
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวย 

โรคขอเขาเสื่อม  

(osteoarthritis of knee) 

บุษราภรณ  ธนสลีังกูร  
สถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 





จัดอยูในโรคลมชนิดหนึ่ง ทําให

ขอตอหลวม มีน้ําในขอ ขัดในขอ  

ลมจับโปงนํ้าเขา  คือ ลม

จับโปงชนิดหน่ึง มีการอักเสบ

รุนแรงของขอเขา ทําใหมี

อาการปวด บวม แดง รอน 

และอาจมีไขรวมดวย  

ลมจับโปงแหง เขา   คือ ลม

จับโปงชนิดหน่ึง มีการอักเสบ

เ รื้ อ รั ง ข อง ข อ เ ข า  ทํ า ให มี

อาการปวด บวมบริเวณขอ

เล็กนอย 



(2) เกณฑคัดกรองเขารับรักษา  

1. ปวดต้ือๆ บริเวณขอเขา 

2. มีเสียงดังกรอบแกรบ (crepitus) ในขอเขาขณะ
เคลื่อนไหว 

3. ขอฝดตอนเชานานนอยกวา 30 นาที และมีขอจํากัดใน
การเคลื่อนไหวขอเขา 

4. อายไุมนอยกวา 40 ป  

5. ตามดุลยพินิจของแพทย 



(3) เกณฑสงตอแพทยแผนปจจุบัน  

1. มกีารอักเสบเฉยีบพลัน บรเิวณขอเขา  

2. ตรวจพบกอนบรเิวณขอเขา 

3. ตรวจพบการฉกีขาดของผวิหนัง กลามเนื้อ หรอืเสนเอ็น บรเิวณ

ขอเขา 

4. ตรวจพบโรค/ภาวะ ความผดิปกตขิองขอจากสาเหตอุื่น เชน เกาต 

รูมาตอยด เปนตน 

5. ตามดุลยพนิจิของแพทย  

 



(4) การตรวจวินิจฉัย 

1. การซักประวัติ  

 ข้อมูล เหตุผล 
ธาตุเจ้าเรือน 

  
มักเกิดในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และวาโย

ธาตุ (ธาตุลม) เป็นเจ้าเรือน  
ธาตุสมุฏฐาน เกิดจากธาตุไฟหย่อน ธาตุลมพกิาร  

- การไหลเวียนโลหติไม่สะดวกในบริเวณข้อเข่า เกิดการค่ัง

ค้างของธาตุลมบริเวณเข่า ทาํให้มังสัง นหารู ลสิกา พกิาร  
อุตุสมุฏฐาน - คมิหันตฤดู  

- วสันตฤดู  
อายุสมุฏฐาน - ช่วงอายุ 16-32 ปี  

- ช่วงอายุ 32 ปีถงึสิน้อายุขัย  
กาลสมุฏฐาน - ช่วงเวลา 10.00-14.00 น. และ 22.00-02.00 น.  

- ช่วงเวลา 14.00-18.00 น. และ 02.00-06.00 น.  
ประเทศสมุฏฐาน - ที่สูง เนินเขา (ประเทศร้อน) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) 

- นํา้ฝน โคลนตม (ประเทศเยน็) วาโยธาตุ (ธาตุลม)  
มูลเหตุการเกิดโรค - อาหาร   

- อริิยาบถ   
- การกระทบร้อน-เยน็  
- ทาํการเกินกาํลังกาย  



2.  การตรวจรางกาย 

 2.1 การตรวจรางกายท่ัวไป  

 2.2 การตรวจรางกายทางหัตถเวช 

 



(5) การรักษาและฟนฟูสภาพ 
5.1 การรักษาทางหัตถเวช 

5.2 การประคบสมุนไพร 

5.3 การรักษาดวยยาสมุนไพร 

 1) สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ  

 2) ยาปรุงเฉพาะราย เชน ยาพอกเขา 



บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชยีาหลักแหงชาตพิ.ศ.2558 

ตาํรับยา อาการ/สรรพคุณ 

ยาเถาวัลย์เปรียง รสเบ่ือเอียน     บรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ ลดการอกัเสบของกล้ามเนือ้ 

ยาขมิน้ชัน รสฝาด หอม     บรรเทาอาการแน่น จกุ เสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ รักษาอาการข้อเข่าอกัเสบ   

ยาผสม

เถาวัลย์เปรียง 

รสมันร้อน เมาเบ่ือ     บรรเทาอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย 

ยาสหัศธารา รสเผ็ดร้อน     ขบัลมในเส้น แก้โรคลมกองหยาบ 

ยาผสมโคคลาน รสขมเบ่ือเมา     บรรเทาอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย 

ยากษัยเส้น รสร้อน เมาเบ่ือ หอม     บรรเทาอาการปวดหลงั ปวดเอว ปวดเม่ือยตามร่างกาย 

ยาธรณีสันฑะฆาต รสเผ็ดร้อน ปร่า เมาเบ่ือ เปรีย้ว     (ช่วยให้ลมท่ีคัง่ค้างตามเส้น และเสมหะท่ีผดิปกติถกูขบั

ออกไป ลดอาการปวดบริเวณเส้นเอ็น กล้ามเนือ้ และข้อต่อ) แก้กษัยเส้น เถาดาน พรรดกึ 

ยาประคบ ประคบเพ่ือลดอาการปวด และช่วยคลายกล้ามเนือ้ เอ็นและข้อ กระตุ้นหรือเพ่ิมการไหลเวียนโลหิต 

ยาพริก บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้ (musculoskeletal pain) 

ยาไพล บรรเทาอาการบวม ฟกชํา้ เคลด็ยอก 

ยาขีผึ้ง้ไพล บรรเทาอาการปวดเม่ือย 

ยานํา้มันไพล บรรเทาอาการบวม ฟกชํา้ เคลด็ยอก 





(6) คําแนะนําในการปฏิบติัตัวเพ่ือการ

สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสภาพ 

1. บริหารขอเขา  

2. งดอาหารแสลง    

3. หลีกเล่ียงพฤติกรรมกอโรค  

4. ประคบรอน  

5. การลดน้ําหนัก  

6. พักการใชงานขอเขาขางที่ปวด  



(7) การประเมินผลและติดตามผลการรักษา 

ประเ มินอาการปวดเข า  อาการขอ เข าฝด  และ

ความสามารถในการใชงานขอเขา โดยใชแบบประเมิน

ของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย 

ที่ประยุกตมาจาก Westerm Ontario and MacMaster 

University (WOMAC) 



การศึกษาพิษเฉียบพลัน: เม่ือฉีดสารสกัดสวนที่อยูเหนือ

ดิน ดวยอัลกอฮอลและน้ํา (1:1) เขาชองทอง (IP) หนูถีบ

จักร พบวาขนาดที่ทําใหสัตวทดลองตายครึ่งหนึ่ง (LD50) คือ 

1 ก/กก. 

เม่ือปอนสารสกัดลําตนดวยอัลกอฮอลและน้ํา (1:1) ใน

ขนาด 10 ก/กก. ไมพบพิษ หรือเม่ือฉีดเขาใตผิวหนังก็ไมพบ

พิษเชนกัน 

ไมพบพิษเรื้อรัง ไมพบพิษตอระบบเลือด และอวัยวะ

ภายใน  

เถาวัลยเปรียง  พิษวิทยา 



การศึกษาทางคลินิก 

•Safety of Derris scandens Hydroalcoholic Extract in Healthy 

Volunteers 

•Phase 1 trial: อาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน รับประทาน สารสกัด

แอลกอฮอล-นํ้า ของเถาวัลยเปรียง ขนาด 200 mg วันละ 2 ครั้ง นาน 2 

เดือน  

•ไมพบความผิดปกติใดๆ ทั้งคาของผลเลือด หรือชีวเคมี 

• พบวาอาสาสมัครมี cytokines: IL-2, IL-4 และ IL-6 สูงขึ้น แสดงวามี

ฤทธิ์กระตุนระบบภูมิคุมกัน 

J Thai Trad Altern Med 2005; 3(1): 17-26  



การศึกษาทางคลินิก 

•Randomized, Single Blind, Active Control, Parallel Assignment, 

Safety/Efficacy Study (December 17, 2009) 

•โรงพยาบาลศริิราช ในการรักษาผูปวยขอเขาเสื่อมโดยแบงเปนกลุมที่ไดรับยา

ตานอักเสบ Naproxen  500 mg/day เปนเวลา 4 สัปดาห 

• และกลุมที่ไดรับสารสกัดเถาวัลยเปรียง  400 mg วันละ 2 ครั้ง เปน 4 

สัปดาห  

•พบวาสารสกัดจากเถาวัลยเปรยีงมีประสิทธิผลในการรักษาโรคขอเขาเสื่อม

ไดดี และมีแนวโนมวาปลอดภัยกวายา Naproxen เพราะพบวาผูปวยที่ไดรับ

ยา Naproxen มีอาการหิวบอย แสบทอง จุกเสียด แนนทอง ในขณะที่ผูปวยที่

ไดรับสารสกัดเถาวัลยเปรยีงไมมีอาการขางเคยีงดังกลาว  



• การเปรียบเทียบสรรพคุณของสารสกัดเถาวัลยเปรียงกับไดโคลฟแนค

เปนยาบรรเทาอาการปวดหลังสวนลาง  

•ที่โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแกว.  

• กลุมหนึ่งจํานวน  37 ราย  กินสารสกัดเถาวัลยเปรียงบรรจุ

แคปซูล  ขนาด 200 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง  เปนเวลา 7

วัน  และอีกกลุมหน่ึงจํานวน 33 ราย  กินยาไดโคลฟแนคเม็ด

ขนาด 25 มก. วันละ 3 ครั้ง  เปนเวลา 7 วัน.  

การศึกษาทางคลินิก 



ผลของเถาวัลยเปรียงในการบรรเทาอาการ 

ปวดหลังสวนลางเทียบกับไดโคลฟแนค 

ยุทธพงษ์ ศรีมงคล และคณะ 

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2550;5:17-23. 



ผลของเถาวัลยเปรียงในโรคขอเขาเลื่อม  
(knee osteoarthritis) 

สารสกัดเถาวัลยเปรียงมีประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยในการรักษา primary osteoarthritis 
    

Kuptniratsaikul V, et al. Efficacy and safety of Derris  

scandens Benth extracts in patients with knee  

osteoarthritis. J Altern Complement Med. 2011;  

17(2):147-53.  



 

   

การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน  ขม้ินชัน 
 ขนาดของสารสกัดเอทานอล 50% ที่ทําใหหนูตายครึ่งหนึ่ง (LD50) 

 มคีามากกวา 15 ก./กก. โดยการปอนทางปาก ฉดีใตผวิหนัง และทางชองทอง 

การศึกษาความเปนพิษเร้ือรัง  

 การใหสาร curcuminoids ในขนาดที่ใชในคน 10 มก./กก./วัน ติดตอกัน

เปนเวลานาน 6 เดือน ไมทําใหเกิดพิษในหนูขาว แตสาร curcuminoids ในขนาดสูง 1 

ก/กก. อาจมผีลตอการทํางานและโครงสรางตับได แต เปนการเปลี่ยนแปลงที่

กลับเปนปกตไิด เมื่อหยุดใช 

ฤทธ์ิกอกลายพันธุ  

ขมิ้นชันและสาร curcumin ไมมีฤทธ์ิกอกลายพันธุทั้งในหลอด

ทดลองและสัตวทดลอง 



ขม้ินชันในการรักษาโรคขอเขาเส่ือม 
             สารสกัด ขมิ้นชัน ขนาด 500 มิลลิกรัม   

วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารติดตอกันนาน 6 สัปดาห 

        มีประสิทธิผลและปลอดภัยในการรักษา 

ผูปวยขอเขาเสื่อม (knee osteoarthritis) ไม

แตกตางจากการรักษาดวย Ibuprofen 400 มก. 

วันละ 2 ครั้ง 



พิษวิทยา 
พริก ที่ใชเปนยาภายนอก: 

พิษตอตัวออน 
 การศึกษาผลของ trans-capsaicin ที่มีตอการพัฒนาตัว

ออนในครรภ โดยใชแผนแปะที่มี capsaicin 8%  ขนาด 25, 37.5 

และ 50 ตร.ซม. แปะทีเ่พดานปากของหนขูาวที่ทอง หรือทา 

capsaicin liquid ที่มี capsaicin 10%  ขนาด 3, 6.5 และ 13 มคล./

ตร.ซม.  ลงบนหลังกระตายที่ทอง  

พบวา 

 ไมมีผลตอตัวหนูและกระตาย และการคลอด ไมทําให

เกิดความพิการหรือผิดปกติของกระดูก และไมพบความ

ผิดปกติของตัวออน  



Clinical trial 
พริก  ฤทธ์ิลดอาการปวดในผูปวยท่ีเปนขออักเสบ 

 - Randomized double-blind placebo controlled trial: 

ผูปวยโรคไขขออักเสบ (200 คน) แบงออกเปน 4 กลุม  (ทายาบริเวณ

ที่ปวด นาน 6 สัปดาห) 

กลุมที่ 1 ไดรับยาหลอก (ครีมพ้ืนฐาน) เปนกลุมควบคุม   

กลุมที่ 2  ไดรับครีม capsaicin 0.025%  

กลุมที่ 3 ไดรับครีมแกปวด 1.33% glyceryl trinitrate   

กลุมที่ 4 ไดรับครีม capsaicin 0.025% ผสมกับ 1.33% glyceryl 

trinitrate 

 - การใชครีม capsaicin 0.025% ผสมกับ 1.33% glyceryl 

trinitrate จะแกปวดไดดีกวาการใชครีม capsaicin 0.025%  หรือ 

1.33% glyceryl trinitrate เพียงอยางเดียว  



ไพล       

ขอบงใช (indication) 
 รักษาอาการบวม ฟกชํ้า เคล็ดยอก 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 

         1. ฤทธ์ิตานการอักเสบ (Anti-inflammatory) 

         2. ฤทธ์ิตานการปวด (Analgesic) 

         3. ฤทธ์ิชาเฉพาะที่ 



ฤทธ์ิตานการอักเสบและปวด : Rat paw edema test:  

Compound D = Aspirin 

กลไก : ยับยั้งการสราง prostaglandin เหมือนกับ NSAID  

Panthong A, et al. Planta Med1990; 56:655 



ฤทธ์ิในการเปนยาชาเฉพาะท่ี (local anesthetic) 

 น้ําคั้นไพลออกฤทธ์ิตอ nerve action potential ของ

เสนประสาท sciatic ในคางคก คลายกับการออกฤทธ์ิของ 

ยาชา lidocaine 

Anantasan V, et al. Chiangmai Med Bull 1971;10(1):10-23. 



การรักษาอาการปวดเม่ือยหลัง ไหล ตน

คอ เอว เขา (case study 8 คน): 
 

 ไดผลดี 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย , 2535 

การรักษาอาการอักเสบ ปวด บวม 

Randomized (case study 89 คน): 
  

 ไดผล 77.7-90.0% 



การรักษาอาการปวด  
(case study 26 คน): 
ตํารับเจลไพลในรูป neosome (ประกอบดวยไพลและ

สมุนไพรอื่น ๆ)  

       มีฤทธ์ิแกปวดไดดี = diclofenac sodium emulgel 1% 

Manosroi A, et al. J Thai Trad Alt Med  2008; 6(2) 
(supplement) 



การศึกษาประสิทธิผลของไพล 
ในการรักษาอาการอักเสบ ปวดบวม ฟกช้ํา 

นายแพทยวิรุฬห  เหลาภัทรเกษม และคณะ  
ศรีนครินทรเวชวาร.  2536; 8 (3). 

ทดสอบประสิทธิผลของครีมไพลจีซาลในนักกีฬา 

ท่ีบาดเจ็บขอเทาแพลง 21 คน โดยแบงเปน 

 - กลุมท่ีไดรับยาไพลจีซาล 10 คน  

 - กลุมท่ีไดรับยาหลอก 11 คน 



การศึกษาประสิทธิผลของไพล 
ในการรักษาอาการอักเสบ ปวดบวม ฟกช้ํา 

กลุมท่ีไดรับยาไพลจีซาลมีการบวมเพ่ิมข้ึนของขอเทา

นอยกวากลุมท่ีไดรับยาหลอกอยางมีนัยสาํคัญทาง

สถิติ โดยเฉพาะในชวง 2-3 วันแรกของการรักษาชวย 

ลดอาการปวด โดยผูปวยรับประทานยาแกปวดพารา

เซตามอลนอยกวาผูปวยท่ีไดรับยาหลอก ชวยใหการ

เคลื่อนไหวของขอเทาดีข้ึน โดยขยับ ขอเทาลงไดดีกวา 



ความเปนพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรัง 
 

 ไมพบอาการพิษเฉียบพลัน ของสารสกัด 50% Alc 

(= ไพล 10 g/Kg; i.p, s.c. หนูถีบจักร)  
 

 เกลือโซเดียมของสาร D ขนาด 450 mg/Kg i.p หนูมี

อาการหายใจลึกและถี่ เคลื่อนไหวนอย และขาหลังมีอาการ

ออนเพลียกวาปกติ แตหนูท้ังหมดยังมีชีวิตรอดหลังการทดลอง 

พิษวิทยา 



พิษวิทยา 
ฤทธ์ิระคายเคืองผิวหนังและกอใหเกิดอาการแพที่ผิวหนัง 

(skin irritation & sensitization): 
 

 จากการศึกษาความปลอดภัยของไพลเจล (10% w/v) ดวย

วิธี OECD ไพลเจลอาจกอใหเกิดอาการระคายเคืองไดเล็กนอย  

 ทดสอบการระคายเคืองโดยวิธี mouse ear irritation 
ไพลเจลไมกอใหเกิดการระคายเคืองในหนูถีบจักร 

 ทดสอบดวยวิธี Buehler test ไมกอใหเกิดการแพในหนู

ตะเภา 

วารณีุ หาญพทิกัษพ์งศ.์ วทิยานพินธ ์มหาบณัฑติมหาวทิยาลยัมหดิล; 2542. 



ฤทธิก์อกลายพันธุ (mutagenicity) 
 สารสกัดเหงาไพลดวยนํ้ารอน ขนาด 0.5 cc. ไมมีผล

ตอ Bacillus subtilis H-17 (Rec+) และ M-45 (Red-) 

 นํ้ามันหอมระเหย และ terpinen-4-ol ไมมีฤทธ์ิกอ 

กลายพันธุกับSalmonella typhimurium สายพันธุ 

TA98, TA100  

Ungsurungsie M, et al. Food Cosmet Toxicol 1982;20:527-30. 
Wasuwat S, et al. The First Princess Chulabhorn Science Congress; Dec 10-13; Bangkok, 
Thailand; 1987. 
Wasuwat S, et al. Science and Technology 1990;6(1):4-17. 
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