
จดัทาํโดย นายอภิวฒัน์ จนับุดศรี
ตาํแหน่ง นกัปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย์
สงักดั โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วตัถุประสงค์
 บอกหลกัการและขอ้ควรระวงัในการยกและเคลื่อนยา้ยไดถู้กตอ้ง
 บอกวธิีการยกและเคลื่อนยา้ยผูป้่วยแบบใชอุ้ปกรณ์และไม่ใชอุ้ปกรณ์

ไดถู้กตอ้ง
 บอกวธิีการเคลื่อนยา้ยผูป้่วยฉุกเฉินแบบเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนได้

ถูกตอ้ง

การยกและเคลื่อนย้ายถือเป็นบทบาทที่สําคัญของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์การยกและเคลื่อนยา้ยที่
ไม่ถูกวิธีเป็นสาเหตุที่สําคญัที่ทาํให้ผูป้่วยเกิดความ
พิการและเสียชีวิตได ้นัน่หมายถึงวา่การช่วยเหลือที่ไม่
ถูกต้อง แทนที่จะเป็นการช่วยให้ผูป้่วยปลอดภยั แต่
กลบัเป็นการทาํใหผู้ป้่วยไดร้ับอนัตรายเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้การยกและเคลื่อนยา้ยผูป้่วยที่ถูกวิธี จะช่วยลด
อนัตรายที่อาจเกิดขึ้นกบัตวัผูช้่วยเหลือเองดว้ย เนื่องจากใน
แต่ละปีมีผูไ้ดร้ับบาดเจ็บจากการยกและเคลื่อนยา้ยอย่างผิด
วิธี  ดังนั้ นผู ้ปฏิบัติการทุกคน  จึงควรฝึกฝนการยกและ
เคลื่อนยา้ยที่ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสภาวะผูป้่วยแต่ละคน 
เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวผู้ปฏิบัติการเองและผู้ป่วย



ข้อควรระวงัในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 อย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่จําเป็น ยกเว้นอาการแย่ลงหรือสถานการณ์ที่เกดิ

เหตุไม่ปลอดภัย
 ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลงัโดยไม่ได้ดามกระดูกก่อน
 ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยที่ยงัไม่ได้แก้ไขส่วนที่บาดเจ็บ
 ห้ามทิง้ผู้ป่วยทีห่มดสติอยู่เพยีงลาํพงัเพราะผู้ป่วยแย่ลงเมื่อไรกไ็ด้
 ห้ามทาํในสิ่งทีไ่ม่รู้หรือไม่แน่ใจ ในกรณทีีไ่ม่แน่ใจว่าควรจะทาํอย่างไร อย่า

ตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ไม่รู้โดยเด็ดขาด 

หลักในการยกและการเคลื่อนย้าย
1. ขณะทีย่กเปล ต้องให้หลงัตรง เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องและก้นกบ เพื่อ
 ประคองหลงั
2. การจับยดึอุปกรณ์ยกหรือผู้ป่วย ต้องให้แน่น
3. การยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องทําด้วยความนุ่มนวล
4. ต้องอยู่ใกล้กบัสิ่งที่จะยกและอุปกรณ์ที่ใช้ยกเสมอ
5. ไม่บิดหรือเอีย้วตัว เพราะจะเกดิการบาดเจ็บต่อตัวผู้ยกและเกิดความไม่
สมดุลต่อผู้ป่วย

6. ยืนด้วยเท้าทีม่ั่นคง ระยะห่างของเท้าเท่ากับช่วงไหล่ของผู้ยกและให้เท้าข้าง
หนึ่งอยู่เหลื่อมกว่าเท้าอกีด้านหนึ่งเลก็น้อย เพื่อความสะดวกและมั่นคงขณะ
ทําการยก
7. การยกทีต่ํ่ากว่าตัวผู้ยกจะต้องย่อเข่าลง ขณะเดียวกนัก็พยายามทําให้หลงั
ตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ และผู้ที่ทาํหน้าที่ในการยกควรฝึกให้เป็นนิสัยเสมอ
8. ไม่ควรเกร็งกล้ามเนื้อเป็นเวลานาน  ๆ เพราะจะทาํให้เกิดความเมื่อยล้า

9. ขณะยกหรือเคลื่อนย้าย ผู้ยกต้องมีท่วงท่าที่สมดุลและใช้ท่ายกทีเ่หมาะสม
10. ต้องทราบข้อจํากดัของตนเองในการรับนํา้หนัก อย่าพยายามฝืนตัวเอง
เพื่อให้ยกได้

11. การยกผู้ป่วยด้วยเปลควรให้มีผู้ยกตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป และต้องทราบว่าเปล
สามารถรับนํา้หนักได้เพยีงใด
12. ทีมที่จะยกควรมีความสูงสมดุลกันและจํานวนผู้ยกแต่ละด้านควรเท่ากนั
13. การถือหรือยกของด้วยมือทั้งสองข้าง จะต้องแบ่งนํา้หนักให้แขนทั้งสองข้าง
รับนํ้าหนักอย่างสมดุล
14. การยกโดยผู้ช่วยเหลือหลาย  ๆคน จะต้องมีหัวหน้าทมีในการยก โดยหัวหน้า
ทมีควรอยู่ด้านศีรษะผู้ป่วยเสมอ และควรมีทมีที่มีความรู้และทักษะในการยก
และเคลื่อนย้ายอกีคน คอยยกในด้านเท้า โดยอาจมีผู้ช่วยเหลืออื่น  ๆ ช่วยยก
บริเวณกลางลาํตวั ในขณะช่วยยกต้องปฏิบัติตามคาํแนะนําของหัวหน้าทีมเสมอ



ท่าทางในการยกเปล หรืออุปกรณ์การยกและเคลื่อนย้าย

1. ท่า power lift or squat lift เป็นท่าที่ไดก้าํลงั
จากขามาก เหมาะกับผูท้ี่เข่าหรือขาอ่อนแอ 
ให้หลงัอยู่ในท่าปกติ ห้ามกม้หลงั เทา้ 2 ขา้ง
วางห่างกนัตามสบาย เกร็งกลา้มเนื้อหลงัและ
กลา้มเนื้อหนา้ทอ้งใหโ้คง้มาดา้นหนา้เลก็นอ้ย 
จดัให้ผูป้่วยอยู่ระหว่างขา 2 ขา้ง ฝ่าเทา้ราบ 
กระจายนํ้ าหนกัไปฝ่าเทา้ส่วนหลงัโคนนิ้วหวั
แม่เทา้ทั้งสอง แลว้ยนืขึ้นโดยหลงัตอ้งเกร็ง

2.ท่า power grip เป็นท่าที่ไดก้าํลงัจาก
แขนมากที่สุด
• ใหฝ้่ามือและนิ้วสมัผสักบัวตัถุที่ยก 

ใหน้ิ้วทั้งหมดโคง้ตามผิวของวตัถุ 
มือทั้งสองควรห่างกนัประมาณ10นิ้ว

• ยกในขณะที่กลา้มเนื้อหลงัเกร็ง
• หลีกเลี่ยงการงอส่วนเอวขณะยก

3. การแบกผูป้่วย (Carrying) การแบกผูป้่วยมีแนวทางการปฏิบตัิ ดงันี้
– -ทราบนํ้ าหนกัที่จะตอ้งยกหรือแบก
– -ผูท้ี่ยกควรมีความสามารถในการยกและรูปร่างโดยเฉพาะส่วนสูงที่ใกลเ้คียง

กนัมากที่สุด
– -ตอ้งมีการสื่อสารภายในทีมในขณะทาํการยก
– -ตอ้งใหน้ํ้ าหนกัใกลก้บัตวัผูย้กมากที่สุดเท่าที่จะทาํได้
– -พยายามใหห้ลงัตรง ไม่บิดตวัขณะทาํการยกหรือแบก
– งอสะโพก ไม่งอเอว และยอ่เข่าในขณะยก
– -หา้มแอ่นหลงัในขณะยก
– -ยกเปลดว้ยท่าทางที่ถูกตอ้ง เหมาะสม

4. การเอื้อมจบัผูป้่วย (Reaching)
- หลงัตอ้งตั้งตรงเสมอตรง
- อยา่เอื้อมจบัวตัถุที่สูงเกินศีรษะ
- หา้มบิดตวั
- เมื่อตอ้งกม้ใหง้อสะโพก ไม่งอหลงัหรือเอว
- ไม่เอื้อมจบัสิ่งของที่ห่างจากตวัเกิน 15-20 นิ้ว
- ระวงัไม่เกร็งกลา้มเนื้อ นานเกิน 1 นาที



• 5.แนวทางการผลกั และการดึงวตัถุ
- หากเป็นไปไดใ้หก้ารการผลกัดีกวา่การดึงเขา้หาตวั
- หลงัตอ้งตั้งตรงเสมอ
- งอขอ้ศอกและใหแ้ขนแนบลาํตวั เมื่อผลกัหรือดึงสิ่งของ
- ใหน้ํ้ าหนกัอยูใ่กลต้วั
- เมื่อตอ้งดึงวตัถุเขา้หาตวัให้แนวเป็นเส้นตรงไม่เฉ
- ใชก้ารผลกัเมื่อวตัถุอยูร่ะหวา่งเอวกบัไหล่
- หากวตัถุอยูต่ ํ่ากวา่สะโพกใหใ้ชว้ิธีคุกเข่า

อันตรายทีเ่กิดจากการยกและเคลื่อนย้ายต่อผู้ช่วยเหลือ
ต่อผู้ช่วยเหลือ
ปวดหลงั  เอว  เขา่
กล้ามเนือ้อกัเสบ
เอ็นอกัเสบ
เขา่เสื่อม
หมอนรองกระดกูเคลื่อน หรือแตก

ต่อผู้ป่วย
หากกระดูกส่วนคอหกั  อาจกดทบัเสน้ประสาทที่ควบคุมการหายใจ  ทาํ

ใหห้ยดุหายใจได้
กรณีหมดสติ  ลิ้นอาจอุดทางเดินหายใจได้
 เจบ็ปวดมากขึ้น  อาจปวดจนเกิดภาวะช็อกได้
กระดูกสนัหลงัที่หกั  กดทบัเสน้ประสาทไขสนัหลงั  จนเป็นอมัพาต

ถาวร
การยกที่ผดิวิธี  กระดูกที่หกัจะทิ่มแทงเสน้เลือด  ทาํใหเ้ลือดออกมาก 

ทิ่มแทงเสน้ประสาท  ทาํใหเ้จบ็ปวด หรือเกิดภาวะช็อกได้

กฎในการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
1. บอกเล่าแผนการ

2. ประมาณกาํลัง
3. ห้ามทาํหลังงอ

4. ย่อเข่า  หนีบขา
5. จัดท่าในสมดุล

6. ละมุนละม่อม



ประเภทของการเคลื่อนย้าย
แบบเร่งด่วน/ฉุกเฉิน (Emergency Moves)

เป็นการเคลื่อนยา้ยผูป้่วยโดยเร่งด่วนเมื่ออาจเกิดอนัตรายต่อผูป้่วย
  เพื่อแลกกบัโอกาสการมีชีวิตรอด 

  มีเปลวไฟ 
  กาํลงัจะเกิดระเบิด 
  มีสารพิษ
  เหตุการณ์รุนแรง
  ผูป้่วยมีภาวะคุกคามต่อชีวิต
  ไม่สะดวกในการให้การช่วยเหลือ

  อาจไม่สามารถนาํอุปกรณ์มาช่วยเหลือไดท้นั
  ไม่สามารถใชอุ้ปกรณ์ยึดตรึงไดอ้ยา่งสมบูรณ์เตม็ที่

Emergency Moves
 1.การลากที่รักแร้ (Axillary  Drag)
 2.การลากเสื้อ (Clothing Drag)
 3.การลากที่เท้า (Foot  Drag)
 4.การลากผ้าห่ม (Blanket Drag)
 5.การคลานลากแบบนักดบัเพลิง (Firefighter ’s Drag)
 6.การอุ้มแบบนักดบัเพลิง (Firefighter ’s Car ry)
 7.การลากถอยหลัง

1.การลากทีร่ักแร้ (Axillary Drag) 2.การลากทีเ่สื้อบริเวณลําคอและไหล่ผู้ป่วย



3.การลากข้อเท้า (Foot  Drag ) 4.การลากผ้าห่ม (Blanket Drag)

5.การคลานลากแบบนักดบัเพลิง (Firefighter ’s Drag) 6.การอุ้มแบบนักดบัเพลิง (Firefighter ’s Car ry)



7.การลากถอยหลัง แบบเร่งด่วน (Urgent Moves)
เป็นการเคลื่อนย้ายท ี่รวดเร็วกว่าปกติ
เพ ื่อให้การช่วยเหลือผู้ ป่วยภายใต้เงื่อนไข
ต่างๆ  ท ี่อาจมีภาวะคุกคามต่อชีวติในระยะ
ต่อมาได้ 
  ตดิในซากรถ 
  มีบาดแผลกระดูกหกัแต่รู้ ส ึกตัว 
  ผู้ท ี่อยู่ในภาวะช็อก
  มีลมในปอด
  บาดเจบ็ท ี่ศีรษะต้องรีบผ่าตัดสมอง





แบบไม่ฉุกเฉิน Non-Urgent Move)
  ช่วยเหลือผู้ที่มีอาการไม่ฉุกเฉิน
  ไม่มีภาวะคุกคามต่อชีวติ
  รู้สึกตวัดี
  รอเวลาในการรักษาได้
  สภาพแวดล้อมปลอดภัย
  เช่น  กระดูกท่อนล่างหัก  ปวดศีรษะ

การยกและเคลื่อนย้ายแบบไม่ฉุกเฉินมีหลายวธิี
 1.แบบไม่ใชอุ้ปกรณ์
1.1ท่าพยงุเดิน 1 คนและ 2 คน
1.2ท่าอุม้แบบหนา้หลงั
1.3การอุม้แบบเกา้อี้
2.แบบใชอุ้ปกรณ์
2.1 การใช ้ Long  spinal  board
2.2 การใช ้ Stair   chair
2.3 การใชเ้ปลตกั

การพยุงเดนิแบบ 1 คนและ 2 คน การอุ้มหน้าหลังสองคน



การอุ้มแบบเก้าอี้

อุปกรณ์การยกเคลื่อนย้ายและยดึตรึงที่ใช้บ่อย มๆดีงันี้

เฝือกดามคอ(Cervical  Hard Collar )

Cervical hard Collar
เฝือกดามคอชนิดแขง็
คุณสมบตัิ
-ใช ้support c-spine
- X-Ray ผา่น
-มีหลายขนาด ตามความ
ยาวคอผูป้่วย

วธิีการวดัเพื่อเลือกขนาด cervical collar



วธิีการวดัเพื่อเลือกขนาด cervical collar

วธิีการสวมใส่ cervical collar วธิีการสวมใส่ cervical collar



สํารวจความเรียบร้อยหลังใส่ cervical collar สํารวจความเรียบร้อยหลังใส่ cervical collar

Long  Spinal  Board
Head  immobilizers 
พรอ้ม Long  Spinal  Board

และ Belt
คณุสมบตั ิ
- ใชใ้นPt ทีส่งสยั spinal 

injury 
- X-ray ผา่น
- ลอยนํ้าได ้
- นํ้าหนัก 5-15 กก.
- รับนํ้าหนักได ้130-200 กก.

วธิีนําคนไข้ขึน้ spinal board





เปลตกั (Scoop)
คุณสมบัติ
- ใช้กบัผู้ป่วย Non Trauma
- X-ray ไม่ผ่าน
- นํา้หนัก 5-15 กก.
- รับนํา้หนักได้ 130-200 กก.



Wheeled Stretcher
คุณสมบัติ
- ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ขึน้รถพยาบาล

- รับนํา้หนักได้ถงึ 300 กก.
- ปรับท่าทางผู้ป่วยได้หลาย
ระดบั

Stair  chair  หรือ เก้าอี้
คุณสมบัติ
- ใช้ในผู้ป่วยทีไ่ม่มีการบาดเจ็บ
กระดูกสันหลงั

- ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึน้-ลงบันได
- ผู้ป่วยรู้สึกตัวด ีหายใจได้ดี
-รับนํา้หนักได้ 130-200

QUESTION????


