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คูมอืการดูแลสาํหรับการตดัสวนลาง 
 
เน้ือหาของบทความน้ีเปนฉบับที่ไดรับการแปลความหมายแตจะใชฉบับภาษาจีนเปนหลัก 
 
คณะกรรมการประสานงานดานออรโธปดกิสของโรงพยาบาล / 
กลุมที่ปรึกษาทางการพยาบาลของหนวยงานโรงพยาบาล (ศัลยกรรมกระดูก) 
กันยายน 2021 
 
(1) บทนาํ 
การตัดสวนลางหมายถึงการผาตัดเอาสวนหน่ึงหรือสวนลางทั้งหมดออกเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือโรคภัยไขเจ็
บ ขั้นตอนการตัดสวนลางที่พบบอยที่สุดคือเหนือหรือใตเขา 
คูมือการดูแลน้ีมุงหวังที่จะใหคําแนะนําที่ชัดเจนแกผูปวย สมาชิกในครอบครัว และผูดูแล 
เพ่ือใหพวกเขาสามารถเรียนรูประเด็นสําคัญของการดูแลการตัดสวนลาง การฟนตัวโดยเร็วที่สุด 
และปรับตัวใหเขากับชีวิตใหม 
 
(2) ขอบงชีใ้นการตดัสวนลาง 
สาเหตุตอไปน้ีเปนสาเหตุหลักที่ทําใหผูปวยในฮองกงตองตัดสวนลาง: 
 แผลพุพองรุนแรงท่ีเกิดจากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 
 โรคหลอดเลือดสวนปลาย 
 การติดเช้ือรุนแรง  
 กระดูกหักหรือบาดแผลรุนแรง 
 เน้ืองอก 
 พิการแตกําเนิดหรือความพิการที่ไดมา 
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(3) ประเภทของการตดัสวนลาง 
โดยทั่วไปตําแหนงของการตัดสวนลางขึ้นอยูกับระดบัการบาดเจ็บที่ขา  ความรุนแรงของการติดเช้ือ 

การไหลเวียนโลหิตและเน้ือเยื่อออนทีอ่ยูใกลเคียง 
 
(4) การเตรยีมตวักอนการผาตดั 
1. แพทยจะอธิบายใหผูปวยทราบถึงหนาที่ กระบวนการ และภาวะแทรกซอนที่เปนไปไดของการผาตัด 
และลงนามในแบบฟอรมยินยอมใหดําเนินการ 
2. ทําการตรวจกอนการผาตัดที่จําเปน รวมทั้งการตรวจเลือด เอก็ซเรย และคลื่นไฟฟาหัวใจ เปนตน 
3. พยายามควบคุมภาวะเดิม เชน ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน 
4. หากจําเปนจะใชยาปฏชีิวนะเพ่ือควบคุมการติดเช้ือ 
5. แนะนํานักกายภาพบําบัดตามสถานการณ 
นักกิจกรรมบําบัดหรือนักศัลยกรรมกระดูกเทียมจะประเมินและวางแผนการดูแลกอนและหลังการผาตัด 
6. 
เขาใจสถานะทางโภชนาการและอางอิงถึงนักโภชนาการเม่ือจาํเปนเพ่ือสงเสริมการรักษาบาดแผลหลังการผา
ตัด 
7. ผูปวยควรปรับอารมณและเตรียมพรอมสําหรับการผาตัด การฟนฟูตองใชเวลาและความอดทน 
การคงไวซ่ึงทัศนคติเชิงบวกและเชิงบวกในการเขารวมการฝกอบรมการฟนฟูสมรรถภาพจะชวยกลับคืนสูสังค
ม 
 

การตัดสวนลางใตขอเขา (นอง) 

การตัดสวนลางเหนือขอเขา (ตนขา) 

การตัดสะโพก 
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(5) ขัน้ตอนการผาตดั 
การผาตัดมักจะทําภายใตการดมยาสลบหรือการระงับความรูสึกเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ผิวหนัง กลามเน้ือ 
เสนประสาท และหลอดเลือดของบริเวณที่ทาํการผาตัดจะถูกแยกออกจากกัน จากน้ันกระดกูจะถกูตัดออก 
การแข็งตัวของเลือด และเน้ือเยื่อออนของบริเวณทีตั่ดทิ้งที่เหลือจะถูกเย็บ 
และวางสายสวนที่บริเวณที่ทําการผาตัด เพ่ือระบายเลือดและสารคัดหลั่งที่อยูใกลเคียง 
สุดทายจะเย็บแผลดวยลวดเย็บหรือไหมเย็บ หากการรักษาบาดแผลดําเนินไปไดดวยด ี
สายสวนระบายจะถูกเอาออกประมาณสองวันหลังจากการผาตัด 
และไหมเย็บหรือลวดเย็บจะถูกเอาออกในเวลาประมาณสองถึงสามสัปดาห 
 
(6) การดแูลหลงัการผาตดั 
หลังการผาตัด แผลมักจะเกิดการอักเสบเน่ืองจากการดูแลที่ไมเหมาะสมหรือการติดเช้ือแบคทีเรีย 
ผูปวยยังตองเผชิญกับปญหาการฟนฟู เชน การทํางานของชวงลางที่เปลี่ยนไป อาการปวดแขนขาเทียม 
และการประกอบเทียม 
ดังน้ันผูปวยและผูดูแลจึงตองเขาใจการดูแลหลังการผาตัดที่ถูกตองและเรียนรูที่จะจัดการกับปญหาตางๆที่อาจเ
กิดขึ้น 
(จะใสขาเทียมหรือไมขึ้นอยูกับหลายปจจัยเชน อายุของผูปวย สภาพรางกาย กิจกรรมกอนการผาตัด 
ความยาวและสภาพของแขนขาที่ไดรับผลกระทบ ฯลฯ โปรดปรึกษาแพทยของคุณสําหรับรายละเอียด) 
1. การดูแลความเจ็บปวด 
หลังการตัดชวงลาง มันเปนเร่ืองปกติที่ผูปวยจะรูสึกไดถึงความรูสึกขาหลอกและอาการปวดขาหลอก 
อาการตางๆมักจะคอยๆ หายไปและในบางกรณคีวามเจ็บปวดอาจจะรูสึกไดยาวนานขึ้น 
 

A. ความรูสึก 
เน่ืองจากความผิดปกติของการนํากระแสไฟฟาของเสนประสาทจากการตัดชวงลาง 
ผูปวยจะยังคงรูสึกถึงการที่ไมมีชวงลางอยูอกีตอไป 
ดังน้ันจึงตองมีมาตรการปองกันการหกลมเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บตอไป 

 
B. อาการปวด 

แมวายาแกปวดจะชวยบรรเทาอาการปวดบาดแผลหลังการตัดชวงลางได 
แตหากผูปวยรูสึกเจ็บปวดที่บริเวณชวงลางที่ไมมีอยูจริงน่ันก็ถือเปนอาการปวดแขนขาได 
ความรูสึกของไฟฟาช็อต การตัด การฉีกขาด อาการชา เข็มหรือแผลไหมเปนเร่ืองปกติ 
สถานการณในตอนกลางคืนอาจรุนแรงกวาตอนกลางวันและอาจยาวนานหลายป 

 
ทางออก 
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 กอนการผาตัด การใชยาและไมใชยาสามารถใชควบคุมความเจ็บปวดได เชน 
การฟุงซานและการฝกความรูความเขาใจ เพ่ือหลีกเลี่ยง "อคติ" 
ที่ทําใหคุณจาํความเจ็บปวดกอนการผาตัดได 

 เพ่ือเสริมสรางกลามเน้ือและผิวหนังและลดอาการชา หลังจากที่แผลหายดีแลว 
ใหเร่ิมแตะและนวดสวนที่ไดรับผลกระทบ 1 ถึง 2 คร้ังตอวัน คร้ังละ 10 ถึง 15 นาที 
คุณสามารถเพ่ิมความถี่และความแรงไดทีละนอย 

 

การนวด 
การแตะ 

 
  
 เพ่ือลดปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดจากการตัดชวงลางหลังการผาตัด ขั้นแรกใชวัสดุเรียบๆ 

ถูบริเวณที่บอบบาง เม่ือความไวลดลง ใหเปลี่ยนไปใชวัสดุที่หยาบกวาและเสริมแรงเสียดทาน ทําทุกๆ 2 
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ช่ัวโมง ทุกๆ 15 นาท ี
วัสดุตอไปน้ีสามารถใชไดตามความนุมนวลของวัสดุ: ไหม→สําลี→ผาสักหลาด 

 
 สุดทายการใชผาพันแผลพันชวงลสงที่ไดรับผลกระทบอยางเหมาะสมสามารถชวยบรรเทาความรูสึกและ

อาการปวดได (ดูวิธีการพันผาพันแผลโดยละเอียดดานลาง) 
 

2. การดูแลบาดแผล 
• ปองกันการติดเช้ือ 
แผลจะตองแหงและสะอาด ดูแลบาดแผลอยางใกลชิด หากมีอาการของการติดเช้ือ (เชน 
ปวดผิดปกติ แดง มีไข มีกลิ่น มีเลือดออกหรือมีหนอง) ใหแจงเจาหนาที่ทางการแพทย 
• ลดความเสียหาย 
หลีกเลี่ยงการเสียดสีมากเกินไปและการบีบบาดแผล 

หลีกเลี่ยงการพันแขนขาที่ไดรับผลกระทบแนนเกนิไป 
• สงเสริมการรักษา 
รักษาอาหารที่สมดุลและบริโภคสารอาหารที่เพียงพอ 
ติดตามการปรึกษาหารือและใชยาตรงเวลาเพ่ือรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดใหคงที่ 
ออกกําลังอยางเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการไหลเวียนโลหิต 

 
หลังการผาตัดขอเขา โดยทั่วไปแลวแผนรองยาง (Removable Rigid Dressing) 
ที่ทําจากวัสดุที่แข็งกวากส็ามารถนํามาใชเพ่ือปองกันการตัดชวงลางได 
ออรโธซิสชวยควบคุมอาการบวมนํ้าที่สวนลางและปองกันไมใหขอสะโพกและขอเขางอ 
ในระยะตอมาปดแผลดวยผาปดแผลและพันดวยผาพันแผลยืดหยุนหรืออุปกรณชวยลดขนาดตอขาเพ่ือช
วยควบคุมหรือลดอาการบวมนํ้า 
 
 
  

 

 

                                                                                  
สําลีกอน 
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อุปกรณชวยลดขนาดตอขา 
ถุงนองแบบยืดหยุนเหมาะสําหรับผูปวยสูงอายุหรือผูปวยที่มีความคลองตัวของมือที่ออนแอ 
โปรดทราบวาหากมีแผลทีย่ังไมหาย คุณควรพันแผลกอนใส และตรวจดูวาถุงนองยางยืดหลวมหรือไม 

 
ผาพันแผลที่ยืดหยุน 
หลังจากที่แผลหายดีแลว ควรพันผาพันแผลตอไปทั้งกลางวันและกลางคืน 
เพ่ือใหการตัดชวงลางอยูในระดับที่เหมาะสมและม่ันคง เพ่ือไมใหประกอบเทยีมยาก 
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3. ทาทีถู่กตอง 
เพ่ือปองกันอาการขอตองอและเสียรูป ควรรักษาทาทางที่ถูกตองตลอดเวลา 
• เพ่ือปองกันการหดรัดของขอสะโพกและขอเขา ผูพิการเหนือเขาตองนอนคว่าํอยางนอย 1 

ช่ัวโมงตอวัน หากสภาพบาดแผลเอื้ออํานวย 
• การตัดชวงลางควรพยายามรักษาทาทางที่หดกลับและต้ังตรงอยางเปนธรรมชาติ 
• อยาปลอยผูพิการทางรางกายใหอยูในทาที่งอเปนเวลานาน เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหขอตอตึง 

และมันเปนไปไมไดที่จะเดินโดยใชขาเทียม 
• กระดูกเชิงกรานควรอยูในแนวราบเม่ือยืน 
• อยาใชทาทางหรือเกาอี้รถเข็นเดียวกันเปนเวลานานกวาหน่ึงช่ัวโมง 

 
โปรดทราบ สําหรับการตัดเหนือขอเขา 

A. อยาแยกขาดวยหมอน 
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B.  อยาปลอยผูพิการทางรางกายบนเคร่ืองชวยเดินหรือไมค้ํายันที่ทาํใหรางกายงอ
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หมายเหตุสําหรับการตัดใตเขา 
A. เวลาน่ังอยางอการตัดขอเขา 

B. หามทิ้งผูพิการที่ขอบเตียง ใหงอขอเขา 

 
C. เม่ือนอนราบอยางอเขา 
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4.ปองกันการหกลม 

• หากความดันโลหิตของคณุไมคงที่หรือรูสึกวิงเวียนหรือไมสบาย 
โปรดอยาลุกจากเตียงและแจงพยาบาลทันท ี

• หากพ้ืนเปยกและลื่น โปรดติดตอเจาหนาที่วอรดเพ่ือจัดการ 
• เม่ือลุกจากเตียง (รวมถึงการไปหองนํ้า) 

คุณตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพยาบาลและนักกายภาพบําบัดอยางระมัดระวัง และสัมผัสชวง 
ลางที่ไดรับผลกระทบเบาๆกอนลกุจากเตียง เพ่ือใหแนใจวาอิทธิพลของความรูสึกหลอนจะลดลง 

• สวมใสเส้ือผาที่มีความยาวเหมาะสมเพ่ือปองกันการสะดุดลม 
 
5. อาหารและโภชนาการ 
หลังการผาตัด ผูปวยตองการสารอาหารที่เพียงพอเพ่ือชวยใหแผลหาย 
และยังตองการพลังงานเพ่ิมเติมเพ่ือรับมือกับการฝกและการใชอุปกรณชวยเดิน ดังน้ันควรสังเกตส่ิงตอไปน้ี: 

•  ใสใจกับการรับประทานอาหารที่สมดุล อยาเปนคนกินจุกจิก ดื่มนํ้าใหเพียงพอ 
•  เลิกบุหร่ีเพราะการสูบบุหร่ีมีผลตอการหายของบาดแผล 
•  หลีกเลี่ยงการมีนํ้าหนักเกินหรือนํ้าหนักนอยเกนิไป 

การออกกําลังกายเพ่ือการฟนฟูสามารถใชเพ่ือเสริมสรางกลามเน้ือ 
•  หากคุณเปนเบาหวาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําของนักโภชนาการในการรับประทานอาหาร 
•  เกี่ยวกับปญหาดานอาหารและโภชนาการ ใหอางอิงกับนักโภชนาการเพ่ือติดตามผลหากจําเปน 
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(7) การดแูลระหวางพกัฟน 
1. การดูแลชวงลางที่มีอยูและชวงลางที่ไดรับผลกระทบ 
 

ทําความสะอาดทกุวัน 
• หลังการผาตัด ผิวหนังบริเวณใกลกับที่ตัดจะระคายเคืองและบอบชํ้าไดงาย ทาํใหเกิดการอกัเสบ 

ดังน้ันตองใสใจสุขภาพและสุขอนามัยดวย 
• ลางบาดแผลดวยสบูที่ไมมีสวนผสมของยา อยาเกาผิวดวยมือของคุณ หลังทาํความสะอาด 

เช็ดเทาใหแหงดวยผาขนหนู อยาทิ้งสบูไวกบัผูพิการทางรางกาย 
เพราะผิวแหงจะระคายเคืองและทําใหเกิดการอกัเสบได 
หามใชนํ้ายาฆาเช้ือที่รุนแรงทากับผิวหนังของการตัดแขนขา (เชน ไอโอดีน) 
หลังจากลางการตัดแขนขาแลว ใหทาครีมบาํรุงผิวในปริมาณที่เหมาะสม 
และอยาทาผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอล 

• เปนการดีที่สุดที่จะทําความสะอาดในเวลากลางคืน หามลางในตอนเชา 
เพราะผิวที่เปยกจะทําใหบวมไดงายและเกาะติดขาเทียมและถูกันเองจนทําใหเกิดการอกัเสบของผิวหนั
งได 

• ผาพันแผลแชในสบูที่เปนกลาง (หามถูและลางแรงๆ) จากน้ันบีบนํ้าออก (โดยไมตองบิด) 
รีดใหแบนในที่เย็น และมวนใหหลวมเพ่ือใชในคร้ังตอไป 

 
2. ปญหาทั่วไปของการตัดชวงลาง: 

A. รอยขดีขวน 
หากผิวหนังของการตัดแขนขามีรอยขีดขวนจากอวัยวะเทียม โปรดทําตามขัน้ตอนดานลาง: 
• ลางแผลดวยนํ้าอุน จากน้ันใชนํ้ายาฆาเช้ือที่มีฤทธ์ิตานแบคทีเรียออนๆ 
และปดแผลดวยเทปยาฆาเช้ือเพ่ือลดเวลาในการสวมอวัยวะเทียม 
• หากผิวหนังมีรอยขีดขวนบอยคร้ัง ใหขอความชวยเหลือจากศัลยแพทยกระดกูเทียม 
• หากมีการอักเสบในรอยขดีขวน ใหไปพบแพทยเพ่ือทําการรักษา 

 
B. ส่ิงที่ควรระวังเม่ือผิวหนังเกิดตุมพอง 

• หากแผลพุพองมีขนาดเล็กและไมรูสึกเจ็บปวด ใหลางดวยนํ้ายาฆาเช้ือแบคทเีรียออนๆ 
หากตุมพองถูกบีบดวยการรักษาที่ไมเหมาะสมหรืออุปกรณทีไ่มผานการฆาเช้ือ 
จะทําใหเกิดการอกัเสบและการติดเช้ือที่บาดแผล 
• หากบริเวณที่เปนแผลพุพองคอนขางใหญ 
รูสึกเจ็บและเกิดขึ้นบอยๆใหไปพบแพทยเพ่ือทําการรักษา 

 
C. บวม 
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ในชวงพักฟน การตัดชวงลางมักทําใหเกิดอาการบวม 
ภายหลังหรือเน่ืองจากการใสขาเทียมที่ไมเหมาะสม สถานการณเดยีวกันกอ็าจเกิดขึ้นไดเชนกัน 
ดังน้ันเพ่ือปองกันและรักษาสถานการณน้ี ใหใสใจกบัประเด็นตอไปน้ี: 
• สวมถุงนองแบบบีบอัดหรือพันผาพันแผลเพ่ือควบคุมหรือลดอาการบวมนํ้า 
• เม่ือพักผอนใหยกขาขึ้นในชวงเวลาส้ันๆซ่ึงจะชวยเพ่ิมการไหลเวียนโลหิตและลดอาการบวมได 
• ถาอาการบวมอยูตํ่ากวาเขา พยายามหลกีเลี่ยงการผสมเขานานเกินไป 
• หากเทาเทียมไมอยูในตําแหนง ใหปรึกษาผูเช่ียวชาญดานศัลยกรรมกระดูกเทียม 

 
D. แผลและฝ 

น่ีเปนการติดเช้ือแบคทีเรียที่รายแรงอีกสองอยาง อาการตางๆ ไดแก มีไข แดง บวม ปวด 
และเกิดตุมหนอง หากเปนเชนน้ี ใหปรึกษาแพทยทันทีและหยุดใชอวัยวะเทียมช่ัวคราว 

 
3. ผาพันแผล 
A. การตัดเขาสวนบนและการพันผาพันแผล 

1. เร่ิมจากดานหนาแลวดงึลงมาตามแนวทแยงมุมจากดานบน 
2. จากน้ันวนไปรอบๆดานหลังและทําผาพันแผลคร่ึงวงกลม 
3. ดึงแนวทแยงที่ดานหลงัแลวดึงลงจากบนลงลาง 

 
  
4. เร่ิมการแตงตัวแบบเลข 8 

a. เร่ิมแนวทแยงจากดานหนาแลวดึงจากลางขึ้นบนโดยขามดานหลัง 
b. จากน้ันดึงแนวทแยงจากดานหนาแลวดึงลงจากบนลงลางโดยขามดานหลัง 
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5. พันผาพันแผลตามเลข 8 ซํ้าจนสุดแลวพันเปนวงกลม 2 รอบ 
6. สุดทายแกไขดวยเทป 

7. ทําผาพันแผลกอน 
8. ดึงขึ้นจากดานหนาถึงเอว 
9. ทําผาพันแผลสองวงที่เอว 
10. สุดทายติดเทปไวที่เอว 
 
B. การตัดและพันแผลใตเขา 
1. เร่ิมพันผาพันแผลช้ันแรกจากตําแหนงเขาถึงขาง 
2. ดึงลงตามแนวทแยงมุมจากดานบน 
3. แลวบายพาสดานหลัง 
4. ดึงขึ้นจากดานลางตามแนวทแยง 
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5. พันผาพันแผลตามแนวนอนที่หัวเ 

6. ดึงดานหลังแนวทแยงแลวดึงลงจากบนลงลาง 
7. เร่ิมการแตงตัวแบบเลข 8 

a. เร่ิมแนวทแยงจากดานหนาแลวดึงจากลางขึ้นบนโดยขามดานหลัง 
b. จากน้ันดึงแนวทแยงมุมจากดานหนาแลวดึงลงจากบนลงลางโดยผานดานหลัง 

8. พันผาพันแผลซํ้าในเลข 8 จนอยูใตเขา 
9. ทําผาพันแผลที่สวนหาง 
10. จากน้ันดึงแนวทแยงที่ดานหลังจากดานลางถึงดานบนของเขาเพ่ือทําผาพันแผลเปนวงกลมแลวปดดวยเทป 
 
หมายเหตุสําหรับการแตงกาย: 
• เม่ือพันผาพันแผล ความตึงเครียดควรเหมาะสม และความดันควรเทากัน 
• หลีกเลี่ยงการทิ้งร้ิวรอย ใชมือเพ่ือปรับระดับร้ิวรอย 
• หลังจากการตัดและพันผาพันแผลที่หัวเขาแลว หัวเขาควรเปดออกและปดผาพันแผลไมสนิท 

เพ่ือไมใหกระทบตอการเคลื่อนไหว 
 
ผูปวยจําเปนตองปองกันการงอและการเสียรูปของขอตอตอไป เพ่ือไมใหกระทบตอการสวมขาเทียม 
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4. การออกกาํลังกายเพ่ือการฟนฟู 
การฝกฟนฟูสําหรับการตัดเหนือเขา มีดังน้ี 
A. การยืดกลามเน้ือ 
• การยืดกลามเน้ือสะโพก 

นอนหงายบนเตียง วางผาเช็ดตัวไวใตการตัดแขนขา 
ความหนาของผาขนหนูควรทําใหสวนหนาของตนขารูสึกอยากดึง เก็บไว 20 นาที 
ความหนาของผาขนหนูสามารถปรับไดเพ่ือเพ่ิมระดับการดึง 

B. การฝกกลามเน้ือ 
• เสริมสรางสะโพกงอ 

นอนหงายบนเตียง วางผาขนหนูไวใตการตัดสวนลาง กดสวนที่ตัดลงใหแนนเพ่ือยกกนขึ้น คางไว 10 
วินาที ผอนคลาย และทําซํ้า 10 คร้ัง 
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• เสริมสรางกลามเน้ือสะโพก 
นอนลงบนเตียง มวนผาเช็ดตัวไวใตการตัดแขนขา แลววางเทาอีกขางในแนวต้ัง 
ผูพิการทางรางกายถกูกดลงอยางแนนหนาเพ่ือยกกนขึ้น คางไว 10 วินาทีแลวผอนคลาย ทาํซํ้า 10 คร้ัง 

 
 

นอนคว่ําบนเตียง ยกแขนขาขึ้น คางไว 10 วินาท ีผอนคลาย ทาํซํ้า 10 คร้ัง 
 
• เสริมการลักสะโพก 

นอนตะแคงขาง ยกแขนขาขึ้น คางไว 10 วินาที ผอนคลาย ทําซํ้า 10 คร้ัง 

 
ผูกสายยางยดืแบบสปอรตเขากับปลายสวนที่ใกลเคียงของการตัด 
บังคับใหการตัดสวนลางเพ่ือเปดออกดานนอก คางไว 10 วินาที ผอนคลาย และทําซํ้า 10 คร้ัง 
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• เสริมความแข็งแรงสะโพก 

นอนตะแคงโดยงอเขาปกติและรอบๆการตัด วางไวดานหนา ยกขึ้น คางไว 10 วินาที ผอนคลาย 
แลวทําซํ้า 10 คร้ัง 

 
นอนราบบนเตียง มวนผาขนหนูระหวางขา บีบผาขนหนูใหแนนดวยเทา คางไว 10 วินาที 
ผอนคลาย ทาํซํ้า 10 คร้ัง 

 
• เสริมสรางกลามทอง 

นอนราบบนเตียง งอเทาปกติ วางมือบนเขา ตัด ยกศีรษะและไหลเขาหากัน คางไว 5 วินาที 
ผอนคลาย ทาํซํ้า 10 คร้ัง 

 
• การเสริมสรางความชวงขาสวนบน 
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น่ังบนเตียง วางเทาราบ มือเหยียดตรง ยกรางกายขึน้จากเตียงอยางแรง คางไว 5 วินาที ผอนคลาย 
ทําซํ้า 10 คร้ัง 

 
การฝกฟนฟูสําหรับการตัดใตเขา มีดังน้ี 
A. การยืดกลามเน้ือ 
• การยืดเหยียดเขา 

นอนราบบนเตียง ดึงตนขาเขามาใกลหนาอก จากน้ันงอเขาใหมากที่สุด 
จะมีความรูสึกดึงที่ดานหนาของตนขา กดคางไว 10 วินาที ผอนคลายแลวทาํซํ้า 10 คร้ัง 

 
• การยืดเหยียดเขา 

น่ังบนพ้ืน กางเทาออก เหยียดเขาตรง เอนหลัง 
จากน้ันงอรางกายสวนบนไปขางหน่ึงเพ่ือใหตนขาดานหลังรูสึกเหมือนถูกดึง คางไว 10 วินาที 
ผอนคลาย จากน้ันงออีกขางเปนเวลา 10 วินาที วินาที ผอนคลาย ทําซํ้า 10 คร้ัง 
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B. การฝกกลามเน้ือ 
• การยืดเหยียดขอเขา 

นอนหงายบนเตียง วางผาขนหนูไวใตการตัด กดตัดใหแนนจนเขาต้ังตรง คางไว 10 วินาที ผอนคลาย 
ทําซํ้า 10 คร้ัง 

 
 
• การเสริมความแข็งแรงของของอเขา 

นอนราบบนเตียง มวนผาขนหนูใตการตัดแขนขา กดสวนที่ตัดลงใหแนนเพ่ืองอเขา คางไว 10 วินาที 

ผอนคลาย ทาํซํ้า 10 คร้ั
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5. การดูแลขาเทียม 
ขึ้นอยูกับสภาพของผูปวยกอนและหลังการผาตัดและความคืบหนาของการฟนฟูสมรรถภาพ หากเหมาะสม 
ศัลยแพทยกระดูกจะจัดใหผูปวยประกอบขาเทียมและดําเนินการฝกอบรมที่เกี่ยวของเพ่ือชวยฟนฟูความสามาร
ถในการทํากจิกรรมอิสระในแตละวัน อาจมีการปรับที่ไมถกูตองในระยะเร่ิมตน 
แตแพทยออรโธปดิกสสามารถปรับเปลี่ยนอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเขากับแขนขาเพ่ือหลีกเลี่ยงแผลกดทับและบรร
ลุผลของเสรีภาพในการเคลื่อนไหว 
 

• กอนใสขาเทียม คุณควรสวมถุงเทาตัดชวงลาง ควรใชผลิตภัณฑจากผาฝายหรือขนสัตว 
• ตองเปลี่ยนทุกวัน วิธีการซักมีดังน้ี: 

 ใชมือถูเบาๆ และไมใสในเคร่ืองซักผา 
 วางถุงเทาหรือผาพันแผลที่พิการในที่เย็นใหแหง อยาใหโดนแสงแดด 

และหลีกเลี่ยงการเขาใกลส่ิงที่รอนเกินไป มิฉะน้ัน ความยืดหยุนของผาพันแผลจะเสียหาย 
หลังจากการซักแตละคร้ัง ควรทําใหแหงอยางทั่วถงึกอนนํามาใชใหม 

• หากถุงเทาขาด ควรเปลีย่นใหม 
เพราะรอยยับที่เกิดจากการซอมถุงเทาอาจทําใหเกดิการระคายเคอืงและทํารายผิวได 

• หากใชผาพันแผล ใหคลายผาพันแผลสามถึงส่ีคร้ังตอวัน และตรวจดูรอยแดง ตุมพอง 
และผิวหนังที่ขาดตอนตัดไหม หากน้ิวเทามีรอยขดีขวนบอยๆ 
ใหปรึกษาผูเช่ียวชาญดานศัลยกรรมกระดูกเทียม 

• ทําความสะอาดเหง่ือและฝุนบนอวัยวะเทียมทุกวัน เช็ดพ้ืนผิวดานในดวยผาชุบนํ้าหมาดๆ ชุบสบู 
แลวใชผาชุบนํ้าเช็ดสบูออก อยาเทนํ้าลงไปเพราะนํ้าจะทําลายสวนหนังของอวัยวะเทียม 
นอกจากน้ียังจะทําใหขอตอเทียมขึ้นสนิม ลูเมนที่เปยกช้ืนจะระคายเคืองผิวหนัง 
ทําใหการตัดขาดและติดเช้ือ 

• หากมีอาการติดเช้ือในรอยขีดขวน โปรดปรึกษาแพทยเพ่ือทําการรักษา 
• อยาพยายามปรับหรือเปลีย่นสวนใดสวนหน่ึงของขาเทียม ในกรณีที่มีปญหา 

กรุณาขอความชวยเหลือจากแพทยออรโธปดกิสทันที 
 
 
6. การดูแลจิตใจและอารมณ 
การตัดชวงลางจะทําใหผูปวยตองเผชิญกับความทาทายที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในแงของโครงสรางรางกาย 
จิตใจ หรือการเคลื่อนไหว ผูปวยและครอบครัวตองเผชิญกับความตกใจกะทันหันและปญหาตางๆในชีวิต 
พวกเขามักจะรูสึกสูญเสียและหมดหนทาง หดหู 
และรูสึกไมสบายใจและวติกกังวลเพราะจําเปนตองกลับคืนสูสังคม 
หากพบเห็นปฏิกิริยาทางอารมณขางตนอยางตอเน่ือง ผูปวยและครอบครัวสามารถ: 
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• สงเสริมและสนับสนุนผูปวย ใหการดูแลและการสนับสนุนในเชิงบวกมากขึ้น 
• เขาใจและคาํนึงถึงปญหาที่ผูปวยตองเผชิญ รับฟงปญหาเหลาน้ีใหมากขึ้น 
• รวมกับผูปวยมากขึ้นเพ่ือใหผูปวยมีโอกาสที่จะแสดงอารมณของเขาในชวงเวลารวมกัน 
• กําหนดเปาหมายระยะส้ันและระยะยาวที่ทําไดจริงและทําไดกบัผูปวย 

และทํางานรวมกันอยางเต็มที่เพ่ือฝกฝน อยาใหความหวังเท็จโดยไมไดต้ังใจ 
• สงเสริมใหผูปวยมีสวนรวมในกลุมผลประโยชน เพ่ิมความสุขในชีวิต 

รับรูถึงความสําเร็จและความพึงพอใจจากพวกเขา 
• หากมีอาการซึมเศรา เชน อารมณดิ่ง ตอบสนองชา/คิดชา โทษตัวเอง นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ฯลฯ 

ใหขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ทางการแพทยหรือนักจิตวิทยาโดยเร็วที่สุด
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7. คําแนะนําในการจําหนาย 
•  ตรวจทุกวันเพ่ือหาแผลพุพอง ผิวแตก ฯลฯ 

ในขณะเดียวกันก็ควรตรวจสอบสภาพของแขนขาที่แข็งแรง 
•  ทําแบบฝกหัดการฟนฟูตอไป 
•  ใหความสนใจกับทาทีถู่กตองของการตัดชวงลาง 
•  ใชผาพันแผลยืดหยุนตอไปเพ่ือตัดชวงลางหรือสวมถุงนองยางยืด 

และปฏิบัติตามหลักการแตงตัว 
•  ปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือติดตามผลตรงเวลา 
•  หากมีอาการดังตอไปน้ี โปรดติดตอเพ่ือติดตามผลโดยเร็วที่สุด: 

 แผลมีรอยแดง บวม รอน ปวด และอาการอกัเสบอื่นๆ หรือมีสารคัดหลั่งผิดปกติ 
 ปวดตอเน่ืองและรุนแรงในบาดแผล 
 รอยเย็บแผลขาด 
 มีไขตอเน่ือง 

• ในชวงแรกๆของการออกจากโรงพยาบาลและกลบับาน มักจะลมบอยเวลาต่ืนกลางดึก 
(เขาหองนํ้าหรือจูๆก็ตองรับโทรศัพทแตลืมไมเทาหรือขาเทียม) 
ดังน้ันกอนนอนควรวางไมค้ํายันขางเตียงหรือในทีท่ี่เขาถึงไดงาย: 
อยาลืมใชไมค้ําเม่ือต่ืนนอน 

 
8. การปรับโครงสรางชีวิต 
แนะนําผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับวิธีการเผชิญกับชีวิตใหม เชน การเปลี่ยนงาน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในบานเพ่ือปรับใหเขากับความตองการของผูปวย (เชน 
การติดต้ังราวจับในหองนํ้า เปนตน) 
เวลาและความอดทนเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูปวยในการกลบัไปใชชีวิตในสังคมคร้ังกอน 
และตองมีความคิดในแงดซ่ึีงเปนประโยชนในการกลับคืนสูสังคม 
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9. การสนับสนุนชุมชน 
กระบวนการฟนฟูหลังการตัดชวงลางน้ันใชเวลานาน นอกจากความรวมมืออยางใกลชิดของผูปวย 
สมาชิกในครอบครัว ผูดูแล และเจาหนาที่ทางการแพทยแลว 
ยังมีกลุมตางๆในชุมชนที่ใหบริการสนับสนุน เชน การฝกอบรมการฟนฟูสมรรถภาพ กิจกรรมกลุม 
และกลุมเพ่ือนรวมเดินทาง 
การมีสวนรวมอยางแข็งขนัชวยใหผูปวยหลุดพนจากความยากลาํบากและบาดแผล 
ฟนตัวโดยเร็วที่สุด และปรับตัวใหมและเขาสูชีวิตใหม 
(เน้ือหาตอไปน้ีใชสําหรับอางอิงเทาน้ัน ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเปนคร้ังคราว) 
 

 
สมาคมเพ่ือการฟนฟูฮองกง (เบอรโทรศัพท: 2855 9360) 
http://www.rehabsociety.org.hk/zh-hant/ 
สมาคมเพ่ือการฟนฟูแหงฮองกงกอต้ังขึ้นในป 1959 และเปนองคกรการกุศลที่ขึ้นทะเบียนของรัฐบาล 
มีการจัดต้ังศูนยบริการมากกวา 20 แหงในฮองกงและจีนแผนดินใหญ 
เพ่ือใหบริการขนสงและการเดินทางที่เขาถึงไดอยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูง การฟนฟูสมรรถภาพ 
และบริการดูแลตอเน่ืองสําหรับผูพิการ ปวยเร้ือรัง และผูสูงอายุ 
รวมถึงบริการชุมชนและสถานรับเลี้ยงเด็ก " สถานพักฟน” และบริการดูแลที่อยูอาศัย 
 
 

 
Hong Kong Rehabilitation Power (เบอรโทรศัพท: 3471 7000) 
http://www.hkrp.org/volunteering_recruit.php 
องคกรการกุศลเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพที่จัดต้ังขึ้นในป 1995 สวนใหญใหบริการผูพิการทางรางกาย 
ผูปวยเร้ือรัง และผูปวยนอกทางจิตใจ ภารกจิคือการสนับสนุนการพัฒนาคนพิการ 
ชวยเหลือพวกเขาในการจางงาน บูรณาการในสังคม 
และสงเสริมการปรับปรุงนโยบายการฟนฟูสมรรถภาพ 
เพ่ือใหฮองกงพัฒนาเปนเมืองที่ปราศจากส่ิงกีดขวาง "ศูนยฝกอบรมการจางงานสําหรับคนพิการ" 
ที่สมาคมเปดขึ้นน้ันอุทิศตนเพ่ือใหการฝกอบรมสายอาชีพและโอกาสในการฝกงานสําหรับคนพิการ 
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สมาคมฮองกง PHAB (เบอรโทรศัพท: 2551 4161) 
http://www.hkphab.org.hk/zh-hk/pi-service-news 
"หองสมุดทรัพยากรผูทุพพลภาพ" ประกอบดวยขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการรวมตัวของคนพิการ 
ตลอดจนส่ือการสอนที่เปดตัวโดยความรวมมือกบัองคกรวิชาชีพตางๆ 
และสไลดที่สามารถใชเปนการฝกอบรมขั้นพ้ืนฐานได สมาคมยังสงเสริมงานการศึกษาเร่ือง 
"ความครอบคลุมระหวางผูพิการและผูมีสุขภาพดี" และจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพ่ือใหนักเรียนเขาใจ 
"การไมแบงแยก" และเรียนรูท่ีจะเคารพซ่ึงกันและกัน 
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