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บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการพัฒนาวิธีการรั กษาสตรี วัยทองด้ วย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลพระปกเกล้ า จังหวัดจันทบุรี ใช้ ระเบียบวิธี
วิจยั เชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า ได้ มีการพัฒนาวิธีการรักษาสตรี วยั ทองจากวิธีการ
รักษาแบบเดิมของแพทย์ แผนไทยใน 5 ประเด็น ดังนี ้ (1) การตรวจร่ างกายและการ
วิเคราะห์กลไกการเกิดโรคได้ พฒ
ั นาจากการจับชีพจรเพียงอย่างเดียว แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ได้ ใช้ วิธี การตรวจร่ างกาย วิเคราะห์ ธาตุที่ เป็ นสาเหตุของโรค เน้ นการซัก
ประวัติอย่างละเอียดแล้ วนามาวิเคราะห์ จนนาไปสู่การจ่ายยาที่เหมาะสมกับอาการ
(2) การยืนยันผลทางห้ องปฏิบตั ิการจากการที่ไม่เคยปฏิบัติไปสู่การพัฒนาโดยการ
บูรณาการร่วมกันกับแพทย์แผนปั จจุบนั ในการส่งตรวจฮอร์ โมนเพื่อให้ วางแนวทางการ
รักษาได้ ถูกต้ อง (3) การจ่ายยาสมุนไพรตารับจากการใช้ ยาลูกกลอนตารับเดียวไปสู่
การพัฒนา โดยมีการศึกษาและผลิตยาต้ มสมุนไพรขึ ้นมาใช้ สามตารับร่ วมกับใช้ ยาใน
บัญชียาหลัก เพื่อให้ สามารถเลือกปรุ งยาให้ เหมาะสมกับธาตุหนักเบาของสตรี วยั ทอง
ได้ ในแต่ละราย (4) การให้ บริ การด้ านหัตถการจากการที่ไม่เคยปฏิบตั ิไปสู่การพัฒนา
เพื่ อ แก้ อาการแทรกซ้ อนของผู้ ป่ วย เช่ น การนวดรั ก ษาและการอบสมุ น ไพร
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(5) การติดตามผลการรักษาจากการใช้ การนัดเพียงอย่างเดียวได้ พฒ
ั นาการรักษาโดย
การใช้ สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อและยืนยันผลการรักษาโดยการตรวจ
เลือด แพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ พฒ
ั นาวิธีการรักษาเพิ่มทางเลือกเป็ นประโยชน์ต่อสตรี
วัยทอง
คาสาคัญ: สตรี วยั ทอง / แพทย์แผนไทยประยุกต์ / วิธีการรักษาด้ วยการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ / การพัฒนาวิธีการรักษา
Abstracts
This qualitative research aimed to study the development of menopause
treatments using applied Thai traditional medicine at Prapokklao hospital,
Chantaburi, Thailand. The results indicated that five aspects of menopause
treatments by Thai traditional healers have been developed. (1) Physical
examination and diagnosis using only pulse handing have been improved.
Physical examination, analysis of elements causing disease, and intensive
history taking by applied Thai traditional doctors were analyzed in order to
prescribe appropriate drugs. (2) Confirmation of laboratory result, hormone
testing was determined to correctly manage treatment guidelines by physicians
and applied Thai traditional doctors. (3) Developed herbal recipes from single
pill formulations have been prescribed by applied Thai traditional doctors. In
order to manage the suitable recipe for each menopause, three herbal recipes
have been researched and developed and each recipe was used in
combination with drugs in the national list of essential medicines. (4) Thai
massage and herbal steam were applied with the patients in order to decrease
the complications. (5) Appointments for following up the patients were
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improved by adding online media such as Line, Facebook, and E-mail to
contact the patients. In addition, confirmation the therapeutic benefits using
blood testing was determined by physicians. In conclusion, this research
revealed that applied Thai traditional medicines have developed a beneficial
method for menopause treatment.
Keywords: Menopause / Applied Thai Traditional Medicine / Development
of Menopause Treatments
บทนา
ศาสตร์ ของการดูแลสุขภาพเป็ นศาสตร์ หนึ่งที่มีการผสมผสาน องค์ความรู้ ของ
คนในเอเชี ย ที่ มี ก ารแพร่ ก ระจายความรู้ และแลกเปลี่ ย นซึ่ ง กัน และกัน กล่ า ว
โดยเฉพาะประเทศไทย บรรพชนได้ สร้ างวัฒนธรรมสุขภาพให้ เป็ นมรดกของชาติมี
การถ่ายจากรุ่นสูร่ ุ่น มีการอนุรักษ์ สบื สานและเผยแพร่ของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศจนกลายเป็ นระบบการแพทย์ซึ่งถือเป็ นหลักฐานทางวิชาการซึ่งปั จจุบนั
เรี ยกว่า การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื ้นบ้ าน นอกจากระบบการแพทย์ดงั กล่าว
แล้ ว ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ใ น
สถาบัน อุด มศึก ษาหลายแห่ง เปิ ด ให้ บ ริ การรั ก ษาในโรงพยาบาลทัง้ ของรั ฐ และ
เอกชน และได้ รั บ การยอมรั บ มากขึน้ ในหมู่ผ้ ูแ สวงหาทางออกในการแก้ ปั ญ หา
สุข ภาพที่ ก ารแพทย์ สมัย ใหม่ อ าจจะไม่สามารถตอบสนองการรั ก ษาได้ ทัง้ หมด
ซึ่งแพทย์ แผนไทยประยุกต์ เป็ นแพทย์ ที่ผสมผสานหลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเข้ าด้ วยกัน ในปั จจุบนั จะพบว่าประชาชนได้ ให้ ความสนใจ
ด้ านสุข ภาพกันมากแต่ก็ยังปรากฏโรคภัยหลายชนิ ดเข้ า คุกคาม อาจเป็ น เพราะ
วิถีชีวิตและสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทังบวกและลบ
้
หนึ่งในนันคื
้ อ
กลุ่มอาการสตรี วัยทอง เป็ นภัยเงียบเข้ าคุกคามประชาชนที่เป็ นสตรี เกื อบทุกคน
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เพราะสตรี วยั ทองมีสาเหตุสาคัญอันหนึ่ง คือ การเพิ่มขึ ้นของอายุที่ทาให้ ร่างกายมี
ความเสื่อ มและขาดสมดุลย์ แ ละอี ก ด้ า นหนึ่ง อาจเกิ ด จากความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ทางด้ านการแพทย์ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และรั ก ษาโรคต่ า งๆ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ คนมีอายุยืนยาวมากขึ ้นเรื่ อยๆ โอกาสเกิดวัยทองก็มีมากขึ ้น
เป็ นเงาตามตัว จากรายงานของศูนย์สขุ ภาพสตรี วยั ทอง โรงพยาบาลสมิติเวช ระบุ
ว่า อายุเฉลี่ยสตรี วยั ทองโดยประมาณอยู่ที่ 45 ถึง 60 ปี ปั จจุบนั ผู้สงู อายุมีจานวน
เพิ่มมากขึ ้นบ่งบอกได้ ว่าจะมีคนในช่วงวัยทองเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน และคาดว่าใน
ปี พ.ศ.2593 อายุ ขัย เฉลี่ ย เพศหญิ ง จะเพิ่ ม เป็ น 81 ปี และเพศชายเป็ น 78 ปี
ตามลาดับ ทาให้ จานวนประชากรสตรี วยั ทองจะเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 27 ในปั จจุบนั
เป็ นร้ อยละ 45 (Samitivej, 2015) จะเห็นได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงและปั ญหาที่พบใน
สตรี วยั ทองซึ่งเป็ น วัยหมดประจาเดือนกาลังเป็ นเรื่ องที่พบได้ ในทุกภูมิภาคทัว่ โลก
และเป็ นเรื่ องที่การแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ ความสนใจศึกษาวิธีการรักษาอาการ
ดังกล่าว
อาการวัยทองไม่ใช่โรค แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายตามธรรมชาติ
ผู้หญิงจะมีอาการประจาเดือนมาผิดปกติ ปวดเมื่อย ร้ อนๆ หนาวๆ วูบวาบ หงุดหงิด
ง่าย นอนไม่หลับ และเมื่อรังไข่หยุดทางานร่ างกายผลิตฮอร์ โมนเอสโตรเจนลดลง
ทาให้ เกิด อาการหงุดหงิดมากและขาดความมั่นใจ ถึงร้ อยละ 92 รองลงมา คือ
อ่อนเพลีย หลังจากนันจะตามด้
้
วยเหงื่อออกและหนาวสัน่ ในเวลากลางคืน อาการนี ้
อาจเป็ นนาน 1-5 นาที ปั ญหาเกี่ยวกับช่องคลอดและกระเพาะปั สสาวะ เนื่องจาก
ระดับเอสโตรเจนลดลง ทาให้ เยื่อบุช่องคลอดแห้ งและบางลง จนเกิดการระคายเคือง
รู้ สึกเจ็บได้ ขณะมีเพศสัมพันธ์ และมีการติดเชื อ้ ในช่องคลอดบ่อยขึน้ (Edwards,
2016) นอกจากนีย้ ังพบอาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ใจสัน่ ความรู้ สึกทางเพศ
ลดลง ในสตรี วยั ทองบางรายมีอาการคันตามเนื ้อตัวและคัน เจ็บบริ เวณช่องคลอด
ขณะมีเพศสัมพันธ์ มี อาการร้ องไห้ คนเดียว นับเป็ นความทุกข์ ทรมานอย่างมาก
(Martin, 2016)
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จากข้ อมูลของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริ มสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้ อม (พ.ศ.2560-2564) พบว่าผู้อยู่ในวัยกลางคน (40-59 ปี ) ซึ่งเป็ นกาลังที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงวัยทองมีปัญหาสุขภาพเกี่ ยวกับระบบ
ภายในร่ างกาย เช่น ทันตสุขภาพ ระบบหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน (Public
Health Department, 2016) อาการเหล่านี ้ได้ สร้ างปั ญหาใหญ่หลวงให้ กบั สตรี วยั
ทองซึง่ เป็ นวัยที่ต้องมีหน้ าที่รับผิดชอบทังภาระด้
้
านเศรษฐกิจ สังคมทังในครอบครั
้
ว
และนอกครอบครัว นอกจากนี ้ยังอยูใ่ นช่วงวัยที่ต้องเผชิญภัยความเสี่ยงของร่ างกาย
จึ ง มี โอกาสที่ จ ะเกิ ด ปั ญ หาทางด้ า นสุข ภาพได้ ง่ า ย ส่ง ผลกระทบต่ อ บทบาทใน
ครอบครัว เพราะทาให้ เกิดความไม่มนั่ ใจในการทาตามบทบาทหน้ าที่ของภรรยา เช่น
กลัวว่าตนให้ ความสุขแก่สามีไม่ได้ เหมือนเดิม สามีอาจนอกใจ ฯลฯ ประกอบกับสตรี
วัยนี ้อยูใ่ นสภาพอารมณ์ที่ไม่มนั่ คง อ่อนไหวง่าย บางครัง้ มีการใช้ ความรู้ สกึ ไม่สบาย
มาเป็ น เหตุผ ลในการปฏิ เ สธการมี เ พศสัม พัน ธ์ (Yang, 2016) ซึ่ง สภาพและ
บรรยากาศของครอบครัวในช่วงวัยนี ้จึงมีความเปราะบางสูงต่อการหย่าร้ างและการ
ล่มสลายของครอบครัวได้ โดยง่าย ในขณะเดียวกันบุคคลใกล้ ชิด เช่น สามีซึ่งอยู่
ในช่วงวัยที่ไล่เลีย่ กัน และตกอยูใ่ นสภาพปั ญหาต่างๆ ที่รุมล้ อมอยูเ่ ช่นกัน ซึง่ เมื่อสตรี
วัยทองต้ องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี ้อาจทาให้ เกิดความเครี ยดและวิตก
กังวล สตรี วยั ทองส่วนมากจึงต้ องเข้ ารับการรักษาและมีจานวนมากเลือกใช้ วิธีการ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทางเลือกด้ วยตนเอง (Peng, 2016)
เพื่อดารงไว้ ซึ่งความมัน่ คงของชีวิตและมีสขุ ภาพที่ดีทงทางด้
ั้
านร่ างกายและ
จิ ต ใจ จากข้ อ มูล ของกลุ่ม งานการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
โรงพยาบาลพระปกเกล้ า จังหวัดจัน ทบุรี ในปี พ.ศ.2556-2558 ได้ มีสตรี วยั ทองมา
รับการรักษาด้ วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 52 ปี มีผ้ เู ข้ ารับ
การรักษาจานวน 129 ราย พบมากเป็ นอันดับ 4 ของผู้ป่วยที่มารับการรักษา ซึ่งจาก
การติ ด ตามผลการรั ก ษาเบื อ้ งต้ น พบว่ า หายจากอาการวัย ทองจ านวน 86 คน
(ร้ อยละ 66.88) อาการดีขึน้ จานวน 34 คน (ร้ อยละ 25.57) ผู้ป่วยที่กาลังรักษามี
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แนวโน้ มที่ดีขึ ้นจานวน 9 คน (ร้ อยละ 6.20) โดยส่วนหนึง่ ของสตรี วยั ทองที่มารับการ
รั ก ษาด้ ว ยแพทย์ แ ผนไทยประยุก ต์ เคยกิ น ยาแผนปั จ จุบัน มาก่ อ นแต่ยัง ไม่ห าย
อาการยังคงเดิม ทาให้ เกิดความกังวลกลัวภาวะแทรกซ้ อนของยาฮอร์ โมน และที่
เลือกตัดสินใจเข้ ารับการรั กษาด้ วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพราะได้ รับข้ อมูล
จากการบอกต่อของผู้ที่เคยรักษาแล้ วดีขึ ้น (Swasdichai, 2016) จากข้ อมูลดังกล่าว
จะเห็นได้ วา่ แพทย์แผนไทยประยุกต์เป็ นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ รักษาสตรี วยั ทองได้ อย่าง
มีคณ
ุ ภาพและได้ รับการยอมรับ
กลุม่ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ จดั ตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ.2548
ซึ่งมีบุคลากรประกอบด้ วยแพทย์พื ้นบ้ าน แพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผน
ปั จจุบนั ร่ วมกันตรวจรักษา ในระยะแรกปี 2548-2552 ได้ มีการรั กษาสตรี วยั ทอง
ด้ วยแพทย์พื ้นบ้ าน และในปี ต่อมาได้ เริ่ มวิธีการรักษาโดยการบูรณาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์และแพทย์แผนปั จจุบนั การรักษาด้ วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดงั กล่าว
ได้ นาเอาองค์ความรู้ เดิมในการรักษาสตรี วยั ทองของแพทย์แผนไทยมาพัฒนาให้ มี
ประสิทธิ ภาพมากขึน้ ตลอดระยะเวลาได้ มีการพัฒนาวิธีการรั กษาอย่างต่อเนื่อง
นับเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ กบั สตรี วยั ทอง ช่วยลดปั ญหาการหย่าร้ างหรื อลดปั ญหา
ครอบครั ว ให้ ลดลง ผลการด าเนิ น งานมี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ าอย่ า งรวดเร็ ว
มีผ้ รู ับบริ การเพิ่มมากขึ ้นทุกปี สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่สตรี วยั ทองที่เข้ ารับการรักษา
และได้ สร้ างชื่อเสียงให้ กับโรงพยาบาลพระปกเกล้ า จังหวัดจันทบุรีเป็ นอย่างมาก
ซึ่งการวิจัยการพัฒนาวิธีการรักษาสตรี วยั ทองด้ วยการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ นี ้
นับว่ามีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในยุคสมัยนี ้ เพราะวัยทองเป็ นภัยคุกคามที่
สามารถเกิดได้ กบั สตรี เกือบทุกคนไม่เว้ นแม้ แต่บรุ ุษ ดังนันวิ
้ ธีรักษาที่ได้ รับการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยัง้ และหลากหลายจึ งสามารถตอบโจทย์ การแก้ ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนวัยทางานของประเทศได้ เป็ นอย่างดี
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาวิธีการรักษาสตรี วยั ทองด้ วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลพระปกเกล้ า จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการเลื อ กกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล จ านวน 52 คน ได้ เ ก็ บ ข้ อ มูล ภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก (Indepth Interview) การสังเกต (Observation) และการสนทนา
กลุม่ (Focus Group Discussion)
ด้ า นพื น้ ที่ วิ จัย ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ คัด เลื อ กพื น้ ที่ คื อ โรงพยาบาล
พระปกเกล้ า จังหวัดจันทบุรี โดยกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพื ้นที่ ดังนี ้
1. มีผ้ ปู ่ วยอาการสตรี วยั ทองเข้ ารับการรักษาเป็ นจานวนมากเพียงพอต่อ
การทาการศึกษาภาคสนามได้
2. เป็ นพื น้ ที่ โ รงพยาบาลของรั ฐ มี ก ลุ่ม งานการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ ท างเลือ กชัด เจน ที่ มี แ พทย์ แ ผนปั จ จุบัน และแพทย์ แ ผนไทยประยุก ต์
ให้ บริ การตรวจรักษาผู้ป่วยอาการวัยทองด้ วยยาสมุนไพรตารับ
3. เป็ นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยดีเด่น อันดับ 1 ใน 3 ของโรงพยาบาล
แพทย์แผนไทยในระดับตติยภูมิที่มีการรั กษาผู้ป่วยอาการวัยทองด้ วยยาสมุนไพร
ตารับ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต
ประกอบด้ วย
1. แพทย์แผนปั จจุบนั ซึ่งเป็ นแพทย์ที่เกี่ยวข้ องกับงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ ทางเลือก มีค วามสนใจในเรื่ องการรั กษาด้ วยการแพทย์ แผนไทย
ประยุกต์ จานวน 2 คน
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2. อาจารย์แพทย์ แผนไทยที่มีความรู้ ในด้ านการรั กษาอาการวัยทองที่มี
ใบประกอบโรคศิลปะ จานวน 1 คน
3. หมอพื ้นบ้ านที่มีความชานาญในการรักษาอาการสตรี วยั ทองหรื อโรค
สตรี จานวน 5 คน
กลุ่มแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสังเกต ประกอบด้ วย
1. แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่รับผิดชอบงานบริ การคลินิกแพทย์แผนไทย
จานวน 6 คน
2. นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มาฝึ กปฏิบตั ิงานที่คลินิกแพทย์แผน
ไทย ที่ได้ ศกึ ษาการทา Case Study อาการวัยทอง จานวน 6 คน
กลุ่มสตรี วัยทอง ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยการสนทนากลุ่มและการสังเกต
ประกอบด้ วย สตรี วยั ทองวัยทอง ที่ได้ รับการรักษาด้ วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ช่วงอายุ 40–60 ปี ซึ่งได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปั จจุบนั หรื อแพทย์แผนไทย
ประยุกต์แล้ วว่ามีอาการแสดงที่บง่ บอกถึงภาวะวัยทอง จานวน 32 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ขออนุญาตทาวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
คน จังหวัดจันทบุรีก่อนดาเนินการเก็ บรวบรวมข้ อมูลวิจัย โดยมีขนั ้ ตอนการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องเกี่ ยวกับการรั กษาสตรี วัยทอง
บูรณาการองค์ความรู้ ในการดูแลรักษาสตรี วยั ทองด้ วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับพื ้นที่ที่ศึกษาวิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
หมอพื ้นบ้ าน และศึกษาข้ อมูลการตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโดยใช้ วิธีการศึกษา
จากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ เอกสารของโรงพยาบาล เช่น เวชระเบียนผู้ป่วย เป็ นต้ น
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2. ศึกษาภาคสนาม (Field Studies) เพื่อเก็บข้ อมูลการพัฒนาการรักษา
สตรี วยั ทองด้ วยการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ โดยใช้ เครื่ องมือการวิจัยแต่ละอย่าง
ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลอย่างรอบคอบและครบถ้ วนในเวลาที่เหมาะสม
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การตรวจสอบข้ อมูลเบื ้องต้ น กระทาไปพร้ อมๆ กันตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการ
วิจยั และเมื่อเสร็ จสิ ้นการเก็บข้ อมูลภาคสนามแล้ ว ได้ นาข้ อมูลทังที
้ ่ได้ จากการบันทึก
ข้ อมูล การถอดความจากการสัมภาษณ์ และการถ่ายภาพ มาจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ตามแต่ละประเภท เพื่อให้ การวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้ องได้ มีการตรวจสอบข้ อมูลแบบ
สามเส้ า (Triangulation) ซึง่ จะมีการตรวจสอบทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านสถานที่ ด้ านเวลา
และด้ านบุคคล
การนาเสนอข้ อมูล
การน าเสนอข้ อ มูล ได้ น าเสนอข้ อ มูลแบบพรรณนาวิ เ คราะห์ (Descriptive
Analysis) ตามความมุง่ หมายของการวิจยั
ผลการศึกษา
การพัฒนาวิธีการรั กษาสตรี วัยทอง ด้ วยการแพทย์ แผนไทยประยุก ต์
โรงพยาบาลพระปกเกล้ า จังหวัดจันทบุรี
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอข้ อมูลการพัฒนาวิธีการรักษาสตรี วยั ทอง ด้ วยการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ โดยแบ่งเป็ นวิธีการรักษาสตรี วยั ทองของแพทย์แผนไทยแต่เดิม ปั ญหา
ของการรั ก ษา และการพั ฒ นาวิ ธี ก ารรั ก ษาโดยแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ มี
รายละเอียด ดังนี ้
1. การตรวจร่ างกาย และวิเคราะห์ กลไกการเกิดโรค
การตรวจร่ างกายและการวิเคราะห์กลไกการเกิดกลุม่ อาการสตรี วยั ทองที่
แพทย์แผนไทยได้ ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิมาแต่เดิมคือ การวิเคราะห์สตรี วยั ทองด้ วย
ศาสตร์ การแพทย์แผนไทยเกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิตมีแบบแผนที่เป็ นธรรมชาติ เป็ น
เอกลักษณ์ของตนเองโดยเชื่อว่าสตรี วยั ทองอาจมิได้ เกิดจากเชื ้อโรค แต่เชื่อว่าสาเหตุ
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ความเจ็บป่ วยเกิดจากความไม่สมดุลของร่ างกาย และมีความเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิต
และสุขภาพของสตรี การตรวจวินิจฉัย สตรี วัยทองใช้ วิธีการจับชี พจร การสังเกต
อาการจากทางกายภาพ ไม่เน้ นการซักประวัติแต่ให้ ความสาคัญกับสภาพร่ างกายที่
ต้ องตรวจและวินิจฉัย ได้ แก่ การตรวจสภาพใบหน้ าทัว่ ไป ผู้ป่วยบางรายถ้ าใช้ มืออัง
รอบๆ ที่บริ เวณใบหน้ าจะพบความร้ อนแผ่วๆ ออกมาทัว่ ใบหน้ า และบางรายอาจมี
ฝ้า กระ ขึ ้นที่ใบหน้ า การตรวจฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า มักพบว่าผู้ป่วยส่วนมาก มีอาการเหงื่อ
ออกมือ ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ าเย็นแม้ จะอยูใ่ นอุณหภูมิปกติ การจับชีพจร โดยทัว่ ไปผู้ป่วยมัก
มีอาการแสดงที่เด่นชัดไม่เหมือนกัน จากการจับชีพจรมักพบว่าปั ญหาสตรี วยั ทอง
ส่วนใหญ่จะพบตาแหน่งวาตะและตาแหน่งหัวใจเด่น แปรผลได้ คือ ภายในร่ างกาย
อาจมี ค วามร้ อนมาก การตรวจลิน้ โดยทั่ว ไปสตรี วัย ทอง มัก จะมี ค วามร้ อนใน
ร่ างกายสูง อาการต่างๆ ได้ แสดงออกที่ลิ ้นอย่างชัดเจน เช่น กรณีลิ ้นมีฝา้ ขาวหนา
เกสรลิ ้นหยาบ แสดงถึง ความร้ อนสูง มีอาการนอนไม่หลับ หงุดหงิด เหงื่อออกมาก
จิตใจระสา่ ระสาย ตัวรุมๆ คล้ ายจะเป็ นไข้ กรณีลิ ้นมีรอยหยักฟั น มีรอยแตกเป็ นร่ อง
แสดงถึง ระบบการย่อยอาหารทางานได้ ไม่ดี ผู้ป่วยมักเกิดอาการท้ องอืดท้ องเฟ้อ
อาหารไม่ยอ่ ย
การวิเคราะห์ กลไกการเกิดโรคด้ วยแพทย์แผนไทย ได้ วิเคราะห์ไปพร้ อมๆ
กับการตรวจร่ างกาย เช่นจากการจับชี พจร จะทาให้ ทราบว่าสตรี วัยทองมีภาวะ
ความร้ อนในร่ างกายสูงจะสัมพันธ์ กบั ตาแหน่งปิ ตตะที่เต้ นแรง กระทบมือ หรื อการ
ตรวจลิ ้น พบฝ้าขาวและมีรอยหยักที่ขอบลิ ้น แปรผลว่า ผู้ป่วยมักมีอาการนอนไม่
ค่อยหลับ มีความเครี ยด แสดงถึงธาตุไฟและธาตุลมที่คงั่ ค้ าง
ปั ญหาที่พบ จากการตรวจร่างกายและวิเคราะห์กลไกการเกิดโรคดังกล่าว
พบว่าเนื่องจากอาการสตรี วยั ทองมีมากมายจึงอาจเกิดปั ญหาในการตรวจร่ างกาย
เฉพาะที่ ที่ไม่อาจชี ช้ ัดว่ าอาการเหล่านีเ้ ป็ นอาการของสตรี วัยทองจริ งหรื อไม่ ซึ่ง
สาเหตุสาคัญมักเกิดจากปั จจัยภายในและภายนอกที่ มีธาตุไฟมากระทบต่ออาการ
สตรี วยั ทองมาก ส่งผลให้ ธาตุไฟแปรปรวนไปแล้ วส่งผลกระทบต่อธาตุลมในร่ างกาย
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ให้ มี ค วามแปรปรวนมากขึ น้ ไปอี ก เพื่ อ ปรั บ สมดุล ธาตุใ นร่ า งกาย ธาตุไ ฟ คื อ
ปริ ทัย หัค คี ถูก กระทบและพิ ก ารไป จากปั จ จัย ภายนอกส่ง เสริ ม คื อ ปั จ จัย จาก
ความเครี ยด เมื่อปริ ทยั หัคคีกาเริ บขึ ้น จึงส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการร้ อนวูบวาบ ระส่า
ระส่า ยได้ อย่างไรก็ ตามอาการเหล่า นี อ้ าจเกิ ด จากสาเหตุข องโรคอื่ นที่ มีอ าการ
คล้ ายคลึงกัน ซึง่ ไม่ได้ หมายถึงอาการวัยทองเสมอไป
การพัฒ นาการตรวจร่ า งกายของแพทย์ แ ผนไทยประยุก ต์ ยัง คงใช้ อ งค์
ความรู้ เดิมของแพทย์ แผนไทย คือ หลักการตรวจร่ างกาย การตรวจสภาพใบหน้ า
ทัว่ ไป การตรวจฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า การจับชีพจร และการตรวจลิ ้น แต่ได้ มีการพัฒนาจาก
องค์ความรู้ ของแพทย์แผนไทยเดิม คือ ได้ มีการวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการที่ชัดเจน
มากขึ ้น การวิเคราะห์โรคยึดหลักการวิเคราะห์ตามคัมภีร์ส มุฏฐานวินิจฉัย โดยอายุ
สมุฏฐานของผู้ป่วยเข้ าสูช่ ่วงปั จฉิมวัย ซึ่งเป็ นช่วงที่ต่อมโลหิตระดูจะค่อยๆ เสื่อมลง
ตามอายุที่มากขึ ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงสมดุลของธาตุในร่ างกาย โบราณเรี ยกว่า
เลือดจะไปลมจะมา มีความแปรปรวนของธาตุลมและธาตุไฟ กระทาให้ เกิดอาการ
ผิดปกติต่างๆ กลุ่มอาการสตรี วยั ทองมีความหลากหลาย จากข้ อค้ นพบจากการ
วิเคราะห์ นีส้ ามารถแบ่งกลุ่มอาการที่ละเอียดขึน้ ได้ ดังนี ้ (1) อาการร้ อนวูบวาบ
หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ เหงื่อออกมาก (2) อาการใจสัน่ ปวดศีรษะ วิงเวียนหน้ า
มืดตาลาย เครี ยด ซึมเศร้ า หลงลืมง่าย (3) ประจาเดือนมาไม่ปกติ กลันปั
้ สสาวะ
ไม่ได้ (4) ปวดเมื่อยตามกล้ ามเนื ้อ ปวดตามข้ อ (5) ความสนใจทางเพศลดลง และ
ช่องคลอดแห้ ง
การพัฒนาการตรวจร่างกายแพทย์แผนไทยประยุกต์ระบุวา่ ต้ องซักประวัติ
ให้ ครอบคลุมอาการทังหมดอย่
้
างละเอียด แล้ วนามาประมวลว่าสิ่งที่ตรวจพบนัน้
เข้ าเกณฑ์ของวัยทองหรื อไม่ เพราะการซักประวัติและตรวจร่ างกายเปรี ยบเสมือน
ด่า นแรกที่มี ความสาคัญมากในการคัด กรองผู้ป่ วย ซึ่ง จะนาพาไปสู่การวิ นิจ ฉัย
ได้ อย่างถูกต้ องแม่นยามากขึ ้น สามารถใช้ เกณฑ์กลุ่มอาการทางระบบต่างๆ ของ
ร่ างกาย เช่น กลุ่มอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ กลุ่มอาการทางจิตประสาท
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ระบบทางเดินปั สสาวะ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ หรื อผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแทรก
ซ้ อนจากระบบอื่นๆ เกณฑ์ข้อมูลเหล่านี ้สามารถนามาใช้ ในการประเมินหลังจากการ
ซักประวัติและตรวจร่างกาย
การวิ เคราะห์ กลไกการเกิ ดโรค จากการซัก ประวัติ ท าให้ ทราบสาเหตุ ที่
นามาซึง่ อาการต่างๆ ของสตรี วยั ทอง ในการวิเคราะห์อาการของแต่ละรายทาให้ ได้
ข้ อค้ นพบว่าสาเหตุที่ทาให้ ร่างกายเสียสมดุลและเกิดความเจ็บป่ วยประกอบไปด้ วย
2 ส่วน คือ สมุฏฐานของโรคและมูลเหตุของโรคมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี ้ (1) ความ
พิการของวาโยธาตุ จะทาให้ สตรี วยั ทอง มีอาการนอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
หงุดหงิ ดง่าย ปวดเมื่อยตามร่ างกาย (2) ความพิการของเตโชธาตุ จะทาให้ สตรี
วัยทอง มีอาการเหงื่อออกมาก ร้ อนวูบวาบ (3) ความพิการของอาโปธาตุ จะทาให้
สตรี วยั ทอง มีประจาเดือนผิดปกติ มาไม่สม่าเสมอ กะปริ ดกะปรอย ปริ มาณน้ อยลง
(4) ความพิการของปถวีธาตุ จะทาให้ สตรี วยั ทอง มีปัญหาของต่อมโลหิตระดู คือ มี
ช่วงอายุที่มดลูกและรังไข่เริ่ มเสื่อมการทางาน ร่ างกายจึงมีการปรับสมดุลร่ างกาย
โดยจะแสดงอาการต่างๆ ออกมา มีความผิดปกติของระบบประจาเดือน
ดังนัน้ การพัฒนาการตรวจร่ างกายโดยการซักประวัติจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อ
แนวทางการตรวจและการวิเคราะห์กลไกการเกิดโรคเพื่อการวินิจฉัยที่ถกู ต้ อง และ
แพทย์สามารถจ่ายยาให้ ตรงกับธาตุของสตรี วยั ทองได้ แม่นยามากขึ ้น
2. การส่ งตรวจยืนยันผลทางห้ องปฏิบัติการ
แต่เดิมนันการรั
้
กษาด้ วยแพทย์แผนไทย ไม่มีการส่งตรวจเพื่อยืนยันผลการ
ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ได้ ใช้ วิธีการตรวจร่ างกายเป็ นหลักและ
ยืนยันผลการตรวจโดยการจับชีพจร ซึง่ แพทย์แผนไทยมีความเชื่อว่าวิธีการดังกล่าว
จะทาให้ ทราบว่าผู้เข้ ารับการรักษามีภาวะวัยทองจริ งหรื อไม่
ปั ญหาที่พบ คือ การตรวจร่างกายและจับชีพจรเพียงอย่างเดียวอาจนาไปสู่
การวินิจฉัยที่ผิดพลาดได้ ซงึ่ ผลสืบเนื่องไปสูก่ ารจ่ายยาที่คลาดเคลื่อน เป็ นผลเสียต่อ
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ผู้ป่วย นอกจากนี ม้ ีผลต่อการยอมรั บ ของแพทย์ แผนปั จจุบันว่าวิธีการดังกล่าวมี
ความเชื่อถือได้ มากน้ อยเพียงใด
การพัฒนาการรักษาด้ วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ ใช้ การบูรณาการรักษา
ร่ วมกันกับแพทย์แผนปั จจุบนั สตรี วยั ทองส่วนใหญ่ที่มารับการรักษาด้ วยแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ ต้ องได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปั จจุบนั แล้ วว่าอยู่ในภาวะหมดระดู
แล้ ว หรื อมีอาการต่างๆ ที่เข้ าข่ายอาการวัยทอง คือ สตรี ที่มีอายุอยู่ในวัยเจริ ญพันธุ์
ตอนปลายและขาดระดูไปแล้ ว 1 ปี ดังนันข้
้ อมูลจากแพทย์แผนปั จจุบนั เหล่านี ้ทาให้
แพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถดาเนินการตามแนวทางเวชปฏิบตั ิคือสามารถให้ การ
วินิจฉัยภาวะหมดระดูจากประวัติ ในส่วนของการดูแลรักษาให้ เป็ นไปตามปั ญหาของ
สตรี แต่ละราย โดยที่การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการไม่มีความจาเป็ นต่อการวินิจฉัยหรื อ
การรักษาสตรี ที่หมดระดูตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งในกรณีที่สตรี ที่หมดระดูก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะสตรี ที่หมดระดู
ก่อนอายุ 40 ปี จะต้ องได้ รับการตรวจฮอร์ โมน Follicle Stimulating Hormone (FSH)
และ Eatradiol (E2) เพื่อยืนยันว่ารั งไข่ได้ หยุดทางานแล้ วและต้ องได้ รับการตรวจ
เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่ทาให้ รังไข่หยุดทางานก่อนวัย เช่น การมีโครโมโซมผิดปกติ
หรื อโรคต่างๆ ได้ แก่ โรคไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรครู มาตอยด์ โรคแพ้ ภูมิ
ตัวเอง (Systemic Lupus Erythematosus: SLE) โรคไต โรคต่อมไร้ ท่อต่างๆ โรคเลือด
เป็ นต้ น เนื่ อ งจากโรคเหล่ า นี อ้ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพในด้ านอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากการขาดฮอร์ โมนเพศ ซึ่งแพทย์ปัจจุบนั ได้ ให้ ข้อมูลและเห็นด้ วยที่ต้องให้
สตรี วยั ทองได้ รับการตรวจอย่างละเอียดในแต่ละอาการแสดงออก เพื่อตรวจให้ ทราบถึง
สาเหตุต่างๆ เช่น ถ้ าผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกผิดปกติ ต้ องพิสจู น์ให้ ได้ ว่าไม่ได้ เกิดจาก
มะเร็ งของอวัยวะสืบพันธุ์ ก่อนที่จะสรุ ปว่าเป็ นผลจากวัยทอง รวมไปถึงสภาวะและโรค
ต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดการไม่มีระดู อาการทางจิตประสาทซึ่งในบางรายมีความจาเป็ นต้ อง
ปรึ กษาจิตแพทย์ เพื่อวินิจฉัยแยกโรคและให้ การรักษาเมื่อมีอาการรุ นแรง อาการทาง
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กระดูก การถ่ายภาพรั งสีของกระดูกจะช่ วยได้ มากในการวินิจฉัยแยกโรคและบอก
สาเหตุที่แท้ จริ งทาให้ แพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถวางแนวทางการรักษาได้ ถกู ต้ อง
3. การจ่ ายยาสมุนไพรตารับ
การจ่ายยาในสตรี วยั ทองด้ วยแพทย์แผนไทยแต่เดิมนันใช้
้ ยาเพียงขนาน
เดีย วมี เ ป็ นลักษณะยาลูกกลอน ชื่ อ ตารั บยาพระขรรค์ ชัย หาซือ้ จากร้ านขายยา
สมุนไพรท้ องถิ่นในราคาเม็ดละ 6 บาท 50 สตางค์ เป็ นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
มี ส รรพคุณ แก้ โลหิ ต ให้ สมบูร ณ์ แก้ พิ ษ ดี โลหิ ต กระจายเลื อ ดลม กระตุ้น ระบบ
ไหลเวียน ระบบประสาท หลักการปรับสมดุลของธาตุลมและไฟ เพื่อให้ ธาตุลมและ
ธาตุไฟทางานได้ ดีขึน้ ปรั บลมกองละเอียดให้ มีความสมดุลมากขึ ้น ปรับโลหิตให้
บริ บูรณ์ ซึ่งตารับมีส่วนประกอบของตัวยาที่มีสรรพคุณบารุ งเลือด และกลุ่มตัวยา
ระบายรู้ ปิ ด รู้ เปิ ด ช่ ว ยระบายถ่ า ยของเสีย ในเลือ ดออกมา และท าให้ ร ะบบการ
ไหลเวียนโลหิตดีขึ ้น
ปั ญหาที่พบ คือ ยาสมุนไพรที่ใช้ มีเพียงตารับเดี ยวไม่สามารถครอบคลุม
ปั จจัยต่างๆ ของอาการสตรี วยั ทองได้ เนื่องจากสตรี วยั ทองมีหลายสาเหตุ ซึ่งจะเห็น
ได้ จากอาการที่แสดงออกอย่างหลากหลาย เช่น ร้ อนวูบวาบ บางรายร้ องไห้ คนเดียว
มีภาวะช่องคลอดแห้ ง ปวดเมื่อยตามข้ อและกระดูก เป็ นต้ น ฉะนันการใช้
้
ยาเพียง
ตารับเดียวอาจไม่ครอบคลุมไปถึงผลการรักษาเท่าที่ควร นอกจากนี ้ยาลูกกลอนยัง
เป็ นยาที่คอ่ นข้ างกลืนลาบากและการใช้ ยาไม่ครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยทุกสิทธิบตั ร
การพัฒนาการใช้ ยาสมุนไพรตารับซึ่งแต่เดิมมีการใช้ ยาลูกกลอนตารับยา
พระขรรค์ชยั เพียงอย่างเดียว ต่อมาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีการผลิตยาต้ มขึ ้นเพื่อ
ใช้ ในการรักษาโดยใช้ วตั ถุดิบจากท้ องถิ่น สาหรับสตรี วยั ทองที่มีอาการมากแพทย์จะ
จัดยาตามธาตุหนักเบาของอาการโดยดูความผิดปกติของธาตุสตรี วยั ทองเป็ นหลัก
ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ ผ้ รู ั กษา ผลจากการเก็บข้ อมูลในการรั กษาอย่าง
ต่อเนื่องทาให้ ได้ ตารับยาในการรักษากรณีสตรี วยั ทองเกิดจากการที่ปิตตะและวาตะ
มีความแปรปรวน ทาให้ เกิดอาการผิดปกติของธาตุในร่ างกาย คือ ร้ อนวูบวาบ เหงื่อ
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ออก นอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ครั่นเนื ้อครั่นตัว หงุดหงิด ปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย ตารับยาต้ มสมุนไพรที่ผลิตได้ มี ดังนี ้
ตารับที่ 1 ประกอบด้ วย เบญจกูล อย่างละ 1 บาท ลูกจันทน์ ดอกจันทน์
กระวาน กานพลู กฤษณา กระลาพัก คาฝอย แห้ วหมู อบเชยเทศ สมุลแว้ ง กระดอม
บอระเพ็ด ขอนดอก ฝาง อย่างละ 2 สลึง
ตารับที่ 2 ประกอบด้ วย เบญจกูล 2 บาท บารุ งธาตุ ปรับธาตุในร่ างกาย
จันทน์ เทศ กฤษณา ขอนดอก บุนนาค พิกุล แห้ วหมู มะตูม สมุลแว้ ง สิ่งละ 1 บาท
แก้ เรื่ องวาตะและเสมหะ โกฐ 5 เทียน 5 สิง่ ละ 2 สลึง แก้ เรื่ องวาตะ ปิ ตตะ
ตารับที่ 3 ประกอบด้ วย จันทน์แดง จันทน์ขาว แก่นขี ้เหล็ก ก้ านสะเดา
แสมทะเล แสมสาร แก่นสน แก่นสัก อย่างละ 2 บาท รากหญ้ านาง มะอึก เกสรทัง้ 5
อย่างละ 1 บาท หญ้ าใต้ ใบ เถาวัลย์เปรี ยง หัวแห้ วหมู กระชาย อย่างละ 2 สลึง
ตารั บยาทัง้ 3 ตารับแพทย์สามารถปรับยาให้ เหมาะสมกับธาตุหรื ออาการ
สตรี วยั ทองที่มารับการรักษา กลุม่ ยาที่ใช้ เป็ นกลุม่ ยาปรับธาตุเป็ นหลักและกลุม่ ไม้ หอม
บารุ งหัวใจ รวมทัง้ กลุ่มดอกไม้ เพื่อท าให้ หัวใจชุ่มชื่ นขึน้ ตามด้ วยกลุ่มยาบ ารุ งธาตุ
บารุ งกาลัง และยาที่ช่วยกระจายกองเลือดลมให้ พดั ไหลเวียนได้ สะดวกขึ ้น ซึ่งในเวลา
ต่อมาแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ มีการศึกษายาที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองให้ เข้ าใน
บัญชียาหลักเพิ่มขึ ้น ที่สามารถครอบคลุมทุกสิทธิ บตั ร นับเป็ นทางเลือกในการรักษา
อาการแทรกซ้ อนอื่นๆ ของสตรี วยั ทอง ได้ แก่ ยาหอมอินทจักร์ ยาหอมนวโกฐ ยาหอม
แก้ ลมวิงเวียน ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพย์โอสถ และยาบารุ งโลหิตหรื อยาเลือดงาม
ซึ่งแพทย์สามารถพิจารณาเลือกตารับใดตารับหนึ่งร่ วมด้ วย เพราะเป็ นยาที่มีรสสุขุม
หอม มีสรรพคุณช่วยรักษาลมกองละเอียดพิการ ตัวยาที่ช่วยปรับโลหิตประจาเดือนให้
บริ บูรณ์ นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุ่มยาหอมที่มีรสสุขุมเย็น ได้ แก่ ยาหอมแก้ ลมวิงเวียน
ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมกลุม่ นี ้เหมาะในการรักษาอาการนอนไม่หลับ
ที่เกิดจากลมกองละเอียดพิการโดยตรง และแพทย์สามารถเลือกกลุม่ ยาหอมที่มีรสสุขมุ
ร้ อน ได้ แก่ ยาหอมอินทจักร์ ยาหอมนวโกฐ ยาหอมกลุม่ นี ้ใช้ ในการรักษาอาการนอนไม่
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หลับที่เกิดจากลมกองละเอียดพิการแล้ ว ยังสามารถใช้ ในกลุม่ ที่มีอาการนอนไม่หลับ
อันเกิดจากสาเหตุที่มีลมกองหยาบพิการด้ วย การที่แพทย์มีทางเลือกในการใช้ ยาที่
หลากหลายนามาซึ่งประสิทธิ ภาพของการรั กษาสตรี วัยทองที่ มีอาการซับซ้ อนได้ ดี
ยิ่งขึ ้น
4. การให้ บริการด้ านหัตถการ
หัตถการ หมายถึง การบริ บาลด้ วยวิธีแพทย์แผนไทย การบาบัดรักษาโรค
และการส่งเสริ มสุขภาพ ที่จดั ขึ ้นเพื่อให้ บริ การเพิ่มเติมแก่สตรี วยั ทองร่ วมกับการใช้ ยา
เช่น การนวดรักษาเพื่อแก้ อาการ การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การพอกยา และ
การสุมยาสมุนไพร
การให้ บริ การด้ วยแพทย์แผนไทยแก่ผ้ ปู ่ วยทัว่ ไปแต่เดิมนัน้ เปิ ดให้ บริ การใน
เวลาราชการ วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เปิ ดให้ บริ การกับบุคคลทัว่ ไป
แต่สาหรับสตรี วยั ทองเน้ นการตรวจร่ างกายและการจ่ายยาเป็ นหลัก ไม่ได้ มีการทา
หัตถการอย่างอื่นเพิ่มเติม
ปั ญหาที่พบ คือ สตรี วยั ทองมีอาการแทรกซ้ อนหลายอย่าง การจ่ายยาที่
ผ่านมาเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถครอบคลุมอาการทังหมดได้
้
และมีข้อจากัดด้ าน
การบริ การ เพราะเปิ ดให้ บริ การมีเพียงวันเวลาในราชการเท่านัน้ ไม่ได้ เปิ ดขยายให้
ผู้ป่วยปรึกษานอกเวลาได้
การพัฒนาวิธีการให้ บริ การด้ วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ เกิดจากการค้ น
พบว่าสตรี วยั ทองมีอาการที่หลากหลายโดยอาการที่เกิดจากความเสื่อมของร่ างกาย
และกล้ ามเนื ้อจึงต้ องใช้ วิธีการรักษาโดยการทาหัตถการที่หลากหลายวิธีการ ร่วมกับ
การตรวจรักษาและจ่ายยา การทาหัตถการมีส่วนช่วยรักษาอาการสตรี วยั ทองให้ มี
ผลทางบวก ดังนัน้ จึ ง ขยายเวลาเปิ ดบริ การนอกเวลาราชการด้ วยคือ ตัง้ แต่เวลา
16.00-20.00 น. สาหรับการนัดสตรี วยั ทองมาทาหัตถการเพิ่มเติมในรายที่มีอาการ
หนัก ภาวะแทรกซ้ อนหลายอย่าง เช่น การนวดรักษาแก้ อาการเฉพาะที่ อบสมุนไพร
การสุมยา ประคบสมุนไพร การพอกยาในบริ เวณที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้ อเข่า
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ข้ อเท้ า หรื อแม้ กระทัง่ การพอกยาที่ใบหน้ า ซึ่งกลุม่ ยาที่ใช้ ในยาพอกเป็ นกลุม่ ยารส
เย็นออกร้ อนสุขุม สรรพคุณเป็ นการกระจายเลือดลมให้ ไหลเวียนดี ทาให้ เฉพาะ
ผู้ป่ วยที่ มี อ าการปวดศี ร ษะ ปวดกระบอกตา รวมทัง้ ผู้ ที่ มี ใ บหน้ ามี ฝ้ า ขึ น้ มาก
การพอกยาที่ใบหน้ าสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี ้ได้ ช่วยให้ ร้ ู สกึ สบายใจ มัน่ ใจ
และคลายเครี ยดอันเป็ นผลดีต่อการรั กษาสตรี วัยทอง และการทาหัตถการสุมยา
ช่วยให้ สตรี วยั ทองรู้ สึกหายใจโล่งสบาย บรรเทาอาการปวดศีรษะ ลดอาการแน่น
จมูก ช่วยให้ นอนหลับสบายขึ ้น ซึ่งจากการเปิ ดขยายเวลาและเพิ่มหัตถการต่างๆ
เหล่านีส้ ่งผลให้ สตรี วัยทองพึงพอใจและเข้ ารับการรั กษาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
และพบว่ามีผ้ มู ารับบริ การเป็ นจานวนมาก ทางคลินิกแพทย์แผนไทยต้ องมีการลงนัด
และจัดลาดับคิว
5. การติดตามผลการรักษา
การติดตามผลการรักษาด้ วยแพทย์แผนไทยเดิมนัน้ ใช้ วิธีการนัดผู้ป่วยให้
มาตรวจที่โรงพยาบาล ไม่มีสื่อออนไลน์ เ พื่อให้ ติด ต่อได้ สะดวก มีเ พียงโทรศัพ ท์
สื่อสารกันเท่านัน้ ระยะติดตามผลการรั กษานัดระยะเวลา 1 เดื อน การประเมิ น
ผลการรั ก ษาใช้ วิ ธี ก ารซัก ประวัติ ตรวจร่ า งกายโดยการจั บ ชี พ จร เพื่ อ ยื น ยัน
ผลการรั ก ษาว่า ดี ขึ น้ หรื อ หายจากอาการเจ็ บ ป่ วย ไม่ มี ก ารส่ง ตรวจเลือ ดทาง
ห้ องปฏิบตั ิการเพื่อยืนยันผลการรักษาแต่อย่างใด
ปั ญหาการติดตามผลการรักษา การออกฤทธิ์ของยาที่ให้ ได้ ผลการรักษาที่
เป็ นที่น่าพอใจ พบว่าอยู่ในระหว่าง 3-4 เดือนแรก ปั ญหาของผู้ป่วยบางกลุ่มที่มี
อาการมากมักรอผลการรักษาในระยะนี ้ไม่ได้ จึงทาให้ ผ้ ปู ่ วยหันกลับไปใช้ การรักษา
ด้ วยวิธีอื่น ทาให้ ขาดการรักษาที่ตอ่ เนื่องไป หรื อบางรายอาการดีขึ ้นภายในเดือนแรก
อาจทาให้ สตรี วยั ทองเข้ าใจว่าหายดีแล้ วจึงหยุดยาไปเองทังๆ
้ ที่ความจริ งยังไม่หาย
จริ ง จึงเสียโอกาสในการรักษา
การพัฒนาวิธีติดตามผลการรักษาด้ วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้ วิธีการ
นัด ผู้ป่ วยมาตรวจที่ โ รงพยาบาล นอกจากใบนัด ของแพทย์ แ ล้ ว ยัง มี ก ารใช้ สื่ อ
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ออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ ติดต่อกันได้ โดยตรงหลากหลายช่องทาง เช่น การโทรศัพท์
โดยตรง การใช้ ไลน์ อีเมล หรื อเฟซบุ๊ก เป็ นต้ น ระยะติดตามผลการรักษาแบ่งเป็ น
สตรี วัย ทองที่มี อ าการแทรกซ้ อ นมากจะนัด ระยะ 1 สัป ดาห์ เพื่ อ มาท าหัต ถการ
ในรายที่ มีอาการไม่รุนแรงจะนัดระยะ 2-4 สัปดาห์ การประเมิน ผลการรั กษาใช้
วิ ธี ก ารซัก ประวัติ ตรวจร่ า งกายโดยการจับ ชี พ จร และยื น ยัน ผลการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการส่งตรวจเลือด หรื อการส่งต่อทางสูตินรี เวช เพื่อให้ แพทย์แผนปั จจุบนั
ยืนยันผลการรั กษาร่ วมด้ วย ทาให้ แพทย์ผ้ ูรักษาและสตรี วัยทองมีความมั่นใจใน
ผลการรักษา สร้ างความน่าเชื่อถือตามหลักสากลมากขึ ้น
สรุ ปผลการศึกษา
การพั ฒ นาวิ ธี ก ารรั ก ษาสตรี วั ย ทองด้ วยการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์
โรงพยาบาลพระปกเกล้ า จังหวัดจันทบุรี ได้ มีการพัฒนาวิธีการรักษาสตรี วยั ทอง
โดยเริ่ มจากแต่เดิมใช้ วิธีการรั กษาโดยแพทย์ แผนไทยและพบว่ามีปัญหาเกิ ดขึน้
ดังนันแพทย์
้
แผนไทยประยุกต์จึงได้ คิดค้ นเพื่อพัฒนาวิธีการรั กษาให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น สาหรับข้ อค้ นพบที่เป็ นองค์ความรู้ ใหม่ ประกอบด้ วยการพัฒนาวิธีการ
รักษาสตรี วยั ทองใน 5 ประการ ดังต่อไปนี ้
ประการที่หนึง่ การตรวจร่างกายและวิเคราะห์กลไกการเกิดโรค ซึ่งในการรักษา
สตรี วัยทองได้ ใช้ วิธีการจับชี พจรร่ วมกับการตรวจร่ างกายโดยทั่วไป และทาการ
วิเคราะห์กลไกการเกิดโรคไปพร้ อมกัน ไม่มีการซักประวัติเพราะข้ อมูลที่ได้ เพียงพอ
แล้ วในการวินิจฉัยอาการสตรี วยั ทอง ปั ญหาที่พบคือ สตรี วยั ทองมีอาการมากมายที่
อาจไปซ ้าซ้ อนกับอาการของโรคอื่นที่ไม่อาจชีช้ ัดว่าเป็ นอาการของสตรี วัยทองจริ ง
หรื อไม่ ดังนันแพทย์
้
แผนไทยประยุกต์ จึงได้ พัฒนาการตรวจร่ างกายเช่นเดียวกับ
แพทย์แผนไทย และได้ เน้ นให้ ความสาคัญกับการซักประวัติอย่างละเอียดครอบคลุม
อาการทัง้ หมดและจึงวิเคราะห์ กลไกการเกิ ดโรคที่จะทาให้ การวินิจฉัยถูกต้ องจน
นาไปสูก่ ารจ่ายยาที่เหมาะสมกับอาการ
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ประการที่สอง การยื นยันผลทางห้ องปฏิ บัติ ก ารซึ่ง แต่เดิ มในการรั กษาสตรี
วัยทองของแพทย์แผนไทยไม่ใช้ ผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ คงใช้ การตรวจชีพจร
เป็ นหลัก ซึ่งพบปั ญหาว่าการวินิจฉัยจากการตรวจดังกล่าวไม่มีความแม่นยาที่จะ
ระบุอาการของสตรี วยั ทองได้ เพียงพอ แพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ พัฒนาการรักษา
โดยการร่วมมือกับแพทย์แผนปั จจุบนั ตรวจฮอร์ โมน และตรวจละเอียดแต่ละอาการที่
เกิดขึ ้นกับสตรี วยั ทอง เพื่อให้ แพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถวางแนวทางการรักษา
ได้ ถกู ต้ อง
ประการที่สาม การจ่ายยาสมุนไพรตารับซึ่งแต่เดิมแพทย์แผนไทย มียาที่ใช้ ใน
การรั กษาเพียงตารั บเดี ยว คือ ยาลูกกลอนพระขรรค์ชัย ทาให้ เกิ ดปั ญหาว่าสตรี
วัย ทองมี อ าการที่ แ สดงออกหลายอย่า ง การใช้ ย าต ารั บ เดีย วอาจไม่ค รอบคลุม
ผลการรั กษาได้ เท่าที่ควร แพทย์ แผนไทยประยุกต์ จึงได้ พัฒนาวิธีการรักษาโดยมี
การศึกษาและผลิตยาต้ มสมุนไพรขึ ้นมาใช้ สามตารับเพื่อให้ สามารถเลือกปรุ งยากับ
ธาตุห นักเบาของสตรี วัย ทองแต่ละราย นอกจากนี ย้ ังมี การศึก ษายาที่ กระทรวง
สาธารณสุขรับรองให้ เข้ าในบัญชียาหลักแห่งชาติที่สามารถครอบคลุมทุกสิทธิบั ตร
ทาให้ สามารถเลือกใช้ ยาที่รักษาอาการวัยทองได้ อย่างหลากหลาย
ประการที่สี่ การให้ บริ การด้ านหัตถการ การบริ การนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อเสริ มให้ สตรี
วัยทองได้ รับการบาบัดภายนอกร่างกายในทุกอาการที่เป็ นสาเหตุ ซึง่ แต่เดิมไม่มีการ
รั กษาลัก ษณะนีข้ องแพทย์ แ ผนไทย ปั ญหาที่ พบคือสตรี วัยทองเป็ นช่วงวัยที่เป็ น
ความเสื่อ มมี อ าการแทรกซ้ อ นหลายอย่ า ง การจ่ า ยยาเพี ย งอย่ า งเดี ย วอาจไม่
ครอบคลุมการรั กษาในทุกอาการได้ แพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ มีการพัฒนาการ
รั ก ษาโดยจัด ให้ บ ริ ก ารหัต ถการ เช่ น การนวดรั ก ษาเพื่ อ แก้ อ าการ การประคบ
สมุนไพร การอบสมุนไพร การพอกยา และการสุมยาสมุนไพรในเวลาราชการ และได้
ขยายเวลานอกเวลาราชการ คือตัง้ แต่เวลา 16.00–20.00 น. ทาให้ สตรี วัยทองมี
ความพึงพอใจเข้ ารับบริ การเป็ นจานวนมากจนต้ องแจกบัตรคิว
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ประการที่ห้า การติดตามผลการรักษาแพทย์แผนไทยมีการติดตามผลการรักษา
โดยนัดให้ ผ้ ปู ่ วยมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่ างกาย และจับชีพจรเพื่อวินิจฉัยว่าดีขึ ้น
หรื อหายจากอาการวัยทอง ไม่มีการยืนยันผลโดยการตรวจเลือดในห้ องปฏิบตั ิการ
ปั ญหาที่เกิ ดขึน้ คือ สตรี วัยทองที่อาการดี ขึน้ ในเดือ นแรกของการรั กษาเข้ าใจว่า
ตนเองได้ หายจากอาการแล้ วจึงหยุดยาไปเอง แต่ในความเป็ นจริ งผลการรักษาที่
ได้ ผลคือ ระยะ 3-4 เดือ นแรก ท าให้ สตรี วัย ทองเสีย โอกาสในการรั ก ษาต่อ เนื่ อ ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ พฒ
ั นาการรักษาในการติดตามผลผู้ป่วยโดยใช้ โทรศัพท์
และสือ่ ออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานกัน นอกจากนี ้ยังมีการยืนยัน
ผลการรักษาโดยการส่งตรวจเลือดในห้ องปฏิบตั ิการทาให้ แพทย์แผนไทยประยุกต์
และสตรี วยั ทองมีความมัน่ ใจในผลการรักษา
จากทังหมดที
้
่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ มีการพัฒนาวิธีการ
รักษาสตรี วยั ทองอย่างครอบคลุมทุกประเด็น ทาให้ เชื่อได้ ว่าวิธีการรักษาที่ได้ รับการ
พัฒนานี ้จะเป็ นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อสตรี วยั ทองและประชาชนชาวไทย
การอภิปรายผล
การพั ฒ นาวิ ธี ก ารรั ก ษาด้ วยการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ โรงพยาบาล
พระปกเกล้ า จังหวัดจันทบุรี เป็ นการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพของสตรี วยั ทอง
เนื่องจากสตรี วยั ทองคือผู้มีอายุระหว่าง 40-60 ปี นับเป็ นวัยของคนทางานที่มีการ
สัง่ สมประสบการณ์ที่ค่อนข้ างยาวนาน เป็ นเสาหลักให้ กบั ครอบครัวและเป็ นกาลัง
สาคัญของประเทศชาติ แต่เมื่อสตรี เข้ าสู่อาการวัยทองจะพบอาการที่สร้ างความ
ทรมานเป็ น อย่ า งมากมี ค วามเปราะบางต่ อ การหย่ า ร้ าง เพราะมี ปั ญ หาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ ทางเพศอันนาไปสู่ครอบครัวแตกสลายมีผลกระทบต่อลูกหลานและ
เครื อญาติ เป็ นปั ญหาสังคมที่สร้ างภาระให้ ประเทศชาติ นอกจากนี ้ยังสร้ างปั ญหา
ทางด้ านเศรษฐกิจจากการใช้ จา่ ยในการรักษา การขาดรายได้ จากการทางาน รวมทัง้
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เกิดปั ญหาทางด้ านวัฒนธรรม วิถีชีวิตต้ องเปลี่ยนไปจากการหย่าร้ างและการถูก
ทอดทิ ้ง
การที่ แ พทย์ แ ผนไทยประยุก ต์ ส ามารถคิ ด ค้ น การพัฒ นาวิ ธี ก ารรั ก ษาจาก
ภูมิปัญญาเดิมของแพทย์แผนไทย จนเป็ นที่ยอมรับของสตรี วยั ทองที่เข้ ารับการรักษา
และแพทย์ แผนปั จจุบัน ซึ่งมีข้อ มูลยืนยันจากหลักฐานการเข้ ารั บบริ การของสตรี
วัย ทองมี จ านวนมากขึน้ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารติ ด ต่อ สื่อ สารทัง้ ทางโทรศัพ ท์ แ ละ
สือ่ ออนไลน์ทงส่
ั ้ งคาปรึ กษาตลอดจนข้ อความขอบคุณแพทย์ที่ทาการรักษา เหล่านี ้
ย่อมแสดงให้ เห็นความสาเร็ จของการพัฒนาวิธีการรักษาสตรี วยั ทองด้ วยแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ในวงการแพทย์แผนปั จจุบนั ก็ให้ การยอมรับ
เพราะมี ก ารยื น ยั น ผลการรั ก ษาที่ เ ป็ นวิ ท ยาศาสตร์ โดยการตรวจเลื อ ดใน
ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร ดัง นัน้ การพัฒ นาวิ ธี ก ารรั ก ษาสตรี วัย ทองด้ ว ยแพทย์ แ ผนไทย
ประยุกต์ที่เริ่ มจากการตรวจร่างกายและการวิเคราะห์กลไกการเกิดโรค การส่งตรวจ
ยืนยันผลทางห้ องปฏิบตั ิการ การจ่ายยาสมุนไพรตารับ การให้ บริ การด้ านหัตถการ
และการติดตามผลการรักษาจึงเป็ นวิธีการที่ถกู ต้ องเป็ นเรื่ องที่สร้ างคุณปู การต่อการ
รั ก ษาสตรี วัย ทองและต่อ วงการสุข ภาพของชาติ ที่ สมควรได้ รั บ การยกย่อ งและ
สนับสนุน
ข้ อเสนอแนะ
1. ตารับยาสมุนไพรทังสามต
้
ารับที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศึกษาและผลิตขึ ้น
สามารถปรั บตัวยาให้ ตรงกับธาตุหนักเบาและอาการของสตรี วัยทองได้ จึงควรมี
การศึกษาตารับยาที่หลากหลายเพิ่มมากขึ ้นพร้ อมทังแปรรู
้
ปเพื่อให้ สตรี วยั ทองเข้ าถึง
การรักษาและตัวยาเก็บไว้ ได้ นาน
2. เนื่องจากสตรี ทกุ คนอาจต้ องเข้ าสูอ่ าการวัยทองเมื่อมีอายุเพิ่มขึ ้น แพทย์แผน
ไทยประยุกต์ควรมีการเตรี ยมการดูแลสุขภาพให้ กบั ผู้หญิงที่มีแนวโน้ มเข้ าสูอ่ าการ
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วัยทองโดยการตรวจและยืนยันผลจากทางห้ องปฏิ บตั ิการ ให้ คาปรึ กษาในการดูแล
สุขภาพและป้องกันอาการวัยทองของสตรี ก่อนที่จะเข้ าสูส่ ตรี วยั ทอง
3. การพัฒนาวิธีการรักษาสตรี วยั ทองด้ วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้ ผลและ
ได้ รับการยอมรับจากสตรี วยั ทองที่เข้ ารับการรักษาและแพทย์แผนปั จจุบนั ดังนันควร
้
มีการจัดทาคู่มือการรักษาสตรี วยั ทองเผยแพร่ ให้ กบั แพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นใหม่
ได้ ศกึ ษาและนาไปปฏิบตั ิ
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