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5.บทนาและวัตถุประสงค์
การผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามฝังคุด เป็ นหัตถการในงานศัลยศาสตร์ช่องปากที่พบได้บ่อย ความยากง่าย
ของการผ่าฟันคุดนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลการผ่าตัดศัลยกรรมใน
ช่องปากมักทาให้เกิ ดการบาดเจ็บต่ อเนื้ อเยื่อและทาให้เกิ ดภาวะเลือดต่าหลอดเลือดขยาย มีการ
สะสมของของเหลวในช่องว่างระหว่างเซลล์ และการเคลื่อนย้ายของ granulocyte monocyte อัน
เนื่องมาจากความดันในหลอดเลือดที่ลดลง (osmotic pressure) หลังจากการผ่าฟันคุด ภาวะที่พบ มัก
ได้แก่ ความเจ็บปวด บวม bleeding และอ้าปากได้น้อย ซึ่ งส่ งผลต่อการด าเนิ น ชี วิต ของผูป้ ่ วย
(Strategies used to inhibit postoperative swelling following removal of impacted.) ภาวะดังกล่าว
ข้างต้นนั้นเป็ นหน้าที่ของผูท้ ี่ทาการผ่าตัด เพื่อที่ จะลดภาวะเหล่านี้ ให้ผปู้ ่ วยมากที่สุด ซึ่งจะมีการ
คานึ งถึงกระบวนการที่มีความง่ายและประหยัดให้ผปู้ ่ วยมากที่สุด ได้แก่ การใช้ pressure เพื่อลด
อาการ bleeding หลังผ่า , การจ่ายยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์ตา้ นการอักเสบ (NSAIDs) กระบวนการรักษาที่
กล่าวมาเป็ นวิธีการที่ประหยัด ง่ายต่อผูป้ ่ วย และมีผลข้างเคียงน้อยมาก (Effect of cold compression
therapy on pain swelling. ) และการรั กษาโดยใช้ค วามเย็น (cryotherpy) และมีผลต่อระบบการ
ไหลเวียนของเลือดส่ งผลให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด ทาให้การอักเสบและภาวะบวมลดลง
นอกจากนั้น ความเย็นจะช่วยทาให้การส่ งของกระแสประสาทลดลง , เพิ่ม pain threshold ทาให้

อาการปวดลดลง , ลดการหดเกร็ งของกล้ามเนื้ อ , ลดอัตราการ metabolism และลดการ bleeding
จากการเกิดการหดตัวของหลอดเลือด (Evaluating facial cryotherapy of postoperative sequelae of
third molar surgery. )
จากสถิติขอ้ มูลการทาหัตถการด้านศัลยกรรม ของโรงพยาบาลดอยเต่า ในปี งบประมาณ
2558 และ 2559 พบจานวนผูป้ ่ วยที่ทาการผ่าตัดฟันคุด ถึง 54 และ 39 ราย (รายงานของสานักงาน
สาธารณสุ ข จังหวัด เชียงใหม่ 2560) ซึ่ งมีจ านวนผูป้ ่ วยที่ ได้รับการผ่าตัดฟั น คุด เป็ นจ านวนมาก
ปัจจุบนั การประคบเย็น มีความสาคัญในการบรรเทาความเจ็บปวด เพิ่มความสุ ขสบายให้แก่ผปู้ ่ วย
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประคบเย็นและประคบร้อน ที่มีจาหน่ ายในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง
และอาจมีขนาดที่ไม่พอเหมาะกับตาแหน่ งที่ ตอ้ งการประคบและมีน้ าหนักที่ไม่เหมาะสม จากการ
สารวจวัสดุเหลือใช้ พบว่ามี cold pack จากกลุ่มงานห้องปฏิบตั ิการชันสูตร เหลือใช้เป็ นจานวนมาก
และจากการนาไปทดลองใช้งานจริ งพบว่า cold pack สามารถเก็บความเย็นได้ยาวนานกว่าการใช้
น้ าแข็งประคบถึง 1.5 เท่า อีกทั้งยังสามารถนากลับไปแช่ในน้ าร้อน เพื่อประคบร้อนในวันถัดไป
หลังจากการทาหัต ถการได้ ด้ว ยบริ บทของพื้น ที่ ข องอาเภอดอยเต่ าเป็ นชุ มชนชนบท มีพ้ืน ที่
ห่างไกลจากตัวเมือง 125 กิโลเมตร ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ที่มารับบริ การผ่าฟันคุดเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
ซึ่งยังไม่มีร ายได้เป็ นของตนเอง ทาให้ เสี ยค่ าใช้จ่ายเพิ่มหากต้องไปหาซื้อ cold pack มาใช้เพื่อ
ประคบเย็นหลังจากผ่าตัด ฟันคุด ผูศ้ ึก ษาในฐานะเป็ นบุค ลากรด้านสุ ข ภาพ จึงมีความสนใจที่จ ะ
พัฒนาถุงประคบที่ใช้ในการประคบเย็นและประคบร้อนขึ้นเพื่อบรรเทาอาการปวด บวม หลังจาก
การผ่าฟันคุด และเพื่อเพิ่มความสุ ขสบายให้แก่ผปู้ ่ วย ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผปู้ ่ วย หากผูป้ ่ วยต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ cold pack ในท้องตลาด อีกทั้งยังเป็ นการนาวัสดุเหลือใช้ นากลับมาใช้ใหม่ให้
เกิดประโยชน์ ( reuse) ตามนโยบายของโรงพยาบาลสี เขียว และยังสามารถสร้ างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูป้ ่ วยได้อีกทางหนึ่ ง
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาถุงประคบลดปวด
2.เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของถุงประคบลดปวด

เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. การผ่าตัดฟันคุด
2. ผลของการรักษาโดยใช้ความเย็น
3. Pain Assessment and Measurement
6. วิธีการศึกษา
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัย เชิ งพัฒ นา ประกอบด้ว ย 1. ระยะวิเ คราะห์สถานการณ์ และพัฒ นา
2. ระยะดาเนินการ 3.ระยะประเมินผล โดยศึกษาในผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดฟันคุด ในโรงพยาบาล
ดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 6 เดือน
6.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจ ัยครั้ งนี้ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง คื อ ผูป้ ่ วยที่ ได้รั บการผ่าตัด ฟัน คุ ด ในโรงพยาบาลดอยเต่ า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 5 คน
6.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ส่ วนที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแบ่งตามระยะการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ระยะวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนา เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1).แบบสอบถามทัว่ ไปของผูป้ ่ วย ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้
2).แนวคาถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและความต้องการถุงประคบลด
ปวด
2..ระยะประเมินผล

1).แบบสอบถามความเป็ นไปได้ข องถุ ง ประคบลดปวด มี ล ัก ษณะเป็ นแบบ
ประเมินค่ า 3 ระดับ คือ มาก ปานกลางและน้อย โดยมีระดับคะแนนตามลาดับ
คือ 3 2 และ 1
2).แนวคาถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข ถุงประคบลดปวด
ส่ วนที่2 เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั ได้แก่
ถุงประคบลดปวด ที่ได้พฒั นาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
6.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
ผูว้ ิจยั จะนา แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้งาน และแบบสอบถามความเป็ นไปได้ของ
ถุงประคบลดปวด ตรวจสอบความถูกต้อง โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น
ทันตกกรม ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการแพทย์ และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพยาบาล เพื่อตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะด้านความเหมาะสมของภาษาและนาเครื่ องมือมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
การหาความเชื่อมัน่ (Reliability)
ผูศ้ ึ ก ษาน าแบบสอบถามและแนวค าถามที่ ผ่า นการปรั บ ปรุ งตามข้อ เสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีบริ บทและลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึก ษา จ านวน 5 ราย เพื่อ ประเมิ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคในแบบสอบถาม หลังจากนั้น น า
แบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้จริ ง
6.4 การพิทักษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
ผูศ้ ึกษาทาหนังสือขอรับพิจารณารับรองจริ ยธรรมเสนอต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากผ่านการอนุมตั ิแล้ว ผูศ้ ึกษาอธิบายวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั และขั้น ตอนต่ างๆ ให้ก ลุ่มตัวอย่างทราบโดยละเอียด และเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามได้อย่าง

เต็มที่ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั จึงให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็ นความลับและทาการบันทึกข้อมูลโดยใช้รหัสแทนชื่อ
การนาเสนอข้อมูลทั้งหมดจะนาเสนอในภาพรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปใช้ในการวิจยั เท่านั้น
ไม่สามารถสืบค้นถึงตัวบุคคลได้ ในกรณี ไม่ยนิ ยอมเข้าร่ วมการวิจยั จะไม่มีผลใดๆต่อกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น
6.5 ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึ ก ษาด าเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเอง ภายหลังจากการได้รับ การรั บร อง
จริ ยธรรมจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั แล้ว ตามขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรี ยมการ
1. ทาหนังสือขออนุมตั ิขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก รพ.ดอยเต่า
2. นาหนังสือเสนอต่อเจ้าหน้าที่ในฝ่ ายทันตกรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขั้นตอนการ
ดาเนินงานวิจยั และขอความร่ วมมือในการทาวิจยั พร้อมทั้งขออนุญาตดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั
3. ประสานงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แก่เจ้าหน้าที่
4. สัมภาษณ์ผปู้ ่ วยที่ใช้งานเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของการพัฒนาถุงประคบลดปวด ข้อคิ ดเห็น
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาถุงประคบลดปวด
ระยะที่ 2 ระยะการดาเนินการวิจัย
5. พัฒ นาถุ ง ประคบลดปวด ที่ ไ ด้พ ัฒ นาขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรม และจากการน า
ข้อเสนอแนะของผูป้ ่ วย โดยพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
5.1 การออกแบบระบบ (Design)
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อร่ วมออกแบบถุงประคบลดปวด
5.2 การพัฒนาระบบ (Development)
ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
5.2.1 ทีมวิจยั ศึกษาข้อมูลที่จะพัฒนาถุงประคบลดปวด

5.2.2 ทีมวิจยั รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาประกอบการวางแผนดาเนินงานพัฒนาถุงประคบ
ลดปวด
5.2.3 ทีมวิจยั ได้ร่วมกันวิเคราะห์ออกแบบระบบ และโครงสร้างเพื่อพัฒนาถุงประคบลด
ปวด
5.3 การทดสอบระบบ (Testing)
ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
5.3.1 ทีมวิจยั ทดสอบการใช้งาน
5.3.2 จัดอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5.3.3 ทดลองการใช้งาน
5.3.4 ประเมินผลการใช้งานโดยการสนทนากลุ่ม
5.3.5 นาข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่มไปปรับปรุ งแก้ไข
5.4 การติดตั้งระบบ (Implementation)
ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
นักวิจยั ศึกษาความพร้อมและจัดทาคู่มือการใช้งาน และอบรมการใช้งานจริ ง และใช้งาน
จริ งในผูป้ ่ วยที่ทาการผ่าตัดฟันคุด ระยะเวลา 6 เดือน
5.5 การบารุ งรักษา (Maintenance)
ทีมวิจยั ร่ วมกันตรวจสอบปรับปรุ ง แก้ไข ร่ วมกับการพัฒนาขึ้นและผลักดันสู่การใช้งาน
จริ งในผูป้ ่ วย
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล
6. ประเมินความเป็ นไปได้ของผูใ้ ช้ถุงประคบลดปวด
7. สัมภาษณ์ผใู้ ช้งานด้วยแนวคาถาม
8. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
8.1 ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลความเป็ นไปได้ และระดับความเจ็บปวด วิเคราะห์ข ้อมูลโดยอาศัย
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
8.2 ข้อมูลจากแนวคาถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข นามาแยกประเด็นสาคัญ
และจัดหมวดหมู่

6.6 งบประมาณ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ..ไม่เสียค่าใช้จ่าย..บาท ในระยะเวลา 6 เดือน รายละเอียดดังข้างล่างนี้
รายการ
หมวดวัสดุอุปกรณ์
1.เจลเย็น
2.ถุงกระดาษ

จานวน (บาท)

รายการ
ระยะที่ 2 ระยะดาเนินการ
2.1ค่าตอบแทนผูช้ ่วยนักวิจยั
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล
3.1ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิจยั
3.2ค่าตอบแทนผูต้ อบแบบสอบถาม
3.3ค่าพิมพ์งาน

จานวน (บาท)
0 บาท

0 บาท
0 บาท

0 บาท

7. ผลการศึกษา
ผลการศึก ษาเรื่ อง การพัฒ นาถุงประคบลดปวด ในการบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด ฟั น คุ ด
โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย ตามลาดับ
ต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของการใช้ถุงประคบลดปวด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรุ นแรงของอาการปวด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยที่มารับบริ การผ่าตัดฟันคุด ทั้งหมด 5 คน ซึ่งมีขอ้ มูลแสดงดังตาราง
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
16-25 ปี
26-35 ปี
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช/ปวส.
ปริ ญญาตรี
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับจ้างทัว่ ไป

จานวน (คน)

ร้ อยละ

2
3

40
60

4
1

80
20

2
1
2

40
20
40

5

100

4
1

80
20

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างนี้มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมี 3
คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 ส่วนเพศชายมี 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุ 16-25
ปี

คิดเป็ นร้อยละ 80.0 กาลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาและ ปริ ญญาตรี คิด เป็ นร้อยละ 40

รองลงมาศึกษาอยูร่ ะดับ ปวช/ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 20.0 ส่ วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 10,000บาท/
เดือน และมีอาชีพนักศึกษา ร้อยละ 80.0 รองลงมาคือรับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 20.0
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับความเป็ นไปได้ ของการใช้ ถุงประคบลดปวด
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความเป็ นไปได้ของการใช้ถุงประคบลดปวด การวิเคราะห์
ข้อมูลได้ผลดังตารางดังนี้
ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของการใช้ถุงประคบลดปวด
ความเป็ นไปได้
ค่าเฉลีย่
1.ถุงประคบสามารถนาไปใช้งานได้ง่าย สะดวกในการใช้
95
2.ประโยชน์ของถุงประคบที่ผปู้ ่ วยผ่าตัดฟันคุดได้รับ
2.1ถุงประคบสามารถลดอาการปวดได้
90
2.2ถุงประคบลดอาการบวมได้
91
2.3ถุงประคบลดระยะเวลาของเลือดออกหลังการผ่าตัด
81
2.4ประหยัดค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วย
95
3.ถุ ง ประคบมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะให้ ผู้ป่ วยผ่ า ตัด ฟั น คุ ด
95
นาไปใช้
4.ถุงประคบมีความเป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
93

ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็น ว่า ความเป็ นไปได้ข องการใช้ถุงประคบลดปวด สามารถ
นาไปใช้งานได้ง่าย สะดวกในการใช้ , สามารถลดอาการปวดได้ , ลดอาการบวมได้ , ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วย , มีความเหมาะสมที่จะให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดฟันคุดนาไปใช้ได้ และถุงประคบมีความ
เป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ อยู่ในระดับ มาก ส่ วนถุงประคบลดระยะเวลาของเลือดออก
หลังการผ่าตัด อยูใ่ นระดับปานกลาง

8. สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลงานวิจยั มีประโยชน์แก่ ชุมชนผูป้ ่ วยและครอบครั ว ในการบรรเทาอาการปวด บวม
หลังการผ่าฟันคุด และเพื่อเพิ่มความสุ ขสบายให้แก่ผปู้ ่ วย ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผปู้ ่ วยหากผูป้ ่ วยต้อง
เสียค่าใช้จ่ายจากการซื้อ cold pack ในท้องตลาด และมีผลเชิงพาณิ ชย์คือ สามารถจดลิขสิ ทธิ์และ
ขยายผลทางเศรษฐกิจได้
9. การเผยแพร่ งานวิจยั และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ผลงานวิจยั มีประโยชน์สามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนา ถุงประคบลดปวด ซึ่งมีผลเชิ ง
พาณิ ชย์ คือสามารถจดลิขสิทธิ์และขยายผลทางเศรษฐกิจได้ ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลหลังการผ่าตัดฟัน
คุด ถุงประคบสามารถบรรเทาอาการปวด บวม หลังจากการผ่าฟันคุด และเพิ่มความสุ ขสบายให้แก่
ผูป้ ่ วย ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผปู้ ่ วย หากผูป้ ่ วยต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการซื้อ cold pack ในท้องตลาด อีก
ทั้ง ยัง เป็ นการน าวัส ดุ เ หลื อใช้ น ากลับมาใช้ใ หม่ ให้เกิ ด ประโยชน์ ( reuse) ตามนโยบายของ
โรงพยาบาลสีเขียว และยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ่ วยได้อีกด้วย
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