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บทคัดยอ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ติดตามประเมินผลการรักษาผูป ว ยอาสาสมัครโรคเรือ้ นกวางดวยกรรมวิธี
การแพทยแผนไทยในเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย จํานวนทัง้ สิน้ 32 ราย ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แตการตรวจประเมิน
ลักษณะอาการขอบงชี้ของโรคเรื้อนกวาง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษา ตลอดจนการนัดหมายติดตาม
ประเมินผลผูปวยแตละรายอยางตอเนื่องจนครบ 1 ป
ผลการศึกษาพบวา โรคเรื้อนกวางทางการแพทยแผนไทย มีอาการขอบงชี้ 4 อาการไดแก 1) ผิวหนัง
เปนแผลนูนหนาขึน้ เหนือผิวปกติและมีสแี ดง 2) มีอาการคันตามผิวหนังทีเ่ ปนปน เรือ้ นกวาง 3) ผิวหนังบริเวณ
ที่เปนปนแผลมีเลือดหรือน้ําเหลืองซึม 4) ผิวหนังบริเวณที่เปนปนแผลตกสะเก็ดเปนสีขาว ซึ่งหลักในการดูแล
รักษาผูป ว ยโดยการรักษาตนเหตุของการเกิดโรคภายในรางกายและการดูแลผิวหนังทีเ่ ปนปน นูนหนา มีวธิ กี าร
รักษาโดยใชยากินชําระน้ําเหลือง และการใชยาทาน้ํามันกระเบา จากการติดตามประเมินผลการรักษา พบวา
ผูปวยอาสาสมัครจํานวน 32 ราย แผลเรื้อนกวางหายเปนปกติ และไมมีอาการกลับมากําเริบอีกภายใน 1 ป
คิดเปนรอยละ 100 กรณีผูปวยที่มีบาดแผลเรื้อนกวางเฉพาะที่สามารถรักษาใหหายเปนปกติภายในระยะเวลา
12 สัปดาห และในกรณีผูปวยที่บาดแผลเรื้อนกวางกระจายมากกวา 1 แหงของรางกาย จะใชระยะเวลาใน
การรักษาสูงสุดไมเกิน 24 สัปดาห ในการรักษาทีเ่ ห็นผล ผูป ว ยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการรักษาอยางเขมงวด
ไดแก การงดอาหารแสลงจําพวกหมักดอง การงดการแกะเกาและการขูดขีดบาดแผล รวมถึงการรักษา
ความสะอาดของรางกาย
คําสําคัญ: เรื้อนกวาง, น้ํามันกระเบา, ยาชําระน้ําเหลือง
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the Thai traditional medicine treatment process of
Rueankwang skin disease. The subjects were 32 voluntary patients in Chiang Rai Provincial Prison
by using “Chamra-nam-lueang” recipe for detoxification treatment and Chaulmoogra oil formula
for skin care. Each case was evaluated once a week for the period 1 year.
The results revealed that 32 patients under strict treatment process were completely recovered.
Moreover, patients with one area of wound recovered within 12 weeks while patients with several
areas of wound recovered within 24 weeks.
In conclusion, The results indicated that the patients must follow strict practices under Thai
traditional medical doctor’s advice such as avoid fermented food, refrain from scratching the wound
and keep the body clean.
Keywords: Rueankwang, Chaulmoogra oil formula, Chamra-nam-lueang

ความสําคัญของปญหา
วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีเจตนาในการผลิต
บัณฑิตแพทยแผนไทย ที่มีขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพดานการรักษาโรคตามมาตรฐานวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยควบคูกับการพัฒนาองคความรูในการรักษาโรคตามกรรมวิธีทางการแพทยแผนไทย
มีคลินิกการแพทยแผนไทยในเรือนจํากลางจังหวัดเชียงรายที่เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายและเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย ทีเ่ ปนคลินกิ บริการทางการแพทยแผนไทยของวิทยาลัยการแพทยฯ
จากการใหบริการผูป ว ยพบวา มีผปู ว ยกลุม โรคผิวหนัง ทีท่ างเรือนจําไดคดั เพือ่ สงตอใหกบั ทีมแพทยแผนไทย
มีลักษณะอาการที่แสดงออกชัดเจน ไดแก 1) ผิวหนังเปนแผลนูนหนาขึ้นเหนือผิวปกติและมีสีแดง 2) มีอาการ
คันตามผิวหนังที่เปนปน 3) ผิวหนังบริเวณที่เปนปนแผลมีเลือดหรือน้ําเหลืองซึม 4) ผิวหนังบริเวณที่เปน
ปนแผลตกสะเก็ดเปนสีขาว จากอาการที่แสดงออกทั้ง 4 ขอบงชี้คืออาการของ “โรคเรื้อนกวาง” ที่ระบุอยู
ในตําราการแพทยแผนไทยในคัมภีรวิถีกุฏโรค (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2549, น.36) และตํารา
การแพทยแผนไทยในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีการกลาวถึงลักษณะอาการของกลุม โรคผิวหนัง
จําพวกโรคเรือ้ นตางๆ ไวเชนกัน (สํานักงานคุม ครองภูมปิ ญ
 ญาการแพทยแผนไทย, 2557, น.273) จากลักษณะ
อาการของโรคเรื้อนกวางซึ่งเปนโรคที่มีลักษณะคลายกับโรคสะเก็ดเงินทางการแพทยแผนปจจุบันกลาวถึง
ความผิ ด ปกติ ข องการผลั ด เซลล ผิ ว หนั ง ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเกิ ด โรคคื อ ระบบภู มิ คุ ม กั น เกิ ด
ความผิดปกติ การดูแลรักษาคือการรักษาตามอาการเพื่อลดอาการคัน และการใชยากดภูมิคุมกันของผูปวย
ทําใหผูปวยตองพึ่งยาอยางตอเนื่อง
ความรูทางการแพทยแผนไทยมีการบันทึกความรูภูมิปญญาดั้งเดิม ไมวาจะเปนการอธิบายถึงสาเหตุ
การเกิดโรคเรื้อนกวางที่เกิดจากความผิดปกติของของเหลวภายในรางกาย ที่เรียกวา “น้ําเหลืองเสีย” สงให
ผิวหนังแสดงแผลนูนหนาขึ้นเหนือผิว หลักในการรักษา 2 แนวทาง คือ รักษาตนเหตุของการเกิดโรคภายใน
รางกาย โดยการขับและชําระของเสียภายใน และการดูแลผิวหนังที่เปนปนนูนหนาที่มีการปริแตกตกสะเก็ด
(ยิ่ ง ยง เทาประเสริ ฐ และกั น ยานุ ช เทาประเสริ ฐ , 2547, น.18) ขณะเดี ย วกั น ในตํ า ราเวชกรรมไทย
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(กองการประกอบโรคศิลปะ, 2541, น.140-144) และเภสัชกรรมไทย ไดมีการบันทึกเกี่ยวกับตํารับยารักษาโรค
ผิวหนังและเรือ้ นกวางไวทงั้ ยาใชภายในรางกายและตํารับยาทาภายนอก แพทยแผนไทยไดคดั เลือกจากตํารา
และปรุงเพือ่ รักษา คือ ตํารับยาชําระน้าํ เหลือง และตํารับยาทาน้าํ มันกระเบาซึง่ กระเบาเปนสมุนไพรทีส่ ามารถ
รักษาโรคผิวหนังกลุมโรคเรื้อนตางๆ ได (กองการประกอบโรค,2541, น.9-96) สอดคลองกับการวิจัยแหงชาติ
ที่ไดศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากตนกระเบา พบวา กระเบามีองคประกอบที่มีฤทธิ์ตานการอักเสบ
ฤทธิ์ในการตานเชื้อจุลินทรีย และสงผลตอการรักษาโรคผิวหนัง (สุรางค ลีละวัฒน, 2556) จากการใหบริการ
ผูปวยในเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย จํานวน 18 ราย ระหวางป พ.ศ.2554-2555 ผลจากการติดตามผล
การรักษาเบือ้ งตน พบวาผูป ว ยมีพยาธิสภาพของแผลนูนหนาลดลงจากการรักษาจึงนํากรรมวิธกี ารแพทยแผนไทย
มาใช รั ก ษาผู ป ว ยโรคเรื้ อ นกวาง แต เ นื่ อ งจากแนวทางการรั ก ษาดั ง กล า วเป น เพี ย งความรู ที่ จ ดบั น ทึ ก
จากประสบการณ ยังไมไดพฒ
ั นากระบวนการรักษาอยางเปนระบบ ขาพเจาจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาติดตาม
ประเมินผลการรักษาโรคเรือ้ นกวางดวยกรรมวิธกี ารแพทยแผนไทย ซึง่ การศึกษาครัง้ นีม้ งุ เนนการถอดบทเรียน
จากเอกสารตําราแพทยแผนไทยในอดีตและการติดตามผลการรักษาโรคเรื้อนกวางในคลินิกการแพทยแผน
ไทยรวมกับทีมแพทยแผนไทยวิชาชีพที่สภาวิชาชีพใหการรับรอง

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อติดตามประเมินผลการรักษาโรคเรื้อนกวางดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาติดตามประเมินผลการรักษาผูปวยอาสาสมัครในคลินิกการแพทยแผนไทยเรือนจํากลาง
จังหวัดเชียงราย ทีเ่ ปนพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีท่ าํ ความรวมมือระหวางวิทยาลัยการแพทยพนื้ บานและการแพทยทาง
เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรวมกับเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย จึงทําใหแพทยแผนไทย และผูวิจัย
ไดมโี อกาสรักษาและติดตามผลการรักษาผูป ว ยอาสาสมัครโรคเรือ้ นกวาง ซึง่ เกณฑการคัดผูป ว ยทีเ่ ขารับบริการ
เปนไปตามกฎเกณฑและกฎระเบียบของทางเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. กลุมเปาหมายและแหลงขอมูลที่ศึกษา
ผูปวยอาสาสมัครที่มีอาการตามขอบงชี้ของโรค 4 ขอ ไดแก 1) อาการปนแดงนูนหนาเหนือผิว
2) อาการคันบริเวณผิวหนัง 3) อาการเลือดหรือน้ําเหลืองซึมตามแผล 4) อาการสะเก็ดสีขาวปกคลุมตามแผล
เปนการตรวจเพือ่ ยืนยันอาการของโรคเรือ้ นกวาง ผานการคัดเลือกจากทางเรือนจํา และผานการตรวจวินจิ ฉัย
จากแพทยแผนไทย วาเปนโรคเรื้อนกวางเปนเพศชาย จํานวน 32 ราย
2. พื้นที่และระยะเวลาที่ศึกษา
คลินิกการแพทยแผนไทยเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาที่ทําการศึกษาและติดตาม
ประเมินผล ครอบคลุมตั้งแตพฤษภาคม พ.ศ.2556 – กันยายน พ.ศ.2561 โดยมีการศึกษาในสวนของ
การติดตามประเมินผูปวยที่เริ่มเขารับการรักษา ตั้งแตพฤษภาคม พ.ศ.2556 – ธันวาคม พ.ศ.2558
รวมระยะเวลา 2 ป 7 เดือน ซึ่งผูปวยแตละราย มีการรักษาและติดตามประเมินผลเปนระยะเวลา 1 ป
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 แบบบันทึกเวชระเบียน (OPD)
3.2 แบบบันทึกอาการสําคัญของผูปวยโรคเรื้อนกวาง
3.3 กลองบันทึกภาพ
3.4 เวอรเนีย
4. การเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามประเมินผลการรักษาโรคเรื้อนกวาง
4.1 ขั้นตอนการประเมินผูปวยกอนเขารับการรักษา
เปนการสังเกตการตรวจวินิจฉัยของแพทยแผนไทย ที่มีการตรวจประเมินผูปวยอาสาสมัคร
โรคเรื้อนกวางกอนเขารับการรักษา ตามลักษณะขอบงชี้ของโรค 4 ขอ โดยแพทยแผนไทยไดทําการตรวจ
ประเมินผูปวยโดยการสังเกตลักษณะของแผลนูนหนาสีแดง ลักษณะสะเก็ดที่ปกคลุม ลักษณะเลือดหรือ
น้าํ เหลือง รวมกับการสวมใสถงุ มือเพือ่ สัมผัสตําแหนงของแผลนูนหนา เพือ่ เช็กการรับความรูส กึ และเช็กภาวะ
น้ําเหลืองที่มีการซึมตามแผลนูนหนาประกอบการตรวจรวมดวย ขณะเดียวกันมีการถายภาพของปนแผล
นูนหนาของผูปวยอาสาสมัคร เปนการถายภาพตามตําแหนงเดิมทุกครั้งที่มีการนัดหมายติดตามประเมินผล
เพื่อใชเปรียบเทียบอาการกอนและหลังการรักษา รวมทั้งการสอบถามอาการคันและความถี่ในการคันของ
ผูปวย และปจจัยที่สงผลตออาการ
4.2 ขั้นตอนการรักษาโรคเรื้อนกวางและการนัดหมายผูปวยอาสาสมัครโดยแพทยแผนไทย
4.2.1 การรักษาโดยใชยา 2 ตํารับ คือ 1) ยาชําระน้ําเหลือง 2 ชอนโตะ รับประทานกอนอาหาร
30 นาที ตอนเชาและเย็น 2) ยาทาน้ํามันกระเบาหลังทําความสะอาดรางกายเชาและเย็น
4.2.2 การวางเงื่อนไขการปฏิบัติตัวในการรักษา คือ 1) หลีกเลี่ยงปจจัยที่ทําใหอาการกําเริบ
เชน ของหมักดอง รวมถึงหลีกเลีย่ งปจจัยทีม่ กั ทําใหอาการกําเริบ 2) เขารับการรักษาอยางตอเนือ่ งตามทีแ่ พทย
แผนไทยประจําคลินิกการแพทยแผนไทยทําการนัดหมายติดตามประเมินผล 3) งดการแกะเกาปนเรื้อนกวาง
หรือการกระทบขูดขีดแผลเรื้อนกวาง และการรักษาความสะอาดบาดแผลของรางกายอยางสม่ําเสมอ
4.2.3 การวางแผนนัดหมายติดตามผลการรักษาสัปดาหละ 1 ครั้ง และมีการตรวจประเมิน
การเปลี่ยนแปลงกอนและหลังการรักษาทุกครั้ง โดยระหวางสัปดาหแพทยแผนไทยไดมอบหมายเจาหนาที่
ผูค มุ เรือนจําดูแลดานการกินยาและทายาในชวงเชาและชวงเย็น ตามทีแ่ พทยแผนไทยวางแผนการรักษาจนกวา
แผลเรื้อนกวางจะหายเปนปกติ แพทยแผนไทยจะทําการตรวจประเมินเพื่อยุติการรักษา
4.2.4 ขั้นยุติการรักษา เมื่อแพทยแผนไทยไดมีการตรวจประเมินหลังการรักษาแลว พบวา
ผูปวยไมปรากฏอาการแสดงของโรคเรื้อนกวางตามขอบงชี้ของโรคทั้ง 4 ขอ แพทยแผนไทยจึงไดมีการยุติ
การรักษา
4.3 การนัดหมายติดตามผลหลังยุติการรักษา
เพื่อเฝาระวังการกลับมากําเริบของโรค โดยประสานเจาหนาที่ของทางเรือนจํา ที่ทําหนาที่
ควบคุมแดนผูต อ งขัง ประเมินอาการผูป ว ยอาสาสมัครทุกสัปดาห โดยการสอบถามขอมูลจากผูป ว ยตามอาการ
ขอบงชีแ้ ละบันทึกขอมูลสงใหกับทีมแพทยแผนไทย ในขณะเดียวกัน แพทยแผนไทยจะทําการเบิกตัวผูปวย
เพื่อเขารับการตรวจรางกาย เดือนละ 1 ครั้ง จนครบระยะเวลาในการติดตามผล 1 ป
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ผลการวิจัย
จากการติดตามประเมินผลการรักษาผูป ว ยอาสาสมัคร ทัง้ 32 ราย ผลการศึกษา พบวา ในกระบวนการ
รักษาของแพทยแผนไทย ครอบคลุมตั้งแตการตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ภายใตการแกปญหา
จากสาเหตุการเกิดโรค และสอดคลองกับภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่ระบุไวตามตํารา และการวางแผน
นัดหมายเพื่อติดตามประเมินผลผูปวย ทําใหผูศึกษาสามารถถอดความรูจากผลการติดตามและวิเคราะหผล
การรักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบงชี้ของอาการ ไดดังนี้ ระหวางการรักษาตั้งแตสัปดาหที่ 1-4 อาการที่มี
การเปลี่ยนแปลงเห็นผลชัดเจน คือ อาการสะเก็ดสีขาวปกคลุมตามแผล จะลดลงเหลือเพียงขุยเล็กๆ บางราย
ไมมลี กั ษณะของสะเก็ดปรากฏอยู ระหวางการรักษาตัง้ แตสปั ดาหที่ 5-8 อาการคันของผูป ว ยลดลง และอาการ
เลือดหรือน้าํ เหลืองซึมตามแผลไมมี ลักษณะของเลือดหรือน้าํ เหลืองปรากฏอยู ระหวางการรักษาตัง้ แตสปั ดาห
ที่ 9-12 อาการของปนแดงนูนหนาเหนือผิวบางลง ในกรณีผูปวยที่เปนเพียงเล็กนอยมีลักษณะบาดแผลเรื้อน
กวางเฉพาะที่เรียบจนเปนผิวหนังปกติ แตสําหรับผูปวยที่มีบาดแผลเรื้อนกวางกระจายมากกวา 1 แหงของ
รางกาย จะยังคงพบอาการแสดงอยู จากลักษณะการเปลีย่ นแปลงของผูป ว ยใหการติดตามประเมินผลกอนและ
หลังการรักษา จนสามารถสรุประยะเวลาที่สัมพันธกับผิวหนังที่เปนแผลนูนหนาขึ้นเหนือผิว โดยสามารถแบง
ผูปวยออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 กรณีผูปวยที่มีบาดแผลเรื้อนกวางเฉพาะที่ คือ อาการของผูปวยที่มีลักษณะปนแดงนูนหนา
สีแดงที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณ เชน เฉพาะแขน เฉพาะขา หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย จํานวน 20 ราย
สามารถรักษาใหหายเปนปกติภายในระยะเวลา 12 สัปดาห
กลุมที่ 2 กรณีผูปวยที่บาดแผลเรื้อนกวางกระจายมากกวา 1 แหงของรางกาย เชน แขนทั้งสองขาง
ขาทั้งสองขาง หรือทั่วรางกาย จํานวน 12 ราย จะใชระยะเวลาในการรักษาสูงสุดไมเกิน 24 สัปดาห
จากผลการรักษาสะทอนใหเห็นวา กระบวนการรักษาโรคเรือ้ นกวางดวยกรรมวิธกี ารแพทยแผนไทยได
ผลการรักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงแตละอาการขอบงชี้ตามลําดับ
การยกตัวอยางผูปวยที่ทําการติดตามประเมินผลที่มีการเปลี่ยนแปลงของอาการดังรูปภาพ
ตอไปนี้

กอนการรักษา

หลังการรักษา

ภาพที่ 1 ตัวอยางผูปวยอาสาสมัครกรณีที่มีบาดแผลเรื้อนกวางเฉพาะที่ สามารถรักษาใหหายเปนปกติ
ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห
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กอนการรักษา

หลังการรักษา

ภาพที่ 2 ตัวอยางผูปวยอาสาสมัครกรณีที่บาดแผลเรื้อนกวางกระจายมากกวา 1 แหงของรางกาย
สามารถรักษาใหหายเปนปกติภายในระยะเวลา 24 สัปดาห

สรุป อภิปรายผล
การนําความรูทางการแพทยแผนไทยที่ระบุในตํารา ซึ่งถือเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของคนไทยมาใชใน
การรักษาโรคเรื้อนกวางที่เห็นผลเชิงประจักษ สงผลใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตทั้งนี้ผูปวยตองให
ความรวมมือในกระบวนการรักษาของแพทยแผนไทย ในการปฏิบตั ติ วั ระหวางการรักษาอยางเครงครัด ดังนัน้
กระบวนการรักษาโรคเรือ้ นกวางดวยการแพทยแผนไทยถือเปนทางเลือกใหกบั ผูป ว ย และทําใหผปู ว ยสามารถ
เขาถึงการบริการทางการแพทย สงผลใหผูปวยโรคเรื้อนกวางสามารถอยูรวมกันกับคนในสังคมทําใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําของการอยูรวมกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สะทอนใหเห็นวา ผูปวยโรคเรื้อนกวางที่ผานการรักษาดวยกรรมวิธีทาง
การแพทยแผนไทยสามารถรักษาใหหายเปนปกติถอื เปนอีกหนึง่ ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพของผูป ว ย
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได ทั้งนี้จะตองไดรับความรวมมือกับคนไขที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแพทยแผนไทย
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยการติดตามประเมินผลการรักษาผูปวยโรคเรื้อนกวาง โดยใชความรูในการรักษาตามตํารา
การแพทยแผนไทย เปนเพียงการศึกษาและถอดบทเรียนจากกลุม ผูป ว ยอาสาสมัครทีม่ คี วามจําเพาะดานพืน้ ที่
บริบทในคลินกิ การแพทยแผนไทยในเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีการติดตามผลการรักษาไดอยางตอเนือ่ ง
หากนําความรูท ไี่ ดจากการศึกษาครัง้ นีไ้ ปใชในระบบบริการทัว่ ไป ควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมในสภาพแวดลอม
ความเปนอยูที่สงผลตอการรักษาที่หลากหลาย
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