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Nursing care in Close comminuted fracture of the Leg with 
Acute Compartment Syndrome: Case study

Abstract Woranuch Tiptirapong, B.N.S*

 Acute compartment syndrome is one of the few true emergencies in orthopedic and 
traumatology. It is a painful condition result from high tissue fluid pressure in a closed 
osteofascial compartment like this forearm or leg lead to reduced capillary perfusion below 
the level necessary for tissue viability. If not assessment and treated early, It can cause 
significant morbidity, including vascular compromise, tissue and muscle necrosis, limb loss, 
neurological deficit, disability and death. Nurses must have knowledge about pathophysiology 
and assessment skill this crisis for help quickly and correctly effect to decrease complication, 
pain, suffering, saving patient’s extremity and saving life. This case study was presents the 
patient with compartment syndrome from close comminuted fracture of the leg. This article 
is useful for nurses in surgery department to study and develop the skill of nursing which 
is performed nursing care in orthopedic trauma patients rapidly and effectively.
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การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกขาหักแบบละเอียดไม่มีแผลเปิด และมีความดัน
ในช่องกล้ามเนื้อสูง: กรณีศึกษา

บทคัดย่อ วรนุช ทิพย์ถิระพงศ์, พย.บ.*

 ภาวะความดนัในช่องกล้ามเน้ือสงูเป็นภาวะฉกุเฉนิทางศลัยกรรมออร์โธปิดกิส์และศลัยกรรมอุบตัเิหตุ
อย่างแท้จริงในไม่กี่ชนิด อันเป็นสภาวะที่เกิดความเจ็บปวดจากผลของการมีความดันของของเหลวเพิ่มขึ้น
สูงในเนื้อเยื่อภายในพื้นที่ของช่องกล้ามเนื้อที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เช่น แขนหรือขา เป็นต้น ซึ่งท�าให้เกิดการ
ลดลงของการน�าออกซิเจนไปสู่เซลล์จนต�่ากว่าระดับความจ�าเป็นที่เซลล์ต่างๆ จะทนอยู่ได้ เป็นเหตุให้เกิด
ความผิดปกติอัน ได้แก่ การกดหลอดเลือด เกิดการตายของเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ สูญเสียอวัยวะ สูญเสีย
หน้าท่ีของระบบประสาท เกิดภาวะทุพพลภาพและอาจน�าไปสูก่ารเสยีชวีติ พยาบาลจงึต้องมคีวามรู้เก่ียวกับ 
พยาธิสรีระวิทยาและมีทักษะการประเมินภาวะวิกฤตดังกล่าวในการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ลดอาการปวด ความทุกข์ทรมาน ตลอดจนช่วยรักษาอวัยวะและชีวิตของผู้ป่วย
ไว้ได้ รายงานผู้ป่วยฉบับนี้น�าเสนอผู้ป่วยกระดูกขาหักแบบละเอียดไม่มีแผลเปิดและมีภาวะความดันในช่อง 
กล้ามเนือ้สงู ซึง่จะเป็นประโยชน์ส�าหรับพยาบาลท่ีปฏิบตังิานด้านศลัยกรรม เพือ่ศกึษาและพฒันาทักษะให้เกิด
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บทน�า
 ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง (Com-
partment syndrome) เป็นภาวะแทรกซ้อนเกิดจาก
การเพิม่สงูขึน้ของแรงดนัในช่องกล้ามเนือ้อันมเีน้ือท่ี
จ�ากัด ซึ่งท�าให้เกิดการลดลงของการน�าออกซิเจน
ไปสู่เซลล์จนต�่ากว่าระดับความจ�าเป็นท่ีเซลล์ต่างๆ  
จะทนอยู่ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถพบได้ใน
ภาวะวิกฤติและเร้ือรัง แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะกลาย
เป็นภาวะฉุกเฉินและน�าไปสู ่สถานการณ์วิกฤติใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว(1) เพราะส่งผลให้เกิดการท�าลาย
หลอดเลือดร้อยละ 55.5 เกิดการติดเชื้อจนน�าไปสู่
การสญูเสยีอวยัวะถึงร้อยละ 44.4(2) กลายเป็นบคุคล
ทุพพลภาพ และหากแก้ไขไม่ทันการณ์อาจตดิเชือ้ใน
กระแสโลหิต และเสยีชวีติได้ในท่ีสดุ(3-5) ซึง่สาเหตขุอง
ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงนี้ มักเกิดตามหลัง
อุบตัเิหตท่ีุส่งผลรุนแรงจนท�าให้มกีระดกูหักในอวยัวะ
ส่วนรยางค์และเกิดจากสาเหตุอื่นๆ อีก ได้แก่ การ
ถูกพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยการร่ัวซึมของสารน�้า
ออกนอกหลอดเลือดการกดทับอวัยวะส่วนรยางค์
นานเกินไปการถูกไฟฟ้าดูดจนถึงการใส่เฝือกหรือ 
พนัผ้าท่ีรัดแน่นจนเกินไป เป็นต้น(3,4) แต่สาเหตท่ีุพบ
บ่อยท่ีสุดคือ เกิดขึ้นภายหลังอุบัติเหตุรุนแรง เช่น 
กระดูกหัก หรือ อุบัติเหตุแบบบดขยี้ และอวัยวะ 
ที่พบภาวะนี้บ่อยที่สุด ได้แก่ ส่วนรยางค์โดยเฉพาะ
แขนและขาส่วนล่าง(6-8)

 โรงพยาบาลปทุมธานี มีจ�านวนผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงเข้ารับการรักษาท่ี
แผนกศลัยกรรมออร์โธปิดกิส์ปี 2556-2558 มจี�านวน 
22, 28 และ 37 รายตามล�าดับ สิ่งส�าคัญส�าหรับ
การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีภาวะความดันในช่องกล้าม
เนื้อสูงนั่นคือ ความสามารถในการประเมินภาวะนี้

*งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ได้อย่างฉับไวและถูกต้องของพยาบาลผู้ดูแล เพื่อให้ 
ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว ผ่อนผัน 
อาการจากหนักเป็นเบา ได้รับการวินิจฉัยและรับ 
การรักษาจากแพทย์อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ชวีติของ
ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะคุกคามดังกล่าว แต่หาก 
พยาบาลผู้ดูแลขาดทักษะ ประสบการณ์ หรือความ
ช�านาญ ย่อมส่งผลเสียต่อสถานการณ์และผู้ป่วย 
ให้มีอาการแย่ลงได้
 ดังนั้นการมีแนวทางการพยาบาลเฉพาะ
โรคท่ีดี จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแล 
เฝ้าระวังภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงซึ่งเป็น
ภาวะแทรกซ้อนแอบแฝงจากสาเหตุหลัก แต่ส่งผล
รุนแรงอันก่อให้เกิดความพิการและคุกคามต่อชีวิต 
ซึง่แผนกศลัยกรรมออร์โธปิดกิส์ได้น�าแนวปฏิบตักิาร
ประเมินภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงท่ีมีความ
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการประเมินภาวะดังกล่าว โดย
สร้างแบบประเมินประกอบรูปภาพพร้อมค�าบรรยาย
โดยใช้หลัก 7P ได้แก่ Pain: อาการปวดรุนแรงแม้
จะได้รับยาบรรเทาปวดก็ไม่อาจทุเลา Pulseless: 
คล�าชพีจรของอวัยวะส่วนปลายไม่ได้ Pallor: อาการ
ซีดของอวัยวะส่วนปลาย Paresthesia: มีอาการชา 
รู้สกึเจบ็ลดลง Paralysis: เคลือ่นไหวไม่ได้ อ่อนแรง 
Passive stretch: ปวดมากขึ้นเมื่อถูกยืดกล้ามเนื้อ
โดยการดนันิว้ของผูป่้วย Palpable Tenseness หรือ 
Puffiness: อวัยวะส่วนปลายบวมตงึอย่างเห็นได้ชดั(5) 
และแจ้งแพทย์ทันทีภายหลงัการประเมนิ นอกจากนี้
หัวใจส�าคญัคอื พยาบาลผูด้แูลต้องมคีวามรู้ มทัีกษะ
ท่ีดแีละมปีระสบการณ์ ตระหนกัในการเฝ้าระมดัระวงั 
รวมถึงความสามารถในการตดัสนิใจท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
ประสิทธิผลท่ีได้นอกจากก่อประโยชน์ในทางตรง 

เป็นสมรรถนะด้านการพยาบาลผูป่้วยศลัยกรรมออร์โธปิดกิส์จากอุบตัเิหตไุด้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ
ค�าส�าคัญ: ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงกระดูกขาหักแบบละเอียดไม่มีแผลเปิด
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ไม่มีแผลเปิดร่วมกับภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อ
สงูและสงสยัว่ามกีารบาดเจบ็ของหลอดเลอืด (Close 
comminuted fracture both bone rt. leg with 
compartment syndrome with R/O vascular 
injury) โดยโรงพยาบาลระดับตติยภูมิได้ปฏิเสธรับ
การรักษาเนื่องจากเตียงเต็ม แต่แนะน�าให้ท�าการ
ผ่าตดัเปิดช่องกล้ามเนือ้และใส่วสัดยุดึตรึงกระดกูจาก
ภายนอก (Fasciotomy with external fixation)  
ดังนั้นแพทย์เจ ้าของไข้จึงได ้ท�าการผ่าตัดตาม 
ค�าแนะน�าดังกล่าว และพักรักษาตัวในหอผู้ป่วย 
ศลัยกรรมออร์โธปิดกิส์ หลงัการผ่าตดัผูป่้วยได้รับยา 
Cefazolin 1 gm. ทางหลอดเลือดด�าทุก 6 ชม. 
Morphine 10 mg. ทางกล้ามเนือ้ทุก 4 ชัว่โมง เมือ่มี 
อาการปวด และจากการตรวจค่าปริมาตรเม็ดเลือด
แดงอัดแน่น (Hematocrit) ได้ 30% จึงได้รับเลือด
ส่วนเมด็เลอืดแดง (Pack Red Cell) หมู ่“A” 1 ถุง 
เมื่อเจาะเลือดตรวจซ�้าใน 6 ชม. ต่อมา ค่าปริมาตร
เม็ดเลือดแดงอัดแน่นได้ 21% จึงได้เลือดส่วน 
เมด็เลอืดแดงหมู ่“A” เพิม่อีก 2 ถุงนอกจากนีผู้ป่้วย
ยังคงมีอาการชาปลายเท้า ปลายเท้าเย็น Capillary  
Refill 2+ แพทย์ส ่งถ ่ายภาพรังสีหลอดเลือด  
(Angiogram) พบมีการฉีกขาดของหลอดเลือดด้าน
หน้าของกระดูกหน้าแข้งและมีโลหิตร่ัวออกนอก
หลอดเลือดจนดูคล้ายหลอดเลือดโป่งพอง ขนาด 
2.2x2.4x1.6 ซ.ม. รวมท้ังมเีลอืดออกท่ี 1/3 ตอนต้น 
ของกระดูกหน้าแข้งโดยไม่สามารถระบุขอบเขตได้  
ดังนั้นแพทย์จึงน�าผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดเพื่อล้างแผล
และเปิดเย็บซ่อมแซมหลอดเลือดหลังผ่าตัดวันท่ี 1  
แพทย์สัง่ถ่ายภาพรังสขีาขวาซ�า้ และตรวจค่าปริมาตร 
เม็ดเลือดแดงอัดแน่นซ�้า ได้ 29% จึงให้เลือดส่วน
เม็ดเลือดแดงหมู่ “A” เพิ่มอีก 1 ถุงซึ่งใน 6 ชม. 
ต่อมา เจาะเลือดตรวจซ�้า ค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง
อัดแน่นได้ 32% แพทย์มีค�าสั่งให้ล้างแผลในห้อง
ผ่าตดัทุกวนัเป็นเวลา 5 วัน เพือ่การท�าความสะอาด
แผลอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเจ็บปวดให้ 
ผู้ป่วยในขณะท�าแผลทีมพยาบาลให้การดูแลส่งเสริม

ต่อชวิีตของผูป่้วยและครอบครัวท่ีเข้ารับการรักษาใน
ขณะปัจจุบันแล้ว ยังเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ป่วยจ�านวน
มากในการป้องกันการเกิดภาวะความดนัในช่องกล้าม
เนื้อสูง ท่ีจะเข้ารับบริการในอนาคต โดยส่วนของ
ประโยชน์ทางอ้อม คือ คุณภาพของการพยาบาล 
ท่ีเกิดขึน้ ได้สร้างความภาคภูมใิจแก่พยาบาลผู้ให้การ
ดูแลและยงัท�าให้วชิาชพีพยาบาลนัน้ทรงคณุคา่อยา่ง
เป็นรูปธรรมอีกด้วย

วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นแนวทางในการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมี
กระดกูขาหักแบบละเอียดไม่มแีผลเปิดร่วมกับมภีาวะ
ความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง

รายงานผู้ป่วย
 ผูป่้วยชายไทยโสด อาย ุ28 ปี มาด้วยอาการ
ส�าคัญ 30 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ดื่มสุรา ขับรถ  
จักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ ไม่สลบ ขาขวาปวด
บวมผดิรูป มแีผลเป็นรูเจาะ 1 รู มแีผลถลอกท่ีแขน
ขวา และมแีผลฉกีขาดท่ีศรีษะยาว 3 ซ.ม. ขาขวาดาม
ไม้พันผ้ายืด (Elastic Bandage) จากการถ่ายภาพ 
รังสีพบมีกระดูกขาขวาหักแบบละเอียด (Close  
comminuted fracture both Bone rt. leg) จากการ 
ตรวจร่างกายพบ ขาขวาบวมตึง คล�าชีพจรหลังเท้า 
(Dorsalis Pedis pulse) และชีพจรบริเวณข้อเท้า
หลังตาตุ่ม (Posterior tibialis artery) ไม่ได้ ปวด
เมื่อถูกเหยียดกล้ามเนื้อจากการดันนิ้วเท้าเข้าหาตัว 
(Stretching test positive) มีอาการปวดตึงขาขวา 
ชาปลายเท้า กระดกิน้ิวเท้าได้เลก็น้อย ปลายเท้าเยน็  
สีของปลายเท้าและข้อเท้าขวาคล�้า หลังได้รับยา
บรรเทาปวดชนิดฉีดไม่ดีขึ้น และยังคงปวดมากขึ้น
ตามล�าดับ ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 
(O

2
S saturation) จากเท้าท้ังสองข้างไม่เท่ากัน ข้าง

ขวาได้ 87% และข้างซ้ายได้ 98% หลังรายงาน
แพทย์มีค�าสั่งส่งต่อการรักษาโรงพยาบาลระดับ 
ตติยภูมิ จากภาวะกระดูกขาขวาหักแบบละเอียด 
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การหายของแผลแนะน�าและจัดหาให้ผู ้ป่วยได้รับ
อาหารโปรตีนสูง ให้ความรู้และกระตุ้นการบริหาร
กล้ามเนือ้และข้อหลงัผ่าตดัครบ 7 วนั ผู้ป่วยยงัคงมี
ปัญหาเรื่องซีด ค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ได้  
29.1% จึงให้เลือดส่วนเม็ดเลือดแดงหมู่ “A” อีก 
1 ถุง ค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นคร้ังสุดท้าย
ได้ 34% ผู้ป่วยมีการช่วยเหลือตนเองและสามารถ
บริหารกล้ามเนื้อและข้อบนเตียงได้ดีขึ้น หลังผ่าตัด
วันที่ 14 แผลผ่าตัดเปิดช่องกล้ามเนื้อขาขวาแดงดี  
แพทย์จึงท�าการผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนังและปรับวัสดุ
ยดึตรงึกระดกูภายนอก (Split-thickness skin graft  
with adjust external fixator) วันที่ 2 หลังการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนัง ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ดี  
แพทย์ส่งหัดเดิน แบบไม่ลงน�้าหนัก (NWB: Non 
Weight Bearing) ผู ้ป่วยเดินได้คล่องกว่าเดิม  
ในวันท่ี 5 หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนังเมื่อ 
เปิดแผล พบว่าการปลูกถ่ายผิวหนังติดดีมากได้รับ
อนุญาตให้กลับบ้านได้หลังการปลูกถ่ายผิวหนังครบ 
7 วัน แพทย์นัดตรวจติดตามการรักษา 1 สัปดาห์
หลังการจ�าหน่าย รวมระยะเวลาในการเข้ารับการ
รักษาทั้งหมด 22 วัน 
 จากการรายงานผู้ป่วยได้ให้การพยาบาล
ผู ้ป่วยท่ีมีกระดูกขาหักแบบละเอียดไม่มีแผลเปิด
ร่วมกับมีภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง ตาม
กระบวนการพยาบาลดังนี้

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
 ปัญหาที่ 1 เสี่ยงต่อการสูญเสียอวัยวะจาก 
มีภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงและหลอดเลือด
แดงฉีกขาด
 ให้การพยาบาลโดย ประเมินอาการและ
อาการแสดงของอาการขาดเลือดท่ีอวัยวะส่วนปลาย
รวมท้ังภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงด้วยหลัก 
7P ลดความดันในช่องกล้ามเนื้อและเพิ่มการไหล
เวยีนเลอืด โดยการคลายผ้ายดืท่ีรัดแน่น จดัท่านอน
โดยยกขาขวาสูงเท่ากับระดับหัวใจเพื่อเพิ่มการไหล

เวียนกลับของเลือดและป้องกันอาการบวม ประเมิน
ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดของปลายเท้า 
ท้ังสองข้างเพื่อเปรียบเทียบ ตรวจสอบ Capillary 
refill ดูแลให้ Oxygen cannula 5 LPM เพื่อคง
ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในร่างกายและรายงาน
แพทย์รับทราบ หลงัให้การพยาบาลพบว่าไม่สามารถ
คล�าชีพจรได้ ผู้ป่วยปวดตึงขาขวา ชา ปลายเท้า
เย็น สีของปลายเท้าและข้อเท้าขวาคล�้า Capillary 
Refill 2+ แพทย์ส่งถ่ายภาพรังสหีลอดเลอืดพบมกีาร
ฉกีขาดของหลอดเลอืดด้านหน้าของกระดกูหน้าแข้ง
และมีเลือดรั่วออกนอกหลอดเลือดจนดูคล้ายหลอด
เลือดโป่งพอง ขนาด 2.2x2.4x1.6 ซ.ม. รวมท้ัง
มีเลือดออกท่ี 1/3 ตอนต้นของกระดูกหน้าแข้งโดย 
ไม่สามารถระบขุอบเขตได้ ไม่สามารถส่งตวัรักษาต่อ
โรงพยาบาลตตยิภูมไิด้จากเตยีงเตม็ จงึท�าผ่าตดัเปิด
ช่องกล้ามเนื้อและใส่วัสดุยึดตรึงกระดูกจากภายนอก 
ตามมาด้วยการผ่าตัดเย็บซ่อมแซมหลอดเลือด
 ปัญหาท่ี 2 ผูป่้วยไม่สขุสบายจากความปวด
เนื่องจากมีกระดูกขาขวาหักร่วมกับภาวะความดัน 
ในช่องกล้ามเนื้อสูง
 ให้การพยาบาลโดยจัดท่านอนให้สุขสบาย 
ยกขาขวาวางบนหมอนสูงเท่ากับระดับหัวใจ คลาย
ผ้าพนัแผลไม่ให้รัดแน่น ประเมนิความปวดและให้ยา
ลดปวดตามแผนการรักษาได้แก่ Morphine 10 มก.  
ทางกล้ามเนือ้ โดยให้เมือ่ผู้ป่วยมอีาการปวดทุก 4 ชม.  
และเฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากการใช้ยา ประเมิน
คะแนนความปวดทุก 4 ชม. หลังให้การพยาบาล
พบว่า เมื่อได้รับยาบรรเทาปวดตามแผนการรักษา  
ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลง ระดับคะแนนความปวด
อยู่ที่ 2-3 คะแนน พักหลับได้ ไม่มีอาการข้างเคียง
จากยา
 ปัญหาท่ี 3 ผู้ป่วยบกพร่องความรู้ในการ
ปฏิบัติตนก่อนผ่าตัด
 ให้การพยาบาลโดยสร้างสัมพันธภาพและ
ความไว้วางใจ อธิบายและชี้แจงรายละเอียดเก่ียว
กับพยาธิสภาพวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดเปิดช่อง 
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กล้ามเนื้อและการใส่เคร่ืองยึดตรึงกระดูกภายนอก
ร่างกายให้ผู้ป่วยรับทราบ เตรียมความพร้อมในการ
ผ่าตัดได้แก่การเซ็นยินยอมผ่าตัด ซักประวัติโรค
ประจ�าตวั ให้ผู้ป่วยงดน�า้งดอาหาร ให้สารละลายทาง
หลอดเลือดด�า คือ 0.9% NSS 1,000 มล. อัตรา 
100 มล/ชม. ตรวจเลือดทางห้องทดลอง จองและ
เตรียมเลือดก่อนการผ่าตัด ได้รับการเตรียมความ
พร้อมของภาพถ่ายรังสปีอดและขาขวาท่ีมกีระดกูหัก  
รวมท้ังดูแลท�าความสะอาดร่างกายก่อนผ่าตัด หลัง
ให้การพยาบาลพบว่า ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนการผ่าตัดครบถ้วน มีความเข้าใจและ
ยอมรับการให้การรักษาและการพยาบาลโดยปฏิบัติ
ตัวตามค�าแนะน�าที่ได้รับอย่างถูกต้อง พร้อมรับการ
ผ่าตัด
 ปัญหาท่ี 4 อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัการ
ได้รับยาระงับความรู้สึก
 ให้การพยาบาลโดย ประเมินสภาพผู้ป่วย
หลังกลับจากห้องพักฟื้นในทันที ประเมินสัญญาณ
ชีพของผู้ป่วย ทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 
2 คร้ัง และทุก 1 ชม. จนอาการของผู้ป่วยคงท่ี
ประเมินระดับความรู้สึกตัว ประสิทธิภาพในการ
หายใจ ปริมาณเลือดและสารคัดหลั่งจากบาดแผล
ผ่าตัด รวมถึงประเมินอาการปวดแผลผ่าตัด ระดับ
คะแนนความปวดได้ 7 คะแนน ได้รับ Morphine 
10 มก. ทางกล้ามเนื้อ หลังให้การพยาบาลพบว่า
ผู้ป่วยหายใจเองได้ดี ไม่มีเสียงหายใจผิดปกติ ไม่มี
คลืน่ไส้อาเจยีน สญัญาณชพีหลงัการผ่าตดั อุณหภูมิ 
36.9 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 100 
ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดัน
โลหิต 127/82 มลิลเิมตรปรอท หลงัจากนัน้สญัญาณ
ชพีคงท่ี อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิผู้ป่วยรู้สกึตวัด ีแผลผ่าตดั
ขาขวามีเลือดซึมเล็กน้อย ปลายเท้าค่อนข้างเย็น 
และบวม คล�าชพีจรหลงัเท้าได้เบา หลงัได้ยาลดปวด 
ไม่พบอาการข้างเคยีงจากยา คะแนนความปวดลดลง 
เหลือ 3 คะแนน พักหลับได้
 ปัญหาที่ 5 มีภาวะซีดหลังสูญเสียเลือดจาก

การบาดเจ็บ
 ให้การพยาบาลโดยตรวจดูค�าสั่งการรักษา
ของแพทย์ ตรวจสอบประวตักิารรับเลอืดในอดตีของ
ผู้ป่วย แจ้งผู้ป่วยให้ทราบเกี่ยวกับการรักษาโดยการ
ให้เลอืดและถามความยนิยอมของผูป่้วย แนะน�าการ
ปฏิบัติตัว ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้เลือด
และแจ้งพยาบาลทันทีหากมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้น 
วัดสัญญาณชีพก่อนให้เลือด ตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อผู้ป่วย หมู่เลือด Rh วันหมดอายุ ลักษณะ 
ของเลือด สอบถามชื่อ-สกุล ตรวจสอบป้ายข้อมือ
ก่อนให้เลือด และให้เลือดอย่างช้าๆ ตามระยะเวลา
ท่ีระบุในแผนการรักษา วัดสัญญาณชีพอีกคร้ังหลัง
เลอืดหมด 15 นาที หลงัให้การพยาบาลพบว่า ตลอด
เวลาท่ีรับผู้ป่วยไว้รักษา ผู้ป่วยได้รับเลือดส่วนเม็ด
เลือดแดงหมู่ “A” ท้ังสิ้นจ�านวน 5 ถุง ขณะและ
หลังได้เลือดผู้ป่วยไม่มีอาการข้างเคียงหรืออาการ 
ผิดปกติจากการให้เลือด ค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง 
อัดแน่นครั้งสุดท้ายได้ 34%
 ปัญหาท่ี 6 เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากมีแผล
ผ่าตัดเปิดช่องกล้ามเนื้อและการใส่เคร่ืองยึดตรึง
กระดูกภายนอกร่างกาย
 ให้การพยาบาลโดยยกขาขวาท่ีมีแผลผ่าตัด
วางบนหมอนสูงระดับหัวใจเพิ่มการไหลเวียนเลือด 
ลดอาการคั่งและอาการบวมของอวัยวะ ประเมิน
แผลผ่าตดัโดยสงัเกตเลอืด ลกัษณะ ส ีปริมาณ กลิน่ 
ของ discharge ที่ซึมออกมา หากผ้ากอซชุ่มมาก 
ท�าความสะอาดและเปลี่ยนผ้ากอซใหม่ และให้ยา 
Cefazolin 1 กรัม ทุก 6 ชั่วโมง ประเมินสัญญาณ
ชีพทุก 4 ชั่วโมง หลังให้การพยาบาลพบว่า ในช่วง
แรกหลงัการผ่าตดัแผลจะมเีลอืดซมึออกมาก แพทย์
มคี�าสัง่ให้ล้างแผลในห้องผ่าตดัเพือ่การล้างแผลอย่าง
มีประสิทธิภาพและลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย หลัง
ออกจากห้องผ่าตัดในระยะแรกต้องเปลี่ยนผ้ากอซ 
วนัละ 2-3 คร้ัง ในวันท่ี 5 ปริมาณเลอืดและ discharge 
มีปริมาณลดลงโดยสีและลักษณะของ discharge  
ผู้ป่วยไม่มีสิ่งผิดปกติ แผลไม่บวม แดง ร้อน
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 ปัญหาท่ี 7 ผูป่้วยและญาตวิติกกังวลต่อการ
เจ็บป่วย
 ให้การพยาบาลโดยประเมนิด้านร่างกายและ
จิตใจของผู้ป่วย สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ป่วยและ
ญาติ รับฟังและเปิดโอกาสให้ซักถาม ช่วยลดความ
วิตกกังวลโดยบอกข้อมูลเก่ียวกับการรักษา การอยู ่
ในโรงพยาบาลและการปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง จัด 
สิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ  
ลดการรบกวน แนะน�าให้ท�ากิจกรรมท่ีผู้ป่วยชอบ 
บนเตยีงตามความเหมาะสม กระตุน้ให้ผูป่้วยช่วยเหลอื 
ตนเอง ฝึกบริหารกล้ามเนื้อและข้อของขาขวา 
ช่วยฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ผู ้ป่วยมีก�าลังใจและรู้สึก 
มีคุณค่าในตนเอง หลังให้การพยาบาลพบว่าผู้ป่วย
สีหน้าสดชื่นขึ้น รับทราบและเข้าใจในข้อมูลท่ีได้รับ 
พยายามช่วยเหลือตนเองได้ดีและสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้างเป็นบางส่วน
 ปัญหาท่ี 8 ผูป่้วยสญูเสยีภาพลกัษณ์จากการ
ใส่วัสดยุดึตรึงกระดกูภายนอกร่างกายและใช้ไม้ค�า้ยนั
ช่วยพยุงเดิน
 ให้การพยาบาลโดย อธิบายและแนะน�าให ้
ผู้ป่วยเข้าใจสภาวะของการเจ็บป่วยและแผนการ
รักษาว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะอยู ่กับผู ้ป่วยชั่วคราว
เท่านัน้ไม่ได้อยูต่ลอดไป เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซกัถาม 
ข้อสงสยัความคบัข้องใจ และระบายความรู้สกึ รวมท้ัง 
ให้ความมั่นใจและก�าลังใจส�าหรับการเจ็บป่วยท่ี
ตนเองเผชิญ เพื่อให้ผู้ป่วยยอมรับและสามารถปรับ
ตัวได้ หลังจากผู้ป่วยมีความพร้อมในการรับฟังจึง
ให้ค�าแนะน�าในการดูแลและการปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง 
โดยมีผู้ป่วยร่วมตัดสินใจเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงการมี
คุณค่าในตนเองหลังให้การพยาบาลพบว่าผู้ป่วยให้
ความร่วมมือและร่วมวางแผนในการดูแลตนเองเป็น
อย่างดี มีสีหน้าสดชื่นแจ่มใส
 ปัญหาท่ี 9 เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
เนื่องจากเริ่มฝึกเดินร่วมกับการใช้ไม้ค�้ายัน
 ให้การพยาบาลโดยประเมินผู้ป่วยด้วยแบบ
ประเมินความเสี่ยงในการหกล้มเมื่อแรกรับและ

ติดตามประเมินเป็นระยะ แนะน�าให้ความรู้การ
ป้องกันพลัดตกหกล้มแก่ผู้ป่วยและญาติ ให้การช่วย
เหลือเมื่อเคลื่อนไหว ปรับเตียงให้มีระดับต�่า ดูแลให้
ไม้ค�้ายันและจุกยางมั่นคงแข็งแรง ตรวจสอบการใช้
ไม้ค�้ายันของผู้ป่วยให้มีความถูกต้องเหมาะสม จัด 
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยให้มีแสงสว่างเพียงพอ พื้น
ไม่เปียกแฉะ จดัวางเคร่ืองใช้ไว้ใกล้ตวัสะดวกต่อการ
หยิบใช้หลังให้การพยาบาลพบว่าผู้ป่วยสามารถใช้ 
ไม้ค�้ายันช่วยในการเดินได้อย่างถูกต้อง ช่วยเหลือ
ตนเองได้ดี ไม่มีการพลัดตกหกล้ม
 ปัญหาที่ 10 ผู้ป่วยพร่องความรู้ในการดูแล
ตนเองเมื่อกลับบ้านหลังการจ�าหน่าย
 ให้การพยาบาลโดยให้ค�าแนะน�าในการปฏิบตัิ
ตัวเมื่อกลับบ้าน ได้แก่ การดูแลและการท�าความ
สะอาดแผลท่ีหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน การ 
รับประทานยาที่ถูกต้อง ผลข้างเคียง อาการผิดปกติ 
หลังการรับประทานยาท่ีต้องหยุดยาและรับการ
รักษา การบริหารกล้ามเนื้อและข้อเท้าขาขวาโดยให้ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติให้ดูแล้วให้สาธิตย้อนกลับ งดปรับ
แก้ไขอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกด้วยตนเองรวม
ทั้งกระตุ้นและชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญในการมาตรวจ
ตามนดัของแพทย์ อาการผดิปกตท่ีิต้องมาพบแพทย์ 
รวมถึงแนะน�าญาติจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในบ้านให้เหมาะสมต่อการพักอาศัยของผู้ป่วย
หลังได้รับค�าแนะน�าผู้ป่วยและญาติรับทราบเข้าใจ 
ทบทวนการปฏิบัติตัวและปฏิบัติการออกก�าลังกาย
ให้ดหูลงัการสอน ผูป่้วยสามารถท�าย้อนกลบัได้อย่าง 
ถูกต้อง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้หลังการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด 22 วัน โดยนัดตรวจซ�้า  
1 เดือนต่อมาที่แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

วิจารณ์
 การได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ
จนเป็นผลให้มีกระดูกหักนั้น ปัจจุบันเป็นอุบัติการณ์
ท่ีพบได้บ่อยในทุกพื้นท่ี แต่สิ่งท่ีควรเฝ้าระวังนั้น 
กลับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง 
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และส่งผลรุนแรงยิง่กว่า หากได้รับการประเมนิล่าช้า
ไม่ทันการณ์ นัน่คอืภาวะความดนัในช่องกล้ามเนือ้สงู  
โดยพบว่าภาวะดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�าคัญตามหลังการมีกระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิด
ของอวัยวะส่วนรยางค์(4) จากประวัติผู ้ป่วยรายนี้ 
มาโรงพยาบาลด้วยประสบอุบัติเหตุจราจรขาขวา
ปวดบวมผิดรูป จากภาพถ่ายรังสีพบว่ามีกระดูกขา
ขวาหักแบบละเอียดไม่มีแผลเปิด กรณีศึกษารายนี้
บทบาทของพยาบาลจะต้องประเมินสภาพ อาการ 
และอาการแสดงของการบาดเจ็บ มีองค์ความรู้
รวมถึงทักษะการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ 
ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง และการบาด
เจ็บของหลอดเลือด เพื่อไม่ให้ภยันตรายดังกล่าว
ท�าให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยวะและชีวิต ผู้ป่วยรายนี้
ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกจากภายนอก
ร่วมกับการผ่าตัดเปิดช่องกล้ามเน้ือเพื่อลดแรงดัน
และเย็บซ่อมแซมหลอดเลือดแดงได้อย่างทันท่วงที
โดยปลอดภัย อันเนื่องมาจากทีมพยาบาลประจ�า
หอผู ้ป่วยสามารถประเมินสภาพผู ้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันจ�ากัด มีความ
ตระหนกัและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็นระบบ 
ด้วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ได้วางแนว
ปฏิบัติและมีแบบประเมินภาวะความดันในช่องกล้าม
เนื้อสูง เพื่ออ�านวยความสะดวกในการประเมินภาวะ
นี้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า ร่วมกันทบทวน
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ รวมถึงชี้ให้

เห็นความส�าคัญในการเฝ้าระวังภาวะดังกล่าว เพื่อ
ป้องกันผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นต่อตัวผู้ป่วยและครอบครัว
เป็นส�าคัญ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย ดูแล
รักษา จากทีมสหสาขาวชิาชพีได้อย่างเหมาะสม ทัน
ท่วงที จนสามารถกลบัไปด�าเนนิชวิีตได้ใกล้เคยีงปกติ

สรุป
 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 28 ปี มาโรงพยาบาล
ด้วยอุบัติเหตุจราจร มีขาขวาปวดบวมผิดรูป ปลาย
เท้าซีด เย็น มีอาการชา เมื่อออกแรงต้านมีอาการ
ปวด กระดิกนิ้วเท้าได้เพียงเล็กน้อย ได้รับการ
วนิจิฉยัจากแพทย์ว่ามกีระดกูขาขวาหักละเอียดแบบ
ไม่มีแผลเปิด มีภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง
และหลอดเลือดแดงขาขวาฉีกขาด ได้รับการรักษา
โดยผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกจากภายนอกร่วมกับ
การผ่าตัดเปิดช่องกล้ามเนื้อเพื่อลดแรงดันและเย็บ
ซ่อมแซมหลอดเลือดแดง ได้รับการพยาบาลครบ
ถ้วนทุกปัญหาและครอบคลุมองค์รวมทุกรายด้าน 
หลังได้รับการจ�าหน่ายผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิต
ได้ตามปกติ จากการติดตามการรักษา ผู้ป่วยมา
ตามแพทย์นัดทุกคร้ังโดยได้รับการถอดวัสดุยึดตรึง
กระดูกจากภายนอกและผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูก
ภายในเป็นท่ีเรียบร้อย สามารถกลบัไปประกอบอาชพี
และด�าเนนิชวิีตร่วมกับครอบครัวได้อย่างเป็นปกตสิขุ 
โดยปราศจากภาวะแทรกซ้อนใดใด
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