความรู้สึกปวดจนกระทั่งมี
ความรู้สึกปวดมาก จนรู้สึกทนไม่ได้ ก่อนและหลังจากการใช้น้ามันเขียวร่วมกับการนวดคอและบ่า การติดตามผลการนวด
ร่วมกับการใช้น้ามันเขียว ครั้งที่ 1 หลังจากใช้ยาติดต่อกัน 7 วัน พบว่าระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 การติดตามผลการนวดร่วมกับการใช้น้ามันเขียว ครั้งที่ 2 หลังจากใช้ยาไปแล้ว 14 วัน พบว่าระดับความปวด
ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 การติดตามผลการนวดร่วมกับการใช้น้ามันเขียว ครั้งที่ 3 หลังจากใช้ยาไปแล้ว
21 วัน พบว่าระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00
6. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่าน้้ามันเขียวซึ่งผลิตจากโรงผลิตยาสมุนไพร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ
เปรียบเทียบการใช้ทาและนวดก่อนและหลังการทดลอง พบว่าระดับความเจ็บปวดเมื่อวัดด้วย VRS ที่ระยะ 7 วัน และ 14 วัน
มีค่าลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อวัดที่ 21 วัน ระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ระดับระยะเวลาของอาการปวดคอและบ่าลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ดังนั้นน้้ามันเขียวจึงเป็น
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้ทาภายนอกทีม่ ีประสิทธิผลในการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบ่า ในด้านความปลอดภัย
ไม่พบอาการไม่พึ่งประสงค์หลังจากการใช้ยาเป็นเวลา วัน อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาในกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง เพื่อ 21
ยืนยันผลการทดลองให้น่าเชื่อถือมากขึ้น
7. กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิตในอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
Effects of Ya-hom In-ta-jak on blood pressure in high-risk patients
ดลทิพา มณีใส1,* ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา2 ศศิธร ตัณฑวรรธนะ3 และ นันทพงศ์ ขาทอง2
Dontipar Maneesai1,*, Prasan Tangyuenyongwatana1, Sasithorn Tandhavadhana2, and Nanthaphong Khamthong1
1
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ของยาหอมอินทจักร์ต่อค่าความดันโลหิตในกลุ่ม
ผู้ที่มีเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยแบ่งออกเป็น
2 ชนิด ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามประเมินระดับความดันโลหิตในผู้ที่รับ ประทานยาหอม
อินทจักร์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือยาหอมอินทจักร์และเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีอาสาสมัครที่
ผ่านเกณฑ์การคัดอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน และทาการทดสอบตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ ทาการเจาะเลือดและ
เก็บปัสสาวะ (เฉพาะเพศหญิง) และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนดาเนินการทดลอง จากนั้นวัดความดันของอาสาสมัครด้วยเครื่องวัด
ความดันโลหิตแบบดิจิตอลที่ได้รับการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ แล้วให้ อาสาสมัครรับประทานยาหอมอินทจักร์
ชนิดผงในขนาด 1.5 กรัม ละลายน้าต้มสุก แล้วนั่งในท่าที่ผ่อนคลาย จากนั้นทาการวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
ดิจิตอล ณ นาทีที่ 5, 15, 30, 45, 60, 90, 180, 360 และ 480 นาที ในการทดสอบดังกล่าวอาสาสมัครตอบแบบสอบถามอาการต่างๆ
ทั้งก่อนและหลังรับประทานยาหอมอินทจักร์ วัดค่าความดันโลหิตค่าซิสโตลิก (systolic blood pressure) ค่าความดันไดแอสโตลิก
(diastolic blood pressure) และค่าเฉลี่ยความดันเลือดแดง (Mean arterial pressure) ก่อน และหลังทาการรับประทานยาหอม
อินทจักร์ ผลการทดลองที่ได้จะถูกนามาวิเคราะห์แบบ Intention-To-Treat (ITT) สถิติที่ใช้คือ Repeated Measure ANOVA ทดสอบ
สมมติฐาน 2 ทาง มีค่านัยสาคัญที่ 0.05 (=0.05) เปรียบเทียบก่อนและหลังรับประทานยา จากผลการทดสอบพบว่ายาหอมอินทจักร์
สามารถลดระดับความดันโลหิตได้ โดยลดระดับค่าความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP) ในนาทีที่ 45 ถึงนาทีที่ 180 โดยลดลงเฉลี่ยสูงสุด
23.00±1.31 มิลลิเมตรปรอท สามรถลดระดับค่าความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP) ในนาทีที่ 60 ถึงนาทีที่ 90 โดยลดลงเฉลี่ยสูงสุด
10.28±1.29 มิล ลิเมตรปรอท และลดระดับค่าเฉลี่ยความดันเลือดแดง (MAP) ในนาทีที่ 45 ถึงนาทีที่ 180 โดยลดลงเฉลี่ยสูงสุด
14.23±1.07 มิลลิเมตรปรอท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเวลาผ่านไปความดันโลหิตจะกลับขึ้นมาอยู่ในระดับเท่ากับ
ก่อนรับประทานยาหอมอินทจักร์ จากการทดลองไม่พบผลข้างเคียงใด ๆ ในอาสาสมัครที่ได้ยาหอมอินทจักร์ ดังนั้นผลงานวิจัยนี้จึงแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิผลของยาหอมอินทจักร์ที่สามารถลดระดับความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อกลุ่มผู้ที่มี
ความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อีกทั้งยังสามารถนาข้อมูลงานวิจัยนี้เป็นแนวทางการวิจัยและปฏิบัติในการดูแลกลุ่มผู้ที่มีเ สี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูงในงานเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยในอนาคต
คาสาคัญ: ยาหอมอินทจักร์ ความดันโลหิตสูง ค่าความดันซิสโตลิก ค่าความดันไดแอสโตลิก
Abstract
The aims of this study were to study the efficacy and safety of Ya-hom In-ta-jak on blood pressure in
high-risk patients. This study was in phase 2 of clinical research and there were 2 types of equipment. First
equipment was used for collecting data which composed of a questionnaire for estimation the level of
volunteer’s blood pressure. The second experimental equipments were Ya-hom In-ta-jak and digital blood
pressure monitor. Twehty five volunteers were selected by inclusion criteria and before started this study, all of
them were physical examination by doctor which included collection of blood and urine (female only) and then
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sent the samples to laboratory. Next, all of volunteers were measured the blood pressure by digital blood
pressure monitor which was calibrated with physician standard equipment. After that, the volunteers were taken
1.5 gram of Ya-hom In-ta-jak powder dissolved boiled water, and they were all setting in a relaxing posture. Then
all of volunteers were to blood pressure measurement by digital blood pressure monitor at 5, 15, 30, 45, 60, 90,
180, 360, and 480 minutes after taken Ya-hom In-ta-jak. From this process volunteers had to answer the
questionnaire about their symptoms before and after obtained Ya-hom In-ta-jak. The level of systolic blood
pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) and mean arterial pressure (MAP) before and after taken Ya-hom Inta-jak were estimated and analyzed by Intention-To-Treat (ITT) and used Repeated Measure ANOVA statistical for
2-way hypothesis test in a significant value at 0.05 (=0.05). According to the statistical analysis, it was found that
Ya-hom In-ta-jak was able to significantly decrease SBP level at the range of 45-180 minutes after taken Ya-hom
In-ta-jak. An average decreasing SBP level was 23.00±1.31 mmHg. Moreover, it was able to decrease DBP level at
the range of 60-90 minutes with the average decreasing DBP level equalling to 10.28±1.29 mmHg. For the MAP
values, they were decreased at the range of 45-180 minutes with an average decreasing MAP level equalling to
14.23±1.07 mmHg (p<0.05). However, when time went by, the blood pressure was return to the same level as
before taken Ya-hom In-ta-jak. From this study, there was no side effect of Ya-hom In-ta-jak appearing. Therefore,
this research showed that Ya-hom In-ta-jak was effectiveness and safety on blood pressure in high-risk patients,
and in the future, it can also use this data for doing research and guideline for blood pressure in high-risk patients
care in Thai traditional medicine.
Keywords: Ya-hom In-ta-jak, High blood pressure, Systolic blood pressure, Diastolic blood pressure

1. บทนา
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของประชากรทั่ว โลก มีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 7.5 ล้านคน มีผู้ป่วย
ด้วยโรคนี้เกื อบ 1 พันล้ านคนทั่ว โลก คาดว่ าในปี 2568 จะมีค วามชุก ของผู้ป่ว ยเพิ่ มขึ้ นเป็ น 1.56 พั นล้า นคน ส าหรั บ
สถานการณ์ในประเทศไทย โรคความดันโลหิตสูง ยัง คงเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญเช่นกันเห็นได้จ ากความชุกของโรคใน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีการเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านคนในปี 2552 เป็น 13 ล้านคนในปี 2557 และเกือบครึ่งหนึ่งไม่ทราบว่า
ตนเองกาลังเผชิญกับภาวะของโรคความดันโลหิตสูง จานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเกือบ 4 ล้านคน ในปี 2556 เป็นเกือบ
6 ล้านคนในปี 2561 ในประเทศไทยปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิต สูง เป็นจานวน 5,165 คน จานวนผู้ป่วย
ป่วยและเข้ารับการรักษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิทุกภาค สิ่งที่น่าวิตกอย่างยิ่ง คือผู้ที่มีความดันโลหิตสูงไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยมาก่อน และจานวนมากได้รับการวินิจฉัยแต่ไม่ได้รับการรักษา และพบว่ามีเพียง 1 ใน 4 ของผู้ที่ได้รับการ
รักษาที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ (กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุขสานักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2561)
จังหวัดเพชรบุรีมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สูงถึง 57,946 คน เฉพาะในตาบลช่องสะแกมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 963
คน และมีแนวโน้มอัตราการป่วยสู งขึ้นทุกปี ซึ่ง ผู้ป่วยต้องรับประทานยาแผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตซึ่งยาแผน
ปัจ จุบันบางตัวมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย (อัมพร วรภมร, 2554) กาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเพื่อควบคุมและป้องกันโรค
ความดั นโลหิ ตสูง ได้แก่ก ารลดน้ าหนัก ในผู้ที่ มีน้าหนักเกิ นหรืออ้ วน การปรั บรูป แบบของการบริโ ภคอาหารเพื่อ สุขภาพ
การจากัดปริมาณเกลือและโซเดียมในอาหาร การเพิ่มกิจกรรมทางกายหรือการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ การจากัดหรืองด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเลิกบุหรี่ ในเวชปฏิบัติของการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันจะเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินชีวิตในผู้ที่มีความเสี่ยงความดันโลหิตสูง โดยเป้าหมายรักษาให้ความดันโลหิตของผู้ป่วยส่วนใหญ่ลดลงมา
อยู่ที 130/80 มม.ปรอท หรือต่ากว่า (แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป, 2562)
การใช้แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกมีบทบาทหนึ่งในการเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งผลให้ในปัจจุบันเริ่มมี
การรับประทานยาที่ทาจากสมุนไพร และใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันอย่างแพร่หลาย จากการศึกษาวิจัยสมุนไพรลดความดัน
โลหิตของไทยนั้นมักออกมาในรูปแบบของยาเดี่ยว ยาสมุนไพรตารับที่ใช้เป็นยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต
(แก้ลม) ปรับสมดุลของร่างกายและอารมณ์ ลดความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูงได้แก่ ยาหอม ซึ่งกลุ่มยา
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หอมที่ส ามารถใช้และขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจ าบ้านมีมากมายหลายตารับ คือ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ
ยาหอมนวโกฐ และยาหอมอินทจักร์ ซึ่ง ยาหอมส่วนใหญ่มีสรรพคุณใช้แก้ลมวิง เวียนเหมือนกันแต่องค์ประกอบในสูตรมี
ความจ าเพาะที่ส ามารถนามาใช้ปรับสมดุล ตามหลักการแพทย์แผนไทยต่างกัน (รุ่ง ระวี เต็มศิริฤกษ์กุล , 2555) จากการ
ศึกษาวิจัยโรคความดันโลหิตสูงในเชิงทฤษฎีการแพทย์แผนไทยได้พูดถึงยาตารับที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงทางแผนไทย
ส่วนใหญ่รสของตารับมักจะออกไปทางรสสุขุม ติดร้อน (ศศิธร ตัณฑวรรธนะ, 2554)
ยาหอมอินทจักร์ ประกอบด้วยสมุนไพรถึง 49 ชนิดได้แก่ สะค้าน รากช้าพลู ขิง ดีปลี รากเจตมูลเพลิง ลูกผักชีลา โกฐสอ
โกฐเขมา โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐจุฬาลัมพา โกฐเชียง โกฐกักกรา โกฐน้าเต้า โกฐกระดูก เทียนดา เทียนขาว เทียนแดง
เทียนข้าวเปลือก เทีย นเยาวพาณี จันทน์แดง จันทน์เทศ เถามวกแดง เถามวกขาว รากหญ้านาง เปลือกชะลูด อบเชย
เปลือกสมุลแว้ง กฤษณา กระลาพัก บอระเพ็ด ลูกกระดอม กายาน ขอนดอก ชะมดเช็ด ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน
กานพลู ลาพันแดง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกจาปา ดกกระดังงา ดอกมะลิ ดอกคาไทย ฝางเสน ดีงูเห่า ดีหมูป่า
ดีวัว พิมเสน รสยาของตารับคือ รสสุขุม ร้อน มีข้อบ่งใช้แก้ลมบาดทะจิต แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมจุกเสียด (บัญชียาหลัก
แห่งชาติ, 2555) และมีสรรพคุณของสมุนไพรที่ประกอบอยู่ในตารับยาหอมอินทจักร์ที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ได้แก่ กฤษณา
ย่านาง อบเชยเทศ ขอนดอก เทียนข้าวเปลือก เทียนดา เทียนแดง เทียนเยาวพาณี มีฤทธิ์เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ได้แก่
บอระเพ็ด ฝาง เทียนแดง ขิง มีฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ได้แก่ ชะเอมเทศ เทียนดา มีฤทธิ์ที่มีผลทาให้หัวใจที่เต้น
ผิดปกติ มีการเต้นได้ปกติ ได้แก่ โกฐสอ และมีฤทธิ์คลายความกังวล ทาให้สงบ ได้แก่ ลูกผักชี โกฐเชียง จันทน์เทศ กานพลู
โกฐสอ ลู ก จัน ทน์ พิกุ ล (นพมาศ สุน ทรเจริ ญ นนท์ , 2558) มีก ารศึ ก ษาผลของยาหอมต่ อระบบหัว ใจและหลอดเลื อ ด
สัตว์ทดลองและในมนุษย์ การฉีดสาร สกัดยาหอมเข้าหลอดเลือดดาสามารถลดค่า ระดับค่าเฉลี่ยความดันเลือดแดง (MAP ~
30 mmHg, ~30 s) ได้ชั่วคราว ประมาณ 30 นาทีและลดความดันได้ต่อไปประมาณ 10 มิลลิเมตรปรอท (Suvitayavat et
al., 2005b) คล้ายกับการศึกษา Jariyapongskul และการศึกษาของ Matangkasombat (Jariyapongskul et al., 2006;
Matangkasombat, 1974) ที่ให้ ยาหอมในรูปแบบการรับประทานเพียงครั้งเดียว สาหรับยาหอมอินทจักร์พบว่า สารสกัดยา
หอมอินทจักร์มีผลต่อการทางานทางานของหัวใจที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือด พบว่ายาหอมอินทจักร์มีผลต่อความดัน
ซิสโตลิกของหนูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ณัฐพร พลแสน, 2547) นอกจากนี้ยาหอมอินทจักร์ยังมีสมุนไพรในตารับที่สามารถ
ป้องกันโรค ช่วยดูแลร่างกายแบบองค์รวม บารุงร่างกาย และมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Jantanarak, 2014)
มีการศึกษาในยาหอมนวโกศซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับยาหอมอินทจักร์และมีความคล้ายคลึงกับยาหอมอินทจักร์ ตัวยา
สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของตารับเหมือนกันถึง 32 ตัว (ร้อยละ 65) ของตัวยาทั้งหมดโดยพบว่าหอมนวโกฐสามารถลด
ความดันโลหิตในผู้ป่วยความดั นโลหิตสูงได้ (จักรภัทร เพ่งกิจ , 2559) สาหรับข้อมูลความปลอดภัยของยาหอมอินทจักร์ ยา
ตารับนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้ และอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติปี 2555
ในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) และไม่มีรายงานความเป็นพิษ มีการศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้น
ผลต่อค่าเคมีเลือดของสารสกัดยาหอมอินทจักร์ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการทางานของระบบตับและไต (นพมาศ
สุนทรเจริญนนท์, 2558)
จากการทบทวนวรรรกรรมพบว่า ตารับยาหอมอินทจักร์มี ความเป็นไปได้ที่จะมี ผลในการลดความดันโลหิตในมนุษย์หรือ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการใช้ยาหอมอินทจักร์เพื่อลดความดันโลหิตใน
มนุษย์ ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการศึกษาตารับของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิตในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงโรคความดันโลหิ ตสูง ณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลช่องสะแก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
2.2 เพื่อศึกษาความปลอดภัยของการใช้ยาหอมอินทจักร์ในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
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3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลในการลดความดันโลหิตของยาหอมอินทจักร์ในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง โดยการศึกษานี้ได้รับการับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข
จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ คจม.พบ.014/2563
3.1 ลักษณะกลุ่มอาสาสมัคร
ประชากรที่ศึกษาคือกลุ่มผู้ที่เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลช่องสะแก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีโดยเกณฑ์การคัดเลือกในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้
3.1.1 เกณฑ์การคัดอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
1) เป็นผู้ที่มีค วามเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง คือมีความดันโลหิต ซิสโทลิก 120-139 มิลลิเมตรปรอท /
ความดันโลหิตไดแอสโทลิก 80-89 มิลลิเมตรปรอท ที่ยังไม่มีประวัติเข้ารับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชน
2) มีอายุระหว่าง 35-60 ปีขึ้นไป
3) ไม่มีปะวัติการใช้ยาลดความดันโลหิตสูงมาก่อน
4) ไม่มีโรคประจาตัว โรคไขมันในหลอดเลือดสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคอัมพาต
5) มีค่าผลการตรวจสารเคมีในเลือด ได้แก่ FBS / CBC / BUN / Cr / Electrolyte / Lipid profile / Liver
function และตรวจ UA อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
6) อาสาสมัครต้องไม่ตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ภายใน 6 เดือน หรือ ให้นมบุตร
7) อาสาสมัครไม่ติดยาเสพติดหรือติดแอลกอฮอล์
8) อาสาสมัครสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
3.1.2 เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากโครงการ (exclusion criteria)
1) อาสาสมัครมีค่าความดันโลหิตสูงกว่า ค่าความดันโลหิตซิสโทลิก 160 มิลลิเมตรปรอท / ไดแอสโทลิก 90
มิลลิเมตรปรอท
2) อาสาสมัครมีประวัติการแพ้สมุนไพร หรือ เกสรดอกไม้
3.1.3 เกณฑ์การให้เลิกจากการโครงการ (discontinuation criteria)
1) อาสาสมัครไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้จนจบการวัดความดันโลหิตที่ 0-8 ชั่วโมง
2) อาสาสมัครไม่สมัครใจที่จะเข้าร่วมการศึกษา
3) อาสาสมัครมีอาการแพ้หลังรับประทานยาหอมอินทจักร์ ได้แก่ อาการผื่นคัน มีอาการบวม หรือ มีอาการ
หายใจไม่ออก เป็นต้น
3.2 การคานวณขนาดตัวอย่าง
3.2.1 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลากผู้มีภาวะเสี่ยงความดันโลหิตสูง คือมี
ความดันโลหิตซิสโทลิก 120-139 มิลลิเมตรปรอท / ความดันโลหิตไดแอสโทลิก 80-89 มิลลิเมตรปรอท ที่ผ่านการคัดกรอง
สุขภาพจากโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุขภาพต าบลช่องสะแกตามแนวทางการคั ดกรองโรคไม่ติด ต่อ (NCD) ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี 2562 จานวน 217 คน
3.2.2 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์อานาจการทดสอบ (Power analysis) สถิติที่ใช้คือ Repeated
Measure ANOVA ทดสอบสมมติฐาน 2 ทางกาหนดขนาดอิทธิพล .25 ค่าความคลาดเคลื่อน .05 และอานาจทดสอบ .95 ทา
การคานวณด้วยโปรแกรม G*Power 3.1.9.2 ได้ขนาด กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 ราย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างอีก
ร้อยละ 20 เพื่อป้องกันกลุ่มตัวอย่างยุติการเข้าร่วมการวิจัย จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ 25 ราย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทาการศึกษาวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยแบบออกเป็น 2 ชนิด
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3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประเมินระดับความดันโลหิตในผู้ที่รับประทานยาหอม
อินทจักร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านสุขภาพ แบบบันทึกค่าความดันโลหิต และอาการไม่
พึงประสงค์
3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1) ยาหอมอินทจักร์ที่มีสูตรตรงยาหอมอินทจักร์ ที่มีก ารขึ้นทะเบียนตารับยา สูตรตรงตามบัญชียาหลั ก
แห่งชาติ พ.ศ.2555 และมีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP มีขายทั่วไปในท้องตลาดจานวน 5 แห่ง มาทาการสุ่มคัดเลือก แบ่ง
บรรจุซองขนาด 1.5 กรัม (มีซองกันความชื้น)
2) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล
3.4 การวัดผลและการประเมินผล
การประเมินผลและวิเคราะห์ประสิทธิผ ลของยาหอมอินทจักร์ในการลดระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีค วามเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตัวชี้วัดคือ ค่าความดันโลหิตซิสโทลิก ความดันโลหิตไดแอสโทลิก และ ค่าเฉลี่ยความดันเลือดแดง
ก่อน และหลังทาการรับประทานยาหอมอินทจักร์
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินผลและวิเคราะห์ผลของยาหอมอินทจักร์ในการลดระดับความดันโลหิตในผู้ที่ มีความเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง โดยวัดค่าความดันโลหิต systolic blood pressure (SB) และ diastolic blood pressure (DB) คานวณหาค่า
Mean arterial pressure (MAP) ก่อนเปรียบเทียบกับหลังทาการรับประทานยาหอมอินทจักร์ที่นาทีที่ 5, 15, 30, 45, 60,
90, 180, 360 และ 480 นาที ตามลาดับ การวิเคราะห์ข้อมูล ทาหลังจากอาสาสมัครได้รับยาและติดตามผลครบถ้วน สถิติที่ ใช้
คือ Repeated Measure ANOVAทดสอบสมมติฐาน 2 ทาง มีค่านัยสาคัญที่ 0.05 (=0.05) เปรียบเทียบ ก่อนทาการ
ทดลอง หลังรับประทานยา ณ นาทีที่ 5, 15, 30, 45, 60, 90, 180, 360 และ 480 นาที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
SPSS
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องการศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดยผู้วิจัย
ทาการศึกษาจากกลุ่มอาสาสมัครที่ตรงตามเกณฑ์ จานวน 25 คน ผู้ที่ได้รับยาหอมอินทจักร์ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น
และการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
4.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของอาสาสมัคร
อาสาสมั ค รทั้ง หมด 25 คน แบ่ง เป็ นเพศชาย 13 คน เพศหญิง 12 คน มีอ ายุตั้ ง แต่ 35–60 ปี โดยมีอ ายุเ ฉลี่ ย
43±6.39 ปี
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
เพศ
ชาย
13
หญิง
12
รวม
25
อายุ
35-45 ปี
16
46-55 ปี
8
56-60 ปี
1
n=25

ค่าเฉลี่ย

S.D.

39.75
50.63
56

3.02
2.88
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4.2 การศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพ
อาสาสมัครมีน้าหนักตั้งแต่ 42-82 กิโลกรัม เฉลี่ย 61.12±12.73 กิโลกรัม มีส่วนสูงอยู่ระหว่าง 154-177 เซนติเมตร
เฉลี่ย 165.76±7.03 เซนติเมตร เพศชายมีรอบเอวเฉลี่ย 80.77±9.21 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 100 เพศหญิงมี
รอบเอว เฉลี่ย71.41±13.29 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 67 มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ย 23.89±3.46 อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ร้อยละ 28 และมีผลเลือดปกติร้อยละ 100
ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัคร
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
น้าหนัก
25
100
ส่วนสูง
25
100
รอบเอว
ชาย ≤ 90 13
100
หญิง ≤ 80 8
67
หญิง ≥ 80 4
33
BMI
≤18.5
3
12
18.5-22.9 7
28
≥23
15
60
ผลเลือด
ปกติ
25
100
n=25

ค่าเฉลี่ย
66.12
165.76
80.77
64.25
85.75
17.73
21.34
26.32

S.D.
12.73
7.03
9.21
9.63
4.50
0.57
1.52
1.36

4.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความดันโลหิตเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตซึ่งทดลองทั้งสิ้น 10 ครั้ง ได้แก่ ก่อนเริ่มทดลอง หลังทดลองนาทีที่ 5, 15,
30, 45, 60, 90, 180, 360 และ 480 นาที ตามลาดับ โดยอาสาสมัครรับยาหอมอินทจักร์ชนิดผง รับประทาน 1.5 กรัม
ละลายน้าต้มสุก แบ่งผลการศึกษาดังนี้
4.3.1 ค่าความดันโลหิตซิสโทลิก (Systolic Blood pressure, SBP)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP)
ความดันโลหิตซิสโทลิก (มม. ปรอท)
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ก่อนทดลอง
133.36
3.53
หลังทดลองนาทีที่ 5.0
131.72
4.18
หลังทดลองนาทีที่ 15.0
129.52
3.95
หลังทดลองนาทีที่ 30.0
128.60
4.98
หลังทดลองนาทีที่ 45.0
121.84
4.40
หลังทดลองนาทีที่ 60.0
110.36
6.51
หลังทดลองนาทีที่ 90.0
110.84
6.66
หลังทดลองนาทีที่ 180.0
127.84
3.60
หลังทดลองนาทีที่ 360.0
129.72
3.25
หลังทดลองนาทีที่ 480.0
130.16
3.90
เฉลี่ย
125.40
9.16
*p-value สถิติทดสอบ Repeated measure ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

p-value เมื่อเทียบกับ
ก่อนทดลอง
0.997
0.482
0.163
0.000*
0.000*
0.000*
0.044*
0.567
0.744
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ผลการศึกษาพบว่าค่าความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP) หลังรับประทานยาหอมอินทจักร์ตั้งแต่นาทีที่ 45 ถึง นาที
ที่ 180 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และหลังจากนาทีที่ 180 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ(p<0.05) โดยพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า ระหว่างก่อนการรับประทานยากับหลังรับประทานยาในนาทีที่ 5, 15, 30, 45,
60, 90, 180, 360 และ 480 และความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP) มีแนวโน้มลดลงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 125.40 (±9.16) มิลลิเมตร
ปรอท
4.3.2 ค่าความดันโลหิตไดแอสโทลิก (Diastolic blood pressure, DBP)
ผลการศึกษาพบว่าค่าความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP) หลังรับประทานยาหอมอินทจักร์ตั้งแต่นาทีที่ 60 ถึง
นาทีที่ 90 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และหลังจากนาทีที่ 90 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า ระหว่างก่อนการรับประทานยากับหลังรับประทานยาในนาทีที่ 5, 15, 30,
45, 60, 90, 180, 360 และ 480 และความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP) มีแนวโน้มลดลงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.01 (±5.43)
มิลลิเมตรปรอท และลดลงสูงสุดในนาทีที่ 90 ค่าเฉลี่ยลดลงสูงสุดเท่ากับ 10.28 (±1.29) มิลลิเมตรปรอท
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP)
ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (มม. ปรอท) ค่าเฉลี่ย
S.D.
ก่อนทดลอง
81.08
5.12
หลังทดลองนาทีที่ 5.0
80.48
4.69
หลังทดลองนาทีที่ 15.0
78.80
5.45
หลังทดลองนาทีที่ 30.0
78.04
4.86
หลังทดลองนาทีที่ 45.0
77.00
4.73
หลังทดลองนาทีที่ 60.0
72.28
4.58
หลังทดลองนาทีที่ 90.0
71.00
3.75
หลังทดลองนาทีที่ 180.0
76.40
4.07
หลังทดลองนาทีที่ 360.0
77.40
4.30
หลังทดลองนาทีที่ 480.0
77.64
3.94
เฉลี่ย
77.01
5.43
*p-value สถิติทดสอบ Repeated measure ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

p-value เมื่อเทียบกับ
ก่อนทดลอง
1.000
0.959
0.785
0.360
0.000*
0.000*
0.166
0.527
0.630

4.3.3 ค่าเฉลี่ยความดันเลือดแดง (Mean arterial pressure, MAP)
ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความดันเลือดแดง (MAP) หลังรับประทานยาหอมอินทจักร์ตั้งแต่นาทีที่ 45 ถึง
นาทีที่ 180 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และหลังจากนาทีที่ 180 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า ระหว่างก่อนการรับประทานยากับหลังรับประทานยาในนาทีที่ 5, 15, 30,
45, 60, 90, 180, 360 และ 480 และเฉลี่ยความดันเลือดแดง (MAP) มีแนวโน้มลดลงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 93.14 (±5.92)
มิลลิเมตรปรอท และลดลงสูงสุดในนาทีที่ 90 ค่าเฉลี่ยลดลงสูงสุดเท่ากับ 14.23 (±1.07) มิลลิเมตรปรอท
4.3.4 อาการไม่พึงประสงค์ อาสาสมัครทั้ง 25 คนหลังรับประทานยาหอมอินทจักร์ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความดันเลือดแดง (MAP)
ค่าเฉลี่ยความดันเลือดแดง
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ก่อนทดลอง
98.50
3.93
หลังทดลองนาทีที่ 5.0
97.56
3.89
หลังทดลองนาทีที่ 15.0
95.70
4.32
หลังทดลองนาทีที่ 30.0
94.89
4.04
หลังทดลองนาทีที่ 45.0
91.94
3.53
หลังทดลองนาทีที่ 60.0
84.97
4.14
หลังทดลองนาทีที่ 90.0
84.28
3.78
หลังทดลองนาทีที่ 180.0
93.54
3.33
หลังทดลองนาทีที่ 360.0
94.84
3.26
หลังทดลองนาทีที่ 480.0
95.14
3.48
เฉลี่ย
93.14
5.92
*p-value สถิติทดสอบ Repeated measure ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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p-value เมื่อเทียบกับ
ก่อนทดลอง
1.000
0.654
0.257
0.000*
0.000*
0.000*
0.013*
0.236
0.368

4.4 อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องการศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิตสูงและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงโรคความดันโลหิต
สูง ใช้เวลาทดลองรวม 480 นาที โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน โดยพบว่าค่าความดันโลหิตซิสโทลิก ค่าความดัน
โลหิตไดแอสโทลิก และค่าเฉลี่ยเลือดแดงก่อนทดลองและหลังทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่าค่าความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP) หลังรับประทานยาหอมอินทจักร์ตั้งแต่นาทีที่ 45 ถึง นาทีที่ 180
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และหลังจากนาทีที่ 180 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยค่าความดันโลหิตซิสโตลิกหลังการทดลองมีแนวโน้มลดลง และลดลงสูงสุดในนาทีที่ 60 และค่าความดันโลหิต
ไดแอสโทลิก (DBP) หลังรับประทานยาหอมอินทจักร์ตั้งแต่นาทีที่ 60 ถึง นาทีที่ 90 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) และหลังจากนาทีที่ 90 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยค่าความดันโลหิตซิสโตลิกหลัง
การทดลองมีแนวโน้มลดลง และลดลงสูงสุดในนาทีที่ 90 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลของสารสกัดยาหอมต่อการทางานของ
หัวใจที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือดที่ให้ยาหอมในรูปแบบการรับประทานเพียงครั้งเดียวสาหรับในยาหอมอินทจักร์พบว่า
สารสกัดยาหอมอินทจักร์ต่อการทางานทางานของหัวใจที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือดพบว่ายาหอมอินทจักร์มีผลต่อ
ความดันซิสโทลิกของหนูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ณัฐพร พลแสน, 2547)
ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความดันเลือดแดง (MAP) หลังรับประทานยาหอมอินทจักร์ตั้งแต่นาทีที่ 45 ถึง นาทีที่
180 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และหลังจากนาทีที่ 180 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยค่าความดันโลหิตซิสโตลิกหลังการทดลองมีแนวโน้มลดลง และลดลงสูงสุดในนาทีที่ 90 มีความสอดคล้อง
กับการศึกษา Actions of Yahom, a herbal drug combination, on isolated rat aortic ring and atrial
contractions. การศึกษาผลของยาหอมต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสัตว์ทดลองและในมนุษย์ การฉีดสาร สกัดยาหอมเข้า
หลอดเลือดดาสามารถลดค่า Mean arterial Pressure (MAP ~ 30 mmHg, ~30 s) ได้ชั่วคราว ประมาณ 30 นาทีและลด
ความดันได้ต่อไปประมาณ10 mmHg (Suvitayavat et al., 2005b) คล้ายกับการศึกษา Jariyapongskul และการศึกษาของ
Matangkasombat (Jariyapongskul et al., 2006; Matangkasombat, 1974)
จากการศึกษาในระหว่างการทดลองอาสาสมัครทั้ง 25 คน ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์
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5. สรุปผลการวิจัย
ยาหอมอินทจักร์มีความปลอดภัยและสามารถลดระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดยสามารถ
ลดระดับค่าความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP) ในนาทีที่ 45 ถึงนาทีที่ 180 โดยลดลงเฉลี่ยสูงสุด 23.00 (±1.31) มิลลิเมตรปรอท
สามรถลดระดับค่าความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP) ในนาทีที่ 60 ถึง นาทีที่ 90 โดยลดลงเฉลี่ยสูง สุ ด 10.28 (1.29)
มิลลิเมตรปรอท และลดระดับค่าเฉลี่ยความดันเลือดแดง (MAP) ในนาทีที่ 45 ถึงนาทีที่ 180 โดยลดลงเฉลี่ยสูง สุด 14.23
(±1.07) มิลลิเมตรปรอท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเวลาผ่านไปความดันโลหิ ตจะกลับขึ้นมาอยู่ในระดับ
เท่ากับก่อนรับประทานยาหอมอินทจักร์ ตามบัญชียาหลักแห่งชาติได้กาหนดให้รับประทานยาหอมอินทจักร์ในขนาด 1-2 กรัม
ทุก 3-4 ชั่วโมง แต่ไม่เกินวันละ 3 ครั้ง การวิจัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะศึกษาการใช้ยาหอมอินทจักร์ในการลดความดันใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ซึ่งทางคณะผู้วิจัยกาลังดาเนินการศึกษาอยู่
6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ดร.ศศิธร ตัณฑวรรธนะ ที่
กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลช่องสะแก
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และทีม อสม. ตาบลช่องสะแก ที่สละเวลาให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในการเก็บผลวิจัยใน
ครั้งนี้ ทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
การล้มเป็นปัญหาสาคัญในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยไม่กล้าเคลื่อนไหวและกระทบต่อการ
ดาเนิ นชี วิ ต ประจ าวั นที่ น้อ ยลง ดัง นั้น จึ ง จ าเป็ นที่ ต้อ งได้รั บ การประเมิน ในเบื้ อ งต้ น ด้ว ยแบบประเมิน Fall Efficacy Scale
International (FES-I) ฉบับภาษาไทย เนื่องจากง่ายและสะดวกต่อการประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน อีกทั้งยัง
สามารถตรวจสอบและป้องกันการล้มในผู้ป่วยได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของแบบประเมิน FES-I ฉบับ
ภาษาไทยในผู้ป่วยประเภทนี้ ด้วยการตอบแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย โดยมีผู้วัดคนที่ 1 และพัก 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นตอบแบบ
ประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย โดยผู้วัดคนที่ 2 การศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันจานวน 22 คน โดยใช้ Intraclass
correlation coefficient, ICC (2,1) ในการวิเคราะห์ Interrater reliability ในแต่ละหัวข้อและภาพรวมของแบบประเมิน FES-I ฉบับ
ภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่า ระหว่างผู้วัดที่ 1 และ 2 พบว่าค่าความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับดีมาก ในกิจกรรมข้อ-2, กิจกรรมข้อ-3 และ
กิจกรรมข้อ-4 อย่างไรก็ตามพบว่ามีบางกิจกรรมที่ค่าความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่า ได้แก่ กิจกรรมข้อ-5, กิจกรรมข้อ-6, กิจกรรมข้อ-10
และกิจกรรมข้อ-11 แต่ทั้งนี้คะแนนรวมแบบประเมินภาวะการกลัวการหกล้ม พบว่ามีค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
(ICC (2,1) = 0.928) ดังนั้นจากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การศึกษานี้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและนาแบบประเมิน FES-I
ฉบับภาษาไทย ไปใช้ในการประเมินการกลัวการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เนื่องจากค่าความเชื่อถือโดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม และเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้
คาสาคัญ: โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน แบบประเมินการล้ม ความเชื่อมั่น
Abstract
Fear of falling is a serious problem among individuals with acute stroke. Therefore, this group of patient
requires to assess the fear of falls with the Falls-Efficacy Scale International (FES-I) (Thai version) form which is an
easy-to-use and highly efficient tool to assess fear of falls in acute stroke patient. Scores from this assesment are
used to advise patients regarding their activities and to plan the program for fall prevention and increasing their
confidence in functional performance. The purpose of this study was to explore reliability between assessors from
using FES-I (Thai version). This finding prompted the investigation of FES-I values will be related to the fear of
falling in individuals with acute stroke. The first researcher assessed each participant by using FES-I. Participant was
rest over two hours period. Then, the second researcher assessed the same participant again. The scores were
reported and defined the fear of falling to each participant. Intraclass correlation coefficient (ICC) was used to
analyse the data. The findings from 22 individuals revealed that the ICC (2,1) were found to report the interrater
reliability in each activity and total score of FES-I. The results indicated remarkably high reliability in item-2, item-3
and item-4 whereas the low reliability item-5, item-6, item-10 and item-11. However, the total score of FES-I was
showed in the excellent reliability (ICC (2,1) = 0.928). The findings indicate that FES-I (Thai version) is a powerful
tool in assessing the fear of falling in each activity in individuals with acute stroke and can be used to find the
ways to prevent the fall in acute stroke patient.
Keywords: Stroke, Fall Efficacy Scale International (FES-I), Interrater reliability

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

208
27 มีนาคม 2564

1. บทนา
“การหกล้ม หมายถึง การที่บุคคลสูญเสียการทรงตัวโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่ได้เกิดจากแรงกระทาจากภายนอก โดยทาให้
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ได้แก่ แขน เข่า ก้น หรือร่างกายทั้งตัวสัมผัสกับพื้น” (Thiamwong, 2011) การล้มสามารถพบได้
บ่อยในผู้สูงอายุ (Reelick et al., 2009; Wong et al., 2020) ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Sharif et al.,
2018) ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและในผู้ป่วยทางระบบประสาท (van Vliet et al., 2013; Haque, 2015;
Jonasson, Nilsson and Lexell, 2017) การล้มทาให้ผู้ป่วยเกิดการกลัวล้มตามมา ซึ่งภาวะดังกล่าวส่ งผลต่อการเคลื่อนไหว
และการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากความกลัวต่อการล้ม ยังพบปัญหาที่เกิดตามมาภายหลังจากการล้มอีกมากมาย เช่น
การบาดเจ็บ ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว ตลอดจน การจากัดการเคลื่อนไหวและการทากิจกรรมภายหลังการล้ม ล้วนเป็นปัญหา
ส าคั ญ ที่ ต้ อ งจั ด การแก้ ไ ข (Jørstad et al., 2005 ; Belgen et al., 2006; Mann et al., 2006; Cappleman
&Thiamwong, 2019)
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ภาวะของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบ ตัน หรือมีภาวะของหลอดเลือด
ในสมองแตก ส่งผลให้มีการคั่งของเลือดรอบเนื้อเยื่อสมอง ทาให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลง สมองจึงขาดออกซิเจนและ
อาหาร ทาให้เซลล์สมองตาย (Winstein, 2016) โรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็นระยะเฉียบพลัน (ระยะเวลาตั้งแต่เกิดโรคหลอด
เลือดสมอง 24 ชั่วโมงถึง 1 สัปดาห์) ระยะเฉียบพลันถึงเรื้อรัง (ระยะเวลาตั้งแต่เกิดโรคหลอดเลือดสมอง 1-3 สัปดาห์) และ
ระยะเรื้อรัง (ระยะเวลาตั้งแต่เกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 3 สัปดาห์) (Winstein, 2016) อาการของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองโดยทั่วไป ได้แก่ ชา (numbness) เกิดภาวะอ่อนแรง โดยเฉพาะเกิดภาวะอ่อนแรง (hemiparesis) หรืออัมพาต
(hemiplegia) ของอวัยวะซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย หรือมีปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น การทรงตัว การเดิน ซึ่งส่งผลต่อการเสี่ยงต่อ
การล้มของผู้ป่วยประเภทนี้ (Winstein, 2016) ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับอาการและ
พยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย โดยหลังจากผู้ ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยส่วนมากจะพบความ
เจ็บป่วยและ/หรือความพิการที่หลงเหลืออยู่ ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เร็วที่สุดเพื่อลดความรุนแรงความเจ็บป่วยและ/
หรือความพิการ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สาคัญคือ นักกายภาพบาบัด มีหน้าที่ในการประเมินความพิการ วางแผนการ
ฟื้นฟู และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ตั้งแต่ระยะเฉียบพลัน ซึ่งถือว่าบทบาทสาคัญในการลดความบกพร่องและความพิการ
ตั้งแต่ระยะเฉียบพลัน (Winstein, 2016)
ในปัจ จุบันงานวิจัยหลายฉบับได้กล่าวถึง การศึกษาเกี่ยวกับแบบทดสอบความเสี่ยงต่อการล้ม เช่ น The Activitiesspecific Balance Confidence (ABC), Falls-efficacy Scale (FES), Amended Falls-efficacy Scale (amFES),
Revised Falls-efficacy Scale (rFES), The Modified Falls Efficacy Scale (MFES) และ Falls Efficacy Scaleinternational (FES-I) (Dewan &MacDermid, 2014; Aibar-Almazan et al., 2019; Cappleman &Thiamwong,
2019; Handelzalts et al., 2019; Haagsma et al., 2020)
แบบประเมิน Fall Efficacy Scale (FES) เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม ซึ่งสร้างโดย
Tinetti และคณะในปี 1990 (Tinetti, Richman and Powell, 1990) ต่อมาได้รับการพัฒนามาเป็น Fall Efficacy Scale
International (FES-I) โดย The Prevention of Falls Network Europe (ProFaNE) กิจกรรมที่ทาการสอบถามมีทั้งหมด
16 กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินกิจกรรมทั้งภายในและนอกบ้าน จากการทดสอบพบว่าเป็ นแบบประเมินที่มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดีมากและถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 10 ภาษา (Yardley et al., 2005; Kempen et al., 2007; Thiamwong,
2011; Azad et al., 2014; Jonasson, Nilsson and Lexell, 2017) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความกลัวการหกล้มที่เป็น
สากลระดับนานาชาติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น มีการนาแบบประเมิน FES-I มาทดสอบภาวะ
กลัวล้มในผู้ป่วย multiple sclerosis จานวน 169 คน พบว่ามี internal reliability อยู่ในระดับดีมาก (van Vliet et al.,
2013) Monteiro และคณะ ปี 2013 ประเมินหาความสัมพันธ์ของภาวะกลัวล้มด้วยแบบประเมิน FES-I และคุณภาพชีวิตใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศบราซิล โดย พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างตัววัดดังกล่าว
(Monteiro et al., 2013) สาหรับประเทศไทย มีการแปลแบบประเมินนี้เป็นภาษาไทย โดยคุณลัดดา เถียมวงศ์ เมื่อปี 2011
(Thiamwong, 2011) และใช้ในการศึกษาความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน โดยแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามจานวน 16 ข้อ โดยจะถามถึงการกลัวการหกล้มในแต่ละกิจกรรมในชีวิตประจาวัน เช่น ทาความ
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สะอาดบ้านและใส่หรือถอดเสื้อผ้า เป็นต้น ระดับของความกลัวแบ่งเป็น 4 ระดับ เริ่มจากไม่กลัวเลย, กลัวเล็กน้อย, กลัวมาก
และกลัวมากที่สุด โดยให้คะแนน 0,1,2,3 ตามลาดับ จากนั้นรวมคะแนนและแปลผล โดยคะแนนมากจะบ่งบอกถึงภาวะการ
กลัวล้มมาก จะต้องรับป้องกันก่อนที่ผู้สูงอายุจะกลัวหกล้มจนไม่กล้าทากิจกรรมใด ๆ เลย และมีการรายงานถึงระดับความ
เชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย เพื่อประเมินภาวะกลัวล้มในผู้สูงอายุ พบว่าความเชื่อมั่นของ
และความเที่ยงตรงของแบบประเมินนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Thiamwong, 2011)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแบบประเมิน Falls-Efficacy Scale –International (FES-I) เป็นที่นิยมใช้อย่างมากทั้งในต่างประเทศ
และประเทศไทย คณะผู้จัดทาจึงสนใจศึกษาความน่าเชื่อถือของแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัด ความน่าเชื่อถือของคะแนนรวม และคะแนนแต่ละข้อของกิจกรรมทั้งหมด 16 ข้อ เพื่อเป็น
แนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้แบบทดสอบ โดยจะทาการศึกษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่มาทาการ
รักษาที่ Acute stroke unit ชั้น 10 ตึก 72 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นระหว่างผู้วัด (inter-tester reliability) ของแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย ในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองระยะเฉียบพลัน
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจ ฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยมาเข้ารับการรักษาที่
Acute stroke unit ชั้น 10 ตึก 72 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริร าชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยมาเข้ารับการรักษาที่ Acute stroke
unit ชั้น 10 ตึก 72 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
จานวน 22 คน โดยใช้โปรแกรม G-Power คานวณจากงานวิจัยที่เคยทามาแล้วในอดีต (Thiamwong, 2011) งานวิจัยนี้ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB 2013/113.1709)
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย มีดังนี้
- เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria) คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉียบพลัน สามารถสื่อสารและปฏิบัติตามขั้นตอนการเก็บข้อมูลได้ มีสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาทคงที่
และสามารถเข้าร่วมงานวิจัยได้จนจบกระบวนการ
- เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria) คือ ผู้ที่มีความดันโลหิตที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ที่ไม่
สามารถพูดคุยสื่อสารได้ เช่น Global aphasia, Sensory aphasia เป็นต้น ผู้ที่มีปัญหาบกพร่องทางการรับรู้ (cognitive
impairment) โดยใช้แบบทดสอบ Thai Mental Status Examination (TMSE ได้คะแนนน้อยกว่า 23 คะแนน)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลัดดา เถียมวงศ์ นาแบบประเมิน FES-I มาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินอาการกลัวการหกล้มของ
ผู้สูงอายุไทย ข้อคาถามเกี่ยวกับระดับความกลัวการหกล้มเมื่อต้องปฏิ บัติกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 16 กิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมทางกายและกิจกรรมทางสังคมทั้งง่ายและยาก ลักษณะคาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ จาก 1-4 โดย
คะแนน 1หมายถึง ไม่กลัวการหกล้มเลย คะแนน 2 หมายถึง กลัวการหกล้มเล็กน้อย คะแนน 3 หมายถึงกลัวการหกล้มมาก
และคะแนน 4 หมายถึง กลัวการหกล้มมากทีส่ ุด คะแนนรวมของแบบประเมินอยู่ระหว่าง 16-64 คะแนน ระดับคะแนนน้อย
หมายถึง ไม่กลัวการหกล้มหรือมีความมัน่ ใจในการปฏิบัติกิจกรรม ส่วนระดับคะแนนมาก หมายถึง กลัวการหกล้มหรือไม่มั่นใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์การแปลผลคะแนน คือ
คะแนนตั้งแต่
16-21 คะแนน แสดงว่า ไม่กลัวการหกล้ม
22-27 คะแนน แสดงว่า กลัวการหกล้มเล็กน้อยถึงปานกลาง
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28-64 คะแนน แสดงว่า กลัวการหกล้มมาก
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จากงานวิจัยที่ผ่านมา มีการศึกษาถึงระดับความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย
เพื่อ ประเมิ นภาวะกลัว ล้ม ในผู้ สูง อายุ พบว่า ความเชื่อ มั่นของและความเที่ยงตรงของแบบประเมิน นี้อ ยู่ในเกณฑ์ดี มาก
(Thiamwong, 2011) เมื่อพิจารณาแล้วผู้วิจัยเห็นสมควรนาแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เพราะเป็นแบบประเมินฉบับนานาชาติ ได้รับการพัฒนาและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้เหมาะกับผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามการใช้แบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย ในผู้ป่วยทางระบบประสาทที่มีปัญหากลัวการล้มยังมีอยู่
อย่างจากัด คณะผู้จัดทาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความเชื่อมั่นของแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย ในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้แบบประเมินในทางคลินิก
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยคนที่ 1
- อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัย รวมถึงประโยชน์ของงานวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมวิจัย
- สัมภาษณ์ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประวัติการเจ็บป่วย ระยะเวลาที่เป็น ประวัติการหกล้ม โรคประจาตัว รวมถึง
ตรวจการได้ยินและการมองเห็น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก
- หากผู้เข้าร่วมวิจัยผ่านเกณฑ์การคัดเข้าให้ดาเนินการลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย
- ทดสอบแบบประเมินอาการกลัวหกล้มจากแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย ครั้งที่ 1
ผู้วิจัยคนที่ 2
- ทดสอบแบบประเมินอาการกลัวหกล้มจากแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย ครั้งที่ 2
- แปลผล รวมถึงให้ความรู้และคาแนะนาในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการหกล้ม
- ภายหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถซักถามข้อสงสัยได้
โดยผู้เข้าร่วมวิจัยจะถูกทดสอบแบบประเมิน FES-I ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยจะใช้ผู้วัดต่างคนกัน ระยะเวลาห่างกัน 2
ชั่วโมง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS version 20.0 (S/N 5082368 NY, US) ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติ ICC (2,1) ในการวิเคราะห์ Interrater reliability ของคะแนนแต่ละหัวข้อ และคะแนนรวมของแบบ
ประเมิน FES-I ระหว่างผู้วัดที่ 1 และ ผู้วัดที่ 2
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 22 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 19 คน และเพศหญิงจานวน 3 คน มี
อายุเฉลี่ย 59 ± 13.2 ปี ซึ่งอยู่ในวัยผู้ใหญ่ถึงวัยผู้สูงอายุ น้าหนักเฉลี่ย 66.2 ± 6.6 กก. ส่วนสูงเฉลี่ย 166 ± 6.6 ซม.
ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉลี่ย 3.1 วัน เป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด จานวน 11 คน และชนิด
เลือดออก จานวน 11 คน มีอาการอ่อนแรงร่างกายด้านซ้าย จานวน 7 คน และอ่อนแรงด้านขวา จานวน 15 ค (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมการวิจัย (n = 22)
ผู้ป่วย
เพศ
อายุ (ปี) น้าหนัก ส่วนสูง
(กก.)
(ซม.)
1
ชาย
76
58
164
2
ชาย
47
69
181
3
หญิง
48
54
150
4
หญิง
80
57
163
5
ชาย
52
75
165
6
ชาย
64
78
167
7
ชาย
38
60
172
8
ชาย
60
69
165
9
ชาย
49
67
163
10
ชาย
43
65
171
11
ชาย
72
68
161
12
ชาย
68
65
161
13
ชาย
65
73
160
14
ชาย
39
72
170
15
ชาย
75
65
170
16
ชาย
72
75
175
17
ชาย
41
56
165
18
ชาย
66
61
161
19
หญิง
59
71
157
20
ชาย
60
70
170
21
ชาย
50
63
170
22
ชาย
74
65
170
ชาย = 19 59 ±
66.2 ±
166 ±
หญิง = 3
13.2
6.6
6.6
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ระยะเวลาที่อยู่ใน ประเภทความเสียหายของ ข้างอ่อนแรง
โรงพยาบาล (วัน)
หลอดเลือดสมอง
6
Ischemic
ขวา
3
Hemorrhage
ขวา
3
Infarction
ขวา
4
Hemorrhage
ขวา
4
Infarction
ขวา
4
Infarction
ซ้าย
1
Infarction
ขวา
4
Infarction
ขวา
7
Hemorrhage
ขวา
2
Ischemic
ซ้าย
1
Ischemic
ขวา
3
Hemorrhage
ขวา
1
Ischemic
ขวา
2
Hemorrhage
ซ้าย
4
Hemorrhage
ขวา
4
Hemorrhage
ขวา
2
Hemorrhage
ขวา
2
Hemorrhage
ซ้าย
1
Hemorrhage
ซ้าย
4
Hemorrhage
ซ้าย
6
Ischemic
ขวา
4
Ischemic
ซ้าย
3.1 ± 1.7
Infarction/ischemia = ซ้าย = 7
11, Hemorrhage = 11 ขวา = 15

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด ของคะแนน FES-I จากผู้วัด 1 คน (n = 14)
พบว่า สาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันมีค่าเฉลี่ยของอาการกลัวหกล้มมากที่สุดในกิจกรรมที่-11 (เดินบนพื้น
ลื่น) (ผู้วัดคนที่ 1 = 1.21 ± 0.80, ผู้วัดคนที่ 2 = 1.33 ± 0.86 ) และน้อยที่สุดในกิจกรรมที่-10 (รับโทรศัพท์) (ผู้วัดคนที่ 1 =
0.21 ± 0.43, ผู้วัดคนที่ 2 =0.38 ±0.52 )
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด ของคะแนน FES-I จากผู้วัด 2 คน (n = 22)
กิจกรรม
Mean
SD
Min
Max
ผู้วัด
1
2
1
2
1
2
1
2
1. ทาความสะอาดบ้าน
0.50 0.65 0.85 0.89
0
0
3
2
2. ถอดหรือใส่เสื้อผ้า
0.36 0.63 0.50 0.74
0
0
1
2
3. หุงข้าว ทากับข้าวอย่างง่ายๆ
0.57 0.38 0.65 0.74
0
0
2
2
4. อาบน้า
0.50 0.75 0.76 0.71
0
0
2
2
5. ไปซื้อของ
0.64 0.63 0.63 0.74
0
0
2
2
6. ลุกนั่งเก้าอี้
0.43 0.50 0.65 0.76
0
0
2
2
7. ขึ้น-ลง บันได
0.86 0.85 0.77 0.87
0
0
2
3
8. เดินเล่นนอกบ้าน หรือรอบ ๆ บ้าน
0.50 0.55 0.65 0.46
0
0
2
1
9. เอื้อมแขนหยิบของเหนือศีรษะ
0.43 0.63 0.51 0.66
0
0
1
3
หรือก้มเก็บของ
10. รับโทรศัพท์
0.21* 0.38* 0.43* 0.52*
0
0
1
1
11. เดินบนพื้นลื่น
1.21* 1.33* 0.80* 0.86*
0
0
3
3
12. ไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน
0.57 0.25 0.65 0.46
0
0
2
1
13. ไปในที่ที่มีคนแออัด เช่น ตลาดสด
0.79 0.88 0.80 0.99
0
0
2
2
14. เดินบนพื้นที่ไม่เรียบ
1.07 0.75 0.73 0.89
0
0
2
2
15. เดินขึ้น-ลงบนทางที่ลาดชัน
1.07 1.13 0.92 0.83
0
0
3
2
16. ไปร่วมงานต่าง ๆ ของชุมชน เช่น
0.57 0.63 0.76 0.74
0
0
2
2
ไปทาบุญที่วัด หรือมัสยิด
คะแนนรวม
10.29 10.35 8.06 9.51
0
0
28
27
ในการประเมินค่าความน่าเชื่อระหว่างผู้วัดโดยใช้แบบประเมิน FES-I ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันพบว่ามี
ค่าความน่าเชื่อถือของแต่ละหัวข้อการประเมินอยู่ในเกณฑ์สูงถึงสูงมาก (0.60 - 0.80 ความเชื่อมั่นสูง , 0.81 - 1.00 ความ
เชื่อมั่นสูงมาก) ยกเว้น กิจกรรม-2 (ถอดหรือใส่เสื้อผ้า), กิจกรรม-6 (ลุกนั่งเก้าอี้), กิจกรรม-9 (เอื้อมแขนหยิบของเหนือศีรษะ
หรือก้มเก็บของ), กิจกรรม-12 (ไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน) และกิจกรรม-16 (ไปร่วมงานต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ไปทาบุญที่วัด
หรือมัสยิด) มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง (0.41 - 0.60 ความเชื่อมั่นปานกลาง) และผลของคะแนนรวมแบบประเมิน
FES-I ฉบับภาษาไทย มีค่าความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (ICC2,1 = 0.928) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ค่าความน่าเชื่อถือของการวัดระหว่างผู้วัด (Inter-tester reliability ICC 2,1)
กิจกรรม
1. ทาความสะอาดบ้าน
2. ถอดหรือใส่เสื้อผ้า
3. หุงข้าว ทากับข้าวอย่างง่ายๆ
4. อาบน้า
5. ไปซื้อของ
6. ลุกนั่งเก้าอี้
7. ขึ้น-ลง บันได
8. เดินเล่นนอกบ้าน หรือรอบ ๆ บ้าน
9. เอื้อมแขนหยิบของเหนือศีรษะ หรือก้มเก็บของ
10. รับโทรศัพท์
11. เดินบนพื้นลื่น
12. ไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน
13. ไปในที่ที่มีคนแออัด เช่น ตลาดสด
14. เดินบนพื้นที่ไม่เรียบ
15. เดินขึ้น-ลงบนทางที่ลาดชัน
16. ไปร่วมงานต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ไปทาบุญที่วัดหรือมัสยิด
คะแนนรวม

(ICC 2,1)

Sig

0.867
0.518
0.773
0.865
0.653
0.552
0.608
0.772
0.430
0.772
0.792
0.414
1.000
0.824
0.858
0.556
0.928

0.000
0.024
0.000
0.000
0.004
0.016
0.008
0.000
0.055
0.000
0.000
0.063
0.000
0.000
0.000
0.016
0.000

95% Confidence interval
Upper
Lower
bound
bound
0.636
0.955
0.005
0.815
0.431
0.921
0.632
0.955
0.210
0.874
0.053
0.83
0.137
0.855
0.429
0.921
-0.108
0.773
0.428
0.921
0.469
0.928
-0.127
0.765
1.000
1.000
0.538
0.940
0.616
0.952
0.058
0.832
0.793
0.976

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเครื่องมือประเมินการกลัวหกล้มพบว่า ในประเทศไทยยังไม่พบรายงานการพัฒนาเครื่องมือประเมินอาการ
กลัวหกล้ม และ Falls Efficacy Scale-International (FES-I) เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจเพราะสามารถใช้ประเมินการกลัวล้ม
ในผู้สูง อายุที่มีปัญหาด้านการช่วยเหลือ ตนเอง ข้อค าถามในแบบประเมินครอบคลุมกิจ กรรมที่ต้องทาในชีวิตประจ าวั น
ตลอดจนรวมถึงกิจกรรมทางสังคมซึ่งพบว่าผู้สูงอายุที่มีอาการกลัวหกล้มจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อย จากการศึกษาก่อน
หน้าพบว่าผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเรื้อรังมีคะแนนเฉลี่ยของอาการกลัวหกล้มสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติเป็นโรคเรื้อรังอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (Thiamwong, 2011; Cappleman &Thiamwong, 2019) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ ที่ได้ ทาการเก็บข้อมูล
ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่มักมีปัญหาในเรื่องการเคลื่อนไหวและมีความบกพร่องในการทรง
ตัวซึ่งมีโอกาสเกิดอาการกลัวหกล้มได้
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการล้มมีการรายงานว่า มี 5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มอย่างมีนัยสาคัญ คือ มีประวัติการล้ม 2
ครั้งหรือมากกว่าภายในระยะเวลา 6 เดือน, มีปัญหาการทรงตัวบกพร่อง (ไม่สามารถยืนต่อเท้าภายในเวลา 10 วินาทีได้), เพศ
หญิง, มีการรับประทานยาอย่างน้อย 1 ตัวในยาจาพวกนี้ sedatives/hypnotics, psychotropic drugs, antihypertensive
agents, diuretics หรือรับประทานยาดังกล่าวร่วมกับยาอื่น ๆ, มีความบกพร่องทางสายตา และลักษณะที่พักอาศัย (Belgen
et al., 2006; Kwan et al., 2013; Monteiro et al., 2013; Azad et al., 2014; Sharif et al., 2018; Aibar-Almazan et
al., 2019; Haagsma et al., 2020)
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การศึกษานี้ได้เล็งเห็นความสาคัญในการหาความน่าเชื่อถือของแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย เพื่อที่จะศึกษาว่า
แบบทดสอบนี้จะสามารถนามาใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันได้หรือไม่ สามารถนามาใช้ในการประเมิน
ร่วม เพื่อป้องกันและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป (Fuzhong et al., 2002; Tsai et al., 2011; Ulus
et al., 2012 ) โดยจากการทดสอบเครื่องมือประเมินอาการกลัวหกล้มฉบับภาษาไทยในกลุ่มผู้สูงอายุ (แบบประเมิน FES-I
ฉบั บ ภาษาไทย) พบว่ า มีค วามตรงและความเที่ย งภายใน (Cronbrach alpha = 0.95) ซึ่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ดี (≥0.70)
(Thiamwong, 2011) เทียบเท่ากับฉบับแปลภาษาอื่น ๆ เช่น ฉบับต้นฉบับภาษาอังกฤษมีค่าความเที่ยงภายใน (Cronbrach
alpha= 0.90-0.97) (Yardley et al., 2005)
นอกจากนี้ในการแบ่งข้อคาถามเป็น 3 องค์ประกอบ สะท้อนให้เห็นความชัดเจนถึงกลุ่มของกิจกรรมและความยากง่ายของ
กิจกรรมโดยกิจวัตรประจาาวันที่ง่ายไม่ซับซ้อน โดยองค์ประกอบแรก ได้แก่ ทาความสะอาดบ้าน, สวมหรือถอดเสื้อผ้า, หุงข้าว
, ทากับข้าวง่ายๆ, อาบน้า, ไปซื้อของ, ลุกนั่งเก้าอี,้ เดินรอบบ้าน, เอื้อมหยิบของ และรับ โทรศัพท์ ส่วนองค์ประกอบที่ 2 เป็น
กิจกรรมที่ยากขึ้น ได้แก่ ขึ้นลงบันได, เดินบนพื้นลื่น, เดินบนพื้นไม่เรียบ, ขึ้นลงทางลาดชัน กิจกรรมเหล่านี้ทาให้มีโอกาสหก
ล้มสูง ผู้สูงอายุต้องมีการทรงตัวที่ดี มีกล้ามเนื้อแขนขาแข็งแรง ไม่มีปัญหาบริเวณข้อต่อต่าง ๆ และไม่มีปัญ หาเกี่ยวกับระบบ
ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวและรับความรู้สึก ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ไปเยี่ยมญาติ ,
ไปที่มีคนแออัด และร่วมงานชุมชนซึ่งเป็นการทากิจกรรมร่วมกับคนจานวนมากในสภาพแวดล้อมที่อาจไม่คุ้นเคย ผู้สูงอายุ
อาจเกิดความไม่มั่นใจจึ งมักไม่เข้าร่วมกิจกรรม (Tinetti, Richman and Powell, 1990; Yardley et al., 2005; Dewan &
MacDermid, 2014)
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัดของแบบทดสอบ FES-I ฉบับภาษาไทยและคะแนนแต่ล ะ
กิจกรรม โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม ได้แก่ ทาความสะอาดบ้าน, ถอดหรือใส่เสื้อผ้าหุงข้าว, ทากับข้าวอย่างง่ายๆ,
อาบน้า, ไปซื้อของ,ลุกนั่งเก้าอี,้ ขึ้น-ลงบันได, เก็บของเดินเล่นนอกบ้านหรือรอบ ๆ บ้าน, เอื้อมแขนหยิบของเหนือศีรษะ, รับ
โทรศัพท์, เดินบนพื้นลื่น, ไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน, เดินบนพื้นที่ไม่เรียบ, เดินขึ้น-ลงบนทางที่ลาดชัน และไปในที่ที่มีคนแออัด
เช่น ตลาดสดไปร่วมงานต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ไปทาบุญที่วัด หรือมัสยิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้
การศึกษาครั้ง นี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้แบบทดสอบการกลั วล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอ งระยะ
เฉียบพลัน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่ามีค่าความน่าเชื่อถือของแต่ละหัวข้อการประเมินอยู่ในเกณฑ์สูงถึงสูงมาก (0.60-0.80
ความเชื่อมั่นสูง, 0.81-1.00 ความเชื่อมั่นสูงมาก) ยกเว้น กิจกรรม-2 (ถอดหรือใส่เสื้อผ้า), กิจกรรม-6 (ลุกนั่งเก้าอี้), กิจกรรม9 (เอื้อมแขนหยิบของเหนือศีรษะหรือก้มเก็บของ), กิจกรรม-12 (ไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน) และ กิจกรรม-16 (ไปร่วมงานต่าง ๆ
ของชุมชน เช่น ไปทาบุญที่วัด หรือมัสยิด) มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง (0.41-0.60 ความเชื่อมั่นปานกลาง) และผล
ของคะแนนรวมแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย มีค่าความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (ICC2,1 = 0.928) ซึ่งมีค่าใกล้เคียง
กับการศึกษาก่อนหน้าในหลายประเทศ (Ugur et al., 2000; Kempen et al., 2007; Ulus et al., 2012 ; Azad et al.,
2014)
ทิวาพร ทวีวรรณกิจ และคณะ ได้ศึ กษาเรื่อง การทรงตัว การล้ ม และคุณ ภาพชี วิตในผู้ สูง อายุ ที่เ คลื่ อนไหวและไม่
เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจ า ได้ร ายงานว่า “การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวเป็นประจาโดยการออกกาลังกายหรือทา
กิจกรรมทางกายระหว่างวันเป็นประจาจึงเป็นสิ่งสาคัญในการช่วยชะลอความเสื่อมความสามารถด้านการทรงตัวและลดความ
เสี่ยงต่อการล้ม” ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการศึกษาครั้งนี้ โดยถ้าสามารถใช้แบบทดสอบ FES-I ฉบับภาษาไทย ที่มีความน่าเชื่อถือ
ในผู้ป่วยโรคเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ซึ่งถ้าผลของการกลัวล้มอยู่ในระดับที่ต่าจะไม่จากัด การทากิจวัตรประจาวันในผู้ป่วย
สามารถทากิจกรรมทางกายได้ด้วยความมั่นใจ ซึ่งจะสามารถป้องกันและ ลดความเสี่ยงในการล้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
(Thaweewannakij et al., 2010)
การศึกษาในครั้งนี้ใช้การหาค่าความน่าเชื่อถือแบบ วิธีสอบซ้า (Test-Retest Method) โดยทดสอบระหว่างผู้วัด Interrater reliability ซึ่งวัดซ้าระหว่างผู้วัด 2 คนโดยผู้วัดทั้งสองคนจะได้รับการฝึกให้มีลักษณะการถามที่เหมือนกัน ใช้คาพูด
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นการหาค่าความน่าเชื่อถือโดยนาเอาแบบทดสอบฉบับหนึ่ง ไปทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 2 ครั้ง ในเวลาที่ต่างกัน โดยเว้ นระยะเวลาในการสอบทั้ ง 2 ครั้ง ให้ห่างกันพอสมควร (ในการศึก ษากาหนด
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ระยะเวลาห่างกัน 2 ชั่วโมง เพื่อลดการจาได้ของการตอบคาถามในแบบประเมินโดย ช่วงเวลาดังกล่าวผู้ป่วยจะได้รับการฝึก
ทางกายภาพบาบัด)
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของแบบประเมินอาการกลัวล้ม FES-I ฉบับภาษาไทย ในการประเมิน
กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองว่ามีค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัดในแต่ละหัวข้อ อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และผลของคะแนน
รวมแบบประเมิน FES-I ฉบับภาษาไทย มีค่าความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ดัง นั้น จึงสามารถนาแบบประเมินไปใช้ใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันได้ เพื่อใช้ประกอบการให้การรักษา คาแนะนา การดูแลตนเอง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความมั่นใจในการทากิจกรรมในชีวิตประจาวันมากขึ้น ได้ รับการฟื้นฟูในส่วนที่ยังบกพร่องอย่างเหมาะสม และ
เพื่อจะได้ป้องกันการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไป
7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วย Acute stroke unit ชั้น 10 ตึก 72 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณ
นางสาวธัญวรัตม์ ฐานวิเศษ นางสาวนภัสนันท์ สุดแสง และนางสาวสกาวรัตน์ เตชทวีทรัพย์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ในการเก็บข้อมูลมา ณ ที่นี้ด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจ จัยในช่องปากที่สัมพันธ์กับ ภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ อ .เมือง
จ.ชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้สูงอายุ 60-74 ปี จานวน 199 คน การสุ่มใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ทาการศึกษาระหว่างเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล การตรวจสภาวะสุขภาพช่อง
ปากและการวัดภาวะกลืนลาบากโดยใช้แบบสัมภาษณ์ประเมินความเสี่ยงอาการกลืนลาบากสาหรับผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกับวิธีการกลืน
น้าลายแบบวัดซ้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบ
แมนวิทนีย์และสมการถดถอยพหุคูณลอจิสติก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร และอัตราการหลั่ง
น้าลายมีความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<0.05) โดยผู้สูงอายุที่มีความสามารถใน
การบดเคี้ยวแย่ จะมีภาวะกลืนลาบากเป็น 3.35 เท่าของผู้ที่มีความสามารถในการบดเคี้ยวดี และผู้สูงอายุที่มีอัตราการหลั่งน้าลายน้อย
จะมีภาวะกลืนลาบากเป็น 2.36 เท่าของผู้ที่มีน้าลายปกติ ในส่วนของปัจจัยด้าน เพศ อายุ โรคประจาตัว การใส่ฟันเทียม จานวนฟันที่
เหลือในช่องปากและฟันคู่สบ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุ
คาสาคัญ: ปัจจัยในช่องปาก สภาวะสุขภาพช่องปาก ภาวะกลืนลาบาก ผู้สูงอายุ
Abstract
This study aimed to evaluate the intraoral factor related with dysphagia among independent elderly in
Mueang district, Chonburi province. The participants, selected by purposive sampling, were 199 elderly people
aged 60-70 years olds. The data were collected by the questionnaire, oral health examination and dysphagia
which assessed by using the dysphagia risk assessment for the community-dwelling elderly (DRACE) and Repetitive
Saliva Swallowing Test (RSST) during August-October 2020. Data were analyzed by using descriptive statistics, Chisquare, Mann-Whitney U test and multiple logistic regression. The results shown that chewing ability and salivary
flow rate were significantly related with dysphagia (p<0.05). The elderly people with poor chewing ability had
dysphagia were 3.35 times higher than those of good chewing abilities and the elderly with hyposalivation had
dysphagia were 2.36 times higher than those of normal salivation. While other factors which were gender, age,
systemic disease, denture wearing, the number of remaining and occluded teeth of participants were not
associated with dysphagia in the elderly.
Keywords: Intraoral factor, Oral health conditions, Dysphagia, Elderly

1. บทนา
วัยสูง อายุเป็นวัยที่มีค วามเปลี่ยนแปลงทั้ง ทางกายภาพและระบบการทางานต่างๆของร่างกาย รวมทั้ง การกลืน การ
เปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของศีร ษะ ลาคอ และกลไกของระบบประสาทที่ควบคุมการกลืน กาลังกล้ามเนื้อบดเคี้ยว การ
ทางานของริมฝีปากและลิ้นที่ลดลง ส่งผลต่อความสามารถของการกลืนในผู้สูงอายุ ทาให้เกิดภาวะกลืนลาบากได้ง่ายและมี
ความเสี่ยงสูงในการสาลักอาหารเข้าสู่ทางเดินหายใจ (Sugiyama et al., 2013) เสี่ยงต่อการขาดน้า สารอาหารและเกิด
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ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจได้ (Samnieng et al., 2011) โดยพบว่าในกลุ่มผู้ที่มีภาวะกลืนลาบาก จะมีภาวะขาด
สารอาหารร้อยละ 18.6 และเกิดปอดอักเสบจากการสาลัก (aspiration pneumonia) ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุปกติ
(Serra-Prat et al., 2012) จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่า สาเหตุของภาวะกลืนลาบากในวัยสูงอายุ ได้แก่
การได้รับบาดเจ็บทางสมอง การมีโ รคทางระบบประสาทกล้ามเนื้อที่ส าคัญ เช่น โรคหลอดเลือ ดสมอง โรคพาร์กินสั น
นอกจากนี้ การมีพยาธิสภาพของโครงสร้างที่เกี่ยวกับการกลืน ผลจากการฉายรังสี โรคเบาหวาน และการรับประทานยาซึ่ง
ส่งผลต่อการหลั่งน้าลาย ยากดระบบประสาทส่วนกลาง สามารถส่งผลข้างเคียงต่อการกลืนได้เช่นกัน (Wieseke et al., 2008)
(Madhavan et al., 2015) อย่างไรก็ตาม ปัญหาการกลืนลาบากสามารถพบได้ในผู้สูงอายุทั่วไปได้ โดยมีความชุกของภาวะ
กลืนลาบาก สูงถึงร้อยละ 40-68 (ปิยะภัทร เดชพระธรรม, 2556) โดยจากการสารวจการทาหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ
จังหวัดพิษณุโลกในปีพ.ศ. 2555 พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวการกลืนสูงถึงร้อยละ 28.8 และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
(Samnieng et al., 2012) ดังนั้นการสารวจภาวะกลืนลาบากของผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลืน
ในผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจาเป็น
ภาวะกลืนลาบากมักมีสาเหตุร่วมมาหลายปัจจัยที่นอกเหนือจากภาวะโรคประจาตัว โดยสภาวะสุขภาพช่องปาก เป็นอีก
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการกลืนในผู้สูงอายุได้ จากการศึกษาของ Okamoto et al. (2012) พบว่า ค่าแรงกัด จานวนฟันที่
เหลือในช่องปากและการรับรู้อาการปากแห้งมีความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุแต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
จานวนฟันคู่สบตามเกณฑ์ของอิชเนอร์กับปัญหาการกลืนลาบากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Furuta et al. (2013) ที่พบว่า
ผู้สูงอายุที่มีจานวนฟันธรรมชาติลดลงร่วมกับการไม่มีฟันเทียมทดแทน มักประสบปัญหาการบดเคี้ยวอาหารและมีภาวะกลืน
ลาบาก อย่างไรก็ตาม การใช้ค่าแรงกัด จานวนฟันเป็นตัวแทนความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร รวมถึงความรู้สึกปากแห้งที่
บ่งบอกภาวะน้าลายน้อยนั้น อาจยังไม่สามารถระบุระดับของปัญหาภายในช่องปากที่ส่งผลต่อภาวะกลืนลาบากได้โดยตรง ใน
ส่วนปัจจัยทางด้านการใส่ฟันเทียมนั้น บางการศึกษาพบว่า การใส่ฟันเทียมจะช่วยส่ง เสริมความสามารถในการกลืนของ
ผู้สูงอายุได้ ในขณะที่บางการศึกษากลับพบว่า การใส่ฟันเทียมอาจทาให้ระยะเวลาการส่งผ่านอาหารในช่องปากนานขึ้นและทา
ให้ประสิทธิภาพในการกลืนลดลง ซึ่งประเด็นของการใส่ฟันเทียมที่ส่งผลต่อการกลืนนั้นยังไม่ชัดเจนและจาเป็นต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติม (Son et al., 2013)
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการศึกษาปัจจัยภายในช่องปากที่สัมพันธ์จาเพาะกับภาวะกลืน
ลาบากของผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ในชุมชนนั้นยังมีค่อนข้างน้อย ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมา มักเป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่มีความเสื่อมถอย
ของร่างกายมากโดยมีความชุกของโรคทางระบบหลายชนิดร่วมกัน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน
ร่วมกับผลข้างเคียงจากการรับประทานยาที่ส่งผลต่อการกลืน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะระบุแยกแยะปัจจัยภายในช่องปากที่มี
ผลต่อภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการตรวจสอบภาวะกลืนลาบากในปัจจุบันนั้นมี หลาย
รูปแบบ ซึ่ง แต่ล ะวิธีมีข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน การตรวจประเมินการกลืนโดยใช้อุปกรณ์ Videofluoroscopy เป็น
วิธีการมาตรฐาน แต่ยังมีข้อจากัดด้านการใช้งานของเครื่องมือที่จ าเป็นต้องทาในสถานพยาบาลและวิธีการตรวจที่ซับซ้อน
ราคาสูง วิธีที่นิยมใช้ในการวัดภาวะกลืนล าบากของผู้สูงอายุในชุมชนคือ การใช้แบบสัมภาษณ์ประเมินภาวะกลืนล าบาก
วิธีการกลืนน้าลายแบบวัดซ้า (The Repetitive Saliva Swallowing Test: RSST) และการทดสอบจากการกลืนน้า (Water
Swallowing test) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่ผ่านมาพบว่า มีงานวิจัยเพี ยงร้อยละ13 ที่ใช้เครื่องมือใน
การประเมินภาวะกลืนลาบากที่มีมาตรฐาน โดยผลการศึกษามีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกณฑ์การตรวจภาวะกลืนลาบากให้มี
ความแม่นยามากขึ้นและเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่แต่ละประเทศ (Madhavan, Lagorio, Crary, Dahl & Carnaby, 2015)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในช่องปาก อันประกอบด้วย จานวนฟัน
ที่เหลืออยู่ในช่องปาก ฟันคู่สบ การใส่ฟันเทียม ความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร และอัตราการหลั่งน้าลาย กับภาวะกลืน
ลาบากในผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยใช้เครื่องมือประเมินภาวะกลืนลาบาก 2 ชนิดร่วมกันคือ แบบสัมภาษณ์
ประเมินความเสี่ยงอาการกลืนลาบากสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (The dysphagia risk assessment for the community
dwelling elderly: DRACE) ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับดี และการวัดค่า RSST ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบแบบวัตถุพิสัย ทาได้
ง่ายและมีความปลอดภัยในทางคลินิก โดยจะนาผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในงานสร้างเสริมสุขภาพช่อง
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ปาก ป้องกันการเกิดภาวะกลืนลาบากตั้งแต่ระยะเริ่มแรก (early prevention) และลดปัญหาความเสื่อมถอยของช่องปากใน
ผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยในช่องปากที่สัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ อ.เมือง จ.ชลบุรี
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้ง นี้เป็นการวิจัยเชิง วิเคราะห์แบบตัดขวาง (Cross-sectional Analytical Study) โดยทาการศึกษาใน
ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัย รหัสโครงการ EC6306-020
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูง อายุที่พึ่งตนเองได้ อายุร ะหว่าง 60-74 ปี อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของ Peduzzi (1996) โดย n=10k/p (n= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง, p = สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีปัญหาการ
กลืน อ้างอิงจาก Samnieng et al. (2012)=0.4, k = จานวนตัวแปรอิสระ ในการศึกษานี้มี 8 ตัวแปร) ดังนั้น จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 200 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria)
1) ผู้สูงอายุชาวไทยที่พึ่งตนเองได้ อายุระหว่าง 60-74 ปี ในโรงเรียนผู้สูงอายุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2) ไม่มีโรคประจาตัวด้านระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีผลต่อการสร้างน้าลายและการกลืนโดยตรง เช่น โรคพาร์
กินสัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัลไซเมอร์ กลุ่มอาการโจเกร็น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เบาหวาน เป็นต้น
3) ผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาด้านการได้ยิน ด้านการมองเห็น สามารถฟัง พูดและสื่อสารภาษาไทยได้
4) ผู้สูงอายุที่ยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย และลงนามในหนังสือยินยอมตนให้ทาการวิจัย
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria)
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และการตรวจช่องปากได้อย่างครบถ้วน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ โรคประจาตัว
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปากและการทาหน้าที่ของช่องปาก ประกอบด้วย จานวนฟันที่สามารถใช้
งานได้ โดยนับจานวนฟันที่สามารถใช้บดเคี้ยวได้จริง ไม่มีโรคปริทันต์ระดับรุนแรงหรือมีพยาธิสภาพ การใส่ฟันเทียม การวัด
อัตราการหลั่งน้าลายในภาวะที่ไม่มีการกระตุ้น (มิลลิลิตร/นาที) และความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ซึ่งพัฒนามาจาก Kishino et al. (2008) และ Kunon et al. (2014) ประกอบด้วยอาหารไทย 3 กลุ่ม รวม 21 ชนิด แปลผล
จากผลรวมคะแนนความสามารถในการรับประทานอาหาร คูณน้าหนักความยากในการบดเคี้ยวอาหารในกลุ่มนั้น ซึ่งมีค่า
ผลรวมคะแนนระหว่าง 0-70 โดยหากมีค่าน้อยกว่า 48 คะแนน จะบ่งบอกถึงความสามารถในการบดเคี้ยวที่แย่
ส่วนที่ 3 การประเมินภาวะกลืนลาบาก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ DRACE ในการประเมินความเสี่ยงของภาวะกลืน
ลาบากในผู้สูงอายุ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 12 ข้อ เช่น มีการใช้เวลาในการรับประทานอาหารนาน มีการกลืนอาหาร
ลาบาก มีอาหารตกหล่นจากปาก มีการสาลักขณะรับประทานอาหาร เป็นต้น ร่วมกับการทา RSST โดยการวัดจานวนรอบ
ของการกลืนน้าลายใน 30 วินาที ขั้นตอนคือ ให้ผู้สูงอายุนั่งตัวตรง กลืนน้าลาย นับจานวนรอบของการกลืนในเวลา 30 วินาที
ใน 1 วงรอบของการกลืนระบุจากการใช้นิ้วคล าการเคลื่อนไหวขึ้น -ลง ของกล่องเสียง และกระดูกไฮออยด์ โดยหากมีค่า
คะแนน DRACE มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ร่วมกับค่า RSST น้อยกว่า 3 จะบ่งบอกถึงภาวะกลืนลาบาก
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3.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปากให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาในส่วนของแบบสัมภาษณ์ภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุ ซึ่งมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยใช้กระบวนการปรับ
ข้ามวัฒนธรรมและประเมินความทัดเทียมระหว่างดัชนีต้นฉบับกับดัชนีภาษาไทยและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนนาไปใช้จริง เมื่อปรับปรุงแบบสัมภาษณ์แล้ว จึงนาไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี
จานวน 30 คน และหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีถามซ้า (test-retest method) ผู้ตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ประกอบด้วยทันต
แพทย์ 2 ท่าน ที่ได้ปรับมาตรฐานการตรวจร่วมกัน (Inter-examiner calibration) ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้น
(Intraclass Correlation Coefficient :ICC) เท่ากับ 1 และทาการตรวจซ้าในบุคคลเดียวกัน (Intra-examiner calibration)
เว้นระยะเวลาจากการตรวจครั้งแรก 30 นาที ได้ค่า ICC เท่ากับ 1 เช่นเดิม ทางด้านการวัดค่า RSST ได้มีการปรับมาตรฐาน
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ (Standardization) ซึ่งเป็นนักกิจกรรมบาบัดผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฝึกกลืนในผู้สูงอายุ โดยได้ค่า ICC
ของผู้ตรวจทั้ง 2 คน เท่ากับ 0.86 และ 0.89 ตามลาดับ ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นของการวัดในระดับสูง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ร่วมกับการตรวจสภาวะช่องปากในผู้สูงอายุและบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม Epidata
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งระดับ
สองตั วแปร (Bivariate analysis) และหลายตัวแปรโดยใช้ส มการถดถอยพหุคูณ ลอจิส ติก (Multivariable logistic
regression) เพื่อหาค่าอัตราส่วนความเสี่ยง (Adjusted odds ratio) และช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยมีค่าภาวะกลืน
ลาบากในผู้สูงอายุ เป็นตัวแปรตามที่สนใจ
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัย
4.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ในการศึกษานี้ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 199 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 โดยเป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.9
และเพศชาย ร้อยละ 18.1 แบ่งตามช่วงอายุ มีผู้สูงอายุในช่วงอายุ 60–64 ปี ร้อยละ 32.7 อายุ 65–69 ปี ร้อยละ 30.7 และ
อายุ 70-74 ปี ร้อยละ 36.7 อายุโดยเฉลี่ย 67.3±4.39 ปี ข้อมูลด้านโรคประจาตัว พบว่า ร้อยละ 65.8 ของผู้สูงอายุ มีโรคทาง
ระบบ โดยโรคที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 40.2 โรคกระดูกและข้อ ร้อยละ 11.1 โรคหัวใจ ร้อยละ 4
และโรคอื่นๆ ร้อยละ 35.7 เช่น โรคไขมันในโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ โรคต่อมลูกหมากโต โรคกระเพาะ เป็นต้น
4.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยภายในช่องปาก
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุมีจานวนฟันที่เหลืออยู่ในช่องปากเฉลี่ย 15.3±9.84 ซี่/คน โดยส่วนใหญ่มี
ฟันธรรมชาติเหลือน้อยกว่า 20 ซี่ ร้อยละ 56.3 มีจานวนฟันคู่สบที่สามารถใช้งานได้ โดยเฉลี่ย 2.3±2.61คู่/คน โดยส่วนใหญ่
มีจานวนฟันคู่สบน้อยกว่า 4 คู่ ร้อยละ 68.8 ผู้สูงอายุมีการใส่ฟันเทียมร้อยละ 53.8 โดยมีสภาพฟันเทียมเหมาะสม พิจารณา
จากการยึดอยู่ที่ดี มีความเสถียร ไม่กระดก และไม่มีการแตกหัก ชารุด ร้อยละ72.9 ในส่วนของค่าเฉลี่ยความสามารถในการ
บดเคี้ยวอาหาร มีค่าเท่ากับ 64.5±8.73 โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 93 มีความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารอยู่ในเกณฑ์ดี
มีค่าเฉลี่ยของอัตราการหลั่ง น้าลายในภาวะที่ไม่มีการกระตุ้น 0.38±0.24 มิล ลิลิตร/นาที โดยมีผู้สูง อายุ ร้อยละ15.6 ที่มี
ภาวะการหลั่งน้าลายน้อย (อัตราการหลั่งน้าลายน้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตร/นาที)
4.1.3 ผลการศึกษาสภาวะกลืนลาบาก
ในส่วนของข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ปัญหาในการกลืน พบว่า ผู้สูงอายุมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมิน
ความเสี่ยงของภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุ (DRACE) เท่ากับ 4.17±2.89 โดยหัวข้อปัญหาด้านการกลืนที่พบสูงสุด 3 อันดับ
แรกคือ มีปัญหาในการเคี้ยวอาหารแข็ง ร้อยละ59.8 มีการสาลักระหว่างรับประทานอาหาร ร้อยละ 42.7 และใช้เวลานานใน
การรับประทานอาหาร ร้อยละ 41.2 ตามลาดับ และจากผลการวัดจานวนรอบการกลืนน้าลายใน 30 วินาที พบว่า ผู้สูงอายุมี
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ค่า RSST เฉลี่ยเท่ากับ 3.10±1.27 โดยกลุ่มที่มีค่าคะแนน DRACE มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ร่วมกับมีค่า RSST น้อยกว่า 3 มี
จานวน 51 คน (ร้อยละ 25.6) ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะกลืนลาบาก
4.1.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายในช่องปากกับภาวะกลืนลาบาก
จากผลการวิเคราะห์โดยใช้ส ถิติวิเคราะห์ทวิปัจ จัย พบว่า ปัจ จัยทางด้านจ านวนฟันที่เหลืออยู่ในช่องปาก
ความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารและอัตราการหลั่งน้าลายในภาวะที่ไม่มีการกระตุ้น มีความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากใน
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ในส่วนของปัจจัยอื่นๆคือ เพศ อายุ การมีโรคประจาตัว การใส่ฟันเทียม และ
จานวนฟันคู่สบ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ทวิปัจจัย
ปัจจัย
ภาวะกลืนลาบาก
ผู้ที่ไม่มีภาวะกลืนลาบาก ผู้ที่มีภาวะกลืนลาบาก
(n=148)
(n=51)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
121(81.8%)
42(82.4%)
ชาย
27(18.2%)
9(17.6%)
อายุ (ปี)
60 - 64
48(32.4%)
17(33.3%)
65 - 69
47(31.8%)
14(26.7%)
70 - 74
53(35.8%)
20(40%)
โรคประจาตัว
มี
95(64.2%)
36(70.6%)
ปัจจัยภายในช่องปาก
จานวนฟันที่เหลืออยู่ในช่องปาก
จานวนฟัน < 20 ซี่
77(52%)
35 (68.6%)
จานวนฟัน ≥ 20 ซี่
71(48%)
16 (31.4%)
จานวนฟันคู่สบ
คู่สบ < 4 คู่
97(65.5%)
40(78.4%)
คู่สบ ≥ 4 คู่
51(34.5%)
11(21.6%)
การใส่ฟันเทียม
ใส่
77(52%)
30(58.8%)
ค่าเฉลี่ยความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร
65.84±7.13
60.64±11.48
ความสามารถในการบดเคี้ยวแย่
6(4.1%)
8(15.7%)
ความสามารถในการบดเคี้ยวดี
142(95.9%)
43(84.3%)
ค่าเฉลี่ยอัตราการหลั่งน้าลาย
0.41±0.25
0.29±0.21
อัตราการหลั่งน้าลาย < 0.1 มล./นาที
17(11.5%)
14(27.5%)
อัตราการหลั่งน้าลาย ≥ 0.1 มล./นาที
131(88.5%)
37 (72.5%)
a
b
หมายเหตุ : วิเคราะห์สถิติด้วย Mann-Whitney U test และ Chi-square , *p < 0.05

p-value

1.000b

0.836b
0.494b

0.049b*
0.114b
0.420b
0.001 a*
0.009 b*
0.004 a*
0.012b*

เมื่อทาการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณลอจิส ติก โดยมีตัวแปรต้น ได้แก่ ความสามารถในการบดเคี้ยว
อาหาร อั ต ราการหลั่ ง น้าลายในภาวะที่ ไ ม่ มี ก ารกระตุ้ น และจ านวนฟัน ที่ เ หลื อ อยู่ใ นช่ อ งปาก พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ยั ง คงมี
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ความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุ คือ ความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร และอัตราการหลั่ง น้าลายในภาวะที่ไม่มี
การกระตุ้น โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการบดเคี้ยวแย่ จะมีโ อกาสที่จะมีภาวะกลืนล าบากเป็น 3.35 เท่าของ
ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการบดเคี้ยวดี (95%CI =1.05-10.64) และผู้สูงอายุที่มีภาวะการหลั่งน้าลายน้อย (อัตราการหลั่ง
น้าลายในภาวะที่ไม่มีการกระตุ้น น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตร/นาที) จะมีโอกาสที่จะมีภาวะกลืนลาบากเป็น 2.36 เท่า ของผู้สูงอายุ
ที่มีอัตราการหลั่งน้าลายปกติ (95%CI =1.03-5.43) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าอัตราส่วนความเสี่ยง แสดงความสัมพันธ์ร ะหว่างปัจ จัยภายในช่องปากกับภาวะกลืนล าบากในผู้สูงอายุ ใน
สมการถดถอยพหุคูณลอจิสติก
ปัจจัยภายในช่องปาก
จานวนผู้ที่มีภาวะกลืน ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์
p-value
ลาบาก
ทีละตัวแปร
หลายตัวแปร
(ร้อยละ)
OR crude(95%CI)
OR adj (95%CI)
ความสามารถในการบดเคี้ยว
ระดับแย่
13(25.5)
4.40 (1.45-13.39) 3.35 (1.05-10.64) 0.041*
ระดับดี
38(74.5)
1
1
อัตราการหลั่งน้าลายในภาวะที่ไม่มี
การกระตุ้น
< 0.1 มล./นาที
14(27.5)
2.92 (1.32-6.46) 2.36 (1.03-5.43)
0.043*
≥ 0.1 มล./นาที
37(72.5)
1
1
จานวนฟันที่เหลืออยู่ในช่องปาก
< 20 ซี่
35 (68.6)
2.02(1.03-3.96) 1.61 (0.80-3.24)
0.187
≥ 20 ซี่
16 (31.4)
1
1
หมายเหตุ : *p<0.05
4.2 อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษานี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นถึงกลางที่พึ่งพิงตนเองได้และไม่มีปัจจัยโรคทางระบบสาคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ภาวะกลืนลาบาก แต่ยังคงพบการมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาด้านการกลืนประมาณหนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุ (ร้อยละ 25.6) ซึ่ง
นับว่าเป็นระดับที่ควรเฝ้าระวังและป้ องกันปัญหาให้ทันท่วงที โดยพบค่าใกล้เคียงกับผลการสารวจของ Samneing et al.
(2012) ที่พบว่าผู้สูงอายุไทยมีปัญหาด้านการกลืนร้อยละ 28.8 แต่ต่างจากการศึกษาของ Okamoto et al. (2012) ที่พบว่า
ผู้สูงอายุมีปัญหาการกลืนเพียงร้อยละ 15.1 อาจเนื่องมาจากเกณฑ์ในการวัดที่แตกต่างกัน การศึกษาของ Okamoto ใช้การ
ทดสอบการกลืนด้วยวิธี Water Swallowing test โดยให้ผู้สูงอายุดื่มน้า 30 มิลลิลิตรภายใน 5 วินาทีและสังเกตความผิดปกติ
หรือการสาลักที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวนิยมใช้ประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความชุกของภาวะกลืนลาบากสูง ดังนั้น
เมื่อตรวจในผู้สูงอายุทั่วไปจึงทาให้ค่าที่ได้มีค่าน้อยกว่า
การศึกษานี้ใช้การวัดภาวะกลืนลาบากด้วยแบบสัมภาษณ์ DRACE ที่มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดี (สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.88) ใช้งานง่าย และเหมาะสาหรับการประเมินความเสี่ยงของความผิดปกติของการกลืนใน
ระยะเริ่มต้นได้ มีการศึกษาที่พบว่า DRACE มีความสอดคล้องกับการทดสอบการกลืนด้วยวิธี Modified Water Swallowing
test และความสามารถในการดูแลตนเองในชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุตามดัชนีบาร์เธล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Miura,
Kariyasu, Yamasaki & Arai, 2007) บ่งชี้ได้ว่า DRACE นั้นเป็นเครื่องมือที่มีความถูกต้องเพียงพอในการตรวจสอบภาวะกลืน
ลาบากของผู้สูงอายุในชุมชนได้ โดยนามาใช้ร่ วมกับการนับจานวนรอบของการกลืนน้าลาย (RSST) ซึ่งเป็นวิธีวัดการกลืน
เบื้องต้นในผู้สูงอายุที่มีค่าความไวและความจ าเพาะในการคัดกรองภาวะกลืนล าบากสูงเท่ากับ 0.98 และ 0.66 ตามลาดับ
(Oguchi et al., 2000) RSST มีบทบาทสาคัญมากในการตรวจทางคลินิกเนื่องจากการประเมินการกลืนโดยใชอุปกรณนั้นยังมี
ข้อ จ ากั ด ทางด้ านบุ ค ลากรและเครื่ องมื อ ซึ่ ง ในการศึ ก ษานี้ ผู้ วิ จั ยได้ ทาการปรั บมาตรฐานการวั ด RSST ร่ ว มกั บ นั ก
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กิจกรรมบาบัดผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฝึกกลืนในผู้สูงอายุ ทาให้การวัดภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุมีมาตรฐานและความ
แม่นยามากขึ้น
จากการศึกษานี้ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการบดเคี้ยวแย่ จะมีภาวะกลืนลาบากเป็น 3.35 เท่าของผู้ที่มี
ความสามารถในการบดเคี้ยวดี สอดคล้องกับการศึกษาของ Okamoto et al. (2012) ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงกัดต่อ
ภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ซึ่งความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารที่ลดลงในวัยสูงอายุ
นั้น อาจเป็นผลมาจากความบกพร่องของส่วนประกอบที่สัมพันธ์กันคือ แรงบดเคี้ยว แรงดันลิ้น ขากรรไกร การทางาน
ประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท จ านวนฟันที่หายไป และการใส่ฟันเทียมที่ไม่มีประสิทธิภ าพ ซึ่ง มีหลาย
องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับ การกลืน (Furuta & Yamashita, 2013) (Peyron, Santé-Lhoutellier, Françoisc &
Hennequin, 2018) ความสามารถในการบดเคี้ยวสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการลดขนาดของอาหารและจานวนรอบการเคี้ยว
ซึ่ง เป็นพื้นฐานจาเป็นในการทาให้อาหารพร้อมส าหรับการกลืน เมื่อผู้สูงอายุใช้เวลาในการบดเคี้ยวอาหารนาน ปฏิกิริยา
ตอบสนองการกลืนที่คอหอยผู้สูงอายุจะเกิดช้าขึ้น ทาให้กระบวนการเตรียมอาหารและการส่งผ่านอาหารมีประสิทธิภาพลดลง
ต้องมีการกลืนหลายครั้งกว่าอาหารจะหมดจากช่องปาก (ปิยะภัทร เดชพระธรรม, 2556)
ภาวะปากแห้ง และการหลั่ง น้าลายที่ลดลงพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยมีอุบัติการณ์ตั้งแต่ร้อยละ 20-60 (Borges,
Fulco, Souza & de Lima, 2010) จากการศึกษานี้พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการหลั่งน้าลายน้อย จะมีภาวะกลืนลาบากเป็น 2.36
เท่าของผู้ที่มีอัตราการหลั่งน้าลายปกติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Samneing et al. (2012) ที่พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่มี
ภาวะการหลั่งน้าลายทั้งขณะที่มีและไม่มีการกระตุ้นน้อยกว่าปกติ จะมีปัญหาทางด้านการกลืนสูงกว่ากลุ่มที่มีการหลั่งน้าลาย
ปกติ 2.05 เท่า อย่างมีนัยสาคัญ และสอดคล้องกับการศึกษาของกษิดิศ นรเศรษฐ์กุล (2559) ที่พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะ
น้าลายน้อยจะมีจานวนครั้งและอัตราการกลืนที่สมบูรณ์น้อยกว่ากลุ่มที่มีปริมาณน้าลายปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และพบ
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางระหว่างปริมาณน้าลายกับการกลืน ซึ่งบทบาทของน้าลาย นอกจากจะช่วยในการชะล้างช่องปาก
และกาจัดแบคทีเรียแล้ว ยังช่วยเรื่องการคลุกเคล้าอาหารให้นุ่มลงและหล่อลื่นเยื่อเมือกให้ชุ่ม ชื้นอีกด้วย หากปริมาณน้าลาย
ลดลงจะส่งผลต่อกระบวนการสร้างก้อนอาหารในระยะเตรียมอาหาร (oral preparatory phase) และระยะส่งอาหารเข้าสู่คอ
หอย (oral propulsive phase) ทาให้เกิดปัญหาในการกลืนได้ (รวีวรรณ สุรเศรณีวงศ์, 2561)
ในส่วนของปัจจัยด้านอายุ โรคประจาตัว ในการศึกษานี้พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับ Madhavan et al. (2015) ที่พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะกลืนลาบากของผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่
การมีโรคหลอดเลือดสมอง อายุที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 70 ปี และความอ่อนแอทางกายภาพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษานี้เป็น
ผู้สูงอายุตอนต้นอายุระหว่าง 60-74 ปี ในโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งยังมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันได้ดี
และไม่มีโรคประจาตัวด้านระบบประสาทที่ส่งผลต่อการกลืนโดยตรง จึงมีความสามารถในการกลืนที่ใกล้เคียงกัน การศึกษาใน
อนาคตควรสารวจกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายของช่วงชั้นอายุ โดยเพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุตอนปลาย 80-85 ปี เพื่อประเมินผล
กระทบของอายุต่อภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทางด้านปัจจัยของจานวนฟันที่เหลือในช่องปาก พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากซึ่งไม่สอดคล้องกับบางการศึกษา (Okamoto et al., 2012) (Samnieng et al., 2012) ที่
พบว่าจานวนฟันที่ลดลงนั้นส่งผลต่อปัญหาการกลืนได้ อาจเนื่องมาจากเกณฑ์ในการแบ่งที่แตกต่างกัน โดยพบว่าจานวนฟันที่
ส่ง ผลต่อปั ญหาการกลืนอย่างชั ดเจนในผู้สูง อายุคื อการมีฟัน จ านวนน้อ ยกว่า 10 ซี่ ทางด้านจ านวนฟันคู่ส บพบว่า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Okamoto et al.(2012) ที่พบว่าจานวนฟันคู่สบตามดัชนีของอิช
เนอร์ลักษณะเอ (มี 4 คู่ส บ) ลัก ษณะบี (มี 1-3 คู่ ส บ) และลักษณะซี (ไม่มีฟันหลัง คู่ ส บ) กับปัญหาการกลืนล าบากไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการนับจานวนฟัน คู่สบโดยนับเฉพาะฟันแท้เท่านั้น ซึ่งอาจ
ทาให้ผลการศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาที่ใช้เกณฑ์การนับจานวนฟันคู่สบโดยรวมจานวนฟันแท้และฟันเทียมร่วมกัน
(Hildebrandt, Dominguez, Schork & Loesche, 1997)
ในส่วนประเด็นด้านฟันเทียม ในการศึกษานี้พบว่า การใส่ฟันเทียมไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุ
ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาที่กล่าวว่าการใส่ฟันเทียมจะสามารถช่วยให้ขากรรไกรล่างและลักษณะการสบฟันคงอยู่ในตาแหน่งที่
เหมาะสม ซึ่งมีความสาคัญต่อการกลืนที่ราบรื่นในผู้สูงอายุได้ (Tamura, Mizukami, Ayano & Mukai, 2002) อย่างไรก็ตาม
ปัจ จัยทางด้านจ านวนซี่ฟันทดแทน ชนิดของฟันเทียม ตาแหน่ง ของฟันเทียม รวมถึง สภาพฟันเทียม เป็นสิ่ง ที่ค วรนามา
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พิจารณาร่วมด้วย จากการศึกษาของ Furuta et al. (2013) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีฟันเหลือน้อยกว่า 20 ซี่ที่ได้รับการใส่ฟันเทียม
กับผู้ทไี่ ม่ได้ใส่ฟันเทียม จะมีปัญหาการกลืนคิดเป็นร้อยละ 20 และ 26.5 ตามลาดับ ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ในขณะที่
ผู้สูงอายุที่มีจานวนฟัน 0-9 ซี่ ที่ไม่ได้รับการใส่ฟันเทียมจะมีปัญหาการกลืนมากกว่าผู้ที่ใส่ฟันเทียมค่อนข้างมาก (ร้อยละ 57.5
และ 27.5 ตามลาดับ) กล่าวคือฟันเทียมจะช่วยลดปัญหาด้านการกลืนในผู้สูงอายุได้ อย่างชัดเจนกรณีที่มีจานวนฟันเหลือน้อย
ซี่ นอกจากนี้ สภาพของฟันเทียมที่ขาดเสถียรภาพ จะเพิ่มระยะเวลาการกลืนในผู้สูง อายุนานกว่าปกติอย่างมีนัยส าคัญ
(Monaco et al., 2012) ซึ่งในการศึกษานี้มีผู้สูงอายุที่มีจานวนฟันที่ใช้งานได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ซี่สูงถึงร้อยละ 43.7
ร่วมกับร้อยละ 14 ของผู้ที่ไม่ใส่ฟันเทียมนั้นเนื่องจากไม่มีการสูญเสียฟันหรือสูญเสียเฉพาะฟันกรามซี่ที่ 3 และมีสภาพฟันเทียม
ไม่เหมาะสมเพียงร้อยละ 27 จึงทาให้ไม่พบความแตกต่างของภาวะกลืนลาบากอันเกิดจากปัจจัยด้านฟันเทียมที่ชัดเจน ซึ่ง
จาเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
การศึกษานี้มีข้อดีที่ปรับปรุงในเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลที่เน้นให้ตรงกับลักษณะที่สาคัญของตัวแปรและมีความแม่นยา
รวมถึงสอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ได้แก่ ภาวะกลืนลาบาก อัตราการหลั่ง ของน้าลาย การใส่ฟัน
เทียม และมีการปรับมาตรฐานทั้งในส่วนของแบบตรวจและการสัมภาษณ์ โดยในส่วนของข้อจากัด ในด้านการเป็นตัวแทนของ
ประชากรที่อาจจะนาไปใช้อ้างอิงกับการเป็นผู้สูงอายุที่พึ่งพิงตนเองได้ที่มีบริบทใกล้เคียงกับพื้ นที่ศึกษา และมีตัวแปรบางส่วน
ที่ค วรมีการพัฒนาได้มากขึ้น ได้แก่ การใช้เครื่องมือวัดความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารของผู้สูง อายุที่ควรพัฒนาการ
ประเมินในรูปแบบเชิงวัตถุวิสัย อาทิ การวัดขนาดของอาหารภายหลังจากการบดเคี้ยว การผสมสีของหมากฝรั่ง เป็นต้น จะทา
ให้ได้ค่าความสามารถในการบดเคี้ยวที่แม่นยามากขึ้น
5. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยภายในช่องปากที่สัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ อ.เมือง จ.ชลบุรี พบว่า ปัจจัย
ทางด้านจานวนฟันในช่องปาก ความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร และอัตราการหลั่งน้าลายในภาวะที่ ไม่มีการกระตุ้นมี
ความสัมพันธ์กับภาวะกลืนลาบากของผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความ
ตระหนักถึงการดูแลอนามัยช่องปากผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการออกแบบโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปากและการป้องกันโรคในช่วงวัยก่อนเข้าสู่ช่วงผู้สูง อายุมากขึ้นรวมถึง เมื่อเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุร ะยะต้น อาทิ การประเมิน
สุข ภาพช่ อ งปากและการท าหน้า ที่ ข องช่ อ งปากในผู้ สู ง อายุ เช่ น การสร้ า งกิจ กรรมส่ ง เสริ ม การกลืน การบดเ คี้ ย วที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อชะลอความเสื่อมถอยในช่องปากแก่ผู้สูงอายุที่ยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น และในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรเพิ่มปัจจัยในช่องปากอื่นๆที่มีผลต่อภาวะกลืนลาบาก เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่องปาก คอหอยและหลอดอาหาร
แรงดันลิ้น การรับความรู้สึก ไปจนถึงผลของภาวะกลืนลาบากที่มีต่อภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีการศึกษาผลระยะยาวต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณทีมทันตแพทย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ที่ให้ความช่วยเหลือในการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย อี ก ทั้ ง ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย และขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ส าขาวิ ช าทั น ตกรรมป้ อ งกั น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการให้คาปรึกษาให้การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนมีส่วนสาคัญต่อสุขภาพช่องปากที่ดีของนักเรียน ในการศึกษาเชิงพรรณนานี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนด้าน
ทันตสุขภาพในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2561 ถึง 2562 โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างที่ถูก
เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย นักเรียน ครู ทั นตบุค ลากร ผู้ปกครอง ผู้บริ หารโรงเรี ยน และเทศบาลนครภูเก็ต จานวน 85 คน
จากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง 6 โรงเรี ยน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน มุมมองของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมเหมือนกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ คือ ครูและแกนนานักเรียนมีความรู้และสามารถถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการย้อมสีฟันและการตรวจความสะอาด และมีมุมมองต่อผลลัพธ์ ของกิจกรรมที่ มากกว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ
ครูประจาชั้นสามารถย้อมสีฟันและบันทึกผลความสะอาดได้ และนักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีจากการประเมินความสะอาดจากการแปรงฟัน
สรุปว่ามุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมเหมือนกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และมี มุมมองต่อผลลัพธ์ของกิจกรรม
มากกว่าวัตถุป ระสงค์ ที่กาหนดไว้ ดังนั้นการกาหนดผลลัพธ์ของกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ในการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรม ในการศึกษาต่อไปควรศึกษาการสร้างตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ต่อไป
คาสาคัญ: การส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตสุขภาพ ผลลัพธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนประถมศึกษา
Abstract
Oral health promotion activities in schools are essential to the good oral health of students.
This descriptive research aimed to examine the roles and perspectives of stakeholders on the outcome of the
oral health care training program for teachers and student leaders in primary school, Phuket city municipality
fiscal year 2018 to 2019. Qualitative data were collected in the purposive sampling of 85 people from 6 schools.
Participants in this study were student leaders, teachers, staff, parents, administrators, and Phuket city
municipality. Data was collected using focus group discussion and in-depth interview. The results of the study
showed that stakeholders take part in the activities to achieve objectives within the context of each school.
Perspectives of stakeholders on the outcome were the same as objectives. There were teachers and student
leaders who known, and they could pass on the education of how to use erythrosine to stain, visualize dental
plaque, and examined. In addition, they also had some new perspective more than objectives. Stakeholders and
teachers were capable of how to use erythrosine to stain, visualized dental plaque, examined, and record results.
Students have good oral health by self-examination for dental plaque. Concluded that the perspectives of
stakeholders on the outcome were the same as objectives. Stakeholders had some new perspectives more than
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the activities objectives. Thus, stakeholders were important to determine the outcome. In further studies, the
study should have appropriate indicators that reflect the outcome.
Keywords: Oral health promotion, Oral health care, Outcome, Stakeholder, Primary school

1. บทนา
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเป็ น โรงเรี ย นที่ มี ก ารพั ฒ นาพฤติ ก รรมและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพอย่ า งสม่ าเสมอ
การดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียนเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีแนวทางการ
ดาเนินงานที่ช่วยกาหนดนโยบายสาธารณะ มีกิจกรรมเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก
การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี มีระบบเฝ้าระวังและส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม รวมไป
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (ปิยะดา ประเสริฐสม และ ขนิษฐ์ รัตนรังสิมา, 2558)
โรงเรียนในต่างประเทศที่มีการจัดกิจ กรรมส่ง เสริมสุ ขภาพส่ง ผลให้นักเรีย นมีส ภาวะสุขภาพช่องปากที่ดี (Moysés,
Moysés, Watt, & Sheiham, 2003; Muirhead & Lawrence, 2011) การจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และการ
มีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการแปรงฟันให้กับนักเรียนจะสัมพันธ์กับความชุกในการเกิดฟันผุที่ลดลง (Tashiro et al., 2019)
กิจ กรรมแปรงฟัน หลั ง อาหารกลางวั นเป็นกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ในการเฝ้า ระวัง ทางทัน ตสุ ขภาพในประเทศไทย (วราภรณ์
จิระพงษา, 2541) ทั้งนี้สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยมีนโยบายให้มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา แต่จากรายงานผลการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 พบว่าเด็กอายุ 12 ปี มีการ
แปรงฟันหลังอาหารกลางวันเพียงร้อยละ 44.72 (สานักทันตสาธารณสุข, 2561)
กิจ กรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนด้านทันตสุขภาพในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่ง เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข
จัง หวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช มีข้อตกลงของภาคการศึกษาและ
ภาคสาธารณสุขร่วมกันประเมินความสะอาดการแปรงฟันเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและรายงานผลการประเมินผ่านเว็บไซต์
จึง บูร ณาการการประเมินความสะอาดเข้าไปในกิจกรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนด้านทันตสุขภาพ วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมที่กาหนดโดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุขคือ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีความรู้และ
ทันตสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลรักษาความสะอาดช่องปากได้ถูกต้องและสะอาด 2) มีครูและแกนนานักเรียนที่เป็นต้นแบบด้าน
ทันตสุขภาพในโรงเรียน การดาเนินกิจกรรมที่ผ่านมามีทั้งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูและแกนนานักเรียน และดาเนิน
กิจ กรรมย้อมสีฟันและบันทึกผลความสะอาดในโรงเรียน แต่มีบางโรงเรียนที่ไม่ได้ดาเนินกิจ กรรมย้อมสีฟันและบันทึกผล
ความสะอาด มีการประเมินโดยใช้ร ายงานตรวจความสะอาดการแปรงฟันของศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข จากการดาเนิน กิจ กรรมโรงเรี ยนในเขตเทศบาลนครภู เก็ต ที่มี การดาเนิ นกิ จ กรรมย้อมสีฟั นและบั นทึ กผล
ความสะอาดในโรงเรียนต่อเนื่อง 2 ปี จานวน 6 โรงเรียน มีจานวนนักเรียนที่แปรงฟันสะอาดร้อยละ 51.54 เพิ่มขึ้นจากเมื่อ
เริ่มกิจกรรมร้อยละ 15.64 ทั้งนี้ยังไม่เคยมีการประเมินตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์อื่นของกิจกรรมนี้
การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social return on investment; SROI) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรม
หรือโครงการเพื่อสัง คมที่ต้องการประเมินมูล ค่าของผลลัพธ์ทางสังคมเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไป
โดยโครงการได้สร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป (สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มละออ,
2560) เหมาะสาหรับให้พื้นที่ประเมินประสิทธิผลเรื่องความคุ้มค่าจากโครงการ และประเมินผลลัพธ์ให้ตรงกับสิ่งที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเห็นว่ามีความสาคัญกับพื้นที่ (วรางคณา จิรรัตนโสภา, 2559) โดยผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมวิเคราะห์จากกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม (วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ ศิวาพร ฟองทอง, 2563) วิธีการ
รวบรวมผลลัพธ์ที่นิยมใช้ เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจัดสัมมนา และแบบสอบถาม (สฤณี อาชวานันทกุล และ
ภัทราพร แย้มละออ, 2560) การกาหนดผลลัพธ์ของโครงการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสาคัญในการประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน ซึ่งก่อนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะร่วมกาหนดผลลัพธ์ จาเป็นต้องทบทวนบทบาทของตนเองในโครงการ
หรือกิจ กรรมนั้นๆ ปัจจุบันการประเมินผลตอบแทนทางสังคมได้รับการยอมรับในการใช้ประเมินโครงการทางสาธารณสุข
(Banke-Thomas, Madaj, Charles, & van den Broek, 2015) แต่ยังไม่เคยใช้ในการประเมินโครงการทางทันตสาธารณสุข
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทและมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจ กรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนด้าน
ทันตสุขภาพในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2561 ถึง 2562
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกแบบเจาะจง ในระหว่าง
เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อกิจกรรมอบรมครูและแกนนา
นักเรียนด้านทันตสุขภาพจาก 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง 2 ปี ในปีงบประมาณ 2561 ถึง
2562 จานวน 85 คน การสนทนากลุ่มในกลุ่ม นักเรียน ครูอนามัย และทันตบุคลากรจะแยกเป็น 3 กลุ่ม สาหรับผู้ปกครอง
ผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนจากเทศบาลนครภูเก็ตเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ตารางที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจกรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนด้านทันตสุขภาพ และวิธีการเก็บข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จานวน (คน)
วิธีการเก็บข้อมูล
1. แกนนานักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
60
การสนทนากลุ่ม
2. ครูอนามัย
6
การสนทนากลุ่ม
3. ทันตบุคลากร
6
การสนทนากลุ่ม
4. ผู้ปกครอง
6
การสัมภาษณ์เชิงลึก
5. ผู้บริหารโรงเรียน
6
การสัมภาษณ์เชิงลึก
6. ตัวแทนจากเทศบาลนครภูเก็ต
1
การสัมภาษณ์เชิงลึก
แนวคาถามการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกมีการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุขจานวน
3 ท่านว่าคาถามมีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ และตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลจากบุคคลที่สาม ประเด็นที่
สอบถามถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกรรม คือ การดาเนินกิจกรรมในโรงเรียนเป็นอย่างไร มีส่วนร่วมในกิจกรรม
อย่างไรบ้าง และมีประเด็นที่สอบถามถึง มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรม ดังนี้ 1) จากกิจกรรมที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นผลลัพธ์อย่างไร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หนึ่งกลุ่มสามารถบอกได้หลาย
ผลลัพธ์ 2) มีความคิดเห็นอย่างไรกับกิจกรรมนี้ สรุปผลลัพธ์โดยใช้เกณฑ์จากความถี่ของผลลัพธ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพู ดตรงกัน
และผลลัพธ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้คาพูดที่แสดงออกว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ผู้วิจัยสรุปผลลัพธ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 ท่าน
เพื่อลดอคติในการตีค วามหมายผลลัพธ์ กรณีที่มีค วามเห็นไม่ตรงกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิจัย ผู้วิจัยจะสอบถามผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้งเพื่อยืนยันความหมายของผลลัพธ์นั้น และคืนข้อมูลผลลัพธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยืนยันผลว่าผลลัพธ์
ที่ผู้วิจัยได้สรุปผลนั้นตรงกับผลลัพธ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่ามีความสาคัญ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอคติที่เกิดจากผู้วิจัย
การศึกษานี้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสโครงการ EC6304-011
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 85 คน ประกอบด้วยแกนนานักเรียน 30 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 30 คน ครูอนามัย 6 คน
ทันตบุคลากร 6 คน ผู้ปกครอง 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 6 คน และตัวแทนจากเทศบาลนครภูเก็ต 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อกิจ กรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนด้านทันตสุขภาพในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต จาก 6 โรงเรียน และ
ทันตบุคลากรที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในพื้นทีเ่ ทศบาลนครภูเก็ต
4.1 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกรรม
4.1.1 แกนนานักเรียน: ในแต่ละโรงเรียนมีบทบาทแตกต่างกันคือ 1) มีบทบาทในกิจกรรมโดยเป็นผู้ช่วยครูในการ
ย้อมสีฟัน ตรวจความสะอาดให้กับ เพื่อนในห้องเรียนและรุ่นน้อง มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้ผ่านการอบรม แต่ได้รับ การ
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ถ่ายทอดความรู้ จากเพื่อนนักเรียนและครูประจ าชั้นทาให้นักเรียนกลุ่มนี้ส ามารถทาหน้าที่ได้เช่นเดียวกับแกนนานักเรียน
โดยนักเรียนที่มีบทบาทในกิจกรรมจะมีความมั่นใจในขั้นตอนการย้อมสีฟัน และการตรวจความสะอาด “ตรวจความสะอาดฟัน
ไม่ยาก หนูมั่นใจว่าทาได้ (แกนนานักเรียน, 12 ปี)” 2) ไม่ได้มีบทบาทในวันที่ทากิจกรรมย้อมสีฟันและบันทึกผลความสะอาด
ในโรงเรียน เนื่องจากครูไม่มั่นใจว่าแกนนานักเรียนจะตรวจความสะอาดได้ “ถ้าให้นักเรียนช่วยตรวจความสะอาด ครูคิดว่า
นักเรียนมีความแม่นยาไม่เท่าครู (ครูอนามัย, 42 ปี)”
4.1.2 ครูอนามัย ครูประจาชั้น และผู้บริหารโรงเรียน: หลังการอบรมครูอนามัย ได้รับความรู้เรื่องการแปรงฟันที่
ถูกวิธี การเลือกใช้ยาสีฟันแปรงสีฟัน การย้อมสีฟัน การตรวจความสะอาด จะมาถ่ายทอดต่อให้แก่ครูประจาชั้น ครูอนามัย
สามารถสังเกตได้ว่าครูประจาชั้นที่มีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนมานานจะมีความคล่องแคล่วในการตรวจฟัน มากกว่า
“ครูประจาชั้นแต่ละท่านมีความชานาญในการตรวจไม่เหมือนกัน ครูที่เป็นครูประจาชั้นมานานจะมีความชานาญในการตรวจ
มากกว่าครูใหม่ (ครูอนามัย, 57 ปี)” กิจกรรมย้อมสีฟันและบันทึกผลความสะอาดจะจัดในเวลาที่แตกต่างกันตามบริบทของ
แต่ล ะโรงเรียน เช่น หลัง เข้าแถวเคารพธงชาติ ช่วงพักกลางวันหลังรับประทานอาหาร คาบโฮมรูมหรือคาบว่าง ทยอยทา
กิจกรรมตามสายชั้นเรียนหรือวันที่ครูประจาชั้นเป็นผู้กาหนด โดยครูอนามัยจะแบ่งสีย้อมฟันให้ครูประจาชั้น ครูประจาชั้นเป็น
ผู้ดูแลนักเรียนเวลาแปรงฟัน ย้อมสีฟัน และตรวจความสะอาดร่วมกับครูอนามัย หลังจากทากิจกรรมครูอนามัย มีความมั่นใจ
ในการย้อมสีฟันและการตรวจความสะอาดให้กับนักเรียน “เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องทาและครูสามารถทาได้ (ครูอนามัย, 42
ปี)” ทันตบุคลากรเห็นการเปลี่ยนแปลงของครูทสี่ ามารถดาเนินกิจกรรมในโรงเรียนเองได้ “เห็นความตั้งใจและความมั่นใจของ
ครูในการย้อมสีฟัน (ทันตบุคลากร, 27 ปี)” ซึ่งการดาเนินกิจกรรมในโรงเรียนจะมี ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้กากับดูแลให้การ
สนับสนุนกิจกรรมในภาพรวม
4.1.3 ทันตบุค ลากร: เป็นผู้ฝึกปฏิบัติการย้อมสีฟันและการตรวจความสะอาดให้กับครูอนามัย เพื่อให้ครูเข้าใจ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินกิจกรรม ช่วยสนับสนุน ประสานงาน และอานวยความสะดวกในการทากิจกรรม
4.1.4 ผู้ปกครอง: แม้ว่าผู้ปกครองไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง แต่ทราบถึงการดาเนินกิจกรรมในโรงเรียนจาก
หนังสือที่โรงเรียนได้แจ้งผู้ปกครองผ่านทางสื่อออนไลน์ นักเรียนเล่าให้ผู้ปกครองฟัง และจากผู้ปกครองที่เป็นคณะกรรมการ
ห้องเรียน “กิจกรรมนี้ดีมาก มีส่วนช่วยพ่อแม่ดูแลเรื่องสุขภาพฟันของลูก เพราะพ่อแม่พูดกับลูกเรื่องแปรงฟันก็จะเหมือนกับ
บ่นกับลูก แต่ถ้าลูกได้ไปอบรมหรือมีกิจกรรมที่โรงเรียนก็จะมีความตื่นเต้นกระตือรือร้นมากกว่าฟังจากผู้ปกครอง (ผู้ปกครอง,
38 ปี)”
4.1.5 หน่วยงานอื่นๆ: เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม และมีตัวแทนจากกองการแพทย์
เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
4.2 มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรม
4.2.1 ครูและแกนนานักเรียนมีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการย้อมสีฟันและการตรวจความสะอาด
ในโรงเรียน: ครูและแกนนานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนได้รับความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี
การเลือกใช้ยาสีฟัน แปรงสีฟัน การย้อมสีฟัน การตรวจความสะอาด และนาความรู้จากการอบรมมาถ่ายทอดต่อ โดยครู
อนามัยได้ถ่ายทอดต่อให้ครูประจาชั้น และแกนนานักเรียนถ่ายทอดต่อให้เพื่อนในห้องเรียน “ได้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก การเลือกใช้ยาสีฟัน แปรงสีฟันมาใช้กับตัวเองและคนในครอบครัว (แกนนานักเรียน, 12 ปี)” ซึ่งวิธีการนี้ทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ต้องการให้นักเรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดช่องปากได้ถูกต้อง สะอาด “เด็กบางคนใน
โรงเรียนไม่รู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง เราจะทาอย่างไรให้นักเรียนได้รู้วิธีการแปรงฟันทุกคน เช่น ครูนาไปสอนในวิชาสุขศึกษา
นักเรียนรุ่นพี่หรือแกนนานักเรียนสอนเพื่อนหรือรุ่นน้อง (ทันตบุคลากร, 31 ปี)” ผู้บริหารโรงเรียนมองว่ากิจกรรมย้อมสีฟัน
และบันทึกผลความสะอาดในโรงเรียนทาให้แกนนานักเรียนมีบทบาทเป็นแกนนาด้านการแปรงฟันให้กับเพื่อน “ได้ตรวจความ
สะอาดฟันของตัวเองและเพื่อนๆ เห็นว่าฟันติดสี จะได้นาไปปรับปรุงการแปรงฟันของตัวเอง (แกนนานักเรียน, 12 ปี)” ทาให้
สามารถด าเนิ น กิ จ กรรมเป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น สอดคล้ อ งกั บ การศึก ษารู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพชั้ น
ประถมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีและได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพว่าควรมีการสร้างความร่วมมือระหว่างครู อนามัย
และครูประจาชั้นในการตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น และแกนนานักเรียนสามารถกระตุ้นให้นักเรียนรุ่นน้องให้ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม (สุธีรา เมืองนาโพธิ์, 2559) และปัจจัยของความสาเร็จในการพัฒนาระบบการส่งเสริมทันตสุขภาพ
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ในโรงเรียนคือการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากระดับบุคคล การมีกลุ่มผู้นาด้านทันตสุขภาพและเป็นผู้ช่วยครูอนามัย
ในการดาเนินกิจกรรม (นันทนา สุจินพรัหม, นิรุวรรณ เทรินโบล์ และ สุพัตรา วัฒนเสน, 2559)
4.2.2 ครูประจ าชั้นสามารถย้อมสีฟันและบันทึกผลความสะอาดได้ : โดยปกติทันตบุคลากรออกโรงเรียนไปให้
ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษา ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ให้บริการส่งเสริมป้องกันและการรักษา ซึ่งกิจกรรมอบรมครูและแกน
นานักเรียนมีส่วนช่วยลดภาระงานทันตบุคลากร เนื่องจากครูมีความรู้ความมั่นใจมากขึ้น ทาให้สามารถย้อมสีฟัน ตรวจความ
สะอาดนักเรียนด้วยตัวเองได้ “การที่ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมทาให้ครูเข้าใจเจ้าหน้าที่มากขึ้น สามารถอานวยความสะดวกเวลา
เจ้าหน้าที่เข้าไปทากิจกรรมในโรงเรียน (ทันตบุคลากร, 28 ปี)” สอดคล้องกับการศึกษาการประเมินทันตสุขภาพโดยครูและ
แกนนานักเรียนด้วยวิธีอย่างง่า ยในประเทศอินเดียพบว่าครูและแกนนานักเรียนสามารถตรวจคราบจุลินทรีย์และหินน้าลาย
ได้ถูกต้อง และควรทบทวนวิธีการตรวจอย่างสม่าเสมอเพื่อคงความสามารถในการตรวจไว้ (Haleem, Siddiqui, & Khan,
2012) ตัวแทนจากเทศบาลนครภูเก็ตให้ความสาคัญกับครูประจาชั้นเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือ จากครู
ประจาชั้นเนื่องจากครูอนามัยจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนเป็นประจาทุกปี แต่ในกิจกรรมย้อมสีฟันและ
บันทึกผลความสะอาดในโรงเรียนครูประจาชั้นจะต้องตรวจความสะอาดร่วมกับครูอนามัยและแกนนานักเรียน เมื่อครูประจา
ชั้นได้เรียนรู้การตรวจความสะอาดจากครูอนามัยทาให้ครูประจาชั้นสามารถตรวจความสะอาด และติดตามผลการแปรงฟัน
นักเรียนได้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมและสื่อสารไปยังผู้ปกครอง “เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือของครู
ประจาชั้นเป็นอย่างมาก ครูประจาชั้นมีภาระงานมากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้จึงอยากให้มีสื่อที่ทาให้ครูประจาชั้นเข้าใจ
เรื่องการย้อมสีฟันและการตรวจความสะอาดให้ดีขึ้น (พยาบาลวิชาชีพ, 43 ปี)” และการสนับสนุนทางสังคมที่เป็นแรงเสริม
ทางบวกจากครูประจาชั้น ผู้ปกครอง ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากที่ดีขึ้น (ณรงศักดิ์ บุญเฉลียว, 2559)
แต่ทั้งนี้กิจกรรมก็มีส่วนทาให้ครูมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
4.2.3 นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีจากการประเมินความสะอาดจากการแปรงฟัน: โรงเรียนส่วนใหญ่มีกิจกรรมแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวันและร่วมกับกิจกรรมย้อมสีฟันและบันทึกผลความสะอาดทาให้นักเรียนสามารถประเมินความสะอาดจาก
การแปรงฟันตนเองได้ และมีสุขภาพฟันดีขึ้น ครูอนามัยเห็นด้วยกับรูปแบบการจัดกิจ กรรมที่ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
มีส่วนร่วม “เห็นด้วยที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ย้อมสีฟันและตรวจความสะอาด ทาให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการแปรงฟัน
ที่ถูกต้อง ทราบว่าตัวเองแปรงฟันสะอาดหรือไม่สะอาด (ครูอนามัย, 35 ปี)” ผู้ปกครองเห็นว่ากิจกรรมได้ช่วยในเรื่องการดูแล
สุขภาพฟันของนักเรียน เนื่องจากเมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาให้นักเรียนตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นตั้งใจฟัง ทาให้นักเรียน
มีความเอาใจใส่และสามารถประเมินความสะอาดจากการแปรงฟันได้ ผู้ปกครองไม่ต้องเสียเวลาพานักเรียนไปทาฟันเนื่องจาก
มีฟันผุ “เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญเนื่องจากถ้าไม่ดูแลตั้งแต่ประถมอาจจะทาให้เด็กละเลยการดูแลตัวเอง (ผู้ปกครอง, 38
ปี)” “เป็นกิจ กรรมที่ทาให้ลูกมีค วามเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น (ผู้ปกครอง, 43 ปี)” ผู้บริหารโรงเรียนเห็นด้วยเช่นเดียวกับ
ผู้ปกครองทีว่ ่ากิจกรรมทาให้นักเรียนสามารถประเมินความสะอาดได้ อีกทั้งกิจกรรมทาให้นักเรียนมีความคุ้นเคย มีความกลัว
ลดลง ทาให้ทันตบุคลากรทางานง่ายขึ้นเพราะนักเรียนให้ความร่วมมือในการทาฟัน ซึ่งในหลายการศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนจะสัมพันธ์กับค่าดัชนีฟันผุ ถอน อุด (DMFT) ทีล่ ดลง (วัฒนา ทองปัสโณว์, ฝ้ายคา อุปละ และ
กันยารัตน์ คอวนิช , 2560; Tashiro et al., 2019) และมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ลดลง (ฉวีลักษณ์ บูรณารมย์, 2541;
ไพบูลย์ กูลพิมาย, วิรัติ ปานศิลา และ บัณฑิต วรรณประพันธ์, 2558)
4.3 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่อกิจกรรม
4.3.1 การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแต่มีความกระชับ และสนับสนุนสื่อเพิ่มเติม : แกนนานักเรียนอยากให้มีการจัด
กิจกรรมต่อไป เพราะอยากให้รุ่นน้องได้เข้าร่วมกิจกรรม “สนุกที่ได้ทากิจกรรม อยากให้รุ่นน้องได้เข้าร่วมกิจกรรมอีก (แกนนา
นักเรียน, 12 ปี)” ครูอนามัยและผู้บริหารโรงเรียนอยากให้มีการสนับสนุนสื่อที่เกี่ยวข้องกับการแปรงฟันเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน
และกระจกให้นักเรียนตรวจความสะอาด “ครูอยากให้สนับสนุนเรื่องสื่อเพื่อนาไปใช้จัดมุมให้ความรู้ และกระจกให้นักเรียนดู
เวลาแปรงฟัน (ครูอนามัย, 38 ปี)” ทันตบุคลากรและครูเห็นว่าการทากิจกรรมเทอมละ 1 ครั้งมีความเหมาะสม แต่ครูต้องการ
ให้กิจ กรรมสั้น กระชับ เพื่อให้ประหยัดเวลา เนื่องจากครู เป็นผู้ ดูแลการดาเนินกิจกรรมทาให้ครู ต้องแบ่ง เวลางานมาทา
กิจ กรรม “อยากให้ ล ดขั้นตอนให้กระชับ เพื่อลดภาระงานเรื่องเวลาของครู (ครูอนามัย , 42 ปี)” แต่ผู้บริหารโรงเรียนมี
ความเห็นว่า ถ้าเพิ่มความถี่ ในการทากิจ กรรมจะทาให้นักเรียนแปรงฟันได้สะอาดมากขึ้น “นักเรียนแปรงฟันหลัง อาหาร
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กลางวันอยู่แล้ว ถ้าย้อมสีฟันบ่อยๆ ก็จะช่วยให้นักเรียนแปรงฟันสะอาดมากขึ้น เพิ่มความถี่เป็นทุกๆ 3 เดือนก็จะดี (ผู้บริหาร
โรงเรียน, 58 ปี)” นอกจากนี้ทันตบุคลากรต้องการให้โรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกโรงเรียน “อยากให้
โรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน และมีการย้อมสีฟันเทอมละ 1 ครั้ง (ทันตบุคลากร, 28 ปี)”
4.3.2 การสื่อสารการจัดกิจกรรมไปยังผู้ปกครอง: ผู้ปกครองทราบว่ามีการดาเนินกิจกรรมย้อมสีฟันและบันทึกผล
ความสะอาดแต่ยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และการรายงานผลการตรวจความสะอาดไปยังผู้ปกครอง “ครูประจาชั้น
มักจะแจ้งว่ามีกิจกรรมแปรงฟันและตรวจความสะอาด แต่ไม่ทราบที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จึงอยากให้มีการ
สื่อสารถึงผู้ปกครองให้ชัดเจนมากขึ้น มีการรายงานและ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี คุ้มค่ากับงบประมาณที่
เสียไป (ผู้ปกครอง, 45 ปี)” ตัวแทนจากเทศบาลนครภูเก็ตเสนอให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อให้
รับทราบถึงสถานการณ์สุขภาพช่องปากของนักเรียนและนาไปพูดคุยต่อในกลุ่มผู้ปกครอง “อยากจะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมมากขึ้น เช่น การให้ชมรมผู้ปกครองเข้ามาช่วยคุณครูตรวจความสะอาด ก็จะทาให้ผู้ปกครองรับทราบว่านักเรียนแปรงฟัน
สะอาดหรือไม่ (พยาบาลวิชาชีพ, 43 ปี)”
การศึกษานี้ได้ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภาคการศึกษาและสาธารณสุข ในการจัดกิจกรรม
อบรมครูและแกนนานักเรียนด้านทันตสุขภาพในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและเทศบาลนครภูเก็ตได้ให้การสนับสนุนและ
ให้งบประมาณในการจัดกิจกรรม ครูและนักเรียนที่สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้ปกครองที่ไม่ได้เป็นผู้มีบทบาทในกิจกรรม
โดยตรงแต่สามารถระบุความเปลี่ยนแปลงด้านทันตสุขนิสัยของนักเรียนได้ และทันตบุคลากรที่ช่วยประสานงาน อานวยความ
สะดวกในการทากิจ กรรม ในส่วนของมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมนั้นเหมือนกับวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมที่กาหนดไว้ คือ มีครูและแกนนานักเรียนที่เป็นต้นแบบด้านทันตสุขภาพในโรงเรียน มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้
เรื่องการย้อมสีฟันและการตรวจความสะอาด แต่อย่างไรก็ตามมีมุมมองต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมบางส่วนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มองเห็นมากกว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่กาหนดไว้ คือ ต้องการให้นักเรียนมีความรู้และทันตสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลรักษา
ความสะอาดช่องปากได้ถูกต้อง แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีจากการประเมินความสะอาดจากการ
แปรงฟัน และครูประจาชั้นมีความสามารถในการย้อมสีฟันและบันทึกผลความสะอาดได้ ทั้งนี้กิจกรรมยังขาดกระบวนการ
ในการสื่อสารไปยัง ผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจ กรรมมากขึ้น เช่น การรายงานผลการตรวจความสะอาด
แก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมย้อมสีฟันและบันทึกผลความสะอาดในโรงเรียนเพื่อให้
กิจกรรมเชื่อมโยงไปถึงที่บ้านในการย้อมสีฟันและตรวจความสะอาดภายในครอบครัว รวมถึงการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะอย่าง
ต่อเนื่องเพราะแกนนานักเรียนจะมีการผลัดเปลี่ยนตลอดเนื่องจากนักเรียนจบการศึกษา (สุธีรา เมืองนาโพธิ์, 2559)
กลยุทธ์ในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริม ทันตสุขภาพครั้ง นี้ได้นาแนวคิดของกฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
(World Health Organization, 2009) เรื่องการดาเนินกลยุทธ์สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข คือ มีบทบาท
ในการชี้นากระตุ้นให้ครูและนักเรียนเห็นความสาคัญของทันตสุขภาพ และเสริมความสามารถโดยให้ความรู้กับครูอนามัยและ
แกนนานักเรียนทาให้ส ามารถไปถ่ายทอดความรู้เรื่องการย้อมสีฟันและการตรวจความสะอาดในโรงเรียน ครูประจ าชั้น
มีความสามารถในการย้อมสีฟันและบันทึกผลความสะอาด ทาให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีจากการประเมินความสะอาดตนเอง
การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจึงเหมาะสาหรับให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเมิน
ผลลั พธ์ ว่า ผลลัพธ์ ใดตรงกั บสิ่ง ที่ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยเห็นว่ ามี ค วามส าคั ญ และควรน ามาใช้ใ นการประเมิ นงานทางทัน ต
สาธารณสุขเนื่องจากการศึกษามุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมครั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็น ผลลัพธ์
มากกว่าวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ ในการศึกษาต่อไปควรศึกษาการสร้างตัวชี้วัดที่เหมาะสมทีส่ ามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ต่อไป
5. สรุปผลการวิจัย
กิจกรรมอบรมครูและแกนนานักเรียนด้านทันตสุขภาพในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต เป็นกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
ที่มีครูอนามัยและแกนนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูและแกนนานักเรียน และได้นาความรู้มาดาเนินกิจกรรมย้อมสีฟัน
และบันทึกผลความสะอาดในโรงเรียนร่วมกับ ครูประจ าชั้น มีผู้บริหารโรงเรียนและทันตบุค ลากรให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองรับทราบถึงการดาเนินกิจกรรม และเทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้ให้ง บประมาณสนับสนุน
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ซึ่งบทบาทที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามบริบทของ
แต่ละโรงเรียน
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรม สามารถแบ่งได้เป็น
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมุมมองที่เหมือนกับ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ ครูและแกนนานักเรียนมีความรู้และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการย้อมสีฟันและการตรวจความสะอาดในโรงเรียนซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ มีครูและแกน
นานักเรียนที่เป็นต้นแบบด้านทันตสุขภาพในโรงเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีความรู้
และทันตสุขนิสัยที่ดี
2) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีมุมมองที่มากกว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ ครูประจาชั้นสามารถย้อมสีฟันและบันทึกผลความ
สะอาดได้ และนักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีจากการประเมินความสะอาดจากการแปรงฟัน
ดังนั้นการกาหนดผลลัพธ์ของกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นสิ่งสาคัญในการประเมินผลลัพธ์
ของกิจกรรมว่าผลลัพธ์ใดตรงกับสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่ามีความสาคัญ
6. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้ง นี้ส าเร็จ ได้ด้วยความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารโรงเรียน และเทศบาลนครภูเก็ ต
ที่เข้าร่วมการศึกษา อีกทั้งทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือในการประสานงานและให้ข้อมูล
รวมถึ ง คณาจารย์ ส าขาวิ ช าทัน ตกรรมป้ องกัน มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ ที่ เป็ นที่ ปรึ กษาและอ านวยให้ การศึ กษานี้
ประสบผลสาเร็จ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
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บทคัดยอ

การศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กอายุ 6-18 เดือน
และศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกับระดับคราบจุลินทรีย โดยการสัมภาษณผูดูแลเด็กเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากใหกับเด็กและตรวจระดับคราบจุลินทรียในชองปากของเด็ก กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ 6-18 เดือน
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี จํานวน 234 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละสําหรับสถิติเชิงพรรณนา และใชไคสแควร
สําหรับศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากกับระดับคราบจุลินทรีย ผลการศึกษาพบวา เด็กสวนใหญไดรับ
การทําความสะอาดชองปากโดยการแปรงฟน (รอยละ55.5) โดยแปรงทุกวัน รอยละ 68.2 ใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด รอยละ 98.0 ทํา
ความสะอาดชองปากบอยในตอนเชา (รอยละ72.6) รอยละ 75.6 ของเด็กดื่มนมเปนอาหารมื้อหลัก รอยละ 67.4 ของเด็กดื่มนมแม ผล
การศึกษายังพบความสัมพันธระหวางการดื่มนมกลอง รสชาติของนมที่เด็กดื่ม และการหลับคาขวดนมหรือคาเตากับระดับคราบ
จุลินทรียของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนพฤติกรรมการทําความสะอาดชองปากใหกับเด็กไมมีความสัมพันธกับ
ระดับคราบจุลินทรียข องเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: เด็กอายุ 6-18 เดือน คราบจุลินทรีย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
Abstract

The aims of this cross-sectional descriptive study were 1) to investigate oral health behaviors of the
children aged 6 to 18 months. and 2) to study the association between their oral health behaviors and plaque
level. The sample was 234 children aged 6 to 18 months in Saiburi district, Pattani province, Thailand. The
caregivers were interviewed about oral health behaviors of theire children and the children were clinically
examined for plaque level. The statistics used in the analysis were percentage for descriptive statistics and used
chi-squared test for bivariated analysis of the relationship between oral health behavior and plaque level. The
result showed that most of the children was cleaned by brushing their teeth (55.0%), brushed everyday (68.2%),
used fluoride toothpaste (98.0%), was cleaned their mouth frequently in the morning (72.6%). Most children
(75.6%) drank milk as their main meal. Approximately sixty-seven percent of the children drank breast milk. In
addition, it was found that taste of milk, sleeping with bottle or breast and drinking sterilized or pasturized milk
were significantly associated with plaque level of the children (p<0.05). Oral hygiene cares were no statistically
significant association with the level of the children.
Keywords: 6-18-Month-old children, Plaque, Oral health behavior
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1. บทนํา
สุขภาพชองปากเปนปญหาสําคัญของประเทศ ปญหาสุขภาพชองปากเมื่อไมไดรับการดูแลอยางทันทวงทีโรคจะลุกลาม
และสู ญ เสี ย ฟ น ในที่ สุ ด จากการศึ ก ษาระยะยาวของการเกิ ด ฟ น ผุ ใ นเด็ ก ไทยอายุ 9-18
เดื อ น (Thitasomakul,
Thearmontree, Piwat, Chankanka, Pithpornchaiyakul, Teanpaisan & Madyusoh, 2006) พบวาเด็กที่อายุ 9 ,12
และ18 เดือน ความชุกของการเกิดฟนผุรอยละ 2, 22.8 และ 68.1 ตามลําดับ อัตราฟนผุพบมากในชวงอายุ 2-3 ป เด็กที่มี
ภาวะฟนผุรุนแรง (dmft=4) มีโอกาสเกิดฟนผุบริเวณดานประชิดฟนหลังมากกวาเด็กที่ไมมีภาวะฟนผุรุนแรงประมาณ 9 เทา
(กนกพร โพธิ์หอม, 2551) เด็กที่มีฟนหนาน้ํานมผุมีโอกาสที่ฟนกรามแทซี่แรกมีคา ผุ ถอน อุด (DMFT) มากกวาเด็กที่ไมมีฟน
หนาน้ํานมผุ 4 เทา เด็กที่มีฟนน้ํานมผุมีโอกาสที่จะเกิดฟนผุในฟนแทมากกวาเด็กที่ไมมีฟนน้ํานมผุ จากผลการสํารวจสภาวะ
สุขภาพชองปากแหงชาติครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 (สํานักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 2560) พบวา เด็กอายุ 3
ป มีฟนผุรอยละ 52.9 ในภาคใตรอยละ 57 การเกิดฟนผุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การเกิดฟนผุในเด็กเล็กมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของเด็กทั้งดานรางกายและจิตใจ สงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กควรมีการปองกันไมใหเกิดฟนผุตั้งแตแรกกอนที่จะ
มีการเพิ่มจํานวนเชื้ออยางรวดเร็วในชองปาก
ฟนผุในเด็กเล็กมีความสัมพันธกับปจจัยหลายดาน (Sukumaran & Anand, 2017) สวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการทํา
ความสะอาดชองปากเด็กและการบริโภคอาหารของเด็กสําหรับในประเทศไทย สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ไดมีแนว
ทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุขในคลินิกเด็กดีคุณภาพ ป พ.ศ. 2562 (สํานักงานทันตสาธารณสุข, 2561) เด็กไดรับการ
ตรวจชองปาก ผูปกครองไดรับคําแนะนํา เรื่องการทําความสะอาดชองปาก การบริโภคอาหารที่เหมาะสม ผูปกครองไดรับการ
ฝกทักษะแปรงฟนใหเด็กแบบลงมือปฏิบัติ ตรวจความสะอาดฟน เด็กไดรับการประเมินความเสี่ยงตอฟนผุ เด็กที่มีความเสี่ยง
จะไดรับการดูแล (กระตุนการแปรงฟน ทาฟลูออไรด และติดตามเปนระยะๆ ทุก 3 เดือน) เด็กที่พบฟนเปนรูควรไดรับการสง
ตอเพื่อรับบริการที่เหมาะสม แตในสภาวะปจจุบันมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการเขาถึงบริการในสถาน
บริการมีความยากขึ้น การดําเนินงานทันตสาธารณสุขขาดความตอเนื่อง หากผูดูแลเด็กสามารถดูแลสุขภาพชองปากเด็กไดเอง
ที่บาน จะชวยลดความเสี่ยงการเกิดฟนผุได
จากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก เด็กอายุ 6-18 เดือน อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี เพื่อใหทราบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 6-18 เดือน และความสัมพันธของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ชอ งปากของเด็ ก กั บ ระดั บ คราบจุ ลิ น ทรี ย ซึ่ ง เป น สาเหตุ ห นึ่ ง ของการเกิด ฟ น ผุ เพื่ อวางแนวทางในการป องกั น ฟ น ผุ ต าม
สถานการณในปจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก ไดแก การทําความสะอาดชองปากเด็กและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของเด็ก
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกับระดับคราบจุลินทรีย
3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณาภาคตัดขวาง โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ใน 6
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ที่มีทันตาภิบาลรับผิดชอบ กลุมตัวอยางเปนเด็ก 6-18 เดือน
ทั้ ง หมดใน 6 รพ.สต. รวม 234 คน เกณฑ คั ดออก คื อ เด็ ก มี โรคประจํ า ตั วหรื อ มี ส ภาวะที่ มี ผ ลต อสภาวะช อ งปากและ
ชีวิตประจําวัน เชน โรคลมชัก (epilepsy), โรคหอบหืด (asthma), โรคมะเร็ง (cancer), โรคสมองพิการ (cerebral pulsy), โรค
ทางพันธุกรรม (genetic disorder), โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disorder) เปนตน ทําการตรวจระดับคราบ
จุลินทรียและสัมภาษณผูดูแลเด็ก ที่ รพ.สต. การศึกษานี้ไดผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร รหัสโครงการ EC6211-044
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.2.1 แบบสัมภาษณพฤติกรรมของผูดูแลเด็ก
มี 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะประชากรของผูดูแลเด็ก และสวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ชองของปากเด็ก ไดแก พฤติกรรมการทําความสะอาดชองปากเด็ก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก โดยทดสอบความ
เที่ยงไดคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟา (chronbach alpha) เทากับ 0.84 และ 0.842 ตามลําดับ ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน
4.2.2 แบบบันทึกระดับคราบจุลินทรีย
ใชดัชนีของ Silness & Loe (Silness & Loe , 1964) การตรวจใชเครื่องมือ ดวย WHO probe 621 และ
กระจกสองปาก (mouth mirror) ภายใตแสงธรรมชาติ ตรวจระดับคราบจุลินทรียบนฟนหนา 8 ซี่ ไดแก 52 51 61 62 72
71 81 82 ผูตรวจเปนทันตาภิบาล 3 ทาน ที่ไดผานการปรับมาตรฐานผูตรวจกับผูเชี่ยวชาญ และปรับมาตรฐานระหวางผูตรวจ
ดวยกัน
การใหคะแนนระดับคราบจุลินทรีย 0 หมายถึง ไมมีคราบจุลินทรียบนตัวฟน 1 หมายถึง มีคราบจุลินทรียบน
ตัวฟนเมื่อใช probe ลาก ติดที่ปลายเครื่องมือ 2 หมายถึง มีคราบจุลินทรียบนตัวฟน สามารถมองเห็นไดงาย 3 หมายถึง มี
คราบจุลินทรียบนตัวฟนและคลุมผิวฟนจํานวนมาก จากระดับคราบจุลินทรียที่ไดจะใชคาสูงสุด เปนระดับคราบจุลินทรีย
สูงสุดของเด็กคนนั้น
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บขอมูลชวงเดือนสิงหาคม 2563 กรอกขอมูลโดยใชโปรแกรม EpiData 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการ
กรอกขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS 22
4.4 สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชรอยละสําหรับสถิติเชิงพรรณนา และใชไคสแควร สํา หรับความสัมพันธระหวา ง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากกับระดับคราบจุลินทรีย
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
5.1 ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางเด็ก 234 คน เปนชายรอยละ 53.3 และหญิงรอยละ 47 (ตารางที่ 1) ผูดูแลเด็กมีอายุอยูระหวาง 18-63
ป สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ94.4) สถานภาพคู (รอยละ95.7) จบมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รอยละ52.6) วางงาน (รอยละ60.3) รายไดครอบครัวพอดีหรือมากกวารายจาย (รอยละ69) สวนใหญ
เคยไดรับความรูดานทันตสุขภาพ (รอยละ65.8) มีประสบการณเลี้ยงดูเด็กเฉลี่ย 2 คน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของเด็ก จําแนกตามลักษณะประชากร (n=234)
ลักษณะประชากร
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
124
53.0
หญิง
110
47.0
อายุ (เดือน)
6-12
73
31.2
≥13-18
161
68.8
ระดับคราบจุลินทรียสูงสุด 0
60
25.6
1
71
30.3
2
54
23.1
3
49
20.9
ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละของผูดูแลเด็ก จําแนกตามลักษณะประชากร (n=234)
ลักษณะประชากร
จํานวน
เพศ
ชาย
13
หญิง
221
สถานภาพสมรส
โสด
3
คู
224
หมาย/หยาราง
7
อายุ (ป)
คาเฉลี่ย (ป) + สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
33.0 + 9.3
อาชีพ
วางงาน/แมบาน/พอบาน
141
รับจาง/ รับราชการ
50
เกษตรกร/ คาขาย
43
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
64
มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/ปวช.
123
สูงกวาอนุปริญญา/ปวส./ปริญญาตรี
47
รายไดของครอบครัว (n=232)
รายไดพอดี/มากกวารายจาย
160
รายไดนอยกวารายจาย
72
ประสบการณเลี้ยงดูเด็ก (คน)
คาเฉลี่ย (คน) + สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.0 +1.7
เคยไดรับความรูดานทันตสุขภาพ เคย
154
ไมเคย
80

รอยละ
5.6
94.4
1.3
95.7
3.0
60.3
21.4
18.4
27.4
52.6
20.1
69.0
31.0
65.8
34.2

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก พบวาผูดูแลเด็กมีการทําความสะอาดชองปากโดยการแปรงฟนใหเด็กรอยละ
55.5 พบวามีการใชผาเช็ดฟนและแปรงฟนรวมกันรอยละ 27 มีการใชแปรงสีฟนที่มีขนาดเหมาะสมตามอายุของเด็กและใชยา
สีฟนรอยละ 86.6 และ 67.1 ตามลําดับ ใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดรอยละ 98 และเด็กสวนใหญไดรับการแปรงฟนทุกวัน (รอย
ละ 68.2) สําหรับการทําความสะอาดชองปากใหเด็ก ผูดูแลเด็กมักแปรงใหในตอนเชาถึงรอยละ 72.59
สําหรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารพบวา อาหารมื้อหลักเปนนมรอยละ 75.6 เด็กดื่มนมแมรอยละ 67.4 ในเด็ก
ที่ดื่มนมขวด นมชงใสแกว และนมกลองรสชาติที่เด็กดื่มสวนใหญเปนรสจืด (รอยละ 69.3) ผูดูแลเด็กมักใหดื่มตามเวลาที่เด็ก
ตองการ (รอยละ 88) เด็กไมเคยหลับคาขวดหรือคาเตารอยละ 36.9 ผูดูแลเด็กสวนใหญไมเคยใสของเหลวในขวดนมใหเด็กดูด
(รอยละ 95.3) ในการศึกษานี้มีเด็ก 1 คน ไมดื่มนมเลย จํานวนมื้ออาหารหลักที่เด็กรับประทานสวนใหญ 3 มื้อตอวัน (ตารางที่
3)
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูดูแลเด็ก (n=234)
พฤติกรรม
จํานวน
การทําความสะอาดชองปาก
แปรง
130
ใชผาเช็ด
51
ใชทั้งผาเช็ดและแปรงฟน
27
ไมไดทํา
26
แปรงฟนโดยใชยาสีฟน (n=157 )
ใช
101
ไมใช
56
ใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด (n=101 )
มีฟลูออไรด
99
ไมมีฟลูออไรด
2
ความถี่ในการแปรงฟน (n=157 )
ทุกวัน วันละ≥2 ครั้ง/วัน
54
ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง
53
นอยกวาวันละ 1 ครั้ง
49
ทําความสะอาดฟนตอนเชา (n=208)
ทําบอยๆ
151
ทําบางครั้ง/ไมไดทํา
57
ทําความสะอาดฟนตอนเที่ยง (n=208)
ทําบอยๆ
14
ทําบางครั้ง/ไมไดทํา
194
ทําความสะอาดฟนตอนเย็น (n=208)
ทําบอยๆ
39
ทําบางครั้ง/ไมไดทํา
169
ทําความสะอาดฟนกอนนอน (n=208)
ทําบอยๆ
47
ทําบางครั้ง/ไมไดทํา
161
อาหารมื้อหลักเปนนม
ใช
177
ไมใช
57
อาหารมื้อหลักนอกจากนม
ใช
105
ไมใช
129
ชนิดของนมที่เด็กบริโภคเปนหลัก
นมแม (n=233)
ใช
157
ไมใช
76

27 มีนาคม 2564
รอยละ
55.5
21.8
11.5
11.1
67.1
23.9
98.0
2.0
34.6
34.0
31.4
72.6
27.4
6.7
93.3
18.8
81.3
22.6
77.4
75.6
24.4
44.9
55.1
67.4
32.6
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูดูแลเด็ก (n=234) (ตอ)
พฤติกรรม
จํานวน
นมผสมชงใสขวด (n=233)
ใช
113
ไมใช
120
นมผสมชงใสแกว (n=233)
ใช
9
ไมใช
224
นมกลอง (n=233)
ใช
143
ไมใช
90
รสชาติของนมที่ดื่ม (n=205)
จืด
141
หวาน
64
เวลาในการดื่มนมของเด็ก (n=233)
ตามมื้ออาหาร
23
เมื่อเด็กตองการ
210
ดื่มน้ําตามหลังจากดื่มนม (n=233)
ทุกครั้ง
62
เกือบทุกครั้ง
35
บางครั้ง/ไมคอยจะดื่มน้ําตาม
68
ไมเคย
68
หลับคาขวดหรือเตา (n=233)
ทุกครั้ง
47
เกือบทุกครั้ง
56
บางครั้ง/ไมคอยหลับคาขวดหรือเตา
44
ไมเคย
86
ใสของเหลวในขวดนมใหเด็กดูด
เคย
11
ไมเคย
223
อาหารหลักนอกจากนม (มื้อ) (n=234)
1 มื้อ
10
2 มื้อ
77
3 มื้อ
145
≥4 มื้อ
2
อาหารหลักนอกจากนม
มื้อเชา
ใช
220
ไมใช
14

27 มีนาคม 2564
รอยละ
48.5
51.5
3.9
96.1
61.4
38.6
68.8
31.2
9.9
90.1
26.6
15.0
29.2
29.2
20.2
24.0
18.9
36.9
4.7
95.3
4.3
32.9
62.0
0.8
94.0
6.0
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูดูแลเด็ก (n=234) (ตอ)
พฤติกรรม
จํานวน
มื้อกลางวัน
ใช
168
ไมใช
66
มื้อเย็น
ใช
211
ไมใช
23
รับประทานขนม
ทุกวัน วันละ ≥ 3 ครั้ง
51
ทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง
92
บอยๆ (4-6 ครั้ง/สัปดาห)
39
นานๆ ครั้ง (≤3 ครั้ง/สัปดาห)
52
รับประทานผักหรือผลไม
ทุกวัน วันละ ≥3
9
ทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง
77
บางวัน (4-6 ครั้ง/สัปดาห)
56
นานๆ ครั้ง (≤3 ครั้ง/สัปดาห)
92

27 มีนาคม 2564
รอยละ
71.8
28.2
90.2
9.8
21.8
39.3
16.7
22.2
3.8
32.9
23.9
39.3

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการทําความสะอาดชองปากเด็ก ไดแก วิธีการทําความสะอาดชองปาก แปรงสีฟนที่ใช
ตามอายุ การแปรงฟนโดยใชยาสีฟน การใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด ความถี่ในการแปรงฟน การแปรงฟนตอนเชา ตอนเที่ยง
ตอนเย็นและกอนนอน ไมมีความสัมพันธกับระดับคราบจุลินทรียของเด็ก (ตารางที่ 3)
การดื่มนมกลอง รสชาติที่เด็กดื่ม การหลับคาขวดหรือคาเตา มีความสัมพันธกับระดับคราบจุลินทรียอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p <0.05) สวนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอื่นๆไมมีความสัมพันธกับระดับคราบจุลินทรีย (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและระดับคราบจุลินทรียสูงสุดของเด็ก
ระดับคราบจุลินทรียสูงสุด
พฤติกรรม
0
1
2
3
การทําความสะอาดชองปาก
แปรง
27 (45.0)
41 (57.7)
29 (53.7)
33 (67.3)
ใชผาเช็ด
16 (26.7)
17 (23.9)
10 (18.5)
8 (16.3)
ใชทั้งผาเช็ดและแปรงฟน
5 (8.3)
8 (11.3)
9 (16.7)
5 (10.2)
ไมไดทํา
12 (20.0)
5 (7.0)
6 (11.1)
3 (6.1)
แปรงสีฟนที่ใชตามอายุของเด็ก (n=157)
ใช
30 (93.8)
44 (89.8)
30 (78.9)
32 (84.2)
ไมใช
2 (6.3)
5 (10.2)
8 (21.1)
6 (15.8)
แปรงฟนโดยใชยาสีฟน (n=157 )
ใช
15 (46.9)
34 (69.4)
28 (73.7)
24 (63.2)
ไมใช
17 (53.1)
15 (30.6)
10 (26.3)
14 (36.8)

p-value
0.18

0.26
0.09
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและระดับคราบจุลินทรียสูงสุดของเด็ก (ตอ)
ระดับคราบจุลินทรียสูงสุด
พฤติกรรม
0
1
2
3
ใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด (n=101 )
มีฟลูออไรด
15 (100.0) 34 (100.0) 27 (96.4)
23 (95.8)
ไมมีฟลูออไรด
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (3.6)
1 (4.2)
ความถี่ในการแปรงฟน (n=157 )
ทุกวัน วันละ≥2 ครั้ง/วัน
11 (34.4)
15 (31.3)
17 (44.7)
11 (28.9)
ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง
12 (37.5)
23 (47.9)
9 (23.7)
9 (23.7)
นอยกวาวันละ 1 ครั้ง
9 (28.1)
10 (20.8)
12 (31.6)
18 (47.4)
ทําความสะอาดฟนตอนเชา (n=208)
ทําบอยๆ
36 (75.0)
52 (78.8)
35 (72.9)
28 (60.9)
ทําบางครั้ง/ไมไดทํา
12 (25.0)
14 (21.2)
13 (27.1)
18 (39.1)
ทําความสะอาดฟนตอนเที่ยง (n=208)
ทําบอยๆ
2 (4.2)
4 (6.1)
6 (12.5)
2 (4.3)
ทําบางครั้ง/ไมไดทํา
46 (95.8)
62 (93.9)
42(87.5)
44 (95.7)
ทําความสะอาดฟนตอนเย็น (n=208)
ทําบอยๆ
6 (12.5)
53 (80.3)
35 (72.9)
39 (84.8)
ทําบางครั้ง/ไมไดทํา
42 (87.5)
13 (19.7)
13 (27.1)
7 (15.2)
ทําความสะอาดฟนกอนนอน (n=208)
ทําบอยๆ
12 (25.0)
14 (21.1)
10 (20.8)
11 (23.9)
ทําบางครั้ง/ไมไดทํา
36 (75.0)
52 (78.8)
38 (79.2)
35 (76.1)
อาหารมื้อหลักเปนนม
ใช
49 (81.7)
54 (76.10
41 (75.9)
33 (67.3)
ไมใช
11 (18.3)
17 (23.9)
13 (24.1)
16 (32.7)
อาหารมื้อหลักนอกจากนม
ใช
24 (40.0)
31 (43.7)
25 (46.3)
25 (51.0)
ไมใช
36 (60.0)
40 (56.3)
29 (53.7)
24 (49.0)
ชนิดของนมที่เด็กบริโภคเปนหลัก (n=233)
นมแม
ใช
38 (63.3)
47 (66.20
37 (69.8)
35 (71.4)
ไมใช
22 (36.7)
24 (33.8)
16 (30.2)
14 (28.6)
นมผสมชงใสขวด
ใช
35 (58.3)
35 (49.3)
27 (50.9)
16 (32.7)
ไมใช
25 (41.7)
36 (50.7)
26 (49.1)
33 (67.3)
นมผสมชงใสแกว
ใช
2 (3.3)
2 (2.8)
2 (3.8)
3 (6.1)
ไมใช
58 (96.7)
69 (97.2)
51 (96.2)
46 (93.9)
นมกลอง
ใช
24 (40.0)
47 (66.2)
35 (66.0)
37 (75.5)
ไมใช
36 (60.0)
24 (33.8)
18 (34.0)
12 (24.5)

p-value
0.58
0.06

0.20
0.37
0.28
0.95
0.39
0.70

0.80
0.06
0.81
0.01*
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและระดับคราบจุลินทรียสูงสุดของเด็ก (ตอ)
ระดับคราบจุลินทรียสูงสุด
พฤติกรรม
0
1
2
3
รสชาติของนมที่ดื่ม (n=205)
จืด
41 (85.4)
42 (62.7)
30 (63.8)
28 (65.1)
หวาน
7 (14.6)
25 (37.3)
17 (36.2)
15 (34.9)
เวลาในการดื่มนมของเด็ก (n=233)
ตามมื้ออาหาร
6 (10.0)
8 (11.3)
4 (7.5)
5 (10.2)
เมื่อเด็กตองการ
54 (90.0)
63 (88.7)
49 (92.5)
44 (89.8)
ดื่มน้ําตามหลังจากดื่มนม (n=233)
ทุกครั้ง
18 (30.0)
20 (28.2)
14 (26.4)
10 (20.4)
เกือบทุกครั้ง
10 (16.7)
6 (8.5)
10 (18.9)
9 (18.4)
บางครั้ง/ไมคอยจะดื่มน้ําตาม
13 (21.7)
25 (35.2)
16 (30.2)
14 (28.6)
ไมเคย
19 (31.7)
20 (28.2)
13 (24.5)
16 (32.7)
การหลับคาขวดหรือเตา (n=233)
ทุกครั้ง
9 (15.0)
21 (29.6)
11 (20.8)
6 (24.5)
เกือบทุกครั้ง
9 (15.0)
12 (16.9)
15 (28.3)
20 (50.8)
บางครั้ง/ไมคอยหลับคาขวดหรือเตา
15 (25.0)
10 (14.1)
8 (15.1)
11 (22.4)
ไมเคย
27 (45.0)
28 (39.4)
19 (35.8)
12 (24.5)
ใสของเหลวในขวดนมใหเด็กดูด
เคย
2 (3.4)
4 (5.6)
3 (5.6)
2 (4.0)
ไมเคย
58 (96.7)
67 94.4)
51 (94.4)
47 (95.9)
อาหารหลักนอกจากนม (มื้อ) (n=234)
1 มื้อ
1 (1.7)
4 (5.7)
2 (3.7)
3 (6.1)
2 มื้อ
24 (40.0)
23 (32.9)
19 (35.2)
11 (22.4)
3 มื้อ
34 (56.7)
43 (61.4)
33 (61.1)
35 (71.4)
≥4 มื้อ
1 (1.7)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
อาหารหลักนอกจากนม
มื้อเชา
ใช
58 (96.7)
63 (88.7)
53 (98.1)
46 (93.9)
ไมใช
2 (3.3)
8 (11.3)
1 (1.9)
3 (6.1)
มื้อกลางวัน
ใช
39 (65.0)
52 (73.2)
37 (68.5)
40 (81.6)
ไมใช
21 (35.0)
19 (26.8)
17 (31.5)
9 (18.4)
มื้อเย็น
ใช
57 (95.0)
61 (85.9)
49 (90.7)
44 (89.8)
ไมใช
3 (5.0)
10 (14.1)
5 (9.3)
5 (10.2)
รับประทานขนม
ทุกวัน วันละ ≥ 3 ครั้ง
12 (20.0)
17 (23.9)
8 (14.8)
14 (28.6)
ทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง
19 (31.7)
31 (43.7)
22 (40.7)
20 (40.8)
บอยๆ (4-6 ครั้ง/สัปดาห)
9 (15.0)
9 (12.7)
10 (18.5)
11 (22.4)

p-value
0.02*
0.92
0.64

0.01*

0.91
0.50

0.12
0.25
0.83
0.13
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและระดับคราบจุลินทรียสูงสุดของเด็ก (ตอ)
ระดับคราบจุลินทรียสูงสุด
พฤติกรรม
0
1
2
3
นานๆ ครั้ง (≤3 ครั้ง/สัปดาห)
20 (33.30) 14 (19.7)
14 (25.9)
4 (8.2)
รับประทานผักหรือผลไม
ทุกวัน วันละ ≥3
0 (0.0)
3 (4.2)
0 (0.0)
6 (12.2)
ทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง
22 (36.7)
23 (32.4)
15 ((27.8)
17 (34.7)
บางวัน(4-6 ครั้ง/สัปดาห)
15 (25.0)
15 (21.1)
16 (29.6)
10 (20.4)
นานๆ ครั้ง(≤3 ครั้ง/สัปดาห)
23 (38.3)
30 (42.3)
23 (42.6)
16 (32.7)

p-value

0.06

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การเกิดฟนผุจะเริ่มจากการมีเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตกรดออกมาทําใหมีการสูญเสียแรธาตุของฟนและมีการเกิดฟนผุ
ตามมา (Toverud, 1952) การรวมตัวของเชื้อจุลชีพทําใหเกิดลักษณะของคราบจุลินทรียเกาะบริเวณผิวฟน การสะสมของ
คราบจุลินทรียทําใหเกิดพยาธิสภาพได (Marsh, 2006) มีหลายการศึกษาที่พบวาการมีคราบจุลินทรียมีความสัมพันธกับการ
เกิดโรคฟนผุ (Kiwanuka, Astrom & Trovik, 2004) (Tinanoff, Kanellid &Vagas, 2002) (Wendt, Hallonsten, Koch
& Birkhed, 1996; Alaluusua & Malmivirta 1994) การดื่มนมหรือการรับประทานอาหารทําใหเกิดคราบจุลินทรียตามมา
หากไมไดมีการทําความสะอาดชองปากอยางทั่วถึงเปนประจําจะทําใหเกิดฟนผุได การหลับคาขวดทําใหผูดูแลเด็กไมไดทํา
ความสะอาดฟนเด็ก เกิดคราบจุลินทรียสะสมติดที่ฟน โดยเฉพาะตําแหนงฟนหนาบน การศึกษานี้พบวาการหลับคาขวดมี
ความสัมพันธกับระดับคราบจุลินทรียสอดคลองกับการศึกษาของกันทิมา เหมพรหมราช (กันทิมา เหมพรหมราช, 2558) การ
ดูดนมแลวหลับคาขวดเปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดฟนผุ เด็กที่ดูดนมแลวหลับคาขวดจะมีฟนผุสูงถึง 4.2 เทาของเด็กที่ไมไดหลับ
คาขวดนม
จากการศึกษาของ Hui Bin SUN และคณะ (Hui B, Wei, & Xiao, 2017) สัดสวนความถี่ในการรับประทานอาหาร
หวานหรือดื่มผลิตภัณฑรสหวานมีความสัมพันธกับการเกิดฟนผุ เชนเดียวกับการศึกษาของ Thitasomakul และคณะ
(Thitasomakul et al., 2006) พบวาการรับประทานอาหารหวานมีความสัมพันธกับการเกิดฟนผุ สอดคลองกับการศึกษานี้
การศึกษานี้สัดสวนของเด็กที่ดื่มนมกลองกับไมดื่มนมกลองมีระดับคราบจุลินทรียสูงสุดแตกตางกัน นมกลองที่เด็กดื่มในพื้นที่
จะมีทั้งรสหวานและรสจืด ซื้อไดงาย เด็กดื่มไดตลอดเวลา จากการศึกษาเปรียบเทียบสภาวะฟนผุและพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
ของเด็กไทยอายุ 1-4 ป (ดลฤดี แกวสวาท และสุณี วงศคงคาเทพ, 2556) พบวาสัดสวนการบริโภคอาหารที่มีรสหวานเปน
ประจํามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดชัดจากการศึกษานี้เด็กเริ่มมีการบริโภคนมรสหวานตั้งแตอายุ 6-18 เดือน เนื่องจากการ
เขาถึงการบริโภคมากขึ้น ในขณะเดียวกันพฤติกรรมการแปรงฟน การใชแปรงสีฟนเหมาะสม การใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด เปน
พฤติกรรมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การดื่มนมกลอง นมที่มีรสหวาน และการหลับคาขวด สัมพันธกับระดับคราบจุลินทรียบนตัวฟนของเด็กอายุ 6-18 เดือน
ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดฟนผุ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของนมกลองที่เด็กดื่ม ควรสงเสริมใหผูดูแลเด็กอายุ 6-18
เดือน ลดการใหดื่มนมกลอง นมรสหวาน และหลีกเลี่ยงการใหเด็กหลับคาขวดหรือเตา การกําหนดแนวทางการปองกันการเกิด
ฟนผุควรใหผูดูแลเด็กมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของพฤติกรรมนั้น เพื่อใหสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่วางไวได
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี ผศ.ดร.ทพญ.ออยทิพย ชาญการคา ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุนศรีสกุล
และ ทพญ.นาริศา หีมสุหรี ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการใชเครื่องมือ ตลอดจนการใหคําปรึกษาในการศึกษาวิจัยใน
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และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในพื้นที่วิจัยสําหรับการเก็บขอมูลและการประสานงานกับผูแลเด็กเปนอยางดี ขอบคุณ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณผูดูแลเด็กและเด็กที่ไดมา
เขารวมการวิจัย ขอบคุณคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การพัฒนาตารับ ยาครีมที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคก่อโรคน้ากัดเท้าที่ มีสาเหตุจ ากเชื้อ Microsporum gypseum,
Trichophyton rubum และ Epidermophyton floccosum ซึ่งเตรียมจากน้ามันที่ได้จากการสกัดเมล็ดลาโพง เมล็ดมันแกว ยาฉุน
และขมิ้นชัน ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาสารสกัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของตารับยาครีม โดยทาการเตรียม
ตารับยาครีมทั้งหมด 2 ตารับที่มีความแตกต่างกันของเปอร์เซ็นต์ของสารสกัด คือตารับสูตรที่ 1 มีเปอร์เซ็นของสารสกัดในตารับสูงกว่า
ตารับที่ 2 เมื่อนาตารับยาครีมมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง สี กลิ่นและความหนืด พบว่าตารับยาครีม
ทั้ง 2 ตารับผ่านเกณฑ์มารตฐานทางกายภาพ เมื่อนามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุหลักของโรคน้ากัดเท้าโดย
วิธีการหาบริเวณยับยั้งเชื้อ (Clear Zone Test) พบว่าตารับยาครีมทั้ง 2 ตารับ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. floccosum
และ M. gypseum ได้ดี แต่ไ ม่สามารถยับ ยั้งการเจริญ เตอบโตของเชื้อ T. rubrum ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ตารั บยาครี มสู ตรที่ 1
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีกว่าตารับยาครีมสูตรที่ 2
คาสาคัญ: ยาต้านเชื้อรา ครีม โรคน้ากัดเท้า น้ามันงา เมล็ดลาโพง เมล็ดมันแกว ขมิ้นชัน ยาฉุน
Abstract
An extraction oil of Sesamum indicum Linn., Datur fastuosa Linn., Pachyrhizus erosus urban., Curcuma
longa Linn., Nicotiana tabacum Linn. was developed to be a cream preparation for treating a Tinea pedis disease
for inhibiting Microsporum gypseum, Trichophyton rubum and Epidermophyton floccosum . This study conducted
two extracted oil cream preparations in which cream formula 1 showed higher percentage of extracted oil more
than cream formula 2. Physical properties determining in term of pH, color, odor, texture and viscosity showed
that both formulas passed standard. The anti-fungal activities of the preparations were also performed by Clear
Zone Test. The results provided that two preparations inhibit E. floccosum and M. gypseum but inactive on T.
rubrum. Moreover, cream formula 1 presented an anti-fungal potential higher than that of cream formula 2.
Keywords: Anti fungal, Cream, Tinea pedis, Sesamum indicum L., Datur fastuosa L., Pachyrhizus erosus Urban.,
Curcuma longa L., Nicotiana tabacum L.

1. บทนา
โรคน้ากัดเท้า (Tinea of feet) คือ โรคที่มีอาการคันซึ่งเกิดจากเชื้อราที่เท้าเป็นโรคที่พบมากหลังเกิดน้าท่วมหรือสามารถ
เกิดได้ในชีวิตประจาวันที่ต้องสัมผัส กับน้าเป็นระยะเวลานาน เชื้อกลากเป็นเชื้อราที่มีลักษณะเป็นเส้นใย สร้างสปอร์และ
โครงสร้างต่างๆหลายแบบ จัดอยู่ในกลุ่ม dermatophytes ที่พบบ่อย ได้แก่ Trichophyton rubrum, Trichophyton
mentagroupphytes และ Epidermophyton floccosum ในปัจจุบันพบว่าจานวนของ T. rubrum มีจานวนเพิ่มสูงขึ้น
กว่า T. mentagroupphytes และ E. floccosum อีกทั้ง T. rubrum ยังเป็นเชื้อราที่มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม
ทั่วไปได้ดีมากแม้กระทั่ง ต่อยาที่ใช้ในการรักษา ซึ่ง ตรงกันข้ามกับ T. mentagroupphytes ชนิด drony form หรือ
interdigital form และ E. floccosum ที่มีความอ่อนแอมากกว่า ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ทาให้เชื้อรา T. rubrum เป็นสาเหตุหลัก
ของโรคน้ากัดเท้า โดยพยาธิสภาพของ Tinea pedis, Tinea manuum และ Eczema marginatum มีความคล้ายคลึงกันอยู่
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มาก ซึ่งจะมีลักษณะของ subacute dermatitis หรือ chronic dermatitis หนังกาพร้าจะมีความหนาเพิ่มขึ้น (acanthosis)
ถ้าเป็นชื้นเนื้อจากฝ่ามือและฝ่ าเท้าจะพบว่า stratum corneum จะมีความหน้าเพิ่มขึ้น โดยมีทั้ง hyperkeratosis และ
parakeratosis ที่สาคัญคือพบ pustular spongiosis และ intraepidermal vesicle เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆในชั้นหนังกาพร้า
เมื่อนาชื้นเนื้อมาย้อมด้วยวิธี Periodic acid Schiff Reaction (PAS) หรือวิธี gomori จะสามารถพบชื้นส่วนของเชื้อราติดสี
ย้อมเรียงตัวกันอยู่ในชั้นบน 1 ใน 3 ของชั้น stratum corneum ส่วนในชั้นหนังแท้พยาธิสภาพมีลักษณะเหมือนกับการ
อักเสบของผิวหนังทั่วไป คือ มีปฏิกิริยาอักเสบรอบๆหลอดเลือด (perivascular reaction) แต่ไม่พบเชื้อราในชั้ นหนังแท้ โรค
กลากที่เท้า (tinea pedis) มีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ vesicular type มีลักษณะเป็นตุ่มน้าใสหลายๆตุ่ม และมีขนาดตั้งแต่เล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ่ (vesicle และ bulla) อยู่ใต้ฝ่าเท้า สามารถเกิดที่เท้าเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ โดยตุ่มน้าใสเหล่านี้
มักมีลักษณะตึงแข็ง (tense) ซึ่งต่อมาอาจพบหนองหรือมีเลือดออก โดยการอักเสบของผิวหนังจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิด
ของเชื้อราก่อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคน้ากัดเท้า squamous hyperkeratotic type เป็นแบบชนิดเรื้อรังและดื้อต่อการรักษา
มักเกิดบริเวณฝ่าเท้าและขอบเท้าข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ โดยโรคกลากชนิดนี้พบว่าผิวหนังบริเวณที่เป็นโรคจะมีลักษณะ
เป็นขุยหนาสีขาวสาก ปริออกจากกัน (fissure) ในผู้ป่วยบางรายอาจพบว่าผิวของแผ่นโรคหนาขึ้นคล้ายหูด (verrucous
hyperkeratosis) โดยโรคกลากชนิดนี้มีอาการคันน้อยกว่า vesicular type และ intertriginous type เป็นโรคกลากที่มัก
เกิดขึ้นบริเวณซอกนิ้วเท้า ในรายที่เป็นโรคกลากชนิดนี้เรื้อรัง ผิวหนังจะลอกออกเป็นขุยมีลักษณะเป็นแบบ maceration,
erosion และ fissure โดยผิวหนังบริเวณซอกนิ้วเท้าจะมีลักษณะเป็นฝ้าหนา สีขาวจนสามารถใช้ปากคีมลอกออกได้ และมี
กลิ่นเหม็น ผู้ที่เป็นโรคกลากชนิดนี้มักมีเหงื่อออกมากที่เท้า (hyperhidrosis) (เมระนี เทียนประสิทธิ์ 2527; แม้นสรวง
วุฒิอุดมเลิศ 2562) โรคกลากที่เท้าเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศเขตร้อน รวมถึงประเทศไทยที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบร้อน
ชื้นจึงเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา จากการสอบถามแพทย์ไทยพื้นบ้านคงศักดิ์ โกมุทและแพทย์ไทย
พื้นบ้านนันทา โกมุท พบว่าแพทย์ไทยพื้นบ้านมีการใช้ตารับนามันยาสมุนไพร ทาเพื่อรักษาแผลน้ากัดเท้าได้ผลค่อนข้างดี มี
การถ่ายทอดความรู้กันเองโดยไม่มีการบันทึกไว้เป็นเอกสารหรือตารา น้ามันสมุนไพรมีส่วนประกอบได้แก่ เมล็ดลาโพง เมล็ด
มันแกว ขมิ้นชั้น ยาฉุนและน้ามันงา เตรียมยาในรูปแบบน้ามันเคี่ยวสมุนไพรเพื่อใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลน้ากัดเท้า เนื่องจาก
ตารับยารักษาแผลน้ากัดเท้าที่มีมาแต่ดั่งเดิมอยู่ในรูปแบบของน้ามันทา เป็นยาเตรียมในรูปแบบที่ยากต่อการใช้งานและไม่
สะดวกต่อการพกพาในปัจจุบัน อีกทั้งน้ามันยายังมีกลิ่นและสีที่ไม่น่าใช้อีกด้วย ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้มีความคิดที่จ ะ
พัฒนาตารับยาสมุนไพรแบบดั่งเดิมให้อยู่ในรูปแบบยาครีมเพื่อให้มีรูปแบบยาเตรียมที่เป็นปัจจุบันและมีความสะดวกต่อการใช้
งานมากขึ้น โดยมีการทดสอบลักษณะทางกายภาพของตารับยาครีมที่พัฒนาขึ้นและทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคน้ากัดเท้า เพื่อเป็นการยืนยันคุณสมบัติในการรักษาโรคน้ากัดเท้าของตารับสมุนไพรนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาตารับยาขึ้ผึ้งให้อยู่ในรูปแบบยาครีม
2.2 เพื่อ ศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อรา Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Trichophyton
rubrum ของผลิตภัณฑ์ยาครีม
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
เครื่องมือ ได้แก่ Auto pipet, Auto clave สารเคมี ได้แก่ Agar, Casein Peptone, Yeast Extract, Glucose,
Special Peptone, Sextrose, ขมิ้นชัน ยาฉุน น้ามันงา เมล็ดลาโพง เมล็ดมันแกว Ketoconazole (Nizoral cream),
dimethyl sulfoxide (DMSO) (Tokyo Chemical Industry, Japan), Vitamin E, SEPIGEL305, Glycerine, Cream
base6065, Isopropyl Myristate (IPM), Cetyl alcohol และ Polysorbate 80 เชื้อที่ใช้ ได้แก่ เชื้อ Epidermophyton
floccosum, เชื้อ Microsporum gypseum และ เชื้อ Trichophyton rubrum
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 การเตรียมน้ามันสมุนไพรตารับและสมุนไพรเดี่ยวในตารับ
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การเตรียมสารสกัดน้ามันสมุนไพรตารับโดยนาเมล็ดลาโพงแกะเปลือกเอาแต่เมล็ดในลาโพงมาคั่วให้เกรียม
และนาเมล็ดมันแกวล้างทาความสะอาดและคั่วให้เกรียม จากนั้นตาให้พอแหลก นาขมิ้นชันมาปลอกเปลือกตาคั้นเอาแต่น้า นา
น้าขมิ้นชัน เมล็ดมันแกวคั่ว เมล็ดเนื้อในลาโพงคั่วและยาฉุน เคี่ยวในน้ามันงาจนเห็นน้ามันเดือดเป็นฟองลักษณะคล้ายรวงผึ้ง
แล้วกรองเอาแต่ส่วนน้ามัน
เมื่อได้สารสกัดน้ามันสมุนไพรแล้ว ทาการทดลองการตั้งตารับยาครีมต้านเชื้อก่อโรคน้ากัดเท้าพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาตารับยาครีมโดยตารับยาครีมพื้นฐานมีส่วนประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 1 สูตรที่ 1 นาน้ามันสมุนไพรผสมรวมกันกับ
alpha d/l Tocopherol คนให้เข้ากัน ละลาย Glycerine ในน้ากลั่น จากนั้นค่อยๆเทสารละลายที่ได้ลงใน SEPIGEL 305 ที
ละน้อยคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงค่อยๆเทสารละลายน้ามันสมุนไพรลงไปผสมคนจนส่ว นผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อ
เดียวกัน สูตรที่ 2 นา Cream base 6065, IPM, Cetyl alcohol และน้ามันสมุนไพร ละลายเข้าด้วยกันที่อุณหภูมิ 68-72
องศาเซลเซียส นา Glycerine ผสมในน้ากลั่นและนาไปละลายที่อุณหภูมิ 72-75 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนาสารละลายที่ได้
ไปเทลงในสารละลายผสมน้ามันสมุนไพร ค่อยๆคนให้สารละลายเข้ากันดี จากนั้นค่อยๆเติม Polysorbate 80 ลงไปและคน
ส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน
ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบและปริมาณสารในตารับยาครีม
Concentration in formulation (%w/w)
Ingredients
1
2
น้ามันสมุนไพร
8.08
5.71
Vitamin E
1.01
SEPIGEL 305
6.06
Cream base 6065
17.14
IPM
11.43
Cetyl alcohol
2.86
Polysorbate 80
8.57
Glycerine
4.04
2.86
น้ากลั่น
80.81
51.43
Total
100
100
3.2.2 การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อโรคน้ากัดเท้าของน้ามันสมุนไพรเดี่ยวในตารับและ
ยาสมุนไพรตารับ
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เชื้อ Epidermo flocosum, Microsporum gyseum และ Trichophyton
rubrum ในการทดสอบ ทาการทดสอบหาบริเวณยับยั้งเชื้อ (clear zone test) โดยนาเชื้อที่เลี้ยงใน SDB (Sabouraud
Dextros Broth) ทั้ง 3 ชนิด ปริมาณ 0.3 มิลลิกรัม มาspread ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Potato Dextrose Agar) จากนั้น
นา paper disc จานวน 2 แผ่น วางลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อให้ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว แล้วจึงนาน้ามันสารสกัดตัวยาเดี่ยวใน
ตารับ ได้แก่ สารสกัดน้ามันเมล็ดมันแกว สารสกัดน้ามันลาโพง สารสกัดน้ามันยาฉุน สารสกัดน้ามันตารับยาสมุนไพร ยาครีม
ทั้ง 2 สูตรที่มีส่วนผสมของตารับยาและ DMSO (Dimethylsulfoxide) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร หยดลงบน paper disc
จากนั้นนาไปบ่มไว้ที่อุนหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 วัน จากนั้นสังเกตบริเวณที่ยับยั้งเชื้อ (inhibition zone ) แล้วทาการบันทึกผล
โดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ต้องไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร) และทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อในอาหารเหลว โดย
นาเชื้อที่เลี้ยงใน PDA ตัดเป็นชื้นเล็กๆ ใส่ลงใน SDB ที่เตรียมไว้ จากนั้นจึงนาน้ามันสารสกัดตัวยาเดี่ยวในตารับ ได้แก่ สาร
สกัดน้ามันเมล็ดมันแกว สารสกัดน้ามันลาโพง สารสกัดน้ามันยาฉุน สารสกัดน้ามันตารับยาสมุนไพร ยาครีมทั้ง 2 สูตรที่มี
ส่วนผสมของตารับยาและ DMSO ปริมาตร 50 ไมโครลิตร หยดลงในอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วเขย่าเบาๆ เพื่อให้กระจายอย่างทั่วถึง
จากนั้นจึงนาไปบ่มไว้ที่อุณภูมิห้องเป็นระยะเวลา 3 วัน จากนั้นสังเกตฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจากการเพิ่ม
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ปริมาณของเส้นใยรา โดยทาการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเปรียบเทียบระหว่างตารับยาครีมในท้องตลาด
ที่มีตัวยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole) กับตารับยาครีมที่พัฒนาขึ้น
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของตารับยาครีม
ลักษณะทางกายภาพของตารับยาครีมทั้ง 2 สูตร ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทางกายภาพของตารับยาครีม
สูตร
ลักษณะทางกายภาพของตารับยาครีม
1 เหลืองขุ่น มันวาว กลิ่นสมุนไพร ความหนืดปานกลาง
2
เหลืองขุ่น มันวาว กลิ่นสมุนไพร ความหนืดสูง

ค่า pH
7.30
7.21

4.2 ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคน้ากัดเท้าของสารสกัดน้ามันสมุนไพรและตารับยาครีมที่มี
ส่วนผสมของน้ามันสกัดตารับสมุนไพร
4.2.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ ยับ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อรา Trichophyton rubrum, Epidermophyton
floccosum และ Microsporum gypseum ของน้ามันสกัดสมุนไพร
จากการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อทั้ง 3 ชนิด ที่เลี้ยงใน SDB และ PDA ของน้ามันสกัดสมุนไพรเดี่ยวใน
ตารับและน้ามันสกัดตารับสมุนไพร เมื่อนามาทดสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่าน้ามันสกัดสมุนไพรตารับ น้ามันสกัดจาก
ยาฉุนและเมล็ดมันแกวมีฤทธิ์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. floccosum และ M. gypseum ได้ ส่วนน้ามันสกัด
จากเมล็ดลาโพง มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ M. gypseum แต่ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. floccosum และ
M. gypseum ดังแสดงในตารางที่ 3 และเมื่อทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อ SDB พบว่าน้ามันสกัด
ตารับสมุนไพร น้ามันสกัดยาฉุน น้ามันสกัดเมล็ดมันแกวและน้ามันสกัดเมล็ดลาโพง มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
E. floccosum และ M. gypseum ได้ โดยพบว่าน้ามันสกัดจากตารับสมุนไพรและน้ามันสกัดเมล็ดมันแกวมีฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อ E. floccosum ได้ดีว่าน้ามันสกัดยาฉุนและน้ามันสกัดเมล็ดลาโพง แต่น้ามันสกัดเมล็ดลาโพงมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ M. gypseum ได้ดีกว่าน้ามันสกัดตารับยา น้ามันยาฉุนและน้ามันสกัดเมล็ดมันแกว ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคน้ากัดเท้าในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
ชนิดของเชื้อรา
Sample
E. floccosum
M. gyseum
น้ามันสกัดตารับสมุนไพร
++
++
น้ามันสกัดยาฉุน
+
+
น้ามันสกัดเมล็ดมันแกว
+
+
น้ามันสกัดเมล็ดลาโพง
+
ยาคีโตโคนาซอล
+++
+++
DMSO
หมายเหตุ
หมายถึง ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้
+
หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เล็กน้อย
++
หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ปานกลาง
+++ หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้มาก

T. rubrum
+++
-

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021
ตารางที่ 4 ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคน้ากัดเท้าในอาหารเลี้ยงเชื้อ SDB
ชนิดของเชื้อรา
Sample
E. floccosum
M. gyseum
น้ามันสกัดตารับสมุนไพร
++
+
น้ามันสกัดยาฉุน
+
+
น้ามันสกัดเมล็ดมันแกว
++
+
น้ามันสกัดเมล็ดลาโพง
+
++
ยาคีโตโคนาซอล
+++
+++
DMSO
หมายเหตุ
หมายถึง ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้
+
หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เล็กน้อย
++
หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ปานกลาง
+++ หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้มาก
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T. rubrum
+++
-

4.2.2 ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา T. rubrum, E. floccosum และ M. gypseum
ของตารับยาครีมที่มีส่วนผสมของน้ามันสกัดตารับสมุนไพร สูตรที่ 1 และ 2
จากผลการทดสอบฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราทั้ง 3 ชนิด โดยทาการแยกทดสอบในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ ชนิด SDB และ PDA พบว่า เมื่อทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราทั้ง 3 ชนิดในอาหารชนิด PDA ตารับยา
ครีมสูตรที่ 1 และ 2 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ M. gypseum ได้ แต่ตารับยาครีมสูตรที่ 1 มีฤทธิ์การยับยั้งได้ดีกว่า
ตารับยาครีมสูตรที่ 2 เมื่อทดสอบการยับยั้งเชื้อ E. floccosum พบว่าตารับยาครีมสูตรที่ 1 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อชนิดนี้ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าตารับยาครีมทั้ง 2 สูตรไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราชนิด T. rubrum ดังแสดงในตารางที่ 5
นอกจากนี้เมื่อนาตารับยาครีมทั้ง 2 สูตรมาทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อทั้ง 3 ชนิดในอาหารชนิด SDB พบว่า ตารับยาครีมทั้ง 2
สูตร มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. floccosum และ M. gypseum โดยตารับยาครีมสูตรที่ 1 สามารถยับยั้ง
การเจริ ญเติ บโตของเชื้อ ทั้ง 2 ชนิดได้ดีก ว่าต ารับ ยาครีมสู ตรที่ 2 แต่ต ารับ ยาครีมทั้ ง 2 สูต รไม่ มีฤทธิ์ในการยับยั้ ง ดาร
เจริญเติบโตของเชื้อรา T. rubrum ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคน้ากัดเท้าในอาหารชนิด PDA ของตารับยาครีม
ชนิดของเชื้อรา
Sample
E. floccosum
M. gyseum
T. rubrum
ตารับยาครีมสูตรที่ 1
+
++
ตารับยาครีมสูตรที่ 2
+
ยาคีโตโคนาซอล
+++
+++
+++
DMSO
หมายเหตุ
หมายถึง ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้
+
หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เล็กน้อย
++
หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ปานกลาง
+++ หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้มาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจาปี 2564
Oriental Medicine and Sciences Conference 2021

252
27 มีนาคม 2564

ตารางที่ 6 ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคน้ากัดเท้าในอาหารชนิด SDB ของตารับยาครีม
ชนิดของเชื้อรา
Sample
E. floccosum
M. gyseum
T. rubrum
ตารับยาครีมสูตรที่ 1
++
++
ตารับยาครีมสูตรที่ 2
+
+
ยาคีโตโคนาซอล
+++
+++
+++
DMSO
หมายเหตุ
หมายถึง ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้
+
หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เล็กน้อย
++
หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ปานกลาง
+++ หมายถึง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้มาก
5. สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนาตารับยาครีมเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคน้ากัดเท้าที่ได้จาก เมล็ดลาโพง เมล็ดมันแกว ยาฉุน
และน้าคั้นขมิ้นชัน นามาเคี่ยวกับน้ามันงา เมื่อนาตารับยาครีมทั้ง 2 สูตร มาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ สี กลิ่น
ความหนืดและค่าความเป็นกรด-ด่าง พบว่า คุณสมบัติทางกายภาพของตารับยาครีมที่เตรียมได้ทั้ง 2 สูตร อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึง
พอใจ จากนั้นจึงนามาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ T. rubrum, E. floccosum และ M. gypseum ที่
เป็นสาเหตุของโรคน้ากัดเท้า พบว่า ตารับยาครีมสูตรที่ 1 มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. floccosum และ M.
gypseum ได้ดีกว่าตารับยาครีมสูตรที่ 2 เนื่องจากตารับยาครีมสูตรที่ 1 มีอัตราส่วนปริมาณความเข้มข้นของน้ามันสกัดตารับ
สมุนไพรเป็นองค์ประกอบสูงกว่าในตารับยาครีมสูตรที่ 2 เมื่อเทียบเป็นร้อยละต่อน้าหนักของครีมทั้งหมด แต่ พบว่าตารับยา
ครี ม ทั้ ง 2 สู ต รไม่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ T. rubrum เนื่ อ งจากเชื้ อ ราชนิ ด นี้ มี ค วามทนทานต่ อ
สภาพแวดล้อมและเจริญเติบโตได้ง่าย
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตารับสมุนไพรแบบดั่งเดิมให้เป็นรูปแบบผลิตถัณฑ์ที่มีความทันสมัยและเพื่อศึกษา
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคน้ากัดเท้าของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ
คณาจารย์ภ ายในวิทยาลัย การแพทย์แ ผนตะวัน ออก มหาวิ ทยาลัยรั ง สิต ที่ได้ ให้ค าปรึ กษาและข้อ มูล จนท าให้ ส ามารถ
ดาเนินการวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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(สาเนา)
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2563
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
1. หลักการและเหตุผล
การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และข้อค้นพบใหม่ เป็นอีก
บทบาทหนึ่ง ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นิสิต ในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ
และ เอกชน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ได้ถ่ายทอดและนาออกเผยแพร่สู่สาธารณชน สามารถนาความรู้และ
เทคโนโลยี ไปพั ฒนาให้เกิ ดประโยชน์ อันจะส่ง ผลดีต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คมของประเทศต่อไป
วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานพัฒนา
งานวิจัย จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Oriental Medicine and Sciences Conference 2021 มี
หลักการเพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์แ ผนจีน การแพทย์ แผนตะวัน ออก และการแพทย์ ทางเลื อกอื่น ๆ เป็ นอี กบทบาทที่ส าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการของอาจารย์ นิสิต ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนจีน นักวิจัยที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหา อธิบายกลไกการรักษา ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ร่วมจัดงานฯ กับหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระ เกียรติ ในการดาเนินการจัดงาน Oriental Medicine and Sciences Conference 2021 ซึ่งเป็นงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ จะเป็นเวทีให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจในศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ได้
นาเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์
แผนตะวันออก และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ นอกจากนี้ทางผู้จัดงานยังเปิดเวทีให้ กับงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เช่น วิทยาศาสตร์ สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง เป็นต้น ส่งงานวิจัยเข้าร่วมในงานครั้ง
นี้
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัยนักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้ นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
และ ภาคเอกชน
2) เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐ
และเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้นาเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชน
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3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ใน
การค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยต่อไป
3. รูปแบบของการประชุมวิชาการ
การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) การบรรยายพิเ ศษ การอภิป รายเสวนา จากวิ ทยากรผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย
การแพทย์แผนจีน และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์
2) การนาเสนอผลงานวิจัยเป็นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
2.1) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2.2) สาขาการแพทย์แผนจีน
2.3) สาขาการแพทย์แผนตะวันออกและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. หน่วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ 1) หลักสูตร
การแพทย์แ ผนจีน และหลั กสู ตรการแพทย์แ ผนไทยประยุก ต์ วิทยาลั ยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุ ฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 3) คณะการแพทย์
แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. ระยะเวลาและสถานที่จัดประชุมวิชาการ
วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี
6. ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป จานวน 100 คน
7. อัตราค่าลงทะเบียน
รายละเอียดการลงทะเบียน
ผู้สมัครและนาเสนอผลงาน (Full Proceeding)
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2563
- ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง 15 กุมภาพันธ์
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน แต่ไม่นาเสนอผลงาน

ค่าสมัคร (บาท)
1,500
2,000
500

7. การรับสมัคร
ผู้ ส นใจน าเสนอผลงานและผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดและสมั ค รได้ ที่
https://www.orientalmedicineconference.com โดยดาเนินการ ดังนี้
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- ผลงานที่ผ่านการนาเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้จะถูกเผยแพร่ในรูปไฟล์ pdf ซึ่งท่านสามารถดาวน์
โหลดได้ที่ www.orientalmedicineconference.com หลังจากวันประชุม 45 วัน และทางผู้จัดจะส่งอี-เมลล์
แจ้งให้แก่ผู้นาเสนอทุกท่าน
- การชาระเงิน ให้ผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยรังสิต: วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
เลขที่บัญชี : 875-7-01076-7
ค่าสมัครจะรวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
- หลั ง จากชาระเงิ น ท่ านสามารถส่ งไฟล์ การโอนเงิน แนบมาพร้อ มกับ ใบสมั ครและต้น ฉบั บเอกสารที่
E-mail: ormedconference@gmail.com ทางผู้ประสานงานจะทาการอัพเดทรายชื่อทุกวัน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ตลอดจนถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข ตลอดจนการนาไปปรับใช้ประโยชน์และเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทางการแพทย์
ทางเลือกของประเทศไทย
2) สามารถเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3) เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร และภาคเอกชนในการค้นคว้าและพัฒนา
งานวิจัย
10. ติดต่อเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
E-mail: ormedconference@gmail.com
โทร 02-997-2220-30 ต่อ 5172, 5164, 5140
มือถือ 085-812-4285
สแกน Line QR Code เพื่อเข้ากลุ่มการประชุม ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อสงสัยในการประชุมวิชาการ
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วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก
โทร 02-997-2222 ต่อ 5164
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรสาร 02-997-2222 ต่อ 5160

Line: ormrsu FB: orientalmedrsu
Website: www.rsu.ac.th/orientalmed

