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ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช 

ข้อห้ามภายหลังได้รับการเข้าเฝือก 
      1.ไม่ให้เฝือกถูกน ้ำ 
      2.ไม่ใช้นิ วกด บีบเฝือกหรือวำงเฝือกบนวัสดุแข็ง เช่น พื นปูน 

หรือ เคำะกับของแข็งอำจท้ำให้เฝอืกแตกได ้
      3.ไม่ควรดึงส้ำลรีองเฝือกออก เนื่องจำกอำจท้ำให้เฝือกกด

หรือเสยีดสีผิวหนังภำยในเฝือกเกดิเป็นบำดแผลได ้
      4.ไม่ควรใช้ไม้ หรือสิ่งอื่นใส่เข้ำไปในเฝือกเพื่อเกำ เนื่องจำก

จะท้ำให้ผิวหนังเป็นแผลหรือถลอกเกิดกำรตดิเชื อ ยกเว้น
แป้งบำงชนิดที่ออกแบบมำเพื่อใช้ส้ำหรับผู้ป่วยท่ีใสเ่ฝือก
โดยเฉพำะ 

      5. ไม่ควรน้ำเฝือกไปผิงไฟ หรือลนด้วยควำมร้อน 
      6. ห้ำมตัดหรือแกะท้ำลำยเฝอืกก่อนก้ำหนดด้วยตนเอง  
 

อาการผิดปกติที่ควรรีบมาพบแพทย์  

      1. มีอำกำรปวดมำก รับประทำนยำแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ น 
      2. เมื่อนิ วมือหรือแขนข้ำงที่ใส่เฝือกมีสีเขยีวคล ้ำหรือสซีีด

บวมและปวดมำกขึ นหรือมีอำกำรชำไม่สำมำรถขยับนิ ว
มือข้ำงที่เข้ำเฝือกได ้

      3. มีวัตถุแปลกปลอมหลดุเขำ้ไปในเฝือก 
      4. เฝือกหลวม บุบ แตกหัก หรือช้ำรุด 
      5. ผิวหนังบริเวณขอบเฝือก มีรอยแดงหรือถลอกมีเลือด      

มีน ้ำเหลืองหรือหนองไหลซึมออกจำกเฝือก หรือมีกลิ่น
เหม็น 

 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังเข้าเฝือก
สามารถขอค าแนะน าจากแพทย์เพ่ิมเติมหรือมาพบแพทย์ก่อน
นัดหมายได้   
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ข้อแนะน าเกี่ยวกับการดูแลหลังเข้าเฝือกบริเวณแขน 
      1. เมื่อเฝือกยังไม่แห้งสนิท หำ้มน้ำผ้ำคลุมปดิบรเิวณเฝือก 
ควรอยู่ในที่โล่ง อำกำศถ่ำยเทสะดวก ไม่อับชื น เพื่อช่วยให้เฝือกแห้ง
เร็วขึ น  เฝือกปูนใช้เวลำ 3-5 นำที ในกำรเข้ำรูป และแห้งสนิทใน
เวลำ 1-3 วัน ส่วนเฝือกพลำสติกใช้เวลำในกำรแห้งสนิท 15-60 
นำที 
      2. ดูแลเฝือกให้แห้งอยู่เสมอ ถ้ำต้องกำรอำบน ้ำให้หุ้มเฝือกด้วย
ถุงพลำสติก 2 ชั น แล้วพันปำกถุงด้วยเชือกหรือยำงให้แน่นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้น ้ำเข้ำไปโดนเฝือก  
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 
การปฏิบัติตัวหลังเข้าเฝือกบริเวณแขน 
     1. หำกมีอำกำรปวดบวมมำกบริเวณที่เข้ำเฝือก โดยที่อำกำร
ปวดไม่ตอบสนองต่อยำแก้ปวด ให้รีบมำพบแพทย์ทันที 
     2. ยกแขนส่วนที่เข้ำเฝือกให้อยู่สูงกว่ำระดับหัวใจ เช่นในขณะ
นอนรำบให้วำงบนหมอน (รูปที่ 2) หรือในขณะนั่งให้ยกแขนสูงหรือ
ใส่ที่คล้องแขน 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 
       3. ยกแขนหรือมีผ้ำคล้องคอไม่ห้อยแขนลงเป็นเวลำนำน
เนื่องจำกจะท้ำให้เกิดอำกำรบวมของนิ วได้ 

       4. เคลื่อนไหวข้อต่อส่วนท่ีอยู่นอกเฝือกบ่อยๆ เช่น ก้ำเหยียด 
นิ วมือ  งอเหยียดข้อศอกและยกแขนขึ นลงเพื่อบริหำรข้อไหล่บ่อยๆ 
       5. สังเกตผิวหนังที่บริเวณขอบเฝือก ถ้ำพบอำกำรบวม แดงเปน็
แผลหรือถ้ำพบว่ำมีเฝือกแตกหักให้รีบไปพบแพทย์ทันที   
 

ท่าบริหารนิ้วมือหลังเข้าเฝือก 
1. กำงนิ วมือให้สุด (รูปที่ 3) 
2. ก้ำมือ (รูปที่ 4) 
3. งอข้อนิ วมือลง (รูปที่ 5) 
4. งอนิ วให้ตั งฉำก (รูปที่ 6) 
5.ใช้นิ วโป้งแตะปลำยนิ วจำกนิ วชี ถึงนิ วก้อย (รูปที่ 7-8) 
6.ใช้มืออีกข้ำงจับปลำยนิ วแล้วดึงลงให้สุดทุกนิ ว (รูปที่ 9) 

 
 

 
 
 
 

 
                         

   รูปที่ 3             รูปที่ 4             รูปที่ 5             รูปที่ 6 
 
 
 
 
 
                       
         

     รูปที่ 7              รูปที่ 8              รูปที่ 9 
 

เฝือก 
          เฝอืกเปน็อปุกรณท์ีใ่ช้ในกำรรกัษำผูป้ว่ยทีม่ภีำวะ
กระดกูหกั ภำยหลงักำรจดัดงึกระดกูใหเ้ขำ้ที ่หรอืดำมกระดกู ขอ้
ตอ่ กลำ้มเนื อ เสน้เอน็ และเนื อเยือ่ เพือ่ใหแ้ขนอยูน่ิง่และ เปน็กำร
ลดควำมเจบ็ปวด อนัเกดิจำกขยบัเคลือ่นไหวของแขน  เพือ่ให้
กระดกู บรเิวณดงักลำ่วมกีำรขยบัเคลือ่นไหวนอ้ยทีส่ดุ เปน็กำร
สง่เสรมิใหก้ระดกูทีห่กันั นตดิกนัไดด้ขีึ นและลดโอกำสกระดกูหกั
เคลือ่น  
 
ในปัจจุบันมีเฝือกท่ีนิยมใช้ 2 แบบ ดังนี้ 
      1. เฝือกปูนเป็นวัสดุแข็งท้ำจำกผงปูนพลำสเตอร์ ซึ่งเป็น
กำรน้ำปูนพลำสเตอร์มำเคลือบบนผ้ำฝ้ำย เมื่อใส่แล้วจะมีสีขำว 
ขึ นรูปและดัดได้ง่ำย แต่อำจมีข้อเสียคือน ้ำหนักมำกและควำม
ทนทำนค่อนข้ำงต่้ำ 
      2. เฝือกพลำสติกสังเครำะห์  มีน ้ำหนักเบำและหลำกหลำย
สีสัน ระบำยอำกำศได้ดี ทนทำน แต่มีข้อเสียคือ รำคำค่อนข้ำง
สูง 
 
จุดประสงค์ของการเข้าเฝือก 
     1. เพื่อให้กระดูกส่วนที่หัก ข้อต่อที่หลุดหรือเนื อเยื่อที่
บำดเจ็บได้พักและอยู่นิ่ง 
      2. เพื่อลดอำกำรเจ็บปวด บวม อักเสบในบริเวณที่เกิดกำร
บำดเจ็บให้ทุเลำลงและหำยเป็นปกติโดยเร็ว 
      3. ช่วยให้กระดูกที่หักหรือเส้นเอ็นที่ฉีกขำดติดกันได้ดี
ยิ่งขึ น 
      4. ป้องกันกำรหดรั งและผิดรูปของอวัยวะบริเวณนั นๆ 
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