การเตรียมตัวสําหรับผูปวย
กอนเขารับการผาตัด
เปลี่ยนขอสะโพกเทียม

อันตราย หรือโรคแทรกซอนจากการผาตัด

ขอสะโพก ประกอบดวย สวนหัวของ
กระดูกตนขาซึ่งมีลักษณะคลายลูกบอลและสวน
เบาสะโพก โดยมีกระดูกออนหุมอยู ขอสะโพก
นี้อยูภายในกระดูกเชิงกราน เปนที่เกาะของ
กลามเนื้อจํานวนมาก ทําใหขอมีความแข็งแรง
และสามารถเคลื่อนไหวไดทุกทิศทาง ทั้งการงอ
เหยียด กาง และหุบขา

เบาสะโพก
หัวกระดูก
สะโพก

กระดูกเชิงกราน

กระดูก
ตนขา

การผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม
เปนการผาตัดเปลี่ยนสวนของกระดูกขอ
สะโพกที่เสื่อมหรือหัก แลวแทนที่ดวย
ขอเทียมซึ่งทําจากโลหะ และพลาสติกที่
แข็งแรง ซึ่งไมมีอันตรายตอรางกาย
การผาตัดมี 2 ชนิด ดังนี้

การผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมอาจมีโรคแทรกซอนเกิดขึ้นได เชน
การติดเชื้อ การเคลื่อน หลุด หลวมของขอ แตพบไดนอยมาก สวนโรคแทรก
ซอนอื่นๆ ขึ้นอยูกับสภาพรางกายของผูปวย โดยกอนทําการผาตัด แพทยจะ
ตรวจรางกาย และเตรียมผูปวยใหพรอมรับการผาตัด
อายุการใชงานของขอเทียมโดยประมาณ 10 ป อยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกับ
ปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ สภาพรางกาย กิจวัตรประจําวันที่กระทํา น้ําหนักตัว
รวมถึงสภาพกระดูกของผูปวยดวย

การเตรียมตัวของผูปวย กอนเขารับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม
1. การเตรียมพรอมทางดานรางกาย
รับประทานอาหารที่มีประโยชนอยางเพียงพอ และเหมาะสมกับโรค

หนวยตรวจผูปวยออรโธปดิกส
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. การผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมเพียงดานเดียว เฉพาะสวนหัวของกระดูกตนขา

ดูแลสุขภาพในชองปาก / ควรทําฟน อุดฟน ขูดหินปูน ใหเรียบรอยกอน
การผาตัด เพื่อปองกันการติดเชื้อไปยังขอเทียม ภายหลังการผาตัด

จัดทําโดย : ทิพวรรณ ไตรติลานันท
วันทนา วีระถาวร
เพ็ญศรี เลาสวัสดิช์ ัยกุล

ปจจุบันไดมีการพัฒนา วัสดุที่ใชทําขอเทียม และวิธีการผาตัดอยางตอเนื่อง

ที่ปรึกษา : รศ.นพ.ธันย สุภัทรพันธุ
จัดทําเมื่อ : พฤศจิกายน 2551

งดสูบบุหรี่ อยางนอย 6 สัปดาหกอนผาตัด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะแทรกซอนระหวางการผาตัด
ผูปวยที่ไดรับยาที่มีผลตอการแข็งตัวของเลือดเชน ยาแอสไพริน
วอรฟาลิน (Warfarin) เปนตน ตองงดยานี้กอนผาตัดประมาณ
10 วัน ตามแผนการรักษาของแพทย

ควรเริ่มฝก และปฏิบัติทันทีเมื่อทราบวาจะเขารับการผาตัด ดังนี้

การหายใจเขา-ออก ลึกๆ เพื่อปองกันปอดแฟบ ปอดอักเสบ ภายหลัง
การผาตัด โดยหายใจเขาทางจมูก ลึกๆ ชาๆ จนหนาทองโปง แลวคอยๆ
ผอนลมหายใจออกทางปากชาๆ ทําบอยๆ อยางนอย 30 ครั้งตอวัน

 การไออยางมีประสิทธิภาพ เปนการกําจัดเสมหะที่อาจสําลักเขาไปใน

ควรดื่มน้ําอยางนอยวันละ 2-3 ลิตร ถาไมขัดกับโรคประจําตัวที่เปนอยู
ควรควบคุมน้ําหนักตัว หรือลดน้ําหนักตัวหากน้ําหนักเกินมาตรฐาน
รักษาความสะอาดของรางกาย และพักผอนอยางเพียงพอ

ทําใหการรักษาไดผลดี ซึ่งเปาหมายของการรักษา เพื่อใหผูปวยหายหรือบรรเทา
อาการปวด สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและทํางานไดตามเดิม ซึ่งจะสงผลให
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

 ควรทําจิตใจใหสงบ ผอนคลาย ถามีความวิตกกังวล หรือสงสัยเกี่ยวกับ
โรค การผาตัด การปฏิบัติตัว สามารถสอบถามจาก แพทย พยาบาล ซึ่ง
พรอมใหคําอธิบาย และแกปญหารวมกัน

3. การฝกการหายใจ และไออยางมีประสิทธิภาพ

ความทนทานของขอเทียม

1. การผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกทั้งหมด ทั้งสวนเบาสะโพก สวนหัวของกระดูกตนขา
และสวนกานที่จะถูกยึดอยูในโพรงกระดูกตนขา มักทําในรายที่มีขอสะโพกเสื่อม
หรือมีภาวะหัวกระดูกตนขาตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง
และสวนกานเทานั้น มักทําในผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกหักเคลื่อนบริเวณสะโพก

2. การเตรียมทางดานจิตใจ

ทางเดินหายใจ โดยการสูดหายใจเขา-ออกลึกๆ ชาๆ 2-3 ครั้ง จากนั้น
สูดหายใจเขาชาๆ อยางเต็มที่ และกลั้นหายใจสักครู ประมาณ 2-3 วินาที
อาปากกวาง และไอออกมาติดตอกัน 2-3 ครั้งใหเสมหะออกมา

4. การบริหารกลามเนื้อ
ควรเริ่มฝกและปฏิบัติทันที เพื่อใหกลามเนื้อแข็งแรงทั้งกอน - หลังผาตัด ดังนี้

 การบริหารขอเทา เพื่อปองกันการคั่งของหลอดเลือดดํา และชวยในการ
ไหลเวียนของเลือด โดยกระดกขอเทา ขึ้น ลง และหมุนขอเทาเปนวงกลม
ทําขางละ 10-20 ครั้ง เชา เย็น
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 การบริหารกลามเนื้อตนขาสวนหนา เพื่อใหเกิดความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขา เปนการปองกันกลามเนื้อลีบและขาดการตึงตัว โดยการกระดก
ขอเทาขึ้น เกร็งเขา และกดเขาลงบนที่นอนนาน 10 วินาที (นับ 1-10)
ทํา 10-20 ครั้ง เชา เย็น

 การบริหารกลามเนื้อกน และสะโพก โดยการขมิบกน เกร็งคางไว
นับ 1-10 ทําวันละ 10-20 ครั้ง
เชา เย็น

5. การเตรียมผูดูแลผูปวย ภายหลังการผาตัด

เปนปกติโดยเร็วภายหลังการผาตัด ทาบริหาร มีดังนี้
 นอนหงาย ขาเหยียดตรง กางขาขางที่จะผาตัดออกในแนวนอน
นับ 1-10 แลวหุบขาดังเดิม ทํา วันละ 20-30 ครั้ง เชา เย็น
 นอนตะแคง ใหขาขางที่จะผาตัดอยูดานบน แลวกางออก ใหขอเขา
และขอสะโพกเหยียดตรง เกร็งคางไวนาน 10 วินาทื แลววางขาลง
ทําวันละ 20-30 ครั้ง เชา เย็น โดยควรบริหารอยางสม่ําเสมอ ตั้งแต
ทราบวาจะเขารับการผาตัดจนกระทั่งผาตัด และบริหารตอภายหลัง
ผาตัดไปแลว 1-2 สัปดาห
หรือตามแผนการ
รักษาของแพทย

 ทานจะรูสึกตึงที่ขอสะโพกนาน 4-6 สัปดาห ดังนั้น จึงควรบริหารกลามเนื้อ
รอบขออยางสม่ําเสมอ อาการดังกลาวจะคอยๆ ดีขึ้น

6. การเตรียมความพรอมของสภาพแวดลอมที่บาน
ภายหลังการผาตัด ผูปวยจําเปนตองหลีกเลี่ยงอิริยาบถที่ทําใหขอสะโพกงอ

 การเดิน ตองใชเครื่องชวยพยุงเดิน จนสามารถเดินไดดี
และเลิกใชเมื่อแพทยเห็นสมควร

เกิน 90 องศา เชน การนั่งยองๆ การนั่งเกาอี้เตี้ย เปนตน รวมถึงหลีกเลี่ยง

ภายหลังการผาตัด และการปฏิบัติตัว

การขึ้นลงบันไดบอยๆ ดวย ดังนั้นจึงควรจัดเตรียมสภาพแวดลอมที่บาน ดังนี้

โดยทั่วไป จะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 5-7 วันภายหลังผาตัด

เตียงนอน เกาอี้นั่งควรมีความสูงที่ทําใหเมื่อนั่ง เทาวาง
บนพื้นแลว ขอเขาและขอสะโพกอยูในระดับเดียวกัน หรือขอเขาอยูใน
ระดับต่ํากวาขอสะโพกเล็กนอย เกาอี้นั่งควรมีที่เทาแขนดวย
สวมควรเปนชักโครก หรือเกาอี้เจาะรูวางครอบบนโถสวมซึม

 ทานจะมีแผลผาตัดบริเวณสะโพก และมีสายระบายเลือดออกจากแผล นาน
2-3 วัน ควรระมัดระวังมิใหสายนี้หลุด สวนแผลผาตัดจะไดรับการตัดไหม
ประมาณ 2 สัปดาหนับจากวันผาตัด
 ทานจะไดรับการบรรเทาปวด โดยการฉีดยาระงับปวดทางสายน้ําเกลือ หรือ
ใชเครื่องควบคุมความปวดดวยตนเอง แตหากยังมีความปวดอยู สามารถ
แจงแพทย พยาบาลเพื่อพิจารณาปรับยา หรือบรรเทาปวดโดยไมใชยา

หองน้ํา และทางเดินควรมีราวยึดเกาะ พื้นหองน้ําตองไมลื่นซึ่งอาจใชแผน
รองกันลื่น
ปรับสภาพพื้นทางเดินในบานใหโลง กําจัดสิ่งกีดขวาง เพื่อปองกันการลม
7. การเตรียมความพรอมในวันที่มานอนโรงพยาบาลเพื่อรับการผาตัด
 ควรสระผม ตัดเล็บ ลางเล็บใหสะอาด
 ไมนําของมีคา เครื่องประดับ โทรศัพทมือถือมาโรงพยาบาล
 นํายาที่รับประทานทั้งหมดมาดวย รวมทั้งเครื่องชวยพยุงเดิน (ถามี)
 นําเอกสารประกอบการใชสิทธิคารักษามาดวย (ถามี)
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ภายหลังออกจากโรงพยาบาล และการปฏิบัติตัว

 งดอาหารและน้ําดื่ม ตั้งแตเที่ยงคืนวันกอนผาตัด จนกระทั่งเขาหองผาตัด
เพื่อปองกันการสําลักเศษอาหารลงหลอดลม ขณะทําการผาตัด
 อาจไดรับยานอนหลับกอนนอน เพื่อลดความกังวล และพักหลับได

 จัดที่นอนใหอยูชั้นลาง

 การบริหารกลามเนื้อสะโพกที่ใชในการกางขา เพื่อใหสามารถเดินได

การปฏิบัติตัวกอนผาตัด ขณะอยูโรงพยาบาล
โดยทั่วไป จะเขาพักโรงพยาบาลกอนผาตัด 1 วัน

ควรมีผูดูแลผูปวยในระยะแรกหลังออกจากโรงพยาบาล ประมาณ 2
สัปดาห หรือจนกวาผูปวยสามารถเดิน และปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได
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 ทานจะไดรับการพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง
เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ
 ทานควรบริหารปอด ดวยการหายใจเขา ออกลึกๆ และไออยางถูกวิธี
 ทานควรบริหารขอเทา กลามเนื้อตนขา กลามเนื้อกนและสะโพก เพื่อให
กลามเนื้อแข็งแรง และมีการไหลเวียนเลือดที่ดี
 วันที่ 1-2 หลังผาตัด แพทยจะพิจารณาใหนั่งพิงบนเตียง
 วันที่ 3-6 หลังผาตัด จะเริ่มหัดยืน เดิน ดวยเครื่องชวยพยุงเดิน
6

 กิจวัตรประจําวันที่ไมควรปฏิบัติ เพื่อปองกันการหลุด เคลื่อน
ของขอสะโพก มีดังนี้
หามยกเขาสูงกวาขอสะโพก เชน นั่งยองๆ
นั่งเกาอี้เตี้ย นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ
ไขวขาขางผาตัดในทานอน นั่ง ยืน

ทาที่ไมควรปฏิบัติ

หามหมุนขอสะโพกหรือขาทั้งเขาหรือออก
นอกลําตัว
หามกมตัว โดยที่ลําตัวต่ํากวาขอสะโพก
หลีกเลี่ยงการยกของหนัก

การเตรียมความพรอมของผูปวย และครอบครัว กอนการผาตัดเปลี่ยน
ขอสะโพกเทียมไดอยางเหมาะสม จะสงผลใหผูปวยสามารถฟนฟูสภาพรางกาย
ภายหลังการผาตัดไดอยางรวดเร็ว ปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเปนอันตราย
อีกทั้งชวยใหขอสะโพกมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้นอีกดวย
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