
1. ช่ือนวัตกรรม: ไมกระดานยืดกลามเนื้อ 
2. ทีมผูจัดนวัตกรรม : นางสาวจารุณี  ธรรมสอน, นางสาวนวพร  ศิริวัฒนานุรักษ 
3. ช่ือผูสนับสนุน : ภญ.นิติมา  สุวรรณกาศ  หัวหนาหนวยงานแพทยแผนไทยโรงพยาบาลสอง 

 
4. ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

โรคเก่ียวกับขา  ไดแก  โรคลมปลายปตคาตขาปวดขา  และตะคริว   เปนอาการปวดบริเวณสวนขาโดย  
ปตคาต  หมายถึงเสนเลือดท่ีอยูในรางกายคูขนานไปกับเสนเอ็นบริเวณทองนอยและหนาขาเปนเสนท่ีสําคัญ
เม่ือกดเสนนี้จะรูสึกเตนตุบๆ  สวนอาการตะคริวหมายถึง กลามเนื้อนองจะแข็งเกร็งเปนกอน  เปนลํา ปวดตรง
บริเวณนองเหมือนถูกทุบหรือถูกขยุมอยางแรงปลายเทาจะเหยียดตรงกระดกข้ึนลงไมได การเคลื่อนไหวขา หัว
เขาและขอเทา ไมสะดวกหรือทําไมไดเลย  จากสถิติผูมารับบริการดวยโรคเก่ียวกับขา ท่ีคลินิกแพทยแผนไทย 
โรงพยาบาลสอง มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ในปงบประมาณ 2560  จํานวน 75  คน และปงบประมาณ 2561 
จํานวน 106 คน ตามลําดับ แตเดิมการบําบัดรักษาผูปวยจะมีเพียงการนวดพรอมประคบเพ่ือการบําบัดรักษา 
และการรักษาโดยการใชยาแผนไทย (ยารับประทาน ยาทาภายนอก) ซ่ึงพบวาผลการรักษาหลังสิ้นสุดการ
รักษาอยูในระดับปานกลาง  หรือดีเทานั้น  เนื่องจากผูปวยไมมาตามนัด และหลังจากการบําบัดรักษา ผูปวย
ยังมีพฤติกรรมเชนเดิม ทําใหอาการกลับมาเปนอีก เปนๆหายๆ จึงทําใหมีแนวคิดพัฒนา นวัตกรรมไมกระดาน
ยืดกลามเนื้อ  ใหกับผูปวยนําไปใชท่ีบานรวมกับการรักษาตามแนวทางเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
บําบัดรักษา และเปนการสงเสริมการพ่ึงพาตนเองท่ีบาน โดยใชวัสดุท่ีหาไดงายในทองถ่ินและไมตองซ้ือสิ่งของ
หรืออุปกรณท่ีราคาสูงมาชวยในการรักษา 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใชนวัตกรรมไมกระดานยืดกลามเนื้อรวมกับการนวดไทยในผูปวยโรค

เก่ียวกับขาในดานคุณภาพและความปลอดภัย 

5.2 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมกระดานยืดกลามเนื้อใหผูปวยและญาติสามารถทําไดดวยตนเองและมีความพึง

พอใจในการใชงาน 

 
6 กรอบแนวคิด,รูปแบบ,ข้ันตอนการพัฒนาการเก็บรวบรวมขอมูล ,ระยะเวลาการศึกษา 

  6.1 กรอบแนวคิด 
        ใชแนวคิด ของกระบวนการ PDCA เพ่ือการปรับปรุงและแกไขปญหา ประชากร คือ ผูปวย

โรคเก่ียวกับขาท่ีมารับบริการท่ีคลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสอง จํานวน 106 คน กลุมตัวอยาง 
คือ ผูปวยโรคเก่ียวกับขาท่ีสามารถนํานวัตกรรมไมกระดานยืดกลามเนื้อไปใชท่ีบาน และยินดีเขารวม
โครงการวิจัย โดยตองไดรับการตรวจประเมิน วางแผนการรักษา และบําบัดรักษา จํานวนท้ังหมด 13 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช คือ แบบบันทึกการตรวจและการประเมินผลการรักษา 
โรคเก่ียวกับขา  และอาการตะคริวนอง กอนการนวดพรอมประคบเพ่ือการบําบัดรักษา และหลังจาก
การนวดพรอมประคบเพ่ือการบําบัดรักษาจนครบกระบวนการรักษา 4-5 ครั้ง ตามระดับความรุนแรง
ของอาการ/โรค  โดยผูเขารวมการรักษานํานวัตกรรมไมกระดานยืดกลามเนื้อกลับไปทําท่ีบาน ทําวัน
ละ 2 ครั้งครั้งละประมาณ 10 – 15 นาทีโดยทําตามทากายบริหารตามคําแนะนําของแพทยและมา
รักษาตอเนื่องติดตอกันอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้งวิเคราะหขอมูลการรักษาดังนี้ 

 



6.2  ข้ันตอนการพัฒนา 
ใชแนวคิดของกระบวนการ PDCA เพ่ือการปรับปรุงและแกไขปญหา 
1) สืบคนอุปกรณท่ีชวยในการยืดเหยียดกลามเนื้อสวนขา 
2) พัฒนาตัวอยาง ท่ีชวยในการยืดเหยียดกลามเนื้อสวนขา 
3) นําไปใชกับผูปวยโรคเก่ียวกับขา คือ โรคลมปลายปตคาตขา  ปวดขา ตะคริวนอง  
4) พัฒนาและปรับปรุง จนไดนวัตกรรมไมกระดานยืดกลามเนื้อรักษารวมกับการนวดพรอมประคบ

สมุนไพร 
 

6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) การตรวจโรคทางหัตถเวชกรรมไทย 

1.1) โรคลมปลายปตคาดขา 

การประเมินผลการรักษา กอนรักษา หลังรักษา 
1.ประเมินทางหัตถเวช 0 1 2 0 1 2 
  -วัดสนเทา       
  -งอพับขาองศาเขา       
  -คลําหาจุดเจ็บ / ความตึงของกลามเน้ือ       
  -ยกเทาเหยียดตรงได 90 องศา       
  -กมตัวมือแตะพ้ืน       
  -ทดสอบแรงถีบปลายเทาปวดราวมาท่ี........................       

 

1.2) อาการตะคริว 

การประเมินผลการรักษา กอนรักษา หลังรักษา 
1.ประเมินทางหัตถเวช 0 1 2 0 1 2 
  -ลักษณะทั่วไปของกลามเนื้อนองแข็งเปนกอนเปนลาํ       
  -ลักษณะการเหยียดปลายเทา (ปลายเทาชี้ลงเหยียดตรง)       
  -อาการปวด / สัปดาห( ระดับ0 = 6-7 วัน,  

ระดับ1 = 3-5 วัน, ระดับ2 = 1-2 วัน) 

      

2) การประเมินระดับความเจ็บปวด (Numeric rating scale: NRS ) 
 

ระดับความเจ็บปวด ความหมาย ผลการประเมิน คาคะแนน 
0 ไมมีอาการปวด/หายเปนปกต ิ

ดีมาก 
 

3 1-3 
 

ปวดนอยไมมีความทุกข/ทรมานปวดเปนบางครั้งอาการปวด
สัมพันธกับอิริยาบถตางๆ 

4-6 
 

ปวดปานกลางรูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควรปวดพอ
ทนไดปวดเปนๆหายๆ 

ดี 2 

7-9 
 

ปวดมากรูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดมากเกิดความกังวลมาก
ปวดจนนอนไมได 

ปานกลาง 1 

10 
 

ปวดรุนแรงปวดมากจนทนไมไหวตองหยุดพักงาน 
ไมด ี 0 



6.4 สรุปผลการรักษา 
นําคะแนนผลการประเมินการตรวจโรคทางหัตถเวชกรรมแผนไทยและการประเมินความ

เจ็บปวดรวมกันแลวนํามาสรุปผลการรักษาดังนี้ 
1.1 โรคลมปลายปตคาดขา 

 
ระดับผลการรักษา ไมดี ปานกลาง ด ี ดีมาก 

คาคะแนน 0-9 10-12 13-14 15 
 

 1.2  อาการตะคริว 

ระดับผลการรักษา ไมดี ปานกลาง ด ี ดีมาก 
คาคะแนน 0-4 5-6 7-8 9 

 

3) แนวทางการรักษาทางหัตถเวชกรรม 
3.1)  โรคลมปลายปตคาตขาปวดขา 

1) นวดพ้ืนฐานขา 
2) เปดประตูลมขา 
3) นวดพ้ืนฐานหลัง 
4) นวดสัญญาณ 1,2,3 หลัง 
5) นวดสัญญาณ 1,2,3 ขาดานนอก 
6) นวดสัญญาณ 1,2  ขาใน 
7) ประคบสมุนไพร  10นาที 

8) กายบริหารดวยนวัตกรรมไมกระดานยืดกลามเนื้อเปนเวลา  10นาที 

9) แนะนําใหผูปวยใชนวัตกรรมไมกระดานยืดกลามเนื้อท่ีบานทุกวันวันละ 2 ครั้ง(เชา 

– เย็น) ครั้งละ 10 นาที 

 

3.2) อาการตะคริว 
**เพ่ือปองกันการเปนซํ้า 
1) นวดพ้ืนฐานขา  (แบบคลาย) เปดประตูลม และเนนขอเทาขางท่ีเปน 
2) นวดพ้ืนฐานขาดานนอก และสัญญาณ 1,2,3,4,5  
3) นวดพ้ืนฐานขาดานใน และสัญญาณ 1,2,3,4,5  
4) นวดแนวเสนก่ึงกลางนอง   

 
 
 



6.5 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 

7. ผลการศึกษา 
7.1 การพัฒนานวัตกรรม 

 

ไมกระดานยืดกลามเนื้อ ครั้งแรก 
 

 
  
 

แบงเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้ 

 

              
 

         ระดับท่ี 1 = 11 ซม.  ระดับท่ี 2 = 13.5 ซม.       ระดับท่ี 3 = 17 ซม. 

30 ซม. 

26 ซม. 



ปญหาท่ีพบ  คือ ขนาดของแผนเหยียบไมกระดานท่ีแคบเกินไป ทําใหผูรับบริการไมมีความ

ม่ันใจ และรูสึกไมปลอดภัยในขณะท่ีใชนวัตกรรม และความสูงของไมกระดานท่ีมีความชันมากเกินไป  

เวลาใชจะมีอาการปวดมากข้ึนกวาเดิม และไมสามารถทําทากายบริหารในขณะท่ีใชนวัตกรรม ตาม

คําแนะนําของแพทย  เราจึงไดปรับขนาดและระดับความสูง ดังตอไป 

 
 

 
 
 
 
 

แบงออกเปน 3 ระดับ 

 
 
 

หลังจากปรับขนาดและระดับความสูงของนวัตกรรมไมกระดานยืดกลามเนื้อแลว จึงไดนํามาทดลอง
กับผูรับบริการ  ผลจากการประเมินผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอยางมาก  รูสึกปลอดภัยและม่ันใจในการ
ใชงานนวัตกรรมเปนอยางมาก 

 

12.5 ซม. ระดับ 1  14.5 ซม. ระดับ 2 16 ซม. ระดับ 3 

30.5  ซม. 

34ซม. 



7.2 ผลการรักษา 
จากการใหบริการบําบัดรักษาโรคลมปลายปตคาตขา ในคลินิกแพทยแผนไทยโรงพยาบาล

สอง มีผูปวยท่ีมารับบริการท้ังหมด จํานวน 13 คน กอนการรักษาผูปวยอยูในระดับไมดี ท้ังหมด

จํานวน 13 คน หลังจากการนวดและประคบสมุนไพร รวมกับการใชนวัตกรรมไมกระดานยืด

กลามเนื้อ  ผูปวยมีผลการรักษาในระดับระดับดีมาก 2  ระดับดี  จํานวน  10  คน และปานกลาง  1  

คน  โดยมีผลการรักษาอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 92.3 และความพึงพอใจในการใช

นวัตกรรมอยูระดับดีมาก จํานวน 12 คน (คิดเปนรอยละ 92.3) ระดับปานกลาง จํานวน 1 คน     

(คิดเปนรอยละ 7.7 ) 

 

8. การนําผลงานไปใชประโยชนระดับหนวยงาน / นอกหนวยงาน / อําเภอ / จังหวัด 
จากการศึกษาพบวาการใชนวัตกรรมไมกระดานยืดกลามเนื้อโดยรวมกับการนวดและประคบสมุนไพร    

สามารถชวยยืดกลามเนื้อสวนขา และมีผลการรักษาหลังจากสิ้นสุดการรักษาอยูในระดับดี  ทําใหลดระยะเวลา
ในการรักษา  และปองกันการเกิดอาการซํ้า 

 
9. บทเรียนท่ีไดรับ 
ปญหาอาจเปนเพียงสิ่งเล็กๆ สิ่งเล็กๆท่ีทุกคนอาจมองขามแตหากเรามองเห็นคุณคาในสิ่งเหลานั้นก็

สามารถนํามาใชประโยชนไดมากกวาท่ีเราเห็น 
 
10. ปจจัยแหงความสําเร็จ 
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกสวนใหความรวมมือเปนอยางดีและผูปวยท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจตอ

ผลการรักษาและสามารถนําภูมิปญญาพ้ืนบานสมุนไพรในทองถ่ินมาใชในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง 
 
11. การสนับสนุนท่ีไดรับจากผูบริหาร / องคกร 
ผูบริหารเปดโอกาสใหทําการศึกษานวัตกรรมอยางเต็มท่ี 

 
 
เอกสารอางอิง 
1. คูมือการนวดไทย 3หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  สาขาการแพทยแผนไทย  ของมหาลัยราชภัฏ
เชียงราย. หนา 39  
2. คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก.มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา. กรุงเทพฯ: บริษัท สามเจริญพาณิชย 
(กรุงเทพ) จํากัด ; 2550, หนา 157. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมไมกระดานยืดกลามเนื้อ 
 

 นวัตกรรมไมกระดานยืดกลามเนื้อ ใชรวมกับการนวดและประคบสมุนไพร  รักษาผูปวยโรคเก่ียวกับ
ขา  เชน  ลมปลายปตคาตขา  ปวดขา  อาการตะคริว  เปนตน  ซ่ึงจะชวยยืดกลามเนื้อบริเวณสวนเอว  ขา 
นอง และปลายเทามีลักษณะเปนแผนไมกระดาน  ปูพ้ืนดวยฟองน้ํา มีความกวางยาวท่ีเหมาะสมและปลอดภัย
ตอผูใชงาน  โดยจะมีระดับความสูงใหเลือกใช  พรอมท้ังทากายบริหารในขณะท่ีใชนวัตกรรม 
 

 
 
 
 
 

แบงออกเปน 3 ระดับ 

30.5  ซม. 

34ซม. 



 
 
 
ทากายบริหาร 
 
ทาท่ี 1 อุมแตงโม : เม่ือไดระดับไมกระดานท่ีเหมาะสมแลว ยืนขาชิด สนเทาติดกับฐาน  เอามือท้ัง 2 ขาง 
ทําทาเหมือนอุมแตงโม จากนั้นบิดตัวไปทางซาย – ขวา โดยบิดไปใหมากท่ีสุด  คางไวประมาณ 3 วินาทีในแต
ละขาง (บิดเฉพาะสวนเอว สะโพกใหตั้งอยูกับท่ี) ทําประมาณ 5-10 รอบ1  ประโยชน 1  ชวยยืดเหยียดกลามเนื้อ
สวนตนแขน  หลังเอว และตนขา   
 

 
 

ทาท่ี 2 แอนหนา – หลัง :ยืนแยกขาออกเล็กนอย  เทาสะเอว กมและเงยคางไวประมาณ 3 วินาที             
ทําประมาณ 5-10 รอบ  1ประโยชน1  ชวยยืดเหยียดกลามเนื้อสวนหลังเอว และตนขา  
 

12.5 ซม. ระดับ 1  14.5 ซม. ระดับ 2 16 ซม. ระดับ 3 



 
 
 
 
 


