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 หน่วยตรวจโรคอุบัติเหต ุ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

ขอ้ควรระวงั 

     1. ผู้ใช้ต้องรู้สึกตัวดี การรับรู้ปกติและให้ความ

ร่วมมือ 

     2. ไหล่ แขน มือ แขง็แรงทรงตัวได้ดีในท่ายืนตรง 

และเหมาะกบัไม้ค า้ยันที่ใช้  

      3. เม่ือเร่ิมเดินใหม่ๆไม่ควรเดินเรว็ ก่อนเดินต้อง

ยืนทรงตัวให้มั่นคง  จับไม้ใต้รักแร้ให้กระชับ  วางส่วน

ปลายไม้ค า้ยันห่างขนานจากเท้าด้านนอก  ประมาณ 5 

น้ิว หรือ 1 คืบ  ส ารวจพ้ืนด้านหน้าว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง 

เล่ียงการเดินบนพ้ืนที่เปียกและล่ืน 

      4. ขณะเดินสายตามองตรงไปข้างหน้า  ล าตัวตรง  

ไม่ห่อไหล่ ความยาวของการเดินเท่ากับการก้าวเดิน

ตามปกติ ไม่เดินถอยหลัง เพราะจะท าให้ล้มได้ 

      5. ต้องลงน า้หนักที่มือหรือแขนเสมอ   ขณะเดิน

ให้เหยียดแขนตรง    ห้ามลงน า้หนักที่รักแร้เพราะเส้น 

ประสาทที่เล้ียงแขนจะถูกกด ท าให้แขนชา ข้อมือตก 

และมือไม่มีแรง 

       6. ขณะเดินรองเท้าที่ใส่ต้องมีขนาดพอดี   ไม่

หลวมหลุดง่าย เดินถนัด ส้นไม่สูง และไม่เดินด้วยเท้า

ที่ใส่ถุงน่องหรือถุงเท้าโดยที่ไม่ใส่รองเท้า   อาจท าให้

ล่ืนล้มได้ 

      7. สวมเสื้อผ้ารัดกุม  เพราะอาจท าให้สะดุดได้ 

       8. ที่พักอาศัยควรอยู่ช้ันล่าง ไม่ควรข้ึนลงบันได

หลายขั้น หรือขึ้ นลงบันไดบ่อยๆ และเพ่ือสะดวกใน

การยืน น่ัง  นอน ควรใช้เตียงและเก้าอี้ ที่ มีความ

แขง็แรงม่ันคง  
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 9. หมั่นตรวจความแขง็แรงของไม้ค า้ยันอยู่เสมอ เช่น 

ขันน๊อตแต่ละต าแหน่งให้แน่น หรือปลอกยางที่สวม

ส่วนปลายต้องมีดอกยางอยู่ในสภาพที่ดี เป็นต้น 

………………………………………………………………………………………………………

ภาพ : www.pt.mahidol.ac.th 



5. Full weight bearing ลงน า้หนักไม่เกิน 100 % 

ของน า้หนักตัว 

       วิธกีารให้ผู้ป่วยลองเหยียบตาช่ังตามน า้หนักที่

ก  าหนดและให้ผู้ป่วยจ าความรู้สกึน้ันไว้ 

 

การลุกข้ึนยนืและการนัง่ 

      หลักการข้ันตอนแรกให้จัดขาข้างที่ดีให้อยู่ใกล้

เก้าอี้  ใช้มือข้างเดียวกับขาข้างที่ดี รวบจับไม้ค า้ยัน

ทั้ง 2 ข้าง ใช้ขาข้างที่ดีพยุงตัวลุกข้ึนยืนโดยใช้มือทั้ง 

2 ข้างช่วยยันไม้ค า้ยัน เมื่อยืนตรงแล้ว ปลายไม้เท้า

จะอยู่ห่างจากด้านข้างเท้าประมาณ 4-6 น้ิว ส่วน

การ น่ัง ให้ จับไม้ค ้า ยันข้างเ ดียวกับขา ข้างที่ มี

กระดูกหัก ส่วนขั้นตอนอื่นท าย้อนกลับการลุกขึ้นยืน 

 

การข้ึนและลงบนัได 

 หลักการใช้ขาข้างที่ดีข้ึนก่อน ข้ันตอนต่อไป

ก้าวขาข้างที่มีกระดูกหักข้ึน พร้อมกับไม้ค า้ยัน ส่วน

การลงบันได เร่ิมจากก้าวขาข้างที่มีกระดูกหักลง

พร้อมกับไม้ค ้ายัน และตามด้วยขาข้างที่ดีก้าวมา

ระดับข้ันเดียวกัน กรณีที่มีราวบันไดให้ใช้มือข้าง

หน่ึงจับราวบันได ส่วนมืออีกข้างหน่ึงจับไม้ค า้ยันไว้

ทั้ง 2 ข้าง 

ไมค้ ้ ายนั คืออะไร 

ไม้ค า้ยัน เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินหรือลดการลง

น า้หนักที่ขา มีข้อบ่งช้ีของการใช้คล้ายไม้เท้า แต่ใช้ใน

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากกว่า  
 

วิธีการใชไ้มค้ ้ ายนั 

 ด้ามจับควรมีขนาดที่พอเหมาะ ไม่ใหญ่หรือเล็ก

เกินไป เมื่อจับแล้วรู้สึกกระชับ ไม่ล่ืน ส่วนปลาย

หุ้มด้วยจุกยางเพ่ือป้องกนัล่ืน 

 ด้านบนของไม้อยู่บริเวณด้านข้างล าตัว (ต ่ากว่า

รักแร้ 2 น้ิว) ใช้แรงของแขนและมือช่วยพยุง

ล าตัว (ข้อศอกงอ 20-30 องศา) ไม่ใช้ด้านบน

ของไม้ค า้ยันกดเข้าไปในรักแร้เพ่ือ พยุงตัวเพราะ 

     จะกดทบับริเวณเส้นเลือดและเส้นประสาทซ่ึงอาจ    

ท าให้เกดิอาการปวดแขนหรือแขนอ่อนแรงได้  

 

การลงน ้าหนักที่ขาข้างที่กระดูกหักมากหรือ

น้อยเพียงใดขึ้ นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บ 

ชนิดของการผ่าตัด และความร่วมมือของผู้ป่วย การ

ลงน า้หนักแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

1. Non weight bearing ไม่ลงน า้หนักเลย 

2. Toe touch weight bearing ลงน า้หนักได้ไม่เกนิ 

   20 % ของน า้หนักตัว 

3. Partial weight bearing ลงน า้หนักได้  

   20-50 % ของน า้หนักตัว 

4. Weight bearing as tolerate ลงน า้หนักได้ 

    50-100 % ของน า้หนักตัว ภาพ : www.BlogGang.com 

ภาพ : www.BlogGang.com 


