ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการผาตัดใสแผนโลหะดามกระดูกหนาแขง
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 9 วัน (ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555)
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
กระดูกหนาแขง (tibia) เปนกระดูกของปลายขา ทางดานบนของกระดูกเปนขอตอของกระดูกตนขา (femur)
ที่บริเวณขอเขา กระดูกหนาแขงทําหนาที่เปนตัวรับน้ําหนักของรางกาย โดยสวนปลายดานลางเปนขอตอของ
กระดูก talus ซึ่งเปนกระดูกชิ้นหนึ่งของขอเทา นอกจากนี้ปลายบนของกระดูกเรียกวา medial และ lateral condyles
เปนขอตอของกระดูก condyles ของกระดูกตนขาลงมาทางดานหนาบริเวณที่มีลกั ษณะนูน และขรุขระเรียกวา tibia
tuberosity ซึ่งเปนที่เกาะของ patellar ligament พบวาสวนของ lateral tibia condyles เปนขอตอกับกระดูกนอง
(fibula) เกิดเปน proximal tibiofibular joint ผิวดานหนาของกระดูกหนาแขงมีลักษณะคอนขางคมเรียกวา anterior
crest เปนสวนที่ไมปกคลุมโดยกลามเนื้อ ดังนั้นจึงคลํากระดูกนี้ไดตามแนวยาวจากภายนอกสวนทางดานลางของ
กระดูกหนาแขงมีสวนของกระดูกแหลมยื่นไปทางดานในเรียกวาตาตุม ใน (medial malleolus) โดยสามารถสังเกต
ไดจากภายนอก นอกจากนีย้ งั มีแองเล็ก ๆ สําหรับติดตอกับกระดูกนองทางดานขางเรียกวา fibula notch เกิดเปนขอ
ตอเรียก distal tibiofibular joint
กระดูกนอง (fibula) มีลักษณะคลายไมตะพดที่มีขนาดยาวและคอนขางแคบกระดูกหนาแขงเปนทีเ่ กาะ
ของกลามเนื้อมากกวาจะเปนที่รับน้ําหนักสวน head ซึ่งอยูดานบนขางกระดูกนองเกิดเปนรอยตอกับกระดูกหนา
แขงสวนทางดานลางและดานนอกมีลักษณะเปนปุมกระดูกยื่นออกมาเรียกวา lateral malleolus ทางดานลางและ
ดานหลังของกระดูกนองมีแองเล็ก ๆ เรียกวา malleolus fossa เปนที่เกาะของเอ็นบริเวณขอเทา
พยาธิสภาพของกระดูกหัก
1. เมื่อมีแรงมากระทําที่กระดูกจากทางตรงหรือทางออมทําใหกระดูกหักไดเมื่อแรงกระทํานั้นมีมากกวา
ความแข็งของกระดูก เมื่อกระดูกหักจะทําใหอวัยวะสวนนั้นไมสามารถเคลื่อนไหวไดตามปกติ ในระยะแรก
ที่กระดูกหักจะมีอาการชา ออนแรงของกลามเนื้อเกิดขึน้ เนื่องจากสูญเสียการทํางานของเสนประสาทชั่วคราว
นานประมาณ 2-3 นาที
2. กลามเนื้อทีอ่ ยูรอบ ๆ กระดูกหักมีการหดเกร็ง (spasm) ทําใหเกิดอาการปวดและกดเจ็บ (tenderness)
3. มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อหุมกระดูก (periosteum) หลอดเลือดที่เลี้ยงไขกระดูก เนื้อกระดูกและเนือ้ เยื่อ
อาจเขาไปอยูใ นเนื้อเยื่อรอบกระดูกที่หักหรือออกมาภายนอกทางบาดแผล ในกรณีที่กระดูกหักแบบเปดเมื่อเลือด
หยุดไหลจะเกิดเปนกอนบริเวณรอบ ๆ กระดูกทีห่ ัก ซึ่งกอนเลือดนี้จะเปนประโยชนในกระบวนการซอมแซม
กระดูกตอไป
4. เมื่อมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อรอบ ๆ กระดูก เนื้อกระดูกแข็งและไขกระดูก ทําใหเกิดปฏิกิริยาการ
อักเสบเกิดขึ้นบริเวณกระดูกหักซึ่งระยะอักเสบจะเปนขัน้ ตอนแรกของการซอมแซมกระดูกที่หัก
5. เสนประสาท ไขสันหลัง กลามเนื้อ เอ็นกลามเนื้อและเอ็นยึดขอเมื่อไดรับการบาดเจ็บหรือถูกทําลาย
จะทําใหอวัยวะที่เกีย่ วของทํางานไมไดตามปกตินอกจากนั้นอาจเกิดลักษณะผิดรูปซึง่ ขึ้นอยูกับกระดูกและแรงทีม่ า
กระทํา
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6. กระดูกหักที่บริเวณแขนขาจะมีความยาวสั้นลงเกิดจากแรงดึงของกลามเนื้อตามแกนยาวของกระดูก
ทําใหกระดูกเกยกัน เสียงกรอบแกรบอาจไดยินเมื่อคลํา ซึ่งเกิดจากปลายกระดูกเสียดสีกัน
ชนิดของกระดูกหนาแขงหักแบงไดหลายลักษณะ ดังนี้
1. แบงตามบาดแผล
1.1 กระดูกหักแบบปด (closed fracture) หมายถึง กระดูกที่หักแลวไมมที างติดตอกับภายนอก หรือ
ไมมีบาดแผลที่ผิวหนังตรงกระดูกหัก
1.2 กระดูกหักแบบเปดหรือมีบาดแผล (open fracture) หมายถึง กระดูกหักที่มีทางติดตอระหวาง
ผิวหนังดานนอกกับรอยกระดูกที่หกั หรือกระดูกโผลผิวหนัง
2. แบงตามรอยหักของกระดูก
2.1 หักตามขวาง (Transverse fracture )
2.2 หักเฉียง (Oblique fracture) คือ กระดูกหักนัน้ ไมขาดออกจากกัน
2.3 หักเปนเกลียว ( Spiral fracture )
2.4 หักมากกวา 2 ชิ้น / ทอน ( Comminuted fracture )
2.5 กระดูกที่หกั ราวไมเคลื่อนที่ ไมแยกจากกันทังสองทอน ( Non displaced fracture )
2.6 กระดูกที่หกั แลวเคลื่อนทีไ่ ปจากเดิม ( Displaced fracture )
สาเหตุและปจจัยเสี่ยง
เกิดจากแรงทีม่ ากระทํามี 2 ชนิด คือ
1. แรงที่กระทําโดยตรง
1.1 แรงกระแทก / การตี (tapping) แรงชนิดนี้กระดูกมักจะหักตามขวาง (transverse fracture)
1.2 แรงอัด / การบดทับ (crush) แรงชนิดนีท้ ําใหกระดูกหักเปนหลายชิน้ (comminuted fracture)
และเนื้อเยื่อโดยรอบไดรับอันตรายมาก
1.3 แรงที่เกิดจากกระสุนปน (penetrating) ลักษณะการหักและภยันตรายของเนื้อเยื่อขึ้นอยูกับอัตรา
ความเร็วของกระสุนปน
2. แรงที่กระทําทางออม หมายถึง แรงที่ทําใหกระดูกหักนั้นอยูห างจากตําแหนงที่มกี ระดูกหักไดแก
การหกลมเอามือยันพื้นสงผานของแรงไปที่กระดูกตนแขนทําใหกระดูกตนแขนหักได เปนตน แรงที่กระทํา
ทางออม มีดังนี้
2.1 แรงดึง (traction) ทําใหเกิดการหักตามขวาง เชน ทีก่ ระดูก patella
2.2 แรงโกง / งอ (bending) ทําใหเกิดการหักตามขวางรวมกับการแตกละเอียด
2.3 แรงบิดหมุน (rotation) ทําใหเกิดการหักชนิดเกลียว
2.4 แรงกด /แรงอัด (compression) ทําใหเกิดกระดูกยุบ เชน ที่กระดูกสันหลัง
อาการและอาการแสดง
1. อาการบวมเกิดจากมีเลือดออกมาจากเนือ้ เยื่อรอบกระดูก
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2. ปวดและกดเจ็บบริเวณที่หกั และจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวบริเวณทีห่ ัก
3. กลามเนื้อหดเกร็ง การหดเกร็งของกลามเนื้อจะชวยดามกระดูกที่หักไวตามธรรมชาติไมให
มีการเคลื่อนของชิ้นกระดูกมากขึ้น
4. การสูญเสียหนาที่บริเวณที่หักจะทํางานไมไดตามปกติ
5. ผิดรูป เมื่อกระดูกหักรูปรางกระดูกจะเปลี่ยนไป เชน ขาสั้น ขาบิดหมุนผิดปกติ กระดูกโกง ซอน
เกยกัน
6. การเคลื่อนไหวผิดปกติมีเสียงเกิดจากปลายกระดูกเสียดสีกัน
7. มีแผลบริเวณผิวหนังเกิดจากกระดูกทิ่มจากภายในมาสูภายนอก
การวินิจฉัย
การตรวจรางกาย สังเกตลักษณะของเลือดทีไ่ หลออกมา รูปรางที่ผิดปกติเชน อาการบวม ลักษณะโกงงอ
การบิด ความยาวหรือสั้นของขาที่หักเปรียบเทียบกันทั้งสองขาง ดูการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติ และเสียงเสียดสีของชิ้น
กระดูกที่หัก อาการปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหวสํารวจอาการชา และความสามารถในการเคลื่อนไหวของขาขางที่หัก
อุณหภูมิและการไหลเวียนของโลหิต การถายภาพรังสี จะชวยในการประเมินกระดูกหัก
การรักษา
1. การรักษาแบบไมผาตัด ( Non operating management ) ซึ่งประกอบดวย การจัดกระดูกใหเขาที่
การดามกระดูกเพื่อรอเวลาใหกระดูกติด การบริหารเพื่อปองกันภาวะชนิดขอติด เมื่อกระดูกที่หักติดกันดีแลว
สามารถใชงานไดใกลเคียงกับภาวะปกติ วิธีการชนิดนี้ใชกันมากและไดผลดี เปนวิธกี ารที่เกิด Bone healing เร็ว
ที่สุด เพราะไมมีการทําลายเนือ้ เยื่อเหมือนการผาตัด การดามกระดูกในปจจุบันมี 3 วิธีคือ
1. การใช long-leg cast
2. Patellar tendon bearing cast
3. Functional brace
2. การรักษาโดยการทําผาตัดเพื่อดามกระดูกปจจุบนั มีวธิ ีการทํา 3 วิธี
1. plating and screw
2. intramedullary nail
3. external fixation
การพยาบาลผูป วยที่ไดรับการผาตัดใสแผนโลหะดามกระดูกหนาแขงหัก
การพยาบาลระยะกอนผาตัด (preoperative phase)
เริ่มตั้งแตผูปวยตัดสินใจรับการรักษาโดยวิธีการผาตัด และสิ้นสุดเมื่อสงผูปวยขึ้นเตียงผาตัดการรักษา
โดยการผาตัดมักกอใหเกิดความวิตกกังวลเพราะความไมรูและไมเขาใจวิธีการรักษาและการปฏิบัติตัวกอนผาตัด
ขณะผาตัด และหลังผาตัด ดังนั้นพยาบาลหองผาตัดจึงมีบทบาทสําคัญในการเยี่ยมผูป วยกอนผาตัดเพื่อเตรียมความ
พรอมดานรางกายและจิตใจทั้งยังสามารถชวยลดภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจากความไมเขาใจในการปฏิบัติตัว
การพยาบาลในระยะกอนผาตัดแบงได 2 ดาน คือ การพยาบาลทางดานจิตใจโดยสรางสัมพันธภาพกับผูปวย
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ดวยทาทีที่เปนมิตร เปดโอกาสใหผูปวยซักถามขอสงสัย ปลอบโยนใหกําลังใจและอธิบายถึงวิธีการผาตัดโดยยอ
อุปกรณเกีย่ วกับการผาตัด สภาพภายในหองผาตัดที่ผูปวยจะไดพบ สภาพผูปวยหลังผาตัด เชน ตําแหนงของแผล
ผาตัด การใสทอระบายตาง ๆ การพยาบาลทางดานรางกายโดยประเมินสภาพผูปวยกอนผาตัดเพื่อคนหาความ
ผิดปกติ ไดแก ประวัติโรคประจําตัว ประวัติการแพยาและอาหาร การดืม่ สุรา สูบบุหรี่ บันทึกสัญญาณชีพและ
น้ําหนักตัวตรวจสอบผลทางหองปฏิบัติการ ผลการถายภาพรังสี การลงนามยินยอมผาตัด งดน้ําและอาหารอยาง
นอย 6-8 ชั่วโมงกอนผาตัด เปลี่ยนเสื้อผาเปนชุดคลุมผาตัด
การพยาบาลขณะผาตัด (intraoperative phase)
เริ่มตั้งแตยายผูปวยเขาหองผาตัดสิ้นสุดเมื่อยายผูปวยออกจากหองผาตัดไปยังหองพักฟน เมื่อรับผูปวย
มาหองผาตัด สรางสัมพันธภาพกับผูปว ยโดยการพูดคุยซักถามอาการเพื่อลดความวิตกกังวล ตรวจสอบความ
ถูกตองของเวชระเบียน พรอมทั้งถาม ชื่อ นามสกุล โรค หัตถการ ตําแหนง ขางที่ทําหัตถการ ประวัติการแพยาแพอาหาร โรคประจําตัว ใบลงชื่อยินยอมผาตัด ผลตรวจสัญญาณชีพ ผลตรวจทางหองปฏิบัติการและผลถายภาพ
รังสีเตรียมความพรอมของหองผาตัด เครื่องมือและอุปกรณการผาตัด พยาบาลสงเครื่องมือศึกษาขั้นตอนผาตัด
จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชผาตัดรวมถึงเครื่องมือพิเศษตาง ๆ ใหพรอมใชนับจํานวนเครือ่ งมือผาตัด วัสดุมีคม เครื่องผูก
เย็บและจํานวนผาซับเลือดทั้งกอนผาตัดและกอนเย็บปดแผลผาตัดเพื่อปองกันสิ่งตกคางในรางกายผูปวย
สวนพยาบาลรอบนอกมีบทบาทเฝาระวังเรื่องความปลอดภัยจัดทาผูปว ยใหเหมาะสมกับการผาตัดรวมกับ
ศัลยแพทยรวมทั้งติดตอประสานงานกับทีมในการรักษาอื่น ๆ ปฏิบัติหนาที่พยาบาลสงเครื่องมือและปฏิบัติหนาที่
พยาบาลชวยรอบนอกตามหลักปราศจากเชื้อยางเครงครัด
การพยาบาลหลังผาตัด (postoperative phase)
เริ่มตั้งแตเคลื่อนยายผูปว ยจากหองผาตัดมายังหองพักฟน ในขณะเคลื่อนยายไปยังหองพักฟน เฝา
ระวังการเลื่อนหลุดของทอระบายและอุปกรณตาง ๆ ประเมินแผลหลังผาตัด ดูผาปดแผลวามีเลือดซึมเพิ่มมากขึ้น
กวาเดิมหรือไม ประเมินการไหลเวียนของเลือดสวนปลายโดยกดบนเล็บเทาของผูปวย สีของเล็บจะซีดเมื่อถูกกด
แตเมื่อปลอยมือที่กดเล็บเทาออก สีของเล็บจะเปลี่ยนเปนสีชมพูทันทีซึ่งปกติใชเวลานอยกวา 3 วินาที ประเมิน
ระดับความเจ็บปวดรวมกับวิสัญญีพยาบาล ประเมินการบวมของแผลผาตัดที่เกิดจากเลือดขังในเนื้อเยื่อ ประเมินวา
มีเสนประสาทถูกทําลายโดยการกดปลายนิว้ แตละนิ้วแลวใหผูปวยตอบ ประเมินการเคลื่อนไหวของขาและขอเทา
หลังผาตัด ประเมินภาวะแทรกซอนจากการใชเครื่องรัดหามเลือด ซึ่งยึดหลักประเมิน 7P คือ 1. pain อาการปวดเมื่อ
ทําการเหยียดกลามเนื้อเปนอาการแสดงสําคัญที่สุดในระยะเริ่มแรก อาการปวดจะไมดีขึ้นแมจะไดรับยาแกปวด 2.
puffiness การบวมตึงเปนอาการที่ปรากฏใหเห็นและมีความสําคัญโดยทั่วไปชองกลามเนื้อที่มีปญหาจะมีลักษณะ
บวมตึงจากความดันที่สูงขึ้น 3. paresthesia อาการเสนประสาทรับความรูสึกผิดปกติ เชน ชา ปวดแสบ ปวดรอน 4.
pallor อาการซีดบริเวณผิวหนัง ประเมินการไหลเวียนเลือดสวนปลายโดยการทํา blanching test ใชนิ้วกดที่เล็บเทา
ผูปวยสีของเล็บจะซีดเมื่อถูกกดแตเมื่อปลอยนิ้วมือทีก่ ดเล็บออกสีของเล็บจะเปลี่ยนเปนสีชมพูทันทีซึ่งปกติจะใช
เวลานอยกวา 3 วินาที 5. polar อวัยวะสวนปลายเย็น เกิดจากหลอดเลือดแดงถูกขัดขวางไปเลี้ยงสวนปลายไมได 6.
paresis อาการออนแรงของกลามเนื้อมักเกิดในระยะทาย ๆ ใหผูปวยเคลื่อนไหวขาใหดู 7. pulselessness คลําชีพจร
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สวนปลายไมได ตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน เอกสารตาง ๆ ใหถูกตอง เคลื่อนยายผูปวยจากเตียงผาตัด
มายังรถนอน และสงไปยังหองพักฟน
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งอุบัติเหตุบนทองถนนไดทวีความรุนแรงขึ้นสถิติการบาดเจ็บ
ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงขึ้นมากทั้งจํานวนและความรุนแรง สถิติผูปวยทั้งหมดที่รบั บริการผาตัดของ
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ในปพ.ศ. 2554 มีจํานวน 507 คน มีผูปวยไดรับการผาตัดดานกระดูกและ
ขอ 235 ราย ปพ.ศ. 2555 มีจาํ นวน 499 คน มีผูปวยไดรับการผาตัดดานกระดูกและขอ 200 ราย และปพ.ศ. 2556 มี
จํานวน 577 คน มีผูปวยไดรบั การผาตัดดานกระดูกและขอ 127 ราย จากสถิติดังกลาวพบวาจํานวนผูปวยผาตัดดาน
กระดูกและขอมีจํานวนลดลงแตความรุนแรงมากขึ้นและเปนการผาตัดที่มีจํานวนมากที่สุด ดังนั้นในการรักษา
พยาบาลจึงจําเปนตองพัฒนาวิธีการรักษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น พยาบาลจะตองเปนผูที่มีความรูสามารถนํา
กระบวนการพยาบาลมาใชไดอยางเหมาะสมทั้งระยะกอนผาตัด ขณะผาตัด และหลังผาตัด เพื่อใหผปู วยสามารถ
ฟนฟูสภาพรางกายไดอยางรวดเร็ว ไมมีภาวะแทรกซอนและกลับสูสภาพปกติสามารถดําเนินชีวิตอยางปกติสุขใน
สังคมไดดังเดิม ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกลาวเพื่อใชเปนแนวทางในการพยาบาลอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผูปวยชายไทย อายุ 15 ป รับไวเปนผูปว ยในที่หอผูปวยชายในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 แพทยตรวจรางกาย
และสงถายภาพรังสี พบวากระดูกหนาแขงขางซายหักแบบไมมีแผลเปด แพทยใหการรักษาโดยการดึงกระดูกให
เขาที่แลวดามดวยเฝอกออนในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 และผาตัดใสแผนโลหะดามกระดูกในวันที่ 16 กุมภาพันธ
2555 ไดรับการเยี่ยมกอนผาตัด 2 ครั้ง พบปญหาคือ ผูปวยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับการผาตัดกระดูกหนาแขงหัก
และขาดความรูความเขาใจทีถ่ ูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวกอนผาตัด ขณะผาตัด และหลังผาตัด หลังจากไดรับ
ขอมูลผูปวยและญาติ บอกถึงการปฏิบัติตัวกอนผาตัด ขณะผาตัดและหลังผาตัดไดอยางถูกตอง และใหความรวมมือ
ในการรักษาเปนอยางดี รับผูปวยเขาหองผาตัดเวลา 13.00 นาฬิกา โดยตรวจสอบความถูกตองของเวชระเบียน
ใหตรงกับผูปว ย ตําแหนงและขางที่ผาตัด ผูปวยไดรับการระงับความรูสึกแบบทั่วรางกาย เริ่มผาตัดตามขั้นตอน
การผาตัดโดยยึดหลักปราศจากเชื้อจนเสร็จสิ้นรวมระยะเวลาผาตัด 2 ชั่วโมง ไมพบภาวะแทรกซอนขณะผาตัด
ผูปวยตื่นดีสงผูปวยไปหองพักฟน เยีย่ มผูปวยหลังผาตัด 3 ครั้งไมพบภาวะแทรกซอนหลังผาตัด ผูปวยไดรับ
การจําหนายกลับไปพักฟนตอที่บานในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2555 รวมระยะเวลาในการพยาบาลเปนเวลา 9 วัน
ประเมินความพึงพอใจไดคะแนนรอยละ 95 แพทยนัดตัดไหม วันที่ 26 กุมภาพันธ 2555
5. ผูรวมดําเนินการ
“ไมมี”
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (เปนผูดําเนินการทัง้ หมดรอยละ 100)
ผูปวยชายไทยอายุ 15 ป ผิวขาว รูปรางผอม สูง 153 เซนติเมตร น้ําหนัก 45 กิโลกรัม สถานภาพสมรสโสด
กําลังศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตลมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา
มีอาการขาซายปวด บวม และผิดรูปจึงมาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จากผลภาพถายรังสีพบบริเวณ
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สวนกลางของกระดูกหนาแขงขางซายหักเปน 2 ทอนไมมีแผลเปดบริเวณทีก่ ระดูกหัก แพทยวนิ ิจฉัยวา กระดูก
หนาแขงซายหักแบบไมมแี ผลเปด จึงรับไวเปนผูปวยในทีห่ อผูปวยชาย วันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 เวลา 14.07 นาฬิกา
เลขที่ภายนอก 13148/43 เลขที่ภายใน 423/55 ผลตรวจทางโลหิตวิทยา Hct 36% (คาปกติ 36-48%) Hb 12.1 gram
/dl (คาปกติ 12-18 gram /dl) WBC 9,000 cell/cumm (คาปกติ 5,000-10,000 cell /cumm) Neutrophils 60% (คาปกติ
40-75%) Lymphooyte 35% (คาปกติ 20-50%) Monocyte 2% (คาปกติ 2-10%) Eosinophil 0% (คาปกติ 0-5%)
Pletelet count 213,000 Cell / cumm (คาปกติ 140,000-440,000 cell / cumm) ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการปกติ
ผูปวยไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดําคือ 5% D/N/2 1000 มิลลิลิตร อัตราการไหล 80 มิลลิลิตรตอชั่วโมง
สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 88 ครั้ง/นาที อัตราหายใจ 20 ครั้งตอนาที ความดันเลือด 135/90
มิลลิเมตรปรอท จากประวัตกิ ารเจ็บปวยมีโรคประจําตัว คือ ธาลัสซีเมียชนิดพาหะ ปฏิเสธแพยา แพอาหารและ
สารเคมี ศัลยแพทยวางแผนผาตัดใสแผนโลหะดามกระดูกภายในหากอาการบวมที่หนาแขงซายลดลง
เยี่ยมครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา ที่หอผูปวยชายโดยสรางสัมพันธภาพกับผูปวย
และญาติโดยแนะนําตัว บอกชื่อ นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงานใหผูปว ย และญาติทราบ อธิบายใหผปู วยทราบถึง
สิ่งแวดลอมในหองผาตัดระยะเวลาผาตัด เหตุผล และความจําเปนของการผาตัดเพื่อรักษาแกไขพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น
อธิบายขั้นตอนการผาตัดอยางงาย ๆ แนะนําการเตรียมตัวกอนผาตัดไดแก ลงนามยินยอมรับการผาตัด ความสําคัญ
ในการงดน้ําและอาหาร ไมใสของที่เปนโลหะและของมีคาทุกชนิดติดตัวผูปวย บอกลักษณะตําแหนงของแผล
ผาตัด สายทอระบายตาง ๆ และถายปสสาวะกอนเขาหองผาตัดพรอมทั้งเปดโอกาสใหผูปวย และญาติซักถามขอ
สงสัยตอบคําถามและอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ผูปวยและญาติไมเขาใจ
เยี่ยมครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา ที่หอผูปวยชาย ผูปวยรูสึกตัวดี ขาขางซายดามดวย
เฝอกออน อุณหภูมิรางกาย 37.2 องศาเซลเซียส ชีพจร 100 ครั้งตอนาที อัตราหายใจ 18 ครั้งตอนาที ความดันเลือด
109/56 มิลลิเมตรปรอท พบปญหาทางการพยาบาลกอนผาตัดผูปวย และญาติวิตกกังวลกลัวการผาตัดเนื่องจาก
ไมเคยไดรับการผาตัดมากอน เพื่อใหผูปวย และญาติคลายความวิตกกังวลสามารถปฏิบัติตัวกอน และหลังผาตัดได
กิจกรรมพยาบาลสรางสัมพันธภาพกับผูปว ย และญาติเพือ่ ใหเกิดความไววางใจ และใหความรวมมือในการรักษา
พยาบาล รับฟงปญหาขอของใจ ใหความรูเ กี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติตัวกอนผาตัด และหลังผาตัด ภายหลังใหขอมูล
ผูปวย และญาติรับรูเขาใจขอมูลยอมรับการรักษาดวยการผาตัด ศัลยแพทยวางแผนผาตัดใสแผนโลหะดามกระดูก
ภายใน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30 นาฬิกา
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00 นาฬิกา ผูปวยมาถึงหองรอผาตัดทักทายพูดคุยซักถามดวยทาทีที่เปนมิตร
สัมผัสผูปวยดวยความนุมนวล ตรวจสอบความถูกตองของผูปวยโดยการสอบถามจากตัวผูปวย ปายขอมือตรงกับ
เวชระเบียน เอกสารลงนามยินยอมผาตัด ซักถาม โรค หัตถการ ตําแหนงขางที่ทําผาตัด เตรียมความพรอมของ
เครื่องมือและอุปกรณทั่วไปสําหรับผาตัดใสแผนโลหะดามกระดูกภายใน เครื่องมือพิเศษทางระบบกระดูกและขอ
ไดแก สวานลมพรอมสายลม เครื่องจี้ไฟฟา เครื่องรัดหามเลือดพรอมสายรัด ของใชตา ง ๆ ไดแก น้ํายาฆาเชื้อ วัสดุ
เย็บแผล เคลื่อนยายผูปว ยเขาหองผาตัดเวลา 13.15 นาฬิกา โดยรถนอนยกไมกั้นเตียงขึ้นทั้งสองขางแจงใหผูปวย
ทราบกอนเคลื่อนยายลงเตียงผาตัดตรวจสอบการทําเครื่องหมายตําแหนงที่จะผาตัด (Mark site) เพื่อยืนยัน
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ความถูกตอง เมื่อตรวจดูความเรียบรอยแลว พยาบาลรอบนอก แจงใหทีมผาตัดทราบทํา Time out โดยขานชื่อ
นามสกุลผูปวย อายุ วิธีทําหัตถการ ชื่อแพทยผาตัด เพื่อยืนยันความถูกตองอีกครั้งกอนผูปวยไดรับการระงับ
ความรูสึกแบบทั่วรางกาย (general anesthesia) จัดทาใหผูปวยนอนหงาย ไมเปดเผยรางกายสวนที่ควรปกปด
พันสายรัดหามเลือดที่ตนขาขางที่ผาตัดตอสายเขากับเครือ่ งรัดหามเลือด ติดแผนนําไฟฟาบริเวณตนขาขวาใหแนบ
สนิทกับผิวหนัง เปดเครื่องมือที่เตรียมในการผาตัดโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ พยาบาลสงเครื่องมือ ลางมือสวมชุด
และถุงมือปราศจากเชื้อจัดเรียงเครื่องมือตามลําดับการใชงาน พยาบาลรอบนอกชวยทําความสะอาดผิวหนังบริเวณ
ขาซายจนถึงปลายเทาดวย 7.5% povidone-iodine scrub ศัลยแพทยใช 10% povidone-iodine solution ปูผา
ปราศจากเชื้อ พยาบาลสงเครื่องมือประกอบสวานลมกับสายลมเขาดวยกันสงปลายจี้ไฟฟา ปลายสายลมใหพยาบาล
ชวยรอบนอกเพื่อตอเขากับอุปกรณแตละชนิดพรอมทั้งเปดเครื่อง พยาบาลชวยรอบนอกตั้งคาเครือ่ งรัดหามเลือดให
อยูที่ 300 มิลลิเมตรปรอท บันทึกเวลาทํางานและรายงานเปนระยะ ศัลยแพทยเริ่มการผาตัดเวลา 14.00 นาฬิกา
สงเครื่องมือตามหลักปราศจากเชื้อและขั้นตอนผาตัดใสแผนโลหะดามกระดูกภายในชวยซับเลือดระหวางผาตัด
สงสายระบายของเหลวใหศลั ยแพทย กอนเย็บปดแผลผาตัดตรวจนับผาซับเลือด มีด เข็มและเครื่องมือรวมกับ
พยาบาลชวยรอบนอกผาตัดเสร็จเวลา 15.00 นาฬิกา ทําความสะอาดผิวหนังใหสะอาดและทาแผลดวย 10%
povidone-iodine solution ปดแผลดวยผากอซ ตอสายระบายของเหลวเขากับขวดสูญญากาศ พันผายืดรัดแผล
พยาบาลชวยรอบนอกคลายสายรัดหามเลือด แลวเปดขวดสูญญากาศมีเลือดไหลคาสาย ดูแลความสะอาด และ
แตงตัวผูปว ยใหเรียบรอย ตรวจสอบปลายนิ้วเทาเพื่อประเมินภาวะแทรกซอนจากการใชเครื่องรัดหามเลือด ลอก
แผนสื่อนําไฟฟาอยางระมัดระวังเพื่อลดการบาดเจ็บผิวหนัง ประเมินผิวหนังบริเวณตนขาขวาที่ติดแผนสื่อนําไฟฟา
ไมพบรอยแดงหรือไหมบริเวณผิวหนังหลังผาตัดจากการใชเครื่องจี้ไฟฟา พยาบาลชวยรอบนอกบันทึกขอมูล
การพยาบาลในระยะผาตัดใหถูกตองครบถวนระหวางผาตัดไมพบปญหาในการระงับความรูสึก ผูปวยตืน่ ดี ชวย
เคลื่อนยายผูปว ยไปยังหองพักฟนเวลา 15.15 นาฬิกา
เยี่ยมครั้งที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่หอผูปวยชาย ผูปวยรูสกึ ตัวดี สามารถลุกนั่งบน
เตียงและลางหนาแปรงฟนไดเอง อุณหภูมริ างกาย 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 92 ครั้งตอนาที อัตราหายใจ 20 ครั้ง
ตอนาที ความดันเลือด 121/80 มิลลิเมตรปรอท ขาขางซายพันผายืดรัดแผล มีสายระบายของเหลวตอลงขวด
สุญญากาศ ภายในขวดมีของเหลวเปนเลือดเกาประมาณ 30 มิลลิลิตร ไมมี บวม แดงรอน ผูปวยไมสุขสบาย
เนื่องจากปวดแผลผาตัด ผูปวยบอกวาปวดแผลผาตัด แนะนําการจัดทาโดยใหขาขางที่ผาตัดสูงโดยการหนุนหมอนเพื่อ
ลดบวมและอาการปวด แนะนําใหญาติชว ยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน พูดคุยใหกําลังใจ ประเมินอาการปวด
ผูปวยทุเลาลง นอนหลับพักผอนได
เยี่ยมครั้งที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา ที่หอผูปวยชาย อุณหภูมิรางกาย 36.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 90 ครั้งตอนาที อัตราหายใจ 18 ครั้งตอนาที ความดันเลือด 120/72 มิลลิเมตรปรอท
ปวดแผลลดลง pain score = 2 บริเวณขาขางซายพันดวยผายืด ผูปวยมีภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อภายหลังผาตัด
เนื่องจากมีแผลผาตัด เพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากการติดเชือ้ ที่แผลผาตัด แนะนําใหสังเกตบริเวณแผลผาตัดวามีอาการ
ปวด บวม แดง รอน หรือไม พรอมทั้งสังเกตลักษณะสารคัดหลั่งที่ซึมออกจากแผลและในขวดสุญญากาศ หลีกเลี่ยง

8
การสัมผัสรอบแผลผาตัด ลางมือใหสะอาดกอนและหลังสัมผัสบริเวณบาดแผลผาตัด ไมใหแผลเปยกน้ํา ผูปวยไดรับยา
ปฏิชีวนะตามแผนการรักษา ประเมินผล แผลแหงดี ศัลยแพทยเอาสายระบายของเหลวออก
เยี่ยมครั้งที่ 5 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา เยีย่ มผูปวยที่หอผูปวยชาย อุณหภูมิรางกาย 36.5
องศาเซลเซียส ชีพจร 88 ครั้งตอนาที อัตราหายใจ 20 ครั้งตอนาที ความดันเลือด 128/88 มิลลิเมตรปรอท ไมปวดแผล
แผลแหงดี ผูปว ยไดรับการจําหนายกลับไปพักฟนตอที่บานรวมระยะเวลาในการพยาบาลเปนเวลา 9 วัน กอนผูปวย
กลับบานไดรบั ยา paracetamol รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมงเวลาปวดหรือมีไข folic acid 1 เม็ดหลัง
อาหารเชา ใหคําแนะนําผูปวยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตัวเมื่อกลับไปอยูบานไดแก ดูแลแผลผาตัด
การรับประทานยาตามแผนการรักษา การพักผอนใหเพียงพอ การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน เนนอาหารที่มีโปรตีนเชน เนือ้ นม ไข เปนตน และแคลเซียมสูงเชน ปลาตัวเล็กตัวนอย นม เปนตน
เพื่อชวยสงเสริมการสรางกระดูกและกลามเนื้อ สังเกตอาการผิดปกติของแผลผาตัด ลางแผลวันละครั้ง มาตรวจตาม
นัดพรอมตัดไหมวันที่ 26 กุมภาพันธ 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา ที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและขอ
7. ผลสําเร็จของงาน
จากกรณีศึกษาผูปวยชายไทย ไดรับการวินจิ ฉัยกระดูกหนาแขงซายหัก ผาตัดใสแผนโลหะดามกระดูก
ภายใน รับไวในความดูแลตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2555 รวมระยะเวลาใหการ
พยาบาล 9 วัน ระหวางใหการพยาบาลพบปญหากอนผาตัด ดังนี้ ผูปวยมีความวิตกกังวลกลัวการผาตัด เนื่องจากไม
เคยไดรับการผาตัดมากอน ใหการพยาบาลโดยสรางสัมพันธภาพและใหขอมูลเกีย่ วกับการปฏิบัติตัวกอนผาตัด
ขณะผาตัด และหลังผาตัด หลังจากใหขอมูลผูปวยและญาติรับรู และเขาใจขอมูลยอมรับการรักษาดวยการผาตัด
ระหวางผาตัดไมพบภาวะแทรกซอนจากขั้นตอนการผาตัด ผูปวยใหความรวมมือในการรักษาพยาบาล กอนกลับ
บานผูปวยสามารถเดินโดยใชไมค้ํายัน ตอบคําถาม และปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง แผลผาตัดแหงดี ไมมีปวด บวม
แดงรอน แพทยอนุญาตใหกลับบานได ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2555 แพทยนัดมาตรวจติดตามอาการและตัดไหม
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2555 ที่หองตรวจผูปว ยนอกคลินกิ ศัลยกรรมกระดูกและขอ ผูปวยเสี่ยงตอการติดเชื้อเนื่องจาก
ใสแผนโลหะดามกระดูกภายในซึ่งตองติดตามเยี่ยมหลังผาตัดระยะเวลา 1 ป
8. การนําไปใชประโยชน
1. ผูปวยไดรับความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจทีไ่ ดรับการรักษาพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนใหการพยาบาลผูปวยทีไ่ ดรับการผาตัดใสแผนโลหะดามกระดูกภายใน
กระดูกหนาแขงหัก และพัฒนาคุณภาพการบริการใหดยี ิ่งขึ้น
3. ผูศึกษาไดทบทวน เพิ่มพูนความรู ทักษะ และแนวคิดใหมเกีย่ วกับการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการผาตัดใส
แผนโลหะดามกระดูกภายในกระดูกหนาแขงหัก
9. ความยุง ยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
1. จากการเยี่ยมผูปวยกอนผาตัดโดยการอธิบายเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมภายในหองผาตัด บุคลากรในหอง
ผาตัด การจัดทาในการผาตัด และสภาพรางกายภายหลังการผาตัด พบวาผูปวยไมเขาใจและมองภาพจากการฟง
คําอธิบายไมได

9
2. ขาดคูมือเรื่องบทบาทพยาบาลหองผาตัดในการเตรียม และสงเครื่องมือในการผาตัดใสแผนโลหะดาม
กระดูกภายในกระดูกหนาแขงหัก ทําใหพยาบาลจบใหมไมสามารถเตรียมเครื่องมือใหพรอมใช สงเครื่องมือผาตัด
ผิดพลาดลาชา
10. ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดทําสือ่ ที่สามารถอธิบายใหผูปว ยเขาใจและเห็นภาพเดียวกันโดยใชสมารทโฟนหรือไอแพด โดย
เปดภาพและวีดีโอใหผูปวยดูประกอบการอธิบาย
2. ควรจัดใหมแี นวทางปฏิบตั ิในการเตรียม และสงเครื่องมือในการผาตัดใสแผนโลหะดามกระดูกภายใน
กระดูกหนาแขงหัก โดยใชสมารทโฟนหรือไอแพด เพือ่ เปนแนวทางใหพยาบาลหองผาตัดไดศึกษาเพิ่มพูนความรู
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ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ………………………….
(นางสาวปทมภัส จุลโนนยาง)
ผูขอรับการประเมิน
.........../..... ......../.............

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………
(นางวรรณา วัฒนกิจการ)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
หัวหนาพยาบาล
กลุมภารกิจดานการพยาบาล ฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
............../......... ..../..................

ลงชื่อ.................... ................................
(นางสาวสุภาพร กรลักษณ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
.........../............ ./................

ภาคผนวก

การปองกันภาวะแทรกซอนจากการใชเครื่องรัดหามเลือด

ชื่อเรื่อง การปองกันภาวะแทรกซอนจากการใชเครื่องรัดหามเลือด
หลักการและเหตุผล
การพยาบาลผูปวยผาตัดใหไดรับความปลอดภัยไมเกิดภาวะแทรกซอนและบาดเจ็บระหวางผาตัด
จากอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการผาตัด พยาบาลหองผาตัดตองเขาใจถึงการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และ
สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได เพราะความเสีย่ งจากภาวะแทรกซอนตาง ๆ หลายชนิดสามารถปองกันและ
ลดความรุนแรงใหนอยลงได
จากสถิติผูปวยทั้งหมดที่รับบริการผาตัดของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร พบวาจํานวนผูปวย
ผาตัดดานกระดูกและขอมีจํานวนลดลงแตความรุนแรงมากขึ้นและเปนการผาตัดที่มีจาํ นวนมากที่สุด ใชเวลาในการ
ผาตัดโดยประมาณ 1-3 ชั่วโมง ขึ้นกับความยากงายของหัตถการ การผาตัดในระบบกระดูกและขอสวนใหญมกี ารใช
เครื่องรัดหามเลือดในระหวางผาตัด (Tourniquet) เพื่อหยุดการไหลเวียนเลือดไปสูบริเวณแขนขาชัว่ คราว ทําให
บริเวณแขนขามีเลือดนอยทีส่ ุด สามารถทําผาตัดไดสะดวกและรวดเร็วชวยใหผูปวยเสียเลือดในการผาตัดนอย
ซึ่งการใชเครื่องรัดหามเลือดไมควรเกิน 2 ชัว่ โมง จากกระบวนการทํางานที่ผานมาพบวามีบอยครั้งทีพ่ ยาบาลชวยรอบ
นอกไมรายงานระยะเวลาในการใชเครื่องรัดหามเลือด ซึง่ มีโอกาสทําใหผูปวยเกิดภาวะแทรกซอน เชน อาจมีเนื้อตาย
บริเวณแขนหรือขา จากความสําคัญของปญหา ผูศึกษาจึงนําปญหามาวางแผนและหาวิธีการพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงไดจดั ทําเรื่อง การปองกันภาวะแทรกซอนจากการใชเครื่องรัดหามเลือด (Tourniquet) ในการ
ผาตัด
วัตถุประสงค
1. เพื่อปองกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการใชเครื่องรัดหามเลือด
2. เพื่อใหเจาหนาที่หองผาตัดปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
วิธีปฏิบัติ
1. กอนใชเครือ่ งรัดหามเลือดตรวจสถานะการทํางานใหอยูในสภาพทีส่ ามารถทํางานไดดี
2. ประเมินสภาพผิวหนังบริเวณตนขาหรือแขนตองไมมแี ผล กลามเนือ้ บริเวณนั้นตองไมเหี่ยวลีบเพื่อปองกัน
อันตรายตอเสนประสาทและหลอดเลือด
3. เลือกขนาดของสายรัดหามเลือดใหเหมาะสมกับขนาดของตนขาหรือแขน
4.กอนพันหามเลือดตองพันดวยสําลีหรือแผนสําลีอัด (webrill) เพื่อปองกันไมใหสายรัดหามเลือดกดโดยตรง
กับเนื้อเยื้อ ไมพันบริเวณขอเพราะเสนประสาทและหลอดเลือดบริเวณขอจะถูกทําลาย
5. ตอทอสายลมและตั้งความดันใหเหมาะสมโดยกําหนดความดันเลือดของ systolic pressure ของผูปวย คือ
systolic pressure + 75 มิลลิเมตรปรอท สูงสุดไมเกิน 300-350 มิลลิเมตรปรอท
6. ไลเลือดบริเวณทีจ่ ะผาตัดโดยยกขาหรือแขนขางที่จะผาตัดสูงขึ้นประมาณ 30-40 องศา นาน 2-3 นาที แลว
ใชแผนยางยืดพันไลเลือดจากปลายมือหรือปลายเทาไปจนถึงตนแขนหรือตนขาคลายออกหลังจากเปดความดันเขา
ไปสายรัดหามเลือด พยาบาลรายงานการเริม่ ใชเครื่องรัดหามเลือดโดยแจงความดันและเวลาที่เริ่มใชลงบันทึก พรอม
ทั้งตั้งนาฬิกาปลุกเมื่อครบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
7. รายงานเวลา เมื่อครบ 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อพิจารณาคลายใหเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสวนปลายแขนหรือขา

8. ตรวจสอบผิวหนังของผูปว ยหลังการใชเครื่องรัดหามเลือด วามีอาการปวด ชา สีผิวหนังมีรอยจ้ําเลือด หากมี
อาการบวม สีผิวซีด หรือ คล้ํา ปวด ชา ใหรายงานแพทย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูปวยไดรับความปลอดภัยไมเกิดการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากการใชเครื่องรัดหามเลือด (Touniquet)
ในการผาตัด
2. เปนแนวทางปฏิบัติการปองกันภาวะแทรกซอนจากการใชเครื่องรัดหามเลือด (Tourniquet) ในการผาตัด
รวมกันของบุคลากรในหนวยงานหองผาตัด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
3. เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
อุบัติการณการบาดเจ็บเนื้อเยือ่ จากการใชเครื่องรัดหามเลือดในระหวางผาตัดนอยกวารอยละ 0.1

