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วตัถปุระสงค 

1. เพื่อใหผูปวยไดรับการเคลื่อนยายภายในโรงพยาบาลอยางถูกตอง ปลอดภัย 

2. เพื่อใหผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอนและความเสี่ยงระหวางการเคลื่อนยายภายในโรงพยาบาล 

3. เพื่อใชเปนวิธีปฏิบัติในการเคลื่อนยายผูปวยภายในโรงพยาบาลเปนระบบ และเปนในแนวทาง

เดียวกัน 

นโยบาย 

แพทย พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลทุกคนมีความรูความเขาใจในเรื่องการเคลื่อนยาย

ผูปวยภายในโรงพยาบาลและปฏิบัติตามคูมือไดอยางถูกตอง 

ขอบขาย 

  ผูปวยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

คําจํากัดความ 

       การเคลื่อนยายผูปวยภายในโรงพยาบาล หมายถึง  การสงผูปวยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายใน

โรงพยาบาล เชน จากหอผูปวยไปหองผาตัดหรือหอผูปวยอาการหนัก หรือการสงตรวจตาง ๆ และสงกลับ

หอผูปวย 

ผูรับผิดชอบ 

 แพทยเจาของไข  

- ประเมินอาการผูปวย 

- อธบิายเหตุผลและความจําเปนของการเคลื่อนยายผูปวย เพื่อการตรวจวินิจฉัย การรักษา

เพิม่เติม การผาตัด หรือยายหอผูปวย 

- กรณีผูปวยมีความจําเปนตองมีแพทยติดตามไป :  แพทยใหการดูแลผูปวยอยางใกลชิดขณะ

เคลื่อนยายดวยความระมัดระวัง โดยใหผูปวยไดรับความปลอดภัยและสะดวกสบายขณะ

เคลื่อนยายที่สุด 

พยาบาลประจําหอผูปวย 

- ประเมินอาการผูปวยและบันทึกแบบบันทึกการเคลื่อนยายผูปวยภายในโรงพยาบาลกอน

การเคลื่อนยายผูปวย 
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- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในระหวางการเคลื่อนยายผูปวย รวมทั้งยาที่จําเปน

สําหรับการตรวจวินิจฉัย 

- อธบิายเหตุผลและความจําเปนของการเคลื่อนยายผูปวย เพื่อการตรวจวินิจฉัย การรักษา

เพิม่เติม การผาตัด หรือยายหอผูปวย 

- บันทึกขอมูลเพิ่มเติมในการบันทึกทางการพยาบาล เพื่อสรุปผลการเคลื่อนยายผูปวยและผล

การตรวจวินิจฉัย 

ผูชวยพยาบาล/นายสิบพยาบาล (ภายใตการกํากับดูแลของพยาบาล) 

- ชวยเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในระหวางการเคลื่อนยายผูปวย รวมทั้งสัมภาระของ

ผูปวยกรณียายหอผูปวย 

- ชวยประเมินอาการผูปวยกอนและระหวางการเคลื่อนยาย 

ข้ันตอนการปฏิบตัิ 

 กอนการเคลือ่นยาย 

1. เตรียมความพรอมของเปลนอนที่ใชเคลื่อนยายผูปวยโดยตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงานดังนี ้

1.1 สภาพทั่วไปของเปลนอน รถนั่ง  ลอใชงานไดดีทุกลอ 

1.2 ราวกั้นเปลนอน 2 ขาง ม่ันคงแข็งแรงใชงานไดดี 

1.3 ที่นอนบนเปลนอนมีผาปูเรียบรอย พรอมหมอนและผาคลุมตัวผูปวย 

1.4 เสาแขวนชุดน้ําเกลือ 

2. เตรยีมความพรอมของเครือ่งมือและอุปกรณ เชน เครื่องชวยหายใจชนิดเคลื่อนที่ (Mobile 

Ventilator), ถัง O 2 

3. ตรวจสอบสภาพผูปวยใหพรอมกอนการเคลื่อนยาย  เชน  ชื่อ – สกุล ที่ถูกตอง / ดูแลทางเดิน

หายใจใหโลงโดยการดูดเสมหะ / สัญญาณชีพ / สิ่งที่ติดตัวผูปวย เชน ทอระบายตาง ๆ สายให

น้ําเกลือ  สายสวนปสสาวะ ไมหักงอหรือพับพันกัน / ทอชวยหายใจอยูในตําแหนงที่ถูกตอง   

ไมเลื่อนหลุดหักงอ  เปนตน 

ที่มีออกซิเจนเต็มถัง, Regulator, AMBU bag , Portable Pulse 

Oxymetor เพือ่ดูระดับออกซเิจนในเลอืดในราย unconscious(ถามี) และเวชภัณฑตาม

แผนการรักษา  หนาปาย พรอมฟลมเอกซเรย 

4. กรณีผูปวยรูสึกตัว อธิบายใหผูปวยทราบถึงความจําเปนของการเคลื่อนยายและวิธีการ

เคลื่อนยาย เพื่อลดความวิตกกังวล และไดรับความรวมมือจากผูปวยขณะเคลื่อนยาย 

5. ติดตอประสานงานกับหนวยที่จะสงผูปวยไปเกี่ยวกับอาการของผูปวย และอุปกรณที่ตอง

เตรยีมรอรบั 
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6. โทรศัพทตามพลเปลหรือรถนั่งลวงหนา 15-30 นาท ีโดยแจงใหเตรียมพลเปล 2 คน (กรณีมี

อุปกรณไปหลายชนิดและ/หรือผูปวยมีทอชวยหายใจ)  ความพรอมของเปลนอน และอุปกรณ

ประจําเปลนอนใหครบถวน กรณีใหนําเปลมาดวย 

7. เตรียมเสนทางและ lock ลิฟตใหพรอม เพื่อใหระยะเวลาการเคลื่อนยายสั้นที่สุด 

 ขณะการเคลือ่นยาย 

1. บุคลากรผูที่ไดรับมอบหมายไปกับผูปวย  ใหติดตามดูแลผูปวยอยางใกลชิดโดย 

1.1 เคลื่อนยายผูปวยจากเตียงสูเปลนอนดวยความระมัดระวังและนุมนวล พรอมยกราวกั้น

เตียงขึ้นทั้ง 2 ขาง และตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ใหเรียบรอย 

1.2 ขณะเคลื่อนยายควรอยูใกลชิดผูปวย โดยเฉพาะในตําแหนงที่จะใหการชวยเหลือไดทันที

เม่ือผูปวยมีการผิดปกติเกิดขึ้น 

1.3 ประเมิน ตรวจสอบ สัญญาณชีพ ( ชีพจร , การหายใจ ) ของผูปวยเปนระยะ ๆ ตาม

ความเหมาะสม 

1.4 สังเกตลักษณะการหายใจที่แสดงวามีภาวะ Hypoxia เชน หอบเหนือ่ย Cyanosis     

กระสับ   กระสาย หรือระดับความรูสึกตัวลดลง เปนตน พรอมกับสังเกตตําแหนงของ 

ทอชวยหายใจรวมดวย 

1.5 ระมัดระวังทอระบายตาง ๆ สายใหน้ําเกลือ สายสวนปสสาวะ ไมใหหักงอหรือเลื่อนหลุด 

1.6 ผูปวยที่รูสึกตัว ควรพูดคุยอธิบายใหผูปวยไดรับรูวาขณะนี้ผูปวยไดรับการดูแลอยาง

ใกลชิด  ไมมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น  เพื่อลดความวิตกกังวล และใหผูปวยมีความม่ันใจใน

ความปลอดภัย 

2. การเข็นเปลนอน หรือรถนั่ง ควรควบคุมใหพลเปล เข็นเปลดวยความระมัดระวัง ไมเร็วหรือชา

เกินไป 

3. ขณะทําการเคลื่อนยายผูปวย  ถาตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นใหปฏิบัติดังนี ้

3.1 ถาทอชวยหายใจเลื่อนหลุด หรือผูปวยหยุดหายใจใหทําการชวยการหายใจของผูปวย 

โดย AMBU bag  with  mask ทันท ี

3.2 นําผูปวยเขาหอผูปวยที่ใกลที่สุด เพื่อขอความชวยเหลือ 

- ถาใกลหองฉุกเฉินใหไปหองฉุกเฉิน 

- ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติ  ไปตามจุดที่มีอุปกรณชวยชีวิตพรอมใช ไดแก หอง

หัตถการ หองตรวจโรคเวชศาสตรครอบครัวชั้น 1   หองตรวจโรคอายุรกรรมชั้น 3                    

หออภิบาลอายุกรรมชั้น 17 
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- ตึกสมเด็จยา 90 ไปที่ ซ.ีซี.ยู. 

3.3 ในกรณีไมมีแพทยไปดวย ใหรีบตามแพทยประจําบานเจาของไข ดวยวิธีการสื่อสารที่เร็ว

ที่สุด 

3.4 ขณะรอแพทยเจาของไข ใหขอความชวยเหลือกับแพทยประจําหอผูปวยที่ไปขอความ

ชวยเหลือ ใหชวยชีวิตผูปวยทันท ี

 ภายหลงัการเคลือ่นยาย 

1. ตรวจสอบสภาพผูปวยภายหลังการเคลื่อยยาย เชน ดูแลทางเดินหายใจใหไดรับเครื่องชวย

หายใจตามแนวทางการรักษา ดูแลทางเดินหายใจใหโลงโดยการดูดเสมหะ/ สิ่งที่ติดตัวผูปวย

เชน ทอระบายตางๆ สายใหน้ําเกลือ สายสวนปสสาวะ/ ทอชวยหายใจ อยูในตําแหนงที่ถูกตอง 

เปนตน 

2. ประเมิน ตรวจสอบ สัญญาณชีพ ของผูปวยเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม 

ขอควรระวงั  

1. การจัดระดับบุคลากรและจํานวนบุคลากรที่ติดตามไปกับผูปวย ควรพิจารณาตามสภาพความ

รุนแรงของผูปวย   

2. มีการประเมินสภาพผูปวยกอนการเคลื่อนยายทุกครั้ง  ถาพบความผิดปกติ ควรรายงานแพทย

เจาของไขทันที  และใหแพทยพิจารณาความจําเปนในการเคลื่อนยาย 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

1. จํานวนครั้งของการเลื่อนหลุดของทอชวยหายใจ หรือ Invasive Device ตาง ๆ ในขณะ

เคลื่อนยายผูปวย 

2. จํานวนครั้งของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูปวยขณะทําการเคลื่อนยาย  เชน ผูปวยหอบเหนื่อย

,หยุดหายใจ, Bleeding จาก Invasive Device เลื่อนหลุด,บาดเจ็บ เปนตน   

3. จํานวนผูปวยที่ มีความปลอดภัย 100 % ขณะเคลื่อนยาย 

เอกสารอางถึง 

- PMK – WND – 023 

- American Association of Critical Care Nurses: Guidelines for the transfer of Critically 

Ill Patients; available online:http://WWW.aacn.org. 

- Department of Health. Comprehensive Critical Care. A Review of Adult Critical Care 

Services.London: Department of Health, 2000. 
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