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ประวัติการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
รายละเอียดการแก้ไข

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
1. จ้ากัดการเคลื่อนไหว (Immobilization ) เนื่องจากกระดูกส่วนที่หักนันหากมีการเคลื่อนไหว จะมีแรง
เกิดขึน ท้าให้ไปกดทับเส้นประสาท กล้ามเนือ เส้นเลือด
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2. ดึงกระดูกที่เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมให้เข้าไปอยู่ในแนวเดิมหรือใกล้เคียงกับแนวเดิม (Reduction) ให้
กระดูกที่หักมีการเชื่อมติดได้เองโดยไม่ต้องผ่าตัด
3. ลดความเจ็บปวดบริเวณข้อที่หัก
4. ป้องกันการผิดรูป Deformity ที่มีอยู่เดิมและอาจจะเกิดขึนต่อมา
2. ขอบข่าย (Scope)
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลมหาสารคาม
3. ค้าจ้ากัดความ (Definition)
เปนการดึงกระดูกโดยใชเหล็กแทงผานกระดูก Tibia บริเวณ metaphyseal portion ซึง่ เปน ต้า
แหนงที่ไมเกิดการบาดเจ็บตอหลอดเลือด เสนประสาท ขอ และการเจริญเติบโตของกระดูก น้าหนักที่ใช
ดึงอยูระหว่าง 1 ใน 10 ถึง 1 ใน 7 ของน้าหนักตัว
skeletal traction หมายถึงการออกแรงดึงที่ distal fragment โดยใช้ pin แทงทะลุผาน กระดูก
แลวใช้หว่ งเหล็ก ( bow ) ( ไพรัช ประสงคจีน,2541 : 15 )
skeletal traction หมายถึงการรักษากระดูกหักดัวยวิธีการดึงผานกระดูกโดยตรง
( เจริญ โชติกวณิชย ,2539 : 559)
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
1. การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้า Traction
2. มาตรฐานที่ การเข้า Traction
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
หลักการการเขาtraction
1. Counter traction คือ การที่มีแรงตานในทิศทางตรงกันขามกับแนวดึง การที่จะจัดใหมี
Counter traction นัน ท้าไดโดยการยกปลายเตียงขึนเล็กนอย
2. Friction เปนแรงเสียดทานซึ่งท้าใหประสิทธิภาพของ traction นอยลง
3. Line of pull แนวของการดึง ตองผานต้าแหน่งที่มีกระดูกหักและเชือกต้องตึง น้าหนักที่ใช ถ
วงตองแขวนลอยอิสระเสมอ
4. Continuous ในผูปวยที่มีกระดูกหัก เขาtractionไวเพื่อดึงกระดูกหักใหเขาที่ไมควรเอา
น้าหนักที่ใชถวงออก ควรดึงตลอดเวลา
5. Position การเคลื่อนไหวสวนบนจะช่วยป้องกันภาวะ hypostatic pneumonia
วิธีการทํา skeletal traction
1. ให้ค้าอธิบายและเหตุผลในการเข้า traction แก่ผู้ป่วย on skeletal traction
2. ให้ค้าอธิบายหลักในการ traction ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
3. เตรียมบริเวณที่จะใส่ pin เพื่อเข้า traction โดยฟอกท้าความสะอาดผิวหนังและเช็ดล้างให้
สะอาดเตรียมอุปกรณ์ รอก เชือก น้าหนัก ชุด Bohler braun splint
4. เริ่มจากการหาต้าแหนงที่จะแทง pin รวมทังชนิดของ pin ที่จะใช้เมื่อเลือกต้าแหนงที่
เหมาะสมไดแลวใหท้าความสะอาดผิวหนังบริเวณนันแลวปูผาสะอาดโดยรอบเหลือเฉพาะบริเวณที่จะแทง
pin ใชยาชาเฉพาะที่บริเวณผิวหนังลึกลงไปถึง periosteum ตรงต้าแหนงที่จะแทง pin เขาและต้าแหนง
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ที่คิดว่าpin จะทะลุออก เจาะรูที่ผิวหนังดวยใบมีดใหมีขนาดใหญกวา diameter ของ pin ที่จะใช้
เล็กน้อย ใช้ hand drill ชวยในการแทง pin ผานกระดูก จนปลาย pin ทะลุผิวหนังดานตรงขาม (ควรใช
ใบมีดแทงผิวหนังกอนที่ pin จะทะลุ
5. จากนันใชผาก็อสชุบ tincture of benzoin เจาะรูขนาดเท่า pin ตรงกลางผากอส เพื่อจะ
สวมลงบน pin เพื่อใชปดแผล จากนันจึงใช rolled gauze พันทับอีกครัง ตอจากนันใช้ Bohler braun
splint สวมที่ปลาย pin ทังสองขางยึดใหตัว bow หางจากผิวหนังเล็กนอย ถาชิดไปจะกดผิวหนังท้าให้
เกิดแผลกดทับ ถาหางไปจะท้าให้ moment arm ของ pin ยาว pin จะหลวมและเกิด pin tract
infection ไดงาย จากนันดึงถวงตามที่เราตองการ
6. ดูแลให้ traction ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ น้าหนักลอยพ้นจากพืนและไม่วางพาดกับ
ขอบเตียง ลอยเป็นอิสระ เชือกที่ใช้ถ่วงน้าหนักให้อยู่ในรอก ไม่ปีนออกนอกรอก ใช้เชือกที่เหนียว
แข็งแรงและไม่มีปมตลอดเส้น
7. จัดทิศทางของแรงดึงให้เป็นไปตามแนวของขา (Alignment ) ส่วนบนหรือ longaxis ของ
กระดูกต้นขา
8. ท้าความสะอาดบริเวณ Pin site ด้วยเทคนิคปลอดเชือ สังเกตอาการผิดปกติที่ขอบแผล
บริเวณ Pin site เช่น ขอบแผลแดง แฉะ มีหนองซึม แนะน้าผู้ป่วยให้หลีกเลี่ยงการใช้มือแตะต้อง
บริเวณ Pin site หรือใช้ผ้าสกปรกเช็ดเลือดและน้าเหลือง
9. ใช้ผ้านุ่มรองบริเวณส้นเท้าให้ลอยป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ส้นเท้า
10. จัด position ขาไม่ให้บิดหมุนออกนอก อาจกดทับ common peroneal nerve ท้า
ให้เกิด foot dropได้
11. สอนวิธีการใช้บาร์โหนเมื่อจะ Back care หรือการใช้หม้อนอน
12. สอนและแนะน้าการออกก้าลังกายขาข้างที่ดีและขาข้างที่เข้า traction และROM ข้อต่อ
ต่างๆ พร้อมตรวจสอบความรู้สึกและสีของผิวหนัง
13. ให้ค้าแนะน้าผู้ป่วยการปฏิบัติตน การใช้บาร์โหน การใช้ ortho bed pan และลง
บันทึก
14. อธิบายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยดึงถ่วงน้าหนักโดยผ่านกระดูก
ภาวะแทรกซอนของการเขาtraction
1. Pressure sore ต้าแหนงที่เกิดแผลกดทับบอยๆคือ บริเวณกน, ตาตุมทังสองขาง สนเทาหรือ
บริเวณปุมกระดูกตางๆ
2. ทองผูก เบื่ออาหารควรแนะน้าใหผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีกากใย เชน ผัก ผลไมตางๆ
ใหออกก้าลังกายโดยการหายใจเขาออกลึกๆ ดื่มน้ามากๆ ไมควรนอนดึก ท้าจิตใจใหสบาย
3. Hypostatic pneumoniaมักพบในคนสูงอายุเนื่องจากนอนทาเดียวนานๆ ควรกระตุนให้
ผูปวยหายใจเขาออกลึก ๆ และสอนการไออยางถูกวิธี
4. การติดเชือของกระดูก เนื่องจากการเขา skeletal traction ในการใส pin หรือ wire
5. การเกิดนิ่วในไต ควรใหผูปวยดื่มน้ามากๆ
6 Osteoporosis มักพบในคนสูงอายุ การเขา traction ไวนาน การที่กระดูกไม่รับ stress ใดๆ
หรือไมไดรับการออกก้าลังกาย กระดูกจะเปราะหักงายถาไดรับอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย
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8.การอักเสบของหลอดเลือดด้าเนื่องจากมีการอุดตันภายในหลอดเลือด ปองกันโดยการ
เคลื่อนไหวแขน ขา เปลี่ยนทาบอยๆ เพื่อปองกันไมให้มีการคั่งคางของเลือดในหลอดเลือดด้า
9.แรงดึงที่มากเกินไป สงผลใหกระดูกติดชาหรือไมติดได
10.การเขา traction อยูตลอดเวลาจะส่งผลให้กลามเนือลีบ ควรกระตุนใหผูปวยออกก้าลังกาย
ทังแขน ขา ข้างดีและขางที่เขา traction นอกจากนันมีปัญหาเกี่ยวกับข้อติดแข็งได
11. เสนประสาท มักพบวา common peroneal nerve palsy เกิดขึนได้ การบิดหมุนขาออก
ทางดานนอก
6. ข้อควรระวัง (Precaution)
1. การเกิดแผลกดทับที่ต้นขาด้านในข้างที่ on bohler braun ,ก้นกบ, ส้นเท้า
2. Foot drop
3. ข้อติด กล้ามเนือลีบ ขาข้างที่ on traction
7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
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