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การผ่าตดัปลูกกระดูกฝ่าเทา้เทยีม 

เนือ้หาของบทความนีเ้ป็นฉบบัทีไ่ดร้บัการแปลความหมายแตจ่ะใชฉ้บบัภาษาจนีเป็นหลกั 

การผ่าตดัเปลีย่นขอ้สะโพกเทยีม 

ขอ้ควรทราบ และกายภาพบําบดั 

(โปรดทราบ ใหอ้า้งองิหนงัสอืเล่มนี้ตอ่เจา้หน้าทีท่างการแพทยก์อ่นใชง้าน) 

 

 

 

(1) แผนภาพของสะโพก 

 

ขอ้ต่อปกต ิ

 

การปลูกกระดูกฝ่าเทา้เทยีม 

 

การเปลีย่นทัง้ขอ้ต่อ 

(หมายเหต:ุ สเีขม้ คอื ขอ้ตอ่โลหะเทยีม) 

 

การผ่าตดัเปลีย่นขอ้สะโพกเทยีมนัน้มคีวามแตกตา่งกนัไปตามสาเหตขุองโรค การแตกหกั อายุของผูป่้วย 

และภาวะสุขภาพของผูป่้วย  
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(2) กฎตา่ง ๆ หลงัการผ่าตดั  

ขอ้หา้มสามขอ้ 

หมายเหตทุีส่าํคญั: ปกป้อง และหลกีเลีย่งการหลดุของขอ้ตอ่ของสะโพกเทยีม  

(หมายเหต:ุ สเีขม้ คอื ขาทีม่ปัีญหา) 

 

ขอ้ตอ่สะโพกหลงัการผ่าตดั 

ทา่น่ัง: หา้มเอนหลงัเกนิกวา่ 

90 องศา 

 

ทา่ยนื: หา้มยนืไขวข้า        

 

ทา่เดนิ: หา้มเดนิแกวง่ขาเขา้ลาํตวั 

 

(3) รายละเอยีดในชวีติประจาํวนั 

ท่านั่ง 

เลอืกเกา้อีท้ีเ่หมาะสม และมคีวามสงูทีเ่หมาะสม หา้มน่ังบนเกา้อีท้ีม่รีะดบัตํ่า หรอืโซฟานุ่ม 

โปรดจาํไวว้า่หา้มน่ังไขวข้า หรอืกม้หลงั  

 

หา้มน่ังบนเกา้อีท้ีม่รีะดบัตํ่า 

 

หา้มน่ังบนโซฟานุ่ม 

 

หา้มน่ังไขวข้า 

 

หา้มกม้หลงั 
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ท่านอน 

1. ในชว่งระยะเวลาสามเดอืนแรกหลงัการผ่าตดั ใหใ้ชห้มอนแยกเทา้ออกจากกนัในขณะทีก่าํลงันอนหงาย 

 

 

 

2. ในขณะทีก่าํลงันอนตะแคงหน่ึงขา้ง ใหห้ลกีเลีย่งการงอสะโพก และซอ้นเทา้กนั 

ใหใ้ชห้มอนแยกเทา้ออกจากกนั 
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ท่ายนื 

1. รกัษาสมดลุระหวา่งกระดกูเชงิกราน และอปุกรณช์ว่ยในการเดนิ 

หลกีเลีย่งการหมุนตวัอยา่งรวดเรว็ซ ึง่มผีลกระทบตอ่ขา                                                                                                    

 
2. หากอปุกรณช์ว่ยในการเดนิไม่แตะอยูบ่นพืน้ อยา่เร ิม่เดนิ 

 

 

ท่าเดนิ 

1. กา้วไปขา้งหนา้: กา้วขาดา้นทีม่ปัีญหาออกไปกอ่นอปุกรณช์ว่ยในการเดนิ แลว้คอ่ยกา้วขาทีป่กตติาม 

2. กา้วไปขา้งหลงั: กา้วขาทีป่กตไิปดา้นหลงักอ่น แลว้คอ่ยกา้วขาทีม่ปัีญหาตาม 

เคลือ่นยา้ยอปุกรณช์ว่ยในการเดนิเป็นขัน้ตอนสดุทา้ย                                                             
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การเดนิขึน้ ลงบนัได (ใชไ้ม่ไดก้บัผูป่้วยทีใ่ชอ้ปุกรณช์ว่ยในการเดนิ) 
1. การเดนิขึน้บนัได: กา้วขาทีใ่ชง้านไดด้ขีึน้ไปกอ่น จากน้ันจงึค่อยกา้วขาทีม่ปัีญหาตาม 

แลว้ใชไ้มเ้ทา้อยูบ่นระดบัเดยีวกบัขา 

2. การเดนิลงบนัได: กา้วขาทีม่ปัีญหา พรอ้มกบัไมเ้ทา้กอ่น จากน้ันกา้วขาทีใ่ชง้านไดด้บีนระดบัเดยีวกนักบัขา 

(หมายเหต:ุ สเีขม้ คอื ขาทีม่ปัีญหา) 

 

 

ถูกตอ้ง และผดิ 

1. หา้มน่ังทา่ยอง ๆ 

 
2. หา้มใชโ้ถสม้ทีต่อ้งน่ังยอง ๆ (วางขาดา้นทีม่ปัีญหาออกไปดา้นหนา้เล็กนอ้ย) 

 
3. ทา่น่ังทีถ่กูตอ้งสาํหรบัการหยบิจบัสิง่ของ 

4. ทา่ทีถ่กูตอ้งของการสวมใสร่องเทา้ (พยายามสวมใสร่องเทา้ทีไ่ม่มเีชอืกผูกรองเทา้) 
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ทกัษะในการขึน้ และลงจากรถยนต ์

ขัน้ตอนที ่1: รกัษาตาํแหน่งขาดา้นทีใ่ชง้าน              

ไดด้ใีหอ้ยูใ่กลก้บัประตูของรถยนต ์

 

ขัน้ตอนที ่2: เอนตวัของคณุกลบัเขา้ไป                   

ในรถยนต ์

 
ขัน้ตอนที ่3: ขยบัขาดา้นทีใ่ชง้านไดด้เีขา้ไป             

ในรถยนต ์  

 

ขัน้ตอนที ่4: สุดทา้ย น่ังใหต้วัตดิกบัทีน่ั่งบนรถยนต ์                       

แลว้ขยบัขาดา้นทีม่ปัีญหาเขา้ไปภายในรถยนต ์
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(4) การดูแลอาการบวม และปวดทีบ่า้น 

1. การใชนํ้า้แข็ง: ใชผ้า้ขนหนูห่อกระเป๋านํา้แข็ง แลว้วางมนัเอาไวท้ีข่อ้ตอ่ใกลก้บับรเิวณทีม่อีาการบวม            

และปวด ใชนํ้า้แข็งวนัละสองคร ัง้เป็นเวลา 15 นาทใีนแตล่ะคร ัง้ 

2. ใชห้มอนยกขาทีม่อีาการบวม และปวดขึน้ 

3. ทาํทา่บรหิารขาเพือ่ทาํใหก้ารไหลเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

 

(5) ทํากายภาพบําบดัทีบ่า้น 

วตัถุประสงค:์ 

1. รกัษาความยดืหยุ่นของขอ้ต่อ 

2. เพิม่การไหลเวยีนโลหติ (ชว่ยลดอาการบวม) 

3. การสรา้งกลา้มเนือ้ 

4. ฟ้ืนฟูเพือ่กลบัมาทํากจิกรรมปกตเิหมอืนเดมิ 

5. ปกป้องขอ้ต่อสะโพกเทยีม 

 

ความถี:่ 2-3 คร ัง้ตอ่วนั 15-20 คร ัง้ต่อท่า คา้งท่าแตล่ะท่าไว ้5-10 วนิาท ี

 

A.  การออกกาํลงักายยดืเอน็รอ้ยหวาย 

 ยนืดว้ยขาขา้งเดยีวไปดา้นหนา้ 

 กดมอืทัง้สองดา้นของคณุบนกาํแพง     

ดว้ยการเหยยีดแขนใหต้รง 

 รกัษาหลงั และขาดา้นหลงัของคณุให ้ 

เหยยีดตรง 

 เอนตวัของคณุไปดา้นหนา้ 

 รกัษาสน้เทา้ใหอ้ยูบ่นพืน้ 

 ทาํใหรู้ส้กึถงึความตงึในเอ็นรอ้ยหวาย 
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B.  การออกกาํลงักายกลา้มเนื้อบนเตยีง  

1. การออกกาํลงักายกลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นหนา้ 

 นอนหงาย 

 รกัษาตน้ขาของคณุใหเ้หยยีดตรง แลว้ยกขึน้ประมาณ 6-8 นิว้ 

 สามารถวางนํา้หนักลงบนขอ้เทา้ได ้( ปอนด)์  

รกัษาหลงัของคณุใหอ้ยูใ่นท่าทีผ่่อนคลาย 
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2. การออกกาํลงักายกลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นขา้ง  

 นอนตะแคงไปดา้นขา้ง 

 เปิดตน้ขาของคณุออกไปประมาณ 6-8 นิว้ 

 สามารถวางนํา้หนักลงบนขอ้เทา้ได ้( ปอนด)์   

รกัษาเขา่ของคณุใหเ้หยยีดตรง 

 

 

3. การออกกาํลงักายกลา้มเนือ้สะโพก 

 ทา่นอนควํ่า 

 รกัษาตน้ขาของคณุใหเ้หยยีดตรง แลว้ยกตน้ขาทัง้สองขา้งขึน้ประมาณ 6-8 นิว้ 

 สามารถวางนํา้หนักลงบนขอ้เทา้ได ้(  ปอนด)์ 

 รกัษาหลงัของคณุใหอ้ยูใ่นท่าทีผ่่อนคลาย และเขา่เหยยีดตรง 

 
 

4. การออกกาํลงักายกลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นหลงั 

 ท่านอนควํา่ 

 งอขาของคุณไปดา้นหลงัจนถงึสะโพก แลว้ยกขึน้ประมาณ 6-8 นิว้ 

 สามารถวางนํา้หนักลงบนขอ้เทา้ได ้(  ปอนด)์ 

 ระวงัอย่าขยบัขอ้เทา้ใกลก้บัสะโพกมากเกนิไป 
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5. การออกกาํลงักายดว้ยการโกง่ตวัขึน้ 

 นอนหงาย 

 งอขา และวางเทา้ราบบนเตยีง 

 ยกสะโพกของคุณ 

 
6. การออกกาํลงักายขอ้เทา้ 

 เคลือ่นไหวขอ้เทา้ และนิว้เทา้ของคณุขึน้ และลงเพือ่เพิม่การไหลเวยีนโลหติของขา  

และป้องกนัเสน้เลอืดอดุตนัทีห่ลอดเลอืดหลงัการผ่าตดั  
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การออกกาํลงักายดว้ยท่ายนื 

จบัราวจบั หรอืเฟอรนิ์เจอรด์ว้ยมอืท ัง้สองดา้นใหแ้น่น 

1. รกัษารา่งกายสว่นบนใหต้รง 

และยกขาทีม่ปัีญหาไปดา้นหลงัเป็นเวลาหา้ถงึสบิวนิาทกีอ่นวางเทา้ลง 

 

2. รกัษารา่งกายสว่นบนใหต้รง 

ยกตน้ขาดา้นทีม่ปัีญหาออกไปดา้นขา้งลาํตวัเป็นเวลาหา้ถงึสบิวนิาทกีอ่นวาง

เทา้ลง 

 

3. ยกขอ้เทา้ของคณุขึน้ และลงชา้ ๆ 

 
 

 

(6) เคล็ดลบัในการจดัเตรยีมทีบ่า้น 

กอ่นเขา้รบัการผ่าตดั…… 

1. 

การออกกาํลงักายอยา่งเหมาะสมทีเ่ป็นเป็นประจาํเป็นสิง่สาํคญัเพือ่รกัษาตวัคณุเองใหอ้ยูใ่นสภาวะทีด่ทีีส่ดุกอ่นเขา้ร ั

บการผ่าตดั 

2. เตรยีมรองเทา้ผา้ใบทีส่วมใสส่บาย และง่ายตอ่การสวมใส ่

(มขีนาดใหญ่กวา่เทา้เล็กนอ้ยในกรณีทีม่อีาการบวมหลงัจากการผา่ตดั) 
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เพือ่ความสะดวกในการฝึกเดนิหลงัจาการผ่าตดั 

3. เพือ่ลดความเสีย่งของการสะดดุลม้ โปรดรกัษาทางเดนิทีบ่า้นใหป้ราศจากสิง่กดีขวาง ลดสิง่ของทีเ่ล็ก ๆ  นอ้ย ๆ 

และนําพรม และสิง่ของอืน่ ๆ ออก 

4. เพือ่ชว่ยเหลอืผูป่้วยในการดาํรงชวีติประจาํวนัหลงัจากออกจากโรงพยาบาลแลว้ การจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้ม 

และผูด้แูลลว่งหนา้น้ันเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น 

 

การเตรยีมตวัทีบ่า้น: 

 กระเป๋าใสนํ่า้แข็ง 

 เกา้อี ้เตยีง หอ้งนํา้ ทีม่ ีความสงู เหมาะสม และการจดัเตรยีมหอ้งอาบนํา้  

 การจดัเตรยีมทางเดนิ และราวจบัทีบ่า้น 

 

 

 

(7) เคล็ดลบัในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกาย 

หลงัการผ่าตดั…… 

1. เร ิม่ทาํทา่บรหิารรา่งกายเพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกายบนเตยีงง่าย ๆ และรกัษาแผลทีม่อีาการบวม 

และปวดใหเ้รว็ทีส่ดุ 

2. ในชว่งแรกหลงัจากการออกจากโรงพยาบาล คณุอาจจาํเป็นตอ้งใช ้อปุกรณช์ว่ยในการเดนิ เพือ่เดนิ 

ความกวา้งของประตคูวรจะ ยาวเกนิกวา่ 23 นิว้ 

3. โดยปกตคิณุสามารถออกจากโรงพยาบาล และกลบับา้นเพือ่ทาํการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกายไดป้ระมาณ 

แปดถงึสบิวนัหลงัการผ่าตดั 

แตค่ณุยงัคงจะตอ้งไปทีค่ลนิิคกายภาพบําบดัเพือ่รบัการฝึกอบรมดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกาย 

 

 

ขอใหโ้ชคดใีนการเขา้รบัการผ่าตดั และหวงัวา่คณุจะมสุีขภาพทีด่!ี 

หากคณุมคีาํถามเกีย่วกบัขอ้มูลทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืเล่มนี ้โปรดตดิตอ่นกักายภาพบําบดัของคณุ 
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