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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความปลอดภัยและผลเบื้องต้นของแผ่นยา
สมุนไพรสูตรลุงบุญมีต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โดยทำ�การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบเฉพาะ
เจาะจง จำ�นวน 40 คน กลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมีทเี่ ตรียมไว้ ทำ�การพอกบริเวณข้อเข่าและใต้
พับเข่า ประมาณ 30 นาที สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ (รวม 8 ครัง้ ) ประเมินผลเบือ้ งต้นดังนี้ ระดับความเจ็บ
ปวด องศาการเคลื่อนไหวข้อเข่า แบบประเมิน modified WOMAC score และประเมินความปลอดภัยด้วย Naranjo’s
Algorithm วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติ paired sample t–test ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเจ็บปวด
และคะแนน modified WOMAC score ลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 0.05 โดยค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความปวดก่อนและหลังการใช้แผ่นยาเท่ากับ 7.68 ± 1.29, 4.93 ± 1.31 ตามลำ�ดับ มีค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน modified WOMAC score ก่อนและหลังการใช้แผ่นยาเท่ากับ 94.55
± 7.05, 63.05 ± 7.43 ตามลำ�ดับ และยังพบว่า องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าภายหลังการใช้แผ่นยา ในครั้งที่ 4, 6,
8 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององศาการ
เคลื่อนไหวของข้อเข่าก่อนและหลังการใช้แผ่นยาเท่ากับ 115.95 ± 7.23, 122.27 ± 3.00 องศา ตามลำ�ดับ และผู้เข้า
ร่วมวิจัยทุกรายไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งสรุปได้ว่า แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี มีความปลอดภัยและช่วยลด
อาการปวดเข่าที่มีระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลางในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้ ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมสามารถทำ�กิจวัตร
ประจำ�วันได้ดีขึ้น
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to study the safety and preliminary effectiveness of Uncle
Boonmee’s herbal patch on knee pain in patients with knee osteoarthritis. Forty subjects were selected using
purposive sampling technique. The participants received Uncle Boonmee’s herbal patch to mask above and under
the knee joint for about 30 minutes, twice a week for 4 weeks (totally 8 times). The measurements included Visual
Analog Scale (VAS) for pain, range of motion of knees, modified WOMAC Score, and the Naranjo algorithm
assessment form. Descriptive statistics and t-test were used to analyze the data. The results revealed that before
using Uncle Boonmee’s herbal patch, the pain scale (VAS) and modified WOMAC score decreased significantly
(p < 0.05), compared to before the experiment.  The mean and standard deviation of pain scale (VAS) before
using the herbal patch was 7.68 ± 1.29 and decreased to 4.93 ± 1.31 after using the herbal patch. The mean and
standard deviation of modified WOMAC score before using the herbal patch was 94.55 ± 7.05 and decreased to
63.05 ± 7.43 after using the herbal patch. Meanwhile, the range of motion of knees after using the herbal patch
for 4, 6 and 8 times increased significantly (p < 0.05) compared to before the experiment. The mean and standard
deviation of range of motion of knees was 115.95 ± 7.23 degrees before trial and increased to 122.27 ± 3.00 degrees
after trial. Moreover, after applying the herbal patch, none of the subjects experienced adverse drug reactions.
So, it can be concluded that Uncle Boonmee’s herbal patch is safe and effective for reducing mild to moderate knee
pain in patients with knee osteoarthritis as well as improving the patient’s routine activities.
Key words: safety, preliminary effectiveness, knee pain, uncle Boonmee’s herbal patch, knee osteoarthritis

บทนำ�และวัตถุประสงค์
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยมีจำ�นวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง คาดว่าในว่าปี 2564-2565 จะ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ [1] โรคกระดูก
และข้อเป็นปัญหาสุขภาพทีส่ �ำ คัญเนือ่ งจากอุบตั กิ ารณ์
ของโรคเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากสถิ ติ ก ระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2553 พบว่า มีผู้ป่วยโรคกระดูก
และข้อมากกว่า 6 ล้านคน โดยพบว่า ข้อเข่าเป็นข้อ
ที่มีความเสื่อมมากเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาโรคข้อ
ทั้ ง หมด [2] จากสถิ ติ ผู้ ป่ ว ยโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มที่ ม ารั บ
บริการงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2557-2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และใน
ปี 2561 มีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับบริการงาน
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แพทย์แผนไทยถึงร้อยละ 34 ของผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการ
งานแพทย์แผนไทยทั้งหมด ซึ่งปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม
เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โรคข้อเข่า
เสื่อมส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม และเศรษฐกิจ ทางด้านร่างกายพบว่า เมือ่ ผูป้ ว่ ย
มี อ าการปวดข้ อ เข่ า จะส่ ง ผลให้ ก ล้ า มเนื้ อ หดเกร็ ง
เกิดการอ่อนล้า ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ยอมเคลื่อนไหวและ
หลีกเลีย่ งการใช้ขอ้ ทีป่ วดทำ�งาน เมือ่ พักการใช้งานข้อ
เป็นเวลานาน ๆ จะทำ�ให้เกิดอาการข้อฝืด ข้อยึดติด
ข้อตึง ขยับไม่ค่อยสะดวก[3] ลุกยืนลำ�บาก เดินได้ลด
ลง ทำ�งานได้น้อยลง ไม่สามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วัน
ได้ตามปกติ คุณภาพชีวิตลดลง และถ้าอาการปวด
รุนแรงมากขึ้นก็จะกระทบต่อจิตใจ เช่น ไม่สุขสบาย
รู้สึกทรมาน วิตกกังวล เบื่อหน่าย หงุดหงิดง่าย หมด
กำ�ลังใจ เป็นต้น[4] ทำ�ให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา[5]
ทางด้ า นสั ง คมนั้ น เนื่ อ งจากอาการข้ อ เข่ า เสื่ อ มจะ
ทำ�ให้ความสามารถด้านต่าง ๆ ลดลง ไม่สามารถร่วม
กิจกรรมกับผู้อื่นได้ ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น ทำ�ให้การ
เข้าสังคมลดน้อยลง ไม่กล้าพบปะเพื่อนฝูง เนื่องจาก
รู้สึกอาย[6] นอกจากนี้โรคข้อเข่าเสื่อมยังมีผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่า
นัน้ ต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในการรักษาและสูญเสียรายได้จาก
ข้อจำ�กัดในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ อาจทำ�ให้ผปู้ ว่ ยต้อง
มีการเปลีย่ นลักษณะในการทำ�งาน โดยทำ�งานได้นอ้ ย
ลงจนถึงไม่สามารถทำ�งานได้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ครอบครัว[7] อีกทั้งอาการปวดข้อเข่า ต้องรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่หายขาด ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา
นาน ทำ�ให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณทาง
สาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จำ�นวนมาก ซึ่ง
พบว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 1 ใน 3 เป็นค่ายาที่ใช้ในการ
ลดอาการปวด[3]
จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
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2555-2559) แผนพัฒนาสุขภาพฉบับนีใ้ ห้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างเอกภาพ และธรรมาภิบาลในการอภิบาล
ระบบสุ ข ภาพ ตลอดจนให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การใช้
ภูมิปัญญาไทย[8] ประกอบกับปัจจุบันกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโยบายหลักใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน จัดให้มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกครบวงจรในโรงพยาบาลของ
รัฐ เพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค เช่น
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคข้อเข่าเสื่อม โรคไมเกรน
และโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น[9]
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหมอพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง
และเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมากกว่า 40 ปี คือ
ลุงบุญมี เหนียวแน่น จัดอยู่ในประเภทหมอยาแผน
โบราณ เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผน
ไทยประเภทเวชกรรมไทย ใบอนุญาตที่ พท.ว. 18267
ซึง่ ลุงบุญมี เหนียวแน่น ได้มภี มู ปิ ญ
ั ญาการใช้สมุนไพร
รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โดยใช้ยาพอกสมุนไพรรักษา
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่ามานานกว่า 39 ปี ลุงบุญมี
ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การใช้สมุนไพรรักษาโรค
ข้อเข่าเสื่อม ในโครงการการอบรมครู ข. หลักสูตร
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มด้ ว ยการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ซึ่งจัดโดย
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากผู้
วิจยั ได้สนใจยาพอกสมุนไพรสูตรลุงบุญมี จึงทำ�แผ่น
ยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมีมาทดลองใช้ในการรักษาผู้
ป่วยโรคข้อเข่าเสือ่ มทีง่ านแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
บ้านโพธิ์ แต่ยังไม่เคยศึกษาความปลอดภัยและผล
การรักษาของแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมีอย่างเป็น
ระบบ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความปลอดภัยและ
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ผลเบื้ อ งต้ น ของแผ่ น ยาสมุ น ไพรสู ต รลุ ง บุ ญ มี ต่ อ
อาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ทั้งนี้คาดว่าผล
การศึกษาที่ได้จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษา
โรคข้อเข่าเสื่อม ลดการใช้ยาแกปวดที่มักจะมีผลข้าง
เคียงในการใช้ยาในระยะยาวอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ เพือ่
เป็นแนวทางในการรักษาสำ�หรับผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มร่วม
กับการรักษาอื่นที่เหมาะสมต่อไป

น้อย 2 วัน
2.5 ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารบาดเจ็ บ หรื อ เคยได้ รั บ
อุบัติเหตุบริเวณข้อเข่า
2.6 สามารถพูดคุย สื่อสารภาษาไทย และอ่าน
ออกเขียนได้
2.7 ยินดีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ
วิจัย

ระเบียบวิธีศึกษา

3. เกณฑ์ ในการคัดออกจากการศึกษา (exclusion criteria)

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มารับบริการที่
งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำ�นวน 1,330 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครัง้ นี้ เป็นผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มทีม่ รี ะดับความ
รุนแรงของข้อเข่าเสือ่ มในระดับน้อยถึงปานกลาง ตาม
แบบประเมินความรุนแรงของอาการปวดเข่าของโรค
ข้อเข่าเสื่อมหรือ Oxford knee score ที่มารับบริการ
ที่งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำ�นวน 40 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling)

2. เกณฑ์ ในการคัดเลือกเข้ากลุ่มตัวอย่าง
2.1 เพศหญิงและเพศชายอายุ 50–79 ปี
2.2 ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบัน
ว่า เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีระดับความรุนแรงของข้อ
เข่าเสื่อมในระดับน้อยถึงปานกลาง (20–39 คะแนน)
ตามแบบประเมิน Oxford knee score
2.3 มีอาการปวดเข่าและข้อฝืดขัดเรือ้ รัง 3 เดือน
ขึ้นไป
2.4 ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการไม่กินยาแก้
ปวดหรือใช้ยาอย่างอื่นที่มีผลลดอาการปวดเข่า อย่าง

3.1 มีประวัติแพ้สมุนไพร แพ้แอลกอฮอล์
3.2 เคยได้รับการผ่าตัดข้อเข่าหรือกำ�ลังจะเข้า
รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน 6 เดือนหรือได้รับ
การผ่าตัดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
3.3 มีภาวะอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณ
ข้อเข่า หรืออุบัติเหตุภายในเวลา 48 ชั่วโมง
3.4 มีข้อห้ามในการใช้แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุง
บุญมี ได้แก่ โรคติดต่อทางผิวหนัง มีแผลเปิดบริเวณ
เข่าหรืออวัยวะใกล้เคียง
3.5 ได้รับการรักษาอาการปวดเข่า ไม่เกิน 3 วัน
ก่อนการใช้แผ่นยาสมุนไพร
3.6 มีภาวะพร่องด้านการรับรู้ ความคิด และ
ความจำ�

4. เกณฑ์ ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเลิกจากการศึกษา
(discontinuation criteria for participant)
4.1 มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้แผ่นยา
สมุนไพรสูตรลุงบุญมีอย่างรุนแรง
4.2 มีอาการปวดข้อเข่ารุนแรงมากขึ้นจนต้อง
รับประทานยาแก้ปวด
การวิจัยครั้งนี้ได้รับอนุมัติผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจยั ในมนุษย์ สำ�นักงานสาธารณสุข
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จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่รับรอง 28 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสโครงการวิจัย PH_CCO_REC 002/2563

วิธีการศึกษา
การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลองนี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาความ
ปลอดภัยและผลเบื้องต้นของแผ่นยาสมุนไพรสูตร
ลุงบุญมี ต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โดย
มีสมมติฐานการวิจัยว่า การใช้แผ่นยาสมุนไพรสูตร
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ลุงบุญมี มีความปลอดภัย สามารถลดอาการปวดเข่า
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�กิจวัตรประจำ�
วั น และองศาการเคลื่ อ นไหวของข้ อ เข่ า ในผู้ ป่ ว ย
ข้อเข่าเสื่อมได้ ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) มีรูปแบบการวิจัยแบบ
one group pretest-posttest design โดยเปรียบ
เทียบก่อนและหลังใช้แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี

1. กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง R O1-------- X1--------- O2A, O2B
โดยกำ�หนดให้
R คือ การสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม
X1 คือ แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี
O1 คือ การเก็บข้อมูลก่อนการใช้แผ่นยาสมุนไพร
O2A คือ การเก็บข้อมูลหลังการใช้แผ่นยาสมุนไพร โดยทำ�แบบประเมิน Naranjo’s Algorithm เพือ่ ประเมิน
ด้านความปลอดภัย
O2B คือ การเก็บข้อมูลหลังการใช้แผ่นยาสมุนไพร โดยประเมิน VAS องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า และ
แบบประเมิน modified WOMAC score

70 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
1) แผ่ น ยาสมุ น ไพรสู ต รลุ ง บุ ญ มี 2) เครื่ อ งมื อ วั ด
ระดับความเจ็บปวด (VAS) 3) เครื่องมือวัดองศาการ
เคลื่อนไหวข้อเข่า (Goniometer) ดังนี้
2.1.1 แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี ประกอบ
ด้วยสมุนไพรจำ�นวน 8 ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ขิง
ข่า ตะไคร้ ผักเสี้ยนผี การบูร พิมเสน นำ�สมุนไพรมา
หั่นและตำ�ให้แหลก คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำ�มาใส่โหล
หมักด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ไว้ 7 วัน จากนั้น
กรอกเอากากออก นำ�สารสกัดที่ได้บรรจุในขวดแก้ว
สีชา เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อควบคุมคุณภาพสาร
สกัด วิธีเตรียมแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี โดยนำ�
สารสกัดปริมาณ 150 ml. ชุบสำ�ลีจำ�นวน 2 แผ่น เพื่อ
กำ�หนดปริมาณยาและสะดวกในการเตรียมใช้แต่ละ
ครั้ง
2.1.2 เครื่ อ งมื อ วั ด ระดั บ ความเจ็ บ ปวด
(Visual Analog Scale) โดยใช้ เ ส้ น ตรงยาว 10
เซนติเมตร ปลายข้างซ้ายสุด หมายถึง ไม่รู้สึกปวด
ปลายข้างขวาสุด หมายถึง ปวดมากจนทนไม่ไหว
2.1.3 เครื่องมือวัดองศาการเคลื่อนไหวข้อ
เข่า (Goniometer) เป็นเครือ่ งมือวัดองศาของข้อต่าง ๆ
โดยใช้ส�ำ หรับวัดองศาการเคลือ่ นไหวหรือพิสยั การงอ
เหยียดของข้อ
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกผล
การใช้แผ่นยาสมุนไพร แบบประเมินประสิทธิภาพใน
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ย (modified WOMAC
score) แบบประเมิน Naranjo’s Algorithm ดังนี้
2.2.1 แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย
เพศ อายุ น้ำ�หนัก อาชีพ ระยะเวลาการเป็นโรคข้อเข่า
เสื่อมหลังได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ประวัติการได้

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

รับอุบตั เิ หตุ ประวัตกิ ารแพ้ยา ประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองเมือ่ มีภาวะข้อเข่าเสือ่ ม ซึง่ เป็นคำ�ถามแบบ
เติมข้อความลงในช่องว่างและแบบเลือกรายการ
2.2.2 แบบบันทึกผลการใช้แผ่นยาสมุนไพร
ซึ่งเป็นการบันทึกเกี่ยวกับระดับอาการเจ็บปวดและ
องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า ก่อนและหลังการใช้
แผ่นยาสมุนไพร
2.2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพในการทำ�
กิจวัตรประจำ�วันของผู้ป่วย (modified WOMAC
score) ลักษณะเป็นคำ�ถามแบบเลือกตอบเพียงคำ�
ตอบเดียว ประกอบด้วยคำ�ถาม 3 ส่วน คือ ระดับความ
ปวด ระดับอาการข้อฝืด และระดับความสามารถใน
การทำ�กิจกรรม รวมทั้งหมด 24 ข้อ
2.2.4 แบบประเมิ น Naranjo’s Algorithm เป็นการประเมินด้านความปลอดภัย อาการไม่
พึงประสงค์ โดยใช้อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างอาการ
ไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย ประกอบด้วยคำ�ถาม
จำ�นวน 10 ข้อ โดยมีคะแนนกำ�กับในกรณีทตี่ อบ “ใช่’’
“ไม่ใช่’’ หรือ “ไม่ทราบ’’ จากนั้นนำ�คะแนนที่ตอบได้
มารวมกันแล้วจัดลำ�ดับคะแนน
คะแนนน้อยกว่า 1 เป็นระดับ “Doubtful”
(น่าสงสัย)
คะแนนเท่ากับ 1-4 เป็นระดับ “Possible”
(อาจจะใช่)
คะแนนเท่ากับ 5-8 เป็นระดับ “Probable”
(น่าจะใช่)
คะแนนมากกว่า 8 ขึ้นไป ระดับ “Definite”
(ใช่แน่)

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ได้รับการอนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ โดยมีการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างดังนี้
3.1 แนะนำ�ตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ ประเด็นหัวข้อวิจยั ผลประโยชน์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั รวมทัง้ การเก็บรักษาความลับและการป้องกัน
สวัสดิภาพและเกียรติภูมิของกลุ่มตัวอย่าง ตามที่
เขียนขอไว้ในการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย
3.2 เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมโครงการ
วิ จั ย ผู้ ศึ ก ษามี ก ารพู ด คุ ย สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แล้ ว เริ่ ม เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตาม
แบบสอบถาม
3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ
การชี้แจง และประเมินก่อนการใช้แผ่นยาสมุนไพร
โดยทำ � แบบบั น ทึ ก ผลการใช้ แ ผ่ น ยาสมุ น ไพรซึ่ ง
เป็นการบันทึกเกีย่ วกับระดับความเจ็บปวด และองศา
การเคลือ่ นไหวของข้อเข่า และทำ�แบบประเมิน modified WOMAC score
3.4 กลุ่มตัวอย่างได้รับแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุง
บุญมีที่เตรียมไว้ ทำ�การพอกบริเวณข้อเข่าและใต้พับ
เข่า ประมาณ 30 นาที ทำ�การทดลองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (รวม 8 ครั้ง)
3.5 ผู้ วิ จั ย ประเมิ น ผลหลั ง การใช้ แ ผ่ น ยา
สมุนไพร โดยทำ�แบบประเมิน Naranjo’s Algorithm
ในครั้งที่ 1 เพื่อประเมินด้านความปลอดภัย และทำ�
แบบบันทึกผลการใช้แผ่นยาสมุนไพร และทำ�แบบ
ประเมิน modified WOMAC score ในครั้งที่ 2, 4,
6, 8 ตามลำ�ดับ จากนัน้ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากกลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ หมดมาตรวจสอบความถูกต้อง และนำ�ไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป ช่วยในการวิเคราะห์
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ข้อมูล
4.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงบรรยายใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยใช้ความถี่
ร้อยละ คาเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การเปรียบเทียบข้อมูลผลการใช้แผ่นยา
สมุนไพรของระดับความเจ็บปวด องศาการเคลือ่ นไหว
ของข้อเข่า และแบบประเมิน modified WOMAC
score ภายในกลุ่ ม ก่ อ นและหลั ง การใช้ แ ผ่ น ยา
สมุนไพรโดยใช้ paired sample t-test โดยมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ผลการศึกษา
การศึกษาความปลอดภัยและผลเบื้องต้นของ
แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี ต่ออาการปวดเข่าในผู้
ป่วยข้อเข่าเสือ่ ม นำ�เสนอผลการวิจยั ในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย ตามลำ�ดับ ดังนี้
จากตารางที่ 1 พบว่า ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง จำ�นวน
28 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 65.23 ปี
ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงอายุ 60-69 ปี จำ�นวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 55 มีน้ำ�หนักเฉลี่ยเท่ากับ 63.03 กิโลกรัม
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 60-70 กิโลกรัม จำ�นวน 20
คน คิดเป็นร้อยละ 50 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ประกอบ
อาชีพ จำ�นวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60 วิธีการรักษา
เมื่อมีอาการปวดเข่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะรับประทานยา
จำ�นวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5
จากตารางที่ 2 พบว่ า ระดั บ ความเจ็ บ ปวด
(VAS) ของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมภายหลังได้รับแผ่น
ยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี ในครั้งที่ 2, 4, 6, 8 ลดลง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับ
ก่อนการใช้แผ่นยาสมุนไพร โดยค่าเฉลี่ยระดับความ
เจ็บปวดของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ก่อนการใช้แผ่นยา

72 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจ�ำแนกตาม
เพศ อายุ น�้ำหนัก อาชีพ วิธีการรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

เพศ
ชาย
12
30
หญิง
28
70
อายุ
50 - 59 ปี
10
25
60 - 69 ปี
22
55
70 - 79 ปี
8
20
		
อายุเฉลี่ย = 65.23 ± 6.31
น�้ำหนัก
น้อยกว่า 60
13
32.5
60 – 70
20
50
มากกว่า 70
7
17.5
		
น�้ำหนักเฉลี่ย = 63.03 ± 6.72
อาชีพ
ไม่ประกอบอาชีพ
24
60
เกษตรกรรม
10
25
ค้าขาย
5
12.5
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1
2.5
วิธีการรักษา
รับประทานยา
19
47.5
ทายาแก้ปวด
13
32.5
กายภาพบำ�บัด
5
12.5
แพทย์แผนไทย
3
7.5
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สมุนไพรเท่ากับ 7.68 (ปวดมาก) หลังการใช้แผ่นยา
สมุนไพรลดลงเท่ากับ 4.93 (ปวดปานกลาง) ซึ่งสรุป
ได้ว่า หลังใช้แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมีในครั้งที่ 2,
4, 6, 8 ทำ�ให้อาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนใช้
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนประสิทธิภาพใน
การทำ�กิจวัตรประจำ�วันในผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ ม ภายหลัง
ได้รบั แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี ในครัง้ ที่ 2, 4, 6, 8
ลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 เมือ่ เทียบ
กับก่อนการใช้แผ่นยาสมุนไพร โดยค่าเฉลี่ยคะแนน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำ � กิ จ วั ต รประจำ � วั น ในผู้ ป่ ว ย
ข้อเข่าเสื่อม (modified WOMAC score) ก่อนการ
ใช้แผ่นยาสมุนไพรเท่ากับ 94.55 หลังการใช้แผ่นยา
สมุนไพร ลดลงเท่ากับ 63.05 ซึ่งสรุปได้ว่า หลังใช้
แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมีในครัง้ ที่ 2, 4, 6, 8 ทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ มมีประสิทธิภาพในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วันที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนใช้
จากตารางที่ 4 พบว่า องศาการเคลื่อนไหวของ
ข้อเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ภายหลังได้รับแผ่นยา
สมุนไพรสูตรลุงบุญมี ในครั้งที่ 4, 6, 8 เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 เมือ่ เทียบกับก่อนการ
ใช้แผ่นยาสมุนไพร โดยค่าเฉลี่ยองศาการเคลื่อนไหว
ของข้อเข่าของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนการใช้แผ่น

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวด (VAS) ก่อนและหลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี
ระดับความเจ็บปวด (VAS)

ค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวด

p-value

ก่อนการใช้แผ่นยาสมุนไพร
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 2
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 4
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 6
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 8

7.68 ± 1.29 (ปวดมาก)
6.33 ± 1.16 (ปวดปานกลาง)
5.95 ± 1.30 (ปวดปานกลาง)
5.23 ± 1.10 (ปวดปานกลาง)
4.93 ± 1.31 (ปวดปานกลาง)

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

ทดสอบด้วย paired sample t-test โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้แผ่นยาสมุนไพร
* แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันในผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ ม (modified WOMAC
score) ก่อนและหลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี
WOMAC
ก่อนการใช้แผ่นยาสมุนไพร
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 2
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 4
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 6
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 8

ค่าเฉลี่ยคะแนน WOMAC

p-value

94.55 ± 7.05
84.23 ± 6.55
77.88 ± 5.57
72.15 ± 5.21
63.05 ± 7.43

.000*
.000*
.000*
.000*

ทดสอบด้วย paired sample t-test โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้แผ่นยาสมุนไพร
*แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าก่อนและหลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี
องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า

ค่าเฉลี่ยองศาการเคลื่อนไหว

p-value

ก่อนการใช้แผ่นยาสมุนไพร
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 2
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 4
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 6
หลังการใช้แผ่นยาสมุนไพรครั้งที่ 8

115.95 ± 7.23
116.02 ± 7.26
119.27 ± 4.54
121.10 ± 3.62
122.27 ± 3.00

0.18
0.000*
0.000*
0.000*

ทดสอบด้วย paired sample t-test โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้แผ่นยาสมุนไพร
* แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05

ยาสมุนไพรเท่ากับ 115.95 องศา หลังการใช้แผ่นยา
สมุนไพรค่าเฉลี่ยองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าของ
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม เพิ่มขึ้นเท่ากับ 122.27 องศา
ซึ่งสรุปได้ว่า หลังใช้แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี
ในครั้งที่ 4, 6, 8 ทำ�ให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมมีองศาการ
เคลื่อนไหวของข้อเข่าที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนใช้
จากการประเมิ น ด้ า นความปลอดภั ย หลั ง ได้
รับแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี พบว่า ภายหลังได้
รับแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
ทัง้ หมด จำ�นวน 40 คน มีความปลอดภัย ไม่พบอาการ
ไม่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสรุปได้ว่า แผ่น

ยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี มีความปลอดภัย ไม่พบผล
ข้างเคียงต่อผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความปลอดภัย
และผลเบื้องต้นของแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี
ต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โดยเปรียบ
เทียบก่อนและหลังใช้แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญ
มี ซึ่งประเมินความปลอดภัย ระดับความเจ็บปวด
ประสิทธิภาพในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันในผู้ป่วยข้อ
เข่าเสื่อม และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า ซึ่งพบ

74 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ว่า ระดับความเจ็บปวด และคะแนนประสิทธิภาพ
ในการทำ � กิ จ วั ต รประจำ � วั น ของผู้ ป่ ว ย (modified
WOMAC score) ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05) และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่งผลให้
ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มสามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วันได้ดขี นึ้
นอกจากนี้ยังพบว่า ภายหลังได้รับแผ่นยาสมุนไพร
สูตรลุงบุญมี ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมมีความปลอดภัย ไม่
พบอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุง
บุญมีนนั้ มีไพล ขมิน้ ชัน ขิง ข่า ตะไคร้ ผักเสีย้ นผี เป็น
ส่วนประกอบซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และลดอาการ
ปวดได้ สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาทางเภสัชวิทยา
จากฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี[10] ซึ่งมีการศึกษาฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ และลดอาการปวด ทั้งในหลอดทดลอง
สัตว์ทดลอง และการศึกษาทางคลินิก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม
(2560) [11] ศึกษาผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่อ
อาการปวดเข่าของกลุม่ ผูส้ งู อายุ ในเขตเทศบาลตำ�บล
ดอนตาล อำ�เภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร การวิจัย
นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพอกสมุนไพร
ฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมี
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน ได้รับการพอกเข่าด้วย
สมุนไพรฤทธิ์เย็น 6 ชนิด ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 ครั้ง ผลการศึกษา พบว่า หลังการพอกสมุนไพร
ฤทธิ์เย็นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระดับอาการเจ็บปวดข้อ
เข่า อาการข้อเข่าติดแข็ง และความสามารถในการทำ�
หน้าที่และการเคลื่อนไหวข้อเข่ามีความแตกต่างจาก
ก่อนการพอกเข่าอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสรุปได้ว่า การพอกเข่าด้วยสมุนไพรฤทธิ์
เย็นสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำ�บัดและ
บรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุได้ และสอดคล้อง
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กับการศึกษาของ ผัสชา สมผุด, ณัฐินี จิตรประเวช
และกัญพร ยินเจริญ (2557)[12] ที่ศึกษาผลการพอก
เข่าด้วยตำ�รับยาพอกต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรค
จับโปงน้ำ�เข่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้าน
หนองหลุมพอ อำ�เภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ การวิจัย
ครั้งนี้ทำ�การศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อน-หลัง ใช้สถิติ
paired sample t-test กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน
ทำ�การพอกเข่า ครั้งละ 30 นาที วันเว้นวัน สัปดาห์ละ
3 ครั้ง ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ รวมเป็น 6 ครั้ง ซึ่งผลการ
วิจัยพบว่า ยาพอกดูดพิษสามารถลดอาการปวดและ
การอักเสบในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้น
เอ็นได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังนั้นตำ�รับยาพอก
เข่ามีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาผู้ป่วยโรคจับโปง
น้ำ � เข่ า นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
ชัยญา นพคุณวิจัย (2562)[13] ที่ได้ศึกษาประสิทธิผล
ของการพอกยาสมุนไพรต่ออาการปวดของโรคข้อ
เข่ า เสื่ อ ม โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลตะค่ า
อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพอกยา
สมุนไพรต่ออาการปวดของโรคข้อเข่าเสื่อม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลตะค่า อำ�เภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นทำ�
เป็นยาพอกข้อเข่าตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน การ
พอกยาสมุนไพรต่ออาการปวดของโรคข้อเข่าเสื่อม
มีผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าร่วมโครงการ และผ่านเกณฑ์คัด
กรองทั้งหมด 37 คน โดยมีการสอบถามอาการปวด
ก่อน และหลังการทดลอง พบว่า ค่าความปวดลด
ลง ร้อยละ 2.89 จากผลการทดลองนี้พบว่า หลังการ
พอกยาสมุนไพรสามารถลดอาการปวดของโรคข้อเข่า
เสือ่ มให้กลุม่ ผูส้ งู อายุได้ซงึ่ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ
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ข้อสรุป
แผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี มีความปลอดภัย
และสามารถรักษาอาการปวดเข่าทีม่ รี ะดับความรุนแรง
น้อยถึงปานกลางในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้ ซึ่งทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มสามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วันได้ดขี นึ้
จึงควรมีการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย
โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบ (randomized control trial)
ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลและความ
ปลอดภั ย โดยมี ก ลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ (randomized
control trial) ต่อไป
2. ควรมีการพัฒนาแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุง
บุญมี เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้ควร
คำ � นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ ความคงตั ว ของ
ผลิตภัณฑ์ด้วย

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ สำ � เร็ จ ลงได้ ด้ ว ยความ
กรุณาอย่างสูงจาก นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน และ
ดร.ภญ.วรัญญา อรุโณทยานันท์ ทีก่ รุณาให้ค�ำ แนะนำ�
คำ � ปรึ ก ษาการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง
ขอขอบคุณ ลุงบุญมี เหนียวแน่น ที่ได้ถ่ายทอดองค์
ความรูใ้ นการใช้ยาพอกสมุนไพรรักษาโรคข้อเข่าเสือ่ ม
โดยละเอียด ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ในการดูแลผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ แพทย์หญิง
มานิตา พรรณวดี ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์
ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ และอำ�นวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี
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