
J Nurs Sci   Vol.28  No.4 Oct- Dec  2010

Journal of Nursing Science 95

Corresponding author: S. Poodjiep  
E-mail: somokok@msn.com
 
Songporn  Poodjiep  RN  MNS 
Lopburi hospital,  Lopburi, Thailand

Chongjit  Saneha  RN PhD
Assistant Professor, Faculty of Nursing, 
Mahidol University,
Bangkok, Thailand

Wimolrat  Puwarawuttipanit  RN PhD
Assistant Professor, Faculty of Nursing, 
Mahidol University,
Bangkok, Thailand

Piyapat  Dajpratham MD
Associate Professor, Faculty of Medicine, 
Siriraj Hospital, Mahidol University
Bangkok, Thailand

*Master Thesis, Faculty of Graduate studies, 
Mahidol University

Abstract:  
Purpose: This research studied the effects of a shoulder pain prevention 
program for patients with hemiplegia after suffering a stroke and who 
had a caregiver. 
Design: An experimental, pretest-posttest control group design. 
Methods: Sixty participants were recruited from medical and surgical 
wards at a provincial hospital, and divided into two groups: experimental 
and control.  Each group consisted of 30 subjects. Three instruments 
were used for data collection:  demographic data of subjects and 
caregivers; the level of shoulder pain at various periods, the arm motor 
function, the degree of passive ROM and the level of subluxation; and 
the Shoulder Pain Prevention Program for Patients with Hemiplegia.  
Data were analyzed by descriptive statistics, Wilcoxon signed rank test 
and Mann-Whitney U test.
Main findings: Findings revealed that for the experimental group there 
were no differences in the level of shoulder pain at rest pre- and post- 
program.  Moreover, this group had significantly lesser pain in shoulder 
on movement (p <  .01) and greater range of motion in an external      
rotation position (p < .01) than those in the control group 
Conclusion and recommendations: The results of this study suggest 
that our program could be used to decrease the level of shoulder pain 
on movement and joint stiffness in an external rotation position. 
Nurses and healthcare staff could use this program in stroke patients 
with hemiplegia in the early onset of stroke before the symptoms occur.       
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บทคดัย่อ
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ใน   
ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี 
รปูแบบการวจิยั: วจิยัเชงิทดลอง  
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วยทัง้ชายและหญงิซึง่มญีาตผิูด้แูล
รกัษาในหอผูป่้วย อายรุกรรม และศลัยกรรมในโรงพยาบาลระดบัจงัหวดั
แห่งหนึง่ แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและควบคมุกลุม่ละ 30 ราย เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัประกอบด้วย 1. แบบเกบ็รวบรวมข้อมลูทัว่ไปของผูป่้วย และ
ญาตดิแูล 2. แบบประเมนิระดบัอาการปวดไหล่ในระยะต่างๆ, การท�า
หน้าทีข่องแขน, พสิยัของข้อไหล่ และระดบัของข้อไหล่เคลือ่น  3. โปรแกรม
การป้องกนัอาการปวดไหล่ โดยใช้สถติทิดสอบวลิคอคซนั ไซน แรงค์เทส 
(Wilcoxon Signed Ranks test) และใช้สถติทิดสอบแมนวทินย์ี ยเูทส 
(Mann-Whitney U-test)  
ผลการวจิยั: พบว่า กลุม่ตวัอย่าง ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการป้องกนัอาการปวด
ไหล่ ระดบัอาการปวดไหล่ขณะพกั ก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรมไม่แตก
ต่างกนั โดยมรีะดบัอาการปวดไหล่ขณะเคลือ่นไหวน้อยกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบั
การดแูลตามปกต ิ(p < .01) พสิยัของข้อไหล่ในท่าหมนุแขนออกด้านนอก
มากกว่า (p < .01) กลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้รบัการดแูลตามปกติ
สรปุและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่น้ี สามารถลด
ระดบัอาการปวดไหล่ขณะเคลือ่นไหว และข้อตดิในท่าหมนุแขนออกด้าน
นอกในระยะหนึ่งเดือนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พยาบาลและเจ้า
หน้าทีป่ฏบิตังิานในหอผูป่้วยสามารถน�าโปรแกรมการป้องกนัอาการปวด
ไหล่ทีพ่ฒันาขึน้มาใช้ ในผูป่้วยตัง้แต่ระยะแรกก่อนเกดิอาการ

ค�าส�าคญั: อาการปวดไหล่ โรคหลอดเลอืดสมอง อมัพาตครึง่ซกี โปรแกรม
ป้องกนัอาการปวดไหล่

ผลของโปรแกรมกำรป้องกันอำกำรปวดไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีภำวะอัมพำตครึ่งซีก *
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