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บทคัดย่อ
การได้รับการรักษาโดยการดึงถ่วงน�้ำหนักในผู้ป่วยกระดูกหัก ส่งผลกระทบต่อความไม่สุข
สบายด้านร่างกาย จิตใจ – จิตวิญญาณ สังคมและสิ่งแวดล้อม การตอบสนองต่อความต้องการ
ความสุขสบายของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดึงถ่วงน�ำ้ หนักเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการ
ศึกษาแบบพรรณนา เพือ่ ศึกษาความต้องการความสุขสบาย การได้รบั การตอบสนองความต้องการ
ความสุขสบายในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดึงถ่วงน�ำ้ หนัก กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยกระดูกหักทีไ่ ด้รบั การดึง
ถ่วงน�ำ้ หนัก ซึง่ เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ�ำนวน 86 ราย คัดเลือกกลุม่
ตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถามความต้องการความสุขสบายและการได้รบั การตอบสนองความสุขสบาย ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวคิดของ คอลลาบา (Kolcaba, 2003) และการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความต้องการความสุข
สบายโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก คะแนนการได้รบั การตอบสนองความต้องการความสุข
สบายโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพบริการทีต่ อบสนองความต้องการความสุขสบายของผูป้ ว่ ยกระดูกหักทีไ่ ด้รบั
การดึงถ่วงน�้ำหนักให้ดียิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ความต้องการความสุขสบาย การได้รับการตอบสนองความต้องการความสุขสบาย
ผู้ป่วยที่ได้รับการดึงถ่วงน�้ำหนัก
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Comfort needs and responses on comfort needs of patients on traction

Abstract
Getting treatment by traction in fracture patients can affect to comfort on physical
psycho - spiritual, social and environment. Responding to comfort needs of patients
should be of high priority. The purposes of this descriptive study were to investigate
comfort needs and responses on comfort needs of patients on traction.The sample
was 86 patients who were on traction in orthopedic wards of Maharaja Nakorn Chiang
Mai Hospital and were selected based on inclusion criteria. The research instruments
consisted of 1) demographic data 2) a form to record comfort needs and response
on comfort needs of patients on traction. The questionnaire was developed by the
researcher based on the conceptual framework by Kolcaba (2003) and literature
reviews. Data were analyzed by using descriptive statistics.
The results of this study revealed that the total scores and each part of comfort
needs were at high level .The total scores and each part of responses on comfort
needs were also at high level.
The results provide basic information for quality of care enhancement to better
meet the comfort needs of patients on traction.
Key words: Comfort Needs, Response On Comfort Needs, Patients On Traction
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การดึงถ่วงน�้ำหนัก (traction) เป็นการรักษาโดย
ใช้แรงดึงเพื่อธ�ำรงแนวกระดูกหักให้อยู่ในต�ำแหน่งเดิม
หรือเป็นการคงสภาพกระดูกไว้ชั่วคราวจนกว่าจะผ่าตัด  
หรือใช้รักษาในผู้ที่มีกระดูกหัก ข้อเคลื่อน หรือภาวะ
กล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นเวลานาน ๆ มักท�ำที่รยางค์เช่น
กระดูกต้นขา (femur) หรือกระดูกหน้าแข้ง(tibia) หรือ
ใช้ดึงศีรษะในรายที่ผู้ป่วยกระดูกบริเวณคอแตกหรือร้าว
(วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ์, 2550) การดึงถ่วงน�้ำหนักจ�ำแนก
ประเภทของเครื่องดึงได้ 2 ประเภท ตามอวัยวะที่ดึง คือ
การดึงกระดูกผ่านผิวหนัง (skin traction) เป็นการดึง
กระดูกโดยใช้แรงดึงที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน (soft
tissue) และการดึงกระดูก (skeletal traction) เป็นการ
ดึงที่กระดูกโดยตรง โดยใช้ steinmann pin ช่วย ใช้ใน
การดึงกระดูกให้เข้าทีใ่ นรายทีก่ ระดูกหักซ้อนเกยกันมาก
ต้องใช้แรงมากในการดึง ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดึงถ่วงน�ำ้ หนัก
ทีข่ า โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรก ซึง่ เป็นระยะทีค่ กุ คาม

ต่อผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่ท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บจนกระดูกหัก การดึงถ่วงน�้ำหนักเป็นการจ�ำกัด
การเคลือ่ นไหวเพือ่ ให้กระดูกทีห่ กั อยูน่ งิ่ ผูป้ ว่ ยต้องถูกจัด
ให้นอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา ร่วมกับอาการเจ็บปวดที่
เกิดจากกระดูกหัก (ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา, 2548)
และผู้ป่วยบางรายอาจมีการบาดเจ็บหลายแห่งร่วมด้วย  
ซึ่งส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงความสุข
สบายดั ง นี้ ด้ า นร่ า งกาย เช่ น ความเจ็ บ ปวด การ
เปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น การ
รับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การขับถ่าย การ
อ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ข้อติดแข็ง เบื่ออาหาร และท้องผูก
(ทัศนีย์ ธนะศาล, 2541) และการเกิดแผลกดทับเนือ่ งจาก
ผูป้ ว่ ยมีขอ้ จ�ำกัดในการพลิกตะแคงตัว การแพ้พลาสเตอร์
ทีต่ ดิ ผิวหนังโดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่เครือ่ งดึงผ่านผิวหนัง
ด้านจิตใจ ได้แก่ กลัวความพิการ กลัวสูญเสียภาพลักษณ์
สูญเสียความคล่องตัวและความงาม สูญเสียความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองต้องพึ่งพาผู้อื่น เนื่องจากผู้ป่วยมีพยาธิ
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