


 ประโยชน

 เข็มขัด ยูเอ็ม ใชเพ�อชวยใหผูปวยสะดวก

ในการ เดิน,ลุก,นั่ง,นอน,ขึ้นบันได ในรถยนต

ปองกันการหกลม ชวยในการปองกัน

อันตรายในการฝกบนราวหัดเดิน

 ประโยชน

 เข็มขัด ยูเอ็ม ใชเพ�อชวยใหผูปวยสะดวก

ในการ เดิน,ลุก,นั่ง,นอน,ขึ้นบันได ในรถยนต

ปองกันการหกลม ชวยในการปองกัน

อันตรายในการฝกบนราวหัดเดิน



  จุดเดน

 เข็มขัด ยูเอ็ม มีหูหิ้วใหญ สี่จุดรอบลำตัว 

มีหัวล็อคกลามปู ปองกันการหลุดออก

ขณะใชงาน กะระยะดวยแถบเวลโกทำใหเข็มขัด

แนบกระชับเอว ผาและฟองน้ำกันกระแทก 

ทำใหเข็มขัดใสสบายไมอึดอัด

  จุดเดน

 เข็มขัด ยูเอ็ม มีหูหิ้วใหญ สี่จุดรอบลำตัว 

มีหัวล็อคกลามปู ปองกันการหลุดออก

ขณะใชงาน กะระยะดวยแถบเวลโกทำใหเข็มขัด

แนบกระชับเอว ผาและฟองน้ำกันกระแทก 

ทำใหเข็มขัดใสสบายไมอึดอัด



   วิธีคาดเข็มขัด

  เข็มขัด ยูเอ็ม  เซฟตี้ทรานเฟอรเบลท คาดที่ตำแหนงใตเอว 

( ต่ำกวาสะดือเล็กนอย) ใชมือดึงระหวางปลายสองขาง เพ�อให

แถบเวลโกทับกันพอดี (ดังรูปที่ 1) ล็อคหัวล็อคกลามปูแลวดึง

ปลายสายใหตึง การปลดหัวล็อค ใหกดดานขางพรอมกัน

จนหัวล็อคหลุดออก

รูปที่

1  วิธีการปรับความตึงเข็มขัด

   วิธีคาดเข็มขัด

  เข็มขัด ยูเอ็ม  เซฟตี้ทรานเฟอรเบลท คาดที่ตำแหนงใตเอว 

( ต่ำกวาสะดือเล็กนอย) ใชมือดึงระหวางปลายสองขาง เพ�อให

แถบเวลโกทับกันพอดี (ดังรูปที่ 1) ล็อคหัวล็อคกลามปูแลวดึง

ปลายสายใหตึง การปลดหัวล็อค ใหกดดานขางพรอมกัน

จนหัวล็อคหลุดออก

รูปที่

1  วิธีการปรับความตึงเข็มขัด



   ชวยพยุงผูปวยยืนขึ้น หรือ นั่ง

  มีหลายเทคนิคตางๆ ในการใชเข็มขัดชวยพยุงผูปวยยืนขึ้นหรือ

นั่งลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทิศทางที่ตองการเคล�อนยายผูปวย รวมทั้ง

ความสามารถในการเคล�อนยายรางกายแบบธรรมชาติของ

ตัวผูปวยเอง (ดังรูปที่ 2 – 6) ผูปวยและผูชวยเหลือ สามารถให

คนใดคนหนึ่งใสเข็มขัดหรือจะใสเข็มขัดทั้งคูก็ได

รูปที่

2 ผูปวยชวยเหลือตัวเองไดดี          

และนาหนักเบา

รูปที่

3  ผูปวยชวยตัวเองไดเล็กนอย

รูปที่

4  ผูปวยชวยตัวเองไดเล็กนอย

รูปที่

5 ผูปวยตัวหนัก และหลังแข็ง

เกร็งสามารถเคล�อนยายโดยใชทั้ง    

เข็มขัด และผาดึง ( Transfer Sling )

รูปที่

6 ผูปวยคอนขางออนแอ ตัวแข็ง 

เคล�อนตัวลำบาก

   ชวยพยุงผูปวยยืนขึ้น หรือ นั่ง

  มีหลายเทคนิคตางๆ ในการใชเข็มขัดชวยพยุงผูปวยยืนขึ้นหรือ

นั่งลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทิศทางที่ตองการเคล�อนยายผูปวย รวมทั้ง

ความสามารถในการเคล�อนยายรางกายแบบธรรมชาติของ

ตัวผูปวยเอง (ดังรูปที่ 2 – 6) ผูปวยและผูชวยเหลือ สามารถให

คนใดคนหนึ่งใสเข็มขัดหรือจะใสเข็มขัดทั้งคูก็ได

รูปที่

2 ผูปวยชวยเหลือตัวเองไดดี          

และนาหนักเบา

รูปที่

3  ผูปวยชวยตัวเองไดเล็กนอย

รูปที่

4  ผูปวยตัวหนัก และคอนขางออนเเอ

รูปที่

5 ผูปวยตัวหนัก และหลังแข็ง

เกร็งสามารถเคล�อนยายโดยใชทั้ง    

เข็มขัด และผาดึง ( Transfer Sling )

รูปที่

6 ผูปวยคอนขางออนแอ ตัวแข็ง 

เคล�อนตัวลำบาก



    ชวยเหลือผูปวยลุกจากพื้น

   เข็มขัดพยุงตัวมีประโยชนมากในการการชวยเหลือคนๆหนึ่ง

  ลุกขึ้นจากพื้น สาเหตุเพราะทาพยุงเปนเหมือนกริยาธรรมชาติ

  ของคนกาลังจะลุกขึ้น ไมเหมือนการยกตัวขึ้นตรงๆ โดยที่ผูปวย

  ไดรับการฝกใชมือตัวเองจับชวยพยุงตัวบนเกาอี้ เตียง และโตะ 

  (ตามรูปที่ 7 – 8)

รูปที่

7  ผูปวยรูสึกมั่นคงขึ้นเม�อผู     

ชวยเหลือใชเข็มขัดชวยพยุง

    ชวยเหลือผูปวยลุกจากพื้น

   เข็มขัดพยุงตัวมีประโยชนมากในการการชวยเหลือคนๆหนึ่ง

  ลุกขึ้นจากพื้น สาเหตุเพราะทาพยุงเปนเหมือนกริยาธรรมชาติ

  ของคนกาลังจะลุกขึ้น ไมเหมือนการยกตัวขึ้นตรงๆ โดยที่ผูปวย

  ไดรับการฝกใชมือตัวเองจับชวยพยุงตัวบนเกาอี้ เตียง และโตะ 

  (ตามรูปที่ 7 – 8)

รูปที่

7  ผูปวยรูสึกมั่นคงขึ้นเม�อผู     

ชวยเหลือใชเข็มขัดชวยพยุง



    เคล�อนยายระหวางเตียงนอน และ รถเข็น

   เข็มขัดมีความจำเปนมากในการชวยยายผูปวยระหวางเตียง 

  กับรถเข็นเพราะมีพื้นที่แคบจำกัด (ตามรูปที่ 8) 

รูปที่

8 ผูปวยยืนอยางมั่นใจขึ้น

เม�อผูชวยเหลือใชเข็มขัดพยุงไว

    เคล�อนยายระหวางเตียงนอน และ รถเข็น

   เข็มขัดมีความจำเปนมากในการชวยยายผูปวยระหวางเตียง 

  กับรถเข็นเพราะมีพื้นที่แคบจำกัด (ตามรูปที่ 8) 

รูปที่

8 ผูปวยยืนอยางมั่นใจขึ้น

เม�อผูชวยเหลือใชเข็มขัดพยุงไว



   การเคล�อนยายระหวางรถเข็น และ รถยนต

 การเคล�อนยายตัวผูปวยจากรถเข็นไปยังรถยนต สามารถใช

กระดานสำหรับเคล�อนยาย (Transfer  Board)รวมกับเข็มขัด

พยุง (SAFETY  TRANSFER  BELT) ในกรณีที่ผูปวยไมมีแรง

(Passive) อาจใชผาดึงรองใตกนผูปวยจะทำใหผูชวยเหลือดึง

ตัวผูปวยเขามาในรถงายมากขึ้น (ตามรูปที่ 9) 

รูปที่

9 ผูชวยเหลือกำลังยายผูปวยเขา

ไปนั่งในรถ งายขึ้น   

   การเคล�อนยายระหวางรถเข็น และ รถยนต

 การเคล�อนยายตัวผูปวยจากรถเข็นไปยังรถยนต สามารถใช

กระดานสำหรับเคล�อนยาย (Transfer  Board)รวมกับเข็มขัด

พยุง (SAFETY  TRANSFER  BELT) ในกรณีที่ผูปวยไมมีแรง

(Passive) อาจใชผาดึงรองใตกนผูปวยจะทำใหผูชวยเหลือดึง

ตัวผูปวยเขามาในรถงายมากขึ้น (ตามรูปที่ 9) 

รูปที่

9 ผูชวยเหลือกำลังยายผูปวยเขา

ไปนั่งในรถ งายขึ้น   



   ชวยเหลือผูปวยขณะไปหองน้ำ

 ควรวางแผนขั้นตอนลวงหนาในการพาผูปวยไปหองน้ำ โดย

คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งตัวผูปวยและตัวผูชวยเหลือเองเสมอ

(ตามรูปที่ 10) ถาในหองน้ำไมมีพื้นที่มากพอสำหรับสองคน 

แนะนำควรใชเกาอี้นั่งถายแทน และถาผูปวยน้ำหนักตัวมากจำเปน

ตองใชผูชวยสองคนกัน (ตามรูปที่ 11)

รูปที่

10  เคล�อนยายโดยใชกระดาน 

รวมกับเข็มขัด

รูปที่

11  ผูปวยนาหนักตัวมากชวยตัวเองไดบาง

   ชวยเหลือผูปวยขณะไปหองน้ำ

 ควรวางแผนขั้นตอนลวงหนาในการพาผูปวยไปหองน้ำ โดย

คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งตัวผูปวยและตัวผูชวยเหลือเองเสมอ

(ตามรูปที่ 10) ถาในหองน้ำไมมีพื้นที่มากพอสำหรับสองคน 

แนะนำควรใชเกาอี้นั่งถายแทน และถาผูปวยน้ำหนักตัวมากจำเปน

ตองใชผูชวยสองคนกัน (ตามรูปที่ 11)

รูปที่

10  เคล�อนยายโดยใชกระดาน 

รวมกับเข็มขัด

รูปที่

11  ผูปวยนาหนักตัวมากชวยตัวเองไดบาง



   ชวยพยุงผูปวยขณะกาลังเดิน

 เม�อคุณตองการชวยพยุงผูปวยเดิน ใหเอามือขางหนึ่งโอบ

ไปขางลำตัวเพ�อปองกันการลม ควรจับใหผูปวยอยูชิดตัวคุณ

มากที่สุดเพ�อใหการพยุงสามารถทำไดทันชวงที เม�อผูปวย

ตองการความชวยเหลือจากคุณ เข็มขัดพยุงตัวผูปวยมีที่

จับเหมาะมือเปนอุปกรณชวยเหลือที่ชวยคุณสบายขึ้นในการ

พยุงตัวผูปวย (ตามรูปที่ 12)

รูปที่

12  ผูปวยตองการคุณพยุงเดิน

   ชวยพยุงผูปวยขณะกาลังเดิน

 เม�อคุณตองการชวยพยุงผูปวยเดิน ใหเอามือขางหนึ่งโอบ

ไปขางลำตัวเพ�อปองกันการลม ควรจับใหผูปวยอยูชิดตัวคุณ

มากที่สุดเพ�อใหการพยุงสามารถทำไดทันชวงที เม�อผูปวย

ตองการความชวยเหลือจากคุณ เข็มขัดพยุงตัวผูปวยมีที่

จับเหมาะมือเปนอุปกรณชวยเหลือที่ชวยคุณสบายขึ้นในการ

พยุงตัวผูปวย (ตามรูปที่ 12)

รูปที่

12  ผูปวยตองการคุณพยุงเดิน



   การปองกันผูปวยซึ่งไมสามารถทรงตัวได

 เม�อเดิน

 เม�อเดินอาจมีความเสี่ยงที่ผูปวยลมลงขณะเดินจำเปนมากที่

 คุณตองดึงผูปวยแนบตัวคุณเสมอเพ�อปองกันผูปวย

ที่ไมสามารถทรงตัวไดเซปองกันการล�นลม คุณควรย�นขา

ออกมากันไวแลวใหผูปวยคอยๆ ไหลลงตามขาที่รับไว 

(ตามรูปที่ 13)

รูปที่

13  ผูปวยนาหนักมากเดินเซเล็กนอย  

   การปองกันผูปวยซึ่งไมสามารถทรงตัวได

 เม�อเดิน

 เม�อเดินอาจมีความเสี่ยงที่ผูปวยลมลงขณะเดินจำเปนมากที่

 คุณตองดึงผูปวยแนบตัวคุณเสมอเพ�อปองกันผูปวย

ที่ไมสามารถทรงตัวไดเซปองกันการล�นลม คุณควรย�นขา

ออกมากันไวแลวใหผูปวยคอยๆ ไหลลงตามขาที่รับไว 

(ตามรูปที่ 13)

รูปที่

13  ผูปวยนาหนักมากเดินเซเล็กนอย  




