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การผาตดัเปลีย่นขอสะโพกเทยีม 

(การดแูลกอนและหลงัการผาตดั) 
 

เน้ือหาของบทความน้ีเปนฉบับที่ไดรับการแปลความหมายแตจะใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

 
 

บทนาํ 

คือการผาตดัเปลี่ยนขอสะโพกเทียมเพ่ืออํานวยความสะดวกในกระบวนการฟนฟูสมรรถภ

าพของคุณ คูมือฉบับน้ีสามารถชวยใหคุณเขาใจการดําเนินการ 

การดแูลกอนการผาตดัและหลังการผาตัด และความเส่ียงท่ีเกีย่วของ 

 

กายวภิาคและหนาทีข่องขอสะโพก 

ขอสะโพกเปนขอตอแบบลูกและซ็อกเก็ตซึ่งเกิดจากการประกบของกระดูกโคนขาและกร

ะดูกเชิงกรานคลายถวยของกระดกูเชิงกราน พ้ืนผิวขอตอถูกปกคลมุดวยกระดูกออน 
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Original translated content 
Acetabulum 

อะซตีาบูลัม 

Femoral Head  
หัวกระดูกตนขา 

Femoral Neck  
คอกระดูกตนขา 

Femur  
กระดูกโคนขา 

Hip Joint 
ขอสะโพก 

 
 

เมื่อคุณกําลังทกุขทรมานจากโรคขออักเสบหรือภาวะหัวกระดกูขอสะโพกตายจากการขา

ดเลือดหรือการบาดเจบ็ท่ีสะโพก กระดกูออนหรือกระดูกของขอสะโพกจะเสียหาย 

คุณอาจรูสึกเจ็บปวดและตึงบริเวณขอสะโพก 
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แผนภาพที่ 1 

 

แผนภาพที่ 2 

 Translated content  
Acetabulum 

อะซตีาบูลัม 

Femoral Head 
หัวกระดูกตนขา 

Articular Cartilage 
กระดูกออนผวิขอ 

 

 

แผนภาพที่ 1 และ 2: สะโพกปกต ิ(มุมมองดานหนา) 
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แผนภาพที่ 3 

 

แผนภาพที่ 4 

 Translated content  
Bone Spurs 

กระดูกสเปอรส 
 

 

แผนภาพที่ 3 และ 4: สะโพกพรอมขอตออักเสบ (มุมมองดานหนา) 

 
 

 

สําหรับการรกัษา 

ผูปวยสามารถลองใชยาแกปวดแบบรับประทานและปรับเปลี่ยนรปูแบบการใชชีวติ 

หากการรกัษาที่ไมผาตัดลมเหลว อาจพิจารณาการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกท้ังหมด 

 

ขอบงชีใ้นการผาตดัเปลีย่นขอสะโพกเทยีม 

 ภาวะหัวกระดกูขอสะโพกตายจากการขาดเลือด 

 หัวกระดูกตนขาหรือคอกระดูกตนขาหัก 
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 ขออักเสบ 

 โรคขอเขาเส่ือม 

 ขออักเสบรมูาตอยด 

 โรคขอกระดูกสันหลังอักเสบชนิดตดิยึด

 

จดุมุงหมายของการผาตดั 

 ลดอาการปวดสะโพก 

 รักษาความมั่นคงของขอสะโพก 

 

การผาตดัเปลีย่นขอสะโพกเทยีมสามารถชวยผูปวยไดอยางไร? 

 ลดอาการปวด 

 ปรับปรุงชวงการเคลื่อนไหวของสะโพก 
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 แกไขขอสะโพกผิดรูป 

 ฟนฟูการทํางาน พลังของกลามเน้ือ และความสามารถในการเดิน 

 

การออกแบบการผาตดัเปลีย่นขอสะโพกเทยีม 

การผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมเปนการผาตัดเพ่ือเอากระดูกและกระดูกออนท่ีเปนโรคห

รือเสียหายออก และขอตอที่ไดรับผลกระทบจะถูกแทนที่ดวยการปลูกถายเทยีมแบบใหม 

ขอตอเทียมของการผาตัดเปลีย่นขอสะโพกเทียมประกอบดวยอะซตีาบูลัมคัพ 

หัวบอลและกานโคนขามักทําจากโลหะผสม โพลีเอทิลีน หรือเซรามิก 
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การปลูกถายสะโพกเทียม 

 

การตรงึขอตอเทยีม 

วิธีการตรงึ ไดแก การตรึงดวยซีเมนต การตรึงแบบไมใชซีเมนตและวิธีการผสม 

 

การตรึงดวยซีเมนต 

ใชซีเมนตกระดูกชนิดพิเศษติดขอตอเทียม 

ไมยึดติดกระดูกและขอตอเทียมเขาดวยกันโดยหลกัแลวจะเติมชองวางระหวางกันเพ่ือให

เกิดการยึดเกาะ การแข็งตัวของซีเมนตกระดูกใชเวลาเพียงไมกี่นาที 

การตรึงซีเมนตชวยใหผูปวยเดินและทํากิจกรรมตอได 

ั  
อะซีตาบูลัมคัพ 

Femoral Stem 
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ในชวงแรกหลังการผาตัด 

 

การตรึงแบบไมใชซีเมนต 

ขาเทียมโลหะท่ีมรีูพรนุชวยใหเน้ือเยื่อกระดกูเติบโตเปนอวัยวะเทยีมภายในเวลาหลายสั

ปดาห วิธีน้ีชวยเสริมการผสานระหวางกระดกูและขอตอเทียมโดยไมตองใชซีเมนต 
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ศัลยแพทยออรโธปดิกสของคุณจะแนะนําวิธีการปลูกถายสะโพกทีเ่หมาะสมใหคุณ 

และวิธีการตรึง หากคุณมีคําถามใดๆ โปรดปรึกษาแพทยของคุณ 

 

ขัน้ตอนการผาตดั 

 การกรดี (ประมาณ 10 น้ิวหรือ 25 ซม.) 

ที่ดานขางหรือดานหลงัของสะโพกที่ทําการผาตัด 

 กระดูกตนขาเคลื่อนออกจากอะเซตาบูลัม 

ใสถวยขนาดที่เหมาะสมลงในอะซติาบูลัม 

 ถอดหัวกระดกูตนขาและใสขนาดท่ีเหมาะสมของขอตอเทียมเขาไปในชองกระดกู

ตนขา ใชซีเมนตในการตรึงถามีระบุไว ขนาดที่เหมาะสมของหัวบอลวางบนกาน 

แลวลดโคนตนขากลับเปนอะซีตาบูลัม 

 สุดทายอาจวางทอระบายไวใกลแผล และปดแผลหลกัดวยลวดเยบ็หรือตะเข็บ 

 ใชผาพันแผลถาจําเปน 

 

ผลลพัธทีค่าดหวงั 

หลังการผาตัดคาดวาอาการปวดสะโพกและความคลองตัวจะดีขึ้น 

คุณอาจรูสึกชาเล็กนอยรอบๆแผลและมีความแข็งเหนือขอตอเทยีมใหมโดยเฉพาะเมื่องอ

มากเกินไป อยางไรกต็ามปญหาเหลาน้ีจะลดลงเมื่อเวลาผานไป 
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โดยท่ัวไป 90% ของขอสะโพกเทยีมคาดวาจะใชมากกวา 10 ป 

สําหรับผูปวยอายุนอยและกระตือรือรน 

ขอตอเทียมอาจมีการสึกหรอทางกลไกและคลายตัวอาจจาํเปนตองดําเนินการแกไข 

 

ความเสีย่งและภาวะแทรกซอน 

การผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมเปนขั้นตอนการผาตัดที่ปลอดภยัและใชกันทัว่ไป 

อยางไรก็ตามมันยังมอีาการแทรกซอนที่ไมพึงประสงคอยู 

ภาวะแทรกซอนทัว่ไป 

อาจมีภาวะแทรกซอนทั่วไปเชนเดียวกับขั้นตอนการผาตัดอ่ืนๆ: 

เชน การตดิเชื้อที่บาดแผล ปอดบวม กลามเน้ือหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมอง 

เปนตน 

ภาวะแทรกซอนเฉพาะ 

1. เลือดออก 

ปริมาณเลือดท่ีเสียไปจะแปรผันและการถายเลือดขึ้นอยูกับสภาพของผูปวย 

2. การบาดเจ็บของเสนประสาท 

โดยเฉพาะเสนประสาทบริเวณสะโพกอาจเกิดความเสียหายได 

ซึ่งอาจทําใหเกิดความรูสึกและความออนแอท่ีเปลี่ยนแปลงชั่วคราวหรือถาวรตามขา 

ผูปวยอาจมีอาการชาเล็กนอยรอบๆแผล อาการจะคอยๆดขีึ้น 

การบาดเจ็บของหลอดเลือดอาจเกดิขึ้นไดแตไมคอยเกดิขึ้น 
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3. ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําสวนลึกและเสนเลือดอุดตันที่ปอด 

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําสวนลกึหลังการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมอาจเกิดขึ้นแ

ละอุบัตกิารณของเสนเลือดอุดตันท่ีปอดน้ันหายาก 

เสนเลือดอุดตันท่ีปอดอยางรุนแรงอาจทําใหระบบหายใจลมเหลวและเสียชีวิตได 

4. การติดเชื้อที่ขอสะโพก 

ผูปวยอาจติดเชื้อหลังจากเปลีย่นสะโพกทั้งหมด 

อยางไรก็ตามอัตราการติดเชื้อคอนขางต่าํ สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน 

ความเส่ียงในการติดเชื้อคอนขางสูง 

5. ขอตึง 

สะโพกอาจตึงแตไมพบบอย 

6. ขอเคลื่อน 

อาจเกิดการเคลื่อนของขอสะโพกเทยีมไดแตไมพบบอย 

 

กอนทําการผาตัด ผูปวยควรเขาใจถึงความเส่ียงและภาวะแทรกซอนของการผาตัด 

สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดปรึกษากับแพทยของคุณ 

 

การเตรยีมตวักอนการผาตดั 

1. การศึกษากอนการผาตัด 

พยาบาลเฉพาะทางจะอธิบายการดูแลระหวางการผาตัด การควบคุมความเจ็บปวด 
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การฟนฟูและแผนการปลดประจําการกับคุณ 

กรณุายกคําถามของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 

2. ยินยอมใหดําเนินการ 

ศัลยแพทยจะอธิบายขัน้ตอนการผาตัด การรกัษา 

และความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกอนลงนามในแบบฟอรมยินยอม 

3. การประเมินยาชา 

วิสัญญีแพทยจะประเมนิภาวะสุขภาพของคุณและอธิบายขั้นตอนการดมยาสลบ 

(ยาชาทัว่ไปหรือยาสลบ) 

และภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้นกอนลงนามในแบบฟอรมยินยอม 

คุณอาจไดรับการสงตอไปยังความเชี่ยวชาญพิเศษอ่ืนๆเพ่ือการจดัการเพ่ิมเติมหากจําเป

น 

4. ตรวจรางกายกอนการผาตัด ไดแก 

 สวนสูงและนํ้าหนักตวั 

 การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) 

 ตรวจเลือดและตรวจปสสาวะ 

 เอกซเรยหนาอกและสะโพก 

 หากคุณมีฟนผุ โรคปรทิันตอักเสบ หรือฟนหลุด 

โปรดขอคําแนะนําจากทันตแพทยกอนการผาตัด 
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เพ่ือลดความเส่ียงของการดมยาสลบและการติดเชื้อจากรากฟนเทียม 

5. เคล็ดลับสุขภาพกอนทําการผาตดั 

 หากคุณรูสึกไมสบาย เชน ไขหวดั ทองรวง การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ 

หรือการติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณแขนขาลาง โปรดปรึกษาแพทย 

 อยาใชแผนแปะยาแกปวดท่ีสะโพกเพ่ือหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผวิหนัง 

 เลิกบุหรีแ่ละดื่มสุรา 

 ปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทยเพ่ือระงับการใชยา เชน 

ยาตานการแข็งตวัของเลือด warfarin/plavix, 

ยาจีนหรือยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตยีรอยด (NSAIDs) 

 

กาํหนดการรบัสมคัร 

1. ของใชสวนตัว 

 เอกสารประจําตวัผูปวย (ฉบับจริง) 

 สลิปการรบัสมัคร 

 ยาท่ีคุณใชอยูในปจจุบัน (มีฉลากกํากับไวอยางดี) 

 ของใชสวนตัว (ผาเชด็ตัว แปรงสีฟน รองเทาแตะกันลื่น กระดาษชําระ 

กางเกงหลวม ฯลฯ) 

2. ถอดของกอนเขา 
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 ไมแตงหนา ยาทาเล็บ หรือยาทาเล็บคริสตลั 

 ตางหู สรอยคอ และแหวน ควรถอดออก 

 อยานําเงินและส่ิงของมีคาจํานวนมากเขาในการเขาชม 

3. การจัดยาและการอดอาหาร 

การจัดตามประเภทการรับเขาเรียน (หมวด 1 หรือหมวด II) ดังน้ี 

 

หมวดที่ 1 (รับกอนการผาตัด 1 วัน) 

 รับประทานอาหารเชาและยาตามแพทยส่ังตามปกต ิ

 เริ่มอดอาหารหลังเที่ยงคืน 

หมวดที่ 2 (รับเขาวันผาตัด) 

 อดอาหารหลังเที่ยงคืนที่บานกอนเขา 

 ในวันที่เขารับการรกัษา ใหทานยาตามใบส่ังแพทย 

 

การเตรยีมการกอนการผาตดั 

1. ชวงเย็นกอนวันผาตัด 

 สุขอนามัยสวนบุคคล 

ควรอาบนํ้าและสระผมกอนดําเนินการ 

 การอดอาหารกอนการผาตัด 
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ผูปวยจะไมรบัประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มหลังเท่ียงคืน 

 การเตรียมลําไสใหญ 

2. วันผาตัด 

 การใหยา 

ตามสภาพของผูปวย ยาบางชนิดจะตองดืม่นํ้าตามคําส่ังของวิสัญญีแพทย 

โปรดปรึกษาแพทยหากมีขอสงสัย 

 การเตรียมตัวกอนเขาหองผาตัด 

 การถายปสสาวะซ้ํา 

 สวมหมวกผาตัด เส้ือคลุม และถุงนอง 

 ถอดฟนปลอม คอนแทคเลนส อุปกรณเสริม และวัตถุที่เปนโลหะ 

 ตรวจสอบใหแนใจวาบริเวณที่ผาตัดถกูทําเครื่องหมายเพ่ือระบุตัวตน 

 ทรัพยสิน 

 ทรัพยสินทั้งหมด เชน เงิน อุปกรณเสริม นาฬิกา และโทรศัพทมือถือ 

ควรเก็บไวโดยญาติหรือล็อคในล็อกเกอรของผูปวย 

 

การดแูลหลงัการผาตดั 

1. บรรเทาอาการปวด 

วิสัญญีแพทยจะส่ังจายยาแกปวดแบบควบคุมโดยผูปวย (PCA) 

และยาแกปวดแบบรับประทานเพ่ือบรรเทาอาการปวด 

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


 

THAI- TOTAL-HIP-REPLACEMENT.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

อาการปวดจะคอยๆลดลงภายใน 2 ถึง 3 วนั เครื่อง PCA 

จะถูกดึงออกสําหรับการฝกออกกําลังกายในชวงตน 

 

ยาแกปวดแบบรับประทาน

 

               

 เครื่องระงับปวดที่ควบคุมโดยผูปวย (PCA) 

   

2. การดูแลบาดแผล 

แผนปดแผลจะมกีารเปลี่ยนแปลงหากนํ้าซมึหรือบาดแผลโดยศัลยแพทย 

มิฉะน้ันควรปดแผลผาตัดใหแหงเพ่ือปองกันการติดเชื้อ 

3. ทอระบาย 

อาจวางทอระบายของเหลวจากบาดแผลไวใกลบริเวณที่ทําการผาตัดเพ่ือปองกันการกอ

ตัวเปนเม็ดเลือด หลังผาตัด 1-2 วัน จะถอดทอระบายบาดแผลตามแพทยส่ัง 

4. การออกกําลังกายและการเคลื่อนยาย 

คุณควรเริ่มหายใจเขาลึกๆและไอเพ่ือปองกนัโรคปอดบวม 

5. การปองกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําสวนลกึ (DVT) 

Deep Vein Thrombosis (DVT) คือการกอตัวของลิ่มเลือด (thrombus) 
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ในหลอดเลือดดําสวนลึก สัญญาณของ DVT อาจรวมถึงอาการปวด บวม 

หรือรูสึกอบอุนท่ีแขนขาท่ีไดรับผลกระทบ 

ลิ่มเลือดอุดตันและเดินทางผานเสนเลือดไปยงัหัวใจและปอดเรียกวาเสนเลือดอุดตันที่ปอ

ด (PE) อาจนําไปสูโรคแทรกซอนรายแรง เชน 

ระบบหายใจลมเหลวและอาจถึงแกชวีิตได 

 

• มาตรการปองกัน 

 ออกกําลังกายปมขอเทา 20 ครั้งตอชัว่โมง 

(งอเต็มที่และยดืขอตอขอเทา) 

 หามน่ังไขวขาหรือน่ังเปนเวลานาน เมื่อยืนหรือเดินเกิน 30 

นาที 

ควรทําแบบฝกหัดยดืแขนขาลางเพ่ือกระตุนการไหลเวียนและลดอาการบวม 

 รักษานํ้าหนักตัวใหเหมาะสม ดื่มนํ้าใหเพียงพอ 

และเลิกสูบบุหรี ่

 จากการบวมและการเคลื่อนไหวของขาของผูปวย 

ควรสวมถุงนองปองกนัเสนเลือดอุดตันประมาณ 1-3 เดือน 

เพ่ือปองกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําสวนลกึ 

 การดแูลถุงนองปองกนัเสนเลือดอุดตัน: 
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ถุงนองที่สกปรกสามารถทําความสะอาดไดดวยสบู 

หลีกเลีย่งการใชเครื่องอบผาซึ่งจะทําใหอายุการใชงานของถุงนองส้ันลง 

 
 

ภายใตเง่ือนไขตอไปน้ี ผูปวยควรปรึกษาแพทย: 

• นองบวม รอน และออน 

• มีไขและหายใจถี ่

 

ขอควรปฏบิตัริะหวางรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

 เพ่ือปองกันไมใหสะโพกเคลื่อน 

หมอนสามเหลี่ยมจะวางไวระหวางขาเพ่ือหลีกเลี่ยงการไขวขาและใหขอตอสะโพก

อยูในทาผอนคลาย 

 หลีกเลีย่งการนอนตะแคงขาง คุณตองวางหมอนไวระหวางขาเมือ่นอนตะแคง 

 อนุญาตใหพักโดยใหอยูในตําแหนงกึ่งปรับเอนได และหามยกเตยีงขึ้นเกิน 45 

องศา ไมอนุญาตใหยกปลายเตียงขึ้นเพ่ือปองกันการงอขอสะโพกเกิน 

 

หมอนสามเหลี่ยม 
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1. กิจกรรม 

• หมอนสามเหลี่ยมวางอยูระหวางขาท้ังสองขางเพ่ือปองกันการเคลือ่นของสะโพกในช

วงตน 

• ใชถาดรองเตียงเฉพาะเพ่ือปองกันขอสะโพกงอมากเกินไป 

• นักกายภาพบําบัดจะสอนการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสะโพกและการใชเครื่องชว

ยเดินท่ีเหมาะสม 

• น่ังเกาอ้ี High-Low เพ่ือปองกันไมใหสะโพกงอเกิน 90 องศา 

 

เกาอ้ี High-Low 

2. เพ่ือปองกันการเคลื่อนของสะโพก 

ควรปฏิบัตติามขอควรระวังการผาตัดเปลีย่นขอสะโพกเทยีม 

• หามน่ังยองๆ 
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• อยาไขวขา 

• อยางอสะโพก > 90 องศา 

 

ส่ิงท่ีไมควรทํา 

 

 

อยาเกร็งรางกายไปขางหนา 

 

อยาดิ้นมากจนเกินไป 

สะโพก > 90 องศา 

 

หามไขวขา 

 

หามหมุนภายในขณะยืน 

ขึ้น 
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ไมมีการเสริมสะโพกเมื่อนอนบนเตียง 

 
 

ส่ิงที่ควร…….ทํา 

 

 ขณะอยูบนเตยีง 

เก็บหมอนหนาไวหวางขาของคุณ 

 

 นอนหรอืลกุออกจากเตยีง 

เคลื่อนตัวไปขางเตียงและรักษาขาท่ีผาตดัไวในการบิด

ตัว 

 

 การลกุหรอืนัง่เกาอี ้

หลีกเลีย่งการงอสะโพกที่ผาตัดเกิน 90 องศา 

คุณสามารถใชที่พักแขนของเกาอ้ีเพ่ือยืนขึน้ได 
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การใสและถอดกางเกง 

สําหรับการใสกางเกงใหน่ังบนเกาอ้ีหรือขางเตียง 

ใชขาหนีบเพ่ือสวมกางเกงขายาวกอน 

ตามดวยดานที่ไมไดใชงาน ดึงกางเกงขึ้นแลวยืนขึ้น 

สําหรับการถอดกางเกง ใหน่ังบนเกาอ้ีหรือขางเตียง 

ลดกางเกงลงไปท่ีสะโพกแลวถึงเขา 

ถอดกางเกงจากดานท่ีไมไดผาตัดกอนแลวใชเครื่องชวยถอดกางเ

กงของดานทีผ่าตดั 

 

 

การใสและถอดถงุเทา 

ใสถุงเทาในถุงเทาชวย วางถุงเทาชวย 

ไปท่ีพ้ืนแลวกาวเทาเขาไปใน 

ถุงเทา ดึงขึ้นแลวปลอยสายรดั 

ในการถอดถุงเทา ใหใชที่ชอนรองเทาหรือ 

เอ้ือมมือไปถอดถุงเทา 

 

3. โภชนาการ 

เพ่ือสงเสริมการรกัษาบาดแผล ขอแนะนําใหรับประทานอาหารท่ีสมดุลและวิตามิน 
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4. การกําจัด 

ปสสาวะลําบากและทองผูกเปนเรื่องปกติหลงัจากการดมยาสลบและการระงับความรูสึกเกี่

ยวกับกระดกูสันหลัง ตามสภาพของผูปวย 

จะมีการใสสายสวนหรือการสวนแบบไมตอเน่ืองเพ่ือทําใหกระเพาะปสสาวะวาง 

ในกรณทีี่มีอาการทองผูก 

ผูปวยควรรายงานตอผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพเพ่ือรับการรกัษาที่เหมาะสม 

 

5. การถอดไหมเย็บหรือลวดเยบ็ 

ไหมมเย็บหรือลวดเย็บจะถูกนําออกในวันท่ี 10 ถึง 14 

 

6. การปลอยตัว 

ผูปวยสามารถกลับบานไดหากเดินดวยเครื่องชวยอยางสม่ําเสมอ 

 

คาํแนะนาํการปลอยตวั 

1. 

ออกกําลังกายตอไปเพ่ือรักษาความแข็งแรงของกลามเน้ือและความมั่นคงของขอสะโพก 

2. รักษาแผลใหสะอาดและแหง 

3. หลีกเลี่ยงการน่ังยองและบิดสะโพกมากเกนิไปในระยะแรก 

4. ออกกําลังกายแขนขาลางทกุๆ 30 
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นาทีในระหวางการเดนิทางระยะไกลเพ่ือปองกันอาการบวมและลิม่เลือดอุดตันในหลอดเ

ลือดดําสวนลกึ 

5. พักผอนใหเพียงพอระหวางการเดินระยะไกล 

ปรับเวลาเดินและยกแขนขาลางขึ้นหากแขนขาลางบวม หลีกเลี่ยงการงอสะโพกเกิน 90 

องศา 

6. หลีกเลี่ยงการวิ่งและกระโดด 

เน่ืองจากการออกกําลงักายทีต่องใชกําลังมากอาจทําใหขอตอเทียมเสียหายได 

7. 

แจงทันตแพทยหรือแพทยเกี่ยวกับการผาตดัเปลี่ยนขอกอนทําหัตถการใดๆและการผาตั

ดตามความจําเปนของยาปฏชิีวนะ 

8. ขอคําปรกึษาทางการแพทยในกรณีตอไปน้ี: 

 สัญญาณของการตดิเชื้อท่ีบาดแผล: มีไข เพ่ิมความเจ็บปวด รอยแดง 

ออนและมกีารหลั่งของบาดแผล 

 เริ่มมีอาการปวดแขนขาสวนลาง ขอตอสะโพกผิดรูปอยางกะทันหัน 

 ตกหรือบาดเจ็บที่สะโพก 

 นองและขอเทาบวมและออน 

9. ใชเครื่องชวยเดินตอไปจนกวาจะกลับสูกจิกรรมปกต ิ

10. รับประทานยาและติดตามผลตามคําแนะนํา 
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11. ปรกึษาผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพหากมีขอสงสัย 

 

เครื่องตรวจจับโลหะในสนามบิน 

ความไวของอุปกรณตรวจจับโลหะน้ันแตกตางกันไปในแตละสนามบิน 

แจงเจาหนาที่ศุลกากรเกี่ยวกับการเปลี่ยนขอตอของคุณหากมีการเปดใชงานการเตือน 

 

บทสรุป 

อัตราภาวะแทรกซอนของการผาตัดเปลีย่นขอสะโพกเทียมต่ํามากเมื่อผูปวยปฏิบัตติามคํา

แนะนําของผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพ 

คุณภาพชีวติของผูปวยจะดีขึ้นโดยไมเจ็บปวดจากกิจกรรมในชวีติประจําวันไดในที่สุด 

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลย ีอนาคตของการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกจะพัฒนา 
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ขอแนะนาํสาํหรบัยาตานจลุชพีปองกนัโรค 

สาํหรบัผูปวยเปลีย่นขอ 

 

แนะนําใหใชยาปฏิชวีนะปองกันในผูปวยที่มกีารทดแทนขอตอสําหรับเหตุการณ/ขั้นตอน

ที่เกี่ยวของกับแบคทีเรียที่คาดการณไว ตารางตอไปน้ีมาจาก American Academy of 

Orthopedic Surgeons 

 

ขั้นตอน สารตาน

จุลชีพ 

ปริมาณ เวลา ระยะเวลา 

ทันตกรร

ม 

Cephale
xin, 
Cephra
dine, 
Amoxici
llin 

2 gm po 
1 ช่ัวโมงกอนทาํหัตถการ ยกเลิกภายใน 24 

ช่ัวโมงของขัน้ตอน 

สําหรับการรักษาแบบผูปวยนอก

/ในที่ทาํงานสวนใหญ 

การใหยากอนขั้นตอนเดียวก็เพี

ยงพอแลว 

จักษแุพท

ย 

Gentam
icin, 
Tobram
ycin, 
Ciproflo
xacin, 
Gatiflox
acin, 
Levoflo
xacin, 
Moxiflo
xacin, 
Ofloxaci

หลายหยดทาเฉ

พาะที่ในชวง 2 

ถึง 24 

ช่ัวโมงหรือ 100 

มก. ตอเย่ือบุผิว 

ปรึกษาจักษแุพทยหรือเภสชัก

รเพื่อกาํหนดขนาดยา 
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n หรือ 

Meomy
cin- 
Gramici
din- 
Polymy
xin B 
Cefazoli
n 

ศัลยกรรม

กระดูก 

Cefazoli
n, 
Cefurox
ime 

หรือ 

Vancom
ycin 

1-2 g iv 
1.5 g iv 
1 g iv 

เร่ิมใหยา 60 นาทกีอน 

หลอดเลือ

ด 

Cefazoli

n หรือ 

Vancom
ycin 

1-2 g iv 
1 g iv 

เร่ิมใหยา 60 นาทกีอน 

 
 

ขั้นตอน สารตานจุล

ชีพ 

ปริม

าณ 

เวลา ระยะเวลา 

ระบบทางเดินอาหาร ยกเลิกภายใน 24 

ช่ัวโมงของขัน้ตอน 

สําหรับการรักษาแบบผูปวยนอก/ใ

นที่ทาํงานสวนใหญ 

หลอดอาหาร 

ระบบทางเดินอา

หาร 

Cefazolin 1-2 
g iv 

เร่ิมใหยา 60 นาทกีอน 
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ทางเดินน้ําด ี
Cefazolin 1-2 

g iv 
 

การใหยากอนขั้นตอนเดียวก็เพียง

พอแลว ลําไสใหญและ

ทวารหนัก 

Neomycin 
+ 
Erythrom
ycin 
base 

(แบบรับปร

ะทาน) 

หรือ 

Metronid
azole 

(แบบรับปร

ะทาน) 

1 g 
po 

ขึ้นอยูกับระยะเวลาของการรักษ

า 

ปรึกษากบัแพทยทางเดนิอาหาร

และ/หรือเภสัชกร 

หัวและคอ 
Clindamy
cin + 
Gentamici

n หรือ 

Cefazolin 

600-
900 
mg 
iv 
1.5 
mg/
kg iv 
1-2 
g iv 

เร่ิมใหยา 60 นาทกีอน 

สูติศาสตรและน

รีเวช 

Cefoxitin, 
Cefazolin, 
Ampicillin
/ 
Sulbacta
m 

1-2 
g iv 
1-2 
g iv 
3 g 
iv 
3 g 
iv 

เร่ิมใหยา 60 นาทกีอน 
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ระบบสืบพันธุ 
Ciprofloxa
cin 

500 
mg 
po 

หรือ 

400 
mg 
iv 

กอนทาํหัตถการ 1 ชม. 

เร่ิมใหยา 60 นาทกีอน 
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ขอมูลนี้มีขึ้นเพื่อการศึกษาทัว่ไปและอางอิงเทานัน้ 

หากมีขอสงสัยโปรดปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญ 
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