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บทคัดย่อ 
 
 การจัดการความปวดในผู ้ป่วยวิกฤตเป็นปัญหาท่ียุ่งยากและซับซ้อนท่ีต้องอาศัย
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และการจดัการอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ การศึกษา
ปฏิบติัการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการ
จดัการความปวดในผูป่้วยวกิฤต หอผูป่้วยหนกัทัว่ไป โรงพยาบาลล าปาง ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 
2554 ถึงกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาประกอบดว้ยผูป่้วยวิกฤต 2 กลุ่ม โดยเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยหนกัทัว่ไปก่อนมีการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิก จ านวน 65 คน 
และกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยหนกัทัว่ไปท่ีมีการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิก จ านวน 
62 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 1) แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการจดัการความปวดในผูป่้วย
วิกฤต ท่ีพฒันาโดยสุภาภรณ์ บุณโยทยาน และคณะ (2552) และ 2) แบบรวบรวมผลลัพธ์ 
ประกอบดว้ย การไดรั้บการจดัการความปวดอยา่งเหมาะสม ผลการบรรเทาความปวด และความพึง
พอใจของผูป่้วย ด าเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิดการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกของสภาวิจยัดา้น
การแพทยแ์ละสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (National Health and Medical Research 
Council [NHMRC], 1999) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย 
 ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละของการจดัการความปวดอยา่งเหมาะสมในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
การใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิกเพิ่มข้ึนทุกตวัช้ีวดั 
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 ส าหรับผลการบรรเทาความปวดพบวา่ ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิก
และสามารถส่ือสารได้ มีผลการบรรเทาความปวดลดลงในระดบัมากร้อยละ 32.83 และความปวด
ลดลงทั้งหมดร้อยละ 21.39 ของจ านวนคร้ังของการจดัการความปวด ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งก่อนมี
การใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิก มีผลการบรรเทาความปวดลดลงในระดบัมากร้อยละ 18.32 และความ
ปวดลดลงทั้งหมดเพียงร้อยละ 0.77 ของจ านวนคร้ังของการจดัการความปวด ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิกและไม่สามารถส่ือสารได ้แสดงอาการสงบและพกัไดดี้ ร้อยละ 64.04 
ของจ านวนคร้ังของการจดัการความปวด ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งก่อนมีการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิก 
แสดงอาการสงบและพกัไดดี้เพียงร้อยละ 33.33 ของจ านวนคร้ังของการจดัการความปวด 
 ค่ามธัยฐานของคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิก
เท่ากบั 10.00 ในขณะท่ีค่ามธัยฐานของคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งก่อนท่ีมีการใชแ้นว
ปฏิบติัทางคลินิกมีเพียง 6.50 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ียืนยนัถึงผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิก
ส าหรับการจดัการความปวดในผูป่้วยวิกฤต ผูศึ้กษาไดน้ าผลการศึกษาคร้ังน้ีเสนอต่อผูบ้ริหาร เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยวกิฤตต่อไป  
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ABSTRACT 

 
 Pain management in critically ill patients is a complicated problem that needs 
scientific evidence and systematic management to achieve positive outcomes. This operations 
study aimed to determine the effectiveness of implementing clinical practice guidelines (CPGs) 
for pain management among critically ill patients in the general intensive care unit (ICU) of 
Lampang Hospital during September 2011 to February 2012. Subjects consisted of two groups of 
critically ill patients, 65 who were confined in the general ICU before implementation of the 
CPGs and 62 who were confined in the general ICU during implementation of the CPGs. The 
instruments used in this study were 1) the CPGs for pain management in critically ill patients, 
developed by Punyodyana, et al (2009) and 2) outcome evaluation form which includes 
appropriate pain management, the result of pain relief, and patient’s satisfaction. The study was 
based on the clinical practice guidelines implementation framework of the Australian National 
Health and Medical Research Council (NHMRC, 1999). Data were analyzed using descriptive 
statistics. 
 The results revealed that the percentages of appropriate pain management during 
implementing the CPGs were increased in all indicators.  
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 In terms of pain relief, subjects in the CPGs group who were able to communicate, 
with regards to pain management, 32.83% reported that pain was very much relieved and 21.39% 
reported that pain was completely relieved. For subjects in the non-CPGs group 18.32% reported 
that pain was very much relieved and only 0.77% reported that pain was completely relieved. 
Subjects who could not communicate, 64.04% in the CPGs group demonstrated calm and were 
able to rest well, while only 33.33% in the non-CPGs group of pain were able to rest. 
 The median score of CPGs group patient’s satisfaction was 10.00, while the median 
score of non-CPGs group patient’s satisfaction was 6.50. 
 The findings of this study confirmed positive outcomes of implementing clinical 
practice guidelines for pain management in critically ill patients. Therefore, the researcher 
presented these findings to the administrative committees as guidance for quality improvement 
among critically ill patients.  
 
 
 


