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บทคัดย่อ

  การศึกษาผลของการใช้แผ่นพอกสมุนไพรในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า โรงพยาบาลนามน อ�าเภอนามน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการดูแลรักษาผู้ป่วยภายในคลินิกแพทย์แผนไทย พบว่าผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการต้องการ 

ความสะดวกและรวดเรว็ในการรบับรกิาร เนือ่งจากบรบิทการท�างานของคนภายในชมุชน งานการแพทย์แผนไทยจงึ

พัฒนารูปแบบการบริการในคลินิกโรคข้อเข่าเสื่อมของงานแพทย์แผนไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่บรรเทาและรกัษา

อาการปวดเข่าในผูป่้วยโรคลมจบัโปงเข่าทีม่ารบับริการในคลินกิแพทย์แผนไทย และเพ่ือน�าสมนุไพรท่ีมใีนท้องถ่ินมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประชากร คือ ผู้มารับบริการท่ีคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนามน และกลุ่มตัวอย่าง 

คือ ผู้มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยที่มีอาการปวดเข่า คัดเลือกโดยวิธีการสุ่ม จ�านวน 40 ราย วิธีการด�าเนิน

การวิจัยในกลุ่มตัวอย่าง ใช้ยาพอกสมุนไพรสูตรโรงพยาบาลนามน โดยประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่  ขิงแก่ 

ไพล ขัดมอน ใบมะขาม และผิวมะกรูด น�ามาท�าเป็นแผ่นพอกสมุนไพรพอกให้กับผู ้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า 

โดยวัดระดับความเจ็บปวดเข่าของผู้ป่วยก่อนและหลังรับการรักษา โดยใช้สเกลวัดระดับความเจ็บปวด (NRS) 

ผลการศึกษาพบว่าผูป่้วยร้อยละ 85 มอีาการปวดเข่าลดลง โดยประเมนิอาการจากการวดัระดบัความเจบ็ปวด (NRS)  

ผูป่้วยร้อยละ 92.5 มคีวามพงึพอใจในระดบัดถีงึดมีาก จากการศกึษาการพฒันารปูแบบบรกิารทางการแพทย์แผนไทย 

โดยการใช้แผ่นพอกสมุนไพรในผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดเข่า พบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถ

ดูแลตนเองได้ และการพอกเข่าสมุนไพรท่ีท�าจากสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ขิงแก่ ไพล ขัดมอน ใบมะขาม 

และผิวมะกรูด มีฤทธิ์ในการลดอาการปวดบวม ลดอาการอักเสบของข้อต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าสามารถถอนพิษ

แมลงสัตว์กัดต่อยได้  ทั้งนี้ยังเป็นทางเลือกในการรักษาทางการแพทย์แผนไทยของผู้ป่วยต่อไป

ค�าส�าคัญ: พอกเข่า ปวดเข่า สมุนไพร

บทน�า

  การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน ปัจจุบันการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการ

แพทย์แผนไทยทั้งการนวดไทย การใช้สมุนไพรเพื่อใช้เป็นยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสุขภาพอื่น ๆ  ก�าลัง

ได้รับความนิยม และได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป การแพทย์แผนไทยได้รับการ

ผสมผสานให้เข้าสูร่ะบบบรกิารสาธารณสขุของรฐั ซึง่กระทรวงสาธารณสขุ ได้น�ามาเป็นยทุธศาสตร์ส�าคญัของกระทรวง

ว่าด้วย “การพฒันาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้านไทย การแพทย์ทางเลอืก สมนุไพร และภมูปัิญญาไทย” และ

ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขมีมติให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเป็นสาขาที่ 11 ในการพัฒนา

ระบบริการ (Service plan) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
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  ในปัจจบัุนประชาชนเริม่มกีารน�าเอาภูมปัิญญาท้องถิน่และศาสตร์ความรูเ้ดิมมาใช้อย่างแพร่หลาย ทัง้ในการ

ป้องกัน รกัษา และฟ้ืนฟ ูโดยเน้นการดแูลสขุภาพแบบองค์รวม คอืการดแูลสขุภาพทัง้กายและจติใจ ดงันัน้เพือ่พัฒนา

ระบบการดูแลสุขภาพทางการแพทย์แผนไทย งานแพทย์แผนไทยได้น�าเอาภูมิปัญญาดั้งเดิม สมุนไพรที่มีในท้องถิ่น

มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ จงึได้คดิจดัท�าแผ่นพอกเข่าสมนุไพรโดยได้น�าเอาสมนุไพรทีม่ใีนท้องถิน่ซึง่สามารถหาได้ง่าย 

มาหมักรวมกันท�าเป็นแผ่นพอกเข่าสมุนไพร ซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดบวม อาการอักเสบของกล้ามเนื้อ 

เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทางการแพทย์แผนไทยด้วยวิธีอื่นและง่ายต่อการน�าไปใช้กับผู้ป่วย  นอกจากนี้กรรมวิธี

การท�าง่าย ประชาชนสามารถน�าไปท�าใช้ได้เอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยโดยพึ่งตนเองได้อีก 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาข้ันคลินิก โดยการน�าเอาสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาหมักรวมกันเพื่อให้ได้น�้ามัน

สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดอาการปวดบวม ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและเป็นการ

พัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์แผนไทย จึงน�าน�้ามันสมุนไพรท่ีได้ท�าเป็นแผ่นพอกเข่าสมุนไพรเพื่อให้

สะดวกต่อการใช้งาน

 1. การสกัดน�้ามันสมุนไพร

  1.1 น�าสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ขิงแก่ ไพล ขัดมอน ใบมะขาม และผิวมะกรูด  น�าไปล้างน�้าให้

สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง  

  1.2 น�าสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 

  1.3 น�าสมุนไพรข้อ 1.2 มาหมักในขวดแก้วโดยใช้ 40% แอลกอฮอล์ เขย่าขวดแก้วทุกวัน ทิ้งไว้เป็น

เวลา 30 วัน  

  1.4 กรองกากสมุนไพรออกด้วยผ้าขาวบางจะได้น�้ามันสมุนไพร

 2. การท�าแผ่นพอกเข่าสมุนไพร

  2.1 ตัดส�าลีเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร 

  2.2 น�าน�้ามันสมุนไพรที่ได้มาเทใส่ส�าลีเพื่อให้ส�าลีอุ้มน�้ามันสมุนไพร  

  2.3 น�าแผ่นพอกเข่าที่ได้ใส่ซองฟรอยซิลปิดปากถุงให้สนิทเพื่อเตรียมใช้งานต่อไป

 3. การรักษาผู้ป่วยโรคลมจับโปงเข่าด้วยแผ่นสมุนไพร

 จัดให้บริการพอกเข่าสมุนไพรส�าหรับผู้ป่วยโรคเรื้องรังที่มีอาการปวดเข่าและผู้มารับบริการที่คลินิกแพทย์

แผนไทย โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 40 ราย  

  3.1 ประเมินอาการปวดเข่าโดยแบบคัดกรองโรคเข่าเสื่อม  

  3.2 วัดระดับความเจ็บปวดเข่าของผู้ป่วยก่อนรับการรักษาด้วยการพอกเข่า โดยใช้สเกลวัดระดับ

ความเจ็บปวด (NRS)  

  3.3 น�าแผ่นพอกเข่าสมุนไพรพอกให้ผู้ป่วยที่มารับบริการ

  3.4 วัดระดับความเจ็บปวดเข่าของผู้ป่วยหลังรับการรักษาด้วยการพอกเข่า โดยใช้สเกลวัดระดับ

ความเจ็บปวด (NRS)  

  3.5 ให้ผู้รับบริการประเมินแบบความพึงพอใจต่อการรักษาอาการปวดเข่าด้วยการพอกเข่า

  3.6 ประเมินผลการรักษาและวางแผนการรักษาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแนะน�าการท�ายา

พอกสมุนไพรไว้ใช้เองในชุมชน
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ภาพที่ 1 ประเมินอาการก่อนและหลังรับการรักษาด้วยการพอกสมุนไพร

ภาพที่ 2  การใช้แผ่นพอกสมุนไพรในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า
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ผลการศึกษา

 จากการศึกษาแผ่นพอกเข่าสมุนไพรนามน  ซึ่งเป็นการน�าสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ขิงแก่  ไพล ขัดมอน 

ใบมะขาม และผิวมะกรูด หมักด้วย 40 % แอลกอฮอล์ เป็นเวลา 30 วัน จากนั้นน�ามากรองเพื่อได้น�้ามันสมุนไพร 

น�ามาชุบส�าลที�าเป็นแผ่นพอกเข่าสมนุไพร น�าแผ่นพอกเข่าสมนุไพรมาพอกให้กบัผูป่้วยทีม่อีาการปวดบวมบรเิวณเข่า

ทีม่ารบับรกิารทีค่ลนิกิแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลนามน  ผลการศกึษาในผู้ป่วย 40 ราย ได้ผลการศกึษาดังภาพที ่3 

และตารางที่ 1

 จากภาพที่ 3 พบว่าผู้ป่วยจ�านวน 40 ราย ส่วนใหญ่ระดับความเจ็บปวดเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการ

รักษามีระดับความเจ็บปวดที่ลดลง

ตารางที่ 1  แสดงผลการศึกษาการใช้แผ่นพอกเข่าสมุนไพรนามนในผู้ป่วยจ�านวน 40 ราย

 

 อาการปวดเข่า จ�านวน/คน ร้อยละ

 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 34  85

 ไม่พบความแตกต่าง 6  15

 จากตารางที ่1 พบว่า ผูป่้วยจ�านวน 40 ราย ประเมนิอาการปวดจากแบบคดักรองโรคเข่าเส่ือมและวดัระดบั

ความเจ็บปวด NAS พบว่า ผู้ป่วยจ�านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 85  มีอาการปวดบวมลดลงอย่างเห็นได้ชัด และอีก 

6 ราย มีอาการปวดลดลงเล็กน้อย/ไม่พบความแตกต่างของก่อนและหลังรับการรักษา โดยวิธีพอกเข่าด้วยแผ่นพอก

เข่าสมุนไพร  

อภิปรายผล

 จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการน�าเอาสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ขิงแก่ ไพล ขัดมอน ใบมะขาม และผิวมะกรูด 

หมักด้วย 40 % แอลกอฮอล์ เป็นเวลา 30 วัน จากนั้นน�ามาท�าเป็นแผ่นพอกเข่าสมุนไพร น�าแผ่นพอกเข่าสมุนไพร

มาพอกให้กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดบวมบริเวณเข่าที่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนามน  จากการ

ทดสอบใช้ในผูป่้วยจ�านวน 40 ราย โดยประเมนิอาการจากแบบคดักรองโรคเข่าเสือ่มและวดัระดับความเจบ็ปวด NAS 

พบว่า ผู้ป่วยจ�านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 มีอาการปวดบวมลดลงอย่างเห็นได้ชัด และจ�านวน 6 ราย มีอาการ

ปวดลดลงเล็กน้อย/ไม่พบความแตกต่างของก่อนและหลงัรบัการรกัษาโดยวธิพีอกเข่าด้วยแผ่นพอกเข่าสมนุไพร ท้ังนี้ 

จากการศึกษาได้ประเมินผลผู้ป่วยจากการใช้แผ่นพอกเข่าสมุนไพรโดยการรักษาเพียงครั้งเดียว ผู้ป่วยร้อยละ 92.5 

มีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก  



71กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การประชุมวิชาการ: นำาเสนอประสบการณ์และงานวิจัยการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ

 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั พบว่าในขงิและไพลต่างมสีารส�าคญัทีช่่วยลดอาการอกัเสบ ซึง่ในขงิมส่ีวนประกอบ

หลายชนิด ได้แก่ gingerols, shogaols, zingerone และparadol1 พบว่ามีสาร 6-gingerol เป็นสารออกฤทธิ์ 

ซึ่งก่อให้เกิดผลทางด้านเภสัชวิทยาของขิง เช่น ฤทธิ์แก้ปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบ2  มีฤทธิ์คล้ายยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่

สเตียรอยด์ (NSAID) มีฤทธิ์ลดอาการปวดบวม ลดอาการอักเสบของข้อต่าง ๆ   ในไพล พบว่ามีสาร Terpinen มีฤทธิ์

ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและลดการอักเสบ3  สารสกัดไพล นอกจาก Curcumin ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม Curcuminoids แล้วยัง

มี Cassumunarin A, B และ C ซึ่งเป็นสารประกอบในกลุ่ม Complex Curcuminoids ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้

ดกีว่า Curcumin4  สอดคล้องกบัการศกึษาการพอกเข่าสมนุไพรทีส่ามารถบรรเทาอาการปวด ลดอาการอกัเสบ และ

ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ ทั้งนี้ยังเป็นทางเลือกในการรักษาทางการแพทย์แผนไทยของผู้ป่วยต่อไป

 

สรุปผล

 จากการศึกษาพบว่าสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ขิงแก่ ไพล ขัดมอน ใบมะขาม และผิวมะกรูด ที่ใช้ในการ

หมักท�าแผ่นพอกเข่าสมนุไพร ต่างมฤีทธิใ์นการลดอาการปวดบวม ลดอาการอกัเสบของข้อต่าง ๆ  แผ่นพอกเข่าสมนุไพร

สามารถบรรเทาอาการปวดบวมบรเิวณเข่าได้ จากการใช้เบือ้งต้น พบว่าแผ่นพอกเข่าสมนุไพร สามารถบรรเทาอาการ

ได้ดังต่อไปนี้

 - สามารถบรรเทาอาการปวดเข่าได้

 - ลดอาการบวมของเข่าได้

 - นอกจากนี้ยังพบว่าอาการอักเสบ ปวดบวมบริเวณอื่น ๆ สามารถน�าน�้าสมุนไพรทาเพื่อบรรเทาอาการได้

 - น�าไปทาถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วย 

ข้อเสนอแนะ

 1. จากการศกึษานีไ้ด้ใช้รกัษาผูป่้วยและประเมนิอาการก่อนและหลังการรักษาในการพอกเข่าด้วยแผ่นพอก

เข่าสมุนไพรเพียงครั้งเดียว เพื่อจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้นควรมีการติดตามและรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

 2. จากการทดลองการใช้น�้ามันสมุนไพรนี้ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดบวมบริเวณเข่า ควรมีการทดลองน�าไป

ใช้ในบริเวณอื่น ๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีอาการปวดบวม และน่าจะมีการน�าน�้าสมุนไพรที่ได้ไป

ทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาปริมาณสารส�าคัญที่ออกฤทธิ์ต่อไป
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