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ข้อควรปฏิบัติ

l

l

l

l

ควรทาํการเคลื�อนไหวขอ้ตอ่ใหผู้ป้ว่ย อยา่งชา้ๆและนุ่มนวล 

ทา่ละ 10-20 ครั �ง วนัละ 2 รอบ

ระวงัอยา่ใหเ้กดิการกระแทกของขอ้ต่อ และไมท่าํเกนิชว่งการ

เคลื�อนไหวปกตขิองขอ้ต่อนั �นๆ

ขณะทาํการเคลื�อนไหวขอ้ต่อ ถา้ผูป้ว่ยมอีาการปวด หรอืผูด้แูลพบ

ความผดิปกต ิเชน่ เสยีงกระดกูลั �น ควรหยดุและปรกึษาแพทยห์รอืนกั

กายภาพบาํบดัทนัที

ผูด้แูลไมฝื่นทาํการเคลื�อนไหวขอ้ต่อเมื�อรูส้กึถงึแรงตา้นจากผูป้ว่ย 

เพราะอาจทาํใหเ้กดิการบาดเจบ็ได้้

ข้อห้าม/ข้อควรระวัง
l

l

ควรงดทาํการเคลื�อนไหวเมื�อผูป้ว่ยมไีขม้ากกวา่ 38 °C 

ผูป้ว่ยมชีพีจรมากกวา่ 100  ครั�งต่อนาท ีหรอืน้อยกวา่ 60 ครั�งต่อนาที

ผูป้ว่ยมคีวามดนัโลหติซสิโตลกิ (SBP) มากกวา่ 180 หรอืน้อยกวา่ 90 

มลิลเิมตรปรอท และความดนัโลหติไดแอสโตลกิ (DBP) มากกวา่ 110 

หรอืน้อยกวา่ 60 มลิลเิมตรปรอท

ผูป้ว่ยมอีาการเจบ็แน่นหน้าอก

ผูป้ว่ยมอีาการหวัใจเตน้ผดิจงัหวะแบบเฉียบพลนั

ผูป้ว่ยมอีาการหอบเหนื�อย

ผูป้ว่ยมอีาการซมึลง สบัสน หรอืมภีาวะทางจติที�ไมส่ามารถรบัการดแูล 

ฟื�นฟูทางกายภาพบาํบดัได้

ผูป้ว่ยมอีาการชกั

ผูป้ว่ยมอีาการแขนขาอ่อนแรงเพิ�มขึ�น

ผูป้ว่ยมอีาการปวดศรีษะหรอืคลื�นไสอ้าเจยีนมาก

ผูป้ว่ยที�สงสยัวา่จะมเีสน้เลอืดดาํสว่นลกึอุดตนัเฉียบพลนั

ในผูป้ว่ยที�มภีาวะกระดกูหกั/ขอ้ต่อเคลื�อนหลุด/ไดร้บัการเปลี�ยนขอ้ต่อ 

เทยีม ควรปรกึษานกักายภาพบาํบดัก่อนทาํ

งานกายภาพบ�าบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

โรงพยาบาลราชวิถี

การเคลื่อนไหวข้อต่อโดยญาติ/ผู้ดูแล
การเคลื�อนไหวข้อต่อให้ผูป่้วย  (Passive Movement)  คอืการ

เคลื�อนไหวขอ้ต่อต่างๆของรา่งกายใหแ้ก่ผูป้ว่ยที�ไมส่ามารถเคลื�อนไหว

รา่งกายไดด้ว้ยตนเองหรอื มขีอ้จาํกดัในการเคลื�อนไหว โดยอาจเกดิจาก

อาการอ่อนเพลยี อ่อนแรง หรอืมปีญัหาทางระบบประสาท เชน่ ผูป้ว่ยโรค

หลอดเลอืดสมอง ผูป้ว่ยอมัพาตครึ�งทอ่น /อมัพาตทั �งตวั เป็นตน้

ประโยชน์
1. ป้องกันการหดสั้นของกล้ามเนื้อและการยึดติดของข้อต่อ

2. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือด	ของร่างกายในส่วนที่ได้รับการเคลื่อนไหว

3. ลดอาการเจ็บปวดจากการไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน

4. เพิ�มหรอืคงรกัษาชว่งการเคลื�อนไหวของขอ้ต่อ

การเคลื่อนไหวข้อต่อ 

ไม่สามารถท�าให้กล้ามเนื้อของผู้ป่วยแข็งแรงได้

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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ท่าที่ถูกต้องส�าหรับการเคลื่อนไหวข้อต่อโดยญาติ/ผู้ดูแล

1. ท่างอ-เหยียดนิ้วมือ

   1.1 1.2

วิธีท�า	ญาติ/ผู้ดูแลใช้มือข้างหนึ่งจับฝ่ามือผู้ป่วยด้านนิ้วหัวแม่มือ	 มืออีก

ข้างหนึ่งจับ	4	นิ้วที่เหลือ	แล้วเหยียดนิ้วมือพร้อมกับกางนิ้วหัวแม่มือของ

ผู้ป่วย	จากนั้นงอนิ้วมือเข้าให้สุด	ท�าสลับกัน

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่างอ-เหยียดข้อมือ

   2.1 2.2

วิธีท�า	ญาติ/ผู้ดูแล	ใช้มือข้างหนึ่งจับข้อมือผู้ป่วย	มืออีกข้างหนึ่งจับฝ่ามือ	

แล้วงอ-เหยียดข้อมือผู้ป่วยขึ้น-ลง	สลับกัน

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ท่าคว�่า-หงายมือ

  3.1    3.2

วิธีท�า	ญาติ/ผู้ดูแลจับแขนผู้ป่วยเหยียดตรง	วางบนพื้นเตียง	มือข้างหนึ่ง

จบัแขนบรเิวณเหนอืข้อศอกเล็กน้อย	มอือกีข้างกุมมือผูป่้วย	ดงัภาพที	่3.1	

จากนั้นคว�่า-หงายมือ	สลับกัน

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่างอ-เหยียดศอก

  4.1    4.2

วิธีท�า	ญาติ/ผู้ดูแลจับแขนผู้ป่วยเหยียดตรง	 มือข้างหนึ่งจับต้นแขนด้าน

หลังเหนือข้อศอก	 มืออีกข้างจับท่ีข้อมือของผู้ป่วย	 จากนั้นงอข้อศอกเข้า	

และเหยียดออก	สู่ต�าแหน่งเดิม	ท�าสลับกัน

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท่าหมุนข้อไหล่   5.2

   5.1 

   5.3

6. ท่ากางแขน 6.2

  6.1

   6.3

วิธีทาํ ญาต/ิผูด้แูลใชม้อืขา้งหนึ�ง

จบับรเิวณขอ้ศอก มอือกีขา้งจบัขอ้

มอืของผูป้ว่ย กางแขนออกดา้น

ขา้งลาํตวั ยกขึ�นไปทางศรีษะ จาก

นั �นเคลื�อนแขนผูป้ว่ยลงสูต่าํแหน่ง

เดมิ

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

วิธีทาํ ญาต/ิผูด้แูลกางแขนผูป้ว่ยออก

ตั �งฉากกบัลาํตวั งอศอกขึ�นตั �งฉากกบั

เตยีง มอืขา้งหนึ�งจบัใตข้อ้ศอกผูป้ว่ย 

มอือกีขา้งจบัขอ้มอืผูป้ว่ยดงัภาพที� 

5.1 จากนั �นหมนุแขนหงายขึ�นและ

ควํ�าลง โดยมอืที�จบัใตข้อ้ศอกให้

ทาํการประคองหวัไหลข่องผูป้ว่ยอยู่

นิ�ง 

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม  ……………………………………………………………………….....………

……………………………………………………………………………………………………….....………

ผูด้แูลควรสงัเกตการเคลื�อนไหวที�บรเิวณหวัไหล่
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7. ท่ายกแขน

  7.1                    7.2

วิธีทาํ ญาต/ิผูด้แูลใชม้อืขา้งหนึ�งจบับรเิวณขอ้ศอก ประคองไมใ่หข้อ้ศอก

ผูป้ว่ยงอหรอืแอ่น มอือกีขา้งจบัขอ้มอืของผูป้ว่ย ยกแขนขึ�นไปทางศรีษะ 

จากนั �นเคลื�อนแขนผูป้ว่ยลงสูต่าํแหน่งเดมิ

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

8. ท่ายืดเอ็นร้อยหวาย

  8.1    8.2

วิธที�า	ญาต/ิผูดู้แลใช้มือข้างหน่ึงจบัส้นเท้า	ให้ฝ่าเท้าผูป่้วยวางแนบบนท้อง

แขนของญาติ/ผู้ดูแล	มืออีกข้างจับเหนือข้อเท้า	ดังภาพที	่8.1	แล้วโยกตัว

ให้ท้องแขนดันปลายเท้าผู้ป่วยกระดกขึ้นดังภาพท่ี	 8.2	 จนผู้ป่วยรู้สึกตึง

บริเวณน่องหรือเอ็นร้อยหวาย	แล้วผ่อนกลับ

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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9. ท่ากางขา

   9.1    9.2

วิธีท�า	ญาติ/ผู้ดูแลใช้มือจับข้อเท้า	และใต้เข่าผู้ป่วยดังภาพที	่9.1	กางขา

ออก	แล้วเคลื่อนขาผู้ป่วยกลับสู่ต�าแหน่งเดิม

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ท่ายกขา

   10.1    10.2

วิธีท�า	ญาติ/ผู้ดูแลใช้มือข้างหนึ่งจับใต้ข้อ	 มืออีกข้างวางบนเข่าดังภาพท่ี	

10.1	ยกขาขึ้นให้เข่าเหยียดตรง	แล้วยกลงกลับสู่ต�าแหน่งเดิม

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. ท่างอเข่า-งอสะโพก

    11.1    11.2

วิธีท�า ญาติ/ผู้ดูแลใช้มือข้างหนึ่งจับส้นเท้า	 ให้ฝ่าเท้าผู้ป่วยวางแนบบน 

ท้องแขนของญาติ/ผู้ดูแล	 มืออีกข้างจับใต้เข่า	 ดังภาพท่ี	 11.1	 แล้วยกขา 

ผู้ป่วยข้ึน	ดังภาพที	่11.2	โดยทีฝ่่าเท้าผูป่้วยยังคงวางแนบบนท้องแขนของ

ญาติ/ผู้ดูแล	แล้วยกลงกลับสู่ต�าแหน่งเดิม

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ท่าโยกขา 12.2

   12.1

   12.3

วิธีท�า ญาติ/ผู้ดูแลจับขาผู้ป่วยให้

ชันเข่า	 จากนั้นใช้มือทั้งสองจับเข่า

ของผู้ป่วยโยกไป-มาช้าๆ	 ด้านซ้าย

และด้านขวา	

 ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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คณะผูจ้ดัทาํและผูเ้รียบเรียงเนื�อหา

กภ.พัฒนกร วิภาทิน

กภ.สุภารัตน ์ ราชมุงคุล

กภ.เพ็ญประภา แจ่มใส

แสดงท่าออกก�าลังกายโดย

คุณ สุรชาติ  ขันตี

จัดท�าโดย
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ที�ปรึกษา

กภ.สคุนธ์ วงับญุคง

กภ.แน่งน้อย ตนัธนะรงัษี

กภ.สคุนธ์ วงับญุคง
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