
กายภาพบำาบัดผู้ป่วย

งานกายภาพบำาบัด 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี

โทร. 02-3548108 ต่่อ 2601-2

ตัดขาใต้เข่า
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5. เลือกสวมรองเท้าให้ขนาดพอดีกับเท้า

ถ้าหากมีปัญหาควรปรึกษาแพทย์และพยาบาลทันที

ในผูป่้วยบางรายอาจมีอาการขาหลอน (รู้สกึว่าขายงัคงอยู)่ หรอืปวดขาหลอน 

(ปวดขาส่วนท่ีถูกตัดออกไปแล้ว) สามารถใช้วิธีทางกายภาพบ�าบัดช่วยลดอาการ

ได้โดย 

1. ใช้มือทั้งสองข้างลูบเบาๆจากบริเวณปลายตอขาไล่ขึ้นมาที่โคนขา 

2. ใช้ปลายนิ้วมือกดรอบตอขาเบาๆ 

3. ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มปัดเบาๆรอบตอขา

การพันผ้ายืดรอบตอขาใต้เข่า

เมือ่แผลผ่าตดัตอขาใต้เข่าเริม่หายดแีล้วผูป่้วยจ�าเป็นตอ้งพันผ้ายดืรอบตอขา

อย่างถูกวธิ ีเพือ่ให้ตอขามีรูปร่างทีเ่หมาะสม พร้อมใส่ขาเทยีม โดยผูป่้วยควรพนัผ้า

ยืดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถคลายผ้ายืดออกเป็นระยะ และพันผ้ายืดใหม่เมื่อรู้สึก

หลวม หากผู้ป่วยไม่พันผ้ายืดตอขา หรือพันผ้ายืดผิดวิธีจะท�าให้ตอขาไม่ยุบ

บวมและมีรูปร่างไม่พร้อมส�าหรับการใส่ขาเทียม

ภาพจาก Manual to prepare a 
brochure for beginners of  lower 
limb prosthesis training National 
rehabilitation center for persons 
with disabilities Japan

ก่อนพันผ้ายืด หลังพันผ้ายืด

กายภาพบำาบัดในผู้ป่วยตัดขาใต้เข่า

ในการดูแลผู้ป่วยตัดขาใต้เข่า มีทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยคือ แพทย์ นัก

กายภาพบ�าบัด พยาบาล นักกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ โดยนักกายภาพบ�าบัด 

มีส่วนในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระบบการหายใจ การป้องกันการหดรั้งของข้อต่อ การ

เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนย้ายตัว และการฝึกเดิน

การดูแลตอขาเบื้องต้น

ผู้ป่วยควรดูแลท�าความสะอาดและหม่ันส�ารวจตอขาทุกวันว่ามีรอยแตก รอย

แดง หรือแผลบริเวณผิวหนังหรือไม่ ส่วนบริเวณตอขาด้านหลังอาจใช้กระจกส่องดู 

โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังใส่ขาเทียม เนื่องจากตอขาได้รับแรงกดเพิ่มขึ้นจากการยืน

เดิน หากพบความผิดปกติควรแจ้งแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กรณีผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากการดูแลตอขาแล้ว ควรหมั่นสังเกตดูแลเท้าอีก

ข้างอย่างสม�่าเสมอตามค�าแนะน�า ดังนี้

1. ตรวจเท้าทุกวันว่ามีบาดแผลหรือรอยผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่

2. ล้างเท้าทุกวันแล้วเช็ดให้แห้งสะอาดโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้า

3. ตัดเล็บเท้าในแนวตรงขวาง

4. หลีกเลี่ยงไม่ให้เท้าสัมผัสกับความร้อนโดยตรง



4 5กายภาพบ�าบัดผู้ป่วยตัดขาใต้เข่า กายภาพบ�าบัดผู้ป่วยตัดขาใต้เข่า

เทคนิคการพันผ้ายืดรอบตอขา ควรพันให้เป็นรูปทรงกระบอกปลายเรียว

มนเล็กน้อย โดยใช้ผ้ายืดขนาดกว้าง 4 นิ้ว ขณะพันให้ดึงผ้ายืดให้ตึงเพียงเล็กน้อย 

พนัให้กระชบัไม่แน่นเกินไป โดยออกแรงดึงผ้ายดืให้มากทีส่่วนปลายตอขาแล้วผ่อน

แรงยงัส่วนต้น การพนัผ้ายดืให้พนัในแนวเฉยีงสลบัไปมาเป็นรปูฟันปลาซ้อนทับกัน 

ควรระวังรอยย่นของผ้ายืดขณะพัน ซ่ึงอาจท�าให้เกิดการกดทับของผิวหนังบริเวณ

ตอขาจนเป็นแผลได้  

กรณีที่ตอขาใต้เข่าสั้นมากควรพันผ้ายืดขึ้นไปเหนือข้อเข่าเพื่อป้องกันการ

เคลื่อนหลุดของผ้ายืด

  1 2 3

 7 8 9

 10 11 12

 13 14 15  4 5 6
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ท่าที่ 3 : ท่านอนหงายยกขา 

นอนหงายเหยียดเข่าให้ตรง ยกขาขึ้นค้างไว้ 5 วินาที ท�าซ�้า 10 ครั้ง

ท่าที่ 4 : ท่านอนหงายหนีบหมอน  

ใช้หมอนหรือผ้าขนหนูม้วนวางระหว่างขา ออกแรงขา หนีบหมอนหรือผ้า

ขนหนูม้วน  ค้างไว้ 5 วินาที ท�าซ�้า 10 ครั้ง

ท่าที่ 5 : ท่านอนตะแคงยกขา 

ให้ยกขาขึน้ตรงและเฉยีงไปด้านหลงัเล็กน้อย ยกค้างไว้ 5 วนิาท ีท�าซ�า้ 10 คร้ัง

การออกก�าลังกาย

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ให้พร้อมส�าหรับการฝึกเดินด้วยขา

เทียม ตามท่าดังต่อไปนี้

ท่าที่ 1 : ท่านอนหงายเกร็งเข่าเหยียดตรง 

วางผ้าขนหนหูรือหมอนไว้ท่ีปลายตอขา ออกแรงกดและเหยียดเข่าให้ตรง ค้าง

ไว้ 5 วินาที ท�าซ�้า 10 ครั้ง

ท่าที่ 2 : ท่านอนหงายเหยียดเข่า 

ใช้ผ้าขนหนูหรือหมอนรองใต้เข่า เหยียดเข่าขึ้นค้างไว้ 5 วินาที ท�าซ�้า 10 ครั้ง
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ท่าที่ 6 : ท่านอนคว�่าเหยียดขา 

เหยียดเข่าตรงยกขาขึ้น  ค้างไว้ 5 วินาที ท�าซ�้า 10 ครั้ง

ผูป่้วยทีต่ดัขาใต้เข่าควรหลีกเล่ียงท่าทางทีอ่าจท�าให้กล้ามเนือ้ขาหดร้ังและข้อ

ยดึตดิ ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการใส่ขาเทยีม เช่น การนัง่ห้อยขานานๆ นอนห้อยขาข้าง

เตียง นอนใช้หมอนรองใต้เข่า หรือนอนขาไขว่ห้าง เป็นต้น 

ในกรณีที่ต ้องนั่งนานๆ ให้ยกตอขาวางพาดบนเก้าอี้อีกตัวเพื่อให้เข่า 

เหยียดตรง

     

            ท่านั่งที่ถูกต้อง

การฝึกการทรงตัวและการเดินด้วยขาเทียม

ท่าที่ 1 : ฝึกการลุกขึ้นยืน

โดยนั่งให้ขาข้างที่ใส่ขาเทียมอยู่ข้างหน้า ลุกขึ้นยืนแล้วนั่ง สลับ 2 - 3 รอบ ถ้า

ผู้ป่วยไม่สามารถลุกได้เอง ให้ใช้มือจับราวคู่ขนานหรือ walker ช่วยได้

ท่าที่ 2 : ฝึกการทรงตัวในราวคู่ขนาน (parallel bar) 

โดยใช้สองมือจับราวไว้ ยืนตรงกางขาเล็กน้อย โยกตัวไปด้านข้าง สลับ  

ซ้าย-ขวา เม่ือทรงตัวดีขึ้นให้เปล่ียนเป็นจับราวด้วยมือเดียว (ข้างตรงข้ามกับขา

เทียม) สุดท้ายฝึกโดยการปล่อยมือทั้งสองข้าง
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ท่าที่ 3 : ยืนตรงก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้า 

ฝึกลงน�้าหนักไปที่ขาข้างหน้า และข้างหลังสลับกัน

ท่าที่ 4 : ยืนตรง ก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน

ท่าที่ 5 : เดินโดยใช้มือจับราวข้างเดียว (ด้านตรงข้ามกับขาเทียม) 

เมื่อเดินได้คล่องให้ลองเดินโดยไม่จับราว

ท่าที่ 6 : ฝึกเดินทางด้านข้าง 

โดยใช้มือจับราว เมื่อเดินได้คล่องให้หัดปล่อยมือ



จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

http://www.rajavithi.go.th   E-mailaddress : crm@rajavithi.go.th       Facebook : facebook.com/PR.Rajavithi

เลขที่ 2 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท 
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-354-8108-37 ต่อ 3421, 3422 
โทรสาร 02-3548145

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)

อาคาร
นันทนาการ

ตึกพัสดุ

ตึก
เภสัชกรรม

ตึก
ซักฟอก

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

ศูนย์อาหาร
Food Centerศูนย์อาหาร

Food Center

หอพัก 3

หอพัก 6 ชั้น

งานช่าง

อาคาร
บ�าบัดน�้าเสีย 

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์

ม.รังสิต

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์

ม.รังสิต

ตึก
ซักฟอก

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

A
อาคาร

ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

K
ตึกวาศอุทิศG

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

ประตู 2

ตึกMRI

B
ตึกสิรินธร

ประตู 4

C
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

A   อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 
 Rajavithi Medical Center

B   ตึกสิรินธร
 Sirindhorn Building

C อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 His Majesty The King’s 6th Cycle Birthday 

 Anniversary Building

D ตึกอ�านวยการ
 Administrative Building

E ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS
 Emergency Building

F ตึกอายุรกรรม
 Medicine Building

G ตึกสอาด ศิริพัฒน์ (สถาบันโรคหัวใจ)
 Saard Siriphat Building 

 (Institute of Cardiovascular Diseases)

H ตึกหลวงช�านาญเนติศาสตร์
 Luang Chamnan Building

 I ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์
 Charoeng Poolvoralak Building

 J ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ
 Cardiological Diagnostic Building

K ตึกวาศอุทิศ
 Was-U-Tit Building

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร 
 Narenthorn EMS Center

 ทางเดินภายใน Walking Path

 ทางรถยนต์ Road Traffic

 ห้องน�้า Toilet

 เอ ที เอ็ม A T M

 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Bank

 ลิฟท์ Lift

 ห้องอาหาร Food center

 เซเว่น-อีเลฟเว่น 7-Eleven

 โทรศัพท์ Telephone

 คอฟฟี่ ช้อป Coffee Shop

 ติดต่อ-สอบถาม Information

 

J
ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

E
ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

EMS
I

ตึกเจริญ 
พูลวรลักษณ์

F
ตึกอายุรกรรม

D
ตึกอ�านวยการ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

ประตู 3

สถาบันพยาธิสถาบันโรคผิวหนัง หอพัก
วิทยาลัยพยาบาล เตาเผาขยะ

หอพัก 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

H
ตึกหลวงช�านาญ

เนติศาสตร์

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument Station

ลานพระพุทธ
เมตตา

หอพัก 18 ชั้น

ประตู 1

ถน
นร

าช
วิถ

 ีR
aj

av
ith

i R
d.

ถนนพญาไท Phayathai Rd.

ถนนโยธี Yotee Rd.

หอพัก 2

ลานจอดรถ

ลานจอดรถ

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

ตลาดนัดคนเดิน

ชั้น2

ติดต่อสอบถาม
02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115, 2118 
หรือ 02-3548107

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111, 6115, 6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236, 2243
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1

2

3

4

บัตรประจ�ำตัวประชำชน

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร (เด็กต�่ำกว่ำ 7 ปี)

บัตรประกันสุขภำพแรงงงำนต่ำงด้ำว

หนังสือส่งตัว (ใหม่และเก่ำ)

เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ
หน่วยทะเบียนรับ-ส่งต่อ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน



การให้บริการทั่วไปเพื่อความสะดวกและความพีงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลราชวิถี

ศูนย์อาหาร

ร้ำนสะดวกซื้อ

ธนาคาร

 ให้บริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น 2 เปิด 08.00 – 15.00 น.

อาคารสิรินธร เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 6.00 น.-20.00 น., 
อาคารอ�านวยการเก่า เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารไทยพาณิชย์

ร้านค้าตลาดนัดสวัสดิการ ร้านกาแฟ เบอร์เกอรี่ ร้านขายของเพื่อสุขภาพ ร้านดอกไม้ 
ร้านขายหนังสือ ร้านถ่ายรูป ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่ชั้น 1 อาคารสิรินธร

เวลาเปิดบริการ : คลินิกปกต ิ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. 

โทร. 02-3548108 – 37

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 อยู่ข้างร้านนัดเบอร์เกอรี่ 
ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 บริเวณบ่อปลา , ตึกอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน ชั้น 1 , ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 บริเวณทางเดินไปห้องยาตึกวาศอุทิศ

ติดต่อสอบถำม
02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถำม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115,2118 หรือ 
02-3548107

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111,6115,6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236,2243

E-mail address
crm@rajavithi.go.th

Facebook 
facebook.com/PR.Rajavithi

 เชิญรับบริการโรงพยาบาลราชวิถี

สถำนที่เจำะเลือด

  **อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
  **ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1   
     (สถาบันโรคหัวใจ)

เอ็กซเรย์ / CT / MRI

  **อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9     
  (เอ็กซเรย์เฉพาะปอด)
  **ตึกสิรินธร ชั้น 1



ระดับการให้บริการ 
คุณภาพ 
- ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย 
- ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม

ไม่น้อยกว่า 85% 
เพิ่มเติมหลังจากชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ช่องทางรับบริการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

2. ช่องทางการร้องเรียน 
- กล่องรับความคิดเห็น, ศูนย์รับร้องเรียน, เว็บไซต์ รพ.ราชวิถี 
- จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร, Facebook, line rajavithi 

และ QR CODE 
 
 
 
 
 
 

3. การขอเลื่อนนัด ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอเลื่อนการนัดหมาย 
โดยโทรศัพท์ติดต่อเบอร ์02-354-8108 ต่อ 3818 ล่วงหน้าก่อน 3 
วันทำการระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น. 

QR CODE 
การลงทะเบียนบัตรใหม่ 

QR CODE 
ตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าท่ีบ้าน 

QR CODE 
การจองห้องพิเศษออนไลน์   

 

QR CODE 
ช่องทางการร้องเรียน 
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การจองห้องพิเศษ
และ

อัตราค่าห้องพิเศษ
โรงพยาบาลราชวิถี

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)

อาคาร
นันทนาการ

ตึกพัสดุ

ตึก
เภสัชกรรม

ตึก
ซักฟอก

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

ศูนย์อาหาร
Food Centerศูนย์อาหาร

Food Center

หอพัก 3

หอพัก 6 ชั้น

งานช่าง

อาคาร
บ�าบัดน�้าเสีย 

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์

ม.รังสิต

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์

ม.รังสิต

ตึก
ซักฟอก

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

A
อาคาร

ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

K
ตึกวาศอุทิศG

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

ประตู 2

ตึกMRI

B
ตึกสิรินธร

ประตู 4

C
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

A   อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 
 Rajavithi Medical Center

B   ตึกสิรินธร
 Sirindhorn Building

C อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 His Majesty The King’s 6th Cycle Birthday 

 Anniversary Building

D ตึกอ�านวยการ
 Administrative Building

E ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS
 Emergency Building

F ตึกอายุรกรรม
 Medicine Building

G ตึกสอาด ศิริพัฒน์ (สถาบันโรคหัวใจ)
 Saard Siriphat Building 

 (Institute of Cardiovascular Diseases)

H ตึกหลวงช�านาญเนติศาสตร์
 Luang Chamnan Building

 I ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์
 Charoeng Poolvoralak Building

 J ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ
 Cardiological Diagnostic Building

K ตึกวาศอุทิศ
 Was-U-Tit Building

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร 
 Narenthorn EMS Center

 ทางเดินภายใน Walking Path

 ทางรถยนต์ Road Traffic

 ห้องน�้า Toilet

 เอ ที เอ็ม A T M

 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Bank

 ลิฟท์ Lift

 ห้องอาหาร Food center

 เซเว่น-อีเลฟเว่น 7-Eleven

 โทรศัพท์ Telephone

 คอฟฟี่ ช้อป Coffee Shop

 ติดต่อ-สอบถาม Information

 

J
ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

E
ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

EMS
I

ตึกเจริญ 
พูลวรลักษณ์

F
ตึกอายุรกรรม

D
ตึกอ�านวยการ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

ประตู 3

สถาบันพยาธิสถาบันโรคผิวหนัง หอพัก
วิทยาลัยพยาบาล เตาเผาขยะ

หอพัก 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

H
ตึกหลวงช�านาญ

เนติศาสตร์

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument Station

ลานพระพุทธ
เมตตา

หอพัก 18 ชั้น

ประตู 1

ถน
นร

าช
วิถ

 ีR
aj

av
ith

i R
d.

ถนนพญาไท Phayathai Rd.

ถนนโยธี Yotee Rd.

หอพัก 2

ลานจอดรถ

ลานจอดรถ

ทางหนีไฟ
FIRE EXIT

ทางหนีไฟ
ด้านหน้า
อาคาร

ตึกสิรินธร
มีทางหนีไฟ 2 ทาง

ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ
มีทางหนีไฟ 2 ทางทางหนีไฟ

ด้านหน้า
อาคาร

ทางหนีไฟ
ด้านหลัง
อาคาร

ทางหนีไฟ
ด้านหลัง
อาคาร



สายรถประจ�าทางที่ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี
29, 34, 59, 503, 510, 522, 26, 513, 536 ทางด่วน 12, 62, 77, 140, 509, 515, 18, 63, 97, 54, 36, 36ก, 204, 551, 39
สายรถประจ�าทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
510, 96, 168, 502, 18, 63, 166, 24, 529, 139, 14, 69, 74, 8, 88, 92, 93, 104
รถไฟฟ้า BTS สถานี : อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

โรงพยาบาลราชวิถีไม่มีที่จอดรถ

กรุณาอย่าน�ารถส่วนตัวมา



24 กายภาพบ�าบัดผู้ป่วยตัดขาใต้เข่า

จัดท�าโดย .....

ข้อมูลและเรียบเรียงโดย

 กภ.ธรรมนูญ ปรีชาเวชกุล

 กภ.สายสุรีย์ วงศ์เจริญชัย

 กภ.ณัฏฐพร มั่นไทรทอง

 กภ.อัจจิมา แสนศิริ

ค�าแนะน�าในการดูแลตอขา

1.  ควรดูแลตอขาทุกวัน อย่าให้มีรอยแดง รอยแตก หรือรอยแผล 

2.  ดูแลท�าความสะอาดตอขาด้วยน�้าสบู่ หลีกเลี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน

ผสมของแอลกอฮอล์ เพราะอาจท�าให้ผิวแห้งแตกได้ เช็ดให้แห้งทุก

ครั้งหลังท�าความสะอาด

3.  อย่าใช้มือคุ้ยแคะแกะเกาสะเก็ดแผล 

4.  ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ ระวังอย่าให้น�้าหนักตัวเพิ่ม เพราะอาจ

ท�าให้ตอขามีขนาดใหญ่ขึ้น และมีปัญหาในการใส่ขาเทียม

5.  ควรเปลี่ยนถุงหุ้มตอขา และท�าความสะอาดทุกวัน

6.  เลอืกใส่รองเท้าท่ีเหมาะสม ควรเป็นรองเท้าทีมี่เชือกผกู หรอืมีแถบรัด

เพื่อความมั่นคง


