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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-001 

เรื่อง :  การดึงถ่วงน ้าหนักที่ศีรษะ 
(Skull traction) 

แก้ไขครั งท่ี : 3         ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 
ค้าจ้ากัดความ         Skull traction หมายถึง การดึงถ่วงน  าหนัก โดยการเจาะยึดกะโหลกศีรษะด้วย   
                         Gardner wells tong 
วัตถุประสงค์เพื่อ     ให้ผู้ป่วยได้รับการเตรียมการดึงถ่วงน  าหนัก Skull traction ได้อย่างถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ       พยาบาลวิชาชีพ   
 
อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ 

1. Set เจาะหัว 
2. น  ายา Betadine  Solution 
3. ยาชา Syringe  Disposable ขนาด10 ซีซี , เข็ม Disposable เบอร์ 18, 23 
4. ใบมีดผ่าตัด NO 11 
5. เชือก ตุ้มน  าหนัก (ตามแผนการรักษา) 
6. เตียง Stryker frame 
7. ชุดโกนขน 
8. ถุงมือ sterile 2 คู่   

วิธีปฏิบัติ   
ขั นตอน เหตุผล 

1. การเตรียมผู้ป่วย 
    1.1 แพทย์อธิบายผู้ป่วยและญาติเก่ียวกับพยาธิสภาพการ 
         เจ็บป่วย /แผนการรักษา ความจ าเป็นต้องดึงถ่วง 
         น  าหนักผ่านกะโหลกศีรษะและระยะเวลาในการดึงถ่วง 
         น  าหนักแก่ผู้ป่วยและญาติ 
    1.2 พยาบาลเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยทางด้านร่างกาย 
         และจิตใจ     
    1.3 พยาบาลเตรียมร่างกายผู้ป่วย  โดยโกนขนบริเวณเหนือ 
          หู หลังใบหู เป็นบริเวณกว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   
          10 - 11 ซม. ท าความสะอาดด้วย 0.9 % NSS   

 
- เพ่ือความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการรักษา 
  และลดความวิตกกังวล 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-001 

เรื่อง :  การดึงถ่วงน ้าหนักที่ศีรษะ 
(Skull traction) 

แก้ไขครั งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ )  

ขั นตอน เหตุผล 
          แล้วเช็ดให้แห้ง 
2. การดึงถ่วงน  าหนักที่กะโหลกศีรษะ 
    2.1 พยาบาลเปิดชุด Skull traction เทน  ายา Batadine  
         solution ใส่ถ้วย ใบมีดผ่าตัด syringe เข็ม ยาชา 
    2.2 แพทย์ใส่ถุงมือด้วยเทคนิคปลอดเชื อ แล้วทายาฆ่าเชื อ 
         บริเวณท่ีจะเจาะด้วย Batadine solution แล้วปูผ้า     
         เจาะกลาง 2 รู คลุมศีรษะและใบหน้าผู้ป่วย 
    2.3 แพทย์ฉีดยาชา บริเวณเหนือใบหู  2 ข้าง 
    2.4 เตรียม Gardner wells tong ให้ครบชุดและทดสอบ 
         ความพร้อมใช้ 
    2.5 แพทย์ใช้ใบมีดกรีดผิวหนังเหนือขอบใบหูประมาณ      
         1- 1.5 ซม. 
    2.6 แพทย์ใส่ Gardner wells tong โดยให้ปลายแหลม 
         2 ข้างตรงกับผิวหนังที่กรีดแยกไว้ หมุนปุ่มปรับทั งสอง 
         ข้างพร้อมกัน เพ่ือให้ปลายแหลมของ Gardner well   
         tong  เลื่อนเข้าไปจนกระทั่งทะลุ outer table ซ่ึง 

   จะมี Indicator อยู่ปลาย screw ข้างหนึ่ง  เมื่อไขได้  
   pressure ที่ผลดี Indicator จะโผล่ออกมา 1 มม.ให้ 
   หยุดไขแล้วหมุนล็อคให้แน่น 

    2.7 แพทย์ทายาฆ่าเชื อที่แผลรอยเจาะ ปิดแผล ดึงผ้าเจาะ 
         กลาง 
    2.8 พยาบาลดึงถ่วงน  าหนัก  ตามแผนการรักษาของแพทย์   
          และให้การดูแลต่อเนื่องตาม “วิธีปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย 

 
 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื อ 
 
 
 
 
- เพ่ือลดความเจ็บปวด 
- เพ่ือความพร้อมและสะดวกส าหรับการใช้งาน 
 
- เพ่ือเปิดผิวหนังต าแหน่งที่ยึดตรึง / Gradner  
  wells tong 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือการรักษาที่ถูกต้อง 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื อ 
 
- เพ่ือดึงให้กระดูกอยู่ในแนวตรงก่อนการผ่าตัด 
  หรือการรักษา (maintain reduction  ไว้หรือใช้ 
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         ดึงถ่วงน  าหนักท่ีกะโหลกศีรษะ”   ในระยะก่อนและหลังท าการผ่าตัด 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-001 

เรื่อง :  การดึงถ่วงน ้าหนักที่ศีรษะ 
(Skull traction) 

แก้ไขครั งท่ี : 3         ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ )  

ขั นตอน เหตุผล 
2.9 ผู้ช่วยเหลือคนไข้  เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดหีบห่อ  

และส่งท าให้ปราศจากเชื อ 
 

- เพ่ือความสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 

 

เอกสารอ้างอิง 

วรรณี  สัตยวิวัฒน์  และ  คนอ่ืนๆ.  การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์.  พิมพ์ครั งที่ 7.  กรุงเทพฯ:  บริษัท  
        ธนาเพรส จ ากัด,  2552.   
สถาบันประสาทวิทยา.  แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง.  กรมการแพทย์ 
        กระทรวงสาธารณสุข,  2548.   
ไสว  นวสาร.   การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกและไขสันหลัง.   เอกสารประกอบการอบรม 
        พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,  2550.   
http://ortho.md.chula.ac.th/student/SHEET/somsak/3016410.html.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ortho.md.chula.ac.th/student/SHEET/somsak/3016410.html. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-001 

เรื่อง :  การดึงถ่วงน ้าหนักที่ศีรษะ 
(Skull traction) 

แก้ไขครั งท่ี : 3         
 

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
              2.1  แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวิธีการดึง  Skull   traction 
              2.2   กั นม่านจัดท่านอนให้เหมาะสม 
              2.3   ผู้ปว่ยได้รับการโกนขนบริเวณเหนือใบหู  หลังใบหู 
              2.4   มีการวัดสัญญาณชีพก่อนและหลังการดึง  Skull  traction 
              2.5  เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ หลังให้การพยาบาล 
              2.6.  มีการบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล   

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยได้รับการดึง  Skull traction   อย่างถูกต้อง 
3.2  ผู้ป่วยยอมรับและให้ความร่วมมือ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-002 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยท้า   
   Skull traction  

 

แก้ไขครั งท่ี : 3  ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

ค้าจ้ากัดความ       การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะกะโหลกศีรษะด้วย Gardner wells tong และมีการดึง 

                        ถ่วงน  าหนัก 
วัตถุประสงค์เพื่อ    เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยท า Skull traction ให้มีประสิทธิภาพและได้รับความ 
                         ปลอดภยั 
ผู้ปฏิบัติ            พยาบาลวิชาชีพ   
อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 

1. เตียง Stryker frame 
2. ตุ้มน  าหนัก (ตามแผนการรักษา) 

วิธีปฏิบัติ 
ขั นตอน เหตุผล 

1. ดูแลการดึงถ่วงน  าหนักให้มีประสิทธิภาพ  โดย 
    1.1 เชือกต้องไม่มีปุ่มปม เหนียวเป็นเส้นเดียวในร่องรอก 
         ตลอดเวลา 
    1.2 น  าหนักต้องแขวนลอยอย่างอิสระและตรงตามแผนการ 
         รักษา 
2. ดูแลท าแผลแบบ Dry Dressing ด้วยเทคนิคปราศจากเชื อ 
    วันละครั ง ประเมินบริเวณรอบๆปลายทาง Gardner wells  
     tong ว่ามีการติดเชื อหรือไม่ 
3. แนะน าญาติและผู้ป่วยเกี่ยวกับการดึงถ่วงน  าหนัก แนวการ 
    ดึงถ่วงน  าหนัก โดยไม่ปลดน  าหนักออกเอง 
4. หลังดึง Skull traction ประเมินสภาพผู้ป่วยและสัญญาณ 
    ชีพทุก 15 นาที 4 ครั ง วัดสัญญาณชีพทุก 2 - 4 ชั่วโมง 
    เพ่ือประเมินภาวะแทรกซ้อนความดันในกะโหลกศรีษะสูง 
     ต่อไปและบันทึกสภาวะเปลี่ยนแปลงทางด้าน Motor   
     and sensory Nerve ว่ามีความก้าวหน้าในทางที่ดีขึ นหรือ 
     ทรุดลง 
 

- เพ่ือดึงถ่วงน  าหนักให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื อ 
 

 
 

- เพ่ือประเมินภาวะผู้ป่วยและช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-002 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยท้า   
         Skull traction  

 

แก้ไขครั งท่ี : 3         ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั นตอน เหตุผล 
5. กรณีผู้ป่วยอัมพาตและนอนเตียง Stryker frame ควรดูแล 
   พลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง ระมัดระวังในการพลิก ไม่ให้เร็วเกินไป 
   และมีผู้ช่วย ถ้าผู้ป่วยหายใจไม่ออกให้รีบหงายทันที 
6. สังเกต Skull calipers ทุกวัน ควรปรับหมุนให้เดือยโผล่ 
    ตลอดเวลาประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร ป้องกัน Gardner   
    wells tong หลุด ถ้าหลุดให้ใส่ Hard collar ชนิดมีคาง   
    รายงานแพทย์ทันที เพื่อพิจารณาใส่ Gardner wells  
    tong ใหม ่
7. ช่วยให้ผู้ป่วยได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอทั ง Active และ    
    Passive Exercise ของแขน ขา การท า Breathing  
    Exercise เป็นต้น 
8. ดูแลการขับถ่าย กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน  ามากๆ 2,000 –  
    3,000 ซีซี/วัน ควรรับประทานอาหารที่มีกากใย  ผัก ผลไม้ 
    ต่างๆ  ป้องกันอาการท้องผูก 
9. ดูแลให้ได้รับอาหารโปรตีน วิตามิน แคลเซียมสูง 
10. ดูแลประคับประคองด้านจิตใจ อารมณ์ ให้สามารถปรับตัว    
     ยอมรับสภาพการเจ็บป่วย 
 
 
 
 
 
 
 

- ป้องกันการเกิดแผลกดทับและดูแลผู้ป่วยอย่าง 
   ถูกวิธี 
 
- เพ่ือป้องกันการเลื่อนหลุด 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากข้อติดแข็ง   
   Pneumonia, Thrombophlebitis   
 
 
 
- เพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ 
   ร่างกาย 
-  เพ่ือลดความวิตกกังวล 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-002 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยท้า   
       Skull traction  

 

แก้ไขครั งท่ี : 3         ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

เอกสารอ้างอิง 

วรรณี  สัตยวิวัฒน์ .  การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์.  พิมพ์ครั งที่ 7.  กรุงเทพ :   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
        เอ็นพีเพรส,  2553.     
สถาบันประสาทวิทยา.  แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง.  กรมการแพทย์  
        กระทรวงสาธารณสุ,  2548.    
ไสว  นวสาร.  การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกและไขสันหลัง.   เอกสารประกอบการอบรม   
         ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,  2550.   
http://ortho.md.chula.ac.th/student/SHEET/somsak/3016410.html.   
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
            2.1  มีการดูแลและการดึงถ่วงน  าหนักอย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.2   มีการท าแผลอย่างสะอาดปราศจากเชื อ 
            2.3   วัดสัญญาณชพีตามมาตรฐาน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
 3.1   ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการดึง  Skull  traction 
 3.2   ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังดึง  Skull  traction 

 
 
 

  

http://ortho.md.chula.ac.th/student/SHEET/somsak/3016410.html. 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-003 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยท้า   
            Skeletal traction  

แก้ไขครั งท่ี : 3         ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

ค้าจ้ากัดความ   การใช้ Steimann pin ยึดกับกระดูกและใช้ Steinmann Pin Holder ดึงถ่วงน  าหนัก 

วัตถุประสงค์     1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ท า Skeletal traction ให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 
1. Set Handrill 
2. น  ายา Batadine Solution 
3. Syringe disposable. 10  ซีซี      
4. เข็ม disposable. NO. 18, 23 อย่างละ  1   อัน 
5. ยาชาเฉพาะที่ 
6. ถุงมือ  Sterile   1   คู ่
7. ใบมีดผ่าตัด NO 11   1  อัน 

ผู้ปฏิบัติ     แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ   
วิธีปฏิบัติ   

ขั นตอน เหตุผล 

1. ดูแลการดึงถ่วงน  าหนักให้มีประสิทธิภาพ  โดย 
    1.1 เชือกต้องเหนียวเป็นเส้นเดียวไม่มีปุ่มปมและอยู่ในร่อง 
         รอกตลอดเวลา 
    1.2 ตุ้มน  าหนักต้องแขวนลอยอย่างอิสระ 
    1.3 ยกปลายเตียงให้สูง ดูแลให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องกับ 
         ต าแหน่งที่เข้า Traction 
    1.4 แนะน าญาติผู้ป่วย ไม่ควรยกตุ้มน  าหนักออกหรือเอา 
          ออกบางส่วนหรือยกผ่อนน  าหนักไม่ว่ากรณีใดๆ  เช่น  
          การเสิร์ฟหม้อนอน หรือการช่วยเหลือกิจกรรมอ่ืนๆ   
          เป็นต้น 
2. ดูแลท าแผลด้วยเทคนิคปลอดเชื อวันละครั งหรือเมื่อแผล 
    เปียกชุ่ม 

- เพ่ือดึงถ่วงน  าหนักให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื อ 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-003 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยท้า   
            Skeletal traction  

แก้ไขครั งท่ี : 3   ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั นตอน เหตุผล 
3. กรณีดึง Traction และใส่ Short Leg Cast หรือ Short Arm   
    Cast ถ้าใส่ยาวเกินไปขอบเฝือกอาจกดข้อพับเข่าหรือข้อพับ 
    ข้อศอกได้  ควรดูแลตัดขอบเฝือกให้พอดีและสังเกตปลายมือ 
    ปลายเท้าว่ามีอาการบวมมาก กระดิกนิ วไม่ได้ สีผิวหนังซีด  
    เย็นหรือคล  า มีอาการมึนชา อาการปวด แม้ให้ยาแก้ปวดก็ไม่ 
    ทุเลา ควรจัดการ Split เฝอืกและรายงานแพทย์ทราบทันที 
4. สังเกตและประเมินอาการผิดปกติ ขาหรือแขนข้างที่ท า  
   Skeletal traction เช่น ชา เย็น เป็นต้น 
5. ดูแลพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง 
6. กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ การท า   
    Deep Breathing exercise  Ankle pumping หรือ     
    Quadreceps exercise ในส่วนที่เข้า traction ออกก าลัง 
    แขนข้างท่ีดี  โดยการโหน Over head bar หรือโหนพนักหัว 
    เตียง แขนที่เข้าTraction กระตุ้นให้เกร็งกล้ามเนื อแขน  โดย 
    การก ามือแน่นๆ และเหยียดเต็มที่ 
7. ดูแลเรื่องการขับถ่ายอุจจาระ กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน  าประมาณ        
    2,000 - 3,000 ซีซี/ วัน แนะน าให้รับประทานอาหารที่มีกาก 
    ใยมากได้แก่ ผัก ผลไม้  เป็นต้น 

 
 

8. ดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจ   
 
 

- เพ่ือป้องกันการเกิด Compartment  
  Syndrome 

 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการเกิดแผลกดทับ 
- เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก Pneumonia  

Thrombophlebitis หรือกล้ามเนื อลีบ ข้อติด
แข็ง ฯลฯ 

 
 
 
- เพ่ือช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามปกติ ไม่เกิด 
  อาการ ท้องผูก สอน Abdominal exercise เพ่ือ 
  เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื อในการเบ่งถ่าย 
  อุจจาระ 
- ให้ผู้ป่วยได้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
- เพ่ือคลายความวิตกกังวล 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-003 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยท้า   
            Skeletal  traction  

แก้ไขครั งท่ี : 3         ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

เอกสารอ้างอิง 

มรรยาท  ณ นคร.  การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักท่ีได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกาย. พิมพ์ครั งที่ เชียงใหม่ :  
โครงการต าราคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2553.    

วรรณี  สัตยวิวัฒน.์  การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์.  พิมพ์ครั งที่ 7.  กรุงเทพ :   ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ็นพีเพรส,  
 2553. 
สถาบันประสาทวิทยา.  แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง.   กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข,  
 2548.    
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้อง 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบก่อนท า Skeletal  traction 
2.2  กั นม่าน จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสม 
2.3  เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อม 
2.4  ช่วยแพทย์จัด  Skeletal traction  อย่างถูกวิธี 
2.5  วัดสัญญาณชีพ  หลังดึง Skeletal traction 
2.6  เก็บอุปกรณ์ให้เข้าท่ี 
2.7  บันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

        3.   เชิงผลลัพธ ์
3.1   ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการท า Skeletal traction  
3.2   ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังท า Skeletal traction 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-004 

เรื่อง :  การดึงถ่วงน ้าหนักผ่านผิวหนัง    
Skin Traction 

แก้ไขครั งท่ี : 3               ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17 กันยายน  2563  

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

ค้าจ้ากัดความ   การดึงถ่วงน  าหนักผ่านผิวหนัง และการดูแลขณะดึงถ่วงน  าหนักที่ผิวหนังทุกประเภท 
วัตถุประสงค์   เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยในการท า Skin traction ให้มีประสิทธิภาพ  ผู้ป่วยได้รับความ

ปลอดภัยและป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ   
อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 

1. ชุดดึง Skin traction ส าเรจ็รูป  1  ชุด 
2. กรรไกร 
3. ทิงเจอเบนซอยด์และไม้พันส าลี 
4. เหล็กส าหรับเกาะดึงตุ้มน  าหนัก (ตามแผนการรักษา) 
5. ไม้รองขาเตียง  1  คู่ 

วิธีปฏิบัติ 
ขั นตอน เหตุผล 

1. เตรียมผู้ป่วยทางด้านจิตใจ 
   1.1 อธิบายเกี่ยวกับพยาธิสภาพและความจ าเป็นต้องดึงถ่วง 
        น  าหนักท่ีผิวหนังให้ผู้ป่วยและญาติทราบ 
   1.2 อธิบายวิธีการดึงถ่วงน  าหนักที่ผิวหนังพอเข้าใจ 
   1.3 แนะน าวิธีการปฏิบัติตัว ขณะดึงถ่วงน  าหนักท่ีผิวหนัง 
        ให้ผู้ป่วยและญาติทราบ เช่น ไม่ปลดน  าหนักออก 
        ชั่วคราว 
2. การเตรียมผู้ป่วยด้านร่างกาย 
   2.1 ประเมินสภาพผิวหนังถ้าสกปรก เช่น เปื้อนดิน น  าหมาก   
        อ่ืนๆ ท าความสะอาดและเช็ดให้แห้ง  
   2.2 งดดึงถ่วงน  าหนักที่ผิวหนังในรายที่มีแผลบริเวณท่ีจะดึง   
           ในรายที่เป็นโรคผิวหนังพุพองหรือโรคผิวหนังเรื อรังจาก 
        เส้นเลือดขอด 
 

 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจให้ความร่วมมือในการ 
  รักษา 
 
 
 
 
 
- เพ่ือความสะอาดและป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
  หลังดึงถ่วงน  าหนักที่ผิวหนัง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-004 

เรื่อง :  การดึงถ่วงน ้าหนักผ่านผิวหนัง   
Skin Traction 

แก้ไขครั งท่ี : 3                ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั นตอน เหตุผล 
    2.3 จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่สุขสบายด้วยความนุ่มนวล 
    2.4 ทา Tr.Benzoid ที่ผิวหนังบริเวณที่จะดึง ทิ งไว้ให้หมาด ๆ 
    2.5 ใช้ส าลีปอนด์ความหนา 2 ชั น รองปุ่มกระดูกบริเวณ 
         ข้อเท้าและสันหน้าแข็ง หรือข้อมือ 
    2.6 พันผ้ายืดให้แน่นพอดีจากปลายเท้าถึงใต้เข่าประมาณ  
        1 นิ ว หรือจากฝ่ามือถึงใต้ข้อศอก ประมาณ 1 นิ ว กรณี 
        ที่ท า Bryant traction ในเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 2 ขวบให้ 
        พันผ้ายืดจากปลายเท้าถึงก่ึงกลางต้นขาทั งสองข้าง 
   2.7  ใช้พลาสเตอร์จากชุดส าเร็จรูปติดที่บริเวณเหนือเขา่ 
         จนถึงตาตุ่ม 2 ด้าน ถ้าเป็นแขนติดพลาสเตอร์จาก 
         ฝ่ามือถึงบริเวณแขนต่ ากว่าศอก 2 นิ วและใช้แผ่น 
         พลาสติก 4 เหลี่ยม ส าหรับดึงน  าหนักห่างจากฝ่าเท้า 
         2 นิ ว 
   2.8 ดึงเชือกผ่านลูกรอก  แขวนน  าหนักตามแผนการรักษา 
   2.9 รองขาเตียงให้สูง ด้านตรงข้ามกับแนวดึงของตัวผู้ป่วย 
3. การดูแลผู้ป่วยดึงถ่วงน  าหนักผ่านผิวหนัง 
    3.1 มีประสิทธิภาพ  โดยเชือกต้องอยู่บนรอกตลอดเวลา 
        น  าหนักแขวนลอยอย่างอิสระ  ไม่วางบนพื นหรือค้างที่ 
        ส่วนหนึ่งส่วนใดของเตียงและตัวผู้ป่วยไม่เคลื่อนต่ าจน 
        ปลายเท้ายันขอบปลายเตียง   
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  เพ่ือให้รับน  าหนักแขวนลอยได้อิสระ ไม่หลุด 
 
- เพ่ือได้แนวแรงดึงน  าหนักท่ีมีประสิทธิภาพ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-004 

เรื่อง :  การดึงถ่วงน ้าหนักผ่านผิวหนัง   
Skin  Traction 

แก้ไขครั งท่ี : 3                ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั นตอน เหตุผล 
       3.2 ประเมินและสังเกตอาการ เช่น การบวม ชา เย็น   
            กระดิกนิ วไม่ได้ คล าชีพจรหลังเท้าได้เบาหรือคล า 
            ไม่ได ้ให้เอา Skin traction ออก และรายงานแพทย์ 
            ทราบ 
      3.3 ถ้ามีอาการปวดแสบร้อนบริเวณข้อเท้าหรือปุ่ม  
           กระดูกท่ีพันผ้ายืดไว้  หรือปวดปลายแขนปลายขา 
            ให้เอา Skin traction ออกและหาสาเหตุ เช่น มีแผล 
            หรือรัดแน่นเกินไป  ถ้าผิดปกติรายงานแพทย์ 
      3.4 ประเมินอาการปวดใน 72 ชั่วโมงหลังดึง Skin  
            traction โดยเฉพาะที่ท า Bryant traction ถ้า 
            อาการไม่ทุเลารีบรายงานแพทย์ 
      3.5 พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง เพ่ือป้องกันการ 
           เกิดแผลกดทับบริเวณ ก้นกบ สะโพกหรือส้นเท้า  
      3.6 เมื่อผู้ป่วยมีอาการปวด แสบ ร้อน บริเวณท่ีพันผ้ายืด 
            ต้องตรวจสภาพผิวหนัง  ถ้าพบรอยแดงหรือแผลกด 
            ทับหรือแผลถุงน  าพุพอง  รายงานแพทย์ทราบ 

3.7 เมื่อพบแถบผ้ากาวยืดยาว ผ้ายืดที่พันลู่ลงหรือหลุด   
      ควรเปลี่ยนการดึงถ่วงน  าหนักใหม่ 

     3.8 รายงานแพทย์ผู้ดูแล เมื่อการดึงถ่วงน  าหนักนานเกิน   
           1 เดือน ถ้าจ าเป็นต้องดึงต่อควรเปลี่ยนชนิดของ   
          Traction 
     3.9 กระตุ้นให้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ โดยการกระดก 
          ข้อเท้าขึ น - ลง เหยียดนิ ว งุ้มนิ ว วันละ 3 รอบ 
          รอบละ  10 - 20  ครั ง 

- เพ่ือป้องกันการเกิด  Compartment syndrome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันแผลกดทับ 
 
- เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
 
 
- เพ่ือเกิดประสิทธิภาพในการดึงถ่วงน  าหนัก 
 
- เพ่ือการรักษาที่ถูกต้อง 
 
 
- เพ่ือป้องกันกล้ามเนื อลีบ  ข้อติดแข็ง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction  รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-004 

เรื่อง :  การดึงถ่วงน ้าหนักผ่านผิวหนัง   
Skin  Traction 

แก้ไขครั งท่ี : 3           ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

เอกสารอ้างอิง 
วรรณี  สัตยวิวัฒน.์  การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์.  พิมพ์ครั งที่ 7.  กรุงเทพ :   ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ็นพีเพรส,  
 2553. 
สถาบันประสาทวิทยา.  แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง.   กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข,  
 2548.    
ไสว  นวสาร. (2550).  การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกและไขสันหลัง.   เอกสารประกอบการอบรมภาควิชา
 พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 
http://ortho.md.chula.ac.th/student/SHEET/somsak/3016410.html.   

 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  ดึงถ่วงน  าหนักอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการรักษา 

          2.2  ตรวจสอบภาวะแทรกซ้อนหลังดึงถ่วงน  าหนักทุกวันประเมินสภาพ 
                ผวิการไหลเวียนเลือดทุก  8  ชั่วโมง 

2.3  เมื่อพบความผิดปกติควรรายงานแพทย์ทันที 
        3.   เชิงผลลัพธ ์

3.1   ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษา  
3.2   ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังดึงถ่วงน  าหนัก 
 

  

 
 

http://ortho.md.chula.ac.th/student/SHEET/somsak/3016410.html. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-005 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยใส่เฝือก 
 

แก้ไขครั งท่ี : 3               ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563  

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

ค้าจ้ากัดความ    การดูแลผู้ป่วยตั งแต่หลังการใส่เฝือกจนกระทั่งถอดเฝือก 
วัตถุประสงค์ 1. เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยใส่เฝือกได้ถูกต้อง 
  2. ให้ผู้ป่วยและญาติรู้วิธีดูแลตนเองหลังการใส่เฝือก 
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ   
อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 

1. หมอนหนุน 
2. ผ้าแขวนแขน 
3. เสาน  าเกลือ 

วิธีปฏิบัติ 
ขั นตอน เหตุผล 

1. จัดท่าผู้ป่วยให้ยกแขนหรือขาสูง 
2. เช็ดคราบเฝือกให้สะอาด 
3. แนะน าผู้ป่วยไม่ให้พับข้อบริเวณนั นจนกว่าเฝือกจะแห้ง    
   (มากกว่า  24  ชั่วโมง) 
4. สังเกตอาการปวด บวม  ชา ปลายมือปลายเท้า มีสีซีดกว่า 
   ปกติหรือมีสีคล  า มีอาการปวดมาก ได้ยาแก้ปวดแล้วไม่ทุเลา 
   รู้สึกชาเพิ่มมากขึ น กระดิกนิ วมือนิ วเท้าไม่ได้ ควรมาพบแพทย์ 
   ทันที โดยเฉพาะ early warning sign passive stetching 
   Pain 
5. ค าแนะน าผู้ป่วย 
    5.1 อย่าให้เฝือกเปียกน  า ห้ามขีดเขียน แคะหรือตัดเฝือก ถ้า 
          คันให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หยอดบริเวณที่คัน  ไม่ให้น า   
          วสัดุต่างๆ  แหย่เข้าไปในเฝือก 
    5.2 หลังใส่เฝือก 24 ชั่วโมงแรก ไม่ควรเดินลงน  าหนักขาข้าง 
         ที่ใส่เฝือกและไม่ควรวางเฝือกบนพื นที่แข็ง มีคมหรือมี 
         เหลี่ยม เพราะเฝือกยังไม่แห้งสนิท ไม่แข็งแรงพอ    

- เพ่ือลดอาการบวม ปวด 
 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้เฝือกหักหรือแตก 
 
- เพ่ือประเมินภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ น 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดแผลในเฝือก 
 
 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้เฝือกหักหรือแตก / รอยกดพับ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-005 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยใส่เฝือก 
 

แก้ไขครั งท่ี : 3               ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั นตอน เหตุผล 
      5.3 ควรยกปลายมือปลายเท้าให้สูงกว่าระดับหัวใจ โดยใช้

หมอนหนุนหรือใช้ผ้าแขวนกันเสาน  าเกลือ 
      5.4 ควรออกก าลังกาย โดย 

- ก ามือแน่นๆ เหยียดมือพร้อมกับกางนิ วเต็มที่ กรณี 
   ใส่เฝือกแขน 
- ขยับนิ วเท้าบ่อยๆ เกร็งกล้ามเนื อต้นขาและสะโพก  
   กดเข่าติดเฝือกด้านล่าง เกร็งค้าง ไว้ 5 วินาทีแล้ว 
   ปล่อย ท าเช่นนี ติดต่อกัน 8 - 10 ครั งขึ นไป 
- ไม่ควรถอดเฝือกออกก่อนก าหนดและควรมาพบ  
   แพทย์ตามนัด 
- กรณีเม่ือกลับไปอยู่บ้าน  ถ้าพบอาการผิดปกติต้อง 
  รีบมาพบแพทย์ทันที  ไม่ต้องรอถึงวันนัด ได้แก่                         
  เฝือกหักหรือหลวม ปวดในเฝือกผิดสังเกตแม้วาง 
  เฝือกไว้สูงแล้วยังไม่หายปวด 
- มีน  าเหลือง หนองหรือเลือดซึมมานอกเฝือก 
- นิ วมือ นิ วเท้าบวมมาก ชาบริเวณนิ ว นิ วซีดหรือ           
   เขียวคล  า ปวดมาก กระดิกนิ วไม่ได้ 
- แขน ขาชา เคลื่อนไหวไม่ได้ 
- เฝือกมีกลิ่นเหม็นมาก 
- ส่วนที่อยู่ในเฝือกร้อนผิดปกติ              

 
 
 
 
 
 
 
 
-  เพราะจะท าให้แนวของกระดูกเคลื่อน เกิดการ 
   ผิดรูปของกระดูกแขน ขา ข้างที่หัก 
-  เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงภาวะแทรกซ้อน 
   ที่อาจเกิดขึ นและมารับการรักษาได้ทันต่อ 
   เหตุการณ์ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-005 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยใส่เฝือก 
 

แก้ไขครั งท่ี : 3         
มิถุนายน  2563        

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17 กันยายน  2563  
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

เอกสารอ้างอิง 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. เฝือกนั นส าคัญไฉน  
http://www.si.mahidol.ac.th/department/orthopedic/home/p%20cast.htm ). 
        สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554. 
พนมกร ดิษฐสุวรรณ์.  การรักษากระดูกหักด้วยวิธีใส่เฝือก. 
        ( http://www.thaiclinic.com/medbible/fracturecast.html ).   สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554. 
อังคนา  ศิลปรัตนาภรณ์.  เอกสารการสอนหัวข้อการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกและข้อ. 
        ส าหรับนิสิตหลักสูตรผูช้่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,  2554.   
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1  จัดท่าผู้ป่วย  โดยยกแขน  หรือขาสูง 
2.2  เช็ดคราบเฝือกให้สะอาด 
2.3  ให้ค าแนะน าได้ถูกต้อง 

        3.   เชิงผลลัพธ ์

          3.1  ผู้ปว่ยได้รับการอธิบายอาการผิดปกติ ที่ต้องรีบมาพบแพทย์ทันที 
           3.2  ไม่เกิดภาวะ  Compartment  Syndrome 
 

 

  

 
 
 
 

http://www.si.mahidol.ac.th/department/orthopedic/home/p%20cast.htm
http://www.thaiclinic.com/medbible/fracturecast.html%20).%20%20%20สืบค้นเมื่อวันที่%205%20ตุลาคม%202554
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-006 

เรื่อง :  การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทาง    
ออร์โธปิดิกส์ 

แก้ไขครั งท่ี : 3               ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

ค้าจ้ากัดความ   การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนส่งห้องผ่าตัด 
วัตถุประสงค์  1. ให้ผู้ป่วยเกิดความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ 

2. ช่วยให้ผิวหนังบริเวณท่ีจะผ่าตัดสะอาด  ลดการปนเปื้อนเชื อโรค 
3. ให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด   

ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 

1. อุปกรณ์ในการท าแผล 
2. อุปกรณ์ในการเตรียมผิวหนัง (บางกรณี) 
3. ถุงมือปราศจากเชื อ 1 คู่ 
4. ม่านกั น 

วิธีปฏิบตัิ 
ขั นตอน เหตุผล 

การเตรียมทางด้านจิตใจ 
1. อธิบายเกี่ยวกับพยาธิสภาพหรืออาการเจ็บป่วย 
2. อธิบายเกี่ยวกับแผนการรักษาและความจ าเป็นที่ต้องผ่าตัด 
    แต่ละชนิดของการผ่าตัด 
3. อธิบายถึงขั นตอนการเตรียมผ่าตัด เช่น 
    3.1 การเตรยีมตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ตรวจเลือด   
          ตรวจปัสสาวะ เตรียมจองเลือดหรือตรวจพิเศษอ่ืนๆ 
    3.2 การงดน  าและอาหารทางปาก 
          - เด็ก 0 - 6 เดือน งด 3 ชั่วโมง 
          - ถ้าเด็กอายุ > 3 ปี งด 6 ชั่วโมง 
          - ผู้ใหญ่ 6 - 8 ชั่วโมง 
          -  ในรายฉุกเฉิน ควรงดอย่างน้อย 4 ชั่วโมงขึ นไป 
 
 

 
- เพ่ือลดความวิตกกังวล ความกลัวและให้ผู้ป่วย 
  เกิดความเข้าใจ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-006 

เรื่อง :  การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทาง    
ออร์โธปิดิกส์ 

แก้ไขครั งท่ี : 3               ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

  
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั นตอน เหตุผล 
การเตรียมด้านร่างกาย    
กรณีไม่มีบาดแผล 
1. เตรียมความสะอาดผิวหนังบริเวณผ่าตัด  โดย 
    1.1 ฟอกผิวหนังนาน 5 นาทีด้วย Betadine scrub 1:10  
          โดยใช้ถุงมือปราศจากเชื อ 
    1.2 ฟอกโดยใช้ Betadine scrub 1:10 โดยเตรียมบริเวณ 
         ผ่าตัดดังนี                                                          
          - มือ ปลายนิ วถึงใต้ศอก 
          - แขนท่อนล่างส่วนปลายปลายนิ วถึงศอก 
          - แขนท่อนล่างส่วนต้น ปลายนิ วถึงเหนือข้อศอก 3 นิ ว 
          - ต้นแขน ข้อมือถึงไหล่และรอบๆไหล่ 
          - ไหล่ ข้อศอกถึงไหล่ คอ รักแร้ หน้าอก ครึ่งหน้า 
            เหนือราวนมและครึ่งหลังใต้สะบัก 
          - หลัง ตลอดแนวหลังทั งหมด 
          - สะโพก ใต้ซี่โครงครึ่งหน้า  ครึ่งหลังถึงรอบต้นขา 
            เหนือเข่า 
         - เชิงกรานด้านหน้า ท้องน้อย อวัยวะสืบพันธุ์และ 
           สะโพก ด้านหน้าสองข้า 
         - ต้นขาส่วนต้น สะโพก ต้นขาถึงใต้เข่า 
         - ต้นขาส่วนปลาย ขาหนีบถึงข้อเท้า 
         - เข่า ต้นขาถึงข้อเท้า 
         - ขาท่อนล่าง นิ วเท้า ถึงเหนือเข่า 3 นิ ว 
 
 

 
 
 
 - เพ่ือลดจ านวนเชื อโรคที่ผิวหนังบริเวณท่ีผ่าตัด 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-006 

เรื่อง :   การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทาง    
ออร์โธปิดิกส์ 

แก้ไขครั งท่ี : 3                ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั นตอน เหตุผล 

         - ข้อเท้าและเท้า  นิ วเท้าถึงใต้เข่า 
         - คอด้านหลัง กึ่งกลางศีรษะด้านหลัง คอ ไหล่ หลังถึงใต้    
           สะบักทั งสองข้าง 
      1.3 เช็ดคราบสกปรก และคราบน  ายาออก  หลงัจากฟอกเสร็จ 
     1.4 ล้างผิวหนังให้สะอาดด้วย 0.9% NSS irrigate 
     1.5 เช็ดผวิหนังให้แห้ง 
     1.6 ทายา Antiseptic โดยใช้ Betadine Solution 
     1.7 ห่อผ้าหรือพันผ้ายืดที่สะอาดตามความเหมาะสม 
     1.8 Splint แขน ขา (ในรายที่จ าเป็น) 
     1.9 ขณะที่รอส่งห้องผ่าตัด (ในรายฉุกเฉิน) ประเมินอาการ 
          อาการเป็นระยะๆ ห้อง เช่น อาการบวม ปวดมาก สีผิว 
          ของปลายแขนหรือขา ชีพจรส่วนปลายแขน ขา ( Distal 
           pulse ) และสัญญาณชีพ  เป็นต้น 

 กรณีมีบาดแผล 
1. ใช้Top Gauze กดปิดเฉพาะบาดแผล โดยโกนขนจากขอบ 
    แผลออกไปรอบๆบริเวณกว้าง  
2. เช็ดคราบสกปรกและขนจากขอบแผลออกไป 
3. ใส่ถุงมือปราศจากเชื อ ฟอกผิวหนังรอบๆแผล เช็ดคราบ 
    สกปรกและน  ายาออก 
4. ล้างผิวหนังรอบแผลและเช็ดให้แห้ง 
5. ล้างแผลด้วยเทคนิคปราศจากเชื อ เท 0.9 % NSS Irrigate   
    ราดแผลจนสะอาด และปิดแผลด้วย 0.9 % NSS  Irrigate 
6. พันผ้ายืดสะอาด ในรายที่มีเลือดออกมาก ควรพันผ้ายืดให้ 
    แน่นพอควร ( Pressure dressing ) เพ่ือห้ามเลือด 

 
 
 
- เพ่ือให้ผิวหนังสะอาด 
- เพ่ือล้างให้ผิวหนังสะอาด 
 
- เพ่ือลดจ านวนเชื อโรคที่ผิวหนังบริเวณท่ีผ่าตัด 
- เพ่ือป้องกันผิวหนังปนเปื้อนเชื อโรค 
- เพ่ือให้แขนขาได้พักนิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

- เพ่ือป้องกันการสูญเสียเลือด  
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-006 

เรื่อง :  การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทาง    
ออร์โธปิดิกส์ 

แก้ไขครั งท่ี : 3                ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั นตอน เหตุผล 
7. Splint แขนหรือขา ( ในรายที่จ าเป็น ) 
8. ประเมินอาการเป็นระยะ ขณะที่รอส่งห้องผ่าตัด  
    ( ในรายฉุกเฉิน ) เช่น เลือดออกจากแผล ตกเลือด อาการ 
    บวม ชีพจรส่วนปลาย(Distal  pulse) และสัญญาณชีพ ฯลฯ 

 

 

 
เอกสารอ้างอิง  
วรรณี  สัตยวิวัฒน์ .  การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์.  พิมพ์ครั งที่ 7.  กรุงเทพ:  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สถาบันประสาทวิทยา.  คู่มือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง.   กรมการแพทย์ 
        กระทรวงสาธารณสุข,  2547.    
สถาบันประสาทวิทยา.  แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง.  กรมการแพทย์ 
        กระทรวงสาธารณสุข,  2548.    
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-006 

เรื่อง :  การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทาง    
ออร์โธปิดิกส์ 

แก้ไขครั งท่ี : 3   
มิถุนายน  2563             

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 5/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 
ตรวจสอบโดย : 

นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์
อนุมัติโดย : 

นางชลลดา  สุขรัตน์ 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของ Chart, film, Lab, EKG   

2. เชิงกระบวนการ 

     2.1 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบตามความจ าเป็นทางการรักษาโดย 
          การผ่าตัด 
     2.2 เตรียมความพร้อมด้านร่างกายได้ถูกต้อง ตามขั นตอน 
     2.3 เตรียมความพร้อมด้านจิตใจได้ครบถ้วน 

        3.   เชิงผลลัพธ ์

          3.1 ผู้ปว่ยยอมรับและให้ความร่วมมือ 
          3.2 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-007 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทาง 
   ออร์โธปิดิกส์ 

แก้ไขครั งท่ี : 3                ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

ค้าจ้ากัดความ   การดูแลผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด  จนถึง  24  ชั่วโมงหรือ 48 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์  เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย  จากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ นได้ใน 
                      ระยะหลังผ่าตัด 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ   
อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 

 1. เครื่อง  Suction 
 2. ออกซิเจนประเภทต่างๆ   
 3. Pat Slide 

วิธีปฏิบัติ 
ขั นตอน เหตุผล 

1. สังเกตและประเมินอาการดังต่อไปนี  
    1.1 การหายใจ ได้แก่ อัตราการหายใจ ลักษณะการหายใจ 
    1.2 การไหลเวียนเลือด ได้แก่ ชีพจร ความดันโลหิต การเสีย 
          เลือดจากบาดแผลหรือทางท่อระบาย 
    1.3 ระบบประสาท ได้แก่ ความรู้สึก ท าตามค าบอกได้หร

หรือไม่ อาการชาขาหรือแขน ฯลฯ 
    1.4 การท างานของระบบประสาทและกล้ามเนื อ ได้แก่ 
         การทดสอบฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื อ โดยให้ผู้ป่วยยก 
         ศีรษะ ลืมตา ก ามือ เป็นเวลา 5 – 10 วินาที ถ้าท าได้ 
         แสดงว่าฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื อหมดไป 
    1.5 อุณหภูมิของร่างกาย ได้แก่ ขณะได้รับยาระงับ 
         ความรู้สึกจะเสียความร้อนออกจากร่างกาย ควรให้ 

         ความอบอุ่นร่างกายห่มผ้าหนาๆ ให้ผู้ป่วย 
ต้องการออกซิเจนเพ่ิมมากขึ น  ควรให้ออกซิเจน 

    1.6 ประเมินสมดุลน  าและอิเลคโตรไลต์ ได้แก่ Urine  
output  
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-007 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
        ทางออร์โธปิดิกส์ 

แก้ไขครั งท่ี : 3    
            

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17 กันยายน  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 
ตรวจสอบโดย : 

นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์
อนุมัติโดย : 

นางชลลดา  สุขรัตน์ 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั นตอน เหตุผล 

2. บันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที 4 ครั ง, ทุก 30 นาที 2 ครั ง  
และทุก 1 ชั่วโมงจนกว่าจะคงที่และทุก 4 ชั่วโมงจนกว่า
จะครบ 24  ชั่วโมงหรือ 48  ชั่วโมง ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพ
ผู้ป่วย ชนิดของการผ่าตัดและการได้รับยาระงับความรู้สึก 

3. การสังเกตและประเมินอาการ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยใน 
    ระยะหลังผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์  ได้แก่ 
    3.1 อาการบวม ควรยกส่วนปลายแขน ขาให้สูงระดับหัวใจ       
         ถ้าบวมมากให้วางขาสูงบน Bohler Brarn frame 
   3.2 ประเมินสมดุลน  าและอิเลคโตรไลต์ ได้แก่ Urine 
        Output 
   3.3 อาการปวด ผ้ายืดพันแผลอาจรัดแน่นเกินไป ควรคลาย 
        ให้พอดแีละพันจากปลายแขนขาขึ นไป 
   3.4 กรณีท่อระบายสูญญากาศ (Radivac drain ควรสังเกต 
         ลิ น เปิด - ปิด ที่สายต่อและตัวขวดว่าเปิดครบทั งสองลิ น    
         ดูแลปิดพลาสเตอร์ให้แน่น 
4. กรณีผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่กระดูกสันหลัง ควรระมัด                 
    ระวังในการพลิกตัว ควรพลิกแบบท่อนไม้  (Log - Rolling)   
    อุปกรณ์เสริม ทั งนี ขึ นอยู่กับแพทย์ผู้ผ่าตัด 
5. ในรายที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบ Spinal หรือ  
    Epidural  block  ควรสังเกตอาการดังนี  
    5.1 ปวดศีรษะ ปวดบริเวณขมับ ท้ายทอย ปวดมากเวลาลุก 
         นั่ง ควรให้นอนราบหนุนหมอน 12 ชั่วโมง แนะน าให้    
         ดื่มน  ามากๆ 3,000  ซีซี/วันหรือให้สารน  า ให้ยาแก้ 
         ปวด อาการนี จะ เกิดภายใน 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-007 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
     ทางออร์โธปิดิกส์ 

แก้ไขครั งท่ี : 3              ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้  17 กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

ตรวจสอบโดย : 
นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์

อนุมัติโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 

ขั นตอน เหตุผล 
    5.2 ปัสสาวะคั่ง ควรประเมินภายใน 6 ชั่วโมง หลังผ่าตัด 
         เพราะฤทธิ์ยาชายังไม่หมดไป ผู้ป่วยปวดปัสสาวะ 
         ปัสสาวะไม่ออกและมี Full bladder ควรสวนปัสสาวะ 
         ให้ผู้ป่วยทันที 
6. ในรายที่ให้ยาระงับความรู้สึกที่ Brachial plexus ควรดูแล 
    และสังเกตดังนี  
    6.1 อาการหอบเหนื่อย แน่นอึดอัด อาจเกิด

Pneumothorax 
    6.2 อาจเกิดอันตรายต่อแขนข้างนั น ควรใช้ผ้าคล้องแข 
          (Arm  Sling) ทุกราย 

 
 

 
เอกสารอ้างอิง  
วรรณี  สัตยวิวัฒน์ .  การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์.  พิมพ์ครั งที่ 7.  กรุงเทพ:  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
        เอ็นพีเพรส,  2553.    
สถาบันประสาทวิทยา.  คู่มือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง.   กรมการแพทย์ 
        กระทรวงสาธารณสุข,  2547.    
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ORTHO-007 

เรื่อง :  การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทาง    
ออร์โธปิดิกส์ 

แก้ไขครั งท่ี : 3         
        

ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17 กันยายน  2563  
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 
ตรวจสอบโดย : 

นางนิตยา  ธีรวิโรจน ์
อนุมัติโดย : 

นางชลลดา  สุขรัตน์ 
 
เอกสารอ้างอิง  
วรรณี  สัตยวิวัฒน์ .  การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์.  พิมพ์ครั งที่ 7.  กรุงเทพ:  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
        เอ็นพีเพรส,  2553.    
สถาบันประสาทวิทยา.  คู่มือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง.   กรมการแพทย์ 
        กระทรวงสาธารณสุข,  2547.    
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน  

2. เชิงกระบวนการ 
       2.1  ประเมินสัญญาณชีพถูกต้องตามขั นตอน 
       2.2  เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้ครบถ้วนถูกต้อง 
       2.3 ดูแลการให้สารน  าถูกต้องตามแผนการรักษา 

       3.   เชิงผลลัพธ ์
             ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 

 

  

 
 
 


