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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่ออธิบายการจัดการประสบการณ์ ไม่พงึ ประสงค์ (adverse experiences หรือ AEs) จากการใช้ยา
สมุนไพรในมุมมองของผูบ้ ริโภค วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพในรูปพหุกรณีศกึ ษาในตาบลวังใหม่ อาเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุรี ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม–เมษายน 2560 การศึกษาเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก การ
วิจยั คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบตามเกณฑ์จากผูท้ ม่ี ี AEs จากการใช้ยาสมุนไพร จานวน 9 คน ผลการวิ จยั : ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรับรูถ้ งึ AEs
ที่เกิดขึน้ จากการใช้ยาสมุนไพร โดยวินิจฉัยความผิดปกติของร่างกายด้วยประสบการณ์ของตัวเอง ผู้ใช้ยาสมุนไพรบางรายไม่
ทราบว่าประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ เป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งอาจเรียกอีกอย่างว่า อาการ “ไซร้” ผู้ให้
ข้อมูลค้นหายาสมุนไพรที่น่าสงสัย จาก 1) การตัดสาเหตุอ่นื นอกเหนือจากยาสมุนไพรที่สงสัย 2) อาการดีขน้ึ หลัง การหยุดใช้
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Abstract
Objective: To explain management of adverse experiences (AEs) following use of herbal medicines in the
perspective of consumers. Methods: A multiple case study was undertaken in Wangmai sub-district, Na Yai Am district,
Chantaburi province during March/April 2017. In-depth interviews were employed as the method of data collection. Nine
participants who had had AEs were selected by criterion sampling. Results: Key informants perceived the AEs during a
course of herbal medicine treatment by self-diagnosing the observed bodily abnormalities using their own experiences. Some
of the herbal users did not know that the experience was an adverse reaction to herbal medicine that it may also be called
“Sai” symptom. The informants identified suspected herbal medicines from (i) ruling-out other potential causes other than
suspected herbal medicines (ii) a recovery after cessation of suspected herbal medicines and (iii) the return of the symptoms
after re-administration of the herbals. Managements of AEs were (a) taking no action if symptoms were mild and that herbal
medicines were believed to be safe (b) self-care including dose moderation or discontinuation, sleeping, drinking a lot to
increase excretion, or taking laural clock vine (Thunbergia laurifolia) to excrete toxins (c) seeking advice/care at sub-district
health promoting hospital or drugstore and (d) performing both self-care and care-seeking behaviors Conclusion: Consumers
of herbal medicine were at risk of adverse events. Therefore, effective surveillance systems for herbal medicines by promoting
the report of adverse events by consumer and/or healthcare professional in primary care should be set-up for improving herbal
medicine safety.
Keywords: adverse experiences, herbal medicines, consumer
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บทนา
การใช้ยาสมุนไพรเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายทัว่
โลก ผู้ บ ริ โ ภคมี ก ารใช้ ย าสมุ น ไพรหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองกันมากขึน้ ในปี พ.ศ.
2550 – 2551 มีการสารวจโดย Nutraceutical World พบว่า
ตลาดยาสมุนไพรทีม่ มี ูลค่าสูงจาแนกตามภูมศิ าสตร์ทวโลก
ั่
ได้แก่ เยอรมนี (ร้อยละ 28 ของตลาดโลก) ภูมภิ าคเอเชีย
(ร้อยละ 19 ของตลาดโลก) ญีป่ ่ นุ (ร้อยละ 17 ของตลาดโลก)
ฝรังเศส
่
(ร้อยละ 13 ของตลาดโลก) ประเทศอื่น ๆ ในทวีป
ยุโรป (ร้อยละ 12 ของตลาดโลก) และทวีปอเมริกาเหนือ
(ร้อยละ 11 ของตลาดโลก) (1) และมีการคาดการณ์ว่ามูลค่า
ตลาดสมุ น ไพรทัว่ โลกจะมีม ากกว่ า 140 พัน ล้า นเหรีย ญ
สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2567 (2)
ในประเทศไทยภาครัฐมีน โยบายส่ง เสริมการใช้
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยอย่างต่ อเนื่อง เริ่มขึ้นใน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.
2525-2529) ให้มกี ารพึง่ ตนเองโดยใช้ยาสมุนไพร ส่งเสริม
ให้มีการค้นคว้าหรือใช้ประโยชน์ จากยาสมุนไพรได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย (3) มีการบรรจุยาจากสมุนไพรเข้า
สูบ่ ญ
ั ชียาหลักแห่งชาติตงั ้ แต่ พ.ศ. 2542 เพื่อสนับสนุนให้มี
การใช้ยาจากสมุนไพรทดแทนยาแผนปั จจุบนั (4) ต่ อมา
แผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติฉ บับ ที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) มี น โยบายส่ ง เสริ ม การใช้ ส มุ น ไพร
ทดแทนสารเคมีในการป้ องกันและรักษาโรค (5) และด้วย
ความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย
รัฐบาลไทยจึงกาหนดให้มกี ารจัดทาแผนแม่บทแห่งชาติว่า
ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และรัก ษาภู มิ ปั ญญาสมุ น ไพร อี ก ทัง้ เพื่ อ
พัฒนาการผลิต การใช้สมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ และ
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศไทยได้ (6)
ทัง้ นี้สมุนไพรที่มีการใช้ในชุมชนนัน้ มีท่ีมาหลากหลายทัง้
จากสมุ น ไพรในครัว เรือ น หมอพื้น บ้า น ร้า นขายยาแผน
โบราณ ร้านขายยาแผนปั จจุบนั หรือสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐ เหตุ ผลที่ผู้ป่วยเลือกใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ
หรือแก้ปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเชื่อว่า
สมุนไพรได้จากธรรมชาติน่าจะปลอดภัย สามารถใช้ได้ดว้ ย
ตนเอง (7) อย่ า งไรก็ต ามมีก ารรายงานเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง
ประสงค์ (adverse events) จากการใช้ยาสมุนไพรทัง้ ชนิดที่
รุนแรงและไม่รุนแรง (8)
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ชุ ม ชนต าบลวัง ใหม่ อ าเภอนายายอาม จัง หวัด
จันทบุรี ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม ทาสวนผลไม้แ ละสวนยาง มีความ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็ นศูนย์การ
เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุ์พชื
สมุนไพรต่ าง ๆ จากการสอบถามหมอพื้นบ้านและคนใน
ชุมชนตาบล วังใหม่ พบว่า มีการดูแลตนเองด้วยสมุนไพร
ในการรักษาตัวเองเบื้องต้น และโรคเรื้อรังหรือโรคร้ายแรง
ทัง้ นี้ เ จ้า หน้ า ที่สาธารณสุข ต าบลวัง ใหม่ ย ัง ได้ส่ง เสริม ให้
ประชาชนใช้ย าสมุน ไพร อีก ทัง้ ชุ มชนตาบลวังใหม่อยู่ใน
พืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) 2 แห่งด้วยกัน จึงทาให้ปริมาณการใช้ยาสมุนไพร
ของประชาชนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขตาบลวังใหม่
มีมากทีส่ ดุ ในอาเภอนายายอามด้วยเช่นกัน (9)
จากเหตุผลดังกล่าว การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ออธิบายการจัดการประสบการณ์ไม่พงึ ประสงค์ (adverse
experiences หรือ AEs) จากการใช้ยาสมุนไพร ในมุมมอง
ของผู้บริโภค ที่อาศัยอยู่ในชุ มชนตาบลวังใหม่ อาเภอนา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารใช้สมุนไพรใน
ชุมชน ผลจากการศึกษานี้ สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้ยาสมุนไพรต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยคัดเลือก
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แ บ บ มี เ ก ณ ฑ์ ( criterion sampling) ใ น รู ป
พ หุ ก ร ณี ศึ ก ษ า ( multiple case studies) แ ล ะ ใ ช้ ก า ร
สัม ภาษณ์ เ ชิงลึก การวิจ ัย นี้ ไ ด้ร ับ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลข
โครงการ 522/59 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ผู้วจิ ยั
ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2560
ผูใ้ ห้ข้อมูล
การศึกษานี้เลือกรายชื่อผูป้ ่ วยจากฐานข้อมูลของ
รพ.สต. วังใหม่และบ้านคลองลาว โดยคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูล
แบบมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1) ประชาชนที่มอี ายุตงั ้ แต่ 20 ปี
ขึ้น ไป ที่อ ยู่ ใ นต าบลวัง ใหม่ อ าเภอนายายอาม จัง หวัด
จัน ทบุ รี 2. ผู้ ท่ี เ คยเกิ ด หรื อ มี AEs ที่ พ วกเขาเห็น ว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั การใช้ยาสมุนไพรภายใน 1-2 ปี ทีผ่ ่านมา
และ 3. ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั เกณฑ์การคัดเลือก

ผู้ให้ขอ้ มูลออกจากการวิจยั คือ 1. ผู้ท่ขี อถอนตัวออกจาก
การวิจยั ระหว่างการทาวิจยั และ 2. ผู้ท่ยี ้ายออกจากพื้นที่
วิจยั
นิ ยามและคาจากัดความ
ยาสมุนไพรในการศึกษานี้ หมายถึง ยาที่ได้จาก
สมุนไพร วัตถุดบิ จากสมุนไพร สารสกัดจากสมุนไพร และ
ผลิต ภัณ ฑ์ส มุ น ไพรส าเร็จ รู ป (10) ซึ่ง มีส าระส าคัญ จาก
ชิน้ ส่วนของพืช หรือวัตถุดบิ ของพืช หรือทัง้ 2 อย่างผสมกัน
เช่น พืชสมุนไพร ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสาเร็จรูป หรือยาลูกกลอน เป็ นต้ น AEs จากการ
ใช้ยาสมุนไพรโดยมุมของผูบ้ ริโภค หมายถึง ประสบการณ์
เกี่ย วกับ อาการหรือ ผลที่ไ ม่ ต้อ งการในระหว่ า งการใช้ยา
สมุ น ไพร ในมุ ม มองของผู้ใช้ย าสมุน ไพรที่เ ห็น ว่ามีความ
เชื่อมโยงโดยตรงกับการใช้สมุนไพร ส่วนเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ชนิดร้ายแรง หมายถึง เหตุ การณ์ท่ที าให้เสียชีวติ
พิการ คุกคามชีวติ หรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
(11)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
ในการวิจยั เชิงคุณภาพนี้ตวั ผูว้ จิ ยั เป็ นเครื่องมือทีม่ ี
ค ว า ม ส า คั ญ เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ผู้ ก า ห น ด ขั ้น ต อ น แ ล ะ
กระบวนการวิจยั เอง ผู้วิจยั เองได้เตรียมความพร้อมของ
ตนเอง ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหา และมีการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ ง 2) เตรีย มความรู้ ด้ า น
ระเบียบวิธกี ารศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ และ 3) เตรียมความรู้
เกี่ย วกับ การใช้ย าสมุ นไพรและการประเมิน อาการไม่พึง
ประสงค์ จ ากการใช้ ย า ผู้ วิ จ ัย เคยได้ ร ับ การอบรมด้ า น
สมุนไพรและการประเมินติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้ยา อีกทัง้ ผู้วิจยั เป็ นเภสัชกรมีประสบการณ์ ใ นการ
ทางานร่วมกับชุมชนถึง 4 ปี
แบบสัมภาษณ์เป็ นคาถามปลายเปิ ดประกอบด้วย
คาถามต่อไปนี้ 1) ระยะเวลาทีเ่ กิด AEs หลังใช้ยาสมุนไพร
2) ระยะเวลาของอาการทีเ่ กิดขึน้ 3) จานวนครัง้ ของการเกิด
AEs ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ยาสมุนไพร 4) ระดับความรุนแรง
ข อ ง ก า ร เ กิ ด AEs ดั ง ก ล่ า ว 5) ลั ก ษ ณ ะ AEs ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ยาสมุนไพร 6) บุคคลอื่นที่เคยมี AEs ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ยาสมุนไพรชนิดเดียวกัน 7) การวินิจฉัย
AEs ที่มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ยาสมุ น ไพร 8) การค้ น หายา
ส มุ น ไ พ ร ที่ น่ า ส ง สั ย แ ล ะ 9) ก า ร จั ด ก า ร AEs ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ยาสมุนไพร

ผู้วิจยั สร้างแนวคาถามการสัมภาษณ์ เชิงลึกจาก
ปั ญหา วัตถุประสงค์ และจากการทบทวนวรรณกรรม การ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาทาโดยผ่านการพิจารณาของ
ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น ได้แ ก่ อาจารย์ป ระจ าคณะ
เภสัชศาสตร์ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านยาสมุนไพร จานวน 1
ท่าน เภสัชกรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานอย่างน้อย 5 ปี จานวน
1 ท่ า น และอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ท่ีมีค วามรู้ด้า น
สาธารณสุขและอนามัยชุมชน จานวน 1 ท่าน
การเก็บข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทุกราย โดย
สัมภาษณ์ท่บี ้านของผู้ให้ขอ้ มูลแต่ละคน เนื่องจากมีความ
สะดวกและเพื่อความเป็ นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจยั ใช้
การสัม ภาษณ์ แ บบเผชิญ หน้ า (face-to-face interviews)
ตามแนวคาถามที่สร้างขึ้น โดยใช้เวลาประมาณ 45 - 60
นาทีต่ อ ราย หากผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล มีก ารใช้ย าแผนโบราณที่มี
ลัก ษณะเป็ นยาผง ยาเม็ ด ยาน้ า ยาสมุ น ไพร หรื อ ยา
ลูกกลอน และยังคงเก็บยาดังกล่าว ผู้วิจยั ขออนุ ญาตผู้ให้
ข้ อ มู ล โดยน าตั ว อย่ า งยาเหล่ า นั ้น มาทดสอบด้ ว ยชุ ด
ทดสอบสเตียรอยด์เบือ้ งต้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ชุดทดสอบนี้ใช้ตรวจสารสเตียรอยด์
ชนิ ด dexamethasone และ prednisolone โดยใช้เทคนิค
อิมมูโนโครมาโทกราฟี ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดได้
ของ dexamethasone เท่ า กับ 1 ไมโครกรัม ต่ อ มิล ลิลิต ร
และส าหรั บ prednisolone เท่ า กั บ 50 ไมโครกรั ม ต่ อ
มิลลิลติ ร (13)
การยืน ยัน ความน่ า เชื่อ ถือ ของข้อ ค้น พบทาโดย
การตรวจสอบแบบสามเส้า โดยการตรวจสอบด้านข้อมูล
(data triangulation) ได้แ ก่ การตรวจสอบข้อ มูลที่ไ ด้จ าก
การสัมภาษณ์ในเวลาทีต่ ่างกัน จากบุคคลทีต่ ่างกัน และการ
ต ร ว จ ส อ บ ด้ า น วิ ธี ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ( methodological
triangulation) ด้ ว ยการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากแหล่ ง เอกสาร
ประกอบ (12)
ภายหลังการสัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้ มูลแต่ละรายผูว้ จิ ยั
จะถอดเทปค าสัม ภาษณ์ แ บบค าต่ อ ค าด้ว ยตนเอง แล้ว
วิเ คราะห์ ข้อ มู ล เชิง ประเด็น (thematic analysis) ผู้ วิจ ัย
วิเคราะห์ให้เสร็จสิน้ ก่อนเก็บข้อมูลรายต่อไปและตรวจสอบ
ความถูกต้องของการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลกับอาจารย์ท่ี
ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจยั เชิงคุณภาพ การ
เก็บ ข้อ มูลดาเนิ น ไปจนเกิด ความอิ่ม ตัว ของข้อ มู ล (data
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saturation) คือ ข้อมูลที่ได้เริม่ ซ้ากับข้อมูลเดิม ไม่มขี อ้ มูล
ใหม่ทเ่ี พิม่ เติมจากข้อมูลเดิมทีเ่ ก็บรวบรวมได้ ในการศึกษา
ครัง้ นี้ เมื่อ สัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้อ มูล 9 รายพบข้อมูลอิ่มตัว ใน
ประเด็น การจัดการ AEs ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ยาสมุนไพร
โดยมุมมองของผูบ้ ริโภค

ผลการวิ จยั
บริบทพืน้ ที่ศึกษา
ตาบลวังใหม่ ตัง้ อยู่ในอาเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี มีลกั ษณะทางภูมิประเทศที่เป็ นดอนและเนินเขา
สลับ ลอนลูก คลื่น ลัก ษณะพื้น ที่เ ป็ น ป่ าไม้บ ริเ วณเชิง เขา
ส่วนที่ราบสลับลอนลูกคลื่นเหมาะสมกับการทาสวนผลไม้
สวนยางพารา หรือสวนพริกไทย ตาบลวังใหม่มปี ระชากร
ประมาณเกือบ 6,000 คน ประกอบด้วย 10 หมู่บา้ น ได้แก่
หมู่ท่ี 1 บ้านหินดาด หมู่ท่ี 2 บ้านวังใหม่ หมู่ท่ี 3 บ้านวัง
กระดาน หมู่ท่ี 4 บ้านดงทับมอญ หมู่ท่ี 5 บ้านห้วงโมกข์
หมู่ท่ี 6 บ้านปากทางแทรกเตอร์ หมู่ท่ี 7 บ้านคลองลาว หมู่
ที่ 8 บ้านหินกอง หมู่ท่ี 9 บ้านซับยี่หร่า และหมู่ท่ี 10 บ้าน
แก่งน้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่กระจายอาศัยอยู่ตามสวนผลไม้
ดังนัน้ ชาวบ้านในตาบลนี้มกั จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ท าสวนผลไม้ รายได้เ ฉลี่ย ของประชากร 15,000-25,000
บาทต่อคนต่อปี ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนิน
กิจ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น กลุ่ ม กองทุ น สัจ จะออมทรัพ ย์ กลุ่ ม
ผู้สูง อายุ และกลุ่ ม อาสาสมัค รสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
และยังมีประเพณีตามขนบธรรมเนียมของชุมชน อาทิเช่น
งานแห่เทียนพรรษา งานวันสงกรานต์และวันลอยกระทง
ชุมชนนี้มสี ถานบริการด้านสาธารณสุข จานวน 2
แห่ง ได้แก่ รพ.สต. วังใหม่และบ้านคลองลาว มีร้านขาย
ของช าจ านวน 20 แห่ ง พบร้า นขายของชาที่จาหน่ ายยา
อันตราย จานวน 15 แห่ง บางแห่งจาหน่ ายยาชุดแก้ปวด
ด้วยเช่นกัน ลักษณะความเจ็บป่ วยที่พบ 5 อันดับแรก คือ
โรคระบบทางเดินหายใจ อาการด้านกล้ามเนื้อ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด อาการแสดงและสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติท่พี บจากการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และโรคระบบย่อยอาหารรวมโรค
ในช่องปาก (14)
จากข้อมูลบริบทดังกล่าว ผู้วจิ ยั ได้ลงพื้นที่ศกึ ษา
นาร่องเพื่อค้นหาข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร
ในชุ ม ชนต าบลวัง ใหม่ พบว่ า ชาวบ้ า นมี ก ารปลู ก พื ช
สมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือนเนื่องจากบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่
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อยู่ในสวนและอยู่ในพืน้ ทีใ่ กล้ป่าเขาซึง่ สามารถนาสมุนไพร
มาใช้ได้ง่าย ทัง้ นี้ชาวบ้านนิยมใช้สมุนไพรรางจืดทัง้ แบบพืช
สดหรือชาชงเพื่อขับสารพิษจากการใช้สารเคมีในการเกษตร
เนื่องจากส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็ นเกษตรกร ส่วนสมุนไพรที่
ได้รบั จากการให้บริการของ รพ.สต.หรือร้านขายยาเป็ นส่วน
ใหญ่ คือ ขมิน้ ชันและฟ้ าทะลายโจร นอกจากนี้ชาวบ้านหมู่
9 และ หมู่ 10 ซึ่งอยู่ไกลจากชุมชนเมืองและอยู่ใกล้ป่าเขา
มัก มีลัก ษณะคล้า ยกัน ในการใช้ยาต้มสมุน ไพรและมีการ
รวมตัว กัน ไปน ายาต้มสมุน ไพรจากวัด แห่งหนึ่งที่จงั หวัด
ใกล้เ คีย ง เพื่อ น ามารัก ษาโรคต่ า ง ๆ โดยเฉพาะผู้ป่ วย
โรคมะเร็ง ซึง่ ใช้ยาต้มสมุนไพรดังกล่าวแล้วได้ผล จึงมีการ
ใช้แ บบปากต่ อ ปาก จากข้อ มูลที่ไ ด้ม านี้ จึง เป็ น เหตุ ผ ลที่
ผู้วจิ ยั เลือกสถานที่น้ีเป็ นแหล่งศึกษาเพื่อค้นหาการจัดการ
AEs จากการใช้ยาสมุนไพรในมุมมองของผูบ้ ริโภค
ลักษณะทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีจานวนทัง้ สิน้ 9 คน ซึง่ เป็ นประชาชน
ที่อ าศัย อยู่ ใ นต าบลวัง ใหม่ อ าเภอนายายอาม จัง หวัด
จันทบุรี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 40 80 ปี การศึก ษาอยู่ ร ะดับ ประถมศึก ษา ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เหตุ ผลของการใช้ยาสมุนไพรส่วนใหญ่ เพื่อ
บรรเทาอาการปวดตามร่างกาย แหล่งที่มาของการใช้ยา
สมุนไพร ได้แก่ เพื่อนบ้าน คนรูจ้ กั ญาติ ปลูกเอง เป็ นต้น
การใช้ยาสมุนไพรสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
หลัก คือ สมุนไพรสด (พญางูเขียว ฟ้ าทะลายโจร หนุ มาน
ประสานกาย ยอดมะรุม และเห็ดหลินจือ) สมุนไพรแห้ง (ปอ
กะบิด) และยาสมุนไพรแปรรูป (ยาเม็ดแผนโบราณไม่ทราบ
ชื่อ สมุ นไพรแปรรูปผงยาสีเหลือง คลอโรฟิ ลล์ อัลฟั ลฟ่ า
และสมุ น ไพรแคปซู ล ไม่ ท ราบชื่อ ) ส่ ว นใหญ่ ใ ช้วิธีต้ม น้ า
รับประทาน (ตารางที่ 1) AEs ที่สมั พันธ์กบั ยาสมุนไพรที่
พบมีค วามหลากหลาย ได้ แ ก่ เวีย นศีร ษะ ตาพร่ า ลาย
กล้า มเนื้ อ กระตุ ก ระคายเคือ งกระเพาะอาหาร ปวดตาม
ร่างกาย ปั สสาวะบ่อย และการทางานของไตบกพร่อง ดัง
แสดงในตารางที่ 2
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบสาระสาคัญ 4 ประเด็น คือ
1) การรับรูร้ ะดับความรุนแรง (มาก ปานกลาง และน้อย) 2)
การวินิจฉัย AEs ที่มีความสัมพันธ์กบั ยาสมุนไพร 3) การ
ค้นหายาสมุนไพรทีน่ ่ าสงสัย และ 4) การจัดการ AEs จาก
การใช้ยาสมุนไพร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและการใช้ยาสมุนไพร
รหัส
เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ
เหตุผลของการใช้
A01
ชาย 55 ประถมศึกษา ไม่ได้ทางาน ปวดข้อ และกระดูก
A02

ชาย
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ประถมศึกษา เกษตรกร

ถุงลมโป่ งพอง

A03
หญิง 66 ประถมศึกษา เกษตรกร
ปวดขา
A04
หญิง 42 ประถมศึกษา เกษตรกร
บารุงร่างกาย
A05
หญิง 62 ประถมศึกษา รับจ้างทัวไป
่
ปวดเมื่อยตามร่างกาย
A06
หญิง 56 ประถมศึกษา รับจ้างทัวไป
่
รักษามะเร็งเต้านม
A07
หญิง 42 มัธยมศึกษา เกษตรกร
ลดน้าหนัก
A08
หญิง 55 ประถมศึกษา เกษตรกร
ปวดเมื่อยตามร่างกาย
A09
หญิง 79 ประถมศึกษา ไม่ได้ทางาน ปวดขา
ตารางที่ 2. ประสบการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ยาสมุนไพร
รหัสผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ยาสมุนไพรทีใ่ ช้
AEs จากยาสมุนไพร
1
A01
พญางูเขียว+ฟ้ าทะลายโจร
เวียนหัว ตาพร่า, ตุ่มเม็ดลมพิษ
A02
1. ยาเม็ดแผนโบราณไม่ทราบชือ่ 2 1. กล้ามเนื้อกระตุก ตะคริว
2. หนุมานประสานกาย2
2. กล้ามเนื้อกระตุก ตะคริว
A03
สมุนไพรแปรรูปผงยาสีเหลือง
แสบกระเพาะอาหาร
A04
ยอดมะรุม
เวียนหัว
A05
คลอโรฟิ ลล์
ปวดตามร่างกาย
A06
เห็ดหลินจือ
เวียนหัว ตาพร่า
A07
ปอกะบิด
ปั สสาวะบ่อย
A08
อัลฟั ลฟ่ า
เวียนหัว ตาลาย
A09
สมุนไพรแคปซูลไม่ทราบชื่อ
ไตบกพร่อง
1: ใช้พร้อมกัน
2: ใช้ต่างรอบกัน 3: ประสบการณ์ไม่พงึ ประสงค์

แหล่งทีม่ าของสมุนไพร
พญางูเขียวขึน้ ตามสวน
ฟ้ าทะลายโจรเพื่อนให้มา
ร้านค้า
เพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้าน
ปลูกเอง
คนรูจ้ กั
คนรูจ้ กั
ญาติ
ญาติ
วัด

ยาสมุนไพรทีใ่ ช้
พญางูเขียว+ฟ้ าทะลายโจร1

วิธกี ารใช้ยาสมุนไพร
ต้มน้ารับประทาน

1. ยาเม็ดแผนโบราณไม่ทราบชือ่ 2
2. หนุมานประสานกาย2
สมุนไพรแปรรูปผงยาสีเหลือง
ยอดมะรุม
คลอโรฟิ ลล์
เห็ดหลินจือ
ปอกะบิด
อัลฟั ลฟ่ า
สมุนไพรแคปซูลไม่ทราบชื่อ

รับประทานวันละหลายครัง้
ต้มน้ารับประทาน
ชงน้า
รับประทานเป็ นอาหาร
เจือจางน้าก่อนรับประทาน
ต้มน้ารับประทาน
ต้มน้ารับประทาน
รับประทานวันละ 1 ครัง้
รับประทานวันละ 1 ครัง้

ระยะเวลาทีเ่ กิด AEs3หลังใช้ยาสมุนไพร
6 เดือน
1 สัปดาห์
2-3 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
2-3 วัน
1 สัปดาห์
1 ชัวโมง
่
1 ปี

การรับรูค้ วามรุนแรงของการเกิด AEs3
ไม่รุนแรง
1. รุนแรง
2. ไม่รุนแรง
รุนแรง
ไม่รุนแรง
รุนแรง
ไม่รุนแรง
ไม่รุนแรง
รุนแรง
ไม่รุนแรง
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การรับรูร้ ะดับความรุนแรง
ผู้ให้ขอ้ มูลในการศึกษานี้ ทงั ้ หมดมี AEs จากการ
ใช้ยาสมุนไพรเป็ นชนิดไม่รา้ ยแรง ทีไ่ ม่ตอ้ งเข้ารับการรักษา
ทีโ่ รงพยาบาลหรือทาให้เกิดความพิการหรือตาย แต่มคี วาม
แตกต่ า งกัน ในด้ า นการรับ รู้ ร ะดับ ความรุ น แรง ซึ่ง แบ่ ง
ออกเป็ นชนิดไม่รุนแรงและชนิดรุนแรง ผู้ให้ขอ้ มูล บางราย
เห็นว่า AEs ทีพ่ บเป็ นชนิดไม่รุนแรง:
“มันก็ไม่รุนแรงหรอก แต่มนั ทำไรไม่ไหว มันต้อง
นอนอย่ ำ งเดีย วเลย มัน เหมือ นป้ อ แป้ อ่ ะ (หัว เรำะ) มัน
อ่อนเพลียไปเลยจ้ะ” (รหัส A06)
ในทางตรงกันข้าม มีผู้ให้ขอ้ มูลที่แสดงความเห็น
ด้านการรับรูร้ ะดับความรุนแรงว่า เป็ นชนิดรุนแรง บางราย
มีความรูส้ กึ ว่าอาการนัน้ รุนแรงจนเกือบเสียชีวติ ดังคากล่าว
“เป็ นรุนแรง ไม่เคยเป็ นมำเลย ไม่เคยเป็ นแบบนี้
เลยตัง้ แต่ กิน ยำทุ ก ตัว ….. เริม่ มีอ ำกำรปวดเนื้ อ ปวดตัว
เหมือนเรำจะเป็ นไข้ ไข้หวัดอ่ะ ครันเนื
่ ้ อครันตั
่ ว เจ็บไปตำม
เส้น ตำมเอ็น ตำมหัวปวดไปหมดเลยทุกส่วนของเรำเป็ นไป
หมด หัวเหอปวดไปหมด ปำนเนีย่ เก็บร้ำนแล้ว โอยไม่ไหว
เก็บร้ำนเป็ นชัวโมงล้
่
ำงถ้วยล้ำงชำมเนำะกว่ำจะเสร็จ โฮย!
ตำยแน่ ๆ วันนี้ กู คิดในใจ มำถึงก็นอนเลย” (รหัส A05)
“ไอ้ตวั นัน้ มันแพ้หนัก โอ้โห! กล้ำมเนื้อกระตุกทัง้
คืนทัง้ วัน นอนไม่หลับ กล้ำมเนื้อกระตุ กแล้วก็เป็ นตะคริว
ตะคริวเนีย่ เส้นมันยืดออกมำนะ เนีย่ สมมติว่ำขำเนีย่ นะ นัง่
ๆ ขำจะลัดมำเนีย่ (ทำท่ำให้ด)ู ตึงทีส่ ดุ …..” (รหัส A02)
การวิ นิจฉัยประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ
ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ให้ค วามเห็น เกี่ย วกับ วิธีก ารวินิ จ ฉัย
AEs ซึ่งได้พจิ ารณาอาการทีเ่ กิดขึน้ ด้วยประสบการณ์ของ
ตนเองโดยการสังเกตความผิดปกติของร่างกาย
“มันเป็ นในร่ำงกำยมีกล้ำมเนื้อกระตุก กระตุก แล้ว
ก็ตะคริวกิน (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลพยำยำมสำธิตอำกำรกระตุก แล้วชี้
ตำแหน่งทีเ่ กิดบริเวณแขนและขำ) ” (รหัส A02)
“ก็เรำกิน ถ้ำเรำไม่กนิ มันก็ไม่เป็น (หัวเรำะ) ถ้ำเรำ
กินมันก็แลรูส้ กึ ว่ำแพ๊ รูส้ กึ เหมือนทำไรไม่ไหว เดินยังเหนือ่ ย
ร่ำงกำยเรำไม่เหมือนเดิม” (รหัส A06)
ผู้ให้ข้อมูลบางรายได้กล่าวว่า ไม่เคยเกิดอาการ
เช่ น นี้ ม าก่ อ น แต่ เ มื่ อ ใช้ ย าสมุ น ไพรนั น้ แล้ ว ก็ มีอ าการ
เกิดขึน้ :
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“ก็เรำไม่เคยมีอำกำรแบบนี้ พอกินเค้ำไปมันเป็ น
แบบนี้ ตัวยำอย่ำงอืน่ ไม่เคยกิน สมุนไพรไรก็ไม่เคยกิน”
(รหัส A05)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางรายไม่ทราบว่า อาการทีเ่ กิดขึน้ กับ
ตนเองนัน้ เป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพร
แต่น่าจะเป็ นอาการของโรคใดโรคหนึ่ง:
“กิน แล้ ว แสบกระเพำะกิน ตัว เนี ย่ แล้ ว แสบบบ
(เน้น) กระเพำะ เป็ นเลยนะ เป็ นโรคกระเพำะเลยนะ ปวดดด
(เน้น) แต่ว่ำถ้ำเรำกินซักช้อนชำมันก็ไม่แสบนะ ทีน่ ้ เี รำจะไป
ไหนจะกินให้ดีเลยกินช้อนโต๊ะ (หัวเรำะ) รู้สกึ เลยตอนนัน้
แสบเลย เพรำะว่ำเรำจะไปในวัง อย่ำงเนีย่ เค้ำเรียกว่ำแพ้มยั ้
เนีย่ ยังไม่รเู้ ลยว่ำแพ้” (รหัส A03)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรหัส A03 ได้นาตัวอย่างยาแผนโบราณ
มาให้ดู เป็ น สมุ น ไพรแปรรูปมีลัก ษณะเป็ น ผงสีเ หลือ ง มี
สรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวด ซึง่ ตรงกับอาการของผูใ้ ห้
ข้อ มู ล คือ มีอ าการปวดขา เมื่อ น าตั ว อย่ า งดัง กล่ า วไป
ทดสอบเบือ้ งต้นหาสารสเตียรอยด์ดว้ ยวิธอี มิ มูโนโครมาโท
กราฟี ผลการทดสอบ พบว่ า มี ก ารปนปลอมของสาร
สเตียรอยด์ (ให้ผลการทดสอบเป็ นบวก)
นอกจากการวินิจฉัย AEs จากการใช้ยาสมุนไพร
ด้วยตนเองแล้ว มีผใู้ ห้ขอ้ มูล 1 ท่าน ได้กล่าวว่า ตนเองนัน้
ได้รบั การวินิจฉัยจากบุคลากรทางการแพทย์ โดยพบความ
ผิดปกติเกี่ยวกับการทางานของไต ภายหลังหยุดการใช้ยา
สมุนไพร พบว่า ระดับการทางานของไตดีขน้ึ :
“หมอเค้ำก็ถำมว่ำกินยำอะไร…หมอให้หยุดกิน พอ
หยุ ด กิน ได้ส ัก เกือ บเดือ นเหมือ นกัน นะหรือ ครึง่ เดือ นไร
เนีย่ …..แล้วเค้ำก็นดั ไปตรวจ บอกว่ำไตดีข้นึ ” (รหัส A09)
ความหมายของอาการไม่พึง ประสงค์ในมุมมอง
ของชาวบ้านนัน้ ยังมีความแตกต่างกันออกไป ผู้ให้ขอ้ มูล
ท่านหนึ่งไม่แน่ ใจว่า อาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ เป็ น
อาการแพ้ยา แต่น่าจะเป็ นผลข้างเคียงของยาสมุนไพรนัน้ :
“ไม่รนู้ ะ ไม่ได้คดิ ว่ำ มันก็... ไม่แน่ใจ ก็เหมือนไม่
แพ้ เป็ นผลข้ำงเคียงของเค้ำหรือป่ ำว คิดว่ำมันจะไล่จะขับ
ออกประมำณนัน้ น่ะ ควำมรูส้ กึ อ่ะ” (รหัส A07)
ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ท่ า นเดิม ให้ ร ายละเอีย ดเพิ่ม เติ ม ว่ า
อาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นอาการของผูท้ ม่ี โี รคอยู่ใน
ร่างกายแล้วมีอาการแสดงออกมา ซึง่ เรียกว่า “อาการไซร้” :

“…เมือ่ ก่อนทีพ่ กี ่ นิ นะ ว่ำนชักมดลูกอ่ะ ถ้ำกินแล้ว
มีไข้ จับไข้ เค้ำบอกว่ำไม่ต้องหยุด ให้กินไปเรือ่ ย ๆเดี๋ยว
อำกำรมันจะกลับมำดีข้นึ ทีพ่ กี ่ นิ หมอเส็งอ่ะ เพรำะคนขำย
เค้ำจะแนะนำแบบนี้แหล่ะ กินแล้วมีไข้ จับไข้ คือแบบยำมัน
ไซร้เรำ เดีย๋ วพอมันหำยจำกนี้ เดีย๋ วมันก็ดขี ้นึ เค้ำว่ำงัน้ อย่ำ
หยุด แต่ให้กนิ ปริมำณลดลงหน่ อยนึง จำกสองช้อนก็เหลือ
ซักช้อนนึงค่อย ๆ เพิม่ ไปเรือ่ ย ๆ…แล้วเดี๋ยวมันก็จะดีข้นึ
เค้ำว่ำงัน้ แต่พกี ่ ท็ ำตำมเค้ำนำ แต่ส่วนมำกพีไ่ ม่ค่อยได้แพ้
คนทีเ่ ป็ นในตัว มีโรคถึงได้เป็ น ถ้ำคนในตัวไม่มีโรคมันไม่
เป็ น เค้ำว่ำงัน้ นะ หมอทีเ่ ค้ำมำขำยให้เรำอ่ะ” (รหัส A07)
ความคิดเห็นทีก่ ล่าวมาสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกท่านหนึ่ง ดังคากล่าวนี้:
“…ก็บำงคนเค้ำว่ำ กินยำครัง้ แรกเนำะ มันจะไซร้
มันจะไร มันจะมีอำกำร อืม ก็เหมือนอย่ำงว่ำมีโรคมีอะไรอยู่
มันจะขับจะนัน่ ไง ก็เลยมีอำกำรในตัวเรำ ไม่สบำย คิดว่ำ
อย่ำงนัน้ เค้ำว่ำกันอย่ำงนัน้ อ่ะ” (รหัส A08)
นอกจากนี้ อาการไซร้ ยังหมายถึง อาการของยา
ออกฤทธิ ์ ไม่ใช่อาการแพ้ยา ลักษณะของอาการแพ้ยาจะมี
ผื่นแดงตามร่างกาย แน่ นหน้าอก หรือมีอ าการตาบวม ดัง
คากล่าวว่า:
“…เค้ำเรียกอำกำรว่ำ ภำษำชำวบ้ำนเค้ำเรียกว่ำ
มันไปไซร้ ไซร้ไขมันอะไร ๆ ตำมเส้นเลือดเรำ เค้ำว่ำงัน้ เค้ำ
ว่ำไม่ใช่แพ้…..มันเป็ นอำกำรของยำทีว่ ่ำมันออกฤทธิ์ เพรำะ
เรำไม่ได้มผี นื ่ แดง ไม่ได้มเี ม็ดตำมตัวหรือแน่ นหน้ำอก มัน
ไม่เป็ นแบบนัน้ ถ้ำแพ้ยำมันต้องเป็ นอำกำรผืน่ แดงหรือแน่ น
หน้ำอก ตำบวมอะไรพวกนี้เนำะ” (รหัส A05)
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า การรับรูเ้ กีย่ วกับ AEs จากการ
ใช้ยาสมุนไพรนัน้ ผู้ให้ขอ้ มูลสามารถรับรู้ได้เอง หรือได้รบั
การยืนยันจากแพทย์ หรือแม้แต่ไม่ทราบว่า อาการทีเ่ กิดขึน้
นัน้ คืออะไร อีกทัง้ ความหมายของอาการไม่พงึ ประสงค์ใน
มุมมองของชาวบ้านก็มคี วามแตกต่างกัน
การค้นหายาสมุนไพรที่น่าสงสัย
ผู้ให้ขอ้ มูลพยายามค้นหาสาเหตุทท่ี าให้เกิด AEs
ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล บางท่ า นได้ ท บทวนการ
เปลีย่ นแปลงการดาเนินชีวติ ประจาวัน ซึง่ พบว่ายังคงใช้การ
ดาเนินชีวติ ตามปกติ จึงเห็นว่าไม่มสี าเหตุอ่นื นอกเหนือจาก

ยาสมุ น ไพรที่ส งสัย แต่ มีก ารสัง เกตว่ า มีอ าการเกิด ขึ้น
หลังจากมีการใช้ยาสมุนไพรชนิดใหม่ ดังคากล่าวว่า:
“เพรำะไม่ได้กินอะไรเลย กินข้ำวผิดเวลำก็ไม่ได้
กิน พอกินแล้วมันเป็ น มันใจเลยว่
่
ำกินแล้ วเป็ น พอกินไปก็
รูส้ กึ แสบกระเพำะ” (รหัส A03)
“ไม่เคยเป็ นลมเวียนมำก่อน ทีน่ มี ่ นั ไม่ถูกกับตัวเอง
เลยเป็ นลม ปกติลุกขึ้นเช้ำได้ มันลุกขึ้นไม่ได้ ทำไมรูส้ กึ บ้ำน
หมุน คิดว่ำน่ ำจะแพ้ตวั นี้ ไม่มอี ะไรทีแ่ ปลกไปกว่ำนี้ ” (รหัส
A04)
“ตำลำยอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ก็ไม่รู้มนั จะเกีย่ วกับ
เห็ดหรือป่ ำวเนำะ ก็กนิ แล้วมันเป็ น สงสัยว่ำจะเกีย่ วกับเห็ด
หลินจือหรือป่ ำว เพรำะอยู่ ๆ เรำมำกินแล้วก็เป็ นเนำะ ก็เลย
ว่ำมันเกีย่ วกับเห็ดหรือป่ ำว” (รหัส A06)
เช่นเดียวกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกท่าน ทีส่ งั เกตว่า อาการ
ไม่พงึ ประสงค์นัน้ เกิดขึน้ หลังใช้ยาสมุนไพรที่น่าสงสัยโดย
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่เกิดอาการกับ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ยาสมุนไพรนัน้ :
“พอกิน ซัก ชัว่ โมงครึง่ ชัว่ โมงก็มีอ ำกำรแล้ว หลัง
กินอ่ะ” (รหัส A08)
ผู้ให้ข้อมูลบางรายได้ใช้วิธีกาจัดสาเหตุ โดยการ
หยุดใช้ยาสมุนไพร และไม่กล้าทดลองใช้ซ้า เพราะกลัวว่า
จะเกิดอาการเช่นเดิมอีกครัง้ :
“ไม่ได้กนิ อีกหยุดกินไปเลย กลัวจะแพ้อกี อยำกจะ
ลองอีกแต่ไม่กล้ำเสียงกลั
่ วมันจะทำให้ร่ำงกำยทรุดอีก อยำก
ลองว่ำแพ้ทยี ่ อดอย่ำงเดียวหรือแพ้ทมี ่ คี ำบลูกคำบดอกด้วย
จะแพ้อย่ำงไหน” (รหัส A04)
ในขณะเดียวกัน มีผู้ให้ขอ้ มูลบางรายที่ทดลองใช้
ยาสมุ น ไพรนั น้ ซ้ า เพื่อ ความมัน่ ใจ ซึ่ง ผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้ก ลับ
พบว่า เกิดอาการทีร่ ุนแรงกว่าเดิม ดังคากล่าวนี้:
“ยำแผนโบรำณลองไปซื้ออีก เผือ่ จะแก้ได้มงั ่ ตอน
เริม่ เป็ นกระตุกกระตุก ก็เลยไปซื้อมำอีก 2 ห่อ อีก 100 เม็ด
เอ...ยิง่ กินมันยิง่ เป็ นหนัก ไม่กนิ ซ้ ำไม่เอำแล้ว ก็เรำไม่รจู้ กั
มันแท้จริง” (รหัส A02)
เมื่อการค้นหายาสมุนไพรทีน่ ่ าสงสัย เพียงวิธเี ดียว
อาจได้คาตอบทีไ่ ม่ชดั เจน ดังนัน้ การใช้หลายวิธผี สมผสาน
เพื่อ หาสาเหตุ ท่ีแ ท้จ ริง ก็อ าจจะได้ข้อ สรุ ป ได้ว่ า เกิด จาก
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สาเหตุ ใ ด ยกตัว อย่ างเช่น การตัด สาเหตุ ก ารใช้ยาอื่น ๆ
ร่วมกับการหยุดใช้ยานัน้ ดังคากล่าวว่า:
“ทีแรกมันคัดจมูกกินคอเฟอ่ะ ยำแก้แพ้ เรำก็คดิ ว่ำ
กินคอเฟเข้ำไปแล้วจะเวียนหัวใช่มยั ้ ก็เลยหยุดกินคอเฟแล้ว
ก็ยงั กินไอ้ตัวนี้ (สมุนไพรพญำงูเขียว+ฟ้ ำทะลำยโจร) ต่ อ
พอทีหลังมันอัน้ ฉีไ่ ม่ค่อยอยู่ ก็เลยหยุดกินเลย พอหยุดกิน
หำยเป็ นปกติเหมือนเดิม ก็เลยคิดว่ำเป็ นทีไ่ อ้ตวั นี้สมุนไพรนี ่
แหล่ะ ไม่เคยกินยำอะไรอ่ะ หยุดยำอืน่ ไปเรือ่ ย ๆ แล้วมันไม่
หำย จนกระทัง่ มำหยุ ด ยำเนี ย่ แล้ว มัน หำยอ่ ะ คิด ว่ ำ อัน นี้
แน่นอน” (รหัส A01)
การจัดการประสบการณ์ไม่พึงประสงค์จากสมุนไพร
เมื่อผู้ให้ขอ้ มูลมันใจแล้
่
วว่า พวกเขากาลังประสบ
กับ AEs จากการใช้ยาสมุนไพร พวกเขาจึงต้องทาบางสิง่
บางอย่างเพื่อกาจัดสิง่ ที่ไม่พึงประสงค์ท่เี กิดขึน้ ส่วนใหญ่
ผู้ให้ขอ้ มูลมักใช้หลักการง่าย ๆ ตามประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ หรือข้อจากัดของแต่ ละบุคคล ดังเช่น ผู้ให้
ข้อ มู ล ท่ า นหนึ่ ง ได้เ ล่ า ถึง วิ ธีจ ัด การ AEs จากการใช้ย า
สมุนไพร โดยการหยุดใช้ยาสมุนไพรนัน้ ๆ ร่วมกับการนอน
พักผ่อน และใช้ยาอื่น ๆ เพื่อบรรเทาอาการ ซึง่ เป็ นยาทีห่ า
ได้ง่ า ยในบ้า น และหากอาการไม่ รุ น แรงก็ย ัง ไม่ มีค วาม
จาเป็ นทีต่ อ้ งไปรับการรักษาทีใ่ ด เนื่องจากตนเองมีขอ้ จากัด
ทางด้านร่างกาย จึงเดินทางไม่สะดวกมากนัก ดังคากล่าวนี้:
“นอนลูกเดียว ไม่ได้ไปไหนเลย ไม่กล้ำเดิน กลัว
ล้มอ่ะ ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอ่ะ ไม่ได้ไปอนำมัยไม่ถงึ ขนำด
ต้องไป ก็มนั ช่วยตัวเองได้อ่ะ นอนพักก็หำยเวียนหัว ผม
ไม่ได้ทำอะไรก็นอนของผมอย่ำงนี้ทบี ่ ้ำน นอนเฉยๆไม่ได้
แสดงอำกำรอะไร มันจะรู้ผลตอนออกเดิน มันจะเซ จะล้ม
มองไปไกล ๆ มันจะพร่ำ มองไม่เห็น ขนำดลุกขึ้นเดินเวียน
หัว ผมยังรีบนัง่ เลย กลัวล้ม พอนัง่ ลงพักเดียวมันก็หำย มัน
เหมือนคนเป็ นควำมดันตำ่ อย่ำงนัน้ อ่ะ ผืน่ ก็หำยำทำ เป็ น
เดือน ๆ เหมือนกันนะคิดว่ำมันเป็ นขี้กลำก (หัวเรำะ) หยุด
ยำ (ยำสมุนไพร) แล้วหำย ทีแรกผืน่ เนีย่ ผมนึกว่ำแพ้น้ ำมัน
ระกำอ่ะ เพรำะเคยทำแล้วมันคันตำมง่ำมนิ้วไง ทำเรือ่ ย ๆ ที ่
แท้ไม่ใช่อ่ะ เพรำะผมกินยำนี้ (ยำสมุนไพร) เป็ นหลัก” (รหัส
A01)
ผู้ให้ขอ้ มูลอีกท่านมีการผสมผสานใช้หลาย ๆ วิธี
ตัง้ แต่การหยุดใช้ยาสมุนไพรนัน้ แล้วนอนพักผ่อน และยัง
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ดื่มน้ าปริมาณมาก ๆ เพื่อให้ร่างกายขับปั สสาวะล้างตัวยา
ออกมาด้วย แต่ ผู้ให้ข้อ มูลไม่กล้าใช้ย าแผนปั จจุบ ัน ด้วย
เหตุผลทีว่ ่า ตัวยาทัง้ 2 ชนิด จะตีกนั แล้วจะทาให้มอี าการ
รุนแรงกว่าเดิม ดังคากล่าวว่า:
“เรำก็หยุดกินวันนัน้ ไม่กนิ ตอนเย็น พอหลับไปตืน่
มำก็เบำขึ้น ลุกขึ้นไปอำบน้ ำอำบท่ำ ก็หลับต่อ เช้ำมำก็หยุด
หยุดไปสองสำมวันน่ ะ เรำก็กนิ น้ ำเยอะ ๆ ด้วย เรำก็คดิ เอำ
เองถ้ำเรำกินน้ ำเข้ำไปมันก็จะขับออกมำงี้ไง เรำคิดแบบนัน้
กิน น้ ำ เปล่ ำ เอง เรำก็คิด ว่ ำ ไอ้ตัวยำเนี้ ยมัน เยอะ เรำก็กิน
น้ ำเปล่ำเข้ำไปเพือ่ มันล้ำงตัวยำออกมำ ให้มนั ทุเลำว่ำงัน้ คิด
เอำเอง (หัวเรำะ) จริงไม่จริงไม่รู้ แล้วก็เยีย่ วบ่อยไง กินน้ ำก็
เยีย่ วบ่อยไง เรำคิดว่ำถ้ำเป็ นแบบนี้อกี ไม่ไหวแน่ ๆ ตำย มัน
เหมือนคนมำจับบิดตัว มันเจ็บตรงไหนไม่รบู้ อกไม่ถูก แล้วก็
ไม่กล้ำกินยำเข้ำไปด้วยกลัวมันนี้ (ตีกนั ) กันไงทำหัวใจหยุด
เต้น คิดไปนู่น คิดไปเองอีก ไม่กล้ำกินยำแก้ปวด ไม่กล้ำกิน
ไรลงไป กลัวมันจะทำให้หวั ใจเรำหยุดเต้น เลือดไม่ไปหล่อ
เลี้ยงหัวใจ คิดไปนู่น ก็ไม่กล้ำกินไง” (รหัส A05)
ทัง้ นี้ ผู้ให้ขอ้ มูลบางรายได้ใช้ภูมปิ ั ญญาชาวบ้าน
โดยการใช้สมุนไพรรางจืด เพื่อขับล้างสารพิษ แต่กล่าวว่า
ไม่ ค วรใช้ป ริม าณมาก เพราะอาจส่ ง ผลไม่ ดีต่ อ ร่ า งกาย
นอกจากนี้ ย ัง กล่ า วว่ า สมุ น ไพรรางจืด ยัง สามารถใช้ล้าง
สารพิษในผู้ท่ดี ่มื แอลกอฮอล์ สัตว์ท่ถี ูกยาเบื่อ รวมถึงผู้ท่ี
ได้รบั ผลกระทบจากยาฆ่าแมลง ตามความคิดเห็นนี้:
“หยุดกินมันค่อย ๆ ทุเลำเบำบำง แต่โรคหอบหืด
มันก็ยงั อยู่นะ ครัง้ แรกลืมกินรำงจืด แพ้ครัง้ หลัง เอำไอ้นีม่ ำ
ต้ม กินหน่อย ๆ ....รำงจืดกินมำกไม่ดนี ะเขำว่ำ เลือดมันจำง
กินให้มนั ล้ำงสำรพิษออกหน่ อย ๆ กินแค่วนั สองวัน ก็ท้ งิ
แล้ว กินมำกไม่ด”ี (รหัส A02)
“กินรำงจืดต้มน้ ำกิน กินเรือ่ ยๆ ทัง้ วันแค่วนั เดียว
ไม่ได้กนิ ยำอืน่ รักษำอำกำร ต้มรำงจืดช่วยได้ เมำเหล้ำก็กนิ
ได้ ช่วยล้ำงยำ หมำโดนเบือ่ ใช้รำงจืด โดนใหม่ ๆ กรอกสด
ๆ เลย พ่อให้ต้มรำงจืดกิน คิดไว้อยู่แล้วว่ำจะกินรำงจืด แพ้
ยำบำงตัวเอำไม่อยู่ เคยแพ้แลนเนดยำฆ่ำแมลง หน้ำบวม
ไม่แน่นหน้ำอก แต่อว้ ก เวียนหัว บ้ำนหมุน ลืมตำไม่ไหว กิน
รำงจืด แต่เอำไม่อยู่ ร่ำงกำยไวต่อกำรแพ้ มีอำกำรหลังได้รบั
สำรไม่เกินครึง่ ชัวโมง
่
ก็เลยไป รพสต. เค้ำก็ตรวจร่ำงกำย
ฉีดยำแก้เวียนและยำกินกลับมำบ้ำน กินน้ ำเยอะๆ จะได้ฉี ่
ออก” (รหัส A04)

นอกจากนี้ยงั มีผู้ให้ขอ้ มูลบางราย ได้ใช้วธิ พี ่ึงพา
บุ ค คลอื่น แต่ ไ ม่ ก ล้า บอกความจริง เกี่ย วกับ สาเหตุ ข อง
อาการที่เกิดขึ้น โดยขอให้บุคคลในครอบครัวไปหายามา
รักษาจาก รพ.สต.ใกล้บา้ น หากอาการไม่ดขี น้ึ ก็ได้แสวงหา
ซือ้ ยามาบรรเทาอาการจากร้านขายยาในตัวเมือง เนื่องจาก
ในละแวกนัน้ มีเพียงแต่รา้ นขายของชา อีกทัง้ ยังลดปริมาณ
การใช้ย าสมุ น ไพรในแต่ ล ะครัง้ เพื่อ ลดความรุ น แรงของ
อาการทีเ่ กิดขึน้ :
“เนีย่ กินยำเนีย่ แต่ไม่กล้ำบอกคนทีบ่ ำ้ นทีเ่ ป็ นโรค
กระเพำะมำก (เน้น) เค้ำไม่รู้หรอก ให้เค้ำไปเอำยำอนำมัย
....พอมีอำกำรก็ให้เค้ำไปซื้อยำแอนตำซิลข้ำงในนี ่ เอ๊ะก็ยงั
ไม่หำย หมดไปขวดนึงก็ยงั ไม่หำย ไปอนำมัย ก็ยงั ไม่หำย
แล้ ว ทีน่ ้ ี ก็ไ ป...เค้ ำ เรีย กอะไรอิ เหมือ นร้ ำ น...เค้ ำ เรี ย ก
เภสัชเนำะ เหมือนชัชชัยเภสัชอะไรยังเงี้ยะ เรำก็จะไปหำยำ
ไอ้โรคกระเพำะ เคลือบกระเพำะแบบนี้นะ แต่ แต่เภสัชเค้ำ
แนะนำว่ำป้ ำอย่ำงนี้มนั ก็ทุเลำไป เค้ำให้เรำกินยำเม็ด ๆ เค้ำ
จัดมำให้ ตอนนัน้ กีเ่ ม็ดไม่รู้เป็ นร้อยบำท แล้วเค้ำจัดมำให้
เดี๋ยวป้ ำกินแล้วไม่หำย มำหำใหม่นะ ทีเ่ ภสัชห้วยท้อน กิน
แล้วน่ ะหำยไปเลย…เรำหันมำกิน (ยำสมุนไพรแผนโบรำณ)
ตอนเช้ำและกินแค่ชอ้ นชำก็ไม่เป็ นไร กินช้อนโต๊ะ แล้วปวด
ท้อง แต่ถำ้ ช้อนชำไม่ปวด… ” (รหัส A03)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางราย ไม่ได้ดาเนินการ
อะไรเกี่ย วกับ อาการที่เ กิด ขึ้น ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ว่ า อาการที่
เกิดขึน้ ไม่ได้รุนแรง ไม่ได้มผี ลกระทบกับคุณภาพชีวติ อีก
ทัง้ มีความเชื่อว่าสมุนไพรมีความปลอดภัย
การจัดการ AEs จากการใช้ยาสมุนไพรของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกันไป สามารถแบ่งได้เป็ น 1) การไม่
กระท าสิ่ง ใดเนื่อ งจากอาการไม่รุ นแรงและมีค วามเชื่อว่า
สมุนไพรนัน้ ปลอดภัย 2) การรักษาด้วยตนเอง ประกอบด้วย
การลดปริมาณการใช้หรือการหยุดใช้ยาสมุนไพร การนอน
พัก ผ่ อ น การดื่ม น้ า มากๆ เพื่อ ขั บ ปั ส สาวะ หรือ การใช้
สมุ น ไพรรางจืด เพื่อ ขับ ล้า งสารพิษ 3) การแสวงหาการ
รัก ษาโดยไป รพสต. หรือ ร้า นขายยา และ 4) ใช้ท งั ้ การ
รักษาด้วยตนเองและแสวงหาการรักษา

การอภิ ปรายผล
ผู้ใ ห้ข้อ มู ล มีก ารใช้ย าสมุ น ไพรด้ว ยตนเองโดย
ปราศจากคาแนะนาจากบุคลากรทางการแพทย์ ยาสมุนไพร

ที่ใ ช้มีท งั ้ ที่ม าจากธรรมชาติแ ละยาสมุ น ไพรแปรรูป เมื่อ
พิจ ารณาในด้า นความปลอดภัย แล้ว ผู้บ ริโ ภคส่ ว นใหญ่
เข้าใจว่า ยาสมุนไพรทีม่ าจากธรรมชาตินนั ้ มีความปลอดภัย
แต่บางครัง้ ยาสมุนไพรมีความเสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ได้ (7) การศึกษาครัง้ นี้พบว่า AEs จากยาสมุนไพร
ในมุมมองของผูบ้ ริโภค ได้แก่ อาการทางด้านระบบประสาท
ส่วนกลางและส่วนปลาย อาการทางด้านระบบกล้ามเนื้ อ
และกระดูก อาการทางด้านระบบทางเดินอาหาร และอาการ
ทางด้านระบบทางเดินปั สสาวะ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ความปลอดภัยของยาสมุนไพรในบัญชียาหลักในประเทศ
ไทย ระหว่ า งปี พ.ศ. 2543 - 2551 ที่ พ บว่ า ลั ก ษณะ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาสมุนไพรสามารถเกิดขึน้ ได้
หลายระบบ แต่ เ หตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง ประสงค์ท างด้า นระบบ
ทางเดิน อาหารพบมากที่สุ ด (8) จากการสัม ภาษณ์ ใ น
การศึกษาครัง้ นี้มผี ใู้ ช้ยาสมุนไพร 1 ราย ทีม่ ี AEs ทางด้าน
ระบบทางเดินอาหาร โดยมีอาการแสบกระเพาะอาหาร จึง
ได้มีการนาตัวอย่างยาสมุนไพรซึ่ง เป็ น สมุน ไพรแปรรู ป มี
ลักษณะเป็ นผงสีเหลืองไปทดสอบ ปรากฏว่าพบสารสเตีย
รอยด์ปลอมปน โดยสเตียรอยด์นนั ้ ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อ
ระบบทางเดินอาหาร (15) ดังทีพ่ บในผูใ้ ช้ยาสมุนไพรรายนี้
สารสเตี ย รอยด์ จึง อาจเป็ นอี ก สาเหตุ ห นึ่ ง ของการเกิด
เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ท่ี เ กิ ด จากการ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพร (7,16)
จากการศึก ษานี้ ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ใช้ ย าสมุ น ไพรฟ้ า
ทะลายโจรและพญางูเขียวโดยนาไปต้มรวมกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมี
AEs คือ เวีย นศีร ษะ ตาพร่ า ตุ่ ม เม็ด ลมพิษ ซึ่ง อาการที่
เกิดขึน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาในโครงการเฝ้ าระวังความ
ปลอดภัย ยาจากสมุ น ไพรในบัญ ชีย าหลัก แห่ ง ชาติ พ.ศ.
2542 และ 2549 (17) ทีพ่ บว่า เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ของ
ยาสมุนไพรฟ้ าทะลายโจร ได้แก่ ผื่น ปวดเวียนศีรษะ และ
สอดคล้ อ งกั บ สรุ ป รายงานอาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ าก
ฐานข้อ มู ล Thai vigibase ระหว่ า งปี พ.ศ. 2549 - 2558
(18) ที่พ บเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง ประสงค์ ใ นลัก ษณะเดีย วกัน
สาหรับเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ของยาสมุนไพรพญางูเขียว
ทีม่ รี ายงานส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลทีศ่ กึ ษาในสัตว์ทดลองซึง่ ยัง
ไม่พบความเป็ นพิษของพญางูเขียว แต่ อย่างไรก็ตามควรมี
การศึกษาเพิม่ เติม ด้านพิษเรื้อรังของสมุนไพรชนิดนี้ เมื่อมี
การใช้ในมนุษย์ (19) ผูท้ ใ่ี ช้ยาสมุนไพรหนุมานประสานกาย
ในการศึกษานี้ มี AEs คือ กล้ามเนื้อกระตุกเป็ นตะคริว ซึง่
ยังไม่เคยพบการรายงานอาการดังกล่าวมาก่อน การศึกษา
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ในสัตว์ทดลองถึงความเป็ นพิษของสาร saponin ในใบหนุ
มานประสานกาย พบว่า สารดังกล่าวมีผลต่อการทางานของ
ตับและไต จึงควรมีการประเมินการใช้ในระยะยาว (20)
สาหรับผูท้ ใ่ี ช้ยอดมะรุมในการศึกษานี้ มี AEs คือ
เวียนศีรษะ ซึ่งเป็ นอาการที่ยงั ไม่พบการรายงานมาก่ อ น
การศึกษาถึงความเป็ นพิษระดับเซลล์และสัตว์ทดลองจาก
สารสกัดมะรุม พบว่า แม้การให้สารสกัดจากใบมะรุมแก่หนู
ทดลองไม่ พ บความเป็ น พิษ ต่ อ ตับ ไต หรือ ค่ า ทางโลหิต
วิทยา แต่มคี วามเสีย่ งการเกิดพิษระดับยีนเมื่อให้ขนาดสูง
(21) และพบการแท้ง ในหนู ท ดลองที่มีก ารผสมพันธุ์แล้ว
(22) Stohs และ Hartman (23) ได้ ท บทวนการศึ ก ษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของมะรุม พบว่า
การศึ ก ษาในหนู ท ดลองพบมี ก ารเพิ่ ม ขึ้น ของระดับ ค่ า
เ อ น ไ ซ ม์ ใ น ตั บ ( alanine aminotransferase, aspartate
aminotransferase) ยู เ รี ย ( blood urea nitrogen) แ ล ะ
creatinine ในเลื อ ด แต่ ไ ม่ มี ก ารรายงานอาการไม่ พึ ง
ประสงค์ในมนุ ษย์ท่ไี ด้รบั ผงใบมะรุม สาหรับการศึกษาใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับผลของอาหารเสริมใบมะรุมต่อ ระดับ
ไขมัน ในเลือ ดในผู้ ป่ วยที่มีภ าวะไขมัน ในเลือ ดสู ง เป็ น
การศึกษานาร่องในมนุษย์ทไ่ี ม่ปกปิ ดการรักษา (open-label
pilot study) ในอาสาสมัครกลุ่มเดียวจานวนทัง้ สิ้น 19 คน
ระยะเวลาติดตามการศึกษาเฉลีย่ 11.27± 2 สัปดาห์ พบว่า
การให้สารสกัดใบมะรุมมีความปลอดภัยต่อการทางานของ
ตับ และไต แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม การศึก ษานี้ มีข้อ จ ากัด บาง
ประการเนื่องจากเป็ นการศึกษาที่ไม่มกี ลุ่มควบคุม และใช้
ขนาดตัวอย่างน้อย รวมถึงระยะเวลาทีใ่ ช้ตดิ ตามการศึกษา
เป็ นช่วงระยะเวลาสัน้ อาจทาให้ยงั ไม่พบข้อมูลผลข้างเคียง
ที่อาจเกิดขึ้น (24) แต่ มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์
ของมะรุมว่าสามารถทาให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบ (eczema)
(25)
ส่วนผู้ใช้ยาสมุนไพรเห็ดหลินจือในการศึกษานี้ มี
AEs คือ เวียนศีรษะ ตาพร่า ซึง่ ยังไม่พบการรายงานอาการ
มาก่อนเช่นกัน การรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์ก่อนหน้า
ส่วนใหญ่เป็ นการรายงานการเกิดผื่นลมพิษ ปฏิกริ ยิ าทาง
ผิวหนัง (25) ถ่ายเหลวและคลื่นไส้ (26-27 ) ไม่สบายท้อง
กังวลใจ (27) สาหรับผูใ้ ช้ยาสมุนไพรปอกะบิดในการศึกษา
นี้ มี AEs คือ ปั สสาวะบ่อย ซึ่งเป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์ท่ี
ยังไม่พบในการรายงานก่อนหน้า นี้ ข้อมูลผลข้างเคียงของ
สมุนไพรในสัตว์ทดลองอาจทาให้เกิดระดับน้ าตาลในเลือด
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ต่ าและสามารถเพิม่ แรงบีบของหัวใจได้ (28) ส่วนผู้ทใ่ี ช้ยา
สมุนไพรอัลฟั ลฟ่ าในการศึกษานี้ มี AEs คือ เวียนศีรษะ
ตาลาย ซึง่ ก็ยงั ไม่พบการรายงานอาการดังกล่าวมาก่อน มี
รายงานว่ า สารสกั ด จากใบอั ล ฟั ลฟ่ าค่ อ นข้ า งมี ค วาม
ปลอดภั ย แต่ ส ารสกัด จากเมล็ ด อัล ฟั ลฟ่ าในระยะยาว
สามารถทาให้เกิดการต่อต้านระบบภูมคิ มุ้ กันตนเองได้ (29)
ในภาพรวมของการศึกษานี้ผใู้ ช้ยาสมุนไพรส่วนใหญ่นายา
สมุนไพรไปใช้ในขนาดทีไ่ ม่แน่ นอน ซึง่ อาจมีผลต่อปริมาณ
ของสารสาคัญทีไ่ ด้รบั และการออกฤทธิได้
์ เช่นกัน
AEs จากยาสมุ น ไพรที่เ กิด ขึ้น จากมุ ม มองของ
ผู้บริโภคเป็ นชนิดไม่ร้ายแรง สอดคล้องกับการศึกษาของ
Walji et al. ที่พบว่าไม่มอี าสาสมัครต้องเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลหรือทาให้เกิดความพิการหรือตายจากการใช้ยา
สมุนไพร (30) ถึงแม้ว่า AEs นัน้ จะเป็ นชนิดไม่รา้ ยแรง แต่
AEs เหล่ า นัน้ มีผ ลต่ อ ความรู้สึก ของผู้ใ ช้ย าสมุ น ไพรโดย
พวกเขารับรูถ้ งึ ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ อาการทีพ่ วกเขารู้สกึ
ถึงความรุนแรง ยกตัวอย่างเช่ น กล้ามเนื้อกระตุกทัง้ วันทัง้
คืน หรืออาการปวดตามร่างกาย จนพวกเขาคิดว่าเขาอาจจะ
เสียชีวติ จากยาสมุนไพรนัน้ ก็เป็ นได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
พวกเขาหยุดใช้ยาสมุนไพรแล้วอาการเหล่านัน้ ก็ค่อย ๆ ดี
ขึน้ แต่ทน่ี ่ าสังเกต คือ ผูใ้ ช้ยาสมุนไพรบางรายพยายามใช้
ยาสมุนไพรนัน้ ต่อไปถึงแม้ว่าจะเกิด AEs นัน้ ก็ตาม โดยให้
เหตุ ผ ลว่ า อาการที่เ กิด ขึ้น นั น้ ไม่ รุ น แรง พอทนได้ หรือ
ต้องการพิสจู น์อกี ครัง้ ซึง่ พวกเขาได้วนิ ิจฉัยประสบการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ด้วยตนเองจากการสังเกตความผิดปกติของร่างกาย
ทีไ่ ม่เคยมีอาการเช่นนี้มาก่อน พวกเขาจึงมันใจได้
่
ว่า อาการ
ที่เ กิด ขึ้น นั น้ เกิด ขึ้น หลัง จากใช้ ย าสมุ น ไพรนั น้ จริง แต่
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ใ ช้ ย าสมุ น ไพรบางรายไม่ ท ราบว่ า
ประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ เป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ยาสมุนไพร ผูใ้ ช้ยาสมุนไพรได้อธิบายจากความเข้าใจว่า
AEs ทีเ่ กิดขึน้ อาจเรียกอีกอย่างว่า “อาการไซร้” ซึง่ หมายถึง
อาการที่เกิดจากการออกฤทธิข์ องตัวยาทาให้เ กิด อาการ
แสดงต่าง ๆ หรือหมายถึงบุคคลนัน้ ๆ กาลังเจ็บป่ วยด้วย
โรคใดโรคหนึ่ ง ท าให้ มี อ าการแสดงออกมาหลัง ใช้ ย า
สมุนไพร
สาหรับหลักการค้นหาสาเหตุของผูใ้ ช้ยาสมุนไพร
ในการศึกษานี้มคี วามใกล้เคียงกับ วิธกี ารของบุคลากรทาง
การแพทย์เพื่อประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causality
assessment) ของยาที่สงสัยกับ เหตุ ก ารณ์ ไม่พึงประสงค์

โดยพิจารณาว่าไม่มสี าเหตุอ่นื นอกเหนือจากยาสมุนไพรที่
สงสัย การหยุดใช้หรือลดขนาดยาสมุนไพรทีส่ งสัย และการ
ใช้ยาสมุนไพรนัน้ ซ้า ไม่ว่าจะเป็ นการให้ซ้าโดยตัง้ ใจ หรือไม่
ตัง้ ใจ (17,31) AEs จากการใช้ย าสมุ น ไพรที่เ กิด ขึ้น ใน
มุ ม มองของผู้ บ ริโ ภคข้า งต้ น เป็ นเพีย งเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง
ประสงค์ ท่ี น่ าสงสั ย เท่ า นั ้ น ควรได้ ร ั บ การประเมิ น
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือติดตามการใช้โดยบุคลากรทาง
การแพทย์ต่อไป
ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ส่ ว นใหญ่ จ ัด การ AEs จากการใช้ย า
สมุนไพรโดยหยุดใช้ยาสมุนไพรนัน้ หรือมีการใช้ยาอื่นร่วม
ด้วย ดังเช่น การใช้ยาสมุนไพรรางจืดซึง่ นอกจากจะมีขอ้ บ่ง
ใช้สาหรับ ล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงแล้ว ยัง สามารถใช้
รัก ษาอาการแพ้ต่า ง ๆ (32) ในทางตรงกัน ข้า มถ้าหากมี
อาการแพ้จากยาแผนปั จจุบนั จะนิยมใช้ยากลุ่มต้านฮีสตา
มีน (33) อีกทัง้ ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรม
การตอบสนองเมื่อเกิด AEs จากการใช้ยาสมุนไพรมีทงั ้ แบบ
การไม่ ก ระท าสิ่ง ใด การดู แ ลรัก ษาด้ว ยตนเอง และการ
แสวงหาการรัก ษา ซึ่ง ไม่ แ ตกต่ า งจากวิธีจดั การกับ AEs
จากการใช้ยาแผนปั จจุบนั (34) และทีส่ าคัญผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วน
ใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ป รึ ก ษาแพทย์ เ กี่ ย วกั บ AEs ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Barnes et al. ทีพ่ บว่า ผูใ้ ช้ยา
สมุ น ไพรส่ ว นน้ อ ยที่ป รึก ษาแพทย์เ กี่ย วกับ อาการไม่ พึง
ประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพร ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงทัศนคติ
ต่อการรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพรที่
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (35) เหตุผลหลักทีผ่ ู้ใช้ยาสมุนไพร
ไม่รายงานอาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดจากการใช้ยาสมุนไพร
เพราะว่าพวกเขาไม่ทราบว่าต้องแจ้งใคร นอกจากนี้พวกเขา
มีการใช้ยาสมุนไพรด้วยตนเองและไม่คดิ ที่จะกลับไปใช้ยา
สมุนไพรนัน้ อีก (30)
ปั จจุ บ ั น วิ ธี ก ารหลั ก ของการเฝ้ าระวั ง ความ
ปลอดภัย ยาสมุ น ไพร/แผนโบราณในประเทศไทย คือ
spontaneous reporting ที่ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ห รื อ
ผู้ประกอบการ ส่งรายงานเหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์ท่ีเ กิด
ขึ้นกับผู้ป่วยตามแบบฟอร์มที่กาหนดไปยังศูนย์เฝ้ า ระวัง
ความปลอดภัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ (Health Product
Vigilance Center; HPVC) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการรายงานการ
เฝ้ า ระวัง รายการยาที่พ ัฒ นาจากสมุ น ไพร/แผนไทยตาม
บัญชียาหลักแห่งชาติ (17) โดยมีเภสัชกรในสถานพยาบาล
แต่ ล ะแห่ ง ท าหน้ า ที่ห ลัก โดยเป็ น ผู้ร วบรวมและประเมิน
ความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ร ะหว่ า งยาสมุ น ไพรที่ส งสัย กับ

เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ และส่งรายงาน การศึกษา
นี้ได้ขอ้ ค้นพบว่า ผูใ้ ช้ยาสมุนไพรมี AEs ไม่ว่าสมุนไพรนัน้
จะมาจากธรรมชาติหรือแปรรูป โดยการใช้ยาสมุนไพรจาก
การแปรรู ป ก็ อ าจได้ ร ั บ ผลข้ า งเคี ย งอั น เนื่ อ งจากการ
ปลอมปนสารสเตียรอยด์ เมื่อเกิด AEs ผู้ใช้สมุนไพรส่วน
ใหญ่ ไ ม่ได้แจ้ง หรือรายงาน AEs ที่เ กิด ขึ้น ให้กบั บุค ลากร
ทางการแพทย์ทราบ เพราะคิดว่าอาการไม่รุนแรง และที่
ส าคัญ เป็ นยาสมุ น ไพรที่ พ วกเขาใช้ โ ดยไม่ ไ ด้ ป รึ ก ษา
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อ การคุ้มครองผู้บริโภค HPVC
ควรจัดหาช่องทางให้ผบู้ ริโภคได้มโี อกาสรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ท่เี กิดขึ้น นอกจากนี้ควรส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทางการแพทย์ระดับปฐมภูมใิ นด้านความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพร โดยเภสัชกรชุมชนอาจร่วม
ค้นหาความเสี่ยงจากยาสมุ นไพรทัง้ ในส่วนสมุ นไพรจาก
ธรรมชาติ ห รื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส มุ น ไพรส าเร็ จ รู ป การสร้ า ง
แรงจูงใจและขยายบทบาทของเจ้าหน้าที่ รพสต. ในการร่วม
ค้นหาความเสีย่ งจากการใช้ยาสมุนไพร เนื่องจากเจ้าหน้าที่
รพสต. ทางานใกล้ชดิ กับชุมชนทาให้มโี อกาสเข้าถึงปั ญหา
สุขภาพทีอ่ าจเกิดจากผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ อีกทัง้ ประชาชนใน
ชุมชนมีความไว้วางใจในการให้ขอ้ มูล ผลการศึกษานี้ พบว่า
แพทย์มสี ่วนร่วมค้นหาเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้
ยาสมุ น ไพรซึ่ง อาจมีผ ลต่ อ การท างานของไตในผู้ ใ ช้ ย า
สมุนไพร 1 ราย ดังนัน้ ความตระหนักของแพทย์ในการใช้ยา
สมุนไพรจึงมีความสาคัญต่ อความปลอดภัยของผู้บริโภค
เช่นกัน
จุ ด เด่ น ของการศึ ก ษานี้ คื อ เป็ นการวิ จ ัย เชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกทาให้ทราบรายละเอียด
และประเด็นต่าง ๆ เกีย่ วกับ AEs จากการใช้ยาสมุนไพรใน
มุมมองของผูบ้ ริโภค ทาให้เข้าใจความคิดและความรูส้ กึ ของ
ผูท้ ม่ี ี AEs จากการใช้ยาสมุนไพรโดยตรง ผูบ้ ริโภคเป็ นผู้มี
ส่วนได้เสียที่สาคัญในระบบการดาเนินงานเฝ้ าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะรายงานเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพรโดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ทพ่ี บได้น้อยแต่มคี วามรุนแรงหรือมีความสาคัญ
การศึกษาครัง้ นี้ได้ใช้หลักการตรวจสอบแบบสามเส้าด้าน
ข้อมูลและการสืบค้นเอกสารเพื่อเพิ่มความน่ าเชื่อถือของ
ข้อมูล ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยการสอบถามผู้ให้ขอ้ มูลในครัง้ แรก
ก่ อ นเข้า ไปสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก เกี่ย วกับ ลัก ษณะ AEs ที่เ คย
เกิด ขึ้น ว่ า มีลัก ษณะอย่า งไร มีค วามสัม พัน ธ์ก ับสมุ นไพร
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ชนิดใด หลังจากนัน้ จึงได้นดั วันเวลาเข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึก
อีกครัง้ และสอบถามในประเด็นเดิมเพื่อยืนยันข้อมูล พบว่า
ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ยัง คงให้ ค าตอบเช่ น เดิม เมื่อ เวลาเปลี่ ย นไป
รวมถึง การตรวจสอบจากบุคคลที่ต่างกัน เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
ข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นจริงหรือไม่ โดยการยืนยันจากการ
สัม ภาษณ์ ญ าติท่ีอ ยู่บ้า นเดีย วกัน กับ ผู้ใ ห้ข้อ มูล และการ
ตรวจสอบข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารจากงานวิจยั ทีผ่ ่านมา
หรือข้อมูลทางวิชาการเกีย่ วกับอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา
สมุนไพร วิธกี ารวินิจฉัยและการจัดการอาการไม่พงึ ประสงค์
จากยาสมุนไพร
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มอี ุปสรรคและข้อจากัด
บางประการ ได้แ ก่ 1) การเข้า ถึง ผู้ให้ข้อ มูล ในชุมชนที่มี
AEs จากยาสมุนไพรทาได้ค่อนข้างยากเนื่องจากไม่มขี อ้ มูล
ผูท้ ใ่ี ช้ยาสมุนไพรทีแ่ น่นอน อีกทัง้ ผู้วจิ ยั เป็ นบุคคลภายนอก
ชุมชนส่งผลต่อความไว้วางใจในการให้ขอ้ มูล แต่อย่างไรก็
ตามผู้วจิ ยั พยายามสร้างความคุน้ เคยกับชุมชน โดยเข้าไป
ทาความรู้จกั กับผู้นาชุมชนและอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน
เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของผู้ ท่ี ใ ช้ ย าสมุ น ไพร 2)
ช่ ว งเวลาการเข้า เก็บ ข้อ มู ล อยู่ ใ นช่ ว งฤดู ก าลเก็บ เกี่ย ว
ผลผลิตทางการเกษตร บางครัง้ จึงไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล ในวันเวลาที่กาหนดได้ 3) ผู้ใช้ยาสมุนไพรบาง
รายไม่ทราบชื่อยาหรือส่วนประกอบของยาสมุนไพรทาให้
ขาดข้อมูลในการนาไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ได้ในอนาคต และ 4) การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ
อาจจะไม่สามารถขยายผลการศึกษาไปยังประชากรกลุ่มอื่น
ได้ แต่สามารถใช้เป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาข้อมูลเชิง
ลึกจากประสบการณ์และมุมมองในด้านอื่น ๆ
การศึกษาในอนาคตอาจศึกษาความเป็ นไปได้หรือ
แนวทางการค้นหาความเสีย่ งของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
จากยาสมุนไพรแบบไปข้างหน้า (cohort event monitoring)
(17,36) ซึ่งเป็ นการเฝ้ าระวังเชิงรุกโดยการสังเกตการเกิด
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ท่สี งสัยว่าสัมพันธ์กบั ยาสมุ นไพร
นัน้ หรือ ไม่ ซึ่ง มีก ารติด ตามไปข้า งหน้ า ด้ว ยระยะเวลาที่
ก าหนด หรือ ท าการศึก ษาในโรงพยาบาลโดยวิเ คราะห์
ข้อมูลในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (electronic health
record mining: EHR) (37) ข้อมูลจาก EHR สามารถช่วย
ค้นหาเหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์จากยาและค้นหาสัญญาณ
(signal) ได้ ท ั น ท่ ว งที บุ ค ลากรทางการแพทย์ ท่ี พ บ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ท่นี ่ าสงสัย ว่าเกิดจากยาสมุน ไพร
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เป็ นผู้บนั ทึก ทัง้ 2 วิธนี ้ีจะมีการประเมินความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บกับผลิตภัณฑ์ท่ี
สงสัยโดยมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ หากสามารถ
เก็บข้อมูลจากประชากรขนาดใหญ่ และมีการติดตามเป็ น
ระยะเวลานานจะทาให้ได้ข้อมูลมีความน่ าเชื่อถือมากขึ้น
นอกจากนี้ อ าจส ารวจความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรทาง
สาธารณสุข ที่เ กี่ย วข้อ งเกี่ยวกับ ระบบการเฝ้ า ระวังความ
ปลอดภั ย ของเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ย า
สมุนไพรเพื่อทราบความเป็ นไปได้ในการขอความร่วมมือใน
การพัฒนาเชิงระบบด้านการติดตามการใช้ยาสมุนไพรของ
ประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การใช้ ย าสมุ น ไพรมีค วามเสี่ย งที่จ ะท าให้ เ กิด
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทาให้
ทราบการจัดการ AEs จากมุมมองของผูใ้ ช้ยาสมุนไพร การ
ค้นหาเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาสมุนไพรนัน้ ทีค่ ่อนข้าง
ยาก เนื่องจากระบบการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา
สมุนไพรขาดประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงควรมีระบบการเฝ้ า
ระวังการใช้ยาสมุนไพรทัง้ ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข
มู ล ฐาน สมุ น ไพรที่ม าจากธรรมชาติ ห รือ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมี
ส่วนประกอบของยาสมุนไพรโดยการส่งเสริมการรายงาน
อาการไม่พงึ ประสงค์โดยผูบ้ ริโภคและ/หรือ บุคคลากรทาง
การแพทย์ระดับปฐมภูมิ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากความ
เสีย่ งในการใช้ยาสมุนไพร

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจ ัยครัง้ นี้ สาเร็จได้ด้วยความอนุ เ คราะห์จาก
ผู้ เ ชี่ย วชาญทัง้ 3 ท่ า น คือ ภญ.วิม ล สุ ว รรณเกศาวงษ์
ดร.อาจินต์ สงทับ และ ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ ศรีวไิ ล ซึง่ ให้
ค าแนะน าและตรวจสอบเครื่อ งมือ วิจ ัย ขอขอบคุ ณ ผู้ใ ห้
ข้อมูลทุกท่านซึง่ ได้ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการ
ทาวิจยั ครัง้ นี้ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกรายที่ผู้วจิ ยั ขอข้อมูล
เพิม่ เติม
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