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บทคดัย่อ 
 
 การจดัการความปวดท่ีเหมาะสมโดยใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บรรเทาความปวดในผูสู้งอายุหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียมได้   การศึกษาเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี             
มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับจดัการความปวด
ในผูสู้งอายุหลงัผา่เปล่ียนขอ้เข่าเทียม   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   โดยใชก้รอบแนวคิด
การประเมินผลการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกของสมาคมพยาบาลออนทาริโอ (RNAO, 2012)   กลุ่ม
ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  2  กลุ่ม  คือ   ผูป่้วยสูงอายุหลงัผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  จ  านวน 30 คน  และ
พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 15 คน โดยกลุ่มผูสู้งอายุแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม   กลุ่มละ  15  คน  กลุ่มแรก
เป็นผูสู้งอายุกลุ่มท่ีใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับจดัการความปวดในผูสู้งอายหุลงัผา่ตดัเปล่ียน
ขอ้เข่าเทียม  และผูสู้งอายุกลุ่มท่ีไม่ใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับจดัการความปวดในผูสู้งอายุ
หลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม   ศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557  
เคร่ืองมือท่ีใชด้ าเนินการศึกษา  คือ  แนวปฏิบติัการพยาบาลเพื่อลดปวดในผูป่้วยผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่า
เทียม  ของ    สุภาภรณ์  หิรัญภุชชงค์  (2549)   และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
แบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งอายุและพยาบาล   แบบประเมินความปวดท่ีเป็นมาตรวดัตวัเลข   
แบบประเมินความพึงพอใจของผู ้ป่วยสูงอายุและพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล   
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาและสถิติทดสอบฟิชเชอร์ 
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ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 
 1.  ระดบัความปวดของผูสู้งอายุกลุ่มท่ีใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับจดัการความปวด
ในผูสู้งอายุหลงัผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม    ภายหลงัการผ่าตดั,  24, 48 และ 72   ชั่วโมง  ตามล าดบั     
มีสัดส่วนท่ีแตกต่าง  จากกลุ่มผูสู้งอายุท่ีไม่ไดใ้ช้แนวปฏิบติัการพยาบาล   อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p<0.01) 
 2.  ผูสู้งอายุกลุ่มท่ีใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับจดัการความปวดในผูสู้งอายุหลัง
ผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม    มีความพึงพอใจต่อการจดัการความปวดท่ีได้รับการดูแลตามแนว
ปฏิบติัการพยาบาล  ท่ีร้อยละ 93.33 
 3.  พยาบาลท่ีให้บริการในหอผูป่้วยสมเด็จยา่ศลัยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์      
มีความพึงพอใจต่อการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาล ท่ีร้อยละ  93.33   
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถยืนยนัประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการลดความปวดของผูสู้งอายุหลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  ดงันั้น จึงควร
น าแนวปฏิบติัน้ีไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผูป่้วยสูงอายุหลงัผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม
ต่อไป 
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ABSTRACT 
 
AaaaaaaAppropriate pain management through  the use  of  clinical nursing  practice guidelines  
is beneficial in relieving pain among the elderly after total knee arthroplasty. The purpose of this 
operational study was to evaluate the effectiveness of clinical nursing practice guidelines 
implementation for pain management among elderly patients after total knee arthroplasty, 
Chiangrai Prachanukorh Hospital. Guidelines  from  the Registered Nurses Association of Ontario 
(RNAO, 2012) was used as the framework of the study. The sample consisted of 30 elderly 
patients undergoing total  knee arthroplasty  and 15 professional nurses. The patients  were 
divided  into  two  groups, 15  in each: the  clinical nursing practice  guidelines  group  and  the 
hospital  standard  of nursing  care  group. The study was conducted  from  August to September  
2014. The instrument used in this study was the clinical nursing practice guidelines for pain 
reduction in total  knee arthroplasty patients developed by Supaporn Hipunpuchchong  (2006). 
The instruments for data collection consisted of a demographic data recording form for elderly 
patients and nurses, a numeric pain rating scale, and a satisfaction questionnaire to measure 
patient and nurse satisfaction with clinical nursing  practice guidelines implementation. Data were 
analyzed using descriptive statistics and Fisher’ s exact test.  
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Study findings  revealed that: 
 1.  Patient post-operative pain  was  lower in  the clinical nursing practice guidelines  
group as compared to the hospital standard of nursing care group at  hours  24,  48  and 72.  This 
difference was statistically significant at p <.01 
 2.  Ninety-three point thirty-three percent of patients in the clinical nursing practice 
guidelines  group were satisfied with clinical practice guidelines implementation.  
 3.  Ninety-three point thirty-three percent of nurses who used the clinical nursing 
practice guidelineswere satisfied with their  implementation  
 The results of this study confirm the effectiveness of the evidence based  nursing  
practice guidelines implementation for pain management among elderly after total knee 
arthroplasty. Therefore, these guidelines should be used to improve quality of care for elderly 
patients after total  knee  arthroplasty. 
 


