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วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• นกัศกึษาสามารถบอกได้ถงึความหมายของการเคลื่อนไหว 
และการบริหารร่างกายได้ 
• นกัศกึษาบอกถึงปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวได้ 
• นกัศกึษาสามารถให้การดแูลปัญหาการเคลื่อนไหว และการบริหาร
ร่างกายได้

บทที่ 5 การดแูลการเคล่ือนไหว และบริหารร่างกาย
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• นกัศกึษาสามารถเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยบนเตียงได้ 
• นกัศกึษาสามารถเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยจากเตียงสูเ่ก้าอีไ้ด้ 
• นกัศกึษาสามารถเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยจากเตียงสูร่ถเขน็นอนได้
• นกัศกึษาสามารถบริหารร่างกายผู้ ป่วยตามข้อจ ากดัของร่างกายผู้ ป่วยได้

บทที่ 5 การดแูลการเคล่ือนไหว และบริหารร่างกาย
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การเคลื่อนไหว ?

5



หมายถึง การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ
ในตอบสนองความต้องการของร่างกาย และจิตใจ เช่น ท าให้เกิด
ความสนุกสนาน การเข้าสังคม และการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้
กจิกรรมง่ายๆ เกม กีฬา เช่น เดนิ วิ่ง เล่นกีฬา เป็นต้น
(พรทพิย์ บุญพวง, 2555)

การเคล่ือนไหวร่างกาย 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเคล่ือนไหว 
และการบริหารร่างกาย



ปัจจัยที่มีผลต่อการเคล่ือนไหว 
และการบริหารร่างกาย

วิถีชีวิตและ
อปุนิสยัการ
ด าเนินชีวิต

ระบบกล้ามเนือ้
และกระดกู

ระบบประสาท
ระบบไหลเวียน
เลือดและการ
ได้รับออกซิเจน

สภาวะจิตใจและ
อารมณ์
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ปัจจัยพืน้ฐาน (ภายใน) หมายถึง สิ่งกระตุ้นท่ีเกิดภายในตวับคุคลอนัเป็นผลให้
เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย ได้แก่ ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการออกก าลงักาย ด้านเจตคติต่อ
การออกก าลงักายท่ีมีตอ่ตนเอง และด้านการรับรู้ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (ภายนอก) หมายถึง สิ่งกระตุ้นภายนอกอนัเป็นผลให้เกิด
การเคลื่อนไหวร่างกาย ได้แก่ ด้านการสนบัสนนุของครอบครัว ด้านการสนบัสนนุของคณะ/
หน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง ด้านการมีกลุม่/การเป็นสมาชิกของกลุม่ออกก าลงักาย และด้านความ
พร้อมของอปุกรณ์/สถานท่ี
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเคล่ือนไหว 
และการบริหารร่างกาย



1
• กระดกูพรุน (Disuse osteoporosis)
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• กล้ามเนือ้ลีบจากการไม่ได้ใช้งาน (Disuse atrophy)
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• เกิดการหดรัง้ของกล้ามเนือ้ท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีในการยืดและหดตามปกติ ท าให้จ ากดัการเคลื่อนไหวของข้อให้ไม่
เป็นไปตามปกติ ได้แก่ ข้อเท้าตก (Foot Drop) ข้อมือตก (Wrist Drop) ข้อสะโพกหมนุออก (External hip

rotation)

4
• ข้อติดและปวด (Stiffness and pain in the joints)

10

ผลของการไม่เคล่ือนไหว 
(Effects of Immobility)



การดูแลปัญหาการเคล่ือนไหว
และการบริหารร่างกาย
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การดูแลการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย



การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยเป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อย ในหอผู้ ป่วยเป็นการช่วยเหลือผู้ ป่วย
เพ่ือเคลื่อนย้าย โดยผู้ เคลื่อนย้ายต้องมีความรู้ความเข้าใจเลือกวิธีการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม
กบัสภาพความเจ็บป่วย ให้การเคลื่อนย้ายด้วยความนุ่มนวล มีสติ รอบคอบ มีการจดัเตรียม
อปุกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสม วางแผนและท างานเป็นทีม เพื่อให้การช่วยเหลือ
เคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับบริการอย่างปลอดภยั และไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติม
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การดูแลการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย



ทีมี่เป้าประสงค์เพ่ือ

1. จดัท่าทางให้เหมาะสม พบได้บ่อยในผู้ ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย เช่น ผู้ ป่วย
หลงัผ่าตดั ผู้ ป่วยมีข้อจ ากดัในการเคลื่อนไหวร่างกายสว่นตา่งๆ จากการบาดเจ็บ
ของกระดกู และกล้ามเนือ้ 

2. การเคลื่อนย้ายเพื่อสง่ตรวจเพิ่มเติม เช่น x-ray, สง่ตรวจสขุภาพอื่นๆ เป็นต้น

3. เคลื่อนย้ายผู้ ป่วยลงจากเตียง

14

การดูแลการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย



Methods of transterring
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By wheel chair

By stretcher



การดูแลการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย

16

ให้นักศึกษาทกุคนศึกษาวีดทิศัน์น้ีก่อนเรียนค่ะ

• https://www.youtube.com/watch?v=vsmtTloXMNw&feature=emb_rel_pause

• https://www.youtube.com/watch?v=9fzmhWdGdmw

https://www.youtube.com/watch?v=vsmtTloXMNw&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=vsmtTloXMNw&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=9fzmhWdGdmw
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ท่ีมา:http://www.digitalschool.club/digitalschool/health1_2/healthm1_2/lesson2/lesson8.html
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ท่ีมา:http://www.digitalschool.club/digitalschool/health1_2/healthm1_2/lesson2/lesson8.html



การบริหารข้อ (Range of Motion (ROM) Exercises)

• เป็นการออกก าลงักายแบบไอโซโทนิค

• เป็นการออกก าลงักายข้อในทศิทางต่างๆ ท่ีข้อนัน้ๆ ท าได้ตามปกติ เป็นการช่วยยืด
กล้ามเนือ้ท่ีเก่ียวข้อง จงึเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (Berman et. Al., 

2008)

Active ROM

exercise 

• เป็นการบริหารข้อโดยผู้ อ่ืน

• เป็นการออกก าลงักายข้อในทศิทางต่างๆ ท่ีข้อนัน้ๆ ท าได้ตามปกติ โดยผู้ อ่ืนท าให้ ผู้ ป่วย
จงึไมไ่ด้ท าการหดดงึกล้ามเนือ้ จงึไมเ่พิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (Berman et. 

Al., 2008)

Passive ROM

exercise 
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การบริหารข้อ (Range of Motion (ROM) Exercises)



21

การบริหารศีรษะ
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การบริหารหวัไหล่ ต้นแขน
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การบริหารข้อศอก
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การบริหารขา
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การบริหารข้อเท้า



ให้นักศึกษาทกุคนศึกษาวีดทิศัน์น้ีก่อนเรียนค่ะ

• https://www.youtube.com/watch?v=DIRhngB7gz0

• https://www.youtube.com/watch?v=t6hE_ntz4Ho

• https://www.youtube.com/watch?v=qXdCVeD4jEU
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การดูแลการออกก าลังกาย

https://www.youtube.com/watch?v=DIRhngB7gz0
https://www.youtube.com/watch?v=t6hE_ntz4Ho
https://www.youtube.com/watch?v=qXdCVeD4jEU


คงขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ไว้ในสภาพเดิม

คงความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อได้อย่างสงูสดุ

ปฏิบตัิกิจกรรมการดแูลตนเองในระดบัท่ีร่างกายทนได้

ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเ ช่นการหดรัง้ การคัง่ของเลือด การมีลิ่มเลือดหรือมี
การฉีกขาดหรือเกิดแผล
ยอมรับข้อจ ากดัในการเคลื่อนไหวท่ีเกิดขึน้และร่วมวางแผนการด าเนินวิถี
ชีวิตท่ีเหมาะสม
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เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาการเคล่ือนไหวบกพร่อง



การประเมิน

วินิจฉัยทางการพยาบาล

การวางแผนการพยาบาล

การปฏบิัตกิารพยาบาล

การประเมินผล
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กระบวนการดแูลปัญหาการเคล่ือนไหว
และการบริหารร่างกาย



THANKS!
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Any questions?


