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ในปัจจุบันพบอุบัติการณ์อาการปวดเมื่อยตามร่างกายและอาการชาบริเวณอวัยวะส่วนปลาย
เพ่ิมมากขึ้น โดยอาการที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยมีทั้งที่ทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุ อาทิเช่น อาการชา
บริเวณปลายมือปลายเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคระบบหลอดเลือดสมอง และอาการชาที่เกิดขึ้น
จากการแข็งตัวของมัดกล้ามเนื้อหรือการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป อีกทั้งอาการชาที่เกิดขึ้นเองโดย
ไม่ทราบสาเหตุและพบได้บ่อยขึ้นตั้งแต่กลุ่มคนวัยท างานจนถึงวัยผู้สูงอายุ อาการปวดเมื่อยตาม
ร่างกายและอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้าและอวัยวะส่วนปลาย ท าให้เกิดความร าคาญส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของผู้ป่วย จากปัญหาดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการแสวงหาทางเลือกในการช่วยบ าบัด เพ่ือ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยและอาการชา รวมทั้งน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดูแลสุขภาพ โดยผสมผสานเอาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ ดังนั้นงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จึงมีแนวคิดที่จะน าเอาวัสดุที่หา
ได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ส าหรับช่วยบ าบัดอาการปวดเมื่อยและลดอาการชา เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและแนวทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง
ด้านสุขภาพอันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของคนในชุมชน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลโดยอ้างอิงจากแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้
นวัตกรรมหลอดด้ายมหัสจรรย์ คลายปวด ลดอาการชา สามารถสรุปได้ว่า ผู้ที่ใช้นวัตกรรมหลอดด้าย
มหัศจรรย์ คลายปวด ลดอาการชา มีความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๘๐ และมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ในด้านความเหมาะสม สามารถน าไปใช้งานได้สะดวก และในส่วนการใช้วัสดุในท้องถิ่นมา
ประดิษฐ์นวัตกรรม ร้อยละ ๑๐๐ นอกจากนี้จากการสอบถามผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอย่าง
มาก เพราะสามารถน าไปใช้ได้จริงสามารถลดอาการปวดเมื่อย ลดอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้า
ได้ และสามารถท าใช้ได้เองโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่และยังเป็นการแสวงหาทางเลือกในการดูแล
สุขภาพประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง ยังมีการต่อยอดนวัตกรรมโดยศึกษาการใช้นวัตกรรมร่วมกับ
การประคบสมุนไพรและการอบสมุนไพร ผู้รับบริการกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมที่ต่อยอดดังกล่าวมีความพึง
พอใจมาก เพราะรู้สึกผ่อนคลายจากความร้อนของการอบสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร รวมทั้งเกิด
แนวคิดพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าวเพ่ือใช้กับอวัยวะส่วนอื่นต่อไปอีกด้วย 
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แบบฟอร์มส่งผลงาน 
ประเภท [ ] Oral presentation [ ] เรื่องเล่า [ ] นวัตกรรม [ ] CQI [ ] Full Research 
ชื่อเรื่อง   นวัตกรรมหลอดด้ายมหัศจรรย์ คลายปวด ลดอาการชา 
ผูน้ าเสนอ นายสุวิทย์ จบถิ่น แพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  
บทน า 
 ปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยใหม่ ตั้งแต่วัยเด็กเล็กไปจนถึงวัยเกษียณอายุ ล้วนแล้วแต่
ประสบกับปัญหาความเจ็บป่วยและโรคภัยต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะปัญหาความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับ
โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน อาทิ จากการประกอบ
อาชีพ การใช้ท่าทางและอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งพฤติกรรมและแบบแผนการด าเนินชีวิตของ
คนเราที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้อุบัติการณ์การเกิดโรคและภาวะเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อเพ่ิมมากขึ้น จากการด าเนินงานของคลินิกแพทย์แผนไทยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) พบอัตราการรับบริการในคลิกแพทย์แผนไทยเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง 
ปัญหาหลักที่ประชาชนเข้ามารับบริการจะเกี่ยวข้องกับอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการเจ็บปวด
เรื้อรังต่างๆ นอกจากอาการปวดเมื่อยตามร่างกายดังกล่าวแล้ว ในปัจจุบันยังพบอุบัติการณ์การเกิด
อาการชาปลายเมือปลายเท้าหรืออาการชาบริเวณอวัยวะส่วนปลายเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย โดยอาการที่
เกิดข้ึนในผู้ป่วยมีทั้งท่ีทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุ อาทิเช่น อาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยระบบหลอดเลือดสมอง และอาการชาที่เกิดขึ้นจากการแข็งตัวของมัดกล้ามเนื้อ
หรือการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป อีกท้ังอาการชาที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุและพบได้บ่อยขึ้น
ตั้งแต่กลุ่มคนวัยท างานจนถึงวัยผู้สูงอายุ อาการปวดเมื่อยตามร่างกายและอาการชาบริเวณปลายมือ
ปลายเท้าและอวัยวะส่วนปลาย จึงก่อให้เกิดความร าคาญส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้ป่วย จ าก
ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการแสวงหาทางเลือกวิธีการบ าบัดเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อยและอาการชา
ที่เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการจ าหน่ายอุปกรณ์การนวดที่หลากหลาย ท าให้คนบางส่วนหัน
ไปซื้ออุปกรณ์การนวด ซึ่งเป็นอุปกรณ์นวดระบบไฟฟ้าที่มีราคาแพงต้องเสียค่าใช้จ่ายและมีความเสี่ยง
ในการใช้งานเพ่ิมมากข้ึน  

ดังนั้นงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
จึงมีแนวคิดที่จะน าเอาวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น หรือวัสดุที่อยู่รอบๆ ตัวมาใช้ในการจัดท านวัตกรรม
ประดิษฐ์อุปกรณ์ ส าหรับช่วยบ าบัดอาการปวดเมื่อยและลดอาการชา อีกทั้งเป็นแนวทางในการดูแล
ตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
แนวทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียงด้านสุขภาพ 
วัสดุและวิธีการ 

ในการจัดท านวัตกรรมครั้งนี้ เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อันประกอบด้วยแผงส าหรับใช้นวด
บริเวณฝ่า   มือ 2 แผง แผงส าหรับนวดบริเวณฝ่าเท้า 1 แผง ดังนั้นอุปกรณ์ 1 ชุดจะประกอบด้วย
แผงนวดทั้งหมด 3 แผงดังนี้ 



 
2.1  หลอดด้าย จ านวนตามที่ต้องการ 
2.2  เหล็กส าหรับท าแกนกลางใช้ท าแกนหมุน จ านวนตามที่ต้องการ 

  2.3  ไม้อัด ขนาด 2x3 ซม.ใช้ส าหรับท ากรอบแผงไม้ จ านวน 4 ชิ้น 
2.4  สว่านใช้ส าหรับเจาะรูกรอบไม้ทั้ง 2 ข้างส าหรับใส่แกนหมุน 
2.5  แลคเกอร์เคลือบสีไม้ 
2.6  แปรงทาสี  
2.7 กระดาษทรายเบอร์หยาบ และเบอร์ละเอียด 

วิธีการประดิษฐ์นวัตกรรม 
แผงนวดฝ่ามือ (ขนาดใช้ความกว้าง 4 หลอดด้าย ความยาว 7 หลอดด้าย) 2 แผง 

          1. ตัดไม้อัดเพ่ือท ากรอบและตัดเหล็กเพ่ือท าแกนหมุนให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ 
2. วางหลอดด้ายบนกรอบไม้ที่ตัดไว้แล้วท าเครื่องหมายให้พอดีกับรูตรงกลางของหลอดด้าย 
3. เจาะรูบนกรอบไม้ทั้งสองข้าง ขัดเสี้ยนไม้ด้วยกระดาษทรายพร้อมทาแลคเกอร์เคลือบสีไม้ 
4. ใส่เหล็กแกนหมุนในรูตรงกลางของหลอดด้ายตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
5. น าเหล็กแกนกลางที่ใส่หลอดด้ายเรียบร้อยแล้วมายึดติดโดยใส่ในรูกรอบไม้ที่เจาะไว้ 

          6. น าไม้ที่ตัดไว้มาประกอบเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม 
แผงนวดฝ่าเท้า (ขนาดใช้ความกว้าง 7 หลอดด้าย ความยาว 14 หลอดด้าย) 1 แผง 

          1. ตัดไม้อัดเพ่ือท ากรอบและตัดเหล็กเพ่ือท าแกนหมุนให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ 
2. วางหลอดด้ายบนกรอบไม้ที่ตัดไว้แล้วท าเครื่องหมายให้พอดีกับรูตรงกลางของหลอดด้าย 
3. เจาะรูบนกรอบไม้ทั้งสองข้าง ขัดเสี้ยนไม้ด้วยกระดาษทรายพร้อมทาแลคเกอร์เคลือบสีไม้ 
4. ใส่เหล็กแกนหมุนในรูตรงกลางของหลอดด้ายตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
5. น าเหล็กแกนกลางที่ใส่หลอดด้ายเรียบร้อยแล้วมายึดติดโดยใสในรูกรอบไม้ที่เจาะไว้ 

         6. น าไม้ที่ตัดไว้มาประกอบเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม 
วิธีใช้นวัตกรรม น านวัตกรรมใช้นวดบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า โดยให้ฝ่ามือและฝ่าเท้าวางบนนวัตกรรม
ในลักษณะให้ฝ่ามือฝ่าเท้ากลิ้งไปกลิ้งมาในทิศทางเดียวกัน กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต กระตุ้นการ
ท างานของระบบประสาทส่วนปลาย ลดอาการปวดเมื่อยและอาการชา ประมาณ 10-15 นาท ี
 
 
 
 



 
 
 
 
                               มหัศจรรย์หลอดด้ายคลายปวด ลดอาการชา 
ผลการใช้นวัตกรรม  
(แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้นวัตกรรมมหัศจรรย์หลอดด้ายคลายปวด ลดอาการชา) 

ความพงึพอใจต่อนวตักรรม ร้อยละ 
 

1.นวัตกรรมมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้สะดวก  
-ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
-ระดับความพึงพอใจมาก 
-ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 
100 
0.00 
0.00 

2.นวัตกรรมท าให้หน่วยบริการปฐมภูมิมีความต่อเนื่องในการให้บริการ  
-ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
-ระดับความพึงพอใจมาก  
-ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 
95.30 
  4.70 
  0.00 

3.นวัตกรรมท าให้ท่านดูแลสุขภาพ และ สามารถปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น  
-ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
-ระดับความพึงพอใจมาก  
-ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 
84.00 
14.00 
  1.60 

4.ประสิทธิภาพและความแข็งแรงของสิ่งประดิษฐ์  
-ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
-ระดับความพึงพอใจมาก  
-ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 
95.30 
  4.70 
0.00 

5.นวัตกรรมท าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  
-ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
-ระดับความพึงพอใจมาก  
-ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 
96.20 
 3.80 
0.00 

6.ท่านสามารถหาวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ได้   



-ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
-ระดับความพึงพอใจมาก  
-ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

100 
0.00 
0.00 

7.นวัตกรรมสามารถใช้ได้จริงและลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและลดอาการ
ชาได้  
-ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
-ระดับความพึงพอใจมาก 
-ระดับความพึงพอใจปานกลาง  

 
90.00 
 8.30 
1.70 

 
 
 
 
 
 
 
วิจารณ์ผลการใช้นวัตกรรม 

นวัตกรรมชิ้นนี้สามารถลดอาการปวดเมื่อย อาการชาอวัยวะส่วนปลายที่เกิดขึ้นได้จากหลาย
สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอาการเหน็บชาทั่วๆไป (ร่างกายขาดวิตามินบี) เส้นประสาทถูกกดทับ โรคระบบ
ประสาทอักเสบ โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รวมทั้งโรคเบาหวาน โดยแต่ละสาเหตุจะแสดง
อาการที่แตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยและบทความวารสารด้านสุขภาพเกี่ยวกับการนวด
กดจุดกระตุ้นฝ่าเท้าการรักษาภาวะเหน็บชาปลายประสาทส่วนปลายได้  นอกจากนี้การหยิบเอา
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและลดอาการ
ชา อาการฟกช้ าที่เกิดจากการนวด หรือช่วยลดอาการที่เกิดจากโรค และเป็นเสมือนการต่อยอด
นวัตกรรมให้มีการใช้งานที่มากขึ้น ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรมเป็นเสมือนอีก
ทางเลือกในการแสวงหาวิธีการดูแลสุขภาพ ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย โดยอาศัยหลักการและ
แนวทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียงด้านสุขภาพ 
สรุปผล 

จากการด าเนินงานจัดท านวัตกรรมมหัศจรรย์หลอดด้ายคลายปวด ลดอาการชา ในการสร้าง
นวัตกรรมส าหรับใช้ในหน่วยงานและเป็นต้นแบบให้ชุมชน นวัตกรรมมหัศจรรย์หลอดด้ายคลายปวด 
ลดอาการชา ชิ้นนี้สามารถใช้ป้องกัน บ าบัดรักษา ส่งเสริม ฟืนฟู สุขภาพของคนในชุมชนได้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และประเมินผลโดยอ้างอิงจากแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมหลอด



มหัศจรรย์หลอดด้ายคลายปวด ลดอาการชา สามารถสรุปได้ว่า ผู้ที่ใช้นวัตกรรมมหัศจรรย์หลอดด้าย 
คลายปวดลดอาการชา มีความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 90 และมีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้าน
ความเหมาะสม สามารถน าไปใช้งานได้สะดวก การใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์นวัตกรรม มากถึง
ร้อยละ 100 สู่การใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
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