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ช่ืองานวิจัย ประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรตอการลดความดันโลหิตในประชากรอายุ 35 ป 

ข้ึนไปท่ีมีคาความดันโลหิตอยูในกลุม High normal 
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(1รพ.สต.บานสวน ต.ควนมะพราว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 2รพ.พัทลุง) 

 

งานวิจัยเชิงทดลองแบบสุมชนิดมีกลุมควบคุม แบบปกปดสองทางนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรตอการลดความดันโลหิตในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีมีคาความดัน

โลหิตอยูในกลุม High normal โดยทดลองในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีมีคาความดันโลหิตอยูใน

กลุม High normal ซ่ึงมีจำนวน 528 รายสุมดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ จำนวน 72 รายแบงเปนกลุม

ทดลองซ่ึงใหกินยาหอมเทพจิตร ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้งหลังอาหารเชา

และเท่ียง และกลุมควบคุมกินยาหลอกขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้งหลัง

อาหารเชาและเท่ียง กลุมละ 36 ราย เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม และแบบบันทึกคาความดันโลหิต

หลั งจากการทดลองครบ 4 สัปดาหพบวา กลุ มทดลองท่ี ได รับยาหอมเทพจิตร จำนวน  

36 ราย มีคาความดันโลหิตลดลงมาอยูในกลุม normal จำนวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 58.33 สวน

กลุมควบคุมท่ีไดรับยาหลอก มีคาความดันโลหิตลดลงมาอยูในกลุม normal จำนวน 5 ราย คิดเปน

รอยละ 13.89 ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

(X2= 15.41,df = 3,p<0.01) 

 

จากขอมูลเชิงประจักษในการศึกษานี้พบวายาหอมเทพจิตรสามารถท่ีจะลดความดันโลหิตใน

กลุมท่ีมีคาความดันโลหิต High normal ไดซ่ึงอาจเปนทางเลือกเพ่ิมเติมในการใหยาหอมเทพจิตร

รวมกับการใหคำแนะนำเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันจะชวยลดอัตราผูปวยโรคความดันโลหิตสูงราย

ใหมลงได 
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1. ช่ือเรื่องประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรตอการลดความดันโลหิตในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีมี
คาความดันโลหิตอยูในกลุมHigh normal 
(Effectiveness of YahomTeppajit on blood pressure reducing in people aged 35 years 
and older with blood pressure level in high normal group.) 
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3. บทนำ 

โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีสามารถปองกันไดแตมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน 
มีจำนวนผูปวยเพ่ิมข้ึนทุกปจากสถานการณโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยจากขอมูลสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา อัตราการปวยดวยโรคความดัน
โลหิตสูง ตอประชากรแสนคนในรอบ 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2556 – 2560) เพ่ิมข้ึนจาก 12,342.14 ตอ
แสนประชากร เปน 14,926.47 ตอแสนประชากรซ่ึงสอดคลองกับสถานการณโรคความดันโลหิตสูง
ของประชากรจังหวัดพัทลุงและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานสวนท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึนทุกป
เชนเดียวกัน ทำใหตองเสียคาใชจายสูงถึง 8,121.90 บาท/คน/ปในการรักษาพยาบาล (วิน เตระเคหะ
กิจ, 2559) ดังนั้นการปองกันประชากรท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีมีคาความดันโลหิตอยูในกลุม High 
normal ไมใหกลายเปนกลุมปวย จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา มีการศึกษาวิจัยแบบ 
R2R ในกลุมเปาหมาย 8 ราย ท่ีมีคาความดันโลหิตอยูในกลุมปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงและกลุมท่ี
มีคาความดันโลหิตอยูในกลุม High normal นาน 2 สัปดาห พบวายาหอมเทพจิตรมีแนวโนมทำใหคา
ความดันโลหิตลดลง (ธานี สุขไชย, 2558) ดังนั้นเพ่ือใหมีขอมูลเชิงประจักษผูวิจัยจึงตองการศึกษา
ประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรตอการลดความดันโลหิตตอไป 
4. วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรตอการลดความดันโลหิตในประชากรท่ีมีอายุ 35 ป ข้ึน
ไปท่ีมีคาความดันโลหิตอยูในกลุม High normal 

สมมติฐานการวิจัย  
1.ประชากรท่ีมีอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีมีคาความดันโลหิตอยูในกลุม High normal หลังจากรับประทาน
ยาหอมเทพจิตร จำนวน 4 สัปดาหแลวคาความดันโลหิตลดลง 
2.ประชากรท่ีมีอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีมีคาความดันโลหิตอยูในกลุม High normal หลังจากรับประทาน
ยาหอมเทพจิตร จำนวน 4 สัปดาห แลวมีคาความดันโลหิตลดลงมากกวากลุมควบคุม 
3. ประชากรท่ีมีอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีมีคาความดันโลหิตอยูในกลุม High normal หลังจากรับประทาน
ยาหอมเทพจิตร จำนวน 4 สัปดาห แลวลดลงมาเปนกลุม Normal มากกวากลุมควบคุม 



5. วิธีการศึกษาวิจัย  
Randomized controlled trial (RCT); double – blinded technique ศึ ก ษ า ใ น 

ประชากรท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไป ท้ังชาย-หญิงท่ีมีคาความดันโลหิตตัวบนอยูในชวง 130 -139 mmHg 
หรือคาความดันโลหิตตัวลางอยูในชวง 85 – 89 mmHg จำนวน 528 ราย คำนวณขนาดตัวอยางจาก
สูตรไดกลุมละ 36 ราย ปรับขนาดตัวอยางจากท่ีคำนวณไดเพ่ือปองกันการออกจากงานวิจัยไดขนาด
ตัวอยางกลุมละ 40 ราย 4 สุมดวย Systematic random sampling ตัวอยางแรกเขากลุมทดลอง 
ตั วอย างท่ี สองเข ากลุ มควบ คุมสลับ ไปจนครบ  กลุ มทดลองกินยาหอมเทพจิตร ขนาด  
500 mg. ครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหารเชา-เท่ียง กลุมควบคุมกินยาหลอกขนาด 500 mg. ครั้งละ 2 
แคปซูล หลังอาหารเชา-เท่ียง นาน 4 สัปดาห เก็บขอมูลดวยแบบบันทึกผลการวัดความดันโลหิตกอน
และหลังการทดลอง  
 - เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
1.แบบบันทึก แบงเปน 3 สวน คือ ขอมูลท่ัวไป,ขอมูลการวัด BP ไดแก คาความดันโลหิตตัวบน- 
ตัวลาง กอน – หลังการทดลอง วัด BP สัปดาหละ 1 ครั้ง โดยท่ีกลุมตัวอยางนั่งพัก 5 นาที วัด BP  
2 ครั้ง หางกันครั้งละ 1 นาที วัดแขนขางเดียวกัน ทาเดียวกัน และแบบบันทึกอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา 
2. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ท่ีผานการสอบเทียบมาตรฐานจากศูนยเครื่องมือแพทย
โรงพยาบาลพัทลุง ใหกลุมตัวอยางคนเดียวกันใชเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องเดิมตลอดการวิจัย  
3.ยาหอมเทพจิตร โรงงานอูทองไทยเฮิรบผลิตยาหอมเทพจิตรตามสูตรตำรับในบัญชียาหลักแหงชาติ 
และยาหลอก 
 - สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลไดแก  
1.วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.เปรียบเทียบคาความดันโลหิตตัวบน-ตัวลางกอนและหลังการทดลองใชสถิติ Pair t-test 
3.เปรียบเทียบคาความดันโลหิตตัวบน-ตัวลางระหวางกลุมใชสถิติ Independent t-test 
4.เปรียบเทียบผลการจำแนกความรุนแรงของโรคความดันโลหิตเปนรายบุคคลระหวางกลุมทดลอง
กลุมควบคุมดวยสถิติ Chi square test 
6.ผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา เพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.56 ไมมี
ความแตกตางกันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p = 0.4)  มี
สถานภาพสมรสคิดเปนรอยละ 83.33 ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p = 0.06) สวนใหญจบระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 69.45 ไมมี
ความแตกตางกันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p = 0.29) ประกอบ
อาชีพภาคเกษตรคิดเปนรอยละ 51.39  ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p = 0.78) มีรายไดในระดับเพียงพอคิดเปนรอยละ 56.95 ไมมีความ
แตกตางกันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p = 0.5)   และมีประวัติ
โรคความดันโลหิตสูงในครอบครัวคิดเปนรอยละ 52.78 ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p = 0.12)   อายุของกลุมทดลองมีอายุเฉลี่ยอยูท่ี 61.00 ป 



(SD = 10.98) กลุมควบคุมมีอายุเฉลี่ยอยูท่ี 63.13 ป (SD = 12.29) ตามลำดับ พบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 0.95, p = 0.33) และระยะเวลาท่ีพบวาคาความดันโลหิต
อ ยู ใ น ก ลุ ม  High normal ก ลุ ม ท ด ล อ ง แ ล ะ ก ลุ ม ค ว บ คุ ม มี ค า เฉ ลี่ ย อ ยู ท่ี  1 .6 3  ป   
(SD = 1.66) กับ 1.22 ป (SD = 1.35) ตามลำดับ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (t = 0.09, p = 0.92) สวนคุณลักษณะดานพฤติกรรมของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดแก 
พฤติกรรมดานการรับประทานอาหารท่ีถูกตอง คือ ไมรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูง อาหารทะเล ไข 
กะทิ อาหารตากแหง ของหมักดอง อาหารสำเร็จรูป ก่ึงสำเร็จรูป อาหารรสจัด ไมเติมเครื่องปรุงเพ่ิม 
ขนมหวานท่ีมีสวนผสมจากไข, ผงฟู ผลไมท่ีมีรสหวาน และไมดื่มเครื่องดื่มท่ีมีสวนประกอบของ
น้ำตาล, เกลือแรชา, กาแฟ มีคาเฉลี่ย 0.46 ครั้งตอสัปดาห (SD = 0.39) กับ 0.25 ครั้งตอสัปดาห 
(SD = 0 .2 6 ) ต า ม ล ำ ดั บ  พ บ ว า ไม มี ค ว าม แ ต ก ต า ง กั น อ ย า ง มี นั ย ส ำ คั ญ ท า งส ถิ ติ  
(t = 1.14, p = 0.25) ดานการออกกำลังกายท่ีถูกตอง คือ ออกกำลังกายมากกวาสัปดาหละ  
3 ครั้งๆ ละ 30 นาที มีคาเฉลี่ย 0.42 ครั้งตอสัปดาห (SD = 0.42) กับ 0.50 ครั้งตอสัปดาห  
(SD = 0 .5 0 ) ต า ม ล ำ ดั บ  พ บ ว า ไม มี ค ว าม แ ต ก ต า ง กั น อ ย า ง มี นั ย ส ำ คั ญ ท า งส ถิ ติ   
(t = 0.00, p = 1.00) และดานการจัดการความเครียดท่ีถูกตอง คือ เม่ือเกิดอารมณโกรธหรือ
ความเครียดสามารถจัดการไดโดยไมตองพ่ึง บุหรี่ สุรา หรือยานอนหลับ มีคาเฉลี่ย 0.53 ครั้งตอ
สัปดาห (SD = 0.20) กับ 0.50 ครั้งตอสัปดาห (SD = 0.20) ตามลำดับ พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 0.58, p = 0.56) 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคาความดันโลหิตกอน–หลังการทดลองเม่ือสิ้นสุดสัปดาหท่ี 4  (n = 72) 

คาความดันโลหิต 
คาเฉลี่ย 

(mmHg) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t-test p-value 

กลุมทดลอง )ยาหอมเทพจิตร(  
 

    

1. คาความดันโลหิต systolic กอนการทดลอง 139.19 5.64 9.09 0.01 

 หลังการทดลอง 123.70 9.17   

2.คาความดันโลหิต diastolic กอนการทดลอง 88.00 10.09 4.58 0.01 

 หลังการทดลอง 79.97 6.26   

กลุมควบคุม(Placebo) 
     

1. คาความดันsystolic กอนการทดลอง 138.16 5.00 2.01 0.06 

 หลังการทดลอง 133.91 9.67   

2. คาความดันdiastolic กอนการทดลอง 86.18 7.36 0.72 0.47 

 หลังการทดลอง 84.97 6.81   
หมายเหต ุสถิติ Paired-Samples T – Test 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคาความดันโลหิตหลังการทดลองเม่ือสิ้นสุดสัปดาหท่ี 4 (n = 72) 

คาความดันโลหิต 
คาเฉลี่ย 

(mmHg) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t-test p-value 

1. คาความดันโลหิต systolic กลุมทดลอง 123.70 9.17 -4.59 0.01 

 กลุมควบคุม 133.91 9.67   

      

2.คาความดันโลหิต diastolic กลุมทดลอง 79.97 6.26 -3.24 0.01 

 กลุมควบคุม 84.97 6.81   
หมายหตุ สถิติ Independent-Samples T – Test                                                                                          

ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงคาความดันโลหิตจำแนกตามความรุนแรงของกลุมตัวอยางครบ4สัปดาห 

คาความดันโลหิต 

กลุมทดลอง 

(ยาหอมเทพจิตร) 

(n = 36) 

กลุมควบคุม 

(Placebo) 

(n = 36) X2 p – value 

จำนวน 

(คน) 

รอยละ จำนวน 

(คน) 

รอยละ 

1. Normal       

 - SBP < 130 mmHg และ 

DSP < 85 mmHg 

21 58.33 5 13.89 15.41 0.01 

2. High normal       

- SBP > 130 mmHg หรือ 

DSP > 85 mmHg 

15 41.67 31 86.11   

อาการไมพึงประสงคจากการใชยาหอมเทพจิตรและPlacebo 

 จากการเก็บขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยาหอมเทพจิตร เม่ือสิ้นสุดการทดลอง

สัปดาหท่ี 1 พบวา กลุมทดลองท่ีใชยาหอมเทพจิตร มีอาการวิงเวียนศีรษะ จำนวน 2 ราย มีอาการ

แนนหนาอกจำนวน 1 ราย และมีผื่นคัน จำนวน 1 ราย สวนกลุมควบคุมท่ีไดรับ Placebo มีอาการ

วิงเวียนศีรษะ จำนวน 2  ราย  

7. อภิปรายผล ยาหอมเทพจิตรสามารถลดความดันโลหิตของประชากรท่ีมีคาความดันอยูในกลุม 

High normal ลงมาเปนกลุม normal อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธานี 

สุขไชย (2558) เก่ียวกับยาหอมเทพจิตรในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 8 ราย พบวา มี

แนวโนมทำใหคาความดันโลหิตตัวบน-ตัวลางลดลง และยังมีฤทธิ์ทำใหนอนหลับ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Deng HB et al (2017)  พบวา คนท่ีนอนหลับนอยกวา 6 ช.ม/วันจะมีความเสี่ยงในการ

เกิดความดันโลหิตสูง มากกวาคนท่ีนอนหลับปกติ รอยละ 6-12และฤทธิ์การนอนหลับ ยังสอดคลอง



กับผลการศึกษาของ เสาวลักษณ  กิติยามาตย (2558) ตำรับยาหอมเทพจิตรตอคุณภาพการนอนในผู

ท่ี มี ภ าวะนอน ไมหลั บจำนวน  20 ราย รับประทานครั้ งละ 5  แคป ซูล  (2 .5  กรัม ) นาน  

4 สัปดาหพบวากลุมท่ีรับประทานยาหอมเทพจิตรมีคะแนนคุณภาพการนอนลดลงมากกวากลุม

ควบคุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)ซ่ึงตามทฤษฎีการเกิดโรคความดัน

โลหิตสูงของแพทยแผนไทย เกิดจากลมพัดข้ึนเบื้องบน  ลักษณะท่ีมีกำเดามากกวาปกติ ยาหอมเทพ

จิตรมีสมุนไพรรสขม ฝาด เย็น จืด ลดปตตะ รสสุขุม ลดวาตะ ชวยบำรุงหัวใจ รสหวาน มัน  

เพ่ิมเสมหะ และยังมีสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณขับปสสาวะ ขับเหง่ือ ชวยลดความดันโลหิต 

8. สรุปผลการวิจัย ยาหอมเทพจิตรสามารถลดคาความดันโลหิตตัวบน-ตัวลางในประชากรท่ีมีอายุ 

35 ป ข้ึนไปท่ีมีคาความดันโลหิตอยูในกลุม High normal ได ซ่ึงไมพบอาการไมพึงประสงคท่ีรุนแรง 

ดังนั้นยาหอมเทพจิตรอาจเปนทางเลือกเพ่ิมเติมในการใหยาหอมเทพจิตรรวมกับการใหคำแนะนำเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันจะชวยลดอัตราผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมลงได 
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