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Factors Associated with Musculoskeletal Function 
among Persons with Chronic Osteomyelitis
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Abstract:
 Purpose: To determine musculoskeletal function and factors associated with musculoskeletal 
function among persons with chronic osteomyelitis.   
 Design: Descriptive research.
 Methods: The samples consisted of 47 persons with chronic osteomyelitis over 18 years of age 
who admitted in a University hospital. Data were collected by using demographic data, illness and 
treatment record, Numeric Rating Scale for Pain, and Short Musculoskeletal Function Assessment 
Questionnaire. Chi-square test and Pearson’s product-moment correlation were utilized for data 
analysis.
 Main findings: Persons with chronic osteomyelitis had lower musculoskeletal function scores 
than those in normal persons. Physical factors (sex and sites of osteomyelitis), treatment  
factor (consistent follow-up) were significantly associated with musculoskeletal function (p < .05). 
However, age, cigarette smoking, duration of infection, types of surgery treatment, the numbers of 
surgery, and pain level had no association with musculoskeletal function. 
 Conclusion and recommendations: Sex, sites of osteomyelitis and consistent follow-up were 
associated with musculoskeletal function among persons with chronic osteomyelitis. Therefore, 
nurses should emphasize on how important the consistent follow-up is. Moreover, other associated 
factors of musculoskeletal function should be further studied. 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำาหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ในบุคคลที่มีกระดูกอักเสบติดเชื้อเรื้อรัง
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาการทำาหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ือ	 และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการทำาหน้าท่ีของ

กระดูกและกล้ามเน้ือในบุคคลท่ีมีกระดูกอักเสบติดเช้ือเร้ือรัง

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาเชิงบรรยาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยกระดูกอักเสบติดเช้ือเร้ือรังบริเวณกระดูกรยางค์	อายุต้ังแต่	18	ปีข้ึนไป	

ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	แห่งหน่ึง	จำานวน	47	ราย	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูล 

ส่วนบุคคล	 แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษา	 แบบประเมินระดับความปวดด้วยตัวเลข	 และแบบสอบถาม 

การทำาหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ือ	และวิเคราะห์ความสัมพันธ์์ด้วยสถิติไคสแควร์	และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์์แบบ

เพียร์สัน

 ผลการวิจัย: ผู้ป่วยกระดูกอักเสบติดเช้ือเร้ือรัง	 มีคะแนนการทำาหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ือน้อยกว่าคนปกติ	

และพบว่าปัจจัยด้านร่างกาย	 (เพศ	 และตำาแหน่งกระดูกท่ีติดเช้ือ)	 ปัจจัยด้านการรักษา	 (ความสมำา่เสมอในการรักษา)	 

เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการทำาหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ืออย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .05)	 แต่อายุ	 

การสูบบุหร่ี	 ระยะเวลาการติดเช้ือ	 ชนิดของการผ่าตัด	 จำานวนคร้ังของการผ่าตัด	 และความปวดไม่มีความสัมพันธ์กับ 

การทำาหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ือ	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	เพศ	ตำาแหน่ง	กระดูกท่ีติดเช้ือ	และความสมำา่เสมอในการรักษา	เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับการทำาหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ือ	 ดังน้ันพยาบาลควรเน้นเร่ืองความสำาคัญของการมาตรวจตามนัดอย่าง 

สมำา่เสมอ	นอกจากน้ีควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการทำาหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ือ

คำาสำาคัญ:		กระดูกอักเสบติดเช้ือเร้ือรัง	การทำาหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ือ	การพยาบาลออร์โธปิดิกส์	ความปวด

ผู้ประสานงานการเผยแพร่: อาจารย์พรสินี เต็งพานิชกุล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,  
e-mail: pornsinee.ten@mahidol.ac.th
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ีรับบทความ: 8 กรกฎาคม 2563 / วันท่ีแก้ไขบทความเสร็จ: 23 กรกฎาคม 2563 / วันท่ีตอบรับบทความ: 31 กรกฎาคม 2563


