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การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ  
Nursing care in elderly hip fracture: Comparative  case study 

อรนิต สุวินทรากร พย.ม. 

(Oranit Suwinthrakorn MS.N) 

บทคัดย่อ 

กระดูกสะโพกหักเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในผู้สูงอายุ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกหกล้มและโรคกระดูกพรุน 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มักจะมีโรคประจำตัวซึ่งมีความเสี่ยงในการผ่าตัด จำเป็นต้องได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานเพ่ือ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด 

วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล และ การปฏิบัติการ
พยาบาล ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มีโรคร่วม 

วิธีการศึกษา: เปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ราย เลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดข้อสะโพกและมีโรคร่วม ที่รับไว้ในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิง - เด็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564 รวมรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน การ
สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติร่วมกับการสังเกต ประเมินแบบแผนสุขภาพตามแนวคิด 11 แบบแผนของกอร์ดอน 
และ การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาล 

ผลการศึกษา: พบว่าผู้ป่วยกรณีศึกษาท้ัง 2 ราย เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวร่วม ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง มีความเสี่ยงในการผ่าตัด ได้รับการเตรียมผ่าตัดตามแนวทาง
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก ได้รับการประเมินจากอายุรแพทย์ผู้สูงอายุและวิสัญญีแพทย์ก่อนผ่าตัด 
ได้รับการผ่าตัดตามเวลาที่กำหนด หลังผ่าตัดผู้ป่วยปลอดภัย  

สรุปและข้อเสนอแนะ: ผู้ป่วยกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย ได้รับการรักษาพยาบาลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 
จนปลอดภัยจากภาวะวิกฤต ปัญหาทางการพยาบาลได้รับการแก้ไขจนหมดไป ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ มี
การวางแผนการจำหน่ายร่วมกับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล และติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยกระดูก
สะโพกหักจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ พยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญในทุกระยะ
การดูแลรักษาผู้ป่วยควรมีการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้ป่วยและผู้ดูแล 
วางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ 

 
คำสำคัญ: กระดูกสะโพกหัก, การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก 

 

Abstracts 

Background:Hip fractures are a major health problem in the elderly. Most of the causes are 

falls andosteoporosis. In addition, older people with underlying medical conditions are more 
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at risk for surgery. Therefore, it is necessary to receive standard care to prevent 

complications andpatients can be able to return to normal life as close as possible. 

Aims: To compare patients’ data, disease process and nursing diagnosis and interventions of 

hip fracture in geriatrics with comorbidity diseases. 

Method: This case study is to compare 2 cases of hip fracture with underlying diseases in 

elderly patients.The sample of consisted of patients who had undergone hip 

arthroplastyatawomen’s and children’s Orthopedic ward, ChaophrayayommaratHospital.Data 

were collected between December, 2020 and July, 2021. A purposive two patients were 

included in this study. Then, a patient baseline data was collected from inpatient medical 

records and patient Interviews with observation method.A comparative analysis was used to 

measure similarity and dissimilarity of illness data, Nursing diagnosis and nursing planning. 

Results: The results show that the elderly two case studieshave congenital diseases such as 

diabetes, high blood pressure and hyperlipidemia. Then,there is a risk for surgery. However, 

both of 2 cases are treated by astandard hip fracturepatient care protocol guidelines and 

they are taken care by professional surgeon, a geriatrician, anesthesiologist and registered 

nurse. Therefore, the patient is safe and there were different complications after the surgery. 

Conclusions and recommendations:Both case studies were treated by a multidisciplinary 

team from crisis Nursing problems andthe patient can go home. There is a discharge plan 

with patients and their caregivers. The recommendation for the care of hip fracture patients 

requires systematic nursing care. Nurses and healthcare professionals need to play an 

important role at all stages of patient care in order to keep them safe from 

unforeseencomplications. 

Keyword: hip fracture, nursing for patients with hip fracture 
 

บทนำ 

กระดูกสะโพกหัก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและในหลายประเทศทั่วโลก1-2 สาเหตุส่วนใหญ่

เกิดจากการพลัดตกหกล้ม พบมากในผู้สูงอายุเพศหญิง ร่วมกับภาวะกระดูกพรุน3-4 ภายในปี 2565นี้ ประเทศไทย

กำลังจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” ประชากรสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉลี่ย ร้อยละ 4    

ต่อปี5  มีการคาดการณ์ว่าระหว่างปีพ.ศ. 2560 - 2564 มีผู้สูงอายุ(อายุ 60 ปีขึ้นไป) พลัดตกหกล้มปีละ

ประมาณ 3 – 5.5 ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้จะมีผู้เสียชีวิต จำนวน 5,700 - 10,400 คนต่อปี6 การรักษาที่ได้ผลดี

สำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก คือ การผ่าตัด7 มีงานวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
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กระดูกสะโพก    จะได้รับผลการรักษาที่ดีและสามารถลดอัตราตายในปีแรกเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ ผ่าตัด3-4

ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาซับซ้อน เนื่องจากส่วนมากมีโรคประจำตัวร่วมด้วย

เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น4 ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงในการผ่าตัด 

จำเป็นต้องได้รับการประเมินจากอายุรแพทย์ หรือวิสัญญีแพทย์ก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยบางรายมีข้อจำกัดในการผ่าตัด 

เช่น รับประทานยาละลายลิ่มเลือด มีภาวะติดเชื้อในร่างกาย ทำให้มีการชะลอการผ่าตัด  ซึ่งจะส่งผลให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา  เช่น แผลกดทับ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ปอดอักเสบจากการนอนนาน การ

เกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำส่วนลึก หลอดเลือดที่ปอดอุดกั้น ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวมานี้ ทำให้จำนวน

วันนอนในโรงพยาบาลนานขึ้นและส่งผลต่อค่ารักษาพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย 8-9 การดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้องได้รับการจัดการเรื่องความปวด

เฉียบพลัน การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การดูแลในระยะฟ้ืนฟู การสนับสนุนช่วยเหลือ ในการฝึกออก

กำลังกาย การเคลื่อนไหวหลังผ่าตัดทั้งกับตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียง

ปกติมากท่ีสุด 10 

              จากสถิติผู้ป่วยในแผนกออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พบว่า มีผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก

ที่ได้รับการผ่าตัดสะโพกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2563 มีผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด226 

รายและเพ่ิมขึ้นเป็น 237รายในปี พ.ศ. 256411 โดยพบผู้ป่วยเสียชีวิตหลังผ่าตัดในโรงพยาบาล จำนวน  3 ราย 

สาเหตุเกิดจาก ไตวายเฉียบพลัน ติดเชื้อในกระแสเลือดและมีโรคร่วม เช่น โรคเบาหวาน นอกจากนั้น ยังพบ

ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ เช่น การเกิดแผลกดทับ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือด

ดำส่วนลึก หลอดเลือดที่ปอดอุดกั้น เป็นต้นการวางแผนการพยาบาลที่มีความเฉพาะเจาะจง การบริหารจัดการ

ให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดตามเป้าหมายที่กำหนด จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ช่วยให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวเร็ว 

การกำหนดเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถกลับไปดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างมั่นใจผู้ศึกษาจึง

สนใจที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มีโรคร่วม เพ่ือนำผลการศึกษามาพัฒนา

ปรับปรุงแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ป่วย

ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ต่อไป   

วัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล แผนการพยาบาล และการปฏิบัติการ
พยาบาล ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มีโรคร่วม 
วิธีการศึกษา   

1. คัดเลือกกรณีศึกษาจากผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหัก ที่ได้รับการผ่าตัดข้อสะโพกที่มีโรคร่วม ที่รับ
ไว้ในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิง-เด็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชในช่วงเดือน ธันวาคม พ .ศ. 2563 – 
กรกฎาคมพ.ศ. 2564 เลือกผู้ป่วยแบบเฉพาะเจาะจง 2 ราย  
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2. ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ งานวิจัย ตำรา เกี่ยวกับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักการรักษาและการ
พยาบาล แฟ้มประวัติผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มีโรคร่วม  

3. รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ ประเมินปัญหา ความ
ต้องการการพยาบาล โดยใช้กรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอนมาเป็นแนวทางในการ
ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ให้การพยาบาลตั้งแต่แรกรับจนกระทั่ง
จำหน่าย  

4. นำกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย มาเปรียบเทียบข้อมูลการเจ็บป่วย ข้อมูลการวินิจฉัยทางการพยาบาล 
แผนการพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาล วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง ของกรณีศึกษา สรุป
อภิปรายผล 

 
ผลการศึกษา 
 
ผู้ป่วยรายที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป:เพศหญิงอายุ85 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4ไม่ได้ทำงานสิทธิการ
รักษา บัตรประกันสุขภาพ นอกเขต 
การวินิจฉัยโรค:กระดูกคอสะโพกซ้ายหัก (Closed fracture neck left femur) 
อาการสำคัญ: ปวดสะโพกซ้ายมาก  เดินไม่ได้ 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล 
ประวัติการเจ็บป่วย: 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ล้ม ปวดสะโพกซ้าย 1 วันก่อนมาโรงพยาบาลปวดสะโพก
ซ้ายมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง เดินไม่ได้ บุตรสาวพาไปตรวจที่โรงพยาบาลชุมชน พบกระดูกสะโพก
ซ้ายหัก จึงส่งต่อมาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต: มีโรคร่วมได้แก่ โรคเบาหวาน 10 ปี โรคความดันโลหิตสูง 8 ปี และโรคไขมันใน
เลือดสูง 8 ปี ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  
อาการแรกรับ : ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พบรอยฟกช้ำ (ecchymosis) บริเวณสะโพกซ้ายและมีข้อจำกัดในการ
เคลื่อนไหวข้อสะโพกจากความปวด คลำ dorsalis pedis pulse ไดp้ain score ขณะเคลื่อนไหว= 8 สัญญาณ
ชีพ อุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซียสชีพจร 84 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 113/53 
มม.ปรอท O2 saturation room air 99% น้ำหนัก 48 กก.ส่วนสูง 160 ซม. BMI = 18.75Braden Scale 
16EKG: ปกต ิ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการCBC: Hb.10.8 g/dl, Hct 30 .9 %,WBC 10,600 cell/Ul., Platelet 
5 0 4 ,000 cell/U, BS 175mg%, Anti-HIV negative U/A: WBC > 300 Cells/HPF ส่ ง ต ร ว จ  urine 
culture พบเชื้อ Candida species 
การรักษา: Skin traction ถ่วงน้ำหนัก 3 กิโลกรัมได้รับการผ่าตัดHemiarthroplasty with Bipolar left 
femurระยะเวลารอผ่าตัดภายใน 48 ชั่วโมงนอนรักษาในโรงพยาบาล12 วัน 
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ผู้ป่วยรายที ่2 
ข้อมูลทั่วไป:เพศหญิงอายุ 77 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4ไม่ได้ทำงานสิทธิการ
รักษา บัตรประกันสุขภาพนอกเขต  
การวินิจฉัยโรค: กระดูกสะโพกขวาหัก(Closed fracture intertrochanteric right femur) 
อาการสำคัญ: ปวดสะโพกขวามากเดินไม่ได้ 7  ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล 
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน : 7 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลล้ม ปวดสะโพกขวา เดินไม่ได้ บุตรชายนำส่ง 
โรงพยาบาลชุมชน พบกระดูกสะโพกขวาหัก จึงส่งต่อมาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต: มีโรคร่วมได้แก่ โรคเบาหวาน 6 ปี โรคความดันโลหิตสูง 5 ปี และโรคไขมันใน

เลือดสูง 5 ปี 

อาการแรกรับ: ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พบรอยฟกช้ำ (ecchymosis) เล็กน้อยบริเวณสะโพกขวาเคลื่อนไหวข้อสะโพก

ได้น้อย คลำ dorsalis pedis pulse ไดป้วดสะโพกขวา pain score ขณะเคลื่อนไหว=8 

สัญญาณชีพ อุณหภูมิ36.3 องศาเซลเซียสชีพจร 64 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาทีความดันโลหิต 

144/70 มม.ปรอท O2 saturation room air 98%น้ำหนัก 63  กิโลกรัม ส่วนสูง 153 เซนติเมตร  BMI = 

26.92Braden Scale 19 EKG: ปกต ิ

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการCBC: Hb 11.2 g/dl,Hct34.0 %,WBC 6,500 cell/Ul., Platelet 172,000 

cell/U, BS 112mg%, Anti-HIV negative 

การรักษา : Skin traction ถ่วงน้ำหนัก 3 กิ โลกรัม  ได้รับการผ่าตัดORIF with Gamma nail right femur

ระยะเวลารอผ่าตัดภายใน72ชั่วโมงจำนวนวันนอนโรงพยาบาล17 วัน  
 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบข้อมูลการเจ็บป่วยของกรณีศึกษา 

 
ประเด็น

เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษา
รายที่ 1 

กรณีศึกษา
รายที่ 2 

การวิเคราะห์ 

สาเหตุและปัจจัย  

1.สาเหต ุ

 

 

 

 
 
ล้มขณะ
กำลังรดน้ำ
ต้นไม้ เกดิ
สะดดุขา
ตัวเอง  
 
 

 

 

ล้มขณะลุก

จากที่นอน 

มีอาการ

หน้ามืด 

 

 

ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีสาเหตุการเกิดสะโพกหักจากการล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุส่วน

ใหญ่ของการเกิดสะโพกหักในผู้สูงอายุพบได้ร้อยละ 79 และมักหกล้มเวลา

ทำกิจกรรม12นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพลัดตก

หกล้ม ได้แก่ สภาพพื้นบ้านที่ลื่น ลาดเอียง มีพื้นที่ขรุขระ แสงสว่างไม่

เพียงพอ มีสิ่งกีดขวาง เช่น สายไฟ การวางของไม่เป็นระเบียบ13 รวมถึง

สัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น สุนัข แมว เป็นต้น  
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ประเด็น

เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษา
รายที่ 1 

กรณีศึกษา
รายที่ 2 

การวิเคราะห์ 

2.อายุ 88 ปี 

 

77 ปี 

 

ผู้ป่วยทั้ง 2 รายเป็นผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงในการหกล้ม จากการศึกษาวิจัย 

พบว่า ความเสี่ยงต่อการเกิดสะโพกหักเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น12-13  ระบบ

การทำงานของร่างกายเกิดความเสื่อมถอย การรับรู้ การสัมผัส การทำงาน

ของระบบประสาท กล้ามเนื้อ ข้อต่อต่างๆลดลง ทำให้ขาดความมั่นคงขณะ

เดิน บางรายมีความบกพร่องในการมองเห็น ทำให้เกิดการหกล้มง่าย  

3.เพศ หญิง หญิง ผู้ป่วยทั้ง 2 รายเป็นเพศหญิง อยู่ในภาวะหมดประจำเดือนเหมือนกันทำให้

ขาดฮอร์โมนเกี่ยวกับการสร้างของกระดูก มีโอกาสเกิดกระดูกหักได้

มากกว่าปกติ อุบัติการณ์การเกิดกระดูกสะโพกหักพบในเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย1,3-4อัตราการเกิดกระดูกสะโพกหักในเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 

1:3 สอดคล้องกับการศึกษาย้อนหลังของยศ เขียวอมร 4พบว่าการเกิด

กระดูกสะโพกหักเพศหญิง ร้อยละ 81.57  

4. โรคร่วม 
(comorbidities) 
 
 
 
 

จำนวน3  โรค ได้แก่

โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง และ โรคไขมันใน

เลือดสูง  

 

 

ผู้ป่วยทั้ง 2 รายมีโรคประจำตัวร่วมเหมือนกัน จำนวน 3 โรคจัดเป็นกลุ่ม
เสี่ยงในการพลัดตกหกล้มโดยผู้ป่วยที่มีโรคร่วมจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด
กระดูกสะโพกหัก 3.02 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีโรคประจำตัว12โรคที่
พบมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง สอดคล้องกับการศึกษาย้อนหลัง
ของยศ เขียวอมร4พบว่าผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักส่วนใหญ่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ59.04 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน ร้อยละ 27.30  

การวินิจฉัยโรค 

ตำแหน่งและพยาธิ
สภาพ 
 

Closed 
fracture 
neck left 
femur 
 
 

 

Closed 
fracture 
intertroch
anteric 
right 
femur 

 
 

 
ที่มา : สุภาพ อารีเอื้อ.(2564; 240) 

 

ผู้ป่วยรายที่  1 กระดูกหักบริ เวณ คอกระดูกต้นขาข้างซ้าย (closed 

fracture neck left femur) เกิดขึ้นภายในข้อและเบ้าของสะโพก( intra 

capsular)12 ส่วนผู้ป่วยรายที่2 หักบริเวณระหว่างปุ่มกระดูกโคนขาข้าง

ขวา(Closed fracture intertrochanteric right femur) ซึ่งอยู่ระหว่าง

ปุ่มกระดูกโคนขาใหญ่(greater trochanter) และปุ่มกระดูกโคนขาเล็ก

(lesser trochanter) ของกระดูกfemurอยู่ภายนอกเยื่อหุ้มข้อสะโพก 

(extracapsular)12การหักของกระดูกสะโพกนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ 
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ประเด็น

เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษา
รายที่ 1 

กรณีศึกษา
รายที่ 2 

การวิเคราะห์ 

การรักษา Bipolarhe

miarthrop

lasty left 

hip 

 

 

ORIFwith 

Gamma 

Nail right 

hip  

 

 

ผู้ป่วยทั้ง 2 รายได้รับการผ่าตัดที่แตกต่างกัน โดยผู้ป่วยรายที่ 1 กระดูกคอ
สะโพกหัก ได้รับการผ่าตัด เปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วนBipolar 
hemiarthroplasty เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัวกระดูกหักเท่านั้น 
(femoral head) เหมาะกับผู้สูงอายุที่กระดูกหักชนิดมีการเคลื่อนของ
กระดูก ผู้ป่วยอายุมากกว่า 60 ป7ี 
ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 มีกระดูกหักบริเวณระหว่างปุ่มกระดูกโคนขาได้รับการ
ผ่าตัดแบบเปิดเพื่อยึดตรึงกระดูกภายใน (open reduction internal 
fixation) ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบเปิดจัดเรียงกระดูกให้เข้าที่และใส่อุปกรณ์
ยึดตรึงภายใน การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ยึดตรึงขึ้นอยู่กับอายุตำแหน่งที่หัก 
ลักษณะการหักและสภาพหรือคุณภาพกระดูกของผู้ ป่วยกระดูกหักใน
ต ำ แ ห น่ ง  intertrochanteric fracture ซึ่ ง บ ริ เ ว ณ นี้ เป็ น ก ร ะ ดู ก 
cancellous และมี เส้ น เลื อ ดม า เลี้ ย งน้ อ ย 12แพ ทย์ ใช้ เห ล็ ก ชนิ ด 
GammaNail เป็นการยึดตรึงกระดูก โดยหมุดโลหะไปยึดกับส่วนหัวของ
กระดูกต้นขา เพื่อยึดช้ินหักส่วนต้น ส่วนของหมุดทำให้รอยหักติดกัน ส่วน
แกนโลหะดามจะทำหน้าที่ยึดตรึงกระดูกหักสว่นปลาย โดยมีหมุดโลหะเป็น
ตัวล็อคกระชับภายในโพรงกระดูก เพื่อเพ่ิมความแข็งแรง14 

 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาล 

 
กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 การพยาบาล 

ปวดสะโพกซ้ายเนื่องจาก

กระดูกสะโพกหัก 

ปวดสะโพกขวา 

เนื่องจากกระดูกสะโพกหัก 

1.การบริหารจัดการความปวดทั้งแบบใช้ยา และไม่ใช้ยา  

2.กิจกรรมการดูแล Skin traction ใหม้ีประสิทธิภาพตามหลัก

countertraction,friction,lineof pull, continuous และ position 12-17 

วิตกกังวลเนื่องจากขาด
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน
และหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
สะโพกเทียม  

 
 

 

 

 

วิตกกั งวล เนื่ อ งจากขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวก่อนและหลัง
ผ่าตัดดามเหล็กท่ีสะโพก 

 

ผู้ป่วยท้ัง 2 ราย มีความวิตกกังวลเนื่องจากไม่เคยเข้ารับการผ่าตัด

ได้รับการพยาบาล12-17 ดังนี ้
1.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและผู้ดูแล จัดให้พูดคุยกับแพทย์เจ้าของ

ไข้และอายุรแพทย์สูงอายุ เพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2.อธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค กระบวนการรักษาพยาบาล 

การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดการจัดการอาการปวด  

3.ส่งเสริมความมั่นใจ และให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติให้มีส่วนร่วม

ในการวางแผนจำหน่ายตั้งแต่รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล โดยให้

ผู้ป่วยกำหนดเป้าหมายในการดูแลตนเอง18 
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กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 การพยาบาล 

วิตกกังวล(ต่อ) 

 

4.แนะนำ สอน สาธิตเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด เป็น
รายบุ คคล  ฝึ ก ก ารห าย ใจและการ ไอ  ก าร ใช้  incentive 
spirometer เพื่อป้องกันภาวะปอดแฟบหลังผ่าตัด 
5.แนะนำการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะโพก ankle pumping 

exercise การเคลื่อนไหวหลังผ่าตัด การลุกนั่ง ยืน และเดินพร้อม

ผู้ดูแลควรเริ่มทำตั้งแต่วันท่ี 3 หลังผ่าตัด19 

6.สร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล ให้ความรู้เรื่องการประเมิน

ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และการป้องกันการพลัดตกหกล้มซ้ำ20 

 

เสี่ ย งต่ อ ภ า วะ  Hypo–

hyperglycemiaเนื่องจาก

ไม่สามารถควบคุมระดับ

น้ำตาลได้ 

เ สี่ ย ง ต่ อ ภ า ว ะ Hypo-

Hypoglycemia เนื่ อ งจาก

ไม่สามารถควบคุมระดับ

น้ำตาลได้ 

การเตรียมผ่าตัดโดยใช้ Protocol DM เพื่อให้ระดับน้ำตาลอยู่ใน

เกณฑ์ปลอดภัยสู้กับ stress ในกระบวนการผ่าตัดได้ และเพื่อให้

กระบวนการหายของแผลและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ควรจะเป็น21-22 

 
เสี่ยงต่อการเกิดPostural 
puncture headache 
เนื่องจากการลดแรงดัน
ของน้ำไขสันหลังจากการ
ได้รับยาระงับความรูส้ึก
ทางไขสันหลัง 
 

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะปอด
แฟบเนื่องจากการหายใจไม่
ถูกต้องจากได้รับยาระงับ
ความรู้สึกทั่วร่างกาย 
 

ผู้ป่วยกรณีศึกษา 2 ราย ได้รับยาระงับความรู้สึกแตกต่างกัน โดย 

ผู้ป่วยรายที่ 1 มีคะแนน ASA = 3 ได้ยาระงับความรู้สึกทางทาง

ช่องไขสันหลัง หลังกลับจากห้องผ่าตัดจัดให้ผู้ป่วยนอนราบ หนุน

ห ม อ น  1  ใบ  เป็ น เว ล า  6 -8  ช่ั ว โม ง  เพื่ อ รั ก ษ า ร ะ ดั บ 

hemodynamic ของร่างกาย12 

ผู้ป่วยรายที่ 2 ได้ยาระงับความรู้สึกแบบ General Anesthesia 

เป็นการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย มีโอกาสเกิดคลื่นไส้ 

อาเจียน23 จัดให้ผู้ป่วยนอนราบ ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง

ป้องกันการสำลักหากผู้ป่วยอาเจียน ติดตามประเมินสัญญาณชีพ

อย่างสม่ำเสมอ 

 

มีโอกาสเกิดภาวะช็อคจาก
การเสียเลือด 

 

มีโอกาสเกิดภาวะช็อคจาก
การเสียเลือด 

 

1.เฝ้าระวังภาวะช็อคจากการเสียเลือดโดยประเมินระดับความรู้สึกตัว
และอาการที่บ่งช้ีภาวะช็อค เช่นซึม ซีด เหง่ือออกตัวเย็น ปัสสาวะออกน้อย 
บันทึก intake – output เพื่อประเมินสมดุลของสารน้ำในร่างกาย17 

2.ประเมินการเสียเลือดบริเวณแผลผ่าตัด ดูแลปิด-เปิด สาย drain 
ตามแผนการรักษา หากพบมีเลือดออกมากกว่า 200ml/hr.17หรือเกิดactive 
bleeding ให้รายงานแพทย์ 
3. ติดตามผล Hct. ถ้า Hct. < 30 % รายงานแพทย์เพื่อพิจารณาให้
เลือดทดแทน 
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กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 การพยาบาล 

ปวดแผลผ่าตัดเนื่องจาก
เนื้อเยื่อไดร้ับการกระทบ 
กระเทือนจากการผ่าตัด 
 

 

ปวดแผลผ่าตัดเนื่องจาก
เนื้อเยื่อไดร้ับการ
กระทบกระเทือนจากการ
ผ่าตัด 
 

 

1.การจัดการความปวดตามแนวปฏิบัติการพยาบาล ประเมินความ

ปวดโดยใช้ numeric rating scale ในระยะหลังผ่าตัดมีการ

ประเมินความปวดทุก 4 ช่ัวโมง จนครบ 72 ช่ัวโมง24ดูแลให้ได้รับ

ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา 

2.ดูแลใหC้old pack ประคบทุก 2 ช่ัวโมง17 

3. ใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเบี่ยงเบนความสนใจ การสัมผัสอย่าง

นุ่มนวล มาใช้จัดการความปวดด้วย25 

 

เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะซ้ำเติม
เนื่องจากการขับถ่าย
ปัสสาวะเปลีย่นแปลงไป  
 

เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะซ้ำเติมเนื่องจาก
การขับถ่ายปัสสาวะ
เปลี่ยนแปลงไป 
 

1.ดูแลระบบระบายน้ำปัสสาวะให้อยู่ในระบบปิด ตลอดเวลา 
บันทึกปริมาณ สี กลิ่น ของปัสสาวะทำความสะอาดบริเวณอวัยวะ

สืบพันธุ์ เช้า-เย็น และทุกครั้งหลังขับถ่าย14-17 

3.กระตุ้นให้ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร13 
4.ให้ความรู้กับญาติในการประเมินและป้องกันการติดเช้ือระบบ

ทางเดินปัสสาวะ 5.ดูแลใหไ้ด้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา  

 

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
หลอดเลือดดำส่วนลึกอุด
ตัน (Deep Vein 
Thrombosis: DVT) 
เนื่องจากการถูกจำกัดการ
เคลื่อนไหว 
 
 

มีภาวะหลอดเลือดดำส่วน
ลึกอุดตัน (DVT)เนื่องจาก
การถูกจำกัดการเคลื่อนไหว 
 
 

ผู้ป่วยทั้ง 2 รายได้รับการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะ
หลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน ( DVT) ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด จัดการ
ปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งแนะนำผู้ป่วยออกกำลังกายโดยการกระดกข้อ
เท้า(ankle pumping) เริ่มเร็วเท่าที่สามารถปฏิบัติได้17กระตุ้นให้
เคลื่อนไหวและลุกโดยเร็ว  
ผู้ป่วยรายที่  2 มีอาการขาขวาบวม ปวดตึงน่อง (Homan’s 

sign)14-17 ส่งตรวจUltrasound doppler ที่ขาทั้ง 2ข้าง พบ DVT 
in right distal SFV and popliteal vein 
1.ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว โดยการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุด
ตัน ในหลอดเลือดดำส่วนลึก  ควรทำตั้ งแต่ รับผู้ป่ วย ไว้ ใน
โรงพยาบาล โดยการออกกำลังกายขาท้ัง 2 ขา กดเข่าลงบนที่นอน 
และทำ ankle pumping exercise อย่างน้อย 10 ครั้ง ทุก 1-2 
ช่ัวโมงขณะตื่นนอน 17หรือใช้ intermittent pneumatic calf 
compression เพื่อส่งเสริมการไหลเวียนเลือดกลับ  
2.ให้ผู้ป่วยนอนพักบนเตียง งดทำ ankle pumping exercise 
3.ให้ยา Enoxa 0.6 ml. ฉีดใต้ผิวหนัง ทุก 12 ช่ัวโมง 3 วัน หลังจากนั้น
ให้ เป็น warfarin(3mg.) 1 เม็ด ก่อนนอนในวัน จันทร์ -ศุกร์ และ 
warfarin(3mg.) 1.5 เม็ด ก่อนนอนในวัน เสาร์และอาทิตย์ 
4.ติดตามอาการข้างเคียงของยา เช่น เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ  แผลผ่าตัด 
ติ ดตามผลตรวจเกี่ ยวกับการแข็ งตั วของเลื อด15 พบว่ า INR = 1.23 
(therapeutic range =1.5-2.5) PT = 14.1 (10.2-13.0)  ใกล้เคียงค่าปกติ 
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ไม่พบ มี ภ าวะพ ร่ อ งออกซิ เจน
เนื่องจากเกิดภาวะลิ่มเลือด
อุดกั้นท่ีปอด 

ผู้ป่วยรายที่  2พบภาวะหลอดเลือดที่ปอดอุดกั้น(Pulmonary 
embolism) ผู้ป่วยแสดงอาการหายใจเร็ว หายใจลำบาก แต่ไม่พบ
อาการเขียว หรือมีจุดแดง (petechial rash) ที่หน้าอก ไหล่ รักแร้  
ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง ซึม สับสน ชัก หมดสติให้การ
พยาบาลโดย17 

1.จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง  
2.ให้ออกซิเจนเมื่อOxygen saturation<95%  
3.ประเมินระดับความรู้สึกตัว การหายใจ  
จากการประเมินผล พบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการแน่นหน้าอก หายใจ
เหนื่ อยน้อยลง O2Saturation อยู่ ใน เกณ ฑ์ปกติ  ไม่ ต้องให้
ออกซิเจน ขายุบบวม นอนหลับพักผ่อนได้ ต่อมาแพทย์พิจารณา
เปลี่ยนจากยาฉีดเป็นยารับประทาน 

เกิดแผลกดทับเนื่องจาก

การถูกจำกัดการ

เคลื่อนไหวจากการอาการ

ปวดรุนแรง 

 

เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
เนื่องจากการถูกจำกัดการ
เคลื่อนไหว  
หลังผ่าตัด ผู้ป่วยเคลื่อนไหว
น้อย 

1.การประเมินความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ  โดยใช้แบบ

ประเมิน Braden Scale ประเมินเวรละ 1 ครั้ง สังเกตรอยแดง ผิว

ซีด ตุ่มน้ำพุพองบริเวณผิวหนังทุกครั้งเวลาพลิกตะแคงตัว 

โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูก13 

2.จัดให้ผู้ป่วยนอนที่นอนลม ดูแลผิวหนังให้แห้งไม่เปียกช้ืนเมื่อ

ผู้ป่วยอุจจาระ ปัสสาวะ12-17ไม่ดึงลากตัวผู้ป่วย  

3.ดูแลเปลี่ยนท่าทุก 2 ช่ัวโมง 

4. จัดให้มีการประเมินภาวะโภชนาการโดยนักโภชนาการ ใช้แบบ

คัดกรองภาวะโภชนาการอย่างง่าย 

มีโอกาสเกิดภาวะความดัน
ใน ก ะ โห ล ก ศี ร ษ ะ สู ง
เนื่ อ ง จ า ก ไม่ ส า ม า ร ถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ 
 

มีโอกาสเกิดภาวะความดัน
ใ น ก ะ โ ห ล ก ศี ร ษ ะ สู ง
เนื่องจากไม่สามารถควบคุม
ความดันโลหิตได้ 
 

ผู้ป่วยท้ัง 2 รายมีกิจกรรมการพยาบาล ดังนี้ 

1.ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และต่อเนื่องก่อนผ่าตัด

รับประทานยาควบคุมความดันโลหิตในเช้าวันเข้ารับการผ่าตัด26 

2.จัดการปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งเสริมให้ความดันโลหิตสูง เช่น อาการปวด

หลังผ่าตัด ความสุขสบายหลังผ่าตัด27 

ระยะฟื้นฟู ก่อนจำหน่าย 

เสี่ยงต่อการเกิดข้อสะโพก

เทียมหลุดและการติดเช้ือ

บริเวณแผลผ่าตัดเนื่องจาก

การปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องจาก

ขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน 

 

เสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณ

แผลผ่าตดัเนื่องจากการ

ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องจากขาด

ความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน 

ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ได้รับการวางแผนจำหน่ายตั้งแต่รับไว้ในโรงพยาบาลจาก

ทีมสหวิชาชีพ โดยมีพยาบาลเป็นผู้ประสานโดยใช้แนวทาง  D-METHOD 28

ให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลร่วมวางแผน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน18-19ดังนี ้

1.การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติหรือเต็มศักยภาพที่มีอยู่ 

ลดการพึ่งพาผู้อื่นในการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี29 

2. คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยรายที่ 1 และญาติผู้ดูแลเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตัวในการป้องกันข้อสะโพกหลุด เช่น ห้ามงอข้อสะโพกมากกว่า 
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ขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน(ต่อ) 

90 องศา (นั่งยอง) ไม่ก้มหยิบของ12 

ผู้ป่วยรายที่ 2 เกิดภาวะหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน (DVT)จึงยัง

ไม่ได้ฝึกเดิน แนะนำเรื่องการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบ

แพทย์ การรับประทานยาละลายลิ่มเลือดตามแผนการรักษา  

3.คำแนะนำอื่นๆ ได้แก่ การดูแลแผลผ่าตัด การมาตรวจตามนัด 

ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและผู้ดูแล  

 

สรุปและอภิปรายผล 

        จากการศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย พบว่าผู้ป่วยทั้ง 2 รายเป็นเพศหญิง มีโรคร่วม คือ 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง สาเหตุของสะโพกหักเกิดจากการล้ม ผู้ป่วยทั้ง 2 

ราย มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการพลัดตกหกล้มหลายประเด็น เช่น เป็นผู้สูงอายุ มีโรคร่วมหลายโรค 

รับประทานยาหลายชนิดเป็นประจำทั้งยาลดระดับน้ำตาลในเลือด ยาลดความดันโลหิต ผู้ป่วยทั้ง 2 รายได้รับ

การรักษาโดยการผ่าตัดสะโพกโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้เร็วที่สุด ลดภาวะแทรกซ้อน

จากการนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน14ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด พบว่า ร้อยละ 56.7 มี

ภาวะแทรกซ้อนอย่างน้อย 1 อย่างอัตราตายขณะอยู่โรงพยาบาลพบได้ร้อยละ 3.8 โดยปัจจัยเสี่ยงในการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนจะเพ่ิมตามอายุที่เพ่ิมขึ้น การเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน(delirium)ผู้ป่วยที่มีคะแนนประเมิน 

ASA ได้ในระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 3 รวมถึงระยะเวลารอผ่าตัดที่มากกว่า 48 ชั่วโมง 30การเฝ้าระวัง

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆหลังผ่าตัดสะโพกเป็นสิ่งที่สำคัญภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้จะทำให้การฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัด

ได้ล่าช้าผู้ป่วยทั้ง 2 รายได้รับการเตรียมพร้อมและสามารถผ่าตัดตามแผนการรักษาของแพทย์ในเวลาที่กำหนด 

ได้รับการดูแลหลังผ่าตัดระยะวิกฤตอย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากผู้ป่วยทั้ง 2 รายเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวร่วม  

ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่พบในกรณีศึกษา ได้แก่  

1.การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ E coli. ซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร 

อาจเกิดจากการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์หลังการขับถ่ายไม่ถูกต้อง หรือในบางรายมีปัญหาปัสสาวะบน

เตียงไม่สะดวก ผู้ป่วยกลั้นปัสสาวะ มีการคั่งค้างของปัสสาวะ ทำให้มีการสะสมของเชื้อโรค เกิดการติดเชื้ อ

ทางเดินปัสสาวะตามมา พบได้ ร้อยละ 24.030 และอาจเกิดการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ (catheter 

associated urinary tractinfection [CAUTI]) หากไม่มีความจำเป็นผู้ป่วยควรได้รับการถอดสายสวนภายใน 

24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด14ผู้ป่วยทั้ง 2 รายมีการติดเชื้อขณะคาสายสวนปัสสาวะ ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย

กระดูกสะโพกหักที่ใส่สายสวนปัสสาวะ จะเก็บ urine examination ทุกราย ผู้ป่วยทั้ง 2 รายพบการติดเชื้อ

ทางเดินปัสสาวะ ได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา ก่อนจำหน่ายผลการตรวจปัสสาวะปกติ  



12 
 

2.ภาวะหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน(Deep Vein Thrombosis: DVT) พบในผู้ป่วยรายที่ 2 โดยมี

ปัจจัยเสี่ยง คือ ภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งภาวะDVTพบได้ร้อยละ 57.23 ของขาข้างที่ผ่าตัด และร้อยละ 

25.01 ขาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัด ส่วนมากพบในชาวตะวันตกโดยปัจจัยเสี่ยงในการทำนายภาวะ DVT หลังผ่าตัด

กระดูกสะโพกหัก ได้แก่ มีโรคร่วมโรคหลอดเลือดหัวใจ มีภาวะ DVT ก่อน จำนวนวันตั้งแต่เกิดกระดูกสะโพก

หักจนได้รับการผ่าตัด12  ภาวะDVTที่ขาสามารถนำไปสู่การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอด(pulmonary 

embolism)ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อย แต่หากช่วยเหลือไม่ทันอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

เนื่องจากเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง พบในระยะ 3 เดือนแรกหลังผ่าตัดสะโพก พบได้ ร้อยละ 1.4 – 7.5 31 

3.แผลกดทับ พบได้บ่อยในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่มีโรคร่วม โดยเฉพาะโรคเบาหวาน พบความชุกแผลกด
ทับร้อยละ 15.1 12  ในผู้ป่วยรายที่ 1 หลังผ่าตัดระยะแรกผู้ป่วยมีคะแนน Braden Scale 10-12   มีความเสี่ยง
สูงในการเกิดแผลกดทับ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการถูกจำกัดการเคลื่อนไหวภาย ร่วมกับแรงเฉือนและแรงเสียด
ทานจากการไถลตัวขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง หรือท่านอน14  
 กระดูกสะโพกหักเป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีความเปราะบาง มีปัจจัยเสี่ยงและโรคร่วม

หลายชนิด การจัดการเมื่อกระดูกสะโพกหักต้องอาศัยความร่วมมือกันของทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การ

วางแผนการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดสะโพกเทียม เป็นการดูแลต่อเนื่องตั้ งแต่ระยะก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด 

และฟ้ืนฟูสภาพ พยาบาลควรให้ความสำคัญในทุกระยะของการเจ็บป่วย ส่งเสริมให้ผู้ป่วยกำหนดเป้าหมายใน

การดูแลตนเองร่วมกับญาติผู้ดูแลหลักผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดในการดูแลตนเองเป็น

อย่างมากการจำหน่ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเป็นสถานการณ์เปลี่ยนผ่านที่ก่อให้เกิดความเครียดกับผู้ดูแล32

พยาบาลมีบทบาทในการให้ความรู้ คำแนะนำ สอน สาธิตการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านการปรับสภาพแวดล้อมที่

บ้านเพ่ือความปลอดภัย ป้องกันการหกล้มซ้ำ โดยจะต้องมีการประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและผู้ดูแล แหล่ง

สนับสนุนทางสังคม มีการติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การป้องกัน

กระดูกหักซ้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

1 ควรมีแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่ครอบคลุมโรคร่วมที่พบบ่อย ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

และภาวะไขมันในเลือดเพ่ือให้พยาบาลผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการพยาบาลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐาน ผู้ป่วย

ปลอดภัยจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ ควบคุมระดับความดันโลหิตให้คงที่ และการใช้ยาลดไขมันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.ควรใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน (Deep Vein 

Thrombosis :DVT) เช่น Well score, Autar score หรือ Caprini score  เพ่ือช่วยให้พยาบาลผู้ปฏิบัติ

สามารถค้นพบปัญหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วจัดทำแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดำส่วนลึกอุด
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ตัน รวมถึงการมี Early warning sign ของภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย เช่น pulmonary embolism,fat 

embolism เป็นต้น 

3.จัดทำแนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักโดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับ

ผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก เพ่ือนำมาอ่านทบทวนด้วยตนเอง หรือให้ครอบครัวช่วยอ่านในเวลาที่ต้องการ จะทำ

ให้เกิดความม่ันใจและเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อไป 
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