ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอด
ในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก
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บทคัดย่อ
ผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอกที่มีพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดที่ไม่เหมาะสมจะมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดแฟบ ปอดติดเชื้อได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อาการปวด ความวิตกกังวล และความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอดกับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บ
ทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ได้รับการใส่ท่อระบายทรวงอกที่เข้าพักรักษา
ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จ�ำนวน 84 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึง ธันวาคม
2561 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามอาการปวด แบบสอบถามความวิตกกังวล
แบบสอบถามพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอด แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนาและสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยอาการปวดในระดับน้อย (M = 4.72, SD = 1.67) คะแนนเฉลี่ย
ความวิตกกังวลในระดับต�่ำ (M = 7.19, SD = 4.21) คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอดในระดับต�่ำ
(M = 11.00, SD = 4.54) และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในระดับปานกลาง (M = 30.27, SD = 7.59)
อาการปวดและความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการฟืน้ ฟูสภาพปอดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอกทีใ่ ส่ทอ่
ระบายทรวงอกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -.34, p < .05; r = -.21, p < .01 ตามล�ำดับ) ส่วนความรู้เกี่ยวกับ
การฟืน้ ฟูสภาพปอดไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการฟืน้ ฟูสภาพปอดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอกทีใ่ ส่ทอ่ ระบายทรวงอก
(r = .06, p >.05) ผลจากการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะว่า บุคลากรสุขภาพควรมีการประเมินอาการปวดและความวิตกกังวล
และการจัดการอาการปวดและความวิตกกังวลให้มปี ระสิทธิภาพในระยะเฉียบพลัน เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอก
ที่ใส่ท่อระบายทรวงอกมีพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ: อาการปวด ความวิตกกังวล ความรู้ พฤติกรรม การฟื้นฟูสภาพปอด บาดเจ็บทรวงอก ท่อระบายทรวงอก

นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
* ผู้เขียนหลัก e-mail: nsmarkit@gmail.com
1
2

Received 10/7/2019 Revised 1/8/2019 Accepted 6/8/2019

Factors related to Lung Rehabilitation Behavior in Chest
Trauma Patients with Intercostal Chest Drainage
Kanchana Sriprom, M.N.S.1, Niphawan Samartkit, Ph.D.2*, Khemaradee Masingboon, D.S.N.2
Abstract
Chest trauma patients with intercostal chest drainage who have ineffective lung rehabilitation
behavior are at risk for lung atelectasis and infections. This research aimed to examine relationships
among pain, anxiety, knowledge and lung rehabilitation behavior in chest trauma patients with
intercostal chest drainage. Sample were 84 chest trauma patients with intercostal chest drainage from
Sappasitthipasong Ubonratchathani hospital. Data were collected from March to December 2018.
Research instruments included personal information record form, pain questionnaire, anxiety subscale
of hospital anxiety and depression Scale [HADS-A], knowledge about lung rehabilitation and lung
rehabilitation behavior questionnaires. Descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation
coefficient were used to analyze data.
The results revealed that samples had low level of pain, anxiety, and knowledge about lung
rehabilitation (M = 4.72, SD = 1.67; M = 7.19, SD = 4.21; M = 11.00, SD = 4.21 respectively), and
moderate level of lung rehabilitation behavior (M = 30.27, SD = 7.59). There was significantly
negatively correlation between pain and anxiety with lung rehabilitation behavior. (r = -.34, p <.01,
r = -.22, p <.05 respectively). There was no association between knowledge of lung rehabilitation
and lung rehabilitation behavior (r = .06, p >.05). The findings suggested that healthcare providers
should assess pain and anxiety and provide effective pain and anxiety management in acute phase
in order to enhance continuity of effective lung rehabilitation behavior in chest trauma patients with
intercostal chest drainage.
Keywords: pain, anxiety, knowledge, behavior, lung Rehabilitation, chest trauma Patients, intercostal
chest drainage
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การบาดเจ็บทรวงอกเป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อยและ
เป็นภาวะคุกคามต่อชีวติ (Lewis, Heitkemper & Dirkson,
2000) สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร (National
statistical office, 2016) ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยบาดเจ็บ
ทรวงอกเกิดภาวะเลือดหรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอดได้ถึง
ร้อยละ 70 (Munroe, 2011) ท�ำให้ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่
จากการสูญเสียความดันลบในช่องเยือ่ หุม้ ปอด ส่งผลให้เกิด
ภาวะปอดแฟบ การแลกเปลีย่ นก๊าซไม่มปี ระสิทธิภาพ หาก
ไม่ได้รบั การรักษาทีถ่ กู ต้องเหมาะสมและทันเวลา อาจท�ำให้
เกิ ด ภาวะพร่ อ งออกซิเจน และเป็น อัน ตรายถึงชีวิตได้
(Lewis, Heitkemper & Dirkson, 2000) การรักษา
ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 85-90 ผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอกจ�ำเป็นต้อง
ใส่ท่อระบายทรวงอก เพื่อระบายเลือดหรือลมในช่อง
เยื่อหุ้มปอด (Munroe, 2011) อย่างไรก็ตามแม้ว่าการใส่
ท่อระบายทรวงอกจะมีประโยชน์ในการรักษา แต่ในขณะ
เดียวกันก็น�ำมาซึ่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ (Pituksung, 2011)
การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบาย
ทรวงอก เมือ่ แพทย์พจิ ารณาพบว่าไม่มเี ลือดหรือลมคัง่ ค้าง
ในช่องเยื่อหุ้มปอดและปอดขยายตัวได้เต็มที่ ผู้ป่วยควร
ได้รบั การเอาท่อระบายทรวงอกออกโดยเร็วทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
การคาท่อระบายทรวงอกไว้นาน เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน เช่น ปอดแฟบ ปอดอักเสบได้ (Ritkeaw, 2010)
จากการศึกษาปัจจัยในการเกิดหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด
ในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก พบว่าจ�ำนวนวันในการใส่ท่อ
ระบายทรวงอกที่นานมากกว่า 6 วัน มีความสัมพันธ์
กั บ การเกิ ด หนองในช่ อ งเยื่ อ หุ ้ ม ปอด (Eren, Esme,
Sehitogullari & Durkan, 2008) การคั่งค้างของเลือดใน
ช่องเยื่อหุ้มปอดหลังใส่ท่อระบายทรวงอก มีความสัมพันธ์
กั บ การเกิ ด หนองในช่ อ งเยื่ อ หุ ้ ม ปอดได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 33
(Karmy-Jones, Holevar, Sullivan, Fleisig & Jurkovich,
2008) และสาเหตุ ก ารเกิ ด หนองในช่ อ งเยื่ อ หุ ้ ม ปอด
ร้อยละ 7.5 เกิดจากการระบายสิง่ ตกค้างในช่องเยือ่ หุม้ ปอด
ได้ไม่ดี ท�ำให้ตอ้ งใส่ทอ่ ระบายทรวงอกไว้นาน (Mohammed,
2014)
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและสามารถ
เอาท่อระบายทรวงอกออกได้เร็ว ทีมบุคลากรสุขภาพ
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จะเน้นการดูแลระบบระบายทรวงอกให้มีประสิทธิภาพ
(Laura, 2009) ตลอดจนสอน ส่งเสริม และกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ย
บาดเจ็บทรวงอกทีใ่ ส่ทอ่ ระบายทรวงอก ปฏิบตั ฟิ น้ื ฟูสภาพ
ปอดตั้งแต่ในระยะแรกอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการฝึก
การหายใจเข้ า -ออกลึ ก ๆ อย่ า งเต็ ม ที่ การไออย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และการบริหารหายใจร่วมกับบริหารข้อไหล่
แต่การฟืน้ หายของปอดทีก่ ลับคืนสูส่ ภาพปกติหรือใกล้เคียง
ปกติจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพยาธิสภาพ
และความสามารถในการฟื ้ น ฟู ส ภาพปอดของผู ้ ป ่ ว ย
(Sumonwong, 2017)
ผู้ป่วยที่ปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพปอดอย่างสม�่ำเสมอ
และต่อเนือ่ งตัง้ แต่ในระยะแรก จะท�ำให้เลือดหรือลมทีค่ งั่ ค้าง
ในช่องเยื่อหุ้มปอดระบายออกได้ดี ปอดขยายตัวได้เต็มที่
ส่งผลให้สามารถเอาท่อระบายทรวงอกออกได้เร็ว ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน (Ritkeaw, 2010) ในทางตรงกันข้าม หาก
ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติฟื้นฟูสภาพปอดอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
อาจท�ำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายทรวงอก จนต้อง
ได้รบั การใส่ทอ่ ระบายทรวงอกใหม่หรือต้องได้รบั การผ่าตัด
เปิดทรวงอก ซึ่งจะเพิ่มการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและความ
เจ็บปวดให้กับผู้ป่วยมากขึ้น ระยะเวลาการใส่ท่อระบาย
ทรวงอกและการนอนโรงพยาบาลนานขึน้ มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ พิม่
ขึ้น ต้องหยุดงานและขาดรายได้ มีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เพิม่ ขึน้ (Prompak, 2012) แม้พยาบาลจะสอนการบริหาร
หายใจให้กับผู้ป่วยแล้ว แต่ผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติการบริหารหายใจถึงร้อยละ 55.2 ส่งผลให้
การระบายออกของเลือดหรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอดไม่ดี
ระยะเวลาการใส่ทอ่ ระบายทรวงอกคาไว้นานเฉลีย่ มากกว่า
7 วัน (Tung, Jan, Huaung, Shin, Chang & Liau, 2011)
ซึง่ เป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนและอาการไม่พงึ ประสงค์
ต่าง ๆ ตามมา จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ
ทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก พบข้อสังเกตว่า แม้ผู้ป่วย
จะได้รับการสอน ส่งเสริม และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติฟื้นฟู
สภาพปอดทุกราย แต่พบว่ามีผู้ป่วยบางรายไม่สามารถ
ปฏิบัติฟื้นฟูสภาพปอดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากอาการไม่พึงประสงค์และปัจจัยบางประการ ส่งผล
ให้ผู้ป่วยหายใจไม่มีประสิทธิภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าอาการไม่พงึ ประสงค์
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้แก่ อาการปวด ซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อ และ
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอด
ในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก

เซลล์บริเวณทรวงอกถูกท�ำลายหรือบอบช�้ำ เนื้อเยื่อที่
ถู ก ท� ำ ลายจะปล่ อ ยสาร Prostaglandins ไปกระตุ ้ น
ปลายประสาทรับความรูส้ กึ เจ็บปวด ท�ำให้เกิดความเจ็บปวด
และความเจ็บปวดจะรุนแรงขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวร่างกาย
ผู้ป่วยจึงมักนอนนิ่ง ๆ และมักจะไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
โดยเฉพาะการมีกจิ กรรมการเคลือ่ นไหวเพือ่ การฟืน้ ฟูสภาพ
ปอด เนือ่ งจากการหายใจเข้า-ออกลึก ๆ หรือการไอ จะท�ำให้
เยื่อหุ้มปอดมีการเสียดสีกับสายท่อระบายทรวงอก ท�ำให้
เกิดความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวันแรกของการใส่ท่อ
ระบายทรวงอก ผูป้ ว่ ยมักมีอาการปวดบริเวณบาดแผลทีใ่ ส่
ท่ อ ระบายทรวงอก (Ritkeaw, 2010) สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Laws, Neville & Duffy (2003) ที่พบว่า
หลังการใส่ท่อระบายทรวงอกในวันแรก ผู้ป่วยเกิดความ
เจ็บปวดในระดับ 9-10 ท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถฟืน้ ฟูสภาพปอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การระบายออกของเหลว
ในช่องเยือ่ หุม้ ปอดในวันแรกได้ไม่ดี ความวิตกกังวลเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบาย
ทรวงอก โดยเฉพาะการใส่ ค รั้ ง แรกผู ้ ป ่ ว ยไม่ ส ามารถ
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ป่วยจะกังวลใจ รู้สึกร�ำคาญ
ต้ อ งคอยระมั ด ระวั ง ไม่ ส ะดวกในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวัน เพราะกลัวสายหลุด กลัวขวดแตก กลัวอากาศ
เข้าช่องเยื่อหุ้มปอด กลัวต้องใส่ท่อระบายทรวงอกใหม่
ท�ำให้ไม่สามารถฟื้นฟูสภาพปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Prasittipath, 2008) นอกจากนี้ ยังพบว่าผูป้ ว่ ยขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอด (Unhasuta,
2003) แม้วา่ จะได้รบั การสอนแล้วทุกราย แต่ผปู้ ว่ ยบางราย
อาจมีขอ้ จ�ำกัดในการรับรูแ้ ละเข้าใจในการฟืน้ ฟูสภาพปอด
ในระยะเวลาอันสั้น และในระยะที่ผู้ป่วยก�ำลังเผชิญกับ
อาการที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความทุ ก ข์ ท รมาน ส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ่ ว ย
ไม่มสี มาธิทจี่ ะเรียนรู้ และจดจ�ำสิง่ ต่าง ๆ เกีย่ วกับการฟืน้ ฟู
สภาพปอดได้ครบถ้วน (Prompak, 2012)
จากสถิตโิ รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2560 พบว่า ผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก
ที่ได้รับการรักษาโดยการใส่ท่อระบายทรวงอก มีจ�ำนวน
730 ราย พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่
ปอดอักเสบ จ�ำนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.44
ภาวะหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด จ�ำนวน 98 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 13.42 และภาวะปอดแฟบ จ�ำนวน 4 ราย คิดเป็น
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ร้อยละ 0.55 ซึ่งจากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ส่งผลให้
ผู้ป่วยมีระยะเวลาการใส่ท่อระบายทรวงอกและการนอน
โรงพยาบาลนานขึ้น และส่งผลกระทบทั้งทางด้านสังคม
และเศรษฐกิจ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากผูป้ ว่ ยกลุม่ นีย้ งั มีพฤติกรรม
การฟืน้ ฟูสภาพปอดทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือไม่เพียงพอ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ความวิตก
กังวล ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอดกับพฤติกรรม
การฟืน้ ฟูสภาพปอดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอกทีใ่ ส่ทอ่ ระบาย
ทรวงอก เพือ่ น�ำผลการศึกษามาออกแบบการพยาบาล เพือ่
ส่งเสริมพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดที่มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอตั้งแต่ในระยะแรก ส่งผลให้ผู้ป่วย
มีการฟื้นหายได้เร็ว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยสามารถ
กลับไปปฏิบัติหน้าที่และด�ำเนินชีวิตได้ตามปกติ ลดระยะ
เวลาการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จา่ ย และมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอาการปวด ความวิตกกังวล ความรู้
เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอด และพฤติกรรมการฟื้นฟู
สภาพปอดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอกทีใ่ ส่ทอ่ ระบายทรวงอก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด
ความวิตกกังวล ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอด กับ
พฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่
ใส่ท่อระบายทรวงอก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีอาการไม่พงึ ประสงค์
(Lenz, Pugh, Milligan, Gift, & Suppe, 1997) เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่ ทฤษฎีอธิบายถึงประสบการณ์
การเกิดอาการ ว่าเป็นการรับรูข้ องบุคคลถึงการเปลีย่ นแปลง
ของการท� ำ หน้ า ที่ ต ามปกติ อาการมั ก เกิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น
มากกว่า 1 อาการเสมอ อาการที่เกิดขึ้นมักมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน เมื่อมีอาการหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดอาการอื่นตามมา มโนทัศน์ในทฤษฎีประกอบด้วย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการ ได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ และด้านสถานการณ์ ปัจจัยทั้ง 3 มีความสัมพันธ์
ซึง่ กันและกันและมีอทิ ธิพลต่อประสบการณ์การรับรูอ้ าการ
ในทุกมิติ ส่วนผลทีต่ ามมาจากการเกิดอาการคือ การปฏิบตั ิ

Factors related to Lung Rehabilitation Behavior
in Chest Trauma Patients with Intercostal Chest Drainage

หน้าที่ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื พฤติกรรมการฟืน้ ฟูสภาพปอด
ซึ่ ง ผลที่ ต ามมานี้ ยั ง ส่ ง ผลย้ อ นกลั บ ไปยั ง ประสบการณ์
อาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการอีกด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยคัดเลือกปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่ออาการทั้ง 3 ด้าน ซึ่งพบได้บ่อยในระยะ
24-48 ชั่วโมงแรกภายหลังได้รับการใส่ท่อระบายทรวงอก
ได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกาย คือ อาการปวด ซึ่งผู้ป่วยบาดเจ็บ
ทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอกต้องเผชิญกับความทุกข์
ทรมานจากอาการปวดภายหลังการบาดเจ็บ และจากการ
ค้างคาท่อระบายทรวงอกไว้ (Ritkeaw, 2010) ปัจจัย
ด้านจิตใจ คือ ความวิตกกังวล เนื่องจากการใส่ท่อระบาย
อาการปวด
ความวิตกกังวล
ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอด
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ทรวงอก เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยต้องเผชิญอย่างกะทันหัน
และไม่คาดคิดมาก่อน และเป็นการใส่ท่อระบายครั้งแรก
ผู ้ ป ่ ว ยไม่ คุ ้ น เคยกั บ การคาท่ อ ระบายทรวงอกไว้
(Sumonwong, 2017) และปัจจัยด้านสถานการณ์ คือ
ความรูเ้ กีย่ วกับการฟืน้ ฟูสภาพปอด ซึง่ ผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่ทอ่ ระบาย
ทรวงอกมีภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติตัวหลังใส่ท่อ
ระบายทรวงอกไม่ ถู ก ต้ อ ง สาเหตุ ม าจากขาดความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอด (Unhasuta,
2003) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การฟื ้ น ฟู ส ภาพปอดในผู ้ ป ่ ว ยบาดเจ็ บ ทรวงอกที่ ใ ส่ ท ่ อ
ระบายทรวงอก โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

พฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอด
ในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อ
ระบายทรวงอก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบพรรณนาเชิงหาความ
สัมพันธ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยบาดเจ็บ
ทรวงอกที่ได้รับการใส่ท่อระบายทรวงอกข้างเดียวหรือ
สองข้างเป็นครัง้ แรก ทัง้ เพศชายและหญิง ทีม่ ารับการรักษา
ณ หอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ หอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมทรวงอก
และหลอดเลือด และหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม ถึง ธันวาคม 2561 ค�ำนวณขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยโปรแกรม G*Power3.1.2 (Faul,
Erdfelder, Lang & Buchner, 2007) ก�ำหนดค่าอิทธิพล
ขนาดกลาง .30 (Srisatidnarakul, 2010) ค่าความ
คลาดเคลื่อน .05 และอ�ำนาจการทดสอบ .80 สุ่มตัวอย่าง
โดยการก� ำ หนดระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
(Jirawatkul, 2014) และคั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตาม
คุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 2) ผู้ป่วย
บาดเจ็บทรวงอกที่ได้รับการใส่ท่อระบายทรวงอกมาแล้ว

24-48 ชั่วโมงแรกและมีสัญญาณชีพคงที่ 3) ไม่มีภาวะ
เนื้อปอดช�้ำ ไม่มีภาวะอกรวน ไม่ได้รับการรักษาโดยผ่าตัด
เปิดทรวงอก 4) ไม่มีการบาดเจ็บร่วม ได้แก่ การบาดเจ็บ
กระดูกสันหลัง กระดูกต้นคอหรือกระดูกต้นขาหัก การ
บาดเจ็บบริเวณช่องท้องจนได้รับการผ่าตัดหรือมีข้อห้าม
ในการเคลื่อนไหว 5) รู้สึกตัวดี มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
วัดโดย Glasgow coma score 15 คะแนน 6) สามารถ
สื่อสาร อ่าน และเข้าใจภาษาไทยได้ และ 7) ไม่มีประวัติ
ป่วยเป็นมะเร็งปอด โรควัณโรคในระยะแพร่เชื้อ โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 84 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา
สถานภาพสมรส บทบาทในครอบครัว ลักษณะครอบครัว
บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือขณะอยู่โรงพยาบาล ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความเพียงพอ
ของรายได้ สิทธิการรักษา บุคคลที่สอนฟื้นฟูสภาพปอด
การเจ็บป่วยในอดีต ส่วนที่ 2 สาเหตุของการบาดเจ็บ
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2563
Volume 28 No. 1 (Jan - Mar) 2020

88

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอด
ในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก

ทรวงอก การวินิจฉัยโรค วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล จ�ำนวน
ข้างที่ใส่ท่อระบายทรวงอก ระยะเวลาการใส่ท่อระบาย
ทรวงอก วันที่จ�ำหน่ายจากโรงพยาบาล
2. แบบสอบถามอาการปวด ผูว้ จิ ยั ใช้แบบประเมิน
อาการปวด (The Brief Pain Inventory) ของกลุ่มวิจัย
ความปวดภาควิชาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
เมดิสนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับภาษาไทย (Khlongyant,
2001) มีค�ำถาม 17 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ค�ำถามเกี่ยวกับการรับรู้อาการปวดขณะคาท่อ
ระบายทรวงอก ณ ปัจจุบันมีจ�ำนวน 1 ข้อ ลักษณะค�ำถาม
เป็นแบบ 2 ตัวเลือก ได้แก่ มีอาการปวดและไม่มีอาการ
ปวด ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกีย่ วกับการประเมินอาการปวดขณะ
คาท่อระบายทรวงอกในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงแรก
หลังได้รับบาดเจ็บและใส่ท่อระบายทรวงอก ลักษณะ
ค�ำถามเป็นแบบเลือกตอบตามตัวเลขที่ตรงกับความรู้สึก
จ�ำนวน 16 ข้อ เป็นแบบมาตรวัดด้วยสายตา (Visual
analogue scale) แทนค่าคะแนนเป็น 0-10 โดยคะแนน
0 หมายถึง ไม่มีอาการปวด และคะแนน 10 หมายถึง มี
อาการปวดมากทีส่ ดุ แปลผลคะแนนด้วยคะแนนรวมเฉลีย่
ถ้าคะแนนเฉลีย่ สูง หมายถึง ผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอกทีใ่ ส่ทอ่
ระบายทรวงอกมีอาการปวดขณะคาท่อระบายทรวงอกมาก
และได้แบ่งระดับคะแนนเพือ่ การพรรณนาความรุนแรงของ
อาการปวดเป็น 4 ระดับ (Wongrattana, 2001) ดังนี้
ไม่มอี าการ = 0 คะแนน ปวดระดับน้อย = 0.1-4.99 คะแนน
ปวดระดับปานกลาง = 5.00-6.99 คะแนน ปวดระดับมาก
= 7.00-10 คะแนน การศึกษาครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นของ
ครอนบาคเท่ากับ .93 (n = 84)
3. แบบสอบถามความวิตกกังวล ใช้แบบประเมิน
Hospital anxiety and Depression scale (HADS)
(Zigmond & Snaith, 1983) โดยใช้เฉพาะส่วนแบบ
ประเมินความวิตกกังวล (Hospital anxiety: HADS-A)
จ�ำนวน 7 ข้อ แต่ละข้อแบ่งระดับการวัดลิเคริ์ท (Likert
scale) 4 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 0-3 คะแนน 0 หมายถึง
ผู้ป่วยรับรู้ต่อความวิตกกังวลในระดับต�่ำ และ 3 คะแนน
หมายถึง ผู้ป่วยรับรู้ความวิตกกังวลสูงมากขึ้น คะแนนรวม
อยู่ระหว่าง 0-21 คะแนน การแปลผลคะแนนโดยการหา
ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนอาการวิตกกังวล คะแนนเฉลี่ยที่สูง
หมายถึง ผู้ป่วยรับรู้ต่ออาการวิตกกังวลมาก และได้แบ่ง
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2563
Volume 28 No. 1 (Jan - Mar) 2020

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับคะแนนเพื่อการพรรณนาเป็น 4 ระดับ โดยก�ำหนด
ช่วงคะแนน ดังนี้ (Nilchaikovit, Sukying, Silpakit, 1996)
คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีความวิตกกังวล คะแนนช่วง 1-7
คะแนน หมายถึง มีความวิตกกังวลในระดับต�ำ่ คะแนนช่วง
8-14 คะแนน หมายถึง มีความวิตกกังวลในระดับปานกลาง
คะแนนช่วง 15-21 คะแนน หมายถึง มีความวิตกกังวลใน
ระดับสูง การศึกษาครั้งนี้มีความเชื่อมั่นของครอนบาค
เท่ากับ .84 (n = 84)
4. แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพ
ปอด ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น�ำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 ท่าน ทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ
ในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านกายภาพบ�ำบัด และด้าน
การพยาบาลศัลยกรรมทรวงอกตรวจสอบความตรงตาม
เนือ้ หา ได้คา่ ดัชนีความตรงตามเนือ้ หาเท่ากับ .91 ประกอบ
ด้วยค�ำถาม 22 ข้อ เป็นค�ำถามด้านลบจ�ำนวน 8 ข้อ ได้แก่
ข้อ 2, 4, 8, 12, 13, 14, 17, 22 ข้อค�ำถามเป็นแบบ
เลือกตอบ มี 3 ค�ำตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ โดยก�ำหนด
ค่าคะแนนดังนี้ ตอบค�ำถามถูกให้ 1 คะแนน ตอบค�ำถาม
ผิดหรือไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน คะแนนทีส่ งู หมายถึงมีความรู้
เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอดดี การแปลผลคะแนนจาก
คะแนนรวมเฉลี่ยซึ่งอยู่ในช่วง 0-22 คะแนน ซึ่งคะแนน
เฉลีย่ ทีส่ งู หมายถึง มีความรูเ้ กีย่ วกับการฟืน้ ฟูสภาพปอดดี
นอกจากนี้ ไ ด้ แ บ่ ง ระดั บ คะแนนเพื่ อ การพรรณนาเป็ น
3 ระดับ ตามเกณฑ์ของ Bloom (1968) ดังนี้ คะแนน
18-22 คะแนน (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของคะแนน
เต็ม) หมายถึง มีระดับความรู้ในระดับดี คะแนน 14-17
คะแนน (ร้อยละ 60-79 ของคะแนนเต็ม) หมายถึง มีระดับ
ความรู้ในระดับปานกลางคะแนน 0-13 คะแนน (น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) หมายถึง มีระดับความรู้
ในระดั บ ต�่ ำ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น
Kuder-Richardson (KR-20) เท่ากับ .77
5. แบบสอบถามพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอด
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นำ� แบบสอบถามให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน
5 ท่าน ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในด้าน
เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู ด้านกายภาพบ�ำบัด และด้านการพยาบาล
ศั ล ยกรรมทรวงอก ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา

Factors related to Lung Rehabilitation Behavior
in Chest Trauma Patients with Intercostal Chest Drainage

(Content Validity) ได้คา่ ดัชนีความตรงตามเนือ้ หาเท่ากับ
1 ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 12 ข้อ ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ (1 = ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง
ไม่เคยมีพฤติกรรมฟื้นฟูสภาพปอด, 2 = ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง
หมายถึง ปฏิบัติ 1-3 รอบต่อวัน, 3 = ปฏิบัติบางครั้ง
หมายถึง ปฏิบัติ 4-5 รอบต่อวัน, และ 4 = ปฏิบัติบ่อยครั้ง
หมายถึง ปฏิบัติ 6 รอบขึ้นไปต่อวัน) แปลผลพฤติกรรม
การฟื้นฟูสภาพปอดจากคะแนนรวมเฉลี่ย ซึ่งคะแนนสูง
หมายถึง มีพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดดี นอกจากนี้
ได้ แ บ่ ง ระดั บ คะแนนเพื่ อ การพรรณนาเป็ น 4 ระดั บ
(Karnasuta, 1995) ดังนี้ 1-12 คะแนน = ไม่มีพฤติกรรม
การฟืน้ ฟูสภาพปอด 13-24 คะแนน = มีพฤติกรรมในระดับ
ต�่ำ 25-36 คะแนน = มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง และ
37-48 คะแนน = มีพฤติกรรมในระดับสูง ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาคเท่ากับ .90
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากผู้วิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 08-11-2560
และคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ตามรหัส
เอกสารรับรอง 011/2561 แล้ว ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดของแบบสอบถาม การรักษาความลับของฅ
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ตอบแบบสอบถาม หากกลุม่ ตัวอย่างต้องการถอนออกจาก
การวิจัย สามารถบอกยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้อง
อธิบายเหตุผล และจะไม่มผี ลกระทบต่อการรักษาพยาบาล
ที่ได้รับในระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้วิจัยจะเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ และน�ำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม
และจะท�ำลายข้อมูลทั้งหมดภายหลังการเผยแพร่ผลงาน
วิ จั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม
การวิจัยแล้ว จึงให้กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2561 ภายหลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
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ในมนุษย์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ผู ้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ ฝ่ า ยการพยาบาล หั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ย และ
พยาบาลประจ�ำตึก เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด และเข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงสิทธิ
ในการเข้าร่วมหรือการปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย เมื่อ
กลุม่ ตัวอย่างตัดสินใจเข้าร่วมการวิจยั แล้ว จึงให้กลุม่ ตัวอย่าง
ลงนามยินยอมในการวิจัย จากนั้นขอความร่วมมือจาก
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยเรียงล�ำดับ
การตอบแบบสอบถาม ดังนี้ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามอาการปวด แบบสอบถามความวิตกกังวล
แบบสอบถามพฤติ ก รรมการฟื ้ น ฟู ส ภาพปอด และ
แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอด โดยใช้
เวลารวมประมาณ 30 นาทีต่อครั้งต่อคน ภายหลังได้
แบบสอบถามครบผู้วิจัยจึงน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลและตัวแปรทีศ่ กึ ษา
โดยใช้สถิติพรรณนา โดย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ความวิตกกังวล ความรู้
เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอดกับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพ
ปอด ด้ ว ยสถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficients)
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.3
อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง ร้อยละ 53.6 มีอายุเฉลี่ย 40.06
ปี (SD = 15.05) มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 58.3 บทบาท
เป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 51.2 ลักษณะครอบครัว เป็น
ครอบครัวขยาย ร้อยละ 56 บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ
ขณะอยู่โรงพยาบาล เป็นบิดา/มารดาและสามี/ภรรยา
ร้อยละ 35.7 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ
54.8 ประกอบอาชีพท�ำงานรับจ้าง ร้อยละ 46.4 รองลงมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 42.9 สิทธิการรักษา
ครั้ ง นี้ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย ทางบก
ร้อยละ 46.4 รองลงมาคือสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ร้อยละ 29.8 สาเหตุของการบาดเจ็บทรวงอกเกิดจาก
อุบัติเหตุทางการจราจร ร้อยละ 59.2 การวินิจฉัยมีลม
ในช่องเยื่อหุ้มปอด ร้อยละ 38.9 รองลงมามีเลือดในช่อง
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอด
ในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก
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เยือ่ หุม้ ปอด ร้อยละ 28.6 ใส่สายท่อระบายทรวงอกจ�ำนวน
1 สาย ร้อยละ 94 ไม่มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 82.1 ได้รับ
การสอนฟื้นฟูสภาพปอดโดยนักกายภาพบ�ำบัด ร้อยละ
47.6 รองลงมาได้รับการสอนจากพยาบาล ร้อยละ 39.3
ระยะการใส่ท่อระบายทรวงอกอยู่ในช่วง 3-22 วัน เฉลี่ย
7.20 วัน (SD = 4.42)

คะแนนเฉลี่ยอาการปวดในระดับน้อย (M = 4.72,
SD = 1.67) ความวิตกกังวลมีคะแนนเฉลี่ยในระดับต�่ำ
(M = 7.19, SD = 4.21) ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพ
ปอดมีคะแนนเฉลี่ยในระดับต�่ำ (M = 11.00, SD = 4.54)
และพฤติ ก รรมการฟื ้ น ฟู ส ภาพปอด มี ค ะแนนเฉลี่ ย ใน
ระดับปานกลาง (M = 30.27, SD = 7.59) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละของอาการปวด ความวิตกกังวล ความรู้เกี่ยวกับ
		 การฟื้นฟูสภาพปอดและพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก
		 ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 84)
ตัวแปร
อาการปวด
ความวิตกกังวล
ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอด
พฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอด

พิสัยที่เป็นไปได้

พิสัยที่เป็นจริง

M

SD

ระดับ

0-10
0-21
0-22
12-48

1-10
0-21
3-20
15-48

4.72
7.19
11.00
30.27

1.67
4.21
4.54
7.59

น้อย
ต�่ำ
ต�่ำ
ปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า อาการปวดมีความสัมพันธ์
ทางลบในระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพ
ปอดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอกทีใ่ ส่ทอ่ ระบายทรวงอกอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -.34, p < .01) ความวิตกกังวล
มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่ำกับพฤติกรรมการฟื้นฟู

สภาพปอดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอกทีใ่ ส่ทอ่ ระบายทรวงอก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -.21 , p < .05) ความรู้
เกีย่ วกับการฟืน้ ฟูสภาพปอดไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การฟื ้ น ฟู ส ภาพปอดในผู ้ ป ่ ว ยบาดเจ็ บ ทรวงอกที่ ใ ส่ ท ่ อ
ระบายทรวงอก (r = .06, p>.05) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง อาการปวด ความวิตกกังวล ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู
		 สภาพปอดกับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก (n = 84)
ตัวแปร
อาการปวด
ความวิตกกังวล
ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอด

พฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก
ที่ใส่ท่อระบายทรวงอก
-.34**
-.21*
.06

** p < .05, ** p < .01
อภิปรายผล
อาการปวดใน 2 วันแรกของกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.3 อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
35-60 ปีมีลักษณะรูปร่างที่แข็งแรง และมีความทนต่อ
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ความเจ็บปวดได้มากกว่าเพศหญิง (Sawangsri, 2017) และ
จากพยาธิสภาพของโรคพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะลมและ
เลือดในช่องเยื่อหุ้มปอดเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.3 มีเพียง
ร้อยละ 10.7 ที่มีกระดูกซี่โครงหักร่วมด้วย จึงส่งผลให้
มี ค ะแนนอาการปวดอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก

Factors related to Lung Rehabilitation Behavior
in Chest Trauma Patients with Intercostal Chest Drainage

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมนอนนิ่ง ๆ ไม่ค่อยมี
การขยับตัวหรือลุกเดิน เพราะการท�ำกิจกรรมเหล่านั้น
ท� ำ ให้ เ พิ่ ม ความเจ็ บ ปวดเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะกิ จ กรรม
การบริหารปอด เช่นการหายใจเข้า-ออกลึก ๆ การไอ เพราะ
จะท�ำให้ทอ่ ระบายทรวงอกมีการเสียดสีกบั ผิวหนังด้านนอก
ท�ำให้ระคายเคืองเยื่อหุ้มปอด เมื่อกลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยมี
การขยับตัวจึงท�ำให้ไม่คอ่ ยมีอาการปวด และสอดคล้องกับ
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึง
ร้อยละ 70.2 ไม่ได้ขอยาบรรเทาปวด
จากการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
ความวิตกกังวลอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ กลุม่ ตัวอย่าง
พักรักษาตัวในหน่วยงานศัลยกรรมทรวงอกซึง่ เป็นหอผูป้ ว่ ย
เฉพาะทางที่รับผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอกจ�ำนวนมาก
ทั้งจากการผ่าตัดเปิดทรวงอกและจากอุบัติเหตุ จึงท�ำให้
กลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์เห็นการฟืน้ หายของผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่
ท่ อ ระบายทรวงอกคนอื่ น ๆ ประกอบกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 58.3 โดยมี
บุคคลทีใ่ ห้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชดิ ขณะอยูโ่ รงพยาบาล
ซึ่งคอยช่วยเหลือในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันต่าง ๆ และ
กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 42.9 ซึ่งไม่ได้มี
ความเร่งรีบและข้อจ�ำกัดที่จะต้องกลับไปท�ำงาน ผู้ป่วยจึง
ไม่ค่อยมีความวิตกกังวล
ความรูเ้ กีย่ วกับการฟืน้ ฟูสภาพปอดของกลุม่ ตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยในระดับต�่ำ อธิบายได้ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับ
การใส่ท่อระบายทรวงอกครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัว
ไม่เคยรับรู้ และไม่เคยพบมาก่อน ผู้ป่วยไม่พร้อมที่จะรับรู้
ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ท� ำ ให้ ค วามสามารถในการรั บ รู ้
ค�ำแนะน�ำหรือค�ำอธิบายต่าง ๆ ลดลง (Unhasuta, 2003)
แม้ ว ่ า ผู ้ ป ่ ว ยจะได้ รั บ การสอนให้ ฟ ื ้ น ฟู ส ภาพปอด โดย
สหสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็น นักกายภาพบ�ำบัด พยาบาล
และแพทย์ แต่เนื้อหาในการสอนอาจมีความแตกต่างกัน
และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากไม่มีแนวปฏิบัติ
และเนื้อหาความรู้ท่ีครอบคลุม ท�ำให้ความรู้ที่ผู้ป่วยได้รับ
ไม่เพียงพอและมีความหลากหลาย ข้อมูลการสอนจะเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับท่าทางการบริหารต่าง ๆ แต่ยังไม่มีการให้
ข้อมูลในด้านการดูแลตนเองขณะฟืน้ ฟูสภาพปอด ประโยชน์
ของการฟื้นฟูสภาพปอด และการไออย่างมีประสิทธิภาพ
และนอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
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ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.8 ถึงแม้วา่ จะได้รบั การสอน
ในเรื่องการฟื้นฟูสภาพปอด แต่การรับรู้และความเข้าใจ
ในการฟื้นฟูสภาพปอดในระยะเวลาอันสั้น และระยะที่
ผู้ป่วยก�ำลังเผชิญกับอาการที่ท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมาน
ผู้ป่วยจึงไม่มีสมาธิที่จะเรียนรู้และจดจ�ำสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสภาพปอดได้ครบถ้วน จึงท�ำให้ความรู้เกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสภาพปอดมีคะแนนในระดับต�่ำ
พฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดของกลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากในช่วง
24-48 ชัว่ โมงแรก ผูป้ ว่ ยยังมีความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บ
และจากการได้รบั การใส่ทอ่ ระบายทรวงอก การเสียดสีของ
สายท่อระบายทรวงอกกับผิวหนังด้านนอก การระคายเคือง
เยื่อหุ้มปอดขณะหายใจเข้าออกลึก ๆ (Lewis, 2000) และ
ความเจ็บปวดจากการไอ ท�ำให้ผู้ป่วยไอเบา ๆ ในลักษณะ
การกระแอม เพราะกลัวสายหลุด กลัวปอดแตก และกลัว
ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น (Prasittipath, 2008) กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการไออย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
ต�่ำหรือจะปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.29
(SD = 0.93) ซึ่งพฤติกรรมการไออย่างมีประสิทธิภาพเป็น
พฤติกรรมทีเ่ พิม่ ความเจ็บปวดให้กบั ผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยจึงไม่คอ่ ย
ปฏิบัติ และพฤติกรรมการใช้มือประคองแผลท่อระบาย
ทรวงอกขณะไอมีค่าเฉลี่ยในระดับที่ต�่ำสุดเท่ากับ 1.89
(SD = 1.14) เนื่องจากผู้ป่วยไม่ค่อยมีพฤติกรรมการไอจึง
มีพฤติกรรมการใช้มอื ประคองแผลท่อระบายทรวงอกขณะ
ไออยู่ในระดับต�่ำด้วย ส่วนพฤติกรรมการนอนท่าศีรษะสูง
เพื่อให้เลือดหรือลมไหลลงขวดรองรับสารเหลวได้ดีขึ้น มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.45 (SD = 0.77) รองลงมา
คือ พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนท�ำการฟื้นฟู
สภาพปอดโดยการดูแลสายท่อระบายทรวงอกไม่ให้ดึงรั้ง
มีคะแนนเฉลี่ยท่ากับ 3.20 (SD = 0.86) ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ทีป่ ฏิบตั เิ ฉพาะบนเตียงไม่คอ่ ยมีการขยับตัวหรือลุกเดิน จึง
เป็นพฤติกรรมที่ผู้ป่วยปฏิบัติบ่อย สอดคล้องกับการศึกษา
ที่พบว่า ผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอกมักนอนนิ่ง ๆ นอน
ท่าเดียวนาน ๆ ถึงแม้จะปวดเมือ่ ยและท่านอนไม่เหมาะสม
ก็ยอมทน (Prasittipath, 2008)
อาการปวดมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง
กับพฤติกรรมการฟืน้ ฟูสภาพปอดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอก
ทีใ่ ส่ทอ่ ระบายทรวงอก อธิบายได้วา่ ผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอก
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2563
Volume 28 No. 1 (Jan - Mar) 2020

92

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอด
ในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก

ทีใ่ ส่ทอ่ ระบายทรวงอกมีอาการปวดท�ำให้ผปู้ ว่ ยมักนอนเกร็ง
และมีการเคลือ่ นไหวร่างกายน้อยลง ผูป้ ว่ ยบางรายไม่คอ่ ย
เคลื่ อ นไหวร่ า งกายหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ก ารฟื ้ น ฟู ส ภาพปอด
เพราะการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว การหายใจเข้า-ออก
ลึก ๆ หรือการไอ จะท�ำให้เยื่อหุ้มปอดมีการเสียดสีกับสาย
ท่อระบายทรวงอก ท�ำให้เกิดความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น ผู้ป่วย
จึงมีพฤติกรรมหายใจตืน้ ๆ และไม่กล้าไอ โดยเฉพาะในช่วง
24-48 ชั่วโมงแรก (Unhasuta, 2003) สอดคล้องกับ
การศึกษาที่พบว่า วันแรกของการใส่ท่อระบายทรวงอก
ผู ้ ป ่ ว ยมั ก มี อ าการปวดบริ เวณบาดแผลที่ ใ ส่ ท ่ อ ระบาย
ทรวงอก จึงไม่สามารถฟืน้ ฟูสภาพปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Oksue, 2012) ผลการศึกษานีม้ คี วามสอดคล้องกับทฤษฎี
อาการไม่พงึ ประสงค์ ซึง่ อธิบายได้วา่ อาการปวดเป็นปัจจัย
ด้านร่างกายซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่คือพฤติกรรม
การฟื ้ น ฟู ส ภาพปอดในผู ้ ป ่ ว ยบาดเจ็ บ ทรวงอกที่ ใ ส่ ท ่ อ
ระบายทรวงอก
ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่ำ
กับพฤติกรรมการฟืน้ ฟูสภาพปอดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอก
ทีใ่ ส่ทอ่ ระบายทรวงอก อธิบายได้วา่ ผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอก
ที่ ใ ส่ ท ่ อ ระบายทรวงอกมี ค วามวิ ต กกั ง วลที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะผู้ป่วย
ได้รบั การใส่ทอ่ ระบายทรวงอกเป็นครัง้ แรก ผูป้ ว่ ยไม่สามารถ
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกร�ำคาญ
กังวลใจจากการใส่ทอ่ ระบายทรวงอกทีค่ าไว้ รูส้ กึ ว่าเกะกะ
ท�ำอะไรไม่ได้ดงั่ ใจ ต้องคอยระมัดระวัง เพราะกลัวสายหลุด
กลัวขวดแตก กลัวอากาศเข้าช่องเยื่อหุ้มปอด กลัวต้องใส่
ท่อระบายทรวงอกใหม่ ท�ำให้ไม่สะดวกในการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันหรือฟื้นฟูสภาพปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Prasittipath, 2008) ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีอาการไม่พงึ ประสงค์ ซึง่ อธิบายได้วา่ ความวิตกกังวล
เป็ น ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต ใจซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คื อ
พฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่
ใส่ท่อระบายทรวงอก
ความรูเ้ กีย่ วกับการฟืน้ ฟูสภาพปอดไม่มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการฟืน้ ฟูสภาพปอดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทรวงอก
ที่ใส่ท่อระบายทรวงอก สามารถอธิบายได้ว่า ด้วยเหตุที่
ในหอผู้ป่วยมีผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอกจ�ำนวนมาก
ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีระยะการฟื้นหายที่แตกต่างกัน ผู้ป่วย
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บางรายอยู่ในระยะฟื้นหายที่สามารถลุกเดินท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันหรือมีพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดได้ดี ท�ำให้
กลุม่ ตัวอย่างอาจมีการซักถาม พูดคุย หรือสังเกตพฤติกรรม
การฟื้นฟูสภาพปอดและปฏิบัติตามผู้ป่วยคนอื่น ๆ โดยที่
ผู้ป่วยอาจมีหรือไม่มีความรู้ก็ได้ และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสภาพปอดที่ผู้ป่วยได้รับในหน่วยงาน จะเป็น
ท่าทางการบริหารการหายใจเป็นส่วนใหญ่ แต่ขอ้ มูลในด้าน
การดูแลตนเองขณะฟืน้ ฟูสภาพปอด ประโยชน์ของการฟืน้ ฟู
สภาพปอดและการไออย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยจะได้รับ
เฉพาะในรายที่มีปัญหาแทรกซ้อนหรือมีโอกาสเกิดภาวะ
แทรกซ้อนเท่านั้น และเนื้อหาในการสอนฟื้นฟูสภาพปอด
อาจแตกต่างกัน และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนือ่ งจาก
ไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ท�ำให้ความรู้ที่ผู้ป่วยได้รับ
ไม่เพียงพอและมีความหลากหลาย พฤติกรรมการปฏิบัติ
ฟืน้ ฟูสภาพปอดในผูป้ ว่ ยจึงปฏิบตั แิ ค่เป็นบางครัง้ ถึงปฏิบตั ิ
นาน ๆ ครั้ง ไม่สม�่ำเสมอและไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ป่วย
อาจไม่เข้าใจถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติที่ต่อเนื่องอย่าง
เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ Health Education Division
(2018) ได้กล่าวไว้วา่ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของประชาชน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่ำถึงในระดับพอใช้ ท�ำให้ไม่เพียงพอ
ต่อการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองที่ย่ังยืน ซึ่ง
ถ้าผูป้ ว่ ยได้รบั ความรูท้ คี่ รอบคลุมและมีแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
จะท�ำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดที่ต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษา บุคลากรสุขภาพควรมีการ
ประเมินอาการปวดและความวิตกกังวล รวมทัง้ การจัดการ
อาการปวดและความวิตกกังวลให้มีประสิทธิภาพในระยะ
เฉี ย บพลั น และการสร้ า งแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ระบบและ
ครอบคลุมเนื้อหาการสอนฟื้นฟูสภาพปอดให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีพฤติกรรมการฟืน้ ฟู
สภาพปอดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการใส่ทอ่ ระบาย
ทรวงอก ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลและในหน่วยงาน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ทางด้ า นความรอบรู ้
ด้านสุขภาพในผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก เนื่องจากเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับความรูใ้ นการฟืน้ ฟูสภาพปอด
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ที่อาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดที่ Laws, D., Neville, E., & Duffy, J. (2003). BTS
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
guidelines for the insertion of a chest drain.
Tharax, 58, 53-59.
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