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บทคัดย่อ
โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยลงของร่างกายในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาสำ�คัญ
ระดับประเทศ เนือ่ งจากนำ�ไปสูค่ วามพิการและทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุลดลง จากการทบทวนวรรณกรรมและ
การศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบพบผลกระทบของโรคข้อเข่าเสื่อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุและครอบครัว การรักษาโรคข้อเข่าเสือ่ มด้วยการแพทย์แผนไทยมีหลายวิธี
ซึ่งการรักษาด้วยยาพอกสมุนไพร เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำ�ได้ง่าย  ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการรักษา
โรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการพอกยาสมุนไพรหลายงานวิจัย ส่วนประกอบของยาพอกสมุนไพรนั้นจะแตกต่างกันไปตาม
บริบทของพื้นที่ จากการทบทวนและวิเคราะห์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพรชี้
ให้เห็นว่า ส่วนประกอบสมุนไพรในสูตรยาพอกประกอบด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และลดอาการปวด
เช่น ไพล ขมิ้นชัน ขิง ซึ่งควรนำ�ยาพอกสมุนไพรไปพัฒนารูปแบบและศึกษาวิจัยต่อไป
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Abstract
Knee osteoarthritis, a degenerative disease in adults or the elderly, is a major national problem because it
leads to disability and decreases the quality of life of elderly persons. According to literature review and systematic
research studies, osteoarthritis can impact on the patients’ physical, mental, social and economic well-being. It
also affects the elders’ quality of life and their families. There are several methods of treating knee osteoarthritis
with Thai traditional medicine. A treatment with herbal poultice is one way that can be done easily. Currently,
there have been several research studies on the outcome of knee osteoarthritis treatment with herbal masking. The
composition of the herbal poultice varies depending on the context of the locality. A review and analysis of research
findings on the treatment of knee osteoarthritis with herbal poultice show that its ingredients include the herbs with
anti-inflammatory and pain-relieving properties such as phlai, turmeric and ginger. So, the herbal poultice should
be further studied to develop its remedial model.  
Key words:  impact, knee osteoarthritis, knee pain, herbal poultice

บทนำ�และวัตถุประสงค์
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยมีจ�ำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง
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
ทัง้ หมด[2] โรคข้อเข่าเสือ่ มส่งผลกระทบต่อผูส้ งู อายุทงั้
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ อีกทั้งอาการ
ปวดข้อเข่า ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่หายขาด ต้อง

ใช้ระยะเวลาในการรักษานาน ท�ำให้ประเทศชาติต้อง
สูญเสียงบประมาณทางสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มนี้จ�ำนวนมาก ซึ่งพบว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 1 ใน
3 เป็นค่ายาที่ใช้ในการลดอาการปวด[3]
จากกระแสสังคมทัว่ โลกทีผ่ คู้ นแสวงหาทางออก
ของการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่การแพทย์สมัยใหม่ไม่
สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด ประชาชนจึงมีการตื่น
ตัวในเรื่องของการกลับมาสู่การมีวิถีชีวิตที่สอดคล้อง
ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้น หันไปใช้
ประโยชน์ จ ากการแพทย์ ท างเลื อ กต่ า ง ๆ ที่ ห ลาก
หลาย อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของนโยบายรั ฐ บาล
และกระทรวงสาธารณสุขที่ท�ำให้การแพทย์แผนไทย
ได้ มี ก ารพั ฒ นาจนสามารถผสมผสานเข้ า สู ่ ร ะบบ
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บริการสาธารณสุขของรัฐ[4] จัดให้มีคลินิกบริการการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครบวงจรใน
โรงพยาบาลของรัฐ เพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปและ
เฉพาะโรค เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไมเกรน
โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น และโรคข้อเข่า
เสือ่ ม[5]  โดยมีการดูแลผูป้ ว่ ยร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพ
ระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และ
แพทย์ทางเลือก เพื่อให้จัดการบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน ลดช่องว่าง
ระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบนั จึงมีแนวทางเวชปฏิบตั ิ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในคลินกิ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แบบครบวงจร โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เสนอแนวทาง
ในการรักษาและบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม ด้วยการพอกยาสมุนไพร ซึ่งเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ช่วยบรรเทาอาการปวดของข้อเข่าได้[6]
การพอกยาสมุ น ไพร เป็ น การน� ำ สมุ น ไพรที่
มีสรรพคุณทางยา มาพอกบริเวณข้อเข่าที่มีอาการ
ปวด ซึ่งสมุนไพรที่ใช้ เช่น ไพล ขมิ้นชัน ขิง น�ำมา
ต�ำให้ละเอียดผสมเหล้า จะท�ำให้ยาออกฤทธิ์ดีขึ้น
ซึ่งประโยชน์ของการพอกยาสมุนไพร ท�ำให้ผู้ป่วยมี
อาการปวดข้อเข่าลดลง ช่วยกระจายเลือดและลม
บริเวณข้อเข่า เพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณข้อ
เข่า ลดการติดขัดของข้อเข่า ลดการเกร็งของกล้าม
เนื้อ เส้นเอ็น และช่วยลดอาการบวม แดง ร้อนที่
บริเวณเข่า และจากการน�ำตัวยาสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของยาพอกมาทบทวนวรรณกรรม
พบว่า สมุนไพรส่วนใหญ่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เช่น
ไพลมีสารกลุ่มฟีนิลบิวทานอยด์ หลายชนิดที่มีฤทธิ์
ลดการอักเสบ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase และ lipooxygenase[7] และพบว่า ข่า
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มีฤทธิ์ยับยั้งการสลาย hyaluronan (HA), sulfated
glycosaminoglycans (s-GAGs) และ matrix
metalloproteinase (MMPs) จากเนื้อเยื่อกระดูก
อ่อนได้ ซึง่ จะส่งผลให้สามารถลดการปวด การอักเสบ
และปกป้องกระดูกอ่อนผิวข้อ และน�้ำบริเวณไขข้อ[8]
และยังพบว่า สาร [6]-shogaol ในเหง้าขิง สามารถ
ยับยั้งการหลั่งสารก่อการอักเสบชนิดต่างๆ รวมทั้ง
ลดระดับของ nitric oxide syntheses (iNOS), cyclooxygenase-2 (COX-2) และ phospho-NF-κB
ได้[9] นอกจากนีก้ ารพอกยาสมุนไพรยังเป็นภูมปิ ญ
ั ญา
การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้ถ่ายทอด และ
พัฒนาสืบต่อกันมาที่ใช้ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แต่ยงั ไม่มกี ารรวบรวมข้อมูล
การรักษาด้วยยาพอกสมุนไพรอย่างเป็นระบบ การ
ศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อภิมานเกี่ยว
กับผลกระทบของโรคข้อเข่าเสื่อม และการรักษาด้วย
ยาพอกสมุนไพร

วิธีการสืบค้นข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยทางเอกสารโดย
ทบทวนวรรณกรรมด้านการแพทย์แผนไทย สืบค้น
จากหนังสือ และบทความด้านการแพทย์แผนไทย
รวมถึงบทความวิจยั และวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคข้อ
เข่าเสื่อม และการรักษาด้วยยาพอกสมุนไพร สืบค้น
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์จากฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่
เครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด ประเทศไทย (Thailis), Thai
Journal Online (ThaiJO), Google Scholar โดยคัด
เลือกจากบทความหรืองานวิจยั ทีน่ ำ� เสนอประสิทธิผล
ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร ที่ตี
พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2564 ค�ำส�ำคัญ
ที่ใช้ในการสืบค้นในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
ผลกระทบ โรคข้อเข่าเสื่อม อาการปวดเข่า ยาพอก
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เนื้อหาที่ทบทวน
โรคข้อเข่าเสื่อม
โรคข้อเข่าเสือ่ ม (Osteoarthritis of Knee) เป็น
โรคข้อที่พบบ่อยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ โดยมักจะเกิด
กับ ผู้สูงอายุ[10] ซึ่งโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการเสื่อม
ของข้อ และเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของ
ข้อ ต�ำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเด่นชัดอยู่ที่กระดูก
อ่อนตรงบริเวณผิวข้อ (Articular Cartilage) มีการ
เสียหายเกิดขึน้ อย่างช้า ๆ และเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง[11]
มีอาการปวดข้อ ข้อฝืด ข้อบวมโตขึ้น การด�ำเนินของ
โรคจะค่อยเป็นค่อยไป โดยลักษณะของโรคข้อเข่า
เสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนผิวข้อ
มีการสึกกร่อนของชัน้ ใต้กระดูกอ่อน (Subchondral)  
โดยเฉพาะส่วนที่ต้องรับน�้ำหนักร่วมกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยของผู้สูงอายุ อาการ
อั ก เสบมี ห ลายระดั บ และก่ อ ให  เ กิ ด อาการปวดข้ อ
กดเจ็บ มีการจํากัดการเคลื่อนไหวของข้อ  มีเสียง
ดังภายในข้อ และน�้ำไขข้อเพิ่มขึ้น บริเวณข้อเกิดการ
เปลี่ ย นแปลง โดยเกิ ด การพยายามซ่ อ มแซมของ
กระดูกอ่อนจนอาจเกิดกระดูกงอก (Osteophytes)
ขึ้นบริเวณรอบ ๆ ขอบกระดูก และกระดูกใต้ผิวข้อ
หนาตัวมากขึ้น ร่วมกับมีเศษกระดูกเล็ก ๆ  ในช่อง
ข้อเข่าท�ำให้ชอ่ งข้อเข่าแคบ เกิดการยึดติดของข้อและ
มีการผิดรูปของกระดูก (Deformity)[12] ตามมา  จะ
เห็นว่าโรคข้อเข่าเสื่อม มีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่ม
ขึน้ และเป็นสาเหตุของการพร่องความสามารถในการ
ท�ำกิจกรรม  การสูญเสียความเป็นอิสระและการพึง่ พา
ตนเอง โรคข้อเข่าเสื่อมแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ โรค
ข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิ (Primary Osteoarthritis)
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และโรคเข่าเสื่อมชนิดทุติยภูมิ (Secondary Osteoarthritis)[13] โรคข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิ (Primary
Osteoarthritis) เป็นข้อเสื่อมที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่
ทราบสาเหตุแน่ชัด มักพบในผู้สูงอายุและมักมีหลาย
ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ความอ้วน
ลักษณะการใช้งานของข้อเข่า เป็นต้น ซึ่งข้อเข่าเสื่อม
อาจเกิดข้างเดียวหรือทัง้ สองข้างก็ได้  โรคข้อเข่าเสือ่ ม
ชนิดทุติยภูมิ (Secondary Osteoarthritis) เป็นข้อ
เสือ่ มทีเ่ กิดขึน้ โดยมีโรคหรือความผิดปกติของข้อเป็น
สาเหตุน�ำมาก่อน เช่น มีความผิดปกติแต่ก�ำเนิด การ
ได้รับบาดเจ็บของข้อเข่า การติดเชื้อในข้อเข่า เป็นต้น
โดยภาวะเหล่านี้จะท�ำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้ใน
ระยะต่อมา[14] ดังนัน้ โรคข้อเข่าในผูส้ งู อายุจะเป็นแบบ
ปฐมภูมิ และหากมีประวัติของการบาดเจ็บของข้อเข่า
หรือมีการติดเชื้อที่ข้อเข่ามาก่อนก็จะเป็นปัจจัยเสริม
ให้มีการเสื่อมของข้อเข่าเกิดเร็วขึ้นกว่าปกติ

ผลกระทบจากอาการปวดข้อเข่าเสื่อม
อาการปวดในโรคข้อเข่าเสือ่ ม ถือว่าเป็นลักษณะ
เด่ น และอาการส� ำ คั ญ ของโรค โดยมี อ าการปวด
แบบเรื้ อ รั ง และเกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และระยะเวลาของโรค
ทีย่ าวนาน ย่อมส่งผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคม
ร่วมด้วย[15] ดังนี้
1. ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมจะมี
อาการปวดขณะเคลื่อนไหว ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันได้ตามปกติ[16] ผูส้ งู อายุจะตอบสนอง
ต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามความเชือ่ และประสบการณ์ทตี่ นมี
อยู่ เช่น เมื่อเริ่มต้นเคลื่อนไหวข้อเข่าจะเกิดอาการข้อ
เข่าฝืด และเมื่อมีการเคลื่อนไหวข้อเข่ามากขึ้น จะมี
อาการปวดข้อเข่าตามมา ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน

728 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จากอาการปวดข้อ ท�ำให้ความสามารถในการท�ำงาน
และการเดินลดลง และส่งผลต่อการประกอบกิจวัตร
ประจ�ำวันตามปกติ เสียสมดุลในการทรงตัวและการ
เคลื่อนไหว[17] ในรายที่มีความเจ็บปวดข้อเข่ามาก ๆ
ร่วมกับการสูญเสียผิวหน้าของข้อ และมีการหนาตัว
ของกระดูกที่งอกใหม่ ท�ำให้ผู้ป่วยไม่ยอมเคลื่อนไหว
และหลีกเลี่ยงการใช้ข้อที่ปวดท�ำงาน เมื่อพักการใช้
งานข้อเป็นเวลานาน ๆ จะท�ำให้เกิดอาการข้อฝืด ข้อยึด
ติด ข้อตึง ขยับไม่ค่อยสะดวก ผลที่ตามมาคือกล้าม
เนือ้ ต้นขาลีบ อ่อนแรง และเกิดข้อเข่าติดแข็งในทีส่ ดุ [3]
2. ด้านจิตใจ ผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์
เช่น ไม่สุขสบาย รู้สึกทรมาน วิตกกังวล เบื่อหน่าย
หงุดหงิดง่าย หมดก�ำลังใจ เป็นต้น[18] อาการปวดที่
เรื้อรังต้องใช้เวลานานในการรักษา และไม่มีข้อบ่ง
ชี้ว่าจะทุเลาลงได้เมื่อใด ท�ำให้เกิดผลต่อจิตใจ คือ
ท้อแท้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ก่อให้เกิด
ความเครียด ความวิตกกังวลต่อผู้สูงอายุ ท�ำให้เกิด
ภาวะซึมเศร้าตามมา[19] ท�ำให้ผสู้ งู อายุมองตนเองด้อย
สมรรถภาพ เป็นภาระของครอบครัวและสังคม และ
ความรูส้ กึ ทีม่ คี า่ ในตนเองลดลง เกิดความรูส้ กึ สิน้ หวัง
ในที่สุด
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากอาการ
ข้อเข่าเสื่อมจะท�ำให้ความสามารถด้านต่าง ๆ ลด
ลง ไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ ต้องพึ่งพา
ผู้อื่นมากขึ้น ท�ำให้การเข้าสังคมลดน้อยลง ไม่กล้า
พบปะเพื่อนฝูง เนื่องจากรู้สึกอาย[17] นอกจากนี้โรค
ข้อเข่าเสื่อมยังมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ พบ
ว่า ผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่านั้นต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาและสูญเสียรายได้จากข้อจ�ำกัดในการ
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ อาจท�ำให้ผู้ป่วยต้องมีการเปลี่ยน
ลักษณะในการท�ำงาน โดยท�ำงานได้น้อยลงจนถึงไม่
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สามารถท�ำงานได้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของครอบครัว[20]
อีกทั้งโรคนี้เป็นเรื้อรัง ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งส่งกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของผู้ป่วยและ
ประเทศชาติโดยรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
สุขภาพ เพราะยาที่รักษามีราคาแพงใช้เวลานานใน
การรักษา และส่วนมากรักษาไม่หายขาด หากเกิด
อาการอักเสบของข้อเข่าบ่อยครั้ง ในระยะเวลาต่อมา
อาจท�ำให้เกิดความพิการ และในกรณีที่ผู้ป่วยไม่อาจ
ทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดได้ จะต้องอาศัย
การรักษาโดยวิธกี ารผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่า[21] นอกจากนี้
การมารับบริการจากสถานพยาบาล จะท�ำให้ไม่สะดวก
ในการเดินทางและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย[22] ตลอดจน
มีข้อจ�ำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกาย ท�ำให้ผู้ป่วยไม่
สามารถประกอบกิจวัตรประจ�ำวันอย่างที่เคยปฏิบัติ
ได้ บทบาทในสังคมของผู้ป่วยจึงเปลี่ยนแปลง ผู้ป่วย
ใช้เวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น ไม่ค่อยออกจากบ้าน จึง
ท�ำให้มีเพื่อนน้อยลง ประกอบกับบุตรหลานทุกคน
ต่างมีภาระหน้าที่ในช่วงกลางวัน จึงท�ำให้ผู้ป่วยต้อง
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพียงคนเดียว ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของศศิพัฒน์และคณะ[23] ได้ศึกษาเรื่อง
การเกื้อหนุนทางสังคมแก่ผู้สูงอายุพื้นที่ศึกษาในเขต
ภาคกลาง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตร
หลานในครอบครัวในปัจจุบันไม่แนบแน่นเหมือนใน
อดีต เนื่องจากการไปท�ำงานหรือการศึกษาที่ไกลบ้าน
ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่เพียงล�ำพัง จนในที่สุดผู้สูงอายุ
อาจแยกตัวออกจากสังคมซึ่งจะส่งผลให้แบบแผน
การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของผูส้ งู อายุโรคข้อเข่าเสือ่ ม
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร
การพอกยาสมุนไพร เป็นการน�ำสมุนไพรที่มี

J Thai Trad Alt Med
สรรพคุณทางยา มาพอกบริเวณข้อเข่าที่มีอาการปวด
ซึ่งสมุนไพรที่ใช้ได้แก่ ไพล ที่มีสรรพคุณทางยาไทย
คือ ยาลดการอักเสบ แก้ปวดข้อ ท�ำให้กล้ามเนือ้ คลาย
ตัว และเมือ่ น�ำมาต�ำให้ละเอียดผสมเหล้าก็จะท�ำให้ยา
ออกฤทธิ์ดีขึ้น ซึ่งประโยชน์ของการพอกยาสมุนไพร
นอกจากจะท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดข้อเข่าลดลงแล้ว
ยังช่วยกระจายเลือดและลมบริเวณข้อเข่า ท�ำให้เพิ่ม
การไหลเวียนของเลือดบริเวณข้อเข่า ลดการติดขัด
ของข้อเข่า ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
และช่วยลดอาการบวม แดง ร้อนที่บริเวณเข่า[24] จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจุบนั มีการศึกษาวิจยั
เกีย่ วกับผลของการรักษาโรคข้อเข่าเสือ่ มด้วยยาพอก
สมุนไพรจ�ำนวนมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1
จากการวิเคราะห์อภิมานพบว่า งานวิจัยที่มีผล
การศึกษาประสิทธิผลของยาพอกที่ใช้เครื่องมือวัดที่
ได้มาตรฐาน เช่น องศาการเคลื่อนไหวข้อเข่า  แบบ
ประเมินประสิทธิภาพในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของ
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม (Modified WOMAC Score)
ซึ่งสามารถลดอาการปวด เพิ่มองศาเข่าได้ เหมาะที่
จะท�ำวิจัยพัฒนาต่อยอด ได้แก่   การศึกษาผลการ
พอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่าของกลุ่มผู้
สูงอายุในเขตเทศบาลต�ำบลดอนตาล อ�ำเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร โดยท�ำการพอกเข่าด้วยสมุนไพร
ฤทธิ์เย็น 6 ชนิด ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3
ครั้ง ผลการศึกษาพบว่า หลังการพอกสมุนไพรฤทธิ์
เย็นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเข่า
ลดลง อาการข้อเข่าติดแข็งลดลง สามารถท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันและเคลื่อนไหวข้อเข่าได้ดีขึ้น แตกต่างจาก
ก่อนการพอกสมุนไพรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05[35] นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่ศึกษาความ
ปลอดภัยและผลเบื้องต้นของแผ่นยาสมุนไพรสูตร
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ลุงบุญมี ต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ซึ่ง
เป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง โดยผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้รบั แผ่นยา
สมุนไพรสูตรลุงบุญมีทปี่ ระกอบด้วยสมุนไพรจ�ำนวน
8 ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ขิง ข่า ตะไคร้ ผักเสี้ยนผี
การบูร พิมเสน ท�ำการพอกบริเวณข้อเข่าและใต้พับ
เข่า ประมาณ 30 นาที นัดมาท�ำการทดลองสัปดาห์ละ
2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (รวม 8 ครั้ง) ผลการศึกษา
พบว่า ภายหลังได้รับแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี
ในครั้งที่ 2, 4, 6, 8 ระดับความเจ็บปวด และคะแนน
Modified WOMAC Score ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 เมื่อเทียบกับก่อน
การทดลอง และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า ภาย
หลังได้รับแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี ในครั้งที่ 4,
6, 8 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05 เมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง นอกจาก
นี้ยังพบว่า ภายหลังได้รับแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุง
บุญมี ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมทั้งหมด มีความปลอดภัย
ไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งสรุปได้ว่า แผ่นยา
สมุนไพรสูตรลุงบุญมี มีความปลอดภัยและสามารถ
รักษาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้ ซึ่งท�ำให้
ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มสามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ดขี นึ้
[31]
อีกทั้งยังพบงานวิจัยที่ศึกษาผลการรักษาด้วยการ
พอกยาสมุนไพร ร่วมกับวิธีการรักษาอื่น ๆ เช่น การ
ศึกษาผลการนวดรักษาแบบราชส�ำนักร่วมกับพอก
เข่าด้วยสมุนไพร เปรียบเทียบกับการนวดรักษาแบบ
ราชส�ำนักร่วมกับประคบสมุนไพรในการรักษาภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่งสูตรยาพอกสมุนไพรที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย ไพล ผักเสี้ยนผี ปูนแดง น�้ำ
ซาวข้าว เมื่อเปรียบเทียบผลของการนวดรักษาแบบ
ราชส�ำนักร่วมกับพอกเข่าด้วยสมุนไพร กับผลของการ
นวดรักษาแบบราชส�ำนักร่วมกับประคบสมุนไพรใน

730 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบสมุนไพรในสูตรยาพอก และผลการรักษาด้วยยาพอกสมุนไพร
ชื่อโครงการวิจัย

ส่วนประกอบสมุนไพรใน
สูตรยาพอก

ผลการรักษาด้วยยาพอกสมุนไพร

ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัยต่อการ ไพล ผิวมะกรูด ข่า เหล้า พบว่า สูตรยาพอกนี้สามารถลดอาการปวดเข่าได้ และมี
ลดอาการปวดเข่า: ความปลอดภัย ขาว
ความปลอดภัย
[25]
และผลเบื้องต้น
การพั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารทาง ไพล ขิ ง แก่ ขั ด มอน ใบ พบว่า ผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยการพอกเข่ามีอาการ
การแพทย์ โดยใช้ แ ผ่ น พอกเข่ า มะขาม ผิวมะกรูด
ปวดเข่าลดลง
สมุ น ไพรในผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ าการปวด
เข่า[26]
เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาพอก ไพล แป้งข้าวจ้าว เหล้าขาว
ดู ด พิ ษ และการนวดรั ก ษาในการ 40 ดีกรี
รั ก ษาอาการปวดเข่ า โรงพยาบาล
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�ำภู[27]

พบว่ า ระยะเวลาที่ อ าการปวดเข่ า นั้ น หายไปในกลุ ่ ม
ควบคุม กลุ่มการนวดและกลุ่มการใช้ยาพอกดูดพิษมีค่า
เฉลีย่ 27.23, 22.03 และ 18.70 ชัว่ โมงตามล�ำดับ โดย
กลุม่ ควบคุมมีระยะการหายปวดเข่ามากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การนวดเพื่อการรักษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ข้อสรุป
แสดงให้เห็นว่ายาพอกดูดพิษให้ผลในการรักษาอาการ
ปวดเข่า ได้ไม่แตกต่างจากการนวดรักษาอาการปวดเข่า

ผลการนวดรักษาแบบราชส�ำนักร่วม ไพล ผั ก เสี้ ย นผี ปู น แดง
กั บ พอกเข่ า ด้ ว ยสมุ น ไพร เปรี ย บ ข้าวสาร
เที ย บกั บ การนวดรั ก ษาแบบราช
ส�ำนักร่วมกับประคบสมุนไพรในการ
รักษาภาวะข้อเข่าเสือ่ มในผูส้ งู อายุ[28]

พบว่ า ทั้ ง การนวดรั ก ษาแบบราชส� ำ นั ก ร่ ว มกั บ พอก
เข่า และการนวดรักษาแบบราชส�ำนักร่วมกับประคบ
สมุนไพร สามารถรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุได้
ดีขึ้นเช่นเดียวกัน

การศึกษาประสิทธิผลของการพอก ไพล ดองดึง ขมิ้นชัน เกลือ พบว่า หลังการพอกยาสมุนไพรให้กลุ่มผูส้ งู อายุ สามารถ
ยาสมุนไพรต่ออาการปวดของโรคข้อ เหล้าขาว
รักษาอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อมได้
เข่าเสือ่ ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลตะค่า อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุร[29]
ี
การศึกษาผลของยาพอกสมุนไพรต่อ ไพล ขิง ขมิ้นชัน ว่านน�้ำ พบว่า หลังการพอกยาสมุนไพรสามารถลดอาการปวด
การรักษาอาการปวดในโรคข้อเข่า พริกไทย กระเทียม เหล้า ของโรคข้อเข่าเสือ่ มให้กลุม่ ผูส้ งู อายุได้ ซึง่ มีความแตกต่าง
เสื่อมของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่ง ขาว
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลวั ง หว้ า อ� ำ เภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร[30]
ี
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ส่วนประกอบสมุนไพรในสูตรยาพอก และผลการรักษาด้วยยาพอกสมุนไพร
ชื่อโครงการวิจัย

ส่วนประกอบสมุนไพรใน
สูตรยาพอก

ผลการรักษาด้วยยาพอกสมุนไพร

ความปลอดภัยและผลเบื้องต้นของ ไพล ขมิ้นชัน ขิง ข่า ตะไคร้ พบว่า ระดับความเจ็บปวด และคะแนน Modified WOMAC
แผ่ น ยาสมุ น ไพรสู ต รลุ ง บุ ญ มี ต่ อ ผักเสีย้ นผี การบูร พิมเสน score ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และ
อาการปวดเข่าในผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ ม[31]
องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มสามารถ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ภาย
หลังได้รับแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี ผู้ป่วยมีความ
ปลอดภัย ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ ไม่มีอันตรายหรือ
ผลข้างเคียงใด ๆ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการพอกเข่ า ด้ ว ย
ต�ำรับสมุนไพรต่ออาการปวดเข่าใน
ผูป้ ว่ ย โรคจับโปงแห้งเข่าโรงพยาบาล
บ้ า นโคก อ� ำ เภอบ้ า นโคก จั ง หวั ด
อุตรดิตถ์[32]

ผงไพล ผงขมิ้ น ชั น ผงขิ ง
ผงเถาวัลย์เปรียง
ผงเถาเอ็นอ่อน และ
แอลกอฮอล์ 95%

พบว่า ระดับอาการปวดเข่าของผู้ป่วยลดลง อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนค่าเฉลีย่ องศาการเคลือ่ นไหวของข้อเข่าระหว่างก่อน
และหลังการพอก ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

การพั ฒ นาเป็ น นวั ต กรรม Yapox ไพล ย่านาง เท้ายายม่อม
ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดอักเสบ ชิงชี่ มะเดื่อชุมพร คนทา
จากต�ำรับยาสมุนไพรพอกดูดพิษ[33] มะขาม ส้มป่อย และสมุน
ไพรอื่ น ๆ อี ก รวมทั้ ง หมด
25 ชนิด

ผลการพัฒนารูปแบบของต�ำรับยาพอกดูดพิษพบว่า สาร
สกัดจากต�ำรับยาพอกดูดพิษสามารถลด Nitric Oxide
Production ได้มากกว่าวิตามินซีอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) และยังสามารถลดอาการปวดและ
อักเสบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้น
เอ็นได้เทียบเท่ากับยาไดโคลฟิแนค อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05)

ประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรเพือ่ ไพล ผิวมะกรูด ว่านนางค�ำ
บรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรค ว่านน�้ำ ว่านมหากาฬ ข่า
ข้อเข่าเสื่อม[34]
ดีปลี เจตมูลเพลิงแดง ใบ
มะค�ำไก่ ว่านร่อนทอง ใบ
มะขาม พริกไทยด�ำการบูร
และน�้ำปูนใส

พบว่า ระดับความปวดของข้อเข่า ระดับอาการข้อฝืด และ
ช่วงเวลาในการลุกเดินลดลงกว่าก่อนการทดลอง และ
ระดับความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าดีขึ้นกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001)

ผูส้ งู อายุทภี่ าวะข้อเข่าเสือ่ มพบว่า ระดับความปวดและ
ระดับอาการข้อฝืด ข้อยึดลดลง ระดับความสามารถ
ในการใช้งานของข้อเพิ่มขึ้น และองศาการเคลื่อนไหว
ข้อเข่าเพิ่มขึ้น แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรุปได้ว่า ทั้งการนวดรักษาแบบ
ราชส�ำนักร่วมกับพอกเข่า และการนวดรักษาแบบ
ราชส�ำนักร่วมกับประคบสมุนไพร สามารถรักษาภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุได้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน[28]

732 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ตารางที่ 2 สรรพคุณและข้อมูลสนับสนุนทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรในสูตรยาพอกสมุนไพร
สมุนไพร
ในสูตรยาพอกสมุนไพร

สรรพคุณ

ข้อมูลสนับสนุน

ไพล

เหง้า มีสรรพคุณขับโลหิตร้ายทั้งหลาย
ให้ตกเสีย ขับระดูสตรี แก้ฟกช�้ำ เคล็ด
ขัดยอก ข้อเท้าแพลง รักษาโรคเหน็บชา
แก้ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ แก้ปวดท้อง บิด
เป็นมูกเลือด และใช้ต้มน�้ำอาบหลังค
ลอด รักษาอาการปวดเมือ่ ย ฟกช�ำ้ ลด
อาการอักเสบ บวม เส้นตึง เมื่อยขบ
เป็นยาชาเฉพาะที[36]
่

องค์ประกอบทางเคมีของไพล ได้แก่ น�ำ้ มันระเหยง่าย สาร
สีเหลือง cassumunarins, curcumin และสารกลุ่มฟีนิลบิวทานอยด์ หลายชนิด โดยการทดสอบฤทธิ์ต้านการ
อักเสบของสารบริสุทธิ์ 3 ชนิด ที่แยกได้จากเหง้าไพล
ได้แก่ terpinene-4-ol, α-terpinene และ (E)1-(3,
4-dimethoxyphenyl) but-3-en-1-ol ซึ่ ง เป็ น สาร
ฟีนิลบิวตานอยด์ การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบและ
บรรเทาปวด พบว่าเป็นผลจากสาร (E)1-(3 ,4-dimethoxyphenyl) but-3-en-1-ol มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
เป็น 2 เท่าของยามาตรฐาน diclofenac โดยออกฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase และ lipooxygenase จาก
การศึกษาผลของการลดการอักเสบในสัตว์ทดลองโดยวิธี
ต่าง ๆ พบว่า สามารถลดอาการบวมของอุง้ เท้าหนูจากการ
ฉีดคาราจีแนน และลดอาการอักเสบของใบหูหนูจากการ
ทากรด arachinodic[7]

ข่า

เหง้าแก่ มีสรรพคุณขับลม บ�ำรุงธาตุ
เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ไอ ช่วยย่อย
อาหาร แก้บิด แก้ปวดท้องจุกเสียด แก้
โรคปวดข้อ แก้ฟกบวม ใช้ภายนอกทา
รักษากลากเกลื้อน แก้ไฟไหม้ แก้น�้ำ
ร้อนลวก แก้ลมพิษ แก้โรคน�ำ้ กัดเท้า[36]

ข่ามีสารออกฤทธิ์ คือ 1’-acetoxychavicol acetate,
1’-acetoxyeugenol acetate และ eugenol ช่วยลดการ
อักเสบ และสมุนไพรต�ำรับที่มีข่าเป็นส่วนประกอบมีฤทธิ์
ลดการอักเสบได้ สารสกัดข่าสามารถยับยั้งการสลาย
ของกระดูกอ่อน โดยพบสารออกฤทธิ์ คือ p-hydroxycinnamaldehyde ซึ่งแยกได้จากสารสกัดข่าด้วยอะซีโตน
มีฤทธิ์ยับยั้งการสลาย hyaluronan (HA), sulfated glycosaminoglycans (s-GAGs) และ matrix metalloproteinase (MMPs) จากเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน แสดงว่า สาร
p-hydroxycinnamaldehyde จากข่ามีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนา
ไปใช้รักษาอาการข้ออักเสบได้[8]

ขมิ้นชัน

เหง้า ใช้ภายใน ช่วยเจริญอาหาร ยา
บ�ำรุงธาตุ แก้ทอ้ งอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
สมานแผลในกระเพาะอาหาร แก้ท้อง
เสีย แก้บิด ใช้ภายนอก ช่วยลดอาการ

สารเคอร์คูมินในขมิ้นชันนั้นมีฤทธิ์ต่อต้านกระบวนการ
อักเสบ โดยสารเคอร์คูมินนี้จะเข้าไปช่วยยับยั้งการหลั่ง
สาร Cyclooxygenase-2 หรือ cox-2 ในน�้ำไขข้อ (ซึ่ง
cox-2 เป็นเอนไซม์ที่จะหลั่งออกมาเมื่อเกิดการอักเสบ
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ตารางที่ 2 (ต่อ) สรรพคุณและข้อมูลสนับสนุนทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรในสูตรยาพอกสมุนไพร
สมุนไพร
ในสูตรยาพอกสมุนไพร

สรรพคุณ

ข้อมูลสนับสนุน

ขมิ้นชัน

ฟกช�้ำบวม ปวดไหล่และแขน บวมช�้ำ
และปวดบวม แก้ปวดข้อ สมานแผลสด
และแผลถลอก ผสมยานวดคลายเส้น
แก้เคล็ดขัดยอก แก้กลากเกลื้อน แก้
โรคผิวหนังผื่นคัน สมานแผล รักษาฝี
แผลพุพอง[9]

ปวดและบวม) เช่นเดียวกับยา diclofenac ซึ่งเป็นยา
ประเภท ยา NSAIDs ซึง่ เป็นยากลุม่ ยาแก้ปวดและต้านการ
อักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตอรอยด์ และมีรายงานการศึกษาวิจยั อีก
ชิ้นหนึ่งระบุว่า เมื่อใช้สารสกัดขมิ้นชันในการรักษาผู้ป่วย
ข้อเข่าเสื่อม เปรียบเทียบกับยา Ibuprofen ซึ่งเป็นยากลุ่ม
NSAIDs เหมือนกับยา diclofenac แล้วพบว่ามีฤทธิ์เทียบ
เท่ากันแค่มีอาการข้างเคียงในกระเพาะอาหารน้อยกว่า
จะเห็นได้วา่ สารสกัดขมิน้ ชันนัน้ มีฤทธิต์ า้ นการอักเสบของ
เนื้อเยื่อและเซลล์ได้[37]

ขิง

เหง้า ใช้รักษาอาการท้องอืดเฟ้อเสียด
ท้อง อาหารไม่ย่อย ปวดเกร็งช่องท้อง
แก้คลื่นไส้อาเจียน ขับน�้ำดีช่วยย่อย
อาหาร ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร
รั ก ษาอาการหวั ด แก้ ไ อ ขั บ เสมหะ
รักษาอาการปวดศีรษะเนื่องจาก
ไมเกรน และรักษาอาการปวดข้อ ปวด
กล้ามเนื้อ[9]

การศึกษาฤทธิป์ กป้องเซลล์ในระบบประสาทชนิด astrocytes ในหนูขาว ของสาร [6]-shogaol ซึ่งเป็นสารส�ำคัญ
ที่อยู่ในเหง้าขิง จากการเหนี่ยวน�ำให้เกิดการอักเสบด้วย
สาร lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสาร [6]-shogaol
สามารถยับยั้งการหลั่งสารก่อการอักเสบชนิดต่างๆ รวม
ทั้งลดระดับของ nitric oxide syntheses, cyclooxygenase-2 และ phospho-NF-κB ที่เพิ่มขึ้นจากการเหนี่ยว
น�ำด้วย lipopolysaccharide[9]

บทวิจารณ์

โรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรคที่เป็น
สาเหตุส�ำคัญอันก่อให้เกิดความพิการในผู้สูงอายุ อีก
ทั้งยังส่งผลกระทบสูงต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และครอบครัว ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่หน่วยบริการ
สุขภาพควรให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษา และ
ป้องกันการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสูตรยา
พอกสมุนไพร พบว่า ส่วนประกอบสมุนไพรในสูตร

ยาพอกส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ต้านการอักเสบ และลดอาการปวดได้ ส่วนประกอบ
สมุนไพรจะแตกต่างกันไปความบริบทของพื้นที่ เน้น
สมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยจากการ
วิเคราะห์สูตรยาพอกสมุนไพรจากตารางที่ 1 พบว่า
ส่วนใหญ่จะมีตัวยาหลักคือ ไพล ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มี
สรรพคุณแก้ปวดกล้ามเนือ้ เคล็ดขัดยอก ฟกช�ำ ้ บวม
ลดอาการปวดและอักเสบ มีฤทธิเ์ ป็นยาชาเฉพาะที่ จึง
นิยมใส่ไพลเป็นส่วนประกอบในสูตรยาพอกสมุนไพร
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นอกจากนี้ส่วนประกอบสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่าย
ในท้องถิ่นและมีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ดี และนิยมใส่
เป็นส่วนประกอบในหลาย ๆ สูตรได้แก่ ข่า ขมิ้นชัน
ขิง อาทิ เช่น การศึกษาความปลอดภัยและผลเบื้อง
ต้นของแผ่นยาสมุนไพรสูตรลุงบุญมี ต่ออาการปวด
เข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ซึ่งสูตรสมุนไพรประกอบ
ด้วยไพล ขมิ้นชัน ขิง ข่า ตะไคร้ ผักเสี้ยนผี อย่างละ
1 กิโลกรัม การบูร พิมเสน อย่างละ 50 กรัม และ
แอลกอฮอล์ 95%[31]  โดยประกอบด้วย ไพล ข่า ขมิ้น
ชัน ขิง ซึ่งล้วนเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
และลดอาการปวดได้ โดยสรุปสรรพคุณและข้อมูล
สนับสนุนทางเภสัชวิทยาของไพล ข่า ขมิ้นชัน ขิง ราย
ละเอียดดังตารางที่ 2  
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร
เป็นวิธีหนึ่งที่ให้ผลการรักษาที่ดี มีความปลอดภัย
สามารถรักษาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้
จากการทบทวนและวิเคราะห์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร พบว่า
ส่วนประกอบสมุนไพรในสูตรยาพอกประกอบด้วย
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดอาการปวด ต้านการอักเสบ ได้ดี
คือ ไพล โดยไพลมีสารกลุ่มฟีนิลบิวทานอยด์ หลาย
ชนิดที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจยั ทีส่ ามารถลดอาการปวดเข่าได้ ทัง้ นีก้ ารรักษาด้วย
การพอกยาสมุนไพรยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งสามารถท�ำได้ง่าย ปลอดภัย
และประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้ โดยสามารถท�ำการพอกยาสมุนไพรด้วย
ตนเอง และผู้สูงอายุในครอบครัว เพื่อบรรเทาอาการ
ปวดเข่าได้ นอกจากนี้การพอกยาสมุนไพรสามารถ
ลดการใช้ยาแกป วดทีม่ กั จะมีผลข้างเคียงในการใช้ยา
อย่างต่อเนื่อง และในระยะยาวหากประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ลดการไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
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ก็จะสามารถลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อกี ด้วย

บทสรุป
โรคข้อเข่าเสือ่ ม เป็นโรคทีส่ ง่ ผลกระทบในหลาย
ด้าน อีกทั้งยังน�ำไปสู่ความพิการและท�ำให้คุณภาพ
ชี วิ ต ลดลง ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ ตั้ ง แต่ ก ารดู แ ลส่ ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ในส่วนของ
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร เป็น
วิธีหนึ่งที่สามารถท�ำได้ง่าย และมีประสิทธิผลในการ
รักษา ซึ่งจากการศึกษาวิจัยหลายงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า
การรักษาโรคข้อเข่าเสือ่ มด้วยยาพอกสมุนไพร มีความ
ปลอดภัยและสามารถรักษาอาการปวดเข่าในผู้ป่วย
ข้อเข่าเสื่อมได้ อาทิ สูตรลุงวินัย สูตรลุงบุญมี ซึ่งควร
น�ำยาพอกสมุนไพรไปพัฒนารูปแบบและศึกษาวิจัย
ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน
ที่กรุณาให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษาด้านวิชาการเป็นอย่าง
ดี และขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ มี ส ่ ว นในการทบทวน
วรรณกรรมครั้งนี้
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