
นวัตกรรม 

ชื่อผลงาน  ชาชงสมุนไพรไร้ปวด 

ชือ่หน่วยงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาปู่ 

รายช่ือผู้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาปู่ 

บทน า 

ชาชงสมุนไพรห่างไร้ปวด เป็นนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ได้รวบรวมสมุนไพรที่มีสรรพคุณลด
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาผ่านกระบวนการบดเป็นชาชง  เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดเมื่อยร่างกาย ในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาปู่  ซึ่งอาการปวดกล้ามเนื้อพบได้บ่อย
ในวัยท างานและผู้ใช้แรงงานตลอดจนผู้สูงอายุ อาจสะสมมากขึ้นจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรัง ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก 

จากปัญหา  ในปี 2561 พบว่า อัตราผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เขาปู่ท่ีมีอาการปวดกล้ามเนื้อ จัดพบอยู่ใน 5 อันดับแรก ของการวินิจฉัยในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพท าสวนและผู้สูงอายุ  

การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ นอกเหนือจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน  ยังมีการรักษาตามแพทย์
แผนทางเลือกมาช่วยเสริมในหลายหลายวิธี เพื่อช่วยให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
สมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงพืชสมุนไพรบางชนิดมีฤทธิ์ในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อมากมาย ไม่ว่า
จะเป็น เพชรสังฆาต เถาวัลย์เปรียงไพล  เป็นต้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
ดีวิถีชีวิตไทย คือการขับเคลื่อนด้วยพืชสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ และบริการธุรกิจเชิงสุขภาพอีกด้วย 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรไร้ปวด ได้จัดท าขึ้นเพ่ือลดปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการปวด
กล้ามเนื้อ เมื่อวัดเป็นผลลัพธ์คือ ผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ มีระดับความเจ็บปวดลดลงสามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของสมุนไพร  มีความเชื่อมั่น 
เชื่อถือในผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพืชสมุนไพรในท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการลดอัตราการใช้ยาแผนปัจจุบันโดย
การน าสมุนไพรมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งอีกด้วย 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีอาการปวดกล้ามเนื้อลดลง 
2. ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของสมุนไพรในท้องถิ่น รวมถึงมีความเชื่อมั่นสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
3. สนับสนุนการน าสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ 

เป้าหมาย 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายมีอาการปวดกล้ามเนื้อลดลง จากการวัดผลด้วยมาตรวัดระดับความเจ็บปวด 

(pain scals)ภายใน  3  เดือน  ได้ร้อยละ   70 . 

วิธีการด าเนินงานกิจกรรม 

ส่วนประกอบ 

1.กระสัง สรรพคุณ แก้อาการปวดข้อ กล้ามเนื้อ 

2.หญ้ารีแพร์  สรรพคุณ สร้างความแข็งแรงของกระดูกและเนื้อเยื่อ 

3. หญ้าดอกขาว สรรพคุณ ล้างพิษ 

4. ชะเอมไทย (อ้อยช้าง)  สรรพคุณ ให้ความหวานชุ่มคอ 

5. ดอกรสสุคนธ์(ดอกปด) สรรพคุณ ให้ความหอมและบ ารุงหัวใจ  

วิธีการท า 

1. น าสมุนไพรที่เก็บได้จากชุมชนมาท าความสะอาดก าจัดสิ่งแปลกปลอมออก 

3. น าสมุนไพรทั้งหมดที่แห้งแล้วมาหั่นให้ละเอียด 

4. น าสมุนไพรแต่ละตัวมาอบด้วยอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เสร็จแล้วน าไปบดให้ละเอียด 

5.น าสมุนไพรแต่ละตัวมาผสมตามอัตราส่วน แล้วน ามาบรรจุใส่ถุงชา 

สรรพคุณ 

ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

วิธีการใช ้

ใส่ชา   1 ซองแช่ในน้ าเดือด  แช่ไว้ประมาณ 10-20  นาที  ใช้ดื่มวันละ  3 ครั้งหลังอาหาร 



อัตราส่วน   

ล าดับ สมุนไพร อัตราส่วน 

1 ผักกระสัง 35 

2 หญ้ารีแพร์ 35 

3 หญ้าดอกขาว 10 

4 ชะเอมไทย(อ้อยช้าง) 10 

5 เตยหอม 10 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.คัดเลือกประชากรกลุ่มที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ที่มีในระดับการปวด 4-6 คะแนน          
(ปวดปานกลาง) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาปู่  ต าบลเขาปู่  อ าเภอศรี
บรรพต  จังหวัดพัทลุง จ านวน 20  คน 

2.ประชุมชี้แจงกระบวนการท าโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล         
ติดตามหลังดื่มชาชงสมุนไพรเดือนละ1 ครั้ง  จ านวน  3  เดือน 

3.ศึกษาจ านวนร้อยละการลดลงของอาการปวดกล้ามเนื้อ ของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 คน ใน
ระยะเวลา 3 เดือน แล้วสรุปผล 

ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนมกราคม – เดือนเมษายน พ.ศ.2562 

 

 

 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 

ผลการด าเนินงาน 

การแบ่งระดับของมาตรวัดระดับความเจ็บปวด (pain scals) 

0 คะแนน ไม่ปวด 

1-3 คะแนน ปวดน้อย 

4-6 คะแนน ปวดปานกลาง 

7-10 คะแนน ปวดมากถึงมากท่ีสุด 

*ใช้กลุ่มเป้าหมาย ที่มีระดับการปวด อยู่ในช่วง 4-6 คะแนน 

ตารางแสดงร้อยละการลดลงของอาการปวดกล้ามเนื้อ ในกลุ่มเป้าหมายจ านวน 20คน ในระยะเวลา 3 
เดือน 

ระยะเวลา จ านวนคนที่มีอาการปวดลดลง คิดเป็นร้อยละ(จากกลุ่มเป้าหมาย 
20 คน ) 

เดือนที่ 1 7 35 
เดือนที่ 2 12 60 
เดือนที่ 3 16 80 

 

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการลดลงของอาการปวดกล้ามเนื้อ ในกลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 คน ใน
ระยะเวลา 3 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลที่ได้รับ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การท างานเป็นทีม ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม.และกลุ่มเป้าหมาย 

2. การได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

3. การได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผลิตสมุนไพร เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพร ผลิตโดยกลุ่มสมุนไพร 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าตอ ต าบลเขาปู่ เป็นการส่งเสริมรัฐวิสาหกิจชุมชน 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ในการผลิตจ าเป็นต้องเตรียมสถานที่เพ่ือความปลอดภัยของตัวยา ซึ่งสถานที่ผลิตยาในพื้นที่ให้บริการ
ยังไม่มี จึงจ าเป็นต้องไปผลิตนอกสถานที่ 

ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 

1.ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มเป้าหมาย และใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีระดับอาการปวดอยู่ในระดับการปวดมากถึงมาก
ที่สุดเพ่ือให้ได้ผลการทดลองที่มีความชัดเจนแม่นย ามากขึ้น 

2. ควรมีการท าผลิตภัณฑ์ทดแทนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดท า จึงควรหา
ผู้สนับสนุนหรือท าการจัดท าเพ่ือจ าหน่ายให้หน่วยงานอื่นๆเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่ผู้ผลิตได้ 

3. ควรพัฒนาตัวยาที่ช่วยในการรักษาที่สามารถท าให้หายได้ดีขึ้นโดยการท าวิจัย R2R และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หรือการใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้ามาประยุกต์เพ่ิมเติมต่อไป 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กระสัง 

-มีรายงานการศึกษาที่พบว่า ผักกระสังมีฤทธิ์ ต้านการอักเสบ แก้อาการปวด และไม่มีพิษภัยโดยสารสกัด
ด้วยน้ าจากใบกระสังมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อ Micrococcus pyogenesLehm. etNeum. var. aureus Huck. 
และเชื้อ Escherichia coli (Miq.) Cast. etChalm 

หญ้ารีแพร์ 

-มีรายงานการศึกษาที่พบว่า ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ Collagenase (MMP-1) และ gelatinase 
(MMP-2) ช่วยชะลอการถูกท าลายของคอลลาเจน (Collagen) และอีลาสติน (Elastin) ท าให้คงสภาพ
ความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของผิวเป็นสารที่ใช้ในการสร้างคอลลาเจน และน้ าไขข้อในร่างกาย มี



คุณสมบัติที่ส าคัญ คือ กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue) เพ่ิมความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนือ้ 

หญ้าดอกขาว 

-พบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดการอักเสบ ช่วยคลายกล้ามเนื้อเรียบ รวมทั้งยังมีฤทธิ์การยับยั้งการกิน
อาหารของแมลงบางชนิด ส่วนการวิจัยใหม่ ๆ จะมุ่งเน้นศึกษาฤทธิ์ต้านการเติมออกซิเจนและฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระค่อนข้างมาก 

เอกสารอ้างอิง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีน้อมรับพระราชด าริ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. “กระสัง”. 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. “เรื่องน่ารู้...ของผักกะสัง”.อ้างอิงใน : หน่วยปฏิบตัิการวิจัยเคมี
สารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

สุภาภรณ์ปิติพร, 2557, บันทึกของแผ่นดิน 7 สมุนไพรดูแลแม่หญิง. 

สุภาภรณ์ปิติพร, 2557, บันทึกของแผ่นดิน 8 ชะละวัยไกลโรค 

หนังสือสารานุกรมสมุนไพรไทย-จีน ที่ใช้บ่อยในประเทศไทย.  (วิทยา บุญวรพัฒน์).  “หญ้าหมอน้อย”.
หน้า 604. 

หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  
“เสือสามขา”.หน้า 223. 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบ 


