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ABSTRACT 
 
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), 
rehabil i tation, osteoarthrit is (OA) of knee, total knee 
replacement (TKR) 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค:  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูปวยโรคขอเขาเส่ือมหลังการผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม ณ หอผูปวย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และวิเคราะหการใชแนวทางการ 
ฟนฟูฯ ระหวางนักกายภาพบำบัดท้ัง 4 คน 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษายอนหลัง 
สถานที่ทำการวิจัย:  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
นเรศวร 
กลุมประชากร:  ผูปวยโรคขอเขาเส่ือมหลังการผาตัดเปล่ียนขอเขา 
เทียม จำนวน 153 คน 
วิธีการศึกษา:  เก็บขอมูลยอนหลังเก่ียวกับการปฏิบัติตามแนวทาง 
การฟนฟูฯ และนำผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติ ระหวาง 
นักกายภาพบำบัดท้ัง 4 คน 
ผลการศึกษา:  นักกายภาพบำบัดทุกคนปฏิบัติตาม แนวทางการ 
ฟนฟูฯ เกือบทุกขอ เฉล่ีย 14.56 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92) ขอ 
จาก 16 ขอ (รอยละ 91) ยกเวน 1) การฝกใหผูปวย การออกกำลัง 
กายเพ่ิมพิสัยงอขอเขาไดมากกวาหรือเทากับ 75-90 องศา และ 
เหยียดขอเขาไดเกือบสุดหรือขาดนอยกวา -15 องศา (รอยละ 
56.86), 2) การฝกเดินลงน้ำหนักบนพ้ืนราบเทาท่ีทนไหว โดยใช 
อุปกรณชวยพยุงเดินชนิดสี่ขา (รอยละ 56.86) และ 3) การสอนทา 
ออกกำลังกายเพ่ือใหผูปวยกลับไปทำท่ีบาน (รอยละ 56.86) และไม 
มีนักกายภาพบำบัดคนไหนฝกเดินข้ึนลงบันไดโดยใชอุปกรณชวย 
เดิน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูปวย 66 คน ถูกจำหนายกอนส้ินสุดการฟนฟู 
สมรรถภาพ (รอยละ 43.14) และขาดแคลนชุดบันไดและราวฝกเดิน 
(รอยละ 56.86) ท้ังนี้ หลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขา ขอเขาของผูปวย 
เฉล่ียงอได 88.66 องศา (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.14) และเหยียด 
ได - 2.78 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.36) องศา ตามลำดับ 
สรุป:  การใช แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคขอเขาเส่ือม 
หลังการผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
นเรศวร บรรลุผลเกือบทุกขอ ยกเวนการฝกเดินข้ึนลงบันได เน่ืองจาก 
การจำหนายผูปวยกอนสิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพ และความ 
ขาดแคลนชุดบันไดและราวฝกเดิน 
คำสำคัญ:  แนวทางปฏิบัติ, การฟนฟูสมรรถภาพ, โรคขอเขาเส่ือม, 
การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม 
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บทนำ 
 ผูปวยโรคขอเขาเส่ือม (knee osteoarthritis) สวนหน่ึงตองไดรับ 
การรักษาดวยการผาตัดเปลี่ยนขอเขาในทายท่ีสุด(1-2) การฟนฟู 
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สมรรถภาพผูปวยหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาจึงเปนสิ่งสำคัญท่ีจะ 

ทำใหผูปวยสามารถกลับไปใชชีวิตประจำวันไดใกลเคียงปกติมากท่ี 

สุด(3-4) การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจะตองอาศัยความรวมมือของ 

สหสาขาวิชาชีพ ไดแก แพทยเวชศาสตรฟนฟู นักกายภาพบำบัด 

และนักกิจกรรมบำบัดหรือนักอาชีวบำบัด เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ 

ผูปวยสูงสุด ขอเขาเทียมชนิดท่ีนิยมใชในปจจุบันคือขอเขาสามช้ิน 

สวน (tri-compartment) ซึ่งแทนท่ี medial & lateral tibiofermoral 

compartment และ patellofermoral compartment รวมทั้งผูปวย 

สามารถลงน้ำหนักหลังการผาตัดในวันแรกได(2,4) 

 การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยหลังการผาตัดเปล่ียนขอเขาเส่ือม 

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 เปนระยะท่ีมีความจำเปนและมีผลตอการเคล่ือนไหว 

การยืน การเดินและการใชชีวิตประจำวันของผูปวยอยางมาก โดย 

วัตถุประสงคคือ ลดอาการปวด สามารถออกกำลังกาย เพ่ือเพ่ิม 

กำลังกลามเน้ือเหยียดขอเขาและกลามเน้ือขา พิสัยงอและเหยียด 

ของขอเขาสามารถเคล่ือนไหวระดับเตียง ยายตัวจากเตียงไปเกาอี้ 

เดินลงน้ำหนักขาขางท่ีผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมบนพ้ืนราบเทาท่ีทน 

ไดโดยใชอุปกรณชวยเดิน รวมถึงสามารถข้ึนลงบันไดได(4-6) 

 ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดทบทวนเอกสารและตำราท่ีเก่ียวของ เพ่ือ 

จัดทำแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคขอเขาเส่ือม (CPG) 

ในผูปวยกลุมนี้ (ดูภาคผนวก)(7) 
 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 ผูปวยโรคขอเขาเส่ือมหลังการผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม ณ 
หอผูปวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกคน 
เกณฑการคัดเขา 
- ผูปวยโรคขอเขาเส่ือมที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ณ 
 หอผูปวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
- ไมมีโรคประจำตัวหรือภาวะเจ็บปวยท่ีเปนอุปสรรคตอการฝก 
 การเคล่ือนไหว ยายตัว ยืนหรือเดิน เชน โรคหลอดเลือดสมอง 
 พารกินสัน รอยโรคท่ีบริเวณสมองนอยท่ีทำใหเกิดปญหาการ 
 ทรงตัว หรือภาวะการเคล่ือนไหวผิดปกติ กอนไดรับการผาตัด 
- ไมมีภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม เชนแผล 
 ผาตัดติดเชื้อ ความผิดปกติของสารน้ำหรือระดับน้ำตาลในเลือด 
 ภาวะซีด หรือภาวะแทรกซอนหลังการดมยาสลบ 
- ไมเคยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมขางใดมากอน 
- ไดรับการสงปรึกษาทางเวชศาสตรฟนฟูจากศัลยแพทยออรโธปดิกส 
- ยินยอมเขารวมการฟนฟูสมรรถภาพตาม CPG นี้ 
เกณฑการคัดออก 
- ขอมูลในแบบบันทึกผลการใช CPG ไมสมบูรณ 

ขั้นตอนการวิจัย 
 เก็บขอมูลจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูฯ 
และบันทึกลงในแบบเก็บขอมูลแบงเปน 2 ตอน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบดวยเพศ อายุ เขาขางท่ีไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม 
และระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพตามแนวทางการฟนฟูฯ และผล 
การปฏิบัติแนวทางการฟนฟูฯรายขอแบงตามภาระงานจริงของนัก 
กายภาพบำบัด แลวมาแจกแจงคำนวณ และวิเคราะหเปรียบเทียบ 
 
วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 1. ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก อายุ ระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพ 
ตามแนวทางการฟนฟูฯ แสดงเปน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก เขาขางท่ีไดรับการผาตัดเปล่ียนขอ 
เขาเทียม แสดงเปน จำนวน รอยละ 
 3. การวิเคราะหการปฏิบัติแนวทางการฟนฟูฯ และเปรียบเทียบ 
พิสัยงอ (flexion, F) และเหยียด (extension, E) ขอเขาหลังการ 
ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม แสดงเปน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และคา p-value โดยใชสถิติ Kruskal-Wallis test (95% 
confidence interval, CI) 
 
ผลการศึกษา 
 จากแบบประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูฯ ผูปวยโรค 
ขอเขาเส่ือมหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ณ หอผูปวย โรง 
พยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดขอมูลผูปวยท้ังหมด จำนวน 238 
คน ตรงกับเกณฑคัดเขาศึกษา 153 คน และถูกคัดออก 85 คน 
เน่ืองจากการบันทึกขอมูลไมสมบูรณและขาดการลงนามของนัก 
กายภาพบำบัดกำกับ และจำหนายโดยไมไดฝกเดินข้ึนลงบันได 87 คน 
 ผูปวยท้ังหมดเปนเพศหญิง อายุเฉล่ีย 67.33 (ชวงอายุ 56-89 ป) 
เขาขางท่ีไดรับการผาตัดเปนขางซาย 85 เขา (รอยละ 55.56) ระยะ 
เวลาการฟนฟูสมรรถภาพ เฉล่ีย 4.03 วัน (ชวงเวลา 3-5 วัน) 
 พบวานักกายภาพบำบัดท้ัง 4 คน ปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูฯ 
เฉล่ีย 14.5 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 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 ทั้งน้ี พบขอบกพรองจาก 1) การจำหนายผูปวยกอนสิ้น 
สุดการฟนฟูสมรรถภาพ 66 คน (รอยละ 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, 
คนท่ี 3 F/E เฉลี่ย 88.33 / -2.87 องศา, คนท่ี 4 F/E เฉล่ีย 89.50 / - 
1.25 องศา และคาองศาของพิสัยงอและเหยียดขอเขา ของนัก 
กายภาพบำบัดทั้ง 4 คน เฉลี่ย 88.66 / - 2.78 องศา ตามลำดับ 
นอกจากน้ียังพบวา คาองศาพิสัยงอและเหยียดขอเขาขางที่ผาตัด 
เปล่ียนขอเขาเทียมของผูปวยระหวางนักกายภาพบำบัดท้ัง 4 คนไม 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p F = 0.467 และ 
p E = 0.211 ตามลำดับ) ดังตารางท่ี 1 
 
บทวิจารณ 
 การปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคขอเขา 
เสื่อมหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ณ หอผูปวย โรงพยาบาล 
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มหาวิทยาลัยนเรศวรคร้ังน้ีพบวาผูปวยท้ังหมดเปนเพศหญิง สูงอายุ 
สอดคลองกับอุบัติการณและความชุกของผูปวยโรคขอเขาเส่ือมรวม 
ถึงผูปวยท่ีไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมซึ่งพบเปนเพศหญิง 
มากกวาเพศชาย(8-9) ระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพเฉล่ีย 4 วัน (ชวง 
เวลา 3-5 วัน) ซึ่งใกลเคียงกับเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่มี 
ขนาดใกลเคียงกัน(3) 
 การปฏิบัติตาม CPG บรรลุผลเกือบทุกขอโดยมีการปฏิบัติตาม 
CPG เฉล่ีย 14 ขอ ยกเวนขอที่ 13-16 (ดูภาคผนวก) เน่ืองจาก 1) 
การจำหนายผูปวยกอนส้ินสุดการฟนฟูสมรรถภาพ และ 2) ขาดแคลน 
ชุดบันไดและราวฝกเดิน 
 การจำหนายผูปวยกอนสิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพน้ัน ทำให 
ผูปวยขาดการฝกการเคล่ือนไหวระดับเตียง การยายตัวจากเตียงไป 
เกาอ้ี การเดินลงน้ำหนักขาขางท่ีผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมบนพ้ืนราบ 
เทาท่ีทนไดโดยใชอุปกรณชวยเดิน รวมถึงการฝกข้ึนลงบันได ซึ่งไม 
เปนไปตามมาตรฐานหลังการผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมระยะท่ี 1 
หรือในหอผูปวย(4-6) 
 รอยละ 43 ของผูปวยท่ีถูกจำหนายออกจากโรงพยาบาลกอน 
สิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพไดรับการฝกยายตัวลงจากเตียง การเดิน 
ลงน้ำหนักขาขางท่ีผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมบนพ้ืนราบเทาท่ีทนได 
โดยใชอุปกรณพยุงเดินส่ีขาจากศัลยแพทยออรโธปดิกส แพทยใชทุน 
และนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 เน่ืองจากระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพ 
วันท่ี 3-5 ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร-อาทิตย) และจำนวนเตียง 
ผูปวยออรโธปดิกสมีจำกัด (10 เตียง) ไมเพียงพอตอการรักษา อนึ่ง 
ไมมีหอผูปวยเวชศาสตรฟนฟูในโรงพยาบาลแหงน้ี 
 ถึงแมวาผูปวยกลุมนี้จะไดรับคำแนะนำจากทีมศัลยแพทย 
ออรโธปดิกส แทนการฝกโดยนักกายภาพบำบัดโดยเนนการเดินบน 
พ้ืนราบโดยใชเคร่ืองชวยพยุงเดินส่ีขา รวมถึงใหญาติ หรือคนดูแล 
ชวยพยุงเดินมากกวาการฝกการเคล่ือนไหวอยางอ่ืน แตไมสามารถ 
ประเมินผลไดวาการไดรับคำแนะนำจากทีมศัลยแพทยออรธิปดิกส 
บรรลุผลหรือทดแทนการปฏิบัติของนักกายภาพบำบัดตามแนวทาง 
การฟนฟูฯ นี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ความขาดแคลนชุดบันไดและราวฝกเดินเปนปจจัยสำคัญท่ีทำให 
ไมสามารถฝกผูปวยเดินข้ึนลงบันไดตามมาตรฐานของการฟนฟู 
สมรรถภาพผูปวยกลุมนี้(4-7, 10) รวมถึงบันไดของโรงพยาบาลมีความ 
ลาดชันและมีผูปวยหรือบุคลากรเดินข้ึนลงระหวางชั้นอาคารเกือบ 
ตลอดเวลา จึงไมสามารถประยุกตใชอุปกรณหรือสิ่งแวดลอมอื่นใน 
การฝกผูปวยได 

 ดังน้ันเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูปวยหลังการผาตัดเปล่ียนขอ 
อวัยวะหรือรยางคสวนลางเกือบทุกประเภท(2-3,11-12) โรงพยาบาลควร 
จัดซื้อชุดบันไดและราวฝกเดินซึ่งหาซ้ือไดงาย ราคาไมแพง และยัง 
สามารถใชในผูปวยประเภทอ่ืน ๆ ได เชน โรคหลอดเลือดสมอง 
พารกินสัน รอยโรคท่ีบริเวณสมองนอยท่ีทำใหเกิดปญหาการทรงตัว 
ภาวะการเคล่ือนไหวผิดปกติและผูปวยท่ีมีภาวะขาออนแรงเกือบทุก 
ประเภท(10) 

 จากการทบทวนแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพในผูปวยกลุมน้ี(2-7)  
พบวามีความยืดหยุน และการเปดโอกาสใหบุคลากรทางการแพทย 
ไดพิจารณาปรับใชตามลักษณะของผูปวยอยางปลอดภัยและเหมาะสม 
กับการดำเนินชีวิตประจำวันของผูปวยแตละคน ดังนั้นการฝกเดิน 
ขึ้นลงบันไดตามแนวทางปฏิบัติอาจยังไมจำเปนเรงดวนในผูปวย 
บางราย เชน ผูสูงอายุ หรือเสี่ยงตอการหกลม อยางไรก็ตาม ผูปวย 
กลุมนี้ควรไดรับการฟนฟูสมรรถภาพใหสามารถเดินขึ้นลงบันไดอยาง 
ปลอดภัยภายในระยะเวลา 6-12 สัปดาหหลังการผาตัด(2,4-5) 

 อนึ่ง คาองศาพิสัยขอเขามีความคลาดเคล่ือนระหวางบุคคล 
นอยมากเพราะใชเคร่ืองชวยเพ่ิมพิสัยขออัตโนมัติ (CPM) จึงมีความ 
นาเชื่อถือมากกวาการวัดดวยไมวัดพิสัยขอ (goniometer) ซึ่งมีความ 
คลาดเคล่ือนจากผูวัดแตละคนประมาณ 5 องศา(7,11-12) 
 จากผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบพิสัยงอและเหยียดขอเขา 
ขางท่ีผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมระหวางนักกายภาพบำบัดทั้ง 4 คน 
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ พิสัยงอและเหยียด 
ขอเขา เฉล่ีย 89 องศา ถือวาบรรลุผลตามเปาหมาย และเปนไปตาม 
เกณฑมาตรฐานการฟนฟูสมรรถภาพในผูปวยกลุมนี้(4-7) และความ 
สามารถการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยของนักกายภาพบำบัดทุกคนมี 
ความเทาเทียมกัน ซึ่งถือเปนตัวบงชี้ที่สำคัญตามหลักประกันคุณภาพ 
การบริการสุขภาพและเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังความเทาเทียม 
กันของผลการใหบริการฟนฟูสุขภาพแกผูปวยตามแนวทางปฏิบัติ 
ของภาควิชาเวชศาสตรฟนฟูและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
อยางไรก็ตาม ความเทาเทียมกันของผลลัพธการใหบริการฟนฟูและ 
ความสามารถของนักกายภาพบำบัดทุกคนในผลการศึกษาน้ีไม 
สามารถสะทอนหรืออางอิงการปฏิบัติในผูปวยกลุมโรคอื่น ๆ  
 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการเก็บขอมูลยอนหลังและอยูในสภาพ 
แวดลอมของการฟนฟูสมรรถภาพตามภาระงานจริง จึงทำใหขาด 
ขอมูลบางอยางและมีขอจำกัดจากปจจัยท่ีเก่ียวของบางประการ เชน 
ชนิดของขอเขาเทียม สมรรถภาพและความพึงพอใจของผูปวย รวม 
ทั้งจำนวนผูปวยท่ีนักกายภาพบำบัดแตละคนใหการฟนฟู จึงควรมี 
การศึกษาวิเคราะหปจจัยดังกลาวตอไปในอนาคต 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหและเปรียบเทียบคาองศาของพิสัยงอและเหยียดขอเขาหลังการผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมของผูปวยโดยนักกายภาพบำบัดท้ัง 4 คน 
หมายเหตุ: †ค่าเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) องศา; ‡ค่า p-value ใช้สถิติ Kruskal-Wallis test (95% confidence interval, CI); Fflexion (พิสัยงอข้อเข่า);
 Eextension (พิสัยเหยียดข้อเข่า)
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 กลาวโดยสรุป การปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูปวยโรคขอเขาเส่ือมหลังการผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม ณ หอ 
ผูปวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรลุผลเกือบทุกขอ ยกเวน 
การฟนฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวระดับเตียง การยายตัวจาก 
เตียงไปเกาอ้ี การเดินลงน้ำหนักขาขางท่ีผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม 
บนพื้นราบเทาท่ีทนไดโดยใชอุปกรณชวยเดิน และการฝกข้ึนลงบันได 
ทั้งนี้เน่ืองจากการจำหนายผูปวยกอนสิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพ 
และความขาดแคลนชุดบันไดและราวฝกเดิน และไมพบความ 
แตกตางของพิสัยขอระหวางนักกายภาพบำบัด 
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