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การวิิจัยั กึ่่ง� ทดลองนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อศึึ
� กษาผลของยาพอกสมุุนไพรลดอาการปวดเข่่าในผู้้สูู� งอายุุโรคข้้อเข่่าเสื่่อ� ม
กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้�สููงอายุุ จำำ�นวน 40 คน ได้้รัับยาพอกสมุุนไร 3 ครั้้�ง เก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยแบบบัันทึึกข้้อมููลทั่่�วไป
ข้้อมููลสุุขภาพ และแบบประเมิินระดัับความปวด สถิิติที่่ิ ใ� ช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลประกอบด้้วย การแจกแจงความถี่่จำ� �ำ นวน
ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และสถิิติิทดสอบค่่าทีี
ผลการศึึกษาพบว่่า หลัังการพอกสมุุนไพรในผู้้�สููงอายุุโรคข้้อเข่่าเสื่่อ� ม คะแนนเฉลี่่ย� ระดัับความความปวดเข่่าลดลง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < .001) ยาพอกสมุุนไพรสามารถลดความปวดและลดความฝืืดของข้้อเข่่าช่่วงเวลาในการ
ลุุกเดิินได้้ส่่งผลให้้ความสามารถในการใช้ง้ านดีีขึ้้�น ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่ายาพอกสมุุนไพรเป็็นทางเลืือกหนึ่่�ง
ในการรัักษาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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The Effects of Thai Herbal Paste on Knee Pain in Elderly
with Osteoarthritis
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to evaluate the effect of Thai herbal paste on reducing
knee pain in the elderly with osteoarthritis. The research instruments used for data collection were
a general information form and health status and pain scales. Data analysis emplyed descriptive
statistics and paired t-tests.
The results showed that after using Thai herbal paste the mean knee pain score for the
elderly with osteoarthritis decreased significantly (p < .001). We conclude that Thai herbal paste can
reduce knee pain, joint stiffness, and get up time to walk, which can increase knee function. This study
indicated that Thai herbal paste can be an effective alternative treatment for knee pain in elderly with
osteoarthritis.
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ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
	ปััจจุบัุ นั โลกของเรามีีการเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีี
อย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลกระทบต่่อชีวิี ติ ความเป็็นอยู่่�และคุุณภาพ
ชีีวิิตของมนุุษย์์ ทั้้�งยัังส่่งผลต่่อศาสตร์์ทางการดููแลสุุขภาพ
ของประชาชน การรัักษา และการพยาบาล จากสถานการณ์์
ผู้้�สููงอายุุที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นทั่่�วโลกพบว่่าทวีีปเอเชีียมีีสััดส่่วนของ
ประชากรสููงอายุุสููงสุุด ข้้อมููลในปีี ค.ศ. 2010 แสดงให้้เห็็น
ว่่าทวีีปเอเชีียมีีผู้้�สููงอายุุร้้อยละ 54.5 และคาดว่่าในปีี ค.ศ.
2025 จะเพิ่่�มขึ้้น� มาเป็็นร้้อยละ 58.3 และร้้อยละ 61.6 ในปีี
2050 (U.S. Department of Economic and Social
Affairs, 2010) ในประเทศไทยพบว่่าประชากรผู้้�สููงอายุุ
สููงเป็็นอัันดัับ 2 ของกลุ่่�มประเทศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
รองจากประเทศสิิงคโปร์์ จำำ�นวนประชากรผู้้�สููงอายุุพบ
มากที่่�สุุดในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ คืือ 3,174,700 คน
รองลงมาคืือภาคกลาง 2,525,900 คน ภาคเหนืือ
2,102,500 คน และภาคใต้้ 1,190,600 คน ตามลำำ�ดัับ
(Development Institute, 2016) จากสถานการณ์์ที่่ก� ล่่าว
มาข้้างต้้นและแนวโน้้มของประชากรผู้้สูู� งอายุุนั้้น� จะเห็็นได้้
ว่่าประเทศไทยได้้เข้้าสู่่�สัังคมผู้้สูู� งอายุุ ซึ่่ง� วััยสููงอายุุเป็็นวััยที่่�
มีีความเสื่่อ� มของร่่างกายและอวััยวะต่่าง ๆ เป็็นวััยที่่ป� ระสบ
ปััญหาโรคเรื้้�อรััง และภาวะความเสื่่�อมถอยด้้านสุุขภาพ
จนนำำ�ไปสู่่�ปััญหาความสามารถในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน
ลดลง และต้้องการการดููแลจากผู้้อื่� น�่ มากขึ้้น� ทั้้ง� ด้้านสุุขภาพ
กาย สุุขภาพจิิต สุุขภาพทางสัังคม และเศรษฐกิิจ ทำำ�ให้้เกิิด
การพึ่่�งพิิงระยะยาวในผู้้�สููงอายุุซึ่่�งจะส่่งผลต่่อผู้้�สููงอายุุ
ครอบครััว และประเทศชาติิ (Kensila, Kuhirunyaratn, &
Boonlert, 2018)
	ปัั ญ หาด้้านร่่ า งกายที่่� สำ ำ �คั ั ญ อย่่ า งหนึ่่ � ง ที่่� พ บใน
ผู้้สูู� งอายุุ คืือโรคเรื้้�อรัังของระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ โดย
พบว่่าโรคข้้อเข่่าเสื่่�อมเป็็นปััญหาเรื้้�อรัังและเป็็นสาเหตุุของ
ความผิิดปกติิทางร่่างกายและความพิิการในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
ในคลิินิกิ แพทย์์แผนไทยประยุุกต์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
พบว่่า ผู้้�ป่่วยโรคข้้อเข่่าเสื่่�อมที่่�มีอี ายุุ 50 ปีีขึ้้�นไป มีีแนวโน้้ม
สููงขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััดในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา (Poonsuk,
Songphasuk, Jantha, Nimpitakpong, & Jiraratsatit,
2018) ในประเทศไทยปััญหาดัังกล่่าวเป็็นปััญหาสุุขภาพ
ที่่�สำำ�คััญเนื่่�องจากนำำ�ไปสู่่�ความพิิการและการเป็็นภาระ
พึ่่�งพิิง โรคข้้อเข่่าเสื่่�อมระยะต้้นเป็็นชนิิดที่่�พบมากที่่�สุุดใน
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ชุุมชน (Lekdee & Phuetphol, 2019) สำำ�หรัับการศึึกษา
ของโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลท่่าไฮ ตำำ�บลจำำ�ปีี
อำำ�เภอศรีีธาตุุ จัังหวััดอุุดรธานีี ในปีี พ.ศ. 2561 พบว่่า
ผู้้�สููงอายุุที่่�มารัับบริิการทางสุุขภาพด้้วยอาการปวดเข่่า
เนื่่อ� งมาจากโรคข้้อเข่่าเสื่่อ� ม จำำ�นวน 120 คน ได้้รัับการรัักษา
โดยแพทย์์แผนปััจจุุบััน ซึ่่�งโรคข้้อเข่่าเสื่่�อมเป็็นโรคที่่�ส่่งผล
ให้้มีีอาการปวดเข่่าที่่�รุนุ แรงขึ้้น� จนรู้้สึึ� กว่่าข้้อฝืืด และสุุดท้้าย
หากปล่่อยจะเกิิดข้้อพิิการ ข้้อเข่่าโก่่งจนนำำ�ไปสู่่�การทรงตััว
ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ แนวทางเวชปฏิิ บั ั ติ ิ ก ารแพทย์์ แ ผนไทยและ
การแพทย์์ทางเลืือกในคลิินิิกบริิการการแพทย์์แผนไทย
และการแพทย์์ทางเลืือกแบบครบวงจร โดยกรมการแพทย์์
แผนไทยและการแพทย์์ทางเลืือก กระทรวงสาธารณสุุข
เสนอแนวทางในการรัักษาและบรรเทาอาการปวดของ
ผู้้�ป่่วยโรคข้้อเข่่าเสื่่�อมด้้วยการพอกยาสมุุนไพรซึ่่�งช่่วย
บรรเทาอาการปวดของข้้อเข่่าได้้ (Poonsuk et al., 2018)
จะเห็็นได้้ว่่าภููมิิปััญญาของหมอพื้้�นบ้้านเป็็นศาสตร์์ในการ
ดููแลสุุขภาพของประชาชนที่่�อาศััยความเชื่่�อ ความศรััทธา
และอาศััยทรััพยากรในท้้องถิ่่�นเป็็นหลััก (Chuntum &
Kamlangluea, 2017)
	จากเหตุุผลดัังกล่่าวการวิิจััยนี้้� จึึ งศึึกษาผลของ
การพอกยาสมุุนไพรต่่ออาการปวดเข่่าจากโรคข้้อเข่่าเสื่่�อม
ในผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งยาสมุุนไพรหาได้้ง่่ายในท้้องถิ่่�นและเป็็น
ภููมิิปัญ
ั ญาของหมอพื้้�นบ้้านที่่�ทำ�ำ ยาสมุุนไพรพอกเข่่าเพื่่อ� ลด
อาการปวด นอกจากนี้้�จากผลการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่า
สมุุนไพรที่่�ใช้ใ้ นการศึึกษาครั้้ง� นี้้�มีฤี ทธิ์์ยั� บั ยั้้ง� การหลั่่�งไนตริิก
ออกไซด์์และฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระพบว่่าเป็็นสมุุนไพรชนิิด
มีีฤทธิ์์�ต้้านการอัักเสบ (Anuthakoengkun & Itharat,
2014) และเป็็นสมุุนไพรที่่�สามารถยัับยั้้�งการบวมได้้และ
สามารถระงัับความเจ็็บปวดได้้ (Biillee, 2018) ซึ่่�งจะช่่วย
ส่่งเสริิมให้้ประชาชนสามารถดููแลสุุขภาพและพึ่่ง� พาตนเอง
ได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการนำำ�ภููมิิปััญญาไทยมาใช้้ในการ
ดููแลสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุในชุุมชน นอกจากจะเป็็นอนุุรัักษ์์
ภููมิิปััญญาไทยแล้้วยัังช่่วยให้้ประชาชนในชุุมชนสามารถ
ดููแลสุุขภาพตนเองได้้เบื้้�องต้้นได้้
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เพื่่�อเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยความปวดเข่่าใน
ผู้้สูู� งอายุุโรคข้้อเข่่าเสื่่อ� มในระยะก่่อนและหลัังได้้รัับการพอก
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ผลของยาพอกสมุุนไพรลดอาการปวดเข่่าในผู้้�สููงอายุุโรคข้้อเข่่าเสื่่�อม

ยาสมุุนไพร
กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
โรคข้้อเข่่าเสื่่�อมเป็็นปััญหาเรื้้�อรัังและเป็็นสาเหตุุ
ของความผิิ ด ปกติิ ท างร่่ า งกายและความพิิ ก ารในกลุ่่�ม
ผู้้สูู� งอายุุจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่าการพอกเข่่าด้้วย
ยาสมุุนไพรช่่วยบรรเทาอาการปวดข้้อเข่่า อาการปวดเสีียว
ในข้้อเข่่า ช่่วยคลายกล้้ามเนื้้�อ และอาการปวดจากข้้อเข่่า
เสื่่�อมได้้ (Chantra et al., 2021) ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััย
ได้้ศึึกษาผลของการพอกยาสมุุนไพรเพื่่�อลดอาการปวดเข่่า
ในผู้้�สููงอายุุโรคข้้อเข่่าเสื่่�อมชนิิดปฐมภููมิิ (Primary knee
osteoarthritis) คืือโรคที่่�มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงไปในทางเสื่่อ� ม
ของข้้อเข่่า ตำำ�แหน่่งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างชััดเจน
ในโรคนี้้�คืือที่่�กระดููกอ่่อนผิิวข้้อในข้้อชนิิดที่่�มีีเยื่่�อบุุ โดยพบ
การทำำ�ลายกระดููกอ่่อนผิิวข้้อ ซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� อย่่างช้า้ ๆ และต่่อเนื่่อ� ง
ตามเวลาที่่�ผ่่านไป โดยเฉพาะข้้อเข่่าเป็็นข้้อที่่�มีีขนาดใหญ่่
และต้้องรัับน้ำำ�หนั
� กั ของร่่างกายโดยตรงทั้้�งยัังต้้องทำำ�หน้้าที่่�
เคลื่่�อนไหวเกืือบตลอดเวลาทำำ�ให้้ข้้อเสื่่�อมได้้ง่่ายโรคนี้้�
ส่่วนใหญ่่พบในผู้้�สููงอายุุมีลัี ักษณะทางคลิินิิกที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
ปวดข้้อ ข้้อฝืืด มีีปุ่่�มกระดููกงอกบริิเวณข้้อ การทำำ�งานของข้้อ
เสีียไป การเคลื่่อ� นไหวลดลงหากกระบวนการนี้้ดำ� �ำ เนิินต่่อไป
ส่่งผลให้้ข้้อผิิดรููปและพิิการในที่่�สุุด (Thai Rheumatism
Association, 2010) ผู้้�ป่่วยข้้อเข่่าเสื่่�อมโดยใช้้สมุุนไพร
9 ชนิิด ประกอบไปด้้วย เถาวััลย์์เปรีียง งาดำำ� เพชรสัังฆาต
ขมิ้้�น ดีีปลีี ข่่า ผลยอและใบยอ ไพล หญ้้าหนวดแมว
ดิินสอพอง และแอลกอฮอล์์ 40% โดยผลการศึึกษาฤทธิ์์�
ยัับยั้้ง� การหลั่่�งไนตริิกออกไซด์์และฤทธิ์์ต้้� านอนุุมููลอิิสระ พบว่่า
เป็็นสมุุนไพรชนิิดมีีฤทธิ์์ต้้� านการอัักเสบ (Anuthakoengkun
& Itharat, 2014) และเป็็นสมุุนไพรที่่�สามารถยัับยั้้�งการ
บวมได้้และสามารถระงัับความเจ็็บปวดได้้ (Biillee, 2018)
จากนั้้น� นำำ�ยาสมุุนไพรพอกบริิเวณรอบ ๆ เข่่าที่่มี� อี าการปวด
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยกึ่่�งทดลอง (Quasiexperimental research design) แบบกลุ่่�มเดีียววััดซ้ำำ��
(One-group pretest-posttest design)
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรที่่�ศึึกษา คืือ ผู้้�สููงอายุุ ที่่�มีีอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป
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ที่่�เป็็นโรคข้้อเข่่าเสื่่�อม อาศััยอยู่่�ในบ้้านท่่าไฮ ตำำ�บลจำำ�ปีี
อำำ�เภอศรีีธาตุุ จัังหวััดอุุดรธานีี จำำ�นวน 120 คน
กลุ่่�มตััวอย่า่ งประกอบด้้วยผู้้สูู� งอายุุทั้้ง� เพศชายและ
เพศหญิิงที่่�มีอี ายุุ 60 ปีีขึ้้น� ไป ที่่�เป็็นโรคข้้อเข่่าเสื่่อ� มจากการ
วิินิิจฉััยของแพทย์์แผนปััจจุบัุ ัน ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�คำ�ำ นวณ
ขนาดตััวอย่่างด้้วยโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป WinPepi กำำ�หนด
ค่่าความเชื่่�อมั่่�นระดัับนััยสำำ�คััญที่่� .05 อำำ�นาจการทดสอบ
เท่่ากัับ .80 ค่่าส่่วนเบี่่�ยงมาตรฐานกลุ่่�มทดลองเท่่ากัับ 0.85
ค่่าส่่วนเบี่่�ยงมาตรฐานกลุ่่�มควบคุุมเท่่ากัับ 1.22 และค่่า
ขนาดอิิทธิิพลเท่่ากัับ 1.0 จากผลจากการศึึกษานำำ�ร่่อง
ได้้ขนาดตััวอย่่างที่่�คำ�ำ นวณได้้ เท่่ากัับ 36 คน คำำ�นวณอััตรา
ความไม่่ร่่วมมืืออีีกร้้อยละ 10 ในการศึึกษาใช้้ตััวอย่่าง
จำำ�นวน 40 คน
เกณฑ์์คััดเข้้า (Inclusion criteria) เป็็นผู้้สูู� งอายุุ
ทั้้�งชายและหญิิงที่่�มีอี ายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่า
เป็็นโรคข้้อเข่่าเสื่่�อมชนิิดปฐมภููมิิมีีคะแนน Pain score ≥
5 คะแนนขึ้้น� ไป อุุณหภููมิิร่า่ งกายไม่่เกิิน 37.5 องศาเซลเซีียส
ไม่่เคยผ่่าตััดเข่่า ไม่่เป็็นโรคผิิวหนังั ทุุกชนิิด ไม่่มีปี ระวััติแิ พ้้ยา
สมุุนไพรทุุกชนิิด สามารถสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นได้้รู้้�เรื่่�อง เข้้าใจ
และตอบข้้อซัักถามได้้ และความยิินยอมเข้้าร่่วมศึึกษา
เกณฑ์์การคััดออก (Exclusion criteria) ผู้้�สููงอายุุ
ที่่มี� โี รคประจำำ�ตัวั เป็็นโรคเบาหวาน และโรคความดัันโลหิิตสููง
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอาการเข่่าอัักเสบ ผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นโรคอััมพฤกษ์์
โรคอััมพาต และผู้้สูู� งอายุุที่่เ� ป็็นโรคเกี่่ย� วกัับกระดููกไขสัันหลััง
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ประกอบ
ด้้วย 3 ส่่วน ซึ่่�งส่่วนที่่� 1 แบบบัันทึึกข้้อมููลทั่่�วไป ได้้แก่่ อายุุ
เพศ สถานภาพสมรส ระดัับการศึึกษา อาชีีพ รายได้้ที่่�ได้้รัับ
รายจ่่าย แหล่่งที่่�มาของรายได้้หลััก ผู้้ดูู� แลหลััก และการเป็็น
สมาชิิกชมรม ส่่วนที่่� 2 แบบบัันทึึกข้้อมููลสุุขภาพ ได้้แก่่
น้ำำ�หนั
� กั ส่่วนสููง ค่่าดััชนีมี วลกาย รอบเอว ประวััติกิ ารเจ็็บป่่วย
ในอดีีต โรคประจำำ�ตััว ภาวะแทรกซ้้อนจากโรคประจำำ�ตััว
ประวััติิการเจ็็บป่่วยในปััจจุบัุ ัน เคยรัักษาตััวในโรงพยาบาล
เคยผ่่าตััด และส่่วนที่่� 3 แบบประเมิินความปวด (Numerical
rating scale [NRS]) ใช้้ประเมิินระดัับความปวดโดยให้้
ผู้้�ป่่วยบอกคะแนนปวดเป็็นตััวเลขกำำ�หนดให้้ 0 คะแนน
หมายถึึง ไม่่ปวด ถ้้า 1-9 คะแนน หมายถึึงปวดมากขึ้้�น
ตามลำำ�ดับั และ 10 คะแนน หมายถึึง ปวดมากที่่สุ� ดุ (Childs,
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30 นาทีี

ครั้้�งที่่� 3
(Day 5)
30 นาทีี

วััดครั้้�งที่่� 3 หลัังการทดลอง

ครั้้�งที่่� 2
(Day 3)

วััดครั้้�งที่่� 3 ก่่อนการทดลอง

2.	นำำ�สมุุนไพรทั้้�ง 9 ชนิิด มาสัับให้้เป็็นชิ้้�นเล็็ก ๆ
จากนั้้�นนำำ�ไปตากแดดให้้แห้้ง
3. เมื่่อ� สมุุนไพรที่่�ตากแดดไว้้แห้้งแล้้ว นำำ�สมุุนไพร
แต่่ละชนิิดมาชั่่�งให้้ได้้อย่่างละ 100 กรััม จากนั้้�นนำำ�มาบด
ให้้ละเอีียด
4.	นำำ�สมุุนไพรแต่่ละชนิิดที่่บ� ดละเอีียดแล้้วมาผสม
กัับดิินสอพอง 100 กรััม และแอลกอฮอล์์ 40% จากนั้้�น
คลุุกเคล้้าให้้เข้้ากััน
	ขั้้�นตอนที่่� 2 การพอกยา
1.	นำำ�ยาสมุุนไพรพอกที่่�ผสมเสร็็จสมบููรณ์์แล้้ว
มาจััดเตรีียมเพื่่�อเริ่่�มพอกเข่่า
2.	จากนั้้�นนำำ�ยาสมุุนไพรพอกบริิเวณรอบ ๆ เข่่า
ที่่�มีีอาการปวด โดยพอกสมุุนไพรข้้างละ 10 กรััม
3. พอกยาจำำ�นวน 3 ครั้้ง� ครั้้ง� ละ 30 นาทีี วัันเว้้นวััน
วััดครั้้�งที่่� 2 หลัังการทดลอง

30 นาทีี

วััดครั้้�งที่่� 2 ก่่อนการทดลอง

ครั้้�งที่่� 1
(Day 1)

วััดครั้้�งที่่� 1 หลัังการทดลอง

วััดครั้้�งที่่� 1 ก่่อนการทดลอง

Piva, & Fritz, 2005) โดยเครื่่�องมืือผ่่านการตรวจสอบ
ความถููกต้้องทางเนื้้�อหาโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ 3 ท่่าน และการ
ตรวจสอบความเที่่ย� งของเครื่อ�่ งมืือโดยนำำ�ไปทดลองกัับกลุ่่�ม
ที่่�มีีลัักษณะใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 คน และ
นำำ�ผลที่่�ได้้มาหาความเชื่่�อมั่่�นด้้วยวิิธีีการหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�
อััลฟ่่าครอนบาค (Cronbrach’s Alpha Coefficient) ได้้
เท่่ากัับ .763
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการทดลอง ประกอบด้้วยยาพอก
สมุุนไพร มีีขั้้�นตอนการเตรีียมยาและการพอกยามีีดัังนี้้�
	ขั้้�นตอนที่่� 1 การเตรีียมยา
1. เตรีี ย มสมุุ น ไพร 9 ชนิิ ด ประกอบไปด้้วย
เถาวััลย์์เปรีียง งาดำำ� เพชรสัังฆาต ขมิ้้�น ดีีปลีี ข่่า ผลยอ
และใบยอ ไพล หญ้้าหนวดแมว ดิินสอพอง และแอลกอฮอล์์
40%
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รููปภาพที่่� 2
การพิิทัักษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง
การศึึกษานี้้�ได้้รัับการรัับรองจากคณะกรรมการ
พิิจารณาจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
อุุดรธานีี เลขที่่รั� บั รองโครงการ อว 0622.7/648 วัันที่่รั� บั รอง
23 กัันยายน 2563 กลุ่่�มตััวอย่า่ งได้้รัับการชี้้แ� จงวััตถุุประสงค์์
ของการวิิจััย ขั้้�นตอนในการเก็็บข้้อมููล และแจ้้งสิิทธิิของ
กลุ่่�มตััวอย่่างในการเข้้าร่่วมการวิิจััยโดยผู้้�วิิจััยและทำำ�การ
ลงชื่่อ� ในเอกสารยิินยอม ซึ่่ง� ข้้อมููลที่่ไ� ด้้จะถููกเก็็บเป็็นความลัับ
และนํําเสนอในภาพรวม
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
	ผู้้วิ� จัิ ยั ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลทุุกขั้้น� ตอนด้้วย
โดยดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. ประสานงานหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ผู้้�บริิหารส่่วนท้้องถิ่่�นในแต่่ละหมู่่�บ้้าน
ผู้้�นำำ�ชุุมชน เพื่่�อแจ้้งวััตถุุประสงค์์และรายละเอีียดของ

โครงการศึึกษา พร้้อมกัับขออนุุญาตและขอความร่่วมมืือ
ในการเก็็บข้้อมููล
2. เตรีียมความพร้้อมผู้้�ช่่วยวิิจััย จำำ�นวน 2 คน
โดยการทำำ�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการประเมิินระดัับความปวด
ของผู้้สูู� งอายุุ การแปลความหมายคำำ�ตอบของกลุ่่�มตััวอย่า่ ง
โดยทำำ�ความเข้้าใจที่่�ตรงกััน
3.	คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
สร้้างสััมพัันธ์์ภาพกัับกลุ่่�มตััวอย่่างโดยการแนะนำำ�ตััวเอง
บอกวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย และขอความร่่วมมืือในการ
เข้้าร่่วมวิิจัยั ถามความสมััครใจในการเข้้าร่่วมวิิจัยั พร้้อมทั้้�ง
กล่่าวถึึงการพิิทัักษ์์สิิทธิ์์�ของกลุ่่�มตััวอย่่าง
4.	ผู้้�วิิจััยและผู้้�ช่่วยวิิจััยเก็็บข้้อมููลก่่อนและหลััง
การทดลอง
5.	ทำำ�การตรวจสอบความครบถ้้วนสมบููรณ์์ของ
ข้้อมููล หากไม่่ครบให้้กลุ่่�มตััวอย่ ่างตอบแบบสอบถาม
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ผลของยาพอกสมุุนไพรลดอาการปวดเข่่าในผู้้�สููงอายุุโรคข้้อเข่่าเสื่่�อม

ให้้ครบถ้้วนอีีกครั้้�งเมื่่�อข้้อมููลมีีความสมบููรณ์์แล้้วทำำ�การ
นำำ�เข้้าข้้อมููล 2 ครั้้ง� (Double data entry) โดยใช้้พนัักงาน
บัันทึึกข้้อมููล 2 คน นำำ�ข้้อมููลมาทดสอบความแตกต่่างกััน
ด้้วยโปรแกรม Epidata
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
	ผู้้�วิิจััยได้้วิิเคราะห์์ข้้อมููลวิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิเชิิง
พรรณนา เพื่่�ออธิิบายข้้อมููลลัักษณะทางประชากรของ
ผู้้สูู� งอายุุ ได้้แก่่ การแจกแจงความถี่่� จำำ�นวน ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย�
ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ในส่่วนการ วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบ
ความแตกต่่างของคะแนนเฉลี่่�ยภายในกลุ่่�มทดลองโดยใช้้
สถิิติิค่่าทีี (Paired t-test)
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ผลการวิิจััย
	สัั ด ส่่ ว นของกลุ่่�มตัั วอย่ ่ า งระหว่่ า งเพศชายและ
เพศหญิิงมีีสััดส่่วนใกล้้เคีียงกััน อายุุเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 70.15 ใน
ส่่วนของสถานภาพสมรสพบว่่าส่่วนใหญ่่มีสี ถานภาพสมรส
คู่่�หรืืออยู่่�ด้้วยกััน ระดัับการศึึกษาทั้้�งหมดร้้อยละ 100 คืือ
ไม่่ได้้เรีียน-ประถมศึึกษา ซึ่่ง� ในการศึึกษานี้้ผู้� สูู�้ งอายุุส่ว่ นใหญ่่
ไม่่ได้้ประกอบอาชีีพในด้้านรายได้้ต่่อเดืือนพบว่่าผู้้�สููงอายุุ
มีีรายได้้จากบุุตรหลานและบี้้�ยผู้้�สููงอายุุ มีีรายได้้เฉลี่่�ย
ประมาณ 5,315 บาทต่่อเดืือน และส่่วนใหญ่่เป็็นสมาชิิก
กลุ่่�มหรืือชมรมต่่าง ๆ ในชุุมชน รายละเอีียด ดัังตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้สูู� งอายุุที่่�มีีอาการปวดเข่่า (n= 40)
ลัักษณะทางประชากร	จำำ�นวน	ร้้อยละ
เพศ		
	ชาย
18
45.0
	หญิิง
22
55.0
อายุุ (ปีี) Mean (SD)
70.15 (SD = .504)
สถานภาพสมรส		
สมรส อยู่่�ด้้วยกััน
22
55.0
	หม้้าย หย่่า แยก
18
45.0
ระดัับการศึึกษา		
ไม่่ได้้เรีียน
8
20.0
ประถมศึึกษา
32
80.0
การทำำ�งาน
ไม่่ได้้ทำำ�งาน
28
70.0
	ทำำ�งานมีีรายได้้	
12
30.0
การเป็็นสมาชิิกกลุ่่�ม/ชมรมต่่าง ๆ ในชุุมชน		
ไม่่เป็็น
18
45.0
เป็็น
22
55.0
รายได้้ (บาทต่่อเดืือน) Mean (SD)
5315.00 (SD = 847.485)
ภาวะสุุ ข ภาพของผู้้ � สูู งอายุุ พบว่่ า ด้้านภาวะ
โภชนาการของผู้้สูู� งอายุุ ในที่่นี้้� ห� มายถึึงค่่าดััชนีมี วลกายของ
ผู้้สูู� งอายุุผลการศึึกษาพบว่่าส่่วนใหญ่่มีภี าวะโภชนาการเกิิน
อ้้วน และโรคอ้้วน ≥ 25 คิิดเป็็นร้้อยละ 55.0 ในส่่วนของ
ประวััติกิ ารเจ็็บป่่วยในอดีีตส่ว่ นใหญ่่ไม่่มีปี ระวััติกิ ารเจ็็บป่่วย
ในอดีีต ประมาณร้้อยละ 70 ในส่่วนของโรคประจำำ�ตััวใน
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ผู้้�สููงอายุุมีีโรคประจำำ�ตััวและไม่่มีีโรคประจำำ�ตััวมีีสััดส่่วน
เท่่ากััน คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 50 ทั้้�งสองกลุ่่�มซึ่่�งจากผล
การศึึกษาพบผู้้สูู� งอายุุที่่มี� ภี าวะแทรกซ้้อนจากโรคประจำำ�ตัวั
คิิดเป็็นร้้อยละ 37.5 ในส่่วนของประวััติิการเคยรัักษาตััว
ในโรงพยาบาล และประวััติิการผ่่าตััดผลการศึึกษาพบว่่า
ส่่วนใหญ่่ไม่่เคยได้้รัับการผ่่าตััด รายละเอีียด ดัังตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2 ภาวะสุุขภาพของผู้้สูู� งอายุุกลุ่่�มตััวอย่่าง (n = 40)
ภาวะสุุขภาพ	จำำ�นวน	ร้้อยละ
ภาวะโภชนาการ		
	น้้อยถึึงปกติิ (BMI < 18.5 – 24.9)
18
เกิินถึึงอ้้วน และโรคอ้้วน (BMI ≥ 25)
22
ประวััติิการเจ็็บป่่วยในอดีีต		
ไม่่มีี
28
	มีี
12
โรคประจำำ�ตััว		
ไม่่มีี
20
	มีี
20
ภาวะแทรกซ้้อนจากโรคประจำำ�ตััว		
ไม่่มีี
25
	มีี
15
เคยรัักษาตััวในโรงพยาบาล (1 ปีีที่่�ผ่่านมา)		
ไม่่เคย
32
เคย
8
การผ่่าตััด (1 ปีีที่่�ผ่่านมา)		
ไม่่เคย
36
เคย
4
ผลของการใช้้ยาสมุุนไพรพอกยาในผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
อาการปวดเข่่า ผลการศึึกษาพบว่่า ก่่อนพอกครั้้�งที่่� 1
คะแนนเฉลี่่�ยของระดัับความปวดเท่่ากัับ 6.18 หลัังพอก
คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.08 ก่่อนพอกครั้้�งที่่� 2 คะแนน
เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 5.15 หลัังพอกคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.00

45.0
55.0
70.0
30.0
50.0
50.0
62.5
37.5
80.0
20.0
90.0
10.0

ก่่อนพอกครั้้�งที่่� 3 คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.80 หลัังพอก
คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.88 จากผลการทดลองจะเห็็นได้้ว่่า
ก่่อนและหลัังการทดลอง ผู้้�สููงอายุุมีีคะแนนเฉลี่่�ยระดัับ
ความปวดความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ
.01 ตามลำำ�ดัับรายละเอีียด ดัังตารางที่่� 3

ตารางที่่� 3 เปรีียบเทีียบความแตกต่่างของคะแนนเฉลี่่�ยความปวดก่่อนและหลัังการใช้้สมุุนไพรพอกเข่่าลดอาการปวด
		 ในผู้้�สููงอายุุ (n = 40)
		
ครั้้�งที่่� 1			
ครั้้�งที่่� 2			
ครั้้�งที่่� 3
ตััวแปร
Mean (SD)
p-value
Mean (SD)		
P-value
Mean (SD)
p-value
X1
X2		
X3
X4		
X5
X6
คะแนนความปวด
6.18
4.08
<.001
5.15
4.00
<.001
4.80
3.88
<.001
(.147)
(.097)		
(.116)
(.095)		
(.096)
(.130)
X1, X3, X5 = ก่่อนพอกยาสมุุนไพรครั้้�งที่่� 1, 2, และ 3; X2, X4, X6 = หลัังพอกยาสมุุนไพรครั้้�งที่่� 1, 2, และ 3
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ผลของยาพอกสมุุนไพรลดอาการปวดเข่่าในผู้้�สููงอายุุโรคข้้อเข่่าเสื่่�อม

อภิิปรายผลการวิิจััย
การศึึกษาผลของการใช้้ยาพอกสมุุนไพรลดอาการ
ปวดเข่่าในผู้้�สููงอายุุพบว่่าค่่าเฉลี่่�ยระดัับความปวดหลัังการ
พอกสมุุนไพรลดลง การพอกสมุุนไพรเป็็นการรัักษาทางเลืือก
หนึ่่�งที่่�ได้้รัับประโยชน์์จากการใช้้สมุุนไพรจะเห็็นได้้ว่่า
ไพลซึ่่�งเป็็นส่่วนประกอบของยาพอกมีีฤทธิ์์�ต้้านการอัักเสบ
เนื่่�องจากมีีสาร dimethoxyphenyl butadiene ที่่�
สามารถยัับยั้้ง� การบวมได้้ และสามารถระงัับความเจ็็บปวด
ได้้ดีี เ ทีี ย บเท่่ า แอสไพริิ น และขิิ ง มีี ส าร zingiberene
ที่่�สามารถยัับยั้้�งเอนไซม์์ lipoxygenase ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีฤทธิ์์�
anti-inflammatory และ analgesic ช่่วยบรรเทาอาการปวด
ลดการอัักเสบของกล้้ามเนื้้�อและข้้อต่่อได้้ (Op-une &
Lertsatitthanakorn, 2011) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ Chantra et al. (2021) ที่่�ศึึกษาผลของการใช้ส้ มุุนไพร
พอกเข่่าลดอาการปวดในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะข้้อเข่่าเสื่่�อม ซึ่่�ง
มีีส่่วนประกอบของไพลและขิิงเช่่นเดีียวกัันกัับการศึึกษานี้้�
พบว่่า ผู้้สูู� งอายุุที่่มี� ภี าวะข้้อเข่่าเสื่่อ� มที่่ไ� ด้้รัับการพอกสมุุนไพร
ที่่�เข่่ามีีระดัับการปวดเข่่าลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ที่่�ระดัับ 0.01 และสอดคล้้องกัับ การศึึกษาของ Poonsuk
et al. (2018) และคณะที่่�ศึึกษาประสิิทธิิผลของยาพอก
สมุุนไพรเพื่่อ� บรรเทาอาการปวดเข่่าในผู้้ป่� ว่ ยโรคข้้อเข่่าเสื่่อ� ม
ซึ่่�งผลการศึึกษาพบว่่า ระดัับความปวดของข้้อเข่่า ระดัับ
อาการข้้อฝืืด และช่่วงเวลาในการลุุกเดิินลดลงกว่่าก่่อน
การทดลอง และระดัับความสามารถในการใช้้งานของ
ข้้อเข่่าดีีขึ้้�นกว่่าก่่อนการทดลอง จะเห็็นได้้ว่่าการพอกเข่่า
ด้้วยยาสมุุนไพร จะช่่วยบรรเทาอาการปวด ข้้อเข่่า แก้้เข่่า
ไม่่มีีกำำ�ลััง ปวดเสีียวในข้้อเข่่า ช่่วยคลายกล้้ามเนื้้�อและ
อาการปวดจากข้้อเข่่าเสื่่�อมได้้ (Karaket et al., 2017)
สรุุปจากผลการศึึกษาจะเห็็นได้้ว่่าตำำ�รับั ยาสมุุนไพร
พอกเข่่าที่่�ประกอบไปด้้วยสมุุนไพรทั้้�ง 9 ชนิิด ได้้แก่่
เพชรสัังฆาต เถาวััลย์์เปรีียง งาดำำ� ดีีปลีี ข่่า ขมิ้้�น ยอ
หญ้้าหนวดแมว ต้้นไพล ซึ่่ง� จากผลการทดลองพบว่่ายาพอก
สมุุนไพรสามารถลดอาการปวดเข่่าในผู้้�สููงอายุุได้้ตั้้�งแต่่
ครั้้ง� แรกในการพอก แสดงให้้เห็็นว่่ายาพอกสมุุนไพรสามารถ
ลดความปวด ความฝืืด และช่่วงเวลาในการลุุกเดิินได้้ส่่งผล
ให้้ความสามารถในการใช้้งานดีีขึ้้�น จากผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�
แสดงให้้เห็็นว่่ายาพอกสมุุนไพรเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งในการ
รัักษาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถลดการซื้้�อยากิินเอง
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วารสารคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา

และผลข้้างเคีียงของการใช้้ยาลดปวดได้้ด้้วย
ข้้อเสนอแนะในการวิิจััย
1. ควรนำำ�สมุุนไพรพอกเข่่าเป็็นทางเลืือกในการลด
อาการปวดเข่่าในผู้้�สููงอายุุ และนํํามาวิิจััยต่่อยอดพััฒนา
สููตรของสมุุนไพรพอกเข่่าเพื่่�อลดอาการปวด และพััฒนาให้้
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�สะดวกต่่อการใช้้งาน
2. ควรมีีการศึึกษาเปรีียบเทีียบกัับสมุุนไพรชนิิดอื่่น�
ที่่�มีีฤทธิ์์�ลดอาการปวดเข่่าในผู้้สูู� งอายุุ
3.	หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องควรส่่งเสริิมในผู้้�สููงอายุุ
ใช้้ยาสมุุนไพรพอกเข่่าเพื่่�อบรรเทาอาการปวดเพื่่อส่
� ่งเสริิม
ภููมิิปััญญาไทยในการดููแลสุุขภาพของคนในชุุมชน
กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุ ณ ผู้้ � สูู งอายุุ ที่่ � เข้้าร่่ ว มการวิิ จั ั ย และ
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีีที่่�ให้้การสนัับสนุุนทุุนในการ
ทำำ�วิิจััยในครั้้�งนี้้�
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