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การพัฒนาและประเมินผลความเป็นไปได้ในการน�ำแนวปฏิบัติไปใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา*
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หทัยรัตน์ แสงจันทร์ พย.ด**
ประณีต ส่งวัฒนา พย.ด***
บทคัดย่อ: การให้ยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา เป็นวิธีการจัดการความปวดหลังผ่าตัด
ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ใน
การนำ�แนวปฏิบัติไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา
การศึกษาประกอบด้วย 1) การพัฒนาแนวปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกของสภาการวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และ 2) การประเมินความเป็นไปได้ใน
การนำ�แนวปฏิบตั ไิ ปใช้และความพึงพอใจ จากกลุม่ พยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นจำ�นวน
30 ราย และผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติจำ�นวน 10 ราย เครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความเป็นไปได้ของการนำ�แนวปฏิบัติไปใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติ และแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัด การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงบรรยาย
ผลการวิจัย พบว่า เนื้อหาแนวปฏิบัติพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับ
ปวดทางช่องเหนือเยื่อดูราที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยา
ระงับปวดตามแผนการรักษา 2) การดูแลจัดการความปวดหลังผ่าตัด 3) การป้องกันและ
จัดการภาวะกดการหายใจ 4) การเฝ้าระวังและจัดการภาวะความดันโลหิตต�ำ่ 5) การป้องกันและ
จัดการภาวะความรู้สึกตัวลดลง และ 6) การป้องกันและจัดการภาวะแทรกซ้อนจากยาระงับปวด
ทางช่องเหนือเยือ่ ดูรา ส่วนการประเมินความเป็นไปได้ในการน�ำแนวปฏิบตั ไิ ปใช้ พบว่า ความเป็น
ไปได้ในการน�ำไปใช้โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง และพยาบาลผูใ้ ช้แนวปฏิบตั มิ คี วามพึงพอใจในระดับ
มากร้อยละ 76.7 ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดพบว่า มีผู้ป่วยรายงานความปวดในระดับมาก
4 ราย ปานกลางอีก 4 ราย และในระดับน้อย 1 ราย และ 1 รายไม่รายงานความปวด อย่างไร
ก็ตาม ในช่วง 24-48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด พบว่า ผู้ป่วยทุกรายมีระดับความปวดเพียงเล็กน้อย แต่
5 รายพบอาการคัน และ 2 รายพบอาการคลื่นไส้อาเจียน
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นสามารถนำ�ไปใช้ในการดูแล
จัดการความปวดหลังผ่าตัดได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาติดตามผลลัพธ์ทางคลินกิ เพือ่ ประเมิน
ประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นต่อไป
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การพัฒนาและประเมินผลความเป็นไปได้ในการนำ�แนวปฏิบตั ไิ ปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดทีไ่ ด้รบั ยาระงับปวดทางช่องเหนือเยือ่ ดูรา

ความเป็นมาของปัญหา
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดร้อยละ 30 - 80 มีระดับ
ความปวดปานกลางถึงรุนแรง จากการจัดการความ
ปวดที่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ1 ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการ
ตอบสนองต่างๆ ท�ำให้ปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยง
เนื้อเยื่อต่างๆ ลดลง แผลผ่าตัดหายช้า2 ผู้ป่วยไม่
สามารถหายใจได้แรงและไอได้เต็มที่ อาจเกิดภาวะ
ถุงลมแฟบและปอดอักเสบตามมา ส่งผลให้การฟืน้ ฟู
สภาพภายหลังผ่าตัดล่าช้า เพิม่ ระยะเวลาการรักษาตัว
อยูใ่ นโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยครอบครัวและระบบบริการ
สุขภาพต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงขึ้น3
การจัดการความปวดหลังผ่าตัดเน้นการใช้ยา
บรรเทาปวด พบว่า การให้ยาระงับปวดทางช่องเหนือ
เยือ่ ดูราอย่างต่อเนือ่ ง (epidural analgesia) มีประสิทธิภาพ
และเหมาะส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ เพื่อ
ควบคุมความปวดให้อยู่ในระดับเล็กน้อย4 ลดภาวะ
แทรกซ้อนทางระบบหายใจ การฟืน้ ตัวหลังการผ่าตัด
เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดเรื้อรัง5 อย่างไรก็ตาม
พยาบาลผูด้ แู ล ควรจะต้องมีความรูแ้ ละสามารถปฏิบตั ิ
การดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเฝ้าระวัง
และจัดการอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจาก
การได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา6
ส�ำหรั บ ในบริ บ ทการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยหลั ง ผ่ า ตั ด
ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิสัญญีแพทย์จะ
พิจารณาให้ยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูราใน
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ จากการศึกษาติดตาม
การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทาง
ช่องเหนือเยือ่ ดูรา พบว่าผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลแตกต่าง
กันในเรือ่ งการประเมินความปวดหลังผ่าตัด การประเมิน
ภาวะแทรกซ้อน และการจัดการให้ได้รับยาอย่างต่อ
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เนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากมีอุบัติการณ์ของการเลื่อนหลุด
ของสายให้ยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูราและมี
การหลุดของข้อต่อระหว่างสายกับเครือ่ งควบคุมสารนำ�้
และผู้ป่วยยังคงมีความปวดในระดับปานกลางถึง
รุนแรง สถานการณ์ดงั กล่าวเป็นอาจส่งผลให้การจัดการ
ความปวดในผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงตามมา เช่น ระดับ
ความดันโลหิตต�่ำ ภาวะกดการหายใจ และกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง เป็นต้น7,8 ดังนั้น การพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินกิ ขึน้ เป็นแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้พยาบาลผูป้ ฏิบตั ิ
มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้อง9 เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน10 และส่งผลต่อผลลัพธ์ดา้ นผูป้ ว่ ย การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและประเมินความ
เป็นไปได้ในการน�ำแนวปฏิบตั ไิ ปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย
หลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับพยาบาลใน
การดูแลจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดให้มี
ประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสังเคราะห์งานวิจัยและ
ทบทวนวรรณกรรมสรุปเป็นแนวคิดในการประเมิน
และการจัดการความปวด ส�ำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่
ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูราในระยะ 72
ชั่วโมงหลังผ่าตัด11-13 ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1)
การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือ
เยือ่ ดูรา 2) การดูแลจัดการความปวด 3) การป้องกัน
และจัดการภาวะกดการหายใจ 4) การเฝ้าระวังและ
จัดการภาวะความดันโลหิตต�่ำ 5) การป้องกันและ
จัดการภาวะความรู้สึกตัวลดลง และ 6) การป้องกัน
และจัดการภาวะแทรกซ้อนจากยา ซึง่ มีเป้าหมายปฏิบตั ิ
ที่ใช้ในี่ได้รับมสรุปเป็นแนวคิดเพื่อให้การระงับปวด
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หลังผ่าตัดมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และลด
ภาวะแทรกซ้อน
ผูว้ จิ ยั น�ำแนวคิดในการประเมินและการจัดการ
ความปวดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล ด้วย
การพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ย
หลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา
โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกของสภาวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ
แห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย14 การศึกษาครั้งนี้จึง
แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) การพัฒนาแนวปฏิบัติ
ประกอบด้วย การศึกษาสถานการณ์และก�ำหนดปัญหา
การก�ำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ทางคลินิก การ
ทบทวนและประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์
และการร่างแนวปฏิบัติและตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 2) การประเมินความ
เป็นไปได้ของการน�ำแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นไปใช้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลใน
การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทาง
ช่องเหนือเยื่อดูรา
2. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการน�ำแนว
ปฏิบัติทางการพยาบาลไปใช้ ประเมินความพึงพอใจ
ของพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาล และ
ประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล
ตามแนวปฏิบัติ ได้แก่ ระดับความรุนแรงของความ
ปวด และภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับปวด
ทางช่องเหนือเยื่อดูรา

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาแนวปฏิบัติ
		 1.1 การศึ ก ษาสถานการณ์ แ ละก�ำหนด

ปัญหา ผูว้ จิ ยั ศึกษาสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
ของพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดทีไ่ ด้รบั ยาระงับ
ปวดทางช่องเหนือเยือ่ ดูรา ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนมีนาคม 2553 โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
บันทึกทางการพยาบาล การสังเกตการปฏิบัติ การ
สอบถามพยาบาลผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ว่ ย และการสอบถาม
ผูป้ ว่ ย พบว่า ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลจากพยาบาลประจ�ำ
หอผู้ป่วยหลายหอผู้ป่วย ได้แก่ หอผู้ป่วยศัลยกรรม
หญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย และหอผู้ป่วยพิเศษ
ศัลยกรรม พยาบาลผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยมีประสบการณ์
และมีการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่แตกต่างกันในด้าน
การประเมินความปวดในระยะหลังผ่าตัด การประเมิน
ภาวะแทรกซ้อน และการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
การดูแล เช่น การหลุดเลื่อนของสายให้ยาระงับปวด
ทางช่องเหนือเยือ่ ดูรา การหลุดของข้อต่อระหว่างสาย
กับเครื่องควบคุมสารน�้ำ เป็นต้น
		 1.2 การก�ำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
ทางคลินิก ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูราที่
พัฒนาขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย
ในระยะ 72 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด และก�ำหนดผลลัพธ์
ทางคลินิก ได้แก่ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดมีระดับความปวด
เท่ากับ 0 – 3 คะแนน4 และอุบัติการณ์การเกิดภาวะ
แทรกซ้อนน้อยกว่าร้อยละ 5
		 1.3 การทบทวนวรรณกรรมและประเมิน
คุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยก�ำหนดค�ำส�ำคัญ
ที่ใช้สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ ด้วย PICO format
ค�ำส�ำคัญที่ใช้ในการสืบค้น คือ post-operative pain,
epidural analgesia และเพิม่ เติมค�ำส�ำคัญได้แก่ protocol,
guideline, complication, pain management, pain
assessment สืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ทั้ง
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ภาษาไทยและอังกฤษ ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
และวิจยั ในประเทศไทย ฐานข้อมูล PUBMED, CINAHL,
Ovid, และ ProQuest Medical Library ในช่วงปี ค.ศ.
2000 – 2010
การประเมินคุณภาพของหลักฐาน ใช้วิธีการ
จัดระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ ข องสถาบันโจแอนนาบริก ซ์ 15 ได้แก่
ระดับ 1 ได้จากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
(systematic review) จากงานวิจยั ทีม่ กี ารสุม่ ตัวอย่าง และ
การควบคุมตัวแปร (well-designed randomized controlled
trials [RCT]) ระดับ 2 ได้จากงานวิจัย (RCT) ที่
ออกแบบงานวิจัยที่ดี ระดับ 3.1 เป็นหลักฐานได้จาก
งานวิจยั ทดลองทีม่ กี ารออกแบบวิจยั ทีด่ ี แต่ไม่มกี ารสุม่
(จัดเป็นกึ่งทดลอง) ระดับ 3.2 เป็นหลักฐานทีไ่ ด้มา
จากการศึกษาแบบไปข้างหน้า (cohort studies) หรือ
case control ที่มีการเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
(multi-center) หรือมีนกั วิจยั ร่วมมือกันมากกว่า 1 กลุม่
ระดับ 3.3 เป็นหลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่มีการเก็บ
ข้อมูลหลายช่วงเวลา (multiple time series) โดยอาจ
เป็นงานวิจยั ทีไ่ ด้จากงานวิจยั ทดลองทีไ่ ม่มกี ารควบคุม
แต่ผลการวิจัยมีความส�ำคัญมาก และระดับ 4 เป็น
หลั ก ฐานที่ เ ป็ น ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ประสบการณ์ ข อง
ผู้เชี่ยวชาญ รายงานวิจัยเชิงบรรยาย รวมทั้งบันทึก
รายงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้จดั เกรดของข้อแนะน�ำตาม
ความสามารถในการน�ำไปใช้ 16 ได้แก่ เกรด A
สนับสนุนให้น�ำไปปฏิบัติ เกรด B สนับสนุนระดับ
กลางๆ ว่าน่าจะได้ประโยชน์หากน�ำไปปฏิบตั ิ เกรด C
ไม่สนับสนุนให้น�ำไปปฏิบัติ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางการพยาบาลในการศึกษาครั้งนี้ มีจ�ำนวน
10 เรื่อง เป็นรายงานวิจัยที่มีการทบทวนอย่างเป็น
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ระบบและวิเคราะห์แบบอภิมาน จ�ำนวน 1เรื่อง11
(ระดับ 1, เกรด A) รายงานวิจัยที่มีการทบทวน
อย่างเป็นระบบ จ�ำนวน 1 เรื่อง17 (ระดับ 1, เกรด A)
รายงานการวิจัยเชิงทดลอง จ�ำนวน 1 เรื่อง18 (ระดับ
2, เกรด A) รายงานการศึกษาแบบไปข้างหน้า (cohort studies) หรือ case control ที่มีการเก็บข้อมูล
จากหลายๆ แหล่ง (multi-center) หรือมีนักวิจัย
ร่วมมือกันมากกว่า 1 กลุ่ม จ�ำนวน 5 เรื่อง19-23
(ระดับ 3.2, เกรด A) และ บทความทางวิชาการ
จ�ำนวน 2 เรื่อง13,24 (ระดับ 4, เกรด A)
		 1.4 ยกร่างแนวปฏิบัติและตรวจสอบโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ แนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาลในการดูแล
ผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดทีไ่ ด้รบั ยาระงับปวดทางช่องเหนือเยือ่
ดูราทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย 6 ด้าน
ได้แก่ 1) การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาระงับปวดทาง
ช่องเหนือเยื่อดูราตามแผนการรักษา 2) การดูแล
จัดการความปวด 3) การป้องกันและจัดการภาวะกด
การหายใจ 4) การเฝ้าระวังและจัดการภาวะความดัน
โลหิตต�่ำ 5) การป้องกันและจัดการภาวะระดับความ
รู้สึกตัวลดลง และ 6) การป้องกันและจัดการภาวะ
แทรกซ้อนจากยา ได้รบั การตรวจสอบความตรองตาม
เนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์วสิ ญ
ั ญีแพทย์
1 ท่าน อาจารย์พยาบาลด้านศัลยศาสตร์ 1 ท่าน พยาบาล
ประจ�ำหอผูป้ ว่ ย 2 ท่าน และวิสญ
ั ญีพยาบาลจ�ำนวน 1 ท่าน
2. การประเมินความเป็นไปได้ของการน�ำแนว
ปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นไปใช้
		 2.1 น�ำเสนอโครงร่างการทดลองน�ำแนว
ปฏิบตั ทิ พี่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ในคลินกิ ต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหลังจากได้รบั อนุญาต
จึงเริ่มด�ำเนินการ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554

ทิพวรรณ บุญสนอง และคณะ

2.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และ
ขอความร่วมมือจากหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาล
ผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัด จากหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรม
หญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย และหอผู้ป่วยพิเศษ
ศัลยกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพยาบาลประจ�ำ
การจ�ำนวนทั้งหมด 30 ราย เพศหญิง 29 ราย เพศ
ชาย 1 ราย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ�ำนวน 28
ราย และระดับปริญญาโทจ�ำนวน 2 ราย ประสบการณ์
การท�ำงานตั้งแต่ 1 ปีถึง 26 ปี
		 2.3 จัดประชุมพยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วย
ดังกล่าว ร่วมกับวิสญ
ั ญีพยาบาลและวิสญ
ั ญีแพทย์ เพือ่
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยตามแนวปฏิบตั ิ
และตรวจสอบความเที่ยงของการใช้แบบบันทึกการ
ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด หลังจากนั้นจึงเริ่มทดลองใช้
แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา ใน
ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 มีผปู้ ว่ ย
รวมจ�ำนวน 10 ราย

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
		 1. แบบสอบถามความเป็ น ไปได้ ข อง
การน�ำแนวปฏิบัติไปใช้ ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
ข้ อ ค�ำถามตามขั้ น ตอนของแนวปฏิ บั ติ ท างการ
พยาบาล ทั้งหมด 6 ด้าน รวม 23 ข้อ ลักษณะค�ำตอบ
เป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จาก 1 (ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ) ถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิง่ ) คะแนนรวม
เท่ากับ 85 - 115 คะแนน แปลผลคะแนนเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ คะแนน 85-115 หมายถึง มีความเป็นไปได้
ในการน�ำไปใช้ระดับสูง คะแนน 54-84 หมายถึง มี
ความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ระดับปานกลาง และ
คะแนน 23-53 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการน�ำ
ไปใช้ระดับต�่ำ

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาล
ผู้ใช้แนวปฏิบัติ ผู้วิจัยสร้างขึ้น ลักษณะค�ำตอบเป็น
คะแนน 0 - 10 คะแนน การแปลผลคะแนน มีดังนี้
คะแนน 8 – 10 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
คะแนน 4 – 7 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง และ คะแนน 0 – 3 หมายถึง มีความพึงพอใจ
ระดับต�่ำ และมีค�ำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการน�ำ
แนวปฏิบัติไปใช้
3. แบบบันทึกการดูแลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัด ผูว้ จิ ยั
สร้างขึ้น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย การ
ดูแลผู้ป่วย อาการปวด และภาวะแทรกซ้อน
เครื่องมือทั้งหมดได้รับการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และแบบ
บันทึกการดูแลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัด มีคา่ ความสอดคล้อง
ตรงกันระหว่างผูใ้ ช้ (inter-rater) เท่ากับร้อยละ 100
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้ของ
การน�ำแนวปฏิบัติไปใช้และความพึงพอใจ โดยให้
พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติตอบ
แบบสอบถามภายหลังการใช้แนวปฏิบัตใิ นแต่ละเวร
และรวบรวมแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยทุกราย ตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
แนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ย
หลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในระยะ 72 ชั่วโมง
จึงมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้
1. การดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาระงับปวดทางช่อง
เหนือเยือ่ ดูราตามแผนการรักษา13 (ระดับ 4, เกรด A)
มีดงั นี้
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		 1.1 ตรวจสอบต�ำแหน่ ง ของสายให้ ย า
ระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูราให้อยู่ในต�ำแหน่ง
เดิมเมื่อแรกรับ และทุก 8 ชม.
		 1.2 ตรวจสอบชนิด ปริมาณ และอัตรา
ของยาที่ผู้ป่วยได้รับให้ถูกต้องตามแผนการรักษา
(ยาทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้แก่ 0.0625%
บูพิวาเคน (Bupivacaine) + มอร์ฟีน (Morphine)
อัตราส่วน 0.025 – 0.05 มก. /มล.)
		 1.3 กรณีทตี่ อ้ งรายงานวิสญ
ั ญีแพทย์ได้แก่
สายเลือ่ นจากต�ำแหน่งเดิม มีอาการอักเสบของผิวหนัง
บริเวณที่ใส่สาย (catheter) มีการรั่วซึมของยา ซึ่งจะ
ท�ำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามแผนการรักษา
2. การดูแลจัดการความปวด23 (ระดับ3.2,
เกรด A) มีดังนี้
		 2.1 ประเมินความปวดด้วยการถามผู้ป่วย
โดยใช้มาตรวัดความปวดด้วยตัวเลข (numerical rating
scales: NRS) ระดับ 0-10 คะแนน เมื่อแรกรับ และ
ทุก 2 ชม.ใน 12 ชม. แรก หลังจากนั้น ทุก 4 ชม.
		 2.2 ในขณะได้รบั ยาระงับปวดทางช่องเหนือ
เยือ่ ดูรา ความปวดควรอยูใ่ นระดับ 0-3 คะแนน25 (ระดับ
3.2, เกรด A) กรณีที่ความปวดมากกว่า 3 คะแนน
ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาและประเมินความปวด
หลังให้ยา 15-30 นาที หากความปวดยังคงมากกว่า
3 คะแนน รายงานวิสัญญีแพทย์4 (ระดับ 1 เกรด A)
3. การป้องกันและจัดการภาวะกดการหายใจ11
(ระดับ 1, เกรด A)
		 3.1 แรกรับ เตรียมอุปกรณ์การให้ออกซิเจน
ชนิดแคนนูลา (cannula) หรือชนิดหน้ากาก (mask)
ไว้ที่หัวเตียงเพื่อพร้อมใช้งานทันที
		 3.2 ประเมินการหายใจ เมื่อแรกรับ และ
ทุก 2 ชม. ใน 12 ชม. แรก หลังจากนั้น ทุก 4 ชม.
โดยสังเกตอัตราและความลึกของการหายใจ
		 3.3 กรณีที่ อัตราการหายใจน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 8 ครั้งต่อนาที ให้การช่วยเหลือดังนี้ 1) หยุด
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ยาทันที 2) ให้ออกซิเจนชนิดแคนนูลา 3 ลิตรต่อนาที
หรือชนิดหน้ากาก 6 ลิตรต่อนาที 3) ให้ยานาล็อกโซน
(naloxone) 0.1 มก. ทางหลอดเลือดด�ำ ทันที พร้อม
ทั้งรายงานวิสัญญีแพทย์ และให้ยาซ�้ำ 0.1 มก. ทาง
หลอดเลือดด�ำ ทุก 5 นาที จนกว่าวิสญ
ั ญีแพทย์จะมาถึง
4. การเฝ้าระวังและจัดการภาวะความดันโลหิต17
(ระดับ 1, เกรด A)
		 4.1 วัดความดันโลหิต เมือ่ แรกรับ และ ทุก
4 ชั่วโมง
		 4.2 ค่าความดันโลหิตควรอยูใ่ นระดับปกติ
ของผู้ป่วยแต่ละราย กรณีที่ความดันซิสโตลิคต�่ำกว่า
หรือเท่ากับ 80 มม.ปรอท หรือต�่ำกว่าร้อยละ 20
จากค่าความดันซิสโตลิคเดิม ให้ประเมินสัญญาณ
ชีพและรายงานวิสัญญีแพทย์
		 4.3 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน�้ำตามแผน
การรักษา
5. การป้องกันและจัดการภาวะระดับความ
รู้สึกตัวลดลง11 (ระดับ 1 เกรด A)
		 5.1 ประเมินระดับความง่วงซึม เมือ่ แรกรับ
และทุก 4 ชม. โดยประเมินระดับความง่วงซึม (sedation
score) ซึ่งมีระดับคะแนน 0-3 คะแนน ระดับ 0
หมายถึง ตืน่ ดี (none) 1 หมายถึง ง่วงซึมเป็นบางครัง้
(mild) 2 หมายถึง ง่วงซึมบ่อยปลุกง่าย (moderate)
3 หมายถึง ครึ่งหลับครึ่งตื่นปลุกยาก (severe)
		 5.2 ความง่วงซึมควรอยู่ในระดับ 0 - 1
กรณีที่ความง่วงซึมระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ให้
หยุดยาทันที และรายงานวิสัญญีแพทย์
6. การป้องกันและจัดการภาวะแทรกซ้อนจากยา13
(ระดับ 4, เกรด A)
		 6.1 ประเมิ น อาการที่ อ าจเกิ ด จากภาวะ
แทรกซ้อน ทุก 8 ชั่วโมง ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน
คัน ขาชาหรืออ่อนแรง ปวดศีรษะรุนแรง
		 6.2 ให้การช่วยเหลือ กรณีมีอาการจาก
ภาวะแทรกซ้อน ดังนี้
			 6.2.1 กรณีมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
ให้ยาออนแดนซิตอน (ondansetron) 4 มก. ทาง
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ทิพวรรณ บุญสนอง และคณะ

หลอดเลือดด�ำทุก 6 ชม. 18 (ระดับ 2, เกรด A)
			 6.2.2 กรณีมอี าการคัน (มักพบบริเวณ
ใบหน้า แขน และล�ำตัว ให้ยาคลอร์เฟนิรามีน (CPM)
10 มก. ทางหลอดเลือดด�ำ ทุก 6 ชม.24 (ระดับ 4, เกรด A)
			 6.2.3 รายงานวิสัญญีแพทย์ เมื่อพบ
อาการดังนี้คือยังคงมีอาการคลื่นไส้อาเจียน หรือคัน

ภายหลังได้รับยา 1 ชม. มีอาการขาชาหรืออ่อนแรง
มีอาการปวดศีรษะรุนแรง (ปวดมากขณะลุกนั่ง ปวด
บริเวณขมับ)19 (ระดับ 3.2 เกรด A)
ผู้วิจัยจัดท�ำเป็นแผนภาพแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติ (ภาพ 1) เพื่อความชัดเจน และง่ายในการน�ำ
ไปใช้

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา
1. ตรวจสอบต�ำแหน่งของสาย
และยาที่ผู้ป่วยได้รับ
- แรกรับ และ ทุก 8 ชม.

สายเลือ่ น / หลุด จากต�ำแหน่งเดิม
มีอาการอักเสบของผิวหนัง
มีการรั่วซึมของยา

2. ประเมิน ความปวด โดยใช้ NRS
- แรกรับ และ ทุก 2 ชม. ใน 12
ชม. หลังจากนั้นทุก 4 ชม.

> 3 คะแนน

3.ประเมินการหายใจ
- แรกรับ และ ทุก 2 ชม. ใน 12
ชม. หลังจากนั้นทุก 4 ชม.

RR < 8
ครั้ง/นาที

4.ประเมินความดันโลหิต
- แรกรับ และ ทุก 4 ชม.

SBP<80 มม.ปรอท
หรือต�่ำกว่า 20% จากเดิม

5.ประเมินระดับความง่วงซึม
- แรกรับ และ ทุก 4 ชม.
0 = ตื่นดี
1= ง่วงซึมเป็นบางครั้ง
2=ง่วงซึมบ่อยปลุกง่าย
3=ครึ่งหลับครึ่งตื่นปลุกยาก
6.ประเมินภาวะแทรกซ้อน
- แรกรับ และ ทุก 8 ชม.

ให้ยาตามแผนการรักษา เช่น
- MO 1 mg IV ทุก 15 นาที
- MO 2 mg IV ทุก 30 นาที
- Fentanyl 25 µg IVทุก 30 นาที
หยุดยา
ทันที

ระดับความง่วงซึม
> 2 คะแนน

กระตุ้นผู้ป่วย
และให้ O2
cannula 3LPM
/ Mask 6 LPM

ให้ยา naloxone 0.1 mg
IV ทันที และให้ซ�้ำ
ทุก 5 นาที ในระหว่าง
รายงานแพทย์

ประเมิน
สัญญาณชีพ

ให้สารน�้ำตาม
แผนการรักษา

หยุดยาทันที

คลื่นไส้อาเจียน
อาการคัน
ขาชาหรืออ่อนแรง
ปวดศีรษะรุนแรง

> 3 คะแนน

Ondansetron
4 mg IV
ทุ ก 6 ชม

ประเมินสัญญาณชีพ
ยังคงมีอาการ
ภายหลังได้รับยา
1 ชม.

CPM 10 mg
IV ทุก 6 ชม
รายงานวิสัญญีแพทย์

ภาพ 1 ขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดทีไ่ ด้รบั ยาระงับปวด ทางช่องเหนือเยือ่ ดูรา
		 ในระยะ 72 ชัว่ โมงแรก
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การพัฒนาและประเมินผลความเป็นไปได้ในการนำ�แนวปฏิบตั ไิ ปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดทีไ่ ด้รบั ยาระงับปวดทางช่องเหนือเยือ่ ดูรา

ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการน�ำแนว
ปฏิบัติไปใช้ มีดังนี้
1. ระดับความเป็นไปได้ในการน�ำแนวปฏิบัติ
ไปใช้ พบว่า พยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติ 30 ราย ให้
ความคิดเห็นว่าแนวปฏิบัติพยาบาลมีความเป็นไป
ได้ในการน�ำไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไร
ก็ตาม พยาบาล จ�ำนวน 3 ราย ระบุว่าแนวปฏิบัติด้าน
การดูแลจัดการความปวด และด้านการป้องกันและ
จัดการให้การช่วยเหลือภาวะกดการหายใจ มีความ
เป็นไปได้ในการน�ำไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง และ
พยาบาลจ�ำนวน 1 ราย ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านการ
ป้องกันและจัดการให้การช่วยเหลือภาวะระดับความ
รู้สึกตัวลดลง มีความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้อยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. ระดับความพึงพอใจของผู้น�ำแนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลไปใช้โดยรวม พบว่า พยาบาลร้อยละ
76.7 (23 ราย) มีความพึงพอใจในระดับมาก พยาบาล
ร้อยละ 16.7 (5 ราย) มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง และพยาบาลร้อยละ 6.7 (2 ราย) มีความ
พึงพอใจในระดับน้อย
3. ผลลัพธ์ทางคลินิกด้านผู้ป่วย พบว่า ในช่วง
24 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัดพบว่า มีผปู้ ว่ ยรายงานความ
ปวดระดับมาก 4 ราย ปวดระดับปานกลาง 4 ราย
และปวดระดับน้อย 1 ราย และไม่รายงานความปวด
1 ราย อย่างไรก็ตาม ในช่วง 24-48 ชั่วโมงหลัง
ผ่าตัด พบว่า ผู้ป่วยทุกรายมีความปวดระดับน้อย
โดยผู้ป่วย 5 ราย มีอาการคัน และผู้ป่วย 2 ราย
มีอาการคลื่นไส้อาเจียน

การอภิปรายผล
แนวปฏิบัติทางการพยาบาลนี้ พัฒนาขึ้นจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ มีแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน กิจกรรม
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ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อการบริหารยาระงับปวด
วิธีนี้ มีแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ง่ายต่อ
การน�ำไปใช้ มีความครอบคลุมการดูแล 6 ด้าน เป็น
ไปตามแนวคิดการจัดการความปวด ที่ประกอบด้วย
การประเมิ น และการจั ด การที่ มุ ่ ง เน้ น การจั ด การ
ความปวด โดยการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างเพียง
พอต่อการบรรเทาอาการปวด ช่วยให้พยาบาลมีความ
มัน่ ใจในการปฏิบตั มิ ากขึน้ รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การ
ดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลต่อคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย แต่ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมการพยาบาล
ทั้งหมด เช่น การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติเกี่ยว
กับการปฏิบตั ติ นขณะได้รบั การใส่สายให้ยาระงับปวด
ทางช่องเหนือเยื่อดูรา การรายงานความปวด และ
การขอยาระงับปวดเพิ่ม และขาดการมีส่วนร่วมจาก
ผู้ป่วยและญาติในการก�ำหนดแนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการประสานงาน
กับวิสัญญีแพทย์และศัลยแพทย์ให้มีแนวทางการ
ดูแลจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยา
ระงับปวดทางช่องเหนือเยือ่ ดูรา ทีเ่ ป็นไปในทางเดียวกัน
และสอดคล้องตรงกัน
พยาบาลมีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ใน
การน�ำไปใช้โดยรวมในระดับมาก แต่มีเพียงร้อยละ
76.7 ทีม่ คี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เพราะพยาบาล
ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัญหาการน�ำแนวปฏิบตั ทิ างการ
พยาบาลไปใช้และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ด้านการ
ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษา พบว่าเมื่อ
ยาหมดต้องรอยาจากวิสัญญีแพทย์นานหรือต้องทวง
ตามหลายครัง้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยอาจได้รบั ยาไม่ตอ่ เนือ่ ง และ
เพิ่มภาระงานของพยาบาลในการติดตามยา การเฝ้า
ระวังสายเลือ่ นหลุดท�ำให้เป็นอุปสรรคในการ กระตุน้
ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัด การประเมิน
ต�ำแหน่งของสายท�ำได้ยากเนื่องจากบริเวณสายมี
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เลือดหรือมีการปิดทับผ้าก็อซเอาไว้ 2) ด้านการป้องกัน
และจัดการภาวะกดการหายใจ ในทางปฏิบตั พิ ยาบาลจะ
เตรียมอุปกรณ์ออกซิเจนตามแผนการรักษา ไม่ได้เตรียม
ไว้ลว่ งหน้าส�ำหรับผูป้ ว่ ยทุกราย เนือ่ งจากแพทย์อาจใช้
ออกซิเจนต่างชนิดกัน และพยาบาลยังไม่มคี วามมัน่ ใจ
เพียงพอในการให้ยานาล็อกโซน และ 3) การบันทึกใน
แบบบันทึกการดูแลผูป้ ว่ ยเป็นการเพิม่ ภาระให้กบั พยาบาล
ส�ำหรับผลลัพธ์ทางคลินิกด้านผู้ป่วย ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ เนื่องจากใช้
กับผู้ป่วยเพียง 10 ราย ประกอบกับอาจมีปัจจัยอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการระงับอาการปวด เช่น การให้ยาชา
เฉพาะที่ผสมกับมอร์ฟีนจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
การใช้ยาชาเฉพาะทีเ่ พียงอย่างเดียว26 ระยะเวลาทีใ่ ห้
ยาชาเฉพาะทีก่ อ่ นเสร็จการผ่าตัด การให้ได้รบั ยาระงับ
ปวดโบลัสทางช่องเหนือเยื่อดูราจะท�ำให้ยาถึงระดับ
การรักษาเร็วขึ้น27 ขนาดของแผล ความช�ำนาญของ
ศัลยแพทย์ วิธกี ารผ่าตัด และระยะเวลาในการผ่าตัด28
นอกจากนีอ้ าจจะเป็นผลมาจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่ได้รอ้ งขอ
ยาระงับปวด เพราะเชื่อว่า อดทนต่อความปวดและ
ไม่ต้องการได้ยาเพิ่ม29

ข้อเสนอแนะในการนำ�ไ
1. ควรปรับปรุงให้แนวปฏิบัติครอบคลุมการ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผปู้ ว่ ยและญาติ การปฏิบตั ติ วั ระหว่าง
การได้รับยาระงับปวด เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย
การรายงานความปวด การขอยาแก้ปวด และควร
พัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับ
ยาระงับปวดอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พยาบาล
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับ
ปวดทางช่องเหนือเยื่อดูราโดยเน้นความรู้ในเรื่อง
การประเมินความปวดหลังผ่าตัด เภสัชวิทยาและผล
ข้างเคียงของยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา การ
ประเมินและจัดการภาวะแทรกซ้อนจากผลของยา
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Development and Feasibility Evaluation of Clinical Nursing Practice
Guidelinein Caring for Post-operative Patients with Epidural Analgesia
Thippawan Bunsanong, RN., MSN.
Hathairat Sangchan, RN., Ph.D.
Praneed Songwatana, RN., Ph.D.
ABSTRACT: Epidural analgesic is an effective pain management for post major
operation patients. This research aimed to develop the clinical nursing practice guideline
(CNPG) in caring for post-operative patients with epidural analgesia and evaluate its
feasibility. Two phases were conducted, 1) developing a CNPG based on the principle
and guideline of the National Health and Medical Research Council of Australia, which
contents were validated and approved by five experts, and 2) evaluation of feasibility
and satisfaction of implementing CNPG among 30 nurses and patient outcomes of
caring for 10 cases. Data were collected using the instruments consisted of: the
feasibility evaluation form, the user satisfaction questionnaire, and the post-operative
care record. Data were analyzed by descriptive statistics.
The results have shown that the developed CNPG contents composed of 6
domains, 1) administration of epidural analgesia, 2) post-operative pain management,
3) prevention and management of respiratory depression, 4) prevention and
management of hypotension, 5) prevention and management of alteration of
consciousness, and 6) prevention and management of complications of epidural
analgesia. Regarding feasibility evaluation, all nurses agreed that the CNPG was
feasible at a high level, and 76.7 % of the users reported that their satisfaction was at a
high level. During the first 24 hours post-operation, 4 patients reported their pain level
as moderate, 4 others as high, one as mild, and one did not report pain level. During the
48-72 hours post-operation all patients reported having a mild level of pain score. In
addition, five had pruritus and two had nausea and vomiting.
The findings demonstrated that the developed CNPG could be implemented for
post-operative pain management in the target population. However, on outcome evaluation for testing the effectiveness of the CNPG is highly recommended for future
study.
Thai Journal of Nursing Council 2011; 26(2) 115-125

Keyword: Clinical nursing practice guideline, Post-operative patient, Epidural analgesia
* Anesthesia nurse, Faculty of Medicine, Prince Songkla University
**Lecture, Department of Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
***Associate Professor, Department of Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University

Thai Journal of Nursing Council Vol. 26 No.2 April-June 2011

125

