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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพอกยาสมุนไพรต>ออาการปวดของโรคขAอ
เข>าเสื่อม ณ โรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตําบลตะค>า อําเภอบางปลามAา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชAสมุนไพรที่มี
ในทAองถิ่นทําเปDนยาพอกขAอเข>าตามแบบภูมิปEญญาชาวบAาน การพอกยาสมุนไพรต>ออาการปวดของโรคขAอเข>า
เสื่อม มีอาสาสมัครเขAาร>วมโครงการ และผ>านเกณฑคัดกรองทั้งหมด 37 คน ทั้งเพศชาย และหญิง อายุตั้งแต>
55 ปI ถึงอายุ 82 โดยมีการสอบถามอาการปวดก>อน และหลังการทดลอง พบค>าความปวดลดลง รAอยละ 2.89
จากผลการทดลองนี้พบว>าหลังการพอกยาสมุนไพรสามารถลดอาการปวดของโรคขAอเข>าเสื่อมใหAกลุ>มผูAสูงอายุ
ไดA ซึ่งมีความแตกต>างกันอย>างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.000) แสดงใหAทราบว>าการพอกยาสมุนไพรในครั้งนี้
เปDนทางเลือกในการรักษาอาการปวดจากโรคขAอเข>าเสื่อมไดA
คําสําคัญ: สมุนไพร, อาการ
Abstract
The purpose of this research was to study the effectiveness of herbal wrap on the
pain of osteoarthritis at the Takha Tambon Health Promoting Hospital, Bang Pla Ma District,
Suphanburi Province. By using herbs that are locally made as a knee mask as according to
folk wisdom Herbal wrap for osteoarthritis pain. There are volunteers participating in the
project. And passed the screening criteria, 37 people, both male and female, aged 55 to 82,
with pain inquiry first and after the experiment. Found that the pain was reduced by 2.89
percent. The results of this study showed that after the herbal medicine can reduce the
pain of osteoarthritis for the elderly. Which has statistically significant differences (p <0.000)
indicating that this herbal wrap is an alternative treatment for osteoarthritis pain.
บทนํา
ในปEจจุบันประเทศไทยกAาวเขAาสู>สังคมผูAสูงอายุ และมีแนวโนAมจํานวนผูAสูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปI ดAวยความ
เสื่อมชราของร>างกายทําใหAเกิดโรคง>ายขึ้น โรคที่พบมากที่สุดของผูAสูงอายุคือโรคขAอเข>าเสื่อม ซึ่งมีผลกระทบ
สุขภาพทั้ งทางร> างกาย และจิตใจ นพ.ศักดิ์ชั ย กาญจนวั ฒนา รั กษาการเลขาธิ การสํา นักงานหลั กประกั น
สุขภาพแห>งชาติ (สปสช.) กล>าวว>า โรคขAอเข>าเสื่อมเปDนโรคขAอที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ>อนขAอต>อจาก
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อายุที่เพิ่มขึ้น และการใชAงานมากจนการเกิดการสึกกร>อนของกระดูกผิวขAอ ส>วนใหญ>จะพบผูAปlวยที่มีภาวะขAอ
เข>าเสื่อมในกลุ>มอายุ 55 ปIขึ้นไป โดยกลุ>มผูAปlวยที่มีภาวะขAอเข>าเสื่อมมากจนไม>สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ไดA และไดAรับการรักษาดAวยวิธีการไม>ใชAยา และใชAยาแลAวจนไม>ไดAผล จําเปDนตAองไดAรับการผ>าตัดเพื่อเปลี่ยนขAอ
เข>าเพื่อใหAผูAปlวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากรายงานการสํารวจสุขภาวะผูAสูงอายุไทย ปI 2556 ภายใตAแผนงานส>งเสริมสุขภาพผูAสูงอายุ และผูA
พิการ พบโรคขAอเข>าเสื่อมในกลุ>มตัวอย>างผูAสูงอายุไดAรับการวินิจฉัยเปDนโรคขAอเข>าเสื่อม รAอยละ 8.6 โดยส>วน
ใหญ>ไดAรับการวินิจฉัยตั้งแต>ก>อนปI พ.ศ. 2553 รAอยละ 40 ส>วนในปI พ.ศ. 2556 ไดAรับการวินิจฉัย รAอยละ 20
สถานพยาบาลหลักที่ใชAบริการในการดูแลรักษาส>วนใหญ> คือ โรงพยาบาลศูนยทั่วไป รAอยละ 45 รองลงมา คือ
โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชน รAอยละ 23 ดAานการรักษา และติดตามพบว>าส>วนใหญ>รับการรักษาดAวย
ยากิน และฉีดยาจากสถานพยาบาล รAอยละ 84 ไปตรวจตามนัดหมายสถานพยาบาล รAอยละ 76 นอกจากนี้
พบว>า รAอยละ 16 รักษาดAวยการซื้อยาชุด ยาหมAอ ยาสมุนไพรมากิน อย>างไรก็ตามผูAที่เปDนขAอเข>าเสื่อมหนึ่งคน
อาจไดAรับการรักษา และติดตามมากกว>าหนึ่งอย>าง ในการสํารวจสุขภาวะครั้งนี้ ใชAการคัดกรองโรคขAอเข>าเสื่อม
ดAวยแบบประเมินความรุนแรงโรคขAอเข>าเสื่อม (Oxford Knee Score) พบว>ากลุ>มตัวอย>างไดAรับการประเมิน
รAอยละ 12 แบ>งเปDนไดAรับการประเมิน ในช>วง 12 เดือนที่ผ>านมา รAอยละ 77 ภายใน 1-2 ปI รAอยละ 14 และ 2
ปI ขึ้นไป รAอยละ 9 ส>วนใหญ>ผูAสูงอายุไดAรับการประเมิน ที่โรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตําบล รAอยละ 38
รองลงมาคือ โรงพยาบาลศูนยทั่วไป รAอยละ 30 ผลการประเมิน รAอยละ 47 ไม>พบอาการผิดปกติ รAอยละ 20
เริ่มมีอาการ รAอยละ 17 ความรุนแรงปานกลาง และรAอยละ 5 มีอาการระดับรุนแรง
ซึ่งจากสถานการณผูAปlวยโรคขAอเข>าเสื่อมที่เขAารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห>งชาติในช>วงปI
2554-2557 พบว>า มีผูAปlวยเขAารับบริการรักษาในหน>วยบริการเพิ่มขึ้น จาก 241,135 ราย เปDน 274,133 ราย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปIละ 8,250 ราย ส>วนผูAปlวยที่ไดAรับการผ>าตัดขAอเข>าเสื่อมพบว>า มีจํานวนเพิ่มขึ้น จาก 6,353 ราย
ในปI 2557 เปDน 8,690 ราย ในปI 2558 และ 10,736 รายในปI 2559 คิดเปDนอัตราเฉลี่ยเพิ่ม รAอยละ 23 ต>อปI
ทั้งมีแนวโนAมเพิ่มขึ้นต>อเนื่องจากการเขAาสู>สังคมผูAสูงอายุในอนาคต
ทางโรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตําบลตะค>า มีความประสงคส>งเสริมสุขภาพผูAสูงอายุใหAมีอายุยืน
สุ ข ภาพดี ทั่ ว หนA า และพึ่ ง พาตนเองไดA จึ ง ไดA จั ด โครงการแพทยแผนไทย ปI 2561 ขึ้ น เพื่ อ ใหA อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมู>บAาน และประชาชนในตําบลตะค>า อําเภอบางปลามAา จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรูAความ
เขAาใจในโรคขAอเข>าเสื่อม และนําความรูAที่ไดAสมุนไพรที่มีในชุมชนมาประยุกตใชAใหAเกิดประโยชนในการดูแล
สุขภาพตนเอง และบรรเทาอาการปวดจากโรคขAอเข>าเสื่อมในผูAสูงอายุของชุมชน เพื่อใหAสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดAในระดับปฐมภูมิทําใหAผูAสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดAอย>างมีความสุข
วัตถุประสงคIของการวิจัย
เพื่อการศึกษาถึงประสิทธิผลของการพอกยาสมุนไพรต>ออาการปวดของโรคขAอเข>าเสื่อม โรงพยาบาล
ส>งเสริมสุขภาพตําบลตะค>า อําเภอบางปลามAา จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปDนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เพื่อประสิทธิผลของการ
พอกยาสมุนไพรต>ออาการปวดของโรคขAอเข>าเสื่อม ณ โรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตําบลตะค>า อําเภอบางปลา
มAา จังหวัดสุพรรณบุรี
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1. ประชากรกลุ>มตัวอย>าง ผูAปlวยโรคขAอเข>าเสื่อม ที่ไดAรับการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลส>งเสริม
สุขภาพตําบลตะค>า อําเภอบางปลามAา จังหวัดสุพรรณบุรี อาสาเขAาร>วมงานวิจัยดAวยความสมัครใจ ทั้งเพศชาย
และหญิง ที่มีอายุตั้งแต> 50 ถึง 90 ปI สามารถติดต>อสื่อสารใหAขAอมูลไดA
2. โรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตําบลตะค>า อําเภอบางปลามAา จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ระหว>างวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561
นิยามศัพทIเฉพาะ
สมุนไพร หมายความวา: พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตวที่ใชAหรือแปร
สภาพหรือผสมหรือปรุงเปDนยาหรืออาหาร เพื่อการตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปxองกันโรค หรือส>งเสริม
สุขภาพร>างกายของมนุษยหรือสัตว และใหAหมายความรวมถึงถิ่นกําเนิดหรือถิ่นที่อยู>ของสิ่งดังกล>าวดAวย
อาการ หมายความวา: ความรูAสึกทางดAานร>างกายของผูAปlวย ซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการทํางาน
ของอวัยวะ และเนื้อเยื่อ ลักษณะอาการ เช>น อาการปวดศีรษะ อาการปวดทAอง อาการไอ ซึ่งอาการนี้ไม>ไดA
หมายถึงความผิดปรกติของร>างกายอย>างเดียว ยังหมายรวมถึงความผิดปรกติของจิตใจดAวย
การทบทวนวรรณกรรม
โรคเขาเสื่อมในผูสูงอายุ
ขAอเข>าเสื่อมหรือโรคขAอเข>าเสื่อมเปDนภาวะที่ขAอเข>าผ>านการใชAงานมาเปDนเวลานาน เกิดการเสื่อมของ
ขAอ ทําใหAมีการงอกของกระดูก เวลาเดินจะเจ็บขAอ มีการผิดรูปของขAอเข>า โรคขAอเข>าเสื่อมมักพบในผูAสูงอายุ
ทําใหAเกิดความทรมานแก>ผูAสูงอายุเปDนอย>างยิ่ง ทําใหAคุณภาพชีวิตลดลง ขAอเข>าของคนเราประกอบไปดAวย
กระดูก 3 ส>วนคือ 1. กระดูกตAนขา ซึ่งเปDนกระดูกส>วนบนของเข>า 2. กระดูกหนAาแขAง ซึ่งเปDนกระดูกส>วนล>าง
ของเข>า 3. กระดูกสะบAา ซึ่งอยู>ส>วนหนAาของเข>า
ผิวของขAอเข>าจะมีกระดูกอ>อน รู ปครึ่งวงกลมหุAม ทําหนAาที่กระจายน้ําหนัก ในขAอเข>าจะมีน้ําเลี้ย ง
เปรียบเสมือนน้ําหล>อลื่น เปDนการปxองกันการสึกของขAอเข>า เมื่อเราเดินหรือวิ่ง ขAอของเรา จะตAองรับน้ําหนัก
เพิ่ม ยิ่งน้ําหนักตัวมากเท>าใด ขAอเข>าตAองรับน้ําหนักมากเท>านั้น นอกจากนั้นยังมีเอ็น และกลAามเนื้อที่ทําใหAขAอ
เข>าแข็งแรง
กลไกการเกิดขอเขาเสื่อม
ขAอเข>าเสื่อม หมายถึง การที่กระดูกอ>อนของเข>ามีการเสื่อมสภาพ กระดูกอ>อนไม>สามารถเปDนเบาะ
รองรับน้ําหนัก และมีการสูญเสียคุณสมบัติของน้ําหล>อเลี้ยงเข>า หากขAอเข>ามีการอักเสบก็จะมีการสรAางน้ําขAอ
เข>าเพิ่มทําใหAเกิดการบวม ตึง ขAอเข>ามีขนาดใหญ>เพิ่มมากขึ้นและปวดขAอเข>า ขAอเข>าก็จะมีการโก>งงอ ทําใหAเกิด
อาการปวดเข>าทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว ในเวลาที่มีอาการปวด บางท>านก็ไม>อยากเดินทําใหAกลAามเนื้อตAนขา
ลีบ และไม>มีกําลังกลAามเนื้อลีบลง การเปลี่ยนแปลงของขAอจะเปDนไปอย>างชAา ๆ ในรายที่เปDนรุนแรงขAอเข>าจะ
เสื่อมมากขึ้น กระดูกอ>อนจะบางลงมาก ผิวจะขรุขระ จะมีการงอกของกระดูกขึ้นมา ปลายกระดูกจะมาชนกัน
เวลาขยับขAอจะเกิดการเสียดสีในขAอจะมีเสียงดังในขAอเกิดการสึกหลอของกระดูกอ>อน เมื่อมีการเคลื่อนไหวของ
ขAอเข>าเกิดอาการเจ็บปวดมาก
อาการที่สําคัญของขอเสื่อม
1. อาการปวดเข>าเปDนอาการที่สําคัญ เริ่มแรกจะปวดเมื่อยตึงดAานหนAา และดAานหลังของเข>า หรือ
บริเวณน>องถAาเปDนมากเมื่อเคลื่อนไหวจะปวดเข>า การลุกนั่ง หรือเดินขึ้นบันไดไม>คล>องเหมือนเดิม
2. มีเสียงในขAอ เมื่อเคลื่อนไหวผูAปlวยจะรูAสึกมีเสียงดังในขAอเข>า และปวดเข>า
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3. อาการบวม ถAาขAอเข>ามีการอักเสบจะเกิดขAอเข>าบวม
4. ขAอเข>าโก>งงอ อาจจะโก>งดAานนอกหรือโก>งดAานใน ทําใหAขาสั้นลงเดินลําบาก และมีอาการปวดเวลา
เดิน
5. ขAอเข>ายึดติด ผูAปlวยจะไม>สามารถเหยียดหรืองอขาไดAสุดเหมือนเดิมเนื่องจากมีการยึดติดภายในขAอ
เข>า
ปNจจัยที่ทําใหเกิดขอเสื่อม
อายุ อายุมากขึ้นมีโอกาสเปDนมาก เนื่องจากการใชAงานมาก เพศ เพศหญิงจะเปDนโรคเข>าเสื่อมมากกว>า
ผูAชาย 2 เท>า น้ําหนัก ยิ่งน้ําหนักตัวมากขAอเข>าจะยิ่งเสื่อมเร็ว การใชAขAอเข>าผูAที่นั่งยอง ๆ นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งพับ
เพียบนาน ๆ จะพบขAอเข>าเสื่อมเร็วขึ้น
1. การไดAรับบาดเจ็บบริเวณขAอเข>า ผูAที่ไดAรับอุบัติเหตุที่ขAอเข>าไม>ว>าจะกระดูกขAอเข>าแตกหรือเอ็นฉีก
จะเกิดขAอเข>าเสื่อมไดA
2. ความแข็งแรงของกลAามเนื้อและกระดูก ผูAที่ออกกําลังกายอย>างสม่ําเสมอ และไดAรับแคลเซียมใน
ปริมาณที่พอเพียงจะชะลอการเสื่อมของเข>า
ดองดึง: ชื่ออื่น ๆ: คมขวาน หัวขวาน (ชลบุรี) ว>านกAามปู (กลาง) ดองดึงหัวขวาน หัวฟาน
ชื่อวิทยาศาสตร: Gloriosa superba L. ชื่อวงศ: Colchicaceae (Liliaceae)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: ไมAเถาลAมลุกขนาดเล็ก ลําตAนเปDนหัว หรือเหงAาขนาดเล็กอยู>ใตAดิน มีหงอน
เหมือนขวาน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกทําหนAาที่เปDนมือเกาะ ไรAกAาน ดอกเดี่ยว สีเหลือง ปลายกลีบสีเขียว
อ>อน แลAวเปลี่ยนเปDนแดง มี 6 กลีบ ผล เปDนฝEกรูปกระสวยปลายแหลม ผิวเรียบ สีสAมแกมน้ําตาล พบตามปlา
ดงดิบที่รกรAางว>างเปล>า ที่มีความชุ>มชื้นสูง
สรรพคุณ: หัว หรือเหงAา รสรAอนเมา แกAโรคเรื้อน คุดทะราด แกAโรคปวดขAอ (gout) แกAกามโรค แกAพิษ
แมลงสัตวกัดต>อย ขับผายลม มีสารที่ใชAรักษาโรคมะเร็งไดA หัวสด ตําพอกทา หรือยาประคบ แกAปวดเมื่อยตาม
กลAามเนื้อ แกAปวดขAอ ขAออักเสบฟกบวม แกAพิษแมลงสัตวกัดต>อย
ขAอควรระวัง: ราก เหงAา และเมล็ดมีพิษมาก เปDนยาที่อันตรายมาก ตAองใชAปริมาณนAอย และเจือจางถAา
เขAมขAนเกินไปอาจเกิดพิษถึงตายไดA ตAองอยู>ภายใตAการควบคุมของแพทย
ไพล: ชื่ออื่น ๆ: ไพลเหลือง ชื่ออื่น: ปูลอย ปูเลย (ภาคเหนือ) ว>านไฟ (ภาคกลาง) ว>านปอบ (ภาคอีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร: Zingiber cassumunar Roxb. ชื่อวงศ: Zingiberaceae
ลักษณะภายนอกของเครื่องยา: เหงAา เปลือกสีน้ําตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองแกมเขียว เหงAาสดฉ่ํา
น้ํา รสฝาด ขื่น เอียน รAอนซ>า มีกลิ่นเฉพาะ มีรสเผ็ดเล็กนAอย
สรรพคุณ: เหงAา แกAฟกช้ํา เคล็ดบวม เคล็ดขัดยอก แกAปวดเมื่อยกลAามเนื้อ เสAนตึง เมื่อยขบ รักษาโรค
เหน็บชา ขAอเทAาแพลง มีฤทธิ์เปDนยาชาเฉพาะที่ ลดอาการอักเสบ สมานแผล แกAโรคผิวหนัง ขับลมในลําไสA แกA
ปวดทAอง ทAองผูก จุกเสียด ทAองอืดทAองเฟxอ ขับระดู ขับโลหิตรAายทั้งหลายใหAตกเสีย
ขมิ้นชัน: ชื่ออื่น ๆ: ขมิ้น(ทั่วไป) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยวก
ชื่อวิทยาศาสตร: Curcuma longa L.
ลักษณะภายนอกของเครื่องยา: เหงAามีแง>งแขนงคลAายนิ้วมือ สีภายนอกสีน้ําตาลถึงเหลืองเขAม สี
ภายในสีเหลืองเขAมหรือสีสAมปนน้ําตาล เมื่อบดเปDนผงมีสีเหลืองทอง หรือสีเหลืองสAมปนน้ําตาล กลิ่นหอม
เฉพาะตัว รสขม ฝาด เฝ‚ƒอน เผ็ดเล็กนAอย
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สรรพคุณ: ใชAภายใน ช>วยเจริญอาหาร ยาบํารุงธาตุ แกAทAองอืดเฟxอ แน>น จุกเสียด อาการดีซ>าน แกA
เสมหะและโลหิตเปDนพิษ มีฤทธิ์ระงับเชื้อ แกAทAองเสีย ใชAภายนอก ช>วยลดอาการฟกช้ําบวม ปวดไหล> แกAปวด
ขAอ สมานแผลสดและแผลถลอก ผสมยานวดคลายเสAนแกAเคล็ดขัดยอก แกAน้ํากัดเทAา แกAโรคผิวหนังผื่นคัน
สมานแผล รักษาฝI แผลพุพอง ลดอาการแพA อักเสบจากแมลงสัตวกัดต>อย ตําใส>แผลหAามเลือด บํารุงผิว
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปDนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการพอกยาสมุนไพรต>ออาการปวดของโรคขAอเข>าเสื่อม ณ โรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตําบล
ตะค>า อําเภอบางปลามAา จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัย คือ มีกลุ>มตัวอย>างเดียว (Single
Subject Research) ใชAวิธีศึกษาวัดผลก>อน และหลังการทดลอง (one-group pre-post test) ดAวยการพอก
ยาสมุนไพรต>อการอาการปวดจากโรคขAอเข>าเสื่อม
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ผูAปlวยที่มีอาการโรคขAอเข>าเสื่อม ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตําบลตะค>า อําเภอ
บางปลามAา จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการวิจัยนี้ทําขึ้นในระหว>างวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 20
เมษายน พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 73 วัน
1. เกณฑการคัดผูAเขAาร>วมโครงการ ประชากรที่มีอายุระหว>าง 40 – 90 ปI ที่มีอาการโรคขAอเข>าเสื่อม
อาสาเขAาร>วมโครงการดAวยความสมัครใจ และพรAอมใหAความร>วมมือตลอดจนจบโครงการ
2. เกณฑการคัดผูAเขAาร>วมโครงการออก มีความดันโลหิตสูงเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท, มีไขAสูง เกิน
38.5 องศาเซลเซียส, มีไขAพิษ, ไขAกาฬ, โรคเริม, มีโรคผิวหนัง, มีแผลเป‡ด ติดเชื้อ แผลพุพอง มีโรคติดต>อ เช>น
วัณโรค, มีกระดูกแตกหัก ปริ รAาว ที่ยังไม>ติดดี, มีอาการแพAยาสมุนไพร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชAในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปDนแบบสอบถามเก็บขAอมูลของอาสาสมัครผูAเขAาร>วมโครงการ
เพื่อนํามาวิเคราะห แบบประเมินที่ 1 เปDนขAอมูลทั่วไป เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดA ของ
อาสาสมัคร แบบประเมินที่ 2 อาการปวดจากการใชAชีวิตประจําวันก>อน และหลังการทดลองโดยมีระดับของ
ความรูAสึก 1 ไม>ปวด 2 ปวดเล็กนAอย 3 ปวดยังทนไดA 4 ปวดพอควร 5 ปวดมาก 6 ปวดทนไม>ไดA แบบประเมิน
ที่ 3 เปDนค>าคะแนนของความปวดขAอเข>าก>อน และหลังการทดลองแบบ“วิช>วล เรตติ้ง สเกลล”แบ>งระดับความ
รุนแรงของความปวดเปDน10 ระดับ 0 ไม>ปวด 1-2 ปวดเล็กนAอย 3-4 ปวดยังทนไดA 5 ปวดปานกลาง 6-7 ปวด
พอควร 8-9 ปวดมาก 10 ปวดมากที่สุด และใชAโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows วิเคราะหขAอมูล
โดยใชAสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขAอมูลเบื้องตAน ไดAแก> ค>ารAอยละ ค>าเฉลี่ย ค>าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมุติฐานโดย Paired – Samples T – Test
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล
1) เตรียมยาพอกเข>า ประกอบดAวย ดองดึง 100 กรัม, ไพล 100 กรัม, ขมิ้นชัน 100 กรัม, เกลือแกง
10 กรัม เหลAาขาว 50 มล., 2) เลือกผูAปlวยที่ผ>านการคัดกรองตามเกณฑ ไดA 37 คน 3) ผูAวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค
รายละเอียดการทดลองใหAอาสาสมัครทราบ แลAวตอบแบบสอมถามในประเมินส>วนที่ 1 และส>วนที่ 2 4) ทํา
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การพอกยาสมุนไพรใหAทั่วบริเวณขAอเข>า แลAวพันดAวยผAากŠอต ขนาด 3 นิ้ว ทิ้งไวA 20 นาที เมื่อครบกําหนดเวลา
นํายาพอกออก และทําความสะอาดบริเวณที่พอกยาใหAสะอาด 5) ผูAวิจัยเก็บขAอมูลตามแบบประเมินอาการของ
ผูAปlวยโรคขAอเข>าเสื่อม
การวิเคราะหIขอมูล
การวิ เ คราะหขAอมูล และสถิ ติที่ใชA นํา ขAอมู ลทั้ งหมดที่ ไดAมาหาค>า ความถี่ คํา นวณรAอยละ และส> ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต>างก>อน และหลังการทดลอง
ผลการศึกษา
อาสาสมัครที่ผ>านเกณฑการคัดกรอง 37 คน กลุ>มตัวอย>าง พบว>าเปDนเพศหญิงมากกว>าเพศชาย โดย
เปDนเพศหญิง 24 คน คิดเปDนรAอยละ 64.9 พบว>าอาสาสมัครมีอายุ 55 ปI ถึงอายุ 82 ปI อายุส>วนใหญ>อยู>ที่ 63
ปI มีจํานวน 4 คน คิดเปDนรAอยละ 10 สถานภาพส>วนใหญ>สมรสแลAว 30 คน คิดเปDนรAอยละ 81.1 น้ําหนักตัว
เฉลี่ยที่ 57.78 กิโลกรัม การศึกษาส>วนใหญ>จบชั้นประถมศึกษา 27 คน คิดเปDนรAอยละ 73.0 อาชีพส>วนใหญ>
เปDนผูAว>างงาน 12 คน คิดเปDนรAอยละ 32.4 รายไดAต>อเดือน ส>วนใหญ>เปDนผูAมีรายไดAไม>แน>นอน 13 คน คิดเปDน
รAอยละ 35.1 ระยะเวลาที่มีอาการปวดขAอเข>าเสื่อมเปDนมานานกว>า 3 ปI ขึ้นไป 19 คน คิดเปDนรAอยละ 51.4
จากการเก็บขAอมูลคะแนนค>าความปวดที่ไดAจากการใชAชีวิตประจําวัน คือ ความปวดจากการลุกขึ้นจาก
เตียงนอน ค>าระดับคะแนนพบว>า ก>อนทดลองเฉลี่ย 3.49 หลังการทดลองเฉลี่ย 2.32 ความปวดจากการนั่งพื้น
ราบ ค>าระดับคะแนนพบว>าก>อนทดลองเฉลี่ย 3.27 หลังการทดลองเฉลี่ย 2.24 ความปวดจากการนั่งเกAาอี้ ค>า
ระดับคะแนนพบว>า ก>อนทดลองเฉลี่ย 3.16 หลังการทดลองเฉลี่ย 2.05 ความปวดจากการลุก-ยืน ค>าระดับ
คะแนนพบว>า ก>อนทดลองเฉลี่ย 4.16 หลังการทดลองเฉลี่ย 3.11 ความปวดจากการใส>-ถอดกางเกง ค>าระดับ
คะแนนพบว>า ก>อนทดลองเฉลี่ย 3.95 หลังการทดลองเฉลี่ย 2.54 ความปวดจากการเขAา-ออกสุขา ค>าระดับ
คะแนนพบว>า ก>อนทดลองเฉลี่ย 4.05 หลังการทดลองเฉลี่ย 2.84 ความปวดจากการขึ้น-ลงบันได ค>าระดับ
คะแนนพบว>า ก>อนทดลองเฉลี่ย 4.24 หลังการทดลองเฉลี่ย 3.08 ความปวดจากการยืนนาน ๆ ค>าระดับ
คะแนนพบว>า ก>อนทดลองเฉลี่ย 3.95 หลังการทดลองเฉลี่ย 2.86 ความปวดจากการเดินพื้นราบ ค>าระดับ
คะแนนพบว>า ก>อนทดลองเฉลี่ย 3.70 หลังการทดลองเฉลี่ย 2.54 ความปวดจากการกAมหยิบของ ค>าระดับ
คะแนนพบว>า ก>อนทดลองเฉลี่ย 3.49 หลังการทดลองเฉลี่ย 2.32
เปรี ยบเทีย บความแตกต> า งของคะแนนเฉลี่ ย ก>อน และหลั กการทดลองดA านความปวดของขAอเข> า
พบว>าคะแนนปวดแตกต>างกันดังนี้ ไม>ปวด ก>อนการทดลอง 0 คน หลังการทดลอง 1 คน ปวดเล็กนAอย ก>อน
การทดลอง 1 คน หลังการทดลอง 14 คน ปวดยังทนไดAก>อนการทดลอง 3 คน หลังการทดลอง 13 คน ปวด
ปานกลาง ก>อนการทดลอง 11 คน หลังการทดลอง 3 คน ปวดมากพอควร ก>อนการทดลอง 15 คน หลังการ
ทดลอง 6 คน ปวดมากก>อนการทดลอง 7 คน หลังการทดลอง 0 คน ปวดมากที่สุด ก>อนการทดลอง 0 คน
หลังการทดลอง 0
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้เปDนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการพอกยาสมุนไพรต>อการรักษาโรคขAอเข>าเสื่อมในโรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตําบลตะค>า
อําเภอบางปลามAา จังหวัดสุพรรณบุรี อาสาสมัคร 37 ราย ต>อการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยความปวดของขAอ
เข>าก>อนการทดลอง 6.03 หลังการทดลอง 3.24 มีคะแนนลดลงก>อนการทดลอง 2.89 จากผลการทดลองนี้
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พบว>าหลังการพอกยาสมุนไพรใหAกลุ>มผูAสูงอายุ สามารถรักษาอาการปวดจากโรคขAอเข>าเสื่อมไดA ซึ่งพบว>ามี
ความแตกต>างกันอย>างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.000) ซึ่งเปDนผลมาจากการพอกขAอเข>าดAวยสมุนไพรดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดกลุมทดลองกอน และหลัง (n = 37)
S.D.
t
p-value
กลุม
x̄
กอน
6.03
1.607
หลัง
3.24
1.801
2.89
20.623
p < 0.000

ขอเสนอแนะ
สมุนไพรพอกขAอเข>าสามารถเปDนทางเลือกในการลดอาการปวดของผูAปlวยโรคขAอเข>าเสื่อม และนํามา
วิจัยต>อยอด และพัฒนาใหAเปDนผลิตภัณฑที่สะดวกต>อการใชAงาน
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