
การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังจากการพอกเข่าด้วยผักตบชวาร่วมกับการ

นวดไทยในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทะเลน้อย  

มารีนา สุหรง 
รัตติญากร  เกิดสมมาศ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทะเลน้อย 
บทน า 

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลากหลายมิติ และมีปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 
ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ มากมาย ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้น ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเป็น
โรคต่างๆ ได้รวมถึงโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อ จากสถิติองค์การอนามัยโลก คาดว่าในปี พ.ศ. 2563 
จะมีผู้ป่วยกระดูกและข้อเพ่ิมขึ้น เป็น 570 ล้านคน และในประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบ
กระดูกและข้อ มากกว่า 6 ล้านคน โดยข้อที่เสื่อมมากที่สุดคือข้อเข่า โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่มีโอกาส
เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุมากกว่า วัยอ่ืน ยังเป็นโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อที่พบมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 
ใน 10 ของโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อ ทั้งหมด และเป็นโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญอันก่อเกิดความ 
ทุพพลภาพในผู้สูงอายุได้อีกด้วย โรคข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นปัญหาส าคัญเนื่องจากก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน
เป็นอุปสรรคในการเข้าสังคม โรคข้อเข่าเสื่อมหรือโรคจับโปเข่าทางการแพทย์แผนไทยแบ่งออกเป็น 2 
ชนิด คือ โรคลมจับโปงแห้ง และ โรคลมจับโปงน้ า  

ผู้สูงอายุในจังหวัดพัทลุงปี 2560 จ านวน 80,758 คน คิดเป็นร้อยละ 15.46 ของประชากร
ทั้งหมด อ าเภอที่มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด คืออ าเภอควนขนุน ร้อย
ละ 19.16 มีจ านวนผู้สูงอายุ 16,095 คน (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสสจ.พัทลุง) ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทะเลน้อยมีจ านวนผู้สูงอายุ 1,763 คน มีผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่าทั้ง
ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทย และรับยาลดปวดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทะเลน้อย
มีแนวโน้มสูงขึ้น เฉลี่ยปีละประมาณ 150 คน ซึ่งอาการดังกล่าวส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต 
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเข่าเสื่อมหลายล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการรักษาโดยการผ่าตัด 
การกินยาลดปวด ซึ่งล้วนแต่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกาย    การรักษา
ทางการแพทย์แผนไทยมีเป้าหมายเพ่ือลดอาการปวดท าให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลดภาระของ
ผู้ดูแล ลดค่ารักษาเก่ียวกับยาและค่าผ่าตัด  

วิธีการรักษาทางการแพทย์แผนไทยมีหลากหลายวิธี เช่นการนวด การประคบ การพอกยา  ทาง
การแพทย์แผนไทย นิยมใช้การนวดร่วมกับการให้ค าแนะน าเพ่ือปรับเปลี่ยน พฤติกรรม โดยประโยชน์ของ
การนวดมีผลช่วยบรรเทา อาการปวด การนวดจะส่งผลต่อร่างกาย ได้แก่ ท าให้เกิดการไหลเวียนของเลือด
เพ่ิมมากข้ึน กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น คลายตัว บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และช่วยให้ สุขภาพจิต



ใจดีขึ้นอีกด้วย แต่การรักษาด้วยการนวดเพียงวิธีการเดียวจะช่วยท าให้อาการปวดลดลง ในระยะเวลาหนึ่ง 
เท่านั้น อีกทั้งส่วนใหญ่พ้ืนที่ต าบลทะเลน้อยเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ทะเล และพ้ืนที่ราบ ประชาชนส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ า ล าคลอง มีผักตบชวาขยายและแพร่พันธุ์เป็นจ านวนมากในแม่น้ าล าคลอง ซึ่ง
ผักตบชวามีสรรพคุณด้านสมุนไพรช่วย ขับลม ใช้ทาหรือพอกแก้แผลอักเสบ มีฤทธิ์เย็นช่วยระบายความ
ร้อนช่วยลดอาการปวดเข่า ระบายลมที่คั่งค้างตามข้อต่างๆ จากการศึกษาพบรายงานการวิจัยของศิลดา 
การะเกตุ พ.บ.*, นิชกานต์ สุยะราช พทป.บ.*, พัชรินทร์ใจดี พทป.บ.*,สมบัติ กาศเมฆ พทป.บ.*, สุนทร 
พรมเผ่า พทป.บ.* ผณิตา ประวังพทป.บ.* และคณะ การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและ
หลังจากการรักษาโคลนสมุนไพร พอกเย็นร่วมกับการนวดแผนไทยในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า ผล
การศึกษาพบว่า เมื่อวัดคะแนนความปวด ก่อนและหลังการรักษา พบว่าอาการปวดเข่าลดลงคะแนน
ความปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) และการศึกษาวิจัยของปิยะพล พูลสุข และคณะ 
การศึกษาประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเข่า  ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ผล
การศึกษาพบว่า ระดับความปวดของข้อเข่า ระดับอาการข้อฝืด และช่วงเวลาในการลุกเดินลดลงกว่า  
ก่อนการทดลอง และระดับความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทาง สถิติ (p < 0.001) ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดน าผักตบชวามาท าเป็นยาพอกเข่า เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลการพอกเข่าด้วยผักตบชวาร่วมกับการนวดไทยในการลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มี
อาการปวดเข่าลดลง ส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อไป  
ค าถามการวิจัย 

ผลของการพอกเข่าด้วยผักตบชวาร่วมกับการนวดไทยต่อการลดอาการปวดเข่าเป็นอย่างไร 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการพอกเข่าด้วยผักตบชวาร่วมกับการนวดไทยในการลดอาการปวดเข่าใน
ผู้สูงอายุ 
วิธีการศึกษา 

 เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Intervention Study) แบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวทดสอบ ก่อน - 
หลัง (One Group Before-After Design) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ศึกษา คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีอาการ
ปวดเข่า ที่มารับการรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทะเลน้อย  ต าบล
ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงรวบรวมตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 30 ราย การคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างใช้
วิธีการเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างดังนี้คือ 

 
 



เกณฑ์การคัดเข้า 
1.ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมจับโปงเข่าโดยแพทย์แผนไทย โดยใช้วิธีการทางหัตถเวชกรรมไทย 
2.เพศชาย หรือ หญิง อายุ 60 ปี ขึ้นไป 
3.ข้อเข่าฝืดตึงหลังตื่นนอนตอนเช้านาน<30 นาที 
4.เสียงดังกรอบแกรบในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว 
5.มีความสมัครใจทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ 

เกณฑ์การคัดออก  
1.เคยรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือ การดามเหล็กเกี่ยวกับข้อเข่า  
2. มีแผลเปิดหรือแผลอักเสบบริเวณข้อเข่า 
 3. มีกระดูกปริ แตก ร้าวบริเวณข้อเข่า  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วย 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วๆไป   ประกอบด้วยจ านวน  6 ข้อ เพศ  อายุ ค่าดัชนีมวลกาย 

การศึกษา อาชีพ จ านวนข้อเข่าท่ีมีอาการปวด 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามอาการปวด  การประเมินความปวดด้วยมาตรวัดความ ปวดแบบเฟเชียล

สเกลส์ (Facial Scale) เนื่องจากวิธี การไม่ยุ่งยากใช้เวลาค่อนข้างน้อย เป็นการใช้รูปภาพ แสดงสีหน้า
บอกความรู้สึกปวดแบบมิติเดียว เริ่มตั้งแต่ ไม่ปวดแทนด้วยสีหน้ายิ้มร่ามีความสุข ปวดพอทน แทนด้วย
ภาพสีหน้านิ่วคิ้วขมวดจนถึงปวดมากที่สุด แทนด้วยใบหน้าที่มีน้ าตาไหลพราก วิธีนี้นิยมใช้ในผู้ ป่วยเด็ก
เล็ก คนชรา เพราะท าให้เข้าใจง่าย โดยให้ดู รูปแล้วให้ชี้ภาพหน้า ที่ตรงกับความรู้สึกขณะนั้นอยู่ที่ ระดับ
ใดโดยน ามาแทนค่าเป็นคะแนนตามที่ก ากับไว้ ใต้ภาพร่วมกับการใช้ Visual Rating Scale เพ่ือบอก 
ระดับความเจ็บปวด เกณฑ์การแบ่งระดับความปวด  6 ระดับ 

0 = ไมม่ีอาการปวดเลย    6-7 = มีอาการปวดมาก 
1-3 = มีอาการปวดเล็กน้อย   8-9 = มีอาการปวดรุนแรง 
4-5 = มีอาการปวดปานกลาง   10 = มีอาการปวดรุนแรงมากท่ีสุด 

การด าเนินการวิจัย 
- ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการนวดไทย ทั้งหมด 5 ครั้งๆละ 45 นาที และการพอกเข่าด้วยผักตบชวา จะพอก
บริเวณเข่า 5 ครั้งๆละ 20 นาที วันเว้นวัน 
 



ขั้นตอนการเตรียมผงพอกผักตบชวา 
1.น าผักตบชวาตัดรากออกแล้วล้างให้สะอาดที่สุด 
2.จากนั้นน าผักตบชวาที่ล้างสะอาดแล้ว มาหั่นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆ 
3.น าผักตบชวาที่หั่นหรือสับเป็นชิ้นเล็กมาตากแห้ง 
4.น าผักตบชวาที่ตากแห้งสนิทแล้ว มาบดหรือต าให้เป็นผง ใส่ภาชนะแห้งปิดสนิท 

สูตรยาพอกเข่า ประกอบด้วย ผงยาและน้ าด่าง  
ผงยา ได้แก่ ผงผักตบชวา 500 กรัม แป้งข้าวจ้าว 200 กรัม ลูกแป้งข้าวหมาก 2 ลูก 
น้ าด่าง ได้แก่ ปูนแดง 20 กรัม น้ าเปล่า 1 ลิตร 

วิธีการพอกเข่าด้วยผักตบชวา 
1.ตักผงยาพอกเข่า 60 กรัม ผสมกับน้ าด่าง ประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันจนเหนียวและ
นุ่มพอเหมาะ  
2.พอกลงบริเวณหัวเข่าให้ทั่ว พอกท้ิงไว้ 20 นาที จนแห้ง แล้วล้างออก 
-การนวดไทย  โดยนวดพ้ืนฐานขาเปิดประตูลม นวดสัญญาณ 1-3 เข่า ครั้งๆละ 45 นาที วันเว้นวัน 

ขั้นตอนการเตรียมการนวดไทย 
การนวดพื้นฐานขา และเปิดประตูลม ท่านวด  ผู้นวด นั่งพับเพียบ ผู้ป่วย นอนหงาย 

ขั้นตอนการนวด  
1.ให้ผู้นวดวางนิ้วหัวแม่มือ (ข้างเดียวกับที่นั่งข้างผู้ป่วย) ชิดกระดูกสันหน้าแข้ง ใต้ลูกสะบ้า

ประมาณ  
2 นิ้วมือ โดยวางหัวแม่มือเฉียง 45 องศา กับกระดูกสันหน้าแข้ง เป็นจุดที่ 1 เรียกว่าจุดนาคบาท และกด
จุดที่ 2 เรียงต่อจากจุดที่ 1 

2.ให้ผู้นวดวางนิ้วหัวแม่มือคู่ กดต่อจากจุดที่  2 โดยกดชิดกระดูกสันหน้าแข้ง กดเรียงนิ้ว
ต่อเนื่องกัน จนไปถึงข้อเท้า (แนวเส้นที่ 1)  

3.ใช้นิ้วหัวแม่มือวางคู่กัน กดลงบริเวณเหนือเข่า ประมาณ 2 นิ้วมือ กดเรียงนิ้วต่อเนื่องกันไป
จนถึงหัวตะคาก (แนวเส้นที่ 2)    

4.พลิกมือกลับโดยให้หัวแม่มือทั้งสองข้างชี้ลง แล้วกดลงบริเวณกล้ามเนื้อสะโพก (แก้มก้น) กด
เรียงนิ้วต่อเนื่องกันไป จนถึงบริเวณเหนือหัวเข่าด้านข้าง ประมาณ 2 นิ้วมือ (แนวเส้นที่ 3) 

5.เว้นช่วงบริเวณหัวเข่าด้านข้าง แล้ววางนิ้วหัวแม่มือคู่ กดลงบริเวณขาท่อนล่างด้านข้าง กดเรียง
นิ้วต่อเนื่องกันไปจนถึงบริเวณตาตุ่มด้านนอก (แนวเส้นที่ 4) 

6.นวดคลายหลังเท้าโดยใช้หัวแม่มือ (ข้างเดียวกับที่นั่งข้างผู้ป่วย) กดลงบริเวณหลังเท้าให้หัวแม่
มือตั้งฉากกับหลังเท้า 



7.เมื่อคลายหลังเท้าจุดสุดท้ายเสร็จ ให้จับปลายเท้าผู้ป่วยแบะออก 
การเปิดประตูลม 

ขั้นตอนการเปิดประตูลม ท่านวด   ผู้นวด นั่งคุกเข่าคู่ หันหน้าไปทางศีรษะผู้ป่วย ผู้ป่วย  นอน
หงาย 

1.ใช้มือ (ข้างเดียวกับที่นั่งข้างผู้ป่วย) โดยให้เอาปลายนิ้วก้อยแตะบริเวณหัวตะคากเฉียงมือ 45 
องศา 

2.เมื่อวางต าแหน่งตามข้อ 1 ถูกต้องแล้ว ให้ลงน้ าหนักที่บริเวณอุ้งมือ กดลงไป โดยใช้เวลา
ประมาณ 45-60 วินาที แล้งยกมือขึ้น 
การกดจุดสัญญาณเข่า ท่านวด  ผู้นวด นั่งพับเพียบ ผู้ป่วย นอนหงาย 

สัญญาณ ๑ เขา่  หงายมือ  วางนิ้วหัวแม่มือคู่  กดชิดขอบสะบ้าด้านนอก  
สัญญาณ ๒ เข่า  หงายมือ  วางนิ้วหัวแม่มือคู่  กดชิดขอบสะบ้าด้านใน  
สัญญาณ ๓  เข่า  คว่ ามือ  (ข้างใกล้ผู้ถูกนวด)  ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดน้ าเต้าตก(จุดกึ่งกลางใต้ขอบ

สะบ้า)อีก๔  นิ้วประคองที่สันหน้าแข้งด้านใน 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว การเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1.ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้ป่วยที่มารับการรักษาการพอกยารักษา
อาการปวดเข่า  

2. สอบถามความสมัครใจและชี้แจงวัตถุประสงค์ การวิจัย เมื่อผู้ป่วยยินยอมให้ความร่วมมือจึง
ด าเนิน การข้ันตอนต่อไปในการรักษา  

3.ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลส่วน บุคคล และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมิน 
ความรุนแรงของความปวด 

4.การประเมินความปวดด้วยมาตรวัดความปวดแบบเฟเชียลสเกลส์ (Facial Scale)เนื่องจาก
วิธีการไม่ยุ่งยากใช้เวลาค่อนข้างน้อย เป็นการใช้รูปภาพ แสดงสีหน้าบอกความรู้สึกปวดแบบมิติเดียว โดย
ให้ดู รูปแล้วให้ชี้ภาพหน้า ที่ตรงกับความรู้สึกขณะนั้นอยู่ที่ ระดับใดโดยน ามาแทนค่าเป็นคะแนนตามท่ี
ก ากับไว้ ใต้ภาพร่วมกับการใช้ Visual Rating Scale เพ่ือบอก ระดับความเจ็บปวด  โดยวัดคะแนนความ
เจ็บปวดก่อนการพอกเข่าด้วยผักตบชวาร่วมกับการนวดไทย ครั้งที่ 1และ วัดระดับความเจ็บปวดหลังการ
นวดครั้งที่ 5 

 
 



 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.ลักษณะทั่วไปข้อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนาน าเสนอเป็นค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังรักษา ใช้ Paired t - test ก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ

ไว้ที่ p≤0.05 
ผลการศึกษา 

จ านวนผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าจ านวนทั้งหมด 30 ราย เป็นชาย 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30  
หญิง 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 ช่วงอายุที่พบมากที่สุดอยู่ระหว่าง 75 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาคือ อายุ 65-69 ปี, อายุ 60-64 ปี และ อายุ 70-74 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67, 23.33 และ 10.00 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 18-23 คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา 24-29 , 
30 ขั้นไป และ ต่ ากว่า 18 คิดเป็นร้อยละ 36.67 , 10.00 และ 3.33 ตามล าดับ มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ ไม่ได้ศึกษา , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 13.33, 10.00 และ 6.67 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท าสวน คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย, อาชีพรับจ้าง และอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
13.33, 13.33 และ 10.00 ตามล าดับ จ านวนข้อเข่าที่มีอาการปวดข้างเดียวพบมากที่สุด 19 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 63.33 ปวดทั้ง 2 ข้าง 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.67 เมื่อวัดระดับความปวด ก่อนรักษา ค่าเฉลี่ย
ความปวดเท่ากับ 6.3 (SD 0.7) และหลังการรักษาด้วยการพอกเข่าด้วยผักตบชวาร่วมกับการนวดไทยเมื่อ
ครบ 5 ครั้ง ค่าเฉลี่ยความ ปวดเท่ากับ 2.0 (SD 1.1) โดยอาการปวดเข่าลดลง ทุกคน ค่าเฉลี่ยความ
เจ็บปวดลดลงเท่ากับ 4.3 เมื่อมาค านวณทางสถิติพบว่าอาการปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
p<0.001 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป (n = 30) 

ข้อมูล        จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
เพศ ชาย          9      (30.00) 
 หญิง        21    (70.00) 
อาย ุ 60-64 ปี        7     (23.33) 
 65-69 ปี        8     (26.67) 
 70-74 ปี        3     (10.00) 
 75 ปีขึ้นไป       12    (40.00) 



ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร) 
 ต่ ากว่า 18       1      (3.33) 
 18-23        15   (50.00) 
 24-29        11   (36.67) 
 30 ขึ้นไป        3     (10.00) 
ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา       21   (70.00) 
 มัธยมศึกษาตอนต้น       3    (10.00) 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย      2     (6.67) 

ไม่ได้รับการศึกษา       4    (13.33) 
ข้อมูล        จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 

อาชีพ 
 ท าสวน        19 (63.33) 
 แม่บ้าน        3 (10.00) 
 ค้าขาย        4 (13.33) 
 รับจ้าง        4 (13.33) 
 อ่ืนๆ        0 (0.00) 
จ านวนข้อเข่าที่มีอาการปวด 

ข้างเดียว        19 (63.33) 
ทั้ง 2 ข้าง        11 (36.67) 

 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลการวัดระดับความปวด (n = 30) 
ระดับความปวด   ก่อน(ราย )(ร้อยละ) หลัง(ราย )(ร้อยละ) 
 0     0 (0.00)   2 (6.67) 
 1-3     0 (0.00)   22 (73.33) 
 4-5     5 (16.67)   6 (20.00) 
 6-7     25 (83.33)  0 (0.00) 
 8-9     0 (0.00)   0 (0.00) 
 10     0 (0.00)   0 (0.00) 

 



ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรม (n=30) 
กลุ่ม  x  S.D.  t  p-value 
ก่อนครั้งที่ 1 6.3  0.7            6.1                       0.00 

กลุ่มทดลอง                                            
 หลังครั้งที่ 5 2.0  1.1                 21.6                        0.05 
บทวิจารณ์ 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นที่มีอาการปวดเข่า ซึ่งการ
รักษาด้วยวิธีพอกเข่าด้วยผักตบชวาร่วมกับการนวดแผนไทย สามารถลดอาการปวดเข่าได้จริง สามารถ
น าไปใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าได้ แต่การศึกษาในครั้งนี้มีข้อด้อยคือ ไม่มีกลุ่มควบคุมจึงท าให้ไม่
สามารถเปรียบเทียบกลุ่มท่ีได้รับการรักษากับกลุ่มควบคุมได้ในการศึกษาในอนาคตควรมีการเปรียบเทียบ
กลุ่มควบคุมซึ่งจะท าให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
สรุป 
 ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าหลังได้รับการรักษาด้วยการพอกเข่าด้วยผักตบชวาร่วมกับการนวด
แผนไทยมีคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดก่อนการรักษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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