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การเคลือ่นยายผูปวย 
                                                 ออกแบบและพัฒนาโดย 

       อาจารยวัฒนา บุญวิรัตน 
                                                                         วิทยาลัยเทคนคิดุสิต 
 ในการเกดิอุบัติเหตุแตละครั้ง จะกอใหเกิดความสูญเสีย ทั้งทางดวน
ทรัพยสินและเกดิความพิการ  ตลอดจนมีการเสียชีวิตเปนอตัราที่สูงในแต
ละป  
        
 
 

 
 

        จากความพิการและการเสยีชีวิตนั้น การเคลือ่นยาย หรอืนําผูบาดเจ็บ
สงโรงพยาบาลอยางถูกวิธแีละทันเวลา กเ็ปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหความ
พิการ หรอืการเสียชวีิตลดนอยลงได 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อผูเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแลวผูเรียนควรมี

ความสามารถดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• บอกความหมายของการเคลื่อนยายผูปวยได 
• บอกความสําคัญของการเคลื่อนยายผูปวยได 
• อธิบายหลกัการเคลือ่นยายผูปวยได 
• อธิบายวิธีการเคลื่อนยายผูปวยได 
• เลือกวิธกีารเคลื่อนยายผูปวยไดถูกตองเหมาะสม

และปลอดภัย 
• บอกถึงประโยชนการเคลื่อนยายผูปวยไดอยาง

ถูกตอง 
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ความหมายของการเคลื่อนยายผูปวย 
การเคลือ่นยายผูปวยเปนการยก  แบก  หาม หรอืรากผูปวยเพื่อให

ผูปวยพนจากจุดเกดิเหตุ หรอืเพื่อทําการชวยเหลอืปฐมพยาบาลเบื้องตน 
ไดสะดวกยิ่งขึ้น กอนที่จะนําผูปวยสงโรงพยาบาล 
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หลักการเคลื่อนยายผูปวย 
ในการเคลือ่นยายผูปวยเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ตองคํานึงถงึหลกัการ

ในการเคลือ่นยายดังนี้ 
1. ผูทําการชวยเหลือตองมีสต ิไหวพริบ ในการตัดสนิใจและปฏิบัติ

อยางรวดเร็ว 
2. ตองตรวจดูวาผูปวยรูสึกตัวหรอืไม บาดเจ็บที่สวนใดของรางกาย 
3. ตองเคลือ่นยายผูปวยดวยความนุมนวลระมัดระวัง ไมทําใหผูปวย

เกิดความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น 
4. ตองระลึกเสมอวาผูปวยตองอยูในทานอนราบใหมากท่ีสุดเทาที่จะ

ทําได 
5. เลือกใชวธิกีารและอปุกรณในการเคลือ่นยายผูปวยท่ีเหมาะสม 

เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและผูชวยเหลอื 
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วิธีการเคลื่อนยายผูปวย 
 วิธีการเคลื่อนยายผูปวยแบงได 2 วิธี คือ 

1. ไมใชอุปกรณชวย 
2. ใชอุปกรณชวย 

การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณชวย ยังแบงออกเปน
หัวขอตางๆดังนี้ 

 
 
 
                        1.1 วิธีลาก                          1.2 วิธีคนดับเพลงิ 

 
 
 
             1.3 วิธีพยุง                          1.4 วิธีใหข่ีหลัง 
 

 
 
             1.5 วิธีแบก                           1.6 วิธีอุม 
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การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีลาก 

 วิธีลากผูปวยแบบนี้เปนการลากผูปวยไปตามพื้นโดยไมตองยกผูปวย
ข้ึนในกรณีที่ไมสามารถลกุยนืไดและตองลากใหพนจุดอยางรวดเร็วโดยมี
ข้ันตอนดงันี ้

1. ใหผูปฐมพยาบาลนั่งยองๆ อยูดานหลังศีรษะของผูปวยแลวจับ
แขนของผูปวยงอพาดบนทรวงอก 

2. สอดมอืใตไหลของผูปวยและยึดรักแรไว ใหศีรษะของผูปวยอยู
ระหวางปลายแขนทัง้ 2 ขางของผูชวยเหลอืแลวจึงลากผูปวยไปตามพืน้ 

3. ใชผาหม เสือ่ ผายางหรอืแผนกระดาน รองลําตวัผูปวยเพือ่ลด
อันตรายในการลาก 
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การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีคนดับเพลิง 
 เปนวิธีชวยเหลือในขณะเกิดเพลิงไหมผูปวยมกัหมดสติ ในการ
เคลื่อนยายทําไดดังนี้ 

1. ใหผูปวยนอนหงายมดัขอมอืท้ังสองขางดวยเชอืกหรือผาเชด็หนา 
2. สอดศีรษะของผูชวยเหลอืเขาไปในแขนของผูปวยพรอมมือขางหนึ่ง

ประคองไหลของผูปวยไวและคลานออกจากที่เกดิเหต ุ
3. เมื่อลงบันไดใหคลานถอยหลงัมือท้ังสองขาง ประคองรักแรของ

ผูปวย 
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การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีพยุง 
 วิธีนี้ใชสําหรับผูปวยท่ีเดินได โดยมีข้ันตอนการชวยเหลือดังนี้ 

1. ไมควรใชกับผูบาดเจ็บบริเวณแขน 
2. ใหผูชวยเหลอืยืนชดิทางดานขางผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ 
3. นําแขนของผูปวยข้ึนพาดบาของผูชวยเหลือและจับยึดมอืของผูปวย

ไว 
4. ใชมืออีกขางหนึ่งโอบรอบเอวผูปวย 
5. ถามีผูชวยเหลอืมากกวาหนึง่คนก็ใชวธิีพยุงผูบาดเจ็บดวยคน 2 คน

ได 
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การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีใหขี่หลัง 
          วิธีใหผูปวยข่ีหลังนี ้  ผูปวยตองมีรูปรางเลก็และยังรูสึกตัวดีอยู มี
ข้ันตอนการชวยเหลอืดังนี ้

1. ใหผูปวยคอมหลัง แลวใชมอืท้ังสองขางพาดบนไหลของผูชวยเหลือ 
2. สอดแขนทั้งสองขางของผูชวยเหลือไปที่ขาพับ พรอมกับจับมือท้ัง

สองขางของผูปวยไว 
    3. เดนิไปยังทิศทางที่ตองการ 
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การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีแบก 
       วิธีนี้ ใชกับผูปวยที่มีน้ําหนักเบาทั้งที่รูสึกตัวและไมรูสึกตัว มี
ขั้นตอนการชวยเหลือดังนี้ 
          1.  กรณีที่ปวยรูสึกตัวใหชวยประคองลกุข้ึนแลวจึงแบก                       
          2. ถาผูปวยไมรูสึกตัว ใหผูปวยนอนคว่ําแลวจับศีรษะตั้งขึ้น   
          3. สอดแขนของผูชวยเหลอืเขาใตรักแรของผูปวย ยกใหผูปวยอยูใน
ทาคุกเขากอนแลวจับข้ึนในลกัษณะทายืน                    
         4. ใชมือซายของผูชวยเหลือจบมอืขวาของผูปวยกางออก พรอมยอ
ตัวใหชวงไหลอยูในระดับทองชวงลางของผูปวย   
         5. สอดแขนขวาไปรอบๆขาของผูปวยแลวเอนตัวของผูปวยพาดลง
บนไหลขวาของผูชวยเหลือ                                        
         6.  คอยๆลุกยนืใชมือขวาจับมือขวาของผูปวยที่พาดอยูบนไหลอกี
ดานหนึ่งของผูชวยเหลอื สวนมือซายปลอยตามสบาย 
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การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีอุม 
การเคลือ่นยายผูปวยดวยวิธอีุม ม ี 3 วิธี ดังนี ้ 
         1. วิธีอุมดวยคน 1 คน 
         2. วิธีอุมดวยคน 2 คน 
         3. วิธีอุมดวยคน 3 คน 
 

         การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีอุมดวยคน 1 คน 
                     การอุมวิธีนี้ควรเปนผูปวยที่รูสึกตัว ใหใชแขนขางหนึ่ง
สอดใตหลังบริเวณไหลขวาของผูปวย อีกมือหนึ่งสอดใตขาบริเวณขา
พับทั้งสองขาง  ผูปวยกอดคอผูชวยเหลือไว  แลวยกผูปวยข้ึน ยึด
หลังใหตรง แลวอุมเดินตามที่ตองการ 
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การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีอุมดวยคน 2 คน 
          แบงออกเปน 3 วิธี ดังนี้ 
                  แบบประสาน 2 มือ 
                  แบบประสาน 4 มือ 
                  แบบหัวเรือทายเรอื 
การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีอุมดวยคน 2 คน     
แบบประสาน 2 มือ 
          วิธนีี้ใชกับผูปวยที่หมดสติ หรือแขนหัก ซึ่งมีข้ันตอนในการ
ชวยเหลือดังนี้                                                                                                   
1. ผูชวยเหลอืนั่งยอเขาลง โดยอยูคนละดานของผูปวย หนัหนาเขาหากันให
ผูปวยอยูในถานั่ง แลวใชแขนของผูชวยเหลอืท้ังคนโอบหลังและจับยึดเสื้อ
ผูปวยไว                                                        
 
 
 
  
2. ยกขาผูปวยข้ึนเลก็นอย สอดแขนของผูชวยเหลอืท้ัง คนบริเวณตนขา
แลวจับยึดมือกันไวใหแนน                                                     
 
3. คอยยกผูปวยข้ึนและกาวเดนิไปพรอมกัน 
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การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีอุมดวยคน 2 คน     
แบบประสาน 4 มือ 
วิธีอุมแบบประสานสี่มือใชสําหรับผูปวยท่ีรูสึกตัว โดยมีข้ันการปฏิบัตดิังนี ้
       1.ผูชวยเหลือท้ังสองคนยืนหนัหนาเขาหากันและใชมอืท้ัง 2 ขางของ
แตละคนมาประสานรวมกนัเปนที่นั่ง                                                         
       2. การประสานมือ โดยใชมือขวาจับขอมือซายของผูชวยเหลือแตละ
คน แลวใชมือซายไปจับขอมือขวาของผูชวยเหลืออีกคนหนึง่                     
       3.นัง่ยอตัวลงแลวใหผูปวยใชแขนโอบรอบคอผูชวยเหลือท้ัง 2 คนไว 
และนั่งลงบนมือท่ีประสานกันอยู                                                           
      4. ผูชวยเหลือคอยๆลกุข้ึนยืนและเดินไปพรอมๆกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 14

การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีอุมดวยคน 2 คน  
แบบหัวเรือทายเรอื 
      วิธีนีใ้ชไดกับผูปวยที่รูสึกตัวและไมรูสึกตัวมีข้ันตอนปฏบิัติการดังนี้                            
1. ผูชวยเหลอืท้ังสองคน ชวยผูปวยใหลุกข้ึนนั่ง พับแขนมาพาดที่ทรวงอก
ของผูปวย  คนหนึง่อยูทางดานหลงัของผูปวย สอดแขนลอดผานใตรักแร
ไปจับยึดขอมอืท่ีพาดบนทรวงอกของผูปวยไว                                                                       
2. อีกคนหนึ่งใหอยูทางขางของผูปวย  สอดแขนขางหนึ่งโอบหลังผูปวย
สวนแขนอีกขางหนึง่สอดใตขาพับ 
3. ยกผูปวยข้ึนพรอมๆกนั เดนิยังทศทางที่ตองการ 
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การเคลื่อนยายผูปวยแบบไมใชอุปกรณ โดยวิธีอุมดวยคน 3 คน 
 วิธีอุมดวยคน 3 คน  เปนการเคลื่อนยายผูปวยที่บาดเจ็บรุนแรง 
หมดสติ หรือบาดเจบ็ที่ขา 
มีข้ันตอนการปฏิบัตดิังนี้                                                                           

1. ใหผูชวยเหลือท้ัง 3 คน นั่งคกุเขาขางลาํตัวผูปวยขางเดียวกนั จับ
แขนผูปวยวางพาดลําตัวไว                                                                              
  2. ใหคนที ่1 เอามอืสอดไปรองรับใตศีรษะและไหลของผูปวย    คนที ่
2 สอดมือไปรองรับใตลําตัวเหนือเอวและใตโคนขา     คนที่ 3 สอดมือไป
รองรับบรเิวณขาพับและนองบริเวณหนาแขง                                          

3. ยกผูปวยข้ึนพรอมๆกนั ใหอยูในลักษณะชันเขาขางหนึ่งไวแลวลุก
ข้ึนยืนพรอมๆกัน 
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แบบฝกหดัหลังบทเรียน 
 

ความหมายและความสําคัญ 
 
ใหผูเรียนคลิกลงในชอง       หนาขอที่กลาวถูกตอง 
          1. การเคลื่อนยายผูปวยเปนการนําผูเจ็บปวยออกจากจุดเกิดเหตุและปฐมพยาบาลเบื้องตนกอน
นําสงโรงพยาบาล 

2. การเคลื่อนยายผูปวยสามารถกระทําไดโดย การใชและไมใชอุปกรณเขาชวยเหลือ 
3. เราไมควรเขาไปจุดเกิดเหตุเพื่อเคลื่อนยายผูปวย เพราะไมใชหนาที่ และอาจทําใหผูบาดเจ็บ 

กระทบกระเทอืนมากยิ่งขึน้ 
4. อาการบาดเจ็บและเสียชีวติจะมีนอยลง ถามีการเคลื่อนยายผูเจ็บปวยอยางถูกตองและ

ทันเวลา 
  5. เมื่อพบผูเจบ็ปวยควรโทรแจงตํารวจ และรอผูชวยเหลือมาชวยนําผูบาดเจ็บออกจากจุดเกิด
เหตุ ไมควรเขาไปชวยเหลือเพราะอาจไดรับอันตราย 

6. การเคลื่อนยายผูปวยจากจุดเกดิเหตใุหมีความปลอดภัย ชวยลดปญหาทางดานสังคม และมี
คุณภาพชวีิตทีด่ี 

7. เราสามารถนําความรูเร่ืองการเคลื่อนยายผูปวยไปใชในชีวิตประจําวันได เพราะอุบตัเิหตุ
เกิดขึ้นโดยมิไดคาดคิดมากอน 

8. การเคลื่อนยายผูเจ็บปวยออกจากจดุเกดิเหตุเปนการปฐมพยาบาลเบื้องตนขั้นตอนหนึ่ง 
9. การประเมนิสถานการณของผูเจ็บปวยวามีอาการบาดเจ็บอยางไร ดวยความรอบคอบ 

รวดเร็ว เปนสิง่สําคัญที่สุดของการเคลื่อนยายผูเจ็บปวย 
10. การเคลื่อนยายผูเจ็บปวย เนนความรวดเร็วในการสงโรงพยาบาล ไมจําเปนตองปฐม

พยาบาล เพราะถาชาผูเจ็บปวยอาจเสียชีวติ 
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หลักการสําคัญของการเคลื่อนยายผูปวย 
ใหผูเรียนคลิกหนาตวัเลือกคาํตอบที่ถูกตองที่สุด 
1.  ขอใด ไมใช หลักการสําคัญของการเคลื่อนยายผูปวย 
     ก.  ตองมีสติ ไหวพริบที่ด ีในการเคลื่อนยายผูปวย 
     ข.  ตองทําการปฐมพยาบาลทันที เพื่อลดอาการบาดเจบ็ 
     ค.  ตองเคลื่อนยายดวยความนุมนวล ชาๆ ระมัดระวัง 
     ง.  ตองใหผูเจ็บปวยอยูในทานอนราบมากที่สุด 
2.  หลักการเคลื่อนยายผูปวย ประการแรก ที่ควรคํานึงถึงคือขอใด 
     ก.  ตองตรวจดกูอนวา ผูปวยรูสึกตวัหรือไม 
     ข.  การเคลื่อนยายใหผูปวยอยูในทานอนราบ 
     ค.  พิจารณาเลือกวิธีการเคลื่อนยายที่เหมาะสม 
     ง.  ตองมีสติ ไหวพริบดี ในการตัดสนิใจและปฏิบัติการชวยเหลืออยางรวดเร็ว 
3.  นอกจากความรวดเร็วในการเคลื่อนยายผูปวยแลว ควรคํานึงถึงส่ิงใดอีก 
     ก.  ความปลอดภัย 
     ข.  ความกระทบกระเทือน 
     ค.  การทุเลาความเจ็บปวด 
     ง.  ความสะดวกสบาย 
4.  กอนการเคลื่อนยายผูปวยตองตรวจดูอาการบาดเจ็บของผูปวยเพราะเหตใุด 
     ก.  เพื่อแจงอาการบาดเจ็บ 
     ข.  เพื่อปฐมพยาบาลไดถูกตอง 
     ค.  เพื่อเลือกวิธีการเคลื่อนยายไดถูกตองปลอดภัย 
     ง.  เพื่อแจงเจาหนาที่ที่มาชวยเหลือไดถูกตอง 
5.  จากคํากลาว"ปลอดภัยไวกอน" ขอใดกลาว ไมถูกตอง ในการเคลื่อนยายผูปวย 
     ก.  ความรวดเรว็ในการเคลื่อนยาย ทําใหผูเจ็บปวยมีความปลอดภยัมากที่สุด 
     ข.  ตองคิดและตัดสินใจใหดีในการเคลือ่นยายผูปวย ถึงจะเสียเวลาไปบาง 
     ค.  การเคลื่อนยายผูปวยทีป่ลอดภัย ตองใหผูปวยอยูในทานอนราบมากที่สุด 
     ง.  จะใชอุปกรณหรือไมใชอุปกรณเขาชวยก็ได เพื่อความรวดเร็วและปลอดภยั 
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วิธีการเคลื่อนยายผูปวย 
ใหผูเรียนพิมพตัวเลขจากคําตอบที่ถูกตองลงในชอง      หนาขอคําถาม 
 
คําถาม  

 

คําตอบ 
ก. วิธีลาก 
ข. วิธีคนดับเพลิง 
ค. วิธีการพยุง 
ง. วิธีการใหขีห่ลัง 
จ. วิธีการแบก 
ฉ. วิธีการอุม 
ช. วิธีการใชผาหม 
ซ. วิธีการใชเกาอ้ี 
ฌ. วิธีการใชเปลหาม 

         1.  ผูเจ็บปวยตองมีรูปรางเล็ก น้ําหนักเบาและยงัรูสึกตัว 
        2.  ใชกับผูเจ็บปวยทีเ่ปนเด็กหรือผูใหญที่มีน้ําหนักเบา  
               ทั้งรูสึกตัวและไมรูสึกตัว 
        3.  คลายคลึงกับการนั่งเกาอ้ี 
        4.  ใชในกรณีผูเจ็บปวยไมสามารถลุกขึ้นยืนไดเทานัน้ 
               และชวยใหพนจุดเกิดเหตุอยางรวดเรว็ 
        5.  ผูเจ็บปวยที่รูสึกตวัสามารถเดินได ไมควรใชกบัผูบาดเจ็บที่แขน 
       6.  วิธีการเคลื่อนยายผูปวยทีใ่ชในกีฬาฟุตบอลเปนสวนใหญ 
       7.  สามารถดัดแปลงวัสดุอุปกรณตางๆ มาใชในการเคลื่อนยายได 
        8.  ใชกับระยะทางใกลๆ  ไมควรใชกบัรายที่กระดูกตนคอ กระดกูสันหลังหัก 
              ยกเวนเหตุที่จาํเปน 
         9.  ใชเคล่ือนยายโดยการขึ้นลงบันไดหรือตามเฉลียงตางๆ 
        10. เปนการนําผูเจ็บปวยไปวางบนเปลหรือข้ึนรถพยาบาลซึ่งบาดเจ็บรุนแรง หมดสติ หรือบาดเจ็บ
ที่ขา 
        11. ผูเจ็บปวยนอนหงาย มัดขอมือทั้ง 2 ขาง แลวสอดศีรษะผูชวยเหลือระหวางแขนทั้ง 2 ขางของผู
เจ็บปวย 
        12. ผูชวยเหลือ 3 คน นัง่คุกเขาขางลําตัวขางเดยีวกนัของผูเจ็บปวย แลวจับแขนผูเจ็บปวยวางบน
ลําตัวไว 
       13. ใหผูชวยเหลือ 3-4 คน ใชวิธีการอุมผูเจ็บปวยประกอบการเคลือ่นยาย 
        14. เปนการเคลื่อนยายผูเจ็บปวยไปตามพื้น ไมตองยกตัวผูเจ็บปวยขึ้น 
        15. ใหผูชวยเหลือทั้ง 2 คน ยืนหันหนาเขาหากนั แลวใชมือทั้ง 2 ขางของแตละคนมาประสานกัน
เปนที่นั่ง 
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