
1. ช่ือนวัตกรรม: ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ 
2. ทีมผูจัดนวัตกรรม :นางสาวพิมศิริ  สําเภาไทย  ,  นางสาวสุพัตรา  มาอุตสาห ,            

นางสาวนวพร  ศิริวัฒนานุรักษ 
3. ช่ือผูสนับสนุน : ภญ.นิติมา  สุวรรณกาศ หนวยงานแพทยแผนไทยโรงพยาบาลสอง 
4. ความสําคัญและความเปนมาของปญหา  

โรคขอเขาเสื่อมทางการแพทยแผนไทยจัดอยูในโรคลมชนิดหนึ่ง คือโรคจับโปงเขา หมายถึง เปนโรค
ลมท่ีทําใหขอตอหลวม มีน้ําในขอ ขัดในขอ แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 1) ลมจับโปงน้ําเขา คือ ลมจับโปงชนิด
หนึ่ง มีการอักเสบรุนแรงของขอเขา ทําใหมีอาการปวด บวมแดง รอน และอาจมีไขรวมดวย 2) ลมจับโปงแหง
เขา คือ ลมจับโปงชนิดหนึ่ง มีการอักเสบเรื้อรังของขอเขา ทําใหมีอาการปวด บวมบริเวณขอเล็กนอย สวนโรค
ทางแพทยแผนปจจุบัน เรียกวา โรคขอเขาเสื่อม หรือ osteoarthritis of knee จากสถิติผูมารับบริการดวย
โรคลมจับโปงเขา ท่ีคลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสอง มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ในปงบประมาณ 2559มี
ผูปวยท้ังหมดจํานวน 60 คน แตเดิมการบําบัดรักษาผูปวยจะมีเพียงการนวดพรอมประคบเพ่ือการบําบัดรักษา 
การพอกยาสมุนไพรสูตรรอน และการรักษาโดยการใชยาแผนไทย (ยารับประทาน ยาทาภายนอก) ซ่ึงพบวา
ผลการรักษาหลังสิ้นสุดการรักษาอยูในระดับท่ีไมดี หรือระดับปานกลางเทานั้น เนื่องจากผูปวยบางรายไมมา
ตามนัดและอาการบวม แดง รอน ลดลงเล็กนอย เพราะยาพอกเขาสูตรรอนจะพอกในผูปวยท่ีมีอาการดังกลาว
ไมได จึงทําใหมีแนวคิดพัฒนา นวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบใหกับผูปวยนําไปใชท่ีบาน
รวมกับการรักษาตามแนวทางเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการบําบัดรักษา และเปนการสงเสริมการพ่ึงพา
ตนเองท่ีบาน โดยใชสมุนไพรท่ีหาไดงายในทองถ่ินและไมตองซ้ือสิ่งของหรืออุปกรณท่ีราคาสูงมาชวยในการ
รักษา 
5. วัตถุประสงค  

5.1 เพ่ือพัฒนานวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบใหผูปวยและญาติสามารถทําไดดวย
ตนเอง และมีความพึงพอใจในการใชงาน 

5.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใชนวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบรวมกับการ
นวดไทย ในผูปวยโรคลมจับโปงเขา 

6 กรอบแนวคิด,รูปแบบ,ข้ันตอนการพัฒนา การเก็บรวบรวมขอมูล ,ระยะเวลาการศึกษา  
 กรอบแนวคิด 

การแพทยแผนไทย มีหัตถการในการรักษาโรคจับโปงเขา โดยมีการนวดพรอมประคบเพ่ือการ
บําบัดรักษาการรักษาโดยการใชยาแผนไทย (ยารับประทาน ยาทาภายนอก) และการพอกยาสมุนไพร จะมี 2 
สูตรการรักษา คือ ยาพอกสูตรรอน สําหรับรักษาอาการปวดตื้อๆบริเวณเขา มีเสียงดังกรอบแกรบ (crepitus) 
ในขอเขาขณะเคลื่อนไหวมีอาการขอฝดหรือมีขอจํากัดในการเคลื่อนไหวของขอเขา และยาพอกสูตรเย็น 
สําหรับรักษาอาการปวด บวม แดง รอน บริเวณขอเขารวมดวย  

สรรพคุณเภสัช คือ การรูจักรสและสรรพคุณของวัตถุท่ีใชเปนยาในการปองกันรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนกับ
มนุษย โดยมี ยารสประธาน 3 รส มี  
1. ยารสรอน ไดแก ยาท่ีเขาเบญจกูล ตรีกฎกหัศคุณ ขา เม่ือปรุงสําเร็จแลวเปนยารสรอน เชน ยาเหลืองท้ัง
ปวง สําหรับแกทางวาโย เปนตน มีตัวยาท่ีนํามาปรุงดังตอไปนี้ ดอกดีปลี รากชาพลู เถาสะคาน ราก
เจตมูลเพลิง เหงาขิงแหง เมล็ดพริกไทย เปนตน 



2. ยารสสุขุม ไดแก ยาท่ีเขาโกศ เทียน กฤษณา กระลําพัก ชะลูด อบเชย ขอนดอก แกนจันทนเทศ เม่ือปรุง
สําเร็จเปนยารสสุขุม เชน ยาหอมท้ังปวง สําหรับแกทางโลหิต เปนตน มีตัวยาท่ีนํามาปรุงดังนี้ โกฐท้ีง 5 เทียน
ท้ัง 5 กฤษณา กระลําพัก อบเชย ขอนดอก กรุงเขมา การบูร พิมเสนเกล็ด เปนตน 
3. รสเย็น ไดแก ยาท่ีเขาใบไม (ท่ีไมรอน) เกสรดอกไม สัตตเขา เนาวเข้ียว และของท่ีเผาเปนถาน เม่ือปรุง
สําเร็จแลวเปนยารสเย็น เชน ยามหานิล ยามหากาฬ ยาเขียว สําหรับแกในทางเตโช มีตัวอยางท่ีนํามาปรุงดังนี้
ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ใบตําลึงเถารางจืด เปนตน 1 ซ่ึงสมุนไพร รสเย็น มีฤทธิ์ลดการ
อักเสบและหาไดงายในทองถ่ิน เชน 

1) ใบรางจืด รสจืดเย็น ตําค้ัน หรือเอารากฝนกับน้ํา หรือตมเอาน้ํายาดื่มถอนพิษ แกไข ถอนพิษยา
เบื่อเมา แกรอนในกระหายน้ํา แกประจําเดือนไมปกติ แกปวดหู ตําพอก แกปวดบวม เถาและใบ รับประทาน
แกรอนในกระหายน้ํา แกพิษรอนตางๆ ราก รสจืดเย็น แกอักเสบ แกปวดบวม แกเมาคาง แกอาการปวดหัวมึน
หัวอันเนื่องมาจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษตกคางในรางกาย ใชรากเขายารักษาโรคอักเสบและปอดบวม ราก
และเถา ใชกินเปนยารักษาอาการรอนในกระหายน้ํา รักษาพิษรอนท้ังปวง ท้ังตน รสจืดเย็น ถอนพิษยาเบื่อเมา 
หรือใชปรุงเปนยาเขียว ถอนพิษไข ถอนพิษผิดสําแดง พิษเบื่อเมาเนื่องจากเห็ดพิษ สารหนู หรือยาฆาแมลง 
และพิษท้ังปวง  รักษาหอบหืดเรื้อรัง แกผื่นคันจากอาการแพตางๆ ปรุงยาแกมะเร็ง หมอยาแผนไทยใชเพ่ือ
ชวยจับสารพิษในตับหรือลางพิษในตับ2 
 2) ใบยานาง รสจืดขม รับประทานถอนพิษ แกไข แกไขรากสาด ไขพิษ ไขเซ่ืองซึม ไขหัว ไขพิษ ปวด
หัวตัวรอน อีสุกอีใส หัด ลิ้นกระดางคางแข็ง เปนยากวาดคอ แกไขฝดาษ ไขดําแดง3 

3) ใบฟาทะลายโจร รสขม ระงับอาการอักเสบ  พวกไอ เจ็บคอ คออักเสบ ตอมทอนซิล หลอดลม
อักเสบ ขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนังฝ4 

4) ใบตําลึง รสเย็น ดับพิษรอนถอนพิษไข ดับพิษฝ ถอนพิษของตําแย แกปวดแสบปวดรอน แกคัน 5 
5) ดินสอพอง เปนธาตุวัตถุ รสเย็น แกเม็ดผดผื่นคัน หามเหง่ือ ดับพิษรอน 6 
ข้ันตอนการพัฒนา 
        ใชแนวคิด ของกระบวนการ PDCA เพ่ือการปรับปรุงและแกไขปญหา 
1) คัดเลือกสมุนไพร 
2) พัฒนาตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ 
3) ประเมินทางกายภาพของตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ ไดแก สี กลิ่น การยึดเกาะ

ผิว เนื้อสัมผัส (ถาสูตรนี้ยังใชไมไดกลับไป ขอ 1 ใหม และสูตรนี้ใชได ใหทําขอ 4 ตอ) 
4) ทดสอบประสิทธิผลตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ กับผูปวยโรคลมจับโปงเขา  
5) ประเมินดูอาการบวมโดยการวัดเสนรอบวงจุดก่ึงกลางบริเวณท่ีมีอาการ ประเมินความเจ็บปวด 

(NRS) ประเมินผลขางเคียง และประเมินความพึงพอใจ 
6) ตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสม(ถาสูตรนี้ตองปรับปรุงแกไข กลับไป ขอ 1 

ใหม) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) การตรวจโรคทางหัตถเวชกรรมไทยโรคลมจับโปงเขา 

การตรวจโรคหัตถเวชกรรมไทย 
ระดับคะแนน 

กอนรักษา หลังรักษา 
0 1 2 0 1 2 

1. คลําขอเขาดูอาการบวม แดง รอน (กรณีมี       



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
** วัดเสนรอบวงเขา พบวา อาการบวม แดง รอน ลดลงเปนปกติ คือ อาการบวม เขาท้ัง 2 ขางลดลงเกือบ
เทากันท้ัง 2 ขาง และ/หรืออาการปวด (NRS) อยูในเกณฑระดับดีข้ึนไป ผูปวยสามารถขยับขอไดโดยไมมี
อาการปวด ขัด 
 

2) การแปลผลคะแนนการประเมินระดับความเจ็บปวด (Numeric rating scale: NRS ) 
ระดับความ
เจ็บปวด 

ความหมาย ผลการ
ประเมิน 

คาคะแนน 

0 ไมมีอาการปวด/หายเปนปกติ  
ดีมาก 

 
3 1-3 

 
ปวดนอยไมมีความทุกข/ทรมาน ปวดเปนบางครั้ง 
อาการปวดสัมพันธกับอิริยาบถตางๆ  

4-6 
 

ปวดปานกลางรูสึกทุกข ทรมานจากอาการปวด
พอสมควร ปวดพอทนได ปวดเปนๆหายๆ  

ดี 2 

7-9 
 

ปวดมากรูสึกทุกข ทรมานจากอาการปวดมาก เกิดความ
กังวลมาก ปวดจนนอนไมได  

ปานกลาง 1 

10 ปวดรุนแรง ปวดมากจนทนไมไหว ตองหยุดพักงาน  ไมดี 0 
 

3) แนวทางการรักษาโรคลมปลายปตคาดสนเทา 
- นวดพ้ืนฐานขา + เปดประตูลม 
- นวดสัญญาณ 1-3 เขา 
- นวดสัญญาณ 1 – 4 ขาดานนอกเนนสัญญาณ 4( 3 - 5 รอบ) 
- นวดสัญญาณ 1 – 4 ขาดานในเนนสัญญาณ 3,4( 3 - 5 รอบ) 
- ประคบสมุนไพร  10 นาที 
- พอกยาสมุนไพร ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ10 นาที  
- แนะนําใหผูปวยใชนวัตกรรม พอกยาเย็นลดอักเสบ  ท่ีบานทุกวัน จนกวาอาการจะดีข้ึน

(ตามระดับความรุนแรงของอาการ/โรคนผูปวยแตละราย) ครั้งละ 5-8 ชั่วโมง 

อาการบวม วัดรอบเขา ซาย....... ขวา...... ) 
2. ประเมินความเจ็บปวด (NRS)   

ระดับคะแนน ความหมาย / ตัวแปลผล 
0 ผูปวยทําไมไดเลย 
1 ผูปวยทําไดเล็กนอยถึงปานกลาง แตยังไมปกติ 
2 ผูปวยสามารถทําไดท้ังหมดเหมือน/เทาคนปกติ 

การแปลผลและความหมายดังตอไปนี ้
 



7 ผลการศึกษา 
1. การพัฒนานวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ 
สูตรตํารับท่ี1ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบประกอบดวยสมุนไพรท่ีมีรสเย็น ลดการอักเสบ 

และหางายตามทองถ่ิน ดังนี้  
1) ใบยานาง  100 กรัม 
2) ใบรางจืด   100 กรัม 
3) ใบฟาทะลายโจร  100 กรัม 
4) ใบตําลึง   100 กรัม 

วิธีการปรุง : นําสมุนไพรท้ังหมดบดละเอียด หมักไวกับสุราขาว 40 ดีกรี เปนเวลา 1 เดือน  
วิธีการใช : นําสมุนไพรและน้ําหมัก มาคลุกเคลากับดินสอพอง 50 กรัมพอกบริเวณท่ีมีอาการ 5-8 ชั่วโมง 

สูตรตํารับท่ี 2ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบประกอบดวยสมุนไพรท่ีมีรสเย็น ลดการอักเสบ 
และหางายตามทองถ่ิน ดังนี้  

1) ใบยานาง  100 กรัม 
2) ใบรางจืด   100 กรัม 
3) ใบฟาทะลายโจร  100 กรัม 
4) ใบตําลึง   100 กรัม 

วิธีการปรุง : นําสมุนไพรท้ังหมดบดละเอียด หมักไวกับสุราขาว 40 ดีกรี เปนเวลา 1 เดือน  
วิธีการใช : ค้ันเอาน้ําสมุนไพร มาคลุกเคลากับดินสอพองสะตุแลว 50 กรัม พอกบริเวณท่ีมีอาการ 5-8 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

ตารางการพัฒนานวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ 
 

สูตร
ท่ี 

ลักษณะ
ภายนอก 

สี กล่ิน การยึด
เกาะผิว 

ขอเสีย เนื้อ
สัมผัส 

จํานวน
ผูปวย
รับการ
รักษา 

จํานวน
ผูปวย
จบการ
รักษา 

ความพึง
พอใจ
ของ

ผูปวย 

ผล 
ขางเคียง 

1 ขุน ขน 

 

เขียว มีกลิ่นฉุน
ของ
แอลกอฮอล
เล็กนอย 

ไมสามารถ
เกาะติดกับ
เขาไดดี
เทาท่ีควร  

ผูปวยติมา
วาขณะ
เดินสักพัก
สมุนไพร
หลุด ยอย
ออกมา
จากผาได
งาย 

หยาบ 
เหลว
เล็กนอย 

1 1 ผูปวยมี
ความพึง
พอใจ
ระดับ
ปาน
กลาง 

ผูปวยใช
นวัตกรรม
แลวเกิด
ผลขางเคียง 
คือ มีตุมคัน 
แดง รอน 
บริเวณท่ี
พอก 



2 เหนียว 
ขุน ขน 
 

 

เหลือง 
ขุน 

มีกลิ่นฉุน
ของ
แอลกอฮอล
เล็กนอย 

สามารถ
เกาะติดกับ
เขาได
ดีกวาสูตร
เดิมไมหลุด
รวงงาย 

- ละเอียด 
ขน 

7 7 ผูปวยมี
ความพึง
พอใจ
ระดับดี
มาก 

ยังไมพบ
ผลขางเคียง
จากการใช
นวัตกรรม 

 
ผลการรักษาผูปวยใชนวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบสูตรท่ี 1 
 

ท่ี HN Dx. 

วัดรอบเขา NRS จบการรักษา 

Lt. Rt. ผลตาง 
กอน หลัง ตาง (ครั้ง) 

กอน หลัง กอน หลัง Lt. Rt. 

1 15273 
 
แหง  

 
33 33 35 35 0 0 7 6 1 1 

 
 
 
ผลการรักษาผูปวยใชนวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบสูตรท่ี 2 
 

ท่ี HN Dx. 

วัดรอบเขา NRS 

Lt. Rt. ผลตาง ผลการรักษา 
กอน หลัง 

ระดับ
คะแนน กอน หลัง กอน หลัง Lt. Rt.  

1 29786  น้ํา 37.5 34.5 41.5 37 3 4.5 ปกติ 8 4 ด ี

2 72555  น้ํา 37.5 33.3 38 33 4.2 5 ปกติ 8 2 ดีมาก 

3 8692  น้ํา 33 33 35 33 0 2 ปกติ 8 3 ดีมาก 

4 10994  น้ํา 41 38 37 37 3 0 ปกติ 7 2 ดีมาก 

5 28039  น้ํา 38.5 37 41.5 37 1.5 4.5 ปกติ 7 3 ดีมาก 

6 14695 แหง 36 36 39 36.5 0 2.5 ปกติ 8 3 ดีมาก 

7 16072  น้ํา 36.5 36.5 37.5 36.5 0 1 ปกติ 7 4 ด ี

 
8 สรุปผล และการอภิปรายผล 



จากการทดลองพัฒนา ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบพบวา สูตรท่ี 2 ดีท่ีสุด ลักษณะกายภาพ

เหนียว ขุน ขนสีเหลือง ขุน มีกลิ่นฉุนของแอลกอฮอลเล็กนอย การยึดเกาะผิว สามารถเกาะติดกับเขาไดดีกวา

สูตรเดิมไมหลุดรวงงาย เนื้อสัมผัส ละเอียด ขน ยังไมพบผลขางเคียงจากการใชนวัตกรรมผูปวยท่ีมารับบริการ

และจบการรักษาท้ังหมด จํานวน 7คน กอนการรักษาผูปวยทุกคนมีอาการเขาบวม วัดเสนรอบวงเขา พบวา 

อาการบวม ลดลงเปนปกติท้ังหมดจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 และหลังรับการรักษาระดับคะแนนการ

ประเมินระดับความเจ็บปวด (Numeric rating scale: NRS )พบวา คาคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไปท้ังหมด

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 และคะแนนความพึงพอใจ พบวา ผูปวยมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 

ท้ังหมดจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 

พรอมท้ังยังสอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษาท้ัง 2 ขอคือ1. เพ่ือพัฒนาตํารับยาพอกสมุนไพร
ยาเย็นลดการอักเสบใหผูปวยและญาติสามารถทําไดดวยตนเอง และมีความพึงพอใจในการใชงาน2. เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของการใชนวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบรวมกับการนวดไทย ในผูปวยโรค
ลมจับโปงน้ําเขา 
9 การนําผลงานไปใชประโยชนระดับหนวยงาน / นอกหนวยงาน / อําเภอ / จังหวัด 

จากการศึกษาพบวา การใชนวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบในผูปวยท่ีมีอาการบวม 
แดง รอน จากโรคเก่ียวกับเขา และเกิดจากอุบัติเหตุ  ซ่ึงมีผลลัพธท่ียืนยันตามจุดประสงคท่ีไดตั้งไว  รวมถึง
เปนการนําสมุนไพรท่ีหาไดตามทองถ่ิน  มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน  โดยชวยลดคาใชจาย และเวลาท่ีตอง
เดินทางมาโรงพยาบาลอีกดวย 

การนํานวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบเผยแพรความรูในโรงเรียนผูสูงอายุ และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
10 บทเรียนท่ีไดรับ 

สิ่งเล็กๆ ท่ีทุกคนอาจมองขาม  แตหากเรามองเห็นคุณคาในสิ่งเหลานั้น  ก็สามารถนํามาใชประโยชนได
มากกวาท่ีเราเห็น 
11 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกสวนใหความรวมมือเปนอยางดี  และผูปวยท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจตอ
ผลการรักษา  และสามารถนําภูมิปญญาพ้ืนบาน  สมุนไพรในทองถ่ินมาใชในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง 
12 การสนับสนุนท่ีไดรับจากผูบริหาร / องคกร 

ผูบริหารเปดโอกาสใหทําการศึกษานวัตกรรมอยางเต็มท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เอกสารอางอิง 
1 กองการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.  สรรพคุณเภสัช.  ตําราแพทยแผนโบราณท่ัวไป 
สาขาเวชกรรม เลม 2.  กรุงเทพฯ: กองการประกอบโรคศิลปะ; มปป, หนา 73-4. 
2ฐานขอมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  รางจืด.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=115 [24ก.ค. 2017]. 
3ฐานขอมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  ยานาง.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก 
: http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=148[24ก.ค. 2017]. 
4สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, สํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  ฟาทะลายโจร.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: 
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_11.htm [24ก.ค. 2017]. 
5วุฒิ  วุฒิธรรมเวช.  ตําลึง.ยอเภสัชกรรมไทยและสรรพคุณสมุนไพร.กรุงเทพฯ: ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการ
พิมพ จํากัด; 2552, หนา 142. 
6วุฒิ  วุฒิธรรมเวช.  ดินสอพอง.ยอเภสัชกรรมไทยและสรรพคุณสมุนไพร.กรุงเทพฯ: ศิลปสยามบรรจุภัณฑ
และการพิมพ จํากัด; 2552, หนา 138. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=148


 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีใชนวัตกรรมตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดอักเสบ 

อุปกรณ 

ผสมน้ํายาสมุนไพรลงในดินสอพองท่ีสะตุแลว 

ในอัตราสวน  15 ml.: 50 g. 

นํามาพอกบริเวณท่ีมีอาการ ท้ิงไว 5 -8 ช่ัวโมง 

ใชผาดิบ พันรอบบริเวณท่ีมีอาการ และใชเชือก

รัดไวใหแนนพอสมควร 



 
 
 
 

สอนนวัตกรรม ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ ณ โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหวยหมาย 
 

 
 

 
 
 
 

การนําผลงานไปใชประโยชน 



 
ตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ 

 
โรคขอเขาเสื่อมทางการแพทยแผนไทยจัดอยูในโรคลมชนิดหนึ่ง คือโรคจับโปงเขา หมายถึง เปนโรค

ลมท่ีทําใหขอตอหลวม มีน้ําในขอ ขัดในขอ แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 1) ลมจับโปงน้ําเขา คือ ลมจับโปงชนิด
หนึ่ง มีการอักเสบรุนแรงของขอเขา ทําใหมีอาการปวด บวมแดง รอน และอาจมีไขรวมดวย 2) ลมจับโปงแหง
เขา คือ ลมจับโปงชนิดหนึ่ง มีการอักเสบเรื้อรังของขอเขา ทําใหมีอาการปวด บวมบริเวณขอเล็กนอย สวนโรค
ทางแพทยแผนปจจุบัน เรียกวา โรคขอเขาเสื่อม หรือ osteoarthritis of knee 

สูตรตํารับยาพอกสมุนไพรยาเย็นลดการอักเสบ 
สวนประกอบสมุนไพรท่ีมีรสเย็น ลดการอักเสบ และหางายตามทองถ่ิน 

1. ใบยานาง  100 กรัม 
2. ใบรางจืด   100 กรัม 
3. ใบฟาทะลายโจร   100 กรัม 
4. ใบตําลึง   100 กรัม 

วิธีการปรุง  
นําสมุนไพรตามขอ 1.-4. ลางใหสะอาด 

บดละเอียด หมักไวกับสุราขาว 40 ดีกรี เปนระยะเวลา 
1 เดือน  

วิธีการใช  
นวด พรอมประคบสมุนไพร เพ่ือใหกลามเนื้อคลายตัว แลวค้ันเอาน้ําสมุนไพรท่ีหมักไวแลว 1 เดือน 

มาคลุกเคลากับดินสอพองสะตุแลว 50 กรัม พอกบริเวณท่ีมีอาการ 5-8 ชั่วโมง 
 หมายเหตุ 
 พอกสัปดาหละ 3- 5 ครั้ง ตามคําแนะนําของแพทยแผนไทย 
 คําแนะนํา 

1. งดของแสลง  ไดแก  ขาวเหนียว  หนอไมดอง  แตงกวา  อาหารรสเย็น แอลกอฮอล  เครื่องใน
สัตว  ของหมักดอง สัตวปก  ยอดผักเนื่องจากยอยยาก ทําใหรางกายมีกรดยูริคเพ่ิมข้ึน สงผลใหมีอาการปวด
เพ่ิมมากข้ึน ควรรับประทานอาหารท่ีมีกากใย ดื่มน้ํามากๆ เพ่ือใหขับปสสาวะ ชวยขับกรดยูริค หรือหรือดื่มน้ํา
ตะไครใบเตยท่ีมีสรรพคุณเปนยาบํารุงไต ใชลดอาการบวมจากโรคไต เบาหวาน หรือบวมไมทราบสาเหตุได  
น้ําตะไครใบเตยจะชวยขับกรดยูริก3  

2.หลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีทําใหมีอาการกําเริบ เชน ทานั่งพับเพียบ  ทานั่งขัดสมาธิท่ีนานเกินไป 
3.ทาบริหาร ฤาษีดัดตน แกเขาขัด 

 


