
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการ เขตสุขภาพท่ี 12 
ประเภท        [  ] วิจยั   [ √   ] R2R   [ ] CQI (Clinic)   [ ] CQI (Non Clinic)   [  ] HNA 
รองรับ Excellence   [ ] PP Excellence   [ √  ] Service Excellence    [  ] People Excellence 
        [  ] GV Excellence   [  ] เก่ียวขอ้งกบัสหวิชาชีพ 
ผลงานในสาขา       [  ] แพทย ์  [  ] ทนัตแพทย ์[  ] เภสัชกรรม   [  ] พยาบาล   [  ] คุม้ครองผูบ้ริโภค 
        [  ] วิทยาศาสตร์การแพทย ์[  ] การส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
        [  ] บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทัว่ไป [√] การแพทยแ์ผนไทย 
        [  ] ป้องกนัและควบคุมโรค   [  ] อ่ืนๆ 
การเสนอผลงาน       [√] ไม่เคยน าเสนอเผยแพร่มาก่อน   [  ] เคยเผยแพร่(พฒันาต่อยอด) 
        [  ] ผลอนัดบัรางวลัท่ีไดรั้บระดบัจงัหวดั 
        [  ] ชนะเลิศ   [  ] รองฯ๑   [  ] รองฯ๒   [  ] รองฯ๓ 
ช่ือเร่ือง 
 การศึกษาประสิทธิผลของการใชก้อ้นเส้า และลูกประคบสมุนไพร ต่อการลดระดบัความปวด ในโรคลม
ปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลงั 
ผู้จัดท าผลงาน 
ผู้จัดท าผลงาน ช่ือสกุล นางสาววริศรา เขียวดี ต าแหน่ง แพทยแ์ผนไทยปฏิบติัการ เบอร์โทร 064-0826578                    
หน่วยงาน การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยฯ์ รพ.เขาชยัสน   อ าเภอ       เขาชยัสน  จังหวัด   พทัลุง 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ    064-0826578       E-mail  warissara3701@gmail.com 
 อาการปวดหลงัส่วนล่างแบบไม่ทราบสาเหตุ หรือโรคลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1หลงั เป็นอาการท่ีพบเป็น
อนัดับ 1 ของผูป่้วยท่ีมารับบริการงานการแพทยแ์ผนไทย สาเหตุหลกัคือ การเคล็ดขัดยอกของกลา้มเน้ือ การ
บาดเจ็บจากการท างาน ท าใหก้ระทบต่อการท างาน หรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั  น าไปสู่ความพิการไดใ้นอนาคต  
  กอ้นเส้า คือกอ้นดิน หรือกอ้นหิน ตั้งชนกนัส าหรับตั้งหมอ้หุงขา้ว หรือแกง มีลกัษณะเป็นกอ้นหินกลม ๆ 
หรือรี ๆ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นของชาวอ าเภอกงหรา ท่ีน ามาใชดู้แลสุขภาพ ของคนในชุมชน ในอดีตชาวบา้นน า
กอ้นหินน ้ าตก มาเผาจนแดงเร่ือ ราดน ้ า แลว้เอาผา้ห่อหลายชั้น ไปใชป้ระคบให้หญิงหลงัคลอด เพื่อขบัน ้ าคาวปลา 
และลดอาการปวดกลา้มเน้ือจากการตั้งครรภ ์  
 เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการใชก้อ้นเส้า กบัการใชลู้กประคบสมุนไพร  ต่อการลดระดบัความปวด ใน
โรคลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลงั มีผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา จ านวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มรับหัตถการประคบ
สมุนไพร กลุ่มรับหัตถการกอ้นเส้า โดยทั้งสองกลุ่มไดรั้บการประเมินความปวด(ก่อนหลงั)รับหัตถการ และรับ
หตัถการจ านวน 3 คร้ังๆละ 30  นาที วนัเวน้วนั 1 สัปดาห์  ติดต่อกนั  
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ระดบัความปวดเฉล่ียหลงัการทดลอง ของการประคบสมุนไพร คือ 2.60 และ
ระดบัความปวดเฉล่ียหลงัการทดลอง ของการประคบกอ้นเส้า คือ 2.85 หตัถการทั้งสอง ไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิต  

mailto:warissara3701@gmail.com


 จึงสรุปไดว้่า การใชก้อ้นเส้า และการประคบสมุนไพร สามารถช่วยลดความปวดในโรคลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 1 หลงัได ้ ผูป่้วยมีความพึงพอใจการใชก้อ้นเส้า มากกว่าการประคบสมุนไพร ร้อยละ 95 และดว้ยค าพูด
ท่ีว่า “หว่างไปลูกเฮอ้ ชาดไดแ้รงอก”  จะเห็นไดว้่ากอ้นเส้า เป็นอีกหน่ึงวสัดุทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่า และสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการ ดา้นการแพทยแ์ผนไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
๑.ช่ือเร่ือง  
 การศึกษาประสิทธิผลของการใชก้อ้นเส้า และลูกประคบสมุนไพร ต่อการลดระดบัความปวด ในโรคลม
ปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลงั 
๒.ผู้จัดท าผลงาน  
    ผู้จัดท าผลงาน  ช่ือสกุล นางสาววริศรา เขียวดี ต าแหน่ง แพทยแ์ผนไทยปฏิบติัการ หน่วยงาน รพ.เขาชยัสน 
๓.บทน า 
 ปัจจุบนัเป็นโลกยุคโลกาภิวตัน์  มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสังคม เทคโนโลยี 
การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ และการเมือง ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่จากอดีตท่ีเคยเรียบง่ายกลบักลายเป็น วิถีชีวิต
ท่ีเร่งรีบ แข่งขนักบัเวลา ผูค้นท างานหารายไดเ้พื่อเล้ียงตนเอง และครอบครัว ไม่มีเวลาใส่ใจกบัสุขภาพของตนเอง 
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดความเจ็บป่วย จากการประกอบอาชีพหรือจากพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต จนกลายมา
เป็นโรคท่ีเก่ียวกบัระบบกลา้มเน้ือ ซ่ึงเป็นโรคท่ีมีอตัราการ เจ็บป่วยอยู่ในอนัดบัท่ี 5 ของประเทศไทย (กระทรวง
สาธารณสุข, 2551) อาการปวดหลงัส่วนล่างแบบไม่ทราบสาเหตุ (non-specific low back pain) เป็นอาการท่ีพบมาก 
อนัดบั 1 ของผูป่้วยท่ีมารับบริการ ท่ีงานการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลือกโรงพยาบาลกงหรา สาเหตุหลกั
ท่ีท าให้เกิด คือ ความตึงเครียดจากการทรงท่า (postural strain) การเคล็ดขดัยอกของกลา้มเน้ือหลงั (lumbar sprain) 
หรือการบาดเจ็บบริเวณหลัง (traumatic injury) ผูป่้วยมักมีอาการปวดบริเวณ หลังส่วนล่าง ความยืดหยุ่นของ
กลา้มเน้ือลดลง เป็นเหตุให้กระทบต่อการท างานหรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั  น าไปสู่ความพิการไดใ้นอนาคต 
การรักษาดว้ยความร้อนต้ืน ไดแ้ก่ แผ่นประคบร้อน การใชรั้งสีอินฟาเรด การอบไอน ้ า หรือการอาบแช่น ้ าแร่ เป็น
การรักษาท่ีนิยมใช้ส าหรับการดูแลผูป่้วยกลุ่มอาการดังกล่าว เน่ืองจากสามารถลดอาการปวดได้  โดยไม่มี
ผลขา้งเคียงเม่ือเทียบกบัการใชย้าบรรเทาอาการปวด อีกทั้งความร้อนยงัช่วยเพิ่มความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือ  น าไปสู่
การป้องกนัการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นขึ้นไดอี้กดว้ย 
   อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง เป็นอีกหน่ึงอ าเภอ ในจงัหวดัภาคใตท่ี้ประชาชนยงัคงด ารงวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิม มีชาวบา้นอีกจ านวนหน่ึง ท่ียงัคงพึ่งพาหมอพื้นบา้น และน าภูมิปัญญาชาวบา้น มาใชดู้แลสุขภาพของ
ตนเอง และคนในครอบครัว องคค์วามรู้ทั้งหมดไดถู้กถ่ายทอดมาจาก บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบนั และภูมิปัญญาอีกไม่
นอ้ยไดเ้ร่ิมสูญหายไป ปัจจุบนัประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอกงหรายงัคงน าภูมิปัญญามาใชดู้แลสุขภาพดว้ยตนเอง โดย
การประยกุตใ์ชว้สัดุจากธรรมชาติ ในทอ้งถ่ิน ท่ีมีอยูม่าใช ้เน่ืองดว้ยอ าเภอกงหรา เป็นพื้นท่ีราบสลบัเนินเขา ท าใหมี้
น ้ าตกท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หลายแห่ง ประชาชนจึงไดน้ าเอากอ้นหินน ้ าตก มาใชดู้แลสุขภาพ โดยทั้งน้ี กอ้น
หินน ้าตก หรือเรียกวา่อีกอยา่งหน่ึงวา่ กอ้นเส้า เกิดจากการน ้ากอ้นหินลกัษณะกลมรี ขนาดไม่โตนกั จ านวน 3 กอ้น 
มาใชใ้นการหุงขา้ว หุงแกง ความร้อนจากการเผา้ ท าใหก้อ้นหินร้อน ชาวบา้นจึงไดน้ ากอ้นหินท่ีเกิดจากการหุงขา้ง 
หุงแกง มาใชดู้แลสุขภาพของตนเอง โดยการใชอ้ยูไ่ฟหลงัคลอด ของหญิงท่ีคลอดบุตร เพื่อช่วยขบัน ้าคาวปลา และ
ลดอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัคลอด  
  ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยั จึงสนใจศึกษาภูมิปัญญากอ้นเส้า ของอ าเภอกงหรา เพื่อการสืบทอด และการเก็บ
รวบรวมภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่าของหมอพื้นบา้นท่ียงัคงเหลืออยู ่เพื่อน าองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาเหล่านั้นมาพฒันาต่อ



ยอด ซ่ึงผลของการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อชาวบา้นในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ิน เกิดส านึกท่ีดีต่อชุมชน ร่วมกนัอนุรักษ ์และพฒันาสืบทอด ภูมิปัญญาของหมอพื้นบา้น อีกทั้งจะเป็นขอ้มูล
พื้นฐานแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ตลอดถึงบุคคลผูส้นใจทัว่ไปท่ีจะน าไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อการพฒันา
ต่อไป 
๔.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้ก้อนเส้า และลูกประคบสมุนไพร ต่อการลดระดับความปวดโรคลม
ปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลงั  
๕. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/การทบทวนวรรณกรรม 
 จุฑารัตน์ ค่าแพง (2550) ไดใ้หค้วามหมายของอาการปวดหลงัส่วนล่างว่าเป็นอาการปวด เฉพาะท่ีหลงัและ
บั้นเอวส่วนล่าง และรวมถึงอาการปวดหลงัร่วมกับอาการปวดขา ซ่ึงอาจ ปวดเป็นพกัๆหรือตลอดเวลา อาการปวด
อาจเกิดขึ้ นเม่ือมีพยาธิสภาพท่ีโครงสร้างทั้ งหมดของกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวและกระดูกกระเบนเหน็บ 
(Lumbosacral) ท่ีมีปลายประสาทอยู่ โดยโครงสร้างเหล่าน้ี ได้แก่ กระดูก หมอนรองกระดูกสันหลัง เอ็น 
เส้นประสาท พงัพืดเน้ือเยือ่อ่อน และกลา้มเน้ือ เป็นตน้ 
 การประคบดว้ยลูกประคบสมุนไพรเป็นวิธีการบ าบดัของแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงน ามาใชค้วบคู่กบัการนวดไทย
มานาน ส าหรับการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีการใช้แผ่นประคบร้อนในการรักษาทางกายภาพบ าบดั ความร้อนทั้งสอง
รูปแบบน ามาใช้รักษาผูท่ี้มีอาการปวดกลา้มเน้ือและขอ้ต่อของร่างกาย เน่ืองจากลูกประคบอาจมีผลของสมุนไพร
ร่วมดว้ย ดงันั้นการใชลู้กประคบสมุนไพรและแผ่นประคบร้อนอาจให้ผลลดอาการปวดของกลา้มเน้ือไดแ้ตกต่าง
กัน การศึกษาน้ีตอ้งการเปรียบเทียบผลการเปล่ียนแปลงของระดับอาการปวดและค่าทางสริรวิทยาระหว่างการ
ประคบแผ่นร้อนและลูกประคบสมุนไพรในอาสาสมคัรปวดหลงัส่วนล่างแบบไม่ทราบสาเหตุ อาสาสมคัรเข้าร่วม
โครงการทั้งส้ิน 24 คน อายุเฉล่ีย 41 ± 8 ปี เพศหญิง 15 คน และเพศชาย 9 คน ไดรั้บการรักษาท่ีบริเวณกลา้มเน้ือ
หลงั 2 รูปแบบ คือ วางแผ่นประคบร้อนและลูกประคบสมุนไพร นาน 20 นาที ท าการทดลองห่างกนั 1 สัปดาห์ วดั
ค่าตัวแปร ก่อนและหลังการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเจ็บปวด (visual analog scale; VAS) ของ
อาสาสมคัรลดลงหลงัไดรั้บแผน่ประคบร้อน (ค่าเฉล่ีย VAS ลดลง 1.36, P < 0.01) และลูกประคบสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 
VAS ลดลง 1.03, P < 0.001) ทั้ งสองวิธี มีผลลดปวดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(วารสารเทคนิค
การแพทยแ์ละกายภาพบ าบดั ปี 2552, January-April ปีท่ี: 21 ฉบบัท่ี 1 หนา้ 74-82)  
 การอยู่ไฟแบบเกาะยาว ไม่มีการนั่งถ่าน แต่มีส่ิงท่ีแตกต่าง คือ มีการใช้ก้อนเส้ามากดนวดไปตามท้อง 
เพื่อใหม้ดลูกเขา้อู่เร็ว กอ้นเส้าท่ีวา่น้ี คือกอ้นหินขนาดใหญ่ท่ีไปหามาจากชายทะเล แลว้น ามาเผาให้แดง จนร้อนจดั 
แลว้เอาน ้าราดเรียกวา่ลา้งหวักอ้นเส้า ซ่ึงคงเป็นการลดความร้อนไม่ใหร้้อนเกินไป จากนั้นใชใ้บยอรองท่ีหวักอ้นเส้า 
เอาผา้ห่ออีกหน่ึงชั้นหรือหลายชั้นเพื่อไม่ให้ก้อนเส้าร้อนเกินไป แลว้น าก้อนเส้ามากดประคบให้ทัว่หน้าท้อง 
เพื่อให้ทอ้งยุบและช่วยมดลูกเขา้อู่เร็วขึ้น(สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/มูลนิธิสุขภาพไทย/อยู่ไฟหลงัคลอด แบบฉบบัคน
เกาะยาว (มติชนสุดสัปดาห์ ฉบบัวนัท่ี 4 - 10 สิงหาคม 2560 วนัอาทิตยท่ี์ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560) 
 อ.อุไรรัตน์ สิงหนาท(2560) ก้อนเส้า คือกอ้นหินท่ีน ามาเผาไฟจนร้อนคลุมดว้ยผา้แลว้ห่อพร้อมสมุนไพร 
มดัตรงปลายหรือใชผ้า้พบัทบกนัหลายๆชั้น แลว้น ามากดนวด/ประคบบนหนา้ทอ้งมารดาหลงัคลอดในระยะอยูไ่ฟ 



ความร้อนจากก้อนหินช่วยให้ความอุ่นแก่ช่องทอ้ง (กระตุน้การไหลเวียนเลือด) แกอ้าการหนาวเย็น และอาการ
ตะคริว ช่วยกระชบักลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ช่วยให้มดลูกเขา้อู่เร็วขึ้น และยงัช่วยขบัลม ไม่ให้ทอ้งอืด ปกติกอ้นเส้าจะมี
ลกัษณะยาวรี ท่ีเคยเห็นสตรีชนบทใช ้คือจะใชก้อ้นอิฐแดงเป็นกอ้นเส้า (ความรู้เก่ียวกบัผดุงครรภไ์ทย) 
 ประพจน์ (2549) การทับก้อนเส้า ช่วยขบัน ้าคาวปลา และบรรเทาอาการปวดหลงั 
 วีริสา ทองวง (2559) ก้อนเส้า คือกอ้นหินท่ีมีขนาดพอเหมาะในการจบั น ้ าหนกัประมาณ 1 กิโลกรัม นิยม
ใชหิ้นท่ีพบบริเวณน ้ าตกเน้ือหยาบ ทนความร้อน ผิวเกล้ียง รูปไข่ ก่อนใช ้วางบนถ่านร้อนๆ 20 นาที ราดน ้ า แลว้
ประคบบริเวณสะดือ ทอ้ง เพื่อขบัน ้ าคาวปลา และประคบบริเวณหลงัเพื่อบรรเทาอาการปวดหลงั ประคบวนัละ 3 
คร้ัง คร้ังละ1 ชม. 5-7 วนั เพื่อให้หน้าทอ้งยุบ และป้องกนัการปวดหลงั(บทบาทภูมิปัญญาพื้นบา้นของหมอต ายา
จงัหวดัพทัลุง) 
๖. วิธีการศึกษา 
 การวิจยัเชิงทดลองทางการศึกษา (Experimental Research) โดยท าการศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบในผูป่้วย 
40 คน ท่ีผา่นการตรวจดว้ยวิธีทางหตัถเวชของแพทยแ์ผนไทย และแบ่งผูป่้วยเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มใชก้อ้นเส้า  กบั
กลุ่มประคบสมุนไพร วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  T - Test Independent 
Sample t test   
 กลุ่มตวัอยา่ง จากประชากรผูที้มารับบริการ โรงพยาบาลกงหรา อ.กงหรา จ.พทัลุง  มีอาการปวดหลงั ตาม
อาการโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 1 หลงั  

เกณฑ์คัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการศึกษา(Inclusion Criteria)   
1. เพศหญิงหรือเพศชาย อาย ุ25-50 ปี ร่วมกบัมีอาการปวดหลงัส่วนล่างแบบไม่ 

 ทราบสาเหตุ (non-specific lowback pain) ไดรั้บการตรวจหตัเวชของแพทยแ์ผน 
 ไทย และไดรั้บการวินิจฉยั วา่เป็นโรคลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลงั 

2. มีระดบัความปวดตั้งแต่6 -9เม่ือทดสอบดว้ยมาตรวดัความเจ็บปวดดว้ยตา (Visual Analog Scale) 
3. ดชันีมวลกาย BMI อยูใ่นเกณฑป์กติ 
4. สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
5. ไม่รับประทานยาแกป้วด ในระหวา่งรับหตัการทั้งสอง 

เกณฑ์การให้อาสาสมัครออกจากการศึกษาวิจัย (Discontinuation Criteria) 
1. มีความผิดปกติในขอ้หา้มของการรักษาดว้ยความร้อนต้ืน เช่น มีบาดแผลเปิด การ 

 อกัเสบติดเช้ือบริเวณหลงัส่วนล่าง มีความบกพร่องของระบบไหลเวียนโลหิต หรือ 
 ระบบประสาทรับความรู้สึก เป็นตน้ 

2. มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีประวติัการแพส้มุนไพรไทย ทั้งน้ีหากขณะอาสาสมัครมีความ
ผิดปกติขณะรักษา ทางคณะผูวิ้จยัจะพิจารณาถอนอาสาสมคัรออกจากการทดลอง ไดแ้ก่มีอาการผิดปกติ
ขณะรักษา เช่น เวียนศีรษะ หนา้มืด ระคายเคืองผิวหนงั อยา่งรุนแรง เป็นตน้ 

3. ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัไม่ใหค้วามร่วมมือ 
4. ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัตอ้งการถอนตวัออกจากการวิจยั 



ขั้นตอนการศึกษา 
  1.การคดักรองผูร่้วมงานวิจยั 
  2.ตรวจโรคทางหตัถเวชของแพทยแ์ผนไทย  
  3 อาสาสมัครจะได้รับการสุ่มเพื่อแบ่งเข้ากลุ่ม  ทดลองหรือกลุ่มควบคุมด้วยการสุ่มตัวอย่าง
 แบบง่ าย  ( simple random sampling) ใช้วิ ธีการจับฉลาก ( lottery) โดยเขียนรหัสของทั้ งสองกลุ่ม  
 อาสาสมคัรจบัฉลากแลว้สุ่มหยิบทีละใบแบบไม่ใส่คืน จนกระทัง่ได้อาสาสมคัรในแต่ละกลุ่มครบตาม
 จ านวน 
  4.  อาสาสมัครกลุ่ม 1 จะได้รับการรักษาด้วยก้อนเส้า  ภายในบรรจุก้อนหินน ้ าตก น ้ าหนัก 
 1000 กรัม  เผาด้วยไฟ นาน 10 นาที ท่ีก าลังไฟแรงปานกลาง  ห่อด้วยผา้ขนหนูหนา 3 ชั้น วางบนใบ
 พลบัพลึง และสมุนไพร 12 ชนิด ประกอบดว้ยไพล ขมิ้นชั้น ขมิ้นออ้ย ตะไคร้ ใบส้มป่อย ใบหนาด ใบ
 เปล้า ใบมะขาม และผิวมะกรูด ผสม รวมกับเกลือและการบูร  ประคบบริเวณหลังส่วนล่าง นาน 30 
 นาที  
  5.อาสาสมคัรกลุ่ม 2 จะได้รับการรักษาด้วยลูกประคบสมุนไพร ซ่ึงภายในบรรจุด้วยสมุนไพร
 ไทยจ านวน 12 ชนิด ประกอบด้วย ไพล ขมิ้นชั้น ขมิ้นอ้อย ตะไคร้ ใบส้มป่อย ใบหนาด ใบเปล้า ใบ
 มะขาม และผิวมะกรูด ผสม รวมกับเกลือและการบูร  น่ึงด้วยหม้อน่ึงไฟฟ้า นาน 10 นาที  ห่อด้วย
 ผา้ขนหนูหนา 6 ชั้น ประคบบริเวณหลงัส่วนล่าง นาน 30 นาที  
     
  6.โดยทั้งสองกลุ่มได้รับการรักษาทั้งหมด 3 คร้ัง ในเวลา 1 สัปดาห์ อาสาสมคัรทั้งสองกลุ่มจะ
 ไดรั้บการวดั ตวัแปรก่อนและหลงัการศึกษา ไดแ้ก่ 
    1) ระดบัความเจ็บปวด ดว้ยมาตรวดัความเจ็บปวดดว้ยสายตา ใหอ้าสาสมคัรขีดเส้นตดัทบั
เส้นตรงยาว ซ่ึงปลายดา้นหน่ึงแทนดว้ย 0 หมายถึงไม่ปวด ปลายอีกดา้นหน่ึงแทนค่าดว้ย 10 หมายถึง ปวดทนไม่
ไหว       
   2.แบบประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัคร ซ่ึงอาสาสมัครจะได้ท าแบบประเมิน
 ความพึงพอใจคร้ังสุดทา้ยของการใหห้ตัการ 
๗.ผลการศึกษา 
 ตารางแสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความปวดหลังจากทดลอง ของกลุ่มประคบสมุนไพร 
และกลุ่มประคบก้อนเส้า 

Group N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

t Sig. (2-tailed) 

Pain Scale 
ประคบสมุนไพร 

20 2.60 1.569 .351 -.516 .609 

Pain Scale 
Painประคบกอ้นเส้า 

20 2.85 1.496 .335 



  
 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลผูป่้วยท่ีมารับบริการงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก โรงพยาบาลกงหรา จ านวน 40 คน พบว่าค่าเฉล่ียระดบัความปวดหลงัการทดลองการใชก้อ้นเส้า 2.85 ค่า
เบ่ียงเบนมาตาฐาน 1.49  และค่าเฉล่ียระดบัความปวดหลงัการทดลองของการประคบสมุนไพร 2.60 ค่าเบ่ียงเบน
มาตาฐาน  1.56 และการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียในตวัอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติ Independent t- test ไดค้่า t = -
0.516 ค่า p>.05 (P=0.609 ) สรุปผลวา่ระดบัความปวดหลงัจากไดรั้บหตัการการประคบสมุนไพร และหตัการการใช้
กอ้นเส้า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p> .05) 
๘. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/การวิจารณ์/ข้อเสนอแนะ/แนวคิดเพ่ือการพฒันา/ข้อจ ากดั 
 ทั้งสองหัตการ สามารถลดอาการปวดในผูท่ี้มีอาการปวดหลงัส่วนล่างไดเ้ช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ผูป่้วย 
และผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจการรักษาดว้ยหัตการการใชก้อ้นเส้า มากกว่าการประคบสมุนไพร ร้อยละ 95 และ
ดว้ยค าพูดของผูป่้วยท่ีวา่ “หวา่งไปลูกเฮอ้ ชาดไดแ้รงอก”  จะเห็นไดว้า่กอ้นเส้า เป็นอีกหน่ึงทางเลือกหน่ึงนวตักรรม 
ท่ีสามารถน าวสัดุในทอ้งถ่ิน มาประยกุตใ์ชใ้นการใหห้ตัการผูป่้วยในสถานพยาบาล ดา้นการแพทยแ์ผนไทยได ้  
 สรุปผลการศึกษา การใชก้อ้นเส้า และการ ประคบสมุนไพร สามารถช่วยลดค่าระดบั ความปวด ในโรค ลม
ปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลงั ได ้ผูป่้วย และผูใ้ห้บริการ มีความพึงพอใจหัตถการการประคบกอ้นเส้า มากกว่าหัต
การประคบสมุนไพร    
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