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Abstract
Uncle Winai is a folk healer who has a licence to practise Thai traditional medicine in Sa Kaeo province. He
invented a formula of herbal poultice used to relieve knee pain. The drug contains three herbs (phlai, kaffir lime
skin and galangal) that are easy to find in rural areas. But there is no research data to support the formula. This
prospective observational study aimed to investigate the safety and preliminary effects of Uncle Winai’s Herbal
Poultice in relieving knee pain. Participating in the study were 100 male and female patients aged 40–70 years with
stage 1–3 knee pain. All the participants were treated with Uncle Winai’s Herbal Poultice for 30 minutes; and their
knee pain levels were assessed using a numeric rating scale (NRS) before and immediately after treatment, and one
day post-treatment. Participants were also observed for adverse events (using a HPVC form). Data were collected
and then analyzed with descriptive statistics; and paired t-test was used to compare pre- and post-treatment knee
pain levels. Of all participants, 81% were female. Their mean pain scores were 5.17 ± 1.90 pre-treatment, 3.28 ±
1.69 immediately post-treatment, and 3.08 ± 1.67 one day post-treatment (p < 0.001). No adverse reactions were
found during the use of herbal poultice. Thus, Uncle Winai’s Herbal Poultice formula is safe and can reduce knee
pain; and there should be further research to develop the formula as a health-care option for knee pain patients.
Key words: herbal poultice, Uncle Winai, knee pain

บทน�ำและวัตถุประสงค์
โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคหนึ่งในสิบโรคที่เป็น
สาเหตุสำ� คัญอันก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพในผูส้ งู อายุ
ในประเทศไทย ท�ำให้ผู้ป่วยต้องมีชีวิตอยู่อย่างยาก

ล�ำบากในการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจ�ำ
วัน เนื่องจากโรคข้อเข่าเสื่อมมีพยาธิสภาพที่กระดูก
อ่อนผิวข้อ ท�ำให้มอี าการปวดจากผิวข้อช�ำรุดและการ
อักเสบ[1] พยาธิสภาพของโรคข้อเข่าเสือ่ มจึงด�ำเนินไป

J Thai Trad Alt Med
อย่างช้า ๆ และเพิ่มความรุนแรงของโรคตามเวลาที่
ผ่านไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
คณะผูเ้ ชีย่ วชาญโรคข้อขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization’s  Scientific Group
on Rheumatic Disease) ประมาณการว่ามีประชากร
โลกทีม่ อี ายุมาก 60 ปี เป็นโรคข้อเข่าเสือ่ มมาก ร้อยละ
10 พบความชุกที่ข้อมือและพบในเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย[2-3] กลุม่ นักวิชาการโรคข้อเข่าเสื่อม ยืนยันว่า
อุบตั กิ ารณ์เริม่ พบในประชาชนทัว่ ไปทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 45
ปี ในจ�ำนวนนีก้ ว่าร้อยละ 50 เป็นกลุม่ ผูม้ อี ายุมากกว่า
65 ปี ต�ำแหน่งของข้อที่มักพบการเสื่อม ได้แก่ ข้อเข่า
ข้อสะโพก ข้อมือ กระดูกสันหลัง และข้อเท้า แต่ข้อที่
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเจ็บป่วยและการรับบริการ
มากที่สุดคือ ข้อเข่า[4]
ในประเทศไทย มีรายงานการศึกษาเชิงส�ำรวจ
ในโครงการ Commounity Oriented Program for
Control of Rheumatic Disorder (COPCORD)
โดย พรชิตา ชัยอ�ำนวย และคณะในช่วง พ.ศ. 2541[5]
เป็นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากประชาชน
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่ชนบทจ�ำนวน 2,463 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ว่ า มี อ าการปวดในระบบ
กระดูกกล้ามเนื้อและข้อในระยะ 7 วันที่ผ่านมาจะ
ส่งพบแพทย์เฉพาะทางโรคข้อ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะ
ได้รับการตรวจยืนยันด้วยการฉายภาพรังสีและการ
ตรวจซีรัมวิทยา ผลการส�ำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีอาการปวดในระบบนี้ถึงร้อยละ 36.20 เป็นอาการ
ปวดเข่า ร้อยละ 12.5 โดยผูว้ จิ ยั สรุปว่าอาการปวดหลัง
และเข่า มีสาเหตุส�ำคัญจากการเสื่อมของข้อ (Joint
degeneration) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญ
มากในคนไทย
จังหวัดสระแก้วซึง่ มีนโยบายในการดูแลสุขภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน
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ครบวงจร 4 โรค 1 ใน 4 โรค คือโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่ง
มีอาการปวดบริเวณข้อเข่า ข้อขัด ฝืด ตึง มีเสียงดัง
กรอบแกรบเวลาขยับเข่า งอเข่าได้นอ้ ยลง หรือเหยียด
ข้อเข่าได้ไม่สุด ซึ่งจากการคัดกรองอาการปวดเข่าใน
โรคข้อเข่าเสื่อมจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 42,027 คน
พบว่ามีความผิดปกติของข้อเข่า 3,849 คน จะเห็นว่า
อาการปวดเข่าเป็นปัญหาบางรายไม่สามารถท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันได้[6]
ลุงวินัย สายเปลี่ยน ได้รับการรับรองจากกรม
การแพทย์แผนแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย (ค) เมื่อ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งลุงวินัยเริ่มศึกษาความรู้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งได้
รับวิชาถ่ายทอดความรู้จากบิดา รักษาผู้ป่วยที่มีความ
ทุกข์ความเดือดร้อน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรักษา
มีความเชี่ยวชาญรักษาโรคด้วยการใช้สมุนไพร อาทิ
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคนิ่วในไต รวมถึงโรคมะเร็ง
ชนิดต่าง ๆ คนไข้โรคมะเร็งส่วนใหญ่ที่มามักเป็นผู้
ป่วยระยะสุดท้าย และคนไข้ทกุ รายทีม่ ารักษามีอาการ
ดีขนึ้ โดยเฉพาะโรคทางกระดูกและอาการปวดเข่า ซึง่
ได้รับการถ่ายทอดสูตรยาจากบิดา คือ สมุนไพร ไพล
ข่า มะกรูด ว่านพญามือเหล็ก ปัจจุบันได้ตัดพญามือ
เหล็กออกเพราะเป็นยาแรงใช้แล้วมีอาการพอง จึงไม่
ใช้ ปัจจุบันสูตรยาพอกเข่าลุงวินัย มี 3 ตัว ได้แก่ ไพล
ข่า ผิวมะกรูด ดองในเหล้าขาว 35 ดีกรี ใช้ในการรักษา
อาการปวดเข่า ซึ่งไม่มีอาการบวม แดง ร้อน
ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นปัญหาและสนใจในการดูแล
รักษาอาการปวดเข่าที่จะก่อให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้น
บ้านซึ่งใช้ต�ำรับยาพอกสมุนไพรสูตรของลุงวินัย สาย
เปลี่ยน ผู้มีประสบการณ์ในการรักษาในชุมชนเป็น
เวลามากกว่า 30 ปี ซึ่งวัตถุดิบในการท�ำยาสามารถหา
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ได้ในชุมชน มาศึกษาความปลอดภัยและผลเบื้องต้น
ของการลดอาการปวดเข่า และหาทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ให้
กับผูท้ มี่ อี าการปวดเข่าในการดูแลสุขภาพตนเองต่อไป

ออก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 จ�ำนวน
100 ราย

ระเบียบวิธีศึกษา

1. ผูท้ มี่ อี าการปวดเข่า  ระยะที่ 1 ถึง ระยะที่ 3[7]
ระยะที่ 1: ข้อเข่าเสือ่ มระยะเริม่ ต้น (minor
osteoarthritis of knee) มีการสูญเสียกระดูกอ่อน  
เล็กน้อย เริ่มมีอาการตึงเมื่อมีการเปลี่ยนท่าทาง โดย
ระยะเวลาของการข้อฝืดตึงไม่เกิน 30 นาที
ระยะที่ 2: ข้ อ เข่ า เสื่ อ มเล็ ก น้ อ ย (mild
osteoarthritis of knee) กระดูกอ่อนเริ่มมีการสึก
กร่อนและ เริ่มเกิดกระดูกงอก มีอาการเจ็บปวดข้อ
เล็กน้อย อาการตึงขัดข้อเข่ามากขึ้น และมีเสียงดังใน
ข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว
ระยะที่ 3: ข้อเข่าเสื่อมปานกลาง (moderate osteoarthritis of knee) บริเวณกระดูกอ่อนสึก
กร่อน ผิวไม่เรียบ และเกิดกระดูกงอกขนาดใหญ่ เกิด
เสียงในข้อเข่ามากขึ้น มีอาการขัดและเจ็บปวดข้อเข่า
ขณะเดิน เริ่มมีอาการข้อเข่าหลวมจากเอ็นรอบข้อเข่า
ยืดและกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงลดลง ข้อฝืดแข็ง
มากขึ้น
2. ไม่จ�ำกัดเพศ
3. อายุ 40–80 ปี[8]
4. ต้องมีการหยุดยาหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่
ระงับปวด อย่างน้อย 1 วัน
5. สมัครใจเข้าร่วมวิจัย

รูปแบบการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสังเกต
แบบไปข้ า งหน้ า (prospective observational
study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความปลอดภัย
และผลเบื้องต้นของการใช้ยาพอกสมุนไพรสูตรลุง
วินัยในการลดอาการปวดเข่า โดยท�ำการประเมิน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพร หลัง
จากการพอกยาสมุนไพรภายใน 30 นาที และเปรียบ
เทียบอาการปวดเข่าก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
พร้อมวัดซ�้ำหลังการทดลอง 1 วัน ในกลุ่มทดลอง
โครงการนี้ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นและผ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Thai Clinical Trial Registration No. 20170719006; IRB
No.32/2560)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีอาการ
ปวดเข่า ไม่จ�ำกัดเพศ ไม่จ�ำกัดอายุที่มารับบริการที่
คลินกิ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559
– กันยายน 2560 จ�ำนวน 4,058 คน
         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่
มีอาการปวดเข่า ไม่จ�ำกัดเพศ ไม่จ�ำกัดอายุจ�ำนวน  
100 คน โดยค�ำนวณจากสูตรของ Taro Yamane
โดยมีเกณฑ์ในการก�ำหนดคัดเลือกเข้ากลุ่มตัวอย่าง
(Inclusion Criteria) ดังนี้ โดยผ่านเกณฑ์คดั เข้า-คัด

เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria)

เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria)
1. ตั้ ง ครรภ์ หรื อ ให้ น มบุ ต ร หรื อ มี ก ารคุ ม
ก�ำเนิดที่ไม่สามารเชื่อถือได้
2. ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับการผ่าตัดเข่า
3. ได้รับยาสเตอรอยด์ฉีดเข้าข้อหรือได้รับยา
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กลุ่มออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทภายใน 4 สัปดาห์
4. มีประวัติการแพ้ยาสมุนไพร ได้แก่ ไพล ผิว
มะกรูด และข่า

วิธีด�ำเนินการ
การศึกษาเชิงสังเกตแบบไปข้างหน้า (prospective observational study) ด�ำเนินการวิจยั แบบกลุม่
เดียว แบบวัดก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง และ
วัดซ�ำ้ หลังการทดลอง 1 วัน ซึง่ มีแบบแผนการทดลอง
ดังนี้
ตัวแปรที่ศึกษา  มี 2 ตัวแปร ได้แก่
1. ตัวแปรต้น คือ ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินยั
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความปลอดภัยและลด
อาการปวดเข่า
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (HPVC Form) จากศูนย์เฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
2. แบบประเมินอาการปวด (Numeric Rating
Scale)

การเตรียมยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินยั (ส�ำหรับ
ผู้เข้าร่วมวิจัย 100 คน)  
สรรพคุณ ลดอาการปวด  ลดอาการอักเสบ ตึง
บริเวณเข่า
ส่วนประกอบ ไพล 3 กิโลกรัม, ผิวมะกรูด 3
กิโลกรัม, ข่า 3 กิโลกรัม และเหล้าขาว 35 ดีกรี 10 ขวด
(ประมาณ 6 ลิตร)  
วิธีท�ำ
1. น�ำตัวยาทั้งหมดล้างให้สะอาด หั่นบาง ๆ
2. น�ำสมุนไพรทั้งหมดมาปั่นเทเหล้าขาว 35
ดีกรี ท่วมตัวยาสมุนไพร ดองทิ้งไว้เป็นเวลา 15 วัน
3. ใช้ผ้าขาวบางกรองยาใส่ขวด ขวดละ 30 ซีซี
ส�ำหรับเตรียมพอกเข่าในกลุ่มทดลอง
4. เมื่อได้ยาพอกที่ครบตามก�ำหนด 15 วัน น�ำ
ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัยปริมาณ 30 ซีซี ใส่ส�ำลี
พอกบริเวณเข่าที่มีอาการปวดทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 30
นาที แล้วน�ำผ้าชุบน�้ำสะอาดเช็ดเพื่อท�ำความสะอาด
บริเวณที่พอกยา
5. ประเมินอาการปวดเข่าหลังท�ำการทดลอง
พอกยาสมุนไพรสูตรลุงวินัย
6. ประเมิ น อาการแพ้ ย าสมุ น ไพร (HPVC
Form) โดยนั่งพักหลังการพอกยาเป็นเวลา 30 นาที
7. โทรศัพท์ติดตามอาการปวดเข่าและอาการ
แทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากการพอกยาสมุนไพร
หลังจากท�ำการทดลองภายใน 1 วัน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำ�เนินการ

622 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลผลการทดลอง จ�ำนวน 100
คน ซึง่ เป็นกลุม่ ตัวอย่างทีน่ ำ� มาใช้สำ� หรับการเก็บข้อมูล
โดยการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 1 วัน จากแบบสอบถาม
(questionnaire) ประเมินก่อนการทดลองใช้ 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 การตรวจทาง
หัตถบ�ำบัด ก่อนและหลังพอกยาสมุนไพร ส่วนที่ 3 การ
ประเมินอาการปวดเข่า ส่วนที่ 4 ข้อมูลความปลอดภัย
เกี่ยวกับการใช้ยาพอกสมุนไพรในการรักษาอาการ
ปวดเข่า ติดตามประเมินผลหลังการทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนา โดยแสดง
จ�ำนวนและร้อยละส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย
2. ประเมินความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา
พอกสมุนไพรวัด Numeric Rating Scale (NRS)
ก่อน-หลังทันที และหลังการรักษา 1 วัน
3. เปรียบเทียบความแตกต่างก่อน-หลังการ
รักษาด้วยสถิติ paired t-test

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสังเกต
แบบไปข้ า งหน้ า (prospective observational
study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความปลอดภัย
และผลเบื้องต้นของการใช้ยาพอกสมุนไพรสูตรลุง
วินัยในการลดอาการปวดเข่า โดยท�ำการประเมิน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพร หลัง
จากการพอกยาสมุนไพรภายใน 30 นาที และเปรียบ
เทียบอาการปวดเข่าก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
พร้อมวัดซ�ำ้ หลังการทดลอง 1 วัน ในกลุม่ ตัวอย่าง 100
คน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล (n = 100)
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มทดลอง (n = 100)
			
จ�ำนวน ร้อยละ
เพศ
ชาย
19
18.6
หญิง
81
79.4
อายุ (ปี)
40-49
9
8.8
50-69
55
53.9
70-80
36
35.3
สถานภาพสมรส
โสด
13
12.7
คู่
68
66.7
หม้าย
19
18.6
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
15
14.7
ประถมศึกษา
52
51.0
มัธยมศึกษาตอนต้น
12
11.8
มัธยมศึกษาตอนปลาย
11
10.8
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
7
6.9
ปริญญาตรี
3
2.9
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
32
31.4
รับจ้าง
28
27.5
เกษตรกรรม
12
11.8
ธุรกิจส่วนตัว
1
1.0
ค้าขาย
14
13.7
ข้าราชการ
11
11.0
อื่นๆ
2
2.0
รายได้ต่อเดือน (บาท)
ต�่ำกว่า 5,000
72
70.6
5,001-10,000
16
15.7
10,001-15,000
5
4.9
15,001-20,000
3
2.9
20,001-25,000
1
1
มากกว่า 25,000
3
2.9
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบอาการปวดเข่าในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันทีและหลังการ
ทดลอง 1 วัน
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลองทันที*
หลังการทดลอง 1 วัน*

N

Mean

100
100
100

5.17
3.28
3.08

Standard deviation

F test

1.90		
1.69
16.155
1.67
9.802

p-value
<

0.001
< 0.001

*p < 0.01

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนทั้งหมด
100 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
2. ความปลอดภัยและอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา
ผลการประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาสมุนไพร (HPVC Form)  ในกลุ่มทดลอง
100 คนใช้ยาพอกเข่าสมุนไพรสูตรลุงวินัยหลังจาก
การพอกยาเป็นเวลา 30 นาที ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพร
3. อาการปวดเข่าในกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
การทดลอง หลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง
1 วัน
ผลการเปรี ย บเที ย บอาการปวดเข่ า ในกลุ ่ ม
ทดลองระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที
และหลังการทดลอง 1 วันในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้ยาพอกเข่าสูตรลุงวินยั ในกลุม่ ทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยของอาการปวดเข่าลดลงตามล�ำดับ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

อภิปรายผล
จากการน�ำต�ำรับยาพอกสูตรลุงวินัยมาให้ใน
กลุ่มทดลองจ�ำนวน 100 ราย ในผู้ป่วยที่มีอาการปวด

บริเวณข้อเข่า ลุกขึ้นจากท่านั่งล�ำบาก ข้อขัด ฝืด ตึง
มีเสียงดังกรอบแกรบเวลาขยับเข่า งอเข่าได้น้อยลง  
หรือเหยียดข้อเข่าได้ไม่สุด บางรายข้อเข่าจะมีการผิด
รูปเกิดอาการขาโก่งหรือขาฉิ่ง ไม่สามารถท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันได้นั้น จากผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
การใช้ต�ำรับยาพอกเข่าสูตรลุงวินัยซึ่งประกอบด้วย
สมุนไพร ได้แก่ ไพล ข่า ผิวมะกรูด เหล้าขาว 35 ดีกรี  
พบว่าสรรพคุณ และสารส�ำคัญ ไพล ข่า และผิวมะกรูด
เป็นสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มบรรเทาอาการปวดและลด
การอักเสบของกล้ามเนื้อ โดยมีการใช้ เหล้าขาว 35
ดี ก รี เป็ น ตั ว ท� ำ ละลายสกั ด สารจากสมุ น ไพรออก
มา พอกบริเวณเข่าที่มีอาการปวด เป็นเวลา 30 นาที
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ พรหมเมตตา[9]
ได้ศึกษาผลของการใช้แผ่นพอกสมุนไพรในผู้ป่วยที่
มีอาการปวดเข่า โดยน�ำสมุนไพรขิงแก่ ไพล ขัดมอน
ใบมะขาม และผิวมะกรูด หมักด้วย 40% แอลกอฮอล์
ศึกษาในผู้ป่วย 40 ราย พบว่าส่วนใหญ่ระดับความ
เจ็บปวดหลังการรักษาลดลง ประเมินอาการปวดจาก
แบบคัดกรองโรคเข่าเสือ่ มและวัดระดับความเจ็บปวด
NAS พบว่า ผู้ป่วยจ�ำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 85
มีอาการปวดบวมลดลงอย่างเห็นได้ชดั และอีก 6 ราย
มีอาการปวดลดลงเล็กน้อย ไม่พบความแตกต่างของ
ก่อนและหลังรับการรักษา โดยวิธีพอกเข่าด้วยแผ่น
พอกเข่าสมุนไพร

624 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จากการวิเคราะห์ต�ำรับยา มียาหลักเป็นยารส
ร้อน และเป็นยาที่ใช้ภายนอก จากผลการทดลองไม่
พบอาการแพ้ เช่น มีผ่ืนแดง การคันและการอักเสบ
จากอาการใด ๆ และผลการเปรียบเทียบอาการปวด
เข่าในกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
ทันที และหลังการทดลอง 1 วัน มีคะแนนเฉลี่ยของ
อาการปวดเข่าลดลงตามล�ำดับ จึงสรุปได้ว่ายาพอก
เข่าสมุนไพรสูตรลุงวินัยมีความปลอดภัย และเหมาะ
สมที่จะเลือกใช้ในการลดอาการปวดเข่า และช่วย
กระจายลมที่อั้นในข้อเข่าซึ่งก่อให้เกิดอาการปวดเข่า
ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย

ข้อสรุป
จากการวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ยาพอกเข่ า
สมุนไพรสูตรลุงวินัยมีความปลอดภัยไม่พบอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และสามารถลดอาการ
ปวดเข่าได้ ซึ่งประชาชนสามารถน�ำมาใช้ดูแลรักษา
ตนเองในเบื้องต้นได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจยั ทีม่ กี ลุม่ ควบคุม (control group)
เพื่อให้ผลการวิจัยครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
การวิจัยจากสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรม
พั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท าง
เลือก ปีงบประมาณ 2560 และภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และได้ รั บ ความกรุ ณ าอย่ า งสู ง จาก
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิจัย ที่กรุณาให้ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ
นายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อ�ำนวยการโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นายแพทย์วทิ ยา
หอมฉุน รองผู้อ�ำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วทุก
ท่าน ที่ให้ความร่วมมือ อ�ำนวยความสะดวกในการ
เก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง
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