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Nursing care of chest injured with haemothorax 
and fractured humorous : case study

Abstract Prapha Kaewpaung, B.N.S.*

 Haemothorax is a common problem related to chest injury and lead to critical condition. The 
nursing care of this crisis stage in critical care unit, nurse’s role is saving life, relieving pain and 
suffering, provide the patient’s recovery, including the right treatment and dignity of each individual 
patient. Nurses must be continuous observing and assessment the patient for all of changing in 
physiological, pathological and mental. It covered nursing care plan and rapid intervention that can 
maintain the vital organs and hemodynamic function. To understanding the pathological, physiological 
and progression of disease, treatment and complications, these actions are all associated with a 
higher rate of recovery. This article reported, haemothorax is the commonest complication found in 
chest injury. It occur main complication as hypovolemic shock and leading to cause of death. This 
article useful for nurses in critical unit to study and improve the skill of nursing which is performed 
nursing care to critical patients effectively and rapidly
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การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่มีภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด
และกระดูกหัก : กรณีศึกษา

บทคัดย่อ ประภา แก้วพวง, พย.บ.*

 การบาดเจ็บทรวงอก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด เป็นปัญหาที่ท�าให้ผู้ป่วยประสบ
ภาวะวิกฤติ การให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตนั้น บทบาทของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤติ มีหน้าที่ 
รักษาชีวิต บรรเทาความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน และดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้กลับสู่ภาวะปกติ รวมท้ังรักษาสิทธิ และ
ศกัดิศ์รีของผู้ป่วยแต่ละคน พยาบาลจะต้องสังเกต สภาวะความเปลีย่นแปลงท้ังทางกายภาพ สรีระภาพ ตลอดจนจติใจ
ของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง วางแผนการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลที่รวดเร็วจะท�าให้หน้าที่ต่างๆ ของอวัยวะส�าคัญ
ของร่างกายกลบัคนืสภาพปกต ิพยาบาลจงึต้องเข้าใจในเร่ืองพยาธสิรีระวิทยา พยาธสิภาพของโรค การด�าเนนิของโรค 
การรักษา และการเกิดภาวะแทรกซ้อน รายงานผูป่้วยฉบบันีน้�าเสนอผูป่้วยบาดเจบ็ทรวงอก ท่ีมภีาวะเลอืดออกในช่อง
เยื่อหุ้มปอดซึ่งเป็นภาวะวิกฤติท่ีพบได้บ่อย ภาวะแทรกซ้อนท่ีส�าคัญได้แก่ภาวะ ช็อคจากการเสียเลือด และอาจเป็น
สาเหตุการตายของผู้ป่วยได้ รายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลหอผู้ป่วยหนักได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ตนเองในการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ สามารถระบุหรือบอกสถานการณ์ที่คุกคามต่อชีวิต และตอบสนองโดยให้การ
พยาบาลอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ : การบาดเจ็บทรวงอก, ภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด, กระดูกแขนหัก
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ให้ทันท่วงที ด้วยการตรวจประเมินสภาพ วางแผนการ
พยาบาล ให้การรักษาพยาบาลในภาวะเร่งด่วน การช่วย
แพทย์ท�าหัตถการต่างๆ รวมท้ังเตรียมผู้ป่วยทางด้าน
ร่างกายและจิตใจให้พร้อมท่ีจะท�าหัตถการตามแผนการ
รักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดปลอดภัย ไม่มีความพิการ
หรือภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นแนวทางการพยาบาลผู ้ป่วยบาดเจ็บ
ทรวงอกท่ีมีภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดและกระดูก
แขนหัก

รายงานผู้ป่วย
 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 39 ปี มาโดยรถนอน ญาติ
น�าส่งให้ประวัติว่า 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาลถูกยิง 
ท่ีหน้าอกด้านซ้ายทะลุหลัง แขนซ้ายผิดรูป แรกรับท่ี
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่รู้สึกตัว ความดันโลหิต 79/42 
มม.ปรอท ชีพจร 140 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 24 
คร้ัง/นาที ความอ่ิมตวัของออกซเิจนในเลอืด 85% แพทย์
จึงใส่ท่อช่วยหายใจ และตรวจร่างกาย พบว่าทรวงอก 
ข้างซ้ายขยายตัวน้อยกว่าข้างขวา ฟังเสียงการหายใจ
บริเวณชายปอดท้ังสองข้างได ้ยินเสียงลมผ่านปอด 
ข้างซ้ายน้อยกว่าข้างขวา แขนซ้ายปวดบวมผิดรูป 
ยกล�าบาก พยาบาลดามแขนซ้ายให้ ส่งตรวจเอกซ์เรย์ 
พบว่าปอดข้างซ้ายมีสีด�าทึบ และมีกระดูกต้นแขนซ้ายหัก 
ตรวจระดบัความเข้มข้นของเลอืดได้ 31% เปิดเส้นเลอืดด�า  
ให้สารน�้า 0.9% Normal saline 1000 มล. พร้อมกัน  
2 เส้น พยาบาลเตรียมอุปกรณ์และช่วยแพทย์ใส่ท่อระบาย
ทรวงอกที่ปอดข้างซ้ายต่อชนิด 2 ขวด หลังใส่ท่อระบาย
ทรวงอก ได้ลมและเลือดปริมาณ 2,500 มล. ระดับ 
ความเข้มข้นของเลือดลดลงเหลือ 27% แพทย์สั่งให้จอง
เลือด Pack red cell 6 ยูนิต, FFP 2 ยูนิต ให้ยา  
cefazolin 1 กรัม เข้าทางหลอดเลอืดด�า และฉดี Tetanus  
toxoid 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อ ผู้ป่วยได้รับการรักษา
พยาบาลที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นเวลา 1.15 ชม. 
ส่งผู ้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี 
ความดันโลหิต 95/50 มม.ปรอท ชีพจร 120 ครั้ง/นาที 
ใน 1 ชม. ท่อระบายทรวงอกมเีลอืดออกเพิม่อีก 500 มล.  

บทน�ำ
 ปัจจุบันการได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายของ
อวัยวะต่างๆ เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้ผู้ป่วยสูญเสียชีวิต
โดยเฉพาะการบาดเจ็บทรวงอก ซึ่งเป็นการบาดเจ็บ 
ท่ีพบได้ค่อนข้างบ่อย และเป็นสาเหตุการตายท่ีมีอัตรา 
สูงถึงร้อยละ 25 ของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต(1) จากการได้รับ
บาดเจบ็ของอวยัวะต่างๆ เนือ่งจากเป็นการบาดเจบ็ท่ีมผีล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออวัยวะท่ีส�าคัญของร่างกาย ได้แก่
ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผูป่้วยจ�าเป็นต้อง 
ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรีบด่วน เพื่อให้การ
รักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ภาวะเลือดและลมในช่องเยื่อหุ้มปอด  
ถือเป็นการบาดเจ็บท่ีพบร่วมกับการบาดเจ็บของทรวงอก
ท้ังชนิดท่ีมีบาดแผล และชนิดท่ีถูกกระแทก ได้มากถึง
ร้อยละ 80(2) โดยจะเกิดร่วมกับกระดูกซี่โครงหัก มีการ 
ฉีกขาดของหลอดเลือดระหว่างซี่โครง บาดแผลทะล ุ
อุบัติเหตุทางจราจร ถูกยิงหรือถูกแทง ท�าให้เลือดออก
มากและต้องแก้ไขโดยเร็ว
 โรงพยาบาลอ่างทอง เป็นโรงพยาบาลเครือข่าย
คุณภาพระดับทุติ-ตติยภูมิ บริการผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ 
และส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุจากโรงพยาบาลชุมชนในพื้นท่ี
จังหวัดอ่างทอง และใกล้เคียง ในปี 2555-2557 พบว่า 
ผูป่้วยท่ีมารับการรักษาและนอนในโรงพยาบาลด้วยอาการ
บาดเจบ็ทรวงอกมจี�านวน 185, 167 และ 190 ราย มอัีตรา 
ตายร้อยละ 22, 19 และ 23 ตามล�าดับ การดูแลผู้ป่วย
ท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีทรวงอก เมื่อแรกรับท่ีแผนกอุบัติเหตุ
และฉกุเฉนิจนถึงดแูลต่อเนือ่งท่ีแผนกผู้ป่วยหนกัศลัยกรรม 
และดูแลพักฟื้นท่ีหอผู้ป่วยสามัญ มีความส�าคัญมากและ 
ถือเป็นช่วงเวลาท่ีส�าคัญ พบว่าถ้าผู้ป่วยได้รับการดูแล
รักษาถูกต้องทันเวลา ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูง แต่ 
ถ้าหากเกิดความผิดพลาดในการประเมินสภาพผู้ป่วย 
บาดเจบ็ทรวงอก จะส่งผลให้การวางแผนทางการพยาบาล 
ไม่ถูกต้องและไม่ครอบคลุมถึงปัญหาของผู้ป่วย จะท�าให้
เกิดผลเสียหายตามมา เช่นเสียชีวิต เนื่องจากบาดเจ็บ
ทรวงอกไม่ได้รับการวินิจฉัยรักษาพยาบาลได้ทันท่วงที 
อาจมีผลท�าให้มีภาวะพิการเกิดขึ้น
 ดังนั้นจ�าเป็นท่ีพยาบาลแผนกผู้ป่วยหนักต้องมี
บทบาทส�าคญัในการดแูลช่วยเหลือผูป่้วยบาดเจบ็ทรวงอก
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แพทย์สงสัยมีภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด จึง set 
ผ่าตดัเพือ่ท�า Exploratory laparotomy and thoracotomy  
พยาบาลได้เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจ 
ชี้แจงข้อมูลการรักษาแก่ญาติและผู้ป่วย วัดสัญญาณชีพ 
ความดันโลหิต 90/50 มม.ปรอท ชีพจร 140 คร้ัง/
นาที อัตราการหายใจ 24 คร้ัง/นาที ความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด 98% ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี แพทย์ท�าการ
ผ่าตัด Exploratory Laparotomy thoracotomy, repair 
diaphragm ใช้เวลา 2.25 ชม. พบว่ามเีลือดในช่องเยือ่หุ้ม 
ปอดเพิ่มอีก 400 มล. หลังผ่าตัด ผู้ป่วยนอนพักรักษา
ตัวที่หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม เพื่อเฝ้าระวังภาวะช็อคจาก 
การเสยีเลอืด และภาวะการหายใจล้มเหลว ต่อสายระบาย
ทรวงอกชนิด 3 ขวด ตรวจความเข้มข้นของเลือด 27% 
ให้ Pack red cell จ�านวน 2 ยูนิต ความเข้มข้นของ
เลือดเพิ่มเป็น 29% ใน 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด 
มเีลอืดออกเพิม่วันละ 100-200 มล. เฝ้าระวงัการเสียเลอืด 
โดยติดตามผลความเข้มข้นของเลือดทุก 4 ชม. ได้รับ 
สารน�้าทางหลอดเลือดด�าและยาปฏิชีวนะ หลังจากการ
รักษาได้ 5 วัน อาการคงท่ี แพทย์ศัลยกรรมกระดูก 
และข้อ ได้แก้ไขกระดูกแขนซ้ายที่หักโดยท�าผ่าตัด ORIF  
ĉ plate left humorous อีก 3 วันต่อมา ผูป่้วยหายใจเอง 
ได้ดี สามารถหย่าเคร่ืองช่วยหายใจและถอดเคร่ืองช่วย
หายใจได้ในวันท่ี 12 ของการรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก
ศัลยกรรม และอีก 2 วันต่อมาย้ายผู ้ป่วยออกจาก
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ไปพักรักษาตัวในห้องพิเศษ  
รับประทานอาหารได้ แพทย์หยดุให้สารน�า้ทางหลอดเลอืด
ด�า ท่อระบายทรวงอกมีสิ่งคัดหล่ังสีเหลืองใสออกน้อยลง
วันละ 10 มล. แพทย์ให้ดูดเครื่องบริหารปอด และถอด 
ท่อระบายทรวงอกหลังจากไม่มสีารคดัหล่ังออกเพิม่ ในวันท่ี  
25 ของการรักษาตัว เอกซ์เรย์ปอดซ�้า พบว่าผลปกติ 
ไม่มีภาวะปอดแฟบ แผลผ่าตัดแห้งติดดี แพทย์อนุญาต
ให้กลับบ้านได้ หลังจากผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล
เป็นเวลา 27 วัน ศัลยแพทย์นัดติดตามผล 1 สัปดาห์ 
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัด ติดตามผล 1 เดือน 
ก่อนกลับบ้านพยาบาลให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัว การ
ดูแลแผล การสังเกตอาการผิดปกติ การมาตรวจตามนัด 
การรับประทานยา ประเมินผู้ป่วยและญาติพบว่าเข้าใจ 
ปฏิบัติตัวได้ดี

กำรบำดเจ็บต่อทรวงอกแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ(3)

 1. บาดเจ็บท่ีมีแผลทะลุ (Penetrating chest 
injuries) ได้แก่การบาดเจ็บที่เกิดจากการถูกแทงจากของ
มีคม เกิดจากการถูกยิงหรือเกิดจากสะเก็ดระเบิด ท�าให้
มีการติดต่อของอากาศภายนอกกับช่องเยื่อหุ้มปอด และ
อวยัวะภายในทรวงอกเกิดภาวะลมในช่องเยือ่หุ้มปอด และ
ภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด เป็นต้น
 2. บาดเจ็บที่ไม่มีแผลทะลุ (Non penetrating  
chest injuries) เป็นการบาดเจ็บท่ีไม่มีแผลทะลุเข้า
ทรวงอก ซึ่งอาจเป็นการกระแทกโดยตรง เช่น ถูกตีท่ี
ทรวงอก หรือถูกกระแทกโดยอ้อมจากแรงเฉื่อย ในกรณี
ท่ีรถชนกัน หรือรถชนเสาไฟฟ้าท�าให้เกิดการบาดเจ็บ
ต่อกระดูกซี่โครง อวัยวะภายในทรวงอกฉีกขาด หรือช�้า  
อาจจะพบมีบาดแผลท่ีทรวงอก มากน้อยตามความแรง  
แต่ไม่มบีาดแผลทะลตุดิต่อกับภายนอก เรียกภาวะอกรวน 
(Fail chest)
กำรประเมินสภำพทั่วไปของผู้ป่วย แบ่งออกได้ 2 ระยะ 
คือ
 1. การประเมนิระยะแรก (Initial assessment) 
เป็นการประเมินสภาพผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บทันทีท่ีพบ 
ผู้ป่วย หรือเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลโดยใช้หลัก ABC 
ได้แก่
 1.1 ทางเดินหายใจ (Airway) ตรวจดูทางเดิน
หายใจว่ามีการอุดตันจากเสมหะ เศษอาหารหรือไม่ ถ้า 
ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวจะต้องตรวจดูว่าลิ้นของผู้ป่วยตกไปทาง
ด้านหลังหรือไม่
 1.2 การหายใจ (Breathing) สังเกตดูความ 
ผิดปกติของการหายใจ ความตื้นลึกของการหายใจ เช่น
การหายใจล�าบาก การหายใจเร็ว การหายใจช้าลง การ
ขยายของทรวงอกผิดปกติหรือไม่ มีการเคลื่อนไหวแบบ
พาราดอกซิคัล โดยการฟังเสียงการหายใจของปอด 
ทั้ง 2 ข้าง
 1.3 การไหลเวียนโลหิต (Circulation) ตรวจดู
สญัญาณชพีซึง่ได้แก่ ชพีจรเบาเร็ว ซึง่แสดงถึงการมเีลอืด
ออก ภาวะชอ็ค และการลดลงของปริมาณเลอืดท่ีออกจาก
หัวใจ
 การคล�าชีพจรอาจคล�าจากท่ีบริเวณขาหนีบ 
บริเวณคารอติค ในกรณีท่ีคล�าชีพจรบริเวณข้อมือ ข้อ
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 2.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ควรมีการ
ตรวจหาเม็ดเลือดเป็นระยะๆ และการวิเคราะห์เพื่อดูแก๊ส
ในเลอืดแดงว่ามกีารท�าลายของเนือ้ปอดหรือไม่ อาจพบว่า 
ความดันย่อยออกซิเจนในเลือดแดงลดลง ความดันย่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแดงเพิ่มขึ้น เพื่อประเมินการ
ระบายอากาศ และการแลกเปลี่ยนแก๊สในปอดได้ด้วย
 2.4 การตรวจทางรังสี จะช่วยประเมินภาวะ
เลือด และลมในช่องเยื่อหุ้มปอด และภาวะกระดูกซี่โครง
หัก
 จากการรายงานผู้ป่วยได้ให้การพยาบาลผู้ป่วย
บาดเจบ็ทรวงอกท่ีมภีาวะเลอืดออกในช่องเยือ่หุ้มปอดและ
กระดูกแขนหัก ตามกระบวนการพยาบาลดังนี้(4)

 1. ผู้ป่วยมีภำวะช็อค จากการเสียเลือด
 ข้อมูลสนับสนุน หลังจากใส่ท่อระบายทรวงอก  
ได้เลอืดและลม 2,500 มล. ความดนัโลหิต 74/56 มม.ปรอท  
ชีพจร 124 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 24 คร้ัง/นาที 
ปัสสาวะออก 20 มล./ชม. ไม่รู้สึกตัว ความอ่ิมตัวของ
ออกซเิจนในเลอืด 85% ระดบัความเข้มข้นของเลอืด 27%
 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขภาวะช็อคจากการเสีย
เลือด
 การพยาบาล วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 15 
นาที - 1 ชม. เพื่อประเมินภาวะช็อค จนกว่าอาการจะ
คงท่ี สงัเกตและบนัทึกสลีกัษณะปริมาณเลอืดท่ีออกจากท่อ
ระบายทรวงอกถ้าออกมากเกิน 200 มล./ชม. รายงาน
แพทย์ทราบเพื่อพิจารณาให้การรักษาเพิ่มเติม ดูแลให้ได้
รับสารน�า้ทางหลอดเลอืดด�าและให้เลอืดตามแผนการรักษา 
คือ Pack red cell จ�านวน 2 ยูนิต
 ประเมนิผล ผูป่้วยปลอดภัยจากภาวะชอ็ค จากการ
เสียเลือดโดยหลังจากผู้ป่วยได้รับสารน�้าทางหลอดเลือด 
ด�าและได้รับเลือด มีระดับความดันโลหิต 117/72 มม. 
ปรอท ชพีจร 100 คร้ัง/นาที ระดบัความเข้มข้นของเลอืด 
29% ปัสสาวะออกดี 50 มล./ชม.
 2. กำรแลกเปลี่ยนก๊ำซบกพร่อง เนื่องจากมี
เลือดและลมอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอด
 ข้อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยเหนื่อย อัตราการหายใจ
อยู่ระหว่าง 24-26 คร้ัง/นาที ใส่ท่อช่วยหายใจและต่อ
เคร่ืองช่วยหายใจไว้ ผลเอ็กซ์เรย์ทรวงอกพบมเีลอืดในช่อง
เยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย (Left haemothorax)

พับไม่ได้ โดยดูอัตราความแรงและจังหวะของชีพจร ควร
วัดความดันโลหิตเพื่อดูความดันชีพจร เป็นการประเมิน
ภาวะชอ็คระยะเร่ิมแรก ถ้าความดนัโลหิตลดลงต�า่กว่า 20 
มม.ปรอท จากเดิม แสดงถึงสัญญาณอันตรายว่ามีภาวะ
เนื้อเยื่อได้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายลดลง
 การตรวจดูหลอดเลือดท่ีคอว่ามีการโป่งพอง 
หรือไม่ ตรวจดูภาวะเขียวคล�้าที่ผิวหนังริมฝีปาก เล็บมือ 
เล็บเท้า เพื่อประเมินการไหลเวียนของเลือดโดยเฉพาะ
ส่วนปลาย
 นอกจากนั้นควรประเมินระดับความรู ้สึกตัว 
อาการกระสับกระส่ายของผู้ป่วยร่วมด้วยเพื่อจะได้ให้การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะวิกฤตได้ทันท่วงที
 2. การประเมินในระยะต่อมา (Sequential 
assessment) เมื่อผู้ป่วยได้รับการช่วยชีวิตภายหลังจาก
ประเมินสภาพในระยะแรกแล้ว และมีสภาพท่ัวไปดีขึ้น 
ควรประเมินสภาพทั่วไปดังนี้
 2.1 การซักประวัติความเจ็บป่วย รายละเอียด
จากการได้รับบาดเจ็บจากผู ้ป่วย ญาติหรือจากผู ้พบ
เหตุการณ์ จะท�าให้ทราบความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ี
ทรวงอกได้ นอกจากนี้ควรซักประวัติเก่ียวกับความเจ็บ
ป่วยท่ีผ่านมา การรับประทานยาซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่า  
ผู้ป่วยมีประวัติเกี่ยวกับโรคปอดมาก่อนหรือไม่
 2.2 การตรวจร่างกาย ยึดหลักการดู การคล�า 
การเคาะ การฟัง
 2.2.1 การดู ดูสภาพการหายใจท่ัวๆ ไปสีผิว 
ลักษณะการหายใจ
 2.2.2 การคล�า คล�าดู การเบี่ยงเบนของ
หลอดลม การมีลมใต้ผิวหนัง ซึ่งอาจพบที่บริเวณคอและ
ทรวงอกส่วนบน ถ้าเกิดมากอาจท�าให้หน้าและคอบวม การ
คล�าอาจจะไดย้ินเสยีงกรอบแกรบเฉพาะที ่อาจพบกระดูก 
ซี่โครงเคลื่อนที่ได้ ผู้ป่วยมักมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย
 2.2.3 การเคาะ อาจจะเคาะได้เสียงโปร่งมาก 
กว่าปกติ แสดงว่ามีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือเคาะได้
เสียงทึบ แสดงว่ามีเลือดและสารเหลวคั่งค้างในช่องเยื่อ
หุ้มปอด
 2.2.4 การฟัง อาจพบว่ามีเสียงการหายใจ 
ลดลง หรือไม่ได้ยินบริเวณท่ีมีพยาธิสภาพหรือมีลมและ
สารเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด
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 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เนื้อเยื่อของร่างกายได้รับ
ออกซิเจนเพียงพอ
 การพยาบาล จัดท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา  
ดูการท�างานของเคร่ืองช่วยหายใจให้ท�างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ให้สายหักงอ ดูแลท่อระบายทรวงอก
โดยให้ขวดรองรับสิ่งคัดหลั่งเป็นสุญญากาศตลอดเวลา 
รูดสายระบายสิ่งคัดหลั่ง และกระตุ้นไอทุก 1-2 ชม. 
ติดตามสัญญาณชีพทุก 1 ชม. สังเกตอาการและอาการ
แสดงต่างๆ ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย ติดตามผล
การวิเคราะห์แก๊สในเลือดแดง ติดตามความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด
 ประเมนิผล ผู้ป่วยได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและ
หายใจเองได้ดีสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ในวันท่ี 12 
ของการรักษา ท่อระบายทรวงอก มีสิ่งคัดหลั่งเป็นเลือด
และลม 100-150 มล./วัน หลังจากใส่ท่อระบาย 25 วัน 
สิ่งคัดหลั่งออกน้อยลง สามารถท่อระบายทรวงอกได้ ส่ง
เอกซ์เรย์ทรวงอกผลปกติ ไม่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ
 3. เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อน ปอดแฟบ
จากการผ่าตัดและใส่ท่อระบายทรวงอก
 ข้อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยมีภาวะ เลือดและลมใน
ช่องเยื่อหุ้มปอด แพทย์ให้การรักษาโดยการใส่ท่อระบาย
ทรวงอก และผ่าตัดซ่อมแซมกระบังลม และการใส่ท่อ
ช่วยหายใจ ผู้ป่วยมี Pain score 5-6 คะแนน ท�าให้ 
ผู ้ป ่วยหายใจตื้น การจ�ากัดการเคลื่อนไหวต้องนอน 
บนเตียงเท่านั้น
 วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะปอดแฟบ
 การพยาบาล สอนและแนะน�าผู ้ป่วยให้ออก
ก�าลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพได้แก่สอนการไออย่างมี
ประสิทธิภาพ และการหายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ พลิก
ตะแคงตัวผู้ป่วยไปมาทุก 2 ชม. แนะน�าให้ดูดอุปกรณ์
ช่วยให้ปอดขยายตัว อย่างถูกวิธี
 ประเมินผล ผู้ป่วยได้รับการสอนและสามารถ
ปฏิบตัไิด้อย่างถูกวธิ ีจากการเอกซ์เรย์ทรวงอกไม่พบภาวะ
ปอดแฟบ ไม่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ
 4. มีโอกำสติดเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ 
 ข้อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจต่อกับ
เคร่ืองช่วยหายใจ ไอมีเสมหะสีขาวขุ่นจ�านวนพอสมควร 
อุณหภูมิกาย 38.3 องศาเซลเซียส ผลเลือดพบเม็ดเลือด

ขาว 12,250 เซลล์/คิวบิก.มิลลิเมตร
 วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ
 การพยาบาล ให้การพยาบาลโดยใช้เทคนิค 
ปลอดเชื้อ ให้นอนศีรษะสูง 30 องศา ดูแลให้ยาตาม
แผนการรักษาโดยเปลีย่นยาปฏิชวีนะ จาก cefazolin เป็น 
Augmentine 1.2 กรัม และให้ต่อทุก 8 ชม. เนื่องจาก
พบว่าเสมหะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวขุ่นและมีปริมาณเพิ่มขึ้น
 ประเมินผล เสมหะน้อยลงและมีสีขาวใส ไม่มีไข้ 
36.8 องศาเซลเซียส หยุดฉีดยาเมื่อครบ 7 วัน
 5. ขำดประสิทธิภำพในกำรท�ำทำงเดินหำยใจ 
ให้โล่ง เนื่องจากมีเสมหะมาก
 ข้อมูลสนับสนุน ใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่แรกรับ 
และคาท่อช่วยหายใจเป็นเวลา 12 วัน เสมหะเหนียว 
ไอออกเองไม่ได้ ต้องดูดเสมหะ 2-3 ครั้ง ทุก 2 ชม. ฟัง
เสียงปอดมีเสียงเสมหะ
 วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยมีทางเดินหายใจโล่ง และ
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการดูดเสมหะ
 การพยาบาล ติดตามประเมินอาการและอาการ
แสดงของผู้ป่วยเมื่อมีอาการคั่งของเสมหะ ดูแลให้ผู้ป่วย
ได้รับน�้าอย่างเพียงพอ วันละประมาณ 2,000-3,000 มล. 
ดูแลให้ความชุ่มชื้นทางเดินหายใจ วัดและบันทึกปริมาณ
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
 ประเมนิผล ผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อเคร่ืองช่วย
หายใจ ตั้งแต่แรกรับเป็นเวลา 12 วัน มีเสมหะเหนียว
ค่อนข้างข้นมากพอสมควร ดูแลดูดเสมหะให้ ต่อมาเริ่มมี
เสมหะน้อยลง หายใจปกติ ความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด 99-100% ท�าตามบอกได้ แพทย์พิจารณาถอดท่อ
ช่วยหายใจออก
 6. ไม่สุขสบำย เนื่องจากปวดแผลผ่าตัดท่ี
ทรวงอก กระดูกท่ีแขนซ้าย และแผลท่ีใส่ท่อระบาย
ทรวงอก
 ข้อมูลสนับสนุน ผลเอกซ์เรย์แขนซ้าย (Left 
humorous) หัก แพทย์ท�าผ่าตัด ORIF ĉ plate left 
humorous และผ่าตดัทรวงอก ใส่ท่อระบายท่ีทรวงอกด้าน
ซ้าย ชนิด 3 ขวด ประเมิน pain score 5-6 คะแนน 
บ่นปวดแผล
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 วัตถุประสงค์ ทุเลาอาการปวด ไม่บ่นปวดแผล
ผ่าตัดและแผลที่ใส่ท่อระบายทรวงอก พักผ่อนได้
 การพยาบาล จดัท่านอนท่ีสขุสบายไขหัวเตยีงสงู 
ดูแลสายระบายสิ่งคัดหลั่งวางให้ถูกต�าแหน่งไม่ให้ดึงร้ังจะ
ท�าให้เจบ็ปวด ให้ยกแขนซ้ายสงูให้ยาแก้ปวดตามแผนการ
รักษาได้แก่ Pethidine 25 มก. และให้ต่อทุก 4 ชม. 
และเฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากการใช้ยาประเมิน Pain 
score ทุก 4 ชม.
 ประเมินผล ผู้ป่วยได้รับยาแก้ปวดตามแผนการ
รักษา อาการปวดลดลง Pain score ระดับ 2-3 ไม่มี
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา พักผ่อนได้
 7. ผู้ป่วยและญำติวิตกกังวล เกี่ยวการบาดเจ็บ
ทรวงอกและการผ่าตดั ไม่สามารถคาดการณ์ผลการรักษา
 ข้อมลูสนบัสนนุ ผูป่้วยดิน้ไปมา ไม่ร่วมมอืในการ
รักษา ญาติแสดงสีหน้าวิตกกังวล
 วัตถุประสงค ์ ผู ้ป ่วยและญาติคลายความ 
วิตกกังวล ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
 การพยาบาล ประสานงานให้ญาติได้พบกับ
แพทย์เพื่ออธิบายแผนการรักษา ให้ค�าอธิบายทุกคร้ังท่ี
ท�าหัตถการ ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการ
ท�าผ่าตัด เหตุผลการใส่ท่อระบายทรวงอก แนะน�าการ
ปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน การรับประทานยา และการ
มาตรวจตามนัด
 ประเมินผล ผู ้ป่วยและญาติเข้าใจ ให้ความ
ร่วมมือในการรักษาพยาบาล ได้รับการวางแผนการ
จ�าหน่ายโดยญาติท่ีมีส ่วนร่วม สามารถกลับบ้านได้ 
หลงัจากการรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล 27 วนั กลบัไปท�า
กายภาพบ�าบัดต่อเก่ียวกับแขนข้างซ้ายและฝึกการหายใจ 
และมคีวามสุขอยู่กับครอบครวั ศัลยแพทย์นัดมาตรวจอกี 
1 สัปดาห์ และแพทย์ศัลยกรรมกระดูกนัดตรวจ 1 เดือน

วิจำรณ์
 การบาดเจบ็ทรวงอกและมภีาวะเลอืดออกในช่อง
เยือ่หุ้มปอด เป็นวิกฤตของร่างกาย เป็นการบาดเจบ็ท่ีเกิด
จากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาก 
ยิง่ขึน้ ก่อให้เกิดภัยอันตรายท่ีเพิม่สงูขึน้ทุกปี ซึง่สอดคล้อง
กับการรายงานขององค์กรอนามัยโลกท่ีกล่าวถึงอุบัติภัย
ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก พบว่าร้อยละ 25(5) ของการตายจาก

การได้รับบาดเจ็บ มาจากสาเหตุของการได้รับบาดเจ็บ
ทรวงอก จากสถิตดิงักล่าวจะเห็นว่าการบาดเจบ็ทรวงอก(6)  
เป็นเร่ืองฉุกเฉินท่ีพยาบาลควรมีความรู้ความสามารถ  
ในการประเมินสภาพผู้ป่วยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง ก่อนท่ีจะมีอาการรุนแรงขึ้นจากภาวะแทรกซ้อน 
ต่างๆ ซึง่จะท�าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชวีติได้ ภาวะแทรกซ้อน 
ท่ีมีสาเหตุจากแรงกระแทกภายนอก(7) ที่ส�าคัญที่สุดคือ 
ภาวะท่ีมเีลอืดและลมในช่องเยือ่หุ้มปอด จากประวัตผิูป่้วย
รายนีถู้กยงิท่ีหน้าอกด้านซ้าย มาโรงพยาบาลด้วยภาวะชอ็ค 
จากการเสียเลือด ซึ่งกลไกการบาดเจ็บนี้ บทบาทของ
พยาบาลจะต้องประเมนิสภาพ อาการและอาการแสดง เพือ่
บ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีภาวะบาดเจ็บฉุกเฉินท่ีคุกคามชีวิต ผู้ป่วย 
รายนี้ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้รับการช่วยเหลือ
ทันเวลาเป็นเพราะประสบการณ์ของพยาบาลหอผูป่้วยหนกั
ศัลยกรรมท่ีดูแลผู้ป่วย พยาบาลส่วนใหญ่มีประสบการณ ์
ในการดแูลผู้ป่วย 7-15 ปี ผ่านการอบรมเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลผูป่้วยวกิฤต จ�านวน 5 คน ท�าให้ประเมนิและ
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ให้การช่วยเหลือได้ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลมุ สามารถปฏิบตักิารพยาบาล 
ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ผูป่้วยได้รับการดแูลรักษาในเวลา
ท่ีเหมาะสม(2) การปฏิบตังิานร่วมกับสหสาขาวิชาชพี มผีล
ต่อความปลอดภัยของผูป่้วย จนสามารถกลบัไปด�าเนนิชวีติ 
อยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ ข้อจ�ากัดของการดแูลผูป่้วย
รายนี ้คอือุปสรรค ในการสือ่สารเนือ่งจากผูป่้วยมท่ีอช่วย
หายใจ พยาบาลจงึต้องมทัีกษะสงูในด้านการประเมนิผูป่้วย
และการสือ่สารจงึจะตอบสนองความต้องการของผูป่้วยได้

สรุป
 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 39 ปี มาโรงพยาบาล
ด้วยถูกยิงท่ีหน้าอกด้านซ้ายทะลุหลังและแขนซ้ายผิดรูป 
แพทย์วินิจฉัยว่ามีเลือดและลมในช่องเยื่อหุ้มปอด ได้รับ 
การรักษาโดยใส่ท่อช่วยหายใจผ่าตัดเย็บซ่อมทรวงอก  
ใส่สายระบายทรวงอกเพื่อระบายเลือดและลมออกจาก 
ช่องเยื่อหุ้มปอด ผ่าตัดใส่เหล็กท่ีแขนซ้าย ผู้ป่วยได้รับ 
การดูแลรักษาจากทีมสุขภาพ ที่ประเมินเฝ้าระวังป้องกัน 
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ได้รับการตอบสนองทุกปัญหาและ 
ความต้องการจนผู ้ป่วยปลอดภัย กลับไปอยู ่บ้านกับ 
ครอบครัวได้ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน  
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ในเร่ืองการดูแลกระดูกท่ีหัก ต้องท�ากายภาพบ�าบัด 
ต่อเนื่อง จากการติดตาม ผู ้ป ่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
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