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บทคัดย่อ 

กระดูกสันหลังหัก (Fracture of the spine) เป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงและมีผู้ป่วยจ านวนมากที่เป็นอัมพาต เพราะกระดูก
สันหลังที่หักเคลื่อนไปกดทับไขสันหลัง ผู้ป่วยกระดูกสันหลังหักและบาดเจ็บไขสันหลังนั้น มักจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนสูง เนื่องจากผู้ป่วยนั้นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล และนอนบนเตียงนาน ภาวะ แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ได้แก่ การเกิดแผลกดทับ ปอดอักเสบ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ข้อติดแข็งกล้ามเนื้อลีบเล็ก ท้องอืดหรือมีการกดทับของ
ประสาทไขสันหลังมากขึ้นจนเป็นอัมพาต ซึ่งจะท าให้มีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคมของผู้ป่วยและ
ญาติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของชีวิต ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือ การสูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งจะเห็นว่า
โรงพยาบาลเองก็ได้รับผลกระทบด้านการรักษาที่สูง โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาการด าเนินโรคการดูแลรักษาการพยาบาล
ผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง ตั้งแต่การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ความรู้และทักษะในการให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธี โดยมีวิธีการศึกษาด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา  จ านวน 2 ราย ที่ได้รับ
บาดเจ็บบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังที่รับรักษาไว้ในโรงพยาบาลตรัง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนตั้งแต่
แรกรับเข้าโรงพยาบาลจนถึงผู้ป่วยกลับบ้าน ใช้ข้อมูลกรณีศึกษาผู้ป่วย จ านวน 2 รายที่มารับการรักษาในปี 2562 ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล อาการส าคัญ ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต แบบแผนสุขภาพ แบบ
แผนการด าเนินชีวิต การประเมินสภาพร่างกายตามระบบ  การรักษา ยาที่ใช้ (ประโยชน์/ข้อควรระวัง) การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ สรุปอาการตั้งแต่แรกรับจนถึงปัจจุบัน สรุปปัญหาจากการรักษา สรุปปัญหาของผู้ป่วยและการรักษา สรุป
กรณีศึกษา การเปรียบเทียบกรณีศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีปัญหาและให้การพยาบาลดังนี้ เรื่องเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสันหลังและไขสันหลังถูก
ท าลายมากข้ึน เร่ืองมีความปวด เนื่องจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ และการแตกกระดูกสันหลัง เร่ืองผู้ป่วยและญาติ วิตกกังวล
ต่อความเจ็บป่วย เรื่องมีภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดของระบบทางเดินปัสสาวะ เรื่องติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายบกพร่อง เรื่องเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ เรื่องเสี่ยงต่อผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้า(Major  
depression/Post Traumatic stress disorder (PTSD) เรื่องผู้ป่วยไม่สามารถบังคับให้ตัวเองขับถ่ายได้เหมือนปกติ เรื่อง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเมื่อจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 

การศึกษากรณีศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเชิงลึกในประเด็นของการป้องกันการไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในกระดูกสัน
หลังที่รุนแรง พัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ ครอบครัว และชุมชน โดยบูรณาการการดูแลทั้งทางด้าน
ร่างกาย และการปรับสภาพจิตใจ เพื่อบรรเทาอาการภาวะเครียดจากการบาดเจ็บในกระดูกสันหลัง ในกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บไข
สันหลัง เพิ่มกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ในการศึกษา เพื่อให้เห็นความหลากหลายของกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ในพื้นที่อื่นๆ 
ในประเทศไทย 
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Abstract 

 

Fracture of the spine is a serious injury and many patients are paralyzed. Because the broken 
spine moved to press the spinal cord spinal fracture and spinal cord injury patients often have a high risk 
of complications. Because the patient must stay in the hospital for treatment and slept on the bed for a 
long time complications that may occur include the occurrence of pressure ulcers, pneumonia, urinary 
tract infections. rigid joints, small muscular atrophy Flatulence or more compression of the spinal cord 
until paralyzing which will cause physical, psychological, socioeconomic effects on patients and relatives 
causing changes in all areas of life. Another problem that arises is Loss of property which can be seen 
that the hospital itself is highly affected by the treatment The objective is to study disease management, 
care and treatment of patients with spinal and spinal cord injuries, from helping the injured person at 
the point of accident, knowledge and skills in providing basic assistance. Proper movement the study 
method is to select a sample of 2 case studies of spinal and spinal cord injuries treated in Trang 
Hospital. Data was collected from medical records from the first hospital admission to patients returning 
home. Data were collected using case studies of 2 patients who received treatment in 2019. Study and 
analyze personal data, important symptoms, and current medical history. past illnesses history, health 
patterns, lifestyle patterns physical assessment according to the drug treatment system used (benefits / 
precautions), laboratory tests summary of symptoms from the first reception until present summary of 
problems from treatment summary of patient problems and treatment case study summary comparison 
of case studies. 

The results showed that patients have problems and provide nursing services as follows 
increased risk of spinal cord and spinal cord destruction. Have a pain due to tissue tear and spinal 
rupture. About patients and relatives worrying about illness subject. Shock caused by infection in the 
bloodstream of the urinary system urinary tract infections. Impaired body movements the risk of 
pressure ulcers the risk of patients with depression (Major depression / Post Traumatic stress disorder 
(PTSD). Patients are not able to force themselves to excrete normally. Lack of knowledge understanding 
of the practice when discharged from the hospital 

Next case study in-depth studies on the issue of preventing spinal injury should be conducted in 
depth. Develop a program of participation of multidisciplinary teams, families, and communities by 
integrating physical care and mental adjustment to relieve stress from spinal injury In spinal cord injury 
patients increase the sample and study area. To see a variety of spinal cord injury patients in other areas 
in Thailand. 
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