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บทคดัยอ:
การศกึษานี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาคณุภาพชวีติดานสขุภาพของผปูวยโรคขอเขาเสือ่มภายหลงั การ

ผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม อายตุัง้แต 55 ปขึน้ไป ทีม่ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลศริริาช ระหวาง เดอืนมกราคม
ป พ.ศ. 2547  ถงึเดอืนมถินุายน ป พ.ศ. 2551 กลมุตวัอยางมจีำนวน 170 ราย เครือ่งมอื ทีใ่ชในการเกบ็
ขอมลูคอื The Short–Form 36-Health Survey Thai version (SF-36) วเิคราะหขอมลู โดยใชสถติ ิ รอยละ
คาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวา  ผปูวยสวนใหญ  เพศหญงิรอยละ 91.8  อายเุฉลีย่
62.26 ป  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 7.47  คาเฉลีย่ของระยะเวลาทีท่ำผาตดัมาแลว 24.5 เดอืน  สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 13.6  มคีวามสามารถในการทำกจิวตัรประจำวนัไดเพิม่ขึน้รอยละ 48.8 เพิม่ขึน้มากรอยละ 16.5
สามารถใชงานขอเขาหลงัผาตดัดีขึน้กวากอนผาตดั รอยละ 76.5 คุณภาพชวีติ สขุภาพโดยทัว่ไปหลงัผาตดั
ของผปูวยอยใูนระดบัดีรอยละ 57.6  ดมีากรอยละ 11.8  และดเียีย่มรอยละ 1.8 และรสูกึพอใจกบัการผาตดั
ครัง้นี ้รอยละ 53.5  พอใจมาก รอยละ 44.1  จากผลการวจิยัควรเพิม่คณุภาพชวีติของผปูวยโรคขอเขาเสือ่ม
ทีไ่ดรบัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมโดยทมีสหสาขาวชิาทางการแพทย  ในการรวมกนัสงเสรมิใหผปูวย มคีวาม
ร ูความเขาใจเกีย่วกบัโรค วธิกีารผาตดั การบรหิารเขา และฝกทกัษะในการใชชวีติประจำวนั โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ในกลมุผสูงูอายคุวรใหญาตมิสีวนรวม ในการเตรยีมความพรอมตัง้แตกอนผาตดั

คำสำคญั : คณุภาพชวีติ   โรคขอเขาเสือ่ม  การเปลีย่นขอเขาเทยีม

คณุภาพชวีติของผปูวยโรคขอเขาเสือ่ม
ภายหลงัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม

Quality of Life in Knee Osteoarthritis Patients
with Total Knee Arthroplasty

⌫  ⌫    
             

1 เจาหนาทีล่งรหสัโรค หตัถการ และการผาตดั ศนูยการแพทย โรงพยาบาลกรงุเทพ
2 พยาบาล (พนกังานมหาวทิยาลยั) หอผปูวยสลากกนิแบง 5 งานการพยาบาลศลัยศาสตรและศลัยศาสตรออรโธปดกิส
ฝายการพยาบาล  โรงพยาบาลศริริาช  มหาวทิยาลยัมหดิล

·ÑÈ¹ÕÂì 7-15  .pmd 22/10/2559, 5:207
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Abstract:
The purpose of this research was to study the health quality of life   in knee osteoarthritis

patients with total knee arthroplasty (TKA). The participants were 170 patients with age 55
years and over who admitted at orthopaedic ward, Siriraj Hospital from January, 2004 to June,
2008. The Short–Form 36–Health Survey Thai version (SF-36) was used to collect data. Data
were analyzed by using frequency, mean and standard deviation.The results revealed that
most of participants were female 91.8%. The average age of them was 65.26 years (SD=7.47).
The mean of post operative time in patients with TKA was 24.5 months (SD=13.6) The ability
to perform the activities of daily living in TKA patients were increased 48.8%, very much
increased 16.5%. The ability of operated knee function in TKA patients were better than
before operation 76.5%. The quality of life of participants were good 57.6%, very good 11.8%,
excellent 1.8%. The participant satisfaction in TKA operation were satisfied 53.5%, very satisfied
44.1%. The results sugest that the medical multidisciplinary team should provide health
program to promote the knowledge of disease, the method of operation, knee exercise, and
the practical skill in activities of daily living for the patints. The relative of the elderly patients
should be allowed to participate in preoperative preparation of patients.

Keywords:  Quality of life,  Knee osteoarthritis,  Total knee Arthroplasty

ความเปนมาและความสำคญัของปญหา
โรคขอเขาเสือ่ม เปนปญหาสขุภาพและปญหาสาธารณสขุทีส่ำคญัของผสูงูอายใุนปจจบุนั สาเหตหุลกั

ของผปูวยโรคขอเขาเสือ่มเกดิจากสภาพอายทุีม่ากขึน้ ทำใหมกีารเสือ่มของกระดกูออน และเนือ้เยือ่รอบๆ
ขอเขา  จนเกดิความพกิารของขอเขาและมอีาการปวดเรือ้รงั  ในคนไทยพบวา  พฤตกิรรมการนัง่ยองๆ
นัง่พบัเพยีบ  นัง่คกุเขา  หรอืนัง่ขดัสมาธ ิ  ทำใหขอเขาถกูงอพบัเปนเวลานาน  รวมกบัการเสือ่ม  หรอื
สกึหรอของเขาจากอายทุีม่ากขึน้  ผวิกระดกูออนถกูทำลายจนไมสามารถรกัษาใหกลบัคนืสภาพเดมิไดทำให
ขอเขาตดิแขง็  ในชวงแรกมกัเปนแบบคอยเปนคอยไปและหายไดโดยการพกั  แตเมือ่โรคเปนมากขึน้ผปูวย
จะมอีาการปวดเขาอยางรนุแรงขณะมกีจิวตัรประจำวนั  แมกระทัง่ขณะนอนพกัหรอืตอนกลางคนื  มเีสยีง
ดงัในขอ  ไมสามารถนัง่ยองๆ นัง่งอเขา  หรอืนัง่พบัเพยีบไดเลย  ทำใหรางกายดอยสมรรถภาพลง  ตอง
จำกดักจิกรรมและกจิวตัรประจำวนั  สงผลใหผปูวยสวนใหญตองพึง่พาบคุคลอืน่เพิม่ขึน้  สญูเสยีความมัน่ใจ
ความเปนอสิระของตนเอง  และแบบแผนในการดำเนนิชวีติเปลีย่นไป (ภาควชิาศลัยศาสตรออรโธปดกิสและ
กายภาพบำบดั  คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล, 2547;  อาร ี ตนาวล,ี 2551)
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ปจจบุนัการรกัษาขอเขาเสือ่มสามารถผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  เพือ่ลดความเจบ็ปวด  แกไข
ความผดิปกตขิองขอเขา   ซึง่จะเพิม่ความมัน่คงของขอในการรบัน้ำหนกั  และชวยใหขอเขาทำงานไดดขีึน้
หลงัจากทำผาตดัแลวขอเขาจะเคลือ่นไหวไดเหมอืนปกตหิรอืใกลเคยีงปกตมิากทีส่ดุ  (ประมขุ มทุริางกรู
และคณะ, 2550)  แตตองใชคารกัษาพยาบาลสงู  ผปูวยสวนใหญเปนผสูงูอาย ุ ซึง่เปนวยัทีม่คีวามเสือ่มทาง
ดานโครงสรางและการทำหนาทีข่องอวยัวะทกุสวน   รวมกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพจติใจและการเปลีย่น
แปลงทางสงัคม  การเปลีย่นแปลงเหลานีม้ผีลตอการดแูลตนเองภายหลงัไดรบัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม
และอาจเกดิภาวะแทรกซอนหลงัผาตดัไดงาย  เชน  การเกดิขอเขาตดิแขง็  แผลตดิเชือ้  หลอดเลอืดดำอกัเสบ
หรอือดุตนั  รวมทัง้พฤตกิรรมการปฏบิตัติวัทีเ่หมาะสม  เพือ่สามารถใชขอเทยีมไดนานๆ สิง่ตางๆ ดงักลาว
จะกระทบตอคณุภาพชวีติของผปูวยได  การดแูลรกัษาผปูวยโรคขอเขาเสือ่มทีร่กัษาโดยการผาตดัเปลีย่นขอ
เขาเทยีมในโรงพยาบาลศริริาช  เปนการทำงานรวมกนัของทมีสหสาขาวชิาชพี  ไดแก  ทมีแพทย  พยาบาล
นกักายภาพบำบดั  นักสงัคมสงเคราะห  และบคุลากรทีเ่กีย่วของอืน่ๆ  ซึง่ถกูกำหนดใหเปนหนึง่ใน Area of
excellent ของภาควชิาศลัยศาสตรออรโธปดกิส  และม ีClinical practice guideline เปนแนวทางการ
ดแูลรกัษาผปูวย  ดงันัน้การตดิตามผลการดแูลรกัษาทางดานคณุภาพชวีติ  เปนสิง่ทีค่วรคำนงึถงึเปนอยาง
ยิง่  เพราะสามารถบอกถงึคณุภาพของการดแูลรกัษา  รวมถงึการวางแผนจำหนายผปูวยของทมีผดูแูลได
เปนอยางด ี ผวูจิยัจงึสนใจศกึษาคณุภาพชวีติของผปูวยทีไ่ดรบัการรกัษาโดยการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  เพือ่
เปนแนวทางในการวางแผนในการดแูลรกัษาผปูวยใหมคีณุภาพชวีติทีดี่ยิง่ขึน้

วตัถปุระสงค
เพือ่ศกึษาคณุภาพชวีติดานสขุภาพของผปูวยทีไ่ดรบัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม

วธิดีำเนนิการวจิยั
การวจิยันีเ้ปนการศกึษาเชงิบรรยายแบบภาคตดัขวาง  (Crossection descriptive study)

ประชากรและกลมุตวัอยาง
ผปูวยอาย ุ55 ป ขึน้ไป ทีไ่ดรบัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมระหวางเดอืนมกราคม ป 2547 ถงึ

มถินุายน ป 2551  ทีม่ารบัการรกัษาในหอผปูวยสามญั  สงักดังานการพยาบาลศลัยศาสตรและศลัยศาสตร
ออรโธปดกิส  โรงพยาบาลศริริาช  กลมุตวัอยางมจีำนวน 170 ราย  สมุตวัอยางโดยการจบัฉลาก

เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู
เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลูเปนแบบสอบถาม  ประกอบดวย
สวนที่ 1  ลักษณะสวนบุคคลของผูปวย ไดแก อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได

สถานภาพสมรส  ดัชนีมวลกาย  และปจจัยดานโรค  ไดแก  ระยะเวลาหลังผาตัด  โรคประจำตัว
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ความสามารถในการทำกจิกรรรมตางๆ ในชวีติประจำวนั  ความสามารถในการใชงานของขอเขาเทยีม  และ
ความรสูกึพงึพอใจตอการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม

สวนที ่ 2  เครือ่งมอืวดัคณุภาพชวีติผปูวยโรคขอเขาเสือ่มภายหลงัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม
คอื The Short–Form 36–Health Survey (SF-36)  เปนดชันชีีว้ดัคณุภาพชวีติดานสขุภาพ  พฒันามาจาก
ดชันทีีใ่ชในการศกึษาระบบประกนัสขุภาพของ Brook และคณะ  และนำมาประยกุตโดย Medical Outcomes
Study  เพือ่จะศกึษาดผูลทีไ่ดจากการรกัษา  ในสภาวะทีต่างๆ กนั (Fayer M Peter & Machin D, 2000;
กรีต ิ เจรญิชลวานชิ  และ บญุชนะ  พงษเจรญิ 2005)  SF-36  เปนดชันวีดัคณุภาพชวีติแบบทัว่ไป  ทีใ่ชใน
ดานคลนิกิและวจิยั  ประกอบดวย 8 องคประกอบ  คอื  ความสามารถในการทำหนาทีข่องรางกาย (Physical
function: PF)  บทบาททีถ่กูจำกดัอนัเนือ่งมาจากปญหาทางดานรางกาย (Role limitation due to physical
health problems: RP)   ความเจบ็ปวด (Pain: BP)  บทบาททางสงัคม (Social functioning: SF)  สขุภาพ
จติ  (General mental health: MH)  บทบาททีถ่กูจำกดัอนัเนือ่งมาจากปญหาทางดานอารมณ (Role
limitation due to emotional problems: RE)  ความกระฉบักระเฉง (Vitality: VT)  ความคดิเหน็ดาน
สขุภาพทัว่ไป (General health perception: GH)  ซึง่ทัง้ 8 องคประกอบ  ประกอบไปดวยขอยอยทัง้หมด
36 ขอ  ในแตละขอมรีะดบัคะแนน  ตัง้แต 0–100

วธิกีารรวบรวมขอมลู
ผวูจิยัทำหนงัสอืขออนญุาตเกบ็ขอมลูจากหวัหนาภาควชิาศลัยศาสตรออรโธปดกิสและกายภาพบำบดั

เพือ่ชีแ้จงเหตผุลและขออนญุาตเกบ็ขอมลู  ซึง่ผปูวยไดรบัการตดิตอทางโทรศพัท  ผวูจิยัแจงวตัถปุระสงค
และสอบถามความสมคัรใจในการเขารวมการศกึษา  หลงัจากนัน้สงแบบสอบถามพรอมเอกสารชีแ้จงใหทาง
ไปรษณยี  ไดตดิตามขอแบบสอบถามคนืจนไดครบ 170 ฉบบั

สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห
ไดแก  ความถี ่ รอยละ  คาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวเิคราะห
1. ขอมูลสวนบุคคล
ผปูวยโรคขอเขาเสือ่มทีศ่กึษา จำนวน 170 คน  รอยละ 91.8 เปนเพศหญงิ  อายเุฉลีย่ของผปูวยคอื

65.26 + 7.47  ป   รอยละ 58.2  สถานภาพสมรสค ู รอยละ 65.9  จบประถมศกึษา รอยละ 67.6 ไมได
ประกอบอาชพีหรอืเปนแมบาน  อาศยัอยใูนเขต กทม. กบั ตางจงัหวดั ในอตัราสวนเทาๆ กนั รอยละ 70.6
ไมมรีายไดถงึรายไดตอเดอืนนอยกวา 5,000 บาท  รอยละ 47.1 มรีายไดพอใชแตไมมเีกบ็สะสม  และคาดชันี
มวลกาย (BMI)  พบวา รอยละ 80.6  มนี้ำหนกัเกนิ  ดงัตารางที ่1
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ตารางที ่1  จำนวนและรอยละของผปูวยจำแนกตามลกัษณะขอมลูสวนบคุคล  (n=170)

 เพศ
ชาย 14 8.2
หญงิ 156 91.8

 กลมุอาย ุ(ป)
55 – 59 46 27.1
60 – 64 37 21.8
65 – 69 35 20.6
> 70 52 30.6
อายเุฉลีย่ = 65.26, SD = 7.47, min = 55, max = 87

 สถานภาพสมรส
โสด 19 11.2
คู 99 58.2
หมาย/ หยา/ แยก 52 30.6

 อาชพี
ไมไดประกอบอาชพี/ แมบาน 115 67.6
ขาราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 6 3.5
รบัจางทัว่ไป 3 1.8
คาขาย 22 12.9
เกษตรกรรม (ทำสวน, ทำไร, เลีย้งสตัว) 10 5.9
อืน่ๆ 14 8.2

 ระดบัการศกึษา
ไมไดเรยีน 30 17.6
ประถมศกึษา 112 65.9
มธัยมศกึษา 14 8.2
อนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา 3 1.8
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา 6 3.5
อืน่ๆ 5 2.9

 รายได (บาท/ เดอืน)
ไมมรีายได 46 27.1
< 5,000 74 43.5
5001 - 10000 30 17.6
> 10,000 20 11.8

 ดชันมีวลกาย (BMI)  (กโิลกรมั/ เมตร2)
ผอม ( < 18.5) 1 0.6
ปกต ิ(18.5 – 22.9) 32 18.8
น้ำหนกัเกนิ ( > 22.9) 137 80.6

                ลกัษณะบคุคล จำนวน รอยละ
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2. ปจจยัดานโรค
พบวารอยละ 71.2 ของกลมุตวัอยางมโีรคประจำตวั รอยละ 63.5 ผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมเพยีง 1

ขาง โดยทีร่อยละ 45.9  ผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมมานานมากกวา 24 เดอืน  ภายหลงัผาตดัรบัการรกัษา
ตอเนือ่งทีโ่รงพยาบาล ศริริาช  รอยละ 94.7  กลมุตวัอยางรสูกึมคีวามสามารถในการทำกจิกรรมตางๆ ใน
ชวีติประจำวนัเพิม่ขึน้ รอยละ 65.3  ความสามารถในการใชงานเขาเทยีบกบักอนผาตดัดขีึน้รอยละ 76.5  และ
ความรสูกึพอใจตอการผาตดัอยใูนระดบัพอใจถงึพอใจมาก รอยละ 97.6  ดงัตารางที ่2

ตารางที ่2  จำนวนและรอยละของผปูวยจำแนกตามปจจยัดานโรค  (n=170)
                ปจจยัดานโรค                     จำนวน             รอยละ
  ไมมโีรคประจำตวั 49 28.8
  มโีรคประจำตวั 121 71.2

- เบาหวาน 6 3.5
- โรคหวัใจ 9 5.3
- ความดนัโลหติสงู 66 38.8
- เบาหวาน + โรคหวัใจ 2 1.2
- เบาหวาน + ความดนัโลหติสงู 16 9.4
- โรคหวัใจ + ความดนัโลหติสงู 4 2.4
- มทีัง้ 3 โรค 3 1.8
- โรคประจำตวัอืน่ๆ 15 8.8

  ระยะเวลาทีผ่าตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมมาแลว
นอยกวา 12 เดอืน 32 18.8
12 – 24 เดอืน 60 35.3
มากกวา 24 เดอืน 78 45.9
Mean = 24.5,   SD = 13.6,   min = 4,   max = 54

  ความสามารถในการทำกจิกรรมตางๆ ในชวีติประจำวนั
นอยลง 29 17.1
เทาเดมิ 30 17.6
เพิม่ขึน้ 83 48.8
เพิม่ขึน้มาก 28 16.5

  ความสามารถในการใชงานเขาหลงัผาตดั เทยีบกบักอนผาตดั
นอยลง 18 10.6
เทาเดมิ 22 12.9
ดขีึน้ 130 76.5

  ความรสูกึพอใจตอการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมในครัง้นี้
ไมพอใจ 4 2.4
พอใจ 91 53.5
พอใจมาก 75 44.1
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3. คณุภาพชวีติผปูวยภายหลงัไดรบัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม
พบวาผปูวยมสีขุภาพโดยทัว่ไป  ดถีงึดเียีย่ม รอยละ 71.2  และเมือ่เปรยีบเทยีบสขุภาพกบัปทีแ่ลว

พบวา  ดขีึน้ รอยละ 53.0  ดงัตารางที ่3

                คณุภาพชวีติ                     จำนวน           รอยละ

ตารางที ่3  จำนวนและรอยละของผปูวยเกีย่วกบัคณุภาพชวีติภายหลงัผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม

สขุภาพโดยทัว่ไป
ดเียีย่ม
ดมีาก
ดี
พอใชได
ไมดี

สขุภาพในขณะนีเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบัปทีแ่ลว
ดขีึน้กวาปทีแ่ลว
ดขีึน้กวาปทีแ่ลวบางเลก็นอย
พอๆ กบัปทีแ่ลว
แยกวาปทีแ่ลวเลก็นอย
แยกวาปทีแ่ลวมาก

3
20
98
46
3

36
54
47
27
6

1.8
11.8
57.6
27.1
1.8

21.2
31.8
27.6
15.9
3.5

การอภปิรายผล
1. คณุภาพชวีติของผปูวย
ผปูวยโรคขอเขาเสือ่มภายหลงัผาตดัเปล่ียนขอเขาเทยีมมคีณุภาพชวีติโดยทัว่ไปมคีณุภาพชวีติดถีงึ

ดเียีย่ม รอยละ 71.2  ทัง้นีเ้นือ่งจากการรกัษาโรคขอเขาเสือ่มโดยการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมจะชวยลดความ
เจบ็ปวด  และแกไขความผดิปกตขิองขอเขา  ซึง่จะเพิม่ความมัน่คงของขอในการรบัน้ำหนกั  และชวยใหขอ
เขาทำงานไดดขีึน้  หลงัจากทำผาตดัแลวขอเขาเทยีมจะเคลือ่นไหวไดเหมอืนปกตหิรอืใกลเคยีงปกตมิากทีส่ดุ
(ประมขุ  มทุริางกรู  และ คณะ, 2550)  ขอเขาเทยีมจะมคีวามแขง็แรงเหมอืนขอเขาของผปูวย  และโดยทัว่
ไปภายหลงัการผาตดัประมาณ 6 เดอืน  ขอเขาเทยีมจะมคีวามแขง็แรงเหมอืนขอเขาของผปูวย  การวจิยั
ครัง้นีก้ลมุตวัอยางสวนใหญเปนผปูวยทีไ่ดรบัการผาตดัมาเปนระยะเวลานานมากกวา 6 เดอืน  หลงัผาตดัเปลีย่น
ขอเขาเทยีมแลว  มอีาการปวดลดลง  ทำใหยนืเดนิไดดไีมปวด  จงึมคีวามคลองตวัในการทำกจิวตัรประจำ
วนั  สามารถดแูลตนเองไดดขีึน้  สงผลใหมคีณุภาพชวีติดขีึน้  และผปูวยภายหลงัผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมมี
ความสามารถในการทำกจิกรรมตางๆ ในชวีติประจำวนัเพิม่ขึน้ถงึเพิม่ขึน้มาก  รวมรอยละ 65.3  ประกอบ
กบัลกัษณะของครอบครวัคนไทยมลีกัษณะเปนระบบเครอืญาต ิ ซึง่มกีารชวยเหลอืดแูลและเกือ้กลูกนั   (ปราณี
กาญจนวรวงศ, 2539)  ดวยเหตผุลตางๆ ดงักลาวขางตน  จงึทำใหผปูวยมคีณุภาพชวีติดานสขุภาพดขีึน้ภาย
หลงัผาตดัเปลีย่นขอเทยีม
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2. ความพงึพอใจตอการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม
ผปูวยมคีวามพอใจตอการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมในระดบัพอใจและพอใจมาก  รวมรอยละ 97.6

ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีนโยบายบัตรประกันสุขภาพถวนหนาของรัฐบาลสงผลใหผูปวยจายเงินสวนเกินสิทธิ์
การรกัษาไมมากนกั  ผมูรีายไดนอยสามารถเขาถงึการรกัษาโดยการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมได  ในการศกึษา
ครัง้นี ้ ผปูวยสวนใหญ รอยละ 67.6  ไมไดประกอบอาชพี/ แมบาน  อกีทัง้ทีผ่านมาโรงพยาบาลศริริาชยงัมี
โครงการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมถวายเปนพระราชกศุลฯ แกผปูวยทีม่รีายไดนอย  ซึง่ไมตองเสยีคาใชจาย
ใดๆ หรอืจายเพยีงเลก็นอย  และผปูวยมคีวามรสูกึพอใจ  เนือ่งจากการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมเปนการ
รกัษาอาการเจบ็ปวยเรือ้รงัของโรคขอเขาเสือ่มไดด ี ทำใหหายจากอาการปวด  แกไขความผดิปกตขิองขอ
เขา  และขอเขาจะเคลือ่นไหวไดเหมอืนปกตหิรอืใกลเคยีงปกตมิากทีส่ดุ  ผปูวยสามารถทำงานหรอืกจิวตัร
ประจำวนัไดดขีึน้  ทำใหมคีวามพงึพอใจตอการผาตดัอยใูนระดบัพอใจและพอใจมาก  รวมรอยละ 97.6  ซึง่
สอดคลองกบัโครงการพฒันาคณุภาพการดแูลผปูวยศลัยกรรมขอเขาเทยีม  โรงพยาบาลวชริะภเูกต็ (PCT
Othopaedics.  โครงการพฒันาคณุภาพการดแูลผปูวยศลัยกรรมขอเขาเทยีม, 2552)  โดยประเมนิเปรยีบ
เทยีบคณุภาพชวีติผปูวยขอเขาเสือ่มกอนและหลงัผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม 1 ป  โดยใชแบบประเมนิคณุภาพ
ชวีติ WHOQOL-BREF  พบวา  หลงัผาตดัผปูวยไมปวดเขา  สามารถทำกจิวตัรประจำวนัไดมากขึน้  เดนิได
ไกลกวาเดมิ  มคีวามมัน่ใจเขารวมกจิกรรมของชมุชนไดมากขึน้  ชวีติมคีณุคา  สขุภาพจติดขีึน้  นอนหลบัได
ผปูวยพงึพอใจและชวีติมคีวามสขุ

ขอเสนอแนะ
1. คณุภาพชวีติของผปูวยหลงัผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมในมติขิองความสามารถในการทำหนาทีข่อง

รางกายความคดิเหน็ดานสขุภาพทัว่ไป  บทบาททีถ่กูจำกดัอนัเนือ่งมาจากปญหาทางดานรางกาย  อารมณ
และความกระฉบักระเฉง  ซึง่คณุภาพชวีติดานสขุภาพโดยทัว่ไปของผปูวยอยใูนระดบัดถีงึดเียีย่ม รอยละ 71.2
เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 1 ปกอนดขีึน้ รอยละ 53.0  ดงันัน้การเพิม่คณุภาพชวีติของผปูวยโรคขอเขาเสือ่มที่
ผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  ทมีสหสาขาวชิาทางการแพทยควรรวมกนัสงเสรมิใหผปูวยมคีวามรคูวามเขาใจเกีย่ว
กบัโรค  วธิกีารผาตดั  การบรหิารเขา  และฝกทกัษะในการใชชวีติประจำวนั  เชน  ฝกขึน้ลงจากเตยีง  เขา
หองน้ำ  เปนตน  ในผสูงูอายโุดยเฉพาะทีม่อีายมุากกวา 70 ป  ควรใหญาตมิสีวนรวมในการเตรยีมความ
พรอมตัง้แตกอนผาตดั  เพือ่ชวยเหลอืผปูวยในการจดจำขอมลูและทกัษะในการดแูลตนเองหลงัผาตดั  ซึง่ขณะนี้
ทางภาควชิาศลัยศาสตรออรโธปดกิสและกายภาพบำบดั  โรงพยาบาลศริริาช  ไดจดัทำโครงการเตรยีมความ
พรอมผปูวยและญาตใินผปูวยทีต่องไดรบัการผาตดัเปลีย่นขอเขาและขอสะโพกเทยีม  เพือ่ใหความรแูกผปูวย
และญาตติัง้แตกอนผาตดั

2. ในการวจิยัครัง้ตอไป
2.1 ควรเปนการศกึษาแบบ Prospective เพือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติของผปูวยกอนและหลงั

ผาตดัเปลีย่น ขอเขาเทยีม
2.2 ควรศกึษาปจจยัตางๆ ทีม่ผีลตอคณุภาพชวีติของผปูวยภายหลงัผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม
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ผลของโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน
ตอระดบัความวติกกงัวล

และระดบัความปวดในผปูวยผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม*
The Effects of Integrated Relaxation Program on

Anxiety and Pain Level
in Patients with Total Knee Arthroplasty.

      ☺   
         

บทคดัยอ:
การวจิยันีเ้ปนการวจิยักึง่ทดลอง  มวีตัถปุระสงคเพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความวติกกงัวลของผปูวย

กอนผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  และระดบัความปวดของผปูวยภายหลงัผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  ระหวาง
กลมุทีไ่ดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน  กบักลมุทีไ่ดรบัการดแูลตามปกต ิ กลมุตัวอยางเปนผปูวย
ทีเ่ขารบัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมในหอผปูวยออรโธปดกิส  คณะแพทยศาสตรวชริพยาบาล  มหาวทิยา
ลยันวมนิทราธริาช  จำนวน 68 ราย  คดัเลอืกผปูวยตามเกณฑทีก่ำหนด  แลวสมุผปูวยเพือ่แบงกลมุตวัอยาง
เปนกลมุทดลองและกลมุควบคมุกลมุละ 34 ราย  กลมุทดลองไดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน
รวมกบัการดแูลตามปกต ิ สวนกลมุควบคมุไดรบัการดแูลตามปกต ิ โปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน
ภายใตแนวคดิทฤษฎคีวบคมุประตขูอง Melzack & Wall (1995)  ประกอบดวย การใหความรถูงึประโยชน
ของการผอนคลายและการฝกผอนคลายตามแผนเสยีงการใหกำลงัใจและการสมัผสัผปูวย  เพือ่ใหผปูวยรสูกึ
ผอนคลาย  และเผชญิกบัการผาตดัไดดวยดเีครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  ไดแก

1) โปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน
2) แผนเสยีงการฝกผอนคลายของกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ
3) แบบสอบถามขอมลูสวนบคุคล
4) แบบวดัความวติกกงัวลขณะเผชญิของสปลเบอรเกอร  และ
5) แบบวดัระดบัความปวดตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาของโปรแกรมฯ

* งานวจิยัทีค่ณะพยาบาลศาสตรเกือ้การณุย  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช  ใหการสนบัสนนุเงนิทนุการวจิยั
**อาจารยประจำ  ภาควชิาการพยาบาลอายรุศาสตร-ศลัยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตรเกือ้การณุย  มหาวทิยาลยั
  นวมนิทราธริาช

¨Ô¹μ¹Ò 16-34  .pmd 22/10/2559, 6:2416



17☺            ☺ 

โดยใชคาดชันคีวามตรงตามเนือ้หาไดเทากบั .96 และคำนวณคาความเทีย่งภายในแบบวดัความวติก
กงัวลฯ โดยวเิคราะหคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคไดคาเทากบั .93  ในการเกบ็รวบรวมขอมลูผวูจิยั
ใหโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานกบักลมุทดลองทัง้ในระยะกอนผาตดั  และระยะแรกภายหลงัผาตดั
โดยวดัระดบัความวติกกงัวลกอนและหลงัใหโปรแกรมในระยะกอนผาตดั  และวดัระดบัความปวดกอนและหลงั
ใหโปรแกรมฯ ในระยะหลงัผาตดั  การวเิคราะหขอมลูใชสถติ ิ บรรยาย  การทดสอบท ี(t-test)  การทดสอบ
ไคสแควร  และการทดสอบของฟชเชอร

ผลการวจิยั  พบวา  กลมุทดลองทีไ่ดรบัโปรแกรมฯ มรีะดบัความวติกกงัวล  และระดบัความปวด
นอยกวากลมุควบคมุอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p = .001)  แสดงวาโปรแกรมการผอนคลายแบบผมผสาน
ชวยลดความวติกกงัวลกอนผาตดั  และชวยลดความปวดในระยะแรกหลงัผาตดั  ดงันัน้ควรนำโปรแกรมการ
ผอนคลายแบบผสมผสานนีไ้ปใชในการดแูลผปูวยผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  เพือ่ชวยลดความวติกกงัวล และ
ความปวดของผปูวย

คำสำคญั: โปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน ความวติกกงัวล ความปวด ผปูวยผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม

Abstract:
This quasi-experimental control group pre-posttest design researchaimed to compare

the effects of integrated relaxation program on anxiety and pain level inknee arthroplasty
patients. A sample of 68 patients admitted for knee arthroplasty surgeryin the orthopedic
ward, Faculty of Medicine, Vajira hospital. All of them were recruited as criteria and then
divided into an experimental group and a control group of 34 patients in each group by
matching and treatment randomization. The experimental group received the integrated
relaxation program and usual care. The control group received usual care. This program
developed from Gate Control Theory consists of provide knowledge of the benefits of relaxation
and relaxation training, givingencourage and touch for patients relaxation and coping. The
research instrument consisted of the integrated relaxation program, relaxation record, personal
information, Spielberger State Anxiety Inventory Form X-I, and numerical rating pain
scale.TheItem Objective Congruence Index of the integrated relaxation program was 0.96 and
the Cronbach alpha coefficient of the State Anxiety Inventory Form X-I was 0.93. The experimental
group received the integrated relaxation program for both preoperative and postoperative
periods. Anxiety levels and pain level were measured before and after this program. Data were
analyzed by using descriptive statistic, independent t-test, paired t-test, chi square test and
Fisher’s exact test.

The results showed that anxiety level and pain level ofthe experimental group were
significantlylower than those in the control group (p=.001). These findings showed that the
integrated relaxation program can reduce anxiety level before surgery and pain level in the
earlypostoperative period. Therefore, this program can be usedto reduce anxiety and acute
postoperative pain in patients undergoing total knee arthroplasty.

Keywords:  The integrated relaxation program,  anxiety,  pain,  knee arthroplasty patients
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ความเปนมาและความสำคญัของปญหา
ในปจจบุนัประชากรในประเทศตางๆ ทัว่โลกมอีายเุฉลีย่สงูขึน้  และผสูงูอายเุปนผทูีม่อีบุตักิารณภาวะ

เสือ่มของระบบตางๆ โดยเฉพาะมภีาวะเสือ่มของกระดกูและขอมากขึน้  เชน  โรคขอเขาเสือ่ม  ซึง่ในระยะ
ทายของโรคนีก้ารผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  นบัเปนการรกัษาทีไ่ดผลดแีละมแีนวโนมทีจ่ะมจีำนวนการผาตดั
เปลีย่นขอเขาเทยีมสงูขึน้เรือ่ยๆ เนือ่งจากการมเีทคโนโลยทีางการแพทยทีก่าวหนา  แพทยมคีวามเชีย่วชาญ
และชำนาญเฉพาะดาน  จงึทำใหผลการรกัษาอยใูนเกณฑดมีากเปนทีน่าพงึพอใจทัง้กบัทมีแพทย  พยาบาล  และ
ตวัผปูวยเอง  (อาร ี ตนาวล ี และคณะ, 2551)  อยางไรกต็ามตองยอมรบัวา  ผปูวยทีไ่ดรบัการผาตดัเปลีย่น
ขอเขาเทยีมยอมมผีลกระทบตอจติใจของผปูวย  โดยสวนมากผปูวยจะมกีารแสดงออกในหลายลกัษณะ เชน
วติกกงัวลเลก็นอย  วติกกงัวลมาก  โกรธ  กาวราว  ทอแท  ซมึเศรา  หมดหวงั  (สริวิรรณ  ชจูตโุร, 2555)  ผปูวย
กอนไดรบัการผาตดัสวนใหญจะมคีวามวติกกงัวล  ซึง่เกดิขึน้ไดจากหลายสาเหต ุ ไดแก  ความกลวัในสิง่ทีไ่มรู
ไมแนใจผลทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาจากการผาตดั  กลวัไมฟนหลงัการผาตดั  กลวัการรกัษา  กลวัการผาตดั  และ
ขัน้ตอนการผาตดั  การวางยาสลบ  กงัวลเกีย่วกบัความปวด  วธิกีารปฎบิตัติวั  การไมสามารถชวยเหลอื
ตวัเองได  ภาระงานทีต่องรบัผดิชอบ  สญูเสยีการควบคมุ  กลวัความตาย  (Pritchard, 2009)  มหีลาย
งานวจิยัทีแ่สดงใหเหน็วา  ความวติกกงัวลมผีลกระทบตอผปูวยทัง้ดานรางกายและจติใจ (Leach, Zernike,
& Tanner, 2000; Bally, Campbell, Chesnick, & Tranmer, 2003)  ความวติกกงัวลจะทำใหรางกายเกดิ
การเปลีย่นแปลง  เชน  อตัราการเตนของหวัใจเรว็ขึน้  หายใจไมออก  หายใจตืน้  แขนขาและตวัสัน่  เหงือ่ออก
มาก  ชาปลายมอืปลายเทา  กลามเนือ้แขง็เกรง็  ปวดทอง  ลำไสปนปวน  คลืน่ไส  เปนตน  (Clark &
Beck, 2012)  ทางดานจติใจกอใหผปูวยไมสบายใจ  มคีวามสนใจตอสิง่ตางๆ รอบตวัลดลง  การรบัรตูอ
สิง่แวดลอมลดลง  กระวนกระวาย  นอนไมหลบั  เปนตน  (Calvin & Lane, 1999)  นอกจากนัน้ยงัพบวา
ความวติกกงัวลมผีลตอการรกัษาพยาบาลหลายดาน  เชน  ผปูวยทีม่คีวามวติกกงัวลจะแสดงความปวดมาก
ขึน้  ตองการยาแกปวดมากขึน้  และใชเวลาในการฟนฟสูภาพนานขึน้  เปนตน

ความปวดทีเ่กดิจากการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม เปนอาการปวดชนดิเฉยีบพลนั  หรอือาจเรยีกตาม
กลไกการเกดิวา Nociceptive pain  อาการปวดเกดิขึน้จากปฏกิริยิาการตอบสนองทางสรรีวทิยาของ
รางกาย  และจติใจ  ตอการถกูทำลายของเนือ้เยือ่  การผาตดัทำใหเนือ้เยือ่ไดรบับาดเจบ็ในระยะเวลาอนั
รวดเรว็  ซึง่กอใหเกดิความรสูกึปวดมากโดยเฉพาะระยะแรกหลงัผาตดัจนถงึ 24-48 ชัว่โมง  หลงัจากนัน้
พบวาความปวดจะรนุแรงนอยลง  และสามารถบรรเทาไดดวยการรบัประทานยา (วรรณา ศรโีรจนกลุ, 2534)
ความปวดเปนความรสูกึของแตละบคุคลทีแ่ตกตางกนั  ขึน้อยกูบัประสบการณของแตละบคุคล  ความรนุแรง
ของความปวด  ระยะเวลาทีป่วด  สภาพรางกายและจติใจในขณะนัน้  ตวัอยางเชน  ผปูวยทีอ่ยใูนภาวะ
ซมึเศรา  มคีวามวติกกงัวล  มคีวามรสูกึไมพงึพอใจ  ความรสูกึตอความปวดจะรนุแรงเพิม่ขึน้มาก  เนือ่งจาก
มศีนูยความเจบ็ปวดกระจายอยใูนสมองหลายแหง ไดแก ทาลามสั (Thalamus) ไฮโปทาลามสั (Hypothalamus)
เรตคิลูารฟอรเมชัน่ (Reticular formation) ระบบลมิบคิ (Limbic system) เปลอืกสมองใหญกลบีบนและ
กลบีหนา (Cerebral cortex)  ความปวดจงึมสีวนเกีย่วโยงกบัอารมณ (รชัฎา แกนสาร และ เกยีรตบิงัอร
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จนิดากลุ, 2552; Taylor, 2006)  การประเมนิความปวด  และการจดัการความปวดหลงัผาตดัดวยวธิทีีไ่ม
เหมาะสม  จะเปนผลกระทบโดยตรงทีม่คีวามรนุแรงตอผปูวย  โดยเปนสาเหตใุหผปูวยเคลือ่นไหวทำกจิกรรม
ตางๆ ไดลำบาก  เกดิภาวะแทรกซอนหลงัผาตดัจากการไมเคลือ่นไหวรางกาย  หรอืเคลือ่นไหวรางกายนอย
มคีวามวติกกงัวลเพิม่ขึน้  รบกวนการนอนหลบั  กระสบักระสาย  พกัผอนไมได  หงดุหงดิ  ฉนุเฉยีวงาย  อาจ
แสดงอาการกาวราว  การจดัการความปวดหลงัผาตดัใหไดอยางมปีระสทิธภิาพ  จงึเปนความสอดคลองกนั
ระหวาง  การประเมนิความปวด  และการจดัการความปวด  ซึง่การจดัการความปวดหลงัผาตดันัน้โดยวธิี
การใหยาแกปวดทีเ่พยีงพอเปนสิง่ทีส่ำคญั  และรวมกบัการใชวธิลีดปวดตางๆ รวมดวย  เชน  การใชความ
เยน็  การทำสมาธ ิ การผอนคลายกลามเนือ้  การฟงดนตร ี การสรางจนิตนาการ  เปนตน  ซึง่วธิดีงักลาว
เปนสวนสำคญัในการชวยลดความปวด  ทีผ่ปูวยสามารถปฏบิตัไิดดวยตนเอง (Taylor, 2006)

จากการทบทวนวรรณกรรมทีม่กีารศกึษาผลของการผอนคลายตอความปวด  จำนวน 15 งานวจิยั
พบวาม ี8 งานวจิยัทีพ่บวา  การผอนคลายชวยลดความปวดไดอยางมปีระสทิธภิาพ  วธิกีารผอนคลายทีช่วย
ลดความปวด  ไดแก  การผอนคลายกลามเนือ้แบบโพเกรสซพี (Progressive muscles relaxation)  ชวย
ลดความปวดในผปูวยโรคขออกัเสบ  ปวดหลงัเรือ้รงั  และปวดขาในหญงิตัง้ครรภ  สวนการผอนคลายแบบ
เทคนคิการรบัรจูากใจสกูาย (Autogenic training)  การผอนคลายกลามเนือ้บรเิวณใบหนา (Jaw relaxation)
และการผอนคลายกลามเนือ้ทัว่ไป (Systemic relaxation) มปีระสทิธภิาพในการลดความปวดหลงัผาตดั
(Kwekkeboom & Gretarsdottir, 2006)  การผอนคลายและการฟงดนตรชีวยลดความปวดไดมากกวาการ
ใชยาแกปวดตามแบบแผนปกตใินผปูวยไดรบัการผาตดัลำไส (Goodet al., 2001; Thomas & Sethares, 2010)
การสรางจนิตภาพชวยลดความปวดและความวติกกงัวลในผปูวยไดรบัการผาตดัเปลีย่นขอเทยีม Pritchard
(2009) ศกึษาการจดัการความเครยีด  และความวติกกงัวลในผปูวยไดรบัการผาตดั  โดยใชแนวคดิทฤษฎรีะบบ
ของนวิแมน (Neuman’s model)  ชีใ้หเหน็ถงึบทบาทของพยาบาลในการรกัษาระบบของผปูวย  ซึง่ระบบ
ดงักลาวประกอบดวย  รางกาย  จติใจ  สงัคม  พฒันาการ  และจติวญิญาณ  ใหมคีวามสมดลุและมัน่คง  โดย
มงุไปทีก่ารจดัการและตอบสนองตอสิง่ทีก่อใหเกดิความเครยีดและความวติกกงัวล  เพือ่ใหผปูวยไดรบัการเตรยีม
พรอมสำหรบัการผาตดั  และมคีวามวติกกงัวลลดลง  โดยพบวา  สิง่ทีก่อใหเกดิความวติกกงัวลในผปูวยทีไ่ด
รบัการผาตดั  คอื  ความกลวัจากความไมร ู ความกลวัผลการรกัษา  ความกงัวลถงึสขุภาพหลงัไดรบัการ
ผาตดั  การสญูเสยีบทบาทหนาที ่ ความกลวัเสยีชวีติ  สวนการจดัการและตอบสนองตอความเครยีดในบทบาท
ของพยาบาล  คอื  การสนบัสนนุผปูวยในดานตางๆ การสรางสมัพนัธภาพเพือ่ใหเกดิความไววางใจตอกนั
สนบัสนนุดานสิง่แวดลอมเพือ่ใหผปูวยมคีวามสขุสบาย  การสอนใหความร ู การปรบัเปลีย่นแผนการรกัษา
พยาบาลตามสภาวะของผปูวยแตละราย  การจดัการความวติกกงัวลดงักลาวจะทำใหผปูวยมคีวามสมดลุย
และมคีวามวติกกงัวลลดลงไดสอดคลองกบัการศกึษาของ Oshodi (2007)  ทีพ่บวาความปวดและความวติก
กงัวลจะลดลงในผปูวยหลงัผาตดัทีไ่ดรบัโปรแกรมการใหความรจูากการทบทวนวรรณกรรมพบวา  มรีายงาน
และการวจิยัมากมายทีน่ำเอาเทคนคิการผอนคลายวธิตีางๆ มาใชเปนวธิทีางเลอืกทีม่ีประสทิธภิาพในการ
ลดความปวดและความวติกกงัวล  อธบิายไดวาในภาวะทีม่คีวามรสูกึผอนคลาย  ไฮโปทาลามสัจะทำงานลดลง
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การหลัง่ฮอรโมนจากตอมพทิอูทิาร ี (Pituitary gland) จะลดลง การทำงานของระบบประสาทอตัโนมตัิ
(Autonomic nervous system)  จะเปลีย่นใหประสาทพาราซมิพาเทตกิ (Parasympathetic system)
ทำหนาทีเ่ดนแทนประสาทซมิพาเทตกิ (Sympathetic system)  ทำใหสมองหยดุสงสญัญาณทีท่ำใหเกดิความ
ตงึเครยีดของรางกาย  ลดการใชออกซเิจน  ลดอตัราการเตนของหวัใจและอตัราการหายใจ  การรบัรสูิง่เรา
ทีม่ากระตนุลดลง  ซ่ึงมคีวามสมัพนัธกบัการเกดิความสขุและการผอนคลาย (Zahourek, 1988)

พยาบาลเปนบคุคลทีม่บีทบาทสำคญัในการชวยเหลอืผปูวยใหสามารถเผชญิความวติกกงัวลและ
ผานพนไปไดดวยวธิกีารตางๆ  ซึง่นอกจากจะชวยลดความวติกกงัวลแลว  ยงัชวยใหผปูวยเกดิการผอนคลาย
และความปวดหลงัผาตดัลดลง  สงผลใหการฟนฟสูภาพหลงัผาตดัเปนไปดวยด ี ชวยใหผปูวยสามารถปรบัตวั
และเผชญิกบัความเจบ็ปวยไดอยางเหมาะสมมากขึน้  การฝกการผอนคลาย  ถกูนำมาใชเพือ่ลดความวติก
กงัวลและความปวดกนัอยางกวางขวาง  ไมวาจะเปนการใชวธิเีดยีวหรอืการใชรวมกบัวธิอีืน่ๆ  ทัง้นีเ้พือ่ชวย
สงเสรมิใหผปูวยสามารถจดัการตอความเครยีดและความวติกกงัวล  รวมทัง้ชวยลดความปวดไดการผอนคลาย
มผีลชวยลดความปวดไดโดยตรง  ตวัอยางเชน  สามารถลดความตงึตวัของกลามเนือ้หรอืลดจงัหวะการเตน
ของหวัใจ  ซึง่สงผลทำใหเกดิความรสูกึผอนคลาย  รางกายและจติใจอยใูนสภาวะทีส่งบ  และทำใหความ
ปวดลดลง  ชวยลดอตัราการหายใจ  ความตงึตวัของกลามเนือ้  ความดนัโลหติ  กระบวนการเกดิการอกัเสบ
ระดบัไขมนัในเลอืด  ความวติกกงัวล  และความเครยีดลงได (Taylor, 2006)

ผปูวยโรคขอเขาเสือ่มทีไ่ดรบัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมตองเผชญิกบัความปวดทีเ่กดิจากการ
บาดเจบ็ของเนือ้เยือ่  กลามเนือ้  กระดกู  และเยือ่หมุกระดกู  จากการผาตดั  ซึง่กอใหเกดิการรบัรกูาร
บาดเจบ็ของระบบประสาทรบัรสูวนปลาย  อกีทัง้การผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมเปนสาเหตทุีท่ำใหผปูวยเกดิ
ความวติกกงัวล  ซึง่เปนความรสูกึทีเ่กดิขึน้เมือ่ไมสบายใจ  หรอืประสบกบัสิง่ทีท่ำใหเกดิความวติกกงัวล  ความ
วติกกงัวลทำใหบคุคลเกดิภาวะทีม่คีวามไวในการรบัรคูวามรสูกึปวดไดมากกวาปกต ิ ทำใหความปวดมคีวาม
รนุแรงเพิม่ขึน้  ความสามารถในการทนตอสิง่เราทีท่ำใหเกดิความปวดลดลง  สงผลใหมคีวามปวดเพิม่ขึน้
เชนกนั  (Tang & Gibson, 2005; Warbrick, Sheffield, & Nouwen, 2006; Thompson, Keogh, French,
& Davis, 2007)  พยาบาลเปนบคุคลทีม่บีทบาทสำคญัในการชวยเหลอืผปูวยใหสามารถเผชญิความวติกกงัวล
และผานพนไปไดดวยวธิกีารตางๆ  ซึง่นอกจากจะชวยลดความวติกกงัวลแลว  ยงัชวยใหผปูวยเกดิการผอน
คลาย  และความปวดหลงัผาตดัลดลง  สงผลใหการฟนฟสูภาพหลงัผาตดัเปนไปดวยด ี ชวยใหผปูวยสามารถ
ปรบัตวัและเผชญิกบัความเจบ็ปวยไดอยางเหมาะสมมากขึน้  และเพือ่ใหผปูวยทีไ่ดรบัการผาตดัเปลีย่นขอเขา
เทยีมมคีวามวติกกงัวลและความปวดลดลง  ผวูจิยัจงึสรางโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานเพือ่ลดความ
วติกกงัวลกอนไดรบัการผาตดั  และความปวดอนัเนือ่งมาจากการไดรบัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  เพือ่
หวงัใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการลดความวติกกงัวล  และลดความปวดจากการผาตดั  โปรแกรมการผอน
คลายแบบผสมผสานนีป้ระกอบดวยการใหความรถูงึประโยชนของการผอนคลาย  และใหผปูวยฝกการผอน
คลายไดอยางถกูวธิ ี การผอนคลายมเีนือ้หาสำคญัประกอบไปดวย  การหายใจชาๆ ลกึๆ อยางสม่ำเสมอ
การผอนคลายกลามเนือ้  และการสรางจนิตภาพ  รวมทัง้การใหกำลงัใจและการสมัผสัผปูวย  จากการศกึษา
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ของ Lin (2012)  ศกึษาการหายใจแบบผอนคลาย  และการสรางจนิตภาพในผปูวยผาตดัเปลีย่นขอเทยีม
พบวา  ผปูวยทีไ่ดรบัโปรแกรมการผอนคลายมคีวามปวดลดลงมากกวาผปูวยกลมุควบคมุ  รวมทัง้มรีะดบัความ
วติกกงัวล  และอตัราการหายใจลดลงมากกวากลมุควบคมุ  สอดคลองกบัการศกึษาของ Buyukyumaz &
Ash (2013)  ศกึษาเทคนคิการผอนคลายดวยวธิกีารหายใจสม่ำเสมอ  การผอนคลายกลามเนือ้  การฟง
ดนตร ี รวมกบัการนวดหลงัในผปูวยผาตดัเปลีย่นขอสะโพกเทยีมและขอเขาเทยีม  พบวา  ผปูวยกลมุทีไ่ดรบั
โปรแกรมการผอนคลายและนวดหลงัมรีะดบัความปวด  และระดบัความวติกกงัวลลดลงมากกวากลมุควบคมุ
การใหกำลงัใจและการสมัผสัผปูวยเพือ่ชวยลดความวติกกงัวล  มกีารศกึษาไวในผปูวยผาตดัขอเขาเทยีมทัง้
สองขาง  พบวา  ผปูวยกลมุทีไ่ดรบัการใหกำลงัใจและการสมัผสัมรีะดบัความวติกกงัวล  และความปวดลดลง
มากกวากลมุควบคมุ (Hardwick, Pulido, & Adelson, 2012)  ดงันัน้  ผวูจิยัจงึมคีวามสนใจนำโปรแกรม
การผอนคลายแบบผสมผสานมาใชในการลดความวติกกงัวลและความปวดในผปูวยผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม
เพือ่สงเสรมิการดแูลผปูวยแบบองครวม

วตัถปุระสงคการวจิยั
1. เปรยีบเทยีบระดบัความวติกกงัวลของผปูวยกอนผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  กอนและหลงั  ได

รบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานรวมกบัการดแูลตามปกติ
2. เปรยีบเทยีบระดบัความวติกกงัวลของผปูวยกอนผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  ระหวางกลมุทีไ่ดรบั

โปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานรวมกบัการดแูลตามปกต ิ กบักลมุทีไ่ดรบัการดแูลตามปกติ
3. เปรยีบเทยีบระดบัความปวดของผปูวยในระยะหลงัผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  ภายใน 48 ชัว่โมง

กอนและหลงัไดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานรวมกบัการดแูลตามปกติ
4. เปรยีบเทยีบระดบัความปวดของผปูวยในระยะหลงัผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  ภายใน 48 ชัว่โมง

ระหวางกลมุทีไ่ดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน  รวมกบัการดแูลตามปกต ิ กบักลมุทีไ่ดรบัการ
ดแูลตามปกติ

กรอบแนวคดิในการวจิยั
หลกัการของการนำโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานมาใชในผปูวยผาตดัเปล่ียนขอเขาเทยีม

มาจากแนวคดิทีว่ากายและจติมีความสมัพนัธกนัอยางตอเนือ่ง  การเจบ็ปวยทางกายจงึมผีลตอจติใจ  และ
เมือ่มสีิง่มากระทบจติใจกจ็ะสงผลตอรางกายเชนเดยีวกนั  การผาตดัเปนสถานการณทีค่กุคามตอรางกายและ
จติใจ  ผปูวยทกุรายจงึมภีาวะกงัวลเมือ่ตองเผชญิกบัการไดรบัการผาตดั  ความวติกกงัวลเปนภาวะทางความ
รสูกึและอารมณของแตละบคุคล  ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงแตกตางกนัตามปจจยัตางๆ  ไดแก  อาย ุ เพศ  ระยะ
เวลาการผาตดั  ชนดิของการไดรบัการผาตดั  ประสบการณการไดรบัการรกัษาในโรงพยาบาล  อารมณออน
ไหว  และประสบการณความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด (Pritchard, 2009)
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สอดคลองกบัทฤษฎคีวบคมุประตขูอง Melzack & Wall (1995)  ซึง่อธบิายวาเปนกลไกการเปด
ปดประตมูคีวามเกีย่วของกบัการสงผานสญัญาณประสาทของความเจบ็ปวด (Pain impulse) จากสวนตางๆ
ของรางกาย  ซึง่จะถกูปรบัสญัญาณในระดบัไขสนัหลงั  กอนสงขึน้ไปรบัรคูวามเจบ็ปวดทีส่มอง  ปจจยัที่
เปดประตแูละทำใหความปวดเพิม่ขึน้  ไดแก  ความคดิดานลบ  ความวติกกงัวล  ความเครยีด  ความกลวั
ภาวะซมึเศรา  ประสบการณความปวด  และการเผชญิกบัภาวะวกิฤต  สวนปจจยัทีป่ดประตแูละทำใหความ
ปวดลดลง  ไดแก  ยา  เทคนคิการผอนคลาย  การทำสมาธ ิ และการออกกำลงักาย

ในการวจิยัครัง้นี ้ ผวูจิยัสรางโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานภายใตแนวคดิทฤษฎคีวบคมุ
ประตขูอง Melzack & Wall (1995)  โดยโปรแกรมประกอบไปดวย  การใหความรถูงึประโยชนของการ
ผอนคลาย และการฝกการผอนคลาย ซึง่ไดแกการหายใจชาๆ ลกึๆ อยางสม่ำเสมอ การผอนคลายกลามเนือ้
และการสรางจนิตภาพ  รวมทัง้การใหกำลงัใจและการสมัผสัผปูวย  แสดงเปนกรอบแนวคดิโดยแสดงเปน
แผนภาพไดดงันี้

กรอบแนวคดิในการวจิยั

โปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน

ในผปูวยผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม

- การใหความรถูงึประโยชนของการผอนคลาย

และการฝกการผอนคลาย

- การใหกำลงัใจและการเปลีย่นแปลงการทำงาน

ของระบบประสาทและสมอง

- ลดการกระตนุทางอารมณในสมอง

- เพิม่การรบัรใูนประสบการณทีพ่งึพอใจ

- เบีย่งเบนความสนใจ

ผปูวยมรีะดบั
ความวติกกงัวลลดลง

ผปูวยมรีะดบั
ความปวดลดลง
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สมมตฐิาน
1. ผปูวยกอนผาตดัเปลีย่นขอเขาทยีม  ภายหลงัทีไ่ดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน

รวมกบัการดแูลตามปกต ิ มรีะดบัความวติกกงัวลนอยกวา  กอนไดรบัโปรแกรม
2. ผปูวยกอนผาตดัเปลีย่นขอเขาทยีม  กลมุทีไ่ดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานรวมกบั

การดแูลตามปกต ิ มรีะดบัความวติกกงัวลนอยกวา  กลมุทีไ่ดรบัการดแูลตามปกติ
3. ผปูวยหลงัผาตดัเปลีย่นขอเขาทยีม  ภายใน 48 ชัว่โมง  ทีไ่ดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบ

ผสมผสานรวมกบัการดแูลตามปกต ิ มรีะดบัความปวดนอยกวากอนการไดรบัโปรแกรมในระยะหลงัผาตดั
4. ผปูวยหลงัผาตดัเปลีย่นขอเขาทยีม  ภายใน 48 ชัว่โมง กลมุทีไ่ดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบ

ผสมผสานรวมกบัการดแูลตามปกต ิมรีะดบัความปวดนอยกวากลมุทีไ่ดรบัการดแูลตามปกตใินระยะหลงัผาตดั
วธิกีารดำเนนิการวจิยั

การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-experimental control group pre-posttest design
research)

ประชากรในการวจิยัครัง้นี ้ เปนผปูวยทีเ่ขารบัการผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  ในหอผปูวยออรโธปดกิส
หญงิ  ออรโธปดกิสชาย  และออรโธปดกิสพเิศษ  คณะแพทยศาสตรวชริพยาบาล  มหาวทิยาลยันวมนิทรา
ธริาช   ในชวงป 2556-2557  กลมุตวัอยางมคีณุสมบตัดิงันี ้  คอื

1. อายตุัง้แต 45 ป
2. เปนผปูวยผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมเปนครัง้แรก
3. ไดรบัการผาตดัจากศลัยแพทยออรโธปดกิสทีม่รีปูแบบการผาตดั  และการใหยาแกปวดเปนแนว

ทางเดยีวกนั  ไดแก  การผาตดัแบบแผลเลก็  หรอืการผาตดัแบบมาตรฐาน  การใหยาฉดีแกปวดประเภท
สารกลมุฝนชนดิออกฤทธิแ์รง (Strong opioid)

4. ไมมคีวามผดิปกตทิางจติ
5. ความสามารถในการไดยนิปกติ
6. ยนิด/ี เตม็ใจ  เขารวมวจิยัไดตลอดการวจิยั
ขนาดกลมุตวัอยางไดจากตาราง (Machin, Campbell, Tan, & Tan, 2009)  โดยกำหนด α = .05,

β= 0.2,  Effect size = 0.8   ไดกลมุตวัอยางจำนวน 52 คน  ปรบัเพิม่เปน 68 คน  ในกรณทีีอ่าจมผีปูวย
ออกจากงานวจิยั  ผวูจิยัจบัคผูปูวยเปนคูๆ   โดยใหมคีวามเหมอืนหรอืคลายคลงึกนัในเรือ่ง  เพศ  อาย ุ (ตาง
กนัไมเกนิ 5 ป)  และรปูแบบการผาตดัเดยีวกนั  จากนัน้ทำการสมุ (Treatment randomization)  เพือ่แบง
กลมุตวัอยางเปนกลมุทดลองและกลมุควบคมุกลมุละ 34 ราย  (2 กลมุอสิระตอกนั)  กลมุทดลองไดรบัโปรแกรม
การผอนคลายแบบผสมผสานรวมกบัการดแูลตามปกต ิ สวนกลมุควบคมุไดรบัการดแูลตามปกติ

เกณฑคดัออก  คอื  ผปูวยไมสมคัรใจ  หรอืตองการยกเลกิการรวมโครงการวจิยั
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เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัม ี2 ประเภท  คอื
1. เครือ่งมอืในการดำเนนิการวจิยั

1.1 โปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน ผวูจิยัสรางจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วของโปรแกรมฯ  ประกอบไปดวย  การใหความรถูงึประโยชนของการผอนคลาย  และการฝกการ
ผอนคลาย  ซึง่ไดแกการหายใจชาๆ ลกึๆ อยางสม่ำเสมอ  การผอนคลายกลามเนือ้  และการสรางจนิตภาพ
รวมทัง้การใหกำลงัใจและการสมัผสัผปูวย  เพือ่ใหผปูวยรสูกึผอนคลาย  และเผชญิกบัการผาตดัไดดวยดี

1.2 แผนเสยีงการฝกผอนคลาย  ของกรมสขุภาพจติ  กระทรวงสาธารณสขุ  มคีวามยาว 10
นาท ี ประกอบดวยเนือ้หา  คอื  เสยีงดนตรบีรรเลงคลอเบาๆ การหายใจชาๆ ลกึๆ สม่ำเสมอ  การผอน
คลายกลามเนือ้ทลีะสวน  เสยีงพดูบรรยายใหเกดิการจนิตภาพถงึสถานทีส่งบสขุตามธรรมชาติ

2. เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู
2.1 แบบสอบถามขอมลูสวนบคุคลประกอบดวย  เพศ  อาย ุ ดชันมีวลกาย  สถานภาพ  ศาสนา

ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดครอบครวั  ผดูแูล
2.2 แบบวดัความวติกกงัวลขณะเผชญิของ สปลเบอรเกอร (Spielberger State Anxiety

Inventory Form X-I)  (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970)  โดยผวูจิยันำแบบวดันีม้าปรบัใหเกดิ
ความเหมาะสม  แลวนำมาวดัระดบัความวติกกงัวลของผปูวยกอนผาตดัทางศลัยกรรมกระดกู  แบบวดัประกอบ
ดวยขอคำถามเกีย่วกบัความรสูกึวติกกงัวล  จำนวน  20 ขอ  แบงเปนความรสูกึทางบวก 10 ขอ  และความ
รสูกึทางลบ 10 ขอ  ลกัษณะคำตอบเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 4 ระดบั (1 ถงึ 4 คะแนน)
คะแนนรวมทัง้หมดของแบบประเมนิความวติกกงัวลขณะเผชญิ  จะอยรูะหวาง 20-80 คะแนน  คะแนนรวม
มากแสดงวามคีวามวติกกงัวลระดบัสงู

2.3 แบบวดัระดบัความปวดโดยวดัระดบัความปวดจากตวัเลข 0  คอืไมปวดเลย  ถงึ 10 คอื
ปวดมากทีส่ดุ (Numerical rating pain scale)  โดยใหผปูวยเลอืกตวัเลข 0-10 ใหตรงกบัความความปวด
ของตนเอง  เกณฑการแปลผลแบงเปน 3 ระดบั  ไดแก  ความปวดต่ำกวา 4  หมายถงึปวดเลก็นอย  ความ
ปวดระหวาง 4-7  หมายถงึปวดปานกลาง  ความปวดมากกวา 7  หมายถงึปวดมาก

การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื
ผวูจิยันำเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  ไดแก  โปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน  แผนเสยีงการ

ฝกผอนคลาย  แบบวดัความวติกกงัวลขณะเผชญิของ สปลเบอรเกอร (Spielberger State Anxiety Inventory
Form X-I)  แบบวดัระดบัความปวดไปปรกึษาผทูรงคณุวฒุจิำนวน 3 ทาน  เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรง
ของเนือ้หา (Content validity)  ไดคาดชันคีวามตรงตามเนือ้หา (Item Objective Congruence Index =
IOC )  (Polit & Beck, 2014)  ของโปรแกรมฯ เทากบั .96 สำหรบัแบบวดัความวติกกงัวลขณะเผชญิของ
สปลเบอรเกอร  ไดไปใชกบัผปูวยทีม่ลีกัษณะใกลเคยีงกลมุตวัอยางจำนวน 15 ราย  เพือ่หาความเชือ่มัน่/
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ความเทีย่งภายใน (Reliability) โดยวเิคราะหคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha
coefficient)  ไดคาเทากบั .93

การพทิกัษสทิธิข์องกลมุตวัอยาง
การวจิยันีไ้ดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะพยาบาลศาสตรเกือ้การณุย

และคณะแพทยศาสตรวชริพยาบาล  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช  กลมุตวัอยางทีเ่ขารวมในการวจิยันีไ้ดรบั
การชีแ้จงวตัถปุระสงค  ขัน้ตอนการรวบรวมขอมลู  สทิธใินการเขารวมหรอืออกจากการวจิยัไดตลอดเวลา
กลมุตวัอยางเขารวมการวจิยัโดยการลงนาม  และไดรบัทราบวาขอมลูทัง้หมดจะถกูเกบ็เปนความลบั  และ
นำเสนอขอมลูในภาพรวม

ภายหลงัผานการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนแลว  ผวูจิยัดำเนนิการวจิยั  ดงันี้
1. ขัน้เตรยีมการ

1.1 พบและชีแ้จงวตัถปุระสงคการวจิยัแกหวัหนาพยาบาล  หอผปูวยออรโธปดกิส  คณะ
แพทยศาสตรวชริพยาบาล  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช  เพือ่ขอความรวมมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู

1.2 คดัเลอืกกลมุตัวอยางทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ำหนด  ผวูจิยัแนะนำตวั  ชีแ้จงวตัถปุระสงคของ
การวจิยั  ขัน้ตอนการวจิยั  ประโยชนทีผ่ปูวยจะไดรบัจากการวจิยั  และขอความรวมมอืในการเขารวมโครงการ
วจิยั  พรอมทัง้แจงสทิธิใ์นการเขารวมวจิยั  ใหผปูวยเซน็ยนิยอมเขารวมการวจิยัครัง้นี ้ หลงัจากนัน้ผวูจิยัจงึ
ดำเนนิการวจิยัโดยผวูจิยัเปดโอกาสใหผปูวยไดซกัถามในขอสงสยัตางๆ สดุทายกลาวขอบคณุผปูวยทีใ่หความ
รวมมอืในการวจิยั

2. ขัน้ดำเนนิการทดลอง
2.1 ผวูจิยัขอความรวมมอืผปูวยทัง้ 2 กลมุ  คอื  กลมุทดลองและกลมุควบคมุในการตอบแบบ

สอบถามสวนบคุคล  แบบวดัความวติกกงัวล  ขณะเผชญิในระยะกอนผาตดั  และระดบัความปวดในระยะ
หลงัผาตดัภายใน 48 ชัว่โมง

2.2 ผปูวยกลมุทดลอง
ผวูจิยัใหโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน  ดงันี้
อธบิายประโยชนของการผอนคลาย และวธิกีารฝกผอนคลายตามแผนเสยีงการผอนคลาย

(โดยเปดโอกาสใหผปูวยซกัถาม และตอบขอซกัถามดวยความสนใจและเอาใจใส)  ใหกำลงัใจและสมัผสัผปูวย
ดวยทาทางและคำพดูทีเ่ปนมติร  เพือ่สรางความเชือ่มัน่ใหกบัผปูวยวาสามารถรบัมอืและเผชญิกบัการผาตดั
ไดดวยด ี หลงัจากนัน้ผวูจิยัใหผปูวยกลมุทดลองฝกผอนคลายตามแผนเสยีง

ผวูจิยัใหโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน 2 ครัง้  ในวนัที ่Admitted และกอนได
รบัการผาตดั 1 วนั  โดยกอนใหโปรแกรมฯ ครัง้ที ่1  วดัความวติกกงัวลขณะเผชญิ (Pre test) และใหผชูวย
วจิยัวดัความวติกกงัวลขณะเผชญิอกีครัง้หลงัจากใหโปรแกรมฯ ครัง้ที ่2  กอนการผาตดั 1 วนั (Post test)
เมือ่ผปูวยไดรบัการผาตดัแลว  หลงัผาตดัภายใน 48 ชัว่โมง  ผวูจิยัวดัระดบัความปวด (Pre test)  หลงัจาก
นัน้ใหโปรแกรมฯ เปนครัง้ที ่3 แกผปูวย  และผชูวยวจิยัวดัความปวดอกีครัง้หลงัการฝกผอนคลาย (Post test)
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2.3 กลมุควบคมุไดรบัการดแูลตามปกตจิากบคุลากรทมีสขุภาพ  ผวูจิยัวดัความวติกงัวลขณะ
เผชญิ  กอนการผาตดั 2 ครัง้  เชนเดยีวกบักลมุทดลอง  เมือ่ผปูวยไดรบัการผาตดัแลว  วดัระดบัความปวด
หลงัผาตดัภายใน 48 ชัว่โมง 2 ครัง้  เชนเดยีวกบักลมุทดลอง

การวเิคราะหขอมลู  ใชโปรแกรมคอมพวิเตอร  ดงันี้
1. วเิคราะหขอมลูสวนบคุคล  นำมาแจกแจงความถี ่หาคารอยละ  คาเฉลีย่  และสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน
2. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลกอนผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ของผูปวยกลุม

ทดลองกอนและหลงัไดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานรวมกบัการดแูลตามปกต ิ โดยใชการทดสอบ
paired t-test

3. วเิคราะหเปรยีบเทยีบระดบัความวติกกงัวลกอนผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม ระหวางผปูวยกลมุ
ทดลองและกลมุควบคมุโดยใชการทดสอบ Independent t-test

4. วเิคราะหเปรยีบเทยีบระดบัความปวดหลงัผาตดัภายใน 48 ชัว่โมง  ของผปูวยกลมุทดลองกอน
และหลงัไดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน  รวมกบัการดแูลตามปกต ิ โดยใชการทดสอบ paired
t-test

5. วเิคราะหเปรยีบเทยีบระดบัความปวดหลงัผาตดัภายใน 48 ชัว่โมง  ระหวางกลมุทดลองและกลมุ
ควบคมุโดยใชการทดสอบ Independent t-test

ผลการวจิยั
กลมุตัวอยางทัง้หมดมจีำนวน 68 ราย  แบงเปนกลมุทดลองและกลมุควบคมุ กลมุละ 34 ราย  ขอมลู

สวนบคุคลของกลมุทดลองและกลมุควบคมุ  มดีงันี ้ กลมุทดลองเปนเพศหญงิคดิเปนรอยละ 88.2 กลมุควบ
คมุคดิเปนรอยละ 85.3  กลมุทดลองมอีายอุยใูนชวง 65-74 ปคดิเปนรอยละ 41.2  กลมุควบคมุคดิเปนรอยละ
44.1  กลมุทดลองมคีาดชันมีวลกายอยใูนเกณฑอวน  คดิเปนรอยละ 64.7 กลมุควบคมุคดิเปนรอยละ 67.6
กลมุทดลองมสีถานภาพสมรสคคูดิเปนรอยละ 58.8  กลมุควบคมุคดิเปนรอยละ 50 กลมุทดลองนบัถอืศาสนา
พทุธ  คดิเปนรอยละ 97.1  กลมุควบคมุคดิเปนรอยละ 97.1  กลมุทดลองมรีะดบัการศกึษาต่ำกวาหรอืเทากบั
มธัยมศกึษาคดิเปนรอยละ 82.4  กลมุควบคมุคดิเปนรอยละ 91.1  กลมุทดลองไมมอีาชพีคดิเปนรอยละ 67.6
กลมุควบคมุมอีาชพีคดิเปนรอยละ 55.9  กลมุทดลองมรีายไดเพยีงพอคดิเปนรอยละ 64.7  กลมุควบคมุคดิ
เปนรอยละ 76.5  กลมุทดลองมญีาตดิแูลขณะอยโูรงพยาบาลคดิเปนรอยละ 97.1  กลมุควบคมุคดิเปนรอย
ละ 97.1  ซึง่ขอมลูสวนบคุคลของกลมุทดลอง  และกลมุควบคมุไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  ยกเวนอาชพีทีพ่บวามคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยกลมุ
ทดลองเปนผมูอีาชพีมากกวากลมุควบคมุดงั ตารางที ่1
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ตารางที ่1  เปรยีบเทยีบความแตกตางของเพศ อาย ุดชันมีวลกาย สถานภาพ ศาสนา ระดบัการศกึษา
อาชพี รายได ญาต/ิ คนใกลชดิทีด่แูลทานขณะอยโูรงพยาบาลแของกลมุทดลองกบักลมุควบคมุ

เพศ 0.360a

หญงิ 30 88.2 29 85.3
ชาย 4 11.8 5 14.7

อายุ 0.364a

45-54 4 11.7 3 8.9
55-64 7 20.6 10 29.4
65-74 14            41.2 15 44.1
75-84 9 26.5 6 17.6

ดชันมีวลกาย 0.399a

18.5-24.9 (ปกต)ิ 12 35.3 11 32.4
> 25 (อวน) 22 64.7 23 67.6

สถานภาพ 0.264a

โสด 6 17.6 4 11.8
คู 20 58.8 17 50.0
หมาย 6 17.6 8 23.5
หยา/แยก 2 6.0 5 14.7

ศาสนา 0.754a

พุทธ 33 97.1 33 97.1
อืน่ๆ 1 2.9 1 2.9

ระดบัการศกึษา 0.071a

ต่ำกวา/เทากบัมธัยมศกึษา 28 82.4 31 91.1
สงูกวามธัยมศกึษา 6 17.6 3 8.9

อาชพี 0.026*a

ไมไดประกอบอาชพี 23 67.6 15 44.1
ประกอบอาชพี 11 32.4 19 55.9

รายได 0.144a

เพยีงพอ 22 64.7 26 76.5
ไมเพยีงพอ 12 35.3 8 23.5

ญาต/ิ คนใกลชดิทีด่แูลทานขณะอยโูรงพยาบาล 0.754b

มี 33 97.1 33 97.1
ไมมี 1 2.9 1 2.9

     กลมุทดลอง (n=34)          กลมุควบคมุ (n=34)
    จำนวน        รอยละ       จำนวน        รอยละลกัษณะกลมุตวัอยาง  p-value

* p< .05       a = Chi-Square Test b = Fisher’s exact Test
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       กอนการทดลอง             หลงัการทดลอง
    (n=34)       (n=34)          x SD         x SD

ในระยะกอนผาตดั  ผลการวเิคราะหผลของโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานตอระดบัความ
วติกกงัวลของผปูวยกอนผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  พบวา  กลมุทดลองภายหลงัไดรบัโปรแกรมการผอนคลาย
แบบผสมผสานมรีะดบัความวติกกงัวลลดลงอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p = .001)  แตกลมุควบคมุ  ซึง่ไมได
รบัโปรแกรมฯ มรีะดบัความวติกกงัวลเพิม่ขึน้  หลงัจากไดรบัการดแูลตามปกตอิยางมนียัสำคญัทางสถติิ
(p = 0.034)  ดงัตารางที ่2

ตารางที ่2  เปรยีบเทยีบระดบัความวติกกงัวลกอนผาตดัของผปูวยผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  กอนและหลงั
ไดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานรวมกบัการดแูลตามปกตขิองกลมุทดลอง  และการดแูลตาม
ปกตขิองกลมุควบคมุ (paired t-test)

 ระดบัความวติกกงัวล
กลมุทดลอง 35.59 4.86 27.56 5.35 9.79 0.001
กลมุควบคมุ 33.62 6.25 34.88 6.11 -1.90 0.034

ตวัแปร/กลมุตัวอยาง        t           p-value

นอกจากนัน้  ในระยะกอนผาตดั  ผลการวเิคราะหเพือ่เปรยีบเทยีบความวติกกงัวลของผปูวยกอน
ผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีมระหวางกลมุทดลองกบักลมุควบคมุพบวาระดบัความวติกกงัวลกอนการทดลองของ
ทัง้สองกลมุไมแตกตางกนั (p = 0.152)  แตภายหลงัการทดลอง  ระดบัความวติกกงัวลของทัง้สองกลมุแตก
ตางกนัโดยทีก่ลมุทดลองมรีะดบัความวติกกงัวลนอยกวากลมุควบคมุอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p = 0.001)
ดงัตารางที ่3

ตารางที ่3  เปรยีบเทยีบความแตกตางของระดบัความวติกกงัวลในระยะกอนผาตดัของผปูวยผาตดัเปลีย่น
ขอเขาเทยีมระหวางกลมุทดลองกบักลมุควบคมุ (independent  t-test)

         กลมุทดลอง                  กลมุทดลอง
    (n=34)       (n=34)          x SD         x SD

 ระดบัความวติกกงัวล
-กอนการทดลอง 35.59 4.86 33.62 6.25 1.45 0.152
- หลงัการทดลอง 27.56 5.35 34.88 6.11 -5.26 0.001

ตวัแปร        t           p-value
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ในระยะหลงัผาตดัภายใน 48 ชัว่โมง  ผลการวเิคราะหผลของโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน
พบวา  กลมุทดลองม ี ระดบัความปวดลดลง  หลงัจากไดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานอยางมี
นยัสำคญัทางสถติ ิ(p = 0.001)  แตระดบัความปวดของกลมุควบคมุลดลงหลงัจากไดรบัการดแูลตามปกตอิยาง
ไมมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p = 0.211)  ดงัตารางที ่4

ตารางที ่4  เปรยีบเทยีบระดบัความปวดหลงัผาตดั 48 ชัว่โมง  ของผปูวยผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม  กอน
และหลงัไดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานรวมกบัการดแูลตามปกตขิองกลมุทดลองและการดแูลตาม
ปกตขิองกลมุควบคมุ (paired t-test)

       กอนการทดลอง              หลงัการทดลอง
    (n=34)       (n=34)          x SD         x SD

 ระดบัความปวดหลงัผาตดั
กลมุทดลอง 3.88 1.27 2.53 1.46 8.31 0.001
กลมุควบคมุ 5.03 2.01 4.97 2.04 0.81 0.211

ตวัแปร/กลมุตัวอยาง        t           p-value

สำหรบั ระดบัความปวดกอนการทดลองในระยะหลงัผาตดั 48 ชัว่โมงพบวาระดบัความปวดของ
กลมุทดลอง  ซึง่ไดรบัโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานจำนวน 2 ครัง้  ตัง้แตกอนผาตดัมรีะดบัความ
ปวดหลงัผาตดัในระดบัต่ำ (3.88) ในขณะทีก่ลมุควบคมุทีไ่มไดรบัโปรแกรมฯ กอนผาตดัมรีะดบัความปวดหลงั
ผาตดัในระดบัปานกลาง (5.03)  ซึง่ระดบัความปวดแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p = 0.006)  ทัง้นี้
ผวูจิยัไดมกีารควบคมุปจจยัทีม่ผีลตอระดบัความระดบัความปวดของทัง้สองกลมุ  ดงัตารางที ่1  รวมทัง้การจบั
คกูลมุตัวอยางใหทัง้ 2 กลมุ ใหมคีวามคลายคลงึกนัดวย

 ในระยะหลงัผาตดัภายใน 48 ชัว่โมง เปรยีบเทยีบผลของโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสาน
ตอระดบัความปวดระหวางกลมุทดลอง  (ซึง่ไดรบัโปรแกรมฯ อกีครัง้ หลงัผาตดั)  กบักลมุควบคมุ  พบวากลมุ
ทดลองภายหลงัไดรบัโปรแกรมฯ มรีะดบัความปวดหลงัผาตดั 48 ชัว่โมง  นอยกวากลมุควบคมุทีไ่ดการดแูล
ตามปกตอิยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p = 0.001)  ดงัตารางที ่5

ตารางที ่5  เปรยีบเทยีบระดบัความปวดหลงัผาตดั 48 ชัว่โมง ของผปูวยผาตดัเปลีย่นขอเขาเทยีม ระหวาง
กลมุทดลองและกลมุควบคมุ (independent  t-test)

         กลมุทดลอง                  กลมุควบคมุ
    (n=34)       (n=34)          x SD         x SD

 ระดบัความปวดหลงัผาตดั
- กอนการทดลอง 3.88 1.27 5.03 2.01 -2.81 0.006
- หลงัการทดลอง 2.53 1.46 4.97 2.04 -5.68 0.001

ตวัแปร        t           p-value

¨Ô¹μ¹Ò 16-34  .pmd 22/10/2559, 6:2429



30  ⌫  ⌫    

อภปิรายผลการวจิยั
ผลการศกึษาครัง้นีส้อดคลองกบัแนวคดิทฤษฎคีวบคมุประตขูอง Melzack & Wall (1995) ซึง่

อธิบายกลไกการเปด ปดประตู  มีความเกี่ยวของกับการสงผานสัญญาณประสาทของความเจ็บปวด
(Pain impulse)  จากสวนตางๆ ของรางกาย  ซึง่จะถกูปรบัสญัญาณในระดบัไขสนัหลงั  กอนสงขึน้ไปรบัรู
ความเจบ็ปวดทีส่มอง  ซึง่ทฤษฎนีีก้ลาวถงึความเกีย่วของกนัระหวางสภาพจติใจ  อารมณ  และความรสูกึ
ปวด  ปจจยัทีเ่ปดประตแูละทำใหความปวดเพิม่ขึน้  ไดแก  ความคดิดานลบ  ความวติกกงัวล  ความเครยีด
ความกลวั  ภาวะซมึเศรา  ประสบการณความปวด  การเผชญิกบัภาวะวกิฤต  สวนปจจยัทีป่ดประตแูละ
ทำใหความปวดลดลง  ไดแก  ยา  เทคนคิการผอนคลาย  การทำสมาธ ิ การออกกำลงักายโดยโปรแกรมการ
ผอนคลายแบบผสมผสานในการวจิยั  ซึง่ประกอบไปดวย  การใหความรถูงึประโยชนของการผอนคลายและ
การฝกการผอนคลาย  ไดแก  การหายใจชาๆ ลกึๆ อยางสม่ำเสมอ  การผอนคลายกลามเนือ้  และการสราง
จนิตภาพ  รวมทัง้การใหกำลงัใจและการสมัผสัผปูวย  ซึง่กจิกรรมเหลานีท้ำใหผปูวยผอนคลายชวยสงเสรมิ
ใหผปูวยสามารถจดัการตอความเครยีดและความวติกกงัวล  รวมทัง้ชวยลดความปวดไดโดยตรง (Van Kooten,
1999)  กลาวไดวา  ในภาวะทีผ่ปูวยมคีวามผอนคลาย  ไฮโปทาลามสัจะทำงานลดลง  การหลัง่ฮอรโมนจาก
ตอมพทิอูทิาร ี(Pituitary gland) จะลดลง  การทำงานของระบบประสาทอตัโนมตั ิ(Autonomic nervous
system)  จะเปลีย่นใหประสาทพาราซมิพาเทตกิ (Parasympathetic system) ทำหนาทีเ่ดนแทนประสาท
ซมิพาเทตกิ (Sympathetic system)  ทำใหสมองหยดุสงสญัญาณทีท่ำใหเกดิความตงึเครยีดของรางกาย  ลด
การใชออกซเิจน  ลดอตัราการเตนของหวัใจและอตัราการหายใจ  การรบัรสูิง่เราทีม่ากระตนุลดลง  ซึง่มี
ความสมัพนัธกบัการเกดิความสขุและการผอนคลาย (Zahourek, 1988)

ผลการวจิยันีส้อดคลองกบัการศกึษาการจดัการความเครยีด  และความวติกกงัวลในผปูวยไดรบัการ
ผาตดัของ Pritchard (2009)  จากการใชแนวคดิทฤษฎรีะบบของนวิแมน (Neuman’s model)  ชีใ้หเหน็ถงึ
บทบาทของพยาบาลในการรกัษาระบบของผปูวย ซึง่ระบบดงักลาวประกอบดวย รางกาย จติใจ สงัคม
พฒันาการ  และจติวญิญาณ  ใหมคีวามสมดลุและมัน่คง  เพือ่ใหผปูวยไดรบัการเตรยีมพรอมสำหรบัการ
ผาตดั  และมคีวามวติกกงัวลลดลง  การจดัการและตอบสนองตอความเครยีดในบทบาทของพยาบาล  คอื
การสนบัสนนุผปูวยในดานตางๆ การสรางสมัพนัธภาพเพือ่ใหเกดิความไววางใจตอกนั  สนบัสนนุดานสิง่แวด
ลอมเพือ่ใหผปูวยมคีวามสขุสบาย  การสอนใหความร ูการปรบัเปลีย่นแผนการรกัษาพยาบาลตามสภาวะของ
ผปูวยแตละราย  การจดัการความวติกกงัวลดงักลาวจะทำใหผปูวยมคีวามสมดลุและมคีวามวติกกงัวลลดลงได
นอกจากนี ้ การใชเทคนคิการผอนคลายดวยวธิกีารหายใจอยางสม่ำเสมอ  การผอนคลายกลามเนือ้  การฟง
ดนตร ี รวมกบัการนวดหลงั (Buyukyumaz & Ash, 2013)  การหายใจแบบผอนหลายและการสรางจนิตภาพ
(Lin, 2012) การสรางจนิตภาพในผปูวยผาตดัเปลีย่นขอสะโพกเทยีมและขอเขาเทยีม (สริวิรรณ ชจูตโุร,
2552)  ชวยลดระดบัความวติกกงัวลและความปวดอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ การเตรยีมการกอนใหการพยาบาล
ไดแก  การสรางสมัพนัธภาพทีด่ ี  การสรางความมัน่ใจ  การสนบัสนนุชวยเหลอื  การใหความร ู  พบวา
คะแนนเฉลีย่ความวติกกงัวลภายหลงัการทดลองของกลมุทดลองนอยกวากลมุควบคมุอยางมนียัสำคญัทางสถติิ
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(P < 0.01)  (สภุาภรณ กวดัแกวง,  เสาวลกัษณ เสรเีสถยีร,  วรรณา พาหวุฒันกร  และ ดฐิกานต บรบิรูณ
หริญัสาร, 2557)  นอกจากนี ้ การใหกำลงัใจและการสมัผสั  ซึง่เปนการแสดงถงึความหมายของการดแูล
เอาใจใส  ความหวงใย  ความเขาใจ  ความเหน็อกเหน็ใจ  ชวยใหความวติกกงัวล  และความปวดลดลงได
เชนกนั  (Hardwicket al., 2012; Mentgen, 2001)

ผลการวจิยัในครัง้นีส้อดคลองกบัการทบทวนงานวจิยัอยางเปนระบบเกีย่วกบัการใชเทคนคิผอนคลาย
เพือ่บรรเทาอาการปวดเฉยีบพลนัของ สรินิยา พวงจำปา,  พกิลุ นนัทชยัพนัธ  และ ฉววีรรณ ธงชยั (2551)
พบวา  มกีารศกึษาเทคนคิผอนคลายในรายงานวจิยัรวม 7 รปูแบบดวยกนั  ประกอบดวย  เทคนคิผอน
คลายทีใ่ชการฝก  การหายใจ  การฝกสมาธ ิ การผอนคลายกลามเนือ้บรเิวณขากรรไกร  การผอนคลาย
กลามเนือ้แบบโปรเกรสซพี  การผอนคลายโดยการสรางจนิตภาพ  การฝกผอนคลายอยางรวดเรว็  และการ
ใชเทคนคิผอนคลายหลายวธิรีวมกนั  ผลของการใชเทคนคิผอนคลาย  พบวา  การใชเทคนคิผอนคลายสวน
ใหญสามารถลดปวดได  ยกเวนการผอนคลายกลามเนือ้บรเิวณขากรรไกร  และการฝกผอนคลายอยางรวด
เรว็  แตไมพบวา  เทคนคิผอนคลายสามารถลดการใชยาบรรเทาปวดได  และจากการศกึษาของ จนิตนา
ฤทธารมย  และ วไิลภรณ อตูะเภา (2553)  ศกึษาความปวด  การจดัการความปวด  ของผปูวยทีไ่ดรบัการ
ผาตดักระดกูสนัหลงั  พบวา  วธิกีารจดัการความปวดทีผ่ปูวยไดรบัจากพยาบาล  ไดแก  การใหความสนใจ
ถามถงึอาการปวด  การใหกำลงัใจ  แสดงความเขาใจความรสูกึปวดของผปูวย  และการใหคำแนะนำในการ
ปฏบิตัติวั  สามารถชวยลดความปวดหลงัผาตดัใหกบัผปูวยไดอยางมปีระสทิธภิาพอยางมนียัสำคญัทางสถติิ
(P < 0.05)  การศกึษาของ  มาณ ี จนัทรโสภา,  ฉว ี เบาทรวง  และ สกุญัญา  ปรสิญัญกลุ  (2555)  ทีศ่กึษา
ผลของการสนบัสนนุทางสงัคมตอความเจบ็ปวดในการคลอดและการรบัรปูระสบการณการคลอดของผคูลอด
วยัรนุครรภแรก  โดยโปรแกรมการสนบัสนนุ  ประกอบดวย  การใหความร ู การฝกหายใจ  และการผอน
คลายกลามเนือ้  พบวา  ผคูลอดวยัรนุในกลมุทดลองมคีวามเจบ็ปวดในการคลอดนอยกวาผคูลอดวยัรนุใน
กลมุควบคมุอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(P = 0.001)  จากการศกึษาผลของการสมัผสั  พบวา  การสมัผสัผปูวย
ชวยสงเสรมิใหผปูวยรสูกึสขุสบาย  รสูกึสงบและมคีวามผาสกุในขณะทีร่กัษาตวัอยใูนโรงพยาบาล  ในผปูวย
ทีม่คีวามปวด  การสมัผสัชวยใหผปูวยมคีวามปวดลดลง (Newshan & Schuller-Civitella, 2003)

สำหรบัความวติกกงัวลกบัความปวด  มสีวนเกีย่วของกนั  กลาวคอื  ความวติกกงัวลเหนีย่วนำให
เกดิภาวะทีม่คีวามไวในการรบัรคูวามรสูกึเจบ็ไดมากกวาปกต ิ (hyperalgesia) ความรนุแรงของความปวด
(pain intensity) เพิม่ขึน้  ความสามารถในการทนตอสิง่เราทีท่ำใหเกดิความปวด (Pain tolerance) ลดลง
มผีลใหความปวดเพิม่ขึน้  ความวติกกงัวลมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัความปวด (Tang & Gibson, 2005;
Warbrick et al., 2006)  พบวา  ผปูวยหลงัผาตดัประมาณ 1ใน 3 มคีวามวติกกงัวล (Carra, Thomas, &
Barnetc, 2005)  ความวติกกงัวลมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัการรบัรคูวามรนุแรงของความปวดและการรบัรู
ทางอารมณทีเ่กีย่วของกบัความปวด (Thompson et al., 2007)

ดวยเหตผุลตางๆ ดงักลาวมาแลวขางตน  โปรแกรมผอนคลายแบบผสมผสานจงึชวยลดความวติก
กงัวลและความปวดของผปูวยได  รวมทัง้ผวูจิยัใหโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานตัง้แตกอนผาตดั
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จำนวน 2 ครัง้ในกลมุทดลอง  จงึสงผลใหความวติกกงัวลกอนผาตดัของกลมุทดลองมนีอยกวากลมุควบคมุอยาง
มนียัสำคญัทางสถติ ิ(p = 0.001)  เมือ่ผปูวยกลมุทดลองมคีวามวติกกงัวลนอย  จงึสงผลใหระดบัความปวดใน
ระยะหลงัผาตดักอนการทดลองทีม่กีารใหโปรแกรมผอนคลายแบบผสมผสานอกีครัง้ในระยะหลงัผาตดั 48 ชัว่โมง
มคีวามปวดนอยกวากลมุควบคมุ  (p = 0.006)   และการทีผ่ปูวยไดรบัโปรแกรมฯ อกีครัง้ในระยะหลงั
ผาตดั 48 ชัว่โมง เปนการชวยสงเสรมิใหผปูวยมรีะดบัความปวดนอยกวากลมุควบคมุทีไ่ดรบัการดแูลตาม
ปกตอิยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p = 0.001)

ขอเสนอแนะในการนำผลการวจิยัไปใช
1. การนำโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานนีไ้ปใชใหเหมาะสมกบับรบิทของแตละหนวยงาน และ

ควรดำเนนิตามทกุขัน้ตอนของโปรแกรมฯ โดยใหตัง้แตกอนผาตดัและใหหลงัผาตดัดวย
2. สามารถนำโปรแกรมนีไ้ปใชในผปูวยผาตดัทางออรโธปดกิสกลมุอืน่ๆ เพือ่ลดความวติกกงัวลและ

ลดปวดในระยะแรกๆ หลงัผาตดั

ขอเสนอแนะในการทำวจิยัครัง้ตอไป
1. ควรศกึษาผลของการใชโปรแกรมการผอนคลายแบบผสมผสานนีใ้นระยะยาวทีม่ตีอตวัแปรอืน่

เชน  ระยะเวลาในการฟนฟสูภาพคณุภาพชวีติของผปูวย
2. สามารถนำโปรแกรมนีไ้ปพฒันาในรปูแบบของเทคนคิการผอนคลายความเครยีด ซึง่อาจเปลีย่น

ไปใชดนตรบีำบดั หรอืเรือ่งขำขนั เปนตน
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บทคดัยอ:
ในการเขาเฝอก Short leg cast  จำเปนตองอาศัยบุคลากรทางการพยาบาลชวยจับพยุงขอเทา

และขาในระหวางเขาเฝอก  ทำใหขณะนั้นตองเสียอัตรากำลังไปเพื่อชวยเขาเฝอก  จึงคิดประดิษฐแทน
รองขาเพื่อชวยในการเขาเฝอก Short leg cast  เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรขณะชวย
เขาเฝอก Short leg cast  เพื่อประหยัดตนทุนคาใชจายของบุคลากรขณะชวยเขาเฝอก  และเพื่อเพิ่ม
ความพงึพอใจของบคุลากรทางการแพทย  บคุลากรทางการพยาบาลและผปูวย  พบวา  หลงัใชนวตักรรม
แทนรองขา  ทำใหบคุลากรมเีวลาใหการพยาบาลผปูวยอืน่เพิ่มขึน้ 20 นาทตีอราย  ลดคาใชจาย  คำนวณ
จากคาเฉลี่ยของบุคลากรที่ชวยเขาเฝอก Short leg cast ได 86.05 บาทตอราย  บุคลากรและผูปวย
พึงพอใจตอการใชอุปกรณนี้ในการชวยเขาเฝอก Short leg cast   มากกวา 80%  และผูปวยทุกรายที่ใช
อปุกรณดงักลาวไมเกดิอบุตักิารณการเคลือ่นของขอเทาและขาขณะใชอปุกรณ

คำสำคญั :    นวตักรรม  แทนรองขา  การเขาเฝอก

Abstract:
        During  application of  short leg cast, it needs medical assistance for holding the leg in
proper position. The innovative leg- supporting device was invented to help medical staff
during short leg cast application. It showed  an effectiveness in helping medical  staff. Medical
assistance had more 20 minutes/ person in treatment other patients. In addition, it was
decreasing cost for short leg cast application about 86.06 Bahts/ person. The patients and
medical assistance were satisfied with this new leg support device for  more than 80 percent.
The important one was no incidence of complication during using this new leg-support device.

Key word :  Innovation,  Leg- supporting,  Short leg cast

นวตักรรม:
 แทนรองขาเพือ่ชวยในการเขาเฝอก short leg cast

Innovation:
Leg–supporting device for helping medical

staff during short leg cast application

*ผชูวยพยาบาล (พนกังานมหาวทิยาลยั) หนวยตรวจและตดิตามผลการรกัษาออรโธปดคิส โรงพยาบาลศริริาช
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ความเปนมาและความสำคญัของปญหา
หนวยตรวจและตดิตามผลการรกัษาออรโธปดคิส โรงพยาบาลศริริาช  เปนหนวยตรวจทีใ่หบรกิาร

ตรวจรกัษาผปูวยทีเ่ปนโรคเกีย่วกบั  กระดกู  ขอตอ  กลามเนือ้  เอน็  และเสนประสาททีเ่กีย่วของ  มผีปูวย
สวนหนึง่เปนผปูวยทีไ่ดรบัอบุตัเิหต ุหกลมบรเิวณขอเทาหกัหรอืราว  (Broken ankle bone)  หรอื กระดกูขอ
เทาแตก (Ankle fractures)  ซึง่ตองทำการรกัษาโดยการเขาเฝอก Short leg cast มจีำนวนเฉลีย่ 150-190
รายตอป  (หนวยตรวจและตดิตามผลการรกัษาออรโธปดคิส, 2557)  ในการเขาเฝอก Short leg cast ตอง
จดัทาการเขาเฝอกโดยใหผปูวยอยใูนทานัง่หอยเทาบรเิวณปลายเตยีงขณะเขาเฝอก  และตองใชบคุลากรจำนวน
อยางนอย 1 คนในการชวยแพทยจบัพยงุขอเทาและขาขณะเขาเฝอกโดยใชเวลาเฉลีย่ประมาณ 20 นาที
ในการเขาเฝอกแตละครัง้  ทำใหในขณะนัน้ตองเสยีอตัรากำลงัไปเพือ่ชวยในการเขาเฝอก

ดงันัน้  จงึประดษิฐนวตักรรม  “แทนรองขาชวยเขาเฝอก Short leg cast”  เพือ่เปนอปุกรณรองใต
ฝาเทาชวยพยงุขอเทาและขาในขณะเขาเฝอก Short leg cast ในทานัง่  ทดแทนการใชบคุลากรมาชวยพยงุ
ขอเทาและขา  อกีทัง้อปุกรณยงัสามารถปรบัองศาไดตามความตองการของแพทย  มคีวามทนทาน แขง็แรง
ทำความสะอาดไดงาย  และชวยลดภาระงานของบคุลากรในการชวยเขาเฝอก Short leg cast ลงไดอกีดวย

วตัถปุระสงค
1. เพือ่ทดแทนการใหบคุลากรทางการพยาบาลชวยจบัพยงุขอเทาและขาขณะเขาเฝอก  Short

leg  cast
2. เพือ่ลดระยะเวลาการปฏบิตังิานของบคุลากรขณะชวยเขาเฝอก Short leg cast
3. เพือ่ประหยดัตนทนุคาใชจายของบคุลกรขณะชวยเขาเฝอก Short leg cast
4. เพือ่เพิม่ความพงึพอใจของบคุลกรทางการพยาบาลและผปูวย

งบประมาณทีใ่ช
2,000 บาท/ ชิน้

วสัดแุละอปุกรณ
       ในการประดษิฐอปุกรณชวยเขาเฝอก Short  leg cast สำหรบัผปูวยทีไ่ดรบับาดเจบ็บรเิวณขาและ
ขอเทา  มดีงันี้

1. เหลก็สีเ่หลีย่ม 4 x 4 หนา 2 มลิลเิมตร  จำนวน  1 เสน
2. เหลก็สีเ่หลีย่ม 4 x 4 หนา 3 มลิลเิมตร  ยาว 35 เชนตเิมตร  จำนวน  1 เสน
3. เหลก็แผนกวาง 15   หนา 5 มลิลเิมตร  ยาว 30 เชนตเิมตร  จำนวน  1 แผน
4. สกรลูอค 12 มลิลเิมตร  จำนวน  1 ตวั
5. Ball joint เพือ่ใหขาผปูวยขยบัไดทกุทศิทาง
6. สรีองพืน้  2 กระปอง  สจีรงิ  3 กระปอง
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วธิกีารประดษิฐ
1. นำเหลก็สีเ่หลีย่ม  มาตดัแบงตามความกวาง  ยาว  ทีต่องการ  นำมาประกอบเชือ่มตดิกนัเพือ่

เปนฐานของแทนรองขา
2. ตดัเหลก็สีเ่หลีย่ม หนา 3 มม.  นำมาเชือ่มตอเพือ่ตัง้ขึน้เปนแทน  และมเีหลก็สีเ่หลีย่มอกีแทงที่

ใหญกวาสวมทบั  เพือ่สามารถขยบัปรบัระดบัขึน้ลงได  โดยมแีผนเหลก็กวาง 15 ยาว 30 เซนตเิมตร หนา 5
มลิลเิมตร  วางดานบน  เพือ่รองเทาขางทีจ่ะเขาเฝอก

3. ใชสกรลูอค 12 มลิลเิมตร  ใสบรเิวณแทงเหลก็ใตทีว่างเทาโดยเซาะรอง  เพือ่ปรบัระดบั ใหสงู-
ต่ำได  ตัง้แต 35-60 เซนตเิมตร

4. ใส Ball joint บรเิวณปลายแผนเหลก็ทีว่างเทาผปูวย  เพือ่ใหสามารถปรบัองศาของเทาไดทกุ
ทศิทาง  ตามความเหมาะสมของผปูวยแตละราย

5. เมือ่ประกอบเปนทานเสรจ็แลว  ทาสรีองพืน้  แลวจงึทาสจีรงิ  ซึง่แทนรองขาทีป่ระกอบเสรจ็
แลวมลีกัษณะดงัภาพที ่1

วธิกีารใชงาน
1. จดัทาใหผปูวยนัง่หอยขาลงปลายเตยีง
2. วางเทาลงบนแทนรองขาชวยเขาเฝอก (Short leg cast) โดยใหสวนปลายเทา  แตะลงตรง

ดานปลายของแผนเหลก็  แพทยจดัทาและหมนุแผนเหลก็ปรบัองศาแผนรองเทาไดตามทีต่องการ  ดงัภาพที่
1, 2  และ 3

3. แพทยเริม่พนั Webril และเฝอกไดโดยไมตองมผีชูวยจบัขาผปูวย

           ภาพที ่ 1                                                        ภาพที ่ 3

                                            ภาพที ่ 2
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การประเมนิผล
นำแทนรองขาชวยเขาเฝอก (Short leg cast) มาทดลองใชในหนวยตรวจและตดิตามผลการรกัษา

ออรโธปดคิส  โรงพยาบาลศริริาช  ตัง้แตเดอืน มกราคม - ธนัวาคม 2557  แลวประเมนิผลสำเรจ็ของเครือ่ง
มอื  ทัง้หมด 3 ครัง้  ในแตละครัง้หลงัการประเมนิจะนำขอเสนอแนะและปญหาทีพ่บหลงัการใชสิง่ประดษิฐ
มาพฒันาและปรบัปรงุแกไขสิง่ประดษิฐใหดขีึน้  การประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรและผปูกครองหรอื
ผปูวยในแตละครัง้  ประเมนิกลมุละ 20 คน  และ 40 คน  ตามลำดบั  โดยแบงเกณฑการประเมนิเปน 5
ระดบั  คอื  ดมีาก = 5 คะแนน,  ด ี= 4 คะแนน,  ปานกลาง = 3 คะแนน,  นอย = 2 คะแนน  และควรปรบั
ปรงุ = 1 คะแนน  วเิคราะหขอมลูจากแบบสอบถาม  โดยคำนวณหาคารอยละ  และกำหนดความพงึพอใจ
เปน 5 ระดบั  คอื  ดมีาก (รอยละ 81-100),  ด ี(รอยละ 61-80),  ปานกลาง (รอยละ 41-60),  นอย (รอยละ
21-40)  และควรปรบัปรงุ (รอยละ 0-20)  จากผลการประเมนิพบวา  ทัง้บคุลกรและผปูวย  มคีวามพงึพอใจ
อยใูนระดบัดีมาก  ไมพบอบุตักิารณการเคลือ่นของขอเทาและขาขณะใชสิง่ประดษิฐ  และยงัชวยประหยดั
คาใชจายของบคุลากรทางการพยาบาล  และสามารถใหบรกิารผปูวยรายอืน่ๆ ไดมากขึน้  จากการทีไ่มตอง
เสยีบคุลากรดงักลาวคอยจบั  หรอืประคองขาผปูวยขณะเขาเฝอก  ดงักลาวดวย  ดงัแสดงในตารางที ่1

ภาพเปรยีบเทยีบ กอน และหลงั ใชนวตักรรม    ดงัภาพที ่4 และ 5

   ภาพที ่4  กอน ใชนวตักรรม

                ภาพที ่5  หลงั ใชนวตักรรม 
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ตารางที ่1  ตวัชีว้ดัผลสำเรจ็ของโครงการและผลลพัธ

1. อตัราความพงึพอใจของผปูวย
ทีใ่ชอปุกรณแทนรองขาชวย
เขาเฝอก Short leg cast   ≥ 80 % 53.36       90.01   96.67         100

2. อตัราความพงึพอใจของบคุลากร
ทีใ่ชอปุกรณแทนรองขาชวย
เขาเฝอก Short leg cast    ≥ 80 % 33.33       83.35   90.01         100

3. อบุตักิารณการเคลือ่นของ
ขอเทาและขาขณะใชอปุกรณ    0 ครัง้ 0 ครัง้       0 ครัง้   0 ครัง้        0 ครัง้

ตวัชีว้ดั (KPI) เปาหมาย
(Target)

ผลลพัธทีป่ฏบิตัไิด

กอน
ดำเนนิการ

 หลงัดำเนนิ
การครัง้ที ่1
มค.-เมย.57

หลงัดำเนนิ
การครัง้ที ่2
พค.-สค.57

หลงัดำเนนิ
การครัง้ที ่3
กย.-ธค.57

ตวัชีว้ดั (KPI) กอนดำเนนิการ หลงัดำเนนิการ

หลงัใชนวตักรรม
มเีวลาใหบรกิารผปูวยรายอืน่

ชัว่โมง/
1 สปัดาห
(5 ราย)

ชัว่โมง/
1 เดอืน
(20 ราย)

ชัว่โมง/
1 ป

(190 ราย)
การใชทรพัยากร
- เพิม่ระยะเวลา
การใหบรกิาร
การพยาบาล
ผปูวยรายอืน่

ระยะเวลาในการ
ใหการพยาบาล
ผปูวยรายอืน่
0 นาท/ี ราย

ระยะเวลาในการ
ใหการพยาบาล
ผปูวยรายอืน่
20 นาท/ี ราย

     1.40   6.40       63.20

ตวัชีว้ดั (KPI) กอนดำเนนิการ หลงัดำเนนิการ

หลงัใชนวตักรรม
ลดคาใชจายได

บาท/
1 สปัดาห
(5 ราย)

บาท/
1 เดอืน
(20 ราย)

บาท/
1 ป

(190 ราย)
การใชทรพัยากร
- ลดคาใชจาย (บาท)
คำนวณจากคาแรง
เฉลีย่ของบคุลากร
ทีช่วยเขาเฝอก
Short leg cast

 86.05  บาท/ราย      0  บาท/ราย 430.25       1,721  16,349

»ÃÐÊ§¤ì 35-40  .pmd 22/10/2559, 6:2939



40  ⌫  ⌫    

สรปุและอภปิรายผล
จากการทดลองใชแทนรองขาชวยเขาเฝอก (Short leg cast)  ในครัง้ที ่1-3  พบวา  มขีอเสนอแนะ

ใหมกีารปรบัระดบัเลือ่นสงู-ต่ำ  ไดตามความเหมาะสมของผปูวยแตละราย  จากเดมิ  เปนเกาอีไ้มรปูวงกลม
ปรบัระดบัไมได  ทีว่างเทาเปนฟองน้ำหมุพลาสตกิ  ทำความสะอาดยาก  เพือ่ใหสามารถปรบัระดบั สงูต่ำ
ปรบัองศาการเอยีงของเทาได  และทำความสะอาดไดงาย  แกไขปรบัปรงุแผนเหลก็บรเิวณแทนรองเทาให
เปนแผนเหลก็ทีบ่างลง  เพือ่ใหสามารถพนั webril และเฝอกไดกระชบัพอดกีบัเทาของผปูวย ตวัปรบัระดบั
ขึน้ลง  มคีวามฝด  แกไขโดยมกีารบำรงุรกัษาหลอลืน่ดวยน้ำมนั  และเชด็ทำความสะอาดทกุครัง้หลงัใชงาน
ทำใหสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ  บคุลากรทกุคน  เนนถงึความปลอดภยัของผปูวยเปนหลกั
ไดเรียนรูกระบวนการพัฒนาคุณภาพ  เรียนรูการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกดิการเรยีนรใูนการพฒันาสิง่ประดษิฐ  “นวตักรรมแทนรองขาชวยเขาเฝอก Short leg cast” มาใชในหนวย
งาน  ซึง่ชวยลดภาระงานใหกบับคุลากร  ทีส่ำคญัทีส่ดุคอื  ผปูวยมคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้

การขยายผลของนวตักรรม
มีการใช/ ประยุกตใชนอกหนวยงาน  ไดแก  หนวยตรวจโรคออรโธปดิคส  ตึกผูปวยนอก

โรงพยาบาลศริริาช

ขอเสนอแนะ
ควรนำแนวคดิในการสรางสิง่ประดษิฐ  นวตักรรมแทนรองขาชวยเขาเฝอก Short leg cast ไปใช

เปนแนวทางในการสรางนวตักรรม  เพือ่ใชในการเขาเฝอกอวยัวะสวนอืน่ เชน การเขาเฝอกขา  Long leg
cast  เพือ่ลดภาระงานของบคุลากรและเพือ่ความปลอดภยัของผปูวย

เอกสารอางองิ
หนวยตรวจและตดิตามผลการรกัษาออรโธปดคิส โรงพยาบาลศริริาช. (2557). สถติปิระจำเดอืน. หนวยตรวจ

และตดิตามผลการรกัษา  ออรโธปดคิส.
วรรณ ี สตัยววิฒัน.  (2553).  การพยาบาลผปูวยเขาเฝอกปนู.   ใน   วรรณ ี  สตัยววิฒัน   (บรรณาธกิาร),

การพยาบาลผปูวยออรโธปดกิส.  (หนา 165-93).  กรงุเทพฯ :  หางหนุสวนจำกดั เอน็ พ ีเพรส
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นวตักรรม :
ฟองน้ำรองสนเทาในเฝอกเดก็ (Heel Alert)

Innovation :  Heel Alert

บทคดัยอ:
            ผปูวยเดก็ออรโธปดกิสบางโรค  ภายหลงัการผาตดัแกไขขาแลว  จำเปนตองเขาเฝอกขาชนดิยาว
ในทาเขาเหยยีดตรง  ซึง่มกัเกดิปญหาแผลกดทบับรเิวณสนเทา  การแกปญหาดงักลาวคอื  เมือ่เขาเฝอก
แลวจะตดัเฝอกเปดบรเิวณสนเทา  ซึง่เปนการเพิม่ภาระการทำงานของเจาหนาทีแ่ละสำลทีีร่องเฝอกหลดุลยุ
จงึประดษิฐฟองน้ำทีช่วยลดแรงกดบรเิวณสนเทา  เพือ่ปองกนัแผลกดทบั ในผปูวยเดก็ทีเ่ขาเฝอกขาชนดิยาว
ภายหลงัทีใ่ชนวตักรรมทีป่ระดษิฐ  พบวา  ไมมแีผลกดทบัทีส่นเทาเกดิขึน้  ความพงึพอใจของบคุลากรและ
ญาตผิดูแูลตอนวตักรรมทีป่ระดษิฐขึน้มมีากกวา รอยละ 80

คำสำคญั :   นวตักรรม  แผลกดทบัทีส่นเทา  เฝอกขาชนดิยาว

Abstract :
         A long leg cast with the knee extended is applied as a postoperative treatment for
immobilization of the corrected leg in some paediatric orthopaedic patients. Hower, the heel
pressure injury was developed after this type of cast application. Windowing the cast around
the heel was used to solve this problem. So, the work load of medical assistance was increasing.
After windowing the cast, skin irritation may occur from contact with the rough cast edge.
For this reason, a sponge padding with heel offloading was invented for long leg cast application
in children. It showed an effectiveness to prevent pressure injury around the heel. The medical
staff, medical assistance, and relative caregivers were satisfied with this innovation for more
than 80 percent.

Key word :  Innovation,  Pressure injury,  Pressure sore,  Long leg cast

*ผชูวยพยาบาล (พนกังานมหาวทิยาลยั) หนวยตรวจและตดิตามผลการรกัษาออรโธปดคิส โรงพยาบาลศริริาช
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ความเปนมาและความสำคญัของปญหา
เนือ่งจากผปูวยโรคกระดกูในเดก็บางโรคมคีวามจำเปนตองใสเฝอกขาชนดิยาว (Long leg cast)

ในทาเขาเหยยีดตรง  เชน  โรคเดก็สมองพกิาร (Cerebral palsy) หลงัผาตดัยดืเอน็รอยหวาย  หรอืเอน็ขอ
เขา,  กระดกูแตกหรอืหกั,  Extension osteotomy  และโรค Blount  ทีจ่ำเปนตองเหยยีดขาใหตรงภายหลงั
การผาตดั  เปนตน  ซึง่ในผปูวยทกุราย  การเขาเฝอกในทาเหยยีดเขาตรงจะเปนการเพิม่แรงกดลงทีบ่รเิวณ
สนเทาของผปูวยมาก  โดยเฉพาะผปูวยเดก็โรค Cerebral palsy จะมอีาการเกรง็อยเูดมิ  ดงันัน้การเขา
เฝอกในทาเหยยีดตรงจะยิง่เพิม่อตัราการเกดิของแผลกดทบั (Pressure sore or pressure injury) บรเิวณ
สนเทาของผปูวย  ซึง่พบวา  มอีตัราการเกดิของแผลกดทบั (Pressure sore  or pressure injury) รอยละ
10–15 (หนวยตรวจและตดิตามผลการรกัษาออรโธปดคิส, 2556) ในผปูวยเดก็ทีม่กีารเขาเฝอกหลงัการผาตดั
หลกัการปฏบิตัแิตเดมิหลงัจากการเขาเฝอกจำเปนตองใหผปูวยตดัเฝอกเปดบรเิวณสนเทา  เพ่ือปองกนัแผล
กดทบั (Pressure sore or pressure injury)  ซึง่ทำใหเปนการทำงานทีซ่้ำซอนและเปนการเพิม่ภาระงาน
ของเจาหนาทีอ่กี  ทัง้ยงัทำใหสำลทีีร่องเฝอกหลดุลยุออกมา  ทำใหขอบเฝอกทีต่ดัสมัผสักบัผวิหนงัผปูวยได

จากความสำคญัดงักลาวขางตน  จงึไดนำฟองน้ำจากทีร่องกลองเครือ่งมอืผาตดั  ทีเ่หลอืจากการ
ใชงานจากหองผาตดั  มาประดษิฐ  “ฟองน้ำรองเฝอก  ลดแรงกดทีส่นเทา (Heel Alert)  ซึง่นวตักรรม
“Heel Alert”  นีจ้ะชวยปองกนัแผลกดทบั  และสามารถคงความแขง็แรงของเฝอกทีเ่ขาไวไดไมเปลีย่นแปลง
อกีทัง้ชวยประหยดั  เนือ่งจากเปนการนำของทีไ่มใชแลวกลบัมาใชทำประโยชน

วตัถปุระสงคของโครงการ
1. เพือ่ลดอตัราการเกดิแผลกดทบับรเิวณสนเทาของผปูวยเดก็ทีเ่ขาเฝอกขาชนดิยาว (long leg cast)
2. เพือ่เพิม่ความพงึพอใจของญาตผิดูแูลผปูวยและบคุลากรทางการพยาบาล

งบประมาณทีใ่ช
เปนการใชวสัด ุ คอื  ฟองน้ำทีท่างหองผาตดัไมใชแลว  ใหกลบัมาใชประโยชนไดอกี  (คดิเปนมลูคา

ประมาณ 2.80 บาทตอชิน้)

วสัดแุละอปุกรณ  ทีใ่ชในการประดษิฐ
1. แผนฟองน้ำ   2. กรรไกร   3. ไมบรรทดั   4. มดี

วธิกีารประดษิฐ
1. นำแผนฟองน้ำมาตดัเปนรปูสีเ่หลีย่มขนาด  ความยาว 16  เซนตเิมตร  กวาง 10 เซนตเิมตร

ดงัภาพที ่1
2. เจาะรตูรงกลางเปนรปูวงร ี ขนาดเสนผาศนูยกลาง 8 เซนตเิมตร  ดงัภาพที ่2,  3
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  ภาพที ่1                                              ภาพที ่2

 ภาพที ่3
วธิกีารใชงาน

1. นำฟองน้ำทีเ่จาะรแูลววางตรงบรเิวณสนเทา  ใหเปดบรเิวณสนเทา  ดงัภาพที ่4
2. พนัทบัดวย webril ใหกระชบั  ดงัภาพที ่5
3. พนัทบัwebril ดวยเฝอก  โดยเวนชองบรเิวณสนเทาไปจนถงึเอน็รอยหวายไว  ไมตองพนัเฝอก

ทบั  ดงัภาพที ่6

  ภาพที ่4                                          ภาพที ่5

 ภาพที ่6
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การประเมนิผล
- นำนวตักรรมทีป่ระดษิฐมาทดลองใชกบัผปูวย จำนวน 10 ราย  ทีห่นวยตรวจและตามผลการ

รกัษาออรโธปดคิส  โรงพยาบาลศริริาช  ระหวาง วนัที ่1 มกราคม 2556 ถงึ 1 ธนัวาคม 2556
ประเมนิผลสำเรจ็ของนวตักรรม “Heel Alert” ตามตวัชีว้ดั  ดงันี้
1. อตัราการเกดิแผลกดทบับรเิวณสนเทาหลงัการใสเฝอกในเดก็  นอยกวา 5%
2. อตัราความพงึพอใจของผดูแูลผปูวยเดก็  มากกวา 80%
3. อตัราความพงึพอใจของบคุลากร  มากกวา 80%
ประเมนิผลตามตวัชีว้ดัดงักลาวขางตน  รวม 3 ครัง้  และประเมนิความพงึพอใจของญาตผิดูแูล

เกีย่วกบั นวตักรรม “Heel Alert” โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจจำนวน 3 ขอแตละขอแบงเปน 4 ระดบั
คอื  ความพงึพอใจมาก  ปานกลาง  นอย  ควรปรบัปรงุ

- ประเมนิความพงึพอใจของแพทย   พยาบาล  และผชูวยพยาบาล  หนวยตรวจและตามผลการ
รกัษาออรโธปดคิส จำนวน 30 ราย  เกีย่วกบันวตักรรม “Heel Alert” ระหวางวนัที ่1 มกราคม 2556 ถงึ
1 ธนัวาคม 2556  โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจ จำนวน 6 ขอ  แตละขอแบงเปน 4 ระดบั  คอื  ความ
พงึพอใจมาก  ปานกลาง  นอย  ควรปรบัปรงุ

ผลการประเมนิ  มดีงันี้
1) ความพงึพอใจของแพทยและบคุลากรในการใชนวตักรรม “Heel Alert” พบวา ความพงึพอใจ

โดยรวมตอการใชนวตักรรมนีอ้ยใูน ระดบัมาก คดิเปนรอยละ 100  โดยใหความคดิเหน็วามคีวามปลอดภยั
ฟองน้ำที่ใชรองเฝอกไมระคายเคือง  และชวยลดแรงกดทับบริเวณสนเทาขณะใสเฝอกในทาเหยียดตรง
ชวยลดระภาระงาน  และลดระยะเวลาการปฏบิตังิานของเจาหนาที ่ อยใูนระดบัมาก  คดิเปนรอยละ 100
สำหรบัคาเฉลีย่รอยละโดยรวมของความพงึพอใจใน นวตักรรมนีอ้ยใูน ระดบัมาก รอยละ 97.22  ปานกลาง
รอยละ 4.44  และใน ระดบันอย รอยละ 3.33  ดงัตารางที ่1

ภาพเปรยีบเทยีบกอนและหลงั ใชนวตักรรม  ดงัภาพที ่7 และ 8

          ภาพที ่7  กอนใชนวตักรรม                       ภาพที ่8  หลงัใชนวตักรรม
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ตารางที ่1  ความพงึพอใจของแพทยและบคุลากรในการใชนวตักรรม

หวัขอเรือ่งทีป่ระเมนิ ระดบัความพงึพอใจ (รอยละ)
     มาก      ปานกลาง      นอย     ควรปรบัปรงุ

1. ความปลอดภยัของฟองน้ำทีใ่ชรองสนเทา
ในเฝอกไมระคายเคอืงและชวยลดแรงกดทบั
บรเิวณสนเทาขณะใสเฝอกในทาเหยยีดตรง 100 - - -

2. มหีลายขนาด สามารถเลอืกใชใหเหมาะสม
กบัสนเทาผปูวยในแตละราย 96.67 3.33 - -

3. สามารถใชงานไดสะดวก รวดเรว็
และไมยงุยาก 90 6.67 3.33 -

4. ชวยลดระภาระงาน และลดระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานของเจาหนาที่ 100 - - -

5. ชวยประหยดัทรพัยากรของโรงพยาบาล
โดยนำวสัดทุีเ่หลอืใชมากลบัมาใชใหม 96.67 3.33 - -

6. ความพงึพอใจโดยรวมตอการใชฟองน้ำ
รองสนเทาในเฝอกเดก็ 100 - - -
คาเฉลีย่รอยละโดยรวม 97.22 4.44 3.33 -

2) ความพงึพอใจของญาตผิดูแูลผปูวย  หลงัการใชนวตักรรม “Heel Alert” พบวาความพงึพอใจ
โดยรวมของญาตผิดูแูลผปูวยตอการใชฟองน้ำรองสนเทา  อยใูนระดบัมากรอยละ 100 โดยใหความคดิเหน็
วาวสัดทุีใ่ชมคีวามออนนมุ  ไมระคายเคอืง  และไมกดทบัสนเทาของผปูวย  อยใูนระดบัมากรอยละ 100
และมขีนาดเหมาะสมกบัสนเทาผปูวย  อยใูนระดบัมาก รอยละ 96.67  สำหรบัคาเฉลีย่รอยละโดยรวม
ของความพงึพอใจนวตักรรม  อยใูนระดบัมาก  คดิเปนรอยละ 98.89  และอยรูะดบัปานกลาง คดิเปนรอยละ
3.33  ดงัตารางที ่2
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3) ผลสำเรจ็ของนวตักรรม  “Heel Alert”  ตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ  จากการนำ
นวตักรรมทีป่ระดษิฐไปทดลองใช  จำนวน 3 ครัง้  พบวา

- ไมพบแผลกดทบัทีส่นเทาทัง้ 3 ครัง้
- อตัราความพงึพอใจของผดูแูลผปูวยเดก็มากกวา 80% ทัง้ 3 ครัง้
- อตัราความพงึพอใจของบคุลากร มากกวา 80% ทัง้ 3 ครัง้

ดงัทีแ่สดงผลใน  ตารางที ่3

ตารางที ่2    ความพงึพอใจของญาตผิดูแูลผปูวย  หลงัการใชนวตักรรม

หวัขอเรือ่งทีป่ระเมนิ
ระดบัความพงึพอใจ (รอยละ)

     มาก      ปานกลาง      นอย     ควรปรบัปรงุ

1. วสัดทุีใ่ชมคีวามออนนมุไมระคายเคอืง
และไมกดทบัสนเทาของผปูวย 100 - - -

2. มขีนาดเหมาะสมกบัสนเทาผปูวย 96.67 3.33 - -
3. ความพงึพอใจโดยรวมของญาตผิดูแูลผปูวย

ตอการใช  ฟองน้ำรองสนเทาในเฝอกเดก็ 100 - - -
คาเฉลีย่รอยละโดยรวม 98.89 3.33 - -

ตารางที ่3 ผลลพัธตวัชีว้ดัผลสำเรจ็ของโครงการ

หลงั
ดำเนนิการ
ครัง้ที ่3
กย.-ธค.56

ตวัชีว้ดั (KPI) เปาหมาย
(Target)

ผลลพัธทีป่ฏบิตัไิด
(มากกวาหรอืเทากบั 3 รอบการวดัผล)

กอน
ดำเนนิการ

หลงั
ดำเนนิการ
ครัง้ที ่1

มค.-เมย.56

หลงั
ดำเนนิการ
ครัง้ที ่2

พค.-สค.56

1. อตัราการเกดิแผลกดทบับรเิวณ
สนเทาหลงัการใสเฝอกในเดก็ < 5 % 10-15 % 0 % 0 % 0 %

2. อตัราความพงึพอใจของผดูแูล
ผปูวยเดก็ > 80 % 23.32 90.01 100 100

3. อตัราความพงึพอใจของบคุลากร > 80 % 33.33 83.35 96.67 100
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ขอเสนอแนะ
จากการนำนวตักรรมทีป่ระดษิฐไปทดลองใช 3 ครัง้  มขีอเสนอแนะ  ดงันี้
1. ควรตดัขนาดของชองฟองน้ำบรเิวณสนเทาใหพอดกีบัสนเทาของผปูวยแตละราย  และ ควรวาง

ฟองน้ำทีป่ระดษิฐ  “Heel Alert”  ใหชองฟองน้ำอยตูรงกบัตำแหนงบรเิวณสนเทาและเอน็รอยหวายของ
ผปูวย

2. ขณะเขาเฝอกควรพนัเฝอกใหกระชบั  เพือ่ปองกนัไมใหฟองน้ำทีร่องไวเลือ่นหลดุ  และไมพนัเฝอก
เกนิฟองน้ำทีร่อง  เพือ่ปองกนัเฝอกกดทบับรเิวณสนเทาและเอน็รอยหวาย

การขยายผลของนวตักรรม
มกีารใช/ ประยกุตใชนอกหนวยงาน  ไดแก  หนวยผาตดัออรโธปดคิส  โรงพยาบาลศริริาช

เอกสารอางองิ
หนวยตรวจและตดิตามผลการรกัษาออรโธปดคิส  โรงพยาบาลศริริาช.  (2556).   สถติปิระจำเดอืน.   หนวย

ตรวจและตดิตามผลการรกัษาออรโธปดคิส.
Goudie, E.B., Gendics, C., & Lantis, J.C II. (2012).  Multimodal therapy as an algorithm to limb

salvage in diabetic patients with large heel ulcers.  International  Wound  Journal.  9,
132–8.

Adejumo,  P.O.,  &  Ingwu,  J.A.  (2010).  Nurses’  use of water-filled gloves in preventing heel
pressure ulcer in University College Hospital,  Ibadan,  Nigeria.  International  Wound
Journal . 7,  472–9.

Malkoun, M., Huber, J., & Huber, D. (2012).  A comparative assessment of interface pressures
generated by four surgical theatreheel pressure ulcer prophylactics. International  Wound
Journal. 9,  259–63.

·Ñ¹ 41-48  .pmd 12/9/2559, 8:4047



48  ⌫  ⌫    

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)
1.  สมคัรสมาชกิใหม    ตออายสุมาชกิโดยมหีมายเลขสมาชกิเดมิคอื......................
2. นาย / นาง /นางสาว.....................................................นามสกลุ.........................................................
3. ออกใบเสรจ็ในนาม.......................................................................................................................................
4. ทีอ่ย ู(สำหรบัจดัสงวารสาร)

เลขที.่....................หม/ูหมบูาน.........................................................ซอย....................................................
ถนน................................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรณยี................
โทรศพัท...........................................โทรสาร........................................E-Meil...........................................

5. ระยะเวลา      1 ป (2 เลม) 100 บาท   2 ป (4 เลม) 180 บาท
6. ชำระคาสมาชกิ

 เงนิสด...................  เชค็ธนาคาร......................................เลขที.่....................................
เปนจำนวนเงนิ....................บาท (.............................................................................................................)

ลงชือ่ผสูมคัร......................................................................................
วนัที.่...............เดอืน............................พ.ศ. 25.....................

ใบสมคัรสมาชกิ “วารสารชมรมพยาบาลออรโธปดกิส”

สำหรบัเจาหนาที ่ ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................เลขที่.....................หมายเลขสมาชิก................................

หมายเหต ุกรณุาสงใบสมคัร พรอมหลกัฐานการโอนเงนิ
เขาบญัช ีธนาคารไทยพาณชิย  สาขาศริริาช

ในนามชมรมพยาบาลออรโธปดกิสแหงประเทศไทย
บญัชอีอมทรพัย  เลขที ่016-2-59810-1

มาที ่Web site ชมรมฯ www.Thaiorthonurse.org
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