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หัวขอการพยาบาลผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกและขอ
โดย อาจารยณรงคกร ชัยวงศ
พยม. การพยาบาลผูใหญ

วัตถุประสงคการเรียนรู นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมาย สาเหตุ อาการและอาการแสดง พยาธิสรีวิทยา การวินิจฉัย และการรักษาโรค
ในผูปวยที่มีปญหาระบบกระดูกและขอ
2. วางแผนการพยาบาลสําหรับผูที่มีปญหาระบบกระดูกและขอ โดยใชกระบวนการพยาบาลแบบ
องครวมได
หัวขอการสอน (Course outline)
หนวยที่ 1 ภาวะกระดูกหัก
หนวยที่ 2 การพยาบาลผูปวยใสเฝอก (Cast)
หนวยที่ 3 การพยาบาลผูปวยใชเครื่องถวงดึง (Traction)
หนวยที่ 4 การพยาบาลผูปวยยึดตรึงกระดูก (Fixation)
หนวยที่ 5 การพยาบาลผูปวยไดรับการตัดแขนหรือขา (Amputation)
หนวยที่ 6 การพยาบาลผูปวยเนื้องอกกระดูก (Bone tumor)

บทนํา

หนวยที่ 1 ภาวะกระดูกหัก

กระดูกหักภาวะบาดเจ็บของกระดูกและขอที่พบไดบอยคือกาวะกระดูกหักซึ่งสาเหตุที่พบมักเกิดจาก
อุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุการจราจรหากผูปวยที่มีภาวะกระดูกหักไมไดรับการชวยเหลืออยางถูกวิธีตั้งแตในขั้น
ของการประเมินและสงตออาจสงผลใหการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นและเมื่อนําสงโรงพยาบาลชาก็อาจจะทําใหเกิดความ
พิการไดโดยเฉพาะกระดูกขาหักซึ่งจะทําใหมีผลตอการทรงตัวและการเดินไดดังนั้นพยาบาลจึงมีความจําเปน
จะตองมีความรูเกี่ยวกับการประเมินสภาพผูปวยวามีความรุนแรงหรือไมเพียงไรมีความรูเกี่ยวกับการดูแลเมื่อผูปวย
ไดรับการทําหัตถการหรือการรักษาตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อชวยลดความทุกขทรมานจากอาการปวดและลดการ
บาดเจ็บตอเยื่อออนเพิ่มขึ้นดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไปนี้
กระดูกหัก (Fracture) หมายถึง การมีการแตกแยกของชิ้นกระดูกออกจากกันโดยอาจจะแยกของชิ้นกระดูก
ออกจากกันโดยอาจจะแยกจากกันของชิ้นกระดูกโดยสิ้นเชิง (Complete fracture) หรือการหักที่ยังมีบางสวนของ
กระดูกติดกันอยู (Incomplete fracture) การที่กระดูกหักอาจสงผลใหเนื้อเยื่อที่อยูรอบกระดูกที่หักไดรับอันตรายได
เชนมีการฉีกขาดของเย็น (tendon) เย็นยืด (ligament) เสนเลือดและเสนประสาทหรืออาจทําอันตรายตออวัยวะที่อยู
ใกลเคียงบริเวณที่มีกระดูกหักไดเชนกระดูกซี่โครงหักทีมเนื้อปอด
สาเหตุของการเกิดกระดูกหัก แบงได 3 สาเหตุใหญคือ
1. จากแรงกระทํา (Force or violence) ซึ่งแบงเปน 2 ชนิดคือ
1.1 แรงกระทําโดยตรง (Direct force) หมายถึง มีแรงกระทําหรือแรงกระแทกหรือแรงอัดตอกระดูก
โดยตรงเชนการถูกดีการถูกชน เปนตนแรง
1.2 กระทําโดยออม (Indirect force) หมายถึง แรงกระทําตอกระดูกที่หนึ่งแลวมีแรงสงจากแรง
กระทําตอกระดูกที่อยูใกลเคียงเชนหกลมกนกระแทกพื้นแลวเกิดการหักของกระดูกตนขาสวนคอ (fracture neck of
femur) เปนตน
2. การหักของกระดูกที่มีโรคหรือพยาธิสภาพอยูกอนแลว (Disease of bone) การหักของกระดูกแบบนี้
เรียกวา Pathological fracture เชน มีกระดูกหนาแขงอักเสบติดเชื้อและมีแรงกระทําตอกระดูกหนาแขงที่ติดเชื้อทํา
ใหกระดูกหนาแขงหักเปนตน
3. จากการกระตุกหรือการหดตัวอยางแรงของกลามเนื้อ (Muscular violence or Stress fracture) เชน การ
กระโดดแลวหกลม เขากระแทกอยางแรง ทําใหกระดูกสะบาแตกได เปนตน
การเรียกชื่อตามลักษณะการหัก ไดแก
1) Transverse fracture หมายถึง รอยหักตั้งฉากกับแนวยาวของกระดูก
2) Oblique fracture หมายถึง รอยรักเอียงประมาณ 30-40 องศากับแนวยาวของกระดูก
3) Spiral fracture หมายถึง รอยหักคลายบันไควน
4) Comminutes fracture หมายถึง รอยหักมีชั้นกระดูกมากกวา 2 ชิ้นขึ้นไปอาจจะหักเปนทอนหรือหักเปน
สามเหลี่ยมคลายผีเสื้อ (Butterfly fracture)
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5) Impacted fracture หมายถึง รอยหักทั้ง 2 ดาน มีแรงกดยื่นเขาหากันพบในกระดูกพรุน (osteoporosis)
โดยสวนกระดูกที่แข็งบริเวณ Cortex จะกดยนเขาไปในสวนของ Metaphysis Proximal humerus
6) Greenstrick fracture หมายถึง การที่กระดูกมีการแตกและหักโดยชิ้นกระดูกที่หักนั้นยังติดกันอยู
อาการและอาการแสดงของการมีกระดูกหัก
เมื่อมีกระดูกหักบริเวณใดก็ตามจะมีอาการและอาการแสดงที่สําคัญ 2 อยางคือ
1. อาการทั่วไป เปนอาการที่แสดงถึงสภาพการทํางานของรางกายไดรับการกระทบกระเทือนซึ่งเปนผล
จากการมีกระดูกหักและสงผลตอการทําหนาที่ของอวัยวะอื่น ๆ ของรางกายที่สําคัญคือการเสียเลือดโดยมีผลจาก
การเกิดการฉีกขาดของกระดูกหักและมีอันตรายตอเสนเลือดใหญที่อยูใกลเคียงเชนกระดูกตนขาหักและเกิดการฉีก
ขาดของเสนเลือดดําหรือเสนเลือดแดงบริเวณขาหนีบทําใหเลือดออกจากบริเวณที่มีกระดูกหักและบริเวณที่มีการ
ฉีกขาดของเสนเลือดมากโดยเลือดที่ออกนั้นจะอยูภายในรางกายหรือไหลออกภายนอกก็ไดถาปริมาณการเสียเลือด
มากกวาปกติก็จะทําใหเกิดการไหลเวียนในรางกายลดลงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆโดยเฉพาะหัวใจและสมองลดลง
อาจทําใหผูปวยเกิดอาการช็อคตามมาไดโดยจะแสดงอาการของอาการช็อก คือ หนาซีด เหงื่อออกมาก มือเทาเย็น
กระสับกระสาย กระวนกระวาย จนกระทั่งหมดสติ และถาประเมินสัญญาณชีพก็จะพบวาคาความดันเลือดลดต่ําลง
ชีพจรเบาเร็ว และอัตราการหายใจชาหรือเร็ว แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการลดลงของปริมาณการไหลเวียน
เลือดในรางกายตองรีบใหการชวยเหลือทันที
2. อาการแสดงเฉพาะบริเวณที่มีกระดูกหักประกอบดวย
2.1 ความเจ็บปวดของอวัยวะที่มีกระดูกหักโดยเฉพาะถากดแลวจะเจ็บ (tenderness) เกิดจากการหด
เกร็งของกลามเนื้อที่อยูรอบบริเวณกระดูกหักอยางแรง
2.2 บริเวณที่หักมีอาการบวมเนื่องจากการคั่งของเลือด
2.3 มีรอยฟกช้ํา มีจ้ําเลือด เกิดจากเลือดออกบริเวณกระดูกหักและมีการฉีกขาดของกลามเนื้อมีการ
รวมตัวเปนกอนเลือดอยูใตชั้นของผิวหนัง
2.4 ไมสามารถเคลื่อนไหวอวัยวะสวนที่หักได
2.5 ถามีการเคลื่อนไหวบริเวณที่กระดูกหักจะมีความเจ็บปวดมาก
2.6 มีการผิดรูปของอวัยวะ เชน การโกง โคง งอหรือผิดรูปราง
2.7 อวัยวะที่เปนแขน ขา จะมีความยาวไมเทากัน โดยสวนที่มีกระดูกหักมักจะสั้นกวาโดยเฉพาะถา
กระดูกหักแลวมีการเคลื่อนที่ของชิ้นกระดูกที่หัก
2.8 ถามีการขยับหรือเคลื่อนไหวสวนที่มีกระดูกหักจะไดยินเสียงกรอบแกรบ (crepitus) จากการ
เสียดสีของปลายกระดูกหัก
2.9 มีอาการชาของอวัยวะ ถามีอันตรายตอเสนประสาทบริเวณรอบๆ กระดูกหัก
2.10 การออนแรงของกลามเนื้อหรืออวัยวะจากการถูกกดทับของเสนประสาท ทําใหการสงกระแส
ประสาทไปไมไดตามปกติ
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2.11 มีอันตรายตออวัยวะภายในรวมดวย เชน อันตรายตอเนื้อปอดจากกระดูกซี่โครงหัก จะทําให
หายใจลําบาก เจ็บหนาอก อันตรายตอกระเพาะปสสาวะจากกระดูกเชิงกรานหัก ทําใหมีการฉีกขาดของกระเพาะ
ปสสาวะ จะมีปสสาวะเปนเลือด เปนตน
การวินิจฉัยกระดูกหัก
1. การซักประวัติ เกิดอะไรขึ้น อาการที่เกิดภายหลังกระดูกหัก เมื่อใด ที่ไหน รักษามาอยางไร
2. การตรวจรางกาย ตรวจรางกายโดยการดู การคลํา การขยับ การวัด การตรวจสอบความมั่นคงและกําลัง
กลามเนื้อ และการฟง ดังนี้
2.1 การดู (Inspection) โดยสังเกตผิวหนังบริเวณที่มีกระดูกหัก บาดแผล รอยฟกชา รูปทรงอวัยวะ
การเคลื่อนไหวอวัยวะ และความพิการ
2.2 การคลํา (palpation) มีวิธีการ ดังนี้
- การจับตองอวัยวะที่มีกระดูกหักเปนการตรวจที่ละเอียดมากขึ้น เชน การคลําการโกงนูน ความ
โคง การบวม ปุมกระดูก
- การขยับ (movement) การตรวจการเคลื่อนไหวขอในทุกทิศทาง (Range of motion) โดยให
ผูปวยเคลื่อนไหวเองและผูตรวจทําการตรวจการเคลื่อนไหวของผูปวย อาจพบเสียงเสียดสี (crepitus) ของกระดูกที่
หัก ปกติ การเคลื่อนไหวขอเพื่อตรวจสอบความมั่นคง (stability) จะมี 7 ทิศทาง คือ การเคลื่อนออกจากแนวกลาง
ตัว (abduction) การเคลื่อนเขาหาแนวกลาง (adduction) การเคลื่อนออกไปขางหนา (flexion) การเคลื่อนออกไป
ดานหลัง (extension) การหมุนออกจากลําตัว (external rotation) การหมุนเขาหาลําตัว (internal rotation) และการ
หมุนรอบแกนกลาง (circumduction)
2.3 การวัด (measurement) แบงเปนการวัดเสนรอบวง (circumference) เพื่อดูการบวม การ
เปลี่ยนแปลงขนาดและการวัดความยาว (length) เพื่อวัดความแตกตางของอวัยวะที่มี 2 ขางเปรียบเทียบหาความ
ผิดปกติ
2.4 การตรวจกําลังของกลามเนื้อ (motor power) แบงเปน 6 เกรด คือ
- เกรด O (zero) ไมสามารถเคลื่อนไหวขอได กลามเนื้อไมมีการ หดรัดตัว
- เกรด I (Trace) มีการหดรัดตัวของกลามเนื้อหรือมีการเปลี่ยนแปลง tone ของกลามเนื้อแตไมมี
การเคลื่อนไหวของขอ
- เกรด II (Poor) สามารถเคลื่อนขอไดตามแนวราบ ตานแรงโนมถวงไมได
- เกรด III (Fair) สามารถเคลื่อนไหวขอไดตามแนวราบและตานแรงโนมถวงไดแตตานแรง
กระทําไมได
- เกรด IV (Good) สามารถเคลื่อนไหวขอไดตามแนวราบและตานแรงโนมถวงไดแตตานแรง
กระทําไดบางแตไมเทาปกติ
- เกรด V (Normal) สามารถเคลื่อนไหวขอไดตามแนวราบและตานแรงโนมถวงไดและตานแรง
กระทําไดเต็มที่
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2.5 การฟง (auscultation) เพื่อหาความผิดปกติของระบบกระดูก จากการมีกระดูกหักหรือการ
เคลื่อนหลุด
3. การตรวจดวยเอกซเรย การเอกซเรยเปนการตรวจยืนยันการตรวจรางกายและดูรายละเอียดของ
กระดูกหัก ไมใชจะทดแทนการตรวจรางกายได การเอกซเรยจึงจําเปนตองทําหลังจากการตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และจะตรวจก็ตอเมื่อผูปวยพนขีดอันตรายแลว และตองมีการดามสวนที่สงสัยวามีกระดูกหักดวยเสมอ มี
หลายวิธี เชน Plain film ใน 2 ทิศทาง คือ A-P / Lateral direction , Stress film เปนการใชแรงหรือน้ําหนักมาชวย
เพื่อการวินิจฉัย Angiography เพื่อดูการฉีดขาดหรืออุดตันของเสนเลือดรวมกับกระดูกหัก CT scan ดวย
คอมพิวเตอร
4. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
ไมมีการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เฉพาะสําหรับการวินิจฉัยผูปวยที่มีกระดูกหัก ปกติไมคอยนิยมทําแต
สามารถทําไดในบางกรณี เพื่อการเตรียมผูปวยกอนทําผาตัดหรือตรวจพิเศษ ประกอบดวย
4.1 Complete blood count (CBC) เพื่อตรวจดูคาเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวชนิดตางๆ อาจพบวา
Hematocrit , Hemoglobin ลดลง เนื่องจากการเสียเลือดจากการบาดเจ็บ คา ESR (Erythrocyte sedimentation rate)
อาจสูงขึ้น เนื่องจากการตอบสนองของกระบวนการอักเสบ แตถามีคาสูงอยูระหวางที่มีกระบวนการหายของกระดูก
(Fracture healing) ผูปวยอาจมีการติดเชื้อที่กระดูก และระหวางการ healing ของกระดูก จะมีระดับ Serum Calcium
และ Phosphorus สูงได
4.2 Urinalysis เพื่อตรวจดูสวนประกอบของน้ําปสสาวะ ความเขมขนของปสสาวะ และความ
ผิดปกติอื่นๆ ที่มีในน้ําปสสาวะ เชน การมีลิ่มเลือด เปนตน
จุดประสงคการรักษากระดูกหัก
1. เพื่อใหกระดูกติดกันสรางความแข็งแรงของกระดูก
2. สามารถกลับไปใชงานไดดังเดิม ซึ่งตองมีรูปรางกระดูกที่ปกติทั้งความยาว การบิดหมุน รวมถึง
กลามเนื้อ เสนเอ็น และขอตอที่ดีดวย
การรักษากระดูกหัก แตละบริเวณมีเปาหมายที่แตกตางกัน ดังนี้
1. Intra - articular fractures ตองรักษาใหได anatomical reduction และมีการขยับของขอใหเร็ว ที่สุด
ปองกันขอติดแข็งและขอเสื่อมจากผิวขอไมเรียบ
2. Metaphyseal fractures ตองจัดแนวกระดูกใหไดลักษณะเดิม
3. Diaphyseal fractures จัดแนวกระดูกใหมีความยาวดังเดิม ไมมีการบิดหมุนที่ผิดปกติ และมีแนวขอที่ดี
ไมจําเปนตองจัดกระดูกทุกชิ้นใหไดรูปดังเดิม
หลักการรักษากระดูกหัก
ขั้นตอนตอไปนี้เปนขั้นตอนการรักษากระดูกหักที่ควรจํา เพื่อนามาใชรักษาภาวะกระดูกหักและขอเคลื่อน
ซึ่งจะสามารถนามาประยุกตใชกับกระดูกหักและขอเคลื่อนทุกชนิด มีอยู 5 ขั้นตอน คือ 5R
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1. Recognition เปนการตรวจวินิจฉัยใหไดวามีกระดูกหักหรือขอเคลื่อนหรือไม หรือมีการบาดเจ็บบริเวณ
อื่นรวมดวยหรือไม เพื่อที่จะรูแนวทางการรักษา และสื่อสารกับแพทยผูอื่นตอไป
2. Reduction คือ การจัดกระดูกใหเขาที่ ใหใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด การจัดกระดูกใหเขาที่จะจัด
ในกรณีที่ชิ้นกระดูกหักมีการเคลื่อนไมวาจะในระนาบใดก็ตาม กรณีที่ชิ้นกระดูกไมมีการเคลื่อนก็ไมมีความจําเปน
จะตองดึงจัดกระดูกใหเขาที่ มี 2 วิธี 3 คือ
2.1 Closed reduction เปนการจัดชิ้นกระดูกโดยไมเห็นรอยหักโดยตรง วิธีนี้ตองใชเอกซเรยเปน
เครื่องมือตรวจดูวากระดูกเขาที่หรือไม โดยวิธีการดัดดึง (Closed manipulation) กรณีที่กระดูกหักใหม หรือไมมี
การหดสั้นมาก และการจัดชิ้นกระดูกโดยวิธีดึงถวงตอเนื่อง (Continuous traction) ใชการออกแรงดึงอยาง ตอเนื่อง
ใชในกรณีที่มีการหดสั้นมาก หรือกรณีที่กระดูกหักมานานไมสามารถจัดดึงใหเขาที่ได
2.2 Open reduction เปนการจัดดึงชิ้นหักใหเขาที่โดยการผาตัดเขาไปบริเวณรอยหัก และจัดดึงชิ้น
กระดูกโดยตรง มักใชในกรณีมีการแตกเคลื่อนของชิ้นกระดูกผานบริเวณผิวขอ ซึ่งมักใชรวมกับการยึดตรึงภายใน
(Internal fixation) จึงเรียกรวมกันวา Open reduction and internal fixation (ORIF)
3. Retention คือ การประคับประคองใหกระดูกอยูนิ่งกับที่หลังจากจัดกระดูกเขาที่และรอใหกระดูก
ติดตามธรรมชาติ วิธีการตรึงกระดูกที่ใชกันบอย ๆ ไดแก การใสเฝอก (Cast) การใสเครื่องดึงถวง (Traction) การใส
วัสดุยึดตรึงภายใน (Internal fixation) และการใสโครงยึดตรึงภายนอก (External fixation)
4. Rehabilitation คือ การฟนฟูสมรรถภาพสวนที่บาดเจ็บและสวนรางกายทั่วไปรวมถึงจิตใจของผูปวย
5. Reconstruction คือ การแกไขซอมแซมสวนที่สูญเสียจากการบาดเจ็บหรือผลแทรกซอนที่เกิดขึ้นเพื่อให
กลับมาใชงานไดดีขึ้น
สําหรับโรงพยาบาลชุมชนจะเพิ่มจาก 5R เปน 6R คือ Refer การสงตอที่เหมาะสม หลังจากไดรับการตรวจ
วินิจฉัยดูแลรักษาในเบื้องตนพรอมทั้งใหขอมูลแนวทางรักษากอนที่จะสงตอไปอยางถูกตอง
ตัวอยางขอวินิจฉัยทางการพยาบาลผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับกระดูกหัก
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 ปวดเนื่องจากเนื้อเยื่อไดรับบาดเจ็บ หรือ ปวดเนื่องจากกระดูกหักบริเวณ ...
ขอมูลสนับสนุน
S : ผูปวยประสบอุบัติเหตุ/ หกลม
กระดูกหักบริเวณ... ขาง... หักแบบปด
ผูปวยบนปวดบริเวณ... pain score เทากับ ... คะแนน
ผูปวยมีอุปกรณยึดตรึงกระดูกบริเวณที่หักแบบ...
O : HR ... bpm. BP ... mmHg.
คิ้วขมวด
วัตถุประสงคการพยาบาล
- เพื่อใหอาการปวดบริเวณ...ทุเลา/ ลดลง
เกณฑการประเมินผล
- ผูปวยไมมีอาการปวด pain score เทากับ 0 คะแนน หรืออาการปวดบริเวณ...ทุเลาลง
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- ผูปวยไมมีอาการกระสับกระสาย นอนไมหลับ สามารถพักผอนได
- Vital signs (V/S) อยูในเกณฑปกติ
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมิน V/S ความถี่ขึ้นอยูกับสภาพอาการผูปวย
2. ประเมินระดับความปวดโดยใช pain scale และระบุระดับความปวดตาม pain score ที่ไดจากการ
ประเมินความปวด
3. พักบนเตียง (อาจจะ bed rest หรือ absolute bed rest แลวแตกรณี)
4. จัดทานอนใหบริเวณที่หักหรือไดรับบาดเจ็บอยูในทาที่สบาย และวางสูงกวาระดับหัวใจเพื่อลดอาการ
บวมและชวยในการไหลเวียน
5. สัมผัสบริเวณที่ปวดอยางนุมนวล
6. ดูแลใหบริเวณอวัยวะที่หักอยูในแนวปกติ (Alignment) ของอวัยวะนั้นๆ เพื่อปองกันการผิดรูปหรือการ
หลุดจากตําแหนง
7. ใช fracture bedpan แทน bedpan ปกติ ในรายที่มีการหักบริเวณขา เพราะ fracture bedpan มีลักษณะ
แบนราบมากกวาจึงกระทบกระเทือนตอการเคลื่อนไหวและ position ของขาที่บาดเจ็บนอยกวา
8. ใหการพยาบาลเทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจหรือเทคนิคที่ชวยบรรเทาอาการปวดโดยไมใชยาเชน นวด
บริเวณที่ไมไดรับบาดเจ็บ การใชสมาธิ เสียงเพลงบาบัด เลนเกม อานหนังสือขาขัน ฯลฯ ทั้งนี้ตองประเมิน
ความชอบและวัยของผูปวยรวมดวย
9. วางกระเปาน้ําแข็ง (Cold pack) บริเวณที่มีอาการปวด
10. ลดสิ่งกระตุนที่กอใหเกิดความปวดเพิ่มขึ้น โดยการจัดบรรยากาศใหเงียบสงบ
11. หากมียึดตรึงกระดูกดวย skin traction ตองดูแลใหเชือกที่ตรึงนั้นมีแรงดึงอยูในแนว alignment
ของกระดูกที่หักและหากตองมีการยกตัว จัดทานอน หรือเลื่อนตัวผูปวยขึ้น ตองพยายามใหบริเวณที่หักนั้นอยูใน
แนว alignment ดวยเชนกัน หรือ ในกรณีที่ผูปวยวางขาบริเวณที่หักอยูบน Bohler Braun ถาตุมน้ําหนักที่ถวงนั้น
หนักมาก ใหลดน้ําหนักลง แตไมเอาตุมน้ําหนักออกในขณะที่เลื่อนตัวผูปวยขึ้น เมื่อเลื่อนตัวเสร็จแลวจึงถวง
น้ําหนักไวเทาเดิม
12. หาก on skeletal traction ตองดูแล skeletal traction ใหมีประสิทธิภาพโดยการใหผูปวย
เคลื่อนไหวรางกายในแนวแรงดึง คือ เมื่อเลื่อนตัวขึ้น-ลง ตองใหบริเวณที่หักอยูในแนวตรง ไมยกตุมน้ําหนักขึ้น
โดยไมมีแรงดึง ระวังไมใหตุมน้ําหนักแกวงหรือหลน ตุมน้ําหนักควรลอยเปนอิสระ เชนเดียวกับตุมนาหนักที่ถวง
ใน skin traction
13. ดูแลใหยาบรรเทาปวด เมื่อปวดมากกวาหรือเทากับ 4 คะแนน (ปวดระดับปานกลางขึ้นไป) หรือ
ตามความตองการของผูปวยแตตองไมขัดแยงกับแผนการรักษา พรอมทั้งอธิบายผลขางเคียงของยาบรรเทาอาการ
ปวด หากใหยาบรรเทาอาการปวดกลุม pethidine หรือ morphine ตองมีการประเมิน sedation score เพื่อปองกัน
อาการขางเคียงยาที่อาจเกิดขึ้นเชน เมื่อไดรับ morphine อาจมีอาการคัน หรือ คลืน่ ไสอาเจียน บางรายอาจมีอัตรา
การหายใจนอยกวา 8 ครั้งตอนาที ความดันโลหิตต่ํา ปสสาวะออกนอย และหยุดหายใจได จึงตองมีการเฝาระวัง
อาการขางเคียงของยาอยางใกลชิด
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14. ติดตามประเมินความปวดซ้ําภายหลังใหการพยาบาล
ขอวินิจฉันที่ 2 ตกเลือด (bleeding) เนื่องจากเนื้อเยื่อไดรับบาดเจ็บ หรือ ตกเลือด (bleeding) เนื่องจากมีกระดูกหัก
บริเวณ ....
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมิน V/S ทุก 15 นาที
2. บันทึกปริมาณสารน้ําเขา-ออก (record intake/output: record I/O)
3. พักบนเตียง (อาจจะ bed rest หรือ absolute bed rest แลวแตกรณี)
4. สังเกตอาการบวม โดยพิจารณาจากขนาดรอบ ๆ บริเวณที่กระดูกหัก เปรียบเทียบกับขางดี/ปกติ
5. ดูแลใหออกซิเจนตามแผนการรักษา (แลวแตกรณี)
6. ดูแลใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา (intravenous fluid: IV fluid) ตามแผนการรักษา
7. ดูแลใหสวนประกอบของเลือด (blood component) เชน เม็ดเลือดแดงเขมขน (packed red
cells: PRC), เม็ดเลือดแดงเขมขนลดจํานวนเม็ดเลือดขาวดวยการปน (leukocyte-poor red cells: LPRC), พลาสมา
สดแชแข็ง (fresh frozen plasma: FFP), หรือ เกล็ดเลือดที่เตรียมจากการรวม buffy coat และขจัดเม็ดเลือดขาวดวย
การปน (leukocyte poor pooled platelets Concentrate, LPPC) เปนตน และสังเกตอาการขางเคียงของ blood
transfusion เชน มีไข หนาวสั่น (chill) มีผื่น คัน จุดเลือดออกตามตัว ปสสาวะสีเลือด ความดันต่ํา เปนตน
8. อาจมีการใหยาแกแพกอนใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือด ซึ่งนิยมใหเปน CPM (cholrpheniramine)
1 amp. ⓥ ตามแผนการรักษา
9. บันทึกสัญญาณชีพกอน/ขณะ/และหลังใหเลือด 15 นาที x 4 ครั้ง, 30 นาที x 2 ครั้ง, และทุก
1 ชม. จนกวาเลือดหรือสวนประกอบของเลือดจะหมด
10. ติดตามผล complete blood count (CBC) โดยเฉพาะคา RBC, Hct, และ Hb
11. รายงานแพทยหากพบอาการแพเลือด ถาช็อค หรือบริเวณที่หักบวมมากขึ้น
ขอวินิจฉัยที่ 3 เสี่ยงตอการเกิด compartment syndrome (CPS) เนื่องจากเนื้อเยื่อบริเวณ … ไดรับบาดเจ็บ
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมิน 7 P โดยการจับชีพจร popliteal, posterior tibial, dorsalis pedis อาการปวด เสียว ชา จับเทา
และบริเวณที่กระดูกหัก สังเกตอาการซีดของผิวหนังรอบๆ ใหเคลื่อนไหวบริเวณที่กระดูกหักเทาที่จะทําได โดย
ควรประเมินทุกชั่วโมง หรืออยางนอยเวรละ 1-2 ครั้ง
2. ประเมิน blanching test โดยการกดบริเวณเล็บมือเล็บเทา
3. ไมยกบริเวณที่หักสูงกวาระดับหัวใจ เมื่อสงสัยวามีอาการแสดงของ compartment syndrome
4. ขยายสิ่งที่กดรัดบริเวณอวัยวะที่หักเมื่อมีอาการบวมมากขึ้น
5. วัดรอบบริเวณอวัยวะที่หักทุกเวรเพื่อประเมินอาการบวม
6. รายงานแพทยหากพบอาการผิดปกติเพื่อทําการแกไข หรือ สงวัดความดันใน compartment เพื่อพิจารณา
ทํา fasciotomy (ถามีคาความดันใน compartment มากกวา 40 mmHg. คาปกติเทากับ 10 - 20 mmHg.
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หนวยที่ 2 การพยาบาลผูปวยใสเฝอก (Cast)
เฝอกเปนวัสดุหอหุมสวนของรางกายที่ตองการตามไวเพื่อหยุดการเคลื่อนไหว และใหอวัยวะอยูใน
ตําแหนงที่ตองการ มักใชในกรณีกระดูกหักแบบไมมีบาดแผล บวมไมมาก สามารถจัดกระดูกเขาที่ ไดดี
องคประกอบของเฝอก
เฝอกประกอบดวยผาโปรง ซึ่งผานกรรมวิธีอัดสารพิเศษและยิบซั่ม เมื่อถูกน้ําจะเกิดปฏิกิริยากลายเปนผลึก
ยิบซั่ม
ชนิดของเฝอก ปจจุบันเฝอกที่ใสมี 2 ชนิด คือ
1. เฝอกปูน เปนชนิดที่นิยมใชมากและใชกันโดยทั่วไป
2. เฝอกไฟเบอรกลาส (fiber glass) ทําจากวัสดุสังเคราะหที่มีน้ําหนักเบา แข็งแรง มีลวดลาย สีสันสวยงาม
แตราคาแพง
วัตถุประสงคการใสเฝอก
1. พักอวัยวะที่มีกระดูกหักนั้นชั่วคราว (Temporary immobilization) เพื่อลดปวดและชวยใหเกิดการหาย
(Healing) ไดงาย
2. ปองกันความพิการ (Prevent deformity)
3. แกไขความพิการ (Correct deformity)
4. มีการเคลื่อนไหวไดเร็ว (Earlier ambulation)
5. การทําหนาของอวัยวะนั้น ๆ ที่ดีขึ้น (Improve function)
หลักการใสเฝอก
1. ในกระดูกหักที่เลื่อนไมมากจะมี soft tissue และ periosteum ดานหนึ่งไมขาด การดัดเฝอกโดยใชหลัก
three – point fixation จะปองกันไมใหกระดูกเลื่อนหลุดได ในกระดูกหักลักษณะนี้เมื่อใสเฝอกจะตองเห็นเฝอกโกง
เล็กนอย
2. ในกระดูกหักที่เลื่อนมากหรือแตกหลายชิ้น การใสเฝอกมักจะไดผลไมดีเนื่องจากไมมี soft tissue splint
สวนมากจึงตองผาตัด
3. การใสเฝอกตองคลุมอยางนอยหนึ่งขอเหนือ และใตตอรอยหัก เพื่อไมใหกลามเนื้อซึ่งยึดขามขอสงแรง
ไปทําใหชิ้นหักเลื่อน ยกเวน เฝอกชนิดพิเศษบางชนิด เชน การใส Short arm cast ใน Colles’ fracture จะอาศัยการ
ยึดใหขอมืออยูในทา pronation และ ulna deviation รวมกับ 3 – point fixation
เทคนิคการใสเฝอก
1. อธิบายใหผูปวยและญาติทราบกอนวาผูปวยมีกระดูกหัก แพทยจะรักษาโดยการใสเฝอก
2. เตรียมอุปกรณที่จะใชใหพรอม รวมทั้งการวางแผนกับผูชวยใสเฝอก ขนาดของเฝอกที่ใชโดยทั่วไป
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- บริเวณแขน ใชเฝอกขนาด 4 นิ้ว
- บริเวณขา ใชเฝอกขนาด 6 นิ้ว
3. หากบริเวณรอยหักบวมมาก การใสเฝอกโดยรอบ (circular cast) มีโอกาสเกิด compartment syndrome
ควรเลี่ยงไปใช slab แทน
4. ทําความสะอาดบริเวณที่จะใสเฝอกดวยแอลกอฮอลจนทั่วและรอใหแหง
5. การรองเฝอกอาจจะใชปลอกผายึด (stockinette) สวมกอน แลวจึงพัน webril ทับอีกชั้น ขอดีของปลอก
ผายึด คือ ขอบเฝอกจะเรียบ ไมมีสวนของ webril ยุยออกมา การพัน webril ควรพันจากสวนปลายขึ้นมาหาสวนตน
พันรอบตอไปทับเหลื่อมประมาณครึ่งหนึ่งของความกวาง โดยดึงใหตึงพอประมาณ ตรงปลายทั้ง 2 ขาง ควรพันให
หนาขึ้นเพื่อกันขอบเฝอกกดผิวหนัง บริเวณปุมกระดูกหรือสนเทาควรรอง webril เพิ่มอีก 3 – 4 ชั้น
6. การแชเฝอก จับชายเฝอกออกมากอนแชเฝอกทุกครั้ง จุมลงในน้ําใหหมด รอจนฟองอากาศภายในเฝอก
ถูกแทนที่ดวยน้ําแลวจึงยกขึ้น บีบน้ําออกโดยบีบมวนเฝอกพอประมาณ หามบีบจนแหงเพราะจะทําใหพันยาก ถา
ตองการใหเฝอกแหงเร็วใหแชดวยน้ําอุน ระวังอยางใหแกนกลางเฝอกหลุดออกมา
7. การพันเฝอก ควรเริ่มจากสวนปลายไปหาสวนตน ยกเวนในกรณีที่กระดูกชิ้นที่หักเลื่อนงาย อาจพัน
บริเวณนั้นกอน พันกลิ้งเฝอกไปบนแขนหรือขา ไมควรดึงจนตึง พันทับรอยเดิมประมาณครึ่งหนึ่งของความกวาง
ทับกันประมาณ 4 – 6 รอบ ไมควรพันขึ้นลงสลับกันเพราะจะทําใหลูบ ( mold) เฝอกยาก บริเวณขอบเฝอกควรพัน
ใหหนาขึ้นเพื่อปองกันเฝอกแตก พับสวน stockinette หรือ webril บริเวณขอบเฝอกใหเรียบรอย และพันทับดวย
เฝอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อปองกันขอบ webril ยุยหลุดออกมา ระวังอยาใหแกนกลางของเฝอกหลุดออกมาระหวางที่กําลัง
พันเฝอก
8. การลูบเฝอก ทําเพื่อใหเนื้อเฝอกสมานกันเปนเนื้อเดียว ลูบใหเขารูปของแขนหรือขา โดยใชฝามือลูบ
สวนทางกับทิศทางของการพันเฝอก ไมควรใชปลายนิ้วกดจะทําใหเกิดแรงกดเฉพาะที่ เริ่มลูบขณะเมื่อเฝอกยังเปยก
ชื้นอยู จนเมื่อเฝอกเริ่มมีความรอน ความเยิ้มลดลงก็สามารถดัดตามรูปที่ตองการ
9. ใชสําลีหรือฟองน้ําชุบน้ําเช็ดเฝอกออกจากบริเวณผิวหนังที่เปอนเฝอก
10. เมื่อใสเฝอกเสร็จควรรองดวยผาหรือวัสดุออนนุม ระวังไมใหเฝอกแตกขณะเคลื่อนยาย วางในที่อากาศ
ถายเทไดสะดวก ไมใชผาคลุมเฝอก เพราะจะทําใหเฝอกไมแหง หามลงน้ําหนักกอนเฝอกจะแข็งแรงซึ่งโดยทั่วไป
ใชเวลา 24 – 36 ชั่วโมง
การตัดชองเฝอก (cast windowing)
การตัดเฝอกชวยลดการกดเฉพาะที่ หรือเพื่อการดูแลบาดแผลบริเวณที่จะเปด window ตองมีการเตรียมไว
ตั้งแตใสเฝอกโดยใชผากอซวางพับหนาๆ ใหเห็นเฝอกนูนขึ้นและทําเครื่องหมายไว เมื่อเปดฝา window ออกเพื่อดู
บาดแผลเรียบรอยก็ปดฝานั้นกลับเขาที่เดิม ติดดวยผาเทปหรือมวนผายืดทับเพื่อปองกันเนื้อภายในจะบวมมากดกับ
ขอบ window
ลักษณะของเฝอกประเภทตางๆ และขอบงใช
1. เฝอกแขน
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1.1 เฝอกแขนขนาดยาว (Long arm cast) หุมจากระดับใตรักแรออมคลุมเหนือที่เกาะของ กลามเนื้อ
Deltoid ถึงระดับโคนนิ้วมือ (Metacarpophalangeal joints) โดยดานหนาของฝามือจะตรงกับรองลายมือตามขวาง
เสนนอกสุด (Distal palmar crease) เพื่อใหนิ้วเคลื่อนไหวได สวนดานหลังของฝามือนั้นเฝอกคลุมถึงปุมขอโคนนิ้ว
ทั้งสี่ ประโยชน ใชดามกระดูกตนแขนหักที่ supracondyle และกระดูกปลายแขนหักระดับกลางชิ้นกระดูกขึ้นไป
หรือภายหลังผาตัดขอศอก
ขอควรระวัง อาจเกิดการกดเสนเลือด เสนประสาทไดงาย ในรายที่เนื้อเยื่อของขอศอกบวมมาก ๆ จะเกิด
เปนความพิการที่เรียกวา Volkmann’s Ischemic Contracture หรือ Compartment syndrome
1.2 เฝอกแขนชนิดสั้น (Short arm cast)
เปนเฝอกที่ใชดามกระดูกปลายแขนหักระดับกลางลงไป เชน colles’ fracture คือกระดูกหักสวนปลายของ
radius (Fracture distal end of radius) และกระดูกหักบริเวณมือ ขอมือ โดยหุมจากระดับใตขอศอกถึงฝามือทําใหงอ
ขอศอกได
1.3 เฝอกรูปตัวยู (U-slab)
เปนเฝอกดาม จากขอไหลทาบไปทางดานขางของตนแขน แลววกที่ใตขอศอกไปทางดานในของตนแขน
และสิ้นสุดที่รักแร แขนที่ใสเฝอกดามรูปตัวยูจะจัดใหอยูทา internal rotation ใชมวนผากอสพันทับรอบตนแขน
และใชผาคลองคอพยุงปลายแขนเพื่อปองกันชิ้นกระดูกที่หักถูกดึงรั้งจนเกิดรอยแยกได
1.4 เฝอกถวงแขน (Hanging cast)
เปนเฝอกที่ใสโดยใชน้ําหนักเฝอกชวยถวงชิ้นกระดูกตนแขนที่หักแบบเกยกัน กระดูก ตนแขนหักแบบอัด
เขาหากัน (Impact fracture neck of humerus)
1.5 เฝอกแขนขนาดยาวเหนือขอมือ (Arm cylinder cast)
คลายเฝอกแขนชนิดยาวแตปลายเฝอกอยูถึงระดับขอมือ และขอศอกงอ 90 องศาใชเพื่อรักษาขอศอก
เคลื่อนหลุด

ภาพที่ 1 แสดงเฝอกแขนประเภทตางๆ
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2. เฝอกขา

2.1 เฝอกขาขนาดยาว (Long leg cast)
หุมจากขาหนีบถึงโคนนิ้วเทา (Metartaso – phalyngeal jont ) โดยเขาจะงอประมาณ 20-30 องศา เพื่อให
กลามเนื้อ quadriceps หยอน ขอเทางอ 90 องศา หรือฝาเทาตั้งฉากกับหนาแขง ปลายเทาไมบิดใชดามกระดูกขาทอน
ปลายหรือขอเขาหรือกระดูกตนขาหักชนิดที่สามารถจัดใหเขาที่แลวมีความมั่นคงพอควร
2.2 เฝอกขาขนาดสั้น (Short leg cast)
คลายเฝอกขาขนาดยาว แตสวนตนของเฝอกจะเริ่มจากระดับต่ํากวาเขาโดยดานหนาอยูต่ํากวา tibial
tuberosity ทางดานหลังอยูใตระดับเอ็นพับเขา (Ham-string) ใชรักษากระดูกหักบริเวณ fibular และกระดูกขอเทา
หัก
ขอควรระวัง คือการกด common peroneal nerve
2.3 เฝอกขาทรงกระบอก (cylinder cast)
คลายเฝอกขาขนาดยาว แตสวนปลายจะถึงระดับเหนือตาตุม (Malleoli) โดยที่ขอบทางดานหนาไม
ขัดขวางการโปงตึงของเอ็นกระดูกขอเทา (Tibiolis anterior)
ประโยชน คือ ดามขอเขา หลังการผาตัดขอเขา หรือกระดูกสะบาแตก (Fracture patellar)

ภาพที่ 2 แสดงเฝอกขาประเภทตางๆ
2.4 เฝอกพีทีบี (PTB cast)
Patellar tendon bearing cast หรือ Below-the-knee functional cast คลายเฝอกขาขนาดสั้น แตสวนตนทาง
ดานหนาจะไปถึง upper pole หรือ middle portion ของ patellar ทางดานหนา และทางดานหลังจะเวาต่ํากวาขอพับ
ชวยรับน้ําหนักรางกายสวนหนึ่งได ชวงกลางของเฝอกจะเขารูปแนบกับนองและมักจะใสสนเทาเฝอกไวเพื่อใชเดิน
ได
ประโยชน สําหรับรักษากระดูกหนาแขงหัก (Fracture tibia) ที่ชิ้นหักอยูคงที่ไดดี ผูปวยสามารถงอเขาและ
เดินลงน้ําหนักได
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2.5 เฝอกติดเบรส (Cast-brace)
เปนเฝอกขาขนาดยาวที่ดัดแปลงโดยใสขอเบรสแทนเนื้อเฝอกบริเวณรอบ ๆ เนื้อเฝอกทําหนาที่รับน้ําหนัก
รางกายบางสวน ขอเบรสชวยใหขอที่อยูระหวางเนื้อเฝอกสามารถขยับไดในระนาบเดียว คือเหยียดเขาไดถึงขีดสุด
งอเขาไดประมาณ 70 องศา และผูปวยสามารถเดินลงน้ําหนักได เฝอกสวนตนจะเริ่มจากขาหนีบถึง upper pole ของ
patellar ทําหนาที่รองรับ Ischeal tuberosity ชวงปลายเปนเฝอกขาชนิดสั้น เฝอกทั้งสองชวงจะเชื่อมกันดานขางดวย
ขอเบรส (Knee hinge joint) 2 อัน
3. เฝอกกระดูกสันหลัง
3.1 เฝอกลําตัว (Body cast หรือ body jacket หรือ Plaster jacket) ใชดามกระดูกสันหลังระดับอกสวนลาง
ถึงเอวสวนบน (T7 -spine ถึง L2 –spine) ขอบเขต ดานหนาจากอก (Suprasternal notch) ลงไปถึงตะโพก (Pubic
symphysis) ดานขางออมใตรักแรไปสูดานหลังที่ระดับกลางหลังประมาณปลายลางของกระดูกสะบัก (Inferior
angle of scapula) ลงไปถึงขอบขนของกระดูก sacrum ดานขางขอบลางจะคลุมเหนือปุมกระดูกเชิงกราน (Anterior
superioriliac spine)
3.2 เฝอกศีรษะ – ลําตัว (Minerva cast)
เปนเฝอกที่หุมตั้งแตศีรษะ คอ ลงไปถึงสวนลําตัวโดยที่อาจจะสิ้นสุดที่ชายโครงหรือเชิงกรานก็ได มีผลใน
การดามกระดูกหักระดับกระดูกคอขอที่ 1 (C1 – spine) ถึงระดับสันหลังสวนอกขอที่ 6 (T6 –spine)
3.3 เฝอกคอ – ลําตัว (Calot cast)
จะคลายเฝอกศีรษะลําตัว แตเฝอกสวนตนจะคลุมจากระดับทายทอยและคาง ใชดามกระดูกคอสวนลาง
หรือกระดูกสันหลังสวนอก จํากัดการกมและเงยศีรษะ สามารถเอี้ยวคอไปซายขวาไดพอประมาณ
กิจกรรมการพยาบาลสําหรับผูปวยที่เขาเฝอก
การดูแลทั่วไป
1. อธิบายวัตถุประสงคการใสเฝอก และขั้นตอนการใสเฝอก เพื่อใหผูปวยใหความรวมมือ ดังนี้
- ขณะใสเฝอกอยูในทานิ่งไมเกร็งกลามเนื้อที่ใสเฝอก
- ขณะเฝอกเปยก ปองกันการกดทับหรือการหักยุบ
- สงเสริมใหเฝอกแหงเร็ว โดย ใหลมพัดผานทั่วถึง ไมหมคลุมเฝอก
2. การปองกันภาวะแทรกซอน เพื่อจากการบีบรัดของเฝอกโดยรอบ ที่เรียกวา Compartment syndrome
เกิดจากความดันใน Closed tissue เพิ่มขึ้น และทําให microcirculation ของเนื้อเยื่อตางๆ เสีย
3. การปองกันภาวะแทรกซอน ตอผิวหนังทําใหเกิดอาการปวด เปลี่ยนทานอนทุก 2-3 ชั่วโมง
4. การปองกันภาวะแทรกซอนจากการนอนบนเตียงนาน ๆ เชน ทองผูก แผลกดทับ ขอติด กลามเนื้อลีบ
นิ่วในไต ปอดบวม เปนตน
5. การดูแลผิวหนังบริเวณรอบๆ เฝอกโดยการนวดเพื่อกระตุนการไหลเวียน ถาคันในเฝอกหยอด Alcohol
25 % ใชหลัก distraction และให CPM รับประทาน
6. การออกกําลังกายดวยตนเองโดยการทําการเคลื่อนไหวทุกทิศทางถาไมมีขอจํากัด Quadriceps exercise
(QSE) กรณีใสเฝอกขา เปนการออกกําลังกลามเนื้อตนขาซึ่งมี 4 มัด คือ rectus femoris , vastus lateralis, vastus
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medialis และ vastus intermediate โดยการใหผูปวยนั่งหรือนอนเหยียดขาตรง กระดกขอเทาขึ้นและกดเขาลงบนที่
นอน ขณะเดียวกันเกร็ง กลามเนื้อตนขา ประมาณ 5 วินาที แลวคลายจึงเริ่มทําใหม
7. การดูแลดานจิตใจเนื่องจากการติดของกระดูกตองใชระยะเวลานาน
8. Discharge Plan โดยใชหลัก METHOD technique
- Medicine แนะนําเกี่ยวกับการรักษาทางยา การออกฤทธิ์ และอาการขางเคียง
- Environment / Economic แนะนําเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เชนผูปวยที่ตองใสเฝอกขา
อาจตองยายที่นอนมานอนชั้นลางชั่วคราวถามีบาน 2 หรือ 3 ชัน้ เปนตน สวนในดานเศรษฐกิจ หากมีปญหาตองจัด
ใหปรึกษากับสังคมสงเคราะห
- Treatment ควรแนะนําเกี่ยวกับการรักษาที่ไดรับ คือ การใสเฝอกประเภทใด เนื่องจากมีการหัก
ของกระดูกอะไรบาง และมีวิธีการดูแลขณะใสเฝอกอยางไรบาง
- Health education แนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป เชน อาการคันในเฝอก การดูแลเรื่อง
การขับถายควรปองกันไมใหมีอาการทองผูก การไมตัดเฝอกเอง การสังเกตรอยเปอนเลือดของเฝอก เปนตน
- OPD follow up การมารับการตรวจตามแพทยนัดเพื่อติดตามการหายของกระดูก ถามีอาการชา
ตามปลายมือปลายเทา ปวดมากรับประทานยาแกปวดไมดีขึ้น มีนิ้วบวมหรือเฝอกมีกลิ่นเหม็นมาก ใหรีบมาพบ
แพทยทันที
- Diet แนะนําเกี่ยวกับอาหารประเภทโปรตีน แคลลอรี่ แคลเซียม และวิตามินดี เพื่อสงเสริมการ
หายของกระดูกและเนื้อเยื่อรอบๆ
การดูแลเฉพาะ
1. กรณีผูปวยใสเฝอกแขน
1.1 ฝกการใชงานแขนขางปกติ
1.2 ใชผาคลองคอเพื่อพยุงแขนเสมอ เพราะชวยลดอาการบวมของนิ้วมือและลดอาการปวด
บริเวณไหล จัดใหปลายแขนงอขึ้นเล็กนอย ควรใชวัสดุนุมๆ รองใตผาคลองคอในบริเวณ ดังกลาวเพื่อลดการเสียด
สี
1.3 เลือกใชเกาอี้สาหรับนั่งชนิดที่มีพนักพิงเปนแนวตรงจะชวยใหผูปวยลุกขึ้นยืนไดงาย
1.4 จัดทานอน โดยยกหัวเตียงใหสูงขึ้น ชวยใหเฝอกมีแรงถวงตอสวนที่หักไดมากขึ้น
1.5 ดูแลขอบเฝอก โดยใชผาหรือวัสดุนุม ๆรอง สังเกตอาการแทรกซอนที่อาจเกิดจากประสาท
แขน (Radial nerve) ถูกกด
1.6 บริหารกลามเนื้อแขนอยางสม่ําเสมอ
2. กรณีใสเฝอกขา
2.1 กรณีที่ใสเฝอกขาทรงกระบอกขนาดยาว ยกเฝอกใหสูงอยูเสมอเปนสิ่งจําเปนและตองใหสน
เทาลอยโดยไมใหขอบเฝอกสวนปลายดานลางกดที่ขอเทา เพราะจะทําใหเกิดแผลและกดการไหลเวียน
เลือดไปที่หัวแมเทาได
2.2 การจัดวางเฝอกขาชนิดยาวในทานอนหงาย ควรใชหมอนรองใหเฝอกสูงกวาระดับหัวใจ สน
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เทาลอยอิสระ หัวเขาและหัวแมเทาชี้ขึ้น ควรใชผาหรือหมอนเหน็บที่ขอบนอกของตนขา ชวยลดแรงถวงของเฝอก
ที่จะดึงขาใหแบะออก
2.3 พลิกเปลี่ยนทาทุก 3 – 4 ชั่วโมง และใหออกกําลังกาย
- การออกกําลังกายแบบ Isometric exercise คือ การเกร็งกลามเนื่องที่อยูในเฝอกและนอกเฝอก
โดยเฉพาะกลามเนื้อตนขา (Quadriceps muscle) ไวนานอยางนอย 5 วินาที / ครั้ง การเกร็งจะทําใหเกิด metabolic
stress การทํางานของกลามเนื้อเขาสูวงจรเครป ซึ่งกระตุนเซลลกลามเนื้อไดเต็มที่ ชวยใหเกิดความแข็งแรงของใย
กลามเนื้อชนิดเล็ก และชวยในการไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะการไหลกลับของหลอดเลือดดา และน้ําเหลืองไดดีขึ้น
ลดอาการบวมของแขนขา
- การออกกําลังกายแบบ Isotonic exercise คือการออกกําลังกลามเนื้อและทําใหขอเคลื่อนไหว
ทําใหกลามเนื้อคงสภาพเดิม ปองกันขอติดแข็ง และชวยระบบไหลเวียน เชนในกรณีใส Cylinder cast โดยการ
กระดกขอเทา เปนตน
- การออกกําลังกายแบบ Isokenetic exercise ใชในการฟนฟูกําลังของกลามเนื้อภายหลังถอด
เฝอกแลว โดยใชเครื่องชวย คือ เครื่อง Cydex ซึ่งจะทําใหกลามเนื้อไดออกกําลังอยางสม่ําเสมอทุกระยะของการ
เคลื่อนไหวของขอ
3. กรณีใสเฝอกกระดูกสันหลัง
3.1 ขณะใส minerva cast ชวงที่พันเฝอกบริเวณศีรษะ ตองอาปากใหกวางพอเพื่อใหไดรูปราง
เฝอกที่ไมขัดขวางการอารับประทานอาหารและทําความสะอาดปาก ไดงาย
3.2 จัดทานอนควรจัดในทาศีรษะและลําตัวสูง เพื่อใหสามารถมองสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวไดดี
3.3 เนนการบริหารการหายใจเพื่อปองกันภาวะปอดแฟบ
3.4 ขณะลุกนั่งใชวิธีโหน bar จากทาชันเขาโดยโนมตัวขึ้น พรอมกับเหยียดเขาออก
3.5 ประเมินการกดเบียดผิวหนัง บริเวณรักแรและตะโพก

~ 15 ~

หนวยที่ 3 การพยาบาลผูปวยใชเครือ่ งถวงดึง (Traction)
การดึงถวงน้ําหนัก เปนการใชแรงดึงที่สวนตาง ๆ ของรางกาย เชน แขน ขา ลําตัวและศีรษะ เพื่อให
อวัยวะนั้น ๆ อยูนิ่งจัดกระดูกใหเขาที่ บรรเทาอาการปวดและหดเกร็งของกลามเนื้อ ปองกันและแกไขความพิการ
ใชไดดีในกรณีที่เนื้อเยื่อออนบริเวณรอยหักชอกช้ํามาก แตมักไมนิยมใชรักษาจนหาย เนื่องจากใชเวลานอน
โรงพยาบาลนาน และอาจเกิดภาวะแทรกซอนจากการนอนนานๆ ได
หลักการถวงน้ําหนัก ประกอบดวย
1. แรงตาน (Counter traction) แรงตานในทิศทางตรงขามกับแนวดึงที่ดึงถวงน้ําหนักไว
2. แรงเสียดทาน (Friction) เปนแรงที่ทําใหประสิทธิภาพของการดึงนอยลง เกิดจากเชือกที่ดึงไวพิงกับ
ปลายเตียง เชือกไมอยูบนรอก มีปมเชือกบนรอก หรือน้ําหนักชนกับปลายเตียง
3. แนวการดึง (Line of pull) แนวของการดึงตองผานตําแหนงที่กระดูกหัก และน้ําหนักถวงตองลอย
อิสระเพื่อใหเกิดแรงดึง
4. ความตอเนื่อง (Continuous) การดึงตองดึงไวตลอดเวลา ไมเอาน้ําหนักถวงออก เพราะจะทําใหผูปวย
เจ็บปวดมาก
5. ทาของผูปวย (Position) การเคลื่อนไหวไดเทาที่จําเปน และควรอยูตามแนวของการดึง
ประเภทของการดึงถวง
1. Skin traction เปนการใชแรงดึงโดยอาศัยความฝดระหวาง Plaster กับผิวหนังของผูปวยเอง แรงดึงจะ
สงผานผิวหนังไปจนถึงกระดูก น้ําหนักที่ใชดึงประมาณ 1 ใน 10 ของน้ําหนักตัว แตไมควรเกิน 5 กิโลกรัม
ขอบงชี้
- ตองการแรงนอย
- ตองการดึงชั่วคราว เวลาไมเกิน 3 – 4 สัปดาห
- ผูปวยเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงการทําลาย tissue ของกระดูก
ภาวะแทรกซอน
- แพ แถบกาว
- ผิวหนังหลุดลอก
- แผลกดทับบริเวณตาตุม และสนเทา
- Common peroneal nerve palsy จากแถบกาว มากดทับ หัวกระดูก fibular
วิธีการใส Skin traction
1. เตรียมผิวหนังบริเวณที่จะใสใหสะอาด โกนขนออก ทําดวย tincture benzoid รอจนแหง
2. หลีกเลี่ยงการติดเทปบริเวณปุมกระดูกหรือบริเวณใกลเสนประสาท เชน fibular neck
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3. พัน elastic bandage ไลจากปลายมือหรือปลายเทาถึงบริเวณขอมือหรือขอเทา ติดแถบกาวทั้งสอง
ปลายขนาบสองขางตามความยาวของแขนหรือขาสวนปลาย ไมเกินขอศอกหรือขอเขา ใช elastic bandage ที่เหลือ
พันทับแถบกาวใหพอกระชับ
4. ใชเชือกดึงบริเวณ spreader bar ยกแขนหรือขาใหสูงกวาระดับหัวใจประมาณ 10 เซนติเมตร
2. Skeletal traction เปนการใชแรงดึงผานกระดูกโดยตรง โดยใช steinmann pin หรือ Screw สามารถ
ใช แรงดึงได 1 ใน 6 ของน้ําหนักตัว น้ําหนักไมเกิน 10-15 กิโลกรัม และนาน 3-4 เดือน
ขอบงชี้
- Fracture femur
- Unstable / comminuted Fracture
- Displaced Fracture of pelvis
- Fracture / Dislocation of C-Spine
ภาวะแทรกซอน
- เปนทางใหเชื้อเขาสูกระดูกได
- อันตรายตอเอ็นกระดูก
- ถาแทง pin ไมผานกระดูกจะทําใหการดึงไมไดผล
หลักการใส Skeletal traction
1. เตรียมผิวหนังใหสะอาด บริเวณนั้นตองไมมีการติดเชื้อ
2. ฉีดยาชาบริเวณผิวหนังและ subcutaneous ลงไปจนถึงกระดูกเพื่อลดอาการเจ็บปวดบริเวณ
periosteum เมื่อเจาะกระดูกประมาณครึ่งทาง จนพอจะกะประมาณไดวาบริเวณ pin จะออกจากบริเวณไหนจึงฉีดยา
ชาบริเวณดานตรงขาม
3. การกรีดผิวหนังใชมีดปลายแหลมกรีดผานผิวหนังเขาไปขนาดใหญกวา pin เล็กนอย ไข pin จนทะลุ
ออกไปอีกดาน ใชมีดกรีดผิวหนังดานตรงขาม หลังใสเสร็จตองตรวจดูผิวหนังอีกครั้ง หาก pin กดผิวหนังเปนรอย
ใหกรีดผิวหนังเพิ่มและเย็บสวนที่กวางเกินไปเพื่อปองกัน skin necrosis , pin tract infection
4. บริเวณที่เหมาะสมสําหรับการใส pin ควรเปนบริเวณ metaphysic ไมควรใสบริเวณ cortical bone
หรือควรหลีกเลี่ยงการใสบริเวณใกลกับ epiphyseal plate เชน tibial tubercle หรือ distal femoral epiphysis ในเด็ก
5. หามใส pin ใกลรอยหัก เพราะจะทําใหกลายเปน open fracture
6. หามใส pin เขาไปในขอ
การดึงที่พบบอย
1. ใชดึงชั่วคราว สําหรับ Fracture neck of femur, Fracture acetabulum เชือกที่ดึงจะผานรอกที่อยูระดับ
เดียวกับสวนที่ดึง
2. Russel’s traction ใชรักษา Fracture shaft of femur การดึงใชแนวแรงรวมจาก 2 แรง
3. Bryant’s traction ใชรักษากระดูกตนขา หักในเด็ก มากกวา 2 ขวบ ขอสะโพกงอทํามุม 90 องศา
สะโพกจะลอยจากพื้น
4. Bohler-Braun frame นิยมมาก ขาวางบน Bohler-Braun ใชแนวแรงดึงอยูแนวเดียวกับเชือก
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5. Suspension traction ใชในผูปวยอายุมาก ๆ โดยใชเชือกดึงผาน Overhead ใหมีสภาพเสมือนไร
น้ําหนัก ผูปวยสามารถเคลื่อนไหวไดอิสระโดยที่ splint และสวนที่กระดูกหัก จะเคลื่อนไปดวยกัน เปนหนวยเดียว
6. Cervical spine traction โดยเฉพาะชนิด Skull tong traction (Gardner – wells tong) ใชกรณีผูปวยมี
กระดูกคอหักหรือเคลื่อน

ภาพที่ 3แสดงลักษณะการดึง traction ที่พบบอย
กิจกรรมการพยาบาล แบงเปน 2 ระยะ คือ
การพยาบาลผูปวยกอนเขาเครื่องถวงดึง เตรียมเชนเดียวกับผูปวยที่เขาเฝอกปูนเพื่อให ผูปวยคลายวิตก
กังวลจากการที่ตองนอนอยูกับที่นาน ๆ และสามารถปฏิบัติตัวเมื่อใสเครื่องถวงดึงได สวนการเตรียมบริเวณที่จะใส
เครื่องถวงดึงถาเปนการเขาเครือ่ งถวงดึงที่ดึงผานกระดูกโดยตรงเตรียมเชนเดียวกับการเตรียมผาตัดกระดูกและขอ
สําหรับการเขาเครื่องถวงดึงผานผิวหนังทําความสะอาดดวยน้ําและสบูใหสะอาด ถาบริเวณที่เขาเครื่องถวงดึงมีขน
มากควรโกนขนทิ้ง
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พยาบาลผูปวยภายหลังเขาเครื่องถวงดึง ใหเพื่อการยึดดึงบรรลุวัตถุประสงคไมเกิดภาวะแทรกซอน
ภายหลังเขาเครื่องถวงดึง และฟนฟูสภาพใหกระดูกติดกันโดยเร็ว ดังนี้
1. การพยาบาลเพื่อใหมีการถวงดึงอยางมีประสิทธิภาพโดยใหมีแรงดึงสมดุลและเพียงพอ (counter
traction) เนื่องจากการที่มีแรงตานในทิศตรงขามกับแนวดึงที่เขาเครื่องถวงดึง เชน ผูปวยที่เขาเครื่องถวงดึงผาน
ผิวหนังบริเวณขา ในลักษณะที่ขาเหยียดออก ตัวผูปวยอาจเลื่อนไถลลงมาชิดขอบปลายเตียง แสดงวาแรงดึงและแรง
ตานไมสมดุล
ดังนั้นเพื่อใหมีแรงสมดุลเพียงพอตองยกปลายเทาเตียงขึ้นเล็กนอย คํานึงถึงหลักของแรง เสียดทาน
(friction) โดยจัดเชือกที่ดึงใหเลื่อนไหลไดสะดวก เชือกที่ดึงไมควรพิงเตียงหรือตุม น้ําหนักไมควรแตะเตียง
คํานึงถึงหลักของแนวการดึง (line of pull) โดยดูแลใหแนวการดึงตองผานตําแหนงที่มีกระดูกหักและเชือกตองตึง
อยูเสมอ คํานึงถึงหลักของความตอเนื่อง (continuous) โดยจัดใหน้ําหนักที่ถวงแขวนลอยอิสระอยูเสมอ เชือกที่ใช
ดึงเหนียวพอที่จะทนน้ําหนักแขวนเพราะถาเชือกขาดจะทําใหผูปวยไดรับความเจ็บปวด เกิดการหดเกร็งของ
กลามเนื้ออาจทําใหรอยหักของกระดูกซอนกันใหมได ดังนั้นพยาบาลตองหมั่นตรวจตราใหมี แรงดึงอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา และดูแลในเรื่องของการจัดทาใหผูปวย (position) ควรจัดใหผูปวยเคลื่อนไหวตัวไดตามแนวของแรงดึง
เชน กระดูกตนขาหัก สามารถลุกนั่ง นอนตะแคงเล็กนอย และจัดทาตามชนิดของการเขาเครือ่ งถวงดึง การขยับหรือ
เลื่อนตัวแนะนําใหผูปวยโหนตัวกับเครื่องชวยพยุงเหนือศีรษะ งอขาขางดี และพยาบาลชวยพยุงขาขางที่มีพยาธิ
สภาพ และเลื่อนตัว
2. การพยาบาลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน ซึ่งเกิดจากการนอนนานภายหลังเขาเครื่องถวงดึง มีดังตอไปนี้
2.1 ดูแลผิวหนังบริเวณที่ถูกกดทับ บริเวณกนกบ โคนขา ตาตุม ทั้งสองขาง สนเทา ฯลฯ ให
สะอาดและแหงอยูเสมอ นวดผิวหนังบริเวณนั้นดวยโลชั่นใหนุม เพื่อปองกันไมใหผิวหนังแตกงาย
2.2 แนะนําใหผูปวยไดรับประทานอาหารที่ชอบที่มีโปรตีน วิตามินแคลเซี่ยมสูง และมีผักและ
ผลไมรวมดวย ดื่มน้ํา 2,000-3,000 ซี.ซี. ตอวัน (ถาไมมีขอหาม) ออกกาลังกายตามสภาพ กระตุนใหผูปวยทําจิตใจ
ใหสบาย อาจฝกการผอนคลาย (relaxation) ใหกับผูปวย
2.3 กระตุนใหผูปวยหายใจเขาออกลึก ๆ และไออยางมีประสิทธิภาพ ถาลุกนั่งไดควรกระตุนให
ลุกนั่งมากกวาการนอนในเวลากลางวัน
2.4 บริเวณที่แทงเข็มหรือลวด ควรเช็ดทําความสะอาดดวยยาฆาเชื้อ
2.5 กระตุนใหผูปวยออกกําลังขอและกลามเนื้อ เชนเดียวกับผูปวยที่ใสเฝอก
2.6 ประเมินการไหลเวียนโลหิตและการทํางานของเสนประสาท
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หนวยที่ 4 การพยาบาลผูปวยยึดตรึงกระดูก (Fixation)
การยึดตรึงกระดูกภายในรางกาย (Internal fixation)
เปนการใสโลหะครอม/ ทอดผานรอยกระดูกหัก/ใสกระดูกที่ชองวางของรอยแยกของกระดูก เปนการยึด
ตรึงกระดูกที่หักใหอยูที่ชั่วคราว ใหกระดูกอยูนิ่งเกิดการติดตามธรรมชาติ (Bone healing machanism)
ชนิดการยึดตรึงกระดูกภายในรางกาย
1. การผาตัดจัดชิ้นกระดูกหักและยึดตรึงภายใน (Open reduction internal fixation : ORIF)
2. การยึดตรึงภายในโดยไมตองผาตัด (Closed reduction) ในกรณีที่กระดูกหักแบบปดหรือสามารถดึงเขา
ที่ไดดวยมือ มีขอดี คือไมทําลาย tissue หรือหลอดเลือดรอบรอยหัก และไมเกิดการตายของกระดูกจากการขาด
เลือด
ประโยชนการยึดตรึงกระดูกภายใน
1. ชวยใหกระดูกที่หักติดกันในทาที่ถูกตองและมีความมั่นคงดี
2. ปองกันโรคแทรกซอนที่เกิดจากการนอนนานๆ
3. ชวยใหอวัยวะที่ผาตัดใชงานไดเร็ว
4. ชวยใหลุกจากเตียงไดเร็ว
ขอเสีย
1. เสี่ยงตอการติดเชื้อ
2. เปนสิ่งแปลกปลอม ตองผาตัดซ้ําเพื่อเอาออก
3. การยึดที่ไมมั่นคงพอจะทําใหกระดูกติดชา หรือไมติดเลย
ขอหาม
1. มีภาวะกระดูกติดเชื้อ หรือเสี่ยงสูง
2. เนื้อกระดูกไมแข็งแรงพอ จากภาวะ Osteoporosis
3. Severe comminuted Fracture
เหล็กหรืออุปกรณยึดตรึง อุปกรณในการผาตัดมีมากมาย ยกตัวอยางที่พบเห็นบอย ๆ ไดแก
1. ลวด (Wire) ใชมัดกระดูกที่หักแบบเกลียวหรือหักแนวเฉียงใหยึดติดกัน ปจจุบันไมคอยนิยมเพราะไม
คอยแข็งแรง และอาจเกิดการกดรัดเสนเลือดที่จะไปเลี้ยงกระดูก ทําใหการไหลเวียนเลือดชา มีผลใหกระดูกติดชา
2. แทงเหล็กยาว (Pin) มี 2 ชนิด คือ ขนาดใหญ ใชกระดูกชิ้นใหญ เรียก Steinmann และ K-wire
(Kirschner wire) มีขนาดเล็กใชกระดูกชิ้นเล็ก วิธีการใช wire รวมกับ pin เรียกวา Tension band wiring นิยมใช
รักษากระดูกหักที่อยูใกลกับที่เกาะของกลามเนื้อ เสนเอ็น เอ็นยึด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนแรงดึงที่กระดูกให
เปนแรงกด (compression force)
3. แทงโลหะ (Nail) อาจมีลักษณะกลวง หรือตัน ใสเขาไปใน medullary canal เพื่อ ดามไว
4. แผนเหล็กและนอต (Plate and Screw) ใชยึดกระดูกไว
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กิจกรรมการพยาบาล
การพยาบาลผูปวยกอนผาตัด แบงเปนการเตรียมผูปวยทางดานจิตใจและทางดานรางกาย
1. การเตรียมผูปวยทางดานจิตใจ กอนผาตัดผูปวยสวนใหญมักมีความวิตกกังวล และกลัว ผูปวยอาจ
แสดงออกทางดานรางกาย เชน อารมณฉุนเฉียว นอนไมหลับ หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ อาจหงุดหงิด สับสน ไมสบายใจ
กระวนกระวาย สะดุง ตกใจงาย เปนตน ซึ่งการแสดงออกเหลานี้จะเปนผลเสียตอสุขภาพของผูปวย จนอาจทําให
สภาพผูปวยไมเหมาะสมที่จะทําการผาตัดหรือไดรับยาระงับความรูสึก ดังนั้นพยาบาลควรมีบทบาทในการ
ชวยเหลือใหผูปวยลดความวิตกกังวล และเตรียมพรอมทางดานจิตใจเพื่อจะทําการผาตัด สรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางผูปวยและพยาบาล เพื่อใหผูปวยมีความรูสึกไววางใจและสามารถระบายความรูสึกหรือวิตกกังวลได
กระตุนใหผูปวยไดพูดคุยระบายความรูสึกความวิตกกังวล และรับฟงดวยความเต็มใจ พูดคุยปลอบโยนใหกําลังใจ
และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูปวยถึงสาเหตุและความจาเปนของการผาตัด รวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับการผาตัด สภาพ
ภายหลังการผาตัด นอกจากนั้นควรแนะนําและชี้แจงใหญาติทราบเกี่ยวความวิตกกังวลของผูปวยและสงเสริมให
ญาติใหกําลังใจและปลอบโยนผูปวย
2. การเตรียมผูปวยทางดานรางกาย แบงเปน 2 ประเภท คือ การเตรียมรางกายทั่วไปและการเตรียมบริเวณ
ที่ผาตัด
2.1 การเตรียมรางกายทั่วไป ไดแก
2.1.1 การประเมินสภาพทั่วไปของผูปวยกอนผาตัด เชน สภาพทั่วไประดับความรูสึกตัว
สัญญาณชีพ เปนตน ควรซักประวัติเกี่ยวกับโรคประจําตัว การใชยาประจําและการ แพยา
2.1.2 พยาบาลควรอธิบายใหผูปวยทราบถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกตองและความจําเปนของ
การงดน้ําและอาหารทางปาก เพื่อใหความรวมมือในการพยาบาลดวย แตผูปวยรายที่จําเปนตองไดรับการผาตัด
ฉุกเฉิน เชนในรายที่มีกระดูกหักแบบเปด ใหงดน้ําและอาหารทางปากทันทีที่แพทยมีแผนการผาตัด
2.1.3 การสวนคาสายสวนปสสาวะในเชาวันผาตัด เพื่อใชในการประเมินปริมาณ
ปสสาวะขณะผาตัด และหลังผาตัด รวมทั้งสะดวกกับผูปวยในระยะหลังผาตัดขณะที่ผูปวยยังไมรูสึกตัว และหลัง
ผาตัด มีอาการออนเพลียและอาการปวดเจ็บบาดแผลผาตัด การคาสายสวนปสสาวะมักจะทําในผูปวยทุกราย ยกเวน
ในรายที่ทําผาตัดบริเวณแขน หรือมือ ที่เปนการผาตัดเล็ก หรือใชเวลาในการผาตัดสั้น สาหรับการสวนอุจจาระจะ
ทําในตอนเชาวันผาตัด เพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อโรคขณะผาตัด เพราะขณะใหยาระงับความรูสึกกลามเนื้อหูรูด
ทวารหนักจะคลายตัว ทําใหอุจจาระไหลออกมาไดรวมทั้งชวยปองกันภาวะทองอืดในระยะหลังผาตัดดวย
2.1.4 การไดรับยากอนผาตัด ยาที่นิยมใชไดแก diazepam เพื่อชวยลดความวิตกกังวล
กอนผาตัด สงเสริมใหผูปวยไดพักผอนและ atropine เพื่อลดการหลั่งสารคัดหลั่งของเยื่อเมือกและน้ําในรางกาย
สวนอื่น ๆ และยังชวยปองกันการคลื่นไสและลดอาการอาเจียนจากการไดรับยาระงับความรูสึกได โดยแพทยอาจ
วางแผนใหยา diazepam กอนนอนของวันกอนผาตัดและเชาของวันผาตัดนอกจากนี้แพทยอาจใหยาปฏิชีวนะกับ
ผูปวยกอนเขาหองผาตัด
2.1.5 การสอนและแนะนําการออกกําลังกายกอนผาตัดเพื่อใหผูปวยนําไปปฏิบตั ิตัว
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ภายหลังผาตัดเปนสิ่งจําเปน เพื่อชวยเพิ่มการไหลเวียนเลือด คงไวซึ่งความสามารถในการเคลื่อนไหวขอตาง ๆ
สงเสริมการเคลื่อนไหวของขอ รักษาความแข็งแรงของกลามเนื้อและชวยใหผูปวยฟนฟูสภาพภายหลังผาตัดได
อยางรวดเร็ว การสอนดังกลาว ไดแก
(1) สอนใหผูปวยหัดหายใจเขาลึกๆ ทางจมูก แลคอย ๆ ผอนออกทางปากโดยหัดทําบอยๆ กอน
ทําผาตัด เพื่อชวยใหปอดขยายไดดีปองกันภาวะแทรกซอนเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ
(2) สอนใหผูปวยออกกําลังขอและกลามเนื้อตาง ๆ พยาบาลควรสอนใหผูปวยออกกําลังขอใหมี
การหมุนโดยรอบทุกขอ และออกกําลังกลามเนื้อดวยตนเองซึ่งทําไดโดยใหผูปวยเกร็งกลามเนื้อแขน ขา และยก
แขน ขาขึ้นลง ทําเชนนี้วันละ 10-15 ครั้ง จนผูปวยทําไดคลอง
2.1.6 ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก การตรวจเลือดเพื่อทราบผลของจํานวนเม็ด
เลือดขาว จํานวนเม็ดเลือดแดง เวลาในการแข็งตัวของเลือด กลุมเลือด ฯลฯ นอกจากนี้ยังตองติดตามผลการตรวจ
ปสสาวะ ผลเอ็กซเรยทรวงอกและกระดูกที่หักบางรายอาจตองเตรียมเลือดไวเพื่อใหทดแทนในระยะผาตัดหรือหลัง
ผาตัด โดยเฉพาะในรายที่อาจตองเสียเลือดมาก ถาไมไดเลือดสํารองควรรายงานใหแพทยทราบ เพราะแพทยจะได
งดการผาตัด เนื่องจากจะเปนการเสี่ยงตอการเกิดอันตรายกับผูปวยได
2.2 การเตรียมผิวหนังบริเวณผาตัดโดยการกําจัดขน เนื่องจากเชื่อวาขนเปนแหลงที่อยูของเชื้อตาง ๆ เมื่อ
กาจัดขนออกจะทําใหจํานวนแบคทีเรียลดนอยลง อัตราการติดเชื้อของแผลผาตัดก็จะลดนอยลง สําหรับการเตรียม
ผิวหนังควรเตรียมบริเวณใหกวางและยาวกวาบริเวณที่จะทําผาตัดโดยรอบ 6-8 นิ้ว
2.3 การเตรียมทางกฎหมาย ไดแก การใหผูปวยเซ็นชื่อยอมรับการใชยาระงับความรูสึกและการผาตัด เพื่อ
อนุญาตใหผูอื่นซึ่งไดแก แพทยและพยาบาลกระทาการใดๆ โดยตรงตอรางกายของตนเอง พรอมทั้งมีพยานเซ็นชื่อ
กํากับดวย และครบถวนทุกครั้ง ผูที่เซ็นใบยินยอมจะตองมีอายุเกิน 20 ป ขึ้นไป และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณหาก
ผูปวยมีสุขภาพจิตหรือสติสัมปชัญญะไมสมบูรณตองใหผูปกครองตามกฎหมายเปนผูเซ็น อันไดแก บิดา มารดา
สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลว เปนตน
การพยาบาลผูปวยหลังผาตัด มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูปวยกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว โดยไมมี
ภาวะแทรกซอนภายหลังผาตัด และเสริมสรางใหมีสุขภาพดีทั้งรางกาย และจิตใจ ในระยะแรกประกอบดวย
1. การพยาบาลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากการผาตัดไดแก
1.1 การตกเลือดและช็อคจากการเสียเลือด ควรปฏิบัติดังนี้
1.1.1 ประเมินสัญญาณชีพ โดยวัดทุก 15 นาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง ตอมาวัดทุกครึ่ง
ชั่วโมง 2 ครั้ง และทุก 1 ชั่วโมง จนครบ 4 ชั่วโมง เมื่อสัญญาณชีพคงที่จึงวัดทุก 4 ชั่วโมง รวมทั้งสังเกตอาการและ
อาการแสดงของการตกเลือดและช็อคจากการเสียเลือด ไดแก ระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง กระสับกระสาย
ผิวหนังเย็นชื้น เหงื่อออกมาก ชีพจรเบาเร็ว หายใจเร็ว ความดันโลหิตลดลง ถาพบอาการดังกลาวควรจัดใหผูปวย
นอนหงายราบเขาเหยียดตรง เพื่อชวยใหการไหลเวียนของเลือดดํากลับสูหัวใจเพิ่มขึ้น และทําใหปริมาณเลือดที่
ออกมาจากหัวใจไปเลี้ยงสมองเพิ่มมากขึ้น
1.1.2 ตรวจดูบริเวณแผลผาตัด เพื่อดูการสูญเสียเลือดออกจากแผลผาตัดควรประเมินทุก
1 ชั่วโมงใน 8 ชั่วโมง และตอมาทุก 2 ชั่วโมงใน 24 ชั่วโมงแรกหลังผาตัดถามีเลือดซึมออกมามากควรใชผากอซปด
ทับใหแนนไมดึงผาปดแผลเกาออกและรีบรายงานใหแพทยทราบ
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1.1.3 ดูแลการทํางานของทอระบาย ใหมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทอระบายไมให ดึงรั้ง
โดยเฉพาะเวลาผูปวยพลิกตัว หรือขณะเคลื่อนไหว เพื่อปองกันการหลุดของสายทอระบาย และลดความเจ็บปวด
บริเวณบาดแผล สายยางทอระบายตองจัดไมใหหอยโคง ซึ่งจะตานแรงโนมถวงของโลก ทําใหการระบายสารคัด
หลั่งตางๆ ทําไดไมดี จัดตําแหนงของทอระบายใหอยู ต่ํากวาระดับบาดแผลของผูปวยเพื่อการระบายมีประสิทธิภาพ
ตามหลักแรงโนมถวงของโลก ดูแลการทํางานของทอระบายใหเปนระบบสูญญากาศ ซึง่ จะชวยดูดเอาสารคัดหลั่ง
หรือเลือดเกาภายในลงมาในขวดรองรับได และควรบันทึกจํานวนสารระบายในขาดรองรับอยางนอยทุก 8 ชั่วโมง
เพื่อประเมินการสูญเสียเลือดโดยประเมินลักษณะและสีของเลือดหรือสารคัดหลั่งที่ออกมา ถาเลือดออกมากกวา 3
ซีซี./กก./ชม. แสดงวาผูปวยมีภาวะตกเลือดหลังผาตัด หรือเลือดที่ออกมาเปนสีแดงสด ควรรีบรายงานใหแพทย
ทราบ
1.1.4 ควรประเมินการไหลเวียนโลหิตของอวัยวะสวนปลายดวยการทดสอบการ
ไหลเวียนโลหิต (blanching test) เพื่อทดสอบวาโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะสวนปลายเพียงพอหรือไม ซึ่งปกติไมควรเกิน
3 วินาที และการประเมิน 7 P ไดแก
- Pain : อาการปวด
- Pallor : อาการซีดของผิวหนังของอวัยวะสวนปลาย
- Polar : อาการเย็นของผิวหนังสวนปลาย
- Paresthesia : อาการชาที่เกิดจากเสนประสาทถูกกด
- Pulselessness : คลาชีพจรสวนปลายไมได
- Paralysis : อวัยวะสวนนั้นเปนอัมพาต
- puffiness : อาการบวมซึ่งเกิดจากการรัดแนนของผายืดพันแผล
1.1.5 ดูแลใหไดรับสารน้ําหรือเลือดทางหลอดเลือดดาอยางเพียงพอ
1.2 ภาวะแทรกซอนจากการไดรับยาระงับความรูสึกทั่วรางกาย และยาระงับความรูสึกทางไขสัน
หลัง ควรปฏิบัติดังนี้
1.2.1 ผูปวยที่ไดรับยาระงับความรูสึกทางไขสันหลัง
- ควรประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะแทรกซอนจากการไดรับยาระงับ
ความรูสึกทางไขสันหลัง ซึ่งพบไดบอย ไดแก อาการปวดศีรษะแบบตุบๆ บริเวณทายทอยและหนาผาก มีอาการ
หนามืดวิงเวียนศีรษะ คลื่นไสอาเจียน มีภาวะปสสาวะคั่ง จึงควรดูแลใหผูปวยพักผอนบนเตียงอยางนอย 6 ชั่วโมง
- สําหรับการจัดทานอนควรจัดใหผูปวยรูสึกสบายโดยใชหมอน 1 ใบ หนุนศีรษะไดถา
สภาพผูปวยดีและความดันโลหิตปกติ เชื่อกันวาการนอนราบชวยลดการรั่วของน้ําไขสันหลังลงทําใหลดอาการปวด
ศีรษะได และในรายที่มีอาการปวดศีรษะมาก ควรดูแลใหไดรับยาแกปวด และควรดูแลใหผูปวยไดรับน้ําอยาง
เพียงพอ เพื่อคงไวซึ่งน้ําไขสันหลังที่มีอยูและทําใหอัตราการสรางน้ําไขสันหลังเพิ่มขึ้นโดยจัดใหผูปวยไดรับน้ํา
ประมาณ 3-4 ลิตรตอวันใน 24 ชั่วโมงแรก นอกจากนั้นควรกระตุนใหผูปวยปสสาวะเอง ถาภายหลังผาตัด 6 ชั่วโมง
ผูปวยไมสามารถปสสาวะเองได ควรรายงานแพทยเพื่อพิจารณาการสวนปสสาวะใหกับผูปวย
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1.2.2 ผูปวยที่ไดรับยาระงับความรูสึกชนิดทั่วรางกาย ขณะที่ยงั ไมรูสึกตัวดี ควรจัดให
นอนหงายราบตะแคงหนาไปขางหนึ่งขางใด เพื่อปองกันการสาลักเศษอาหารเขาปอดหากมีการอาเจียนเมื่อรูสึกตัว
ดีควรจัดใหนอนทาศีรษะสูง
1.3 การติดเชื้อบริเวณผาตัด ควรปฏิบัติดังนี้
1.3.1 ประเมินลักษณะแผลผาตัดและสารคัดหลั่งที่ออกมาจากแผลผาตัดรวมทั้งสังเกต
อาการและอาการแสดงของการติดเชื้อ ไดแกอาการปวด บวม แดง รอน บริเวณ แผลผาตัด มีไข
1.3.2 แนะนําใหผูปวยรักษาความสะอาดของรางกาย และสิ่งแวดลอมใหสะอาด เพื่อ
ปองกันการติดเชื้อ รวมทั้งแนะนําใหผูปวยระวังไมใหแผลเปยกน้ําไมแกะเกาแผลดวย
1.3.3 การทําแผลผาตัด ปกติแพทยจะไมเปดแผลเลยอยางนอย 7 วัน ถึง 2 สัปดาห
อยางไรก็ตามหากแพทยเปดแผลและตัดไหมแลว การทําแผลระยะตอมาตองสะอาดปราศจากเชื้อ และดูแลการ
ระบายของสารคัดหลั่ง หรือเลือดเกาในแผลผาตัด ซึ่งจะเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค ทําใหเกิดการติดเชื้อของแผล
ผาตัดได
1.3.4 ดูแลใหผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย
1.3.5 แนะนําใหผูปวยรับประทานอาหารที่มีประโยชน และสงเสริมการหายของแผล
โดยเฉพาะสารอาหารประเภทโปรตีน และวิตามินสูง
1.3.6 ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อประเมินการติดเชื้อ เชน ผลการเพาะ
เชื้อจากหนองที่แผลพบเชื้อ จานวนเม็ดเลือดขาวสูงขึ้น จํานวนนิวโตรฟลสูงขึ้น เปนตน
2. การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดหลังผาตัดไดแก
2.1 ภายหลังการผาตัดจัดกระดูกใหเขาที่บริเวณมือ แขน หรือขา ควรยกมือ แขนหรือขาใหสูง
โดยการแขวน หรือใชหมอนหนุนรองตามความยาวของแขน หรือขา เพื่อปองกันการบวม จากการที่โลหิตไหลกลับ
ไมสะดวกซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของอาการปวดภายหลังผาตัด
2.2 ประเมินความเจ็บปวด วาเจ็บปวดมากนอยเพียงใด สาเหตุมาจากอะไร เชนปวดแผลหลัง
ผาตัดจะปวดในระยะ 24 ชั่วโมงแรก ถาเลย 24 ชั่วโมง อาจเกิดจากการบวมบริเวณบาดแผลจากการที่โลหิตไหล
กลับเขาสูหัวใจไมสะดวก หรืออาจเกิดการบวมจากการที่ผายืดพันแผลรัดแนนเกินไป บางครั้งอาการปวดเกิดจาก
การติดเชื้อบริเวณแผลผาตัด
2.3 ดูแลใหผูปวยไดรับยาแกปวด ตามแผนการรักษาของแพทย และควรสังเกตอาการขางเคียง
ของยาที่ผูปวยไดรับดวย
2.4 ใหการพยาบาลอยางนุม นวลเบามือ เพื่อลดการกระทบกระเทือนบริเวณแผลผาตัด ชวยเหลือ
ผูปวยในการจัดทาหรือเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อใหผูปวยมีอาการเจ็บปวดนอยลงขณะเปลี่ยนทาหรือเคลื่อนไหว
3. การพยาบาลเพื่อฟนฟูสภาพผูปวยหลังผาตัด
3.1 การพลิกตะแคงตัวผูปวยและการเคลื่อนไหวตัวผูปวย พยาบาลควรชวยเหลือและจัดใหผูปวย
ไดมีการพลิกตะแคง และเคลื่อนไหวตนเองโดยเร็วใน 24 ชั่วโมงแรกหลังผาตัด เพื่อชวยใหโลหิตไหลเวียนทั่ว
รางกายไดสะดวก กระตุนใหผูปวยหายใจเขาออกลึก ๆ และไออยางมีประสิทธิภาพ เมื่อผูปวยแข็งแรงขึ้นภายหลัง
ผาตัดวันแรก
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3.2 กระตุนใหผูปวยไดออกกําลังขอตามการเคลื่อนไหวของขอที่ทําไดทุกขอ นอกจากนั้นควร
กระตุนใหมีการเกร็งกลามเนื้อโดยเฉพาะขาหรือแขนขางที่ทําผาตัดและภายหลังจากการผาตัด 1 วัน ควรกระตุนให
ผูปวยชวยเหลือตนเองในการเคลื่อนยายตัวดวยการยกตัวและใชมือจับเครื่องชวยดึงตัว
4. การพยาบาลเพื่อฟนฟูสภาพขณะกลับไปอยูบาน
ภายหลังผาตัด 5-7 วัน เมื่อสภาพผูปวยดีและไมมีภาวะแทรกซอนใด ๆ แพทยมักอนุญาตใหผูปวยกลับ
บานได พยาบาลมีบทบาทสําคัญที่ตองเตรียมผูปวยใหพรอมที่จะกลับไปฟนฟูสภาพตอที่บาน โดยการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยูบานดังตอไปนี้
4.1 อาหาร ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกายอยางเพียงพอเพื่อสงเสริมการหายของ
แผลและการติดของกระดูก ไดแก อาหารประเภทโปรตีน วิตามินซี และแคลเซียม ไมควรรับประทานอาหารของ
หมักดอง หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4.2 การพักผอนควรพักผอนอยางเพียงพออยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง เพื่อสงเสริมใหรางกายมี
ความแข็งแรง
4.3 การออกกําลังกาย ควรออกกําลังกายเชนเดียวกับขณะอยูโรงพยาบาล เชน การออกกําลังกาย
ขอทุกขอ การเกร็งกลามเนื้อมัดตาง ๆ การยกขา หรือแขนขึ้นลง เปนตน
4.4 การดูแลแผลผาตัด ควรรักษาความสะอาดของรางกายโดยทั่วไป และบริเวณผาตัด ไมควร
แกะเกาแผล ระวังไมใหแผลเปยกน้ํา ถาแผลสกปรกหรือมีสารคัดหลั่งควรไปทําแผลที่สถานพยาบาลใกลบาน และ
ตัดไหมตามแพทยนัด
4.5 การมาตรวจตามนัด ควรมาตรวจตามนัด เพื่อแพทยจะไดติดตามความกาวหนาของการรักษา
เชน การติดของกระดูก ลักษณะแผลผาตัด เปนตน และจะไดคนหาความผิดปกติตางๆ เชนกระดูกติดผิดรูป การติด
เชื้อของกระดูก ฯลฯ
4.6 การรับประทานยา ยาที่ผูปวยไดรับไปรับประทานตอที่บานมักจะเปนยาปฎิชีวนะ ควรแนะนําใหผูปวย
รับประทานใหครบ ทัง้ เวลาและขนาดของยา ไมควรเพิ่มหรือลดขนาดยาเอง
4.7 การสังเกตอาการผิดปกติ ไดแกแผลที่มีลักษณะปวด บวม แดง รอน มีหนองไหล มีกลิ่นเหม็น มีไข มี
อาการเจ็บปวดบริเวณแผลผาตัด หรือภายในกระดูกที่ทําการผาตัดไป แขนหรือขาผิดรูป หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ความยาวของแขน-ขา เปนตน ถามีอาการเหลานี้ควรรีบมาพบแพทยทันที ไมตองรอใหถึงวันนัด เพื่อจะไดรับการ
รักษาที่ถูกตอง
4.8 การลงน้ําหนักขาขางที่ทําผาตัด ผูปวยหลังทําผาตัดขาสวนใหญ ในระยะหลังผาตัด ตองใชไมค้ํายัน
ชวยในการเดิน หามลงน้ําหนักขาขางที่ทําผาตัด จนกวาแพทยจะอนุญาต หรือจนกวากระดูกจะติดกันดีเปนปกติ
เพราะการลงน้ําหนักกอนกําหนดจะทําใหกระดูกที่หักซึ่งยังไมติดกันดีรับน้ําหนักตัวของผูปวย จนเกิดการหักของ
กระดูก และอุปกรณที่ใชดามไวภายในได
การยึดตรึงกระดูกภายนอกรางกาย (External fixation)
เปนการยึดตรึงกระดูกภายนอกรางกาย โดยใช pin อยางนอย 2 อัน แทงทะลุกระดูกนั้น แลวยึดตรึงปลาย
แยกดวยเครื่องมือ
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ประโยชน
1. สามารถทําความสะอาดและรักษาแผลกระดูกหักแบบเปดที่มีแผลฉกรรจไดงายและไม เจ็บปวดจากการ
ขยับของชิ้นกระดูก
2. ปองกันอันตรายจากการทิ่มแทงของกระดูกหัก
3. ผูปวยสามารถเคลื่อนไหวชวยเหลือตัวเอง (ambulation) ไดเร็วและสามารถเคลื่อนยายผูปวยไดงายโดย
ไมทําใหเจ็บปวด
4. ขอตอใกลเคียงบริเวณที่หัก สามารถเคลื่อนไหวไดอยางมีอิสระ
ขอบงชี้
1. กระดูกหักแบบเปด ที่ใหญและรุงริ่ง
2. มีการติดเชื้อของกระดูกและขอ
3. เพิ่มความยาวของระยางค
4. multiple injury
ขอเสีย
อาจเกิดการติดเชื้อตรงบริเวณ pin ที่โผลพนผิวหนัง
กิจกรรมการพยาบาล
การพยาบาลผูปวยกอนการยึดตรึงกระดูกภายนอก ปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียมผูปวยที่เขาเฝอกปูนและ
เขาเครื่องถวงดึง เพื่อใหผูปวยยอมรับอุปกรณที่ใชในการยึดตรึงกระดูกภายนอก อธิบายถึงจุดประสงคของการยึด
ตรึงกระดูกภายนอก บอกวิธีการดูแลเครื่องยึดตรึงกระดูกภายนอก และการปฏิบัติตัวของผูปวยเมื่อมีเครื่องยึดตรึง
การเตรียมบริเวณทําเชนเดียวกับการเตรียมบริเวณสําหรับการผาตัดกระดูกและขอ การพยาบาลผูปวยภายหลังการ
ยึดตรึงกระดูกภายนอก พยาบาลควรใหการดูแลดังนี้
1. ใหยกอวัยวะสวนที่ใสเครื่องยึดตรึงกระดูกภายนอกสูงกวาระดับหัวใจดวยวิธีใชหมอนรองตามแนวยาว
ของเครื่องยึดตรึงกระดูกใหสูง 1-3 วันแรก และภายหลังการเดินหรือหอยขานาน ๆ เพื่อใหเลือดไหลกลับสูหัวใจได
สะดวกปองกันการบวม และชวยใหบริหารขอขางเคียงไดงายขึ้น และยังชวยกระจายน้ําหนักปองกันแผลกดทับอีก
ดวย
2. ในรายที่ใสเครื่องยึดตรึงกระดูกขาสวนปลาย ควรปองกันเทาตกโดยพยุงเทาใหตั้งฉากกับแนวลําตัวและ
เลิกพยุงเทาเมื่อสามารถกระดกขอเทาไดเองเต็มที่
3. หลังจากยุบบวม พยาบาลควรกระตุนใหผูปวยเริ่มบริหารขยับขอตอขางเคียงและเกร็งกลามเนื้อบริเวณ
อวัยวะนั้น ๆ และบริเวณใกลเคียง เพื่อปองกันกลามเนื้อลีบ ขอติด และควรกระตุนใหลุกจากเตียง ใชเครื่องชวยใน
การเดิน
4. การดูแลเข็มหรือลวดที่โผลพนผิวหนัง (pin site) ทําความสะอาดโครงเครื่องมือดวยสาลีชุบแอลกอฮอล
ทําแผลรอบๆ เหล็กแหลมและใช ผากอสชุบ povidone iodine พันรอบ ๆ โคนเหล็กแหลม เพื่อผลในการปกคลุม
และรักษาความสะอาดบริเวณนั้น และชวยลดการขยับเขยื้อนของเหล็กแหลม กรณีเปนแผลเปด (Open fracture) ให
ทําความสะอาดแผลดวยสาลีชุบน้ํายา Normal saline จนแผลสะอาดและปดแผลดวยกอซปลอดเชื้อชุบน้ํายา Normal
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saline ชุมๆ ถาแผลสกปรกมากมีเนื้อตาย มีหนองจํานวนมาก ใชสําลีชุบน้ํายา H2O2 ซึ่งเปนน้ํายาที่คุณสมบัติเปน
debriding agent สามารถขจัดหนองและเนื้อเยื่อที่เนาตายออกได ฟอกบริเวณแผลเพื่อขจัดหนองและเนื้อตายออก
แลวเช็ดตามดวยสาลีชุบน้ํายา Normal saline จนแผลสะอาดและปดแผลดวยกอซปลอดเชื้อชุบน้ํายา Normal saline
แตมีการศึกษาของ Holmes S.B. & Brown S.J. (2005) ศึกษาการดูแล pin site โดยพบวาควรใช Chlorhexidine 2
mg/ml ทําความสะอาดบริเวณ pin site
5. พยาบาลควรสังเกตอาการติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณที่มีลวดแทง เชน ปวด แดง กดเจ็บ มีกลิ่นเหม็น หรือมี
หนองไหลจากแผล หากมีใหนําสิ่งคัดหลั่งดังกลาวสงตรวจเพาะเชื้อ
6. พยาบาลควรตรวจสอบกรอบโลหะวายึดแนน หรือหลวมไปหรือไม
7. การจัดวางและเคลื่อนยายสวนที่ใสโลหะยึดตรึงอยางถูกตองโดย
- ถาเครื่องมือยึดตรึงแนนดีสามารถจับยก หรือผูกหอยอวัยวะใหยกสูงขึ้นโดยจับ bars ที่วางตาม
แนวยาวของอวัยวะที่ใสโลหะยึดตรึง
- แตถาโลหะยึดตรึงไมติดแนนพอตองยกพยุงที่สวนตนและสวนปลายของอวัยวะที่ใสโลหะยึด
ตรึง และตองครอบปลายแหลมของเหล็กที่โผลออกมาเพื่อปองกันปลายแหลม ทิ่มแทง
8. หากแพทยอนุญาตใหผูปวยกลับบานพรอมเครื่องยึดตรึงควรสอนใหผูปวยดูแลแผล การทําความสะอาด
ผิวหนังที่มีลวดแทง โดยฝกใหผูปวยไดทําแผลดวยตนเองขณะอยูโรงพยาบาลกอนกลับบาน สอนใหผูปวยสังเกต
อาการติดเชื้อที่ผิวหนังที่มีลวดแทง และแนะนําเกี่ยวกับการทําความสะอาดกรอบโลหะ ดวยผาชุบน้ําหมาด ๆ เช็ด
และคอยสังเกตกรอบโลหะวาแนนหรือไม ควรตรวจดูเข็มทุกอันวามีการเลื่อนหลวมหรือไม เปดโอกาสใหผูปวย
ซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อไปอยูบานและความวิตกกังวลของผูปวยเพื่อจะไดใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับ
ผูปวยตอไป
9. ประคับประคองดานจิตใจเนื่องจากการใส external fixator ติดกับตัวผูปวย อาจทําใหเกิดปญหาทาง
จิตใจที่สําคัญ 2 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ และการผิดรูปของอวัยวะ เชน การบิดออกดานนอกของ
ขา เปนตน
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หนวยที่ 5 การพยาบาลผูปวยไดรับการตัดแขนหรือขา (Amputation)
ขอบงชี้ ในการตัดแขนตัดขา
1. อุบัติเหตุ
2. โรคทางหลอดเลือด (Vascular disease)
3. มีการติดเชื้อที่กระดูกหรือเนื้อเยื่อรอบๆ กระดูก
4. เนื้องอกอาจเปนเนื้องอกธรรมดา (benign tumor) หรือเปนเนื้องอกชนิดรายแรง (malignant tumor) ของ
กระดูก
5. ความพิการแตกําเนิด
ประเภทของการทําผาตัดอวัยวะ แบงตามลักษณะของแผล แบงเปน
1. Closed amputation เปนการตัดอวัยวะสวนนั้นแลวเย็บปดปลายกระดูกดวยกลามเนื้อ และผิวหนังทันที
ลบคมกระดูกซึ่งตัดสั้นกวาเนื้อเยื่อออนราว 1 ½ – 2 นิ้ว แลวเย็บกลามเนื้อและ ผิวหนังซึ่งตัดไวเปนรูป flap
2. Open amputation เปนการตัดแนวเดียวกันทั้งผิวหนัง กลามเนื้อและกระดูก ทําในผูปวยที่ ควบคุมการ
ติดเชื้อยังไมได เชน ผูปวย gas gangrene เมื่อรักษาแผลหายดี ไมมีการติดเชื้อ จึงทําการเย็บปดทีหลัง (secondary
suture)
แบงตามตําแหนงการทําผาตัด แบงเปน
ระยางคสวนบน (upper extremities)
1. การตัดใตขอศอก (below elbow amputation หรือ B.E. amputation)
2. การตัดเหนือขอศอก (above elbow amputation หรือ A.E. amputation)
3. การตัดผานขอของกระดูก (disarticulation amputation) มีนอย
ระยางคสวนลาง (lower extremities)
1. Syme’s amputation ตัดที่ระดับเหนือขอเทาเล็กนอยและยังคงสนเทาไว
2. การตัดใตขอเขา (below knee amputation หรือ B.E. amputation) คือการตัดบริเวณใตเขาลงมาประมาณ
4-6 นิ้ว
3. การตัดผานขอเขา (Knee disarticulation)
4. การตัดเหนือเขา (Above Knee amputation หรือ A.K. amputation)
5. การตัดผานขอตะโพก (Hip disarticulation)
6. การตัดขาที่เลยถึงระดับครึ่งหนึ่งของกระดูกเชิงกราน (hind quarter หรือ hemipelvectomy) ทําในผูปวย
ที่มีเนื้องอกบริเวณตะโพก
ผลกระทบตอบุคคล
ผูปวยที่ไดรับการตัดแขนหรือขาไมวาจะเปนการผาตัดที่เรงดวนหรือไมเรงดวนก็ตาม จะทําใหผูปวยเกิด
ความรูสึกสูญเสียของรักหรือสิ่งสําคัญไป และทําใหผูปวยมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกระบวนการรับรูและการ
ปรับตัวตอการสูญเสียที่เกิดขึ้นดังนี้
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1) ระยะช็อคและไมเชื่อ (Shock and disbelief) พฤติกรรมระยะนี้สวนใหญคือ การปฏิเสธ (denial) โกรธ
(anger) การปฏิเสธเปนการแสดง พฤติกรรมปกติของผูปวยที่จะตองปรับตัวตอการสูญเสีย
2) ระยะที่ผูปวยเริ่มรับรูตอสิ่งที่สูญเสียไป (Developing awareness of the loss) ผูปวยเริ่มตระหนักในความ
จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง อารมณที่เกิดขึ้นในระยะนี้จะแสดงออกมาหลายรูปแบบ เชน กาวราว พูดรุนแรง
บางครั้งซึมเศราหรือมีอาการแสดงออกทางรางกาย เชน เบื่ออาหาร นอนไมหลับ ปวดทอง ปวดศีรษะ อาจมี
ความรูสึกสับสน และสิ้นหวัง สําหรับพฤติกรรมที่บงชี้วาผูปวยเริ่มยอมรับ ตอการสูญเสีย ซึ่ง เชนผูปวยถามวา “ ถา
ใสขาเทียมจะนาเกลียดหรือไม” อยางไรก็ตามในระยะนี้พฤติกรรมของผูปวยอาจเปลี่ยนแปลงกลับไปสูระยะที่ 1 ได
สวนผูปวยปรับตัวไดที่จะมีพฤติกรรมระยะที่ 1 คอย ๆ ลดลง ระยะนี้ยังเปนระยะสําคัญที่ผูปวยจะตองผาน
กระบวนการเศราโศกเพื่อการปรับตัวตอไป
3) ระยะชดเชยหรือยอมรับการสูญเสีย (Restitution) ผูปวยสนใจตอการปรับตัวใหเขากับสภาพที่
เปลี่ยนแปลงไดมากขึ้น
กิจกรรมการพยาบาลกอนผาตัด
1. ประเมินความรูความเขาใจ
2. ถามประวัติการเจ็บปวยที่เปนขอบงชี้ความเสี่ยงของการผาตัด
3. ประเมินการไหลเวียนเลือดและการทํางานของระบบประสาทของแขน หรือขาขางที่จะผาตัดโดยการ
คลําชีพจรสวนปลาย ตรวจดูอุณหภูมิและสีผิวของผิวหนัง ทดสอบการรับความ รูสึกและการเคลื่อนไหวของแขน
และขาขางนั้น
4. ประเมินความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนอื่นที่ไมไดรับการผาตัด เพื่อดูความพรอม การชดเชยการ
เคลื่อนไหวของแขนและขาขางนั้น
5. ภาวะโภชนาการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการหายของแผล
6. การแสดงออกทางอารมณของผูปวย ลดความวิตกกังวลโดยเปดโอกาสใหผูปวยและญาติระบาย
ความรูสึก แนะนําผูปวยใหพูดคุยกับผูปวยที่ผาตัดแลว และปรับตัวไดดี
7. สอนการปฏิบัติหลังผาตัด ดังนี้
7.1 การพลิกตัวเปลี่ยนทานอน ควรนอนตะแคงไปทางดานแขนหรือขาที่ไมได ผาตัด กรณีตัดขา
เหนือขอเขาแนะนําใหนอนคว่ําและตัดขาใตขอเขาใหนอนหงาย เพื่อ ปองกันตอขาอยูในทางอ
7.2 สอนการออกกําลังกลามเนื้อขอ เพื่อเตรียมสําหรับการใชไมคายัน โดยออกกําลัง ขอมือโดย
กําที่โหนเหนือเตียงแลวคลายออกสลับกัน เอามือ 2 ขาง ยันที่นอนแลวยกตัวขึ้นใหพนที่นอน (bed pan exercise)
สอนการเดินดวย walker และไมคายัน
7.3 บอกใหผูปวยทราบถึงความรูสึกหรือความปวดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังที่แขนหรือขาถูกตัด
ออกไปแลว (Phantom limb sensation และ Phantom limb pain) จะหายไดเองโดยเฉพาะถาไดสะทอนคิดวาสวนนั้น
ไดตัดออกไปแลว
7.4 สงเสริมภาวะโภชนาการ โดยดูแลใหไดรับอาหารครบ 5 หมู และเสริมอาหารที่ชวยการหาย
ของแผล ไดแก อาหารพวกเนื้อ นมไข ผัก และวิตามินเกลือแรตาง ๆ
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กิจกรรมการพยาบาลหลังผาตัด
ในระยะ 24 ชั่วโมงแรก ตองประเมินและเฝาระวังความเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนหลังผาตัดระยะแรก ไดแก
การเสียเลือด ความปวดที่รุนแรงและการติดเชื้อ เพราะมีการตัดเสนเลือด เสนประสาท การพยาบาลลําดับตอมา คือ
การฟนฟูสภาพรางกายใหเร็วที่สุดเพื่อปองกันความพิการ การปองกันความพิการในทางอหรือกางของขอที่อยูเหนือ
ตอแขนหรือขาโดย
1. วางตอขาบนหมอนใหสูงเพื่อลดอาการบวมภายใน 24-48 ชั่วโมง แรกหลังผาตัดเทานั้น หลังจากนั้นให
วางแนวราบ
2. ไมวางหมอนระหวางขาทั้ง 2 ขาง แตใชผามวนพยุงดานขางของตนขาเพื่อปองกันขอตะโพกแบะ
3. กระตุนใหผูปวยตัดขานอนควา วันละ 3- 4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เริ่มไดในวันที่ 1 หรือ 2 หลัง ผาตัด เพื่อ
ยืดกลามเนื้อที่งอขอสะโพก
4. สอนและกระตุนใหผูปวยบริหารขอของตอแขนขา
5. บริหารกลามเนื้อของตอขา
6. การจัดทานอนหงาย วางตอขาราบและชิดกับขาอีกขางหนึ่ง กดตอขาลงบนที่นอน เกร็งกลามเนื้อกน
เหยียดเขาตึง (ในกรณีที่ตัดขาใตเขา) กดตอขาลงบนที่นอน หมุนขอสะโพกเขาดานใน
7. การจัดทานอนควา วางตอขาราบและชิดกับขาอีกขางหนึ่ง ยกตอขาขึ้น เกร็งกลามเนื้อกน วางหมอนใต
ตอขา กดขาลงบนหมอน แนะนําใหผูปวยที่ตัดขาหลีกเลี่ยงการนั่งนาน ๆ ซึ่งจะทําใหขอตะโพกและขอเขางอ
คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบาน
1. ปองกันการติดเชื้อที่แผล แนะนําใหผูปวยไปทําความสะอาดแผลที่สถานพยาบาล ใกลบาน เมื่อแผลหาย
ดีและตัดไหมแลวแนะนําใหทําความสะอาดผิวหนังที่ตอแขน หรือขา โดยลางดวยน้ํากับสบูออนวันละ 2 ครั้ง แลว
เช็ดใหแหง สังเกตความผิดปกติของผิวหนังทุกวัน
2. ดูแลรูปรางของตอขา ใหไดรูปทรวงกระบอก และไมเกิดความพิการในทางอหรือกางโดยการดูแลทา
ของตอขาและการพันตอขา ดังนี้
- ผายืดที่ใชควรมีความกวางพอเหมาะ แขนควรใชผายืดขนาด 2-4 นิ้ว พันตอขาใตเขาใชผายืดขนาด 4 นิ้ว
พันตอขาเหนือเขาใชผายืดขนาด 6 นิ้ว
- พันผายืดที่ตอแขนหรือขาแบบ fiqure of eight หรือ แบบ spiral เพื่อใหตอแขนหรือขา ไดรปู เหมาะสม
- พันสวนปลายใหแนนกวาสวนโคน
- พันใหสูงถึงระดับเหนือขอที่ใกลตอที่สุดเพื่อปองกันผายืดเลื่อนหลุด
- ควรพันผายืดตลอด 24 ชั่วโมง และคลายผาออกพันใหมวันละ 3-4 ครั้ง ควรมีผายืด 2 ชุด เพื่อเปลี่ยนเมื่อ
ซักทําความสะอาด
3. แนะนําใหผูปวยที่ตัดขาหลีกเลี่ยงทาที่ไมถูกตอง ไดแก นอนหงายหอยขาลงขางเตียง นอนหงายวาง
หมอนใตเขา นอนหงายวางหมอนใตเอว นอนงอสะโพก นอนหงายสอดหมอน ระหวางตนขานอนกางขา นั่งงอเขา
และยืนดวยไมค้ํายันโดยวางตอขาพักไวบนไมค้ํายัน
4. การดูแลตอแขนหรือขาเมื่อใสแขนขาเทียม แนะนําใหผูปวยสังเกตความผิดปกติของ ผิวหนังที่ตอแขน
หรือขาทุกครั้งกอนและหลังใสอุปกรณ ถามีแผลกดทับ หรือมีการติดเชื้อไมควรใสและใหมาพบแพทย
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การฝกเดินดวยอุปกรณชวยเดิน
ผูปวยทางออรโธปดิคสสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับสวนของแขนขาทําใหเมื่อไดรับการรักษาหรือระหวาง
การรักษาจะไมสามารถเดินไดเปนปกติเหมือนเดิม จึงจําเปนตองใชอุปกรณ ชวยการเดิน (gait aids) เพื่อเพิ่มความ
มั่นคงในการทรงตัวขณะเดินจากผลในการเพิ่มความกวางของฐานการยืนและการเดินและยังแบงการลงน้ําหนักจาก
ขาไปยังแขนและอุปกรณชวยเดิน โดยที่ใชบอยในผูปวยออรโธปดิคส ไดแก ไมค้ํายัน (crutches) และอุปกรณชวย
เดิน 4 ขา (walker)
ไมค้ํายัน (crutches) ไมค้ํายันสามารถชวยแบงรับน้ําหนักจากขาขางหนึ่งขางใดมากถึงรอยละ 80 ในกรณี
ที่ตองการใหลงน้ําหนักไดบางสวน และยังรับน้ําหนักไดทั้งหมดในกรณีที่ไมตองการใหลงน้ําหนักเลย แบงเปน 2
ชนิดใหญ ๆ คือ
1. ไมค้ํายันรักแร (axillary crutches) เปนไมค้ํายันที่มีจุดรับน้ําหนักหรือจุดยึดอยูตอนบนที่รักแร
2. ไมคายันชนิดยันต่ํากวารักแร (non-axiilary crutches) เปนไมค้ํายันที่มีจุดยึดตอนบนอยูต่ํากวารักแร ทํา
ใหการทรงตัวและการแบงรับน้ําหนักจากขาขางใดขางหนึ่งไดนอยกวาไมค้ํายันรักแร และยังชวยในการทรงตัวได
นอยกวาไมค้ํายันรักแร เหมาะสําหรับผูปวยที่ไมสามารถลงน้ําหนักที่ขอมือและมือได เชน ผูปวยขออักเสบ
รูมาตอยด ที่มือ กระดูกแขน หรือกระดูกมือหัก เปนตน การฝกเดินดวยไมค้ํายัน มี 2 แบบใหญ ๆ คือ
1. แบบ point gait
การเดินแบบนี้จะมีความมั่นคงเพราะไมมีชวงที่ขาทั้งสองขางหรือไมคายัน 2 ขางยกลอยจากพื้นพรอม ๆ
กัน แตเดินไดชากวา swing gait แบงเปน
1.1 แบบ 4 – point gait โดยยกไมขางหนึ่งไปขางหนา ตามดวยขาขางตรงกันขาม ตามดวยไมอีก
ขางหนึ่งและจังหวะสุดทายเปนขาขางที่เหลือ
1.2 แบบ 3 – point gait โดยยกไมทั้งสองขางไปขางหนา และตามดวยขาขางที่มีปญหา จังหวะ
สุดทายตามดวยขาขางที่ดี
2. แบบ swing gait
2.1 แบบ swing - to gait โดยยกไมทั้งสองขางไปขางหนา แลวใชแขนสองขางยันทิ้ง น้ําหนักลง
ไปบนไมทั้งสองขาง จังหวะสุดทายยกตัวเหวี่ยงขาทั้งสองขางไปถึง ระดับไม
2.2 แบบ swing - through gait โดยยกไมทั้งสองขางไปขางหนา แลวใชแขนยันทิ้งน้ําหนักตัวลง
บนไมทั้งสองขาง จากนั้นยกตัวเหวี่ยงขาทั้งสองขางไปจนเลยระดับไม จังหวะสุดทายก็ยกไมมาดานหนากอนจะเสีย
สมดุล วิธีนี้จะเดินไดเร็วกวา swing - to gait แตยากกวาและตองมีกําลังแขนและมีสมดุลตัวดี
การฝกเดินดวยอุปกรณชวยเดินชนิด 4 ขา (walker)
เปนอุปกรณชวยเดินที่ใหความมั่นคงในการเดินมากที่สุด ทําใหผูปวยมั่นใจเวลาเดิน จึงมักใชเปนอุปกรณ
ชวยเดินในชวงแรกของการฝกเดิน และใชในผูปวยที่สูงอายุที่มักจะมีความสมดุลไมดีพอ การเดินดวย walker ใชลด
การลงน้ําหนักบางสวนหรือทั้งหมดไดเฉพาะขาขางใดขางหนึ่ง การฝกเดินโดยยกและวาง walker ใหทงั้ 4 ขาถึงพื้น
พรอมกัน หางประมาณหนึ่งชวงแขน ตามดวยขาขางที่มีปญหาถึงระดับขาหลังของ walker หรือไมเกินครึ่งหนึ่งของ
walker ยันน้ําหนักตัวบางสวนหรือทั้งหมด สุดทายตามดวยขาขางดี
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หนวยที่ 6 การพยาบาลผูปวยเนื้องอกกระดูก
เนื้องอก คือ กลุมของเซลลที่เจริญเติบโตมากจนผิดปกติ แบงไดเปน 2 ชนิด ไดแก
1. benign tumor หมายถึง เนื้องอกชนิดไมรายแรง เกิดขึ้นเฉพาะที่ ไมคอยแพรกระจายไปยัง
อวัยวะอื่น โดยทั่วไปแลวการเรียกชื่อของเนื้องอกชนิดนี้มักจะมีคําวา -oma ตอทายชื่อของเนื้อเยื่อที่เกี่ยวของ
2. malignant tumor หรือ Cancer หมายถึง เนื้องอกชนิดรายที่สามารถแพรกระจายไปยังอวัยวะ
สวนอื่นไดโดยผานทางระบบไหลเวียนโลหิต หรือระบบน้ําเหลือง มักจะมีคําวา sarcoma หรือ carcinoma ตอทาย
เนื้องอกกระดูก (Bone Tumour) เนื้องอกกระดูกแบงออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1. เนื้องอกกระดูกปฐมภูมิ (primary bone tumor) คือ เนื้องอกที่เริ่มเกิดขึ้นในกระดูก อาจเปนไดทั้งเนื้อ
งอกชนิดที่ไมรายแรง หรือ เนื้องอกชนิดรายแรง ซึ่งเนื้องอกชนิดรายแรงหรือมะเร็งนั้นโดยมากหมายถึงพวก
sarcoma
2. เนื้องอกกระดูกทุติยภูมิ ((secondary bone tumor) คือ มะเร็งที่แพรกระจายจากอวัยวะอื่นมายังกระดูกซึ่ง
หมายถึงพวก carcinoma
เนื้องอกกระดูกปฐมภูมิชนิดที่เปนมะเร็งจะมีการพยากรณโรคที่ดี หากไดรับการวินิจฉัย และไดรับการ
รักษาตั้งแตในระยะแรก สวนมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิซึ่งเปนเนื้องอกชนิดที่พบไดบอยกวานั้น ไมสามารถรักษา
ใหหายขาดได แตสามารถรักษาเพื่อชวยบรรเทาความทุกขทรมานและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูปวยไดดัง
รายละเอียดตอไปนี้
เนื้องอกกระดูกปฐมภูมิ (primary bone tumor)
ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะเนื้องอกกระดูกปฐมภูมิชนิดที่เปนมะเร็ง ซึ่งเนื้องอกกระดูกปฐมภูมิชนิดที่เปน
มะเร็งนั้นพบไดนอย คิดเปนรอยละ 5 ของมะเร็งทั้งหมด สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดรายงานวาพบผูปวยราย
ใหมปละประมาณ 2,500 ราย
สาเหตุ
ยังไมเปนที่แนชัดวาเกิดจากสาเหตุใด แตมีปจจัยหลายประการที่อาจมีความเกี่ยวของกับการเกิดโรค ไดแก
1. ความผิดปกติของยีน เชื่อวามีการกลายพันธุของยืนบางตัวทําใหเกิดเปนเนื้องอกกระดูกชนิดตางๆ ปจจัย
ที่ทําใหยืนกลายพันธุยังศึกษากันอยู อยางไรก็ตามเนื้องอกกระดูกสวนนอยเทานั้นที่จะถายทอดทางพันธุกรรมจาก
แมสูลูก
2. ปจจัยดานกายภาพ เชน
2.1 การไดรับรังสีหรือเคมีบําบัดที่ใชรักษาโรคอื่น
2.2 มีการระคายเคืองจากการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังเปนระยะเวลานาน
2.3 มีประวัติการไดรับบาดเจ็บบริเวณที่เปน ซึ่งอาจใชหรือไมใชสาเหตุที่แทจริง แตเปนสิ่งกระตุนที่ทํา
ใหเกิดการคนพบเนื้องอกในบริเวณนั้นไดเร็วขึ้น
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3. ปจจัยดานการติดเชื้อ มีรายงานวาไวรัสบางตัวสามารถถายทอดยีนเขามาในเซลล ทําใหเกิดเปน
เซลลมะเร็งขึ้นได
นอกจากนั้นยังมีปจจัยดานอื่น ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวของอีก เชน อายุ ความบกพรองของระบบเผาผลาญ
ฮอรโมน แสงแดด และการสูบยาเสน เปนตน
อาการและอาการแสดง
อาการ และอาการแสดงมักขึ้นอยูกับตําแหนง และขนาดของกอนเนื้องอก แตโดยทั่วไปผูปวยมักมา พบ
แพทยดวยอาการตางๆ ดังนี้
1. อาการปวด (pain) เปนอาการนําทางคลินิกที่ทําใหผูปวยมาพบแพทยมากที่สุด อาจพบรวมกับการคลํา
ไดกอน หรือไมมีกอนก็ได อาการปวดมักมีสาเหตุมาจากการที่กอนเนื้องอกมีการขยายขนาดอยางรวดเร็ว และแพร
ไปยังเนื้อเยื่อที่อยูใกลเคียง หรือไปกดหลอดเลือด และเสนประสาท ถากอนเนื้องอกนั้นอยูใกลขอ4 หากมีอาการ
ปวดบริเวณหลัง หรือกนกบอาจพบอาการออนแรงของแขน ขารวมดวย ผูปวยมักมีอาการปวดแบบปวดลึก ๆ
และมักมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้นยังมีอาการปวดเดนชัด ดังนี้
1.1 night pain โดยผูปวยจะใหประวัติวา ปวดมากจนนอนไมหลับ หรือนอนหลับแลวตองตื่นขึ้นมา
เพราะปวดมาก
1.2 rest pain ปวดขณะพักมากกวาขณะทํางาน อาการปวดไมสามารถนํามาแยกไดระหวางเนื้องอกกระดูก
ชนิด benign ·และ malignant
2. คลําไดกอน (mass) เปนอาการที่พบไดบอยในผูปวยที่มีเนื้องอกกระดูกบริเวณแขน ขา เนื่องจากสามารถ
เห็นและคลําไดอยางชัดเจนตั้งแตแรก หากเปนเนื้องอกบริเวณ flat bone เชนกระดูก illium หรือ sacrum มักคลได
ยาก กอนเนื้องอกชนิด benign tumor จะเปนกอนที่โตชาใชเวลาหลายป สวน malignant tumor จะเปนกอนที่โต
อยางรวดเร็ว บางครั้งพบวา ผิวหนังบริเวณกอนจะมีอาการอักเสบ บวม แดง รอน และหากกอนเนื้องอกมีขนาด
ใหญ และอยูในภาวะที่รุนแรง อาจทําใหเห็นการขยายตัวของหลอดเลือดดําบริเวณผิวหนังได
3. กระดูกหักแบบมีพยาธิสภาพ (pathologic fracture) กระดูกหักแบบมีพยาธิสภาพเปนการหักของกระดูกที่
เกิดขึ้นไดงายจากอิริยาบถในชีวิตประจําวันหรือการไดรับอุบัติเหตุที่ไมรุนแรงซึ่งในกระดูกปกติไมควรหักเกิด
เนื่องจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพมีลักษณะบางมากจากการกัดกรอนของเนื้องอก หรือถูกมะเร็งทําลาย
4. กระดูกผิดรูป (deformity) เปนอาการที่พบไดไมบอยนัก มักพบในผูปวยเด็กที่อยูในวัยเจริญเติบโตโดย
กอนเนื้องอกอาจไปกระตุนหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของกระดูกใหเร็ว หรือชากวาปกติ ทําใหผูปวยมีลักษณะแขน
ขาสั้น เมื่อเทียบกับลําตัวหรือมีเขาคด เขาโคง (genu varus, genu valgus) รวมดวย ซึ่งพบไดในผูปวย multiple
osteochondroma แตอยางไรก็ตาม ผูปวยที่มีกระดูกผิดรูปสวนใหญมักไมใชจากมะเร็ง
5. ตรวจพบโดยบังเอิญ (accidental finding) เปนการตรวจพบจากการถายภาพรังสีเพื่อวินิจฉัยโรคอื่น หรือ
เมื่อไดรับอุบัติเหตุ
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การวินิจฉัย
การวินิจฉัยไดตั้งแตในระยะเริ่มตนจะทําใหเกิดผลดีตอการรักษา และการพยากรณโรค การวินิจฉัยที่ดีควร
นําทั้งการซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการถายภาพรังสี รวมกับ การตรวจอื่น ๆ
มาประกอบกันเพื่อใหการวินิจฉัยมีความถูกตองยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การซักประวัติ ควรซักประวัติเกี่ยวกับอาการที่นําผูปวยมาพบแพทย ไดแก
1.1 อาการปวด ควรซักประวัติเกี่ยวกับ ตําแหนงที่ปวด ประวัติการปวดครั้งแรก ลักษณะการปวด
และระยะเวลาที่ปวด
1.2 อาการบวม หรือคลําไดกอน ควรซักประวัติเกี่ยวกับระยะเวลาการโตของเนื้องอก
1.3 กระดูกหักแบบมีพยาธิสภาพ ควรซักประวัติเกี่ยวกับลักษณะของอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นโรคประจําตัว
ของผูปวย ประวัติการมีอาการปวดบริเวณดังกลาวมากอน เพื่อแยกภาวะดังกลาวจากกระดูกหักทั่วไป และ
สามารถบอกไดวาการหักของกระดูกนั้นเกิดจากเนื้องอกชนิดใด
2. การตรวจรางกายประกอบดวย
2.1 การตูควรตรวจตูตําแหนงของกอนเทียบกับดานที่ปกติ และตรวจตูลักษณะความผิดปกติของ
ผิวหนัง
2.2 การคลํา คลําดู วากอนมีลักษณะแข็ง หรือยืดหยุน เปนกระดูก หรือกลามเนื้อ มีอาการปวดหรือ
กดเจ็บหรือไม
2.3 การวัด วัดขนาดเสนรอบวงขางที่เปนเทียบกับขางที่ปกติ และตรวจวัดการเคลื่อนไหวของขอ
3. การถายภาพรังสี การถายภาพรังสีแบบธรรมดาเปนวิธีการที่มักทําเปนอันดับแรกหลังการซักประวัติ
และตรวจรางกาย เนื่องจากการถายภาพรังสีจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของเนื้องอก ตําแหนงขนาดโดยประมาณ
ขอบเขตของกอนเนื้องอก การเปลี่ยนแปลงบริเวณเยื่อหุมกระดูกหรือการหักของกระดูกแบบมีพยาธิสภาพได
4. การตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนการตรวจที่ไมเฉพาะเจาะจงตอโรคเนื้องอกกระดูก แตในเนื้องอกหรือ
มะเร็งบางชนิด อาจมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการผิดปกติได การตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับการวินิจฉัย
เนื้องอกกระดูกปฐมภูมิ ประกอบดวย
4.1 การตรวจนับเม็ดเลือด (complete blood count) ชวยในการวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะผิดปกติอื่น ๆ
ของกระดูก เชน การติดเชื้อของกระดูก (osteomyelitis) หรือโรคเลือด เปนตน
4.2 การหาคาความเร็วของการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (erythrocyte sedimentation rate) ซึ่งมีคาสูง
ในผูปวย multiple myeloma, Ewingûs sarcoma และ metastatic bone tumor
4.3 การตรวจเลือดหาคา alkaline phosphatase ซึ่งมีคาสูงในผูปาย osteosarcoma
4.4 การตรวจเลือดหาระดับแคลเซียม และฟอสเฟต ซึ่งมีคาสูงในผูปวย multiple myeloma, metastatic
bone tumor บางชนิด เนื่องจากกระดูกถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว
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4.5 การตรวจเลือดเพื่อแยกชนิดโปรตีน (protein electrophoresis) ในผูปวยอายุมากกวา 40 ปเพื่อใหการ
วินิจฉัยแยกโรค multiple myeloma
4.6 การตรวจปสสาวะ (urine examination) ในผูปวยทุกรายและตรวจหา bence jones protein ในผูปวย
อายุมากกวา 40 ป ที่สงสัย multiple myeloma
5. การตรวจพิเศษอื่น ๆ เชน MRI หรือ CT-scan จะชวยในการประเมินขอบเขต ความลึกของเนื้องอกการ
กดเบียดเสนประสาท หรือหลอดเลือด เพื่อประเมิน staging และเพื่อวางแผนการรักษาอยางไรก็ตามการตรวจ
ประเภทนี้ไมสามารถบอกไดวาเนื้องอกชนิดนี้เปนมะเร็งหรือไม หรือเปนเนื้องอกชนิดใดการทํา bone Scan จะชวย
บอกไดวามีการกระจายของมะเร็งไปที่ปอดหรือไม เนื่องจากเนื้องอกกระดุกชนิดที่เปนมะเร็งหากมีการกระจาย
มักจะกระจายไปที่ปอด
6. การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ (biopsy) เปนวิธีที่ชวยยืนยันความถูกตองของการวินิจฉัย ซึ่งการตัดชิ้นเนื้อไป
ตรวจนั้นมี 2 วิธี ไดแก
6.1 core needle biopsy เปนวิธีที่ใชเข็มตรวจชิ้นเนื้อเจาะผานผิวหนัง และตัดตัวอยางเนื้อเยื่อในกอนเนื้อ
งอกไปตรวจ โดยการใชยาชาเฉพาะที่ วิธีนี้เปนวิธีที่มีความแมนยําสูง คาใชจายไมมาก ไมตองนอนโรงพยาบาล
และไมตองดมยาสลบในหองผาตัด ซึ่งทางหนวยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ศูนยการแพทยเฉพาะทาง
ออรโธปดิกส หลายโรงพยาบาลไดนํามาใชรวมกับเครื่อง CT-scan เรียกวา CT guided core needle biopsy ซึ่งจะ
เพิ่มความแมนยําในการตรวจชิ้นเนื้อขึ้นไปอีก สวนการใชเข็มดูดชิ้นเนื้อ หรือที่เรียกวา Fine needle biopsy นั้น
ไมไดรับความนิยม เนื่องจากมีโอกาสไดชิ้นเนื้อไมเพียงพอสูง
6.2 open biopsy เปนการผาเขาไปบริเวณเนื้องอก และน้ําชิ้นเนื้อชิ้นเล็ก ๆ มาตรวจ ซึ่งตอดมยาสลบใน
หองผาตัด
เนื้องอกกระดูกที่พบบอย
เนื้องอกกระดูกชนิด benign ที่พบบอยที่สุด ไดแก osteochondroma สวนเนื้องอกกระดูกชนิด malignant ที่
พบบอยที่สุด ไดแก osteosarcoma ที่เกิดบริเวณเนื้อเยื่อของกระดูกที่กําลังเจริญเติบโตนอกจากนั้นยังมี
chondrosarcoma ที่เกิดบริเวณกระดูกออนและ Ewing s Sarcoma ที่เกิดในไขกระดูก โดย osteosarcoma และ Ewing
sarcoma นั้น มักเกิดในเด็กและวัยรุน ในขณะที่ chondrosarcoma มักเกิดในผูใหญ และยังมีเนื้องอกกระดูกชนิด
อื่น ๆ อีกดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชนิดของเนื้องอกกระดูกที่พบบอย
Tissue of Origin
Bone

Cartilage

Tumour

Classification

Location

Ages (yr)

ostioid osteoma

benign

tibia, femur, hands, feet

10-25

osteosarcoma

malignant

knees, upper legs, upper arms

10-25

osteochondroma

benign

tibia, femur

childhood
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Tissue of Origin

Tumour

Classification

Location

Ages (yr)

chondrosarcoma

malignant

pelvis, upper legs, shoulder

50-60

Fibrous

fibrosarcoma

malignant

tibia, femur

5-80

Marrow

multiple myeloma malignant

wherever there is red bone
marrow

> 45

Unknown

giant cell tumor

malignant

distal femur, proximal tibia , distal 15-35
radius

Ewing s sarcoma

benign

pelvis, upper legs, ribs, arms

10-20

แนวทางการรักษา
แนวทางการรักษาขึ้นอยูกับชนิด ขนาด ตําแหนง และระดับความรุนแรงของเนื้องอก นอกจากนั้นตอง
คํานึงถึงอายุ และสภาพทั่วไปของผูปวยดวย แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้การผาตัดยังถือเปนการรักษาหลักและ
สําคัญที่สุด รวมกับการใชเคมีบําบัด และรังสีรักษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การผาตัด การรักษาดวยวิธีการผาตัดไมวาจะเปนการผาตัดที่สามารถรักษาอวัยวะนั้นไวไดหรือไมก็
ตาม ตางมีวัตถุประสงคเพื่อตัดกอนเนื้องอกออกใหหมด ปองกันการกลับเปนซ้ํา ซึ่งขอบเขตการผาตัด และการ
เรียกวิธีการผาตัดแบงไดเปน 4 แบบ สวนการเลือกวิธีการผาตัดนั้นตองพิจารณาจากการแบง surgical staging เปน
หลัก ในปจจุบันนี้ความกาวหนาทางการแพทยสามารถหาสิ่งทดแทนไมวาจะเปนโลหะวัสดุสังเคราะห
(endoprosthesis) หรือกระดูกจากผูอื่น (allograft) ทําใหโอกาสที่จะผาตัดเนื้องอกกระดูกขนาดใหญและสามารถเก็บ
รักษาอวัยวะที่เปนหรือรักษาแขนขาไวไดมีมากขึ้นซึ่งการผาตัดนี้เรียกวา limb salvage surgery แตในรายที่มาพบ
แพทยชาหรือกอนขนาดใหญมากอาจตองรักษาดวยการทํา amputation แตอยางไรก็ตามในการรักษามะเร็งกระดูก
ปฐมภูมิการรักษาดวยการผาตัดอยางเดียวจะไมเพียงพอตองใหการรักษาดวยเคมีบําบัดรวมดวย
ตารางที่ 2 ขอบเขตของการผาตัดเนื้องอกและวิธีการผาตัด
ขอบเขตการตัด

ระนาบในการตัด

วิธีการผาตัดเก็บรยางค
(excision)

Intracapsular

ตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ เพื่อลด
ขนาดหรือขูดออก

Marginal

การเลาะกอนเนื้องอกผาน marginal excision

วิธีการผาตัดเก็บรยางค
(amputation)

Curettage หรือ debulking debulking amputation
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marginal amputation

ขอบเขตการตัด

ระนาบในการตัด

วิธีการผาตัดเก็บรยางค
(excision)

วิธีการผาตัดเก็บรยางค
(amputation)

reactive zone ซึ่งอาจมี
เซลลมะเร็งหลงเหลืออยู
อาจและเกิด recurrence
ได
Wide

เลาะกอนเนื้องอกโดยกิน wide local excision
ขอบเขตเนื้อเยื่อปกติที่
หางจากขอบเนื้องอก ประ
มาร 5 ซม.

Radical

ตัดเอากอนเนื้องอก และ
compartment ที่มันอยู
ออกมาทั้งหมด

radical local excision

wide through bone
amputation

radical disarticulation

ตารางที่ 3 ขอบเขตการผาตัดสําหรับเนื้องอกชนิด Benign และ Malignant
ชนิดของเนื้องอก
Benign

ระดับความรุนแรง
1
2
3

Malignant

IA, IB, IIA, IIB
IA, IIB
IIIA, IIIB

วิธีการผาตัด
intralesional curettage รวมกับ bone graft หรือ bone cement
marginal resection หรือ intralesional curettage หรือ extended
curettage โดยใชรวมกับ adjuvant เชน phenol
wide หรือmarginal รวมกับการบําบัดวิธีอื่นที่ไดผล หรือ
amputation ในที่สุด
wide excision และ reconstruction
amputation หากเนื้องอกนั้นมีการหุมรอบเสนประสาท
wide excision และ reconstruction หรือ amputation

2. เคมีบําบัด เปนการรักษาที่สําคัญมากในกลุมมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ ชวยในการลดขนาดของเนื้องอกถา
ใชรวมกับการผาตัดสามารถทําใหอัตราการรอดชีวิตนาน 10 ป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 20 เปนรอยละ 60 ได
3. รังสีรักษา เปนการรักษาที่ชวยทําใหขนาดของเนื้องอกเล็กลง กรณีที่ใหกอนผาตัดจะทําใหผาออกไดงาย
หรืออาจเลือกใชหลังผาตัดที่ไมสามารถผาออกไดหมด สวนใหญรังสีรักษาจะใชมากที่สุดในกรณีที่เปนเนื้องอก
ทุติยภูมิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความทรมานจากอาการปวด
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เนื้องอกกระดูกทุติยภูมิ (secondary bone tumor หรือ metastatic bone tumor)
เนื้องอกกระดูกทุติยภูมิ เปนมะเร็งที่พบไดบอยในผูที่มีอายุมากกวา 40 ป มะเร็งจุดกําเนิดมักมาจาก
มะเร็งเตานม มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งตอมไธรอยด และมะเร็งไต2,4 1 ตามลําดับ
โดยเซลลมะเร็งจะแยกตัวจากเนื้อรายเดิมผานเขาสูกระแสเลือดที่หมุนเวียนอยูในรางกาย แลวกระจายไปยังอวัยวะ
ตางๆ สําหรับการแพรกระจายมายังกระดูกนั้น เซลลมะเร็งมักแพรกระจายไปยัง spine, rib, pelvis, proximal of
long bone , Sternum และ skull ตามลําดับ
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยแบงไดเปน 2 กลุมตามลักษณะทางคลินิก ดังนี้ คือ
1. ผูปวยที่เคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งอยูแลว และมาพบแพทยดวยอาการ
ปวดเพียงอยางเดียว ในกรณีนี้แพทยจะสงถายภาพรังสีและทํา CT scan หรือ MRI ในกรณีที่สงสัยรวมทั้งทํา bone
scan เพื่อดูวามีการกระจายไปที่อื่นอีกหรือไม หากพบวามีการแพรกระจายไปที่กระดูกหลายแหงแลว สามารถให
การวินิจฉัยวาเปนมะเร็งที่แพรกระจายมายังกระตูไดเลย และใหการรักษาตอไปได โดยไมจําเปนตองผาตัดสงชิ้น
เนื้อตรวจทางพยาธิ หากพบวายังไมมีการแพรกระจายไปยังกระดูกสวนอื่นอาจจําเปนตองตัดชิ้นเนื้อไปตราจทาง
พยาธิกอน
2. ผูปวยที่ไมเคยมีประวัติวาเปนมะเร็งมากอน ผูปวยมักมาพบแพทยดวยอาการตางๆ ดังนี้
2.1 อาการปวด ปวดมากในเวลากลางคืนมีอาการปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ ปวดในตําแหนงที่ไมพบบอยนัก
เชน ปวดหลังบริเวณอก และเอวสวนบน นอกจากนั้นอาจมีอาการปวดรวมกับการเบื่ออาหาร และน้ําหนักตัวลด
2.2 มีกระดูกหักแบบไมมีพยาธิสภาพมากอน
2.3 เกิดภาวะแทรกซอนทางระบบประสาทอยางรวดเร็ว เชน แขน ขา ไมมีแรง
หากมีอาการในกลุมนี้รวมกับลักษณะภาพรังสีที่พบวามีการทําลายกระดูกเกิดขึ้นโดยเฉพาะในคนที่มี
อายุมากกวา 40 ปควรนึกถึงภาวะ metastatic bone tumor เสมอ และควรสืบคนตําแหนงของมะเร็งตนกําเนิดดวย
วิธีการตรวจรางกายอยางละเอียด การตรวจทางหองปฏิบัติการ การถายภาพรังสีรวมกับ bone scan, ultrasound. CT
scan, MRI และการผาตัดสงชิ้นเนื้อตรวจเปนขั้นตอนสุดทาย
แนวทางการรักษา
เนื่องจากเนื้องอกกระดูกทุติยภูมิมักทําใหกระดูกหักโดยเฉพาะบริเวณแขนขา และการมีรอยโรคที่กระดูก
สันหลัง ดังนั้น จึงขอกลาวถึงแนวทางการรักษาเนื้องอกกระดูกทุติยภูมิที่บริเวณกระดูกแขนขาและกระดูกสันหลัง
ดังนี้
1. แนวทางการรักษาเนื้องอกทุติยภูมิที่กระดูกแขนและขา โดยทั่วไปแลวการรักษามีจุดประสงคเพื่อ
บรรเทาอาการปวด และเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกผูปวย เชน ใหยาแกปวด รวมกับการฉายรังสี ในกรณีที่การ
พยากรณโรคดี และมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดเกิน 1-3 เดือน แพทยอาจพิจารณารักษาดวยการผาตัดเพื่อใหผูปวยใช
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ชีวิตที่เหลืออยูใหดีที่สุด และเปนภาระตอผูอื่นนอยที่สุด โดยการผาตัดนั้นอาจเปนการผาตัดเพื่อปองกันการหัก
ของกระดูก หรือการผาตัดยึดกระดูกในรายที่มีการหักเกิดขึ้นแลวก็ได หลังจากนั้นจึงฉายรังสี
2. แนวทางการรักษามะเร็งทุติยภูมิที่กระดูกสันหลัง ในกรณีที่มีอาการปวด แตไมมีอาการทางระบบ
ประสาท ควรใหการรักษาดวยการฉายรังสีรวมกับการใสเครื่องพยุงหลัง หรือผาตัดใสโลหะยึดกระดูกสันหลัง
เสริมความแข็งแรง ในกรณีที่มีอาการทางระบบประสาทรวมดวย โดยสูญเสียการทํางานของแขนขาไปไมเกิน 7
วัน อาจรักษาดวยการผาตัดรวมกับการฉายรังสี หากสูญเสียการทํางานของแขนขาไปเกิน 7 วัน ควรรักษาดวยการ
ฉายรังสีเพียงอยางเดียว เนื่องจากการผาตัดจะไมสามารถฟนการทํางานของระบบประสาทได
การพยาบาลผูปวยเนื้องอกกระดูก
ผูปวยเนื้องอกกระดูกเปนผูปวยที่ตองเผชิญกับปญหามากมาย ทั้งที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรค และจาก
การรักษาที่ไดรับ พยาบาลจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการใหการพยาบาลเพื่อใหผูปวย และครอบครัวสามารถ
ปรับตัว และผานพนปญหาเหลานี้ไปได โดยที่การพยาบาลตองมีความครอบคลุม ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และจิตวิญญาณ
การรวบรวมขอมูลของผูปวยเปนสิ่งสําคัญที่พยาบาลนํามาใชในการวางแผนใหการพยาบาล เพื่อให
สอดคลอง และเหมาะสมกับผูปวยแตละราย ทั้งนี้เนื่องจากความรุนแรงของโรค อาการ การรักษาความสามารถใน
การปรับตัวของผูปวยแตละรายนั้นแตกตางกัน แตโดยทั่วไป ผูปวยเนื้องอกกระดูกมักมีปญหาในเรื่องของความ
ปวด การมีกอนเนื้องอก หรือบางรายอาจมีอาการออนลา ซึ่งอาจมีผลตอการเคลื่อนไหวรางกาย ดังนั้น พยาบาลควร
ไดมีการประเมินระดับความปาด ประเมินขนาด ลักษณะ และตําแหนงของกอนเนื้อ ประเมินความสามารถในการ
เคลื่อนไหวรางกาย และการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อนํามาวางแผนในการดูแล เพื่อบรรเทาความทุกขทรมานจากความ
ปวด และชวยเหลือในสิ่งที่ผูปวยไมสามารถปฏิบัติได
ผูปวยมักมีความวิตกกังวล และกลัวเกี่ยวกับผลของโรคที่เปน โดยเฉพาะผูปวยที่มีอายุนอยจะตองการแรง
สนับสนุนเปนอยางมากเพื่อที่จะเผชิญกับการเจ็บปวยและการรักษา ซึ่งครอบครัวและทีมสุขภาพจะตองรวมมือกัน
เพื่อสนับสนุนใหผูปวยเผชิญกับปญหาตางๆไดอยางเหมาะสม
ในรายที่การรักษาไดผลดี ผูปวยสามารถกลับไปพักฟนที่บานได พยาบาลและทีมสุขภาพตองรวมมือกัน
เพื่อเตรียมผูปวย และครอบครัวใหพรอมในการดูแลตนเอง สวนในรายที่ไมสามารถรักษาไดและตองเสียชีวิต ใน
ทายที่สุต พยาบาลตองใหการดูแลประคับประคองใหผูปวยใตบรรเทาจากความทุกขทรมานเพื่อใหผูปวยไดจากไป
อยางสงบ และสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ตัวอยางการพยาบาลผูปวยเนื้องอกกระดูก
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 ผูปว ยมีอาการปวดบริเวณ...
ขอมูลสนับสนุน
1. ผูปวยบอกวามีอาการปวดบริเวณ.....ซึ่งมีกอนเนื้องอกขนาด.....เซนติเมตร
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2. ผูปวยแสดงสีหนาเจ็บปวด
3.ผูปวยนอนไมหลับ มีอาการออนเพลีย
เปาหมาย
ลดอาการปวด
เกณฑการประเมินผล
อาการปวดทุเลา และผูปวยสามารถนอนหลับพักผอนไดวันละ 6-8 ชั่วโมง
กิจกรรมพยาบาล
1. ประเมินระดับความเจ็บปวดโดยการใชมาตรวัดระดับความปวด
2. ประเมินปจจัยที่ทําใหผูปวยปวดมากขึ้นและผลของความเจ็บปวดที่มีตอการทํากิจวัตรประจําวัน
3. จัดทาใหผูปวยรูสึกสบายและจัดใหบริเวณที่ปวดไดพัก
4. ดูแลใหผูปวยใชอุปกรณชวยพยุงตางๆอยางเหมาะสม
5. ใหการชวยเหลือในกิจกรรมที่ผูปวยไมสามารถปฏิบัติเองได
6.ใหยาแกปวดตามแผนการรักษา ตลอดจนประเมินประสิทธิผลของยาและอาการไมพึงประสงคจากยา
7. แนะนําวิธีการลดความเจ็บปวดโดยใช relaxation technique ไดแก การหายใจเขาออกลึก ๆ การผอน
คลายกลามเนื้อ การทําสมาธิหรือการสรางจินตภาพ เปนตน
8.พูดคุยใหกําลังใจ และกลาวชมเชยเมื่อผูปวยสามารถเผชิญตอความเจ็บปวดไดดี
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2 ผูปว ยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปวย และ การตรวจวินิจฉัย
ขอมูลสนับสนุน
1. ผูปวยและญาติมีสีหนาแสดงความวิตกกังวล
2. ผูปวยนอนไมหลับมีอาการออนเพลีย
3. ผูปวยและญาติสอบถามเกี่ยวกับการเจ็บปวยและการตรวจวินิจฉัย
เปาหมาย
1. ความวิตกกังวลของผูปวยและญาติลดลง
2. ผูปวยและญาติเขาใจและใหความรวมมือในการตรวจวินิจฉัย
เกณฑการประเมินผล
1. ผูปวยและญาติมีสีหนาสดชื่น
2. ผูปวยและญาติมีความเขาใจ เกี่ยวกับอาการเจ็บปวยและการตรวจวินิจฉัยมากขึ้น
กิจกรรมพยาบาล
1. อธิบาย และใหขอมูลเกี่ยวกับอาการของโรค และแนวทางการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนขอมูลอื่น ๆ ที่
ผูปวย และญาติตองการทราบ
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2. ใหกําลังใจ และแสดงความเห็นใจ โดยการใชคําพูดที่สุภาพ นุมนวล เพื่อสนับสนุนใหผูปวยและญาติ
เผชิญตอสิ่งที่ทําใหเกิดความวิตกกังวลได
3. ประเมินอาการผูปวยอยางสม่ําเสมอ หากผูปวยมีความวิตกกังวลมากควรรายงานแพทยและดูแลให
ผูปวยไดรับยาคลายความวิตกกังวลตามแผนการรักษา
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 3 ผูปว ยและญาติขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค
ขอมูลสนับสนุน
1. ผูปวย และญาติบอกวาไมมีความรูเกี่ยวกับโรคที่เปน
2.ผูปวย และญาติซักถามขอมูลเกี่ยวกับโรคที่เปน และการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง
เปาหมาย ผูปวย และญาติมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคที่เปน
เกณฑการประเมินผล
1. ผูปวย และญาติสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับโรคที่เปนไดถูกตอง
2. ผูปวย และญาติสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง
กิจกรรมพยาบาล
1. ประเมินความพรอมของผูปวยและญาติกอนใหความรู โดยเฉพาะผูปวยจะตองไมวิตกกังวลมากเกินไป
มีอาการซึมเศราหรือปฏิเสธความเจ็บปวย
2. ประเมินความเชื่อดานสุขภาพ และประสบการณการเจ็บปวยที่ผานมา
3. ใหความรูและอธิบายใหผูปวยและญาติเขาใจโดยใหขอมูลซ้ํา ๆ ครั้งละนอย ๆ เพื่อชวยใหเกิดการ
เรียนรูที่ดี
4. แนะนําใหผูปวย และญาติไดมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูปวยรายอื่น เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติตัวหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ถูกตอง โดยอาจนากระบวนการกลุมมาใช
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 4 ผูปว ยมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมลดลงเนื่องจากอาการของโรค
ขอมูลสนับสนุน
ผูปวยบอกวารูสึกเหนื่อยลา ออนแรงหรือรูสึกปวดเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เปาหมาย
ผูปวยปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดโดยไดรับความชวยเหลือจากพยาบาลตามความเหมาะสม
เกณฑการประเมินผล
กิจกรรมตางๆ ที่จําเปนสําหรับผูปวยไดรับการปฏิบัติอยางครบถวน
กิจกรรมพยาบาล
1. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผูปวย
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2. อธิบายถึงความสําคัญของการปฏิบัติกิจกรรมที่จําเปน และปรับเปลี่ยนวิธีการใหเหมาะสม
3. ใหความชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพ และความสามารถของผูปวย
4. สนับสนุนใหญาติมีสวนรวม และใหการชวยเหลือผูปวยในการปฏิบัติกิจกรรม
5. เสริมอาหารใหเพียงพอแกความตองการของรางกายผูปวย
6.ใหกําลังใจเพื่อใหผูปวยรูสึกวาตนเองสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆได
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 5 ผูปว ยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนจาก เคมีบําบัด การผาตัดหรือการฉายรังสี
ขอมูลสนับสนุน
ผูปวยไดรับการรักษาดวย เคมีบําบัด การผาตัด หรือการฉายรังสี
เปาหมาย
ผูปวยปลอดภัยจากภาวะแทรกซอน
เกณฑการประเมินผล
ผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอนหรือทุเลาจากภาวะแทรกซอน
กิจกรรมพยาบาล
ใหการพยาบาลเพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากภาวะแทรกซอน ดังนี้
การใหเคมีบําบัด
1. แนะนําใหผูปวยกลั้วคอ และปากดวยน้ําเกลือเปนเวลา 30 นาทีกอนใหเคมีบําบัด เพื่อลดการอักเสบของ
เยื่อบุปาก
2. แนะนํา และตูแลใหผูปวยรักษาสุขภาพอนามัยภายในชองปากโดยใชแปรงขนนุม และยาสีฟนที่ไมมี
สวนผสมของสารบัดฟนเพื่อลดการระคายเคืองเยื่อบุและใหทําความสะอาดปากฟนหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
หรือทุก 2 ชั่วโมง
3. กระตุนใหดื่มน้ําวันละประมาณ 2,500 ซีซีหากไมมีขอหาม
4. แนะนําใหงดสูบบุหรี่
5. ดูแลใหผูปวยรักษาความชุมชื้นของริมฝปากอยูเสมอ ดวยการทากลีเซอรีน (glycerin) หรือลิปมัน 6.
ดูแลใหผูปวยไดรับประทานอาหารออน รสไมจัด หลีกเลี่ยงอาหารที่รอนจัด รสจัด อาหารที่มี
ไขมันหรือแข็งมาก และควรเปนอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ ควรงดผักสดผลไมสดผลไมที่ไมไดปอกเปลือก และอาหาร
หมักดอง
7.หากผูปวยใสฟนปลอม และมีแผลที่เยื่อบุชองปาก ควรแนะนําใหผูปวยถอดฟนปลอม โดยใหใส
เฉพาะเวลารับประทานอาหาร
8.ใหยาแกคลื่นไสอาเจียนกอน และหลังการใหเคมีบําบัดตามแผนการรักษา
9.หากมีอาการคลื่นไสอาเจียน ใหผูปวยอมลูกอมรสเปรี้ยว และรับประทานอาหารครั้งละนอย แต
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เพิ่มจํานวนมื้อ
10. จัดใหผูปวยอยูในสิ่งแวดลอมที่สะอาด เพื่อปองกันการติดเชื้อ และจํากัดผูเขาเยี่ยม
11. แนะนําผูปวยและญาติใหรักษาความสะอาดอยางเครงครัด
12. ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของเชน CBC หรือ ผลการเพาะเชื้อ
การผาตัด
1. ประเมินการสูญเสียเลือดจากการผาตัด และดูแลใหไดรับสารน้ําทดแทนอยางเพียงพอ
2. ติดตามระดับความรูสึกตัว และสัญญาณชีพอยางตอเนื่อง
3. ดูแลใหแผลผาตัดสะอาดและแหงอยูเสมอ
4. ใหยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
5. ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารที่มีโปรตีนแคลเซียม และวิตามินเพื่อสงเสริมการหายของแผล
6. ดูแลใหผูปวยใชอุปกรณชวยพยุงตามแผนการรักษา
7. ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของเชน CBC
การฉายรังสี
1. ประเมินผิวหนังบริเวณที่ไดรับการฉายรังสีโดยเฉพาะบริเวณในรมผา หรือบริเวณที่บอบบาง
2.ดูแลใหผูปวยทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีดวยน้ําและสบูออนแลวขับใหแหง
3.ดูแลใหผูปวยสามเสื้อผาที่บางเบา ไมคับเกินไป และไมควรสวมใสเครื่องประดับโดยเฉพาะในระหวาง
ฉายรังสี
4. ดูแลใหผูปวยอาบน้ําบอยๆ และดื่มน้ํามาก ๆ วันละประมาณ 2,500 ซีซี ถาไมมีขอหาม เพื่อระบายความ
รอนและแตกรระคายเคือง
5. ประคบเย็นหรือใหยาแกแพตามแผนการรักษา หากมีอาการคันบริเวณที่ไดรับการฉายรังสี
6. แนะนําใหผูปวยทาน้ํามันมะกอกหรือโลชั่นที่ปราศจากโลหะเชน Lubriderm หรือ Eucerin บอยๆ เพื่อ
ปองกันผิวหนังแข็งตัว
7. แนะนําใหผูปวยรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนสูงและควรเปนอาหาร
ออนยอยงาย
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 6 ผูปว ยมีภาพลักษณเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการรักษา
ขอมูลสนับสนุน
1. ผูปวยมีสภาพรางกายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีการสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกาย
2.ผูปวยรูสึกอายพยายามปกปดรางกายสวนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เปาหมาย
ผูปวยยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
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เกณฑการประเมินผล
ผูปวยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หรือดําเนินชีวิตในสภาพที่เปนจริงไดตามปกติ และมีปฏิสัมพันธ
กับผูอื่นมากขึ้น
กิจกรรมพยาบาล
1. ประเมินทัศนคติของผูปวยที่มีตอตนเอง
2. อธิบายใหผูปวยเขาใจ และยอมรับตอสภาพรางกายในปจจุบัน เชน ในรายที่ผมรวงอธิบายใหผูปวย
เขาใจวาจะเกิดขึ้นชั่วคราวเทานั้น โดยผมจะงอกขึ้นหลังการรักษาเสร็จสิ้นแลวประมาณ 2-3 เดือน หรือในรายที่
ผิวหนัง และหลอดเลือดมีสีเขมขึ้น อธิบายใหเขาใจวา อาการนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวเชนกัน
3. แนะนําใหผูปวยปรับปรุงภาพลักษณของตนใหดีขึ้น เชน การใสวิกผมโดยเลือกวิกผมที่คลายของเดิม
มากที่สุด เปนตน
4. ใหกําลังใจในดานบวก
5. อธิบายใหญาติเขาใจในการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนใหมีสวนรวมในการใหกําลังใจผูปวย
6. นํากระบวนการกลุมมาใชเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และวิธีการแกปญหา
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 7 ผูปว ยมีความกลัว และสิ้นหวังเมื่อทราบวาเปนมะเร็ง
ขอมูลสนับสนุน
1. ผูปวยบอกวากลัวความเจ็บปวดและกลัวความตาย
2. ผูปวยมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นนอยลง
เปาหมาย
ผูปวยยอมรับวาเปนมะเร็งและมีพลังใจในการตอสูกับการเจ็บปวย
เกณฑการประเมินผล
ผูปวยมีอาการสงบ และพักผอนใตมีพลังใจ และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นมากขึ้น
กิจกรรมพยาบาล
1. ปลอบโยน และใหกําลังใจเพื่อใหผูปวยทุเลาจากความกลัว และความสิ้นหวัง
2.แสดงออกอยางจริงใจถึงความหวงใย และพรอมที่จะใหความชวยเหลือผูปวยใหทุเลาจากความทุกข
ทรมานอยางเต็มความสามารถ และไมทอดทิ้งผูปวย
3. เปดโอกาสใหผูปวยไดระบายความรูสึก
4. สนับสนุนใหญาติมีสวนรวมในการปลอบโยน และใหกําลังใจผูปวย
5.แนะนําใหผูปวยไดผอนคลายจิตใจ เชน ใหทําสมาธิ หรือสวดมนต เปนตน
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 8 ผูปว ยอยูในภาวะใกลตาย เนื่องจากโรคที่เปนอยูไดดําเนินมาถึงระยะสุดทาย
ขอมูลสนับสนุน
ผูปวยอยูในภาวะวิกฤติ
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เปาหมาย
ผูปวยไดรับการดูแลอยางครอบคลุมทั้งรางกายจิตใจอารมณสังคมและจิตวิญญาณเกณฑการประเมินผล
ผูปวยเสียชีวิตอยางสงบและสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
กิจกรรมพยาบาล
1. ตรวจเยี่ยมผูปวยอยางสม่ําเสมอดวยความเอาใจใส
2. ดูแลใหผูปวยสุขสบาย และบรรเทาจากความเจ็บปวด รวมทั้งไดรับการพักผอนอยางเต็มที่
3.ประเมินการรับรูขอมูล และความชวยเหลือที่ผูปวย และญาติตองการ และใหขอมูลที่เปนจริงรวมทั้งให
ความชวยเหลือตามความตองการของผูปวย และญาติโดยประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ
4. เคารพในความเปนบุคคล และความเปนมนุษยของผูปวยแมในยามที่ผูปวยไมรูสึกตัว
5. ตระหนักถึงความสําคัญ และตอบสนองตอความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวย เชน เปดโอกาสให
ผูปวยไดปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา ใหผูปวยไดอยูกับบุคคล หรือสิ่งของอันเปนที่รัก
สรุป
พยาบาลเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวยเนื้องอกกระดูกและครอบครัว โดยดูแลทั้งดาน
รางกายและจิตใจ เปนผูใหคําแนะนํา สนับสนุน และใหกําลังใจในทุกระยะของการเจ็บปวย รวมกับใหการดูแล
แบบประคับประคอง (Palliative care) เพื่อใหปวยและครอบครัวสามารถเผชิญกับปญหาตางๆ ไดไมมีความทุกข
ทรมานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจวบจนวาระสุดทาย
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