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Abstract
Knee osteoarthritis is common in elderly persons. Southern folk healers are knowledgeable about herbal
recipes for treating knee osteoarthritis, but most of such recipes or knowledge has not been disseminated. This
qualitative study aimed to introduce and study in detail southern Thai folk herbal recipes for knee osteoarthritis by
literature review and in-depth interviews. Thai southern folk healers who had a licence to practise Thai traditional
medicine and were willing to share herbal recipes were recruited. Of 48 licensed southern folk healers, 26 were
willing to share their herbal recipes. But only two of them had the herbal recipes for knee osteoarthritis, consisting
of four recipes in total. Both folk healers used a similar principle to start the recipes based on herbal tastes: hot
poultice and cool poultice, for which most herbs could be found in local areas; and the choice of herbs was not
based on research evidence.
Key words: wisdom, southern folk healer, OA knee, herbal recipes

บทน�ำและวัตถุประสงค์

ในประเทศไทยปัญหาโรคกระดูกและข้อมีมาก
ขึ้น จากสถิติสาธารณสุขปี 2553 พบว่า อัตราป่วยเป็น
อันดับ 3 ของจ�ำนวนผู้ป่วยนอก ในจ�ำนวนนั้นพบว่า
อาการของข้อเข่าเสื่อมมีมากถึงร้อยละ 28.54 ซึ่งโรค
ข้อเข่าเสื่อมจะเกิดพยาธิสภาพแบบค่อยเป็นค่อยไป
จนท�ำให้ขอ้ ผิดรูปเกิดความพิการ เป็นต้น โรคนีจ้ ะต้อง
ใช้เวลาในการรักษา เช่น การใช้ยาตลอดจนการผ่าตัด
และมักเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาต่าง ๆ มูลค่า
การน�ำเข้ายาประจ�ำปี 2553 ที่จัดแยกตามฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยาระบบกล้ามเนือ้ และกระดูก มากกว่า 7,427
ล้านบาท[1] ขณะเดียวกันก็ได้มีการใช้ยาสมุนไพรและ
หัตถการอื่น ๆ รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมตามภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยจัดเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อลดการ
ใช้ยาและอาการข้างเคียง จัดว่าเป็นทางเลือกหนึง่ ทีล่ ด
ค่าใช้จ่าย หมอพื้นบ้านภาคใต้มีความรู้เกี่ยวกับต�ำรับ
ยารักษาโรคดังกล่าว ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเผยแพร่
วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้เพื่อศึกษารายละเอียด
ของต�ำรับยาของหมอพื้นบ้านภาคใต้ในการรักษาข้อ
เข่าเสือ่ มและเผยแพร่ คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจเพือ่
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ท�ำความเข้าใจในรายละเอียดของต�ำรับยา

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ
(qualitative research) โดยคัดเลือกหมอพื้นบ้าน
ภาคใต้จากเอกสารชุดหนังสือบันทึกภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้าน 4 ภาค ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (1) (ค)
จ�ำนวน 48 คน ยินดีเปิดเผยต�ำรับยาทัง้ หมด 26 คน ใน
จ�ำนวนดังกล่าว พบว่า จ�ำนวน 2 คน ทีม่ ตี ำ� รับยารักษา
โรคข้อเข่า และมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ประเด็นดังนี้ 1. ท�ำความเข้าใจรายละเอียด
เกีย่ วกับต�ำรับทีไ่ ด้รบั การเปิดเผย 2. หลักการตัง้ ต�ำรับ
ยา 3. แหล่งที่มาของสมุนไพร

ผลการศึกษา

จากหมอพื้นบ้านภาคใต้ ทั้งหมด 48 คน ที่ยินดี
เปิดเผยต�ำรับยามี จ�ำนวน 26 คน ในจ�ำนวนดังกล่าว
มี 2 คน ที่มีต�ำรับยารักษาโรคข้อเข่า พบข้อมูลดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับต�ำรับที่ได้รับการเปิด
เผย
นายยะยอ หล�ำขุน จังหวัดสงขลา มีต�ำรับยาที่
เปิดเผย 2 ต�ำรับ และนายเสริฐ ขาวอรุณ จังหวัดชุมพร
มีต�ำรับยาที่เปิดเผย 2 ต�ำรับ (ภาพที่ 2)
หมอยะยอ หล�ำขุนมีตำ� รับยาเพิม่ เติมนอกเหนือ
จากที่เผยแพร่อยู่ในหนังสือ 2 สูตร ประกอบด้วย
ต�ำรับยาพอกสูตรร้อนและสูตรเย็น ซึ่งเป็นต�ำรับยาที่

4
48
. . 2542

33 (1) ( )

นายยะยอ หลำ�ขุน
26

2
(in-depth interview)

นายเสริฐ ขาวอรุณ
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงวิธีการในการดำ�เนินการวิจัย

ภาพที่ 2 หมอพื้นบ้านภาคใต้ที่เปิดเผยตำ�รับยารักษา
โรคข้อเข่า

628 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หมอยะยอใช้สม�่ำเสมอ ณ ปัจจุบัน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และหมอเสริฐ ขาวอรุณ มีต�ำรับยาเพิ่มเติมนอก
เหนือจากทีเ่ ผยแพร่อยูใ่ นหนังสือ 2 สูตร ประกอบด้วย
ต�ำรับยาพอก (ต�ำรับที่ 1) และต�ำรับยาต้ม (ต�ำรับที่ 2)
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ซึง่ พัฒนามาจากสูตรในหนังสือ เนือ่ งจากสมุนไพรบาง
ชนิดไม่สามารถหาได้ และวิเคราะห์จากสมุฎฐานการ
เกิดโรค ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 เครื่องยาสมุนไพรตามต�ำรับยาของหมอยะยอ ล�ำขุน
ต�ำรับยาพอกจากหนังสือบันทึก		
ต�ำรับยาพอกจากการสัมภาษณ์
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคใต้
ยาพอก
ยาพอกสูตรร้อน (ต�ำรับที่ 1)
ยาพอกสูตรเย็น (ต�ำรับที่ 2)
ผักเสี้ยนผี
เสือสามขา (หมอน้อย)
ใบยอ

ผักเสี้ยนผี
กะเม็งหรือผักคราดหัวแหวน
หัวไพล
เหล้าขาว
		

เท้ายายม่อม(ยอด/ใบ)
ช้องนางคลี่
เล็บครุฑ/ใบพลู
ขมิ้นชัน
ข้าวสาร

ตารางที่ 2 เครื่องยาสมุนไพรตามต�ำรับยาของหมอเสริฐ ขาวอรุณ
ต�ำรับยาพอกจากหนังสือบันทึก
ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้านภาคใต้
ยาพอก
หญ้าตีนนก
ใบหิ่งหาย
ทองหลางใบมน
ไข่ขาว (egg white)
การบูร
ใบมะระขี้นก
น�้ำปูนใส

ต�ำรับยาจากการสัมภาษณ์
ยาพอกสูตรเย็น (ต�ำรับที่ 1)

ยาต้มสูตรร้อน (ต�ำรับที่ 2)

ใบพลับพลึง
ใบต�ำลึง
ดินประสิว
หัวบานเย็น
รากผักกระเฉด
ขัดมอญ
รากงด
ดินสอพอง
ใบมะลิ

ผักเป็ดแดง
ไฝ่ราก
รากผักกระเฉด
จอกแหนใหญ่
หัวหอมแดง
รากขัดมอญ
หญ้างวงช้าง
รากกล้วยน�้ำ
ผักเสี้ยนผี

2. หลักการตั้งต�ำรับยา
หมอพืน้ บ้านตัง้ ต�ำรับยาโดยวิเคราะห์จากสาเหตุ
ของการเกิดโรค ตรวจร่างกายของผูป้ ว่ ยจากการดู คล�ำ 
เช่น อาการปวดข้อเข่า มีอาการข้อติดขัด หรือบวม

แดง ร้อน หรือไม่ ทาปูนแดงทดสอบ (ถ้าโรคจับโปง
น�ำ้ ปูนแดงจะมีลกั ษณะเงาเยิม้ ทีบ่ ริเวณจุดเจ็บ ถ้าเป็น
จับโปงแห้งเข่า ปูนแดงจะแห้งสม�ำ่ เสมอตามธรรมชาติ)
เพือ่ ประกอบการวินจิ ฉัยโรค จากนัน้ จึงพิจารณาเลือก
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ใช้ต�ำรับยา ซึ่งหมอพื้นบ้านทั้ง 2 คน ใช้รสยาของ
สมุนไพรเป็นหลักในการตั้งต�ำรับยา คือต�ำรับยาพอก
สูตรร้อนของหมอยะยอ ล�ำขุน รักษาอาการปวดเข่า
ปวดข้อ ที่ไม่มีอาการอักเสบ บวมแดง ร้อน ข้อติดขัด
โดยใช้สมุนไพรรสร้อนเป็นหลัก เช่น ผักเสี้ยนผี หัว
ไพล ส่วนหมอเสริฐ ขาวอรุณ ใช้ยาต้มสูตรร้อน เช่น
ผักเสี้ยนผี รากขัดมอญ ผักเป็ดแดง เป็นต้น ส�ำหรับ
ต�ำรับยาพอกสูตรเย็น ของหมอยะยอ ล�ำขุน รักษา
อาการปวดเข่า ปวดข้อ ที่มีการอักเสบ บวม แดง ร้อน
โดยใช้สมุนไพรที่มีรสเย็นเป็นหลัก เช่น เท้ายายม่อม
ช้องนางคลี่   ส่วนยาพอกสูตรเย็นของหมอเสริฐ ขาว
อรุณ ใช้ใบพลับพลึง ใบต�ำลึง ดินประสิว เป็นหลัก
และสามารถน�ำสมุนไพรชนิดอืน่ ในพืน้ ทีท่ มี่ รี สเหมือน
กันมาทดแทนในต�ำรับได้ ตามดุลพินิจของหมอเอง

3. แหล่งที่มาของสมุนไพรในต�ำรับ
สมุนไพรในต�ำรับยาของหมอยะยอ ล�ำขุน เลือก
ใช้สมุนไพรทีห่ าได้ในท้องถิน่ เป็นหลัก เช่น สมุนไพรที่
มีทวั่ ไปในพืน้ ที่ ได้แก่ ผักเสีย้ นผี กระเม็งและผักคราด
หัวแหวน สมุนไพรปลูกเองได้แก่ หัวไพล เล็บครุฑ พลู
และขมิ้นชัน และสมุนไพรหาจากป่า ได้แก่ เท้ายาย
ม่อม ช้องนางคลี่ ส่วนสมุนไพรในต�ำรับยาของหมอ
เสริฐ ขาวอรุณ เป็นสมุนไพรในพื้นที่เป็นหลักเช่นกัน
เช่น สมุนไพรทีม่ ที วั่ ไปในพืน้ ที่ ได้แก่ ใบต�ำลึง รากผัก
กระเฉด ขัดมอญ ผักเป็ดแดง หัวหอมแดง หญ้างวง
ช้าง ผักเสี้ยนผี และจอกแหน สมุนไพรปลูกเองได้แก่
พลับพลึง หัวบานเย็น ใบมะลิ ส่วนสมุนไพรหาจากป่า
ได้แก่ รากงด ไฝ่ราก รากกล้วยน�้ำ 

อภิปรายผล
จากการคั ด เลื อ กหมอพื้ น บ้ า นภาคใต้ ที่ ไ ด้
รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู ้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขาการ
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แพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา33 (1) (ค) และยินดี
เปิ ด เผยต� ำ รั บ ยารั ก ษาโรคข้ อ เข่ า มี จ� ำ นวน 2 คน
ได้ แ ก่ นายยะยอ หล� ำ ขุ น จั ง หวั ด สงขลา และ
นายเสริ ฐ ขาวอรุ ณ จั ง หวั ด ชุ ม พร การคั ด เลื อ ก
หมอพื้ น บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ความนั บ ถื อ จาก
ประชาชน ซึ่ ง สอดคล้ อ ง กั บ กระบวนการเรี ย นรู ้
ของแพทย์พื้นบ้านที่ พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ[2]
ได้กล่าวถึงกระบวนการที่จะเป็นหมอพื้นบ้านว่าต้อง
มี ก ารคั ด ตั ว ศิ ษ ย์ จ ากบุ ค คลภายในครอบครั ว มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความรู้ที่ใช้ในการรักษา
ในหลักการตั้งต�ำรับยา   หมอจะวิเคราะห์จากสาเหตุ
ของการเกิดโรค ตรวจร่างกายของผู้ป่วยจากการดู
คล�ำ เช่น อาการปวดข้อเข่า มีอาการข้อติดขัด หรือบวม
แดง ร้อน หรือไม่ ทาปูนแดงทดสอบ เพื่อประกอบ
การวินิจฉัยโรค ซึ่งหมอพื้นบ้านทั้ง 2 คน ใช้รสยา
ของสมุนไพรเป็นหลักในการตั้งต�ำรับยา คือต�ำรับยา
สูตรรสร้อนรักษาอาการปวดเข่า ปวดข้อ ทีไ่ ม่มอี าการ
อักเสบ บวมแดง ร้อน ข้อติดขัด โดยต�ำรับยาพอกของ
หมอยะยอ ล�ำขุน ใช้สมุนไพร เช่น ผักเสี้ยนผี หัวไพล
เป็นต้น ส่วนหมอเสริฐ ขาวอรุณ เป็นยาต้มสมุนไพร
ใช้สมุนไพร เช่น ผักเสี้ยนผี รากขัดมอญ ผักเป็ดแดง
เป็นต้น ส�ำหรับต�ำรับยาพอกสูตรเย็น รักษาอาการปวด
เข่า ปวดข้อ ที่มีการอักเสบ บวม แดง ร้อน โดยต�ำรับ
ยาของหมอยะยอ ล�ำขุน ใช้สมุนไพร เช่น เท้ายายม่อม
ช้องนางคลี่ เป็นต้น ส่วนยาพอกของหมอเสริฐ ขาว
อรุณ ใช้สมุนไพร เช่น ใบพลับพลึง ใบต�ำลึง ดินประ
สิว เป็นต้น และสามารถน�ำสมุนไพรชนิดอื่นในพื้นที่
ที่มีรสเหมือนกันมาทดแทนในต�ำรับได้ ตามดุลพินิจ
ของหมอเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธรณัส[3] ที่
บอกว่าการใช้สมุนไพรรักษาโรคจะใช้สมุนไพรที่แตก
ต่างกันไปตามชนิดและลักษณะอาการของโรค แหล่ง

630 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่มาสมุนไพรส่วนใหญ่จะเป็นยาสมุนไพรที่หาได้ใน
ท้องถิ่นจากการพบเจอโดยทั่วไป การปลูกเอง และ
หาได้จากป่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนีย์
กุลสมบูรณ์และรุจนิ าถ อรรถสิษฐ์[4] ทีบ่ อกว่าหมอพืน้
บ้านจะอยู่ในชุมชนและอาศัยความรู้ที่สืบทอดกันมา
โดยจะใช้สมุนไพรในท้องถิน่ เป็นหลัก หมอพืน้ บ้านไม่
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับศิษย์ เนื่องจากไม่มีผู้รับ
การถ่ายทอดเพราะมีข้อห้ามและข้อปฏิบัติมากมาย
รวมทั้งห้ามเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล สอดคล้องกับ
กิตติ, นงพรรณและสายันต์[5] ซึ่งจะเป็นลักษณะของ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นหน่วยงานด้าน
สุขภาพจึงควรหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
รักษาโรคด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านอยู่ในระบบบริการ
สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน และควรมีการน�ำองค์ความ
รู้ ต�ำรับยารักษาโรคของหมอพืน้ บ้านจากการวิจยั ครัง้
นี้ไปท�ำการศึกษาวิจัยต่อยอดด้านประสิทธิภาพของ
การรักษาต่อไป

ข้อสรุป
หมอพื้นบ้านมีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โดยใช้
ยาสมุนไพรรสร้อนรักษาอาการปวดเข่า ปวดข้อ ทีไ่ ม่มี
อาการอักเสบ บวมแดง ร้อน ข้อติดขัด ส่วนสมุนไพร
รสเย็นรักษาอาการปวดเข่า ปวดข้อ ที่มีการอักเสบ
บวม แดง ร้อน เป็นหลักในการตัง้ ต�ำรับยา ซึง่ สมุนไพร
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ส่วนใหญ่จะหาได้ในท้องถิน่ จากการพบเจอโดยทัว่ ไป        
การปลูกเอง และหาได้จากป่า ตามล�ำดับ
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