
Effects  of  Abdominal, Shoulders  and Breathing  Exercise  Program on Abdominal  Distension  and   

Shoulders  Pain in Patient with Laparoscopic Cholecystectomy , A  Randomized  Controlled  Trial.!
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ผลของโปรแกรมการบริหาร ทอง หัวไหล และการหายใจอยางมีแบบแผน               ใน

ผูปวยทองอืดและปวดหัวไหลหลังผาตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธีสองกลอง !



ภูมิหลังและที่มาของโครงการ (Background and Rationale) 

ป 2554-2557 สถิติ LC ของ รพ.ศิริราช                   
มีจำนวน 508, 600, 599, 574 รายตอปตามลำดับ    

มี LOS = 3-4 วัน	

ภาวะแทรกซอนหลังผาตัด 
LC  คือ  ภาวะทองอืด                

ปวดหัวไหล (วริศรา;2010)	

ยังไมเคยมีใครศึกษาเรื่องนี้จึงพัฒนาเปน 
“โปรแกรมการบริหารรางกายอยางมีแบบแผน

เพื่อลดอาการทองอืดและปวดหัวไหล”J

ผูปวยมีภาวะไมสุขสบาย  ฟนตัว
หลังผาตัดไดชา  นอน รพ.นานข้ึน  

เสียคารักษาเพิ่มมากข้ึนU
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Laparoscopic Cholecystectomy!

ไดรับทุนสนับสนุนจากทุนพัฒนาการ

วิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล!

บริหารจัดการโดยหนวยพัฒนางาน

ประจำสูงานวิจัย U



!

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย (Objective)U

 
วัตถุประสงคหลัก (Primary Objective)U

เพื่อเปรียบเทียบการเกิดอาการทองอืดและปวดหัวไหล !

วัตถุประสงครอง (Secondary Objective) U

1.Vเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการฟนตัวหลังผาตัดU

2.Vเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปวยU
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วิธีการดำเนินการวิจัย  

Ø  ระเบียบวิธีวิจัย: เปนการวิจัยแบบทดลอง (Randomized-controlled trial  reseach)7

Ø  ประชากรที่ศึกษา: ผูปวยที่มีนัดหมายผาตัดถุงน้ำดีโดยวิธีสองกลองนอนพักรักษาตัวที่หอผูปวย 84 ป    

ชั้น 8 ตะวันออก โรงพยาบาลศิริราช ไมจำกัดเพศ 7

•   เกณฑไมรับเขาในการศึกษา (Exclusion Criteria)7

q   ผูปวยที่มีปญหาทางออรโธปดิกส7

q   ผูปวยที่มีภาวะเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ (Risk for fall)7

q   ผูปวยที่มีปญหาเรื่อง  Ascites กอนผาตัด7

เกณฑการถอนผูรวมวิจัย!

q   ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนหลังผาตัด เชน ภาวะเลือดออก  สัญญาณชีพผิดปกติ  มีคำส่ังของแพทยที่ตอง

จำกัดกิจกรรมหลังผาตัด7

q   ผูปวยที่มีการปรึกษากายภาพบำบัดหลังผาตัด7
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วิธีการดำเนินการวิจัย U
ผูปวยไดรับการบริหารรางกายอยางมีแบบแผน!

•  วันกอนผาตัด    ใหขอมูลเกี่ยวกับโรค  วัด BMI            

วัดความยาวเสนรอบวงของทอง  อธิบายความสำคัญ

ของการบริหารรางกายอยางมีแบบแผนทั้ง 12 ทาและ

ใหฝกปฏิบัติจริง<

•  วันผาตัด    ฝกไอ-หายใจมีประสิทธิภาพ  พลิกตะแคง

ตัวทุก 2 ชั่วโมง  ประเมินภาวะทองอืด    ประเมิน

อาการปวดของหัวไหลU

•  หลังผาตัดวันที่ 1- 2 เวลา 9.00 น และ 18.00 น กระตุน

ใหผูปวยบริหารรางกายทั้ง 12  ทา  และเวลา 11.00 น 

และ 20 .00 น ประเมินภาวะแนนทอง         ปวดหัวไหล<

•  วันจำหนาย  แนะนำการปฏิบัติตนเม่ือกลับไปอยูที่บาน

และใหทำแบบประเมินความพึงพอใจU

ผูปวยไดรับการดูแลพยาบาลแบบปกติ!

•  วันกอนผาตัด    ใหขอมูลเกี่ยวกับโรค  วัด BMI                

วัดความยาวเสนรอบวงของทอง  อธิบายความสำคัญของ

การฟนฟูสภาพรางกายหลังผาตัดทั่วไป<

•  วันผาตัด    ฝกไอ-หายใจมีประสิทธิภาพ  เนนย้ำพลิก

ตะแคงตัว  ประเมินภาวะทองอืด    ประเมินอาการปวด

ของหัวไหลU

•  หลังผาตัดวันที่ 1- 2 กระตุน ลุกนั่ง  เดิน                        

และเวลา 11.00 น และ 20 .00 น ประเมินภาวะแนนทอง  

ปวดหัวไหล!

•  วันจำหนาย  แนะนำการปฏิบัติตนเม่ือกลับไปอยูที่บาน

และใหทำแบบประเมินความพึงพอใจU
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ผลการศึกษาU

1.  ลักษณะสวนบุคคลและปจจัยทางดานการรักษา ของทั้งสองกลุมไมแตกตางกันU

2.  หลังผาตัดวันที่1 เวลา 11.00 น. กลุมทดลองมีอาการทองอืดปานกลาง-มาก 53 ราย

จาก 60 ราย    ( 88.3%) เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมมี 54 รายจาก 60 ราย (90.0%) พบ

วาไมแตกตางกันทางสถิติ (p-value = 0.765)U

3.  วัดซ้ำขอมูลพบวา กลุมทดลองมีคะแนนทองอืดเฉลี่ย 12 คะแนน กลุมควบคุมมี 

12.98 คะแนน (p-value = 0.016)  และในเวลา 24 ชั่วโมงกลุมทดลองมีคะแนนทอง

อืดลดลง 2.4 คะแนนเม่ือเทียบกับกลุมควบคุมมีคะแนนลดลง 1.8 คะแนน        (p-

value = 0.038) U

4.  กลุมทดลองมีคุณภาพการฟนตัวหลังผาตัดดานสภาวะอารมณและการสนับสนุนดาน

จิตใจสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.022 ,  p-value = 0.042 ) U

5.  อาการปวดหัวไหลและความพึงพอใจตอการพยาบาลของทั้งสองกลุมไมแตกตางกันU
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กราฟแสดง Mean และ SD ของอาการทองอืดกลุมทดลองและกลุมควบคุม!
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การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในงานประจำU

Ø นำโปรแกรมบริหารรางกายมาใชในหอผูปวยและวางแผนที่จะนำไปใชกับ  หอ

ผูปวยอื่นๆที่ผาตัด Laparoscopic CholecystectomyU

Ø นำทาบริหารรางกายมาประยุกตใชกับโรคอื่นๆที่ผาตัดโดยวิธีสองกลองทาง
หนาทองเพื่อลดอาการทองอืดเนื่องจาก งานวิจัยนี้ไมพบภาวะแทรกซอน เชน 

Bleeding,  Fall U

U

ความขยัน ความอดทน ความมุงม่ันของทีมวิจัยและหอผูปวย 84/8 ตะวันออกJ

Lที่สำคัญไดรับแรงผลักดันการสนับสนุนจาก R2R รพ.ศิริราช และ                                                 

อาจารยที่ปรึกษา   นายแพทยกุลธร  เทพมงคลJ
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ปจจัยแหงความสำเร็จ!
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