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ขอ้ควรจาํ และกายภาพบําบดั 

สาํหรบัการผ่าตดัเปลีย่นขอ้เข่า  
เนือ้หาของบทความนีเ้ป็นฉบบัทีไ่ดร้บัการแปลความหมายแตจ่ะใชฉ้บบัภาษาจนีเป็นหลกั 
 
(โปรดทราบว่าควรใชแ้ผ่นพบันีภ้ายใตค้าํแนะนําของบุคคลากรทางการแพทย)์ 

 

 

(I)  ภาพประกอบขอ้เข่าของคณุ  

ขอ้ตอ่ปกต ิ

 
 

骨 กระดูก 

關節囊 แคปซลูขอ้ตอ่ 

軟骨 กระดูกออ่น 

滑膜 เยือ่หุม้ไขขอ้ 

正面 ดา้นหนา้ 

側面 ดา้นขา้ง 
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An artificial joint 

 
 

股骨假體 กระดูกโคนขาเทยีม 

塑料 พลาสตกิ 

金屬 เหล็ก 

脛骨假體 กระดูกตน้ขาเทยีม 

 

 

(II)  กายภาพบําบดัหลงัเขา้รบัการผ่าตดั 

1. 1 ถงึ 2 วนั 

i. นักกายภาพบําบดัจะจดัเตรยีม “เคร ือ่งรองรบัขาไฟฟ้า” เพือ่ชว่ยใหผู้ป่้วยทําท่ากายบรหิารขอ้เขา่ 

 

ii. เมือ่ดงึสายขบัของเหลวออกจากรา่งกายออก ผูป่้วยจะสามารถเร ิม่ทําท่ากายบรหิารง่าย ๆ บางท่าไดบ้นเตยีง 

และลุกออกจากเตยีงไปน่ังทีเ่กา้อีไ้ดโ้ดยไดร้บัความชว่ยเหลอืจากนักกายภาพบําบดั 
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2. 2 ถงึ 3 วนั 

ทําท่ากายบรหิารเสน้เอ็น แลว้เร ิม่ฝึกเดนิดว้ยการใชอุ้ปกรณช์ว่ยในการเดนิ 

 

3. 5 ถงึ 6 วนั 

เร ิม่ฝึกเดนิดว้ยตวัเองภายในบา้นดว้ยการใชอุ้ปกรณช์ว่ยในการเดนิ 

 

 

(III)  ขอ้ควรจาํเกีย่วกบัการลงมอืปฏบิตั ิ
การเดนิ 

1. การเดนิไปขา้งหนา้: เคลือ่นยา้ยอุปกรณช์ว่ยในการเดนิหน่ึงกา้วไปขา้งหนา้ ใชข้าดา้นทีม่ปัีญหากา้วออกไปเป็นกา้วแรก 

แลว้จากน้ันกา้วตามดว้ยขาดา้นทีใ่ชง้านไดด้ ี

2. การเดนิไปขา้งหลงั: กา้วไปขา้งหลงัดว้ยขาดา้นทีใ่ชง้านไดด้กีอ่น แลว้จากน้ันกา้วขาดา้นทีม่ปัีญหาตาม 

และสุดทา้ยเคลือ่นยา้ยอุปกรณช์ว่ยในการเดนิไปขา้งหลงั 

 

การเดนิขึน้ และลงบนัได (ใชไ้ม่ไดก้บัผูป่้วยทีใ่ชอ้ปุกรณช์ว่ยในการเดนิ) 

1. การเดนิขึน้บนัได: กา้วขาดา้นทีใ่ชง้านไดด้ขีึน้ไปกอ่น จากน้ันจงึคอ่ยกา้วขาดา้นทีม่ปัีญหาตาม 

แลว้ใชไ้มเ้ทา้อยูบ่นระดบัเดยีวกบัขา 

2. การเดนิลงบนัได: กา้วขาดา้นทีม่ปัีญหา พรอ้มกบัไมเ้ทา้ลงไปกอ่น จากน้ันกา้วขาดา้นทีใ่ชง้านไดด้ลีงบนระดบัเดยีวกนั 
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 (หมายเหต:ุ ภาพประกอบในส่วนสเีขม้ คอื ขาดา้นทีม่ปัีญหา) 

 

 

(IV) การรกัษาอาการเจบ็ปวดทีบ่า้น 

1. การประคบเย็น: 2 คร ัง้ต่อวนั เป็นเวลา 15 นาทใีนแตล่ะคร ัง้ วางถงุนํา้แข็งทีห่่อไวใ้นผา้ขนหนูลงบนขอ้เขา่ทีป่วด 

2. ยกขาดา้นทีม่ปัีญหาขึน้ดว้ยหมอน 

3. เพิม่การไหลเวยีนโลหติดว้ยการทําท่ากายบรหิารทีเ่ทา้ 

 

 

 

(V)  การรกัษาดว้ยท่ากายบรหิารทีบ่า้นกอ่นเขา้รบัการผ่าตดั 
ทําท่ากายบรหิาร กอ่นเขา้รบัการผ่าตดั 

เพือ่ลดอาการตงึของขอ้เขา่ และกลา้มเนือ้ของตน้ขาลบี ผูป่้วยจาํเป็นจะตอ้งฝึกท่ากายบรหิารดงัตอ่ไปนีด้ว้ยความพากเพยีร 

 

ชว่งเวลา: 2 ถงึ 3 ชว่งเวลาต่อวนั และทําท่ากายบรหิารซํา้ 15 ถงึ 20 คร ัง้ จากน้ันทําคา้งไวเ้ป็นเวลา 5 ถงึ 10 

วนิาทใีนแตล่ะคร ัง้  

 

ท่ากายบรหิารยดืกลา้มเนือ้ 

 กลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นหนา้ 

 ยนืบนขาขา้งเดยีว 

 ดงึเทา้เขา้ใกลส้ะโพกใหม้ากทีสุ่ด 

 ควรรูส้กึว่ากลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นหนา้ถูกดงึใหต้งึ 
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1. กลา้มเนือ้น่องดา้นหลงั 

 ยนืบนขาขา้งเดยีวไปดา้นหนา้ และอกีขาดา้นหน่ึงไปดา้นหลงั 

 ดนักาํแพงดว้ยมอืในลกัษณะเหยยีดตรงทัง้สองดา้น 

 รกัษาตําแหน่งหลงั และขาดา้นหลงัใหเ้หยยีดตรง 

 เอนตวัไปดา้นหนา้ 

 รกัษาตําแหน่งขอ้เทา้ใหอ้ยู่บนพืน้ 

 ควรรูส้กึว่ากลา้มเนือ้น่องดา้นหลงัถกูดงึใหต้งึ 

 

 

2. กลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นหลงั 

 น่ังลงตรงปลายเตยีง 

 รกัษาตําแหน่งหลงัใหต้รง และเหยยีดขาของคณุใหต้รง 

 เอนตวัไปดา้นหนา้ 

 ควรรูส้กึว่ากลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นหลงัถกูดงึใหต้งึ 

 

 
ท่ากายบรหิารขอ้ตอ่ 

1. ท่ากายบรหิารขอ้เขา่ 

 น่ังลง 

 เร ิม่งอขา 90 องศา 

 จากน้ันเหยยีดขอ้เขา่ใหต้รงใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

 

2. ท่ากายบรหิารขอ้เทา้ 

แกว่งขอ้เทา้ และนิว้เทา้ขึน้ และลงเพือ่เพิม่การไหลเวยีนโลหติบนขาส่วนบน 

และขาส่วนล่างเพือ่ป้องกนัเสน้เลอืดอุดตนัทีห่ลอดเลอืดหลงัการผ่าตดั 

 

 

ท่ากายบรหิารกลา้มเนือ้ 

1. ท่ากายบรหิารกลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นหนา้ (1) 

 นอนหงาย 

 วางหมอนรอง (สามารถยกเวน้ได)้ ไวใ้ตเ้ขา่ 

 เตะเพือ่เหยยีดขาใหต้รง สามารถวางถงุทราย (___ lbs) 

ไวท้ีข่อ้เทา้ได ้โปรดทราบว่าควรวางเขา่ใหต้ดิอยู่กบัหมอนรอง 

(สามารถยกเวน้ได)้  
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2. ท่ากายบรหิารกลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นหนา้ (2) 

 นอนหงาย 

 เหยยีดตน้ขาของคุณใหต้รง และยกตน้ขาขึน้สงูประมาณ 6-8 

นิว้ 

 สามารถวางถงุทราย (___ lbs) ไวท้ีข่อ้เทา้ได ้

โปรดทราบควรปล่อยใหเ้อวของคุณรูส้กึผ่อนคลาย  

3. ท่ากายบรหิารกลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นขา้ง 

 นอนตะแคงขา้ง 

 แยกตน้ขาออกประมาณ 6-8 นิว้ 

 สามารถวางถงุทราย (___ lbs) ไวท้ีข่อ้เทา้ได ้

โปรดทราบว่าควรเหยยีดเขา่ใหต้รง 
 

4. ท่ากายบรหิารกลา้มเนือ้สะโพก 

 นอนควํา่หนา้ลง 

 เหยยีดตน้ขาของคุณใหต้รง แลว้ยกขึน้สงูประมาณ 6-8 นิว้ 

 สามารถวางถงุทราย (___ lbs) ไวท้ีข่อ้เทา้ได ้

โปรดทราบควรปล่อยใหเ้อวของคุณรูส้กึผ่อนคลาย 

และรกัษาตําแหน่งเขา่ใหเ้หยยีดตรง   

5. ท่ากายบรหิารกลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นหลงั 

 นอนควํา่หนา้ลง 

 งอเทา้ไปทางสะโพก ยกเทา้ขึน้สูงประมาณ 6-8 นิว้ 

 สามารถวางถงุทราย (___ lbs) ไวท้ีข่อ้เทา้ได ้

โปรดทราบว่าอย่าทําใหข้อ้เทา้ตดิอยู่กบัสะโพก   
6. ท่ากายบรหิารสะพานโคง้ 

 นอนหงาย 

 งอเขา่ทัง้สองขา้งดว้ยการวางเทา้ใหแ้บนราบบนเตยีง  

 ยกสะโพกขึน้ 
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7. ท่ากายบรหิารดว้ยการยกขอ้เทา้ขึน้ 

 จบัราว หรอืเฟอรนิ์เจอรท์ีม่ ัน่คง  

 ยกขอ้เทา้ขึน้ และลงอย่างชา้ ๆ 

 
 

 

(VI)  การรกัษาดว้ยท่าการบรหิารทีบ่า้นหลงัจากเขา้รบัการผ่าตดั 

ท่ากายบรหิาร หลงัเขา้รบัการผ่าตดั 

ผูป่้วยจะตอ้งฝึกท่ากายบรหิารอย่างต่อเน่ืองกอ่นเขา้รบัการผ่าตดัเพือ่เพิม่ความแข็งแรงใหก้บักลา้มเนือ้ 

จากน้ันเพิม่ท่าการบรหิาร หลกั ๆ ตามรายละเอยีดดา้นล่างเพือ่รกัษาระดบัของการเคลือ่นไหวของขอ้เขา่ 

 

ชว่งเวลา: 2 ถงึ 3 ชว่งเวลาต่อวนั ทําท่ากายบรหิารซํา้แต่ละคร ัง้ 15 ถงึ 20 คร ัง้ แลว้ทําท่าคา้งเอาไวเ้ป็นเวลา 5 ถงึ 10 

วนิาทใีนแตล่ะคร ัง้ 

 

1. การงอเขา่ (ท่านอนราบ) 

นอนหงายโดยใหเ้ทา้ของคุณตดิอยู่กบัเตยีง 

งอเขา่ของคุณใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ทําท่าคา้งไวเ้ป็นเวลา 10 วนิาท ี

แลว้เหยยีดค่อย ๆ เหยยีดใหต้รงอย่างชา้ ๆ 

 
2. การงอเขา่ (ท่าน่ัง) 

น่ังใหห้ลงัตดิกบัพนักเกา้อี ้

วางผา้ขนหนูไวท้ีด่า้นหนา้ของเกา้อีต้ามภาพ 

หอ้ยขาของคุณออกจากขอบของเกา้อี ้

งอเขา่ของคุณใหไ้ดม้ากทีสุ่ดดว้ยการใชข้าดา้นทีใ่ชง้านไดด้ขีองคณุ 

แลว้ทําท่าคา้งไวเ้ป็นเวลา 10 วนิาท ี  
3. ท่ากายบรหิารดว้ยการบบีเกรง็กลา้มเนือ้เขา่ 

นอนหงาย แลว้เหยยีดขาของคณุใหต้รง 

วางผา้ขนหนูใตเ้ขา่ของคณุตามทีแ่สดงในภาพ 

เกรง็กลา้มเนือ้สีม่ดัทีด่า้นหนาของตน้ขา (ตน้ขา) เป็นเวลา 10 วนิาท ี

จากน้ันผ่อนคลายกลา้มเนือ้  
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4. การจบัเขา่ในขณะทีก่าํลงันอนราบ 

จบัขาดา้นทีม่ปัีญหาดว้ยมอืทัง้สองดา้นตามภาพ 

ดงึตน้ขาเขา้หาลําตวั จากน้ันผ่อนคลายกลา้มเนือ้ตน้ขา คอ่ย ๆ 

ปล่อยน่องลงชา้ ๆ แลว้ทําท่าคา้งไวเ้ป็นเวลา 10 วนิาท ี

 
5. ท่ากายบรหิารดว้ยการกดขา 

วางผา้ขนหนูระหว่างน่อง กบัขอ้เทา้ 

วางมอืทัง้สองดา้นลงทีด่า้นบนของเขา่ แลว้กดลงอย่างชา้ ๆ 

เพือ่ยดืขอ้เขา้ใหต้รง ทําท่าคา้งไวเ้ป็นเวลา 30 วนิาท ี

 

 

 

(VII)  เคล็บลบัการเตรยีมตวัทีบ่า้น 
กอ่นเขา้รบัการผ่าตดั 

1. ทําท่ากายบรหิารทีเ่หมาะสม และสม่ําเสมอทีบ่า้นเพือ่เตรยีมตวักอ่นเขา้รบัการผ่าตดั 

2. เตรยีมรองเทา้ผา้ใบหน่ึงคู่ทีส่วมใส่สบาย และง่ายตอ่การสวมใส ่

(อาจเลอืกใหม้ขีนาดใหญ่กว่าเทา้เน่ืองจากเทา้อาจมอีาการบวมเล็กนอ้ยหลงัเขา้รบัการผ่าตดั) 

เพือ่การฝึกเดนิหลงัเขา้รบัการผ่าตดั 

3. เพือ่ลดความเสีย่งจากการสะดดุลม้ โปรดรกัษาทางเดนิในบา้นของคุณใหป้ราศจากสิง่กดีขวาง ลดสิง่ของทีเ่ล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

รวมทัง้นําพรม และสิง่ของอืน่ ๆ ออก  

4. สภาพแวดลอ้มทีบ่า้น 

และผูดู้แลผูป่้วยควรจะเตรยีมตวัล่วงหนา้เพือ่ชว่ยเหลอืผูป่้วยในการดาํรงชวีติประจาํวนัหลงัจากออกจากโรงพยาบาลแลว้ 

5. การเตรยีมตวัทีบ่า้น: 

 ถุงนํา้แข็ง 

 จดัเตรยีมเกา้อี ้เตยีง หอ้งนํา้ และทีอ่าบนํา้ใหอ้ยู่ในระดบัความสูงทีม่คีวามเหมาะสม 

 จดัเตรยีมทางเดนิ และราวจบัทีบ่า้น 

 

 

 

  

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

TOTAL KNEE REPLACEMENT_THAI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 

(VIII) เคล็ดลบัในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกาย 

หลงัเขา้รบัการผ่าตดั... 

1. เร ิม่ทําท่ากายบรหิารเพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกายบนเตยีงใหเ้รว็ทีสุ่ดเพือ่รกัษาแผลทีม่อีาการเจ็บปวด 

2. คุณอาจจะตอ้งใชอุ้ปกรณช์ว่ยในการเดนิในชว่งแรกหลงัจากการออกจากโรงพยาบาล และความกวา้งของประตูควรจะ 

กวา้งกว่า 23 นิว้ 

3. โดยปกต ิคุณสามารถออกจากโรงพยาบาล และกลบับา้นเพือ่ทําการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกายไดป้ระมาณ แปดถงึสบิวนั 

หลงัเขา้รบัการผ่าตดั แต่คุณยงัคงจะตอ้งไปทีค่ลนิิคกายภาพบําบดัเพือ่รบัการฝึกอบรมดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกาย 

 

ขอใหทุ้กคนประสบผลสําเรจ็ในการเขา้รบัการผ่าตดั และมสีุขภาพทีด่!ี 

 

หากคุณมคีําถามเกีย่วกบัขอ้มูลทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเล่มนี ้โปรดปรกึษานักกายภาพบําบดัของคุณ 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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