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บทคัดย่อ
ผู้ สู ง อายุ มี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นภายหลั ง การผ่ า ตั ด กระดู ก สะโพกจากการไม่
เคลื่อนไหว เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในทุกระบบของร่างกาย สภาวะสุขภาพก่อนการ
ผ่าตัด ภาวะสมองเสื่อม ความสามารถในการทาหน้าที่ของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ระยะเวลารอ
ก่อนทาผ่าตัด การผ่าตัด ความปวด ภาวะสับสนเฉียบพลัน ภาวะซึมเศร้า และความกลัวการหกล้ม การฟื้นฟู
สภาพผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกเป็นบทบาทที่ท้าทายสาหรับพยาบาล การให้ความสาคัญในทุกระยะ
ของการดูแลตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และภายหลังการผ่าตัด โดยการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
การคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การจัดการความปวด การป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลัน การป้องกันการติด
เชื้อภายหลังการผ่าตัด การป้องกันภาวะหลอดเลือดดาอุดตันที่ขา การป้องกันการเกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อน
หลุด การส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมการ
เคลื่อนไหวร่างกายให้ใกล้เคียงก่อนการเกิดกระดูกสะโพกหักมากที่สุด
คาสาคัญ: การฟื้นฟูสภาพ/ ผู้สูงอายุ/ ผ่าตัดกระดูกสะโพก/ กระดูกสะโพกหัก

Abstract
Elderly people are at risk for complications after hip surgery due to immobilisation.
The elderly experience a physiological change in all body systems and are affected by presurgery conditions, dementia, functional ability, muscle strength, waiting time before surgery,
pain, delirium, depression and fear of falling. For older people, rehabilitation after surgery for
hip fracture is a challenge for nurses. The importance of all stages of care before surgery, during
surgery and after surgery cannot be understated, which involves promoting nutrition,
maintaining muscle strength, pain management, delirium prevention, preventing infections after
surgery, prevention of deep vein thrombosis, preventing hip dislocation after surgery, and
improve muscle strength. The goal of care is to reduce post-operative complications among
patients so they can perform daily activities and return to baseline functional status.
Keywords: Rehabilitation/ the elderly/ surgery for hip fracture/ hip fracture
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บทนา
ปั จ จุ บั น ผู้ สู ง อายุ มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น จากสถิ ติ ส านั กนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุร้อยละ 14.59 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มีโรคประจาตัวที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ได้แก่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ความสามารถในการบีบตัว
ของหัวใจลดลง โรคระบบประสาท การเคลื่อนไหวช้า ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ลดลง การทรงตัวไม่ดี
สายตามองเห็นไม่ชัดเจน มวลกระดูกลดลง และภาวะกระดูกพรุน ทาให้เสี่ยงต่อการหกล้มและกระดูกสะโพก
หักได้ง่าย ประมาณการเกิดกระดูกสะโพกหักทั่วโลกจะเพิ่มจาก 1.66 ล้านคนในปี พ.ศ. 2533 เป็น 2.6 ล้านคน
ในปี พ.ศ.2568 และ 4.5 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 (เรืองเดช พิพัฒน์เยาวกุล, 2560) ภายหลังจากกระดูกสะโพกหัก
พบผู้สูงอายุร้อยละ 25 เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง และผู้สูงอายุร้อยละ 60 ต้องการการช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน (Kammerlander et al., 2011) ภายหลังกระดูกสะโพกหัก การรักษาโดยวิธีผ่าตัดเป็นการรักษา
ทาให้การเชื่อมติดกันของกระดูกเร็วขึ้น ทาให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ อาการปวดลดลง ชนิด
ของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับตาแหน่งของกระดูกที่หัก คุณภาพของกระดูก ความรุนแรงของการหักของกระดูก
และการเคลื่อนที่ของชิ้นกระดูกที่หัก (Mariconda et al., 2011; Beaupre et al., 2005) นอกจากนี้สาเหตุ
ของการผ่าตัดกระดูกสะโพกที่พบได้บ่อยอาจเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกสะโพก (Avascular
Necrosis; AVN) ทาให้เกิดการตายของเซลล์กระดูกจากการศึกษาในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ระหว่ า งปี
พ.ศ. 2550 – 2553 พบว่า AVN เป็นสาเหตุอันอับแรกของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (สัตยา โรจน
เสถียร, 2561) ผู้สูงอายุกระดูกคอสะโพกหัก ร้อยละ 65.7 ได้รับการผ่าตัดโดยการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
(Hip arthroplasty) ร้อยละ 30.5 ได้รับการทาผ่าตัดแบบเปิดและยึดตรึงกระดูกภายใน (Open Reduction
Internal Fixation) ผู้สูงอายุกระดูกฐานคอสะโพกหรือกระดูกใต้ฐานคอสะโพกหัก ได้รับการทาผ่าตัดแบบเปิด
และยึดตรึงกระดูกภายในเกือบทั้งหมด ภายหลังการผ่าตัดร้อยละ 26.2 ของผู้สูงอายุเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ
อยู่ในโรงพยาบาล ได้แก่ ภาวะเลือดออก ติดเชื้อที่ปอด ติดเชื้อที่ ระบบทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อที่แผลผ่าตั ด
ภาวะหลอดเลื อ ดด าอุ ด ตั น ที่ ข า และการเกิ ด ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น ที่ ป อด เป็ น ต้ น ภาวะแทรกซ้ อ นส่ ว นใหญ่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายลดลง และอายุที่มากขึ้นทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาในระบบต่างๆของผู้สูงอายุ ภายหลังจาหน่ายผู้สูงอายุออกจากโรงพยาบาลมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 8
ที่สามารถเดินได้เองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ร้อยละ 26 ไม่สามารถเดินได้ การสูญเสียความสามารถในการ
เคลื่อนไหวร่างกายทาให้เกิดผลกระทบตามมา ผู้สูงอายุร้อยละ 23.2 เสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 69.1
เสียชีวิตภายในระยะเวลา 5 ปี (Kammerlander et al., 2011)
การฟื้ น ฟูส ภาพเป็นบทบาทที่ท้ า ทายส าหรับ พยาบาล เนื่ อ งจากภายหลั ง การผ่ า ตั ด สะโพกการ
เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการเคลื่อนไหวร่างกายลดลง การฟื้นฟูสภาพที่
เหมาะสม การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธีและเพียงพอ ช่วยให้กระดูก กล้ามเนื้อ และข้อแข็งแรงเร็วขึ้น
(อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ , 2558) ความสามารถในการทาหน้าที่ของข้อสะโพกดีขึ้น และสามารถปฏิบัติกิจวั ต ร
ประจาวันด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น (Lenguerrand et al., 2016) ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูสภาพ
เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญในทุกระยะของการดูแลตั้งแต่ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ขณะผ่าตัด และภายหลังผ่าตัด
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(Wallace & Ellington, 2014) การวางแผนการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเป็นการดูแลต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วย
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะอยู่โรงพยาบาล และเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน พยาบาลเป็นบุคคลสาคัญที่มีส่วน
ร่วมในกระบวนการฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามที่คาดหวังบทความนี้นาเสนอบทบาทพยาบาลในการ
ป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้อ นและส่ ง เสริ ม การฟื้ นฟูส ภาพผู้ สู ง อายุ ภายหลั ง การผ่ า ตัด เปลี่ ย นข้ อ สะโพกเทียม
ในแง่มุมของการประเมินปัจจัยที่มีผลกับการฟื้นฟูสภาพและการให้การดูแลเพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแรง
ของกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เร็วขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ลดอัตราการเสียชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเดิ นและปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ใกล้เคียงก่อน
การเกิดกระดูกสะโพกหักมากที่สุด
ปัจจัยที่มีผลกับการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ความสามารถในการทาหน้าที่ของข้อสะโพกจะดีขึ้น และ
อาการปวดจะค่อยๆ ลดลงอย่ างรวดเร็วภายใน 3 เดือนแรกภายหลังทาผ่าตัด หลังจากนั้นจะดีขึ้นอย่างช้า ๆ
เพียงเล็กน้อยในระยะเวลา 1 ปี เป้าหมายสูงสุดในการดูแลผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก (Lenguerrand et al., 2016)
ได้แก่ การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้เป็นปกติหรือเต็มศักยภาพที่มีอยู่ ลดการพึ่ง พาหรือไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
ในการดารงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (อภิสิทธิ์ ตามสัตย์, 2558) ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก่อนกระดูกสะโพกหัก
เป้าหมายคือการจัดการกับอาการปวดและอาการอื่นๆได้เทียบเท่ากับก่อนกระดูกสะโพกหัก (Maher et al., 2012)
ปัจจัยที่มีผลกับการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัด ได้แก่
ปัจจัยก่อนผ่าตัด
อายุ ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิ ทยาในทุกระบบของร่างกาย การเคลื่อนไหวช้า การมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆลดลง ตามองเห็นสิ่งต่างๆลดลง หูได้ยินไม่ชัดเจน การมีโรคประจาตัวที่เกิดจาก
ความเสื่อม เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะกระดูกพรุน เป็นต้น ส่งผลกระทบกับความสามารถ
ในการทาหน้าที่ของร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย กล้ามเนื้อถูกใช้งานลดลง (Menendez-Colino et al., 2018)
กาลังของกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ถูกใช้งานจะลดลงประมาณร้อยละ 10 - 15 ต่อสัปดาห์ กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงและฝ่อลีบ
มีความยากลาบากในเดินและการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน เป็นอุปสรรคในการฟื้นฟูสภาพ (ดุจใจ กิติสมประยูรกุล, 2552)
ภายหลัง การผ่าตัดสะโพกผู้สูงอายุ ร้อยละ 24 - 75 ไม่สามารถกลับไปทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเองได้
เหมือนเดิม (Maher et al., 2012) ร้อยละ 50 ต้องการผู้ช่วยเหลือในการทากิจวัตรประจาวัน ร้อยละ 25
ต้องการการดูแลแบบเต็มเวลา (Mak, Cameron& March, 2010) ร้อยละ 28 เสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปี
การเสียชีวิตหลังการผ่าตัดส่วนใหญ่มีสาเหตุจากโรคประจาตัวของผู้สูงอายุกาเริบรุนแรงขึ้น (Maher et al., 2012)
ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 85 ปี มีความเสี่ยงทาให้เดินไม่ไ ด้ด้วยตนเองภายหลัง การผ่าตัด ระยะเวลาในการอยู่
โรงพยาบาลนาน และเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลัง การผ่ าตั ดมากขึ้นเนื่องจากการไม่เ คลื่อนไหวร่า งกาย
(Mariconda et al., 2011; Wallace & Ellington, 2014) ในผู้ ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 90 ปี มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต
ภายหลังการผ่าตัดสูง (Kammerlander et al., 2011)
สภาวะสุขภาพก่อนการผ่าตัด ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจาตัว มียาที่ใช้เป็นประจาน้อยกว่า 4 ชนิด และ
สามารถเดิ น ได้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถในการท ากิ จ กรรมได้ ด้ ว ยตนเองก่ อ นการผ่ า ตั ด สะโพก
(Wallace & Ellington, 2014) ผู้สูงอายุที่มีจานวนโรคร่วมก่อนการผ่าตัดน้อยมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จ
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ในการผ่าตัด และคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังการผ่าตัด (Klausmeier et al., 2010) จานวนโรคร่วมก่อนการ
ผ่าตัดมากมีโอกาสเกิดโรคกาเริบระหว่างผ่าตัดและหลังการผ่าตัด ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่ าตัดมากขึ้น
นอนโรงพยาบาลนานขึ้ น และอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ภายหลั ง การผ่ า ตั ด สู ง ขึ้ น (Mariconda et al., 2011)
การเสียชีวิตหลังการผ่าตัดส่วนใหญ่มีสาเหตุจากโรคประจาตัวที่มีอยู่เดิมมีอาการรุนแรงขึ้นภายหลังการผ่าตัด
ประมาณ 37% เกิดในช่วง 3 เดือนแรก 17% ในช่วง 4 - 6 เดือน และประมาณ 5% เกิดภายหลัง 6 เดือน
นอกจากนี้โรคที่ทาให้ผู้สูงอายุเหนื่อยง่ายขณะเคลื่อนไหว ส่งผลกระทบกับการวางแผนฟื้นฟูสภาพ เช่น ภาวะ
หัวใจล้มเหลว โรคระบบทางเดินหายใจ ภาวะโลหิตจาง ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดน้อยกว่า 10 mg/dl ทาให้
ความสามารถในการลุกจากเตียงและระยะทางการเดินของผู้สูงอายุลดลง (Wallace & Ellington, 2014)
ภาวะสมองเสื่อม ภาวะสมองเสื่อมพบได้ร้อยละ 2.4 ในอายุ 65 ปี และพบได้มากในอายุที่มากขึ้น
โดยพบได้ ร้ อ ยละ 34.5 ในผู้ ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 85 ปี (Muir& Yohannes, 2009) ภาวะสมองเสื่ อ มมี ผ ลกั บ
การให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพนานขึ้น การทากิจกรรมของผู้สูงอายุ
หลังการผ่าตัดช้า การเคลื่อนไหวร่างกายลดลงทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดมากขึ้น ระยะเวลา
ในการอยู่ โ รงพยาบาลยาวนานขึ้ น (Wallace & Ellington, 2014) และท าให้ เ กิ ด ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลั น
ภายหลังการผ่าตัดมากขึ้น (Bjorkelund et al., 2010; Olofsson et al., 2005)
ความสามารถในการทาหน้าที่ของร่างกาย ความสามารถในการทาหน้าที่ของร่างกายก่อนกระดูก
สะโพกหักเป็นปัจจัยทานายอัตราการฟื้นหาย ความสามารถในการเคลื่อนไหว การทากิจวัตรประจาวัน และ
ความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บ้านของผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัดสะโพก 6 เดือน (McGilton
et al., 2016) เนื่องจากผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการทากิจวัตรประจาวันได้ มีก ารเคลื่อนไหว
กล้ า มเนื้ อ เป็ น ปกติ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ก่อ นและหลั ง การผ่ า ตั ด (Wallace &
Ellington, 2014) ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มีความแข็ง แรงของกล้ามเนื้อก่อนผ่าตัดน้อย มีการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายได้ช้า การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ส่งผลกระทบกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาลดลงในระยะเวลา 1 ปี
เมื่อเทียบกับก่อนกระดูกสะโพกหักอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Visser et al., 2000) ผู้สูงอายุที่มีความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันก่อนการผ่าตัดได้ดี จะมีความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันในเดือนที่ 6
ภายหลั ง การท าผ่ า ตั ด ได้ ใ กล้ เ คี ย งก่ อ นท าผ่ า ตั ด (Beaupre et al., 2005) กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ ต้ อ งพึ่ ง พาผู้ อื่ น
ในการดูแลภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมจะมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลนาน และมีความสัมพันธ์
กับการเสียชีวิตภายใน 4 เดือนหลังการผ่าตัด (Wallace & Ellington, 2014)
ระยะเวลารอท าการผ่ า ตั ด การผ่ า ตั ด ควรท าภายใน 24 ชั่ ว โมงภายหลั ง จากกระดู กสะโพกหัก
ในกรณีไม่พบปัญหาทางอายุรกรรม หรือการได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด การผ่าตัดล่าช้ามีผลกับความ
ทรมานจากอาการปวดที่ ต าแหน่งกระดู กหั ก การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นจากการไม่ ส ามารถเคลื่ อ นไหวได้
ในระยะเวลารอทาการผ่าตัด เช่น การติดเชื้อ การเกิดภาวะหลอดเลือดดาอุดตันที่ขา การเกิดแผลกดทับ เป็นต้น
ส่งผลกับอัตราการตาย และอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตัด (Beaupre et al., 2005; SooHoo et al., 2013)
ระยะเวลารอทาผ่าตัดนานเกิน 24 ชั่วโมง ทาให้ผู้สูง อายุมีการฟื้นฟูสภาพหลัง การผ่าตัดไม่ดี (Wallace &
Ellington, 2014) ระยะเวลารอการผ่ า ตั ด ของผู้ สู ง อายุ น านเกิ น 24 - 48 ชั่ ว โมง จะท าให้ เ สี่ ย งต่ อ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดมากขึ้น (Mak, Cameron& March, 2010)

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

วชิรสารการพยาบาล

55

ปัจจัยระหว่างผ่าตัด
เทคนิคของการผ่าตัด มีผลกับการฟื้นหายภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบ้างแต่ไม่มากนัก
เนื่องจากการผ่าตัดแต่ ละแบบมีก ารถ่ างขยายกล้ ามเนื้อรอบข้อ สะโพกต่างกัน ส่ง ผลกับการบาดเจ็ บ ของ
กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกในขณะเดิน (Klausmeier et al., 2010) การเสียเลือดในห้องผ่ าตั ด
จานวนมากบอกถึงความซับซ้อนของการหักของกระดูกสะโพก หรือโรคประจาตัวที่อาจมีผลกับการแข็ง ตัว
ของเลือด การเสียเลือดมากกว่า 300 ml มีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง ผ่าตัด ทาให้ระยะเวลานอน
โรงพยาบาลนานและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังการผ่าตัดไม่ดี (Wallace & Ellington, 2014)
ปัจจัยภายหลังผ่าตัด
ความปวด ภายหลังกระดูกสะโพกหักหรือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม อาการปวดเป็นความทุกข์ทรมาน
ที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่อยากเคลื่อนไหว นอนไม่หลับ และเบื่ออาหาร(Maher et al., 2012; Oude Voshaar et al., 2006)
ท าให้ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นภายหลั ง การผ่ า ตั ด มากขึ้ น อยู่ โ รงพยาบาลนานขึ้ น และเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาลมากขึ้น (Maher et al., 2012) ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ร้อยละ 72.8
มีประสบการณ์ความปวดภายหลังการผ่าตัด ร้อยละ 87.9 มีความปวดเล็กน้อย ร้อยละ 12.1 มีความปวดปานกลาง
ร้ อ ยละ 95.6 มี ค วามปวดเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะท ากิ จ กรรม และร้ อ ยละ 42.9 มี ค วามปวดเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะยื น
(Mariconda et al., 2011) ความปวดในผู้สูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความปวด
จากโรคเรื้อรังภาวะข้อเสื่อม กระดูกพรุน โรคกระดูกสันหลัง มะเร็ง เบาหวาน โรคหลอดเลือดต่างๆ ร่วมกับ
ความปวดจากกระดูกหัก และความปวดภายหลังการผ่าตัด (Maher et al., 2012) การจัดการความปวดใน
ผู้ สู ง อายุ มั ก ถู ก ละเลยเนื่ อ งจากปั ญ หาเรื่อ งการสื่ อ สาร ไม่ ส ามารถสื่ อ สารบอกความต้ อ งการของตนเอง
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา เช่น ภาวะสมองเสื่อม ภาวะสับสนเฉียบพลัน เป็น
ต้น การประเมินความปวดควรประเมินตามเวลาขณะอยู่ในโรงพยาบาลและการให้คาแนะนาญาติเพื่อประเมิน
ความปวดเมื่ อ ผู้ ป่ ว ยกลั บ บ้ า น (Maher et al., 2012; McGilton et al., 2016) การจั ด การความปวดที่
เหมาะสม ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหว ทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาผู้อื่นเมื่อกลับบ้า น
(Oude Voshaar et al., 2006)
ภาวะสับสนเฉียบพลัน มีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติทางด้านร่างกาย ความผิดปกติของสารสื่อประสาท
การอักเสบ ความเครียดเรื้อรังจากความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ (Inouye, 2006) ปัจจัยที่ทาให้เกิดภาวะ
สับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุภายหลังกระดูกสะโพกหัก ได้แก่ อายุ ภาวะพึ่ง พาในการทากิจวัตรประจาวัน
ก่ อ นกระดู ก หั ก ภาวะซึ ม เศร้ า ภาวะสมองเสื่ อ ม (Bjorkelund et al., 2010) การใช้ ย ามากกว่ า 4 ชนิ ด
ความเครียดจากการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด ความปวดที่รุนแรง การจัดการความปวดที่ไม่ดีพอ (Olofsson et al., 2005)
ภาวะเสียสมดุลสารน้าและเกลือแร่ ภาวะขาดสารอาหาร (BMI<20) ภาวะขาดออกซิเจน ภาวะโลหิตจาง
(Hb < 6.2) (Bjorkelund et al., 2010) การได้รับยาระงับความรู้สึก (Mak, Cameron& March, 2010) และ
สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล เป็นต้น ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันได้ถึงร้อยละ 16 – 62
(Olofsson et al., 2005) การผ่าตัดข้อสะโพกเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน พบร้อยละ
15 - 53 ในผู้สูงอายุหลังการผ่าตัดข้อสะโพก (Inouye, 2006) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว
การมีสมาธิไม่ต่อเนื่อง และการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะสับสนเฉียบพลันทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลัง
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การผ่าตัดมากขึ้น (Olofsson et al., 2005) เช่น ภาวะขาดสารอาหาร การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
เป็นต้น ภาวะสับสนเฉียบพลันมีความสัมพันธ์กับการฟื้นฟูสภาพร่างกายภายหลัง ผ่าตัดสะโพกไม่ดี (Muir &
Yohannes, 2009; McGilton et al., 2016) เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัว มีปัญหาเรื่อง
การให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพร่างกายทาให้ใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพนานขึ้น (Maher et al., 2012)
ผู้สูงอายุที่มีสับสนเฉียบพลันในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ดีกว่าในผู้สูงอายุที่มี
ความสามารถในการทาหน้าที่ของร่างกายก่อนกระดูกสะโพกหักไม่ดี แต่อาจใช้เวลานานกว่าผู้สูงอายุปกติโดย
ใช้เวลาการฟื้นฟูสภาพนานประมาณ 12 เดือน (Muir& Yohannes, 2009; McGilton et al., 2016)
ภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าทาให้ผู้ป่วยขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโปรแกรมกายภาพบาบัด ทาให้
การฟื้นฟูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจแย่ลง เพิ่มโอกาสเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน และมีภาวะซึมเศร้ามากขึ้น
ภายหลังการผ่าตัดสะโพก (Oude Voshaar et al., 2006)
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดสะโพก ทาให้การฟื้นฟูสภาพภายหลังการผ่าตัดล่าช้า ภาวะแทรกซ้อน
แบ่งเป็น ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกภายใน 90 วันหลังการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนระยะหลังเกิดขึ้น 1 ปี
ภายหลัง ผ่าตัด (Kammerlander et al., 2011; SooHoo et al., 2013) ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย ได้แก่
การติดเชื้อ ภาวะหลอดเลือดดาอุดตันที่ขา และการเกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุดที่พบได้เฉพาะในผู้ ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
การติดเชื้อเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยภายหลังการผ่าตัดสะโพก การติดเชื้อระบบทางเดิน
ปัสสาวะพบได้บ่อยที่สุด ร้อยละ 23 - 25% เนื่องจากภายหลังการผ่าตัดผู้สูงอายุไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
ได้เองในช่วงแรก และการใส่สายสวนคาปัสสาวะ การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดพบได้ร้อยละ 1.6 ในผู้สูงอายุที่
ได้ รั บ การเปลี่ ย นข้ อ สะโพกแบบ Hemiarthroplasty และพบร้ อ ยละ 1.4 ในการเปลี่ ย นข้ อ สะโพกแบบ
Total Hip Arthroplasty เนื่ อ งจากแผลผ่ า ตั ด มี ข นาดใหญ่ ผู้ สู ง อายุ บ างรายมี ร อยจ้ าเลื อ ดบริ เ วณแผล
มีท่อระบายออกจากแผล หรือมีการใส่ข้อเทียมที่เป็นวัสดุแปลกปลอมในร่างกาย (SooHoo et al., 2013)
ภาวะหลอดเลือดดาอุดตันที่ขาพบได้มากถึงร้อยละ 27 ภายหลังการผ่าตัดสะโพก (Beaupre et al., 2005)
ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดหลอดเลือดดาที่ขาอุดตัน ได้แก่ การเคลื่อนไหวของขาลดลงทาให้เกิดการคั่งของเลือด
โดยเฉพาะบริเวณเหนือลิ้นของหลอดเลือดดา ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด และการบาดเจ็บของผนัง
หลอดเลือดดา(วรรณี สัตยวิวัฒน์, 2553; Kain, 2000) ภาวะหลอดเลือดดาอุดตันที่ขาสามารถนาไปสู่การเกิด
ภาวะหลอดเลื อ ดอุ ด ตั น ในปอด (Pulmonary embolism) ซึ่ ง เป็ น ภาวะแทรกซ้ อ นรุ น แรงที่ พ บในระยะ
3 เดือนแรกหลังการผ่าตัดสะโพก พบได้ถึงร้อยละ 1.4 -7.5 (Beaupre et al., 2005)
การเกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในระยะแรกและระยะหลัง พบได้ร้อย
ละ 4.8 ในผู้สูงอายุภายหลังการผ่ าตั ดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ส่งผลให้เกิดภาวะทุพลภาพ สิ้นเปลืองค่ารั กษา
(Dudda et al., 2010) ร้อยละ 1-1.5 ได้รับการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกซ้า (Maher et al., 2012) สาเหตุ
การเกิ ด ข้ อ สะโพกเที ย มเลื่ อ นหลุ ด ในระยะแรกเกิ ด จากการกล้ า มเนื้ อ ที่ ใ ช้ ใ นการกางขาอ่ อ นแรง และ
การฟื้นหายของเยื่อหุ้มข้อสะโพกยังไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 45 ของผู้สูงอายุเกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุดภายใน
4 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด (Dudda et al., 2010) การเลื่อนหลุดของข้อสะโพกเทียมมีโอกาสเกิดในระยะ
หลังผ่าตัดนานหลายปีจากสาเหตุที่ต่างกัน ได้แก่ การสึกหรอของ polyethylene ที่ข้อเทียม การหลวมของ
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เนื้อเยื่อรอบข้อ เป็นต้น ปัจจัยที่ทาให้เกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุด ได้แก่ วิธีการผ่าตัดแบบแผลเล็กและหัว
สะโพกเทียมขนาดใหญ่ทาให้การหลุดของข้อสะโพกลดลง ตาแหน่งและมุมในการวางเบ้าสะโพกเทียม ตาแหน่ง
ของแกนสะโพกเทียม (D'Angelo et al., 2008) ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อและความสามารถในการเคลื่อนไหว
ข้อสะโพกที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุและเพศ ทาให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี มีความเสี่ยงเกิดข้อสะโพก
เทียมเลื่อนหลุดได้ถึง 2 เท่า เพศหญิงเสี่ยงเกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุดมากกว่าเพศชาย คนอ้วนมีโอกาสที่ข้อ
สะโพกเทียมเลื่อนหลุด เนื่องจากมีมวลไขมันมากและความจ ากั ดในการเคลื่อนไหวข้อ (D'Angelo et al.,
2008; Dudda et al., 2010) พยาธิ ส ภาพของโรคที่ เ กี่ย วกั บ เส้ นประสาทและกล้ า มเนื้อ ข้ อ สะโพกเสื่อม
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ การยึดติดของข้อสะโพกอาจส่งผลกับมุมการเคลื่อนไหวของข้อ ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ
บริเวณสะโพกทาให้โอกาสเกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุดได้น้อยลง และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมซ้าทา
ให้เกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุดมากขึ้นร้อยละ 7.4 (Dudda et al., 2010)
ความกลัวการหกล้ม ผู้สูงอายุหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
บริเวณ กล้ามเนื้อ quadriceps, hip extensors และ hip abductors ความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทาให้
การประสานการทางานของระบบกล้ามเนื้อที่ไม่ดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่มั่นใจในการทรงตัว เกิดความกลัวการหกล้ม
มีพฤติกรรมหลีกหนีการทากิจกรรมต่างๆ (อภิสิทธิ์ ตามสัตย์, 2558) หลีกเลี่ยงการออกกาลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพ
การเคลื่อนไหวลดลงทาให้กล้ามเนื้อขาดความแข็งแรง ร่างกายเกิดภาวะเสื่อมถอย ไม่สามารถดารงชีวิ ตได้
ตามปกติเหมือนก่อนหกล้ม ทาให้พร่องความสามารถในการทากิจกรรมจนต้องพึ่งพาบุคคลอื่น ความกลัว
การหกล้มเป็นปัจจัยทานายความสามารถในการทาหน้าที่ของร่างกาย (Oude Voshaar et al., 2006) และมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการทากิจกรรมภายหลังการผ่าตัด (อภิสิทธิ์ ตามสัตย์, 2558)
บทบาทพยาบาลในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
การวางแผนการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเป็นการดูแลต่อเนื่องตั้งแต่
ระยะก่อนผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด พยาบาลควรให้ความสาคัญในทุกระยะของการเจ็บป่วย โดยการร่วมมือ
กั บ ญาติ ใ นการวางแผนการดู แ ลให้เ หมาะสมกับ สภาวะสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ การดู แ ล การให้ ค าแนะนา
การปรับสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุ
การส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ภาวะทุพโภชนาการก่อนกระดูกสะโพกหักส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อัตราการเสียชีวิต โดยเพิ่ม
ความเสี่ยงติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้ถึง 2.5 เท่า เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใส่สายสวน
ปัสสาวะได้ถึง 5.1 เท่า และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับได้ถึง 3.8 เท่า (Maher et al., 2012) การ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการควรเริ่มตั้งแต่ผู้สูง อายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การประเมินภาวะโภชนาการ
ของผู้สูงอายุจาก น้าหนักตัว ประวัติการลดลงของน้าหนัก ลักษณะความยืดหยุ่นของผิวหนัง การประเมินภาวะ
โภชนาการโดยการใช้แบบประเมิน การสัง เกตความสามารถในการกลืนอาหาร (Beaupre et al., 2005)
ส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ โดยกาหนดระยะเวลางดน้างดอาหารให้สั้นที่สุด การให้อาหารโปรตีน
และพลังงานสูง การเพิ่มอาหารว่างระหว่างมื้อ ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนอาจพิจารณาให้
อาหารทางสายยาง (naso-gastric tube) ภาวะโภชนาการที่ดีช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ส่งเสริมความแข็งแรง
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ของกล้ามเนื้อ ทาให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิต
(Beaupre et al., 2005; Maher et al., 2012)
การคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
กาลังของกล้ามเนื้อก่อนการผ่าตัดสะโพกมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัดสะโพก เมื่อกระดูกสะโพกหักผู้สูง อายุไม่สามารถเดินได้ด้ว ยตนเอง (Wallace &
Ellington, 2014) กล้ามเนื้อที่ไม่ได้เคลื่อนไหวจะมีการสลายตัวของใยกล้ามเนื้อ สัดส่วนของไขมันและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันเพิ่มมากขึ้น กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงและฝ่อลีบ นอกจากนี้การไม่เคลื่อนไหวอยู่ในท่าที่ทาให้กล้ามเนื้อ
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบข้อหดสั้ น ทาให้เกิดการยึดติดของข้อตามมา การออกกาลังกายเป็นการกระตุ้นการ
ทางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวของข้อ ทาให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวและคลายตัว
ป้องกันไม่ให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเนื่องจากขาดการใช้งาน และป้องกันการเกิดข้อยึดติดโดยการงอ
เหยียด หุบ กาง หมุนเข้า และหมุนออกตามความสามารถในการเคลื่อนไหวของแต่ละข้อ (ไพรัช ประสงค์จีน,
2552) การออกกาลังกายเพื่อเพิ่มคงความแข็ง แรงของกล้ ามเนื้อ ในระยะรอการผ่ าตัด ท าได้โดยการเกร็ ง
กล้ามเนื้อค้างไว้โดยไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อ โดยกดเข่าลงบนที่นอน กระดกข้อเท้าขึ้ นลง หมุนข้อเท้าเป็น
วงกลม ทาข้างละ 5 รอบวันละ 3-4 ครั้ง เป็นการออกกาลังกล้ามเนื้อกลุ่ม hip flexor, knee extensor และ
ankle dorsiflexors การออกกาลังกล้ามเนื้อ hip extensors ทาได้โดยนอนหงายราบแล้วยกสะโพกให้พ้นพื้น
จะช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อสะโพกอ่อนแรง (วรรณี สัตยวิวัฒน์, 2553)
การป้องกันภาวะหลอดเลือดดาอุดตันที่ขา
สามารถเริ่ ม ได้ ภ ายหลั ง กระดู ก สะโพกหั ก ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ไ ด้ รับ การรั กษาโดยการผ่ า ตั ด ในทันที
โดยการออกกาลังขาทั้ง 2 ข้าง กดเข่าลงบนที่นอน กระดกปลายเท้าขึ้นลงอย่างน้อย 10 ครั้ง ทุก 1-2 ชั่วโมง
ขณะตื่นนอน (วรรณี สัตยวิวัฒน์, 2553) และการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ (intermittent pneumatic
calf compression) เพื่อส่งเสริมการไหลเวียนเลือดกลับ (Beaupre et al., 2005) การใส่ถุงน่องป้องกันลิ่ม
เลือด (pressure gradient stocking) เพื่อเพิ่มแรงกดรอบขา (Kain, 2000) การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ได้แก่ ยากลุ่ม unfractionated heparin หรือ Low molecular weight heparin การให้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือดกลุ่ม Vitamin K antagonist เป็นเวลา 10 วันหลัง ผ่าตัด โดยรักษาระดับยาให้ค่า international
normalized ratio อยู่ในช่วง 2.0 – 3.0 เพื่อลดการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดา (Beaupre et al., 2005;
Kain, 2000) การให้ยาต้านเกร็ดเลือด ได้แก่ ยาแอสไพริน สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือด
ดาอุดตันที่ขาได้ประมาณ 50% ยากลุ่ม Low molecular weight heparin มีประสิทธิภาพในการลดการเกิด
ภาวะหลอดเลือดดาอุดตันที่ขาดีกว่ายาแอสไพรินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตินอกจากนี้การเคลื่อนไหวร่างกาย
โดยเร็ว และการออกกาลังกายขาทั้ง 2 ข้าง ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนเลือดกลับและลดการคั่งของเลือ ดใน
หลอดเลือดดาที่ขา (Kain, 2000)
การจัดการความปวด
ควรเริ่มทาทันทีที่ผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการประเมินความ
ปวดให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็น และการได้ยิน ควรให้เวลาในการตอบคาถาม
ประเมินความปวด ผู้สูงอายุสมองเสื่อมหรือภาวะสับสนเฉียบพลันที่มีปัญหาการรับรู้ในระดับน้อย ถึงปานกลาง
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ให้ถามผู้ป่วยด้วยคาถามสั้นๆง่ายๆ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการรับรู้ในระดับรุนแรงให้ประเมินความปวดโดย
สังเกตอาการทางกายและพฤติกรรมการแสดงออก (Maher et al., 2012) การระงับความปวด 48 ชั่วโมงแรก
ภายหลัง การทาผ่าตัด ทาได้โดยการให้ยาทางหลอดเลื อดดา การให้ยาทางหลอดเลือดดาด้วยวิธี Patient
Control Analgesia (opioids) ร่วมกับยา NSAIDs Paracetamol pregabalin gabapentin และ ketamine
เป็ น multimodal analgesia การระงั บ ปวดด้ ว ยวิ ธี epidural analgesia และ การระงั บ ปวดด้ ว ยวิ ธี
peripheral nerve block; femoral nerve block ทั้ ง แบบ single injection และcontinuous injection
(Mak, Cameron& March, 2010) Lumbar plexus nerve blocks มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดความปวด
ภายหลังการผ่าตัดสะโพก ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น และลดปริมาณการใช้ยา opioids
ได้ดีกว่าเมือ่ เทียบกับการให้ยาทาง epidural analgesia(Harvey, Wolf, Bolin& Wilson, 2017) Sciatic และ
Lumbar Plexus Nerve Blocks มี ป ระโยชน์ ใ นการช่ วยลดความปวดในผู้ ป่ วยภายหลั ง การผ่ า ตั ด สะโพก
(Bech et al., 2016)
การบริหารกล้ามเนื้อและการลงน้าหนักขาข้างทาผ่าตัดช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สามารถช่วย
ลดอาการปวดสะโพกภายหลังผ่าตัดในช่วงสัปดาห์ที่ 12 ถึง 24 (Andersson, Wesslau, Boden & Dalen, 2001)
การป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลัน
การวินิจฉัยภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัดตั้งแต่ในระยะแรก ช่วยให้บุคลากร
ทางการแพทย์ค้นหาสาเหตุและหาทางแก้ไข ช่วยไม่ให้ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของภาวะสับสนเฉียบพลันลุกลาม
มากขึ้น (Muir& Yohannes, 2009; McGilton et al., 2016) จนทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตราย
กับผู้ป่วยที่ส่งผลให้การฟื้นฟูสภาพล่าช้า แนวทางการดูแลผู้ สูงอายุภายหลังการผ่าตัดสะโพกเพื่อป้องกันภาวะ
สับสนเฉียบพลันประกอบด้วย การประเมินเพื่อสามารถวินิจฉัยภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูง อายุได้ตั้งแต่
ระยะแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (Maher et al., 2012) การป้องกันภาวะสับสน
เฉียบพลันมีดังนี้
1. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย สภาวะทางจิตใจ และการรู้คิดตัดสินใจ ก่อนกระดูก
สะโพกหักเพื่อเป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบกับสภาวะของผู้สูงอายุในปัจจุบัน เนื่องจากถ้าพยาบาลเข้ าใจ
สภาวะของผู้ สู ง อายุ ตั้ ง แต่ ก่ อ นผ่ า ตั ด จะช่ ว ยให้ มี ค วามไวในการประเมิ น ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลั น เมื่ อ อยู่
โรงพยาบาลมากขึ้น (Maher et al., 2012)
2. การประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันควรใช้แบบประเมิน เช่น Organic Brain Syndrome (OBS)
scale เป็นต้น โดยประเมินผู้สูงอายุทุกวันอย่างต่อเนื่อง วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น (Bjorkelund et al., 2010)
3. การป้องกันภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตัดเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน
เช่น แผลกดทับ หลอดเลือดดาอุดตันที่ขา ท้องผูก การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ เกลือแร่ไม่สมดุล เป็นต้น
(Inouye, 2006)
4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาหลายชนิดโดยไม่จาเป็นโดยเฉพาะยามีผลต่อจิตประสาท ยานอนหลับ และยา
คลายกังวลที่อาจต้องใช้ร่วมกับยา anticholinergic drug (Inouye, 2006)
5. การจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยถึงวันที่ 5 ภายหลังการผ่าตัด
เนื่องจากความปวดเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน (Bjorkelund et al., 2010)
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6. การส่งเสริมการนอนหลับในเวลากลางคืน จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จากัดแสงและเสียง เพื่อ
สร้างบรรยากาศในการนอนหลับ จัดเวลาในการทากิจกรรมการพยาบาลเพื่อไม่รบกวนการนอนหลับ(Inouye, 2006)
7. ภาวะขาดน้าทาให้ปริมาณเลือดในร่างกายลดลง ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงเป็นปัจจัยที่
ทาให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน สาเหตุของการขาดน้าในผู้สูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก ได้แก่ เกิดภาวะขาดน้า
ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้สูงอายุที่มีข้อจากัดในการเคลื่อนไหวและการสื่อสาร บอกไม่ไ ด้ว่าตนเองหิวน้าหรือ
ไม่ ส ามารถหยิ บ น้ าดื่ ม ได้ ด้ วยตนเองท าให้ เ กิด ปั ญ หาขาดน้ าได้ ต ามมา (Maher et al., 2012) การเริ่ ม ให้
สารละลายทางหลอดเลือดดาตั้งแต่ก่อนผ่าตัดช่วยรักษาสมดุลสารน้าในร่างกาย (Bjorkelund et al., 2010)
8. ส่งเสริมให้สมองของผู้สูงอายุได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ (Inouye, 2006) ติดตามสัญญาณชีพ
ตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนถึง 48 ชั่วโมงภายหลังการผ่าตัด (Mak, Cameron& March, 2010)
แนะนาให้ผู้สูงอายุได้รับออกซิเจน 3 – 4 ลิตร/นาที อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเพื่อรักษาระดับค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนมากกว่า 95% จนถึง 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด หรือจนกว่าผู้ป่วยสามารถเดินได้ (Wallace &
Ellington, 2014)
9. ส่งเสริมการเคลื่อนไหวเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง หลีกเลี่ยงการผูกยึด
จะช่วยกระตุ้นเรื่องการเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูสภาพ (Olofsson et al., 2005; Inouye, 2006)
10. ส่งเสริมการสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์เพิ่มการรับความรู้สึกของผู้สูงอายุ เช่น แว่นตา อุปกรณ์ช่วย
ฟัง เป็นต้น (Inouye, 2006)
11. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสม ได้แก่ ปฏิทิน นาฬิกา สิ่งของที่คุ้นเคยจากบ้าน การ
สื่อสารที่สม่าเสมอจากเจ้าหน้าที่ บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล ให้ผู้สูงอายุนอนในสถานที่เดิมไม่
เปลี่ยนแปลงบ่อย และใช้เจ้าหน้าที่คนเดิมในการดูแลผู้ป่วย (Inouye, 2006)
12. การติดตามต่อเนื่องภายหลังจากอาการของภาวะสับสนเฉียบพลันดีขึ้น ทั้งขณะอยู่โรงพยาบาล
และเมื่อกลับบ้าน นัดมาพบแพทย์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อติดตามผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น (Inouye, 2006)
การป้องกันการติดเชื้อ
การป้องกันการติดเชื้อ โดยการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ (Antibiotic prophylaxis)
ช่วยลดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด โดยจะเริ่มให้ขวดแรกก่อนเวลาผ่าตัดในห้องผ่าตัดและให้ยาตามเวลาจนครบ
48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด (Beaupre et al., 2005; Mak, Cameron& March, 2010) การเฝ้าระวังการติดเชื้อ
ที่แผลผ่าตัดโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีรอยช้าบริเวณแผล มีจานวนท่อระบายที่ออกจากแผลจานวนมาก และระยะเวลา
ในการผ่าตัดนาน (Kain, 2000) ป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะโดย หลีกเลี่ยงการใส่สายสวนคาปัสสาวะ
ถ้าจาเป็นต้องใส่สายสวนคาปัสสาวะควรเอาสายออกภายในวันที่ 3 หลังการผ่าตัด (ลมัย สุวินทรากร, 2554)
กระตุ้นให้ดื่มน้าปริมาณมากถ้าไม่มีข้อห้ามเพื่อช่ว ยระบายน้าและของเสียออกจากร่างกายเพื่อลดการคั่งค้าง
ของเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Kain, 2000) ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการคั่งค้างของปัสสาวะ การสวนปัสสาวะ
เป็นครั้งๆ (Intermittent Cath) ไม่เพิ่มอัตราการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Mak, Cameron& March, 2010)
การป้องกันการเกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุด
การป้องกันข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุด เริ่มจากการประเมินตาแหน่งของแผลผ่าตัด เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดูแลและให้คาแนะนาการปฏิบัติตัวป้องกันการเกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุด (D'Angelo et al., 2008)
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ในกรณีการผ่าตัดแบบแผลอยู่ด้านหน้าและด้านข้างของสะโพก (anterolateral approach) หลีกเลี่ยงการ
หมุนข้อสะโพกออกด้านนอก (external rotation) และท่าแอ่นสะโพก (extension) ในกรณีเปิดแผลเข้าทาง
ด้านหลังสะโพก (postero-lateral approach) หลีกเลี่ยงการหมุนของขาเข้าด้านใน (internal rotation) และ
ไม่หุบขา (Adduction) ภายหลังการผ่าตัดใน 24 ชั่วโมงแรก จัดท่านอนโดยวางหมอนสามเหลี่ยมวางระหว่าง
ขา ให้ขาข้างผ่าตัดควรกางออกประมาณ 15 - 30 องศา ขาไม่บิดเข้าในหรือออกนอก โดยการระมัดระวังมุม
การเคลื่อนไหวของข้อสะโพกให้เหมาะสมกับชนิดการทาผ่าตัด (Dudda et al., 2010) การพลิกตัวให้ขาข้างที่
ทาผ่าตัดอยู่ด้านบนขณะพลิกให้ขาข้างที่ผ่าตัดอยู่ในท่ากางออก เมื่อนอนตะแคงมีหมอนวางระหว่างขาเสมอ
หลีกเลี่ยงท่างอข้อสะโพกเทียมมากกว่า 90 องศา ในระยะ 24 - 48 ชั่วโมงแรก ให้เริ่มออกกาลังกายกล้ามเนื้อ
quadriceps โดยการกดเข่าลงบนที่นอน เกร็งกล้ามเนื้อต้นขา กระดกข้อเท้าขึ้น ทาอย่างน้อย10 ครั้ง ทุก 2-3
ชั่วโมง (วรรณี สัตยวิวัฒน์, 2553) และกล้ามเนื้อ gluteal โดยการเกร็งกล้ามเนื้อสะโพกให้คาแนะนาเมื่อกลับ
บ้านเกี่ยวกับท่าที่ควรระวังทาให้ข้อสะโพกหลุด ได้แก่ ท่าหมอบกับพื้น ท่านั่งเอนหลังพิงเก้าอี้โซฟาเตี้ย เมื่อลุก
ขึ้นยืนจากการนั่งเก้าอี้เตี้ยที่ข้อสะโพกงอมากกว่า 90 องศามีความเสี่ยงให้เกิดข้อสะโพกหลุดได้มากท่าก้มตัวถึง
6 เท่า (Dudda et al., 2010)
ระยะการฟื้นฟูสภาพ
การส่งเสริมการเคลื่อนไหว
การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถในการท าหน้ า ที่ ข องร่ า งกาย มี เ ป้ า หมายให้ มุ ม การ
เคลื่อนไหวของข้อกลับเป็นเหมือนเดิม กล้ามเนื้อมีความแข็ง แรงและคงทน กระดูกที่หักเชื่อมติดกันและ
สามารถคื น สู่ ภ าวะปกติ ควรเริ่ ม ท าการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด หลั ง จากมี ก ารหั ก ของกระดู ก
(ไพรัช ประสงค์จีน, 2552) การมีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพช่วยเพิ่มการทาหน้าที่ของร่างกายช่ว ยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ลดภาระกับญาติผู้ดูแล ลดอัตราการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาล และลดภาวะ
ซึมเศร้า (Mak, Cameron& March, 2010)
- การประเมิ น ความพร้ อ มควรประเมิ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ ป็ น อุ ป สรรคกั บ ความส าเร็ จ ในการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ(Wallace & Ellington, 2014) ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ความสามารถของ
ผู้ดูแล แหล่ง สนับสนุนทางสังคม และพิจารณาหน่วยงานส่ง ต่อกรณีพบปัญหาการฟื้นฟูสภาพเมื่อออกจาก
โรงพยาบาล (ลมัย สุวินทรากร, 2554)
- การวางเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และญาติผู้ดูแล เกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย ประเมินผลความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกวันเพื่อค้นหา
ปัญหาที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการฟื้นหาย เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรรับรู้เป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการกระตุ้น
ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวและทากิจกรรมด้วยตนเองตามสภาวะของผู้ป่วยแต่ละคน(Maher et al., 2012)
- การจัดการความปวด ทาให้ผู้สูงอายุอยากเคลื่อนไหวและมีความพร้อมในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
(Maher et al., 2012)
- การเริ่มต้นเคลื่อนไหวได้ทันทีที่สภาวะร่างกายคงที่ (Maher et al., 2012) ภายใน 48ชั่วโมงหลัง
การผ่าตัดช่วยเพิ่มความเร็วในการฟื้นหาย ผู้สูงอายุออกจากโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องกลับไปอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟู
สภาพก่อนกลับไปอยู่บ้าน (Mak, Cameron& March, 2010)
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- กระตุ้นการเคลื่อนไหวโดยให้ผู้ป่วยนั่งและปฏิบัติกิจวัตรประจาวันด้วยตนเองให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้
จะช่วยพัฒนาการช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วยได้ดี เช่น ให้ผู้สูง อายุนั่ง เก้าอี้เพื่อรับประทานอาหารทุกมื้อถ้า
สามารถทาได้และพักผ่อนบนเตียงให้น้อยที่สุดในเวลากลางวัน (Maher et al., 2012) สภาพแวดล้อมที่บ้าน
ช่วยให้ผู้สูงอายุฝึกเดินที่ได้ดีกว่าที่โรงพยาบาล (Beaupre et al., 2005)
- การลงน้าหนักขาข้างที่ทาผ่า ตัด การลงน้าหนักขาข้างทาผ่ าตั ดช่วยในเรื่องของความแข็ ง แรง
ของกล้ามเนื้อและกระดูก ถ้าให้ผู้ป่วยลงน้าหนักขาข้างที่ทาการผ่าตัดช้าจะส่ง ผลเสีย กับการฟื้นฟูสภาพของ
ผู้ป่วยจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกลดลง และมุมของข้อสะโพกเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ (Andersson,
Wesslau, Boden &Dalen, 2001) ความสามารถในการลงน้าหนักขึ้นกับชนิด และวิธีการทาผ่าตัด
- ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้ซีเมนต์ สามารถลงน้าหนักโดยใช้นิ้วหัวแม่เท้าแตะพื้น
ลงน้าหนักขาข้างที่ทาผ่าตัดได้ไม่เกิน 10% ของน้าหนักตัว เนื่องการลงน้าหนักขาข้างที่ทาผ่าตัดเร็วมีผลเพิ่ม
การขยั บ ของผิ ว สั ม ผั ส ระหว่ า งกระดู ก และข้ อ เที ย ม ท าให้ ก ารเจริ ญ เชื่ อ มต่ อ กั น ของเนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น
ยังไม่สมบูรณ์ เป็นอุปสรรคในการเชื่อมต่อระหว่างกระดูกกับข้อเทียมให้ติดแน่นอาจทาให้เกิดการเชื่อมต่อผิด
รูป (Andersson, Wesslau, Boden &Dalen, 2001) ควรรอให้กระดูกกับข้อสะโพกเทียมประสานกันจนมี
ความแข็งแรงก่อนการลงน้าหนักขาข้างที่ทาผ่าตัดอย่างเต็มที่ ผู้สูงอายุฝึกเดินโดยใช้อุ ปกรณ์ช่วยเดินเป็นเวลา
อย่างน้อย 6 สัปดาห์ภายหลังผ่าตัด (อภิสิทธิ์ ตามสัตย์, 2558)
- ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบใช้ซีเมนต์ สามารถลงน้าหนักเท่าที่ทาได้ในระยะแรกหลัง
ผ่าตัดให้ผู้ป่วยเริ่มลงน้าหนักขาข้ างที่ท าผ่ าตั ดโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินจนกว่ าผู้ สูง อายุมี ค วามแข็ง แรงของ
กล้ามเนื้อ และมีความมั่นใจในการทรงตัวมากขึ้น (ลมัย สุวินทรากร, 2554)
การส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วภายหลังการผ่าตัด ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการทาหน้าที่
ของร่างกายได้ดี และกลับบ้านได้เร็วขึ้น เนื่อ งจากการเคลื่อนไหวช่วยคงไว้ซึ่ง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
(Mak, Cameron& March, 2010) กาลังของกล้ามเนื้อที่ไ ม่ไ ด้เคลื่อนไหวจะลดลงร้อยละ 1.0 - 1.5 ต่อวัน
การสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีผลกระทบกับการทากิจวัตรประจาวัน และอาจทาให้เกิดอาการปวด
กล้ามเนื้อ การเดินไม่มั่นคงและหกล้มง่ายในผู้สูงอายุ (ดุจใจ กิติสมประยูรกุล, 2552) การออกกาลังกายเพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อภายหลังการผ่าตัดทาได้โดย
- การฝึ ก Strengthening programs rehabilitation โดยการเคลื่ อ นไหวข้ อ สะโพกในผู้ สู ง อายุ
กระดูกสะโพกหัก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทาหน้าที่ของข้อสะโพก (Beaupre et al.,
2005) การฝึกงอและเหยียดเข่า (knee extensor muscles exercise) ช่วยในเรื่องของความแข็ง แรงของ
กล้ า มเนื้ อ และลดอาการปวดสะโพกภายหลั ง ผ่ า ตั ด ในช่ ว งสั ป ดาห์ ที่ 12 ถึ ง 24 (Andersson, Wesslau,
Boden &Dalen, 2001)
- การออกกาลังกายแบบมีการเพิ่มแรงต้านการทางานของกล้ามเนื้อ (resistive exercise) ทาได้โดย
การเพิ่ ม น้าหนั กหรืออุ ป กรณ์ ต้ า นการท างานของกล้ า มเนื้ อในขณะเคลื่ อ นไหว จะเพิ่ ม ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อให้มากขึ้น การออกกาลังกายแบบมีการเพิ่มแรงต้าน (progressive resistance training) จะช่วย
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เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีความสัมพันธ์กับการทาหน้าที่ของร่างกายผู้สูงอายุ และช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุดีขึ้น (Mak, Cameron& March, 2010; Visser et al., 2000)
- การออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ (Muscle endurance) โดยการออกกาลัง
กายติดต่อกันนานๆจนกล้ามเนื้อล้าให้หยุ ดพักพอหายก็ เริ่มใหม่ (ไพรัช ประสงค์จีน , 2552) การฝึกความ
ทนทานของกล้ามเนื้อบริเวณลาตัวและแขน (Aerobic endurance exercise) จะช่วยส่งเสริมความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อและความสามารถในการเคลื่ อนไหวร่ างกายภายหลัง การผ่ า ตัด สะโพก (Mak, Cameron&
March, 2010)
การฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถฟื้นฟูสภาพได้แต่ความสามารถในการ
เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่ดีเท่าผู้ป่วยปกติ เนื่องจากโปรแกรมกายภาพบาบัดมีความซับซ้อนมากกว่าการทาความ
เข้าใจของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรจัดให้มีจานวนบทเรียนในการปฏิบัติในแต่ละครั้งน้อยลงและ
เพิ่ ม เวลาให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ น านขึ้ น (Oude Voshaar et al., 2006) อาจต้ อ งเพิ่ ม ระยะเวลาในการอยู่
โรงพยาบาลเพื่อทากายภาพบาบัดเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันด้วยตนเองก่อนกลับบ้าน
การป้องกันการหักของกระดูกสะโพกซ้า
การเกิดกระดูกสะโพกหักส่วนใหญ่เกิดจากการหกล้ม เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสื่อมของร่างกายที่
ส่งผลกระทบกับการเคลื่อนไหว การทรงตัวไม่ดี กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวลดลง
และสายตามองเห็นไม่ชัดเจน (Kammerlander et al., 2011) ภายหลังกระดูกสะโพกหัก ร่างกายเคลื่อนไหว
ลดลงส่งผลให้มวลของกล้ามเนื้อลดลงซึ่งสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุน (Visser et al., 2000) เนื่องจากการลง
น้าหนักและการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันที่มีแรงดึงที่กระดูกทาให้เกิดแรงเครียด เป็นปัจจัยที่ทาให้มีการสร้าง
และซ่อนแซมกระดูกตลอดเวลา การขาดภาวะเครียดต่อกระดูกทาให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลง กระดูกพรุน
ทาให้ผู้ป่วยกระดูกหักได้ง่ายกว่าปกติถ้าหกล้ม(ดุจใจ กิติสมประยูรกุล, 2552) แนวทางในการการป้องกันกระดูก
สะโพกหักซ้า ได้แก่ การป้องกันการหกล้ม และลดโอกาสเกิดกระดูกสะโพกหักซ้าดังนี้
- ลดความเสี่ยงของการหกล้ม โดยการปรับสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุ ใช้
วัสดุที่ไม่ลื่นในการปูพื้น ระดับพื้นบ้านเรียบเสมอกัน ระวังน้าหกบริเวณพื้น ไม่มีสายไฟ หรือสิ่งของบริเวณพื้น
ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เดินภายในขอบเขตที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ภายในบ้านควรมีแสงสว่างเพียงพอโดยเฉพาะในเวลา
กลางคืน การสวมรองเท้าเดินในบ้านต้องเป็นรองเท้าที่พื้นไม่ลื่น (Maher et al., 2012)
- การลดความกลัวการหกล้ม การออกกาลังกายแบบมีแรงต้าน (resistive exercise) และการลง
น้ าหนั ก ขาข้ า งที่ ท าผ่ า ตั ด (weight bearing exercise) ช่ ว ยเพิ่ ม ความหนาแน่ นของกระดู ก ป้ อ งกั น ภาวะ
กระดูกพรุน ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การประสานการทางานของระบบกล้ามเนื้อที่ดี ช่วยให้
ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการทรงตัว ความกลัวการหกล้มลดลง ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
เคลื่อนไหวของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (อภิสิทธิ์ ตามสัตย์, 2558)
- การลดภาวะกระดูกพรุน โดยการออกกาลังกายแบบมีแรงต้าน (resistive exercise, weight bearing
exercise) ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้ (ดุจใจ กิติสมประยูรกุล, 2552)
การให้แคลเซียม และการให้วิตามินดีกดการสร้าง Parathyroid hormone เพิ่มความเข้มของ bone mineral density
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การใช้ยาเพื่อเสริมให้กระดูกแข็งแรงขึ้น เช่น ยากลุ่ม Bisphosphonates ใช้เพื่อลดการเกิด hip fracture
ในกลุ่มหญิงสูงอายุที่หมดประจาเดือน หรืออายุมากกว่า 74 ปีขึ้นไป (Mak, Cameron& March, 2010)
- การใช้อุปกรณ์หนุนสะโพก (Hip protector) เป็นแผ่นปกคลุมภายนอกบริเวณกระดูกสะโพก
(greater trochanter) เพื่อรองรับและกระจายแรงกระแทกออกจากกระดูกสะโพกในขณะหกล้ม ทาให้ช่วยลด
โอกาสการเกิดกระดูกสะโพกหักภายหลังการหกล้ม (Mak, Cameron& March, 2010)
ผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัดสะโพก การฟื้นฟูสภาพมีความสาคัญช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
เร็ ว ขึ้ น ไม่ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นภายหลั ง การผ่ า ตั ด สามารถกลั บ ไปท ากิ จ วั ต รประจ าวั น ได้ เ หมื อ นเดิ ม
การพยาบาลมีบทบาทสาคัญในการวางแผนการดูแลต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังการ
ผ่าตัด ประเมินและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ติดตามอาการ ให้การดูแล ให้คาแนะนากับผู้สูงอายุและญาติใน
การดูแลตนเองเมื่อกลับบ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถกลับไปทากิจกรรมได้ดีเทียบเท่าก่อนการผ่าตัดมากที่สุด
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