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คาํนํา 

 
  ปจัจุบนัประเทศไทยไดม้กีารรณรงคก์ารเลกิบุหรีอ่ยา่งกวา้งขวาง นอกจากการรณรงคใ์นรปูแบบ
ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นสือ่ภาพ เสยีงตามสายหรอืการโทรศพัท ์ รวมไปถงึการใหย้าทางการแพทยเ์ป็นตน้ แต่
อยา่งไรกต็ามจาํนวนคนทีส่บูบุหรีก่ย็งัมอียู ่ และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ในกลุม่วยัรุน่และนกัศกึษา การสบู
บุหรี ่ นบัวา่เป็นการเสพสิง่เสพตดิชนิดหน่ึง ผลกระทบของการสบูบุหรีโ่ดยตรง ทาํใหเ้กดิโรคต่างๆ 
โดยเฉพาะโรคมะเรง็ปอด โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั โรคเสน้เลอืดสมองอุดตนัหรอืโรคหวัใจเป็นตน้  คนทีส่บู
บุหรีจ่าํนวนมากต่อวนั สว่นใหญ่จะมกีารตดิสารนิโคตนิในบุหรี ่ซึง่สารนี้ชว่ยในเรือ่งของการกระตุน้สารเอน
โดรฟินในเลอืดใหเ้พิม่ขึน้ เพือ่ขจดัความเครยีดหรอืความทุกขท์ีอ่ยูภ่ายใตจ้ติใจ ดงันัน้การเลกิบหุรีจ่งึมี
ปจัจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อการลดหรอืเลกิบหุรีไ่ด ้อาท ิปจัจยัทางดา้นครอบครวั สงัคม เศรษฐกจิหรอือาชพีการ
งานเป็นตน้ แนวทางการเลกิบุหรี ่ มหีลายวธิกีาร โดยหากตดินิโคตนิในระดบัปานกลาง ไมม่ากนกั การ
แนะนําใหเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืการจดักจิกรรมเสรมิ แต่หากตดินิโคตนิในระดบัมากหรอืมากทีส่ดุ 
การเขา้รบัการบาํบดัหรอืการรกัษาดว้ยยาจากแพทยจ์งึจาํเป็นอยา่งยิง่ ดงันัน้การศกึษาครัง้น้ี ไดมุ้ง่เน้นใน
กลุม่คนทีส่บูบุหรีท่ีต่ดินิโคตนิในระดบัปานกลางเป็นสว่นใหญ่ จงึไดพ้ยายามใหห้ลกัการออกกาํลงักาย
อยา่งหนกั เพือ่หวงัผลในการหนัเหพฤตกิรรม รวมไปถงึน่าจะกระตุน้ระบบสารเอนโดฟินในเลอืดใหส้งูขึน้
ได ้ และนําสมนุไพรหญา้ดอกขาวมาชว่ยในการลดหรอืเลกิการสบูบุหรีใ่นครัง้น้ีได ้
 งานวจิยัครัง้น้ี จงึเป็นงานวจิยัแสดงถงึประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการออกกาํลงักายรว่มกบั
การใชส้มนุไพรหญา้ดอกขาวในการเลกิบุหรี ่ ทัง้ทางดา้นการเปลีย่นแปลงของภาวะออกซเิดทฟีสเตรท 
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางปอด  ระดบัเอนโดรฟิน รวมไปถงึอตัราการสบูบุหรี ่ เพือ่จะไดเ้ป็น
แนวทางหน่ึงในการเลกิบุหรีใ่หแ้ก่ประชาชนชาวไทยไดอ้กีทางหน่ึง 
 
 
 
 
 
        ดลรวี ลีลารุ่งระยบั และคณะ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวจิยัน้ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากกลุ่มคนทีส่บูบุหรี ่ ในจงัหวดัเชยีงใหม ่รวมไปถงึประชาชน
ทัว่ไปทีต่อ้งการเลกิบุหรี ่ รวมไปกลุ่มเจา้หน้าทีส่ถานีอนามยับา้นดงกํ่า ตําบลทุง่สะโตก อาํเภอสนั
กาํแพง จงัหวดัเชยีงใหม ่ ทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอื ประสานงานและใหก้ารชว่ยเหลอืตลอดการศกึษาใน
ครัง้น้ี  งานวจิยัน้ีจะไมส่าํเรจ็ลุลว่งไปดว้ยด ี หากไมไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนงานวจิยัจาก ศนูยว์จิยัและ
จดัการองคค์วามรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู(ศจย) ในการทาํงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารครัง้น้ีได ้รวมไปคณะ
เทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ทีไ่ดใ้หค้วามสนบัสนุนสถานทีแ่ละเครือ่งมอืต่างๆ จนทาํ
ใหผ้ลการตรวจลุล่วงไปดว้ยด ี นอกจากน้ีแลว้ คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณอาสาสมคัรทุกทา่นทีไ่ด้
อุทศิแรงกายและแรงใจในการเขา้รว่มโครงการในครัง้น้ี ทาํใหผ้ลการศกึษาในงานวจิยัครัง้น้ีบรรลุผล
ไปดว้ยด ี 
 
 
 
         ดลรวี ลีลารุ่งระยบั 



 4

บทคดัย่อ  (ภาษาไทย) 
 
 วตัถุประสงค์ของการศกึษาครัง้น้ี เพื่อศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการออกกําลงักาย
รว่มกบัการใชส้มนุไพรหญา้ดอกขาวในการเลกิบุหรี ่เชงิปฏบิตักิารในจงัหวดัเชยีงใหม ่
 วธิกีารศกึษา โดยทําการศกึษาในกลุ่มอาสาสมคัรในจงัหวดัเชยีงใหม่ทีสู่บบุหรีท่ีม่คีวามประสงค์
อยากเลกิบุหรี ่และตดิสารนิโคตนิในระดบัปานกลางขึน้ไป แบ่งกลุ่มอาสาสมคัรออกเป็น 4 กลุ่มคอื กลุ่มที่
ไดส้มนุไพรหญา้ดอกขาว กลุม่ออกกาํลงักาย กลุ่มออกกําลงักายและไดร้บัสมุนไพรหญา้ดอกขาว และกลุ่ม
ควบคุม ในแต่ละกลุ่มจะใชเ้วลาศกึษาเป็นเวลา 2 เดอืน และตดิตามผลเป็นระยะเวลา 3 และ 6 เดอืนหลงั
จบระยะศกึษา ลกัษณะของโปรแกรมการออกกําลงักายเป็นลกัษณะใหอ้อกกําลงักายบนเครื่องวิง่สายพาน
ยนต์ทีร่ะดบัความหนักมาก ส่วนสมุนไพรหญ้าดอกขาว ไดจ้ากการลา้งใหส้ะอาด หัน่เป็นชิ้นเลก็ แลว้ไป
อบแหง้ โดยวธิกีารใชส้มุนไพรคอื ใหช้ัง่สมุนไพรแหง้จาํนวน 25 กรมั เตมิน้ําสะอาดจาํนวน 3 แกว้หรอื 
390 ซซี ีตม้จนน้ําเหลอืเพยีง  1 แกว้  โดยการออกกําลงักายหรอืรบัประทานหญา้ดอกขาว จะใหท้าํ 3 วนั
ต่อสปัดาห ์ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา 2 เดอืน  ตวัแปรในการศกึษาครัง้น้ีจะทําการตรวจวดัเป็นจาํนวน 4 
ครัง้คอื ก่อนเริม่โครงการ หลงัระยะศกึษา 2 เดอืนและระยะตดิตามผลในเดอืนที ่ 5 และ 8 ตามลาํดบั อนั
ไดแ้ก่ สมรรถภาพทางกาย ประกอบดว้ย ค่าความสามารถในการใชอ้อกซเิจนสงูสุด ค่าเวลาในการวิง่จน
เหน่ือยทีม่ากทีสุ่ด สมรรถภาพปอด ประกอบดว้ยค่าความจุชพีและค่าปรมิาตรลมทีเ่ปา่ออก ณ.วนิาททีี ่1 
ภาวะออกซเิดทฟีสเตรท ประกอบดว้ย ปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดใ์นลมหายใจ  ค่าปรมิาณมาลอน
ไดออลดีไฮด์ ปริมาณโปรตีนไฮโดรเปอร์ออกไซด์ ไนตริกออกไซด์ ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระโดยรวมและ
ปรมิาณของเอนโดรฟินในเลอืด นอกจากนี้ ยงัตดิตามอตัราการสบูบุหรี ่ระดบัความเครยีด และอตัราผูเ้ลกิ
บุหรี ่ ขอ้มลูทุกตวัในระยะต่างๆ จะนํามาวเิคราะห์หาความแตกต่างทางสถติแิบบการประเมนิซํ้าตามช่วง
ระยะเวลา 4 ชว่ง ทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่0.05  
 จากการศกึษาในอาสาสมคัรทัง้หมด ที่ไดแ้บ่งจํานวนได้เป็น กลุ่มที่ใช้หญ้าดอกขาวเพยีงอย่าง
เดยีว จาํนวน 30 ราย (อายุเฉลีย่ 56.1 ± 15.42 ปี) กลุ่มออกกําลงักายร่วมกบัใชส้มุนไพรหญา้ดอกขาว 
จาํนวน 28 ราย (อายุเฉลีย่ 46.1 ± 11.35 ปี) กลุ่มออกกําลงักายเพยีงอยา่งเดยีว จาํนวน 26 ราย (อายุ
เฉลีย่ 49.1 ± 15.9 ปี) และกลุม่ควบคุมทีส่บูบุหรีจ่าํนวน 28 ราย (อายุเฉลีย่ 49.9 ± 9.02 ปี) ขอ้มลูพืน้ฐาน
สาํหรบัการสบูบุหรีเ่ริม่ตน้ พบวา่ ในกลุ่มใชส้มุนไพรหญ้าดอกขาว สบูบุหรี ่ 5-10 มวนต่อวนั เป็นจาํนวน 
21 รายและ 11-20 มวนต่อวนัเป็นจาํนวน 9 ราย สว่นในกลุ่มออกกําลงักายร่วมกบัการใชส้มุนไพรอยา่ง
ดอกขาว สบูบุหรี ่ 5-10 มวนต่อวนั เป็นจาํนวน 13 รายและ 11-20 มวนต่อวนัเป็นจาํนวน 5 ราย  กลุ่มที่
ออกกําลงักายเพยีงอยา่งเดยีว สบูบุหรี ่ 5-10 มวนต่อวนั เป็นจาํนวน 12 รายและ 11-20 มวนต่อวนัเป็น
จาํนวน 14 ราย และในกลุ่มควบคุม สบูบุหรี ่5-10 มวนต่อวนั เป็นจาํนวน 18 รายและ 11- 20 มวนต่อวนั
เป็นจาํนวน 10 ราย ตามลาํดบั  
 ผลการศกึษาพบว่าในกลุ่มควบคุมไม่มกีารเปลีย่นแปลงของตวัแปรต่างๆ ในช่วงระยะเวลา 
2 เดอืนของการศึกษา ในกลุ่มที่ได้รบัสมุนไพรหญ้าดอกขาวอย่างเดยีวพบว่า ภาวะออกซเิด
ทฟีสเตรทมคีา่ลดลงอยา่งมนียัสาํคญั ไมว่่าปรมิาณมาลอนไดออลดไีฮด ์โปรตนีไฮโดรเปอรอ์อกไซด์
หรอืไนตรกิออกไซดล์ดลง และฤทธิใ์นการตา้นอนุมลูอสิระเพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มอื่นๆ แต่
ไม่ได้ทําใหร้ะดบัของเอนโดฟินเพิม่ขึน้ สําหรบัค่าสมรรถภาพทางกายพบว่ามคี่าเพิม่ขึน้เล็กน้อย 
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และสมรรถภาพปอดมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยสําคญั ส่วนในกลุ่มที่ออกกําลงักายเพียงอย่างเดียว 
พบว่าทําใหภ้าวะออกซิเดทฟีสเตรทเพิม่ขึ้นคอื ปรมิาณมาลอนไดออลดไีฮด์ โปรตีนไฮโดรเปอร์
ออกไซดห์รอืไนตรกิออกไซดเ์พิม่ขึน้ และทาํใหฤ้ทธิใ์นการตา้นอนุมลูอสิระเพิม่ขึน้เชน่กนั นอกจากน้ี
ทาํใหร้ะดบัของเอนโดฟินและสมรรถภาพทางกายพบว่ามคี่าเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัเช่นเดยีวกบัค่า
สมรรถภาพปอดทีเ่พิม่ขึน้  สาํหรบักลุ่มทีไ่ดอ้อกกําลงักายและไดส้มุนไพรหญา้ดอกขาวพบว่า ช่วย
ทําใหภ้าวะออกซเิดทฟีสเตรทลดลงเช่นเดยีวกบักลุ่มที่ไดส้มุนไพรหญ้าดอกขาวเพยีงอย่างเดยีว 
โดยทําใหป้รมิาณมาลอนไดออลดไีฮดแ์ละโปรตนีไฮโดรเปอรอ์อกไซดล์ดลง และทําใหป้รมิาณของ
ไนตรกิออกไซด์และฤทธิใ์นการต้านอนุมูลอสิระเพิม่ขึน้ นอกจากน้ีทําใหร้ะดบัของเอนโดฟินมคี่า
เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยสําคญัเช่นเดียวกบัในกลุ่มออกกําลงักายเพยีงอย่างเดยีว ที่สําคญัยงัพบว่าค่า
สมรรถภาพทางกายมคี่าเพิม่ขึน้มากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มอื่นๆ สําหรบัปรมิาณของก๊าซ
คารบ์อนมอนออกไซด์ในลมหายใจ พบว่าทุกกลุ่มมปีรมิาณลดลงอย่างมนีัยสําคญั  อตัราการเลกิ
บุหรีพ่บว่า ในกลุ่มทีอ่อกกําลงักายและใชส้มุนไพรหญา้ดอกขาวเป็นระยะเวลา 2 เดอืน สามารถทาํ
ใหล้ดจํานวนการสบูบุหรีช่นิดแบบบุหรีข่าวลงไดม้ากทีสุ่ด (62.7%) เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มไดร้บั
สมุนไพรหญา้ดอกขาว (59.52%) และกลุ่มออกกําลงักาย (53.57%) ในขณะทีก่ลุ่มควบคุมมอีตัรา
การสบูบุหรีเ่พิม่ขึน้ (14.04%)  นอกจากน้ีแลว้จากการศกึษาครัง้น้ียงัพบ อตัราการเลกิสบูบุหรีใ่น
กลุ่มที่ออกกําลงักายและใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวสูงที่สุด (53.57%) เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มใช้
สมุนไพรหญา้ดอกขาว (46.67%), ออกกําลงักายเพยีงอยา่งเดยีว (42.23%) ในช่วงระยะการศกึษา
เพยีง 2 เดอืน  
 งานศึกษาครัง้น้ีแสดงให้เห็นว่า การออกกําลงักายร่วมกบัการใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว 
สามารถช่วยทําใหส้มรรถภาพทางกายและปอดดขีึน้ ลดภาวะออกซเิดทฟีสเตรท กระตุน้เอนโดฟิน 
และยงัสามารถทําใหอ้ตัราการลดและเลกิการสูบบุหรีเ่พิม่ขึน้ได ้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการออกกําลงั
กายหรอืการใชส้มนุไพรหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว อยา่งไรกต็ามหลงัจากจบโปรแกรมการศกึษา
ไปแลว้ 2 เดอืน ทัง้ 3 กลุ่ม ยงัไมส่ามารถเลกิบุหรีไ่ดท้ ัง้หมด อนัเน่ืองปญัหาทางดา้นเศรษฐกจิและ
ครอบครวัเป็นหลกั 
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Abstract  
 

The aims of this study were to evaluation the efficiency and effects of exercise and little 
iron weed (Vernonia cinerea Less.) supplementation on physical performance, oxidative stress 
biomarkers, beta-endorphin concentration, and smoking cessation in individuals living within 
Chiang Mai Province. 

This study included Thai smoking volunteers who were addicted to nicotine in moderate 
to high levels. Participants were semi-randomly divided into four groups; little iron weed 
supplementation, exercise with little iron weed supplementation, exercise only, and a usual care 
smoking control group. 

The intervention lasted for two months and follow up occurred at 3 and 6 months. 
Intensity of exercise was set up at 85% of maximal heart rate and performed on treadmill for 30 
minutes three times per week. Dry material of little iron weed was prepared by wash and dry 
techniques in a heated oven; 25 grams of dry material with 3 cups of clean water (390 c.c.) was 
boiled until water evaporated to 1 cup of 130 c.c. approximately. Participants would drink prior to 
smoking, three day per weeks. Outcome measures were collected before and after 2 months of 
intervention, in addition to 3 and 6 months post intervention. Measures included physical 
performance (VO2max and maximal exhaustive running time), pulmonary function (FVC and 
FEV1), blood oxidative stress biomarkers (malondialdehyde [MDA], nitric oxide [NOx], protein 
hydroperoxide [ProOOH], total antioxidant capacity [TAC]), exhaled carbon monoxide (exCO), and 
blood beta-endorphin. Moreover, smoking rate, stress score, and smoking cessation rates were 
recorded. All parameters were statistically analyzed with repeated measurement (p value <0.05). 

The results showed in four groups; little iron weed supplemented group (n=30) (mean 
aged = 56.1+15.42 years), exercise with little iron weed supplementation (n=28) (mean aged = 
46.1+11.35 years), exercise group (n=26) (mean aged = 49.1+15.9 years), and control group 
(n=28) (mean aged = 49.9+9.02 years). Basic data showed the smoking rate were 5-10 (n=21), 
11-20 (n=9) in little iron weed supplemented, 5-10 (n=13) and 11-20 (n=5) in exercise with little 
iron weed supplemented, 5-10 (n=12) and 11-20 (n=14) in exercise only, and 5-10 (n=18) and 11-
20 (n=10) in control groups respectively. 
Results showed no significant changed of all parameter in all groups. After 2 months of study, in a 
little iron weed supplemented group showed significant reduced in oxidative stress (reduced in 
MDA, PrOOH, and NOx, whereas TAC improved) compared with another groups. But the physical 
performance a little bit increased and lung function improved significance. In exercise group, 
showed the increase of oxidative stress, MDA, PrOOH, and NOx levels increased. But the TAC 
and endorphin levels were increased significantly as well as the lung function and physical 
performance. In exercise and Little iron weed supplemented group showed effectiveness on 
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reduction the oxidative stress (reduced in MDA, PrOOH) as in the Little iron weed supplemented 
group, but the NOx and TAC, beta-endrophin levels were increased as in the exercise only group. 
Moreover, in this group also showed the best effectiveness by improved in physical performance 
and lung function. In all groups showed lower levels of exhaled CO, excepted in control group. 
Smoking rate (light cigarettes) were found in a exercise with little iron weed supplemented group 
(62.7%)> little iron weed supplemented group (59.52%)> exercise only group (53.57%), whereas 
in control group was slight increase (14.04%). In addition that the smoking cessation rate also 
highest in the exercise with little iron weed supplemented group (53.67%) compared to the little 
iron weed supplemented only (46.67%), and exercise only group (42.23%).  

 For this study showed the efficiency of a program with a high intensity-exercise 
and supplementation the little iron weed on reduction the oxidative stress, and improved the 
physical performance via lung function, as well as improved the beta-endorphin levels within 2 
months and 6 months at least. This program also showed the effectiveness of a program to 
increase either the smoking rate or smoking cessation rate in Chiang Mai province. Though, after 
2 months of experiments, the three groups can’t stop absolutely because of the economic status 
and family problems 
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บทนํา 

 
ท่ีมาและความสาํคญั  (Background and Rationale) 

สถติกิารเสยีชวีติของผูส้บูบุหรีท่ ัว่โลก (WHO, 2004) พบวา่บุหรีเ่ป็นสาเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติปีละ 
ประมาณ 3 ลา้นคน หรอืทุก ๆ 10 คนของการเสยีชวีติ จะม ี1 คนทีเ่สยีชวีติจากผลของการสบูบุหรี ่รอ้ยละ 
50  ของผูเ้สยีชวีติเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศทีก่าํลงัพฒันา WHO (World Health Organization)  จงึคาดการณ์
วา่ในปี ค.ศ.2030 จะมจีาํนวนผูเ้สยีชวีติจากการสบูบุหรีเ่พิม่ขึน้เป็นปีละ 10 ลา้นคน หรอืสดัสว่นของ
ผูเ้สยีชวีติจากการสบูบุหรีเ่พิม่ขึน้เป็น 1 ใน 6 ของผูเ้สยีชวีติทัว่โลกและในประเทศกาํลงัพฒันาผูเ้สยีชวีติก็
จะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 70 มกีารศกึษาในกลุม่เยาวชนทัว่โลก พบวา่ ผูส้บูบุหรี ่8 ใน 10 คน เริม่สบูบุหรีก่่อน
อาย ุ 20 ปี โดยมผีูส้บูหน้าใหมเ่พิม่ขึน้อยา่งน้อยวนัละ 80,000-100,000 คน แบง่เป็นเยาวชนในประเทศ
พฒันาแลว้ 14,000-15,000 คน และในประเทศกาํลงัพฒันา 68,000-84,000 คน และยงัมแีนวโน้มทีจ่ะ
เพิม่ขึน้ไปอกีเรือ่ย ๆ หากยงัปลอ่ยใหส้ถานการณ์เป็นเชน่น้ีต่อไป  และจากขอ้มลูปจัจุบนั โดย พญ.วไิล
วรรณ วริยิะไชโย พบวา่ในปี พ.ศ. 2547 ในประเทศไทย พบวา่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมผีูส้บูบหุรีม่าก
ทีส่ดุคอื 3.5 ลา้นคน ภาคกลาง 2.0 ลา้นคน ภาคใต ้1.36 ลา้นคน และภาคเหนือเป็นจาํนวน 1.89 ลา้นคน  

สารพษิบุหรี ่ทีส่าํคญัไดแ้ก่นิโคตนิ ( Nicotine ) มลีกัษณะคลา้ยน้ํามนัไมม่สี ี เป็นสารทีก่่อใหเ้กดิ
การเสพตดิและโรคหวัใจ สว่นทาร ์ (Tar) ประกอบดว้ยสารหลายชนิด เป็นละอองเหลวเหนียว มสีน้ํีาตาล
คลา้ยน้ํามนัดนิ ซึง่สารก่อมะเรง็สว่นใหญ่จะอยูใ่นกลุม่ของสารทารน้ี์ คารบ์อนมอนออกไซด ์ (Carbon-
monoxide) เป็นก๊าซชนิดเดยีวกนักบัก๊าซทีพ่น่ออกมาจากทอ่ไอเสยีของรถยนตม์ผีลในการขดัขวางการ
ลาํเลยีงออกซเิจนของเมด็เลอืดแดง ทาํใหผู้ส้บูบุหรีไ่ดร้บัออกซเิจนน้อยลงไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 10-15 สง่ผลให้
หวัใจเตน้เรว็และทาํงานมากขึน้ ซึง่เป็นสาเหตุใหเ้กดิอาการหวัใจวาย และโรคต่าง ๆ มากถงึ 25 โรค ทาํให้
คนทีส่บูบุหรีแ่ละคนใกลช้ดิเสยีชวีติก่อนวยัอนัสมควร 

การเปลีย่นแปลงทางพยาธสิรรีวทิยา (Pathophysiology) (Crofton, 1981)และทางชวีเคม ี
(Biochemistry)  พบวา่ การสบูบุหรีม่คีวามสมัพนัธก์บักระตุน้การสรา้งสารอนุมลูอสิระ (free radical) และ
ทาํใหส้ารตา้นอนุมลูอสิระ (antioxidant) ต่างๆ ในร่างกายลดลง  และยงัมผีลในการทาํลายโครงสรา้งไม่ว่า
จะเป็นไขมนั (lipid peroxidation) หรอื โปรตนี (protein oxidation) อยา่งมากมาย  รวมไปถงึการกระตุน้
กระบวนการอกัเสบ (inflammation)  โดยทางพยาธสิรรีวทิยายงัพบวา่มกีารขยายตวั (hypertrophy) ของ
ต่อมเมอืกในหลอดลม (bronchial mucous gland) ทาํใหห้ลอดลมมกีารตบีแคบ หอบเหน่ือย มเีสมหะเป็น
จาํนวนมาก การสบูบุหรีจ่ะทาํใหเ้กดิโรคถุงลมโปง่พอง เชื่อวา่หากมกีารลดจาํนวนของนิโคตนิและทารล์งก็
สามารถลดจาํนวนการเกดิถุงลมโปง่พอง และการสรา้งเสน้ใย (fibrosis) ผดิปกตใินปอดได ้   ดงันัน้การ
ตรวจสมรรถภาพของปอด (Pulmonary Function test) เป็นการตรวจประเมนิและตดิตามผลการรกัษาที่
สําคญัมากของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหืดหอบ (Asthma), โรคปอดอุดกัน้เรื้อรงั (Chronic 
obstructive pulmonary disease; COPD) เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัสามารถนําไปใชใ้นการวนิิจฉยัความเสือ่ม
ในการทํางานของปอดก่อนทีจ่ะมอีาการแสดงทางคลนิิกได ้เน่ืองจากปอดเป็นอวยัวะทีม่กีารปรบัเปลีย่น
ตวัเองไดส้งู ดงันัน้อาการของโรคทางระบบหายใจจงึมกัปรากฏหลงัจากพยาธสิภาพในปอดเกดิขึน้มากจน
ไม่สามารถแก้ไขไดท้นั ในผูสู้บบุหรี่พบว่าผลของบุหรี่ทําใหเ้กดิพยาธสิภาพภายในระบบทางเดนิหายใจ 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ในถุงลมปอด จากการศกึษาทีผ่่านมา พบว่า 80-90% ของผูส้บูบุหรีจ่ะเป็นโรคปอดอุด
กัน้เรือ้รงั ซึ่ง WHO (2007) ไดค้าดการณ์ว่าโรคปอดอุดกัน้เรือ้รงัจะกลายเป็นสาเหตุการตายอนัดบั 3 
ภายในปี ค.ศ.2020  และจากการศกึษาในปี 2548 พบว่าประชากรไทยทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปมผีูท้ ีป่่วยเป็น
โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงัแลว้ประมาณ 0.4% หรอื 180,000 ราย โดยพบในเพศชายมากกวา่เพศหญงิถงึ 2 เท่า 
คดิเป็น 90% ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากการสบูบุหรี ่

ปจัจุบนัรฐับาลมนีโยบายใหม้กีารเลกิสบูบุหรี ่ (smoking cessation) ไมว่า่จะเป็นการรณรงคก์าร
เลกิบุหรีห่รอืการรกัษาดว้ยยาสมยัใหม ่ รวมไปถงึการหนัเหพฤตกิรรม อาท ิ การทาํกจิกรรมต่างๆหรอืการ
ใหก้ารออกกาํลงักาย ซึง่การเลกิบุหรีม่หีลายวธิ ีไดแ้ก่ การหกัดบิ ซึง่สาํเรจ็น้อยมาก หรอืการใชพ้ฤตกิรรม
และจติสงัคมบาํบดั หรอืการใชย้าบาํบดั ไดผ้ลมากขึน้ แต่ไดผ้ลเพยีงรอ้ยละ 30-40 เทา่นัน้ แต่ยงัไมไ่ดท้าํ
ใหเ้ลกิไดเ้ดด็ขาด โดยเฉพาะแนวความคดิในการนํายามาใชใ้นการเลกิบุหรี ่ซึง่ปจัจุบนัคอื Bupropion HCL 
มรีาคาแพงมาก ทาํใหป้ระชาชนทีม่รีายไดต้ํ่าไมส่ามารถซือ้ได ้ ปจัจบุนัแนวคดิใหก้ารใชส้มนุไพร ซึง่ใน
เมอืงไทยมน้ีอยมาก  เชน่ ใบชาบวัหมิะ ทีไ่ดม้กีารจดัจาํหน่ายกนัในกรงุเทพมหานคร โดยเป็นผลติภณัฑ์
ของมลูนิธริณรงคก์ารเลกิบุหรีแ่ละสารเสพตดิและยบัพบสมนุไพรทัง้ทีพ่บในภาคเหนือและอาจพบในภาค
อื่นๆของประเทศไทย ทีไ่ดม้กีารบนัทกึในวารสารสมนุไพรและแพทยแ์ผนไทยวา่สามารถชว่ยลดหรอืเลกิ
การสบูบุหรีไ่ด ้ มอีกี 2 ชนิดคอื ดอกปีป อกีชือ่คอื กาซะลองหรอืกาดสะลองในภาคเหนือ สว่นภาคกลาง
เรยีกวา่ ปีป และอกีชนิดคอื หญา้หมอน้อย (กรุงเทพฯ) ; กา้นธปู (จนัทบุร)ี ; หญา้สามวนั (เชยีงใหม)่; 
สอืสามขา (ตราด) ซึง่สมนุไพรน้ีขึน้ทัว่ไปและพบไดใ้นทอ้งถิน่ของประเทศไทย  แต่ยงัไมไ่ดนํ้ามาใชก้นั
อยา่งทัว่หลาย เหมอืนชาบวัหมิะ  แต่อยา่งไรกต็ามการตรวจสอบฤทธิข์องสมนุไพรในการเลกิบุหรีใ่นเชงิ
วทิยาศาสตรด์า้นคลนิิก ยงัไมไ่ดม้กีารศกึษาอยา่งแทจ้รงิ  

นอกจากนี้แลว้การออกกาํลงักายเป็นแนวทางหนึ่งในการหนัเหความสนใจและปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมในการเลกิบุหรีท่ีนิ่ยมทาํกนั การออกกาํลงักาย นอกจากทาํใหส้ขุภาพแขง็แรงและจติใจแลว้ยงั
เป็นการสง่เสรมิสขุภาพเป็นอยา่งด ี ความหนกัในการออกกาํลงักายในระดบัปานกลางเป็นทีนิ่ยมกนัทัว่
หลาย แต่การออกกาํลงักายจนตดิเป็นกจิวตัรประจาํวนั เป็นสิง่ทีก่ระทาํไดอ้ยาก ซึง่การออกกาํลงักายเบา
หรอืปานกลาง ทาํใหร้า่งกายมกีารหลัง่สารเอนโดฟินออกมาไดน้้อยมาก หากออกกาํลงักายอยา่งหนกัมาก 
จะเป็นการกระตุน้ใหร้า่งกายมกีารหลัง่สารดงักลา่วใหม้ากขึน้ได ้ 

ดงันัน้งานวจิยัน้ี จงึสนใจวธิกีารอดหรอืเลกิบุหรี ่ โดยผสมผสานการใหส้มนุไพรทีข่ ึน้ตามพืน้บา้น
คอื หญา้ดอกขาว เน่ืองจากขึน้ทุกฤดกูาลและหาไดท้ัว่ไป ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย รว่มกบัการเปลีย่น
พฤตกิรรมโดยการใหก้ารออกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ืองทีบ่า้น โดยการศกึษาครัง้น้ี สนใจการเปลีย่นแปลง
ของสมรรถภาพปอด ภาวะออกซเิดทฟีเสรตในเลอืด สมรรถภาพทางกาย และปรมิาณสารเอนโดฟินใน
เลอืด รวมไปถงึอตัราการเลกิบุหรี ่ ทัง้ก่อนและหลงัไดร้บัโปรแกรมเป็นเวลา 2 เดอืน ตลอดจนชว่ง
ระยะเวลาหลงัหยดุโปรแกรมไปแลว้เป็นเวลา 3 และ 6 เดอืน เพือ่เป็นขอ้มลูทางวทิยาศาสตรใ์นการเสรมิ
ผลการรกัษาดว้ยสมนุไพรและหรอืการออกกาํลงักายในครัง้น้ี 
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บทบวนวรรณกรรม  
 การสบูบหุร่ี (smoking) (พญ.วราภรณ์ ภมูสิวสัดิ ์และคณะ, 2546)เป็นลกัษณะพฤตกิรรมในการ
ใชบุ้หรี ่ซึง่มสีาเหตุหลายประการ อาท ิ เพือ่คลายเครยีด เพิม่ปฎสิมัพนัธท์างสงัคม ลดความเครยีด ความ
วติกกงัวล สนองความตอ้งการในการสบู กระตุน้ทาํใหม้พีลงั สดชืน่หรอื ตดิเป็นนิสยั  ผลของการสบูบุหรี ่
(กรมควบคุมการบรโิภคยาสบู, 2548)  พบวา่การสบูบุหรีม่ผีลต่อระบบต่างๆ ภายในรา่งกาย เชน่ เสีย่งต่อ
ตอ้กระจก หรอืตาบอด ทาํใหผ้วิหนงัแหง้ แขง็เป็นรอยยน่ ทาํใหเ้กดิแผลในกระเพาะอาหารหรอืลาํไสเ้รือ้รงั 
ทาํใหเ้กดิมะเรง็ต่างๆ มากกวา่ 42 ชนิด โดยเฉพาะในชอ่งปาก ลาํคอหรอืปอดโดยตรง ซึง่การสบูบุหรีท่ี่
มากกวา่ 10 มวนต่อวนั จะทาํใหโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีแคบและทาํใหก้ลา้มเน้ือ
หวัใจตายแบบเฉียบพลนัไดม้ากกวา่คนทีไ่มส่บูบุหรีถ่งึ 10 เทา่ 
 กลไกการตดิบุหรี ่ โดยในควนับุหรีม่สีารเคมมีากกวา่ 4,000 ชนิด และมพีษิมากมายทีผ่ลต่อ
รา่งกาย ไดแ้ก่ สารก่อมะเรง็ สารทีเ่หน่ียวนําการเกดิสารอนุมลูอสิระ รวมไปถงึสารเสพตดิทีม่ฤีทธิร์า้ยแรง
คอื นิโคตนิ โดยในหนึ่งมวนจะประกอบดว้ยนิโคตนิประมาณ 1.8-3.25 มลิลกิรมัหรอืรอ้ยละ 20-25   
นิโคตนิจะสามารถซมึผา่นเซลลท์างเดนิหายใจเขา้สูก่ระแสเลอืด แลว้ไปออกฤทธิท์ีส่ว่นต่างๆภายใน
รา่งกาย  โดยปกตใินสมองชัน้ใน จะมกีารปลอ่ยสารสือ่ประสาทคอื โดปามนี (dopamine) ทาํใหร้า่งกายมี
ความสขุ อิม่เอบิใจ มแีรงจงูใจ ซึง่นิโคตนิทีเ่พิม่ขึน้จะไปจบักบัตวัรบันิโคตนิ (nicotine receptor)  ทาํใหม้ี
การหลัง่สารโดปามนี (dopamine) เพิม่ขึน้ ทาํใหผู้ส้บูมคีวามสขุเพิม่ขึน้ ซึง่นิโคตนิยงัทาํใหม้กีารหลัง่สาร
อื่นๆ ในรา่งกายเชน่ acetylcholine, serotonin, norepinephrine, glutamate, vasopressin, beta-
endorphin, gamma-aminobutyric (GABA) ออกจากปลายประสาท นัน่เอง 
  
การสบูบหุร่ีกระตุ้นอนุมลูอิสระ 
 ควนับุหรี ่มสีารพษิทีก่ระตุน้การเกดิสารอนุมลูอสิระแบบ Reactive oxygen species (ROS) หรอื
แบบ Reactive nitrogen species (RNS) ทาํใหส้ารตา้นอนุมลูอสิระ (antioxidant) มปีรมิาณลดลง 
โดยเฉพาะในถุงลม หรอืระบบทางเดนิหายใจ ทาํใหเ้กดิโรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั (Chronic obstructive 
pulmonary disease) (Kluchova and Tkacova, 2007) โดยกระตุน้กระบวนการยอ่ยสลายไขมนัและ
โปรตนี (lipid and protein oxidation) 
 พยาธสิภาพเชงิชวีเคม ี (Pathobiochemistry) ของโรคพบวา่ ควนับุหรี ่ ประกอบดว้ยสารพษิที่
สาํคญัคอื นิโคตนิและทารจ์าํนวนมาก นอกจากนี้แลว้ก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดท์ีเ่กดิขึน้ทาํใหภ้าวะออกซิ
เดทฟีเสรท (oxidative stress) (Agarwa, 2005) (ภายในปอดและรา่งกายเป็นจาํนวนมาก อนุมลูอสิระจาก
ควนัพษิไดแ้ก ่ ไฮดรอกซลิเรดเิคลิ ซูปเปอรอ์อกไซดเ์รดเิคลิ หรอืไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ มผีลไปทาํให้
โครงสรา้งของโปรตนี ไขมนัหรอื ด ีเอน เอ ถูกทาํลาย จนทาํงานไมไ่ดต้ามปกต ิกระบวนการทางปฏกิริยิา
ชวีเคม ี เรยีกวา่ ภาวะออกซเิดชัน่ (oxidation)  โดยในสว่นของไขมนั เป็นสว่นทีถ่กูทาํลายไดง้า่ยดว้ย
กระบวนทีเ่รยีกวา่ Lipid peroxidation เน่ืองจากเป็นสว่นประกอบของผนงัเซลลแ์ละเป็นสว่นประกอบ
ของไลโปโปรตนีในรา่งกายและลอ่งลอยในกระแสเลอืด โดยเฉพาะ แอลดแีอล (LDL)  ทาํใหเ้กดิ oxidized 
LDL เพิม่ขึน้เป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้สีย่งต่อภาวะการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองหรอืหวัใจตบีแคบได ้   ใน
ดา้นของโปรตนี พบวา่ในรา่งกายมโีปรตนีทีอ่ยูใ่นรา่งกายมากมายหลายชนิด อาท ิอลับมูนิ เอนไซม ์หรอื
ฮอรโ์มน เป็นตน้ โปรตนีแต่ละชนิดทาํหน้าทีแ่ตกต่างกนัไปภายในรา่งกาย การเกดิการออกซเิดชัน่ของ
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โปรตนี (protein oxidation) ยอ่มทาํใหก้ารทาํงานผดิปกตไิป หรอืในสว่นของ ดเีอนเอ  (DNA) พบวา่อาจ
เกดิการกลายพนัธุ ์(mutation) ไดใ้นทีส่ดุ  นอกจากนี้แลว้ การเกดิสารอนุมลูอสิระ (free radicals) ดงักลา่ว
จาํนวนมาก ยอ่มทาํใหส้ารตา้นอนุมลูอสิระ (antioxidants) ทีม่อียูใ่นรา่งกาย อาท ิ วติามนิ-ซ ี วติามนิ-อ ี
กลตูาไทโอนในเลอืด รวมไปถงึกลุม่เอนไซมท์ีท่าํหน้าทีต่า้นอนุมลูอสิระในเซลลเ์ชน่  คาตาเลส (catalase) 
กลตูาไทโอน รดีกัเตส (glutathione reductase) และ ซูปเปอรอ์อกไซด ์รดีกัเตส (Superoxide reductase) 
ตอ้งทาํงานอยา่งหนกั จนมปีรมิาณลดลง  ภาวะความไมส่มดุลยร์ะหวา่งสารอนุมลูอสิระทีม่ากเกนิไปกบั
สารตา้นอนุมลูอสิระทีล่ดลง ทาํใหโ้ครงสรา้ง ไมว่า่จะเป็นไขมนัโปรตนีหรอื ดเีอนเอ ถกูทาํลาย จนโรคมกีาร
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 
แนวทางการเลิกบหุร่ี  (นพ. ประกติ วาทสีาธกกจิ, 2548) มอีงคป์ระกอบทีช่ว่ยในเลกิบุหรี ่ม ี2 ประการ
คอื มาตรการหรอืเงือ่นไขของสิง่แวดลอ้ม และมาตรการทีม่ต่ีอผูส้บูโดยตรง 
1. สิง่แวดลอ้มทีจ่ะชว่ยใหเ้ลกิบุหรี ่ไดแ้ก่ จาํกดัรา้นจาํหน่ายบุหรี ่การขึน้ภาษสีนิคา้ หรอื การรณรงคถ์งึ

อนัตรายของการสบูบุหรีม่อืสอง 
2. มาตรการต่อผูส้บูโดยตรง  ไดแ้ก่ การใหรู้ถ้งึพษิภยับุหรีโ่ดยตรง การใหก้าํลงัใจในการเลกิบุหรี ่หรอื

การใชย้าหรอืสมนุไพรชว่ย 
 การเลกิบุหรีโ่ดยทัว่ไปม ี4 วธิกีารดว้ยกนัคอื (ศศนิาฎ แสงแกว้, 2550) 

1. วธิกีารหกัดบิ คอื เลกิดว้ยตนเอง ซึง่วธิกีารน้ีไดร้บัความสาํเรจ็น้อยมาก เพยีงรอ้ยละ  5-7  
2. การใชพ้ฤตกิรรมและจติสงัคมบาํบดั โดยการสอนวธิกีารใหผู้ส้บูุหรี ่แกป้ญัหาการตดิบุหรีท่าง

จติใจและสงัคม เพือ่หลกีเลีย่งตวักระตุน้ทีท่าํใหอ้ยากสบูบุหรี ่เบีย่งเบนความสนใจ เสรมิสรา้ง
กาํลงัใจใหนึ้กถงึขอ้ด ีขอ้เสยีของบุหรี ่และกาํหนดวนัเลกิบุหรี ่

3. การใชย้าชว่ยเลกิบุหรี ่เพือ่ลดอาการทรมานจากอาการตดินิโคตนิ ยามหีลายชนิด เชน่ หมาก
ฝรัง่ แผน่นิโคตนิหรอื ยา  Bupropion เป็นตน้ 

4. การใชพ้ฤตกิรรมและจติสงัคมบาํบดั รว่มกบัการใชย้าลดบุหรี ่ซึง่ พบวา่ประสบความสาํเรจ็ 
       รอ้ยละ 30-40 ได ้

 
     การบาํบดัรกัษาโดยการใช้ยา  
  ซึง่มหีลายชนิดดว้ยกนั แบง่ออกเป็น 2 ประเภท  

1) กลุ่มที ่1 หรอื First-line agent ไดแ้ก่ การใหนิ้โคตนิทดแทน (nicotine replacement therapy) 
และการใชย้าเมด็รบัประทาน นิโคตนิทดแทน (nicotine replacement) ไดแ้ก่ หมากนิโคตนิ หรอืยาแผ่น
แปะทีผ่วิหนัง ซึ่งตอ้งสัง่จากแพทยโ์ดยตรงเท่านัน้ แต่กม็กีารวางจําหน่ายตามรา้นขายยาทัว่ไป และ ยาที่
ไมม่สีว่นประกอบของนิโคตนิ ซึง่ในปจัจุบนัคอื ยา บโูปรเปียน ซึง่จาํหน่ายโดยแพทยเ์ท่านัน้ แต่ปญัหาคอื 
ยาทัง้สองชนิดทาํใหนิ้โคตนิในเลอืดตํ่าลง ทาํใหเ้กดิอาการหงดุหงดิ ตามมา 

2) กลุ่มที ่2 หรอื Second-line agent ไดแ้ก่ Clonidine และ Nortriptyline ซึง่เป็นยาทีม่ผีลในการ
บาํบดัรกัษาผูต้ดิบุหรี ่แต่มขีอ้จาํกดัมาก เพราะไมไ่ดร้บัการรบัรองจากองคก์ารอาหารและยา 
 ผลกระทบต่อการเลกิบุหรี ่ อาการทีเ่กดิจากการขาดสารนิโคตนิไดแ้ก่ หงุดหงดิ กระสบักระสา่ย ว่
วงเหงา หาวนอน ขาดสมาธใินการทาํงาน กลัวง หวิ นอนไมห่ลบั ชพีจนเตน้ชา้ลง หวัใจทาํงานลดลง รูส้กึ
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อยากไดนิ้โคตนิหรอืสบูบุหรีม่ากขึน้ แต่ถา้ไดส้บูบุหรีแ่ลว้จะช่วยทาํใหรู้ส้กึสบายขึน้ ประสาทตื่นตวั สมาธดิี
ขึน้ ลดความกงัวลและลดความหวิได ้  
 
วธิกีารแกไ้ขอาการทีเ่กดิจากการอดบุหรีต่่างๆ มดีงัน้ีไป (กรมควบคมุบุหรี,่ 2548) 

1. หงดุหงดิ งุน่งา่น อยากสบูบุหรีแ่ทบไมอ่าจควบคุมได ้เพราะรา่งกายตดินิโคตนิ สามารถแกไ้ขได ้
โดยดืม่น้ํามาก บอ่ย และออกกาํลงักาย ซึง่การออกกาํลงักายจะทาํใหร้า่งกายขบัเหงือ่ รว่มไปถงึ
ชาํระนิโคตนิออกไปดว้ย 

2. งว่ง กระสบักระสา่ย ไมม่สีมาธใินการทาํงาน สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการนอนหลบัหรอืผอ่นคลาย 
รวมไปถงึการพกัรอ้นเป็น 

3. โกรธ ขุน่เคอืงงา่ย  สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการ อดทน ออกกาํลงักายหรอืเลน่กฬีาเป็นตน้ 
4. หมดแรง ปวดศรีษะ ไอมเีสมหะ เจบ็คอ หายใจผดิปกต ิแกไ้ขโดยหากจิกรรมทดแทน โดยเฉพาะ

การออกกาํลงักาย นอนหรอืดืม่น้ําอุ่นมากๆ 
 
แต่อยา่งไรกต็ามวธิกีารเลกิบุหรี ่จะใหส้าํเรจ็ตอ้งประกอบดว้ย 

1. เตรยีมตวั ตัง้ใจ ตดัสนิใจแน่วแน่ วา่ตอ้งการเลกิบุหรีด่ว้ยตนเอง 
2. กาํหนดวนั ปลอดบหุรี ่ 
3. ทิง้บุหรีแ่ละอุปกรณ์ทัง้หมด เพือ่ไมใ่หม้สีิง่เหลา่นัน้มากระตุน้การสบูบุหรี ่
4. แจง้คนรอบขา้งทัง้ในครอบครวัและเพือ่นสนิท ใหก้าํลงัใจ เป็นแรงสนบัสนุน 
5. ใหง้ดสรุา กาแฟ อาหารรสจดั ละเวน้การรบัประทานอาหารใหอ้ิม่จนเกนิไป เป็นตน้ 
6. ชว่งแรกทีอ่ดบหุรี ่จะรูส้กึหงดุหงดิ ใหส้ดูหายใจเขา้และออก ดืม่น้ํามากๆ  
7. ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ หางานอดเิรกทาํ เพือ่คลายเครยีด ลดอาหารหวาน ลดไขมนัเพือ่

ควบคุมน้ําหนกั 
8. ปรบัพฤตกิรรมทีท่าํประจาํตอนสบูบุหรี ่เลีย่งสถานการณ์ หรอืสถานทีท่ีเ่คยสบูเป็นประจาํ 
9. ฝึกปฏเิสธการสบูบุหรี ่กบับุคคลทีส่บูอยูเ่ป็นประจาํ 

 
ประโยชน์ของการเลิกบหุร่ี (กรมควบคุมผูบ้รโิภคบุหรี,่ 2548) 
 การเลกิบุหรีม่ผีลกระทบในดา้นดมีากมายหลายประการ ไดแ้ก่ สมาชกิในครอบครวัไดร้บัอากาศ
สดใสไรค้วนับุหรี ่ ลดความเสีย่งในสตรมีคีรรภท์ีจ่ะคลอดก่อนกาํหนด ลดความเสีย่งต่อโรคภมูแิม ้ โรคปอด
หรอืโรคหวัใจ และสดุทา้ยทาํใหส้ขุภาพแขง็แรงมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ เป็นทีพ่งึของครอบครวัไดย้าวนาน 
 
การออกกาํลงักายเพ่ือการเลิกบหุร่ี 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัผลของการออกกาํลงักายต่อการหยดุบุหรี ่ (Hussher และ
คณะ, 2000) ไดร้บัการยอมรบัวา่สามารถชว่ยทาํใหผู้ส้บูบุหรี ่สามารถหนัเหความสนใจไปได ้และการออก
กาํลงักาย ยงัสามารถกระตุน้ฮอรโ์มนแหง่ความสขุหรอื เอนโดฟิน (endorphin)  โดยพบวา่ในกลุม่นกัวิง่ ที่
วิง่อยา่งต่อเน่ืองแบบใชอ้อกซเิจน (aerobic exercise) เป็นเวลา 30 นาท ี จะสามารถทาํใหป้รมิาณของ 
เบตา้-เอนโดฟิน ในเลอืดมคีา่เพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัเจน แต่ยงัพบวา่มปีจัจยัทีผ่ลทาํใหก้ารเลกิบุหรี่
ลม้เหลว เชน่ โปรแกรมการฝึกหรอืระยะเวลา รวมไปถงึปจัจยัภายในรา่งกาย เชน่ อารมณ์ ความตอ้งการ
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และสภาพครอบครบัเป็นตน้ ทาํใหย้งัไมส่ามารถทาํใหเ้ลกิบุหรีไ่ดเ้ดด็ขาด แต่ไดม้งีานวจิยัทีร่องรบัวา่ การ
ออกกาํลงักายทีร่ะดบัความหนกัมาก (83% ของอตัราการเตน้หวัใจสงูสดุ) ในเพศหญงิวยักลางคน 
(Albrecht และ คณะ, 1998) เป็นเวลา 12 สปัดาห ์ พบวา่ ความสามารถนําออกซเิจนไปใชใ้นรา่งกาย 
(oxygen consumption) และความสามารถในการออกกาํลงักาย (exercise performance) มคีา่เพิม่ขึน้ แต่
กย็งัไมส่ามารถเลกิสบูบุหรีไ่ด ้ รวมไปถงึการออกกาํลงักายทีร่ะดบัปานกลาง (moderate intensity) 
(Marcus และคณะ 1999) กย็งัสามารถทาํใหค้า่ความจุปอด (lung capacity) มคีา่เพิม่ขึน้ได ้ โดยปกตแิลว้
การออกกาํลงักายโดยทัว่ไปกย็งัสามารถ สง่เสรมิระบบต่างๆ ภายในรา่งกาย โดยเฉพาะระบบหายใจและ
ระบบกลา้มเน้ือ ใหท้าํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แต่รปูแบบในการออกกาํลงักายเพือ่เลกิบุหรี ่ยงัไมแ่น่ชดั 
โดยจากการรวบรวมงานวจิยั (Ussher M, 2005) โปรแกรมการออกกาํลงักายมกัทาํรว่มกบัการใหค้วามรู ้
การปรบัปรุงทางดา้นจติ โดยโปรแกรมการออกกาํลงักายจะใหว้ิง่หรอืป ัน่จกัรยานทีค่วามหนกัอยูท่ีอ่ตัรา
การเตน้ของชพีจรไมเ่กนิ 80% ของอตัราการเตน้ของชพีจรสงูสดุ (Max HR) และใหอ้อกกาํลงักายอยา่ง
น้อย 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ ซึง่หากออกกาํลงักายเพยีง 2 ครัง้ต่อวนั มกัจะไมส่มัฤทธิผ์ล นอกจากนี้ไดม้ี
การศกึษาในกลุม่สตรทีีส่บูบุหรีท่ีต่ดินิโคตนิจาํนวน 281 คน โดยใหอ้อกกาํลงักายทรีะดบัความหนกัมาก 
(80% MHR) เป็นเวลาตดิต่อกนั 12 สปัดาห ์ 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ (Turner S, 1999) พบวา่รอ้ยละ 19.4 
สามารถเลกิบุหรีไ่ดอ้ยา่งน้อยหลงัจบโปรแกรมไปแลว้ 2 เดอืน และรอ้ยละ 11.9 สามารถเลกิสบูบุหรีไ่ด้
หลงัจบโปรแกรม 1 ปี  
 โดยสรุปแลว้ยงัไมม่งีานวจิยัใดๆ ทีส่ามารถยนืยนัไดว้า่การออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีวจะ
สามารถทาํใหเ้ลกิบุหรีไ่ด ้  แต่อยา่งน้อย Miller และคณะ (1997) ไดเ้สนอแนะวา่การออกกาํลงักายมผีลดี
ต่อระบบการทาํงานของหวัใจ ปอดและกลา้มเน้ือโดยรวม โดยชว่ยทาํใหร้า่งกายสามารถนําออกซเิจนไป
ใชไ้ดเ้พิม่ขึน้ (maximum oxygen uptake: VO2 max) ทาํใหป้รมิาณเลอืดทีส่บูออกจากหวัใจแต่ละครัง้ 
(Stoke volume) ทัง้ขณะพกัหรอืออกกาํลงักายเพิม่ขึน้ อตัราการเตน้ของชพีเจน (heart rate) ลดลง รวม
ไปถงึใยกลา้มเน้ือมขีนาดเพิม่ขึน้ มจีาํนวนไมโตรครอนเดรยีและเสน้เลอืดฝอยเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั 
ดงันัน้การออกกาํลงักายยงัคงมคีวามสาํคญัเชน่กนั และนอกจากนี้ยงัน่าจะชว่ยใหม้สีารเอนโดฟินเพิม่ขึน้ได ้
 
สมนุไพรเลิกบหุร่ี (Herbs and Smokine cessation) 

ปจัจุบนัมสีมนุไพรเพยีงไมก่ีช่นิดทีม่คีุณสมบตัใินการชว่ยลดหรอืเลกิบุหรีไ่ด ้โดยไดม้กีารบนัทกึใน
สมนุไพรแพทยแ์ผนไทยสามารถเลกิบุหรีไ่ด ้เชน่ ดอกปีป โสมบวัหมิะ ใบโปรง่ฟ้าและ หญา้ดอกขาว ซึง่ใน
สมยัโบราณชาวบา้นไดนํ้ามาใชใ้นการเลกิบุหรีไ่ด ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ชาเลิกบหุร่ี  ซึง่ผลติโดยชมรมอนุรกัษ์ลาํปาง  โดยประกอบดว้ย ใบโปรง่ฟ้า ดอกหญา้ขาว
และเปปเปอรม์นิ โดยไดม้กีารจดัจาํหน่าย พบวา่สามารถชว่ยลดการสบูบุหรี่
ลงได ้ 

ชาใบโสมบวัหิมะ ประกอบดว้ยสารธรรมชาตทิีส่ามารถชว่ยทาํให้
เลกิบุหรีไ่ดห้ลงัจากรบั ประทานไปแลว้เพยีง 6 วนั  ซึง่คุณสมบตัขิองชาใบ
โสมบวัหมิะ สามารถขบัพษิหรอืสารนิโคตนิในรา่งกายและไมท่าํใหเ้กดิผล
ขา้งเคยีงต่อผูบ้รโิภค  โดยไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารอาหารและยา (อย) แลว้     

(อ้างอิงจาก:  http://www.saf.or.th/THAI/PRODUCT/PRODUCT.HTM) 
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จากหลกัฐานประสทิธผิลของการเลกิบุหรีพ่บวา่ มเีพยีงขอ้มลูทีท่างมลูนิธฯิ ไดเ้กบ็ไว ้ วา่สามารถเลกิบุหรี่
ถงึรอ้ยละ 90  แต่อยา่งไรกต็ามคา่ใชจ้า่ยยงัคงสงูคอื 3,600 บาทต่อ 6 วนัทีร่กัษา ในดา้นวชิาการ ชาเลกิ
บุหรี ่ เป็นชาธรรมชาตทิีม่สีารคลอลนิิน ซึง่มคีุณสมบตัคิลา้ยโสมมฤีทธิก์ําจดัอนุมลูอสิระ ขบัสารพษิ ขบั
นิโคตนิ และสารเสพตดิต่างๆ ทีอ่ยูใ่นเลอืดออกจากรา่งกาย ผา่นทางปสัสาวะ อุจจาระ ลมหายใจ และเหงือ่ 
ในชว่งระยะทีด่ืม่ชานี้ จะรูส้กึเบือ่อาหาร คลืน่ไส ้อยากอาเจยีน ซึง่เป็นภาวะทีร่า่งกายกําจดัสารนิโคตดิและ
สารพษิต่างๆ ออกจากรา่งการ หลงัจากนัน้ รา่งกายจะสรา้งภมูคิุม้กนัเพือ่ต่อตา้นนิโคตนิในบุหรี ่ และสาร
เสพตดิทุกชนิด และเมือ่หยดุดืม่ประมาณ 3-4 วนั อาการต่างๆ ดงักลา่วขา้งตน้จะหายไป รา่งกายจะเป็น
ปกต ิและรูส้กึสดชืน่ หลงัจากเลกิบุหรีไ่ด ้
 ดอกปีป มชีือ่วทิยาศาสตรว์า่ Millingtonia hortensis Linn.f.  มี
ชือ่อื่นๆ คอื กาซะลองหรอืกาดสะลอง เป็นไมย้นืตน้ พบไดทุ้กภาค ดอกสี
ขาวเป็นหลอดยาว ลาํตน้แตกเป็นรอ่งลกึ  มสีรรพคุณคอื ดอกมกีลิน่หอม
ใชม้วนสบูแทนบุหรีแ่ละแกห้ดื โดยมขีอ้มลูทางวทิยาศาสตรว์า่มี
องคป์ระกอบทางเคมเีป็นสารกลุม่ฟาโวนอยด ์ (flavonoid) ทีส่าํคญัคอื 
Hispidulin ซึง่มคีุณสมบตัริะเหดิได ้ มฤีทธใ์นการขยายตวัของหลอดลม
และตา้นการทาํงานของเอนไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการหดเกรง็ของ
กลา้มเน้ือหลอดลม (อุทยัและคณะ, 2544) ซึง่จะเจรญิไดด้ใีนชว่งหน้าหนาว และจะรว่งงา่ย  โดยไดม้คีน
นิยมนํามาใชเ้ป็นชาชงดืม่ ภายใน 5 วนั สามารถเบือ่การสบูบุหรีไ่ปเอง 

หญ้าหมอน้อย (Mo noi) (วฒุ ิ วฒุธิรรมเวช, 2540) หรอื หญา้
ดอกขาว โดยมชีือ่อืน่ๆตามภมูภิาคในประเทศไทยคอื เสอืสามขา, หญา้
หมอน้อย,หญา้สามวนั (เชยีงใหม,่ ตน้กา้นธปู (จนัทบุร)ี หรอื หญา้ละออง 
(ตราด) บางครัง้เรยีกวา่ ตน้มา่นพระอนิทร ์มชีือ่วทิยาศาสตรว์า่ " Vernonia 
cinerea (L)  Less . เป็นพชืลม้ลุก ขนาดเลก็ สงู 1-5 ฟุต ลาํตน้เป็นเหลีย่ม 
มขีนนุ่ม ใบมหีลายรปู รปูไขร่ ีปลายและโคนแหลม ผวิคอ่นขา้งเรยีบ มขีน
นุ่ม ดอกเลก็กลมเป็นพูเ่ป็นชอ่อยูป่ลายยอดมสีมีว่งหรอืชมพ ู ผลแหง้เลก็
ปลายเป็นขนแหง้สขีาวเป็นพูแ่ตกบาน ปลวิไปตามลม  พบไดท้ัว่ไปคอื 
สนามหญา้  ทีร่กรา้ง  และทุง่นา  ชายปา่ เจรญิไดต้ลอดทัง้ปี 

ประโยชน์คอื ลาํตน้ นํามาตม้ เอาน้ํากนิเป็นยาแกไ้ข ้ปวดทอ้งเฟ้อทอ้งขึน้ แผลบวมอกัเสบ ความ
ดนัโลหติสงู หรอืใชต้าํใหล้ะเอยีดเอามาพอก แกน้มคดั ดดูหนองแกบ้วม โดยมขีอ้มลูภมูปิญัญาไทยคอื ใบ 
ใชใ้บบด นํามาตาํใหล้ะเอยีดใชพ้อกแผล ชว่ยสมานแผล แกต้าฟาง เมลด็นํามาปน่ใหล้ะเอยีด ใชช้งกบัน้ํา
รอ้นกนิเป็นยาขบัพยาธเิสน้ดา้ย ปสัสาวะขดั รากสด ตม้กนิขบัปสัสาวะขดั และไอเรือ้รงั โดยสารออกฤทธิ ์
สาํคญั ยงัไมไ่ดม้กีารศกึษา สว่นความเป็นพษิ   พบวา่สารสกดัอลักอฮอล ์: น้ํา (1:1) จากทัง้ตน้ ขนาด 20 
มคก./มล. ไมเ่ป็นพษิต่อเซลลเ์พาะเลีย้ง CA-9KB (Dhar และคณะ, 1968) สารสกดัจากทัง้ตน้ ฉีดเขา้ชอ่ง
ทอ้งหนูถบีจกัร ขนาดทีท่าํใหส้ตัวท์ดลองตาย 50% เทา่กบั 1.874 ก./กก. (Muir, 1981) คาํแนะนํา 
วธิกีารใชค้อื นําหญา้ดอกขาวหรอืหญา้หมอน้อยเอาใบเป็นสว่นใหญ่ นําใบมาลา้งใหส้ะอาด อบใหแ้หง้แลว้
นํามาคัว่ไฟอ่อนๆใหพ้อหอม นํามาชงแบบชาจนีดืม่เหมอืนน้ําชา โดยนําผงหญา้ดอกขาวทีอ่บคัว่แลว้ 1/ 2 
ชอ้นชา แชใ่นน้ํารอ้น 2 แกว้กาแฟ ดืม่ตอนเชา้ และ อกี 1/2 ชอ้นชา แชใ่นน้ํารอ้น 2 แกว้กาแฟ ดืม่ตอน
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เยน็จะทาํใหก้ารสบูบุหรีค่ร ัง้ต่อไปรสชาตไิมเ่หมอืนเดมิทาํใหส้ารถเลกิบุหรีไ่ด(้http://www. sukhothaitc.ac. 
th/ pramote/ artical/caw.htm) 
 
คาํถามงานวิจยั 
 จากบททบทวนวรรณกรรมทัง้หมดพบวา่ การออกกาํลงักาย ยงัคงเป็นรปูแบบพฤตกิรรมทีย่งัคงมี
ความสาํคญัในแงข่องการชว่ยเลกิบุหรี ่ถงึแมร้ปูแบบยงัไมแ่น่ชดั แต่จากงานวจิยัของ  Turner  ในปี ค.ศ. 
1999 การใหก้ารออกกาํลงักายทีค่วามหนกัมาก (Target HR > 80% MHR) ทาํใหก้ลุม่ทีศ่กึษาสามารถเลกิ
บุหรีไ่ดม้าก และยงัพบวา่การออกกาํลงักายยงัสามารถในการเพิม่การหลัง่สารเอนโดฟิน ซึง่ทาํใหค้วามสขุ
เพิม่ขึน้ได ้  ดงันัน้จงึน่านํามาศกึษาในงานวจิยัครัง้น้ี  แต่เน่ืองจากแนวคดิวา่ การออกกาํลงักายเพยีงอยา่ง
เดยีวไมใ่ชท่างเลกิบุหรีไ่ดท้ัง้หมด การนําสมนุไพรพืน้บา้น มาทดแทนยาสมยัใหม ่ โดยสามารถหางา่ยและ
เจรญิขึน้ทัว่ไปในประเทศไทย พชืสมนุไพรทีน่่าสนใจคอื หญา้ดอกขาว หรอื เสอืสามวนั ทีเ่จรญิขึน้ทกุฤด ู
มาใชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี  การศกึษาครัง้น้ีมุง่ศกึษาประสทิธภิาพของการออกกาํลงักายรว่มกบัสมุนไพร
หญา้ดอกขาวไดแ้ก่ สมรรถภาพของการทาํงานของปอดทีเ่ปลีย่นไป  ระดบัปรมิาณของสารเอนโดฟินใน
เลอืด ปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดใ์นลมหายใจ ระดบัปรมิาณการใชอ้อกซเิจนในรา่งกายสงูสดุ  
สมรรถภาพทางกาย และการเปลีย่นแปลงของภาวะออกซเิดทฟีสเตรท  โดยขอ้มลูทัง้จะเป็นหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร ์เพือ่ยนืยนัประสทิธภิาพของโปรแกรมในการรกัษาครัง้น้ี และสาํคญัทาํใหท้ราบถงึประสทิธผิล
ในการออกกาํลงักายรว่มกบัสมนุไพรต่อการใชบุ้หรีแ่ละอตัราการเลกิบุหรี ่ทัง้ก่อนหรอืหลงัการใหโ้ปรแกรม 
รวมไปถงึชว่งทีห่ยดุการใหโ้ปรแกรมไปแลว้ในระยะยาวต่อไป 
 

กรอบแนวความคิด 
 
 
 

  
 

Lung function  

VO2max  
Exercise Tolerance  

Physical performance   Oxidative stress  

NO  
Lipid peroxidation  

Protein hydroperoxide  
Total antioxidant  

FVC  
FEV1  

FEV25-75 %  
PEF  

เอนโดฟิน  นิโคตนิ  การสูบบุหร่ี 

การออกกาํลงักาย 

การรับรสที่ลนิ 

สมุนไพร 

การออกกาํลงักาย 
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จากแนวกรอบแนวความคิดงานวิจยั ได้สมมติุฐานว่า 

1. การออกกาํลงักายทีร่ะดบัความหนกัมาก น่าจะชว่ยกระตุน้การหลัง่เอนโดฟินในรา่งกาย และเพิม่
สมรรถภาพของปอด และทางกาย รวมไปถงึความสามารถในการเผาพลาญพลงังานในรา่งกายๆ
ไดด้ขีึน้  อกีทัง้เป็นการเปลีย่นพฤตกิรรมและความสนใจทางกายได ้

2. การในสมนุไพร น่าจะชว่ยทาํใหก้ารตดิรสชาตบิุหรีห่รอืนิโคตนิเปลีย่นไป เป็นปจัจยัหลกัทีท่าํให้
ไมอ่ยากสบูบุหรีใ่นครัง้ต่อไป  รวมไปถงึลดสารอนุมลูอสิระจากควนับุหรีไ่ดด้ขี ึน้  
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วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของโปรแกรมการออกกาํลงักายรว่มกบัการใหส้มนุไพรหญา้ดอกขาวใน
ระยะเวลา 8 สปัดาห ์  ต่อการเปลีย่นแปลงของสมรรถภาพปอด สมรรถภาพทางกาย ปรมิาณ
คารบ์อนมอนออกไซดใ์นลมหายใจ ปรมิาณสารเอนโดฟินในเลอืด และภาวะออกซเิดทฟีเสตรทใน
เลอืดระหวา่งก่อนและหลงัหยดุโปรแกรมทนัทหีรอืหยดุไปแลว้เป็นเวลา 3 และ 6 เดอืน ตามลาํดบั 

2. เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมของการออกกาํลงักายรว่มกบัการใหส้มนุไพรหญา้ดอกขาวใน
ระยะเวลา 8 สปัดาห ์ ต่ออตัราการใชบุ้หรีแ่ละระดบัการตดินิโคตนิ ระหวา่งก่อนและหลงัหยดุ
โปรแกรมทนัทหีรอืหยดุไปแลว้เป็นเวลา 3 และ 6 เดอืน ตามลาํดบั 
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ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา (Methodology) 
 

1. อปุกรณ์และสารเคมี 
1.1. Spectrophotometer รุน่ Libra S11 (Biochrom, England) 
1.2. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) แบบ UV-Visdetector รุน่ 1100 (Hewlett-

Packard, Germany) 1990-1997 Hewlett-Packard License Software Analysis 
1.3. Reversed Phase C18 HPLC Column (Water, USA) 
1.4. Treadmill รุน่ Turbo 3.0 (Turbofitness, Taiwan) 
1.5. Heart Rate Monitor รุน่ M22TM (Polar, Finland) 
1.6. เครือ่งวดัสมรรถภาพปอด Spirometry (HI-101, Japan) 
1.7. Centrifuge รุน่ 1650-W (Xiang Yi Centrifuge Instrument CO., LTD, China) 
1.8. K2- EDTA Tube (BD Franklin Lakes, USA) 
1.9. ตูอ้บแหง้ (Germany) 
1.10. ชุดสารเคมสีาํหรบัการตรวจวดัภาวะออกซเิดทฟีสเตรท (Sigma.St. Louis, UK) 
1.11. ชุดสารเคมสีาํหรบัตรวจวดัปรมิาณ Endorphin (ELISA) 
1.12. นาฬกิาจบัเวลา ความละเอยีด 0.01 วนิาท ี 
1.13. เครือ่งชัง่น้ําหนกั 
1.14. เครือ่งวดัความดนัโลหติ 
1.15. กระดานคา่ระดบัความเหนื่อยจากการออกกาํลงักาย (Borg Scale) 
1.16. แบบฟอรม์ใบยนิยอม และแบบบนัทกึผล 

 
2. การสกดัสมนุไพรหญ้าดอกขาว  
 นําตน้หญา้ดอกขาวทีข่ ึน้ตามพืน้หญา้ทีป่ลอดสารพษิ นํามาลา้งใหส้ะอาด หัน่เป็นชิน้เลก็ๆ ยาว
ประมาณ 1 น้ิว จากนัน้นํามาอบแหง้ทีอุ่ณหภมู ิ80 องศาเซลเซยีส แลว้เกบ็ไวใ้นภาชนะบรรจุภณัฑท์ีม่สีาร
กนัความชืน้ วธิกีารรบัประทาน จะทาํการชัง่หญา้ดอกขาวทีอ่บแหง้จาํนวน 25 กรมั นํามาเคีย่วในน้ํา
จาํนวน 3 แกว้หรอื 390 ซซี ีจนกระทัง่น้ําลดลงเหลอื 1 สว่นหรอื 1 แกว้ จากนัน้เกบ็ในขวดบรรจุภณัฑห์รอื
แกว้น้ํา จากนัน้ในดืม่ใหห้มดภายใน  1 วนั ก่อนทีจ่ะสบูบหุรีทุ่กครัง้ หรอื 3 ครัง้ต่อวนั โดยจะใหอ้มในชอ่ง
ปากใหส้มัผสัลิน้ก่อนประมาณ 1-2 วนิาท ี แลว้คอ่ยใหด้ืม่ลงคอ  ซึง่ใบสดจะถูกแบง่เกบ็เพือ่ทาํการสง่
ตรวจหาโลหะหนกั ไดแ้ก่ ตะกัว่ ปรอท และแคดเมยีม รวมทัง้ยาฆา่แมลง ณ.กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
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รปูท่ี 1. แสดงขัน้ตอนการเตรยีมสมนุไพรหญา้ดอกขาว 

 
1.   กลุ่มศึกษา กลุม่คนทีส่บูบุหรีช่นิดตดิสารนิโคตนิ (nicotine dependency) ในระดบั 5 เป็นตน้ไป โดย
การประเมนิดว้ยแบบประเมนิ Fagerstrom test for nicotine dependence โดยตอ้งเป็นบุคคลทีต่ดินิโคตนิ
ระดบัปานกลางจนถงึมากทีส่ดุ (ภาคผนวก ก) ทีป่ระสงคเ์ลกิสบูบุหรีด่ว้ยตนเอง และ ยนิดเีขา้รว่ม
การศกึษาครัง้น้ี หลงัจากไดค้นทีต่อ้งการเลกิบุหรีแ่ลว้ จะทาํการแบง่กลุม่ดว้ยแบบ Block randomized 
allocation   เพือ่ใหไ้ด ้จาํนวนคน 30 คนต่อกลุ่ม 
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2. โปรแกรมการศึกษา 
     กลุม่ที ่1 สมนุไพรหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว (30 ราย) เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์
     กลุม่ที ่2 ออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีว (30 ราย) เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์
     กลุม่ที ่3 สมนุไพรหญา้ดอกขาวรว่มกบัการออกกาํลงักาย (30 ราย) เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์ 

กลุม่ที ่4  กลุม่ควบคุม ทสีบูบุหรี ่(30 ราย) 
โดยแต่ละกลุม่จะถูกจดักลุม่แบบ Block randomized allocation   และใหก้ารอบรมคนละวนักนั และจะ
ควบคุมและกาํชบัเพือ่เกดิ Compliance และไมใ่หเ้กดิ Contamination และ Co-intervention อยา่งต่อเน่ือง 
 
3. สมรรถภาพปอด (pulmonary function) ต่างๆ ไดแ้ก่ FVC และ FEV1, ดว้ยเครือ่งตรวจสมรรถภาพ
ปอด HI-101 
ขัน้ตอนวิธีการตรวจ 

1. อธบิายผูป้ว่ย ถงึขัน้ตอนการทดสอบ และผลทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
2. บันทึกข้อมูล เพศ อายุ ส่วนสูง และน้ําหนัก เพื่อให้เครื่องมือคํานวณค่าที่ควรจะได ้

(predicted value) 
3. ใหผู้ป้ว่ยนัง่สบาย เทา้วางกบัพืน้ ผอ่นตวัตามสบาย 
4. การทดสอบเป็นแบบระบบเปิด (open circuit) โดยใหผู้ป้ว่ยหายใจเขา้เตม็ที ่จากนัน้ใหผู้ป้ว่ย

อมท่อเปา่ (mouth piece) และใหม้อืหนีบหรอือุปกรณ์หนีบจมกู เพือ่ปิดระบบ แลว้ใหผู้ป้ว่ย
เป่าออกอย่างเรว็และแรงเตม็ที่  โดยไม่มกีารไอหรอืชะงกั ในช่วงวนิาทแีรก และใหน้านพอ
อยา่งน้อยทีส่ดุ 6 วนิาท ีหรอืม ีplateau อยา่งน้อย 1 วนิาท ี 

5. ทาํการตรวจวดัซํ้าใหมอ่ยา่งน้อย  3  ครัง้  ตาม  reproducible  criteria  คอื ค่า  Forced  
vital  capacity  (FVC)  และ  Forced  expiratory  in  first  second (FEV1)  ทีไ่ดค้วาม
แตกต่างกนัไมเ่กนิ 150  มล. 

6. เลอืกคา่ทีส่งูสดุแต่ละคา่ออกมา โดยอาจมาจากการทดสอบใน 3 ครัง้ 
7. เลอืกคา่ทีเ่หมาะสม โดยเลอืกมากการตรวจวดัครัง้ใดครัง้หน่ึง 

 

 
 

รปูท่ี 2. แสดงเครือ่งมอืและการตรวจวดัสมรรถภาพปอด 
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4. การตรวจวดัปริมาณการใช้ออกซิเจนสงู (Oxygen Consumption or Oxygen uptake; VO2 Max) 
โดยลูว่ ิง่สายพานดว้ยโปรแกรม Bruce protocol 
 

วิธีการตรวจวดัปริมาณการใช้ออกซิเจนสงูสดุ (VO2 max) 
เป็นการประเมนิปรมิาณการใชอ้อกซเิจนสงูสุดแบบทางอ้อม (indirect measurement) โดยใช ้Modified 

Bruce protocol และรปูแบบการออกกําลงักายอยา่งหนัก ตามคําแนะนํา จาก ACSM’s Guideline (2004) ดงั
รายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 
 1. ยดืกลา้มเน้ือ Hip flexors (กลา้มเน้ืองอสะโพก) Hip extensor (กลา้มเน้ือเหยยีดสะโพก) Quadriceps 
(กลา้มเน้ือเหยยีดเขา่) Hamstring (กลา้มเน้ืองอเขา่) Gastrocnemius และ Soleus (กลา้มเน้ือน่อง) ใชเ้วลาประมาณ 3 
นาท ี
 2. อบอุ่นร่างกายดว้ยการวิง่บนลู่วิง่อย่างเบาๆ อตัราการเตน้ของหวัใจไม่เกนิ 35% ของอตัราการเตน้ของ
หวัใจสงูสดุ (MHR) หรอื อตัราความรูส้กึเหน่ือย หรอื Rate perceived exertion (RPE) น้อยกวา่ 15 (RPE 6-20 
scale) โดยใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี
 3. ผูถ้กูทดสอบวิง่บนลูว่ ิง่ตามวธิขีอง Bruce ดงัต่อไปน้ี 
  ขัน้ที ่1   ความเรว็ 1.7 mph  ความชนั   0 % 
  ขัน้ที ่2   ความเรว็ 1.7 mph  ความชนั   5 % 

ขัน้ที ่3   ความเรว็ 1.7 mph  ความชนั  10 % 
  ขัน้ที ่4   ความเรว็ 2.5 mph  ความชนั  12 % 

ขัน้ที ่5   ความเรว็ 3.4 mph  ความชนั  14 % 
  ขัน้ที ่6   ความเรว็ 4.2 mph  ความชนั  16 % 

ขัน้ที ่7   ความเรว็ 5.0 mph  ความชนั  18 % 
  ขัน้ที ่8   ความเรว็ 5.5 mph  ความชนั  20 % 
               ในแต่ละขัน้ใชเ้วลาวิง่ 3 นาท ีรวมเป็นเวลา 24 นาท ี  
 

 
 

รปูท่ี 3. แสดงการตรวจวดัคา่ VO2max และ Maximal exhaustive running time บนลูว่ ิง่สานพานยนต ์
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4. วดัอตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราความรูส้กึเหน่ือย หรอื Rate perceived exertion (RPE) ในแต่ละขัน้
ของการออกกําลงักาย หากถงึ 15 (RPE 6-20 scale) ในขณะออกกําลงักาย ใหห้ยุดการออกกําลงักายไดท้นัท ีพรอ้ม
บนัทกึผล 

5. คอ่ยๆหยดุสายพานใหเ้ครือ่งทาํงานชา้ลง ในเวลา 5 นาท ีเพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มศกึษาไดผ้อ่นคลาย เมือ่การ
ทดสอบสิน้สดุใหบ้นัทกึเวลาทีว่ ิง่ไดด้งักลา่ว นํามาคาํนวณปรมิาณ VO2 max ดว้ยสตูร 

    เพศหญงิ    VO2 max = 4.38 × T - 3.9 
 โดยที ่    T  = เวลาสงูสดุทีท่าํได ้ 

 T2 = เวลาสงูสดุทีท่าํไดย้กกาํลงั 2                                       
             T3 = เวลาสงูสดุทีท่าํไดย้กกาํลงั 3 

แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าแทนในสมการ เพือ่หาคา่ปรมิาณการใชอ้อกซเิจนสงูสดุของเพศหญงิ (Pollock et al.,1982) 
                     ตารางท่ี 1.   แสดงคา่ VO2max มาตรฐานในคนไทย (กกท. 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การตรวจวดัความทนทานในการออกกาํลงักาย (Maximal exhaustive running time)  

โดยใหว้ิง่บนสายพานยนตท์ีต่ ัง้โปรแกรมในระดบัหนกั และจบัเวลาทีส่ามารถวิง่ได ้ (นาท)ี โดยจะ
ยตุหิากมอีาการตามที ่ACSM กาํหนด หรอือาสาสมคัรไมส่ามารถวิง่ไดต่้อแลว้  
                  ตารางท่ี 2. แสดงการวิง่ตามการทดสอบของ Modified Bruce Treadmill Protocol 

    ระดบั เวลา (นาท)ี ความเรว็ (กม./ชม.) ระดบัความชนั 

1 0 2.74 0 
2 3 4.02 2 
3 6 5.47 4 
4 9 6.76 6 
5 12 8.05 8 
6 15 8.85 10 
7 18 9.65 12 
8 21 10.46 14 
9 24 11.26 15 
10 27 12.07 15 
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5. ระดบัปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนออกไซด ์(CO) ในลมหายใจ โดยใช ้เครื่องตรวจวดั CO (Micro CO, 
USA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 รปูท่ี 4. แสดงการตรวจวดัปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดใ์นลมหายใจอาสาสมคัร 
 
6. ตวัแปรทางภาวะออกซิเดทีฟเสตรท (ในเลอืดดาํ) ในปรมิาณ 5 ซซี ีต่อคน ทีข่อ้พบัดา้นหน้า 
การตรวจ CBC พืน้ฐาน โดยสง่ตรวจ ณ.หอ้งปฏบิตักิารคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 
6.1. ระดบัของสารอนุมลูชนิด ไนตริกออกไซด ์(nitric oxide) โดยวิธี Griess reagent 
 โดยนําพลาสมาจาํนวน 200 ไมโครลติร มาผสมกบัน้ํายา Griess reagent ทีป่ระกอบดว้ย 0.1% 
N-1-napthylethylenediamine dihydrochloride จาํนวน 500 ไมโครลติรและ 1% sulfanilamide จาํนวน 
500 ไมโครลติร จากนัน้ทิง้ไวป้ระมาณ 10 นาท ี นําไปวดัคา่การดดูกลนืแสงที ่ 520 นาโนเมตร ทาํการ
คาํนวนปรมิาณของไนตรกิออกไซด ์ โดยการเปรยีบเทยีบกบักราฟมาตรฐานของสารมาตรฐาน Sodium 
nitrite ทีค่วามเขม้ขน้ 20 ไมโครโมลลารเ์ป็นตวัเทยีบ 
 
6.2. ไขมนัท่ีถกูออกซิเดชนั (Lipid Peroxidation)  
 จะทาํการตรวจวดัโดยนําปรมิาณสาร มาลอนไดอลัดไิฮด ์(Malondialdehyde; MDA) มาเป็นดชันีชีว้ดั
ปรมิาณการเกดิปฏกิริยิาลพิดิเปอรอ์อกซเิดชนั ทาํการวเิคราะหด์ว้ยวธิขีอง Chirico (1994) โดยนําน้ําเลอืด
พลาสมา 250 ไมโครลติร ผสมกบั Orthophosphoric Acid (2.5%) จํานวน 750 ไมโครลติร ทิง้ไวท้ี่
อุณหภูมหิอ้ง 3 นาท ีหลงัจากนัน้เตมิ Thiobarbituric Acid (TBA) (0.2 ไมโครโมลลาร)์ จํานวน 250 
ไมโครลติร แลว้นําไปตม้ ณ อุณหภูม ิ90 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 30 นาท ีแลว้นําไปแช่น้ําเยน็ 1-2 นาท ี
หลงัจากนัน้นําไปแยกเอาตะกอนออกดว้ยเครื่องเหวีย่ง ที่ความเรว็ 1,000 รอบต่อนาท ีนาน 3 นาท ีนํา
สว่นบนของสารละลายไปวดัค่าการดูดกลนืแสงที ่532 นาโนเมตร นําค่าการดดูกลนืแสงทีไ่ดไ้ปเทยีบกบั
กราฟมาตรฐาน ของสาร Malondialdehyde (MDA) มาตรฐาน ทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 0-20 ไมโครโมลลาร ์ 
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6.3. ระดบัของสารโปรตีนไฮโดรเปอรอ์อกไซด ์(protein hydroperoxide)  
  ทาํการตรวจวดัดว้ยวธิ ีFerric  Xylenol  Orange (FOX) ตามโปรแกรมของ Gay and Gebicki 
(2003) โดยนําน้ําเลอืด (Plasma) 0.1 มลิลลิติร  แลว้เตมิ (0.2 M) Perchloric Acid (PCA) 0.5 มลิลมิติร 
จากนัน้ป ัน่ใหต้กตะกอน แลว้นําไปแชเ่ยน็ประมาณ 5 นาท ีดดูสว่นทีเ่ป็นน้ําดา้นบนออกใหเ้หลอืแต่ตะกอน 
จากนัน้เตมิสารละลาย 6M GuHCl จาํนวน 600 ไมโครลติร แลว้เตมิ 0.5 M PCA จาํนวน 40 ไมโครลติร, 
(5 mM) Xylenol orange (XO) จาํนวน 25 ไมโครลติ และ Ammonium ferrous sulphate (Fe2+) 10 
มลิลลิติรผสมใหเ้ขา้กนั ทิง้ไว ้30 นาท ีแลว้ป ัน่ใหต้กตะกอนอกี 5 นาท ีแลว้จงึนําไปวดัค่ากระดดูกลนืแสง 
560 นาโนเมตร นําค่าทีไ่ดไ้ปคํานวณหาค่าความเขม้ขน้ของสาร Hydroperoxidee โดยใชส้ารมาตรฐาน 
Tert-Butyl Hydroperoxide หน่วยเป็นไมโครโมลลาร ์(μM) 
 
6.4. ฤทธ์ิในการต้านอนุมลูอิสระโดยรวม (Total Antioxidant Capacity; TAC)  
 ทาํการตรวจวดัในน้ําเลอืดพลาสมา ดว้ยวธิขีอง Re และคณะ (1999) ดว้ยวธิ ีABTS Assay โดยการ
เตรยีม ABTS cation radical ทีเ่กดิจากการผสม Potassium Persulfate (14 มลิลโิมลลาร)์ และ ABTS (14 
มลิลโิมลลาร)์  ก่อนนํามาทดสอบตอ้งเจอืจางดว้ยน้ําปราศจากออิอนใหไ้ดค้่าดดูกลนืแสงที ่734 นาโนเมตร 
เทา่กบั 0.7+0.2 เตรยีมสารละลาย ABTS cation radical จาํนวน 990 ไมโครลติร ในหลอดควิเวตพลาสตกิ
ขนาด 1.5 มลิลลิติร จากนัน้เตมิพลาสมาจํานวน 10 ไมโครลติร ปิดผาหลอดควิเลตด้วยพาราฟิน กลบั
หลอดควิเลตควํ่า หงาย จํานวน 7 ครัง้ แลว้ทําการบนัทกึค่าการดูดกลนืแสงทีล่ดลงเป็นเวลา 1 นาท ีทํา

การแปลผลใหเ้ป็นการเปลีย่นแปลง ณ.นาททีี ่1 (ΔA/min at 1 min)  จากนัน้นํามาคาํนวณหาฤทธิต์า้น
อนุมลูอสิระโดยเปรยีบเทยีบกบัค่าการเปลีย่นแปลงของสารตา้นอนุมลูอสิระมาตรฐาน Trolox ณ.นาททีี ่1 
เชน่เดยีวกนั ผลทีไ่ดจ้ะแสดงเป็น mmol Trolox/L ของพลาสมา   
 
7. ระดบัปริมาณเอนโดฟิน (endophrine) ในเลอืด โดยใชว้ธิ ีELISA  
    โดยพลาสมาทีไ่ดจ้ะนํามาทาํการสกดัก่อนดว้ยสารละลายผสมทีป่ระกอบดว้ย 1% Trifluoroacetic 
acid จากนัน้นําไปป ัน่ทีค่วามเรว็ 10,000 รอบต่อนาท ี เป็นเวลา 20 นาท ี แลว้จงึนําไปสกดัใน SEP-
colummn C-18 ดว้ยสารละลาย  1% Trifluoroacetic acid และ 60% Acetonitrile จากนัน้นําสว่นทีไ่ดไ้ป
ระเหยแหง้โดยการป ัน่ทีค่วามเรว็สงู เกบ็ไวท้ี ่-20 องศา เพือ่ทาํการตรวจต่อไป 
 พลาสมาทีไ่ดท้าํการสกดัแยก endorphin ออกมาแลว้นํามาละลายดว้ย Buffer จากนัน้นําไปเตมิใน
หลุม 96-well จาํนวน 50 ไมโครลติร จากนัน้เตมิสารละลาย  primary anti-serum ในปรมิาณ 25 
ไมโครลติร และเตมิ Biotinylated beta-endrophin ตามไป ทิง้ไวเ้ป็นเวลา 2 ชัว่โมง  ทีอุ่ณหภมูหอ้ง ทาํ
การลา้งดว้ยสารละลาย Buffer เป็นจาํนวน 3 รอบ จากนัน้จงึเตมิสารละลาย SA-HRP ในปรมิาณ 100 
ไมโครลติร  ทิง้ไวเ้ป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากนัน้จงึลา้งอกี 3 ครัง้ แลว้จงึเตมิสาร TMB จาํนวน 100 
ไมโครลติรลงไป ทิง้ไวอ้กี 1 ชัว่โมง  จงึเตมิสารหยดุปฏกิริยิาคอื 2N HCl จากนัน้นําไปวดัคา่การดดูกลนื
แสงที ่450 นาโนเมตร  ปรมิาณเอนโดฟินจะคาํนวณโดยเปรยีบเทยีบกบัคา่การดดูกลนืแสงของสาร Beta-
endrophin มาตรฐานทีค่วามเขม้ขน้ 40 นาโนกรมัต่อมลิลลิติร 
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8. ตวัแปรด้านพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและสภาพจิตใจ  
8.1. แบบประเมนิสภาพจติใจดา้นความเครยีด (Stress questionnaire) (ภาคผนวก) ไดม้าจาก

แบบทดสอบความเครยีดสวนปรุง ชุด 20 ขอ้ (Suanprung Stress Test-20) โครงการจดัทาํ
โปรแกรมสาํเรจ็รปูในการสาํรวจสขุภาพโรคจติในพืน้ที ่ปี พ.ศ. 2545 โดยคะแนนความเครยีดจะ
ม ี 5 ระดบัความความเครยีดมากทีส่ดุ (5) ไปหาไมรู่ส้กึเครยีด (1) และคะแนนเตม็ของ
ความเครยีดมากทีส่ดุเป็นเท่ากบั 100 คะแนน 

8.2. แบบประเมนิการตดินิโคตนิ (ภาคผนวก) (Fagerstrom Test for Nicotine dependence) 
ประกอบดว้ย 6 ขอ้ ในแต่ละหวัขอ้จะคะแนนแตกต่างกนั จากการสมัภาษณ์หรอืดว้ยตนเอง  ใน
การแปลผล ระดบัคะแนน จะแบง่ออกเป็น 

   0-2 แปลวา่ ทา่นตดินิโคตนิน้อยมาก 
   3-4 แปลวา่ ทา่นตดินิโคตนิน้อย 
   5-6 แปลวา่ ทา่นตดินิโคตนิระดบัปานกลาง 
   7 แปลวา่ ทา่นตดินิโคตนิในระดบัหนกั 
   8-10 แปลวา่ ทา่นตดินิโคตนิในระดบัหนกัมาก 
8.3. แบบบนัทกึพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่โดยในแต่ละสปัดาหจ์ะทาํการบนัทกึ (ภาคผนวก) ประกอบดว้ย 
 8.3.1. สอบถามวา่ ยงัสบูบุหรีห่รอืไม ่จาํนวนทีส่บูต่อวนั 
 8.3.2. อาการถอนยา (Withdrawal symptoms) ซึง่ประกอบดว้ย อยากยา หงดุหงดิ นอนไมห่ลบั 
มนึงง กระสบักระสา่ย ไมส่ขุสบาย เป็นตน้ 
 8.3.3. ผลขา้งเคยีง ไดแ้ก ่ทอ้งเสยี ปวดทอ้ง ทอ้งรว่ง คลืน่ไส ้อาเจยีน วงิเวยีนศรีษะ เป็นตน้ 
 

9. โปรแกรมการออกกาํลงักาย 
 ใหเ้ดนิบนสายพานยนต ์ ตามโปรแกรม ACSM Bruce protocol 2006 ทีต่ัง้ไว ้ เป็นเวลา 20-30 
นาท ีโดยใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจอยูใ่นชว่งของ 80 % ของอตัราการเตน้หวัใจสงูสดุ (80% of Max HR) 
และใหม้าออกกาํลงักาย เป็นเวลา 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยสามารถใชเ้ครือ่งวิง่สายพานยนตท์ีม่อียูใ่นหมูบ่า้น
หรอืทอ้งถิน่ได ้โดยใหม้หีนกัเทา่ทีก่าํหนด นานตดิต่อกนัเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 นาท ี
 
10. ระยะเวลาของโปรแกรม  8 สปัดาหต่์อกลุม่ และตดิตามผลหลงัจากหยดุโปรแกรมเป็นระยะเวลา 3 

และ 6 เดอืน 
 
11. แผนการดาํเนินงานวิจยั 
  ระยะท่ี 1. ประกาศ ตดิต่อและเลอืกอาสาสมคัรเขา้โครงการ ตอ้งประกอบดว้ย 

    โดยมุง่เน้นกลุม่คนสบูบุหรีช่นิดตดิสารนิโคตนิระดบัปานกลางเป็นตน้ไป และประสงคเ์ลกิบุหรี ่
 ระยะท่ี 2.  การนดัอาสาสมคัรเพือ่ตรวจคดักรองก่อนเขา้โครงการ 

2.1. ทําการเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้(ภาคผนวก ก) เช่น เพศ อายุ อาชพี โรคประจําตวั เป็นตน้ พรอ้ม
กบัแบบสอบถามภาวะความเครยีดของอาสาสมคัรและการวดัระดบันิโคตนิ 

2.2. ประชุมเพือ่อธบิายวธิกีารศกึษาและการให้อบรมเก่ียวกบัการเลิกบหุร่ีครัง้ท่ี 1 
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 ประกอบดว้ย   
  2.2.1. การใหค้วามรูด้า้นสารประกอบอนัตรายในบุหรี ่
  2.2.2. โรคทีเ่กดิจากการสบูบุหรี ่
  2.2.3. เสน้ทางและขัน้ตอนการเลกิบุหรีแ่บบสมบรูณ์ 
2.3. ทาํการเจาะเลอืดครัง้ที ่ 1 เพือ่ตรวจวดัตวัแปรภาวะออกซเิดทฟีสเตรทและเอนโดฟินในเลอืด 
และตรวจวดัก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดใ์นลมหายใจและปรมิาณการใชอ้อกซเิจนสงูสดุและ
สมรรถภาพทางกายทัว่ไป  ก่อนเขา้โปรแกรม  

ระยะท่ี 3.  เขา้โปรแกรมการออกกาํลงักายและการใชส้มนุไพร 
  3.1. โดยการสุม่แบง่อาสาสมคัร จาํนวน 120 ราย ออกเป็น 4 กลุม่ 
 กลุม่ที ่1 จะนดัใหม้ารบัสมนุไพรหญา้ดอกขาว สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์ 
 กลุม่ที ่2 จะนดัใหม้าออกกาํลงักายในหอ้งทีจ่ดัเตรยีม สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ เป็นเวลา 8 สปัดาห ์ 
 กลุม่ที ่3 จะนดัใหม้ารบัสมนุไพรหญา้ดอกขาวและใหม้าออกกาํลงักายเฉพาะในหอ้ง  

อยา่งต่อเน่ือง สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ เป็นเวลา 8 สปัดาห ์ 
           กลุม่ที ่4 เป็นกลุม่ควบคุมทีส่บูบุหรีป่กต ิ
 หมายเหตุ ในสปัดาหแ์รก จะสอบถามและซกัถามอาการถอนนิโคตนิ (ภาคผนวก) 
  3.2. ทาํการนดัอาสาสมคัรอกีครัง้หลงัจากสิน้สดุโปรแกรม 8 สปัดาห ์ เพือ่ทาํการเจาะเลอืดอกีครัง้และ
ตรวจวดัสมรรถภาพปอดและกาย (เหมอืนครัง้แรก) และใหก้ารอบรมเกีย่วกบัการเลกิบุหรีค่ร ัง้ที ่2 
 3.2.1. การประเมนิการตดินิโคตนิและอตัราการใชบ้หุรี ่(ภาคผนวก) 
 3.2.2. การอบรมทกัษะการปฏเิสธและการตดัตวักระตุน้ต่างๆ (อา้งองิ พญ.วราภรณ์ ภมูสิวสัดิ)์ 
 3.2.3. การอบรมแนวความคดิการหยดุความคดิการเลกิบุหรี ่(อา้งองิ พญ.วราภรณ์ ภมูสิวสัดิ)์ 
ระยะท่ี 4.  ระยะหลงัจากหยดุโปรแกรมไปแลว้เป็นระยะเวลา 3 และ 6 เดอืน หรอืเดอืนที ่5 และเดอืนที ่8 
จะตดิตามอตัราการใชบุ้หรีแ่ละพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ อยา่งต่อเน่ือง โดยการสมัภาษณ์โดยผูป้ระสาน
โครงการ 
 ในเดอืนที ่ 5 และ 8 จะนดัมาเจาะเลอืดและตรวจวดัระดบัคารบ์อนมอนออกไซด ์สมรรถภาพกาย
และปรมิาณการใชอ้อกซเิจนสงูสดุ เหมอืนครัง้แรก โดยในเดอืนที ่ 6 จะนดัใหม้าทาํการประเมนิและจดั
อบรมเกีย่วกบัการเลกิบุหรี ่ครัง้ที ่3 ประกอบดว้ย 
 4.4.1. การประเมนิการตดินิโคตนิและอตัราการใชบุ้หรี ่
 4.4.2. การเสรมิทกัษะการปฏเิสธและการตดัตวักระตุน้ต่างๆ (อา้งองิ พญ.วราภรณ์ ภมูสิวสัดิ)์ 
 4.4.3. เสรมิแนวความคดิการหยดุความคดิการเลกิบุหรี ่(อา้งองิ พญ.วราภรณ์ ภมูสิวสัดิ)์ 
 4.4.4. การใหค้าํชมและรางวลัสาํหรบัผูล้ดและเลกิบุหรีไ่ดส้าํเรจ็ 
 

12. การวิเคราะหท์างสถิติ 

1. วเิคราะหป์ระสทิธภิาพของโปรแกรมการออกกาํลงักายรว่มกบัการใหส้มนุไพรหญา้ดอกขาวใน
ระยะเวลา 8 สปัดาห ์  ต่อการเปลีย่นแปลงของสมรรถภาพปอด สมรรถภาพทางกาย ปรมิาณ
คารบ์อนมอนออกไซดใ์นลมหายใจ ปรมิาณสารเอนโดฟินในเลอืด และภาวะออกซเิดทฟีเสตรท
ในเลอืด ระหวา่งก่อนและหลงัหยดุโปรแกรมทนัทหีรอืหยดุไปแลว้เป็นเวลา 3 และ 6 เดอืน 
ตามลาํดบั โดยการใช ้Repeated Measurement ANOVA  Test  (p<0.05) 
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2. วเิคราะหห์าประสทิธผิลของโปรแกรมของการออกกาํลงักายรว่มกบัการใหส้มนุไพรหญา้ดอก
ขาวในระยะเวลา 8 สปัดาห ์ ต่ออตัราการใชบุ้หรีแ่ละระดบัการตดินิโคตนิ ระหวา่งก่อนและหลงั
หยดุโปรแกรมทนัทหีรอืหยดุไปแลว้เป็นเวลา 3 และ 6 เดอืน ตามลาํดบั โดยการใช ้Repeated 
Measurement ANOVA  Test (p<0.05) 
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ผลการศึกษา (Results) 
 ข้อมลูอาสาสมคัรท่ีเข้ารว่มโครงการ 

1. จาํนวนอาสาสมคัร อายแุละระดบัการศึกษาในแต่ละกลุ่ม 
ตารางท่ี 3.  แสดงจาํนวน อายแุละระดบัการศกึษาของอาสาสมคัรในแต่ละกลุ่ม 

 
จากขอ้มลูอาสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้ในเขตตวัเมอืงและในตาํบลทุง่สะโตก เดมิจาก 30 รายต่อกลุม่ 
ซึง่จากการศกึษาครัง้น้ี พบวา่มอีาสาสมคัรทีเ่หลอืจนครบระยะเวลาทีท่าํการศกึษาเพยีงกลุม่เดยีวคอื กลุม่
ทีไ่ดร้บัสมนุไพรหญา้ดอกขาว สว่นกลุม่ควบคุมเหลอื 28 ราย กลุม่ทีไ่ดร้บัหญา้ดอกขาวรว่มกบัสมนุไพร
หญา้ดอกขาวเหลอืเพยีง 2 รายและกลุม่ออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีวเหลอืเพยีง 26 ราย 
 
ตารางท่ี 4. แสดงผลการตรวจ Compete blood count ในผูป้ว่ยทัง้หมดก่อนเขา้โปรแกรม 

Completed blood count (CBC) Mean (S.D.) Min-Max 

   White blood cell (WBC) (5-10x103 cc.mm) 7.56 (1.78) 4.55-11.12 
   Hemoglobin (Hb) (g/dl) (10-16 g/dl) 14.2 (2.34) 13.12-17.56 
   Hematocrite (Hct) (%) (36-50%) 45.68 (2.43) 33.43-49.12 
   Platelet count (Plt) (1.4-4.4x105) 233.56 (58.32) 186-343 
   Neutrophil (40-75%) 55.31 (5.94) 33.80-75.10 
   Lymphocyte (25-35%) 32.50 (10.14) 24.80-52.53 
   Monocyte (2-10%) 2.56 (3.16) 2.93-5.12 
   Basophil (0-1%) 0.76 (0.62) 0.18-1.70 

   จากคา่ CBC ผลการตรวจโดยรวม แสดงถงึภาวะปกตขิองอาสาสมคัรทุกคน 

 
 

กลุ่ม อาย ุ ไมไ่ดศ้กึษา ประถม 
ตน้-ปลาย 

มธัยม 
ตน้-ปลาย 

ปรญิญาตร ี สงูกวา่ 
ปรญิญาตร ี

A 
(28) 

49.9+9.02 
(30-65 ปี) 

9 10 5 4 0 

B 
(30) 

56.1+15.42 
(28-82) 

10 12 6 2 0 

C 
(28) 

46.1+11.35 
(28-73) 

7 10 10 1 0 

D 
(26) 

49.1+15.9 
(28-78) 

3 12 8 3 0 
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ก. ประสิทธิภาพในการออกกาํลงักายหรือและสมนุไพรหญ้าดอกขาวต่อสมรรถภาพ
ทางกายและปอด 

 

 
รปูท่ี 5.  แสดงเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชอ้อกซเิจนสงูสดุ VO2max ในชว่งต่างๆ 

 
ตารางท่ี 5. แสดงเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชอ้อกซเิจนสงูสดุ VO2max ในชว่งเวลาและกลุ่มต่างๆ 

กลุ่ม                                เดือนท่ี 0 2 5 8 
ควบคมุ 32.21 ± 1.11 28.98 ± 0.98 28.24 ± 1.13 27.78 ± 1.09 

หญ้าดอกขาว 27.69 ± 0.88 29.11 ± 1.10 28.56 ± 0.98 28.34 ±1.14 

ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 33.6 ± 1.34 38.31 ± 0.97* 39.24 ± 1.12** 38.98 ± 0.65** 
ออกกาํลงักาย 31.92 ± 0.78 36.15 ± 1.32** 36.98 ± 0.98** 36.26 ± 1.11** 
หมายเหตุ:   * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 

 
1. กลุ่มทีไ่ดร้บัหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีวและกลุ่มควบคุม ไมไ่ดท้าํใหค้า่ VO2max มคีา่

เพิม่ขึน้ 
2. ในกลุ่มออกกาํลงักายรว่มกบัใชห้ญา้ดอกขาว สามารถทาํใหค้า่ VO2max มคีา่เพิม่ขึน้สงู

ทีส่ดุอยา่งมนียัสาํคญั โดยเปรยีบเทยีบกบักลุ่มออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีว 
3.  ผลทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มออกกาํลงักายและกลุ่มทีใ่ชห้ญา้ดอกขาวรว่มจะคงไปตลอด 8 เดอืน 
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รปูท่ี 6. แสดงเปรยีบเทยีบระยะเวลาทีว่ิง่บนสายพานยนตท์ีน่านทีส่ดุ (maximal exhaustive 
running time) ในชว่งต่างๆ 
 
ตารางท่ี 6. แสดงคา่ระยะเวลาทีว่ิง่บนสายพานยนตท์ีน่านทีส่ดุ (Maximal exhaustive running  
               time) ในชว่งเวลาและกลุ่มต่างๆ 
กลุ่ม                              เดือนท่ี 0 2 5 8 
ควบคมุ 8.34 ± 1.23 8.12 ± 2.10 7.23 ± 1.56 7.10 ± 3.20 

หญ้าดอกขาว 7.56 ± 1.45 9.12 ± 0.99 9.23 ± 0.89 9.10 ±1.23 

ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 10.23 ± 1.34 18.45 ± 2.22** 20.23 ± 1.56** 19.34 ± 1.76** 
ออกกาํลงักาย 9.89 ± 1.43 15.23 ± 2.10** 16.23 ± 1.56** 15.98 ± 1.45** 

หมายเหตุ:   * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 

1. กลุ่มทีไ่ดร้บัหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีวและกลุ่มควบคุม ไมไ่ดท้าํใหร้ะยะเวลาในการวิง่
เพิม่ขึน้ 

2. ในกลุ่มออกกาํลงักายรว่มกบัใชห้ญา้ดอกขาว สามารถวิง่ไดน้านขึน้มากทีส่ดุอยา่งมี
นยัสาํคญั โดยเปรยีบเทยีบกบักลุ่มออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีว 

3. ผลทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มออกกาํลงักายและกลุม่ทีใ่ชห้ญา้ดอกขาวรว่มจะคงทีแ่ละลดลงเลก็น้อยใน
เดอืนที ่8  
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รปูท่ี  7.   เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของคา่ FVC ระหวา่งกลุ่มต่างๆ ในชว่ง 2 เดอืน
ของการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 8. เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของคา่ FEV1 ระหวา่งกลุ่มต่างๆ ในชว่ง 2 เดอืนของ
การศกึษา 
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ตารางท่ี 7. แสดงคา่ FVC และคา่ FEV1 ก่อนและหลงัการเขา้โปรแกรม 2 เดอืนระหวา่งกลุ่มต่างๆ 
 

 FVC FEV1 

กลุ่ม                                 เดือน 0 2 0 2 
ควบคมุ .2.51 ± 0.56 2.11 ± 0.75 2.23 ± 0.46 2.21 ± 0.43 

หญ้าดอกขาว 2.10 ± 0.85 2.45 ± 0.65* 1.95 ± 0.75 2.20 ± 0.83* 
ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 2.61 ± 0.75 2.85 ± 0.56** 2.39 ± 0.68 2.64 ± 0.73* 
ออกกาํลงักาย 2.25 ± 0.85 2.38 ± 0.73* 2.31 ± 0.74 2.50 ± 0.75 

หมายเหตุ:  * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 

 
1. ไมว่า่จะออกกาํลงักายหรอืไดร้บัหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว หรอืทัง้สองอยา่ง สามารถ

ชว่ยทาํใหค้า่ FVC และ FEV1 มคีา่เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั 
2. โดยคา่ FVC ทีเ่พิม่ขึน้ ระหวา่งกลุ่มหญา้ดอกขาวจะมสีดัสว่นเพิม่ขึน้ใกลเ้คยีงกบักลุ่มออก

กาํลงักายรว่มกบัการใชห้ญา้ดอกขาว 
3. ในกลุ่มออกกาํลงักายรว่มกบัการใชห้ญา้ดอกขาว ทาํใหค้า่ FEV1 เพิม่ขึน้มากกวา่ในกลุ่ม

อื่นๆ อยา่งมนียัสาํคญั 
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ข. ประสิทธิภาพในการออกกาํลงักายหรือและสมนุไพรหญ้าดอกขาวต่อภาวะออกซิเด-
ทีฟสเตรท (Oxidative stress)  

 
รปูท่ี 9. เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดใ์นลมหายใจ (Exhaled 
CO) ระหวา่งกลุ่มต่างๆ  
 

ตารางท่ี 8. แสดงคา่ปรมิาณ Exhaled CO ในชว่งเวลาและกลุ่มต่างๆ  

กลุ่ม                             เดือนท่ี 0 2 5 8 
ควบคมุ 8.67 ± 1.11 9.75 ± 1.28* 10.45 ± 1.23 12.78 ± 1.09 

หญ้าดอกขาว 10.66 ± 1.45 5.40 ± 2.99** 6.45 ± 2.89** 8.24 ±1.53** 
ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 11.93 ± 1.87 4.98 ± 1.22** 5.12 ± 2.56** 6.90 ± 1.64** 
ออกกาํลงักาย 10.46 ± 1.33 4.96 ± 2.15** 5.89 ± 1.16** 7.80 ± 1.05* 
หมายเหตุ:   * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 

1. ไมว่า่จะออกกาํลงักายหรอื ไดร้บัหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว หรอืทัง้สองอยา่ง สามารถ
ชว่ยลดปรมิาณก๊าซ CO ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั 

2. ผลในระยะยาว พอวา่กลุ่มทีอ่อกกาํลงักายรว่มกบัไดร้บัหญา้ดอกขาวจะใหป้ระสทิธภิาพทีด่ี
ทีส่ดุ 
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รปูท่ี 10.  แสดงการเปลีย่นแปลงของปรมิาณมาลอนไดออลดไีฮดใ์นเลอืดในกลุ่มต่างๆ  
 

   ตารางท่ี 9.  แสดงคา่ปรมิาณมาลอนไดออลดไีฮดใ์นเลอืดในชว่งเวลาและกลุ่มต่างๆ 

กลุ่ม                               เดือนท่ี 0 2 5 8 
ควบคมุ  2.34 ± 0.023 2.45 ± 0.034* 2.51 ± 0.021* 2.56 ± 0.034** 
หญ้าดอกขาว 2.45 ± 0.012 1.89 ± 0.023** 2.10 ± 0.015* 2.22 ±0.025* 
ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 2.32 ± 0.012 2.28 ± 0.034* 2.31 ± 0.045 2.35 ± 0.021 

ออกกาํลงักาย 2.41 ± 0.012 2.95 ± 0.022** 2.89 ± 0.056* 2.54 ± 0.023* 
หมายเหตุ:   * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 
 

1. กลุ่มทีไ่ดร้บัหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว ชว่ยทาํใหล้ดปรมิาณ MDA ไดด้ทีีส่ดุ  
2. กลุ่มทีอ่อกกาํลงักายรว่มกบัใชห้ญา้ดอกขาว สามารถลด MD ไดเ้ชน่กนั เมือ่เปรยีบกบักบั

กลุ่มควบคุม 
3. กลุ่มออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีวกบัทาํใหค้า่ MDA เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั  
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รปูท่ี 11.  แสดงการเปลีย่นแปลงของปรมิาณไนตรกิออกไซดใ์นเลอืดในกลุ่มต่างๆ  
 
ตารางท่ี 10.  แสดงคา่ปรมิาณของไนตรกิออกไซดใ์นเลอืดในชว่งเวลาและกลุ่มต่างๆ  

กลุ่ม                                เดือนท่ี 0 2 5 8 
ควบคมุ 25.23 ± 1.11 24.87 ± 1.28 25.45 ± 1.23 22.20 ± 1.09 

หญ้าดอกขาว 24.23 ± 2.12 22.23 ± 1.78 22.21 ± 2.45 23.45 ± 2.56 

ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 28.23 ± 1.45 31.23 ± 2.12* 28.18 ± 1.76 27.11 ± 2.34 

ออกกาํลงักาย 25.23 ± 1.30 32.34 ± 2.78** 31.23 ± 2.00** 29.13 ± 1.45* 
หมายเหตุ:   * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 

 
1. กลุ่มทีไ่ดร้บัหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว ชว่ยทาํใหล้ดปรมิาณ NOx ไดด้ทีีส่ดุ  
2. กลุ่มทีอ่อกกาํลงักายรว่มกบัใชห้ญา้ดอกขาว ทาํใหค้า่ NOx เพิม่ขึน้แต่น้อยกวา่กลุ่มออก

กาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีว 
3. กลุ่มออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีวกบัทาํใหค้า่ NOx เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั 

 
 
 



 39

 

 
รปูท่ี 12. แสดงการเปลีย่นแปลงของคา่ปรมิาณโปรตนีทีถู่กออกซไิดสใ์นเลอืดในกลุ่มต่างๆ 
 
ตารางท่ี 11.  แสดงคา่ปรมิาณของโปรตนีทีถู่กออกซไิดสห์รอืโปรตนีไฮโดรเปอรอ์อกไซดใ์นเลอืดใน
ชว่งเวลาและกลุ่มต่างๆ 
กลุ่ม                               เดือนท่ี 0 2 5 8 
ควบคมุ 2.34 ± 1.11 2.32 ± 0.98 2.55 ± 0.78 2.36 ± 0.12 

หญ้าดอกขาว 2.35 ± 0.67 1.76 ± 0.23** 2.21 ± 0.32* 2.27 ±0.22 

ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 2.21 ± 0.04 1.98 ± 0.03* 2.10 ± 0.04 2.19 ± 0.02 

ออกกาํลงักาย 2.31 ± 0.01 2.51 ± 0.22 2.45 ± 0.05 2.34 ± 0.02 

หมายเหตุ:   * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 

 
1. กลุ่มทีไ่ดร้บัหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว ชว่ยทาํใหล้ดปรมิาณ PrOOH ไดด้ทีีสุ่ด  
2. กลุ่มทีอ่อกกาํลงักายรว่มกบัใชห้ญา้ดอกขาว สามารถลด PrOOH ไดเ้ชน่กนั เมือ่เปรยีบกบั

กบักลุ่มหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว  
3. กลุ่มออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีวกบัทาํใหค้า่ PrOOHเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
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รปูท่ี 13.  แสดงการเปลีย่นแปลงของฤทธิใ์นการตา้นอนุมลูอสิระในเลอืดในกลุ่มต่างๆ 
 
ตารางท่ี 12.  แสดงคา่ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระโดยรวมในชว่งเวลาและกลุ่มต่างๆ 

กลุ่ม                               เดือนท่ี 0 2 5 8 
ควบคมุ 0.93 ± 0.023 0.98 ± 0.031 0.79 ± 0.02 0.96 ± 0.04 

หญ้าดอกขาว 0.99 ± 0.012 2.12 ± 0.023** 1.00 ± 0.015 0.99 ±0.025 

ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 0.87 ± 0.013 1.45 ± 0.034* 1.00 ± 0.042 1.11 ± 0.022 

ออกกาํลงักาย 0.91 ± 0.011 1.23 ± 0.201* 1.12 ± 0.012 1.00 ± 0.019 

หมายเหตุ:   * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 
 

1. กลุ่มทีไ่ดร้บัหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว ทาํใหค้า่ TAC เพิม่ขึน้สงูทีส่ดุอยา่งมนียัสาํคญั 
2. กลุ่มทีอ่อกกาํลงักายรว่มกบัการใชห้ญา้ดอกขาว ทาํใหค้า่ TAC เพิม่ขึน้รองจากกลุ่มหญา้

ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว แต่มากกวา่กลุม่ทีอ่อกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีว 
3. ผลระยะยาวพบวา่ กลุ่มออกกาํลงักาย ทาํใหค้า่ TAC เพิม่ขึน้ โดยในกลุ่มอื่นๆ มคีา่กลบัสู่

เทา่เดมิ  
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2. ประสิทธิภาพในการออกกาํลงักายหรือและสมนุไพรหญ้าดอกขาวต่อระดบัของเอนโดฟิน
ในเลือด 

 
รปูท่ี 14. แสดงการเปลีย่นแปลงของระดบัเอนโดรฟินในเลอืดในกลุ่มต่างๆ  
 
ตารางท่ี 13.  แสดงคา่ปรมิาณ Endorphin ในชว่งเวลาและกลุ่มต่างๆ  

กลุ่ม                               เดือนท่ี 0 2 5 8 
ควบคมุ 82.34 ± 2.34 79.23 ± 2.12 80.11 ± 3.12 73.11 ± 4.12 

หญ้าดอกขาว 80.23 ± 2.45 65.23 ± 5.23** 57.34 ± 4.21** 49.11 ± 6.23** 
ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 92.45 ± 2.12 198.00 ± 4.23** 201.00 ± 2.12** 225.00 ± 5.45** 
ออกกาํลงักาย 99.50 ± 3.23 201.00 ± 2.31** 156.00 ± 4.23** 176.00 ± 2.89** 
หมายเหตุ:   * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 

 
1. กลุ่มออกกาํลงักายรว่มกบัการไดร้บัหญา้ดอกขาวและกลุ่มออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีว

พบวา่ ระดบัของ Beta- endorphin เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั 
2. กลุ่มทีไ่ดร้บัหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว พบวา่ระดบัของ Beta-endorphin ลดลงเลก็น้อย  
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4. ประสิทธิภาพในการออกกาํลงักายหรือและสมนุไพรหญ้าดอกขาวต่ออตัราการสบูบหุร่ี 

 
รปูท่ี 15. แสดงการเปลีย่นแปลงของปรมิาณการสบูบุหรีช่นิดบุหรีข่าว (มวนต่อวนั) ในกลุ่มต่างฯ  
 
ตารางท่ี 14.  แสดงปรมิาณหรอืจาํนวนมวนทีส่บูบุหรีช่นิดขาวต่อวนัในชว่งเวลาและกลุ่มต่างๆ 

กลุ่ม                               เดือนท่ี 0 2 5 8 
ควบคมุ 6.34 ± 2.20 7.23 ± 2.34 6.89 ± 3.11 6.99 ± 3.67 

หญ้าดอกขาว 5.93 ± 3.21 2.45 ± 4.67* 1.45 ± 2.23** 1.89 ±1.23** 
ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 8.68 ± 5.21 3.23 ± 4.32** 2.67 ± 1.45** 2.34 ± 1.11** 
ออกกาํลงักาย 7.46 ± 6.23 3.45 ± 2.21** 3.67 ± 3.33* 3.2 ± 1.45* 
หมายเหตุ:   * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 

 
1. กลุ่มออกกาํลงักายรว่มกบัการไดร้บัหญา้ดอกขาว สามารถชว่ยทาํใหล้ดปรมิาณการสบูได้

มากทีส่ดุ (62.79%) รองลงมาคอื กลุ่มไดร้บัหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว (59.52%) ตาม
ดว้ยกลุ่มออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีว (53.75%)  

2. โดยในกลุ่มควบคุมมแีนวโน้มจะสบูบุหรีเ่พิม่ขึน้ (14.0 %)  
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รปูท่ี16. แสดงการเปลีย่นแปลงของปรมิาณการสบูบุหรีช่นิดขีโ้ยต่อวนั (มวนต่อวนั) ในกลุ่มต่างฯ  
 

ตารางท่ี 15. แสดงปรมิาณหรอืจาํนวนการสบูบุหรีช่นิดขีโ้ย (มวนต่อวนั) ในกลุ่มต่างๆ 

กลุ่ม                               เดือนท่ี 0 2 5 8 
ควบคมุ 0.98 ± 1.23 0.89 ± 1.34 0.88 ± 3.11 0.92 ± 2.12 

หญ้าดอกขาว 1.23 ± 2.01 0.56 ± 2.34** 0.45 ± 1.54** 0.39 ±1.67** 
ออกกาํลงักายร่วมกบัหญ้าดอกขาว 0.35 ± 2.34 0.21 ± 1.23* 0.16 ± 2.10** 0.17 ± 2.19** 
ออกกาํลงักาย 0.78 ± 1.11 0.45 ± 2.89* 0.37 ± 1.98* 0.27  1.54** 
หมายเหตุ:   * p< 0.05 และ ** p< 0.01 ตามลาํดบั 

  
1. กลุ่มหญา้ดอกขาว สามารถชว่ยทาํใหล้ดปรมิาณการสบูไดม้ากทีส่ดุ (54.47 %) รองลงมาคอื กลุ่ม

ออกกาํลงักายเพยีงเดยีว (42.30 %) และกลุ่มออกกาํลงักายรว่มกบัการใชห้ญา้ดอกขาว (40.0 
%) ตามลาํดบั 

2. โดยในกลุ่มควบคุมมแีนวโน้มการสบูบุหรีล่ดลงเพยีงเลก็น้อย (9.2 %)  
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ระดบัความเครียดในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา 

 
ตารางท่ี 16. แสดงคา่ของความเครยีดทีป่ระเมนิในชว่งเวลาและกลุม่ต่างๆ 

ระยะเวลา 
(เดือนท่ี) 

กลุ่มควบคมุ กลุ่มหญ้าดอกขาว กลุ่มหญ้าดอกขาว
ร่วมกบัออกกาํลงักาย 

กลุ่มออกกาํลงักาย 

0 34.23 ± 15.45 
(7-56) 

26.9 ± 20.51 
(5-84) 

20.89 ± 12.99 
(5-45) 

30.92 ± 14.63 
(9-56) 

2 36.23 ± 17.32 
(8-56) 

20.23 ± 25.69** 
(6-62) 

15.34 ± 19.67** 
(5-34) 

26.45 ±18.34** 
(7-29) 

5 33.67 ± 18.89 
(6-59) 

18.45 ± 16.23** 
(5-56) 

10.12 ± 9.21** 
(3-27) 

25.34 ± 12.64** 
(6-31) 

8 40.09 ± 17.77 
(8-63) 

16.90 ± 20.12** 
(6-52) 

12.45 ± 10.11** 
(5-24) 

18.11 ± 20.41** 
(6-22) 

จากขอ้มลูแสดงใหเ้หน็วา่ ไมว่า่จะไดร้บัโปรแกรมใดๆ สามารทาํใหค้วามเครยีดลดลงได ้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุม แต่ในกลุ่มทีไ่ดส้มนุไพรหญา้ดอกขาวรว่มกบัการออกกาํลงักายจะทาํให้
ระดบัความเครยีดลดลงไดม้ากทีส่ดุอยา่งมนียัสาํคญั เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุ่มออกกาํลงักายเพยีง
อยา่งเดยีว 

 
อตัราการเลิกบหุร่ี  
ตารางท่ี 17. แสดงจาํนวนคนและรอ้ยละของการเลกิบุหรีใ่นชว่งเวลาต่างๆ  

ระยะเวลา 
(เดือนท่ี) 

กลุ่มควบคมุ กลุ่มหญ้าดอกขาว กลุ่มหญ้าดอกขาว
ร่วมกบัออกกาํลงักาย 

กลุ่มออกกาํลงักาย 

0 0/28 
(0) 

0/30 
(0%) 

0/28 
(0%) 

0/26 
(0 %) 

2 0/28 
(0) 

14 
(46.67%) 

15 
(53.57%) 

10 
(42.3%) 

5 1/28 
(  %) 

14/30 
(46.67%) 

16 
(64.28%) 

11 
(57.69%) 

8 3/28 
( %) 

15 
(50%) 

18 
(70.65%) 

9 
(42.3%) 

จากขอ้มลู แสดงใหเ้หน็วา่ในกลุ่มออกกาํลงักายรว่มกบัการใชส้มนุไพรหญา้ดอกขาวสามารถชว่ยทาํ
ใหค้นเลกิบุหรีไ่ดส้งูทีส่ดุ 53.57% หลงัเขา้โปรแกรมเป็นระยะเวลา 2 เดอืน เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุ่ม
ไดส้มนุไพรหญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว (46.67%) หรอืออกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีว (38.3%) 
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สรปุผลการศึกษา (Summary) 
• การออกกาํลงักายทีร่ะดบัความหนกัมาก (80% MHR) เพยีงอยา่งเดยีว สามารถชว่ยเพิม่

สมรรถภาพทางกายไดแ้ก่ การเพิม่ VO2 max และ FVC, FEV1 และ Maximal exhaustive 
running time แต่มผีลในการเรง่ภาวะออกซเิดทฟีสเตรทในรา่งกายไดแ้ก่ เพิม่ปรมิาณ 
MDA, PrOOH, NO และ TAC  

• การออกกาํลงักายทีร่ะดบัความหนกัมากเพยีงอยา่งเดยีว สามารถชว่ยทาํใหล้ดอตัราการสบู
บุหรีล่งไดเ้ชน่กนั จงึทาํใหป้รมิาณก๊าซ CO ลดลง 

• การใชส้มนุไพรหญา้ดอกขาว เพยีงอยา่งเดยีวพบวา่ มฤีทธิใ์นการตา้นอนุมลูอสิระทีด่ ีโดย
ลดปรมิาณ MDA, PrOOH, NO และยงัชว่ยเพิม่ TAC แต่ฤทธิใ์นการเพิม่ FVC, FEV1, 
VO2max, Maximal exhaustive running time มเีลก็น้อยไมโ่ดดเดน่ 

• ประสทิธผิลของหญา้ดอกขาวในชุมชน พบวา่สามารถชว่ยทาํใหล้ดอตัราการสบูบุหรีช่นิด
บุหรีข่าวและขีโ้ยไดด้ ีโดยไมม่อีาการถอนยาหรอือาการขา้งเอยีงใด (ทาํใหร้บัประทาน
อาหารไดด้ขีึน้)  

• แต่การใชส้มนุไพรหญา้ดอกขาว ไมไ่ดร้กัษาระดบัของ Endorphin ได ้

• การออกกาํลงักายรว่มกบัการใชส้มนุไพรหญา้ดอกขาว ทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพสงู หลาย
ประเดน็ 

   - ลดปรมิาณ MDA, ProOOH และ เพิม่ NO, TAC 
   - เพิม่ FEV1, VO2max, Maximal exhaustive running time ทีด่ทีีส่ดุ 
      - ทาํใหร้ะดบัของ Endorphin เพิม่ขึน้ และคงอยูต่่อไปในระยะตดิตาม 3 และ 6 เดอืน 
 -  ทาํใหร้ะดบัความเครยีดลดลงไดม้ากทีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่ออกกาํลงักายเพยีง 
             อยา่งเดยีว กลุ่มไดร้บัหญา้ดอกขาวและกลุม่ควบคุม 

• ประสทิธผิลของหญา้ดอกขาวพบวา่สามารถชว่ยทาํใหล้ดอตัราการใชบุ้หรีช่นิดบุหรีข่าวไดด้ ี
โดยไมม่อีาการถอนยาหรอือาการขา้งเคยีงใด ทาํใหร้ะดบัของก๊าซ CO ในลมหายใจลดลงได ้ 
แต่ไมไ่ดท้าํใหห้ยดุบุหรีไ่ดท้นัท ี

• อาสาสมคัรในตวัเมอืง 
ปญัหาดา้นการเงนิและอาชพี (100%)  
ปญัหาดา้นครอบครวั (50%)  
เวลาเรง่รบี (30%) 
แจงจงูใจด ีแต่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (60%)  

• อาสาสมคัรในเขตชุมชน ทุง่สะโตก 
ปญัหาดา้นการเงนิ (68%)  
นิสยัความเคยชนิ ไมอ่ยากเลกิ (67%) 
แรงจงูใจน้อย ไมด่ิน้รน สบาย (80%)  
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• ดงันัน้การออกกกาํลงักายเพยีงอยา่งเดยีวหรอืการใชห้ญา้ดอกขาวเพยีงอยา่งเดยีว ไม่
สามารถทาํใหเ้ลกิบุหรีไ่ดท้ ัง้หมด หากนํามาใชร้ว่มกนัจะทาํใหป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในรา่งกายและการเลกิบุหรีด่ทีีส่ดุ แต่อยา่งไรกต็ามยงัไมส่ามารถทาํใหอ้าสาสมคัรเลกิบุหรี่
ได ้100 % เน่ืองมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้  

• โดยสรปุผลการศกึษาทัง้หมด  ในงานศกึษาครัง้น้ีมจุีดออ่นหลายประการ  โดยผลการศกึษา
พบวา่ตวัแปรหลายชนิดโดยเฉพาะ Lung function test, Oxidative Stress หรอื Physical 
Peroformance ทีด่ขี ึน้ อาจเป็นผลเน่ืองมาจากการทีอ่าสาสมคัรหยดุบุหรี ่ซึง่อาจไมใ่ช่
เพราะการออกกาํลงักายหรอืการไดร้บัสมนุไพรหญา้ดอกขาว 

• ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาประสทิธผิลของสมนุไพรหญา้ดอกขาวในกลุ่มคนทีไ่มไ่ดส้บูบุหรี ่
เพือ่พสิจูน์ สมมตุฐิานดงักล่าวน้ีในอนาคตต่อไป 
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แบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของผูส้บูบหุร่ี  
(Fagerstrom Test for Nicotine dependence) 

ให้ผูเ้ข้ารบัการรกัษาตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. คุณสบูบุหรีม่วนแรกหลงัตื่นนอนตอนเชา้เมื่อใด 
 ก. สบูทนัทีห่ลงัตื่นนอนหรอืภายในเวลาไมเ่กนิ 5 นาท ี  (3 คะแนน) 
 ข. สบูหลงัตื่นนอนเกนิ 5 นาท ีแต่ไมเ่กนิครึง่ชัว่โมง  (2 คะแนน) 
 ค. สบูบุหรีต่ื่นนอนเกนิครึง่ชัว่โมง แต่ไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง  (1 คะแนน) 
 ง. สบูหลงัตื่นนอนเกนิ 1 ชัว่โมง    ( 0 คะแนน) 
2. หลงัตื่นนอนตอนเชา้ ทา่นสบูบุหรีม่วนแรกเมือ่ไร 
 ก. ภายใน 5 นาท ีหลงัตื่นนอน    (3 คะแนน) 
 ข. 6-30 มวน หลงัตื่นนอน     (2 คะแนน) 
 ค. 31-60 มวน หลงัตื่นนอน     (1 คะแนน) 
 ง. มากกวา่ 60 มวน หลงัตื่นนอน    ( 0 คะแนน) 
3. ทา่นสบูบุหรีใ่นชัว่โมงแรกหลงัตื่นนอน 
 ก. ใช ่       ( 1 คะแนน) 
 ข. ไมใ่ช ่       ( 2  คะแนน) 
4. บุหรีใ่วนไหนทีท่า่นคดิวา่เลกิยากทีส่ดุ   
 ก. มวนแรกในตอนเชา้     ( 1 คะแนน) 
 ข. มวนอื่นๆ ระหวา่งวนั     ( 0 คะแนน) 
5. ทา่นรูส้กึอดึอดั กระวนกระวายหรอืลาํบากใจไหมทีต่อ้งอยูใ่นเขตปลอดบุหรี ่ 
   เชน่ โรงภาพยนตรห์รอื รถโดยสารเป็นตน้ 
 ก. รูส้กึ       ( 1 คะแนน) 
 ข. ไมรู่ส้กึ      ( 0 คะแนน) 
6. ทา่นคดิวา่ทา่นยงัตอ้งสบูบุหรี ่แมจ้ะปว่ยนอนพกัตลอดในโรงพยาบาล 
 ก. ไช ่       ( 1 คะแนน) 
 ข. ไมใ่ช ่       ( 0 คะแนน) 
ระดบัคะแนน 
  0-2  แปลผลวา่ ทา่นตดินิโคตนิน้อยมาก 
  3-4  แปลผลวา่ ทา่นตดินิโคตนิน้อย 
  5-6 แปลผลวา่ ทา่นตดินิโคตนิระดบัปานกลาง 
  7    แปลผลวา่ ทา่นตดินิโคตนิในระดบัหนกั 
  8-10 แปลผลวา่ ทา่นตดินิโคตนัในระดบัหนกัมาก  
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การแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอด 
 โดยทัว่ไปแล้ว แพทย์ที่ส่งตรวจสไปโรเมตรยี์ เมื่อได้รบัผลการตรวจจะทําการประเมิน
คุณภาพของผลการตรวจทีไ่ดร้บัก่อน  จาก Flow – volume curve และ Volume – time display ที่
ไดร้บัมา ในการแปลผล เครือ่งจะทาํการเปรยีบเทยีบคา่ทีว่ดัไดก้บัคา่ทีค่วรจะเป็น (predicted value) 
โดยเฉพาะค่า FEV1 , FVC  และ  FEV1 / FVC  โดยแสดงผลเป็นรอ้ยละเทยีบกบัค่ามาตรฐาน  
สาํหรบัค่า  FEV1 / FVC  ในแงค่วามสะดวกเลอืกใชค้่าทีว่ดัไดโ้ดยตรงไมต่อ้งเทยีบกบัค่ามาตรฐาน  
การแปลผลเริม่ตน้จากการดคูา่  FEV1 / FVC ถา้คา่ทีไ่ดต้ํ่ากวา่ทีก่าํหนดที ่70% ของคา่ทีค่วรจะเป็น 
(predicted value) แสดงวา่ มคีวามผดิปกตแิบบ Obstruction ต่อมาพจิารณาว่ามคีวามผดิปกตแิบบ  
Restriction จากคา่  FVC  ทีน้่อยกวา่  80% predicted  จงึสงสยัวา่ม ี restriction  รว่มดว้ยแลว้ 
  

 
 
แผนผงัการแปลผลการตรวจ Pulmonary function test (แผนผงัอา้งองิในหนงัสอืประกอบการ
ฝึกอบรม เจา้หน้าทีต่รวจสมรรถภาพปอด โดยสมาคมอุรเวชชแ์หง่ประเทศไทย หา้งหุน้สว่นจาํกดั ภาพ

พมิพ ์กรงุเทพฯ 2551) 
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แบบฟอรม์ ๓ 
เอกสารช้ีแจงโครงการวิจยั (ข้อมลูสาํหรบัอาสาสมคัร) 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
ช่ือโครงการวิจยั.......การศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของออกกาํลงักายรว่มกบัการใชส้มนุไพรหญา้ดอก
ขาว เพือ่การเลกิบุหรี ่ เชงิปฏบิตักิารในจงัหวดัเชยีงใหม.่ 
 
รายช่ือผูวิ้จยั    ดร.ดลรว ี ลลีารุง่ระยบั  ผศ.ดร.ประภาส โพธทิองสนุนัท ์  รศ.สายนท ี ปรารถนาผล 
อ.ปวณีา อนิตารกัษา รศ.ธญัญลกัษณ์ ศรบีุญเรอืง และ อ.อารยา ญาณกาย 
การศึกษา/วิจยัน้ีเก่ียวกบัเรือ่งอะไร   การศกึษาถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการออกกาํลงักาย 
รว่มกบัสมนุไพรหญา้ดอกขาวต่อการเปลีย่นแปลงของระดบัปรมิาณเอนโดรฟิน ออกซเิดทฟีสเตรทในเลอืด 
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพปอด และปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดใ์นลมหายใจ  รวมไปถงึอตัรา
การเลกิบุหรี ่
ท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษา/วิจยัน้ี 
    ทา่นจะไดร้บัประโยชน์โดยตรงคอื ไดร้บัการเขา้โปรแกรม ไมว่า่จะเป็นการออกกาํลงักายหรอื
ไดร้บัสมนุไพรหญา้ดอกขาว เพือ่ชว่ยใหค้วามตัง้ใจของทา่นในการเลกิบุหรี ่ สามารถทาํไดง้า่ยขึน้ รวมไป
ถงึทา่นจะไดร้บัความรู ้แนวทางปฏบิตัตินเอง และวธิกีารปฏบิตัติวั เพือ่ใหเ้ลกิบุหรีไ่ดส้าํเรจ็ต่อไป 
ท่านจะต้องปฏิบติัตวัอย่างไร 
   หากทา่นเซน็ใบยนิยอมเขา้รว่มโครงการแลว้  ทา่นจะไดร้บัการนดัหมายในการเขา้รว่มการอบรมความรู้
และโทษ รวมไปถงึวธิกีารเลกิบุหรีไ่ดอ้ยา่งไร  จากนัน้ทา่นอาจจะไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้สูโ่ปรแกรม อาจเป็นการ
ออกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ืองหรอืเพยีงไดร้บัน้ําสมนุไพรหญา้ดอกขาว หรอืทัง้อยา่งรว่มกนั ในชว่งระยะเวลา
ทัง้สิน้ 2 เดอืน  หลงัจากเขา้โปรแกรม ทา่นจะไดร้บัการนดัหมายเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ซกัถาม
ปญัหา เพือ่หาแนวทางการเลกิบุหรีใ่หส้าํเรจ็ต่อไป เป็นจาํนวนอกี 2 ครัง้ คอื 3 และ 6 เดอืนหลงัหยดุ
โปรแกรมดงักลา่ว  ในระหวา่งทีท่า่นอาสาเขา้รว่มโครงการ ทา่นจะไดร้บัเจาะเลอืด เป็นจาํนวนทัง้สิน้  4 
ครัง้ เพือ่ตรวจวดัปรมิาณสาร เอนโดรฟิน ภาวะออกซเิดทฟีสเตรท และไดร้บัการตรวจวดัสมรรถภาพทาง
กายต่างๆ สมรรถภาพปอด รวมไปถงึปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดใ์นลมหายใจ หลงัจากทา่นไดร้บั
การอบรมแต่ละครัง้ เพือ่เป็นการตรวจสขุภาพของทา่นอยา่งต่อเน่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการวิจยั / ค่าตอบแทน 

    ทา่นไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการอบรมหรอืการตรวจวดัใดๆ ทัง้สนิ ตลอดโครงการ 
    และทางโครงการจะมคีา่ตอบแทนในสว่นของคา่เดนิทางใหต้ามความเหมาะสม 

อาการไม่พึงประสงค/์ ความเส่ียงจากการเข้าร่วมการวิจยัน้ี 
โดยทัว่ไป ในการตรวจเลอืดทุกครัง้ อาจจะมเีลอืกออกเลก็น้อย หากทา่นตอ้งออกกาํลงักายบนสู่

วิง่สานพานยนต ์หลงัวิง่ทา่นอาจจะรูส้กึปวดเมือ่ยหรอืกลา้มเน้ือลา้ไดห้ากทา่นตอ้งไดร้บัน้ําสมนุไพรหญา้
ดอกขาว อาจทาํใหท้า่นรูส้กึฝาดทีบ่รเิวณลิน้ 
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หากท่านได้รบับาดเจบ็จากการเข้าร่วมศึกษา/วิจยั 
 ทา่นสามารถบอกหวัหน้าและผูช้ว่ยนกัวจิยัทีค่อยดแูลทา่นไดต้ลอด เพือ่จะไดส้ง่ทา่นไปยงัแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืแพทยท์ีเ่ป็นทีป่รกึษาของโครงการนี้ต่อไป 
 
ท่านจะทาํอย่างไรหากท่านไม่ต้องการเข้าร่วมการศึกษา/วิจยั หรือหากท่านเปล่ียนใจระหว่างเข้า
ร่วมศึกษา 
 บอกกบัหวัหน้าโครงการวจิยั กลุม่วจิยัไดท้นัวา่ วา่ขอหยดุเขา้รว่มโครงการไดท้นัท ี
 
ใครจะรู้บา้งว่าท่านเข้ารว่มการศึกษา/วิจยัน้ี 
 เฉพาะผูว้จิยัและกลุม่วจิยัเท่านัน่ ทีท่ราบขอ้มลูเกีย่วกบัตวัทา่น โดยคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วจิยั ซึง่มหีน้าทีป่กปองสทิธแิละความปลอดภยัของอาสาสมคัรทุกทา่น  จะเป็นผูพ้จิารณาความปลอดภยั
ใหก้บัโครงการวจิยัน้ีก่อนหน้าเริม่โครงการ 
 
การปกป้องรกัษาข้อมลู ข้อมลูใดบา้งท่ีจะถกูเกบ็รวบรวมไว้จากการศึกษา/วิจยัน้ี 

เราจะเกบ็ขอ้มลู เพศ อาชพี อาย ุ ประวตัสิขุภาพ ประวตักิารสบูบุหรี ่ และผลการตรวจทุกอยา่ง
ตลอดชว่งการดาํเนินการวจิยั โดยทา่นสามารถสอบถามไดต้ลอดเวลา  ผลของงานวจิยัในครัง้น้ี จะถกูสรุป
และรวบรวม เพือ่สง่เป็นรายงานฉบบัสมบรูณ์ใหแ้ก่แหลง่ใหทุ้นสนบัสนุนงานวจิยั คอื ศนูยว์จิยัและจดัการ
ความรูเ้พือ่การควบคุมการบรโิภคยาสบู (ศจย) มหาวทิยาลยัมหดิล  และจะถูกนําสง่ตพีมิพเ์พือ่เผยแพร ่
ถงึคุณประโยชน์จากการศกึษาครัง้น้ี แก่บคุคลผูส้นใจทัว่ไป  โดยขอ้มลูจะไมม่กีารอา้งองิถงึขอ้มลูสว่น
บุคคลของทา่นแต่อยา่งใด 
 
หากท่านมีคาํถามเก่ียวกบัการศึกษาน้ีท่านสามารถติดต่อใครได้บา้ง 

หากทา่นมคีาํถามหรอืมคีวามวติกกงัวลเกีย่วกบัการศกึษาวจิยัน้ี หรอืสงสยัวา่ท่านกาํลงัไดร้บั
บาดเจบ็จากการเขา้รว่มวจิยัน้ี  ทา่นสามารถตดิต่อทีห่วัหน้าโครงการวจิยัไดท้ี ่ดร.ดลรว ีลลีารุง่ระยบั  
เบอรโ์ทร 081-5306447   

หากทา่นสงสยัเกีย่วกบัสทิธแิละความปลอดภยัของทา่น โปรดตดิต่อ ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์นตร 
สวุรรณคฤหาสน์ ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั คณะเทคนิคการแพทย ์โทร. 053-124099 
 
เราขอเป็นสว่นหน่ึงในการทีจ่ะชว่ยใหท้า่นไดเ้ลกิบุหรีแ่ละขอขอบพระคณุทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอ่านเอกสารและ
รบัฟงัการชีแ้จง มา ณ.ทีน้ี่ 
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แบบฟอรม์ ๔ 
เอกสารยินยอมการเข้าร่วมการวิจยัของผู้ใหญ่ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………………… 

ใหค้วามยนิยอมของตนเองทีจ่ะเขา้เกีย่วขอ้งในการวจิยั/คน้ควา้ เรือ่ง... การศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของออกกาํลงักายรว่มกบัการใชส้มนุไพรหญา้ดอกขาว เพือ่การเลกิบุหรี ่ เชงิปฏบิตักิารในจงัหวดัเชยีงใหม.่  ซึง่
ผูว้จิยั ไดแ้ก่  ดร.ดลรว ี  ลลีารุง่ระยบั ไดอ้ธบิายต่อขา้พเจา้เกีย่วกบัการวจิยัครัง้น้ีแลว้ (ตามรายละเอยีดทีแ่นบมา
กบัหนงัสอืยนิยอมน้ี) 

 ผูว้จิยัมคีวามยนิดทีีจ่ะใหค้าํตอบต่อคาํถามประการใดทีข่า้พเจา้อาจจะมไีดต้ลอดระยะเวลาการเขา้ร่วม
การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัรบัรองว่าจะเกบ็ขอ้มลูเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัขา้พเจา้เป็นความลบั และจะเปิดเผยไดเ้ฉพาะ
ในรูปที่เป็นสรุปผลการวจิยั และผู้วจิยัจะไดป้ฏบิตัใินสิง่ที่ไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อร่างกายหรอืจติใจของขา้พเจ้า
ตลอดการวจิยัน้ี      และรบัรองว่าหากเกดิมอีนัตรายใด ๆ จากการวจิยัดงักล่าว ขา้พเจา้จะไดร้บัการรกัษาอย่าง
เตม็ที ่

 ขา้พเจา้ยนิยอมเขา้รว่มการวจิยัโดยสมคัรใจ และสามารถทีจ่ะถอนตวัจากการวจิยัน้ีเมือ่ใดกไ็ด ้    ทัง้น้ี   
โดยไมม่ผีลกระทบต่อการรกัษาพยาบาลทีข่า้พเจา้จะไดร้บัถา้หากขา้พเจา้เป็นผูป้ว่ย และในกรณีทีเ่กดิขอ้ขอ้งใจ
หรอืปญัหาทีข่า้พเจา้ตอ้งการปรกึษากบัผูว้จิยั ขา้พเจา้สามารถตดิต่อกบัผูว้จิยั คอื…ดร.ดลรว ี ลลีารุง่ระยบั         
ไดท้ี ่ภาควชิากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ โทรศพัทท์ีท่าํงาน 053-94-9245.….. 

โทรศพัทเ์คลื่อนที.่081-5306447.. โทรสาร…053-94-6042……….… 
 

โดยการลงนามนี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดส้ละสทิธใิด ๆ ทีข่า้พเจา้พงึมทีางกฎหมาย 
 

ลายมอืชื่ออาสาสมคัร       ...........................................................      วนัที.่..................................................... 
                                      (..........................................................) 
 

ลายมอืชื่อผูใ้หข้อ้มลูการวจิยั........................................................       วนัที.่..................................................... 
                                      (..........................................................) 
 

พยาน*                             ........................................................       วนัที.่..................................................... 
                                      (..........................................................) 
 
*พยานควรเป็นบดิาหรอืมารดาของอาสาสมคัร ในกรณีอาสาสมคัรยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ (อายไุมถ่งึ 20 ปี) 
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รปูท่ี 17. แสดงบรรยากาศการอบรมและการประชุมกบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง รวมไปถงึอาสาสมคัรใน

โครงการ
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รปูท่ี 18. แสดงคณะผูว้จิยัและบุคลากรทีช่ว่ยงานวจิยั ณ.สถานีอนามยัดงกํ่า ตําบลทุง่สะโตก อาํเภอ
หางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่
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ประวติัส่วนตวัและผลงานวิชาการ 
 
ช่ือ-นามสกลุ  นาย ดลรว ีลลีารุง่ระยบั  
สถานท่ีทาํงาน   
       หอ้งทาํงาน  ชัน้ 9 ภาควชิากายภาพบาํบดั ตกึ 12 ชัน้ คณะเทคนิคการแพทย ์ 
    มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ โทรศพัทท์ีท่าํงาน 053-94-9245  แฟกซ ์053-946042 
        หอ้งปฏบิตักิาร ชัน้ 4 หอ้งปฏบิตักิารชวีเคมสีาํหรบังานกายภาพบาํบดัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
    ภาควชิากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
อีเมลล ์   nuttakan@chiangmai.ac.th 
   nuttakaan@hotmail.com 
   leela.donrawee@gmail.com 
ประวติัการศึกษา 
 ปรญิญาตร ี(กายภาพบาํบดั)  คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2536 
 ปรญิญาโท (ชวีเคม)ี    คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2544 
 ปรญิญาเอก (ชวีเคม)ี    คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2549 
 
ความเช่ียวชาญ  

1. ดา้นชวีเคม-ีสมนุไพร-และเทคโนโลยทีางการแพทย ์
1.1. การประยกุตใ์ชไ้บโอเซนเซอรเ์พือ่ใชง้านทางกายภาพบาํบดัและการแพทยท์างคลนิิก 
1.2. การศกึษาภาวะออกซเิดทฟีสเตรทต์ ทัง้สารอนุมูลอสิระและสารต้านอนุมูลอสิระและศกึษาการเกดิ

การออกซเิดชนัของไขมนัและโปรตนีในคนปกต ิผูป้ว่ยโรคต่างๆ และในเซลลเ์ลีย้งในหอ้งปฏบิตักิาร  
1.3. การศกึษาสมุนไพรและการสกดัน้ํามนัหอมระเหย และตรวจหาองคป์ระกอบทางเคม ีรวมทัง้ศกึษา

ฤทธิใ์นการต้านอนุมูลอสิระ-การอกัเสบ รวมทัง้พฒันาและศกึษาประสทิธผิลของรูปแบบสมุนไพร
ปกต ิอาท ิ น้ํามนันวดตวั ครมี เจลหรอืลูกประคบ หรอืพฒันาใหอ้ยู่ในรปูแบบนาโนเทคโนโลยเีช่น  
นีโอโซม เพือ่พฒันามาใชใ้นงานกายภาพบาํบดั ดา้นสปา หรอืทางการแพทยต่์อไป  

2. ดา้นกายภาพบาํบดั การกฬีา และการออกกาํลงักาย 
2.1. การศกึษาผลการรกัษาทางกายภาพบําบดัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางดา้นระบบหายใจในผูป้่วย

กลุม่โรคต่างๆโดยเฉพาะโรคปอดเรือ้รงัทางดา้นสรรีวทิยาระบบหายใจ 
2.2. การศกึษาผลกระทบจากการออกกําลงักายในกลุ่มคนทัว่ไป นักกฬีาหรอืกลุ่มผูป้่วยทีเ่กดิขึน้ภายใน

รา่งกายในระดบัสรรีวทิยาและระดบัสารชวีเคมทีีส่มัพนัธก์บัภาวะออกซเิดทฟีสเตรท 
2.3. การประดษิฐแ์ละพฒันาอุปกรณ์-ครือ่งมอืสาํหรบัผูป้ว่ยเรือ้รงั เพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพองคร์วม 

 
งานวิจยั  
หวัหน้าโครงการ  
 การศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการออกกําลงักายร่วมกบัการใชส้มุนไพร เพื่อเลกิบุหรีเ่ชงิ
ปฏบิตัใินจงัหวดัเชยีงใหม ่ โดยทุน ศจย. ประจาํปี 2551 
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 การประดษิฐแ์ละสรา้งเตยีงปรบัท่าทางตน้แบบสาํหรบัผูป้่วยเดก็โรคเรือ้รงับนหอผูป้่วยหนัก เพื่อเป็น
อุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยทุน NETEC ประจาํปี 2551 
  การศกึษาการพฒันาอเิลคโทรดคารบ์อนนาโนทูป สาํหรบัไบโอเซนเซอร ์  เพื่อตรวจวดัฤทธิต์า้นอนุมลู
อสิระของสมุนไพรไทยทางการแพทย ์ โดยทุน Biomed Engineering center คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจาํปี 2551 
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 การศกึษาปรมิาณของอนุมูลชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปสัสาวะคนด้วยไบโอเซนเซอร์ที่เกิดขึ้น
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2550 
 การพฒันาวธิกีารตรวจวดัฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระโดยรวมดว้ยวธิ ีABTS decolorization ใน 96 well plate  
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การออกกําลงักายอย่างหนักระหว่างกลุ่มนักกีฬากับคนปกติ  โดยทุนคณะเทคนิคการแพทย ์
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 การศกึษาฤทธิข์องหอมแดงไทยต่อการสรา้งกลตูาไธโอนและการอกัเสบในเซลลเ์ลีย้งชนิดโมโนไซต ์โดย
ทุน SM Pharmaceutical จาํกดั แหง่ประเทศไทย ประจาํปี 2545 
 แนวทางการใชห้อมแดงพืน้บา้น เพื่อผลติสารออกฤทธิก์ารป้องกนัและยบัยัง้การเกดิออกซเิดชนัในเมด็
เลอืดแดงในเชงิการคา้  โดยทุน สวทช. ภาคเหนือ  ประจาํปี 2543 
 การศกึษาเปรยีบเทยีบฤทธิข์องยาทีม่อีงคป์ระกอบของ N-acetyl cysteine (NAC) ในการตา้นภาวะ
ออกซเิดชนั ในการเกดิโปรตนีและไขมนัไฮโดรเปอรออกไซดใ์นหลอดทดลอง  โดยทุน SM Pharmaceutical จาํกดั 
แหง่ประเทศไทย ประจาํปี 2543  
 ความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณกลูตาไธโอนและมาลอนไดออลดไีฮด์กบัการแตกตวัของเมด็เลอืดแดงใน
ผูป้ว่ยไทยทีเ่ป็นโรคลมชกั โดยทุนโรงพยาบาลประสาท จงัหวดัเชยีงใหม ่ประจาํปี 2542 
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