Journal of the Phrae Hospital

Volume 22 No. 1 January-June 2014

ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ตามหลักฐานเชิงประจักษสำหรับการปองกันแผลกดทับ
ในผสู งู อายุกระดูกสะโพกหัก หอผปู ว ยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาลแพร
The Effectiveness of Evidence-Based Clinical Practice Guideline on Pressure Ulcers Prevention
in Elderly Patients with Hip Fracture in Female Orthopedic Ward
at Phrae Hospital
ประทุมทิพย ดอกแกว พย.บ.*
ธนาวรรณ แสนปญญา พย.ม.*
สิรยิ าพร จักรทอง พย.บ.*

บทคัดยอ
บทนำ:

แผลกดทับเปนปญหาสำคัญและพบบอยในผูสูงอายุ ทำใหเกิดความทุกขทรมานและระยะเวลา
นอนโรงพยาบาลนานขึน้ สูญเสียคาใชจา ยสูง หากไมไดรบั การดูแลรักษาทีถ่ กู ตอง อาจเกิดภาวะ
แทรกซอนทีร่ นุ แรงจนเสียชีวติ ได
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาอุบัติการณการเกิดแผลกดทับ ความพึงพอใจของผูปวย ญาติผูดูแล และพยาบาล
ตอประสิทธิผลการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ สำหรับปองกันแผลกดทับในผสู งู อายุกระดูกสะโพกหัก
วิธกี ารศึกษา: Interrupted time design ศึกษาผปู ว ยสูงอายุกระดูกสะโพกหักทีเ่ ขารับการรักษาในหอผปู ว ยศัลยกรรม
กระดูกหญิง โรงพยาบาลแพร ระหวางเดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2557 กลมุ ทีไ่ มใช
แนวปฏิบัติเก็บขอมูลระหวางเดือน มกราคม 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2557 ไดรับการดูแล
ตามปกติ กลุมที่ใชแนวปฏิบัติเก็บขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน 2557 ถึง เดือนกันยายน 2557
ผปู ว ยจะไดรบั การดูแลตามแนวปฏิบตั ิ 6 หมวด ไดแก 1) การประเมินความเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับ
2) การดูแลสภาพผิวหนัง 3) การจัดทา 4) การใชอปุ กรณชว ยลดแรงกด 5) ภาวะโภชนาการ และ
6) การจัดโปรแกรมใหความรแู กทมี ผดู แู ลแลและญาติผดู แู ล
ผลการศึกษา: ผปู ว ยทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด 89 ราย ใชแนวปฏิบตั ิ 42 ราย ไมใชแนวปฏิบตั ิ 47ราย ผปู ว ยสวนใหญมภี าวะ
Fx intertrochanteric รอยละ 57.1-70.2 ไดรบั การผาตัด DHS รอยละ 35.7-46.8 ญาติผปู ว ยทัง้ หมด
89 ราย ใชแนวปฏิบัติ 42 ไมใชแนวปฏิบัติ 47 ราย มีความสัมพันธเปนบุตรของผูปวยรอยละ
40.4-57.2 ผปู ว ยกลมุ ใชแนวปฏิบตั เิ กิดแผลกดทับรอยละ 2.4 (1/42) กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั เิ กิดแผล
กดทับรอยละ 8.5 (4/47) เมือ่ เปรียบเทียบกลมุ ทีไ่ มใชแนวปฏิบตั ิ พบวา ผปู ว ยกลมุ ใชแนวปฏิบตั มิ ี
ความพึงพอใจระดับมาก มากกวากลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ (รอยละ 97.6, 66.0 p < 0.001) ญาติผปู ว ย
กลุมใชแนวปฏิบัติมีความพึงพอใจระดับมาก มากกวากลุมไมใชแนวปฏิบัติ (รอยละ 88.1, 23.4
p < 0.001) ความคิดเห็นของพยาบาลผปู ฏิบตั ติ อ ประสิทธิภาพของแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ระดับมาก
ในเรื่องความงายตอการนำไปปฏิบัติ แนวปฏิบัติมีความเหมาะสมตอการนำไปใช มีประโยชนตอ
หนวยงาน มีความพึงพอใจในแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ รอยละ 57.1 แนวปฏิบตั มิ คี วามชัดเจนรอยละ 71.4
พยาบาลทุกรายมีความพึงพอใจในในระดับมากเรือ่ งความสะดวกตอการนำไปปฏิบตั ิ และอุบตั กิ ารณ
*หอผปู ว ยศัลยกรรมกระดูกหญิง กลมุ การพยาบาล โรงพยาบาลแพร
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เกิดแผลกดทับตอพันวันนอน กลุมใชแนวปฏิบัติเกิดนอยกวาผลลัพธการเกิดแผลกดทับกลุมใช
แนวปฏิบตั ิ (IRR: incidence rate ratio)
การใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ตามหลักฐานเชิงประจักษสำหรับการปองกันแผลกดทับในผสู งู อายุกระดูก
สะโพก ทำใหอบุ ตั กิ ารณเกิดแผลกดทับมีแนวโนมลดลง จึงควรพิจารณานำแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ มาใช
แผลกดทับ, แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ , ผปู ว ยสูงอายุ, กระดูกสะโพกหัก

Abstract
Background: Pressure ulcers represent a major burden of elderly patient sickness, increase Hospital lengths
of stay, and hospital charges. Improper management results in severe complications that
cause mortality.
Objective:
To study pressure ulcers incidence and the satisfaction of patients, relatives, care givers and
nurses on the effectiveness of clinical practice guideline for pressure ulcers prevention in
elderly patients with hip fracture.
Study design: Interrupted time design in elderly patients with hip fracture in female orthopedic ward at Phrae
hospital between January, 2014 and September, 1014. Patients did not use guideline group,
collected data between January 2014 and May 1014 and received usual care. Patients used
guideline group, collected data between June 2014 and September 1014 and received care
from 6 categories of guideline. 1) Evaluation risk of pressure ulcers. 2) Skin care. 3) Positioning.
4) Pressure-reducing equipment. 5) Nutrition. 6) Education program for care givers team and
relatives.
Result:
There were 89 patients in this study. 42 patients used guideline and 47 patients did not
use guideline. Most of them were intertrochanteric fracture 57.1%-70.2%, Dynamic hip screw
(DHS) 35.7%- 46.8%. 89 patient relatives used guideline and 42 patient relatives did not
use guideline. Relative were patients’ child 35.7%- 46.8%. Patients used guideline group
developed pressure ulcer 2.4% (1/42). Patients did not use guideline group developed pressure
ulcer 8.5% (4/47). Patients used guideline group had satisfaction at high level more than
patients did not use guideline group (97.6%, 66.0% p < 0.001) Patients’ relative used guideline
group had satisfaction at high level more than patients’ relative did not use guideline
group (88.1%, 23.4% p < 0.001). Nurses’ opinion about the effectiveness of clinical
practice guideline at high level was easy to practice, appropriated to use, and valuable.
Nurses’ satisfaction in clinical practice guideline was 57.1 %, clarity 71.4 %. All of nurse
were satisfaction at high level in convenience to use. The incidence of pressure ulcer
per 1000 patient–days in patients used guideline group less than patients did not use
guideline group (IRR: incidence rate ratio).
Conclusion: Evidence-based clinical practice guideline on pressure ulcers prevention in elderly patients
with hip fracture effect on reduce incidence of pressure ulcers and should be considered to
use in clinical practice.
Keywords:
Pressure ulcers, Guideline, Elderly patients, Hip fracture
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บทนำ
กระดูกสะโพกหัก (Hip fracture) เปนภาวะที่
พบบอยในผูสูงอายุ อุบัติการณการเกิดภาวะดังกลาว
มีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ ตามการเพิม่ ของประชากรสูงอายุ
การหักของกระดูกสะโพกสงผลกระทบตอแบบแผนการ
ดำเนินชีวติ ของผสู งู อายุอยางมาก จากการบาดเจ็บและ
ความเจ็บปวดทำใหการทำหนาที่ของรางกายลดลง
ไมสามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันไดตามปกติ เกิดทุพลภาพ
ตองพึง่ พาและเปนภาระของผอู นื่ และมีโอกาสเกิดภาวะ
แทรกซอนที่รุนแรงจนเสียชีวิตได(1) จำเปนตองไดรับ
การดูแลรักษาอยางถูกตองเหมาะสม
แผลกดทับเปนปญหาสำคัญทีพ่ บบอยในผสู งู อายุที่
เขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยสาเหตุสวนใหญ
เกิดจากแรงกด แรงเสียดสี และแรงเฉือนที่มากระทำ
อย า งต อ เนื่ อ ง ทำให ผิ ว หนั ง เป น รอยแดงและมี ก าร
แตกทำลายของผิวหนัง(3) ผสู งู อายุจะมีความเสีย่ งของ
การเกิดแผลกดทับมากกวาผปู ว ยในกลมุ อืน่ ๆ เนือ่ งจาก
กระบวนการทำหนาทีข่ องผิวหนังลดลง(4,5) การเปลีย่ นแปลง
ของผิวหนังจากกระบวนการสูงอายุ ทำใหความยืดหยนุ
และความตึงตัวของผิวหนังลดลง หลอดเลือดและผิวหนัง
มีการสรางอีลาสตินและคอลลาเจนลดลง ทำใหผวิ หนัง
บางหยาบ เกิดการเหีย่ วยน การไหลเวียนของเลือด ลดลง(6)
เมือ่ เกิดการเสียดสีโดยเฉพาะบริเวณปมุ กระดูกจะทำให
เกิดการระคายเคืองและเกิดแผลถลอกไดงา ย(7,8)
การเกิดแผลกดทับในผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก
สวนใหญเกิดเนื่องจาก การไมยอมเคลื่อนไหวรางกาย
จากอาการปวด เกิดผลกระทบตอผูสูงอายุอยางมาก
ทัง้ ดานรางกาย อารมณ จิตสังคม เศรษฐกิจ และความ
พึงพอใจในการรักษาพยาบาล และยังพบวาทำใหจำนวน
วันเฉลี่ยของการนอนโรงพยาบาลสูงขึ้นกวาผูปวยที่
ไมมแี ผลกดทับ ทำใหตอ งรักษาในโรงพยาบาลนานกวา
ปกติ 3-5 เทา(9,10) ซึง่ สงผลตอคาใชจา ยทีส่ งู ขึน้
ในหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาล
แพร มีผูปวยสูงอายุกระดูกสะโพกหักเขารับการรักษา
ในป 2555 และ ป2556 จำนวน 173 และ 208 ราย
ตามลำดับ พบวาทีภาวะแทรกซอนของการเกิดอุบตั กิ ารณ

การเกิดแผลกดทับสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ในป 2555 พบ 2.8 ครัง้
ตอ 1000 วันนอน ป 2556 พบ 3.5 ครั้งตอ 1000
วันนอน(2) ทางหอผูปวยไดมีการจัดการดูแลปองกัน
การเกิดแผลกดทับ โดยใชแนวทางการดูแลผปู ว ยทีเ่ สีย่ ง
ตอการเกิดแผลกดทับที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพของกลมุ การพยาบาล ซึง่ เปนแนวปฏิบตั ิ
ที่ใหนำมาใชกับกลุมผูปวยทั่วไป ประกอบดวยการ
ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ การพลิกตัว
จัดทาผปู ว ย การใชอปุ กรณชว ยลด แรงกด และการดูแล
ผิวหนัง ซึ่งพบวาผูปฏิบัติงานในหอผูปวยยังมีความรู
ความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการดูแลผูปวยเพื่อ
ปองกันการเกิดแผลกดทับ เชน ไมใชเครื่องมือในการ
ประเมิน ประเมินไมครบถวน ประเมินไมตอ เนือ่ ง ไมใช
ทีน่ อนลดแรงกดทับ ทีน่ อนมีใชไมเพียงพอ มีการปฏิบตั ทิ ี่
หลากหลาย ไมเปนแนวทางเดียวกัน และยังไมมแี นวปฏิบตั ิ
ที่เฉพาะเจาะจงในการปองกันการเกิดแผลกดทับใน
ผสู งู อายุโดยตรง จึงพบอุบตั กิ ารณของการเกิดแผลกดทับ
อยางตอเนือ่ ง สงผลใหระยะเวลาของการนอนในโรงพยาบาล
นานขึน้ ซึง่ การเกิดแผลกดทับ หากไมไดรบั การปองกัน
ดูแลรักษาที่ถูกตองตั้งแตระยะเริ่มตน อาจเกิดภาวะ
แทรกซอนทีร่ นุ แรงจนเสียชีวติ ได
ในป จ จุ บั น การป อ งกั น การเกิ ด แผลกดทั บ ใน
ผสู งู อายุมคี วามเจริญกาวหนามากขึน้ มีวธิ กี ารใหม ๆ ที่
ได ผลดีวิธีที่เปนที่นิยมคือการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางคลินกิ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามหลักฐานความรเู ชิงประจักษ
ซึง่ สามารถยืนยันถึงประสิทธิผลไดดดี ว ยวิธกี ารปฏิบตั ทิ ี่
เปนแนวทางเดียวกัน และมีความเฉพาะเจาะจงกับผสู งู อายุ
สามารถชวยเหลือผูสูงอายุในขณะที่ไดรับการรักษาตัว
อยใู นโรงพยาบาล
ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาประสิทธิผลตอการ
ใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับปองกันแผลกดทับใน
ผสู งู อายุกระดูกสะโพกหักตามแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ทีไ่ ด
พัฒนาขึ้นจากหลักฐานความรูเชิงประจักษ เพื่อยืนยัน
ถึงประสิทธิผลของแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ตอไป
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วัสดุและวิธกี ารศึกษา

รองลงมา คือ การผาตัดใสขอ สะโพกเทียมชนิดทีใ่ ชแทน
เฉพาะหัวกระดูกตนขารอยละ 26.2 และการผาตัด
ใสขอ สะโพกเทียมชนิดทีใ่ ชแทนทัง้ หัวกระดูกตนขาและ
เบาของกระดูกสะโพก รอยละ 14.3 และไมไดรับการ
ผาตัดรอยละ 23.8 กลุมตัวอยางผูสูงอายุที่ไมไดใช
แนวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ส ว นใหญ ไ ด รั บ การผ า ตั ด ใส
วัสดุสำหรับการยึดตรึงกระดูกไวภายใน รอยละ 46.8
การผาตัดรองลงมา คือ การผาตัดใสขอสะโพกเทียม
ชนิดทีใ่ ชแทนเฉพาะหัวกระดูกตนขารอยละ 19.2 และ
การผาตัดใสขอ สะโพกเทียมชนิดทีใ่ ชแทนทัง้ หัวกระดูก
ต น ขาและเบ า ของกระดู ก สะโพก ร อ ยละ 8.5 และ
ไมไดรับการผาตัด รอยละ 25.5 เมื่อทดสอบความ
แตกตางของ อายุ การวินจิ ฉัยโรค และชนิดการผาตัด
ของกลุมตัวอยางระหวางกลุมที่ใชและกลุมที่ไมไดใช
แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ พบวา ทัง้ สองกลมุ ไมแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)
กลุมตัวอยางญาติผูดูแลที่ใชและกลุมที่ไมไดใช
แนวปฏิบัติทางคลินิกจำนวน 89 ราย ใชแนวปฏิบัติ
42 ราย ไมใชแนวปฏิบตั ิ 47 ราย เพศไมแตกตางกัน
อายุเฉลีย่ ไมแตกตางกัน (56.6 ± 12.4 , 54.0 ± 12.1)
สวนใหญมอี ายุระหวาง 40 - 60 ป รอยละ 45.2 และ
รอยละ 53.1 ตามลำดับ มีความสัมพันธเปนบุตรของ
ผู ป ว ยร อ ยละ 57.2 และร อ ยละ 40.4 ตามลำดั บ
เมือ่ ทดสอบความแตกตางของเพศ อายุ และความสัมพันธ
ของกลุมตัวอยางระหวางกลุมที่ใชและกลุมที่ไมไดใช
แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ พบวาทัง้ สองกลมุ ไมแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)

เปนการศึกษาแบบ Interrupted time design
ศึกษาจากประชากร 2 กลมุ ไดแก พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกหญิง จำนวน
7 คน และผูสูงอายุภาวะกระดูกสะโพกหัก ที่เขารับ
การรักษาในหอผปู ว ยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาล
แพร โดยเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง โดยแบ ง
กลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม เปนอิสระตอกัน คือ
ผูสูงอายุกระดูกสะโพกหักในกลุมที่ไมไดใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินกิ ซึง่ เปนผสู งู อายุกระดูกสะโพกหักทีไ่ ดรบั การ
ปองกันการเกิดแผลกดทับตามการพยาบาลปกติของ
หอผู ป ว ยศั ล ยกรรมกระดู ก หญิ ง โรงพยาบาลแพร
ใน ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2557 จำนวน 47 ราย และ ผสู งู อายุกระดูกสะโพก
หักในกลุมที่ใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ซึ่งเปนผูสูงอายุ
กระดูกสะโพกหักทีไ่ ดรบั การปองกันการเกิดแผลกดทับ
ตามแนวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากหลั ก ฐาน
ความรู เ ชิ ง ประจั ก ษ แบ ง การปฏิ บั ติ เ ป น 6 หมวด
ใน ระหวางเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2557 ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ.2557 จำนวน 42 คน วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา แสดงคาความถี่ รอยละ และสถิตทิ ดสอบ
ไควสแคว

ผลการศึกษา
ลักษณะของผปู ว ยและญาติ
กลุ ม ตั ว อย า งผู สู ง อายุ ที่ ใ ช แ ละกลุ ม ที่ ไ ม ไ ด ใ ช
แนวปฏิบัติทางคลินิกจำนวน 89 ราย ใชแนวปฏิบัติ
42 ราย ไมใชแนวปฏิบตั ิ 47 ราย อายุเฉลีย่ ไมแตกตาง
กัน สวนใหญมีอายุระหวาง 70 -79 ป รอยละ 45.2
และรอยละ 46.9 ตามลำดับโดยไดรับการวินิจฉัยวามี
การหักของกระดูกอินเตอรโทรแคนเทอริกมากที่สุด
รอยละ 57.1 และรอยละ 70.2 การวินจิ ฉัยรองลงมา คือ
การหักของกระดูกคอของกระดูกตนขา รอยละ 42.9 และ
รอยละ 29.8 กลุมตัวอยางผูสูงอายุที่ใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินกิ สวนใหญไดรบั การรักษาโดยการผาตัดใสวสั ดุ
สำหรับการยึดตรึงกระดูกไวภายใน รอยละ 35.7 การผาตัด
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ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผปู ว ยและญาติผดู แู ล
ลักษณะกลมุ ตัวอยาง
ลักษณะของผปู ว ย อายุ (ป)
60 – 69
70 - 79
80 - 89
Mean (± SD)
การวินจิ ฉัยโรค
Fx neck of femure
Fx interthrochanteric
การผาตัด
THA
Hemiarthroplasty
DHS
No operation
ลักษณะของญาติผดู แู ล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
25-39
40-60
> 60
mean (± SD)
ความสัมพันธ
สามี/ภรรยา
บุตร
พี่ / นอง

กลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 42)

กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 47)
จำนวน
รอยละ

p-value

จำนวน

รอยละ

15
19
8
73.1

35.7
45.2
19.1
(± 7.4)

17
22
8
72.7

36.1
46.9
17.0
(± 6.8)

18
24

42.9
57.1

14
33

29.8
70.2

0.267

6
11
15
10

14.3
26.2
35.7
23.8

4
9
22
12

8.5
19.2
46.8
25.5

0.621

24
18

57.1
42.9

23
24

48.9
51.1

0.525

5
19
18
56.6

12.0
45.2
42.8
(± 12.4)

7
25
15
54.0

14.9
53.1
32.0
(± 12.1)

15
24
3

35.7
57.2
7.1

22
19
6

46.8
40.4
12.8
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การเกิดแผลกดทับ
กลุมตัวอยางผูสูงอายุที่ใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
เกิดแผลกดทับรอยละ 2.4 (1/42) กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
เกิ ด แผลกดทั บ ร อ ยละ 8.5 (4/47) อุ บั ติ ก ารณ เ กิ ด
แผลกดทับตอพันวันนอน กลมุ ใชแนวปฏิบตั เิ กิดนอยกวา
(3.3 และ 11.3 p 0.139) เมือ่ ทดสอบความแตกตางของ
อุบตั กิ ารณการเกิดแผลกดทับ ของกลมุ ตัวอยางระหวาง
กลมุ ทีใ่ ชและกลมุ ทีไ่ มไดใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ พบวา
ทั้ ง สองกลุ ม ไม มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.139 (ตารางที่ 2 และ 3)
ความพึงพอใจของผปู ว ยและญาติ
กลมุ ตัวอยางผสู งู อายุกลมุ ทีใ่ ชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
รายงานวามีความพึงพอใจตอการดูแลเกีย่ วกับการปองกัน
แผลกดทับในระดับมาก มากกวากลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
(รอยละ 97.6, 66.0 p < 0.001) ญาติผูดูแลกลุมใช
แนวปฏิบตั มิ คี วามพึงพอใจระดับมาก มากกวากลมุ ไมใช

แนวปฏิบตั ิ (รอยละ88.1, 23.4 p < 0.001) เมือ่ ทดสอบ
ความแตกตางของความพึงพอใจของผสู งู อายุและญาติ
ผูดูแลที่ไดรับของกลุมตัวอยางระหวางกลุมที่ใชและ
กลมุ ทีไ่ มไดใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ พบวาทัง้ สองกลมุ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 (ตารางที่ 4)
ความคิดเห็นของผปู ฏิบตั ิ
การสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลผูปฏิบัติ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิกพบวา
พยาบาลสวนใหญรอยละ 100.0 แสดงความเห็นวา
แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ มีความสะดวกตอการนำไปปฏิบตั ิ
แนวปฏิบัติมีความชัดเจนในระดับมากรอยละ 71.4
แนวปฏิ บั ติ มี ค วามง า ยต อ การนำไปปฏิ บั ติ มี ค วาม
เหมาะสมตอการนำไปใช มีประโยชนตอหนวยงาน
และมีความพึงพอใจในแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ในระดับมาก
รอยละ 57.1 (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 2 อุบตั กิ ารณการเกิดแผลกดทับเปรียบเทียบระหวางกลมุ
กลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 42)
แผลกดทับ
เกิด
ไมเกิด
จำนวนวันเสีย่ ง
อุบตั กิ ารณตอ พันวันนอนกลมุ เสีย่ ง

จำนวน

รอยละ

1
41
306
3.3

2.4
97.6

กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 47)
จำนวน
รอยละ
4
43
353
11.3

8.5
91.5

p-value

0.365
0.139

ตารางที่ 3 ผลลัพธการเกิดแผลกดทับกลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ (IRR: incidence rate ratio)
ผลลัพธ

IRR

95%CI

p-value

การเกิดแผลกดทับ

0.29

0.03-2.58

0.266
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผปู ว ยและญาติ
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของผปู ว ย
ปานกลาง
มาก
ความพึงพอใจของญาติ
ปานกลาง
มาก

กลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 42)

กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 47)
จำนวน
รอยละ

p-value

จำนวน

รอยละ

1
41

2.4
97.6

16
31

34.0
66.0

<0.001

5
37

11.9
88.1

36
11

76.6
23.4

<0.001

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของพยาบาลผปู ฏิบตั ติ อ ประสิทธิภาพของแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ (n = 7)
ระดับความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ

ปานกลาง

ปานกลาง

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

3
0
2
3
3
3

42.9
0.0
28.6
42.9
42.9
42.9

4
7
5
4
4
4

57.1
100.0
71.4
57.1
57.1
57.1

ความงายตอการนำไปปฏิบตั ิ
ความสะดวกตอการปฏิบตั ิ
ความชัดเจน
ความเหมาะสมตอการนำไปใช
ประโยชนตอ หนวยงาน
ความพึงพอใจในแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ

วิจารณ
จากการศึกษาผลลัพธของการปองกันการเกิดแผล
กดทับในดานอุบตั กิ ารณการเกิดแผลกดทับ (ตารางที่ 2
และ 3) พบวากลุมตัวอยางผูสูงอายุที่ใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกเกิดแผลกดทับลดลง รอยละ 2.4 จากกลุม
ไมใชแนวปฏิบตั ทิ เี่ กิดแผลกดทับรอยละ 8.5 เนือ่ งจาก
ผศู กึ ษาไดคดั เลือกแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ สำหรับปองกัน
แผลกดทั บ ที่ มี ขั้ น ตอนการพั ฒ นามาจากหลั ก ฐาน
เชิงประจักษที่มีความนาเชื่อถือ มีขั้นตอนการพัฒนา
ที่เปนระบบ และมีการพิสูจนแลววาสามารถปองกัน
การเกิดแผลกดทับไดจริง ประกอบกับการไดรับความ
รวมมือในการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวปฏิบัติทาง
คลินกิ เปนอยางดี จากทีมผดู แู ลและญาติผดู แู ล ซึง่ ทีม
ผดู แู ลไดมสี ว นรวมในการใหความคิดเห็นในการนำเสนอ

หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ม าตั้ ง แต เ ริ่ ม กระบวนการนำ
แนวปฏิ บั ติ ม าใช ทำให เ กิ ด ความรู สึ ก เป น เจ า ของ
แนวปฏิบตั ิ ซึง่ การทีท่ มี ผดู แู ลรสู กึ ถึงความเปนเจาของ
แนวปฏิบัติทางคลินิกทำใหเกิดความตระหนัก และมี
ทัศนคติที่ดี จึงใหความรวมมือในการนำแนวปฏิบัติ
ทางคลินกิ ไปใช(10) อีกทัง้ มีการติดตามนิเทศอยางใกลชดิ
สม่ำเสมอ และตอเนือ่ งตลอดเวลาของการนำแนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิกไปใช ติดตามอุบัติการณการเกิดแผลกดทับ
และใหขอมูลยอนกลับแกทีมผูดูแล ซึ่งการใหขอมูล
ยอนกลับเปนการกระตุนใหบุคลากรทีมผูดูแลปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติทางคลินิกมากยิ่งขึ้น(11,12) สำหรับญาติ
ผดู แู ล ซึง่ มีความตองการใหผสู งู อายุมคี วามปลอดภัยจาก
ความเจ็บปวด ทุกขทรมานจากการที่มีแผลกดทับที่
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อาจเกิดขึ้น กอนการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช
ผูศึกษาทำการเตรียมความพรอมใหแกญาติผูดูแลโดย
การชี้แจงพยาธิสภาพของโรค ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดตามมา ชีใ้ หเห็นถึงภาระการดูแลและคาใชจา ย
ตางๆทีเ่ พิม่ ขึน้ ญาติผดู แู ลเห็นความสำคัญและมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะใหการดูแลผสู งู อายุ เพือ่ ปองกันการเกิดแผล
กดทับ ซึง่ การใหความรแู กญาติผดู แู ลเพือ่ ปองกันการเกิด
แผลกดทับนัน้ มีความสำคัญมาก เนือ่ งจากการใหขอ มูล
แกกลมุ ญาติผดู แู ลยังเปนการเตรียมความพรอมในการ
นำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช(13) รวมทั้งผูศึกษาไดใช
อุปกรณ และสือ่ การสอนเพือ่ ใหเกิดความเขาใจ พรอมกับ
อุปกรณสาธิต ไดแก สบู แปง วาสลิน ครีมทาผิว และ
หมอนหนุน จนญาติผดู แู ลเกิดความตระหนัก เกิดการ
เรี ย นรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง และมั่ น ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ
ทำใหเมื่อนำแนวปฏิบัติไปปฏิบัติกับผูสูงอายุ จึงทำให
อุบตั กิ ารณการเกิดแผลกดทับในหอผปู ว ยลดลง
สำหรับความพึงพอใจของผสู งู อายุและญาติผดู แู ล
ตอการดูแลที่ไดรับจากการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
พบวาอยใู นระดับมาก ทัง้ นีอ้ ธิบายไดวา ผสู งู อายุสว นใหญ
มีความรูสึกที่ดีตอการไดรับการปฏิบัติดวยแนวปฏิบัติ
ทางคลินกิ และระดับความพึงพอใจของญาติผดู แู ลพบวา
การที่ญาติผูดูแลมีความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินกิ อยใู นระดับมาก เนือ่ งจากญาติผดู แู ลไดรบั การ
เตรียมความพรอมจากผูศึกษา ทำใหญาติผูดูแลทราบ
และเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญในการใหการดูแล
ผสู งู อายุเพือ่ ปองกันการเกิดแผลกดทับ อีกทัง้ ในระหวาง
อยใู นโรงพยาบาล ญาติผดู แู ลไดเขามามีสว นรวมในการ
รั ก ษาและดู แ ลผู สู ง อายุ ไ ด รั บ การอธิ บ ายและเรี ย นรู
ขัน้ ตอนในการดูแล การสอนสาธิต และรวมถึงเรียนรจู าก
ญาติผดู แู ลผสู งู อายุกระดูกสะโพกหักคนอืน่ ๆ จนทำให
เกิดความเขาใจ มั่นใจที่จะดูแลผูสูงอายุตั้งแตอยูใน
หอผปู ว ย และเกิดความมัน่ ใจวาจะสามารถปฏิบตั ไิ ดอยาง
ตอเนือ่ งเมือ่ กลับไปอยทู บี่ า น
การศึกษาประสิทธิภาพของแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
พบวา พยาบาลสวนใหญพงึ พอใจในระดับมากในทุกดาน
(รอยละ 57.1 ถึงรอยละ 100.0) โดยพยาบาลรอยละ
100.0 ใหความคิดเห็นวา แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ มีความ
สะดวกตอการปฏิบตั ิ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากแนวปฏิบตั มิ กี าร

จัดรูปแบบเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติที่สะดวกตอการใช
ซึง่ เนือ้ หาของแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ทีม่ กี ารจัดรูปแบบให
งายตอการทำความเขาใจ เปนกลยุทธหนึง่ ในการสงเสริม
การนำแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ สกู ารปฏิบตั ใิ นคลินกิ (14)

สรุป
การใช แ นวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ตามหลั ก ฐาน
เชิงประจักษสำหรับการปองกันแผลกดทับในผูสูงอายุ
กระดูกสะโพก ทำใหอบุ ตั กิ ารณเกิดแผลกดทับมีแนวโนม
ลดลง จึงควรพิจารณานำแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ มาใช
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