
 

 

Q&A  เร่ือง อุปกรณ์พยงุคอแบบเจาะคอ (Philadelphia Collar ) 

BY…FIRSTPHYSIO               http://www.firstphysioclinics.com                   Line ID: 0852644994 

1. Q: ภาวะการบาดเจ็บไขสันหลงัระดับคอควรใช้กายอุปกรณ์ใด 
A: ใหใ้ส่อุปกรณ์พยงุคอแบบเจาะคอ Philadelphia collar ไวทุ้กราย ถอดเม่ือมัน่ใจวา่ไม่มี C-spine injury แน่ๆ 

2. Q: อุปกรณ์พยุงคอแบบเจาะคอ (Philadelphia Collar ) คืออะไร 
A: คือ กายอุปกรณ์เสริมล าคอเพื่อช่วยประคองศีรษะและกระดูกคอใหอ้ยู ่ในท่าท่ีถูกตอ้งและลดการเคล่ือนไหวของกระดูกคอ ใช้
ส าหรับผูป่้วยท่ีมีปัญหาเก่ียวกบักระดูกคอเคล่ือนหรือกระดูกคอหกัท่ีไม่มีอาการรุนแรง เพื่อประคบัประคองและลดการ
เคล่ือนไหวระยะหน่ึงภายหลงัการผา่ตดักระดูกคอเพื่อใหก้ลา้มเน้ือบริเวณท่ีบาดเจบ็ไดพ้กั  

3. Q: อุปกรณ์พยุงคอมีกีช่นิด 
A: 3 ชนิด  

        1) ชนิดแขง็ (HARD COLLAR)ท าดว้ยพลาสติกซอ้นกนั2ชั้น มีขนาดต่างๆ กนั สามารถปรับไดเ้พื่อใหเ้หมาะกบัความสูง

ของคอผูป่้วยในแต่ละคน 

       2) ชนิดอ่อน (SOFT COLLAR)ท าดว้ยฟองน ้า หุม้ดว้ยผา้ยดืใหค้วามกระชบัดีกวา่ 

เพราะขณะใชจ้ะรัดติดแน่นกบัคอโดยรอบ ท าใหก้ารระบายอากาศไม่ดีพอ  

      3) ชนิดค ้้า 4 ข า (Four Poster Cervical Brace) ท าดว้ยแผน่โลหะ ซ่ึงเป็นอลูมิเนียมเหล็ก 

หรือพลาสติกและหนงั ใชค้  ้าศีรษะ และประคองคอใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีดี และมีความมัน่คงมากกวา่เคร่ืองพยงุคอชนิดแขง็และ

ชนิดอ่อน 

4. Q: วธีิท าความสะอาดอุปกรณ์พยุงคอ อย่างไร 
A: 1) ชนิดแขง็ ท าความสะอาดโดยน ้าไปลา้งดว้ยสบู่หรือผงซกัฟอกและลา้งดว้ยน ้าใหส้ะอาดเช็ดหรือตากใหแ้หง้  

    2) ชนิดอ่อน ซกัท าความสะอาดดว้ยน ้าสบู่หรือผงซกัฟอก และลา้งดว้ยน ้าสะอาด บีบน ้าออกใหห้มดแลว้ตากใหแ้หง้  

         3) ชนิดค ้้า 4 ขา เช็ดท าความสะอาดตามปกติ 

5. Q: ข้อควรระวงัในการใช้เคร่ืองพยุงคอ มีอะไรบ้าง 
A: 1) ส าหรับผูป่้วยจะใชเ้คร่ืองพยงุคอชนิดใดนั้นจะอยูใ่นดุลยพินิจของแพทยเ์ท่านั้น ซ่ึงแพทยจ์ะพิจารณาจากอาการและโรคของ
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ผูป่้วย 

         2) ใหผู้ป่้วยปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยแ์ละพยาบาลขณะใส่เคร่ืองพยงุคออยา่งเคร่งครัด 

          3) ใหผู้ป่้วยและญาติสังเกตวา่มีรอยกดทบัท่ีผวิหนงัหรือไม่ ทุกคร้ังท่ีถอดออกส าหรับเคร่ืองพยงุคอชนิดแขง็และชนิดค ้า 4 

ขา ควรมีผา้รองบริเวณท่ีกดทบัผวิหนงัทุกคร้ังก่อนใส  

6. Q: ระยะเวลาในการใส่เคร่ืองพยุงคอ เท่าใร 
A: โดยทัว่ไปแพทยจ์ะใส่เคร่ืองพยงุคออยูน่านประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ ส่วนใหญ่จะใส่เฉพาะเวลาลุก นัง่ ยนื หรือเดินเท่านั้น ขณะ

นอนไม่จ  าเป็นตอ้งใส่ ยกเวน้ในรายท่ีมีอาการเจบ็เฉียบพลนั ซ่ึงแพทยแ์ละพยาบาลจะอธิบายใหท้ราบเป็นรายๆ ไป 

7. Q: จงบอกวธีิใส่เคร่ืองพยุงคอ 

A: 1) ในกรณีท่ีแพทยย์งัไม่อนุญาตใหผู้ป่้วยลุกนัง่ใหผู้ป่้วยนอนราบ ค่อยๆ สอดเคร่ืองพยงุคอใหก้ระชบักบัล าคอดา้นหนา้ โดย

ใหส่้วนท่ีรองรับคางไปอยูต่รงกลางพอดี แลว้น าปลายเคร่ืองพยงุคอมาติดกนั 

         2) ในกรณีท่ีป่วยลุกนัง่ได ้ใหใ้ส่ขณะท่ีอยูใ่นท่านัง่ 

         3) เคร่ืองพยงุคอชนิดค ้า 4 ขา ควรมีผูช่้วยเหลือในการใส่ โดยใส่ใหก้ระชบัและควรสวมเส้ือก่อนใส่ เพื่อไม่ใหแ้กน

อลูมิเนียมกดทบัหนงัโดยตรง 

8. Q: ข้ันตอนการใส่กายอุปกรณ์ อุปรณ์พยุงคอแบบเจาะคอ Philadelphia collar มีอะไรบ้าง 
    A: 1) Philadelphia collar ชนิดท่ีแสดงในภาพประกอบน้ีเป็นชนิดท่ีมีสองส่วนคือส่วนหนา้และส่วนหลงั โดยมีค าวา่ “Front” 

และ ค าวา่ “Back” ก ากบัไว ้แต่ละส่วนจะมีลูกศรช้ีข้ึนเพื่อใหว้างรับกบัคาง(Front)และดา้นหลงัของศีรษะผูป่้วย(Back) 

        2) เลือกขนาดของ Philadelphia collar (small, medium, large) ใหเ้หมาะสมกบัขนาด 

ของผูป่้วย 

         3) ก่อนท าการใส่ปลอกคอ แพทยค์วร มีผูช่้วยเพื่อใหผู้ช่้วยประคองดา้นขา้งของศีรษะ 

ผูป่้วยไวเ้พื่อป้องกนัการเคล่ือนไหวระหวา่งการใส่ Philadelphia collar 

         4) ผูช่้วยอีกคนหน่ึงสอด Philadelphia collar ส่วนหลงัไปใตค้อของผูป่้วยโดยมีผูช่้วยอีกคนคอยรับและดึง collar 



 

 

         5) จดัให้Philadelphia collar ส่วนหลงั(Back)อยูพ่อดีกบัดา้นหลงัของส่วนคอของผูป่้วย 

         6) ใส่ Philadelphia collar ส่วนหนา้(Front)ใหค้ร่อมส่วนหลงัเพื่อใหส่้วน Velcro มีพื้นท่ีในการติดมากท่ีสุดเพื่อให ้

Philadelphia collar มีความกระชบัมากท่ีสุด 

9. Q: หลกัการช่วยเหลอืผู้บาดเจ็บไขสันหลงัส่วนคอ คืออะไร 
 A: การใส่ Philadelphia collar ท่ีมีขนาดพอดีไม่หลวมหรือแน่นเกินไป เพื่อระมดัระวงัไม่ใหก้ระดูกคอเคล่ือน  

10. Q: วตัถุประสงค์การใส่ อุปรณ์พยุงคอแบบเจาะคอ Philadelphia collar คืออะไร 
A: เพื่อการจ ากดัการเคล่ือนไหวและเป็นการควบคุมแนวของกระดูกสันหลงั จนบริเวณท่ีกระดูกหกัติดเขา้ท่ี  

11. Q: อุปรณ์พยุงคอแบบเจาะคอ Philadelphia  trachea collar หรือปลอกคอแบบเจาะคอ ผลติด้วยอะไร 

A: Polymer  

12. Q: วธีิการวดั อุปรณ์พยุงคอแบบเจาะคอ Philadelphia collar อย่างไร 
  A: จดัท่าผูบ้าดผูบ้าดเจบ็ใหอ้ยูใ่นท่าตรง ไม่กม้หรือเงยคอ หากผูบ้าดเจบ็นอนคว  ่าอยูต่อ้งพลิกใหผู้บ้าดเจบ็นอนหงายก่อนทุกคร้ัง

ใชน้ิ้ววางทาบวดัความสูงจากบ่าจนถึงปลายคางของผูบ้าดเจบ็แลว้น าระยะท่ีวดัได ้(จ านวนน้ิว) เทียบกบัขนาดของเฝือกคอ โดย

ดา้นบนใหน้ิ้ววางบริเวณลูกศรท่ีเขียนวา่ “SIZING GUIDE” น้ิวล่างวางใหพ้อดีขอบพลาสติก (ไม่ใช่โฟม) ของเฝือกคอบริเวณท่ี

จะวางบนบ่าของผูบ้าดเจบ็เลือกขนาดท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด หากวดัขนาดแลว้ความสูงท่ีไดค้าบเก่ียวอยูร่ะหวา่งสองขนาด ใหเ้ลือก

ขนาดท่ีเล็กกวา่ก่อน 

13. Q: การประเมินการบาดเจ็บไขสันหลงั อย่างไร 

A: การซกัประวติั ผูบ้าดเจบ็ทุกรายใหส้งสัยไวก่้อนวา่มีบาดเจบ็ของกระดูกคอจึงตอ้ง  

ป้องกนัโดยใส่ Philadelphia collar ไวทุ้กรายจนกวา่จะวนิิจฉยัไดว้า่ไม่มีบาดเจบ็แลว้จึงถอดออก 

14. Q: อุบัติเหตุและประวตัิใดทีส่งสัยว่าบาดเจ็บไขสันหลงั ต้องใส่ อุปรณ์พยุงคอแบบเจาะคอ Philadelphia Collar 
A:  1.1) ปวดตึงตน้คอ หรือความรู้สึกท่ีแขน ขาลดลง  

 1.2) ปวดหลงัหรือปวดตามแนวก่ึงกลางหลงั จะปวดมากข้ึนถา้ร่างกายมีการ 

 เคล่ือนไหวเช่น ขยบัตวั บางรายอาจบ่นรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิง่ตามตวัและแขนขา  



 

 

 1.3) ความดนัโลหิตต ่าร่วมกบัชีพจรชา้ 

 1.4) มีบาดเจบ็เหนือกระดูกไหปลาร้าหรือมีบาดเจบ็ท่ีใบหนา้อยา่งรุนแรง  

 1.5) ตกจากท่ีสูงมากกวา่ 3 เท่าของความสูงของผูป่้วยหรือสูงมากกวา่ 6 เมตร 

 1.6) ตกจากท่ีสูงในแนวด่ิง เช่น มีกระดูกส้นเทา้หกัหรือกน้กระแทกพื้นหรือ  

 อุบติัเหตุขณะด าน ้าหรือวา่ยน ้า 

 1.7) กระเด็นออกนอกยานพาหนะ เช่น รถยนตม์อเตอร์ไซคห์รือนัง่ในรถยนตโ์ดย  

 ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 

 1.8) ไดรั้บบาดเจบ็รุนแรงท่ีทรวงอกและภายในช่องทอ้ง 

 1.9) ใหป้ระวติัควบคุมปัสสาวะไม่ไดห้ลงับาดเจบ็ 

 1.10) ไดรั้บบาดเจบ็จากการแขวนคอ(hanging)  

15. Q: การท าความสะอาดทีป่ลอกคอ ชนิดแข็ง ได้อย่างไร  

A: ท าความสะอาดโดยน าไปลา้งดว้ยสบู่หรือผงซกัฟอกและลา้งดว้ยน ้าใหส้ะอาด เช็ด หรือตากใหแ้หง้ 

16. Q: การท าความสะอาดทีป่ลอกคอ ชนิดอ่อน ได้อย่างไร 

A: ซกัท าความสะอาดดว้ยน ้าสบู่หรือผงซกัฟอก และลา้งดว้ยน ้าสะอาด บีบน ้าออก ใหห้มดแลว้ตากใหแ้หง้ 

17. Q: ขอทราบวธีิท าความสะอาดเฝือกอ่อนพยุงคอ  
A:  ไม่ควรซกัเคร่ือง ควรแช่น ้าสบู่และซกัดว้ยมือ                               

18. Q: อุปกรณ์พยุงคอแบบเจาะคอ Philadelphia collar ต่างกบั Soft collar อย่างไร 
A: Philadelphia collar  ท าดว้ยพลาสติกซอ้นกนั2ชั้น มีขนาดต่างๆ กนั สามารถปรับไดเ้พื่อใหเ้หมาะกบัความสูงของคอผูป่้วยใน

แต่ละคน และเป็นแบบแขง็ 

Soft collar  ท าดว้ยฟองน ้า หุม้ดว้ยผา้ยดืใหค้วามกระชบัดีกวา่เพราะขณะใชจ้ะรัดติดแน่นกบัคอโดยรอบ ท าใหก้ารระบายอากาศ

ไม่ดีพอ และเป็นแบบอ่อน 



 

 

19. Q: ทีพ่ยุงคอแบบใดทีใ่ห้ความมั่นคงกว่า ชนิดแข็ง และ ชนิดอ่อน  

 

ชนิดแขง็                             ชนิดอ่อน                  ชนิดค ้า 4 ขา 

A: ชนิดค ้้า 4 ขา ท าดว้ยแผน่โลหะ ซ่ึงเป็นอลูมิเนียมเหล็กหรือพลาสติกและหนงั ใชค้  ้าศีรษะ และประคองคอใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีดี 

และมีความมัน่คงมากกวา่เคร่ืองพยงุคอชนิดแขง็และชนิดอ่อน 

20. Q: ในการใส่อุปกรณ์พยุงคอแบบเจาะคอ Philadelphia collar จะขยบัคอไปมาหรือไม่ เพราะอะไร 
 A: ขยบัไดเ้ล็กนอ้ยแต่ไม่มาก เน่ืองจากวตัถุประสงคก์ารใส่เพื่อจะช่วยจ ากดัการเคล่ือนไหว 

21. Q: คนไข้มาด้วยอาการนอนตกหมอนแล้วคอเคลด็ ใส่ อุปรณ์พยุงคอแบบเจาะคอ Philadelphia collar ได้หรือไม่ 

A: ควรใส่เป็นแบบเฝือกอ่อนพยงุคอ soft collar จะเหมาะสมมากกวา่ 

22. Q: คุณสมบัติของ อุปกรณ์พยุงคอแบบเจาะคอ Philadelphia collarคืออะไร 

A:สามารถป้องกนัการ กม้ เงย หรือหมุนของคอผูบ้าดเจบ็ไดใ้นทุกแกนรอบตวั  

23. Q: การวดัขนาดเพือ่เลอืกใช้กบัผู้บาดเจ็บอย่างไร 

A:  จดัท่าผูบ้าดผูบ้าดเจบ็ใหอ้ยูใ่นท่าตรง ไม่กม้หรือเงยคอ หากผูบ้าดเจบ็นอนคว  ่าอยูต่อ้งพลิกใหผู้บ้าดเจบ็นอนหงายก่อนทุกคร้ัง

ใชน้ิ้ววางทาบวดัความสูงจากบ่าจนถึงปลายคางของผูบ้าดเจบ็แลว้น าระยะท่ีวดัได ้(จ านวนน้ิว) เทียบกบัขนาดของเฝือกคอ โดย

ดา้นบนใหน้ิ้ววางบริเวณลูกศรท่ีเขียนวา่ “SIZING GUIDE” น้ิวล่างวางใหพ้อดีขอบพลาสติก (ไม่ใช่โฟม) ของเฝือกคอบริเวณท่ี

จะวางบนบ่าของผูบ้าดเจบ็เลือกขนาดท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด หากวดัขนาดแลว้ความสูงท่ีไดค้าบเก่ียวอยูร่ะหวา่งสองขนาด ใหเ้ลือก

ขนาดท่ีเล็กกวา่ก่อน 

24. Q: การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลงัระดับคอในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล อย่างไร 



 

 

A: การดูแลระบบทางเดินหายใจใหโ้ล่งขณะเดียวกนัตอ้งระวงัไม่ใหก้ระดูกคอเคล่ือนโดยการใส่ อุปรณ์พยงุคอแบบเจาะคอ 

Philadelphia collar ท่ีมีขนาดพอดีไม่หลวมหรือแน่นเกินไป ในการปฏิบติัอาจพบปัญหาวา่ผูบ้าดเจบ็มีหมวกนิรภยัติดอยูท่ี่ศีรษะ

หรือผูบ้าดเจบ็ติดอยูใ่นเบาะรถยนต ์กรณีน้ีการป้องกนัการเคล่ือนของกระดูกสันหลงัขณะเขา้ไปช่วยในท่ีเกิดเหตุ ถา้ติดอยูใ่นเบาะ

รถยนตค์วรใชก้ระดานแขง็ 

25. Q: เมื่อเห็นผู้ป่วยทีไ่ด้รับการบาดทีก่ระดูกคอ ควรเคลือ่นย้ายผู้ป่วยอย่างไร  
A: ช่วยกนั 2 คนหา้มท าคนเดียว โดยคนแรกใชมื้อขา้งหน่ึงประคองท่ีคางและมืออีกขา้งประคองท่ีทา้ยทอย (occipital bone) แลว้

ใหผู้ช่้วยอีกคนท่ีนัง่อยูด่า้นศีรษะผูป่้วยค่อยๆใส่ อุปรณ์พยงุคอแบบเจาะคอ Philadelphia collar ป้องกนัไว ้

 


