
อ. อมัพร เจียงวิรชิยักรู 

Personal Hygiene



1. อธิบายความหมาย สุขวทิยาส่วนบุคคล

2. อธิบายหลักการและเทคนิคทีส่าํคัญ ในช่วยเหลือ

ผู้ป่วยดา้นสุขวทิยาส่วนบุคคลได ้

3. บอกหลักการประเมนิสภาพผู้ป่วยเพือ่การดแูลสุข

วทิยาส่วนบุคคล  ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. วางแผนการพยาบาลใหผู้้ป่วย ไดรั้บการดแูลสุข

วทิยาส่วนบุคคล ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

วัตถุประสงค ์ Personal hygiene



หลกัการ

ทาํใหผู้้ป่วยรู้สึกถงึ ความสะอาดของร่างกาย 

ความสบายและปลอดภยัจากการตดิเชือ้

ส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตวัผู้ป่วย 

เป็นระเบยีบ สะอาด ไม่มีกลิ่น



•ACCORDING TO THE WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (WHO)

• "HYGIENE REFERS TO CONDITIONS 

AND PRACTICES THAT HELP TO 

MAINTAIN HEALTH AND PREVENT THE 

SPREAD OF DISEASES”
Wikipedia, 2560



การดแูลสุขภาพร่างกายใหส้ะอาดในแต่ละช่วง

วยั คือ วยัเดก็  วยัผู้ใหญ่และ วยัผู้สูงอายุ

Personal Hygiene





-covid-19-protective-visor-coronavirus-visor.html



ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อสุขวทิยาส่วนบุคคล

1.แบบแผนวฒันธรรม ประเพณี  ความเช่ือ 

2. ภาวะสขุภาพ เช่น การเจ็บป่วย การเจ็บปวด 

3. ความรูส้กึมีคณุคา่ในตนเอง 

4. ระดบัการศกึษา  ความคาดหวงัของสงัคม

5. เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม    

7. 8.พฤติกรรมอนามยัท่ีไดร้บัการปลกูฝังจากครอบครวั 

9. ความชอบของแตล่ะบคุคล เช่นชอบอาบนํา้อุน่ 



•PATIENTS' PERSONAL 
HYGIENE.



PATIENTS' PERSONAL HYGIENE.

 การดูแลปากและฟัน  (MOUTH CARE)

SHAMPOOING

GIVING A BED  BATH (การอาบนํา้ผู้ป่วยบนเตยีง)

 การนวดหลงั (BACK RUB/MASSAGE)



• 1.การพยาบาลตอนเช้าตรู่/ เช้ามืด ( EARLY MORNING 

CARE ) 

• 2. การพยาบาลตอนเช้า (MORNING CARE /A.M.CARE ) 

• 3. การพยาบาลตอนบ่ายหรือเยน็(AFTERNOON 

CARE/P.M.CARE )

• 4. การพยาบาลตอนก่อนนอน (EVENING CARE / HOUR 

OF SLEEP / H.S.CARE )

• 5. การพยาบาลเมื่อผู้ป่วยต้องการ (AS NEEDED /P.R.N. 

CARE)





COVID 19



จุดประสงค์

1. ปากและฟันสะอาด มีความชุ่มช้ืน

2. กาํจัดกลิน่ปาก ลมหายใจสดช่ืน ป้องกนัฟันผุ

3. ลดการอกัเสบของเหงือก กระพุ้งแก้ม

4. สังเกตฟัน เหงือก กระพุ้งแก้ม ลิน้ มีแผลหรือการตดิ

เช้ือ หรือเลือดออก หรือฝ้าในช่องปาก

การดูแลปากและฟัน

(Mouth care)



1. เพือ่ขจัดคราบหนิปนู และเศษอาหารในเวลาเช้า หลัง

อาหารทุกมือ้และก่อนนอน

2. ผู้ป่วยทีม่ีปัญหาในช่องปาก เช่น มีแผล ปากแหง้

3. ผู้ป่วยทีไ่ม่รู้สึกตวั พยาบาลตอ้งทาํความสะอาดปากและ

ฟันให้

หลักการทาํความสะอาดปากและฟัน





อุปกรณ์

1.ถาดส่ีเหล่ียมหรือกล่องบรรจุถ้วยสาํหรับใส่นํา้ยา สาํลี ผ้า

ส่ีเหล่ียมทีส่ะอาด

2. แปรงฟัน  ยาสีฟัน หรือไม้พนัสาํลี

3.นํา้ยาบว้นปาก เช่น นํา้เกลือ นํา้ยาบว้นปาก (SPECIAL 

MOUTH WASH)

4.ไม้กดลิน้พนัดว้ยผ้ากอซ

การทาํความสะอาดปากและฟันผู้ป่วยทีช่่วยตัวเองไม่ได้



5. ในรายทีป่ากและฟันสกปรกมาก เตรียมกระบอกฉีดยา 

ขนาด 5-10 มลิลิลิตร พร้อมสาย SUCTION 1 เส้น 
สาํหรับฉีดล้างในช่องปาก

6. สารหล่อลื่นทาริมฝีปาก เช่น วาสลีนทาปาก 

(VASALINE) 

7. ไหมขัดฟัน (DENTAL FLOSS)
8. ชามรูปไต หรือถุงพลาสตกิ

9. ถุงมอืสะอาด หรือชุด PPE
10. เกบ็อุปกรณ ์ล้าง ถอดถุงมอื และล้างมอื

11. บันทกึอาการผู้ป่วยและความผิดปกตทิีพ่บ



http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYlN_ymfHcAhVMPY8KHXs5CKYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4312/chest_physical/suction.htm&psig=AOvVaw1v60kJ6wuL_z8XaqZagmuC&ust=1534496186800612
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYy4u3m_HcAhVGYo8KHRWACaIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.healthcareintertrade.com/product/226/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95-magnate&psig=AOvVaw1Id7w6nqmzj52cKebidgoX&ust=1534496596001588
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjszc3_m_HcAhVHro8KHX1NAlwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaidee.com/product-339524622&psig=AOvVaw05AboiWIg6AcRZRQvkJ4rJ&ust=1534496673231394
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDtOHHnPHcAhXHo48KHZtTBBUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/S7510-1&psig=AOvVaw1epp5NDzA-PF5Gs0wibi2L&ust=1534496854864309
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj79fyJnfHcAhUE2o8KHTYUCe8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.npi.co.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-137484-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA.html&psig=AOvVaw1UwUJt8aSHVimrwJ_kvBkA&ust=1534497026129077
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj79fyJnfHcAhUE2o8KHTYUCe8QjRx6BAgBEAU&url=https://sites.google.com/site/udonthaninursing/kar-trwc-rangkay/xupkrn-kar-trwc-rangkay?tmpl=/system/app/templates/print/&showPrintDialog=1&psig=AOvVaw1UwUJt8aSHVimrwJ_kvBkA&ust=1534497026129077


1. ประเมนิสภาพผู้ป่วย

2. แนะนาํตนเอง การเคารพในสิทธิของผู้ป่วย 

3. เตรียมอุปกรณใ์หพ้ร้อมใช้

4.ล้างมอืและสวมถุงมอื ใส่ชุด PPE ตามความ

เหมาะสมเพือ่ป้องกันจุลินทรียจ์ากนํา้ในช่องปากผู้ป่วย

สู่พยาบาล

วธีิการทาํความสะอาดปากและฟันผู้ป่วยทีช่่วยตวัเองไม่ได้



5. จัดใหผู้้ป่วยนอนในทา่ตะแคง หนุนหมอนหนัหน้ามาทาง

พยาบาล ปผู้าส่ีเหล่ีมกันเป้ือนใตค้างคลุมอกและหมอน แก้ม

และคางอยู่นอกหมอน ถ้าผู้ป่วยรู้สึกตวัไขศรีษะสูงหรือใหอ้ยู่

ในทา่น่ังเพือ่ป้องกันเสือ้ผ้าและหมอนเปียก วางชามรูปไตใต้

แก้ม และคาง

6. ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตวั ตะแคงหน้า ใช้ไม้กดลิน้ช่วยอ้าปาก

ผู้ป่วย  แปรงพนั หรือ ใช้ไม้พนัสาํลี ชุบนํา้ยาบว้นปากพอ

หมาดเช็ดฟัน เหงอืก กระพุง้แก้มและลิน้ใหท้ั่ว จนสะอาด 

เพือ่ใหป้ากและฟันสะอาดปากสดช่ืน



7. ใช ้SYRINGE ดูดนํ้า แลว้ฉีดเบา ๆ ลา้งบริเวณ เหงือก ฟัน และ

ช่องปาก

8. ใชส้าย SUCTION เบอร์ 14 ดูดนํ้าลา้งปาก ใหส้ะอาด (80-120)

9. ถา้มีเศษอาหารติดตามซอกฟันใหใ้ชไ้หมขดัฟัน /ไมจ้ิ้มฟันแคะ

ออก

10. ใชผ้า้ท่ีรองใตค้างเช็ดปากใหส้ะอาด

11. เกบ็อุปกรณ์ ลา้ง ถอดถุงมือ และลา้งมือ

12. บนัทึกอาการผูป่้วยและความผดิปกติท่ีพบ







จุดประสงค์

•1.ขจัดความสกปรก เหงือ่ไคล

•2.กระตุน้ใหม้กีารไหลเวยีนโลหติ

•3.กระตุน้ตอ่มไขมันใหห้ล่ังนํา้มัน ทาํใหผ้มนุ่มนวล  

•4. ผู้ป่วยไดรั้บความสุขสบาย

•5. เพือ่ใหก้ารรักษาของหนังศรีษะและเส้นผม 



1.นํา้อุ่นใส่ถัง/อ่างนํา้ และขันตกันํา้ อุณหภมูปิระมาณ 

110°ฟ

2.ผ้าเชด็ตวั 2 ผนื ผ้าขนหนูเล็ก 1 ผนื

3.ผ้ายางขวางเตยีง 1 ผนื

4.ยาสระผมและครีมนวดผม

5.หว/ีแปรงผม สาํลี 2 ก้อน ทีห่นีบผ้า 4-5 อัน

6.ถังสาํหรับใส่นํา้ทิง้ 1 ใบ    ถุงมอื / PPE

อุปกรณ ์และเคร่ืองใช้





1.พยาบาลแนะนาํตนเอง บอกและอธิบายวตัถุประสงค์

2.นาํเคร่ืองใชไ้ปท่ีเตียงผูป่้วย วางไวใ้นท่ีเหมาะสม 

3.ปิดประตูหรือกั้นม่าน ปิดพดัลม

4. สวมถุงมือ/ PPE

5.เล่ือนตวัผูป่้วยใหล้าํตวัเฉียง

กบัท่ีนอนเลก็นอ้ย ใหศี้รษะอยูริ่มเตียง 

Shampooing



6.พบัผ้าเช็ดตวั 4 ทบ รองบริเวณต้นคอปูผ้ายางทีม้่วน

เป็นรางรองบนผ้าเช็ดตวัให้ชายผ้ายางโอบรอบต้นคอ

มาทางด้านหน้าอก ใช้ทีห่นีบผ้าหนีบไว้ ส่วนปลาย

ผ้ายาง ใส่ในถงัรองรับนํา้ใช้แล้วใช้ทีห่นีบผ้าหนีบไว้กบั

ขอบถงั เพ่ือป้องกนันํา้ไหลเป้ือนทีน่อนและเส้ือผ้า

ผู้ป่วย



7. ใช้ผ้าเช็ดตวัอกีผืนคลุมหน้าอก เพ่ือให้ร่างกายอบอุ่นและ

ป้องกนัเส้ือผ้าเปียก

8. หวหีรือแปรงผมให้ถงึหนังศีรษะ เพ่ือให้เศษผงและส่ิง

สกปรกออก

9. ใช้สําลอีุดหูทั้งสองข้าง เพ่ือป้องกนันํา้เข้าหู

10. ใช้ผ้าถูตวัชุบนํา้พอหมาด ปิดตาผู้ป่วย เพ่ือป้องกนัยา

สระผมและนํา้เข้าตา



11.ค่อยๆ เทนํ้าลงบนผมก่อน เพ่ือใหผู้ป่้วยรู้สึกตวัก่อนวา่ มี

นํ้ าค่อยๆ เทลงบนผมจากนั้นเทนํ้าจากดา้นหนา้ไปดา้นหลงั 

ใหผ้มเปียกทัว่ศีรษะ 

12.  เทยาสระผมใส่ฝ่ามือ แลว้ใส่บนผมใหใ้ส่นํ้ าเลก็นอ้ย

เพ่ือใหเ้กิดฟอง ใชป้ลายน้ิวนวดศีรษะเป็นวงกลมใหท้ัว่ คร้ัง

สุดทา้ยอาจใชค้รีมนวดแลว้ลา้งนํ้าใหส้ะอาด



SHAMPOOING 

13. .หยิบสาํลีท่ีหแูละผา้ปิดตาออก ใหผ้า้เช็ดตวัท่ีคลมุหนา้อก

เช็ดผมใหแ้หง้ 

-ปลดท่ีหนีบผา้ออก 

- ดงึผา้ยางลงไปไวใ้นถงัรองนํา้ แลว้ดงึผา้เช็ดตวัท่ีรองใตต้น้

คอออก ปบูนหมอน 

- เลื่อนตวัผูป่้วยขึน้ใหศี้รษะอยูบ่นหมอน เพ่ือปอ้งกนัหมอน

เปียก 

- ถา้ผูป่้วยลกุนั่งได ้ประคองผูป่้วยนั่งบนเตียง เช็ดผมใหแ้หง้



14.จดัท่าใหน้อนในท่าสุขสบาย

15.หวหีรือแปรงผมใหเ้รียบร้อย

16.เกบ็เคร่ืองใชไ้ปทาํความสะอาด และเกบ็เขา้ท่ี

17.บนัทึกความผดิ แบบฟอร์ม หรือใน NURSE ‘S NOT



•1.ระหว่างการสระผม พยาบาลต้องสังเกตอาการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย หากพบอาการผิดปกต ิเช่น 

กระสับกระส่าย หายใจเหน่ือย ใหล้้างผมด้วยนํา้เร็วๆ 

และหยุดทาํทนัที

•2.นํา้อุ่น ทีใ่ช้สระผม ต้องทดสอบความเหมาะสมโดยใช้

หลังมอืทดสอบ

•3.ระมัดระวังนํา้และยาสระผมไหลเข้าหหูน้าตาผู้ป่วย

ข้อควรระวัง



GIVING A BED  BATH 



1.เพือ่ใหร่้างกายสะอาด ชาํระล้างสิ่งสกปรกเหงือ่ไคล

2.กระตุ้นการไหลเวยีนโลหติ

3.ความรู้สึกสุขสบาย สดชื่น ผ่อนคลาย พกัผ่อนได้

4.ส่งเสริมใหร่้างกายมกีารเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย

ขณะอาบน้า ของกล้ามเนือ้และข้อต่อต่างๆ

5.สังเกตความผิดปกตติ่าง ๆ ของผิวหนัง

วัตถุประสงค ์Giving bed bath



PURPOSES OF BATHING

 Bathing is an important part of personal 
hygiene. Bathing cleans the skin and makes 
the client more comfortable. 
 It stimulates the circulation and relaxes 
the client. 
 It is a good opportunity to observe the 
condition of the client's body as well as 
communicate with the client. 



GIVING A BED  BATH
(การอาบน้าผู้ป่วยบนเตยีง )

ม ี2 ประเภท คือ 

1. การอาบนํา้บางส่วนของผู้ป่วย (PARTIAL

BATH) 

2. การอาบนํา้ผู้ป่วยบนเตยีงอย่างสมบูรณ์

(COMPLETE  BED  BATH)



COMPLETE BED BATH VERSUS PARTIAL BED BATH

 A complete bed bath involves 
washing the entire body.

 A partial bed bath involves
washing the face, hands, underarms 
and genital/perineal area. 



อุปกรณ์



หลักการอาบนํา้บนผู้ป่วยบนเตยีง

1.ไมเ่ปิดเผยรา่งกายผูป่้วย คลมุผา้ใหผู้ป่้วยขณะอาบนํา้เพ่ือให้

รา่งกายอบอุน่

2.พดูคยุกบัผูป่้วยขณะอาบนํา้และสงัเกตความผิดปกติของผิวหนงั

3.เอาไมก้ัน้เตียงขึน้ทกุครัง้เม่ือพยาบาลไมอ่ยูท่ี่เตียงผูป่้วย

4.ผูป่้วยอยูใ่นทา่สบาย พยาบาลอยูใ่นทา่ท่ีถกูตอ้งตามหลกัการ

ทรงตวั และการเคลื่อนไหวท่ีดี



5.ถอดเสือ้ดา้นไกลตวัพยาบาลออกก่อน เม่ือจะใสเ่สือ้

ใหใ้สด่า้นไกลตวั เชน่เดียวกนัถา้ผูป่้วยใหส้ารนํา้ทาง

หลอดเลอืดดาํ หรอืมีบาดแผลท่ีแขน ใหถ้อดเสือ้แขน

ขา้งท่ีไมบ่าดเจ็บออกก่อน เม่ือจะใสเ่สือ้ใหใ้สข่า้งท่ีให้

สารนํา้/มีบาดแผลก่อน เสรจ็แลว้ตอ้งตรวจนบัอตัราการ

ไหลของสารนํา้ใหถ้กูตอ้ง



STEP

1.ศกึษาข้อมูลผู้ป่วย

2. ตรวจสอบ/ ถาม  ชื่อ- นามสกุล ผู้ป่วยใหถู้กต้อง

3. พยาบาลแนะนาํตัวเอง พร้อมอธิบายใหผู้้ป่วยรับทราบ

เหตุผล

4. ล้างมอื ก่อนเตรียมอุปกรณข์องใช้ใหค้รบเรียงตามลาํดับ

การใช้ ยกอุปกรณเ์คร่ืองใช้ให ้หา่งจากตัวพยาบาล นาํมา

วางไว้ในทีข้่างเตยีงหรือ over bed 
อุปกรณม์ดีังนี ้1. ผ้าขนหนูเล็ก 2. ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน 3. ถังนํา้ 

1-2 ถัง  4. สบ่  

Giving a Bed  Bath



STEP

5. ปิดผ้าม่านรอบเตยีง/,ปิดพดัลม หรือปิดแอร์

6. ล้างมอืและสวมถุงมอืและ / หรือ PPE อืน่ ๆ ทีจ่าํเป็น

7. ปรับเตยีงใหม้คีวามสูงใหเ้หมาะสม และ ความสะดวกใน

การทาํงาน 

8.เลื่อนไม้กัน้เตยีงลง และเลื่อนตัวผู้ป่วยมาใกล้พยาบาล 

(ถ้ามผู้ีช่วยใหย้กผู้ป่วยมาชิดด้านใดด้านหน่ึง)



STEP

•9.ปรบัเตียงศีรษะสงู 30-45 องศา ตะแคงหนา้มา

ดา้นขา้ง พยาบาล คลมุผา้หม่บนตวัผูป่้วย คลมุ

ผา้เช็ดตวับรเิวณหนา้อก ทาํความสะอาดปากและฟัน

และบว้นปากดว้ยนํา้ยาสาํหรบับว้นปากหรอือาจใช้

อปุกรณ ์SYRINGE และสาย SUCTION ชว่ยลา้ง

และ ดดูนํา้ในปากออก จากนัน้ปรบัเตียงตามสภาพของ

ผูป่้วย



STEP

10. คลุมผ้าปกปิด เพือ่ ถอดเสือ้ผ้า โดยถอดเสือ้แขนดา้นไกล

ตวัออก ถ้าแขนผู้ป่วยใหส้ารนํา้(IV)หรือบาดเจบ็ ใหถ้อดข้างที่

ไม่ไดใ้หส้ารนํา้หรือข้างทีป่กต ิออกก่อน เพือ่ถอดเสือ้ได้

สะดวกและป้องกันแขนทีบ่าดเจบ็ เจบ็ปวดมากขึน้

11. ใช้ผ้าขนหนูชุบนํา้บดิพอหมาด แล้วพนัมือเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า เหน็บชายผ้าใหเ้รียบร้อย

12. ใช้มุมผ้าดา้นหน่ึงเช็ดบริเวณเปลือกตาจากดา้นหวัตาไป

ทางหางตา และใช้มุมผ้าอกีดา้นเช็ดเปลือกตาอกีข้าง



STEP

13. เช็ดบริเวณหน้าผาก แก้ม จมูก รอบปาก คอ ใบห ูหลัง

ห ูเช็ดอย่างนุ่มนวล

14.ใช้ผ้าเช็ดตัวรองใต้แขนด้านไกล เช็ดแขนถงึรักแร้ 

ฟอกด้วยสบู่ใหท้ั่ว และเช็ดด้วยนํา้จนสะอาด จากน้ันแช่มอื

ลงอ่าง

15.ใช้ผ้าเช็ดตัวรองใต้แขนด้านใกล้ตัวและเช็ดใหส้ะอาด 

เสร็จแล้วแช่มอืในอ่างนํา้ ฟอกสบู่ใหท้ั่วทัง้มอื เสร็จแล้ว

เปลี่ยนนํา้ใหม่



STEP

16. เลื่อนผ้าหม่ลงมาคุมบน Perineal วางผ้าเช็ดตัวบนผ้า

หม่ จากน้ันฟอกสบู่ใหท้ั่วหน้าอก เช็ดด้วยนํา้จนสะอาด

17.เลื่อนผ้าหม่/ผ้าเช็ดตัวมาคลุม (drape) คลุมขาใกล้ตัว

ใหม้ดิชิด ปูผ้าเช็ดตัวใต้ขาด้านไกลตัว ทาํความสะอาดฟอก

ด้วยสบู่

18.เช็ดขาด้านใกล้ตัวเช่นเดยีวกันและแช่เทา้ในอ่าง ทลีะ

ข้างแล้วเปลี่ยนนํา้ใหม่



STEP

• 19. ทาํความสะอาด PERINEAL รวมทั้งอุปกรณ์ทีค่าไว้ เช่น สาย 

FOLEY CATHETER โดยการฟอกด้วยสบู่ เช็ดด้วยนํา้สะอาด

และซับให้แห้ง และปฏบัิตติามหลกั IC

• 20.พยาบาลเดนิไปด้านตรงข้ามพลกิตะแคงตวัผู้ป่วยเข้าหา

พยาบาล ยกไม้กั้นเตยีงขึน้

• 21.พยาบาลกลบัมาท่ีเดิม วางผา้เช็ดตวัตามยาวบริเวณคอ หลงั ซบั

นํ้าใหแ้หง้ ทาแป้งหรือโลชัน่แลว้จึงนวดหลงั ดว้ยเร่ิม ท่า 

STROKING, หรือ  KNEADING และลงทา้ยดว้ยท่านวด  

STROKING



STEP

22.ใหผู้้ป่วยนอนหงาย ใส่เสือ้ผ้าใหเ้รียบร้อย (หากผู้ป่วยมี

สารนํา้/ IVใหใ้ส่แขนทีม่สีารนํา้ก่อนและตามด้วยแขนข้างที่

ปกต ิจากน้ันปรับจาํนวนหยอดตามแผนการรักษา)

23.ใช้ผ้าเช็ดตัวปูทีศ่รีษะหวผีมใหผู้้ป่วย

24.เปลี่ยนผ้าปูทีน่อนและผ้าอืน่ๆ ตามความจาํเป็น

25. นาํเคร่ืองใช้ไปทาํความสะอาด ถอด PPE
26 บันทกึความผิดปกต ิลงใน บันทกึทางการพยาบาล

(Nurse ‘s note)



อุปกรณท์ีใ่ช้

1.ผ้าถูตวั 2 ผืน                   2.  ผ้าเช็ดตวั     2 ผืน

3. ผ้าเช็ดเตยีง 2 ผืน            3.สบู่เหลว        4.ถุงมือ 1 คู่

5.ภาชนะใส่เคร่ืองใช้ส่วนตวั เช่น สบู่ โลช่ัน/ครีมทาตวั แป้ง หว ี

ยาสีฟัน  นํา้ยาบ้วนปาก       เป็นต้น

6.อ่างนํา้ ใส่นํา้  2/3 ของอ่าง ใช้นํา้อุ่น ทดสอบก่อน

7.ผ้าห่ม  และ เส้ือผ้าชุดใหม่พร้อมผ้าสําหรับใช้ปูเตยีงให้

ตรวจสอบก่อนว่าจะเปลีย่นผ้าอะไรบ้าง



วิธีใชผ้า้ขนหนเูลก็





• การนวดหลงั

• เป็นการกระตุน้การไหลเวียนโลหิต และช่วยใหก้ลา้มเนือ้คลายตวั 

• บรรเทาจากการปวดเม่ือยรา่งกาย ท่ีตอ้งนอนอยูบ่นเตียงนานๆ

• การนวดเป็นศิลปะท่ีใชก้ารสมัผสัดว้ยมือท่ีนุ่มนวล มีจงัหวะ มีความ

หนกัเบา 

• การนวดหลงัจะทาํภายหลงัการอาบนํา้ หรอืก่อนนอน หรอืตามท่ี

ผูป่้วยตอ้งการ เพ่ือความสขุสบายของผูป่้วย

การนวดหลัง (Back rub/massage)





• 1.จัดทาํใหผู้้ป่วยสุขสบาย จะเป็นทา่นอนตะแคงหรือ

นอนควํ่ากไ็ด้ ใหต้ัวผู้ป่วยอยู่ใกล้พยาบาลและพยาบาล

อยู่ในทา่ทางการทรงตัวและการเคลื่อนไหวทีถู่กต้อง

• 2.ไม่นวดบริเวณทีม่กีารอับเสบ มแีผล กระดูกซีโ่ครงหกั 

ผู้ป่วยโรคหวัใจ มไีข้ โรคผิวหนัง หรือมกีารบาดเจบ็ของ

กระดูกสันหลัง

• 3.ไม่นวดแรงเกนิไปจนผู้ป่วยเจบ็

หลักการนวดหลัง



•4.นวดเป็นจังหวะสมํ่าเสมอ

•5.ทาแป้ง/ครีม/โลช่ันเพยีงชนิดเดยีวก่อนนวด

•6.การนวดเร่ิมจากการใช้ฝ่ามอืทัง้สองข้างลูบกล้ามเนือ้ 

(STROKING) โดยใหน้ํา้หนักการลูบขึน้มากกว่าลูบ

ลง และเมือ่นวดหลังเสร็จแล้วใหลู้บกล้ามเนือ้ 

(STROKING) ซํา้อกีคร้ัง

•7.ควรนวดนานประมาณ 5-10 นาท ีหรือตามความ

ต้องการของผู้ป่วย



TYPE  OF  MASSAGE

• 1.  STROKING การลูบตามแนวยาว 

• 2. KNEADING/PETRISSAGE การบีบนวดกลา้มเน้ือ

• 3. CLAPPING การใชอุ้ม้มือตบเบาๆ

• 4.  FLICKING  หลงัมือเคาะเบาๆ

• 5.  HACKING การใชส้นัมือสบัเบาๆ 

• 6. BEATING การกาํมือหลวมๆ ทุบเบาๆ เร็วๆ 



STROKING การลูบตามแนวยาว ใช้ฝ่ามอืทัง้สองข้าง

วางทีบ่ริเวณก้นกบ ค่อยๆ ลูบขึน้ตามแนวกระดูกสันหลัง 

จนถงึต้นคอ ใหน้ํา้หนักกดลงทีป่ลายนิว้ แล้วอ้อมมาทีไ่หล่ 

สีข้าง และตะโพก ทาํช้าๆ เป็นจังหวะประมาณ 3-5 คร้ัง 

และลูบตามแนวยาวของกล้ามเนือ้ไหล่(TRAPEZIUS) 

กล้ามเนือ้สีข้าง(LATISSIMUS DORSI) ทัง้สองข้าง

ช่วยกระตุ้นกล้ามเนือ้และการไหลเวยีนใหด้ขีึน้

นวดบริเวณหลังตามขัน้ตอนดังนี้
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• KNEADING/PETRISSAGE การบบีนวดกล้ามเนือ้

• วธีิที ่1 วางนิว้ก้อย นาง กลาง และนิว้ชี ้แนบแนวกระดกู

สันหลัง พร้อมปลายนิว้หวัแม่มือบบีกล้ามเนือ้ไขสันหลัง 

(ERECTOR SPINOUS) เข้าหากัน ทาํพร้อมกันทัง้

สองมือ 





•วธีิที ่2 ใช้ปลายนิว้หวัแม่มอื นิว้ชีแ้ละนิว้กลางทัง้สองมอื 

กดและบบีข้างกระดูกสันหลังเข้าหากันและคลายออก

ทาํซํา้ประมาณ 5-6 คร้ัง
•การบบีนวดกล้ามเนือ้ช่วยใหก้ล้ามเนือ้บริเวณไขสันหลัง

ผ่อนคลายและกระตุ้นการไหลเวยีนใหด้ขีึน้

•CLAPPING การใช้อุ้มมอืตบเบาๆโดยหอ่มอืใหป้ลาย
นิว้ชิดกันทัง้สองข้างใหเ้กดิช่องว่างตรงกลางฝ่ามอื ตบ

เบาๆสลับมอืกัน โดยกระดกข้อมอืขึน้ลงทั่วบริเวณหลัง 

ทาํซํา้ประมาณ 10 คร้ัง



Clapping



• FLICKING การใช้หลังนิว้กลาง นาง ก้อย ทัง้สอง

มอื เคาะบริเวณหลังเบาๆ โดยกระดกข้อมอื ทาํซํา้

ประมาณ 10 คร้ัง

•HACKING การใช้สันมอืสับเบาๆ ใช้สันมอืดา้น

นิว้ก้อย สับสลับกันเร็วๆ โดยการกระดกข้อมือ สับ

ขวางตามใยกล้ามเนือ้บริเวณตะโพก ก้นและตน้ขา 

ทาํซํา้ประมาณ 10 คร้ัง

•





•BEATING การกาํมือหลวมๆ ทุบเบาๆ เร็วๆ สลับขึน้ลง บริเวณ

ตะโพก ก้น และต้นขา โดยการกระดกข้อมอื ทาํซํา้ประมาณ 10 คร้ัง การ

ใช้แรงจากข้อมือ ทาํใหไ้ม่เกดิอันตรายแก่ผู้ป่วย ช่วยทาํใหก้ล้ามเนือ้ผ่อน

คลายและการไหลเวยีนดขึีน้

• ลูบตามแนวยาวๆอกีคร้ัง (STROKING) ลูบเบากว่าคร้ังแรก 

ทาํซํา้ประมาณ 5-6 คร้ัง

• สวมเสือ้ผ้าใหผู้้ป่วยและจัดใหน้อนในทา่ทีส่บาย เพือ่ความสุข

สบายของผู้ป่วย

• เกบ็เคร่ืองใช้ไปทาํความสะอาดและเกบ็เข้าทีใ่หเ้รียบร้อย เพือ่

ความสะดวกในการใช้คร้ังต่อไป



BED  MAKING



BED MAKING



GOAL

1.  สง่เสรมิความสขุสบายของผูป่้วยทัง้รา่งกายและจิตใจ

2. ผา้ปท่ีูนอนเรยีบตงึไมมี่รอยยน่เป็นการลดความระคายของ

ผิวหนงัผูป่้วย

3.   เพ่ือใหส้ิ่งแวดลอ้มผูป่้วยมีความสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

4.   เตรยีมเพ่ือรบัผูป่้วยใหม ่ รบัยา้ย และ เตรยีมสาํหรบัรบัผูป่้วย

สาํหรบัการผ่าตดั



ชนิดของการทาํเตียง

1. การทาํเตียงธรรมดาหรือการทาํเตียงวา่ง CLOSED 
BED, EMPTY BED, ORDINARY BED

2. การทาํเตียงเปิด (OPENED BED)   

3. เตียงท่ีมีผูป่้วย (AN OCCUPIED BED)

4. เตียงผูป่้วยหลงัการผา่ตดั (ANESTHETIC OR 
RECOVERY BED OR ETHER BED ) 



1. การทาํเตยีงธรรมดาหรือการทาํเตยีงว่าง (CLOSED 
BED, EMPTY BED, ORDINARY BED)

- รับผู้ป่วยใหม่ หรือผู้ป่วยทีจ่าํหน่ายออกจาก

โรงพยาบาล

2. การทาํเตยีงเปิด (OPENED BED) เป็นเตยีงทีใ่ช้

กับผู้ป่วยทั่วไป สาํหรับผู้ป่วยเดนิได้ จะใช้เตยีงสาํหรับ

พกัผ่อนเทา่น้ัน

การทาํเตยีง(Bed Making)



3. เตียงท่ีมีผูป่้วย (AN OCCUPIED BED)

- เปล่ียนผา้ปูเตียง ทาํเตียงดว้ย ความรวดเร็ว นุ่มนวล 

และปลอดภยัในขณะท่ีผูป่้วยนอนอยู ่

- ผูป่้วยมีอาการหนกั ผูป่้วยท่ีมีอาการวกิฤตหรือผูป่้วยท่ี

จาํกดัการทาํกิจกรรมต่างๆ



4. เตียงผูป่้วยหลงัการผา่ตดั (ANESTHETIC OR 
RECOVERY BED OR ETHER BED )  
จดุประสงค์

ในการทาํเตียงชนิดนี ้เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัความ

ปลอดภยัจากการติดเชือ้และอบุตัิเหต ุ



CLOSED BED, EMPTY BED, ORDINARY BED 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7I31iKXWAhUWTo8KHT02AMsQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=bHNJMBKOnhY&psig=AFQjCNGYywkjZh6EVRQSk3QY2nqgEeWeZw&ust=1505491911536369


OPEN BED



• มักใช้ในผู้ป่วยมอีาการหนัก ผู้ป่วยทีม่อีาการวกิฤต

หรือผู้ป่วยทีจ่าํกัดการทาํกจิกรรมต่างๆ

http://slideplayer.com/slide/5844581/


ทาํเตียงท่ีไม่มีผูป่้วย (UNOCCUPIED BED)

https://www.bma.org.uk/connecting-doctors/cfs-file/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-01-01/bed.jpg


• เตยีงทีจ่ดัไว้สาํหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัด 

(ANESTHETIC AND RECOVERY BED) 

• จุดประสงคใ์นการทาํเตยีงชนิดนี ้เพือ่ใหผู้้ป่วยได้รับ

ความปลอดภยั สะดวกและงา่ยต่อการสับเปลี่ยนผ้า 

และยังป้องกันเชือ้โรคและอุบัตเิหตุ 

Ether bed, anesthetic หรือ recovery bed





เทคนิคการ

ทาํเตียง

1 2

3 4
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RESTRAINED



STRUMPF&EVANS,1988,CANNON ET.AL.,2001

•การผูกยดึผู้ป่วย

วัตถุประสงค์

• ป้องกันอันตรายทีจ่ะเกดิขึน้กับตนเองและผู้อืน่

• เพือ่ควบคุมอาการ

• เพือ่เป็นการรักษา ควบคุมตนเองไม่ได้

• เพือ่การดงึอุปกรณต์่างๆ

• เพือ่ป้องกันการพลัดตกหกล้ม



•การผูกยดึเป็นการจาํกดัการเคล่ือนไหว โดยการใช้

วสัดุอปุกรณ์ ทีด่ดัแปลงมาใช้เพ่ือการผูกยดึผู้ป่วยไว้

กบัเตยีง เพ่ือป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนเอง

และผู้อ่ืน 

(JOINT COMMISSION RESOURCES MISSION,2002)

การผูกยดึผู้ป่วย

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.vitalitymedical.com/media/extendware/ewimageopt/media/inline/94/d/posey-2819-double-security-mitts--afb.jpg&imgrefurl=http://www.vitalitymedical.com/restraint.html&docid=szNnhf1YQh1q8M&tbnid=f2DWrCG9-SVwVM:&vet=10ahUKEwjf2ZiSkaXWAhVGsI8KHSR-CXM4ZBAzCDQoMjAy..i&w=500&h=500&bih=643&biw=1366&q=restrained%20patient&ved=0ahUKEwjf2ZiSkaXWAhVGsI8KHSR-CXM4ZBAzCDQoMjAy&iact=mrc&uact=8


การผูกยดึหมายถงึ 

•การจาํกดัการเคล่ือนไหวทุกส่วนของร่างกาย 

หรือเพยีงบางส่วนของผู้ป่วยทีม่พีฤตกิรรม

รุนแรง  และไม่ให้ความร่วมมือในการ โดยจะ

เลือกใช้การผูกยดึเป็นวธีิสุดท้ายหากใช้วธีิการ

พยาบาลอ่ืนๆแล้วไม่ได้ผล



• การใช้ผ้ารัดลาํตัวผู้ป่วย (BODY BAND 
RESTRAINT) ใหผู้้ป่วยนอนหงายราบบนเตยีง ใช้ผ้ารัด

บริเวณหน้าทอ้งแล้วไขว้ผ้าอ้อมหลังผู้ป่วยแล้วนาํปลายไป

ผูกยดึกับเตยีงด้านตรงข้าม

• การมัดข้อมอืและข้อเทา้(WRIST AND ANKLE 
RESTRAINT) เป็นวธีิทีใ่ช้ผ้าผูกข้อมอืและหรือข้อเทา้ของ

ผู้ป่วยซึง่มอียู่หลายชนิด

ชนิดของการผกูยดึ (Type of  Restraint)







• การใช้ผ้ารัดหน้าอก (THE POSY BELT)ใหผู้้ป่วยนอนหงาย 

ใช้ผ้าทีม่คีวามกว้าง ประมาณ  6 นิว้ วางทาบบนลาํตัว แล้วใช้

ปลายผ้าผูกตดิแน่นกับเตยีง

• ผ้าผูกยดึนิว้มอื มลัีกษณะเป็นถุง โดยใหผู้้ป่วยกาํผ้านุ่มและใช้

ผ้าหุม้มอืทีก่าํ  แล้วพนัทบัด้วยผ้าพนัแผล ตดิพลาสเตอร ์แล้ว

จงึสอดมอืเข้าไปในถุง 

• ใหผู้้ป่วยสวมเสือ้ทีม่สีายสาํหรับผูกยดึได้(THE SAFETY 
VEST OR  STRAIT  JACKET) เป็นการสวมเสือ้ทีผู่กรัด

แขนกับผู้ป่วย เพือ่ผูกผู้ป่วยใหน่ั้งตดิกับเก้าอี้







• การผูกยดึรูปตัวอักษรว(ีTHE V-TYPE RESTRAINT ) 

เป็นวธีิผูกยดึผู้ป่วยในลักษณะทีผู้่ป่วยคร่ึงน่ังคร่ึงนอนบนเตยีง 

โดยใช้ผ้าพนัรอบอกผู้ป่วยบริเวณรักแร้ พนัผ้าจากหลังไปหน้า 

เมือ่พนัได้ หน่ึงรอบใหผ้้าข้ามไหล่ด้านตรงกันข้ามไปวนรอบคอ

ผู้ป่วยและนาํปลายผ้าทัง้สองผูกตดิกับหวัเตยีง

• ใช้กางเกงทีม่สีายสาํหรับใหผู้กยดึได้  ใช้วธีิการเดยีวกับการสวม

เสือ้ผูกยดึ

• ใช้เก้าอีส้าํหรับผู้สูงอายุ(GERIATRIC CHAIR) 



https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://cdn3.volusion.com/vvhfx.vmyur/v/vspfiles/photos/POSEY-8115-2.jpg?1484511144&imgrefurl=https://www.devinemedical.com/8115-Restraint-Net-p/posey-8115.htm&docid=uQGt5CzsMuIL6M&tbnid=aK7VFNZjTBYmzM:&vet=1&w=550&h=421&bih=643&biw=1366&ved=0ahUKEwju7_vEkqXWAhVEM48KHd41DjIQxiAIFigB&iact=c&ictx=1


http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwrd33kaXWAhXLMo8KHbFVDvUQjRwIBw&url=http://www.vitalitymedical.com/posey-houdini-security-suit.html&psig=AFQjCNFqUTXQErLcnzskSB2Ep4BkXHFUoQ&ust=1505494191531349
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyoNrNkaXWAhWHL48KHduvC1gQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/devinemedical/patient-safety-and-protection-jackets-and-vests/&psig=AFQjCNFqUTXQErLcnzskSB2Ep4BkXHFUoQ&ust=1505494191531349


•การใช้ผ้าปู(SHEET  RESTRAINT)ใช้ผ้าปูที่

นอนหอ่ตวัผู้ป่วยในลักษณะมัมมี่

•การใช้ผ้าหม่เยน็(COLD WET  SHEET 
PACK) การใช้ผ้าปูทีน่อนหอ่หุม้ร่วมกับการใช้

ความเยน็ประคบโดยผูกยดึผู้ป่วยทีคุ้่มคร่ัง

ลักษณะมัมมี ่



RESTRAINED



ขอ้ควรระวงั

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://wpmedia.vancouversun.com/2017/06/vancouver-b-c-june-5-2017-these-are-photos-of-the-bruis2.jpeg?w=640&quality=55&strip=all&imgrefurl=http://vancouversun.com/news/local-news/st-pauls-hospital-addressing-brutal-lack-of-dignity-allegation-in-treating-alzheimers-patient&docid=RN0bCYablvlOtM&tbnid=ZaxsaF8EFV9CnM:&vet=10ahUKEwjf2ZiSkaXWAhVGsI8KHSR-CXM4ZBAzCB0oGzAb..i&w=640&h=853&bih=643&biw=1366&q=restrained%20patient&ved=0ahUKEwjf2ZiSkaXWAhVGsI8KHSR-CXM4ZBAzCB0oGzAb&iact=mrc&uact=8


THANK YOU
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