ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยกระดูกคอสะโพกหัก
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ 13 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556)
3. ความรู้ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
กระดูกสะโพกหัก (hip fracture) หมายถึง การหักของกระดูกต้นขาบริ เวณสะโพก ทาให้ส่วนหัว และ
ก้านของกระดูกต้นขาแยกจากกัน แบ่งตามตาแหน่งที่หกั ได้ 3 บริ เวณ คือ การหักของกระดูกต้นขาส่ วนคอ
(femoral-neck fracture) การหักของกระดูกอินเตอร์โทรแคนเทอริ ก (intertrochanteric fracture) และการหัก
ของกระดูกใต้อินเตอร์โทรแคนเทอริ ก (subtrochanteric fracture) บริ เวณที่พบว่ามีการหักมากที่สุด ได้แก่ การ
หักของกระดูกต้นขาส่ วนคอ และการหักของกระดูกอินเตอร์ โทรแคนเทอริ ก ซึ่งพบมากกว่าร้อยละ 90 ของ
การเกิดกระดูกสะโพกหักในผูส้ ู งอายุ
พยาธิสภาพ
เมื่อมีแรงมากระทาที่กระดูก ทาให้มีการฉีกขาดของเยือ่ หุ ม้ กระดูก และเนื้อเยือ่ กระดูก กล้ามเนื้อบริ เวณ
กระดูกที่หกั จะเกร็ งตัว มีเลือดออกบริ เวณปลายกระดูกที่หกั กระดูกที่หกั จะทาให้สูญเสี ยความมัน่ คง ทาให้
เคลื่อนไหวไม่ได้ตามปกติ และการที่เนื้อเยือ่ รอบ ๆ กระดูกได้รับบาดเจ็บ ทาให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบ มีอาการ
ปวด บวม แดง และอุณหภูมิสูงขึ้นบริ เวณที่หกั กระดูกสะโพกหักในผูส้ ู งอายุมีสาเหตุสาคัญ คือ การหกล้ม
และมีสาเหตุส่งเสริ มที่สาคัญ ได้แก่ ภาวะกระดูกพรุ น โดยเฉพาะในเพศหญิงจะพบว่าเกิดภาวะนี้ มากกว่า
เพศชาย เนื่องจากเมื่อเริ่ มเข้าสู่ วยั หมดประจาเดือน รังไข่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ทาให้มีมวล
กระดูก และความหนาแน่นของกระดูกลดลง
1. การหักของกระดูกที่เกิดขึ้นภายในข้อและเบ้าของข้อสะโพก (intracapsula fractures) หรื อการหัก
ของกระดูกคอของกระดูกต้นขา ประกอบด้วย การหักบริ เวณแนวใต้หวั กระดูกต้นขา (subcapsular fractures)
และการหักของกระดูก ผ่านบริ เวณแนวของคอของกระดูกต้นขา (transcervical fractures)
2. การหักของกระดูกที่เกิดขึ้นภายนอกข้อและเบ้าของข้อสะโพก (extracapsular fracture) หมายถึง
การหักของกระดูกอินเตอร์โทรแคนเทอริ ก
เป็ นการหักบริ เวณระหว่างปุ่ มกระดูกเกรทเตอร์โทรแคนเตอร์
(greater trochanter) และปุ่ มกระดูกเลซเซอร์โทรแคนเตอร์ (lesser trochanter)
3. การหักของกระดูกใต้อินเตอร์โทรแคนเทอริ ก เป็ นการหักของกระดูกเลซเซอร์โทรแคนเตอร์ และ
ส่ วนที่ต่าลงไป 5 เซนติเมตร (หรื อต่าลงไปไม่เกิน 2 นิ้ว)
อาการและอาการแสดง
1. ปวดและกดเจ็บบริ เวณที่หกั โดยทัว่ ไปอาการปวดจะสัมพันธ์กบั การเคลื่อนไหว ถ้าพักจะดีข้ ึน
ถ้าเคลื่อนไหวจะปวดมาก ซึ่งเป็ นเรื่ องของการเพิ่มแรงเครี ยด หรื อความดันที่เนื้อเยือ่ อ่อนส่ วนที่ไวต่อความรู ้สึก
เช่น เยือ่ หุม้ กระดูก แคปซูลหุม้ ข้อ
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2. สู ญเสี ยหน้าที่ (loss function) บริ เวณที่หกั จะทางานไม่ได้ตามปกติ เช่น กระดูกขาหัก จะเดินไม่ได้
เนื่องจากผูป้ ่ วยปวดและกระดูกหักแยกออกจากกัน กล้ามเนื้ออ่อนแรง เข่าอ่อน ข้อติด
3. ผิดรู ป (deformity) เมื่อกระดูกหักรู ปร่ างของกระดูกจะเปลี่ยนไป เช่น ขาสั้น ขาบิด หมุนผิดปกติ
กระดูกโก่ง ซ้อนเกยกัน บริ เวณที่หกั บวมมาก และฟกช้ า เนื่องจากเนื้อเยือ่ ได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออก
4. การเคลื่อนไหวผิดปกติและมีเสี ยงเกิดจากปลายกระดูกเสี ยดสี กนั (false movement and crepitation)
ภาวะแทรกซ้อน
1. ภาวะแทรกซ้อนทัว่ ไป เนื่องจากผูป้ ่ วยอายุมากและไม่สามารถขยับช่วยเหลือตัวเองได้ จากอาการ
ปวดจึงเกิดปัญหาต่อระบบต่างๆ เช่น แผลกดทับ ปอดบวม ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
2. กระดูกติดช้าหรื อไม่ติด (delayed or nonunion) เกิดเนื่องจากมีเลือดมาเลี้ยงกระดูกที่หกั นี้นอ้ ย และ
การยึดตรึ งกระดูกที่หกั ได้ไม่แข็งแรงมัน่ คง
3. หัวกระดูกตาย (avascular necrosis) ภาวะแทรกซ้อนในข้อ 2-3 สามารถป้องกันได้โดยการผ่าตัด
เร็ วที่สุด จัดกระดูกให้เข้าที่ปกติ และยึดตรึ งกระดูกให้แข็งแรง (early anatomical rigid internal fixation)
การวินิจฉัย
1. การซักประวัติเกี่ยวกับสาเหตุ สถานที่ได้รับบาดเจ็บ การรักษาที่ได้รับมาก่อน การบาดเจ็บที่อื่น
ที่เกิดร่ วมด้วย ซักถามเกี่ยวกับการใช้อวัยวะส่ วนนั้นภายหลังบาดเจ็บ ไม่สามารถใช้ได้เลย หรื ออาจใช้ได้บา้ ง
แต่ยงั มีความผิดปกติอยู่ รวมถึงประวัติในอดีตที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องจนถึงปั จจุบนั เช่น ประวัติการได้รับ
ภยันตรายมาก่อนประวัติการผ่าตัด รวมทั้งโรคที่เคยเป็ นหรื อเป็ นอยู่ โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรค
ไต โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจมีความสาคัญต่อกันได้
2. การตรวจร่ างกายทัว่ ไปเกี่ยวกับอวัยวะที่ผดิ รู ป การเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติ ความปวดเมื่อเคลื่อนไหว
มีการสู ญเสี ยการทางานของอวัยวะนั้นหรื อไม่ ดูอากัปกิริยาที่ผปู ้ ่ วยแสดงออก
การแสดงออกของสี หน้า
ลักษณะรู ปร่ าง การนัง่ การนอน รวมทั้งรู ปร่ างของอวัยวะที่ผดิ รู ปที่เห็นได้ภายนอก การตรวจร่ างกาย มีดงั นี้
2.1 ดู สังเกตดูต้ งั แต่ผวิ หนัง กล้ามเนื้อ (ลีบหรื อใหญ่) แผลเป็ น แผลผ่าตัด และความผิดรู ปของ
อวัยวะ บวม ความสั้นยาวของขา เทียบกัน 2 ข้าง ถ้าผูป้ ่ วยสามารถเดินได้ ก็ให้สงั เกตการเดินเพื่อหาสิ่ งผิดปกติ
2.2 คลา เช่น ความรู ้สึกร้อน เย็นของผิวหนัง การเคลื่อนไหวของส่ วนที่ผดิ ปกติ เช่น กระดูก
ไม่ติด ข้อเคลื่อนหลุด รวมทั้งความรู ้สึกราบเรี ยบของการเคลื่อนไหวของข้อ และกาลังของกล้ามเนื้อ
2.3 ขยับ ข้อทุกข้อจะสามารถขยับได้ราบเรี ยบ และเต็มพิกดั การเคลื่อนไหว แต่ถา้ มีความเจ็บปวด
จะขยับได้นอ้ ยลง อาจเนื่องมาจากกล้ามเนื้อหดเกร็ ง กล้ามเนื้อที่อ่อนแรง กล้ามเนื้อฉีกขาด ข้อติด ข้อหดรั้ง
หรื อการมีชิ้นกระดูกมาขวาง ทาให้การเคลื่อนไหวของข้อไม่สุดได้
2.4 การฟัง เสี ยงที่ได้ยนิ จากกระดูกหักเสี ยดสี (crepitus) เสี ยงจากเอ็นกล้ามเนื้อเสี ยดสี กนั (snapping)
3. การตรวจพิเศษอื่น ได้แก่
3.1 การถ่ายภาพรังสี (x-ray)
3.2 เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (computerized tomography:CT) คลื่นเสี ยงความถี่สูง (magnetic
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resonance imaging:MRI) จะช่วยในการตรวจการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ อ่อน ซึ่งเกิดร่ วมด้วย
การประเมินทางห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจเลือด และปัสสาวะเพือ่ หาความผิดปกติอนั จะก่อเกิดภาวะแทรกซ้อน และเป็ นการวินิจฉัยผูป้ ่ วย
เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับแผนการรักษาต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการผ่าตัด
การรักษา
เมื่อเกิดกระดูกสะโพกหัก ผูส้ ู งอายุตอ้ งรี บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การเริ่ มต้นการรักษาที่เร็ ว
จะยิง่ เป็ นผลดีต่อผูส้ ู งอายุเพราะลดระยะเวลาที่มีภาวะจากัดของการเคลื่อนไหว รวมทั้งป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ การรักษาแบ่งออกเป็ น 2 วิธี ได้แก่
1. การรักษาแบบไม่ผา่ ตัด เป็ นการรักษาแบบประคับประคอง โดยการใช้เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก (skintraction) เป็ นเวลาอย่างน้อยนานประมาณ 6 สัปดาห์ มักทาในกรณี ที่ผสู ้ ู งอายุไม่ยนิ ยอมผ่าตัด หรื อผูส้ ู งอายุ
ที่มีสภาวะร่ างกายที่ไม่พร้อมสาหรับผ่าตัด เช่น ผูส้ ู งอายุที่มีโรคร่ วมทางอายุรกรรมด้วย
2. การรักษาโดยการผ่าตัด เป็ นการรักษาที่เป็ นที่นิยมมากในปั จจุบนั การผ่าตัดควรทาให้เร็วที่สุด
ภายใน 24-48 ชัว่ โมงภายหลังการเกิดกระดูกสะโพกหัก เพื่อลดอาการปวด ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และเพื่อให้
สู งอายุฟ้ื นคืนสู่ สภาพปกติให้เร็ วที่สุด
2.1 การผ่าตัดใส่ ขอ้ สะโพกเทียม ทาในกรณี ที่มีการหักของคอกระดูกต้นขาที่มีภาวะกระดูกพรุ นมาก
จนไม่สามารถใช้เครื่ องยึดตรึ งกระดูกได้อย่างมัน่ คง แบ่งได้เป็ น 2 ชนิดได้แก่ ชนิดที่ใช้แทนเฉพาะหัวกระดูก
ต้นขา (hemiarthroplasty) และชนิดที่ใช้แทนทั้งหัวกระดูกต้นขาและเบ้าของกระดูกสะโพก (total hip arthroplasty)
2.2 การผ่าตัดเพื่อการยึดตรึ งกระดูกไว้ภายใน มีอยู่ 2 ตาแหน่ง คือ การยึดตรึ งการหักของปุ่ มกระดูก
โคนขา และการหักบริ เวณใต้ปุ่มกระดูกโคนขา
การพยาบาล
1. การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาด้วยการดึงถ่วงน้ าหนัก (skin traction)
1.1 ถ่วงน้ าหนักตามแผนการรักษาของแพทย์ จัดแนวแรงให้ได้ประสิ ทธิภาพ
1.2 ประเมินผิวหนังบริ เวณที่ติดแถบกาว เฝ้าระวังอาการแพ้พลาสเตอร์(adhesive tape) ถุงน้ า(blister)
2. การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด
1. เตรี ยมผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้แก่ การตรวจเลือด ปัสสาวะ การถ่ายภาพรังสี
2. การเตรี ยมร่ างกาย ได้แก่ ดูแลความสะอาดร่ างกาย ผิวหนังบริ เวณสะโพกข้างที่ผา่ ตัด เพื่อ
ป้องกันความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
3. การบันทึกสัญญาณชีพ
4. การเตรี ยมทางด้านจิตใจ อธิบายให้ผปู ้ ่ วย และญาติทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการผ่าตัด เพื่อ
ให้ผปู ้ ่ วยคลายความวิตกกังวล และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติซกั ถาม
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5. ให้คาแนะนาถึงการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น การพลิกตะแคงตัว
การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด การฟื้ นฟูสภาพร่ างกายหลังผ่าตัด
การพยาบาลระยะหลังผ่าตัด
1. ตรวจและบันทึกสัญญาณชีพ (vital signs) ความสมดุลของสารน้ าในร่ างกาย (intake output)
ปริ มาณเลือดจากสายระบาย (drain) สารคัดหลัง่ จากแผลผ่าตัด
2. ประเมินอาการปวด จากการสอบถามโดยใช้ตารางประเมินอาการปวดเป็ นตัวเลข หรื อประเมิน
จากสี หน้า ให้ยาระงับอาการปวดตามแผนการรักษา เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงของยา
3. ดูแลให้นอนราบขาข้างที่ทาผ่าตัดอยูใ่ นท่ากางขาออกพอสมควร (abduction) โดยใช้หมอน
สามเหลี่ยมวางระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง ปลายเท้าตั้งตรงไม่บิดเข้าหรื อออก พลิกตะแคงตัวไปฝั่งตรงข้ามกับด้านที่
ทาผ่าตัดทุก 2 ชัว่ โมง ขณะพลิกตัวขาข้างที่ทาผ่าตัดควรกางออกเสมอ โดยใช้หมอนวางระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง
4. ดูแลความสะอาดโดยทัว่ ไป เฝ้าระวังการติดเชื้อหลังผ่าตัด โดยทาความสะอาดแผลใช้หลัก
ปราศจากเชื้อ (sterile dressing) และให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
5. ประเมินการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาและผนังหลอดเลือดอักเสบ (venous thombosis and
thrombophebitis) สังเกตอาการเริ่ มแรกของการเกิดภาวะก้อนเลือดอุดตัน เช่น อุณหภูมิ ความผิดปกติของสี ผวิ
และเล็บเท้า ชีพจรบริ เวณขา 2 ข้าง ความรู ้สึกและการเคลื่อนไหวของขาข้างที่ผา่ ตัด ถ้ามีอาการกดเจ็บบริ เวณ
น่อง/ขาหนีบ ชาและมีอาการบวม รี บรายงานแพทย์
6. กระตุน้ ให้มีการเคลื่อนไหว ทากายภาพบาบัด ระมัดระวังการเกิดอุบตั ิเหตุ
7. การจัดการอาหาร ควรเป็ นอาหารที่ให้แคลอรี่ สูง โปรตีนสู ง กากใยสู ง
8. ประเมินสภาพจิตใจ ให้กาลังใจผูป้ ่ วย เนื่องจากการถูกจากัดการเคลื่อนไหว เป็ นความเจ็บป่ วย
ที่ตอ้ งพึ่งพาและเป็ นภาระผูอ้ ื่น ทาให้ผสู ้ ู งอายุเกิดความด้อยค่า และสูญเสี ยคุณค่าในตัวเอง ก่อให้เกิดความเครี ยด
9. การวางแผนการจาหน่าย เริ่ มหลังจากผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเมินความ
สามารถในการดูแลตนเอง ความสามารถของผูด้ ูแล แหล่งประโยชน์สภาพครอบครัว การส่ งต่อที่จาเป็ น
เภสัชวิทยา
1. Tramol เป็ นยาบรรเทาอาการปวด การพยาบาล สังเกตอาการแพ้ยา แน่นหน้าอก หายใจลาบาก บวม
ของหนังตา หน้า ริ มฝี ปาก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เสี ยดท้อง หรื อซึม
2. Morphine เป็ นยาบรรเทาอาการปวด การพยาบาล ตรวจสอบสัญญาณชีพก่อนและหลังให้ยา ถ้าพบ
ความดันโลหิ ตต่ากว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า 60 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ
น้อยกว่า 12 ครั้งต่อนาที หรื อหายใจลาบาก ควรรายงานแพทย์
3. Cefazolin เป็ นยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporins ออกฤทธิ์ ในการฆ่าเชื้ อ gram positive และ gram
negative bacteria การพยาบาล ระวังการใช้ในผูป้ ่ วยที่ แ พ้ยากลุ่ ม penicillin สั งเกตอาการผื่น ขึ้ น คัน ตามตัว
ต้องหยุดยาและรายงานแพทย์ทนั ที ติดตามการทางานของไต
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4. Regular insulin ออกฤทธิ์โดยจับกับอินซูลินรี เซพเตอร์ที่เยือ่ หุ ม้ เซลล์ มีฤทธิ์ลดระดับน้ าตาล
ในเลือด โดยเร่ งกลูโคสเข้าเซลล์กล้ามเนื้อและไขมันดีข้ ึน การพยาบาล สังเกตอาการของระดับน้ าตาลในเลือด
ต่า เช่น ปวดหัว เหงื่อออก ตัวเย็น ใจสัน่ กระสับกระส่ าย อ่อนเพลีย ชาในปากหรื อริ มฝี ปาก มองภาพไม่ชดั ถ้ามี
อาการเหล่านี้ให้ดื่มน้ าผลไม้ หรื อรับประทานอาหารที่มีน้ าตาลผสม และรายงานแพทย์ทนั ที
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
กระดูกสะโพกหัก เป็ นภาวะที่พบบ่อยในวัยสู งอายุ และอุบตั ิการณ์การเกิดภาวะดังกล่าวมีแนวโน้ม
เพิม่ มากขึ้นตามการเพิ่มของประชากรผูส้ ู งอายุทวั่ โลก ก่อให้เกิดผลต่อการดาเนินชีวิต เนื่องจากถูกจากัดการ
เคลื่อนไหว ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน และไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทปกติได้ เป็ นความ
เจ็บป่ วยที่ตอ้ งพึ่งพา และเป็ นภาระของผูอ้ ื่น ผูจ้ ดั ทาจึงเห็นความสาคัญ และมีความสนใจที่จะศึกษาผูป้ ่ วย
เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพยาบาลผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิภาพ ให้ผปู ้ ่ วยสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 82 ปี HN113186/56 AN16073/56 อาการสาคัญที่นามาโรงพยาบาล
9 วันก่อนมาโรงพยาบาล ตกจากบันไดสะโพกขวากระแทกพื้น เดินไม่ไหว สะโพกขวาบวม มีอาการปวด
มากขึ้น ญาตินามาโรงพยาบาล พบแพทย์ศลั ยกรรมกระดูก เอกซ์เรย์กระดูกสะโพกขวาพบว่ามีกระดูกต้นขาขวา
ส่ วนคอหัก (fracture neck of right femur) จึงรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 น.
ถ่วงน้ าหนักกระดูกต้นขา (skin traction) 2 กิโลกรัม เป็ นเวลา 3 วัน มีโรคประจาตัวความดันโลหิ ตสู ง 10 ปี
โรคเบาหวาน 10 ปี รับประทานยารักษาต่อเนื่อง ปรึ กษาแพทย์อายุรกรรมเพื่อวางแผนผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
แรกรับระดับน้ าตาลในเลือด 238 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แพทย์ให้ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ 80200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ พยาบาลได้แนะนาการรับประทานอาหารเฉพาะโรค เจาะน้ าตาลในเลือด ให้ยา
อินซูลินฉีดตามแผนการรักษา ผูป้ ่ วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดอยูใ่ นช่วง 140-190 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เข้ารับการผ่าตัดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ทา Cementless Austin Moore hemiarthroplasty ภายหลังการผ่าตัด
มีแผลผ่าตัดบริ เวณสะโพกขวา ดูแลความสะอาดแผล แผลไม่มีการติดเชื้อ สังเกตจดบันทึกปริ มาณเลือดจาก
สายระบายเลือด เฝ้าระวังการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ ได้รับสารน้ าและยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด
ดา แพทย์ให้ถอดสายระบายเลือด สายสวนปัสสาวะ และสายน้ าเกลือได้วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เริ่ มฟื้ นฟู
โดยการทากายภาพบาบัดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ผูป้ ่ วยเดินได้โดยใช้อุปกรณ์พยุงเดินสี่ ขา (walker)
ลงน้ าหนักขาได้เต็มที่ไม่เกิดอุบตั ิเหตุ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก วางแผนการจาหน่าย
โดยให้คาแนะนาญาติในการดูแล และทากายภาพบาบัดให้กบั ผูป้ ่ วย และสามารถจาหน่ายกลับบ้านได้ เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2556 สรุ ประยะเวลานอนโรงพยาบาล 13 วัน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. รับย้ายจากหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมกระดูกหญิง วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 18.40 น. ให้ประวัติวา่ ตกจากบันได
สะโพกขวากระแทกพื้น เดินไม่ไหว สะโพกขวาบวม ปวด แพทย์วินิจฉัยว่ามีกระดูกต้นขาขวาส่ วนคอหัก
2. ดูแลให้ได้รับการถ่วงน้ าหนักสะโพกซ้าย 2 กิโลกรัม จัดท่าเพื่อความสุ ขสบาย ให้ยาแก้ปวด Tramol 50
มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดา แนะนาการปฏิบตั ิตวั ก่อนการผ่าตัด
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3. เจาะเลือดตรวจระดับน้ าตาลในเลือดได้ 238 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dl) ปรึ กษาแพทย์อายุรกรรม
ให้ควบคุมระดับน้ าตาล โดยเจาะเลือดหาระดับน้ าตาลที่ปลายนิ้ว (DTX) ก่อนรับประทานอาหาร วันที่ 29-30 ตุลาคม
2556 จนอยูใ่ นเกณฑ์ระหว่าง 140-190 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แพทย์อายุรกรรมจึงให้ผา่ ตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูกได้
4. เตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ทา Cementless Austin Moore hemiarthroplasty
เวลา 9.50-11.10 น. ดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ติดตามสัญญาณชีพ ให้ยาระงับปวด morphine 3 มิลลิกรัมทาง
หลอดเลือดดา ยาปฏิชีวนะ Cefazolin 1 กรัมทางหลอดเลือดดาทุก 6 ชัว่ โมง ดูแลความสะอาดแผลทาแผลวันละ 1
ครั้ง จัดท่านอนวางหมอนสามเหลี่ยม แนะนาการเคลื่อนไหวเฝ้าระวังภาวะข้อสะโพกเคลื่อนหลุด ประสานหน่วยงาน
กายภาพบาบัดเพื่อฟื้ นฟูร่างกาย ทากายภาพทุกวันหลังผ่าตัด ระยะเวลาในการดูแลผูป้ ่ วย รวม 13 วัน
5. แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ จาหน่ายผูป้ ่ วยวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 แนะนาการปฏิบตั ิตวั ป้องกันภาวะ
ข้อสะโพกเคลื่อนหลุด การทากายภาพบาบัด การดูแลความสะอาดแผล การตัดไหม และมาพบแพทย์ตามนัด
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
-ไม่มี6. ส่ วนของงานทีผ่ ู้เสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมดร้อยละ 100 โดยดาเนินการดังนี้
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 82 ปี HN113186/56 AN16073/56 ช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย ปฏิเสธการดื่มสุ รา
และการสู บบุหรี่ มีโรคประจาตัวเป็ นความดันโลหิ ตสู ง 10 ปี โรคเบาหวาน 10 ปี รับประทานยารักษาต่อเนื่อง
ญาติให้ประวัติวา่ 9 วันก่อนมาโรงพยาบาลตากสิ น ตกจากบันไดสะโพกขวากระแทกพื้น เดินไม่ไหว สะโพก
ขวาบวม มีอาการปวดมากขึ้น ญาตินามาโรงพยาบาล วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. พบแพทย์ศลั ยกรรม
กระดูก เอกซ์เรย์กระดูกสะโพกขวาพบว่ามีกระดูกต้นขาขวาส่ วนคอหัก (fracture neck of right femur) จึงรับ
รักษาตัวในโรงพยาบาล วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 น. แรกรับที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมกระดูกหญิง เจาะ
เลือดระดับเม็ดเลือดขาวในเลือด 7,100 (ค่าปกติ 4,500-10,000 cell/ml) ฮีโมโกลบิน 14.8 g/dl (ค่าปกติ 12-16 g/dl)
ฮีมาโตคริ ต 46.5 vol% (ค่าปกติ 37-47 vol%) เกล็ดเลือด 275,000 cell/ml (ค่าปกติ 150,000-400,000 cell/ml) ระดับ
น้ าตาลในเลือด 238 mg/dl (ค่าปกติ 80-200 mg/dl) ผลอิเลคโตรไลท์ในร่ างกาย โซเดียม 132.7 mmol/l (ค่าปกติ135148 mmol/l) โปแทสเซียม 4.11 mmol/l (ค่าปกติ3.5-5.3 mmol/l) คลอไรด์ 99 mmol/l (ค่าปกติ 98-110 mmol/l)
ไบคาร์บอเนต 22 mmol/l (ค่าปกติ 22-30 mmol/l) ผลการตรวจ HIV ไม่พบเชื้อ HIV ผลตรวจปัสสาวะเม็ดเลือด
ขาว 0-1 /HPF (ค่าปกติ 0-5/HPF) เม็ดเลือดแดง 10-20 /HPF (ค่าปกติ 0-5/HPF) พบแบคทีเรี ยน้อย (rare) ย้ายเข้า
หอผูป้ ่ วยพิเศษชั้น 16 โดยแพทย์อนุญาต วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 18.40 น.
ก่อนเข้ารับการผ่าตัด มีขอ้ วินิจฉัยทางการพยาบาล และการวางแผนให้การพยาบาล ดังนี้
ปัญหาที่ 1 ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดสะโพกซ้าย แผนการพยาบาลวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ดูแลให้
ผูป้ ่ วยได้รับการถ่วงน้ าหนัก 2 กิโลกรัม เพื่อลดการเคลื่อนไหวของกระดูกบริ เวณที่หกั ดูแลให้ยาแก้ปวด
Tramol 50 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 04.00 น.,18.10 น. และวันที่ 30 ตุลาคม
2556 เวลา 06.00 น. เพื่อบรรเทาอาการปวด สังเกตเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากยา ผูป้ ่ วยไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

7

ไม่มีอาการปวดศีรษะ เสี ยดท้อง หรื อซึม ให้การพยาบาลต่างๆ ด้วยความนุ่มนวล โดย พลิกตะแคงตัว จัดท่า
นอนให้สุขสบาย ผูป้ ่ วยพักผ่อนได้
ปัญหาที่ 2 ผูป้ ่ วยมีภาวะน้ าตาลในเลือดสู ง วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ระดับน้ าตาลในเลือด 238 mg/dl ให้ยา
อินซูลิน (regular insulin) ฉีดใต้ผวิ หนัง 6 ยูนิต การพยาบาลแนะนาให้ผปู ้ ่ วยและญาติ สังเกตอาการของระดับ
น้ าตาลในเลือดต่า เช่น ปวดหัว เหงื่อออก ตัวเย็น ใจสัน่ กระสับกระส่ าย อ่อนเพลีย ชาในปากหรื อริ มฝี ปาก มอง
ภาพไม่ชดั หากมีให้รีบแจ้ง และประเมินอาการอย่างใกล้ชิดหลังได้รับยาภายใน 6 ชัว่ โมง พบว่าผูป้ ่ วยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากยาอินซูลิน วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ปรึ กษาแพทย์อายุรกรรมเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด เจาะเลือดหาระดับน้ าตาลที่ปลายนิ้ว (DTX) ก่อนอาหาร วันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 น้ าตาลในเลือดอยู่
ระหว่าง 140-190 mg/dl (ค่าปกติ 80-200 mg/dl) ไม่ได้รับยาอินซูลิน แนะนาการรับประทานอาหารเฉพาะโรค
เพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิตามได้ถูกต้อง ไม่มีภาวะ hypoglycemia หรื อ hyperglycemia
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ดูแลความสะอาดร่ างกายและผิวหนังบริ เวณที่จะผ่าตัด ทาเครื่ องหมายระบุ
ตาแหน่งผ่าตัดบริ เวณสะโพกขวาเพื่อป้องกันการผ่าตัดผิดข้าง ดูแลให้ผปู ้ ่ วยเข้ารับการผ่าตัดตามกาหนดเวลา
09.50-11.10 น. ทา Cementless Austin Moore hemiarthroplasty โดยให้ฉีดยาชาเข้าทางช่องไขสันหลัง (spinal
block) ขณะผ่าตัดเสี ยเลือด 150 มิลลิลิตร ย้ายไปห้องพักฟื้ นเวลา 11.10 น. ย้ายเข้าหอผูป้ ่ วยพิเศษชั้น 16 เวลา
12.20 น. แรกรับผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี มีอาการชาขา 2 ข้าง ไม่ปวดแผลผ่าตัด แผลผ่าตัดสะโพกขวาไม่มีเลือดซึม มี
สายระบายเลือดจากแผลผ่าตัด 1 สาย มีเลือดออกประมาณ 30 มิลลิลิตร คาสายสวนปัสสาวะ ได้รับสารน้ าทาง
หลอดเลือดดาเป็ น 0.9%NSS 1000 มิลลิลิตร อัตราการหยด 100 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง วัดสัญญาณชีพอุณหภูมิ
ร่ างกาย 36.7 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 82 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดัน
โลหิ ต 166/63 มิลลิเมตรปรอท ออกซิเจนในเลือด 97 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณสารน้ าที่ได้รับ (intake) 100 มิลลิลิตร
ต่อชัว่ โมง ปัสสาวะออก (out put) 60 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง
หลังการผ่าตัด มีขอ้ วินิจฉัยทางการพยาบาล และการวางแผนให้การพยาบาล ดังนี้
ปัญหาที่ 1 เสี่ ยงต่อภาวะซีดเนื่องจากเสี ยเลือด วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ให้การพยาบาลโดยวัดและบันทึก
สัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย 37.7-37.8 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 88-102 ครั้งต่อนาที อัตราการ
หายใจ 20-22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 119/57-149/67 มิลลิเมตรปรอท ประเมินเลือดออกบริ เวณแผลผ่าตัด
ไม่มีเลือดซึมผ้าปิ ดแผล บันทึกปริ มาณเลือดที่ออกจากสายระบายในแต่ละเวร เวรเช้ามีเลือดออกในขวดระบาย
เลือด 30 มิลลิลิตร เวรบ่าย 50 มิลลิลิตร เจาะเลือดตรวจหาค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง หรื อ ฮีมาโตคริ ต
เวลา 18.00 น.ได้ 33 vol%
ปัญหาที่ 2 เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะข้อสะโพกเคลื่อนหลุด ให้การพยาบาลโดยดูแลให้นอนราบ ขาข้างที่
ทาผ่าตัดอยูใ่ นท่ากางขาออกพอสมควร (abduction) โดยใช้หมอนสามเหลี่ยมวางระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง ปลาย
เท้าตั้งตรงไม่บิดเข้าหรื อออก ขณะพลิกตัวพยายามให้ขาข้างที่ทาผ่าตัดกางออกเสมอ โดยใช้หมอนวางระหว่าง
ขาทั้ง 2 ข้าง พลิกตัวทุก 2 ชัว่ โมง เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ หลังผ่าตัดส่ งเอกซ์เรย์สะโพกขวาไม่มีภาวะข้อ
สะโพกเทียมเคลื่อนหลุด
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ปัญหาที่ 3 เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขา โดยประเมินอาการบวมของขาข้างที่ผา่ ตัด ดูแลวาง
ขาสู งรองหมอน 1 ใบ แนะนาการบริ หารกล้ามเนื้อและข้อ โดยการกระดกปลายเท้าขึ้นลงเพื่อเพิม่ การไหลเวียน
ของเลือด ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิตามคาแนะนา ขาข้างขวาไม่บวม ไม่เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขา
ปัญหาที่ 4 ผูป้ ่ วยมีโอกาสติดเชื้อหลังผ่าตัด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ให้การพยาบาลโดยวัดและบันทึก
สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 38.1 องศาเซลเซียส ดูแลเช็ดตัวลดไข้ ให้ยา Paracetamol (500) 2 เม็ดรับประทาน
02.00 น. ให้ยาปฏิชีวนะ Cefazolin 1 กรัม ทางหลอดเลือดดาทุก 6 ชัว่ โมง ตามแผนการรักษา โดยประเมิน
หลอดเลือดดาและผิวหนังบริ เวณที่ได้รับยาทุกเวร ไม่มีภาวะหลอดเลือดดาอักเสบ ต่อมาผูป้ ่ วยไม่มีไข้ อุณหภูมิ
ร่ างกาย 36-37.2 องศาเซลเซียส ดูแลทาความสะอาดร่ างกาย และอวัยวะสื บพันธุ์ขณะได้รับการใส่ สายสวน
ปัสสาวะ แนะนาให้ดื่มน้ าวันละ 2 -3 ลิตร แพทย์ให้ถอดสายสวนปัสสาวะออกได้ ปัสสาวะได้เองไม่แสบขัด
ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่นฉุน ถอดสายระบายเลือดจากแผล ดูแลทาความสะอาดแผลผ่าตัด โดยใช้หลักปราศจาก
เชื้อ แผลผ่าตัดแห้ง ไม่มีสิ่งคัดหลัง่ ผิดปกติ ไม่มีการอักเสบหรื อติดเชื้อ กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเคลื่อนไหว จัดท่านัง่
ศีรษะสู งเพื่อรับประทานอาหาร เฝ้าระวังการสาลัก ผูป้ ่ วยไม่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ปัญหาที่ 5 ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ให้การพยาบาลโดย
สอบถามอาการปวดโดยใช้ pain scale คะแนน 0-10 (ไม่ปวดเลยถึงปวดมากที่สุด) ผูป้ ่ วยปวด 6 คะแนน ให้ยา
morphine 3 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดา เวลา 11.30 น. สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยา ผูป้ ่ วยไม่มีอาการคลื่นไส้
อาเจียน ไม่มีผนื่ คัน สัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย 36.5 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 78 ครั้งต่อนาที
อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 141/66 มิลลิเมตรปรอท ให้การพยาบาลโดยการพลิกตะแคง
ตัวด้วยความนุ่มนวล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ จัดให้นอนในท่าที่สุขสบาย ผูป้ ่ วยร้องปวดมีสีหน้าไม่สุข
สบายเวลาพลิกตะแคงตัว หลังจาก จัดท่านอนให้ผปู ้ ่ วย นอนหลับได้
ปัญหาที่ 6 ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุพลัดตกหกล้ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เริ่ มฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย
หลังผ่าตัด กระตุน้ ให้ลุกนัง่ ห้อยขาข้างเตียงอย่างถูกวิธี และออกกาลังกายแขนขา แนะนาญาติดูแลใกล้ชิด เฝ้า
ระวังการเกิดอุบตั ิเหตุ ประสานหน่วยงานกายภาพบาบัด เพื่อช่วยเหลือให้ผปู ้ ่ วยออกกาลังกายโดยใช้อุปกรณ์
พยุงเดินสี่ ขา (walker) ส่ งทากายภาพบาบัดโดยรถนัง่ ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
เฝ้าระวังการเกิด
อุบตั ิเหตุพลัดตกหกล้ม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ผูป้ ่ วยสามารถเดินด้วย walker ประมาณ 15 เมตร 2 รอบ มี
อาการเจ็บที่สะโพกขวาเล็กน้อย จนกระทัง่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ออกกาลังกายได้ดีข้ ึน เดินด้วย walker
ประมาณ 40 เมตร ช่วยพยุงน้อยลง ทีมกายภาพบาบัดสอนการออกกาลังกายแก่ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแล ให้แผ่นพับ
เกี่ยวกับการทากายภาพบาบัดเพื่อดูแลตนเองต่อที่บา้ น แนะนาการดูแลความสะอาดแผล การมาตัดไหมเมื่อครบ
14 วันหลังผ่าตัด คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มาพบแพทย์ตามนัด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 และการสังเกต
อาการผิดปกติที่ควรมาโรงพยาบาล ได้แก่ แผลผ่าตัดติดเชื้อ ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 แพทย์อนุญาตให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้านได้ ภายหลังจากการผ่าตัด แผลแห้งดี ไม่มี
การอักเสบติดเชื้อ ไม่ปวดแผล ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด ติดเชื้อทางเดิน
หายใจ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัดที่ขา หรื อแผลกดทับ ผูป้ ่ วยฟื้ นฟูสภาพร่ างกายโดยสามารถ
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ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ เดินได้เองโดยใช้ walker มีญาติคอยช่วยเหลือบางส่ วน มีความเข้าใจในการปฏิบตั ิ
ตัวหลังผ่าตัดพอสมควร ผูป้ ่ วยสามารถจาหน่ายกลับบ้านได้ สรุ ประยะเวลานอนโรงพยาบาล 13 วัน
7. ผลสาเร็จของงาน
จากการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยกระดูกคอสะโพกหัก หลังผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกสะโพก ผูป้ ่ วยไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น แผลผ่าตัดติดเชื้อ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขา การเกิดแผลกดทับ การติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจจากการนอนนาน การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ ภาวะข้อ
สะโพกเทียมเคลื่อนหลุด และอุบตั ิเหตุจากการทากายภาพบาบัด ผูป้ ่ วยสู งอายุหลังผ่าตัดสามารถฟื้ นฟูสภาพ
ร่ างกายได้โดยไม่เกิดภาวะทุพพลภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่เป็ นภาระต่อผูด้ ูแล
จากการทวนสอบความเข้าใจ ญาติมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยเมื่อกลับบ้าน อย่างเหมาะสม
สามารถช่วยเหลือฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่องได้โดยการทากายภาพบาบัด ไม่เกิดค่าใช้จ่ายในด้านของการ
รักษาภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ไม่เพิม่ ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยสามารถกลับบ้านได้ วันที่
9 พฤศจิกายน 2556 และแนะนาการตัดไหมเมื่อครบ 14 วันหลังผ่าตัด คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ใน
สถานพยาบาลที่ผปู ้ ่ วยสะดวกเดินทาง
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
1. เป็ นแนวทางสาหรับตนเอง ในการปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยกระดูกสะโพกหัก หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
สะโพกเทียม อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ไม่มีภาวะทุพพลภาพหลังผ่าตัด ได้รับการฟื้ นฟู
อย่างรวดเร็ว
2. เพิ่มคุณภาพการให้บริ การทางการพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการอยูโ่ รงพยาบาล
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
จากกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยสู งอายุมีโรคประจาตัวเป็ นเบาหวาน ซึ่งแรกรับระดับน้ าตาลในเลือดสู ง จึงต้อง
ปรึ กษาแพทย์อายุรกรรมเพือ่ ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด การผ่าตัดจึงล่าช้าออกไป อาจทาให้หวั กระดูกตาย
เนื่องจากมีเลือดมาเลี้ยงกระดูกที่หกั นี้นอ้ ย ส่ งผลให้การผ่าตัดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น กระดูกติดช้า หรื อ
ไม่ติด และเนื่องจากภาวะเจ็บป่ วยของผูส้ ู งอายุทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความ
เครี ยด และรู ้สึกด้อยคุณค่าในตัวเอง ผูป้ ่ วยอาจไม่ให้ความร่ วมมือในการรักษาและการฟื้ นฟูร่างกายได้
10. ข้ อเสนอแนะ
1. จัดทาแนวทางปฏิบตั ิร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพือ่ ให้เป็ นแนวทางที่ครอบคลุมในการดูแลผูป้ ่ วย
อย่างครบองค์รวม เป็ นการเพิ่มมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
2. ประสานงานให้อนามัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม ในการจัดอบรมให้ความรู ้กบั ผูด้ ูแล (care giver) ใน
การดูแลผูส้ ู งอายุเพื่อเป็ นการป้องกันระยะที่ 1 (primary prevention) ในคลินิกผูส้ ู งอายุ
3. การให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติในการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ นเป็ นเรื่ องสาคัญ เนื่องจากหาก
ปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้องอาจมีโอกาสเกิดภาวะข้อสะโพกเคลื่อนหลุดได้

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวจิตตินันท์ ส่ องแสงจันทร์
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล)
( ตาแหน่งเลขที่ รพต. 803 ) สังกัดฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิ น สานักการแพทย์
เรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม และป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่ การเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ ส่ งผลให้อตั ราการพึ่งพิงสู งขึ้น เนื่องจาก
ประชากรมีอายุขยั เฉลี่ยยืนยาวขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 80 ปี ขึ้นไป ในขณะเดียวกันสังคมไทยเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมเป็ นสังคมอุตสาหกรรม ทาให้สมาชิกในครอบครัวต้องเข้าสู่ ตลาดแรงงานมากขึ้น ส่งผลให้ผสู ้ ู งอายุ
กลุ่มดังกล่าวขาดผูด้ ูแลโดยเฉพาะผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพา การเสื่ อมสภาพของอวัยวะต่างๆ ทาให้เกิดภาวะ
เจ็บป่ วย ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลง ผูส้ ู งอายุบางท่านอาจเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย ทาให้
เกิดภาวะทุพพลภาพตามมาได้ ซึ่งถือเป็ นปัญหาทางสาธารณสุ ขที่สาคัญประการหนึ่ง
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมผูส้ ู งอายุ และปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลตากสิ นได้ดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยสู งอายุที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุพลัดตกหกล้ม ในปี พ.ศ. 2556 มีผสู ้ ู งอายุบาดเจ็บ
กระดูกสะโพกหักจากการหกล้ม 15 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้น ( ปี พ.ศ.2554 มีจานวนผูป้ ่ วย 13 ราย, ปี
พ.ศ.2555 มีจานวนผูป้ ่ วย 14 ราย) บางรายได้รับการรักษาแบบประคับประคองไม่ผา่ ตัด และบางรายเข้ารับ
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม หลังการผ่าตัดผูป้ ่ วยบางรายเกิดภาวะแทรกซ้อนที่พบในหอผูป้ ่ วยพิเศษ ได้แก่
การเกิดแผลกดทับ ในปี พ.ศ.2554 จานวน 2 ราย, ปี พ.ศ.2556 จานวน 1 ราย การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
ในปี พ.ศ.2554 จานวน 2 ราย, ปี พ.ศ.2555 จานวน 1 ราย, ปี พ.ศ.2556 จานวน 3 ราย เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่
ขาเนื่องจากผูป้ ่ วยไม่ยอมเคลื่อนไหว ในปี พ.ศ.2556 จานวน 1 ราย ทาให้ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
นานขึ้น จึงได้มีแนวคิดในการจัดทาการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม และ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม และเพื่อไม่ให้เกิดภาวะ
ทุพพลภาพ และเป็ นภาระของผูด้ ูแล
วัตถุประสงค์และหรื อเป้ าหมาย
1. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
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กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
ภาวะกระดูกสะโพกหัก เกิดจากการมีแรงมากระทาที่กระดูก ทาให้มีการฉีกขาดของเยือ่ หุม้ กระดูก และ
เนื้อเยือ่ กระดูก ปลายของกระดูกที่หกั ออกจากกันเคลื่อนที่ไปจากตาแหน่งเดิม อาจทาลายอวัยวะใกล้เคียง
ให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น เช่น เส้นประสาท กล้ามเนื้อ กระดูกสะโพกหักในผูส้ ู งอายุมีสาเหตุสาคัญ คือ การหก
ล้ม เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นจานวนและขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อจะลดลง มีเนื้อเยือ่ พังผืดเข้ามาแทนที่มากขึ้น
อัตราการเสื่ อมของกระดูก และการสร้างแคลเซียมสลายออกจากระดูกมากขึ้น นอกจากการเสื่ อมของข้อต่างๆ
แล้ว การทรงท่าทางของร่ างกายผูส้ ู งอายุมกั เปลี่ยนไป สาเหตุส่งเสริ มที่สาคัญ ได้แก่ ภาวะกระดูกพรุ น
เนื่องจากเมื่อเริ่ มเข้าสู่ วยั หมดประจาเดือน รังไข่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ทาให้มีมวลกระดูก และ
ความหนาแน่นของกระดูกลดลง โดยเฉพาะในเพศหญิงจะพบว่าเกิดภาวะนี้มากกว่าเพศชาย เมื่อเกิดภาวะ
กระดูกคอสะโพกหักทาให้สูญเสี ยความมัน่ คง เคลื่อนไหวไม่ได้ตามปกติ ผูป้ ่ วยจึงต้องได้รับการรักษาโดยการ
ผ่าตัดใส่ ขอ้ สะโพกเทียม ภายหลังการผ่าตัดโดยปกติร่างกายจะมีการปรับตัว ฟื้ นฟูสภาพ
ในกรณี ผสู ้ ู งอายุมีการเสื่ อมถอยของเซลล์ อวัยวะต่างๆ ตามทฤษฎีความเสื่ อมโทรม(Wear and Tear
Theory)ของ Dr. August Weismann เช่น 1)ระบบผิวหนัง เซลล์ผวิ หนังและเส้นใยอีลาสตินลดลง ทาให้ความ
ยืดหยุน่ ของผิวหนังไม่ดี น้ าไขมันใต้ผวิ หนังลดลง มีผลทาให้ผวิ หนังแห้ง และแตกง่าย มีโอกาสเสี่ ยงต่อการ
เกิดแผลกดทับจากการนอนในท่าเดียวนานๆหลังการผ่าตัด 2)ระบบทางเดินหายใจ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาตรของปอด เนื่องจากความยืดหยุน่ ของปอด และทรวงอกน้อยลง การระบายอากาศภายในปอด
ไม่สม่าเสมอ หลอดลมมีพงั ผืดมากขึ้น ประสิ ทธิภาพการขับเสมหะลดลง มีโอกาสเสี่ ยงต่อภาวะปอดอักเสบ
จากการนอนนานๆ 3)ระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะมีขนาดเล็กลง กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
อ่อนกาลังลงทาให้มีปัสสาวะเหลือค้างหลังการขับถ่าย ผูป้ ่ วยบางรายได้รับการใส่ สายสวนปัสสาวะหลังผ่าตัด
เป็ นระยะเวลาหนึ่ง ทาให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ทฤษฎีการถอยห่าง(Disengagement
Theory)ของ Elaine Cummings and Willam Henry ผูส้ ู งอายุและสังคมจะลดบทบาทซึ่งกันและกัน เนื่องจาก
ยอมรับว่าตนเองมีความสามารถลดลง สุ ขภาพเสื่ อมลงจึงถอยหนีจากสังคมเพื่อลดความเครี ยด และรักษา
พลังงาน ทาให้ผสู ้ ู งอายุทากิจกรรมลดลง เป็ นผลให้การฟื้ นฟูสภาพร่ างกายหลังผ่าตัดเป็ นไปได้ชา้ ดังนั้น
บทบาทของพยาบาลนอกจากจะต้องมีความรู ้ ในเรื่ องของการดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแล้ว
จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ของผูส้ ู งอายุ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และด้านจิตใจ เพื่อให้การ
พยาบาลอย่างมีประสิ ทธิภาพแบบองค์รวม
โดยมีข้นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
1.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดแผลกดทับ การติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเลือกกรณี ผสู ้ ู งอายุ
ภายหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพก
สถิติการรายงานอุบตั ิการณ์เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก
จากทีมสหสาขาวิชาชีพ(Patient Care Team; PCT)ด้านศัลยกรรมกระดูก
2. เสนอปัญหาที่พบในที่ประชุมของหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา

