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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้เปDนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว/างยาพอกตาที่มีส/วนผสมของ
ฟF า ทะลายโจรเดี่ ย วและสู ต รตํ า รั บ และศึ ก ษาความปลอดภั ย ของยาพอกตาในคลิ นิ กการแพทยแผนไทย
วิทยาลัย การแพทยแผนไทยอภั ย ภูเ บศร จั งหวัด ปราจีน บุ รี ระหว/ างเดื อนกุ มภาพั น ธ – พฤษภาคม 2562
โดยคัดเลือกกลุ/มตัวอย/างตามคุณสมบัติที่กําหนดแบบสุ/มและแบ/งกลุ/มตัวอย/างออกเปDน 2 กลุ/ม กลุ/มละ 15 คน
แบ/งเปDนกลุ/มควบคุม คือพอกตาสูตรเดี่ยว ระยะเวลา 15 นาที และกลุ/มทดลองคือกลุ/มที่พอกตาสูตรตํารับ
ระยะเวลา 15 นาที เก็บข+อมูลด+วยแบบสอบถาม และประเมินระดับการมองเห็น และวิเคราะหข+อมูลโดยใช+
สถิตแบบ Mann-Whitney test และ Wilcoxon signed rank test ด+านความปลอดภัยเก็บข+อมูลโดยการ
สังเกตและสอบถามผลข+างเคียง ผลการศึกษาพบว/า การใช+ยาพอกตาสูตรตํารับและยาสูตรเดี่ยวมีประสิทธิผล
ในการลดระดับความปวดกระบอกตาได+ทั้งสองสูตรและผลการลดความปวดไม/แตกต/างกัน และพบอาการ
ระคายเคืองขณะพอก 1 ราย ดังนั้นผู+ให+การรักษาอาการปวดกระบอกตาสามารถเลือกใช+ยาพอกตาได+ทั้งสอง
สูตร และควรทดสอบการระคายเคืองก/อนนําไปใช+
คําสําคัญ: ยาพอกตา, ปวดกระบอกตา
Abstracts
This research was a quasi-experimental study to compare the efficacy of
Andrographis paniculata eye masks and Thai medicinal formula eye masks for eye pain as
well as their safety at Abhibhubethr Thai Traditional College, Prachinburi. Sample group was
randomly selected from patients who met the criteria between February and May 2019.
Sample group was divided into two groups, 15 persons in experimental and 15 persons in
control groups. The control group was treated with Andrographis paniculata eye masks for
15 minutes whereas the experimental group was treated with Thai medicinal formula eye
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masks for 15 minutes. Data were collected by questionnaires, visual analog scale and
Snellen chart. Data were analyzed using Mann-Whitney-test and Wilcoxon signed rank test.
Regarding safety data, samples were observed and interviewed about side effects. The
results showed that both Andrographis paniculata eye masks and Thai medicinal formula
eye masks were not significantly different in efficacy for eye pain relief. However, there was
one sample suffered from eye irritation during using masks. Therefore, Thai traditional
Doctors can choose either Andrographis paniculata eye masks or Thai medicinal formula
eye masks for treatment of eye pain. Nevertheless, irritation test should be conducted
before applying masks.
Keywords: eyes mask, eye pains
บทนํา
อาการปวดกระบอกตาเปDนอาการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นได+กับทุกวัยแม+จะไม/รุนแรงมากแต/สามารถส/งผล
กระทบต/อสุขภาพและการใช+ชีวิตจนอาจก/อให+เกิดการเสียสมรรถภาพในการเรียนและการทํางาน โดยเกิดได+
จากหลายสาเหตุ เช/น การทํางานเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอรเปD นระยะเวลานาน ความเครียด การเพ/งมองเปD น
เวลานานโดยไม/ได+พักสายตา หรือการอ/านหนังสือติดต/อกันนานเกินไป ซึ่งจากสถิติการศึกษาในประเทศไทยมี
รายงานพบความล+าของตา (visual fatigue) หรือ computer vision syndrome - CVS ในกลุ/มผู+ใช+
คอมพิวเตอรมีความชุกอยู/ในช/วงร+อยละ 76.7 - 96.4 โดยมีอาการปวดตา ระคายเคืองตา แสบตา น้ําตาไหล
ตาแดง ตาแห+ ง ตาสู+ แสงไม/ ได+ ปวดศี ร ษะ หนั ง ตากระตุ ก มองเห็ น ภาพไม/ ชั ด เจน หรื อมองเห็ น ภาพซ+ อ น
ซึ่งอาการปวดตาเปDนอาการที่พบมากที่สุด (จามรี สอนบุต, พิชญา พรรคทองสุข และสุภาภรณ เต็งไตรสรณ,
2552, หน+า 77, 78)
สําหรับอาการปวดกระบอกตาในทางการแพทยแผนไทยถือว/าเปDนอาการของธาตุลมและไฟที่กําเริบ
ขึ้น (ชลธิชา อังกาบ, 2556) จากการศึกษาสถิติย+อนหลัง ภายในคลินิกวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
ตั้งแต/ เดือนมกราคม พ.ศ.2560 - เดือน กุมภาพันธ 2562 พบผู+ปuวยที่มีอาการปวดกระบอกตาโดยเปDนอาการ
ที่เกิดร/วมกับโรคต/าง ๆ เช/น โรคลมป%ตคาตสัญญาณ 5 หลังที่มีอาการปวดกระบอกตาร/วมด+วยจํานวน 72 คน
และ โรคลมปะกังจํ านวน 19 คน และโรคอื่น ๆ ที่ ไม/ ส/งผลต/อการปวดกระบอกตาแต/ ผู+ปu ว ยมีอาการปวด
กระบอกตาร/วมด+วยจํานวน 49 คน โดยคลินิกวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
การจัดการกับอาการปวดกระบอกตาภายในวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศรนั้นจะเริ่มจากการ
วิเคราะหว/ามีสาเหตุจากกล+ามเนื้อหรือไม/ ถ+ามีจะใช+วิธีการนวดตามหลักราชสํานัก และใช+ยาพอกที่มีฤทธิ์เย็น
ได+แก/ยาพอกตาฟFาทะลายโจรเดี่ยวและยาพอกตาสูตรตํารับ เพื่อบรรเทาอาการ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
พบว/า มีการนําสมุนไพรยาพอกตาฟFาทะลายโจรเดี่ยวมาทําเปDนแผ/นหัตถการพอกบรรเทาอาการปวดกระบอก
ตาและพบว/าสามารถช/วยลดอาการทางตาได+อย/างมีนัยสําคัญ ดังนั้นทางคณะผู+จัดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของยาพอกตาสูตรฟFาทะลายโจรเดี่ยวกับยาพอกสูตรตํารับเพื่อบรรเทาอาการ ปวดกระบอกตาของ
ผู+ปuวย โดยคัดเลือกผู+ปuวยที่มารับการรักษาที่คลินิกวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศรและมีอาการปวด
กระบอกตา แบ/งเปDนสูตรยาฟFาทะลายโจรเดี่ยว จํานวน 15 คน เปรียบเทียบกับสูตรตํารับ จํานวน 15 คน โดย
ทั้งสองสูตรจะมีไข/ขาวจากไข/เปDดเปDนส/วนประกอบทั้งสองสูตร
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วัตถุประสงคIของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว/างยาพอกตาที่มีส/วนผสมของฟFาทะลายโจรเดี่ยวและสูตรตํารับ
2. เพื่อศึกษาความปลอดภัยของยาพอกตา
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร: ผู+ที่เข+ารับการรักษาที่คลินิกการแพทยแผนไทย วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
ที่มีอาการปวดกระบอกตา
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต+น : ยาพอกตาสูตรเดี่ยวและสูตรตํารับ
ตัวแปรตาม : อาการปวดกระบอกตา
ขอบเขตเวลา:
เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562
การทบทวนวรรณกรรม
อาการปวดตา (Eye pain)
อาการปวดตาอาจจัดอยู/ในประเภทของความปวดตามตําแหน/งที่เกิด (pain classified by location)
ซึ่งแบ/งได+เปDน 2 ประเภท คือ อาการปวดลูกตา (ocular pain) และอาการปวดเบ+าตา (orbital pain) โดยมี
กลุ/มอาการแสดงที่สําคัญของอาการปวดตา ได+แก/ (นิภา วัธนเวคิน, 2553, หน+า 433) ความรู+สึกปวดเคือง
เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในลูกตา (foreign body sensation) ทั้งนี้เพราะกระบอกตามีเส+นประสาทรับ
ความรู+สึกที่มาจากเส+นประสาทสมองคู/ที่ 5 (trigeminal) แขนงออฟทามิค (opthamic) จํานวนมาก และมีเส+น
ใยประสาทรั บ ความรู+สึ กจากเส+น ประสาทลองซิเ รี ยรี (long ciliary) มาเปDน ข/ ายประสาทใต+ เ ยื่อบุ ผิ ว
(epithelium) จึงทําให+กระจกตามีความรู+สึกไวกว/าส/วนอื่น ดังนั้น หากกระจกตามีการสูญเสียเยื่อบุผิวที่ชั้นผิว
จนถึงปลายประสาทจะทําให+ปวดเคืองตามาก (พนิดา โกสียรักษวงศ, 2546, หน+า 433) ความรู+สึกปวดตาตื้อ ๆ
หรือปวดตาลึก ๆ (aching ocular pain) ซึ่งมักเกิดขึ้นในส/วนของยูเวีย (uveal tract) สาเหตุอาจเกิดจากม/าน
ตามีการหดหรือขยายจากการที่มีการเพิ่มขึ้นของความดันภายใน ลูกตาหรือมีการอักเสบของม/านตาส/วนหน+า
(anterior uveitis) ซึ่งอาการปวดตารุนแรงนี้อาจใช+เปDนข+อบ/งชี้ถึงภาวะของการมีโรคตาเกิดขึ้น ความรู+สึกปวด
เมื่อยตา (asthenopia) หรือภาวะตาเพลีย (eye strain) โดยจะมีอาการมากเมื่อทํางานในระยะใกล+และใช+
สายตาเพ/งเปDนเวลานานทําให+เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดตา และอาการอาจมีมากขึ้นถ+ารู+สึกอ/อนเพลีย ไม/สบาย
อารมณไม/ดี จนบางครั้งอาจถึงกับเวียนศีรษะ คลื่นไส+ อาเจียน อาการปวดตามักเกิดร/วมกับอาการอื่น ๆ ซึ่ง
สามารถใช+เปDนแนวทางการวินิจฉัยแยกโรคได+ เช/น ตาสู+แสงไม/ได+ (photophobia) ตาแดง (ciliary injection)
น้ําตาไหล(tearing) ตามัวลง หรือปวดศีรษะ เปDนต+น (นิภา วัธนเวคิน, 2553, หน+า 433)
อาการปวดกระบอกตาในทางการแพทยแผนไทยเปDนอาการของธาตุลมและธาตุไฟที่กําเริบขึ้น ดังนั้น
ยาพอกเย็นจึงถูกใช+เพื่อการลดการกําเริบของธาตุลมและธาตุไฟ (ชลธิชา อังกาบ, 2556) การใช+ความเย็น ซึ่ง
จะช/วยทําให+เ ส+นเลือดหดตัว การไหลเวีย นของเลือดลดลง ลดบวม ลดการ อักเสบ ลดการเกร็งตัวของ
กล+ามเนื้อและสามารถลดความปวดได+ในระดับหนึ่ง (นิภา วัธนเวคิน, 2553, หน+า 483)
ยาพอกตา
ยาพอกตา เปDนยาพอกเย็นที่มีฤทธิ์เย็นประกอบด+วยสมุนไพรหลายชนิดที่มีฤทธิ์เย็น จึงสามารถช/วยลด
ความ ร+อนจากธาตุไฟได+ จึงเปDนวิธีการหนึ่งที่ใช+ในคลินิกการแพทยแผนไทย วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัย

810

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในการลดความร+อนและอาการปวดอันเกิดจากธาตุไฟและธาตุลมที่กําเริบ ซึ่งพบใน
ผู+ปuวยที่มีอาการปวดตา (คมสัน ทินกร ณ อยุธยา, 2558)
ยาพอกสูตรเย็นที่ใช+พอกตา ในคลินิกของวิทยาลัยฯ มีด+วยกัน 2 สูตรคือ สูตรยาฟFาทะลายโจรเดี่ยว
และสูตรตํารับ ดังนี้
1. ยาพอกสูตรฟFาทะลายโจรเดี่ยว ประกอบด+วย ฟFาทะลายโจรบดผง และไข/ขาวจากไข/เปDด 1 ฟอง
2. ยาพอกสูตรตํารับ ประกอบด+วย ฟFาทะลายโจรบดผง 2 กรัม เถาบอระเพ็ดบดผง 2 กรัม ลูก
กระดอมผง 2 กรัม ไข/ขาวจากไข/เปDด 1 ฟอง
วิธีการใช+ยาพอกตา ทําโดยนําผงยาทั้งหมดมาผสมรวมกัน และผสมไข/ขาวของไข/เปDดทีละน+อยและ
คลุกเคล+าให+เข+ากันจนกระทั่งได+เนื้อยามีลักษณะคล+ายโคลนไม/ข+นหรือหนืดเกินไป จากนั้นให+ผู+ปuวยป{ดตาด+วย
แผ/นสําลีที่ป{ดมารอบดวงตาได+ และนํายาที่ผสมพอกบนแผ/นสําลีบริเวณตาทิ้งไว+ 15 นาที แล+วจึงนําออก และ
ใช+ผ+าชุบน้ําเกลือเช็ดให+สะอาด
วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย เปDนการวิจัยกึ่งทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผู+ที่เข+ารับการรักษาที่คลินิกการแพทยแผนไทย วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศรที่มีอาการปวด
กระบอกตา และคัดเลือกกลุ/มตัวอย/างด+วยวิธีการสุ/มจํานวน 30 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือกดังนี้
เกณฑการคัดเข+า ดังนี้
1. ผู+ที่มีระดับความเจ็บปวด มากกว/าหรือเท/ากับ 3
2. ผู+ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ สามารถพูด ฟ%งและเข+าใจภาษาไทยได+ดี
3. ผู+ที่ยินดีให+ความร/วมมือ
เกณฑการคัดออก ดังนี้
1. ผู+ที่มีแผลเป{ดบริเวณบริเวณดวงตา
2. ผู+ที่มีอาการไม/พึงประสงคขณะทําการทดลอง เช/น มีผื่น คัน ปากบวม ตาบวม หน+าบวม
เกณฑการยุติการศึกษา ดังนี้
1. ผู+เข+าร/วมแล+วเกิดอาการผิดปกติ เช/น มีผื่นคันระหว/างการทําการพอกตา
2. ผู+เข+าร/วมแล+วมีความประสงคขอยุติการพอกตา แต/เมื่อมีกรณีการยุติแล+ว ทางคณะผู+จัดทํา
จะนํ า กลุ/ ม ตั ว อย/ า งใหม/ ม าใช+ ใ นการวิ เ คราะห และก/ อ นกลุ/ ม ตั ว อย/ า งเข+ า ร/ ว มงานวิ จั ย ผู+ วิ จั ย เปD น ผู+ ชี้ แ จง
รายละเอียดของการทําวิจัยให+กลุ/มตัวอย/างทราบ โดยกลุ/มตัวอย/างจะลงนามยินยอมเข+าร/วมงานวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
1. ผู+วิจัยประสานขอความร/วมมือไปยังคลินิกของวิทยาลัย
2. ชี้แจงวัตถุประสงคลักษณะของกลุ/มตัวอย/าง การใช+เครื่องมือ และขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง
ขอความยินยอม และขออนุญาตเก็บข+อมูลในกลุ/มตัวอย/าง
3. ผู+วิจัยคัดเลือกกลุ/มตัวอย/างตามคุณสมบัติที่กําหนด จํานวน 30 คน โดยแบ/งกลุ/ม ตัวอย/างออกเปDน
2 กลุ/ม กลุ/มละ 15 คน แบ/งเปDนกลุ/มควบคุม คือพอกตาสูตรเดี่ยว ระยะเวลา 15 นาที และกลุ/มทดลอง คือ
กลุ/มที่พอกตาสูตรตํารับ ระยะเวลา 15 นาที
4. ซักประวัติ ตรวจร/างกาย ให+กลุ/มตัวอย/างทําแบบสอบถามก/อนทําการวิจัย วัดระดับค/า Vital sign
ตรวจร/างกายก/อนทําการวิจัย ประเมิน Snellen chart
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5. ให+กลุ/ มตั วอย/ างทํ าการพอกตาทั้ ง 2 ข+ าง ทิ้ งไว+ 15 นาที ในระหว/ างนั้ นสั งเกตและสอบถาม
ผลข+างเคียงขณะพอก จากนั้นเช็ดตาผู+ปuวยด+วย Normal saline และสังเกตผลข+างเคียง ประเมินระดับความ
ปวดก/อนและหลัง และประเมินระดับการมองเห็น (Snellen chart)
การเก็บรวบรวมข$อมูล
1. ด+ า นประสิ ทธิ ผ ลเก็ บ รวมรวบข+ อมู ล จากการทํ า วิ จั ย ของกลุ/ มควบคุ ม และกลุ/ มทดลองด+ ว ย
แบบสอบถามเกี่ยวกับข+อมูลทั่วไปประกอบด+วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ แบบประเมิน
ระดับความเจ็บปวดด+วยตัวเลข (VAS) ก/อน-หลัง และแบบบันทึก Snellen chart ใช+ประเมินการมองเห็น
ก/อน-หลัง
2. ด+านความปลอดภัยเก็บข+อมูลจากการสังเกตและสอบถามขณะทําการพอกตา
3. ตรวจสอบข+อมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
การวิเคราะหIข$อมูล
1.ใช+สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อให+ทราบถึงข+อมูลทั่วไปของกลุ/มตัวอย/าง ค/าร+อย
ละ (Percentage) ค/าเฉลี่ย (Mean)
2. วิเคราะหเปรียบเทียบค/าเฉลี่ยความแตกต/างของระดับความเจ็บปวดระหว/างกลุ/ม ตัวอย/างโดยใช+
สถิตแบบวิเคราะหข+อมูลโดยใช+สถิตแบบ Mann-Whitney Test และ Wilcoxon signed rank test
ผลการวิจัย
ข+อมูลประชากร
เพศ

ร+อยละ
13.3
86.7
100

สูตรตํารับ
จํานวน (คน)
ร+อยละ
3
20
12
80
15 คน
100

อาการร/วมทางสายตาของกลุ/มตัวอย/าง
อาการร/วมทาง
สูตรเดี่ยว
สายตา
จํานวน (คน)
ร+อยละ
ตาพร/า
9
60.0
ตาแห+ง
5
33.3
แสบตา
6
40.0
น้ําตาไหล
3
20.0
คันตา
7
46.7
ตาบวมแดง
1
6.7

สูตรตํารับ
จํานวน (คน)
ร+อยละ
46.7
20.0
53.3
13.3
26.7
6.7

ชาย
หญิง
รวม

สูตรเดี่ยว
จํานวน (คน)
2
13
15
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2
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อายุ
อายุ (ป})
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
≥ 70 ป}

สูตรเดี่ยว
จํานวน (คน)
12
0
1
1
0
1

ร+อยละ
80.0
0
6.7
6.7
0
6.7

ประสิทธิผลของยาพอกตา
ค/าเฉลี่ย VAS ก/อนพอก
สูตรเดี่ยว
4.0
สูตรตํารับ
4.5
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ P-value ≤ .05

สูตรตํารับ
จํานวน (คน)
ร+อยละ
15
93.3
1
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
ค/าเฉลี่ย VAS หลังพอก
1.8
1.8

P-value
0.20
0.63

ความปลอดภัยของยาพอกตา
สําหรับความปลอดภัยในการพอกตาจากการสังเกตและสอบถามผลข+างเคียง พบว/า จากกลุ/มตัวอย/าง
แรกเข+าทั้งหมด 31 คน มีการยุติระหว/างการทําวิจัยไป 1 คน เนื่องจากมีอาการระคายเคืองขณะทําการพอก
ตา โดยทางคณะผู+จัดทําได+นํายาออกทันที แล+วทําความสะอาดรอบดวงตาโดยใช+ Normal Saline จนอาการ
เปDนปกติ
จากข+อมูลที่กล/าวมา จึงสรุปได+ว/าการใช+ยาพอกตาสูตรเดี่ยวและสูตรตํารับมีประสิทธิผลในการลด
ระดับความเจ็บปวดได+ไม/แตกต/างกัน (P > 0.05) ดังนั้นหากจะใช+ยาพอกตา เพื่อลดระดับความเจ็บปวด
สามารถเลือกใช+ได+ทั้งสองสูตรเนื่องจากยาพอกตาทั้งสองสูตรมีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดได+ไม/
แตกต/างกัน ซึ่งในด+านความปลอดภัยต+องระวังการระคายเคือง
อภิปรายผล
อาการปวดกระบอกตาของกลุ/มตัวอย/างมักเกิดร/วมกับอาการร/วมทางสายตา ได+แก/ อาการตาพร/า ตา
แห+ง แสบตา น้ําตาไหล คันตา และตาบวมแดง ซึ่งสอดคล+องกับงานวิจัยของจรูญ ชิดนายี ที่ได+ไว+กล/าวว/า
อาการทางสายตาที่ มั ก พบในผู+ ที่ มี ค วามล+ า ทางสายตา อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ อาการตาแห+ ง พบร+ อ ยละ 82.5
รองลงมาคือ อาการปวดกระบอกตา 80.5
แม+ว/าการเปรียบเทียบค/าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงระดับความเจ็บปวด ก/อน-หลังทั้ง 2 กลุ/มไม/แตกต/าง
กัน แต/การวิจัยนี้อาจแสดงให+เห็นว/าป%จจัยที่สําคัญในการเลือกใช+สมุนไพรมาเปDนยาพอกตาเพื่อลดอาการปวด
ตาคือการเลือกใช+ยาที่มีฤทธิ์เย็น และการใช+ยาพอกตาสูตรตํารับซึ่งมีสมุนไพรหลากหลายอาจส/งผลให+เกิด
ประสิทธิผลที่ดีในด+านอื่นได+ทั้งนี้ต+องอาศัยการพัฒนาการวิจัยให+สามารถศึกษาประสิทธิผลได+มากกว/าแค/อาการ
ปวด
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ข$อเสนอแนะ
1. ควรมีการเพิ่มจํานวนกลุ/มตัวอย/างในการศึกษา
2. หาความสัมพันธและศึกษาอาการร/วมอื่น ๆ
3. ควรมีการพอกตาในการรักษาอย/างน+อย 3 ครั้ง ต/อ ผู+ปuวย 1 คน
4. ควรมีแบบสอบถามความพึงพอใจ ความสุขสบาย ระหว/างการพอกตาและหลังการพอกตา
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