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คร้ังที ่1  หลงัผา่ตดั  24  ชัว่โมง
x

กลุ่ม bowel sound         
(คร้ัง)

การเรอ
(คร้ัง)

การผายลม                                  
(คร้ัง)

ความสุขสบาย

กลุ่มควบคุม(ไม่นั่ง) 3 3.06 0 2.38

กลุ่มทดลอง (นั่ง) 10 3.6 0.8 2.45

x

คร้ังที ่2  หลงัผา่ตดั  48  ชัว่โมง

กลุ่ม bowel sound         
(คร้ัง)

การเรอ
(คร้ัง)

การผายลม                                  
(คร้ัง)

 ความสุขสบาย

กลุ่มควบคุม(ไม่นั่ง) 5 3.78 1.3 3.22

กลุ่มทดลอง(นั่ง) 14 4.5 3.5 3.69

x

คร ัง้ที1่ หลงัผา่ตดั 24ช ัว่โมง
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         ลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม t p-value

(n = 30) (n = 30)

จาํนวน(ร้อยละ) จาํนวน(ร้อยละ)

อายุ (เฉลีย่ ±SD)
     20-45 ปี
    46-65  ปี

44.36±9.06
17 (56.7)
13 (43.3)

45.90±8.46
14 (46.7)
16 (53.3)

.667b

.067a
0.50
0.79

ประวตักิารผ่าตดั
     ไม่เคยผ่าตดั
       เคยผ่าตดั

16 (53.3)
14 (46.7)

20 (66.7)
10 (33.3)

2.40a 0.12

วนิิจฉัยโรค

Non cancer
Cancer

20(66.7)
10(33.3)

16(53.3)
14(46.7)

2.40a 0.12

ชนิดการผ่าตดั
  Major operation
Very major operation

28(93.3)
2(6.7)

29(96.7)
1(3.3)

ระยะเวลาการผ่าตดั
(เฉลีย่จาํนวนช่ัวโมง ±SD)

2.95(1.35) 3.02(1.23) .210b .83

ยาแก้ปวดหลงัผ่า ตดั
(ทุก3ช่ัวโมง/คร้ัง)

6.75(1.73) 6.66(2.33) .172b .86

ผลกำรวิจัย





                ตวัแปร กลุม่ทดลอง  กลุม่ควบคมุ t p-value

X       S.D. X          S.D.

การเคลือ่นไหวของล าไส ้(คร ัง้) 8.16       4.75 3.03         2.17 5.37 .000

การเรอ (ช ัว่โมง) 20.38     2.64 23.98      6.76 2.71 .01

การผายลม (ช ัว่โมง) 34.10    10.71 37.67     13.42 1.16 .25

การถา่ยอุจจาระ(วนั) 3.55         .89 3.47 1.01 .28 .77

                หัวข้อ ไม่มี เล็กน้อย ปำนกลำง มำก รวม

จ ำนวน(%) จ ำนวน(%) จ ำนวน(%) จ ำนวน(%)

1. ควำมพึงพอใจหลังจำกนั่งเก้ำอี้โยก 1(3.3) - 13(43.3) 16(53.3) 30(100)

2. อำกำรวิงเวียนจำกกำรนั่งเก้ำ อี้โยก 27(90) 2(6.7) 1(3.3) - 30(100)



• ขณะโยกเกา้อีข้ ึน้ลง เป็นการเพิม่ความตงึตวัของกลา้มเนือ้หนา้ทอ้งและเพิม่
แรงดนัในชอ่งทอ้งไปทีล่ าไส ้กระตุน้ใหม้กีารเคลือ่นไหว อกีท ัง้การขยบั
รา่งกายไปมาขณะโยกเกา้อีท้ าใหม้กีารเคลือ่นไหวของล าไสเ้พิม่ข ึน้ดว้ย

• การน ัง่เกา้อีโ้ยกเป็นการเคลือ่นไหวทีม่จีงัหวะซ า้ๆ  เป็นเทคนคิการผอ่นคลาย
อยา่งหนึง่  ท าใหผู้ป่้วยมคีวามพงึพอใจและมคีวามสขุ สง่ผลใหร้ะบบประสาท
พาราซมิพาเทตกิท างานมากขึน้ (Payne, Donaghy and Bellamy,2000)  
ท าใหก้ระตุน้ใหท้างเดนิอาหารท างานไดด้ขี ึน้ดว้ย  สามารถบบีไลอ่ากาศจาก
กระเพาะอาหารไปยงัหลอดอาหารและปาก   ท าใหผู้ป่้วยสามารถเรอไดใ้น
ระยะเวลาทีเ่ร็วข ึน้ 

• การผายลมและการถา่ยอจุาระไมม่คีวามแตกตา่งกนัท ัง้ 2 กลุม่ อธบิายไดว้า่ 
การใชเ้กา้อีโ้ยกอาจไมม่ผีลตอ่การท างานของล าไสใ้หญม่ากพอทีจ่ะท าใหม้ ี
การบบีตวัเพือ่ขบัลมและอจุจาระได ้เนือ่งจากการขบัถา่ยอจุจาระออกมาเกดิ
จากการเพิม่แรงดนัในล าไสใ้หญ ่เกีย่วขอ้งกบัการบบีตวัและคลายตวัของหรูดู
ดว้ย 

• การถา่ยอจุจาระยงัเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัอืน่ เชน่ สภาพแวดลอ้ม อารมณ ์เป็นตน้
(สรุพลและคณะฯ, 2545) จงึท าใหก้ารน ัง่เกา้อีโ้ยกไมส่ง่ผลตอ่การผายลม
และการถา่ยอจุาระ 



1.ผลตอ่ผูป่้วย  ผูป่้วยสามารถเคลือ่นไหวรา่งกายหลงัผา่ตดัไดง้า่ยและเร็วข ึน้ 
ลดภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดัโดยเฉพาะระบบทางเดนิ อาหารกลบัสูภ่าวะปกตไิด้
เร็วข ึน้ โดยพบวา่หลงัจากผูป่้วยน ัง่เกา้อีโ้ยกใน16ช ัว่โมงแรกแลว้ หลงัจากน ัน้จะ
น ัง่เกา้อีโ้ยกอกีหลายคร ัง้ เม ือ่สอบถามความพงึพอใจ พบวา่ความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัสงู

2. ผลตอ่เจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงาน  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุจากการท างาน เพราะการ
กระตุน้ผูป่้วยใหม้กีารเคลือ่นไหวรา่งกายหลงัผา่ตดั (Early ambulation) โดย
การน ัง่เกา้อีโ้ยกเป็นวธิที ีไ่มยุ่ง่ยากและผูป่้วยมคีวามพงึพอใจมากกวา่การขยบั
รา่งกายบนเตยีงหรอืการลกุน ัง่ขา้งเตยีง ดงัเชน่ค ากลา่ววา่ 

“คนส าราญ งานส าเร็จ”

 3. ผลตอ่หนว่ยงานอืน่ๆ  ขยายผลการวจิยัสูห่นว่ยงานอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถน าไป
ปรบัใชก้บัผูป่้วยหลงัผา่ตดัอืน่ๆได ้





การเรียนรู้ร่วมกนั

ความเข้าใจกนั

สัมพนัธภาพ
การทํางานเป็นทีม

บรรยากาศ

ความสามัคคี

ผลลัพธ์



• ความส าเร็จทีท่า่นภมูใิจมากทีส่ดุคอือะไร 

    ไดร้บัการยอมรบัและชืน่ชม

• เหตใุดทา่นจงึเห็นวา่สิง่นีเ้ป็นความส าเร็จทีท่า่นภมูใิจทีส่ดุ

     เป็นงานวจิยัทีพ่ฒันามาจากปัญหาหนา้งานและน าไปใช้

ประโยชนไ์ดจ้รงิ

• ปัจจัยใดเป็นปัจจัยหลกัทีน่ ามาซึง่ความส าเร็จนี ้

     องคก์ร + หนว่ยงาน+ ผูร้ว่มงาน                                          
+คตใินการท างานมุง่ความสขุของผูป่้วยเป็นหลกั

• ทา่นไดม้สีว่นร่วมหรอืด าเนนิการอยา่งไรจงึเกดิความส าเร็จ

ศกึษาคน้ควา้ใหล้กึพอ  ทดลองท าจรงิ เก็บขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ




