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Abstract:  
Purpose: This research studied the effects of a shoulder pain prevention 
program for patients with hemiplegia after suffering a stroke and who 
had a caregiver. 
Design: An experimental, pretest-posttest control group design. 
Methods: Sixty participants were recruited from medical and surgical 
wards at a provincial hospital, and divided into two groups: experimental 
and control.  Each group consisted of 30 subjects. Three instruments 
were used for data collection:  demographic data of subjects and 
caregivers; the level of shoulder pain at various periods, the arm motor 
function, the degree of passive ROM and the level of subluxation; and 
the Shoulder Pain Prevention Program for Patients with Hemiplegia.  
Data were analyzed by descriptive statistics, Wilcoxon signed rank test 
and Mann-Whitney U test.
Main findings: Findings revealed that for the experimental group there 
were no differences in the level of shoulder pain at rest pre- and post- 
program.  Moreover, this group had significantly lesser pain in shoulder 
on movement (p <  .01) and greater range of motion in an external      
rotation position (p < .01) than those in the control group 
Conclusion and recommendations: The results of this study suggest 
that our program could be used to decrease the level of shoulder pain 
on movement and joint stiffness in an external rotation position. 
Nurses and healthcare staff could use this program in stroke patients 
with hemiplegia in the early onset of stroke before the symptoms occur.       

Keywords:  shoulder pain,  stroke,  hemiplegia,  exercise program,      
shoulder pain, pain prevention.
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บทคดัย่อ
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ใน   
ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี 
รปูแบบการวจิยั: วจิยัเชงิทดลอง  
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วยทัง้ชายและหญงิซึง่มญีาตผิูด้แูล
รกัษาในหอผูป่้วย อายรุกรรม และศลัยกรรมในโรงพยาบาลระดบัจงัหวดั
แห่งหนึง่ แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและควบคมุกลุม่ละ 30 ราย เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัประกอบด้วย 1. แบบเกบ็รวบรวมข้อมลูทัว่ไปของผูป่้วย และ
ญาตดิแูล 2. แบบประเมนิระดบัอาการปวดไหล่ในระยะต่างๆ, การท�า
หน้าทีข่องแขน, พสิยัของข้อไหล่ และระดบัของข้อไหล่เคลือ่น  3. โปรแกรม
การป้องกนัอาการปวดไหล่ โดยใช้สถติทิดสอบวลิคอคซนั ไซน แรงค์เทส 
(Wilcoxon Signed Ranks test) และใช้สถติทิดสอบแมนวทินย์ี ยเูทส 
(Mann-Whitney U-test)  
ผลการวจิยั: พบว่า กลุม่ตวัอย่าง ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการป้องกนัอาการปวด
ไหล่ ระดบัอาการปวดไหล่ขณะพกั ก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรมไม่แตก
ต่างกนั โดยมรีะดบัอาการปวดไหล่ขณะเคลือ่นไหวน้อยกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบั
การดแูลตามปกต ิ(p < .01) พสิยัของข้อไหล่ในท่าหมนุแขนออกด้านนอก
มากกว่า (p < .01) กลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้รบัการดแูลตามปกติ
สรปุและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่น้ี สามารถลด
ระดบัอาการปวดไหล่ขณะเคลือ่นไหว และข้อตดิในท่าหมนุแขนออกด้าน
นอกในระยะหนึ่งเดือนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พยาบาลและเจ้า
หน้าทีป่ฏบิตังิานในหอผูป่้วยสามารถน�าโปรแกรมการป้องกนัอาการปวด
ไหล่ทีพ่ฒันาขึน้มาใช้ ในผูป่้วยตัง้แต่ระยะแรกก่อนเกดิอาการ

ค�าส�าคญั: อาการปวดไหล่ โรคหลอดเลอืดสมอง อมัพาตครึง่ซกี โปรแกรม
ป้องกนัอาการปวดไหล่

ผลของโปรแกรมกำรป้องกันอำกำรปวดไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีภำวะอัมพำตครึ่งซีก *
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 องค์การอนามัยโลกได้ให้ค�าจ�ากัดความของ           

โรคหลอดเลอืดสมอง  (Stroke) ว่าเป็นภาวะทีม่กีารขดัขวาง
การไหลเวยีนของหลอดเลอืดสมองสาเหตอุาจเกดิจากหลอด
เลอืดสมองแตก หรือการอดุกัน้จากก้อนเลอืด ท�าให้เนือ้เยือ่
สมองถูกท�าลายจากการขาดออกซิเจนและสารอาหาร       
เป็นเหตใุห้สมองบางส่วนหรอืทัง้หมดท�างานผดิปกตไิป มผีล
ท�าให้ระบบประสาทสั่งการที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายสญูเสยีไป1 ในประเทศไทยจากการส�ารวจจ�านวนและ
อัตราการเจ็บป่วยของผู ้ป่วยในโรงพยาบาลที่เกิดจาก        
โรคหลอดเลอืดสมองปี พ.ศ. 2550 ของสถานบรกิารกระทรวง
สาธารณสุข พบว่ามีความชุก 205.45 คนต่อประชากร 
100,000 คน2 จากรายงานการศกึษาทีเ่ป็นการศกึษาร่วมกนั
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก       
พบว่าโรคหลอดเลอืดสมองเป็นโรคทีเ่ป็นสาเหตกุารเกดิภาวะ
ทพุพลภาพ (Disability adjusted life year) ทีส่�าคญัอนัดบั 
2 ทัง้ในเพศชายและเพศหญงิ3  โรงพยาบาลลพบรุ ี ซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลระดบัทตุยิภมูขินาด 428 เตยีง สงักดักระทรวง
สาธารณสขุ จากเวชระเบยีนของโรงพยาบาล4 ข้อมลูสถติิ    
ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองพบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถงึ 
พ.ศ. 2551 จ�านวน ผูป่้วยในทัง้หมด  25,767, 26,560 และ 
24,376 ราย เป็นผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองจ�านวน 494, 
875 และ 865 รายตามล�าดบั โรคหลอดเลอืดสมองท�าให้
เกดิความบกพร่อง ในการใช้งานของร่างกาย ซึง่ท�าให้เกิดการ
สญูเสยีหรือไร้ความสามารถ ไม่สามารถท�ากจิกรรมอย่างคน
ปกตท่ัิวไป5 พบว่าร้อยละ 88 ของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
มีปัญหาร่างกายอ่อนแรงครึง่ซีก ปัญหาทีเ่กดิขึน้ท�าให้กล้าม
เนือ้อ่อนแรง ความตงึตวัลดลง และปฏกิริยิาตอบสนองต่อสิง่
กระตุ้นเปลี่ยนแปลงน�ามาสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญได้แก่
อาการปวดไหล่ อาการปวดไหล่ทีเ่กดิจากความบกพร่องของ
การเคลื่อนไหว มีผลต่อการท�าหน้าที่ของแขนทั้งทาง
กายวภิาคและสรีรวทิยา และยงัมผีลต่อ อารมณ์และจติใจ
ของผูป่้วย6     
  อาการปวดไหล่ เป็นอาการและอาการแสดงของ
ข้อไหล่ท่ีเปลีย่นแปลงจากภาวะอมัพาตครึง่ซกีซ่ึงอาจเกดิได้
จาก ระบบกล้ามเนือ้ทีช่่วยพยงุข้อไหล่ กระดกูของข้อไหล่ 
รวมทัง้ข้อต่อและเอน็ทีท่�าหน้าทีใ่นการเคลือ่นไหวข้อไหล่ได้

รับการบาดเจ็บจากการดึงรั้งหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดท่า 
ท�าให้เกดิอาการปวดทัง้ขณะเคลือ่นไหว และ/หรอืขณะพกั7  
เนือ่งจาก  อยูใ่นท่านัน้นาน ๆ  (Prolonged position)  เนือ้เยือ่
ด้านหนึง่ของข้อจะเกดิการเปลีย่นแปลงความยาวเพิม่ขึน้ ใน
ขณะทีเ่นือ้เยือ่อกีด้านหนึง่จะหดสัน้ลง การเปลีย่นแปลงของ
เนื้อเยื่อสันนิษฐานว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเอง 
หรือมีแรงกระท�าในระหว่างที่มีการเคลื่อนไหวของข้อไหล่8  
สถติกิารเกดิอาการปวดไหล่ในต่างประเทศอาจพบได้ตัง้แต่
ร้อยละ 5 จนถงึร้อยละ 84 ขึน้อยูก่บัระยะเวลาตัง้แต่เกดิโรค 
และลกัษณะของประชากรทีท่�าการศกึษา9,10  อาการปวดไหล่
จะพบได้ร้อยละ 17 ในสปัดาห์แรก11  ร้อยละ 55 ในสปัดาห์
ทีส่อง12 ร้อยละ 20 ในเดอืนแรก11 ร้อยละ 87 ในสองเดอืน12 
ร้อยละ 23 ใน 6 เดอืน11 และร้อยละ 75 ภายในหนึง่ปี หลงั
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง7 ผู้ป่วยมีอาการปวดไหล่ตั้งแต่
สปัดาห์แรกขณะพกั ร้อยละ 12 และขณะเคลือ่นไหว ร้อยละ 35  
และเกดิอาการปวดไหล่ขณะพกัในสปัดาห์ที ่10 ร้อยละ 24 
และขณะเคลื่อนไหว ร้อยละ 58 ในสัปดาห์ที่ 107 ใน
ประเทศไทยการศกึษาความชกุของอาการปวดไหล่ในผูป่้วย
อมัพาตครึง่ซกีจะพบได้ ร้อยละ 36 ในสามเดอืนแรก และ
ร้อยละ 14.3 ในเดอืนที ่613  
 จากผลกระทบของอาการปวดไหล่ทีม่ต่ีอการฟ้ืนฟู
สภาพของผู้ป่วย และยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยที่ท�าใน
ประเทศไทย ในการป้องกนัอาการปวดไหล่จากหลายสาเหตุ
ในเวลาเดยีวกนั  ท�าให้ผูว้จิยัเหน็ถงึความจ�าเป็นของการหา
แนวทางการป้องกนัอาการปวดไหล่ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมอง ทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซีก โดยน�าแนวปฏบิตัทิางการ
พยาบาลเพือ่การป้องกนัอาการปวดไหล่ ในผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมองที่มีอัมพาตครึ่งซีก ของตรีอมร วิสุทธิศิริ14             
ทีค่รอบคลมุหลายสาเหต ุแต่ยงัไม่ได้ท�าการทดสอบผล ผูว้จิยั
น�าแนวปฏบิตันิีม้าพฒันาเป็นโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ 
โดยเพิม่กจิกรรมในการจดัท่านัง่ ท่าเดนิ และท่ายนื การ
เคลือ่นย้ายในท่าต่างๆ เมือ่ผูป่้วยลกุนัง่ และเดนิ โดยใช้กรอบ
แนวคดิทางพยาธสิรรีวทิยา  ร่วมกบัประยกุต์ใช้กรอบแนวคดิ
การสนับสนุนทางสังคมของ ทอยด์15 โดยพยาบาลให้แรง
สนบัสนนุทางสงัคม 2 ด้านคอื แรงสนบัสนนุด้านเครือ่งมอื 
ข้อมลูข่าวสาร และแรงสนบัสนนุด้านอารมณ์ โดยการให้ความ
รูแ้ละฝึกทกัษะ และสนบัสนนุทางด้านจติใจแก่ ผูป่้วย และ
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ญาตผิูด้แูล ท�าให้ญาตผิูด้แูลสามารถน�าโปรแกรมทีพ่ฒันาไป
ปฏบิตัต่ิอเมือ่ผูป่้วยกลบับ้านเพือ่ให้เกดิการดแูลอย่างต่อเนือ่ง  
ผู ้วิจัยจึงท�าการทดสอบผลของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นว่า
สามารถป้องกนัอาการปวดไหล่ได้ หรอืไม่ และมผีลต่อพสิยั
ของข้อไหล่ การท�าหน้าทีข่องแขน และการเกดิภาวะข้อไหล่
เคลือ่นอย่างไร
               

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการป้องกนัอาการปวด
ไหล่ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่อีมัพาตครึง่ซกีโดย
 1. เปรียบเทยีบระดบัอาการปวดไหล่ พสิยัของข้อ
ไหล่  การท�าหน้าท่ีของแขน และข้อไหล่เคลือ่นในผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองที่มีอัมพาตครึ่งซีก ก่อนการให้โปรแกรม 
และหลงัได้รบัโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ในวนัที ่5 
และสปัดาห์ที ่4  
 2. เปรยีบเทยีบผลของโปรแกรมหลงัได้รบัโปรแกรม
ในสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการป้องกัน
อาการปวดไหล่และกลุม่ทีไ่ด้รบัการดแูลตามปกติ

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอัมพาตครึ่งซีก 
ก่อนได้รับโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่  มรีะดบัของ
อาการปวดไหล่ขณะพกั และขณะเคลือ่นไหวน้อยกว่า พสิยั
ของข้อไหล่มากกว่า การท�าหน้าทีข่องแขนมากกว่า และระยะ
ข้อไหล่เคลือ่นน้อยกว่า หลงัได้รบัโปรแกรมป้องกันอาการปวดไหล่
   2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอัมพาตครึ่งซีก 
หลงัจากได้รับโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่  มรีะดบั
ของอาการปวดไหล่ขณะพัก และขณะเคล่ือนไหวน้อยกว่า 
พสิยัของข้อไหล่มากกว่าการท�าหน้าทีข่องแขนมากกว่า ระยะ
ข้อไหล่เคลื่อนน้อยกว่าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี
อมัพาตคร่ึงซกีท่ีได้รับการดแูลตามปกติ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง เป็นผูป่้วยโรคหลอด
เลอืดสมองท้ังเพศชายและเพศหญงิ ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัครัง้
แรก ไม่ได้รบัการรกัษาโดยการผ่าตดั มภีาวะอมัพาตครึง่ซกี  พ้น
จากระยะวกิฤตอิย่างน้อย 24 ชัว่โมง แต่ไม่เกนิ 1 สปัดาห์  
ผูป่้วยอาย ุ20 ปีขึน้ไป ทีม่ารบัการรกัษาอยู่ในหอผูป่้วยแผนก

อายรุกรรม และแผนกศลัยกรรมโรงพยาบาลลพบรุ ี และมี
ญาตผิูด้แูลหลกั ทีม่อีายตุัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป ผูว้จิยัคดัเลอืกกลุม่
ตวัอย่าง ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดคือมรีะดบัความรูส้กึตวัตามแบบ
ประเมนิ Glasgow coma scale 15 คะแนน มกี�าลงักล้าม
เนือ้แขนข้างทีอ่่อนแรงน้อยกว่าหรอืเท่ากบั  3  มคีวามตงึตวั
ของกล้ามเนือ้ข้างทีอ่่อนแรงน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1 มกีารรบั
ความรู้สึกปวดปกติ และผู้ป่วยสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้  
เลอืกกลุม่ตวัอย่างเข้ากลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุโดยวธิกีาร
สุม่แบบบลอ็ก (Block randomization) และเกบ็ข้อมลูไป
พร้อมๆ กนั ได้จ�านวนครบตามทีก่�าหนดไว้ กลุม่ละ 35  คน 
โดยกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ ไม่ทราบว่าตนอยูก่ลุม่ไหน 
ขณะเกบ็ข้อมลูมผีูป่้วยทีอ่อกจากการวจิยั 10 ราย สาเหตุ
เพราะระดบัความรูส้กึตวัลดลง 4 ราย  ถงึแก่กรรมเมือ่กลบั
บ้าน 2 ราย พบก้อนเนือ้งอกในสมอง 1 ราย และย้ายไปอยู่
ต่างจงัหวดั 3 ราย เหลอืจ�านวนผูเ้ข้าร่วมวจิยักลุม่ละ 30  ราย
 
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
 1. โปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ในผูป่้วย
โรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี ปรบัปรงุมาจาก
แนวปฏบิตัทิางการพยาบาลในการป้องกนัอาการปวดไหล่ของ  
ตรอีมร วสิทุธศิริิ14 (2549) ประกอบด้วย กจิกรรมหลกั 2 
ข้อ ได้แก่ 1) การสนบัสนนุทางด้านเครือ่งมอื ประกอบด้วย 
กจิกรรมการพยาบาล ในการสอนให้ความรูฝึ้กทกัษะแก่ผูป่้วย
และญาตผิูด้แูลหลกั   ในการป้องกนัอาการปวดไหล่ขณะอยู่
โรงพยาบาล และ เมือ่ผูป่้วยกลบับ้าน ในเรือ่ง การจดัท่าและ
การใช้อปุกรณ์ทีเ่หมาะสม ขณะนอน นัง่ ยนื เดนิ และการ
เคลือ่นย้ายรวมทัง้การป้องกนัการเกดิกล้ามเนือ้หดเกรง็  การ
ออกก�าลังกายแบบมีผู้ท�าให้ และให้คู่มือการดูแลป้องกัน
อาการปวดไหล่  2) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์  ประกอบ
ด้วย การสร้างสมัพนัธภาพ การให้ก�าลงัใจ  รวมทัง้เปิดโอกาส
ให้ผูด้แูลได้ระบายความรูส้กึ รบัฟังปัญหาทีเ่กดิจากการดแูล
ผูป่้วยพร้อมทัง้แก้ไขปัญหา  และให้การดแูลเอาใจใส่ ยกย่อง
ชมเชย และตดิตามเยีย่ม
 2. แบบประเมนิ  ประกอบด้วย 1) แบบประเมนิ
ข้อมลูทัว่ไปของผูป่้วย และผูด้แูลหลกั 2) แบบประเมนิความรู้ 
และความสามารถของญาตผิูด้แูลในการปฏบิตัป้ิองกนัอาการ
ปวดไหล่ ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น โดยเนื้อหาในการประเมิน
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ครอบคลมุตามโปรแกรมทีผู่ว้จิยัพฒันาเพือ่ให้สอดคล้องกบั
กลุม่ตวัอย่างในการวจัิยครัง้นี ้ 3) แบบวดั ระดบัอาการปวด
ของไหล่ขณะพัก วัดความเจ็บปวดด้วยเส้นตรงแนวตั้ง      
(The  Vertical  Visual  Analogue  Scale) ของ ไพรด์ เค
ริลส และ รอดเจอร์16 แปลเป็นภาษาไทยโดย ศศิกานต์ 
นมิมานรชัต์ และ ชชัชยั ปรชีาไว17  มค่ีาคะแนนตัง้แต่ 0-100 
คะแนน แปลผลโดยวดัความยาวจาก 0 ถงึระดบัทีผู่ป่้วยบอก
ต�าแหน่งความเจบ็ปวด โดยใช้เส้นตรงแนวตัง้ทีม่คีวามยาว 
0-100 mm 4) แบบวดัอาการปวดขณะทีเ่คลือ่นไหวแขน 
โดยใช้เดอะริซชี ่อาร์ตคิลูาร์อนิเดก็ซ์ (The Ritchie Articular 
Index) ประเมนิแขนโดยการหมุนไหล่ออกด้านนอก (externally  
rotated)  ของริซซี่18 มาตราวดัเป็นแบบเรยีงอนัดบั (Ordinal  
scale) มรีะดบัคะแนนตัง้แต่ 0-3 โดย คะแนน 0 = ผูป่้วย
ไม่มอีาการปวด  คะแนน 1 = ผูป่้วยบอกว่าปวด คะแนน 2 = 
ผูป่้วยบอกว่าปวดและมอีาการสะดุง้เมือ่เคลือ่นไหว  คะแนน  
3 = ผู้ป่วยบอกว่าปวดมีอาการสะดุ้งและต้านเมื่อมีการ
เคลื่อนไหว ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ที่ระดับ .8519,20               

5) แบบวดัการท�าหน้าทีข่องแขน (Arm motor function) ใช้
แบบประเมนิฟลกัเมเยอร์ มอเตอร์ฟังชัน่เทส (Fugl-Meyer  
Motor Function Test) ของ ฟลกัเมเยอร์ และคณะ 21 แปล
เป็นภาษาไทยโดย พรรณ ีลิม้ปัญญากลุ และลาวลัย์ พานชิ
เจรญิ 22 ความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอือยู่ทีร่ะดบั .9623 6) แบบ
วดัพสิยัของข้อไหล่โดยมผีูท้�าให้ (Passive ROM) เป็นการ
ประเมนิมมุท่ีข้อไหล่เคลือ่นไหว ประกอบด้วย 6.1) แบบวดั 
ทศิทาง โดยเคร่ืองมอืทีใ่ช้วดัมมุ โกนโิอมเิตอร์ (Goniometer)  
ยีห้่อจามาร์ (Jamar) ชนดิ 0-180 องศา และ 6.2) แบบวดั
ระยะข้อไหล่เคลือ่น ใช้ Inferior  drawer test (sulcus  sign) 
ใช้แบบประเมนิของ เกอร์เบอร์ และแก๊นส24 วดัระยะห่างของ
กระดกูอโครเมยีน (Acromion process) และหวักระดกู    
ฮวิเมอร์รสั (Humeral head) มหีน่วยเป็นมลิลเิมตร 

 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยผ่าน
ความเห็นชอบการท�าวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการ
จริยธรรมของโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลจะได้รับ
ข้อมลูจากผูว้จิยัเกีย่วกบักระบวนการศกึษาครอบคลมุเพยีง
พอด้วยภาษาทีเ่ข้าใจง่าย  ไม่มกีารปกปิดข้อมลูใดๆ ทีผู่ป่้วย
ต้องทราบ  ผูว้จิยัน�าโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่มา

ปฏบิตัแิก่ผูป่้วย ควบคูก่บัการดแูลตามปกต ิซึง่ไม่รบกวนต่อ
การตรวจรกัษาของแพทย์ และไม่รบกวนต่อการบรกิารของ
ทมีสขุภาพ ผูป่้วย และญาตมิสีทิธทิีจ่ะยกเลกิ หรอืถอนตวั
ออกจากการวจิยัได้ทกุเมือ่ ซึง่การถอนตวัออกจากการวจิยัจะ
ไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อการให้การพยาบาลทีผู่ป่้วยต้องได้รบั
ทัง้สิน้ การรายงานผลงานวจิยัจะเป็นการรายงานในภาพรวม  
ไม่มกีารระบชุือ่ของผูป่้วย ขณะทีอ่ยูใ่นช่วงทีท่�าวจิยัผูป่้วยมี
อาการปวดจะได้รับการช่วยเหลือโดยยาแก้ปวดได้ตาม
แผนการรกัษาของแพทย์

 วิธเีกบ็รวบรวมข้อมลู การเกบ็รวบรวมข้อมลูผ่าน
การอนุมัติตามสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานจากน้ัน     
ใช้ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คนละ 4 สปัดาห์ 
 ผูวิ้จัยเกบ็รวบรวมข้อมลูกบักลุม่ควบคุมโดย บนัทกึ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยกลุ่มควบคุม ได้แก่ อายุ เพศ 
ต�าแหน่งพยาธสิภาพ  โรคร่วม  ชนดิของโรคหลอดเลอืดสมอง 
ซกีของร่างกายทีอ่่อนแรง ความถนดัของมอื ก�าลงัของกล้ามเนือ้  
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อโดยใช้แบบประเมิน Modified 
Ashworth Scale ปฏกิริยิาการตอบสนองของกล้ามเนือ้ไบเซบ็ 
(Deep tendon Reflexes) และความสามารถในการท�า
กจิวตัรประจ�าวนัใช้แบบประเมนิ Barthel index และเกบ็
ข้อมลูในส่วนของญาตผิูด้แูลหลกั ได้แก่ อาย ุเพศ ระดบัการ
ศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี ความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย ระยะ
เวลาในการดแูลผูป่้วย พร้อมทัง้ผูช่้วยวจิยั ประเมนิผูป่้วย 
ได้แก่ ประเมนิอาการปวดไหล่โดยใช้ มาตรวดัความเจบ็ปวด
แบบเส้นตรงแนวตัง้ และรซิซีอ่าตคิลูาอนิเดก็ซ์ วดัพสิยัของ
ข้อไหล่ 6 ทศิ โดยใช้โกนโิอมเิตอร์ การท�าหน้าทีข่องแขน ใช้
แบบ ประเมนิฟลกัเมเยอร์ มอเตอร์ ฟังชัน่เทส และ ภาวะ
ข้อไหล่เคลื่อนโดยใช้ อินฟีเลียดอร์เวิดส์เทส การประเมิน
ทัง้หมดเป็นการประเมนิครัง้แรก (ถ้าผูป่้วยไม่สามารถนัง่เอง
ได้ให้พยงุนัง่บนเตยีงโดยใช้หมอนรองบรเิวณหลงั) หลงัจาก
นัน้ ผูป่้วยได้รบัการดแูลตามปกต ิ ผูว้จิยันดักลุม่ควบคมุ เพือ่
ประเมนิเหมอืนครัง้แรกซ�า้ ในวันที ่5 ก่อนออกจากโรงพยาบาล 
และสปัดาห์ที ่ 4 ทีบ้่านของผูป่้วย โดยผูช่้วยวจิยัทีไ่ด้รบัการ
ฝึกในการประเมนิมาแล้ว เป็นผูป้ระเมนิโดยไม่ทราบว่าผูป่้วย
อยูก่ลุม่ใด และในแต่ละสปัดาห์ผูว้จิยัท�าการโทรศพัท์ตดิตาม
อาการปวดไหล่ของผูป่้วยพร้อมกบัซกัถามการดแูล โดยทัว่ไป 
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 ผูว้จิยัด�าเนนิการกบักลุม่ทดลอง โดยบนัทกึข้อมลู
ส่วนบคุคลของผูป่้วย และญาตผิูด้แูลเช่นเดยีวกบักลุม่ควบคมุ 
การประเมินทั้งหมดเป็นการประเมินครั้งแรก และเริ่มให้
โปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ดงันี ้สร้างสมัพนัธภาพ 
แจ้งผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลหลักให้ทราบว่าในโปรแกรมการ
ป้องกนัอาการปวดไหล่จะมกีจิกรรมประกอบโดย ใช้เวลาใน
การสอน ฝึกทักษะ และมีการสาธิตย้อนกลบั ใช้เวลาในการสอน
และฝึกทกัษะ 2 วนัแรก วนัละประมาณ 30-45 นาท ีหลงั
จากนัน้มกีารสาธติย้อนกลบัของญาตผิูด้แูล ต่อเนือ่งจากสอง
วนัแรกเป็นเวลาอกี 3 วนั วนัแรกผูว้จัิยด�าเนนิการสอนให้ความรู้ 
แก่ญาตผิูด้แูลหลกัและผูป่้วยในเรือ่งโรคหลอดเลอืดสมอง การ
เกดิภาวะอมัพาต การฟ้ืนฟสูภาพ อาการและสาเหตทุีท่�าให้เกดิ
อาการปวดไหล่ ความส�าคญัของการป้องกันอาการปวดไหล่ และ
สาธิตวิธกีารป้องกนัอาการปวดไหล่ โดยการจดัท่าขณะนอนหงาย 
นอนตะแคง ขณะนัง่  เดินและยนื กรณทีีป่ระเมนิแล้วว่าผูป่้วย
มข้ีอไหล่เคลือ่น สอนการใช้สายพยุงข้อไหล่ขณะนัง่ และเดนิ 
ใช้เวลาท้ังหมด ประมาณ 10-20 นาท ี ผูว้จัิยมอบคูม่อืการดแูล
เพือ่ป้องกนัอาการปวดไหล่ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ี
อมัพาตคร่ึงซกี ใช้เป็นสือ่ประกอบการให้ความรู ้ แก่ญาตผู้ิ
ดแูลหลกัและผูป่้วย และเกบ็ไว้อ่านล่วงหน้า เพือ่ให้ญาตผิูด้แูล
มคีวามเข้าใจชดัเจนขึน้ พร้อมมอบสมดุบนัทกึอาการปวดไหล่ 
และบนัทกึการดแูลในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั ในแต่ละวนั
แก่ญาตผิูด้แูล ผูว้จิยัทบทวนความรูแ้ละวธิปีฏบิตักิจิกรรม
การดแูลผูป่้วยในการป้องกันอาการปวดไหล่ร่วมกับ ญาตผิูดู้แล 
พดูคยุให้ก�าลงัใจแก่ญาตผิูด้แูลในการดแูลผูป่้วย รวมทัง้เปิด
โอกาสให้ญาติผู้ดูแลได้ระบายความรู้สึกที่เกิดจากการดูแล
ผูป่้วย ซกัถามปัญหาและให้ค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้ 
วนัทีส่องผูวิ้จยัสอนสาธติการจดัท่าขณะเคลือ่นย้าย โดยการเดิน 
หรอืใช้รถนัง่ การออกก�าลงักายแขนข้างทีเ่ป็นอมัพาตโดยทีผู่้
อืน่ท�าให้ และการจดัท่านอน เพือ่ป้องกนัการเกดิกล้ามเนือ้
หดเกร็งใช้เวลาในการสอนพร้อมสาธิตให้ดทูัง้หมด ประมาณ 
10-20 นาที หลงัจากนัน้มกีารสาธติย้อนกลบัของญาตผิูด้แูล 
ใช้เวลาประมาณ 10-25 นาท ีวนัที ่3-5 เป็นการสาธติย้อนกลบั 
พร้อมกบัฝึกทักษะญาติผูดู้แล เป็นเวลาอกี 3 วนั ในวนัที ่5 
สิน้สดุโปรแกรม ผูว้จิยัประเมนิการปฏบิตัขิองญาตผิูด้แูล ตาม
แบบประเมนิความรู ้ความสามารถของญาติผูดู้แล และประเมนิ
ความพึงพอใจของการท�าโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ 

ถ้าญาติผูด้แูลมคีะแนนความรูแ้ละการปฏบิติัไม่ตรงตามเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว้จะมกีารแก้ไข และสาธติ ในส่วนทีไ่ม่ถกูต้องใหม่ ให้ญาติ
ผูด้แูลสาธติย้อนกลบัอกีครัง้ เพือ่ให้ญาตสิามารถทีป่ฏบิตัไิด้
ถกูต้องเมือ่ผูป่้วยกลบับ้าน ในแต่ละสปัดาห์ผูว้จิยัท�าการโทรศพัท์
ตดิตามผูป่้วย กบัญาตผิูดู้แล ทีบ้่านทกุสปัดาห์ เพือ่ประเมนิ
อาการปวด พร้อมกบัซกัถามการดแูลโดยทัว่ไป และกระตุน้
การปฏบิตั ิในกรณทีีผู่ป่้วยไม่ได้มกีารฝึกการปฏบิติับางข้ันตอน
ทีโ่รงพยาบาล ผูว้จิยัท�าการสาธติทีบ้่าน จากนัน้ผูช่้วยวจิยั
ประเมนิผูป่้วย ในวนัที ่5 และสปัดาห์ที ่4  เช่นเดยีวกบัวนั
แรกทีป่ระเมนิ โดยทีผู่ช่้วยวจิยัไม่ทราบว่าผูป่้วยอยูก่ลุม่ไหน 

 การวเิคราะห์ข้อมลู   โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส�าเรจ็รปูโดยวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูป่้วย และญาตผิูด้แูล ด้วย
การแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่ามธัยฐาน วเิคราะห์
ความแตกต่างของค่ามธัยฐาน ของระดบัอาการปวดไหล่  พสิยัของ
ข้อไหล่ คะแนนการท�าหน้าทีข่องแขน และระยะข้อไหล่เคลือ่น  
ระหว่างก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรมในวนัแรก เปรยีบเทยีบกบั 
สปัดาห์ที ่ 4 โดยใช้สถติทิดสอบวิลคอคซัน ไซน แรงค์เทส 
(Wilcoxon Signed Ranks test) และใช้สถติทิดสอบแมนวทินย์ี 
ยเูทส (Mann-Whitney U-test) ในการหาความแตกต่างหลงั
ได้รบัโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ระหว่างกลุม่ทีไ่ด้รบั
โปรแกรมป้องกนัอาการปวดไหล่ และกลุม่ทีไ่ด้รบัการดแูล
ตามปกต ิ(สาเหตทุีใ่ช้สถตินิีเ้นือ่งจากข้อมลูมกีารกระจายไม่
เป็นโค้งปกต)ิ

ผลกำรวิจัย
 1. ข้อมลูส่วนบคุคล กลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้รบัโปรแกรม
การป้องกนัอาการปวดไหล่ จ�านวน 30 ราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 
53.3 กลุม่ทีไ่ด้รบัการดแูลตามปกต ิ(กลุม่ควบคุม) เป็นเพศหญงิ
ร้อยละ 53.3 กลุ่มทดลอง อายุเฉลี่ย 68.8 ปี กลุ่มควบคุม 
อายุเฉลี่ย 65.5 ปี กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมเป็นโรค
ความดนัโลหติสงูอย่างเดยีวมากทีส่ดุ ร้อยละ 33.3 และร้อยละ 
36.7 ตามล�าดบั และทัง้สองกลุม่มโีรคเบาหวานเป็นโรคร่วม 
ร้อยละ 26.6 เท่ากนั กลุม่ทดลองอ่อนแรงซกีขวา เท่ากบัซกีซ้าย 
ร้อยละ 50.0 และกลุม่ควบคุม อ่อนแรงซกีขวา ร้อยละ 56.7 และ
ทัง้สองกลุม่ ถนดัมอืขวา ร้อยละ 93.4 ก�าลงัของกล้ามเนือ้แขนที่
อ่อนแรงระดบั 0 ร้อยละ 46.7 และความตงึตวัของกล้ามเนือ้ 
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0 คะแนน ในกลุม่ทดลองร้อยละ 56.7 กลุม่ควบคมุร้อยละ 70 
ตามล�าดบั คะแนนความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั 
0 – 20 คะแนน ร้อยละ 36.7 และ 46.7 ตามล�าดับ
 ญาตผิูด้แูลในกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุเป็นเพศหญงิ
ร้อยละ 83.3 และ 76.7 ตามล�าดับ สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 76.3 
และ 73.3 อายเุฉลีย่ 45.8 ปี และ 42.5 ปี  ตามล�าดับ กลุม่ทดลอง
ไม่ได้ท�างาน และมอีาชพีเกษตรกร ร้อยละ 30 แต่ในกลุม่ควบคมุ
ท�างานรับจ้าง ร้อยละ 43.3 ทัง้สองกลุม่การศกึษาระดับประถม

ศกึษา ร้อยละ 66.7 และ 53.3 ตามล�าดบั ความสมัพนัธ์กบั     
ผูป่้วยเป็นบตุร ร้อยละ 53.3 ทัง้สองกลุม่ โดยม ีระยะเวลาในการ
ดแูลผูป่้วยมากกว่า 8 ชัว่โมง ร้อยละ 86.7 และ 83.3  ตาม
ล�าดับ 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคล 
ระหว่าง 2 กลุม่ ด้วยการทดสอบไคสแคว์ พบว่าลกัษณะของ
กลุม่ตวัอย่างทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั (p > .05) ผลการ
ทดลองดงัต่อไปนี้

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และพสิยั ของการประเมนิข้อไหล่ตามระยะของการทดลอง ระหว่างกลุม่ทดลอง   
          และกลุม่ควบคมุ  

การประเมนิข้อไหล่
กลุ่ม วนัแรก วันที ่5 สปัดาห์ที ่4

Mean (SD) Range
Mean
(SD)

Range
Mean
(SD)

Range

ระดับอาการปวดไหล่ขณะ
พัก(คะแนน)

ควบคมุ                     
                            
ทดลอง

0.00
(0.00)
0.00
(0.00)

0 - 0

0 - 0

0.33
(1.82)
0.00
(0.00)

0-10

0 – 0

6.67
(20.73)
0.00
(0.00)

0 - 80

0 – 0

ควบคมุ

ทดลอง

0.00
(0.00)
0.00
(0.00)

0 - 0

0 - 0

0.37
(0.66)
0.03
(0.18)

0 – 2

0 – 1

0.87
(1.13)
0.17
(0.37)

0 – 3

0 – 1

 
   
  

   ยกแขนมาด้านหลงั
    
   

   กางแขน
    
   

   หบุแขน
    
    

   หมนุแขนเข้าด้านใน

หมนุแขนออกด้านนอก

ควบคมุ

ทดลอง

ควบคมุ

ทดลอง

ควบคมุ

ทดลอง

ควบคมุ

ทดลอง

ควบคมุ

ทดลอง

ควบคมุ                     
                            
ทดลอง

166.33
(10.98)
168.67
(6.28)
39.00
(3.05)

39.17 (2.65)
169.50
(15.88)
173.33
(9.22)
38.33
(3.79)
39.00
(3.05)
83.33
(6.06)
81.33
(8.99)
86.00
8.13)
88.67
(4.34)

130 - 180

150 – 180

30 - 40

30 – 40

110 – 180

150 – 180

30 – 40

30 – 40

70 – 90

50 – 90

50 – 90

70 – 90

166.33
(10.98)
168.67 
(6.28)
39.00
(3.05)
39.17 
(2.65)
168.83 
(16.27)
173.33
(9.22)
38.33
(3.79)
39.00 
(3.05)
81.67 
(9.85)
81.33 
(8.99)
85.33
(8.60)
88.67
(4.34)

130 – 180

150 – 180

30 – 40

30 - 40

110 – 180

150 – 180

30 – 40

30 – 40

40 – 90

50 – 90

50 – 90

70 – 90

162.67
(14.60)
166.60 
(8.08)

38.33 (3.79)
39.17 (2.65)

165.17
(17.54)
172.27
(10.01)

38.00 (4.06)
39.00
(3.05)
79.83

(11.48)81.33
(8.99)
82.67

(10.48)88.67
(4.34)

120 – 180

140 – 180

30 – 40

30 – 40

110 – 180

150 – 180

30 – 40

30 – 40

35 – 90

50 – 90

50 – 90

70 – 90

ระดับอาการปวดไหล่ขณะ
เคลือ่นไหว(คะแนน)

พสิยัของข้อไหล่ (องศา)
   ยกแขนมาด้านหน้า  
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ตารางที ่2   เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ ของการประเมนิข้อไหล่ตามการท�าหน้าทีข่องข้อไหล่และแขนระหว่างกลุม่ทดลอง และ  
    กลุม่ควบคมุ  โดยใช้สถติ ิแมนวทินย์ี ยเูทส (Mann-Whitney  U-test)   

การประเมินข้อไหล่
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

Z p-valueMean 
Rank

Sum of 
Ranks

Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

ระดบัอาการปวดไหล่ขณะพกั 29.00 870.00 32.00 960.00 -1.761 .078
ระดบัอาการปวดไหล่ขณะเคลือ่นไหว 25.75 772.50 35.25 1057.50 -2.607 .009
การท�าหน้าท่ีของแขน (คะแนน) 30.13 904.00 30.87 926.00 -0.168 .867

ระยะข้อไหล่เคลือ่น 27.25 817.50 33.75 1012.50 -1.825 .068

 2. ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่
ซกีทีไ่ด้รบัโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ ระดบัอาการ
ปวดไหล่ขณะพกั ก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรมไม่แตกต่างกนั
ทัง้ในวนัท่ี 5 (p > .05) และสปัดาห์ที ่4 (p > .05) และ
ระดับอาการปวดไหล่ขณะเคลื่อนไหวไม่แตกต่าง ในวันที่ 
5 (p > .05) แต่เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิในสปัดาห์
ที ่4 (p < .05) พสิยัของข้อไหล่ไม่แตกต่างกนั ทัง้ในวนัที ่5 
และสปัดาห์ที ่4  คะแนนการท�าหน้าทีข่องแขนแตกต่างกนั
อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ  (p < .05) ทัง้ในวนัที ่5 (p < .05) 
และสปัดาห์ที ่4 (p < .01) และระยะข้อไหล่เคลือ่นไม่แตกต่าง
กนั ในวนัท่ี 5 (p > .05) แต่ในสปัดาห์ที ่4 แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส�าคญัทางสถติิ 
 3.  เมือ่เปรียบเทยีบระหว่างกลุม่ทดลอง และกลุม่
ควบคมุพบว่าผูป่้วยกลุ่มทดลองทัง้หมดในสปัดาห์ที ่4 ไม่เกดิ
อาการปวดไหล่ขณะพกั แต่ในกลุม่ควบคมุ ระดบัอาการปวด
ไหล่ขณะพัก แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p > .05) 

ตารางท่ี 1 (ต่อ)

การประเมนิข้อไหล่
กลุ่ม วนัแรก วันที ่5 สปัดาห์ที ่4

Mean (SD) Range
Mean
(SD)

Range
Mean
(SD)

Range

การท�าหน้าทีข่องแขน 
(คะแนน)

ควบคมุ

ทดลอง

19.20
(18.13)
16.67
(15.85)

5 – 57

3 – 54

24.50
(21.29)
21.17
(20.29)

5 – 64

3 – 66

32.60
(24.14)
31.80
(28.13)

5 – 66

3 – 66

ระยะข้อไหล่เคลือ่น
ควบคมุ

ทดลอง 

0.00
(0.00)
0.00
(0.00)

0 – 0

0 – 0

0.23
(0.50)
0.03
(0.18)

0 – 2

0 – 1

0.50
(0.68)
0.30
(0.79)

0 – 2

0 – 3

แต่ระดับอาการปวดไหล่ขณะเคลื่อนไหว แตกต่างอยา่งมี
นยัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .01)  
 4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอัมพาตครึ่งซีก   
หลงัทีไ่ด้รบัโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ พสิยัของข้อไหล่
ในท่าต่างๆไม่แตกต่าง กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี
อมัพาตครึง่ซกีทีไ่ด้รบัการดแูลตามปกต ิ ยกเว้นพสิยัของข้อไหล่
ในท่าหมนุแขนออกด้านนอก ในกลุม่ทดลองมากกว่า กลุม่ควบคุม 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .01)
   5. ผู้ป่วยกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมป้องกัน
อาการปวดไหล่ พบว่ามคีะแนนการท�าหน้าทีข่องแขน ไม่แตก
ต่างกนักบักลุม่ทีไ่ด้รบัการดแูลตามปกต ิ( p > .05) 
 6.  ผูป่้วยกลุม่ทดลองหลงัได้รบัโปรแกรมการป้องกนั
อาการปวดไหล่ เปรยีบเทยีบ ระยะข้อไหล่เคลือ่นในผูป่้วยโรค
หลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาต มรีะยะข้อไหล่เคลือ่น ไม่
แตกต่างกบักลุม่ควบคมุ (p > .05) รายละเอยีดตามตารางที ่2
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การประเมนิข้อไหล่
กลุม่ วันแรก วนัที ่5 สปัดาห์ที ่4

Mean (SD) Range
Mean
(SD)

Range
Mean
(SD)

Range

การท�าหน้าท่ีของแขน 
(คะแนน)

ควบคุม

ทดลอง

19.20
(18.13)
16.67
(15.85)

5 – 57

3 – 54

24.50
(21.29)
21.17
(20.29)

5 – 64

3 – 66

32.60
(24.14)
31.80
(28.13)

5 – 66

3 – 66

ระยะข้อไหล่เคล่ือน
ควบคุม

ทดลอง 

0.00
(0.00)
0.00
(0.00)

0 – 0

0 – 0

0.23
(0.50)
0.03
(0.18)

0 – 2

0 – 1

0.50
(0.68)
0.30
(0.79)

0 – 2

0 – 3

 ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี
ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่โดยมกีารให้การ
สนับสนุนทางสังคมแก่ญาติผู้ดูแล ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่เกิด
อาการปวดไหล่มค่ีาเฉลีย่ของคะแนนความรู ้ ความสามารถ 
คะแนนในการท�าโปรแกรมและระยะเวลาในการดูแลผูป่้วย  
น้อยกว่าญาตผิูด้แูลผูป่้วยทีไ่ม่เกดิอาการปวดไหล่ 

อภิปรำยผล
  กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาต
ครึง่ซกีท่ีได้รบัโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ เปรยีบ
เทียบผลการเกิดอาการปวดไหล่วันแรก กับวันที่ 5 และ
สปัดาห์ที ่4  พบว่าในวนัที ่5 ไม่เกดิอาการปวดไหล่ขณะพกั 
อาการปวดไหล่ขณะเคลือ่นไหว พสิยัของข้อไหล่ไม่แตกต่าง 
ระยะข้อไหล่เคลือ่นไม่แตกต่าง  ยกเว้นคะแนนการท�าหน้าที่
ของแขนทีแ่ตกต่างกนั และในสปัดาห์ที ่4 ไม่เกดิอาการปวด
ไหล่ขณะพัก และพิสัยของข้อไหล่ไม่แตกต่างจากวันแรก     
แต่มรีะดบัอาการปวดไหล่ขณะเคลือ่นไหวเพิม่ขึน้ ระยะข้อ
ไหล่เคลือ่นเพิม่ขึน้ และ คะแนนการท�าหน้าทีข่องแขนเพิม่
ขึน้ เมือ่เปรียบเทยีบกบัวนัแรกทีป่ระเมนิ อาจเนือ่งจากการ
จดัท่าขณะ นอน นัง่  ยืน เดนิ และการเคลือ่นย้ายทีถ่กูวธิี 
จะช่วยลดการกดเบยีดของเนือ้เยือ่รอบข้อไหล่ ไม่ท�าให้เกดิ
การอกัเสบของเอน็รอบข้อไหล่ การจดัให้ข้อไหล่อยู่ค่อนมา
ด้านหน้าและหมนุออกด้านนอก ดันให้กระดกูสะบกั ห่างจาก
กระดกูสนัหลงัและมหีมอนรองรบัต้นแขนช่วยป้องกันไม่ให้ข้อ
ไหล่หุบเข้าจนมีการหดดึงรั้งเส้นประสาทซับสคาพูลา25      
การใช้แรงกระท�าต่อเอ็นและกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง เช่น   
การขยบัข้อต่อเป็นต้น สามารถช่วยป้องกนัการหดตวัสัน้ของ
กล้ามเนือ้บรเิวณรอบข้อไหล่26 ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของ 
อดาและคณะ27 ที่พบว่าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี
ภาวะอมัพาตคร่ึงซกี ได้รบัการจดัท่านอนทีถ่กูต้องเพือ่ป้องกนั
กล้ามเนือ้หดเกร็ง ท�าให้ลดการเกดิข้อตดิได้อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติ ิ(p = .03) เมือ่เปรยีบเทยีบกับกลุม่ทีไ่ม่ได้รบัการจดัท่า 
และจากการศึกษาครั้งนี้มีการออกก�าลังกายโดยผู้อื่นท�าให้ 
วนัละ 30 นาที  5 วัน นาน 4  สปัดาห์  สอดคล้องกับการศกึษา 
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพร่องของแขน      
มีอาการของโรค น้อยกว่า 12 เดอืน มกีารออกก�าลงัของแขน
โดยผูอ้ืน่ท�าให้ 5 วนั นาน 4  สปัดาห์ใช้เวลานาน 30  นาที  

มีผลท�าให้เพิ่มพิสัยของข้ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p < .001)28 ในกลุม่ทดลองมผีูเ้ข้าร่วมวิจัยบางคนมอีาการ
ปวดไหล่ขณะเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดได้จาก ระบบ
กล้ามเนือ้ทีช่่วยพยงุข้อไหล่ กระดกูของข้อไหล่ รวมทัง้ข้อต่อ
และเอน็ทีท่�าหน้าทีใ่นการเคลือ่นไหวข้อไหล่ได้รบัการบาดเจ็บ
จากการดงึรัง้หรอืการเคลือ่นไหวทีผ่ดิท่า ท�าให้เกดิอาการ
ปวดทัง้ขณะเคลือ่นไหว และ/หรอืขณะพกั7 โดยปัจจัยด้าน
ความรู ้และการปฏบิตัขิองญาตผิูด้แูลอาจเป็นปัจจยัทีส่่งผล
ต่อเกิดอาการปวดไหล่ขณะเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่ได้รับ
โปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ ซึง่พบว่าค่าเฉลีย่ของ
คะแนนความรูใ้นการป้องกนัอาการปวดไหล่  คะแนนความ
สามารถในการปฏบิตัติามโปรแกรม ระยะเวลาในการดแูล 
ผูป่้วยต่อวนั และ คะแนนการปฏบิตัติามโปรแกรมของญาติ
ผูด้แูลผูป่้วยทีม่อีาการปวดไหล่ขณะเคลือ่นไหว น้อยกว่าญาติ
ผูด้แูลผูป่้วยทีไ่ม่เกดิอาการปวดไหล่  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัย
ทีว่่า ญาตผิูด้แูลทีม่คีวามสามารถในการดแูลสงูจะส่งผลให้ 
ผูป่้วยได้รบัการดแูลทีด่ ีมกีารฟ้ืนหายเรว็ มคีวามสมัพนัธ์กบั
คณุภาพการดแูลผูป่้วย29 
   ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่
ซีกหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันอาการปวดไหล่ มีระดับ
อาการปวดไหล่ขณะเคลือ่นไหวน้อยกว่า และมพีสิยัของข้อ
ไหล่ในท่าหมนุแขนออกด้านนอกมากกว่า ผูป่้วยโรคหลอด
เลอืดสมองทีไ่ด้รบัการดแูลตามปกตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ  
อธบิายได้ว่าการจัดท่าขณะ นอน น่ัง ยนื เดนิ และการเคลือ่น
ย้ายทีถ่กูวธิ ีเพือ่ลดการกดเบยีดของเนือ้เยือ่รอบข้อไหล่ และ
การอกัเสบของเอน็รอบข้อไหล่ การจดัท่าขณะนอนตะแคงข้อ
ไหล่อยูค่่อนมาด้านหน้าและหมนุออกด้านนอก  ดนัให้กระดกู
สะบกั ห่างจากกระดกูสนัหลงั และมหีมอนรองรบัต้นแขน
ป้องกนัไม่ให้ข้อไหล่หบุเข้า25  การจดัท่านอนหงายเพือ่ลดการ
เกรง็กระตกุของกล้ามเนือ้โดยขณะทีผู่ป่้วยพกั อยูใ่นท่านอน
หงายจดัข้อไหล่อยูใ่นท่ากางออกท�ามมุ  45 องศา และข้อศอก
งอท�ามมุ  90 องศา และอยูใ่นท่าทีส่บายมกีารหมนุออกของ
ข้อไหล่ และมกีารรองแขนส่วนปลายด้วยหมอนระดบัขนาน
กบัไหล่ ประมาณ 30  นาทต่ีอวัน 5 วันต่อสปัดาห์ ท�าทัง้หมด 
4 สัปดาห์ สอดคล้องกับการศึกษาของอดา และคณะ27             

ที่ว ่าการจัดท่านอนหงายโดยที่แขนหมุนออกด้านนอก 
สามารถป้องกนัอาการปวดไหล่ได้  (p < .001) การออกก�าลงั
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กายแขนข้างทีอ่่อนแรงโดยมผีูอ้ืน่ท�าให้สอดคล้องกับการศกึษา
ผลของการออกก�าลังกล้ามเนื้อแขนซึ่งเป็นการลดการเกร็ง
กระตกุของกล้ามเนือ้ และควบคมุท่าทางทีผ่ดิปกต ิ ในผูป่้วย
อมัพาตคร่ึงซกีท่ีมอีาการปวดไหล่ 20 ราย พบว่าสามารถลด
การเกดิอาการปวดไหล่ได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ30 

สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษา พบว่าโปรแกรมการป้องกัน
อาการปวดไหล่ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาต
ครึง่ซกี  มผีลท�าให้ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่อีมัพาตครึง่
ซกี  มอีาการปวดไหล่ขณะเคลือ่นไหวน้อยกว่า และ มข้ีอไหล่
ตดิในท่าการแขนออกด้านนอกน้อยกว่า ผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมองท่ีได้รับการดแูลตามปกต ิดงันัน้  1. พยาบาลควรให้การ
สนบัสนนุทางสงัคมแก่ญาตผิูด้แูลทางด้านเครือ่งมอื ข้อมลู
ได้แก่ การให้ความรู้ ฝึกทกัษะแก่ญาตผิูด้แูลในการป้องกนั
อาการปวดไหล่พร้อมมอบสมุดคู่มือการดูแล การจัดท่าที่
เหมาะสมแก่ผูป่้วยในทกุอริยิาบท รวมทัง้ช่วยให้ผูป่้วยได้ออก
ก�าลังกายอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง 2.ให้การประคับ
ประคองทางด้านจติใจด้วยการสร้างสมัพนัธภาพ การให้ก�าลัง
ใจ รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผูด้แูลได้ระบายความรูส้กึ  เสรมิสร้าง
ความมั่นใจในการดูแลแก่ญาติผู้ดูแลสามารถกลับไปดูแล     
ผูป่้วยทีบ้่านได้อย่างต่อเนือ่ง 3. ส่งเสรมิให้พยาบาล  บคุลากร
ด้านการแพทย์และสาธารณสขุทีป่ฏบิตังิานในหอผูป่้วย มกีาร
พฒันาความรูแ้ละทักษะ ในการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมองตั้งแต่แรกรับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดไหล่เมื่อ
กลบับ้าน และให้การช่วยเหลอืผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้
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