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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารใบลานของจังหวัด

สกลนครผ่านการปริวรรตกรรมแล้วจำนวน 33 ผูก ร่วมกับการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และการบันทึกข้อมูลการสนทนาในผู้ให้ข้อมูล
หลัก ผลการศึกษาพบว่าการเรียกชื่อโรคที่ปรากฏในเอกสารใบลานมีหลายชื่อ ได้แก่ ตุ่มคัน คันคาย ออกตุ่ม ออกคาย และประดงคัน 
เทียบเคียงโรคกับแพทย์แผนไทยได้คือ ตะโจพิการ และเทียบเคียงโรคกับแพทย์แผนปัจจุบันได้คือ โรคผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) 
สามารถรวบรวมตำรับยาได้ทั้งสิ้น 26 ตำรับ และรวบรวมพืชสมุนไพรได้ทั้งสิ้น 61 ชนิด โดยรากเป็นส่วนของพืชสมุนไพรที่นำมาใชม้าก
ที่สุด (63.38%) รสขมเย็นเป็นรสยาของพืชสมุนไพรที่มีการใช้มากที่สุด น้ำกระสายยาที่มีการใช้มากที่สุด คือ น้ำฝน วิธีการเตรียมยาท่ี
นิยมใช้มากที่สุด คือ การฝนด้วยหิน และการทาเป็นวิธีการใช้ยาที่พบมากที่สุด จากการทบทวนเอกสารพบว่าพืชสมุนไพรที่ใช้ประกอบ
ตำรับยามีฤทธิ์ทางเภสัชวิยาและมีกลไกการออกฤทธิ์ที่สอดคล้องกับยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังอักเสบของแพทย์แผนปัจจุบัน คือ ต้านการ
อักเสบ ช่วยสมานแผล ลดอาการปวด และปรับภูมิคุ้มกัน ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องต่อการรักษาและช่วยบรรเทาการอักเสบของผิวหนัง 
 

ABSTRACT 
This study is a qualitative research done by collecting, examining and analyzing the data regarding use of 

medicinal plant formulas to treat skin disorders. Data were collected from the palm leaf manuscripts of Sakon 
Nakhon Province, which has been translated in 33 copies, together with the use of semi-structured interviews and 
focus group discussion with key informants. The results showed that disease appearing in the palm leaf manuscripts 
has several names which are Tumkun, Kunkai, Òktum, Òkkai and Pradongkun. The symptoms can be comparable 
with that of Tachophikan in Thai traditional medicine and Dermatitis in modern medicine. Based on the study, 26 
formulas were found which consisted of 61 plant species. The roots were the most frequently used parts in drug 
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formulation (63.38%) and medicinal plants mostly have bitter flavor. The aqueous adjuvants are mostly rainwater. 
Most of the medications were prepared as rubbing on stone and most frequently used form of external 
administration of medicinal plants was unguent. Literature review found that the medicinal plants used in the 
formulation have the mechanism of action consistent with the drugs used to treat dermatitis of modern medicine, 
including anti-inflammatory, wound healing, analgesic and immunomodulating, which is relevant to treatment and 
help relieve inflammation of the skin. 
 

คำสำคัญ: โรคผิวหนังอักเสบ  ตำรับยาสมุนไพร  พืชสมุนไพร  เอกสารใบลาน 
Keywords: Dermatitis, Medicinal Plant Formulas, Medicinal Plants, Palm Leaf Manuscripts 
 

บทนำ 
 โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema หรือ Dermatitis) เป็น
โรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการอักเสบของ
ผิวหนังชั้นนอก (Epidermis) และผิวหนังชั้นใน (Dermis) ซึ่งเป็น
ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ คือ ปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่ง
เร้าหรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอก และระบบภูมิคุ ้มกันที่ผิดปกติ 
(นทพร, 2560) อีกทั ้งโรคผิวหนังอักเสบยังเป็นหนึ ่งในปัญหา
สาธารณสุขที่สำคัญและพบได้บ่อยในทางเวชปฏิบัติ จากการ
รายงานข้อมูลทางสถิติผู ้ป่วยนอกของสถาบันโรคผิวหนังในปี 
พ.ศ. 2561 พบว่า โรคผิวหนังอักเสบ เป็นโรคผิวหนังที่มีความชุก
มากเป็นอันดับที่ 2 จาก 10 อันดับกลุ่มโรค (สถาบันโรคผิวหนัง, 
2561) และเป็นโรคที่พบการใช้ตำรับยาสมุนไพรรักษามากที่สุด
ในเอกสารใบลานของจังหวัดสกลนคร แสดงให้เห็นว่าโรคผิวหนัง
อักเสบเป็นปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังเป็นโรคที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ ซึ่งมีความสำคัญ
เกี่ยวกับรูปลักษณ์และความวิตกกังวลท่ีส่งผลต่อสุขภาพทางจิตได้ 

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบ มีวิธีการรักษา
ประกอบด้วยยาสำหรับใช้ภายใน ได้แก่ ยากิน และยาสำหรับใช้
ภายนอก ได้แก่ ยาทา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค 
ได้แก่ ระยะเฉียบพลัน ระยะกึ่งเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง โดย
ยากลุ ่มคอร ์ต ิโคสเต ียรอยด์ (Corticosteroid) เป ็นกลุ ่มยา
ทางเลือกอันดับต้น ๆ ในการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบ 
และมีการสั่งจ่ายในรูปแบบยาทามากกว่ายากิน แม้เป็นยาที่ใช้
เฉพาะที่แต่การใช้เป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงได้ ซ่ึง
อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ ผิวหนังบางลง ผิวหนังแตกลาย 
หลอดเลือดใต้ผิวหนังขยาย สีผิวบริเวณที่ทาจางลง อาจพบมีขน
ขึ้นบริเวณที่ทายา เป็นสิว และการติดเชื้อ เช่น เชื้อรา เป็นต้น 
รวมทั้งยาอาจถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ การใช้ยาทาติดต่อกัน 

นาน ๆ อาจเกิดการตอบสนองต่อยาลดลงได้ (นิภาพรรณและ
อมรา, 2557; นทพร, 2560) ด้วยเหตุนี้การศึกษาองค์ความรู้ของ
การรักษาโรคผิวหนังอักเสบด้วยการใช้ตำรับยาสมุนไพร จะเป็น
แนวทางเวชปฏิบัติและสามารถเลือกใช้ตำรับยาสมุนไพรรักษา
ผู้ป่วยได้อย่างมีความเหมาะสมอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากการใช้
สมุนไพรมีต้นทุนที่ต่ำ มีความเป็นพิษและผลข้างเคียงน้อยกว่า
สารเคมี (จีรนนัท์, 2561) 

เอกสารใบลานเป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่งท่ีบันทึก
ลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีการจารตัวหนังสือลงบนใบของต้นลาน 
และเป็นเอกสารโบราณท่ีพบมากและแพร่หลายท่ีสุดในภาคอีสาน 
ทั้งนี้ยังเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่คนอีสานสร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือ
ใช้ในสังคมที ่มีการสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน มีการ
บันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งคดีทางโลกและคดีทาง
ธรรม เช่น หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ 
โหราศาสตร์ วรรณกรรม พงศาวดาร กฎหมายโบราณ คาถาอาคม 
และตำรายา เป็นต้น (สมัย, 2557) 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
รวบรวมองค์ความรู้ของแนวทางการรักษาโรคผิวหนังอักเสบด้วย
การใช้ตำรับยาสมุนไพรที่ปรากฏในเอกสารใบลานอีสานของ
จังหวัดสกลนคร ทั ้งนี้ตำรายาในเอกสารใบลานของจังหวัด
สกลนครได้ผ่านการปริวรรตกรรมหรือแปลเป็นภาษาปัจจุบัน โดย
งานแพทย์แผนไทย กลุ ่มงานคุ ้มครองผู ้บร ิโภค สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ
หมอพื้นบ้านในเขตจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีเนื้อหาที่สมบูรณ์และ
ประกอบด้วยตำรับยารักษาโรคผิวหนังเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเป็น
การชี้ให้เห็นถึงกระบวนการรักษาโรคผิวหนังด้วยพืชสมุนไพรตาม
หลักการแพทย์พื้นบ้านสำหรับเป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วย
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ตามกระบวนการแพทย์แผนไทย สนับสนุนในการศึกษาเชิง
วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และความน่าเชื่อถือใน
การรักษาโรคตามกระบวนการแพทย์แผนไทยมากข้ึน 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การศึกษานี ้เป็นการวิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 
 เอกสารใบลาน จำนวน 33 ผูก (ฉบับ) เป็นตำราที่มี
เนื้อหาสมบูรณ์และประกอบด้วยตำรับยารักษาโรคผิวหนังเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งได้รับการปริวรรตหรือแปลเป็นภาษาปัจจุบันจาก
หมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญแล้ว ประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ 

ตำรายาในเอกสารใบลานจังหวัดสกลนครเล่มที ่ 1 
จำนวน 11 ผูก (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, 2554ก) 

ตำรายาในเอกสารใบลานจังหวัดสกลนครเล่มที ่ 2 
จำนวน 12 ผูก (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, 2554ข) 

ตำรายาในเอกสารใบลานจังหวัดสกลนครเล่มที ่ 3 
จำนวน 10 ผูก (งานแพทย์แผนไทยและสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย, 2556) 
2. เกณฑใ์นการคัดเลือกข้อมูล 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อมูลตำรับยาที่ใช้ในการ
รักษาโรคผิวหนังในเอกสารใบลาน โดยมีหลักพิจารณาดังนี้ 

มีชื่อตำรับยา และสรรพคุณของตำรับยา 
มีชื่อโรค และหรือลักษณะอาการของโรค 
มีชื่อและส่วนท่ีใช้ของพืช 
มีวิธีการเตรียมยา และวิธีการใช้ยา 
ไม่มีการใช้สัตว์และธาตุวัตถุประกอบตำรับยา 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ แบบสัมภาษณ์  

กึ ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) และแบบ
บันทึกข้อมูลการสนทนา (Focus group discussion form) จาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ หมอพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 
4. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์
เน ื ้อหา (Content analysis) เพ ื ่อสร ุปองค ์ความร ู ้ของแนว

ทางการรักษาโรคผิวหนังอักเสบด้วยการใช้ตำรับยาสมุนไพรท่ี
ปรากฏในเอกสารใบลาน มีวิธีดำเนินงานดังนี้ 

4.1 ข้อมูลโรคผิวหนังอักเสบ 
ตรวจสอบชื ่อโรค และล ักษณะอาการของโรค ท่ี

รวบรวมจากเอกสารใบลาน โดยอ้างอิงตามหนังสือของ ดารณี 
(2549) อุษา (2552) และหมอพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 

เทียบเคียงชื่อโรคและลักษณะอาการของโรคผิวหนัง
ในทางแพทย์แผนไทยและทางแผนปัจจุบัน โดยอ้างอิงตาม
หนังสือศัพท์แพทย์ไทย (นันทวัน, 2551) และได้รับการยืนยัน
ความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการแพทย์แผนไทย คือ  
ปิยาภรณ์ แสนศิลา สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รสมน เพ็งสิงห์ 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย 

4.2 ข้อมูลพืชสมุนไพร 
ตรวจสอบชื่อท้องถิ่นของพืช ที่รวบรวมจากเอกสารใบ

ลาน โดยอ้างอิงตามหนังสือของ ดารณี (2549) อุษา (2552) และ
หมอพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร  

ตรวจสอบชื่อเครื่องยาสมุนไพร และรสยา โดยอ้างอิง
ตามหนังสือของ ชยันต์ และคณะ (2560) วุฒิ (2558) วิทย์ 
(2548) และฐานข้อมูลสมุนไพร  

ตรวจสอบชื่อพื้นเมืองของพืช โดยอ้างอิงตามหนังสือ
ของ ราชันย์และสมราน (2557) และ วิทยาและสันติ (2553)  

ต ร ว จ ส อ บ ช ื ่ อ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ ง พ ื ช  ( Plant 
Identification) โดยใช้หนังสือพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย 
(Flora of Thailand) และหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศ
ใกล ้ เค ียง  เช ่น  Flora Malesiana, Flora of China, Flora of 
British India และ The Plant List เป็นต้น 
 เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรที่สำคัญ โดยขอความร่วมมือ
จากหมอพื้นบ้านออกร่วมเก็บสมนุไพร และใช้วิธีการเก็บตัวอย่าง
ตามหล ักพฤกษศาสตร ์ของ Bridson and Forman (1992) 
สมุนไพรที ่รวบรวมได้นำมาทำเป็นตัวอย่างอ้างอิง (Voucher 
Specimens) จัดเก็บไว้ที่สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 
1. นิยามของโรคผิวหนังอักเสบ 

จากกการศึกษาและวิเคราะห์ พบว่าโรคผิวหนังอักเสบ
ที่ปรากฏในเอกสารใบลาน มีการเรียกหลายชื่อตามหมอสมมติ 
คือ ตุ่มคัน คันคาย ออกตุ่ม ออกคาย และประดงคัน ซ่ึงหมายถึง
โรคที่มีลักษณะอาการ คือ มีผื่นขึ้นตามร่างกาย เป็นตุ่มนูนแดง 
หรือตุ่มใส และมีอาการแสบคัน โดยในเอกสารใบลานระบุว่ามี
สาเหตุของการเกิดโรคจาก กรรมพันธุ์ ความเครียด พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร (ผิดสำแลง) พฤติกรรมการใช้ชีวิต เชื้อโรคท่ี
เข้าสู่ร่างกาย และสารพิษ 

ทางแพทย์แผนไทย โรคผิวหนังอักเสบเป็นโรคผิวหนัง
ชนิดหนึ ่งที ่เกิดจากความผิดปกติของปถวีธาตุ (ธาตุดิน) คือ 
ผิวหนัง (ตะโจ) ซ่ึงมีสาเหตุจาก กรรมพันธ์ุ การเรื้อรังจากรอยโรค
อ่ืน การแปรปรวนของกองธาตุในร่างกาย กิมิชาติ (เชื้อโรค) ท่ีเข้า
สู ่ร ่างกาย และเกิดขึ ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ส่งผลให้กอง
สมุฏฐานเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) กำเริบหรือทำหน้าท่ีมากขึ้น กระทบ
ต่อวาโยธาตุ (ธาตุลม) ให้มีกำลังมากขึ้นด้วย กระทำให้อาโปธาตุ 
(ธาตุน้ำ) อย่างเลือดและน้ำเหลือง ข้นหนืด ไหลเวียนไม่สะดวก 
เกิดการคั่งของเสียมากขึ้น แล้วกระทบต่อปถวีธาตุ (ธาตุดิน) คือ 
ผิวหนังมีความผิดปกติ (ตะโจพิการ) ให้แห้ง หยาบด้าน สาก แสบ
คัน หนังแตกมีเลือดออก มีเม็ดผื่นขึ้น เป็นแผล และฝีหนอง เป็น
ต้น (มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2558) โดยมีชื่อเรียก
ตามหมอสมมติที่แตกต่างกันตามลักษณะอาการ ได้แก่ เรื้อนวิลา 
กลากเหล็ก และมะเร็งไร (โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ, 2537) 

ทางแพทย์แผนปัจจุบัน โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema 
หรือ Dermatitis) เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ ่งที ่ เก ิดจากความ
ผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื ่อ มีลักษณะรอยโรคเป็นตุ่มนูน 
(Papules) หรืออาจพบตุ ่มน้ำใส (Vesicles) มีขุยหรือสะเก็ด
ละเอียด (Scales) ร่วมกับอาการบวมแดงบริเวณรอยโรคและ
อาการคันอาการอาจเกิดได้ในทุกช่วงอายุของผู้ป่วยส่วนใหญ่
รักษาหายได้โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรค
ผิวหนังอักเสบที่พบได้บ่อย ได้แก่ การเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้บริเวณ
ผิวหนัง การสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง การสัมผัส
ความร้อนหรือความชื ้นต่อเนื ่องเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น 
นอกจากนี้โรคผิวหนังอักเสบยังสามารถจำแนกตามลักษณะของ
การเกิดโรค เช่น ผิวหนังอักเสบจากการระคายสัมผัส (Irritant 
contact dermatitis) ผื่นแพ้สัมผัส (Allergic contact derma-

titis) ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) ผิวหนังอักเสบของ
ต่อมไขมัน (Seborrheic dermatitis) ผิวหนังอักเสบชนิดตุ่มน้ำ
ใส (Dyshidrotic eczema) โรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากอาการ
คันเฉพาะที่และถูกกระตุ้นโดยการเกา (Neurodermatitis) โรค
ผิวหนังอักเสบที ่มีล ักษณะรอยโรคเป็นวงกลมแบบผื ่นแพ้วง
เหรียญ (Nummular eczema) และโรคผิวหนังอักเสบบริเวณขา
ท ี ่ส ัมพ ันธ ์ก ับป ัญหาด ้านการไหลเว ียนของโลหิต (Stasis 
dermatitis) เป็นต้น (นทพร, 2560) 

ดังนั้นคำนิยาม ตุ่มคัน คันคาย ออกตุ่ม ออกคาย และ
ประดงค ัน  ที ่ปรากฏในเอกสารใบลาน  ใช ้ ในการอธ ิบาย
ปรากฏการณ์อย่างเดียวกัน คือ อธิบายลักษณะอาการของโรค
ผิวหนังอักเสบ ในขณะทางแพทย์แผนไทย และทางแพทย์แผน
ปัจจุบัน ได้อธิบายโรคผิวหนังอักเสบ ว่าเป็นกลุ่มโรคผิวหนังชนิด
หนึ่งท่ีแยกวินิจฉัยได้หลายชนิดและมีชื่อเรียกตามลักษณะของ
การเกิดโรค 
2. การรักษาโรคผิวหนังอักเสบ 

2.1 ตำรับยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา การตั้งตำรับ
ยาที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบ เป็นวิธีการปรุงยาทั้งการใช้
ยาสมุนไพรเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันอยู่ในตำรับที่มี
สรรพคุณหรือมีผลต่อการรักษาคล้ายกันที่จำเพาะต่อโรคตามองค์
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของหมอหรือได้เรียนรู้สืบทอด
มา ประกอบด้วยการใช้พืชต้ังแต่สองชนิดข้ึนไป จำนวน 19 ตำรับ 
และการใช้พืชชนิดเดียว จำนวน 7 ตำรับ ในขณะที่การตั้งตำรับ
ยาตามหลักเภสัชกรรมของแพทย์แผนไทยท่ีมุ่งเน้นเร่ืองโครงสร้าง
ของตำรับยาด้วยการใช้พืชสมุนไพรหลายชนิดประกอบตำรับยา 
ให้ครอบคลุมถึงสมุฏฐานของโรค และแก้ไขป้องกันโรคแทรกโรค
ตามไว้พร้อมกัน (วุฒิ, 2558; ลัดดาวัลย์, 2559) จากการศึกษา 
รวบรวมตำรับยาได้ทั ้งสิ ้น จำนวน 26 ตำรับ ประกอบด้วยยา
สำหรับใช้ภายใน จำนวน 4 ตำรับ และยาสำหรับใช้ภายนอก 
จำนวน 22 ตำรับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยเป็นตำรับยาท่ี
มีการใช้พืชสมุนไพรสัดส่วน หรือน้ำหนักที่เท่ากันประกอบตำรับ
ยา นอกจากนี้สามารถรวบรวมพืชสมุนไพรได้ทั้งสิ้น จำนวน 61 
ชนิด 

2.2 ยารสประธาน การปรุงยาท่ีประกอบด้วยเภสัชวัตถุ
เป็นตำรับแล้ว รสของยาที่ปรุงหรือผสมเมื่อนำมาประกอบปรุง
เป็นยาสำเร็จรูปแล้วจนเหลือรสของตัวยาสำเร็จรูปอยู่เพียงรส
เดียวจากสามรสยา คือ รสเย็น รสร้อน และรสสุขุม จากการ
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ตรวจสอบพบว่ายารสเย็น เป็นรสประธานของตำรับที่พบมาก
ที่สุด จำนวน 24 ตำรับ และยารสสุขุม 2 ตำรับ เมื่อวิเคราะห์
พบว่ายารสเย็นมีสรรพคุณแก้ความผิดปกติของเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) 
ลดความร้อน แก้ไข้ และแก้การอักเสบของร่างกาย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับพยาธิสภาพและลักษณะอาการของโรคผิวหนัง
อักเสบ (วุฒิ, 2558; ลัดดาวัลย์, 2559) 

2.3 ส่วนของพืชที่นำมาใช้ จากการรวบรวมข้อมูลพืช
สมุนไพร 61 ชนิด ที่นำมาใช้ประกอบตำรับยารักษาโรคผิวหนัง
อักเสบในเอกสารใบลาน พบว่า ราก เป็นส่วนของพืชสมุนไพรท่ี
นำมาใช้มากที่สุด คือ ร้อยละ 63.38 รองลงมา คือ ใบ เปลือกต้น 
ผล เหง้า เถา แก่น หัว และดอก ตามลำดับ (รูปที่ 1) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เกศริน และคณะ (2560) พบว่า ราก เป็นส่วน
ของพืชที่มีการนำมาใช้ประกอบเป็นยาสมุนไพรมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากรากเป็นส่วนของพืชที่มีการสะสมของสารสำคัญต่าง ๆ 
มาก จึงนิยมนำมาใช้ 

2.4 รสยาของพืชสมุนไพร จากการตรวจสอบรสยา
ของพืชสมุนไพรตามหลักเภสัชกรรมแพทย์แผนไทย พบว่ารสขม
เย็น เป็นรสยาที่มีการนำมาใช้มากที่สุด รองลงมา คือ รสเมาเบื่อ 
รสฝาด รสจืด รสเผ็ดร้อน รสหวาน รสเปรี้ยว และรสหอมเย็น 

ตามลำดับ (รูปที่ 2) แสดงให้เห็นว่าตัวยาตรงที่จะใช้รักษาอาการ
หลักมีรสยาที่สอดคล้องกับสรรพคุณตามหลักเภสัชกรรมไทยคือ 
รสขมเย็นมีความสำคัญต่อการลดความร้อนและการอักเสบใน
ร่างกาย รสเมาเบื่อมีความสำคัญต่อการรักษาโรคผิวหนังและ
น้ำเหลืองเสีย รสฝาดมีความสำคัญต่อการสมานแผล และรสยา
อ่ืน ๆ มีความสำคัญต่อการช่วยปรับสมดุลในร่างกาย (วุฒิ, 2558; 
ลัดดาวัลย์, 2559) 

2.5 น้ำกระสายยา การใช้น้ำกระสายยา เป็นการใช้น้ำ
ท่ีได้จากพืช สัตว์ แร่ธาตุ รวมท้ังน้ำสะอาด และสุรา ท่ีผ่านวิธีการ
ต้ม ฝน บีบ แช่ และคั้น ละลายเอาน้ำมาผสมยา เพื่อให้ยามีฤทธ์ิ
ที ่ตรงต่อโรค เพิ ่มสรรพคุณของยา และเพื ่อให้ง ่ายต่อการ
รับประทานหรือการใช้ โดยน้ำกระสายยาที่มีการใช้มากที่สุด คือ 
น้ำฝน (14 ตำรับ) รองลงมา คือ น้ำข้าวเจ้า (2 ตำรับ) น้ำมะนาว 
(2 ตำรับ) น้ำสุรา (2 ตำรับ) น้ำพังคา (1 ตำรับ) และน้ำเช็ดข้าว 
(1 ตำรับ) ตามลำดับ ทั้งนี้ น้ำพังคา ไม่พบการใช้เป็นน้ำกระสาย
ยาในเภสัชกรรมแพทย์แผนไทย (วุฒิ, 2558; ลัดดาวัลย์, 2559) 
โดยพ่ออาน อุทโท (19 กรกฎาคม 2562) ให้สัมภาษณ์ว่า น้ำ
พังคาเป็นน้ำที่กรองได้จากการหมักข้าวเหนียวนึ่งด้วยราและยีสต์
ก่อนการเป็นสาโท หรือแอลกอฮอล์ 

 
รูปท่ี 1 ส่วนของพืชสมุนไพรท่ีนำมาใช้ 
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รูปท่ี 2 รสยาของพืชสมุนไพร 

 

2.6 วิธีการเตรียมยา วิธีการเตรียมยาที่พบมากที่สุด 
คือ การฝนด้วยหิน (14 ตำรับ) รองลงมาคือ การตำ (5 ตำรับ) 
การแช่ (4 ตำรับ) การต้ม (2 ตำรับ) และการคั ้น (1 ตำรับ) 
ตามลำดับ ซึ่งการฝนเป็นวิธีการเตรียมยาที่ไม่พบในวิธีการปรุงยา 
28 วิธี ตามหลักเภสัชกรรมแพทย์แผนไทย (ลัดดาวัลย์, 2559) 
ท้ังนี้การฝนด้วยหินเป็นภูมิปัญญาของแพทย์พ้ืนบ้านในการเตรียม
ยาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และใช้
ต้นทุนที ่ต่ำในการเตรียม ในขณะท่ี Bhat et al. (2014) และ 
Sharma et al. (2014) รายงานว่า การบดเป็นวิธีการเตรียมยาท่ี
นิยมมากท่ีสุดในการใช้รักษาโรคผิวหนัง โดยการฝนยาเป็นการนำ
ตัวยาหรือเภสัชวัตถุมาฝนหรือถูกับแผ่นหินและละลายกับน้ำ
กระสายยา ในขณะที่การบดเป็นการนำตัวยาหรือเภสัชวัตถุมาบด
ด้วยหินบดยาหรือเคร่ืองบดให้เป็นผงละเอียด 

2.7 วิธีการใช้ยา วิธีการใช้ยาที่พบมากที่สุด คือ การ
ทา (16 ตำร ับ ) รองลงมา ค ือ การอาบ (5 ตำร ับ ) การกิน  
(4 ตำรับ) และการพอก (1 ตำรับ) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Bhat et al. (2014) และ Sharma et al. (2014) 

พบว่า การทาเป็นวิธีการใช้ยาที่นิยมมากที่สุดในการรักษาโรค
ผิวหนัง เนื่องจากเป็นการใช้เฉพาะที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึม
ยาได้โดยตรง ส่งผลให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีและมีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรค สอดคล้องกับคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค และคัมภีร์ไพจิตร
มหาวงศ์ของแพทย์แผนไทยที่มีวิธีการรักษาด้วยการใช้ยากินและ
ยาสำหรับใช้ภายนอก (มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 
2558) 

2.8 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี ่ยวข้องกับโรคผิวหนัง
อักเสบ ตามหลักแนวคิดแพทย์แผนไทย การอักเสบของผิวหนัง
เกิดจากกองสมุฏฐานของธาตุไฟกำเริบหรือเกินความสมดุลจาก
ปัจจัยกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ทำให้ความร้อนท่ี
สะสมกระตุ้นธาตุลมให้กำเริบกระทบต่อธาตุน้ำและธาตุดินให้
หย่อนหรือเสียสมดุลและคั่งค้างในร่างกาย เป็นพิษต่อเลือดและ
น้ำเหลือง เกิดการสะสมความร้อนใต้ผิวหนังมากขึ้น ส่งผลให้
ผิวหนังเป็นแผล บวม แดง มีผื ่น และแสบคัน ดังนั ้นตำรับยา
รักษาโรคผิวหนังอักเสบ จึงประกอบด้วยยาสมุนไพรที่มีรสขมเย็น 
รสเมาเบื ่อ และรสฝาดเป ็นหลัก เพื ่อปรับสมดุลของธาตุใน
ร่างกายไม่ให้ร้อนเกินไป จากการวิเคราะห์โครงสร้างตำรับยาและ
การทบทวนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรสามารถจัดกลุ่ม
ยาตามความสำคัญท่ีเป็นเสมือนกลุ่มยาพื้นฐานของตำรับยารักษา
โรคผิวหนังอักเสบ ดังนี้ 

กลุ ่มยาที ่ม ีฤทธิ ์ต ้านการอักเสบ (Anti-inflamma 
tory) พืชสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิต้านการอักเสบพบมากในกลุ่มพืชท่ีมีรส
ขมเย็น ที่ใช้เพื่อการลดความร้อนจากธาตุไฟกำเริบ และเป็นกลุ่ม
ยาที่ใช้คุมรสยาของตำรับยาไม่ให้ร้อนเกินไป เช่น รากก้างปลา
เครือ (Saha et al., 2007) รากกระแจะ (Sarada et al., 2012) 
รากตูมกาแดง (Chen et al., 2012) เถาบอระเพ็ด (Hipol et 
al., 2012) รากย่านาง (Weerawatanakorn et al., 2018) ผล
น้ำเต้า (Ghule et al., 2006) บวบหอม (Abirami et al., 2011) 
รากงิ ้วบ้าน (Anandarajagopal et al., 2013) รากเหมือดแก้ว 
(Mehjabeen et al., 2014) รากจั ่นดิน (Plangsombat et al., 
2016) และรากเอื้องหมายนา (Selim and Jaouni, 2016) เป็น

25.00
21.00

13.00
6.00

2.00
2.00

1.00
1.00

ขมเย็น
เมาเบื่อ

ฝาด 
จืด 

เผ็ดร้อน
หวาน
เปรี้ยว

หอมเย็น

จํานวนการใช้ประกอบตํารับยา
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ต้น กลุ่มพืชที่มีรสฝาด ใช้เพื่อปรับสมดุลธาตุดินและธาตุน้ำท่ี
หย่อนจากความร้อนของธาตุไฟ เช่น ขม้ินชัน (Liju et al., 2011) 
ขมิ ้นอ้อย (Makabe et al., 2006) เปลือกต้นเฉียงพร้านางแอ 
(Krishnaveni et al., 2009a) เปล ือกต้นมะกอก (Rao et al., 
2009) และเปลือกต้นมะเดื ่ออุท ุมพร (Sunil and Priyanka, 
2010) เป็นต้น และกลุ่มพืชที่มีรสจืด ใช้เพื่อดับพิษจากความรอ้น 
เช่น เม่าสร้อย (Kiem et al., 2017) รากรางจืด (Boonyarik-
punchai et al., 2014) และรากหม่อน (Yimam et al., 2016) 
เป็นต้น 

กลุ่มยาที่มีฤทธ์ิสมานแผล (Wound healing) พบมาก
ในกลุ่มยาที่มีรสฝาด เพื่อใช้ในการสมานแผล ปรับสมดุลธาตุดิน 
คือ ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ และธาตุน้ำ คือ เลือด และน้ำเหลือง 
ให้กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งสมุนไพรที่พบ ได้แก่ ขมิ้นชัน (Kulac et 
al., 2013) ขม ิ ้ นอ ้ อย  (Xu et al., 2018) เปล ื อกต ้ น เฉ ี ย ง 
พร้านางแอ (Krishnaveni et al., 2009b) เปลือกต้นมะขามป้อม 
(Sumitra et al., 2009) และเปลือกต้นมะเดื ่ออุทุมพร (Murti 
and Kumar, 2012) เป็นต้น กลุ่มพืชที่มีรสขมเย็น ใช้เพื่อดับพิษ
ของบาดแผลจากการอักเสบ เช่น เถาบอระเพ็ด (Arcueno et 
al., 2015) รากกระแจะ  (Bhuvaneswari et al., 2014) และ
บวบหอม (Abirami et al., 2011) เป็นต้น และกลุ่มพืชที่มีรสจืด 
เ ช ่ น  ร า กหม ่ อน  (Bhatia et al., 2014) และ ร า ก ร า ง จื ด 
(Kwansang et al., 2015) เป็นต้น 

กลุ่มยาที่มีฤทธ์ิลดปวด (Analgesic) พบในพืชสมุนไพร
ที่มีรสยาและสรรพคุณลดความร้อนจากธาตุไฟกำเริบ ลดการคั่ง

ค้างจากธาตุลมและธาตุน้ำ ได้แก่ กลุ่มพืชที่มีรสขมเย็น คือ ราก
ก้างปลาเคร ือ (Saha et al., 2007) เอ ื ้องหมายนา (Bhatta-
charya and Nagaich, 2010) รากย่านาง (Jongchanapong et 
al., 2010) และผลน้ำเต้า (Ghule et al., 2006) เป็นต้น กลุ่มพืช
ที่มีรสเมาเบื่อ ใช้เพื่อดับพิษของธาตุน้ำที่หย่อน คือ เลือดและ
น้ำเหลือง จากความร้อนธาตุไฟ เช่น ข่อย (Rahman et al., 
2014) ใบถั่วแปบ (Proma et al., 2014) ใบถั่วแระ (Oyebanji 
et al., 2014) และใบพลูช้าง (Ferdous et al., 2013) เป็นต้น 
กลุ่มพืชที่มีรสจืด ใช้เพื่อดับพิษจากความร้อน คือ รากหม่อน 
(Yimam et al., 2016) และรากรางจืด (Boonyarikpunchai et 
al., 2014) เป็นต้น และกลุ่มพืชท่ีมีรสฝาด เช่น เปลือกต้นมะกอก 
(Panda et al., 2009) และเปลือกต้นมะเด่ืออุทุมพร (Sunil and 
Priyanka, 2010) เปน็ต้น 

กลุ่มยาที่มีฤทธิ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน พบในพืชสมุนไพรท่ี
มีสรรพคุณปรับสมดุลธาตุน้ำที่หย่อน คือ เลือด และน้ำเหลือง ท่ี
กระทบจากธาตุไฟกำเริบให้กลับสู่ภาวะปกติ เช่น รากก้างปลา
เครือ (Kumar et al., 2014) รากจั่นดิน (Thakur et al., 2012) 
ดอกบัวเผื่อน (Pandurangan et al., 2013) แก่นฝาง (Sunitha 
et al., 2015) เ ป ล ื อ กต ้ น ม ะ เ ด ื ่ อ อ ุ ท ุ ม พ ร  ( Gupta and 
Chaphalkar, 2016) และรากย่านาง (ชุตินันท์ และคณะ, 2552) 
มีฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน (Immunomodulating) ขมิ้นชัน (Yano et 
al., 2000) เปลือกต้นมะเดื่ออุทุมพร และรากย่านาง (Juckmeta 
et al., 2014) มีฤทธ์ิต้านอาการแพ้ (Antiallergic) 
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รสยา
สมุนไพร 

รสยา
ประธาน 

วิธีการ
เตรียมยา 

วิธีใช้ 

De01 พีพวนนอ้ย 
นางแย้ม 
มะล ิ
พริก 
น้ำแน่ดง 

พีพ่วน 
ดอกซ้อน 
ดอกซ้อนน้อย 
พริก 
น้ำแน่ 

Uvaria rufa Blume/Annonaceae/CS158 
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb./Lamiaceae/CS083 
Jasminum sambac (L.) Aiton/Oleaceae/CS006 
Capsicum annuum L./Solanaceae/CS172 
Thunbergia similis Craib/Acanthaceae/CS200 

ราก 
ราก 
ราก 
ราก 
ราก 

เย็น 
เฝื่อน 
เย็นเมา 
เย็น 
จืด 

เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลาย
น้ำฝน 

กิน 

De02 ย่านาง 
มะหวด 

ยานาง 
หมากหวด 

Tiliacora triandra Diels /Menispermaceae/CS019 
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh./Sapindaceae/CS089 

ราก 
ราก 

ขมเย็น 
เมาเบ่ือสุขุม 

เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลายน้ำ
พังคา 

ทา 

 
 
 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 48 เลม่ที่ 3 357 
 
ตารางท่ี 1 ตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังอักเสบท่ีบันทึกในเอกสารใบลาน (ต่อ) 

ลำดับ 
องค์ประกอบของตำรับยา 

ช่ือพ้ืนเมือง ช่ือในใบลาน ช่ือวิทยาศาสตร์/ช่ือวงศ์/Collector No. ส่วนท่ีใช้ 
รสยา

สมุนไพร 
รสยา

ประธาน 
วิธีการ

เตรียมยา 
วิธีใช้ 

De03 ช้างน้าว 
เหมือดโลด 
เหมือดแก้ว 
มะกอก
เกลื้อน 
ตับเต่าต้น 
เม่าสร้อย 

ช้างน้าว 
เหมือดโลด 
เหมือดเหลา้ 
หมากเหลื่อม 
 
เฮ้ือนกวาง 
เม่าตาเขียด 

Ochna integerrima (Lour.) Merr./Ochnaceae/CS035 
Aporosa villosa (Lindl.) Baill./Phyllanthaceae/CS201 
Symplocos racemosa Roxb /Symplocaceae 
Canarium subulatum Guillaumin /Burseraceae /CS127 
 
Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don/Ebenaceae/CS090 
Antidesma acidum Retz./Phyllanthaceae/CS180 

ราก 
ราก 
ราก 
ราก 

 
ราก 
ราก 

ขม 
ร้อน 
สุขุม 
เฝื่อน 

 
เย็นเฝือ่น 

จืด 

สุขุม ฝนด้วยหิน 
ละลาย
น้ำฝน 

กิน 

De04 บวบหอม 
ขมิ้นชัน 

บวบ 
ข้าวหมิ้น 

Luffa cylindrica (L.) M.Roem./Cucurbitaceae/CS181 
Curcuma longa L./Zingiberaceae/CS021 

ผล 
เหง้า 

เย็น 
ฝาดขมเอียน 

เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลาย

น้ำข้าวเช็ด 

พอก 

De05 พญารากหลอ่ 
มะขามป้อม 

กาสัก 
ขามป้อม 

Leea macrophylla Roxb. ex Hornem./Vitaceae/CS099 
Phyllanthus emblica L./Phyllanthaceae/CS055 

ราก 
เปลือกต้น 

เย็น 
ฝาดขม 

เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลายน้ำ
มะนาว 

ทา 

De06 มะเด่ือ
อุทุมพร 

เด่ือเก้ียง Ficus racemosa L./Moraceae/CS091 เปลือกต้น ฝาดเย็น เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลาย
น้ำฝน 

ทา 

De07 ส้มกบ 
ขางหัวหม ู
 
หัวร้อยร ู

ส้มกบ 
แตงแซ่ง 
 
หัวข้ีมด 

Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb./Rubiaceae/CS024 
Miliusa velutina (A.DC.) Hook.f. & 
Thomson/Annonaceae/CS214 
Hydnophytum formicarum Jack /Rubiaceae /CS202 

ราก 
ราก 

 
หัว 

ขม 
เมาเบ่ือ 

 
เมาเบ่ือ 

เย็น แช่ด้วย
น้ำฝน 

อาบ 

De08 จ่ันดิน 
ฝ้าย 

ผักชีช้าง 
ฝ้ายเฮ้ือ 

Asparagus racemosus Willd./Asparagaceae/CS097 
Gossypium herbaceum L./Malvaceae/CS088 

ราก 
ผล 

เย็นติดหวาน 
เมาเบ่ือ 

เย็น ตำรวมกัน ทา 

De09 ถ่ัวแระ 
มะยม 
สับปะรด 

ถ่ัวแฮ 
หมากยม 
หมากนัด 

Cajanus cajan (L.) Millsp./Fabaceae/CS110 
Phyllanthus acidus (L.) Skeels/Phyllanthaceae/CS177 
Ananas comosus (L.) Merr./Bromeliaceae/CS203 

ใบ 
ใบ 
ใบ 

เฝื่อน 
จืด 

เฝื่อน 

เย็น คั้นเอาน้ำ ทา 

De10 ส้มกบ  
ขางหัวหม ู
 
ก้างปลาเครือ 
คำมอกหลวง 

ส้มกบ  
แตงแซ่ง 
 
ก้างปลา 
ไข่เน่าใหญ ่

Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb./Rubiaceae/CS024 
Miliusa velutina (A.DC.) Hook.f. & 
Thomson/Annonaceae/CS214 
Phyllanthus reticulatus Poir./Phyllanthaceae/CS204 
Gardenia sootepensis Hutch./Rubiaceae/CS175 

ราก 
ราก 

 
ราก 
ราก 

ขม 
เมาเบ่ือ 

 
ขมเย็น 
เฝื่อนเมา 

เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลาย
น้ำฝน 

กิน 

De11 โพศร ี โพส ี Hura crepitans L./Euphorbiaceae/CS053 ใบ ฝาดเฝือ่น เย็น ต้มเดือด
เอาน้ำ 

อาบ 

De12 ตูมกาแดง แสงเบ่ือ Strychnos nux-vomica L./Loganiaceae/CS205 ราก ขมเมา เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลาย
น้ำฝน 

ทา 

De13 ชะเอมไทย 
เหมือดโลด 
แฟบน้ำ 
 
มะเกลอืกา 
ขางหัวหม ู
 
ส้มกบ 
กระทุ่ม 
กระแจะ 

อ้อยสามสวน 
เหมือดโลด 
หูลิง 
 
เกือกา 
แตงแซ่ง 
 
ส้มกบ 
โกสม 
ตูมตัง 

Albizia myriophylla Benth./Fabaceae/CS216 
Aporosa villosa (Lindl.) Baill./Phyllanthaceae/CS201 
Hymenocardia punctata Wall. ex 
Lindl./Phyllanthaceae/CS141 
Diospyros gracilis Fletcher/Ebenaceae/CS215 
Miliusa velutina (A.DC.) Hook.f. & 
Thomson/Annonaceae/CS214 
Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb./Rubiaceae/CS024 
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser/Rubiaceae 
Hesperethusa crenulata (Roxb.) M.Roem./Rutaceae/CS045 

ราก 
ราก 
ราก 

 
ราก 

 
ราก 
ราก 
ราก 
ราก 

หวาน 
ร้อน 

เมาเบ่ือ 
 

เมาเบ่ือเย็น 
 

เมาเบ่ือ 
ขม 

ฝาดเมา 
ขมเย็น 

สุขุม ฝนด้วยหิน 
ละลาย
น้ำฝน 

ทา 
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ตารางท่ี 1 ตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังอักเสบท่ีบันทึกในเอกสารใบลาน (ต่อ) 

ลำดับ 
องค์ประกอบของตำรับยา 

ช่ือพ้ืนเมือง ช่ือในใบลาน ช่ือวิทยาศาสตร์/ช่ือวงศ์/Collector No. ส่วนท่ีใช้ 
รสยา

สมุนไพร 
รสยา

ประธาน 
วิธีการ

เตรียมยา 
วิธีใช้ 

De14 ฝาง 
เอื้องหมายนา 

ฝาง 
เอื้อง 

Caesalpinia sappan L./Fabaceae/CS105 
Cheilocostus speciosus (J.Koenig) 
C.D.Specht/Costaceae/CS023 

แก่น 
ราก 

ฝาดขม 
ขมเมา 

เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลาย
น้ำฝน 

ทา 

De15 บัวเผื่อน 
หม่อน 

บัวข้ีแบ้ 
มอนเฮ้ือ 

Nymphaea nouchali Burm.f./Nymphaeaceae/CS049 
Morus alba L./Moraceae/CS086 

ดอก 
ราก 

ฝาดหอมเย็น 
จืดเย็น 

เย็น แช่ด้วย
น้ำฝน 

อาบ 

De16 ถ่ัวแปบ หมากแปบ Lablab purpureus (L.) Sweet /Fabaceae /CS213 ใบ เฝื่อน เย็น ตำ ละลาย
น้ำสุรา 

ทา 

De17 มะลิ  ดอกซ้อนน้อย Jasminum sambac (L.) Aiton /Oleaceae /CS006 ราก เย็นเมา เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลาย
น้ำฝน 

ทา 

De18 บอระเพ็ด เคือเขาฮอ Tinospora crispa (L.) Hook.f. & 
Thomson/Menispermaceae/CS212 

เถา ขมเย็น เย็น ตำ ผสมน้ำ
สุรา 

ทา 

De19 เตยหอม 
ส้มป่อย 

เตย 
ส้มป่อย 

Pandanus amaryllifolius Roxb./Pandanaceae/CS179 
Acacia concinna (Willd.) DC./Fabaceae/CS087 

ราก 
ราก 

หวานเย็น 
ขม 

เย็น ต้มเดือด
เอาน้ำ 

อาบ 

De20 รางจืด รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl./Acanthaceae/CS068 ราก จืดเย็น เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลาย
น้ำฝน 

ทา 

De21 นมแมว 
 
น้ำเต้า 
ขมิ้นอ้อย 

น้ำเต้าน้อย 
 
หมากน้ำ 
ข้าวหมิ้นข้ึน 

Uvaria micrantha (A.DC.) Hook.f. & 
Thomson/Annonaceae/CS174 
Lagenaria siceraria (Molina) Standl./Cucurbitaceae/CS206 
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe/Zingiberaceae/CS027 

ราก 
 

ผล 
เหง้า 

ฝาดเฝือ่น 
 

เย็น 
ฝาดเฝือ่น 

เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลาย
น้ำฝน 

ทา 

De22 มะคำดีควาย 
มะขามป้อม 

หมากซัก 
ขามป้อม 

Sapindus rarak DC./Sapindaceae/CS207 
Phyllanthus emblica L./Phyllanthaceae/CS055 

ราก 
เปลือกต้น 

เฝื่อนขม 
ฝาดขม 

เย็น ฝนด้วยหิน 
ละลาย 

น้ำมะนาว 

ทา 

De23 พลูช้าง 
บอระเพ็ด 

พูช้าง 
เคือเขาฮอ 

Scindapsus officinalis (Roxb.) Schott/Araceae/CS208 
Tinospora crispa (L.) Hook.f. & 
Thomson/Menispermaceae/CS212 

ใบ 
เถา 

เฝื่อน 
ขมเย็น 

เย็น ตำ ผสม
น้ำข้าวเจ้า 

ทา 

De24 ชะมวง 
มะลิ  
ขมิ้นอ้อย 

หมากละโมง 
ดอกซ้อนน้อย 
ข้าวหมิ้นข้ึน 

Garcinia cowa Roxb. ex Choisy /Clusiaceae /CS149 
Jasminum sambac (L.) Aiton/Oleaceae/CS006 
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe/Zingiberaceae/CS027 

ใบ 
ราก 
เหง้า 

เปรี้ยว 
เย็นเมา 
ฝาดเฝือ่น 

เย็น ตำ ผสม
น้ำข้าวเจ้า 

ทา 

De25 ชุมแสง 
มะเค็ด 
 
มะกอก 
ส้มป่อย 
ข่อย 
เฉียงพร้า 
นางแอ 

สมแสง 
หนามแท่ง 
 
หมากกอก 
ส้มป่อย 
ส้มพอ 
บงนัง 

Xanthophyllum lanceatum J.J.Sm./Polygalaceae/CS176 
Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) 
Tirveng./Rubiaceae/CS144 
Spondias pinnata (L.f.) Kurz/Anacardiaceae/CS166 
Acacia concinna (Willd.) DC./Fabaceae/CS087 
Streblus asper Lour./Moraceae/CS022 
Carallia brachiata (Lour.) Merr./Rhizophoraceae/CS210 

เปลือกต้น 
เปลือกต้น 

 
เปลือกต้น 

ราก 
ใบ 

เปลือกต้น 

เมาเบ่ือ 
เฝื่อน 

 
ฝาดเย็น 

ขม 
เมาเฝื่อน 
ฝาดเย็น 

เย็น แช่ด้วย
น้ำฝน 

อาบ 

De26 เข็มขาว 
เข็มแดง 
ง้ิวบ้าน 
ง้ิวป่า 
เถาพันซ้าย 

เข็มขาว 
เข็มแดง 
ง้ิวแดง 
ง้ิวด่อน 
เคือจาน 

Pavetta indica Roxb. ex Sm./Rubiaceae/CS146 
Ixora lobbii Loudon/Rubiaceae/CS151 
Bombax ceiba L./Malvaceae/CS081 
Bombax anceps Pierre/Malvaceae/CS209 
Spatholobus parviflorus (DC.) Kuntze/Fabaceae/CS211 

ราก 
ราก 
ราก 
ราก 
ราก 

เย็นหวาน 
เย็นหวาน 
จืดเย็น 
เมา 

เมาเบ่ือ 

เย็น แช่ด้วย
น้ำฝน 

กิน 
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 กลุ่มยาที่มีฤทธิ์เฉพาะต่อโรคผิวหนังอักเสบ พบในพืช
สมุนไพรที ่มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคผิวหนัง แก้น้ำเหลืองเสีย 
สมานแผล และแก้ผื่นคัน ได้แก่ ก้างปลาเครือ มีฤทธ์ิรักษาผิวหนัง
อ ั ก เ สบ  ( Eczema healing) (Manjula and Norman, 2017) 
ขมิ้นชัน มีฤทธิ์รักษาผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง (Irritant 
dermatitis healing) (Mukhopadhyay et al., 1982) และต้าน
อาการผื่นคัน (Antipruritic) (Lee et al., 2018) 

เมื ่อเปรียบเทียบกับแนวทางการรักษาโรคผิวหนัง
อักเสบของแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าหลักการรักษาโรคผิวหนัง
อักเสบทางแพทย์แผนปัจจุบัน มีการใช้ยาโดยแบ่งออก เป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มยาที่ลดภาวะอักเสบบริเวณผิวหนังซึ่งเป็น
สาเหตุหลักของการเกิดโรค เช่น ยากลุ ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ 
(Corticosteroids) และยากลุ ่ม Topical macrolide immune 
suppressants และ 2) กลุ่มยาบรรเทาอาการอื่น ๆ ของโรค เช่น 
ยาบรรเทาอาการคันและอาการแห้งของผิวหนัง เป็นต้น ในกลุ่ม
คอร์ติโคสเตียรอยด์ มีฤทธิ ์ลดการอักเสบโดยยับยั ้งการหลั่ง 
Phospholipase A2 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จำเป็นในการสังเคราะห์ 
Prostaglandins, Leukotrienes แ ล ะ  Arachidonic acid 
derivatives มีฤทธิ์กดการทำงานของภูมิคุ้มกันโดยกดการสร้าง 
Humoral factors ที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ และมี 
Antiproliferative effect โดยรบกวนการส ั ง เคราะห ์  DNA  
และ  Mitosis ส ่ ว น ย ากล ุ ่ ม  Topical macrolide immune 
suppressants หรือ Calcineurin inhibitors นั้น ออกฤทธิ์โดย
จับกับ Macrophilin 12 (FKBP-12) ในเซลล์ผ ิวหนังที ่ม ีการ
อักเสบ ทำให้ยับยั้ง Calcineurin ซึ่งเป็น Calcium-dependent 
phosphatase จึงทำให้ยับยั ้งการเหนี ่ยวนำท่ี Lymphocyte 
และป้องกันการหลั่ง Inflammatory cytokines และ Mediators 
จาก Mast cells และ Basophil รวมถึงยับยั้ง T-lymphocyte, 
Langerhans cell และ Keratinocyte (นิภาพรรณและอมรา, 
2557; นทพร, 2560) 

แสดงให้เห็นว่าพืชสมุนไพรที ่ใช้ประกอบตำรับยาท่ี
ปรากฏในเอกสารใบลานที่มีสรรพคุณลดความร้อนจากธาตุไฟ
และปรับสมดุลธาตุภายในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง
อักเสบ มีฤทธ์ิทางเภสัชวิยาและมีกลไกลการออกฤทธิ์ท่ีสอดคล้อง
กับยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังอักเสบของแพทย์แผนปัจจุบัน คือ 
ต้านการอักเสบ ช่วยสมานแผล ลดอาการปวดและปรับภูมิคุ้มกัน 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อการรักษาและช่วยบรรเทาการอักเสบของ

ผิวหนัง เช่น รากเอื ้องหมายนามีฤทธิ์ยับยั้ง Tumor necrosis 
factor alpha (TNF-α) ซึ ่งเป็น Cytokines ที่เหนี ่ยวนำให้เกิด
การอักเสบ (Selim and Jaouni, 2016) เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังพบว่าพืชสมุนไพรบางชนิดสามารถเกิด
อันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ เหง้าขมิ้นชัน เถาบอระเพ็ด 
และรากรางจืด (สำนักงานข้อมูลสมุนไพร, 2559; ภาณุพงศ์, 
2560) แต่เนื่องจากพืชสมุนไพรดังกล่าวท่ีใช้ประกอบตำรับยาเป็น
ยาสำหรับใช้ภายนอกจึงอาจไม่มีผลต่อการใช้ร่วมกับยาแผน
ปัจจุบันสำหรับใช้ภายใน อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ตำรับยา
สมุนไพรรักษาโรคผิวหนังอักเสบจำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ป ้องก ันการเก ิดอ ันตรกิร ิยาก ับยาแผนปัจจ ุบ ัน เพ ื ่อไม ่ให้
ผลการรักษาหรือบำบัดโรคของยาชนิดหนึ่งเปลี่ยนไปเนื่องจากผล
ของสมุนไพรที่ได้รับร่วมกัน ผลที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดพิษจากการ
ใช้ยาหรือการรักษาไม่ได้ผลหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยาได้ (ชุลีกร และคณะ, 2555) 

ดังนั้น การใช้ตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังอักเสบ 
ควรพิจารณาในการใช้พืชสมุนไพรให้ถูกต้น ใช้ถูกส่วน ใช้ให้ถูก
ขนาด ใช้ให้ถูกวิธี และใช้ให้ถูกโรค รวมถึงการออกฤทธิ์ของยา 
ความเป็นพิษ และการเกิดอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบัน เพ่ือเป็น
แนวทางในการรักษา และบรรเทาความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้
เจ็บให้แก่ผู้ไข้ได้ตามควรแก่อัตภาพวิสัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การใช้ตำรับยารักษาโรคผิวหนังอักเสบที ่ปรากฏใน
เอกสารใบลานอีสานของจังหวัดสกลนคร เป็นองค์ความรู้จากการ
จดบันทึกของบรรพชนจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยหรือ
เรียนรู้สืบทอดต่อกันมา ซึ่งมีแนวทางการรักษาด้วยการใช้ตำรับ
ยาสมุนไพรตามการวินิจฉัยจากสาเหตุและลักษณะอาการของโรค 
จากการศึกษาพบว่ามีการเรียกชื่อโรคที่ปรากฏในเอกสารใบลาน
มีหลายชื่อ ได้แก่ ตุ่มคัน คันคาย ออกตุ่ม ออกคาย และประดง
ค ัน เท ียบเค ียงก ับแพทย์แผนไทยได ้ค ือ ตะโจพิการ และ
เทียบเคียงกับแพทย์แผนปัจจุบันได้ค ือ โรคผิวหนังอักเสบ 
(Dermatitis) สามารถรวบรวมตำรับยาได้ทั้งสิ้น 26 ตำรับ และ
รวบรวมพืชสมุนไพรได้ทั้งสิ ้น 61 ชนิด จัดเก็บตัวอย่างอ้างอิง 
( Voucher Specimens) ไ ว ้ ท ี ่ ส ถ าบ ั น ว ิ จ ั ย ว ล ั ย ร ุ ก ข เ ว ช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ ่งพืชสมุนไพรที ่ไม่มีเลขอ้างอิง 
(Collector No.) ได้แก่ เหมือดแก้ว (Symplocos racemosa 
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Roxb.) แ ล ะ ก ร ะท ุ ่ ม  (Neolamarckia cadamba (Roxb.) 
Bosser) เนื่องจากไม่พบพืชชนิดดังกล่าวในพื้นที่สำรวจ จากการ
ทบทวนเอกสารพบว่าพืชสมุนไพรท่ีใช้ประกอบตำรับยามีฤทธ์ิทาง
เภสัชวิยาและมีกลไกลการออกฤทธิ์ที่สอดคล้องกับยาที่ใช้รักษา
โรคผิวหนังอักเสบของแพทย์แผนปัจจุบัน คือ ต้านการอักเสบ 
ช่วยสมานแผล ลดอาการปวด และปรับภูมิคุ ้มกัน ซึ ่งมีความ
เกี่ยวข้องต่อการรักษาและช่วยบรรเทาการอักเสบของผิวหนัง 
และเป็นการรักษาแบบองค์รวมเพื่อปรับสมดุลของธาตุในร่างกาย 
นอกจากนี้พบว่าพืชบางชนิดสามารถเกิดอันตรกิริยากับยาแผน
ปัจจุบัน ผู้รักษาควรพิจารณาในการใช้พืชสมุนไพรให้ถูกต้น ใช้ถูก
ส่วน ใช้ให้ถูกขนาด ใช้ให้ถูกวิธี และใช้ให้ถูกโรค รวมถึงการออก
ฤทธิ์ของยา ความเป็นพิษ และการเกิดอันตรกิริยากับยาแผน
ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรค อีกทั้งตำรับยาเหล่านี้
ยังไม่มีการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา จึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
สำหรับนำไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
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