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บทคัดย่อ:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกชนิดใหม่ที่ไม่ใช้ตุ้มน้�ำ หนัก ใช้ขณะ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกระดูกรยางค์ล่างหัก ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานจากผู้ที่
เกีย่ วข้องในการเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย จำ�นวน 63 ราย โดยแบ่งเป็นกลุม่ แพทย์ พยาบาล ผูป้ ฏิบตั งิ านพยาบาล พนักงาน
ช่วยการพยาบาล พนักงานเปล และสอบถามระดับความปวดในผู้ป่วยจำ�นวน 64 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนย้าย
แบบเดิม (ไม่ใช้อปุ กรณ์) 32 ราย กลุม่ ทีเ่ คลือ่ นย้ายแบบใหม่ (ใช้อปุ กรณ์ชนิดใหม่) 32 ราย ประเมินความปวดโดยใช้มาตรวัด
ความปวด (visual analogue scale: VAS 0-10) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยายและสถิตทิ ี ผลการศึกษาพบว่า
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในการเคลือ่ นย้ายทุกกลุม่ มีความพึงพอใจในการเคลือ่ นย้ายแบบใหม่อยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ
เนื่องจากอุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกที่ประดิษฐ์ทำ �ให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสะดวกขึ้นและพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่
เคลือ่ นย้ายแบบใหม่ (ใช้อปุ กรณ์ชนิดใหม่) มีระดับความปวดเฉลีย่ น้อยกว่ากลุม่ ทีเ่ คลือ่ นย้ายแบบเดิมอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ
คำ�สำ�คัญ: กระดูกรยางค์ล่างหัก, ประสิทธิผล, อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกชนิดใหม่

Abstract:

The purpose of this research was to assess the effectiveness of a new traction splint for better
management of transferring patients with lower extremities fracture. Survey of 63 hospital staff
involved in patient transfer which were physicians, registered nurses, technician nurses, orderly nurses,
and stretcher staffs. Sixty-four patients were divided into 2 groups: 32 for the old style transferring
(did not use the device) and 32 for the new style transferring (used the new device). The pain was
measured using visual analogue scale (VAS 0-10) then data was compared using t-test. The result
showed that all hospital staff involved in patient transferring had a high to very high level of satisfaction because the new device was more convenient for transferring the patients. Patients using the
new splint had significantly lower pain while being transferred than patients who did not use the new
splint.
Keywords: effectiveness, lower extremities fracture, new traction splint

บทนำ�

กระดูกรยางค์ล่างหักเป็นภยันตรายของกระดูก
และข้อที่พบบ่อย จากการสำ�รวจในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ ในช่วงปีพ.ศ. 2540-2541 พบอุบัติการณ์
กระดูกสะโพกหัก 151.2 รายต่อประชากรแสนคน และ
185.2 รายต่อประชากรแสนคน จากการสำ�รวจชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่1 และพบผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554  จำ�นวน
171 ราย แบ่งเป็นกระดูกข้อสะโพกหัก (hip fracture)
111 ราย กระดูกต้นขาหัก (fracture femur) 29 ราย
เบ้าสะโพกแตก/หัก (fracture acetabular) 31 ราย2
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ภาวะกระดูกหักไม่เพียงแต่กระดูกเท่านัน้ ทีม่ พี ยาธิสภาพ
เนื้อเยื่อรอบๆ บริเวณนั้น ได้แก่ ผิวหนัง กล้ามเนื้อ
เส้นเอ็น เส้นประสาท เยื่อหุ้มกระดูกมักได้รับบาดเจ็บ
ร่ ว มด้ ว ย และมั ก พบว่ า มี ก ารฉี ก ขาดของหลอดเลื อ ด
เกิดก้อนเลือดขัง (hematoma) การอักเสบ (inflammation) ทำ�ให้เกิดความปวด (pain)  การรักษากระดูก
รยางค์ล่างหักส่วนใหญ่ใช้วิธีการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม
การรักษาเบือ้ งต้นอาจใช้วธิ กี ารดึงถ่วงกระดูก (traction)
ชั่วคราวก่อนผ่าตัด ซึ่งการดึงถ่วงกระดูกมี 2 วิธี คือ
การดึงถ่วงกระดูกผ่านผิวหนัง (skin traction) และ
การดึงถ่วงผ่านกระดูก (skeletal traction) วัตถุประสงค์
เพื่ อ ตรึ ง ชิ้ น กระดู ก ที่ หั กให้ อ ยู่ นิ่ ง เพื่ อ ลดความปวด
จากการเคลื่อนที่ของกระดูกที่หัก และการหดเกร็งของ
กล้ามเนื้อ (muscle spasm) บริเวณที่มีกระดูกหัก
ซึ่ ง แพทย์ อ าจใช้ วิ ธี ก ารดึ ง ถ่ ว งกระดู ก ต่ อ อี ก ประมาณ
4-6 สั ป ดาห์ ห ลั ง การผ่าตัด 3,4 นอกจากนี้กรณีส่งต่อ
(refer) ผูป้ ว่ ยเพือ่ รับการรักษาโดยการดึงถ่วงกระดูกต่อ
ที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพใกล้เคียงยังมีความยุ่งยาก
เนื่องจากการดึงถ่วงกระดูกต้องใช้ตุ้มน้ำ�หนัก ซึ่งพบว่า
ตุ้มน้ำ �หนักที่ใ ช้ใ นการดึงถ่วงกระดูกแกว่ง ทำ�ให้การ
จำ�กัดการเคลื่อนที่ของกระดูกไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วย
มักมีความปวดจากการแกว่งของตุ้มน้ำ�หนัก เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุจากการร่วงหล่นของตุ้มน้ำ�หนัก และ
มีข้อจำ�กัดในการใช้ ไม่สามารถใช้ในที่แคบ นอกจากนี้
การปลดตุ้ ม น้ำ � หนั ก ออกทำ �ให้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การดึ ง ถ่ ว ง
กระดู ก ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ ว ยทุ ก ข์ ท รมานจาก
ความปวดและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้5,6
จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาอุปกรณ์
ดามและดึงถ่วงกระดูก (traction splint) ชนิดใหม่
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ ด ามและดึ ง ถ่ ว งกระดู ก
ชนิดใหม่ที่ไม่ใช้ตุ้มน้ำ�หนัก ใช้ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
กระดู ก รยางค์ ล่ า งหั ก และประเมินผลการใช้อุปกรณ์
ดังกล่าว
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วัสดุและวิธีการ

เป็ น วิ จั ย เพื่ อ ประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ ด ามและดึ ง ถ่ ว ง
กระดู ก ชนิ ดใหม่ ใช้ ใ นการเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ยกระดู ก
รยางค์ลา่ งหักโดยมีขนั้ ตอน คือ สรุปปัญหา ระดมความคิด
ร่วมกันระหว่างทีมพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
และข้อชาย อาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์และกายภาพบำ�บัด คณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละที ม มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานครินทร์ นำ�ข้อมูลมาออกแบบเขียนแบบ (drawing)
สร้างแบบจำ�ลอง สร้างต้นแบบ (prototype) ภายใต้
แนวคิด (concept) ไม่ใช้ตมุ้ น้�ำ หนัก วัสดุทใี่ ช้มนี �้ำ หนักเบา
เหมาะสมทางการแพทย์ แข็งแรง สามารถปรับขนาดได้
ตามความต้องการ ใช้สะดวก พับและจัดเก็บได้ สามารถ
ใช้ได้ทั้งการดึงถ่วงกระดูกผ่านผิวหนัง และดึงถ่วงผ่าน
กระดูก ใช้ส�ำ หรับเคลือ่ นย้าย  จากนัน้ นำ�ต้นแบบมาทดสอบ
ตามระบบของวิศวกรรมศาสตร์ในเรื่องการปรับรางสไลด์
มุมองศาของการดึง แรงดึง  เพือ่ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ทางด้านการแพทย์และการพยาบาล นำ�มาทดลองใช้
ปรับปรุงแก้ไขจนได้ตน้ แบบทีเ่ หมาะสมตามความต้องการ
ของทีมวิจยั จากนัน้ ผูว้ จิ ยั และทีมจึงนำ�ไปทดสอบประสิทธิผล
ของการใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กำ�หนด         
คือ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า กระดู ก เบ้ า สะโพก
แตก/หัก (acetabular fracture) กระดูกข้อสะโพกหัก
(hip fracture) กระดูกฟีเมอร์ส่วนคอหัก (femoral
neck fracture) กระดูกฟีเมอร์บริเวณ trochanter หัก
(trochanteric fracture) กระดูกฟีเมอร์ส่วน intertrochanter หัก (intertrochanteric fracture) กระดูก
ฟีเมอร์ส่วน subtrochanter หัก (subtrochanteric
fracture) กระดูกฟีเมอร์ส่วนแกนหัก (femoral shaft
fracture) กระดู ก ข้ อ สะโพกเคลื่ อ นเลื่ อ นหลุ ด (hip
dislocation) มีอายุตงั้ แต่ 15 ปีขนึ้ ไป ทีเ่ ข้ารับการรักษา
โดยได้รั บ การดึง ถ่ว งกระดู กผ่า นผิว หนัง หรื อ ดึง ถ่ว ง
ผ่านกระดูก ที่รักษาตัวในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
และข้อชาย และหอผูป้ ่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิง189
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พิเศษ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จำ�นวน
64 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนย้ายแบบเดิม (ปลดตุ้ม
น้ำ�หนักและผูกเชือกกับปลายเปล/เคลื่อนย้ายทั้งเตียง/
ไม่ปลดตุ้มน้ำ�หนัก ปล่อยให้เชือกพาดกับปลายเปล/
ไม้ดาม) 32 ราย กลุม่ ทีเ่ คลือ่ นย้ายแบบใหม่ 32 ราย และ
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เช่น แพทย์
พยาบาล ผูป้ ฏิบตั งิ านพยาบาล พนักงานช่วยการพยาบาล
พนักงานเปล  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำ�นวน 63 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูก (traction
splint) ที่ ค ณะผู้ วิ จั ย ร่ ว มกั น วางแนวคิ ด ออกแบบ
เขียนแบบ ผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ (รูปที่ 1) ทดสอบ
และวิเคราะห์ตามขั้นตอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
ทางการแพทย์ การพยาบาล (รูปที่ 2) และทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 5 ราย นำ�ข้อเสนอแนะจาก
การทดลองใช้มาปรับปรุงอุปกรณ์ ทดสอบตามขั้นตอน
อีกครัง้ จนได้อปุ กรณ์ตน้ แบบสุดท้ายทีเ่ หมาะสม (finalize
prototype) (รูปที่ 3)

2. แบบสอบถาม 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์ และระดับ
ความปวดด้วย มาตรวัดความปวดชนิดตัวเลข (0-10)  
ของผู้ป่วยกระดูกรยางค์ล่างหักขณะเคลื่อนย้าย ชุดที่
2 เป็ น แบบสอบถามความพึ ง พอใจของเจ้ า หน้ า ที่ ต่ อ
การใช้อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกขณะเคลื่อนย้าย
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานเปล ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการทบทวนเอกสาร ตำ�รา และคำ�แนะนำ�/ข้อเสนอ
แนะจากผู้มีประสบการณ์ แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โดยใช้ วิ ธี ก ารกำ � หนดอั น ตรภาคชั้ น นำ � คะแนนสู ง สุ ด
ลบด้วยคะแนนต่�ำ สุดหารด้วยจำ�นวนชั้นที่ตอ้ งการดังนี7,8
้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
4.25-5.00
มากที่สุด
3.43-4.24
มาก
2.62-3.42
ปานกลาง
1.81-2.61
น้อย
1.00-1.80
น้อยที่สุด

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของอุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูก
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30.00

ตามทฤษฎี 30 ปอนด์
แรงดึงสูญเสียร้อยละ 9.39

28.00

แรงดึงเฉลี่ยที่วัดได้จริง
27.2 ปอนด์

26.00
24.00

แรงดึงรวม (ปอนด์)

22.00
20.00

      3           7           10          12         15
ระยะยืดของสปริง (เซนติเมตร)

รูปที่ 2 แสดงการทดสอบความคลาดเคลื่อนของแรงดึงสปริง

รูปที่ 3 แสดงอุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกรยางค์ล่างหักชนิดใหม่
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ป่ ว ยและความ
พึ ง พอใจของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการเคลื่ อ นย้ า ย
โดยใช้สถิติบรรยายแสดงในรูปความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรี ย บเที ย บระดั บ ความเจ็ บ ปวดของผู้ ป่ ว ยกระดู ก
รยางค์ ล่ า งหั ก ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ เ คลื่ อ นย้ า ยแบบเดิ ม กั บ
กลุ่มที่เคลื่อนย้ายแบบใหม่โดยใช้สถิติ t-test

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบอุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูก
ในเชิงกลศาสตร์ โดยการทดสอบแรงดึงสปริงซึ่งใช้แทน
แรงดึ ง จากตุ้ ม น้ำ � หนั ก พบว่ า ความคลาดเคลื่ อ นของ
แรงดึงสปริงมีคา่ ต่�ำ กว่าทางทฤษฎี ร้อยละ 9.3 (รูปที่ 2)
และจากการสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องในการเคลือ่ นย้าย จำ�นวน 63 ราย จำ�แนก
ตามกลุ่ม แบ่งเป็นพนักงานเปล ร้อยละ 28.6 แพทย์
ร้อยละ 22.2 พยาบาล ร้อยละ 20.6 ผูป้ ฏิบตั งิ านพยาบาล

ร้อยละ 15.9 และพนักงานช่วยการพยาบาล ร้อยละ
12.7 ตามลำ�ดับ             
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจพบว่า เจ้าหน้าที่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า
อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกชนิดใหม่ดีและดีกว่า โดย
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อการประเมิน
และหัวข้อการประเมินอุปกรณ์ชนิดใหม่ทำ�ให้เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยสะดวกขึ้น ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 อุปกรณ์แข็งแรง ทนทาน
ปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 ลดขั้นตอนการ
ทำ�งานและมีรูปแบบกะทัดรัด น้ำ�หนักเบา คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.5 สะดวก ใช้ง่าย ทำ�ความสะอาดง่าย จัดเก็บ
ง่าย คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 1)
และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม
พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายทุกกลุ่ม
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ โดยพนักงาน
ช่วยการพยาบาล พนักงานเปล มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 4.7 รองลงมาคือ พยาบาลและผูป้ ฏิบตั งิ านพยาบาล  
โดยคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.5 และ 4.4 ตามลำ�ดับ (รูปที่ 4)

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อระดับการใช้งานอุปกรณ์ดามและ
ถ่วงกระดูกชนิดใหม่ (ไม่ใช้ตุ้มน้ำ�หนัก) ขณะเคลื่อนย้าย (n=63)
หัวข้อประเมิน
1. ลดขั้นตอนการทำ�งาน
2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยสะดวกขึ้น
3. สะดวก ใช้ง่าย
4. แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย
5. รูปแบบกะทัดรัด เบา
6. ทำ�ความสะอาดง่าย
7. จัดเก็บง่าย
8. ความพึงพอใจการเคลื่อนย้าย
แบบใหม่

Mean (S.D.)
4.5
4.7
4.4
4.6
4.5
4.4
4.4
4.7

(0.6)
(0.5)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.5)
(0.6)
(0.5)

น้อยกว่า
ราย)
(ร้อยละ)
0
0
0
0
0
0
0
0

น้อย
เหมือนเดิม
(ราย)
(ราย)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ดี
(ราย)
(ร้อยละ)

ดีกว่า
(ราย)
(ร้อยละ)

0
0
0
0
1 (1.6)
0
0
0

26
19
32
18
27
33
31
25

34
44
29
42
33
29
30
38

3
0
2
3
2
1
2
0

(4.8)
(3.2)
(4.8)
(3.2)
(1.6)
(3.2)

(41.3)
(30.2)
(50.8)
(28.6)
(42.9)
(52.4)
(49.2)
(39.7)

(54.0)
(69.8)
(46.0)
(66.7)
(52.4)
(46.0)
(47.6)
(60.3)

หมายเหตุ: ดีกว่า=5 คะแนน  ดี=4 คะแนน  เหมือนเดิม=3 คะแนน  น้อย=2 คะแนน  น้อยกว่า=1 คะแนน
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ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

5
4
3
2
1
0

แพทย์

พยาบาล

ผู้ปฏิบัติงาน
พยาบาล

พนักงานช่วย
การพยาบาล

พนักงานเปล

กลุ่มเจ้าหน้าที่

รูปที่ 4 กราฟแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

จากการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยกระดูก
รยางค์หกั พบว่า มีอายุเฉลีย่ 62 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
โดยครึ่งหนึ่งมีสถานภาพคู่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
เกินครึ่งหนึ่งมีการศึกษาต่ำ�กว่าระดับปริญญาตรี เกือบ
ครึง่ ไม่ได้ท�ำ งานและได้รบั คำ�วินจิ ฉัยกระดูกข้อสะโพกหัก
และมากกว่าครึ่งไม่มีโรคประจำ�ตัว (ตารางที่ 2)
และเมือ่ ศึกษาระดับความปวดของการเคลือ่ นย้าย
แบบใหม่ พ บว่ า ระดั บ คะแนนความปวดเฉลี่ ย เท่ า กั บ
1.87 (S.D.=1.34) ขณะที่ระดับคะแนนความปวดเฉลี่ย
ของการเคลื่อนย้ายแบบเดิมเท่ากับ 7.87 (S.D.=1.01)
และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความปวดระหว่ า งการ
เคลื่อนย้ายแบบใหม่กับการเคลื่อนย้ายแบบเดิมพบว่า
ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม ที่ เ คลื่ อ นย้ า ยแบบใหม่ มี ร ะดั บ คะแนน
ความปวดขณะเคลื่อนย้ายน้อยกว่ากลุ่มที่เคลื่อนย้าย
แบบเดิมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05)

วิจารณ์

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถประดิษฐ์และพัฒนา
อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกรยางค์ลา่ งหัก และนำ�มาใช้
ดามและดึ ง ถ่ ว งกระดู ก ขณะเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ยได้ จ ริ ง
Songkla Med J Vol. 31 No. 4 Jul-Aug 2013

โดยเฉพาะเมื่ อ นำ � มาทดลองใช้ พ บว่ า การเคลื่ อ นย้ า ย
แบบใหม่ดกี ว่า ผูป้ ว่ ยมีระดับความปวดน้อยกว่าในระหว่าง
การเคลื่อนย้าย ผู้ใช้ยอมรับ ซึ่งอุปกรณ์ดึงถ่วงกระดูก
รยางค์ลา่ งหักทีใ่ ช้ในปัจจุบนั นัน้ ยังใช้วธิ กี ารดึงถ่วงกระดูก
ด้ ว ยตุ้ ม น้ำ � หนั ก ผู้ ป่ ว ยมี ค วามปวดขณะเคลื่ อ นย้ า ย
เนื่องจากการแกว่งของตุ้มน้ำ�หนัก ทำ�ให้การจำ�กัดการ
อยู่นิ่งของชิ้นกระดูกส่วนที่หักไม่มีประสิทธิภาพ มีความ
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการร่ ว งหล่ น ที่ เ กิ ด จาก
การแกว่ ง หรื อ จากการเฉี่ ย วชนของตุ้ ม น้ำ � หนั ก ซึ่ ง
นอกจากทำ�ให้ผู้ป่วยปวดแล้ว ยังทำ�ให้ผู้ที่มีส่วนในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทำ�งานไม่สะดวก อาจถูกร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ และหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบเดิมโดยการ
ปลดน้�ำ หนักทีด่ งึ ถ่วงกระดูกออกชัว่ คราว อาจเกิดผลเสีย
จากการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการดึงถ่วงกระดูกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้องตามหลักการดึงถ่วงกระดูก
ข้อหนึ่งคือ จะต้องดูแลให้มีการดึงอยู่ตลอดเวลา เพื่อดึง
กระดูกทีห่ กั ให้เข้าที่ การเอาน้�ำ หนักออก โดยเฉพาะในราย
ที่กระดูกต้นขาหักจะก่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ
อย่างกะทันหัน ทำ�ให้ชิ้นกระดูกที่หักหดกลับเข้าหากัน
ผู้ป่วยอาจเกิดความปวดอย่างรุนแรงและเป็นอันตรายได้   
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ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย (n=64)
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*เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกระดูกหักที่ไม่ถูกวิธีและการจำ�กัด
การเคลื่อนทีข่ องกระดูกหักทีไ่ ม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้
เกิ ด การบาดเจ็ บ ต่ อ เนื้ อ เยื่ อ กล้ า มเนื้ อ หลอดเลื อ ด
เส้นประสาทบริเวณกระดูกที่หัก ส่งผลให้เกิดการอักเสบ
มีการหลั่งสารเคมีหลายชนิดออกมาจากเซลล์ชนิดต่างๆ
ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เป็นสาเหตุที่สำ�คัญอีกส่วนที่ก่อให้เกิด
ความปวดอย่างรุนแรง  ความปวดนี้นอกจากจะส่งผลให้
ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานแล้ว ยังเป็นผลเสียทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาได้8-10 เช่น ต่อระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ�ลง
มีการทำ�ลายโปรตีนเพิม่ ขึน้ และความเจ็บปวดเฉียบพลัน
ทีไ่ ด้รบั จากการเคลือ่ นย้ายทีไ่ ม่เหมาะสม อาจเป็นต้นเหตุ
ให้เกิดความเจ็บปวดแบบเรื้อรังได้ ความปวดยังมีส่วน
สำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ยอมเคลื่อนไหวร่างกาย ทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยฟืน้ ตัวช้า หรือทำ�ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้งา่ ยขึน้ 6  
ความปวดยังเป็นความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาของบุคคล
ผูท้ ปี่ ระสบความปวดจะมีความรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน เป็นเหตุ
ให้บุคคลแสวงหาการรักษา ซึ่งบุคคลที่ผู้ป่วยคาดหวังว่า
จะช่วยบรรเทาความปวดและดูแลให้ได้รบั ความสุขสบาย
คือ แพทย์และพยาบาล11 การบรรเทาความปวดให้แก่
ผู้ป่วยถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยที่
ประสบอุบตั เิ หตุทมี่ กี ระดูกหักมักต้องเผชิญกับความปวด
ทั้งจากพยาธิสภาพ การรักษา การทำ�หัตถการต่างๆ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่ถูกวิธีหรือการขาดความระมัด
ระวัง ดังนั้นการตระหนักถึงปัญหาในการเคลื่อนย้าย
จนนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาอุปกรณ์ชนิดใหม่เพือ่ มาใช้เคลือ่ นย้าย
ผู้ ป่ ว ยกระดู ก รยางค์ ล่ า งหั ก จึ ง เป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ภาพ
ในการดูแลผู้ป่วยซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยและเพิ่มสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล ลดผลเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้นในระยะยาวต่อตัวผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ รวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดจากการเคลื่อนย้ายและทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
รั ก ษาในเกณฑ์ ม าตรฐาน เพื่ อให้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ ความ
ปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด
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ข้อมูลทั่วไป	

จำ�นวน (ร้อยละ)

อายุเฉลี่ย 62 ปี
เพศ
ชาย
43 (67.2)
หญิง
21 (32.8)
สถานภาพ
   สมรส   
32 (50.0)
   โสด      
9 (14.1)
หม้าย/หย่า/แยก
23 (35.9)
ศาสนา
   พุทธ
53 (82.8)
   อิสลาม
11 (17.2)
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
22 (34.4)
ประถมศึกษา
21 (32.8)
   มัธยมศึกษา
16 (25.0)
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
5 (7.8)
อาชีพ
   ไม่ได้ทำ�งาน                            30 (46.8)
   รับจ้าง
20 (31.3)
   ค้าขาย
5 (7.8)
   เกษตรกร
9 (14.1)
การวินิจฉัย
   กระดูกฟีเมอร์ส่วน intertrochanter หัก
10 (15.6)
   กระดูกข้อสะโพกเคลื่อน/เลื่อนหลุด        5 (7.8)
   กระดูกฟีเมอร์ส่วนคอหัก
30 (46.8)
   กระดูกเบ้าสะโพกแตก/หัก
12 (18.7)
   กระดูกฟีเมอร์ส่วนแกนหัก
7 (10.9)
โรคประจำ�ตัว
   ไม่มีโรคประจำ�ตัว
41 (64.1)
   มีโรคประจำ�ตัว*
23 (35.9)
      ความดันโลหิตสูง
20 (86.0)
      เบาหวาน
15 (65.2)
      หัวใจ
19 (82.6)

Effectiveness of a New Traction Splint

นอกจากนีก้ ารนำ�อุปกรณ์ชนิดใหม่เป็นการจัดการ
การพยาบาลเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง และเพิ่ ม ความ
ปลอดภัยทางกายภาพให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง
การบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีส่ �ำ คัญ12  ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นี้
พบว่า กลุ่มผู้ป่วยกระดูกรยางค์ล่างหักที่ใช้อุปกรณ์ดาม
และดึงถ่วงกระดูกชนิดใหม่ขณะเคลื่อนย้ายมีระดับความ
ปวดขณะเคลื่อนย้ายน้อยกว่ากลุ่มที่เคลื่อนย้ายแบบเดิม
และพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
มีความพึงพอใจในการเคลื่อนย้ายแบบใหม่อยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ และมีความพึงพอใจต่อการใช้อปุ กรณ์ชนิดใหม่
อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากทำ�ให้สามารถเคลื่อนย้าย
ผูป้ ว่ ยสะดวกขึน้ อุปกรณ์มคี วามแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย
รูปแบบกะทัดรัด เบา ทำ�ความสะอาดง่าย จัดเก็บง่าย/
สะดวก และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม
พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายมีความ
พึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด โดยพนั ก งาน
ช่วยการพยาบาล พนักงานเปล มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยตรง ต้องติดตามผู้ป่วยไปทำ�
หัตถการต่างๆ และใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย
มากกว่าแพทย์และพยาบาล รวมทั้งขณะเคลื่อนย้าย
ผูป้ ว่ ยแบบเดิมเกิดการแกว่งของตุม้ น้ำ�หนัก เสีย่ งต่อการ
เกิ ด การเฉี่ ย วชนและเกิ ด การร่ ว งหล่ นของตุ้ ม น้ำ� หนัก
อาจทำ �ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม นี้ มี โ อกาสถู ก ร้ อ งเรี ย นจาก
ผู้รับบริการมากกว่ากลุ่มอื่น การนำ�อุปกรณ์ชนิดใหม่
มาใช้ ใ นการเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ยกระดู ก รยางค์ ล่ า งหั ก
เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาโดยคำ � นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของ
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยง
จากการถู ก ร้ อ งเรี ย นได้ 13,14 เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม นี้ จึ ง เกิ ด
ความรู้ สึ ก ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 15 ทำ �ให้ ร ะดั บ
ความพึงพอใจมากกว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มอื่นๆ
อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกชนิดใหม่ที่ไม่ใช้
ตุ้ ม น้ำ � หนั ก ที่ อ อกแบบพั ฒ นาครั้ ง นี้ เ ป็ น แนวคิ ด และ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการประดิษฐ์ที่ไหน
มาก่อน อย่างไรก็ดียังมีข้อจำ�กัดในเรื่องต้นทุนซึ่งต้องใช้
ต้นทุนค่อนข้างสูงในการสร้างต้นแบบ และใช้ได้เฉพาะ
Songkla Med J Vol. 31 No. 4 Jul-Aug 2013

Hasap M, et al.

ในกรณี ต้ อ งการดามและดึ ง ถ่ ว งกระดู ก ผู้ ป่ ว ยกระดู ก
รยางค์ล่างหักในขณะเคลื่อนย้ายเท่านั้น กลไกการปรับ
แรงดึงเชือกยังใช้การปรับระบบด้วยมือ (manual) ขนาด
และน้�ำ หนักอาจจะยังไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการวิจยั
และพัฒนาอุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกชนิดไม่ใช้ตุ้ม
น้ำ � หนั ก ครั้ ง นี้ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากในการที่ จ ะพั ฒ นา
ต่อยอดไปสู่การดึงถ่วงกระดูกชนิดอื่นๆ เช่น การดึงถ่วง
กระดูกผ่านกะโหลกศีรษะ (skull traction) การดึงถ่วง
กระดูกผ่านผิวหนังและผ่านกระดูก  สำ�หรับใช้ขณะดึงถ่วง
กระดู ก อยู่ กั บ เตี ย งและในขณะเดี ย วกั น สามารถใช้
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ด้วย และอาจพัฒนากลไกการปรับ
แรงดึงเชือกจากระบบทีใ่ ช้มอื ไปสูร่ ะบบดิจติ อล (Digital)
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย ตลอดจนพัฒนาสู่
เชิงพาณิชย์ ส่วนผลของแรงดึงเพื่อจัดเรียงกระดูกให้
อยู่ในตำ�แหน่งที่ยอมรับ (Acceptable alignment)
เมือ่ เทียบกับแรงดึงกระดูกแบบเดิมว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่จำ�เป็นต้องมีการศึกษาในอนาคตต่อไป

สรุป

อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกรยางค์ล่างหัก
ที่ประดิษฐ์ครั้งนี้เป็นอุปกรณ์ใหม่ ใช้แนวคิดใหม่
โดยการใช้ แ รงดึ ง ถ่ วง จากสปริงแทนการใช้ แ รง
ดึงถ่วงจากตุม้ น้�ำ หนัก นำ�มาใช้ประโยชน์ได้จริง ผูป้ ว่ ย
มีความปวดน้ อ ยกว่ า การดึ ง ถ่ วง กระดู ก แบบเดิ ม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับ
มากถึงมากที่สุด
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