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Abstract:
Purpose: To explore the pain experience of patients with total
knee replacement.
Design: A qualitative research design was employed.
Methods: The participants were 16 Thai patients with total knee
replacements, and recruited by purposive sampling. Data were
gathered through in-depth interviews and analyzed by content
analysis.
Main findings: Three main themes arose regarding the pain
experience of patients with total knee replacements: The first
involved two categories of postoperative pain experience: 1)
numbness of leg by spinal block on the first day, pain on the
next day until the third day postoperatively; and 2) the cycle
of pain and distress, including feelings of immobilization,
nervousness and sleeplessness. The second theme involved three
categories of pain relief experience: 1) pain management created
by healthcare professionals, patient, and caregiver; 2) some
postures in exercise increasing pain intensity; and 3) cold gel
alleviating pain and swelling around the knee replacement. The
third theme was information receiving experience consisting of
two categories: 1) preoperative information decreasing anxiety;
and 2) needing information again in the postoperative phase.
Conclusion and recommendations: Health professionals should
develop and implement a nursing guideline to effectively care
and management of pain for patients with total knee
replacements.
Keywords: pain experience, total knee replacement
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสบการณ์ความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ ได้รับการ
ผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
รูปแบบการวิจยั : เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ
วิธกี ารดำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่า
เทียมจำนวน 16 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา
ผลการวิจัย: พบว่าประสบการณ์ความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียมใน 3 ประเด็น ประเด็นหลักที่ 1 ประสบการณ์ความเจ็บ
ปวดหลังผ่าตัด ได้แก่ 1) ผูป้ ว่ ยมีความรูส้ กึ ชาทีข่ าในวันแรกจากการได้รบั ยา
ระงับความรูส้ กึ แบบ spinal block และเมือ่ หายชาจึงเริม่ ปวดแผลผ่าตัด ปวด
มากในวันที่ 1 หลังผ่าตัดและปวดนานถึงสามวันหลังผ่าตัดโดยความปวด
ค่อยๆ ลดลง และ 2) มีอาการเมือ่ ย หงุดหงิด นอนไม่หลับ ซึง่ เป็นวงจรของ
ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน ประเด็นหลักที่ 2 ประสบการณ์การฟืน้ หายจาก
ความเจ็บปวด ได้แก่ 1) การจัดการความเจ็บปวด ทำได้ โดยบุคลากรทางการ
แพทย์และตัวผู้ป่วยและญาติ 2) ท่าบริหารบางท่าทำให้ปวดมาก และ
3) การใช้เจลเย็นบริเวณเข่าทีผ่ า่ ตัดประคบหลังจากออกกำลังกายช่วยลดบวม
และลดปวดได้ และประเด็นหลักที่ 3 ประสบการณ์การได้รบั ข้อมูล ได้แก่
1) การเตรียมความพร้อมและให้ขอ้ มูลก่อนผ่าตัดช่วยลดความวิตกกังวลและ
2) ความต้องการได้รบั ข้อมูลอีกแม้เคยได้รบั มาแล้ว
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการพัฒนาแนวทางในการดูแลและจัดการกับความเจ็บ
ปวดของผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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ความสำคัญของปัญหา
ในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวน
มาก จากสถิตใิ นประเทศไทยพบว่ามีผปู้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ ม
ประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 34.5 – 45.6 ของประชากร
ทัง้ ประเทศ1 และทำให้ตอ้ งเข้าโรงพยาบาลเพือ่ รับการรักษา
ซึง่ ปัจจุบนั แพทย์จะให้การรักษาด้วยการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่า
เทียม [Total Knee Arthroplasty (TKA)] ซึง่ เป็นการรักษาที่
ดีและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น2 แม้ว่าการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ พ้นจากภาวะอาการเจ็บปวด
เรือ้ รังซึง่ เกิดขึน้ ในระยะก่อนการผ่าตัด แต่การผ่าตัดเปลีย่ น
ข้อเข่าเทียมก็นำมาซึง่ ความเจ็บปวดในระยะหลังการผ่าตัด
เช่นกัน3
ความเจ็บปวดเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล การที่ผู้
ป่วยจะตัดสินใจผ่าตัดเพือ่ เปลีย่ นข้อเข่าเทียมนัน้ ไม่ได้ขนึ้ อยู่
กับอาการรุนแรงทีผ่ ปู้ ว่ ยประสบอยูเ่ พียงอย่างเดียว แต่ขนึ้
อยูก่ บั การรับรูแ้ ละอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ยต่อสิง่ ทีเ่ ป็น
อยูแ่ ละสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการผ่าตัด เช่น การรับรูเ้ กีย่ วกับ
การรักษา ข้อมูลที่ ได้จากบุคคลแวดล้อม ความเจ็บปวดที่
เกิดขึ้น การสูญเสียการทำงานของเข่าที่เกิดขึ้น เป็นต้น4
เนือ่ งจากการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมเป็นการทำให้เกิดการ
บาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ และกระดูกในระหว่างการผ่าตัด ซึง่ ก่อ
ให้เกิดความเจ็บปวดทีร่ นุ แรงมากทีส่ ดุ ในระยะหลังการผ่าตัด
เมือ่ เปรียบเทียบกับการผ่าตัดชนิดอืน่ ๆ5 หากบุคลากรทางการ
แพทย์มคี วามเข้าใจความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยทีส่ ะท้อนออกมา
ตามความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ก็จะเป็นแนวทางในการสร้าง
และพัฒนารูปแบบการบรรเทาความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยที่ได้
รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ คือเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีความสุขสบาย
อาการปวดบรรเทา ผูป้ ว่ ยก็จะสามารถบริหารกล้ามเนือ้ และ
ข้อเข่าเพือ่ การฟืน้ ฟูสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็ว มีความ
มัน่ ใจในการใช้ชวี ติ ประจำวันได้ตามปกติ และสามารถได้รบั
การจำหน่ายจากโรงพยาบาลกลับไปยังบ้านได้เร็วขึน้ ซึง่ จะ
เป็นการช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล ในทางตรง
กันข้าม หากผู้ป่วยมีความเจ็บปวด ผู้ป่วยก็อาจไม่ยอม
บริหารเพือ่ ฟืน้ ฟูกล้ามเนือ้ และข้อเข่าที่ได้รบั การผ่าตัด หาก
ปล่อยไว้นานอาจมีผลให้เกิดข้อเข่าเทีย่ มที่ได้ผา่ ตัดไว้เกิดติด
ไม่สามารถงอหรือเหยียดเข่าได้และไม่สามารถเดินได้ การ
ผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมก็จะไม่เกิดประสิทธิผล ทำให้สนิ้
เปลืองค่าใช้จา่ ยไปโดยเปล่าประโยชน์ 6
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีแนวทางในการ
ดูแลเพือ่ ลดความเจ็บปวดในผูป้ ว่ ยเปลีย่ นข้อเข่าเทียม โดยมี
ขั้นตอนการประเมินระดับความเจ็บปวดด้วยตนเองของ
ผู้ป่วย การให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาของแพทย์
การดูแลผูป้ ว่ ยระยะก่อนผ่าตัด การดูแลผูป้ ว่ ยระยะ 1-2 วัน
แรกหลังผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ ใช้ความเย็นประคบ
บริเวณเข่าที่ทำผ่าตัดเพื่อลดปวดระยะ 2-3 วันแรกหลัง
ผ่าตัดในช่วงฝึกงอเข่า7 มีการศึกษาเกีย่ วกับความรุนแรงของ
ความเจ็บปวดระยะหลังผ่าตัดในกลุม่ ผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียมแล้วพบว่า ในระยะหลังการผ่าตัด แม้วา่
ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การควบคุมความเจ็บปวดด้วยยาแก้ปวดที่ให้
ทางหลอดเลือดดำและผู้ป่วยสามารถควบคุมการให้ยาได้
ด้วยตนเอง แต่ผปู้ ว่ ยก็ยงั มีความเจ็บปวดในช่วง 5 วันแรก
หลังผ่าตัดและยังคงมีต่อเนื่องจนกระทั่งผู้ป่วยได้รับการ
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแต่ลดความรุนแรงลง ความ
เจ็บปวดนัน้ ไม่ได้หายไป แต่จะค่อยๆ เริม่ รุนแรงอีกครัง้ หลัง
จากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้ 1 เดือน6 แม้จะมีการ
ศึกษาทีท่ ำให้รวู้ า่ ความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยจากการเปลีย่ นข้อ
เข่าเทียมนัน้ มีความซับซ้อน แต่ยงั ไม่พบว่ามีงานวิจยั ทีจ่ ะ
ช่วยทำให้เข้าใจลักษณะของความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยที่ได้รบั
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างแท้จริง4,6 ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ทราบ
ประสบการณ์ความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ น
ข้อเข่าเทียมได้อย่างลึกซึง้ ขึน้ โดยเฉพาะความเจ็บปวดภาย
หลังทำผ่าตัดในระยะแรกขณะพักรักษาในโรงพยาบาล เพือ่ นำ
ไปสูก่ ารพัฒนาเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการความเจ็บปวดของ
ผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ ให้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาประสบการณ์ความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยที่ ได้
รับการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ
ประชากร เป็นผูป้ ว่ ยที่ ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่า
เที ย ม ซึ่ ง มารั ก ษาตั ว ที่ ห อผู้ ป่ ว ยพิ เ ศษแห่ ง หนึ่ ง ของ
โรงพยาบาลศิรริ าช
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียมไม่จำกัดเพศและอายุโดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะ
ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยู่ในระยะหลังผ่าตัดตัง้ แต่วนั ที่ 4 ขึน้ ไป ได้รบั ยา
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ระงับความรูส้ กึ แบบ spinal block จำนวนของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้า
ร่วมการวิจัยขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของข้อมูลที่ ได้ โดยมี
เป้าหมายของการเก็บข้อมูลจนมากพอทีจ่ ะทำให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจ
เกี่ยวกับประสบการณ์ความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ ได้รับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมและ
ข้อมูลที่ ได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงหยุดทำการเก็บ
ข้อมูล ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นีม้ จี ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 16
คน เป็นผูป้ ว่ ยผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมขาข้างเดียวในครัง้
แรก จำนวน 11 คน และผูป้ ว่ ยทีเ่ คยผ่าตัดเปลีย่ นเข่าเทียม
มาแล้วครั้งหนึ่ง การผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดครั้งที่สอง
จำนวน 5 คน
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
นักวิจยั เป็นเสมือนเครือ่ งมือการวิจยั เนือ่ งจากเป็นผูท้ สี่ ะท้อน
และอธิบายประสบการณ์จากปรากฏการณ์จากข้อมูลต่างๆ
ออกมา เพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือของงานวิจยั จึงมีการพัฒนา
ความสามารถในการเก็บข้อมูลของผูว้ จิ ยั ก่อนการเก็บข้อมูล
จริงโดยการทำ pilot study ในการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย จำนวน
3 คน ซึง่ มีการฝึกโดยผูม้ ปี ระสบการณ์ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
นอกจากนีย้ งั มีเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ครัง้ ทีข่ องการผ่าตัดข้อเข่า
เทียม จำนวนวันทีน่ อนพักรักษาในโรงพยาบาล
2. แนวทางในการสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัยโดยเป็นลักษณะคำถามปลายเปิด
ตัวอย่างแนวทางการสัมภาษณ์
		 2.1 คำถามทั่วไป เช่น กรุณาเล่าให้ดิฉันฟังถึง
ประสบการณ์ความเจ็บปวดของคุณที่ ได้รับจากการผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียม
		 2.2 คำถามเฉพาะเจาะจง เช่น ลักษณะความเจ็บ
ปวดทีเ่ กิดจากการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมมีลกั ษณะอย่างไร
มีความเหมือนหรือแตกต่างจากความเจ็บปวดอื่นที่คุณ
ประสบมา เมือ่ คุณรูว้ า่ ตนเองมีความเจ็บปวดคุณทำอย่างไร
บ้าง คุณคิดว่าวิธีการใดช่วยให้คุณบรรเทาความเจ็บปวด
คุณคิดอย่างไรกับการจัดการของพยาบาลต่อความเจ็บปวด
ของคุณ
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง โครงการวิจยั และเครือ่ ง
มือที่ ใช้ ในการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาและมีมติให้การ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล (รหัสโครงการ 666/2551
(EC3)) ก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะถามความ

สมัครใจในการเข้าร่วมโครงการของผู้ป่วยด้วยตนเอง
อธิบายวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่
ผู้ป่วย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการศึกษา การป้องกัน
ความเสีย่ งนัน้ รวมทัง้ ชีแ้ จงให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับ
หรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจยั ครัง้ นี้ แม้วา่ ผูป้ ว่ ยตอบรับในการ
เข้าร่วมการวิจยั แล้ว ในขณะทีผ่ วู้ จิ ยั ทำการสัมภาษณ์และ
บันทึกเทปซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ผู้วิจัย
สังเกตปฏิกริ ยิ าของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั หากมีอาการเหนือ่ ยล้า
ก็จะให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยหยุดพักก่อนแล้วจึงนัดเวลามา
สัมภาษณ์ใหม่ หรือถ้าผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ยินดีจะตอบ
ผูว้ จิ ยั จะไม่บงั คับและเป็นสิทธิข์ องผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ในการ
ถอนตัวออกจากโครงการวิจยั ได้ทกุ เวลา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากผ่านการอนุมตั เิ พือ่ การเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
สายการบังคับบัญชา เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับการผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียมอยู่ในระยะหลังผ่าตัดวันที่ 4 ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล เมือ่ กลุม่
ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตามแนวคำถาม
ทีส่ ร้างไว้ ซึง่ กระทำไปพร้อมกับการบันทึกเทปซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง
ได้อนุญาตแล้ว และใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-60
นาทีโดยใช้สถานทีภ่ ายในห้องพักพิเศษเป็นสถานทีส่ มั ภาษณ์
ในเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก เมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น
ผูว้ จิ ยั ให้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั ตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ภายหลังการนำข้อมูลไปวิเคราะห์แล้ว หากผูว้ จิ ยั มีขอ้ สงสัยใน
ข้อมูลที่ได้กจ็ ะทำการตรวจสอบจากผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั อีกครัง้
การตรวจสอบข้อมูล ในแต่ละขัน้ ตอนของการศึกษานี้
จะมีการออกแบบเพือ่ เพิม่ คุณภาพของการวิจยั ให้มคี วามถูก
ต้องตรงประเด็น และมีความเชือ่ ถือได้ของผลการศึกษาดังนี้
1) มี ก ารตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นข้ อ มู ล (data
triangulation) คือการพิสจู น์วา่ ข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มานัน้ ถูกต้อง
หรือไม่ วิธีตรวจสอบที่ ใช้ ในการศึกษานี้คือการตรวจสอบ
สามเส้ า ด้ า นวิ ธี ร วบรวมข้ อ มู ล (methodological
triangulation) คือตรวจสอบข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตระหว่างการสัมภาษณ์ และข้อมูลที่
ได้จากการตรวจสอบเอกสารในแฟ้มผูป้ ว่ ย เช่น ประวัตขิ อง
ผู้ป่วย บันทึกทางการพยาบาล แผนการรักษาของแพทย์
การฟืน้ ฟูสภาพโดยนักกายภาพบำบัด เป็นต้น
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2) การเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระหว่างการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ในช่วงของการทำรหัส
(coding) จะมี ก ารทำคู่ กั น ในกลุ่ ม ผู้ วิ จั ย โดยจะมี ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาร่วมทำการวิเคราะห์
ด้วยเสมอ
3) มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้ทำการ
วิเคราะห์มาแล้วโดยหากผูว้ จิ ยั มีขอ้ สงสัยในข้อมูลที่ ได้กจ็ ะ
ทำการตรวจสอบจากผู้เข้าร่วมการวิจัยอีกครั้ง (member
checking)

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา
(content analysis) ภายหลังที่ ได้ข้อมูลจากการสนทนา
ระหว่างผูป้ ว่ ยและผูว้ จิ ยั โดยทำการถอดเทปและตรวจสอบ
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วนำไปถอดรหัส
(coding and re-coding) จัดแบ่งกลุ่มจำแนกประเภท
(categories) และสั ง เคราะห์ ป ระเด็ น ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ มู ล

(theme) เนือ่ งจากกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
เป็นกระบวนการต้องดำเนินการไปเรือ่ ยๆ พร้อมกับการเก็บ
ข้อมูล อีกทัง้ ยังเป็นกระบวนการทีย่ อ้ นกลับไปมา (ongoing
and iterative process) ขึน้ อยูก่ บั ข้อมูลที่ได้มา ดังนัน้ ตลอด
ช่วงของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะทำการจด
บันทึกความจำ (memoing) ทีส่ ะท้อนให้เห็นกระบวนการ
เรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ จากข้อมูล การจดบันทึกความจำจะทำทุกครัง้
ที่ ได้ความคิดหรือความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ (insight) ส่วนข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล นำมาแจกแจงความถี่ คำนวณค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (ดูตาราง 1)

ผลการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างจำนวน 16 คน อายุเฉลีย่ 72.8 ปี (SD =
7.3) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สภาพสมรสคู่ ผ่าตัดเปลีย่ นข้อ
เข่าเทียมเป็นครั้งแรก โดยอยู่ โรงพยาบาลเฉลี่ย 5.9 วัน
(SD = 0.77) รายละเอียดดังแสดงในตาราง

ตาราง จำนวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจำแนกตามลักษณะทางประชากร
ลักษณะทางประชากร
เพศ	
ชาย
หญิง
อายุ (ปี), M = 72.8, SD = 7.3
61-70
71-80
81-90
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
แยก
หม้าย
จำนวนครัง้ การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข้าเทียม
ครัง้ ทีห่ นึง่
ครัง้ ทีส่ อง
จำนวนวันอยู่โรงพยาบาล, M = 5.9, SD = 0.77
5
6
7

78

จำนวน

ร้อยละ

2
14

12.5
87.5

6
7
3

37.5
43.75
18.75

1
13
1
1

6.3
81.3
6.2
6.2

11
5

68.8
31.2

5
7
4

31.3
43.7
25.0
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ผลการศึกษา สามารถสะท้อนประสบการณ์ความเจ็บ
ปวดของผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมออกมาได้
เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ประสบการณ์ความเจ็บปวด
หลังผ่าตัด 2) ประสบการณ์การฟืน้ หายจากความเจ็บปวด
และ 3) ประสบการณ์การได้รบั ข้อมูล
1. ประสบการณ์ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
1.1 ผูป้ ว่ ยมีความรูส้ กึ ชาทีข่ าในวันแรกจากการได้รบั
ยาระงับความรูส้ กึ แบบ spinal block และเมือ่ หายชาจึงเริม่
ปวดแผลผ่าตัด ปวดมากในวันที่ 1 หลังผ่าตัดและปวดนาน
ถึงสามวันหลังผ่าตัดโดยความปวดค่อยๆ ลดลง
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ ทุกคนได้รับยา
ระงับความรูส้ กึ ขณะผ่าตัดทางไขสันหลัง (spinal block) จึง
ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกชาที่ขาทั้งสองข้างซึ่งจะชาอยู่นาน
ประมาณ 8-12 ชัว่ โมง ภายหลังกลับจากห้องผ่าตัดจึงไม่รู้
สึกปวด เมือ่ อาการชาทีข่ าหมดแล้ว ผูป้ ว่ ยเริม่ มีความรูส้ กึ
ปวด ดังทีผ่ ปู้ ว่ ยคนหนึง่ เล่าประสบการณ์ในระยะหลังผ่าตัด
ของตนเองว่า “ออกจากห้องผ่าตัดรูส้ กึ ไม่เจ็บเลยค่ะ ให้ยา
ชาทางไขสันหลังไม่เจ็บเลย แล้วก็นอนพักผ่อนสักพัก พอ
ขึ้นมาข้างบนห้อง ยังไม่เจ็บเท่าไหร่ เช้าจึงค่อยรู้สึก
เจ็บๆ.....” ความรูส้ กึ ปวดนีจ้ ะเกิดขึน้ ต่อเนือ่ งจนถึงวันที่ 3
หลังการผ่าตัด ดังทีผ่ ปู้ ว่ ยคนหนึง่ เล่าว่า “หลังผ่าตัดวันที่ 1
เมือ่ หายชาก็เจ็บมาก วันที่ 2 และ 3 ยังปวดอยู่ แต่ความ
เจ็บมันน้อยลง แล้วก็ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ”
หลังผ่าตัดวันที่ 2 เมือ่ ไม่มสี งิ่ คัดหลัง่ ออกจากแผลต่อ
สายยางลงขวดสูญญากาศแล้วผูป้ ว่ ยบางรายได้รบั การถอด
เฝือกอ่อนทีข่ า (Jone’s Bandage) แล้วเริม่ ฝึกกายบริหาร
และลุกเดินได้ ซึง่ ทำให้ผปู้ ว่ ยมีความรูส้ กึ ปวดมากขึน้ เมือ่ มี
การเคลือ่ นไหว หรือลงน้ำหนักทีเ่ ท้า ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากยาระงับ
ความปวดทางไขสันหลังได้หมดฤทธิแ์ ล้ว ผูป้ ว่ ยเริม่ มีความ
รูส้ กึ ปวดเมือ่ ลุกเดิน/ออกกำลังกายและผูป้ ว่ ยบางคนมีความ
รูส้ กึ ปวดมากจนต้องฉีดยามอร์ฟนี แก้ปวด
1.2 อาการเมือ่ ย หงุดหงิด นอนไม่หลับ เป็นวงจรของ
ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน
ความปวดเป็นความทุกข์ทรมานอย่างหนึง่ ซึง่ รบกวน
ต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วย ในช่วงวันแรกหลังการผ่าตัด
ผู้ป่วยยังคงมี Jone’s Bandage หรือเฝือกอ่อนที่ขาอยู่
ทำให้ยากแก่การเปลีย่ นท่านอน ประกอบกับเริม่ มีความเจ็บ
ปวดทำให้ผู้ป่วยไม่อยากขยับร่างกาย สิ่งที่ตามมาคือผล
กระทบทางด้านจิตใจ คือทำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ หงุดหงิด และนอน
ไม่หลับ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ซึง่ มีการปรับเปลีย่ น

ท่านอนน้อย จนต้องขอยาแก้ปวดพาราเซตตามอลรับ
ประทานแต่กย็ งั ต้องใช้เวลานานประมาณ 30 – 60 นาที
กว่ายาแก้ปวดจะออกฤทธิ์ ดังทีผ่ ปู้ ว่ ยคนหนึง่ เล่าว่า “.....ส่วน
มากจะเจ็บมากๆ ตอนสีท่ มุ่ เป็นมา 2 คืน ทีข่ อยาแก้ปวด
กิน.....กินยาแล้วอาการปวดยังไม่หายทันที นานกว่าจะหลับ
ได้ พอได้นอนเต็มอิม่ ก็ ไม่ปวดเท่าไหร่ ตืน่ ขึน้ มาก็ ไม่รสู้ กึ ปวด
เท่าไหร่” ส่วนในวันที่ 2-3 หลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ ได้รับการ
ผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมจำเป็นต้องฝึกกายบริหารเพือ่ ฟืน้ ฟู
กล้ามเนือ้ ให้แข็งแรง ฝึกงอเหยียดเข่าให้ ได้อย่างเต็มทีเ่ พือ่
ป้องกันข้อติดแข็งและหัดเดินใหม่ เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีความรูส้ กึ ปวด
ทำให้ ไม่สามารถทำกิจกรรมดังกล่าวได้ นอกจากนีค้ วามปวด
ยังคุกคามต่อการพักผ่อนนอนหลับของผูป้ ว่ ย ทำให้ผปู้ ว่ ยไม่
ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน ดังนั้นจึง
ทำให้ผปู้ ว่ ยเกิดความอ่อนเพลียในเวลากลางวันจนไม่อยาก
ทำกิจกรรม ดังทีผ่ ปู้ ว่ ยคนหนึง่ มีความรูส้ กึ ปวดมากในวันที่ 2
หลังผ่าตัด จนทำให้หงุดหงิด ไม่สามารถทำกิจกรรมหรือพัก
ผ่อนได้ ถึงแม้จะได้ยาแก้ปวดรับประทานทุก 4 ชัว่ โมงแล้ว
ก็ยงั ต้องการยาฉีดมอร์ฟนี แก้ปวดเพิม่ ขึน้ เล่าว่า
“.....วันที่ 2 ปวดทัง้ วัน ต้องทานยาทุก 4 ชัว่ โมง.....
หงุดหงิด นอนไม่ได้ นัง่ ไม่ได้.....วางตรงไหนก็ ไม่ได้.....มันเจ็บ
มาก.....รูส้ กึ ว่าจะปวดมากทีส่ ดุ ก็คอื วันที่ 2 ที่ 3 นีค่ ะ่ .....กิน
ยาไป 2-3 ชัว่ โมง ยังปวดอยู่ ก็เลยได้รบั ยาฉีดเพิม่ .....หลัง
จากฉีดยาก็ดขี นึ้ .....หายปวด.....เป็นอย่างนีต้ ลอดจนวันที่ 4
ก็ปวดลดลงเรือ่ ยๆ ไม่ตอ้ งกินยาทุก 4 ชัว่ โมงแล้ว”
2. ประสบการณ์การฟืน้ หาย
ผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมีวิธีการ
จัดการเกีย่ วกับเรือ่ งของความเจ็บปวด ได้ดงั นี้
2.1 การจัดการความเจ็บปวด ทำได้ โดยบุคลากร
ทางการแพทย์และตัวผูป้ ว่ ยหรือญาติ
การควบคุมความเจ็บปวดได้ดจี ะทำให้ผปู้ ว่ ยฟืน้ หายได้
เร็วขึน้ สามารถนอนหลับได้เต็มที่ในเวลากลางคืนและฝึก
กายบริหารได้ดี ในเวลากลางวัน จึงมีความจำเป็นต่อการ
ให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยไม่รสู้ กึ ปวด ซึง่ ยาแก้ปวด
ทั้งยารับประทานและยาฉีดมอร์ฟีนมีความสำคัญมากในผู้
ป่วยที่ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม โดยเฉพาะในช่วง
3 วันแรกหลังผ่าตัดซึง่ ผูป้ ว่ ยมีความรูส้ กึ ปวดแผลผ่าตัดมาก
อาการปวดจะลดลงในวันที่ 4 และวันต่อๆ มาอาการปวดจะ
ลดลงเรือ่ ยๆ ทำให้ผปู้ ว่ ยต้องการยาแก้ปวดน้อยครัง้ ลงด้วย
เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั ข้อมูลเรือ่ งการจัดการความเจ็บปวดทีถ่ กู ต้อง
ผูป้ ว่ ยสามารถประเมินความปวดและขอยาแก้ปวดเมือ่ รูส้ กึ
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ปวดได้ การควบคุมความเจ็บปวดนอกจากพยาบาลช่วย
จัดการแล้ว ผูป้ ว่ ยก็สามารถจัดการบรรเทาปวดด้วยตัวเอง
ได้ ผูป้ ว่ ยรายหนึง่ จัดการกับความเจ็บปวดโดยการเปลีย่ นท่า
และบีบนวดบริเวณทีป่ วดให้ทเุ ลาปวดก่อนทีจ่ ะขอยาแก้ปวด
เล่าว่า
“.....ครั้งแรกเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองพยายาม
เปลี่ยนท่าให้อยู่ ในท่านอนที่ ไม่เจ็บแต่เปลี่ยนเป็นท่าไหน
ก็ตามก็ยงั เจ็บอยู่ เราก็คอ่ ยขอยามาระงับอาการปวด คิดว่า
คะแนนปวดประมาณ 6-7 คะแนนทีว่ า่ ยังเจ็บมากต้องขอยา
ถ้าคะแนนความปวด 2-3 ยังไม่ขอยา ลองดูวา่ ขยับขาตรง
ไหนถึงไม่เจ็บ แต่ก็ ไม่ดนี กั หรอกบางทีขยับตรงนีม้ นั ก็ยงั เจ็บ
อยู่ แต่พอคิดไปอีกในฐานะทีเ่ ราเป็นผูป้ ว่ ย เราก็พยายาม
ช่วยเหลือตัวเองก่อนในเบื้องต้นจนทนไม่ ไหวจึงขอยา.....
บางครัง้ ภรรยามาบีบบ้าง ก็เป็นการลดความเจ็บไปชัว่ คราว”
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูป้ ว่ ยรายที่ ได้รบั ยาแก้ปวดรับ
ประทานสม่ำเสมอตามเวลาทุก 6 ชั่วโมง ตามแผนการ
รักษาของแพทย์ ให้ขอ้ มูลตรงกันว่าหลังผ่าตัดไม่มคี วามรูส้ กึ
ปวดและเล่าคล้ายคลึงกันว่า “เขาให้ยาสม่ำเสมอมันก็ ไม่
ปวด ให้ยาไปเรือ่ ยๆ .....สุดแท้แต่หมอจัดแบบไหน ไม่เคย
ต้องร้องขอยาเลย เพราะว่ามันไม่ปวด มันแค่เจ็บพอเอายา
ให้กนิ ก็หาย ไม่เจ็บเท่าไหร่”
2.2 ท่าบริหารบางท่าทำให้ปวดมาก
หลังการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม การบริหารร่างกาย
เป็นสิง่ สำคัญเพือ่ ป้องกันข้อเข่าติด เป็นการช่วยฟืน้ ฟูกำลัง
ของกล้ามเนื้อ ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินและใช้ชีวิต
ประจำวันได้ตามปรกติ แต่ทา่ บริหารบางท่าก็ทำให้ผปู้ ว่ ยมี
ความรูส้ กึ ปวดมากจนไม่อยากทำอีก แต่กท็ ำกายภาพบำบัด
เพราะกลัวเข่าติด ดังทีผ่ ปู้ ว่ ยคนหนึง่ เล่าว่า
“นักกายภาพบำบัดบอกว่านีเ่ ป็นนาทีทอง ไม่งนั้ เข่าจะ
ติด ก็เลยทำใหญ่ เข่าแรกทีเ่ คยผ่าสามารถงอได้เต็มที.่ ....เขา
บอกปวดก็ให้ทน บางทีทนไม่ไหวต้องหยุดพัก แต่กพ็ ยายาม
ทำ กลัวงอขาไม่ ได้....บริหารก็ปวด โดยเฉพาะท่าที่ให้นอ้ ง
ช่วยกด อีกท่าทีก่ ายภาพบอกว่าให้วางหมอน 2 ใบเหมือน
ง่าย ก็วางง่ายๆ แต่สกั พักจะปวดมาก ปวดหมดเลย.....ไป
บริหารทีก่ ายภาพเจ็บน่าดูเลย ปวดตอนเขาให้แกว่งขา แล้ว
ก็ยกวาง ปวด ทรมาน หงุดหงิดเลย แล้วก็ทา่ ทีด่ งึ ปลายเท้า
ดึงขึน้ ดึงลงด้วย แต่ทา่ ทีป่ วดมากทีส่ ดุ คือท่าทีแ่ กว่ง”
การงอเข่าให้ ได้ 90 องศา ก็ทำให้ผปู้ ว่ ยปวดมาก ดังที่
ผูป้ ว่ ยคนหนึง่ เล่าว่า “ท่ายกขา งอขา ถ้าจะงอนีก่ ว่าจะได้
90 ก็เจ็บมาก กว่าจะได้ 90 เราก็เจ็บ แต่ทา่ เดินขึน้ บันได
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ทำได้ ไม่เจ็บ มันจะเจ็บท่างอเท่านัน้ เอง งอเข่าเข้ามา”
2.3 เจลเย็นช่วยลดบวมและลดปวดได้
นอกจากการระงับความปวดโดยใช้ยาแก้ปวดแล้ว
ผูป้ ว่ ยยังจัดการกับความเจ็บปวดโดยใช้เจลเย็น (cold pack)
ใส่ปลอกกันน้ำ ประคบเข่าทีผ่ า่ ตัด บริเวณทีป่ วดบวม ช่วย
ลดความรูส้ กึ ปวดได้ ดังทีผ่ ปู้ ว่ ยคนหนึง่ เล่าว่า
“เมือ่ คืนนีป้ วดมากจึงขอยา ตอนนีพ้ ยาบาลบอกยังไม่
ครบ 4 ชัว่ โมงก็ยงั ไม่ให้ ไม่รจู้ ะทำยังไงก็เอาเจลเย็นมาวาง
สักพักแล้วก็หายปวดหลับไปเลย ก็ ไม่ได้กนิ ยาเลย ยาทีข่ อไว้
ก็ ไม่ตอ้ งกิน.....หายปวดไปเลยด้วย เช้าก็หายปวดเลย”
3. ประสบการณ์การได้รบั ข้อมูลเรือ่ งความเจ็บปวด
3.1 การเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลก่อนผ่าตัด
ช่วยลดความวิตกกังวล
ผูป้ ว่ ยที่ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลีย่ นข้อ
เข่าเทียม เมื่อได้ทราบว่าจะต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียม ทุกคนจะมีความรูส้ กึ กลัว คิดกันไปต่างๆ
ว่าขณะผ่าตัดจะเกิดอะไรขึน้ และหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วจะ
มีความรูส้ กึ ปวดมากขนาดไหน จะสามารถเดินได้อกี หรือไม่
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะหาข้อมูลโดยการซักถามจากผูท้ เี่ คยทำผ่า
ตัดมาก่อน บางรายก็หาข้อมูลจากหนังสือ หรือสื่อจาก
โทรทัศน์ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจก่อนผ่าตัด สำหรับผูป้ ว่ ยที่
เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้ว (จำนวน 5 คน) จะมี
ประสบการณ์ ทำให้ลดความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดและหลัง
ผ่าตัดเสร็จจะมีความมัน่ ใจในการขยับขา ฝึกบริหารและเดิน
ได้ โดยไม่กลัว ถึงอย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยมีความคาดหวังทีจ่ ะได้
ข้อมูลและการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดจากทีมแพทย์
พยาบาลเพือ่ สร้างความมัน่ ใจ ลดความวิตกกังวล ดังทีผ่ ปู้ ว่ ย
รายหนึง่ เล่าว่า “เขาบอกว่าปวดมากเจ็บมาก หัวเข่านีเ่ จ็บ
มาก.....แต่ก็มีวิธีการที่ทำให้คนป่วยไม่กลัวมีกำลังใจ ได้ดู
วีดโิ อและมีคมู่ อื ให้ ไปดู.....ก่อนผ่าตัดก็ทำกายภาพ ออกกำลัง
กายก่อนผ่าตัด”
3.2 ความต้องการได้รบั ข้อมูลอีกแม้เคยได้รบั มาแล้ว
ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาโดยผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
ส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ การให้ขอ้ มูลต่างๆ ในเวลาอันจำกัด
ผูป้ ว่ ยจะไม่สามารถจำได้ นอกจากการเตรียมความพร้อม
และให้ขอ้ มูลก่อนผ่าตัดแล้ว หลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยผ่าตัดเสร็จผู้
ป่วยยังต้องการข้อมูลอีก โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์เป็นการผ่าตัดครัง้ แรก (จำนวน 11 คน) เพือ่
เป็นกำลังใจให้ผปู้ ว่ ย
จากที่ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ
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อาจลืมง่าย ดังนัน้ ญาติหรือผูท้ ดี่ แู ลผูป้ ว่ ย ก็มคี วามสำคัญใน
การช่วยเหลือผูป้ ว่ ยให้สามารถปฏิบตั ติ วั ได้ถกู ต้อง ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการกลับไปปฏิบัติตัวที่บ้านได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ผู้ดูแลยังต้องการเรียนรู้วิธีการจัดท่านอนผู้ป่วย
ดังทีญ
่ าติผปู้ ว่ ยคนหนึง่ เล่าว่า
“.....ไม่เคยมีประสบการณ์ในการผ่ามาก่อน บางครัง้
ไม่รู้ว่าต้องจัดท่าไหนถูก บางทีเราทำท่านี้ผิดหลักไปหรือ
เปล่า คือ อยากให้สอน จริงๆ แล้วเขาก็มวี ซี ดี ี แต่วา่ มีครบ
ทุกท่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ พอช่วยเปลีย่ นท่านอนเป็นครัง้ แรก
เลยกลัว.....ถ้าจะให้ชวั ร์จริงๆ ก็ตอ้ งสาธิตให้ดจู ะได้ผลกว่า
บางทีเราดูไปแล้วช่วงก่อนผ่าตัด มันก็จะผ่านไปเร็ว.....หลัง
ผ่าตัดบางทีเราเรียกพยาบาล พยาบาลก็ทำให้เลย แต่เวลา
ตอนทีพ่ ยาบาลไม่อยูเ่ ราไม่รทู้ ำยังไง....อยากให้สอนคนเฝ้า
ด้วย จะได้ช่วยได้.....รู้ว่าเราเรียกพยาบาลเขาก็มาอยู่แล้ว
แต่เวลาพยาบาลไม่อยูท่ ำไม่ถกู ”

การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ที่ ได้จะเห็นว่าเรือ่ งความเจ็บปวดเป็น
ปัญหาสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียมโดยผูป้ ว่ ยจะมีความเจ็บปวดมากในวันที่ 1 หลังผ่าตัด
เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งที่ ย าระงั บ ความรู้ สึ ก ขณะผ่ า ตั ด ทาง
ไขสันหลัง (spinal block) ซึง่ ทำให้ผปู้ ว่ ยมีความรูส้ กึ ชาทีข่ า
ทั้งสองข้างหมดฤทธิ์ การศึกษานี้ยังพบว่าความปวดเป็น
ความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งและเกี่ยวข้องกับอาการอื่นๆ
เช่น ความเมื่อยซึ่งจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายได้ตามปกติเนือ่ งจากการผ่าตัดและการใส่เฝือกอ่อน
ทีข่ า ความเจ็บปวดยังทำให้ผปู้ ว่ ยไม่อยากขยับร่างกาย สิง่ ที่
ตามมาคือผลกระทบทางด้านจิตใจ คือทำให้ผู้ป่วยรู้สึก
หงุดหงิด และนอนไม่หลับ ซึง่ มีการศึกษาพบว่า ผูป้ ว่ ยหลัง
ผ่ า ตั ด เปลี่ ย นข้ อ เข่ า เที ย มมี ค วามทุ ก ข์ ท รมานและมี
ความเครียดในช่วงหลังผ่าตัด 1-3 เดือนแรก ความทุกข์
ทรมานนี้เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดและการไม่สามารถ
เคลือ่ นไหวร่างกายได้ ซึง่ มีผลต่อการฟืน้ หายของร่างกาย8
ในช่วงหลังผ่าตัด ผูป้ ว่ ยจึงจำเป็นต้องได้รบั การจัดการ
และควบคุ ม ความเจ็ บ ปวด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายและฝึกกายบริหารกล้ามเนื้อขาให้แข็ง
แรง ฝึกการงอและเหยียดเข่าให้ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็น
ป้องกันข้อติดแข็งของข้อเข่าและทำให้ผปู้ ว่ ยสามารถเดินได้
เป็นปกติ การควบคุมความเจ็บปวดสามารถทำได้ทงั้ การให้
ยาแก้ ป วดและการบรรเทาปวดด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ เช่ น

การประคบเข่าด้วยเจลเย็น การนวด ในช่วง 3-4 วันแรก
หลังผ่าตัด การควบคุมความเจ็บปวดที่ดีคือ การให้ยาแก้
ปวดชนิดรับประทาน หรือยามอร์ฟนิ ชนิดฉีด โดยให้อย่างต่อ
เนือ่ งทุก 4-6 ชัว่ โมง ซึง่ จะเป็นการรักษาระดับยาในเลือดให้
อยู่ในระดับทีส่ ามารถควบคุมความเจ็บปวดได้9 เมือ่ หายปวด
ผูป้ ว่ ยก็ ไม่ตอ้ งทุกข์ทรมาน ทำให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ฟี นื้
หายได้เร็วขึ้น สามารถพักผ่อนได้ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี
ตามมา8 นอกจากนีก้ ารเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียม ทัง้ ระยะก่อนและหลังผ่าตัดจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีความ
มัน่ ใจในการฟืน้ ฟูสภาพได้อย่างรวดเร็ว การให้ขอ้ มูลในเรือ่ ง
ความปวด และการควบคุมความเจ็บปวด และการปฏิบตั ิ
หลังการผ่าตัด เป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยทัง้ คนทีเ่ คยผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่า
เทียมมาแล้ว และผูท้ มี่ าผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมเป็นครัง้
แรก รวมทัง้ ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยต้องการทราบรายละเอียด ผูด้ แู ล
ต้องการเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยในช่วงที่
ผูป้ ว่ ยได้รบั การผ่าตัดมาแล้วอีกครัง้ จากข้อมูลทัง้ หมดนีจ้ ะ
เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ทั้งแพทย์ พยาบาล
นักกายภาพบำบัด รวมทัง้ ตัวผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลล้วนมีความ
สำคัญในการให้การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยร่วมกัน ซึง่ จะทำให้
ผูป้ ว่ ยที่ ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม สามารถกลับไป
ใช้ชวี ติ ประจำวันทีบ่ า้ นได้ตามปรกติอย่างมีความสุข

สรุป
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ น
ข้อเข่าเทียม มีอาการชาทีข่ านาน 8-12 ชัว่ โมงจากการได้รบั
ยาระงับความรูส้ กึ แบบ spinal block ในวันแรก และเมือ่
หายชาแล้วจึงเริ่มปวดแผลผ่าตัดและปวดนานถึงสามวัน
หลังผ่าตัด นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยจะมีความอาการเมือ่ ย หงุดหงิด
นอนไม่หลับ ร่วมกับความเจ็บปวด ทำให้เกิดความทุกข์
ทรมาน ในการควบคุมความเจ็บปวด ได้แก่การจัดท่านอน
การให้ยาบรรเทาปวด และการใช้ความเย็นประคบ หาก
ควบคุมความเจ็บปวดได้ดี จะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยที่ ได้รบั การเตรียมความพร้อมและได้ขอ้ มูล
ในระยะก่อนผ่าตัด ช่วยลดความวิตกกังวล ผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ล
ต้องการได้รบั ข้อมูลในเรือ่ งการปฏิบตั ติ วั และการดูแลซ้ำอีก
แม้เคยได้รบั ข้อมูลมาแล้ว

ข้อเสนอแนะ
1. พยาบาลควรให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประสบการณ์ความ
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เจ็บปวดของผูป้ ว่ ยที่ ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม วิธี
การผ่าตัด การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ เมือ่ พบกับความ
เจ็บปวด หรือวิธีการควบคุมความเจ็บปวด สำหรับข้อมูล
เกีย่ วกับการผ่าตัดและประสบการณ์ความปวดควรให้กอ่ น
การผ่าตัด และให้ขอ้ มูลซ้ำได้อกี แม้วา่ จะเคยได้รบั ข้อมูลมา
ก่อนแล้ว รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลแก่ผดู้ แู ลด้วย
2. ให้การดูแลให้ผปู้ ว่ ยมีความสุขสบายโดย 1) จัดท่า
นอนเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยอยู่ในท่าทีส่ บายทีส่ ดุ และเปลีย่ นท่านอนให้
อยู่ในท่าทีส่ บายเพือ่ บรรเทาปวด 2) ให้ยาแก้ปวดในขณะที่
ผูป้ ว่ ยเริม่ มีอาการปวด 3) ใช้ประคบเย็นหรือเจลเย็นประคบ
ทีข่ าข้างทีผ่ า่ ตัดในช่วง 3 วันแรกหลังการผ่าตัดและใช้เจล
เย็นประคบหลังออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกำลังกายในท่า
แกว่งขาหรืองอขาข้างผ่าตัด ซึง่ ความเย็นจะช่วยลดบวมและ
ลดปวดได้ และ 4) ให้ยาแก้ปวดอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ
3. ควรส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผปู้ ว่ ยในการบริหารกล้าม
เนือ้ และข้อเข่าที่ ได้รบั การผ่าตัดเพือ่ ประโยชน์ในการฟืน้ ฟู
สภาพให้ดที สี่ ดุ
4. การศึกษาครัง้ ต่อไป ควรพัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการ
ดูแลและจัดการกับความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีการ
ศึกษาการลดความเจ็บปวดโดยการประคบเย็นอย่างต่อเนือ่ ง
หลังออกจากห้องผ่าตัด เพือ่ ลดการใช้ยาแก้ปวดด้วยวิธรี บั
ประทานหรือให้ทางหลอดเลือดดำ
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