
1. ชื่อเร่ือง    ยาอมหมอนอยเลกิบหุรี ่

2. ชื่อเจาของผลงานและสังกัด 

   นางสาวบุษกร  เศียรอุน  การแพทยแผนไทยบัณฑิต         ตําแหนง แพทยแผนไทย  

   นางอารี  ชูสังข             พยาบาลศาสตร                     ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

3. บทนํา 

การสูบบุหรี่เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประชากรไทยเสียชีวิตกอนวัยอันควร ปจจุบันประเทศไทยเริ่มมี

การต่ืนตัวในดานการควบคุมการสูบบุหรี่มากข้ึน โดยมีการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ดวย

กลยุทธตางๆ ที่จะชวยผูที่ตองการเลิกสูบบุหรี่ได ทั้งน้ียังมีนโยบายสงเสริมการใชสมุนไพร ยาแผนโบราณ และ

ยาพัฒนาจากสมุนไพร เน่ืองจากสมุนไพรมีสรรพคุณมากมาย มีความปลอดภัยสูง จึงไดมีการวิจัยและพัฒนายา

จากสมุนไพร จนกระทั่งปจจุบัน พบวา สมุนไพรที่มีสรรพคุณชวยลดอาการอยากบุหรี่ได คือ หญาดอกขาว 

หรือ หญาหมอนอย (ช่ือพอง) จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ชวยใหประชากรเลิกบุหรี่ได 

ในจังหวัดพัทลุงมีประชากรที่มีอายุ  15-70 ป มีจํานวนผูสูบบุหรี่ 31,205 คน คิดเปน รอยละ  11.13 

ของประชากรอายุ  15-70 ป  และพบวาอําเภอปาพะยอมมีจํานวนผูสูบบุหรี่ 2,191 คน  คิดเปนรอยละ  

11.23 (HDC ณ วันที่   18  มิถุนายน 2561, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง) 

คลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลปาพะยอม  มีการใชชาชงหญาดอกขาวใหบริการผูที่ประสงคจะเลิก

บุหรี่  มีผูรับบริการ จํานวน 71  คน  พบวาชาชงหญาดอกขาวไมสะดวกในการใช  กลุมงานการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก  ไดนําองคความรูดานการปรุงยาสมุนไพรมาพัฒนารูปแบบการใชชาชงหญาดอก

ขาวมาเปนการใชยาอมหญาดอกขาวเพื่อความสะดวกในการใชงาน ตอบโจทยความตองการของผูปวย 

โดยมีวัตถุประสงค คือ  ผูปวยสบูบหุรีล่ดลงจากการใชยาอมหมอนอย  ≥ 80% และรอยละความพึงพอใจของ

ผูใชยาอมหมอนอย  ≥ 80% 

4. วัสดุและวิธีการ 

      4.1 วัสดุ 

- สวนผสม 

    1. หญาดอกขาว 200 กรัม 

    2. มะขามปอม 80 กรัม   

   3. กานพลู 3 ชอนโตะ 

   4. ชะเอมเทศ 40 กรัม   

   5. แบะแซ 750 กรัม 

   6. นํ้าสะอาด 2 ลิตร  

- อุปกรณ 

   1. กระดาษแกว 

   2. กระดาษช่ังสมุนไพร 



   3. ถาด     

   4. ตาช่ัง     

   5. หมอ 

   6. ทัพพ ี  

   7. ผาขาวบาง      

- ตนทุน  

    ใชเงินบริจาคในคลินิกแพทยแผนไทยในการทํานวัตกรรมครั้งน้ี เปนเงิน 400 บาท และการผลิตยา

อมหมอนอยเลิกบุหรี่ ผลิตไดจํานวน 280 เม็ด/ครั้ง 

      4.2 วิธีการดําเนินการ 

   1) นําสมุนไพรที่ช่ังแลว หอดวยผาขาวบาง มัดดวยเชือกใหเรียบรอย เติมนํ้าสะอาด 2,000 มิลลลิิตร 

ต้ังไฟออนๆ รอนํ้าเดือด 30 นาที ตมตออีก 15 นาที ยกลง กรองเอาแตนํ้า   

  2) เติมแบะแซ  

   3) เค่ียวสมุนไพรจนมีความหนืด แลวเทสมุนไพรใสถาด ปนเปนเม็ดเทาปลายน้ิวกอย 

   4) หอดวยกระดาษแกวใหสวยงาม 

 - ระยะเวลาดําเนินการ 

  ต้ังแตวันที่ 3 กันยายน – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

 
 

ประเมินการเลิกบุหรี่ดวยการใชยาอมหมอนอย  ดวยวิธีการทดสอบเปนข้ันตอนตามลําดับดังน้ี 

1. คัดกรอง ซักประวัติขอมูลผูสูบบุหรี่ในเบื้องตน  

2. จายยาอมหมอนอยใหผูปวยรายละ 20 เม็ด/สัปดาห ใหอมครั้งละ 1 เม็ด เมื่อมีอาการอยาก

บุหรี่ 

3. นัดมาติดตามผลสัปดาหละ 1 ครั้ง  เปนเวลา 3 สัปดาห 

4. บันทึกผลโดยใชแบบสอบถาม   

 

5. ผลรายงาน 

ประเมินผลโดยใช แบบประเมินผลการใชยาอมหมอนอย โดยวัดผลจากจํานวนมวนบหุรีท่ี่สบูในแตละ

สัปดาห และประเมินความพึงพอใจ  



สูตรการคํานวณ     
จํานวนมวนบุหร่ีท่ีลดได

จํานวนมวนบุหรกอนใชยา
∗ 100 

 

ตารางแสดงขอมลูผลจากการใชยาอมอดบุหรี่ในผูปวยสบูบหุรี ่

ลําดับผูปวย

ท่ีมารับ

บริการ 

จํานวนมวนบุหร่ี (มวน) จํานวนมวน 

บุหร่ีท่ีลดได 

รอยละ 

จํานวน 

มวนบุหรี ่

ที่ลดได 

ความพึง

พอใจ 

(รอยละ) 

 

จํานวนมวน

บุหร่ีกอนใช            

ยาอม 

จํานวนมวน

บุหร่ีท่ีลดลง 

สัปดาหท่ี 1 

จํานวนมวน

บุหร่ีท่ีลดลง 

สัปดาหท่ี 2 

จํานวนมวน

บุหร่ีท่ีลดลง 

สัปดาหท่ี 3 

1. 70 60 65 66 66 94.29 96 

2. 4 3 3 4 4 100 80 

3. 3 2 3 3 3 100 84 

4. 7 3 6 6 6 85.71 84 

5. 3 1 1 2 2 66.66 72 

6. 10 3 7 8 8 80 84 

7. 5 2 4 4 4 80 82 

8. 5 2 5 5 5 100 96 

9. 10 6 9 9 9 90 96 

รวม 117 83 103 107 107 88.52 86 

 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ      1. อมแลวสูบบุหรี่ไมคอยรูรส  ทําใหไมอยากสูบบุหรี ่ 

                                          2. ควรเพิ่มรสชาติเปรี้ยวเค็ม  

 

วิเคราะหวาการเปลี่ยนแปลงน้ีแกปญหาทีเ่ปนจุดเริ่มตนไดเพียงใด 

สูบบุหรี่ลดลงผูปวยสูบบหุรี่ลดลงจากการใชยาอมหมอนอย     88.52% 

รอยละความพึงพอใจของผูใชยาอมหมอนอย   86  % 

6.วิจารณ นําประเด็นท่ีสําคัญท่ีเปนจริงของผลการศึกษา 

บทเรียนที่ไดรบั 

1. ปญหาทีเ่กิดข้ึนและวิธีการจัดการ 

- เม็ดยามีขนาดใหญ จึงปรบัปรุงใหมีขนาดเล็กลง  

- ผลิตครั้งแรกใชกระดาษแกวขุนในการหอยาอม พบวา กระดาษบางสวนติดกับยาอม ไมสะดวกใน

การใช จึงมีการเปลี่ยนวัสดุจากกระดาษแกวขุนเปนกระดาษแกวใสแทน และพบวา ยาอมไมติดกระดาษ แกะ

รับประทานไดงาย 



2. ยาอมหมอนอยมปีระสิทธิผลชวยลดความอยากบุหรี่ ยาอมละลายชาอมไดนาน ลดจํานวนการสูบ

บุหรี่ไดดี ผูปวยบางรายสามารถเลิกบุหรี่ได จึงควรมกีารพฒันาและสงเสริมการใชอยางตอเน่ืองและย่ังยืน เพือ่

ประโยชนสูงสุดแกผูปวยและควรมีการพัฒนาการเกบ็ขอมลูเชิงวิจัยเพื่อวัดประสิทธิภาพทางยาของยาอม

หมอนอยที่ละเอียดย่ิงข้ึน 

3. โอกาสพฒันาตอเน่ือง 

- ควบคุมคุณภาพในการผลิต เชน การสงตรวจปริมาณสารสําคัญในยาอมหมอนอย โดยการสุมตรวจ

อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ 

- พัฒนาข้ันตอนการผลิตใหไดมาตรฐาน 

- พัฒนารูปแบบของยาอมใหมีความคงตัว บรรจุภัณฑสวยงามนาใช 

 

7.สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษา พบวา การใชศาสตรการแพทยแผนไทยบรูณาการงานยาเสพติดดวยการใชยาอม

หมอนอยในการเลิกบุหรี่ เปนทางเลือกหน่ึงที่สามารถลดการสบูบหุรี่ไดและเพื่อความสะดวกในการใชและ

พกพา  จากการวิเคราะหพบวา  ผูปวยสบูบหุรีล่ดลงจากการใชยาอมหมอนอย รอยละ 88.52 และมีความพึง

พอใจของผูใชยาอมหมอนอยรอยละ   86  

 

8.เอกสารอางอิง 

 ศรินทิพย หมื่นแสน กลุมวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ วารสารเพื่อการวิจัยและพฒันา องคการเภสัช
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