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ผู้นําเสนอผลงาน: นางสาวปิยะนันต์ ฝาชัยภูมิ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาสุขแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ความเจ็ บ ปวดเป็ น ปั ญ หาที่ สํ า คั ญ ทางด้ า นสุ ข ภาพของคนไทยเพราะเป็ น สิ่ ง ที่
ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน และบั่นทอนคุณภาพชีวิตของบุคคล อาการปวดกล้ามเนื้อและ
พังผืดเป็นกลุ่มอาการปวดที่พบ อันดับแรกของอาการปวดเรื้อรัง ที่มีสาเหตุมาจากการหด
เกร็งของกล้ามเนื้อ และสัมพันธ์กับความเครียดเมื่อกล้ามเนื้อมีการหดรัดตัวมากขึ้น เรื่อย ๆ
อาการปวดกล้ามเนื้อโดยทั่วไปไม่มีอันตรายร้ายแรง แต่เป็นปัญหากับคนในวัยทํางานและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและ
ความพึงพอใจของสเปรย์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตอําเภอภักดีชุมพล จังหวัด
ชัยภูมิ ที่มีปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและมารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคัดเลือกแบบสมัครใจ จํานวน ๕๐ คน ที่มารับบริการที่
คลินิกแพทย์แผนไทย OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน โดยใช้แบบ
ประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจ จากสิ่งประดิษฐ์คือ สเปรย์สมุนไพรเพื่อบรรเทา
อาการปวดกล้ามเนื้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนใช้สเปรย์สมุนไพรส่วนใหญ่เป็น เพศ
หญิง ร้อยละ ๗๙.๘๒ อายุ ๕๐ - ๖๐ ปี ร้อยละ ๔๑.๒๘ การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ ๓๓.๙๔ ทํางานเกษตรกร ร้อยละ ๕๓.๔๙ มีโรคประตัว ความดันโลหิตสูง ร้อยละ
๓๓.๙๔ ใช้นวัตกรรมสเปรย์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ร้อยละ ๕๓.๒๑ มี
อาการปวดเมื่อยบริเวณหลัง ร้อยละ ๓๔.๘๘ สเปรย์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อ มีประสิทธิผลร้อยละ ๙๗.๘๙ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมสเปรย์
สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = ๔.๕๑, S.D.
= ๐.๕๘)
คําสําคัญ : สเปรย์สมุนไพร, ปวดกล้ามเนื้อ
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บทนํา (หลักการและเหตุผล)
จากการศึ ก ษา สั ง เกตพฤติ ก รรมการทํ า งานของประชาชนที่ เ สี่ ย งต่ อ การปวด
กล้ามเนื้อในเขตอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะป่วยด้วยโรค
ระบบกล้ามร้อยละ ๗๕ ซึ่งพบมากในเพศหญิงร้อยละ ๔๐ เพศชาย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกรีดยางพารา รวมทั้งอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งจะมีการทํางาน
เป็นเวลานาน บางคนมีการออกแรงมากกับการทํางาน ทําให้มีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
และข้อ ปัจจัยหลักอาจเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงในการปฏิบัติงานของประชาชน โดยส่วนมาก
มักจะหันไปพึ่งยาที่ทําให้หายปวด เช่น ยาแก้ปวด ยา สเตียรอยด์ ยาชุด หรือยาลูกกลอน
เนื่องจากช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ การบวมและอักเสบของกล้ามเนื้อ ได้
รวดเร็ว ซึ่งเป็นความเชื่อและความเคยชินของประชาชนเองที่รับประทานแล้วพอทุเลาหรือ
หายปวดชั่วคราว แต่ยาชนิดนี้มีความรุนแรงและอาจส่ งผลกระทบต่อร่างกายตามมาใน
ภายหลัง
ดังนั้น กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้
และมีความสนใจที่จะจัดทําสิ่งประดิษฐ์ “สเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ” ที่ทํา
จากสมุนไพรพื้นบ้าน ๓ ชนิด ได้แก่ มะกรูด, ไพล และเหล้าขาว ในอัตราส่วน ๒:๑:๑ เพื่อ
พัฒนาสูตรใช้และศึกษากับประชาชนที่เสี่ยงต่อการอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทํางาน ของ
ประชาชนในอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสเปรย์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจชองประชาชนที่ใช้สเปรย์สมุนไพร
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
๑. นํามะกรูด และไพล มาล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้งหรือเสด็ดน้ํา และผ่าครึ่ง หรือผ่า
แว่น จํานวน ๔๐ ลูก
๒. นําไปใส่ในขวดโหลที่เตรียมไว้ จํานวน ๒ ขวดโหล
๓. เทเหล้าขาวตามลงไป ตามอัตราส่วนที่กําหนด จากนั้นปิดฝาให้สนิท และหมักดอง
ทิ้งไว้ ๒ สัปดาห์ หรือประมาณ ๑๕ วัน
๔. เมื่อหมักดองครบตามเวลาที่กําหนด นําผ้าขาวสะอาด มากรองเอาแต่นําหมักใส่ลง
ไปในขวดเสปรย์ที่เราเตรียมไว้ จํานวน ๕๐ ขวด

๕. นําสติ้กเกอร์ สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อห้าม ติดฉลากลงไปในขวด ทั้งหมด ๕๐
เพื่อความเข้าใจและเหมาะสมต่อการใช้สเปรย์
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
จากการทดลองใช้สเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ในกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชน ที่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนปัจจุบัน จํานวน ๕๐ คน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนใช้สเปรย์สมุนไพรส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ ๗๙.๘๒ อายุ ๕๐ - ๖๐ ปี ร้อยละ ๔๑.๒๘ การศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ ๓๓.๙๔ ทํางานเกษตรกร ร้อยละ ๕๓.๔๙ มีโรคประตัว ความดันโลหิตสูง ร้อยละ
๓๓.๙๔ ใช้นวัตกรรมสเปรย์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ร้อยละ ๕๓.๒๑ มี
อาการปวดเมื่ อ ยบริ เ วณหลั ง ร้ อ ยละ ๓๔.๘๘ สเปรย์ ส มุ น ไพรเพื่ อ บรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อ มีประสิทธิผลร้อยละ ๙๗.๘๙ และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้สเปรย์
สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = ๔.๕๑, S.D.
= ๐.๕๘)
ประโยชน์และการนําไปใช้
สิ่งประดิษฐ์ “สเปรย์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ”มีประสิทธิผลและ
เกิดพึงพอใจต่อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นอย่างดี รวมทั้งรูปลักษณ์ของขวดบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่าใช้
สวยงาม อีกทั้งกลิ่นของสมุนไพรทําให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติ ซึมเข้าผิวหนังได้
อย่างรวดเร็ว และคุณมีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ แต่ยัง
ไม่มีกลิ่นของสมุนไพรที่หลากหลายซึ่งทางกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะ
ได้นําไปพัฒนาสูตรสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการปวดในโอกาสครั้งต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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