


J Nurs Sci   Vol.27  No.3   Sep - Dec  2009 

Journal of Nursing Science ��

The Development of a Clinical Nursing Practice Guideline  
for Pain Management in Elderly Patients Undergoing  
Major Abdominal Surgery 

Corresponding	author:		
S.	Siriburanonta		
E-mail:	hlim_siri@yahoo.com		
	
Siriporn		Siriburanonta	RN	MNS	
Bangkok	Christian	Hospital.	
	
Tipa	Toskulkao	RN	PhD			
Faculty	of	Nursing,	Mahidol	University.					
	
Wannee	Satayawiwat	RN	MEd		
Faculty	of	Nursing,	Mahidol	University.							
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
J	Nurs	Sci	2009;27(3):	33	-		41	

Abstract:
Postoperative pain in elderly patients who have undergone major 
abdominal surgery is a significant problem, as it leads to 
discomfort and distress. This, in turn, can lead to postoperative 
complications especially  pulmonary complications and risk of 
mortality. 
A clinical nursing practice guideline (CNPG) for pain reduction 
and postoperative complications in elderly patients undergoing 
major abdominal surgery was developed using the evidence-
based practice  model of  Soukup (2000) as a conceptual 
framework. An evidence-based practice model had four phases 
which consisted of 1)  Evidence triggered phase, 2) Evidence 
supported phase, 3) Evidence observed phase, and 4) Evidence-
based phase. This study was conducted to phase 2 of the  
evidence-based practice model. Evaluation the credibility level 
and the feasibility of implementation was also performed.  From  
a  total  of 12 studies of  evidence-based  practice, there  were  6 
randomized  controlled  trials, 2 descriptive correlation, 2 articles 
and 2 clinical practice guidelines. Result of syntheses EBPs 
included: 1) initial pain  assessment  in  elderly  patients;  
 2) education   for  patients and families about  pain  and  pain 
management; 3) the use of pain assessment tools such as numeric 
rating scale or face pain scale; 4) pharmacological management 
and monitoring the side effects; 5)  nonpharmacological 
management such as relaxation techniques and music;   
6) reassessment after treatment; and  7) advising on  pain 
management before discharge. The content of this CNPG was 
validated by 5 experts and adjusted for the appropriation. 
The author strongly suggests that the developed CNPG should be 
tried out and evaluated for process and outcome. Nurses should 
be trained to have the knowledge and skills for utilizing the 
CNPG. In addition, outcome research should be conducted to 
test the effectiveness of the CNPG.  
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บทคดัยอ่: 
 ความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง 
เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความไม่สุขสบายและทุกข์ทรมานเป็น
อยา่งมาก  สง่ผลใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั โดยเฉพาะภาวะ
แทรก ซอ้นทางปอดและเสีย่งตอ่การเสยีชวีติไดง้า่ย  
 การพฒันาแนวปฏบิตักิารพยาบาลนี ้ เพือ่ลดอาการปวดแผล
ผา่ตดัและปอ้งกนัการเกดิภาวะแทรก- ซอ้นหลงัผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ได้
รบัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง โดยใชร้ปูแบบการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์
ของซูคัพ (Soukup, 2000) เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา   
ซึ่งประกอบด้วย 4 ระยะคือ 1) การค้นหาปัญหาทางคลินิก   
2) การสบืคน้หลกัฐานเชงิประจกัษ ์3) การนำแนวปฏบิตัไิปทดลองใช ้
และ 4) การนำแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงในหน่วยงาน   
การศกึษาครัง้นี้ ไดศ้กึษาถงึระยะที ่2 ซึง่ไดห้ลกัฐานเชงิประจกัษท์ีผ่า่น
การประเมนิระดบัความนา่เชือ่ถอื และความเปน็ไปได้ในการนำหลกั
ฐานเชงิประจกัษ์ไปใช ้ ทัง้หมด 12 เรือ่ง ประกอบดว้ย หลกัฐานเชงิ
ประจกัษร์ะดบั 2 จำนวน 6 เรือ่ง  ระดบั 6 จำนวน 2 เรือ่ง  ระดบั 7 
จำนวน 2 เรือ่ง และแนวปฏบิตัทิางคลนิกิ จำนวน 2 เรือ่ง  ผลการ
สงัเคราะหใ์นการสรา้งแนวปฏบิตักิารพยาบาล คอื การประเมนิความ
ปวดเบื้องต้นในผู้สงอาย ุ การให้ความรู้เกี่ยวกับความปวดและการ
จดัการความปวดแผลผา่ตดั การประเมนิความปวดโดยใชเ้ครือ่งมอื
ประเมนิความปวดชนดิมาตรวดัแบบตวัเลขหรอืมาตรวดัความปวดรปู
หนา้ การจดัการความปวดโดยใชย้า และการเฝา้ระวงัผลขา้งเคยีง 
การจัดการความปวดโดยไม่ใช้ยา เช่น การใช้เทคนิคผ่อนคลาย   
การใชด้นตร ีการประเมนิความปวดหลงัผา่ตดัและการประเมนิซำ้หลงั
การรกัษา พยาบาลและการใหค้ำแนะนำกอ่นกลบับา้นเกีย่วกบัการ
จดัการความปวด แนวปฏบิตักิารพยาบาลทีพ่ฒันาขึน้ไดผ้า่นการตรวจ
สอบจากผูท้รงคณุวฒุจิำนวน 5 ทา่น และนำมาปรบัปรงุแก้ ไขแนว
ปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสม 
ขอ้เสนอแนะ ควรนำแนวปฏบิตัไิปทดลองใช ้และมกีารประเมนิผลทัง้
ดา้นกระบวนการและดา้นผลลพัธ ์ ควรมกีารฝกึอบรมพยาบาลใหม้ี
ความรูแ้ละทกัษะในการใชแ้นวปฏบิตั ิ รวมถงึการทำวจิยัเชงิผลลพัธ์
เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของแนวปฏบิตั ิ
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