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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.    
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บทคดัยอ่ 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสบการณ์ความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการ

ผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม 

รปูแบบการวจิยั: เปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ 

วธิกีารดำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่

เทียมจำนวน 16 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการ

สมัภาษณ ์และวเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา  

ผลการวิจัย: พบว่าประสบการณ์ความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

เปลีย่นขอ้เขา่เทยีมใน 3 ประเดน็ ประเดน็หลกัที ่ 1 ประสบการณค์วามเจบ็

ปวดหลงัผา่ตดั ไดแ้ก ่ 1) ผูป้ว่ยมคีวามรูส้กึชาทีข่าในวนัแรกจากการไดร้บัยา

ระงบัความรูส้กึแบบ spinal block และเมือ่หายชาจงึเริม่ปวดแผลผา่ตดั ปวด

มากในวันที ่ 1 หลังผ่าตัดและปวดนานถึงสามวันหลังผ่าตัดโดยความปวด

คอ่ยๆ ลดลง และ 2) มอีาการเมือ่ย หงดุหงดิ นอนไมห่ลบั ซึง่เปน็วงจรของ

ความเจบ็ปวดและทกุขท์รมาน ประเดน็หลกัที ่2 ประสบการณก์ารฟืน้หายจาก

ความเจบ็ปวด ไดแ้ก ่ 1) การจดัการความเจบ็ปวด ทำได้โดยบคุลากรทางการ

แพทย์และตัวผู้ป่วยและญาต ิ 2) ท่าบริหารบางท่าทำให้ปวดมาก และ   

3) การใชเ้จลเยน็บรเิวณเขา่ทีผ่า่ตดัประคบหลงัจากออกกำลงักายชว่ยลดบวม

และลดปวดได ้ และประเดน็หลกัที ่ 3 ประสบการณก์ารไดร้บัขอ้มลู ไดแ้ก ่  

1) การเตรยีมความพรอ้มและใหข้อ้มลูกอ่นผา่ตดัชว่ยลดความวติกกงัวลและ 

2) ความตอ้งการไดร้บัขอ้มลูอกีแมเ้คยไดร้บัมาแลว้  

ขอ้เสนอแนะ: ควรมกีารพฒันาแนวทางในการดแูลและจดัการกบัความเจบ็

ปวดของผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 

 

 

 คำสำคญั: ประสบการณค์วามเจบ็ปวด  การผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม 
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ความสำคัญของปัญหา
 ในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวน
มาก จากสถติใินประเทศไทยพบวา่มผีูป้ว่ยโรคขอ้เขา่เสือ่ม
ประมาณ 1 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 34.5 – 45.6 ของประชากร
ทัง้ประเทศ1 และทำใหต้อ้งเขา้โรงพยาบาลเพือ่รบัการรกัษา 
ซึง่ปจัจบุนัแพทยจ์ะใหก้ารรกัษาดว้ยการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่
เทยีม [Total Knee Arthroplasty (TKA)] ซึง่เปน็การรกัษาที่
ดีและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น2 แม้ว่าการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ตามปกต ิ พ้นจากภาวะอาการเจ็บปวด
เรือ้รงัซึง่เกดิขึน้ในระยะกอ่นการผา่ตดั แตก่ารผา่ตดัเปลีย่น
ขอ้เขา่เทยีมกน็ำมาซึง่ความเจบ็ปวดในระยะหลงัการผา่ตดั
เชน่กนั3 

 ความเจ็บปวดเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล การที่ผู้
ปว่ยจะตดัสนิใจผา่ตดัเพือ่เปลีย่นขอ้เขา่เทยีมนัน้ ไม่ไดข้ึน้อยู่
กบัอาการรนุแรงทีผู่ป้ว่ยประสบอยูเ่พยีงอยา่งเดยีว แตข่ึน้
อยูก่บัการรบัรูแ้ละอารมณค์วามรูส้กึของผูป้ว่ยตอ่สิง่ทีเ่ปน็
อยูแ่ละสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้จากการผา่ตดั เชน่ การรบัรูเ้กีย่วกบั
การรกัษา ขอ้มลูที่ไดจ้ากบคุคลแวดลอ้ม ความเจบ็ปวดที่
เกิดขึ้น การสูญเสียการทำงานของเข่าที่เกิดขึ้น เป็นต้น4  
เนือ่งจากการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมเปน็การทำใหเ้กดิการ
บาดเจบ็ของเนือ้เยือ่และกระดกูในระหวา่งการผา่ตดั ซึง่กอ่
ใหเ้กดิความเจบ็ปวดทีร่นุแรงมากทีส่ดุในระยะหลงัการผา่ตดั
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการผา่ตดัชนดิอืน่ๆ5 หากบคุลากรทางการ
แพทยม์คีวามเขา้ใจความเจบ็ปวดของผูป้ว่ยทีส่ะทอ้นออกมา
ตามความรูส้กึทีเ่กดิขึน้แลว้ กจ็ะเปน็แนวทางในการสร้าง
และพฒันารปูแบบการบรรเทาความเจบ็ปวดของผูป้ว่ยที่ได้
รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้คอืเมือ่ผูป้ว่ยมคีวามสขุสบาย 
อาการปวดบรรเทา ผูป้ว่ยกจ็ะสามารถบรหิารกลา้มเนือ้และ
ขอ้เขา่เพือ่การฟืน้ฟสูภาพรา่งกายไดอ้ยา่งรวดเรว็ มคีวาม
มัน่ใจในการใชช้วีติประจำวนัไดต้ามปกต ิ และสามารถไดร้บั
การจำหนา่ยจากโรงพยาบาลกลบัไปยงับา้นไดเ้รว็ขึน้ ซึง่จะ
เปน็การชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล ในทางตรง
กันข้าม หากผู้ป่วยมีความเจ็บปวด ผู้ป่วยก็อาจไม่ยอม
บรหิารเพือ่ฟืน้ฟกูลา้มเนือ้และขอ้เขา่ที่ไดร้บัการผา่ตดั หาก
ปลอ่ยไวน้านอาจมผีลใหเ้กดิขอ้เขา่เทีย่มที่ไดผ้า่ตดัไวเ้กดิตดิ 
ไมส่ามารถงอหรอืเหยยีดเขา่ไดแ้ละไมส่ามารถเดนิได ้ การ
ผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมกจ็ะไมเ่กดิประสทิธผิล ทำใหส้ิน้
เปลอืงคา่ใชจ้า่ยไปโดยเปลา่ประโยชน ์6 

        จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ มแีนวทางในการ
ดแูลเพือ่ลดความเจบ็ปวดในผูป้ว่ยเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม โดยมี
ขั้นตอนการประเมินระดับความเจ็บปวดด้วยตนเองของ  
ผู้ป่วย การให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาของแพทย ์  
การดแูลผูป้ว่ยระยะกอ่นผา่ตดั การดแูลผูป้ว่ยระยะ 1-2 วนั
แรกหลังผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ความเย็นประคบ
บริเวณเข่าที่ทำผ่าตัดเพื่อลดปวดระยะ 2-3 วันแรกหลัง
ผา่ตดัในชว่งฝกึงอเขา่7 มกีารศกึษาเกีย่วกบัความรนุแรงของ
ความเจบ็ปวดระยะหลงัผา่ตดัในกลุม่ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดั
เปลีย่นขอ้เขา่เทยีมแลว้พบวา่ ในระยะหลงัการผา่ตดั แมว้า่
ผูป้ว่ยจะไดร้บัการควบคมุความเจบ็ปวดดว้ยยาแกป้วดที่ให้
ทางหลอดเลือดดำและผู้ป่วยสามารถควบคุมการให้ยาได้
ดว้ยตนเอง แตผู่ป้ว่ยกย็งัมคีวามเจบ็ปวดในชว่ง 5 วนัแรก
หลังผ่าตัดและยังคงมีต่อเนื่องจนกระทั่งผู้ป่วยได้รับการ
จำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลแตล่ดความรนุแรงลง ความ
เจบ็ปวดนัน้ไม่ไดห้ายไป แตจ่ะคอ่ยๆ เริม่รนุแรงอกีครัง้หลงั
จากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได ้ 1 เดือน6 แม้จะมีการ
ศกึษาทีท่ำใหรู้ว้า่ความเจบ็ปวดของผูป้ว่ยจากการเปลีย่นขอ้
เขา่เทยีมนัน้มคีวามซบัซอ้น แตย่งัไมพ่บวา่มงีานวจิยัทีจ่ะ
ชว่ยทำใหเ้ขา้ใจลกัษณะของความเจบ็ปวดของผูป้ว่ยที่ไดร้บั
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างแท้จริง4,6 ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อทราบ
ประสบการณค์วามเจบ็ปวดของผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่น
ขอ้เขา่เทยีมไดอ้ยา่งลกึซึง้ขึน้ โดยเฉพาะความเจบ็ปวดภาย
หลงัทำผา่ตดัในระยะแรกขณะพกัรกัษาในโรงพยาบาล เพือ่นำ
ไปสูก่ารพฒันาเปน็แนวปฏบิตัใินการจดัการความเจบ็ปวดของ
ผูป้ว่ยกลุม่นี ้ให้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาประสบการณค์วามเจบ็ปวดของผูป้ว่ยที่ได้
รบัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ    
 ประชากร เปน็ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่
เทียม ซึ่งมารักษาตัวที่หอผู้ป่วยพิเศษแห่งหนึ่งของ  
โรงพยาบาลศริริาช  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียมไม่จำกัดเพศและอายุโดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะ  
ผูป้ว่ยทีอ่ยู่ในระยะหลงัผา่ตดัตัง้แตว่นัที ่ 4 ขึน้ไป ไดร้บัยา
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ระงบัความรูส้กึแบบ spinal block จำนวนของผูป้ว่ยทีเ่ขา้
ร่วมการวิจัยขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของข้อมูลที่ ได ้ โดยม ี 
เปา้หมายของการเกบ็ขอ้มลูจนมากพอทีจ่ะทำใหผู้ว้จิยัเขา้ใจ
เกี่ยวกับประสบการณ์ความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมและ
ข้อมูลที่ได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงหยุดทำการเก็บ
ขอ้มลู ซึง่ในการวจิยัครัง้นีม้จีำนวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 16 
คน เปน็ผูป้ว่ยผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมขาขา้งเดยีวในครัง้
แรก จำนวน 11 คน และผูป้ว่ยทีเ่คยผา่ตดัเปลีย่นเขา่เทยีม
มาแล้วครั้งหนึ่ง การผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดครั้งที่สอง 
จำนวน 5 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยเชิงคุณภาพ   
นกัวจิยัเปน็เสมอืนเครือ่งมอืการวจิยั เนือ่งจากเปน็ผูท้ีส่ะทอ้น
และอธบิายประสบการณจ์ากปรากฏการณจ์ากขอ้มลูตา่งๆ 
ออกมา เพือ่เพิม่ความนา่เชือ่ถอืของงานวจิยั จงึมกีารพฒันา
ความสามารถในการเกบ็ขอ้มลูของผูว้จิยักอ่นการเกบ็ขอ้มลู
จรงิโดยการทำ pilot study ในการสมัภาษณผ์ูป้ว่ย จำนวน   
3 คน ซึง่มกีารฝกึโดยผูม้ปีระสบการณใ์นการวจิยัเชงิคณุภาพ 
นอกจากนีย้งัมเีครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัดงันี ้
 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ประกอบ
ดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ครัง้ทีข่องการผา่ตดัขอ้เขา่
เทยีม จำนวนวนัทีน่อนพกัรกัษาในโรงพยาบาล 
 2. แนวทางในการสัมภาษณ ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยโดยเป็นลักษณะคำถามปลายเปิด 
ตวัอยา่งแนวทางการสมัภาษณ ์ 
  2.1 คำถามทั่วไป เช่น กรุณาเล่าให้ดิฉันฟังถึง
ประสบการณ์ความเจ็บปวดของคุณที่ได้รับจากการผ่าตัด
เปลีย่นขอ้เขา่เทยีม 
  2.2 คำถามเฉพาะเจาะจง เชน่ ลกัษณะความเจบ็
ปวดทีเ่กดิจากการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมมลีกัษณะอยา่งไร 
มีความเหมือนหรือแตกต่างจากความเจ็บปวดอื่นที่คุณ
ประสบมา เมือ่คณุรูว้า่ตนเองมคีวามเจบ็ปวดคณุทำอยา่งไร
บ้าง คุณคิดว่าวิธีการใดช่วยให้คุณบรรเทาความเจ็บปวด 
คณุคดิอยา่งไรกบัการจดัการของพยาบาลตอ่ความเจบ็ปวด
ของคณุ 
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง โครงการวจิยัและเครือ่ง
มือที่ ใช้ ในการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาและมีมติให้การ
รบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนของคณะ
แพทยศาสตร ์ ศริริาชพยาบาล (รหสัโครงการ 666/2551 
(EC3)) ก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะถามความ

สมัครใจในการเข้าร่วมโครงการของผู้ป่วยด้วยตนเอง 
อธบิายวตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแก ่ 
ผู้ป่วย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการศึกษา การป้องกัน
ความเสีย่งนัน้ รวมทัง้ชีแ้จงใหท้ราบถงึสทิธใินการตอบรบั
หรอืปฏเิสธการเขา้รว่มวจิยัครัง้นี ้ แมว้า่ผูป้ว่ยตอบรบัในการ
เขา้รว่มการวจิยัแลว้ ในขณะทีผู่ว้จิยัทำการสมัภาษณแ์ละ
บันทึกเทปซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 30-60 นาท ี ผู้วิจัย
สงัเกตปฏกิริยิาของผูเ้ขา้รว่มการวจิยั หากมอีาการเหนือ่ยลา้ 
ก็จะให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยหยุดพักก่อนแล้วจึงนัดเวลามา
สัมภาษณ์ใหม ่ หรือถ้าผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ยินดีจะตอบ   
ผูว้จิยัจะไมบ่งัคบัและเปน็สทิธิข์องผูเ้ขา้รว่มการวจิยัในการ
ถอนตวัออกจากโครงการวจิยัไดท้กุเวลา   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล
 หลงัจากผา่นการอนมุตัเิพือ่การเกบ็รวบรวมขอ้มลูตาม
สายการบังคับบัญชา เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับการผ่าตัด
เปลีย่นขอ้เขา่เทยีมอยู่ในระยะหลงัผา่ตดัวนัที ่4 ผูว้จิยัชีแ้จง
วตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เมือ่กลุม่
ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ ตามแนวคำถาม
ทีส่รา้งไว ้ซึง่กระทำไปพรอ้มกบัการบนัทกึเทปซึง่กลุม่ตวัอยา่ง
ไดอ้นญุาตแลว้ และใชเ้วลาในการสมัภาษณป์ระมาณ 30-60 
นาทีโดยใชส้ถานทีภ่ายในหอ้งพกัพเิศษเปน็สถานทีส่มัภาษณ ์
ในเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก เมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น   
ผูว้จิยัใหผู้เ้ขา้รว่มการวจิยัตอบแบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล 
ภายหลงัการนำขอ้มลูไปวเิคราะหแ์ลว้ หากผูว้จิยัมขีอ้สงสยัใน
ขอ้มลูที่ไดก้จ็ะทำการตรวจสอบจากผูเ้ขา้รว่มการวจิยัอกีครัง้ 
 การตรวจสอบขอ้มลู ในแตล่ะขัน้ตอนของการศกึษานี้
จะมกีารออกแบบเพือ่เพิม่คณุภาพของการวจิยัใหม้คีวามถกู
ตอ้งตรงประเดน็ และมคีวามเชือ่ถอืไดข้องผลการศกึษาดงันี ้ 
 1) มีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data 
triangulation) คอืการพสิจูนว์า่ขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดม้านัน้ถกูตอ้ง
หรือไม ่ วิธีตรวจสอบที่ใช้ในการศึกษานี้คือการตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological 
triangulation) คอืตรวจสอบขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสงัเกตระหวา่งการสมัภาษณ ์และขอ้มลูที่
ไดจ้ากการตรวจสอบเอกสารในแฟม้ผูป้ว่ย เชน่ ประวตัขิอง
ผู้ป่วย บันทึกทางการพยาบาล แผนการรักษาของแพทย ์
การฟืน้ฟสูภาพโดยนกักายภาพบำบดั เปน็ตน้ 
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 2) การเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระหว่างการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ในช่วงของการทำรหัส 
(coding) จะมีการทำคู่กันในกลุ่มผู้วิจัยโดยจะมีผู้ที่มี
ประสบการณใ์นการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หารว่มทำการวเิคราะห์
ดว้ยเสมอ  
 3) มกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูที่ไดท้ำการ
วเิคราะหม์าแลว้โดยหากผูว้จิยัมขีอ้สงสยัในขอ้มลูที่ไดก้จ็ะ
ทำการตรวจสอบจากผู้เข้าร่วมการวิจัยอีกครั้ง (member 
checking)              
 
การวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิเคราะห์ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(content analysis) ภายหลังที่ได้ข้อมูลจากการสนทนา
ระหวา่งผูป้ว่ยและผูว้จิยั โดยทำการถอดเทปและตรวจสอบ
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วนำไปถอดรหัส 
(coding and re-coding) จัดแบ่งกลุ่มจำแนกประเภท 
(categories) และสังเคราะห์ประเด็นที่ ได้จากข้อมูล 

(theme) เนือ่งจากกระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ 
เปน็กระบวนการตอ้งดำเนนิการไปเรือ่ยๆ พรอ้มกบัการเกบ็
ขอ้มลู อกีทัง้ยงัเปน็กระบวนการทีย่อ้นกลบัไปมา (ongoing 
and iterative process) ขึน้อยูก่บัขอ้มลูที่ไดม้า ดงันัน้ตลอด
ช่วงของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะทำการจด
บนัทกึความจำ (memoing) ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็กระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จากขอ้มลู การจดบนัทกึความจำจะทำทกุครัง้
ที่ไดค้วามคดิหรอืความเขา้ใจทีล่กึซึง้ (insight) สว่นขอ้มลู
ส่วนบุคคล นำมาแจกแจงความถี ่ คำนวณค่าร้อยละ   
คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (ดตูาราง 1) 
 
ผลการวิจัย
 กลุม่ตวัอยา่งจำนวน 16 คน อายเุฉลีย่ 72.8 ป ี(SD = 
7.3) สว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ สภาพสมรสคู ่ ผา่ตดัเปลีย่นขอ้
เข่าเทียมเป็นครั้งแรก โดยอยู่ โรงพยาบาลเฉลี่ย 5.9 วัน   
(SD = 0.77) รายละเอยีดดงัแสดงในตาราง 
 
 

ตาราง จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจำแนกตามลกัษณะทางประชากร 

ลกัษณะทางประชากร 
เพศ  
 ชาย 
 หญงิ 
อาย ุ(ป)ี, M = 72.8, SD = 7.3        
 61-70    
 71-80 
 81-90 
สถานภาพสมรส 
 โสด 
 คู ่
 แยก 
 หมา้ย 
จำนวนครัง้การผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา้เทยีม 
     ครัง้ทีห่นึง่ 
     ครัง้ทีส่อง 
จำนวนวนัอยู่โรงพยาบาล, M = 5.9, SD = 0.77 
       5 
       6 
       7 
 

จำนวน 
 
2 
14 
 
6 
7 
3 
 
1 
13 
1 
1 
 

11 
5 
 
5 
7 
4 
 

รอ้ยละ  
 

12.5 
87.5 

 
37.5 
43.75 
18.75 

 
6.3 
81.3 
6.2 
6.2 
 

68.8 
31.2 

 
31.3 
43.7 
25.0 
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 ผลการศกึษา สามารถสะทอ้นประสบการณค์วามเจบ็
ปวดของผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมออกมาได้
เปน็ 3 ประเดน็หลกั คอื 1) ประสบการณค์วามเจบ็ปวด
หลงัผา่ตดั 2) ประสบการณก์ารฟืน้หายจากความเจบ็ปวด 
และ 3) ประสบการณก์ารไดร้บัขอ้มลู 
1. ประสบการณค์วามเจบ็ปวดหลงัผา่ตดั  
 1.1 ผูป้ว่ยมคีวามรูส้กึชาทีข่าในวนัแรกจากการไดร้บั
ยาระงบัความรูส้กึแบบ spinal block และเมือ่หายชาจงึเริม่
ปวดแผลผา่ตดั ปวดมากในวนัที ่ 1 หลงัผา่ตดัและปวดนาน
ถงึสามวนัหลงัผา่ตดัโดยความปวดคอ่ยๆ ลดลง 
 ผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี ้ ทุกคนได้รับยา
ระงบัความรูส้กึขณะผา่ตดัทางไขสนัหลงั (spinal block) จงึ
ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกชาที่ขาทั้งสองข้างซึ่งจะชาอยู่นาน
ประมาณ 8-12 ชัว่โมง ภายหลงักลบัจากหอ้งผา่ตดัจงึไมรู่้
สกึปวด เมือ่อาการชาทีข่าหมดแลว้ ผูป้ว่ยเริม่มคีวามรูส้กึ
ปวด ดงัทีผู่ป้ว่ยคนหนึง่เลา่ประสบการณใ์นระยะหลงัผา่ตดั
ของตนเองวา่ “ออกจากหอ้งผา่ตดัรูส้กึไมเ่จบ็เลยคะ่  ใหย้า
ชาทางไขสนัหลงัไมเ่จบ็เลย  แลว้กน็อนพกัผอ่นสกัพกั พอ
ขึ้นมาข้างบนห้อง ยังไม่เจ็บเท่าไหร ่  เช้าจึงค่อยรู้สึก
เจบ็ๆ.....” ความรูส้กึปวดนีจ้ะเกดิขึน้ตอ่เนือ่งจนถงึวนัที ่ 3 
หลงัการผา่ตดั ดงัทีผู่ป้ว่ยคนหนึง่เลา่วา่ “หลงัผา่ตดัวนัที ่ 1 
เมือ่หายชากเ็จบ็มาก วนัที ่ 2 และ 3 ยงัปวดอยู ่ แตค่วาม
เจบ็มนันอ้ยลง แลว้กด็ขีึน้เรือ่ยๆ”   
 หลงัผา่ตดัวนัที ่ 2 เมือ่ไมม่สีิง่คดัหลัง่ออกจากแผลตอ่
สายยางลงขวดสญูญากาศแลว้ผูป้ว่ยบางรายไดร้บัการถอด
เฝอืกออ่นทีข่า (Jone’s Bandage) แลว้เริม่ฝกึกายบรหิาร
และลกุเดนิได ้ ซึง่ทำใหผู้ป้ว่ยมคีวามรูส้กึปวดมากขึน้เมือ่มี
การเคลือ่นไหว หรอืลงนำ้หนกัทีเ่ทา้ ทัง้นีเ้นือ่งจากยาระงบั
ความปวดทางไขสนัหลงัไดห้มดฤทธิแ์ลว้ ผูป้ว่ยเริม่มคีวาม
รูส้กึปวดเมือ่ลกุเดนิ/ออกกำลงักายและผูป้ว่ยบางคนมคีวาม
รูส้กึปวดมากจนตอ้งฉดียามอรฟ์นีแกป้วด  
 1.2 อาการเมือ่ย หงดุหงดิ นอนไมห่ลบั เปน็วงจรของ
ความเจบ็ปวดและทกุขท์รมาน 
 ความปวดเปน็ความทกุขท์รมานอยา่งหนึง่ซึง่รบกวน
ต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วย ในช่วงวันแรกหลังการผ่าตัด   
ผู้ป่วยยังคงม ี Jone’s Bandage หรือเฝือกอ่อนที่ขาอยู ่
ทำใหย้ากแกก่ารเปลีย่นทา่นอน ประกอบกบัเริม่มคีวามเจบ็
ปวดทำให้ผู้ป่วยไม่อยากขยับร่างกาย สิ่งที่ตามมาคือผล
กระทบทางดา้นจติใจ คอืทำใหผู้ป้ว่ยรูส้กึหงดุหงดิ และนอน
ไมห่ลบั โดยเฉพาะในชว่งเวลากลางคนื ซึง่มกีารปรบัเปลีย่น

ท่านอนน้อย  จนต้องขอยาแก้ปวดพาราเซตตามอลรับ
ประทานแตก่ย็งัตอ้งใชเ้วลานานประมาณ 30 – 60 นาที
กวา่ยาแกป้วดจะออกฤทธิ ์ดงัทีผู่ป้ว่ยคนหนึง่เลา่วา่ “.....สว่น
มากจะเจบ็มากๆ ตอนสีทุ่ม่ เปน็มา 2 คนื ทีข่อยาแกป้วด
กนิ.....กนิยาแลว้อาการปวดยงัไมห่ายทนัท ี นานกวา่จะหลบั
ได ้พอไดน้อนเตม็อิม่ก็ไมป่วดเทา่ไหร ่ตืน่ขึน้มาก็ไมรู่ส้กึปวด
เท่าไหร่” ส่วนในวันที ่ 2-3 หลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมจำเปน็ตอ้งฝกึกายบรหิารเพือ่ฟืน้ฟู
กลา้มเนือ้ใหแ้ขง็แรง ฝกึงอเหยยีดเขา่ให้ ไดอ้ยา่งเตม็ทีเ่พือ่
ปอ้งกนัขอ้ตดิแขง็และหดัเดนิใหม ่เมือ่ผูป้ว่ยมคีวามรูส้กึปวด 
ทำให้ไมส่ามารถทำกจิกรรมดงักลา่วได ้นอกจากนีค้วามปวด
ยงัคกุคามตอ่การพกัผอ่นนอนหลบัของผูป้ว่ย ทำใหผู้ป้ว่ยไม่
ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน ดังนั้นจึง
ทำใหผู้ป้ว่ยเกดิความออ่นเพลยีในเวลากลางวนัจนไมอ่ยาก
ทำกจิกรรม ดงัทีผู่ป้ว่ยคนหนึง่มคีวามรูส้กึปวดมากในวนัที ่2 
หลงัผา่ตดั จนทำใหห้งดุหงดิ ไมส่ามารถทำกจิกรรมหรอืพกั
ผอ่นได ้ ถงึแมจ้ะไดย้าแกป้วดรบัประทานทกุ 4 ชัว่โมงแลว้ 
กย็งัตอ้งการยาฉดีมอรฟ์นีแกป้วดเพิม่ขึน้ เลา่วา่ 
 “.....วนัที ่ 2 ปวดทัง้วนั ตอ้งทานยาทกุ 4 ชัว่โมง..... 
หงดุหงดิ นอนไม่ได ้นัง่ไม่ได.้....วางตรงไหนก็ไม่ได.้....มนัเจบ็
มาก.....รูส้กึวา่จะปวดมากทีส่ดุ กค็อืวนัที ่ 2 ที ่ 3 นีค่ะ่.....กนิ
ยาไป 2-3 ชัว่โมง ยงัปวดอยู ่ กเ็ลยไดร้บัยาฉดีเพิม่.....หลงั
จากฉดียากด็ขีึน้.....หายปวด.....เปน็อยา่งนีต้ลอดจนวนัที ่ 4   
กป็วดลดลงเรือ่ยๆ ไมต่อ้งกนิยาทกุ 4 ชัว่โมงแลว้”   
2. ประสบการณก์ารฟืน้หาย 
 ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมีวิธีการ
จดัการเกีย่วกบัเรือ่งของความเจบ็ปวด ไดด้งันี ้ 
 2.1 การจัดการความเจ็บปวด ทำได้ โดยบุคลากร
ทางการแพทยแ์ละตวัผูป้ว่ยหรอืญาต ิ
 การควบคมุความเจบ็ปวดไดด้จีะทำใหผู้ป้ว่ยฟืน้หายได้
เรว็ขึน้ สามารถนอนหลบัไดเ้ตม็ที่ในเวลากลางคนืและฝกึ
กายบริหารได้ดีในเวลากลางวัน จึงมีความจำเป็นต่อการ
ใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไมรู่ส้กึปวด  ซึง่ยาแกป้วด
ทั้งยารับประทานและยาฉีดมอร์ฟีนมีความสำคัญมากในผู้
ปว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม โดยเฉพาะในชว่ง 
3 วนัแรกหลงัผา่ตดัซึง่ผูป้ว่ยมคีวามรูส้กึปวดแผลผา่ตดัมาก  
อาการปวดจะลดลงในวนัที ่4 และวนัตอ่ๆ มาอาการปวดจะ
ลดลงเรือ่ยๆ ทำใหผู้ป้ว่ยตอ้งการยาแกป้วดนอ้ยครัง้ลงดว้ย 
เมือ่ผูป้ว่ยไดร้บัขอ้มลูเรือ่งการจดัการความเจบ็ปวดทีถ่กูตอ้ง  
ผูป้ว่ยสามารถประเมนิความปวดและขอยาแกป้วดเมือ่รูส้กึ
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ปวดได ้ การควบคุมความเจ็บปวดนอกจากพยาบาลช่วย
จดัการแลว้ ผูป้ว่ยกส็ามารถจดัการบรรเทาปวดดว้ยตวัเอง
ได ้ ผูป้ว่ยรายหนึง่จดัการกบัความเจบ็ปวดโดยการเปลีย่นทา่
และบบีนวดบรเิวณทีป่วดใหท้เุลาปวดกอ่นทีจ่ะขอยาแกป้วด 
เลา่วา่ 
 “.....ครั้งแรกเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองพยายาม
เปลี่ยนท่าให้อยู่ในท่านอนที่ไม่เจ็บแต่เปลี่ยนเป็นท่าไหน
กต็ามกย็งัเจบ็อยู ่ เรากค็อ่ยขอยามาระงบัอาการปวด คดิวา่
คะแนนปวดประมาณ 6-7 คะแนนทีว่า่ยงัเจบ็มากตอ้งขอยา  
ถา้คะแนนความปวด 2-3 ยงัไมข่อยา ลองดวูา่ขยบัขาตรง
ไหนถงึไมเ่จบ็ แตก่็ไมด่นีกัหรอกบางทขียบัตรงนีม้นักย็งัเจบ็
อยู ่ แตพ่อคดิไปอกีในฐานะทีเ่ราเปน็ผูป้ว่ย เรากพ็ยายาม
ช่วยเหลือตัวเองก่อนในเบื้องต้นจนทนไม่ไหวจึงขอยา.....  
บางครัง้ภรรยามาบบีบา้ง กเ็ปน็การลดความเจบ็ไปชัว่คราว”               
 การศกึษาวจิยัครัง้นี ้ ผูป้ว่ยรายที่ไดร้บัยาแกป้วดรบั
ประทานสม่ำเสมอตามเวลาทุก 6 ชั่วโมง ตามแผนการ
รกัษาของแพทย ์ ใหข้อ้มลูตรงกนัวา่หลงัผา่ตดัไมม่คีวามรูส้กึ
ปวดและเล่าคล้ายคลึงกันว่า “เขาให้ยาสม่ำเสมอมันก็ไม่
ปวด ใหย้าไปเรือ่ยๆ .....สดุแทแ้ตห่มอจดัแบบไหน ไมเ่คย
ตอ้งรอ้งขอยาเลย เพราะวา่มนัไมป่วด มนัแคเ่จบ็พอเอายา
ใหก้นิกห็าย ไมเ่จบ็เทา่ไหร”่  
 2.2 ทา่บรหิารบางทา่ทำใหป้วดมาก 
 หลงัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม การบรหิารรา่งกาย
เปน็สิง่สำคญัเพือ่ปอ้งกนัขอ้เขา่ตดิ เปน็การชว่ยฟืน้ฟกูำลงั
ของกล้ามเนื้อ ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินและใช้ชีวิต
ประจำวนัไดต้ามปรกต ิ แตท่า่บรหิารบางทา่กท็ำใหผู้ป้ว่ยมี
ความรูส้กึปวดมากจนไมอ่ยากทำอกี แตก่ท็ำกายภาพบำบดั
เพราะกลวัเขา่ตดิ ดงัทีผู่ป้ว่ยคนหนึง่เลา่วา่ 
 “นกักายภาพบำบดับอกวา่นีเ่ปน็นาททีอง ไมง่ัน้เขา่จะ
ตดิ กเ็ลยทำใหญ ่ เขา่แรกทีเ่คยผา่สามารถงอไดเ้ตม็ที.่....เขา
บอกปวดก็ใหท้น บางททีนไม่ไหวตอ้งหยดุพกั แตก่พ็ยายาม
ทำ กลวังอขาไม่ได.้...บรหิารกป็วด โดยเฉพาะทา่ที่ใหน้อ้ง
ชว่ยกด อกีทา่ทีก่ายภาพบอกวา่ใหว้างหมอน 2 ใบเหมอืน
งา่ย กว็างงา่ยๆ แตส่กัพกัจะปวดมาก ปวดหมดเลย.....ไป
บรหิารทีก่ายภาพเจบ็นา่ดเูลย ปวดตอนเขาใหแ้กวง่ขา แลว้
กย็กวาง ปวด ทรมาน หงดุหงดิเลย แลว้กท็า่ทีด่งึปลายเทา้
ดงึขึน้ดงึลงดว้ย แตท่า่ทีป่วดมากทีส่ดุคอืทา่ทีแ่กวง่”   
 การงอเขา่ให้ได ้90 องศา กท็ำใหผู้ป้ว่ยปวดมาก ดงัที่
ผูป้ว่ยคนหนึง่เลา่วา่ “ทา่ยกขา งอขา ถา้จะงอนีก่วา่จะได ้
90 กเ็จบ็มาก กวา่จะได ้ 90 เรากเ็จบ็ แตท่า่เดนิขึน้บนัได 

ทำได้ไมเ่จบ็ มนัจะเจบ็ทา่งอเทา่นัน้เอง งอเขา่เขา้มา” 
 2.3 เจลเยน็ชว่ยลดบวมและลดปวดได ้
 นอกจากการระงับความปวดโดยใช้ยาแก้ปวดแล้ว   
ผูป้ว่ยยงัจดัการกบัความเจบ็ปวดโดยใชเ้จลเยน็ (cold pack) 
ใสป่ลอกกนันำ้ ประคบเขา่ทีผ่า่ตดั บรเิวณทีป่วดบวม ชว่ย
ลดความรูส้กึปวดได ้ดงัทีผู่ป้ว่ยคนหนึง่เลา่วา่ 
 “เมือ่คนืนีป้วดมากจงึขอยา ตอนนีพ้ยาบาลบอกยงัไม่
ครบ 4 ชัว่โมงกย็งัไม่ให ้ ไมรู่จ้ะทำยงัไงกเ็อาเจลเยน็มาวาง
สกัพกัแลว้กห็ายปวดหลบัไปเลย ก็ไม่ไดก้นิยาเลย ยาทีข่อไว้
ก็ไมต่อ้งกนิ.....หายปวดไปเลยดว้ย เชา้กห็ายปวดเลย”   
3. ประสบการณก์ารไดร้บัขอ้มลูเรือ่งความเจบ็ปวด 
 3.1 การเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลก่อนผ่าตัด
ชว่ยลดความวติกกงัวล 
 ผูป้ว่ยที่ไมเ่คยมปีระสบการณ์ในการผา่ตดัเปลีย่นขอ้
เข่าเทียม เมื่อได้ทราบว่าจะต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
เปลีย่นขอ้เขา่เทยีม ทกุคนจะมคีวามรูส้กึกลวั คดิกนัไปตา่งๆ 
วา่ขณะผา่ตดัจะเกดิอะไรขึน้ และหลงัจากผา่ตดัเสรจ็แลว้จะ
มคีวามรูส้กึปวดมากขนาดไหน จะสามารถเดนิไดอ้กีหรอืไม ่ 
ผูป้ว่ยสว่นใหญจ่ะหาขอ้มลูโดยการซกัถามจากผูท้ีเ่คยทำผา่
ตัดมาก่อน บางรายก็หาข้อมูลจากหนังสือ หรือสื่อจาก
โทรทศัน ์ เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจกอ่นผา่ตดั สำหรบัผูป้ว่ยที่
เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้ว (จำนวน 5 คน) จะมี
ประสบการณ ์ ทำใหล้ดความวติกกงัวลกอ่นผา่ตดัและหลงั
ผา่ตดัเสรจ็จะมคีวามมัน่ใจในการขยบัขา ฝกึบรหิารและเดนิ
ได้โดยไมก่ลวั ถงึอยา่งไรกต็ามผูป้ว่ยมคีวามคาดหวงัทีจ่ะได้
ข้อมูลและการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดจากทีมแพทย์
พยาบาลเพือ่สรา้งความมัน่ใจ ลดความวติกกงัวล ดงัทีผู่ป้ว่ย
รายหนึง่เลา่วา่ “เขาบอกวา่ปวดมากเจบ็มาก หวัเขา่นีเ่จบ็
มาก.....แต่ก็มีวิธีการที่ทำให้คนป่วยไม่กลัวมีกำลังใจ ได้ด ู 
วดีโิอและมคีูม่อืให้ไปด.ู....กอ่นผา่ตดักท็ำกายภาพ ออกกำลงั
กายกอ่นผา่ตดั”                   
 3.2 ความตอ้งการไดร้บัขอ้มลูอกีแมเ้คยไดร้บัมาแลว้ 
 ผูป้ว่ยทีม่ารบัการรกัษาโดยผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
สว่นใหญเ่ปน็ผูส้งูอาย ุ การใหข้อ้มลูตา่งๆ ในเวลาอนัจำกดั 
ผูป้ว่ยจะไมส่ามารถจำได ้ นอกจากการเตรยีมความพรอ้ม
และใหข้อ้มลูกอ่นผา่ตดัแลว้ หลงัจากทีผู่ป้ว่ยผา่ตดัเสรจ็ผู้
ป่วยยังต้องการข้อมูลอีก โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยมี
ประสบการณเ์ปน็การผา่ตดัครัง้แรก (จำนวน 11 คน) เพือ่
เปน็กำลงัใจใหผู้ป้ว่ย                 
 จากที่กล่าวแล้วว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอาย ุ  
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อาจลมืงา่ย ดงันัน้ญาตหิรอืผูท้ีด่แูลผูป้ว่ย กม็คีวามสำคญัใน
การชว่ยเหลอืผูป้ว่ยใหส้ามารถปฏบิตัติวัไดถ้กูตอ้ง ซึง่จะเปน็
ประโยชน์ต่อการกลับไปปฏิบัติตัวที่บ้านได้อย่างถูกต้อง  
นอกจากนี้ผู้ดูแลยังต้องการเรียนรู้วิธีการจัดท่านอนผู้ป่วย 
ดงัทีญ่าตผิูป้ว่ยคนหนึง่เลา่วา่   
 “.....ไมเ่คยมปีระสบการณ์ในการผา่มากอ่น บางครัง้
ไม่รู้ว่าต้องจัดท่าไหนถูก บางทีเราทำท่านี้ผิดหลักไปหรือ
เปลา่ คอื อยากใหส้อน จรงิๆ แลว้เขากม็วีซีดี ีแตว่า่มคีรบ
ทกุทา่หรอืเปลา่ไมแ่น่ใจ พอชว่ยเปลีย่นทา่นอนเปน็ครัง้แรก 
เลยกลวั.....ถา้จะใหช้วัรจ์รงิๆ กต็อ้งสาธติใหด้จูะไดผ้ลกวา่ 
บางทเีราดไูปแลว้ชว่งกอ่นผา่ตดั มนักจ็ะผา่นไปเรว็.....หลงั
ผา่ตดับางทเีราเรยีกพยาบาล พยาบาลกท็ำใหเ้ลย แตเ่วลา
ตอนทีพ่ยาบาลไมอ่ยูเ่ราไมรู่ท้ำยงัไง....อยากใหส้อนคนเฝา้
ด้วย จะได้ช่วยได้.....รู้ว่าเราเรียกพยาบาลเขาก็มาอยู่แล้ว   
แตเ่วลาพยาบาลไมอ่ยูท่ำไมถ่กู”    
 
การอภิปรายผล
 จากผลการวจิยัที่ไดจ้ะเหน็วา่เรือ่งความเจบ็ปวดเปน็
ปัญหาสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทยีมโดยผูป้ว่ยจะมคีวามเจบ็ปวดมากในวนัที ่ 1 หลงัผา่ตดั
เนื่องจากเป็นช่วงที่ยาระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดทาง
ไขสนัหลงั (spinal block) ซึง่ทำใหผู้ป้ว่ยมคีวามรูส้กึชาทีข่า
ทั้งสองข้างหมดฤทธิ ์ การศึกษานี้ยังพบว่าความปวดเป็น
ความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งและเกี่ยวข้องกับอาการอื่นๆ 
เช่น ความเมื่อยซึ่งจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหว
รา่งกายไดต้ามปกตเินือ่งจากการผา่ตดัและการใสเ่ฝอืกออ่น
ทีข่า ความเจบ็ปวดยงัทำใหผู้ป้ว่ยไมอ่ยากขยบัรา่งกาย  สิง่ที่
ตามมาคือผลกระทบทางด้านจิตใจ คือทำให้ผู้ป่วยรู้สึก
หงดุหงดิ และนอนไมห่ลบั ซึง่มกีารศกึษาพบวา่ ผูป้ว่ยหลงั
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมีความทุกข์ทรมานและมี
ความเครียดในช่วงหลังผ่าตัด 1-3 เดือนแรก ความทุกข์
ทรมานนี้เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดและการไม่สามารถ
เคลือ่นไหวรา่งกายได ้ซึง่มผีลตอ่การฟืน้หายของรา่งกาย8   
 ในชว่งหลงัผา่ตดั ผูป้ว่ยจงึจำเปน็ตอ้งไดร้บัการจดัการ
และควบคุมความเจ็บปวด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายและฝึกกายบริหารกล้ามเนื้อขาให้แข็ง
แรง ฝึกการงอและเหยียดเข่าให้ ได้อย่างเต็มที ่ ซึ่งเป็น
ปอ้งกนัขอ้ตดิแขง็ของขอ้เขา่และทำใหผู้ป้ว่ยสามารถเดนิได้
เปน็ปกต ิ การควบคมุความเจบ็ปวดสามารถทำไดท้ัง้การให้
ยาแก้ปวดและการบรรเทาปวดด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น   

การประคบเขา่ดว้ยเจลเยน็ การนวด ในชว่ง 3-4 วนัแรก
หลังผ่าตัด การควบคุมความเจ็บปวดที่ดีคือ การให้ยาแก้
ปวดชนดิรบัประทาน หรอืยามอรฟ์นิชนดิฉดี โดยใหอ้ยา่งตอ่
เนือ่งทกุ 4-6 ชัว่โมง ซึง่จะเปน็การรกัษาระดบัยาในเลอืดให้
อยู่ในระดบัทีส่ามารถควบคมุความเจบ็ปวดได้9 เมือ่หายปวด 
ผูป้ว่ยก็ไมต่อ้งทกุขท์รมาน ทำใหผู้ป้ว่ยมคีณุภาพชวีติทีด่ฟีืน้
หายได้เร็วขึ้น สามารถพักผ่อนได้ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี
ตามมา8 นอกจากนีก้ารเตรยีมความพรอ้มและใหค้ำแนะนำ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทยีม ทัง้ระยะกอ่นและหลงัผา่ตดัจะชว่ยใหผู้ป้ว่ยมคีวาม
มัน่ใจในการฟืน้ฟสูภาพไดอ้ยา่งรวดเรว็ การใหข้อ้มลูในเรือ่ง
ความปวด และการควบคมุความเจบ็ปวด และการปฏบิตัิ
หลงัการผา่ตดั เปน็สิง่ทีผู่ป้ว่ยทัง้คนทีเ่คยผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่
เทยีมมาแลว้ และผูท้ีม่าผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมเปน็ครัง้
แรก รวมทัง้ผูด้แูลผูป้ว่ยตอ้งการทราบรายละเอยีด ผูด้แูล
ต้องการเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยในช่วงที ่ 
ผูป้ว่ยไดร้บัการผา่ตดัมาแลว้อกีครัง้ จากขอ้มลูทัง้หมดนีจ้ะ
เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ทั้งแพทย ์ พยาบาล   
นกักายภาพบำบดั รวมทัง้ตวัผูป้ว่ยและผูด้แูลลว้นมคีวาม
สำคญัในการใหก้ารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยรว่มกนั ซึง่จะทำให้
ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม สามารถกลบัไป
ใชช้วีติประจำวนัทีบ่า้นไดต้ามปรกตอิยา่งมคีวามสขุ 
 
สรุป
 การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่น
ขอ้เขา่เทยีม มอีาการชาทีข่านาน 8-12 ชัว่โมงจากการไดร้บั
ยาระงบัความรูส้กึแบบ spinal block ในวนัแรก และเมือ่
หายชาแล้วจึงเริ่มปวดแผลผ่าตัดและปวดนานถึงสามวัน
หลงัผา่ตดั นอกจากนีผู้ป้ว่ยจะมคีวามอาการเมือ่ย หงดุหงดิ 
นอนไม่หลับ ร่วมกับความเจ็บปวด ทำให้เกิดความทุกข์
ทรมาน ในการควบคมุความเจบ็ปวด ไดแ้กก่ารจดัทา่นอน 
การให้ยาบรรเทาปวด และการใช้ความเย็นประคบ หาก
ควบคุมความเจ็บปวดได้ด ี จะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
นอกจากนีผู้ป้ว่ยที่ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มและไดข้อ้มลู
ในระยะกอ่นผา่ตดั ชว่ยลดความวติกกงัวล ผูป้ว่ยและผูด้แูล
ตอ้งการไดร้บัขอ้มลูในเรือ่งการปฏบิตัติวัและการดแูลซำ้อกี
แมเ้คยไดร้บัขอ้มลูมาแลว้  
 
ข้อเสนอแนะ
 1. พยาบาลควรใหข้อ้มลูเกีย่วกบัประสบการณค์วาม
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เจบ็ปวดของผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม วธิี
การผา่ตดั การเตรยีมความพรอ้มดา้นจติใจ เมือ่พบกบัความ
เจ็บปวด หรือวิธีการควบคุมความเจ็บปวด สำหรับข้อมูล
เกีย่วกบัการผา่ตดัและประสบการณค์วามปวดควรใหก้อ่น
การผา่ตดั และใหข้อ้มลูซำ้ไดอ้กี แมว้า่จะเคยไดร้บัขอ้มลูมา
กอ่นแลว้ รวมทัง้ใหข้อ้มลูแกผู่ด้แูลดว้ย  
 2. ใหก้ารดแูลใหผู้ป้ว่ยมคีวามสขุสบายโดย 1) จดัทา่
นอนเพือ่ใหผู้ป้ว่ยอยู่ในทา่ทีส่บายทีส่ดุและเปลีย่นทา่นอนให้
อยู่ในทา่ทีส่บายเพือ่บรรเทาปวด 2) ใหย้าแกป้วดในขณะที ่ 
ผูป้ว่ยเริม่มอีาการปวด 3) ใชป้ระคบเยน็หรอืเจลเยน็ประคบ
ทีข่าขา้งทีผ่า่ตดัในชว่ง 3 วนัแรกหลงัการผา่ตดัและใชเ้จล
เยน็ประคบหลงัออกกำลงักายโดยเฉพาะออกกำลงักายในทา่
แกวง่ขาหรอืงอขาขา้งผา่ตดั ซึง่ความเยน็จะชว่ยลดบวมและ
ลดปวดได ้ และ 4) ให้ยาแก้ปวดอย่างเหมาะสมและ  
เพยีงพอ  
 3. ควรสง่เสรมิใหก้ำลงัใจแกผู่ป้ว่ยในการบรหิารกลา้ม
เนือ้และขอ้เขา่ที่ไดร้บัการผา่ตดัเพือ่ประโยชน์ในการฟืน้ฟู
สภาพใหด้ทีีส่ดุ  
 4. การศกึษาครัง้ตอ่ไป ควรพฒันาแนวปฏบิตัใินการ
ดแูลและจดัการกบัความเจบ็ปวดของผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดั
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีการ
ศกึษาการลดความเจบ็ปวดโดยการประคบเยน็อยา่งตอ่เนือ่ง
หลงัออกจากหอ้งผา่ตดั เพือ่ลดการใชย้าแกป้วดดว้ยวธิรีบั
ประทานหรอืใหท้างหลอดเลอืดดำ 
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