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การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วยเทคนิคการแพทย์ผสมผสาน 
 

   ยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์ (1)  
 
 ความเร่งรีบการท างานเพ่ือหาเลี้ยงชีพของประชากรโลก ส่งผลให้สถิติการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้น 
พบมากในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 90ไม่ทราบสาเหตุเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งองค์การอนามัยโลก
รายงานไว้ว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชนอายุสั้น ซึ่งทั่วโลก มีผู้ที่เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงถึง 1,000 ล้านคน เสียชีวิตปีละเกือบ 8 ล้านคน เฉลี่ยประมาณนาทีละ 15 คน โดย 1 ใน 3 พบในวัย
ผู้ใหญ่ และคาดว่าในปี พ.ศ.2568 ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั้งโลกจะปุวยเป็นโรคนี้เพ่ิม 1,560 ล้านคน     
  ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายควบคุมโรคความดันโลหิตสูง1 โดยให้ทุกพ้ืนที่ตรวจคัดกรองและ
รณรงค์ให้ประชาชนตรวจสุขภาพประจ าปี พบว่าโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจ านวน 23 
ล้านคนทุกปี แล้วแบ่งความดันโลหิตสูง ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนปกติ กลุ่มที่มีความเสี่ยง และกลุ่มที่ปุวย       
ปี 2556 คนไทยปุวยด้วยโรคความดันโลหิตเกือบ 11 ล้านคน เสียชีวิต 5,165 คน และพบปุวยรายใหม่ 
เพ่ิมเกือบ 1 แสนคน ร้อยละ 50 ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในกลุ่มที่ปุวยแล้วมีเพียง1ใน 4 ที่ควบคุม
ความดันโลหิตได้  
  จากการศึกษา ของแพทย์สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา กล่าวว่า การแพทย์แบบทางเลือกอย่างการออก
ก าลังกายแบบแอโรบิคและการบริหารกายจิต ท าให้ความดันโลหิตลดลงได้(2)  และการศึกษาของทัศนีย์ ศรีญาณ
ลักษณ์และคณะ (2554) พบว่า รูปแบบที่มีผลการใช้อยู่ในระดับมากได้แก่ โยคะ ชีวจิต และชี่กง ผู้ปุวยโรคคว าม
ดันโลหิตสูง น ารูปแบบที่ผู้ปุวยน ามาใช้ในการจัดการอาการได้แก่ การนวด สมาธิ และอาหารและสมุนไพร        
แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้และผลการใช้การดูแลแบบผสมผสานในผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและจัดระบบการดูแลแบบผสมผสานร่วมกับการดูแลระบบการแพทย์ปัจจุบันแก่ผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูงได้อย่างเหมาะสม(3)  และจากความรู้ทางวิชาการของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ส านัก
การแพทย์ทางเลือก กล่าวไว้ว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือ 8อ (อโรคยา อิริยาบถ อุเบกขา อากาศ 
อาจิณ อุดมปัญญา และอาชีพ) น ามาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับโรคเรื้อรัง ต่อไป(4)    
  จะเห็นได้ว่า การรักษา ส่งเสริม ปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้วยแนวทางและวิธีการทางการแพทย์
ผสมผสานได้เติบโตและเป็นที่ยอดนิยมส าหรับคนไทยและประชากรโลก มีดังนี้  
  1. สมาธิ (Meditation) และการสวดมนต์บ าบัด (Prayer) สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูง  
คือ ความเครียด วิธีการดูแลและบ าบัดที่ดีที่สุดคือ วิธีการสวดมนต์(Prayer) ให้จิตเป็นสมาธิ (Mantra 
Meditation) มาใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง  จากการศึกษา สมคิด ทองมีและคณะ(2557)                 
ธิติสุดา ลินจงและภารดี (2554) แพรวพรรณ ประกายดาวและคณะ (2553) ธนากร มณีเจริญและคณะ.สรุปได้ว่า 
การท าสมาธิมีผลต่อระดับความดันโลหิต โดยเฉพาะค่าบนซีสโตลิคและไดแอสโตลิกมีระดับลงหลังจากท าสมาธิ
เคลื่อนไหว ได้แก่ แบบชี่กง แบบโยคะ เป็นต้นการสวดมนต์ มีผลต่อระบบไหลเวียน ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบ
การไหลเวียน  กระแสประสาท โดยเฉพาะเมื่อเริ่มสวดมนต์ร่างกายเริ่มปรับสมดุลให้ทุกๆระบบเข้าสู่ภาวะปกติที่
เรียกว่า ระดับPrehypertension และระดับ Normal ต่อจากนั้น เมื่อการสวดมนต์ด าเนินต่อไป ส่งผลถึงระดับซีส
โตลิคและไดแอสโตลิค ระดับความดันโลหิตลดลงในที่สุด ดังนั้น การสวดมนต์ให้จิตเป็นสมาธิสามารถน ามาใช้
รักษาเสริมหรือรักษาโดยตรงโรคความดันโลหิตสูงได้ 
   2. โภชนาการ (Nutrition) อาหารสุขภาพท่ีมีความส าคัญส าหรับผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบัน   
2.1 อาหาร DASH เป็นลักษณะ อาหารที่มีเกลือต่ าซึ่งให้ผลดีต่อการรักษาความดันโลหิตสูง และยังปูองกันความ
ดันโลหิต , 35, 36  2.2 กลูตาไธโอน (Glutathione: GHS) เป็นสารมหัสจรรย์อย่างยิ่งที่ร่างกายคนเราผลิตขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ การไหลเวียนของเลือดกลับมาเป็นปกติ หลอดเลือดแข็งแรงเป็นปกติ แล้วการฟ้ืนตัวสภาพอวัยวะ
ต่างๆกลับมาปกติ ร่างกายของเรากลับมาแข็งแรง จิตใจก็แข็งแรง (5,6,7,8)    2.3โอเมก้า(Omega) ทั้งโอเมก้า-3 
โอเมก้า-6 โอเมก้า-9 ช าระล้างหลอดเลือดแดงที่บริเวณหัวใจ เพ่ิมความแข็งแรงและฟ้ืนฟูกการท างานของหลอด
เลือดแดง ให้กลับมาท างานการไหลเวียนเลือดแดงได้คล่องตัว ท างานได้ตามปกติ ส่งผลให้ระดับความดันโลหิตขีด
บน(SBP)และขีดล่าง(DBP) ลดลงอยู่ในระดับที่เป็นปกติ (9,10,11,12,13,14,15,16)     
  3. สมุนไพรไทย (Thailand Herbal) ทั่วโลก พบว่า แพทย์สมัยใหม่ แพทย์ทางเลือกและ          
การแพทย์ท้องถิ่น (Local medicine) แล้วพบอีกว่า สมุนไพรสามารถรักษาและลดความดันโลหิตในผู้ปุวยความ
ดันโลหิตสูงได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบว่าสมุนไพรหลายชนิด เช่น กระเจี้ยบผสมหญ้า



บทความ ส านกัการแพทย์ทางเลอืก                                                                                                 ยิ่งศกัดิ์  จิตตะโคตร์ / 2 

 

หวานช่วยลดความดันโลหิต ตัวบน (Home Blood Pressure Monitoing) ได้เฉลี่ย 4.9 ม.ม.ปรอท(17)และ
ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้แนะน าสมุนไพรไทยที่มีผลช่วยลดอาการความดันโลหิตสูง 
ที่มีในท้องถิ่นไทย ในที่นี้จะขอกล่าวไว้ 13 ชนิด ได้แก่ (1) กระเจี๊ยบแดง วิทยาศาสตร์ท าการวิจัย พบว่า กระเจี๊ยบ
แดงสามารถลดความดันโลหิตได้ เนื่องมาจากสาร “แอนโธไซยานิน” (anthocyanins) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน และสร้างความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดนั่นเอง(2) คึ่นไฉ่ มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า คึ่นไฉ่มี
ฤทธิ์ลดความดันโลหิต ขับปัสสาวะ ลดบวม คุมก าเนิด ลดจ านวนอสุจิ ลดระดับน้ าตาลในเลือดลคอเลสเตอรอล 
และไตรกลีเซอไรด์ ยับยั้งการเกิดมะเร็ง ยับยั้งเนื้องอก ต้านการอักเสบ ท าให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว ขับระดู เป็น
ต้น(3) บัวบก มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในหนูขาวเมื่อให้ทางหลอดเลือดด า น้ าคั้นจากต้น และสารสกัดด้วยน้ ามีฤทธิ์
ลดความดันโลหิตในหนูขาวและสุนัข บัวบกยังท าให้หลอดเลือดด าและเส้นเลือดฝอยแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์
ต่อคนที่มีปัญหาเส้นเลือดขอดและคนที่เป็นริดสีดวงทวาร นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อระบบประสาท ท าให้การ
เรียนรู้ดีขึ้น มีฤทธิ์คลายความเครียด ซึ่งฤทธิ์คลายความเครียดนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ปุวยความดันโลหิตสูงด้วย(4) 
คาวตอง หรือพลูคาว มีการศึกษาวิจัยและจดสิทธิบัตรมากตัวหนึ่ง ซึ่งจากการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ต่างพบ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพลูคาวเช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์ของหมอยาพ้ืนบ้าน ในประเทศเกาหลีก็ได้มีการใช้
พลูคาวเป็นยาลดความดันโลหิตสูงภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเนื่องจากมีการสะสมของไขมัน(Atherosclerosis) และ
มะเร็งอีกด้วย (5)มะรุม ส่วนของใบและรากของมะรุม มีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตได้ รวมทั้งพบสาระส าคัญที่
ออกฤทธิ์ลดความดันโลหิต เช่น niazinin A, niazinin B, niazimicinและ niaziminin Aand B (6) ใบกระเพรา
(18) ชากระเพรา (แบบอายุรเวท) ฤทธิ์ลดความดันเลือด  ชาวอินเดียกล่าวว่าชากะเพรานี้ท าให้กระชุ่มกระชวย
และคลายเครียดอีกด้วย(7) หญ้าหนวดแมว ยาชงจากหญ้าหนวดแมว(19) 4 กรัม ชงกับน้ าเดือด 750 ซีซี. ดื่มต่าง
น้ าในคนไข้ 27 คน พบว่าท าให้ปัสสาวะคล่องและใส อาการปวดนิ่วลดลงได้และนิ่วขนาดเล็กลง และหลุดออกมา
ได้เอง มีผู้ปุวยร้อยละ 40 ผู้ปุวยหายจากปวดนิ่วร้อยละ 20 และส านักวิจัยทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ 
ฤการแพทย์ รายงานว่า หญ้าหนวดแมว ไม่มีพิษเฉียบพลัน(8) แปฺะต าปึง หรือ สมุนไพรจักรนารายณ์ (20)                       
มีสรรพคุณที่ทรงคุณค่าเป็นยาครอบจักรวาลแก้ได้สารพัดโรคซึ่งล้วนเป็นโรคยอดนิยม ส าหรับเป็นโรคความดัน
เลือดสูง จะเห็นผลเร็วมาก หลังจากการกินสมุนไพรแปะต าปึงเป็นประจ า(9) ตะไคร้ ช่วยลดความดันโลหิตสูง ขับ
เหงื่อ แก้หวัดลมเย็น ปวดศีรษะ แก้อาการขัดเมา ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเป็นเลือด น้ ามันตะไคร้แต่งกลิ่นใช้                 
เป็นเครื่องหอมในสบู่ ยาหม่อง(21) ฟูาทะลายโจร ฤทธิ์ในการลดความดันเลือด พบว่า สารสกัดฟูาทะลายโจรและ
สารส าคัญ มีฤทธิ์ในการลดความดันเลือดได้ดี และ AP3 จะเป็นสารที่ให้ฤทธิ์ดีที่สุดในการขยายหลอดเลือด และลด
อัตราการเต้นของหัวใจ  (22) ขิง(23) มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาช่วยลดความดันโลหิด และช่วยต้านเชื่อแบคเรียได้อีก
ด้วย โดยการน าใบมะกรูด(24) 7-10 ใบมาต้มน้ าดื่มเช้าเย็นเป็นประจ าทุกวันก็จะช่วยให้ความดันโลหิตเป็นปกติ 
(12) มะกรูด  มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาช่วยลดความดันโลหิต และช่วยต้านเชื่อแบคทีเรียได้อีกด้วย  โดยการน าใบ
มะกรูด 7-10 ใบมาต้มน้ าดื่มเช้าเย็นเป็นประจ าทุกวันก็จะช่วยให้ความดันโลหิตเป็นปกติ(13) กระเทียม สารเคมีที่
ส าคัญ คือ allicin ซึ่งเป็นสารเคมีส าหรับรักษาและเกิดกลิ่น ได้มีการน ากระเทียมมาใช้ในปูองกันและรักษาโรค 
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง(25) ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น และอีกหลายๆโรค กระเทียมมีประโยชน์ ในผลการรักษา
โรคความดันโลหิตสูง  
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