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บทคัดย่อ
โรคผิวหนังอักเสบ เป็นกลุม่ โรคผิวหนังทีพ่ บบ่อย เกิดจากการอักเสบของผิวหนัง มีต�ำ รับยาเกีย่ วกับการบำ�บัด
อาการผิวหนังอักเสบที่ถูกบันทึกไว้ในตำ�ราการแพทย์แผนไทยของชาติเป็นจำ�นวนมาก แต่ปัจจุบันยังไม่พบการ
รวบรวมองค์ความรูใ้ นด้านนี้ การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมตำ�รับยาบำ�บัดอาการผิวหนังอักเสบจากเอกสาร
ทางการแพทย์แผนไทย จำ�นวน 6 ชุด เพือ่ วิเคราะห์หาตำ�รับยาทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาต่อไปในอนาคต
ผลการรวบรวมข้อมูล พบตำ�รับยาบำ�บัดอาการผิวหนังจำ�นวน 327 ตำ�รับ โดยเป็นตำ�รับยาใช้ภายนอกจำ�นวน 145
ตำ�รับ เป็นตำ�รับที่มีเครื่องยาที่ทราบแหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ชัดเจน และเครื่องยาในตำ�รับเป็นเครื่องยาที่หาง่าย
จำ�นวน 24 ตำ�รับ ใน 24 ตำ�รับนี้มีเพียง 3 ตำ�รับที่ระบุปริมาณของเครื่องยาแต่ละชนิดในตำ�รับไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ตำ�รับที่ปรุงเก็บไว้ใช้ในรูปแบบยาเตรียมสำ�เร็จรูปได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะนำ�มาศึกษาวิจัย และพัฒนา
เพื่อเป็นตำ�รับยาบำ�บัดอาการผิวหนังอักเสบสำ�หรับใช้ในผู้ป่วยในอนาคต
คำ�สำ�คัญ: ผิวหนังอักเสบ, ยาแผนไทย, ตำ�ราการแพทย์แผนไทย, ตำ�รับยาแผนไทย
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Abstract
Dermatitis is a common skin disease caused by inflammation of the skin. There are many dermatitis treatment
formulas recorded in many scriptures of Thai Traditional medicine (TTM), but there has been no systematic review
of dermatitis treatment formulas. The objectives of this study are to compile dermatitis treatment formulas from
six TTM scriptures and select the formulas that have appropriate properties for future development. The results
show that a total of 327 dermatitis treatment formulas are found in six selected scriptures, including 145 external
use recipes, of which 24 have botanically known and available components and only three have complete records
of their components’ quantities. Thus, the three formulas can be prepared and kept as finished preparations that
are appropriate for further research and development as dermatitis remedies in the future.
Key words: dermatitis, Thai traditional medicine, Thai traditional medicine scripture, Thai traditional
medicine formula

บทน�ำและวัตถุประสงค์

โรคผิวหนังอักเสบ เป็นกลุ่มโรคผิวหนังที่พบ
บ่อย เกิดจากการอักเสบของผิวหนัง โดยมีอาการ
แสดงคือผื่นคัน บวมแดง มีขุยละเอียด อาจมีตุ่มน�้ำ
ใส (spongiosis) อาจเกิดจากปัจจัยภายในร่างกาย
หรือปัจจัยภายนอกร่างกาย จ�ำแนกออกเป็น 3 ระยะ
(1) ระยะเฉียบพลัน (acute) มีรอยโรคเป็นตุ่มน�้ำใส
มีน�้ำเหลืองไหล (2) ระยะกึ่งเฉียบพลัน (subacute)
มีรอยโรคเป็นผื่นแดง หรือตุ่มแดง แห้ง มีขุย หรือ
สะเก็ดบาง ๆ และ (3) ระยะเรื้อรัง (chronic) มีรอย
โรคเป็นผื่นหนา สีคล�้ำ มีสะเก็ดปกคลุม เห็นเส้นลาย
ผิวหนังชัดเจน (lichenification)[1] แนวทางการรักษา

ของแผนปัจจุบันคือการจ่ายยาทาเฉพาะที่คอร์ติโคสเตอรอยด์ (topical corticosteroid) ซึง่ บางครัง้ อาจ
จะส่งผลข้างเคียงแก่ผู้ใช้ยาได้ ส่งผลให้ในปัจจุบันมี
แนวโน้มในการพัฒนายาสมุนไพรเพื่อการรักษาและ
บ�ำบัดอาการของโรคมากขึ้น เช่น ผิวหนังบางลง จ�้ำ
เลือด เกิดการติดเชือ้ บริเวณทีใ่ ช้ยา บางครัง้ อาจส่งผล
ให้เกิดการก�ำเริบของผื่นแพ้สัมผัส[2] โดยในประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียา
หลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มีการระบุสมุนไพรเดี่ยวที่
บ�ำบัดอาการที่เกี่ยวกับผิวหนังอักเสบทั้งหมด 5 ชนิด
ได้แก่ ทองพันชั่ง [Rhinacanthus nasutus (L.)
Kurz], พลู (Piper betle L.), บัวบก [Centella asiati-
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ca (Linn.) Urban.], มังคุด (Garcinia mangostana
L.) และพญายอ [Clinacanthus nutans (Burm.f.)
Lindau] ซึ่งได้น�ำมาพัฒนาเป็นยารูปแบบต่าง ๆ เช่น
ยาครีม, ยาโลชัน่ , ยาเจล, ยาขีผ้ งึ้ , ยาทิงเจอร์, ยาน�ำ้ ใส[3]
จะเห็นได้วา่ ยาทีใ่ ช้บำ� บัดอาการผิวหนังอักเสบทีม่ าจาก
สมุนไพรมีเพียงสมุนไพรเดี่ยวเท่านั้น
การแพทย์แผนไทยไม่ได้กล่าวถึงโรคผิวหนัง
อักเสบโดยตรง แต่มีการกล่าวถึงโรคที่เกิดบริเวณ
ผิวหนังในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค โดยมีสาเหตุจาก (1)
การแปรปรวนของธาตุ อาทิ กุฏฐโรคบังเกิดแต่กอง
เตโชธาตุ ระบุว่า “ท�ำให้เมื่อยทั่วสรรพางค์กาย สะบัด
ร้ อ นสะท้ า นหนาวดุ จ เป็ น ไข้ แล้ ว ผุ ด แดงเป็ น เม็ ด
สัณฐานดุจประดงเพลิง เป็น ๆ หาย ๆ อยู่ 2-3 ครั้ง
แล้วขึ้นจับที่หูก่อน ให้ใบหูหนา และผุดแดงเป็นผื่น
ดังมดตะนอยกัด แล้วลามขึ้นแก้ม และหน้าผากและ
ลามทัว่ ตัวดุจเพลิง นานเข้าท�ำให้ตวั พองดุจเพลิงไหม้’’
และ (2) สาเหตุอนื่ ๆ ตามคัมภีร์ อาทิ เรือ้ นวิมาลา ระบุ
ว่า “ขึ้นที่หู และก�ำด้นต้นคอ ให้เปื่อยพุพองให้คัน
คล้ายมะเร็งไร ยิง่ เกายิง่ คัน ใส่ยาแล้วให้แสบร้อนตาม
ทีเ่ กา” ซึง่ มีแนวทางการบ�ำบัดรักษาโดยการใช้ยาต�ำรับ
จากสมุนไพร[4] นอกจากนีย้ งั มีตำ� รับยาทีร่ ะบุสรรพคุณ
ในการรักษาที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังอักเสบ อาทิ แก้
ผด แก้ผื่น แก้เปื่อยคัน แก้ผิวหนังตกสะเก็ต แก้ฝี
แก้มะเร็ง โดยทางการแพทย์แผนไทย ฝี คือลักษณะ
อาการเป็นตุ่ม บวมขึ้น มีหนอง บางครั้งอาจเรียกว่า
มะเร็ง คือลักษณะอาการผุด ผื่น ตุ่ม ก้อน มีหลาย
ประเภท อาทิ มะเร็งไร[5] ท�ำให้กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้อง
กับโรคผิวหนังอักเสบตามความเข้าใจของระบบการ
แพทย์แผนปัจจุบันนั้นมีปรากฏในกลุ่มโรคหรือชื่อ
เรียกโรคในทางการแพทย์แผนไทยที่ค่อนข้างกว้าง
เช่น เป็นอาการแสดงในโรคฝีบางจ�ำพวก เป็นอาการ
แสดงในโรคเรื้อนบางจ�ำพวก ดังกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่ง
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จากเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ดา้ นการแพทย์และการ
ใช้ยาของไทยทีป่ รากฏในรูปแบบของต�ำรายาและศิลา
จารึกต�ำรายาต่าง ๆ เช่น ต�ำราพระโอสถพระนารายณ์,
ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีเนือ้ หาทีไ่ ด้
ระบุถงึ ต�ำรับยาทีใ่ ช้บำ� บัดอาการทีเ่ กีย่ วข้องกับผิวหนัง
อักเสบไว้หลายต�ำรับ ดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มา
ของการคัดเลือกต�ำรับยาใช้ภายนอกเพือ่ บ�ำบัดอาการ
ผิวหนังอักเสบจากเอกสารโบราณ คัมภีร์โบราณ และ
ศิลาจารึกต�ำรายาทางการแพทย์แผนไทยอย่างเป็น
ระบบ ว่ามีจำ� นวนต�ำรับยาบ�ำบัดอาการผิวหนังอักเสบ
ทั้งหมดเท่าใด และต�ำรับใดมีศักยภาพมากพอที่จะ
สามารถน� ำ มาใช้ บ� ำ บั ด อาการผิ ว หนั ง อั ก เสบ โดย
การศึกษาในครั้งนี้ได้ท�ำการรวบรวมต�ำรับยาบ�ำบัด
อาการผิวหนังอักเสบจากเอกสารทางการแพทย์แผน
ไทยของประเทศไทย จ�ำนวน 6 ชุด ได้แก่ (1) ต�ำรา
ศิ ล าจารึ ก ต� ำ รายาวั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม
(วัดโพธิ์) (2) ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
(3) ต�ำราพระโอสถพระนารายณ์ (4) ต�ำราเวชศาสตร์
ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 (5) ต�ำราพระโอสถครั้งรัชกาล
ที่ 2 และ (6) ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์: ภูมปิ ญ
ั ญา
ทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ โดย
เอกสารที่ (1) นั้นสมเด็จพระวันรัต (ปุณฺณสิริ ปุ่น) ได้
รับสัง่ ให้คณาจารย์โรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งวัด
พระเชตุพนฯ จัดท�ำและจัดพิมพ์ตน้ ฉบับทีค่ ดั ลอกจาก
ศิลาจารึก โดยจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2505 เอกสารที่ (2)(5) นัน้ ได้ปริวตั รและจัดท�ำขึน้ จากต�ำราการแพทย์แผน
ไทยของชาติและต�ำรับยาแผนไทยของชาติแห่งพระ
ราชบัญญัตคิ มุ้ ครองและส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542[6] เอกสารที่ (6) นั้นได้จัดท�ำขึ้น
จากฉบับพิมพ์ของพระยาพิศณุประสาทเวช เนือ่ งจาก
เป็นฉบับที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรง
ให้ตรวจสอบกับต�ำรับคัมภีรแ์ พทย์ฉบับหลวงลายมือ
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อาลักษณ์แล้ว โดยใช้ประเด็นด้านวัตถุดิบในการคัด
เลือกต�ำรับยาที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการน�ำ
มาพัฒนาต่อยอดในอนาคต ประเด็นด้านวัตถุดิบที่
กล่าวถึงคือ ความยากง่ายของการหาวัตถุดิบในท้อง
ตลาด (herbal market available) และความชัดเจน
ของการระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบและเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน (ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของเครื่องยานั้นได้)
เพือ่ สามารถน�ำมาปรุงยาได้ตามต�ำรับดั้งเดิม ซึง่ น่าจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลที่ดีในการบ�ำบัดอาการผิวหนัง
อักเสบ และสามารถพัฒนายาแผนไทยเพื่อใช้บ�ำบัด
อาการผู้ป่วยกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบและพัฒนาสู่งาน
วิจัยต�ำรับยาในอนาคต

ระเบียบวิธีศึกษา
เอกสารโบราณ คัมภีร์โบราณ และศิลาจารึก
การศึกษาครั้งนี้ใช้เอกสารทางการแพทย์แผน
ไทย จ�ำนวน 6 ชุด ได้แก่ (1) ต�ำราศิลาจารึกต�ำรายา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)[4] (2) ศิลา
จารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร[7] (3) ต�ำราพระ
โอสถพระนารายณ์[8] (4) ต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง
รัชกาลที่ 5[9] (5) ต�ำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2[10] และ
(6) ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์: ภูมิปัญญาทางการ
แพทย์ แ ละมรดกทางวรรณกรรมของชาติ [11] โดย
เอกสารที่ (1) นั้นสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ได้
รับสัง่ ให้คณาจารย์โรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งวัด
พระเชตุพนฯ จัดท�ำและจัดพิมพ์ตน้ ฉบับทีค่ ดั ลอกจาก
ศิลาจารึก โดยจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2505 เอกสารที่ (2)(5) นัน้ ได้ปริวตั รและจัดท�ำขึน้ จากต�ำราการแพทย์แผน
ไทยของชาติและต�ำรับยาแผนไทยของชาติแห่งพระ
ราชบัญญัตคิ มุ้ ครองและส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542 เอกสารที่ (6) นั้นได้จัดท�ำขึ้น
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จากฉบับพิมพ์ของพระยาพิศณุประสาทเวช เนือ่ งจาก
เป็ น ฉบั บ ที่ ส มเด็ จ ฯ กรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพ
ทรงให้ตรวจสอบกับต�ำรับคัมภีร์แพทย์ฉบับหลวง
ลายมืออาลักษณ์แล้ว

วิธีการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลจากต�ำรา, ศิลาจารึก และเอกสาร
จ�ำนวน 6 ชุด ได้แก่ ต�ำราพระโอสถพระนารายณ์,
ศิ ล าจารึ ก วั ด ราชโอรสารามราชวรวิ ห าร, ต� ำ รายา
ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์),
ต� ำ ราพระโอสถครั้ ง รั ช กาลที่ 2, ต� ำ ราเวชศาสตร์
ฉบั บ หลวง รั ช กาลที่ 5 และต� ำ ราแพทย์ ศ าสตร์
สงเคราะห์
2. คัดเลือกต�ำรับยาจากเอกสารในข้อ 1 โดยใช้
เกณฑ์ในการคัดเลือกต�ำรับยา โดยอาศัยค�ำส�ำคัญใน
การคัดเลือกต�ำรับยาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอาการ
แสดงของผิวหนังอักเสบ ได้แก่ ผด, ผื่น, ผุดตุ่ม, ผุด
เป็นวง, น�้ำเหลืองเสีย, คัน, เปื่อยคัน, แสบร้อนตาม
ผิวหนัง, ผิวหนังตกสะเก็ด, เป็นลาย, ผิวเนื้อสาก,  
มะเร็ง, มะเร็งไร, มะเร็งลาม, มะเร็งเพลิง ฝี, เรื้อน,
กุฏฐโรค
3. บันทึกข้อมูลลงในตารางฐานข้อมูล แบ่งเป็น
ตารางฐานข้อมูลต�ำรับยา และตารางฐานข้อมูลเครื่อง
ยาในต�ำรับนั้น ๆ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ท�ำการวิเคราะห์ต�ำรับ
โดยก�ำหนดเงือ่ นไขในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและคัดเลือก
ต�ำรับยา ดังนี้
4.1 ต� ำ รั บ ยาที่ มี ส รรพคุ ณ ในการบ� ำ บั ด
อาการผิวหนังอักเสบ
4.2 เป็นยาใช้ภายนอก
4.3 เป็นต�ำรับยาที่มีเครื่องยาที่ทราบแหล่ง
ที่มาชัดเจน (ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของเครื่องยานั้น
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ได้) และเป็นเครือ่ งยาทีห่ าได้งา่ ยในท้องตลาด (herbal
market available)
4.4 เป็นต�ำรับยาทีร่ ะบุสว่ นทีใ่ ช้และปริมาณ
ของเครื่องยาทุกตัวในต�ำรับ
4.5 เป็ น ต� ำ รั บ ยาที่ ส ามารถปรุ ง เป็ น ยา
ส�ำเร็จรูปเก็บไว้ใช้ได้

เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ต� ำ รั บ ยาและเครื่ อ งยาจาก
ต�ำรับยาที่ผ่านการคัดเลือกจะใช้ Pivot Table จาก
โปรแกรม Microsoft Excel

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา

ผลการศึกษา
ในการรวบรวมต�ำรับยาบ�ำบัดอาการผิวหนัง
อักเสบที่มีการบันทึกในเอกสารทางการแพทย์แผน
ไทย จ�ำนวน 6 ชุด โดยใช้เกณฑ์การคัดเข้าจากค�ำ
ส�ำคัญในต�ำรับยาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอาการแสดง
ของผิวหนังอักเสบ ได้ต�ำรับยาบ�ำบัดอาการผิวหนัง
อักเสบทีผ่ า่ นการคัดเลือกจ�ำนวน 345 ต�ำรับ ดังตาราง
ที่ 1
แต่จากการศึกษา พบว่าต�ำรับยาบางต�ำรับมีการ
บันทึกในเอกสารมากกว่า 1 ชุด ซึ่งท�ำให้เกิดความซ�้ำ
ซ้อนของต�ำรับยา จึงได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลของต�ำราโดยดูจากชื่อต�ำรับยา สรรพคุณใน
การรักษา เครื่องยาในต�ำรับ และน�้ำหนักของเครื่อง
ยา หากมีข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้นเหมือนกันจะนับ
เป็นต�ำรับเดียวกัน และหลังจากตัดความซ�้ำซ้อนของ
ต�ำรับยาระหว่างต�ำรายาแล้ว มีต�ำรับยาที่มีความซ�้ำ
ซ้อน จ�ำนวน 18 ต�ำรับ ดังตารางที่ 2
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ยั ง พบว่ า มี ต� ำ รั บ ยาที่ มี
ความคล้ายคลึงกันในบางแง่มุม แต่มีข้อแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลบางส่วน เช่น ระบุน�้ำหนักเครื่องยาไม่
เท่ากัน ระบุสรรพคุณต่างกัน ซึง่ ต�ำรับยาทีม่ คี วามแตก

ตารางที่ 1 ตำ�รับยาบำ�บัดอาการผิวหนังอักเสบที่ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือก
คัมภีร์/ตำ�รา/เอกสาร
ตำ�ราพระโอสถพระนารายณ์
ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ตำ�รายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ตำ�ราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
ตำ�ราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2
ตำ�ราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
ผลรวมทั้งหมด

จำ�นวนตำ�รับ
10
23
209
46
11
46
345

664 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ตารางที่ 2 ตำ�รับยาที่มีความซ้ำ�ซ้อนระหว่างตำ�รา
ชื่อตำ�รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KII

WP

WR

V

PS

ผายเลือดและผายโลหิต			
/		
รมผ้าอ้อม
/
/			
สหัสรังษี
/
/			
สุริยจันทนและสุริยจันทร์				
/
แก้บวม				
/
แก้คัน				
/
ทาตัว				
/
ไม่ระบุชื่อ (8 ตำ�รับ)				
/
ไม่ระบุชื่อ (3 ตำ�รับ)		
/
/		

/
/
/
/
/
/

WR แทนศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, WP แทนตำ�รายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, KII แทนตำ�ราพระโอสถ
ครั้งรัชกาลที่ 2, V แทนตำ�ราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5, PS แทนตำ�ราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

ตารางที่ 3 ตำ�รับที่มีความคล้ายคลึงในบางแง่มุม
ชื่อตำ�รับ

NR

KII

WP

WR

V

PS

1. ทิพโสฬศและทิพยโสพส
/		
/		
2. ห้าราก			
/			
/
3. บัณฑิตยพระพรหม			
/		
/
4. ไม่ระบุชื่อ (1ตำ�รับ)			
/		
/
5. มหาระรันพิศและมหาระงับพิษ		
/
/		
6. แก้ฝีเกรดแรดและแก้ฝีเกล็ดแรด					
/
/
NR แทนตำ�ราพระโอสถพระนารายณ์, WR แทนศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, WP แทนตำ�รายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม, KII แทนตำ�ราพระโอสถครัง้ รัชกาลที่ 2, V แทนตำ�ราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5, PS แทนตำ�ราแพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์

ต่างกันนี้ จะถือว่าไม่ใช่ต�ำรับยาเดียวกัน ดังตารางที่ 3
จากที่ท�ำการคัดเลือกต�ำรับยาและท�ำการคัด
กรองข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อนของข้อมูล มี
ต�ำรับยาที่ผ่านการคัดกรองข้างต้น จ�ำนวน 327 ต�ำรับ
สามารถแบ่งเป็นต�ำรับยาตามประเภทการใช้ยา ดัง
ตารางที่ 4
หลังจากที่ได้ข้อมูลประเภทการใช้ของต�ำรับยา
จะคัดเลือกเพียงต�ำรับยาใช้ภายนอก เพื่อหาต�ำรับยา

ที่มีศักยภาพพอที่จะน�ำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ในผู้ป่วย
โดยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ คือ เครื่องยาทุกตัวใน
ต�ำรับยา จะต้องเป็นเครือ่ งยาทีท่ ราบแหล่งทีม่ าชัดเจน
สามารถระบุชอื่ วิทยาศาสตร์ได้ และเป็นเครือ่ งยาทีห่ า
ได้งา่ ยในท้องตลาด หากมีเครือ่ งยาในต�ำรับเพียง 1 ตัว
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กล่าวมา ต�ำรับนั้นจะไม่ผ่านการคัด
เลือก จากการวิเคราะห์ข้อมูล มีต�ำรับยาที่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกจ�ำนวน 24 ต�ำรับ ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 ประเภทการใช้ของตำ�รับยาบำ�บัดอาการผิวหนังอักเสบ
คัมภีร์/ตำ�รา/เอกสาร
จำ�นวนตำ�รับ		
ประเภท
		
ภายใน ภายนอก ภายในและ
				
ภายนอก
ตำ�ราพระโอสถพระนารายณ์
10
9
1
ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
23
13
9
1
ตำ�รายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
204
93
94
15
ตำ�รายาพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2
11
2
8
1
ตำ�ราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
46
23
18
2
ตำ�ราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
33
19
7
2
ผลรวมทั้งหมด
327
150
145
22

ไม่ระบุ
2
3
5
10

ตารางที่ 5 ตำ�รับยาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และรูปแบบตำ�รับยาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
คัมภีร์/ต�ำรา/เอกสาร
จ�ำนวนต�ำรับ				 รูปแบบยา
		
น�้ำมัน ฝน
ขี้ผึ้ง
ต้ม
พอก
NR
2
2
WR
1
1
WP
13
3
4
1
1
2
V
5
1
PS
3
1
ผลรวมทั้งหมด
24
6
5
1
2
2

น�้ำ	
1
1

ไม่ระบุ
2
4
1
7

NR แทนตำ�ราพระโอสถพระนารายณ์, WR แทนศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, WP แทนตำ�รายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม, V แทนตำ�ราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5, PS แทนตำ�ราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

จากการพิจารณาต�ำรับยาที่ผ่านการคัดเลือก
โดยเป็นต�ำรับยาที่มีองค์ประกอบในต�ำรับเป็นเครื่อง
ยาหาง่าย และทราบแหล่งที่มาชัดเจนทั้ง 24 ต�ำรับ ได้
ท�ำการวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยพิจารณาจากการระบุ
สัดส่วนเครื่องยาแต่ละชนิดในต�ำรับที่ชัดเจน และมี
วิธปี รุงทีช่ ดั เจนไม่กำ� กวม เพือ่ ให้ได้ตำ� รับยาทีส่ ามารถ
ปรุงได้ตามแบบวิธดี งั้ เดิม และง่ายต่อการน�ำมาพัฒนา
เป็นต�ำรับยาบ�ำบัดอาการผิวหนังอักเสบในอนาคต
จากการวิเคราะห์พบว่ามีต�ำรับยาที่ผ่านเกณฑ์จ�ำนวน
3 ต�ำรับ ดังตารางที่ 6 โดยเครือ่ งยาทีเ่ ป็นองค์ประกอบ

ของต�ำรับยาทั้ง 3 ต�ำรับดังกล่าว มี 23 ชนิด ดังแสดง
ไว้ในตารางที่ 7

อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ได้รวบรวมต�ำรับยาบ�ำบัด
อาการผิ ว หนั ง อั ก เสบแผนไทย ที่ ถู ก บั น ทึ ก ไว้ ใ น
เอกสารทางการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาของไทย
จ�ำนวน 6 ชุด จากการคัดเลือกและตัดความซ�้ำซ้อน
ระหว่างต�ำราได้ต�ำรับยาทั้งหมด 327 ต�ำรับ โดยพบ
มากที่สุด เป็นต�ำรับยาใช้ภายนอกจ�ำนวน 145 ต�ำรับ

อนึ่งเอา ใบมะเกลือ ลูกสะบ้า ใบมะระ ใบปีบ ขมิ้นอ้อย ต�ำเอาน�้ำสิ่งละถ้วย น�้ำมันงา
หุงน�้ำมัน
น�้ำมันมะพร้าว สิ่งละถ้วย หุงให้คงแต่น�้ำมัน ใส่แผลมะเร็งเพลิง แลฝีเปื่อยเน่า สรรพบาดแผล		
ทั้งปวง แลกลากเกลื้อน ก็หายดีวิเศษประเสริฐนัก ฯ		

ขนาน 1 เอาดีปลี ขิงสด ข่าหลวง กะทือ ไพล กระเทียม ต�ำเอาน�้ำสิ่งละทะนาน น�้ำมันงา
หุงน�้ำมัน แล้ว ทาบริเวณ
น�้ำมันมะพร้าว สิ่งละทะนาน น�้ำมะนาว 2 ทะนาน หุงให้คงแต่น�้ำมัน แล้วเอาใส่ขันสัมฤทธิ์ น�ำน�้ำมันไปหุง รอยโรค
จึงเอาจุณสี 2 บาท ขี้ผึ้ง 3 ต�ำลึง ใส่ลงหุงด้วยไฟแกลบตามวิธีให้ดีแล้วจึงเอาปิดแผลเป็นยา
ขี้ผึ้ง
ช�ำระสรรพฝ้าฝีทั้งปวงหายเร็ววิเศษนัก ฯ
		

WR WR29/5*
7
				
				

WP WP248/2*
11
				
				
				

*ไม่มกี ารระบุชอื่ ต�ำรับจึงแทนด้วยรหัสต�ำรับ, NR แทนต�ำราพระโอสถพระนารายณ์, WR แทนศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, WP แทนต�ำรายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ยาขี้ผึ้ง

ทาบริเวณ ยาน�้ำมัน
รอยโรค

เอาน�้ำมันงาทะนานหนึ่ง ด้วยทะนาน 600 มะกรูดสด 30 ลูก แล้วจึงเอาน�้ำมันตั้งเพลิงขึ้
แช่เครื่องยาใน ทาบริเวณ ยาน�้ำมัน
รุมเพลิงให้ร้อน เอาผิวมะกรูดใส่ลงให้เหลืองเกรียมดีแล้ว ยกลงกรองกากให้หมดเอาไว้ให้
น�้ำมัน
รอยโรค
เย็น จึงเอาเทียนทั้ง 5 สิ่งละ 2 สลึง ดีปลีบาท 1 การบูร 2 บาท บดจงละเอียดปรุงลงใน
น�้ำมันนั้นยอนหู แก้ลมแก้ริดสีดวง แก้เปื่อยคันก็ได้ ทาเมื่อยขบก็ได้ ใส่บาดแผลเจ็บปวด
เสี้ยนหนามหอกดาบก็ได้หายแล แต่อย่าให้ถูกน�้ำ 3 วัน มิเป็นบุพโพเลย		

จ�ำนวน		
เนื้อความ
วิธีการเตรียม วิธีใช้ รูปแบบยา
องค์ประกอบ						

NR
น�้ำมัน
9
		
มหาจักร		
				
				
				

คัมภีร์/ ชื่อต�ำรับ
ต�ำรา		

ตารางที่ 6 ตำ�รับยาใช้ภายนอกเพื่อบำ�บัดอาการผิวหนังอักเสบ มีองค์ประกอบเครื่องยาที่หาง่าย ทราบแหล่งที่มาชัดเจน ระบุสัดส่วนชัดเจน และมีวิธีปรุงชัดเจน
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ตารางที่ 7 เครื่องยาจากตำ�รับยาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 3 ตำ�รับ จำ�นวน 23 ชนิด
ชื่อเครื่องยา

ส่วนที่ใช้

1. กระเทียม
หัว
2. กะทือ
เหง้า
3. การบูร
N/A
4. ขมิ้นอ้อย
เหง้า
5. ข่า
เหง้า
6. ขิง
เหง้า
7. งา
น�้ำมัน
				
8. จุณสี
N/A
9. ดีปลี
ผลแก่
10. เทียนข้าวเปลือก ผลแห้ง
11. เทียนขาว
ผลแห้ง
12. เทียนด�ำ	
เมล็ดแห้ง
13. เทียนแดง
เมล็ด
14. เทียนตาตั๊กแตน ผลแห้ง
15. ปีบ
ใบ
16. ขี้ผึ้งแข็ง
ไข
17. ไพล
เหง้า
18. มะกรูด
ผล
19. มะเกลือ
ผลแห้ง
20. มะนาว
น�้ำในผล
21. มะพร้าว
น�้ำมัน
				
22. มะระ
ใบ
23. สะบ้า
ผลแห้ง

แหล่งที่มาทางวิทยาศาสตร์
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Allium sativum L.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.
ได้จากวิธีกึ่งสังเคราะห์ โดยมีสารตั้งต้น คือ -pinene จากน�้ำมันสน (turpentine oil)
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber ligulatum Roxb.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Alpinia galanga (L.) Willd.
เมล็ดที่ผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือเคี่ยวด้วยความร้อนของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Sesamum indicum L.
แร่ธาตุสีเขียวใส ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า copper sulphate pentahydrate (CuSo4.5H2O)
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Piper retrofractum Vahl
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Foeniculum vulgare Miller subsp. var. vulgare
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cuminum cyminum L.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nigella sativa L.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lepidium sativum L.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anethum graveolens L.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Millingtonia hortensis L.f
รังผึ้งที่น�ำมาต้มกับน�้ำจนรังผึ้งหลอมและทิ้งไว้ให้เย็น
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber cassumunar Roxb.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus hystrix DC.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Diospyros mollis Griff.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle
เนื้อในที่ผ่านกระบวนการสกัดแยกน�้ำมันของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Cocos nucifera L.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Momordica charantia L.
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Entada rheedii Spreng

ต�ำรับยาใช้ภายใน 150 ต�ำรับ ต�ำรับยาใช้ทงั้ ภายในและ
ภายนอกจ�ำนวน 22 ต�ำรับ และไม่ระบุจำ� นวน 10 ต�ำรับ
ตามล�ำดับ เมื่อท�ำการคัดเลือกเพิ่มเติมโดยการน�ำ
ต� ำ รั บ ยาที่ มี ส รรพคุ ณ บ� ำ บั ด อาการผิ ว หนั ง อั ก เสบ
เฉพาะที่เป็นยาใช้ภายนอกจ�ำนวน 145 ต�ำรับ ซึ่งได้
จากต�ำรายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
มากที่สุดจ�ำนวน 94 ต�ำรับ ต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง

รัชกาลที่ 5 จ�ำนวน 18 ต�ำรับ ต�ำราพระโอสถพระ
นารายณ์ จ�ำนวน 9 ต�ำรับ ศิลาจารึกวัดราชโอรสาราม
วรวิหาร จ�ำนวน 9 ต�ำรับ ต�ำรายาพระโอสถครั้งรัชกาล
ที่ 2 จ�ำนวน 8 ต�ำรับ และต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
จ�ำนวน 7 ต�ำรับ
การได้ ม าของต� ำ รั บ ยาใช้ ภ ายนอกสรรพคุ ณ
บ�ำบัดอาการผิวหนังอักเสบ นอกจากจะมีการบันทึก

668 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในเอกสารโบราณที่เป็นมาตรฐานแล้วนั้น อีกหนึ่ง
ประเด็นส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึงในการคัดเลือกต�ำรับ
ยา คือ เกณฑ์ด้านวัตถุดิบ โดยเครื่องยาในต�ำรับ
ยานั้นต้องเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและทราบแหล่งที่มา
ชัดเจน จากการศึกษารวบรวมต�ำรับยาบ�ำบัดอาการ
ผิวหนังอักเสบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่กล่าว
มา มีจ�ำนวนทั้งหมด 24 ต�ำรับ โดยมีรูปแบบต�ำรับ
ยาทั้งหมด 6 แบบ โดยพบรูปแบบยาน�้ำมันมากที่สุด
จ�ำนวน 6 ต�ำรับ
จากการศึกษาเพิ่มเติมในต�ำรับที่ผ่านการคัด
เลือกเกี่ยวกับการระบุสัดส่วนเครื่องยาแต่ละชนิด
ชัดเจน และมีวิธีปรุงที่ชัดเจนไม่ก�ำกวม เพื่อให้ได้
ต�ำรับยาที่สามารถปรุงได้ตามแบบวิธีดั้งเดิม และง่าย
ต่อการน�ำมาพัฒนาเป็นต�ำรับยาบ�ำบัดอาการผิวหนัง
อักเสบในอนาคต จากการวิเคราะห์พบว่ามีต�ำรับยาที่
ผ่านเกณฑ์จ�ำนวน 3 ต�ำรับ
การคัดเลือกต�ำรับยาอย่างเป็นระบบนี้จะท�ำให้
ได้ต�ำรับยาที่มีคุณลักษณะที่ดี และเมื่อน�ำมาศึกษา
ผลทางเภสั ช วิ ท ยาหรื อ น� ำ มาใช้ ใ นทางคลิ นิ ก ย่ อ ม
แสดงผลลัพธ์ที่ดี ดังตัวอย่างการศึกษาของวิชญาณี
พันธุ์งามและคณะที่ได้ท�ำการคัดเลือกต�ำรับยาสมาน
แผลอย่างเป็นระบบ[12] โดยน�ำต�ำรับยาที่ผ่านการคัด
เลือกมาปรุงให้ตรงตามบริบทที่โบราณได้ระบุไว้ใน
คัมภีร์ แล้วจึงน�ำยาที่ปรุงนั้นมาศึกษาประสิทธิผลใน
การสมานแผลในสัตว์ทดลอง[13] พบว่าต�ำรับยาที่ได้
จากการคัดเลือกอย่างเป็นระบบนัน้ แสดงผลการสมาน
แผลในสัตว์ทดลองได้ดีกว่ายามาตรฐาน ต่อมาได้มี
การน�ำต�ำรับยาสมานแผลทีผ่ า่ นการคัดเลือกอย่างเป็น
ระบบนั้นไปศึกษาประสิทธิผลในการสมานแผลทาง
คลินกิ [14] โดยเป็นการศึกษาน�ำร่องในแผลเรือ้ รังทีเ่ ท้า
ในผู้ป่วยเบาหวานพบว่าต�ำรับยาที่ผ่านการคัดเลือกมี
ประสิทธิผลที่ดีในการสมานแผลทั้งในด้านของระยะ
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เวลาการหายของแผล และร้อยละการหดรัดตัวของ
แผล เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการรักษามาตรฐาน
ดังนั้นต�ำรับยาทั้ง 3 ต�ำรับที่ผ่านการคัดเลือก
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นต�ำรับยาที่มีแนวโน้มที่ดี
ที่ควรจะน�ำมาศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและศึกษา
ประสิทธิผลทางคลินิกในผู้ป่วยกลุ่มผิวหนังอักเสบ
ต่อไป

ข้อสรุป
การรวบรวมต�ำรับยาบ�ำบัดอาการผิวหนังอักเสบ
ที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสารทางการแพทย์และการใช้ยา
ของไทย จ�ำนวน 6 ชุด จากการคัดเลือกนั้นได้ต�ำรับ
ยาที่ประกอบด้วยเครื่องยาที่หาง่ายทราบแหล่งที่มามี
การระบุสัดส่วนเครื่องยาแต่ละชนิดชัดเจน และมีวิธี
ปรุงที่ชัดเจนไม่ก�ำกวม สามารถปรุงได้ตามแบบวิธี
ดั้งเดิม เหมาะส�ำหรับพัฒนาเป็นต�ำรับยาบ�ำบัดอาการ
ผิวหนังอักเสบในอนาคตจ�ำนวน 3 ต�ำรับ
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