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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 ิ
 
คำสำคญั: การพฒันาแนวปฏบิตักิารพยาบาล การจดัการความปวด
แผลผา่ตดั ผูส้งูอาย ุผา่ตดัชอ่งทอ้ง 
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ความสำคัญของปัญหา
 ผูส้งูอายเุปน็วยัทีม่คีวามเสือ่มของรา่งกาย โดยระบบ
ประสาทสว่นกลางมกีารสง่สญัญาณประสาทลดลง ความไว
ตอ่การรบัรูค้วามรูส้กึตา่งๆ จงึลดลงและมกีารเปลีย่นแปลง
ของระบบประสาทโคลิเนอร์จิกในการสร้าง/ หลั่งสารสื่อ
ประสาท ทำใหเ้กดิภาวะพรอ่งของการรูค้ดิ1,2 มคีวามพรอ่ง
ด้านการมองเห็น การได้ยิน โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีอาย ุ 
มากกวา่ 65 ป ีมคีวามพรอ่งดา้นการมองเหน็ถงึรอ้ยละ 80  
ด้านการได้ยินร้อยละ 75 และพร่องทั้ง 2 ด้านร่วมกัน  
ร้อยละ 223 ผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรังเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยพบ 
1.96 โรคตอ่คน4  และยงัพบวา่มีโรคเรือ้รงั 6 โรคพรอ้มกนั
ถงึรอ้ยละ 70.85 รวมทัง้มแีนวโนม้เขา้รบัการผา่ตดัเพิม่ขึน้
ดว้ย ซึง่มคีวามเสีย่งตอ่การผา่ตดั การวางยาสลบและการ
ใหย้าบรรเทาปวดสงูกวา่กลุม่อายอุืน่6  
 การผา่ตดัชอ่งทอ้งเปน็การผา่ตดัใหญ ่ ทำใหเ้กดิความ
ปวดระดบัปานกลางถงึรนุแรง7 ซึง่เปน็ผลจากเนือ้เยือ่ไดร้บั
อนัตรายจากกระบวนการรกัษาทีต่อ้งใชม้ดีกรดีผา่นเนือ้เยือ่
ตา่งๆ ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการผา่ตดันาน สง่ผลให้
เนือ้เยือ่เกดิความชอกชำ้8 และมกีารตอบสนองโดยการหลัง่
สารเคมตีา่งๆ เชน่ ไซโตไคน ์ พรอสตานอยด ์ โมโนเอมนี 
เปปไตด ์สารเคมเีหลา่นีจ้ะไปกระตุน้ปลายประสาทรบัความ
รูส้กึปวดทำใหเ้กดิความปวดขึน้9 

 ความปวดจะเพิ่มการทำงานของระบบประสาท
อตัโนมตัซิมิพาเธตกิ ทำใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจ ความดนั
โลหติ การทำงานของกลา้มเนือ้หวัใจ และความตอ้งการใช้
ออกซิเจนสูงขึ้น จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด   
โดยเฉพาะในผู้สูงอาย ุ และยังมีผลต่อการหายใจทำให้ ไม่
สามารถหายใจหรือไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ หายใจตื้น   
มกีารคัง่คา้งของเสมหะในปอด เกดิภาวะปอดแฟบและปอด
อกัเสบได1้0,11 จากงานวจิยัของเชยีและคณะ (Shea, et al., 
2002) พบวา่ ผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัชอ่งทอ้งและเกดิ
ภาวะแทรกซอ้นทางปอด จะมรีะดบัความปวดแผลผา่ตดัสงู
กว่าผู้สูงอายุที่ ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแต่ไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อนทางปอด12 ความปวดยังทำให้การทำงานของ
กระเพาะอาหารและลำไสล้ดลง เกดิอาการคลืน่ไส ้ อาเจยีน  
ทอ้งอดื รวมถงึมผีลตอ่ระบบทางเดนิปสัสาวะทำใหเ้กดิการ
คั่งค้างของน้ำปัสสาวะ และยังมีผลด้านจิตใจทำให้เกิด  
ความกลัว เครียดและวิตกกังวล เกิดปัญหาในการม ี 
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ความสามารถในการปฏิบัติ

กจิวตัรประจำวนัลดลง รบกวนแบบแผนการนอนหลบั ทำให้
เกดิภาวะสบัสนเฉยีบพลนัหลงัผา่ตดัได1้1,13  ผูป้ว่ยจงึฟืน้ตวั
ชา้ ระยะวนันอนโรงพยาบาลนาน และเสยีคา่ใชจ้า่ยในการ
รกัษาพยาบาลเพิม่ขึน้14 

 การประเมินความปวดต้องอาศัยการรายงานความ
ปวดของผูป้ว่ย เนือ่งจากความปวดเปน็ประสบการณต์รงทีผู่้
ปว่ยสามารถบอกไดถ้งึความรูส้กึทีเ่กดิขึน้15 แตก่ารประเมนิ
ความปวดในผูส้งูอายทุำไดย้าก เนือ่งจากผูส้งูอายมุปีญัหาใน
การรับรู ้ ความเข้าใจและการสื่อสาร จึงมักได้รับการ
ประเมนิความปวดมากหรอืนอ้ยกวา่ความปวดทีเ่กดิขึน้จรงิ6  
สว่นการจดัการความปวดแมจ้ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
ความปวดและความก้าวหน้าในเรื่องของยาบรรเทาปวด 
ตลอดจนวิธีการบริหารยาที่ได้รับ แต่คุณภาพการบรรเทา
ปวดยังไม่ดีเท่าที่ควร3.16 เนื่องจากบุคลากรทีมสุขภาพ  
ยงัขาดความรูเ้กีย่วกบัสรรีวทิยาของความปวด การจดัการ
ความปวดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูง
อายทุีม่คีวามแตกตา่งจากผูป้ว่ยทีม่อีายนุอ้ยกวา่17 ผูส้งูอายุ
จงึไดร้บัการจดัการความปวดแผลผา่ตดันอ้ยกวา่ความปวดที่
เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้ง่าย 
และเสีย่งตอ่การเสยีชวีติไดม้ากขึน้18 

 จากการปฏบิตังิานในหอผูป้ว่ยศลัยกรรมพบวา่ ยงัไมม่ี
รูปแบบการประเมินที่ชัดเจน การปฏิบัติงานขึ้นกับ
ประสบการณแ์ละความรูข้องพยาบาลแตล่ะคน การจดัการ
ความปวดจะปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัผูป้ว่ยวยัอืน่ที่ไดร้บัการผา่ตดั  
และใหย้าบรรเทาปวดตามแผนการรกัษาของแพทย ์ ยงัขาด
ระบบการบนัทกึเกีย่วกบัความปวดและและวธิกีารบรรเทา
ปวดทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ยงัไมม่แีนวปฏบิตักิารพยาบาล
ที่ได้มาตรฐาน ดังนั้นพยาบาลผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุหลัง
ผา่ตดัชอ่งทอ้ง จงึมบีทบาทสำคญัอยา่งมากในการประเมนิ
และการจดัการความปวดแผลผา่ตดั เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเกดิความ
สขุสบาย ลดการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั จำนวนวนั
นอนโรงพยาบาลตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล   
สง่ผลใหม้คีณุภาพชวีติดขีึน้  
 ปจัจบุนัมกีารพฒันาคณุภาพดา้นบรกิารสขุภาพมากขึน้ 
เพื่อประกันคุณภาพการพยาบาล การรับรองคุณภาพ  
โรงพยาบาล ซึง่เนน้การใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน
และคุม้คา่ใชจ้า่ย จงึตระหนกัถงึความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีาร
พฒันาการปฏบิตักิารพยาบาลดา้นการจดัการความปวดแผล
ผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งในผูส้งูอายใุหม้คีณุภาพมากขึน้โดยอยูบ่น
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 พืน้ฐานของขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ มกีารประสานงานและสง่
เสรมิรว่ม กบัทมีสขุภาพ เพือ่นำไปสูก่ารดแูลผูส้งูอายทุี่ได้
รบัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งอยา่งมคีณุภาพ จงึเปน็ประเดน็ที่
สนใจในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการ
ความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่ง
ทอ้งโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์ 
 
วัตถุประสงค์
 เพือ่พฒันาแนวปฏบิตักิารพยาบาลในการจดัการความ
ปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ผู้สูงอายุจะได้รับการจัดการความปวดแผลผ่าตัด
ใหญช่อ่งทอ้งทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดการเกดิภาวะแทรกซอ้น
หลงัผา่ตดั ลดระยะวนันอนโรงพยาบาล ประหยดัคา่ใชจ้า่ย
ในการรกัษาพยาบาล และเกดิความพงึพอใจในการบรกิารที่
ไดร้บั 
 2. พยาบาลมีแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการ
ความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่ง
ทอ้งทีม่ทีศิทางและมาตรฐานเดยีวกนั ซึง่มาจากหลกัฐาน
เชงิประจกัษท์ีม่คีวามทนัสมยั สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาการ
ดแูล เปน็ทีย่อมรบัของวชิาชพีอืน่ๆ 
 3. หนว่ยงานมมีาตรฐานการประกนัคณุภาพการดแูล  
ผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งทีเ่ปน็-ทศิทางเดยีวกนั 
ทำใหเ้กดิผลลพัธใ์นการดแูลผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัชอ่งทอ้ง
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิความพงึพอใจแกผู่ป้ว่ยและญาต ิ  
สง่ผลใหม้ชีือ่เสยีงในดา้นการบรกิารการดแูลเปน็เลศิ 
 
วิธีการดำเนินการศึกษา
 การพฒันาแนวปฏบิตักิารพยาบาลนี ้ ผูศ้กึษาไดเ้ลอืก
ใชร้ปูแบบการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการพยาบาลของ  
ซูคัพ19 เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีกระบวนการชัดเจน 
ครอบคลมุและเนน้การพฒันาทีท่ำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ในระดบัองคก์รตลอดจนใหแ้นวทางในการพฒันาอยา่งตอ่
เนือ่ง ประกอบดว้ย 4 ระยะ ดงันี ้
 ระยะที ่ 1 การคน้หาปญัหาทางคลนิกิ (Evidence 
triggered phase) ไดม้าจากหลกัฐาน 2 แหลง่ คอื  
 1.1 จากการปฏบิตังิาน (Practice triggers) พบวา่ 
หน่วยงานยังไม่มีมาตรฐานในการจัดการความปวดแผล

ผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง การปฏบิตัิ
งานของพยาบาลแตกตา่งกนัไปตามความรูแ้ละประสบการณ์
ของแตล่ะคน การจัดการความปวดแผลผ่าตัดในผู้สูงอายุ
เปน็การจดัการเชน่เดยีวกบัผูป้ว่ยวยัอืน่ทัว่ไป และยงัไมม่ี
การประเมนิความปวด การจดัการความปวด รวมถงึการ
บนัทกึความปวดและการรกัษาพยาบาลทีเ่ปน็ระบบ  
 1.2 จากแหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน (Knowledge triggers) จากการทบทวน
วรรณกรรม พบวา่ การจดัการความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งู
อายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งนัน้ ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ 
เนือ่งจากมปีจัจยัดา้นตา่งๆ เชน่ ปจัจยัดา้นการเปลีย่นแปลง
ทางสรีรวิทยาของผู้สูงอาย ุ ได้แก ่ ความพร่องด้านการ  
มองเหน็ การไดย้นิและการรูค้ดิ ปจัจยัดา้นความเชือ่และ
ทศันคตทิางลบเกีย่วกบัความปวดและการจดัการความปวด
ของผู้ป่วย ญาติและบุคลากรทีมสุขภาพ รวมทั้งการ  
ขาดความรูข้องบคุลากรทมีสขุภาพ   
 กลา่วโดยสรปุ ความปวดจากแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่
ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง ทำใหเ้กดิความไมส่ขุสบายและ
ทกุขท์รมานเปน็อยา่งมาก สง่ผลใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นหลงั
ผ่าตัดและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากในผู้สูงอาย ุ จึงเป็น
ปญัหาสำคญัทีค่วรไดร้บัการแก้ไข    
 ระยะที ่2 การคน้หาหลกัฐานเชงิประจกัษท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับประเด็นปัญหาทางคลินิก (Evidence supported 
phase) เปน็การคน้ควา้หลกัฐานเชงิประจกัษท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการแก้ ไข นำมาวเิคราะห ์ สงัเคราะห์
และพฒันาแนวปฏบิตักิารพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมี
ขัน้ตอน ดงันี ้
 1. การคัดเลือกและเกณฑ์ในการสืบค้นหลักฐานเชิง
ประจักษ ์ โดยการสืบค้นตามกรอบของ PICO20 ดังนี ้ P 
(Population): ผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งระบบ
ทางเดนิอาหาร; I (Intervention):  การประเมนิ/ จดัการ
ความปวดโดยวิธีใช้ยาและไม่ใช้ยา; C (Comparisons):   
ไมม่ ี และ O (Outcome): อาการปวดแผลผา่ตดัชอ่งทอ้ง 
และภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั 
 2. เปน็งานทีต่พีมิพเ์ผยแพรต่ัง้แตป่ ี ค.ศ. 1995-2006 
ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ   
 3. แหลง่ในการสบืคน้และกำหนดคำสำคญัที่ใช้ในการ
สบืคน้ 
  3.1 กำหนดแหล่งสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ ์  
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จากฐานขอ้มลูที่ใหง้านวจิยัเดีย่ว ไดแ้ก ่Blackwell Synergy, 
OVID, Science direct, Pub Med, HireWire จากฐาน
ขอ้มลูที่ให ้ Guidelines จากเอกสารอา้งอา้งองิจากงานวจิยั
และการสบืคน้ดว้ยมอืจากวารสารทัง้ในประเทศ ตา่งประเทศ
และวทิยานพินธ ์ 
  3.2 กำหนดคำสำคญัในการสบืคน้: Pain assessment 
& elderly, Pain instrument & geriatric, Postoperative 
pain management & elderly, Postoperative pain & 
relaxation & elderly, Postoperative pain management 
& colorectal surgery, Pain management & abdominal 
surgery & elderly, Pain management & music therapy 
& elderly, Pain management & complementary 
therapy & elderly patient 
 4. ประเมินระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้
เกณฑข์องเมลนคิและไฟนเ์อาท-์โอเวอรฮ์อรท์20 

 5. ผลการสืบค้นได้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมด 12 
เรือ่ง ประกอบดว้ย งานวจิยัเชงิทดลอง 6 เรือ่ง (ระดบั 2) 
งานวจิยัเชงิบรรยาย 2 เรือ่ง (ระดบั 6) บทความ 2 เรือ่ง 
(ระดบั7) และแนวปฏบิตัทิางคลนิกิ 2 เรือ่ง    
 6. ประเมินความเป็นไปได้ ในการนำหลักฐานเชิง
ประจักษ์ไปใช้ในการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
แนวคดิของโพลทิและเบค21 

 7. สาระหลักที่สรุปได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ประกอบดว้ย การประเมนิปวดโดยการสมัภาษณ ์การสงัเกต
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก การเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยา และ
การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืประเมนิความปวดทีเ่หมาะสมกบัผูส้งู
อายแุตล่ะคน การใหค้วามรูแ้กผู่ป้ว่ยและญาตเิกีย่วกบัความ
ปวดและการจดัการความปวด การเฝา้ระวงัความปวดแผล
ผ่าตัด การจัดการความปวดโดยใช้ยาและไม่ ใช้ยา   
การประเมินความปวดแผลผ่าตัดซ้ำภายหลังให้การช่วย
เหลอืและการวางแผนจำหนา่ยเกีย่วกบัความปวด  
 นำสาระหลกัที่ไดจ้ากหลกัฐานเชงิประจกัษม์าสรา้งแนว
ปฏบิตักิารพยาบาลและตรวจสอบความตรงของเนือ้หาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 5 ท่านประกอบด้วย ศัลยแพทย ์ 1 ท่าน   
พยาบาลประจำการหอผูป้ว่ยศลัยกรรมผูเ้ชีย่วชาญระบบทาง
เดินอาหาร 1 ท่าน ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขา
ศลัยศาสตรผ์ูเ้ชีย่วชาญระบบทางเดนิอาหาร 1 ทา่น และ
อาจารยพ์ยาบาลผูเ้ชีย่วชาญในการดแูลผูป้ว่ยสงูอาย ุ 2 ทา่น 

จากนัน้นำไปปรบัปรงุและไดแ้นวปฏบิตักิารพยาบาลดงันี ้
แนวปฏบิตักิารพยาบาลในการจดัการความปวดแผลผา่ตดั
ในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง 
วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ลดอาการปวดแผลผา่ตดัและปอ้งกนัการเกดิภาวะ
แทรกซอ้นหลงัผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง 
คำจำกดัความ 
 ผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง:  ผูร้บับรกิารที่
มอีาย ุ 60 ปขีึน้ไป ทัง้ชายและหญงิที่ไดร้บัการผา่ตดัใหญ่
ชอ่งทอ้ง 
 การจัดการความปวดแผลผ่าตัด: การให้กิจกรรม
พยาบาลต่างๆ เพื่อลดความปวดภายหลังผ่าตัดใหญ ่ 
ชอ่งทอ้งในผูส้งูอายไุดแ้ก ่ การประเมนิความปวดเบือ้งตน้   
การประเมนิความปวดแผลผา่ตดั การใหย้าบรรเทาปวดตาม
แผนการรกัษา การบรรเทาปวดโดยไม่ใชย้า เชน่ เทคนคิ
ผอ่นคลาย การใชด้นตรรีว่ม 
เกณฑก์ารเลอืกผูป้ว่ย 
 เปน็ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งทัง้ชายและ
หญงิอายตุัง้แต ่ 60 ปขีึน้ไป ทีม่กีารเตรยีมพรอ้มกอ่นผา่ตดั 
(case elective) และนอนพกัในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 1 
วนักอ่นผา่ตดั มกีารรบัรู ้ การมองเหน็ และการไดย้นิปกต ิ
สามารถสือ่สารไดแ้ละไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
 1. ผูส้งูอายหุลงัผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งไดร้บัการประเมนิ
และจดัการความปวดแผลผา่ตดัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 2. พยาบาลมีแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในการ
จดัการความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญ่
ชอ่งทอ้งทีม่ทีศิทางและเปน็มาตรฐานเดยีวกนั 
 3. หน่วยงานมีมาตรฐานในการประกันคุณภาพการ
ดแูลและจดัการความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการ
ผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เกณฑก์ารประเมนิผล 
 1. ผู้สูงอายุมีระดับความปวดแผลผ่าตัดลดลง 2-3  
คะแนน 
 2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวมากกว่า   
รอ้ยละ 85 
 3. ความพึงพอใจของบุคลากรผู้ ใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลมากกวา่รอ้ยละ 85  
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ระยะกอ่นผา่ตดั ผูส้งูอายเุขา้รบัการรกัษาโดยการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง 

สรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งผูป้ว่ย  ครอบครวั เพือ่ใหเ้กดิความไวว้างใจ 

ซกัประวตัคิวามปวดเบือ้งตน้จากผูป้ว่ยและครอบครวั 

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความปวดและการจดัการความปวด การฟืน้ฟสูภาพรา่งกายหลงัผา่ตดั 
โดยใชเ้อกสารใหค้วามรูเ้รือ่งการจดัการความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดั
ใหญช่อ่งทอ้งเปน็สือ่ในการใหค้วามรู ้

เปดิโอกาสใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัซกัถามปญัหาและขอ้สงสยัและสนบัสนนุใหค้รอบครวัมี
สว่นรว่มในการวางแผนการประเมนิและการบรรเทาความปวด 

สอนและสาธติ  
 1. การใชเ้ครือ่งมอืประเมนิความปวด ไดแ้ก ่NRS หรอื FPS ตามความเหมาะสมของผูป้ว่ย 
 2. วธิบีรรเทาปวดดว้ยตนเองตามทีผู่ป้ว่ยเลอืก ไดแ้ก ่เทคนคิผอ่นคลาย หรอื การใชด้นตร ี 
  บำบดั  
 3. วธิกีารฟืน้ฟสูภาพรา่งกายหลงัผา่ตดัตามเอกสารใหค้วามรู ้ประกอบดว้ย การหายใจและ 
  การไออยา่งมปีระสทิธภิาพ   

รว่มมอืกบัผูป้ว่ยและครอบครวัในการตัง้เปา้หมายควบคมุระดบัความปวดทีส่ามารถยอมรบัหรอื
ปฏบิตักิจิกรรมไดแ้ละสนบัสนนุใหผู้ป้ว่ยขอยาบรรเทาปวดทนัทเีมือ่เริม่รูส้กึปวดแผลผา่ตดั 

บนัทกึลงในแบบประเมนิความปวดเบือ้งตน้ในผูส้งูอาย ุใหช้ดัเจน 

แผนภมูทิี ่1 แนวปฏบิตักิารพยาบาลในการจดัการความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง  
 (ระยะกอ่นผา่ตดั) 
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ระยะหลงัผา่ตดั ประเมนิสญัญาณชพีและระดบัความรูส้กึตวั (sedation  score) 

Sedation score = S-2   ประเมนิระดบัความรูส้กึตวั + สญัญาณชพีทกุ 1 ชัว่โมง 
ไม่ใช ่

Sedation score > 2 
ใช ่

ประเมนิระดบัความปวดแผลผา่ตดั (Pain score: PS) 
- 24 ชัว่โมงแรกหลงัผา่ตดั ประเมนิทกุ 2 ชัว่โมง 
- 48 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั ประเมนิทกุ 4 ชัว่โมง 
- หลงัจากนัน้ประเมนิทกุ 8 ชัว่โมง พรอ้มสญัญาณชพี 

PS = 1 – 3 PS ≥ 4 

- จดัทา่นอนศรีษะสงู 30 องศา 
- กจิกรรมบรรเทาปวดดว้ยตนเอง 

ใหย้าบรรเทาปวดตามแผนการรกัษา  

ยากลุม่นอนโอปอิอยด ์ ยากลุม่โอปอิอยด ์ 

Sedation score ≤ 2 & RR > 10 

- งดการบรหิารยาบรรเทาปวด 
 กลุม่โอปอิอยด ์
- ใหอ้อกซเิจน  
- รายงานแพทยท์นัท ีเพือ่พจิารณา 
 ให ้naloxone 

ประเมนิความปวดซำ้ 
-หลงัใหก้ารบรรเทาปวดดว้ยตนเอง 30 นาท ี
- หลงัฉดียาทางหลอดเลอืดดำ / ทางกลา้มเนือ้ 30 นาท ี
- หลงัรบัประทานยาทางปาก 60 นาท ี

      ไม่ใช ่

ใช ่

PS = 0 – 3    PS ≥ 4 
ถา้อาการไมด่ขีึน้ 
รายงานแพทย ์

กระตุน้ใหผู้ป้ว่ยปฏบิตักิจิกรรมฟืน้ฟสูภาพรา่งกายหลงัผา่ตดั โดยครอบครวัมสีว่นรว่มในการปฏบิตัแิละกระตุน้ใหผู้ป้ว่ยปฏบิตัใินภายหลงั 

บนัทกึความปวด  กจิกรรมการจดัการความปวดแผลผา่ตดัทัง้โดยวธิกีารใชย้าและไม่ใชย้า ผลขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้ 

รว่มวางแผนการจำหนา่ยตามสภาพของผูป้ว่ยแตล่ะรายและใหค้ำแนะนำการดแูลแกญ่าตแิละผูป้ว่ย 

อธบิายและเขยีนวธิกีารใชย้าบรรเทาปวดอยา่งชดัเจนกอ่นจำหนา่ยผูป้ว่ยออกจากโรงพยาบาล 

แผนภมูทิี ่2 แนวปฏบิตักิารพยาบาลในการจดัการความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง 
   (ระยะหลงัผา่ตดั) 
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 ระยะที ่ 3 การนำไปทดลองใช ้ (Evidence 
observed phase) เปน็ระยะของการนำเสนอแนวปฏบิตัิ
การพยาบาลทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใช ้ และประเมนิผลความ
เปน็ไปได้ในการใชแ้นวปฏบิตักิารพยาบาล แต่ในการศกึษา
ครัง้นีย้งัไม่ไดน้ำไปทดลองใชจ้รงิ (try out) ในหนว่ยงาน   
ผูศ้กึษาจงึวางแผนงานไปทดลองใช ้ดงันี ้
  1. นำแนวปฏิบัติการพยาบาลที่สร้างขึ้นเสนอในที่
ประชมุของหนว่ยงานและใหร้ว่มทำประชาพจิารณ ์ เพือ่ลด
แรงตา้นในการเปลีย่นแปลง  
 2. นำแนวปฏบิตักิารพยาบาลไปทดลองใช้ในผูส้งูอายุ
ที่ไดร้บัการผา่ตดัชอ่งทอ้งระบบทางเดนิอาหารจำนวน 10 
ราย ทีห่อผูป้ว่ยศลัยกรรม โรงพยาบาลกรงุเทพครสิเตยีน 
และมกีารประเมนิผลของแนวปฏบิตักิารพยาบาลทัง้ในดา้น
กระบวนการและดา้นผลลพัธด์งันี ้
  2.1 ด้านกระบวนการ ประเมินจากความยุ่งยาก   
ซ้ำซ้อน ปัญหาและอุปสรรคของการใช้แนวปฏิบัต ิ ความ
เปน็ไปได้ในการนำแนวปฏบิตักิารพยาบาลไปใช้ในหนว่ยงาน 
  2.2 ดา้นผลลพัธ ์ โดยประเมนิหลงัจากการนำแนว
ปฏิบัติการพยาบาลไปใช ้ เช่น ระดับความปวดแผลผ่าตัด 
การฟื้นหาย ซึ่งได้แก ่ การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 
จำนวนวนันอนโรงพยาบาล คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล 
ความพงึพอใจของผูส้งูอายแุละครอบครวัตอ่แนวปฏบิตักิาร
พยาบาลที่ไดร้บั รวมทัง้ความพงึพอใจของบคุลากรที่ใชแ้นว
ปฏบิตักิารพยาบาลนีด้ว้ย 
 ระยะที ่ 4 การนำแนวปฏบิตัทิีป่รบัปรงุแลว้ไปใชจ้รงิ
ในหนว่ยงาน (Evidence-based phase) เปน็ระยะทีม่กีาร
ผสมผสานแนวปฏบิตักิารพยาบาลที่ไดร้บัการปรบัปรงุอยา่ง
เหมาะสมแล้วเข้าสู่การทำงานที่เป็นอยู ่ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร มีการประเมินผลเป็นระยะๆ 
และนำผลที่ ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ  
อยา่งตอ่เนือ่งโดยมแีผนการดำเนนิงาน ดงันี ้
 1. นำเสนอแนวปฏบิตักิารพยาบาลทีป่รบัปรงุแลว้ใน  
ที่ประชุมผู้บริหารทางการพยาบาลและ ทีมดูแลผู้ป่วย
ศัลยกรรม (patient care team: PCT) และจัดทำเป็น
กจิกรรมพฒันาคณุภาพ  
 2. ทำการศกึษาวจิยัเชงิผลลพัธ ์(Outcome research) 
เพือ่ตดิตามประสทิธผิลของแนวปฏบิตักิารพยาบาล 
 
ข้อเสนอแนะ
 เนือ่งจากแนวปฏบิตักิารพยาบาลทีส่รา้งขึน้ยงัไม่ไดม้ี

การนำไปศกึษานำรอ่ง (pilot study) ผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะ 
ดงันี ้
 1. ควรมกีารประเมนิความรูแ้ละทกัษะในการจดัการ
ความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่ง
ท้องและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พยาบาล เพื่อให้
สามารถใชแ้นวปฏบิตั ิการพยาบาลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2. จดัใหม้กีารอบรมเชงิปฏบิตักิารแกพ่ยาบาลเกีย่วกบั
การใชเ้ทคนคิผอ่นคลาย การใชด้นตร ี ในการบรรเทาความ
ปวดหลังผ่าตัด เพื่อให้พยาบาลมีความรู้และทักษะในการ
ปฏบิตั ิ   
 3. ควรจดัทำแผน่บนัทกึขอ้มลูภาพและเสยีง (video 
compact disks: VCD, dual video disk: DVD) เรือ่งการ
ใหข้อ้มลูการจดัการความปวดแผลผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บั
การผา่ตดัชอ่งทอ้ง ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัมคีวาม
เขา้ใจในการปฏบิตัไิดช้ดัเจนมากขึน้ 
 4. ควรมกีารนำแนวปฏบิตันิี้ ไปทดลองใช ้ (try out) 
และประเมนิผลทัง้ทางดา้นกระบวนการ และผลลพัธ ์พรอ้ม
ทัง้ปรบัแนวปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบับรบิทของหนว่ยงานกอ่น
นำไปใชจ้รงิ 
 5. ควรมกีารทำวจิยัเกีย่วกบัการจดัการความปวดแผล
ผา่ตดัในผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งดว้ยวธิีไม่ใช้
ยาอืน่ ๆ เพิม่ขึน้ เพือ่นำผลงานวจิยัมาสนบัสนนุการปฏบิตัิ
การพยาบาล 
 6. แนวปฏิบัติการพยาบาลควรได้รับการพัฒนาและ
ปรบัปรงุคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง ใหส้อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม
และบรบิทของการใหบ้รกิารของหนว่ยงาน และผลงานวจิยั
ใหมท่ีเ่กดิขึน้ 
 7. ควรมกีารทำวจิยัเชงิผลลพัธ ์เพือ่ทดสอบประสทิธผิล
ของการใชแ้นวปฏบิตักิารพยาบาล เชน่ การศกึษาเปรยีบ
เทยีบระดบัความปวดแผลผา่ตดั การฟืน้หาย ซึง่ไดแ้ก ่อตัรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ระดับความสามารถ  
ในการทำกิจวัตรประจำวัน จำนวนวันนอนโรงพยาบาล   
คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล ในกลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาล
ตามปกตแิละกลุม่ที่ใชแ้นวปฏบิตักิารพยาบาล 
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