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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันต าบลหนองบวัโคกมีแนวโน้มสดัส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย คือ โรคข้อเข่าเสื่อม ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพของร่างกาย จากการศึกษาข้อมูลผู้ที่มีปัญหาอาการปวดเข่าที่มารับบริการในสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯหนองบัวโคก ตั้งวันที่  1 กันยายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 มีผู้ป่วยมารับการรักษาจ านวน
190 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 90 และยังมีการส ารวจเพิ่มเติมพบว่ามีผู้ป่วยที่ไปรักษาอาการปวดเข่า
ด้วยการฉีดยาตามคลินิกเอกชนอีกเป็นจ านวนมาก เมื่อสอบถามถึงจ านวนครั้งในการไปฉีดยาแก้ปวดแต่ละ
เดือนนั้น พบว่ามีการฉีดยาแก้ปวดถึง 3-4 ครั้ง/เดือน และยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย แนวทางการรักษา
เกี่ยวกับอาการปวดเข่าด้านการแพทย์แผนไทย หรืออาจจะเรียกว่าโรคลมจับโปงเข่า ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย แบ่งโรคลมจับโปงเข่า ออกเป็น 2 ชนิด คือ ลมจับโปงแห้งเข่า และ ลมจับโปงน้ าเข่า โดยโรคลมจับโปง
แห้งเข่าจะมีอาการปวดบวมที่เข่าเวลาเดินหรือเปลี่ยนอิริยาบถ   มีความร้อนรอบเข่ามีภาวะเข่าติดและโก่ง นั่ง
ยองๆล าบากขณะเดินจะมีเสียงกรอบแกรบร่วมด้วย และโรคลมจับโปงน้ าเข่าจะมีอาการปวดบวมเข่าเวลาเดิน
เปลี่ยนอิริยาบถ มีความร้อนรอบเข่าชัดเจนมีน้ าในข่อเข่าโดยทั้งโรคลมจับโปงแห้งเข่าและลมจับโปงน้ าเข่า
ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่า โรคปวดเข่า 

การรักษาโรคลมจับโปงเข่าทั่วไปจะรักษาโดยการนวด การประคบสมุนไพร การรับประทานยา
สมุนไพร และการให้ค าแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับการออกก าลังกาย กายบริหารและแนะน าท่าทางอิริยาบถในการ
ใช้ชีวิตประจ าวันต่างๆ ปัจจุบันสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวโคกได้ด าเนินการเปิดคลินิกเฉพาะโรค 
จ านวน ๑ โรค คือ โรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยให้มีผลการรักษาที่ดีข้ึน และเป็นส่วน
หนึ่งของการดูแลสุขภาพ เช่ือมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้เกิดระบบการแพทย์ที่เอื้อซึ่งกันและกันงาน
แพทย์แผนไทยจึงได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากต ารา ท าให้พบว่าหัตถการที่ใช้รักษาอาการปวดเข่านอกจาก การ
นวด การประคบ การรับประทานยาสมุนไพร ยังมีหัตถการเพิ่มเติมในการรักษาผู้ป่วยโรคลมจังโปงเข่าได้คือ 
“การเผายา” การเผายาเป็นการเพิ่มความร้อนจากภายนอก โดยใช้ในกลุ่มโรคที่มีอาการทางลมเป็นหลัก การ
เผายาจะเผาได้ตามต าแหน่งต่างๆของร่างกาย เช่น ท้อง เข่า หลัง สะบัก เป็นต้น โดยการเผายาต้องได้รับการ
ตรวจร่างกายจากแพทย์แผนไทย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย หากพบว่ามีการค่ังของลมอยู่ในส่วนใดของ
ร่างกาย จึงมีการวางแผนการรักษาโดยใช้ความร้อนตรงในต าแหน่งที่มีการความผิดปกติของลมนั้นเอง 

จากปญัหาทีพ่บดังกล่าวงานแพทย์แผนไทยจึงได้น าหัตถการเผายามาเพิ่มวิธีในการดูแลรักษาโรคลม
จับโปงเข่า (ข้อเข่าเสือ่ม) จงึได้ทบทวนองค์ความรู้ถึงสมุฏฐานของการเกิดโรค ตามคัมภีร์การแพทย์แผนไทย 
คือ อาการปวดเข่า หรือ ลมจบัโปงเข่า เมื่อตามสมุฏฐานการเกิดโรคแล้ว คือ ปิตตะก าเรบิ วาตะก าเรบิ เสมหะ
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หย่อน ดังนั้นการรักษาด้วยการเผายา ซึ่งมีคุณสมบัตหิลกัในการกระจายลมที่คั่งอยู่ภายในเข่า  ซึ่งเหมาะสม
ส าหรับการเพิ่มการเคลือ่นไหวข้อเข่าและลดการปวดแบบเรือ้รัง 

จากสถิติการมารับบริการงานแพทย์แผนไทยช่วงเดอืนกันยายน 2559 ถึง เมษายน 2560 มีจ านวน
ผู้ป่วยที่มารับบรกิารงานแผนไทยทัง้หมด 419 คนโดยมีผู้รักษาอาการปวดเข่าด้วยหัตการเผายา จ านวน 30 
คน จากกลุ่มผู้ทีม่ารักษาด้วยอาการปวดเข่าทัง้หมด 58 คน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มวิธีในการรกัษาอาการปวดเข่า 
2. เพื่อเพิ่มตัวเลือกและช่องทางใหผู้้ป่วยในการรักษาโรคและบรรเทาอาการ 
3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการไปรบับริการรักษาตามคลินิกนอกสถานบริการ 
4. เพื่อลดการใช้ยาแก้ปวดในสถานบริการและเพิม่ช่องทางการรักษาโรคส าหรับผู้ป่วยที่ได้รบั

ผลข้างเคียงจากยาแผนปัจจุบัน 
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการท าหัตถการเผายาในกลุ่มผู้ปว่ยที่มีภาวะเข่าเสื่อม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มผู้ป่วยทีม่ารบับริการตรวจรักษาโรคทีส่ถานีอนามัยเฉลมิพระเกียรติฯหนองบัวโคก ด้วยอาการ
ปวดเข่า จ านวน 30 ราย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัง้วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 
 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการพฒันางาน องค์ความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้การรักษาผู้ป่วยเป็นการเพิม่
ทางเลือกในการรกัษาผู้ป่วยมากขึ้นจากเดิม และให้มผีลการรักษาที่ดีข้ึน เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพภาพ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการด าเนินงานในสถานบริการและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา พบว่า
หนึ่งในปัญหาอาการเจ็บป่วยที่พบมากในผู้ป่วย คือ อาการปวดเข่า 

2. ทบทวนองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับอาการปวดเข่า/โรคลมจับโปง/โรคข้อเข่าเสื่อม 
3. น าหัตถการเผายามาใช้รักษาผู้ป่วยในรายที่ตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแล้วว่า 

สามารถรักษาอาการปวดเข่าด้วยหัตถการเผายาได้ 
4. ตรวจวินิจฉัยคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าจากการมารับบริการที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

หนองบัวโคก คัดเลือกจากความสมัครใจของผู้ป่วยในการรักษา จ านวน ๓๐ รายพร้อมทั้งท าความ
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เข้าใจกับกลุ่มที่สมัครใจเข้าร่วม คือผู้ป่วยที่สมัครใจเข้าร่วมต้องไดรับการตรวจประเมิน วางแผนการ
รักษาและบ าบัดรักษาติดต่อกันจนจบกระบวนการ  

5. รักษาด้วยการนวดกดจุดรักษาร่วมกับการเผายา 1 ราย 1 ครั้ง/1 สัปดาห์ จ านวน 30 ราย 
6. ประเมินอาการปวดเข่า ด้วยแบบทดสอบ Visual analogue rating scale และประเมินความพึง

พอใจหลังจากได้รับการรักษาเสร็จสิ้น 3 ครั้งแล้ว 
7. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล 

 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าหัตถการเผายา 

1. เครื่องยาท าหัตถการ ประกอบด้วย เหง้าไพล เหง้าขมิ้นสิ่งละหนึง่ส่วน และเป็นเครื่องยาสด

น ามาบดใหล้ะเอียด อาจใช้เครื่องบดไฟฟ้า 

2. เกลอืสมทุร  30  กรัม   

3. น้ ามันนวดสมุนไพร (สูตรเย็น) 

4. กะละมังขนาดกลาง๑  ใบ 

5. ชาม  1  ใบ 

6. ที่จุดแกส๊  1  อัน 

7. เอทลิแอลกอฮอล ์ 300  cc. 

8. ผ้าขนหนูผนืเล็ก  4  ผืน 

 
ข้ันตอนหัตถการเผายา 

 1.แพทย์แผนไทยท าการตรวจวินิจฉัยก าเดาอุ่นกายปกติ และก าเดาอุ่นกายบริเวณที่จะปฏิบัติหัตถการ
เผายา และตรวจวัดความดันโลหิตว่าเป็นปกติ 
 2. แจ้งล าดับข้ันตอนหัตถการให้คนไข้ทราบ 
 3. ใช้น้ ามันนวดๆกระตุ้นบริเวณที่จะกระท าหัตถการอย่างเบามือประมาณ 5 - 10 นาที 
 4. ใช้ผ้าชุบน้ าแล้วบิดหมาดวงรอบบริเวณหัตถการให้มีรัศมีไม่เกินครึ่งคืบ 
 5. ใช้เกลือแกงโรยบริเวณที่วงรอบนั้น น าเครื่องยาที่บดเตรียมไว้ถมลงไปประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือ
จากนั้นโรยเกลือแกงอีกช้ันหนึ่งให้ทั่วแต่พอควร 
 6. น าผ้าชุบน้ าบิดหมาดลงคลุมทบับริเวณทีจ่ะหัตถการให้ชายผ้าวงรอบเกินออกจากวงผ้ารอบแรกนั้น
น าผ้าชุบน้ าบิดหมาดอีกผืน(เพื่อเตรียมไว้ดับเปลวไฟ) 
 7. เทเอทิลแอลกอฮอล์รอบที่๑ ไม่เกินกว่า 100 cc. โดยค่อยๆเทกระจายให้ทั่ววงรอบแรกเท่านั้น
อย่างระมัดระวังห้ามเกินขอบของวงที่ก าหนดอย่างเด็ดขาด พร้อมแจ้งคนไข้เพื่อทราบก่อนที่จะจุดไฟในวงรอบ
ของเทเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้เทไว้แล้ว  
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 8. ให้ผู้ปฎิบัติหัตถการถือผ้าเตรียมดับเปลวไฟไว้ตลอดเวลา คอยสอบถามคนไข้ว่าร้อนหรือไม่ร้อนแค่
ไหนอย่างสม่ าเสมอ ถ้าแจ้งว่าร้อนเกินควรให้รีบดับเปลวไฟ 
 9. หลังจากดับเปลวไฟแล้วให้ใช้ฝ่ามือค่อยๆกดในวงรอบเพื่อกระจายกองลมและความร้อนที่เกิดข้ึน 
อีกทั้งเพื่อตรวจสอบระดับของความร้อนในแต่ละรอบหัตถการนั้น 
 1o. เปิดผ้าออกแล้วใช้มือเกลี่ยเครื่องยาไม่ให้กดทับกันพร้อมตรวจความร้อนและความแห้งของเครื่อง
ยาถ้าแห้งเกินไปให้เติมเครื่องยาเปียกเพิ่มเข้าไปอีก 
 11. จากนั้นตรวจสอบผ้าขนหนูที่ใช้ปิดวงรอบหากแห้งไปให้ชุบน้ าแล้วบิดหมาดอีกครั้ง 
 12. เทเอทิลแอลกอฮอล์รอบที่ 2 ไม่เกินกว่า 70 cc. แล้วปฏิบัติข้ันตอนตามรอบแรกอย่างเคร่งครัด 
จากนั้นท าตามขั้นตอนข้างต้นซ้ าอย่างระมัดระวัง 
 13. เทเอทิลแอลกอฮอล์รอบที่ 3 ไม่เกินกว่า 50 cc. แล้วปฏิบัติข้ันตอนตามข้ันตอนข้างต้นการท า
หัตถการเผายาท าทั้งหน้าเข่าและหลังเข่าต าแหน่งละ 3 - 5 รอบ ข้ึนอยู่กับปิตตะ(ความร้อน)ของคนไข้ 
 14. การดับไฟที่เผาในแต่ละรอบ ดับด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาดๆวางลงบริเวณที่เผา จากนั้นใช้ผ้าที่ดับไฟ
ปั้นเป็นก้อน ประคบให้ทั่ว ต้องเกลี่ยสมุนไพรหลังดับไฟทุกครั้ง ก่อนจะเริ่มรอบใหม่ 
 15. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเผายาให้น าวงผ้าและโกยเครื่องยาออกเช็ดบริเวณนั้นด้วยผ้าสะอาดให้
หมดค่อยๆนวดกระจายกองลมอีกครั้ง จากนั้นสอบถามคนไข้หลังปฏิบัติหัตถการเรียบร้อย 

 
ข้อควรระวัง 
1. ให้ตรวจก าเดาอุ่นกาย วัดปรอทและความดันโลหิตก่อนปฏิบัติหัตถการทุกครัง้ 

2. แจ้งล าดับข้ันตอนการหัตถการให้คนไข้ทราบและเข้าใจเสมอก่อนปฏิบัตหิัตถการ 

3. หากตรวจสอบพบว่าคนไข้ร้อนเกินไปใหห้ยุดหัตถการทันทีเมื่อคนไข้ร้องขอ 

4. ให้หมั่นสังเกตกริยาทีผ่ิดปกติไปของคนไข้หากตรวจพบให้สอบถามคนไข้ทันที 

5. ในระหว่างจุดมีเปลวไฟให้ผูป้ฎิบัติหัตถการนั่งอยูก่ับที่เตรียมพร้อมดบัไฟได้ทันท ี

6. ให้เทเอทลิแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวังไม่ควรเกินวงรอบเด็ดขาด ถ้าเกินเขตที่ก าหนดให้

เปลี่ยนผ้าขนหนบูิดน้ าหมาดผืนใหม่ทันทีแล้วเทเอทิลแอลกอฮอล์ใหม่ 

 
  ข้อห้าม 

1. ห้ามปฏิบัตหิัตถการนีก้ับคนไข้ดังต่อไปนี้ คือ วัดปรอทแล้วมไีข้มีความดันโลหิตสงูมีก าเดาอุ่นกาย

ก าเรบิมีอาการทางอุธังคมาวาตาก าเริบมีภาวะบวมอักเสบชัดเจน 

2. ห้ามใช้เอทลิแอลกอฮอลเ์กินกว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนดในแต่ละครั้งหัตถการ 

3. เมื่อจุดเปลวไฟแล้วห้ามผูป้ฎิบัติการห่างจากคนไข้เด็ดขาด 

4. ห้ามท าหัตถการนีเ้กินกว่า 5 รอบแม้คนไข้ร้องขอ 
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5. เมื่อจุดไฟแล้วห้ามเทเอทลิแอลกอฮอล์ซ้ าอย่างเด็ดขาด 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 7 ข้อค าถาม  

และส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความรุนแรงแบบแบ่งค่าบรรยายความเจ็บปวด ให้ผู้ป่วยบอกระดับ

ความรู้สึกเจ็บปวด 

2. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้หัตถการการเผายาร่วมกบัการกดจุดรักษา มีทั้งหมด 9 ข้อ แต่ละ

ข้อมีสเกลการวัด 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5 คะแนน), มาก (4 คะแนน), ปานกลาง (3 คะแนน), น้อย 

(2 คะแนน) และ น้อยที่สุด (1 คะแนน)    

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป โดยใช้สถิติวิเคราะห์ร้อยละ
ระหว่างก่อนและหลังท าการศึกษา  
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาผู้ป่วยทีม่ารบับริการรักษาอาการปวดเข่าด้วยหัตถการเผายาในคลินกิเฉพาะโรคของ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวโคก จ านวน  30 คน พบว่า เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 
๘๓.๓ และ รอ้ยละ ๑๖.๖ ตามล าดับ) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่อายุ 51-60 ปี กลุ่มอายุ 61-70 ปี และกลุม่อายุ 40-
50 ปี (ร้อยละ 46.6 ร้อยละ 43.3 และร้อยละ 10.0 ตามล าดับ) มีภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ ร้อยละ 76.6 และมี
น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 23.33 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน ร้อยละ 63.3 
เป็นเกษตรกร รอ้ยละ 23.3  และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รอ้ยละ 13.3 เมื่อสอบถามถึงโรคประจ าตัว ร้อยละ 
83.3 มีโรคประจ าตัวเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสงู ที่เหลอืคือไม่มีโรคประจ าตัว  มีประวัติอุบัตเิหตุการได้รบั
บาดเจบ็ทีห่ัวเข่า ร้อยละ 60 และไม่เคยได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า ร้อยละ 40 
  ด าเนินการวัดอาการปวดเข่าด้วยเครื่องมือ Visual analogue rating scale 10 ระดับ โดยให้ผู้ป่วย
เป็นผู้ให้คะแนน โดยวัดทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นการวัดก่อนด าเนินการรักษา 1 ครั้ง และอีก 3 ครั้งวัดเมื่อท าการ
รักษาเสร็จแล้วประมาณ 5-10 นาที ผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเจ็บปวดเฉลี่ยของอาการ
ปวดเข่าก่อนท าการรักษา 6.26 เมื่อท าการรักษาครั้งแรกและวัดอีกครั้ง ระดับความเจ็บปวดลดลงเหลือ 4.40 
และระดับความเจ็บปวดเข่าของกลุ่มตัวอย่าง ลดลงเรื่อยๆ โดยครั้งสุดท้าย วัดระดับความเจ็บปวดเฉลี่ยได้ 
1.53 
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วัดระดับความเจ็บปวดเข่า Mean 

ก่อนท าการรักษาสัปดาห์ที่ 1 6.26 
หลังรักษาครั้งแรก สัปดาห์ที่ 1 4.40 
หลังรักษาครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 2.23 
หลังรักษาครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 3 1.53 

 
เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยหัตถการเผายาพบว่ามีคะแนนความพึง

พอใจเฉลี่ย 37.23 จากคะแนนรวมทั้งหมด 45 คะแนน ซึ่งอธิบายได้ว่ามีความพึงพอใจในระดับสูง   
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 การพัฒนารูปแบบการรักษาอาการปวดเข่าข้ึนน้ัน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษา จากเดิมที่การ
รักษาอาการปวดเข่ามีเพียงแค่การนวดและการประคบสมุนไพร การเพิ่มหัตถการการเผายาไปนั้น ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการรักษาดีข้ึน อาการฝืดติดของข้อเข่าลดลง อาการปวดเข่าทุเลาลงจนสามา รถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข ผู้ป่วยมีภาระค่าใช้จ่ายลงลงเนื่องจากไม่ต้องไปฉีดยาแก้ปวดตามคลินิกเอกชน
เหมือนแต่ก่อน แต่การท าหัตถการนั้นต้องอยู่ภายใต้การตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนไทย และเห็นสมควรแล้ว
ว่าผู้ป่วยสามารถรักษาด้วยหัตถการเผายาได้ จึงจะสามารถท าการรักษาได้ และจากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่
ได้รับหัตถการเผายาในการรักษาอาการปวดเข่าในคลินิกเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม ในงานแพทย์แผนไทยสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติหนองบัวโคก ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  โดยมีระดับความเจ็บปวด
อาการปวดเข่าในผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง โดยรวมผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับมากในผลของการรักษา สรุป
แล้วการรักษาอาการปวดเข่าด้วยหัตถการเผาถือเป็นแนวการรกัษาที่ดีอีกทางหนึ่งทีช่่วยให้ผู้ป่วยลดอาการปวด
เข่าได ้
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการส่งเสรมิและใช้หัตถการการเผายาเพิม่มากข้ึนในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า เพื่อเป็นการลดการ
ใช้ยาแก้ปวด เช่น diclofinac และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาของประชาชน 

2. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรตามสูตรยาเผาเช่น  ไพล  ขมิ้น 
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ภาพประกอบ 

 

 
ภาพแสดงการตรวจวินิจฉัย 

 
ภาพแสดงการท าหัตถการเผายา(ด้านหน้า) 
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ภาพแสดงการท าหัตถการเผายา(ด้านหลัง) 

 

นวัตกรรม  “สร้างสุขภาพดี  วิถีธรรม  วิถีไทย” 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองบัวโคก  

อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

หลักการและเหตผุล 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการด าเนินชีวิต
มากขึ้น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้านวัตถุ เกิดความเสื่อมถอยในสถาบันครอบครัว สถาบันสังคม เกิด
ค่านิยมวัฒนธรรมวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียงและขาดสมดุล ขาดการใส่ใจดูแล 
ควบคุม ป้องกันปัจจัยเสียงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีพฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศ
ไทยก าลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตด้านสุขภาพ โดยเฉพาะสถานการณ์ความรุนแรงของโรคที่ไม่ติดต่อจากวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปจะเห็นได้จากรายงานสถานการณ์โรค NCDs พบว่าความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุตั้งแต่ 
18 ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6.9 ใน พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ใน พ.ศ. 2557 และความชุกของภาวะ
อ้วนในประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 34.7 ใน พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 37.5 ใน 
พ.ศ. 2557 (สถิติส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ,2559) และยังพบว่าอัตราการตายด้วย
โรคหัวใจ อุบัติเหตุ การเป็นพิษ และมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายมากที่สุดและรองมาตามล าดับของประเทศไทย
อีกทั้งยังมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งโรคดังกล่าวมักเป็นผลเนื่องมาจากการด าเนินชีวิตและการมีพฤติกรรม
สุขภาพไม่เหมาะสมขาดความสนใจและละเลยต่อการดูแลสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาด
การออกก าลังกาย สุขภาพองค์รวม (Holistic Health System) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่จะมีสุขภาพดี
อย่างยั่งยืนและสุขภาพดีถ้วนหน้านั้น ต้องน าเอาหลักการสุขภาพองค์รวมมาแก้ปัญหาโดยมองว่าสุขภาพมิใช่ 
เป็นเพียงการตั้งรับเพื่อซ่อมสุขภาพเท่านั้น แต่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพโดยให้ประชาชน
สามารถสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยตนเองสุขภาพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกคนการมีสุขภาพที่ดีย่อม
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ก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและคุณภาพงานเต็มที่ และการ
มีสุขภาพดีเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
 พ.ศ.2560 มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ถ่ายทอดความรู้แนวทางการสร้างสุขภาพ
ดี วิถีธรรม วิถีไทย ให้กับตัวแทนแต่ละสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 80 แห่ง และสถานีอนามัย
พระราชทานนาม 10 แห่ง โดยมุ่งหวังให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและสถานีอนามัยพระราชทานนาม 
เป็นองค์กรน าวิถีธรรม วิถีไทย มาบูรณาการกับศาสตร์ทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการแพทย์แผนไทย 
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการสร้างและการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ต าบลหนองบัวโคก  มีผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน จ านวน  236 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.31 ของประชากรทั้งหมด มีภาวะแทรกซ้อนแล้ว 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.24   โรคความดันโลหิตสูง 
จ านวน 447 คน คิดเป็นร้อยละ  6.27  ของประชากรทั้งหมด มีภาวะแทรกซ้อนแล้ว 12 คน คิดเป็นร้อยละ  
2.68  จากการตรวจคัดกรองเมื่อปี 2560 พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ป่วยแต่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูงจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 ของประชากรได้รับการตรวจคัดกรองซึ่งจะเห็น
ได้ว่ามีผู้ป่วยในอัตราที่สูงมาก และมีคนที่เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเหล่าน้ีในอนาคตอีกจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็น
ประชากรวัยแรงงาน ซึ่งอนาคตประชากรที่ป่วยก็จะเป็นภาระในการดูแลรักษา ท าให้รายได้ของครอบครัว
ลดลง  รัฐจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลมากขึ้น   

ในการนี้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวโคก ได้เล็งเห็นความส าคัญให้ประชาชนได้ตระหนัก 
และรู้จักการดูแลสุขภาพตนเอง จึงได้จัดท านวัตกรรม “การสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย”ตามหลักการดูแล
ตนเอง 3ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ (อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย) 1น (นาฬิกาชีวิต) ส าหรับ
แกนน าข้ึน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลหนองบัวโคกในกลุ่มป่วย และกลุ่ม
เสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เพื่อให้แกนน าได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้ึน ทั้งการดูแลตนเองครอบครัว และสามารถเป็นต้นแบบให้
ประชาชนในเขตพื้นที่อีกต่อไปได้ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพฒันาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่แกนน าสุขภาพ “ภายใต้
แนวคิด สร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย” 

2. เพื่อให้แกนน าใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ  ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตัวใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. แกนน าอสม.กลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย เขตเทศบาล จ านวน  50  คน  เขต อบต. จ านวน 

50  คน  รวมทั้งสิ้นจ านวน  100  คน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
              การศึกษาครั้งใน ได้ด าเนินการระหว่างเดือน มิ.ย. – ส.ค. 2561 

รูปแบบของนวัตกรรม 
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  นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เพราะการสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย เป็น
แนวคิดเพื่อให้แกนน าใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวัน 
 
ระดับของนวัตกรรม 
 เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในหน่วยงานหมู่บ้านและรพ .สต  โดยขยายผลการน านวัตกรรมไปใช้ยังรพ .สต. 
อื่นๆต่อไป 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. แกนน าได้รับความรู้ ทักษะหลักการดูแลตนเอง 3ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ 
(อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย) 1น (นาฬิกาชีวิต) 

2. บุคลากร แกนน ามีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้ึน ทั้งการดูแลตนเองครอบครัว และ
สามารถเป็นต้นแบบใหป้ระชาชนในเขตพื้นทีอ่ีกต่อไปได ้

 
แผนการตอ่ยอดโครงการ 

1. การขยายไปยังพื้นที่ของ รพ.สต.อื่นๆในเขตอ าเภอจัตรุัส จ านวน 7 รพ.สต. 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อม
ตามแนวทางการด าเนินการ 

2. ทีมหมอครอบครัวคัดกรองสุขภาพโดยการ วัดรอบเอว ช่ังน้ าหนัก วัดความดันโลหิต และ
เจาะตรวจหาค่าน้ าตาลในเลอืดให้แก่แกนน า จากนั้นแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย 

ขั้นด าเนินการ 
1. ด าเนินการอบรมกลุ่มเป้าหมายโดยใช้หลกัการ สร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย โดยมีขัน้ตอน

และกิจกรรมดงันี ้
 

1.1 คัดกรอง ตรวจสุขภาพ ก่อนและหลังการอบรมโครงการ 
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1.2  อบรมและฝกึปฏิบัติ ตามหลัก 3ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 
 

              
     

              
                                                       

- ฝึกปฏิบัติ สมาธิบ าบัด SKT ตามหลัก 3ส (สมาธิ) 
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  1.3 กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก 3อ (อาหาร) 
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- 
 

 กิจกรรมการฝกึปฏิบัติฐานอาหารโซนสี และน้ าดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
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- กิจกรรมฝกึปฏิบัติ การออกก าลังกายด้วยไม้พลองดัมเบลล ์ตามหลัก 3อ (ออกก าลังกาย) 

 

  
 

  
 

- 
- กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ การออกก าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน ตามหลัก 3อ (ออกก าลังกาย) 

 

                 
 

- กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก 3อ (อารมณ์) 
 



15 

 

        
 

                  
 

   - รูปกิจกรรมการอบรมและฝกึปฏิบัติ ตามหลัก 1น (นาฬิกาชีวิต) 
 

                 
 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติวิเคราะห์ร้อยละ
ระหว่างก่อนและหลังการอบรม  3  เดือน  
 
ผลการด าเนนิงาน 

     จากการศึกษา กลุ่มแกนน าสุขภาพ กลุ่มปกติ จ านวน 35 คน  หลังการอบรม 3 เดือน  พบว่า
ค่าความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด (ร้อยละ 100) และจ านวนคนที่มีค่าดัชนี
มวลกายมากกว่าเกณฑ์ลดลง จ านวน 2 คน (ร้อยละ 5.71) แต่ยังมีคนที่ค่าดัชนีมวลกายมากกว่าเกณฑ์อยู่
จ านวน 18 คน (ร้อยละ 51.42) แสดงให้เห็นว่า แกนน าสุขภาพที่เข้ารับการอบรมยังมีการปฏิบัติตัวในการ
ดูแลสุขภาพยังไม่สม่ าเสมอและยั่งยืน จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป  กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 9 คน หลังจากการอบรมเป็นเวลา 3 
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เดือน และมีการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก    3ส 3อ 1น ท าให้มีผู้ที่มีระดับน้ าตาลในเลือด
อยู่ในเกณฑ์ปกติเพิ่มข้ึน 2 คน (ร้อยละ22.22) และมีผู้มีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ จ านวน 7 
คน       ( ร้อยละ77.78 )   กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  จ านวน 33 คน  หลังการอบรม 3 เดือน 
พบว่าแกนน าสุขภาพ  ยังมีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ จ านวน 33 คน (ร้อยละ 100)  มีจ านวนคนที่มี
ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติเพิ่มข้ึน 2 คน (ร้อยละ 6.06) และมากกว่าเกณฑ์ลดลง จ านวน 2 คน (ร้อย
ละ 6.06)  กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง     จ านวน 12 คน พบว่าหลังจากการอบรมเป็น
เวลา 3 เดือน แกนน าสุขภาพมีค่าความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติเพิ่มข้ึน จ านวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) และ
ระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติเพิ่มข้ึนจ านวน  9 คน (ร้อยละ 75)    

     กลุ่มป่วยเบาหวาน  จ านวน  4  คน พบว่าหลังจากการอบรมเป็นเวลา 3 เดือน  แกนน า
สุขภาพมีค่าระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ  เพิ่มข้ึนจ านวน 1 คน(ร้อยละ 25)  กลุ่มป่วยความดัน
โลหิตสูงจ านวน 9 คน พบว่าหลังจากการอบรมเป็นเวลา 3 เดือน แกนน าสุขภาพมี ท าให้พบว่าค่าความดัน
โลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติเพิ่มข้ึน จ านวน 1 คน (ร้อยละ 11.11)  
                    จากผลการศึกษาที่ได้ พบว่า แกนน าสุขภาพทุกกลุ่ม ที่ใช้หลัก 3 ส. 3 อ. 1 น. ในการด าเนินชีวิต  
มีแนวโน้มสุขภาพที่ดีข้ึน  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลสุขภาพด้วยหลกัสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทยนั้น  เป็นทางเลอืกใหม่ในการดูแลสุขภาพ  ที่ต้องอาศัยความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติตนในระยะเวลาค่อนข้างยาวนานถึงจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพที่ดีข้ึน  และ
จากการศึกษาครั้งนี้ ท าให้ได้บุคคลต้นแบบในทุกกลุ่ม สามารถน ามาเปน็แบบอย่างของการมพีฤติกรรมสุขภาพ
ดี โดยใช้หลัก วิถีธรรม วิถีไท  นอกจากนี้  เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีกบัประชาชนในกลุ่มอื่นๆ  จงึได้
ขยายผล การสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย สู่กลุ่มวัยเรียน ในปี 2561 เพื่อส่งผลใหเ้กิด “ต าบลหนองบัว
โคก สร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีธรรม วิถีไทย” ต่อไป 

    

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


