
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า 

ปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสานตม 
ต าบลสานตม  อ าเภอภูเรือ   จังหวัดเลย 

 

 



โครงการชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า 

หลักการและเหตุผล 

          การประก อบอาชีพไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามอาจเกิดปัญหาสุขภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาสุขภาพที่พบมี
ความคล้ายคลึงกันในหลายๆ  อาชีพ โดยเฉพาะปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อเข่า ส่วนใหญ่มักเกิดจาก
ลักษณะท่าทางที่ไม่เหมาะสม หรือลักษณะที่ต้องกระท้าซ้้าๆ  ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานา นๆ โดยปัญหาการ
บาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อเข่าดังกล่าว  ส่งผลกระทบ ต่อสมรรถภาพทางร่างกาย  ท้าให้ประสิทธิภาพในการ
ท้างานลดลง  เกิดการสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การจ่าย
ค่าชดเชย การขาดงาน และการลาออก และยังส่งผลต่อก้าลังการผลิ ตของสถานประกอบกิจการ ท้าให้ผลผลิต
ลดลง สร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจต่อสถานประกอบกิจการ 

          จากการ ท้าประชาคม เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘ ต้าบลสาน ตม อ้าเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย พบว่าผู้ที่เข้าร่วม ท้าประชาคมส่วนใหญ่มีปัญหาของการบาดเจ็บกล้ ามเนื้อและข้อเข่า ซึ่งปัจจัยหลักที่
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและข้อเข่า ในการท้างานมีการยืนท้างานเป็นเวลานาน
ในหนึ่งวัน มีการเคลื่อนย้ายหรือยกสิ่งของที่หนัก มีท่าทางการท้างานซ้้าๆ ตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังท้างานมีเวลา
พักแค่ ๑ ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. จากลักษณะดังกล่าว ท้าให้ผู้ท้างานมีโอกาสที่ได้รับ
การบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อและเข่าข้อได้ง่าย 

          ดังนั้นนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลสานตมได้เล้งเ ห็น
ความส้าคัญของสุขภาพกล้ามเนื้อ ของผู้ ที่รับการบาดเจ็บ ของประชาช น บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘ ต้าบลสาน ตม     
อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย จึงได้จัดท้าโครงการชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า  ขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่
ได้รับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและ ข้อเข่าได้มีความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อและ ข้อเข่า และสามารถดูแล
ตัวเองได้ในเวลาได้รับการบาดเจ็บในส่วนของกล้ามเนื้อและข้อเข่าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือให้ผู้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า  
๒.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน้าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อเข่าได้

อย่างเหมาะสมและถูกวิธี 
๓.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนวดเพ่ือลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อเข่าได้อย่า งถูกต้องและ

ถูกวิธี 

เป้าหมาย 

ประชาชาที่มีปัญหาของกล้ามเนื้อและเข่าข้อ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘ ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
จ้านวน ๕๐ คน 



งบประมาณ 

 งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลสานตม จ้านวน ๒๕,๕๕๐ บาท (สองหมื่นห้า
พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๑.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส้าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
      จ้านวน ๕๐ คน X ๒ วัน X๑๓๐ บาท     เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท 

๒.ค่าวิทยากร จ้านวน ๒ คน X๖ ช.ม. X๔๐๐ บาท   เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 
๓.ค่าสมุนไพรในการท้ายาพอกข้อเข่า    เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท 
๔.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการด้าเนินการ    เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท 
๕.ค่าท้าป้ายไวนิ้วโครงการ     เป็นเงิน ๗๕๐ บาท 

         รวม ๒๕,๕๕๐ บาท 
*** หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและข้อเข่า เพ่ิมมาก
ขึ้น 

๒.กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสามารถน้าสมุนไพร
ไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 

๓.กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถนวดเพ่ือลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้
อย่างถูกต้อง 

การด าเนินงาน 
๑.ประชาคม ค้นหาปัญหาในชุมชน 
๒.จัดท้าและรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีปัญหาการได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อ 
๓.จัดท้าโครงการเสนอเพ่ืออนุมัติ 
๔.ประสานงานกับหน่วยงานที่ข้องและประชาสัมพันธ์โครงการ 
๕.ด้าเนินกิจกรรมโครงการ อบรมให้ความรู้ 
   - เรื่องสมุนไพร 

    - การท้าสมุนไพรพอกข้อเข่า 
    - การนวด 

๖.กิจกรรมออกก้าลังกาย (จันทร์ พฤหัสบดี) 
๗.ประเมินผลการด้าเนินการ 
๘.สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน 



ตารางการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.ประชาคม ค้นหาปัญหา
ในชุมชน 

            อสม.บ้านม่วงไข่  

๒.จัดท้าและรวบรวม
ข้อมูลผู้ที่มีปัญหาการ
ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อ 

            อสม.บ้านม่วงไข่  

๓.จัดท้าโครงการเสนอ
เพ่ืออนุมัติ 

            อสม.บ้านม่วงไข่  

๔.ประสานงานกับ
หน่วยงานที่ข้องและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            อสม.บ้านม่วงไข่  

๕.ด้าเนินกิจกรรม
โครงการ อบรมให้ความรู้ 

             

อสม.บ้านม่วงไข่ 

 

๖.กิจกรรมออกก้าลังการ 
(จันทร์ พฤหัสบดี) 

            อสม.บ้านม่วงไข่  

๗.ประเมินผลการ
ด้าเนินการ 

            อสม.บ้านม่วงไข่  

๘.สรุปและรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

            อสม.บ้านม่วงไข่  

 

สถานที่ด าเนินโครงการ 
        ๑.ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘ ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
        ๒.วัดป่าม่วงไข่ 



การประเมินโครงการ 
๑.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและข้อเข่า เพ่ิมมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

        ๒.กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสามารถน้าสมุนไพรไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและ
เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
        ๓.กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการสามารถนวดเพ่ือลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้อง  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่าและสามารถมาปรับใช้ใน

ชีวิตประจ้าวันได้ 
๒.กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสามารถน้าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาการบาดเจ็บของ

กล้ามเนื้อและข้อเข่าได้ 
.กลุ่มเป้าหมายสามารถนวดเพ่ือรักษาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อเข่าได้อย่าถูกต้องและถูกวิธี  
๔.กลุ่มเป้าหมายมีสมรรถภาพทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถท้ากิจกรรมต่างๆได้ดี โดยไม่มี

อาการเจ็บปวด 
 

(ลงชื่อ)…………………….…………………………ผู้เขียนโครงการ 
                 (นางสาวล าใย  ค ามะนิตย์) 
                 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านม่วงไข่ 
 
   

(ลงชื่อ)………………..……….…………………...ผู้เสนอโครงการ 
         (นายประเสริฐ ค ามะนิตย์) 

  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านม่วงไข่ 
                         
 

(ลงชื่อ)………………..……….…………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางนัฐนันท์  โสภากาล) 

                          เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสานตม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………..……………. ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายปีรันด์  ประสมทรัพย์) 
                          ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสานตม 



ผลการด าเนินงานโครงการ 

ชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า 

อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านม่วงไข่ ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ ได้จัดท้าโครงการชุมชนม่วงไข่ใส่ใจ
สุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า   โดยมีกลุ่มเปาหมายคือประชาชาที่มีปัญหาของกล้ามเนื้อและเข่าข้อ บ้านม่วงไข่ 
หมู่ที่ ๘ ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย จ้านวน ๕๐ คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน ๔๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ ๕๐-๕๙ ปี จ้านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมาคือกลุ่ม
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ้านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ และพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จ้านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘ รองลงมาเป็นแม่บ้าน/ไม่ได้ท้างาน จ้านวน ๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๖ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑ 

ตารางท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 

(n=๕๐) 

ร้อยละ 

เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
๓ 

๔๗ 

 
๖ 

๙๔ 

อายุ 
      ต่้ากว่า ๔๐ ป ี
      ๔๐-๔๙ 
      ๕๐-๕๙ 
      ๖๐ ปีขึ้นไป 
ค่าเฉลี่ย =๕๕.๒๖ มัธยฐาน =๕๖ 
ค่าต่้าสุด=๓๘ ค่าสูงสุด = ๖๙ 

 
๓ 

๑๐ 
๒๓ 
๑๔ 

 

 
๖ 
๒๐ 
๔๖ 
๒๘ 

อาชีพ 
      เกษตรกรรม 
      รับจ้าง 
      ค้าขาย 
      อยู่บ้าน/ไม่ได้ท้างาน 

 
๓๔ 
๖ 
๒ 
๘ 

 
๖๘ 
๑๒ 
๔ 
๑๖ 



การประเมินความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม 

จากการทดสอบความรู้ เรื่องโรคข้อเข่า เสื่อม  ก่อนการด้าเนินงานโครงการ และหลังการด้าเนิน
โครงการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายจ้านวน ๕๐ คน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน จ้านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖ รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิภาพที่ ๑ 

แผนภูมิภาพที่ ๑ แสดงการประเมินความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม ก่อน-หลัง ท้าโครงการ 

 

 โดยก่อนการด้าเนินโครงการพบว่าจากค้าถามจ้านวน ๑๐ ข้อ กลุ่มเสี่ยงสามารถตอบค้าถามได้
ถูกต้องเฉลี่ย ๘.๘๔ ข้อ และหลังจากการด้าเนินการโครงการ พบว่ากลุ่มเสี่ยงสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้อง
เฉลี่ย ๙.๖๔ ข้อ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒ 

ตารางท่ี ๒ แสดงคะแนนเฉลี่ยการตอบค้าถามของกลุ่มเป้าหมาย ก่อน และ หลังการด้าเนินโครงการ 
 

การตอบค าถาม คะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบ 

การตอบค้าถามก่อนการด้าเนินโครงการ ๘.๘๔ 

การตอบค้าถามหลังการด้าเนินโครงการ ๙.๖๒ 



จากการท้าแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้องก่อนเข้าร่วมการ
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ คือ ข้อที่ ๗ ไม้เท้าจะช่วยแบ่งเบาแรงที่กระท้าต่อข้อเข่าได้ และกลุ่มเป้าหมายสามารถ
ตอบค้าถามได้ถูกต้องหลังเข้าร่วมการโครงการร้อยละ ๑๐๐  คือ ข้อที่ ๓. น้้าหนักตัวมากไม่มีผลต่อการเกิดโรค
ข้อเข่าเสื่อม ข้อที่ ๔ การได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า  ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ข้อเข่าไม่ว่าจะกระดูกข้อเข่าแตกหรือ
เอ็นฉีก จะเกิดข้อเข่าเสื่อมได้  และข้อที่ ๗.ไม้เท้าจะช่วยแบ่งเบาแรงที่กระท้าต่อข้อเข่า รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ ๓ 

ตารางท่ี ๓  แสดงการตอบสอบถามของกลุ่มเสี่ยง ก่อน และ หลังการด้าเนินโครงการ 
 

ค าถามเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม 
ก่อน หลัง 

ตอบถูก ร้อยละ ตอบถูก ร้อยละ 

๑.โรคข้อเข่าเสื่อมสาเหตุเกิดจากมีการท้าลายของกระดูก
อ่อนบริเวณผิวข้อท้าให้กระดูกอ่อนมีการบางตัวและเสียไป  

๔๒ ๘๒ ๔๙ ๙๘ 

๒.อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมเริ่มจากปวดเป็น ๆ หาย ๆ 
เมื่อได้พักการใช้เข่า อาการปวดก็จะทุเลา และจะปวดมาก
ขึ้นเมื่อมีการใช้งานข้อนั้นมาก ในรายที่เป็นมากอาการปวด
จะเป็นตลอดเวลา 

๔๖ ๙๒ ๔๘ ๙๖ 

๓.น้้าหนักตัวมากไม่มีผลต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม  ๔๖ ๙๒ ๕๐ ๑๐๐ 

๔.การได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ข้อ
เข่าไม่ว่าจะกระดูกข้อเข่าแตกหรือเอ็นฉีก จะเกิดข้อเข่าเสื่อม
ได้ 

๔๖ ๙๒ ๕๐ ๑๐๐ 

๕. ผู้ที่นั่งยองๆ นั่งขัดขัดสมาธิ หรือนั่งพับเพียบนานๆจะ
ท้าให้ข้อเข่าเสื่อมเร็ว 

๔๐ ๘๐ ๔๘ ๙๖ 

๖.ท่าบริหารร่ายกายโดยท่าฤาษีดัดตน สามารถลดความ
เสื่อมของข้อเข่าได้ 

๔๒ ๘๔ ๔๗ ๙๔ 

๗.ไม้เท้าจะช่วยแบ่งเบาแรงที่กระท้าต่อข้อเข่าได้ ๕๐ ๑๐๐ ๕๐ ๑๐๐ 

๘.การใช้ส้วมนั่งยองๆ จะเพ่ิมอาการปวดข้อเข่าได้ ๔๕ ๙๐ ๔๘ ๙๖ 

๙.เพศหญิงจะเป็นโรคเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชาย ๒ เท่า ๓๗ ๗๔ ๔๒ ๘๔ 

๑๐.ผู้ที่ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอและได้รับแคลเซียม
ในปริมาณท่ีพอเพียงจะชะลอการเสื่อมของเข่าได้  

๔๘ ๙๖ ๔๙ ๙๘ 

 



การประเมินความรู้เรื่องสมุนไพร 

จากการทดสอบความรู้ เรื่องสมุนไพร  ก่อนการด้าเนินงานโครงการ และหลังการด้าเนินโครงการ 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายจ้านวน ๕๐ คน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน จ้านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘ 
รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิภาพที่ ๒ 

แผนภูมิภาพที่ ๒ แสดงการประเมินความรู้เรื่องสมุนไพร ก่อน-หลัง ท้าโครงการ 

 
 

โดยก่อนการด้าเนินโครงการพบว่าจากค้าถามจ้านวน ๑๐ ข้อ กลุ่มเสี่ยงสามารถตอบค้าถามได้
ถูกต้องเฉลี่ย ๔.๔๔ ข้อ และหลังจากการด้าเนินการโครงการ พบว่ากลุ่มเสี่ยงสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้อง
เฉลี่ย ๗.๓๒ ข้อ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔ 

ตารางท่ี ๔  แสดงคะแนนการตอบค้าถามของกลุ่มเสี่ยง ก่อน และ หลังการด้าเนินโครงการ 

 

การตอบค าถาม คะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบ 

การตอบค้าถามก่อนการด้าเนินโครงการ ๔.๔๔ 

การตอบค้าถามหลังการด้าเนินโครงการ ๗.๓๔ 



จากการท้าแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถตอบค้าถามได้ ถูกต้องก่อนเข้าร่วมการ
โครงการ มากที่สุดคือ คือ ข้อที่ ๙ ไพลช่วยรักษาอาการใด โดยตอบได้ถูกต้อง จ้านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๒ และข้อที่กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้องหลังเข้าร่วมการโครงการ มากที่สุดคือ คือ ข้อที่ ๗.
ขม้ินชันมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการข้อใด และ ข้อที่๙ ไพลช่วยรักษาอาการใด โดยตอบได้ถูกต้อง จ้านวน ๔๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๕ 

ตารางท่ี ๕  แสดงการตอบสอบถามของกลุ่มเสี่ยง ก่อน และ หลังการด้าเนินโครงการ 

 
 

ค าถามเกี่ยวกับสมุนไพร 
ก่อน หลัง 

ตอบถูก ร้อยละ ตอบถูก ร้อยละ 

๑.ข้อใดคือความหมายของสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

๑๕ ๓๐ ๓๑ ๖๒ 

๒.สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานได้รับความนิยม
ให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากข้อใด 

๑๔ ๒๘ ๒๙ ๕๘ 

๓.การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องมีหลักการดังข้อใด ๒๕ ๕๐ ๓๔ ๖๘ 

๔.โรคหรืออาการท่ีไม่ควรใช้สมุนไพรรักษาคือข้อใด ๓๐ ๖๐ ๔๓ ๘๖ 

๕สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยใน
ระบบระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างคือข้อใด 

๑๘ ๓๖ ๓๕ ๗๐ 

๖. สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยใน
ระบบทางเดินหายใจที่มีอาการไอ และระคายคอจาก
เสมหะ คือข้อใด 

๑๙ ๓๘ ๓๗ ๗๔ 

๗.ขม้ินชันมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการข้อใด ๓๐ ๖๐ ๔๗ ๙๒ 

๘.เถาวัลย์เปรียงมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการข้อใด ๒๒ ๔๔ ๓๘ ๗๖ 

๙.ไพลช่วยรักษาอาการใด ๓๑ ๖๒ ๔๗ ๗๔ 

๑๐.วิธีการเตรียมไพลที่ใช้ในการท้ายาประคบข้อเข่า
คือข้อใด 

๑๘ ๓๖ ๓๖ ๗๒ 



การประเมินทักษะการนวด 

จากการประเมินทักษะการนวดเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ของก ลุ่มเป้าหมายจ้านวน ๕๐ คน 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการนวดเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้อง  
จ้านวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒ และพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการนวดเพื่อลดการ
บาดเจ็บของกล้ามเนื้อไม่ถูกต้อง จ้านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘ เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนน้อยเกินไป 
ท้าให้กลุ่มเป้าหมายบางคนไม่เข้าใจ เรียนท้าไม่ทัน ผู้จัดจึงแนะน้าให้ทบทวนความรู้ในเอกสารเพ่ิมเติม และให้
กลุ่มท่ีผ่านการประเมินทักษะสอนแนะน้าในกลุ่มที่ไม่ผ่านต่อไป รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิภาพที่ ๓ 

แผนภูมิภาพที่ ๓ แสดงการประเมินทักษะการนวดเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า 

อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านม่วงไข่ ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ ได้จัดท้าโครงการชุมชนม่วงไข่ใส่ใจ
สุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า  โดยมีกลุ่มเปาหมายคือประชาชาที่มีปัญหาของกล้ามเนื้อและเข่าข้อ   บ้านม่วงไข่ 
หมู่ที่ ๘ ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย จ้านวน ๕๐ คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
๙๔ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ ๕๐-๕๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๖ และพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใ หญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๘  

การประเมินความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม 

จากการทดสอบความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม ก่อนการด้าเนินงานโครงการ และหลังการด้าเนิน
โครงการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายจ้านวน ๕๐ คน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน จ้านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖ โดยก่อนการด้าเนินโครงการพบว่าจากค้าถามจ้านวน ๑๐ ข้อ กลุ่มเสี่ยงสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้อง
เฉลี่ย ๘.๘๔ ข้อ และหลังจากการด้าเนินการโครงการ พบว่ากลุ่มเสี่ยงสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้องเฉลี่ย 
๙.๖๔ ข้อ โดยพบว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้องก่อนเข้าร่วมการ โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ คือ 
ข้อที่๗. ไม้เท้าจะช่วยแบ่งเบาแรงที่กระท้าต่อข้อเข่าได้ และกลุ่มเป้าหมายสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้องห ลัง
เข้าร่วมการโครงการร้อยละ ๑๐๐ คือ ข้อที่ ๓. น้้าหนักตัวมากไม่มีผลต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม ข้อที่ ๔ การ
ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า  ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ข้อเข่าไม่ว่าจะกระดูกข้อเข่าแตกหรือเอ็นฉีก  จะเกิดข้อเข่า
เสื่อมได้  และข้อที่ ๗.ไม้เท้าจะช่วยแบ่งเบาแรงที่กระท้าต่อข้อเข่า  

การประเมินความรู้เรื่องสมุนไพร 

จากการทดสอบ ความรู้เรื่องสมุนไพร  ก่อนการด้าเนินงานโครงการ และหลังการด้าเนินโครงการ 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายจ้านวน ๕๐ คน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน จ้านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘ 
โดยก่อนการด้าเนินโครงการพบว่าจากค้าถามจ้านวน ๑๐ ข้อ กลุ่มเสี่ยงสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้องเฉลี่ย 
๔.๔๔ ข้อ และหลังจากการด้าเนินการโครงการ พบว่ากลุ่มเสี่ยงสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้ องเฉลี่ย ๗.๓๒ ข้อ 
โดยพบว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถตอบค้าถามได้ถูกต้องก่อนเข้าร่วมการโครงการ มากที่สุดคือ  คือ ข้อที่๙. ไพล
ช่วยรักษาอาการใด โดยตอบได้ถูกต้อง จ้านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒ และข้อที่กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ตอบค้าถามได้ถูกต้องหลังเข้าร่วมการโครงการ มากที่สุ ดคือ คือ ข้อที่๗. ขม้ินชันมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการ  
ข้อใด และข้อที๙่. ไพลช่วยรักษาอาการใด โดยตอบได้ถูกต้อง จ้านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒  



การประเมินทักษะการนวด 

จากการประเมินทักษะการนวดเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ของกลุ่มเป้าหมายจ้านวน ๕๐ คน 
พบว่า กลุ่มเป้า หมายที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการนวดเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้อง  
จ้านวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒ และพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการนวดเพื่อลดการ
บาดเจ็บของกล้ามเนื้อไม่ถูกต้อง จ้านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘ เนื่องจากระยะเวลาในการเรี ยนน้อยเกินไป 
ท้าให้กลุ่มเป้าหมายบางคนไม่เข้าใจ เรียนท้าไม่ทัน ผู้จัดจึงแนะน้าให้ทบทวนความรู้ในเอกสารเพ่ิมเติม และให้
กลุ่มท่ีผ่านการประเมินทักษะสอนแนะน้าในกลุ่มที่ไม่ผ่านต่อไป  

 
ปัญหา/อุปสรรค 

 ๑. การท้าประชาคมในหมู่บ้าน มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้าให้ปัญหาไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่สม่้าเสมอเนื่องจากติดภารกิจ  

 ๓.  ระยะเวลาในการจัดการอบรมเรื่องการนวดเพ่ือลดอาการเจ็บปวดน้อยเกินไป ท้าให้ผู้เข้ าร่วมอบรม
บางรายเรียนรู้ไม่ทัน 

๔. สภาพอากาศในการท้ากิจกรรมออกก้าลังกาย บางวันมีฝนตกหนัก เป็นอุปสรรคในการด้าเนินกิจกรรม  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ประชาสัมพันธ์การท้าประชาคมในหมู่บ้านให้ทั่วถึง ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒. สร้างแกนน้าในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๓. ควรมีสถานที่ และเครื่องเสียงที่ส่งเสริมในการเต้นแอโรบิคท่ีมีคุณภาพ 



 
 
 
 

ภาพผนวก 



กิจกรรมการท าประชาคมในหมู่บ้าน 
 

 
 

 
 



กิจกรรมการท าประชาคมในหมู่บ้าน 
 

 
 



การให้ความรู้เรื่องสมุนไพร 
 

 
 

 



การให้ความรู้เรื่องสมุนไพร 
 

 
 

 
 



การให้ความรู้เรื่องสมุนไพร 
 

  
 

 



การท าสมุนไพรประคบข้อเข่า 
 

 
 



การท าสมุนไพรประคบข้อเข่า 
 

 
 

  
 



การท าสมุนไพรประคบข้อเข่า 
 

 
 

  



การท าสมุนไพรประคบข้อเข่า 
 

  
 

  



การท าสมุนไพรประคบข้อเข่า 
 

 
 

  



การสอนการนวดเพื่อลดอาการเจ็บบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 

 
 

 



การสอนการนวดเพื่อลดอาการเจบ็บาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 
 

 
 

 



การสอนการนวดเพื่อลดอาการเจ็บบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 
 

 
 

 



กิจกรรมการเต้นแอโรบิค 
 

 
 

 



กิจกรรมการเต้นแอโรบิค 
 

  
 

 



แบบทดสอบความรู้ก่อนท าโครงการ 

ชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า 

ส่วนที1่ ข้อมูลทั่วไป 

1.1. เพศ  หญิง   ชาย 

1.2. ท่านอายุ  ต่้าว่า 40 ปี        40-49 ปี           50-59 ปี       60 ปีขึ้นไป 

1.3 ท่านประกอบอาชีพ   เกษตรกรรม   รับจ้าง  ค้าขาย  รับราชการ 

แม่บ้าน/ไม่ได้ท้างาน  อ่ืนๆ(โปรดระบุ).....................
  

ส่วนที2่  ความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและข้อเข่า 

ค้าชี้แจง ใส่เครื่องหมายถูก / ในช่องว่างค้าตอบให้ถูกต้อง  
  

โรคข้อเข่าเสื่อม 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1.โรคข้อเข่าเสื่อมสาเหตุเกิดจากมีการท้าลายของกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อท้าให้
กระดูกอ่อนมีการบางตัวและเสียไป 

  

2.อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมเริ่มจากปวดเป็น ๆ หาย ๆ เมื่อได้พักการใช้เข่า อาการ
ปวดก็จะทุเลา และจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการใช้งานข้อนั้นมาก ในรายที่เป็นมากอาการ
ปวดจะเป็นตลอดเวลา 

  

3.น้้าหนักตัวมากไม่มีผลต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม    
4.การได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ข้อเข่าไม่ว่าจะกระดูกข้อเข่า
แตกหรือเอ็นฉีก จะเกิดข้อเข่าเสื่อมได้ 

  

5. ผู้ที่นั่งยองๆ นั่งขัดขัดสมาธิ หรือนั่งพับเพียบนานๆจะท้าให้ข้อเข่าเสื่อมเร็ว    

6.ท่าบริหารร่ายกายโดยท่าฤาษีดัดตน สามารถลดความเสื่อมของข้อเข่าได้   

7.ไม้เท้าจะช่วยแบ่งเบาแรงที่กระท้าต่อข้อเข่าได้   

8.การใช้ส้วมนั่งยองๆ จะเพ่ิมอาการปวดข้อเข่าได้   

9.เพศหญิงจะเป็นโรคเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชาย 2 เท่า   

10.ผู้ที่ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอและได้รับแคลเซียมในปริมาณท่ีพอเพียงจะชะลอ
การเสื่อมของเข่าได้ 

  

 



ส่วนที3่ ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร 

ค าชี้แจง  ให้อ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด  

1.    ข้อใดคือความหมายของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
            ก.      พืชที่น้ามาใช้รักษาความเจ็บป่วยต่างๆได้ทุกโรค 
            ข.      พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่น้ามาใช้เป็นยาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหรือการรักษาความ
เจ็บป่วยเบื้องต้นท่ีพบบ่อยในชีวิตประจ้าวัน 
            ค.      พืชที่ถูกน้ามาใช้เป็นยาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
            ง.      พืชที่ใช้ทุกชนิดในต้ารับยาแผนโบราณ 
2.    สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานได้รับความนิยมให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากข้อใด 
            ก.      สามารถใช้รักษาโรคง่ายๆได้ และมีความปลอดภัย 
            ข.      สามารถสั่งซื้อจากต่างประเทศได้ง่าย และมีราคาถูก 
            ค.      สามารถรักษาโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ง.      กระทรวงสาธารณสุขแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่า 
3.    การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องมีหลักการดังข้อใด 
            ก.      ราคาถูก รักษาได้หลายโรค หาซื้อง่าย 
            ข.      ใช้ถูกต้น ถูกส่วน ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกกับโรคและระวังเรื่องความสะอาด 
            ค.      ใช้โดยเภสัชกรแผนปัจจุบัน 
            ง.      ใช้เฉพาะสมุนไพรที่ปรุงเป็นยาต้ม 
4.    โรคหรืออาการท่ีไม่ควรใช้สมุนไพรรักษาคือข้อใด 
            ก.      โรคริดสีดวงทวาร 
            ข.      ท้องเสีย เป็นไข้ ผื่นคัน ท้องผูก ปวดฟัน 
            ค.      ขับปัสสาวะ แก้ไอ ฝ ีแผลพุพอง กลากเกลื้อน 
            ง.      โรคสุนัขบ้า โรคบาดทะยัก อาเจียนเป็นโลหิต 
5.    สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างคือข้อใด 
            ก.      ขิง ดีปลี มะขามป้อม มะนาว มะแว้งเครือ 
            ข.      แก้ว ข่อย ผักคราดหัวแหวน ฟักทอง 
            ค.      ไพล ขม้ินชัน เถาวัลย์เปรียง  ฟ้าทะลายโจร 
            ง.      ผลทับทิม ผลมังคุด หมาก 
 
6.    สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจที่มีอาการไอ  และระคายคอ
จากเสมหะ คือข้อใด 
            ก.      น้อยหน่า 
            ข.      เล็บมือนาง 
            ค.      มะเกลือ 
            ง.      มะแว้งเครือ 
 



7.    ขม้ินชันมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการข้อใด 
            ก.      จะช่วยเร่งกระบวนการสมานแผลให้เร็วขึ้น 
            ข.      บรรเทาอาการปวดข้อ 
            ค.      ช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้น 
            ง.       ถูกทุกข้อ 
8.    เถาวัลย์เปรียงมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการข้อใด 
            ก.      บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ 
            ข.      คลื่นไส้อาเจียน 
            ค.      ไฟไหม้ น้้าร้อนลวก 
            ง.      กลากเกลื้อน 
9.    ไพลช่วยรักษาอาการใด 
            ก.      ขับโลหิตและกระจายเลือดเสีย 
            ข.      ลดอาการอักเสบ แก้ปวด บวม เส้นตึง 
            ค.      เป็นยาสมานแผล 
            ง.      ถูกทุกข้อ 
10.   วิธีการเตรียมไพลที่ใช้ในการท้ายาประคบข้อเข่าคือข้อใด 
            ก.      ใช้ใบโขลกพอแหลก 
            ข.      ใช้หัวไพลสด ล้างน้้าให้สะอาด  
            ค.      ใช้ล้าต้น หั้นเป็นท่อนๆ 
            ง.      ใช้ดอกสดๆ หั้นเป็นชิ้นเล็กๆ 



แบบทดสอบความรู้หลังท าโครงการ 

ชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า 

ส่วนที1่ ข้อมูลทั่วไป 

1.1. เพศ  หญิง   ชาย 

1.2. ท่านอายุ  ต่้าว่า 40 ปี        40-49 ปี           50-59 ปี       60 ปีขึ้นไป 

1.3 ท่านประกอบอาชีพ   เกษตรกรรม   รับจ้าง  ค้าขาย  รับราชการ 

แม่บ้าน/ไม่ได้ท้างาน  อ่ืนๆ(โปรดระบุ).....................
  

ส่วนที2่  ความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและข้อเข่า 

ค้าชี้แจง ใส่เครื่องหมายถูก / ในช่องว่างค้าตอบให้ถูกต้อง  
  

โรคข้อเข่าเสื่อม 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1.โรคข้อเข่าเสื่อมสาเหตุเกิดจากมีการท้าลายของกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อท้าให้
กระดูกอ่อนมีการบางตัวและเสียไป 

  

2.อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมเริ่มจากปวดเป็น ๆ หาย ๆ เมื่อได้พักการใช้เข่า อาการ
ปวดก็จะทุเลา และจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการใช้งานข้อนั้นมาก ในรายที่เป็นมากอาการ
ปวดจะเป็นตลอดเวลา 

  

3.น้้าหนักตัวมากไม่มีผลต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม    
4.การได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ข้อเข่าไม่ว่าจะกระดูกข้อเข่า
แตกหรือเอ็นฉีก จะเกิดข้อเข่าเสื่อมได้ 

  

5. ผู้ที่นั่งยองๆ นั่งขัดขัดสมาธิ หรือนั่งพับเพียบนานๆจะท้าให้ข้อเข่าเสื่อมเร็ว    

6.ท่าบริหารร่ายกายโดยท่าฤาษีดัดตน สามารถลดความเสื่อมของข้อเข่าได้   

7.ไมเ้ท้าจะช่วยแบ่งเบาแรงที่กระท้าต่อข้อเข่าได้   

8.การใช้ส้วมนั่งยองๆ จะเพ่ิมอาการปวดข้อเข่าได้   

9.เพศหญิงจะเป็นโรคเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชาย 2 เท่า   

10.ผู้ที่ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอและได้รับแคลเซียมในปริมาณท่ีพอเพียงจะชะลอ
การเสื่อมของเข่าได้ 

  

 



ส่วนที3่ ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร 

ค าชี้แจง  ให้อ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด  

1.    ข้อใดคือความหมายของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
            ก.      พืชที่น้ามาใช้รักษาความเจ็บป่วยต่างๆได้ทุกโรค 
            ข.      พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่น้ามาใช้เป็นยาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหรือการรักษาความ
เจ็บป่วยเบื้องต้นท่ีพบบ่อยในชีวิตประจ้าวัน 
            ค.      พืชที่ถูกน้ามาใช้เป็นยาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
            ง.      พืชที่ใช้ทุกชนิดในต้ารับยาแผนโบราณ 
2.    สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานได้รับความนิยมให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากข้อใด 
            ก.      สามารถใช้รักษาโรคง่ายๆได้ และมีความปลอดภัย 
            ข.      สามารถสั่งซื้อจากต่างประเทศได้ง่าย และมีราคาถูก 
            ค.      สามารถรักษาโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ง.      กระทรวงสาธารณสุขแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่า 
3.    การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องมีหลักการดังข้อใด 
            ก.      ราคาถูก รักษาได้หลายโรค หาซื้อง่าย 
            ข.      ใช้ถูกต้น ถูกส่วน ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกกับโรคและระวังเรื่องความสะอาด 
            ค.      ใช้โดยเภสัชกรแผนปัจจุบัน 
            ง.      ใช้เฉพาะสมุนไพรที่ปรุงเป็นยาต้ม 
4.    โรคหรืออาการท่ีไม่ควรใช้สมุนไพรรักษาคือข้อใด 
            ก.      โรคริดสีดวงทวาร 
            ข.      ท้องเสีย เป็นไข้ ผื่นคัน ท้องผูก ปวดฟัน 
            ค.      ขับปัสสาวะ แก้ไอ ฝ ีแผลพุพอง กลากเกลื้อน 
            ง.      โรคสุนัขบ้า โรคบาดทะยัก อาเจียนเป็นโลหิต 
5.    สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างคือข้อใด 
            ก.      ขิง ดีปลี มะขามป้อม มะนาว มะแว้งเครือ 
            ข.      แก้ว ข่อย ผักคราดหัวแหวน ฟักทอง 
            ค.      ไพล ขม้ินชัน เถาวัลย์เปรียง  ฟ้าทะลายโจร 
            ง.      ผลทับทิม ผลมังคุด หมาก 
 
6.    สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจที่มีอาการไอ  และระคายคอ
จากเสมหะ คือข้อใด 
            ก.      น้อยหน่า 
            ข.      เล็บมือนาง 
            ค.      มะเกลือ 
            ง.      มะแว้งเครือ 
 



7.    ขม้ินชันมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการข้อใด 
            ก.      จะช่วยเร่งกระบวนการสมานแผลให้เร็วขึ้น 
            ข.      บรรเทาอาการปวดข้อ 
            ค.      ช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้น 
            ง.       ถูกทุกข้อ 
8.    เถาวัลย์เปรียงมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการข้อใด 
            ก.      บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ 
            ข.      คลื่นไส้อาเจียน 
            ค.      ไฟไหม้ น้้าร้อนลวก 
            ง.      กลากเกลื้อน 
9.    ไพลช่วยรักษาอาการใด 
            ก.      ขับโลหิตและกระจายเลือดเสีย 
            ข.      ลดอาการอักเสบ แก้ปวด บวม เส้นตึง 
            ค.      เป็นยาสมานแผล 
            ง.      ถูกทุกข้อ 
10.   วิธีการเตรียมไพลที่ใช้ในการท้ายาประคบข้อเข่าคือข้อใด 
            ก.      ใช้ใบโขลกพอแหลก 
            ข.      ใช้หัวไพลสด ล้างน้้าให้สะอาด  
            ค.      ใช้ล้าต้น หั้นเป็นท่อนๆ 
            ง.      ใช้ดอกสดๆ หั้นเป็นชิ้นเล็กๆ 


