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แผนการนิเทศ เรื่อง การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย (AEV Ventilator) 

 
เรื่อง  การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย (AEV Ventilator) 
ผู้นเิทศ  นางสาวสุมนา สัมฤทธิ์รินทร ์

ผู้รับการนิเทศ     พยาบาลประจำหน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค ์     
1) เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการประเมินผู้ป่วยก่อนเคลื่อนย้าย  
2) เพื่อฝึกทักษะการใชเ้ครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย (AEV Ventilator) ได้ถูกต้อง 
3) เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทีใ่ช้เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย 

 
สถานทีน่ิเทศ  ห้องกู้ชีพ หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
วัน เดือน ป ี  เวรเช้า 
เหตุผลการนิเทศ 

จากการสังเกตหน่วยงานมีการเคลื่อนย้ายผูป้่วยเพื่อทำหัตถการนอกหอผู้ป่วยและส่งเข้านอนรักษา เฉลี่ยวันละ 1 ราย พยาบาลมี
ความรู้ไม่เพียงพอและไม่มั่นใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่อง AEV Ventilator พยาบาลมีการหมุนเวียนในการทำงานของห้อง
กู้ชีพ 
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แนวทางการนเิทศ   
1) พูดคุย ซักถาม วัตถุประสงค์และประสบการณก์ารเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทีใ่ช้เครื่อง AEV Ventilator เพื่อสร้างสัมพันธภาพสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้แบบเป็นกันเอง  
2) อธิบายเนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับการประเมินผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้าย การเตรียมเครื่อง AEV VENTILATOR  และการเฝ้าระวัง

อาการของผู้ป่วย  
3) ฝึกทักษะการใช้เครื่อง AEV VENTILATOR และเฝ้าระวังประเมินอาการของผู้ป่วย 
4) สังเกตความกระตือรือร้นในการนิเทศ 
5) กล่าวชมเชยในขั้นตอนที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง ชี้แนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมปฏิบตัิในขั้นตอนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
6) เสริมพลังอำนาจให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

วัตถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม 

เนื้อหาในกิจกรรมการนิเทศ วิธีการนิเทศ/เครื่องมือประกอบการนิเทศ ตัวชี้วัด/
พฤติกรรมที่

ต้องการใหเ้กิด 

การประเมินผลลัพธ์
หลังการนเิทศ 

เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ
สามารถ 
1.บอกปัญหาและ
ความสำคัญของการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทีใ่ช้
เครื่อง AEV  ได้ถูกต้อง 
 

ห้องกู้ชีพ มีการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยที่ใชเ้ครือ่งช่วยหายใจออก
นอกหน่วยงานผู้ป่วยจำนวน
บ่อยครั้ง เช่น ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง ผู้ป่วย Severe TBI 
Multiple trauma, 
Respiratory Failure 
เคลื่อนย้ายไปทำ CT Brain 
scan, DSA, Embolization ซึ่ง
เป็นหัตถการที่จำเป็น รวมทั้งส่ง

กล่าวทักทาย 
ซักถามประสบการณ์ การเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 
เกริ่นนำ ความสำคัญและความจำเป็นในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
 

บรรยากาศที่ดีใน
การนิเทศ 
สนใจกระตือรอืร้น
ในการรับนิเทศ 
บอกปัญหาและ
ความสำคัญของ
การเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยทีใ่ช้เครือ่ง
AEV 
VENTILATOR ได้ 

ผู้ปฏิบัติสนใจ
กระตือรือร้นในการรับ
การนิเทศ  
มีบรรยากาศที่ดีในการ
รับการนิเทศ   
ผู้ปฏิบัติบอกปัญหาและ
ความสำคัญในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้
เครื่อง AEV 
VENTILATOR ได้ 
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ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 
ซึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
จำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย เช่น การประเมินผู้ป่วย
ก่อนเคลื่อนย้าย การเตรียม
ความพร้อมของอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้าย ได้แกเ่ครื่องช่วย
หายใจ อุปกรณ์ในการติดตาม
การเต้นของหัวใจ โดยเฉพาะ
เครื่องช่วยหายใจ เพราะต้อง
แก้ปัญหาฉุกเฉินเมื่อเครื่องช่วย
หายใจมีปัญหาระหว่างการ
เคลื่อนย้าย พยาบาลต้องมี
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย
เมื่อต้องเคลื่อนย้ายไปทำ
หัตถการออกนอกหอผู้ป่วย 
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการเคลื่อนย้าย เช่น 
ความผิดปกติจากพยาธิวิทยา
ของผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 26.2 
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เช่น BP ต่ำกว่า 90 มิลลิเมตร
ปรอท 02 sat น้อยกว่า 90 
เปอร์เซ็นต์ HR เพิ่มขึ้น การเต้น
ผิดจังหวะของหัวใจ ภาวะขาด 

 ออกซิเจน แรงต้านในทางเดิน
หายใจเพิ่มขึ้น บุคลากรขาด
ความรู้ร้อยละ 22 และปญัหา
ทางด้านเทคนิคในการ
ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายร้อยละ 6
เกิดความผิดปกติของอุปกรณ์ที่
ใช้เคลื่อนย้ายพบร้อยละ 45 
เช่น แบตเตอรี่หมด มีลมรั่วจาก
เครื่องช่วยหายใจ  
ดังนั้นพยาบาลจึงจำเป็นต้องมี
ความรู้และมีทกัษะในการใช้
เครื่องช่วยหายใจเพื่อ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เกิดความ
ปลอดภัย 

   

2. บอกหลักการการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ใช้
เครื่อง AEV 
VENTILATOR ได้

1. การติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เคลื่อนย้าย 
2. การเตรียมผู้ป่วยให้อยู่ใน
สภาวะที่เหมาะสม 

1. ซักถามหลักการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ใช้
เครื่อง AEV VENTILATOR  
2. สังเกตการณต์อบคำถาม 
3. เพิ่มเติมในสว่นที่ขาด 

บอกหลักการการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ไดถู้กต้อง 

ผู้ปฏิบัติสามารถบอก
หลักการการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยที่ใช้เครือ่ง AEV 
VENTILATOR ได ้
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ถูกต้อง 3. การเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น 
4. การป้องกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้าย 
5. การติดตามและเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการเคลื่อนย้าย 
6. การจัดการปัญหาระหว่าง
การเคลื่อนย้าย 
7. บุคลากรที่ตดิตามผู้ป่วย
ระหวา่ง 

 สามารถจัดการปัญหา
ระหว่างการเคลื่อนย้าย
ได ้

 การเคลื่อนย้ายควรเป็น
พยาบาลเจ้าของไข้ หรือ
พยาบาลที่มปีระสบการณ์ใน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 

  ถ้ามีภาวะฉุกเฉินให้นำ
ผู้ป่วยไปที่หอผู้ป่วยที่อยู่
ใกล้ ดูแลภาวะฉุกเฉิน
ก่อนกลับหอผู้ป่วย 

3.บอกหลักการเตรียม
อุปกรณแ์ละบคุลากร
ก่อนเคลื่อนย้าย   

 เตรียมอุปกรณ ์: เครื่อง 
AEV Ventilator 
ประกอบด้วยตัวเครื่อง ชุด
สายช่วยหายใจ  

 เตรียมถังออกซิเจนขนาดถัง 

-ซักถามประสบการณ์ การใช้เครื่อง 
-สังเกต 
-แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
-เพิ่มเติมข้อมูลข้อมูลในส่วนไม่ครอบคลุม 
 

เตรียมอุปกรณ์ใน
การเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยที่ใช้เครือ่ง 
AEV Ventilator 
ได้ถูกต้อง 

ผู้ปฏิบัติสามารถเตรียม
ผู้ป่วยและอุปกรณ์ใน
การเคลื่อนย้ายที่ใช้
เครื่อง AEV Ventilator 
ได้ครบถ้วน  
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G ทีม่ีแรงดันออกซิเจน 
1500-2000 psi 

 นำสายท่อจ่ายก๊าซของ
เครื่องต่อกับถังออกซิเจน
และตรวจสอบปริมาณ
ออกซิเจน โดยต้องมี
ปริมาณออกซิเจนในถัง 
1500-2000 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว 

 นำสายออกซิเจนชนิด
งวงช้างที่ประกอบชิ้นส่วน
ครบ ได้แก ่ชุดสายช่วย
หายใจ ครบ set ต่อเข้ากับ
เครื่องช่วยหายใจ 

 เตรียมอุปกรณ์ในการ
ติดตามการเต้นของหัวใจ 
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับ 02 
sat 

 เตรียมพยาบาลที่จะไปกับ
ผู้ป่วย 

 

 
 
 
 

4.สามารถเตรยีมเครื่อง 
AEV VENTILATOR 

วิธีการใช้เครื่อง AEV 
Ventilator นำ้หนักเครื่อง

-ซักถาม 
-สังเกต 

ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบทุกข้อ 

ผู้ปฏิบัติสามารถบอก
วิธีการเตรียมเครื่องได้
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เพื่อใชใ้นการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยได ้

ประมาณ 4.4 kgs ใช้ได้ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ ่

1. เปิดเครื่องและสังเกตแถบสี
หน้าเครื่องจะต้องมีสีเขียว
เมื่อมีก๊าซเข้าเครื่องช่วย
หายใจ เมื่อเปิดเครื่องๆ จะ
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
เป็นร้อยละ บริเวณหน้าจอ 
กรณีแบตเตอรีเ่ต็ม 100% 
สามารถใช้ได้ 10 ชั่วโมงและ
ชาร์ตได้เร็วให้เต็มได้ภายใน 2 
ชั่วโมง  

2. เลือก Mode เครื่องช่วย
หายใจ ตามความเหมาะสม
กับผู้ป่วย 

3. ปรับต้ังจำนวนครั้งการหายใจ 
BPM ตามแผนการรักษา  

4. ปรับต้ังค่า Vt (Tidal 
volume) ตามแผนการรักษา 

5. ปรับต้ังคา่ PIP/PEEP ตาม
แผนการรักษา 

-แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
-เพิ่มเติมข้อมูลข้อมูลในส่วนไม่ครอบคลุม 
 

 
 

ถูกต้อง 
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6. ปรับต้ังค่า FiO2 ตามแผนการ
รักษา 

7. ติดต้ัง Probe SpO2 กับ
ผู้ป่วยและสังเกตคลื่นแสดงที่
หน้าจอ 

8.เมื่อปรับตั้งค่าในแต่ละครั้งให้
กดเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยัน
ค่าที่ปรับต้ัง 
9. สังเกตสัญญาณ ไฟแสดง
หน้าจอ ถ้าติดต้ังอุปกรณ์ได้
ครบถ้วน ถูกตอ้งจะแสดง
สถานะสีเขียว พร้อมใช้งาน10. 
รายงานแพทยเ์จ้าของไขเ้พื่อ
แก้ไขปัญหา เมื่อปรับต้ังค่า
เครื่องแล้วยังแสดงสถานะสีแดง
และสีเหลือง 

5.ประเมินผู้ป่วยก่อน
เคลื่อนย้ายและเฝ้าระวัง
อาการผู้ป่วยระหว่าง
การเคลื่อนย้ายได ้

1. ระบบทางเดินหายใจทำงาน
ปกติไม่มีเสมหะอุดกั้น ท่อ
หลอดลมคออยู่ในตำแหน่ง ไม่มี
เสียงรั่ว ไม่มีอาการหอบเหนื่อย 
2. หลังจากต่อเครื่องช่วยหายใจ
เรียบร้อย รอประมาณ 5 นาที

-ซักถาม 
-สังเกต 
-แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
-เพิ่มเติมข้อมูลข้อมูลในส่วนไม่ครอบคลุม 
 

บอกการประเมิน
ผู้ป่วยก่อนย้ายและ
การเฝ้าระวังอาการ
ผู้ป่วยระหว่างการ
เคลื่อนย้ายได้
ถูกต้องครบทุกข้อ 

ผู้ปฏิบัติสามารถบอก
วิธีการประเมินผู้ป่วย
ก่อนเคลื่อนย้ายและเฝ้า
ระวังอาการผู้ป่วย
ระหว่างการเคลื่อนย้าย
ได้ถูกต้อง 
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เพื่อประเมินอาการผู้ป่วย
จนกว่าจะแน่ใจผู้ป่วยไม่มี
อาการเปลี่ยนแปลง และ
ตรวจวัดระดับ 02 sat หาก
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 5 ต้อง
ให้แพทย์ประเมินผู้ป่วยอีกครัง้
ก่อนการเคลื่อนย้าย 
3. ระบบไหลเวียนโลหิตต้องอยู่
ในเกณฑป์กติ คงที่ ไม่มีอาการ
เปลี่ยนแปลง จากเดิมร้อยละ 
10 กรณีไม่คงที่แต่จำเป็นต้อง
เคลื่อนย้าย จะต้องมพียาบาล
เจ้าของไขต้ิดตามไปด้วย  
4. หลอดเลือดดำส่วนปลายที่ให้
สารน้ำและยา ต้องเป็นหลอด
เลือดที่มีตำแหน่งเหมาะสม ยึด
ตำแหน่งให้แน่นไม่เลื่อนหลุด 
5. ผู้ป่วยไม่มีปญัหาที่ต้อง
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น 
Hypoxia Cardiac arrest 
ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
เฉียบพลัน 
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6. ติดตามเฝ้าระวังอาการผู้ป่วย
ระหว่างการเคลื่อนย้าย ต้องติด 

 เครื่องวัดความดันโลหิตไว้ตลอด 
อัตราการหายใจ 12-20 ครั้งต่อ
นาทีไม่ควรเกิน 35 ครั้งต่อนาที 
หรือน้อยกว่า 4-6 ครั้งต่อนาที 
จังหวะการหายใจสัมพันธ์กับ
เครื่องช่วยหายใจ ควรม ีECG 
monitor ระดับความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนปลายนิ้วต้องไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมร้อยละ 
5 ดูแลสารน้ำไหลตามอัตราที่
กำหนด ถ้าเป็นยาที่ต้องควบคุม
ต้องใช้ infusion pump 
7. ระหว่างการเคลื่อนย้ายหากมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่พยาบาลไม่
สามารถแก้ปญัหาฉุกเฉินได้ 
หรือแก้ไขแล้วไม่สำเร็จ ต้องนำ
ผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยที่ใกล้ที่สดุ 

   

   เอกสารอ้างอิง 
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