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เรื่่�อง Practical pearls for long term care in the new normal era

O8 : Development of nursing practice guideline save life
for elderly injured in emergency in Thung Saliam Hospital
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Abstract
Elderly with critical illness treated at Thung Saliam Hospital in 2015-2017 had an increase in mortality
rates of 8.41%, 8.56 and 9.32, respectively (target < 5%). In parallel, this research and development aims
to develop and evaluate the nursing practice guideline save life
This study was a mixed method using empirical evidence based on the conceptual framework.
Evidence-based Practice Model of Soukup ( 2000 ) The sample was the elderly in emergency. The inclusion
criteria were selected using the formula for 91 people, 30 nurses and 80 rescuers, 50 caregivers. The tool
was a conversational form. practice, quiz Qualitative data analysis was used quantitative thematic analysis.
Inferential percentage mean frequency were analyzed using Paired t- test.
The results showed that there were 1.43 percent of the elderly males, average age of 73 years,
56.71% Non Trauma. The oxygen concentrations before and after were statistically different (P<. 01). The
development of personnel/rescue teams is higher than before development. statistically significant (P<.01)
Discuss the results of having clear guidelines through reviews. There are clear guidelines and roles,
resulting in safety, resulting in better primary outcomes. As a result, the mortality rate in the elderly decreased
from 9.32 percent to 4.28. The results were further expanded at the provincial and health zone levels.
In conclusion, this research findings the nursing Practice for Resuscitation of the Elderly using 19
evidence has been applied. The elderly are safe. The user has convenience and can be developed further.
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O8 : การพััฒนาแนวปฏิิบััติิ ทางการพยาบาลการช่่วยชีีวิิตผู้้�สููงอายุุที่่�บาดเจ็็บฉุุกเฉิิน
ในโรงพยาบาลทุ่่�งเสลี่่�ยม
นายเกตุุกาล ทิิพย์์ทิิมพ์์วงศ์์1 นายณรงค์์ ผลดก2
1
พยาบาลวิิชาชีีพชำำ�นาญการ โรงพยาบาลทุ่่�งเสลี่่�ยม
2
นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
บทคััดย่่อ
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะวิิกฤตรัักษาที่่�โรงพยาบาลทุ่่�งเสลี่่�ยมในปีี 2558 – 2560 มีีอััตราการเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ
8.41, 8.56 และ 9.32 ตามลำำ�ดับั (เป้้าหมาย<ร้้อยละ5).จากการทบทวนพบว่่าแนวปฏิิบัติั กิ ารช่่วยชีีวิติ ไม่่เป็็นแนวเดีียวกััน
การวิิจััยและพััฒนาฉบัับนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาและประเมิินผลแนวปฏิิบััติิการช่่วยชีีวิิตผู้้�สููงอายุุ
การศึึกษานี้้�เป็็นแบบ Mixed method โดยใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ตามกรอบแนวคิิด Evidence-based
Practice Model ของ Soukup (2000) กลุ่่�มตััวอย่่างได้้แก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�ฉุุกเฉิิน เลืือกแบบเกณฑ์์คััดเข้้าใช้้สููตรคำำ�นวนได้้
91 คน, ทีีมพยาบาล จำำ�นวน 30 คนและ ทีีมกู้้�ชีีพ 80 คน ผู้้�ดููแล 50 คน เครื่่�องมืือคืือแบบสนทนา แนวปฏิิบััติิ,
แบบทดสอบ วิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพใช้้ Thematic analysis เชิิงปริิมาณใช้้ ความถี่่�ค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละเชิิงอนุุมาณใช้้
Paired t- test
ผลการวิิจััยพบว่่ามีีผู้้�สููงอายุุเพศชายร้้อยละ 71.43 มีีอายุุเฉลี่่�ย 73 ปีี Non Trauma ร้้อยละ 56.71 ค่่าความ
เข้้มข้้นของออกซิิเจนก่่อนและหลัังแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ( P<. 01) ความรู้้�ความสามารถหลัังพััฒนา
ของทีีมบุุคลากร/กู้้�ชีีพสููงกว่่าก่่อนการพััฒนา อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (P<.01)
อภิิ ปร ายผลการมีี แ นวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ชัั ด เจนผ่่านการทบทวน มีี แ นวทางและบทบาทที่่� ชัั ด เจนส่่งผลให้้ เ กิิ ด
ความปลอดภััยทำำ�ให้้ Primary outcome ดีีขึ้้�นจากผล อััตราตายในผู้้�สููงอายุุลดลงจากร้้อยละ 9.32 เหลืือ 4.28 ขยายผล
ต่่อไปในเวทีีระดัับจัังหวััดและเขตสุุขภาพ
สรุุปได้้ว่่าการพััฒนาแนวปฏิิบััติิทางการพยาบาลการช่่วยชีีวิิตผู้้�สููงอายุุโดยใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์จำำ�นวน 19
ฉบัับนำำ�มาใช้้แล้้วผู้้�สููงอายุุมีีความปลอดภััย ผู้้�ใช้้มีีความสะดวกและสามารถพััฒนาต่่อยอดได้้
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