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บทคดัย่อ 

 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภูมิปัญญา แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ
ตั้งต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินตามหลกัการแพทยแ์ผนไทยของหมอพื้นบา้นท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั 
สงขลา พทัลุง ตรัง และสตูล รวบรวมต ารับยาและขอ้มูลดา้นพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพร คน้ควา้
ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรเหล่าน้ี และ ติดตามประเมินผลการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน
ท่ีเขา้รับการรักษาโดยหมอพื้นบา้นดว้ยต ารับยาสมุนไพร ผลการศึกษา คน้พบหมอพื้นบา้น จาก
จงัหวดัสงขลา 2 คน จงัหวดัพทัลุง 4 คน จงัหวดัตรัง 3 คน และจงัหวดัสตูล 1 คน รวมจ านวน 10 
คน มีต ารับยาส าหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินอย่างนอ้ยคนละ 1 ต ารับ รวบรวมต ารับยาไดท้ั้งส้ิน 18 
ต ารับ เป็นต ารับยาภายใน 10 ต ารับ และต ารับยาภายนอก 8 ต ารับ สมุนไพรท่ีปรากฎในต ารับยา
เหล่าน้ี 115 ชนิด เป็นพืชวตัถุ 111 ชนิด (พืชสมุนไพร 109 ชนิด และ เห็ด 2 ชนิด) สัตวว์ตัถุ 2 ชนิด 
และธาตุวตัถุ 2 ชนิด สมุนไพรท่ีมีการน ามาใชซ้ ้ ากนัตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป ใน 12 ต ารับ เป็นสมุนไพร
รสเมาเบ่ือ และเป็นองค์ประกอบหลกัในต ารับยา คือ ล าโพง (Datura metel L.) สะบา้ (Entada 
spiralis Ridl.) ขา้วเยน็เหนือ (Smilax corbularia Kunth) ขา้วเยน็ใต ้(Smilax glabra Wall. ex Roxb.) 
และ ก ามะถัน (sulphur) จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจยัพบว่า ล าโพง (Datura metel L.) และ
ขา้วเยน็เหนือ (Smilax corbularia Kunth) มีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ (anti – inflammatory activity) และ 
ขา้วเยน็ใต ้(Smilax glabra Wall. ex Roxb.) มีฤทธ์ิตา้นการเจริญเติบโตของเซลล์ (antiproliferative 
activity) และฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ (anti – inflammatory activity) การติดตามประเมินผลผูป่้วยโรค
สะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษาโดยหมอพื้นบา้นจ านวน 5 คน พบวา่ผูป่้วยทุกรายไม่หายขาดจากโรค
สะเก็ดเงิน แต่มีอาการร่วมดีข้ึน เช่น อาการทอ้งผกูลดลง คนัลดลง และ นอนหลบัสนิทมากข้ึน 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this thesis are to study Thai traditional knowledge, conceptual 
theory and making prescription method, to document ethnobotanical data, prescriptions of Thai 
traditional healers in Songkhla, Phatthalung, Trang and Satun provinces and to document 
pharmacological activity of medicinal plants and follow up psoriasis patients who were treated by 
these Thai traditional healers. A total of 10 Thai traditional healers, 2 from Songkhla province, 3 
from Trang province, 4 from Phatthalung and 1 from Satun province were identified. They agreed 
to disclose 10 oral prescriptions and 8 external prescriptions. At least 1 prescription was obtained 
from each Thai traditional healers. Total of 115 materia medica are from prescriptions belonging 
to 111 medicinal plants (109 medicinal plants and 2 mushrooms), 2 medicinal animals and 2 
medicinal minerals. The most frequently used from 4 Thai traditional healers herbs from 12 
prescriptions are nauseating taste herbs and main constituents in the prescriptions are Datura 
metel L., Entada spiralis Ridl., Smilax corbularia Kunth, Smilax glabra Wall. ex Roxb and 
sulphur. Literature review represents pharmacological activity from the most frequently used 
herbs, Datura metel L. and Smilax corbularia Kunth have anti – inflammatory activity and Smilax 
glabra Wall. ex Roxb. has antiproliferative and anti – inflammatory activity. Five psoriasis 
patients who were treated by 2 Thai traditional healers could be followed up. None of them was 
entirely cured but other symptoms were improved such as constipation, itch and sleeping quality.  
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3. ต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น 125 
4. ขอ้มูลการน าสมุนไพรมาประกอบเป็นต ารับยา 154 
5. ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของพืชสมุนไพร 177 
6. การติดตามผลการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน 181 

ประวติัผูเ้ขียน 209 
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รายการตาราง 

ตารางท่ี หนา้ 
1 ผลการคดัเลือกหมอพื้นบา้นในแต่ละจงัหวดั 35 
2 ระดบัการศึกษาของหมอพื้นบา้น 36 
3 การประกอบอาชีพหมอพื้นบา้น 36 
4 อาชีพของหมอพื้นบา้น 37 
5 ช่ือโรคท่ีใชเ้รียกโรคสะเก็ดเงิน 38 
6 สาเหตุการเกิดโรค 39 
7 รสยาของสมุนไพรหลกัในต ารับยา 40 
8 ความมัน่ใจต่อการรักษา 40 
9 การติดตามผลการรักษา 41 
10 ระยะเวลาการรักษา 41 
11 ต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน แบ่งกลุ่มตามสรรพคุณของต ารับยา 42 
12 ต ารับยา จ าแนกตามชนิดต ารับยา และ วธีิการปรุงยา 43 
13 จ านวนสมุนไพรแต่ละกลุ่ม 46 
14 จ านวนลกัษณะวสิัยของพืชสมุนไพร 49 
15 จ านวนสมุนไพร จ าแนกตามแหล่งท่ีมา 50 
16 จ านวนพืชสมุนไพร จ าแนกตามส่วนท่ีน ามาใช ้ 51 
17 จ านวนสมุนไพร จ าแนกตามรสยา 52 
18 ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา ของสมุนไพรท่ีมีหมอพื้นบา้นน ามาใชป้ระกอบเป็นต ารับยา

มากท่ีสุดตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 
54 

19 ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของสมุนไพร 55 
20 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน 56 
21 ขอ้มูลประวติัการเป็นโรคของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน และธรรมชาติของโรค 57 
22 การติดตามผลการรักษา แสดงค่าร้อยละ (พื้นท่ีของผวิหนงัในร่างกายท่ีมีรอยโรค) 58 
23 การติดตามผลการรักษา อาการคนั 59 
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 รายการตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี หนา้ 
24 การติดตามผลการรักษา อาการทอ้งผกู 60 
25 การติดตามผลการรักษา อาการนอนหลบัไม่สนิท 60 
26 การติดตามผลการรักษา อาการขา้งเคียงจากการรับประทานยา 61 
27 การประเมินคุณภาพชีวติ และปัญหาสุขภาพจิต 62 
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รายการภาพประกอบ 

ภาพท่ี  หนา้ 
1 สาเหตุการเกิดโรค 39 
2 จ านวนสมุนไพรของต ารับยาภายในแต่ละต ารับ 44 
3 จ านวนสมุนไพรของต ารับยาภายนอกแต่ละต ารับ 45 
4 จ านวนพืชสมุนไพรในแต่ละวงศ ์ 48 
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สัญลกัษณ์ค าย่อและตัวย่อ 

SC1 = ต ารับยาถ่ายโรคติดเน้ือ ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 

SC2 = ต ารับยาคุมธาตุ ปรับธาตุ ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 

SC3 = ต ารับยาแกท้างโลหิต บ ารุงโลหิต ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 
SC4 = ต ารับยาแกน้ ้าเหลืองเสีย ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 

SC5 = ต ารับยาอาบ รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 

SC6 = ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 

KK1 = ต ารับยารักษาโรคตานเร้ือน ของ นายหมอพื้นบา้นคนท่ี 2 
KK2 = ต ารับยาขบัของเสียภายในร่างกาย ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 2 

KT1 = ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 3 

CS1 = ต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน ของ นายหมอพื้นบา้นคนท่ี 4 

CS2 = ต ารับยาลา้งพิษภายในร่างกาย ของ นายหมอพื้นบา้นคนท่ี 4 
KC1 = ต ารับยารักษา โรคสะเก็ดเงิน ของ นายหมอพื้นบา้นคนท่ี 5 

LD1 = ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 6 

LS1 = ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 7 

ST1 = ต ารับยาสระผม รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 8 
LB1 = ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 9 

JN1 = ต ารับยารักษา โรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 10 

JN2 = ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 10 

Wil = Wild plant เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีถ่ินท่ีอยูด่ ั้งเดิมในธรรมชาติ 
Cul = Cultivated plant เป็นพืชสมุนไพรท่ีหมอพื้นบา้นท าการเพาะปลูก ซ่ึงไม่ไดมี้ถ่ินท่ี

อยูด่ ั้งเดิมตามธรมชาติ 
Sto = Herb store เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีการน าเขา้จากต่างประเทศ หรือน าเขา้จากต่าง

ทอ้งถ่ิน หรือไม่สามารถหาเก็บไดใ้นทอ้งถ่ิน ท าให้ไม่สามารถหาตวัอยา่งสดได ้
หมอพื้นบา้นท าการซ้ือจากร้านขายยาสมุนไพร 

Wil = Wild plant เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีถ่ินท่ีอยูด่ ั้งเดิมในธรรมชาติ 
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สัญลกัษณ์ค าย่อและตัวย่อ (ต่อ) 

Dec = Decoction เป็นวธีิการปรุงยาโดยการน าสมุนไพรตม้ดว้ยน ้าสะอาด 

Mse = Macerate and soak in ethanol เป็นวิธีการปรุงยาโดยการแช่ในแอลกอฮอล์หรือ
สุรากลัน่เป็นเวลา 30 วนั ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 

Bms = วธีิการปรุงยาโดยการเผาแลว้น าไปบดผงผสมน ้ามนังา ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 3 

Msh = Macerate and soak in honey เป็นวิธีการปรุงยาโดยการแช่ในน ้ าผึ้งเป็นเวลา 90 
วนั ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 4 

Bbc = Burn and boil with coconut oil เป็นวิธีการปรุงยาโดยการเผาแลว้น าไปเค่ียวกบั
น ้ามนัมะพร้าว ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 6 

Bbs = Burn and boil with sesame oil เป็นวิธีการปรุงยาโดยการเผาแลว้น าไปเค่ียวกบั
น ้ามนังา ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 7 

Rs = Roast and squeeze เป็นวิธีการปรุงยาโดยการยา่งไฟแลว้คั้นน ้ าจากผล ของหมอ
พื้นบา้นคนท่ี 8 

Bcc = Boil with coconut oil เป็นวิธีการปรุงยาโดยการเค่ียวดว้ยน ้ ามนัมะพร้าว ของ
หมอพื้นบา้นคนท่ี 9 

Rbg = Roast and boil with gurjan oil วิธีการปรุงยาโดยการคัว่แลว้เค่ียวดว้ยน ้ ามนัยาง 
ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 10 

บาท  = หน่วยของน ้าหนกัท่ีใชช้ัง่ยาสมุนไพร 1 บาท มีน ้าหนกัเท่ากบั 15 กรัม 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหาที่ท าการวจัิย 

โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) เป็นภาวะการอักเสบของผิวหนังเ ร้ือรัง (chronic, 
inflammatory skin condition)51 ทัว่โลกพบผูป่้วยร้อยละ 2 - 4 ในประชากรทัว่ไป และอตัราการเกิด
โรคแตกต่างกนัไปในแต่ละเช้ือชาติ117 ปัจจุบนัยงัไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั เป็นหน่ึงในสิบอนัดบัแรก
ของโรคผวิหนงัท่ีพบไดบ้่อย ในสถาบนัโรคผวิหนงักรุงเทพมหานคร5 

พยาธิสภาพของโรคสะเก็ดเงิน เป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตและการแบ่ง
เซลล์ ท่ีผิดปกติของเซลล์ผิวหนงัชั้นหนงัก าพร้า (epidermis) ท าให้มีการหลุดลอกของผิวหนงัเป็น
แผ่นสะเก็ด สีขาวคล้ายเงิน อาจมีอาการคนั เม่ือแกะหรือเกาจะท าให้สะเก็ดหลุดออก ผิวหนัง
กลายเป็นป้ืนหนาสีแดง หรือมีเลือดออกบนผื่นท่ีอกัเสบแดง ในบางรายอาจท าให้เกิดการอกัเสบ
บริเวณขอ้ หรือรอยโรคบริเวณเล็บ เป็นตน้76 ปัจจุบนัยงัไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด ผูป่้วยโรคสะเก็ด
เงินไดรั้บผลกระทบทั้งดา้นร่างกาย เช่น มีไข ้อ่อนเพลีย การอกัเสบของผิวหนงัและขอ้ต่าง ๆ ใน
ร่างกาย และผลกระทบดา้นจิตใจ เกิดปมดอ้ยจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตนเอง รู้สึก
เครียดและวิตกกังวลต่าง ๆ ท าให้ไม่กล้าออกนอกบ้านหรือเข้าสังคม รวมทั้ งส่งผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจ และรายไดข้องผูป่้วย เน่ืองจากตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลและจากการขาด
งานระหวา่งการเจบ็ป่วย และค่าเดินทางมารักษา5 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาภูมิปัญญาการใชส้มุนไพรรักษาโรค
สะเก็ดเงินมีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานวิจยัท่ีมีในต่างประเทศ เช่น Ping และคณะ 
(2010)84 ส ารวจภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบา้นประเทศจีนในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน พบว่า
วิธีการท่ีใช ้ประกอบดว้ย ยาตม้ส าหรับด่ืม ยาทาและยาอาบ รวมทั้งศึกษาผลการยบัย ั้งแอนติเจนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโรคสะเก็ดเงิน (Pso p27) หลงัจากการใชย้าสมุนไพรดงักล่าวรักษาผูป่้วย เป็นระยะเวลา 
3 เดือน พบวา่มีแอนติเจน Pso p27 ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั  
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Al-Waili (2003)23 ศึกษาผลของยาทาท่ีมีส่วนผสมของน ้ าผึ้ ง ข้ีผึ้ ง และน ้ ามนั
มะกอก ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน พบวา่ ผูป่้วย 5 ใน 8 คนตอบสนองต่อการรักษาดว้ยต ารับยาทา
ดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั  

Iliev and Broshtilova (2003)49 ศึกษาพยาธิวิทยาและการรักษาโรคสะเก็ดเงินตาม
หลกัการแพทยแ์ผนจีน พบว่า โรคสะเก็ดเงินเกิดจากความผิดปกติของ โลหิต ธาตุลม และธาตุไฟ 
ทั้งยงัมีวธีิการรักษาโดยการใชส้มุนไพรและการแทงเขม็ 

Steele และคณะ (2007)110 ส ารวจการใชส้มุนไพรในการรักษาโรคสะเก็ดเงินมาก
ท่ีสุดจ านวน 15 ชนิด ซ่ึงมี 10 ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ Capsicum annuum, Aloe vera, Angelica 
sinensis, Silybum marianum, Matricaria reculita, Melaleuca alternifolia, Gaultheria procumbens, 
Ulmus rubra, Oenothera biennis และ Curcuma longa 

ส าหรับในประเทศไทยมีการศึกษาของ ฉตัรชยั สวสัดิไชย และคณะ (2010)6 ศึกษา
ผลการรักษาผูป่้วยสะเก็ดเงินดว้ยสมุนไพรต ารับโรงพยาบาลพระปกเกลา้ พบว่าผูป่้วยโรคสะเก็ด
เงินท่ีไดรั้บต ารับยาสมุนไพรอยา่งต่อเน่ือง มีผลการรักษาท่ีดีข้ึนร้อยละ 95.38 แต่ไม่ไดมี้การเปิดเผย
สมุนไพรในต ารับยาดงักล่าว  

วสิาข ์ทองระกาศ  (2009)14 ศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัจากสมุนไพรไทยท่ีมีฤทธ์ิตา้น
โรคสะเก็ดเงิน โดยใช้เซลล์ผิวหนังมนุษย์ (HaCaT) พบว่า สารสกัดสมุนไพรไทยจากขมิ้น
(Curcuma longa L.) ข่า (Alpinia galanga (L.) Willd.) และนอ้ยหน่า (Annona squamosa L.)  
สามารถยบัย ั้งการแบ่งเซลล์ HaCaT ได ้จากนั้น Saelee และคณะ (2011)97 น าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด
ดงักล่าว ศึกษากลไกการตา้นโรคสะเก็ดเงินระดับโมเลกุล ในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย ์
(HaCaT keratinocyte cell) พบวา่สารสกดัของสมุนไพรทั้งสามชนิด สามารถตา้นโรคสะเก็ดเงิน
ผา่นทางโมเลกุลได ้

คมัภีร์แพทย์แผนไทยท่ีกล่าวถึงโรคผิวหนังไวคื้อ คมัภีร์วิถีกุฏฐโรค4 กล่าวถึง
ลกัษณะโรคผวิหนงัแบบต่าง ๆ และโรคท่ีมีอาการคลา้ยโรคสะเก็ดเงินคือ โรคเร้ือนมูลนก แสดงให้
เห็นว่าการแพทยพ์ื้นบา้นไทยมีภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกนัมาส าหรับรักษาโรคผิวหนงัแต่สมยั
โบราณ 
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จงัหวดั สงขลา พทัลุง ตรัง และสตูล มีอาณาเขตลอ้มรอบเทือกเขาบรรทดั พื้นท่ี
ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบช้ืน ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ แต่ยงัไม่พบรายงานการวิจยัใดท่ี
รวบรวม ภูมิปัญญา แนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูลทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพร และต ารับยาท่ีเก่ียวกบั
โรคสะเก็ดเงินไวอ้ยา่งเป็นระบบ ในปัจจุบนัยงัคงมีหมอพื้นบา้นท่ีรับรักษาโรคสะเก็ดเงินตามพื้นท่ี
ต่าง ๆ และแต่ละคนมีวิธีการรักษาแตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาท่ีได้รับสืบทอดมาและจาก
ประสบการณ์การรักษา หากไดรั้บการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  จะเป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับการพฒันา
เพื่อน ามารักษาโรคสะเก็ดเงินต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาเก่ียวกบั สาเหตุการเกิดโรค วิธีการวินิจฉยัโรค วิธีการตั้ง
ต ารับยา ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้นท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณภาคใตต้อนล่าง ในจงัหวดั 
สงขลา พทัลุง ตรัง และสตูล เปรียบเทียบกบัหลกัเวชกรรมแผนไทย และหลกัเภสัชกรรมแผนไทย 

1.2.2 เพื่อรวบรวม และศึกษาต ารับยา สมุนไพร รวบรวมตวัอยา่งพืชสมุนไพร และ
ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของสมุนไพรท่ีรวบรวมได ้

1.2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินโดยหมอพื้นบา้น
ดว้ยสมุนไพรต ารับต่าง ๆ 
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1.3 ขอบเขตการวจัิย 

รวบรวมขอ้มูล ภูมิปัญญา ต ารับยา และสมุนไพร ของหมอพื้นบา้น จ านวน 10 คน 
และ ติดตามผลการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน ระยะเวลาใน
การศึกษาระหวา่งเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 – ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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1.4 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรหมอพ้ืนบา้นใน 

จงัหวดั สงขลา พทัลุง ตรัง 

และสตูล 

หมอพ้ืนบา้นท่ีผา่นเกณฑก์าร

คดัเลือก 

เก็บขอ้มูลหมอพ้ืนบา้น 

- ขอ้มูลทัว่ไป 

- ขอ้มูลภูมิปัญญา 

- ขอ้มูลต ารับยา 

ติดตามผลการรักษาผูป่้วย 

วเิคราะห์สมุนไพร 

- หลกัการรักษา และความ

สอดคลอ้งในการใชส้มุนไพร

ของหมอพ้ืนบา้น 

-ฤทธ์ิทางเภสชัวทิยา (จากการ

ทบทวนวรรณกรรม) 
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1.5 นิยามศัพท์ตามปฏิบัติการ (operation definition) ในวทิยานิพนธ์ฉบับนี้ 

1.5.1 หมอพื้นบา้น (traditional healers) หมายถึง ผูท้  าการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค 
โดยใช้ สมุนไพร วิธีการ ความรู้ ต ารา หรือภูมิปัญญา การแพทยแ์ผนไทยท่ีได้รับถ่ายทอดและ
พฒันาสืบต่อกนัมา  

1.5.2 ภูมิปัญญา (knowledge) หมายถึง แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ ประสบการณ์ ทาง
การแพทยแ์ผนไทย เก่ียวกบัช่ือโรคท่ีใช้เรียกโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) สาเหตุการเกิดโรค อาการ
ของโรคท่ีรู้จกั การวินิจฉัยโรค ความมัน่ใจต่อการรักษา การติดตามผลการรักษา ระยะเวลาการ
รักษา หลกัการตั้งต ารับยา และสมุนไพรท่ีใชรั้กษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้น  

1.5.3 ต ารับยา (prescription) หมายถึง สมุนไพรชนิดเด่ียว หรือ กลุ่มของสมุนไพร 
ท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน โดยมีวธีิการปรุงยา และวธีิการใชย้า แตกต่างกนัไป  

1.5.4 พืชวตัถุ หมายถึง สมุนไพรท่ีไดจ้ากพืช และเห็ด 

1.5.5 สัตวว์ตัถุ หมายถึง สมุนไพรท่ีไดจ้ากสัตว ์

1.5.6 ธาตุวตัถุ หมายถึง สมุนไพรท่ีไดจ้ากแร่ธาตุ 

1.5.7 พืชสมุนไพร หมายถึง สมุนไพรท่ีจดัอยูใ่นอาณาจกัรพืช (plant kingdom) 

1.5.8 เคร่ืองยาสมุนไพร ยาดิบ (crude drug) หมายถึง สมุนไพรท่ีเป็นแหล่งท่ีมา
ของตวัยาสมุนไพร น ามาใชป้ระกอบเป็นต ารับยารักษาโรค เป็นสมุนไพรแบบแห้ง มกัไดจ้ากการ
ซ้ือท่ีร้านขายยาสมุนไพร 

1.5.9 สมุฏฐานการเกิดโรค (cause of disease) หมายถึง ท่ีตั้งแรกเกิดของโรค หรือ
สาเหตุการเกิดโรค 

1.5.10 พยาธิ หรือ แม่พยาธิ หมายถึง สาเหตุของการเกิดโรคใดโรคหน่ึง ซ่ึงไม่
สามารถระบุไดช้ดัเจน อาจเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย พยาธิ ปรสิต หรือความผดิปกติใด ๆ ภายใน
ร่างกาย 

1.5.11 แม่พยาธิภายนอก หมายถึง สาเหตุของการเกิดโรคผิวหนงั ท่ีมีสาเหตุจาก
การติดเช้ือแบคทีเรีย พยาธิ หรือปรสิต ชนิดใดชนิดหน่ึง 



8 

 

  

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น ไดศึ้กษารวบรวม
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1 โรคสะเกด็เงิน 

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอกัเสบเร้ือรังท่ีไม่ได้เกิดจากการติดเช้ือ (chronic 
inflammatory non – infectious skin disease) มีลกัษณะข้ึนเป็นผื่นหรือป้ืนและมีเกล็ดสีเงินปกคลุม 
มกัมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ นานเป็นแรมปีหรือตลอดชีวิต เป็นโรคไม่ติดต่อ ปัจจุบนัยงัไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดไดแ้ละไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั พบไดป้ระมาณร้อยละ 1 – 3 ของคนทัว่ไป ซ่ึง
แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศและเช้ือชาติ ชายและหญิงพบไดเ้ท่ากนั พบไดใ้นคนทุกวยั มกัจะ
เร่ิมมีอาการคร้ังแรกในช่วงอาย ุ10 – 40 ปี ผูป่้วยประมาณ 1 ใน 3 พบวา่มีประวติัโรคน้ีในครอบครัว 
และอาการมกัจะก าเริบเม่ือมีสาเหตุกระตุน้ ซ่ึงพบบ่อยคือ ความเครียด40 

2.1.1 สาเหตุของโรคสะเกด็เงิน 

สาเหตุของโรคสะเก็ดเงินเกิดไดจ้ากปัจจยัทางส่ิงแวดล้อมเช่น การเกิดบาดแผล 
การติดเช้ือ การถูกแสงแดดมากเกินไป การด่ืมแอลกอฮอล์ การสูบบุหร่ี ความเครียด และปัจจยัทาง
พนัธุกรรม ซ่ึงแบบแผนการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมไม่ชดัเจน หากบิดาและมารดาเป็นโรค บุตรท่ี
เกิดมามีโอกาสเป็นโรคร้อยละ 65 – 8395 

2.1.2 พยาธิสภาพของโรคสะเกด็เงิน 

ปัจจุบนัสันนิษฐานวา่โรคสะเก็ดเงินเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุม้กนั คือ
ลิมโฟไซต ์(lymphocyte) ชนิด T cells ถูกกระตุน้ให้ท างานมากเกินปกติ เม่ือเคล่ือนตวัมาท่ีชั้นใต้
ผิวหนัง จะท างานร่วมกบัสารอ่ืน ๆ กระตุน้ให้เซลล์ผิวหนงัชั้นหนังก าพร้า (epidermis) เกิดการ
แบ่งตวัและเคล่ือนตวัอย่างรวดเร็วผิดปกติ และก่อให้เกิดอาการอกัเสบของผิวหนงั ทั้งในชั้นหนงั
ก าพร้าและหนังแท้ ซ่ึงปกติการสร้างเซลล์ใหม่และเพิ่มจ านวนเซลล์ในผิวหนังปกติ ใช้เวลา
ประมาณ 28 วนั โดยเซลล์ผิวหนงัชั้นหนงัก าพร้าค่อย ๆ เจริญเติบโต จากชั้นล่างสุด (basal layer) 
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ข้ึนสู่ชั้นบนสุด (stratum corneum) ระหว่างท่ีมีการเล่ือนชั้นข้ึนไป นิวเคลียสในเซลล์จะค่อย ๆ 
หายไป เซลล์จะแบนลงและถูกเติมดว้ย เคราติน (keratin) เม่ือถึงชั้น stratum corneum เซลล์เหล่าน้ี
จะกลายเป็นเซลล์ท่ีตายแลว้ ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินมีกระบวนการสร้างเซลล์ผิวหนงัชั้นหนงัก าพร้า 
ใชเ้วลารวดเร็ว เหลือเพียง 4 วนั ท าใหเ้กิดความลม้เหลวในกระบวนการสร้างเซลล์ โดยเซลล์ท่ีค่อย 
ๆ เล่ือนไปสู่ชั้นบนสุดจะไม่ตายไปตามปกติ ยงัคงมีนิวเคลียส ท าใหเ้ซลลไ์ม่ถูกเติมดว้ยสารเคราติน
เน่ืองจากกระบวนการสร้างเซลล์ท่ีรวดเร็วเกินไป ดงันั้นการเตรียมการสร้างเคราติน ในชั้น stratum 
corneum ท่ีไม่เป็นไปตามปกติ จึงเป็นลกัษณะพิเศษของโรคสะเก็ดเงิน ยิ่งไปกว่านั้น ผิวหนงัชั้น
หนงัก าพร้าเกิดการหนาตวัข้ึน มีการไหลเวยีนเลือดเพิ่มข้ึน หลอดเลือดขยายตวัมีส่วนท าให้รอยโรค
สะเก็ดเงินมีสีแดง ท าให้เซลล์เม็ดเลือดขาวท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการอกัเสบ สามารถแทรกซึมเขา้
สู่ผิวหนงัชั้น epidermis เพิ่มการตอบสนองในระบบภูมิคุม้กนั ซ่ึงเป็นตวัน าในพยาธิสภาพของโรค
สะเก็ดเงิน และโรคสะเก็ดเงินสามารถถูกกระตุน้ไดจ้ากปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึง95 

2.1.3 ชนิดและอาการของโรคสะเกด็เงิน 

ผูป่้วยแต่ละรายมีอาการแสดงไดห้ลายชนิด ซ่ึงอาจเป็นชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลาย
ชนิดร่วมกนั ดงัน้ี 

1) สะเก็ดเงินชนิดป้ืนหนา (plaque psoriasis) เป็นชนิดท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุด รอยโรค
เป็นผื่นแดง นูนหนา ขอบเขตชัดเจน และมีขุยสีขาวท่ีรอยโรค หากขูดบริเวณรอยโรคจะมีรอย
เลือดออก อาจมีอาการคนัหรือเจ็บบริเวณรอยโรค มกัพบบริเวณหนงัศีรษะ และผิวหนงัส่วนขอ้พบั
ต่าง ๆ เช่น ขอ้ศอก ขอ้เข่า อาจพบบริเวณกน้กบ หน้าแขง้ หรือบริเวณผิวหนงัท่ีเคยไดรั้บบาดเจ็บ 
เช่นรอยบาดแผล รอยขีดข่วน เป็นตน้ 

2) สะเก็ดเงินชนิดตุ่มเล็ก (guttate psoriasis) ลกัษณะเป็นตุ่มหรือผื่นแดงเล็ก ๆ 
รูปร่างคลา้ยหยดน ้ า ข้ึนตามล าตวั แขน ขา หนงัศีรษะ หน่ึงในสามของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินชนิดน้ี
มกัพฒันาเป็นโรคสะเก็ดเงินชนิดป้ืนหนาเร้ือรัง 

3) สะเก็ดเงินชนิดตุ่มหนอง (pustular psoriasis) พบนอ้ย ลกัษณะข้ึนเป็นตุ่มน ้ าขุ่น
แบบตุ่มหนองโดยไม่มีการติดเช้ือ (sterile pustule) อาจเกิดบริเวณ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ ปลายน้ิวมือและ
น้ิวเทา้ หรือกระจายทัว่ตวั อาจมีอาการไข ้หนาวสั่น อ่อนเพลีย น ้าหนกัลด คนัมากร่วมดว้ย รอยโรค
ดูคลา้ยผวิหนงัอกัเสบท่ีมีการติดเช้ือแทรกซอ้น 
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4) สะเก็ดเงินชนิดแดงและเป็นเกล็ดทัว่ตวั (erythrodermic psoriasis) เป็นชนิดท่ี
พบไดน้อ้ยท่ีสุด ลกัษณะเป็นผืน่แดงและมีเกล็ด คนั ปวดแสบปวดร้อน ข้ึนกระจายทัว่ตวั มกัก าเริบ
เวลามีความเครียด เกิดบาดแผลไฟไหมน้ ้ าร้อนลวก แพย้า หรือติดเช้ือ หรือหยุดยาสเตียรอยด์ท่ีเคย
กินเป็นประจ า อาจมีภาวะแทรกซอ้นแบบบาดแผลไฟไหมน้ ้าร้อนลวก เช่น ภาวะขาดน ้ า การติดเช้ือ 
เป็นอนัตรายถึงชีวติได ้

5) สะเก็ดเงินชนิดเกิดท่ีหนงัศีรษะ (scalp psoriasis) พบไดป้ระมาณร้อยละ 50 ของ
ผูป่้วยท่ีเป็นโรคสะเก็ดเงิน ลกัษณะเป็นผื่นแดงหนา ขอบเขตชดัเจน และมีเกล็ดเงินข้ึนตามแนวไร
ผม บางคร้ังอาจลามมาท่ีหน้าผาก มกัไม่มีอาการผมร่วง อาจมีอาการคนั เวลาเกาหนงัศีรษะอาจมี
เกล็ดหนงัร่วงเกาะตามผมและไหล่ 

6) โรคสะเก็ดเงินชนิดเกิดท่ีเล็บ (nail psoriasis) เกิดไดท้ั้งท่ีเล็บมือและเล็บเทา้ มี
อาการไดห้ลายลกัษณะ เช่น มีจุดสีน ้ าตาลใตเ้ล็บ เล็บเป็นหลุม เล็บขรุขระ เล็บแยกตวัออกจากเน้ือ
ใตเ้ล็บ (onycholysis) ผิวใตเ้ล็บหนา (subungual keratosis) มกัเกิดร่วมกบั เน้ือเยื่อของเล็บอกัเสบ 
(paronychia) บางคร้ังอาจมีการติดเช้ือแบคทีเรียหรือเช้ือราร่วมดว้ย อาจท าใหเ้ขา้ใจวา่เป็นโรคกลาก
ท่ีเล็บ โรคเช้ือราแคนดิดาท่ีเล็บ ในรายท่ีเป็นรุนแรงเน้ือเล็บจะเป่ือยยุย่ ถูกท าลาย 

7) ขอ้อกัเสบจากโรคสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) พบไดป้ระมาณร้อยละ 5 – 15 
ของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน ส่วนมากพบร่วมกบัรอยโรคท่ีผิวหนงัเร้ือรัง อาการท่ีผิวหนงั มกัพบท่ีขอ้
น้ิวมือน้ิวเทา้ มีลกัษณะปวด บวม และขอ้แข็ง คล้ายโรคปวดขอ้รูมาตอยด์ บางรายอาจมีอาการ
อกัเสบของขอ้เข่า สะโพก และขอ้กระดูกสันหลงั อาจเป็นเพียงข้อเดียวหรือหลายขอ้พร้อมกนัก็ได้
40,76 

2.1.4 ภาวะแทรกซ้อน 

ส่วนใหญ่มกัไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง แต่เน่ืองจากมีรอยโรคเร้ือรังและแลดูน่า
เกลียด อาจท าให้ผูป่้วยมีความเครียด วิตกกงัวล ซึมเศร้า สูญเสียความเช่ือมัน่ในตนเองและกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัและการออกสังคมได ้ในรายท่ีมีอาการคนัมาก อาจเกาจนมีการติดเช้ือ
แบคทีเรียแทรกซ้อน ในรายท่ีเป็นรุนแรงเช่น สะเก็ดเงินชนิดตุ่มหนอง แพร่กระจายทัว่ไป หรือ
สะเก็ดเงินชนิดแดงและเป็นเกล็ดทัว่ตวั อาจท าให้เกิดภาวะสูญเสียน ้ าและเกลือแร่ และการติดเช้ือท่ี
รุนแรงได ้ในรายท่ีเป็นขอ้อกัเสบอาจท าใหข้อ้พิการ ในรายท่ีเป็นท่ีเล็บ อาจท าใหเ้ล็บพิการ17 
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2.1.5 การรักษาโรคสะเกด็เงินตามหลกัการแพทย์แผนปัจจุบัน 

การรักษาโรคสะเก็ดเงินมีหลายวธีิ จ  าแนกตามวธีิการรักษา 3 วธีิ15 ดงัน้ี 

2.1.5.1 การรักษาตามมาตรฐาน  

มีแนวทางการรักษา ดงัน้ี 

2.1.5.1.1 ยาทา 

1) น ้ ามนัดิน (tar) มีกลไกการออกฤทธ์ิ คือ กดการสร้าง DNA ในผิวหนงัชั้นหนงั
ก าพร้า ลดการอกัเสบ และลดอาการคนั 

2) Corticosteroid มีกลไกการออกฤทธ์ิ คือ การตา้นการอกัเสบ 

3) Diathranol (anthralin) มีกลไกการออกฤทธ์ิท่ีแทจ้ริงยงัไม่ทราบ เช่ือวา่มีฤทธ์ิ 
ยบัย ั้งการแบ่งตวัของเซลล ์และยบัย ั้งการท างานของเมด็เลือดขาว (neutrohil และ monocyte) 

4) Calcipotriol มีกลไกการออกฤทธ์ิ คือ ตา้นการอกัเสบ ท าให้การเปล่ียนแปลง
ของเซลลผ์วิหนงักลบัสู่ภาวะปกติ และ ยบัย ั้งการแบ่งตวัของเซลลผ์วิหนงั 

2.1.5.1.1 ยารับประทาน 

1) Methotrexate มีกลไกการออกฤทธ์ิ คือ ยบัย ั้งการแบ่งตวัของเซลล์ผิวหนงั ตา้น
การอกัเสบ และ ปรับระบบภูมิตา้นทานของร่างกาย 

2) Retinoid มีกลไกการออกฤทธ์ิ คือ ยบัย ั้งการแบ่งตวัของเซลล์ผิวหนงั ท าให้การ
เปล่ียนแปลงของเซลลผ์วิหนงักลบัสู่ภาวะปกติ และ ตา้นการอกัเสบ 

2.1.5.2 การรักษาแบบสนับสนุน 

2.1.5.2.1 ยาทา 

1) Emollient เพิ่มความชุ่มช้ืนให้ผิวหนงั เช่น น ้ ามนัมะกอก, mineral oil, cream 
base 

2) ยาละลายขยุ เช่น salicylic acid 3 – 10 % 

3) Wet dressing ในกรณีท่ีเป็นหนอง 
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4) แชมพท่ีูมีส่วนผสมของน ้ามนัดิน 

2.1.5.2.2 ยารับประทาน 

1) Antihistamine ในกรณีท่ีมีอาการคนั 

2) ยาปฏิชีวนะ ในกรณีท่ีมีการติดเช้ือร่วมดว้ย 

3) NSAID ในกรณีท่ีปวดขอ้ 

2.1.5.2.3 การประคบัประคองทางจิตใจ 

2.1.5.3 การรักษาแบบทางเลอืก 

2.1.5.2.1 ยารับประทาน 

Cyclosporin มีกลไกการออกฤท ธ์ิ  คือ  กดภู มิต้านทานของ ร่างกาย 
(immunosuppressive effect) 

2.1.5.2.2 การรักษาดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลต มีกลไกการออกฤทธ์ิ คือ ยบัย ั้งการแบ่งตวั
ของเซลลผ์วิหนงั และ ตา้นการอกัเสบ 

2.1.5.2.3 การใชย้าหลายกลุ่ม เพื่อใชย้าท่ีออกฤทธ์ิต่างกนั ร่วมกนัจะลดผลขา้งเคียงและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา 

2.1.5.2.3 การหมุนเวยีนการรักษา เพื่อลดผลขา้งเคียงจากการใชย้าแต่ละประเภท  
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2.2 โรคสะเกด็เงินในคัมภีร์แพทย์แผนไทย 

คัมภีร์วิ ถีกุฏโรค เป็นคัมภีร์ ท่ีกล่าวถึงโรคผิวหนัง (โรคเร้ือน) ชนิดต่างๆ 
ประกอบดว้ย สาเหตุของการเกิดโรคเร้ือน และลกัษณะรอยโรคของเร้ือนชนิดต่าง ๆ จึงสามารถ
เปรียบเทียบ ลกัษณะอาการและพยาธิสภาพของโรคสะเก็ดเงินทางหลกัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั กบั
หลกัการแพทยแ์ผนไทยในคมัภีร์ได ้

โรคสะเก็ดเงิน มีสาเหตุและลกัษณะอาการ เปรียบเทียบไดก้บั โรคเร้ือนบงัเกิดแต่
ชาติสัมพนัธ์ตระกูล และ โรคเร้ือนบงัเกิดเป็นอุปปาติกะ มีลกัษณะอาการตาม โรคเร้ือนมูลนก มี
อาการคือ เม่ือบงัเกิดผุดข้ึนมาเป็นแวน่ เป็นวงตามผิวหนงั เล็กก็มี ใหญ่ก็มี สีขาวนุง ๆ ขอบนูน มี
สัณฐานดงักลากพรรนยั ท าใหค้นั ถา้นานเขา้ลามไปทั้งตวั พยาธิอนัน้ี หายบา้ง ไม่หายบา้ง4 
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2.3 การตั้งต ารับยาตามหลกัเภสัชกรรมไทย 

สมุนไพรท่ีน ามาประกอบเป็นต ารับยารักษาโรคเรียกตามหลกัเภสัชกรรมไทยว่า 
เภสัชวตัถุ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท2 ดงัน้ี 

1) พืชวตัถุ คือ พรรณไมช้นิดต่างๆ ส่วนของพรรณไมท่ี้น ามาประกอบเป็นต ารับยา
รักษาโรคจะมีสรรพคุณแตกต่างกนัไป เช่น ส่วนของเน้ือไม ้ราก ใบ ดอก ผล เมล็ด 

2) สัตวว์ตัถุ คือ สมุนไพรท่ีไดจ้ากสัตว ์โดยไดจ้ากร่างกายหรืออวยัวะของสัตว ์

3) ธาตุวตัถุ คือ สมุนไพรท่ีไดจ้ากแร่ธาตุ  

การจดัต ารับยารักษาโรคตามวิธีทางการแพทยแ์ผนไทย หมอพื้นบา้นตอ้งมีความรู้
เร่ืองสรรพคุณและรสยาของสมุนไพร ซ่ึงมีความส าคญัต่อการเลือกสมุนไพรเพื่อน ามาประกอบเป็น
ต ารับยารักษาโรค 

หลกัเภสัชกรรมไทยไดร้ะบุรสยาของสมุนไพรไวจ้  านวน 10 รส คือรสฝาด รส
หวาน รสเมาเบ่ือ รสขม รสเผด็ร้อน รสมนั รสหอมเยน็ รสเค็ม รสเปร้ียว และรสจืด ซ่ึงแต่ละรสจะ
มีสรรพคุณเฉพาะ หากสามารถทราบถึงรสยาสมุนไพร จะท าให้การเลือกสมุนไพรเพื่อน าไปใช้
รักษาโรคมีความสะดวกแม่นย  ามากยิง่ข้ึน ซ่ึงสรรพคุณของตวัยาสมุนไพรแต่ละรสมีดงัน้ี 

1) รสฝาด มีสรรพคุณ สมานแผลทั้งภายในและภายนอก แกท้อ้งร่วง 

2) รสหวาน มีสรรพคุณ ท าใหเ้น้ือในร่างกายชุ่มช้ืน บ ารุงหวัใจ แกอ่้อนเพลีย 

3) รสเมาเบ่ือ มีสรรพคุณ แก้พิษเสมหะ พิษโลหิต แก้โรคทางธาตุน ้ า แก้โรค
ผวิหนงั แกน้ ้าเหลืองเสีย 

4) รสขม มีสรรพคุณ แกท้างโลหิตและดี แกก้ าเดา แกไ้ขช้นิดต่าง ๆ 

5) รสเผด็ร้อน มีสรรพคุณ แกโ้รคลมจุกเสียด ขบัลม ช่วยยอ่ยอาหาร บ ารุงธาตุไฟ 

6) รสมนั มีสรรพคุณ บ ารุงเส้นเอ็น แกเ้ส้นเอ็นพิการ แกป้วดเม่ือย ให้ความอบอุ่น
ร่างกาย 

7) รสหอมเยน็ มีสรรพคุณ บ ารุงหวัใจ ตบั ปอด แกอ่้อนเพลีย ดบัพิษร้อน 
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8) รสเคม็ มีสรรพคุณ มีฤทธ์ิซึบซาบไปตามผิวหนงั แกโ้รคผิวหนงั ช าระเมือกมนั
ในล าไส้ 

9) รสเปร้ียว มีสรรพคุณ แกเ้สมหะพิการ แกไ้อ แกท้อ้งผกู ระบายอุจจาระ 

10) รสจืด มีสรรพคุณ แกเ้สมหะ ขบัปัสสาวะ ดบัพิษไข ้

นอกจากน้ีหมอพื้นบา้นตอ้งมีความเขา้ใจสรรพคุณและความสัมพนัธ์ของตวัยา
สมุนไพรแต่ละชนิดท่ีจะน ามาประกอบเป็นต ารับยา เช่น สมุนไพรชนิดใดมีฤทธ์ิเสริมกนั สมุนไพร
ชนิดใดมีฤทธ์ิตา้นกนั ซ่ึงหลกัการตั้งต ารับยาประกอบดว้ยกลุ่มสมุนไพร ดงัน้ี 

1) ตวัยาตรง คือ สมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคเป็นหลกั 

2) ตวัยาช่วย คือ สมุนไพรท่ีใช้รักษาโรคแทรกซ้อน หรือโรคท่ีเป็นร่วมกนั เช่น
สมุนไพรช่วยแกเ้สมหะในผูป่้วยท่ีมีอาการไอ 

3) ตวัยาประกอบ คือ สมุนไพรท่ีใช้ป้องกนัโรคอ่ืนท่ีจะตามมา หรือช่วยบ ารุง
ร่างกาย หรือสมุนไพรท่ีใชคุ้มผลขา้งเคียงของสมุนไพรชนิดอ่ืน 

4) ตวัยาแต่งกล่ินรส คือ สมุนไพรท่ีใชใ้นการแต่งกล่ินและรส ของต ารับยาเพื่อให้
มีความน่ารับประทานมากข้ึน 
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2.4 สมุนไพรทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ 

สมุนไพรท่ีใช้ในต ารับยาแผนไทยหลายชนิดมีแหล่งก าเนิดจากต่างประเทศ ดงั
ขอ้มูลของ ชยนัต ์พิเชียรสุนทร และ วเิชียร จีรวงส์ (2547)7 ระบุวา่ 

พิกดัยาโกฐทั้งห้า (โกฐเชียง (Angelica sinensis (Oliv.) Diels), โกฐสอ (Angelica 
dahurica (Fisch ex. Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.), โกฐหวับวั (Ligusticum sinense 
Oliv. cv. Chuanxiong), โกฐเขมา (Atractylodes lancea (Thunb.) DC.) และ โกฐจุฬาลมัพา 
(Artemisia annua L.)) เป็นพิกดัยาท่ีหมอพื้นบา้นซ้ือจากร้านยาสมุนไพร ไม่สามารถหาได้ใน
ทอ้งถ่ิน ถูกน ามาใช้มากในต ารับยาแผนไทย มีปรากฎในศิลาจารึกต ารายาท่ีวดัราชโอรสาราม ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว ได้โปรดเกล้าจารึกไวเ้ป็นวิทยาทานเม่ือทรงบูรณะวดัราช
โอรสารามใน พ.ศ. 2364 นอกจากน้ี ในศิลาจารึกต ารายาท่ีวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้จารึกไวเ้พื่อเป็นวิทยาทานคราวท่ีทรง
บูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่เม่ือ พ.ศ. 2375 ดงัเช่นศิลาจารึกท่ีศาลา 7 เสา 6 แผน่ 4 วา่ดว้ยต ารับยาแก้
สันนิบาตอนับงัเกิดเพื่อดีร่ัว ปรากฎสมุนไพรจ าพวกโกฐ อนัไดแ้ก่ โกฐสอ โกฐเขมา โกฐกา้นพร้าว 
โกฐพุงปลา และโกฐน ้ าเตา้ ในต ารับยา และสมุนไพรจ าพวกโกฐ ยงัไดป้รากฎอยูใ่นคมัภีร์จ  านวน
มากมาแต่สมยัอดีตกาล  

โกฐทุกชนิดเป็นของท่ีมีก าเนิดในต่างประเทศ แต่มีพ่อคา้ต่างชาติน าเขา้มาขายใน
ประเทศไทยชา้นานแลว้ คาดวา่ก่อนสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2175 – 2231) เพราะ
เน่ืองจากในต าราแพทยแ์ผนไทย ท่ีต าราพระโอสถพระนารายณ์ ไดอ้า้งถึง 2 เล่ม คือ พระคมัภีร์โรค
นิทาน และ พระคมัภีร์มหาโชตรัต มีพิกดัยาจ าพวกโกฐ ปรากฎในต ารับยาหลายขนาน แต่ช่ือเคร่ือง
ยาหมู่น้ีควรเขียนเป็นอย่างไร มีท่ีมาและความหมายอยางไร เคร่ืองยาหมู่น้ีบางชนิดคืออะไร มี
แหล่งท่ีมาอยา่งไร ยงัเป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ียงัหาขอ้สรุปไม่ได้7 

นอกจากน้ียงัไดร้ะบุวา่ โกษฐท์ั้งหา้ (เบญจโกษฐ์) มีสรรพคุณโดยรวมแกไ้ข ้แกไ้ข้
เพื่อเสมหะ แกหื้ดไอ แกโ้รคปอด แกโ้รคในปาก ชูก าลงั บ ารุงโลหิต และแกล้มในกองธาตุ โกษฐ์
ทั้งห้าน้ี เป็นเคร่ืองยาจีนท่ีมีขายในประเทศไทยมาแต่โบราณ นอกจากนั้นยงัเป็นเคร่ืองยาท่ีใช้มาก
ทั้งในยาจีนและยาไทย 

พิกัดยาเทียนทั้ งห้า (เทียนตาตัก๊แตน (Anethum graveolens L.), เทียนขาว 
(Cuminum cyminum L.), เทียนขา้วเปลือก (Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare var. dulce 
(Mill.) Thell.), เทียนแดง (Lepidium sativum L.) และ เทียนด า (Nigella sativa L.)) เป็นพิกดัยาท่ีใช้
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ในต ารับยาแผนไทยมาแต่โบราณเช่นกนั มีรสเผด็ร้อน บางชนิดเป็นเคร่ืองเทศ เคร่ืองยาในพิกดัน้ี
ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ ปัจจุบนัเทียนบางชนิดอาจปลูกไดใ้นไทย แต่ไม่ไดป้ลูกเป็นพืชเพื่อ
การคา้ มีสรรพคุณโดยรวม คือ แกล้ม แกเ้สมหะและดีระคนกนั แกพ้ิษโลหิต แกท้างปัสสาวะ แก้
น่ิว มุตกิด บ ารุงธาตุ บ ารุงก าลงั 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจยัเก่ียวกบัสมุนไพรและโรคสะเก็ดเงินใน
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

Al-Waili (2003)23 ศึกษาผลของยาทาท่ีมีส่วนผสมของน ้ าผึ้ ง ข้ีผึ้ ง และน ้ ามนั
มะกอก ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน พบวา่ ผูป่้วย 5 ใน 8 คนตอบสนองต่อการรักษาดว้ยต ารับยาทา
ดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั  

Tse และคณะ (2006)119 ท  าการศึกษา ฤทธ์ิการตา้นการเจริญเติบโตของเซลล์
ผิวหนงัโรคสะเก็ดเงินในหลอดทดลอง (HaCaT cells) ของสมุนไพรจีนท่ีท าการคดัเลือก 60 ชนิด 
พบว่า มีสมุนไพรสามชนิดท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนงัโรคสะเก็ดเงินใน
หลอดทดลอง คือ รากของ Rubia cordifolia L., แร่ธาตุ realgar และ เหงา้ของ Coptis chinensis 
Franch.  

Zhang และคณะ (2009)132 ท  าการศึกษาผลของต ารับยาสมุนไพรจีนร่วมกบัยา 
Acitretin ชนิดแคปซูล ในการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน พบว่า กลุ่มทดลองท่ีมีการให้ต ารับยา
สมุนไพรจีนร่วมกบัยา Acitretin ให้ผลการรักษาท่ีดี ร้อยละ 84.2 ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกวา่การให้
ต ารับยาสมุนไพรจีนอยา่งเดียวท่ีใหผ้ลการรักษาท่ีดีร้อยละ 68.2  

Zhou และคณะ (2009)135 ท าการศึกษาผลของต ารับยาทาข้ีผึ้ งช่ือ New Pulian 
Ointment ในการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน ซ่ึงผูป่้วยทุกคนไดรั้บยารับประทานในการแกค้วามร้อน
ของโลหิตและท าให้โลหิตเยน็ร่วมดว้ย พบวา่ ต ารับยาทาให้ผลดีในการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน
กลุ่มทดลอง อยา่งมีนยัส าคญั ร้อยละ 84.31  

Ping และคณะ (2010)84 ศึกษาผลของสมุนไพรจีน ท่ีสามารถยบัย ั้งแอนติเจน Pso 
p27 ท่ีพบในผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน หลงัการทดสอบ 3 เดือน พบวา่ผูป่้วยมีจ านวนแอนติเจนชนิดน้ี
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นวา่ต ารับยาสมุนไพรจีนท่ีใชท้ดสอบ สามารถบรรเทา
โรคสะเก็ดเงินได ้ 

Amenta และคณะ (2000)21 ท  าการรวบรวมขอ้มูลสมุนไพรท่ีใชรั้กษาโรคสะเก็ด
เงินในเกาะ Sicily ประเทศ อิตาลี พบต ารับยาทาท่ีใชใ้นการรักษาโรคสะเก็ดเงินซ่ึงประกอบไปดว้ย
สมุนไพร 9 ชนิด คือ Verbena officinalis L., Acanthu mollis L., Ecballium elaterium Rich., 
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Parietaria officinalis L., Verbascum sinuatum L., Agave americana L., Inula viscosa Ait, 
Artemisia arborescens L., Rhagadiolus stellatus DC.  

Tse (2003)118 ท  าการทบทวนเอกสารเก่ียวกับสมุนไพรจีนท่ีน ามาใช้รักษาโรค
สะเก็ดเงิน พบว่า มีสมุนไพรจีน 10 ชนิด ท่ีน ามาใชรั้กษาโรคสะเก็ดเงินมากท่ีสุด คือ Rehmannia 
glutinosa, Angelica sinensis, Salvia miltiorrhiza, Dictamnus dasycarpus, Smilax glabra, 
Oldenlandia diffusa, Lithospermum erythrorhizon, Paeonia lactiflora, Carthamus tinctorius และ 
Glycyrrhiza uralensis  

Steele และคณะ (2007)110 ส ารวจการใชส้มุนไพรในการรักษาโรคสะเก็ดเงินมาก
ท่ีสุดจ านวน 15 ชนิด ซ่ึงมี 10 ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ Capsicum annuum, Aloe vera, Angelica 
sinensis, Silybum marianum, Matricaria reculita, Melaleuca alternifolia, Gaultheria procumbens, 
Ulmus rubra, Oenothera biennis และ Curcuma longa  

Iliev and Broshtilova (2003)49 ศึกษาพยาธิวิทยาและการรักษาโรคสะเก็ดเงินตาม
หลกัการแพทยแ์ผนจีน พบว่า โรคสะเก็ดเงินเกิดจากความผิดปกติของ โลหิต ธาตุลมและธาตุไฟ 
ทั้งยงัมีวธีิการรักษาโดยการใชส้มุนไพรและการแทงเขม็  

ส าหรับในประเทศไทยมีการศึกษา ดงัน้ี  

ฉัตรไชย สวสัดิไชย และคณะ (2010)6 ศึกษาผลการรักษาผูป่้วยสะเก็ดเงินด้วย
สมุนไพรต ารับโรงพยาบาลพระปกเกลา้ พบวา่ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีไดรั้บต ารับยาสมุนไพรอยา่ง
ต่อเน่ือง มีผลการรักษาท่ีดีข้ึนร้อยละ 95.38 แต่ไม่ไดมี้การเปิดเผยสมุนไพรในต ารับยาดงักล่าว   

วิสาข ์ทองระกาศ (2009)14 ศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัจากสมุนไพรไทยท่ีมีฤทธ์ิตา้น
โรคสะเก็ดเงิน โดยใชเ้ซลล์ผิวหนงัมนุษย ์(HaCaT) ประเมินฤทธ์ิตา้นการแบ่งเซลล์ดว้ยวิธี MTT 
assay และ Neutral red assay และศึกษาหากลไกการตา้นการแบ่งเซลล์ผิวหนงัในระดบัโมเลกุล 
โดยใชเ้ทคนิค RT-PCR และ Western blot เพื่อดูการแสดงออกของ TGF- αในระดบั mRNA และ
โปรตีน ตามล าดบั พบวา่ สารสกดัสมุนไพรไทยจากขมิ้น (Curcuma longa L.) ข่า (Alpinia galanga 
(L.) Willd.) และนอ้ยหน่า (Annona squamosa L.)  สามารถยบัย ั้งการแบ่งเซลล ์HaCaT ได ้ดงันั้นจึง
อาจมีสารออกฤทธ์ิตา้นโรคสะเก็ดเงิน  

ต่อมา Saelee และคณะ (2011)97 ไดน้ าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ศึกษาฤทธ์ิตา้นโรค
สะเก็ดเงิน ในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย ์(HaCaT keratinocyte cell) โดยวิธี reverse 
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transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) ลกัษณะเชิงก่ึงปริมาณ (semi-quantitative) 
วิเคราะห์ผลจากสารสกดัพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ต่อยีน 10 ยีนในเคร่ือข่ายของสัญญาณ NF-κB 
พบวา่สารสกดัจากสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด มีฤทธ์ิตา้นโรคสะเก็ดเงิน ซ่ึงอาจใชฤ้ทธ์ิของพืชสมุนไพรทั้ง 
3 ชนิด ในการควบคุมการแสดงออกของเครือข่ายสัญญาณ NF-κB ได ้

 นอกจากน้ียงัพบการส ารวจขอ้มูลของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินในประเทศญ่ีปุ่นโดย 
Kawada และคณะ (2001)60 ส ารวจขอ้มูลผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินในประเทศญ่ีปุ่น เป็นการศึกษาโรค
ผิวหนงัทัว่ประเทศญ่ีปุ่นคร้ังแรก โดยรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 ถึง ปี ค.ศ. 2001 จากศูนย์
โรคผวิหนงัทัว่ประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 148 แห่ง พบจ านวนผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน 28,628 คน เป็นผูช้าย
ร้อยละ 65.8 เป็นผูห้ญิงร้อยละ 34.2 ชนิดของโรคสะเก็ดเงินท่ีผูป่้วยเป็น มีดงัน้ี ชนิดผื่นเป็นป้ืนหนา 
(plaque type) ร้อยละ 86 ชนิดหยดน ้ า (guttate psoriasis) ร้อยละ 2.8 ชนิดผื่นแดงอกัเสบ (psoriatic 
erythroderma) ร้อยละ 0.8 ชนิดตุ่มหนองทัว่ตวั (generalized pustular psoriasis) ร้อยละ 0.9 ชนิดตุ่ม
หนองเฉพาะท่ี ร้อยละ 0.5 นอกจากน้ีไดส้ ารวจวธีิการรักษา พบวา่ มีการรักษาดว้ยสมุนไพร ร้อยละ 
14.2  

การศึกษาเ ร่ืองสมุนไพรท่ีเ ก่ียวข้องกับโรคสะเก็ดเ งินทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศมีจ านวนไม่มากเท่าท่ีควร และยงัไม่พบการศึกษารวบรวมต ารับยาส าหรับรักษาโรค
สะเก็ดเงินในประเทศไทย การรวบรวมและวิเคราะห์ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอ
พื้นบา้น จึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการวจิยัขั้นถดัไป 
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บทที ่3 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้วิธีการหลกั คือการ
ส ารวจ (survey) โดยใช้การสัมภาษณ์ (interview) ร่วมกับวิธีการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 
(ethnobotany)37 ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1 หมอพืน้บ้าน 

3.1.1 ประชากรและการคัดเลือกหมอพืน้บ้าน 

การคัดเลือกหมอพื้นบ้านและผู ้ป่วย ใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ หรือตาม
วตัถุประสงค์ (judgement or purposive sampling)9 โดยมีวิธีการคน้หา และหลกัเกณฑ์ในการ
คดัเลือก ดงัน้ี 

3.1.1.1 วธีิการค้นหาหมอพืน้บ้าน 

ติดต่อส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั สงขลา พทัลุง ตรัง และสตูล เพื่อขอขอ้มูล
รายช่ือหมอพื้นบา้นหรือแพทยแ์ผนไทย ดงัน้ี 

1) รายช่ือหมอพื้นบา้นจากส านักงานสาธารณสุข จงัหวดัสงขลา และพทัลุง มี
จ านวนมาก และไม่ไดร้ะบุความช านาญเป็นพิเศษ ท าให้ไม่สามารถคดัเลือกหมอพื้นบา้นได ้ผูว้ิจยั
จึ งใช้ฐานข้อมูลหมอพื้ นบ้านจากงานวิจัยภายในห้องสมุด  คณะการแพทย์แผนไทย 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2) ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัตรัง ให้ขอ้มูลหมอพื้นบา้นจ านวน 11 คน เป็น
จ านวนไม่มาก จึงติดต่อไปยงัท่ีอยูห่มอพื้นบา้นได ้

3) รายช่ือหมอพื้นบา้นจากส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัสตูล มีจ านวนมากและ
ไม่ไดร้ะบุความช านาญเป็นพิเศษ ท าให้ไม่สามารถคดัเลือกหมอพื้นบา้นได ้ประกอบกบัฐานขอ้มูล
หมอพื้นบา้นจากงานวจิยัภายในหอ้งสมุด คณะการแพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มี
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จ านวนนอ้ย จึงท าการคน้รายช่ือหมอพื้นบา้นจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet) ใชแ้หล่งคน้ขอ้มูล 
www.google.com และใชค้  าคน้ “หมอพื้นบา้น” และ “สตูล” 

เม่ือไดร้ายช่ือหมอพื้นบา้นแลว้ จึงเดินทางไปติดต่อยงัท่ีอยูข่องหมอพื้นบา้น สร้าง
ค ว า ม คุ้ น เ ค ย โ ด ย  ท า ก า ร แ น ะ น า ตั ว เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบถามข้อมูลทั่วไปและความเป็นอยู่ทัว่ไปของหมอพื้นบ้าน 
จากนั้นจึงสอบถามขอ้มูลของหมอพื้นบา้นเพื่อคดัเลือกท าการศึกษา ดงัน้ี 

3.1.1.2 หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกหมอพืน้บ้าน  

โดยการสอบถามจากหมอพื้นบา้นโดยตรง ดงัน้ี 

1) มีประสบการณ์ และความช านาญในการรักษาผูป่้วยดว้ยวิธีการทางการแพทย์
แผนไทย อยา่งนอ้ย 10 ปี 

2) มีประสบการณ์ในการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินอยา่งนอ้ย 10 คน 

3) เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน 

4) อนุญาตใหผู้ว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ โดยการลงนามยนิยอมในแบบฟอร์ม
อนุญาตใหเ้ก็บขอ้มูล 
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3.1.2 การเกบ็ข้อมูลหมอพืน้บ้าน 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 (หนา้ 4) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม
แบบก่ึงโครงสร้าง (semi – structure interview) (ภาคผนวก 1) ก าหนดหวัขอ้การสัมภาษณ์ขอ้มูล
ทัว่ไปของหมอพื้นบา้น และขอ้มูลภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของหมอพืน้บ้าน 

หวัขอ้การสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปเพื่อบนัทึกเป็นประวติัหมอพื้นบา้น ดงัน้ี 

1) ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุวนัเดือนปีเกิด ศาสนาท่ีนบัถือ 

2) ระดบัการศึกษา อาชีพหลกัและอาชีพเสริม 

3) ความช านาญในการรักษาโรค ประสบการณ์รักษาผูป่้วยดว้ยวิธีทางการแพทย์
แผนไทย และจ านวนผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเคยเขา้รับการรักษา 

3.1.2.2 ข้อมูลภูมิปัญญาของหมอพืน้บ้าน 

ก าหนดหวัขอ้การสัมภาษณ์ ยึดหลกัความรู้เบ้ืองตน้ของแพทยแ์ผนโบราณ (กิจ 4 
ประการ) ในเร่ือง การรู้จกัท่ีตั้งแรกเกิดของโรค การรู้จกัช่ือของโรค การรู้จกัยารักษาโรค และการ
รู้จกัอาการ การตรวจและวินิจฉัยโรค (การรู้จกัว่ายาอย่างใดรักษาโรคใด) ตามต าราแพทยแ์ผน
โบราณ สาขาเวชกรรม3 ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด ดงัน้ี 

1) ช่ือโรคท่ีใชเ้รียก และ สมุฏฐานการเกิดโรค (สาเหตุของการเกิดโรค) 

2) อาการของโรคสะเก็ดเงินท่ีรู้จกั 

3) วธีิการตรวจวนิิจฉยัโรค 

4) ภูมิปัญญาการตั้งต ารับยาในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน 
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3.2 การเกบ็ข้อมูลต ารับยา และตัวอย่างพชืสมุนไพร 

3.2.1 การเกบ็ข้อมูลต ารับยา 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 (หนา้ 4) เร่ืองต ารับยาและสมุนไพร จึงก าหนด
หัวข้อการสัมภาษณ์ ยึดตามต าราแพทย์แผนโบราณ สาขาเภสัชกรรมไทย2 ในเร่ือง เภสัชวตัถุ 
สรรพคุณและรสยา 9 รส และ วธีิการปรุงยา ดงัน้ี 

1) จ านวนต ารับยา ช่ือต ารับยา และสรรพคุณต ารับยาท่ีใช ้

2) วธีิการปรุงต ารับยาและวธีิการใชย้า 

3) สมุนไพรท่ีใชใ้นต ารับยา ความส าคญัของสมุนไพรแต่ละชนิด (ตวัยาตรง ตวัยา
ช่วย ตวัยาประกอบ และตวัยาแต่งกล่ินรส) ส่วนท่ีใช ้รสยา และสรรพคุณของสมุนไพรในต ารับยา 
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3.2.2 การเกบ็ตัวอย่างพชืสมุนไพร 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 (หน้า 4) เร่ืองตวัอยา่งสมุนไพร จึงเก็บตวัอยา่ง
สมุนไพร โดยแบ่งวธีิการเก็บออกเป็น 2 วธีิ ดงัน้ี 

1) ส าหรับพืชสมุนไพรท่ีหมอพื้นบา้นจดัหาเองในป่าธรรมชาติ หรือท่ีปลูกบริเวณ
บา้น จะขอความร่วมมือจากหมอพื้นบา้นร่วมออกเก็บสมุนไพรพร้อมหมอพื้นบา้น ใชว้ิธีการเก็บ
ตวัอยา่งตามหลกัพฤกษศาสตร์ของ Bridson and Forman (1992)29 พืชท่ีรวบรวมไดน้ ามาท าเป็น
ตั ว อ ย่ า ง อ้ า ง อิ ง  ( voucher specimens) จั ด เ ก็ บ ไ ว้ ท่ี คณ ะ ก า ร แพท ย์ แ ผ น ไท ย 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2) พืชสมุนไพรและสมุนไพรท่ีไม่สามารถติดตามเก็บได้ เช่น พืชน าเข้าจาก
ต่างประเทศหรือต่างทอ้งถ่ิน ช้ินส่วนของสัตวว์ตัถุและธาตุวตัถุ ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมตวัอยา่งจาก
หมอพื้นบา้นในรูปของเคร่ืองยาสมุนไพร 
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3.2.3 การระบุชนิดพชืสมุนไพร 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 (หนา้ 4) เร่ืองการระบุชนิดสมุนไพร เน่ืองจากใน
ต ารับยาของหมอพื้นบา้นแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนั จึงใชว้ธีิการระบุชนิดแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1) พืชสมุนไพรท่ีมีตวัอย่างจากการออกเก็บร่วมกับหมอพื้นบ้าน น ามาระบุช่ือ
วิทยาศาสตร์ โดยอาศยัรูปวิธาน (keys) ไดแ้ก่ flora of Thailand, flora of British India, flora of 
Malay Peninsula และ flora of China บางชนิดน าไปเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งพรรณไมแ้ห้งท่ีอยูใ่น
พิพิธภณัฑพ์ืช มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (PSU) พร้อมทั้งจดัท าขอ้มูล ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
สรรพคุณ ส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ วธีิการใช ้และรสยา 

2) ตวัอยา่งเคร่ืองยาสมุนไพรท่ีมีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย และมีความหลากหลายของ
ชนิด (species) น้อย อา้งอิงช่ือวิทยาศาสตร์จาก ชยนัต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์ (2004)7 
Tewtrakul และคณะ (2006)113 หรือเอกสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

3) ตวัอย่างเคร่ืองยาสมุนไพรท่ีมีความหลากหลายของชนิดมาก จะระบุไดเ้ฉพาะ
ช่ือพื้นเมือง 
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3.2.4 การค้นคว้าข้อมูลฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของสมุนไพร 

สมุนไพรท่ีสามารถระบุชนิดได้ น าไปสืบคน้ขอ้มูลฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา โดยใช้
ค  าค้น “ช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชสมุนไพร” ร่วมกบั “psoriasis”, “anti – inflammatory”, 
“antiproliferative” และ “antioxidative” ในฐานขอ้มูล ดงัน้ี 

1) Elsevier (www.scidirect.com) 

2) CINAHL (EBSCO host)  

3) http://scholar.google.com/ 
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3.3 การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคสะเกด็เงิน 

ขอรายช่ือผูป่้วยท่ีก าลงัเขา้รับการรักษาโรคสะเก็ดเงินจากหมอพื้นบา้น พร้อมขอ
เบอร์โทรศพัท ์จากนั้นคดัเลือกผูป่้วยเพื่อติดตามผลการรักษา มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.1 หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วยโรคสะเกด็เงิน 

1) เป็นผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษากบัหมอพื้นบา้นท่ีท าการศึกษา 

2) เป็นโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) ซ่ึงไดรั้บการวินิจฉยัโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัมา
ก่อน 

กรณีท่ีผูป่้วยไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบนัมาก่อน จะท าการ
วนิิจฉยัโรคสะเก็ดเงินเบ้ืองตน้ไดโ้ดยการซกัประวติัและตรวจร่างกาย ดงัน้ี 

การซักประวตัิ 

1) มีอาการของโรคสะเก็ดเงิน เป็นผื่นเร้ือรัง 

2) อาจมีหรือไม่มีอาการคนั 

3) อาจมีประวติัของบุคคลในครอบครัวเป็นโรคสะเก็ดเงิน 

การตรวจร่างกาย 

1) ผืน่ลกัษณะหนา สีแดง ขอบชดัเจน ปกคลุมดว้ยขยุสีขาวคลา้ยสีเงิน (Silverly 
scales)15 
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3.3.2 การเกบ็ข้อมูลผู้ป่วยโรคสะเกด็เงินทีเ่ข้ารับการรักษาโดยหมอพืน้บ้าน 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ข้อ 3 (หน้า 4) จึงท าการติดตามผลการรักษา โดย
สอบถามความสมคัรใจและลงนามยินยอมในแบบฟอร์มอนุญาตให้เก็บข้อมูล (ภาคผนวกท่ี 1) 
จากนั้นสอบถามและเก็บขอ้มูลจากผูป่้วยโดยตรง ใชส้ถานท่ีท าการรักษาของหมอพื้นบา้นในวนัท่ี
ผูป่้วยเขา้พบหมอพื้นบา้นหรือเขา้รับการรักษา ดงัน้ี 

3.3.2.1 ข้อมูลประวตัิผู้ป่วย 

สัมภาษณ์ประวติัทัว่ไป และประวติัท่ีเก่ียวข้องกับโรคสะเก็ดเงิน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (ภาคผนวก 1) ไดแ้ก่ อาการส าคญั อาการร่วมอ่ืน ๆ ประวติัการเป็น
โรค ประวติัการรักษา และ ประวติัส่วนตวั 

3.3.2.2 ข้อมูลการประเมินผลการรักษา 

ประเมินผลการรักษาด้วยวิธีการวดัความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงิน โดยวดัตาม
ขนาดพื้นท่ีรอยโรค (body surface area: BSA)15 ซ่ึงจะวดัพื้นท่ีรอยโรคก่อนเขา้รับการรัษา และวดั
พื้นท่ีรอยโรคพร้อมการติดตามผลการักษาทุก 2 เดือน 

การแบ่งระดบัความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงิน ตามขนาดพื้นท่ีรอยโรค (body 
surface area) แบ่งได ้3 ระดบั ดงัน้ี 

Mild Psoriasis 

พื้นท่ีเป็นนอ้ยกวา่ 2 % โดยมากพบผืน่บริเวณ เข่า ขอ้ศอก และหนงัศีรษะ 

Moderate Psoriasis 

พื้นท่ีเป็นอยูร่ะหวา่ง 2 – 10 % โดยมากพบบริเวณ แขน ขา ล าตวั และหนงัศีรษะ 

Severe Psoriasis 

พื้นท่ีเป็นมากกวา่ 10 % ผิวส่วนใหญ่จะแดง หรือเป็นตุ่มหนอง ท าให้มีการหลุด
ลอกของผวิหนงั ผูป่้วยมกัมีอาการขอ้อกัเสบร่วมดว้ย 

หมายเหตุ หากมีผื่นเกิดบริเวณ ใบหน้า มือ เทา้ และอวยัวะเพศ จดัอยู่ในระดับ 
severe Psoriasis 
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การวดัขนาดความกวา้งของพื้นท่ีรอยโรคผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน (BSA) ใช้การวดั
ดว้ยฝ่ามือของผูป่้วย ไม่รวมน้ิวมือ คิดเป็นขนาดพื้นท่ีรอยโรคเท่ากบั 1 % โดยใชก้ฎ Rule of nine 
ซ่ึงก าหนดตามอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย คิดเป็นส่วนละ 9 % ดงัน้ี 

ขาดา้นหนา้ ขา้งละ 9 %  หลงัส่วนล่าง  9 % 

ขาดา้นหลงั ขา้งละ 9 %  หลงัส่วนบน  9 % 

หนา้ทอ้ง  9 %  แขน ขา้งละ  9 % 

อก   9 %  ศีรษะ   9 % 

อวยัวะเพศ  1 % 

รวม   100 % 

3.3.2.3 การประเมินคุณภาพชีวติและปัญหาสุขภาพจิต 

ให้ผู ้ป่วยประเมินคุณภาพชีวิตและปัญหาสุขภาพจิต โดยอาศัยแบบประเมิน
คุณภาพชีวิต (quality of life : QOL)18 และแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (general health 
questionnaire : GHQ)8 (ภาคผนวก 1) โดยให้ท าการประเมินก่อนเขา้รับการรักษา และทุกคร้ังท่ี
ติดตามผลการรักษา เพื่อทราบถึงคุณภาพชีวิตของผูป่้วยก่อนและหลงัรับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
โดยหมอพื้นบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลตามสถิติเชิงพรรณา (descriptive statistic) ประมวลผลดว้ย เคร่ือง
คิดเลข และ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม microsoft excel 2010 ในขอ้มูล ภูมิปัญญา ต ารับ
ยา และสมุนไพร และ วิเคราะห์ข้อมูลผลการติดตามผลการรักษาผูป่้วยโดยหมอพื้นบ้าน เชิง
คุณภาพ ดงัน้ี 

3.4.1 ข้อมูลภูมิปัญญา  

มีหวัขอ้ท่ีน ามาวเิคราะห์ทางสถิติ ดงัน้ี 

1) การศึกษา ประมวลผลจ าแนกเป็น การศึกษาระดบัประถม มธัยม อนุปริญญา 
และปริญญา เพื่อหาค่าร้อยละ  

2) อาชีพหมอพื้นบา้น ประมวลผลจ าแนกเป็น การท าเป็นอาชีพหมอพื้นบา้นเป็น
อาชีพหลกั และอาชีพเสริม เพื่อหาค่าร้อยละ 

3) อาชีพของหมอพื้นบา้น ประมวลผลจ าแนกการประกอบอาชีพ เพื่อหาค่าร้อยละ 
แสดงผลแบบภาพ 

4) ช่ือโรคท่ีใช้เรียกโรคสะเก็ดเงิน ประมวลผลโดยการจดักลุ่มการเรียกช่ือโรค 
ตามสาเหตุการเกิดโรค ภูมิปัญญาของตนเอง อาการและลกัษณะรอยโรค และ ช่ือเรียกทางการ
แพทยแ์ผนปัจจุบนั เพื่อหาค่าร้อยละ 

5) สาเหตุการเกิดโรค ประมวลผลโดยการจดักลุ่มการระบุสาเหตุการเกิดโรค
สะเก็ดเงิน จากแม่พยาธิ แม่พยาธิภายนอก (ติดเช้ือ) โลหิตหรือน ้ าเหลืองผิดปกติ และ อ่ืนๆ (อาหาร
ท่ีรับประทาน ความเครียด และสารเคมี) เพื่อหาค่าร้อยละ แสดงผลแบบภาพ 

6) รสยาของสมุนไพรในต ารับยา ประมวลผลโดยการจ าแนกรสยาของสมุนไพร
หลกัในต ารับยา เพื่อหาค่าร้อยละ 

7) ความมัน่ใจต่อการรักษา ประมวลผลความมัน่ใจต่อการรักษา เพื่อหาค่าร้อยละ 

8) การติดตามผลการรักษา  ประมวลผลโดยการจัดกลุ่มตาม การติดตาม
ผลการรักษาเป็น ก าหนดระยะเวลาติดตามแน่ชดั ก าหนดระยะเวลติดตามไม่แน่ชดั และไม่มีการ
ก าหนดการติดตาม เพื่อหาค่าร้อยละ 
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9) ระยะเวลาการรักษา ประมวลผลโดยการจดักลุ่มแบ่งเป็น ระยะเวลาไม่เกินหน่ึง
เดือน ระยะเวลามากกวา่หน่ึงเดือน และไม่ระบุระยะเวลา เพื่อหาค่าร้อยละ 
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3.4.2 ข้อมูลต ารับยา  

มีหวัขอ้ท่ีน ามาวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1) วิธีการเตรียมและรูปแบบต ารับยา ประมวลผลโดยเช่ือมโยงวิธีการเตรียมต ารับ
ยาเขา้กบัรูปแบบต ารับยา ทั้งต ารับยาภายในและต ารับยาภายนอก  

2) การตั้งช่ือย่อต ารับยา โดยการใช้ตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัแรกของ ช่ือและ

นามสกุล ของหมอพื้นบา้น และล าดบัท่ี 1 ของช่ือยอ่ต ารับยา เป็นต ารับยาหลกัของหมอพื้นบา้น 

3.4.3 ข้อมูลสมุนไพร  

มีหวัขอ้ท่ีน ามาวเิคราะห์ทางสถิติ ดงัน้ี 

1) การจดักลุ่มสมุนไพร ประมวลผลโดยการจ าแนกสมุนไพรเป็น พืชวตัถุ (พืช
สมุนไพรและเห็ด) สัตวว์ตัถุ และธาตุวตัถุ เพื่อหาค่าร้อยละ 

2) วงศข์องพืชสมุนไพร ประมวลผลโดยการจ าแนกจ านวนสมุนไพรตามวงศต่์าง 
ๆ แสดงผลแบบภาพ 

3) ลกัษณะวิสัยของพืชสมุนไพร ประมวลผลโดยการจ าแนกเป็น ไมล้ม้ลุก ไมย้ืน
ตน้ ไมเ้ถาเล้ือย ไมพุ้ม่ และสมุนไพรท่ีไม่มีตวัอยา่ง เพื่อหาค่าร้อยละ 

4) แหล่งท่ีมาสมุนไพร ประมวลผลโดยการจ าแนกเป็น สมุนไพรปลูก สมุนไพรใน
ป่าธรรมชาติ และสมุนไพรซ้ือจากร้านขายยาสมุนไพร เพื่อหาค่าร้อยละ 

5) ส่วนของพืชสมุนไพรท่ีน ามาใช ้ประมวลผลโดยการจ าแนกเป็น ส่วนใตดิ้น ผล 
เน้ือไม ้ทั้งตน้ เมล็ด ใบ ดอก ส่วนเหนือดิน เปลือกตน้ และ น ้ายาง เพื่อหาค่าร้อยละ 

6) รสยาของสมุนไพร ประมวลผลโดยการจ าแนกเป็น รสเมาเบ่ือ รสขม รสเผด็
ร้อน รสหอมเยน็ รสฝาด รสจืด รสหวาน รสเปร้ียว และ รสเคม็ เพื่อหาค่าร้อยละ 

7) สมุนไพรท่ีมีการใชซ้ ้ ากนัระหวา่งหมอพื้นบา้น ประมวลผลโดยการนบัจ านวน
สมุนไพรท่ีมีการใชซ้ ้ ากนัของหมอพื้นบา้นตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 
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3.4.4 ข้อมูลการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคสะเกด็เงิน 

วเิคราะห์ผลการรักษาจากขอ้มูลความรุนแรงของรอยโรค อาการร่วม การประเมิน
คุณภาพชีวิตและปัญหาสุขภาพจิต ของผูป่้วย เปรียบเทียบก่อนและหลงัการติดตามผลการรักษา 
เป็นการบรรยายเชิงคุณภาพ 
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บทที ่4 

ผลการวจิัย 

 

ผลการวจิยัประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของหมอพื้นบา้นและภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรคสะเก็ดเงิน ขอ้มูลต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน ขอ้มูลสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในต ารับยา
รักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น และผลการติดตามผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษาโดย
หมอพื้นบา้น ดงัน้ี 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปหมอพืน้บ้านและภูมิปัญญาทีเ่กีย่วข้องกบัโรคสะเกด็เงิน 

4.1.1 จ านวนหมอพืน้บ้าน 

ไดร้ายช่ือจากผลการคดัเลือกหมอพื้นบา้นจ านวน 10 คน อยู่ในจงัหวดัสงขลา 2 
คน จงัหวดัพทัลุง 4 คน จงัหวดัตรัง 3 คน  และ จงัหวดัสตูล 1 คน (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ผลการคดัเลือกหมอพื้นบา้นในแต่ละจงัหวดั 

จงัหวดั สงขลา พทัลุง ตรัง สตูล 
แหล่งท่ีมารายช่ือหมอ
พ้ืนบา้น 

ฐานขอ้มูลงานวจิยั 
หอ้งสมุดคณะ

การแพทยแ์ผนไทย 

ฐานขอ้มูลงานวจิยั 
หอ้งสมุดคณะ

การแพทยแ์ผนไทย 

ส านกังาน
สาธารณะสุข

จงัหวดั 

ฐานขอ้มูล 
www.google.com 

จ านวนรายช่ือ 15 15 11 8 
ติดต่อหมอพ้ืนบา้นได ้ 9 9 9 8 
จ านวนท่ีผา่นเกณฑ ์ 2 4 3 1 
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4.1.2 ข้อมูลทัว่ไปหมอพืน้บ้าน 

ประวติัทัว่ไปของหมอพื้นบา้นแต่ละคน รายละเอียดดงัภาคผนวก 2 

หมอพื้นบา้นเป็นเพศชายทั้งหมด มีอายุระหวา่ง 43 – 80 ปี นบัถือศาสนาพุทธ 9 
คน นบัถือศาสนาอิสลาม 1 คน นอกจากน้ียงัประกอบดว้ยขอ้มูล การศึกษา การประกอบอาชีพหมอ
พื้นบา้น และ อาชีพของหมอพื้นบา้น ดงัน้ี 

4.1.2.1 การศึกษา 

หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาเพียงระดบัประถมศึกษา 5 คน (ร้อยละ 
50) รองลงมา ระดบัมธัยมศึกษา 2 คน (ร้อยละ 20) (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ระดบัการศึกษาของหมอพื้นบา้น 

ระดบัการศึกษา จ านวนหมอพ้ืนบา้น (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 5 50 
มธัยมศึกษา 2 20 
อนุปริญญา 2 20 
ปริญญา 1 10 
รวม 10 100 

 

4.1.2.2 การประกอบอาชีพหมอพืน้บ้าน 

หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพหมอพื้นบา้นเป็นอาชีพเสริม 7 คน (ร้อยละ 
70) และ ประกอบอาชีพหมอพื้นบา้นเป็นอาชีพหลกั 3 คน (ร้อยละ 30) (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 การประกอบอาชีพหมอพื้นบา้น 

การประกอบอาชีพหมอพ้ืนบา้น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประกอบเป็นอาชีพเสริม 7 70 
ประกอบเป็นอาชีพหลกั 3 30 
รวม 10 100 
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4.1.2.3 อาชีพของหมอพืน้บ้าน 

หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากกวา่หน่ึงอาชีพ 8 คน (ร้อยละ 80) มีหมอ
พื้นบา้นเพียง 2 คน ประกอบอาชีพหมอพื้นบา้นเพียงอยา่งเดียว (ร้อยละ 20) (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 อาชีพของหมอพื้นบา้น 

อาชีพของหมอพ้ืนบา้น จ านวน (คน) ร้อยละ 
หมอพ้ืนบา้น และ เกษตรกร 7 70 
หมอพ้ืนบา้นเพียงอยา่งเดียว 2 20 
หมอพ้ืนบา้น และ ผูใ้หก้ารฝึกปฏิบติัธรรม 1 10 
รวม 10 100 
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4.1.3 ภูมิปัญญาทีเ่กีย่วข้องกบัโรคสะเกด็เงิน 

ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นแต่ละคนรายละเอียดดงั
ภาคผนวก 2 

ขอ้มูลภูมิปัญญาเก่ียวกบัโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้นประกอบดว้ย ช่ือท่ีใชเ้รียก
โรคสะเก็ดเงิน สาเหตุการเกิดโรค การวินิจฉยัโรค รสยาของสมุนไพรหลกัในต ารับยา ความมัน่ใจ
ต่อการรักษา การติดตามผลการรักษา และ ระยะเวลาการรักษา ดงัน้ี 

4.1.3.1 ช่ือโรคทีใ่ช้เรียกโรคสะเกด็เงิน 

ไม่พบหมอพื้นบา้นคนใดเรียกช่ือโรค “เร้ือนมูลนก” หรือเรียกช่ือโรคอ่ืน ๆ ตาม
คมัภีร์วถีิกุฏฐโรค4 และ ช่ือโรคตามหลกัสมุฏฐานการเกิดโรค3 

หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่เรียกช่ือโรคสะเก็ดเงินตาม ช่ือเรียกทางการแพทย์แผน
ปัจจุบนั คือ โรคสะเก็ดเงิน มากท่ีสุด 6 คน (ร้อยละ 60) (ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5 ช่ือโรคท่ีใชเ้รียกโรคสะเก็ดเงิน 

การเรียกช่ือโรค จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตามช่ือเรียกทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 6 60 
ตามอาการและลกัษณะรอยโรค 2 20 
ตามสาเหตุการเกิดโรค 1 10 
ตามภูมิปัญญาของตนเอง 1 10 
รวม 10 100 
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4.1.3.2 สาเหตุการเกดิโรค 

หมอพื้นบา้น 6 คน ระบุสาเหตุการเกิดโรคมากกวา่หน่ึงสาเหตุ 

หมอพื้นบา้นท่ีระบุสาเหตุการเกิดโรคเก่ียวกบัความผิดปกติของระบบโลหิตหรือ
น ้าเหลือง มากท่ีสุด 5 คน รองลงมา คือ สาเหตุจากแม่พยาธิ 4 คน (ภาพท่ี 1 และ ตารางท่ี 6) 

 

ภาพท่ี 1 สาเหตุการเกิดโรค 

ตารางท่ี 6 สาเหตุการเกิดโรค 

สาเหตุการเกิดโรค จ านวน (คน) 
โลหิต หรือ น ้ าเหลือง 5 
แม่พยาธิ 4 
แม่พยาธิ (ติดเช้ือ) 3 
อ่ืน ๆ 4 
รวม * 16 

* หมอพ้ืนบา้นระบุสาเหตุมากกวา่หน่ึงสาเหตุ 6 คน 

 

4.1.3.3 อาการของโรคสะเกด็เงิน 

หมอพื้นบา้นทุกคนรู้จกัลกัษณะอาการเด่น ของโรคสะเก็ดเงิน คือ ผื่นเร้ือรังนูน
หนาสีแดง มีสะเก็ดสีขาวปกคลุมบริเวณรอยโรค 

 

อ่ืน ๆ 

1 

แม่พยาธิ (ติดเช้ือ) โลหิต หรือ น ้ าเหลือง 

2 
2 

1 

1 2 
1 

แม่พยาธิ 
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4.1.3.4 การวนิิจฉัยโรค 

หมอพื้นบา้นทุกคนสามารถวินิจฉัยโรคจากการตรวจร่างกายและสังเกตรอยโรค
ไดโ้ดยตรง มีเพียงหมอพื้นบา้นคนท่ี 2 มีวธีิการวนิิจฉยัเฉพาะ คือ การใชใ้บพลูต าผสมน ้ า ทาบริเวณ
รอยโรค จึงสังเกตและสัมผสับริเวณรอยโรค เพื่อยนืยนัการวนิิจฉยัโรค 

4.1.3.5 รสยาหลกัในต ารับยา 

หมอพื้นบา้น ใช้สมุนไพรรสเมาเบ่ือเป็น รสยาหลกัในการตั้งต ารับยา มากท่ีสุด 9 
คน (ร้อยละ 90) (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 รสยาของสมุนไพรหลกัในต ารับยา 

รสยา จ านวน (คน) ร้อยละ 
รสเมาเบ่ือ 9 90 
รสเปร้ียว 1 10 
รวม 10 100 

 

4.1.3.6 ความมั่นใจต่อการรักษา 

หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ มีความมัน่ใจต่อการรักษาของตนเอง ว่าสามารถรักษา
ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินใหห้ายจากโรคได ้9 คน (ร้อยละ 90) (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 ความมัน่ใจต่อการรักษา 

ความมัน่ใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีความมัน่ใจ 9 90 
ไม่แสดงความมัน่ใจ 1 10 
รวม 10 100 
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4.1.3.7 การติดตามผลการรักษา 

หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่ ติดตามผลการรักษาแบบก าหนดระยะเวลาไม่แน่ชัด คือ 
ติดตามผลการรักษาพร้อมกบัการมารับยาคร้ังใหม ่4 คน (ร้อยละ 40) (ตารางท่ี 9) 

ตารางท่ี 9 การติดตามผลการรักษา 

การติดตามผลการรักษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ก าหนดระยะเวลาไม่แน่ชดั 4 40 
ก าหนดระยะเวลาแน่ชดั 3 30 
ไม่มีการก าหนดระยะเวลา 3 30 
รวม 10 100 

 

4.1.3.8 ระยะเวลาการรักษา 

หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่ ก าหนดระยะเวลาการรักษามากกวา่หน่ึงเดือน มากท่ีสุด 4 
คน (ร้อยละ 40) (ตารางท่ี 10) ซ่ึงเป็นหมอพื้นบา้นท่ีตั้งต ารับยาภายในอยา่งนอ้ย 1 ต ารับ ทุกคน 

ตารางท่ี 10 ระยะเวลาการรักษา 

ระยะเวลาการรักษา (เดือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 1 เดือน 4 40 
มากกวา่ 1 เดือน 3 30 
ไม่ระบุ 3 30 
รวม 10 100 

 

 



42 

 

  

4.2 ต ารับยาทีใ่ช้รักษาโรคสะเกด็เงิน 

4.2.1 กลุ่มของต ารับยา 

จากการศึกษา รวบรวมต ารับยาไดท้ั้งส้ิน 18 ต ารับ แต่ละต ารับประกอบดว้ยขอ้มูล 
ช่ือพื้นเมือง ช่ือวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ส่วนท่ีใช้ รสยา สรรพคุณ ปริมาณ วิธีการปรุงยา และ
วธีิใช ้อยูใ่นภาคผนวก 3 

จดักลุ่มต ารับยาตามสรรพคุณได ้2 กลุ่ม คือ ต ารับยาหลกั 10 ต ารับ ประกอบดว้ย 
ต ารับยาภายใน 5 ต ารับ และต ารับยาภายนอก 5 ต ารับ และต ารับยาอ่ืน ๆ 8 ต ารับ ประกอบดว้ย 
ต ารับยาภายใน 5 ต ารับ และต ารับยาภายนอก 3 ต ารับ (ตารางท่ี 11)  

พบต ารับยาภายในทั้งหมดมากท่ีสุด 10 ต ารับ (ร้อยละ 56) นอกจากน้ียงัพบว่า 
ต ารับยาภายใน จ านวน 9 จาก 10 ต ารับ มีวิธีการปรุงยาโดยการตม้ (ต ารับยา SC1, SC2, SC3, SC4, 
KK1, KK2, KC1, CS2, JN1) ยกเวน้ ต ารับยา CS1 

ตารางท่ี 11 ต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน แบ่งกลุ่มตามสรรพคุณของต ารับยา 

 หมอพ้ืนบา้น  ช่ือยอ่ต ารับยา จ านวน
ต ารับยา 

ต ารับยาหลกั ต ารับยาอ่ืน ๆ 
ต ารับยา
ภายใน 

ต ารับยา
ภายนอก 

ต ารับยา
ภายใน 

ต ารับยา
ภายนอก 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 1 SC 6 SC1 - SC2 
SC3 
SC4 

SC5 
SC6 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 2 KK 2 KK1 - KK2 - 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 3 KT 1 - KT1 - - 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 4 CS 2 CS1 - CS2 - 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 5 KC 1 KC1 - - - 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 6 LD 1 - LD1 - - 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 7 LS 1 - LS1 - - 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 8 ST 1 - ST1 - - 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 9 LB 1 - LB1 - - 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 10 JN 2 JN1 - - JN2 
รวม  18 5 5 5 3 
ร้อยละ (100)  100 28 28 28 16 
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4.2.2 ชนิดต ารับยาและวธีิการปรุงยา 

ต ารับยาภายใน 10 ต ารับ มีวิธีการปรุงโดย การตม้ดว้ยน ้ าสะอาด และ การแช่สกดั 
และพบวา่ ใชว้ธีิการตม้ดว้ยน ้าสะอาดมากท่ีสุด 9 ต ารับ (ร้อยละ 90) (ตารางท่ี 12) 

ต ารับยาภายนอก 8 ต ารับ มีวธีิการปรุงโดย การเผา คัว่ หรือเค่ียว มากท่ีสุด 5 ต ารับ 
(ร้อยละ 61) (ตารางท่ี 12) 

ตารางท่ี 12 ต ารับยา จ าแนกตามชนิดต ารับยา และ วธีิการปรุงยา 

วธีิการปรุงยา ต ารับยาภายใน ต ารับยาภายนอก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด 9 90 1 13 
แช่สกดั 1 10 1 13 
เผา คัว่ หรือเค่ียว - - 5 61 
ยา่งและคั้น - - 1 13 
รวม 10 100 100 100 
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4.2.3 จ านวนสมุนไพรในต ารับยา 

ต ารับยาใชภ้ายใน ท่ีพบสมุนไพรมากท่ีสุด คือ ต ารับยา SC2 จ านวน 37 ชนิด 
รองลงมาคือ ต ารับยา SC1 จ านวน 25 ชนิด (ภาพท่ี 2) 

 

 

ภาพท่ี 2 จ านวนสมุนไพรของต ารับยาภายในแต่ละต ารับ 
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ต ารับยาหลกั ต ารับยาอ่ืน ๆ 

จ านวนสมุนไพร 

ต ารับยา 
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ต ารับยาใชภ้ายนอก ท่ีพบสมุนไพรมากท่ีสุด คือ ต ารับยา SC6 จ านวน 21 ชนิด 
รองลงมาคือ ต ารับยา LD1 จ านวน 10 ชนิด (ภาพท่ี 3) 

 

 

ภาพท่ี 3 จ  านวนสมุนไพรของต ารับยาภายนอกแต่ละต ารับ 
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4.3 ข้อมูลสมุนไพรทีใ่ช้เป็นส่วนประกอบในต ารับยารักษาโรคสะเกด็เงิน 

รายละเอียดขอ้มูลการน าสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์ ดงัภาคผนวก 4 

ขอ้มูลสรุปผลการน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในการตั้งต ารับยารักษาโรคสะเก็ด
เงิน ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มสมุนไพร วงศ์ของพืช ลกัษณะวิสัย และส่วนท่ีน ามาใช้ของพืช
สมุนไพร แหล่งท่ีมา รสยา สมุนไพรท่ีมีการใชซ้ ้ ากนัของหมอพื้นบา้น และฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของ
สมุนไพร ดงัน้ี 

4.3.1 การจัดกลุ่มสมุนไพร 

สมุนไพรทั้งหมด จ านวน 115 ชนิด จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ พืชวตัถุ สัตว์
วตัถุ และธาตุวตัถุ จากขอ้มูลพบ พืชวตัถุมากท่ีสุดจ านวน 111 ชนิด (96 %) (พืชสมุนไพร 109 ชนิด 
และเห็ด 2 ชนิด) สัตวว์ตัถุ 2 ชนิด (2 %) และธาตุวตัถุ 2 ชนิด (2 %) (ตารางท่ี 13) สัตวว์ตัถุ ไดแ้ก่ 
น ้าผึ้ง (honey) และคางคก (unknown 12) ธาตุวตัถุ ไดแ้ก่ ก ามะถนัเหลือง (sulphur) และดีเกลือฝร่ัง 
(magnesium sulfate) 

สัตวว์ตัถุ และ ธาตุวตัถุ เป็นส่วนประกอบในต ารับยาหลายต ารับ (ภาพท่ี 2 และ 3) 

ตารางท่ี 13 จ านวนสมุนไพรแต่ละกลุ่ม 

สมุนไพร จ านวน (ชนิด) ร้อยละ 
พืชวตัถุ (พืชสมุนไพร และเห็ด) * 111 96 
สตัวว์ตัถุ 2 2 
ธาตุวตัถุ 2 2 
รวม 115 100 

* ต าราหลกัเภสชักรรมแผนไทย จดักลุ่ม เห็ด เป็นส่วนหน่ึงของ พืชวตัถุ 
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4.3.2 วงศ์ของพชืสมุนไพร 

จ านวนสมุนไพรทั้งหมด 115 ชนิด จ าแนกเป็นพืชสมุนไพร จ านวน 109 ชนิด 
สามารถน ามาระบุวงศไ์ดท้ั้งส้ิน 51 วงศ ์และเป็นพืชสมุนไพรท่ีไม่สามารถหาตวัอยา่งเพื่อน ามาระบุ
ชนิดได ้จ านวน 9 ชนิด (ภาพท่ี 4) 

วงศท่ี์พบสมุนไพรมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ Fabaceae จ านวน 11 ชนิด (ร้อยละ 
10) รองลงมาคือ Apiaceae จ านวน 8 ชนิด (ร้อยละ 7) และ Asteraceae 5 ชนิด (ร้อยละ 5) 
นอกจากน้ี วงศ์ท่ีพบสมุนไพรวงศ์ละ 3 ชนิด จ านวน 9 วงศ์ วงศ์ท่ีพบสมุนไพรวงศ์ละ 2 ชนิด 
จ านวน 6 วงศ ์และวงศท่ี์พบสมุนไพรเพียงชนิดเดียว จ านวน 33 วงศ ์
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ภาพท่ี 4 จ  านวนพืชสมุนไพรในแต่ละวงศ์
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Fabaceae
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Euphorbiaceae
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Acanthaceae
Apocynaceae
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Menispermaceae
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Rubiaceae
Smilacaceae
Solanaceae

Flacourtiaceae
Annonaceae

Araceae
Arecaceae

Asphodelaceae
Avicenniaceae
Bignoniaceae
Brassicaceae

Cannaceae
Celastraceae
Colchicaceae

Cucurbitaceae
Cycadaceae
Cyperaceae

Lauraceae
Lecythidaceae

Loganiaceae
Malvaceae
Meliaceae
Moraceae
Musaceae
Myrtaceae

Nelumbonaceae
Oleaceae

Pandanaceae
Plumbaginaceae

Polypodiaceae
Ranunculaceae

Sapotaceae
Scrophulariaceae

Simaroubaceae
Stemonaceae

Thymeleaceae
Unknown

วงศ ์

จ านวนพืชสมุนไพร 
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4.3.3 ลกัษณะวสัิยของพชืสมุนไพร 

แบ่งกลุ่มพืชสมุนไพรตามลกัษณะวิสัยได้ 3 กลุ่ม พบ ไมล้ม้ลุกมากท่ีสุด 35 ชนิด 
(ร้อยละ 32) รองลงมาคือไมย้ืนตน้ 29 ชนิด (ร้อยละ 27) ไมเ้ถาเล้ือย 19 ชนิด (ร้อยละ 17) และไม้
พุ่ม 17 ชนิด (ร้อยละ 16) นอกจากน้ียงัมี พืชสมุนไพรท่ีไม่ทราบลกัษณะวิสัย เน่ืองจากไม่สามารถ
หาตวัอยา่งได ้9 ชนิด (ร้อยละ 8) (ตารางท่ี 14) 

ตารางท่ี 14 จ านวนลกัษณะวิสัยของพืชสมุนไพร 

ลกัษณะวสิยั จ านวน (ชนิด) ร้อยละ 
ไมล้ม้ลุก 35 32 
ไมย้นืตน้ 29 27 
ไมเ้ถาเล้ือย 19 17 
ไมพุ้ม่ 17 16 
ไม่มีตวัอยา่ง 9 8 
รวม 109 100 
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4.3.4 แหล่งทีม่าสมุนไพร 

แหล่งจดัหาสมุนไพรของหมอพื้นบา้น ประกอบด้วย สมุนไพรในป่าธรรมชาติ 
สมุนไพรปลูก และสมุนไพรซ้ือจากร้านขายยาสมุนไพร  

หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ จัดหาสมุนไพรจากสมุนไพรท่ีปลูกบริเวณบ้านหรือ
ทอ้งถ่ิน มากท่ีสุด จ านวน 57 ชนิด (ร้อยละ 50) 

พบสมุนไพรหลายชนิดเป็นสมุนไพรท่ีน าเขา้จากต่างภูมิภาคไม่สามารถหาตวัอยา่ง
ในทอ้งถ่ินได ้เช่น โกฐเชียง (Angelica sinensis (Oliv.) Diels) โกฐสอ (Angelica dahurica (Fisch 
ex. Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.) โกฐหวับวั (Ligusticum sinense Oliv. cv. 
Chuanxiong) โกฐเขมา (Atractylodes lancea (Thunb.) DC.) โกฐจุฬาลมัพา (Artemisia annua L.) 
เทียนตาตัก๊แตน (Anethum graveolens L.) เทียนขาว (Cuminum cyminum L.) เทียนขา้วเปลือก 
(Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Thell.) เทียนแดง (Lepidium sativum 
L.) เทียนด า (Nigella sativa L.) ค  าฝอย (Carthamus tinctorius L.) อบเชยเทศ (Cinnamomum 
zeylanicum Nees) ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra L.) จนัทน์ขาว (unknown 1) ตานด า (unknown 
2) พญารากด า (unknown 3) จนัทน์แดง (unknown 4) ตานเส้ียน (unknown 5) กระเบียน (unknown 
6) สมอเทศ (unknown 7) ตานขโมย (unknown 8) เห็ดด า (unknown 10) เห็ดแดง (unknown 11) เขา้
ค่า (unknown 9) ขา้วเยน็เหนือ (Smilax corbularia Kunth) และ ขา้วเยน็ใต ้(Smilax glabra Wall. ex 
Roxb.) เป็นตน้ หมอพื้นบา้นซ้ือจากร้านขายยาสมุนไพร 36 ชนิด (ร้อยละ 31) (ตารางท่ี 15) 

ตารางท่ี 15 จ านวนสมุนไพร จ าแนกตามแหล่งท่ีมา 

แหล่งท่ีมา จ านวน (ชนิด) ร้อยละ 
สมุนไพรปลูก 57 50 
สมุนไพรซ้ือจากร้านขายยาสมุนไพร 36 31 
สมุนไพรในป่าธรรมชาติ 22 19 
รวม 115 100 
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4.3.5 ส่วนของพชืสมุนไพรทีน่ ามาใช้ 

จากการรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพร 109 ชนิด ท่ีหมอพื้นบา้นแต่ละคนน ามา
ประกอบเป็นต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน พบวา่ ส่วนต่างๆของพืชสมุนไพรถูกน ามาใชแ้ตกต่างกนั
ทั้งหมด 10 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ีอยูใ่ตดิ้น มีจ านวนมากท่ีสุด 33 ชนิด (ร้อยละ 30) รองลงมา 
คือ ผล 19 ชนิด (ร้อยละ 18)  

นอกจากน้ีมีสมุนไพร 3 ชนิด ท่ีน าส่วนต่าง ๆ มาใชม้ากกวา่หน่ึงส่วน คือ ล าโพง 
(Datura metel L.) ใชส่้วนของผลและเมล็ด จนัทน์เทศ (Myristica fragrans Houtt.) ใชส่้วนของรก
และเมล็ด และ มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) ใชส่้วนของรากและผล (ตารางท่ี 16) 

ตารางท่ี 16 จ  านวนพืชสมุนไพร จ าแนกตามส่วนท่ีน ามาใช ้

ส่วนของพืชสมุนไพร จ านวน (ชนิด) ร้อยละ 
ส่วนใตดิ้น 33 30 
ผล ** 19 18 
เน้ือไม ้ 14 13 
ทั้งตน้ 11 10 
เมลด็ * 9 8 
ใบ 8 7 
ดอก 7 6 
ส่วนเหนือดิน 5 5 
เปลือกตน้ 2 2 
น ้ายาง 1 1 
รวม 109 100 

* ล าโพง (Datura metel L.) และ จนัทน์เทศ (Myristica fragrans Houtt.) ใชส่้วนของเมล็ดซ ้ า, ** มะขามป้อม 
(Phyllanthus emblica L.) ใชส่้วนของผลซ ้ า 
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4.3.6 รสยาของสมุนไพร 

สมุนไพรทั้งหมดสามารถน ามาจ าแนกตามรสยา 9 รส รสยาท่ีพบมากท่ีสุด 3 รส 
คือ รสเมาเบ่ือ จ านวน 42 ชนิด (ร้อยละ 36) รสขม จ านวน 19 ชนิด (ร้อยละ 17) และ รสเผด็ร้อน 17 
ชนิด (ร้อยละ 15) (ตารางท่ี 17) 

สมุนไพรท่ี มีการน า ส่วนมาใช้ต่ างกันและมีรสต่างกัน คือ  มะขามป้อม 
(Phyllanthus emblica L.) ราก มีรสเมาเบ่ือ และ ผล มีรสเปร้ียว 

จากชนิดของสมุนไพรหลกัท่ีใชป้ระกอบต ารับยา ของหมอพื้นบา้นจ านวน 9 คน 
(ต ารับยา SC1 KK1 CS1 KC1 JN1 KT1 LD1 LS1 และ LB1) พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรรสเมา
เบ่ือ มีเพียงหมอพื้นบา้นคนท่ี 8 (ต ารับยา ST1) ท่ีใชส้มุนไพรหลกัรสเปร้ียว รายละเอียดสมุนไพร
ในต ารับยาอยูใ่น ภาคผนวก 3 

ตารางท่ี 17 จ  านวนสมุนไพร จ าแนกตามรสยา 

รสยาของสมุนไพร จ านวน (ชนิด) ร้อยละ 
เมาเบ่ือ 42 36 
ขม 19 17 
เผด็ร้อน 17 15 
หอมเยน็ 9 8 
ฝาด 9 8 
จืด 6 5 
หวาน 6 5 
เปร้ียว * 4 3 
เคม็ 3 3 
รวม 115 100 

* มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) ใชส่้วนของราก และ ผล ซ่ึงมีรสแตกต่างกนั 
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4.3.7 สมุนไพรทีม่ีการใช้ซ ้ากนัระหว่างหมอพืน้บ้าน และฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา 

หมอพื้นบา้นน าสมุนไพรมาประกอบต ารับยาซ ้ ากนั ตั้งแต่ 2 – 6 คน จ านวน 11 
ชนิด (ร้อยละ 10) พบวา่ สมุนไพรท่ีมีหมอพื้นบา้นน ามาใชซ้ ้ ากนัตั้งแต่ 3 คน ข้ึนไป คือ ชุมเห็ดเทศ 
(Senna alata (L.) Roxb.) กลอย (Dioscorea hispida Dennst.) กระเบา (Hydnocarpus  
anthelminthicus  Pierre.  ex  Laness.) ทองพนัชั่ง (Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.) 
ขนัทองพยาบาท (Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.) และ เห็ดแดง (unknown 11) 

สมุนไพรท่ีมีหมอพื้นบา้นน ามาใช้ซ ้ ากนัตั้งแต่ 4 คน ข้ึนไป คือ สะบา้ (Entada 
spiralis Ridl.) ขา้วเยน็เหนือ (Smilax corbularia Kunth) และ ขา้วเยน็ใต ้(Smilax glabra Wall. ex 
Roxb.) น ามาใชซ้ ้ ากนัตั้งแต่ 5 คน คือ ก ามะถนัเหลือง (sulphur) และ น ามาใชซ้ ้ ากนัตั้งแต่ 6 คน คือ 
ล าโพง (Datura metel L.) เป็นสมุนไพรท่ีอยูใ่นต ารับยา จ านวนถึง 12 ต ารับ คือ ต ารับยา SC1, SC4, 
SC5, KK1, KK2, KT1, KC1, LD1, LS1, LB1, JN1 และ JN2 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรท่ีมีหมอพื้นบา้นน ามาใช้ซ ้ ากนัมากท่ีสุด 4 
จาก 5 ชนิด คือ ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ (anti – inflammatory activity) (ตารางท่ี 18) 
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ตารางท่ี 18 ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา ของสมุนไพรท่ีมีหมอพื้นบา้นน ามาใชป้ระกอบเป็นต ารับยามาก
ท่ีสุดตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

สมุนไพร ช่ือสามญั User Pharmacological activity 
1. Datura metel L. ล าโพง 1, 3, 6, 7, 9, 10 Anti - inflammatory124 
2. Smilax corbularia Kunth ขา้วเยน็เหนือ 1, 2, 5, 10 Anti – inflammatory50,91,94 
3. Smilax glabra Wall. ex Roxb. ขา้วเยน็ใต ้ 1, 2, 5, 10 Antiproliferative73,94  

Anti – inflammatory73 
4. Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. ทองพนัชัง่ 1, 7, 10 Cytotoxic98 

Antioxidative122  
Anti - allergic115 

5. Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. ขนัทองพยาบาท 1, 2, 5 Anti - inflammatory 114 
Antiproliferative31,116 
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4.3.8 ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของสมุนไพร 

สามารถรวบรวมการศึกษาฤทธ์ิของพืชสมุนไพร ท่ีอาจเก่ียวขอ้งต่อพยาธิสภาพ
ของโรคสะเก็ดเงิน พบพืชสมุนไพรมากท่ีสุด 29 ชนิด มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ (antioxidative 
activity) รองลงมา พืชสมุนไพร 20 ชนิด มีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ (anti – inflammatory activity) 
นอกจากน้ียงัพบพืชสมุนไพรมีฤทธ์ิตา้นการเจริญเติบโตของเซลล์ (antiproliferative activity) ฤทธ์ิ
ความเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxic activity) ฤทธ์ิตา้นเน้ืองอกหรือมะเร็ง (antitumor or anticancer 
activity) เป็นตน้ รายละเอียดฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาอยูใ่น ภาคผนวกท่ี 6 

สมุนไพรท่ีพบฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ (anti – inflammatory activity) และ ฤทธ์ิตา้น
การเจริญเติบโตของเซลล์ (antiproliferative activity) ซ่ึงเป็นฤทธ์ิท่ีมีการน ามาศึกษาเพื่อพฒันาการ
รักษาโรคสะเก็ดเงินมากในปัจจุบนั คือ ขนัทองพยาบาท (Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.) 
โกฐจุฬาลมัพา (Artemisia annua L.) โกฐกะกล้ิง (Strychnos nux-vomica L.) และขมิ้น (Curcuma 
longa L.) (ตารางท่ี 19)  

ตารางท่ี 19 ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของสมุนไพร 

Scientific name ช่ือสามญั User Pharmacological activity 
1. Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. ขนัทองพยาบาท 1, 2, 5 Anti - inflammatory 114 

Antiproliferative31,116 
2. Artemisia annua L.  โกฐจุฬาลมัพา 1, 2 Anti – inflammatory70 

Antiproliferative and apoptosis131 
3. Strychnos nux-vomica L.  โกฐกะกล้ิง 1 Anti – inflammatory34 

Antiproliferative38 
4. Curcuma longa L. ขม้ิน 1 Anti – inflammatory90 

Antioxidative90,105 
Antiproliferative63 
Cytotoxic90 

 

 

 

 



56 

 

  

4.4 การติดตามผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาโรคสะเกด็เงินโดยหมอพืน้บ้าน  

รวบรวมการติดตามผลการรักษาผูป่้วยทั้งส้ิน 5 คน รายละเอียดประวติัของผูป่้วย
และการติดตามผลการรักษาอยูใ่นภาคผนวก 7  

ขอ้มูลท่ีสามารถติดตามผลการรักษาได ้มีดงัน้ี  

4.4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ป่วยโรคสะเกด็เงิน 

ผูป่้วยคนท่ี 1 – 3 เขา้รับการรักษาโรคสะเก็ดเงินโดยหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 และ
ผูป่้วยคนท่ี 4 – 5 เขา้รับการรักษาโรคสะเก็ดเงินโดยหมอพื้นบา้นคนท่ี 2 และผูป่้วยทุกคนไดรั้บ
ต ารับยาภายในทุกคนอยา่งนอ้ย 1 ต ารับ (ตารางท่ี 20) 

ตารางท่ี 20 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน 

ผูป่้วย อาย ุ อาชีพ ท่ีอยู ่ พ้ืนท่ีเขา้รับการรักษา รูปแบบยาท่ีไดรั้บ 
หมอพืน้บ้านคนที ่1 
ผูป่้วยคนท่ี 1 

 
39 

 
พนกังานบริษทั 

 
ปัตตานี 

 
สงขลา 

 
ภายในและภายนอก 

ผูป่้วยคนท่ี 2 44 ท าเฟอร์นิเจอร์ สงขลา สงขลา ภายในและภายนอก 
ผูป่้วยคนท่ี 3 11 นกัเรียน สงขลา สงขลา ภายในและภายนอก 
หมอพืน้บ้านคนที ่2 
ผูป่้วยคนท่ี 4 

 
14 

 
นกัเรียน 

 
ตรัง 

 
สงขลา 

 
ภายใน 

ผูป่้วยคนท่ี 5 19 รับจา้ง ตรัง สงขลา ภายใน 
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4.4.2 ข้อมูลประวตัิการเป็นโรคของผู้ป่วยโรคสะเกด็เงิน 

ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินแต่ละคน มีอายท่ีุเร่ิมเป็นคร้ังแรก ความรุนแรงของโรค อาการ 
และธรรมชาติของโรค แตกต่างกนั และผูป่้วยคนท่ี 3 เคยเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล แต่ยงัไม่ได้
รับการวนิิจฉยัเป็นโรคสะเก็ดเงิน (ตารางท่ี 21) 

ตารางท่ี 21 ขอ้มูลประวติัการเป็นโรคของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน และธรรมชาติของโรค 

ผูป่้วย เป็นคร้ังแรก 
(ปี) 

การวนิิจฉยัโดยแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั 

ธรรมชาติของโรค 

หมอพืน้บ้านคนที ่1   
ผูป่้วยคนท่ี 1 39 ไดรั้บการวนิิฉยั ก าเริบและสงบลงสลบักนัทุก 3 เดือน 
ผูป่้วยคนท่ี 2 44 ไดรั้บการวนิิฉยั ไม่แน่ชดั ก าเริบเม่ือมีความเครียด 
ผูป่้วยคนท่ี 3 11 ยงัไม่ไดรั้บการวนิิจฉยั เป็นตลอดเวลา 
หมอพืน้บ้านคนที ่2   
ผูป่้วยคนท่ี 4 14 ไดรั้บการวนิิฉยั ก าเริบฤดูร้อน (มีนาคม – กรกฎาคม) 
ผูป่้วยคนท่ี 5 19 ไดรั้บการวนิิฉยั เป็นตลอดเวลา 
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4.4.3 การติดตามผลการรักษา และ การเปลี่ยนแปลงของความรุนแรงของโรค (พืน้ที่รอยโรค : 
BSA) 

การติดตามผลการรักษาไม่สมบูรณ์ตามวธีิการด าเนินการท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 

ผูป่้วยคนท่ี 1 อาศยัอยู ่จงัหวดัปัตตานี จึงไม่สามารถติดตามผลไดเ้ป็นระบบ จึงท า
ไดเ้พียงการโทรศพัท์สอบถาม และผูป่้วยหยุดรับการรักษาโดยให้เหตุผลเร่ืองความไม่เช่ือมัน่ใน
ความสะอาดของยา  

ผูป่้วยคนท่ี 2 เขา้รับการรักษาเพียงคร้ังเดียวและน ายากลบัไปรับประทานท่ีบา้น 
จากนั้นผูป่้วยจึงไม่ไดเ้ขา้รับการรักษาต่อ  

ผูป่้วยคนท่ี 3 เขา้รับการรักษาสม ่าเสมอ แต่เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ไดน้ัดวนัในการ
ติดตามผลการรักษาท่ีผูป่้วยเขา้รับการรักษาไดแ้น่ชดั ประกอบกบัผูป่้วยเปล่ียนท่ีอยูจึ่งไม่ไดเ้ขา้รับ
รักษาทุกวนั จึงท าใหข้าดขอ้มูลการติดตามผลอยา่งเป็นระบบ  

ผูป่้วยคนท่ี 4 ไม่มีความสะดวกในการเขา้พบหมอพื้นบา้นเน่ืองจากติดภารกิจเร่ือง
การศึกษา และผูป่้วยมีความวติกกงัวลเก่ียวกบัการออกมาในชุมชน จึงท าใหห้ยดุรับการรักษา 

ผูป่้วยคนท่ี 5 เขา้รับการรักษาโดยสม ่าเสมอ แต่เน่ืองจากพบผลขา้งเคียงจากการ
รับประทานยา ซ่ึงผูป่้วยกงัวลเร่ืองความปลอดภยั จึงหยดุรับการรักษา   

การติดตามผล พบวา่ ร้อยละของพื้นท่ีของผวิหนงัท่ีมีรอยโรค ของผูป่้วยทุกคน ไม่
มีการเปล่ียนแปลง (ตารางท่ี 22) 

ตารางท่ี 22 การติดตามผลการรักษา แสดงค่าร้อยละ (พื้นท่ีของผวิหนงัในร่างกายท่ีมีรอยโรค) 

ติดตาม 
ผูป่้วย 

คร้ังแรก 
BSA 

เดือนท่ี 1 
BSA 

เดือนท่ี 2 
BSA 

เดือนท่ี 3 
BSA 

เดือนท่ี 4 
BSA 

เดือนท่ี 5 
BSA 

เดือนท่ี 6 
BSA 

คนท่ี 1 28 - - - - - - 
คนท่ี 2 11 - 11 - - - - 
คนท่ี 3 23 - 23 - - 23 23 
คนท่ี 4 23 23 - 23 - - - 
คนท่ี 5 22.5 - 22.5 - 22.5 - 22.5 
- = ไม่มีขอ้มูล 
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4.4.4 การติดตามผลการรักษา อาการร่วม และ ผลข้างเคียงจากการรักษา 

อาการร่วมของผูป่้วยท่ีท าการเก็บขอ้มูลประกอบด้วย อาการคนั อาการทอ้งผูก 
และ อาการนอนหลบัไม่สนิท พบว่า ผูป่้วยคนท่ี 2 – 5 มีอาการร่วมดีข้ึนหลงัรับการรักษา คือ 
ทอ้งผูกลดลง คนัลดลง และ นอนหลบัสนิทมากข้ึน และ ผูป่้วยคนท่ี 5 มีผลขา้งเคียงจากการ
รับประทานยา ดงัน้ี 

ผูป่้วยทุกคนมีอาการคนั ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีติดตามผลการรักษา หลงัรับการรักษา 
ผูป่้วยคนท่ี 3 และ 4 มีอาการคนัลดลง และอาการคนัลดลงมากข้ึนในผูป่้วยคนท่ี 3 

ผูป่้วยคนท่ี 5 มีอาการคนัลดลงในระยะแรก หลงัหยุดรับประทานยาในเดือนท่ี 1 
ผูป่้วยจึงมีอาการคนัอีกคร้ัง และหลงัจากเดือนท่ี 2 เม่ือรับประทานยาสม ่าเสมอลดลง จึงมีอาการคนั
มากกวา่เดิม (ตารางท่ี 23) 

ตารางท่ี 23 การติดตามผลการรักษา อาการคนั 

ติดตาม 
ผูป่้วย 

คร้ังแรก เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 

คนท่ี 1 คนั - - - - - - 
คนท่ี 2 คนั - คนั - - - - 
คนท่ี 3 คนั - ลดลง - - ลดลงมาก ลดลงมาก 
คนท่ี 4 คนั ลดลง - ลดลง - - - 
คนท่ี 5 คนั - คงเดิม - มากข้ึน - มากข้ึน 
- = ไม่มีขอ้มูล 
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ผูป่้วยคนท่ี 1 3 และ 4 มีอาการทอ้งผกู ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีติดตามผลการรักษา หลงัรับ
การรักษา ผูป่้วยคนท่ี 3 และ 4 มีอาการทอ้งผกูลดลง (ตารางท่ี 24) 

ตารางท่ี 24 การติดตามผลการรักษา อาการทอ้งผกู 

ติดตาม 
ผูป่้วย 

คร้ังแรก เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 

คนท่ี 1 ทอ้งผกู - - - - - - 
คนท่ี 2 ทอ้งไม่ผกู - ทอ้งไม่ผกู - - - - 
คนท่ี 3 ทอ้งผกู - ลดลง - - ทอ้งไม่ผกู ทอ้งไม่ผกู 
คนท่ี 4 ทอ้งผกู ลดลง - ลดลง - - - 
คนท่ี 5 ทอ้งไม่ผกู - ทอ้งไม่ผกู - ทอ้งไม่ผกู - ทอ้งไม่ผกู 
- = ไม่มีขอ้มูล 

 

ผูป่้วยทุกคนมีอาการนอนหลบัไม่สนิท ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีติดตามผลการรักษา หลงั
รับการรักษา ผูป่้วยคนท่ี 3 4 การนอนหลบัดีข้ึน (ตารางท่ี 25) 

ตารางท่ี 25 การติดตามผลการรักษา อาการนอนหลบัไม่สนิท 

ติดตาม 
ผูป่้วย 

คร้ังแรก เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 

คนท่ี 1 ไม่สนิท - - - - - - 
คนท่ี 2 ไม่สนิท - เท่าเดิม - - - - 
คนท่ี 3 ไม่สนิท - ดีข้ึน - - ดีข้ึน ดีข้ึน 
คนท่ี 4 ไม่สนิท คงเดิม - ดีข้ึน - - - 
คนท่ี 5 ไม่สนิท - คงเดิม - คงเดิม - คงเดิม 
- = ไม่มีขอ้มูล 

 

 

 



61 

 

  

ผูป่้วยคนท่ี 5 มีอาการขา้งเคียงจากการรับประทายา ในเดือนท่ี 2 ของการติดตามผล 
คือ อาการเวียนศีรษะ ปวดทอ้งน้อย หลงัรับประทานยา 30 นาที จึงรับประทานยาไม่สม ่าเสมอ 
จนกระทัง่หยดุรับการรักษาในเดือนท่ี 6 (ตารางท่ี 26) 

ตารางท่ี 26 การติดตามผลการรักษา อาการขา้งเคียงจากการรับประทานยา 

ติดตาม 
ผูป่้วย 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 

คนท่ี 1 - - - - - - 
คนท่ี 2 - ไม่พบ - - - - 
คนท่ี 3 - ไม่พบ - - ไม่พบ ไม่พบ 
คนท่ี 4 ไม่พบ - ไม่พบ - - - 
คนท่ี 5 - พบ - พบ - พบ 
- = ไม่มีขอ้มูล 
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4.4.5 การประเมินคุณภาพชีวติและปัญหาสุขภาพจิต 

ประเมินคุณภาพชีวิตและปัญหาสุขภาพจิต เฉพาะผูป่้วยคนท่ี 3 – 5 (ตารางท่ี 27) 
พบวา่คุณภาพชีวติและปัญหาสุขภาพจิตของผูป่้วยอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่ผดิปกติถึงขั้นรุนแรง  

ตารางท่ี 27 การประเมินคุณภาพชีวติ และปัญหาสุขภาพจิต 

ติดตาม 
ผูป่้วย 

คร้ังแรก เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 

คนที ่3        
คุณภาพชีวติ ปานกลาง - ปานกลาง - - ดี ดี 
สุขภาพจิต ปกติ - ปกติ - - ปกติ ปกติ 
คนที ่4        
คุณภาพชีวติ ปานกลาง ปานกลาง - ปานกลาง - - - 
สุขภาพจิต ผิดปกติ ผิดปกติ - ผิดปกติ - - - 
คนที ่5        
คุณภาพชีวติ ดี - ปานกลาง - ปานกลาง - ปานกลาง 
สุขภาพจิต ปกติ - ปกติ - ปกติ - ปกติ 
- = ไม่มีขอ้มูล 
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บทที ่5 

อภิปรายผล และสรุป 

 

5.1 อภิปรายผล 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปหมอพืน้บ้านและภูมิปัญญาทีเ่กีย่วข้องกบัโรคสะเกด็เงิน 

5.1.1.1 อายุ ประสบการณ์ การประกอบอาชีพ และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

การเ ป็นหมอพื้ นบ้าน ท่ีได้ รับการยอมรับในชุมชน มีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์ในการรักษา แต่ไม่สัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุจินาถ 
อรรถสิษฐ (2009)12 ระบุวา่ หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่มีอายุมาก มีประสบการณ์และเรียนวิชาจากต ารา
และครูบาอาจารย ์ผา่นการฝึกฝนปฏิบติัเป็นเวลายาวนาน ส่วนใหญ่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะเป็น
ทางการ 

5.1.1.2 การเรียกช่ือโรค 

ไม่พบหมอพื้นบา้นคนใดเรียกช่ือโรค สะเก็ดเงิน วา่ “โรคเร้ือนมูลนก” ตามคมัภีร์
วถีิกุฏฐโรค4 โดยการเรียกช่ือโรคของหมอพื้นบา้นเป็นการเรียกช่ือสมมติของโรค3 หากพิจารณาการ
เรียกช่ือโรคตามสมุฏฐานการเกิดโรค3 ควรเรียกช่ือโรคสะเก็ดเงินวา่ “โรคตะโจพิการ” หรือ “มงั
สังพิการ”11 นอกจากน้ี หากพิจารณาจากพยาธิสภาพตน้ก าเนิดของโรคสะเก็ดเงินตามหลกัการ
แพทยแ์ผนปัจจุบนั ควรเรียกวา่ “โรคโลหิตพิการ” เน่ืองจากเป็นความผดิปกติของระบบภูมิคุม้กนั 

5.1.1.3 สมุฏฐานการเกดิโรค 

หมอพื้นบา้นระบุสาเหตุการเกิดโรคสะเก็ดเงิน 2 สาเหตุ คือ เกิดจากความผิดปกติ
ของร่างกาย และเกิดจากการติดเช้ือภายนอก 

หมอพื้นบ้านท่ีระบุสาเหตุจากความผิดปกติภายในร่างกาย เช่น เกิดจาก 
ความเครียด ระบบโลหิต น ้าเหลืองเสีย แม่พยาธิภายใน สัมพนัธ์กบั พยาธิสภาพของโรคสะเก็ดเงิน
ท่ีเกิดจากความผดิปกติของระบบภูมิคุม้กนัซ่ึง แม่พยาธิ หมายถึง พยาธิสภาพใดชนิดหน่ึง19 อาจเป็น 
แอนติเจน หรือ ออโตแอนติเจน ซ่ึงกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัให้แสดงการอกัเสบไปยงัผิวหนงัชั้น
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หนงัก าพร้า28 และความเครียด ท าให้อาการของโรคสะเก็ดเงินก าเริบหรือเป็นรุนแรงข้ึน40,95 หมอ
พื้นบา้นท่ีระบุสาเหตุการเกิดโรคสะเก็ดเงินจาก ตวัแม่พยาธิ ท่ีมาจากการติดเช้ือ ซ่ึงมีความแตกต่าง
โดยส้ินเชิงตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบนั แต่เน่ืองจาก ประชาชนโดยทัว่ไปมกัเข้าใจว่า โรค
ผิวหนงัส่วนใหญ่เกิดจากผูป่้วยสัมผสัส่ิงสกปรก ท าให้เกิดการติดเช้ือโรคชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงการ
ระบุสาเหตุจากการติดเช้ือ อาจเป็นการปรับบทบาทโดยการสร้างค าอธิบายของโรคข้ึนใหม่12 เพื่อ
อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจและยอมรับการรักษา 

นอกจากน้ี หมอพื้นบ้านหลายคนระบุสมุฏฐานการเกิดโรคจากหลายสาเหตุ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุจินาถ อรรถสิษฐ (2009)12 เป็นการท าให้ผูป่้วยเขา้ใจถึงวิธีการรักษาท่ี
ตอ้งใชต้  ารับยาหลายต ารับ 

5.1.1.4 การวนิิจฉัยโรค 

หมอพื้นบ้านทุกคน สามารถวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินได้โดยตรงจากการตรวจ
ร่างกาย คือ การสังเกตรอยโรค สอดคลอ้งกบัหลกัการวินิจฉัยโรคทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ซ่ึง
โรคสะเก็ดเงินสามารถสังเกตไดช้ดัเจน จากลกัษณะความหนา ความแดง และมีสะเก็ดสีขาวบริเวณ
รอยโรค40,119 

5.1.1.5 ความมั่นใจในการรักษา 

การแสดงความมัน่ใจต่อการรักษา ของหมอพื้นบา้น ไม่สอดคลอ้งกบัผลการรักษา
ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน ซ่ึงการแสดงความมัน่ใจในการรักษาโรคนอกจากเป็นการช่วยเร่ืองภาวะจิตใจ
ของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินแลว้ ยงัเป็นการป้องกนัไม่ให้บทบาทหน้าท่ีหมอพื้นบา้นของตนเอง ลด
นอ้ยลง เพราะหากผูป่้วยขาดความศรัทธาต่อหมอพื้นบา้นและไม่เช่ือมัน่ในประสิทธิภาพการรักษา 
จะท าใหบ้ทบาทของหมอพื้นบา้นลดนอ้ยลง12 
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5.1.2 ข้อมูลต ารับยาทีใ่ช้รักษาโรคสะเกด็เงิน รวบรวมจากหมอพืน้บ้านทั้ง 10 คน 

5.1.2.1 หลกัการตั้งต ารับยา 

การประกอบต ารับยาของหมอพื้นบา้นสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ การตั้ง
ยาตามหลกัเภสัชกรรมไทย ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัยาหลกั ตวัยาช่วย ตวัยาประกอบ และ ตวัยาแต่ง
กล่ินรส โดยตวัยาหลกัอาจมีน ้ าหนกัเท่ากนัหรือมากกวา่น ้ าหนกัของตวัยาอ่ืน และการตั้งต ารับยาท่ี
เน้นสรรพคุณของสมุนไพรเป็นหลกั โดยสมุนไพรทุกชนิดมีน ้ าหนักและความส าคญัเท่ากนัซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วญิญู วงศว์วิฒัน์ และสมโภช ป่ินสุข (2009)13 

5.1.2.2 วธีิการปรุงยา  

วิธีการตม้ เป็นวิธีท่ีหมอพื้นบา้นใช้มากท่ีสุด สอดคลอ้งการศึกษาของ วิญญู วงศ์
วิวฒัน์ และสมโภช ป่ินสุข (2009)13 และ กรวิกา เล่ือนแกว้ และคณะ (2011)1 เน่ืองจากเป็นวิธีการ
ปรุงยาท่ีสะดวก ผูป่้วยสามารถท าเองได้ และรับประทานได้สะดวก  จึงสามารถลดภาระและ
ประหยดัเวลาในการปรุงยาของหมอพื้นบา้น 

5.1.3 ข้อมูลสมุนไพรทีใ่ช้เป็นส่วนประกอบในต ารับยา 

จากผลการวิจยั สามารถแบ่งขอ้มูลการวิเคราะห์ คือ กลุ่มสมุนไพร วงศ์ของพืช
สมุนไพร ลกัษณะวสิัยของพืชสมุนไพร แหล่งท่ีมาสมุนไพร ส่วนของพืชสมุนไพรท่ีน ามาใช ้รสยา
ของสมุนไพร และสมุนไพรท่ีมีการใชซ้ ้ ากนัระหวา่งหมอพื้นบา้น ดงัน้ี 

5.1.3.1 การจัดกลุ่มสมุนไพร 

พบพืชวตัถุท่ีน ามาใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ 
หลกัการแพทยแ์ผนจีน ระบุวา่ ประเภทของสมุนไพร ประกอบดว้ย สมุนไพรจากพืชมากท่ีสุด ร้อย
ละ 80 สมุนไพรจากสัตว ์และ สมุนไพรจากแร่ธาตุ10 
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5.1.3.2 วงศ์ของพชืสมุนไพร 

วงศท่ี์มีการน าพืชสมุนไพรมาใชม้ากท่ีสุด คือวงศ ์ Fabaceae จ านวน 11 ชนิด โดย
สมุนไพรท่ีน ามาใชจ้  านวน 5 ชนิด มีรสเมาเบ่ือ และสมุนไพร 3 ชนิดในขา้งตน้ ถูกน ามาใช้เป็นตวั
ยาหลกัในต ารับยา คือ สะบา้ (Entada spiralis Ridl.) สะบา้ลิง (Entada glandulosa Pierre ex 
Gagnep.) และ ชุมเห็ดเทศ (Senna alata (L.) Roxb.) เน่ืองจากวงศ ์Fabaceae เป็นวงศท่ี์มีพืชมากกวา่ 
18,000 ชนิด และมีการกระจายตวัอยู่ทัว่โลก61 จึงเป็นวงศ์ท่ีมีโอกาสในการน ามาใช้ประโยชน์ได้
มาก และวงศ์ท่ีพบสมุนไพรมากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ีสาม คือ วงศ์ Asteraceae มีสมุนไพรจ านวน 5 
ชนิด สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ Joy และคณะ (1998)54 ระบุพืชในวงศ ์Asteraceae และ Fabaceae มี
สมุนไพรท่ีถูกน ามาศึกษาฤทธ์ิทางยามากท่ีสุดถึง 331 และ 313  ชนิด ตามล าดบั จากทัว่โลก  

5.1.3.3 ลกัษณะวสัิยของพชืสมุนไพร 

พืชสมุนไพรในงานวิจยั เป็นพืชลม้ลุกมากท่ีสุดร้อยละ 32 รองลงมาคือ ไมย้ืนตน้ 
ร้อยละ 27 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Teklehaymanot และ Giday (2007)112 ซ่ึงพบพืชสมุนไพรท่ี
เป็นพืชลม้ลุกมากท่ีสุดถึงร้อยละ 52 รองลงมาคือ ไมย้นืตน้ ร้อยละ 22 

5.1.3.4 แหล่งทีม่าสมุนไพร 

แหล่งสมุนไพรของหมอพื้นบา้นมีสามแหล่ง คือ สมุนไพรปลูก สมุนไพรในป่า
ธรรมชาติ และ สมุนไพรซ้ือจากร้านขายยาสมุนไพร สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ รุจินาถ อรรถสิษฐ 
(2009)12 และพบว่า ส่วนใหญ่นิยมซ้ือจากร้านขายยาสมุนไพร เน่ืองจากมีความสะดวกมากกว่า 
ประกอบกบัปัจจุบนั พื้นท่ีป่าในชุมชนน้อยลง ท าให้สมุนไพรบางชนิดสูญหายไปจากพื้นท่ี หาก
เป็นเช่นน้ีต่อไป สมุนไพรจะหายากมากข้ึน และคุณภาพของต ารับยาอาจลดลง 

5.1.3.5 ส่วนของพชืสมุนไพรทีน่ ามาใช้ 

ส่วนของสมุนไพรท่ีถูกน ามาใชม้ากท่ีสุด คือ ส่วนท่ีอยูใ่ตดิ้น และ ผล สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ Teklehaymanot และ Giday (2007)112 พบวา่ส่วนท่ีอยูใ่ตดิ้น มีการน ามาใชเ้ป็นพืช
สมุนไพร มากท่ีสุดร้อยละ 42 และ สมภพ ประธานธุรารักษ์ และคณะ (2010)16 ระบุวา่ ส่วนท่ีอยูใ่ต้
ดินและผล เป็นแหล่งเก็บสะสมอาหาร จึงมีสารส าคญัใชใ้นการรักษาโรคได ้
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5.1.3.6 รสยาของสมุนไพร 

รสยาของสมุนไพรท่ีถูกน ามาใช้มากท่ีสุด คือ รสเมาเบ่ือ และรสขม ตามล าดับ 
สอดคลอ้งกบัสรรพคุณท่ีระบุในหลกัเภสัชกรรมไทย2 ซ่ึงมีความส าคญัต่อการรักษาโรคสะเก็ดเงิน 
ดงันั้น รสยาจึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสรรพคุณของสมุนไพรและสรรพคุณของต ารับยา สอดคลอ้ง
กบัหลกัการแพทยแ์ผนจีนซ่ึงรสยาเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกสรรพคุณของสมุนไพร10 และ การศึกษาของ 
Leonti และคณะ (2002)68 และ Heinrich (1998)44 พบวา่ ในกลุ่มชนบางกลุ่ม ของประเทศเม็กซิโก 
ใช้รสยาเป็นคุณสมบติัในการเลือกสมุนไพร เพื่อใช้รักษาโรค หากหมอพื้นบา้นไม่สามารถหา
สมุนไพรท่ีตอ้งการใชไ้ด ้จึงคดัเลือกสมุนไพรท่ีใชแ้ทนไดจ้าก รสยาและประสบการณ์ของตนเอง 

5.1.3.7 สมุนไพรทีม่ีการใช้ซ ้ากนัระหว่างหมอพืน้บ้าน 

สมุนไพรท่ีมีหมอพื้นบา้นน ามาใชป้ระกอบในต ารับยา ซ ้ ากนัมากท่ีสุดตั้งแต่ 3 คน
ข้ึนไป ทั้งหมด 11 ชนิด เป็นสมุนไพรรสเมาเบ่ือ ประกอบอยูใ่นทั้งต ารับยาภายในและภายนอก เป็น
ขอ้มูลยนืยนัภูมิปัญญาการใชส้มุนไพรรสเมาเบ่ือเป็นหลกัในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน เช่น ก ามะถนั
เหลือง มีสรรพคุณในการรักษาโรคร้ายแรงหลายชนิด หมอพื้นบา้นนิยมน ามาใชรั้กษาโรคมะเร็ง20 
นอกจากน้ียงัมีการทดลองการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยวิธี Balneotherapy โดยการให้ผูป่้วยโรค
สะเก็ดเงิน อาบน ้าดว้ย น ้าแร่จากบ่อน ้าพุร้อน Harkany ซ่ึงมีส่วนผสมของก ามะถนั พบวา่ผูป่้วยเป็น
โรคสะเก็ดเงินมีความรุนแรงลดนอ้ยลงโดยวดัจากคะแนน ดชันีช้ีวดัความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงิน 
(PASI)27 

5.1.3.8 ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของสมุนไพร 

สมุนไพรท่ีหมอพื้นบา้นน ามาประกอบเป็นต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินหลายชนิด
มีฤทธ์ิต้านการอกัเสบ (anti – inflammatory activity) ฤทธ์ิต้านการเจริญเติบโตของเซลล ์
(antiproliferative activity) และ ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidative activity) ซ่ึงเป็นฤทธ์ิท่ีใชใ้น
การรักษาโรคสะเก็ดเงิน ดงันั้นพืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถน าไปศึกษาวจิยัต่อไป  
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5.1.4 การติดตามผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาโรคสะเกด็เงินโดยหมอพืน้บ้าน 

การติดตามผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินเขา้รับการรักษาโดยหมอพื้นบา้น ผูป่้วยโรคสะเก็ด
เงินทุกรายไม่หายจากโรคสะเก็ดเงินตลอดระยะเวลาการรักษา แต่พบว่าผลการรักษาสามารถ
บรรเทาอาการร่วมอย่างอ่ืนได้ เช่น อาการคนั อาการทอ้งผูก การนอนหลบัไม่สนิท ปัจจุบนัโรค
สะเก็ดเงินยงัไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้81 ขณะไม่พบอาการเป็นเพียงการสงบลงของโรค 
ประกอบกบัอาการและธรรมชาติของโรคในผูป่้วยแต่ละรายมีความแตกต่างกนั การรักษาดว้ยวิธี
ทางการแพทยแ์ผนไทยจึงสามารถเป็นทางเลือกส าหรับผูป่้วยไดอี้กทางหน่ึง 
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5.2 สรุป 

หมอพื้นบ้านทั้ ง 10 คน มีภูมิปัญญาในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน โดยการใช้
สมุนไพรรสเมาเบ่ือเป็นหลกั และตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลกัการแพทยแ์ผนไทย ทั้งทางดา้นเวช
กรรมไทย และเภสัชกรรมไทย นอกจากน้ีสมุนไพรบางชนิดยงัถูกน ามาใช้ซ ้ ากนัในการประกอบ
ต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน การรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินโดยหมอพื้นบา้นไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได ้แต่ช่วยบรรเทาอาการร่วมได ้การศึกษาคร้ังน้ีสามารถเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันา
การศึกษาคน้ควา้วิจยัในขั้นถดัไป แต่ยงัไม่สามารถน าไปก าหนดเป็นมาตรฐานในการรักษาโรค
สะเก็ดเงินดว้ยวธีิทางการแพทยแ์ผนไทยได ้
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ภาคผนวก 1 

เอกสารและแบบฟอร์มการเก็บขอ้มูลในงานวิจยั ได้แก่ เอกสารยินยอมให้เก็บ
ขอ้มูลภูมิปัญญาส าหรับหมอพื้นบา้น และเอกสารยินยอมให้เก็บขอ้มูลผลการรักษาส าหรับผูป่้วย
โรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษาจากหมอพื้นบา้น แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับเก็บ
ขอ้มูลภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น แบบฟอร์มการบนัทึกการซักประวติั 
ตรวจร่างกาย และการติดตามผลการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษาจากหมอพื้นบา้น 
แบบฟอร์มการบนัทึกลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรท่ีสามารถเก็บตวัอยา่งได ้แบบคดั
กรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) และ เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก 
(WHOQOL - BREF – THAI) ดงัน้ี 
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1.1 หนังสือยนิยอมให้เกบ็ภูมิปัญญาเพือ่การท าวจัิย 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)     อาย ุ  ปี 

เป็นหมอพื้นบา้นซ่ึงมีความช านาญในดา้น  

มีความยนิดีใหผู้ว้จิยัรวบรวมภูมิปัญญาเพื่อการท าวจิยัใน โครงการวจิยัเร่ือง  

ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพืน้บ้านภาคใต้ตอนล่างในจังหวดั สงขลา พทัลุง ตรัง 
และสตูล 

ขอท าหนงัสือน้ีไวต่้อหวัหนา้โครงการเพื่อเป็นหลกัฐานแสดงวา่ 

1. ขา้พเจา้ยนิดีใหก้ารถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้ ประสบการณ์แก่ผูว้จิยั โดยการตอบขอ้ซกัถาม 
ตลอดจนการบนัทึกเสียงและภาพ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
งานวจิยั 

2. ขา้พเจา้อาจไม่ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงในการเขา้ร่วมโครงการวจิยัน้ี 

3. ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้ไดใ้หไ้วใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ี จะถูกน าเสนอในทางวชิาการ  

 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้มีความเขา้ใจดีทุกประการ และไดล้งนามในใบยนิยอมน้ีดว้ย
ความเตม็ใจ   

ลงช่ือ……………………………………….ผูถ่้ายทอดภูมิปัญญา 

(…………………………………..) 

   ลงช่ือ……………………………………….นกัวจิยั 

(นาย วญิญู  วงศว์วิฒัน์) 

                             ลงช่ือ………………………………………..พยาน 

(…………………………………..) 
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1.2 หนังสือยนิยอมให้เกบ็ข้อมูลผลการรักษาเพือ่การท าวจัิย 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)      อาย ุ  ปี 

เป็นผูเ้ขา้รับการรักษาจากหมอ  

ขอท าหนงัสือน้ีไวต่้อหวัหนา้โครงการเพื่อเป็นหลกัฐานแสดงวา่ 

ขา้พเจา้ยนิดีใหข้อ้มูล/ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูว้จิยั ตลอดจนการบนัทึกเสียงและภาพ เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานวจิยั ใหแ้ก่การด าเนินงานในโครงการวิจยัเร่ือง 

ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพืน้บ้านภาคใต้ตอนล่างในจังหวดั สงขลา พทัลุง 
ตรัง และสตูล 

 

ผูว้จิยัใหก้ารรับรองวา่  จะเก็บขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้เป็นความลบั  และจะเปิดเผยได้
เฉพาะในรูปท่ีเป็นสรุปผลการวจิยั การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง กระท าไดเ้ฉพาะกรณีจ าเป็นดว้ยเหตุผลทางวชิาการเท่านั้น 

 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้มีความเขา้ใจดีทุกประการ และไดล้งนามในใบยนิยอมน้ีดว้ย
ความเตม็ใจ   

ลงช่ือ……………………………………….ผูย้นิยอม 

(…………………………………..) 

   ลงช่ือ……………………………………….นกัวจิยั 

(นาย วญิญู  วงศว์วิฒัน์) 

                             ลงช่ือ………………………………………..พยาน 

(…………………………………..) 
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1.3 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลหมอพืน้บ้าน  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. ช่ือ นามสกุล     เพศ   อาย ุ

สถานภาพ  เช้ือชาติ   สัญชาติ   ศาสนา 

ช่ือคู่สมรส 

ช่ือบิดา      ช่ือมารดา  

2. วนั/เดือน/ปีเกิด    สถานท่ีเกิด 

3. ท่ีอยูปั่จจุบนั 

4. การศึกษา 

5. อาชีพหลกัปัจจุบนั    อาชีพรอง/เสริม 

ส่วนท่ี 2 ภูมิหลงัการเป็นหมอพื้นบา้น 

1. อายท่ีุเร่ิมการศึกษาทางการแพทยแ์ผนไทย/การแพทยพ์ื้นบา้น 

2. ผูใ้หก้ารศึกษาทางการแพทยแ์ผนไทย/การแพทยพ์ื้นบา้น 

3. โรค/ความถนดัในการรักษา 

4. จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษากบัท่านในแต่ละเดือน 

ส่วนท่ี 3 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) 

1. ช่ือโรคท่ีท่านเรียก รวมทั้งท่ีมาของช่ือโรค 

2. สาเหตุ/สมุฏฐานการเกิดโรค 

3. อาการของโรคสะเก็ดเงินท่ีท่านรู้จกั 

4. อายผุูป่้วยท่ีมกัเขา้รับการรักษา 

5. ท่านซกัประวติัผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินอยา่งไรบา้ง 
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6. ท่านซกัประวติัผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินต่างจากโรคอ่ืน ๆ อยา่งไร 

7. ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษากบัท่าน ส่วนใหญ่ไดรั้บการรักษาจากการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัมาก่อนแลว้หรือไม่ และผลการรักษาเป็นอยา่งไร 

ส่วนท่ี 4 ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงิน 

1. ขั้นตอนในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเป็นอยา่งไร 

2. หลกัการตั้งต ารับยาของท่าน (ตามคมัภีร์ รสยา สรรพคุณยา ต ารับยาลบั) 

3. วธีิการในการรักษา (ส่ิงเหนือธรรมชาติ การนวด ยาตม้สมุนไพร ยาอาบ ยาทา หรืออ่ืน ๆ) 

4. การติดตามผลเป็นอยา่งไร 

5. การแนะน า/ขอ้หา้ม 

6. แหล่งทรัพยากรของส่ิงท่ีใชใ้นการรักษา (ร้านขายยาสมุนไพร เก็บจากท่ีใด) 

7. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการรักษาโรคสะเก็ดเงิน 

8. ความมัน่ใจในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของท่าน 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลต ารับยาสมุนไพรของท่าน 

1. ต ารับยาทั้งหมดท่ีท่านใชใ้นการรักษา มีก่ีต ารับ ช่ืออะไรบา้ง แต่ละต ารับมีสรรพคุณอยา่งไร 

2. ต ารับยาแต่ละต ารับมีวธีิการใชก้บัผูป่้วยอยา่งไร 

3. ต ารับยาหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดในการรักษาคือต ารับใด เพราะอะไร 

4. รสยาหลกัในแต่ละต ารับยาเป็นอยา่งไร 

ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลต ารับยาสมุนไพร แบ่งตามช่ือต ารับยา 

1. ต ารับยาท่ี 1 

1.1 ช่ือต ารับยา 

1.2 สมุนไพรท่ีใชใ้นต ารับยา 
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ช่ือสมุนไพร ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ ปริมาณ (บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

 

1.3 ตวัยาหลกัในต ารับยา 

1.4 วธีิการปรุงยา 

1.5 วธีิการใช ้

1.6 ขอ้ปฏิบติั/ขอ้หา้มของต ารับยา 
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1.4 แบบบันทกึรายละเอยีดพืชสมุนไพร 

วนัทีเ่กบ็รวมรวบข้อมูล 

ช่ือสามัญ พชื 

ช่ือท้องถิ่น 

ระบบนิเวศวิทยาของพชื 

ลกัษณะท่ีข้ึน 

ความสูงจากระดบัน ้าทะเล   พิกดัท่ีพบ 

ลกัษณะพชื     ใบเล้ียงเด่ียว/คู่ 

เป็นไมป้ระเภท     ลกัษณะเน้ือไม ้

ขนาด      ความสูง 

ลกัษณะล าตน้   

ผวิเปลือก  สี   กล่ิน   ล าขอ้ 

ลกัษณะใบ    

รูปใบ   สี   กล่ิน 

กวา้ง   ยาว   ปลายใบ   โคนใบ 

ขอบใบ   ผวิใบ   เส้นกลางใบ  จ านวนเส้นกลางใบ 

กา้นใบยาว  หูใบ 

ลกัษณะดอก   

แยกเพศ/ไม่แยก  ออกบริเวณ 

ปริมาณต่อช่อ  ช่อแบบ   ขนาด 

ดอกไม่บานสี  ดอกบานสี  กา้นดอกยาว  กลีบเล้ียงสี 
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ลกัษณะ   จ านวน   กลีบดอก  สี 

กล่ิน   จ านวน    

เกสรเพศผู ้  การเรียงตวั  จ านวน 

เกสรเพศเมีย   การเรียงตวั  จ านวน 

รังไข่แบบ  ก่ีคาร์เพล   

ลกัษณะผล   

สี   จ านวนต่อช่อ  ลกัษณะเมล็ด  จ านวน 

สรุปวงศ์พชื 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 

สรรพคุณพชื    

ช่ือหมอพื้นบา้นผูใ้หค้วามรู้ 

ช่ือผูบ้นัทึกรวบรวม 
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1.5 แบบบันทกึประวตัิและการตรวจร่างกาย 

แบบบันทกึประวตัิและการตรวจร่างกาย 

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

สถานท่ีปฏิบติังาน     แผนก 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ-สกุล ผูป่้วย     เพศ 

วนั เดือน ปีเกิด     อาย ุ  ปี 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) 

โทรศพัท ์

สถานภาพ     สัญชาติ 

ศาสนา      อาชีพ 

2.  ประวตัิการเจ็บป่วย 

2.1  อาการส าคญั 

2.2  ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั 

2.3  ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต 

2.4  ประวติัครอบครัว 

2.5  ประวติัส่วนตวั 

2.6  ประวติัประจ าเดือน 

2.7  ประวติัอ่ืน ๆ (ประวติัในวยัเด็ก, ประวติัคนขา้งเคียง ฯลฯ) 
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2.8  บริเวณท่ีเป็น 
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การติดตามผลการรักษา 

ติดตามผลการรักษา คร้ังที ่1 

วนัท่ี 

อาการด าเนินโรค 

บริเวณท่ีเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

อ่ืน ๆ 
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1.6 แบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) 

แบบสอบถามสุขภาพทัว่ไป  

(Thai GHQ – 30)  

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการทราบถึงสภาวะสุขภาพของท่านในระยะ
สองถึงสามสปัดาห์ท่ีผา่นมาวา่เป็นอยา่งไร กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยขีดเคร่ืองหมายวงกลมรอบค าตอบท่ี
ใกลเ้คียงกบัสภาพของท่านใน ปัจจุบนัหรือในช่วงสองถึงสามสปัดาห์ท่ีผา่นมามากท่ีสุด โดยไม่รวมถึงปัญหาท่ี
ท่านเคยมีในอดีต และกรุณาตอบค าถามทุกขอ้  

ในระยะสองถึงสามสปัดาห์ท่ีผา่นมาน้ีท่าน  

1) สามารถมีสมาธิจดจ่อกบัส่ิงท่ีก าลงัท าอยูไ่ด ้ 

ก. ดีกวา่ปกติ  ข. เหมือนปกติ   ค. แยก่วา่ปกติ   ง. แยก่วา่ปกติมาก  

2) นอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ  

ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

3) มีอาการกระสบักระส่าย หลบัไม่สนิท  

ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

4) หาอะไรท าและท าใหต้วัเองไม่มีเวลาวา่งได ้ 

ก. มากกวา่ปกติ  ข. เหมือนปกติ   ค. ค่อนขา้งนอ้ยกวา่ปกติ  ง. นอ้ยกวา่ปกติมาก  

5) ออกไปนอกบา้นบ่อยเท่าท่ีเคย  

ก. มากกวา่ปกติ  ข. เท่าปกติ   ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง. นอ้ยกวา่ปกติมาก  

6) จดัการกบัส่ิงต่าง ๆ ไดดี้พอ ๆ กบัคนส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นสภาพเดียวกบัท่าน  

ก. ดีกวา่มาก  ข. ดีพอ ๆ กนั   ค. ค่อนขา้งนอ้ยกวา่  ง. นอ้ยกวา่มาก  

7) รู้สึกวา่โดยทัว่ไปแลว้ท าอะไร ๆ ไดดี้  

ก. ดีกวา่ปกติ  ข. เหมือนปกติ   ค. ดีนอ้ยกวา่ปกติ   ง. ดีนอ้ยกวา่ปกติมาก  

8) พอใจกบัการท่ีท างานลุล่วงไปได ้ 

ก. มากกวา่ปกติ  ข. พอ ๆ กบัตามปกติ  ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง. นอ้ยกวา่ปกติมาก  

9) สามารถมีความรู้สึกรักและอบอุ่นต่อคนใกลชิ้ดได ้ 

ก. ดีกวา่ปกติ  ข. เท่าปกติ   ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง. นอ้ยกวา่ปกติมาก  
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10) รู้สึกวา่สามารถเขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย  

ก. ดีกวา่ปกติ  ข. เท่าปกติ   ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง. นอ้ยกวา่ปกติมาก  

11) ใชเ้วลาคุยเล่นกบัคนอ่ืนมาก  

ก. ใชเ้วลามากกวา่ปกติ ข. เท่าปกติ   ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง. นอ้ยกวา่มาก  

12) รู้สึกวา่ไดท้ าตวัใหเ้ป็นประโยชน์ในเร่ืองต่าง ๆ  

 ก. มากกวา่ปกติ  ข. เหมือนปกติ   ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง. นอ้ยกวา่ปกติมาก 
13) รู้สึกวา่สามารถตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได ้ 

 ก. มากกวา่ปกติ  ข. เหมือนปกติ   ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง. นอ้ยกวา่ปกติมาก  

14) รู้สึกตึงเครียดอยูต่ลอดเวลา  

ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

15) รู้สึกวา่ไม่สามารถท่ีจะเอาชนะความยากล าบากต่าง ๆ ได ้ 

ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

16) รู้สึกวา่ชีวติตอ้งด้ินรนอยูต่ลอดเวลา  

ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

17) สามารถมีความสุขกบักิจกรรมในชีวติประจ าวนัตามปกติได ้ 

ก. มากกวา่ปกติ  ข. เหมือนปกติ   ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง. นอ้ยกวา่ปกติมาก  

18) มองอะไรเคร่งเครียดไปหมด  

ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

19) รู้สึกกลวัหรือตกใจโดยไม่มีเหตุผลสมควร  

 ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

20) สามารถท่ีจะเผชิญหนา้กบัปัญหาต่าง ๆ ของตวัเองได ้ 

ก. ดีกวา่ปกติ  ข. เหมือนปกติ   ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง. นอ้ยกวา่ปกติมาก  

21) รู้สึกเร่ืองต่าง ๆ ทบัถมจนรับไม่ไหว  

 ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

22) รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง  

 ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ชา้กวา่ปกติ   ง. ชา้กวา่ปกติมาก  
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23) รู้สึกเสียความมัน่ใจในตวัเองไป  

ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

24) คิดวา่ตวัเองเป็นคนไร้ค่า  

 ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ  ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

25) รู้สึกวา่ชีวติน้ีหมดหวงัโดยส้ินเชิง  

ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

26) รู้สึกมีความหวงัในอนาคตของตวัเอง  

 ก. มากกวา่ปกติ  ข. เท่าปกติ   ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง.มีความหวงันอ้ยมาก  

27) รู้สึกมีความสุขดี ตามสมควร เม่ือดูโดยรวม ๆ  

ก. มากกวา่ปกติ  ข. เท่าปกติ   ค. นอ้ยกวา่ปกติ   ง. นอ้ยกวา่ปกติมาก  

28) รู้สึกกงัวล กระวนกระวาย และเครียดอยูต่ลอดเวลา  

ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

29) รู้สึกไม่คุม้ค่าท่ีจะมีชีวติอยูต่่อไป  

 ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก  

30) รู้สึกวา่บางคร้ังท าอะไรไม่ไดเ้ลยเพราะประสาทตึงเครียด  

ก. ไม่เลย   ข. ไม่มากกวา่ปกติ   ค. ค่อนขา้งมากกวา่ปกติ  ง. มากกวา่ปกติมาก 
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1.7 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวติขององค์การอนามัยโลก 

เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวติขององคก์ารอนามยัโลกชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย  

(WHOQOL - BREF – THAI)  

ค าช้ีแจง ขอ้ค าถามต่อไปน้ีจะถามถึงประสบการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงของท่าน ในช่วง 2 
สปัดาห์ท่ีผา่นมา ใหท่้านส ารวจตวัท่านเอง และประเมินเหตุการณ์หรือความรู้สึกของท่าน แลว้ท าเคร่ืองหมาย / 
ในช่องค าตอบท่ีเหมาะสมและเป็นจริงกบัตวัท่านมากท่ีสุด โดยค าตอบมี 5 ตวัเลือก คือ  

ไม่เลย  หมายถึง ท่านไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลย รู้สึกไม่พอใจมาก หรือรู้สึกแยม่าก  

เลก็นอ้ย  หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นนาน ๆ คร้ังรู้สึกเช่นนั้นเลก็นอ้ยรู้สึกไม่พอใจ  หรือ รู้สึกแย ่ 

ปานกลาง  หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นปานกลาง รู้สึกพอใจระดบักลาง ๆ หรือ รู้สึกแยร่ะดบักลาง ๆ  

มาก  หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นบ่อย ๆ รู้สึกพอใจหรือรู้สึกดี  

มากท่ีสุด  หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นเสมอ รู้สึกเช่นนั้นมากท่ีสุด หรือรู้สึกวา่สมบูรณ์ รู้สึกพอใจ
มาก รู้สึกดีมาก 

ขอ้ท่ี  ในช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ไม่
เลย  

เลก็ 
นอ้ย  

ปาน  
กลาง  

มาก  มาก  
ท่ีสุด  

1  ท่านพอใจกบัสุขภาพของท่านในตอนน้ีเพียงใด       
2  การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง ปวดตามตวั ท าให้

ท่านไม่สามารถท าในส่ิงท่ีตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด  
     

3  ท่านมีก าลงัเพียงพอท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ในแต่ละวนัไหม (ทั้งเร่ืองงาน 
หรือการด าเนินชีวติประจ าวนั)  

     

4  ท่านพอใจกบัการนอนหลบัของท่านมากนอ้ยเพียงใด       
5  ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวติ (เช่น มีความสุข ความสงบ มีความหวงั) 

มากนอ้ยเพียงใด  
     

6  ท่านมีสมาธิในการท างานต่าง ๆ ดีเพียงใด       
7  ท่านรู้สึกพอใจในตนเองมากนอ้ยแค่ไหน       
8  ท่านยอมรับรูปร่างหนา้ตาของตวัเองไดไ้หม       
9  ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ ส้ินหวงั วติกกงัวล 

บ่อยแค่ไหน  
     

10  ท่านรู้สึกพอใจมากนอ้ยแค่ไหนท่ีสามารถท าอะไร ๆ  
ผา่นไปไดใ้นแต่ละวนั  
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11  ท่านจ าเป็นตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลมากนอ้ยเพียงใด เพื่อท่ีจะ
ท างานหรือมีชีวติอยูไ่ปไดใ้นแตล่ะวนั  

     

12  ท่านพอใจกบัความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งท่ีเคยท ามามาก
นอ้ยเพียงใด  

     

13  ท่านพอใจต่อการผกูมิตรหรือเขา้กบัคนอ่ืน อยา่งท่ีผา่นมาแค่ไหน       
14  ท่านพอใจกบัการช่วยเหลือท่ีเคยไดรั้บจากเพ่ือน ๆ แค่ไหน       
15  ท่านรู้สึกวา่ชีวติมีความมัน่คงปลอดภยัดีไหมในแต่ละวนั       
16  ท่านพอใจกบัสภาพบา้นเรือนท่ีอยูต่อนน้ีมากนอ้ยเพียงใด       
17  ท่านมีเงินพอใชจ่้ายตามความจ าเป็นมากนอ้ยเพียงใด       
18  ท่านพอใจท่ีจะสามารถไปใชบ้ริการสาธารณสุขไดต้าม ความจ าเป็น

เพียงใด  
     

19  ท่านไดรู้้เร่ืองราวข่าวสารท่ีจ าเป็นในชีวติแต่ละวนั  
มากนอ้ยเพียงใด  

     

20  ท่านมีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียดมากนอ้ยเพียงใด       
21  สภาพแวดลอ้มดีต่อสุขภาพของท่านมากนอ้ยเพียงใด       
22  ท่านพอใจกบัการเดินทางไปไหนมาไหนของท่าน (หมายถึงการ

คมนาคม) มากนอ้ยเพียงใด  
     

23  ท่านรู้สึกวา่ชีวติท่านมีความหมายมากนอ้ยแค่ไหน       
24  ท่านสามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองไดดี้เพียงใด       
25  ท่านพอใจในชีวติทางเพศของท่านแค่ไหน (ชีวติทางเพศ หมายถึง 

เม่ือเกิดความรู้สึกทางเพศข้ึนแลว้ท่าน มีวธีิจดัการท าใหผ้อ่นคลาย
ลงได ้รวมถึง การช่วยตวัเองหรือ การมีเพศสมัพนัธ์)  

     

26  ท่านคิดวา่ท่านมีคุณภาพชีวติ (ชีวิตความเป็นอยู)่  
อยูใ่นระดบัใด  
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ภาคผนวก 2 

ขอ้มูลทัว่ไปของหมอพื้นบา้นทั้ง 10 คน ประกอบดว้ยขอ้มูล ท่ีอยู่ อายุ ศาสนา 
การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การรักษาผูป่้วย ความช านาญ และจ านวนผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเคย
รับการรักษา (ตารางท่ี 1) 

ขอ้มูลภูมิปัญญาของหมอพื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคสะเก็ดเงิน ประกอบดว้ยขอ้มูล 
ช่ือโรคท่ีใช้เรียก สาเหตุการเกิดโรค ต ารับยาท่ีใช้รักษา รสยาหลกัของสมุนไพรท่ีใช้ในต ารับยา 
ความมัน่ใจต่อการรักษา การติดตามผลการรักษา และระยะเวลาการรักษา (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของหมอพื้นบา้น 

หมอพ้ืนบา้น จงัหวดั อาย ุ ศาสนา การศึกษา อาชีพ (อาชีพหลัก /อาชีพ
เสริม) 

ประสบกา ร ณ์ก า ร
รักษาโดยประมาณ 
(ปี) 

ความช านาญ จ านวนผู ้ป่วย
โรคสะเก็ดเงิน
ท่ี ผ่ า น ก า ร
รักษา (คน) 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 1 สงขลา 71 พทุธ อนุปริญญา หมอพ้ืนบ้าน มีใบประกอบ
โรคศิลปะทั้ง 4 สาขา 

50 โรคทัว่ไป >50 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 2 สงขลา 69 พทุธ ประถมศึกษาปีท่ี 4 หมอพ้ืนบา้น 40 โรคทัว่ไป >50 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 3 ตรัง 66 พทุธ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เกษตรกรและหมอพ้ืนบา้น มี

ใบประกอบโรคศิลปะ สาขา 
เวชกรรมไทย 

30 เริม, งูสวดั >40 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 4 ตรัง 43 พทุธ ปริญญาตรี ผูใ้หก้ารฝึกการปฏิบติัธรรม 20 โรคทัว่ไป >40 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 5 ตรัง 50 พทุธ อนุปริญญา เกษตรกรและหมอพ้ืนบา้น มี

ใบประกอบโรคศิลปะ สาขา
เภสชักรรมไทย 

30 โรคเร้ือรัง >40 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 6 พทัลุง 72 พทุธ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เกษตรกรและหมอพ้ืนบา้น 40 โรคทัว่ไป >50 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 7 พทัลุง 73 พทุธ มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หมอพ้ืนบา้นและเกษตรกร 40 หตัถเวช >40 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 8 พทัลุง 65 พทุธ มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เกษตรกรและหมอพ้ืนบา้น 40 โรคทัว่ไป >30 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 9 พทัลุง 80 อิสลาม ประถมศึกษาปีท่ี 4 เกษตรกรและหมอพ้ืนบา้น 50 โรคทัว่ไป >50 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 10 สตูล 71 พทุธ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เกษตรกรและหมอพ้ืนบา้น 20 โรคทัว่ไป >20 
         102 
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ตารางท่ี 2 ขอ้มูลภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น 

หมอพ้ืนบา้น ช่ือโรคท่ีใชเ้รียก
สะเก็ดเงิน 

สาเหตุการเกิดโรค ต ารับยาท่ีใชรั้กษา รสยาของ
สมุนไพรหลกั
ในการรักษา 

ความมัน่ใจตอ่
การรักษา 

การติดตาม
ผลการรักษา 

ระยะเวลา
การรักษา 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 1 ติดเน้ือ, แพเ้น้ือ เน้ือสตัวท่ี์รับประทาน
ไม่สามารถยอ่ยได้
สมบูรณ์, แม่พยาธิใน
โลหิต น ้ าเหลือง และ
รอยโรค 

ต ารับยาภายใน 4 ต ารับ  
ต ารับยาภายนอก 2 ต ารับ 

เมาเบ่ือ มีความมัน่ใจ ทุกสปัดาห์ 2 - 3 เดือน 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 2 ตานเร้ือน ทารกกลืนน ้ าคร ่ าเม่ือ
แรกเกิด, แม่พยาธิ
ภายใน 

ต ารับยาภายใน 2 ต ารับ เมาเบ่ือ มีความมัน่ใจ เม่ือยามีรสจืด 
ประมาณ 30 วนั 

2 - 3 เดือน 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 3 เร้ือน, สะเก็ด
เงิน 

ระบบน ้ าเหลือง
ผิดปกติ, แม่พยาธิ 

ต ารับยาภายนอก 1 ต ารับ เมาเบ่ือ มีความมัน่ใจ ไม่มีการติดตามผล 1 เดือน 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 4 สะเก็ดเงิน ความเครียดและ
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร 

ต ารับยาภายใน 2 ต ารับ เมาเบ่ือ มีความมัน่ใจ ทุกสปัดาห์ 3 เดือน 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 5 สะเก็ดเงิน ระบบน ้ าเหลือง
ผิดปกติ , แม่พยาธิ 
(ติดเช้ือ) 

ต ารับยาภายใน 1 ต ารับ เมาเบ่ือ มีความมัน่ใจ เม่ือยามีรสจืด 
ประมาณ 15 วนั 

6 - 12 เดือน 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 6 สะเก็ดเงิน แม่พยาธิ (ติดเช้ือ) ต ารับยาภายนอก 1 ต ารับ เมาเบ่ือ มีความมัน่ใจ เม่ือยาทาท่ีไดรั้บหมด 15 - 30 วนั 
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ตารางท่ี 2 ขอ้มูลภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น (ต่อ) 

หมอพ้ืนบา้น ช่ือโรคท่ีใชเ้รียก
สะเก็ดเงิน 

สาเหตุการเกิดโรค ต ารับยาท่ีใชรั้กษา รสยาของ
สมุนไพรหลกั
ในการรักษา 

ความมัน่ใจตอ่
การรักษา 

การติดตามผล ระยะเวลา
การรักษา 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 7 มะเร็งผิวหนงั แม่พยาธิ (ติดเช้ือ) ต ารับยาภายนอก 1 ต ารับ เมาเบ่ือ มีความมัน่ใจ เม่ือยาทาท่ีไดรั้บหมด 7 - 30 วนั 
หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 8 สะเก็ดเงิน สารเคมีต่าง ๆ ใน

ปัจจุบนัท่ีร่างกาย
ไดรั้บ 

ต ารับยาภายนอก 1 ต ารับ เปร้ียว มีความมัน่ใจ ไม่มีการติดตามผล ไม่สามารถ
ระบุได ้

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 9 สะเก็ดเงิน ระบบโลหิตผดิปกติ ต ารับยาภายนอก 1 ต ารับ เมาเบ่ือ อาจรักษาไม่
หายทุกคน 

ไม่มีการติดตามผล ไม่สามารถ
ระบุได ้

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 10 สะเก็ดเงิน แม่พยาธิผิวหนงั, 
ระบบน ้ าเหลือง
ผิดปกติ 

ต ารับยาภายใน 1 ต ารับ  
ต ารับยาภายนอก 1 ต ารับ 

เมาเบ่ือ มีความมัน่ใจ เม่ือยามีรสจืด 
ประมาณ 30 วนั หรือ
ยาทาท่ีไดรั้บหมด 

ไม่สามารถ
ระบุได ้
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ประวติั และ ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นแต่ละคน 
ดงัน้ี 

2.1 หมอพืน้บ้านคนที ่1 

1) ข้อมูลทัว่ไป และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

เกิดเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ปัจจุบนัอายุ 71 ปี จบการศึกษาระดบั
อนุปริญญา ประกอบอาชีพหลกัเป็นหมอพื้นบา้น มีใบประกอบโรคศิลปะ ทั้ง 4 สาขา (เวชกรรม
ไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภไ์ทย และนวดไทย) ปัจจุบนัอาศยัอยูอ่  าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 
สถานภาพ สมรส นบัถือศาสนา พุทธ 

เกิดและเติบโตในครอบครัวท่ีมีบรรพบุรุษเป็นหมอพื้นบา้นหลายคน เช่น ทวด
และยาย เป็นหมอต าแย ตาเป็นหมอพื้นบ้านรักษาโรคทั่วไป นอกจากน้ีเครือญาติยงัเป็นหมอ
พื้นบา้นท่ีมีความช านาญแตกต่างกนัไป เช่น หมอรักษาแผลจากพิษงู หมอรักษากระดูก หมอจบัเส้น 
(หมอนวด) ท าให้ซึมซับวิชาแพทยแ์ผนไทยแต่เล็ก ประกอบกบัมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ในวิชาการ
แพทยแ์ผนไทย ตวัอยา่งประสบการณ์การใชส้มุนไพรในวยัเด็ก เช่น เม่ืออายุ 10 ปี เกิดอุบติัเหตุ ไม้
ต าบริเวณดา้นหนา้แขง้ จึงรักษาตนเองโดยน า ใบสาบเสือ ต าผสมน ้าปูนใส พอกบริเวณแผล รัดดว้ย
ผา้สะอาด จนปี พ.ศ. 2505 จึงเร่ิมเปิดร้านรับรักษาโรคทัว่ไป และท าการสอบใบประกอบโรคศิลปะ
ครบทั้งส่ีสาขา ปัจจุบนัมีประสบการณ์การรักษาผูป่้วยโรคต่าง ๆ มากกวา่ 50 ปี 

2) สาเหตุการเกดิโรคสะเกด็เงิน 

เรียกช่ือ โรคสะเก็ดเงินวา่ โรคติดเน้ือ โรคแพเ้น้ือ โรคเส็จคนั สาเหตุหลกัของโรค
น้ี เกิดจากการรับประทานอาหารประเภทเน้ือสัตว ์เช่น เน้ือหมู เน้ือววั เน้ือไก่ และอาหารทะเล มาก
เกินไป ประกอบกบักระบวนการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ และผูป่้วยแต่ละคนมีธาตุภายในร่างกาย
แตกต่างกนั ซ่ึงธาตุไฟส าหรับย่อยอาหาร (ปริณามคัคี) ไม่สามารถย่อยอาหารท่ีรับประทานได้
สมบูรณ์ ท าให้อาหารดงักล่าวเกิดการเน่าเสียภายในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลกระทบต่อธาตุลม 
ท าให้เกิดลมมีพิษข้ึน ซ่ึงลมมีพิษชนิดน้ีกระทบไปยงัน ้ าเหลือง ซ่ึงเป็นธาตุน ้ าชนิดหน่ึงภายใน
ร่างกาย ก่อให้เกิดความผิดปกติ และกระทบไปยงัธาตุดิน จึงแสดงอาการออกมาเป็นผื่นรอยโรค 
นอกจากน้ีมีความเช่ือว่า โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคท่ีรักษายาก เน่ืองจากมีแม่พยาธิอยู่ในร่างกาย คือ
ระบบน ้าเหลือง ระบบโลหิต และบริเวณรอยโรค 
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อาการของโรคติดเน้ือ มีลกัษณะแบบเดียวกบัโรคสะเก็ดเงิน คือ เป็นผื่นนูนหนา
เร้ือรัง มีสะเก็ดสีขาวปกคลุม มีอาการคัน นอนหลับไม่สนิท และท้องผูกอันเน่ืองมาจากการ
รับประทานเน้ือสัตวม์ากเกินไป ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษามีตั้งแต่วยัเด็กจนถึงผูใ้หญ่ 
ส่วนใหญ่เขา้รับการรักษาโดยการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อน 

3) กระบวนการรักษาโรคสะเกด็เงิน 

วินิจฉัยโรคโดยการซักประวติั และขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ช่ือ ท่ีอยู่ วนั
เกิด อาการส าคญั โรคประจ าตวั ประวติัการรักษา และประวติัการคลอด เพื่อเช่ือมโยงสาเหตุท่ี
เก่ียวขอ้ง จากนั้นตรวจร่างกายโดยการสังเกตลกัษณะรอยโรค เพื่อประเมินการรักษา เน่ืองจากเป็น
โรคท่ีใช้ระยะเวลาในการรักษาต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ดังนั้น การอธิบายขั้นตอนการรักษาและ
ขอ้จ ากดัในการรักษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ขอ้จ ากดัเบ้ืองตน้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินมีดงัน้ี 

1) อายุ ผูป่้วยท่ีมีอายุมาก มีโอกาสหายจากโรคยาก เน่ืองจากความเส่ือมของ
ร่างกาย และความตา้นทานโรคท่ีลดลง  

2) ทรัพย ์ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษา อยา่งนอ้ยควรมีเงินส าหรับค่าเดินทางมารับการ
รักษา เพราะควรไดรั้บการประเมินอาการทุกวนัต่อเน่ืองกนัจนกวา่อาการคงท่ี  

3) ความอดทน ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษา ควรมีความอดทนต่อการรักษาเช่น อดทน
ต่อการเดินทางมาพบหมอ อดทนรับประทานยาและทายา 

4) ความมุ่งมัน่ ผูป่้วยจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ต่อการรับการรักษา ไม่ยอ่ทอ้ และมัน่ใจ
ในตนเองและหมอ 

วิธีหลกัในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน คือการใช้สมุนไพรหลายชนิด ประกอบเป็น
ต ารับยาหลายขนานดว้ยกนั ไดแ้ก่ต ารับยาตม้รับประทาน 4 ต ารับ (ต ารับยา SC1, SC2, SC3, SC4) 
ต ารับยาทา 1 ต ารับ (ต ารับยา SC5) และต ารับยาตม้อาบ 1 ต ารับ (ต ารับยา SC6) โดยใช้ความรู้
ทางดา้น สมุฏฐานโรค (สาเหตุการเกิดโรค) และ รสยาและสรรพคุณยา เป็นหลกัในการตั้งต ารับยา 
ไม่มีการประกอบพิธีกรรมทางความเช่ือ การให้ยาส าหรับผูป่้วยโรคติดเน้ือแต่ละคน มีความ
เหมาะสมในการจดัต ารับยาแตกต่างกนัไปเล็กนอ้ย เช่น ผูป่้วยรายท่ีไม่สะดวก หรือไม่มีเวลาในการ
ใชต้  ารับยาตม้อาบ จึงจ่ายเพียงต ารับยาตม้รับประทาน และยาทา เป็นหลกั 
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การใช้ยาทา ผู ้ป่วยต้องเข้าพบทุกวันเพื่อทายา ท าให้ติดตามและประเมิน
ผลการรักษาผู ้ป่วยได้ทุกว ัน และสามารถท าการปรับเปล่ียน หรือเพิ่มเติมสมุนไพร ท าให้
ประสิทธิภาพการรักษาดีข้ึน เน่ืองจากโรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคท่ีมกัมีการด้ือยา การเพิ่มสมุนไพรคร้ัง
ละหน่ึงชนิด ท าใหส้ังเกตไดว้า่ สมุนไพรชนิดใดมีประสิทธิภาพมากในการรักษาโรค 

การปฏิบติัตัวส าหรับผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน คือห้ามรับประทาน ของหมักดอง 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เน้ือสัตวย์อ่ยยากเช่น เน้ือหมู เน้ือววั ควรรับประทานเน้ือปลา ผกัและผลไม ้

สมุนไพรท่ีใชป้ระกอบต ารับยา มีทั้งสมุนไพรในทอ้งถ่ินท่ีสามารถจา้งคนเก็บหา
ได ้และสมุนไพรท่ีไม่มีในทอ้งถ่ิน ซ่ึงซ้ือจากร้านขายยาสมุนไพร เช่น โกฐเชียง (Angelica sinensis 
(Oliv.) Diels) โกฐสอ (Angelica dahurica (Fisch ex. Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & 
Sav.) โกฐหัวบวั (Ligusticum sinense Oliv. cv. Chuanxiong) โกฐเขมา (Atractylodes lancea 
(Thunb.) DC.) โกฐจุฬาลมัพา (Artemisia annua L.) เทียนตาตัก๊แตน (Anethum graveolens L.) 
เทียนขาว (Cuminum cyminum L.) เทียนขา้วเปลือก (Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare var. 
dulce (Mill.) Thell.) เทียนแดง (Lepidium sativum L.) และ เทียนด า (Nigella sativa L.)) เป็นตน้ 

ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเข้ารับการรักษา มกัเป็นผูป่้วยอาการเร้ือรัง การรักษาใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 เดือน ข้ึนอยูก่บัสภาพร่างกาย ความตั้งใจ และความอดทน นาย สมพร 
ชาญวณิชยส์กุล มีความมัน่ใจต่อการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินของตนเอง หากผูป่้วยสามารถปฏิบติั
ตามหลกัการรักษาทั้งส่ีขอ้ จะใชร้ะยะเวลาไม่นานในการรักษา 
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2.2 หมอพืน้บ้านคนที ่2 

1) ข้อมูลทัว่ไป และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

 เกิดเม่ือวนัพฤหสั เดือนมีนาคม พ.ศ. 2487 ปัจจุบนัอายุ 69 ปี จบการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบอาชีพหลกัเป็น หมอพื้นบา้น ปัจจุบนัอยูอ่  าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 
สถานภาพ สมรส นบัถือศาสนา พุทธ 

เกิดและเติบโตในครอบครัวหมอพื้นบา้น ไดรั้บความรู้ทางการแพทยแ์ผนไทยจาก
บิดา เร่ิมจากการศึกษาสมุฏฐานการเกิดโรค ช่วยบิดารักษาคนไข ้มีประสบการณ์การรักษามากว่า 
40 ปี มีความช านาญในการรักษาโรคหลายกลุ่มอาการ เช่น โรคไขต่้าง ๆ โรคกลา้มเน้ือและกระดูก 
โรคมะเร็ง โรคผิวหนงั โรคเด็กและสตรี เป็นตน้ ในแต่ละวนั มีผูป่้วยจ านวนมากเขา้รับการรักษา 
ไม่ต ่ากวา่ 5 คน โดยใหก้ารรักษาผูป่้วยทุกวนั หยดุท าการรักษาเฉพาะวนัพระ 

2) สาเหตุการเกดิโรคสะเกด็เงิน 

เรียกช่ือโรคสะเก็ดเงินว่า โรคตานเร้ือน เป็นโรคเร้ือนชนิดหน่ึง มีสมุฏฐานของ
โรค คือ เม่ือแรกคลอด ทารกกลืนน ้ าคร ่ าลงไป (แมท้างการแพทยแ์ผนปัจจุบนัใช้ลูกยาง (syringe 
ball) ดูดน ้ าคร ่ าทางปากและจมูกเด็กแรกคลอด แต่ยงัคงมีน ้ าคร ่ าส่วนหน่ึงถูกกลืนลงไป) ท าให้
ระบบเลือดภายในร่างกายทารกเป็นพิษ ดงันั้น หลงัจากทารกคลอด 7 วนั จะใช้ยากวาดปาก เพื่อ
ขบัถ่ายของเสีย เสมหะ และน ้ าคร ่ า ต ารับยา ซ่ึงประกอบดว้ย น ้ ามะนาว น ้ าผึ้ง และก ามะถนัแดง
สะตุ น ามาผสมให้เขา้กนั หลงักวาดปากทารกจะถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีด า หากทารกไม่ไดรั้บ
การกวาดปาก น ้ าคร ่ าท่ีกลืนลงไปจะกระท าให้เกิดโทษต่าง ๆ เช่น ท าให้เกิดโรคตานหมูก (โรค
ภูมิแพ)้ (หมูก คือ จมูก) ตานเป่ือย (โรคผิวหนังอกัเสบ)  ตานเร้ือน (โรคสะเก็ดเงิน) ตานโบงล่อ 
(โรคริดสีดวงทวารหนกั) ซ่ึงอาการเหล่าน้ีสามารถเกิดไดใ้นวยัต่าง ๆ ข้ึนกบัสภาพร่างกาย 

อาการของโรคสะเก็ดเงิน เป็นผื่นนูนหนามีขอบสีขาวชดัเจน ตรงกลางสีแดง มีกุย 
(ขุย) มกัเป็นบริเวณ ขอ้พบั ขาหนีบ ศีรษะ หลงัหู และเล็บ มีตวัแม่พยาธิบริเวณหลงัหู ผูป่้วยมกัมี
อาการคนั ไม่มีน ้าเหลืองหรือสารคดัหลัง่ใดออกจากรอยโรค ทอ้งผกู อุจจาระแข็งคลา้ยอุจจาระแพะ 
แต่อาการขอ้บวม (psoriatic arthritis) ไม่ไดเ้ป็นอาการร่วมของโรคตานเร้ือน และพบวา่ผูป่้วยส่วน
ใหญ่มกัเขา้รับการรักษาโดยการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อน 
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3) กระบวนการรักษาโรคสะเกด็เงิน 

ท าการซักประวติัผูป่้วยโรคตานเร้ือนเหมือนการซักประวติัโรคอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูป่้วย อาการท่ีเป็น อาการร่วม ประวติัการรักษา โดยเน้นการซักประวติัตามอาการโรค
ตานเร้ือนท่ีรู้จกั ขั้นตอนการตรวจร่างกายและรอยโรคมีความส าคญั เน่ืองจากมีวิธีการวินิจฉยัโรค
ตานเร้ือนโดยเฉพาะ คือการสังเกตรอยโรค สัมผสัรอยโรคเพื่อรับผูถึ้งความหนา ความแดง อุณหภูมิ 
จากนั้นวนิิจฉยัโรคโดยการน าใบพลูประมาณหน่ึงก ามือ ต าและผสมน ้ าเล็กนอ้ย ทาบริเวณรอยโรค
ทิ้งไวส้ักครู่ หากสัมผสัรอยโรคท่ีทาใบพลู แลว้พบวา่อุณหภูมิสูงข้ึน (อุ่น) และลกัษณะแดงมากข้ึน 
แต่ผูป่้วยรู้สึกเยน็บริเวณท่ีทา ท าให้สามารถวินิจฉยัโรคไดว้า่ผูป่้วยเป็นโรคตานเร้ือน ลกัษณะรอย
โรค มีความแตกต่างจาก โรคกลาก และโรคเกล้ือนคือ รอยโรคตานเร้ือนมีขอบขาวชัดเจน ตรง
กลางแดง มีสะเก็ดหรือขยุสีขาวปกคลุม 

วิธีหลกัในการรักษาผูป่้วยโรคตานเร้ือน คือการให้ต ารับยาภายใน ประกอบดว้ย
ต ารับยาตม้รับประทานต่อเน่ือง 2 ต ารับ (ต ารับยา KK1 และKK2) ต ารับยาแรก เป็นต ารับยาขบัของ
เสียภายในร่างกาย ท าให้ร่างกายมีระบบการขบัถ่ายดีข้ึน จากนั้นจ่ายต ารับยาหลกัในการรักษาโรค
ตานเร้ือน  

ค าแนะน าในการปฏิบติัตวัส าหรับผูป่้วยโรคตานเร้ือน คือห้ามรับประทานอาหาร
ทะเล เช่น ปู ปลาหมึก หอย และกุ้ง เน่ืองจากแสลงต่อระบบโลหิตและน ้ าเหลือง สามารถ
รับประทานปลาไดทุ้กชนิด ห้ามรับประทานเน้ือแพะ เน่ืองจากท าให้ แสลงเป่ือย (รอยโรคมีอาการ
มากข้ึน) ห้ามรับประทานขนมจีน เน่ืองจากท าให้ แสลงเข็ด (ปวดเม่ือยตามร่างกาย) ห้าม
รับประทานเน้ือไก่ ห้ามรับประทานของหมกัดอง น ้ าอดัลม และนอนพกัผอ่นให้เพียงพอและเป็น
เวลา 

สมุนไพรท่ีใช้ประกอบต ารับยา มีทั้งสมุนไพรท่ีสามารถหาเก็บไดใ้นทอ้งถ่ิน ท า
การเก็บสมุนไพรในวนัพระ ซ่ึงเป็นวนัหยุดท าการรักษา และสมุนไพรท่ีไม่มีในทอ้งถ่ิน ซ่ึงซ้ือจาก
ร้านขายยาสมุนไพร มีความมัน่ใจในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 – 60 วนั 
หรือหลงัจากรับประทานยา 1 – 2 หมอ้ โดย 1 หมอ้ตม้ยา รับประทานไดป้ระมาณ 30 วนั โดย
สังเกตจากรสยาท่ีรับประทานจะมีรสจืด 
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2.3 หมอพืน้บ้านคนที ่3 

1) ข้อมูลทัว่ไป และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

เ กิดเ ม่ือว ันท่ี  5 เมษายน พ .ศ . 2488 ปัจจุบันอายุ  66 ปี  จบการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบอาชีพหลกัเป็นเกษตรกรสวนยางพารา ประกอบอาชีพเสริมเป็นหมอ
พื้นบา้น ปัจจุบนัอาศยัอยู ่อ  าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง สถานภาพ สมรส นบัถือศาสนา พุทธ 

เกิดและเติบโตในครอบครัวท่ีมีบรรพบุรุษเป็นหมอพื้นบ้าน ได้รับความรู้ทาง
การแพทยแ์ผนไทยจากบิดา ตั้งแต่อายุ 36 ปี เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีความ
ช านาญในการรักษาโรคเริมและงูสวดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรัง จึงเขา้สังเกตและศึกษาภูมิ
ปัญญาการรักษา และมอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ปัจจุบนัมีผูป่้วยเขา้รับการรักษาใน
แต่ละเดือนมากกวา่ 15 คน ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยโรคเริมและงูสวดั  

2) สาเหตุการเกดิโรคสะเกด็เงิน 

เรียกช่ือโรคสะเก็ดเงินวา่ โรคสะเก็ดเงิน หรือโรคเร้ือน ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงโรคเร้ือน 
(Leprosy) โรคสะเก็ดเงินมีสาเหตุจากความผิดปกติของน ้ าเหลือง หรือเรียกว่า น ้ าเหลืองเสีย 
ประกอบกบัมีตวัแม่พยาธิ ก่อโรคดว้ย ลกัษณะอาการของโรคเป็นกุย (ขุย) สีขาว มีอาการคนัร่วม
ดว้ย แตกต่างจาก โรคเจ็ด (โรคผิวหนงัอกัเสบ) คือ โรคเจ็ด มีรอยโรคสีด า มีน ้ าเหลืองซึมบริเวณ
รอยโรค แต่โรคสะเก็ดเงินมีรอยโรคเป็นขุยสีขาว แห้ง ไม่มีสารคดัหลัง่บริเวณรอยโรค ผูป่้วยโรค
สะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษาส่วนใหญ่ มกัมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการ
รักษามีทั้งท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อน 

3) กระบวนการรักษาโรคสะเกด็เงิน 

ขั้นตอนการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน ประกอบดว้ยการซักประวติั ตรวจร่างกาย 
วนิิจฉยัโรค และท าการจ่ายยา การซกัประวติัผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินไม่มีความแตกต่างจากโรคอ่ืน การ
ตรวจร่างการเพื่อวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินสามารถสังเกตจากรอยโรคเป็นหลกั ไม่มีวิธีการวินิจฉัย
เฉพาะใด ๆ และขั้นตอนในการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน ไม่มีความซบัซ้อน เหมือนการรักษาโรค
เริมและงูสวดั ซ่ึงตอ้งประกอบพิธีกรรมการเป่าคาถาและผูป่้วยตอ้งเขา้รับรักษา ติดต่อกนั 3 – 5 วนั 
ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน ไม่ตอ้งเขา้รับรักษาทุกวนั โดยหลงัท าการวินิจฉยัโรคแลว้ จึงจ่ายยาทาแบบผง
ส าเร็จรูป บรรจุในถุง ผูป่้วยสามารถซ้ือน ้ามนังา และน ายาดงักล่าวไปผสมในอตัราส่วนท่ีพอเหมาะ
และใชท้าบริเวณท่ีเป็นรอยโรคไดเ้อง 
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ต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน เป็นต ารับยาเดียวกันกับ ต ารับยารักษาโรคเจ็ด 
หลกัการตั้งต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินนั้น จะใช้ยาสมุนไพรรสเมาเบ่ือ เป็นหลกั มีสรรพคุณใน
การฆ่าตวัแม่พยาธิ ประกอบดว้ยสมุนไพรท่ีสามารถหาเก็บไดใ้นทอ้งถ่ิน โดยใชร้ะยะเวลาการรักษา
โรคสะเก็ดเงินไม่เกิน 30 วนั มีความมัน่ใจในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน จึงไม่มีการนดัผูป่้วยโรค
สะเก็ดเงินเพื่อติดตามผลกรรักษา โดยข้ึนอยูก่บัผูป่้วย หากตอ้งการยาเพิ่ม จะเขา้พบอีกคร้ัง ท าให้
สามารถติดตามผลการรักษาได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

  

2.4 หมอพืน้บ้านคนที ่4 

1) ข้อมูลทัว่ไป และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

เกิดเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2511 ปัจจุบนัอายุ 43 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาลยัเกษตร จงัหวดันครศรีธรรมราช  ประกอบอาชีพหลกัเป็น 
ผูใ้ห้การฝึกการปฏิบติัธรรม ประกอบอาชีพเสริมเป็น หมอพื้นบา้น ปัจจุบนัอาศยัอยู่ อ  าเภอยา่นตา
ขาว จงัหวดัตรัง สถานภาพ สมรส นบัถือศาสนา พุทธ 

เร่ิมศึกษาการแพทยแ์ผนไทย จากการไดต้ ารับยาเบญจธาตุ เพื่อรักษาโรคไม่ทราบ
สาเหตุ จากพระสงฆ์รูปหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ ขณะอายุ 22 ปี โดยได้รับการบอกกล่าว จะได้
รักษาพระสงฆ ์3 รูป เม่ือกลบัยงัภูมิล าเนา จึงไดใ้ห้การรักษาพระสงฆต์ามค าบอกกล่าว จากนั้นจึง
เร่ิมศึกษาการรักษาโรคดว้ยการแพทยแ์ผนไทยดว้ยตนเอง จากการศึกษาตามส่ือต่าง ๆ เช่น หนงัสือ 
ปัจจุบนัมีความถนดัในการรักษาโรคทัว่ไปเกือบทุกโรค แต่รับรักษาผูป่้วยนอ้ยลง เน่ืองจากมีภารกิจ
หลายอยา่ง  

2) สาเหตุการเกดิโรคสะเกด็เงิน 

เรียกโรคสะเก็ดเงินตามช่ือเรียกปัจจุบนัคือ โรคสะเก็ดเงิน มีสาเหตุจากหลายปัจจยั 
ไดแ้ก่ ภาวะจิตใจ ท่ีมีความเครียดหรือความเร่งรีบ ท าให้โลหิตภายในร่างกายเปล่ียนแปลงเป็นพิษ
มากข้ึน หรือจากการรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นประจ า หรืออาหารกลุ่มอาหารขยะ 
เช่น กาแฟ แอลกอฮอล ์อาหารทอดมนั ท าใหร่้างกายเกิดความไม่สมดุลของธาตุทั้งส่ี 

โรคสะเก็ดเงิน มีลกัษณะเป็นผื่นนูนหนา หลุดลอกเป็นแผ่นสะเก็ดสีขาว มีอาการ
คนั ไม่มีน ้าเหลืองหรือสารคดัหลัง่บริเวณรอยโรค  

3) กระบวนการรักษาโรคสะเกด็เงิน 

การให้ความส าคญัเร่ือง จิตของผูป่้วยเป็นอนัดบัแรก อธิบายสอดคลอ้งกบัค าสอน
ของพระพุทธเจ้าว่า จิตรักษาตนเอง ขั้นตอนการรักษาใช้วิธี การฝึกจิตบ าบดั ปฏิบติัธรรม ลด
ความเครียด ลดความเร่งรีบ ร่วมกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทาน
อาหาร เป็นวิธีการรักษาแบบองคร์วม ขั้นตอนการรักษาประกอบดว้ย การซกัประวติั ตรวจร่างกาย 
วินิจฉัย และรักษาโรค โดยการซักประวติัผูป่้วยอย่างละเอียด ตั้งแต่ประวติัส่วนตวั อาการส าคญั 
ประวติัสุขภาพดา้นอ่ืน โดยเฉพาะเร่ืองประวติัส่วนตวัก่อนการเป็นโรค เช่น การรับประทานอาหาร 
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อารมณ์ อาชีพ ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู่ การตรวจร่างกายและวินิจฉัยสามารถสังเกตบริเวณรอยโรค
โดยตรง ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษามกัไดรั้บการรักษาทางแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อน
แลว้ 

ต ารับยาท่ีใชรั้กษาจะค านึงถึง รสยาและสรรพคุณ เป็นหลกั มีการปรับเปล่ียนต ารับ
ยาท่ีมีการบนัทึกไวต้ั้งแต่อดีตกาล โดยอธิบายวา่ ต ารับยาท่ีถูกบนัทึกในอดีตมกัเป็นต ารับยาท่ีมีรส
ค่อนขา้งร้อน แต่ปัจจุบนัโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน หากน าต ารับยาท่ีมีการบนัทึกมาใชโ้ดยตรงจะท าให้
รักษาไม่หาย เน่ืองจากต ารับยารสร้อนเกินไป จึงตอ้งปรับปรุงให้ต ารับยามีสมุนไพรรสเยน็ ร้อยละ 
70 สมุนไพรรสร้อน ร้อยละ 30 เป้าหมายการรักษาคือ การท าใหธ้าตุภายในร่างกายคืนสู่ภาวะสมดุล
และมีระบบการขบัถ่ายเป็นปกติ 

มีการนดัผูป่้วยพบตามระยะเวลา การรักษาและให้ยาแต่ละคร้ัง ตอ้งซกัประวติัเพื่อ
ทราบถึงผลการรักษาคร้ังก่อน จึงประกอบต ารับยาใหม่ใด ้เช่น การให้ยารสเยน็ หากร่างกายมีความ
ร้อนมาก ตอ้งผสมลงในน ้ าอุ่น จึงรับประทานได ้แต่หากให้ยารสเยน็ซ่ึงมีอุณหภูมิห้องปกติ หรือมี
ความเย็น จะท าให้ผูป่้วยอาการแย่ลง มีค าแนะน าในการรักษาคือ ผูป่้วยตอ้งบ าบดัจิต และการ
ด ารงชีวิตของตนเองไดดี้ข้ึน จึงให้การรักษาเป็นผล เช่น งดรับประทานเน้ือสัตว ์แอลกอฮอล์ บุหร่ี 
กาแฟ รับประทานเน้ือปลา ผกั ผลไม ้เป็นประจ า การจดัหาสมุนไพรท่ีหาเก็บไดใ้นทอ้งถ่ินจะท า
การเก็บสมุนไพรเอง สมุนไพรชนิดท่ีไม่สามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ท าการซ้ือจากร้านยาสมุนไพร 

มีความมัน่ใจต่อการรักษา โดยใชร้ะยะเวลาในการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดประมาณ 
3 เดือน โดยวนัท่ี 1 – 3 ของการรักษา ผูป่้วยตอ้งมีอาการดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น ผูป่้วยโรคสะเก็ด
เงินตอ้งมีอาการปวดหรืออาการคนัลดลง การรักษาวนัท่ี 3 – 5 เป็นการบ าบดัโรค วนัท่ี 5 ของการ
รักษาเป็นตน้ไป เป็นการฟ้ืนฟูร่างกาย  
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2.5 หมอพืน้บ้านคนที ่5 

1) ข้อมูลทัว่ไป และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

เกิดเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2504 ปัจจุบันอายุ 50 ปี จบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ประกอบอาชีพหลกัเป็นเกษตรกรสวนยางพารา ประกอบอาชีพเสริมเป็นหมอพื้นบา้น 
มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทยปัจจุบนัอาศยัอยู ่อ  าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง สถานภาพ 
สมรส นบัถือศาสนา พุทธ 

เร่ิมศึกษาการแพทยแ์ผนไทย เม่ือ พ.ศ. 2524 ขณะออกบวช ณ วดักระพงัสุรินทร์ 
จงัหวดัตรัง ไดรั้บต ารายาหลวงปู่ ศุข วดัมะขามเฒ่า จากพระอาจารยน์นัทพร จากนั้นเขา้รับราชการ
ทหารเป็นนาวิกโยธิน ไดรั้บความรู้ในดา้นการแพทยแ์ผนปัจจุบนัประกอบ หลงัออกจากราชการ
ทหาร จึงศึกษาการแพทยแ์ผนไทยอีกคร้ัง เร่ิมจากความเจ็บป่วยของตนเองดว้ยโรคกามโรค โดย
ได้รับต ารับยารักษาจากปู่ บุญธรรม ช่ือ นาย จวง หนูล้อม ในปี พ.ศ. 2528 จากนั้น จึงเร่ิมศึกษา
การแพทยแ์ผนไทยจากต ารายา และอาจารยอี์กหลายท่าน 

มีความสามารถในการรักษาโรคทัว่ไปเกือบทุกโรค โรคท่ีให้การรักษามากท่ีสุด
เป็นโรคเร้ือรังทัว่ไป เช่น เบาหวาน ความดนั เป็นตน้ มีจ  านวนผูป่้วยเขา้รับการรักษาแต่ละเดือนไม่
เท่ากนั ปัจจุบนัผลิตยาสมุนไพรเป็นต ารับขายตรงมากกวา่รับรักษาผูป่้วยเฉพาะราย 

2) สาเหตุการเกดิโรคสะเกด็เงิน 

เรียกโรคสะเก็ดเงินตามช่ือเรียกปัจจุบนัคือ โรคสะเก็ดเงิน มีสาเหตุจากระบบ
น ้ าเหลืองบกพร่อง เรียกวา่ น ้ าเหลืองเสีย ร่วมกบัการติดเช้ือพยาธิภายนอก มีอาการเป็นผื่นผิวหนงั
นูนหนา หลุดลอกเป็นแผน่สะเก็ดสีขาว มีอาการคนั ไม่มีน ้ าเหลืองหรือสารคดัหลัง่บริเวณรอยโรค
และไม่มีลกัษณะเป่ือย  

3) กระบวนการรักษาโรคสะเกด็เงิน 

มีขั้นตอนการรักษา ประกอบดว้ย การซกัประวติั ตรวจร่างกาย วินิจฉยัโรค และท า
การรักษา โดยซักประวติัสุขภาพและตรวจร่างกายผูป่้วยอย่างละเอียด ตั้ งแต่การดูสภาพผูป่้วย
ภายนอก รอยโรค ตรวจชีพจรเพื่อรับรู้ถึงความดนัโลหิต สอบถาม ประวติัทัว่ไป ประวติัการเป็น
โรค ประวติัการรักษา ท าการวนิิจฉยัโรคจากการสังเกตบริเวณรอยโรค ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาส่วน
ใหญ่เป็นวยัผูใ้หญ่ และมกัไดรั้บการรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อน ห้ามผูป่้วยรับประทาน
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ยาแผนปัจจุบนั ขณะเขา้รับการรักษา เน่ืองจากยาแผนปัจจุบนัมีรสเมา ต ารับยาท่ีใช้รักษามีรสเมา
เช่นเดียวกนั การใชร่้วมกนัท าใหผู้ป่้วยมีอาการขา้งเคียงจากยารสเมา เช่น อาจท าให้คล่ืนไส้ อาเจียน 
หรือเวยีนศีรษะ เป็นตน้ 

การรักษาโดยการจัดต ารับยาภายใน เพื่อให้ผู ้ป่วยน ากลับไปต้มด่ืมเอง ใช้
ระยะเวลาประมาณ 6 – 12 เดือน มีการใชค้าถา ท าการตั้งต ารับยาโดยใช ้สรรพคุณยาและรสยาเป็น
หลกั สมุนไพรท่ีหาเก็บไดใ้นบริเวณบา้นจะท าการเก็บดว้ยตนเอง สมุนไพรท่ีไม่สามารถหาไดใ้น
ทอ้งถ่ิน ท าการซ้ือจากร้านยาสมุนไพร 

ห้ามผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินรับประทาน ปลาไม่มีเกล็ด อาหารหมกัดอง แอลกอฮอล ์
เน้ือสัตวส่ี์เทา้ ยกเวน้หมู เน่ืองจากอาหารเหล่าน้ีท าให้อาการก าเริบมากข้ึน นดัติดตามผูป่้วยพร้อม
กบัการรับต ารับยาชุดใหม่ โดยต ารับยาแต่ละชุดใชเ้วลารับประทานประมาณ 15 วนั (หมอ้ยาละ 15 
วนั) และมีความมัน่ใจต่อการรักษา แมต้อ้งใชร้ะยะเวลานาน 
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2.6 หมอพืน้บ้านคนที ่6 

1) ข้อมูลทัว่ไป และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

เกิดเ ม่ือว ันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2483 ปัจจุบันอายุ  72 ปี จบการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบอาชีพหลกัเป็น เกษตรกร ท านา ประกอบอาชีพเสริมเป็น หมอพื้นบา้น 
ปัจจุบนัอาศยัอยู ่อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง สถานภาพ สมรส นบัถือศาสนา พุทธ 

มีความสนใจการแพทยแ์ผนไทยตั้งแต่เด็ก เร่ิมศึกษาโดยการสอบถามจากญาติ
ผูใ้หญ่ และคนรู้จกัทัว่ไป ได้รับการศึกษาวิชาความรู้ทางการแพทยแ์ผนไทยส่วนหน่ึงจาก พระ
อาจารย ์ศรีแกว้ วดัไสใหญ่ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา สะสมประสบการณ์การใช้สมุนไพร
ตลอดเวลา เร่ิมรักษาผูป่้วยด้วยตนเองตอนอายุประมาณ 30 ปี ปัจจุบนัปลูกสมุนไพรบริเวณบา้น
ประมาณ 215 ชนิด เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัชุมชน และมีความสามารถในการรักษาโรคทัว่ไปทุกโรค 
รวมถึงโรคท่ีมีความรุนแรงเช่น โรคมะเร็งและโรคเร้ือรังอ่ืน ๆ ในแต่ละเดือนมีผูป่้วยเขา้รับการ
รักษาโดยเฉล่ีย 100 คน 

2) สาเหตุการเกดิโรคสะเกด็เงิน  

เรียกช่ือโรคสะเก็ดเงิน เหมือนการเรียกช่ือโรคทางการแพทยแ์ผนปัจุบนั มีสาเหตุ
จากตวัแม่พยาธิท่ีไดรั้บการติดเช้ือจากภายนอก มีอาการคนั เม่ือเกาจะยิ่งท าให้ตวัแม่พยาธิเกิดการ
ขยายจ านวนมากข้ึน รอยโรคขยายขนาด ส่วนใหญ่ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษามกัเป็นวยั
ผูใ้หญ่และไดรั้บการรักษาโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อนแลว้ 

3) กระบวนการรักษาโรคสะเกด็เงิน 

ซักประวติัผูป่้วยจากการสอบถามอาการ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป่้วย และประวติั
การรักษาทั้งหมดอย่างละเอียด สังเกตอาการและวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินจากรอยโรคท่ีปรากฏ
โดยตรง นอกจากน้ียงัมีการสอบถาม วนั เดือน ปีเกิด น ามาวเิคราะห์ ค านวณ เวลาการให้ยา และนดั
ผูป่้วยมารับยาในวนัถดัไปซ่ึงจะมีการนดัเวลาดว้ยตนเอง วิธีการรักษาโรคสะเก็ดเงินมีเพียงการใช้
ต ารับยาทาเพียงต ารับเดียว ใชส้มุนไพรรสเมาเบ่ือเป็นหลกัในการตั้งต ารับยา ติดตามผลการรักษา
โดยการนดัผูป่้วยมารับยาคร้ังถดัไป สมุนไพรชนิดท่ีสามารถหาเก็บไดใ้นทอ้งถ่ินจะท าการเก็บเอง 
หากสมุนไพรท่ีไม่สามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ท าการซ้ือจากร้านยาสมุนไพร 
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ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินควรงดอาหารประเภท เหล้า เบียร์ น ้ าอดัลม อาหารหวาน 
อาหารทะเล เน้ือสัตว ์ของหมกัดอง ปลาไม่มีเกล็ด ยกเวน้ ปลามีเกล็ด เน้ือหมูไม่มนั พกัผ่อนให้
เพียงพอ ไม่ท างานหนกั ออกก าลงักายเป็นประจ า โดยระยะเวลาในการรักษาข้ึนกบั ความรุนแรง
ของโรค โดยทัว่ไป เม่ือทายา 15 วนั ตอ้งมีอาการดีข้ึน และมีความมัน่ใจในการรักษา ว่าผูป่้วยจะ
หายจากโรคสะเก็ดเงิน 
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2.7 หมอพืน้บ้านคนที ่7 

1) ข้อมูลทัว่ไป และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

เกิดเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2482 ปัจจุบันอายุ 73 ปี จบการศึกษาระดับ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบอาชีพหลกัเป็นหมอพื้นบา้น ประกอบอาชีพเสริมเป็นเกษตรกร ปัจจุบนั
อยู ่อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง สถานภาพ สมรส นบัถือศาสนา พุทธ 

เร่ิมศึกษาการแพทยแ์ผนไทยตั้งแต่วยัเด็ก จากบรรพบุรุษโดยการช่วยเก็บสมุนไพร 
และอาจารยพ์นั บุญมาก ในปี พ.ศ. 2542 มีความช านาญในการรักษาโรคปวดเม่ือยโดยวิธีการนวด
เป็นหลกั และสามารถรักษาโรคทัว่ไปได ้มีผูป่้วยเขา้รับการรักษาเฉล่ียเดือนละ 60 – 70 คน 

2) สาเหตุการเกดิโรคสะเกด็เงิน 

เรียกช่ือโรคสะเก็ดเงินวา่ โรคมะเร็งผิวหนงั คือโรคผิวหนงัท่ีมีลกัษณะน่ารังเกียจ 
และมีอาการเร้ือรัง  มีสาเหตุจากตวัแม่พยาธิคล้าย ตวัไร ตวัหิด ร่วมกบัการไม่รักษาความสะอาด
ของผวิหนงั ลกัษณะเป็นผื่น นูนหนา มีสะเก็ดสีขาวหลุดเป็นแผน่ รอยโรคไม่มีน ้ าเหลืองหรือเลือด
ปรากฏ ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินมกัเป็นวยัผูใ้หญ่และไดรั้บการรักษาโดยการแพทยแ์ผนปัจจุบนัก่อน
แลว้  

3) กระบวนการรักษาโรคสะเกด็เงิน 

ขั้นตอนการรักษาประกอบดว้ยการซกัประวติั ตรวจร่างกาย วินิจฉยัโรค และจ่าย
ยา โดยการตรวจร่างกายและวนิิจฉยัสามารถสังเกตจากรอยโรคไดโ้ดยตรง ท าการรักษาโดยการจ่าย
ต ารับยาทาท่ีผูป่้วยสามารถน าไปประกอบใชเ้อง ตั้งต ารับยาโดยค านึงถึง สรรพคุณยาและรสยา เป็น
หลกั คือสมุนไพรรสเมาเบ่ือ เพื่อใช้ในการฆ่าแม่พยาธิ สมุนไพรท่ีใช้ประกอบต ารับยาท่ีหาไดใ้น
ทอ้งถ่ินจะท าการเก็บสมุนไพรเอง สมุนไพรท่ีไม่สามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินจะท าการซ้ือสมุนไพร
จากร้านยาสมุนไพร 

ผู ้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ควรงดทานเน้ือไก่ ว ัว หมู ปลาไม่มีเกล็ด หากผู ้ป่วย
รับประทานจะท าให้มีอาการมากข้ึนและเกิดการด้ือยา มีความมัน่ใจในการรักษา ว่าผูป่้วยจะหาย
จากการเป็นโรคสะเก็ดเงินโดยระยะเวลาในการรักษาข้ึนกบัความรุนแรงของโรค และการปฏิบติัตวั
ของผูป่้วย โดยหลงัจากทายา 7 วนั ผูป่้วยจะตอ้งมีอาการดีข้ึน แต่ไม่มีการนดัติดตามผลการรักษา 
หากผูป่้วยใชย้าทาหมด สามารถเขา้รับยาใหม่ได ้
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2.8 หมอพืน้บ้านคนที ่8 

1) ข้อมูลทัว่ไป และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

เกิดเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2490 ปัจจุบนัอาย ุ65 ปี จบการศึกษาระดับ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบอาชีพหลกัเป็น เกษตรกร สวนยางพารา ประกอบอาชีพเสริมเป็น หมอ
พื้นบา้น ปัจจุบนัอาศยัอยู ่อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง สถานภาพ สมรส นบัถือศาสนาพุทธ 

เร่ิมศึกษาการแพทยแ์ผนไทยแต่วยัเด็ก ไดรั้บการศึกษาจากบรรพบุรุษและบุคคล
ในครอบครัว คือ ปู่  ตา และลุง ลว้นเป็นหมอพื้นบา้น นาย สมบูรณ์ ทิพยนุ์ย้ ถนดัการรักษาโรคปวด
เม่ือย และโรคทัว่ไป ปัจจุบนัศึกษาเร่ืองการผดุงครรภไ์ทยเพิ่มเติม ในการดูแล มารดาและเด็ก ตั้งแต่
ระยะตั้งครรภต์ลอดจนระยะคลอด และระยะหลงัคลอด จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาแต่ละเดือน
มีจ านวนไม่เท่ากนั ปัจจุบนัรับรักษาผูป่้วยน้อยลง เน่ืองจากออกพื้นท่ีตามชุมชนเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งหมอพื้นบา้น และใหค้วามรู้แก่ประชาชนทัว่ไปมากข้ึน 

2) สาเหตุการเกดิโรคสะเกด็เงิน 

เรียกช่ือโรคสะเก็ดเงินตามช่ือเรียกทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั มีสาเหตุจากวิถีชีวิต
ของคนปัจจุบนั ใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน เช่น ยาสระผม น ้ ายายอ้มผม ท าให้ร่างกาย
ผูป่้วยไม่สามารถตา้นทานสารเคมีท่ีไดรั้บได ้จึงท าให้เกิดอาการแพ ้เป็นโรคสะเก็ดเงิน บริเวณหนงั
ศีรษะ มีลกัษณะเป็นโรคผื่นผิวหนงั มีสะเก็ดหลุดลอกเป็นแผ่นสะเก็ดสีขาว มีอาการคนั มกัเป็น
บริเวณศีรษะ ผูป่้วยส่วนใหญ่มกัไดรั้บการรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อนแลว้ 

3) กระบวนการรักษาโรคสะเกด็เงิน 

ขั้นตอนการรักษาโรคสะเก็ดเงินประกอบไปด้วยการซักประวติั ตรวจร่างกาย 
วนิิจฉยัโรค และแนะน าการใชส้มุนไพร โดยท าการซกัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วยอยา่งละเอียด 
ตั้งแต่การดูสภาพผูป่้วยภายนอก สอบถามถึง ประวติัทัว่ไป ประวติัการเป็นโรคและการรักษา เพื่อ
ทราบถึงสาเหตุของโรคท่ีแน่ชัด ท าการวินิจฉัยโรคจากการสังเกตบริเวณรอยโรคโดยตรง การ
แนะน าสมุนไพรเพื่อใหผู้ป่้วยน ากลบัไปปฏิบติั โดยแนะน าสมุนไพรท่ีใชใ้นการสระผมเป็นวิธีการ
หลักในการรักษา ไม่มีการใช้คาถาประกอบการรักษา มีการเลือกสมุนไพรน ามาใช้รักษาตาม
สรรพคุณยาและรสยา โดยเก็บสมุนไพรในบริเวณชุมชน หรือต่างอ าเภอเช่น อ าเภอกงหรา จงัหวดั
พทัลุง 
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ไม่มีการนัดติดตามผลการรักษาโรคสะเก็ดเงิน เน่ืองจากวิธีการรักษาเป็นวิธีท่ี
ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินสามารถรักษาได้ด้วยตนเอง มีขอ้แนะน าการปฏิบติัตวัทัว่ไป คือการลดใช้
สารเคมีปัจจุบนัลง ควรใชว้ถีิชีวติพึ่งพาธรรมชาติมากข้ึน 
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2.9 หมอพืน้บ้านคนที ่9 

1) ข้อมูลทัว่ไป และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

เกิดเม่ือเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2475 ปั จ จุ บัน อ า ยุ  80 ปี  จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดับ 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบอาชีพหลกัเป็นเกษตรกร สวนยางพารา ประกอบอาชีพเสริมเป็น หมอ
พื้นบา้น ปัจจุบนัอาศยัอยู ่อ  าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง สถานภาพ สมรส นบัถือศาสนา อิสลาม 

เร่ิมศึกษาการแพทยแ์ผนไทยเม่ืออายุ 30 ปี เน่ืองจากภรรยาป่วยเป็นโรคลมบา้หมู 
ท าการปรุงยาจากต ารับยาของบิดา ใช้ระยะเวลารักษาหลายเดือน ภรรยาจึงหายจากโรคลมบา้หมู 
จากนั้นเร่ิมศึกษาต ารับยาของบรรพบุรุษ ผูมี้ความรู้ หรือผูสู้งวยัทัว่ไป น าความรู้ดงักล่าววิเคราะห์
และผสมผสาน จนเป็นความรู้และแนวทางการรักษาของตนเอง มีความถนดัในการรักษาโรคทัว่ไป 
ทั้งท่ีรักษาโดยใชค้าถาอาคม และรักษาดว้ยสมุนไพร ปัจจุบนัมีความสามารถในการไดย้ินลดลง จึง
รับรักษาผูป่้วยนอ้ยลง 

2) สาเหตุการเกดิโรคสะเกด็เงิน 

เรียกช่ือโรคสะเก็ดเงิน เหมือนการเรียกช่ือทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั มีสาเหตุจาก
โลหิตภายในร่างกายเกิดความผิดปกติ ลักษณะอาการเป็นผื่น นูนหนา มีขุยสีขาวปกคลุม ตาม
ร่างกาย ร่วมกบัอาการคนั ส่วนใหญ่ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษามกัเป็นวยัผูใ้หญ่ มกั
ไดรั้บการรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อนแลว้  

3) กระบวนการรักษาโรคสะเกด็เงิน 

ข้ึนตอนการรักษาโรคสะเก็ดเงินประกอบดว้ย ขั้นตอนการซกัประวติั วินิจฉยัโรค 
และจ่ายยา โดยการวินิจฉัยโรคสามารถสังเกตจากรอยโรคไดโ้ดยตรง การจ่ายาประกอบดว้ยการ
จ่ายต ารับยาสมุนไพร ร่วมกบัการเสกคาถาลงในต ารับยา โดยใชส้มุนไพรรสเมาเบ่ือเป็นหลกัในการ
ตั้งต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน สมุนไพรท่ีหาไดใ้นบริเวณบา้นจะท าการเก็บสมุนไพรเอง สมุนไพร
ท่ีไม่สามารถหาไดใ้นบริเวณบา้น จะท าการซ้ือสมุนไพรดงักล่าวจากร้านยาสมุนไพร 

แนะน าผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินควรงดอาหารประเภท ผกัหลา้ปลาคลาน คือ ผกัท่ีเป็น
ไมเ้ล้ือยและอยู่ติดพื้นดิน เช่น น ้ าเตา้ ฟักทอง ฟัก และปลาไม่มีเกล็ด อาศยัในโคลนตม เช่น ปลา
ไหล ปลาฉลาม ปลากระเบน กุ้ง ปู และห้ามรับประทานไก่ ระยะเวลาการรักษาข้ึนอยู่กบั สภาพ
ร่างกายของผูป่้วย และความรุนแรงของโรค โดยอธิบายผูป่้วยทุกคนวา่ โรคท่ีเป็น อาจรักษาไม่หาย 
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เพราะจากประสบการณ์ ผูป่้วยโรคเดียวกนั บางคนรักษาหายโดยใช้เพียงสมุนไพรชนิดเดียว บาง
คนรักษาโดยใช้สมุนไพรเป็นต ารับก็ไม่สามารถรักษาให้หายได ้ หรือผูป่้วยบางคนรับประทานยา
เพียงหน่ึงหมอ้ ก็หายจากโรค บางคนรับประทานยาถึงส่ีหมอ้ ยงัไม่หายจากโรค 
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2.10 หมอพืน้บ้านคนที ่10 

1) ข้อมูลทัว่ไป และภูมิหลงัการเป็นหมอพืน้บ้าน 

เ กิดเ ม่ือว ันท่ี  6 เมษายน พ.ศ.  2493 ปัจจุบันอายุ  71 ปี  จบการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบอาชีพหลกัเป็น เกษตรกร สวนยางพารา ประกอบอาชีพเสริมเป็น หมอ
พื้นบา้น ปัจจุบนัอาศยัอยู ่อ  าเภอละงู จงัหวดัสตูล สถานภาพ สมรส นบัถือศาสนา พุทธ 

เร่ิมศึกษาการแพทย์แผนไทยจากความเจ็บป่วยของตนเอง จากอาการปวดเม่ือ
บริเวณตน้คอและหลงั จึงฝันว่ามีคนแนะน าให้เก็บสมุนไพรมาตม้ด่ืม คือ สบู่เลือด แห้วหมู และ 
หนาด จากนั้นจึงตม้ด่ืมและพบวา่อาการดงักล่าวหายเป็นปกติ จึงเร่ิมศึกษาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
โดยเขา้ศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2536 กบัอาจารยย์อ่ง ทองมี ณ โรงเรียนเกษตร อ าเภอควนกาหลง จงัหวดั
สตูล และรับการศึกษาจากอาจารยห์ลายท่าน จึงสะสมประสบการณ์จนมีความถนดัในการรักษา
โรคปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ และโรคอ่ืนทุกชนิด วิธีการรักษาประกอบไปดว้ยการกดจุดรักษาโรค และ
การใชย้าสมุนไพรเพื่อรักษาโรค ผูป่้วยเขา้รับการรักษาเฉล่ียเดือนละ 6 – 10 คน 

2) สาเหตุการเกดิโรคสะเกด็เงิน 

เรียกช่ือโรคสะเก็ดเงิน เหมือนการเรียกช่ือโรคทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั มีสาเหตุ
จากตวัแม่พยาธิใตผ้วิหนงั รักษายาก คลา้ยโรคมะเร็ง อาการท่ีพบคือ ผิวหนงัเป็นผื่นแดง มีสะเก็ดสี
ขาวหลุดเป็นแผน่ มกัเป็นบริเวณหนงัศีรษะ ขอ้ศอก ขอ้เข่า ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเขา้รับการรักษา
มกัเป็นวยัผูใ้หญ่ และมกัไดรั้บการรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อนแลว้ 

3) กระบวนการรักษาโรคสะเกด็เงิน 

ขั้นตอนการรักษาโรคสะเก็ดเงินประกอบดว้ยขั้นตอนการซักประวติั วินิจฉัยโรค 
และจ่ายยา ใหผู้ป่้วยน ากลบัไปตม้รับประทาน การตั้งต ารับยาจะค านึงถึง สรรพคุณยาและรสยาของ
สมุนไพรแต่ละชนิด โดยใช้สมุนไพรรสเมาเบ่ือ ซ่ึงมีสรรพคุณในการฆ่าพยาธิ รักษาระบบ
น ้าเหลือง การจดัหาสมุนไพรบริเวณชุมชนจะตอ้งข้ึนเขาไปเก็บ ส่วนสมุนไพรชนิดท่ีไม่สามารถหา
ไดใ้นทอ้งถ่ิน จะท าการซ้ือจากร้านยาสมุนไพร เช่น กระเบา (Hydnocarpus anthelminthicus Pierre. 
ex Laness.) กระเบียน (Unknown 6) 

แนะน าการปฏิบติัตวัของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินคือ ห้ามรับประทานกุ้ง ปลาหมึก 
เคร่ืองในสัตว ์สัตวปี์ก น ้ าเยน็ ของหมกัดอง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และสัตวป่์า อาหารเหล่าน้ีเป็น
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ของแสลง ท าให้อาการโรคสะเก็ดเงินแยล่ง ไม่มีการนดัผูป่้วยมาติดตามผลเป็นระยะ โดยเม่ือยาท่ี
ไดรั้บไปมีรสจืดผูป่้วยเขา้พบเพื่อรับใหม่ จึงสามารถท าการติดตามผลการรักษาได ้(ประมาณ 30 
วนั) มีการใหเ้บอร์โทรศพัทเ์พื่อติดต่อขอค าปรึกษา ระยะเวลาในการรักษาผูป่้วยแต่ละคนไม่เท่ากนั 
ข้ึนอยู่กบัความเคร่งครัดในการรักษา การปฏิบติัตวั และความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงินท่ีเป็นอยู ่
และมีความมัน่ใจในการรักษา จะมีโอกาสหาย 
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ภาคผนวก 3 

สรุปรายละเอียดต ารับยาของหมอพื้นบา้น ทั้งหมด 18 ต ารับ ประกอบด้วย ช่ือ
ต ารับยา จ านวนสมุนไพร วธีิการเตรียมยา และ รูปแบบและวธีิการใชย้า 
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ตารางท่ี 4 จ านวนสมุนไพร วิธีการเตรียมยาและรูปแบบยา ของต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน 

หมอพ้ืนบา้น ต ารับยา (ช่ือยอ่ต ารับยา) จ านวน
สมุนไพร 

วธีิการเตรียมยา รูปแบบยาและวธีิการใชย้า 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 1  ต ารับยาคุมธาตุ ปรับธาต ุ
(SC2) 

37 ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด ต ารับยาภายใน รับประทานก่อนอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ 
เท่ียง และเยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 

ต ารับยาแกท้างโลหิต บ ารุง
โลหิต (SC3) 

23 ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด ต ารับยาภายใน รับประทานก่อนอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ 
เท่ียง และเยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 

ต ารับยาแกน้ ้ าเหลืองเสีย 
(SC4) 

14 ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด ต ารับยาภายใน รับประทานหลงัอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ 
เท่ียง และเยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 

ต ารับยาถ่ายโรคติดเน้ือ 
(SC1) 

25 ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด ต ารับยาภายใน รับประทานหลงัอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ 
เท่ียง และเยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 

ต ารับยาอาบ รักษาโรคสะเก็ด
เงิน (SC5) 

8 ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด ต ารับยาภายนอก อาบหรือแช่ ประมาณ 30 นาที วนัละ 2 
คร้ัง เชา้ – เยน็ 

ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ด
เงิน (SC6) 

21 สกดัโดยการแช่แอลกอฮอล ์หรือสุรากลัน่ ต ารับยาภายนอก ทาบริเวณรอยโรค วนัละ 1 คร้ัง 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 2 ต ารับยาขบัของเสียภายใน
ร่างกาย (KK2) 

3 ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด ต ารับยาภายใน รับประทานก่อนอาหาร วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – 
เยน็ คร้ังละ ½ - 1 แกว้ 

ต ารับยารักษาโรคตานเร้ือน 
(KK1) 

19 ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด ต ารับยาภายใน บประทานก่อนอาหาร วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – 
เยน็ คร้ังละ ½ - 1 แกว้ 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 3  ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ด
เงิน (KT1) 

4 เผาสมุนไพรสดจนเป็นถ่าน บดรวมกนั 
ผสมน ้ ามนังา 

ต ารับยาภายนอก ทาบริเวณรอยโรค เชา้ – เยน็ 
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ตารางท่ี 4 จ านวนสมุนไพร วิธีการเตรียมยาและรูปแบบยา ของต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน (ต่อ) 

หมอพ้ืนบา้น ต ารับยา จ านวน
สมุนไพร 

วธีิการเตรียมยา รูปแบบยาและวธีิการใชย้า 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 4  ต ารับยาลา้งพิษภายใน
ร่างกาย (CS2) 

1 ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด ต ารับยาภายใน รับประทานไดต้ลอดวนั โดยการจิบบ่อย ๆ 

ต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน 
(CS1) 

8 สกดัโดยการแช่น ้ าผึ้ง ต ารับยาภายใน รับประทานวนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ คร้ังละ 
1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 5  ต ารับยารักษา โรคสะเก็ดเงิน 
(KC1) 

14 ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด ต ารับยาภายใน รับประทานก่อนอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ 
เท่ียง และเยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 6  ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ด
เงิน (LD1) 

10 เผาสมุนไพร เค่ียวดว้ยน ้ ามนัมะพร้าว กรอง
เอาเฉพาะน ้ ามนั 

ต ารับยาภายนอก ทาบริเวณรอยโรค เชา้ – เยน็ 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 7  ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ด
เงิน (LS1) 

7 เผาสมุนไพร เค่ียวดว้ยน ้ ามนังา กรองเอา
เฉพาะน ้ ามนั 

ต ารับยาภายนอก ทาบริเวณรอยโรค เชา้ – เยน็ 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 8  ต ารับยาสระผม รักษาโรค
สะเก็ดเงิน (ST1) 

1 ยา่งสมุนไพรพอร้อน คั้นเอาน ้ าจากผล ต ารับยาภายนอก ชโลมศีรษะ วนัละ 1 – 2 คร้ัง 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 9  ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ด
เงิน (LB1) 

7 เคี่ยวสมุนไพรดว้ยน ้ ามนัมะพร้าว กรองเอา
เฉพาะน ้ ามนั 

ต ารับยาภายนอก ทาบริเวณรอยโรค เชา้ – เยน็ 

หมอพ้ืนบา้นคนท่ี 10  ต ารับยารักษา โรคสะเก็ดเงิน 
(JN1) 

8 ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด ต ารับยาภายใน รับประทานก่อนอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ 
เท่ียง และเยน็ คร้ังละ ½ แกว้ 

ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ด
เงิน (JN2) 

9 คัว่สมุนไพร น าไปเค่ียวดว้ยน ้ ามนัยาง 
กรองเอาเฉพาะน ้ ามนั 

ต ารับยาภายนอก ทาบริเวณรอยโรค วนัละ 2 – 3 คร้ัง 
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ต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบ้าน ประกอบด้วย ช่ือต ารับยา ช่ือ
สมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่วนท่ีใช ้รสยา สรรพคุณ ปริมาณ วธีิการปรุงยา และวธีิการใช ้ดงัน้ี 

3.1 ต ารับยาหลกั ทีเ่ป็นต ารับยาใช้ภายใน  

ส าหรับรักษาโรคสะเก็ดเงิน มีจ านวน 5 ต ารับ รายละเอียด ดงัตารางท่ี 1 – 5 

ตารางท่ี 1 ต ารับยาถ่ายโรคติดเน้ือ ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 (SC1) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 

ขา้วเยน็เหนือ Smilax corbularia Kunth เหงา้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 10 

ขา้วเยน็ใต ้ Smilax glabra Wall. ex Roxb. เหงา้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 10 

กะเพียดชา้ง Stemona tuberosa Lour. ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ขนัทองพยาบาท Suregada multiflorum (A.Juss.) 
Baill. 

เน้ือไม ้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ทองพนัชัง่ Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. ทั้งตน้ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

หวัร้อยรู Hydnophytum formicarum Jack. ล าตน้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ตวัยาช่วย 

บอระเพด็ Tinospora crispa (L.) Miers ex 
Hook.f.& Thomson 

เถา ขม บ ารุงธาตุ แก้
พิษไข ้

2 

ปลาไหลเผือก Eurycoma longifolia Jack. ราก ขม แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

มะกา Bridelia ovata Decne. ใบ ขม แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ราชพฤกษ ์ Cassia fistula L. เน้ือใน
ผล 

หวาน ขบัถ่ายของเสีย 2 

ลีลาวดี Plumeria obtusa L. เน้ือไม ้ ขม ฆ่าแม่พยาธิ 2 

สมอเทศ Unknown 7 ผล เปร้ียว
ฝาด 

ขบัถ่าย คุมธาต ุ 2 
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ตารางท่ี 1 ต ารับยาถ่ายโรคติดเน้ือ ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 (SC1) (ต่อ) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

สมอไทย  Terminalia chebula Retz. ผล เปร้ียว
ฝาด 

ขบัถ่าย คุมธาต ุ 2 

สมอพิเภก  Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ผล เปร้ียว
ฝาด 

ขบัถ่าย คุมธาต ุ 2 

ยาด า Aloe vera (L.) Burm.f. ยางจาก
ใบ 

เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 1 

ก ามะถนัเหลือง 
(sulphur) 

- - เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเลืองเสีย 1 

ดีเกลือฝร่ัง 
(Magnesium 
sulfate) 

- - ขม ถ่ายของเสียใน
ร่างกาย 

1 

ตวัยาประกอบ 

กระแตไต่ไม ้ Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. เหงา้ จืด บ ารุงโลหิต 2 

จิก Barringtonia acutangula Gaertn. เปลือก
ตน้ 

ฝาด แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ปรงป่า Cycas sp. เหงา้ ฝาด ฆ่าแม่พยาธิ 2 

มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. ราก เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

กระวาน Amomum testaceum Ridl. ผล เผด็ร้อน
หอม 

ขบัลม แต่งกล่ิน 1 

กานพล ู Syzygium aromaticum (L.) Merrill & 
Perry. 

ดอกตูม เผด็ร้อน
หอม 

ขบัลม แต่งกล่ิน 1 

จนัทน์เทศ Myristica fragrans Houtt. เมลด็ เผด็ร้อน
หอม 

บ ารุงโลหิต 1 

ตวัยาแต่งกลิน่รส 

ชะเอมเทศ Glycyrrhiza glabra L. ราก หวาน แต่งรสยา 1 
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วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะ เติมน ้าสะอาดท่วมตวัยาประมาณ 1 น้ิว ตม้จนน ้า
เหลือ ½ ของภาชนะ น าน ้าตม้ยาใส่ภาชนะอ่ืนเก็บไว ้ตม้ซ ้ าอีก 2 คร้ัง น าน ้าตม้ยาท่ีไดจ้ากการตม้ทั้ง 
3 คร้ัง รวมกนัตม้เค่ียวจนเหลือ ½ ของภาชนะ บรรจุขวด แช่ในตูเ้ยน็ 

วธีิใช้ 

ด่ืมหลงัอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ เท่ียง และเยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 
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ตารางท่ี 2 ต ารับยารักษาโรคตานเร้ือน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 2 (KK1) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 

ขนัทองพยาบาท Suregada multiflorum (A.Juss.) 
Baill. 

เน้ือไม ้ เมาเบ่ือ ขบัถ่ายของเสีย 5 

ขา้วเยน็เหนือ Smilax corbularia Kunth เหงา้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 5 

ขา้วเยน็ใต ้ Smilax glabra Wall. ex Roxb. เหงา้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 5 

ตานขโมย  Unknown 8 ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ตานด า Unknown 2 ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ตานสา้น Scoparia dulcis L. ราก ฝาด แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ตานเส้ียน Unknown 5 ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ตานหม่อน Vernonia elliptica DC. ทั้งตน้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ตาลโตนด Borassus flabellifer L.  ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ตวัยาช่วย 

โกฐเขมา  Atractylodes lancea (Thunb.) DC.  เหงา้ เผด็ร้อน บ ารุงโลหิต 2 

โกฐจุฬาลมัพา Artemisia annua L.  ทั้งตน้ ขม บ ารุงโลหิต 2 

โกฐเชียง  Angelica sinensis (Oliv.) Diels  ราก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 

โกฐสอ  Angelica dahurica (Fisch ex. 
Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex 
Franch. & Sav.  

ราก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 

โกฐหวับวั Ligusticum sinense Oliv. cv. 
Chuanxiong  

เหงา้ หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 

เทียนขาว  Cuminum cyminum L.  ผล เผด็ร้อน บ ารุงธาตุ 2 

เทียนขา้วเปลือก  Foeniculum vulgare Mill. subsp. 
vulgare var. dulce (Mill.) Thell.  

ผล หวาน บ ารุงธาตุ 2 

เทียนด า  Nigella sativa L.  เมลด็ เผด็ร้อน บ ารุงธาตุ 2 

เทียนแดง  Lepidium sativum L.  เมลด็ เผด็ร้อน บ ารุงธาตุ 2 

เทียนตาตัก๊แตน  Anethum graveolens L.  ผล ขม บ ารุงธาตุ 2 
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วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะ เติมน ้าสะอาดท่วมตวัยาประมาณ 1 น้ิว ตม้เดือด
ประมาณ 20 นาที 

วธีิใช้ 

ด่ืมก่อนอาหาร วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ คร้ังละ ½ - 1 แกว้ 
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ตารางท่ี 3 ต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินเบ้ืองตน้ ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 4 (CS1) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 

สบู่เลือด  Stephania sp. หวั เมาเบ่ือ แกม้ะเร็ง แก้
น ้ าเหลืองเสีย   

2 

พทุธรักษา Canna indica L. เหงา้ จืด
หวาน
เลก็นอ้ย 

ระบายเลือด 
เสริมธาตุ  

2 

ตวัยาช่วย 

กลว้ยป่า Musa acuminata Colla หน่อ
กลว้ย 

จืด สมานผิวหนงั 2 

สมอไทย Terminalia chebula Retz. ผล เปร้ียว
ฝาด 

สมานผิวหนงั 
ขบัน ้ าเหลือง
เสีย 

2 

สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ผล เปร้ียว
ฝาด 

สมานผิวหนงั 
ขบัน ้ าเหลือง
เสีย 

2 

มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. ผล เปร้ียว ขบัเสมหะใน
ล าไส้ 

2 

ล าไย Dimocarpus longan Lour. เน้ือผล หวาน เสริมธาตุ ปรับ
รสยา 

2 

น ้าผึ้ง (Honey)  น ้าผึ้ง หวาน บ ารุงก าลงั 2 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะ เติมน ้าผึ้งท่วมยา แช่ทิ้งไวเ้ป็นเวลา 3 เดือน 

วธีิใช้ 

รับประทานวนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 
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ตารางท่ี 4 ต ารับยารักษา โรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 5 (KC1) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 

ขนัทองพยาบาท Suregada multiflorum (A.Juss.) 
Baill. 

เน้ือไม ้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ขา้วเยน็เหนือ Smilax corbularia Kunth เหงา้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ขา้วเยน็ใต ้ Smilax glabra Wall. ex Roxb. เหงา้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

เขา้ค่า Unknown 9 เหงา้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ดองดึง Gloriosa superba L. ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ตวัยาช่วย 

กระเบา Hydnocarpus anthelminthicus 
Pierre.ex Laness. 

เมลด็ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

กระเบียน Unknown 6 เมลด็ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ข่อย Streblus asper Lour. ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

ชะมดตน้ Abelmoschus moschatus Medik. ทั้งตน้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

สะแก Combretum quadrangulare Kurz เน้ือไม ้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 

หญา้ตีนกา Eleusine indica (L.) Gaertn. ทั้งตน้ ขม น ายาหลกัเขา้ไป
รักษาโรค
ผิวหนงั 

2 

หญา้ปากควาย Dactyloctenium aegyptium (L.) 
K.Richt. 

ทั้งตน้ จืด น ายาหลกัเขา้ไป
รักษาโรคท่ี
ผิวหนงั 

2 

หญา้แพรก Cynodon dactylon (L.) Pers. ทั้งตน้ ขม น ายาหลกัเขา้ไป
รักษาโรคท่ี
ผิวหนงั 

2 

เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl  ทั้งตน้ เคม็ น ายาหลกัเขา้ไป
รักษาโรคท่ี
ผิวหนงั 

2 
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วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะ เติมน ้าสะอาดท่วมตวัยาประมาณ 1 น้ิว ตม้เดือด
ประมาณ 30 นาที 

วธีิใช้ 

ด่ืมก่อนอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ เท่ียง และเยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 
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ตารางท่ี 5 ต ารับยารักษา โรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 10 (JN1) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 

ขา้วเยน็เหนือ Smilax corbularia Kunth เหงา้ เมาเบ่ือ รักษาระบบ
น ้ าเหลือง 

4 

ขา้วเยน็ใต ้ Smilax glabra Wall. ex Roxb. เหงา้ เมาเบ่ือ รักษาระบบ
น ้ าเหลือง 

4 

ทองพนัชัง่ Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. ทั้งตน้ เมาเบ่ือ ฆ่าพยาธิ รักษา
ระบบน ้ าเหลือง 

4 

พญารากด า Unknown 3 ราก เผด็ร้อน รักษาระบบ
น ้ าเหลือง 

4 

ตวัยาช่วย 

ข้ีเหลก็ Senna siamea (Lam) Irwin & 
Barneby 

เน้ือไม ้ ขม รักษาระบบ
น ้ าเหลือง 

4 

บอระเพด็ Tinospora crispa (L.) Miers ex 
Hook.f.& Thomson 

เถา ขม แกผ้ิวหนงัเป่ือย 4 

เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl  ทั้งตน้ เคม็ รักษาระบบ
น ้ าเหลือง 

4 

ตวัยาแต่งกลิน่รส 

อบเชยเทศ Cinnamomum zeylanicum Nees เปลือก
ตน้ 

เผด็ร้อน แกล้ม ขบัลม 4 

 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะ เติมน ้าสะอาดท่วมยาประมาณ 1 น้ิว ตม้เดือด 45 – 
60 นาที  

วธีิใช้ 

ด่ืมก่อนอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ เท่ียง และเยน็ คร้ังละ ½ แกว้ 
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ต ารับยาหลกั ท่ีเป็นต ารับยาใชภ้ายนอก ส าหรับรักษาโรคสะเก็ดเงิน มีจ านวน 5 
ต ารับ รายละเอียดต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 6 – 10 

 

ตารางท่ี 6 ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 3 (KT1) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

กลอย Dioscorea hispida Dennst. หวั เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 20 

ล าโพง Datura metel L. ผลแก่ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 20 

สะบา้ลิง Entada glandulosa Pierre ex 
Gagnep. 

เมลด็ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 20 

ก ามะถนัเหลือง 
(sulphur) 

- - เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 1 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรสดแต่ละชนิด ประกอบดว้ย ผลล าโพงแก่ เมล็ดสะบา้ และหวักลอย 
เผาไฟใหเ้ป็นถ่านทีละชนิด น ามาบดผงผสมก ามะถนั บรรจุใส่ภาชนะมิดชิดประมาณ 30 กรัม 

วธีิใช้ 

น าส่วนผสมท่ีได ้ผสมน ้ามนังา อตัราส่วนพอประมาณ บรรจุขวด ใชท้าบริเวณ
รอยโรค เชา้ – เยน็ 
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ตารางท่ี 7 ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 6 (LD1) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 

ก ามะถนัเหลือง 
(sulphur) 

- - เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

คางคก 
(Unknown 12) 

- - เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

ล าโพง Datura metel L. ผล เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

สะบา้ Entada spiralis Ridl. เมลด็ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

เห็ดแดง Unknown 11 ดอก เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

ตวัยาช่วย 

กลอย Dioscorea hispida Dennst. หวั เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

เตยหนู Pandanus humilis Lour. ผล เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

ยาสูบ Nicotiana tabacum L. ใบ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

หนอนตายหยาก Stemona tuberosa Lour. ราก เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

หนั Knema globularia (Lam.) Warb. เมลด็ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมดเผาไฟจนไหมเ้กรียม น าไปเค่ียวในน ้ ามนัมะพร้าวประมาณ 10 
นาที กรองกากสมุนไพรดว้ยผา้ขาวบาง น าน ้ามนัมะพร้าวท่ีไดบ้รรจุขวด 

วธีิใช้ 

ใชท้าบริเวณท่ีเป็นรอยโรค เชา้ – เยน็ 
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ตารางท่ี 8 ต ารับยาทา รักษาโรคมะเร็งผวิหนงั ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 7 (LS1) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 

กล้ิงกลางดง Dioscorea bulbifera L. เหงา้ เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 
แกม้ะเร็ง
ผิวหนงั 

5 

ก ามะถนัเหลือง 
(sulphur) 

- - - แกโ้รคผิวหนงั 
แกม้ะเร็ง
ผิวหนงั 

5 

ทองพนัชัง่ Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. ทั้งตน้ เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 
แกม้ะเร็ง
ผิวหนงั 

5 

ล าโพง Datura metel L. ผล เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 
แกม้ะเร็ง
ผิวหนงั 

5 

สะบา้ Entada spiralis Ridl. เมลด็ เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 
แกม้ะเร็ง
ผิวหนงั 

5 

ตวัยาช่วย 

วา่นมหากาฬ Gynura pseudochina (L.) DC. ทั้งตน้ จืดเยน็ แกโ้รคผิวหนงั 
แกม้ะเร็ง
ผิวหนงั 

5 

หางไหลแดง Derris elliptica (Roxb.) Benth. ราก เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 
แกม้ะเร็ง
ผิวหนงั 

5 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทุกชนิด เผาไฟจนไหมเ้กรียม น าไปเค่ียวกบัน ้ ามนังาประมาณ 25 นาที 
กรองกากสมุนไพรดว้ยผา้ขาวบาง น าน ้ามนังาท่ีไดบ้รรจุขวด 
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วธีิใช้ 

ใชท้าบริเวณท่ีเป็นรอยโรค เชา้ – เยน็ 

 

ตารางท่ี 9 ต ารับยาสระ รักษาโรคสะเก็ดเงินบริเวณหนงัศีรษะ ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 8 (ST1) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 

(บาท) 

มะกรูด Citrus hystrix DC. ผล เปร้ียว ช าระลา้งส่ิง
สกปรกออกจาก
ผิวหนงั บ ารุง
หนงัศีรษะ 

4 – 5 

วธีิการปรุงยา 

น าผลมะกรูด ยา่งไฟ พออุ่น ผา่คร่ึง คั้นน ้าใชช้โลมศีรษะ 

วธีิใช้ 

ใชน้ ้ามะกรูด ชโลมศีรษะวนัละ 1 – 2 คร้ัง 
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ตารางท่ี 10 ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 9 (LB1) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ก ามะถนัเหลือง 
(sulphur) 

- - เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 2 

ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) Roxb. ใบ เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 2 
ยาสูบ Nicotiana tabacum L. ใบ เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 2 
ล าโพง Datura metel L. เมลด็ เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 2 
สะบา้ Entada spiralis Ridl. เมลด็ เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 2 
เห็ดด า Unknown9 ดอก เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 2 
เห็ดแดง Unknown 11 ดอก เมาเบ่ือ แกโ้รคผิวหนงั 2 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมดต าพอแหลก เค่ียวกบัน ้ามนัมะพร้าว ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 
กรองกากสมุนไพรดว้ยผา้ขาวบาง น าน ้ามนัมะพร้าวท่ีไดบ้รรจุขวด 

วธีิใช้ 

ใชท้าบริเวณท่ีเป็นรอยโรค เชา้ – เยน็ 
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ต ารับยาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นต ารับยาใชภ้ายใน ส าหรับรักษาโรคสะเก็ดเงิน มีจ านวน 5 
ต ารับ รายละเอียดต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 11 – 15  

ตารางท่ี 11 ต ารับยาคุมธาตุ ปรับธาตุ ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 (SC2) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 
โกฐเขมา  Atractylodes lancea (Thunb.) DC.  เหงา้ เผด็ร้อน บ ารุงโลหิต 2 
โกฐจุฬาลมัพา Artemisia annua L.  ทั้งตน้ ขม บ ารุงโลหิต 2 
โกฐเชียง  Angelica sinensis (Oliv.) Diels  ราก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 
โกฐสอ  Angelica dahurica (Fisch ex. 

Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex 
Franch. & Sav.  

ราก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 

โกฐหวับวั Ligusticum sinense Oliv. cv. 
Chuanxiong  

เหงา้ หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 

เทียนขาว  Cuminum cyminum L.  ผล เผด็ร้อน บ ารุงธาตุ 2 
เทียนขา้วเปลือก  Foeniculum vulgare Mill. subsp. 

vulgare var. dulce (Mill.) Thell.  
ผล หวาน บ ารุงธาตุ 2 

เทียนด า  Nigella sativa L.  เมลด็ เผด็ร้อน บ ารุงธาตุ 2 
เทียนแดง  Lepidium sativum L.  เมลด็ เผด็ร้อน บ ารุงธาตุ 2 
เทียนตาตัก๊แตน  Anethum graveolens L.  ผล ขม บ ารุงธาตุ 2 
บวัหลวง  Nelumbo nucifera Gaertn. เกสร หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 
บุนนาค  Mesua ferrea L. ดอก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 
พิกลุ  Mimusops elengi L. ดอก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 
มะลิ Jasminum sambac (L.) Aiton ดอก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 
สารภี Mammea siamensis (Miq.) 

T.Anderson 
ดอก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 

แหว้หม ู Cyperus rotundus L. เหงา้ เผด็ร้อน บ ารุงธาตุ 2 
ขิง  Zingiber officinale Roscoe. เหงา้ เผด็ร้อน ปรับธาต ุ 1 
เจตมูลเพลิง  Plumbago indica L. ราก เผด็ร้อน ปรับธาต ุ 1 
ชา้พลู Piper sarmentosum Roxb. ราก เผด็ร้อน ปรับธาต ุ 1 
ดีปลี  Piper chaba Hunt. ผล เผด็ร้อน ปรับธาต ุ 1 
สะคา้น  Piper sp. เถา เผด็ร้อน ปรับธาต ุ 1 
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ตารางท่ี 11 ต ารับยาคุมธาตุ ปรับธาตุ ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 (SC2) (ต่อ) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาช่วย 
กฤษณา  Aquilaria agallocha Roxb. เน้ือไม ้ ขมหอม บ ารุงโลหิต 2 
กระดอม Gymnopetalum chinense Kurz. ผล ขม บ ารุงธาตุ 2 
บอระเพด็  Tinospora crispa  (L.) Miers ex 

Hook.f.& Thomson 
เถา ขม บ ารุงธาตุ 2 

มะตูม Aegle marmelos (L.) Correa ex 
Roxb. 

ผล ฝาด ปรับธาต ุ 2 

ตวัยาประกอบ 
กระวาน  Amomum testaceum Ridl. ผล เผด็ร้อน

หอม 
ขบัลม บ ารุง
ธาต ุ

2 

กานพล ู Syzygium aromaticum (L.) Merrill & 
Perry. 

ดอกตูม เผด็ร้อน
หอม 

ขบัลม 2 

จนัทน์แดง  Unknown 4 เน้ือไม ้ ขมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 
จนัทน์เทศ  Myristica fragrans Houtt. รก เผด็ร้อน

หอม 
บ ารุงโลหิต 2 

จนัทน์เทศ  Myristica fragrans Houtt. เมลด็ เผด็ร้อน
หอม 

บ ารุงโลหิต 2 

ฝาง  Caesalpinia sappan L. เน้ือไม ้ ขม บ ารุงโลหิต 2 
สมอเทศ Teminalia sp. ผล เปร้ียว

ฝาด 
ขบัถ่าย คุมธาต ุ 2 

สมอไทย  Terminalia chebula Retz. ผล เปร้ียว
ฝาด 

ขบัถ่าย คุมธาต ุ 2 

สมอพิเภก  Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ผล ฝาด
เปร้ียว 

ขบัถ่าย คุมธาต ุ 2 

แสมทะเล  Avicennia marina (Forsk.) Vierh. เน้ือไม ้ เคม็ บ ารุงโลหิต 2 
แสมสาร  Senna garrettiana (Craib.) Irwin & 

Barneby 
เน้ือไม้
และใบ 

ขม บ ารุงโลหิต 2 

ตวัยาแต่งกลิน่รส 
อบเชยเทศ  Cinnamomum zeylanicum Nees เปลือก

ตน้ 
เผด็ร้อน ขบัลม แต่ง

กล่ินยา 
2 
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วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะ เติมน ้าสะอาดท่วมตวัยาประมาณ 1 น้ิว ตม้จนน ้า
เหลือ ½ ของภาชนะ น าน ้าตม้ยาใส่ภาชนะอ่ืนเก็บไว ้ตม้ซ ้ าอีก 2 คร้ัง น าน ้าตม้ยาท่ีไดจ้ากการตม้ทั้ง 
3 คร้ัง รวมกนัตม้เค่ียวจนเหลือ ½ ของภาชนะ บรรจุขวด แช่ในตูเ้ยน็ 

วธีิใช้ 

ด่ืมก่อนอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ เท่ียง และเยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 
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ตารางท่ี 12 ต ารับยาแกท้างโลหิต บ ารุงโลหิต ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 (SC3) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 
คดัเคา้ Oxyceros horridus Lour. ผล เปร้ียว แกเ้สมหะใน

ร่างกาย บ ารุง
โลหิต 

5 

กระดอม Gymnopetalum chinense (Lour.) 
Merr. 

ผล ขม บ ารุงโลหิต  2 

โกฐเขมา  Atractylodes lancea (Thunb.) DC.  เหงา้ เผด็ร้อน บ ารุงโลหิต 2 
โกฐจุฬาลมัพา Artemisia annua L.  ทั้งตน้ ขม บ ารุงโลหิต 2 
โกฐเชียง  Angelica sinensis (Oliv.) Diels  ราก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 
โกฐสอ  Angelica dahurica (Fisch ex. 

Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex 
Franch. & Sav.  

ราก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 

โกฐหวับวั Ligusticum sinense Oliv. cv. 
Chuanxiong  

เหงา้ หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 

ค าฝอย Carthamus tinctorius L. ดอก หอมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 
จนัทน์ขาว Unknown 1 เน้ือไม ้ ขม บ ารุงโลหิต 2 
จนัทน์แดง  Unknown 4 เน้ือไม ้ ขมเยน็ บ ารุงโลหิต 2 
เทียนขาว  Cuminum cyminum L.  ผล เผด็ร้อน บ ารุงธาตุ 2 
เทียนขา้วเปลือก  Foeniculum vulgare Mill. subsp. 

vulgare var. dulce (Mill.) Thell.  
ผล หวาน บ ารุงธาตุ 2 

เทียนด า  Nigella sativa L.  เมลด็ เผด็ร้อน บ ารุงธาตุ 2 
เทียนแดง  Lepidium sativum L.  เมลด็ เผด็ร้อน บ ารุงธาตุ 2 
เทียนตาตัก๊แตน  Anethum graveolens L.  ผล ขม บ ารุงธาตุ 2 
บอระเพด็ Tinospora crispa (L.) Miers ex 

Hook.f.& Thomson 
เถา ขม บ ารุงธาตุ แก้

พิษ 
2 

ฝาง Caesalpinia sappan L. เน้ือไม ้ ขม บ ารุงโลหิต 2 
แสมทะเล Avicennia marina (Forsk.) Vierh. เน้ือไม ้ เคม็ บ ารุงโลหิต 2 
แสมสาร Senna garrettiana (Craib.) Irwin & 

Barneby 
เน้ือไม้
และใบ 

ขม บ ารุงโลหิต 2 
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ตารางท่ี 13 ต ารับยาแกท้างโลหิต บ ารุงโลหิต ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 (SC3) (ต่อ) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาช่วย 
จนัทน์เทศ Myristica fragrans Houtt. เมลด็ เผด็ร้อน

หอม 
บ ารุงโลหิต 2 

จนัทน์เทศ Myristica fragrans Houtt. รก เผด็ร้อน
หอม 

บ ารุงโลหิต 2 

ผกัชีลอ้ม Oenanthe javanica (Blume) DC. ผล เผด็ร้อน ขบัเลือดและ
ลม 

2 

ผกัชีลา Coriandrum sativum  L. ผล ขมฝาด ขบัเลือดและ
ลม 

2 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะ เติมน ้าสะอาดท่วมตวัยาประมาณ 1 น้ิว ตม้จนน ้า
เหลือ ½ ของภาชนะ น าน ้าตม้ยาใส่ภาชนะอ่ืนเก็บไว ้ตม้ซ ้ าอีก 2 คร้ัง น าน ้าตม้ยาท่ีไดจ้ากการตม้ทั้ง 
3 คร้ัง รวมกนัตม้เค่ียวจนเหลือ ½ ของภาชนะ บรรจุขวด แช่ในตูเ้ยน็ 

วธีิใช้ 

ด่ืมหลงัอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ เท่ียง และเยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 
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ตารางท่ี 13 ต ารับยาแกน้ ้าเหลืองเสีย ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 (SC4) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ี
ใช ้

รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 
ขา้วเยน็เหนือ Smilax corbularia Kunth เหงา้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 10 
ขา้วเยน็ใต ้ Smilax glabra Wall. ex Roxb. เหงา้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 10 
หวัร้อยรู Hydnophytum formicarum Jack. ล าตน้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 5 
กระแตไต่ไม ้ Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. เหงา้ จืด แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 
ตานขโมย  Unknown 8 ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 
ตานด า Unknown 2 ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 
ตานเส้ียน Unknown 5 ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 
ตานหม่อน Vernonia elliptica DC. ทั้งตน้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 
ตาลโตนด Borassus flabellifer L. ราก เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 
ปลาไหลเผือก Eurycoma longifolia Jack. ราก ขม แกน้ ้ าเหลืองเสีย 2 
ตวัยาช่วย      
บอระเพด็ Tinospora crispa  (L.) Miers ex 

Hook.f.& Thomson 
เถา ขม บ ารุงโลหิต 2 

ตวัยาประกอบ 
แสมทะเล Avicennia marina (Forsk.) Vierh. เน้ือไม ้ เคม็ บ ารุงโลหิต 2 
แสมสาร Senna garrettiana (Craib.) Irwin & 

Barneby 
เน้ือไม้
และใบ 

ขม บ ารุงโลหิต 2 

สมุนไพรแต่งกล่ินรส 
ชะเอมเทศ Glycyrrhiza glabra L.  ราก หวาน แต่งรสยา 2 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะ เติมน ้าสะอาดท่วมตวัยาประมาณ 1 น้ิว ตม้จนน ้า
เหลือ ½ ของภาชนะ น าน ้าตม้ยาใส่ภาชนะอ่ืนเก็บไว ้ตม้ซ ้ าอีก 2 คร้ัง น าน ้าตม้ยาท่ีไดจ้ากการตม้ทั้ง 
3 คร้ัง รวมกนัตม้เค่ียวจนเหลือ ½ ของภาชนะ บรรจุขวด แช่ในตูเ้ยน็ 

วธีิใช้ 

ด่ืมก่อนอาหาร วนัละ 3 คร้ัง เชา้ เท่ียง และเยน็ คร้ังละ 1 – 3 ชอ้นโตะ๊ 
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ตารางท่ี 14 ต ารับยาขบัของเสียภายในร่างกาย ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 2 (KK2) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 
ก าแพงเจ็ดชั้น Salacia chinensis  L. เน้ือไม ้ เมาเบ่ือ แกโ้ลหิตเป็น

พิษ 
10 

ตวัยาช่วย 
ขนัทองพยาบาท Suregada multiflorum (A.Juss.) 

Baill. 
เน้ือไม ้ เมาเบ่ือ ขบัถ่ายของเสีย 4 

ขา้วเยน็ใต ้ Smilax glabra Wall. ex Roxb. เหงา้ เมาเบ่ือ แกน้ ้ าเหลือง
เสีย 

4 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะ เติมน ้าสะอาดท่วมตวัยาประมาณ 1 น้ิว ตม้เดือด
ประมาณ 20 นาที 

วธีิใช้ 

ด่ืมก่อนอาหาร วนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ คร้ังละ ½ - 1 แกว้ 
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ตารางท่ี 15 ต ารับยาลา้งพิษภายในร่างกาย ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 4 (CS2) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ยา่นาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ราก จืด แกไ้ข ้ลา้งพิษ 200 

 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรใส่หมอ้ดินเผา เติมน ้าสะอาดพอท่วมยา ตม้เดือดเป็นเวลา 15 – 20 
นาที  

วธีิใช้ 

ด่ืมไดต้ลอดวนั โดยการจิบบ่อย ๆ 
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ต ารับยาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นต ารับยาใชภ้ายนอก ส าหรับรักษาโรคสะเก็ดเงิน มีจ านวน 2 
ต ารับ รายละเอียดต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 16 – 18 

ตารางท่ี 16 ต ารับยาทา ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 (SC5) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ตวัยาหลกั 
กลอย Dioscorea hispida Dennst. หวั เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 
กะเบา Hydnocarpus anthelminthicus Pierre. 

ex Laness. 
เมลด็ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

ขม้ิน Curcuma longa L. เหงา้ ฝาด แกโ้รค
ผิวหนงั สมาน
ผิวหนงั 

2 

คณัฑพฤกษ ์
(กลัปพฤกษ)์ 

Cassia bakeriana Craib. เน้ือในผล หวาน
เอียน 

ช าระส่ิง
สกปรก 

2 

ชุมเห็ดเทศ Senna alata ( L.) Roxb. ใบ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 
ชุมเห็ดไทย Senna tora (L.) Roxb ตน้และใบ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 
ทองพนัชัง่ Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. ทั้งตน้ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 
พญายอ Clinacanthus nutans (Burm.f.) 

Lindau. 
ทั้งตน้ เยน็ ใหผ้ิวหนงัเยน็ 2 

มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. ราก เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 
ล าโพง  Datura metel L. เมลด็ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 
ตวัยาช่วย 
ข่อย Streblus asper Lour. ราก เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 
ข้ีเหลก็ Senna siamea (Lam) Irwin & 

Barneby 
เน้ือไม ้ ขม ฆ่าแม่พยาธิ 2 

นอ้ยหน่า Annona squamosa L. ใบ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 
บอระเพด็ Tinospora crispa (L.) Miers ex 

Hook.f. & Thomson. 
 

เถา ขม ฆ่าแม่พยาธิ 2 

มะนาว Citrus aurantifolia (Christm.) 
Swingle. 

ราก จืด ฆ่าแม่พยาธิ 2 

      
      



151 

 

  

ตารางท่ี 19 ต ารับยาทา ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 (SC5) (ต่อ) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

มะยม Phyllanthus acidus (L.) Skeels. ราก จืด ฆ่าแม่พยาธิ 2 
มงัคุด Garcinia mangostana L. เปลือกผล ฝาด สมานผิวหนงั 2 
ยีโ่ถ Nerium oleander L. ใบ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 
สะเดา Azadirachta indica var. siamensis 

valeton. 
ใบ ขม ฆ่าแม่พยาธิ 2 

สะบา้ Entada spiralis Ridl. เมลด็ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 
แสลงใจ Strychnos nux-vomica L.  เมลด็ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 2 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะมีฝาปิด เติมแอลกอฮอล ์หรือสุรากลัน่ใหท้่วมยา 
แช่ทิ้งไวเ้ป็นเวลาประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ น ามาใชท้า 

วธีิใช้ 

ทาบริเวณรอยโรค วนัละ 1 คร้ัง 
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ตารางท่ี 17 ต ารับยาอาบ ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 (SC6) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

ขม้ิน  Curcuma longa L. เหงา้ ฝาด แกโ้รคผิวหนงั 
สมานผิวหนงั 

10 

ข้ีเหลก็  Senna siamea (Lam) Irwin & 
Barneby 

เน้ือไม ้ ขม ฆ่าแม่พยาธิ 10 

โคกกระออม Cardiospermum halicacabum L. ทั้งตน้ ขม ฆ่าแม่พยาธิ 10 
ทองพนัชัง่  Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. ทั้งตน้ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 10 
ปีบ  Millingtonia hortensis L.f. ใบ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 10 
ผกัหนาม Lasia spinosa Thw. ทั้งตน้ จืด ฆ่าแม่พยาธิ 10 
แพงพวย Catharanthus roseus (L.) G. Don. ตน้และใบ เมาเบ่ือ ฆ่าแม่พยาธิ 10 
สะเดา  Azadirachta indica var. siamensis 

valeton. 
ใบ ขม ฆ่าแม่พยาธิ 10 

 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด ใส่ภาชนะ เติมน ้าใหท้่วมตวัยาประมาณ 1 น้ิว เติมเกลือ 100 
กรัม ตม้เดือดนานประมาณ 30 นาที 

วธีิใช้ 

น ายาตม้ท่ีได ้ผสมน ้าอุ่นพอประมาณ อาบหรือแช่ประมาณ 30 นาที วนัละ 2 คร้ัง 
เชา้ – เยน็ 
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ตารางท่ี 18 ต ารับยาทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอพื้นบา้นคนท่ี 10 (JN2) 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช ้ รสยา สรรพคุณ น ้าหนกั 
(บาท) 

กระเบา Hydnocarpus anthelminthicus 
Pierre. ex Laness. 

เมลด็ เมาเบ่ือ ฆ่าพยาธิใตผ้ิวหนงั 4 

กระเบียน Unknown 6 เมลด็ เมาเบ่ือ ฆ่าพยาธิใตผ้ิวหนงั 4 
ชุดเห็ดไทย Senna tora (L.) Roxb ตน้และใบ เมาเบ่ือ ฆ่าพยาธิใตผ้ิวหนงั 4 
ชุมเห็ดเทศ Senna alata ( L.) Roxb. ใบ เมาเบ่ือ ฆ่าพยาธิใตผ้ิวหนงั 4 
เตยหนู Pandanus humilis Lour. ผล เมาเบ่ือ ฆ่าพยาธิใตผ้ิวหนงั 4 
ทองพนัชัง่ Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. ทั้งตน้ เมาเบ่ือ ฆ่าพยาธิใตผ้ิวหนงั 4 
ล าโพง Datura metel L. เมลด็ เมาเบ่ือ แกพ้ยาธิใตผ้ิวหนงั 4 
เห็ดด า Unknown 10 ดอกเห็ด เมาเบ่ือ แกพ้ยาธิใตผ้ิวหนงั 4 
เห็ดแดง Unknown 11 ดอกเห็ด เมาเบ่ือ แกพ้ยาธิใตผ้ิวหนงั 4 

 

วธีิการปรุงยา 

น าสมุนไพรทั้งหมด คัว่ใหเ้กรียม ต าเป็นผง เค่ียวกบัน ้ามนัยาง จนผสมเป็นเน้ือ
เดียวกนั กรองกากสมุนไพรดว้ยผา้ขาวบาง น าน ้ามนัยางท่ีไดบ้รรจุขวด 

วธีิใช้ 

ทาบริเวณท่ีเป็นวนัละ 2 – 3 คร้ัง จนกวา่จะหาย 
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ภาคผนวก 4 

ขอ้มูลการน าสมุนไพรมาประกอบเป็นต ารับยา จ านวน 115 ชนิด ประกอบดว้ย พืช
วตัถุวตัถุ 111 ชนิด แบ่งเป็นพืชสมุนไพร 109 ชนิด (ตารางท่ี 1) และเห็ด 2 ชนิด (ตารางท่ี 2) สัตว์
วตัถุ 2 ชนิด (ตารางท่ี 3) และธาตุวตัถุ 2 ชนิด (ตารางท่ี 4) โดยมีขอ้มูล ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือทอ้งถ่ิน 
วงศ์ ลกัษณะวิสัย แหล่งจดัหาสมุนไพร ส่วนท่ีน ามาใช้ รสยา วิธีการเตรียมยา วิธีการน าไปใช ้
สรรพคุณ และหมอพื้นบา้นผูน้ ามาใช ้และ รูปภาพสมุนไพร 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลพืชสมุนไพรท่ีใชป้ระกอบในต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น 

Scientific name Local name, 
ช่ือพ้ืนเมือง 

Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

1. Abelmoschus moschatus 
Medik. 

Chamot ton, 
ชะมดตน้ 

Malvaceae Herb Cul Whole 
plant 

Nauseating Dec Oral Treating immune 
system 

5 

2. Acanthus ebracteatus 
Vahl  

Ngueak 
plamo, เหงือก
ปลาหมอ 

Acanthaceae Herb Cul Whole 
plant 

Salty Dec Oral Drives medicine to 
target, Treating 
immune system 

5, 10 

3. Aegle marmelos (L.) 
Correa ex Roxb. 

Matum, 
มะตูม 

Rutaceae Tree Cul Fruit Astringent Dec Oral Nourish energy in 
the body 

1 

Aloe vera (L.) Burm.f. Wan hang 
chora khe, 
วา่นหาง
จระเข ้

Asphodelaceae Herb Cul Latex Nauseating Dec Oral Treating immune 
system 

1 

4. Amomum testaceum 
Ridl. 

Krawan, 
กระวาน 

Zingiberaceae Herb Cul Fruit Pungent Dec Oral Driving the gas,  
Nourish energy in 
the body 

1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลพืชสมุนไพรท่ีใชป้ระกอบในต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น (ต่อ) 

Scientific name Local name, 
ช่ือพ้ืนเมือง 

Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

5. Anethum graveolens L.  Thian ta 
takkataen, 
เทียน
ตาตัก๊แตน 

Apiaceae Herb Sto Fruit Bitter Dec Oral Nourish energy in 
the body 

1, 2 

6. Angelica dahurica 
(Fisch ex. Hoffm.) Benth. 
& Hook.f. ex Franch. & 
Sav.  

Kot so, โกฐ
สอ 

Apiaceae Herb Sto root Fragrant Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1, 2 

7. Angelica sinensis (Oliv.) 
Diels  

Kot chiang, 
โกฐเชียง 

Apiaceae Herb Sto Root Fragrant Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1, 2 

8. Annona squamosa L. Noina, 
นอ้ยหน่า 

Annonaceae Shrub Cul Leaf Nauseating Mse Topical Kills pathogen in 
the skin 

1 

9. Aquilaria agallocha 
Roxb. 

Kritsana, 
กฤษณา 

Thymeleaceae Tree Cul wood Bitter Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

10. Artemisia annua L.  Kot chula 
lampa, โกฐ
จุฬาลมัพา 

Asteraceae Herb Sto Whole 
plant 

Bitter Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1, 2 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลพืชสมุนไพรท่ีใชป้ระกอบในต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น (ต่อ) 

Scientific name Local name, 
ช่ือพ้ืนเมือง 

Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

11. Atractylodes lancea 
(Thunb.) DC.  

Kot kha mao, 
โกฐเขมา 

Asteraceae Herb Sto Rhizome Pungent Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1, 2 

12. Avicennia marina 
(Forsk.) Vierh. 

Samae thale, 
แสมทะเล 

Avicenniaceae Tree Wild Aerial 
parts 

Salty Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

13. Azadirachta indica var. 
siamensis valeton. 

Sadao, สะเดา Meliaceae Tree Cul Leaf Bitter Dec, Mse Topical, 
Bat 

Kills pathogen in 
the skin 

1 

14. Barringtonia 
acutangula (L.) Gaertn. 

Chik, จิก Lecythidaceae Tree Cul Bark of 
stem 

Astringent Dec Oral Treats immune 
system 

1 

15. Borassus flabellifer L. Tan tanot, 
ตานโตนด 

Arecaceae Tree Sto Root Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

1, 2 

16. Bridelia ovata Decne. Maka, มะกา Euphorbiaceae Tree Cul Leaf Bitter Dec Oral Treats immune 
system 

1 

17. Caesalpinia sappan L. Fang, ฝาง Fabaceae Tree Sto Wood Bitter Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลพืชสมุนไพรท่ีใชป้ระกอบในต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น (ต่อ) 

Scientific name Local name, 
ช่ือพ้ืนเมือง 

Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

18. Canna indica L. Phut tharaksa, 
พทุธรักษา 

Cannaceae Herb Cul Rhizome Bland Msh Oral Maintains healthy 
blood circulation, 
Nourishes energy 
in the body 

4 

19. Cardiospermum 
halicacabum L. 

Khok kra om, 
โคกกระออม 

Sapindacea Climber Cul Whole 
plant 

Bitter Dec Bat Kills pathogen in 
the skin 

1 

20. Carthamus tinctorius 
L. 

Kham foi, 
ค าฝอย 

Asteraceae Herb Sto Flower Fragrant Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

21. Cassia bakeriana 
Craib. 

Kanlapa 
phruek, คณัฑ
พฤกษ ์

Fabaceae Tree Cul Aril Sweet Mse Topical Washes the skin 1 

22. Cassia fistula L. Khun, คูน Fabaceae Tree Cul Aril Sweet Dec Oral Excretes toxin in 
the body 

1 

23. Catharanthus roseus 
(L.) G. Don. 

Phaeng phuai 
farang, 
แพงพวยฝร่ัง 

Apocynaceae Herb Cul Aerial 
parts 

Nauseating Dec Bat Kills pathogen in 
the skin 

1 

           

158 



159 

 

  

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลพืชสมุนไพรท่ีใชป้ระกอบในต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น (ต่อ) 

Scientific name Local name, 
ช่ือพ้ืนเมือง 

Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

24. Cinnamomum 
zeylanicum Nees 

Op choei thet, 
อบเชยเทศ 

Lauraceae Tree Sto Stem bark Pungent Dec Oral Drives the gas, 
Flavor 

10 

25. Citrus aurantifolia 
(Christm.) Swingle. 

Manao, 
มะนาว 

Rutaceae Shrub Cul Root Bland Mse Topical Kills pathogen in 
the skin 

1 

26. Citrus hystrix DC. Makrut, 
มะกรูด 

Rutaceae Shrub Cul Fruit Sour Rsq Topical Washes the skin 8 

27. Clinacanthus nutans 
(Burm.f.) Lindau. 

Phaya yo, 
พญายอ 

Acanthaceae Climber Cul Aerial 
parts 

Bland Mse Topical Cooling the skin 1 

28. Combretum 
quadrangulare Kurz 

Sakae, สะแก Combretaceae Tree Sto Wood Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

5 

29. Coriandrum sativum  
L. 

Phak chi ra, 
ผกัชีลา 

Apiaceae Herb Sto Fruit Pungent Dec Oral Drives the blood 
and gas 

1 

30. Cuminum cyminum L.  Thian khao, 
เทียนขาว 

Apiaceae Herb Sto Fruit Pungent Dec Oral Nourish energy in 
the body 

1, 2 

31. Curcuma longa L. Khamin, ขม้ิน Zingiberaceae Herb Cul Rhizome Astringent Dec, Mse Bat Heals up the skin 1 
32. Cycas sp. Prong pa Cycadaceae Shrub Wil Rhizome Astringent Dec Oral Kills pathogen in 

the skin 
1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลพืชสมุนไพรท่ีใชป้ระกอบในต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น (ต่อ) 

Scientific name Local name, 
ช่ือพ้ืนเมือง 

Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

33. Cynodon dactylon (L.) 
Pers. 

Ya Phraek, 
หญา้แพรก 

Poaceae Herb Wil Whole 
plant 

Bitter Dec Oral Drives medicine to 
target 

5 

34. Cyperus rotundus L. Haeo mu, 
แหว้หม ู

Cyperaceae Herb Wil Rhizome Pungent Dec Oral Nourishes energy 
in the body 

1 

35. Dactyloctenium 
aegyptium (L.) K.Richt. 

Ya pak 
khwai, หญา้
ปากควาย 

Poaceae Herb Wil Whole 
plant 

Bland Dec Oral Drives medicine to 
target 

5 

36. Datura metel L. Lam phong, 
ล าโพง 

Solanaceae Shrub Cul Seed, 
Fruit 

Nauseating Mse (1), 
Bms (3), 
Bbc (6), 
Bbs (7), 
Bcc (9), Br 
(10) 

Topical Kills pathogen in 
the skin, Treats 
skin diseases 

1, 3, 
6, 7, 
9, 10 

37. Derris elliptica 
(Roxb.) Benth. 

Hang rai 
daeng, หาง
ไหลแดง 

Fabaceae Climber Cul Root Nauseating Bbs (7) Topical Treats skin diseases 7 
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Scientific name Local name, 
ช่ือพ้ืนเมือง 

Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

38. Dimocarpus longan 
Lour. 

Lamyai, ล าใย Sapindaceae Tree Cul Aril Sweet Msh Oral Nourishes energy 
in the body, Flavor 

4 

39. Dioscorea bulbifera L. Kling klang 
dong, 
กล้ิงกลางดง 

Dioscoreaceae Climber Cul Tuber Nauseating Bbs (7) Topical Treats skin diseases 7 

40. Dioscorea hispida 
Dennst. 

Kloi, กลอย Dioscoreaceae Climber Cul Tuber Nauseating Mse (1), 
Bms (3), 
Bbc (6) 

Topical  Kills pathogen in 
the skin 

1, 3, 6 

41. Drynaria quercifolia 
(L.) J. Sm. 

Kratae tai 
mai, 
กระแตไต่ไม ้

Polypodiaceae Herb Wil Rhizome Bitter Dec Oral Treating immune 
system, Maintains 
healthy blood 
circulation 

1 

42. Eleusine indica (L.) 
Gaertn. 

Ya tin ka, 
หญา้ตีนกา 

Poaceae Herb Wild Whole 
plant 

Bitter Dec Oral Drives medicine to 
target 

5 
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Scientific name Local name, 
ช่ือพ้ืนเมือง 

Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

43. Entada glandulosa 
Pierre ex Gagnep. 

Saba ling, 
สะบา้ลิง 

Fabaceae Climber Wil Seed Nauseating Bbs (7) Topical Kills pathogen in 
the skin 

3 

44. Entada spiralis Ridl. Saba, สะบา้ Fabaceae Climber Wil Seed Nauseating Mse (1), 
Bbc (6), 
Bbs (7), 
Bcc (9) 

Topical Kills pathogen in 
the skin, Treating 
skin diseases 

1, 6, 
7, 9 

45. Eurycoma longifolia 
Jack. 

Pla rai 
phueak, 
ปลาไหลเผือก 

Simaroubaceae Shrub Wil Root Bitter Dec Oral Treats immune 
system 

1 

46. Foeniculum vulgare 
Mill. subsp. vulgare var. 
dulce (Mill.) Thell.  

Tian khaow 
pruek, เทียน
ขา้วเปลือก 

Apiaceae Herb Sto Fruit Sweet Dec Oral Nourish energy in 
the body 

1, 2 

47. Garcinia mangostana 
L. 

Mang khut, 
มงัคุด 

Clusiaceae Tree Cul Pericarp Astringent Mse Topical Heals up the skin 1 

48. Gloriosa superba L. Dong dueng, 
ดองดึง 

Colchicaceae Climber Cul Root Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

5 
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Scientific name Local name, 
ช่ือพ้ืนเมือง 

Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

49. Glycyrrhiza glabra L. Cha em thet, 
ชะเอมเทศ 

Fabaceae Shrub Sto Root Sweet Dec Oral Flavor 1 

50. Gymnopetalum 
chinense (Lour.) Merr. 

Kadom, กะ
ดอม 

Cucurbitaceae Climber Wil Fruit Bitter Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

51. Gynura pseudochina 
(L.) DC. 

Wan 
mahakan, 
วา่นมหากาฬ 

Asteraceae Herb Cul Whole 
plant 

Bland Bbs (7) Topical Treats skin diseases 7 

52. Hydnocarpus 
anthelminthicus Pierre. ex 
Laness. 

Kra bao, 
กระเบา 

Flacourtiaceae Tree Sto Seed Nauseating Mse (1), 
Dec (5), 
Rbg (10) 

Topical 
(1,10), 
Oral (5) 

Kills pathogen in 
the skin, Treats 
immune system 

1, 5, 
10 

53. Hydnophytum 
formicarum Jack 

Hua roi ru, 
หวัร้อยรู 

Rubiaceae Herb Wild Swollen 
stem 

Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

1 

54 Jasminum sambac (L.) 
Aiton 

Mali, มะลิ Oleaceae Climber Cul Flower Fragrant Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 
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Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

55. Knema globularia 
(Lam.) Warb. 

Han, หนั Myristicaceae Tree Wil seed Nauseating Bbc (6) Topical Kills pathogen in 
the skin 

6 

56. Lasia spinosa Thw. Phak nam, 
ผกัหนาม 

Araceae Herb Wil Root Bland Dec Bat Kills pathogen in 
the skin 

1 

57. Lepidium sativum L. Thian daeng, 
เทียนแดง 

Brassicaceae Herb Sto Seed Pungent Dec Oral Nourish energy in 
the body 

1, 2 

58. Ligusticum sinense 
Oliv. cv. Chuanxiong 

Kot huabua, 
โกฐหวับวั 

Apiaceae Herb Sto Rhizome Fragrant Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1, 2 

59. Mammea siamensis 
(Miq.) T.Anderson 

Saraphi, 
สารภี 

Clusiaceae Tree Cul Flower Fragrant Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

60. Mesua ferrea L. Bunnak, 
บุนนาค 

Clusiaceae Tree Cul Flower Fragrant Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

61. Millingtonia hortensis 
L.f. 

Pip, ปีป Bignoniaceae Tree Cul Leaf Nauseating Dec Bat Kills pathogen in 
the skin 

1 

62. Mimusops elengi Bojer Phikun, พิกลุ Sapotaceae Tree Cul Flower Fragrant Dec Oral Tonic 1 
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Scientific name Local name, 
ช่ือพ้ืนเมือง 

Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

63. Musa acuminata Colla Kluai pa, 
กลว้ยป่า 

Musaceae Herb Wild Pseudo 
stem 

Bland Msh Oral Heal up the lesion 4 

64. Myristica fragrans 
Houtt. 

Chan thet, 
จนัทน์เทศ 

Myristicaceae Shrub Cul Aril, Seed Pungent Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

65. Nelumbo nucifera 
Gaertn. 

Bua luang, 
บวัหลวง 

Nelumbonaceae Herb Cul Stamen Fragrant Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

66. Nerium oleander L. Yitho, ยีโ่ถ Apocynaceae Shrub Cul Leaf Nauseating Mse Topical Kills pathogen in 
the skin 

1 

67. Nicotiana tabacum L. Ya sup, ยาสูบ Solanaceae Herb Sto Leaf Nauseating Bbc (6), 
Bcc (9) 

Topical 
(6,9)  

Kills pathogen in 
the skin, Treats 
skin diseases 

6, 9 

68. Nigella sativa L. Thian dam, 
เทียนด า 

Ranunculaceae Herb Sto Seed Pungent Dec Oral Nourish energy in 
the body 

1, 2 

69. Oenanthe javanica 
(Blume) DC. 

Phak chi lom, 
ผกัชีลอ้ม 

Apiaceae Herb Sto Seed Pungent Dec Oral Drives the blood 
and gas 

1 

70. Oxyceros horridus 
Lour. 

Khat khao, 
คดัเคา้ 

Rubiaceae Shrub Cul Fruit Sour Dec Oral Excretes the 
phlegm 

1 
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Family Habit Source Part used Taste Method of 
preparation 

Route of 
administr
ation 

Properties Users 

71. Pandanus humilis 
Lour. 

Toei nu, เตย
หนู 

Pandanaceae Shrub Cul Fruit Nauseating Bbc (6), 
Rbg (10) 

Topical Kills pathogen in 
the skin 

6, 10 

72. Phyllanthus acidus (L.) 
Skeels. 

Mayom, 
มะยม 

Euphorbiaceae Tree Cul Root Bland Mse Topical Kills pathogen in 
the skin 

1 

73. Phyllanthus emblica L. Ma kham 
pom, 
มะขามป้อม 

Euphorbiaceae Tree Cul Root, 
fruit 

Nauseating, 
Sour 

Dec (1), 
Mse (1), 
Msh (4) 

Oral (1,4), 
Topical 
(1) 

Kills pathogen in 
the skin, Excretes 
the phlegm 

1, 4 

74. Piper chaba Hunt. Di pli chueak, 
ดีปลีเชือก 

Piperaceae Climber Cul Fruit Pungent Dec Oral Restores elements 
and energy in the 
body 

1 

75. Piper sarmentosum 
Roxb. 

Cha phlu, 
ชา้พลู 

Piperaceae Herb Cul Root Pungent Dec Oral Restores elements 
and energy in the 
body 

1 

76. Piper sp. Sakhan, 
สะคา้น 

Piperaceae Climber Cul Wood Pungent Dec Oral Restores elements 
and energy in the 
body 

1 
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77. Plumbago indica L. Chetta mun 
phloeng 
daeng, 
เจตมูลเพลิง
แดง 

Plumbaginaceae Herb Cul Root Pungent Dec Oral Restores elements 
and energy in the 
body 

1 

78. Plumeria obtusa L. Lan thom, 
ลัน่ทม 

Apocynaceae Shrub Cul Wood Bitter Dec Oral Kills pathogen in 
the skin 

1 

79. Rhinacanthus nasutus 
(L.) Kurz. 

Thong phan 
chang, 
ทองพนัชัง่ 

Acanthaceae Shrub Cul Aerial 
parts 

Nauseating Dec (1,10), 
Mse (1), 
Bbs (7), 
Rbg (10) 

Oral 
(1,10), 
Topical 
(1,7,10), 
Bat (1) 

Kills pathogen in 
the skin, Treats 
skin diseases and 
immune system 

1, 7, 
10 

80. Salacia chinensis  L. Kam phaeng 
chet chan, 
ก าแพงเจ็ดชั้น 

Celastraceae Shrub Cul Wood Nauseating Dec Oral Restores healthy 
blood circulation 

2 
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81. Scoparia dulcis L. Tansan, Krot 
nam, 
ตานสา้น 

Scrophulariaceae Herb Wil Whole 
plant 

Astringent Dec Oral Treats immune 
system 

2 

82. Senna alata ( L.) 
Roxb. 

Chumhet thet, 
ชุมเห็ดเทศ 

Fabaceae Shrub Cul Leaf Nauseating Dec (1), 
Mse (1), 
Bcc (9), 
Rbg (10) 

Oral (1), 
Topical 
(1,9,10) 

Kills pathogen in 
the skin, Treats 
skin diseases 

1, 9, 
10 

83. Senna garrettiana 
(Craib.) Irwin & Barneby 

Samae san, 
แสมสาร 

Fabaceae Tree Wil Wood Bitter Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

84. Senna siamea (Lam) 
Irwin & Barneby  

Khi lek, 
ข้ีเหลก็ 

Fabaceae Tree Cul Wood Bitter Dec Oral 
(1,10), 
Bat (1) 

Kills pathogen in 
the skin, Treats 
immune system 

1, 10 

85. Senna tora (L.) Roxb Chumhet thai, 
ชุมเห็ดไทย 

Fabaceae Shrub Cul Aerial 
parts 

Nauseating Dec 
(1),Mse (1), 
Rbg (10) 

Oral (1), 
Topical 
(1,10) 

Kills pathogen in 
the skin 

1, 10 
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86. Stemona tuberosa 
Lour. 

Ka phiat, Non 
tai yak, 
หนอนตาย
หยาก 

Stemonaceae Climber Cul Root Nauseating Dec (1), 
Bbc (6) 

Oral (1), 
Topical 
(6) 

Treats immune 
system, Kills 
pathogen in the 
skin 

1, 6 

87. Stephania sp. Subu ruad, 
สบู่เลือด 

Menispermaceae Climber Wil Tubers Nauseating Msh Oral Treats immune 
system 

4 

88. Streblus asper Lour. Khoi, ข่อย Moraceae Shrub Wil Root Nauseating Dec (5), 
Mse (1) 

Topical 
(1), Oral 
(5) 

Kills pathogen in 
the skin, Treats 
immune system 

1, 5 

89. Strychnos nux-vomica 
L. 

Kot kla kling, 
โกฐกะกล้ิง 

Loganiaceae Tree Sto Seed Nauseating Mse Topical Kills pathogen in 
the skin 

1 

90. Suregada multiflorum 
(A.Juss.) Baill.  

Khan thong 
phayabat, 
ขนัทองพยาบ
าท 

Euphorbiaceae Tree Sto Wood Nauseating Dec Oral Treats immune 
system, Excretes 
waste in the body 

1, 2, 5 
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91. Syzygium aromaticum 
(L.) Merr. & L.M.Perry 

Kan plu, 
กานพล ู

Myrtaceae Tree Cul Flower Pungent Dec Oral Drives the gas, 
Flavour 

1 

92. Terminalia bellirica 
(Gaertn.) Roxb. 

Samo phi 
phek, สมอ
พิเภก 

Combretaceae Tree Cul Fruit Sour Dec (1), 
Msh (4) 

Oral laxative 1, 4 

93. Terminalia chebula 
Retz. 

Samo Thai, 
สมอไทย 

Combretaceae Tree Cul Fruit Sour Dec (1), 
Msh (4) 

Oral laxative 1, 4 

94. Tiliacora triandra 
(Colebr.) Diels 

Thao yanang, 
ยา่นาง 

Menispermaceae Climber Cul Root Bland Dec Oral Fever, Excretes 
waste and toxin in 
the body 

1, 4 

95. Tinospora crispa (L.) 
Miers ex Hook.f.& 
Thomson 

Bora phet, 
บอระเพด็ 

Menispermaceae Climber Cul Wood Bitter Dec (1,10), 
Mse (1) 

Oral 
(1,10), 
Topical 
(1) 

Nourish energy in 
the body, Nourishes 
the skin, Antitoxin 

1, 10 
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96. Vernonia elliptica DC. Tan mon, 
ตานหม่อน 

Asteraceae Climber Cul Whole 
plant 

Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

1, 2 

97. Zingiber officinale 
Roscoe. 

Khing, ขิง Zingiberaceae Herb Cul Rhizome Pungent Dec Oral Restores elements 
and energy in the 
body 

1 

98. Unknown 1 Chan khao, 
จนัทน์ขาว 

- - Sto Wood Bitter Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

99. Unknown 2 Tan dam, 
ตานด า 

- - Sto Root Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

1, 2 

100. Unknown 3 Phaya rak 
dam, 
พญารากด า 

- - Sto Root Pungent Dec Oral Treats immune 
system 

10 

101. Unknown 4 Chan daeng, 
จนัทน์แดง 

- - Sto Wood Bitter Dec Oral Maintains healthy 
blood circulation 

1 

102. Unknown 5 Tan sian, 
ตานเส้ียน 

- - Sto Root Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

1, 2 
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103. Unknown 6 Kra bian, 
กระเบียน 

- - Sto Seed Nauseating Dec (5), 
Rbg (10) 

Oral (5), 
Topical 
(10) 

Treats immune 
system, Kills 
pathogen in the 
skin 

5, 10 

104. Unknown 7 Samo thet, 
สมอเทศ 

- - Sto Fruit Astringent Dec Oral laxative 1 

105. Unknown 8 Tan Khamoi, 
ตานขโมย 

- - Sto Root Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

1, 2 

108. Unknown 9 Khao ka, เขา้
ค่า 

- - Sto Rhizome Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

5 

109. Smilax corbularia 
Kunth 

Khao yen 
nuea, 
ขา้วเยน็เหนือ 

- - Sto Rhizome Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

1, 2, 
5, 10 

110. Smilax glabra Wall. 
ex Roxb. 

Khao yen tai, 
ขา้วเยน็ใต ้

- - Sto Rhizome Nauseating Dec Oral Treats immune 
system 

1, 2, 
5, 10 
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1. Unknown 10 Hed dum, 
เห็ดด า 

Wild Aerial parts Nauseating Bcc (9), Rbg (10) Topical Treats skin diseases , Kills 
pathogen in the skin 

9, 10 

2. Unknown 11 Hed daeng, 
เห็ดแดง 

Wild Aerial parts Nauseating Bbc (6), Bcc (9), Rbg 
(10) 

Topical Kills pathogen in the skin, 
Treats skin diseases 

6, 9, 
10 

 

ตารางท่ี 3 ขอ้มูลสัตวว์ตุัท่ีใชป้ระกอบในต ารับยารักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบา้น 

Scientific name Local name, ช่ือ
พ้ืนเมือง 

Source Taste Method of preparation Route of administration Properties Users 

1. Honey Num phueng, น ้าผึ้ง Sto Sweet Msh Oral Tonic 4 
2. Unknown 12 Khang kok, คางคก Wil Nauseating Bbc (6) Topical Kills pathogen in the skin 6 
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1. Magnesium sulfate 
(Mineral) 

Dee kluea Farang, ดี
เกลือฝร่ัง 

Sto Bitter Dec Oral Treats immune system 1 

2. sulphur (Mineral) Kamma than Lueng, 
ก ามะถนัเหลือง 

Sto Nauseating Dec, Bms(3), Bbc (6), 
Bbs(7), Bcc (9) 

Oral (1), Topical 
(3,6,7,9)  

Kills pathogen in the 
skin, Treats skin diseases 

1, 3, 6, 7, 9 
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ภาพสมุนไพร 

  

  

ภาพท่ี 1 คูน (Cassia fistula L.) 

ภาพท่ี 2 แพงพวยฝร่ัง (Catharanthus roseus (L.) G. Don.) 

ภาพท่ี 3 ชุมเห็ดเทศ (Senna alata ( L.) Roxb.) 

ภาพท่ี 4 ล าโพง (Datura metel L.) 
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ภาพท่ี 5 กระดอม (Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. ) 

ภาพท่ี 6 เหงือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus Vahl) 

ภาพท่ี 7 กลอย (Dioscorea hispida Dennst.) 

ภาพท่ี 8 ทองพนัชัง่ (Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.) 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 

7 8 
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ภาคผนวก 5 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของพืชสมุนไพร ท่ีอาจเก่ียวขอ้งต่อการรักษาโรคสะเก็ดเงิน 
(ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของพืชสมุนไพร 

Scientific name Local name Taste User Pharmacological activity 
1. Datura metel L. Lam phong Nauseating 1, 3, 

6, 7, 
9, 10 

anti – inflammatory124 

2. Smilax corbularia Kunth Khao yen 
nuea 

Nauseating 1, 2, 
5, 10 

anti – inflammatory50,91,94 

3. Smilax glabra Wall. ex 
Roxb. 

Khao yen 
tai 

Nauseating 1, 2, 
5, 10 

Antiproliferative73,96 
anti – inflammatory73 

4. Suregada multiflorum 
(A.Juss.) Baill. 

Khan thong 
phayabat, 
Maduk 

Nauseating 1, 2, 5 anti – inflammatory114 
antiproliferative31,116 

5. Rhinacanthus nasutus (L.) 
Kurz. 

Thong phan 
chang 

Nauseating 1, 7, 
10 

Cytotoxic98 
Antioxidative122 
Anti – allergic115 

6. Streblus asper Lour. Khoi Nauseating 1, 5 Anti – inflammatory109 
7. Senna tora (L.) Roxb Chumhet 

thai 
Nauseating 1, 10 Antioxidative133 

8. Phyllanthus emblica L.  Ma kham 
pom 

Nauseating, 
Sour 

1, 4 Antioxidative25,69,71 
Antiproliferative71 
Cytotoxic86 

9. Artemisia annua L. Kot chula 
lampa 

Bitter 1, 2 Anti – inflammatory72 
Antiproliferative and apoptosis131 

10. Senna siamea (Lam) 
Irwin & Barneby 

Khi lek Bitter 1, 10 Anti - inflammatory and Anagelsic78 
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ตารางท่ี 1 ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของสมุนไพร (ต่อ) 

Scientific name Local name Taste User Pharmacological activity 
11. Anethum graveolens L. Thian ta 

takkataen 
Bitter 1, 2 Antioxidative104 

12. Cuminum cyminum L. Thian khao Pungent 1, 2 Antioxidative92 
13. Nigella sativa L. Thian dam Pungent 1, 2 Antioxidative48 
14. Angelica dahurica (Fisch 

ex. Hoffm.) Benth. & 
Hook.f. ex Franch. & Sav. 

Kot so Fragrant 1, 2 Anti – inflammatory67 

15. Foeniculum vulgare 
Mill. Subsp. vulgare var. 
dulce (Mill.) Thell. 

Tian khaow 
pruek 

Sweet 1, 2 Anti – inflammatory36 
Antioxidative106 

16. Terminalia chebula 
Retz. 

Samo Thai Sour 1, 4 Antioxidative59 
Antiproliferative99 

17. Strychnos nux-vomica L. Kot kla 
kling, 
Salaeng 
chai 

Nauseating 1 Anti – inflammatory34 
Antiproliferative38 

18. Aloe vera (L.) Burm.f. Wan hang 
chora khe 

Nauseating 1 Anti – inflammatory121 

19. Dioscorea bulbifera L. Kling klang 
dong 

Nauseating 7 Antinociceptive77 
Antitumor123 
Apoptosis70 

20. Catharanthus roseus (L.) 
G. Don. 

Phaeng 
phuai 
farang 

Nauseating 1 Antioxidative52 
Cytotoxic101 

21. Annona squamosa L. Noina Nauseating 1 Antioxidative43 
Antitumor34 
Anagelsic32 
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ตารางท่ี 1 ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของสมุนไพร (ต่อ) 

Scientific name Local name Taste User Pharmacological activity 
22. Nerium oleander L. Yitho Nauseating 1 Antioxidative107 
23. Abelmoschus moschatus 

Medik. 
Chamot ton, 
Fai phi 

Nauseating 5 Antioxidative and antiproliferative41 

24. Cynodon dactylon (L.) 
Pers. 

Ya Phraek Bitter 5 Anagelsic39 

25. Drynaria quercifolia (L.) 
J. Sm. 

Kratae tai 
mai, Hua 
wao 

Bitter 1 Anti – inflammatory24 
Antioxidative64 

26. Cardiospermum 
halicacabum L. 

Khok kra 
om 

Bitter 1 Anti – inflammatory103 
Antioxidative46 

27. Caesalpinia sappan L. Fang Bitter 1 Anti – inflammatory127 
Antioxidative55 
Immunosuppressive128 

28. Bridelia ovata Decne. Maka Bitter 1 Cytotoxic98 
29. Zingiber officinale 

Roscoe. 
Khing Pungent 1 Anti – inflammatory22,82 

30. Piper sarmentosum 
Roxb. 

Cha phlu Pungent 1 Anti – inflammatory130 

31. Syzygium aromaticum 
(L.) Merr. & L.M.Perry 

Kan plu Pungent 1 Antioxidative66 

32. Myristica fragrans 
Houtt. 

Chan thet Pungent 1 Antioxidative83,111 

33. Coriandrum sativum  L. Phak chi ra, 
Phak chi 

Pungent 1 Antioxidative125 

34. Cyperus rotundus L. Haeo mu Pungent 1 Antioxidative and cytotoxic62 
35. Carthamus tinctorius L. Kham foi Fragrant 1 Anti – inflammatory56 

Antioxidative74 
36. Mimusops elengi Bojer Phikun Fragrant 1 Anti – inflammatory58 

Antioxidative58,89,102 
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ตารางท่ี 1 ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของสมุนไพร (ต่อ) 

Scientific name Local name Taste User Pharmacological activity 
37. Nelumbo nucifera 

Gaertn. 
Bua luang Fragrant 1 Antioxidative87 

38. Mesua ferrea L. Bunnak Fragrant 1 Antioxidative88 
39. Angelica sinensis (Oliv.) 

Diels a 
Kot chiang Fragrant 1 Antiproliferative30,35,57 

Antioxidative47 
40. Mammea siamensis 

(Miq.) T.Anderson 
Saraphi Fragrant 1 Antiproliferative120 

41. Curcuma longa L. Khamin Astringent 1 Anti – inflammatory90 
Antioxidative90,105 

Antiproliferative63 
Cytotoxic90 

42. Garcinia mangostana L. Mang khut Astringent 1 Antioxidative75,129 

Antiproliferative and apoptosis75 
43. Aegle marmelos (L.) 

Correa ex Roxb. 
Matum Astringent 1 Antiproliferative65 

Anticancer65 
44. Clinacanthus nutans 

(Burm.f.) Lindau. 
Phaya yo Bland 1 Anti – inflammatory126 

45. Canna indica L. Phut 
tharaksa 

Bland 4 Antioxidative53 

46. Citrus aurantifolia 
(Christm.) Swingle. 

Manao Bland 1 Apoptosis80 

47. Glycyrrhiza glabra L. a Cha em thet Sweet 1 Anti - inflammatory and 
antioxidative108 

48. Cassia fistula L. Khun Sweet 1 Antioxidative26 
Antitumor42 

49. Dimocarpus longan 
Lour. 

Lamyai Sweet 4 Antioxidative and anticancer 85 
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ภาคผนวก 6 

การติดตามผลการรักษาของผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาโดยหมอพื้นบา้นสองคน โดย 
ผูป่้วยคนท่ี 1 2 และ 3 เขา้รับการรักษาโดยหมอพื้นบา้นคนท่ี 1 และ ผูป้วยคนท่ี 4 และ 5 เขา้รับการ
รักษาโดยหมอพื้นบา้นคนท่ี 2 มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผู้ป่วยคนที ่1  

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ผูป่้วยชายไทย อาย ุ39 ปี สถานภาพ สมรส บุตร 4 คน สัญชาติ ไทย 

วนั เดือน ปีเกิด  5 กนัยายน พ.ศ. 2515   ศาสนา อิสลาม 

ท่ีอยูปั่จจุบนั อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี   

1.2 ประวตัิการเจ็บป่วย 

1.2.1 อาการส าคญั  

มีสะเก็ดแผลและขยุสีขาวทัว่ตวั มา 3 สัปดาห์ 

1.2.2 ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั   

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ผูป่้วยมีสะเก็ดแผลและขุยสีขาวทัว่ตวั เขา้รับการ

รักษาท่ีโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

1.2.3 ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต  

มีโรคประจ าตวั คือ ภูมิแพ ้(แพอ้ากาศและฝุ่ นละออง) มีอาการคดัจมูก จาม ตาแดง 

น ้ ามูกไหล น ้ าตาไหล เป็นไขห้วดัใหญ่ปีละ 2 - 3 คร้ัง ปฏิเสธการไดรั้บอุบติัเหตุ ปฏิเสธการผา่ตดั 

ปฏิเสธการแพย้าและอาหาร 

วนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2553 เร่ิมปรากฏผดเล็ก ๆ บริเวณแขน ล าตวั มือ และขา มี

อาการคนัและแสบผวิมาก จากผดเล็ก ๆ เร่ิมขยายใหญ่ข้ึน และแตกแห้ง กลายเป็นสะเก็ดสีขาว และ
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หลุดร่วงเป็นขุยสีขาว บริเวณหนงัศีรษะ แห้งหลุดลอกเป็นแผ่นเล็ก ๆ คลา้ยรังแค บริเวณโคนเล็บ

น้ิวมือทั้งสองขา้ง แห้ง น่ิม จนหลุดลอกไป เล็บจึงค่อย ๆ ออกมาแทนท่ี แต่ไม่ปกติเหมือนเดิม รับ

การรักษาคร้ังแรกท่ีโรงพยาบาลปัตตานี แพทย์ผิวหนัง ให้รับประทานยาสเตียรอยด์ และยา

ปฏิชีวนะ ร่วมกบัการฉีดยาสเตียรอยด ์เดือนละ 1 เขม็ จึงมีอาการดีข้ึน    

วนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 อาการเดิมก าเริบข้ึนอีกคร้ัง เข้ารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แพทยผ์วิหนงั ใหรั้บประทานยาสเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ ยาแกแ้พ ้และ

น ้ามนัดินเพื่อใชส้ระผม ร่วมกบัการฉีดยาสเตียรอยด์ แต่ผูป่้วยปฏิเสธการฉีดยา เน่ืองจากไม่มีความ

เช่ือมัน่ จากการไดรั้บการรักษาคร้ังก่อน    

วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ไดรั้บค าแนะน าจากญาติท่ีเคยเป็นโรคสะเก็ดเงิน โดย

รับประทานผลิตภณัฑ์สมุนไพรส าเร็จรูป โบตานิคอล มีส่วนประกอบของเกสรดอกไมผ้สมสาร

สกดัเห็ดหลินจือ รับประทานก่อนอาหาร วนัละ 2 ม้ือ ม้ือละ 10 เม็ด (ปริมาณต่อวนั 20 เม็ด) เม่ือ

รับประทานในช่วงระยะเวลาแรก อาการก าเริบมากข้ึน ท าใหเ้ป็นผืน่สะเก็ดเงินทัว่ร่างกาย 

วนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2553 เพิ่มปริมาณการรับประทาน ผลิตภณัฑ์สมุนไพร โบ

ตานิคอล     โดยรับประทานก่อนอาหาร วนัละ 3 ม้ือ ม้ือละ 10 เม็ด (ปริมาณต่อวนั 30 เม็ด) ร่วมกบั

การรับประทานผลิตภณัฑ ์เกสรดอกไม ้ชนิดผงและผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม โปร - ที ชนิดผง อยา่งละ 2 

ซอง ชงกบัน ้าร้อน ด่ืมวนัละ 3 คร้ัง จึงมีอาการดีข้ึน 

กลางเดือน มกราคม พ.ศ. 2554 อาการเดิมก าเริบอีกคร้ัง มีคนแนะน าให้กินยา

ลูกกลอนสมุนไพรจากหมอพื้นบา้น ซ่ึงมีส่วนประกอบของ กานพลู พริกไทย ไข่ไก่บา้น และไม้

ชนิดต่าง ๆ โดยรับประทานวนัละ 7 เม็ด หลงัจากรับประทานไป อาการก าเริบข้ึนโดยเฉพาะท่ีแผน่

หลงั ท าใหน้อนราบไม่ได ้

1.2.4 ประวติัครอบครัว 

บิดามีโรคประจ าตัว คือ โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน มารดามีโรค

ประจ าตวั คือ โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวานและภูมิแพ ้มีพี่นอ้ง 6 คน ทุกคนมีโรคประจ าตวั คือ 
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ภูมิแพ ้ (แพอ้ากาศและฝุ่ นละออง) และน้องชายคนสุดทอ้งเป็นโรคคาวาซากิ มีบุตร 4 คน ทุกคนมี

โรคประจ าตวั คือ ภูมิแพ ้   (แพอ้ากาศและฝุ่ นละออง) และบุตรคนสุดทอ้งเป็นโรคคาวาซากิ 

1.2.5 ประวติัส่วนตวั  

รับประทานอาหารวนัละ 2 ม้ือ คือ ม้ือเท่ียงและม้ือเย็น ไม่ชอบรับประทานผกั 

ผลไม ้ชอบรับประทานอาหารจ าพวก ลูกช้ินทอด เน้ือสัตว ์และของหมกัดอง ด่ืมน ้ าวนัละ 1 - 2 

ลิตร ด่ืมกาแฟวนัละ 1 แกว้ ปฏิเสธการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการใชส้ารเสพติด ปัสสาวะวนั

ละ 5 - 6 คร้ัง ใส ไม่แสบขดั อุจจาระ 2 - 3 วนัต่อคร้ัง มีอาการทอ้งผกูเป็นประจ า นอนหลบัวนัละ 6 

ชัว่โมง หลบัไม่สนิท และผูป่้วยนอนดึกเป็นประจ า ปฏิเสธการออกก าลงักาย มีความเครียดและวิตก

กงัวลเก่ียวกบัอาการของโรค 

1.3 การวนิิจฉัยโรคโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน 

ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัเป็นโรคสะเก็ดเงินจากการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

1.4 การรักษาโดยหมอพืน้บ้าน 

1.4.1 หมอพื้นบา้นผูท้  าการรักษา 

หมอพื้นบา้นคนท่ี 1 

1.4.2 ต ารับยาท่ีไดรั้บ 

ต ารับยาภายใน และต ารับยาภายนอก 
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1.5 การรักษา และการติดตามผล 

1.5.1 คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2554  

ผูป่้วยเขา้รับการรักษาคร้ังแรก โดยไดรั้บ ยาทา ยารับประทาน และยาตม้อาบ 

นอกจากน้ียงัไดรั้บค าแนะน าส าหรับการรักษาโรคติดเน้ือ และค าแนะน าให้โกนศีรษะเพื่อให้ยาซึม

เขา้สู่ผวิหนงัไดดี้ขณะทายา 

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 28 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัรุนแรง  

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 1 - 4) ดงัน้ี 

   

   

(ภาพท่ี 1 – 4 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 1 ในวนัท่ี 10 กุมภนัธ์ 2554) 

 

 

 

1 2 

3 4 
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1.5.2 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554  

ผูป่้วยเขา้รับการติดตามผลและทายา  โดยไดท้  าการโกนผม และมีอาการด าเนิน

โรคคงเดิม  

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 5 – 7) ดงัน้ี 

 

   

(ภาพท่ี 5 – 7 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 1 ในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 7 
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1.5.3 คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2554  

ผูป่้วยเขา้รับการติดตามผลและ ยาทา โดยพบอาการด าเนินโรคคงเดิม  

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 8 – 11) ดงัน้ี 

   

   

(ภาพท่ี 8 – 11 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 1 ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

8 

6 10 

9 

11 
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1.5.4 คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554  

ผูป่้วยเขา้รับการติดตามผลและ ยาทาโดยหมอสมพร ผูป่้วยมีอาการด าเนินโรคคง

เดิม สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ไดป้ระมาณ 28 % 

ซ่ึงยงัคงอยูใ่นระดบัรุนแรง  

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 12 – 15) ดงัน้ี 

   

   

 (ภาพท่ี 12 – 15 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 1 ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

12 13 
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2 ผู้ป่วยคนที ่2 

2.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ผูป่้วยหญิงไทย อาย ุ44 ปี สถานภาพ สมรส บุตร 3 คน  

สัญชาติ ไทย  ศาสนา พุทธ อาชีพ เจา้ของร้านท าเฟอร์นิเจอร์ไม ้

ท่ีอยูปั่จจุบนั อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 

2.2 ประวตัิการเจ็บป่วย 

2.2.1 อาการส าคญั  

มีสะเก็ดแผลและขยุสีขาวตามร่างกายมา 10 วนั 

2.2.2 ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั   

10 วนัก่อนมาโรงพยาบาลผูป่้วยเร่ิมมีสะเก็ดสีขาวข้ึนตามล าตวั มีอาการคนัและ

ปวดขอ้น้ิวมือร่วมดว้ย 

2.2.3 ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต  

ผูป่้วยเป็นโรคสะเก็ดเงินคร้ังแรกตอนอายุประมาณ 25 ปี หลงัจากท าอาชีพท า

เฟอร์นิเจอร์ และไดเ้ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล อาการโรคปัจจุบนัเป็นห่างจากคร้ังก่อน 2 ปี 

ปฏิเสธการผา่ตดั 

2.2.4 ประวติัครอบครัว 

ไม่มีบรรพบุรุษเป็นโรคสะเก็ดเงิน มีบุตร 3 คน บุตรคนแรกและคนสุดทอ้งมี

อาการคลา้ยโรคสะเก็ดเงินบริเวณหนงัศีรษะแต่มกัหายไดเ้อง สามีเป็นมะเร็งตบัระยะสุดทา้ย 

2.2.5 ประวติัส่วนตวั  
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รับประทานอาหารวนัละ 3 ม้ือ ตรงเวลา ทานอาหารปกติ ปฏิเสธการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และการใชส้ารเสพติด ปัสสาวะวนัละ 5 - 6 คร้ัง ใส ไม่แสบขดั อุจจาระวนัละ 1 คร้ัง 

ไม่มีอาการทอ้งผกู นอนหลบัไม่สนิท ผูป่้วยนอนดึกเป็นประจ า ปฏิเสธการออกก าลงักาย ผูป่้วยมี

ความเครียด และมีความวติกกงัวลเก่ียวกบัสามีซ่ึงป่วยเป็นโรคมะเร็ง 

2.2.6 ประวติัประจ าเดือน   

มาคร้ังแรกตอนอาย ุ13 ปี ประจ าเดือนมาสม ่าเสมอ หมดประจ าเดือนเม่ืออาย ุ39 ปี 

2.3 การวนิิจฉัยโรคโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน 

ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัเป็นโรคสะเก็ดเงินจากการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

2.4 การรักษาโดยหมอพืน้บ้าน 

2.4.1 หมอพื้นบา้นผูท้  าการรักษา 

หมอพื้นบา้นคนท่ี 1 

2.4.2 ต ารับยาท่ีไดรั้บ 

ต ารับยาภายใน และต ารับยาภายนอก 
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2.5 การรักษา และการติดตามผล 

2.5.1 คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 8 มีนาคม 2554  

ผูป่้วยเขา้รับการรักษาคร้ังแรก โดยไดรั้บ ยารับประทาน และยาตม้อาบ นอกจากน้ี

ยงัไดบ้อกค าแนะน าส าหรับการรักษาโรคติดเน้ือ  

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 11 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 16 – 18) ดงัน้ี 

   

 

(ภาพท่ี 16 – 18 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 2 ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2554) 

 

 

 

 

 

16 17 

18 
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2.5.2 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2554 ผูว้จิยัเดินทางไปเก็บขอ้มูลผูป่้วย 

อาการด าเนินโรคคงเดิม โดยสามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค 

(Body Surface Area : BSA) ไดป้ระมาณ 11 % ยงัคงอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 19 – 21) ดงัน้ี 

   

 

(ภาพท่ี 19 – 21 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 2 ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2554) 
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3 ผู้ป่วยคนที ่3 

3.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ผูป่้วยหญิงไทย อาย ุ14 ปี สถานภาพ โสด สัญชาติ ไทย 

วนั เดือน ปีเกิด  9 มีนาคม พ.ศ. 2540 ศาสนา อิสลาม 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  ต าบลคอสงห์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

3.2 ประวตัิการเจ็บป่วย 

3.2.1 อาการส าคญั  

มีผืน่สะเก็ดเงินทัว่ตวัมา 3 ปี 

3.2.2 ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั   

เป็นผืน่สะเก็ดเงิน บริเวณ ล าตวัหนา้และหลงั รักแร้ ศอก เข่า ศีรษะ ร่วมกบัอาการ

คนั 

3.2.3 ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต  

ตอนอายุ 10 ปี เกิดอุบติัเหตุลม้รถจกัรยาน เข่ากระแทกพื้นเป็นแผลถลอก จากนั้น

จึงเกิดเป็นแผลขุยสีขาว มีอาการคนั และมีอาการมากข้ึนตามล าตวั เขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

ไดย้าแกแ้พ ้และแกค้นั  

มีอาการเป็นภูมิแพฝุ้่ นและแพอ้ากาศ เป็นประจ า ปฏิเสธการผา่ตดั และการแพย้า   

3.2.4 ประวติัครอบครัว 

ไม่มีบรรพบุรุษป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน บิดาและมารดามีสุขภาพแขง็แรงดี 

3.2.5 ประวติัส่วนตวั  
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รับประทานอาหารตรงตามเวลา วนัละ 3 – 4 ม้ือ ชอบรับประทานเน้ือไก่  นอน

หลบัวนัละ 8 ชัว่โมง 

3.2.6 ประวติัประจ าเดือน  

มาคร้ังแรกตอนอาย ุ13 ปี ประจ าเดือนมีลกัษณะปกติ มาสม ่าเสมอ 

3.3 การวนิิจฉัยโรคโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน 

แพทยแ์ผนปัจจุบนัยงัไม่ไดว้นิิจฉยัการเป็นโรคสะเก็ดเงิน 

3.4 การรักษาโดยหมอพืน้บ้าน 

3.4.1 หมอพื้นบา้นผูท้  าการรักษา 

หมอพื้นบา้นคนท่ี 1 

3.4.2 ต ารับยาท่ีไดรั้บ 

ต ารับยาภายใน และต ารับยาภายนอก 
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3.5 การรักษา และการติดตามผล 

3.5.1 คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 20 เมษายน 2554  

ผูป่้วยเขา้รับการรักษา ไดรั้บรับการทายาแกโ้รคติดเน้ือ ผูป่้วยยงัคงมีอาการและ

รอยโรคเหมือนเดิม จากวนัท่ีเร่ิมเขา้รับการรักษา 

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 23 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัรุนแรง 

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้2 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้91 คะแนน 

แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 22 – 23) ดงัน้ี 

   

(ภาพท่ี 22 – 23 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 3 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2554) 

 

 

 

23 22 



195 

 

  

3.5.2 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 16 มิถุนายน 2554  

ผูป่้วยเขา้รับการรักษ ได้รับการทายาแก้โรคติดเน้ือ พบว่ามีอาการคนัน้อยลง 

ทอ้งผกูลดลง กลางคืนนอนหลบัสนิทมากข้ึน ผูป่้วยมีความรู้สึกสบายทั้งร่างกาย และจิตใจมากข้ึน  

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 23 % ผื่นมีการขยายขนาดเพิ่มข้ึน บริเวณหลงัส่วนล่าง และบริเวณหนา้ทอ้ง ซ่ึงอยูใ่น

ระดบัรุนแรง 

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้2 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้93 คะแนน 

แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 24 – 25) ดงัน้ี 

   

(ภาพท่ี 24 – 25 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 3 ในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554) 
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3.5.3 คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 19 กนัยายน 2554  

ผูป่้วยเขา้รับการรักษา ไดรั้บการทายาแกโ้รคติดเน้ือ พบวา่มีอาการคนันอ้ยลงมาก 

ทอ้งไม่ผกู กลางคืนนอนหลบัสนิทมากข้ึน ผูป่้วยมีความรู้สึกสบายทั้งร่างกาย และจิตใจมากข้ึน  

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 23 % ผื่นมีการขยายขนาดเพิ่มข้ึน บริเวณหลงัส่วนล่าง และบริเวณหนา้ทอ้ง ซ่ึงอยูใ่น

ระดบัรุนแรง  

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้2 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้100 

คะแนน แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 26 – 27) ดงัน้ี   

   

(ภาพท่ี 26 – 27 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 3 ในวนัท่ี 19 กนัยายน 2554) 
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3.5.4 คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 25 ตุลาคม 2554  

ผูป่้วยเขา้รับการรักษา ไดรั้บการทายาแกโ้รคติดเน้ือ พบวา่มีอาการคนันอ้ยลงมาก 

ทอ้งไม่ผกู กลางคืนนอนหลบัสนิทมากข้ึน ผูป่้วยมีความรู้สึกสบายทั้งร่างกาย และจิตใจมากข้ึน  

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 23 % ผืน่มีการขยายขนาดลดลง 

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้1 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้97 คะแนน 

แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 28 – 29) ดงัน้ี  

   

(ภาพท่ี 28 – 29 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 3 ในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554) 
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4. ผู้ป่วยคนที ่4  

4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ผูป่้วย ชายไทย อาย ุ14 ปี สถานภาพ โสด สัญชาติ ไทย 

วนั เดือน ปีเกิด  11 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ศาสนา พุทธ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั ต าบลทบัเท่ียง อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

4.2 ประวตัิการเจ็บป่วย 

4.2.1 อาการส าคญั  

มีผืน่สะเก็ดเงินทัว่ร่างกายมา 3 ปี 

4.2.2 ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั   

มีผืน่โรคสะเก็ดเงิน กระจายทัว่ร่างกาย และมีอาการคนัร่วมดว้ย  

4.2.3 ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต  

มีโรคประจ าตวัคือ G-6-PD deficiency แต่แรกเกิด มีอาการแพฝุ้่ นละอองและ

อากาศเป็นประจ าตั้งแต่เด็ก 

เร่ิมมีเม็ดผื่นบริเวณ ขอ้ศอก ปี พ.ศ. 2551 รอยโรคมากข้ึนในเวลาถดัมา หลงัจาก

นั้นไดเ้ขา้รับการรักษาท่ีคลินิกแพทยผ์ิวหนงั ไดรั้บการวินิจฉัยเป็นโรคสะเก็ดเงิน และเขา้รับการ

รักษาต่อท่ีโรงพยาบาลตรัง แต่เน่ืองจากผูป่้วยมีโรคประจ าตวัและอายุน้อย จึงไดรั้บเพียงยาแกแ้พ ้

แก้คนั และยาให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิวหนัง จากนั้นจึงเขา้รับการรักษาท่ีศูนยผ์ิวหนังเขตร้อนภาคใต ้

จงัหวดัตรัง ไดรั้บการรักษาเช่นเดียวกนั จึงเร่ิมรับการรักษาทางเลือกโดยเร่ิมจาก ผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารชนิดหน่ึง เม่ือรับประมานครบสามเดือน มีอาการรุนแรงกว่าปกติมาก จึงหยุดการใช้

ผลิตภณัฑ์ดังกล่าว หลังจากนั้นเข้ารับการรักษาท่ีส านักทรงเจ้าแห่งหน่ึง ได้ทราบต ารับยา แต่

หลงัจากตม้รับประทานเพียงแกว้เดียว ผูป่้วยมีอาการตาพร่า จึงหยดุรับประทานทนัที 
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ปัจจุบนัยงัคงมีผื่นโรคสะเก็ดเงินตลอด และมีอาการแพฝุ้่ นละอองและอากาศเป็น

ประจ า 

4.2.4 ประวติัครอบครัว 

ไม่มีบรรพบุรุษป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน บรรพบุรุษฝ่ายมารดามีประวติัเป็นโรค

โลหิตจาง 

4.2.5 ประวติัส่วนตวั  

ผูป่้วยมีความกงัวลต่อภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่ชอบออกนอกสถานท่ี นอนดึกเป็น

ประจ า ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ มีอาการท้องผูก ชอบรับประทานเน้ือไก่เป็นประจ า ไม่ชอบ

รับประทานผกั ผูป้กครองหา้มรับประทานน ้าอดัลมและของหมกัดอง 

4.3 การวนิิจฉัยโรคโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน 

ผูป่้วยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสะเก็ดเงินจากการเขา้รับการรักษาในท่ีคลินิกโรคผิวหนัง 

โรงพยาบาลตรัง และศูนยผ์วิหนงัเขตร้อนภาคใต ้จงัหวดัตรัง 

4.4 การรักษาโดยหมอพืน้บ้าน 

4.4.1 หมอพื้นบา้นผูท้  าการรักษา 

หมอพื้นบา้นคนท่ี 2 

4.4.2 ต ารับยาท่ีไดรั้บ 

ต ารับยาภายใน 
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4.5 การรักษา และการติดตามผล 

4.5.1 คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 18 มิถุนายน 2554  

ผูป่้วยเขา้รับการรักคร้ังแรก ไดรั้บต ารับยาขบัของเสียภายในร่างกาย 

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 23 % อยูใ่นระดบัรุนแรง  

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้5 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้87 คะแนน 

แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 30 – 32) ดงัน้ี 

  

   

(ภาพท่ี 30 – 32 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 4 ในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2554) 

 

32 31 

30 
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4.5.2 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 17 กรฎาคม 2554  

ผูป่้วยมีอาการคันน้อยลงมาก ท าให้กลางคืนนอนหลับสนิทและการขับถ่าย

อุจจาระเป็นปกติ แต่ผูป่้วยยงัคงนอนดึกเป็นประจ า 

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 23 % ยงัคงอยูใ่นระดบัรุนแรง  

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้5 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้85 คะแนน 

แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 33 – 35) ดงัน้ี 

 

   

(ภาพท่ี 34 – 36 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 4 ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2554) 

 

33 

34 
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4.5.3 คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 8 กนัยายน 2554  

ผูป่้วยมีรอยโรคบริเวณแขนมีความหนาลดลง อาการคนัน้อยลง ท าให้กลางคืน

นอนหลบัสนิท และระบบการขบัถ่ายอุจจาระเป็นปกติ แต่ผูป่้วยยงัคงนอนดึกเป็นประจ า  

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 23 % อยูใ่นระดบัรุนแรง  

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้4 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้89 คะแนน 

แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 36 – 37) ดงัน้ี 

   

(ภาพท่ี 36 – 37 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 4 ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2554) 
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5 ผู้ป่วยคนที ่5 

5.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ผูป่้วยหญิงไทย อาย ุ19 ปี สถานภาพ โสด สัญชาติ ไทย 

วนั เดือน ปีเกิด  15 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ศาสนา อิสลาม 

ท่ีอยูปั่จจุบนั ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

5.2 ประวตัิการเจ็บป่วย 

5.2.1 อาการส าคญั  

มีผืน่สะเก็ดเงินทัว่ร่างกายมา 8 เดือน 

5.2.2 ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั   

มีผืน่โรคสะเก็ดเงิน กระจายทัว่ร่างกาย และมีอาการคนัร่วมดว้ย  

5.2.3 ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต  

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ผูป่้วยเร่ิมมีผื่นขนาดเล็กบริเวณ แขน และล าตวั มี

อาการคนั และคนัมากในเวลากลางคืน จากนั้นอาการรุนแรงมากข้ึน โดยมีผื่นขนาดใหญ่ และขยาย

บริเวณมากข้ึน 

เม่ือ 2 ปีก่อน ผูป่้วยรับประทานยาคุมก าเนิดเป็นระยะเวลา 2 – 3 เดือน หลงัจากนั้น

น ้าหนกัเพิ่มข้ึนจาก 50 กิโลกรัม จนถึงปัจจุบนั เป็น 93 กิโลกรัม 

ผูป่้วยเขา้รับการรักษาท่ีศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรค

ผิวหนงัวินิจฉัยเป็น seborrheic dermatitis หลงัจากนั้น เม่ืออาการมากข้ึน จึงเขา้รับการรักษาท่ี 

โรงพยาบาลศูนยต์รัง แพทยว์ินิจฉัยเป็น โรคสะเก็ดเงิน ไดรั้บการรักษาดว้ยยาแกแ้พแ้ละยาแกค้นั 

เน่ืองจากผูป่้วยยงัมีอายนุอ้ย แพทยจึ์งไม่ไดใ้หก้ารรักษาในขั้นถดัไป อาการไม่ดีข้ึน  

ผูป่้วยปฏิเสธการมีโรคประจ าตวัและภูมิแพ ้
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5.2.4 ประวติัครอบครัว 

ไม่มีบรรพบุรุษป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน  

5.2.5 ประวติัส่วนตวั  

ผูป่้วย รับประทานอาหารตรงเวลาวนัละ 3 ม้ือ รับปะทานผกัและผลไมเ้ป็นประจ า 

ไม่มีอาการทอ้งผกู ถ่ายอุจจาระทุกวนั ปฏิเสธการด่ืมกาแฟ นอนหลบัพกัผอ่นเพียงพอ ด่ืมน ้ าวนัละ 

8 – 10 แกว้ ปัสสาวะปกติ 

5.2.6 ประวติัประจ าเดือน 

ประจ าเดือนมาไม่ปกติ มาไม่ตรงเวลา มีประจ าเดือนคร้ังละประมาณ 2 อาทิตย ์

ปัจจุบนัประจ าเดือนคร้ังละประมาณ 10 วนั 

5.3 การวนิิจฉัยโรคโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน 

ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัเป็นโรคสะเก็ดเงินจากการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนยต์รัง 

5.4 การรักษาโดยหมอพืน้บ้าน 

5.4.1 หมอพื้นบา้นผูท้  าการรักษา 

หมอพื้นบา้นคนท่ี 2 

5.4.2 ต ารับยาท่ีไดรั้บ 

ต ารับยาภายใน 
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5.5 การรักษา และการติดตามผล 

5.5.1 คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 27 มิถุนายน 2555  

ผูป่้วยเขา้รับการรักษาคร้ังแรก สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค 

(Body Surface Area : BSA) ไดป้ระมาณ 22.5 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัรุนแรง 

หลงัผูป่้วยรับประทานยา มีอาการถ่ายอุจจาระบ่อย บางวนัถ่ายอุจจะระเป็นเมือก

มนั 3 – 4 คร้ังต่อวนั สีอุจจาระคล ้าเขม้ ปัสสาวะเป็นเมือกมนั วนัละ 4 – 5 คร้ัง ผูป่้วยนอนหลบัสนิท

มากข้ึน มีอาการคนั มีความรู้สึกผืน่รอยโรคแหง้ดีข้ึน  

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้1 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้96 คะแนน 

แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 38 – 41) ดงัน้ี 

   

   

(ภาพท่ี 38 – 41 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 5 ในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2555) 

38 

40

39

41
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5.5.2 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 15 สิงหาคม 2555  

ผูป่้วยหยุดการรับประทานยาเน่ืองจากมีประจ าเดือนมาในช่วงวนัท่ี 2 – 13 

สิงหาคม จากนั้นจึงเร่ิมรับประทานยาอีกคร้ัง หลงัรับประทานยา 1 ชัว่โมง มีอาการเวียนศีรษะมาก 

และปวดทอ้งนอ้ง เม่ือหยดุการรับประทานยา อาการดงักล่าวจึงหายไป และมีอาการคนัเท่าเดิม 

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 22.5 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัรุนแรง  

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้2 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้90 คะแนน 

แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 42 – 45) ดงัน้ี 

   

   

(ภาพท่ี 42 – 45 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 5 ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555) 

42 43

44 45
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5.5.3 คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 14 ตุลาคม 2555  

ผูป่้วยหยดุการรับประทานยามา 1 เดือน เน่ืองจากหลงัรับประทานยามีอาการ เวียน

ศีรษะมาก และปวดทอ้งนอ้ย มีอาการโรคสะเก็ดเงินกลบัมาเป็นเหมือนเดิมก่อนเขา้รับการรักษา คือ

ผืน่สะเก็ดเงินแดงหนา มีอาการคนัมาก นอนไม่ค่อยหลบัเน่ืองจากคนัในเวลากลางคืน 

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 22.5 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัรุนแรง  

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้3 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้87 คะแนน 

แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 46 – 49) ดงัน้ี 

   

   

(ภาพท่ี 46 – 49 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 5 ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2555) 

46 47

48 49
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5.5.4 คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2555  

หลงัผูป่้วยหยดุรับการรักษา อาการโรคสะเก็ดเงินจึงกลบัมาเป็นเหมือนเดิม 

สามารถวดัความรุนแรงจากขนาดพื้นท่ีรอยโรค (Body Surface Area : BSA) ได้

ประมาณ 22.5 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัรุนแรง  

ผลการท าแบบคดักรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ – 30) ได ้2 คะแนน แปลผล 

มีความปกติ 

ผลการท าแบบประเมินคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) ได ้94 คะแนน 

แปลผลมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

ภายถ่ายรอยโรค (ภาพท่ี 50 – 53) ดงัน้ี 

   

   

(ภาพท่ี 50 – 53 แสดง รอยโรคของผูป่้วยคนท่ี 5 ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2555) 

 

50 51

52 53
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ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ สกุล นายวญิญู วงศว์วิฒัน์ 

รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5311420005 

 

วุฒิการศึกษา 

วุฒิ ช่ือสถาบัน ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

วทิยาศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2553 

สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย 

  

ทุนการศึกษาวจัิย 
ช่ือสถาบนั คณะบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 15,000 บาท 

 คณะการแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 20,000 
บาท 

 สมาคมครูภูมิปัญญาไทย จ านวน 30,000 บาท 
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