ผลการใช้แนวปฏิบตั ิการวางแผนจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักที่บา้ น
ตึกผูป้ ่ วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์
นางณัฐพัชร์ ไชยนาเมือง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
จากสถานการณ์ระดับโลกรวมถึงประเทศไทยที่ได้กา้ วเข้าสู่สงั คมผูส้ ู งอายุอย่างเต็มตัว ปัจจุบนั มีผสู้ ูงอายุประมาณ 30,000 คน ต่อปี
ที่เป็ นโรคกระดูกพรุ นและภาวะเกิดการหัก เช่น กระดูกข้อมือ กระดูกหลัง กระดูกสะโพกหัก (hip fracture) จากภาวะกระดูกพรุ น ได้มี
อุบตั ิการณ์ที่ทวีความรุ นแรงตามไปด้วย และจะเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ งภายในเวลาไม่กี่ปี เพราะว่าประชากรมีอายุที่ยนื ยาวมากขึ้นจากมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และการดูแลตัวเองของประชาชนที่ดีข้ ึน เมื่อเราเข้าสู่ วยั สู งอายุ ค่ามวลกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็ ว จากการศึกษา
พบว่าในผูห้ ญิงที่อายุมากกว่า 40 ปี มีความเสี่ ยงต่อการเกิดกระดูกพรุ นบริ เวณหลังส่ วนล่างและกระดูกสะโพกถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ปัญหา
กระดูกหักในผูส้ ู งอายุ หลักๆมีอยู่ 3 ที่ คือ ข้อมือ สันหลัง และ สะโพก(ผศ.นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์) ซึ่งความรุ นแรงของโรคในการเกิด
กระดูกหักแต่ละที่จะแตกต่างกันออกไป
กระดูกสะโพกหัก (hip fracture) หมายถึง การหักของกระดูกต้นขาบริ เวณสะโพก ทาให้ส่วนหัว และก้านของกระดูกต้นขาแยกจากกัน แบ่ง
ตามตาแหน่งที่หกั ได้ 3 บริ เวณ คือ การหักของกระดูกต้นขาส่ วนคอ
(femoral-neck fracture) การหักของกระดูกอินเตอร์โทรแคนเทอริ ก (intertrochanteric fracture) และการหักของกระดูกใต้อินเตอร์โทรแคนเท
อริ ก (subtrochanteric fracture) บริ เวณที่พบว่ามีการหักมากที่สุด ได้แก่ การหักของกระดูกต้นขาส่ วนคอ และการหักของกระดูกอินเตอร์ โทร
แคนเทอริ ก ซึ่งพบมากกว่า ร้อยละ 90 ของการเกิดกระดูกสะโพกหักในผูส้ ูงอายุ โดยจานวนนี้ พบว่าเฉพาะผูป้ ่ วยที่กระดูกสะโพกหัก มีโอกาส
หักซ้ า 6-8% และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่เกี่ยวกับ Burden of osteoporosis in Thailand ปี 2542 พบว่าอุบตั ิการณ์การเกิดกระดูก
สะโพกหักในผูส้ ู งอายุคนไทยจะสู งขึ้นปี ละ 180 รายต่อแสนประชากรผูส้ ู งวัย เป็ น 450-780 รายต่อแสนประชากรผูส้ ู งวัยในปี 2568 ทั้งยังมีผล
การศึกษาจากต่างประเทศพบว่า ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ กว่า 20% จะเสี ยชี วิตภายในปี แรกหลังกระดูกสะโพกหัก 40% ไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ และ
มากถึง 80% ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันเองได้ (นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ) 60% ภาวะเสี่ ยงดังกล่าวจะลดลงถ้านาส่งโรงพยาบาลเร็ ว และทาง
โรงพยาบาลให้การรักษาที่รวดเร็ ว ภาวะกระดูกสะโพกหักนั้นเป็ นเรื่ องใกล้ตวั มากทั้งจากประสบการณ์ตรงกับคนรู ้จกั หรื อจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ กระดูกสะโพกหักสามารถเกิดได้ทุกเวลา และส่ งผลกระทบร้ายแรงต่อผูส้ ู งอายุที่มีกระดูกสะโพกหักนั้น มีอตั ราการเสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิต
สูงกว่าผูท้ ี่ไม่เคยมีกระดูกหัก และยังพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อีกมากมายที่ทาให้เสี ยชี วิตได้อีกด้วย
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มีโรคประจาตัวค่อนข้างมาก และยังมีความเสี่ ยงสู งในการเกิดภาวะแทรกซ้อน และการเสี ยชี วิต
สาเหตุของกระดูกสะโพกหักในผูส้ ูงอายุ มักเกิดจากการลื่นหกล้มธรรมดา ส่ วนสาเหตุอื่นๆ ที่มกั พบว่ามีความรุ นแรงและซับซ้อนในการ
รักษา เช่น อุบตั ิเหตุรถยนต์ เนื้ องอก หรื อติดเชื้อในกระดูก ปัจจัยเสี่ ยง คือ 1) อายุมากทาให้กระดูกพรุ น กระดูกบาง และมวลกล้ามเนื้ อลดลง
นอกจากนี้ ปัญหาการมองเห็น การเคลื่อนไหว สมดุลการเดินที่ผิดปกติเสี่ ยงต่อการล้ม 2) 70 % เป็ นเพศหญิง จากมวลกระดูกลดลงอย่างรวดเร็ ว
หลังหมดประจาเดือน 3) โรคเรื้ อรังบางชนิ ด เช่น ไทรอยด์เป็ นพิษ ความผิดปกติของลาไส้ในการดูดซึ ม แคลเซี ยมและวิตามินดี 4) การได้รับ
ยาบางชนิดในระยะเวลานานหรื อยาที่ทาให้ง่วง มึนงง 5) การขาดสารแคลเซียมและวิตามินดีสะสมในวัยหนุ่มสาว 6) การขาดการออกกาลัง
กายที่มีการลงน้ าหนักซึ่ งช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง 7) การสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้สูญเสี ยความแข็งแรงของกระดูก
กระดูกสะโพกหักเป็ นภาวะที่ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอตั ราการเสี ยชี วิตสู งขึ้น ภาวะแทรกซ้อนสูง เช่น การเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
ดาในขาและปอดซึ่งทาให้เสี ยชีวิตได้ในเวลารวดเร็ ว การติดเชื้ อทางเดินปัสสาวะและการติดเชื้ อในกระแสเลือด ปอดบวม แผลกดทับ การนอน
ติดเตียงเป็ นเวลานานที่ทาให้เสี ยมวลกล้ามเนื้ อและเสี่ ยงต่อการล้มเพิ่มขึ้น ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดรักษาอาจต้องนอนติดเตียงทาให้เกิดโรคแทรก
ซ้อนจากการนอนนิ่ งๆ เป็ นระยะเวลานานได้ หากปล่อยไว้อาจรุ นแรงถึงขั้นเสี ยชี วิตได้
สิ่ งสาคัญที่สุดไม่วา่ การหกล้มของผูส้ ูงอายุจะรุ นแรงหรื อไม่รุนแรง แต่การรักษาคือทาให้ผสู ้ ูงอายุ เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
แทรกซ้อนน้อยที่สุด และสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่สูงสุดได้ ในปัจจุบนั การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดนั้นให้ผลการรักษาที่ดีกว่าไม่ผ่าตัด
เนื่องจากผูป้ ่ วยสามารถฟื้ นตัว เคลื่อนไหว ลุกนัง่ และสามารถฝึ กเดินโดยใช้ไม้เท้าช่วยเดินได้หลังผ่าตัด จากการวิจยั พบว่าการผ่าตัดควรทา
ภายใน 72 ชัว่ โมงหลังการบาดเจ็บ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการนอนติดเตียง เช่น แผลกดทับ ปอดติดเชื้ อ หรื อลิ่มเลือดอุดตันหลอด
เลือดดาที่ขา การผ่าตัดกระดูกสะโพกหักนั้นประกอบด้วยการผ่าตัดยึดตรึ งกระดูกและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ขึ้นกับตาแหน่งและลักษณะ
กระดูกหัก ถึงแม้การผ่าตัดในปัจจุบนั จะให้ผลดี แต่ผปู ้ ่ วยส่ วนหนึ่ งที่เดิมเคยดูแลตัวเองได้ หลังกระดูกสะโพกหักอาจจาเป็ นต้องมีคนใกล้ชิด
หรื อผูช้ ่วยเหลือคอยดูแลและอาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินไปตลอด
จากสถิติผปู ้ ่ วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ พบว่า ผูส้ ู งอายุกระดูกสะโพกหัก และกระดูกต้นขาหัก ปี พ.ศ. 25602561 มีจานวน 4, 7 รายตามลาดับ ในจานวนนี้มีผปู ้ ่ วยที่เลือกวิธีการรักษาด้วยวิธีการประคับประคองไม่ผา่ ตัด ถึง 4 ราย คิดเป็ นเกือบๆ ร้อยละ

50 เนื่องจากส่ วนมากอายุมากกว่า 80 ปี และมีโรคประจาตัว คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสูง ภาวะไตวายเรื้ อรัง และโรคหัวใจ และใน
ผูส้ ูงอายุกลุ่มนี้พบอุบตั ิการณ์การเกิดภาวะปอดอักเสบ จานวน 1 ราย ส่ งผลให้ผสู้ ูงอายุตอ้ งนอนรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น ระยะเวลาวันนอน
นานถึง 2 เดือน และค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้นตามมา ที่ผ่านมาแนวทางเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กุฉินารายณ์ยงั ไม่ชดั เจน ส่งผลให้ผสู ้ ู งอายุได้รับการดูแลที่หลากหลาย ตามประสบการณ์ของพยาบาลแต่ละคน และอุปกรณ์สาหรับการใส่เครื่ อง
ดึงถ่วงน้ าหนักที่บา้ นมีจานวนไม่เพียงพอ ส่ งผลให้เกิดความยุง่ ยากในการจัดหาอุปกรณ์เมื่อจาหน่ายกลับบ้าน
ดังนั้น จากปัญหาที่พบในการดูแลผูส้ ูงอายุกระดูกหักของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ที่ กล่าวมา ถึงแม้วา่ การรักษาที่
เหมาะสมของภาวะกระดูกสะโพกหัก คือการผ่าตัดแต่ยงั มีผปู ้ ่ วยและญาติอีกบางคนที่เลือกจะไม่ผา่ ตัด ซึ่งอาจจะเนื่ องจากการขาดความรู้เรื่ อง
การปฏิบตั ิตวั อีกทั้งความเชื่ อตามสมัยเดิมที่วา่ ผูป้ ่ วยอายุมากแล้วกลัวในเรื่ องของการผ่าตัด จึงตัดสิ นใจเลือกการรักษาแบบประคับประคอง
ด้วยวิธีการดึงถ่วงน้ าหนักแทน ซึ่ งมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหลายๆ อย่าง ผูศ้ ึกษาจึงเห็นความสาคัญของการพัฒนาแนวทางการวาง
แผนการจาหน่ายผูส้ ูงอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักที่บา้ นตึกศัลยกรรม เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการวางแผนจาหน่ าย
ผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวให้ผปู ้ ่ วยสามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้ องกันได้ ที่สาคัญคือผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งกลับเข้ามา
รักษาในรพ.ด้วยภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานะสุ ขภาพ ปั ญหาอุปสรรคของผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึ งถ่วงน้ าหนักที่บา้ น ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุฉินารายณ์
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการวางแผนการจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักที่บา้ น ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุฉินารายณ์
3. เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการวางแผนการจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักที่บา้ น ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แนวคิดเกีย่ วกับการวางแผนจาหน่ าย
การวางแผนการจาหน่ายผูป้ ่ วย หมายถึง กระบวนการในการกาหนดและประเมินความต้องการของผูป้ ่ วยเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
ต่อเนื่ องจากโรงพยาบาลไปบ้าน ผูป้ ่ วยผูส้ ูงอายุเป็ นผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู งที่มีโอกาสเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีภายหลังการจาหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล เนื่องจากมีขอ้ จากัดจากความเสื่ อมทางสรี ระ ความสามารถในการปรับตัวลดลง และมีโรคเรื้ อรังหลายโรค ดังนั้น การวางแผน
จาหน่ายที่ดีต้งั แต่ผปู ้ ่ วยสูอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะช่วยทาให้ผปู ้ ่ วยสู งอายุมีผลลัพธ์ภายหลังจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาลดีข้ ึน
การจาหน่ายผูส้ ูงอายุดว้ ยการจาหน่ายแบบทัว่ ไป ส่ วนมากจะได้รับคาแนะนาอย่างรี บเร่ งภายในระยะเวลาจากัด บางครั้งผูด้ ูแลก็
เป็ นผูส้ ูงอายุเหมือนกัน อาจมีขอ้ จากัดทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่ งไม่สามารถจาสิ่ งที่แนะนาได้ ดังนั้น การจาหน่ายผูป้ ่ วย
สูงอายุควรมีการวางแผนการจาหน่ายอย่างเป็ นขั้นตอนเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังออกจาก
โรงพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลต่อเนื่ องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีผลลัพธ์เป็ นไปตามที่คาดหวัง
กระบวนการวางแผนการจาหน่าย

การมีส่วนร่ วมของ

การมีส่วนร่ วมของ

การกาหนดแบบ

กระบวนการส่งต่อ

การติดตามผูป้ ่ วย

บุคลากรทีมสุขภาพ

ผูป้ ่ วยและครอบครัว

แผนที่เหมาะสมกับ

การดูแลต่อเนื่ องใน

อย่างต่อเนื่ อง

หรื อผูด้ ูแล

ผูป้ ่ วย

ทุกระยะของความ
เจ็บป่ วย

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ(Action research) เพื่อศึกษาสถานะสุขภาพ ปัญหาอุปสรรคของผูส้ ูงอายุกระดูกต้นขาหักที่
ใส่เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักที่บา้ น และศึกษาผลการใช้แนวปฏิบตั ิการวางแผนการจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักที่
บ้าน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) พยาบาลวิชาชี พที่ปฏิบตั ิงานที่ตึกผูป้ ่ วยศัลยกรรม จานวน 12 คน และ 2) ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยสูงอายุที่มีภาวะ
กระดูกสะโพกหักที่เลือกการรักษาด้วยวิธีการดึงถ่วงน้ าหนักที่นอนรักษาในตึกผูป้ ่ วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
จานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1.

เครื่ องมือในการดาเนินการวิจยั

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.

แบบประเมินอาการแรกรับตึกศัลยกรรม ประกอบด้วยข้อมูลแบบแผนสุขภาพของผูป้ ่ วย
แบบประเมินการปฏิบตั ิตามแผนการจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึ งถ่วงน้ าหนักตึกศัลยกรรม
แบบบันทึกแผนการวางแผนจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก
ใบบันทึกการส่ งต่อผูป้ ่ วย ( OPD card)
แผนการสอนการวางแผนจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 แบบประเมินอาการแรกรับ ซึ่งเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ประวัติการ
เจ็บป่ วย และการใช้ยาของผูป้ ่ วย

2.2 แบบประเมินการปฏิบตั ิตามแผนการจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก โดยผูศ้ ึกษาได้สร้างขึ้นเพื่อ
ประเมินการปฏิบตั ิของผูด้ ูแลตามแนวทางการวางแผนการจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก
ประกอบด้วย 7 หัวข้อ โดยเป็ นการประเมินความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยของผูด้ ูแลขณะนอนรักษาในตึกผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ประเมินก่อนจาหน่ายกลับบ้าน

2.3 แบบบันทึกการปฏิบตั ิตามแนวทางการวางแผนการจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก โดยให้พยาบาล
บันทึกการปฏิบตั ิตามแนวทางการวางแผนการจาหน่ ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักในแต่ละวันของการ
ปฏิบตั ิตามแนวทาง ประกอบด้วย 12 หัวข้อ
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ(Action research) ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562 ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ พยาบาลที่ปฏิบตั ิตามแนวทางการวางแผนการจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก
จานวน 12 คน และผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะกระดูกต้นขาหักที่ใส่เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักและนอนรักษาในตึกผูป้ ่ วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุฉินารายณ์ จานวน 5 คน

ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะที่ 1 ระยะก่อนดาเนินการ
ศึกษาสถานการณ์การเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยสู งอายุที่มีภาวะกระดูกหัก โดยทบทวนจากเวชระเบียน
ของผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวที่นอนรักษาในตึกผูป้ ่ วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ปี
2560-2561 จานวนวันนอน ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นขณะนอนรักษาในโรงพยาบาล อัตราการ Re-admit

ระยะที่ 2 ระยะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ ตารา เอกสาร บทความวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม ใน Web Site ที่เกี่ยวข้องกับการ
พยาบาลผูป้ ่ วยกระดูกสะโพกหัก การหักของกระดูกต้นขาบริ เวณสะโพก การหักของกระดูกต้นขาส่ วนคอ การหักของกระดูกอินเตอร์ โทร
แคนเทอริ ก และการหักของกระดูกใต้อินเตอร์โทรแคนเทอริ ก แผนยุทธศาสตร์สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (256-2564)
ยุทธศาสตร์การบริ การพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุ ข)
ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนกระบวนการดูแล ระบบบริ การปั จจุบนั ของผูป้ ่ วยกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก เกี่ยวกับปัญหา
และสาเหตุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดูแล โดยการถอดบทเรี ยนจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานจริ งในหน่วยงานที่ได้ดูแลผูป้ ่ วยผูส้ ูงอายุกระดูกต้น
ขาหักที่ใส่เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก
ขั้นตอนที่ 3 ร่ างแนวทางการปฏิบตั ิ ออกแบบวิจยั วางแผนการวิจยั ประเมินผล กาหนดทีมสหสาขาวิชาชี พ บทบาทหน้าที่ของแต่
ละวิชาชีพเพื่อพัฒนาแนวทางการวางแผนการจาหน่ ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักร่ วมกัน
ขั้นตอนที่ 4 นาแนวทางสู่การปฏิบตั ิ โดยเตรี ยมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้ แจงให้เจ้าหน้าที่ในตึกผูป้ ่ วยศัลยกรรมและ
แลกเปลี่ยนการปฏิบตั ิตามแนวทางการวางแผนจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ระยะเวลาดาเนิ นการ การเก็บข้อมูล และมีการสะท้อนปั ญหาอุปสรรคในการใช้เพื่อนามาปรับปรุ งแนวทางการจาหน่ ายต่อไป
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล
สรุ ปผลการใช้แนวปฏิบตั ิการวางแผนจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึ งถ่วงน้ าหนักที่บา้ น โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูร้ วบรวม
จากแบบประเมินการปฏิบตั ิตามแผนการจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักและแบบบันทึกความสามารถของผูด้ ูแล
ในดูแลผูป้ ่ วยตามแนวทางการวางแผนการจาหน่ายผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนัก หลังจากนั้นนาข้อมูลเสนอรายงานการ
วิจยั ให้คณะกรรมการบริ หารกลุ่มงานการพยาบาล
การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลที่คาดว่ าจะได้รับ
1.
2.

ทราบสถานะสุ ขภาพ ปัญหาอุปสรรคของผูส้ ู งอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักที่บา้ น ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกุฉินารายณ์
ได้แนวปฏิบตั ิการวางแผนการจาหน่ายผูส้ ูงอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่ เครื่ องดึงถ่วงน้ าหนักที่บา้ น ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกุฉินารายณ์
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