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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมและสังเคราะห์ความรูเ้ กีย่ วกับโรคสะเก็ดเงินตามทฤษฎีการแพทย์แผน
ไทย วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลความรู้  2 รูปแบบ คือ
(1) สืบค้นจากตำ�ราการแพทย์แผนไทยดัง้ เดิม (document review) ด้วยคำ�ค้น (key word) ด้วยคำ�, กลุม่ คำ� ทีแ่ สดงอาการ
สำ�คัญของโรคสะเก็ดเงิน ได้แก่ กลุ่มคำ�อาการคัน, ผื่นผิวหนังสีแดง , ผิวหนังหนาเป็นขุย, ตุ่มหนอง (2) สัมภาษณ์เชิง
ลึก (in-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย 5 คน โดยมีขอบเขตการสัมภาษณ์ คือ ชื่อเรียกของโรค
หลังดูรูปภาพของโรคสะเก็ดเงิน 4 ชนิด วิเคราะห์กระบวนการเกิดโรค การดำ�เนินโรค และการรักษา ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มคำ�อาการผื่นแดงตามผิวหนัง มีความถี่ของคำ�ปรากฏมากในคัมภีร์ตักศิลา ส่วนกลุ่มคำ�อาการผิวหนังเป็น
ขุยหนา มีจำ�นวนความถี่ของคำ�ปรากฏมากในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
แพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ เรียกสะเก็ดเงินชนิดผื่นขนาดเล็ก (guttate psoriasis) และชนิดตุ่มหนอง (pustula psoriasis)
ด้วยชือ่ โรคทางการแพทย์แผนไทยว่า“ประดง”และผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ หมดเรียกสะเก็ดเงินชนิดผืน่ นูนหนา (plaque psoriasis) และชนิดอักเสบทัว่ ร่างกาย (erythrodermic psoriasis) ว่า“เรือ้ น”และเชือ่ ว่าเกิดจากความผิดปกติของเลือดและ
น�้ำ เหลืองเนือ่ งจากความร้อน แม้โรคสะเก็ดเงินทัง้ สีช่ นิดจะมีชอื่ เรียกต่างกันในทางการแพทย์แผนไทย แต่มกี ลไกการ
เกิดโรคและแนวทางการรักษาเช่นเดียวกัน  
คำ�สำ�คัญ: สะเก็ดเงิน, ประดง, เรื้อน, psoriasis
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Abstract
The objective of this qualitative research is to gather and synthesize the knowledge of psoriasis according
to the Thai traditional medicine (TTM) theory. The qualitative study includes two methods of data collection: (1)
documentary review on TTM by such keywords and word groups as psoriasis symptoms, itching, red skin rashes,
thick and scaly skin, and pustules and (2) in-depth interviews with five TTM experts on the disease names after
looking at the pictures of four types of psoriasis, disease pathogenesis, disease progression and treatment. The
study reveals that the “red skin rashes” group frequently appears in the Takkasila scripture, and the word group
“thick and scaly skin” frequently appears in the Withikutdharok scripture. Regarding local TTM disease names,
most of the experts call “pradong” for guttate and pustula psoriasis and all the experts call “ruean” for plaque and
erythrodermic psoriasis, which are believed to be caused by abnormalities of blood and lymph due to body heat.
Although all four types of psoriasis have different names in Thai traditional medicine, their pathogenesis and treatment guidelines are the same.
Key words: psoriasis, pradong, ruean

บทนำ�และวัตถุประสงค์

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง ปัจจุบัน
ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ พบได้ทั่วโลกทุก
เชื้อชาติ ร้อยละ 1-3 ของประชากร ในประเทศไทย
มีประชากรประมาณ 66.4 ล้านคน อาจมีผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงิน ถึง 6.6 แสนคน ถึง 2 ล้านคน[1] โดยมี
อาการส�ำคัญคือ ผื่นแดงนูน ขุยหนา และอาจมีอาการ
คัน โดยแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏที่ผิวหนังได้ดังนี้
1) ชนิดผื่นหนาเฉพาะที่ (plaque psoriasis) 2) ชนิด

ผื่นขนาดหยดน�้ำ (guttate psoriasis) 3) ชนิดตุ่ม
หนอง (pustular psoriasis) 4) ผิวหนังแดงลอกทั่ว
ตัว (erythrodermic psoriasis)[2-3] นอกจากนี้อาจ
พบอาการแทรกซ้อนโดยมีการอักเสบบริเวณข้อ โดย
มีความรุนแรงจนถึงข้อผิดรูปหรือพิการถาวร โรค
สะเก็ดเงินนอกจากจะก่อให้เกิดความทรมานทั้งทาง
ด้านร่างกายของผู้ป่วยแล้ว ยังส่งผลต่อความทุกข์
ทรมานทางด้านจิตใจ ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความอับอาย
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันและการเข้าสังคม[4]

648 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยมีบทบาทในการ
ดูแลรักษาโรคในระบบบริการสุขภาพมากขึ้น โดยใน
ปี พ.ศ. 2560 มีการจัดบริการสุขภาพสาขาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มีการให้บริการ
ตรวจรักษาด้านเวชกรรมไทย ทัง้ ในระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน และ
ก�ำหนดให้โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคทีไ่ ด้รบั การดูแลด้วย
การแพทย์แผนไทย โดยรายละเอียดการรักษาโรค
สะเก็ดเงินมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทพืน้ ที[5]่
ถึ ง แม้ ว ่ า งานวิ จั ย ด้ า นการรั ก ษาด้ ว ยยาสมุ น ไพร/
หมอพื้นบ้านจะมีเพิ่มมากขึ้นและพบว่าอาการของ
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ดขี นึ้ ไม่สง่ ผลกระทบต่ออวัยวะภายใน[6]
แต่การวิเคราะห์กลไกการด�ำเนินโรคดังกล่าว ของ
หมอพื้นบ้าน แต่ละคนมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
การสืบทอดภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
อาจเป็นผลให้การรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพรมีความ
แตกต่างกัน ท�ำให้การอธิบายปรากฏการณ์ของโรคเกิด
ความไม่ชัดเจนและท�ำให้ขาดการยอมรับในปัจจุบัน
โรคสะเก็ดเงินเป็นชื่อโรคของการแพทย์แผนปัจจุบัน
ไม่มีชื่อเรียกนี้ในต�ำราการแพทย์แผนไทย ดังนั้น การ
ศึกษานี้จึงเห็นว่าการรวบรวมองค์ความรู้จากต�ำรา
การแพทย์แผนไทยดั้งเดิมอย่างเป็นระบบ และการ
สังเคราะห์องค์ความรู้เป็นสิ่งส�ำคัญ เป็นรากฐานที่ดี
ของการศึกษาทางด้านเวชกรรมไทย เพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาเป็นแนวเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยใน
การรักษาโรคสะเก็ดเงินให้สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ระเบียบวิธีศึกษา
วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualita-

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

tive research) โดยประกอบด้วยกระบวนการศึกษา
2 ขัน้ ตอน คือ 1 การสืบค้นข้อมูลเอกสาร (document
review) 2 การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ น
การแพทย์แผนไทย
1. การสืบค้นข้อมูลเอกสาร
		 1.1		 สืบค้น จากต�ำราการแพทย์แผนไทย
ของชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่
1-11 จ�ำนวน 194 รายการ จากนั้นท�ำการทบทวน
วรรณกรรม[7] เพื่อคัดเลือกต�ำราการแพทย์แผนไทย
ที่เป็นต�ำราการแพทย์แผนไทยดั้งเดิมได้จ�ำนวน 28
รายการ ดังนี้
		 1) ศิลาจารึกวัดราชโอรสาราม 1 รายการ
		 2) ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1 รายการ
		 3) เวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 26
รายการ
		 1.2 สืบค้นจากต�ำราการแพทย์แผนไทย
ดั้งเดิมที่ได้รับการการปริวรรต ตีพิมพ์ และเผยแพร่
แล้ว ดังนี้
		
1) จารึกต�ำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ปริวรรตและตีพมิ พ์โดยส�ำนักคุม้ ครองภูมปิ ญ
ั ญาการ
แพทย์แผนไทย โดยการคัดลอกคงรูปแบบเดิมจาก
เอกสารชัน้ ต้นโดยมีการเปลีย่ นแปลงตัวสะกดการันต์
ให้ตรงกับปัจจุบัน พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2558[8]
		 2) ต�ำราการแพทย์แผนไทยในศิลาจารึกวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เล่ม 2[9] และ3[10] ปริวรรต
และตีพิมพ์โดย ส�ำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย โดยการคัดลอกคงรูปแบบเดิมจากเอกสาร
ชัน้ ต้นโดยมีการเปลีย่ นแปลงตัวสะกดการันต์ ให้ตรง
กับปัจจุบัน พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2557
		 3) ต�ำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) เล่มที่ 1 โดยมูลนิธิฟื้นฟู
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ส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม. พิมพ์ครั้งที่ 2. ปีที่พิมพ์
2552[11]
		 1.3		 สืบค้นค�ำ หรือกลุ่มค�ำ จากดัชนี (index) กลุ่มโรคและอาการ โดยคัดเลือกอาการที่ใกล้
เคียงกับโรคสะเก็ดเงิน ตามทฤษฎีการแพทย์แผน
ปัจจุบัน
		 1.4		 ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์คำ� โดยท�ำการคัดเลือก
ค�ำหรือกลุม่ ค�ำ ทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั ได้ทำ� การคัดเลือกซ�ำ้ กัน 2
ใน 3 คน และร่วมกันจัดหมวดหมู่ค�ำได้แก่ อาการคัน
และลักษณะอาการที่ปรากฏทางผิวหนัง ได้แก่ สี การ
หลุดลอกของผิวหนัง และตุ่มหนอง
		 1.5		 รับรองและตรวจสอบค�ำค้นโดยผู้ทรง
คุณวุฒิด้านเวชกรรมไทยจ�ำนวน 3 คน โดยคนที่ 1
และ 2 ตรวจสอบค�ำสืบค้น และเพิ่มเติมค�ำสืบค้น คน
ที่ 3 จัดหมวดหมู่ของค�ำสืบค้น โดยวิเคราะห์จากภาพ
ให้มคี วามสัมพันธ์กบั อาการแสดงทางผิวหนังของโรค
สะเก็ดเงินทั้ง 4 ชนิด 		
		 1.6		 ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั สืบค้นค�ำสืบค้นใน
เอกสาร โดยท�ำสัญลักษณ์และลงรหัสข้อมูล (by line
by code) แยกประเภทของข้อมูล และจัดหมวดหมู่
นับจ�ำนวนความถีข่ องค�ำทีป่ รากฏเพือ่ ท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปประเด็นในการสัมภาษณ์
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ น
การแพทย์แผนไทย
		 2.1		 ผู้วิจัยลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้
รู้ (key informants) จ�ำนวน 5 คน โดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
การแพทย์แผนไทย ที่มีประสบการณ์ในการรักษา
โรคสะเก็ดเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
จังหวัดลพบุรี จ�ำนวน 2 คน จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน 1
คน จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 1 คน และจังหวัดปทุมธานี
จ�ำนวน 1 คน
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		 2.2		 รวบรวมข้ อ มู ล จากการบั น ทึ ก ตาม
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) โดยก�ำหนดการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง ทั้งนี้ในขณะสัมภาษณ์จะท�ำการบันทึก
เสียงหลังจากที่ผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตแล้ว เพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล และเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งประเด็นในการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
		 1) การเรียกชื่อโรคใช้วิธีการวิเคราะห์จาก
ภาพ โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ งั้ 5 คน ดูรปู ภาพโรคสะเก็ด
เงินทั้ง 4 ชนิดจ�ำนวน 8 รูปภาพ[12] และเทียบเคียงชื่อ
โรคทางการแพทย์แผนไทย
		 2) กลไกและการด�ำเนินโรคของโรคสะเก็ด
เงินชนิดต่าง ๆ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (structure
interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
2. รูปภาพของ โรคสะเก็ดเงินทั้ง 4 ชนิด ชนิด
ละ 2 รูปภาพ จ�ำนวน 8 ภาพ
3. วัสดุอุปกรณ์ในการจดบันทึก ได้แก่ กล้อง
ถ่ายภาพ, เครื่องบันทึกเสียง, คอมพิวเตอร์

ผลการศึกษา
1. การเรียกชื่อโรคสะเก็ดเงินทางการแพทย์
แผนไทย
จากการศึกษาพบว่าชื่อโรคในต�ำราการแพทย์
แผนไทยที่มีอาการใดอาการหนึ่งสอดคล้องกับโรค
สะเก็ดเงินของการแพทย์แผนปัจจุบันมีจ�ำนวน 32
โรค ซึ่งชื่อโรคส่วนใหญ่ เป็นชื่อโรคในคัมภีร์ตักศิลา
จ�ำนวน 19 โรค คิดเป็นร้อยละ 59.38 และรองลง
มาคือ คัมภีร์วิถี กุฏฐโรค จ�ำนวน 8 โรค คิดเป็น

650 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร้อยละ 25 การเรียกชื่อโรคสะเก็ดเงินทางการแพทย์
แผนไทยพบว่า โรคสะเก็ดเงินแต่ละชนิดทางการ
แพทย์แผนปัจจุบนั ทัง้ 4 ชนิดมีชอื่ เรียกทางการแพทย์
แผนไทยแตกต่ า งกั น และในแต่ ล ะชนิ ด มี ชื่ อ โรค
ทางการแพทย์แผนไทยมากกว่า 1 ชือ่ ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒิ
น�ำมาใช้ในการจัดหมวดหมูโ่ รคสะเก็ดเงินแต่ละชนิดมี
จ�ำนวน 20 โรค คิดเป็นร้อยละ 62.5 ได้แก่ 1) ชนิดผื่น
ขนาดเล็ก (guttate psoriasis) พบชื่อโรคที่น�ำมาจัด
หมวดหมู่จ�ำนวน 4 ชื่อ ซึ่งอาการแสดงส่วนใหญ่พบ
ผื่นแดงที่ผิวหนัง และเรียกชื่อโรคของโรคสะเก็ดเงิน
ชนิดนีว้ า่ “ประดงมด”รองลงมาคือ “มะเร็งเพลิง’’ และ
“เรือ้ นมะไฟ’’ ตามล�ำดับ 2) ชนิดตุม่ หนอง (pustular
psoriasis) พบชือ่ โรคทีน่ ำ� มาจัดหมวดหมูจ่ ำ� นวน 4 ชือ่
อาการแสดงทางผิวหนังที่พบส่วนใหญ่ พบตุ่มหนอง
ปรากฏที่ผิวหนัง และเรียกชื่อโรคสะเก็ดเงินชนิดนี้ว่า
“ประดงวัว’’ รองลงมาคือ “ประดงควาย’’ ตามล�ำดับ
3) ชนิดผื่นหนา (plaque psoriasis) พบชื่อโรคที่น�ำ
มาจัดหมวดหมู่จ�ำนวน 8 ชื่อ อาการแสดงทางผิวหนัง
ส่วนใหญ่พบอาการคัน และ ขุยสีขาวที่ผิวหนัง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด เรียกโรคสะเก็ดเงินชนิดนี้ว่า
“โรคเรื้อน’’ ซึ่งได้แก่ “เรื้อนวิลา’’ “เรื้อนเกล็ดปลา’’
“เรื้อนมูลนก’’ “เรื้อนบอน’’ และ 4) ชนิดอักเสบทั่ว
ร่างกาย (erythrodermic psoriasis) พบชื่อโรคที่น�ำ
มาจัดหมวดหมู่จ�ำนวน 2 ชื่อ มีอาการแสดงที่ผิวหนัง
ทัง้ หมดพบผืน่ แดงปรากฏทีผ่ วิ หนัง และผูท้ รงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่เรียกโรคสะเก็ดเงินชนิดนี้ว่า “เรื้อนมะไฟ’’
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
นอกจากนี้ ข ้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
ยังพบว่า โรคสะเก็ดเงินตามความเข้าใจของผู้ทรง
คุณวุฒิทั้งหมดคือโรคที่ผิวหนังมีการหลุดลอกเป็น
ขุยหรือสะเก็ดสีขาว และมีอาการคัน โดยมีการเรียก
ชื่อทางการแพทย์แผนไทยตามการแสดงดังกล่าวว่า
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“โรคเรื้อนกวาง’’
2. การศึกษาการเกิดโรคและการด�ำเนินโรคที่
สัมพันธ์กับธาตุทั้ง 4 ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
จากการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดวิเคราะห์ว่า โรค
สะเก็ ด เงิ น เป็ น โรคที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องเตโชธาตุ
(ธาตุไฟ) ที่เพิ่มขึ้นจากภายในและภายนอกร่างกาย
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความร้อนเป็นในลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไป ในระยะแรกเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ที่เพิ่มขึ้นส่ง
ผลต่อ อาโปธาตุ (ธาตุนำ�้ ) ในส่วนของโลหิตตัง (เลือด)
และแสดงออกมาทางปถวีธาตุ (ธาตุดิน) ในส่วนของ
ตะโจ (ผิวหนัง) ท�ำให้ผิวหนังปรากฏเป็นผื่นขนาดเล็ก
(guttate psoriasis) หากไม่ได้รับการรักษาหรือมี
การด�ำเนินโรคด�ำเนินต่อไปท�ำให้เกิดความผิดปกติ
ของอาโปธาตุ (ธาตุน�้ำ) ในส่วนของบุพโพ (น�้ำหลือง)
ซึ่งทั้งนี้ความร้อน (ธาตุไฟ) ที่เพิ่มขึ้น ยังส่งผลต่อ
วาโยธาตุ (ธาตุลม) เกิดความผิดปกติท�ำให้ผิวหนัง
ปรากฏลักษณะเป็นขุยสีขาวหรือหลุดลอกเป็นสะเก็ด
ปรากฏเป็นผื่นสะเก็ดนูนหนา (plaque psoriasis)
และท�ำให้มีอาการคันตามผิวหนังร่วมด้วย ความร้อน
ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อ อาโปธาตุ (ธาตุน�้ำ) ในส่วนของ
โลหิตตัง (เลือด) บุพโพ (น�้ำหลือง) และแสดงออกมา
ทางปถวีธาตุ (ธาตุดิน) ในส่วนของ ตะโจ (ผิวหนัง)
ให้มีอาการต่าง ๆ ปรากฏที่ผิวหนัง ได้แก่ ผิวหนังเกิด
ผื่น และหลุดลอกเป็นขุย/สะเก็ดสีขาว ซึ่งทั้งนี้ความ
ร้อน (ธาตุไฟ) ที่เพิ่มขึ้น ยังส่งผลต่อ วาโยธาตุ (ธาตุ
ลม) เกิดความผิดปกติ ท�ำให้มีอาการคันตามผิวหนัง
ร่วมด้วย เมื่ออาการด�ำเนินโรคยังมีการด�ำเนินต่อไป
เรื่อย ๆ จนเข้าสู่ “ตรีโทษ’’ [ความผิดปกติของปิตตะ
(ธาตุไฟ) วาตะ (ธาตุลม) และเสมหะ (ธาตุดิน,ธาตุ
น�้ำ) ระคนกัน] ท�ำให้มีอาการทางผิวหนังปรากฏเพิ่ม
มากขึ้นโดยพบเป็นการอักเสบของผิวหนังทั่วร่างกาย
(erythrodermic psoriasis) แสดงดังภาพที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงชื่อโรคในตำ�ราการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับอาการใดอาการหนึ่งของโรคสะเก็ดเงิน และ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ชนิดของโรค
สะเก็ดเงินจาก
ความคิดเห็น
ของผูท้ รงคุณวุฒิ

ความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(คน)

3

2
ชนิดผื่น
ขนาดเล็ก
(guttate
psoriasis)

2

1

ชนิดตุ่มหนอง
(pustular
psoriasis)

ชนิดผืน่ นูนหนา
(plaque
psoriasis)

ชื่อโรค
ในต�ำรา
การแพทย์
แผนไทย
ประดงมด

มะเร็งเพลิง

เรื้อนมะไฟ

มะเร็งไร

ชนิดของโรค
ตามคัมภีร์
ไข้กาฬที่
เกิดแทรกใน
ไข้พิษ

อาการที่ปรากฏที่ผิวหนัง
คัน แดง

√

อื่นๆ

เรื้อน

อื่นๆ

ขุย ตุ่ม
สีขาว หนอง

อาการของโรคตามคัมภีร์/
ชื่อคัมภีร์

√

มีสัณฐานผุดขึ้นเป็นยุงกัด
ทั่วทั้งตัว ให้คัน ให้แสบร้อน10
หน้า 349 บรรทัด 21/คัมภีร์
ตักศิลา

√

เมื่อแรกจะตั้งขึ้น ดูสัณฐาน
ดุจต้องเพลิง มีผิวนั้นแดง8 หน้า
456 บรรทัด 2/ศาลาฉันทะ วัด
พระเชตุพนฯ ไม่ระบุคัมภีร์

√

ขึ้นเป็นเกล็ดแดงขอบขาว ใหญ่
เท่าผลมะไฟ กระท�ำให้ร้อน
ดุจต้องเพลิง ให้พองๆ ขึ้นมา8
หน้า 447 บรรทัด 6/คัมภีร์วิถี
กุฏฐโรค

√

เมื่อจะบังเกิดนั้นตั้งพรึงขึ้นมาดุจ
เป็นหิด ให้คันเกาจนโลหิตออก
ซิบๆ จึงหายคัน8
หน้า 459 บรรทัด2/ศาลาฉันทะ
วัดพระเชตุพนฯ ไม่ระบุคัมภีร์

√

3

ประดงวัว

ไข้กาฬที่เกิด
แทรกในไข้พิษ

√

มีสัณฐานดังผลมะยมสุก
ท�ำพิษสงให้ปวดแสบปวดร้อน10
หน้า 349 บรรทัด 26/คัมภีร์
ตักศิลา

2

ประดงควาย

ไข้กาฬที่เกิด
แทรกในไข้พิษ

√

มีสัณฐานผุดขึ้นมาเหมือนหนึ่ง
เงาหนอง8 หน้า 349 บรรทัด
24/คัมภีร์ตักศิลา

√

ให้ผุดขึ้นมาเป็นแผ่น...น�้ำใสเรียก
เริมน�ำ้ ค้าง น�ำ้ ขุน่ เรียกเริมน�ำ้
ข้าว10 หน้า 350 บรรทัด 28/
คัมภีร์ตักศิลา

2

ไข้เริมน�้ำข้าว

1

ไข้สังวาล
พระอินทร์

4

เรื้อนวิลา

ไข้กาฬ

ไข้พิษ

เรื้อน

สัณฐานผุดขึ้นเป็นเม็ดแดงๆ
เป็นแถว สะพายแล่ง
คล้ายสังวาล10 หน้า 347
บรรทัด17/ คัมภีร์ตักศิลา

√

√

√

กระท�ำให้เปื่อยพุพอง ให้คัน
ยิ่งคันยิ่งเกา8 หน้า 441 บรรทัด
2/คัมภีร์วิถี กุฏฐโรค

652 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ชนิดของโรค
สะเก็ดเงินจาก
ความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(คน)
4

4

4
ชนิดผื่นนูนหนา
(plaque
psoriasis)

2

2

1

1

3
ชนิดอักเสบ
ทั่วร่างกาย
(erythrodermic
psoriasis)

1

ชื่อโรค
ในต�ำรา
การแพทย์
แผนไทย
เรื้อนเกล็ดปลา

เรื้อนบอน

อาการที่ปรากฏที่ผิวหนัง
ชนิดของโรคตาม
ขุย ตุ่ม
คัมภีร์
คัน แดง
สีขาว หนอง
เรื้อน

เรื้อน

เรื้อนมูลนก

เรื้อน

กลากเหล็ก

อื่น ๆ

ประดงแรด

ไข้กาฬที่เกิด
แทรกในไข้พิษ

เรื้อนดอกหมาก

กระโดงแกลบ

เรื้อนมะไฟ

ประดงไฟ

√

เรื้อน

ไข้กาฬ

เรื้อน

ไข้กาฬที่เกิดแทรก
ในไข้พิษ

√

√

√

เมื่อจะบังเกิดขึ้นมาที่หน้าก่อน...
แล้วลามเป็นเกล็ดไปทั่วก็ม8ี
หน้า 444 บรรทัด 2/คัมภีร์วิถี
กุฏฐโรค
เมื่อแรกผุดขึ้นมาเป็นรูๆ... เห็น
แต่ขาวๆ แดงๆ อยู่ในเนื้อร�ำไร8
หน้า 447 บรรทัด 3/คัมภีร์วิถี
กุฏฐโรค

√

√

อาการของโรคตามคัมภีร์/
ชื่อคัมภีร์

√

ผุดขึ้นมาเป็นแว่นเป็นวงตาม
ผิวหนัง มีสีขาวอันนุงๆ
ดุจกลากพรรนัย กระท�ำให้คัน8
หน้า 441 บรรทัด 2-3/คัมภีร์
วิถี กุฏฐโรค

√

ให้คันผิวเนื้อ ผิวเนื้อนั้นสากชา...
ให้คันเป็นก�ำลัง8 หน้า 465
บรรทัด 3/ศาลาฉันทะ วัด
พระเชตุพนฯ ไม่ระบุคัมภีร์

√

ผุดขึ้นมามีสัณฐานแดงขึ้นมาหนา
ดังหนังแรด…เป็นเกล็ดเหมือน
หนังแรด10 หน้า 349 บรรทัด
31/คัมภีร์ตักศิลา

√

ผุดขึ้นขาวๆ ดังดอกหมาก
ถ้าเหงื่อออกกระท�ำให้คัน8 หน้า
447 บรรทัด 6-7/คัมภีร์วิถี
กุฏฐโรค
เจ็บแสบเหลือคัน เกาจนเลือด
นั้นติดเล็บบ่หาย10 หน้า 244
บรรทัด18, หน้า 352 บรรทัด
26/คัมภีร์ตักศิลา

√

√

√

√

ขึ้นเป็นเกล็ดแดงขอบขาวใหญ่เท่า
ผลมะไฟ กระท�ำให้ร้อนดุจต้อง
เพลิง ให้พองๆ ขึ้นมา8 หน้า 447
บรรทัด 6/คัมภีร์วิถี กุฏฐโรค
ผุดขึ้นมามีสัณฐานเหมือนไข้ระบุ
ชาด มีเม็ดแดง ยอดด�ำให้จับ
สะท้านร้อนสะท้านหนาวให้เชื่อม
มัวกระหายน�้ำ
เป็นก�ำลัง10 หน้า 350
บรรทัด1/คัมภีร์ตักศิลา
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ชนิดของโรค
ดเห็น
สะเก็ดเงินจาก ความคิ
ผู
ท
้
รงคุ
ณวุฒิ
ความคิดเห็น
(คน)
ของผูท้ รงคุณวุฒิ

ชนิดของโรค
ตามคัมภีร์

อาการที่ปรากฏที่ผิวหนัง
ตุม่
คัน แดง สีขุขยาว หนอง

-

ไข้ปานด�ำปาน
แดง

ไข้พิษ

√

-

ไข้ข้าวไหม้น้อย ไข้พิษ

√

-

-

ไม่ได้จัดกลุ่ม

ชื่อโรค
ในต�ำรา
การแพทย์
แผนไทย

-

-

ไข้ข้าวไหม้
ใบเกรียม

ไข้กระดานหิน

ไข้สายฟ้าฟาด

ไข้ปานแดง

ไข้พิษ

ไข้พิษ

ไข้พิษ

ไข้พิษ

อาการของโรคตามคัมภีร์/
ชื่อคัมภีร์
ถ้าขึ้นทั้งตัวสีดังผลต�ำลึงสุก
สีดังผลหว้าสุก สีดังคราม สีด�ำ
ดังหมึก8 หน้า 346 บรรทัด
3-8/คัมภีร์ตักศิลา
ให้ผุดมาเหมือนมดกัดเป็นแผ่น
ทั่วตัว10 หน้า 347 บรรทัด
3-5/คัมภีร์ตักศิลา

√

√

แล้วผุดขึ้นมาทั้งตัวผุดขึ้นมา
ดังลมพิษ แดงดังผลต�ำลึงสุก
เป็นแผ่นทั่วทั้งตัว...10
หน้า 347 บรรทัด 20-26/
คัมภีร์ตักศิลา

√

ให้ผุดมาทั่วตัวเหมือนกับลมพิษ
แดงดังผลต�ำลึงสุกเป็นเม็ด
เล็กๆ เหมือนเม็ดผด แล้วกลับ
ด�ำลงไปติดเนื้อ
ให้คัน10 หน้า 347 บรรทัด
11-15/คัมภีร์ตักศิลา

√

ให้ผุดเป็นริ้วขึ้นมาตามตัว หนึ่ง
นิ้ว สองนิ้วตามตัว แดงดัง
ผลต�ำลึงสุกก็มี10 หน้า 346
บรรทัด24-27/คัมภีร์ตักศิลา

√

ให้ผุดออกเท่าวงสะบ้ามอญบ้าง
เท่าใบพุทราบ้าง...
ถ้าขึ้นทั้งตัวสีดังผลต�ำลึงสุก
สีดังผลหว้าสุก สีดังคราม
สีด�ำดังหมึก10 หน้า346
บรรทัด3-8/คัมภีร์ตักศิลา

-

ไข้อีด�ำอีแดง

ไข้พิษ

√

ลางทีผุดขึ้นมาเท่าใบเทียนก็มี
ทั่วทั้งตัว แดงก็มีด�ำก็ม10ี หน้า
345 บรรทัด 21-24/คัมภีร์
ตักศิลา

-

ไข้ระบุชาด

ไข้พิษ

√

เท่าเมล็ดงาก็มี...สีดังชาด
ยอดฐานทั่วทั้งตัว10 หน้า 346
บรรทัด 20-22/คัมภีร์ตักศิลา

ไข้งูสวัด

ไข้กาฬ

√

เป็นเม็ดทรายขึ้นมาเป็นแถว
เม็ดพองๆ เป็นเงาหนองก็ม10ี
หน้า 350 บรรทัด 23-25/
คัมภีร์ตักศิลา

654 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ชนิดของโรค
ความคิดเห็น
สะเก็ดเงินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ความคิดเห็น
(คน)
ของผูท้ รงคุณวุฒิ
-

ไม่ได้จัดกลุ่ม

-

-

ชื่อโรค
ในต�ำรา
การแพทย์
แผนไทย
ล�ำลาบเพลิง

เรื้อนหิด

คชราช

ชนิดของโรค
ตามคัมภีร์

อาการที่ปรากฏที่ผิวหนัง
คัน แดง

ไข้กาฬ

เรื้อน

อื่น ๆ

ขุย ตุม่
สีขาว หนอง

อาการของโรคตามคัมภีร์/
ชื่อคัมภีร์

√

ให้ผุดขึ้นมาเป็นแผ่น ให้จับ
สะท้านร้อนสะท้านหนาว10
หน้า 351 บรรทัด1/คัมภีร์
ตักศิลา

√

มักขึ้นทั้งตัวแล้วลามไป
ดุจบุคคลเป็นกลาก8 หน้า
447 บรรทัด 5/คัมภีร์วิถี
กุฏฐโรค
ผุดขึ้นมาคล้ายดอกดาวเรือง
กระท�ำให้คันเป็นก�ำลัง
ครัน้ เกาเข้าก็เปือ่ ยเป็นน�ำ้ เหลือง
หยดย้อยไป8 หน้า 468
บรรทัด 3/ศาลาฉันทะ
วัดพระเชตุพนฯ ไม่ระบุคัมภีร์

√

ชื่อโรคทางการแพทย์แผนไทยที่ถูกระบุในชนิดของโรคสะเก็ดเงินทางการแพทย์แผนปัจจุบันมากกว่า 1 ชนิด
ชนิดผื่นนูนหนา
(plaque
psoriasis)

√

เมื่อจะบังเกิดนั้นเป็นวงแล้ว
เป็นเม็ดกลางวงแล้วก็ลามต่อๆ
กัน ออกไปเต็มทั้งกายเป็นขน
นุงให้คันเป็นก�ำลัง8 หน้า 462
บรรทัด 6-7/ศาลาฉันทะ
วัดพระเชตุพนฯ ไม่ระบุคัมภีร์

√

มีสัณฐานผุดขึ้นเหมือนผิว
มะกรูด ท�ำพิษให้ปวดแสบ
ปวดร้อน ให้คัน10 หน้า 349
บรรทัด 22/คัมภีร์ตักศิลา

1

ชนิดอักเสบ
ทั่วร่างกาย
(erythrodermic
psoriasis)

1

ชนิดผื่นนูนหนา
(plaque
psoriasis)

1

ชนิดผืน่ ขนาดเล็ก
(guttate
psoriasis)

1

กลากพรรไน

อื่นๆ

ประดงช้าง

ไข้กาฬที่เกิด
แทรกในไข้พิษ

อภิปรายผล

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่มีการรวบรวม
อาการส�ำคัญของโรคสะเก็ดเงิน เทียบเคียงกับต�ำรา
การแพทย์แผนไทยดั้งเดิม โดยมีการศึกษารวบรวม
ข้อมูลจากต�ำราการแพทย์แผนไทยทีม่ กี ารตีพมิ พ์และ

√

√

ปริวรรตแล้ว ได้แก่ 1) จารึกต�ำรายาวัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร 2) ต�ำราการแพทย์แผนไทยในศิลาจารึก
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 3) ต�ำราการแพทย์
ไทยเดิม (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) เล่ม
ที่ 1 โดยรวบรวมจากค�ำค้น (key word) ที่แสดง
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ภาพที่ 1 กลไกการดำ�เนินโรคสะเก็ดเงินตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

อาการส�ำคัญของโรคสะเก็ดเงิน ได้แก่ อาการคัน และ
ลักษณะอาการทีป่ รากฏทางผิวหนัง ได้แก่ สี การหลุด
ลอกของผิวหนัง และตุ่มหนอง จากนั้นสืบค้นข้อมูล
ในต�ำราดังกล่าวเพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นการสัมภาษณ์ โดยขอบเขตการสัมภาษณ์คือ
1. การเรียกชื่อโรคสะเก็ดเงินทางการแพทย์
แผนไทย
2. การเกิดโรคและการด�ำเนินโรคทีส่ มั พันธ์กบั
ธาตุทั้ง 4 ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
1. การเรียกชื่อโรคสะเก็ดเงินทางการแพทย์
แผนไทย
จากการศึกษาพบว่าชื่อโรคในต�ำราการแพทย์
แผนไทยทีม่ อี าการสัมพันธ์กบั โรคสะเก็ดเงินมีจำ� นวน
32 โรค และพบมากที่สุดในคัมภีร์ตักศิลา ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่านอกจากคัมภีรว์ ถิ ี กุฏฐโรค ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับโรคสะเก็ดเงินแล้ว ยังมีคัมภีร์อื่น ๆ ที่มีความ

เกี่ยวข้องด้วย
ชื่อโรคสะเก็ดเงินทั้ง 4 ชนิดทางการแพทย์แผน
ปัจจุบนั มีชอื่ เรียกทางการแพทย์แผนไทยต่างกัน และ
ในแต่ละชนิดมีชอื่ โรคทางการแพทย์แผนไทยมากกว่า
1 ชื่อ ซึ่งการจัดหมวดหมู่ชื่อโรคของโรคสะเก็ดเงิน
แต่ละชนิดของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ามีความสัมพันธ์
กับอาการแสดงทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยโรค
สะเก็ดเงินชนิดผื่นขนาดเล็ก (guttate psoriasis)
และ ชนิดตุ่มหนอง (pustular psoriasis) ผู้ทรง
คุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า ตรงกับกลุ่ม
โรคไข้พิษ ไข้กาฬ โดยมีชื่อเรียกตามหมอสมมุติว่า
“ประดง’’ มีอาการมีตุ่มหรือเม็ดขึ้นตามผิวหนัง อาจ
มีอาการคัน มี 8 ประเภท โดยแบ่งตามลักษณะของ
ผื่น[13] ส่วนโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา (plaque
psoriasis) และชนิ ด ผื่ น แดงอั ก เสบทั่ ว ร่ า งกาย
(erythrodermic psoriasis) ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด

656 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้ความเห็นตรงกันว่าโรคสะเก็ดเงินชนิดดังกล่าวตรง
กับชื่อโรคหมอสมมุติ “เรื้อนกวาง’’ ในคัมภีร์วิถีกุฏฐ
โรคได้มีการอธิบายอาการของโรคไว้ว่า “เมื่อก�ำเนิด
นั้นเกิดขึ้นตามข้อมือ ข้อเท้าและก�ำด้นต้นคอกระท�ำ
ให้เป็นน�้ำเหลืองพรึงลามออกไป ครั้งต้องยาแล้วแห้ง
เข้า บางทีก็หายขาดไป บางทีก็ไม่หายแต่ไม่ตาย’’[9]
ซึ่งอาการที่กล่าวข้างต้นไม่สัมพันธ์กับค�ำสืบค้น แต่
ทั้งนี้พบว่ามีการบันทึกค�ำอธิบายไว้ภายหลังในสมัย
รัชกาลที่ 5 ในต�ำราโรคนิทานค�ำฉันท์ ดังนี้
“บางที่ขี้เรื้อนกวาง หนังกระด้างดูบัดสี
เนื้อหนังไม่มีดี
มีแต่ขุยระคายคัน’’ [14]
ซึ่งค�ำฉันท์ได้อธิบายอาการของโรคเรื้อนกวาง
ซึ่งสัมพันธ์กับอาการของโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูน
หนา (plaque psoriasis) ไว้ได้อย่างชัดเจน ซึง่ จะเห็น
ได้ว่าการเรียกชื่อโรคของแพทย์แผนไทยไม่ได้เรียก
ชื่อโรคตามต�ำราการแพทย์ดั้งเดิม โดยมีการเรียกชื่อ
จากต�ำราอื่น ๆ ที่แต่งขึ้นภายหลังและมีการอธิบายไว้
ได้ชดั เจนมากกว่า อนึง่ งานวิจยั ชิน้ นีม้ ขี อ้ จ�ำกัด ในการ
เลือกใช้คำ� ค้นอาจไม่ครอบคลุมซึง่ อาจเกิดความคลาด
เคลื่อนได้ อีกทั้งในการเรียกชื่อโรค เนื่องจากผู้ทรง
คุณวุฒิวิเคราะห์ชื่อโรคจากการดูภาพ โดยไม่มีการ
ซักประวัติ อาจท�ำให้มีความคลาดเคลื่อนได้บ้าง
2. การศึกษาการเกิดโรคและการด�ำเนินโรคที่
สัมพันธ์กับธาตุทงั้ 4 ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
จาการศึกษาพบว่าโรคสะเก็ดเงินทั้ง 4 ชนิด
เกิดจากความผิดปกติของเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ที่มีการ
ก�ำเริบขึ้น ส่งผลต่ออาโปธาตุ (ธาตุน�้ำ) และแสดงออก
ทางปถวีธาตุ (ธาตุดิน) เหมือนกันทั้ง 4 ชนิด โดย
เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ที่ก�ำเริบส่งผลต่ออาโปธาตุ (ธาตุ
น�้ำ) ในส่วนของโลหิตตัง (เลือด) ท�ำให้ก�ำเริบ แตก
กระจายออกและแสดงอาการเป็นผื่นแดงผุดขึ้นที่
ผิวหนัง ตามอาการในคัมภีร์โรคนิทาน[15] ซึ่งอาการที่
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ปรากฏใกล้เคียงกับโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นขนาดเล็ก
(guttate psoriasis) เมื่อการด�ำเนินโรคเข้าสู่ตรีโทษ
ท�ำให้มีความผิดปกติของอาโปธาตุ (ธาตุน�้ำ) ในส่วน
ของบุพโพ (น�้ำเหลือง) และมีการเพิ่มขึ้นของวาโยธาตุ
(ธาตุลม) ร่วมด้วย ท�ำให้ผิวหนังหลุดลอกเป็นสะเก็ด
หรือขุยสีขาว และมีอาการคัน ซึ่งอาการสอดคล้องกับ
โรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา (plaque psoriasis)
และชนิดอักเสบทั่วร่างกาย (erythrodermic psoriasis) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ
Chatchai S.[6] และ Winyu W.[16] ซึ่งเก็บข้อมูลจาก
หมอพืน้ บ้านในภาคตะวันออกจ�ำนวน 33 คนและภาค
ใต้จ�ำนวน 10 คน ซึ่งหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่วิเคราะห์
ว่าโรคสะเก็ดเงินมีความผิดปกติสัมพันธ์กับเลือด
และน�้ำเหลืองและพบว่าต�ำรับยาที่ใช้รักษาสะเก็ดเงิน
ชนิดผื่นหนาอยู่ในกลุ่มรสยาเมาเบื่อร้อยละ90[16] ซึ่ง
มีสรรพคุณรักษาน�้ำเหลือง (บุพโพ) และในสะเก็ด
เงินชนิดผื่นแดง จะใช้ยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบ�ำรุง
โลหิต[6] และในต�ำรับยาจะไม่มีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน
ความผิดปกติของบุพโพ (น�ำ้ เหลือง) และโลหิต (เลือด)
เมือ่ เทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบนั อาจหมายถึง
ความผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กันต่อการสร้างผิวหนัง
โดยกระตุน้ ให้เม็ดเลือดขาวมาอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก และ
หลั่งสารให้เกิดการอักเสบบริเวณหนังก�ำพร้า[6]

ข้อสรุป
งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจาก
คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค แล้วยังมีคัมภีร์ตักศิลา ที่มีข้อมูล
เกี่ ย วกั บ อาการแสดงของโรคสะเก็ ด เงิ น ด้ ว ย โรค
สะเก็ดเงินตามความเข้าใจของแพทย์แผนไทยคือ โรค
ผิวหนังที่มีอาการแสดงของผิวหนังที่หลุดลอกเป็น
สะเก็ดหรือขุยสีขาว มีอาการคัน โดยเรียกว่า “เรือ้ น’’
ส่วนอาการทางผิวหนังที่ปรากฏเป็นผื่นแดง การหลุด
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ลอกของผิวหนัง ไม่ชัดเจนเรียกว่า “ประดง’’ ซึ่งทั้ง
2 โรคเป็นความผิดปกติที่เริ่มจากการเพิ่มขึ้น ธาตุไฟ
และ ส่งผลธาตุน�้ำ ซึ่งประดง เป็นโรคที่เกิดจากความ
ผิดปกติของโลหิต และ เรือ้ น เป็นความผิดปกติทเี่ กิด
จากน�ำ้ เหลือง ในงานวิจยั นีไ้ ม่สามารถยังหาข้อสรุปได้
แน่ชดั ว่า ธาตุลม ธาตุไฟ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคสะเก็ดเงิน
คือธาตุลม และธาตุไฟชนิดใด และจึงควรมีการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่อไป 				
ถึงแม้ว่ารายละเอียดในการเรียกชื่อโรค แพทย์
แผนไทยยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน และมีการเรียก
ชื่อโรคที่ไม่สัมพันธ์กับอาการในต�ำราการแพทย์แผน
ไทยดัง้ เดิม แต่มกี ารวิเคราะห์กลไกการด�ำเนินโรคและ
แนวทางการรักษาไปในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ จึงควร
มีการศึกษาการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
จากต�ำราการแพทย์แผนไทยที่ค้นพบ เพื่อใช้ก�ำหนด
แนวทางการใช้ยาสมุนไพรต่อไป

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยชิ้นนี้มีข้อจ�ำกัด ในการเลือกใช้ค�ำค้น
อาจไม่ครอบคลุมซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้
และเนื่องจากการวิจัยเป็นการศึกษาลักษณะอาการ
ส�ำคัญของโรคสะเก็ดเงินทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
ดังนั้น ในการรับรองค�ำสืบค้น (key words) ควรมี
แพทย์แผนปัจจุบันมีส่วนร่วมในการรับรองค�ำสืบค้น
นั้นด้วย ในการเรียกชื่อโรค เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ
วิเคราะห์ชอื่ โรคจากการดูภาพ โดยไม่มกี ารซักประวัติ
อาจท�ำให้มีความคลาดเคลื่อนได้บ้าง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย
จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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และได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัย
ตลอดจนความกรุณาในการให้ขอ้ มูลของผูท้ รงคุณวุฒิ
จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์
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