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ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึงประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้น

ไป จากการคาดการณ์จ านวนประชากรผู้สูงอายุในปี 2593 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่จะมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่ 2 คือ รองจากประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศลาว โรคข้อเข่าเสื่อม พบมากในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โรคลม
จับโปงแห้งหรือโรคข้อเข่าเสื่อม ตามศาสตร์แพทย์แผนไทย เกิดจากเลือดไหลเวียนไม่สะดวก สาเหตุเกิดจาก
น้ าหนักตัวมาก ใช้งานเข่ามากเกินไป เกิดการเสื่อมของกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อจะมีอาการปวด บวม แดง 
ร้อนที่เข่า มีสภาวะเข่าติด ขาโก่ง น่ังยองๆหรือพับเพียบไม่ได้ ขณะเดินจะมีเสียงดังในเข่า อาการจะปวดมาก
เวลาเปลี่ยนอิริยาบถไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันได้ดังปกติ ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยต่างกัน  

จากข้อมูลผู้มารับบริการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ ในปี 2561 – 2562 พบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่มีอาการปวดเข่ามากถึงประมาณร้อยละ 
45 ของผู้ป่วยทั้งหมด ดังน้ันผู้จัดท าจึงสนใจท ากรณีศึกษารักษาโรคจับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพและศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยการวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยท าการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอาการปวดเข่าก่อนและหลังท าการรักษาโรคลม
จับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และเพื่อเปรียบเทียบองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าก่อนและ
หลังท าการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  
วัสดุและวิธีการ (Materials and Method)  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงกรณีศึกษา (CASE STUDY RESEARCH) เพื่อศึกษากรณีศึกษา
ลการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในหญิงไทย อายุ 55-60 ปีขึ้นไป ที่มารับ
บริการในกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จ านวน 30 ราย ตาม
เกณฑ์การคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวมรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย  ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ 
วัน เดือน ปีเกิด อาการส าคัญ ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติครอบครัว 
ประวัติส่วนตัว การตรวจร่างกาย เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 แบบวัดระดับอาการปวดเข่า 
ส่วนที่ 3  แบบวัดองศาเข่า 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Result and discussion) ระดับความเจ็บปวดเข่าก่อนการนวด

รักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่า มีระดับเฉลี่ย  7.40±1.04  ระดับความเจ็บปวดเข่าหลังสิ้นสุดการนวดรักษา 5 
คร้ัง  มีระดับเฉลี่ย  1.27±0.83  องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าก่อนการรักษา  องศาเฉลี่ย   113.33±42.93  
องศาการเคลื่อนไหวหลังสิ้นสุดการรักษา 5 คร้ัง องศาเฉลี่ย  18.02±5.15  เมื่อเปรียบเทียบระดับความ
เจ็บปวดและองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า  ระหว่างก่อนการรักษาและสิ้นสุดการรักษา  5 คร้ังแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ค าส าคัญ : ข้อเข่าเสื่อม, จับโปงแห้งเข่า, ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 



บทน า/ที่มา/ความเป็นมา (Introduction) 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้ค านิยาม ผู้สูงอายุ (Older person) ว่าหมายถึง 

ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปในขณะเดียวกันการที่จะกล่าวว่าประเทศใด
ประเทศหน่ึงจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ก็ต่อเมื่อประเทศน้ันมีประชากรที่ เกษียณอายุแล้ว
หรือมีอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนที่เกิน 10% ของจ านวนประชากรทั้งหมด และประเทศน้ันจะเ ป็นสังคม  
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) เมื่อมีสัดส่วนเกิน20% ของจ านวนประชากรทั้งหมด (ศศิวิมล  วรุณศิริ
ปวีณวัฒน์, 2558) ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544 - 2643 จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายความว่า การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่ว โลก  
(เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2558) ลักษณะโครงสร้างทางสังคมในอีก 40 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลไป  เป็นสังคม
แห่งผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรือกล่าวได้ว่า สังคมโลกในอนาคตจะเป็นสังคมที่ผู้สูงอายุครอบครองก็เป็นได้  
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรของโลกที่คนเกิดน้อยลงและอายุยืนมากขึ้นท าให้ประชากร
ทั่วโลก จะมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นอย่างน้อย 9 ปี และประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกว่า 65  ปี จะมีจ านวนสอง
พันกว่าล้านคนคิดเป็นสัดส่วนได้ 1 ใน 5 หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งโลกซึ่งพบได้ในเกือบทุกประเทศ
แถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี เยอรมัน อังกฤษ และสแกนดิเนเวีย รวมไปถึงประเทศญ่ีปุ่น ที่เป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2553 และจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติพบว่าในปี 2590 จะเป็นคร้ังแรก
ของโลกที่จ านวนประชากรอายุ 60 ปี จะมีมากกว่าจ านวนประชากรเด็ก นอกจากน้ีจากการคาดการณ์  
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ในปี  2593 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พบว่า ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่จะมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่ 2 คือ รองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศลาว   
เป็นประเทศที่มีสัดส่วนของจ านวนประชากรผู้สูงอายุต่ าที่สุดในกลุ่ม  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2557) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคนเป็นผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป  
9.4 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 14.5 ของประชากรโดยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคนคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2568 
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จะมีประมาณ  14.4   ล้านคน  
หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด  (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2557) 
โรคกระดูกและข้อเป็นปัญหาสุขภาพ  ที่ส าคัญเน่ืองจากอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือ งจาก  ผลการ
ส ารวจในระดับประเทศของสหรัฐอเมริกาในโครงการ The Framingham study พบความชุกของอาการโรค
ข้อเข่าเสื่อมในผู้มีอายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไปร้อยละ 4.90 โครงการ The Johnson County study ในผู้มีอายุ
ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปพบร้อยละ 16.70 และโครงการ The NHANES III study ในผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปพบ
ร้อยละ 12.10 องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านคนใน พ.ศ. 
2551  เป็น 570 ล้านคนใน พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะโรคข้อเสื่อมที่เป็นสาเหตุอันดับสี่ของโรค นับตามจ านวนปีที่
มีชีวิตอยู่กับความพิการ สถิติผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในคนไทยพบปัญหาโรคกระดูกและข้อเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมและสึกหรอของข้อต่อต่างๆในร่างกายหลังจากการใช้งานมานานภาวะข้อเสื่อม
ตามสภาพร่างกายน้ันจึงเกิดขึ้นกับทุกคน เมื่อมีอายุมากขึ้นและโรคที่พบได้บ่อยที่สุดถึงร้อยละ 50 ของจ านวน
ผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป บ างรายพบตั้งแต่อายุ 30 ปี พบในเพศหญิง
มากกว่าเพศชายและมีอาการปวดรุนแรงมากกว่าในจ านวนน้ีพบว่าเป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมและอักเสบถึง
ร้อยละ 28.34 ผลการส ารวจสุขภาวะผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งเก็บข้อมูลจากจ านวน 14,000 คน  
ที่ได้รับการสุ่มเป็นตัวแทนจาก 28 จังหวัดใน 12 เครือข่ายบริการสุขภาพทั่วประเทศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เคยได้รับการตรวจโรคข้อเข่าเสื่อมถึงร้อยละ 72.9 ขณะที่กลุ่มที่เคยได้รับการตรวจและวินิจฉัยว่าเป็น



โรคน้ีมีร้อยละ 10.6 โดยได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ก่อนพ.ศ. 2553 ร้อยละ 38.20 ช่วง  พ.ศ. 2553 – 2555  ร้อย
ละ 36.20 และ พ.ศ. 2556 ร้อยละ 20.50  

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญพบมากในวัยกลางคนและผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้ม เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมมาก ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมโรคจะด าเนิน
ไปเร่ือยๆ อาจท าให้มีความเจ็บปวด ข้อเข่าผิดรูป เดินได้ไม่ปกติ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่างๆก็ท าได้ไม่
สะดวก จะมีความทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจหากประชาชนหรือผู้ที่เร่ิมมีอาการข้อเข่าเสื่อมมี
ความรู้ สามารถดูแลตนเองเพื่อชะลอความเสื่อม หรือบรรเทาอาการของข้อเข่าเสื่อมกจ็ะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีในระยะยาว ความเสื่อมของเข่าเกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวกระดูกอ่อนตามวัย ปัจจัย ส าคัญที่มีผลต่อ
ความเสื่อมของข้อเข่า ได้แก่อายุ  พบว่าอายุ 40 ปี เร่ิมมีข้อเสื่อมอายุ 60 ปี เป็นข้อเข่าเสื่อม ได้ถึงร้อยละ 40 
เพศผู้หญิงพบมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่า ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการท างาน  ของระบบต่อมไร้ท่อของร่างกายน้ าหนัก
ตัวที่เกิน มีความสัมพันธ์อย่างมากกับเข่าเสื่อม พบว่าน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 0.5  กิโลกรัม จะเพิ่มแรงที่กระท าต่อ
ข้อเข่า 1-1.5  กิโลกรัม ขณะเดียวกันเซลล์ไขมันที่มากเกินไป จะมีผลต่อเซลล์กระดูกอ่อนและเซลล์กระดูก  
ส่งผลให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้นการใช้งาน ท่าทาง กิจกรรมที่มีแรงกดต่อข้อเข่ามาก เช่น การน่ังคุกเข่า พับเพียบ  
ขัดสมาธิ  ขึ้นลงบันไดบ่อยๆ เป็นต้นความบกพร่องของส่วนประกอบของขอ้  เช่น ข้อเข่าหลวมกล้ามเน้ือต้นขา
อ่อนแรงกรรมพันธุ์  เป็นต้น โรคลมจับโปงแห้งหรือโรคข้อเข่าเสื่อมคือ โรคลมจับโปงชนิดหน่ึง เกิดจากเลือด
ไหลเวียนไม่สะดวก ตกตะกอนในข้อเข่า สาเหตุเกิดจากน้ าหนักตัวมากใช้งานเข่ามากเกินไป เช่น นักกีฬาวิ่ง  
เดิน ยืนตลอดวันพ่อค้า พนักงานขายของ เป็นภาวะที่ข้อเข่าผ่านการใช้งาน มาเป็นเวลานานเกิดการเสื่อมของ
กระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อจะมีอาการปวด บวม แดง ร้อนที่เข่า มีสภาวะเข่าติด ขาโก่ง น่ังยองๆ หรือพับเพียบ
ไม่ได้ เดินขัดข้อเข่าขณะเดินจะมีเสียงดังในเข่าอาการจะปวดมากเวลาเปลี่ยนอิริยาบถไม่สามารถประกอบ    
กิจวัตรประจ าวันได้ดังปกติ  ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยต่างกัน  

จากข้อมูลผู้มารับบริการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
ในปี  2561 – 2562 พบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่ มีอาการปวดเข่ามากถึงประมาณร้อยละ 45 ของ
ผู้ป่วยทั้งหมด  ดังน้ันผู้จัดท าจึงสนใจท ากรณีศึกษารักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยท าการรักด้วยการ
นวดไทยประคบสมุนไพรยาสมุนไพร และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพื่อเปรียบเทียบอาการปวดเข่าก่อนและหลงัท าการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย 

เพื่อเปรียบเทียบองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าก่อนและหลังท าการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
ระเบียบวิธีวิจัย (Material and Method) 
รูปแบบการศึกษา (Research Design) 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัย เชิงกรณีศึกษา (CASE STUDY RESEARCH)  เพื่อศึกษากรณีศึกษา
ผลการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในหญิงไทย อายุ 55 -60 ปีขึ้นไป             
ที่มารับบ ริการใ นกลุ่มง านการแพทย์แ ผนไทย และการแพทย์ ทางเลื อก โรงพยาบ าลอ านาจเจริญ             
จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 30 ราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 



ประชาการที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ หญิงไทย อายุ 55-60 ปีขึ้นไปที่มารับบริการในกลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 273 ราย  
(รายงานสถิติจ านวนผู้มารับบริการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบบรายงาน       
End user report ในระบบ Hos xp โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง คือหญิงไทย อายุ 55-60 ปีขึ้นไป  ที่มารับบริการในกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 30 ราย ที่มีอาการปวดเข่า งอพับ
ขาได้ไม่สุด ปวดมากขึ้นเวลาเดินขึ้นลงบันได ยืนนานๆ มีอาการปวดเสียวบริเวณใต้พับเข่าร่วมด้วย ไม่มีอาการ
บวม แดง ร้อน โดยมีอาการดังกล่าวและระดับความเจ็บปวดมากพอควร คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling)  ตามเกณฑ์การคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมวิจัย ดังน้ี 

1. หญิงไทยอายุระหว่าง 55 – 60 ปีขึ้นไป 
2. มีอาการอาการมีอาการปวดเข่า  งอพับขาได้ไม่สุด ปวดมากขึ้นเวลาเดินขึ้นลงบันได ยืนนานๆ   
3. มีอาการปวดเสียวบริเวณใต้พับเข่าร่วมด้วย ไม่มีอาการบวม แดง ร้อน  
4. มีระดับความปวดอยู่ในระดับปวดพอประมาณ-ระดับปวดมากพอควร วัดด้วยมาตรวัดความปวด

Visual Analogue Pain Scale อยู่ในระดับ 4-10 เน่ืองจากเป็นระดับอาการปวดช่วงที่เหมาะสมต่อการวัดผล
ก่อนและหลัง หากระดับอาการปวดต่ ากว่าระดับ 4 จะเห็นผลได้ไม่ชัดเจน (ธันยากานต์ วรเศรษฐวัฒน์, 2551)  
ไม่มีโรคประจ าตัว ที่ต้องรับประทานยาต่อเน่ืองและความผิดปกติของร่างกายในการเข้าร่วม 
โครงการวิจัย  เช่น โรคหัวใจ  โรคหอบหืด  โรคความดันโลหิตสูง  โรคติดเชื้อ และโรคติดต่อระยะแพร่เชื้อ 
เป็นต้น 

5. ไม่เคยผ่าตัดเข่า หรือผ่าตัดเปลี่ยนลูกสะบ้าเข่า 
6. ไม่ท าการรักษาแบบอื่น  
7. งดรับประทานยาแก้ปวดทุกชนิดในระหว่างการเข้าร่วมโครงการวิจัย  
8. ยินดีและสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยและสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการวิจัย  

เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย 
1. ผู้เข้าร่วมวิจัยเกิดเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการทดลองต่อได้ เช่น เกิดการบาดเจ็บ  

จากอุบัติเหตุ มีอาการเจ็บป่วย เป็นต้น 
2. ผู้เข้าร่วมวิจัยผู้เข้าร่วมวิจัยท าการรักษาแบบอื่น รับประทานยาบรรเทาอาการและไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 
3. ผู้เข้าร่วมวิจัยถอนตัวออกจากการเข้าร่วมโครงการระหว่างท าการศึกษาวิจัย  

เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินระดับอาการปวดเข่า ซึ่งผู้วิจัย เป็นผู้ส ร้าง

ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและอาการปวดเข่าของผู้ป่วย  ได้แก่  อายุ  
น้ าหนัก ส่วนสูง ศาสนา  อาชีพ  ประวัติการผ่าตัด  โรคประจ าตัว การรับประทานยาแก้ปวด ประวัติการ
ประสบอุบัติเหตุ ระยะเวลาอาการปวดเข่า ข้อเข่าฝืดตึงหลังตื่นนอนตอนเช้า มากกว่า 30 นาที เสียงดังกรอบ
แกรบในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว  กดเจ็บบริเวณกระดูกข้อเข่า ข้อเข่าใหญ่ผิดรูป อาการบวม  แดง  ร้อนที่ เข่า
มากและเป็นทั้งเข่า  จ านวน  15  ข้อ 



ส่วนที่ 2 แบบวัดระดับอาการปวดเข่าด้วยมาตรวัดความปวด Visual Analogue Pain Scale โดยวัด
จากเส้นตรงที่มีความยาว 10 เซนติเมตร แบ่งเป็น 10 ช่วงเท่า ๆ กัน มีตัวเลข รูปภาพและตัวหนังสือก ากับ
พร้อมค าอธิบายไว้ เป็นเคร่ืองมือที่มีความตรง ไม่ซ้ าซ้อน เข้าใจง่าย ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยวงกลมบน คะแนนความ
ปวด ซึ่งมี 6 ระดับ (คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2549) ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0   คะแนน    หมายถึง   ไม่รู้สึกเจ็บปวด 
0.1-2.0   คะแนน    หมายถึง   ระดับอาการปวดพอร าคาญ   
2.1-4.0   คะแนน    หมายถึง   ระดับอาการปวดพอประมาณ 
4.1-6.0   คะแนน    หมายถึง   ระดับอาการปวดมากพอควร 
6.1-8.0   คะแนน    หมายถึง   ระดับอาการปวดเป็นอย่างมาก 
8.1-10.0 คะแนน    หมายถึง   ระดับอาการปวดสุดจะทน 

โดยผู้วิจัยเป็นผู้อธิบายให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทราบและผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง  
ส่วนที่ 3  เคร่ืองมือ Goniometer เพื่อวัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า  (ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2554) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบประเมินระดับอาการปวด เข่า
ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 โดยผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการรักษา
โรคลมจับโปแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  ท าการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ประกอบด้วย
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความครอบคลุมของเน้ือหา    



แล้วน าข้อเสนอที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข โดยถือเกณฑ์ความสอดคล้องและการยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิ      
จากน้ันน าผลมาพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC)      
ถ้าค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อค าถามน้ันใช้ได้ ถ้าข้อค าถามใดมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 
แสดงว่าค าถามน้ันวัดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยต้องปรับปรุงและแก้ไขจนข้อความมีคุณภาพตามเกณฑ์  

2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
แบบประเมินในส่วนที่ 2 แบบวัดระดับอาการปวดด้วยมาตรวัดความปวด Visual Analogue Pain 

Scale หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีวัดซ้ า (Test-retest method) ผู้วิ จัยน าแบบประเมินไปทดลองใช้กับนัก
หญิงไทยอายุระหว่าง 55 – 60 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน เป็นวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของมาตรวัดความปวด 
โดยการให้ผู้เข้าร่วมวิจัยท าการเลือกระดับความปวดซ้ า 2 คร้ัง ให้ห่างกัน 15 นาที จากน้ันน าไปหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรแบบเพีย ร์สัน (Pearson product-moment correlation) จะต้องมีค่า
มากกว่า 0.70 จึงจะถือว่าเคร่ืองมือมีความเที่ยงตรง   

แบบประเมินในส่วนที่ 3 แบบบันทึกการวัดองศาการเคลื่อนไหวของเข่าประเมินก่อนและหลังการ
ทดลอง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ดังน้ันผู้วิจัยจะด าเนินการขออนุมัติกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ของโรงพยาบาลอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด าเนินการเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน  -  ธันวาคม 2562 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1. เตรียมเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย  แบบประเมินระดับอาการปวดเข่า แบบวัดองศาเข่า ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
แล้ว  

2. ประสานขออนุญาตหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยการการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ  ขอใช้สถานที่เพื่อด าเนินการวิจัยตามวันและเวลาที่ก าหนด 

3. ประสานหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยการการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เพื่อขอ
อนุญาตชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดและระยะเวลาในการท าการวิจัย และขอความร่ วมมือกับผู้ป่วย
หญิงไทย อายุ 55-60 ปีขึ้นไปที่มารับบริการในกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ เข้าเป็นผู้ร่วมวิจัย โดยความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
การคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมวิจัยจ านวน 30 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ชี้แจงและอธิบายเกณฑ์คัดเข้าร่วมวิจัยและเกณฑ์การ
คัดออก ในช่วงเข้าร่วมวิจัย และให้ผู้ที่ยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการ 
(Informed consent) 

4. เมื่อได้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จ านวน 30 คน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว จึงสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้เข้าร่วมวิจัย อธิบายถึงปัญหาของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นัดแนะ
ช่วงเวลา–สถานที่  และให้ผู้ที่ยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการ ( Informed 
consent) 

ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ดังน้ี 
1) ซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  
2)  ท าการรักษาโดยการนวด  ประคบสมุนไพร  เป็นเวลาคร้ังละ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยนัด        

ท าการรักษา 2 วันคร้ัง  รวมการรักษาทั้งหมด 5 คร้ัง 



3) ผู้ศึกษาท าการรักษาและเก็บข้อมูลคร้ังที่ 1 คร้ังที่  2  คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 และน า 
ข้อมูลที่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมบันทึกผล 

4) ให้ท าแบบประเมินระดับอาการปวดเข่าก่อนและหลังการทดลอง  
5) แบบประเมินการวัดองศาการเคลื่อนไหวของเข่าประเมินก่อนและหลังการทดลอง  
6) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูลในแบบประเมินก่อนเก็บรวบรวม ถ้า

พบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยขอให้ผู้เข้าร่วมวิจัยท าแบบประเมินจนครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
จึงน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา  
 ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานและประวัติการปวดเข่า  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ 
 ส่วนที่ 2  แบบประเมินระดับอาการปวดเข่าด้วยมาตราวัดความปวด  Visual Analogue Pain Scale   
เปรียบเทียบระดับอาการปวดเข่าก่อนและหลังการทดลอง  
 ส่วนที่  3  แบบประเมินการวัดองศาการเคลื่อนไหวของเข่า ด้วยเคร่ืองมือ Goniometer ประเมิน
ก่อนและหลังการทดลอง 
ผลการวิจัย (Result) 

ระดับความเจ็บปวดเข่าก่อนการนวดรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่า มีระดับเฉลี่ย   7.40±1.04 ระดับ
ความเจ็บปวดเข่าหลังสิ้นสุดการนวดรักษา 5 คร้ัง  มีระดับเฉลี่ย  1.27±0.83  องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า
ก่อนการรักษา  องศาเฉลี่ย  113.33±42.93  องศาการเคลื่อนไหวหลังสิ้นสุดการรักษา 5 คร้ัง องศาเฉลี่ย 
18.02±5.15  เมื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดและองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า  ระหว่างก่อนการรักษา
และสิ้นสุดการรักษา 5 คร้ังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การนวดรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  ด้วยขั้นตอนตามกรรมวิธีที่แสดง
ในการวิจัยน้ี  สามารถลดอาการปวดเข่า  เพิ่มการเคลื่อนไหวองศาเข่าได้  
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
 งานวิจัยเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้เพราะได้รับความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล  รวมทั้งการอ านวย
ความสะดวกด้านต่างๆเป็นอย่างดี จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  และผู้ เข้าร่วม
วิจัยทุกท่าน  ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูง ณ โอกาสน้ี 
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