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บทคััดย่่อ

 การวิัจัิยและพัฒนุาครั�งนุ้� ม้วััตถุประสังค์เพ่�อ ศึึกษาสัถานุการณ์์เก้�ยวักับการดููแลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหััก พัฒนุา

แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ และศึึกษาประสัิทธิ์ิผู้ล 

ของการปฏิิบัติตามแนุวัปฏิิบัติ กลุ่มตัวัอยา่ง ไดู�แก่ ผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ 

ท้�หัอผูู้�ป่วัยศึัลยกรรมกระดููก โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร สัุ่มตัวัอย่างโดูยการกำาหันุดูช่่วังเวัลาและคัดูเล่อกกลุ่มตัวัอย่างตาม 

คุณ์สัมบัติท้�กำาหันุดู เก็บรวัมรวัมข�อมูลระหัว่ัางเดู่อนุเมษายนุถึงเดู่อนุกันุยายนุ 2564 จิากกลุ่มตัวัอย่าง 60 ราย แบ่งเป็นุ 

กลุ่มควับคุม 30 ราย และกลุ่มทดูลอง 30 ราย เคร่�องม่อท้�ใช่�ในุการเก็บรวับรวัมข�อมูล ไดู�แก่ แบบบันุทึกข�อมูลการเจ็ิบป่วัย 

และการรักษาของผูู้�ป่วัย แบบสัอบถามการรับรู�ควัามพร�อมต่อการออกจิากโรงพยาบาล แบบสัอบถามพฤติกรรมการฟ้ื้�นุฟูื้ 

สัภาพ และแบบสัอบถามควัามคิดูเหั็นุต่อการใช่�แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิก วัิเคราะหั์ข�อมูลดู�วัยสัถิติพรรณ์นุา 

การทดูสัอบค่าท้ และ ODD Ratio 

 ผู้ลการวัิจิัยพบวั่าผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการดููแลตามแนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกม้การรับรู�ควัามพร�อมต่อการออก 

จิากโรงพยาบาลและพฤติกรรมการฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพดู้กว่ัาผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการดููแลตามรูปแบบเดิูม (p < .05) ตามลำาดัูบ ม้จิำานุวันุ 

วัันุนุอนุโรงพยาบาลนุ�อยกวั่า (p < .05) และผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการดููแลตามแนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกม้โอกาสัเกิดู 

ภาวัะแทรกซ้�อนุนุ�อยกวั่าผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการพยาบาลตามรูปแบบเดูิม 4.33 เท่า (OR = 4.33; 95% CI =1.04-1.99)  

พยาบาลวิัช่าช้่พผูู้�ใช่�แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลม้ควัามคิดูเห็ันุว่ัาสัามารถนุำาแนุวัปฏิิบัติฯ นุ้�ไปใช่�ในุหัอผูู้�ป่วัยศัึลยกรรมกระดููก 

โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์รไดู�ในุระดูับมากและมากท้�สัุดู ผู้ลการวัิจิัยนุ้�สัหัวัิช่าช่้พสัามารถนุำาไปประยุกต์ใช่�ในุการดููแลผูู้�ป่วัย 

กระดููกสัะโพกหัักเพ่�อใหั�ผูู้�ป่วัยสัามารถฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพและม้การฟ้ื้�นุหัายอยา่งสัมบูรณ์์ กลับไปดูำาเนิุนุช้่วิัตอยา่งม้คุณ์ภาพช้่วิัต

ท้�ดู้ต่อไป
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Abstract

 This research aimed to study the situations regarding the care of hip fracture patients, to  

develop a clinical nursing practice guideline for patients undergoing open reduction internal fixation, 

and to study the effectiveness of implementing the clinical nursing practice guidelines. The sample 

for this study consisted of male and female hip fracture patients undergoing open reduction internal 

fixation at the orthopedic ward of Chachoengsao Hospital. The study took place between April and 

September 2021. The sample was 60 patients who met inclusion criteria, divided equally into 30 

control and experimental groups. The data collection tools were the readiness to discharge from 

hospital questionnaire, the rehabilitation behavior questionnaire, the illness and treatment history 

record form of the patients, and the questionnaire on the use of clinical nursing practice guidelines. 

Data were analyzed by descriptive statistics, Independent t-test and ODD Ratio.

 The results showed that patients who received care following the clinical nursing practice 

guidelines had higher perceived readiness to discharge from hospital (p < .001), higher rehabilitation 

behavior (p < .001), and lower length of stay (p < .05) compared to those who received usual care. 

Patients who received conventional care were 4.33 times more likely to have complications.  

(OR = 4.33; 95% CI = 1.04 - 1.99). The results of this study could be applied to the care for hip fracture 

patients to enhance recovery and speed return to their normal lives. 
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การพััฒนาแนวปีฏิิบััติการพัยาบัาลที่างคลินิกสำำาหรับัผู้้�ป่ีวยกระดู้กสำะโพักหัก
ท่ี่�ไดู�รับัการผู่้าตัดูยึดูตรึงกระดู้กภายในโรงพัยาบัาลพุัที่ธโสำธร จัังหวัดูฉะเชิิงเที่รา

คัวามสำำาคััญของปััญหา 

 การหัักของกระดููกสัะโพกส่ังผู้ลใหั�ร่างกายถูกจิำากัดู 

การเคล่�อนุไหัวั การรักษาผูู้�ป่วัยกลุ่มนุ้�ใช่�วิัธ้ิ์การผู่้าตัดูยึดูตรึง 

กระดููกภายในุโดูยเร็วั (Pimentel, 2006) เป็นุการยึดูกระดููก 

ท้�หัักใหั�อยู่กับท้� เพ่�อใหั�กระดููกอยู่นิุ�งส่ังเสัริมใหั�เกิดูการฟ้ื้�นุ

หัายของกระดููกสั่วันุท้�หัักตามธิ์รรมช่าติ วัิธิ์้นุ้�ทำาใหั�ผูู้�ป่วัย  

สัามารถเคล่�อนุไหัวัร่างกายไดู�อย่างรวัดูเร็วัภายหัลังการ 

ผู้่าตัดู สัามารถเริ�มการฟื้้�นุฟืู้สัภาพไดู�โดูยเร็วัเพ่�อคงไวั�ซ้ึ�ง 

การทำาหันุ�าท้ �ของกล�ามเนุ่ �อและกระดููก (Pradeep,  

KiranKumar, Dheenadhayalan, & Rajasekaran, 2018) 

ผูู้�ป่วัยกลุ่มนุ้�จิำาเป็นุต�องไดู�รับการดููแลเพ่�อเตร้ยมควัามพร�อม 

ทั�งร่างกายและจิิตใจิ ตลอดูจินุใหั�ควัามรู�ในุการปฏิิบัติตนุ 

ตั�งแต่ระยะก่อนุผู้่าตัดู หัลังผู้่าตัดูและระยะฟื้้�นุฟืู้สัภาพ 

อย่างถูกต�องและเหัมาะสัม ซ้ึ�งจิะสั่งผู้ลใหั�สัามารถป้องกันุ 

ภาวัะแทรกซ้�อนุท้�อาจิเกิดูขึ�นุและส่ังเสัริมใหั�ผูู้�ป่วัยสัามารถ

ฟ้ื้�นุหัายไดู�อย่างสัมบูรณ์์ 

 ในุระยะหัลังการผู่้าตัดูยึดูตรึงกระดููกภายในุ 24-72 

ชั่�วัโมงแรก ผิู้วัหันัุงและเนุ่�อเย่�อรอบกระดููกท้�ไดู�รับบาดูเจ็ิบ

จิากอุบัติเหัตุและการผู้่าตดัูจิะยังม้อาการบวัมและอักเสับ 

สั่งผู้ลใหั�ผูู้�ป่วัยม้อาการปวัดูในุระดูับรุนุแรง และม้ไข� หัาก 

ไม่ไดู�รับการดููแลท้�ม้ประสัิทธิ์ิภาพเพ่�อควับคุมอาการจิะ 

ทำาใหั�ผูู้�ป่วัยไม่สัุขสับายหัร่อทุกข์ทรมานุ ไม่ร่วัมม่อในุการ 

ฟื้้�นุฟืู้สัภาพตั�งแต่ระยะแรก และนุำามาซ้ึ�งภาวัะแทรกซ้�อนุ 

ต่าง ๆ ตามมา การดููแลผูู้�ป่วัยในุระยะหัลังผู่้าตัดูจึิงมุ่งเนุ�นุ

การควับคุมควัามเจ็ิบปวัดูและเริ�มฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพโดูยเร็วั ดู�วัย

การสัอนุใหั�ผูู้�ป่วัยเคล่�อนุไหัวัขาโดูยการออกกำาลังกายแบบ

เกร็งกล�ามเนุ่�อขา (Isometric Exercise) ซ้ึ�งจิะช่่วัยลดู 

อาการปวัดู บวัม และช่่วัยใหั�กล�ามเนุ่�อขาม้ควัามแข็งแรง 

ป้องกันุการเกิดูกล�ามเนุ่�อล้บ (Khosrojerdi, Tajabadi, 

Amadani, Akrami, & Tadayonfar, 2018) และต�องฝึึก

บริหัารการเคล่�อนุไหัวัของข�อขาเพ่�อป้องกันุข�อติดูแข็ง  

การบริหัารดูังกล่าวัช่่วัยกระตุ�นุใหั�ม้การสัร�างกระดููกเพิ�ม 

มากขึ�นุดู�วัย (Gabel, Osborne, & Burkett, 2015)

 แม�ว่ัากระดููกท้�หัักจิะไดู�รับการยึดูตรึงดู�วัยโลหัะแล�วั 

ผูู้�ป่วัยยังคงต�องไดู�รับการดููแลต่อเนุ่�องในุช่่วังรอกระบวันุการ 

สัมานุกันุของกระดููก เพ่�อฟื้้�นุฟืู้สัภาพใหั�ผูู้�ป่วัยสัามารถฟื้้�นุ

หัายไดู�อย่างสัมบูรณ์์ในุระยะเวัลา 6 เดู่อนุ (Janyarat, 

Sathitwittayanan, & Sattayawiwat, 2016) อย่างไร 

ก็ตามการไดู�รับข�อมูลการฟื้้�นุฟืู้สัภาพท้�ไม่เพ้ยงพอขณ์ะท้� 

ผูู้�ป่วัยพักรักษาตวััในุโรงพยาบาลและการไม่ไดู�รับการดููแล

อย่างต่อเนุ่�องตลอดูระยะการฟ้ื้�นุหัายของกระดููกอาจิส่ังผู้ล

ใหั�ผูู้ �ป่วัยกระดููกหัักไม่สัามารถฟื้้�นุหัายไดู�อย่างสัมบูรณ์์  

ผูู้�ป่วัยกระดููกหัักท้�ม้ควัามรู�ในุการปฏิิบัติการฟื้้�นุฟืู้สัภาพ 

ไม่ถูกต�อง สั่งผู้ลใหั�ผูู้�ป่วัยบางคนุกลัวัท้�จิะเดูินุลงนุำ�าหันุัก 

ทำาใหั�การฟ้ื้�นุหัายม้ควัามล่าช่�า (Salpakoski, et al., 2014) 

นุอกจิากนุ้� หัากผูู้�ป่วัยม้พฤติกรรมการฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพไม่ถูกต�อง 

และไม่เหัมาะสัม เช่่นุ การไม่ไดู�บริหัารกล�ามเนุ่�อและข�อ  

การเดิูนุลงนุำ�าหันัุกท้�ไม่สััมพันุธ์ิ์กับช่่วังเวัลาของการสัมานุกันุ 

ของกระดููก การไม่ไดู�รับประทานุอาหัารท้�ส่ังเสัริมการหัาย

ของกระดููก การดู่�มเหัล�า สูับบุหัร้� เป็นุต�นุ สัาเหัตุดัูงกล่าวั

ล�วันุส่ังผู้ลใหั�กระบวันุการสัมานุกันุของกระดููกม้ควัามล่าช่�า 

หัร่อเกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุขึ�นุในุระยะยาวัไดู� 

 ผูู้�ป่วัยกระดููกต�นุขาหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูยึดูตรึง 

กระดููกภายในุระยะ 1-2 สััปดูาห์ัหัลังจิำาหันุ่าย ส่ัวันุใหัญ่ม้

ควัามวิัตกกังวัลเก้�ยวักับบาดูแผู้ลผู่้าตัดูท้�ยังบวัม ปวัดูเม่�อย 

กลัวัไม่หัาย กลัวัจิะเดิูนุไม่ไดู�เหัม่อนุเดิูม และยังเดิูนุโดูยใช่�

ไม�คำ�ายันุไม่ถนัุดู กลัวัหักล�ม และประกอบกิจิวััตรประจิำาวัันุ

ดู�วัยควัามยากลำาบาก ผูู้�ป่วัยจิึงเคล่�อนุไหัวัร่างกายลดูลง  

ร่วัมกับผูู้�ป่วัยม้ควัามรู�สึักอายเม่�อม้คนุมองขณ์ะใช่�ไม�คำ�ายันุ

ช่่วัยเดิูนุ จึิงทำาใหั�ไม่กล�าออกไปนุอกบ�านุ (Purivatanakul, 

Tipmongkol, & Wongleang, 2007) ผูู้�ป่วัยภายหัลังผู่้าตัดู 

กระดููกขาหัักในุช่่วัง 3 เดู่อนุ ม้ควัามกลัวัท้�จิะล�มส่ังผู้ลใหั� 

ไม่ฝึึกเดิูนุลงนุำ�าหันัุกตามระยะอย่างเหัมาะสัม แม�ว่ัาผูู้�ป่วัย

ไม่ม้ปัญหัาดู�านุการทรงตัวัและอาการปวัดูแผู้ลผู้่าตัดู  

(Salpakoski et al., 2014) ปัญหัาท้�เกิดูขึ�นุกับผูู้�ป่วัยกลุ่มนุ้� 

ตลอดูระยะเวัลาการฟื้้�นุฟืู้สัภาพนุั�นุ เกิดูจิากการท้�ผูู้�ป่วัย 

ไดู�รับควัามรู � ควัามเข�าใจิในุกระบวันุการฟื้้ �นุฟืู้สัภาพ 

ในุแต่ละระยะของการฟื้้�นุหัายของกระดููกท้�หัักไม่เพ้ยงพอ 

ขาดูควัามมั�นุใจิในุการปฏิิบัติกิจิกรรม และขาดูการสันัุบสันุุนุ 

ในุกระบวันุการฟื้้ �นุฟืู้สัภาพในุแต่ละระยะ (Phelps,  

Tutton, Griffin, & Baird, 2019) ผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการผู่้าตัดู 

ยึดูตรึงกระดููกภายในุท้�ม้ควัามรู�ในุการฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพไม่เพ้ยงพอ 

ภายหัลังการจิำาหันุ่ายออกจิากโรงพยาบาล 2 สััปดูาห์ั ส่ังผู้ล 

ใหั�ผูู้�ป่วัยร�อยละ 22 ยังคงม้อาการปวัดูบริเวัณ์แผู้ลผู่้าตัดูอยู่ 

และร�อยละ 16 ม้ควัามยากลำาบากในุการประกอบกิจิวััตร

ประจิำาวัันุ เช่่นุ การใสั่เสั่�อผู้�า การอาบนุำ�า การดููแลแผู้ล 
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เป็นุต�นุ (Hadeed et al., 2017) ส่ังผู้ลใหั�การปฏิิบัติการฟ้ื้�นุฟูื้ 

สัภาพลดูลงทำาใหั�การฟ้ื้�นุหัายของกระดููกล่าช่�า นุอกจิากนุ้�

ในุผูู้�ป่วัยท้�ไม่สัามารถฟื้้�นุหัายไดู�ตามเวัลาจิะสั่งผู้ลกระทบ 

ใหั�ควัามสัามารถในุการปฏิิบัติกิจิวััตรประจิำาวัันุลดูลง ม้ 

ระดูับการพึ�งพามากขึ�นุในุช่ว่ังระยะเวัลา 1 ปี โดูยเฉพาะ 

ในุผูู้�สูังอายุ (Córcoles-Jiménez, et al., 2015) 

 สัถิติโรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร ปี พ.ศึ. 2560-2562 พบ

ผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�รับไวั�รักษาจิำานุวันุ 263-285 ราย 

และผูู้�ป่วัยไดู�รับการผู่้าตัดูม้จิำานุวันุ 104-136 ราย พบผูู้�ป่วัย 

ม้ภาวัะแทรกซ้�อนุ ไดู�แก่ ม้การติดูเช่่�อของบาดูแผู้ลหัลัง 

ผู่้าตัดูกระดููกสัะโพก ร�อยละ 2.94-3.85 และ ม้ภาวัะท�องผูู้ก 

ร�อยละ 5.76-16.17 ม้ภาวัะปอดูอักเสับ ร�อยละ 1.47-6.45 

และ การติดูเช่่�อระบบทางเดิูนุปัสัสัาวัะ ร�อยละ  5.64-13.1 

ภาวัะแทรกซ้�อนุท้�พบบ่อยท้�สัุดูค่อ แผู้ลกดูทับร�อยละ  

7.69-22.05 ส่ัวันุใหัญ่พบควัามรุนุแรงอยูใ่นุระดัูบ 2 แผู้ล 

กดูทับเกิดูขึ�นุหัลังการดึูงถ่วังนุำ�าหันัุกผู่้านุผิู้วัหันัุง นุอกจิากนุ้� 

ยังพบว่ัาผูู้�ป่วัยม้ภาวัะสัับสันุร�อยละ 7.35-10.48 และในุปี 

พ.ศึ. 2561 พบม้การติดูเช่่�อในุกระแสัเล่อดูร�อยละ 3.84  

จิำานุวันุวัันุนุอนุโรงพยาบาลเฉล้�ยเท่ากับ 14.8-16.37 วัันุ 

จิากการติดูตามผูู้ �ป่วัยในุระยะหัลังจิำาหันุ่ายออกจิาก 

โรงพยาบาล พบวั่าผูู้ �ป่วัยสัามารถกลับมาเดูินุไดู�เพ้ยง 

ร�อยละ 50 (Statistics Department, 2020) 

 ภายหัลังจิำาหันุ่ายออกจิากโรงพยาบาล ผูู้�ป่วัยจิึง 

จิำาเป็นุต�องไดู�รับการดููแลอย่างต่อเนุ่�องเพ่�อใหั�สัามารถ 

ปรับตัวัในุการดูำาเนิุนุช้่วิัตภายใต�ข�อจิำากัดูในุการเคล่�อนุไหัวั 

ซึ้�งก่อใหั�เกิดูควัามยากลำาบากในุการปฏิิบัติกิจิวััตรประจิำาวัันุ 

การทำาหันุ�าท้�ทางสัังคม การเดิูนุทางเพ่�อไปศึึกษาเล่าเร้ยนุ 

และการประกอบอาช่้พ (Cannada & Jones, 2006; 

Ferguson et al., 2008) การดููแลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหััก

จิำาเป็นุต�องไดู�รับการดููแลจิากท้มสัหัสัาขาวัิช่าช่้พ ผู้ลลัพธิ์์ 

ทางการรักษาขึ�นุอยู่กับแนุวัทางการดููแลผูู้�ป่วัยท้�ม้ประสิัทธิิ์ภาพ 

แต่แนุวัปฏิิบัติท้�ม้อยู่ทั�งในุประเทศึไทย และต่างประเทศึ 

ยังไม่ครอบคลุมการดููแลผูู้�ป่วัยตั�งแต่แรกรับ จินุกระทั�ง 

จิำาหันุ่าย และติดูตามดููแลผูู้�ป่วัยต่อเนุ่�องท้�บ�านุ ซ้ึ�งระบบ 

การดููแลท้�ม้ประสิัทธิิ์ภาพตั�งแต่ระยะก่อนุผู่้าตัดู ขณ์ะผู่้าตัดู 

หัลังผู้่าตัดู และการฟื้้�นุฟืู้สัภาพหัลังการผู้่าตัดู ตลอดูจินุ 

การติดูตามภาวัะสัุขภาพและการฟื้้�นุหัายของผูู้�ป่วัยกลุ่มนุ้�

อย่างต่อเนุ่�อง ม้ควัามสัำาคัญอย่างมากในุการป้องกันุการเกิดู 

ภาวัะแทรกซ้�อนุทั�งในุระยะท้�รักษาในุโรงพยาบาลและ 

ภายหัลังจิำาหันุ่ายกลับบ�านุ ซึ้�งจิะช่่วัยใหั�ผูู้�ป่วัยสัามารถฟ้ื้�นุฟูื้ 

สัภาพของตนุเองไดู�อย่างรวัดูเร็วั และบรรลุเป้าหัมาย 

ในุการดููแลค่อผูู้�ป่วัยม้พฤติกรรมการฟื้้�นุฟืู้สัภาพท้�ถูกต�อง 

และม้การฟ้ื้�นุหัายอย่างสัมบูรณ์์  ซึ้�งพยาบาลเป็นุผูู้�ม้บทบาท 

สัำาคัญในุการดููแลผูู้�ป่วัยในุทุกระยะของการเจ็ิบป่วัย ตั�งแต่

แรกรับผูู้�ป่วัยไวั�ในุโรงพยาบาล การเตร้ยมควัามพร�อมผูู้�ป่วัย 

ก่อนุไดู�รับการผู้่าตดัู การประสัานุงานุกับทม้สัุขภาพ เพ่�อ 

ใหั�ผูู้�ป่วัยไดู�รับการผู่้าตัดูอย่างรวัดูเร็วั ป้องกันุภาวัะแทรกซ้�อนุ 

ท้�อาจิเกิดูขึ�นุหัลังผู้่าตัดู ดููแลต่อเนุ่�องในุระยะฟื้้�นุฟืู้สัภาพ  

ดัูงนัุ�นุผูู้�วิัจัิยจึิงพัฒนุาแนุวัปฏิิบัติการพยาบาลผูู้�ป่วัยกระดููก

สัะโพกหัักท้�ไดู�รับการการผู่้าตัดูยึดูตรึงกระดููกภายในุ เพ่�อ

พัฒนุาระบบการดููแลผูู้�ป่วัยกลุ่มนุ้�ท้�ม้ประสัิทธิ์ิภาพอย่าง 

ครอบคลุมและต่อเนุ่�องตั�งแต่แรกรับเข�ารักษาจินุกระทั�ง 

จิำาหันุ่ายออกจิากโรงพยาบาลและติดูตามต่อเนุ่�องในุระยะ

ฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพ 

วัตถุุปัระสำงคั์การวิจััย่

 1. เพ่�อศึึกษาปัญหัาจิากสัถานุการณ์์การดููแลผูู้�ป่วัย 

กระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููก 

ภายในุ โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร ไดู�แก่ ระบบการดููแล ควัาม

ชุ่กของการเกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุหัลังผู่้าตัดู จิำานุวันุวัันุนุอนุ

ในุโรงพยาบาลของผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู่้าตัดู 

ใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ 

 2. เพ่�อพัฒนุาแนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิก 

สัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะ 

ยึดูตรึงกระดููกภายในุ โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร 

 3. เพ่ �อศึึกษาประสัิทธิ์ิผู้ลของการปฏิิบัติตาม 

แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููก 

สัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ 

โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร โดูยเปร้ยบเท้ยบการรับรู�ควัามพร�อม 

ก่อนุจิำาหันุ่ายออกจิากโรงพยาบาล ระยะเวัลาการนุอนุในุ 

โรงพยาบาล ภาวัะแทรกซ้�อนุภายหัลังผู่้าตัดู และพฤติกรรม 

การฟื้้�นุฟืู้สัภาพระหัวั่างผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการพยาบาลตาม 

รูปแบบเดิูม และผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการพยาบาลตามแนุวัปฏิิบัติ

การพยาบาลทางคลินิุกฯ 

 4. เพ่�อศึึกษาควัามเป็นุไปไดู�ในุการนุำาแนุวัปฏิิบัติ

การพยาบาลทางคลินุิกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหััก 
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การพััฒนาแนวปีฏิิบััติการพัยาบัาลที่างคลินิกสำำาหรับัผู้้�ป่ีวยกระดู้กสำะโพักหัก
ท่ี่�ไดู�รับัการผู่้าตัดูยึดูตรึงกระดู้กภายในโรงพัยาบัาลพุัที่ธโสำธร จัังหวัดูฉะเชิิงเที่รา

ท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ ไปใช่�ในุ 

โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร

กรอบแนวคัิดการวิจััย่

 การศึึกษาครั�งนุ้�ใช่�แนุวัทางการพัฒนุาแนุวัปฏิิบัติ 

โดูยใช่�หัลักฐานุเชิ่งประจัิกษ์ทางการพยาบาลของ Soukup 

(2000) เป็นุกรอบแนุวัคิดูในุการพัฒนุาแนุวัปฏิิบัติการ 

พยาบาลทางคลินุิกเพ่�อการดููแลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหััก 

ท้�ไดู�รับการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ แบ่งออกเป็นุ 

4 ขั�นุตอนุ ค่อ (1) การค�นุหัา วิัเคราะห์ัปัญหัาและบริบทท้�

เก้�ยวัข�องกับปัญหัา (2) การสั่บค�นุหัลักฐานุเช่ิงประจิักษ์ 

แล�วันุำาไปสัร�างแนุวัปฏิิบัติ (3) เป็นุการทดูลองใช่�และประเมินุ 

ประสิัทธิิ์ผู้ลการใช่�แนุวัปฏิิบัติในุสัถานุการณ์์จิริง และศึึกษา 

ควัามเป็นุไปไดู�ของการใช่�แนุวัปฏิิบัติ (4) การนุำาแนุวัปฏิิบัติ 

ไปใช่�จิริง และประเมินุผู้ลการใช่�แนุวัปฏิิบัติ การศึึกษาครั�งนุ้� 

ดูำาเนิุนุการศึึกษาในุขั�นุตอนุท้� 1 ถึงขั�นุตอนุท้� 3 โดูยม้กรอบ 

แนุวัคิดูการวิัจัิย ดัูงนุ้�

ภาพัท่� 1 กรอบแนุวัคิดูการวิัจัิย

ระยะท่� 3: ศึึกษาความเป็นไปไดู�ของการ

ใชิ�แนวปฏิิบััติิ ศึึกษาผู้ลของการปฏิิบััติิ  

การพัยาบัาลติามแนวปฏิิบััติิการพัยาบัาล 

ทางคลินิกสำำาหรับัผู้้�ป่วยกระดู้กสำะโพักหัก

ท่�ไดู�รับัการผู้่าติัดูใสำ่โลหะยึดูติรึงกระดู้ก 

ภายใน

- จิำานุวันุวัันุนุอนุ รพ.

- การรับรู�ควัามพร�อมต่อการออกจิาก

 โรงพยาบาล

- พฤติกรรมการฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพ

- อัตราการเกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุ

ระยะท่� 2: สำืบัค�นหลักฐานเชิิงประจัักษ์ 

เพัื�อพััฒนาแนวปฏิิบััติิการพัยาบัาลทาง

คลินิกสำำาหรับัผู้้�ป่วยกระดู้กสำะโพักหัก 

- การพยาบาลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหััก

 ในุระยะก่อนุและหัลังผู่้าตัดูฯ 

- Patients-family centered care

- การพยาบาลองค์รวัม

- การเช่่�อมต่อการดููแล

- การฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพ

ระยะท่� 1: ค�นหา วิเคราะห์ 

ปัญหา

- ระบบการดููแลผูู้�ป่วัย

 กระดููกสัะโพกหัักในุระยะ

 ก่อนุและหัลังผู่้าตัดูฯ

- ควัามชุ่กของการเกิดู

 ภาวัะแทรกซ้�อนุภายหัลัง

 การผู่้าตัดู 

- จิำานุวันุวัันุนุอนุโรงพยาบาล

วิธีีดำาเนินการวิจััย่

 การศึึกษาครั�งนุ้�เป็นุการวิัจัิยและพัฒนุา (Research 

and development) เพ่�อศึึกษาปัญหัาจิากสัถานุการณ์์ 

การดููแลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะ 

ยึดูตรึงกระดููกภายในุ พัฒนุาและศึึกษาประสิัทธิิ์ผู้ลของการ 

ใช่�แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููก

สัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ 

ในุหัอผูู้�ป่วัยศัึลยกรรมกระดููก โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร จัิงหัวััดู 

ฉะเชิ่งเทรา โดูยม้การดูำาเนิุนุการวิัจัิย 3 ระยะ ดัูงนุ้�

 ระยะท่� 1 ศึึกษาปัญหัาจิากสัถานุการณ์์เก้�ยวักับ 

การดููแลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะ 

ยึดูตรึงกระดููกภายในุ โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร เป็นุการศึึกษา 

แบบย�อนุหัลัง (Retrospective cohort study) โดูยศึึกษา 

จิากการทบทวันุเวัช่ระเบ้ยนุของผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�

ไดู�รับการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ โรงพยาบาล 

พุทธิ์โสัธิ์ร ระหัว่ัาง 1 มกราคม 2561 - 31 ธัิ์นุวัาคม 2563

 ประช่ากร ไดู�แก่ 1) เวัช่ระเบ้ยนุของผูู้�ป่วัยกระดููก

สัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุท้�

พักรักษาตัวัในุหัอผูู้�ป่วัยศึัลยกรรมกระดููก โรงพยาบาล 

พุทธิ์โสัธิ์ร ระหัว่ัาง 1 มกราคม 2561 - 31 ธัิ์นุวัาคม 2563 

จิำานุวันุ 384 ราย 2) พยาบาลวัิช่าช่้พและท้มสัหัสัาขา 

วัิช่าช่้พท้�เก้�ยวัข�องในุการดููแลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู� 

รับการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ

 เคร่�องม่อการวิัจัิยในุระยะท้� 1 ประกอบดู�วัย (1) แบบ 

บันุทึกข�อมูลเก้�ยวักับควัามชุ่กของการเกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุ

ภายหัลังการผู่้าตัดู จิำานุวันุวัันุนุอนุในุโรงพยาบาลของผูู้�ป่วัย 

กระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููก 

ภายในุ โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร (2) ประเด็ูนุคำาถามท้�ใช่�ในุการ 

สันุทนุากลุ่มกับพยาบาลวิัช่าช้่พ แพทย์ นัุกกายภาพบำาบัดู 

เภสััช่กร และพยาบาลชุ่มช่นุ รวัม 10 คนุ ใช่�เวัลา 1 ชั่�วัโมง 

30 นุาท้ ประเด็ูนุการสันุทนุาเก้�ยวักับสัถานุการณ์์ ประเด็ูนุ 

ปัญหัาในุการดููแลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู่้าตัดู
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Development of a Clinical Nursing Practice Guideline for Hip Fracture Patients 
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ใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ (3) การประชุ่มท้มบุคลากร 

ไดู�แก่ พยาบาลวิัช่าช้่พ ผูู้�ช่่วัยพยาบาล พนัุกงานุช่่วัยเหัล่อ

คนุไข�ท้�ใหั�การดููแลผูู้�ป่วัยกลุ่มนุ้� เพ่�อวิัเคราะห์ัและอภิปราย

ระบบการดููแล จิำานุวันุ 30 คนุ  

 ระยะท่� 2 นุำาผู้ลการวัิจิัยในุระยะท้�มาออกแบบ 

และพัฒนุาแนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินิุกสัำาหัรับผูู้�ป่วัย 

กระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููก 

ภายในุ โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร เพ่�อแก�ไขปัญหัาโดูยการ 

ทบทวันุวัรรณ์กรรมอย่างเป็นุระบบเพ่�อพัฒนุาแนุวัปฏิบิัติ 

การพยาบาลโดูยใช่�หัลักฐานุเชิ่งประจัิกษ์ท้�ม้ควัามนุ่าเช่่�อถ่อ 

ผูู้�วิัจัิยคัดูเล่อกและประเมินุคุณ์ค่าของหัลักฐานุเชิ่งประจัิกษ์ 

ท้�เก้�ยวัข�องกับการดููแลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักไดู�รับการ 

ผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุท้�สัอดูคล�องกับผู้ลลัพธิ์์

ทางการพยาบาล โดูยสั่บค�นุวัารสัารจิากฐานุข�อมูล  

CINHAL, MEDLINE, EBSCO, Host และ TCI ระหัว่ัาง ค.ศึ. 

2012-2021 โดูยใช่�คำาสั่บค�นุ hip fracture, internal  

fixation care and management และ nursing care 

or nursing interventions or nursing assessment or 

nursing management ไดู�บทควัามวัิจิัยภาษาอังกฤษ  

212 เร่�อง และภาษาไทย 49 เร่�อง เม่�อประเมินุคุณ์ภาพ 

ของหัลักฐานุโดูยใช่�เกณ์ฑ์์การประเมินุของ The Joanna 

Briggs Institute, (2014) ไดู�จิำานุวันุงานุวัิจิัยท้�สัามารถ 

นุำามาใช่�จัิดูทำาแนุวัปฏิิบัติไดู� จิำานุวันุ 20 เร่�อง ประกอบดู�วัย 

งานุวิัจัิยระดัูบ 1 จิำานุวันุ 1 เร่�อง ระดัูบ 2 จิำานุวันุ 17 เร่�อง 

ระดูับ 3 จิำานุวันุ 1 เร่�อง และระดูับ 4 จิำานุวันุ 1 เร่�อง  

โดูยแนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิก ประกอบไปดู�วัย  

4 ระยะ ไดู�แก่ ระยะแรกรับ ระยะก่อนุผู่้าตัดู ระยะหัลังผู่้าตัดู 

และ ระยะก่อนุกลับบ�านุ ดัูงภาพท้� 1

 ตรวัจิสัอบคุณ์ภาพของเคร่�องม่อ โดูยนุำาแนุวัปฏิิบัติ 

ท้ �พัฒนุาขึ�นุไปใหั�ผูู้ �ทรงคุณ์วัุฒิ ประกอบไปดู�วัยแพทย์ 

พยาบาล อาจิารย์พยาบาลท้�ม้ควัามช่ำานุาญในุการดููแล 

ผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึง 

กระดููกภายในุ จิำานุวันุ 5 ท่านุ และประเมินุคุณ์ภาพของ 

แนุวัปฏิิบัติ (The Appraisal of Guideline for Research 

& Evaluation: AGREE) ไดู�ค่า AGREE ของแนุวัปฏิบิัติ 

ทั�งหัมดูร�อยละ 87.13 โดูยม้ค่า AGREE หัมวัดูท้� 1 ขอบเขต 

และวััตถุประสังค์ร�อยละ 86.11 หัมวัดูท้� 2 การม้ส่ัวันุร่วัม

ของผูู้�เก้�ยวัข�องร�อยละ 85.41 หัมวัดูท้� 3 ขั�นุตอนุการพัฒนุา 

แนุวัปฏิิบัติร�อยละ 91.07 หัมวัดูท้� 4 ควัามช่ัดูเจินุและ 

การนุำาเสันุอ ร�อยละ 83.33 หัมวัดูท้� 5 การประยุกต์ใช่� 

ร�อยละ 83.33 และหัมวัดูท้� 6 ควัามเป็นุอิสัระของท้มจัิดูทำา 

แนุวัปฏิิบัติ ร�อยละ 91.66

ภาพัท่� 1 แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินิุกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึง

กระดููกภายในุ โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร 
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การพััฒนาแนวปีฏิิบััติการพัยาบัาลที่างคลินิกสำำาหรับัผู้้�ป่ีวยกระดู้กสำะโพักหัก
ท่ี่�ไดู�รับัการผู่้าตัดูยึดูตรึงกระดู้กภายในโรงพัยาบัาลพุัที่ธโสำธร จัังหวัดูฉะเชิิงเที่รา

 นุอกจิากนุ้� ประเมินุควัามเป็นุไปไดู�ของการใช่�แนุวั

ปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินิุก โดูยนุำาไปทดูลองใช่�กับผูู้�ป่วัย 

ท้�ม้ลักษณ์ะคล�ายคลึงกับกลุ่มตัวัอย่าง 2 ราย พบว่ัา แนุวั 

ปฏิิบัติฯ ม้ควัามชั่ดูเจินุ และม้ควัามเป็นุไปไดู�ในุการปฏิิบัติ

ตามแนุวัปฏิิบัติท้�พัฒนุาขึ�นุ สัามารถนุำาไปใช่�ไดู�ง่าย เนุ่�อหัา 

ชั่ดูเจินุ เข�าใจิง่าย ม้ประโยช่น์ุต่อหันุ่วัยงานุ เป็นุไปไดู�ในุการ 

ใช่�จิริง 

 ระยะท่� 3 ศึึกษาประสิัทธิิ์ผู้ลของการใช่�แนุวัปฏิิบัติ

การพยาบาลทางคลินิุกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�

รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ โดูยการศึึกษา 

เปร้ยบเท้ยบการรับรู�ควัามพร�อมก่อนุจิำาหันุ่ายออกจิาก 

โรงพยาบาล ระยะเวัลาการนุอนุในุโรงพยาบาล ภาวัะ 

แทรกซ้�อนุภายหัลังผู้่าตัดู และพฤติกรรมการฟื้้�นุฟืู้สัภาพ 

ระหัวั่างผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการพยาบาลตามรูปแบบเดูิม และ 

ผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการพยาบาลตามแนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทาง

คลินิุกฯ ท้�พัฒนุาขึ�นุ และศึึกษาควัามคิดูเห็ันุของพยาบาล

วิัช่าช้่พต่อการใช่�แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินิุกสัำาหัรับ

ผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึง 

กระดููกภายในุ

 ประช่ากร ค่อ ผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการ

ผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ ท้�พักรักษาตัวัในุหัอ 

ผูู้�ป่วัยศึัลยกรรมกระดููก โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร จิังหัวััดู 

ฉะเชิ่งเทรา ระหัว่ัางเดู่อนุเมษายนุ-กันุยายนุ 2564 

 กลุ่มตัวัอย่าง ประกอบดู�วัยผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหััก

ท้�ไดู�รับการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ โดูยม้เกณ์ฑ์์ 

คุณ์สัมบัติดัูงนุ้� 1) อายุ เท่ากับหัร่อมากกว่ัา 18 ปี 2) กระดููก 

สัะโพกหััก 1 ข�าง 3) ไม่ม้ประวััติการเจ็ิบป่วัยดู�วัยโรคทาง 

จิิตประสัาทหัร่อควัามผิู้ดูปกติทางอารมณ์์ เช่่นุ โรควิัตกกังวัล 

ซ้ึมเศึร�า อารมณ์์แปรปรวันุ เป็นุต�นุ 4) ม้สัติสััมปช่ัญญะ 

สัมบูรณ์์ สัามารถฟื้ัง พูดู อ่านุ และเข้ยนุภาษาไทยไดู�  

5) ไม่ม้ควัามผู้ิดูปกติของการเคล่�อนุไหัวัอยู่เดูิมก่อนุไดู�รับ 

การบาดูเจ็ิบครั�งนุ้� และ 6) ไม่ม้การบาดูเจ็ิบร่วัมของระบบ 

ต่าง ๆ  ในุร่างกาย เช่่นุ กระดููกส่ัวันุอ่�นุ ๆ  ของร่างกาย ระบบ 

ประสัาทและสัมอง ระบบหััวัใจิและหัลอดูเล่อดู อวััยวัะในุ 

ช่่องท�อง หัร่อทรวังอก ระบบหัลอดูเล่อดู หัร่อเสั�นุประสัาท 

ของขาข�างท้�ม้พยาธิิ์สัภาพ เป็นุต�นุ และม้เกณ์ฑ์์การยุติการ

เข�าร่วัมการวิัจัิย ค่อ กลุ่มตัวัอย่างท้�ไม่ไดู�รับการดููแลอย่าง 

ต่อเนุ่�องตลอดูระยะเวัลาศึึกษา เช่่นุ กรณ์้ถูกสั่งต่อหัร่อ 

ขอย�ายไปรับการรักษาท้�โรงพยาบาลอ่�นุ 

 ขนุาดูกลุ่มตัวัอย่าง คำานุวัณ์ดู�วัยโปรแกรม G* 

power 3.1 กำานุดูค่าอิทธิิ์พล (Effect size) ขนุาดูใหัญ่ 0.8 

ค่าอำานุาจิการทดูสัอบ .95 และค่าควัามเช่่�อมั�นุท้�ระดูับ 

นัุยสัำาคัญ .05 สัำาหัรับใช่�สัถิติวิัเคราะห์ั Means Difference 

between two independent means (two groups) 

ไดู�ขนุาดูของกลุ่มตัวัอย่างทั�งหัมดู 56 ราย เพ่�อป้องกันุ 

การสูัญหัายของกลุ่มตัวัอย่างระหัว่ัางดูำาเนิุนุการวิัจัิย จึิงเพิ�ม 

กลุ่มตัวัอย่างอ้กร�อยละ 10 ไดู�กลุ่มตัวัอย่างจิำานุวันุ 60 ราย 

แบ่งเป็นุกลุ่มควับคุม 30 ราย เก็บข�อมูลระหัวั่างวัันุท้�  

1 เมษายนุ - 31 พฤษภาคม 2564 และกลุ่มทดูลอง 30 ราย 

เก็บข�อมูลระหัว่ัางวัันุท้� 1 มิถุนุายนุ - 30 กันุยายนุ 2564

 พยาบาลวัิช่าช่้พท้�ปฏิิบัติงานุท้�หัอผูู้�ป่วัยศึัลยกรรม

กระดููก โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร ซ้ึ �งม้คุณ์สัมบัติ ค่อ ม้ 

ประสับการณ์์ทำางานุไม่นุ�อยกว่ัา 2 ปี จิำานุวันุ 20 ราย เป็นุ

ท้มการพยาบาลท้�ดููแลผูู้�ป่วัยกลุ่มตัวัอย่างกลุ่มควับคุม และ 

ดููแลกลุ่มทดูลองโดูยใช่�แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิก 

สัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะ 

ยึดูตรึงกระดููกภายในุ โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร 

 เคร่�องม่อเก็บรวับรวัมข�อมูลการวัิจิัยระยะท้� 3 

ประกอบดู�วัย

 1. แบบบันุทึกข�อมูลจิำานุวันุวัันุนุอนุโรงพยาบาล 

และภาวัะแทรกซ้�อนุภายหัลังการผู่้าตัดู ไดู�แก่ แผู้ลกดูทับ 

การติดูเช่่�อแผู้ลผู้่าตัดู การติดูเช่่�อระบบทางเดูินุปัสัสัาวัะ 

การติดูเช่่�อทางเดิูนุหัายใจิ 

          2. แบบสัอบถามการรับรู�ควัามพร�อมต่อการออก

จิากโรงพยาบาล เป็นุแบบสัอบถามท้�ใช่�สัำาหัรับผูู้�ใหัญ่ท้�ม้ 

ควัามเจ็ิบป่วัยดู�านุอายุรกรรมและศัึลยกรรม ท้�พัฒนุาขึ�นุจิาก 

แบบสัอบถามการรับรู�ควัามพร�อมต่อการออกจิากโรงพยาบาล 

ในุมารดูาหัลังคลอดูบุตรโดูย Weiss and Piacentine  

(2006 cited in Sriprasong, 2008) ทำาการแปลเป็นุ 

ภาษาไทยดู�วัยวิัธ้ิ์การแปลย�อนุกลับ ประกอบดู�วัยข�อคำาถาม 

23 ข�อ เป็นุคำาถามดู�านุบวัก 21 ข�อ และคำาถามดู�านุลบ  

2 ข�อ โดูยท้�ข�อ 1 เป็นุคำาถามใหั�เล่อกตอบว่ัา พร�อม หัร่อ 

ไม่พร�อมท้�จิะกลับบ�านุ ส่ัวันุคำาถามข�อ 2-23 แบ่งออกเป็นุ 

4 ดู�านุ ดัูงนุ้� 1) ดู�านุสัภาพร่างกายและจิิตใจิ 2) ดู�านุควัามรู� 

ในุการดููแลตนุเอง 3) ดู�านุควัามสัามารถในุการเผู้ชิ่ญปัญหัา 

4) ดู�านุควัามคาดูหัวัังในุการไดู�รับควัามช่่วัยเหัล่อ ไดู�ค่า  
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ควัามเช่่�อมั�นุจิากการวิัเคราะห์ัสััมประสิัทธิิ์�ครอนุบาคอัลฟื้า 

.85 ลักษณ์ะคำาตอบเป็นุมาตรประมาณ์ค่า 11 ระดูับ 

ม้เกณ์ฑ์์การใหั�คะแนุนุตั�งแต่ 0-10 โดูย 0 คะแนุนุ หัมายถึง 

ไม่พบเหัตุการณ์์นุั�นุเลย และ 10 คะแนุนุ หัมายถึง พบ 

เหัตุการณ์์นัุ�นุเป็นุอย่างมาก คะแนุนุรวัมอยูใ่นุช่่วัง 0-220 

ผูู้�ท้�ไดู�คะแนุนุนุ�อย แสัดูงวั่าม้การรับรู�ควัามพร�อมต่อการ 

จิำาหันุ่ายอยู่ในุระดัูบตำ�า ส่ัวันุผูู้�ท้�ไดู�คะแนุนุสูังแสัดูงว่ัาม้การ

รับรู�ควัามพร�อมต่อการจิำาหันุ่ายอยูใ่นุระดัูบสูัง 

 3. แบบสัอบถามพฤติกรรมการฟื้้�นุฟืู้สัภาพของ 

ผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักภายหัลังผู่้าตัดูยึดูตรึงกระดููกภายในุ 

ของ Senee, (2011) ท้�ปรับปรุงมาจิาก เบญจิวัรรณ์ ละอองผู้ล 

จิำานุวันุ 15 ข�อ ม้ควัามครอบคลุมดู�านุการรับประทานุ 

อาหัาร การรับประทานุยา การขับถ่าย การออกกำาลังกาย 

ท่าทางการเคล่�อนุไหัวั และการสัังเกตอาการผิู้ดูปกติ โดูย 

ลักษณ์ะคำาถามเป็นุมาตรประมาณ์ค่า 5 ระดูับ ตั�งแต่  

1 คะแนุนุ หัมายถึง ท่านุไม่เคยปฏิิบัติกิจิกรรมนัุ�นุเลย จินุถึง 

5 คะแนุนุ หัมายถึง ท่านุปฏิิบัติกิจิกรรมนัุ�นุทุกวัันุ คะแนุนุ

พฤติกรรมการฟื้้�นุฟืู้สัภาพของผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�

รับการผู้่าตัดูยึดูตรึงกระดููกภายในุ จิำานุวันุ 15 ข�อ ม้ค่า 

คะแนุนุระหัวั่าง 15-75 คะแนุนุ การแปลผู้ลคะแนุนุโดูย 

การหัาค่าคะแนุนุรวัมเฉล้�ย คะแนุนุรวัมเฉล้�ยท้�สังู หัมายถึง 

กลุ่มตัวัอย่างม้พฤติกรรมการฟื้้�นุฟืู้สัภาพท้�ดู้ ในุการศึึกษา 

ครั�งนุ้�ไดู�ค่าควัามเช่่�อมั�นุ .83

 4. แบบสัอบถามควัามคิดูเห็ันุต่อการใช่�แนุวัปฏิิบัติ 

การพยาบาลทางคลินิุกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�

รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ ปรับจิากแบบ 

สัำารวัจิควัามเป็นุไปไดู�ของการใช่�แนุวัปฏิิบัติการพยาบาล 

ทางคลินิุกของ Thongchai (2005) ใช่�สัอบถามควัามคิดูเห็ันุ 

ของพยาบาลต่อการใช่�แนุวัปฏิิบัติทางคลินุิกวั่า สัามารถ 

นุำาไปใช่�ไดู�ง่าย เนุ่�อหัาช่ัดูเจินุ เข�าใจิง่าย ม้ประโยช่นุ์ต่อ 

หันุ่วัยงานุ เป็นุไปไดู�ในุการใช่�จิริง ม้ลักษณ์ะเป็นุมาตร 

ประมาณ์ค่า (Rating Scale) 5 ระดัูบค่อ เห็ันุดู�วัยมากท้�สุัดู 

เห็ันุดู�วัยมาก เห็ันุดู�วัยปานุกลาง เห็ันุดู�วัยนุ�อย และเห็ันุดู�วัย 

นุ�อยท้�สุัดู จิำานุวันุ 6 ข�อ และข�อคำาถามปลายเปิดูเก้�ยวักับ

ปัญหัาอุปสัรรค และข�อเสันุอแนุะในุการใช่�แนุวัปฏิิบัติการ

พยาบาลทางคลินุิกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับ

การผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ การแปลผู้ล ระดัูบ

ควัามคิดูเหั็นุต่อการใช่�แนุวัปฏิิบัติทางคลินุิกแบ่งเป็นุ  

5 ระดัูบ ดัูงนุ้� ค่าเฉล้�ย 4.51-5.00 หัมายถึง ระดัูบมากท้�สุัดู 

3.51-4.50 หัมายถึงระดัูบมาก 2.51-3.50 หัมายถึง ระดัูบ 

ปานุกลาง 1.51-2.50 หัมายถึง ระดัูบนุ�อย และ 1.00-1.50  

หัมายถึง ระดัูบนุ�อยท้�สุัดู (Srisaard, 2015) ในุการศึึกษา 

ครั�งนุ้�ไดู�ค่าควัามเช่่�อมั�นุ .81

 การพิัทักษ์สิำทธิกลุ่มตัิวอย่าง 

 ภายหัลังจิากไดู�รับการอนุุมัติจิริยธิ์รรมในุการวัิจิัย 

จิากคณ์ะกรรมการจิริยธิ์รรมการวิัจัิยในุมนุุษย์ โรงพยาบาล 

พุทธิ์โสัธิ์ร เอกสัารรับรองโครงการวัิจิัย เลขท้� BSH-IRB 

014/2564 ผูู้�วิัจัิยแจิ�งสิัทธิิ์ท้�กลุ่มตัวัอย่างจิะตอบตกลงหัร่อ 

ปฏิิเสัธิ์ในุระหัวั่างท้�เข�าร่วัมทำาการศึึกษาหัร่อถอนุตัวัจิาก 

การศึึกษาในุภายหัลังไดู� จิะไม่สั่งผู้ลกระทบต่อการดููแล 

รักษาพยาบาล 

 การเก็บัรวมรวมข�อม้ล 

 1. ภายหัลังโครงร่างวิัจัิยผู่้านุการพิจิารณ์าจิริยธิ์รรม 

การวิัจัิยในุมนุุษย์ โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร ผูู้�วิัจัิยทำาหันัุงส่ัอ 

ถึงผูู้�อำานุวัยการโรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร เพ่�อขออนุุญาตดูำาเนิุนุ 

การวัิจิัยและเก็บรวับรวัมข�อมูล โดูยผูู้�วัิจิัยดูำาเนุินุการวัิจิัย 

ในุระยะท้� 1 เพ่�อศึึกษาสัถานุการณ์์และปัญหัาในุการดููแล

ผูู้ �ป่วัยกลุ ่มนุ้ � โดูยการศึึกษาย�อนุหัลังจิากการทบทวันุ 

เวัช่ระเบ้ยนุ ระหัว่ัาง 1 มกราคม 2561 - 31 ธัิ์นุวัาคม 2563 

จิำานุวันุ 384 ราย 

 2. ผูู้�วัิจิัยช่้�แจิงวััตถุประสังค์ของการศึึกษา วัิธิ์้ 

ดูำาเนุินุการ ประโยช่นุ์ท้�จิะไดู�รับจิากการเข�าร่วัมโครงการ 

วัิจิัยใหั�กับท้มพยาบาล ผูู้�ป่วัยและญาติทราบเป็นุรายคนุ  

เม่�อผูู้�ป่วัยสัมัครใจิเข�าร่วัมการวิัจัิย ผูู้�วิัจัิยขอใหั�ผูู้�ป่วัยลงนุาม 

ในุเอกสัารยินุยอมเข�าร่วัมการวิัจัิย

 3. การดูำาเนุินุการวัิจิัยในุระยะท้� 2 ผูู้�วัิจิัยพัฒนุา 

แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกฯ และดูำาเนุินุการวัิจิัย 

ในุระยะท้� 3 โดูยระหัว่ัางการพัฒนุาแนุวัปฏิิบัติผูู้�วิัจัิยดูำาเนิุนุ 

การเก็บข�อมูลจิากกลุ่มควับคุม จินุครบ 30 ราย ต่อจิากนัุ�นุ 

เก็บข�อมูลจิากกลุ่มทดูลองท้�ไดู�รับการพยาบาลตามแนุวั 

ปฏิิบัติฯ จิำานุวันุ 30 ราย โดูยเก็บข�อมูลจิำานุวันุวัันุนุอนุ 

ในุโรงพยาบาล ภาวัะแทรกซ้�อนุภายหัลังผู้่าตัดู การรับรู� 

ควัามพร�อมต่อการออกจิากโรงพยาบาลก่อนุจิำาหันุ่ายออก

จิากโรงพยาบาลในุวัันุท้�ผูู้�ป่วัยไดู�รับการจิำาหันุ่ายออกจิาก 

โรงพยาบาล ใช่�เวัลาประมาณ์ 15 นุาท้ ต่อมาผูู้�วิัจัิยเก็บข�อมูล 

พฤติกรรมการฟื้้ �นุฟืู้สัภาพภายหัลังการผู้่าตัดูใสั่โลหัะ 



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา42

ปีีที่่� 29 ฉบัับัที่่� 4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2564
Volume 29 No. 4 (Oct - Dec) 2021

การพััฒนาแนวปีฏิิบััติการพัยาบัาลที่างคลินิกสำำาหรับัผู้้�ป่ีวยกระดู้กสำะโพักหัก
ท่ี่�ไดู�รับัการผู่้าตัดูยึดูตรึงกระดู้กภายในโรงพัยาบัาลพุัที่ธโสำธร จัังหวัดูฉะเชิิงเที่รา

ยึดูตรึงกระดููกภายในุภายหัลังจิำาหันุ่าย 2 สััปดูาห์ั โดูยการ 

สััมภาษณ์์ทางโทรศัึพท์ ใช่�เวัลา 15 นุาท้ 

 4. ผูู้�วิัจัิยเก็บข�อมูลควัามคิดูเห็ันุต่อควัามเป็นุไปไดู� 

ในุการใช่�แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกสัำาหัรับผูู้�ป่วัย 

กระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููก 

ภายในุ จิากพยาบาลวิัช่าช้่พผูู้�ใช่�แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลฯ 

ในุการดููแลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่ 

โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ จิำานุวันุ 20 คนุ โดูยเก็บข�อมูล

หัลังจิากเก็บข�อมูลจิากกลุ่มทดูลองครบทั�ง 30 คนุแล�วั

 การวิเคราะห์ข�อม้ล

 1. เปร้ยบเท้ยบจิำานุวันุวัันุนุอนุโรงพยาบาล การ 

รับรู�ควัามพร�อมต่อการออกจิากโรงพยาบาล และพฤติกรรม 

การฟื้้�นุฟืู้สัภาพภายหัลังการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููก 

ภายในุ ของกลุ่มควับคุมและกลุ่มทดูลอง โดูยใช่�สัถิติ  

independent t –test 

 2. เปร้ยบเท้ยบอัตราสั่วันุของการเกิดูภาวัะ 

แทรกซ้�อนุในุกลุ่มควับคุมและกลุ่มทดูลอง โดูยใช่�สัถิติ  

Odd ratio

 3. วัิเคราะหั์ค่าเฉล้�ยและสั่วันุเบ้�ยงเบนุมาตรฐานุ 

ระดัูบควัามคิดูเห็ันุต่อควัามเป็นุไปไดู�ของการใช่�แนุวัปฏิิบัติ

การพยาบาลทางคลินิุกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�

รับการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ 

ผลการวิจััย่

 1. การศึึกษาปัญหัาในุการดููแลผูู้ �ป่วัยกระดููก 

สัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ 

โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร ระหัวั่างปี พ.ศึ. 2561-2563 พบ 

ภาวัะแทรกซ้�อนุ ไดู�แก่ การติดูเช่่�อของบาดูแผู้ลผู้่าตัดู 

ร�อยละ 3.85, 2.94 และ 2.77 ภาวัะท�องผูู้ก ร�อยละ 5.76, 

16.17 และ 6.94 ภาวัะปอดูอักเสับ ร�อยละ 5.76, 1.47 

และ 2.77 การติดูเช่่�อระบบทางเดิูนุปัสัสัาวัะ ร�อยละ 5.76, 

7.35 และ 6.94 แผู้ลกดูทับร�อยละ 7.69, 22.05 และ 8.33 

ม้ภาวัะสัับสันุ ร�อยละ 7.69, 7.35 และ 5.55 ตามลำาดัูบ 

 ผู้ลการวิัเคราะห์ัข�อมูลจิากการสันุทนุากลุ่มของท้ม

สัหัวิัช่าช้่พ พบว่ัา สัาเหัตุท้�ทำาใหั�ผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�

ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกเกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุ

ก่อนุผู่้าตัดูและหัลังผู่้าตัดู ไดู�แก่ บุคลากรยังขาดูควัามรู�และ 

ทักษะการดููแลและส่ังเสัริมใหั�ผูู้�ป่วัยม้พฤติกรรมฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพ 

ภายหัลังผู้่าตัดูอย่างถูกต�อง ดู�วัยเหัตุท้�ไม่ม้แนุวัปฏิิบัติการ

พยาบาลทางคลินุิกท้ �เป็นุไปในุแนุวัทางเดู้ยวักันุ และ 

เนุ่�องจิากผูู้�ป่วัยท้�ม้ภาวัะกระดููกสัะโพกหัักม้ควัามเจิ็บปวัดู 

จิึงไม่เคล่�อนุไหัวัร่างกาย และไม่ร่วัมม่อในุการฟื้้�นุฟืู้สัภาพ 

ตั�งแต่ระยะแรก สั่วันุญาติท้�ดููแล เม่�อผูู้�ป่วัยแสัดูงควัาม 

เจ็ิบปวัดูจึิงไม่กล�าช่่วัยเหัล่อใหั�ผูู้�ป่วัยขยับตัวัหัร่อปรับเปล้�ยนุ 

ท่านุอนุ ขาดูควัามรู�ควัามเข�าใจิในุการดููแลผูู้�ป่วัยจิึงสั่งผู้ล 

ใหั�เกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุ และผูู้�ป่วัยบางรายไม่ม้ญาติดููแล  

ทำาใหั�ต�องนุอนุพักรักษาในุโรงพยาบาลนุานุขึ�นุ

 2. ประสำิทธิผู้ลของการปฏิิบััติิติามแนวปฏิิบััติิ 

การพัยาบัาลทางคลินิก สัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�

ไดู�รับการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ โรงพยาบาล 

พุทธิ์โสัธิ์ร 

 ผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการดููแลตามแนุวัปฏิิบัติการพยาบาล

ทางคลินิุกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู่้าตัดู

ใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ ม้การรับรู�ควัามพร�อมต่อการ 

ออกจิากโรงพยาบาล พฤติกรรมการฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพ และจิำานุวันุ 

วัันุนุอนุในุโรงพยาบาล แตกต่างจิากกลุ่มตัวัอย่างท้�ไดู�รับ 

การพยาบาลตามรูปแบบเดูิมอย่างม้นุัยสัำาคัญทางสัถิต ิ

ท้�ระดัูบ <.001 (ตารางท้� 1)

ติารางท่� 1 เปร้ยบเท้ยบจิำานุวันุวัันุนุอนุโรงพยาบาล การรับรู�ควัามพร�อมต่อการออกจิากโรงพยาบาล และพฤติกรรม 

  การฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพภายหัลังการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ ระหัว่ัางกลุ่มควับคุมและกลุ่มทดูลอง 

             
ตัวัแปร

 กลุ่มควับคุม (n=30) กลุ่มทดูลอง (n=30) 
t p-value

  Mean SD Mean SD  

การรับรู�ควัามพร�อมต่อ 99 37.14 187.26 7.82 12.735 .001 

 การออกจิากโรงพยาบาล

พฤติกรรมการฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพ 41.30 7.67 69.23 5.50 16.209  .001

จิำานุวันุวัันุนุอนุ รพ. 13.20 6.33 9.5 4.45 2.618  .001
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Development of a Clinical Nursing Practice Guideline for Hip Fracture Patients 
Undergoing Internal Fixation Surgery at Buddhasothorn Hospital, Chachoengsao

 กลุ่มตัวัอย่างท้�ไดู�รับการพยาบาลตามรูปแบบเดูิม 

ม้อัตราการเกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุแตกต่างกับกลุ่มท้�ไดู�รับการ 

พยาบาลตามแนุวัปฏิิบัติ โดูยกลุ่มตัวัอย่างท้�ไดู�รับการดููแล

ตามแนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกม้โอกาสัเกิดูภาวัะ 

แทรกซ้�อนุนุ�อยกวั่าผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการพยาบาลตามรูปแบบ

เดิูม 4.33 เท่า (ตารางท้� 2)

ติารางท่� 2 เปร้ยบเท้ยบอัตราการเกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุภายหัลังการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ ระหัว่ัางกลุ่มทดูลอง 

  และกลุ่มควับคุม

 ภาวัะแทรกซ้�อนุ กลุ่มทดูลอง (N=30) กลุ่มควับคุม (N=30) OR (95% CI)  p-value

         ไม่ม้ 26 18 4.33 (1.04-1.99) .04

          ม้ 4 12  

 3. ระดัูบัความคิดูเห็นต่ิอความเป็นไปไดู�ของการ 

ใชิ�แนวปฏิิบััติิการพัยาบัาลทางคลินิกสำำาหรับัผู้้�ป่วยกระดู้ก 

สำะโพักหักท่�ไดู�รับัการผู่้าตัิดูใส่ำโลหะยึดูติรึงกระดู้กภายใน

 พยาบาลผูู้�ใช่�แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิก 

ประเมินุว่ัา แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินิุกม้ควัามชั่ดูเจินุ 

เหัมาะสัม ใช่�ง่ายและสัะดูวัก ม้ประสิัทธิิ์ผู้ล และควัามเป็นุ

ไปไดู�ในุทางปฏิิบัติอยู่ในุระดัูบมาก ส่ัวันุควัามประหัยัดูอยู่ในุ 

ระดัูบมากท้�สุัดู (ตารางท้� 3)

ติารางท่� 3 ระดัูบควัามคิดูเห็ันุต่อควัามเป็นุไปไดู�ในุการใช่�แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินิุกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพก 

  หัักท้�ไดู�รับการผู่้าตัดูใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ โรงพยาบาลพุทธิ์โสัธิ์ร จัิงหัวััดูฉะเชิ่งเทรา (n=20)

              
ควัามคิดูเห็ันุต่อควัามเป็นุไปไดู�

 ร�อยละ 
Mean SD ระดัูบ

  มากท้�สุัดู มาก   

1. ควัามยากง่ายและควัามสัะดูวักในุการใช่�แนุวัปฏิิบัติ 45 55 4.45 .510 มาก

2. ม้ควัามชั่ดูเจินุของข�อเสันุอแนุะในุแนุวัปฏิิบัติ 45 55 4.45 .510 มาก

3. ควัามเหัมาะสัมกับการนุำาไปใช่�ในุหันุ่วัยงานุ 35 65 4.36 .489 มาก

4. ควัามประหัยัดู 60 40 4.60 .502 มากท้�สุัดู

5. ประสิัทธิิ์ผู้ลของการใช่�แนุวัปฏิิบัติ 45 55 4.45 .510 มาก

6. ควัามเป็นุไปไดู�ในุทางปฏิิบัติท้�จิะนุำาไปใช่� 55 45 4.45 .510 มาก

การอภิิปัราย่ผล

 การพัฒนุาแนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิค 

สัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดูใสั่โลหัะ 

ยึดูตรึงกระดููกภายในุ ส่ังผู้ลใหั�ผูู้�ป่วัยม้จิำานุวันุวัันุนุอนุและ 

เกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุลดูลง ม้การรับรู�ควัามพร�อมต่อการ 

ออกจิากโรงพยาบาลและพฤติกรรมการฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพภายหัลัง 

การผู้่าตัดูใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุดู้ขึ�นุ เนุ่�องจิาก 

แนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกพัฒนุาโดูยใช่�หัลักฐานุ 

เช่ิงประจิักษ์ และการรวับรวัมข�อมูลจิากสัหัสัาขาวัิช่าช่้พ 

ท้�ม้ส่ัวันุร่วัมในุการดููแลผูู้�ป่วัย และแนุวัปฏิิบัติการพยาบาล

ทางคลินุิกนุ้�เนุ�นุผูู้�ป่วัยเป็นุศึูนุย์กลาง ม้การประเมินุภาวัะ 

สุัขภาพ ควัามต�องการของผูู้�ป่วัย ใหั�การดููแลและใหั�ควัามรู� 

ในุการปฏิิบัติตนุเพ่�อป้องกันุภาวัะแทรกซ้�อนุและการฟ้ื้�นุฟูื้

สัภาพอย่างต่อเนุ่�องตั�งแต่รับใหัม่จินุกระทั�งจิำาหันุ่าย  

 การดููแลอย่างต่อเนุ่�องดู�วัยท้มสัหัวัิช่าช่้พตามแนุวั 

ปฏิิบัติท้�เป็นุมาตรฐานุเดู้ยวักันุ การใหั�ควัามรู�ในุการดููแล 

ตนุเองและการสัอนุและฝึึกทักษะการฟื้้�นุฟืู้สัภาพตั�งแต่ 

ก่อนุและหัลังผู้่าตัดูระยะแรก การวัางแผู้นุจิำาหันุ่าย การ 

ประเมินุควัามต�องการการดููแลต่อเนุ่�องของผูู้�ป่วัยทั�งดู�านุ 

สัภาพร่างกายและจิิตใจิ ควัามรู�ในุการดููแลตนุเอง ควัาม 

สัามารถในุการเผู้ช่ิญปัญหัาและควัามคาดูหัวัังการไดู�รับ 

การช่่วัยเหัล่อ และใหั�คำาแนุะนุำาผูู้�ป่วัยก่อนุกลับบ�านุท้� 
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สัอดูคล�องกับควัามต�องการของผูู้�ป่วัย ส่ังผู้ลใหั�ผูู้�ป่วัยม้การ

รับรู�ควัามพร�อมต่อการออกจิากโรงพยาบาลสัูงกวั่าผูู้�ป่วัย 

ท้�ไดู�รับการดููแลตามรูปแบบเดูิม รวัมทั�งติดูตามเย้�ยมทาง 

โทรศัึพท์เม่�อผูู้�ป่วัยกลับไปอยู่บ�านุทำาใหั�ผูู้�ป่วัยไดู�รับการดููแล 

อย่างต่อเนุ่�องและสัามารถป้องกันุภาวัะแทรกซ้�อนุและ 

การฟ้ื้�นุฟูื้สัภาพภายหัลังผู่้าตัดูไดู�ดู้

 ผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการดููแลตามแนุวัปฏิิบัติการพยาบาล

ทางคลินิุกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู่้าตัดู

ใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ ม้พฤติกรรมการฟ้ื้�นุฟืู้สัภาพ

ดู้กว่ัาผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการดููแลตามรูปแบบเดิูม เนุ่�องจิากผูู้�ป่วัย 

จิะไดู�รับการฟ้ื้�นุฟูื้ร่างกายตั�งแต่หัลังผู่้าตัดูระยะแรก โดูยเนุ�นุ 

การสัร�างใหั�ผูู้�ป่วัยรับรู�ควัามสัามารถของตนุเองในุการฟ้ื้�นุฟูื้

ร่างกาย กระตุ�นุและใหั�แรงสันัุบสันุุนุใหั�ผูู้�ป่วัยมั�นุใจิในุการ

ออกกำาลังกายร่วัมกันุ ม้การติดูตามการฟื้้�นุฟืู้ร่างกายของ 

ผูู้�ป่วัยอย่างต่อเนุ่�องเม่�อผูู้�ป่วัยกลับไปอยูบ่�านุ ซึ้�งสัอดูคล�อง 

ก ับการศึ ึกษาของ Wirotyut, Kengkanpanich,  

Kengkanpanich, & Tansakul (2014) ท้�พบว่ัา การกระตุ�นุ 

ผูู้�ป่วัยสัูงอายุท้�ม้กระดููกสัะโพกหัักใหั�ออกกำาลังกายหัลัง 

การไดู�รับการผู่้าตัดูระยะแรก และม้แรงสันัุบสันุุนุใหั�กำาลังใจิ 

ในุการออกกำาลังกายและม้การติดูตามอย่างต่อเนุ่�อง จิะ 

ทำาใหั�ผูู้�ป่วัยสัามารถฟิื้�นุฟูื้สัภาพหัลังการผู่้าตัดูไดู�ดู้ สัามารถ 

ช่่วัยเหัล่อตนุเองไดู�เร็วัขึ�นุ

 ผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการดููแลตามแนุวัปฏิิบัติการพยาบาล

ทางคลินิุกสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู่้าตัดู

ใส่ัโลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุ ม้จิำานุวันุวัันุนุอนุโรงพยาบาล 

ลดูลงกวั่าผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการดููแลตามปกติ เนุ่�องจิากแนุวั 

ปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกในุระยะหัลังผู้่าตัดูเนุ�นุการ 

ป้องกันุการเกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุทั�งก่อนุผู่้าตัดูและหัลังการ

ผู่้าตัดูระยะแรก ไดู�แก่ การประเมินุการเส้ัยเล่อดูและภาวัะ

ช่็อก การประเมินุระบบทางเดูินุหัายใจิ และการพยาบาล 

หัลังผู่้าตัดูระยะแรกท้�เนุ�นุการป้องกันุการเกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุ 

ท้�พบไดู�บ่อย ไดู�แก่ ภาวัะแทรกซ้�อนุระบบทางเดูินุหัายใจิ 

ปริมาณ์เล่อดูไปเล้�ยงอวััยวัะส่ัวันุปลายผิู้ดูปกติ อาการปวัดู 

การติดูเช่่�อบริเวัณ์แผู้ลผู้่าตัดู และสั่งเสัริมการเคล่�อนุไหัวั 

ใหั�เร็วัท้�สัุดูเพ่�อป้องกันุภาวัะแทรกซ้�อนุจิากการจิำากัดูการ 

เคล่�อนุไหัวั ไดู�แก่ แผู้ลกดูทับและภาวัะท�องผูู้ก ทำาใหั�ผูู้�ป่วัย 

ร�อยละ 86.7 ไม่เกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุ ผู้ลจิากการศึึกษาครั�งนุ้� 

ยังพบวั่ากลุ ่มตัวัอย่างท้ �ไดู�รับการดููแลตามแนุวัปฏิิบัต ิ

การพยาบาลทางคลินุิกม้โอกาสัเกิดูภาวัะแทรกซ้�อนุนุ�อย 

กวั่าผูู้�ป่วัยท้�ไดู�รับการพยาบาลตามรูปแบบเดิูม 4.33 เท่า 

การพยาบาลอย่างเป็นุระบบตามแนุวัปฏิิบัติทำาใหั�ผูู้�ป่วัย 

ฟ้ื้�นุตัวัไดู�เร็วั ไม่ม้ภาวัะแทรกซ้�อนุและสัามารถกลับบ�านุไดู�

เร็วัขึ�นุ ลดูจิำานุวันุวัันุนุอนุ ซ้ึ�งสัอดูคล�องกับการศึึกษาของ 

Rodsub and Suwinthakorn (2014) ท้�พบว่ัาแนุวัปฏิิบัติ 

การพยาบาลผูู้�ป่วัยสูังอายุกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู่้าตัดู 

เปล้�ยนุข�อสัะโพกเท้ยม ท้�เนุ�นุการป้องกันุไม่ใหั�เกิดูภาวัะ 

แทรกซ้�อนุหัลังผู้่าตัดู ทำาใหั�ระยะเวัลานุอนุโรงพยาบาล 

ตั�งแต่แรกรับจินุกระทั�งกลับบ�านุ และตั�งแต่หัลังผู้่าตัดู 

จินุกระทั�งกลับบ�านุลดูลง

ข้อเสำนอแนะ

 ควัรนุำาแนุวัปฏิิบัติการพยาบาลทางคลินุิกสัำาหัรับ 

ผูู้�ป่วัยสัำาหัรับผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักท้�ไดู�รับการผู้่าตัดู 

ใสั่โลหัะยึดูตรึงกระดููกภายในุไปประยุกต์ใช่�ในุการใหั�การ 

พยาบาลผูู้�ป่วัยกระดููกสัะโพกหัักไปใช่�อย่างต่อเนุ่�องและม ้

การประเมินุประสิัทธิิ์ผู้ลการนุำาแนุวัปฏิิบัติไปใช่�โดูยติดูตาม

ผู้ลเป็นุระยะ เพ่�อพัฒนุาแนุวัปฏิิบัติใหั�ม้ประสัิทธิ์ิภาพ 

มากขึ�นุ ตลอดูจินุศึึกษาผู้ลของการใช่�แนุวัปฏิิบัติต่อควัาม 

คุ�มทุนุทางการพยาบาลและทางการแพทย์ 
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