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เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยข้อสะโพกหักที่ได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เรื่ อง จัดทำภำพพลิกให้ควำมรู้เรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัด
เปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

เสนอโดย
นำงสำววิภำวรรณ เชื้อประดิษฐ์
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพร. 194)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์
สำนักกำรแพทย์
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ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่อผลงาน กำรพยำบำลผูป้ ่ วยข้อสะโพกหักที่ได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 11 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนำยน 2559 ถึง 5 กรกฎำคม 2559)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
กระดูกสะโพกหัก (hip fracture) หมำยถึ ง กำรหักของกระดูกต้นขำบริ เวณสะโพก ทำให้ส่ ว นหั ว และ
ก้ ำ นกระดูกต้นขำแยกจำกกัน แบ่งตำมตำแหน่ งที่ หักได้ 3 บริ เวณ คือ กำรหั ก ของกระดูกต้น ขำส่ ว นคอ
(femoral-neck fracture) กำรหักของกระดูกอินเตอร์ โทรแคนเทอริ ก (intertrochanteric fracture) และกำรหักของกระดูก
ใต้อินเตอร์ โทรแคนเทอริ ก (subtrochanteric fracture) บริ เวณที่พบว่ำมีกำรหักมำกที่สุด ได้แก่ กำรหักของกระดูกต้นขำ
ส่ วนคอ และกำรหักของกระดูกอินเตอร์โทรแคนเทอริ ก ซึ่ งพบมำกกว่ำร้อยละ 90
พยำธิ สรี รภำพ
เมื่อมีแรงมำกระทำที่กระดูก ทำให้มีกำรฉี กขำดของเยื่อหุ ้มกระดูก และเนื้ อเยื่อกระดู ก กล้ำมเนื้ อ
บริ เวณกระดูกที่หกั จะเกร็ งตัว มีเลือดออกบริ เวณปลำยกระดูกที่หกั กระดูกที่หกั จะทำให้สูญเสี ยควำมมัน่ คง
ท ำให้ เคลื่ อ นไหวไม่ ไ ด้ ต ำมปกติ และกำรที่ เนื้ อ เยื่ อ รอบ ๆ กระดู ก ได้ รั บ บำดเจ็ บ ท ำให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ำ
กำรอักเสบ มีอำกำรปวด บวม แดง และอุณหภูมิสูงขึ้นบริ เวณที่หัก กระดูกสะโพกหักในผูส้ ู งอำยุมีสำเหตุ
สำคัญ คือ พลัดตกหกล้ม และมีสำเหตุส่งเสริ มที่สำคัญ ได้แก่ ภำวะกระดูกพรุ น โดยเฉพำะในเพศหญิ งจะ
พบว่ำเกิ ดภำวะนี้ มำกกว่ำเพศชำย เนื่ องจำกเมื่ อเริ่ ม เข้ำสู่ ว ยั หมดประจำเดื อน รั ง ไข่ มี ก ำรสร้ ำงฮอร์ โมน
เอสโตรเจนลดลง ทำให้มีมวลกระดูก และควำมหนำแน่นของกระดูกลดลง
สำเหตุที่ทำให้เกิดกระดูกข้อสะโพกหัก
กำรเปลี่ ย นแปลงทำงสรี ระอันเนื่ องมำจำกควำมชรำมี ส่ วนเพิ่ ม ควำมเสี่ ย งต่อกำรพลัดตกหกล้ม
ได้แก่ ปฏิกิริยำต่อกำรตอบสนองต่อสิ่ งต่ ำ งๆช้ ำ ลง (reaction time) ควำมเสื่ อมของระบบประสำทสัมผัส
โดยเฉพำะระบบประสำทรับรู ้ตำแหน่ง (proprioception) และกำรมองเห็นแย่ลง นอกจำกนี้ กำรที่กำลังของ
กล้ำมเนื้ อด้อยลง ร่ วมกับควำมยืดหยุ่นของข้อต่ำงๆ เปลี่ ยนแปลง ทำให้โอกำสของกำรพลัดตกหกล้มเพิ่ม
มำกขึ้น จำนวนโรคหรื อควำมผิดปกติ และจำนวนยำที่ ใช้ก็มำกขึ้นด้วย และมักจะเป็ นเหตุหรื อเพิ่มโอกำส
ของกำรพลัดตกหกล้ม อีก สิ่ งแวดล้อมต่ำงๆ ทั้งที่ อยู่ภำยในบริ เวณที่ พ กั อำศัยและที่ อยู่ภำยนอกค่อนข้ำง
ไม่เหมำะสมกับกำรดำรงชีวติ ซึ่ งนำไปสู่ กำรพลัดตกหกล้มได้โดยง่ำยกว่ำวัยอื่นๆ เนื่องมำจำก 2 สำเหตุ ดังนี้
1. สำเหตุภำยนอก หมำยถึง สิ่ งแวดล้อมรอบตัวไม่วำ่ จะเป็ นภำยในหรื อภำยนอกบ้ำน ซึ่ งจะเกี่ยวกับ
แสงสว่ำงที่ ไ ม่ เพี ย งพอ พื้ น ลื่ น พื้ น ขรุ ข ระหรื อ มี สิ่ ง กี ด ขวำง และผนัง หรื อที่ จบั ยึด ที่ ไ ม่ เหมำะสมหรื อ
ไม่เพียงพอ สำเหตุเหล่ำนี้มีควำมสำคัญกับกำรพลัดตกหกล้มของผูป้ ่ วยมำก
2. สำเหตุภำยใน หมำยถึง โรคหรื อควำมผิดปกติต่ำงๆ ของร่ ำงกำยและจิตใจ รวมถึงผลข้ำงเคียงจำก
ยำที่ได้รับอยู่ ถ้ำได้รับจำนวนมำก โอกำสที่ จะเกิ ดผลข้ำงเคียงยิ่งมำกขึ้นเท่ำนั้น และจัดเป็ นปั ญหำที่สำคัญ
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ของผูป้ ่ วย ยำที่มกั พบว่ำเป็ นปั ญหำ ได้แก่ ยำที่ ทำให้ง่วงซึ มเป็ นผลให้กำรรับรู ้ ลดลง และกำรประมวลผล
เพื่อกำรควบคุมกำรทรงตัวของสมองด้อยลง อำทิ ยำลดน้ ำมูก ยำนอนหลับ ยำทำงจิตเวช และยำลดควำมดันโลหิ ต
บำงชนิ ด นอกจำกนี้ ยำที่ ท ำให้ ค วำมดั น โลหิ ต ต่ ำ เมื่ อ เปลี่ ย นท่ ำ จำกกำรนอนหรื อ ท่ ำ นั่ ง เป็ นท่ ำ ยื น
(postural hypotension) ได้แก่ ยำลดควำมดันโลหิ ต(กลุ่มยำขับปั สสำวะ) ซึ่ งพบว่ำเป็ นสำเหตุของกำรพลัดตกหกล้มเช่นกัน
อำกำรและอำกำรแสดง
1. ปวดและกดเจ็บบริ เวณที่หัก โดยทัว่ ไปอำกำรปวดจะสัมพันธ์กบั กำรเคลื่ อนไหว ถ้ำพักจะดี ข้ ึน
ถ้ำเคลื่ อนไหวจะปวดมำก ซึ่ ง เป็ นเรื่ องของกำรเพิ่ ม แรงเครี ย ด หรื อควำมดัน ที่ เนื้ อเยื่ออ่ อนส่ วนที่ ไ วต่ อ
ควำมรู ้สึก เช่น เยือ่ หุ ม้ กระดูก แคปซูลหุ ม้ ข้อ
2. สู ญเสี ยหน้ำที่ (loss function) บริ เวณที่หกั จะทำงำนไม่ได้ตำมปกติ เช่น กระดูกขำหัก จะเดินไม่ได้ เนื่องจำก
ผูป้ ่ วยปวดและกระดูกหักแยกออกจำกกัน กล้ำมเนื้ออ่อนแรง เข่ำอ่อน ข้อติด
3. ผิดรู ป (deformity) เมื่อกระดูกหักรู ปร่ ำงของกระดูกจะเปลี่ยนไป เช่น ขำสั้น ขำบิด หมุนผิดปกติ
กระดูกโก่ง ซ้อนเกยกัน บริ เวณที่หกั บวมมำก และฟกช้ ำ เนื่องจำกเนื้อเยือ่ ได้รับบำดเจ็บและมีเลือดออก
4. กำรเคลื่อนไหวผิดปกติและมีเสี ยงเกิดจำกปลำยกระดูกเสี ยดสี กนั (false movement and crepitation)
กำรวินิจฉัย
1. กำรซัก ประวัติ เกี่ ย วกับ สำเหตุ สถำนที่ ไ ด้รับ บำดเจ็บ กำรรั ก ษำที่ ไ ด้รับ มำก่ อ น กำรบำดเจ็ บ
ส่ วนอื่ นที่ เกิ ดร่ วมด้วย ซักถำมเกี่ ยวกับ กำรใช้อวัยวะส่ วนนั้นภำยหลังบำดเจ็บ ไม่ส ำมำรถใช้ได้เลยหรื อ
อำจใช้ได้บำ้ งแต่ยงั มีควำมผิดปกติอยู่ รวมถึงประวัติในอดีตที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ ยวเนื่ องจนถึงปั จจุบนั เช่ น
ประวัติกำรได้รับภยันตรำยมำก่อน ประวัติกำรผ่ำตัด รวมทั้งโรคที่เคยเป็ นหรื อเป็ นอยู่ โดยเฉพำะโรคหัวใจ
โรคเบำหวำน โรคไต โรคระบบทำงเดินหำยใจ ซึ่ งอำจมีควำมสำคัญต่อกันได้
2. กำรตรวจร่ ำงกำยทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อวัย วะที่ ผิ ด รู ป กำรเคลื่ อ นไหวที่ ผิ ด ปกติ ควำมปวด
เมื่ อ เคลื่ อ นไหว มี ค วำมสู ญเสี ยกำรท ำงำนของอวัย วะนั้ นหรื อ ไม่ ดู อ ำกั ป กิ ริ ยำที่ ผู้ป่ วยแสดงออก
กำรแสดงออกของสี หน้ำ ลักษณะรู ปร่ ำง กำรนั่ง กำรนอน รวมทั้งรู ปร่ ำงของอวัยวะที่ ผิดรู ปที่ เห็ นได้จำก
ภำยนอก กำรตรวจร่ ำงกำย มีดงั นี้
2.1 ดู สั งเกตตั้งแต่ผิวหนัง กล้ำมเนื้ อ (ลี บ หรื อใหญ่ ) แผลเป็ น แผลผ่ำตัด และควำมผิดรู ป ของ
อวัยวะ บวม ควำมสั้นยำวของขำ เทียบกัน 2 ข้ำง ถ้ำผูป้ ่ วยสำมำรถเดินได้ ก็ให้สังเกตกำรเดินเพื่อหำสิ่ งผิดปกติ
2.2 คล ำ เช่ น ควำมรู ้ สึ กร้ อน เย็ นของผิ วหนั ง กำรเคลื่ อนไหวของส่ วนที่ ผิ ดปกติ เช่ น กระดู กไม่ ติ ด
ข้อเคลื่อนหลุด รวมทั้งควำมรู ้สึกรำบเรี ยบของกำรเคลื่อนไหวของข้อ และกำลังของกล้ำมเนื้อ
2.3 ขยับ ข้อทุกข้อจะสำมำรถขยับได้รำบเรี ยบ และเต็มพิกดั กำรเคลื่อนไหว แต่ถำ้ มีควำมเจ็บปวด
จะขยับได้นอ้ ยลง อำจเนื่องมำจำกกล้ำมเนื้อหดเกร็ ง กล้ำมเนื้อที่อ่อนแรง กล้ำมเนื้อฉี กขำด ข้อติด ข้อหดรั้ง
หรื อกำรมีชิ้นกระดูกมำขวำงทำให้กำรเคลื่อนไหวของข้อไม่สุดได้
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2.4 กำรฟัง เสี ยงที่ได้ยนิ จำกกระดูกหักเสี ยดสี (crepitus) เสี ยงจำกเอ็นกล้ำมเนื้ อเสี ยดสี (snapping)
3. กำรตรวจพิเศษอื่น
3.1 กำรถ่ำยภำพรังสี (x-ray)
3.2 เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (computerized tomography) คลื่นเสี ยงควำมถี่สูง (magnetic resonance
imaging:MRI) จะช่วยในกำรตรวจกำรบำดเจ็บของเนื้ อเยื่ออ่อน ซึ่ งเกิดร่ วมด้วย
กำรประเมินทำงห้องปฏิบตั ิกำร
ตรวจเลื อด และปั ส สำวะเพื่อหำควำมผิดปกติ อนั จะก่ อเกิ ดภำวะแทรกซ้อน และเป็ นกำรวินิจฉัย
ผูป้ ่ วยเพื่อเตรี ยมพร้อมสำหรับแผนกำรรักษำต่อเนื่อง เช่น กำรเข้ำรับกำรผ่ำตัด
กำรรักษำ
เมื่อเกิดกระดูกสะโพกหัก ผูส้ ู งอำยุตอ้ งรี บเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล กำรเริ่ มต้นกำรรักษำที่เร็ ว
จะยิ่ ง เป็ นผลดี ต่ อ ผู ้สู งอำยุ เพรำะลดระยะเวลำที่ มี ภ ำวะจ ำกั ด ของกำรเคลื่ อ นไหว รวมทั้ งป้ องกั น
ภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆ กำรรักษำแบ่งออกเป็ น 2 วิธี ได้แก่
1. กำรรั กษำแบบไม่ ผ่ำตัด เป็ นกำรรั ก ษำแบบประคับ ประคอง โดยกำรใช้เครื่ องดึ งถ่ วงน้ ำหนัก
(skin traction) เป็ นเวลำอย่ำงน้อยนำน 6 สัปดำห์ มักทำในกรณี ที่ผสู ้ ู งอำยุไม่ยินยอมผ่ำตัด หรื อผูส้ ู งอำยุที่มี
สภำวะร่ ำงกำยที่ไม่พร้อมสำหรับผ่ำตัด เช่น ผูส้ ู งอำยุที่มีโรคทำงอำยุรกรรมร่ วมด้วย
2. กำรรักษำโดยกำรผ่ำตัด เป็ นกำรรักษำที่เป็ นที่ นิยมมำกในปั จจุบนั กำรผ่ำตัดควรทำให้เร็ วที่สุด
ภำยใน 24 - 48 ชัว่ โมง ภำยหลังกำรเกิดกระดูกสะโพกหัก เพื่อลดอำกำรปวด ป้ องกันภำวะแทรกซ้อนและเพื่อให้ผสู้ ู งอำยุ
ฟื้ นคืนสู่ สภำพปกติให้เร็ วที่สุด กำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่ใช้ในปั จจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ
2.1 กำรเปลี่ ยนเฉพำะหัวกระดูกต้นขำอย่ำงเดี ยว (hemiarthoplasty prosthesis) เป็ นข้อเทียมที่ใช้
ในผูป้ ่ วยที่หวั กระดูกต้นขำหักโดยเฉพำะในผูป้ ่ วยสู งอำยุ ข้อเทียมนี้ยงั แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
2.1.1 แบบยูนิ โพลำร์ ( unipolar) ได้แก่ ข้อเที ยมมัวร์ (Moore’s prosthesis) และข้อเที ยมทอมสั น
(Thompson’s prosthesis) ซึ่ งสำมำรถใช้ร่วมกับซี เมนต์กระดูกหรื อไม่ก็ได้
2.1.2 แบบไบโพลำร์ ( bipolar) เป็ นข้อเที ยมที่ ออกแบบขึ้ นเพื่ อลดกำรเกิ ดกำรสึ กกร่ อนของเบ้ำ
(acetabulum) เนื่องจำกกำรใช้ขอ้ เทียมประเภทยูนิโพลำร์ หัวกระดูกต้นขำมีพลำสติกที่มีคุณสมบัติทนทำนคลุมไว้
2.2 กำรเปลี่ยนส่ วนของข้อสะโพกทั้ ง ด้ ำ นเบ้ ำ และหั ว กระดู ก ต้ น ขำ (total hip replacement)
ที่ใช้กนั มำกในปั จจุบนั ส่ วนของเบ้ำทำมำจำกพลำสติกที่มีควำมหนำแน่ นสู ง และส่ วนของหัวกระดูกและ
ด้ำมทำจำกเหล็กไร้ สนิ มหรื อไทเทเนี ยม เป็ นต้น โดยมี ลกั ษณะและขนำดแตกต่ำงกันออกไป ซึ่ งกำรเลือก
ขนำดของเบ้ำขึ้นอยูก่ บั ขนำดของหัวกระดูกต้นขำเทียมที่ใช้โดยให้มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยในเท่ำกับขนำด
ของหัวแต่ละชนิด
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กำรพยำบำล
1. กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรดึงถ่วงน้ ำหนัก (skin traction)
1.1 ประเมินผิวหนังบริ เวณที่ติดแถบกำว เฝ้ ำระวังอำกำรแพ้พลำสเตอร์ (adhesive tape)
1.2 ถ่วงน้ ำหนักตำมแผนกำรรักษำของแพทย์
1.3 จัดแนวแรงของกำรดึงถ่วงน้ ำหนักให้ได้ประสิ ทธิ ภำพ
1.4 ประเมินกำรหมุนเวียนโลหิ ตบริ เวณที่พนั พลำสเตอร์ เป็ นระยะๆ เช่ น ควำมผิดปกติของสี ผิว
และเล็บเท้ำ ชีพจรบริ เวณขำทั้ง 2 ข้ำง
1.5 กระตุน้ ผูป้ ่ วยให้เคลื่อนไหวร่ ำงกำย และพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชัว่ โมง เพื่อป้ องกันแผลกดทับ
2. กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัด
กำรพยำบำลระยะก่อนผ่ำตัด
1. เตรี ยมผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำร ได้แก่ กำรตรวจเลือด ปั สสำวะ กำรถ่ำยภำพรังสี
2. กำรเตรี ย มร่ ำ งกำย ได้ แ ก่ ดู แ ลควำมสะอำดร่ ำ งกำย ผิ ว หนั ง บริ เวณสะโพกข้ำ งที่ ผ่ ำ ตัด
เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงต่อกำรติดเชื้อ
3. กำรบันทึกสัญญำณชีพ
4. กำรเตรี ยมทำงด้ำนจิตใจ อธิ บำยให้ผปู ้ ่ วยและญำติทรำบถึงวิธีกำรและขั้นตอนกำรผ่ำตัด เพื่อให้
ผูป้ ่ วยคลำยควำมวิตกกังวล และเปิ ดโอกำสให้ผปู้ ่ วยและญำติซกั ถำม
5. ให้คำแนะนำถึงกำรปฏิ บตั ิตวั หลังกำรผ่ำตัดเพื่อป้ องกันภำวะแทรกซ้อน เช่ น กำรพลิ กตะแคงตัว
กำรเฝ้ ำระวังภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัด กำรฟื้ นฟูสภำพร่ ำงกำยหลังผ่ำตัด
กำรพยำบำลระยะหลังผ่ำตัด
1. ตรวจและบันทึกสัญญำณชี พ (vital sign) ควำมสมดุ ลของสำรน้ ำในร่ ำงกำย (intake output) ปริ มำณเลือด
จำกสำยระบำย (drain) สำรคัดหลัง่ จำกแผลผ่ำตัด
2. ประเมินอำกำรปวด จำกกำรสอบถำมโดยใช้ตำรำงประเมินอำกำรปวดเป็ นตัวเลข และประเมิน
จำกสี หน้ำ ให้ยำระงับอำกำรปวดตำมแผนกำรรักษำ เฝ้ ำระวังภำวะแทรกซ้อนและผลข้ำงเคียงของยำ
3. ดูแลให้นอนรำบขำข้ำงที่ ทำผ่ำตัดอยู่ในท่ำกำงขำออก(abduction) 30 องศำ โดยใช้หมอนสำมเหลี่ ยม
วำงระหว่ำงขำทั้ง 2 ข้ำง ปลำยเท้ำตั้งตรงไม่บิดเข้ำหรื อออก ขณะพลิกตัวขำข้ำงที่ทำผ่ำตัดให้กำงออกเสมอ โดยใช้หมอน
วำงระหว่ำงขำทั้ง 2 ข้ำง
4. ดู แลควำมสะอำดทัว่ ไป เฝ้ ำระวังกำรติดเชื้ อหลังผ่ำตัด โดยทำควำมสะอำดแผล ใช้หลักปรำศจำกเชื้ อ
(sterile dressing) และให้ยำปฏิชีวนะตำมแผนรักษำ
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5. ประเมินกำรเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำและผนังหลอดเลือดอักเสบ (venous thrombosis and
thrombophlebitis) สังเกตอำกำรเริ่ มแรกของกำรเกิ ดภำวะก้อนเลื อดอุ ดตัน เช่ น อุณหภูมิ ควำมผิดปกติของ
สี ผวิ และเล็บเท้ำ ชีพจรบริ เวณขำ 2 ข้ำง ถ้ำมีอำกำรกดเจ็บบริ เวณน่อง ขำหนีบชำและบวมรี บรำยงำนแพทย์
6. กระตุน้ ให้มีกำรเคลื่อนไหว ทำกำยภำพบำบัด ระมัดระวังกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
7. กำรจัดอำหำร ให้รับประทำนอำหำรที่ให้แคลอรี่ สูง โปรตีนสู ง กำกใยสู ง
8. ประเมินสภำพจิตใจ ให้กำลังใจผูป้ ่ วย เนื่ องจำกกำรถูกจำกัดกำรเคลื่อนไหวเป็ นควำมเจ็บป่ วย
ที่ตอ้ งพึ่งพำและเป็ นภำระผูอ้ ื่น ทำให้ผสู ้ ู งอำยุเกิดควำมด้อยค่ำและสู ญเสี ยคุณค่ำในตนเอง ก่อให้เกิดควำมเครี ยด
9. กำรวำงแผนจำหน่ำย เริ่ มหลังจำกผูป้ ่ วยเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรดูแลตนเอง ควำมสำมำรถของผูด้ ูแล แหล่งประโยชน์สภำพครอบครัว กำรส่ งต่อที่จำเป็ น
เภสัชวิทยำ
1. Morphine เป็ นยำบรรเทำอำกำรปวด กำรพยำบำล ตรวจสอบสัญญำณชีพ รู ม่ำนตำก่อนและ
หลัง ให้ ย ำ เฝ้ ำระวัง ภำวะระบบกำรหำยใจถู ก กด หั ว ใจเต้น ช้ำ ควำมดัน โลหิ ต ต่ ำ รู ม่ ำ นตำหดเล็ ก ชัก
ไม่ รู้สึ กตัว ถ้ำพบควำมดันโลหิ ตต่ ำกว่ำ 90/60 มิ ล ลิ เ ม ตรปรอท อัตรำกำรเต้นของหั วใจน้ อยกว่ำ 60 ครั้ งต่ อนำที
อัตรำกำรหำยใจน้อยกว่ำ 12 ครั้งต่อนำที หรื อหำยใจลำบำกควรรำยงำนแพทย์
2. Tramal เป็ นยำบรรเทำอำกำรปวด กำรพยำบำล สังเกตอำกำรแพ้ยำ แน่ นหน้ำอก หำยใจลำบำก
บวมของหนังตำ หน้ำ ริ มฝี ปำก คลื่นไส้อำเจียน ปวดศีรษะ เสี ยดท้องหรื อซึม
3. Cefazolin เป็ นยำปฏิ ชี ว นะกลุ่ ม cephalosporin ออกฤทธิ์ ในกำรฆ่ ำ เชื้ อ gram positive และ
gram negative bacteria กำรพยำบำล ระวังกำรใช้ย ำในผูป้ ่ วยที่ แพ้ย ำกลุ่ ม penicillin สั ง เกตอำกำรผื่ น ขึ้ น
คันตำมตัว ต้องหยุดยำและรำยงำนแพทย์ทนั ที ติดตำมกำรทำงำนของไต
4. Ibilex เป็ นยำปฏิ ชี ว นะใช้ ข จัด เชื้ อแบคทีเรี ย กำรพยำบำล สังเกตอำกำรแพ้ที่อำจเกิดขึ้น ได้แก่
อำเจียน ท้องเสี ย ผืน่ แดง หำยใจติดขัด
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินงาน
โรคกระดูกและข้อพบมำกในผูส้ ู งอำยุซ่ ึ งอำจเป็ นสำเหตุทำให้กำรดำเนินชีวิตของผูป้ ่ วยเปลี่ยนแปลง
หำกไม่ได้รับกำรรั กษำและกำรพยำบำลที่ ถูกต้อง จำกสถิ ติของโรงพยำบำลรำชพิ พ ฒ
ั น์ ในระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่
พ.ศ.2557-2559 พบว่ำ มีผปู้ ่ วยกระดูกข้อสะโพกหัก จำนวน 69 รำย ,66 รำย และ 71 รำย ตำมลำดับ และได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ยน
ข้อสะโพกเทียม จำนวน 11 รำย ,14 รำย และ 17 รำย ตำมลำดับ ซึ่ งจำนวนผูป้ ่ วยที่ ได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ ยนข้อสะโพกเที ยม
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงมีควำมสนใจที่จะทำกำรศึกษำ โดยมีข้ นั ตอนและกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ศึก ษำค้นคว้ำ รวบรวมข้อมู ล เกี่ ยวกับ โรคข้อสะโพกหัก จำกตำรำวิชำกำรเพื่ อมำเป็ นแนวทำง
ในกำรวำงแผนให้ ก ำรพยำบำลผู ้ป่ วยอย่ ำ งมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ โดยครอบคลุ ม ทั้ง ร่ ำ งกำย จิ ต ใจ สั ง คม
และจิตวิญญำณ
2. เลือกกรณี ศึกษำ ผู ้ป่ วยหญิ ง ไทยอำยุ 79 ปี มีโรคประจำตัวคือ โรคควำมดันโลหิ ตสู ง โรคเบำหวำน
และโรคไขมันในเลือดสู ง ให้ ป ระวัติ ว่ำหกล้ม สะโพกซ้ำยกระแทกพื้น มี อำกำรปวด แพทย์วินิจฉัยว่ำมีกระดู ก
ข้อสะโพกซ้ำยหักได้รับกำรรักษำโดยกำรเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ก่อนกำรผ่ำตัดมีระดับน้ ำตำลในเลื อดสู ง
ได้ปรึ กษำแพทย์อำยุรกรรมเพื่อควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด หลังผ่ำตัดปรึ กษำกำยภำพฝึ กเดิน
3. ประเมิ นสภำพร่ ำงกำยผูป้ ่ วยทุกระบบ อำรมณ์ สังคม และประวัติที่เกี่ ยวข้องกับอำกำรเจ็บป่ วย
ปั จจุบนั ประวัติกำรเจ็บป่ วยในอดีต รวมทั้งประวัติครอบครัว
4. วิ นิ จ ฉั ย กำรพยำบำลเพื่ อ วำงแผนกำรพยำบำลตำมล ำดับ ควำมส ำคัญ และเร่ ง ด่ ว นของโรค
เพื่อให้กำรดูแลช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
5. ปฏิ บตั ิกิจกรรมกำรพยำบำลให้สอดคล้องกับแผนกำรรักษำของแพทย์ ประเมินผลกำรพยำบำล
และกำรวำงแผนกำรพยำบำลเมื่อปั ญ หำยังไม่สิ้นสุ ด จนจำหน่ ำยกลับบ้ำน พร้ อมทั้งให้คำแนะนำควำมรู้
เพื่อให้ปฏิบตั ิตวั ได้อย่ำงถูกต้อง
6. ลงบันทึกทำงกำรพยำบำลและผลกำรรักษำในเวชระเบียน
7. สรุ ปผลกรณี ศึกษำเฉพำะรำย จัดทำเป็ นเอกสำรทำงวิชำกำร และนำเสนอตำมลำดับต่อไป
5. ผู้ร่วมดาเนินการ ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ ำเนินกำรทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยดำเนินกำรดังนี้
กรณี ศึ กษำ ผู้ป่ วยหญิ ง ไทย อำยุ 79 ปี สถำนภำพสมรสคู่ มี โรคประจ ำตัวคื อ โรคควำมดันโลหิ ตสู ง
โรคเบำหวำนและโรคไขมันในเลื อดสู ง เป็ นระยะเวลำประมำณ 20 ปี รับกำรรักษำต่อเนื่ อง ให้ประวัติว่ำ
หกล้ ม สะโพกซ้ ำ ยกระแทกพื้ น มี อ ำกำรปวดสะโพกซ้ ำ ย เดิ น ไม่ ไ หว มำเข้ ำ รั บ กำรรั ก ษำเมื่ อ
วันที่ 25 มิ ถุนำยน 2559 เวลำ 9.00 นำฬิ กำ แพทย์ส่งเอ็กซเรย์กระดู กสะโพกซ้ำยพบว่ำมี กระดู กข้อสะโพกซ้ำยหัก
จึงรับรักษำตัวในโรงพยำบำล วันที่ 25 มิถุนำยน 2559 เวลำ 10.00 นำฬิ กำ แรกรับที่หอผูป้ ่ วยพิเศษ ระดับควำมรู้สึกตัวดี
สัญญำณชีพ อุณหภูมิร่ำงกำย 37.1 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 84 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที
ควำมดันโลหิ ต 122/69 มิลลิเมตรปรอท ดึงถ่วงกระดูกโดยผ่ำนผิวหนังน้ ำหนัก 2 กิโลกรัม ส่ งเลือดตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำร
cell blood count(CBC) ฮีม ำโตคริ ต 36.1 vol% (ค่ ำ ปกติ 34.1- 44.9 vol%) ฮี โ มลโกบิ ล 13.5 g/dl (ค่ ำ ปกติ 11.2-15.7g/dl)
เม็ดเลื อดขำวในเลื อด 13,9100 cell/ml (ค่ำปกติ 4,500-11,000 cell/ml) เกล็ดเลื อด 186,000 cell/ml(ค่ ำปกติ 150,00-440,000 cell/ml)
ผลอิเลคโตรไลท์ในร่ ำงกำยโซเดี ยม141.7 mmol/l (ค่ำปกติ 135-145 mmol/l) โปแทสเซี ยม 4.15 mmol/l (ค่ำปกติ 3.5-5.1 mmol/l)
คลอไรด์ 104 mmol/l(ค่ำปกติ 98-107 mmol/l) ไบคำร์ บอเนต 24 mmol/l (ค่ำปกติ22-30 mmol/l) ผลกำรตรวจ HIV ไม่พบเชื้ อ HIV
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ผูป้ ่ วยไม่ สุ ขสบำยเนื่ องจำกปวดบริ เวณสะโพกซ้ ำย ระดับควำมปวดเท่ ำกับ 6 ดู แลให้ ยำแก้ปวด tramal 50 มิ ลลิ กรั ม
ฉี ดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ เวลำ 11.00 นำฬิกำ ดูแลจัดท่ำให้ขำอยูใ่ นแนวแรงดึ ง จำกกำรประเมินผล ระดับควำมปวดลดลง
เหลือ 3 ผูป้ ่ วยสำมำรถพักผ่อนได้ ผูป้ ่ วยอำจเกิ ดแผลกดทับเนื่ องจำกถูกจำกัดกิ จกรรม ดูแลพลิ กตะแคงตัว เปลี่ ยนท่ำนอน
ทุก 2 ชัว่ โมง ดูแลผิวหนังไม่ให้เปี ยกชื้น เสื้ อผ้ำ ผ้ำปูที่นอนสะอำด เรี ยบตึง จำกกำรประเมินผล ผูป้ ่ วยไม่เกิดแผลกดทับ
วันที่ 26 มิถุนำยน 2559 ผู้ป่ วยรู ้ สึ กตัว ดี ยัง ดึ ง ถ่ ว งกระดู ก โดยผ่ำนผิ ว หนั ง น้ ำ หนั ก 2 กิโลกรัม
ดู แลให้ ผู ้ป่ วยได้ รั บกำรถ่ วงน้ ำหนั กตำมแผนกำรรั กษำ จัดแนวแรงของกำรดึ งถ่ วงน้ ำหนั กให้ ได้ ประสิ ทธิ ภำพ
ประเมินกำรหมุนเวียนโลหิ ตบริ เวณที่ พ นั พลำสเตอร์ เป็ นระยะๆ เช่ น ควำมผิดปกติ ข องสี ผิวและเล็บ เท้ำ
ชีพจรบริ เวณขำทั้ง 2 ข้ำง แพทย์ศลั ยกรรมกระดูกตรวจเยี่ยมอำกำรวำงแผนกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ในวันที่ 29 มิถุนำยน 2559 แพทย์มีคำสั่งให้ใส่ สำยสวนปั สสำวะคำ ให้กำรพยำบำลผูป้ ่ วยโดยกำร แนะนำ
ผู้ป่ วยให้ ดื่ ม น้ ำมำกๆ วันละ 2,000-3,000 มิลลิลิตร รักษำควำมสะอำดบริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์ และตรงรู เปิ ด
ของท่อปั สสำวะวันละ 2 ครั้ง เช้ำ - เย็น หรื อทุกครั้งที่ถ่ำยอุจจำระ ดูแลให้ปัสสำวะไหลได้สะดวกดี โดยระวัง
ไม่ให้สำยสวนปั สสำวะบิดหรื อหัก ถุงปั สสำวะอยูต่ ่ำกว่ำระดับกระเพำะปั สสำวะเสมอ ผูป้ ่ วยมีโรคประจำตัว
คือโรคเบำหวำน ได้แนะน ำและดู แลจัดอำหำรที่ เหมำะสมส ำหรับผูป้ ่ วยเบำหวำน เจำะเลื อดหำระดับน้ ำตำลที่ ปลำยนิ้ ว
ก่ อนอำหำร เท่ ำกับ 238 mg/dl ให้ ยำอิ นซู ลิ น (regular insulin) ฉี ดใต้ผิวหนัง 4 ยูนิ ต แนะน ำผูป้ ่ วยและญำติ สั งเกตอำกำร
ของระดับน้ ำตำลในเลือดต่ำ เช่น หน้ำมืด เหงื่อออก ตัวเย็น ใจสั่น กระสับกระส่ ำย หำกมีให้รีบแจ้งพยำบำล
และประเมินอำกำรอย่ำงใกล้ชิดหลังได้รับยำภำยใน 6 ชัว่ โมง พบว่ำผูป้ ่ วยไม่มีอำกำรของระดับน้ ำตำลในเลื อดต่ ำ เช่ น
อำกำรหน้ำมืด เหงื่อออก ตัวเย็น ใจสั่น กระสับกระส่ ำย
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 ปรึ กษำแพทย์อ ำยุ ร กรรมเพื่ อ ประเมินควำมพร้อมของผูป้ ่ วยก่อนกำรผ่ำตัด
และควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด เจำะเลือดหำระดับน้ ำตำลที่ปลำยนิ้ว ก่อนอำหำร วันที่ 27 - 28 มิถุนำยน 2559 น้ ำตำลในเลือด
อยูร่ ะหว่ำง 145-190 mg/dl ไม่ ไ ด้ รั บ ยำอินซูลิน ดูแลจัดอำหำรเบำหวำน เพื่อควบคุ มระดับน้ ำตำลในเลือด
ผูป้ ่ วยปฏิ บตั ิ ตำมได้ถูกต้อง ไม่มีอำกำรน้ ำตำลในเลื อดต่ ำและอำกำรน้ ำตำลในเลื อดสู ง แพทย์อำยุรกรรม
ประเมินสำมำรถผ่ำตัดได้ ผูป้ ่ วยและญำติ มี ควำมวิตกกังวลเนื่ องจำกขำดควำมรู ้ ในกำรปฏิ บตั ิ ตวั ก่อนและ
หลังผ่ำตัด ให้ก ำรพยำบำลโดยประเมิ นควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เปิ ดโอกำสให้ผูป้ ่ วยและญำติ สอบถำมข้อมูล
ผูป้ ่ วยสู งอำยุมีปัญหำเรื่ องควำมจำ ให้คำแนะนำโดยกำรให้ญำติมีส่วนร่ วมในกำรรับฟั งคำแนะนำกำรปฏิบตั ิ
ตัวก่อนกำรผ่ำตัดและกำรปฏิ บตั ิตวั หลังผ่ำตัด กำรงดน้ ำ อำหำรและยำทำงปำกทุกชนิ ดอย่ำงน้อย 6 ชัว่ โมง
เพื่ อป้ องกันกำรสู ดสำลักระหว่ำงดมยำสลบขณะผ่ำตัด จำกกำรประเมิ นพบว่ำ ผูป้ ่ วยและญำติ คลำยควำมวิตกกังวลลง
และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั
วันที่ 29 มิถุนำยน 2559 เตรี ยมควำมพร้อมผูป้ ่ วยก่อนเข้ำห้องผ่ำตัด โดยให้สำรน้ ำชนิด 5% dextrose
in normal saline 1,000 มิ ลลิ ลิ ตร หยดเข้ำทำงหลอดเลื อดด ำ อัตรำ 80 มิ ลลิ ลิ ตรต่ อชั่ วโมง ตรวจสอบระบุ ควำมถู กต้อง
ของผู ้ป่ วยส่ ง ผู ้ป่ วยไปห้องผ่ำตัด เวลำ 9.00 นำฬิกำ ผูป้ ่ วยได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้ำนซ้ำย
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โดยวิ ธี ร ะงั บควำมรู้สึกทำงไขสันหลัง สัญญำณชีพขณะผ่ำตัด อัต รำกำรเต้น ของหั ว ใจ 70 – 90 ครั้งต่อนำที
อัต รำกำรหำยใจ 18 - 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 110/60 - 130/80 มิลลิเมตรปรอทได้รับสำรน้ ำขณะผ่ำตัด
1,000 มิ ลลิ ลิตร เสี ยเลื อดขณะผ่ำตัด 200 มิ ลลิ ลิ ตร ปั สสำวะออก 400 มิลลิ ลิตรผูป้ ่ วยรู้ สึกตัวดี รับผูป้ ่ วยกลับจำก
ห้ องผ่ ำตั ดเวลำ 11.30 นำฬิ กำ แรกรั บ ผู ้ป่ วยรู ้ สึ กตัว ดี ยัง มี อ ำกำรชำขำทั้ ง 2 ข้ำง ดู แ ลให้ ผู้ป่ วยนอนรำบ
6 ชั่วโมงหลังผ่ ำตัด สั งเกตอำกำรชำขำทั้ง 2 ข้ำง และอำกำรคลื่ นไส้ อำเจี ยน ปวดศี รษะ ประเมิ นแผลผ่ ำตัดบริ เวณ
สะโพกซ้ำยปิ ดด้วยก๊อซ ไม่มีเลือดซึม มีสำยระบำยเลือดต่อลงขวดสุ ญญำกำศ 1 ขวด มีเลือด 30 มิลลิลิตร
และใส่ สำยสวนปั สสำวะคำไว้ มีปัสสำวะสี เหลืองใสปริ มำณ 400 มิลลิลิตรได้รับสำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำเป็ น
0.9% normal saline 1,000 มิลลิลิตร หยดเข้ำ ทำงหลอดเลื อ ดดำ อัตรำ 80 มิล ลิ ลิ ต รต่ อ ชั่ ว โมง วัดสัญญำณชี พ
อุณหภูมิร่ำงกำย 36.9 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 88 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต
111/63 มิลลิเมตรปรอท ผูป้ ่ วยอำจเกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุด ให้กำรพยำบำลโดยจัดท่ำให้ผปู ้ ่ วยนอนกำงขำ
ประมำณ 30 องศำ โดยใช้ ห มอนสำมเหลี่ ย มวำงระหว่ำงขำทั้ง 2 ข้ำง ปลำยเท้ำตั้งตรงไม่บิดเข้ำหรื อออก
ขณะพลิ กตัวให้ข ำข้ำงที่ ท ำผ่ำตัดกำงออกเสมอ โดยใช้หมอนวำงระหว่ำงขำทั้ง 2 ข้ำง หลังผ่ำตัดส่ งผูป้ ่ วย
เอ็กซเรย์สะโพกซ้ำยไม่มีภำวะข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุด ผูป้ ่ วยไม่สุขสบำยเนื่องจำกปวดแผลผ่ำตัด ประเมิน
ระดับควำมปวด โดยใช้ เ ครื่ องมื อ ประเมินระดับควำมปวด คะแนน 0-10 (ไม่ปวดเลยถึงปวดมำกที่สุด) ผูป้ ่ วย
ให้คะแนนเท่ำกับ 6 คะแนน ให้ยำ morphine 3 มิลลิกรัม ฉี ดทำงหลอดเลือดดำ เวลำ 16.00 นำฬิกำ สังเกตอำกำรภำยหลัง
ได้รับยำ morphine เช่ น อัตรำกำรหำยใจ อำกำรคลื่นไส้อำเจียน ผูป้ ่ วยไม่ มี อ ำกำรคลื่ น ไส้ อ ำเจี ย นไม่มีผื่นคัน
สัญญำณชี พ อุณหภูมิร่ำงกำย 37 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 80 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที
ควำมดัน โลหิ ต 115/70 มิ ลลิ เมตรปรอท หลังได้รับ ยำ 20 นำที ผู้ป่ วยยังมี อ ำกำรปวด ระดับควำมปวดเท่ ำกับ 3
ดูแลให้ยำแก้ปวด tramal 50 มิลลิกรัม จำนวน 1 เม็ด หลังอำหำรเย็น ให้กำรพยำบำลโดยกำรพลิกตะแคงตัวด้วยควำมนุ่มนวล
จัดท่ำนอนในท่ำที่สุขสบำย ผูป้ ่ วยปวดทุเลำลง ระดับควำมปวดเหลือเท่ำกับ 2 สำมำรถนอนหลับได้ประมำณ 5 ชัว่ โมง
วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2559 ผู้ป่ วยรู ้ สึ กตัว ดี แผลผ่ ำ ตัด สะโพกซ้ำยไม่มีเลือดซึ ม มีปัสสำวะสี เหลือง
ประมำณ 300 มิลลิลิตร กระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยลุกนัง่ เพื่อป้ องกันภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัด เช่น ภำวะปอดแฟบ
และกำรเกิ ดแผลกดทับ ผูป้ ่ วยมี ภำวะซี ดเนื่ องจำกเสี ยเลื อดในห้ องผ่ำตัด และ มี เลื อดในขวดระบำยเลื อดจำนวน
250 มิลลิลิตร สี แดงจำง เจำะเลือดตรวจหำค่ำควำมเข้มข้นของเลือด(hematocrit) เวลำ 06.00 นำฬิกำ เท่ำกับ
ร้อยละ 28 ดูแลให้ PRC หมู่โอ Rh + จำนวน 1 ถุง ปริ มำณ 270 มิลลิลิตรต่อ 4 ชัว่ โมง เฝ้ ำระวังดูแลผูป้ ่ วยขณะได้รับเลือด
อย่ำงใกล้ชิดเพื่อสังเกตอำกำรแพ้เลื อด วัดสัญญำณชี พ อุณหภูมิร่ำงกำย 37.2 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ
78 ครั้ งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 117/66 มิลลิ เมตรปรอท แนะนำและดูแล
จัด อำหำรที่ มี ธ ำตุ เหล็ ก สู ง เช่ น ผัก ใบเขี ย ว เนื้ อ สั ต ว์ใ ห้ ผูป้ ่ วยรั บ ประทำน จำกกำรประเมิ น ผลหลัง ให้
ส่ วนประกอบของเลื อดผูป้ ่ วยไม่มีอำกำรแพ้เลื อด เจำะเลื อดตรวจหำค่ำควำมเข้มข้นของเลื อด (hematocrit)
เวลำ 18.00 นำฬิกำ เท่ำกับ ร้อยละ 32
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วันที่ 2 กรกฎำคม 2559 ผูป้ ่ วยรู ้ สึ กตัวดี สี หน้ำสดชื่ น แผลผ่ำตัดไม่ มี เลื อดซึ ม เลื อดจำกสำยระบำยเลื อด
ไม่ อ อกเพิ่ ม แพทย์ใ ห้ เปิ ดท ำแผลผ่ำ ตัด และถอดสำยระบำยเลื อ ด ลัก ษณะแผลไม่ มี อ ัก เสบ บวม แดง
ถอดสำยสวนปั สสำวะ แนะน ำผูป้ ่ วยดื่ มน้ ำมำกๆ หลังถอดสำยสวนปั สสำวะ 4 ชั่วโมง ผูป้ ่ วยสำมำรถปั สสำวะได้
ไม่ มี อ ำกำรปั ส สำวะแสบขัด แพทย์อ นุ ญ ำตให้ ฝึ กเดิ น โดยใช้อุ ป กรณ์ พ ยุง เดิ น 4 ขำ (walker) และให้ ผูป้ ่ วย
ฝึ กเกร็ งกล้ำมเนื้อขำ ผูป้ ่ วยยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง วำงแผนส่ งปรึ กษำนักกำยภำพบำบัดเพื่อฝึ กเดิน
วันที่ 3 กรกฎำคม 2559 ส่ งปรึ กษำนักกำยภำพบำบัดตำมแผนกำรรักษำ เพื่อดูแลและให้คำแนะนำ
ผูป้ ่ วยและญำติในกำรใช้เครื่ องพยุงเดิน 4 ขำ และสำมำรถฝึ กเกร็ งกล้ำมเนื้ อที่ถูกต้อง โดยพยำบำลได้ให้
คำแนะนำเกี่ ยวกับ กำรฝึ กเดิ น กำรฝึ กกระตุ ้นบริ หำรกล้ำมเนื้ อขำ เนื่ องจำกผูป้ ่ วยสู งอำยุตอ้ งใช้เวลำนำน
ในกำรฝึ ก จึงต้องกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยฝึ กอย่ำงน้อย 3 ครั้งต่อวัน และส่ งเสริ มให้ญำติมีส่วนร่ วมในกำรดูแลผูป้ ่ วย
จำกกำรประเมิ น ผล ผูป้ ่ วยสำมำรถเดิ น โดยใช้เครื่ องพยุงเดิ น 4 ขำและฝึ กเกร็ งกล้ำมเนื้ อได้อย่ำงถู กต้อง
ผูป้ ่ วยอำจเกิดอุบตั ิเหตุพลัดตกหกล้ม ให้กำรพยำบำลโดยดูแลยกไม้ก้ นั เตียงขึ้นทุกครั้งหลังให้กำรพยำบำล
จัดสิ่ งแวดล้อม เช่ น โต๊ะ เก้ำอี้ ให้เป็ นระเบี ยบไม่ขดั ขวำงทำงเดิ น และแนะนำญำติร่วมดูแล ช่ วยประคอง
ผูป้ ่ วยขณะเดิน ผูป้ ่ วยไม่เกิดอุบตั ิเหตุพลัดตกหกล้ม
วันที่ 5 กรกฎำคม 2559 แพทย์ มี คำสั่ ง กำรรั ก ษำให้ก ลับ บ้ำ นได้ ภำยหลัง กำรผ่ำตัดแผลแห้งดี
ไม่มีกำรอักเสบติดเชื้ อ ไม่ปวดแผล ไม่มีภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัด เช่ น ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด หรื อ
ติดเชื้ อทำงเดิ นปั สสำวะ ผูป้ ่ วยและญำติ ขำดควำมรู ้ ในกำรปฏิ บตั ิ ตวั เมื่ อกลับไปอยู่บำ้ น ได้ให้ควำมรู ้ และ
คำแนะนำแก่ ผูป้ ่ วยร่ วมกับ ญำติ เกี่ ย วกับ กำรรั บ ประทำนยำที่ ถู ก ต้อง กำรดู แลแผลผ่ำตัด กำรเดิ น โดยใช้
เครื่ องพยุง 4 ขำ ใช้ห้องส้วมแบบชักโครก รับประทำนอำหำรที่มีโปรตีน วิตำมินซี และแคลเซี ยมสู ง สังเกต
อำกำรผิดปกติ เช่น มีไข้สูง แผลมีอำกำรบวม แดง ร้อนหรื อมีหนองไหลออกจำกแผล ปวดบริ เวณข้อสะโพก
หรื อข้อสะโพกผิดรู ป ถ้ำพบอำกำรผิดปกติควรมำพบแพทย์ทนั ที ประเมินผลหลังให้ควำมรู้และคำแนะนำ
ในกำรปฏิบตั ิตวั ผูป้ ่ วยและญำติสำมำรถอธิ บำยและตอบคำถำมได้ถูกต้อง ผูป้ ่ วยสำมำรถจำหน่ำยกลับบ้ำนได้
รวมระยะเวลำในกำรรักษำในโรงพยำบำลเป็ นเวลำ 11 วัน นัดตัดไหมวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 และแพทย์นดั ตรวจติดตำม
อำกำรที่หอ้ งตรวจศัลยกรรมกระดูก วันที่ 21 กรกฎำคม 2559
7. ผลสาเร็จของงาน
จำกกำรให้ก ำรพยำบำล ศึ ก ษำติ ดตำมประเมิ น ผลผูป้ ่ วยข้อสะโพกหัก ที่ ไ ด้รับ กำรผ่ำตัดเปลี่ ย น
ข้อสะโพกเทียม เป็ นเวลำ 11 วัน ผูป้ ่ วยมี ปั ญหำทำงกำรพยำบำลทั้งก่ อนผ่ำตัดและหลังผ่ำตัด ผูป้ ่ วยไม่ มี
ภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัด สำมำรถช่ วยเหลือตนเองในกำรทำกิจวัตรประจำวันได้ ญำติและผูป้ ่ วยมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้ำน
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8. การนาไปใช้ ประโยชน์
เป็ นกำรพัฒนำตนเองในกำรพยำบำลผูป้ ่ วยข้อสะโพกหักและกำรดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่ำตัดเปลี่ ยนข้อสะโพกเที ยม
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ทำให้ผปู ้ ่ วยไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน ไม่มีภำวะทุพพลภำพหลังผ่ำตัด และได้รับกำรฟื้ นฟูอย่ำงรวดเร็ ว
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
1. จำกกรณี ศึกษำผูป้ ่ วยสู งอำยุมีโรคประจำตัว และแรกรับมีระดับน้ ำตำลในเลือดสู ง จึงต้องปรึ กษำ
แพทย์อำยุรกรรมเพื่อประเมิ นควำมพร้ อมของผูป้ ่ วยและควบคุ มระดับน้ ำตำลในเลื อดก่ อนผ่ำตัด ซึ่ งอำจทำให้
กำรผ่ำตัดล่ำช้ำออกไป และอำจส่ งผลให้เกิดภำวะแทรกซ้อนได้
2. ผูป้ ่ วยยังต้องให้มีกำรกระตุน้ ให้มีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็ ว เพื่อป้ องกันภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัด
3. ผูป้ ่ วยสู งอำยุมีปัญหำเรื่ องควำมจำและควำมเข้ำใจ จึงส่ งเสริ มโยกำรนำญำติมำมีส่วนร่ วมในกำร
ให้ควำมรู ้และคำแนะนำ ซึ่ งต้องทำกำรสอนหลำยๆครั้งเพื่อให้ผปู ้ ่ วยสำมำรถจำได้และปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง
10. ข้ อเสนอแนะ
ประสำนกับอนำมัยชุ มชนและคลิ นิกผูส้ ู งอำยุเพื่อติ ดตำมและเยี่ยมอำกำรผูห้ ลังผ่ำตัดเมื่ อกลับไป
ฟื้ นฟูสภำพร่ ำงกำยต่อที่บำ้ น และค้นหำสำเหตุของกำรเกิดอุบตั ิเหตุและแนวทำงกำรป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิ ด
กำรพลัดตกหกล้มซ้ ำ
ขอรั บ รองว่ ำผลงำนดั งกล่ ำวข้ ำงต้ น เป็ นควำมจริ งทุ กประกำรและได้ ด ำเนิ นกำรปรั บ ปรุ งแก้ ไข
เป็ นไปตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำร
ลงชื่อ...................................................
(นำงสำววิภำวรรณ เชื้อประดิษฐ์)
ผูข้ อรับกำรประเมิน
วันที่........../....................../.................
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็ นจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ......................................................
(นำงศุภจิต นำคะรัตน์)
(ตำแหน่ง) หัวหน้ำพยำบำล
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์
วันที่.........../....................../..............

ลงชื่อ......................................................
(นำงเลิศลักษณ์ ลีลำเรื องแสง)
(ตำแหน่ง) ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชพิพฒั น์
วันที่.........../....................../...............

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาววิภาวรรณ เชื้อประดิษฐ์
เพือ่ ประกอบการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. 194)
สังกัด ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์ สำนักกำรแพทย์
เรื่อง จัดทำภำพพลิกให้ควำมรู้เรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
หลักการและเหตุผล
จำกกำรเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทยสู่ ก ำรเป็ นสั ง คมผูส้ ู ง อำยุ ส่ ง ผลให้ อ ัต รำกำรพึ่ ง พิ ง สู ง ขึ้ น
เนื่ องจำกประชำกรมี อำยุข ยั เฉลี่ ยยืน ยำวขึ้ น โดยเฉพำะกลุ่ ม อำยุ 80 ปี ขึ้ นไป ในขณะเดี ยวกันสั งคมไทย
เปลี่ยนจำกสังคมเกษตรกรรมเป็ นสังคมอุตสำหกรรม ทำให้สมำชิ กในครอบครัวเข้ำสู่ ตลำดแรงงำนมำกขึ้น
ส่ งผลให้ผสู ้ ู งอำยุ กลุ่ มดังกล่ ำวขำดผูด้ ูแล ทำให้เกิ ดภำวะเจ็บป่ วย ควำมสำมำรถในกำรช่ วยเหลื อตนเอง
ลดลง ผูส้ ู งอำยุบำงท่ำนอำจเสี่ ยงต่อกำรเกิ ดอุบตั ิเหตุได้ง่ำย ทำให้เกิ ดภำวะทุพพลภำพตำมมำได้ ซึ่ งถื อเป็ น
ปัญหำทำงสำธำรณสุ ขที่สำคัญประกำรหนึ่ง
จำกสถิ ติของโรงพยำบำลรำชพิพฒั น์ ในระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2557-2559 พบว่ำปี พ.ศ.2557 มีผูป้ ่ วยกระดูก
ข้อสะโพกหัก จำนวน 69 รำย ได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม จำนวน 11 รำย ปี พ.ศ.2558 มีผปู้ ่ วยกระดูกข้อสะโพกหัก
จำนวน 66 รำย ได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ ยนข้อสะโพกเที ยม จำนวน 14 รำย และ ปี พ.ศ.2559 มีผูป้ ่ วยกระดูกข้อสะโพกหัก
จำนวน 71 รำย ได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ ยนข้อสะโพกเที ยม จำนวน 17 รำย ซึ่ งจำนวนผูป้ ่ วยที่ ไ ด้ รั บ กำรผ่ ำ ตัด
เปลี่ ยนข้อสะโพกเที ยมมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้น และอัตรำกำรเกิ ดภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัดจำกกำรปฏิ บตั ิ ตวั
ไม่ถูกต้องในปี พ.ศ.2557-2559 เท่ำกับ 9.09%, 7.14% และ 5.88% ตำมลำดับ ซึ่ งผูป้ ่ วยกระดูกสะโพกหัก
ส่ วนใหญ่พบในผูส้ ู งอำยุ เนื่ องจำกผูส้ ู งอำยุเป็ นวัยที่อยูใ่ นภำวะเสื่ อมของอวัยวะต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรเสื่ อมที่สมองซี ก
ซ้ำยมี ผลต่อกำรใช้กล้ำมเนื้ อแขน ขำและมื อ รวมทั้งสติ ในกำรควบคุ มตนเอง จึ งต้องมี กำรวำงแผนกำรดู แล
อย่ำงเป็ นระบบ เพื่ อลดอัตรำกำรเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ซ่ ึ งเป็ นสำเหตุ ให้เกิ ดกระดู กข้อสะโพกหัก ซึ่ งบำงครั้งญำติ
อำจจะไม่ได้อยูด่ ูแลผูป้ ่ วยตลอดเวลำ ทำให้ไม่สำมำรถเรี ยนรู ้เรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั ได้อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
และญำติ ส ำมำรถปฏิ บ ัติ ตำมค ำแนะน ำในกำรปฏิ บ ัติ ต ัว ก่ อ นและหลัง ผ่ ำ ตัด เปลี่ ย นข้อ สะโพกเที ย ม
ได้อย่ำงถูกต้อง จึงมีแนวคิดจัดทำภำพพลิกให้ควำมรู้ เรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัดเปลี่ ยนข้อสะโพกเทียม
เพื่อใช้เป็ นเอกสำรประกอบในกำรให้คำแนะนำและสอนผูป้ ่ วยอย่ำงเป็ นระบบในแนวทำงเดี ยวกัน ง่ำยต่อกำร
นำไปใช้เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญำติมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิ บตั ิตวั สำมำรถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง ป้ องกันและ
ลดควำมเสี่ ย งของภำวะแทรกซ้ อ นที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น ภำยหลัง กำรผ่ ำ ตัด ท ำให้ ผู ้ป่ วยสำมำรถด ำรงชี วิ ต
อยูใ่ นครอบครัวและสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพชีวติ ที่ดี
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วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญำติมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
2. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมีควำมพร้อมก่อนกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
3. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยไม่เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรนอนนำนๆและข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด
4. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสำมำรถกลับไปดำเนินชีวติ ประจำวันได้อย่ำงถูกต้อง
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
ภำพพลิ ก ให้ ค วำมรู ้ เรื่ อง กำรปฏิ บ ตั ิ ตวั ก่ อนและหลังผ่ำตัดเปลี่ ยนข้อสะโพกเที ยม เป็ นเอกสำร
ประกอบกำรให้คำแนะนำในกำรดูแลตนเองของผูป้ ่ วยผ่ำตัดข้อสะโพกเทียม เพื่อให้ผปู้ ่ วยและญำติ สำมำรถ
ปฏิ บ ัติตวั ได้ถูก ต้อง ปลอดภัยจำกภำวะแทรกซ้อน และคลำยควำมวิตกกังวล โดยได้น ำทฤษฎี ท ำงกำร
พยำบำล และกรอบควำมคิ ดที่ เกี่ ยวข้อง มำประยุก ต์ใช้ซ่ ึ งช่ วยให้พยำบำลสำมำรถอธิ บ ำยเป้ ำหมำยและ
เหตุผลของกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำล ช่วยให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูป้ ่ วย ครอบครัวกับพยำบำล และเห็ น
บทบำทของพยำบำลอย่ำงชัดเจน มีรำยละเอียด ดังนี้
ทฤษฎีกำรดูแลของโอเร็ ม
เน้นควำมสำมำรถและควำมต้องกำรดูแลตนเองของบุคคล มุ่งช่วยเหลือให้บุคคลที่มีควำมพร่ องใน
กำรดูแลตนเอง ให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรดูแลตนเองให้อย่ำงพอเพียง และอยูค่ งตลอดไปอย่ำงต่อเนื่ อง
เพื่อรักษำไว้ซ่ ึ งชี วิต สุ ขภำพและควำมเป็ นอยู่ที่ดีของบุ คคลนั้นๆ แนวทำงกำรวำงแผนกำรจำหน่ ำยตำมแบบ M-E-T-H-O-D
เป็ นแนวที่ใช้ในกำรประเมินควำมบกพร่ องของผูป้ ่ วยในกำรดูแลตนเองภำยหลังกำรจำหน่ำย เป็ นกำรเตรี ยม
ผูป้ ่ วยก่อนกำรจำหน่ ำย ซึ่ งแตกต่ำงกันตำมปั ญหำของผูป้ ่ วยแต่ละรำยหรื อเป็ นแบบแผนกำรให้ควำมรู ้และ
ฝึ กทักษะผูป้ ่ วยก่ อนกำรจำหน่ ำย และผูป้ ่ วยที่ มีปัญหำคล้ำยคลึ ง อี กทั้งสำมำรถดู แลแบบองค์รวมผูป้ ่ วยที่
ได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ ยนข้อสะโพกเที ยม กำรป้ องกันภำวะแทรกซ้อนที่ สำคัญ คื อป้ องกันข้อสะโพกเที ยม
เคลื่อนหลุด
ดังนั้นกำรวำงแผนจำหน่ ำยให้ผปู ้ ่ วยและญำติ มีควำมรู ้ สำมำรถปฏิ บตั ิตวั ได้ถูกต้อง และให้ผูป้ ่ วย
และญำติดูแลตนเองได้อย่ำงถูกต้อง จะเป็ นกำรป้ องกันภำวะแทรกซ้อนข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด เป็ นกำร
สร้ ำงกำลังใจ รวมทั้งกำรที่ผปู ้ ่ วยสำมำรถทำกิ จวัตรประจำวันได้ดว้ ยตนเองโดยไม่เป็ นภำระผูอ้ ื่นถือว่ำเป็ น
กำรสร้ำงควำมภูมิใจให้แก่ตวั ผูป้ ่ วยด้วย จึงมีแนวคิดในกำรจัดทำภำพพลิกให้ควำมรู ้เกี่ยวกำรปฏิบตั ิตวั ก่อน
และหลังผ่ำตัด เปลี่ ย นข้อสะโพกเที ย ม เพื่ อเป็ นแนวทำงในกำรให้ ค วำมรู ้ เกี่ ย วกับ ผูป้ ่ วยข้อ สะโพกหั ก
และญำติ โดยมีแนวทำงดำเนินกำรดังนี้
1. ประชุมบุคลำกรในหน่วงงำนเพื่อหำแนวทำงร่ วมกัน
2. ขออนุญำตหัวหน้ำหน่วยงำนในกำรจัดทำ
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3. รวบรวมข้อ มู ล ในกำรจัด ท ำภำพพลิ ก ให้ ค วำมรู้ เรื่ อ งกำรปฏิ บ ัติ ตัว ของผู้ป่ วยที่ มี ภำวะกระดู ก
ข้อสะโพกหั กก่ อ นและหลัง ผ่ ำ ตัด โดยได้ก ำรตรวจสอบข้อ มู ล จำกผู ้มี ป ระสบกำรณ์ ผู ้เชี่ ย วชำญและ
หัวหน้ำหอผูป้ ่ วย ประกอบด้วย
3.1 กำรปฏิบตั ิตวั ก่อนกำรผ่ำตัด ได้แก่ กำรงดน้ ำ อำหำรและยำทำงปำกทุกชนิดอย่ำงน้อย 6 ชัว่ โมง
กำรลงนำมในกำรผ่ำตัด กำรให้สำรน้ ำทำงหลอดเลือด
3.2 กำรปฏิบตั ิตวั หลังผ่ำตัด ได้แก่ กำรรับประทำนยำและข้อควรระวังในกำรใช้ยำ กำรจัดกำร
กับสิ่ งแวดล้อมให้เหมำะสมกับสภำวะสุ ขภำพ เข้ำใจควำมหมำยของกำรรักษำสำมำรถสังเกตอำกำรและ
อำกำรผิดปกติที่ตอ้ งมำพบแพทย์ กำรดำเนินชี วติ ประจำวันและกำรส่ งเสริ มฟื้ นฟูสุขภำพในกำรเดิน
เพื่อป้ องกันภำวะแทรกซ้อน กำรใช้บริ กำรสถำนพยำบำลใกล้บำ้ นเมื่อเกิดสภำวะฉุ กเฉิ น กำรมำตรวจตำมนัด
และกำรเลือกรับประทำนอำหำรได้เหมำะสมกับภำวะสุ ขภำพและข้อจำกัดด้ำนสุ ขภำพของตนเอง
4. จัดทำภำพพลิกให้ควำมรู ้เกี่ยวกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
5. นำเสนอกำรใช้ภำพพลิกให้ควำมรู ้เกี่ยวกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ให้แก่บุคลำกรเพื่อให้มีควำมรู ้ในกำรปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยเป็ นไปตำมแนวทำงเดียวกัน
6. สอนผูป้ ่ วยและญำติให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
โดยใช้ภำพพลิกเป็ นสื่ อในกำรสอน
7. ประเมินผลภำยหลังกำรใช้ภำพพลิก
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูป้ ่ วยและญำติมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
2. ผูป้ ่ วยมีควำมพร้อมก่อนกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
3. ผูป้ ่ วยไม่เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรนอนนำนๆและไม่เกิดข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุดจำกกำรปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. อัตรำผูป้ ่ วยสำมำรถปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมได้ถูกต้อง ≥80%
2. ผูป้ ่ วยและญำติได้รับกำรสอนโดยใช้ภำพพลิกเรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัด
ข้อสะโพกเทียม 100%
3. อัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัดจำกกำรปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง < 5%
(ลงชื่อ).......................................................
(นำงสำววิภำวรรณ เชื้อประดิษฐ์
ผูข้ อรับกำรประเมิน
วันที่............./................./................

ภำคผนวก

การปฏิบัติตัวก่ อนและหลัง
การผ่ าตัดเปลีย่ นข้ อสะโพกเทียม
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การปฏิบัติตัวก่ อนการผ่ าตัด
* การหายใจเข้ าออกลึกๆ (deep breathing exercise)
จัดท่ านั่งศรีษะสู ง หายใจเข้ าลึกทางจมูก
แล้ วค่อยๆผ่ อนออกทางปาก
ทาประมาณ 5-10 ครั้ง
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* การไออย่ างถูกวิธี (Effective cough)
สู ดหายใจเข้ าให้ เต็มที่
กลั้นหายใจแล้วไอออกมาแรงๆ
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* การออกกาลังกายแขนขา
(Extremity exercise)

ออกกาลังกายแขนขาทีละข้ าง
โดยเฉพาะการเหยียดออก
และงอเข้ าของข้ อทุกข้ อ

5

* ดูแลความสะอาดของร่ างกาย
อาบนา้ สระผม ตัดเล็บและล้างสี เล็บ
* เซ็นต์ ใบยินยอมการผ่ าตัด

* งดนา้ งดอาหารก่ อนการผ่ าตัด
ตามแผนการรักษา
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การปฏิบัติตัวหลังการผ่ าตัด
* นอนรำบข้ำงขำที่ทำผ่ำตัดอยูใ่ นท่ำกำงขำออก
พอสมควร ทำได้โดยใช้หมอนวำงระหว่ำงขำทั้ง 2 ข้ำง
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* พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชัว่ โมง ในขณะพลิกตัว
พยำยำมให้ขำข้ำงที่ทำผ่ำตัดกำงออกเสมอ
โดยเอำหมอนวำงระหว่ำงขำทั้งสองข้ำง
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* กำรลงจำกเตียงให้เคลื่อนตัวมำทำง
ขำข้ำงดีมำกที่สุด ส่ วนขำข้ำงที่ทำ
ผ่ำตัดให้กำงออกเสมอ
* กำรขึ้นเตียงให้ใช้ขำ้ งดีข้ ึนก่อน
แล้วตำมด้วยขำข้ำงที่ทำผ่ำตัด
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* กำรฝึ กเดิน ยกเครื่ องช่วยพยุงเดินไปข้ำงหน้ำ
ก้ำวขำข้ำงที่ทำผ่ำตัดนำก่อนแล้วก้ำวขำที่ดีตำม
ให้ล้ ำไปด้ำนหน้ำเล็กน้อย
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กิจกรรมที่หำ้ มปฏิบตั ิ
หลังได้รับกำรเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ซึ่งถ้ำหำกไม่ปฏิบตั ิตำม อำจจะเป็ นสำเหตุให้
ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด
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* อย่ำนัง่ ไขว่หำ้ ง หรื อ ไขว้ขำ ในขณะที่อยูใ่ นท่ำ
นอน นัง่ หรื อยืนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรเอำขำข้ำงที่ทำ
ผ่ำตัดไขว้ขำข้ำงดี
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* อย่ำหมุนข้อตะโพก (ขำ) ทั้งเข้ำและออก พยำยำม
ให้อยูใ่ นท่ำตรงปกติ ขณะนัง่ นอนหรื อเดิน
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* หลีกเลี่ยงกำรอยูใ่ นท่ำที่งอข้อสะโพกเกิน90 องศำ
ไม่ ก้มเก็บของที่พนื้

*
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หลีกเลี่ยงกำรอยูใ่ นท่ำที่งอข้อสะโพกเกิน90 องศำ
ไม่ ใช้ ห้องนา้ แบบนั่งยอง
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*หลีกเลี่ยงกำรอยูใ่ นท่ำที่งอข้อสะโพกเกิน90 องศำ
ไม่ ก้มใส่ ถุงเท้ า
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*หลีกเลี่ยงกำรอยูใ่ นท่ำที่งอข้อสะโพกเกิน90 องศำ
ไม่ นั่งเก้ าอีเ้ ตีย้
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กำรปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้ำน
• มำพบแพทย์ตำมนัด
• ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของแพทย์และพยำบำล
เพื่อป้ องกันภำวะแทรกซ้อนหลังกำรผ่ำตัด
• หลังตัดไหมถ้ำแผลแห้งดี สำมำรถอำบน้ ำได้
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อำกำรผิดปกติที่ตอ้ งรี บกลับไปพบแพทย์ ทันที
• มีไข้สูง หนำวสัน่ หรื อปวดบวมแดง รอบแผลผ่ำตัด
• มีเลือดหรื อหนองซึมจำกแผลผ่ำตัด
• มีอำกำรปวดสะโพกมำกขึ้นขณะเคลื่อนไหว
หรื ออยูก่ บั ที่

