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บทน�ำ
สถานการณ์ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ “ภาวะประชากร
ผูส้ งู อายุ” จากรายงานผลการส�ำรวจสุขภาวะผูส้ งู อายุไทยล่าสุด
ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑๔,๐๐๐ คน ทั่วประเทศพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการตรวจโรคข้อเข่าเสื่อม
ถึงร้อยละ ๗๒.๙ ขณะที่พบว่ามีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรค
ข้อเข่าเสือ่ มถึง ร้อยละ ๑๐.๖ ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชายถึง ๔ เท่า๑ ในส่วนของศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและ
แพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ มีแนวโน้มสัดส่วนของผู้ป่วย
โรคข้อเสือ่ มทีไ่ ม่ได้ระบุต�ำแหน่งต่อจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับการ
รักษาด้วยโรคอื่นๆ สูงขึ้น และยังพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นต้นมา ส่วนใหญ่มักพบในต�ำแหน่งของข้อเข่า (Knee) และ
มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเช่นกัน เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ�ำนวน
ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมในต�ำแหน่งของข้อเข่า ถึงร้อยละ ๗๙.๗๖
ของผู้ป่วยข้อเสื่อมทั้งหมดและสูงถึงร้อยละ ๙๑.๙๑ ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ และร้อยละ ๙๔.๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งถือว่า
ผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ ม มีจ�ำนวนทีส่ งู มากเมือ่ เทียบกับจ�ำนวนของ
ผูป้ ว่ ยโรคข้อเสือ่ มทัง้ หมด ทีส่ �ำคัญผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ ม ทีม่ อี ายุ
ตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไปมีจ�ำนวนสูงกว่าผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า ๔๐ ปีอย่าง
ชัดเจน และมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ในช่วง ๕ ปีทผี่ า่ นมา
โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of knee) เป็นโรค
ที่ส่งผลให้มีอาการปวดเข่าที่รุนแรงขึ้นจนรู้สึกว่าข้อฝืด และ
สุดท้ายหากปล่อยจะเกิดข้อพิการ ข้อเข่าโก่งจนน�ำไปสู่การ
ทรงตัวที่ไม่ได้๒ แนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกในคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร โดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เสนอแนวทางในการ
รักษาและบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วย
การพอกยาสมุนไพร ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดของข้อเข่าได้
เช่นเดียวกับคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปัญจาสายา
ลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้น�ำ
ยาพอกสมุนไพรมาใช้ในลดอาการปวดเข่ากับผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อมมาเป็นเวลา ๑๐ ปี โดยมีส่วนประกอบของสมุนไพร ๒๒
ชนิด ทั้งหมดมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของข้อเข่าได้เป็น
อย่างดี อาทิเช่น ไพล มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เนื่องจากมีสาร
dimethoxyphenyl butadiene (DMPBD) ที่สามารถยับยั้ง
การบวมได้สูงที่สุด และสามารถระงับความเจ็บปวดได้ดีเทียบ
เท่าแอสไพริน๓ และสาร Compound D ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการ
อักเสบและลดบวมได้เช่นกัน๔ หัวดองดึงมีสาร colchicine ซึ่ง
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มีฤทธิต์ า้ นการอักเสบโดยยับยัง้ cycloxygenase และ lipoxygenase๕ สารสกัดจากผงใบพลับพลึง มีสาร lycorine สามารถ
ลดอาการปวดและการบวมในหนูทดลองได้๖ เป็นต้น
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของยา
พอกสมุนไพร ต่อระดับความปวดและความฝืดของข้อเข่า ตลอด
จนความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอง และคนรอบข้าง ต่อไป

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบหนึ่งกลุ่มชนิดวัดก่อน และหลังการ
ทดลอง (One-groups pretest-posttest design) คือการ
ทดลองที่มีอาสาสมัครเพียงกลุ่มเดียว มีการเก็บข้อมูลก่อน
และหลังการทดลอง แล้วจึงน�ำผลการทดลองมาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของตัวแปรตาม โดยเป็นผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปัญจาสายาลักษณ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้
ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค�ำนวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ๑ กลุ่ม ส�ำหรับการวิจัยกึ่งทดลอง และได้น�ำ
ผลการทดลองของสุรัติ เล็กอุทัยและคณะ๗ ศึกษาการประคบ
สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกระดูกข้อเข่าเสื่อมอักเสบเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการค�ำนวณ จากการค�ำนวณได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน ๓๓ คน ทั้งนี้ในสถานการณ์จริง อาจเกิดการสูญหาย
ของกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการทดลอง จึงเพิ่มขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ ๑๐ คิดเป็น ๓ คน รวมเป็น ๓๖ คน โดยคัด
เลือกกลุม่ ตัวอย่างเป็นแบบเจาะจงตามคุณสมบัตทิ กี่ �ำหนด ดังนี้
๑) มีอายุตั้งแต่ ๔๕ - ๖๐ ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ได้รับ
การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคข้อเข่าเสือ่ มทีร่ บั การรักษาด้วย
โรคข้อเข่าเสือ่ มที่ คลินกิ แพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปัญจาสายาลักษณ์ ๒) เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเข่าเสื่อมของ The
American College of Rheumatology๘ ได้แก่ มีอาการปวดเข่า
มีการเสียดสีของกระดูกในข้อเข่า (crepitus) ขณะเคลื่อนไหว
มีอาการข้อฝืดขัด (stiffness) น้อยกว่า ๓๐ นาทีในแต่ละครัง้ หรือ
มีกระดูกงอก  ๓) ไม่มปี ระวัตกิ ารบาดเจ็บทีข่ อ้ เข่า เช่น กระดูกหัก
หรื อ ได้ รั บ การผ่ า ตั ด เปลี่ ย นข้ อ เข่ า ๔) ไม่ เ ป็ น โรคผิ ว หนั ง
ที่รุนแรง ๕) ยินยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ และ
เกณฑ์การยุตเิ ข้าร่วมโครงการ (Discontinuation criteria) ดังนี้
๑) รับยาพอกสมุนไพรไม่ครบ ๓ วัน  ๒) มีอาการไม่พึงประสงค์
จากยาพอกสมุนไพร เช่น มีอาการปวดมากขึน้ หรือ แพ้ยาพอก
สมุนไพร เป็นต้น  ๓) ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำระหว่างทีท่ �ำการวิจยั
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๔) อาสาสมัครต้องการออกจากโครงการ และยกเลิกการศึกษา
ทั้งโครงการทันทีกรณีที่มีผลข้างเคียงรุนแรง ได้แก่ มีผื่นแพ้
ขั้นรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่พิสูจน์ได้ว่า
เกิดจากการใช้ยาวิจัย โดยมีสัดส่วนของอาสาสมัครมากกว่า
ร้อยละ ๑๐ หรือจ�ำนวน ๓ คน
เครื่องมือส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนที่ ๑ ข้อมูล
ทั่ ว ไป และข้ อ มู ล สุ ข ภาพประกอบด้ ว ยข้ อ ค�ำถามเกี่ ย วกั บ
ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ อาชีพ ระยะเวลาที่มารักษา เป็นต้น ส่วนที่ ๒ แบบ
ประเมินอาการของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม (Western Ontario
and McMaster University, WOMAC)๙ ฉบับภาษาไทย ซึ่ง
ประเมินด้วยกัน ๓ ส่วนคือ ความปวดของข้อเข่า อาการข้อฝืด
และความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า ในส่วนของข้อค�ำถาม
ระดับความปวด ในการกระท�ำพฤติกรรม ๕ ด้านดังนี้ ปวดขณะเดิน
ปวดขณะขึ้นลงบันได ปวดข้อตอนกลางคืน ปวดข้อขณะอยู่
เฉยๆ และปวดข้อขณะลงน�้ำหนัก ระดับอาการข้อฝืด ข้อตึงใน
แต่ละช่วงของวันดังนี้ ข้อฝืดช่วงเช้าและฝืดในช่วงระหว่างวัน
และระดับความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า ในอิริยาบถ
ต่างๆ ๑๕ ข้อ ได้แก่ การลงบันได การขึ้นบันได การลุกยืน
จากท่านั่ง เป็นต้น โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่เลข ๐ หมายถึง
ไม่ปวดเลยหรือไม่ฝดื เลย หรือท�ำได้ดมี ากจนถึงเลข ๑๐ หมายถึง
ปวดมากที่สุดหรือฝืดมากที่สุด และเป็นปัญหามากที่สุด ซึ่ง
ผู้ป่วยเป็นผู้ประเมินเอง
ส่วนที่ ๓ การทดสอบช่วงเวลาในการลุกเดิน โดย
ผูว้ จิ ยั บันทึกเวลาการลุกขึน้ ยืนจากเก้าอีแ้ ละเดินในระยะทาง ๓
เมตร ด้วยความเร็วทีม่ ากทีส่ ดุ จนกลับมานัง่ ยังเก้าอี้ ณ จุดเริม่ ต้น
ขั้นตอนการด�ำเนินการทดลองและการเก็บรวมรวบ
ข้อมูล ๑) เตรียมยาพอกเข่า ประกอบไปด้วย ไพล (Zingiber
cassumunar Roxb.) ๑๕๐ กรัม ผิวมะกรูด (Citrus hystrix
DC.) พริกไทยด�ำ (Piper nigrum L.) ว่านร่อนทอง (Ludisia
discolor (Ker Gawl.) A.Rich.) ว่านนางค�ำ  (Curcuma
aromatic) ว่านน�้ำ  (Acorus calamus Linn.) ว่านมหากาฬ
(Gynura pseudochina (L.) DC.) ข่า (Alpinia galanga (L.)
Willd.) เจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica L.) ดีปลี (Piper
retrofractum Vahl.) ใบมะค�ำไก่ (Putranjiva roxburghii
Wall.) ใบมะขาม (Tamarindus indica L.) และอื่นๆ อย่างละ
๑๕ กรัม การบูร และน�้ำปูนใส น�ำมาหมักด้วยเหล้า ๔๐ ดีกรี
เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ ซึ่งสมุนไพรสด และแห้งรับซื้อจากคลินิก
อายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ (๑๖/๒ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๖๑๙๕๘๓๖) และมีการตรวจสอบความถูกต้องของสมุนไพรจากแพทย์

แผนไทยประยุกต์อัจฉรา พรมโสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
ของสถานการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการควบคุมคุณภาพโดยการหมัก
ยาพอกสมุ น ไพรในภาชนะที่ ป ิ ด สนิ ท (ขวดโหลแก้ ว สี ทึ บ )
ซึ่งมีกระดาษฟอยล์ปิดปากภาชนะก่อนปิดฝา เก็บภาชนะไว้
ในตู้ที่ปิดมิดชิดที่แสงส่องไม่ถึง ณ อุณหภูมิห้องไม่เกิน ๒๕
องศาเซลเซียส ในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์อาคารปัญจาสายาลักษณ์ ๒) คัดเลือกผูป้ ว่ ยโดยผูช้ ว่ ยวิจยั เป็นผูค้ ดั กรองตาม
เกณฑ์การคัดเข้าเป็นกลุ่มทดลอง ๓) ผู้วิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์
และรายละเอียดในการทดลอง และอาสาสมัครเซ็นใบยินยอม
เข้าร่วมวิจยั จากนัน้ จึงให้ผชู้ ว่ ยวิจยั เก็บข้อมูลตามแบบประเมิน
อาการของผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ ม ก่อนการทดลอง ๔) ผูช้ ว่ ยวิจยั
ท�ำการพอกยาสมุนไพร ซึ่งเป็นวิธีการพอกยาทางการแพทย์
แผนไทยที่ท�ำอยู่แล้วโดยการน�ำส�ำลีแผ่นขนาด 15 x 15 cm.
ชุบด้วยน�้ำยาสมุนไพรที่ได้ท�ำการหมักเรียบร้อยแล้วปริมาณ
20 CC. หรือให้ชุ่มแผ่นส�ำลีจากนั้นวางแผ่นแปะบนเข่าข้าง
ที่เป็น ทิ้งไว้ ๑๕ นาที เมื่อครบเวลา ท�ำความสะอาดบริเวณ
เข่าให้เรียบร้อย ๕) ท�ำการนัดหมายผู้ป่วยส�ำหรับการพอกยา
สมุนไพรเป็นจ�ำนวน ๓ ครั้ง และภายหลังจากการพอกยาครั้งที่
๓ ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลตามแบบประเมินอาการของผู้ป่วยโรค
ข้อเข่าเสื่อม หลังการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
โดยการแจกแจงความถี่ค�ำนวณหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยก่อน และหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Paired
T-Test
ผู ้ วิ จั ย ได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองจากคณะอนุ ก รรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ ๑
(คณะแพทยศาสตร์) เพื่อขอรับรองการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน โดยได้ รั บ การอนุ มั ติ ที่
๐๖๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ผลการศึกษา
คุณลักษณะประชากรจากการศึกษาพบว่า อาสา
สมั ค รเป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย โดยเพศหญิ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ ๙๗.๒ อายุอาสาสมัครเฉลี่ย ๕๒.๔๔ ปี ส่วนใหญ่จะอยู่
ช่วงอายุ ๔๕ - ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙ สถานภาพส่วนใหญ่
สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ
ระดับปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๙ ซึง่ อาสาสมัครส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙
โรคประจ�ำตัวส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๓๘.๙
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ส่วนใหญ่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมาแล้วระหว่าง ๑ - ๕ ปี คิดเป็น
ร้อยละ ๕๒.๘ ส่วนใหญ่ท�ำการรักษาโรคข้อเข่าเสือ่ มมา ๑ - ๕ ปี
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ คะแนนเฉลีย่ ด้านความปวด อาการข้อฝืด
ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า และช่วงเวลาในการลุก
เดินก่อนและหลังทดลอง ๑) ความปวดของข้อเข่า ก่อนการ
ทดลอง พบว่าอาสาสมัครมีระดับคะแนนความปวดเฉลีย่ ๓.๗๔
คะแนน และหลังการทดลอง พบว่ามีระดับคะแนนความปวด
เฉลีย่ ๑.๒๒ คะแนน ดังตารางที่ ๑ อาการข้อฝืด ก่อนการทดลอง
พบว่าอาสาสมัครมีระดับคะแนนข้อฝืดเฉลี่ย ๓.๕๖ คะแนน
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และหลังการทดลอง พบว่า มีระดับคะแนนข้อฝืดเฉลี่ย ๑.๐๖
คะแนน ดังตารางที่ ๑ ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า
ก่อนการทดลอง พบว่าอาสาสมัครมีระดับคะแนนความสามารถ
ในการใช้งานของข้อเข่าเฉลี่ย ๓.๖๓ คะแนน และหลังการ
ทดลอง พบว่ามีระดับคะแนนความสามารถในการใช้งานของ
ข้อเข่าเฉลี่ย ๑.๑๑ คะแนน ดังตารางที่ ๑ ช่วงเวลาในการลุก
เดิน ก่อนการทดลอง พบว่าอาสาสมัครมีชว่ งเวลาในการลุกเดิน
เฉลีย่ ๔.๓๕ วินาที และหลังการทดลอง พบว่ามีชว่ งเวลาในการ
ลุกเดินเฉลี่ย ๓.๖๔ วินาที ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังทดลองในด้านความปวด อาการข้อฝืด ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า และช่วงเวลา
ในการลุกเดิน
			
ตัวแปรตาม		 คะแนนเฉลี่ย (n=๓๖)
				
ก่อนการทดลอง		
หลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยระดับความปวดของข้อเข่า
ขณะเดิน
ขณะขึ้นบันได
ตอนกลางคืน
ขณะอยู่เฉยๆ
ขณะยืนลงน�้ำหนัก
ค่าเฉลี่ยระดับอาการข้อฝืดของข้อเข่า
ข้อฝืดช่วงเช้า
ข้อฝืดระหว่างวัน
ค่าเฉลี่ยระดับความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า
การลงบันได
การขึ้นบันได
การลุกยืนจากท่านั่ง
การยืน
การเดินบนพื้นราบ
การขึ้น - ลง รถยนต์
การไปซื้อของนอกบ้านหรือการไปจ่ายตลาด
การใส่กางเกง
การลุกจากเตียง
การถอดกางเกง
การเข้า - ออกจากห้องอาบน�้ำ
การนั่ง
การเข้า - ออกจากส้วมชักโครก
การท�ำงานบ้านหนักๆ
การท�ำงานบ้านเบาๆ
ค่าเฉลี่ยช่วงเวลาในการลุกเดิน

๓.๗๔
๓.๙๗
๔.๘๒
๒.๗๔
๒.๓๓
๔.๘๓
๓.๕๖
๓.๓๗
๓.๗๖
๓.๖๓
๓.๘๙
๔.๒๖
๔.๘๒
๓.๒๕
๒.๔๙
๔.๗๗
๓.๕๙
๓.๕๙
๑.๗๒
๓.๒๖
๒.๕๐
๕.๒๖
๒.๖๖
๔.๓๓
๒.๐๓
๔.๓๕

๑.๒๒
๑.๓๘
๑.๔๘
๐.๙๙
๐.๕๔
๑.๗๐
๑.๐๖
๑.๐๘
๑.๐๔
๑.๑๑
๑.๑๓
๑.๒๗
๑.๖๖
๑.๐๗
๐.๖๘
๑.๕๐
๑.๑๐
๑.๐๘
๑.๐๐
๐.๘๕
๐.๗๖
๑.๕๔
๐.๗๐
๑.๖๐
๐.๗๐
๓.๖๔

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑

108

เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ก่อนและ
หลังการทดลองในด้านความปวด อาการข้อฝืด ความสามารถ
ในการใช้งานของข้อเข่า และช่วงเวลาในการลุกเดิน ความปวด
ของข้อเข่า พบว่าคะแนนเฉลี่ยความปวดของข้อเข่าลดลงกว่า
ก่อนการทดลอง ๒.๕๒ คะแนน ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๐๑) ดังตารางที่ ๒ อาการ
ข้อฝืดข้อเข่า พบว่าคะแนนเฉลีย่ อาการฝืดข้อเข่าลดลงกว่าก่อน
การทดลอง ๒.๕ คะแนน ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๐๑) ดังตารางที่ ๒ ความสามารถใน
การใช้งานข้อเข่า พบว่าคะแนนความสามารถในการใช้งานของ
ข้อเข่าก่อนและหลังการทดลองลดลง ๒.๕๑ คะแนน ซึ่งพบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๐๑) ดัง
ตารางที่ ๒ ช่วงเวลาเฉลีย่ ในการลุกเดิน พบว่าเวลาในการลุกเดิน
ก่อนและหลังการทดลองลดลง ๐.๗๑ วินาที เวลาเฉลี่ยในการ
ลุกเดินน้อยกว่าก่อนทดลอง ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๐๑) ดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองในด้านความปวด อาการข้อฝืด ความสามารถใน
การใช้งานของข้อเข่า และช่วงเวลาในการลุกเดิน
		

ตัวแปรตาม

n

x

S.D.

t

df

p-value

ความปวดของข้อเข่า						
ก่อนการทดลอง
๓๖
๓.๗๔
๑.๗๒
๙.๙๖
๓๕ < ๐.๐๐๑*
หลังการทดลอง
๓๖
๑.๒๒
๑.๐๒
ผลต่าง
๒.๕๒
อาการข้อฝืด						
ก่อนการทดลอง
๓๖
๓.๕๖
๒
๗.๓๔
๓๕ < ๐.๐๐๑*
หลังการทดลอง
๓๖
๑.๐๖
๑.๓
ผลต่าง
๒.๕
ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า
ก่อนการทดลอง
๓๖
๓.๖๓
๑.๖๒
๑๐.๑
๓๕ < ๐.๐๐๑*
หลังการทดลอง
๓๖
๑.๑๑
๑.๐๘
ผลต่าง
๒.๕๒
ช่วงเวลาในการลุกเดิน						
ก่อนการทดลอง
๓๖
๔.๓๕
๑.๑๑
๕.๘๕
๓๕ < ๐.๐๐๑*
หลังการทดลอง
๓๖
๓.๖๔
๐.๘๐
ผลต่าง
๐.๗๑
* เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มทดลองด้วยสถิติ Paired T-Test
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วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
จากการท�ำวิ จั ย กึ่ ง ทดลองศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของ
ยาพอกสมุ น ไพรเพื่ อ บรรเทาอาการปวดเข่ า ในผู ้ ป ่ ว ยโรค
ข้อเข่าเสือ่ ม ต่อการเปลีย่ นแปลงด้านความปวดของข้อเข่า ด้าน
อาการข้อฝืด และระดับความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า
โดยศึกษา ณ คลินกิ แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๓๖ ราย
เก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง ตามแบบประเมินอาการ
ของผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ ม (Western Ontario and McMaster
University, WOMAC) ฉบับภาษาไทยและน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป จึงน�ำเสนอการวิจารณ์ผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานข้อที่ ๑ ผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ มมีระดับความ
ปวดของข้อเข่าลดลงกว่าก่อนการทดลอง หลังจากได้รับการ
พอกยาสมุนไพร ผลการทดลอง พบว่าก่อนการทดลองอาสา
สมัครมีระดับคะแนนความปวดเฉลี่ย ๓.๗๔ คะแนน ในขณะ
ที่หลังการทดลองอาสาสมัครมีระดับคะแนนความปวดเฉลี่ย
ลดลงเหลือ ๑.๒๒ คะแนน เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับคะแนน
หลังการทดลองพบว่าอาสาสมัครมีระดับคะแนนลดลงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๐๑) ซึ่ง
เป็นผลมาจากยาพอกสมุนไพร มีไพลเป็นส่วนประกอบหลักที่
มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบ และลดความปวดได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Wirat Nivatananun๓ ที่พบว่า ไพล มีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ เนื่องจากมีสาร dimethoxyphenyl butadiene
(DMPBD) ที่สามารถยับยั้งการบวมได้สูงที่สุดและสามารถ
ระงั บ ความเจ็ บ ปวดได้ ดี เ ที ย บเท่ า แอสไพริ น และพบสาร
Compound D หรือ (E) - ๓ - (๓, ๔ - dimethoxyphenyl)
but - ๓ - en - l - ol ได้ถูกนํามาศึกษาฤทธิ์ต้านการ อักเสบ
ของไพล โดยใช้สารสกัดจากเหง้าของไพลด้วยแอลกอฮอล์
และนํ้า โดยทําการทดลองกับหนูทดลองที่ได้รับการเหนี่ยว
นําโดย carrageenan-induced edema และ acetic acid
induce vascular permeability ๕๐ พบว่า สารสกัดด้วย
แอลกอฮอล์ มีฤทธิเ์ ป็นทัง้ ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory)
และบรรเทาปวดได้๔ และสอดคล้องกับอนุธิดา สิงห์นาค๑๐
ได้ ศึ ก ษาผลของยาพอกดู ด พิ ษ ในการรั ก ษาอาการปวดเข่ า
เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีใ่ ช้การรักษาด้วยการนวด แสดงให้เห็นว่า
ยาพอกดู ด พิ ษ ซึ่ งประกอบไปด้ว ยไพล และเหล้าขาวเป็ น
ส่ ว นใหญ่ ให้ ผ ลในการรั ก ษาอาการปวดเข่ า ส�ำหรั บ ผู ้ ป ่ ว ย
โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มได้ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากการนวดรั ก ษา และ
การศึกษาทางคลินิกของวิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษมและคณะ๑๑
ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาผลของครี ม สมุ น ไพรไพล พบว่ า มี ส รรพคุ ณ
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ในการลดอาการอั ก เสบได้ ดี และนอกจากไพลแล้ ว ยั ง มี
ส่ ว นประกอบของพริ ก ไทยมี ฤ ทธิ์ ต ้ า นการอั ก เสบในหลอด
ทดลอง โดยพบว่ า พริ ก ไทยมี ส ารส�ำคั ญ คื อ Piperine
สาร Piperine สามารถยับยั้งการท�ำงานของ Interleukin
๖ ยับยั้งเอนไซม์เมทริกซ์เมแทโลโปรทีเนส - ๑๓ (MMP - 13)
และลดการสร้าง Prostaglandin - ๒ ท�ำให้เมล็ดพริกไทยมี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเสื่อมของข้อ (antiarthritic)
ในปริมาณ ๑๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร๑๒ และมีเจตมูลเพลิงแดง
มีการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ พบว่าเจตมูลเพลิงแดงมีสาร
ส�ำคัญคือ plumbagin สามารถลดการอักเสบและลดอาการ
ปวดได้ โดยลดการสร้างของ interleukin ๑β, interleukin ๖
พร้อมทั้งสามารถยับยั้ง COX2 ในขณะที่ COX1 ไม่ถูกยับยั้ง๑๓  
ซึ่งท�ำให้ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานข้อที่ ๒ ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีระดับ
อาการข้อฝืดลดลงกว่าก่อนการทดลองหลังจากได้รับการพอก
ยาสมุนไพร ผลการทดลอง พบว่าก่อนการทดลองอาสาสมัครมี
คะแนนเฉลี่ยระดับอาการข้อฝืด ๓.๕๖ คะแนน ในขณะที่หลัง
การทดลองมีคะแนนระดับอาการข้อฝืด ๑.๐๖ คะแนน เมื่อน�ำ
มาเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความฝืดของ
ข้อเข่า พบว่ามีคะแนนระดับอาการข้อฝืด ลดลง ๒.๕ คะแนน
ระดับอาการข้อฝืดน้อยกว่าก่อนทดลอง ซึ่งมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๐๑) โดยการฝืดของ
ข้อเข่าเกิดจากการปวดและอักเสบของข้อเข่า ส่งผลให้ผู้ป่วยมี
การเคลื่อนไหวได้น้อยลง จึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของน�้ำ
ไขข้อท�ำให้คุณสมบัติการหล่อลื่นในข้อลดลง ดังนั้นผู้ป่วยโรค
ข้อเข่าเสือ่ มมีระดับอาการข้อฝืดลดลงกว่าก่อนการทดลอง เป็น
ผลมาจากระดับการปวดของข้อเข่าทีล่ ดลง ซึง่ ผลการวิจยั นีเ้ ป็น
ไปตามสมมติฐานที่ ๒ ที่ตั้งไว้ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยสมุนไพลที่มี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดอาการปวด มีส่วนช่วยลดอาการข้อฝืด
ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้
สมมติฐานข้อที่ ๓ ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีระดับ
ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าดีขนึ้ กว่าก่อนการทดลอง
หลังจากได้รับการพอกยาสมุนไพรผลการทดลอง พบว่าก่อน
การทดลองอาสาสมัครมีคะแนนเฉลี่ยระดับความสามารถใน
การใช้งานของข้อเข่า ๓.๖๓ คะแนน ในขณะทีห่ ลังการทดลองมี
คะแนนระดับความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าเฉลีย่ ๑.๑๑
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า พบว่ามีคะแนนระดับ
ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าลดลง ๒.๕๑ คะแนน
หมายความว่าระดับความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าดีขึ้น
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กว่าก่อนการทดลอง ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p < ๐.๐๐๑) ซึง่ เป็นผลมาจากระดับความปวดของข้อเข่า
ลดลงเมื่ออาการปวดลดลงย่อมส่งผลให้ระดับความสามารถใน
การใช้งานดีขึ้น และลดความรุนแรงของโรคได้๒ ซึ่งผลการวิจัย
นี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ ๓ ที่ต้ังไว้ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรในด้านความสามารถ
ในการใช้งานของข้อเข่า ที่สามารถท�ำให้ระดับความสามารถ
ในการใช้งานของข้อเข่าดีขึ้นได้ โดยเป็นผลจากอาการปวดของ
ข้อเข่าลดลง
สมมติฐานข้อที่ ๔ ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีช่วงเวลา
ในการลุกเดินลดลงกว่าก่อนการทดลองหลังจากได้รับการพอก
ยาสมุนไพร ผลการทดลอง พบว่าก่อนการทดลอง อาสาสมัคร
มีเวลาเฉลีย่ ในการลุกเดิน ๔.๓๕ วินาที ในขณะทีห่ ลังการทดลอง
มีเวลาเฉลี่ยในการลุกเดินลดลงเป็น ๓.๖๔ วินาที เมื่อเปรียบ
เทียบความแตกต่างของเวลาเฉลี่ยในการลุกเดิน พบว่า มีเวลา
ในการลุกเดินลดลง ๐.๗๑ วินาที ซึง่ เวลาเฉลีย่ ในการลุกเดินลด
ลงกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p < ๐.๐๐๑) ซึ่งเป็นผลจากระดับความปวด และระดับ
ความฝืดของข้อเข่าที่ลดลง ส่งผลให้อาสาสมัครมีเวลาเฉลี่ยใน
การลุกเดินลดลง ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ ๓
ทีต่ งั้ ไว้ผลการวิจยั ครัง้ นี้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของยาพอก
สมุนไพรที่มีส่วนช่วยให้ช่วงเวลาในการลุกเดินลดลง เป็นผลมา
จากการทีอ่ าการปวดข้อเข่าของผูป้ ว่ ยลดลง ท�ำให้ความสามารถ
ในการท�ำกิจกรรมคือการลุกเดินดีขึ้น สะดวกขึ้น
สรุปว่าควรน�ำยาพอกสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในหน่วย
บริการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม แทนการ
ใช้ยา ควรมีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลยาพอกสมุนไพรในกลุ่ม
โรคเกี่ยวกับข้อต่ออื่นๆ ที่ไม่สามารถท�ำการหัตถบ�ำบัดได้ เช่น
โรคเก๊าท์ โรครูมาตอยด์ เป็นต้น และควรมีการศึกษาวิเคราะห์
ต้นทุนเพือ่ เปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยระหว่างการรักษาโดยใช้ยาพอก
สมุนไพรกับการรักษาแบบเดิม
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Abstract

Effectiveness of Herbal Poultice for Knee Pain Relief in Patients with Osteoarthritis of Knee
Phiyaphon Poonsuk*, Suchada Songphasuk*, Merisa Jantha*, Netraya Nimpitakpong**, Kitrawee Jiraratsatit*
* Department of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University
** Department of Rehabilitation, Faculty of Medicine, Thammasat University

Introduction :

Arthritis is one of the most common chronic health conditions and a major cause of morbidity
and disability in aging society. In the past five years, the average age over 50 years had been
increased. This research aimed to study the effective of herbal poultice for knee pain relief
in patients with osteoarthritis of knee
Method :
The research design was a quasi-experimental with a one group pretest-posttest design
implemented in the knee OA patients. The experimental group were 36 participants. The
herbal poultice was pasted on both knees for 15 minutes. The activity was done for 3 times
adjoining. Data were collected by “Western Ontario and McMaster University, WOMAC”and
interview schedule were analyzed by analytical statistics, paired t-test for comparing
mean within group.
Result :
Knee OA patients in the post experimental group had significantly decreased knee pain, joint
stiffness time, time to walk and improved knee function comparing with pre experimental
group (p < 0.001).
Discussion and The herbal poultice relieved knee pain, joint stiffness, time to walk and thus the herbal
Conclusion : poultice might be alternative treatment.  
Key words: The herbal poultice, Osteoarthritis of knee, Knee Pain

