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ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่ าในผู้สูงอายุทมี่ ภี าวะข้ อเข่ าเสื่ อมในคลินิกแพทย์ แผนไทย
โรงพยาบาลศรีรัตนะ อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
Theffects of Knee Pain Relief Program in Elderly with Osteoarthritis
of Srirattana hospital, Sisaket province.
นางสาวพิมพ์ ชนะ บุญสมศรี , นางวิภารัตน์ จิตรจานงค์
โรงพยาบาลศรีรตันะ

บทคัดย่ อ
ด้ว ยกลุ่ ม ผู ม้ ารั บ บริ ก ารแพทย์แ ผนไทยโรงพยาบาลศรี รั ต นะ เกื อบทั้ง หมดมาด้ว ยอาการเกี่ ย วกับ
ปวดกล้ า มเนื้ อ ปวดตามข้ อ อาการหนึ่ งที่ พ บมากคื อ อาการปวดเข่ า จากเข่ า เสื่ อม เข่ า อัก เสบ ซึ่ งมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น เสื่ อมตามอายุ น้ าหนักตัวมาก ทางานหนัก อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น ซึ่ งการรักษาโดยการนวดประคบ
นั้
น
ยังไม่เพียงพอแก่การรักษา อีกทั้งทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ศึกษาและผลักดัน
ตารับยาพอกเข่ามารักษาร่ วมกับการนวดประคบ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลศรี รัตนะจึงได้นาสมุนไพร
ที่หาได้ตามท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในตารับยาพอกเข่า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรักษาอาการปวดเข่า
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ในผูท้ ี่มีอาการปวดข้อเข่าที่มา
รับบริ การในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรี รัต นะ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบกลุ่มเดี ยว มีการรักษาด้วย
การพอกยาสมุนไพรที่เข่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันเว้นวัน ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ประเมิ นผลอาการปวดก่อนและ
หลังการรักษา
จากการศึกษาผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าในผูส้ ู งอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่ อมในคลิ นิกแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลศรี รัตนะ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย เป็ นชาย 8 ราย หญิง 22 ราย ช่ วงอายุ 60-80 ปี มี
อาการปวดข้างเดี ยวพบ 18 ราย ปวดทั้งสองข้าง 12 ราย รั บการรั กษาอย่างต่อเนื่ อง มีความเจ็บปวดลดลง 1-3
ระดับ ไม่มีผลแทรกซ้อนหลังการใช้ยาพอกเข่าและมีความพึงพอใจต่อการรักษา 30 ราย (100%) ระดับความ
เจ็บปวดลดลงสู งสุ ด 3 ระดับ 22 ราย (73.33%) ปวดลดลง 2 ระดับ 4 ราย (0.88%) ระปวดลดลง 1 ระดับ 2 ราย
(0.88%) คงที่ 1 ราย (0.3%)
คาสาคัญ: ยาพอกเข่า ,ปวดเข่า ,โรคข้อเข่าเสื่ อม ,เข่าเสื่ อม
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บทนา
องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ ว่าจะมี ผูป้ ่ วยกระดู ก และข้อเพิ่มขึ้ นเป็ น 570 ล้านคน ในปี พ.ศ.2563
ร้อยละ 50 เป็ นกลุ่มผูม้ ีอายุมากกว่า 65 ปี ปั จจุบนั สังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ โดยมีผสู ้ ู งอายุมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ จากการศึกษาผูส้ ู งอายุมีปัญหาปวดข้อเข่าร้อยละ 43.9 ส่ วนใหญ่อาการปวด
เข่ า มี ส าเหตุ ม าจากข้อ เข่ า เสื่ อ มโรคข้อเข่ า เสื่ อ มจึ ง เป็ นปั ญ หาส าคัญ เนื่ อ งจากก่ อ ให้ เ กิ ด ความทุ ก ข์ท รมาน
เป็ นอุปสรรคในการเข้าสังคม โรคข้อเข่าเสื่ อมหรื อโรคจับโปงเข่า ทางการแพทย์แผนไทยแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด
คือ จับโปงแห้งและจับโปงน้ า โดยจับโปงแห้งเข่าคือ อาการปวดบวมเข่าเวลาเดินเปลี่ ยนอิริยาบถ มีความร้ อน
รอบเข่าเล็กน้อย แต่จะมีภาวะเข่าติดนัง่ ยองๆไม่ได้ ขณะเดินมีเสี ยงกรอบแกรบร่ วมด้วย ส่ วนจับโปงน้ าเข่า คือ
อาการปวดเข่าเวลาเดิน เปลี่ยนอิริยาบถมีความร้อนรอบเข่าอย่างชัดเจนและมีน้ าในข้อเข่า ขณะที่บวมอักเสบจะมี
ความร้อนขึ้นเสมอ ทั้งจับโปงแห้งและจับโปงน้ า (นิชกานต์ สุ ยะราช. 2560)
จากการศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุในอาเภอศรี รัตนะปี 2563 ต้องสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเข่าเสื่ อม
จานวนมากต่อปี การรักษาทางการแพทย์แผนไทยมีเป้ าหมายเพื่อลดอาการปวดทาให้ผูป้ ่ วยสามารถช่ วยเหลื อ
ตนเองได้ ลดค่ารักษาเกี่ยวกับยาและค่าผ่าตัด จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ายาพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรและการ
ทาท่ากายบริ หารอย่างต่อเนื่ อง สามารถลดอาการปวดเข่าได้นอกจากนี้ มีการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลการ
รักษาอาการปวดเข่าด้วยการนวดประคบและผลการรักษาด้วยวิธีการพอกยาสมุนไพรและการทาท่ากายบริ หาร
พบว่าผลการรักษาอาการปวดเข่ามีความแตกต่างกัน
ด้วยกลุ่มผูม้ ารับบริ การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลศรี รัตนะ เกื อบทั้งหมดมาด้วยอาการเกี่ ยวกับปวด
กล้ามเนื้ อ ปวดตามข้อ อาการหนึ่ งที่พบมากคือ อาการปวดเข่าจากเข่าเสื่ อม เข่าอักเสบ ซึ่ งมาจากหลายสาเหตุ
เช่ น เสื่ อมตามอายุ น้ าหนักตัวมาก ทางานหนัก อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น การรักษาโดยการนวดและประคบนั้นอาจยัง
ไม่เพียงพอ อีกทั้งทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ศึกษาและผลักดันตารับยาพอก
เข่ามารักษาร่ วมกับการนวดประคบ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลศรี รัตนะ โดยนาสมุนไพรที่หาได้ตาม
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในตารับยาพอกเข่า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรักษาอาการปวดเข่า

วัตถุประสงค์
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1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าในผูส้ ู งอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่ อมในคลินิกแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลศรี รัตนะ อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ
2. ผูส้ ู งอายุที่มีอาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่ อมในเขตพื้นที่อาเภอศรี รัตนะ มีระดับความเจ็บปวดลดลง
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
3. มีการนาสมุนไพรในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็ นยาสมุนไพรในการรักษาอาการปวด

ขั้นตอน
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผูท้ ี่มารับบริ การด้วยโรคข้อเข่าเสื่ อมโรงพยาบาลศรี รัตนะ อาเภอศรี
รัตนะจังหวัดศรี สะเกษ ช่วงอายุ 60 - 80 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ขึ้นทะเบียนรักษาเป็ นผูป้ ่ วยโรคข้อเข่า
เสื่ อม โรงพยาบาลศรี รัตนะ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างที่เลื อกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผูม้ ารับ
บริ การในโรงพยาบาลศรี รัตนะ จานวน 30 ราย โดยกาหนดคุณสมบัติในการคัดเลือก ดังนี้
1.1 ผูป้ ่ วยต้องได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็ นโรคข้อเข่าเสื่ อมจริ ง โดยผ่านการตรวจวินิจฉัยจาก
แพทย์แผนปัจจุบนั
1.2 ผูป้ ่ วยโรคข้อเข่าเสื่ อมเพศหญิงและชายมีอายุ 60 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 80 ปี ต้องได้รับการ
วินิจฉัยเป็ นโรคข้อเข่าเสื่ อม
1.3 ไม่มีโรคหรื อข้อห้ามในการพอก เช่น โรคผิวหนัง มะเร็ ง โรคติดต่อ และไม่เคยรับอุบตั ิเหตุ
ที่บริ เวณข้อเข่ามาก่อน
1.4 ต้องไม่เคยได้รับการผ่าตัดข้อเข่าที่มีอาการปวดมาก่อน
1.5 ไม่ใช้ยาระงับปวดทุกประเภทในระหว่างการพอกเพื่อศึ กษาผลวิจยั ระยะเวลาก่ อนวิจยั
4 ชัว่ โมง
2. หาข้อมูลเกี่ยวกับตัวยาในตารับยาพอกเข่า (เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์, 2562) เพื่อนาสมุนไพรที่สามารถ
หาได้ตามท้องถิ่ นมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยตัวยาสมุนไพร ดังนี้ เสลดพังพอน ฟ้ าทะลายโจร ย่านาง รางจืด
ขี้เหล็ก ไพล เปล้าใหญ่ ใบหนาด หั่นสมุนไพรเป็ นชิ้ นเล็ก หมักสกัดด้วยแอลกอฮอล์ 95 % 7 วัน นามาผสม
ดินสอพอง พอกที่เข่าของผูป้ ่ วย
3. แนวทางตรวจประเมินและวางแผนการรักษา
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3.1 ตรวจวัดสัญญาณชีพ วินิจฉัยอาการปวดเข่าโดยเป็ นอาการปวดเข่าที่สามารถรักษาโดยการ
พอกเข่าแนวทางคัดกรองคือ เข่ามีอาการปวด บวม แดง ร้อน ข้อเข่าฝื ดตึง หลังตื่นนอนตอนเช้า มีเสี ยงดังกรอบ
แกรบในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว กดเจ็บที่กระดูกข้อเข่า ข้อใหญ่ผดิ รู ป
3.2 พอกยาสมุนไพร และทาท่ากายบริ หาร ตรวจระดับความเจ็บปวดหลังการรักษาโดยใช้แบบ
ประเมิน Numeric Rating Scales ร่ วมกับ Face Scales นัดรักษาต่อเนื่ องสัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันเว้นวัน
ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์

4. ประเมินผล
เครื่ องมือ
ที่ใช้ แบบสอบถามและ
แบบวัดระดับความรุ นแรง ของความปวดแบบมิติเดียว
(unidimensional assessment) เฟเชียล สเกลส (facial scales) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ และ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบ ความแตกต่าง T- Test

วิธีดาเนินการ
เป็ นการศึกษาวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยคัดเลือกอาสาสมัครที่มีอายุ 60 – 80 ปี
จ านวน 30 ราย มี อ าการปวดจากข้อ เข่ า เสื่ อ มที่ ม ารั บ การรั ก ษาในคลิ นิ ก แพทย์แ ผนไทย โรงพยาบาล
ศรี รัตนะ เพื่อรับการรักษาด้วยการใช้ยาพอกเข่า โดยใช้ยาพอกเข่าวันละ 30 นาที และทาท่ากายบริ หารหลังจาก
ที่พอกเข่าด้วยยาสมุนไพร ปฏิบตั ิดว้ ยวิธีดงั นี้ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันเว้นวัน ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในขณะที่ใช้
ยาพอกเข่าจะต้องไม่รับประทานยาแก้ปวด หรื อรับการรักษาด้วยวิธีอื่น และยินดี เข้าร่ วมโครงการโดยใช้แบบ
ประเมิน Numeric Rating Scales ร่ วมกับ Face Scales วัดระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการใช้ยาพอกเข่า
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบกลุ่มเดียว ประเมินผลอาการปวดก่อนและหลังการรักษา (one group pretest-posttest
design) โดยทาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

ผลการดาเนินการ
จากการศึกษาผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าในผูส้ ู งอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่ อมในคลิ นิกแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลศรี รัตนะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย เป็ นชาย 8 ราย หญิง 22 ราย ช่วงอายุ 60 - 80 ปี
มีอาการปวดเข่าข้างเดี ยวพบ 18 ราย ปวดเข่าทั้งสองข้าง 12 รายส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีสถานภาพสมรส มี
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อาชีพเกษตรกร และใช้กาลังในการยกของแบกของ มีน้ าหนักเกินค่า BMI มีปัญหาข้อเข่าเสื่ อม เฉลี่ย 3 ปี มีระดับ
ความรุ นแรงปวดก่อนเข้าโครงการ หลังเข้าโครงการ รับการรักษาอย่างต่อเนื่ อง มีความเจ็บปวดลดลง 1-3 ระดับ
ไม่มีผลแทรกซ้อนหลังการใช้ยาพอกเข่าและมีความพึงพอใจต่อการรักษา 30 ราย (100%) ระดับความเจ็บปวด
ลดลงสู งสุ ด 3 ระดับ 22 ราย (73.33%) ปวดลดลง 2 ระดับ 4 ราย (0.88%) ระปวดลดลง 1 ระดับ 2 ราย (0.88%)
คงที่ 1 ราย (0.3%)

อภิปรายผล
จากการศึกษาประสิ ทธิผลของยาพอกเข่า ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีอาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่า
เสื่ อมในอาเภอศรี รัตนะ ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ขึ้นทะเบียนรักษาเป็ นผูป้ ่ วยโรคข้อเข่าเสื่ อม โรงพยาบาล
ศรี รัตนะ ที่สมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั จานวน 30 ราย
ผลการทดลองพบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่ อมหลังได้รับการรักษาด้วยการพอกเข่า
มีคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดลดลงจากหลังรักษา
เมื่อเปรี ยบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดก่อนการ
รักษาการพอกเข่าลดระดับความปวดลงได้ เนื่ องจากสมุนไพรร่ วมเช่น ไพล มีฤทธิ์ ลดการปวดอักเสบได้ ร่ วมกับ
บริ หารแบบ ยึดเหยียดที่จะช่วยชะลอความเสื่ อมของข้อเข่าของผูส้ ู งอายุ การออกกาลังกายหรื อการบริ หาร
กล้ามเนื้อรอบเข่า
มีผล ในการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อ เพิ่มความสามารถในการเดิน และลดความเจ็บปวดลงได้
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