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ผลการศกึษา 
 การวิจัยน้ีใช้รปูแบบ Randomized double-blinded placebo control เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการ
เลิกบุหร่ีของหญ้าดอกขาวชนดิเมด็อมเปรียบเทียบกับยาหลอก และติดตามอาการไม่พึงประสงค์ทีเ่กิดขึ้นระหว่าง
ใช้หญ้าดอกขาวชนิดเมด็อม โดยรับประทานยาเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ทําการเก็บข้อมลูที่ร้านยาคณะเภสชั
ศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ปี 2559 ถึง มิถุนายน 2560 ผลการวิจัยและอภิปราย
นําเสนอเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

1. ข้อมลูทั่วไปและประวัติการสบูบุหรี่ 
2. ประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ของหญ้าดอกขาวชนิดเมด็อมในการเลิกบุหรี่ 
3. อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการใช้หญ้าดอกขาวชนิดเม็ดอม 
4. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนและหลังการรับประทานหญ้าดอกขาวชนดิเมด็อม 

 
1. ข้อมลูทั่วไปและประวัติการสบูบุหรี่ 

 การวิจัยครั้งน้ีคัดเลอืกอาสาสมัครทีม่ีความตอ้งการเลิกบุหรี่ ท่ีมีคุณสมบัตติามเกณฑ์คัดเลอืกเข้าทั้งหมด 
121 คน ไดร้บัการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มควบคุม 60 คน และกลุม่ศึกษา 61 คน จากนั้นถูกคัดออกจากการศึกษา
ทั้งหมด 10 คน เน่ืองจากสญูหายก่อนวันเริ่มต้นเลิกสูบบุหร่ี เหลอือาสาสมัครกลุ่มควบคุม 57 คน กลุ่มศึกษา 54 
คน โดยกลุ่มควบคุมมีผู้ทีต่ดินิโคตินระดับต่าํ 35 คน ระดบัปานกลาง 22 คน ส่วนกลุม่ศึกษามีผูท้ี่ตดินิโคตินระดับ
ต่ํา 33 คน ระดับปานกลาง 21 คน ดังแสดงในรูปที่ 1 

1.1. ข้อมลูทั่วไปของอาสาสมัคร 
  ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มควบคุมและกลุม่ศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน คือ อาสาสมัครเป็นเพศชายร้อยละ 
96.49 และ 96.67 ตามลําดบั ส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนอายุเฉลี่ย 38.51±14.69 และ 41.07±15.30 นํ้าหนักเฉลีย่ 
67.39 ± 17.56 และ 65.39 ± 12.18 ดชันีมวลกายเฉลี่ย 23.41±5.15 และ 23.72±3.88 สถานภาพสมรสส่วน
ใหญแ่ต่งงานแล้วร้อยละ 64.91 และ 68.52 ระดับการศึกษาไม่เกินอนุปริญญาหรอื ปวส. ร้อยละ 77.19 และ 
83.33 อาชีพสว่นใหญ่คือ บรษิัทเอกชน รอ้ยละ 36.84 และ 38.89 รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 63.16 
และ 66.66 อาสาสมัครไมม่ีโรคประจําตัวทีรุ่นแรง ส่วนโรคประจําตัวที่พบมากในทั้งสองกลุ่ม คือ เบาหวาน ร้อย
ละ 8.77 และ 7.41 ตามลําดบั ส่วนการด่ืมสุราน้ันดื่มเป็นครั้งคราว รายละเอียดดังตารางที่ 1 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาสาสมัคร 121 

กลุ่มควบคุม 61 คน กลุ่มศึกษา 60 คน

Moderate 23 Low 35 คน Moderate 25 Low 38 คน
1 คน สูญหายก่อนถึง 
วันเริ่มต้นเลิกบุหรี่  
(ตัดออก) 

3 คน สูญหายก่อนถึง 
วันเร่ิมต้นเลิกบุหร่ี  
(ตัดออก) 

4 คน สูญหายก่อนถึง 
วันเร่ิมต้นเลิกบุหร่ี  
(ตัดออก) 

2 คน สูญหายก่อนถึง 
วันเร่ิมต้นเลิกบุหร่ี  
(ตัดออก) 

Low 35 คนModerate 22 Low 33คน Moderate 21 
1 คน สูญหาย wk 4 
5 คน สูญหาย wk 12 

4 คน สูญหาย wk 4 
5 คน สูญหาย wk 12 

3 คน สูญหาย wk 4 
2 คน สูญหาย wk 12 

2 คน สูญหาย wk 4 
2 คน สูญหาย wk 12 

45 คน อยู่จนสิ้นสดุการศึกษา 

57 คน นํามาวิเคราะห์ผลการวิจัย 

Intention to treat Intention to treat 

42 คน อยู่จนสิ้นสดุการศึกษา 

54 คน นํามาวิเคราะห์ผลการวิจัย 

Randomizatio



 
 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา 
  

ลักษณะท่ัวไป 
กลุ่มควบคุม (n=57) 
จํานวน (ร้อยละ) 

กลุ่มศึกษา (n=54) 
จํานวน (ร้อยละ) 

p-value 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
55 (96.49) 
2 (3.51) 

 
52 (96.67) 
2 (3.70) 

1.000 

อายุ (mean ± sd) 38.51 (14.69) 41.07 (15.30) 0.584 
น้ําหนัก (mean ± sd) 67.39 (17.56) 65.39 (12.18) 0.499 
ดัชนีมวลกาย (mean ± sd) 23.41 (5.15) 23.72 (3.88) 0.733 
สถานภาพสมรส  

- โสด 
- แต่งงาน 
- หม้าย 
- อย่าร้าง 

 
18 (31.58) 
37 (64.91) 
1 (1.75) 
1 (1.75)  

 
16 (29.63) 
37 (68.52) 
0 (0.00) 
1 (1.85) 

0.958 

ระดับการศกึษา   0.530 



- ประถม 
- ม.ต้น 
- ม.ปลาย/ปวช  
- อนุปริญญา/ปวส 
- ปริญญาตร ี
- สูงกว่าปริญญาตรี 

19 (33.33) 
13 (22.81) 
12 (21.05) 
3 (5.26) 

10 (17.54) 
0 (0.00) 

23 (42.59) 
15 (27.78) 
7 (12.96) 
1 (1.85) 
7 (12.96) 
1 (1.85) 

อาชีพ 
- ไม่มีอาชีพ  
- รับจ้าง 
- รับราขการ 
- รัฐวสิาหกิจ 
- ค้าขาย/ธุรกิจ 
- บริษัทเอกชน 
- นักเรียน/นักศึกษา 
- เกษตรกร 
- อ่ืนๆ  

 
5 (8.77) 
8 (14.04) 
6 (10.53) 
1 (1.75) 
2 (3.51) 

21 (36.84) 
4 (7.02) 
7 (12.28) 
3 (5.26) 

 
4 (7.41) 
6 (11.11) 
1 (1.85) 
0 (0.00) 
5 (9.26) 

21 (38.89) 
6 (11.11) 
9 (16.67) 
2 (3.70) 

0.557 

 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา (ตอ่) 

ลักษณะท่ัวไป 
กลุ่มควบคุม (n=57) 
จํานวน (ร้อยละ) 

กลุ่มศึกษา (n=54) 
จํานวน (ร้อยละ) 

p-value 

รายได้ 
- ไม่มีรายได้  
- น้อยกว่า 10,000 บาท 
- 10,001 - 20,000 บาท 
- 20,001 - 30,000 บาท 
- มากกว่า 30,000 บาท 

 
7 (12.28) 
29 (50.88) 
15 (26.32) 
4 (7.02) 
2 (3.51) 

 
12 (22.22) 
24 (44.44) 
14 (25.93) 
2 (3.70) 
2 (3.70) 

0.647 

โรคประจําตัว   0.888 



- ไม่มีโรคประจําตัว  
- เบาหวาน 
- ความดันโลหติสูง 
- ถุงลมโป่งพอง 
- หืด 
- เบาหวานและความดัน  
- อ่ืนๆ 

36 (63.16) 
5 (8.77) 
3 (5.26) 
1 (1.75) 
1 (1.75) 
2 (3.51) 
9 (15.79) 

40 (74.07) 
4 (7.41) 
3 (5.56) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 
1 (1.85) 
6 (11.11) 

การดื่มสุรา 
- ไม่ด่ืมสุรา 
- เคยดื่มแต่เลกิแลว้ 
- ด่ืมทุกวัน 
- ด่ืมเป็นคร้ังคราว 

 
9 (15.79) 
5 (8.77) 
4 (7.02) 

39 (68.42) 

 
6 (11.11) 
11 (20.37) 
6 (11.11) 
31 (57.41) 

0.265 

 
 

1.2. ประวัติการสูบบุหรี่ของอาสาสมัคร 
  จากการศึกษาพบว่าประวัติการสูบบุหรี่ก่อนเริ่มการศึกษาของอาสาสมัครในกลุ่มควบคุมและกลุม่
ศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน น่ันคือ มีระยะเวลาการสูบนาน 20 ปี (interquartile range: 9-30 ปี) และ 20 ปี 
(interquartile range: 7-32 ปี) ตามลําดบั ส่วนใหญ่สูบบุหร่ีประเภทซอง และสูบไม่เกิน 10 มวน/วัน มีบุคคล
ใกลช้ิดที่สูบบุหรี่ประมาณ 3 ใน 4 ของอาสาสมัครในแต่ละกลุ่ม มีระดบัการติดนิโคตนิระดับต่ําและระดับปาน
กลางคิดเป็นสดัส่วน 3:2 พฤติกรรมการติดบุหรี่ทางสังคมที่พบมาก คือ การสูบบุหร่ีหลังอาหารและสูบบุหร่ี
เวลาดื่มเหล้าตามลําดับ ส่วนพฤติกรรมการติดบุหร่ีด้านจิตใจที่พบมาก คือ การสูบบุหรี่เวลาว่างและเวลาเครียด
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2  
 

 
ตารางที่ 2 ประวัติการสูบบุหรี่ของกลุม่ควบคุมและกลุ่มศึกษาก่อนเร่ิมเข้าการศึกษา 

ประวัติการสูบบุหรี ่
กลุ่มควบคุม (n=57) 
จํานวน (ร้อยละ) 

กลุ่มศึกษา (n=54) 
จํานวน (ร้อยละ) 

p-value 

สูบบุหรี่มานาน (ปี), (med, inter) 20 (9-30) 20 (7-32)  
ประเภทบุหร่ีทีสู่บ   0.171 



- บุหรี่ซอง 
- บุหรี่มวนเอง 
- ท้ัง 2 ชนิด 

46 (80.70) 
10 (17.54) 
1 (1.75) 

36 (66.67) 
17 (31.48) 
1 (1.85) 

จํานวนบุหรี่ท่ีสูบ (มวน/วนั) 
- 0 - 10  
- 11 – 20  
- 21 – 30 
- มากกว่า 30 

 
42 (73.68) 
13 (22.81) 
1 (1.75) 
1 (1.75) 

 
39 (72.22) 
12 (22.22) 
3 (5.56) 
0 (0.00) 

0.688 
 

บุคคลใกล้ชิดสูบบุหรี ่
- มีบุคคลใกล้ชดิสูบบหุรี ่ 
- ไม่มีบุคคลใกล้ชิดสูบบุหรี ่

 
42 (73.68)  
15 (26.32) 

 
39 (72.22) 
15 (27.78) 

 
0.862 

ระดับการติดนโิคติน 
- ระดับตํ่า (FIND < 4)  
- ระดับปานกลาง (FIND 4-6) 

 
35 (61.40)  
22 (38.60)  

 
33 (61.11) 
21 (38.89) 

 
0.975 

ระดับความตั้งใจในการเลิกบุหร่ี 
- Contemplation  
- Preparation 

 
4  (7.02)  

5 3 (92.89) 

 
2 (3.70) 

52 (96.30) 

 
0.679 

ภาวะการติดบุหรี่ด้านสังคม  
- สูบบุหร่ีหลังอาหาร 
- สูบบุหร่ีพร้อมด่ืมกาแฟหรือ

หลังด่ืมกาแฟ 
- สูบบุหร่ีเวลาด่ืมเหล้า 

 
45  (78.95) 
16  (28.07) 

 
31 (54.39) 

 
41 (75.93) 
17 (31.48) 

 
26 (48.15) 

 
0.821 
0.836 

 
0.571 

ภาวะการติดบุหรี่ด้านจิตใจ 
- สูบบหร่ีเวลาวา่ง 
- สูบบุหร่ีขณะทํางาน 
- สูบบุหร่ีเวลาเครียด 

 
37 (64.91) 
12 (21.05) 
25 (43.86) 

 
42 (77.78) 
11 (20.37) 
24 (44.44) 

 
0.148 
1.000 
1.000 

 
 
 
ตารางที่ 3 ประวัติการเลกิสบูบุหรี่ของกลุ่มควบคุมและกลุม่ศึกษาก่อนเร่ิมเข้าการศึกษา 



ประวัติการเลกิสบูบุหร่ี 
กลุ่มควบคุม (n=57) 
จํานวน (ร้อยละ) 

กลุ่มศึกษา (n=54) 
จํานวน (ร้อยละ) 

p-value 

เลกิบุหรี ่
- เคยเลกิสูบบุหรี่ 
- ไม่เคยเลกิสบูบุหรี ่

 
44 (77.19) 
13 (22.81) 

 
37 (68.52) 
17 (31.48) 

 
0.393 

วิธเีลิกบุหร่ีทีเ่คยใช ้
- หักดิบ 
- ค่อยๆลด 
- ใช้ยา หรือ สมุนไพร 

 
35 (79.54) 
8 (18.18) 
1 (2.27) 

 
29 (78.38) 
7 (18.92) 
1 (2.70) 

 
 

0.802 

ยาที่เคยใชใ้นการเลิกบุหรี ่
- ไม่เคยใช้ยา 
- หมากฝร่ังนโิคติน 
- แผน่แปะนโิคติน 
- Bupropion 
- Nortriptyline 
- Varenicline 
- อ่ืนๆ 

 
55 (96.49) 
2 (3.51) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 

 
53 (98.15) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 
1 (1.85) 

0.364 

สมุนไพรที่เคยใช้เลิกบุหร่ี  
- ไม่เคยใชส้มุนไพร 
- สมุนไพรหญ้าดอกขาว 
- สมุนไพรอ่ืนๆ 

 
57 (100) 
0  (0.00) 
0 (0.00) 

 
53 (98.15) 
0 (0.00) 
1 (1.85) 

0.486 

ปัญหาและอุสรรคในการเลกิบุหรี่ครั้งที่
ผ่านมา 

- ไม่มีปัญหา 
- มีอาการหงุดหงิดจากการขาด

นิโคติน 
- ถูกกระตุ้นโดยคนรอบข้างหรือ

สิ่งแวดล้อมเดิมๆ 
- เครียด 
- ยังมีความอยากบุหร่ี 

 
 

13 (22.81) 
5 (8.77) 

 
15 (26.32) 

 
5 (8.77) 
6 (10.53) 

 
 

15 (27.78) 
5 (9.26) 

 
22 (40.74) 

 
2 (3.70) 
6 (11.11) 

0.188 



- มากกว่า 1 ปัญหา 13 (22.81) 4 (7.41) 
แรงจูงใจในการเลกิบหุร่ี 

- ครอบครวั 
- สุขภาพ 
- รู้สกึว่าสังคมไม่ยอมรับ 
- เศรษฐกิจ 
- อ่ืนๆ 

 
27 (47.37) 
39 (68.42) 
6 (10.53) 
10 (17.54) 

 
23 (42.59) 
35 (64.81) 
2 (3.70) 
4 (7.41) 

 
0.704 
0.693 
0.272 
0.153 

 
1.3. ประวัติการเลกิสูบบุหรี่ของกลุม่ควบคุมและกลุ่มศึกษากอ่นเริ่มเข้าการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าประวัติการเลิกบุหรี่ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเคย
เลิกบุหร่ีมาก่อน ร้อยละ 77.19 และ 68.52 ตามลําดับ ซึ่งวิธีที่ใชใ้นการเลิกบุหรี่ส่วนใหญ่ คือ การเลิกแบบหักดิบ 
โดยไม่ใช้ยาหรอืสมุนไพร พบว่ามีอาสาสมคัรในกลุม่ควบคุมเคยใช้หมากฝรั่งนิโคตินในการเลิกบุหรี่ เพียง 2 คน 
(ร้อยละ 3.51) ส่วนกลุ่มศกึษามีอาสาสมัครเคยใชส้มุนไพรชนิดอื่น 1 คน (ร้อยละ 1.85) ส่วนปัญหาและอุปสรรค
ในการเลิกบุหรีท่ี่ผ่านมาของท้ัง 2 กลุ่มน้ันค่อนข้างแตกตา่งกัน แต่ไมม่นัียสําคัญทางสถิต ิ คอื ท้ังสองกลุ่มมักถูก
กระตุ้นโดยคนรอบข้างหรือสิง่แวดลอ้มเดิมๆ แต่กลุ่มควบคุมมีอาสาสมัครท่ีมีปัญหาในการเลิกบุหรีม่ากกว่า 1 
ปัญหา มากกวา่กลุ่มศึกษา คือ ร้อยละ 22.81 และ 7.41 ตามลําดับ สว่นแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีทีพ่บมากในทั้ง
สองกลุม่ คือ เป็นห่วงสุขภาพตนเอง และเลิกเพ่ือคนในครอบครัว ดังแสดงในตารางที ่3 

 
 

2. ประสทิธิภาพในการเลิกบุหร่ีของหญ้าดอกขาวชนิดเมด็อมในการเลิกบุหร่ี   
 การศึกษานี้ประเมินประสทิธิภาพในการเลิกบุหรี่ของหญา้ดอกขาวชนิดเม็ดอมเปรียบเทียบกับยาหลอก 
วัดผลจากการรายงานของอาสาสมัครและยืนยันด้วยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จากลมหายใจออก โดย
ค่าที่วัดไดห้ากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ppm จึงถือว่าสามารถเลิกบุหรี่ได้ การประเมินอตัราการเลิกบุหรี่มี 2 แบบ 
คือ อตัราการเลิกบุหรี่อย่างตอ่เน่ือง (CAR) หมายความว่า สามารถหยุดสูบบุหรี่ไดต้ั้งแต่วันที่กําหนดหยุดสูบบุหร่ี 
คือ วันที ่14 ของการเริ่มรับประทานยา และอัตราการเลกิบุหรี่ตลอด 1 สัปดาห์ก่อนวันประเมินผล (PAR) ในกรณี
ที่อาสาสมัครไม่ได้มาตามนัดและไม่สามารถโทรศัพทต์ิดตามผลได้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได ้  

 ผลลัพธ์หลักของการศึกษาน้ี คือ อัตราการเลิกบุหรี่อย่างตอ่เน่ือง (CAR) ในสัปดาห์ที ่12 ส่วนผลลัพธ์รอง
ของการศึกษาคือ อตัราการเลิกบุหร่ีตลอด 1 สัปดาห์ก่อนวันประเมินผล (PAR) และ อาการไม่พึงประสงค์ระหว่าง
ใชส้มุนไพรหญา้ดอกขาวชนิดเม็ดอมในสัปดาห์ที่ 12  



 อตัราการเลิกบุหรี่ถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติ Logistic regression โดย adjust ปัจจัยกวนท่ีมีค่า p-value 
ระหว่าง 2 กลุม่ น้อยกว่า 0.2 คือ ประเภทของบุหร่ีทีสู่บ (p=0.071) ปัญหาและอุปสรรคในการเลิกบุหร่ีครั้งที่ผ่าน
มา (p = 0.188) พฤติกรรมตดิบุหรีด่้านจิตใจท่ีมักสูบบุหร่ีเวลาว่าง (p=0.148) และแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ด้าน
เศรษฐกิจ (p = 0.154)   

 
2.1. อตัราการเลิกบุหรี่อย่างตอ่เน่ือง (CAR)  

 จากการรายงานของอาสาสมัครในสัปดาห์ที ่ 4 อาสาสมัครกลุ่มศึกษาเลกิบุหรี่ได ้ 24 คน (ร้อยละ 44.44) 
กลุ่มควบคุมเลกิบุหร่ีได ้ 17 คน (ร้อยละ 29.82) เปรียบเทียบพบว่ากลุ่มศึกษาสามารถเลิกบุหร่ีไดม้ากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมนัียสําคัญทางสถิติ ((p=0.025, OR=2.78, 95%CI : 1.13-6.83) ส่วนในสัปดาห์ที่ 12 กลุ่มศึกษาเลิก
บุหร่ีได ้ 19 คน (ร้อยละ 35.19) กลุ่มควบคุมเลิกบุหร่ีได้ 11 คน (ร้อยละ 19.30) เปรียบเทียบพบว่ากลุ่มศึกษา
สามารถเลิกบุหรี่ได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.018, OR=3.26, 95%CI: 1.22-8.71) ดงั
แสดงในตารางท่ี 4 
 จากการรายงานของอาสาสมัครร่วมกับการยืนยันด้วยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดข์ณะหายใจออกใน
สัปดาห์ที ่ 4 อาสาสมัครกลุม่ศึกษาเลิกบุหร่ีได ้ 17 คน (ร้อยละ 31.48) กลุ่มควบคุมเลิกบุหรี่ได ้ 12 คน (ร้อยละ 
21.05) เปรียบเทียบพบว่ากลุ่มศึกษาสามารถเลิกบุหรี่ไดม้ากกว่ากลุ่มควบคุมแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.069, 
OR=2.44, 95%CI : 0.93-6.37) ส่วนในสปัดาห์ที่ 12 ซึ่งเป็นผลลัพธ์หลักของการศึกษากลุ่มศึกษาเลิกบุหรี่ได้ 17 
คน (ร้อยละ 31.48) กลุ่มควบคุมเลิกบุหรีไ่ด้ 10 คน (ร้อยละ 17.54) เปรียบเทียบพบว่ากลุ่มศึกษาสามารถเลิก
บุหร่ีได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.031, OR=3.04, 95%CI:1.10-8.34) ดังแสดงในตาราง
ที่ 5 

 
ตารางที่ 4 อตัราการเลิกบุหร่ีอย่างตอ่เน่ืองวัดผลจากการรายงานของอาสาสมัคร 

 กลุ่มควมคุม  กลุ่มหญ้าดอกขาว  OR (95%CI) P-value 
จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) 

สัปดาห์ที่ 4 (n1=57, n2=54) 17 (29.82) 24 (44.44) 2.78 (1.13-6.83)  0.025* 
สัปดาห์ท่ี 12 (n1=57, n2=54) 11 (19.30) 19 (35.19) 3.26  (1.22-8.71) 0.018* 
 
ตารางที่ 5 อัตราการเลิกบุหร่ีอย่างตอ่เน่ืองวัดผลจากการายงานของอาสาสมัครและยืนยันจากปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ขณะหายใจออก 

 กลุ่มควมคุม  กลุ่มหญ้าดอกขาว  OR (95%CI) P-value 



จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) 
สัปดาห์ที่ 4 (n1=57, n2=54) 12 (21.05) 17 (31.48) 2.44 (0.93-6.37)  0.069 
สัปดาห์ท่ี 12 (n1=57, n2=54) 10 (17.54) 17 (31.48) 3.04 (1.10-8.34) 0.031* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6 อัตราการเลิกบุหร่ีตลอด 1 สัปดาห์ก่อนวันประเมินผลจากการรายงานของอาสาสมัคร  
 

  
 

กลุ่มควมคุม  กลุ่มหญ้าดอกขาว  OR (95%CI) P-value 
จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) 

สัปดาห์ที่ 2 (n1=57, n2=54) 16 (28.07) 21 (38.89) 2.05 (0.86-4.87) 0.106 
สัปดาห์ที่ 4 (n1=57, n2=54) 21 (36.84) 26 (48.15) 2.55 (1.06-6.16) 0.037* 
สัปดาห์ท่ี 12 (n1=57, n2=54) 20 (35.09) 28 (51.85) 3.51 (1.40-8.79) 0.007* 
 
ตารางที่ 7 อัตราการเลิกบุหร่ีตลอด 1 สัปดาห์ก่อนวันประเมินผลจากการรายงานของอาสาสมัคร และยืนยันจาก
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดข์ณะหายใจออก 
 

  
 

กลุ่มควมคุม  กลุ่มหญ้าดอกขาว  OR (95%CI) P-value 
จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) 

สัปดาห์ที่ 2 (n1=57, n2=54) 12 (21.05) 17 (31.48) 1.92 (0.77-4.81) 0.163 
สัปดาห์ที่ 4 (n1=57, n2=54) 15 (26.32) 19 (35.19) 2.27 (0.91- 5.66) 0.079 
สัปดาห์ท่ี 12 (n1=57, n2=54) 18 (31.58) 23 (42.59) 2.47 (1.02-6.02) 0.046* 
 

2.2. อตัราการเลิกบุหร่ีตลอด 1 สปัดาห์ ก่อนวันประเมินผล (PAR)  



 จากการรายงานของอาสาสมัคร พบว่าอตัราการเลิกบุหร่ีตลอด 1 สัปดาห์ก่อนการตดิตามผล ในสัปดาห์ที ่
2 กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเลิกบุหรี่ได้ 21 คน (ร้อยละ 38.89) และ 16 คน (ร้อยละ 28.07) ตามลําดับ (p=
0.106, OR=2.05, 95%CI : 0.86-4.87) ส่วนในสัปดาห์ที่ 4 กลุม่ศึกษาและกลุ่มควบคุมเลิกบุหรี่ได ้26 คน (ร้อย
ละ 48.15) และ 21 คน (ร้อยละ 36.84) ตามลําดับ (p=0.037, OR=2.55, 95%CI : 1.06-6.16)  และในสัปดาหท์ี ่
12 พบว่าในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเลิกบุหรี่ได ้ 28 คน (ร้อยละ 51.85) และ 20 คน (ร้อยละ 35.09) 
ตามลําดับ (p=0.007, OR=3.51, 95%CI : 1.40-8.79) น่ันคือ สัปดาหท์ี่ 2 กลุ่มศึกษามีอตัราการเลกิบุหร่ีมากกว่า
กลุ่มควบคุมแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนสัปดาห์ที ่4 และ 12 พบว่าในกลุ่มศึกษาเลิกบุหรี่ไดม้ากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 6 
 จากการรายงานของอาสาสมัครและยืนยันดว้ยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ขณะหายใจออก อตัรา
การเลิกบุหรี่ตลอด 1 สัปดาห์ก่อนการติดตามผล ในสัปดาห์ที่ 2 กลุ่มศึกษาและกลุม่ควบคุมเลิกบุหร่ีได้ 17 คน 
(ร้อยละ 31.48) และ 12 คน (ร้อยละ 21.05) ตามลําดบั (p=0.163, OR=1.92, 95%CI : 0.77-4.81) ส่วนใน
สัปดาห์ที่ 4 กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเลกิบุหรี่ได ้ 19 คน (ร้อยละ 35.19) และ 15 คน (รอ้ยละ 26.32) 
ตามลําดับ (p=0.079, OR=2.28, 95%CI : 0.91-5.66)  ส่วนในสัปดาห์ท่ี 12 ซึ่งเป็นผลลัพธ์รองของการศึกษา 
พบว่าในกลุ่มศกึษาและกลุม่ควบคุมเลิกบุหร่ีได้ 23 คน (ร้อยละ 42.59) และ 18 คน (ร้อยละ 31.58) ตามลําดับ 
(p=0.046, OR=2.47, 95%CI : 1.02-6.02) น่ันคือ สปัดาห์ที่ 2, 4 กลุ่มศึกษามอีตัราการเลิกบุหรี่มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมแต่ไม่พบนัยสําคัญทางสถิต ิ ส่วนสปัดาห์ท่ี 12 กลุ่มศึกษามอีตัราการเลิกบุหรี่ตลอด 1 สัปดาห์ก่อน
ประเมินผลมากกว่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนัียสําคัญทางสถิติ ดังทีแ่สดงตารางท่ี 7  
 

2.3. จํานวนบุหรี่ท่ีสูบในแต่ละวันเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมการศึกษา ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุม  

 จํานวนบุหร่ีที่สูบในแต่ละวันของอาสาสมัครก่อนเข้าร่วมการวิจัยในกลุม่ศึกษา คือ 10.22±6.72  มวน 
กลุ่มควบคุม 9.47 ± 7.64 มวน ไม่มีความแตกต่างกัน (p=0.586) และเมือ่เปรียบเทียบภายในกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
ในสัปดาหท์ี่ 2, 4 และ 12 โดยเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมการศึกษา พบว่าท้ังสองกลุ่มสามารถลดจํานวนบุหร่ีที่
สูบลงไดอ้ย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในสัปดาห์ที่ 2, 4 และ 12 (p < 0.001)   
 และเมือ่เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่าในสัปดาห์ที ่2 , 4 และ 12 กลุ่มศึกษาสูบบุหร่ีในแต่ละวันน้อย
กว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่พบนัยสําคัญทางสถิต ิp=0.559, 0.576 และ 0.067 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 8 
 
 
 



ตารางที่ 8 จํานวนมวนบุหรี่ที่สูบในแตล่ะวันเปรียบเทียบกับ baseline ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุม่ศึกษา 

สัปดาห์
ที่ 

N 
กลุ่มควบคุม 

N 
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม 
Mean ± sd  

Med (iqr, min-
max) 

p-valuea 
(95%CI) 

กลุ่มศึกษา 
Mean ± sd  

Med (iqr, min-
max) 

p-valuea 

(95%CI) 
P-valueb 

(95%CI) 

0 57 54 
9.47 ± 7.64 
7 (11, 1-40) 

 
10.22 ± 6.72 
10 (10, 2-30) 

 
0.586 

-0.75 (-3.46, 1.96) 

2 57 53 
3.05 ± 4.10  
2 (4, 0-20) 

< 0.001 
2.66 ± 2.73 
2 (4, 0-10) 

< 0.001 
0.559 

0.39 (-0.93, 1.72) 

4 53 44 
2.47 ± 3.33 
2 (3, 0-15) 

< 0.001 
2.09 ± 3.33 
0 (3, 0-15) 

< 0.001 
0.576  

0.38 (-0.97, 1.73) 

12 43 42 
2.83 ± 4.95 
1 (3, 0-25) 

< 0.001 
1.33 ± 1.78  
0 (2, 0-7) 

< 0.001 
0.067 

1.50 (-0.11, 3.12) 
 a คือ ค่าที่ไดจ้ากการใช้สถติิ pair-ttest เปรียบเทียบจํานวนมวนที่สูบตอ่วันภายในกลุ่มที่สัปดาหต์า่งๆกับสัปดาหท์ี่ 0 
b คือ ค่าที่ได้จากการใช้สถิต ิindependent-ttest เปรียบเทียบจํานวนมวนที่สูบตอ่วันระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มศึกษา 
 
 
 
 
 



 
 
 



2.4. ความร่วมมือในการใช้หญ้าดอกขาวชนดิเมด็อมและยาหลอก 
 การศึกษาครั้งน้ีให้อาสาสมัครรับประทานหญ้าดอกขาวชนดิเมด็อม 6 เม็ด/วัน โดยรับประทานครั้งละ 2 
เม็ด หลังอาหารเช้า เที่ยง เยน็ และได้กําหนดว่าผู้ที่รับประทานอย่างน้อย 3 เม็ด/วัน หรือ รอ้ยละ 50 ถือว่ามี
ความร่วมมือในการใช้ยาดี พบว่าในทุกๆคร้ังที่ทําการติดตาม คือ โทรศัพท์ตดิตามในสัปดาห์ที่ 1 และมาตดิตามผล
ที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในสัปดาหท์ี่ 2, 4 และ 12 ทั้งสองกลุ่มมีอาสาสมัครทีใ่ห้ความ
ร่วมมือดีไมแ่ตกต่างกัน และอาสาสมคัรทั้งสองกลุม่ท่ีให้ความร่วมมือดีจะมีจํานวนลดลงเร่ือยๆ น่ันอาจเกิดจาก
อาสาสมคัรทีส่ามารถเลิกบุหร่ีหรือลดจํานวนบุหร่ีลงได้แลว้ ไม่ตอ้งการอมยาหรือตอ้งการอมในการปริมาณลดลง
เร่ือยๆ ดังแสดงในตารางท่ี 9 
 
 
ตารางที่ 9 จํานวนผู้ให้ความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดอมท่ีด ี(compliance > 50%) 

สัปดาห์
ที่ 

N 
กลุ่มควบคุม 

N 
กลุ่มศึกษา 

กลุ่มควบคุม 
จํานวน (ร้อยละ) 

กลุ่มควบคุม 
จํานวน (ร้อยละ) 

P-value 

(95%CI) 

1 36 36 32 (88.89) 30 (83.33) 0.734 
2 54 51 38 (70.37) 39 (76.47) 0.515 
4 52 42 35 (67.31) 32 (76.19) 0.370 
12 41 38 24 (58.54) 22 (57.89) 1.000 

 



3. อาการไม่พึงประสงคท์ี่เกิดข้ึนระหว่างการใช้หญ้าดอกขาวชนิดเม็ดอม 
 การศึกษานี้มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ท้ังหมด 5 คร้ัง คือ สอบถามในทุกคร้ังที่มาติดตามผลที่รา้น
ยาคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสัปดาห์ที ่2, 4 และ 12 และโทรศัพท์สอบถามในสัปดาห์ที่ 1 และ 
8 เพ่ือป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง จากการติดตามอาการไม่พึงประสงค์เป็นระยะเวลา 12 
สัปดาห์ พบว่า อาการไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมน้ัน ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรง ดังแสดงในตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 อาการไม่พึงประสงค์ระหว่างการใช้ยาเมด็อมในกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา 

อาการ กลุ่มควบคุม (57) กลุ่มหญ้าดอกขาว (54) P-value 
จํานวนคน (ร้อยละ) จํานวนคน (ร้อยละ) 

ลิ้นชา ไม่รับรสอาหาร 14 (24.56) 20 (37.04) 0.216 
ปวดท้อง 3 (5.26) 2 (3.70) 1.000 
ง่วงซึม 4 (7.02) 1 (1.85) 0.364 
คลืน่ไส้อาเจียน 7 (12.28) 4 (7.41) 0.529 
เวยีนศีรษะ 3 (5.26) 3 (5.56) 1.000 
ใจสั่น 2 (3.51) 2 (3.70) 1.000 
ปากแหง้ 7 (12.28) 2 (3.70) 0.163 
ปวดกล้ามเน้ือ 2  (3.51) 0 (0.00) 0.496 
ไม่อยากสบูบหุร่ี 8 (14.04) 8 (14.81) 1.000 
เหม็นกลิน่บุหรี่ 9 (15.79) 5 (9.26) 0.395 

 
4. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนและหลังการรับประทานหญ้าดอกขาวชนดิเมด็อม 

 การศึกษาถึงความปลอดภัย และอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนจากการใชส้มุนไพรหญา้ดอกขาวชนิดเม็ด
อม จําเป็นตอ้งทําการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย ซึ่งการวิจัยน้ีไดท้ําการตรวจวัดความสมบูรณ์ของเมด็
เลือด (CBC) การทํางานของตับ (ALT) การทํางานของไต (Serum creatinine) ระดับนํ้าตาลในเลือด และทําการ
ตรวจวัดทั่วไป คือ ความดันโลหิต อตัราการเต้นของหัวใจ และสมรรถภาพการทํางานของปอด (PEFR) ซึ่งการ



ตรวจทางห้องปฏิบัติการทํา 2 ครั้ง คือ ก่อนการศึกษา (สัปดาห์ที่ 0) และหลังการศึกษา (สัปดาหท์ี่ 12) ส่วนการ
ตรวจท่ัวไปจะทําในวันแรกทีเ่ข้าร่วมการศึกษา และตรวจวัดทุกครั้งทีม่าตดิตามผลที่ร้านยาคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสัปดาห์ที่ 2 4 และ 12 รวมทั้งหมด 4 คร้ัง 

4.1. ความสมบูรณข์องเม็ดเลือด 
 ผลของการตรวจวัดความสมบูรณ์ของเมด็เลือด พบว่าก่อนการศึกษา ผลตรวจความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลอืดระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อรับประทานหญ้าดอกขาวชนิด
เม็ดอม และยาหลอกครบ 12 สัปดาหแ์ล้วทาํการตรวจซ้ํา พบว่าระหว่าง 2 กลุ่ม ไมม่ีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิ  
 จากการเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดภายในกลุ่มระหว่างก่อนและหลังการรับประทาน
หญ้าดอกขาวชนิดเมด็อมและยาหลอก พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่าหญ้าดอกขาวชนิดเมด็อม
ไม่มีผลตอ่ความสมบูรณข์องเม็ดเลอืดเมือ่รบัประทานติดตอ่กัน 12 สัปดาห์ ดังแสดงในตารางที่ 11 
4.2. การทํางานของตับ (ALT) และการทํางานของไต (Serum creatinine, ClCr) 
 เน่ืองจากการศึกษามีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ การศึกษานีจึ้งเลือกวัดเฉพาะผลตรวจทีม่ี
ความจําเพาะเจาะจงที่สามารถอธิบายการทํางานของตับและไต คือ ALT และ serum creatinine และ
คํานวณ ClCr ผลพบว่า ก่อนการศึกษาค่าการทํางานของตับและไตระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
อยู่ในเกณฑ์ปกติและไม่มีความแตกต่างกัน และเม่ือรับประทานหญ้าดอกขาวชนิดเมด็อมและยาหลอก
ครบ 12 สัปดาห์ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตแิละไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเช่นเดียวกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 12 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการทํางานของตับและไตภายในกลุ่ม ระหว่างก่อนและหลังการรับประทาน
หญ้าดอกขาวชนิดเมด็อมและยาหลอก พบว่ากลุ่มศึกษามีค่า ALT serum creatinine และ CrCl ก่อน
การศึกษา 27.12 ± 16.39, 0.97 ± 0.13 และ 98.61 ± 32.22 ตามลําดับ เมือ่รับประทานหญ้าดอกขาว
ชนิดเม็ดอมครบ 12 สัปดาห์ได้ทําการตรวจซ้ําพบว่า ALT serum creatinine และ CrCl  28.47 ± 
18.85, 0.97 ± 0.13 และ 94.97 ± 25.13 ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างอย่างไม่ม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
p=0.517, 0.096 และ 0.190 ตามลําดับ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มควบคุม 
สรุปได้ว่าหญ้าดอกขาวชนิดเม็ดอมไม่มีผลตอ่ตับและไตเม่ือรับประทานครบ 12 สัปดาห์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 13 



4.3. ระดับนํ้าตาลในเลือด 
 เน่ืองจากการมาติดตามผลแตล่ะคร้ัง อาสาสมัครมีความสะดวกและประสงค์มาในหลายช่วงเวลา 
จึงไม่สามารถตรวจวัด Fasting blood sugar ได ้การศึกษาครั้งน้ีจึงตรวจวัดระดับนํ้าตาลที่เวลาใดเวลา
หน่ึง พบว่าทั้งก่อนและหลังการศึกษาระดับนํ้าตาลในเลอืดของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)  
 เมื่อเปรียบเทียบระดับนํ้าตาลในเลือดภายในกลุ่ม ระหว่างก่อนและหลังรับประทานหญ้าดอกขาว
และยาหลอกครบ 12 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มควบคุมมีระดบันํ้าตาลในเลอืดเพิ่มข้ึน ส่วนกลุ่มศึกษามรีะดับ
นํ้าตาลในเลือดลดลง แต่ไมม่ีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p=0.126 และ p=0.497 ตามลําดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 14



ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลทางห้องปฏิบัติการ ภายในกลุม่และระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา 

 กลุ่มควบคุม  กลุ่มศึกษา ระหว่างกลุ่ม 
Mean ± sd   

p-valuea 

 

Mean ± sd    
p-valuea 

 

p-valueab 
สัปดาห์ที ่0  

(n=53) 
สัปดาห์ที ่12 

(n=38) 
สัปดาห์ที ่0 

(n=46) 
สัปดาห์ที ่12 

(n=33) 
สัปดาห์ที ่0 สัปดาห์ที ่12 

Hct 43.22 ± 4.15 41.70 ± 4.24 0.085 42.73 ±3.46 42.59 ± 3.77 0.181 0.532 0.354 
Hb 14.09 ± 1.50 13.79 ± 1.61 0 .417 13.99 ± 1.30 14.03 ± 1.34 0.176 0.732 0.496 
RBC 5.10 ± 0.68 4.92 ± 0.65 0.310 5.10 ± 0.66 5.01 ± 0.64 0.159 0.989 0.580 
MCV 85.41 ± 8.64 86.00 ± 8.02 0.668 84.63 ± 7.78 86.00 ± 8.02 0.749 0.644 0.994 
MCH 27.75 ± 3.35 28.44 ± 3.30 0.247 27.65 ± 3.13 28.35 ± 3.24  0.393 0.885 0.905 
MCHC 32.50 ± 1.31 33.02 ± 1.10 0.055 32.63 ± 1.35 32.92 ± 1.43 0.328 0.546 0.736 
Platlet 232.41 ± 56.40 231.84 ± 61.77 0.922 226.85 ± 62.00 236.64 ±51.68 0.156 0.644 0.727 
WCB 8.00 ± 2.03 7.80 ± 1.83 0.968 7.57 ± 1.68 7.81 ± 2.06 0.383 0.237 0.986 

Nutrophil 53.96 ± 7.91 53.48 ± 9.11 0.410 53.96 ±7.90 51.93 ± 8.95 0.219 0.998 0.473 
Lymphocyte 34.58 ± 7.14 34.65 ± 7.52 0.667 33.91 ± 7.70 35.38 ± 7.60 0.298 0.656 0.685 
Monocyte 6.14 ± 1.87 6.26 ± 1.62  0.667 6.19 ± 1.56 6.36 ± 1.45 0.298 0.888 0.780 
Eosinophil 4.95 ± 3.10 5.19 ± 3.55 0.263 5.47 ± 3.46 6.00 ± 4.19 0.220 0.432 0.383 

a คือ ค่าที่ได้จากการใช้สถิติ pair-ttest เปรียบเทียบผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการภายในกลุ่มระหว่างสั  ปดาหท์ี่ 0 และสัปดาห์ที่ 12 

b คือ ค่าที่ได ้ จากการใช้สถิติ independent-ttest เปรียบเทีย  บผลตรวจทางหอ้งปฏิบัติการระหว่างกลุ่มควบคมุกับกลุ่มศึกษาในสัปดาห์ที่ 0 และ สัปดาหท์ี่ 12 



ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลการทํางานของตับ (ALT) และการทํางานของไต (SrCl, ClCr) ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มศึกษา 

 สัปดาห์ที ่0 สัปดาห์ที่ 12 
Mean ± sd  

(IQR) 
P-value
(95%CI) 

Mean ± sd 
 (IQR) 

p-valuea 
(95%CI) 

กลุ่มควบคุม 
(n=54) 

กลุ่มศึกษา 
(n=49) 

กลุ่มควบคุม (n=) 
(n=38) 

กลุ่มศึกษา 
(n=33) 

ALT 
 

30.35 ± 23.69 
(16-38) 

31.08 ± 28.09 
(14-34) 

0.887 
-0.73(-10.86, 9.40) 

28.42 ± 18.20 
(18-30) 

28.39 ±18.56 
(16-33) 

0.995 
0.03 (-8.69, 8.75) 

SrCl 
 

0.93 ± 0.14 
(0.83-1.00) 

0.93 ± 0.16 
(0.83-1.02) 

0.887 
0.004 (-0.05, 0.06) 

0.95 ± 0.14 
(0.87-1.04) 

0.98 ± 0.13 
(0.88-1.07) 

0.406 
-0.03 (-0.09, 0.04) 

CrCl 104.00 ± 33.45 
(80.02-120.78) 

97.91 ± 31.14 
(71.97-111.50) 

0.355 
6.09 (-6.93, 19.10) 

96.72 ± 29.63 
(73.98-115.34) 

94.97 ± 25.40 
(80.32-103.37) 

0.808  
(-12.57, 16.05)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการทํางานของตับ (ALT) และการทํางานของไต (SrCl, ClCr) ภายในกลุม่ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 และสัปดาห์ที่ 12 

 กลุ่มควบคุม (n=38) กลุ่มศึกษา (n=33) 
Mean ±  sd  p-valuea

 

(95%CI) 
Mean ± sd p-valuea 

(95%CI) สัปดาห์ที ่0 สัปดาห์ที ่12 สัปดาห์ที ่0 สัปดาห์ที ่12 

ALT 27.37 ± 16.16 28.42 ± 18.20 
0.677 

1.05 (-4.03, 6.14) 
27.12 ± 16.39 28.47 ± 18.85 

0.517 
1.34 (-2.84, 5.53) 

SrCl 0.93 ± 0.88 0.95 ± 0.13 
0.433 

0.02 (-0.03, 0.06) 
0.94 ± 0.13 
(0.84-1.02) 

0.97 ± 0.13 
0.096 

0.04 (-0.01, 0.08) 

CrCl 100.07 ± 32.10 95.94 ± 29.78 
0.138 

-4.13 (-9.67, 1.40) 
98.61 ± 32.22 94.97 ± 25.13 

0.190 
-3.64 (-9.19, 1.91) 

a คือ ค่าที่ได้จากการใช้สถิต ิpair-ttest เปรียบเทียบ PEFR ภายในกลุ่มที่สัปดาห์ต่างๆกับสัปดาห์ที่ 0 

b คือ ค่าที่ได้จากการใช้สถิต ิindependent-ttest เปรียบเทียบ PEFR ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มศึกษา 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือด ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา 
 กลุ่มควบคุม  กลุ่มศึกษา ระหว่างกลุ่ม 

Mean ± sd   Mean ± sd    p-valueab 



สัปดาห์ที ่0  
(n=54) 

สัปดาห์ที ่12 
(n=35) 

p-valuea

 
สัปดาห์ที ่0 

(n=45) 
สัปดาห์ที ่12 

(n=30) 
p-valuea 

 
สัปดาห์ที ่0 สัปดาห์ที ่12 

ระดับน้ําตาล 125.17 ± 59.87 149.31 ± 86.47 0.162 135.15 ± 64.45 128.57 ± 53.45 0.497 0.426 0.259 
 
 
 
 
 



4.4. ความดันโลหติ 
 การศึกษาครั้งน้ีทําการวัดความดันโลหติทั้งหมด 4 คร้ัง คือ วันแรกที่เข้าร่วมการศึกษา(สัปดาหท์ี ่ 0) 
จากนั้นก็ทําการตรวจวัดทุกคร้ังที่มาตดิตามผลที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในสัปดาห์ที ่2, 4 
และ 12 พบว่า ในสัปดาหท์ี่ 0 กลุ่มควบคุมมีความดันโลหติ systolic และ diastolic เฉลี่ย 131.23 ± 15.72 และ 
77.89 ± 12.30 ตามลําดับ กลุ่มศึกษา 127.91 ± 16.53 และ 75.59 ± 10.91 ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองกลุ่มแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถติิ แต่เมื่อรับประทานหญ้าดอกขาวชนดิเมด็อมและยาหลอกนาน 4 สปัดาห์ พบว่า
กลุ่มควบคุมมรีะดับความดัน systolic ลดลงจากกอ่นศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (p=0.003) ในขณะที่กลุ่ม
ศึกษามีระดับความดับ diastolic ลดลงอยา่งมีนัยสําคัญสถิต ิ (0.043) ซึ่งอาจเกิดจากอาสาสมัครเลกิบุหร่ีได้จึงทํา
ให้ระดับความดันลดลง เมือ่รบัประทานครบ 12 สัปดาห์ พบว่าระดับความดัน systolic ของกลุ่มควบคุมเพ่ิมข้ึนมา
ไม่แตกต่างจากก่อนการศึกษา ส่วนกลุ่มศกึษามีระดับ diastolic เพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนเข้าร่วมการศึกษาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ (p=0.039) แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ จากผลดังกล่าวอาจตอ้งศึกษาผลของหญ้าดอกขาวที่มตีอ่
ความดัน diastolic ตอ่ไป  
 เมื่อเปรียบเทียบความดันโลหติระหว่าง 2 กลุ่ม ในทุกๆครั้งที่ทําการตรวจวัด พบว่ากลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 15 
 

4.5. อตัราการเต้นของหัวใจ 
 การศึกษาครั้งน้ีทําการตรวจวัดอตัราการเตน้ของหัวใจทั้งหมด 4 ครั้ง คือ วันแรกที่เข้าร่วมการศึกษา 
(สัปดาห์ที่ 0) จากนั้นก็ทําการตรวจวัดทุกครั้งที่มาตดิตามผลที่ร้านยาคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ใน
สัปดาห์ที่ 2, 4 และ 12 พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจในสัปดาห์ที่ 2, 4 และ 12 ของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
เมื่อเทียบกับสปัดาห์ 0 แล้ว แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) อธิบายได้ว่า หญา้ดอกขาวชนิด
เม็ดอมไมม่ีผลตอ่อตัราการเตน้ของหัวใจ ดังแสดงในตารางที่ 16  
 

4.6. สมรรถภาพการทํางานของปอด (Peak Expiratory Flow Rate : PEFR) 
 การศึกษาครั้งน้ีทําการตรวจวัดสมรรถภาพการทํางานของปวดด้วย เน่ืองจากผู้ทีสู่บบุหร่ีมักมีสมรรถภาพ
การทํางานของปอดท่ีต่ํากว่าคนปกต ิ ทําการตรวจท้ังหมด 4 คร้ัง คือ วันแรกที่เขา้ร่วมการศึกษา(สัปดาห์ที่ 0) 
จากนั้นก็ทําการตรวจวัดทุกคร้ังที่มาตดิตามผลที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในสัปดาห์ที ่2, 4 
และ 12 พบว่ากลุ่มศึกษามสีมรรถภาพการทํางานของปอดในสัปดาห์ที ่0, 2, 4, และ 12 เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ คือ 96.19 
± 19.77, 98.08 ± 17.69, 101.54 ± 15.51, 103.87 ± 14.88 โดยเพิ่มข้ึนจากก่อนเข้าร่วมการศึกษาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ p=0.039, p=0.012, p=0.002 ตามลําดับ 



 เปรียบเทียบสมรรถภาพของปอดระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมพบว่า ก่อนเข้าการศึกษากลุ่มศึกษามี
สมรรถภาพปอดดกีว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p=0.032) ในสัปดาห์ที ่2 พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.113) และในสัปดาห์ที่ 4 และ 12 กลุ่มศึกษามสีมรรถภาพปอดดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.002, 0.002 ตามลําดับ) อธบิายได้ว่ากลุ่มที่มีอตัราการเลิกบุหรี่ไดม้ากกว่าจะส่งผลให้
สมรรถภาพปอดดกีว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 17  
 



ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความดันโลหติภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มที่สปัดาห์ต่างๆของกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา  

สัปดาห์
ที่ 

N 
กลุ่มควบคุม 

N 
กลุ่มศึกษา 

ความ
ดัน 

กลุ่มควบคุม 
Mean ± sd 

(IQR) 

p-valuea 
(95%CI) 

กลุ่มศึกษา  
Mean ± sd (IQR) 

p-valuea

(95%CI) 
P-valueb  

(95%CI) 

0  57  54 

bps 131.23 ± 15.72  
(120-142) 

 127.91 ± 16.53 
(117-138) 

 0.280  
3.32 (-2.75, 9.39) 

bpd 77.89 ± 12.30  
(70-86) 

 75.59 ± 10.91  
(69-82) 

 0.557  
1.30 (-3.08, 5.68) 

2   52 47 

bps 129.63 ± 15.15  
(118-141.5) 

0.121 
-2.96 (-6.73,0.81) 

129.66 ± 14.77  
(118-140) 

0.463 
-1.06 (-3.96,1.83) 

0.993  
-0.02(-6.01, 5.95) 

bpd 79.67 ±13.61 
(69-86) 

0.681 
0.88 (-3.41,5.18) 

77.98 ± 11.03 
(70-88) 

0.474 
0.91(-1.63, 3.46) 

0.501 
1.69 (-3.28, 6.67) 

4 49  40 

 bps 126.24 ± 16.47 
(115-138) 

0.003 
-6.73(-10.98,-2.49) 

126 ± 17.32 
 (115.5-136)  

0.929 
-0.20 (-4.19,3.79) 

0.872  
-0.58(-7.72, 6.56) 

bpd 76.14 ± 11.8  4 
(71-83) 

0.103 
-2.73 (-6.04,0.57) 

74.38 ± 11.56 
 (68-81) 

0.043 
-2.42 (-4.77, -0.08) 

0.481 
1.76 (-3.19, 6.73) 

12 42 40 

bps 131.36 ± 16.59 
(117-143) 

0.892 
-0.26 (-4.13, 3.61) 

130.60 ± 17.14 
(118-142) 

0.955 
0.13 (-4.29,4.54) 

0.843 
0.76 (-6.82, 8.34) 

bpd 80.19 ± 13.31 
(74-89) 

0.386 
1.88(-2.46, 6.22) 

81.25 ± 14.77 
(72-91) 

0.039 
4.47 (0.23, 8.72) 

0.734 
-1.06(-7.23, 5.11) 

a คือ ค่าที่ได้จากการใช้สถิต ิpair-ttest เปรียบเทียบความดันโลหติภายในกลุ่มที่สัปดาห์ต่างๆกับสัปดาห์ที่ 0 



b คือ ค่าที่ได้จากการใช้สถิต ิindependent-ttest เปรียบเทียบความดันโลหติระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มศึกษา



ตารางที่ 16 เปรียบเทียบอตัราการเต้นของหัวใจภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มที่สัปดาหต์่างๆของกลุ่มควบคุมและกลุม่ศึกษา  

สัปดาห์
ที่ 

N 
กลุ่มควบคุม 

N 
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม 
Mean ± sd 

(IQR) 

p-valuea 
(95%CI) 

กลุ่มศึกษา 
Mean ± sd 

(IQR) 

p-valuea

(95%CI) 
P-valueb 

(95%CI) 

0 57 54 78.28 ± 11.86 
(71-87) 

 80.26 ±11.52 
(71-88) 

  0.375 
-1.98 (-6.38, 2.43) 

2 52 47 76.73 ± 13.76 
(69-83) 

0.459 
-1.35 (-4.97, 2.27) 

77.55 ± 12.17 
(69-86) 

0.316 
-1.66 (-4.95, 1.63) 

0.754 
-0.82 (-6.03, 4.38) 

4 49 40 75.22 ± 11.54 
(68,82) 

0.326 
-1.80 (-5.43, 1.84) 

75.80 ± 12.31 
(67-82) 

0.085 
-3.22 (-6.91,0.46) 

0.821 
-0.57 (-5.61, 4.46) 

12 42 40 79.48 ± 15.97 
(69-95) 

0.863 
0.30 (-3.28, 3.90) 

78.40 ± 14.93 
(67-90) 

0.709 
-0.70 (-4.47, 3.07) 

0.754 
1.08 (-5.73, 7.88) 

a คือ ค่าที่ได้จากการใช้สถิติ pair-ttest เปรียบเทียบอัตราการเตน้ของหัวใจภายในกลุ่มที่สัปดาหต์า่งๆกับสัปดาหท์ี ่0 
b คือ ค่าที่ได้จากการใช้สถิติ independent-ttest เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างกลุ่มควบคมุกับกลุ่มศึกษา 
 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบ Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มที่สัปดาห์ต่างๆของกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา  

สัปดาห์
ที่ 

N 
กลุ่มควบคุม 

N 
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม 
Mean ± sd 

(IQR) 

p-valuea 
(95%CI) 

กลุ่มศึกษา 
Mean ± sd (IQR) 

p-valuea

(95%CI) 
P-valueb 

(95%CI) 

0 57 54 88.06 ± 19.21 
(79.29-98.25) 

 96.19 ± 19.77 
(84.90-106.00) 

 0.032 
-8.04 (-15.37, -0.70) 

2 53 51 92.87 ± 15.56 
(86.00-101.90) 

0.008  
4.25 (1.17, 7.32) 

98.08 ± 17.69 
(86.90-108.7) 

0.039 
2.80 (0.14, 5.45) 

0.113 
-5.21 (-11.69, 1.26) 

4 50 
 

48 92.21 ± 14.14 
(84.95-101.00) 

0.023 
3.92 (0.56, 7.28) 

101.54 ± 15.51 
(91.58-110.00) 

0.012 
5.36 (1.22, 9.51) 

0.002 
-9.33 (-15.28, -3.39) 

12 46 44 93.99 ± 14.48 
(88.30-100.7) 

0.003 
5.42 (1.98, 8.87) 

103.87 ± 14.88 
(92.80-105.00) 

0.002 
6.55 (2.57, 

10.52) 

0.002 
-9.88 (-16.03, -3.72) 

a คือ ค่าที่ได้จากการใช้สถิต ิpair-ttest เปรียบเทียบ PEFR ภายในกลุ่มที่สัปดาห์ต่างๆกับสัปดาห์ที่ 0 
b คือ ค่าที่ได้จากการใช้สถิต ิindependent-ttest เปรียบเทียบ PEFR ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มศึกษา 
 


