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บทคัดย่อ 
 

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ 
"เผาเครื่องยาร้อน"  เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research Design)   
 ก ลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ที่
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคโรคข้อเข่าเสื่อม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ในผู้รับบริการที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีผลการประเมิน Oxford Knee score 
ผลคะแนนอยู่ในช่วง 20-29 คะแนน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ระยะเวลาท าการศึกษา 1 มกราคม 
– 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นัดมาท าการรักษาต่อเนื่อง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
ประเมินผลด้วยแบบทดสอบวัดระดับความเจ็บปวด และแบบประเมินความรุนแรงของอาการปวดเข่า
และน ามาวิเคราะห์หาค่า ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบค่า t (t-test) 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างในการศึกษาท้ังหมด 40  คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง            
(ร้อยละ 40.0)  มีอายุ 70 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 40)  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  (ร้อยละ 60.0 )  ระดับ
การศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 90.0)  มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกินค่ามาตรฐาน (ร้อยละ 62.5)                  
และมีโรคประจ าตัว อาทิ เช่น ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้อากาศ กระเพาะอาหาร ร่วมด้วย (ร้อยละ 65.0)  
ประสบปัญหาปวดเข่าท้ัง 2 ข้าง  (ร้อยละ 67.5 )  ระยะเวลาที่ได้การวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมมี
ระยะเวลาที่ น้อยที่สุด 2 เดือน (ร้อยละ 2.5)   และมากที่สุด 20 ปี (ร้อยละ 5)  ได้รับการรักษาข้อเข่าเสื่อม
ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.0)  มีวิธีการลดอาการปวดเข่าด้วยการรับประทาน
ยาแก้ปวด (ร้อยละ 92.5)    
 การศึกษา พบว่าอาการปวด เข่าก่อนการรักษาด้วย ศาสตร์หัตถการ  "เผาเครื่องยาร้อน"       
ค่าเฉลี่ย (= 7.6) และมีระดับอาการปวดเข่าหลังการรักษา ค่าเฉลี่ย (= 1.6) คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนความปวดก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 และหลังการรักษาครั้งท่ี 6 พบว่า คะแนนความปวดเข่า
การรักษาลดลงกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การศึกษาพบว่า ความรุนแรงของอาการปวดเข่า  ก่อนการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ                      
"เผาเครื่องยาร้อน" ในเรื่อง อาการปวดข้อ (Pain dimension) ก่อนเข้ารับการรักษา  ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 
(= 14.83) และมีระดับอาการปวด ข้อหลังการรักษา   ค่าเฉลี่ย (= 1.78) อาการข้อฝืด ข้อตึง 
(Stiffness dimension) ก่อนเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย (= 6.43) และมีระดับอาการอาการ
ข้อฝืด ข้อตึง หลังการรักษา  ค่าเฉลี่ย (= 0.80) การใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน ก่อนเข้ารับ
การรักษา  ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( = 11.45) และมีระดับการใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน               
หลังการรักษา  ค่าเฉลี่ย (= 0.65)  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนความ อาการ ปวดข้อ                          
(Pain dimension) อาการข้อฝืด ข้อตึง ( Stiffness dimension) การใช้งานข้อในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน (Function dimension) ก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 และหลังการรักษาครั้งท่ี 6 พบว่า คะแนน
ความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม  หลังการรักษาลดลงกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติที่  
ระดับ 0.05  

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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 การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับการรักษาอาการปวดเข่าด้วย ศาสตร์
หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.31) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด คือ ยินดีทีจ่ะลดปวดด้วยวิธีนี ้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.65) 
รองลงมา คือ จะแนะน าต่อผู้อื่นให้มาเข้ารับการรักษาด้วยหัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" ( X = 4.33)   
 
 

ค าส าคัญ : ศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" โรคข้อเข่าเสื่อม 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้มากถึงร้อยละ 40 ในจ านวนโรคข้อทั้งหมด โดยเกิดข้ึนตาม
การเปลี่ยนแปลงของวัยที่เพ่ิมข้ึน อัตราการเป็นโรคเสื่อมพบได้ในบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป 
(จันทนา รณฤทธิวิชัย และวิไลวรรณ ทองเจริญ,2545) และโดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากกว่า 75 ปี จะ
มีข้อเสื่อมมากกว่าร้อยละ 80-90 (พนมกร ดิษฐ์สุวรรณ,2544) ในประเทศไทยพบมีประชากรเป็นโรค
ข้อประมาณ ร้อยละ 3-5 หรือเฉลี่ยราว 2.1 ล้านถึง 3 ล้านคน จากประชากรไทย 65 ล้านคน และ
ร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อจะพบว่าเป็นโรคข้อเสื่อมมากท่ีสุด 
(สารเนตร ไวคกุล,2539 ; วรวิทย์ เลาห์เรณู,2537) 
 สาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อเข่า มีการเสื่อมสภาพของผิว
กระดูกอ่อนภายในข้อเข่า ตลอดจนมีการสูญเสียคุณสมบัติของน้ าหล่อเลี้ยงข้อเข่า ท าให้เสียดสี เวลา
เคลื่อนไหวจนเกิดการสึกหรอของกระดูกอ่อน ท าให้กระดูกอ่อนในข้อเบาบางลง (สมศักดิ์ เหล่าวัฒนา
,2537) และ หลุดลอกออกเป็นชิ้น ๆ ( flaking) โดยเศษกระดูกท่ีหลุดค้างในช่องว่างระหว่างข้อ จะ
กระตุ้นให้เกิดการอักเสบเกิดข้อบวมน้ า ( Joint effusion) และเนื้อเยื่อพังผืด เมื่อเคลื่อนไหวข้อ จะมี
การเสียดสีของขอบผิวที่ไม่เรียบ ท าให้ระหว่างการเคลื่อนไหว จะเกิดเสียงดังภายในข้อขึ้น 
(Crepitating) 
 อาการปวดข้อเป็นอาการเด่นที่สุดของโรคเกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อภาวะจิต
สังคมของผู้ป่วยกล่าวคือท าให้เกิดความหงุดหงิด ร าคาญ วิตกกังวลและเกิดภาวะซึมเศร้าก่อให้เกิด
ความทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยต้องสูญเสียบทบาทหน้าที่ในครอบครัวและบทบาทหน้าที่ในการท างาน
ตลอดจน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้ตามปกติ รวมทั้งเกิดความเครียดที่ต้องพ่ึงพาการดูแล
รักษาจากโรงพยาบาล บ่อยครั้งผู้ป่วยบางรายได้รับการดูแลที่มากเกินความจ าเป็น ซึ่งอาจจะเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้องด ารงบทบาทของการเป็นผู้ป่วยตลอดเวลา (สุชิตา ปักสังคเน, อุดมศักดิ์ มหา
วีรวัฒน์ และ ปิติ ทั้งไพศาล, 2554) 
 ปัจจุบันวิธีการรักษาจะพัฒนาไปมากแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีวิธีการใดท่ีรักษาเฉพาะเจาะจง
ส าหรับโรคข้อเข่าเสื่อมได้ มีเพียงแต่วิธีการรักษาที่มุ่งไปที่การระงับปวด การป้องกันหรือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การแก้ไขความพิการและหรือคงไว้เพ่ือปรับปรุงระดับการใช้งานของข้อที่เก่ียวข้อง                
(ชูศักดิ์ สุวรรณกุล,2538)  
 

 จากสถิติของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมอ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี ปี  พ.ศ.2558 พบว่ามี
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 229 คน ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 237 คน (ข้อมูลเวชระเบียน
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ : 2559) ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจาก
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วัฒนธรรมของคนไทยในชนบท มักนิยมนั่งยอง ๆ กับพื้น นั่งพับเพียบ นั่งคุกเข่า หรือนั่งขัดสมาธิ 
ท่าทางเหล่านี้ท าให้ข้อเข่าถูกงอพับมากที่สุด และเป็นเวลานาน ๆ ท าให้การไหลเวียนของเลือดไป
เลี้ยงข้อเข่าไม่ดีเท่าที่ควร และการที่กระดูกอ่อนที่ข้อเข่าถูกกดทับเป็นเวลานานนั้น จะท าให้ขาด
อาหารหล่อเลี้ยงชั่วคราว จึงเป็นเหตุท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวกระดูกได้ในระยะยาว                  
(ยงยุทธ วัชรดุล และเล็ก ปริวิสุทธิ,2535) 
 ดังนั้นงานการแพทย์แผนไทย  จึงเห็นว่าถ้าน าองค์ความรู้ด้านการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย 
มาท าการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ “เผาเครื่องยาร้อน” ในคลินิกบริการแพทย์
แผนไทย ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ที่จะช่วยลดอาการปวดและสามารถ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยปวดเข่า
ต่อไป และลดการใช้ยาแก้ปวดที่มีผลต่อร่างกาย  นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้
ยา  ลดค่าใช้จ่ายยาที่น าเข้ามาจากต่างประเทศและเป็นการกระตุ้นให้เห็นถึงผลดีของการรักษาทาง
การแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม และโรคอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กล้ามเนื้ออักเสบ
และอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ ต่อไป 
 

1.2   วัตถุประสงค์การศึกษา 
 ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" ในคลินิก
บริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  มีวัตถุประสงค์การศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาผลของการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยด้วยศาสตร์หัตถการ “เผาเครื่องยาร้อน” 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบอาการปวดก่อนและหลังการรักษา ด้วยด้วยศาสตร์หัตถการ “เผา
เครื่องยาร้อน” 
 

1.3   สมมติฐานการวิจัย   
 เพื่อเป็นการแสวงหาค าตอบของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ คือ  
 1.3.1 อาการปวดเข่าของผู้ป่วยหลังการรักษาด้วยด้วยศาสตร์หัตถการ “เผาเครื่องยาร้อน”  
มีอาการปวดเข่าลดลง 
 

1.4   ขอบเขตการศึกษา 
 เพ่ือให้การวิจัยอยู่ในขอบเขตตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น  ผู้วิจัยจึงได้

ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มารับการรักษาที่แผนก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 1.4.2   ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  คือ ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่าง
อารมณ์ ทีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคโรคข้อเข่าเสื่อม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ในผู้รับบริการที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีผลการประเมิน Oxford 
Knee score ผลคะแนนอยู่ในช่วง 20-29 คะแนน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน  
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 1.4.3   ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 
  1.4.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ หัตถการเผาเครื่องยาร้อน 
  1.4.3.2   ตัวแปรตาม (Dependent variables)  คือ อาการปวดเข่า 
 1.4.4   ขอบเขตด้านสถานที่วิจัย คือ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี 
 1.4.5   ขอบเขตเวลาการศึกษา   
  1.4.5.1   ระยะเวลาศึกษา ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
  1.4.5.2   ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31
มีนาคม 2560 
 
1.5   นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยามขอบเขต หรือความหมายของ
ค าศัพท์เฉพาะในการวิจัย ดังนี้ 
 คลินิกแพทย์แผนไทย หมายถึง หน่วยงานที่ทางโรงพยาบาลสว่างอารมณ์จัดขึ้นเพ่ือให้
บริการกับผู้มารับบริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยวิธีการตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา ป้องกันโรค 
และส่งเสริมสุขภาพ โดยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย อาทิเช่น การนวด การประคบสมุนไพร การ
อบสมุนไพร การเผายาสมุนไพร การสุมยาสุมไพร และการใช้ยาสมุนไพร ฯลฯ 
 ศาสตร์หัตถการ “เผาเครื่องยาร้อน”  หมายถึง การใช้ไฟเพ่ือให้เกิดความร้อนแก่ร่างกาย
หรือบริเวณท่ีต้องการรักษาโรค 
 อาการปวดข้อ หมายถึง ความรู้สึกไม่สุขสบายบริเวณข้อเข่าข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง 
เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตามการรับรู้ของแต่ละบุคคล ประเมินได้โดยแบบประเมินอาการปวดแบบ 
Face Scales โดยใช้ ค่าคะแนนความปวด แบบประเมินมีระดับการปวดทั้งหมด 6 ระดับ ดังนี้ คือ ไม่ปวด 
ปวดเล็กน้อย ปวดปานกลาง ปวดมาก ปวดมากที่สุด ปวดมากที่สุดเท่าที่จะคิดได้ 
 ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม หมายถึง ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ท่ีแพทย์ให้
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมข้างใดข้างหนึ่ง หรือสองข้างโดยการซักประวัติและการตรวจร่างกาย
พบว่ามีอาการปวดเข่า ร่วมกับมีเสียงดังผิดปกติในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว 

ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน    หมายถึง ความสามารถที่เพ่ิมข้ึนในการใช้งาน
ข้อเข่าหรือกระท าอิริยาบถต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันอันได้แก่ การลุกข้ึนยืนจากท่านั่ง การเดิน และ
การนั่ง  
 
1.6   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1   เพื่อเป็นข้อมูล พ้ืนฐานส าหรับบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยในการวางแผน
รูปแบบการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมและแนวทางการดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเพ่ือชะลอความเสื่อม
และความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในคลินิกแพทย์แผนไทยต่อไป 
 1.6.2   เพื่อเป็นทางเลือกในให้ผู้รับบริการในการรักษาพยาบาลด้านข้อเข่าเสื่อมต่อไป 
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บทท่ี  2 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์
หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"  ในคลินิกบริการแพทย์แผนไทย  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1   ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม  
 2.2   ความปวดและการประเมินความปวด  
 2.3   แนวคิดทฤษฏีการแพทย์แผนไทย  
  2.3.1 แนวคิดการเกิดโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 
  2.3.2 โรคข้อเข่าเสื่อมในเชิงทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 
  2.3.3 การรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการท าหัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" 
 2.4   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2.5   กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.1   ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม 
 2.1.1 ความหมาย  โรคข้อเข่าเสื่อม(Osteoarthritis)  
  ทะนงศักดิ์  หอมทรัพย์ ( 2542)  กล่าวว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นการเสื่อมสลายของ
กระดูกผิวข้อ และมีการงอกของกระดูกในข้อเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็มีเสื่อมสลายของโครงสร้างของ
อวัยวะในส่วนข้อร่วมด้วย ข้อที่เป็นโรคนี้ส่วนมากเป็นข้อที่รับน้ าหนัก โดยเฉพาะที่กระดูกสันหลัง เอว 
สะโพก ข้อเข่า ซึ่งส่วนใหญ่นี้เป็นกับวัยกลางคน คนชรา และเกิดในเพศหญิงบ่อยกว่าชาย  
 

 2.1.2 ชนิดของข้อเข่าเสื่อม  
  ข้อเสื่อม แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ (วรวิทย์  เลาห์เลนู, 2546) 
  1)  ข้อเสื่อมปฐมภูมิ( Primary Osteoarthritis) คือ ข้อเสื่อมท่ีเกิดข้ึนเอง โดยยังไม่
ทราบสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยร่วม อาทิเช่น อายุ เพศ น้ าหนัก เป็นต้น 
  2)  ข้อเสื่อมทุติยภูมิ(Secondary Osteoarthritis) คือ ข้อเข่าเสื่อมที่ทราบสาเหตุของ
การ  เกิดโรค เช่น เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเม่ือมีอาการอักเสบที่ข้อเข่า มีภาวะติดเชื้อที่ข้อเข่าท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายในข้อเข่าจนกลายเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในภายหลัง 
 

 2.1.3 พยาธิสภาพของโรคข้อเข่าเสื่อม 
  ข้อเข่าเป็นข้อที่เกิดจากกระดูก  2 ชิ้นต่อกัน การเสื่อมสลายของข้อเข่าเริ่มด้วยมีการ
เปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนของผิวข้อ ยิ่งในข้อเข่าเป็นข้อที่ต้องรับน้ าหนักมาก จะยิ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมาก มีการสูญเสียส่วนประกอบต่างๆ ในกระดูกอ่อนของผิวข้อ การสร้าง
โครงสร้างที่เป็นเส้นใยคอลลาเจน ( Collagen) การเสียสภาพไปไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ ท าให้พื้นผิว
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รอบข้อที่เคยราบเรียบที่เป็นประกาย จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นขรุขระและฝืดด้าน และเม่ือมี
ความเครียดของข้อเข่าซึ่งเกิดจากแรงซึ่งผ่านข้อเข่า หรือปัจจัยอ่ืนๆ จะท าให้มีการเสื่อมสลายตามมา 
เส้นใยคอลลาเจนจะแตก และหลุดเป็นเส้น กระดูกอ่อน( hyalin) ที่เสื่อมสลายตัวแล้วไม่สามารถ
ซ่อมแซมคืนเป็นปกติได้เหมือนเดิม  ถึงแม้ว่ากระดูกอ่อนบุผิวข้อบางส่วนมีการซ่อมแซมด้วยกระดูก
อ่อนแบบไฟบรัส ( Fibrous) และมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกข้อต่อในที่นี้ คือ กระดูกฟีเมอร์ 
(Femur) และกระดูก( Tibia) จะเกิดกระดูกงอก( Osteophyte)จะมีขนาดโตขึ้นและเกิดถุงน้ า 
(Pheudocyste) ในกระดูกใต้ผิวข้อ เกิดจากการตายของกระดูกใต้ผิวข้อ นอกจากนี้ ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีเช่นสารมิวโคโพลีแซกคาไรด์ลดปริมาณลง จ านวนเซลล์กระดูกอ่อน 
(Chondrocyt) ในชั้นผิวกระดูกอ่อนลดลงอย่างชัดเจน จากการศึกษาจ านวนเซลล์กระดูกอ่อน พบว่า
เมื่อมีการท าลายของผิวกระดูกอ่อนมากขึ้นจะมีการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ และถ้ายังมีภาวะเครียดที่ผิว
ข้ออยู่  ท าให้ร่างกายไม่สามารถสร้างเซลล์กระดูกอ่อนขึ้นมาทดแทนได้ทัน ท าให้ผิวกระดูกอ่อนหลุด
หายไปในที่สุด  การเสื่อมสลายของข้อเข่าอาจเกิดข้ึนก่อนวัยอันควร  หรืออาจเป็นมากในข้อที่ได้รับ
อุบัติเหตุ  หรือโรคข้อบางชนิดมาก่อน เมื่อกระดูกอ่อนผิวข้อที่มีการเสื่อมสลายลึกไปมากจะท าให้
ปลายกระดูกใกล้ชิดกันมากข้ึน เมื่อถ่ายภาพรังสีเข่าจะเห็นว่า ช่องในข้อเข่าแคบลง และขรุขระ มี
กระดูกงอกเห็นถุงน้ า เมื่อมีการอักเสบของเยื้อหุ้มข้อ จะท าให้เกิดการเจ็บปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหวข้อ
นั้นมากข้ึน โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคข้อกระดูกเสื่อมที่เรื้อรัง และจัดอยู่ในกลุ่มโรคข้อจ าพวกไม่มีการ
ติดเชื้อ (Non-inflammatory joint disease) โดยมีพยาธิสภาพของโรคอยู่ที่กระดูกอ่อน ( Articular 
cartilage) และท่ีปลายหัวกระดูกของข้อ ท าให้เกิดความเจ็บปวด หรือสูญเสียการท างานข้องข้อ             
(ธนวันต์  ศรีอมรรัตนกุล , 2548) จะเห็นได้ว่า นอกจากพยาธิสภาพของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมแล้ว 
ยังมีสาเหตุอื่นที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดพยาธิสภาพของโรคข้อเข่าเสื่อมได้เร็วขึ้น 
 

 2.1.4 สาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม 
  สาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม (ธนวันต์  ศรีอมรรัตนกุล, 2548) เกิดข้ึนจาก 
  1)  อายุ คือ เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีการเสื่อมสลายของสาร  Chondroitin sulphate                     
ไม่สามารถยึด Collagen fiber ในกระดูกอ่อนบุข้อได้ ท าให้มีการหลั่งสาร Enzyme ต่างๆ และท าให้
ข้อเกิดความผิดปกติ 
  2)  เพศ คือ พบได้ทั้ง 2 เพศ แต่ในข้อเสื่อมปฐมภูมิพบมากในผู้หญิง  
  3)  การผิดรูปขาแต่ก าเนิด ขาโก่ง  (Genu varum) จะเพ่ิมความดันในข้อเข่า และแรง
ที่มากระท าต่อข้อเข่าไม่สม่ าเสมอ จึงเกิดการท าลายของกระดูกอ่อนเพิ่มมากขึ้น 
  4)  การได้รับอันตรายต่อข้อเข่า เช่น กระดูกเข่าแตกหัก การเคลื่อนหลุดของข้อเข่า ที่
เคยมีเลือดคั่งในข้อเข่า หรือ เคยมีการอักเสบของข้อเข่ามาก่อน 
  5)  ฮอร์โมน และสารต่างๆ ในร่างกาย พบว่ามักเกิดในหญิงวัยหมดประจ าเดือนหรือ             
ผู้ที่มีคลอเลสเตอรอลสูง 
  6)  สภาพอากาศ พบว่าคนที่อยู่ในอากาศหนาวจะมีอุบัติการณ์เกิดโรคได้มากกว่า 
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  7)  อาหาร พบว่าในประเทศไซบีเรีย ( Siberia) มีการกินสารฟูซาเรีย ( Fusaria) ที่พบ
ในเมล็ดข้าวเกรน (Grain) มีโอกาสเกิดโรคนี้มากขึ้น 
  8)  พฤติกรรมที่ท าให้เกิดโรค เช่น การแสดงกิริยาท่าทางท่ีเพ่ิมแรงกดของเข่า ไม่ว่าจะ
เป็นกิริยาขณะท างาน หรือปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การนั่งพับเพียบ การนั่งคุกเข่า นั่งยอง ความวิตกกังวล  
ความเครียดทางอารมณ์ ความเหนื่อยล้า ท่านอน อิริยาบถต่างๆที่ไม่ถูกต้องเป็นกิจวัตรประจ าวัน ท า
ให้เกิดโรคได ้
 

 2.1.5 อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม 
  อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมและอาการปวดข้อในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม  จะแตกต่างกัน          
ในแต่ละบุคคล อาการของโรคข้ึนอยู่กับพยาธิสภาพ และความรุนแรงในการด าเนินของโรค           
ซึ่งอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมมักจะด าเนินไปอย่างช้าๆ มีลักษณะการเกิดเฉพาะที่ ไม่มีผลกระทบต่อ
อวัยวะในระบบอ่ืน เนื่องจากความรุนแรงของโรคจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะพยาธิสภาพและ
อาการแสดงทางคลินิกจะแตกต่างกันในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับการด าเนินของโรคและพยาธิสภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป และความรุนแรงของโรคจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเจ็บปวด 
  ส าหรับอาการปวดเป็นกลไกการป้องกันของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงในบุคคล เพ่ือให้
เกิดการกระท าท่ีเหมาะสม ซึ่งจะป้องกันมิให้เนื้อเยื่อถูกท าลายเพิ่มขึ้น อาการปวดเป็นประสบการณ์
การรับรู้ความไม่สุขสบายทั้งร่างกายและอารมณ์ ซึ่งเก่ียวกับการกระทบกระเทือนหรือมีการท าลาย
ของเนื้อเยื่อระดับความรุนแรงจะขึ้นกับแต่ละบุคคล และจะสัมพันธ์กับการแสดงออกให้บุคคลอื่น
ทราบด้วยค าพูด กิริยาท่าทาง และยังคงตราบอยู่เท่าที่บุคคลบอกว่ามีอาการปวดนอกจากนี้ยังขึ้นกับ
ปัจจัยความเชื่อวัฒนธรรม อารมณ์ และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สามารถประเมินอาการเจ็บปวดได้จาก
ความรู้สึกของบุคคลนั้น (พะยอม  สุวรรณ, 2543)   
 

 2.1.6 ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม 
  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม มีหลายประการดังนี้ (วิภา  งามสุทธิกุล, 2543) 
  1)  วัย จากการศึกษา พบว่าอายุมีความส าคัญต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม โดยจะพบใน
กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 45-50 ปี เพราะอายุที่เพ่ิมข้ึนจะท าให้กระดูกอ่อนผิวข้อมีความยืดหยุ่นลดลง  
รวมทั้งการเสื่อมของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ยึดข้อเข่า ท าให้ข้อเข่าไม่ม่ันคง 
  2)  เพศ จากการศึกษา พบว่าเพศหญิงมักเป็นโรคข้อเสื่อมท่ีข้อเข่าและข้อมือเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนเพศชาย พบว่า เป็นโรคข้อเสื่อมท่ีสะโพกมากกว่าที่อ่ืน มีรายงานการศึกษาในเพศหญิง
พบว่า อัตราการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่ออายุที่เพ่ิมมากข้ึนทุก 5 ปี และพบว่าโรค
ข้อเสื่อมในเพศหญิงมีอาการรุนแรงกว่าเพศชายถึง 2 เท่า เนื่องจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน จะท า
ให้เกิดข้อเสื่อมได้ง่ายกว่า ปกติ และลักษณะของยีนส์ในโครโมโซม เพศหญิงส่งเสริมให้ข้อมีการเสื่อม
มากขึ้นปกต ิ
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  3)  ดัชนีความหนาของร่างกาย เนื่องจากข้อเข่าเป็นส่วนที่ต้องรับน้ าหนักตัวทั้งหมด
โดยในคนที่เดินปกติน้ าหนักจะลงที่ข้อเข่าประมาณ 2-3 เท่าของน้ าหนักตัว และเมื่อใดที่มีแรงมา
กระทบต่อผิวข้อมากขึ้นจะท าให้มีการท าลายกระดูกอ่อนผิวข้อเพ่ิมข้ึน การประเมินว่าข้อเข่าต้องรับ
น้ าหนักมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับดัชนีความหนาของร่างกาย ซึ่งค านวณได้จากน้ าหนักเป็นกิโลกรัมหาร
ด้วยความสูงเป็นเมตรยกก าลังสอง มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 18.5 - 22.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร และถ้าค่าที่
ค านวณ ได้มากกว่าค่าปกติจัดว่าเป็นบุคคลที่มีน้ าหนักเกิน  ดังนั้นน้ าหนักตัวที่มากกว่าปกติจึงมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างยิ่ง และจากการศึกษาในเพศหญิงที่มีน้ าหนักเกินตั้งแต่
อายุ 20 ปี พบว่ามีโอกาสเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมเพ่ิมข้ึน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0 ต่อน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น
ทุก 5 กิโลกรัม  
  4)  ลักษณะงานและออกก าลังกาย แม้ว่าจะไม่มีความชัดเจนการเกิดโรคมากนัก แต่
จากการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในคนที่มีอายุมากกว่า 
55 ปี  พบว่าอาชีพที่มีการนั่งกับพ้ืนหรือต้องคุกเข่ามากกว่าวันละ 30 นาที และอาชีพที่ต้องวิ่งขึ้นลง
บันไดมากกว่าวันละ 10 ขั้น เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดข้อเข่าเสื่อม นอกจากนี้นักกีฬาหรือนักวิ่งก็
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย ตัวอย่างอาชีพและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น 
กรรมกรใช้แรงงาน การเต้นแอโรบิค และการเล่นฟุตบอล เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นลักษณะ
ของกิจกรรมที่ต้องใช้ข้อเข่ามาก ท าให้มีโอกาสเกิดการเสื่อมของข้อเข่าได้สูง 
  5)  อิริยาบถในการใช้ข้อเข่า เช่น การเดินขึ้นลงในที่สูงชัน การนั่งคุกเข่า การนั่งพับ
เพียบกับพ้ืน การข้ึนลงบันได หรือการนั่งยองๆ เป็นต้น อิริยาบถดังกล่าวท าให้ผิวกระดูกเกิดการเสียด
สีกันและเกิดการสึกหรอได้ง่าย 
  6)  อุบัติเหตุ ในรายที่ได้รับอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บอย่างรุนแรงบริเวณข้อเข่า แล้ว
ท าให้เส้นเอ็น  หรือหมอนรองข้อเข่าเกิดการฉีกขาด จะท าให้ข้อเข่าไม่ม่ันคงแข็งแรง และเกิดการ
หลวมคลอนได้ง่ายส่งผลให้การรับและการกระจายน้ าหนักผิดปกติไป 
  7)  ความหนาแน่นของเนื้อกระดูก พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดโรคข้อเข่า
เสื่อม โดยการท าให้เกิดความเครียดกดลงบนผิวกระดูกอ่อนหุ้มข้อ 
  8)  มีโรคท่ีเกิดข้ึนกับข้อเข่ามาก่อน ได้แก่ 
   (1)  โรคข้ออักเสบ เช่น โรคเก๊าท์ โรครูมาตอยด์ เป็นต้น 
   (2) โรคที่สืบทอดทางกรรมพันธุ์ เช่น โรคที่มีการสร้างฮอร์โมนที่ช่วยในการ
เจริญเติบโตมากผิดปกติ 
   (3) โรคที่อยู่ในกลุ่มที่มีความผิดปกติในการเผาผลาญของร่างกาย เช่น 
โรคเบาหวาน เป็นต้น 
   (4) ความผิดปกติของข้อเข่าแต่ก าเนิดซึ่งส่งผลต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมใน
ภายหลัง 
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 2.1.7 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม    
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม มีดังต่อไปนี้ (แววดาว            
ทวีชัย, 2544)   
  1)  เพศ การแสดงออกต่ออาการปวดของเพศชายจะน้อยกว่าเพศหญิง ทั้งนี้เนื่องจาก
เพศชายถูกก าหนดให้เป็นเพศที่แข็งแรงกว่า มีความอดทนมากกว่า 
  2)  อายุ อายุเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีต่อการรับรู้อาการปวด กล่าวคือ ผู้ที่มีอายุมากจะมี
การเสื่อมทางสรีรวิทยาของระบบประสาท มีผลท าให้การรับรู้อาการปวดลดลง อีกทั้งสามารถเก็บ
ความรู้สึกได้ดีกว่าคนอายุน้อย และคิดว่าอาการเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น การประเมินระดับ
อาการปวดจึงต่ ากว่าที่เป็นอยู่จริง 
  3)  สภาพร่างกาย สภาพร่างกายที่อ่อนล้าที่เกิดขึ้นจากอาการปวด ท าให้กล้ามเนื้อมี
การหดเกร็งจนเกิดอาการอ่อนล้า   
  4)  ประสบการณ์อาการปวดในอดีต บุคคลที่เคยประสบกับอาการปวดที่รุนแรงและ
ไม่ได้รับการรักษาท่ีดีพอ  ส่งผลให้มีความรู้สึกต่ออาการปวดนั้นรุนแรง ฉะนั้นเมื่อมีอาการปวดครั้ง
ใหม่เกิดขึ้น การรับรู้ต่ออาการปวดนั้นจะเพ่ิมข้ึน และมีความอดทนต่ออาการปวดลดลง 
  5)  ความเชื่อ บุคคลใดที่มีความเชื่อว่า ตนเองสามารถควบคุมอาการปวดได้และมี
ความเชื่อมั่นในการรักษาท้ังผลที่คาดว่าจะได้รับ จะสามารถเผชิญและควบคุมอาการปวดของตนเอง
ได้ด ี
  6)  ภาวะทางอารมณ์ ได้แก่ ความกลัว ความโกรธ ความวิตกกังวลและความซึมเศร้า 
บุคคลที่อารมณ์อยู่ในภาวะดังกล่าวจะมีความรู้สึกต่ออาการปวดมากกว่าบุคคลที่ไม่เครียด 
  7)  สภาพสังคมและวัฒนธรรม สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จะมีผลต่ออารมณ์  
การคิด และการรับรู้อาการปวดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้สภาพความยากจน การศึกษาท่ีต่ า
ตลอดจนการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สุขสบาย จะท าให้บุคคลเกิดอาการปวดได้ง่าย เช่น กรรมกรแบก
ของจะมีอาการปวดหลัง ปวดเข่าได้ง่าย 
  ร่างกายจะตอบสนองต่ออาการปวดที่เกิดข้ึนตามความรุนแรง ความจ า ความเชื่อ
ตลอดจนประสบการณ์ที่มีต่ออาการปวดที่เคยได้รับในอดีต อาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นพบว่า
เป็นอาการปวดแบบเรื้อรัง โดยเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้น
ไป จากการที่มีอาการปวดระยะยาวและคงอยู่ตลอดเวลา ท าให้การตอบสนองของระบบประสาท
อัตโนมัติมีน้อยหรือไม่มีเลย ส่งผลให้ระดับความทนทานต่ออาการปวดลดลง ซึ่งอาการปวดดังกล่าว
นั้นจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการกระตุ้นและการเร้าอารมณ์  ซึ่งชักน าให้
เกิดความเครียดทั้งด้านร่างกาย เช่น รบกวนการนอนหลับ ไม่เกิดการเคลื่อนไหว เป็นต้น และ
ทางด้านจิตใจ เช่น เกิดอารมณ์หงุดหงิด ความกระตือรือร้นลดลง ตลอดจนเกิดความวิตกกังวลและ
ความซึมเศร้าติดตามมาได้ และอาการเหล่านี้ จะหายไปเมื่อไม่มีอาการปวด 
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2.2  ความปวด (Pain) และการประเมินระดับความปวด  
  ความปวด   หมายถึง  อาการอันไม่เป็นที่ต้องการของร่างกายเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่ง
ยากท่ีจะอธิบาย  เป็นความรู้สึกไม่สบาย  มีความทุกข์ทรมานไม่สบายใจ  เป็นการรับความรู้สึกของ
ร่างกายและเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ร่วมกับการได้รับบาดเจ็บ  การถูกคุกคามจากการได้รับ
บาดเจ็บความปวดเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล  ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ  ความปวดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อ
ผู้ป่วยและเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลและเป็นการยากท่ีจะอธิบายให้บุคคลอ่ืนเข้าใจได้
อย่างชัดเจน  โดยผู้ที่เผชิญกับความปวดจะเป็นผู้ที่รู้ซึ้งถึงความปวดได้ดีที่สุด  ความปวดเป็นกลไก
ป้องกันเพ่ือแยกออกจากการกระตุ้นที่เป็นอันตราย  ประสบการณ์ของความปวดเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับร่างกาย  จิตใจและเป็นเรื่องท่ีอยู่ภายในของแต่ละบุคคล (วรฉัตร  คงเทียม, 2553) การประเมิน
ระดับความปวด  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การจัดการความปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า  เครื่องมือในการประเมินระดับความปวดมี  หลายชนิด  เครื่องมือบาง
ชนิดสามารถประเมินได้เพียงมิติเดียว  หรือบางชนิดสามารถประเมินได้หลายมิติ  การประเมินระดับ
ความปวดจึงมีความส าคัญในแง่ที่ว่าผู้ประเมินควรตระหนักถึงความเหมาะสมของเครื่องมือเพ่ือช่วยใน
การประเมินและควบคุมความปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปเครื่องมือการประเมิน
ระดับความปวดที่นิยมใช้บ่อยในทางคลินิกและการวิจัย ดังนี้ (วรฉัตร  คงเทียม, 2553)  
 

  1)  มาตรวัดความปวดแบบเป็นตัวเลข ( Numeral Rating Scales: NRSs) เป็นการ
ประเมินความปวดด้วยตัวเลข ให้ผู้ป่วยบอกระดับความปวดจาก 0 – 10 หรือ 0 – 20 หรือ 0 – 100 
โดยให้เลข 0 หมายถึง  ไม่มีความปวด (No Pain) และให้เลข 10 , 20 หรือ 100 หมายถึง  ระดับความ
ปวดที่มากท่ีสุด  แล้วให้ผู้ป่วยเลือกระดับความปวดในขณะที่ประเมินว่าอยู่ในตัวเลขใด  ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 มาตรวัดความปวดแบบเป็นตัวเลข (Numeral Rating Scales: NRSs) 
ที่มา : วรฉัตร  คงเทียม, 2553 
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 2) เฟเซียล สเกล ( Facial Scale)  คือ  การใช้รูปภาพแสดงใบหน้าบอกความรู้สึกปวด
เริ่มตั้งแต่ไม่ปวดแทนด้วยภาพสีหน้ายิ้มร่ามีความสุข  ปวดพอทนแทนด้วยภาพหน้านิ่วคิ้วขมวด จนถึง
ปวดมากที่สุด  ดังภาพที่ 2 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2  มาตรวัดความปวดแบบ  เฟเซียล สเกล (Facial scale) 

ที่มา : วรฉัตร  คงเทียม, 2553 
 

 3)  วิชวลอนาล็อก สเกล ( Visual Analoue Scales: VAS) คือเป็นการวัดโดยใช้เส้นตรง
ยาว 10 เซนติเมตร  แบ่งเป็น 10 ช่อง  ช่องละ 1 เซนติเมตร  ให้ผู้ป่วยท าเครื่องหมายบนเส้นตรงที่มี
ตัวเลขแทนค่าความรุนแรงของความปวด  โดยปลายข้างหนึ่งแทนค่าด้วย 0 หมายถึง  ไม่ปวด  และ  
อีกปลายข้างหนึ่งแทนค่าด้วยเลข 10 หมายถึง  ปวดรุนแรงมากท่ีสุด  วิธีการวัดกระท าโดยผู้ป่วยท า
เครื่องหมายบนเส้นตรงนี้เพื่อแสดงความรุนแรงของความปวด  แล้วน าค่าที่ได้มาวัดเป็นเซนติเมตร
แทนค่าความปวดเหมือนการให้คะแนนความปวด ( Pain Score) เป็น 0–10 เครื่องมือชนิดนี้มี
ข้อจ ากัดในผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 
 

 
 

       ภาพที่ 3 มาตรวัดความปวดแบบวิชวล อนาล็อก สเกล (Visual Analoue Scales: VAS) 
     ที่มา : วรฉัตร คงเทียม, 2553 
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 4)  แบบสอบถามของแมคกิลล์ (McGill Pain Questionnair: MPQ) เป็นเครื่องมือวัด
ระดับความปวด  ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความรู้สึกทางระบบประสาท (Sensory) ประเมิน
สภาพอารมณ์จิตใจ (Affection) และประเมินโดยรวม (Total evaluation) การประเมินความรู้สึก
ทางระบบประสาทเป็นการประเมินลักษณะความปวดว่าเป็นความปวดชนิดใด  เช่น  ความปวดที่เกิด
จากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ  ลักษณะความปวดจะเป็นแบบปวดตื้อ  ปวดหนึบ  หรือปวดบิด  ถ้าเป็น
ความปวดของเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ  ความปวดจะมีลักษณะปวดแปล๊บ  ปวดเสียว  หรือปวด
แสบปวดร้อน  เป็นต้น  การประเมินสุขภาวะทางอารมณ์  จิตใจ  เป็นการประเมินความโศกที่คุกคาม
จากความปวด  ถ้ารุนแรงจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์  ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกเบื่อหน่าย  
ร าคาญ  เศร้าหมอง  รู้สึกไร้ค่าหรือบางครั้งท าให้เกิดความกลัวหรือทุกข์ทรมาน  การประเมินโดยรวม
หมายถึง  การรวมคะแนนของทั้งหมด        
 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระดับความปวดมีหลายวิธี ส าหรับ
การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่น ามาใช้ในการประเมินระดับความปวดของข้อ เข่า  คือ  มาตรวัดความ
ปวดแบบเป็น  เฟเซียล สเกล (Facial scale) เนื่องจากเป็นวิธีการประเมินที่เข้าใจง่าย  มีการพิสูจน์ที่
แสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีที่มีความตรงและความเที่ยงได้เช่นเดียวกับการประเมินแบบวิชวล อนาล็อก 
สเกล  เป็นเครื่องมือที่เลือกใช้เพื่อต้องการประเมินความปวดแบบมิติเดียว  ซึ่งมีการศึกษาพบว่าเป็น
วิธีการประเมินระดับความปวดที่ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมากที่สุด  เป็นวิธีที่ใช้ง่าย  เมื่อ
เปรียบเทียบกับการประเมินแบบวิชวล อนาล็อก สเกล  และการบอกความรู้สึกเป็นค าง่ายๆ  เช่น  ไม่
ปวด  ปวดเล็กน้อย  ปวดพอทน  ปวดมาก  หรือปวดมากที่สุด  นอกจากนี้ในการประเมินปัญหาที่ผู้ที่
มีความปวดนั้นจ าเป็นต้องมีการ ค านึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความปวดของแต่ละบุคคลด้วย  ซึ่งมี
ปัจจัยต่างๆ  หลายประการเข้ามาเก่ียวข้องและมีผลต่อการรับรู้  และการตอบสนองต่อความปวดของ
บุคคล (บ าเพ็ญจิต  แสงชาติ, 2532) 
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2.3   แนวคิดทฤษฏีการแพทย์แผนไทย 
  สถาบันการแพทย์แผนไทย (2547) ได้ให้ความหมายว่า  การแพทย์แผนไทย ( Thai 
Traditional Medicine) หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เก่ียวกับการตรวจวินิจฉัย บ าบัด รักษา 
ป้องกันโรค หรือการส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพของมนุษย์ หรือ สัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้
ความหมายรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย การประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้หรือต าราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา การแพทย์แผนไทยแต่ดั้งเดิม
คล้ายคลึงกับการแพทย์พ้ืนเมืองอ่ืน ๆ คือ มีความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยใน
มนุษย์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 
  1)  เชื่อว่าความเจ็บป่วยเกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ได้แก่ ผีบรรพบุรุษ สิ่งที่มีอ านาจ 
เช่น ผีป่า ปีศาจ ผี หรือสิ่งของที่ผู้อ่ืนเสกมากระท าโทษ เชื่อในเรื่องของเทพ เรื่องของพระเจ้าลงโทษ
ผู้ท าผิดจารีตประเพณี ความเชื่อนี้มีอยู่โดยทั่วไปแตกต่างกันตามที่อยู่และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่ 
  2)   เชื่อว่าความเจ็บป่วยเกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเสียสมดุลของร่างกาย                        
อันประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 การเสียสมดุลของความร้อนความเย็น การเสียสมดุลของโครงสร้างร่างกา 
  3)  เชื่อว่าความเจ็บป่วยเกิดจากพลังจักรวาล ได้แก่ อิทธิพลของดวงดาวต่าง ๆ ซึ่งมีพลัง
ที่สร้างสรรค์ และพลังที่ท าลายสุขภาพ หากพลังใดมากกว่าจะส่งผลให้สุขภาพดีหรือร้ายไปตามนั้น 
  การรักษาจึงเป็นไปตามความเชื่อถือ มีทั้งการใช้พิธีกรรม ได้แก่ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การ
บวงสรวงเทพเจ้า การเสียเคราะห์ต่อชะตา การใช้สมุนไพรและการกินอาหารปรับสมดุลของ ร่างกาย 
การนวด การอบ การประคบ และการปรับสมดุลทางจิตด้วยสมาธิ ผู้รักษาได้แก่ หมอแผนโบราณ หมอ
พ้ืนบ้านที่มีการเรียนการสอนสืบต่อกันมา ทั้งการเรียนการสอนในสถาบันและจากการสืบทอดความรู้
กันภายในครอบครัว หมอแผนไทยในอดีตมีความรู้มากมายหลายสาขาเป็นทั้งผู้ช านาญการประกอบ
พิธีกรรม การใช้ยา การนวด และโหราศาสตร์ บางคนเคยบวชเรียนจึงเก่งในเรื่องการนั่งสมาธิ
การแพทย์แผนไทยเคยรุ่งเรืองมากจนมีผู้ช านาญเฉพาะในสมัยอยุธยา ท าให้มีต าราคัมภีร์เฉพาะโรค
มากมาย 
 

 2.3.1 แนวคิดการเกิดโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  
 ในการศึกษาหาสาเหตุของการเกิดโรคตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยกับการเกิดโรคข้อเข่า
เสื่อมนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย ที่เป็นเรื่องเก่ียวกับความผิดปกติของธาตุ
ทั้ง 4 และการเสียสมดุลของร่างกาย โดยทั่วไปภาวะสุขภาพในความหมายตามต าราของแพทย์แผน
ไทยนั้น  ถือว่าภาวะสมดุลของร่างกายเป็นองค์รวมระหว่างร่างกายที่มีธาตุทั้ง 4 เป็นองค์ประกอบกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ คือเป็นองค์รวมที่เน้นธรรมชาติที่
เป็นอยู่โดยไม่เน้นถึงเชื้อโรค แต่เน้นถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคอย่างทันสมัย ซึ่งอธิบายได้โดยใช้หลัก
ทางระบาดวิทยาที่สัมพันธ์กับอายุ ฤดูกาล และเวลา ที่อยู่อาศัย และพันธุกรรมที่ใช้อธิบายในเรื่องของ
ธาตุเจ้าเรือน 
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 การแพทย์แผนไทยเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมานานนับพันปีและด้วยวิถีชีวิตที่
เป็นชาวพุทธ การด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ดั้งนั้น
การแพทย์แผนไทยจึงอาศัยแนวทางของพระพุทธศาสนามาเป็นหลัก ในคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย
กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดโรคท่ีเรียกว่า สมุฏฐาน ซึ่งหากว่าสมุฏฐานอันใดอันหนึ่ง เจริญขึ้น หรือ
ด าเนินไปมากขึ้นหากไม่รู้สาเหตุแล้วบุคคลนั้นจะเจ็บป่วย มีอาการลุกนั่งไม่ได้ เป็นทุกข์ รักษาไม่ได้ 
และยังมีสาเหตุความเจ็บป่วยอื่นๆ อีกมาก ความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากสมุฏฐาน  5 ประการคือ      
1) ธาตุสมุฏฐาน  2) อายุสมุฏฐาน 3) อุตุสมุฏฐาน 4) กาลสมุฏฐาน 5) ประเทศสมุฏฐาน นอกจาก
สมุฏฐานต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่
เกิดมาก็ถูกก าหนดด้วยธาตุเจ้าเรือน เมื่อเกิดมาแล้วต้องเผชิญกับการอยู่อาศัยในสถานที่แตกต่างกัน 
ซึ่งบางครั้งอาจหลีกเลี่ยงหรือเลือกได้ แต่บางครั้งก็ไม่มีทางเลือก และจ าเป็นต้องเผชิญกับสภาพนั้น 
รวมทั้งอิทธิพลของภูมิอากาศตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีสัจธรรมที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ 
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั่นคือ ร่างกายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาในวัยต่างๆ คือ ปฐมวัย มัชฉิมวัย และ
ปัจฉิมวัย มีการเจ็บป่วยเป็นการเฉพาะตามวัย นอกจากนี้ในรอบ 1 วัน มนุษย์ต้องเผชิญกับอิทธิพล
ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เป็นธรรมชาติที่ถูกก าหนดตามเวลาที่พระอาทิตย์สถิตในราศีต่างๆ 
และยังมีอิทธิพลแห่งดวงดาวที่มีผลต่อสุขภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติตน เป็นเรื่องที่มนุษย์สามารถ
ปรับปรุง หรือปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติเหล่านั้นได้ เพื่อไม่ต้องทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยอัน
เนื่องมาจากธรรมชาติ โดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อโรค หรือเป็นมูลเหตุแห่งโรค ดังกล่าวไว้ใน 
ต ารา (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2537)     
 

 2.3.1.1  สาเหตุของการเกิดโรค 
   สาเหตุของการเกิดโรคตามคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย  ในระบบทฤษฎีโรค ซึ่ง
เป็นระบบหนึ่งในระบบการแพทย์แผนไทย ที่ครอบคลุมความเชื่อในเรื่องสาเหตุของความเจ็บป่วย 
การด าเนินโรคและแนวทางในการรักษาโรคนั้น ในต าราแพทย์แผนไทยสิ่งที่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็น
ของระบบทฤษฎีโรคก็คือเรื่องธาตุทั้ง 4 โดยเชื่อว่าการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วยนั้นมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยต่างๆ มากระท าให้เกิดการเสียสมดุลของธาตุในร่างกาย โดยปกติร่างกายของมนุษย์จะ
ประกอบด้วยธาตุภายใน อันได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟที่อยู่ร่วมกันและสัมพันธ์กัน
อย่างได้สมดุล เมื่อใดที่ธาตุต่างๆ เกิดความแปรปรวนจนเสียสมดุล ก็จะท าให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้น  
สาเหตุของการเกิดโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีการกล่าวไว้ในคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยนั้น 
แสดงให้เห็นถึงสมุฏฐานต่างๆ เพื่อให้รู้ถึงลักษณะของโรคท่ีเกิดข้ึน ซึ่งมูลเหตุของการเกิดโรคดังกล่าว
ได้แก่ สมุฏฐานธาตุทั้ง 5 ( ธาตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน กาลสมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐาน ) 
เรียกว่า กองพิกัดสมุฏฐาน และพฤติกรรมที่ท าให้เกิดโรค 5 ประการ (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2537) 
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 สาเหตุการเกิดโรคจากสมุฏฐานทั้ง 5 ตามคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย ได้แก่ 
 1. ธาตุสมุฏฐาน หมายถึง ธาตุภายในร่างกายเป็นเหตุแห่งการเกิดโรค คนแต่ละคนจะมี
ธาตุประจ าตัวของตน เรียกว่า ธาตุเจ้าเรือน ซึ่งจะถูกก าหนดไว้อย่างแน่นอน นับตั้งแต่บุคคลนั้น
ปฏิสนธิในครรภ์มารดา   การพิจารณาว่าบุคคลใดมีธาตุใดเป็นธาตุเจ้าเรือน นอกจากจะพิจารณาธาตุ
ใดเป็นธาตุสมุฏฐานที่คิดจากเวลาปฏิสนธิแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากธาตุเจ้าเรือนตามบุคลิกภาพ 
ซึ่งเป็นลักษณะของธาตุที่แสดงออกถึงความเป็นธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคลนั้นๆ ธาตุสมุฏฐาน ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบของร่างกายโดยหลักประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ า ลม และไฟ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
  ธาตุดิน หรือปถวีธาตุ หมายถึง ส่วนที่เป็นอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย มีสภาพความเป็น
ของแข็ง มีรูปร่างจับต้องได้เป็นลักษณะ อันได้แก่ อวัยวะต่างๆ ของร่างกายมีอย่างน้อย 20 ประการ 
ประกอบด้วย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื้อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด 
ล าไส้ใหญ่ ล าไส้เล็ก อาหารใหม่ (ในกระเพาะอาหาร) อาหารเก่า (ในล าไส้ใหญ่) และมันสมอง 
  ธาตุน้ า หรืออาโปธาตุ หมายถึง ส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีสภาพความเป็นของเหลว 
ลื่นไหลได้ มี 12 ประการ ได้แก่ น้ าดี เสมหะ เหงื่อ ไขมัน น้ าตา เลือด น้ าดี น้ าลาย น้ ามูก น้ าไขข้อ     
น้ าปัสสาวะ น้ าหนอง (น้ าเหลือง)  
  ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ หมายถึง ลมที่มีอยู่ในร่างกาย มีสภาพที่ความพัดพา การน าพา 
การเคลื่อนที่ มี 6 ประการ ได้แก่ ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน ได้แก่ ลมมาจากการหาวเรอ ลมพัดลงเบื้องต่ า 
ได้แก่ ลมจากการผายลม ลมในท้อง ได้แก่ ลมที่พัดอยู่นอกกระเพาะอาหาร และลมในล าไส้ ได้แก่ ลม
ที่พัดอยู่ในกระเพาะอาหารและในล าไส้ ลมในสรรพางค์กาย ได้แก่ ลมที่อยู่ทั่วร่างกายและลมหายใจ
เข้า - ออก   
  ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ หมายถึง ไฟที่มีความร้อนที่มีอยู่ในร่างกาย มี 4 ประการ คือไฟ
ส าหรับย่อยอาหาร ไฟที่ท าให้ร่างกายมีอบอุ่นร่างกาย ไฟที่ท าให้แก่ชรา ไฟที่ท าให้ร้อนระส่ าระสาย   
 2. อายุสมุฏฐาน หมายถึง อายุที่เปลี่ยนแปลงไป ตามวัยของบุคคลนั้นเป็นเหตุแห่งการ
เกิดโรค การนับอายุเริ่มนับตั้งแต่เมื่อคลอดพ้นครรภ์มารดาแล้วเจริญเติบโตขึ้น ตามศาสตร์แห่งแพทย์
แผนไทย ได้แบ่งช่วงอายุของคนออกเป็น 3 ช่วงอายุ ซึ่งแต่ละช่วงอายุจะมีจุดอ่อนที่ต้องระวังดังนี้ คือ 
  ปฐมวัย อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 16 ปี มักจะเจ็บป่วยด้วยธาตุน้ า คือ การเจ็บป่วยของ
บุคคลในวัยนี้มีสาเหตุมากจาก ธาตุน้ าเป็นหลัก เช่น เป็นหวัด น้ ามูกไหล ท้องเสีย เป็นต้น 
  มัชฌิมวัย อายุระหว่าง 16-32 ปี มักจะเจ็บป่วยด้วยธาตุไฟ คือ การเจ็บป่วยของ
บุคคลในวัยนี้มักมีสาเหตุมาจากธาตุไฟเป็นหลัก 
  ปัจฉิมวัย อายุระหว่าง 32 ปีขึ้นไป มักจะเจ็บป่วยด้วยธาตุลม คือ การเจ็บป่วยของ
บุคคลในวัยนี้มักมีสาเหตุมาจาก ธาตุลมเป็นหลัก 
  จะเห็นได้ว่า นอกจากช่วงอายุของบุคคลจะบอกให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคแล้ว 
ยังสามารถบอกช่วงเวลาของการกระท าของธาตุต่างๆ ในแต่ละช่วงอายุ ไปอธิบายอายุของโรคได้อีก
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ด้วย การแบ่งวัยของต าราการแพทย์แผนไทยอาจจะดูเหมือนว่าคนแก่เร็ว คือจัดใหผู้้ที่มีอายุ 32 ปี ขึ้น
ไปอยู่ในช่วงปัจฉิมวัย ธาตุทั้ง 4 จะเริ่มเสื่อม ซึ่งในข้อนี้ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันยอมรับว่า 
เซลล์ของร่างกายเริ่มเสื่อมเม่ืออายุ 30 ปี ขึ้นไป  
 3. อุตุสมุฏฐาน หมายถึง อิทธิพลของฤดูกาล ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งมนุษย์ต้อง
ปรับตัวปีแล้วปีเล่า ผ่านร้อน ผ่านฝน ผ่านหนาว ความร้อนและความเย็น ที่กายสัมผัสในช่วงระหว่าง
รอยต่อแห่งฤดูกาล ที่มีสภาพลักษณะการเจือกันของอากาศในขณะที่มีการเปลี่ยนจากฤดูหนึ่ง ไปสู่อีก
ฤดูหนึ่ง เช่น จากฤดูร้อน เข้าสู่ฤดูฝน หรือจากฤดูฝน เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ เพื่อการ
ปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่แปรเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสามารถสรุปได้โดยหลักการทฤษฎี
ว่า ฤดูร้อนมักจะเจ็บป่วยด้วยธาตุไฟ ฤดูฝนมักจะเจ็บป่วยด้วยธาตุลม ฤดูหนาวมักจะเจ็บป่วยด้วยธาตุ
น้ า 
 4. กาลสมุฏฐาน หมายถึง ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปทุก 24 ชั่วโมง ในแต่ละวันเป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดโรคได้ เพราะอิทธิพลจากต าแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ ที่มี
ผลต่อโลกและมนุษย์ที่ท าให้เกิดกลางวัน กลางคืน น้ าขึ้นน้ าลง หรือที่เชื่อว่าการเกิดจันทรุปราคาหรือ
สุริยุปราคามักจะท าให้เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว นั้น กาลเวลาก็น่าจะมีผลต่อ
ภาวะสุขภาพได้เช่นกัน ซึ่งสามารถ สรุปได้ว่า เวลา 
  06.00 น. - 10.00 น./18.00 น. - 22.00 น. มีอิทธิพลของธาตุน้ า มักเจ็บป่วยด้วย
อาการ เช่น อาการไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ ามูกไหล เป็นต้น 
  10.00 น. - 14.00 น./ 22.00 น. - 02.00 น. มีอิทธิพลของธาตุไฟมักเจ็บป่วยด้วย
อาการปวดท้อง อาการหิว ปวดศีรษะ อาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว เป็นต้น 
  14.00 น. - 18.00 น./ 02.00 น. - 06.00 น.  มีอิทธิพลของธาตุลม มักเจ็บป่วยด้วย
อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัว อาการง่วง หาวนอน อ่อนเพลีย เป็นต้น 
 5. ประเทศสมุฏฐาน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่ที่เกิดหรือสิ่งแวดล้อมของบุคคลที่มีสภาพ
แตกต่างกัน โดยจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพ เป็นสาเหตุของการเกิดโรค  
  แถบที่มีฝนตกชุก จะมีอิทธิพลของการเจ็บป่วยด้วยธาตุลม เช่นอาการปวดเมื่อยตาม
กล้ามเนื้อหรือกระดูก เป็นต้น 
  แถบที่มีความแห้งแล้ง จะมีอิทธิพลของการเจ็บป่วยด้วยธาตุน้ า เช่น การเจ็บป่วย
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และการขับถ่าย เป็นต้น 
  แถบที่มีสภาพน้ าเค็มจะมีอิทธิพลของการเจ็บป่วยด้วยธาตุดิน เช่น อาการเจ็บป่วย 
หรือการบาดเจ็บของอวัยวะได้ง่าย เป็นต้น 
  แถบที่มีเขาสูงเนินผา จะมีอิทธิพลของการเจ็บป่วยด้วยธาตุไฟ เช่น อาการไข้ต่างๆ เป็น
ต้น 
 6. มูลเหตุการเกิดโรค หมายถึง ความประพฤติ  หรือ พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลท าให้
เกิดโรคขึ้น ถ้ามีการ ประพฤติปฏิบัติไม่สมดุลหรือไม่สม่ าเสมอต่อธาตุของร่างกายก็จะเกิดการเจ็บป่วย
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ต่างๆ ขึ้นดังนั้น  มนุษย์เราจึงไม่ควรจะฝ่าฝืนร่างกายให้มากกว่าปกติที่เป็นอยู่ ความฝ่าฝืนต่อร่างกาย
ของตนเองนั้น คือ มูลเหตุของการเกิดโรค ประกอบด้วย มูลเหตุ 8 ประการ ดังนี้ 
  1) อาหาร ไม่มีการระวังในการบริโภค โดยกินอาหารมากหรือน้อยเกินกว่าปกติ ไม่มี
การประมาณใน  อาหารที่กิน หรือประมาณตนเองว่ากินได้มากน้อยเพียงไร การกินอาหารที่บูด กิน
อาหารที่ไม่สุกทั้ง ที่อาหารนั้นควรจะท าให้สุกก่อนกิน กินอาหารที่แปลกหรือที่ไม่เคยกิน กินอาหารไม่
ตรงกับเวลาที ่เคยกิน เช่น ตอนเช้าเคยกินอาหารแต่ไม่ได้กินและปล่อยให้ล่วงเลยเวลาจนถึงเวลาบ่าย 
กินอาหาร  ไม่ถูกกับโรคและไม่ถูกกับธาตุของตนเอง การที่กินอาหารในลักษณะต่างๆ นี้ ย่อมท าให้
ธาตุต่างๆ ในร่างกายเกิดการแปรปรวนได้ โรคที่เกิดขึ้นจัดว่าเป็นโรคเกิดเพราะอาหาร  
  2)  อิริยาบถ การใช้อิริยาบถควรให้มีการผลัดเปลี่ยนกันตามปกติ คือ นั่ง นอน ยืน 
เดิน ถ้ามีการฝืน  อิริยาบถอย่างใดมากเกินไปไม่มีการเปลี่ยนบ้างจะท าให้โครงสร้างร่างกายเสียสมดุล
หรือแปรเปลี่ยน ไปจากปกติก็จะส่งผลให้เกิดโรคได้จัดว่าเป็นโรคเกิดเพราะอิริยาบถ  
  3) ความร้อนและความเย็น บุคคลที่เคยอยู่ในที่ร้อนแล้วไปถูกความเย็นมากไป หรือ
เคยอยู่ในที่เย็น  แล้วไปถูกความร้อนมากไป เช่น เคยอยู่ในที่ร่มแต่ต้องออกไปกลางแจ้งขณะเวลาที่
แดดร้อนจัด เคย อยู่ในที่โล่งแต่ต้องไปอยู่ท่ีอับร้อนอบอ้าวมากไป หรือผู้ที่ต้องไปถูกฝน ถูกน้ าค้างและ
ลงไปแช่อยู่ใน น้ านานๆ สาเหตุเหล่านี้ย่อมท าให้เกิดโรคได้ จัดว่าเป็นโรคเกิดเพราะความร้อนและเย็น 
  4)  การอดนอน อดข้าว อดน้ า  เมื่อถึงเวลานอนแต่ไม่นอน เกิดการทรมานร่างกาย
จนเกินไป หรือ เมื่อ  ถึงเวลากินข้าวแต่ไม่ได้กินและอยาก กินน้ าก็ไม่ได้กิน โดยที่มีเห ตุจ าเป็นต้องอด 
ต้องทน ย่อมเป็น เหตุท าให้เกิดโรคได้ จัดว่าเป็นโรคเกิดเพราะอดนอน อดข้าว อดน้ า 
  5) การกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ เมื่อถึงเวลาต้องถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะแต่กลั้นไว้ไม่ให้
ออกตามปกติ แล้ว ปล่อยให้ล่วงเลยเวลามากกว่าปกติ จึงท าให้เกิดการแปรปรวนไปจากเดิม ย่อม ท า
ให้ธาตุในร่างกาย  แปรปรวนไปด้วย เป็น เหตุท าให้เกิดโรคได้ จัดว่าเป็นโรคเกิดเพราะกลั้น อุจจาระ 
ปัสสาวะ  
  6)  การท างานเกิ นก าลัง  บุคคลที่มีการยก แบก หาม หิ้ว หรือฉุดลากของที่หนักเกิน
กว่าก าลังของ ตนเองที่เคยกระท าเป็นปกติ หรือมีการออกก าลังกายที่มากและแรงเกินไป ย่อมท าให้
อวัยวะต่างๆ  เคลื่อนไหวผิดปกติ รวมทั้งต้องคิดและต้องท างานต่างๆ โดยที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะ
ต้องใช้ ความคิด และก าลังกายมากเกินกว่าปกติย่อมท าให้เกิดโรคได้จัดว่าเป็นโรคเกิดเพราะท างาน
เกิน ก าลัง  
  7)  ความเศร้าโศกเสียใจ บุคคลที่มีความทุกข์เกิดขึ้นก็ย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจ จน
ลืมความสุข  ส าราญที่เคยมีกับตนเอง ในที่สุดก็ท าให้กินอาหารไม่ได้หรือไม่ได้กินเลยก็มี เมื่อเป็น
เช่นนั้นน้ าเลี้ยง  หัวใจที่ผ่องใสก็ขุ่นมัวเหือดแห้งไป ย่อมท าให้ร่างกายเกิดโรคขึ้นได้ จัดว่าเป็นโรคเกิด
เพราะความ เศร้าโศกเสียใจ  
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  8)  โทสะ บุคคลที่มีโทสะอยู่เสมอ ไม่มีสติที่จะยึดหน่วงไว้ได้ย่อมท ากิริยาฝ่าฝืน
ร่างกาย ละทิ้งความ บริหารร่างกายของตนเองและอาจถึงกับทอดทิ้งร่างกาย หรือทุบตีตัวเอง เช่นนี้ก็
ท าให้เกิดโรคได้ จัดว่าเป็นโรคเกิดเพราะโทสะ 

 2.3. 2 โรคข้อเข่าเสื่อมในเชิงทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  
  โครงสร้างของข้อมีความส าคัญในการเคลื่อนไหว การรับน้ าหนัก ซึ่งถ้าเกิดความ
ผิดปกติของส่วนประกอบจากพยาธิสภาพของโรค จะท าให้สภาพการท างานของข้อเสียไป โดยที่โรค
ข้อเข่าเสื่อมนั้น ถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน โดยไม่พบลักษณะของการ
อักเสบ ดังนั้นอาการก าเริบของโรคนี้ก็คือ อาการขัดตึงงอของข้อ ท าให้ข้อมีการเคลื่อนไหวได้น้อยลง 
งอหรือยึดได้ไม่เต็มที่ ซึ่งอาจเกิดจากพยาธิสภาพภายในและภายนอกข้อ เช่น เอ็นกล้ามเนื้อ หรือจาก
การงอกออกมาของหัวกระดูกและถ้าเคลื่อนไหว จะพบว่ามีเสียงดังในข้อ ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของ
เอ็น กล้ามเนื้อหรือกระดูก เช่นการหนาของกล้ามเนื้อ เอ็น เยื่อบุภายในข้อและความรุนแรงของ
กระดูกอ่อนที่ปลายหัวกระดูก ในสภาวะปกติ กระดูกอ่อนจะมีสภาวะสมดุล การสร้างและการท าลาย
ที่อยู่ในการก ากับควบคุม โดยปัจจัยทางด้าน ฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนอาหารและยา (เพ็ญนภา  ทรัพย์
เจริญ, 2544) 
  จากพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย กล่าวถึง กระดูกซึ่งอยู่ในธาตุดิน 20 ประการเมื่อ
กระดูกพิการ จะมีอาการเม่ือยขบในทุกข้อทุกกระดูก ซึ่งสอดคล้องกับคัมภีร์ธาตุวิภังค์ ที่กล่าวว่า 
กระดูกพิการให้เมื่อยในข้อในกระดูก และกล่าวเพ่ิมเติมโดยกล่าวถึงน้ ามัน ซึ่งจุกอยู่ในข้อนั้นเมื่อ
ละลายออกแล้วให้เจ็บปวดกระดูกดังจะเคลื่อนออกจากกัน ซึ่งมีท้ังกระดูกอ่อนกระดูกแข็งตามต ารา
แพทย์แผนไทยเดิม และจากต าราเส้น จุด และโรคในทฤษฎีการนวดไทย กล่าวถึงอาการปวดเข่าว่า
เกิดจากภาวะเข่าเสื่อม และเอ็นหรือเนื้อเยื่อรอบเข่าเกิดอักเสบฉีกขาด การอักเสบของกล้ามเนื้อ
บริเวณเข่า ท าให้ปวดเจ็บข้อเวลาเดิน และกล่าวเกี่ยวกับโรคนี้ว่าเป็นจับโปง ซึ่งมี 2 ชนิด คือ จับโปง
น้ ากับจับโปงแห้ง ซึ่งจับโปงน้ าจะมีอาการปวด บวม แดง ร้อน ส่วนจับโปงแห้งจะไม่มีอาการบวม แดง 
ร้อน มีแต่อาการขัดเจ็บ โดยมีเส้นอิทาและปิงคลาอยู่ทางด้านซ้ายและขวา  (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ , 
2541) 
  จากแนวคิดของสมุฏฐานต่างๆ และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค 8 ประการ ตามทฤษฎี
การแพทย์แผนไทยสามารถอธิบายกลไกการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม ได้ดังนี้ บุคคลที่มีธาตุดินเป็นธาตุเจ้า
เรือน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ฤดูฝนเป็นฤดูแห่งการเริ่มเจ็บป่วย 
ช่วงอายุที่พบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ คือ ช่วงอายุ 32 ปีขึ้นไป ช่วงเวลาที่โรคก าเริบได้มากท่ีสุดคือ 
ช่วงเวลา 14.00 - 18.00น. และ02.00 - 06.00น. และภาคใต้เป็นภาคที่มีโอกาสเสี่ยงได้มากกว่าภาค
อ่ืนๆ ปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเกิดโรค เมื่อบุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการก็ย่อมส่งเสริมให้เกิดโรค      ข้อเข่าเสื่อมได้ 
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 2.3.3 การรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการท าหัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" 
  2.3.3.1 การซักประวัต ิ
   การซักประวัติและวิเคราะห์โรคทางการแพทย์แผนไทยในโรคข้อเข่าเสื่อม 
ต้องถามอาการและอาการแสดงที่สอดคล้องกับโรคดังกล่าว โดยค านึงถึงช่วงเวลา ฤดูกาล ปัจจัยหรือ
สิ่งกระตุ้นที่ท าให้มีอาการก าเริบมากข้ึน เพ่ือให้น าไปสู่การหาสมุฏฐานของโรค และสามารถน าไปสู่
การรักษาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ต้องวิเคราะห์สมุฏฐานที่มีความสัมพันธ์ของโรคดังกล่าวตามตาราง
ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อมูล เหตุผล 

ธาตุเจ้าเรือน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนของผู้ป่วย 
 -   โรคข้อเข่าเสื่อม มักเกิดในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) 

และวาโยธาตุ (ธาตุลม) เป็นเจ้าเรือน ซึ่งจะกระท าโทษที่รุนแรงกว่าผู้
ที่มีธาตุเจ้าเรือนอ่ืน ๆ 

  

ธาตุสมุฏฐาน เพ่ือให้ทราบสมฏฐานการเกิดโรค 
 -   โรคข้อเข่าเสื่อม มักมีอาการปวดเข่า ซึ่งเกิดจากธาตุไฟหย่อนเป็น

อันดับแรก หลังจากนั้น ธาตุลมเกิดการพิการตามมา ท าให้การ
ไหลเวียนโลหิตไม่สะดวกในบริเวณข้อเข่า เกิดการคั่งค้างของธาตุลม
บริเวณเข่า ท าให้มังสัง (กล้ามเนื้อ) นหารู (เส้นเอ็น) ลสิกา (ไขข้อ) 
พิการ คือ มีอาการปวด ตึง ขัด ในบริเวณหัวเข่า 

  

อุตุสมฏฐาน เพ่ือใช้ร่วมในการประเมินอาการของผู้ป่วยว่าฤดูกาลใดที่เริ่มมีอาการ
เจ็บป่วย มีอาการก าเริบของโรคสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศหรือไม่ 

 -   เนื่องจากร้อน (คิมหันตฤดู) เป็นสมุฏฐานของเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และ
ฤดูฝน (วสันตฤดู) เป็นสมุฏฐานของวาโยธาตุ (ธาตุลม) ที่จะกระท าให้
อาการโรคข้อเข่าเสื่อมมีความรุนแรงขึ้น 

  

อายุสมฏฐาน เพ่ือดูอายุของผู้ป่วย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรค 
 -   ช่วงอายุ 16-32 ปี พิกัดปิตตะ เป็นสมุฏฐานเตโชธาตุ เริ่มมีความ

เสื่อม และช่วงอายุ 32 ปีถึงสิ้นอายุขัย พิกัดวาตะเป็นสมุฏฐานของ
วาโยธาตุ เริ่มมีอาการก าเริบ ซึ่งทั้ง 2 สมุฏฐานมีความสัมพันธ์กัน
ส่งผลให้โรคมีอาการรุนแรงขึ้น 
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ข้อมูล เหตุผล 

กาลสมุฏฐาน เพ่ือใช้ร่วมในการประเมินอาการของผู้ป่วยว่าช่วงใดมีอาการเจ็บป่วย 
หรือการก าเริบของโรค มีความสัมพันธ์กับเวลาหรือไม่ 

 -   ช่วงเวลา 10.00-14.00 น. และ 22.00-02.00 น. เป็นช่วงที่เตโชธาตุ 
(ธาตุไฟ) พิกัดปิตตะ และช่วงเวลา 14.00-18.00 น. และ 02.00-06.00
น. เป็นช่วงที่วาโยธาตุ (ธาตุลม) พิกัดวาตะกระท าโทษ ส่งผลให้โรคมี
อาการก าเริบขึ้น 

ประเทศสมุฏฐาน เพ่ือใช้ร่วมในการประเมินอาการของผู้ป่วยว่าถิ่นที่อยู่อาศัยหลัก มี
ความสัมพันธ์กับเวลาหรือไม่ 

 -   ผู้ที่อาศัยในลักษณะภูมิประเทศแบบที่เป็นที่สูง เนินเขา (ประเทศ
ร้อน)เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และผู้ที่อาศัยอยู่ในลักษณะภูมิประเทศแบบที่
เป็นน้ าฝน โคลนตม (ประเทศเย็น) วาโยธาตุ (ธาตุลม) กระท าโทษ ท า
ให้โรคก าเริบมากข้ึน 

มูลเหตุการณ์เกิดโรค  
8 ประการ 

เพ่ือให้ทราบสาเหตุและความสัมพันธ์ของโรคซึ่งอาจจะท าให้โรคก าเริบ
มากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม คือ  

 -   อาหาร  ผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อม มีอาหารหลายอย่างที่แสลงกับโรค 
ได้แก่ ข้าวเหนียว หน่อไม้ เครื่องในสัตว์ เหล้า เบียร์ หากบริโภคมาก
เกินไป อาจเกิดผลต่อการหายของโรคได้ นอกจากนี้อาหารที่มีรส
หวานมากไปจะท าให้ลมในเส้นอิทาก าเริบ ส่งผลท าให้มีอาการปวด 
ขัดในเข่าได้ 

 -   อิริยาบถ  การยืน เดิน นั่งยอง ๆ เป็นเวลานาน ๆ การเดินขึ้น ลง 
บันไดบ่อย ๆ การยกของหนักผิดท่าทาง ลุกยืนอย่างรวดเร็ว นั่งเก้าอ้ี
เตี้ย ๆ นั่งพับเพียบ และนั่งขัดสมาธิ เป็นต้น ท าให้เส้นเอ็น แปรปรวน
จากปกติ ท าให้เกิดโรคได้ 

 -   การกระทบร้อน-เย็น  การกระทบความร้อนมาก ๆ จะท าให้ปิตตะ
ก าเริบมีอาการบวม แดงร้อนมากขึ้น หากกระทบหรือสัมผัสอากาศ
เย็นหรือแม้กระท่ังการรับประทานอาหารรสเย็นมากเกินไป จะท าให้
วาตะหย่อน เพิ่มการปวดขัดในข้อเข่ามากข้ึน 

 -   ท าการเกินก าลังกาย  หมายถึงการท างาน การออกก าลังกายหักโหม
หรือรุนแรงมากเกินไป ย่อมท าให้อวัยวะน้อยใหญ่เคลื่อนไหวผิดปกติ 
กล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่าง ๆ เกิดการตึงตัว แข็งเกร็ง ย่อมน ามาสู่ภาวะ              
ข้อเข่าเสื่อมได้ หรือแม้กระท่ังผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมแล้ว หากต้องท า 
การเกินกว่าก าลังของตนก็ย่อมส่งผลต่อการหายจากโรคได้เช่นกัน 
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  2.3.3.2 การตรวจร่างกายท่ัวไปและประเมินอาการผู้ป่วย  ตามแนวทางการแพทย์
แผนปัจจุบัน โดยดูสภาพทั่วไป เช่น สีผิว ความร้อน คล าจุดเจ็บ การบวม และคัดกรองโรคข้อเข่า
เสื่อมทางคลินิก  ประเมินระดับความรุนแรงของอาการปวดเข่า  ( Oxford Knee Score ) ประเมิน
ระดับความปวด โดยวิธี Face Scales ประเมินอาการปวดเข่า อาการข้อเข่าฝืด และความสามารถใน
การใช้งานข้อเข่า โดยใช้แบบประเมินของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ที่ประยุกต์
มาจาก Westerm Ontario and MacMaster University (WOMAC) เป็นต้น 
 

 2.3.3.3 การรักษาด้วยหัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" 

 การเผายา   หมายถึง  การใช้ไฟเพ่ือก่อให้เกิดความร้อนแก่ร่างกายหรือ
บริเวณท่ีต้องการจะรักษาโรค การเผายาเป็นการเพ่ิมความร้อนจากภายนอกโดยที่จะใช้ในกลุ่มโรคที่มี
อาการของลมเป็นหลักเนื่องจากความร้อนจะท าให้ลมเกิดการเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น ลักษณะความร้อนท่ีได้
จาการเผายา จะเป็นลักษณะความร้อนท่ีแผ่กระจายออก เป็นลักษณะความร้อนท่ีไม่รุนแรงและจะ
ค่อย ๆ เพ่ิมข้ึน  เนื่องจากธรรมชาติของความร้อนจะแผ่พุ่งขึ้นข้างบนแต่อย่างไรก็ตามความร้อนจะมี
การกระจายออกด้านล่างด้วย แต่ความร้อนที่แผ่ออกมาด้านล่างนี้จะเป็นลักษณะความร้อนท่ีไม่รุนแรง
มาก และในการเผายาจะมียาสมุนไพรลองอีกชั้นหนึ่ง โดยความร้อนที่มีการแผ่ลงมาจะผ่านชั้นยาท า
ให้ความร้อนที่ได้ไม่มีความรุนแรงมาก เป็นความร้อนที่มีลักษณะละเอียด ไม่แผ่พุ่งอย่างรุนแรง จึงช่วย
ท าให้ลมเดินได้อย่างสุขุมและสะดวกขึ้น ลดการติดขัดหรือคั่งค้างของลมในบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย
ได้ ในการเผาย่างที่อาจเผาได้ตามต าแหน่งต่าง ๆ ในร่างกาย การเผายานั้นจะใช้ในบริเวณมีกล้ามเนื้อ
มัด กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ เช่น แผ่นหลัง ขา แต่จะมีการเผาที่เน้นการรักษาเฉพาะจุดบางส่วน เช่น การ
เผาบริเวณเข่า (ใช้รักษาผู้ป่วยอาการปวดเข่าท่ีไม่อักเสบ น้ าไขข้อแห้ง) การเผาบริเวณหน้าท้อง 
(บริเวณรอบสะดือ) เป็นจุดก าเนิดของเส้นประธานสิบตามหลักของแพทย์แผนไทย เป็นต้น 
 การรักษาด้วยวิธีการเผายาในต าแหน่งใดนั้นอยู่ที่แพทย์แผนไทยจะตรวจ
พบว่ามีการคั่งค้างของลมอยู่ที่ไหนและมีการวางแผนในการรักษาเพ่ือท าให้ลมที่ค่ังค้างหรือติดขัดนั้น
กระจายไปอย่างไร หรือในทิศทางไหน เพราะการเผายาเป็นการให้ความร้อนโดยตรงในต าแหน่งที่มี
ความผิดปกติของลม จึงท าให้เกิดการเคลื่อนของลมได้ดี ซึ่งมีผลต่อการรักษาโรค หรืออาการนั้น ๆ 
อย่างไรก็ตามการให้ความร้อนโดยตรงจะมีผลกระทบต่อการท างานของธาตุในร่างกายอย่างมาก 
ดังนั้นการตรวจประเมินจึงมีความส าคัญมากในการวางแผนการรักษาด้วยการเผายา 
 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเผายา 
 1.  สมุนไพรสดที่ใช้ในการเผายา ต าผสมให้ละเอียด ประกอบด้วย 
  - ไพล  300 กรัม สรรพคุณ แก้เคล็ดขัดยอก ช้ าบวม แก้อักเสบ  
  - กระทือ 300 กรัม สรรพคุณ แก้อักเสบ ขับลม แก้เคล็ดขัดยอก  
  - ขม้ิน 300 กรัม สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน  
  - ขิง 300 กรัม สรรพคุณ แก้ปวด ช่วยขยายรูขุมขน  
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 - ข่า  300 กรัม สรรพคุณ แก้กลากเกลื้อน แก้เหน็บชา ผื่นคัน  
 - ตะไคร้บ้าน 300 กรัม สรรพคุณ ช่วยขับลม กระจายลม มีกลิ่นหอม  
 - เกลือ 50 กรัม สรรพคุณ ช่วยเพิ่มความร้อน และช่วยพาตัว  
       ยาซมึผ่านผิวหนงั  
 

  วิธีการท า น าเครื่องยาทั้งหมดโขลกละเอียด ยกเว้นเกลือท่ีจะน ามาโรยที่สมุนไพร 
 2.  ผ้าขนหนูชุบน้ า  4 ผืน เพื่อใช้วางขอบเขตรูปทรงของสมุนไพรที่ใช้ในการเผาและวงบน
ชั้นของสมุนไพรเพื่อเป็นที่รองรับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผา นอกจากนี้ยังใช้ในการดับหรือลดความร้อน
จาการเผาได้ด้วย 
 3. เชื้อเพลิงในการเผา แอลกอฮอล์ 95 %  
 4.  น้ ามันเถาว์เอ็นอ่อน  เพื่อคลายกล้ามเนื้อและเป็นการเตรียมหลอดเลือดก่อนที่จะได้รับ
ความร้อนจากการเผายา 
 ขั้นตอนการท า หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" 

1. ทาน้ ามันไพลหรือน้ ามันเถาเอ็นอ่อนที่ต าแหน่งที่เราต้องการ นวดคลึงเบา ๆ เพ่ือคลาย
กล้ามเนื้อและเป็นการเตรียมหลอดเลือดก่อนที่จะได้รับความร้อนจากการเผายา 

2. วางผ้าขนหนูชุบน้ าหมาด ๆ เป็นรูปทรง  ที่บริเวณเข่า เพื่อเป็นการก าหนด
รูปทรงของยาสมุนไพรที่เราจะใส่ลงไป ทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ไฟลามบริเวณอ่ืนที่เราไม่ต้องการ 

3. น าสมุนไพรที่โขลกละเอียดแล้วใส่วงผ้าขนหนูที่ท ารูปทรง ไว้ โดยเกลี่ยให้ทั่ว
และสม่ าเสมอโดยมีความหนาของสมุนไพร  ประมาณ 1 องคุรี (หนึ่งข้อนิ้วมือ นิ้วชี้) และโรยเกลือ
บริเวณของหน้าสมุนไพรที่วางไว้ 

4. วางผ้าขนหนูเปียกอีกผืนด้านบนของยาเพ่ือเป็นตัวรับเชื้อเพลิงในการเผา   
5. ใส่เชื้อเพลิง (แอลกอฮอล์ 95 % ) ในการเผาให้ทั่วบริเวณท่ีจะเผาและอาจเพิ่มปริมาณ

ต าแหน่งที่ต้องการให้มีความร้อนสูงกว่าต าแหน่งอื่นเพ่ือให้ได้ผลการรักษาตามท่ีต้องการ  โดยใส่
เชื้อเพลิง (แอลกอฮอล์ 95 % ) ในปริมาณแต่ละครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 เชื้อเพลิง 100 ml. ครั้งที่ 2 
เชื้อเพลิง 80 ml. ครั้งที่ 3 เชื้อเพลิง 60 ml ครั้งที่ 4 เชื้อเพลิง 40 ml. ครั้งที่ 5 เชื้อเพลิง 20 ml.  

6. จุดไฟบนผ้าเปียกที่มีเชื้อเพลิงอยู่ ให้ไฟลุกประมาณไม่เกิน 5 นาที ต่อรอบการเผา และ
ต้องคอยสอบถามความรู้สึกของคนไข้ตลอดเวลาว่ามีความร้อนมากเกินไปหรือไม่มีอาการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร 

7. ดับไฟที่เผาโดยใช้ผ้าเปียกที่อีกผืนวางบนไฟที่ลุกอยู่ ทิ้งไว้ 5 นาที และเริ่มท าการเผาใน
รอบต่อไป โดยจะต้องมีการตรวจประเมินผู้ป่วยทุกครั้งหลังการเผา ดูการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบ
ต่อการรักษา เพื่อใช้เป็นข้อมูล ปริมาณความร้อน แนวทางการส่งความร้อนหรือต าแหน่งที่จะเผาใน
รอบต่อไป  
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8. เปิดผ้าขนหนูแล้วพรวนยาที่ใส่อยู่เกลี่ยให้เสมอ และท าการเผาในรอบต่อไปตามข้ันตอน 
1-7 ซึ่งในการรักษาด้วยการเผายาในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือประมาณ 10 นาที
ต่อรอบการเผา จ านวน 5 รอบ อย่างไรก็ดีจ านวนรอบในการเผาแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับการตอบสนอง
และการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยด้วย 

9. หลังจากสิ้นสุดกระบวนการเผายาแล้วน ายาสมุนไพรออกจากบริเวณท่ีเราเผาเช็ดให้สะอาด 
 

 
 
2.4   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การท าการบ าบัดโดยภูมิปัญญาไทย เช่น การนวด 
อบ ประคบ มาใช้ในการบ าบัดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้ออย่างแพร่หลาย การศึกษาของ(อนุวัติ
,2535) เรื่องการนวดไทยบ าบัดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อในโรงพยาบาลอุกรธานี ผลการศึกษา
พบว่าการนวดไทยสามารถบ าบัดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
(ประโยชน์ บุฯสินสุข,2535) ได้ศึกษาการนวดไทยบ าบัดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ผลการศึกษาพบว่าการนวดสามารถช่วยอาการปวดกล้ามเนื้อ ความเจ็บปวดที่เกิด
จากการไหลเวียนเลือดไม่ดี และความเจ็บปวดที่เกิดจากการยึดติดของพังผืดได้ค่อนข้างดี มีการศึกษา
ของ (พะยอม, 2543) เรื่องผลของการประคบความร้อนด้วยสมุนไพรต่ออาการปวดข้อ ข้อฝืด และ
ความล าบากในการท ากิจกรรมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม เช่น สามารถลดอาการปวดข้อและลดการฝืด
ของข้อเข่า จากการศึกษาเหล่านี้เป็นผลสะท้อนถึงศักยภาพภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีบทบาทเป็นทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ประชาชน สามารถพ่ึงพาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้ในระดับหนึ่ง 
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2.5   กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
ตัวแปรต้น 

   
ตัวแปรตาม 

 
 

        
   

        
 

   

 

   - อาการปวดเข่า 
 

 
หัตถการ “เผาเครื่องยาร้อน” 

 
   - ความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม 

 
   

   - ความพึงพอใจของผู้รับการรักษา 
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บทท่ี  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ"
เผาเครื่องยาร้อน"  ในคลินิกบริการแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  เป็นการศึกษาแบบ                      
กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบวัดผลก่อนการทดลองและหลังการทดลองใน          
กลุ่มเดียว (One group pre-test post-test design) โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และก่อนที่จะด าเนินการสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย ได้
ท าการศึกษา ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทาง ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากท่ีสุด  เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 

3.1   รูปแบบการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research Design) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลของประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"  แบบวัดผลก่อน
การทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มเดียว ( One group pre-test post-test design) ท าการรักษา
ด้วย หัตถการ  “เผาเครื่องยาร้อน” ใช้เวลาประมาณ 50 นาที นัดมาท าการรักษาต่อเนื่อง  3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยการใช้แบบสอบถาม 
 

3.2   ประชากรที่ศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีประชากรเป้าหมายที่ต้องการศึกษาเป็น ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มารับการ
รักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  ในระหว่างวันที่  1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 
 

3.3   กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใน
ผู้รับบริการที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีผลการประเมิน Oxford Knee score 
ผลคะแนนอยู่ในช่วง 20-29 คะแนน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน มีคุณสมบัติดังนี้ 
 

 เกณฑ์การคัดเลือกประชากรที่ศึกษา (Selection Criteria)  
 เกณฑ์รับเข้าศึกษา (Inclusion Criteria)  
 1.  ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะข้อเข่าเสื่อม  
 2.   มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 3.   มีผลการประเมิน Oxford Knee score ผลคะแนนอยู่ในช่วง 20-29 คะแนน 
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 4.   ไม่ มีข้อจ ากัดในการรักษาทางแพทย์แผนไทย ด้วยศาสตร์ หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"     
เช่น โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ โรครูมาตอยด์ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมากกว่า 140/100 mmHg มี
บาดแผลเปิด  หรือมีความร้อนภายในมาก เช่น มีไข้ อาการปวดหัว ตัวร้อน มึนเวียนศีรษะ หน้ามืด 
ตาลาย 
 5. ไม่เคยได้รับประสบอุบัติเหตุที่ข้อเข่ามาก่อน 
 6. สามารถ พูด ฟัง เขียน อ่านภาษาไทยรู้เรื่องและเข้าใจ 
 7. สมัครใจเข้าร่วม โปรแกรมการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย และยินดีจะงดรับประทานยา
แก้ปวดเข่าระหว่างเข้ารับการรักษาด้วยศาสตรห์ัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"     
  หมายเหตุ ระหว่างการวิจัยถ้ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย 
เช่น มีความร้อนภายในมาก อาทิเช่น มีไข้ อาการปวดหัว ตัวร้อน มึนเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย  มี
บาดแผลเปิด  ผิวหนังอักเสบติดเชื้อ ผิวหนังไหม้พองหลังรักษาด้วยหัตถการ “เผาเครื่องยาร้อน”           
แพ้สมุนไพรอย่างรุนแรง  มีการใช้ยาแก้ปวดเข่าระหว่างเข้าโครงการ และหลังการรักษามีอาการปวดเข่า
เพ่ิมมากข้ึน มีโรคอ่ืนแทรกซ้อนที่ต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการใช้ยา ก็จะถือว่ายุติการทดลอง 
 

 และเกณฑ์ไม่รับเข้าในการศึกษา (Exclusion Criteria) 
 1.   มีอายุน้อยกว่า 40 ปีขึ้นไป 
 2.   มีผลการประเมิน Oxford Knee score ผลคะแนนอยู่ในช่วง 1-19 และ 30-48 คะแนน 
 3.   มีข้อจ ากัดในการรักษาทางแพทย์แผนไทย ด้วยศาสตร์ หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"     
เช่น โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ โรครูมาตอยด์ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมากกว่า 140/100 mmHg มี
บาดแผลเปิด  หรือมีความร้อนภายในมาก เช่น มีไข้ อาการปวดหัว ตัวร้อน มึนเวียนศีรษะ หน้ามืด 
ตาลาย 
 4. ได้รับประสบอุบัติเหตุที่ข้อเข่ามาก่อน 
 5. ไมส่มัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย 
 

3.4   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อการเก็บข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ( Questionnaires) 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามผู้ป่วย  เป็นแบบสอบถามแบบสอบข้อมูลพื้นฐานข้อมูลอาการปวด
เข่าของอาสาสมัครและประวัติการเจ็บป่วย จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ  น้ าหนักตัว ส่วนสูง อาชีพ 
ระดับการศึกษา โรคประจ าตัว จ านวนข้อเข่าท่ีมีอาการปวด ระยะเวลาที่เป็นที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม 
ประวัติการรักษาข้อเข่าเสื่อม และวิธีการลดอาการเจ็บปวด  
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินระดับความเจ็บปวด ก่อนการรักษาและหลังการรักษาด้วยการ 
ศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน  โดยใช้ ค่าคะแนนความปวด แบบประเมินมีระดับการปวดทั้งหมด 
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6 ระดับ ดังนี้  คือ ระดับ 0  คือ ไม่ปวด ระดับ 2 คือ ปวดเล็กน้อย ระดับ 4 คือ ปวดปานกลาง ระดับ 
6 คือ ปวดมาก ระดับ 8  คือ ปวดมากที่สุด ระดับ 10 คือ ปวดมากที่สุด เท่าท่ีจะคิดได้  โดยมีลักษณะ
ใบหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามอาการความเจ็บปวดของผู้ป่วย  ที่มา จาก ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ศึกษาเป็นผู้อธิบายให้
ผู้ป่วยทราบและผู้ป่วยเป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง  และผู้ศึกษาจดบันทึกก่อนการรักษาครั้งที่ 1 และหลัง
การรักษา ครั้งที่ 6 เพื่อประเมินความแตกต่าง  
 

 
 

แผนภาพที่ 1 แบบประเมินระดับความเจ็บปวด โดยวิธี Face Scales             
 

ที่มา :  จากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 ส่วนที่ 3 แบบประเมิน ระดับความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม  เพื่อประเมินอาการปวดข้อ 
ประเมินอาการข้อฝืด ข้อตึง ( Stiffness dimension) และการใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
(Function dimension) 
 ส่วนที่ 4 แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"
ของผู้รับบริการหลังการรักษาด้วยการ ศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน  โดยก าหนดค่าน้ าหนักของ
คะแนนตามแบบของ Likert scale แบ่งค าตอบเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 

 5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
 3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
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 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม การแปลความหมาย การวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2541 : 161) ดังนี้ 
 คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการรักษามากที่สุด 
 คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการรักษามาก 
 คะแนน 2.50-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการรักษาปานกลาง 
 คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีการรักษาน้อย 
 คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีการรักษาน้อยที่สุด 
 

 3.4.1   วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัย โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
   1)  ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 
   2)  ศึกษาแนวทางเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัย และต าราทาง
วิชาการต่าง  ๆเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
   3)  น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 2 ท่าน  ได้แก่  พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาล สว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี   
เพ่ือตรวจสอบความตรงเนื้อหาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และความครอบคลุมของเนื้อหา  
แล้วน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อน
น าไปใช้ 
 

 3.4.1  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ( Content validity) ของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ
รายละเอียดของข้อค าถาม ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาท่ีใช้ ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้อง ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
3.5   การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้  
 3.5.1   เตรียมอุปกรณ์การศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม 
 3.5.2   ขอความร่วมมือกับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการท าวิจัย 
 3.5.3  ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการวิจัยและท าการรักษาผู้ป่วยทุกราย 
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3.6   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีหน่วยวิเคราะห์ คือ ผู้รับบริการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 3.6.1   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 3.6.2   การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ดัชนีมวล
กาย โรคประจ าตัว จ านวนเข่าที่ปวด ระยะเวลาที่ปวด การรักษาท่ีเคยได้รับ วิธีลดอาการปวด ความ
พึงพอใจ โดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ( Frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาน าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบาย 
 3.6.3 แบบประเมิน ความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม และ แบบประเมินความปวดเข่า                 
(Pair Sample T-test) ค่าเฉลี่ยของความปวดและความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม 
 3.6.4  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่อง
ยาร้อน" การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การแปลความหมาย การวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 161) ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการรักษามากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจที่มีต่อการรักษามาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการรักษาปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจที่มีการการรักษาน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจที่มีการรักษาน้อยที่สุด 
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บทท่ี  4  
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา วิจัยแบบ กึ่งทดลอง ( Quasi Experimental Study) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" 
ของผู้รับบริการที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีผลการประเมิน Oxford Knee 
score ผลคะแนนอยู่ในช่วง 20-29 คะแนน ที่มารับการรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่าง
อารมณ์  อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี  ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31  พฤษภาคม  2560  โดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 40 ราย โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 

 4.1   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
อาการปวดเข่า และประวัติการเจ็บป่วย 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบอาการปวดเข่าของผู้มารับบริการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ           
"เผาเครื่องยาร้อน" โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ต าบลสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 4.3  ผลการเปรียบเทียบความรุนแรงของอาการปวดเข่า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ อาการ
ปวดข้อ อาการข้อฝืด ข้อตึง และการใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน  
 4.4  ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ต่อการดูแลรักษาอาการ
ปวดเข่าด้วยศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" 
 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 

X    หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
S.D.  หมายถึง   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SS หมายถึง  ผลรวมของความแตกต่างยกก าลังสอง  
Df หมายถึง  ค่าองศาอิสระ  
MS หมายถึง  ผลรวมของค่าเฉลี่ย  
N  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
t  หมายถึง  แทนการเปรียบเทียบตัวแปร 2 กลุ่ม 
F  หมายถึง   แทนการเปรียบเทียบตัวแปร 3 กลุ่มข้ึนไป 
Sig  หมายถึง  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 
SE หมายถึง  ค่าความคลาดเคลื่อน  
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 การวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลอาการปวด และประวัติการเจ็บป่วย ประกอบด้วย เพศ  อายุ  
น้ าหนักตัว ส่วนสูง อาชีพ ระดับการศึกษา โรคประจ าตัว จ านวนข้อเข่าท่ีมีอาการปวด ระยะเวลาที่เป็น
ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม ประวัติการรักษาข้อเข่าเสื่อม และวิธีการลดอาการเจ็บปวด ผลการวิเคราะห์
จ าแนกตามจ านวนและร้อยละ  ปรากฏดังตารางต่อไปนี้  
 
 

ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้มารับการรักษาอาการปวดเข่า 
  ด้วย ศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" (n = 40) 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน)   ร้อยละ 

เพศ   
          ชาย 12 30.0 
          หญงิ 28 40.0 

รวม 40 100 
อายุ   

40-59 ปี       9 22.5 
60-69 ปี          15 37.5 
70 ปีขึ้นไป           16 40.0 

รวม 40 100 
ดัชนีมวลกาย   

น้ าหนักน้อย        2 5.0 
น้ าหนักปกติ      13 32.5 
อ้วนระดับ 1 9 22.5 
อ้วนระดับ 2 12 30.0 
อ้วนระดับ 3 4 10.0 

รวม 40 100 
อาชีพ   
          เกษตรกรรม 24 60.0 
          รับจ้าง 1 2.5 
          ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย          7 17.5 
          ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ           8 20.0 

รวม 40 100 
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ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้มารับการรักษาอาการปวดเข่า 
  ด้วย ศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" (n = 40) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน)   ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
          ไม่ไดเ้รยีนหนังสือ        1 2.5 
          ประถมศึกษา 36 90.0 
          มัธยมศึกษา    3 7.5 

รวม 40 100 
โรคประจ าตัว    
          มีโรคประจ าตัว 26 65.0 
          ไม่มีโรคประจ าตัว 14 35.0 

รวม 40 100 
เข่าที่มีอาการปวด   
          ข้างเดียว 13 32.5 
          สองข้าง 27 67.5 

รวม 30 100 
ระยะเวลาที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม   
 2 เดือน 1 2.5 
 6 เดือน 3 7.5 
 1 ปี 19 47.5 
 5 ปี 8 20.0 
 10 ปี 7 17.5 
 20 ปี 2 5.0 

รวม 40 100 
ประวัติการรักษาข้อเสื่อม   
          แพทยแ์ผนปจัจบุนั 38 95.0 
          แพทยแ์ผนไทย      2 5.0 

รวม 40 100 
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ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้มารับการรักษาอาการปวดเข่า 
  ด้วย ศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" (n = 40) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน)   ร้อยละ 

วิธีลดอาการปวด   
          รับประทานยาแก้ปวด 37 92.5 
          นวดแผนไทย      2 5.00 
          นอนพัก 0 0 
          ปล่อยให้หายปวดเอง 1 2.5 

รวม 40 100 
 
 

 จากตารางท่ี 1  พบว่า ผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาท้ังหมด 40 คน ส่วนใหญ่             
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 40.0)  มีอายุ 70 ปขีึ้นไป (ร้อยละ 40)  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ ่
(ร้อยละ 60.0 )  รองลงมาไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร (ร้อยละ 20.0 )  ระดับการศึกษาอยู่ระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 90.0 )  มีค่าดัชนีมวลกาย ( BMI) เกินค่ามาตรฐาน (ร้อยละ 62.5 )                  
และมีโรคประจ าตัว อาทิ เช่น ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้อากาศ กระเพาะอาหาร ร่วมด้วย (ร้อยละ 65.0)  
ประสบปัญหาปวดเข่าท้ัง 2 ข้าง  (ร้อยละ 67.5 )  ระยะเวลาที่ได้การวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมมี
ระยะเวลาที่ น้อยที่สุด 2 เดือน (ร้อยละ 2.5)   และมากที่สุด 20 ปี (ร้อยละ 5)  ได้รับการรักษาข้อเข่าเสื่อม
ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.0)  มีวิธีการลดอาการปวดเข่าด้วยการรับประทาน
ยาแก้ปวด (ร้อยละ 92.5)    
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4.2   อาการปวดเข่าระหว่างก่อนและหลังการเข้ารับบริการการรักษา 
 ด้วย ศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" 
 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความปวดเข่าระหว่างก่อน 
  และหลังการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" (n = 40)  
  โดยแสดงค่า t-test 
 
 

อาการปวดเข่า   S.D. t P-value 
     

ก่อนเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 1 7.6 0.77   
   29.17 0.000* 
หลังเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 6 1.6 0.92   
     

* ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าอาการปวดเข่าก่อนการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ  "เผาเครื่องยาร้อน"       
เฉลี่ยเท่ากับ 7.6 คะแนน และมีระดับอาการปวด เข่าหลังการรักษา " เฉลี่ย เท่ากับ 1.6 คะแนน              
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนความปวดก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 และหลังการรักษาครั้งท่ี 6 พบว่า 
คะแนนความปวดเข่าการรักษาลดลงกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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4.3   ความความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม (Modified WOMAC Scale) 
 

ตารางท่ี 3    ลักษณะ อาการปวดข้อ (Pain dimension) ของผู้มารับบริการก่อนและหลังการรักษา 
  อาการปวดเข่าด้วยศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" (n = 40) 
 
 

อาการปวดข้อ (Pain dimension) 
ก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 หลังการรักษาครั้งท่ี 6 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การเดินพ้ืนราบ     
 - ไม่มีอาการปวด 0 0 34 81.0 
 - เดินแล้วปวดแต่ไม่แขยก 7 16.7 6 14.3 
 - เดินแล้วปวดและเขยก 24 57.1 0 0 
 - เดินแล้วปวดและแขยกและใช้ 

Brace 
9 21.4 0 0 

รวม 40 100 40 100 
2 เดินขึ้นลงบันได     
 - ไม่มีอาการปวด 0 0 9 21.4 
 - ปวดเฉพาะขึ้น หรือลง 9 21.4 31 73.8 
 - ปวดทั้งข้ึนและลง 16 38.1 0 0 
 - ใช้ Support เฉพาะขึ้นหรือลง 15 35.7 0 0 

รวม 40 100 40 100 
3 ขณะนอนเตียงตอนกลางคืน     
 - ไม่มีอาการปวด 3 7.1 22 52.4 
 - ปวดขณะงอเข่าหรือเหยียดเข่า 19 45.2 18 42.9 
 - ปวดทั้งงอเข่าหรือเหยียดเข่า 15 35.7 0 0 
 - ปวดขณะพลิกตัวข้างใดข้างหนึ่ง 3 7.1 0 0 

รวม 40 100 40 100 
4. ขณะลุกนั่ง     
 - ไม่มีอาการปวด 0 0 31 73.8 
 - ปวดขณะลุกนั่ง 5 11.9 9 21.4 
 - ปวดขณะลุกขึ้น 29 69.0 0 0 
 - ปวดขณะลงนั่งและลุกขึ้น 6 14.3 0 0 

รวม 40 100 40 100 
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ตารางท่ี 3    ร้อยละอาการปวดข้อ (Pain dimension) ของผู้มารับบริการก่อนและหลังการรักษา 
  อาการปวดเข่าด้วยศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" (n = 40) 
 

อาการปวดข้อ (Pain dimension) 
ก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 หลังการรักษาครั้งท่ี 6 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5 ขณะยืนลงน้ าหนัก     
 - ไม่มีอาการปวด 0 0 33 78.6 
 - ปวดขณะยืนลงน้ าหนักสองขา

แต่พอทนได้ตลอด 
0 0 7 16.7 

 - ปวดขณะยืนลงน้ าหนักสองขา
แต่พอทนได้ชั่วครู่ 

21 50.0 0 0 

 - ปวดทันทีต้องลงน้ าหนัก
บางส่วนไม่ใช้ Support 

15 35.7 0 0 

 - ปวดทันทีต้องลงน้ าหนัก
บางส่วนโดยใช้ Support 

4 9.5 0 0 

รวม 40 100 40 100 
 
 จากตารางท่ี 3  ผลการรักษาโดย  หัตถการ  "เผาเครื่องยาร้อน" ก่อนการรักษาและหลังการ
รักษาจากผู้ป่วยที่มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมโดยประเมิน อาการปวดข้อ (Pain dimension) 40 คน  
 พบว่าก่อนการรักษา ในเรื่อง ขณะ เดินบนพื้นราบ มีอาการปวดข้อจนต้องแขยก ร้อยละ 57.1 
ขณะเดินขึ้นลงบันได  มีอาการปวดทั้งข้ึนและลง  ร้อยละ 38.1 ขณะนอนเตียงตอนกลางคืน จะปวด
ขณะงอเข่าหรือเหยียดเข่า ร้อยละ 45.2 ขณะลุกนั่งมีอาการปวดขณะลุกขึ้น  ร้อยละ 69.0 ขณะยืนลง
น้ าหนัก มีอาการปวดขณะยืนลงน้ าหนักสองขาแต่พอทนได้ชั่วครู่ ร้อยละ 50.0 
 หลังการรักษา ในเรื่อง ขณะ เดินบนพื้นราบ  ไม่มีอาการปวด  ร้อยละ 81.0 ขณะเดินขึ้นลง
บันได มีอาการปวดเฉพาะขึ้น หรือลง  ร้อยละ 73.8 ขณะนอนเตียงตอนกลางคืน จะไม่มีอาการปวด 
ร้อยละ 52.4 ขณะลุกนั่ง ไม่มีอาการปวด  ร้อยละ 73.8 ขณะยืนลงน้ าหนัก  ไม่มีอาการปวด ร้อยละ 
78.0 
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ตารางท่ี 4   ร้อยละของอาการข้อฝืด ข้อตึง (Stiffness dimension) ของผู้มารับบริการก่อน 
  และหลัง การรักษาอาการปวดเข่าด้วยศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" (n = 40) 
 

ข้อฝืด ข้อตึง (Stiffness dimension) 
ก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 หลังการรักษาครั้งท่ี 6 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เมื่อตื่นนอนตอนเช้า     
 - ไม่มีข้อฝืดแข็ง 0 0 22 52.4 
 - ข้อฝืดแข็งขณะงอหรือเหยียด

เข่าเต็มที่ 
0 0 18 42.9 

 - ข้อฝืดแข็งทั้งขณะงอและเหยียด
เข่า 

6 14.3 0 0 

 - ข้อฝืดแข็งน้อยกว่า 50 % ของ
การเคลื่อนไหวปกติ 

25 59.5 0 0 

 - ข้อฝืดแข็งมากกว่า 50 % ของ
การเคลื่อนไหวปกติ 

3 7.1 0 0 

 - ข้อฝืดแข็งมากๆ 6 14.3 0 0 
รวม 40 100 40 100 

2 ขณะเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างวัน 
(นั่ง,นอน,พักผ่อน) 

    

 - ไม่มีข้อฝืดแข็ง 0 0 26 61.9 
 - ข้อฝืดแข็งขณะงอหรือเหยียด

เข่าเต็มที่ 
0 0 14 33.3 

 - ข้อฝืดแข็งทั้งขณะงอและเหยียด
เข่า 

8 19.0 0 0 

 - ข้อฝืดแข็งน้อยกว่า 50 % ของ
การเคลื่อนไหวปกติ 

18 42.9 0 0 

 - ข้อฝืดแข็งมากกว่า 50 % ของ
การเคลื่อนไหวปกติ 

12 28.6 0 0 

 - ข้อฝืดแข็งมากๆ 2 4.8 0 0 
รวม 40 100 40 100 

 

 จากตารางท่ี 4  ผลการรักษาโดย  หัตถการ  "เผาเครื่องยาร้อน" ก่อนการรักษาและหลังการ
รักษาจากผู้ป่วยที่มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อม โดยประเมิน อาการข้อฝืด ข้อตึง ( Stiffness dimension) 
40 คน  พบว่าก่อนการรักษา เมื่อตื่นนอนตอนเช้า  มีอาการ ข้อฝืดแข็งน้อยกว่า 50 % ของการ
เคลื่อนไหวปกติ  ร้อยละ 59.5 ขณะเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างวัน  (นั่ง,นอน,พักผ่อน)  พบว่า ข้อฝืดแข็ง
น้อยกว่า 50 % ของการเคลื่อนไหวปกติ ร้อยละ 42.9 หลังการรักษาไม่มีอาการ ข้อฝืด ข้อตึง   เมื่อตื่น
นอนตอนเช้า ร้อยละ 52.4 ขณะเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างวัน (นั่ง,นอน,พักผ่อน) พบว่า ร้อยละ 61.9 
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ตารางท่ี 5   ร้อยละ การใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน (Function dimension)  
  ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการรักษาอาการปวดเข่า 
  ด้วย ศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" (n = 40) 
 

ข้อฝืด ข้อตึง (Stiffness dimension) 
ก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 หลังการรักษาครั้งท่ี 6 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ขณะยืน     
 - ท าได้ปกติ 0 0 32 76.2 
 - ยืนลงน้ าหนักด้วยขาข้างเดียวได้

แต่เจ็บ 
0 0 8 19.0 

 - ต้องยืนลงน้ าหนักสองขาพร้อม
กัน 

19 45.2 0 0 

 - ต้องมี Knee Support 12 28.6 0 0 
 - ต้องมี Gait Aid 9 21.4 0 0 

รวม 40 100 40 100 
2 เดินบนพื้นราบ     
 - ท าได้ปกติ 0 0 32 76.2 
 - เดินก้าวปกติแต่เจ็บข้อเข่า 13 31.0 8 19.0 
 - เดินต้องเขยก 13 31.0 0 0 
 - เดินด้วย Cane (ไม้เท้า) 14 33.3 0 0 

รวม 40 100 40 100 
3 ไปซื้อของที่ตลาด,ร้านค้า ฯลฯ     
 - ท าได้ปกติ 0 0 34 81.0 
 - ต้องพักเป็นระยะ 5 11.9 0 0 
 - ต้องใช้ Cane (ไม้เท้า) 11 26.2 0 0 
 - ต้องใช้ Crutches or Walker 

(ไม้ค้ ายัน/สี่ขา) 
22 52.4 0 0 

 - ต้องนั่งรถเข็น 2 4.8 0 0 
รวม 40 100 40 100 
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ตารางท่ี 5   ร้อยละ การใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน (Function dimension)  
  ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการรักษาอาการปวดเข่า 
  ด้วย ศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" (n = 40) 
 

ข้อฝืด ข้อตึง (Stiffness dimension) 
ก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 หลังการรักษาครั้งท่ี 6 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4 ลุกเข้า-ออกจากส้วม     
 - ท าได้ปกติ 0 0 38 90.5 
 - ทิ้งตัวแล้วลุกขึ้นช้า ๆ  0 0 2 4.8 
 - ยังลุกขึ้น ลงด้วยด้วยขายันข้าง

เดียวได้ 
14 33.3 0 0 

 - ลุกขึ้น ลุกลงด้วย Support 26 61.9 0 0 
รวม 40 100 40 100 

5 งานบ้านเบา ๆ      
 - ท าได้ปกติ 0 0 38 90.5 
 - ยืนท างานได้ 20 47.6 2 4.8 
 - ยืนท างานต้องใช้ Support 20 47.6 0 0 

รวม 40 100 40 100 
 
 

 จากตารางท่ี 5  ผลการรักษาโดย  หัตถการ  "เผาเครื่องยาร้อน" ก่อนการรักษาและหลังการ
รักษาจากผู้ป่วย ที่มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อม โดยประเมิน การท ากิจวัตรประจ าวัน ( Function 
dimension) 40 คน  
 ก่อนการรักษา ในเรื่อง ขณะยืน ต้องยืนลงน้ าหนักสองขาพร้อมกัน  ร้อยละ 45.2 เดินบนพื้น
ราบ เดินด้วย Cane (ไม้เท้า) ร้อยละ 33.3 ไปซื้อของที่ตลาด,  ร้านค้า ฯลฯ  ต้องใช้ Crutches or 
Walker (ไม้ค้ ายัน/สี่ขา) ร้อยละ 52.4 ลุกเข้า-ออกจากส้วม  ลุกขึ้น ลุกลงด้วย Support ร้อยละ 61.9 
งานบ้านเบา ๆ สามารถยืนท างานได ้และ ยืนท างานต้องใช้ Support ร้อยละ 47.6 
 

 พบว่าหลังการรักษา ท ากิจวัตรประจ าวัน ได้ปกติได้ทุกเรื่อง เช่น ขณะยืน  ร้อยละ 76.2            
เดินบนพื้นราบ  ร้อยละ 76.2 ไปซื้อของที่ตลาด,  ร้านค้า ฯลฯ  ร้อยละ 81.0 ลุกเข้า-ออกจากส้วม              
ร้อยละ 90.5 งานบ้านเบา ๆ ร้อยละ 90.5 
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ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม  
 (Modified WOMAC Scale)  อาการปวดข้อ (Pain dimension) 
  อาการข้อฝืด ข้อตึง (Stiffness dimension) และการใช้งานข้อในการท ากิจวัตร 
  ประจ าวัน (Function dimension) ระหว่างก่อนและหลังการรักษาด้วยศาสตร์ 
  หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" (n = 40)  โดยแสดงค่า t-test 
 

ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

ก่อนและหลังการรักษาด้วยศาสตร์ 
X  S.D. t P-value 

     

อาการปวดข้อ (Pain dimension)     
ก่อนเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 1 14.83 1.41   
   52.63 0.000* 
หลังเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 6 1.78 1.12   
     

อาการข้อฝืด ข้อตึง (Stiffness dimension)     
ก่อนเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 1 6.43 1.58   
   24.33 0.000* 
หลังเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 6 0.80 0.68   
     

การใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน     
ก่อนเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 1 11.45 1.41   
   50.83 0.000* 
หลังเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 6 0.65 0.70   
     

*p< 0.05 
 

 

 จากตารางท่ี 6  พบว่าความรุนแรง ของข้อเข่าเสื่อม  ก่อนการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ  
"เผาเครื่องยาร้อน" ในเรื่อง อาการปวดข้อ (Pain dimension) ก่อนเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย
(= 14.83) และมีระดับอาการปวด ข้อหลังการรักษา  ค่าเฉลี่ย (= 1.78) อาการข้อฝืด ข้อตึง 
(Stiffness dimension) ก่อนเข้ารับการรักษา  ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย (= 11.45) และมีระดับอาการ
อาการข้อฝืด ข้อตึง หลังการรักษา   ค่าเฉลี่ย (= 0.80) การใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน  
ก่อนเข้ารับการรักษา  ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย (= 11.45) และมีระดับการใช้งานข้อในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน หลังการรักษา  ค่าเฉลี่ย (= 0.65) 
 

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนความอาการปวดข้อ (Pain dimension) อาการข้อฝืด ข้อตึง 
(Stiffness dimension) การใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน  (Function dimension) ก่อนการ
รักษาครั้งท่ี 1 และหลังการรักษาครั้งท่ี 6 พบว่า คะแนนความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม  หลังการรักษา
ลดลงกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติที่ ระดับ 0.05  
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4.4   ความพึงพอใจหลังการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน"  
 
ตารางท่ี 7   ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของของกลุ่มตัวอย่าง 
  หลัง การรักษาอาการปวดเข่าด้วยศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน"  
  จ าแนกเป็นรายข้อ (n=40) 
 

ข้อที่ ข้อความ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 

  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

1. ท่านพึงพอใจต่อระยะเวลาการรักษา
ทั้งหมดหรือไม่ 

4.25 0.44 มาก 

2. ท่านพึงพอใจต่ออุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการรักษาหรือไม่ 

4.25 0.44 มาก 

3. ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการรักษาท่ีช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของการรักษาอาการ
ปวดเข่าของท่าน 

4.25 0.44 มาก 

4. การรักษานี้ช่วยท าให้ท่านลดภาระ
การพ่ึงพิงของคนในครอบครัวท่าน 

4.25 0.44 มาก 

5. ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการรักษาท่ีช่วย
ลดปวดเข่าของท่าน 

4.25 0.44 มาก 

6. ท่านพอใจต่อการรักษาที่ช่วยลดบวม
และการตึงของกล้ามเนื้อขามาก
เพียงใด 

4.25 0.44 มาก 

7. ท่านพอใจกับการรักษาและจะ
แนะน าต่อผู้อื่นให้มาเข้ารับการรักษา
ด้วยหัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"  

4.33 0.47 มาก 

8. ท่านพึงพอใจและยินดีที่จะรักษา
อาการปวดเข่าด้วยวิธีนี้ 

4.65 0.49 มากที่สุด 

     

 รวม 4.31 0.41 มาก 
 
 จากตารางท่ี 7 พบว่าความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับการรักษาอาการปวดเข่าด้วย
ศาสตร์หัตถการ  "เผาเครื่องยาร้อน"  ในภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก  ( X = 4.31) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด คือ ยินดีทีจ่ะลดปวดด้วยวิธีนี ้ค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด (X = 4.65) รองลงมา คือ จะแนะน าต่อผู้อื่นให้มาเข้ารับการรักษาด้วยหัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" 
( X = 4.33)   
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บทท่ี  5 
สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา วิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Study) เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" ของผู้รับบริการ
ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีผลการประเมิน Oxford Knee score ผลคะแนนอยู่
ในช่วง 20-29 คะแนน มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมระดับปานกลาง  ที่มารับการรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีปัจจัยที่ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย อาชีพ การศึกษา โรคประจ าตัว ระยะเวลาที่
ป่วย ประวัติการรักษาที่ผ่านมา) อาการปวดเข่า ความความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม  
 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เข้ารับการรักษาข้อเข่า
เสื่อมทางการแพทย์แผนไทยแต่เพียงอย่างเดียว โดยใช้รูปแบบการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วย ศาสตร์
หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" ในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี
วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ จ านวน 40 ราย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบ
ประเมินความปวด แบบประเมินความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่รักษาทางการแพทย์แผนไทย  เก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่าง  มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการ
วิเคราะห์ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่อง
ยาร้อน" ของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาที่มารับการรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 

 5.1.1   ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ผลการศึกษา  พบว่า ผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างใน
การศึกษาทั้งหมด 40 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ 40.0)  มีอายุ 70 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 4 0)  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ ่(ร้อยละ 60.0)  รองลงมาไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร (ร้อยละ 20.0)  
ระดับการศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 90.0 )  มีค่าดัชนีมวลกาย ( BMI) เกินค่ามาตรฐาน 
(ร้อยละ 62.5) และมีโรคประจ าตัว อาทิ เช่น ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้อากาศ กระเพาะอาหาร ร่วม
ด้วย (ร้อยละ 65.0)  ประสบปัญหาปวดเข่าท้ัง 2 ข้าง  (ร้อยละ 67.5)  ระยะเวลาที่ได้การวินิจฉัยโรค
ข้อเข่าเสื่อมมีระยะเวลาที่ น้อยที่สุด 2 เดือน (ร้อยละ 2.5)   และมากที่สุด 20 ปี (ร้อยละ 5)  ได้รับ
การรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.0)  มีวิธีการลดอาการปวดเข่า
ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด (ร้อยละ 92.5)    
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 5.1.2 ระดับคะแนนความปวดเข่า 
  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความปวด เข่าระหว่างก่อนและ
หลังการรักษา พบว่าอาการปวดเข่าก่อนการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ  "เผาเครื่องยาร้อน"  เฉลี่ยเท่ากับ 
0.77 คะแนน และมีระดับอาการปวดเข่าหลังการรักษา" เฉลี่ย เท่ากับ 0.92 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนความปวดก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 และหลังการรักษาครั้งท่ี 6 พบว่า คะแนนความปวดเข่า
การรักษาลดลงกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 5.1.3 ความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อมระหว่าง
ก่อนและหลังการรักษา พบว่าอาการปวดเข่าก่อนการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ "เผาเครื่องยาร้อน" อาการ
ปวดข้อ (Pain dimension) ก่อนเข้ารับการรักษา  ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย (= 14.83) และ มีระดับอาการ
ปวดข้อหลังการรักษา  ค่าเฉลี่ย (= 1.78) อาการข้อฝืด ข้อตึง ( Stiffness dimension) ก่อนเข้ารับ
การรักษา  ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( = 6.43) และมีระดับอาการข้อฝืด ข้อตึง หลังการรักษา ค่าเฉลี่ย               
(= 0.80 )  การใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน ก่อนเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย (= 
11.45) และมีระดับการใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน หลังการรักษา ค่าเฉลี่ย (= 0.65) 
 

  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนความอาการปวดข้อ (Pain dimension) อาการ
ข้อฝืด ข้อตึง (Stiffness dimension) การใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน (Function dimension) 
ก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 และหลังการรักษาครั้งท่ี 6 พบว่า คะแนนความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
หลังการรักษาลดลงกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่องประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่อง
ยาร้อน" ของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาที่มารับการรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พบว่า 
 5.2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อมด้วย 
หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"  นัดมาท าการรักษาต่อเนื่อง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วัดผล
ก่อนการรักษาครั้งท่ี 1 และหลังการรักษาครั้งท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า อาการปวดข้อ ข้อฝืด และความ
ล าบากในการท ากิจกรรมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ลดลงกว่าก่อนการรักษา  ซึ่งผลการรักษาสอดคล้อง
กับ พะยอม สุวรรณ (2543) ศึกษาเรื่องผลของการประคบร้อนด้วยสมุนไพรต่ออาการปวดข้อ ข้อฝืด 
และความล าบากในการท ากิจกรรมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม   โรงพยาบาลนครพิงค์  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่สามารถลดอาการปวดข้อและลดการฝืดของข้อเข่า 
 

 จะเห็นได้ว่าการรักษาผู้ป่วย โรคข้อเข่าเสื่อม  ด้วย ด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"
จะช่วยลดอาการปวด เข่า และ ระดับ ความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม ตามสมมติฐานการศึกษาและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  จึงกล่าวได้ว่า ศาสตร์หัตถการ                 
"เผาเครื่องยาร้อน" จะสามารถลดอาการปวด  ลดความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม กระตุ้นการ
ไหลเวียนของเลือด  น้ าเหลือง และกระแสประสาท บริเวณท่ีเผาเครื่องยาร้อน ส่งผลให้อาการปวดเข่า
ลดลง ผู้ป่วยมีความพึง พอใจ ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นการสมควรที่จะน าการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ  
"เผาเครื่องยาร้อน" มาใช้ในการรักษาอาการปวดเข่า ต่อไป 
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5.3 ข้อจ ากัดในการท างานวิจัย 
 

 1. ข้อจ ากัดด้านเวลาท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีข้อมูลในการน ามาใช้ในการวิจัยจ านวนน้อย  
 2. ข้อจ ากัดในการน าผลการศึกษาไปอ้างอิงกับประชาชนทั่วไป เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยไม่ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างและ
ท าการศึกษาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้ผลการประเมิน Oxford Knee score ผลคะแนนอยู่ในช่วง 
20-29 คะแนน ที่เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสว่างอารมณ์เท่านั้น 
 3. การวิจัยนี้ยังไม่เป็นรูปแบบการทดลองโดยสมบูรณ์ เพราะยังขาดกลุ่มเปรียบเทียบและ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างยังไม่ท าการแบบสุ่ม ทั้งนี้เพื่อลดอคติที่อาจเกิดข้ึนได้ ท าให้ข้อสรุปจากการวิจัยนี้
อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่พอเป็นแนวทางเพ่ือศึกษาต่อไปในอนาคตได้ 
 4. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนี้ยังไม่ได้อาศัยผู้เชี่ยวชาญทางโรคข้อ
เป็นผู้วินิจฉัยและยังไม่ได้ใช้ภาพเอ็กซเรย์ของข้อเข่าในการยืนยันโรค การวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมนี้ใช้
เพียงอาการและอาการแสดงที่แพทย์ทั่วไปเป็นผู้วินิจฉัย การศึกษาในอนาคตก็ควรแก้ไขข้อจ ากัดนี้
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีถูกต้องและแม่นย า 
  

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

 5.4.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
 1. สถานบริการสุขภาพสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดบริการการแพทย์แผนไทยโดยให้ผู้รับบริการสามารถเลือกรูปแบบการรักษาได้ความชอบส่วนบุคคล 
 2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม จะได้ผลดี
ก็ต่อเมื่อผู้รับการรักษามารักษาตามนัดอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์แผนไทยท่ี
ให้การรักษาด้วยการดูแลสุขภาพและกายบริหารอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องจนอาการปวดเข่าดีข้ึน 
ดังนั้น  จึงควรน าวิธีการรักษาด้วยหัตถการ  “เผาเครื่องยาร้อน ” ไปใช้รักษา ผู้ป่วยกลุ่มเดียวกัน ใน  
สถานพยาบาลอื่นๆ  เช่น  โรงพยาบาลชุมชน  หรือโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อการพัฒนาและเป็น
แนวทางในการรักษาโรคอ่ืน ๆ ต่อไป เพื่อลดการใช้ยาแก้ปวด ในคนไข้ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนจากการ
รับประทานยาแก้ปวด 
 3. ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบศาสตร์หัตถการ แพทย์แผนไทยอ่ืน ๆ ให้
เฉพาะเจาะจงกับโรคประจ าตัวของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพด้านการรักษาที่ดีท่ีสุด
ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา 
 

 5.4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1)  ควรศึกษาวิจัยเรื่องการพอกยารักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเพ่ือให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ที่มีโรคประจ าตัวเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ที่เป็นข้อห้ามของการรักษาทางหัตถการ
“เผาเครื่องยาร้อน” เพ่ือผู้ป่วยได้มีโอกาสเลือกใช้การรักษาท่ีเหมาะสมกับตัวผู้ป่วยเองได้ในอนาคต 
  2)  การศึกษาวิจัยในอนาคตควรศึกษาวิจัยในรูปแบบอื่นๆ เช่นรูปแบบการวิจัยแบบ
สองกลุ่มเปรียบเทียบกับการท าหัตถการ“เผาเครื่องยาร้อน” 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
 1. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
     ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  
    โรงพยาบาลทัพทัน  อ าเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี 
 2. นางประไพ  พวงชื่น ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
      โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  อ าเภอสว่างอารมณ์  

    จังหวัดอุทัยธานี 
 3. ดร.สมรักษ์  ศิริเขตรกรณ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
      โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  อ าเภอสว่างอารมณ์  

    จังหวัดอุทัยธานี 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
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ใบยินยอมของอาสาสมัคร 

การวิจัยเรื่อง  ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" 

วันที่ให้ค ายินยอม  วันที่……………เดือน…………………………….พ.ศ. ……………… 

 ก่อนจะลงนามในใบยินยอมให้ท าการศึกษาวิจัยนี้  ข้าพเจ้าได้รับค าอธิบายจากผู้วิจัยถึง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  วิธีการวิจัย  ความเสี่ยง  อันตราย  หรืออาการท่ีจะเกิดขึ้นจากการวิจัย  

รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด  และมีความเข้าใจดีแล้ว 

 ผู้วิจัยได้ตอบค าถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัย  ด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น จนข้าพเจ้าพอใจ 

 ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้โดยสมัครใจ  และสามารถบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยจะไม่มี

ผลต่อการเข้ารับการรักษาโรคที่ข้าพเจ้าจะได้รับต่อไป 

 ผู้วิจัยรับรองว่า  จะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลได้

เฉพาะในรูปที่เป็นสรุปผลการวิจัย  หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุน 

และ/หรือ ก ากับดูแลการวิจัยเท่านั้น 

 ผู้วิจัยรับรองว่าหากเกิดอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้การรักษา พยาบาล

โดยไม่คิดมูลค่า และจะได้รับการชดเชยรายได้ที่สูญเสียไประหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าว 

 ข้าพเจ้าได้อ่านค าอธิบายโครงการวิจัย  รวมทั้งใบหนังสือยินยอมด้วยความสมัครใจ  และ

ได้รับค าตอบต่อทุกข้อสงสัยทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้ามีความเข้าใจทุกประการและได้ลงนามในใบยินยอมนี้

ด้วยความเต็มใจ 

  ลงนาม …………………………………………………ผู้ยินยอม 

  ลงนาม …………………………………………………ผู้วิจัย 

  ลงนาม …………………………………………………ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้าพเจ้า  ไม่สามารถอ่านหนังสือได้  แต่ผู้วิจัยได้อ่านค าอธิบายโครงการวิจัย รวมทั้งใบหนังสือ

ยินยอมด้วยความสมัครใจ  และได้รับค าตอบต่อทุกข้อสงสัยทั้งหมดแล้ว  ข้าพเจ้ามีความเข้าใจทุกประการ

และได้ลงนาม/มอบหมายให้ผู้แทนลงนาม ในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

  ลงนาม …………………………………………………ผู้ยินยอม/ผู้แทน 

  ลงนาม …………………………………………………ผู้วิจัย 

  ลงนาม …………………………………………………ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 



แบบสอบถามงานวิจัย 
 

ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" 
 

ค าชี้แจง   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการรักษาข้อเข่าเสื่อม                                                        

ด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 การประเมินระดับความปวด โดยวิธี Face Scales             

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม (Modified WOMAC Scale)                                                        

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน" ของผู้รับบริการ 

 

การเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือท าวิจัยของคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสว่าง

อารมณ์ การตอบค าถามจะไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ตอบและจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น จึงขอให้ท่านตอบ

ตามความเป็นจริงและตรงกับความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด  ข้อมูลการตอบครั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บเป็น

ความลับและถือเป็นเอกสารวิชาการท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางในการรักษาผู้ป่วย

ข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีอ่ืนต่อไป   

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้  

ผู้จัดท าจะได้น าไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด   

1. เพศ   1) ชาย   2)  หญิง 
 

2. อายุ   1) 40-59 ปี        2) 60-69 ปี           3) 70 ปีขึ้นไป  
         

3. น้ าหนัก .......  กิโลกรัม  ส่วนสูง.............. เซนติเมตร     ดัชนีมวลกาย.........กิโลกรัม/เมตร2 

  1) น้อยกว่า 18.5/น้ าหนักน้อย   2) 18.5-22.9/น้ าหนักปกติ    3) 23-24.9/อ้วนระดับ 1           

  4) 25-29.9/อ้วนระดับ 2          5) มากกว่าหรือเท่ากับ 30/อ้วนระดับ 3           
 

4. อาชีพ   

 1) เกษตรกรรม     3) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย           5) ไม่ได้ประกอบอาชีพ           

 2) รับจ้าง   4) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ     6) อ่ืน ๆ ระบุ...........................     
 

5. ระดับการศึกษา  

 1)  ไม่ได้เรียนหนังสือ         3)  มัธยมศึกษา             5) ปริญญาตรี           

 2) ประถมศึกษา     4) ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา     6) อ่ืน ๆ     
 

6. โรคประจ าตัว 

 1)  มีโรคประจ าตัว         2) ไม่มีโรคประจ าตัว       
      

7.  เข่าท่ีมีอาการปวด  1) ข้างเดียว           2) สองข้าง    
 

8.  ระยะเวลาที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม 

 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นเวลา.....................ปี....................เดือน  
 

9.  ท่านได้รับการรักษาข้อเสื่อมอย่างไร 

 1)  แพทย์แผนปัจจุบัน   2) แพทย์แผนไทย       
 

10  วิธีลดอาการปวด 

 1)  รับประทานยาแก้ปวด  2) นวดแผนไทย       

 3)  นอนพัก              4) ปล่อยให้หายเอง 
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ส่วนที่ 2 การประเมินระดับความปวด โดยวิธี Face Scales            

  

 
 

 

ก่อนการรักษาคร้ังที่ 1 หลังการรักษาคร้ังที่ 6 

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 

0  :  ไม่ปวด/2 : ปวดเล็กน้อย /4 : ปวดปานกลาง/6 : ปวดมาก/8 : ปวดมากท่ีสุด/10 : ปวดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะคิดได้ 
 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม (Modified WOMAC Scale)                                                      

จงเติมตัวเลข 0-5 ลงในช่องคะแนนในแต่ละข้อ ให้ตรงกับอาการของท่านมากท่ีสุด  

อาการปวด 
เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 

คะแนนอาการปวดของผู้ป่วย 
ก่อนการรักษา ครั้งที่ 6 

อาการปวดข้อ (Pain dimension) 
1. เดินบนพื้นราบ    

0 ไม่มีอาการปวด 0   
 เดินแล้วปวดแต่ไม่แขยก 1   
 เดินแล้วปวดและเขยก 2   
 เดินแล้วปวดและแขยกและใช้ Brace 3   
 เดินแล้วปวดและแขยงและใช้ Brace และใช้ Gait aid 4   
 เดินไม่ได้ 5   

2. เดินขึ้นลงบันได    
 ไม่มีอาการปวด 0   
 ปวดเฉพาะขึ้น หรือลง 1   
 ปวดทั้งข้ึนและลง 2   
 ใช้ Support เฉพาะขึ้นหรือลง 3   
 ใช้ Support ทั้งข้ึนและลง 4   
 ขึ้นลงบันไดไม่ได้ 5   
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อาการปวด 
เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 

คะแนนอาการปวดของผู้ป่วย 
ก่อนการรักษา ครั้งที่ 6 

3. ขณะนอนเตียงตอนกลางคืน    
 ไม่มีอาการปวด 0   
 ปวดขณะงอเข่าหรือเหยียดเข่า 1   
 ปวดทั้งงอเข่าหรือเหยียดเข่า 2   
 ปวดขณะพลิกตัวข้างใดข้างหนึ่ง 3   
 ปวดขณะพลิกตัวทั้งสองข้าง 4   
 ปวดขณะนอนเฉย ๆ  5   

4. ขณะลุกนั่ง    
 ไม่มีอาการปวด 0   
 ปวดขณะลุกนั่ง 1   
 ปวดขณะลุกขึ้น 2   
 ปวดขณะลงนั่งและลุกขึ้น 3   
 ต้องใช้ Support ช่วย 4   
 ไม่สามารถลงนั่งและลุกข้ึนเองได้เลย 5   

5. ขณะยืนลงน้ าหนัก    
 ไม่มีอาการปวด 0   
 ปวดขณะยืนลงน้ าหนักสองขาแต่พอทนได้ตลอด 1   
 ปวดขณะยืนลงน้ าหนักสองขาแต่พอทนได้ชั่วครู่ 2   
 ปวดทันทีต้องลงน้ าหนักบางส่วนไม่ใช้ Support 3   
 ปวดทันทีต้องลงน้ าหนักบางส่วนโดยใช้ Support 4   
 ยืนลงน้ าหนักไม่ได้ 5   

อาการข้อฝืด ข้อตึง (Stiffness dimension) 
1. เมื่อตื่นนอนตอนเช้า    

 ไม่มีข้อฝืดแข็ง 0   
 ข้อฝืดแข็งขณะงอหรือเหยียดเข่าเต็มที่ 1   
 ข้อฝืดแข็งทั้งขณะงอและเหยียดเข่า 2   
 ข้อฝืดแข็งน้อยกว่า 50 % ของการเคลื่อนไหวปกติ 3   
 ข้อฝืดแข็งมากกว่า 50 % ของการเคลื่อนไหวปกติ 4   
 ข้อฝืดแข็งมากๆ 5   

2. ขณะเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างวัน(นั่ง,นอน,พักผ่อน)    
 ไม่มีข้อฝืดแข็ง 0   
 ข้อฝืดแข็งขณะงอหรือเหยียดเข่าเต็มที่ 1   
 ข้อฝืดแข็งทั้งขณะงอและเหยียดเข่า 2   
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อาการปวด 
เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 

คะแนนอาการปวดของผู้ป่วย 
ก่อนการรักษา ครั้งที่ 6 

 ข้อฝืดแข็งน้อยกว่า 50 % ของการเคลื่อนไหวปกติ 3   
 ข้อฝืดแข็งมากกว่า 50 % ของการเคลื่อนไหวปกติ 4   
 ข้อฝืดแข็งมากๆ 5   

การใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน (Function dimension) 
1. ขณะยืน    

 ท าได้ปกติ 0   
 ยืนลงน้ าหนักด้วยขาข้างเดียวได้แต่เจ็บ 1   
 ต้องยืนลงน้ าหนักสองขาพร้อมกัน 2   
 ต้องมี Knee Support 3   
 ต้องมี Gait Aid 4   
 ยืนไม่ได้เลย 5   

2. เดินบนพื้นราบ    
 ท าได้ปกติ 0   
 เดินก้าวปกติแต่เจ็บข้อเข่า 1   
 เดินต้องเขยก 2   
 เดินด้วย Cane (ไม้เท้า) 3   
 เดินด้วย Crutches or Walker (ไม้ค้ ายัน/สี่ขา) 4   
 เดินไม่ได้เลย 5   

3. ไปซื้อของที่ตลาด,ร้านค้า ฯลฯ    
 ท าได้ปกติ 0   
 ต้องพักเป็นระยะ 1   
 ต้องใช้ Cane (ไม้เท้า) 2   
 ต้องใช้ Crutches or Walker (ไม้ค้ ายัน/สี่ขา) 3   
 ต้องนั่งรถเข็น 4   
 ไปไม่ได้เลย 5   

4. ลุกเข้า-ออกจากส้วม    
 ท าได้ปกติ 0   
 ทิ้งตัวแล้วลุกขึ้นช้า ๆ  1   
 ยังลุกขึ้น ลงด้วยด้วยขายันข้างเดียวได้ 2   
 ลุกขึ้น ลุกลงด้วย Support 3   
 ลุกขึ้น-ลงต้องมีคนช่วย 4   
 ลุกขึ้นลงไม่ได้ 5   
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อาการปวด 
เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 

คะแนนอาการปวดของผู้ป่วย 
ก่อนการรักษา ครั้งที่ 6 

5. งานบ้านเบา ๆ    
 ท าได้ปกติ 0   
 ยืนท างานได้ 1   
 ยืนท างานต้องใช้ Support 2   
 ต้องนั่งท างาน 3   
 นั่งท างานได้เฉพาะอย่าง 4   
 ท างานเบาไม่ได้เลย 5   

สรุปการประเมิน 
 อาการปวดข้อ รวม   
 อาการข้อฝืด ข้อตึง รวม   
 การใช้งานข้อในการท ากิจวัตรประจ าวัน รวม   
 คะแนนรวมทั้งหมด   
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ส่วนที่ 4  ความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"ของผู้รับบริการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการหัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม  
 (ประเมินครั้งสุดท้าย ของการรับบริการ)  
 

ความพึงพอใจต่อโปรแกรม 
การเผายาสมุนไพร 

ระดับความพึงพอใจภายหลังการรักษา 
พึงพอใจ

มาก 
พึงพอใจ เฉย ๆ ไม่พึง

พอใจ 
ไม่พึง
พอใจ
มาก 

5 4 3 2 1 
1. ท่านพึงพอใจต่อระยะเวลาการรักษา

ทั้งหมดหรือไม่ 
     

2. ท่านพึงพอใจต่ออุปกรณ์ เครื่องมือใน
การรักษาหรือไม่ 

     

3. ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการรักษาท่ีช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของการรักษาอาการ
ปวดเข่าของท่าน 

     

4. การรักษานี้ช่วยท าให้ท่านลดภาระ
การพ่ึงพิงของคนในครอบครัวท่าน 

     

5. ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการรักษาท่ีช่วย
ลดปวดเข่าของท่าน 

     

6. ท่านพอใจต่อการรักษาที่ช่วยลดบวม
และการตึงของกล้ามเนื้อขามาก
เพียงใด 

     

7. ท่านพอใจกับการรักษาและจะ
แนะน าต่อผู้อื่นให้มาเข้ารับการรักษา
ด้วยหัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"  

     

8. ท่านพึงพอใจและยินดีที่จะรักษา
อาการปวดเข่าด้วยวิธีนี้ 

     

 


