Hanging arm cast

Hanging arm cast
(ภาพที่ 1)
Hanging arm cast เปนเทคนิคการ
นําเฝอกชนิด long arm cast มา
ดัดแปลง เพื่อใชในการรักษาภาวะ
กระดู ก หั ก บริ เ วณ shaft
ของ
humerus
ซึ่ ง มีการเคลื่ อนของ
กระดู ก ในลั ก ษณะต า งๆ แต ไ ม
ตองการการผาตัด โดยอาศัยน้ําหนัก
ของเฝ อ ก, ตํ า แหน ง ของห ว ง และ
การปรับความยาวของสายคลองคอ
เพื่อแกไขการเคลื่อนของกระดูก

อุปกรณที่ใช ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เฝอกปูนพลาสเตอร
ขนาด 3 นิ้ว
เฝอกปูนพลาสเตอร
ขนาด 4 นิ้ว
สําลีรองเฝอก (Webril)
ขนาด 3 นิ้ว
ปลอกผายืด (Stokinett)
ขนาด 3 นิ้ว
ผากอซชนิดมวน (Roll gauze)ขนาด 4 นิ้ว
กรรไกรสําหรับตัดผา

จํานวน 3 มวน
จํานวน 2 มวน
จํานวน 2 มวน
จํานวน 1 ชิน้
จํานวน1 มวน
จํานวน 1 อัน
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ขั้นตอนการปฏิบัติ

(ภาพที่ 2)
จัดทาใหผูปวยนอนหงาย อยูในทา
shoulder abduction และ elbow
flexion ประมาณ 90 องศา ผู ช ว ย
จับบริเวณปลายนิ้ว จัดใหขอมืออยู
ในทา neutral position และกาง
first web space ออกใหกวาง
พอที่จะใสเฝอกได จากนั้นทําความ
สะอาดบริ เ วณผิ ว หนั ง ตลอดความ
ยาวของแขน และทํ า การวั ด ความ
ยาวของ stokinett โดยใหขอบดาน
distal
อยู บ ริ เ วณ proximal
interphalangeal joint และขอบดาน
proximal อยูชิดรักแร

(ภาพที่ 3)
สวม stokinett จากปลายมือ จัดให
อยูในตําแหนงที่กํ าหนดไว จากนั้น
ตั ด stokinett
บริ เ วณโคน
นิ้ว หัว แมมื อ ให รูก ว า งพอให หัว แม
มื อ ลอดออกมาได โดยไม คั บ หรื อ
หลวมจนเกินไป
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(ภาพที่ 4)
หากพบว า มี ร อยย น ของ stokinett
บริเวณ cubital fossa สามารถแกไข
โดยการตัดที่ตําแหนงของรอยยนใน
แนวขวาง ยาวตลอดความกวางของ
cubital fossa และพับให overlap
กัน จะทําใหรอยยนหายไป

(ภาพที่ 5)
เริ่มพัน webril จากบริเวณขอมือ ให
ครอบคลุมบริเวณขอศอก และฝามือ
ควรใหขอบดาน distal ของ webril
อยูบริเวณ distal palmar crease
จากนั้น จึ ง พัน ตอ จากขอศอกขึ้น ไป
ถึงดาน proximal ของ arm ควรจัด
ใหขอบของ webril ดาน proximal
จะอยูบริเวณ deltoid insertion
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(ภาพที่ 6)
ตกแตง webril ในบริเวณของ first
web space ไมใหมีรอยพับหรือมี
ความหนามากเกินไป หลังจากนั้นจึง
ทํา webril padding บริเวณขอบทั้ง
สองดาน

(ภาพที่ 7)
พับขอบของ stocikett คลุมขอบ
webril จากนั้นตรวจสอบขอบทั้งสอง
ดาน ใหอยูในตําแหนงที่ตองการ
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(ภาพที่ 8)
ทดสอบใหผูปว ยกํามือ และทํา
opposition ของนิว้ หัวแมมอื

(ภาพที่ 9)
ใหผูชวยจับแขนใหอยูนิ่ง ไมควรขยับ
บริเวณขอศอกของผูปวยในขณะที่พัน
เฝอก จากนั้นเริ่มพันเฝอกขนาด 3 นิ้ว
มวนแรกจากบริเวณกึ่งกลางของแขน
ขึ้นมาจนถึง cubital fossa และยอน
มาบริเวณดานฝามือ
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(ภาพที่ 10)
ขอบของเฝอกควรอยูต่ํากวาขอบของ
webril ประมาณ 1 เซนติเมตร ใน
บริเวณ first web space ตองจีบ
เฝอกใหเล็ก และไมพันใหหนา เพราะ
อาจเกิดแผลกดทับได

(ภาพที่ 11)
แสดงเทคนิคการพันเฝอกในบริเวณ
กลางฝามือ โดยไมเพิ่มความหนาให
บริเวณ first web space
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(ภาพที่ 12)
หลังจากนั้นพันเฝอกขนาด 3 นิ้ว มวน
ที่สองซ้ําในตําแหนงเดียวกับมวนแรก
และทําการ mold เฝอกใหเปนเนื้อ
เดียวกัน โดยเริ่มจากการ mold แบบ
circular กอน แลวจึง mold ตาม
คว า ม ย า ว ข อ ง เ ฝ อ ก ค ว ร mold
บริเวณ arch of hand ดวย

(ภาพที่ 13)
พันเฝอกขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2 มวน
จากบริเวณดาน proximal ลงมา
จนถึงดาน distal และ mold ใหเฝอก
เปนเนื้อเดียวกัน
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(ภาพที่ 14)
ตรวจสอบขอบเขตของเฝ อ กอี ก ครั้ ง
หลังพันเสร็จ โดยผูปวยควรสามารถ
กํ า มื อ ได อ ย า งเต็ ม ที่ สั ง เกตว า ใน
ตําแหนงของหัวแมมือ ขอบดานลาง
ของเฝ อ ก ควรอยู ใ นตํ า แหน ง ของ
carpometacarpal joint เนื่องจากจะ
ทําใหสามารถขยับนิ้วหัวแมมือไดดี

(ภาพที่ 15)
จากนั้นใหผูปว ยนัง่ และหอยแขนแนบ
กับลําตัว และกําหนดจุดที่ตอ งการทํา
หวง
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(ภาพที่ 16)
ใชเฝอกขนาด 3 นิ้วออมใตแขน และ
ประมาณความสูงของหวง

(ภาพที่ 17)
พั น เฝอ กที่จุ ม น้ํ า แล ว อ อ มใต แ ขนใน
ตํ า แหน ง ที่ กํ า หนดไว และอ อ มขึ้ น
ดานบนโดยใชนิ้วกลาง นิ้วนาง และ
นิ้วกอย เปนตัวพยุงความสูงของหวง
ใหตึงตลอดเวลา พันซ้ําประมาณ 6-8
รอบหรื อ จนกระทั่ ง ได ค วามหนาที่
ตองการ
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(ภาพที่ 18)
พันรอบเฝอกในบริเวณดานขางของ
หวงทัง้ สองดาน เพื่อยึดหวงใหติดกับ
เฝอก

(ภาพที่ 19)
ตกแตงหวงใหเฝอกเขาเปนเนื้อ
เดียวกัน และขอบเรียบเสมอกัน

(ภาพที่ 20)
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หลังจากไดรูปรางที่ตองการแลว ทิ้งไว
จนกระทั่งเฝอก set ตัวดี จึงทําความ
สะอาดผิวหนังที่อยูภายนอกเฝอก

(ภาพที่ 21)
ใช stokinett หรือ roll gauze ทําการ
คลองบริเวณหวง และกําหนดความ
ยาวที่ตองการ
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