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ค�ำส�ำคัญ : แนวปฏิบัติทำงคลินิก  กำรจัดกำรควำมปวด   ผู้สูงอำยุหลังผ่ำตัดใหญ่ 

บทคัดย่อ
ความปวดหลังผ่าตัดใหญ่ใน	24-72	ชั่วโมงของผู้สูงอาย	ุมีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย		จิตใจ	สังคม	และจิตวิญญาณ		

การประเมิน	และการจัดการความปวดทีเ่หมาะสมโดยมแีนวปฏบิตัทิางคลนิกิ	จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรเทาความปวดหลงั

ผ่าตดัใหญ่ของผูส้งูอายไุด้	การศกึษาเชงิปฏบิตักิารนี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของแนวปฏบิตัทิางคลนิกิส�าหรบั

จัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่	โรงพยาบาลนครพนม		จังหวัดนครพนมโดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินผลการ

ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกของสมาคมพยาบาลออนทาริโอ		(RNAO,	2002)	เป็นแนวทางการศึกษา	กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย

ผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่จ�านวน	30	ราย	ระหว่างเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2555	ถึง	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ		พยาบาล

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนครพนม	จ�านวน	20	คน	เครื่องมือที่ใช้ด�าเนินการศึกษา	โดยปรับใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก

ด้านการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ	่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม	่ที่พัฒนาโดย	วัชราภรณ์		หอมดอก	

(2548)	และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการความปวดที่ได้

รับหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก	 และแบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก	 ซ่ึงแบบ

ประเมินทั้งสอง	 	 ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	 	 โดยผู้ทรงคุณวุฒ	ิ 	 มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ	 .97	

และ	 .91	 ตามล�าดับ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 ผลการศึกษาการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการ 

ความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่ครั้งนี้พบว่า

1. ระดับความปวดของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่	 ทันทีที่รับไว้ในหอผู้ป่วยอยู่ในระดับมาก	 จ�านวนร้อยละ	 18.18

ระดับปานกลางร้อยละ	 72.73	 และระดับน้อยร้อยละ	 9.09	 เมื่อครบ	 24	 ชั่วโมงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ	 56.67	 และ

ระดับน้อยร้อยละ	43.33	เมื่อครบ	48	ชั่วโมงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ	33.33	และระดับน้อยร้อยละ	66.67	และพบว่า

ระดับความปวดของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเมื่อครบ72	ชั่วโมงอยู่ในระดับปานกลางจ�านวนร้อยละ	20	และระดับน้อยร้อยละ	80

2. คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก	(X	=	2.40,	SD=	0.60)

3. คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของพยาบาลอยู่ในระดับมาก	(X	=	2.26,	SD=	0.54)

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถยืนยันประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการความ

ปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่
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Abstract
Pain	among	the	elderly	during	the	first	24-72	hours	after	major	surgery	has	an	effect	on	their	

physical,	mental,	social	and	spiritual	dimensions.		The	appropriate		assessment		and	management	with	
clinical	 practice	 guidelines	 (CPGs)	 are	 beneficial	 to	 alleviate	 the	 severity	 of	 pain	 among	 the	 elderly	
after	major	surgery.	The	purpose	of	this	operational	research	was	to	evaluate	the	effectiveness	of	CPGs	
implementation	 for	 pain	management	 among	 elderly	 after	major	 surgery,	 Nakhonpanom	 hospital,	
Nakhonpanom	province.	The	model	of	the	Registered	Nurses	Association	of	Ontario	(RNAO,	2002)	was	
used	 as	 a	 framework	 for	 this	 study.	 Thirty	 	 elderly	 	 who	 had	 just	 received	major	 surgery,	 during		 
October	 2012	 to	 December	 2013,	 and	 20	 nurses	 who	 practiced	 at	 Nakhonpanom	 hospital	 	 were	 
recruited	as	the	study	subjects.	The	intervention	used	in	this	study	was	adapt	from	the	CPGs	for	pain	
management	 among	major	 surgery	 patients	 at	Maharaj	 Nakorn	 Chiang	Mai	 hospital,	 developed	 by	
Watcharaporn	 Homdok	 (2005).	 The	 instruments	 for	 data	 collection	 consisted	 of	 the	 elderly’s	 
satisfaction	 and	 the	 nurse’s	 satisfaction	 tool	 on	 implementation	 of	 CPGs	 implementation	 for	 pain	
management	among	the	elderly	after	major	surgery.	Both	 instruments	were	validated	by	the	experts	
and	 the	 content	 validity	 indexes	 were	 0	 .97	 and	 0.91	 respectively.	 Data	 were	 analyzed	 by	 using	 
descriptive	statistics.	

The	 results	 of	 the	 implementation	 of	 CPGs	 for	 pain	management	 	 among	 	 elderly	 	 after	 
major	surgery	revealed	that:

1. The	levels	of	pain	of	the	elderly	after	receiving	major	surgery	during	the	first	time	of	ward
admission	were;	18.18%	at	a	severe	level,	72.73	%	at	a	moderate	level	and	9.09%	at	a	low	level.	The	
levels	of	pain	of	the	elderly	24	hours	after	surgery	were;	56.67%	at	a	moderate	level	and	43.33%	at	
a	 low	 level.	 The	 levels	 of	 pain	 of	 the	 elderly	 48	 hours	 after	 surgery	were;	 33.33%	 at	 a	moderate	
level	and	66.67%	at	a	 low	 level.	The	 levels	of	pain	of	 the	elderly	72	hours	after	 surgery	were	20%	
at	a	moderate	level	and	80%	at	a	low	level.

2. The	overall	mean	 score	of	 satisfaction	 among	 the	elderly	was	 at	 a	high	 level.	 (X	=	2.40,
SD=	0.60)

3. The	 overall	 mean	 score	 of	 satisfaction	 among	 nurses	 was	 at	 a	 high	 level.	 (X	 =	 2.26,
SD=	0.54)

The	results	of	this	study	confirm	the	effectiveness	of	the	evidence-based	CPGs	Implementation		
for		pain		management			among		the		elderly	after	major	surgery.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ความปวดท่ีเกิดข้ึนในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่	 เป็น

ความปวดชนิดเฉียบพลัน	 (acute	 pain)ซ่ึงความปวด

เฉยีบพลนัเป็นความปวดทีเ่กดิขึน้ทนัที	ทันใดในช่วงระยะเวลา

สัน้แต่เป็นความปวดท่ีมรีะดบัรนุแรง		เกดิจากเนือ้เยือ่ร่างกาย

ได้รับภยันตราย		จากกระบวนการรักษาที่ศัลยแพทย์ต้องใช้

มีดกรีดผ่านผิวหนัง	กล้ามเนื้อ	และเนื้อเยื่อต่างๆ		ตลอดจน

ระยะเวลาท่ีใช้ในการผ่าตัด	 จะท�าให้เนื้อเยื่อร่างกายมีความ

ชอกช�้ามากขึ้น	 เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้ป่วยทุกรายภายหลัง

ผ่าตัดใหญ่	รวมทั้งในผู้สูงอายุ	โดยเฉพาะในผู้ที่อายุตั้งแต่	60	

ปีขึน้ไปจะพบอบุตักิารณ์ความปวดมากกว่าผูท้ีม่อีายนุ้อยกว่า

ถึงสองเท่า		โดยเฉพาะการผ่าตัดใหญ่	ที่ผิวหนัง	หรือ	เนื้อเยื่อ

ได้รับบาดเจ็บถูกท�าลายเพิ่มขึ้นจากการผ่าตัดทั่วไป	จึงท�าให้

เกดิความปวดระดบัปานกลางถงึมากได้	ความปวดหลังผ่าตดั

จึงถือว่าเป็นภาวะวิกฤติท่ีต้องให้ความสนใจและให้การดูแล	

โดยเฉพาะใน	24-72	ชั่วโมงหลังผ่าตัด

ความปวดหลงัผ่าตดัในผูส้งูอายเุป็นปัญหาส�าคญัที่

พบมาก	 ทั้งนี้เน่ืองจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงในการได้รับ

การจดัการความปวดน้อยกว่าทีค่วรจะเป็น	เน่ืองจากอุปสรรค

ด้านทีมผู้ดูแลที่มีความรู้ไม่เพียงพอ	 มีข้อจ�ากัดด้านความรู ้

พื้นฐาน	 และ	 ทักษะการประเมินและการจัดการความปวด	

ไม่ได้ใช้มาตรวัดประเมนิความปวด			มีการประเมนิความปวด

ที่ไม่บ่อย	หรือไม่ต่อเนื่อง	เป็นต้น	อุปสรรคด้านผู้สูงอายุและ

ครอบครัว	 เช่น	 กลัวอาการข้างเคียงของยา	 ลังเลที่จะบอก

ความปวด	 หรือขอยาระงับปวด	 ขาดความรู ้ในด้านการ

ประเมินและการจัดการความปวดด้วยตนเอง	 เป็นต้น	 และ

อุปสรรคด้านระบบการดูแลสุขภาพ	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการ

รักษา	ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยาระงับปวดชนิดเสพติด	การ

ใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม	 ไม่ถูกต้องในการรักษาผู้สูงอาย	ุ

เป็นต้น

การจดัการกบัความปวดในผูส้งูอายหุลงัผ่าตดัใหญ่	

จงึเป็นความส�าคญัของผูด้แูลโดยทัว่ไป		การจัดการความปวด

ในผูส้งูอายหุลังผ่าตดัใหญ่	ประกอบด้วยการจดัการความปวด

ในระยะก่อนผ่าตัด	และระยะหลังผ่าตัด	24-72	ชั่วโมง

ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยได้มีการ

ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุใน	24	ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด	พบว่าทุก

คร้ังของการตรวจเยี่ยมจะพบผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความปวด	

ตัง้แต่ระดบัปานกลางถึงมาก	นอนพกัได้น้อย	หน้าตาไม่สดชืน่	

ไม่สามารถไอแรงๆ	ไม่สามารถลุกนั่งบนเตียง	(early	ambu-

lation)	 และมีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด	 เช่น	 ท้องอืด	

คลื่นไส้	 อาเจียน	 ผู ้วิจัยได้ส�ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

สถานการณ์การจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่

ชนิดรอได้	ระหว่างวันที่	1-31	มิถุนายน	พ.ศ.	2555	จ�านวน	

15	 ราย	 พบว่า	 ผู้สูงอายุทุกรายได้รับข้อมูลก่อนผ่าตัดเกี่ยว

กบัการผ่าตดั	การให้ยาระงบัความรูส้กึ	วธิปีฏิบตัติวัก่อนและ

หลังผ่าตัด	 แต่ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการความปวดใน	

24-72	 ชั่วโมงหลังผ่าตัด	 	 พบว่าระดับความปวดหลังผ่าตัด

อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก	 และผู้สูงอายุ	 4	 ใน	 5	 รายมี

ความปวดหลังผ่าตัดมากกว่าที่คาดไว้	 โดยขอยาระงับความ

ปวดเมือ่รูส้กึปวดจนทนไม่ไหวค่อนข้างบ่อย	และพบว่าความ

พึงพอใจต่อการดูแลท่ีได้รับเกี่ยวกับการจัดการความปวดอยู่

ในระดับปานกลาง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทาง

คลินกิส�าหรบัจดัการความปวดในผูส้งูอายหุลงัผ่าตดัใหญ่	โรง

พยาบาลนครพนม		จังหวัดนครพนม		จากการประเมิน

1. ระดบัความปวดของผูส้งูอายหุลงัผ่าตดัใหญ่หลัง

การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูง

อายุหลังผ่าตัดใหญ่

2. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการความ

ปวดที่ได้รับหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการ

ความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่

3. ความพึงพอใจของพยาบาลหลังการใช้แนว

ปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลัง

ผ่าตัดใหญ่

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ 	 เป ็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ			 

(operational	study)	เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนว

ปฏิบัติทางคลินิก	 ส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลัง

ผ่าตัดใหญ่	 หอผู้ป่วยพิเศษ	 โรงพยาบาลนครพนม	 จังหวัด

นครพนม	ในระหว่าง		 เดือนตุลาคม	พ.ศ.2555	–	ธันวาคม	

พ.ศ.	2556

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มแีนวปฏบิติัทางคลินกิ	ส�าหรับจดัการความปวด

ในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่	 โรงพยาบาลนครพนม	 	 จังหวัด

นครพนม		

2. ผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่	 โรงพยาบาลนครพนม

จงัหวดันครพนม		ได้รบัการประเมนิและการจดัการความปวด

อย่างเหมาะสมและมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ

พยาบาล

3. พยาบาลท่ีให้การดูแลผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่

โรงพยาบาลนครพนม		จังหวัดนครพนม		มีความรู	้ทักษะใน

การประเมินและการจัดการความปวดผู้ป่วยที่เหมาะสม

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ	(oper-

ational	study)	เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของการใช้แนวปฏบิตัิ

ทางคลนิกิส�าหรบัจดัการความปวดในผู้สูงอายหุลงัผ่าตดัใหญ่	

โรงพยาบาลนครพนมจังหวัดนครพนม

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	มีดังนี้

1. กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ทุก

ประเภท	 ที่ได้รับการปฏิบัติดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก

ส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่	 และเข้า

พกัรกัษาตวัในหอผู้ป่วยพเิศษ			โรงพยาบาลนครพนม		จงัหวดั

นครพนม	ในระหว่าง		ตุลาคม	พ.ศ.2555	–	ธันวาคม	พ.ศ.	

2556	จ�านวน	30	ราย	เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	

(purposive	 sampling)	 โดยมีคุณสมบัติคือ	อายุ	 60	ปีขึ้น

ไปทั้งเพศหญิงและเพศชาย	 มีการรับรู้ดี	 ไม่มีปัญหาทางการ

ได้ยิน	การมองเห็น	การพูดและการใช้ภาษาไทย	และยินดีให้

ความร่วมมือในการศึกษา

2. กลุ่มตัวอย่างพยาบาล	 คือ	 พยาบาลวิชาชีพที่

ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยพิเศษ			โรงพยาบาลนครพนม		จังหวัด

นครพนม	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 โดยเป็น

พยาบาลวิชาชีพ		จ�านวน	20	คน	ยกเว้นหัวหน้าหอผู้ป่วย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย	เครื่องมือ

การด�าเนินการศึกษาและเครื่องมือรวบรวมข้อมูล	 ซึ่งมีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

1. เครื่องมือการด�าเนินการศึกษา

1.1.	แนวปฏิบตัทิางคลินกิ	ส�าหรบัจัดการ

ความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ	่ 	 โรงพยาบาลนครพนม	

จังหวัดนครพนม		ประกอบด้วย	2	ระยะ	คือระยะก่อนผ่าตัด	

และ	 ระยะ	 24-72	 ชั่วโมงหลังผ่าตัด	 มีขั้นตอนการจัดการ

ความปวด	 ได้แก่	 การประเมินความปวด	 การจัดการความ

ปวดโดยการใช้ยา	และการจัดการความปวดโดยการไม่ใช้ยา
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1.2.	 คู่มือการจัดการความปวดในผู้สูง

อายุหลังผ่าตัดใหญ่	 ที่ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหต	ุ

กลไก	และผลกระทบที่เกิดจากความปวด	การประเมินความ

ปวด	 การจัดการความปวดโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา	 และ

บทบาทส�าคญัของผูส้งูอายใุนการจัดการความปวด	ซ่ึงผูศ้กึษา

สร้างขึ้นจากการศึกษาต�าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.3.	 คู่มือการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก

ส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่ส�าหรับ

พยาบาล	 ที่ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ	 การจัดการความ

ปวดในระยะก่อนผ่าตดั	ได้แก่	การประเมินในระยะก่อนผ่าตดั	

การจดัการความปวดในระยะก่อนผ่าตดั	และการจดัการความ

ปวด		ในระยะหลังผ่าตดั	ได้แก่การประเมินในระยะหลงัผ่าตดั	

การจดัการความปวดในระยะหลงัผ่าตดัทัง้วธิกีารจดัการความ

ปวดโดยการใช้ยา	และการจัดการความปวดโดยการไม่ใช้ยา

2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

2.1.	เครือ่งมอืประเมนิความปวดใช้มาตร

วัดความปวดชนิดที่เป็นตัวเลข	 0-10	 (NRS)	 ซ่ึงเป็นการ

รายงานจากผู้สูงอายุ	 โดยผู้สูงอายุเป็นผู้บอกต�าแหน่งตัวเลข

ที่รู้สึกถึงความปวดในขณะนั้น	 โดยคะแนน	 0	 หมายถึงไม่รู้

สึกปวด	 และคะแนน	 10	 หมายถึงปวดมากท่ีสุด	 โดย

คะแนน0-3	หมายถึงมีความปวดเล็กน้อย	คะแนน	4-6	หมาย

ถึงมีความปวดปานกลาง	และคะแนน	7-10	หมายถึงมีความ

ปวดมาก	พยาบาลเป็นผูบ้นัทกึคะแนนความปวดของผูส้งูอายุ

ในใบบันทึกทางการพยาบาล

2.2.	แบบประเมินความพึงพอใจของผูส้งู

อายุต่อการจัดการความปวดที่ได้รับหลังการใช้แนว

ปฏิบัติทางคลินิก	

2.3.แบบประเมินความพึงพอใจของ

พยาบาลหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
ผู ้ศึกษาด�าเนินการศึกษาการใช้แนวปฏิบัติทาง

คลินกิส�าหรับจดัการความปวดในผูส้งูอายหุลงัผ่าตดัใหญ่	ดงันี้

1.	เลือกกลุม่ตวัอย่างผูส้งูอายทุีศ่กึษาตามคณุสมบตัิ

ที่ก�าหนดไว้	 จ�านวน	 30ราย	 เข้าพบและแนะน�าตัวกับผู้สูง

อายกุ่อนรับการผ่าตดัใหญ่	อธบิายวตัถปุระสงค์ของการศึกษา	

ขอความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี	้หลังจากผู้สูงอายุยินยอม

เข้าร่วมการศึกษาแล้ว	 แจกคู่มือการจัดการความปวดใน 

ผู้สูงอายหุลังผ่าตดัใหญ่ให้กบักลุ่มตวัอย่าง	และเริม่ด�าเนนิการ

เก็บรวบรวมข้อมูล

2. พยาบาลในหอผู้ป่วยให้การดูแลผู้สูงอายุที่เข้า

รับการผ่าตัดใหญ่ชนิดรอได้ตามแนวปฏิบัตินี้	 อย่างต่อเน่ือง

ทกุวนัตลอดระยะเวลาทีศึ่กษา	ต้ังแต่แรกรบัไว้รกัษาตวัในหอ

ผู้ป่วยจนจ�าหน่ายออกจากหอผู้ป่วย	ตามขั้นตอนดังนี้

2.1	ขั้นตอนการประเมินและการจัดการ

ความปวดในระยะก่อนผ่าตดั	เม่ือแรกรบัผูส้งูอายทุีม่แีผนการ

รักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ชนิดรอได้	

2.2	ขั้นตอนการประเมินและการจัดการ

ความปวดในระยะหลังผ่าตัด	 เมื่อผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัด

ใหญ่	ย้ายออกมาจากห้องผ่าตัด	เพื่อกลับเข้ารับการรักษาตัว

ในหอผู้ป่วย	 พยาบาลจัดการความปวดหลังผ่าตัดใหญ่ใน 

ผู้สูงอายุ	

3. ผู้วิจัยติดตาม	นิเทศ	และก�ากับให้มีการใช้แนว

ปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลัง

ผ่าตัดใหญ่	 กับผู้สูงอายุทุกรายที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ชนิดรอ

ได้อย่างสม�่าเสมอ	

4. ผูว้จัิยสนบัสนุนให้มกีารประชมุปรกึษากันในทมี

พยาบาลในช่วงการรบั-ส่งเวร	และจัดประชมุกลุ่มย่อยเพือ่รบั

ทราบปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติตามแนวปฏิบัต	ิ

5. ให้ข้อมูลย้อนกลับ	 ระหว่างการด�าเนินการใช้

แนวปฏิบตัทิางคลินกิส�าหรบัจดัการความปวดในผูสู้งอายหุลัง

ผ่าตดัใหญ่	ผู้วจิยัได้ท�าการสังเกตการปฏิบตังิานของพยาบาล

อย่างต่อเนื่อง	 โดยให้ข้อมูลในภาพรวมของการปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องในผู้ป่วย

แต่ละราย

6. ภายหลังจากที่มีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก

ส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ	่ครบ	1	ปี	

2	 เดือน	ผู้วิจัยแจกแบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาล

ต่อการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการความปวดใน 

ผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่	 พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ให้ความ 

ร่วมมือ

7. ผู้ศึกษาน�าข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์และความถูกต้องก่อนน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุและของพยาบาล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่	และร้อยละ

2. ข้อมลูคะแนนปวดของผูส้งูอายหุลงัผ่าตดัใหญ่ที่

ได้รับการดูแลหลังใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการ

ความปวดในผูส้งูอายหุลงัผ่าตดัใหญ่	โดยใช้ระดบัความรนุแรง

ของความปวดทันทีที่กลับมาถึงหอผู้ป่วย	 เมื่อครบ	 24,	 48	

และ	 72	 ชั่วโมงตามล�าดับ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง

ความถี่	และร้อยละ

3. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการความ

ปวดหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก	และความพึงพอใจของ

พยาบาลหลงัการใช้แนวปฏบิติัทางคลนิกิส�าหรบัจัดการความ

ปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่	 	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

แจกแจง	ความถี	่ 	ร้อยละ	แสดงค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการ

ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุ

หลังผ่าตัดใหญ่	 โรงพยาบาลนครพนม	 จังหวัดนครพนม	

ระหว่างเดือน	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2555-	 	 เดือน	 ธันวาคม	พ.ศ.	

2556	จ�านวน	30	ราย	ผลของการศึกษาได้น�าเสนอข้อมูลใน

รูปตารางประกอบค�าบรรยาย	ดังนี้

การอภิปรายผล
การศกึษาประสทิธผิลของการใช้แนวปฏบิตัทิางคลนิกิส�าหรบั

จัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่	 โรงพยาบาล

นครพนม	จังหวัดนครพนม	ผู้ศึกษาอภิปรายตามค�าถามการ

ศึกษาดังต่อไปนี้

1.ระดับความปวดของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่หลัง

การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการความปวดใน 

ผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ	่โรงพยาบาลนครพนม	ตั้งแต่ครั้งแรก

หลังผ่าตัดทันทีที่รับไว้ในหอผู้ป่วย	เมื่อครบ	24,	48	และ	72	

ชัว่โมงพบว่าส่วนใหญ่ความปวดอยูใ่นระดบัน้อยถงึปานกลาง	

ยกเว้นผู้สูงอายุ	 2	 รายท่ีมีความปวดระดับมากในระยะครั้ง

แรกหลังผ่าตัดทันทีท่ีรับไว้ในหอผู้ป่วย	 ท้ังน้ีสามารถอธิบาย

ได้ว่าอาจเกดิจากประโยชน์ทีผู่ส้งูอายไุด้รบัจากการปฏิบตักิาร

ดูแลตามแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของหลัก

ฐานเชงิประจกัษ์	ซ่ึงเป็นการกระท�าอย่างรอบคอบ	อย่างมีจดุ

มุ่งหมาย	 และมีการใช้หลักฐานที่มีความเป็นธรรมในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย	ไม่เหมือนกับการปฏิบัติการ

พยาบาลแบบดัง้เดมิทีอ่าศยัเพยีงความรูท้ีเ่คยเรยีนมาร่วมกบั

ประสบการณ์	 (วรรณภา	 ศรีธัญรัตน์,	 2548)	 ซึ่งผลของการ

พัฒนาตามลักษณะดังกล่าว	 มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติท�าให้

การดแูลผู้ป่วยเป็นระบบไปในทศิทางเดยีวกนั	ลดความหลาก

หลาย	 ได้รับการดูแลที่ครอบคลุม	 ต่อเนื่อง	 มีมาตรฐาน	 ลด

ภาวะแทรกซ้อนทีจ่ะเกดิขึน้	และท�าให้เกดิการพฒันาคณุภาพ

การดูแล	 (วิทยา	 ศรีดามา	 และ	 ธานินทร์	 อินทรก�าธรชัย,	

2546;	 ฟองค�า	 ดิลกสกุลชัย,2549;	 NHMRC,	 1998b)																								

โดยแนวปฏิบัติน้ีพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของสภาวิจัยทางการ

แพทย์และสุขภาพแห่งชาติ	 ประเทศออสเตรเลีย	 (NHMRC,	

1998b)	 ซึ่งทีมพัฒนาแนวปฏิบัติประกอบด้วยบุคลากรจาก

สหสาขาวิชาชีพ	 มีการสืบค้นงานหลักฐานงานวิจัยอย่างเป็น

ระบบ	ระบเุกณฑ์ในการคดัเลอืกหลักฐานงานวิจยัชดัเจน	ระบุ

วิธีการก�าหนดข้อเสนอแนะชัดเจน	ร่วมกับมีการพิจารณาถึง

ประโยชน์	ผลกระทบ	และความเสี่ยงในการก�าหนดข้อเสนอ

แนะ	โดยข้อเสนอแนะมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์สนบัสนนุชดัเจน	

แนวปฏิบตัไิด้รบัการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวฒุก่ิอนน�ามาใช้

และหาค่าความเชื่อมั่น	 มีการเผยแพร่และน�าแนวปฏิบัติไป

ทดลองใช้	 เมื่อน�าแนวปฏิบัตินี้มาประเมินคุณภาพของแนว

ปฏิบติัทางคลินกิตาม	AGREE	(2001)	พบว่าส่วนใหญ่ขอบเขต

ที่ค�านวณ	ได้คะแนน	51	มากกว่าร้อยละ	60	ซึ่งแสดงว่าแนว

ปฏิบัตินี้มีคุณภาพในระดับมาก	 สามารถน�าไปปฏิบัติได้โดย

ไม่ต้องมีค�าแนะน�าหรือไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติม	แนวปฏิบัตินี้

ยังมีความสะดวกและง่ายในการน�าไปปฏิบัติ	 ซึ่งจากการน�า

ไปใช้จัดการความปวดในผู้ป่วยทั้งระยะก่อนและหลังผ่าตัด

ใหญ่	โดยพยาบาลจ�านวน	60	คนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม	่จ�านวน	77	ข้อค�าถาม	พบว่าพยาบาล

สามารถปฏบิติัตามแนวปฏิบตันิีโ้ดยปฏิบตัไิด้มากกว่าร้อยละ	

90	 ขึ้นไป	 จ�านวน	 52	 ข้อค�าถาม	 สนับสนุนการศึกษาของ

สุรีย์พร	คุณสิทธิ์	 (2550)	ที่ศึกษาการประเมินผลการใช้แนว

ปฏบิตัทิางคลินกิด้านการจดัการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตดั

ช่องท้อง	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	 จังหวัดน่าน	 ที่

ศึ กษา ในผู ้ ป ่ วยผ ่ าตั ดช ่ อ งท ้ อ ง 	 จ� านวน	 30 	 ราย
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จากการน�าไปใช้โดยพยาบาล	จ�านวน	17	คน	ผลการศึกษา

พบว่า	พยาบาลสามารถปฏบัิตติามแนวปฏบิตันิีโ้ดยปฏิบตัไิด้

มากกว่าร้อยละ	90	ขึ้นไปจ�านวน	53	ข้อค�าถาม

การด�าเนินการใช้แนวปฏิบัติครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้เสนอ

ปัญหาด้านการจดัการความปวดหลังผ่าตดัใหญ่ในผูส้งูอายกุบั

ผู้บริหาร	เพื่อน�าแนวปฏิบัติส�าหรับจัดการความปวดมาใช้ใน

โรงพยาบาลและได้จัดอบรมพยาบาลทุกคนในหอผู ้ป่วย

ที่ท�าการวิจัยก่อนน�าแนวปฏิบัติไปใช้	 	 โดยการให้ข้อมูลถึง

ความส�าคัญ	 ประโยชน์	 และวัตถุประสงค์ของการใช้แนว

ปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลัง

ผ่าตัดใหญ่	 ซึ่งถ้าพยาบาลรับรู้ว่าแนวปฏิบัติท่ีน�ามาใช้น้ีมี

ประโยชน์	 	 จะมีแนวโน้มในการยอมรับและน�าไปใช้มากขึ้น	

(วรรณภา	 ศรีธัญรัตน์,	 2548)	 และร้อยละ	 75	 ของกลุ่ม

ตัวอย่างพยาบาลให้ความเห็นว่าแนวปฏิบัติมีความสะดวก

และง่ายในการใช้	และจากข้อมูลส่วนบคุคลของพยาบาล	กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ	 มีอายุเฉลี่ย	 41.80	 ปี	 มี	

ประสบการณ์การท�างานเฉลี่ย	 20.80	 ปี	 ทุกคนได้ผ่านการ

ศึกษาระดับปริญญาตร	ีซึ่งท�าให้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้

สูงอายุหลังผ่าตัด	 ส่งเสริมให้มีความรู้และความเข้าใจในการ

จัดการความปวดตามแนวปฏิบัตินี้ง่ายมากขึ้น	 ร่วมกับผู้วิจัย

ส่งเสริมและสนบัสนนุให้มกีารปฏบิตัติามแนวปฏบิตันิีโ้ดยการ

จัดแฟ้มเอกสารวิชาการท่ีมีเน้ือหาการจัดการความปวดตาม

แนวปฏิบตัใิห้สะดวกและชัดเจนในหอผูป่้วย	เพ่ือช่วยในการก

ระตุน้เตอืนให้มกีารปฏบิตัติามแนวปฏบิตั	ิและจดัท�าคูม่อืการ

ปฏิบตัติามแนวปฏบิตัทิางคลนิกิส�าหรบัพยาบาลเล่มเลก็เพือ่

ความสะดวกใช้	 ร่วมกับการติดตามนิเทศ	 ก�ากับ	 ให้มีการ

ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง	ซ่ึงการจะเกดิผลลพัธ์ของ

การบรกิารทีด่นีัน้ไม่ได้อาศัยเพียงการมแีนวปฏบิตัทิีม่คีณุภาพ

เท่านั้น	 แต่ต้องการการน�าไปใช้อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	

(ฉวีวรรณ	 ธงชัย,	 2548)	 ผู้วิจัยได้สังเกตการปฏิบัติงานเป็น

รายบุคคล	ให้ข้อมูลย้อนกลับ	รวมทั้งชี้แนะให้ค�าแนะน�าเพิ่ม

เติมเป็นรายบุคคล	 และเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย	 ร่วมรับ-ส่ง

เวร	 ท�าให้ทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข	 ท�าให้

พยาบาลมคีวามรูแ้ละความเข้าใจในการจดัการความปวดตาม

แนวปฏิบัตินี้มากข้ึน	 ซ่ึงการบรรเทาความปวดหลังผ่าตัดจะ

ได้ผลดีมาก	 	 เมื่อผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความรู้มากข้ึนในด้าน

การจัดการความปวดหลังผ่าตัด	 (McDonald,	 Thomas, 

Livingston	&	Severson,	2005)		สอดคล้องกับการศึกษา

ของจันทิรา	ทองใส	(2548)	ที่ศึกษาผลของการโค้ชต่อความ

รู้และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ	จ�านวน	18	คน	ในการ

จดัการความปวดหลงัผ่าตดัใหญ่	พบว่าการโค้ชท�าให้พยาบาล

มคีวามรูแ้ละการปฏบิตัใินการจดัการความปวดของผูป่้วยหลัง

ผ่าตัดใหญ่เพิ่มขึ้น	และกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยร้อยละ	92	มีความ

ปวดระดับน้อยถึงปานกลางหลังใช้แนวปฏิบัติ

นอกจากนี้ระดับความปวดที่ลดลงอาจเนื่องจาก

แนวปฏิบตันิี	้มแีนวทางให้พยาบาลจดัการความปวดผู้สูงอายุ

ครอบคลุมตั้งแต่ในระยะก่อนการผ่าตัด	และระยะหลังผ่าตัด	

ทัง้ก�าหนดขัน้ตอนการประเมนิและการจดัการความปวดโดย

การใช้ยาและการไม่ใช้ยา	 ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการบรรเทา

ปวดอย่างเป็นระบบ	 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในการศึกษา

ครั้งน้ีได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งผู้สูงอายุและญาติตาม

แนวปฏิบัติ	 ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานอนโรงพยาบาลโดยได้รับ

ความรู้ด้านการประเมินและการจัดการความปวด	ได้รับการ

แนะน�าวิธีการใช้มาตรวัดความปวดชนิดที่เป็นตัวเลข	 0-10	

ได้รบัข้อมลูเกีย่วกับการจดัการความปวดทัง้การใช้ยา	และไม่

ใช้ยา	ซึง่ผู้ทีไ่ด้รบัการเตรยีมความพร้อมโดยการให้ข้อมลูเกีย่ว

กับความปวดในระยะก่อนผ่าตัด	จะมีระดับความรุนแรงของ

ความปวดหลังผ่าตัดต�า่กว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับข้อมูล	(Sjol-

ing,	 Nordanl,	 Olofsson,	 &Asplund,	 2002)	 และผู้ที่ได้

รับค�าแนะน�าก่อนผ่าตัดทั้งวิธีการสื่อสารเมื่อเกิดความปวด	

และการจัดการความปวด	 สามารถบรรเทาความปวดในช่วง

แรกหลงัผ่าตดัมากกว่า	มีการรบัรู้ความปวด	และความรุนแรง

ของความปวดน้อยกว่า	 ผู้ที่ได้รับค�าแนะน�าการจัดการความ

ปวดเพียงอย่างเดียว	 และผู้ที่ได้รับการพยาบาลตามปกต	ิ

(McDonald	&	Molony,	2004)	ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการ

สอนทักษะการจัดการความปวดโดยการไม่ใช้ยา	 เช่นการ

หายใจโดยการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องและกระบังลมการท�า

สมาธิ	 และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้วิธีที่เคยใช้ได้ผลมาก่อน	

และแจกคู่มอืการจดัการความปวดส�าหรบัผู้สงูอายหุลังผ่าตดั

ใหญ่ส�าหรับทบทวน	

กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุทุกรายเลือกใช้วิธีการจัดการ

ความปวดโดยการไม่ใช้ยาร่วมกับการใช้ยาด้วย	เช่น	เทคนิค

ผ่อนคลาย	 การท�าสมาธิ	 การจัดท่า	 เป็นต้น	 พบว่าผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่เลือกใช้เทคนิคผ่อนคลายด้วยวิธีการหายใจโดยใช้
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กล้ามเนื้อหน้าท้องและกระบังลม	ดังข้อมูลจากการสอบถาม

ค�าถามปลายเปิดเพิ่มเติม	 ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่าการฝึกหายใจ

ช่วยลดความปวดได้	 ท�าให้หายใจได้ยาวขึ้น	 ได้หายใจโล่งๆ	

ท�าแล้วด	ีสบายใจมากขึน้	จะกลบัไปท�าทีบ้่านต่อ	ท�าแล้วนอน

หลับได้ดีขึ้น	 ซึ่งเทคนิคผ่อนคลายสามารถช่วยลดความปวด

หลงัผ่าตดัโดยการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ทีม่กีารแขง็เกร็งซ่ึงเป็น

สาเหตุของความปวด	(Smeltzer	&	Bare,	2004)	สอดคล้อง

กับการศึกษาของสิรินยา	 พวงจ�าปา	 (2548)	 ที่ศึกษาการ

ทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการใช้เทคนิค	 ผ่อน

คลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน	พบว่าการใช้เทคนิค

ผ่อนคลายส่วนใหญ่สามารถลดความปวดได้	เช่น	การหายใจ	

การท�าสมาธิ	การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโปรเกรสซีพ	การ

ผ่อนคลายโดยการสร้างจินตภาพ	 และการใช้เทคนิคผ่อน

คลายหลายวิธีร่วมกัน	ส�าหรับการจัดท่านอนในผู้ที่ได้รับการ

ผ่าตัดบริเวณช่องท้อง	ให้นอนศีรษะสูง	40-50	องศา	ปลาย

เท้าสูง	20-30	องศา	ใช้หมอนรองแขนท้ังสองไว้	ช่วยให้กล้าม

เนื้อผ่อนคลายข้อสะโพกงอสามารถลดการตึงของแผลผ่าตัด

ท�าให้ความปวดน้อยลง	 (นันทา	 เล็กสวัสดิ์,	 2540)	ส่วนการ

เปล่ียนท่าลกุออกจากเตยีงแนะน�าการลกุนัง่แบบตะแคง	จาก

การศึกษาของสมศรี	 รัตนปรียานุช	 (2525)	 พบว่าจะท�าให้

รู้สึกปวดแผลผ่าตัดน้อยกว่าการลุกนั่งแบบหงาย	โดยให้นอน

ตะแคงทบัด้านทีไ่ม่มแีผล	ใช้แขนด้านบนดนัทีน่อน	พร้อมกบั

งอข้อศอกด้านล่างดันทีน่อน	และงอเข่าทัง้สองเคลือ่นวางข้าง

เตียงแล้วลุกนั่ง	 โดยเฉพาะผู้ท่ีผ่าตัดบริเวณช่องท้องไม่ควร

นอนหงาย	แล้วใช้มือทั้งสองข้างดึงเตียงแล้วลุกนั่ง	เพราะจะ

ท�าให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเกร็ง	จะท�าให้ปวดแผลมากยิ่งขึ้น

จากการใช้แนวปฏบิตัคิรัง้นีไ้ม่เกดิภาวะแทรกซ้อน

หลังผ่าตัด	 และไม่มีระดับความปวดท่ีสูงมาก	 ท้ังน้ีเนื่องจาก

แนวปฏบิตันิีม้แีนวทางการประเมนิความปวดทีช่ดัเจน	มกีาร

ใช้มาตรวัดความปวดชนดิทีเ่ป็นตัวเลข	0-10	เหมาะสมส�าหรบั

ใช้ในผูส้งูอาย	ุมกีารประเมนิความปวดอืน่ๆร่วมด้วย	เช่นจาก

ค�าบอกเล่า	 จากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม	 และ

สรีรวิทยา	 มีการประเมินความปวดของผู้สูงอายุหลังผ่าตัด

ทันทีที่มาถึงหอ	ผู้ป่วยหลังย้ายจากเปลนอน	5	นาที	หลังจาก

นั้นประเมินทุก	2-4	ชั่วโมงหลังผ่าตัดใน	24	ชั่วโมงแรก	และ

หลังจากนั้นประเมินทุก	 4	ชั่วโมงตามการวัดสัญญาณชีพ	มี

การประเมินความปวดซ�้ า ในเวลาที่ เหมาะสม	 และ

การบันทึกความปวดที่เป็นระบบและมีการจัดการความปวด

โดยการใช้ยาตามบนัไดการให้ยาขององค์การอนามยัโลก	ตาม

ระดับความรนุแรงของความปวด	มแีนวทางการดแูลผู้สงูอายุ

หลังได้รับยา	 และมีการใช้วิธีการจัดการความปวดโดยไม่ใช้

ยาร่วมด้วย	 ซ่ึงแนวทางเหล่านี้ช่วยบรรเทาความปวด	 และ

พยาบาลได้ปฏิบัติตามปฏิบัติที่ก�าหนด	 จึงท�าให้พบว่าส่วน

ใหญ่ผู้สูงอายุมีความปวดในระดับปานกลางถึงน้อย	มีเพียงผู้

สูงอาย	ุ2	ราย	ที่มีความปวดในระดับมาก

2.ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการความ

ปวดที่ได้รับหลังจากการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกโดยรวมพบ

ว่าอยู่ในระดับมาก	 (	 X	 =	 2.40,	 SD=	 0.60)	 (รายละเอียด

ตารางที่	3)ทั้งนี้อธิบายได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดี

ต่อการได้รับการปฏิบัติด้วยแนวปฏิบัติ	 ดังข้อมูลจากการ

สอบถามค�าถามปลายเปิดเพิ่มเติม	 ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่าแนว

ปฏิบัตินี้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด	 มีประโยชน	์พอใจที่สุด	ท�าให้

หายปวดเร็ว	ช่วยลดความปวดได้ด	ี	ท�าให้ปวดลดลง	ไม่ปวด

มากเหมอืนทีเ่คยคิดไว้	ไม่ทรมานมาก	นอนหลับได้ด	ีสบายใจ

ด	ีไม่เครยีดมาก	ท�าให้หายเจบ็ไปเลย	พยาบาลแนะน�าด	ีท�าให้

รู ้ว ่าต้องท�าอย่างไร	 ยินดีเป็นอย่างมากที่พยาบาลมาให	้ 

ความรู้วิธีปฏิบัติตัวและบอกวิธีช่วยให้หายปวด	ให้หายเร็ว	ดี

จริงๆ	มีคู่มือให้อ่าน	จะได้ช่วยย�้าเตือน	จะได้ไม่ลืม	จะได้หาย

เร็วๆ	 ได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วขึ้น	 พยาบาลคอยติดตาม

ถามความปวด	ทั้งหมอและพยาบาลคอยดูแลติดตามตลอด

ความพึงพอใจยังอาจเกิดจากการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก

ส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่ที่ชัดเจน

และเหมาะสม	 ท�าให้พยาบาลมีการปฏิบัติด้านการจัดการ

ความปวดที่เป็นแนวทางเดียวกัน	 มีการประเมินความปวด

ด้วยการใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับการใช้ในผู้สูง

อายุ	ท�าให้ผู้สูงอายุสามารถสื่อความรุนแรงของความปวดได้

ตามทีผู่ส้งูอายรุูส้กึในขณะนัน้	และตามแนวปฏบิตักิ�าหนดให้	

พยาบาลให้ข้อมลูเกีย่วกบัความส�าคญัและความจ�าเป็นในการ

ใช้มาตรวัดในการสื่อสารความปวด	รายละเอียด	และวิธีการ

ใชม้าตรวัด	ซึง่พบวา่ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุในการ

ได้รบัค�าแนะน�าวิธกีารบอกความรนุแรงของความปวดโดยใช้

มาตรวดัความปวดชนดิทีเ่ป็นตวัเลข	0-10	ทัง้นีค้วามพงึพอใจ

จะเกิดขึ้นเม่ือได้รับการประเมินความปวดอย่างสมบูรณ	์

(Sherwood	 et	 al.,	 2003)	 โดยประเมินหลังผ่าตัดทันทีที ่



36 ว า ร ส า ร โ ร ง พ ย า บ า ล น ค ร พ น ม

NAKHONPHANOM HOSPITAL JOURNAL

Volume 1 No. 3

ผู้สูงอายุกลับมาถึงหอผู้ป่วย	 หลังย้ายจากเปลนอน	 5	 นาที	

และประเมินทุก	2-4	ชั่วโมง	มีการประเมินความปวดซ�า้หลัง

ได้รับยา	แนวปฏิบัติได้แนะน�าให้พยาบาลประเมินความปวด

ทั้งการใช้มาตรวัด	และใช้วิธีอื่นๆร่วมด้วย	ซึ่งผู้สูงอายุมีความ

พงึพอใจมากทีส่ดุทีม่กีารสอบถามความรนุแรงของความปวด

ตั้งแต่กลับจากห้องผ่าตัด	 การปฏิบัติการพยาบาลดังกล่าว

แสดงถึงความสนใจ	 และการเอาใจใส ่ของพยาบาลท่ี

แสดงออกต่อความปวดของผู้สูงอายุ	 และผู้สูงอายุยังมีความ

พึงพอใจมากทีส่ดุทีม่กีารซกัถามถึงอาการข้างเคยีงทีอ่าจเกดิ

ขึน้หลงัได้รบัยา	หรอืกรณทีีเ่กดิอาการข้างเคยีงได้รบัการช่วย

เหลืออย่างทันท่วงทีจากพยาบาล

นอกจากน้ียังอาจเกิดจากการท่ีผู้สูงอายุมีความพึง

พอใจมากที่สุดที่พยาบาลให้ยาระงับปวดทันทีที่บอกว่ามี

ความปวดแก่พยาบาล	ซึ่งความปวดหลังผ่าตัดเป็นความปวด

เฉยีบพลนั	ทีต่อบสนองต่อการรกัษา	เมือ่พยาบาลปฏิบตัติาม

แนวปฏิบัติโดยการให้ยาระงับปวดที่เหมาะสม	 ตามความ

รุนแรงของความปวดของผู้สูงอายุ	 ท�าให้ระดับความปวดลด

ลง	 และการที่พยาบาลสนใจ	 มีการประเมินความปวดอย่าง

สม�า่เสมอ	ต่อเนื่อง	ท�าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงระดับความ

ปวด	 รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอย่าง

รวดเร็วในการจัดการความปวด	 มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิด

ความพึงพอใจ	สอดคล้องกับการศึกษาของอัษฎา	สุทธเสนา	

(2548)	ทีศ่กึษาความพงึพอใจของผูป่้วยต่อการจดัการอาการ

ปวดท้องเฉียบพลันในโรงพยาบาลนครพิงค์	 โดยศึกษาในผู้

ป่วยจ�านวน	 60	 รายพบว่าความพึงพอใจมากของผู้ป่วย	 5	

อันดับแรก	 คือผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากที่ได้ยาระงับปวด

ทันทีที่บอกว่ามีความปวดแก่พยาบาล

อย่างไรกต็ามในส่วนของความพงึพอใจของผู้สูงอายุ	

พยาบาลผูดู้แลควรเพิม่เตมิการดแูลในส่วนของความพงึพอใจ

ที่น้อยของผู้สูงอายุ	 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น	 ได้แก่	

การให้ข้อมูลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 ถ้าไม่สามารถจัดการ

ความปวดหลังผ่าตัดใหญ่ได้ดี	และการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ

มส่ีวนร่วมในการวางแผนการจดัการความปวดหลงัผ่าตดัใหญ่

ล่วงหน้าร่วมกับทีมผู้ดูแล	ซึ่งจากการใช้แนวปฏิบัติครั้งนี้ผู้สูง

อายมุคีวามพงึพอใจน้อย	อาจเกดิจากความแตกต่างของแนว

ปฏิบัติที่เป็นการชี้แนวทางเพื่อช่วยในการตัดสินใจ	 ซ่ึงจะมี

ความยืดหยุ่นได้ส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายมากกว่าขั้นตอน

(step)	หรอื	care	map	ทีต้่องเคร่งครดัในการปฏบิตัมิากกว่า	

(ฉวีวรรณ		ธงชัย,	2548)	และเนื่องจากการจัดการความปวด

เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน	 วิธีการประเมินและจัดการความ

ปวดให้เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพต้องได้รับความร่วมมือ

ทั้งจากผู้สูงอายุและพยาบาลในการประเมินความปวด	 (เจือ

กุล	อโนธารมณ์,	2550;	VA/DoD,	2002)	ซึ่งพื้นฐานที่ส�าคัญ

ในการดแูลผูท้ีม่คีวามปวดคอื	การเคารพในศกัดิศ์รขีองความ

เป็นผูส้งูอาย	ุควรให้การดแูลแบบองค์รวมทีผู่ส้งูอายแุละญาติ

จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับ

สขุภาพของตนเอง	การทีผู่ส้งูอายไุม่มส่ีวนร่วมในการวางแผน

จัดการความปวด	 อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผลลัพธ์ในการ

จัดการความปวดเป็นไปในทางลบ

3.ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบัติ

ทางคลนิกิส�าหรบัจดัการความปวดในผู้สูงอายหุลงัผ่าตดัใหญ่

โดยรวม	พบว่าอยู่ในระดับมาก	(	X	=	2.26,	SD=	0.54)(ราย

ละเอียดตารางที	่ 5)	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากแนวปฏิบัติที่น�ามาใช	้

มีความสะดวกใช	้ซึ่งมีพยาบาลถึงร้อยละ	75	ให้ความเห็นใน

การศึกษาครั้งนี้ว่า	 ง่าย	 สะดวกใช้	 (รายละเอียดตารางที	่ 7)	

ดังข้อมูลที่ได้จากการสอบถามค�าถามปลายเปิดเพิ่มเติม	

พยาบาลให้ความเห็นว่าแนวปฏิบตันิีส้ามารถใช้เป็นมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานส�าหรับบุคลากรในหน่วยงาน	 การที่มี

แนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน	 เป็นแนวทางเดียวกัน

ท�าให้ประเมินผู้ป่วยที่มีความปวดได้ง่าย	 สามารถวัดระดับ

ความปวดและจัดการความปวดได	้และมีเกณฑ์การประเมิน

ท�าให้ทราบถงึระดบัความปวด	สามารถประเมนิความปวดใน

ผู้สูงอายุได้	 ท�าให้ประเมินและให้ยาระงับปวดในผู้สูงอายุได้

ทันที	 ง่ายต่อการประเมินผู้ป่วยท�าให้ผู้ป่วยได้รับยารวดเร็ว	

สามารถประเมินและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้

ทันทจีะช่วยให้ผู้ป่วยมคีวามเข้าใจและยอมรับความปวดได้ดี

ขึ้น	 จะได้ลดความปวดและคลายความกังวลให้กับผู้ป่วย	

นอกจากนี้ได้มีการทดลองใช้แนวปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่ท�าการ

วิจัยครั้งนี้ก่อนน�าไปใช้จริง	 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ใช้	 ท�าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการใช้	 โดยผู้ศึกษา

ติดตาม	 ช้ีแนะ	 และให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล	

นอกจากนั้นการที่พยาบาลมีทักษะ	มีความรู้ความเข้าใจมาก

ขึน้	จากการท่ีได้ทบทวนความรูต้ามแนวปฏบิตั	ิมกีารตดิตาม

ประเมินผล	 และให้ค�าแนะน�า	 ช้ีแนะ	 และเป็นท่ีปรึกษาให้
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เป็นระยะจากผู้ศึกษา	 อีกท้ังมีการปรึกษาหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาร่วมกนัในทมีพยาบาลช่วงการรบั-ส่งเวร	ซึง่เป็นกลยทุธ์

ส�าคัญในการส่งเสริมการด�าเนินการใช้แนวปฏิบัติ	(NHMRC,	

1998b)	 อาจท�าให้พยาบาลมีความมั่นใจในการให้การ

พยาบาลผูป่้วย	และเมือ่ปฏบิตัติามแนวปฏบัิตแิล้วเหน็ผลลพัธ์

ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย	 จึงอาจท�าให้เกิดความพึงพอใจในการใช้

แนวปฏิบัติได้

หลังจากใช้แนวปฏิบัตินี้พยาบาลมีความพึงพอใจ

มากที่สุดที่	 แนวปฏิบัติน้ีมีแนวทางที่ให้ประเมินความปวด

ทันทีอย่างใกล้ชิด	 เมื่อผู้สูงอายุมีความรุนแรงของความปวด

เพิ่มมากกะทันหัน	และไม่คาดหวัง	ร่วมกับการเปลี่ยนแปลง

ของสัญญาณชีพ	 และปรึกษาประสานงานกันระหว่างทีมผู้

ดแูลรกัษา	อาจเป็นเพราะว่าได้ข้อสรปุทีเ่หมาะสมเพือ่ช่วยใน

การตัดสินใจของพยาบาลผู้ปฏิบัต	ิและผู้ป่วย	เพื่อการดูแลที่

เหมาะสมกับสถานการณ์	 (NHMRC,	 1998b)	 แต่พยาบาล

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจน้อยเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการ

อบรมวธิกีารจดัการความปวดโดยไม่ใช้ยาไม่สามารถน�าไปใช้

ในสถานการณ์จริงได้	 อาจเนื่องจากภาระงานและการที่ต้อง

ดแูลผูป่้วยในระยะก่อนและหลงัผ่าตดั	ระยะเวลาเตรยีมพร้อม

มีน้อย	 และยังมีผู ้ป่วยอื่นที่ต้องดูแลอีกมาก	 จึงท�าให้ไม่

สามารถที่จะให้ค�าแนะน�าตามแนวปฏิบัติได้	 เพราะต้องใช้

ระยะเวลาในการฝึกให้ผูป่้วยเข้าใจและสามารถน�าไปใช้ได้นัน้

ต้องใช้เวลา	และวธินีีส่้วนใหญ่ต้องอาศยัอปุกรณ์	สถานที	่และ

สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย

อย่างไรก็ตามแม้การศึกษาครั้งนี้จะพบว่าการใช้

แนวปฏิบัติจะช่วยให้ระดับความปวดไม่รุนแรง	 ผู้รับบริการ

และพยาบาลมีความพึงพอใจมาก	แต่ผู้วิจัยได้รับบทเรียนซึ่ง

เป็นผลจากการศึกษาครั้งนี้ที่พึงตระหนัก	กล่าวคือการดูแลผู้

ท่ีอยู่ในวัยสูงอายุ	 กระบวนการสูงอายุอาจมีผลต่อความจ�า	

และการท�างานของประสาทท�าให้เกดิการรบัรูผ้ดิไปจากปกติ	

อาจมีผลต่อการประเมินความปวดท่ีตรงกับความเป็นจริง	

พยาบาลผู้ดูแลจึงควรมีความรู้	 ความเข้าใจ	มีทัศนคติที่ดีต่อ

ผู้สูงอายุ	 และประเมินความปวดโดยใช้วิธีการและเครื่องมือ

ประเมินที่เหมาะสม	 เฉพาะเจาะจงส�าหรับผู้สูงอายุ	 รวมทั้ง

การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการปฏิบัติงาน	จะได้ผลดีต้อง

อาศัยความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างจริงจังด้วย

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศึกษาไปใช้
ด้านบริหารการพยาบาล
1.เป็นข้อมูลพื้นฐานเสนอต่อ	 ผู้บริหาร	 และ	 ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ	 ในการพิจารณาน�าแนว
ปฏิบัติทางคลินิกส�าหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลัง
ผ่าตัดใหญ่ไปใช้	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล		
ส�าหรับจัดการความปวดในผู้ป่วย	 กลุ่มอายุรกรรม	 กุมาร
เวชกรรม	สูติ-นรีเวชกรรม

2. ในทางการบริหารการพยาบาล	 ควรก�าหนด
นโยบายให้ชดัเจนเกีย่วกบั	แนวทางพฒันาคณุภาพการบรกิาร
พยาบาล	เรือ่งการจดัการความปวด	มกีารสนบัสนนุอย่างเป็น
รปูธรรม	ด้านงบประมาณ	เวลา		วสัดอุปุกรณ์ทีจ่�าเป็นส�าหรบั
การพยาบาล

ด้านการปฏิบัติทางการพยาบาล
1. ควรมีการจัดอบรมให้เข้าใจกระบวนการสูงอายุ

และฝึกทักษะในการจัดการความปวดตามแนวปฏิบัติทาง
คลินกิส�าหรบัจัดการความปวดหลังผ่าตดัใหญ่ในผู้สูงอาย	ุเพือ่
ให้พยาบาลเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอาย	ุ
และเกิดทักษะ	 สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง	 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการความปวด	ท�าให้ผู้สูงอายุมีความ
ปวดลดลง

2. ในการปฏิบัติโดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก	 ควร
เน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอาย	ุ โดยเฉพาะการให้ข้อมูลผลกระ
ทบที่อาจเกิดข้ึนถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถจัดการความปวดได้ดี	
และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการจัดการความปวดด้วย

3.	ควรมกีารส่งเสรมิและสนบัสนุนให้พยาบาลมกีาร
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ	 	 การ
ประเมินความปวดโดยใช้มาตรวัด		และ		มีการบันทึกความ
ปวดสอดคล้องกับสถานการณ์

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมกีารน�าผลการศกึษาจากการใช้แนวปฏบิตัิ

ทางคลินกิส�าหรบัจดัการความปวดในผู้สูงอายหุลงัผ่าตดัใหญ่	
ไปใช้ในหน่วยงานอ่ืน	หรอืโรงพยาบาลอ่ืนๆท่ีมคีวามแตกต่าง
ทางด้านการปฏบิตักิารพยาบาล	การบรหิารองค์กร	เพือ่แสดง
ให้เห็นว่าแนวปฏิบัตินี้สามารถน�าไปใช้กับผู้สูงอายุหลังผ่าตัด
ใหญ่ได้โดยทั่วไปทุกแห่ง
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2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทาง
คลนิกิส�าหรับจดัการความปวดในผูส้งูอายหุลงัผ่าตดัใหญ่	ภาย
หลงัการน�าแนวปฏบิตัไิปใช้อกี	1	ปี	เพือ่น�าผลทีไ่ด้มาปรบัปรงุ
ให้มีความเหมาะสม	 ทันสมัย	 และเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
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