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  การศึกษาน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการ
ทดลอง (one group pre-test post-test)  มีวตัถุประสงค ์เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการใชย้าพอกสมุนไพรในการ
บรรเทาอาการปวดเข่า ซ่ึงไดท้  าการศึกษาในผูท่ี้มีอาการปวดเข่าในอ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง อาย ุ40 ปีข้ึนไป ท่ีมีอาการปวดเข่าเร้ือรังมากกวา่หรือเท่ากบั 6 เดือนใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม
เดียววดัก่อนและหลงัทดลอง (one group pre-test post-test) จ านวน 30 ราย ใหท้ดลองใชย้าพอกสมุนไพรในการ
พอกเข่าในระยะเวลา 30 นาที วเิคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความเจบ็ปวดก่อนและหลงั
การทดลองใชย้าพอกสมุนไพร ดว้ย แบบประเมินระดบัความปวดชนิดตวัเลข (Numeric Rating Scale: NSR) 
ผลการศึกษา พบวา่ระดบัความปวดหลงัการทดลองใชย้าพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผูสู้งอายท่ีุมีภาวะขอ้เข่า
เส่ือมลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยระดบัความปวดก่อนการใชโ้ปรแกรมมีค่าเฉล่ีย 6.37 คะแนน 
(S.D.= 1.30 ) หลงัใชโ้ปรแกรมทนัทีมีค่าเฉล่ีย 1.43 คะแนน (S.D.= 1.24)  

ดงันั้นยาพอกสมุนไพรสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าในผูสู้งอายุท่ีมีภาวะขอ้เข่าเส่ือมไดซ่ึ้งการใชย้า
พอกสมุนไพรน้ีอาจจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าในผูป่้วย อย่างไรก็ตามควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปริมาณสารส าคญัท่ีอยูใ่นยาพอกสมุนไพร ท่ีมีผลต่อการบรรเทาอาการเจ็บปวด เพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัผูป่้วยต่อไป 
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๓.บทน า 

อาการปวดเข่า เป็นปัญหาส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุ โดยมีสาเหตุ ของโรคจากพฤติกรรม
และความเส่ือมของร่างกาย พบได ้ถึงร้อยละ 50 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน ้ าหนกัตวัท่ีมาก ใชเ้ข่ามากหรือผิดท่า ผูท่ี้
มีภาวะขอ้เข่าเส่ือม จะมีอาการเจบ็หรือปวด ขอ้เข่าผดิรูป ขอ้ฝืด หรือขอ้ติด เดิน ไดไ้ม่ปกติ มีเสียงดงัในเข่าเวลาเดิน 
ส่งผลให้เกิดความทุกขท์รมานทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ปัจจุบนัเขตพื้นท่ี อ าเภอเขาชยัสนมีประชากรส่วนใหญ่อยู่
ในวยัผูสู้งอายุ คิดเป็นร้อย 50.39 ของจ านวนประชากรทั้งหมด (ขอ้มูล HDC – Report 21มิถุนายน 2564) พบว่า
ผูป่้วยในปัจจุบนัมีใชย้าแกป้วด และซ้ือยาแกป้วดเพื่อบรรเทาอาการเพิ่มมากข้ึนจากปัญหาและความส าคญัดงักล่าว 
ขา้พเจา้ซ่ึงเป็นแพทยแ์ผนไทย มีบทบาททางดา้นการแพทยแ์ผนไทย การบริการ การให้ความรู้ทางดา้นการแพทย์
แผนไทยแก่ประชาชน จึงเป็นส่วนหน่ึงในการให้บริการความรู้ การผลิตนวตักรรมต่างๆในการดูแลประชาชน ท า
ใหมี้ความคิดท่ีจะยาพอกสมุนไพร โดยการน าสมุนไพรมาท าการวิเคราะห์รสยา สรรพคุณของตวัยาและคดัเลือกตวั
ยาท่ีหาได้ง่ายตามท้องถ่ิน จากนั้นตั้ งเป็นยาต ารับโดยใช้พื้นฐานทางทฤษฎีของการแพทย์แผนไทย อนัมี
องคป์ระกอบไดแ้ก่ ตวัยาหลกั ตวัยารอง ตวัยาประกอบ โดยการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมุนไพร การใชย้า
พอกเข่า มารักษาผูป่้วยในกลุ่มปวดบริเวณเข่า ผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเอาวธีิการรักษาโดยการพอกเข่าดว้ยสมุนไพรมาท ายา
พอกสมุนไพรเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาอาการปวดเข่าของประชาชน  
๔.วัตถุประสงค์ 
4.1.เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการใชย้าพอกสมุนไพรในการบรรเทาอาการปวดเข่า 
๕. แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้/การทบทวนวรรณกรรม 

จากการท่ีประชากรผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนอย่างมากในปัจจุบนัอาการปวดเข่าเป็นอาการท่ีพบไดบ้่อยซ่ึงเกิดตาม
การเปล่ียนแปลงของวยัท่ีเพิ่มข้ึนปัญหาการปวดเข่าเกิดจาก หลายสาเหตุ เช่น จากการเล่นกีฬา มีการบาดเจ็บท่ีเข่า 
เข่าอกัเสบ ขอ้เข่าเส่ือม นา้หนกัตวัมากเกินไป ประเทศไทยพบผูป่้วยเข่าเส่ือมมากกวา่ 6 ลา้นคน ผูสู้งอายุท่ีอายุ
มากกวา่ 65 ปีข้ึนไปพบอาการเข่าเส่ือมไดถึ้งร้อยละ 50 (วิโรจน์ กวินวงศโ์กวิท และคณะ, 2557) สาเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากน ้ าหนกัตวัท่ีมาก ใชเ้ข่ามาก อาจใชน้านกวา่ปกติ หรือผิดท่า ผูท่ี้มีภาวะปวดเข่ามากๆ จะมีอาการเจ็บหรือ
ปวด ขอ้เข่าผดิรูป ขอ้ฝืด หรือขอ้ติด เดินไดไ้ม่ปกติ การปฏิบติัภารกิจประจาวนัต่างๆ ท าไดไ้ม่สะดวก ส่งผลให้เกิด
ความทุกขท์รมานทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ   

การรักษาอาการปวดเข่าในกรรมวิธีทางการแพทยแ์ผนไทย จะใช้ต ารับยาพอกดูดพิษซ่ึงเป็นต ารับยา
สมุนไพรไทยดั้งเดิม ท่ีแพทยแ์ผนไทยใช้ในการรักษาผูป่้วยท่ีเป็นโรคขอ้เข่าเส่ือม โดยใช้พอกตามบริเวณขอ้ต่อ
กระดูกของร่างกาย เช่น ขอ้เข่า ขอ้เทา้ ขอ้ไหล่ หรือบริเวณแนวกลา้มเน้ือ เพื่อลดอาการปวด บวม อกัเสบ และมีการ



บนัทึกผลการรักษาวา่ลดอาการดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี โดยต ารับยาสมุนไพรพอกดูดพิษ รูปแบบการน ามาใชแ้บบ
ดั้งเดิมนั้น บดใหล้ะเอียด หมกักบัสุรา หมกัทิ้งไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือนจึงน าเอามาใชรั้กษาผูป่้วยได้ วิธีการใช ้
คือการเทตวัยาลงบนแผน่สาลีแลว้น ามาแปะ พอกบริเวณท่ีมีอาการปวดและรอจนกวา่แผน่สาลีนั้นแห้งลงแลว้จึงน า
แผน่สาลีออก จ านวนคร้ังท่ีรักษาข้ึนอยูก่บัอาการของผูป่้วย ติดตามผลการรักษาโดยการสังเกตการของแพทยแ์ละ
การสอบถามอาการของผูป่้วย ซ่ึงไดรั้บผลการรักษาท่ีดีมาโดยตลอด(กรวนิทว์ชิญ ์บุญพิสุทธินนัท,์2557) 
๖.วิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการ
ทดลอง (one group pre-test post-test)   ซ่ึงท าการศึกษากบักลุ่มประชาชนทัว่ไปทุกเพศท่ีมีอาการปวดเข่า อายุ 40 ปี
ข้ึนไป (วิโรจน์ กวินวงศโ์กวิท, 2555) ในเขตอ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง เป็นผูท่ี้มีอาการปวดเข่าเร้ือรัง (6 เดือน
ข้ึนไป) ท าการศึกษาในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เท่านั้น จะไม่ศึกษาทดลองกบักลุ่มผูป่้วยท่ีมีอาการปวดเข่าแบบ
เฉียบพลนัหรือมีอาการบวม แดง ร้อน บริเวณเข่ามาก วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัทดลอง (one group pre-test post-test) เร่ิมตน้จากการส ารวจผูท่ี้มีอาการปวดเข่าท่ีมี
คุณสมบติัเป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลองใชย้าพอกสมุนไพร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตและทดสอบประสิทธิผลของการ
ใชย้าพอกสมุนไพรในการบรรเทาอาการปวดเข่า  

การเก็บรวมรวมข้อมูล  
1. ผูศึ้กษาแนะน าตวั บอกวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนของการศึกษา  
2. เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัทดลอง (one group pre-test post-test) จ านวน 30 ราย  
3. ผูส้มคัรใจเขา้ร่วมงานศึกษาทดลองใชย้าพอกสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่าในการรักษา โดยจะวดัระดบัความ
เจ็บปวดก่อนใชย้าพอกสมุนไพร พอกสมุนไพรทิ้งไว ้30 นาที หลงัจากทดลองใช้ยาพอกสมุนไพรบรรเทาอาการ
ปวดเข่าแลว้วดัระดบัความเจบ็ปวดอีกคร้ังเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลงัใชแ้ลว้บนัทึกผล  
4. ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ท่ีท าการทดลองใชย้าพอกสมุนไพรหา้มผูป่้วยใชย้าท่ีมีผลต่อการบรรเทาหรือรักษาอาการ
ปวดเข่า ยกเวน้ ผูป่้วยท่ีมีอาการปวดเข่ารุนแรงท่ีไม่สามารถทนได ้สามารถรับประทานยาบรรเทาอาการปวดเข่าได้
ในระหวา่งการทดลอง แต่จะหยดุการใชย้าพอกสมุนไพร และคดัออกจากกลุ่มตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การเปรียบเทียบระดบัความเจ็บปวดก่อนและหลงัใชย้าพอกสมุนไพร เกณฑ์การให้คะแนนผลการศึกษา

การลดความเจ็บปวดก่อนและหลงัการใช้ยาพอกสมุนไพร ซ่ึงใช้ แบบประเมินระดบัความปวดชนิดตวัเลข 
(Numeric Rating Scale: NSR) คือ ใชว้ดัความเจ็บปวดตามความรู้สึกของผูท้ดลอง โดยให้ผูท้ดลองท าเคร่ืองหมาย 
X บนเส้นตรงท่ีใดก็ได ้ ท่ีตรงกบัความรู้สึกของอาการปวดเข่าขณะมีการเคล่ือนไหวของขอ้เข่ามากท่ีสุด โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความเจบ็ปวดดงัน้ี  
 
 
  



ภาพท่ี 1 Numeric Rating Scale: NSR 
(http://www.elnurse.ssru.ac.th/chakkrich_pi/pluginfile.php/33/block_html/content/%E0%B9%80%E0%B8%AD
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B
8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%
E0%B8%99%20Pain%20Management-%20Skin%20Integrity%20and%20Wound%20Care%201-2562.pdf) 
1. ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป  
2. ใชส้ถิติ Paired t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความปวดเข่าก่อนและหลงัทดลอง 
๗. ผลการรักษา  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 26 คน (ร้อยละ 86.67) ซ่ึงอยูใ่นช่วงอายุ 60-70 ปี จ านวน 12 
คน (ร้อยละ 40) อายเุฉล่ีย 72.2 ปี โดยมีดชันีมวลกายมากกวา่ 25 (อว้น) จ านวน 15 คน (ร้อยละ 50) ค่าดชันีมวลกาย
เฉล่ีย 26.79 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และมีระยะเวลาการเกิดโรคมาแลว้มากกวา่ 3 ปี จ านวน 16 คน (ร้อยละ 53.33) 
ดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทั่วไป 

ลักษณะข้อมูลทั่วไป(N=30) จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ(คน) 
ชาย 4 13.33 
หญิง 26 86.67 
อายุ(ปี) 

60-70  12 40 
71-80  12 40 
80 ปีข้ึนไป  6 20 
Mean = 72.2, SD. = 8.14, Min = 61, Max = 89 
ค่าดัชนีมวลกาย  
< 18.5 (น ้าหนกันอ้ย)    
18.5 - 22.99 (น ้าหนกัปกติ)  5 16.67 
23 – 24.9 (น ้าหนกัเกิน)  10 33.33 
≥ 25 (อว้น)  15 50 
Mean =26.79 ,SD. = 4.66 , Min = 20.15 , Max = 36.24 
ระยะเวลาการเกิดโรค  
< 1 ปี    
1 – 3 ปี  14 46.67 



> 3 ปี 16 53.33 
Mean =5 ,SD. = 3.87 , Min = 1 , Max = 15 

ผลการเปรียบเทียบระดบัความปวดก่อนและหลงัการทดลองพบวา่ ระดบัความปวดก่อนการใชโ้ปรแกรมมี
ค่าเฉล่ีย 6.37 คะแนน (S.D.= 1.30 ) หลงัใชโ้ปรแกรมทนัทีมีค่าเฉล่ีย 1.43 คะแนน (S.D.= 1.24) แสดงใหเ้ห็นวา่
ระดบัความปวดหลงัการใชโ้ปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าดว้ยตนเองในผูสู้งอายท่ีุมีภาวะขอ้เข่าเส่ือมมีระดบั
ความปวดเข่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ดงัตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบระดับความปวดก่อนและหลังการใช้โปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าด้วยตนเองใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

ระดับความปวด Average S.D. P value 
ก่อน 6.37 1.30 0.000 
หลงั 1.43 1.23 

 
๘. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/การวิจารณ์/ข้อเสนอแนะ/แนวคิดเพื่อการพัฒนา/ข้อจ ากัด 
การศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่าในในผูสู้งอายท่ีุมีภาวะขอ้เข่าเส่ือม คลินิก
แพทยแ์ผนไทยฯ รพ.เขาชยัสน จ.พทัลุง สามารถน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์เชิงชุมชน/สังคมในระดบัพื้นท่ี ได้
ดงัน้ี  
1.การใหบ้ริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยฯ รพ.เขาชยัสนในทุกวนั การท างานบริการเชิงรุกในชุมชน ออกใหบ้ริการ 
รักษาอาการปวดเข่า ดว้ยยาพอกสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่า จากการด าเนินงานท่ีผา่นมา พบวา่ ปีงบประมาณ 
2564 มีผูม้าใชบ้ริการพอกเข่าดว้ยยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่า จ านวน 80 ราย ผลการรักษาผูป่้วยมีอาการปวด
เข่าลดลง เม่ือเปรียบเทียบอาการปวดเข่าก่อนและหลงัการรักษา 

                        
 
2.ไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรในการบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท ายาพอกเข่าสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่า การ
สาธิตการพอกเข่ายาสมุนไพร ในโครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายเุทศบาลต าบลหานโพธ์ิ ปีงบประมาณ 2563-
2564 
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