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โรงพยาบาลปราสาท
จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบปฏิบัติ
(System Procedure:SP)
เลขที่ SP-ORTHO-003

เรื่อง: แนวทางการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักสาหรับแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอก
จัดทาโดย: คณะกรรมการ PCT กระดูกและข้อ

ฉบับแรก (จานวน 15 หน้า รวมปก)
ประกาศใช้เมื่อ: 18 ก.ย. 2562

หน่วยงานนาไปใช้:
1) องค์กรแพทย์, องค์กรพยาบาล
2) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกระดูกและข้อ
3) งานกายภาพบาบัด
4) หอผู้ป่วยกระดูกและข้อ (อาคาร 5 บน-ล่าง)
5) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
6) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
7) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

.....................................
(นายสราวุธ เลาบุษรารักษ์)
นายแพทย์ชานาญการ
ประธาน PCT กระดูกและข้อ

(นางวันทนีย์ มามูล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการด้านพัฒนาคุณภาพ

.....................................
(นายประมวล ไทยงามศิลป์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปราสาท
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยกระดูกหั กสาหรั บแผนกอุ บัติเหตุฉุกเฉินและแผนกผู้ป่ว ยนอก
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรโรงพยาบาลปราสาทได้ทราบ เข้าใจ และปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
เป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรทุกวิชาชีพให้ทราบ เข้าใจ และปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
วิธีปฏิบัติ
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ผู้ป่วยอุบัติเหตุ < 24 ชั่วโมง รับบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2. ผู้ป่วยอุบัติเหตุ > 24 ชั่วโมง รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก OPD กระดูกและข้อ, OPD ทั่วไป
3. กรณีสงสัย กระดูกหั กทุกราย ให้พิจารณาถ่ายภาพรังสี (Film X-ray) ถ้าพบกระดูกหักหรือไม่แน่ ใจภาพถ่า ยรังสีก่อ น
Consult
กรณีในเวลาราชการหรือมีแพทย์เฉพาะทางอยู่เวร
− ให้ Consult ทุกราย
กรณีนอกเวลาราชการที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางอยู่เ วร
− ให้ Consult ก่อนทุกราย
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Flow การจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สงสัยเรื่องกระดูกหัก
สงสัย Fracture

Film ตามตาแหน่ง

Consult ortho ทุกราย

No Fracture

Fracture

รักษาตามอาการ
No indication
for surgery
On Slab/Cast/Splint

จาหน่าย F/U OPD Ortho
ภายใน 7-10 วันในวันราชการ

Indication for
surgery

จาหน่าย

Admit

นัดวันผ่าตัด

Refer
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การประเมินภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้ อสู ง
หัวข้อการประเมิน
1. ปวด (pain) (1-10 คะแนน)
2. อัมพาต (paralysis) ประเมินการเคลื่อนไหว (movement)
การกระดกเท้าขึ้น (dorsi flexion)

การงุ้มเท้าลง (plantar flexion)

การกระดกนิ้ วขึ้น (toe extension)

การงุ้มนิ้ วลง (toe flexion)

เคลื่อนไหวได้ ไม่ปวด (movement with no pain)
เคลื่อนไหวได้ ปวด (movement with pain)*
ไม่เคลื่อนไหว (no movement)*
เคลื่อนไหวได้ ไม่ปวด (movement with no pain)
เคลื่อนไหวได้ ปวด (movement with pain)*
ไม่เคลื่อนไหว (no movement)*
เคลื่อนไหวได้ ไม่ปวด (movement with no pain)
เคลื่อนไหวได้ ปวด (movement with pain)*
ไม่เคลื่อนไหว (no movement)*
เคลื่อนไหวได้ ไม่ปวด (movement with no pain)
เคลื่อนไหวได้ ปวด (movement with pain)*
ไม่เคลื่อนไหว (no movement)*

ผล
....................... คะแนน
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3. ชา (paraesthesia) ประเมินการรับสัมผัส (Sensation)
ง่ามนิ้ วหัวแม่เท้าและนิ้ วชี้ (web space รู้สึกเป็ นปกติ (fill sensation)
first and second toe)
เสียวซ่ า/ชา (tingling/numbness)*
ไม่รู้สึก (no sensation)*
ง่ามนิ้ วกลางและนิ้ วนางเท้า (web
รู้สึกเป็ นปกติ (fill sensation)
space third and fourth toe)
เสียวซ่ า/ชา (tingling/numbness)*
ไม่รู้สึก (no sensation)*
ส้นเท้า (sole of foot/toes)
รู้สึกเป็ นปกติ (fill sensation)
เสียวซ่ า/ชา (tingling/numbness)*
ไม่รู้สึก (no sensation)*
ฝ่าเท้า (arch of foot (medial))
รู้สึกเป็ นปกติ (fill sensation)
เสียวซ่ า/ชา (tingling/numbness)*
ไม่รู้สึก (no sensation)*

4. ซีด (pallor)
สีผิว (colour)

ความอุ่น (warmth)

ปกติ (normal)
ซี ด (pale)*
เขียว (cyanosis)*
ผิวเป็ นจุดด่าง (mottled)*
อุ่น (warm)
ร้อน (hot)*
เย็น (cold)*
ผิวเป็ นจุดด่าง (mottled)*

Capillary refill time มากกว่า 2 วินาที
5. ชีพจร (pulses)
คลาชีพจรเต้นแรง (strong)
คลาชีพจรเต้นเบา (weak)*
คลาชีพจรไม่พบ (absent)*
6. บวม (swelling)
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ภาคผนวก
แผนภูมิที่ 1 การประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหั ก
ผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหัก
ถูกนาส่งโรงพยาบาล

การซักประวัติและ
ตรวจร่างกายทัว่ ไป ถ่ายภาพรังสี

หลักการรักษากระดูกหัก
• การจัดกระดูกให้เข้าที่
• การดึงถ่วงนาหนัก
• การยึดตรึงกระดูกภายใน
• การยึดตรึงกระดูกภายนอก
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สาระที่ควรรู้
ภาวะกระดูก หัก (Fracture) หมายถึงการมีร อยปริเกิ ดขึนภายในเนือกระดู กทาให้เกิ ดการ แตก หัก เดาะ ร้า ว
ซ้น ลั กษณะการหักของกระดูกแตกต่ างกัน ไปขึ นอยู่กั บความแข็ งแรงของกระดู ก อายุของผู้ที่ไ ด้รับบาดเจ็ บ ตาแหน่ งของ
กระดู กที่หั ก แรงและทิศ ของแรงที่ มากระทบ เช่ น หั กเอีย ง หัก ขวาง หัก หมุน หรื อหัก หลายชินซึ่งในการเรียกชื่อการหั ก
ของกระดูกสามารถเรียกได้หลายวิธีดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเรียกชื่อการหักของกระดูก
วิธีการเรียกชื่อ
เรียกตาม Anatomic
location
Direction of fracture
lines

-

Stability

-

Associated soft
tissue injury

-

ชนิดของการหักของกระดูก
เป็ นการเรีย กชื่อ ตามต าแหน่ง ที่ หัก เช่ น proximal, middle , หรือ distal
thirds หรือบริเวณ epiphysis, metaphysic, diaphysis เป็นต้น
Transverse: รอยหักตังฉากกับแนวยาวของกระดูก
Oblique: รอยหักเอียงประมาณ 30 – 60 องศากับแนวยาวของกระดูก
Spiral: รอยหักคล้ายบันได
Comminuted: รอยหั ก มีชิ นกระดู กมากกว่ า 2 ชิ นไปอาจจะหั ก เป็ น ท่ อ น
(segmental) หรือหักเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายปีกผีเสือ(butterfly fracture)
Impacted: รอยหั ก ทั งสองด้ า นมี แ รงกดย่ น เข้ า หากั น พบในกระดู ก พรุ น
(Osteoporosis) โดยส่ ว นกระดู กที่ แ ข็ ง บริเ วณ cortex จะกดย่ น เข้ า ไปใน
ส่วนของ metaphysic เช่น proximal humurus
Stable fracture: รอยกระดู ก หั ก ซึ่ ง ไม่ มี แ นวโน้ มที่ จ ะเลื่ อ นหลั ง จากจั ด
กระดูก เช่น Transverse หรือ Oblique fracture ที่มีรอยหักยึดกันได้
Unstable fracture: รอยกระดู ก หั ก ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเลื่ อ นหลั ง จากจั ด
กระดูก เช่น spiral หรือ comminuted fracture
Simple (closed): รอยกระดูกหักไม่มีทางติดต่อกับสิ่ งแวดล้ อมภายนอก
Compound (Open): รอยกระดูกหักมีทางติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอก

นอกจากการเกิดอุบัติเหตุจะทาให้กระดูกหักแล้วบางครังกระดูกอาจหักแต่อาจไม่ หักแต่อาจทาให้ เกิดข้อแพลง
(Sprain) ข้อเคลื่อน (Subluxation) และภาวะข้อหลุด (Dislocation) ได้เช่นเดียวกัน
การตรวจประเมิน และการวินิ จฉัย ภาวะกระดู กหัก เมื่อ ผู้ป่ วยได้ รับ การน าส่ งโรงพยาบาลแล้ วจาเป็นต้ องมี การ
ตรวจประเมิน ให้แ น่ชั ดว่ าผู้ป่ วยมีภ าวะกระดูก หัก / ร้าว / เดาะ หรือ ไม่เ พื่อ ที่จะได้ ให้ก ารรักษาที่ ถูก ต้องเหมาะสมและ
ทันเวลาเพื่อ ลดภาวะแทรกซ้ อน ค่าใช้ จ่า ยและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลด้ วย ดังนั นทั งแพทย์ และพยาบาลจึง มี
ความสาคัญเป็นอย่างมากในระยะนี
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ตารางที่ 2 : การตรวจประเมินและการวินิ จฉัยกระดูก หัก
ข้อประเมิน

กิจกรรม/อาการ/อาการแสดง
ในการซั กประวั ติเพื่ อหาข้อ มูล ช่วยในการวินิจ ฉัย ว่ามี โอการกระดูก หักมากน้อ ย
การซักประวัติ
เพีย งใด ความรุน แรงของการหัก และเพื่ อช่ วยในการวางแผนการปฐมพยาบาล
ด้วย ซึ่งในการซัก ประวัติ ต้องให้ค รอบคลุม ว่า เกิด อะไรขึน เกิด ขึนเมื่อไร เพราะ
ระยะเวลาเป็น ปั จ จัย หนึ่ง ที่ มีผ ลต่อ วิ ธีก ารรั กษา เช่น ถ้ า เป็ น Open fracture
นานเกิ ด 6 ชั่ วโมง ถือ เป็ น Infected wound และเกิ ด ขึนที่ ไหน เช่ น ถ้ าเป็ น
Open fracture และตกไปในคูนาสกปรก แนวทางการรักษาก็แตกต่างกันไป
− ตรวจดูตาแหน่งที่ บาดเจ็บตั งแต่ ศีรษะจรดปลายเท้าเพื่อดู ว่า มี บาดแผลหรื อ
การตรวจร่างการ (ทั่วไป)
เนื อเยื อฉี ก ขาดหรือ ไม่ รอยฟกช า บวมเขี ยว ให้ ผู้ ป่ว ยลองขยั บ แขนขาซึ่ ง
เหมาะสาหรับผู้ป่วยที่มีสติสัมปชัญญะดี
− ซักถามเหตุการณ์จากตัวบาดเจ็บหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์
− ซัก ถามอาการและความรู้สึ ก ดั งนี คื อ ต าแหน่ ง ที่ บาดเจ็ บ อาการปวด/ชา
อวัยวะส่วนใด ความรู้ว่ามีอวัยวะผิดรูปร่างบิดเบียวหรือเสียดสีที่ใดหรือ ไม่
− ตรวจดูความผิดปกติข องอวั ยวะส่ วนต่ างๆ เช่น ผิ ดรูป โค้ง โก่ง งอ ความ
สันยาวของอวัยวะนันๆ เป็นต้น
ให้ผู้ป่ วยนอนหงายบนเตี ยงออกแรงพอประมาณกดที่ sternum และกดบี บจาก
การทดสอบกระดูกซี่โครง ด้านข้า งทัง 2 ข้างของทรวงอก หากไม่เ จ็บปวดแสดงว่าไม่น่ าจะมีซี่ โครงหั ก การ
และเชิงกราน
ตรวจกระดู ก เชิ ง กรานตรวจได้ โดยการออกแรงกดที่ anterior superior iliac
(compression test) spine ทั ง 2 ข้ าง พร้อ มกัน ในแนวหน้ าหลั งและบีบ ด้ านข้า ง 2 ด้า นเข้า หากั น
รวมถึงการกดบริเวณ pubic symphysis ถ้ามีกระดูกหักจะมีความเจ็บปวด
การตรวจสอบกระดูก เริ่ มโดยการคล าก่ อ นเสมอในท่ า นอนหงาย หาจุ ด กดบริ เ วณเจ็ บ spinous
สันหลัง
process หากไม่ เจ็บให้ หันศีรษะอย่างระมัดระวัง หากไม่เ จ็บให้ผู้ ป่วยยกคอและ
หากผู้ป่ว ยสามารถนอนตะแคงได้ ให้ใช้ การพลิ กตัว คล้า ยกับ การกลิ งของท่อ นซุ ง
(log rolling) และกดคล าแนวกระดู ก สั นหลั ง ตลอดแนว ผู้ ป่ว ยที่ ห มดสติ แ ละ
มีแ ผลบริ เวณใบหน้ า ให้ ระลึก อยู่เสมอว่ าผู้ ป่ว ยอาจมี การบาดเจ็ บ ที่ก ระดูก สั น
หลังส่วนคอได้
การตรวจละเอียดเฉพาะ การตรวจร่า งกายผู้ป่ ว ยบาดเจ็ บ กระดู ก (Orthopedic trauma) จะต่ า งจาก
บริเวณที่สงสัยว่ามี
ผู้ป่วยที่ เป็นโรคทั่วๆไป คือจะต้องดู คิด (Differential diagnosis) คลาหาจุดเจ็ บ
กระดูกหัก
ตา มที่ Differential diagnosis ขยั บ วั ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ โ ดยผู้ ป่ ว ยไม่ เ จ็ บ ,
ข้อควรระวังคือต้องไม่ทาให้ผู้ป่วยเจ็บปวดเพิ่ มขึนโดยไม่จาเป็น
อาการที่แสดงว่ามีกระดูกหัก แน่น อน
1. กระดูกผิดรูป โก่ง งอ หดสันหรือบิดหมุน
2. มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Abnormal movement)
3. มีเสียงขัดสีของกระดูกหัก (crepitus)
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ข้อประเมิน

ภาวะเลือดออก

การบาดเจ็บของหลอด
เลือดและเส้นประสาท

กิจกรรม/อาการ/อาการแสดง
อาการที่สงสัยว่าจะมีกระดูกหั ก
1. บวม (Swelling) มีรอยชา (ecchymosis)
2. กดเจ็บหรือเจ็บเมื่อขยับ (tenderness}pain or motion)
3. Pseudo paralysis เนื่ อ งจากมีอ าการเจ็ บปวดจึ งไม่ย อมขยั บ ส่ว นที่ บ าดเจ็ บ
ส่วนใหญ่จะพบในเด็ก เช่น fracture clavicle หรือ pulled elbow
4. Axial compression test ใช้ ใน กร ะดู ก เล็ ก ๆบริ เ วณมื อ และเท้ า โดยดั น
กระดูกตามแนวแกนยาวจะมีอาการเจ็บปวด
ตรวจดู ว่ า มี ภ าวะเลื อ ดออกหรื อ ไม่ จ ากหลอดเลื อ ดด า /หลอดเลื อ ดแดง /
จากกระดูก ซึ่ง ลักษณะการไหลของเลือดจะแตกต่า งกัน คื อ จากหลอดเลื อดแดง
เลือ ดจะไหลพุ่ ง จากหลอดเลือ ดด าจะไหลริน ๆ แต่ ถ้ าออกจากกระดูก เลื อดจะ
ค่อยๆซึมและมีไขมันออกมาด้ วย
− การซั กประวัติ โดยการซัก ประวัติถึ งลักษณะการไหลของเลือดที่ออกมา เช่ น
ค่อยๆซึมออกม มี เลือดไหลรินๆ แสดงว่า มีการได้ รับบาดเจ็บของหลอดเลือ ด
ดา แต่ถ้ าลั กษณะการไหลของเลื อ ดเป็น ลัก ษณะพุ่ ง แสดงว่า มีก ารบาดเจ็ บ
ของหลอดเลือดแดง เป็นต้น
− การตรวจร่างกาย
− การตรวจระบบไหลเวียนโลหิตส่วนปลาย
− ความเข้มแข็งของกล้ามเนือ (motor function)
− การรับความรู้สึก (sensory perception)
− การสนองตอบต่อการกระตุ้น (reflex)
− การประเมิ น 5 P ให้ ค รอบคลุ ม (pain, pallor, paresthesia, pulseless,
paralysis)
− การลงบั นทึ กให้ค รอบคลุ ม การจับ ชีพจรส่ วนปลาย, capillary refill, สี ผิว /
อุณหภูมิผิวหนัง และการรับความรู้สึก/กาลังกล้ามเนือ

กระบวนการหายของภาวะกระดูกหั ก
(Bone healing) เมื่อ กระดูกมี การแตกหั ก ร่ างกายคนเราจะมีก ารตอบสนองโดยขบวนการที่ เรีย กว่าการอั กเสบ
(Inflammation) เกิ ด ขึ น ก่ อ น แล้ ว จึ ง ตา มมา ด้ ว ยกระบวน การหายของกระดู ก (Repairative Process or Bone
Healing) และขั นตอนสุด ท้า ยของการหายจากภาวะกระดู กหั กคื อ remodeling Process ในแต่ล ะระยะจะมีการเลื่อ ม
ซ้อนกันของเวลาอยู่ด้วย
การรักษาผู้ป่วยกระดูก หัก
ในการรัก ษาภาวะกระดู กหั กและข้อ เคลื่อ นมี หลั ก ในการรัก ษาอยู่ 6 ขั นตอน ซึ่ งสามารถน ามาประยุก ต์ใช้ กั บ
ภาวะกระดูกหักและข้อเคลื่อนได้ทุก ชนิด คือ
1. Recognition เป็น การตรวจวินิจ ฉัยให้ได้ว่ ามีก ระดู กหัก หรือ ข้อเคลื่อนหรือ ไม่ หรือ มีการบาดเจ็บ บริเวณอื่ น
ร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อที่จะรู้แนวทางการรักษาและสื่อสารกับแพทย์หรือสหวิชาชีพต่ อไป
2. Relief of pain คือ การลดความเจ็ บปวด เช่ น การดาม หารดึงหรื อประคองเพื่อให้กระดูกอยู่นิ่ง การประคบ
เย็น การลดอาการบวม เป็นต้น
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3. Reduction คือ การจัดกระดูกให้เข้าที่ให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิ มมากที่ สุด
4. Retention คือ การประคับ ประคองให้ก ระดู กอยู่นิ่ งกั บที่ หลั งจากจัดกระดูก เข้า ที่แ ล้ว และรอให้ กระดู กติ ด
เองตามธรรมชาติ
5. Rehabilitation คือ การฟื้ นฟู สมรรถภาพส่ วนที่ บาดเจ็ บและส่ว นร่า งกายทั่ วไปรวมถึ งจิต ใจของผู้ป่ วยและ
ญาติ
6. Reconstruction คือ การแก้ไขซ่อ มแซมส่ วนที่สู ญเสี ยจากการบาดเจ็ บหรือผลแทรกซ้อ นที่ เกิด ขึน เพื่ อให้
กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนปกติ
ในการรัก ษาบางแห่งอาจเพิ่ม R อีก ตัวหนึ่งคื อการ Refer ที่ เหมาะสมหลังจากได้รับการตรวจวินิจฉัยดู แลรักษา
เบื องต้ น พ ร้ อ มทั งให้ ข้ อมู ล แน วท า งกา ร รั ก ษ า ก่ อ น ที่ จ ะส่ ง ต่ อ ไปรั บ กา ร รั ก ษา อย่ า งถู กต้ อ งเห มา ะส ม
ณ สถานพยาบาลอื่นๆที่มีความเฉพาะทาง
การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Reduction)
จะทากรณีที่ กระดู กหักมี การเคลื่อน (displaced) ไม่ว่า ในระนาบใดก็ตาม กรณี ที่ชินกระดู กไม่มีก ารเคลื่อน (non
displaced) ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องดึงจัดกระดูกให้เข้าที่ แต่สามารถตรึงกระดูกได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ไ ด้
*** ข้อควรระวัง กรณีที่เป็น Impacted fracture ไม่จาเป็นต้องทาการจัดดึงกระดูกเพราะจะทาให้ชินกระดูกที่อัด
เข้าหากันเคลื่อนหลุดกลายเป็น displaced fracture ***
การจัดกระดูกเข้าที่มี 2 วิธี คือ
1. Closed reduction เป็ น การจัด ชิ นกระดู ก โดยไม่ เห็ น รอยหั ก โดยตรง วิ ธี นี ต้อ งใช้ เอ็ ก ซเรย์ เ ป็ น เครื่อ งมื อ
ตรวจดูว่ากระดูกเข้าที่หรือไม่
1.1 การจั ด ชิ นกระดู ก หั ก โดยวิ ธี ก ารดั ด ดึ ง (Closed manipulation) ใช้ ก ารดั ด ดึ ง โดยแพทย์ แ ละผู้ ช่ ว ย
หลังจากที่ให้ยาชาหรือยาสลบแก่ผู้ป่วย ใช้ในกรณีที่กระดูกหักใหม่หรือไม่มีการหดสันมาก
1.2 การจั ดชินกระดู กโดยวิธีก ารดึ งถ่วงต่อเนื่ อง (Continuous traction) ใช้ใ นการออกแรงดึ งอย่ างต่อ เนื่อ ง
โดยใช้นาหนัก ถ่วงให้มีการยึดของกระดูก ทีล ะน้อ ย ใช้ กรณี ที่มีการหดสั นมากหรื อกรณีที่มีกระดูกหั กมา
นานไม่สามารถจัดดึงให้เข้าที่ภายในครังเดียวได้
1.3 การจั ด ด้ วยเครื่ องถ่ างหรื อ เครื่อ งยึด กระดู ก (Outrigger or bone lengthening device) เป็น การใช้
เครื่องกลระบบสกรู (คล้ายกุญแจเลื่อน) เพื่อช่ วยยึด หรือถ่า งกระดูกชินที่ หักเกยกันเลื่ อนตัว แยกออกจาก
กัน ข้อควรระวังด้วยวิธีนีคือการเกิดอันตรายต่อหลอดเลือด เส้นประสาทที่สาคัญๆ
1.4 การจัด ชิ นกระดู ก ด้ว ยท่ าการทรงตัว (Postural reduction) มั ก พบใช้ ใ นผู้ ป่ ว ยกระดูก สั น หลัง หั ก ซึ่ ง
สามารถอาศั ยวิธี การจัดท่ านอนและการหนุนเพื่อให้แนวกระดูก สัน หลัง ที่เคลื่อนออกจากกัน กลับ เข้า ที่
เองโดยไม่ต้องดมยาสลบ
2. Open reduction เป็นการจัดดึงชินหักให้เข้าที่ด้วยการผ่าตัดเข้าไปบริเวณรอยหักและจัดดึ งชินกระดูกให้ตรง
มักใช้ในกรณีที่มีการแตกเคลื่อนของชินกระดูกผ่า นบริเวณผิวข้อ ซึ่ งมักใช้วิธีนีร่วมกับการยึดตรึงกระดูกภายใน
(Internal fixation) จึงเรียกรวมกันว่า Open reduction and Internal fixation (ORIF)
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การตรึงกระดูก (Retention or Immobilization)
การตรึ งกระดู กให้อยู่ นิ่งเป็ นการรอให้กระดูกติ ดโดยธรรมชาติ โดยการจั ดแนวกระดูก ให้อยู่ ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ตามลัก ษณะที่ ต้องการ ความจาเป็น ในการตรึงให้ กระดูก อยู่นิ่งขึ นอยู่กั บกระดู กแต่ละแห่ง บางแห่ งอาจติ ดได้ในขอบเขต
การเคลื่อ นไหวเท่ าที่จะไม่ก่อให้เ กิดความเจ็บปวด แม้ว่า จะมีการเคลื่อนไหวบ้างก็ตาม เช่ น กระดู กซี่โครง ไหปลาร้าและ
สะบั ก บางแห่ งอาจติ ด ได้ ดี เมื่ อ มีก ารตรึ งพอสมควร เช่ น Colles fracture แต่ใ นขณะที่ บ างแห่ ง ต้ องมี การตรึ งอย่ า ง
แข็งแรง (Rigid immobilization) เพื่อให้ชินกระดูกอยู่นิ่ งไม่มีการขยับเขยือน เช่น การหั กผ่านผิวข้ อ คอกระดูกต้นขาหั ก
หรือการหักของ scaphoid บริเวณข้อมือ เป็นต้น
การตรึงกระดูกสามารถแบ่งตามเครื่องมือที่ใช้ในการตรึงได้ 2 ประเภท คือ
ก. การตรึ งโดยทางอ้อม (Indirect immobilization) เป็น การตรึงที่ให้ กระดูก ที่หักอยู่นิ่งโดยที่เครื่ องมือ ไม่ได้ติ ด
อยู่กั บเนื อกระดู กโดยตรง เช่น การใส่เฝื อกหรือ อุป กรณ์ ในการดามภายนอก การใช้ เครื่ องดึ งถ่ วง เป็น การ
อาศัยความตึงตัวของเนือเยื่อภายนอกเป็นตัวประคองกระดูกที่หั ก
ข. การตรึ งโดยตรง (direct immobilization) เป็น การตรึงที่ให้ กระดู กที่หั กอยู่นิ่ งโดยการยึด เครื่อ งมือให้ ติดกั บ
เนือของกระดูกที่หั ก โดยอาศัยความแข็งแรงของเครื่อ งมือที่ใช้ใ นการตรึ งนันๆ เช่ น การใส่ วัสดุยึดตรึงภายใน
(Internal fixation) หรือการใช่โครงยึดตรึง (External fixation)
เป็นเฝือ กที่ใช้ป ระคับประคองอวัยวะส่ วนต่างๆ โดยมี เนือเฝือ กอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของอวัยวะนันๆและพันให้
แน่น ด้ว ยผ้ ายืด (Elastic Bandage) สาหรับ เฝื อกแข็ง (cast) คื อเฝื อกที่มีเนือเฝือ กพั นรอบอวัย วะนันๆทังหมด เฝือ กปู น
มักใช้เวลาในการแข็งตัว ประมาณ 3-5 นาที ขึนอยู่กับชนิดของเฝือก, การชุบนาและอุ ณหภูมิของน า ถ้าจะให้ เฝือกแข็งตั ว
เต็มที่ อาจต้ อ งใช้เวลา 24-48 ชั่ วโมง ดั งนั นในช่ว งแรกๆของการใส่ เฝื อ กจึ งควรตระหนั ก ว่า เฝื อกยัง ไม่ แข็ ง ตัว เต็ มที่ จึ ง
จาเป็นต้องดูแลอย่างถูกต้องเพื่อให้การใส่เฝือกได้ผลดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนและเกิดการสมานของกระดู กได้ เร็วขึน
วัตถุประสงค์ของการใส่เฝือ ก
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ดามกระดูกหัก หรือข้อที่ได้รับบาดเจ็บให้อยู่นิ่งและเกิดการสมานของเนือเยื่อ และกระดู ก
ป้องกันและแก้ความพิการที่เกิดจากกระดูก เกยผิดรูปร่าง
ใช้ป้องกันความผิดรูปของข้อต่างๆ จากการหดเกร็งของกล้ามเนือหรือเนือเยื่ออื่นๆ
ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึน
ช่วยให้อวัยวะนันๆทาหน้าที่ได้ดีขึน

การดูแลเฝือก แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่1 ระยะเฝือกยังไม่แห้ง /แข็ งตัว คือระยะหลังการใส่ เฝือก 24 ชั่วโมงแรก โดยปกติเฝือ กใช้เ วลาแข็งตั ว
ประมาณ 2 ถึง 18 นาที (ขึนอยู่กับชนิด ของเฝือก)หลังจากที่ แพทย์ใส่เ ฝือกให้ แต่ เฝือกที่แข็ งตัวแล้วนี ก็ยังมีสภาพเปียกอยู่
มากและนาหนัก จะเบาลง ถ้ าเรารู้จั กทะนุ ถ นอมก็ จ ะสามารถใช้เฝื อ กนั นได้น านจนถึง เวลาที่ จ ะเปลี่ ยนหรือ ถอดออก
ดังนัน ผู้ป่วยจาต้องทราบถึงการดูแลเฝือก ดังนี คือ
1. ป้องกันเฝือกหักหรือยุบในระหว่างที่เฝือกยังชืนอยู่ ด้วยการ
1.1 ให้วางเฝือกบนวัสดุนุ่มนิ่ม เช่น หมอนหรือฟองนา
1.2 หลีกเลี่ยงการวางเฝือกบนวัสดุแข็ง เช่น การวางส่วนของส้นเท้าบนพืนปูน หรือใช้ส่วนของข้อศอกเท้า
พนักเก้าอี เป็นต้น
1.3 ควรประคองเฝือกในระหว่างการเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง
1.4 หลีกเลียงการใช้มือกดหรือบีบเฝือกเล่น
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1.5 หลีกเลียงการนอนตะแคงทับข้างที่ใส่เฝือก
2. การทาให้เฝือกแห้งเร็ว
2.1 วางเฝือกบนผ้าเพื่อดูดความชืนได้ดี และให้วางบนที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
2.2 การใช้พัดลมเป่าจะช่วยให้เฝือกแห้งเร็วขึน
2.3 ไม่ควรใช้ผ้าห่มหรือสิ่งอื่นใดปกคลุมบนเฝือก
ระยะที่ 2 การปฏิ บัติตัวเมื่ อเฝื อกแห้ง ดีแล้ ว คื อระยะหลัง 24 ชั่วโมงไปแล้ว หรื อระยะขณะอยู่โรงพยาบาล ระยะนีจะ
เป็ นระยะที่ผู้ ป่ วยยั งต้ อ งนอนพั ก รัก ษาตั วอยู่ ที่ โรงพยาบาล ซึ่ ง จะให้ เวลาประมาณ 2 ถึง 3 วั น เป็ นระยะที่ยั ง มีก าร
เปลี่ยนแปลงของอวัย วะส่วนที่ ได้รับบาดเจ็บ เช่น อาการปวด บวม ทุก ข์ทรมานจากการใส่ เฝือกและภาวะเสี่ยงต่อการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อ นฉุ กเฉิน เช่ น เส้ นประสาทถูก กดทับ ภาวะ Compartment syndrome ดัง นันพยาบาลจ าเป็น ต้อ ง
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จ ะตามมา ซึ่งควรให้คาแนะนาผู้ป่วยและญาติ ดังนี
1. อย่าให้เฝือกได้รับความเปีย กชืน เช่น ขณะอาบนา การทากิจวัตรประจาวันหรือถู กนาจนเปียก เวลาอาบน า
ควรใช้ถุ งพลาสติกหุ้มเฝือกไว้เพื่อกั นไม่ให้ เฝือกเปียกน า อาจใช้ถุงสวมทับ หลายๆชัน โดยทาการมัด ปากถุ ง
ที่คนละระดับก็จะช่วยกันนาได้ดียิ่งขึน
2. ดูแลผิวหนังให้แห้งสะอาด ทาความสะอาดผิวหนังบริเวณรอบๆเฝือก ไม่แกะ, เกา
3. ยกอวัยวะที่ใส่เฝือกให้สูงตลอดเวลา อาจใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น Sling
4. ประคบเย็นบนเฝือกได้เพื่อลดอาการปวด/บวม ซึ่งควรทาควบคู่กับการยกอวัยวะสูง
5. ไม่ควรลงนาหนักหรือเดินบนเฝือก ถ้าแพทย์ยังไม่อนุญาต
6. แม้เฝือกจะแห้งแข็งตัวดีแล้วก็ไม่ค วรให้เฝือ กรับนาหนักอย่างเต็มที่ ยกเว้นถ้ามีส้นยางเป็นตัวรับนาหนัก
7. ให้ค าแนะน าในการปฏิ บั ติต นเพื่อ ส่ งเสริมการหายของแผลและการติ ด ของกระดูก ทั งด้า นการประทาน
อาหาร การออกกาลังกาย เป็นต้น
ระยะที่ 3 คาแนะนาในการปฏิบัติตัวขณะใส่ เฝือก ระยะที่ผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้านแล้ว
1. ต้องเคลื่อ นไหวอวั ยวะส่วนที่อ ยู่ภายนอกเฝื อก เพื่อ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือ ดและจะทาให้อาการบวม
บริเวณใส่เฝือกลดลง (ดูแนวทางการออกกาลังกายในคู่มือของนักกายภาพบาบัด)
2. หรือตัดเฝือกออกเองทังหมดหรือบางส่วน
3. ห้ามทาให้เฝือกเปียกนาหรือลนด้วยความร้อน เพื่อให้เฝือกแข็งตัวและแห้งเร็ว
4. อย่าให้เฝือกได้รับแรกกดจนแตกหรือยุบ เช่น การเหยียบหรือวางลงบนพืนแข็งโดยตรง
5. ห้ามใช้ของแข็งแหย่เข้าไปใต้เฝือกเพื่อแก้อาการคัน เพราะอาจทาให้ผิวหนังถลอกและมีแผลได้
6. อย่าดึงสาลีหรือวัสดุรองเฝือกออก
7. ยกส่วนแขนหรือขอที่ได้รับการใส่เฝือกให้อยู่เหนือระดับหัว ใจขณะพัก ผ่อนเสมอ เพื่อลดอาการปวดและบวม
8. ให้มาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เมื่อ
8.1. มือหรือเท้าส่วนที่ใส่เฝือกบวมมาก
8.2. รู้สึก เจ็บ ปวดหรื อแสบร้อนทังๆที่ไ ด้ย กส่ว นที่ ใส่เ ฝือกไว้สู งเหนือ ระดั บหั วใจ และไม่ สามารถระงับ ด้ว ย
การรับประมานยาแก้ปวดธรรมดา
8.3. สังเกตพบว่ามีปลายนิวหรือเล็บมือเขียวคลากว่าข้างปกติ
8.4. รู้สึกชาหรือเป็นเหน็บเพิ่มขึนเรื่อยๆ
8.5. กาลัง ในการขยับ อวัย วะที่โ ผล่ออกมาปลายเฝือกลดน้ อยลงเรื่อยๆ เช่น ไม่ มีแรงกาหรือเหยียดนิ วมือ /
นิวเท้า
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8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

คลาชีพจรซึ่งเคยคลาได้ปกติ (ตามที่แพทย์อาจจะแนะนา)นันเบาลง หรือคลาไม่พบ
มีหนองหรือของเหลวผิดปกติซึมเปื้อนเฝือก ไหลออกมาจากใต้เฝือก หรือส่งกลิ่นเหม็น
เฝือกหักหรือแตกร้าว
เฝือกหลวมหรือหลุด

ระยะที่ 4 การดูแ ลหลังจากเอาเฝื อกออก หลังจากเอาเฝื อกออกแล้ว จาเป็นต้ องให้คาแนะนาผู้ป่ว ยปฏิ บัติ ตั วให้ถูก ต้อ ง
มิฉะนันอาจทาให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มหรือการติดของกระดูก ไม่สนิท ซึ่งควรให้ความรู้ผู้ป่วยดังนี
1. ควรได้รับการ X-ray หลังการเอาเฝือกออกแล้ว
2. แพทย์ อาจให้ใส่เครื่องพยุงหรือพัน ผ้ายืด ไว้ก่อ น เนื่ องจากการใส่เฝื อกไว้ นานอาจทาให้มีภ าวะกล้ามเนือลี บ
อ่อนแรง ขาดความตึงตัวและไม่มีกาลัง
3. จับอวัยวะที่ถอดเฝือกออกอย่างเบามือ
4. ผิวหนังบริเวณที่ถอดเฝือกออกอาจแตดหรือมีรอยลอก ควรใช้นาอุ่นและสบู่อ่อนๆทาความสะอาดเบาๆ
5. ควรงดการนวดบริเวณผิวหนังที่ถอดเฝือกออกใหม่ๆ
6. ในรายที่มีปัญหากล้ามเนือลีบ/ข้อยึดติด ต้องรีบส่งปรึกษานักกายภาพบาบัดทันที
ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่เฝื อก (Cast complication)
หลังการใส่เฝือกแล้วอาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึนได้ ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึนได้แก่
1. การสูญเสียต าแหน่ง หรือ หลุ ดจากกัน ของกระดูก (Loss of position) คือ หลัง จากจัด กระดูกให้เข้ าที่ดี แล้ ว
ถ้าการเข้าเฝือกไม่ดี กระดูกที่หักแล้วจัดไว้แล้วนัน อาจหลุดออกจากตาแหน่งได้ ซึ่งอาจเกิดมาจาก
1.1. เฝือกหลวม ซึ่งอาจเกิดจากขณะที่กระดูกหัก ใหม่ๆมักมีอ าการบวมและเมื่ออาการบวมยุ บลงแล้ วเฝือ ก
มัก จะหลวม ดั งนั น หลั งใส่เ ฝือ กโดยเฉพาะสัป ดาห์ แรก แพทย์มักจะนัด ผู้ป่ ว ยมาติ ด ตาม และหาก
เฝือกหลวม แพทย์จะเปลี่ยนเฝือกให้กระชับและเอ็กซเรย์ดูใหม่
1.2. ใส่เฝื อกไม่ถูก ต้อง ไม่ สามารถควบคุมแนวกระดู กที่จั ดไว้ ได้ โดยทั่ วไปถือ หลัก ว่า ควรใส่เฝือ กให้ คลุ ม
ข้อที่เหนือและต่ากว่ากระดูกที่หัก
2. อาจเกิดแผลจากการถูกเฝือกกด (Plaster sore) ซึ่งเกิดจาก
2.1. เทคนิคการพันเฝือกที่ดี เช่น การพันรองพืนไม่ดี การใช้นิวจิกหรือกดไปบนเฝือกหรือขอบเฝือกคมบาด
ไปบนผิวหนัง
2.2. มีวัตถุแ ปลกปลอมหลุ ดเข้าไปในเฝื อก เช่ น การใช้วัสดุ บางอย่ างเข้า ไปเกาในเฝือกและหลุดเข้า ไปอยู่ใ น
ส่วนที่แคบของเฝือก ทาให้ไปกดผิวหนัง แล้วเกิดเป็นแผลกดทับ
วิธีการแก้ไข ถ้ามีอาการปวดในเฝือกผิดปกติ มีนาเหลือง/เลือด/หนองซึมออกมานอกเฝือกหรือมีกลิ่นเหม็ น
แพทย์จะสั่งให้เจาะเฝือกเป็นช่องหรือผ่าเฝือกดูว่ามีแผลเกิดขึนหรือไม่ ถ้ามีต้องทาแผลและใส่เฝือกใหม่
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3. การไหลเวียนโลหิตบกพร่อง (Impaired circulation) อาจเป็นได้หลายแบบดังนี คือ
3.1. Impaired venous return จะเกิด ขึนในกรณีที่ปลายแขนขาข้างที่ใส่ เฝือกบวม เขียวคลา แสดงว่าการ
ไหลเวีย นไม่ดี เพราะเฝื อกรั ดแน่น เกิ นไป ถ้ าในรายที่ เป็น ไม่ มาก อาจะเพี ยงแนะนาให้ ผู้ป่ วยนอนยก
แขน ขา ส่วนนั นให้สูงไว้ และบริหารข้ อที่อยู่น อกเฝือก แต่ถ้าไม่ดีขึนหรือรายที่เป็นมาก ต้องแก้ไขโดย
การผ่าเฝือกหรือขยายเฝือกให้หลวม
3.2. Impaired arterial flow เป็น อันตรายมาก ต้ องวินิ จฉัยให้รวดเร็วและแก้ ไขทัน ดี มิ ฉะนัน ผู้ป่ว ยอาจ
ถูก ตัด ขนขาส่ วนนั นๆ อาการที่ แ สดงคื อ ปวด ซี ด จับ ชีพจรไม่ไ ด้ ชา ขยับ นิวมื อนิ วเท้า ไม่ ได้ (5 P
ได้แ ก่ pain, pallor, paresthesia, pulseless, paralysis) ถ้ ามี อาการดังกล่าวต้อ งรีบ ตัดเฝือกหรื อสิ่ ง
ที่รัดรอบแขนขาส่ วนนันออกโดยเร็ว และใส่เฝือกกาบเดียว หรือดึงถ่ วงนาหนักไว้ ถ้ าอาการยังไม่ดีขึ น
แสดงว่ า อาจมี ภ าวะความดั น ในช่ องกล้ ามเนือ (Compartment syndrome) หรือ การบาดเจ็ บ ต่ อ
หลอดเลือ ดแดง ซึ่ ง ต้อ งผ่ า ตั ดแก้ ไ ขในการท า Fasciotomy หรื อ Explore blood vessel แล้ ว แต่
กรณี
4. การสู ญเสีย กาลัง หรือ ความรู้สึ ก (Loss of power or sensation) อาการ คื อ ผู้ ป่ว ยหลัง ใส่ เฝื อกแล้ วจะมี
อาการชาหรือ ไม่สามารถขยับ นิวมือ /นิวเท้า ได้ แสดงว่ามี การกดของเส้ นประสาท ต าแหน่ง ที่พบบ่ อยคือ มี
การกดของ common peroneal nerve ซึ่ ง ผ่ า นบริ เวณคอของ Fibula ท าให้ เ กิ ด ปลายเท้ า ตก (Foot
drop) ต้องแก้ไขโดยการเข้าเฝือกใหม่ไม่ให้มีการกดของเส้นประสาท
5. ภาวะแทรกซ้อนทั่วไป (General constitutional complication) ซึ่งอาจพบทั่วๆไป เช่น มีข้อแข็ง กล้ามเนื อ
ลีบ เนื่องจากไม่ได้ใช้ งานขณะใส่เฝือก ควรแนะน าให้พยายามออกก าลังกายกล้ามเนือและข้อที่อยู่ นอกเฝือ ก
บ่อยๆ

การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้าเฝือกโดยทั่ วไป
1. การดูแลเฝือ ก ไม่ใ ห้เฝื อกเปีย กหรื อสกปรก ในรายที่ ใส่เ ฝือกใกล้ อวั ยวะขับ ถ่าย ถ้า สกปรก ให้ ใช้ผ้ าชุ บน า
หมาดๆเช็ ดทาความสะอาดหรือใช้พลาสติกปิ ดลงบนเฝื อก จะช่ วยกันความสกปรกได้ ระวั งไม่ให้ของหนักกด
ทับเพราะจะทาให้ เฝือกแตก ถ้าใส่เ ฝือกที่ แขนเมื่อต้อ งการเดิน ยื น ให้ใ ส่ผ้าคล้องแขนหรื อยกแขนไว้ ไม่ใ ช้
อวัยวะที่ใส่เฝือกไว้ พยายามให้อยู่นิ่งๆ
2. การดูแ ลผิวหนัง ควรดูแ ลผิวหนังให้แ ห้งอยู่ เสมอและสะอาด ควรนวดเพื่อ ให้การไหลเวี ยนของโลหิต ดี ถ้ า
ผู้ป่วยมีอ าการคั นในเฝือ กห้ามน าสิ่งของใดๆแหย่เข้าเกาในเฝือ กเพราะจะทาให้เกิดการถลอกของผิว หนังและ
เกิดแผล ควรดูแลผิวหนังให้สะอาด ตกแต่งขอบเฝือกให้เรียบเพื่อป้องกันการระคายเคือ งของผิ วหนัง
3. การรั บประทานอาหาร แนะนาให้รั บประทานอาหารประเภทเนื อสั ตว์ วิตามิ นและแคลเซี ยมให้ มาก เพื่ อ
เสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายของกระดูกและเนือเยื่อ ให้กลับสู่สภาพปกติให้เร็ว ที่สุด
4. การออกก าลั งกาย ให้ ผู้ป่ ว ยออกก าลั งกายและช่ ว ยเหลื อตนเองให้ มากที่ สุด ขณะใส่ เ ฝื อก พยายามใช้
กล้า มเนือส่วนที่ไ ม่ไ ด้ใส่ เฝือ ก ออกก าลั งกายกล้า มเนื อและข้อ ที่อ ยู่ใกล้เ คีย งกับ บริ เวณที่ เข้า เฝือ ก เพื่ อให้
กล้า มเนื อมีค วามตึง ตัวอยู่เสมอ ไม่ ลีบ การเกร็งของกล้ามเนือในเฝือกทาให้ห ลอดเลื อดบี บตั วดี ส่งผลให้
การไหลเวียนโลหิตดี และทาให้การหาย/เชื่อมติดของกระดูกดีขึนเร็ว
5. การจัดท่ านอน ควรจัดให้ผู้ป่วยนอนในท่ าที่ถูกต้อ งโดยใช้ หมอนรองส่วนที่ เป็นปุ่มกระดูก ถ้ าใส่เฝือ กที่แขน ขา ควรยกส่ วนที่ ใส่เฝื อกให้สูง ยกเว้นผู้ ป่วยที่ใส่ เฝือ กแบบ Short leg cast with bar (aeroplane cast)
ในผู้ป่วยที่ทาผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเพื่อควบคุมตาแหน่ง
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6. ดูแ ลเกี่ ย วกับการขั บถ่ า ยในผู้ ป่ว ยที่ เข้ า body cast หรื อ hap spica การใส่ห ม้ อ นอนต้ อ งระวั ง ห้ ามไข
ปลายเตียงสูงกว่าศีรษะ เพราะจะทาให้ปัสสาวะไหลย้อนกลับเข้าเฝือก
7. ควรสังเกตและบันทึกอาการ ของผู้ป่วยประจาวัน เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี
7.1. การกดทับของเฝือกบริเวณใดหรือไม่
7.2. การพยุงเฝือกถูกต้องหรือไม่
7.3. ผู้ป่วยออกกาลังกายกล้ามเนือและบริเวณใกล้ เคียงกั บบริเวณที่ใส่เ ฝือกมากน้อยเพียงใด
7.4. เฝือกมีรอยร้าวหรือรอยหักหรือไม่
7.5. เฝือกหลวมหรือคับหรือไม่
7.6. เฝือกมีกลิ่นเหม็นหรือไม่
7.7. ในกรณีที่มีบาดแผลบริเวณที่ใส่เฝือก แพทย์จะเปิดเฝือกเป็นหน้าต่างเพื่อทาแผล ให้บัน ทึกลักษณะ
ของแผลทุกครังที่ทาแผล
7.8. มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดไม่ส ะดวก เส้นประสาทถูกกดทับหรือไม่ โดยสังเกต
จากอาการ ปวด ชา บวม เคลื่อนนิวมือนิวเท้าไม่ได้ จับชีพจรที่ข้อมือ (radial pulse) หรือหลังเท้า
(dorsalis pedis pulse)ไม่ได้
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างกระบวนการพยาบาลในการดู แลผู้ ป่วยกระดูก หัก ที่ไ ด้นับการรัก ษาโดยการใส่ เฝือก
Nursing diagnosis
1. ผู้ป่วยวิตกกังวล
เกี่ยวกับการใส่
เฝือก

Goal
Nursing care
− ลดความวิตกกังวล
1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงแผนการรักษา
− ยอมรับและให้ความ
วัตถุประสงค์ ประโยชน์และขันตอน
ร่วมมือในการรักษา
การใส่เฝือก
− ผู้ป่วยทราบ
2. ให้ความสนใจเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้
วัตถุประสงค์กรใส่
ระบายความรู้สึกไม่สบายใจ การ
เฝือก การดูแลตนเอง
ซักถามปัญหาข้อข้องใจพร้อมทังอธิบาย
ให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ ส่งเสริมให้
กาลังใจ สร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่ม
พฤติกรรมความร่วมมือในการปฏิบัติตัว
ขณะเข้าเฝือก
3. แนะนาวิธีการปฏิบัติตัวหลังการใส่เฝือก
พร้อมทังให้ผู้ป่วยทดลองปฏิบัติจนเกิด
ความมั่นใจว่าสมารถทาได้
4. แนะนาให้ผู้ป่วยได้รู้จักกับผู้ป่วยราย
อื่นๆที่ใส่เฝือกเหมือนกันที่มีอาการดีขึน
แล้ว
5. แนะนาการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้อง
รีบมาพบแพทย์
2. ผู้ป่วยมีความ
− ผู้ป่วยมีส่วนร่วมใน
1. ประเมินความสามารถของผู้ป่วยในการมี
การบริหารกล้ามเนือ
ส่วนร่วมในการบริหารกล้ามเนือและข้อ
บกพร่องในการ
และข้อส่วนที่ไม่ได้ใส่
ต่างๆ และวิธีการยืดกล้ามเนือที่อยู่ใต้
เคลื่อนไหวจาก
เฝือก
เฝือกด้วยวิธีการ Isometric exercise
กระดูกหัก ข้อ
เคลื่อนหรือมีพยาธิ − สามารถเคลื่อนไหว 2. ประสานทีมกายภาพในการฝึกใช้อุปกรณ์
ร่างกายเพื่อกิจวัตร
เครื่องช่วยในการเดินและติดตาม
สภาพของ
ประจาวันได้
ช่วยเหลือ และประเมินการใช้อุปกรณ์
กล้ามเนือต่างๆ
− มีความรู้ความเข้า ใจ
เครื่องช่วยเดินขณะที่ผู้ป่วยพักที่ตึก
ในการใช้อุปกรณ์
3. แนะนาและสอนผู้ป่วยในการใช้ bar
โหน ขณะนอนพักที่เตียง เพื่อส่งเสริม
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน
4. แนะนาและดูแลไม่ให้ผู้ป่วยลงนาหนักขา
ข้างที่ใส่เฝือกหรือลงนาหนักได้ตาม
โปรแกรมการรักษา
5. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยจนผูป้ ว่ ย
รู้สึกมั่นใจในการใช้ชีวิตประจาวันและ
การใส่เฝือกและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

Out come
− ผู้ป่วยความความวิตก
กังวล
− ผู้ป่วยเข้า ใจในแผนการ
รักษาและปฏิบัติตัวได้
ถูกต้อง

ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ
ในการบริหารกล้ามเนือ
และข้อ
− ผู้ป่วยเคลื่อนไหว
ร่างกายได้ถูกต้องและ
สามารถใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยต่างๆได้
− สามารถทากิจวัตร
ประจาวันได้ด้วยตัวเอง
−

