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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้เปนวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลการกดจุดดวยตนเองและใชสายรัดขอมือ
เพื่อปองกันอาการคลื่นไสอาเจียนในผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด กลุมตัวอยางเปนผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมี
บําบัดตามเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน 60 คน ในชวงเดือน
มกราคม – ธันวาคม 2555 โดยเลือกตัวอยางตามเกณฑที่กําหนดดวยวิธีสุมเขากลุมแบบจับคูเหมือน ตามชนิดของ
ยาเคมีบําบัด แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม กลุมทดลอง (30 คน) จะไดรับขอมูลเรื่องการกดจุดดวยตนเองและ
การใชสายรัดขอมือ หลังจากนั้นใหผูปวยกดจุดดวยตนเองบริเวณ P 6 (Pericardium 6 หรือ Nei-Guan) นาน 5 นาที
และใชสายรัดขอมือใหปุมกดบริเวณ P 6 พอดี โดยกดจุดกอนใหยาเคมีบําบัด 5 นาที และทุก 2 ชั่วโมง นาน 5 นาที
โดยกดจุดและใชสายรัดขอมือทุกวันตลอดระยะเวลาทีใ่ หยาเคมีบาํ บัด กลุม ทดลอง จะไดรบั การประเมินขอมูลพืน้ ฐาน
ประเมินคลืน่ ไสอาเจียนกอนใหยาเคมีบาํ บัดและหลังถอดสายออก 5 นาที และติดตามทางโทรศัพทสปั ดาหละครัง้ รวม
4 ครั้ง กลุมควบคุม (30 คน) ใหการพยาบาลตามปกติและประเมินเหมือนกลุมทดลอง การวิเคราะหขอมูล เปรียบ
เทียบความแตกตางของคะแนนของอาการคลืน่ ไสอาเจียนทัง้ สองกลุม ใชสถิติ GEE (generalized estimating equation)
และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยจํานวนครั้งการคลื่นไสอาเจียนทั้งสองกลุมโดย t-test พบวา คะแนนคลื่นไส
อาเจียน ของกลุมทดลองนอยกวากลุมควบคุม เฉลี่ย 1.19 คะแนนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) ชวงความ
เชื่อมั่นที่รอยละ 95 อยูระหวาง 0.71 ถึง 1.68 คะแนน จํานวนครั้งของการคลื่นไส อาเจียนของกลุมทดลองนอยกวา
กลุมควบคุม เฉลี่ย 2.3 ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) โดยมีชวงความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 อยูระหวาง
1.56 ถึง 3.04 ครั้ง
คําสําคัญ: ยาเคมีบําบัด กดจุด กดจุดโดยใชสายรัดขอมือ คลื่นไส อาเจียน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

อาการคลื่นไส อาเจียนเปนอาการขางเคียงที่
พบบอยจากการรักษาดวยยาเคมีบาํ บัด พบรอยละ 701,2
เชื่อวายาเคมีบําบัดจะไปกระตุน chemoreceptor trigger
zone (CTZ) ที่อยูบริเวณกานสมองและศูนยควบคุม
การอาเจี ย น แล ว ส ง สั ญ ญาณประสาทไปกระตุ น การ
ทํางานของระบบประสาทอัตโนมัตทิ มี่ กี ารตอบสนองผาน

กลามเนือ้ กระเพาะอาหารสวนตน ทําใหสาํ ไสเล็กสวนตน
บีบตัวมากขึ้น รวมกับมีการเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อ
หนาทอง กลามเนือ้ กระบังลมและกลามเนือ้ หนาอกมีการ
หดตัวทําใหมีการคลื่นไส อาเจียนได1,2 ผูปวยที่ไดรับยา
เคมีบาํ บัด ทีห่ อผูป ว ยเคมีบาํ บัด โรงพยาบาลศรีนครินทร
พบอาการคลื่นไสอาเจียน รอยละ 60 และอาเจียนระดับ
รุนแรง รอยละ 30 ยาที่พบไดบอย คือ cisplatinum
รอยละ 60 รองลงมาคือ cyclophosphamide, adriamycin

* โครงการนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย R2R จาก มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2555
**พยาบาลเชี่ยวชาญ, ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาโรคมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด โรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
*** พยาบาลประจําการ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557
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และ methotrexate รอยละ 30 การใหยาปองกันการ
คลื่ น ไส อ าเจี ย น สามารถควบคุ ม คลื่ น ไส อ าเจี ย นได
รอยละ 703 การพยาบาลทางเลือกเพื่อปองกันอาการ
คลื่นไสอาเจียนมีหลายวิธี เชน ดื่มนํ้าขิง4,5การฝกผอน
คลาย6 การกดจุด7-9 และการใชดนตรีบําบัด10 เปนตน
การกดจุด เปนศาสตรของแพทยแผนจีนที่เชื่อวา การ
เจ็ บ ป ว ยเกิ ด จากความไม ส มดุ ล ของชี วิ ต ระบบของ
รางกายเชื่อมโยงกันทุกสวนดวยพลังชีวิต เรียกวา ชี่
ชี่จะควบคุมรางกายใหทํางานประสานกันโดยผาน 365
จุดทีก่ ระจายทัว่ รางกาย บนเสนลมปราณ 14 เสน โดยเชือ่ ม
โยงกับอวัยวะภายใน เชน ปอด หัวใจ กะบังลม เปนตน
การกดจุดที่ลดคลื่นไส อาเจียนไดผลดี คือ ตําแหนง
Pericardium 6 (P6) ทําใหเกิดความสมดุลของพลังชีวติ
หรือชี่ตอเสนเยื่อหุมหัวใจ จิตใจจะสงบ กระเพาะอาหาร
ทํางานปกติและชวยควบคุมอวัยวะภายใน มีการผอน
คลายกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการหายใจ คือ กระบังลม
และกลามเนือ้ หนาทอง ทําใหลดคลืน่ ไสอาเจียนลงได7-9
ผูวิจัยไดพัฒนาแนวทางการปองกันและบรรเทาอาการ
คลืน่ ไสอาเจียนโดยการกดจุดดวยตนเองในผูป ว ยมะเร็ง
ที่ไดรับยาเคมีบําบัด 30 คน ในป พ.ศ. 2554 สามารถ
ปองกันอาการคลื่นไสอาเจียนได รอยละ 83.3 อยางไร
ก็ดีการกดจุดดวยตนเอง ผูปวยตองใชแรงมือกดจุดเอง
ระหวางใหยาเคมีบาํ บัด ทํามีอาการเหนือ่ ยออนเพลีย จาก
การทบทวนงานวิจัยพบวา การกดจุดดวยตนเอง และใช
สายรัดขอมือ (acupressure wrist band) ที่มีปุมสําหรับ
กดบริเวณ P 6 พอดี โดยรัดแขนทัง้ สองขาง และผูป ว ยไม
ตองออกแรงมือสําหรับกดมากเกินไป สามารถลดคลืน่ ไส
อาเจียนไดดียิ่งขึ้น11-14 แตไมมีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ ในกรณีทผี่ ปู ว ยมีอาการคลืน่ ไสอาเจียนที่
เกิดขึ้นหลังไดรับยาเคมีบําบัดแลวนานกวา 24 ชั่วโมง13
ผูว จิ ยั จึงตองการศึกษาประสิทธิผลการกดจุดดวยตนเอง
และใชสายรัดขอมือเพือ่ ปองกันอาการคลืน่ ไสอาเจียนใน
ผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบระดับของอาการคลื่นไส
อาเจียนระหวางกลุมที่ไดรับการกดจุดดวยตนเองและ
ใชสายรัดขอมือและกลุมควบคุม
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2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บจํ า นวนครั้ ง ของการ
คลืน่ ไส อาเจียนระหวางกลุม ทีไ่ ดรบั การกดจุดดวยตนเอง
และใชสายรัดขอมือและกลุมควบคุม

กรอบแนวคิดการวิจัย

กลไกของการกดจุ ด P6 ต อ อาการคลื่ น ไส
อาเจียน เกิดจากการกดจุด จะมีการกระตุน ใยประสาทใน
กลามเนื้อ ใหมีการสงกระแสประสาท type I และ type II
afferent nerves จากบริเวณทีม่ กี ารกดไปยังบริเวณสมอง
สวน midbrain ที่มีการหลั่ง enkephalin ซึ่ง enkephalin
ทําใหเกิดการหลั่งสาร serotonin และ norepinephrine
ในไขสั น หลั ง นอกจากนี้ ก ารกดจุ ด จะทํ า ให ห ลั ง สาร
endorphins และ adrenocorticotropic hormone (ATCH)
จากตอมพิทูอิตารี เขาไปในกระแสเลือดและสงผลตอ
chemoreceptor trigger zone และศูนยการอาเจียน ที่
ควบคุมระบบทางเดินอาหารสวนบนและการควบคุม
อาการคลื่นไส อาเจียนไดดวย15

สมมติฐานการวิจัย

ผูปวยที่ไดรับการกดจุดดวยตนเองและใชสาย
รัดขอมือมีอาการคลื่นไสอาเจียนและจํานวนการคลื่นไส
อาเจียนนอยกวาผูปวยที่ไมไดรับการกดจุดดวยตนเอง
และใชสายรัดขอมือ

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษานี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลการกดจุดดวยตนเองและใชสายรัดขอมือ
เพือ่ ปองกันอาการคลืน่ ไสอาเจียนในผูป ว ยมะเร็งทีไ่ ดรบั
ยาเคมีบําบัด
ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนผูปวยมะเร็งที่
ไดรบั ยาเคมีบาํ บัดตามเกณฑการคัดเลือกกลุม ตัวอยาง ทีม่ า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร ไดรับยาเคมีบําบัด
ที่มี ฤ ทธิ์ ก ระตุ น การอาเจี ย นระดั บ กลางหรื อ ระดั บ สู ง
และไดยาปองกันอาการคลื่นไสอาเจียนดวยสูตรยาตาน
การคลื่นไสอาเจียนมาตรฐาน ในหอผูปวยเคมีบําบัด
โรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน 60 คน โดยใชวธิ กี ารสุม เขา
กลุม ตัวอยางทีละคู เขากลุม ทดลองและกลุม ควบคุมกลุม ละ
30 คน โดยวิธีการจับคูเหมือน (match- paired study)
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ชนิดของยาเคมีบาํ บัดทีม่ ผี ลตออาการคลืน่ ไสอาเจียน ใน
ชวงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2555
การคํานวณขนาดตัวอยาง เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน โดย
การใชหลักการ คือ ผูวิจัยใชขอมูลจากงานวิจัยที่ผานมา
อัตราการเกิดคลื่นไสอาเจียนในผูปวยมะเร็งที่ไดรับยา
เคมีบําบัด รอยละ 6016 คาดวาการกดจุดโดยใชสายรัด
ขอมือไดผล ควรพบการเกิดคลืน่ ไส อาเจียนรอยละ 2013
คํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร S Size.exe โดยใช
กลุมตัวอยาง 2 กลุม Hypothesis test for a population
proportion (two side test) ไดกลุมตัวอยางกลุมละ 30
คน รวมกลุมตัวอยางที่ตองการทั้งหมด 60 คน เลือก
ตัวอยางตามเกณฑทกี่ าํ หนด โดยมี inclusion criteria เปน
ผูป ว ยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยจากแพทยวา เปนโรคมะเร็งทีไ่ ด
รับยาเคมีบําบัดที่มีฤทธิ์กระตุนการอาเจียนระดับสูง คือ
cisplatin,cyclophosphamide ≥1500 mg/m2 หรือไดรบั
ยาเคมีบําบัดที่มีฤทธิ์กระตุนการอาเจียนระดับกลาง คือ
oxaliplatin, cytarabine >1 g/m2, carboplatin, Ifosfamide,
cyclophosphamide <1500mg/m 2, doxorubicin,
daunorubicin, epirubicin, idarubicin, irinotecan4
รูสึกตัวดี และสื่อสารได KPS ไมตํ่ากวารอยละ 80 ไดรับ
ยาปองกันคลื่นไส อาเจียนสูตรมาตรฐาน ตามแผนการ
รักษาของแพทยแบบตอเนื่อง และสมัครใจเขารวมใน
การทําวิจยั exclusion criteria13,14 ผูป ว ยทีไ่ ดรบั การฉาย
แสงรวมดวยและใชยา interferon มีประวัตเิ ปนโรคระบบ
ลําไสอุดตัน มี lymph edema มีประวัติใช cardiac
pacemaker และมีการกระจายของโรคไปที่สมอง
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย คือ 1) แบบ
ประเมินสวนบุคคล 2) คูมือการปองกันคลื่นไส อาเจียน
ดวยการกดจุดและใชสายรัดขอมือ 3) แบบประเมิน
อาการคลื่ น ไส อาเจี ย น 17 เป น แบบวั ด ชนิ ด ใช ส เกล
ตัวเลขตั้งแต 0 ถึง 7 คะแนน ประกอบดวย เสนตรงยาว
7 เซนติเมตร โดยปลายขางหนึ่งระบุวา ไมมีคลื่นไส
อาเจียน และปลายอีกขางหนึ่งระบุวา มีคลื่นไส อาเจียน
มากที่สุด ใหผูปวยทําเครื่องหมายลงบนเสนหรือจุด
บริเวณเสนตรงที่เปนอาการคลื่นไสอาเจียนของตนเอง
เป น ตั ว เลื อ กตามระดั บ อาการคลื่ น ไส อ าเจี ย น โดย
0 คะแนน หมายถึง ไมมีอาเจียนเลย จนถึง 7 คะแนน
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หมายถึง มีอาการอาเจียนมากที่สุด ถาเทากับหรือนอย
กวา 4 คะแนน หมายถึง มีอาการอาเจียนปานกลาง และ
สอบถามจํานวนครั้งที่มีอาการคลื่นไสอาเจียนทุกวัน ใน
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะนําไปทดลองใชกับผูปวยมะเร็ง
ที่มีอาการคลื่นไส อาเจียน จํานวน 10 ราย ดวยวิธีการ
ทดสอบซํ้า (test-retest reliability) มีระยะหางของการ
ประเมิน 30 นาที โดยใชแบบวัดนีไ้ ดความเชือ่ มัน่ 0.727
4) แนวปฏิบัติในการลดคลื่นไส อาเจียนโดยการกดจุด
และใชสายรัดขอมือเพื่อปองกันอาการคลื่นไสอาเจียน
ในผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด โดยมีขั้นตอนใน
การบําบัดโดยการกดจุดและใชสายรัดขอมือ ใหผปู ว ยนัง่
หรือนอนในทาสบาย ถาคนที่ผิวแพงาย ควรใชแปงหรือ
โลชั่นทาเล็กนอย สอนผูปวยใหรูจักตําแหนง P6 ซึ่งอยู
ตําแหนงเหนือรอยพับดานบน ของฝามือ ฝามือดานนอก
หางจากขอมือประมาณ 3 ชุน หรือ 3 นิว้ มือของผูป ว ยวาง
ทาบ เมือ่ หาตําแหนงไดแลวใหทาํ เครือ่ งหมายตรงจุดเพือ่
ตรวจสอบกอนที่จะกดจุดทุกครั้ง (ภาพที่ 1) กอนใหยา
เคมีบําบัด 5 นาที ใหผูปวยกดจุดดวยตนเองบริเวณ P 6
นาน 5 นาที หลังจากนั้นใชสายรัดขอมือ (ภาพที่ 2) ให
ทําที่แขนทั้งสองขาง โดยใหปุมกดบริเวณ P 6 พอดี กด
ทุก 2 ชั่วโมง นาน 5 นาที ระยะเวลา 6-8 ชั่วโมงหรือ
จนกระทัง่ ยาเคมีบาํ บัดหมด17 (ถากดถูกจุด ผูป ว ยจะรูส กึ
ชาจากจุดทีก่ ดไปยังตําแหนงทีไ่ กลออกไป ทีต่ าํ แหนงนิว้
กลางขางที่มีการกดจุด )

ภาพที่ 1 จุด P6 (Nei-Guan) หรือ Pericardium 611
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ภาพที่ 2 สายรัดขอมือ (acupressure wrist band) 11-14
จริ ย ธรรมการวิ จั ย การวิ จั ย นี้ ไ ด ผ า นการ
พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว โดยยึดตามคํา
ประกาศเฮลซิงกิ (Helsinki’ Declaration)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) กอนเริม่ การวิจยั ผูว จิ ยั ชีแ้ จงแกแพทยและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ใหรับทราบถึงแผนการทําวิจัยเมื่อ
มีผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด ตามเกณฑที่กําหนด
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล โดยระยะแรกสรางสัมพันธภาพ
แนะนําตัวเอง ชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือ
ในการทําวิจยั เมือ่ ผูป ว ยยินยอมในการวิจยั จึงเริม่ ดําเนิน
การตอไป
2) ระยะดําเนินการ
2.1) ผู ป ว ยกลุ ม ควบคุ ม ผู ช ว ยวิ จั ย
อธิบายขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ประเมินผูปวยโดย
ใชแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล ใหการพยาบาลตามปกติ
และประเมินคลื่นไสอาเจียนเปนแบบวัดชนิดใชสเกล
ตัวเลขตั้งแต 0 ถึง 7 คะแนนและสอบถามจํานวนครั้งที่
มีอาการคลื่นไสอาเจียนทุกวัน กอนเริ่มใหยาเคมีบําบัด
30 นาทีและประเมินทุกวันเวลา 20.30 น. และติดตาม
ประเมินอาการคลื่นไส อาเจียน และจํานวนครั้งของการ
คลืน่ ไสอาเจียนเมือ่ ผูป ว ยกลับบาน อาทิตยละ 1 ครัง้ รวม
4 ครั้ง โดยการสอบถามทางโทรศัพท
2.2) ผู ป ว ยกลุ ม ทดลอง ผู ช ว ยวิ จั ย
ประเมิ น ผู ป ว ยโดยใช แ บบบั น ทึ ก ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ประเมินคลื่นไสอาเจียนเปนแบบวัดชนิดใชสเกลตัวเลข
ตัง้ แต 0 ถึง 7 คะแนนและสอบถามจํานวนครัง้ ทีม่ อี าการ
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คลื่นไสอาเจียน กอนไดรับยาเคมีบําบัด 30 นาที หลัง
จากนั้นผูวิจัยใหการพยาบาลตามแนวปฏิบัติในการลด
คลื่นไส อาเจียนโดยการกดจุดและใชสายรัดขอมือเพื่อ
ปองกันอาการคลื่นไสอาเจียนในผูปวยมะเร็งที่ไดรับยา
เคมีบําบัด ผูชวยวิจัยประเมินอาการและจํานวนคลื่นไส
อาเจียนหลังใหยาเคมีบําบัดหมดทุกวันและถอดสายรัด
ขอมือออก 5 นาที กรณีที่ผูปวยไดรับยาเคมีบําบัดแบบ
ตอเนือ่ ง จะประเมินชวงเวลา 20.30 น. อาการและจํานวน
ครัง้ ทีป่ ระเมินคลืน่ ไสอาเจียนขึน้ อยูก บั จํานวนวันทีผ่ ปู ว ย
ไดรับยาเคมีบําบัด ตามสูตรยาเคมีบําบัดที่ผูปวยไดรับ
และติดตามประเมินอาการคลื่นไสอาเจียนเมื่อผูปวย
กลับบานไปแลว อาทิตยละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง โดยการ
สอบถามทางโทรศัพท
การวิ เ คราะห ข อ มู ล 1) ขอมูลสวนบุคคล
แจกแจงความถี่ จํานวน รอยละ 2) หาคาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของอาการคลื่นไส
อาเจียนทัง้ กลุม ควบคุมและกลุม ทดลอง 3) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนของอาการคลื่นไส อาเจียน
โดยใชสถิติ GEE (generalized estimating equation)
4) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยจํานวนครั้ง
ของการคลืน่ ไส อาเจียน ในกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม
โดยใชสถิติ t-test

ผลการวิจัย

1. ขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
วิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน
และกลุ ม ควบคุ ม 30 คน กลุ ม ทดลอง อายุ เ ฉลี่ ย
41 ป (SD=17.52) สวนใหญเปนเพศชาย ไดรับยา
เคมีบําบัดที่มีผลตออาการคลื่นไสอาเจียน คือ cisplatin
รอยละ 70 รองลงมาเปน adriamycin รอยละ 30 การ
วินิจฉัยโรค สวนใหญผูปวยเปนโรค CA Nasopharynx
ในกลุมทดลอง รอยละ 30 รองลงมาเปน Osteosarcoma
พบรอยละ 20 กลุมควบคุม อายุเฉลี่ย 38 ป (SD=16)
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.7 ไดรบั ยาเคมีบาํ บัด
ที่มีผลตออาการคลื่นไสอาเจียน คือ cisplatin รอยละ 70
รองลงมาเปน adriamycin รอยละ 30 การวินิจฉัยโรค
สวนใหญผูปวยเปนโรค CA Nasopharynx รอยละ 33.3
รองลงมาเปน Osteosarcoma พบรอยละ 20
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2. คะแนนอาการคลื่นไสอาเจียนในกลุม
ทดลองและกลุม ควบคุม ในกลุม ทดลอง พบวา คาเฉลีย่
คะแนนคลื่นไสอาเจียน 30 นาที กอนใหยาเคมีบําบัด
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ยังไมมีอาการคลื่นไส
อาเจียน หลังไดรับยาเคมีบําบัด Day 1 คะแนนคลื่นไส
อาเจียนในกลุมทดลอง ( =0.03, SD=0.18) สําหรับ
กลุมควบคุม พบวา คาเฉลี่ยคะแนนคลื่นไสอาเจียน
( =1.87, SD=2.08) หลังไดรับยาเคมีบําบัด Day 5
คะแนนคลืน่ ไสอาเจียนสูงสุด ในกลุม ทดลอง ( =1.33,
SD=1.52) หลังไดรบั ยาเคมีบาํ บัด Day 4 คะแนนคลืน่ ไส
อาเจียนสูงขึ้น ในกลุมควบคุม ( =2.17, SD=2.32)
และหลังไดรับยาเคมีบําบัด week 2 คะแนนคลื่นไส
อาเจียนสูงสุด ในกลุมควบคุม ( =2.47, SD=2.49)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน
อาการคลืน่ ไสอาเจียนในกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม
โดยใชสถิติ GEE (generalized estimating equation) ผล
การวิเคราะหพบวา คะแนนคลื่นไสอาเจียน ระหวางกลุม
ทดลองและกลุม ควบคุม คะแนนคลืน่ ไสอาเจียนของกลุม
ทดลองนอยกวากลุมควบคุมเฉลี่ย 1.19 คะแนนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) โดยมีชวงความเชื่อมั่นที่
รอยละ 95 อยูร ะหวาง 0.71 ถึง 1.68 คะแนน นัน่ คือ ผูป ว ย
ที่ไดรับการกดจุดดวยตนเองรวมกับใชสายรัดขอมือ มี
คะแนนการรั บ รู อ าการคลื่ น ไส อ าเจี ย นน อ ยกว า กลุ ม
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)
4. เปรียบเทียบความแตกตางของจํานวน
ครั้งของการคลื่นไสอาเจียนในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุ ม โดยใชสถิติ t-test ผลการวิเคราะห พบวา
จํานวนครั้งของการคลื่นไสอาเจียนระหวางกลุมทดลอง
และกลุม ควบคุม จํานวนครัง้ ของการคลืน่ ไสอาเจียนของ
กลุมทดลองนอยกวากลุมควบคุม เฉลี่ย 2.3 ครั้ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) โดยมีชว งความเชือ่ มัน่ ที่
รอยละ 95 อยูระหวาง 1.56 ถึง 3.04 ครั้ง นั่นคือ
ผูปวยที่ไดรับการกดจุดดวยตนเองรวมกับใชสายรัด
ข อ มื อ จํ า นวนครั้ ง ของการคลื่ น ไส อ าเจี ย นน อ ยกว า
ผูปวยกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
(ตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
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ผลวิจัย พบวา ผูปวยกลุมทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ยของการคลื่นไสอาเจียนนอยกวากลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนคลื่นไสอาเจียนในแตละชวงเวลาจะเห็นวากลุม
ควบคุม มีคะแนนสูงกวากลุมทดลอง จํานวนครั้งของ
การคลืน่ ไสอาเจียนระหวางกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม
หลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ นัน่
คือ ผูปวยที่ไดรับการกดจุดดวยตนเองรวมกับใชสายรัด
ขอมือ คะแนนเฉลี่ยของการคลื่นไส อาเจียนและจํานวน
ครั้งในการคลื่นไสอาเจียนนอยกวาผูปวยกลุมควบคุม
ตามสมุมติฐาน ทั้งนี้อธิบายไดวา การกดจุดดวยตนเอง
และใชสายรัดขอมือ (acupressure wrist band) ที่มีปุม
สําหรับกดบริเวณ P 6 พอดี โดยรัดแขนทั้งสองขาง ได
ผลดีสามารถลดคลื่นไสอาเจียนไดดียิ่งขึ้น14,15 โดยจุด
P6 ทีข่ อ มือดานขวาเปนจุดทีพ่ ลังงานลบจากหัวใจวิง่ ออก
นอกรางกาย สวนจุด P6 ที่ขอมือซาย เปนจุดพลังงาน
บวกจากภายนอกวิง่ เขาในรางกาย เนือ่ งจากอยูใ กลหวั ใจ
มากกวา เมือ่ เกิดความสมดุลระหวางพลังงานบวกและลบ
อาการคลื่นไส จึงถูกควบคุม การกดจุดดวยตนเอง
5 นาทีและใชสายรัดขอมือจะทํากอนใหยาเคมีบาํ บัด กด
ทุก 2 ชั่วโมง นาน 5 นาที ระยะเวลา 6-8 ชั่วโมงหรือจน
กระทั่งยาเคมีบําบัดหมด มีอาการคลื่นไสอาเจียนนอย
กวา14,15 และการใชสายรัดขอมือ งายในการใชงานและ
สะดวก8, 11

ขอเสนอแนะ

ผู ป ว ยกลุ ม ทดลอง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของการ
คลื่นไสอาเจียนนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคาเฉลี่ยของจํานวนครั้งใน
การคลืน่ ไสอาเจียนของกลุม ทดลองนอยกวากลุม ควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นการกดจุด
ดวยตนเองรวมกับใชสายรัดขอมือสามารถปองกันและ
บรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียนในผูปวยมะเร็งที่ไดรับยา
เคมีบําบัดไดและเปนทางเลือกหนึ่งในการบําบัดเสริม
การรักษา เปนวิธที เี่ รียนรูไ ดงา ย ไมตอ งเสียคาใชจา ย และ
สามารถปฏิบตั ไิ ดและเห็นผลจริง ทําใหเพิม่ คุณภาพชีวติ
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ระหวางมารับการรักษาดวยยาเคมีบาํ บัดได ความเสีย่ งที่
เกิดจากการปฏิบตั ไิ มมี ผูป ว ยสามารถรับประทานอาหาร
ได ลดความทุกขทรมานและกิจกรรมการกดจุดไมตอง
เสียคาใชจายใดๆ และงายตอการปฏิบัติ ผูปวยสามารถ
กลับไปทําตอทีบ่ า นได จึงควรพัฒนาเปนแนวทางในการ
ดูแลผูปวยตอไป เพื่อใหบุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติ
ดานการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนอาการคลื่นไสอาเจียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตัวแปร
คะแนนคลื่นไสอาเจียน
*P<0.05

Mean
Difference

Standard
Error

1.19*

0.25

p-value 95% Confidence Interval for Difference
Lower Bound
Upper Bound
<0.001
0.71
1.68

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนครั้งของการคลื่นไสอาเจียน ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตัวแปร
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
SD
SD
จํานวนครั้งของการคลื่นไสอาเจียน
0.53
1.36
2.83
1.48
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนครั้งของการคลื่นไสอาเจียน ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตัวแปร
Mean
Standard p-value 95% Confidence Interval for
Difference Error
Difference
Lower Bound Upper Bound
จํานวนครั้งของการคลื่นไสอาเจียน
2.30*
0.37
<0.001
1.56
3.04
*P<0.05
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Abstract

This quasi-experimental research method aimed to determine the efficacy of acupressure and acupressure
wrist bands for relief of chemotherapy-induced nausea and vomiting. The sample group of 60 patients receiving
chemotherapy was drawn by the selection criteria from a population of patients admitted in Srinagarind Hospital,
Khon Kaen University during January, 2012 and December, 2012. All 60 subjects were matched pair study
relevant the type of chemotherapy and assigned to receive both acupressure and acupressure wrist bands (n=30)
or no acupressure and acupressure wrist bands (n=30). After receiving the information about acupressure and
acupressure wrist bands, the experiment group received acupressure for 5 minutes at pericardium 6 (P6) and
wore the wristband with the stud pressing the P6 acupoint. Patients were instructed to wear the wristbands 5
minutes before chemotherapy administration and then every 2 hours for at least five minutes prior to the infusion
every day. The control groups received nursing care as usual. Demographic data and nausea vomiting data were
collected after the experiment group had agreed to participate in the study. Nausea and vomiting data were
collected after acupressure and acupressure wrist bands session. The subjects were interviewed by telephone after
hospital discharge once a week for total of 4 sessions. In the control group, the patients received standard nursing
care and data were collected with the same instruments. Data were analyzed for GEE (generalized estimating
equation) to compare nausea and vomiting scores and t-test to compare the number of nausea and vomiting between
the experiment group and control group. The results of this study showed that patients who received acupressure
and acupressure wrist bands had significantly lower scores in nausea and vomiting than those who did not receive
acupressure and acupressure wrist bands (MD 1.19 P<0.001, 95%CI 0.71 to 1.68) and nausea and vomiting
of patients who received acupressure and acupressure wrist bands show significantly lower scores than those who
did not receive acupressure and acupressure wrist bands (MD 2.3 P<0.001, 95%CI 1.56 to 3.04)
Keywords: chemotherapy, acupressure, acupressure wrist band, nausea vomiting
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