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Original Article

คว�มค�ดหวังกับประสบก�รณ์จริงเกี่ยวกับระดับคว�มปวดหลังผ่�ตัด

และกิจกรรมก�รพย�บ�ลเพื่อบรรเท�คว�มปวดหลังผ่�ตัดของผู้ป่วย

ที่ได้รับก�รผ่�ตัดใหญ่

สิริญญา  สิมะลี พยม.*

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังกับประสบการณ์จริงที ่

ผู้ป่วยได้รับเกี่ยวกับระดับความปวดและกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับ 

การผ่าตัดใหญ่ในระยะ 48 ชั่วโมงแรก  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ในตึกศัลยกรรม

หญิง โรงพยาบาลนครพนม โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ�านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม 

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบบันทึกระดับความปวดของผู้ป่วยตาม

ความคาดหวังและตามประสบการณ์จริงส่วนที่ 2 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทา

ความปวดหลังผ่าตัดตามที่ผู้ป่วยคาดหวังกับตามประสบการณ์จริงที่ได้รับ  ทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของ 

ครอนบาค  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่างระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ.2556  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ได้แก่ การทดสอบ

ค่าทีและวิลคอกซันผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่มีคะแนนความปวดหลังผ่าตัดตามความคาดหวัง

แตกต่างจากตามประสบการณ์จริงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดหลังผ่าตัด

ตามความคาดหวังน้อยกว่าตามประสบการณ์จริง   ส�าหรับคะแนนกิจกรรมการพยาบาลโดยรวมที่ได้รับหลังผ่าตัด

เพื่อบรรเทาความปวดตามท่ีผู้ป่วยคาดหวังไม่แตกต่างจากตามประสบการณ์จริงเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉล่ีย

คะแนนกิจกรรมการพยาบาลที่ได้รับหลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดตามที่ผู้ป่วยคาดหวังแตกต่างจากตาม

ประสบการณ์จริงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�านวน 5 ข้อ โดยการใช้มือประคองแผลขณะเคล่ือนไหว

ร่างกายหรือไอและการลุกเดินภายเร็วหลังผ่าตัด มีค่าเฉล่ียคะแนนตามความคาดหวังน้อยกว่าตามประสบการณ์

จริง ส่วนการดูแลให้ได้รับการพักผ่อน การดูแลความสะดวกสบาย และการแนะน�าให้หากิจกรรมที่ชอบท�าเพื่อ 

ความเพลิดเพลินมีค่าเฉลี่ยคะแนนตามความคาดหวังสูงกว่าตามประสบการณ์จริง

คำ�สำ�คัญ:  คว�มค�ดหวังประสบก�รณ์จริง  คว�มเจ็บปวด  ก�รผ่�ตัดใหญ่

*พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�รโรงพย�บ�ลนครพนม

Patient’s Expectations with Actual Experiences on Pain Level and Nursing Activities to Relief Pain Among Patients

After Major Surgery
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Abstract
 The main purpose of this descriptive study was to comparison of patient’s expectations 

with actual experiences on pain level and nursing activities to relief pain among patients after  

major surgery in the first 48 hours. The patients who met the inclusion criteria were purposely  

sampled study. The sample consisted of 20 female patients who underwent major surgery at female  

surgical ward, Nakhonphanom Hospital. The research instruments consisted of: 1. patient’s record 

form and patient’s pain lavel, 2. Interview form about nursing activities to relief postoperative 

pain. The reliability was obtained by means of Cronbach’s coefficient alpha. Data wear collected 

during April to September, 2013 and analyzed by using: percentage, mean, standard deviation, 

paired t-test and Wilcoxon test.

 The results of the study reveales that statistically significant difference between the 

patient’s expectations with actual experiences on pain level at the level of .05.The patient’s  

expectations on pain level were less than the actual experiences. There was no significant  

difference of the patient’s expectations with actual experiences on nursing activities to relief 

postoperative pain. Nevertheless, there were differences in means of 5 items that statistically 

significant at the level of .05. 

Key words:  Expectation, Actual Experience, Pain, major surgery
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คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�
 การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาซ่ึงศัลยแพทย์ใช้ใน

การรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีมีพยาธิสภาพ

เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายสามารถ 

ท�าหน้าที่และกลับคืนสภาพปกติให้มากท่ีสุด1  วิธีการ

ผ่าตัดแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ การผ่าตัดเล็ก (minor  

surgery) และการผ่าตัดใหญ่ (major surgery) การ

ผ่าตัดเล็กเป็นวิธีการรักษาทางศัลยกรรมท่ีผู้ป่วยเสี่ยง

ต่อการผ่าตัดน้อย  ระยะเวลาในการท�าผ่าตัดสั้นและ

มีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึนน้อย  ส่วนการผ่าตัดใหญ่

เป็นการผ่าตัดที่ท�าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงมากเนื่องจาก

การผ่าตัดชนิดนี้มีผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจและปอด

ทั้งในระหว่างและหลังผ่าตัด ระยะเวลาในการผ่าตัด

นาน มีการเสียเลือดมาก มีการกระท�าท่ีอาจก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงต่ออวัยวะของร่างกาย อวัยวะส�าคัญ

อาจถูกตัดทิ้งและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

ได้ 2,3,4

 ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดเป็นปัญหาส�าคัญ

อันดับแรกที่ผู ้ป่วยต้องเผชิญ เนื่องจากเนื้อเยื่อและ 

เส ้นประสาทได ้รับความชอกช�้าและถูกท�าลาย มี

การบวม ดึงรั้ง และหดรัดตัวของกล้ามเน้ือท่ีได้รับ

บาดเจ็บขณะผ่าตัด5 จากการศึกษาประสบการณ์

ความเจ็บปวดของผู ้ป ่วยใน 3 วันแรกหลังผ ่าตัด 

พบว่าผู ้ป ่วยมีระดับความปวดมากที่สุดในช่วง 24-

48 ชั่วโมงหลังผ ่าตัด และระดับความรุนแรงของ

ค ว ามปวดอยู ่ ใ น ร ะดั บป า นกล า ง จนถึ ง ร ะ ดั บ

รุนแรง6   นอกจากน้ียังมีรายงานการวิจัยพบว ่า   

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไม่ได้รับการบรรเทาความปวดอย่าง

เพียงพอ ท�าให้ผู ้ป่วยได้รับความทนทุกข์ทรมานจาก

ความปวด7 ส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายและ

จิตใจ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน  เช่น  

ถุงลมปอดแฟบ ปอดอักเสบ เกิดลิ่มเลือดในหลอด

เลือดด�าส่วนลึกของขา ล�าไส้ไม่เคลื่อนไหวเกิดท้องอืด  

ติดเชื้อที่แผลผ ่าตัด เสียสมดุลน�้าและเกลือแร ่ใน

ร่างกาย8 ท�าให้ผู ้ป ่วยนอนพักรักษาในโรงพยาบาล

นาน  และเสียค่าใช้จ ่ายในการรักษาพยาบาลมาก

ขึ้น9 กลับไปด�ารงชีวิตตามปกติได้ช้าลง  นอกจากน้ียัง

ท�าให้เกิดความทุกข์ทรมานด้านจิตใจ โดยผู้ป่วยที่ได้

รับประสบการณ์ความปวดเป็นเวลานานจะท�าให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม มีความวิตก

กังวล นอนไม่หลับ อ่อนเพลียไม่มีแรง ซึมเศร้า แยกตัว

จากสังคม

 เนื่ อ งจากความปวดหลังผ ่ าตั ดท� า ให ้ มี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องมีการดูแลเพื่อ

รักษาชีวิตหรือสภาพร่างกายของผู ้ป ่วยให ้คงที่ ไว ้ 

พยาบาลเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดและให้การดูแลผู ้ป ่วย

มากกว่าบุคคลอื่นในทีมสุขภาพ  นอกจากนี้ยังเป็น

บุคคลที่ผู้ป่วยคาดหวังว่าจะเข้าใจและให้การช่วยเหลือ

บรรเทาความปวดได้  ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีบทบาท

หน้าที่รับผิดชอบต่อการประเมินความเจ็บปวดและ 

การจัดการความปวดในผู ้ป่วยหลังผ่าตัด อุปสรรค

ส�าคัญที่ท�าให้ผู ้ป ่วยได้รับการบรรเทาความปวดไม่ 

เพียงพอ  เน่ืองมาจากพยาบาลกระท�าพฤติกรรม 

การประเมินความเจ็บปวดไม่ตรงกับสภาพที่ผู ้ป ่วย 

มีภาวะความปวด หากการประเมินปัญหาความปวด

หลังผ่าตัดท�าได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครอบคลุมจะส่งผลให้ 

ผู้ป่วยได้รับยาระงับปวดปริมาณน้อยกว่าที่ควรได้รับ

หรือไม่ได้รับการจัดการความปวดโดยการไม่ใช้ยา10

 ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดเป็นปัญหาส�าคัญ

ที่ผู ้ป่วยต้องการขจัดออกไป แม้แต่ในผู้ป่วยที่ได้รับ 

การผ่าตัดครั้งแรกยังสามารถรับรู ้ได้ว่าจะต้องเผชิญ

กับความปวดหลังผ ่าตัดอย ่างแน่นอน ผู ้ป ่วยจึงมี 

ความคาดหวังเกี่ยวกับระดับความปวดหลังผ่าตัดที่

จะได้รับ อีกทั้งยังคาดหวังว่าบุคคลที่จะช่วยบรรเทา 

ความปวดและดูแลให้ได้รับความสุขสบายในระยะ

หลังผ่าตัดคือ แพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พยาบาลซ่ึงเป็นบุคคลที่อยู ่ใกล้ชิดและอยู ่กับผู ้ป่วย

ตลอดเวลาจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากที่สุดแม้ว่า

ในระยะก่อนผ่าตัดผู ้ป่วยจะมีความคาดหวังว่าจะได้

รับความปวดไม่รุนแรงก็ตาม ความคาดหวังของผู้ป่วย

จึงเปรียบเสมือนความต้องการหรือความมุ ่งหวังซึ่งมี

แนวทางที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเอง

 ดั งนั้ น ผู ้ วิ จั ยจึ งต ้ อ งการ ศึกษาถึ งความ 

คาดหวังกับประสบการณ์จริงที่ผู้ป่วยได้รับเกี่ยวกับ
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ระดับความปวดและกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทา

ความปวดหลังการผ่าตัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและ

เป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

ที่มีความปวดหลังผ่าตัดให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพการดูแลให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

คว�มค�ดหวังก่อนผ่�ตัด

- ความปวดที่จะได้รับหลังผ่าตัด

- การบรรเทาความปวดจากพยาบาลโดย  

  การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลต่างๆ  

  ที่จะได้รับหลังผ่าตัด

ประสบก�รณ์จริงหลังผ่�ตัด

- ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด

- กิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทา 

  ความปวดหลังผ่าตัด

ระดับคว�มปวดและกิจกรรม 

ก�รพย�บ�ลเพื่อบรรเท�คว�มปวด

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
     1. เพื่อศึกษาความคาดหวังกับประสบการณ์จริง

ท่ีผู ้ป ่วยได้รับเกี่ยวกับระดับความปวดและกิจกรรม 

การพยาบาลเพื่อบรรเทาความปวดหลังการผ่าตัด               

       2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความปวด หลังผ่าตัดตาม

ที่ผู้ป่วยคาดหวังกับประสบการณ์จริงที่ผู้ป่วยได้รับ

    3.เพื่อเปรียบเทียบกิจกรรมการพยาบาลเพื่อ

บรรเทาความปวดหลังผ่าตัดตามที่ผู ้ป่วยคาดหวังกับ

ประสบการณ์จริงที่ผู้ป่วยได้รับ

สมมติฐ�นก�รวิจัย
     1 .ระดับความปวดหลังผ ่ า ตัดตามท่ีผู ้ป ่ วย 

คาดหวังแตกต่างจากระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด 

ตามประสบการณ์จริงที่ผู้ป่วยได้รับ

       2. กิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความปวดหลัง

ผ่าตัดตามที่ผู ้ป่วยคาดหวังแตกต่างจากประสบการณ์

จริงที่ผู้ป่วยได้รับ

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้ เป ็นการศึกษาเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
 ประชากร คือ ผู ้ป ่วยที่ ได ้รับการรักษา

ด้วยการผ่าตัดใหญ่ ได้แก่ การผ่าตัดไตหรือท่อไต  

การผ่าตัดช่องท้อง และกาผ่าตัดเต้านมที่มารับการรักษา 

ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครพนม 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ป่วยที่ได้รับการรักษา

ด้วยการผ่าตัดใหญ่ ได้แก่ การผ่าตัดไตหรือท่อไต   

การผ ่าตัดช ่องท ้อง และการผ ่าตัดเต ้านมที่มารับ 

การรักษาตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครพนม 

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2556 

จ�านวน 20 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน

คือ

 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่

     1.1  แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล   

    1.2 แบบบันทึกระดับความปวดของ 

ผู้ป่วยตามความคาดหวังและตามประสบการณ์จริง

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

      2.1  มาตรวัดระดับความปวดแบบตัวเลข 

    2.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรม 

การพยาบาลเพื่อบรรเทาความปวดหลังผ่าตัดตามท่ี 

ผู้ป่วยคาดหวังกับตามประสบการณ์จริงที่ได้รับ 

ก�รตรวจสอบคุณภ�พเครื่องมือ
 1. ความตรงของเน้ือหา โดยให้ผู ้เช่ียวชาญ

ด้านการพยาบาลผู ้ป่วยหลังผ่าตัด จ�านวน 3 ท่าน 

ช่วยตรวจสอบและแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ จากน้ัน 

ผู ้วิจัยน�ามาปรับปรุงก่อนน�าไปหาความเช่ือม่ันของ 

แบบสัมภาษณ์และน�าไปใช้จริง 

 2. ความเชื่อมั่นน�าไปทดลองใช ้กับกลุ ่ม

ตัวอย่างในตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครพนม 

จ�านวน 20 ราย แล้วน�ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดย

ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ผลมีดังนี้

 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาล

เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดตามความคาดหวัง 

มีค่าความเชื่อมั่น 0.88

 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาล

เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดตามความคาดหวัง 

มีค่าความเชื่อมั่น 0.83

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลดำ�เนินก�ร
 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูลแก่

พยาบาลวิชาชีพภายในตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาล

นครพนม

 2. ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล โดยการอ่านจากแฟ้ม

ประวัติผู้ป่วยและจากการสัมภาษณ์ตัวอย่าง 

 3. ผู ้วิจัยสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่าง เก่ียวกับ 

ความคาดหวังของระดับความปวดแผลผ่าตัดที่จะเกิด

ขึ้นในระยะ 48 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด และสัมภาษณ์

กิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความปวดที่กลุ ่ม

ตัวอย่างคาดหวังว่าจะได้รับ และหลังจากนั้นแจ้งให้กลุ่ม

ตัวอย่างทราบว่าจะสัมภาษณ์ประสบการณ์จริงของกลุ่ม

ตัวอย่างเมื่อครบ 48 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดอีกครั้ง

 4. ผู้วิจัยลงรหัสข้อมูลบันทึกในแผ่นบันทึก

ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล น�ามาแจกแจงความถี่ 

โดยน�าเสนอในรูปตารางแสดงจ�านวนร้อยละ

 2 .ค� านวณหาค ่ า เฉ ล่ียและค ่ า เ บ่ียง เบน

มาตรฐานของคะแนนระดับความปวดตามความคาด

หวังและตามประสบการณ์จริงของผู้ป่วยหลังผ่าตัด 48 

ชั่วโมงแรก

 3. ค�านวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของคะแนนกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความปวด

หลังผ่าตัด 48 ชั่วโมงแรก ตามความคาดหวังและตาม

ประสบการณ์จริงของผู้ป่วย

 4. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนน

ระดับความเจ็บปวด และคะแนนกิจกรรมการพยาบาล

เพื่อบรรเทาความปวดตามความคาดหวังกับตาม

ประสบการณ์จริงที่ผู้ป่วยได้รับ จ�าแนกเป็นรายข้อ โดย

ใช้การทดสอบค่าที (paired t-test) และ Wilcoxon 

test
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ผลก�รวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 50-59 ปีคิด

เป็นร้อยละ 35 สถานภาพสมรสมีจ�านวนร้อยละ 80 มี 

การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 80 ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80  และมีรายได้อยู่ระหว่าง 

1,001-2,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 45 ระยะเวลา

การอยู่โรงพยาบาลก่อนผ่าตัด 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 85  

ไม่มีประสบการณ์ความเจ็บปวดจากการผ่าตัด คิดเป็น

ร้อยละ 55 ได้รับข้อมูลก่อนผ่าตัดทั้งหมดคิดเป็นร้อย

ละ 100 ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งเป็นน่ิวในไต คิดเป็นร้อยละ 

55 ครึ่งหนึ่งได้รับการผ่าตัดนิ่วออกผ่านเนื้อไต คิดเป็น 

ร้อยละ 50  มีระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดตั้งแต่ 40 นาที

ขึ้นไป มากถึงร้อยละ 60 ความยาวของแผลผ่าตัด 10-

12 ซม. คิดเป็นร้อยละ 65 และส่วนใหญ่ได้รับยาระงับ

ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 40 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคว�มปวดหลังผ่�ตัด

ต�มที่ผู้ป่วยค�ดหวังกับต�มประสบก�รณ์จริง

 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความเจ็บปวดหลัง

ผ่าตัดตามความคาดหวังแตกต่างจากตามประสบการณ์

จริงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ย

คะแนนความเจ็บปวดหลังผ่าตัดตามความคาดหวัง 

น้อยกว่าตามประสบการณ์จริง ดังรายละเอียดในตาราง

ที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ยอันดับและผลรวมค่าเฉลี่ยอันดับของคะแนนความเจ็บปวดของผู้ป่วยตามความคาดหวังกับ

ตามประสบการณ์จริงในระยะ 48 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด

คะแนนคว�มเจ็บปวด Mean Rank Sum of Ranks Z

ตามความคาดหวัง 3.60 18.00 -2.598*

ตามประสบการณ์จริง 10.73 118.00

* p< .05

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับก�รเปรียบเทียบกิจกรรมก�ร

พย�บ�ลท่ีได้รับหลังผ่�ตัดเพ่ือบรรเท�คว�มปวดต�ม

ที่ผู้ป่วยค�ดหวังกับต�มประสบก�รณ์จริง

 กลุ ่มตัวอย ่างมีค ่าเฉลี่ยคะแนนกิจกรรม 

การพยาบาลท่ีได้รับหลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาความปวด

ตามที่ผู้ป่วยคาดหวังแตกต่างจากตามประสบการณ์จริง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ�านวน 5 ข้อ 

โดยกิจกรรมการพยาบาลข้อที่ 4 กับข้อที่ 5 มีค่าเฉลี่ย

คะแนนกิจกรรมการพยาบาลที่ได้รับหลังผ่าตัดเพื่อ

บรรเทาความปวดตามท่ีผู้ป่วยคาดหวังน้อยกว่าจากตาม

ประสบการณ์จริง ส่วนกิจกรรมการพยาบาลข้อท่ี 12, 

13 และข้อที่ 16 มีค่าเฉลี่ยคะแนนกิจกรรมการพยาบาล

ที่ได้รับหลังผ่าตัดเพ่ือบรรเทาความปวดตามที่ผู้ป่วยคาด

หวังสูงกว่าจากตามประสบการณ์จริง ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 2

 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียคะแนนกิจกรรมการ

พยาบาลที่ได้รับหลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาความปวดตามที่ 

ผู ้ป ่วยคาดหวังไม ่แตกต ่างจากตามประสบการณ์

จริงโดยมีค ่าเฉล่ียคะแนนกิจกรรมการพยาบาลที่

ได ้รับหลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ได ้รับ

ตามประสบการณ์จริงมากกว่าตามความคาดหวัง 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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กิจกรรมก�รพย�บ�ล
ต�มคว�มค�ดหวัง ต�มประสบก�รณ์จริง

t
X S.D. X S.D.

1.หลังผ่าตัดจะมีความเจ็บปวดแผลผ่าตัดมาก               

ในระยะแรก หลังจากนั้นความเจ็บปวดจะ

ทุเลาลง

3.35 .812 3.65 .489 -1.674

2.เมื่อเริ่มรู้สึกเจ็บปวดสามารถแจ้งพยาบาล 3.75 .444 3.90 .307 -1.143

3.เมื่อรู้สึกเจ็บปวด สามารถขอยาระงับปวด                   

ได้จากพยาบาล
3.75 .444 3.90 .307 -1.371

4.สามารถใช้มือประคองบริเวณแผลผ่าตัด              

ขณะที่เคลื่อนไหวร่างกายหรือขณะไอ

3.25 .850 3.55 .825 -2.349*

5.ควรลุกเดินภายหลังผ่าตัด 1-2 วัน 3.55 .759 3.90 .307 -2.333*

6.พยาบาลให้ความสนใจ เอาใจใส่ในการช่วย

ลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด

3.50 .512 3.65 .489 -1.143

7.พยาบาลทักทายและซักถามอาการเจ็บปวด

แผลผ่าตัดของท่านเป็นระยะ

3.30 .571 3.35 .489 -.252

8.พยาบาลตั้งใจรับฟังเมื่อบอกว่าเจ็บปวด 3.35 .587 3.35 .489 .000

9.พยาบาลพูดปลอบโยน ให้ก�าลังใจ เมื่อบอก

ว่าเจ็บปวด

3.30 .732 3.05 .759 1.097

10.พยาบาลสัมผัสที่มือหรือแขนขณะที่พูดคุย

ซักถามอาการ

3.15 .933 2.90 0788 1.000

11.พยาบาลให้การช่วยเหลือในการท�า

กิจกรรมต่างๆ ในระยะแรกหลังผ่าตัด เช่น 

การเช็ดตัว การเปลี่ยนเสื้อผ้า การท�าแผล

3.75 .550 3.85 .366 -.809

12.พยาบาลให้การดูแลเรื่องการพักผ่อน เช่น 

จัดหาผ้าห่ม ไม่รบกวนเวลานอนโดยไม่จ�าเป็น
3.70 .470 3.35 .670 2.101*

13.พยาบาลดูแลความสะดวกสบายแก่ท่าน 

เช่น จัดวางของใช้ไว้ใกล้มือ
3.65 .489 3.25 .716 2.373*

14.พยาบาลตรวจดูแผลของท่าน และท�าแผล

ด้วยความนุ่มนวล

3.55 .825 3.80 .410 -1.422

ต�ร�งที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ของคะแนนกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทา

ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดรายข้อ จ�าแนกตามความคาดหวังกับตามประสบการณ์จริงของผู้ป่วย
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ต�ร�งที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ของคะแนนกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทา

ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดรายข้อ จ�าแนกตามความคาดหวังกับตามประสบการณ์จริงของผู้ป่วย (ต่อ)

กิจกรรมก�รพย�บ�ล
ต�มคว�มค�ดหวัง ต�มประสบก�รณ์จริง

t
X S.D. X S.D.

15.พยาบาลจัดท่านอนที่เหมาะสม ศีรษะสูง

เล็กน้อย หรือจัดเปลี่ยนท่าอย่างถูกต้อง

3.50 .688 3.65 .489 -.900

16.พยาบาลแนะน�าให้หากิจกรรมที่ชอบท�า                 

เพื่อความเพลิดเพลิน

3.55 .510 3.00 .725 3.240**

17.พยาบาลแนะน�าและกระตุ้นให้ท�ากิจกรรม                

ที่ผ่อนคลาย  เช่น การท�าสมาธิ การหายใจ

อย่างถูกวิธี

3.30 .732 3.25 .716 .326

18.พยาบาลให้ยาระงับปวดทันทีเมื่อบอกว่า

ปวดแผลผ่าตัดมาก

3.50 .606 3.80 .410 -2.042

19.พยาบาลสอบถามความรู้สึกถึงผลของการ               

ลดความเจ็บปวดหลังจากให้ค�าแนะน�า หรือ

หลังการให้ยาระงับปวด

3.40 .598 3.45 .510 -.326

20.พยาบาลแนะน�าญาติถึงวิธีการดูแลผู้ป่วย

หลังผ่าตัดอย่างถูกวิธีเพื่อลดความเจ็บปวด

3.40 .502 3.35 .587 .295

* p < .05

ต�ร�งที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ของคะแนนกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทา

ความปวดหลังผ่าตัดโดยรวม จ�าแนกตามความคาดหวังกับตามประสบการณ์จริงของผู้ป่วย

กิจกรรมก�รพย�บ�ล  X S.D. t

ตามความคาดหวัง 69.55 7.236 -.248

ตามประสบการณ์จริง 69.95 5.623
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อภิปร�ยผล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ ส่วนใหญ่

มีอายุ 50-59 ปี ร ้อยละ 35 มีสถานภาพสมรสคู  ่

ร ้อยละ 80 การศึกษาอยู ่ ในระดับประถมศึกษา  

ร้อยละ 80 มากกว่าครึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ร้อยละ 80 และเป็นโรคนิ่วไตร้อยละ 50 ได้รับการผ่าตัด

นิ่วออกผ่านเนื้อไต ร้อยละ 45 ส่วนใหญ่ได้รับยาระงับ

ความปวดหลังผ่าตัด 1 ครั้ง ร้อยละ 40 ซึ่งผลการศึกษา

ครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ พจน์ ศรีบุญลือ และ

คณะ11 พบว่า กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่เป็นชาวชนบท

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้ต�่าจะเป็นกลุ่ม

ที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากปัญหาโรคน่ิวส่วนใหญ่

เป็นนิ่วในไต ถือได้ว่าพบได้บ่อยในประชากรภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ12 ซ่ึงต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด

เอานิ่วออกผ่านเนื้อไต หลังผ่าตัดในระยะเวลา 24-48 

ชั่วโมง แพทย์จะสั่งยาระงับปวดชนิดฉีดให้เป็นครั้งคราว

เมื่อผู้ป่วยมีความต้องการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการยา

ระงับปวด สอดคล้องกับผลการศึกษาคร้ังนี้ ซึ่งพบว่า

ค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดหลังผ่าตัดท่ีผู้ป่วยได้รับตาม

ประสบการณ์จริงสูงกว่าตามความคาดหวัง

 2. ระดับคะแนนความปวดหลังผ่าตัดตาม

ความคาดหวังแตกต่างจากตามประสบการณ์จริงอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า  

ค ่า เฉลี่ ยคะแนนความปวดหลั งผ ่ าตัดตามความ 

คาดหวังน้อยกว่าตามประสบการณ์จริงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ มยุลี ส�าราญญาติ13  ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบ 

ความคาดหวังกับประสบการณ์จริงของผู ้ป ่วยเกี่ยว

กับระดับความปวดหลังผ่าตัด อธิบายได้ว่าการผ่าตัด

ใหญ่เป ็นการผ่าตัดท่ีใช ้ระยะเวลานาน แผลที่ เกิด

จากการผ่าตัดส่วนใหญ่มักจะยาว ย่อมท�าให้เนื้อเยื่อ

และเส ้นประสาทได ้ รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากการท่ี

เนื้อเยื่อและเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ ท�าให้มีการ 

ก ร ะ ตุ ้ น ป ล า ย ป ร ะ ส า ท รั บ ค ว า ม ป ว ด โ ด ย ต ร ง 

ให ้ส ่งสัญญาณประสาทไปยังสมอง ผู ้ป ่วยจึงรับรู ้ 

ความปวดแผลหลังผ่าตัด14 อีกท้ังยังต้องได้รับยาระงับ

ความรู ้สึกทั่วร ่างกาย มีการรบกวนการท�างานของ

กระเพาะและล�าไส้ ส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

หลังผ่าตัด ท้องอืด แน่นท้อง จนเกิดอาการปวดแผล

มากขึ้น15  การที่ผู้ป่วยได้รับข้อมูลก่อนผ่าตัดเกี่ยวกับ 

ความรู ้ สึ กปวดส ่ งผลให ้ผู ้ ป ่ วยมีความคาดหวั ง 

ความเจ็บปวดในอนาคตได้ถูกต้อง เพราะเป็นการ

เพ่ิมการรับรู ้ในระดับสมองโดยมีจุดมุ ่งหมายไปลด 

ความไม่แน่ใจ และความวิตกกังวล13

 3. คะแนนกิจกรรมการพยาบาลโดยรวมที่ 

ได้รับหลังผ่าตัดเพ่ือบรรเทาความปวดตามที่ผู ้ป ่วย

คาดหวังไม ่แตกต่างจากตามประสบการณ์จริงแต่

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนกิจกรรม 

การพยาบาลที่ได้รับหลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาความปวด

ตามที่ผู ้ป่วยคาดหวังแตกต่างจากตามประสบการณ์

จริงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�านวน 

5 ข้อ โดยกิจกรรมการพยาบาลข้อที่ 4 กับข้อที่ 5  

มีค ่ า เฉ ล่ียคะแนนกิจกรรมการพยาบาลที่ ได ้ รับ

หลังผ ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดตามที่ผู ้ป ่วย 

คาดหวังน้อยกว่าตามประสบการณ์จริง ซ่ึงได้แก่ เรื่อง 

การใช้มือประคองบริเวณแผลผ่าตัดขณะท่ีเคล่ือนไหว

ร่างกายหรือขณะไอ และเรื่องควรลุกเดินภายหลัง

ผ ่าตัด 1-2 วัน อธิบายได้ว ่า การเคล่ือนไหวและ 

ลุกจากเตียงให้เคล่ือนไหวและลุกเร็วที่สุดเท่าที่ท�าได้ 

เพื่อช ่วยป ้องกันภาวะแทรกซ ้อนหลังผ ่าตัด โดย

เคลื่อนไหวและลุกจากเตียงอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้

ปวดและไม่เกิดความดันโลหิตต�่าขณะยืน โดยผู ้ป่วย

ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง วิธีที่ช ่วยลดความเจ็บปวด

ได้ให้นอนตะแคงก่อนลุกนั่งใช้แขนช่วยลดความตึง

ของช่องท้อง แนะน�าให้ลุกนั่งช้าๆ และหยุดพักผ่อน 

ก่อนยืน ใช้การประคองบริเวณแผลเพื่อลดความเจ็บ

ปวดเมื่อยืนหรือนั่ง16  ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคาหวังกับประสบการณ์

จริงของผู ้ป ่วยเกี่ยวกับระดับความปวดหลังผ่าตัด13

 ส่วนกิจกรรมการพยาบาลข้อที่ 12, 13 และ

ข้อที่ 16 มีค่าเฉล่ียคะแนนกิจกรรมการพยาบาลที่ได้รับ

หลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาความปวดตามที่ผู้ป่วยคาดหวังสูง

กว่าจากตามประสบการณ์จริง ซึ่งได้แก่ เรื่องการดูแลให้

ได้รับการพักผ่อน เช่น ไม่รบกวนเวลานอนโดยไม่จ�าเป็น 
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เรื่องการดูแลความสะดวกสบาย เช่น จัดวางของใช้ไว้

ใกล้มือ และเรื่องแนะน�าให้หากิจกรรมท่ีชอบท�าเพื่อ

ความเพลิดเพลิน อธิบายได้ว่าการที่ผู ้ป่วยได้รับการ

รบกวนการพักผ่อนและไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ชอบ  เป็น

ผลเน่ืองมาจากหลังผ่าตัดในระยะ 24 - 48 ช่ัวโมงแรก  

พยาบาลต้องประเมินการประเมินระบบไหลเวียนโลหิต 

ประเมินสัญญาณชีพบ่อยๆ  ทุก 30 นาทีซึ่งเป็นสิ่ง

ส�าคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด16  นอกจาก

นี้การที่ผู้ป่วยได้รับยาระงับปวดที่มีความเสี่ยงสูง (high 

alert drug) ได้แก่ มอร์ฟีน(morphine) หรือเพทธิดีน  

(pethidine) นั้นพยาบาลจ�าเป็นต้องมีการประเมินการ

กดการหายใจด้วยการประเมินความง่วงซึม (sedation 

score) อัตราการหายใจ (respiratory rate) และ 

ความอิ่ ม ตั ว ขอ งออกซิ เ จน ใน เลื อด  ( o xy gen  

saturation) บ่อยครั้งจึงท�าให้เวลาในการพักผ่อน

และการปฏิบัติกิจกรรมที่ ผู ้ป ่ วยชอบมีน ้อยกว ่า 

ความคาดหวัง ส�าหรับความคาดหวังในเรื่องการดูแล

ความสะดวกสบาย เช่น จัดวางของใช้ไว้ใกล้มือน้ันซ่ึงมี

น้อยกว่าประสบการณ์จริงนั้น อธิบายได้ว่า ในวันแรก

หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะมีบาดแผลและความเจ็บปวด ยังไม่

สามารถท�ากิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ประกอบกับ 

ผู ้ป่วยมักมีญาติอยู ่ใกล้ชิดคอยช่วยเหลือในกิจกรรม

ต่างๆดังนั้นจึงได้รับการดูแลความสะดวกสบายจาก

พยาบาลน้อยลง 

ข้อเสนอแนะ
 1. เจ้าหน้าที่ควรปรับปรุงรูปแบบการให้ข้อมูล 

การรับรู ้ความปวดจากการผ่าตัดให้แก่ผู ้ป ่วยอย่าง 

ครบถ้วนและเหมาะสม

 2. เจ้าหน้าที่ควรจัดกิจกรรมการพยาบาลเพื่อ

บรรเทาความปวดหลังผ่าตัดให้เหมาะสมและรวบรวม

กิจกรรมการพยาบาลเพื่อลดการรบกวนผู้ป่วยส่งเสริม

ให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายเพื่อให้ได้รับการพักผ่อน

อย่างเพียงพอ

 3. เจ้าหน้าที่ควรจัดกิจกรรมผ่อนคลายให้ผู้

ป่วยหลังผ่าตัด โดยจัดห้องเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถ

ท�ากิจกรรมที่ชอบหรือถนัดเป็นการผ่อนคลาย ส่งเสริม

และกระตุ้นการลุกเร็วหลังผ่าตัด

 4 . เนื่ องจากกลุ ่มตัวอย ่างมีจ� านวนน ้อย 

(N=20) อาจท�าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงควรเพิ่มกลุ่ม

ตัวอย่างมากขึ้นและควรมีการศึกษาในกลุ่มเปรียบเทียบ

เพื่อความเชื่อมั่นของข้อมูล
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