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ประวัติการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
รายละเอียดการแก้ไข

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
1. เพื่อประเมินภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงจากอาการและอาการแสดงของภาวะความดันในช่อง
กล้ามเนือ้ สูง โดยใช้หลัก 6 P
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2. เพื่อใช้แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้
2. ขอบข่าย (Scope)
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลมหาสารคาม
3. คาจากัดความ (Definition)
Compartment Syndrome คือ ภาวะที่ “ความดันในช่องปิดของกล้ามเนื้อสูงขึ้น” หลังได้รับ
บาดเจ็บ อาจมีกระดูกหักหรือมีเลือดออก หรือมีเพียงอาการการบวมของกล้ามเนื้อ ซึ่งไปรบกวน
ระบบการไหลเวียนของเลือด ทาให้กล้ามเนื้อเยื่ออ่อนอื่นๆ ในบริเวณนั้น มีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ (Poor
tissue Perfusion) เกิดการขาดเลือดที่รุนแรง จนทาให้เนื้อเยื่อในช่องกล้ามเนื้อนั้นตาย
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
1.แบบประเมิน compartment syndrome ใช้ warning sign ตาม early sign
MKH-FR-ORT-011 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 1/พ.ย./60
อาการ
มี ไม่มี
1. Pain (Earliest sign ) deep pain สาคัญที่สุดไม่สามารถบอกตาแหน่งปวดได้ชัดเจน
อาการปวดมากขึ้น แม้ว่าจะได้รับยาบรรเทาอาการปวดก็ตาม
- Pain score > 10
- ตอบสนองต่อยาลดปวด
- ไม่ตอบสนองต่อยาลดปวด
- บอกตาแหน่งไม่ถูก
2. paresthesia มีอาการมึนชา(Earliest sign)
สามารถประเมินจาการรับสัมผัสบริเวณส่วนต้นและส่วนปลายของอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ
อาจพบอาการรับสัมผัสลดลง ไวต่อการกระตุ้น รู้สึกซู่ซ่า ชาหรือสูญเสียการสัมผัส
3. ปวดมากเมื่อขยับ( passive stretching)(Earliest sign)
4. Pallor (ค่าปกติ < 2 วินาที) (Late finding) ) ประเมินจาก Capillary refill และอุณหภูมิ
(temperature) อวัยวะบริเวณที่อยู่ต่ากว่าอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ อาจพบว่า มีอาการซีดและ
เย็นบ่งบอกถึงเลือดแดงไปเลี้ยงไม่เพียงพอ เป็นสิ่งที่พยาบาลต้องตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ โดย
กดบริเวณปลายเล็บ ปกติจะขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีปกติทันที มักจะไม่เกิน 2 วินาที หากเกิน 4
วินาทีต้องรายงานแพทย์ทันที
- Capillary refill > 2 วินาที
5. Paralysis (Late finding)อาการอัมพาตของกล้ามเนื้อเป็นผลมาจาเส้นประสาทถูกทาลาย
กล้ามเนือ้ ที่ขาดเลือดไปเลี้ยงมักไวต่อการถูกยืดขยายกรณีนี้ผู้ป่วยจะหยุดเคลื่อนไหวร่างกาย
และมีการกางออกของนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ซึ่งเป็นอาการแสดงที่พยาบาลต้องประเมินและให้การ
ช่วยเหลือได้ทันที
- ขยับอวัยวะส่วนปลายได้
- ขยับอวัยวะส่วนปลายไม่ได้
6. Pulselessness (Late finding) วิธีการประเมินชีพจรบริเวณส่วนปลายของอวัยวะที่ได้รับ
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อาการ
บาดเจ็บหรือบริเวณที่ได้รับการใส่เฝือกกรณีได้รับบาดเจ็บของระยางค์ส่วนล่างควรคลาชีพจร
บริเวณเข่า (poplitial pulse) และบริเวณหลังเท้า (dorsalis pedis pulse) ถ้าไม่สามารถ
คลาชีพจรบริเวณนี้ได้อาจคลาชีพจรบริเวณด้านหลังกระดูกทิเบีย (posterior tibial pulse)
ส่วนการบาดเจ็บของระยางส่วนบน ควรคลาชีพจรบริเวณข้อพับแขน (brachial pulse) หรือ
บริเวณมือ (radial pulse) กรณีทตี่ ้องการทดสอบว่าเลือดไปเลี้ยงบริเวณศีรษะหรือสมอง
เพียงพอหรือไม่อาจคลาชีพจรบริเวณคอ(carotid pulse) หรือบริเวณขมับ (temporal
pulse) ในกรณีที่ภาวะนี้ไม่สามารถคลาชีพจรได้ ให้ประเมินจาก capillary refill แทนซึ่งค่า
ปกติไม่ควรเกิน 2 วินาทีถ้ามีค่ามากกว่า 4 วินาที ต้องรายงานแพทย์ทันที
- จับชีพจรด้วยมือได้เบา (weak)
- จับชีพจรด้วยมือไม่ได้ (absent)
- ใช้ drop tone จับชีพจรได้
- ใช้ drop tone จับชีพจรไม่ได้
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มี

ไม่มี

2. Drop tone
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
1. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีการประเมินทุก 15 นาที ใน 4 ครั้ง ทุก 30 นาที2 ครั้ง ทุก 1ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมง
แรก และ ต่อไป ทุก 2-4 ชั่วโมง
2. การรายงานแพทย์ ภายใน15 นาที
3. รายงานแพทย์ ตามขั้นตอนดังนี้

ในเวลาราชการ
1. รายงานแพทย์ Intern(15 นาที)
2. รายงานแพทย์ Staff เจ้าของไข้(15 นาที)
3. รายงานแพทย์เวร Emergency(15 นาที)
4. รายงานแพทย์ OPD(15 นาที)
5. รายงานหัวหน้าแผนก
นอกเวลาราชการ
1. รายงานแพทย์ Intern(15 นาที)
2. รายงานแพทย์เวร Emergency(15 นาที)
3. รายงานแพทย์หัวหน้าแผนก
6. ข้อควรระวัง (Precaution)
1. Early detection ได้ทันเวลา
2. ลดการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียหน้าที่ขอวอวัยวะอย่างถาวร……….
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