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ความส าคัญ

ของปัญหา 



จ ำนวน 

กำรเจำะ 

(คน) 

ผลกำรตรวจระดับสำรเคมีในเลือด 

ปกต ิ

(คน) 

ปลอดภัย 

(คน) 

เสี่ยง 

(คน) 

ไม่

ปลอดภัย 

(คน) 
351 52 

(14.81) 

76 

(21.65) 

141 

(40.17) 

82 

(23.37) 

ผลกำรตรวจระดับสำรเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ต.ผำขำว จ ำนวน 351 คน  
พบผลเลือดอยู่ในระดับอันตรำย คือ เสี่ยง และไม่ปลอดภัย จ ำนวน 223 คน  

คิดเป็นร้อยละ 63.54 จึงเป็นที่มำของกำรบ ำบัดรักษำด้วยยำชงรำงจืด 

ความส าคัญของปัญหา 



 สมุนไพรรางจืดมีการรายงานฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในแง่ประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยในมนุษย์ มีการประชาสัมพันธอ์ย่างกว้างขวางถึงประโยชน์ของ
รางจืดในการล้างพิษ ท าให้เป็นที่สนใจนิยมรับประทานในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
และในกลุ่มผู้รักษาสุขภาพ  
 แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการรายงานข้อมูลด้านประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของสมุนไพรรางจืด แต่ก็ยังไม่มีข้อมลูรายงานระยะเวลาการ
รับประทานรางจืดที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าว 









 รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของสมุนไพรรางจืดในการลดสาร
ก าจัดแมลงตกค้างในกระแสโลหิตของเกษตรกรในอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ของ ไพศาล ดั่นคุ้ม โดยกลุ่มทดลอง161 คน (รับประทานรางจืด) และกลุ่มควบคุม 
137 คน คนทั้ง 2 กลุ่มอยู่ในระดับป่วยเนื่องจากมีสารพิษตกค้างในกระแสเลือดใน
ระดับมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย  ผลปรากฎว่าระดับของสารตกค้างในกระแส
เลือดของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 95 % ของกลุ่มทดลองอยู่ในระดับ
หายป่วย แสดงว่าสมุนไพรรางจืดมีประสิทธิผลในการลดระดับสารก าจัดแมลง
ตกค้างในกระแสเลือด 



 รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการใช้รางจืดร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ในผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับ
อันตราย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มที่ 1 และ 2 ซึ่งแต่ละกลุ่มได้รับการวัด
ความรู้และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
เหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ได้รับรางจืดที่ได้จากการต้มใบสดในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าการได้รับรางจืดมีผลต่อการลดระดับ
สารเคมีในเลือดจากระดับอันตราย มาสู่ระดับไม่อันตรายมากกว่าการไม่ได้รับ
รางจืด 



 รายงานการวิจัย เรื่อง เกษตรกรปลอดภัยด้วยสมุนไพรล้างพิษ ของบทมา
กร สมจิตต์  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับ
อันตราย (ระดับเสี่ยงและระดับไม่ปลอดภัย) จ านวน ๑๒๑ คน โดยได้ตรวจเลือด
ด้วยวิธีการตรวจสอบอย่างง่าย ด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ “Reactive paper” 
จ านวน ๒ ครั้ง คือตรวจหาสารเคมีในเลือดหลังการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ๒-๕ 
วัน และตรวจหาสารเคมีในเลือดหลังได้รับชารางจืด 1 สัปดาห์ จากการศึกษาครั้งนี้
สรุปได้ว่าเกษตรกรผู้ที่ผลเลือดอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยมีจ านวนลดลงเมื่อได้รับ
รางจืด รางจืดมีผลต่อการลดระดับสารเคมีในเลือดจากระดับอันตรายมาสู่ระดับไม่
อันตราย  และจากการอบรมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้  



  โรงพยาบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลกได้ศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรรางจืด
โดยวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในซีรั่มของเกษตรกรที่พบ
พิษสารก าจัดศัตรูพืชในร่างกาย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 270 คน ออกเป็น3 กลุ่ม กลุ่มละ 90 
คน คือ กลุ่มที่ 1 รักษาด้วยยาชงรางจืดขนาด 6 ก. วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลุ่มที่ 2 
รักษาด้วยยาชงรางจืดขนาด 6 ก. วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็น กลุ่มที่ 
3 รักษาด้วยยาหลอก (ยาชงใบเตย) ขนาด 6 ก. วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า ให้กินยาชง
นาน 7 วัน ผลการศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสเปรียบเทียบระหว่าง
วันที่ 0 และวันที่ 7 เพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าาคัญทางสถิติ(P<0.05) ในทั้ง 3 กลุ่ม จ านวนครั้งที่
รับประทานให้ค่าเฉลี่ยของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสที่เพิ่มขึ้นไม่ต่างกัน และไม่พบ 
ผลข้างเคียงต่อตับ ไต เม็ดเลือด 



 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี ศึกษาการใช้สมุนไพรรางจืด
ของเกษตรกลุ่มเสี่ยงในต าบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อศึกษาสรรพคุณ
สมุนไพรรางจืดในการขับสารฆ่าแมลงออกจากร่างกาย , ศึกษาความสัมพันธ์ของการลดลง
ของระดับสารฆ่าแมลงในร่างกายระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการลดลงของสารฆ่าแมลงในร่างกายในกลุ่มทดลอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 63 คน 
และกลุ่มควบคุม 49 คน ให้ยาชงรางจืด ขนาด 8 ก./วัน หรือยาชงใบเตยในกลุ่มควบคุม
ขนาดเดียวกัน เจาะเลือดตรวจระดับเอนไซม์cholinesterase ในเลือด ในวันที่0, 7, 14 และ 21 
ผลการศึกษาพบว่าการขับสารฆ่าแมลงออกจากร่างกายโดยการใช้สมุนไพรรางจืด ด้วยการ
หาความสัมพันธ์ของการเพิ่มขึ้นของระดับเอนไซม์ cholinesterase ระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมเป็นดังนี้ ในวันที่ 7 พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ในวันที่ 14 พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในวันที่ 21 พบว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 การศึกษาพิษเฉียบพลันของน้ าสกัดใบรางจืดขนาดสูง 10 กรัม ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม
ในหนูแรต ไม่พบว่าท าให้พฤติกรรมของหนูเปลี่ยนแปลงและไม่ท าให้เกิดความผิดปรกติ
ของอวัยวะภายใน 
 เมื่อให้น้ าสกัดใบรางจืดขนาด500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในหนูแรตติดต่อกันเป็นเวลา 28 
วัน พบว่าไม่มีหนูตาย และไม่พบความผิดปรกติของอวัยวะภายใน ยกเว้นน้ าหนักของตับ 
ไตและค่าทางโลหิตวิทยาบางค่าของหนูเพศผู้ต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ 
 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดรางจืดในหนูแรตพันธุ์วิสตาร์ เมื่อให้ทางปากในขนาด 
20, 200, 1000, และ 2000 มก./กก./วัน หรือคิดเป็น 1, 10, 50 และ 100 เท่าของขนาดที่ใช้ใน
คน เป็น เวลา 6 เดือน เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ ากลั่น พบว่าสารสกัดรางจืดไม่มีผลต่อ
น้ าหนักตัว การกินอาหาร พฤติกรรม และสุขภาพทั่วไปของหนูไม่ท าให้เกิดอาการพิษ
สะสม และไม่ท าให้หนูตาย 



 การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสารสกัดสมุนไพร
รางจืด ในอาสาสมัครสุขภาพดี ระยะที่ 1  ของ อรชา สิทธิพรหม และคณะ โดยศึกษา
ความปลอดภัยระยะสั้นและอาการข้างเคียงของสารสกัดชั้นน้ าสมุนไพรรางจืด เมื่อให้
อาสาสมัครชายและหญิงสุขภาพดี จ านวน 10 ราย รับประทานยาแคปซูลสารสกัด
รางจืด วันละ 600 มก. ติดต่อกัน 14 วัน ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดรางจืดมีความ
ปลอดภัย ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่พบการท างานของตับเพิ่มขึ้น เมื่อ
ติดตามต่อโดยการหยุดยารางจืด 14 วัน พบว่า ค่าการท างานของตับลดลงสู่ระดับปกติ  



วิธีด ำเนินกำรวิจัย 





ประชำกรได้แก่ ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย 
จ านวน 82 คน ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการตรวจด้วยชุดทดสอบเอนไซม์โคลีนเอส
เทอเรส โดยการออกหน่วยตรวจในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ของพื้นที่ต าบลผา
ขาว อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 

กลุ่มตัวอย่ำง คัดเลือกจากผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคตับ โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป และเป็นผู้ที่
สมัครใจเข้าร่วมวิจัย ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมวิจัย จ านวน 60 คน 





ระยะเวลำ 
(วัน) 

ผลกำรตรวจระดับสำรเคมีในเลือด 

ปกติ ปลอดภัย เสี่ยง ไม่ปลอดภัย รวม (คน) 

7 3 13 3 1 20 

14 4 10 5 1 20 

21 4 13 3 0 20 

รวม (คน) 11 36 11 2 60 

ผลกำรวิจัย 

 ผลจำกกำรรับประทำนยำชงรำงจืด จำกกลุ่มตัวอย่ำง 60 คน พบว่ำ มี 11 คน ที่
มีผลเลือดอยู่ในระดับ ปกติ คิดเป็นร้อยละ 18.33 มี 36 คน ที่มีผลเลือดอยู่ในระดับ 
ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 60 มี 11 คน ที่มีผลเลือดอยู่ในระดับ เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 18.33 
และมี 2 คน ที่มีผลเลือดอยู่ในระดับ ไม่ปลอดภัยเหมือนเดิม คิดเป็นร้อยละ 3.34 



ผลกำรวิจัย 

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ ค่ำ F = 0.0045 < F crit = 4.2565 ดังนั้นจึงยอมรับ H0  แสดงว่ำ
ระยะเวลำในกำรรับประทำนยำชงรำงจืดต่อกำรลดระดับสำรเคมีในเลือดของเกษตรกร
กลุ่มที่มีผลเลือดไม่ปลอดภัยไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p – value < 0.05) 



 กำรได้รับยำชงรำงจืดในระยะเวลำที่ต่ำงกัน กล่ำวคือ 7 วัน 
14 วัน และ21 วัน แต่สำมำรถลดระดับสำรเคมีในเลือดได้เหมือนกัน 
ดังนั้น เพียงแค่รับประทำนยำชงรำงจืดติดต่อกัน 7 วัน ก็สำมำรถลด
ระดับสำรเคมใีนเลือดได้และมีควำมปลอดภัยมำกกว่ำกำรใช้ยำชง
รำงจืดติดต่อกัน 14 วัน และ 21 วัน อีกทั้งกำรรับประทำนยำชง
รำงจืดติดต่อกันเปน็เวลำนำนอำจสง่ผลตอ่กำรท ำงำนของตับและไต
เพิ่มขึ้นได ้



       1. มีแนวทำงปฏิบัติ (CPG) ในกำรดูแลผู้ที่มี
ระดับสำรเคมีในเลือดอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยที่เป็น
แนวทำงเดียวกันใน คปสอ.ผำขำว จังหวัดเลย  
       2. ลดกำรใช้ยำแผนปัจจุบนั จำกอำกำรป่วย
หลังได้รับสำรเคมี เช่น อำกำรปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 
คลื่นไส้ อำเจียน ผื่นแพ้ เป็นต้น 
       3. ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้แก่ประชำชนทรำบ
ถึงประโยชน์ วิธีกำรรับประทำนยำ และระยะเวลำใน
กำรรับประทำนรำงจืดที่ถูกต้องเหมำะสม เพ่ือช่วยลด
ระดับสำรเคมีในเลือดและไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 



4. คืนข้อมูลให้กบัชุมชน และประชำชนต ำบลผำขำว เพ่ือให้ทุกคนได้
ตระหนักถึงพิษภัยของสำรเคมี และประโยชนใ์นกำรล้ำงพิษของรำงจืด 

5. หำมำตรกำรร่วมกันในระดับต ำบล เพ่ือควบคุมกำรใช้สำรเคมี 
6. จัดต้ังคลินิกตรวจคัดกรองสำรเคมีในเลือดใน รพ.สต.  



โครงการ ปีงบ 2557 



7. จัดหำพันธุ์กล้ำสมุนไพรรำงจืดให้กับ 
อสม. และ ประชำชน ปลูกไว้ในครัวเรือนทุก
หลังคำเรือน ให้เป็นสมุนไพรสำมัญประจ ำ
บ้ำน และถ่ำยทอดวิธีกำรท ำชำชงสมุนไพร
รำงจืด เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถดูแลสุขภำพ
ตนเอง และครอบครัวได้ต่อไป 



 การท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมแก้ไข และร่วมลงมือ
ท า ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมศักดิ์พัฒนา  
 การได้รับความร่วมมือ และแรงสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ๆ ในต าบลผาขาว 
ได้แก่ อสม. อปท. ผู้น าชุมชน เป็นต้น 
 การไดร้ับความร่วมมือจากประชาชนต าบลผาขาวในการเข้าร่วมการตรวจคัด
กรองระดับสารเคมีในเลือดเป็นอย่างดี 
 ความร่วมมือและความสมัครใจของกลุ่มตวัอย่างที่เข้าร่วมงานวิจัย 
 การไดร้ับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
ผาขาว และการได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใชใ้นงานวิจัย จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย  



การเผยแพร่
งานวิจัย 



 



จัดนิทรรศการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 











 



 


