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Abstract
 Purpose: The aim of this study was to explore factors predicting of physical recovery: body mass 
index, severity of symptom and social support in patients after total knee replacement.
 Design: Correlation predictive study.
 Methods: The participant consisted of 95 patients with knee osteoarthritis underwent primary 
total knee replacement. Data were collected before surgery by personal information record form, 
social support, and symptom severity questionnaire and before discharge measure physical recovery 
by Time Up and Go test (TUG). Descriptive statistics and multiple regression were used for data 
analysis.
 Main findings: The mean physical recovery was 94.56 second (SD = 25.69). Physical recovery, 
body mass index, symptom severity, and social support were accounted for 24% of variance of  
postoperative physical recovery in patient underwent total knee replacement (R2 = .24, F = 9.56, p < 
.05). Particularly body mass index is significantly predicted postoperative physical  
recovery (β = .484, p < .05).
 Conclusion and Recommendations: The findings showed that body mass index was significance 
predictor of physical recovery after surgery. Therefore, weight control before surgery is the crucial 
nursing care in preoperative period.

Keywords: physical recovery, knee replacement, body mass index, severity of symptom, social support



J Nurs sci   Vol 34 No 4 October - December 2016 

Journal of Nursing Science80

J Nurs Sci. 2016;34(4):79-89

ปัจจัยทำานายการฟื้นตัวด้านสรีระของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยน 
ข้อเข่าเทียม*

ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง, พย.ม1

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาอำานาจการทำานายของดัชนีมวลกาย	ความรุนแรงของอาการ	และการสนับสนุนทางสังคม	

กับการฟ้ืนตัวด้านสรีระของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย	(correlation	predictive	study)

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมท่ีเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปล่ียน

ข้อเข่าเทียมเป็นคร้ังแรก	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	 จำานวน	 95	 คน	 รวบรวมข้อมูลก่อนผ่าตัด	 โดยใช้

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	แบบสอบถามความรุนแรงของอาการ	แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม	และประเมิน

การฟ้ืนตัวด้านสรีระหลังผ่าตัดด้วยวิธีทดสอบการทรงตัว	และการเดินก่อนจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล	วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ

 ผลการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างมีการฟ้ืนตัวด้านสรีระซ่ึงทดสอบด้วยการทรงตัวและการเดิน	 ระยะเวลาท่ีใช้มีค่าเฉล่ีย	

94.56	วินาที	(SD	=	25.69)	ดัชนีมวลกาย	ความรุนแรงของอาการ	และการสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันทำานาย

การฟ้ืนตัวด้านสรีระ	ร้อยละ	24	(R2	=	.24,	F	=	9.56,	p	<	.05)	โดยดัชนีมวลกายเป็นตัวแปรเพียงตัวเดียวท่ีสามารถ

ทำานายการฟ้ืนตัวด้านสรีระของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียมได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(β	=	.484,	p	<	.05).	
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ดัชนีมวลกายเป็นปัจจัยท่ีสามารถทำานายการฟ้ืนตัวด้านสรีระของ 

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	 ดังน้ันการควบคุมดัชนีมวลกายก่อนผ่าตัดจึงมีความสำาคัญเพ่ือการฟ้ืนตัวสำาหรับ 

ผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมท่ีจะได้รับการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม

คำาสำาคัญ:	 การฟ้ืนตัวด้านสรีระ	การผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	ดัชนีมวลกาย	การสนับสนุนทางสังคม	ความรุนแรงของ
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