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ABSTRACT

บทคัดยอ

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวยโรคขอเขาเสื่อมหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ณ หอผูปวย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และวิเคราะหการใชแนวทางการ
ฟนฟูฯ ระหวางนักกายภาพบำบัดทั้ง 4 คน
รูปแบบการวิจัย: การศึกษายอนหลัง
สถานที่ทำการวิจัย: คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร
กลุมประชากร: ผูปวยโรคขอเขาเสื่อมหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขา
เทียม จำนวน 153 คน
วิธีการศึกษา: เก็บขอมูลยอนหลังเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทาง
การฟนฟูฯ และนำผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติ ระหวาง
นักกายภาพบำบัดทั้ง 4 คน
ผลการศึกษา: นักกายภาพบำบัดทุกคนปฏิบัติตาม แนวทางการ
ฟนฟูฯ เกือบทุกขอ เฉลี่ย 14.56 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92) ขอ
จาก 16 ขอ (รอยละ 91) ยกเวน 1) การฝกใหผูปวย การออกกำลัง
กายเพิ่มพิสัยงอขอเขาไดมากกวาหรือเทากับ 75-90 องศา และ
เหยี ย ดข อ เข า ได เ กื อ บสุ ด หรื อ ขาดน อ ยกว า -15 องศา (ร อ ยละ
56.86), 2) การฝกเดินลงน้ำหนักบนพื้นราบเทาที่ทนไหว โดยใช
อุปกรณชวยพยุงเดินชนิดสี่ขา (รอยละ 56.86) และ 3) การสอนทา
ออกกำลังกายเพื่อใหผูปวยกลับไปทำที่บาน (รอยละ 56.86) และไม
มีนักกายภาพบำบัดคนไหนฝกเดินขึ้นลงบันไดโดยใชอุปกรณชวย
เดิน ทั้งนี้เนื่องจากผูปวย 66 คน ถูกจำหนายกอนสิ้นสุดการฟนฟู
สมรรถภาพ (รอยละ 43.14) และขาดแคลนชุดบันไดและราวฝกเดิน
(รอยละ 56.86) ทั้งนี้ หลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขา ขอเขาของผูปวย
เฉลี่ยงอได 88.66 องศา (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.14) และเหยียด
ได - 2.78 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.36) องศา ตามลำดับ
สรุป: การใช แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคขอเขาเสื่อม
หลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร บรรลุผลเกือบทุกขอ ยกเวนการฝกเดินขึ้นลงบันได เนื่องจาก
การจำหน า ยผู ป ว ยก อ นสิ้ น สุ ด การฟ น ฟู ส มรรถภาพ และความ
ขาดแคลนชุดบันไดและราวฝกเดิน
คำสำคัญ: แนวทางปฏิบัติ, การฟนฟูสมรรถภาพ, โรคขอเขาเสื่อม,
การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม

Adherence to Inpatient Rehabilitation Clinical Practice Guideline
for Patient with Knee Osteoarthritis after Total Knee Replacement
Gerawarapong C.
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine,
Naresuan University
Objectives: To study adherence to inpatient rehabilitation clinical
practice guideline (CPG) for patient with knee osteoarthritis
(OA), after total knee replacement (TKR) and to analyze the
CPG adherence between all four physical therapists (PTs).
Study design: Retrospectively descriptive study
Setting: Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of
Medicine, Naresuan University
Subjects: One hundred and fifty three inpatients with OA of
knee, after TKR
Methods: Medical records were reviewed retrospectively.
Measurements of the CPG adherence were collected for
evaluation and comparison between all PTs.
Results: All PTs followed every steps of the CPG, average of
the CPG adherence was 14.56 from 16 (91%), (standard
deviation; S.D. = 0.92) points, except the following: 1) range
of motion (ROM) exercise for improvement of flexion (F) >
75-90 and extension (E) < 0-15 degrees (56.86%), 2)
ambulation training (weight as tolerated on the surgical side)
with walker (56.86%), and 3) home exercise program (56.86%),
respectively. Nevertheless, none of the PTs did up & down
stairs training with gait-aids (0%). The CPG adherence was
incomplete due to 1) early discharge (D/C) (n = 66, 43.14%)
and 2) absence of staircase with walking parallel bars (n =
87, 56.86%), respectively. The average knee ROM was 88.66
degree in flexion (S.D. = 4.14) and - 2.78 degrees (S.D. =
4.36) in extension.
Conclusion: The adherence to rehabilitation CPG was
followed high usefulness. The CPG adherence was incomplete
due to early discharge (D/C) condition and absence of staircase
with walking parallel bar. Between all PTs, there were not
significantly statistical differences of the CPG adherence.
Keywords: Adherence, clinical practice guideline (CPG),
rehabilitation, osteoarthritis (OA) of knee, total knee
replacement (TKR)
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บทนำ

ผูปวยโรคขอเขาเสื่อม (knee osteoarthritis) สวนหนึ่งตองไดรับ
การรั ก ษาด ว ยการผ า ตั ด เปลี่ ย นข อ เข า ในท า ยที่ สุ ด (1-2) การฟ น ฟู
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สมรรถภาพผูปวยหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะ
ทำใหผูปวยสามารถกลับไปใชชีวิตประจำวันไดใกลเคียงปกติมากที่
สุด(3-4) การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจะตองอาศัยความรวมมือของ
สหสาขาวิชาชีพ ไดแก แพทยเวชศาสตรฟนฟู นักกายภาพบำบัด
และนักกิจกรรมบำบัดหรือนักอาชีวบำบัด เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ผูปวยสูงสุด ขอเขาเทียมชนิดที่นิยมใชในปจจุบันคือขอเขาสามชิ้น
สวน (tri-compartment) ซึ่งแทนที่ medial & lateral tibiofermoral
compartment และ patellofermoral compartment รวมทั้งผูปวย
สามารถลงน้ำหนักหลังการผาตัดในวันแรกได(2,4)
การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเสื่อม
แบงเปน 4 ระยะ ไดแก การฟนฟูระยะ 1 สัปดาหแรกหลังการผาตัด
การฟนฟู ระยะสัปดาหที่ 2-6 หลังการผาตัด การฟนฟูระยะสัปดาห
ที่ 6-12 หลังการผาตัด และการดูแลฟนฟูระยะสัปดาหที่ 12 - 2 ป
หลังการผาตัด(4,5) การฟนฟูระยะ 1 สัปดาหแรกหลังการผาตัดหรือ
ในหอผูปวย เปนระยะที่มีความจำเปนและมีผลตอการเคลื่อนไหว
การยืน การเดินและการใชชีวิตประจำวันของผูปวยอยางมาก โดย
วัตถุประสงคคือ ลดอาการปวด สามารถออกกำลังกาย เพื่อเพิ่ม
กำลังกลามเนื้อเหยียดขอเขาและกลามเนื้อขา พิสัยงอและเหยียด
ของขอเขาสามารถเคลื่อนไหวระดับเตียง ยายตัวจากเตียงไปเกาอี้
เดินลงน้ำหนักขาขางที่ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมบนพื้นราบเทาที่ทน
ไดโดยใชอุปกรณชวยเดิน รวมถึงสามารถขึ้นลงบันไดได(4-6)
ภาควิ ช าเวชศาสตร ฟ น ฟู คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดทบทวนเอกสารและตำราที่เกี่ยวของ เพื่อ
จัดทำแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคขอเขาเสื่อม (CPG)
ในผูปวยกลุมนี้ (ดูภาคผนวก)(7)

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร

ผู ป ว ยโรคข อ เข า เสื่ อ มหลั ง การผ า ตั ด เปลี่ ย นข อ เข า เที ย ม ณ
หอผูปวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกคน
เกณฑการคัดเขา
- ผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ณ
หอผูปวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554
- ไมมีโรคประจำตัวหรือภาวะเจ็บปวยที่เปนอุปสรรคตอการฝก
การเคลื่อนไหว ยายตัว ยืนหรือเดิน เชน โรคหลอดเลือดสมอง
พารกินสัน รอยโรคที่บริเวณสมองนอยที่ทำใหเกิดปญหาการ
ทรงตัว หรือภาวะการเคลื่อนไหวผิดปกติ กอนไดรับการผาตัด
- ไมมีภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม เชนแผล
ผาตัดติดเชื้อ ความผิดปกติของสารน้ำหรือระดับน้ำตาลในเลือด
ภาวะซีด หรือภาวะแทรกซอนหลังการดมยาสลบ
- ไมเคยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมขางใดมากอน
- ไดรับการสงปรึกษาทางเวชศาสตรฟนฟูจากศัลยแพทยออรโธปดิกส
- ยินยอมเขารวมการฟนฟูสมรรถภาพตาม CPG นี้
เกณฑการคัดออก
- ขอมูลในแบบบันทึกผลการใช CPG ไมสมบูรณ
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ขั้นตอนการวิจัย
เก็บขอมูลจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูฯ
และบันทึกลงในแบบเก็บขอมูลแบงเปน 2 ตอน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบดวยเพศ อายุ เขาขางที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
และระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพตามแนวทางการฟนฟูฯ และผล
การปฏิบัติแนวทางการฟนฟูฯรายขอแบงตามภาระงานจริงของนัก
กายภาพบำบัด แลวมาแจกแจงคำนวณ และวิเคราะหเปรียบเทียบ
วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
1. ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก อายุ ระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพ
ตามแนวทางการฟนฟูฯ แสดงเปน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก เขาขางที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอ
เขาเทียม แสดงเปน จำนวน รอยละ
3. การวิเคราะหการปฏิบัติแนวทางการฟนฟูฯ และเปรียบเทียบ
พิสัยงอ (flexion, F) และเหยียด (extension, E) ขอเขาหลังการ
ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม แสดงเปน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และคา p-value โดยใชสถิติ Kruskal-Wallis test (95%
confidence interval, CI)
ผลการศึกษา
จากแบบประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูฯ ผูปวยโรค
ข อ เข า เสื่ อ มหลั ง การผ า ตั ด เปลี่ ย นข อ เข า เที ย ม ณ หอผู ป ว ย โรง
พยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดขอมูลผูปวยทั้งหมด จำนวน 238
คน ตรงกั บ เกณฑ คั ด เข า ศึ ก ษา 153 คน และถู ก คั ด ออก 85 คน
เนื่องจากการบันทึกขอมูลไมสมบูรณและขาดการลงนามของนัก
กายภาพบำบัดกำกับ และจำหนายโดยไมไดฝกเดินขึ้นลงบันได 87 คน
ผูปวยทั้งหมดเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 67.33 (ชวงอายุ 56-89 ป)
เขาขางที่ไดรับการผาตัดเปนขางซาย 85 เขา (รอยละ 55.56) ระยะ
เวลาการฟนฟูสมรรถภาพ เฉลี่ย 4.03 วัน (ชวงเวลา 3-5 วัน)
พบวานักกายภาพบำบัดทั้ง 4 คน ปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูฯ
เฉลี่ย 14.5 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9) ขอ จาก 16 ขอ (หรือ รอยละ
91) โดยขอที่ 1-12 มีการปฏิบัติตามทุกคน สวนขอที่ 13-14 และ 16
(ยกเวนขอที่ 15) มีการปฏิบัติตามรอยละ 56.9 และไมมีการปฏิบัติ
ขอที่ 15 เลย ทั้งนี้ พบขอบกพรองจาก 1) การจำหนายผูปวยกอนสิ้น
สุ ด การฟ น ฟู ส มรรถภาพ 66 คน (ร อ ยละ 43.1) และ 2) ความ
ขาดแคลนชุดบันไดและราวฝกเดิน 87 คน (รอยละ 56.9)
เมื่อวิเคราะหคาองศาของพิสัยงอ (F) และเหยียด (E) ขอเขาหลัง
การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมของผูปวยโดยนักกายภาพบำบัดคนที่ 1
F/E เฉลี่ย 89.71/ -2.35องศา, คนที่ 2 F/E เฉลี่ย 88.75 / -5.00 องศา,
คนที่ 3 F/E เฉลี่ย 88.33 / -2.87 องศา, คนที่ 4 F/E เฉลี่ย 89.50 / 1.25 องศา และค า องศาของพิ สั ย งอและเหยี ย ดข อ เข า ของนั ก
กายภาพบำบัดทั้ง 4 คน เฉลี่ย 88.66 / - 2.78 องศา ตามลำดับ
นอกจากนี้ยังพบวา คาองศาพิสัยงอและเหยียดขอเขาขางที่ผาตัด
เปลี่ยนขอเขาเทียมของผูปวยระหวางนักกายภาพบำบัดทั้ง 4 คนไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p F = 0.467 และ
p E = 0.211 ตามลำดับ) ดังตารางที่ 1
บทวิจารณ
การปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคขอเขา
เสื่อมหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ณ หอผูปวย โรงพยาบาล
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหและเปรียบเทียบคาองศาของพิสัยงอและเหยียดขอเขาหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมของผูปวยโดยนักกายภาพบำบัดทั้ง 4 คน
หมายเหตุ: †ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) องศา; ‡ค่า p-value ใช้สถิติ Kruskal-Wallis test (95% confidence interval, CI); Fflexion (พิสัยงอข้อเข่า);
E
extension (พิสัยเหยียดข้อเข่า)

มหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งนี้พบวาผูปวยทั้งหมดเปนเพศหญิง สูงอายุ
สอดคลองกับอุบัติการณและความชุกของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมรวม
ถึงผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมซึ่งพบเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย(8-9) ระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพเฉลี่ย 4 วัน (ชวง
เวลา 3-5 วัน) ซึ่งใกลเคียงกับเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่มี
ขนาดใกลเคียงกัน(3)
การปฏิบัติตาม CPG บรรลุผลเกือบทุกขอโดยมีการปฏิบัติตาม
CPG เฉลี่ย 14 ขอ ยกเวนขอที่ 13-16 (ดูภาคผนวก) เนื่องจาก 1)
การจำหนายผูปวยกอนสิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพ และ 2) ขาดแคลน
ชุดบันไดและราวฝกเดิน
การจำหนายผูปวยกอนสิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพนั้น ทำให
ผูปวยขาดการฝกการเคลื่อนไหวระดับเตียง การยายตัวจากเตียงไป
เกาอี้ การเดินลงน้ำหนักขาขางที่ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมบนพื้นราบ
เทาที่ทนไดโดยใชอุปกรณชวยเดิน รวมถึงการฝกขึ้นลงบันได ซึ่งไม
เปนไปตามมาตรฐานหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมระยะที่ 1
หรือในหอผูปวย(4-6)
รอยละ 43 ของผูปวยที่ถูกจำหนายออกจากโรงพยาบาลกอน
สิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพไดรับการฝกยายตัวลงจากเตียง การเดิน
ลงน้ำหนักขาขางที่ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมบนพื้นราบเทาที่ทนได
โดยใชอุปกรณพยุงเดินสี่ขาจากศัลยแพทยออรโธปดิกส แพทยใชทุน
และนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 เนื่องจากระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพ
วันที่ 3-5 ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร-อาทิตย) และจำนวนเตียง
ผูปวยออรโธปดิกสมีจำกัด (10 เตียง) ไมเพียงพอตอการรักษา อนึ่ง
ไมมีหอผูปวยเวชศาสตรฟนฟูในโรงพยาบาลแหงนี้
ถึ ง แม ว า ผู ป ว ยกลุ ม นี้ จ ะได รั บ คำแนะนำจากที ม ศั ล ยแพทย
ออรโธปดิกส แทนการฝกโดยนักกายภาพบำบัดโดยเนนการเดินบน
พื้นราบโดยใชเครื่องชวยพยุงเดินสี่ขา รวมถึงใหญาติ หรือคนดูแล
ชวยพยุงเดินมากกวาการฝกการเคลื่อนไหวอยางอื่น แตไมสามารถ
ประเมินผลไดวาการไดรับคำแนะนำจากทีมศัลยแพทยออรธิปดิกส
บรรลุผลหรือทดแทนการปฏิบัติของนักกายภาพบำบัดตามแนวทาง
การฟนฟูฯ นี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความขาดแคลนชุดบันไดและราวฝกเดินเปนปจจัยสำคัญที่ทำให
ไมสามารถฝกผูปวยเดินขึ้นลงบันไดตามมาตรฐานของการฟนฟู
สมรรถภาพผูปวยกลุมนี้(4-7, 10) รวมถึงบันไดของโรงพยาบาลมีความ
ลาดชันและมีผูปวยหรือบุคลากรเดินขึ้นลงระหวางชั้นอาคารเกือบ
ตลอดเวลา จึงไมสามารถประยุกตใชอุปกรณหรือสิ่งแวดลอมอื่นใน
การฝกผูปวยได

ดังนั้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยหลังการผาตัดเปลี่ยนขอ
อวัยวะหรือรยางคสวนลางเกือบทุกประเภท(2-3,11-12) โรงพยาบาลควร
จัดซื้อชุดบันไดและราวฝกเดินซึ่งหาซื้อไดงาย ราคาไมแพง และยัง
สามารถใชในผูปวยประเภทอื่น ๆ ได เชน โรคหลอดเลือดสมอง
พารกินสัน รอยโรคที่บริเวณสมองนอยที่ทำใหเกิดปญหาการทรงตัว
ภาวะการเคลื่อนไหวผิดปกติและผูปวยที่มีภาวะขาออนแรงเกือบทุก
ประเภท(10)
จากการทบทวนแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพในผูปวยกลุมนี้(2-7)
พบวามีความยืดหยุน และการเปดโอกาสใหบุคลากรทางการแพทย
ไดพิจารณาปรับใชตามลักษณะของผูปวยอยางปลอดภัยและเหมาะสม
กับการดำเนินชีวิตประจำวันของผูปวยแตละคน ดังนั้นการฝกเดิน
ขึ้นลงบันไดตามแนวทางปฏิบัติอาจยังไมจำเปนเรงดวนในผูปวย
บางราย เชน ผูสูงอายุ หรือเสี่ยงตอการหกลม อยางไรก็ตาม ผูปวย
กลุมนี้ควรไดรับการฟนฟูสมรรถภาพใหสามารถเดินขึ้นลงบันไดอยาง
ปลอดภัยภายในระยะเวลา 6-12 สัปดาหหลังการผาตัด(2,4-5)
อนึ่ง คาองศาพิสัยขอเขามีความคลาดเคลื่อนระหวางบุคคล
นอยมากเพราะใชเครื่องชวยเพิ่มพิสัยขออัตโนมัติ (CPM) จึงมีความ
นาเชื่อถือมากกวาการวัดดวยไมวัดพิสัยขอ (goniometer) ซึ่งมีความ
คลาดเคลื่อนจากผูวัดแตละคนประมาณ 5 องศา(7,11-12)
จากผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบพิสัยงอและเหยียดขอเขา
ขางที่ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมระหวางนักกายภาพบำบัดทั้ง 4 คน
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ พิสัยงอและเหยียด
ขอเขา เฉลี่ย 89 องศา ถือวาบรรลุผลตามเปาหมาย และเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการฟนฟูสมรรถภาพในผูปวยกลุมนี้(4-7) และความ
สามารถการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยของนักกายภาพบำบัดทุกคนมี
ความเทาเทียมกัน ซึ่งถือเปนตัวบงชี้ที่สำคัญตามหลักประกันคุณภาพ
การบริการสุขภาพและเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งความเทาเทียม
กันของผลการใหบริการฟนฟูสุขภาพแกผูปวยตามแนวทางปฏิบัติ
ของภาควิชาเวชศาสตรฟนฟูและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยางไรก็ตาม ความเทาเทียมกันของผลลัพธการใหบริการฟนฟูและ
ความสามารถของนักกายภาพบำบัดทุกคนในผลการศึกษานี้ไม
สามารถสะทอนหรืออางอิงการปฏิบัติในผูปวยกลุมโรคอื่น ๆ
การศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลยอนหลังและอยูในสภาพ
แวดลอมของการฟนฟูสมรรถภาพตามภาระงานจริง จึงทำใหขาด
ขอมูลบางอยางและมีขอจำกัดจากปจจัยที่เกี่ยวของบางประการ เชน
ชนิดของขอเขาเทียม สมรรถภาพและความพึงพอใจของผูปวย รวม
ทั้งจำนวนผูปวยที่นักกายภาพบำบัดแตละคนใหการฟนฟู จึงควรมี
การศึกษาวิเคราะหปจจัยดังกลาวตอไปในอนาคต
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กล า วโดยสรุ ป การปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการฟ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู ป ว ยโรคข อ เข า เสื่ อ มหลั ง การผ า ตั ด เปลี่ ย นข อ เข า เที ย ม ณ หอ
ผูปวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรลุผลเกือบทุกขอ ยกเวน
การฟนฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวระดับเตียง การยายตัวจาก
เตียงไปเกาอี้ การเดินลงน้ำหนักขาขางที่ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
บนพื้นราบเทาที่ทนไดโดยใชอุปกรณชวยเดิน และการฝกขึ้นลงบันได
ทั้งนี้เนื่องจากการจำหนายผูปวยกอนสิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพ
และความขาดแคลนชุ ด บั น ไดและราวฝ ก เดิ น และไม พ บความ
แตกตางของพิสัยขอระหวางนักกายภาพบำบัด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ผู ป ว ยโรคข อ เข า เสื่ อ มหลั ง การผ า ตั ด เปลี่ ย น
ขอเขาเทียม นักกายภาพบำบัดและพยาบาลประจำหอผูปวยโรง
พยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกคนที่ใหขอมูลและความรวมมือ
สำหรับการศึกษาในครั้งนี้เปนอยางดี
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