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การพยาบาลและทีมสุขภาพ
“เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจติใจ 
เพื่อให้ต่อสู้การรุกรานของโรคได้ในสภาพที่
ดีที่สุด เพื่อที่จะให้ธรรมชาติได้เยียวยา”

(Rosdahl & Kowalski, 2012 , p.15)



เฮนเดอร์สัน  (Verginia Henderson, 1991)

•นิยามจะครอบคลุมถึงการพยาบาลที่
ให้แก่ทั้งบุคคลที่ปกติและเจ็บป่วย ซึ่ง
พยาบาลและผู้ป่วยจะดูแลรับผิดชอบ
ในการดูแลสุขภาพร่วมกันเพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้
(Rosdahl & Kowalski, 2012  

p.15)



พระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2540

“การกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการดูแล
และการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย การฟื้นฟู
สภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริม
สุขภาพรวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระท า
การรักษาโรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลัก
วิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล

คน 
สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
การพยาบาล

มโนมติหลัก 4 ประการ 



1 พยาบาล: ผู้จัดการสุขภาพผู้ป่วยรายบุคคล
ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ คณะ (2554) 

“เวลาคนเจ็บป่วยอยู่ ในโรงพยาบาลทั่วไปเราจะ
เห็นเลยว่าพยาบาลเป็นตัวจัดการ มองว่า
พยาบาลเป็นผู้จัดการให้แผนการรักษาของ
เจ้าหน้าท่ีสุขภาพต่างด าเนินไปได้ แต่เผอิญเรา
ไปใช้วาทกรรมรับ order ตามround รับค าสั่ง
คือ ภาษาที่ใช้กับพยาบาล ถ้ามองมันก็ คือวาท
กรรมที่ให้เกิดการเหลื่อมล้ าทั้งที่จริงๆการท างาน
ของพยาบาลท า” (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ



1. พยาบาล: ผู้จัดการสุขภาพผู้ป่วยรายบุคคล 

“พยาบาลนี่เป็นก าลังหลักเลยนะในโรงพยาบาลคือ 
ถ้าพูดถึงในแง่ของ การท างานเป็นทีม ในแง่ของ
ระบบนะ แล้วก็การพัฒนาคุณภาพต่างๆนี่ก็
พยาบาลเป็นหลักโดยเฉพาะโรงพยาบาลยิ่งเล็ก
เท่าไหร่เรายิ่งต้องพึ่งมากเท่านั้น เพราะว่าตัวหลักนี่
ก็จะพยาบาลทั้งนั้น กลุ่มอื่นนี่นับตัวได้น้อย แล้วก็
พื้นฐานทางด้านการจัดการก็ไม่ดีพยาบาลนี่มี
พื้นฐานทางด้านการจัดการค่อนข้างดีนะ เพราะว่า
ระบบมันสอนมา” (ผู้อ านวยการโรงพยาบาล)



2. พยาบาล คือ ตัวกลาง ผู้ประสานงานผู้จัดการโรงพยาบาล

“พยาบาลก็จะเป็นตัวกลาง ประสานงานระหว่างหมอกับผู้ป่วย” 
(พยาบาลวิชาชีพหญิง)

“แพทย์ พยาบาล ขาดบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปไม่ได้ เหมือน
พยาบาลก็ต้องคอยเป็นผู้ประสานงานคอยบริหารจัดการ คอย
รายงาน manage งานให้หมอ ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่าย” 
(พยาบาลช านาญการ)

“มุมมองของผู้ป่วย เรายังเป็นตัวแทนการประสาน คนไข้เขาไม่
กล้าที่จะพูดกับคนอื่นเขาก็จะพูดกับเราก่อนในเรื่องความต้องการ
ต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะเป็นสื่อกลาง” (พยาบาลวิชาชีพชาย)



3. พยาบาลท างานได้ทุกอย่างจนหมดเวลาท าการพยาบาล
“งานทุกอย่างที่เป็นงานบริหาร งานประกัน งานเลขา งานแผน พยาบาลท าหมด 

พยาบาล มีบทบาทเป็นหวัหนา้งาน หัวหน้างานยุทธศาสตร์ หัวหน้างานแผน
อะไรต่างๆ หัวหน้างานประกัน หัวหน้า HRD” (หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล)

“เป็นเพราะว่าเราท าได้ค่ะ เราท าได้ทุกอย่างเราท าหนา้ที่ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขได้ท าหน้าทีของเภสัชได้ ท าหน้าที่ของแพทย์ได้” (พยาบาลวิชาชีพ
หญิง)

“เป็นผู้ตรวจการทั่วไปเลย คือ ตั้งแต่เรื่องฝ้าเพดานจนถึงท่อน้ าตัน ระหว่าง
ฝ้าเพดานมีอะไรบ้าง น้ ารั่ว น้ าซึม ไฟไม่ติด จนมาถึงเตียงคนไข้ ความ
ระมัดระวังเรื่องการตกเตียงมาถึงตัวคนไข้ เรื่องให้ยา เรื่องออกซิเจนเรื่องแผล 
เรื่องความเจ็บปวดทั้งหลาย แหล่งอาหารการกิน รวมไปถึงเรื่องเสื้อผ้าก็สะอาด
ผ้าปู มาถึงญาติที่เฝ้าอีก ได้รับความอ านวยความสะดวกแค่ไหน อาหารตรง
ตามที่ต้องการไหม พอถึงห้องส้วมอีก ชักโครกพังไหมเสียไหม น้ าหยด ห้องลื่น
ไหม คือทุกสิ่งทุกอย่างพยาบาลเป็นผู้จัดการ” (หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล)



บทบาทของพยาบาลและทีมสุขภาพ

บทบาท
อิสระ

บทบาทร่วม



หน้าที่รับผิดชอบหลัก

1. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ 
และปัญหาทางการพยาบาล

2. ก าหนดแผนเพื่อจัดบริการพยาบาล วางแผนงาน 
ก าหนดระบบและกระบวนการด าเนินงานนิเทศ
และประเมินผลงาน

3. การพยาบาลทั่วไปและการพยาบาลเฉพาะโรค
4. สังเกต บันทึก สรุป รายงานอาการเปลีย่นแปลง
5. ให้การผดุงครรภ์ตามสาขาการผดุงครรภ์แผน

ปัจจุบัน ชั้น 1



Add Title Here

• Add Text Here
“การผดุงครรภ"์ หมายความว่า การตรวจ การ
แนะน าและการปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ ป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพของมารดา ทารก ความผิดปกติใน
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด การท าคลอด รวมทั้งการ
ดูแลมารดาและทารกในระยะหลังคลอด 



Add Title Here

• Add Text Here

6. ตัดสินแก้ปัญหาทางการพยาบาล
7. ใหค้ าแนะน าและความรู้เกี่ยวกับปัญหา พยาธิสภาพของโรค แผนการ
รักษาพยาบาล
8. ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคขั้นต้น
9. ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน การสุขศึกษา การ
วางแผนครอบครัวการโภชนาการ  และการบริการด้านสุขภาพจิต
10. ป้องกันโรค การให้ภูมิคุ้มกันโรค การเฝ้าระวังโรค และการควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อโรค



หน้าที่หลักทางคลีนิคของพยาบาลวิชาชีพ

• Add Text Here

1. การประเมิน (Assessment)
2. การจัดการกับอาการรบกวนต่างๆ (Symptom Distress Management) 
3. การดูแลความปลอดภัย (Provision for Patient Safety)
4. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน (Prevention of complication) 
5. การให้การดูแลต่อเนื่อง 
6. การสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย/ผู้ใชบ้ริการและครอบครัว 
7. การสร้างความพึงพอแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บรกิาร (Enhancement of patient satisfaction)



บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งเน้น

1. การมองหาการปฏิบัติที่ดีที่สุดทางด้าน
การพยาบาล

2. การจัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. การดูแลการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่า
เทียมกัน

4. การมุ่งเน้นเรื่องความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์



พยาบาลยุคประเทศไทย 4.0 ต้องเรียนรู้หรือมีทักษะความสามารถ 

1. ทักษะเพื่อพัฒนาตน
2. ทักษะการท างานร่วมกับคนอื่น
3. ทักษะการดูแลที่เน้นความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยมืออาชีพ

มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดนอกกรอบ 

ความรู้

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์

การท างานอย่างเป็นระบบ 



ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 

1. ความรู้วิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม
2. การเข้าใจตนเอง เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

และสนใจในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย
3. คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ 
4. การพยาบาล ท่ีจะสามารถเข้าถึง เข้าใจ และ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาการ งานวิจัย และน ามาประยุกต์ใช้ และพัฒนานวัตกรรม

การเข้าใจตนเอง เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สนใจในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย

คุณธรรมจริยธรรม 

และสื่อสารแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศาสตร์และศิลป์



กระบวนการพยาบาล กระบวนการแก้ไขปัญหา

1. การสืบค้นข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพื่อหาปัญหา
2. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนด

ปัญหา
3. การหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
4. การลงมือแก้ไขปัญหา
5. การติดตามประเมินผลของการแก้ไข

ปัญหา

• การประเมินสภาพผู้ป่วย 

• การประเมินผล 



บุคคลและองค์ประกอบของบุคคล

บุคคลในทางการพยาบาลหมายถึง องค์รวม
ชีว จิต สังคม (Biopsychosocial)

มิติด้านร่างกาย 
มิติทางด้านจิต 
มิติทางด้านสังคม 

ปักเจกบุคคล (An individual Person)



ความต้องการด้านพื้นฐานของบุคคลMaslow's hierarchy of needs



ความต้องการของบุคคลวัยทารก

• Add Text Here





ความต้องการพื้นฐานของบุคคลในวัยเด็ก

•ความต้องการอาหารในวัยเด็กจะต้องการ
อาหารอย่างเพียงพอ

•ความต้องการการพักผ่อน เด็กในวัย 3-4 ปี
แรกจะมีปัญหาเรื่องการนอนเพราะต้องการ
เล่นมากกว่านอน จึงควรดูแลและฝึกให้มี
การนอนหลับอย่างพอเพียง



ความต้องการพื้นฐานด้านจิตสังคมที่ส าคัญ

1 ต้องการความปลอดภัยและมั่นคงทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ ต้องการความรักความ
อบอุ่นโดยเฉพาะจากบิดามารดา และบุคคล
ใกล้ชิด

2 ต้องการเป็นอิสระ พยายามเรียนรู้และ
ท ากิจกรรมด้วยตนเอง มีความอยากรู้อยาก
เห็น จัดให้มีการเล่นอย่างเหมาะสมและให้
ค้นคว้าอย่างเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้



ความต้องการพื้นฐานด้านจิตสังคมที่ส าคัญ

.3. ต้องการการยกย่องชมเชย ให้
ก าลังใจ โดยเฉพาะในวัยเด็กตอนต้น
แต่เมื่อเข้ากลุ่มเพื่อนจะต้องการ
น้อยลง แต่ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการยอมรับและให้ก าลังใจ
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเอง











การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ( Admission )

สาเหตุที่พบบ่อยคือ
 ความเจ็บปวด  ( Pain)  
 ความไม่สุขสบาย 
( Discomfort)



1 ด้านร่างกาย
2 ด้านจิตใจ
3 ด้านเศรษฐกิจ
4 ด้านครอบครัว



• การรับรู้ วัน เวลา สถานที่ เสียไป  (Disorientation)   
• ความวิตกกังวลจากการพรากจาก (Separation 

anxiety)
• จะสูญเสียพลังอ านาจในการดูแลตนเอง 

(Powerlessness) 
• ความรู้สึกมีคุณค่านั้นลดลง  (Self-Esteem 

Disturbance)
• การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ลง(Dehumanization)

(Rosdahl& Kowalski , 2012)
• ถูกจ ากัดสิทธิส่วนบุคคล (Decisional Conflict)



ค ำนึงถงึสิทธิของผู้ป่วย



ขั้นตอนผู้ป่วยรับใหม่เข้าสู่หอผู้ป่วย



ขั้นตอนผู้ป่วยรับใหม่เข้าสู่หอผู้ป่วย



การประเมิน การซักประวัติ

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจบุัน 
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต  

ประวัติการแพ้ยา  แพ้อาหาร  แพ้สารเคมี 
การผ่าตัดที่เคยได้รับมาก่อน  ยาที่ใช้อยู่เป็น

ประจ า   
การรับรู้ต่อการเจ็บป่วย สภาพจิตใจและ
อารมณ์ของผู้ป่วย  
แหล่งสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม ของ
ผู้ป่วย



ปฐมนิเทศผู้ป่วยรับใหม่ (Christensen& Kockrow, 2011, p.251 )

• แนะน าเรื่อง เคาน์เตอร์พยาบาล ห้องน้ า 
• ระเบียบต่างๆของโรงพยาบาลได้แก่ เวลาเยี่ยม  การเฝ้า

ผู้ป่วย   เวลาอาหาร เวลาแพทย์ตรวจ   เวลาให้การ
พยาบาล เช่น  การวัดสัญญาณชีพ   การท าแผล   เป็นต้น 

• อธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ 
• สาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่น การปรับระดับเตียง   ตู้ข้าง

เตียง การใช้โต๊ะคร่อมเตียง (Overbed table) การเปิดไฟ  
การใช้โทรทัศน์ โทรศัพท์ การใช้ราวกั้นเตียง



วัดสัญญาณชีพ 



ชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง 



กิจกรรมการพยาบาล



การประเมินสภาพ

•ตรวจร่างกาย
•ตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จ าเป็น ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด  (CBC) การ
ตรวจปัสสาวะ  (UA)  การตรวจอุจจาระ (Stool  examination) 
•การตรวจทางรังสี  เช่น การถ่ายภาพ  รังสีทรวงอก
(Chest x - ray )
•การตรวจอื่นๆ เช่น เก็บเสมหะส่งตรวจ/เพาะเชื้อ    



การเขียนบันทึกทางการพยาบาล

แบบฟอร์มของผู้ป่วย (Patient  ’s  chart) 
•แผ่นค าสั่งการรักษาของแพทย์     ( Docter ’s  order   sheet )
•แผ่นบันทึกสัญญาณชีพ (Graphic  sheet)  
•แผ่นบันทึกการให้ยา  (Medication   record)  
•แผ่นบันทึกทางการพยาบาล (Nurse  ’s note)    
•แผ่นการวางแผนการจ าหน่าย    สรุปการจ าหน่ายผู้ปวย (Discharge    
planning  /discharge  summary



การจัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆส าหรับแฟ้มผู้ป่วยรับใหม่

• ใบบันทึกการให้ยา (MEDICATION RECORD)
• ใบบันทึก ปรอท ความดันโลหิต ชีพจร หายใจ น้ าหนัก ส่วนสูง อาหาร ฯลฯ  
• ใบบันทึกการรักษาของแพทย์   (Doctor’s order sheet)
• ใบบันทึกทางการพยาบาล  (Nurse’s note)
• ใบบันทึกประวัติผู้ป่วย   (Medical History) ด้านหลังของแบบฟอร์มนี้จะมีการเซ็น

ยินยอมหรือไม่ยินยอม ที่จะอยู่โรงพยาบาล
• ใบบันทึกการตรวจร่างกายผู้ป่วย (Physical Examination)
• ใบบันทึกการตรวจของแพทย์แต่ละวัน (Progress notes)



•ใบบันทึกผลการตรวจทางห้องทดลอง (Clinical Laboratory Report)
•ใบบันทึกการเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งจะแจ้งเบอร์ประจ าตัวผู้ป่วยที่รับไว้ใน
โรงพยาบาล Admission Number ตัวย่อ A.N.
•บัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอก (Out Patient Department 
Card = O.P.D. card) มีเบอร์ประจ าตัวผู้ป่วยนอก Hospital Number ตัวย่อ 
H.N.



ตัวอย่าง  MEDICATION RECORD
การวินิจฉัยโรค EXCESSIVE AND FREQUENT MENSTRUATION         
แพ้ยา:  ไม่มี



MEDICATION RECORD
NAME……………...….……...AGE...HN……...….…AN………….DIAGNOSIS…………DOCTOR……….ROOM 



NURSE’S  NOTE

NAME………………………  AGE………  HN……………AN………………
DIAGNOSIS………………DOCTOR…………………………..ROOM……..…



Vital signs Record
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Wt. and Ht.
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VITAL SIGNS RECORD
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Date
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DOCTOR'S ORDER SHEET
DOCTOR'S ORDER SHEET

DIAGNOSIS………………..……………  DOCTOR ……….….…ROOM 
………..……………………………………..

Date
Orders for one 

day only

Date
Orders for 

Continuation

Off

Hour Hour Hour/Date

PROGRESS NOTE
Date Doctor's note



วิธีการบันทึกทางการพยาบาล

• เป็นเอกลักษณ์และเอกภาพของวิชาชีพที่จะปรากฏ
เห็นเด่นชัด 

• ให้ประจักษ์ถึงผลการปฏิบัติพยาบาลต่อผู้ร่วม
วิชาชีพ 

• งานพยาบาลเป็นการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
• เป็นเครื่องมือส าหรับเป็นหลักฐานทางกฏหมาย 
• เป็นข้อมูลพื้นฐาน และเปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันของผู้ป่วยได้ชัดเจน 
บันทึกทางการพยาบาล

Date/Hour Focus D:Data         A:Action        

E:Evaluation

August 
16/06 
09.00น.

09.10น.
09.30น.

Pain D: C/O pain in lower abdomen.  
States:  “feels like a stabbing knife 
like pain that comes and goes.”  
Pain scale at 8. Diaphoretic . BP  
150/100, pulse strong and 
bounding at 120bpm.  Abdomen 
soft, bowel sounds heard,  
abdominal dressing dry and 
intact.-----------------
A: IM analgesic given and 
reassurance given .
E: States   pain  is now  3 .   BP 
120/80,  Pulse  82, diaphoresis has 
subsided. Analgesic effective 
,settled in bed.--------------------------
---



การจ าหน่ายผู้ป่วย (Discharge)

สมาคมโรงพยาบาลของสหรัฐอเมริกาได้ให้
ความหมายของการจ าหน่ายผู้ป่วยว่า 

“การจ าหน่ายผู้ป่วย หมายถึง กระบวนการ
ติดต่อประสานงานระหว่าง  สหสาขาวิชาชีพ
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังออกจากโรงพยาบาล” 



ประเภทของการจ าหน่ายผู้ป่วย

1. จ าหน่ายเมื่อผู้ป่วยทุเลา
2. จ าหน่ายโดยไม่สมัครอยู่
3. จ าหน่ายหนีกลับ 
4. จ าหน่ายเมื่อถึงแก่กรรม
5. การเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษา 

(Transferring the Patient)
6. ระบบการย้ายแผนก (Referring System



กระบวนการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย

1. การประเมินปัญหา 
1.1  สภาพร่างกาย จิตใจ ความต้องการทางด้านสังคม
1.2  ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมของผู้ป่วย
และผู้ดูแล
1.3  แหล่งประโยชน์ ที่จะช่วยเหลือหรือให้การดูแลต่อเนื่อง
2.  การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ การตัดสินใจปัญหาสขุภาพ
ของผู้ป่วย จะต้องค านึงว่าผู้ป่วยต้องการการพยาบาลหรอืไม่
2.1 วินิจฉัยตามปัญหาเฉพาะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ระยะยาว
2.2 วินิจฉัยตามการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความต้องการ
3. การก าหนดแผนการจ าหน่าย



สรุปพยาบาลควรให้ค าแนะน าเมื่อจ าหน่ายผู้ป่วย ดังนี้

• บอกชื่อโรค บอกแนวทางการรักษา
• บอกอาการผิดปกติที่ต้องมาโรงพยาบาลก่อนวัน

นัดตรวจ
• บอกการใช้ยา : ชื่อยา ขนาดยา ผลข้างเคียงจาก

ยา และค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ยา
• บอกวันนัด ชื่อแพทย์ สถานที่
• บอกอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควร

รับประทาน
• บอกข้อจ ากัดในการออกก าลังหรือปฏิบัติกิจกรรม
• บอกวิธีการดูแลเฉพาะ



การย้ายผู้ป่วย (Transfer) 

หลักส าคัญของการย้ายผู้ป่วยคือ ความ
ปลอดภัยระหว่างการเคลื่อนย้าย ระมัดระวัง
ท่อระบาย หรือสายยางต่างๆที่ติดตัวผู้ป่วย
หลุด เช่น สายสวนปัสสาวะ(Foley’s 
Catheter) ท่อระบายจากทรวงอก (I.C.D) 



วิธีการย้ายผู้ป่วย มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. การเตรียมผู้ป่วยและญาติให้ทราบความจ าเปน็ที่ย้าย

2. ติดต่อประสานงานไปยังแผนกท่ีผู้ป่วยจะย้ายไปเพื่อให้เตรียมเตียงและอุปกรณต์่างๆพร้อมรับ
ผู้ป่วยทันที และแจ้งการย้ายแผนกของผู้ป่วยไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

3. การเตรียมอุปกรณ์ ระหว่างการย้ายผู้ป่วยบางรายต้องมีอุปกรณช์่วยเหลอืเพื่อใหผู้้ป่วยได้รับ
ความปลอดภัยเช่น ออกซิเจน การบีบAmbu bagให้ผู้ป่วยเป็นระยะๆ และพยาบาลหรือ
เจ้าหน้าที่ควรไปส่งผู้ป่วย และจัดเก็บยา อุปกรณ์เครื่องใช้ของผูป้่วยไปพร้อมผู้ป่วยเพือ่ไปใช้ใน
แผนกต่อไป

4. การเตรียมด้านเอกสาร พยาบาลเขียนสรุปปัญหาทางการพยาบาลและเหตุผลการย้ายผู้ป่วยลง
บันทึกทางการพยาบาล จัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับผูป้่วย เช่นแฟ้มประวัติผู้ป่วย แผ่นการให้
ยา (Medication card) ส่งไปแผนกอื่นพร้อมผู้ป่วย




