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กติติกรรมประกาศ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี  ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก  รองศาสตราจารย ์ ดร.
ภารดี  นานาศิลป์  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระ  ท่ีกรุณาสละเวลาในการให้ความรู้
ค าแนะน า  การแกไ้ขปัญหา ตลอดจนช่วยตรวจสอบการคน้ควา้แบบอิสระ  ช้ีแนะแนวทางท่ีเป็น
ประโยชน์  และแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆทุกขั้นตอนของการคน้ควา้แบบอิสระ  รวมทั้ง
ใหค้วามเมตตา  ห่วงใยและใหก้ าลงัใจ  จนท าใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ในระหว่าง
การศึกษา  และผู ้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทศพร  ค าผลศิริ  อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไปท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษาและให้ก าลงัใจดว้ยดีเสมอมา  ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการคน้ควา้แบบ
อิสระทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลา  และให้ข้อคิดเห็น  เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการ
คน้ควา้แบบอิสระให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  และผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุราตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
คู่มือต่างๆ  ท่ีใชป้ระกอบการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  หัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาล  หวัหน้ากลุ่มงานผูป่้วยศลัยกรรม  หัวหนา้หอผูป่้วยสมเด็จยา่ศลัยกรรม  และบุคลากรทางการ
พยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวก  ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี
และขอกราบขอบพระคุณผูสู้งอายุท่ีเข้ารับการผ่าตดัเปล่ียนข้อเข่าเทียมและญาติทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือในการ        เขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ี 
 ทา้ยสุดน้ีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  และสมาชิกในครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจ  ให้
การช่วยเหลือทุกดา้นแก่ผูศึ้กษา  ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท  และกลัยาณมิตรทุกท่านท่ีไม่ได้
เอ่ยนามท่ีความช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจเสมอมา  ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่ายิ่งตลอดระยะเวลาใน
การศึกษา  ประโยชน์จาการศึกษาค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ี  ขอมอบให้แด่บิดา  มารดา  ผูมี้พระคุณ  
ผูสู้งอายทุุกท่าน  และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีท าให้การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 
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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. 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารรับรองโครงร่างวจิัย 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารการพทิกัษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

 
เอกสารค าช้ีแจงข้อมูลส าหรับอาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วมการศึกษาเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 
(ส าหรับผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการผ่าตัดเปลีย่นข้อเข่าเทียมทีไ่ด้รับแนวปฏิบัติการพยาบาล) 

 
                ข้าพเจ้า นางสาวพัทยา  แผ่นชัยพรม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาล
ผูสู้งอาย ุ    แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จดัท าการศึกษาเพื่อการ
คน้ควา้แบบอิสระ  เร่ือง “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการจดัการความ
ปวดในผู ้สูงอายุหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาประสิทธิผลผลของการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการจดัการความ
ปวดในผูสู้งอายุหลงัผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม หอผูป่้วยสมเด็จย่าศลัยกรรม  โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์โดยศึกษาในช่วงภายหลังผ่าตดั  24,  48,  และ  72  ชั่วโมง เพื่อบรรเทาอาการ
อาการปวด  ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และเพื่อให้ผูสู้งอายุได้รับการจดัการกับอาการปวดท่ีมี
ประสิทธิภาพ ช่วยใหผู้สู้งอายฟ้ืุนคืนสู่สภาพปกติใหเ้ร็วท่ีสุด  โดยใหผู้ศึ้กษาอธิบายใหท้่านทราบถึง
แนวทางการด าเนินการ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ท่านอ่านรายละเอียดขอ้มูล และซกัถามส่ิงท่ีเป็นขอ้
สงสัย 
 ขา้พเจา้จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมโครงการวิจยัน้ีเน่ืองจากท่านเป็นหน่ึงในผูสู้งอายุ ท่ี
เป็นโรคขอ้เข่าเส่ือมท่ีได้รับการผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  ได้รับการรักษาในหอผูป่้วยสมเด็จย่า
ศลัยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  จงัหวดัเชียงราย   ตั้งแต่ เดือนสิงหาคมพ.ศ.  2557  
ถึงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557      ท่ีมีอายุ  60  ปี ข้ึนไป     การศึกษาน้ีจะเป็นการติดตามอาการ
และผลการรักษาของท่านระหวา่งการรักษาตวัในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  โดยท่านจะ
ไดรั้บการดูแลโดยบุคลากรทางสุขภาพตามแนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการจดัการความปวด
อยา่งครบถว้นทุกขั้นตอน   ผูศึ้กษาเช่ือวา่ผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาลน้ีจะท า
ให้ท่านไดรั้บการดูแลท่ีมีคุณภาพ  ในการวิจยัคร้ังน้ีไม่มีค่าตอบแทนท่ีท่านจะไดรั้บในการเขา้ร่วม
โครงการ  และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆจากการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ในระยะก่อนผ่าตัด ผูศึ้กษาจะสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และให้
ความรู้แก่อาสาสมคัร  โดยใช้เวลาประมาณ  30  นาที  เก่ียวกบัโรคข้อเข่าเส่ือม  แผนการรักษา   การ
ผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  ความรู้เก่ียวกบัอาการปวดและการจดัการอาการปวด    ในระยะหลงัผา่ตดั  วนั
แรกอาสาสมคัรจะไดรั้บการประเมินอาการปวดทุก 2 ชั่วโมง  ใน  24  ชัว่โมงแรกหลงัผ่าตดั    และใน
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ระยะ  48-72 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั  อาสาสมคัรจะไดรั้บการประเมินความปวด  ทุก  4  ชัว่โมง  และบ่อยข้ึน
ถา้ไดรั้บการดูแลแลว้อาการไม่ดีข้ึน  และประเมินพร้อมกบัการตรวจสัญญาณชีพ   ระยะท่ีมีการฝึกงอ
เข่า  (ประมาณ  2-3  วนัหลงัผ่าตดั)  อาสาสมคัรจะได้รับการประเมินความตอ้งการในการใช้ความเย็น
ประคบเข่า  และประเมินความเส่ียงของอาสาสมคัรแต่ละราย โดยจะใชถุ้งเจลล่ีความเยน็ประคบก่อนหดั
งอเข่า ใช้เวลาประมาณ 15  นาที   และสามารถท าซ ้ าติดต่อกันได้ไม่เกิน  2  ชั่วโมง   รวมทั้งท่านจะ
ไดรั้บการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อการจดัการความปวดหลงัจากการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลน้ี 
ค าถามบางขอ้อาจท าให้ท่านเครียดหรือรู้สึกไม่สบายใจ   และระหว่างการศึกษาหากท่านมีอาการ
ผิดปกติ   เช่น ปวดแผลผ่าตดัมาก  หรือได้รับบาดเจ็บอ่ืนๆ  จากการร่วมกิจกรรม  เป็นตน้ ท่าน
สามารถแจง้ใหท้ราบไดท้นัที   ผูศึ้กษาจะหยุดกิจกรรมและจะดูแลให้การรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม
จนกวา่อาการจะดีข้ึนและจะยติุการศึกษาเม่ืออาสาสมคัรตอ้งการหยุด  หรือแพทยว์ินิจฉยัวา่ท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมโครงการวจิยัต่อไปได ้
 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาคาดวา่ท่านจะไดรั้บการดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพจาก
พยาบาล ไดรั้บความรู้และวิธีการในการจดัการกบัความปวดหลงัการผ่าตดั นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีได้
หลงัการศึกษาน้ีเสร็จส้ินจะเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพแบบเดียวกบัท่าน ผูศึ้กษาจึง
ขอใหท้่านอ่านและท าความเขา้ใจกบัการศึกษาน้ีก่อนและหากสงสัยโปรดซกัถามหรือน าไปปรึกษา
ผูใ้กลชิ้ด และเม่ือเขา้ใจดีแลว้    ขอให้ท่านตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรในการศึกษาคร้ังน้ี
หรือไม่   
 การเขา้ร่วมวิจยัในคร้ังน้ี อยู่ท่ีการตดัสินใจของท่านซ่ึงมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือถอนตวั
จากการเขา้ร่วมโครงการวิจยั   ขอให้ท่านลงนามในใบยินยอมเขา้ร่วมการศึกษาดว้ยความสมคัรใจ
ของท่าน และในระหว่างการด าเนินการศึกษา หากท่านไม่ประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการวิจยัต่อ        
ก็สามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจยัได้ตลอดเวลา  โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล  ซ่ึงท่านจะ         
ไม่สูญเสียประโยชน์ใดๆและไม่มีผลต่อการรักษาท่ีท่านพึงจะไดรั้บ หากเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
การเขา้ร่วมโครงการวิจยั และวินิจฉยัไดว้า่เป็นผลจากการเขา้ร่วมโครงการวิจยัคร้ังน้ี ท่านจะไดรั้บ
การรักษาอยา่งเตม็ท่ีโดยผูว้ิจยัจะรับผดิชอบทุกประการ  โดยขอ้มูลของท่านจะไดรั้บการเก็บถูกเก็บ
รักษาไวเ้ป็นความลบัโดยจะไม่มีการระบุช่ือของท่าน   การน าเสนอผลการศึกษาจะน าเสนอใน
ภาพรวมของโครงการน้ีเท่านั้น สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ อนัจะเกิดจากผลการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ในระหว่างท่ีท่านเข้าร่วมโครงการวิจยัเพื่อการค้นควา้แบบอิสระ หากท่านมีข้อสงสัย
เก่ียวกับการวิจัยน้ี ท่านสามารถติดต่อผูว้ิจยัได้ คือ  นางสาวพัทยา  แผ่นชัยพรม โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์   จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์  087-7288162 หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา          
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รองศาสตราจารย ์ดร.ภารดี  นานาศิลป์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โทรศพัท ์
089-6375551   กรณีท่ีท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัสิทธิของท่านในการเขา้ร่วมโครงการวจิยั กรุณาติดต่อ 
ท่านสามารถติดต่อได้ท่ี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์  053-946080  (เวลา
ราชการ)   และส านกังานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาดา้นจริยธรรมในการศึกษาวิจยัทางชีว-
เวชศาสตร์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร 053711300 ต่อ 2145 

 
 
ลายมือช่ือผูใ้หข้อ้มูลการศึกษา ............................................. วนั-เดือน-ปี ………………… 

             (...........................................................) 
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เอกสารแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมการศึกษาเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 
ของอาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วมการศึกษาเพือ่การค้นคว้าแบบอิสระ 

 
           ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว ............................................................. ขอให้ความยินยอมท่ีจะ
เขา้ร่วมในการศึกษาเพื่อการคน้ควา้อิสระ  เร่ือง “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
ส าหรับการจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  โรงพยาบาลเชียงราย    
ประชานุเคราะห์”  โดยขา้พเจา้ได้รับทราบขอ้มูลและค าอธิบายเก่ียวกบัการศึกษาเพื่อการคน้ควา้
แบบอิสระน้ีแลว้ ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสซักถามเก่ียวกบัการศึกษาน้ีและไดรั้บค าตอบเป็นท่ีพอใจและ
เขา้ใจแล้ว ขา้พเจา้มีเวลาเพียงพอในการอ่านและท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลในเอกสารน้ีอย่างถ่ีถว้น 
และไดรั้บเวลาเพียงพอในการตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมโครงการน้ีหรือไม่ 

ขา้พเจา้ขอลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อประกอบการตดัสินใจเขา้ร่วมการศึกษาเพื่อ
การค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ี โดยการลงลายมือช่ือน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้สละสิทธิใดๆท่ีข้าพเจา้พึงมี     
ทางกฎหมาย 

 
 

ลายมือช่ืออาสาสมคัร  ................................................ (วนัท่ี......เดือน..........พ.ศ..........) 
   ( ………………………………) 
     

ลายมือช่ือผูใ้หข้อ้มูลการศึกษา .........................................(วนัท่ี......เดือน..........พ.ศ........) 
    (................................................) 

     
     ลายมือช่ือ............................................................พยาน 

       (..........................................................)   (วนัท่ี........เดือน..........พ.ศ..........) 
     
ลายมือช่ือ...........................................................พยาน 
              (.........................................................)  (วนัท่ี........เดือน.............พ.ศ..........) 
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เอกสารค าช้ีแจงข้อมูลส าหรับอาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วมการศึกษาเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 
(ส าหรับผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการผ่าตัดเปลีย่นข้อเข่าเทียมกลุ่มทีไ่ด้รับ 

การพยาบาลตามมาตรฐานของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) 
 

                  ขา้พเจา้ นางสาวพทัยา  แผน่ชยัพรม นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ   
แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จดัท าการศึกษาเพื่อการคน้ควา้  
แบบอิสระ  เร่ือง “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการจดัการความปวดใน
ผูสู้งอายุหลงัผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลผลของการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการจดัการความปวดในผูสู้งอายุ
หลงัผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม หอผูป่้วยสมเด็จย่าศลัยกรรม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โดยศึกษาในช่วงภายหลังผ่าตัด  24,  48,  และ  72  ชั่วโมง เพื่อบรรเทาอาการปวด  ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน และเพื่อให้ผูสู้งอายุไดรั้บการจดัการกบัอาการปวดท่ีไดม้าตรฐาน ช่วยให้ผูสู้งอายุ
ฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติให้เร็วท่ีสุด  โดยใหผู้ว้ิจยัอธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางการด าเนินการ  พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสใหท้่านอ่านรายละเอียดขอ้มูล และซกัถามส่ิงท่ีเป็นขอ้สงสัย 
 เราจึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมโครงการวิจยัน้ีเน่ืองจากท่านเป็นหน่ึงในผูสู้งอายุ ท่ีเป็น
โรคข้อเข่าเส่ือมท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม  ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยสมเด็จย่า-
ศลัยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  จงัหวดัเชียงราย   ตั้งแต่ เดือนสิงหาคมพ.ศ.  2557  
ถึงเดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2557    ซ่ึงท่านเป็นหน่ึงในผูท่ี้ไดรั้บการรักษาโดยการผ่าตดัเปล่ียนขอ้
เข่าเทียม  และเขา้พกัรักษาตวัในหอผูป่้วยสมเด็จยา่ศลัยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
จงัหวดัเชียงราย  ท่ีมีอายุ  60  ปี ข้ึนไป โดยท่านจะได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางสุขภาพตาม
มาตรฐานการพยาบาลส าหรับการจดัการความปวดหลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียมอยา่งครบถว้นทุก
ขั้นตอน   โดยผูว้ิจยัเช่ือวา่ผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาลน้ีจะท าให้ท่านไดรั้บ
การดูแลท่ีมีคุณภาพ  และไม่มีความเส่ียงหรืออนัตรายไดๆในระหวา่งการเขา้ร่วมโครงการวิจยั  ใน
การวิจยัคร้ังน้ีไม่มีค่าตอบแทนท่ีท่านจะไดรั้บในการเขา้ร่วมโครงการ  และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ
จากการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ในระยะก่อนผ่าตัด ผูศึ้กษาจะสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และให้
ความรู้แก่อาสาสมคัร  โดยใช้เวลาประมาณ  30  นาที  เก่ียวกบัโรคข้อเข่าเส่ือม  แผนการรักษา   การ
ผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  ความรู้เก่ียวกบัอาการปวดและการจดัการอาการปวด    ในระยะหลงัผา่ตดั  วนั
แรกอาสาสมคัรจะไดรั้บการประเมินอาการปวดทุก 2 ชั่วโมง  ใน  24  ชัว่โมงแรกหลงัผ่าตดั    และใน
ระยะ  48-72 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั  อาสาสมคัรจะไดรั้บการประเมินความปวด  ทุก  4  ชัว่โมง  และบ่อยข้ึน
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ถา้ไดรั้บการดูแลแลว้อาการไม่ดีข้ึน  และประเมินพร้อมกบัการตรวจสัญญาณชีพ   และไดรั้บการฝึกงอ
เข่าข้างท่ีผ่าตดัในระยะ  2-3  วนัแรกหลงัผ่าตดั  นานคร้ังละ  30  นาที  ค  าถามบางข้ออาจท าให้ท่าน
เครียดหรือรู้สึกไม่สบายใจ   และระหวา่งการศึกษาหากท่านมีอาการผิดปกติ   เช่น ปวดแผลผ่าตดั
มาก  เวียนศีรษะ  หรือไดรั้บบาดเจ็บอ่ืนๆจากการร่วมกิจกรรม  เป็นตน้ ท่านสามารถแจง้ให้ทราบ
ไดท้นัที   ผูศึ้กษาจะหยุดกิจกรรมและจะดูแลใหก้ารรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมจนกวา่อาการจะดีข้ึน
และจะยุติการศึกษาเม่ืออาสาสมคัรต้องการหยุด  หรือแพทยว์ินิจฉัยว่าท่านไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการวจิยัต่อไปได ้
 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาคาดวา่ท่านจะไดรั้บการดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพจาก
พยาบาล ไดรั้บความรู้และวิธีการในการจดัการกบัความปวดหลงัการผ่าตดั นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีได้
หลงัการศึกษาน้ีเสร็จส้ินจะเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพแบบเดียวกบัท่าน ผูศึ้กษาจึง
ขอใหท้่านอ่านและท าความเขา้ใจกบัการศึกษาน้ีก่อนและหากสงสัยโปรดซกัถามหรือน าไปปรึกษา
ผูใ้กลชิ้ด และเม่ือเขา้ใจดีแลว้    ขอให้ท่านตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรในการศึกษาคร้ังน้ี
หรือไม่   
 การเขา้ร่วมวิจยัในคร้ังน้ี อยู่ท่ีการตดัสินใจของท่านซ่ึงมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือถอนตวั
จากการเขา้ร่วมโครงการวิจยั   ขอให้ท่านลงนามในใบยินยอมเขา้ร่วมการศึกษาดว้ยความสมคัรใจ
ของท่าน และในระหว่างการด าเนินการศึกษา หากท่านไม่ประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการวิจยัต่อ  ก็
สามารถถอนตวัออกจากโครงการวิจยัได้ตลอดเวลา  โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล  ซ่ึงท่านจะไม่
สูญเสียประโยชน์ใดๆและไม่มีผลต่อการรักษาตามมาตรฐานท่ีท่านพึงจะได้รับ  หากเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการเขา้ร่วมโครงการวจิยั และวินิจฉยัไดว้า่เป็นผลจากการเขา้ร่วมโครงการวิจยั
คร้ังน้ี ท่านจะไดรั้บการรักษาอยา่งเต็มท่ีโดยผูว้ิจยัจะรับผิดชอบทุกประการ  โดยขอ้มูลของท่านจะ
ได้รับการเก็บถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับโดยจะไม่มีการระบุช่ือของท่าน   การน าเสนอผล
การศึกษาจะน าเสนอในภาพรวมของโครงการน้ีเท่านั้น สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ อนัจะเกิดจากผล
การศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ในระหว่างท่ีท่านเข้าร่วมโครงการวิจยัเพื่อการค้นควา้แบบอิสระ หากท่านมีข้อสงสัย
เก่ียวกับการวิจัยน้ี ท่านสามารถติดต่อผูว้ิจยัได้ คือ  นางสาวพัทยา  แผ่นชัยพรม โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์   จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์  087-7288162 หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา          
รองศาสตราจารย ์ดร.ภารดี  นานาศิลป์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โทรศพัท ์
089-6375551   กรณีท่ีท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัสิทธิของท่านในการเขา้ร่วมโครงการวจิยั กรุณาติดต่อ 
ท่านสามารถติดต่อได้ท่ี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์  053-946080  (เวลา
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ราชการ)   และส านกังานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาดา้นจริยธรรมในการศึกษาวิจยัทางชีว -
เวชศาสตร์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร 053711300 ต่อ 2145 
 

ลายมือช่ือผูใ้หข้อ้มูลการศึกษา ......................................(วนัท่ี......เดือน..........พ.ศ..........) 
                 (...................................................) 
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เอกสารแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมการศึกษาเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 
ของอาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วมการศึกษาเพือ่การค้นคว้าแบบอิสระ 

 
 

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว ............................................................. ขอใหค้วามยนิยอมท่ี
จะเขา้ร่วมในการศึกษาเพื่อการคน้ควา้อิสระ  เร่ือง “ประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาล
ส าหรับการจดัการความปวดในผูสู้งอายหุลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์”  โดยขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้มูลและค าอธิบายเก่ียวกบัการศึกษาเพื่อการคน้ควา้แบบอิสระน้ี
แล้ว ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสซักถามเก่ียวกบัการศึกษาน้ีและได้รับค าตอบเป็นท่ีพอใจและเขา้ใจแล้ว 
ขา้พเจา้มีเวลาเพียงพอในการอ่านและท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลในเอกสารน้ีอย่างถ่ีถ้วน และได้รับ
เวลาเพียงพอในการตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมโครงการน้ีหรือไม่ 

ขา้พเจา้ขอลงลายมือช่ือก ากบัไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานว่ายินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยัโดย
ความสมัครใจ โดยรับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนตัวจากการวิจัยเม่ือใดก็ได้  และไม่เกิดผล
เสียหายใดๆต่อขา้พเจา้ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ในกรณีท่ีขา้พเจา้มีขอ้ขอ้งใจหรือมีปัญหาตอ้งการ
ปรึกษาผูว้ิจยั  ขา้พเจา้สามารถติดต่อผูว้ิจยัคือ  นางสาวพทัยา  แผ่นชัยพรม โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์  จงัหวดัเชียงราย  โทรศพัท ์ 087-7288162 

 
 
ลายมือช่ืออาสาสมคัร  ................................................ (วนัท่ี......เดือน..........พ.ศ..........) 

       ( ………………………………) 
     
ลายมือช่ือผูใ้หข้อ้มูลการศึกษา ......................................  (วนัท่ี......เดือน..........พ.ศ........) 
                (................................................) 

     
     ลายมือช่ือ............................................................พยาน 

               (..........................................................)   (วนัท่ี........เดือน..........พ.ศ..........) 
     
ลายมือช่ือ...........................................................พยาน 
               (.........................................................)  (วนัท่ี........เดือน.............พ.ศ..........) 
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เอกสารค าช้ีแจงข้อมูลส าหรับอาสาสมัคร/หรือผู้เข้าร่วมในการศึกษาค้นคว้าแบบอสิระ 
(ส าหรับพยาบาลผู้ดูแลทีใ่ช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล) 

 
 ข้าพเจ้า นางสาวพทัยา  แผ่นชัยพรม  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการพยาบาล
ผูสู้งอายุ  แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จดัท าการศึกษาเพื่อการ
คน้ควา้แบบอิสระ  เร่ือง “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการจดัการความ
ปวดในผู ้สูงอายุหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาประสิทธิผลผลของการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการจดัการความ
ปวดในผูสู้งอายุหลงัผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม หอผูป่้วยสมเด็จย่าศลัยกรรม  โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์โดยศึกษาในช่วงภายหลงัผ่าตดั  24,  48,  และ  72  ชั่วโมง  ใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการทั้งส้ิน  16  สัปดาห์  หรือ  4  เดือน   ซ่ึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ี  ผูสู้งอายุ
ในหอผูป่้วยสมเด็จย่าศลัยกรรม  จะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน  จากบุคลากรทาง
สุขภาพส่งผลต่อการบรรเทาอาการปวดในผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  และท าให้
บุคลากรทางสุขภาพท่ีดูแลผูสู้งอายุในหอผูป่้วยสมเด็จยา่ศลัยกรรม  มีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ถูกตอ้งเหมาะสมในการดูแลผูสู้งอายุ  โดยผูศึ้กษาจะอธิบายใหท้่านทราบถึง
แนวทางการด าเนินการ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหท้่านอ่านรายละเอียดขอ้มูล  และซกัถามส่ิงท่ีเป็นขอ้
สงสัย     

ข้าพเจา้ใคร่ขอเชิญท่านซ่ึงเป็นพยาบาลในจ านวน 15 ราย ท่ีมีประสบการณ์ในการดูแล
ผูสู้งอายุโรคข้อเข่าเส่ือมท่ีได้รับการผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  และปฏิบติังานในหอผูป่้วยสมเด็จย่า
ศลัยกรรม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   เขา้ร่วมการศึกษาเพื่อการคน้ควา้แบบอิสระ ใน
การน าแนวปฏิบติัการพยาบาลไปใช้กบัผูสู้งอายุโรคขอ้เข่าเส่ือมท่ีไดรั้บการผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  
ท่ีเข้ารับการรักษาในหอผูป่้วยสมเด็จย่าศลัยกรรม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ใน
ระหว่างเดือนสิงหาคม   ถึงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  ซ่ึงในการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ด าเนินงาน ท่านจะไดรั้บการอธิบายเก่ียวกบัสาระส าคญัของแนวปฏิบติัพยาบาล และการใช้ แนว
ปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการจดัการความปวดในผูสู้งอายุหลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  จะช้ีแจง
รายละเอียดในขั้นตอนต่างๆของการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาล  การเตรียมเอกสาร  การบนัทึก
ขอ้มูล  นอกจากน้ียงัมี การอบรมให้ความรู้ในการจดัการความปวดหลงัผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม 
ตามแนวปฏิบติัการพยาบาล   เม่ือมีความเขา้ใจตรงกนัจะน าแนวปฏิบติัไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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 เม่ือท่านได้รับทราบวตัถุประสงค์และกิจกรรมในการเขา้ร่วมโครงการวิจยัข้ึนอยู่กบั
ความสมคัรใจของท่าน และถา้ท่านประสงค์ จะเขา้ร่วมการศึกษา ขอให้ท่านลงนามในใบยินยอม
เขา้ร่วมการวิจยัซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมทั้งเอกสารค าช้ีแจงน้ีแลว้   ดว้ยความสมคัรใจของท่าน และใน
ระหว่างเขา้ร่วมโครงการวิจยัหากท่านไม่ประสงค์จะร่วมโครงการวิจยัต่อ  ก็สามารถถอนตวัออก
จากโครงการวจิยัไดต้ลอดเวลา  โดยไม่ตอ้งอธิบายเหตุผล  ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน    ทั้งน้ีการน าเสนอผลการศึกษาจะน าเสนอในภาพรวมของโครงการน้ีเท่านั้น   ขอ้มูล
ของท่านจะได้รับการเก็บถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับโดยจะไม่มีการระบุช่ือของท่าน ข้อมูล
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านจะถูกท าลายเม่ือเสร็จส้ินโครงการวจิยั  ท่านมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอดู
ขอ้มูลส่วนตวัของท่าน  ถา้ท่านตอ้งการใชสิ้ทธิตงักล่าวกรุณาแจง้ให้ผูว้ิจยัรับทราบทราบ และสิทธิ
ป ระโยช น์ อ่ื น ๆ  อัน จะ เกิ ด จ าก ผลก าร ศึ กษ าให้ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ยบ ข้อบั งคับ ข อ ง  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ในการวิจยัคร้ังน้ีไม่มีค่าตอบแทนท่ีท่านจะไดรั้บ  และไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆจากการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

 ในระหวา่งท่ีท่านเขา้ร่วมการศึกษาเพื่อการคน้ควา้แบบอิสระ หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั
การศึกษาน้ี ท่านสามารถติดต่อผูศึ้กษาได ้คือ  นางสาวพทัยา  แผ่นชยัพรม โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์  จงัหวดัเชียงราย  โทรศพัท ์ 087-7288162 หรืออาจารยท่ี์ปรึกษารองศาสตราจารย ์
ดร.ภารดี  นานาศิลป์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  โทรศพัท ์089-6375551 ในกรณี
ท่ีท่านตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของผูร่้วมการศึกษาเพื่อการคน้ควา้แบบอิสระ  ท่านสามารถ
ติดต่อไดท่ี้ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั             
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โทรศพัท ์ 053-946080  (เวลาราชการ)  และส านกังาน
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาดา้นจริยธรรมในการศึกษาวิจยัทางชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ โทร 053711300 ต่อ 2145 

 
 

ลายมือช่ือผูใ้หข้อ้มูลการศึกษา ..................................... (วนัท่ี......เดือน..........พ.ศ..........) 
                  (นางสาว พทัยา  แผน่ชยัพรม) 
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เอกสารแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมการศึกษาเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 
ของอาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วมการศึกษาเพือ่การค้นคว้าแบบอิสระ 

 
 

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว ............................................................. ขอใหค้วามยนิยอมท่ี
จะเขา้ร่วมในการศึกษาเพื่อการคน้ควา้อิสระ  เร่ือง “ประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาล
ส าหรับการจดัการความปวดในผูสู้งอายหุลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์”  โดยขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้มูลและค าอธิบายเก่ียวกบัการศึกษาเพื่อการคน้ควา้แบบอิสระน้ี
แล้ว ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสซักถามเก่ียวกบัการศึกษาน้ีและได้รับค าตอบเป็นท่ีพอใจและเขา้ใจแล้ว 
ขา้พเจา้มีเวลาเพียงพอในการอ่านและท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลในเอกสารน้ีอย่างถ่ีถ้วน และได้รับ
เวลาเพียงพอในการตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมโครงการน้ีหรือไม่ 

ขา้พเจา้ขอลงลายมือช่ือก ากบัไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานว่ายินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยัโดย
ความสมัครใจ โดยรับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนตัวจากการวิจัยเม่ือใดก็ได้  และไม่เกิดผล
เสียหายใดๆต่อขา้พเจา้ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ในกรณีท่ีขา้พเจา้มีขอ้ขอ้งใจหรือมีปัญหาตอ้งการ
ปรึกษาผูว้ิจยั  ขา้พเจา้สามารถติดต่อผูว้ิจยัคือ  นางสาวพทัยา  แผ่นชัยพรม โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์  จงัหวดัเชียงราย  โทรศพัท ์ 087-7288162 

 
 
ลายมือช่ืออาสาสมคัร  ................................................ (วนัท่ี......เดือน..........พ.ศ..........) 
   ( ………………………………) 
     
ลายมือช่ือผูใ้หข้อ้มูลการศึกษา ......................................  (วนัท่ี......เดือน..........พ.ศ........) 
    (....นางสาวพทัยา..แผน่ชยัพรม...) 

     
     ลายมือช่ือ............................................................พยาน 

       (..........................................................)   (วนัท่ี......เดือน.................พ.ศ..........) 
     
ลายมือช่ือ...........................................................พยาน 
              (.........................................................)  (วนัท่ี........เดือน..................พ.ศ..........) 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
แนวปฏิบัติการพยาบาลส าหรับการจัดการความปวดในผู้สูงหลงัผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 
การศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการจดัการความปวดใน

ผูสู้งหลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   โดยใชก้รอบแนวคิดดา้น
การน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใชข้องสมาคมพยาบาลออนทาริโอ (RNAO, 2012)  ไดค้ดัเลือกแนว
ปฏิบติัการพยาบาลเพื่อลดปวดในผูป่้วยหลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  ของสุภาภรณ์  หิรัญภุชชงค ์
(2549)  โดยผูด้  าเนินการและทีมผูดู้แลของหอผูป่้วยสมเด็จย่าศลัยกรรม  โรงพยาบาลเชียงราย-
ประชานุเคราะห์   มาประยุกต์ขอ้ปฏิบติัให้เหมาะสมกบัหน่วยงาน   เพื่อให้มีความเป็นไปไดแ้ละ
พร้อมท่ีจะน าสู่การปฏิบติัในหอผูป่้วยสมเด็จยา่ศลัยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
 
ผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลนิิก 
  
 พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยสมเด็จยา่ศลัยกรรม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ-
เคราะห์ 
 
ผู้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ในหอผู้ป่วยสมเด็จย่าศัลยกรรม 
  
 1.  ผศ. ดร. ภารดี    นานาศิลป์       สาขาวชิาการพยาบาลผูสู้งอายุ 
      คณะพยาบาลศาสตร์ มช  ทีป่รึกษา  
 2.   นางสาวศศิธร ช านาญยา หวัหนา้ผูป่้วยสมเด็จยา่ศลัยกรรม 
 3.   นางนลินี     แขง็สาระกิจ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
 4.   นางทิพธาดา  วรีะวรรณ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
 5.   นางคมคาย  พนัธ์แกว้ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติการพยาบาล 
  
 1.  ผศ. ดร. กนกพร สุค าวงั  กลุ่มวชิาการพยาบาลอายรุศาสตร์   
           คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2. นายแพทยป์ระกนั สุขวงศ ์       นายแพทย์เช่ียวชาญด้านศลัยกรรมออร์โธปิ-

    ดิกส์  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
3. นางวนัทนีย ์   แสงวฒันะรัตน์ พยาบาลช านาญการพิเศษ งานการพยาบาล 
     ผูป่้วยศลัยศาสตร์ 

  
วตัถุประสงค์ 

1. ............................................................................................................... 

2.  ……………………………………………………………………………………… 
 
ผู้ทีไ่ด้รับประโยชน์จากการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 1.    ผู้สูงอายุ  :  ผูสู้งอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียมจะได้รับการปฏิบัติการ
พ ย าบ าล เพื่ อ ล ดอ าก ารป วดห ลั งผ่ าตัด   ส่ ง เส ริม ก าร ฟ้ื น ฟู ส ภ าพ ห ลั งผ่ าตัด   แ ล ะ
.......................................................... 

2.   ผูป้ฏิบัติการ  :  มีแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
............................................................................................................................................ 
 3.   หน่วยงานและองคก์ร  :  มีแนวปฏิบติัการพยาบาลท่ีเป็นมาตรฐาน  เพื่อลดอาการปวด
ห ลั ง ผ่ า ตั ด เ ป ล่ี ย น ข้ อ เ ข่ า เ ที ย ม   โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์
................................................................................ 
 
ค าจ ากดัความ 

ความปวด   หมายถึง  ความรู้สึกไม่ สุขสบายท่ี เกิดแบบเฉียบพลันจากการผ่าตัด
...............................................................................................................................................   
 

การลดอาการปวด  หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลเพื่ อลดอาการปวดหลังผ่าตัด ท่ี
............................................................................................................................................ 
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แนวทางปฏิบัติการพยาบาลส าหรับการจัดการความปวดในผู้สูงหลังผ่าตัดเปลีย่นข้อเข่าเทยีม  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 
ระยะก่อนผ่าตัด  เม่ือรับผูป่้วยใหม่เขา้หอผูป่้วยสมเด็จยา่ศลัยกรรม 

1. สร้างสัมพนัธภาพใหผู้ป่้วยรู้สึกคลายกงัวลและ........................................................... 
2. ให้ความรู้แก่ผูป่้วย ประมาณ 30 นาที เก่ียวกบั...........................................................ท า

ให้ผูป่้วยเกิดความพึงพอใจ  (Mc Donald , 2001; Devine et al, 1999; Neitzel, 1999; & Crutchfield, 
et al, 1996) 

3. สอนและสาธิตการใชเ้ทคนิคการผอ่นคลาย...................................................... (Pellino, 
2005) 

4. สอนวิธีการใช้ numeric pain scale .............................................ความปวดของผูป่้วยกบั
พยาบาล 

 

ระยะหลงัผ่าตัด  
ระยะ 1-2 วนัแรกหลงัผ่าตัด ขณะทีผู้่ป่วยนอนพกับนเตียง มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี ้ 

1. สร้างสัมพนัธภาพ.......................................................... ( University of Iowa, 2004 )  

2. ดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บยาบรรเทาปวด.......................................................................... 
3. ควรประเมินความปวดของผูป่้วย.................................... เป็น fifth vital signs (Devine, 

1999)  

4. จดัใหผู้ป่้วยนอนพกั .........................................................................................................  
5. กระตุน้ใหผู้ป่้วยใชเ้ทคนิคผอ่นคลาย................................................................................ 
6. บนัทึกการประเมินความปวด............................................................................................ 

 
ระยะทีม่ีการฝึกงอเข่า (ประมาณวนัที ่2-3 หลงัผ่าตัด)  

1. กระตุน้ใหผู้ป่้วยใชเ้ทคนิคผอ่นคลาย..........................................................................  
2. หลงัจากท่ีผูป่้วยไดรั้บการเปิด.........................................................................................

นอกจากนั้นควรใช ้  .........................................................................................................................  
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การใช้ความเยน็ประคบเพือ่ลดอาการปวด มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี ้ 
1. ประเมินความตอ้งการของผูป่้วย...............................................................................  
2. ประเมินความเส่ียงของผูป่้วยแต่ละราย โดยใช.้........................................................... 
3. ประเมินความปวดของผูป่้วยโดยใช ้numeric pain scale..........................................  
4. ประคบความเยน็บริเวณ............................................................................................. 
5. สังเกตอาการผดิปกติ..........................................................................................................  

 

 

6. แนวทางการประเมินผลลพัธ์ต่อผู้ป่วยและกระบวนการในการใช้แนวปฏิบัติ  
1. แนวทางการประเมินผลลพัธ์ต่อผูป่้วย คือ  
     1.1.วดัระดบัความรุนแรงของความปวด................................................................ 
     1.2.วดัปริมาณยาแกป้วดท่ีใชห้ลงัผา่ตดั ...............................................................  
2. แนวทางการประเมินกระบวนการในการใชแ้นวปฏิบติั  คือ   
     2.1. การประเมินความ....................................................................................... 
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แนวทางในการให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา 

 

 1. พยาบาลสอบถามผูป่้วยเก่ียวกบั............................................................................ 

 2. ประเมินและบนัทึกระดบัความปวด............................................................... ดงัน้ี 

 3. ประเมินความปวดซ ้ าเป็นระยะภายหลงัใหย้า............................................................ 

  - ควรประเมินความปวดซ ้ า 30 นาที หลงั............................................................... 

  - ควรประเมินความปวดซ ้ า 60 นาที หลงั................................................................ 

 4. ถา้สามารถควบคุมความปวดไดดี้ควร....................................................................... 

 5. ถา้ไม่สามารถควบคุมความปวดได ้ตอ้งมี................................................................. 

 6. ใหย้าแกป้วดตามแผนการรักษา โดยมีหลกัการดงัน้ี 

The World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA) แ น ะ น า ห ลั ก ก า ร ใ ช้ ย า

......................................   คือ 

 บนัไดขั้นแรก ในวนัแรกหลงัผา่ตดั................................................................... 

 บนัไดขั้นสอง เม่ืออาการปวดทุเลาลง .............................................................. 

 บนัไดขั้นสาม คือ การใชย้ากิน......................................................................... 

 7.ระหวา่งบริหารยาใหผู้ป่้วย พยาบาลตอ้ง............................................................. 

 8. ส าหรับการใหย้าบรรเทาปวดตามจ าเป็น (PRN) ควร........................................... 
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คู่มือการสอนเร่ืองโรคข้อเข่าเส่ือมและการผ่าตดัเปลีย่นข้อเข่าเทียม 

หอผู้ป่วยสมเดจ็ย่าศัลยกรรม    

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

สุภาภรณ์  หิรัญภุชชงค์ 

 

 

 

 

สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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คู่มือการสอนเร่ืองอาการปวดแผลและบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด 

หอผู้ป่วยสมเดจ็ย่าศัลยกรรม   

 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

สุภาภรณ์  หิรัญภุชชงค์ 

 

 

 

สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 
 เลขท่ีแบบประเมิน.................. 

 
แบบประเมินความพงึพอใจของผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการจัดการความปวดหลงัผ่าตัดเปลีย่นข้อเข่าเทียม 

ตามแนวปฏิบัติทางการพยาบาลส าหรับการจัดการความปวด 

ในผู้สูงอายุหลงัผ่าตัดเปลีย่นข้อเข่าเทยีม 

ค าช้ีแจง  แบบประเมินฉบบัน้ี  สร้างข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีท่านมีต่อการจดัการความปวดท่ี
ไดรั้บหลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม ตามแนวปฏิบติัทางการพยาบาลส าหรับการจดัการความปวดใน
ผูสู้งอายหุลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  แบ่งออกเป็น      5  
ส่วน    คือ 
 ส่วนท่ี  1  แบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไปของอาสาสมคัร   
 ส่วนท่ี  2  แบบบนัทึกขอ้มูลการเจบ็ป่วยและการรักษาท่ีไดรั้บ   

ส่วนท่ี  3  แบบประเมินความเส่ียงต่อการใชค้วามเยน็ประคบเข่า 
ส่วนท่ี  4  แบบบนัทึกความปวดของผูสู้งอายหุลงัผา่ตดั 
ส่วนท่ี  5  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อโปรแกรมลดปวดหลงัผา่ตดัเปล่ียน 

ข้อเข่าเทียมด้วยการให้ความรู้  การใช้เทคนิคผ่อนคลาย  และการประคบเย็น  (โปรแกรม
ผสมผสาน)   
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ส่วนที ่ 1  แบบบันทกึข้อมูลทัว่ไปของอาสาสมัคร 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 

1. เพศ    [   ]  ชาย  [   ]  หญิง 

2. อาย.ุ..................................ปี 

3. สถานภาพสมรส   [   ]  โสด [   ]  คู่  [   ]  หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

4. ศาสนา [   ]  พุทธ [   ]  คริสต ์ [   ]  อิสลาม 

5. ระดบัการศึกษา [   ]  ไม่ไดรั้บการศึกษา [   ]  ประถมศึกษา  [   ]  มธัยมศึกษา 

[   ]  ปริญญาตรี  [   ]  สูงกวา่ปริญญาตรี 
6. อาชีพ....................................................................... 

 

ส่วนที ่2  แบบบันทกึข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษาทีไ่ด้รับ 

ค าช้ีแจง  โปรดเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 

1. วนัท่ีรับไวใ้นโรงพยาบาล........................................การวนิิจฉยั................................................... 

2. ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการความปวดหลงัผา่ตดั............................................................ 

3. การผา่ตดั.................................................................วนัท่ีผา่ตดั.................................................... 

4. ชนิดของยาระงบัความรู้สึก........................................................................................................... 

5. ชนิดของยาแกป้วดท่ีไดรั้บก่อนผา่ตดั  (pre-medication).............................................................. 

6. วนัท่ีจ  าหน่ายออกจากโรงพยาบาล................................................................................................ 

7. ระยะวนันอนในโรงพยาบาล...................................................วนั 

8. คะแนนความปวดก่อนการผา่ตดั.................การจดัการความปวดท่ีไดรั้บ..................................... 
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ส่วนที ่3  แบบประเมินความเส่ียงต่อการใช้ความเยน็ประคบเข่า 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลของผูสู้งอาย ุ
 
1.  ผูท่ี้มีการแขง็ตวัของเลือด  หรือการไหลเวยีนเลือดผดิปกติ  [   ]  ใช่  [   ] ไม่ใช่ 

2. ผูท่ี้มีความผดิปกติของหลอดเลือด  เช่น  Raynaud’ s disease/  [   ]  ใช่  [   ] ไม่ใช่ 

phenomenon,deep  vien  thrombosis      
3. ผูท่ี้เป็น  neuroma,  neuritis,  ประสาทรับความรู้สึกผดิปกติ  [   ]  ใช่  [   ] ไม่ใช่ 

4. ผูท่ี้มี  dementia,  confuse      [   ]  ใช่  [   ] ไม่ใช่ 

5. ผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานในระยะรุนแรง     [   ]  ใช่  [   ] ไม่ใช่ 
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ส่วนที่  4   แบบประเมินระดบัของอาการปวดใชม้าตรวดัระดบัความปวดชนิดตวัเลข  
    ( numeric pain scale )  

คาช้ีแจง มาตรวดัน้ี เป็นมาตรวดัระดบัอาการปวดตามความรู้สึกของท่าน เร่ิมตั้งแต่หมายเลข  
 

0 หมายถึง ไม่มีความรู้สึกปวดเลย จนกระทัง่ถึง 10 หมายถึง มีความปวดมากท่ีสุด  
 

 
 

ไม่รู้สึกปวดเลย    รู้สึกปวดปานกลาง   รู้สึกปวดมากท่ีสุด  
 
การแปลค่าคะแนนความปวดแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ  
 

0 คะแนน หมายถึง ไม่มีความปวดเลยในขณะนั้น  
1- 4 คะแนน หมายถึง ความปวดระดบัเล็กนอ้ย (mild)  

5- 6 คะแนน หมายถึง ความปวดระดบัปานกลาง (moderate)  

7-10 คะแนน หมายถึง ความปวดระดบัรุนแรง (severe) 
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ส่วนที ่ 5  แบบบันทกึความปวดของผู้สูงอายุหลงัผ่าตัด 

ค าช้ีแจง  กรุณาบนัทึกรายละเอียดตามขอ้มูลขา้งล่างน้ี 

1.  ระยะ  24  ช่ัวโมงแรกหลงัผ่าตัด 

คร้ัง
ที่ 

วนั/
เวลา 

ระดับ
ความ 
ปวด
ก่อนใช้ 

วธีิจัดการกบัอาการปวด ระดับ
ความ

ปวดหลงั
ใช้ 

หมาย
เหตุ ใช้ยา 

(บันทกึชนิดและ
ขนาดของยาทีใ่ช้) 

การหายใจ
เป็นจังหวะ 

ประคบ
เยน็ 

        
        
        
        
        
        
        
        

2. ระยะ  48  ช่ัวโมงแรกหลงัผ่าตัด 

คร้ังที่ วนั/
เวลา 

ระดับ
ความ 
ปวด
ก่อนใช้ 

วธีิจัดการกบัอาการปวด ระดับ
ความ

ปวดหลงั
ใช้ 

หมาย
เหตุ ใช้ยา 

(บนัทกึชนิดและ
ขนาดของยาที่

ใช้) 

การหายใจ
เป็นจังหวะ 

ประคบ
เยน็ 
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3. ระยะ  72  ช่ัวโมงแรกหลงัผ่าตัด 

คร้ัง
ที่ 

วนั/
เวลา 

ระดับ
ความ 
ปวด
ก่อนใช้ 

วธีิจัดการกบัอาการปวด ระดับ
ความ

ปวดหลงั
ใช้ 

หมาย
เหตุ ใช้ยา 

(บนัทกึชนิดและ
ขนาดของยาทีใ่ช้) 

การหายใจ
เป็นจังหวะ 

ประคบ
เยน็ 
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ส่วนที ่ 5  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อโปรแกรมลดปวดหลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่า-   
  เทียมดว้ยการใหค้วามรู้  การใชเ้ทคนิคผอ่นคลาย  และการประคบเยน็  (โปรแกรม   
  ผสมผสาน)   

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ข้อคิดเห็น ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
มาก 

ไม่เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
อย่าง
มาก 

- ท่านคิดวา่ความรู้ท่ีท่านไดรั้บช่วย..................      
- ท่านคิดวา่ความรู้ท่ีท่านไดรั้บช่วย..................      
- ท่านคิดวา่เทคนิคการผอ่นคลายดว้ย...............      
-ท่านคิดวา่เทคนิคการผอ่นคลายดว้ย................      
-ท่านคิดว่าการใชค้วามเยน็ประคบเยน็ในช่วง
.................................................................. 

     

-ท่านคิดว่าการใชค้วามเยน็ประคบเยน็ในช่วง
................................................................... 

     

-ท่านคิดว่าโปรแกรมผสมผสานสามารถลด
อาการ......................................................... 

     

-ท่านคิดวา่โปรแกรมผสมผสานเป็นวิธีท่ี..........      
-โด ย รวม ท่ าน รู้ สึ กพ อ ใจ ต่ อ โป รแกรม
ผสมผสาน 

     

-ท่านคิดว่าโปรแกรมผสมผสานสามารถใชก้บั
ผูป่้วยผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียมรายอ่ืนๆได ้

     

 
ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................................... .............. 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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เลขท่ีแบบประเมิน.................. 
 

แบบประเมินความพงึพอใจของพยาบาล  ทีต่่อแนวปฏิบัติทางการพยาบาลส าหรับการจัดการความ
ปวดในผู้สูงอายุหลงัผ่าตัดเปลีย่นข้อเข่าเทียม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ค าช้ีแจง   แบบประเมินฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีท่านมีหลงัใชแ้นวปฏิบติัทางการ
พยาบาลส าหรับการจดัการความปวดในผูสู้งอายุหลงัผ่าตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  ของโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน    คือ 
 ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
 ส่วนท่ี  2  แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาล  ต่อแนวปฏิบติัการพยาบาลเพื่อลด
อาการปวดในผูสู้งอายหุลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียมดว้ยการให้ความรู้  การใชเ้ทคนิคผอ่นคลายและ
การประคบเยน็  (โปรแกรมผสมผสาน) 
 โปรดตอบแบบประเมินให้ครบทุกขอ้  เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ค  าตอบของ
ท่านจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นภาพรวมและเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัรายต่อๆไป  และขอขอบพระคุณท่ีท่านให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบประเมินชุดน้ีอยา่งสูงมา ณ  โอกาสน้ีดว้ย   
 
ส่วนที ่ 1  แบบบันทกึข้อมูลทัว่ไปของอาสาสมัคร 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 
1.เพศ    [   ]  ชาย [   ]  หญิง 
2.อาย.ุ..................................ปี 
3.ระดบัการศึกษา  [   ]  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า [   ]  ปริญญาโท  [   ]  ปริญญาเอก 
4.ปฏิบติังานในต าแหน่ง.......................................................................................... 
5.ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบติังานจนถึงปัจจุบนั..............................ปี.......................เดือน 
6.ประวติัการเคยเขา้รับการอบรมดา้นการจดัการความปวด 
 [   ]  ไม่เคย [   ]  เคย  (ระบุรายละเอียด) 
เร่ือง................................................................................เม่ือ.................................... 

เร่ือง................................................................................เม่ือ.................................... 

เร่ือง................................................................................เม่ือ.................................... 
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ส่วนที่  2  แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาล  ต่อแนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการจดัการ
ความปวดในผูสู้งอายหุลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม  ดว้ยการใหค้วามรู้  การใชเ้ทคนิคผอ่นคลายและ
การประคบเยน็  (โปรแกรมผสมผสาน) 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ข้อคิดเห็น ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
มาก 

ไม่เห็น
ด้วยน้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

- ท่านตอ้ง...................................................      
- ท่านตอ้งใชเ้วลาใน..................................      
- ท่านตอ้งใชบุ้คลากร.................................      
-ตอ้งใชค่้าใชจ่้าย.........................................      
-สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด.้..................      
-สอดคลอ้งกบัการ.......................................      
-เป็นประโยชนต่์อการ................................      
-เป็นการเพ่ิมคุณภาพ..................................      
-โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ..............      

 

ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงคะแนนความปวดของผู้สูงอายุหลงัการใช้ 
แนวปฏบิัติการพยาบาลส าหรับจัดการความปวด 

ในผู้สูงอายุหลงัผ่าตดัเปลีย่นข้อเข่าเทยีม 
 
ตารางท่ี จ1 
คะแนนความปวดของผูสู้งอายกุ่อนการไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับจดัการ
ความปวดในผูสู้งอายหุลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม 
 
ตารางท่ี จ2 
คะแนนความปวดของผูสู้งอายุหลงัการไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับจดัการ
ความปวดในผูสู้งอายหุลงัผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม 
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ตารางที ่จ1 คะแนนความปวดของกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายกุลุ่มก่อนการดูแลตามแนวปฏิบติัทางคลินิก
         ส าหรับจดัการความปวดในผูสู้งอายหุลงัผา่ตดัใหญ่ 

ผูสู้งอายุ
รายท่ี 

คะแนนความปวดของผูสู้งอาย ุ
กลุ่มก่อนการดูแลตามแนวปฏิบติัตามระยะเวลาท่ีประเมิน 

หลงัผา่ตดั 
ทนัทีท่ีหอผูป่้วย 

เม่ือครบ 
24 ชัว่โมง 

เม่ือครบ 
48 ชัว่โมง 

เม่ือครบ 
72 ชัว่โมง 

1 4 3 5 4 
2 0 6 5 3 
3 8 4 5 3 
4 6 5 5 4 
5 6 5 4 3 
6 5 6 4 3 
7 8 5 4 3 
8 6 5 7 5 
9 5 5 4 4 
10 6 6 5 3 
11 7 6 6 4 
12 5 5 4 4 
13 5 5 4 4 
14 5 5 4 4 
15 7 5 4 4 
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ตารางที ่จ2  คะแนนความปวดของกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายกุลุ่มหลงัการดูแลตามแนวปฏิบติัทางคลินิก
          ส าหรับจดัการความปวดในผูสู้งอายหุลงัผา่ตดัใหญ่ 
ผูสู้งอายรุาย

ท่ี 
คะแนนความปวดของผูสู้งอายุ 

กลุ่มหลงัการดูแลตามแนวปฏิบติัตามระยะเวลาท่ีประเมิน 

หลงัผา่ตดั 
ทนัทีท่ีหอผูป่้วย 

เม่ือครบ 
24 ชัว่โมง 

เม่ือครบ 
48 ชัว่โมง 

เม่ือครบ 
72 ชัว่โมง 

1 3 3 3 2 
2 0 4 3 2 
3 6 3 3 2 
4 4 3 3 2 
5 5 3 2 2 
6 3 3 2 2 
7 4 3 3 2 
8 4 3 3 3 
9 4 3 3 2 
10 4 3 2 2 
11 3 3 3 2 
12 3 3 3 3 
13 3 4 3 3 
14 2 3 3 3 
15 3 4 3 2 
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ภาคผนวก  ฉ 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพแนวปฏบัิติทางคลนิิก 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพแนวปฏิบัติทางคลนิิก  สังกดั 
 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กนกพร สุค าวงั  กลุ่มวชิาการพยาบาลอายรุศาสตร์  
            คณะพยาบาลศาสตร์   
       มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. นายแพทยป์ระกนั สุขวงศ ์        นายแพทยเ์ช่ียวชาญ 
       ดา้นศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์   
       โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
3. นางวนัทนีย ์   แสงวฒันะรัตน์   พยาบาลช านาญการพิเศษ  
       งานการพยาบาลผูป่้วยศลัยศาสตร์ 

       โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 
ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-นามสกุล   นางสาวพทัยา  แผน่ชยัพรม   
 
วนั เดือน ปี เกดิ   7  มกราคม  พ.ศ.  2525 
 
ประวตัิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2547   พยาบาลศาสตรบณัฑิต  
    วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 
 
ประสบการณ์   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   หอผูป่้วยสมเด็จยา่ศลัยกรรม     
    กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


