
 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (operational study) เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ โรงพยาบาล
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
         

ประชากรในการศึกษาคร้ังนีป้ระกอบดวย 
1. ผูสูงอายุหลังผาตัดใหญท่ีนอนพักรักษาตัวในหอผูปวยใน 2 และหอผูปวยพิเศษ 3 

โรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
2. พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหอผูปวยใน 2 และหอผูปวยพิเศษ 3 โรงพยาบาล  

สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  
การคัดเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษา มีดังนี้ 
1. กลุมตัวอยางผูสูงอายุท่ีเขารับการผาตัดใหญทุกประเภท ท่ีไดรับการปฏิบัติดูแลตาม

แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ และเขาพักรักษาตัวในหอ
ผูปวยใน 2 และหอผูปวยพิเศษ 3 โรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในระหวางเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2550- เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 15 ราย เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 60 ปข้ึนไปท้ังเพศหญิงและเพศชาย มีการรับรูดี ไมมีปญหา
ทางการไดยิน การมองเห็น การพูดและการใชภาษาไทย และยินดีใหความรวมมือในการศึกษา 

2. กลุมตัวอยางพยาบาล คือพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหอผูปวยใน 2  และหอ
ผูปวยพิเศษ  3 โรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดย
เปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 19 คน ยกเวนหัวหนาหอผูปวย 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย เคร่ืองมือการดําเนินการศึกษาและเคร่ืองมือ

รวบรวมขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
1. เคร่ืองมือการดําเนินการศึกษา 

1.1. แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ 
โรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 2 ระยะ คือระยะกอนผาตัด และระยะ 24-72 
ช่ัวโมงหลังผาตัด มีข้ันตอนการจัดการความปวด ไดแก การประเมินความปวด การจัดการความ
ปวดโดยการใชยา และการจัดการความปวดโดยการไมใชยา 

1.2. คูมือการจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ ท่ีประกอบดวยเนื้อหา
เกี่ยวกับสาเหตุ กลไก และผลกระทบท่ีเกิดจากความปวด การประเมินความปวด การจัดการความ
ปวดโดยการใชยาและไมใชยา และบทบาทสําคัญของผูสูงอายุในการจัดการความปวด ซ่ึงผูศึกษา
สรางข้ึนจากการศึกษาตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1.3. คูมือการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัด
ใหญสําหรับพยาบาล ท่ีประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการความปวดในระยะกอนผาตัด ไดแก
การประเมินในระยะกอนผาตัด การจัดการความปวดในระยะกอนผาตัด และการจัดการความปวด
ในระยะหลังผาตัด ไดแกการประเมินในระยะหลังผาตัด การจัดการความปวดในระยะหลังผาตัดท้ัง
วิธีการจัดการความปวดโดยการใชยา และการจัดการความปวดโดยการไมใชยา  

2. เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล  
2.1. เคร่ืองมือประเมินความปวด ใชมาตรวัดความปวดชนิดท่ีเปนตัวเลข 0-10 

(NRS ) ซ่ึงเปนการรายงานจากผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุเปนผูบอกตําแหนงตัวเลขท่ีรูสึกถึงความปวด
ในขณะน้ัน โดยคะแนน 0 หมายถึงไมรูสึกปวด และคะแนน 10 หมายถึงปวดมากท่ีสุด โดยคะแนน 
0-3 หมายถึงมีความปวดเล็กนอย คะแนน 4-6 หมายถึงมีความปวดปานกลาง และคะแนน 7-10 
หมายถึงมีความปวดมาก พยาบาลเปนผูบันทึกคะแนนความปวดของผูสูงอายุในใบบันทึกฟอรม
ปรอท และใบบันทึกทางการพยาบาล 

2.2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจัดการความปวดท่ีไดรับหลัง
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ประกอบดวยขอมูล 3 สวนไดแก  

2.2.1.  แบบบันทึกขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ โดยผูศึกษาเปนผูบันทึกจากการ
ซักประวัติ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดของครอบครัวโดยประมาณตอเดือน และความเพียงพอของรายได 
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2.2.2. แบบบันทึกขอมูลการเจ็บปวยและการรักษาท่ีไดรับ โดยผูศึกษาเปนผู
บันทึกจากการซักประวัติ และจากขอมูลท่ีบันทึกในรายงานแฟมประวัติผูปวย ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับ วันท่ีรับไวในโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค ประสบการณการผาตัดท่ีไดรับมากอน ชนิดของ
การผาตัดท่ีไดรับ วันท่ีผาตัด การไดรับยาระงับความรูสึก วันท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาล คะแนน
ความปวด การรักษาความปวดท่ีไดรับกอนและหลังผาตัด และจํานวนวันนอน 

2.2.3. แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจัดการความปวดท่ี
ไดรับหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ท่ีผูศึกษารวมกับอาจารยท่ีปรึกษาสรางข้ึนจากการศึกษา ตํารา 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จํานวน 15 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา (rating 
scale) กําหนดการใหคะแนนเปน 3 ระดับดังนี้ พึงพอใจมากใหคะแนนเทากับ 3 พึงพอใจปานกลาง
ใหคะแนนเทากับ 2 และพึงพอใจนอยใหคะแนนเทากับ 1 

โดยมีหลักเกณฑในการแปลผลคะแนนเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของผูสูงอายุตอ
การจัดการปวดท่ีไดรับหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก แบงเปน 4 ระดับ ตามชวงคะแนน 
(ประคอง กรรณสูตร, 2542) ดังนี้ 
  คะแนน 2.51-3.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนน 2.01-2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
  คะแนน 1.51-2.00  หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
  คะแนน 1.00-1.50  หมายถึง  ไมมีความพึงพอใจ 

2.2.4. แบบสอบถามความคิดเห็นโดยรวมของผูสูงอายุ หลังการนําแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ มาใชในโรงพยาบาล           
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนขอคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ 

2.3. แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
ประกอบดวยขอมูล 2 สวนไดแก  

2.3.1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของพยาบาล ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับ เพศ อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน และประวัติการเขารับการ
อบรมดานความปวด 

2.3.2. แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินกิ 
ท่ีผูศึกษารวมกับอาจารยท่ีปรึกษาสรางข้ึนจากการศึกษา ตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จํานวน 
20 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา กําหนดการใหคะแนนเปน 3 ระดับ ดังนี้       
พึงพอใจมากใหคะแนนเทากับ 3 พึงพอใจปานกลางใหคะแนนเทากับ 2 และพึงพอใจนอยให
คะแนนเทากับ 1  
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โดยมีหลักเกณฑในการแปลผลคะแนนเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของพยาบาล
หลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก แบงเปน 4 ระดับ ตามชวงคะแนน (ประคอง กรรณสูตร, 2542) 
ดังนี้ 

   คะแนน 2.51-3.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนน 2.01-2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
   คะแนน 1.51-2.00  หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

คะแนน 1.00-1.50  หมายถึง  ไมมีความพึงพอใจ  
2.3.3. แบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลเก่ียวกับความงายและความ

สะดวกในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ เปนขอ
คําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ 
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้แบงเปน    
1. เคร่ืองมือดําเนินการศึกษา คือแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดใน

ผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ โดยผูศึกษาใชแนวปฏิบัติทางคลินิกดานการจัดการความเจ็บปวดในผูปวย
หลังผาตัดใหญ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ท่ีพัฒนาข้ึนโดย วัชราภรณ หอมดอก (2548) ซ่ึงได
ผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน
แลว ท้ังมีการเผยแพรและนําแนวปฏิบัติไปทดลองใช มีการเสวนาและประเมินผลการใช ดังนั้นใน
การศึกษาคร้ังนี้จึงไมไดตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity index [CVI]) อีก 

2.  เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล  
2.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจัดการความปวดท่ีไดรับหลัง

การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ นําไปตรวจสอบ
ความตรงดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย แพทยผูเช่ียวชาญทางดาน
ศัลยกรรมจํานวน 1 ทาน อาจารยพยาบาลผูเช่ียวชาญทางดานศัลยกรรมจํานวน 1  ทาน อาจารย
พยาบาลผูเช่ียวชาญทางคลินิกในสาขาการพยาบาลผูสูงอายุจํานวน 1 ทาน และพยาบาลผูเช่ียวชาญ
ทางคลินิกในสาขาการพยาบาลผูสูงอายุท่ีปฏิบัติงานทางดานศัลยกรรมจํานวน 1 ทาน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช หลังผานการพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ นํามาคํานวณหาคาดัชนีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ไดคาดัชนีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา
เทากับ .97 
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2.2  แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ นําไปตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทานประกอบดวย แพทยผูเช่ียวชาญทางดานศัลยกรรมจํานวน 1 ทาน 
อาจารยพยาบาลผูเช่ียวชาญทางดานศัลยกรรมจํานวน 1  ทาน อาจารยพยาบาลผูเช่ียวชาญทางคลินิก
ในสาขาการพยาบาลผูสูงอายุจํานวน 1 ทาน และพยาบาลผูเช่ียวชาญทางคลินิกในสาขาการพยาบาล
ผูสูงอายุท่ีปฏิบัติงานทางดานศัลยกรรมจํานวน 1 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช หลังผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ นํามาคํานวณหาคาดัชนี
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ไดคาดัชนีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาเทากับ .91   
 ภายหลังจากการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาแกไข
ปรับปรุงใหมีความชัดเจนดานเนื้อหา และความเหมาะสมของแบบประเมินความพึงพอใจท้ังสอง
ฉบับ แลวจึงนําเคร่ืองมือไปรวบรวมขอมูลจริง 

 
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 
  

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาดําเนินการภายหลังไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูอํานวยการโรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหมโดยผูศึกษาไดพบกับกลุมตัวอยาง เพื่อแนะนําตัว ช้ีแจงใหทราบวัตถุประสงค ข้ันตอนการ
เก็บรวบรวมขอมูล ระยะเวลาในการศึกษา และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เพื่อขอความรวมมือในการ
เขารวมการศึกษา พรอมท้ังช้ีแจงใหทราบขอมูลเกี่ยวกับถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเขา
รวมการศึกษาครั้งนี้ ไมมีผลใดๆตอกลุมตัวอยาง การนําเสนอการศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอในภาพรวม
และนําไปใชประโยชนทางวิชาการเทานั้น  
 
ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาและการรวบรวมขอมูล 
 

การศึกษาประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน
ผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ โรงพยาบาลสันปาตอง ผูศึกษาดําเนินการศึกษาดังนี้  

1. การเตรียมความพรอม 
 ผูศึกษาไดรับการฝกวิธีการจัดการความปวดดวยเทคนิคการผอนคลาย การทําสมาธิ 

การสัมผัส กับอาจารยผู เช่ียวชาญ ณ ศูนยความเปนเลิศดานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหเกิดทักษะในการใช และสามารถนําไปชี้แนะใหกับพยาบาล และ
ผูสูงอายุท่ีเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ 

2. การดําเนินการรวบรวมขอมูล ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดย
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

2.1. ทําหนังสือขออนุญาตทําการศึกษาวิจัยจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เสนอตอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงคของการศึกษาและขออนุญาตทําการศึกษา 

2.2. เขาพบหัวหนากลุมการพยาบาล หัวหนาหอผูปวยใน 2 และหอผูปวยพิเศษ 3 
โรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค ข้ันตอนในการศึกษา ประโยชนท่ี
จะไดรับจากการศึกษา และขอความรวมมือในการดําเนินการศึกษาและการรวบรวมขอมูล ภายหลัง
ไดรับการอนุมัติจากโรงพยาบาล 

2.3. ศึกษาสถานการณการจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ จากหอผูปวย
ซ่ึงเปนสถานท่ีทําการศึกษาท้ังสองแหงกอนนําแนวปฏิบัติมาใช เปนเวลา 4 สัปดาห 

3. ผูศึกษาดําเนินการศึกษาการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดใน
ผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ ดังนี้ 

3.1. ข้ันเตรียมการ 
3.1.1. นําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัด

ใหญ ไปศึกษาความเปนไปไดในการใชแนวปฏิบัติ จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ของโรงพยาบาล       
สันปาตองจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย แพทยผูเช่ียวชาญทางดานศัลยกรรม จํานวน 1 ทาน แพทย
ผูเช่ียวชาญทางดานสูติ-นรีเวช จํานวน 1 ทาน หัวหนากลุมงานการพยาบาล จํานวน 1 ทาน หัวหนา
หอผูปวยศัลยกรรม จํานวน 2 ทาน และพยาบาลผูปฏิบัติงานทางดานศัลยกรรม จํานวน 4 ทาน หลัง
ผานการพิจารณาจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ผูศึกษานําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม เพื่อใหมีความชัดเจนของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษา 

3.1.2. จัดอบรมใหความรูแกพยาบาลซ่ึงปฏิบัติงานในหอผูปวยใน 2 และหอ
ผูปวยพิเศษ 3 ทุกคน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนท่ีจะไดรับจาก
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ โดยนําเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับการใชแนวปฏิบัติ เพื่อใหมีความรูและความเขาใจตรงกัน นําเสนอหลักฐานเชิง
ประจักษเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ความรูเกี่ยวกับการประเมินความปวดและการจัดการความปวดท้ังใน
ระยะกอนผาตัดและระยะหลังผาตัด  การจัดการความปวดโดยการใชยาและไมใชยา เคร่ืองมือ
ประเมินความปวด การบันทึกความปวด โดยจัดอบรมเปน 4 คร้ัง คร้ังละ 5-7 คน พรอมท้ังหารือ
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เกี่ยวกับการกํากับติดตาม และควบคุมการใชแนวปฏิบัติเพื่อใหกระบวนการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการอบรมคร้ังนี้มีพยาบาล 2 คนท่ีไมไดเขารับการอบรม ผูศึกษาจึงจัดการอบรม
เปนรายบุคคล 

3.1.3. เผยแพรแนวปฏิบัติ ภายหลังการจัดอบรม ผูศึกษาไดแจกคูมือการใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญใหกับพยาบาล จัดทําคูมือ
การจัดการความปวดหลังผาตัดใหญสําหรับผูสูงอายุท่ีมารับการผาตัดใหญ และจัดบอรดวิชาการให
ความรู รายละเอียดข้ันตอนการประเมินและการจัดการความปวดตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
การจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญในหอผูปวยท้ัง 2 แหง โดยจัดต้ังไวในบริเวณท่ี
พยาบาลสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

3.1.4. นําแนวปฏิบัติใหพยาบาลไปทดลองใชกับผูสูงอายุหลังผาตัดใหญท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง 3 ราย กอนนําไปใชจริงโดยผูศึกษาติดตาม ช้ีแนะและให
คําแนะนําเพิ่มเติมเปนรายบุคคล  

3.2. ข้ันดําเนินการ 
3.2.1. เลือกกลุมตัวอยางผูสูงอายุท่ีศึกษาตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว โดยผูศึกษา

เร่ิมดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551   
จํานวน 15 ราย เขาพบและแนะนําตัวกับผูสูงอายุกอนรับการผาตัดใหญ อธิบายวัตถุประสงคของ
การศึกษา ขอความรวมมือในการศึกษาคร้ังนี้ หลังจากผูสูงอายุยินยอมเขารวมการศึกษาแลว แจก
คูมือการจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญใหกับกลุมตัวอยาง และเร่ิมดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

3.2.2. พยาบาลในหอผูปวยท้ัง 2 แหงใหการดูแลผูสูงอายุท่ีเขารับการผาตัด
ใหญชนิดรอไดตามแนวปฏิบัตินี้ อยางตอเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ต้ังแตแรกรับไวรักษา
ตัวในหอผูปวยจนจําหนายออกจากหอผูปวย ตามข้ันตอนดังนี้ 

3.2.2.1.  ข้ันตอนการประเมินและการจัดการความปวดในระยะกอน
ผาตัด เม่ือแรกรับผูสูงอายุท่ีมีแผนการรักษาดวยการผาตัดใหญชนิดรอได ใหการดูแลดังนี้ 

(1) ซักถามความรู สึกเกี่ยวกับความปวด  ส่ิง ท่ี ผู สูงอายุ
คาดหวังวาจะเกิดข้ึนจากการผาตัด เชน ความรุนแรง ตําแหนง ระยะเวลาของความปวด และ
ลักษณะของความปวด เปนตน 

(2) สอบถามถึงประวัติของความปวดท้ังปจจุบันและในอดีต 
ปจจัยท่ีทําใหความปวดมากข้ึนหรือนอยลง ประวัติโรคเร้ือรัง ประสบการณและความรูเกี่ยวกับ
ความปวด ประวัติการไดรับยาระงับปวด วิธีการจัดการความปวดท่ีเคยใชไดผลดี  
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(3) จัดการความปวดในระยะกอนผาตัด โดยการใหขอมูล
เกี่ยวกับความปวด วิธีการประเมินและการจัดการความปวดหลังผาตัดท้ังการใชยาและไมใชยา สอน
และฝกทักษะวิธีจัดการความปวดโดยการไมใชยา และวางแผนรวมกันระหวางพยาบาลผูดูแล 
ผูสูงอายุและญาติ เพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญกับความปวดหลังผาตัดใหญ 

3.2.2.2.  ข้ันตอนการประเมินและการจัดการความปวดในระยะหลัง
ผาตัด เม่ือผูสูงอายุท่ีเขารับการผาตัดใหญ ยายออกมาจากหองผาตัด เพื่อกลับเขารับการรักษาตัวใน
หอผูปวย พยาบาลจัดการความปวดหลังผาตัดใหญในผูสูงอายุ ดังนี้ 

วันท่ี 1 ของการผาตัด พยาบาลประเมินความปวดทันทีเม่ือ
ผูสูงอายุมาถึงหอผูปวยหลังยายลงจากเปลนอนประมาณ 5 นาทีโดยใชมาตรวัดความปวดชนิดท่ีเปน
ตัวเลข 0-10 รวมกับการสอบถาม สังเกตการแสดงออกของพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงทาง    
สรีรวิทยา หลังจากนั้นแบงประเภทผูสูงอายุเพื่อใหยาระงับปวดตามระดับความรุนแรงของความ
ปวด ซ่ึงแพทยผูทําการผาตัดเปนผูกําหนดชนิดของยา ขนาดของยา และวิถีทางใหยา โดยพยาบาล
เปนผูเลือกใชยาตามความรุนแรงของความปวด ซ่ึงความปวด 7 – 10 เลือกใชยาระงับปวดกลุม   
เสพติดรุนแรง ความปวด  4-6 เลือกใชยาระงับปวดกลุมเสพติดเล็กนอย ประเมินอาการขางเคียง
หลังจากไดรับยา และประเมินความปวดซํ้าหลังไดรับยา โดยประเมินหลังฉีดเขาทางหลอดเลือดดํา
และเขาทางกลามเน้ือ ในเวลา 15-30 นาที สงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุใชวิธีจัดการความปวด
โดยการไมใชยารวมกับใชยาดวย เชนการจัดทา การสัมผัสเพื่อการดูแล เปนตน ประเมินความปวด
ซํ้าอยางนอยทุก 2 – 4 ช่ัวโมงเพ่ือเปนการเฝาระวัง พรอมท้ังบันทึกคะแนนความปวดและกิจกรรม
การพยาบาลทุกคร้ัง 

วันท่ี 2-3 ของการผาตัดหรือจนกระท่ังแพทยจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล ประเมินความปวดทุก 4 ช่ัวโมง ใชยาระงับปวดตามความรุนแรงของความปวด 
เชนเดียวกับวันแรกของการผาตัด โดยผูท่ีมีความปวด 1-3 เลือกใชยาระงับปวดชนิดไมเสพติด 
ประเมินอาการขางเคียงหลังจากไดรับยา และประเมินความปวดซํ้าหลังไดรับยาฉีดเขาทางหลอด
เลือดดําและเขาทางกลามเน้ือ ในเวลา 15-30 นาที และหลังการรับประทานยาในเวลา 60 นาที และ
ใชการบรรเทาความปวดโดยการไมใชยารวมกับการใชยาดวย โดยผูสูงอายุเปนผูเลือกตาม
ความชอบ ประกอบดวย การจัดทา การสัมผัสเพื่อการดูแล การเบ่ียงเบนความสนใจ การผอนคลาย
ประเมินความปวดซํ้าอยางนอยทุก 4 ช่ัวโมงเพ่ือเปนการเฝาระวัง พรอมท้ังบันทึกคะแนนความปวด
และกิจกรรมการพยาบาลทุกคร้ัง 

เมื่อกลุมตัวอยางผูสูงอายุไดรับการปฏิบัติดูแลการจัดการความปวดหลังผาตัดใหญ โดย
การใชแนวปฏิบัติครบ 72 ช่ัวโมง ผูศึกษาประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุโดยใชแบบประเมิน
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ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจัดการความปวดหลังใชการแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการ
ความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ ซ่ึงผูศึกษาเปนผูอานขอคําถามใหผูสูงอายุตอบ และกลาว
ขอบคุณผูสูงอายุท่ีใหความรวมมือในการศึกษา พรอมกับกลาวลา 

3.2.3. ผูศึกษาติดตาม นิเทศ และกํากับใหมีการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ กับผูสูงอายุทุกรายท่ีไดรับการผาตัดใหญชนิด
รอไดอยางสม่ําเสมอ ใหความรูแกพยาบาลในการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุตามแนวปฏิบัติ เพื่อให
สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติไดถูกตอง และใหการดูแลอยางตอเนื่องทุกวัน 

3.2.4. ผูศึกษาสนับสนุนใหมีการประชุมปรึกษากันในทีมพยาบาลในชวงการ
รับ-สงเวร และจัดประชุมกลุมยอยเพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
อยางนอย 1 ราย/คร้ัง รวมท้ังจัดการกับปญหาและลดอุปสรรคท่ีพบในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติแต
ละรายน้ันดวย 

3.2.5. ใหขอมูลยอนกลับ ระหวางการดําเนินการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ ผูศึกษาไดทําการสังเกตการปฏิบัติงานของ
พยาบาลอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลในภาพรวมของการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท้ังการปฏิบัติท่ี
ถูกตองและไมถูกตองในผูปวยแตละราย 

3.2.6. ภายหลังจากที่มีการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวด
ในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ ครบ 1 ป 2 เดือน ผูศึกษาแจกแบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาล
ตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ พรอมท้ังกลาว
ขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 

3.2.7. ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
กอนนําไปวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
  

ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุและของพยาบาล วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง

ความถ่ี และรอยละ 
2. ขอมูลคะแนนปวดของผูสูงอายุหลังผาตัดใหญท่ีไดรับการดูแลหลังใชแนวปฏิบัติ

ทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุหลังผาตัดใหญ โดยใชระดับความรุนแรงของความ
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ปวดทันทีท่ีกลับมาถึงหอผูปวย เม่ือครบ 24, 48 และ 72 ช่ัวโมงตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถ่ี และรอยละ 

3. ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจัดการความปวดหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
และความพึงพอใจของพยาบาลหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในผูสูงอายุ
หลังผาตัดใหญ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 


