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การดแูลสุขวทิยาส่วนบุคคล
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยั

PNC 1109 อ.เพช็รัตน ์เตชาทวีวรรณ    



วัตถุประสงค์

•บอกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่สขุอนามยัสว่นบุคคล 
สิ่งแวดลอ้ม และความปลอดภยัได้
•ทราบวิธีจดัการสิ่งแวดลอ้มใหส้ะอาด และปลอดภยั
•ดแูลสขุอนามยัสว่นบคุคลไดด้ี



สุขวิทยาส่วนบุคคล

(Personal hygiene)



หมายถึง  การท่ีบคุคลมีรา่งกายท่ีสะอาดตัง้แต่
ศีรษะจรดเทา้  แตง่กายเรยีบรอ้ย  ซึง่โดยทั่วไปใน
ภาวะปกติแตล่ะบคุคลจะสามารถดแูลรกัษาความ
สะอาดรา่งกายไดด้ว้ยตนเอง อาจต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น  เมื่อบุคคลเจ็บป่วยหรือชรา
ภาพ

สุขวิทยาส่วนบุคคล (Personal hygiene)



การดูแลสุขวทิยา 
(Hygiene  practice  or  hygiene  care)

การดแูลความสะอาดของรา่งกาย  เช่น  ผม  
ความสะอาดในช่องปาก   ฟัน   ผิวหนงัทั่ว
รา่งกาย  อวยัวะสืบพนัธุ ์ เลบ็มือ  และเทา้ให้
สะอาดปราศจากสิ่งท่ีท าใหเ้กิดโทษตอ่รา่งกาย



การดูแลสุขวทิยา 
(Hygiene  practice  or  hygiene  care)



การดูแลสุขวทิยา 
(Hygiene  practice  or  hygiene  care)



สุขวิทยาของเสน้ผม



สุขวิทยาของเสน้ผม



หนา้ที่ของเสน้ผม

• ช่วยใหศ้ีรษะมีความรม่เยน็ เม่ือถูกแสงแดด และ
อบอุ่นเม่ืออากาศหนาว

• ช่วยป้องกนัการกระทบกระเทือนตอ่ศีรษะและสมอง
• ช่วยซบัเหงื่อหรอืสิ่งสกปรก และช่วยป้องกนัโรคใน
สว่นขนค้ิว ขนจมูก

• ช่วยสง่เสรมิความงามและบุคลิกของรา่งกาย



การสระผม (shampooing) 

•ท าความสะอาดโดยการสระผมให้
สะอาดอยูเ่สมอ 2-3 วนัตอ่ครั้ง
• การสระผมตามรา้น ควรเลือกรา้นที่
สะอาด 
• ถา้เป็นโรคของหนงัศีรษะ ควรรีบ
รกัษาใหห้าย
• ควรหวีผมและแปรงผมเป็นประจ า



จุดประสงคข์องการสระผมใหผู้้ป่วยทีเ่ตยีง

ก ำจดัส่ิงสกปรก  ไขมนั  ลดจ ำนวนเชื้ อโรคท่ี

สะสมท่ีหนังศีรษะกระตุน้กำรไหลเวยีนโลหิตท่ี

หนังศีรษะ กระตุน้ต่อมไขมนัใหข้บัไขมนั

ออกมำหล่อเล้ียงผมเพื่อส่งเสริมใหผู้ป่้วยรูสึ้ก

สุขสบำย



การสระผมทีเ่ตยีง (bed  shampoo) 



การสระผมทีเ่ตยีง (bed  shampoo) 



การสระผมทีเ่ตยีง (bed  shampoo) 



การสระผมทีเ่ตยีง (bed  shampoo) 



สุขวิทยาของปากและฟัน



สุขวิทยาของปากและฟัน



หนา้ท่ีของฟัน

• ยอ่ยอำหำรและบดอำหำร มี 4 ประเภท

• ฟันตดัหรือฟันกดั มี 8 ซ่ี บนและล่ำง

• ฟันฉีก มี 4 ซ่ี บนและล่ำง

• ฟันขบหรือฟันเค้ียว มี 8 ซ่ี บนและล่ำง

• ฟันกรำมหรือฟันบด มี 12 ซ่ี บนและล่ำง



ความผิดปกติของปากและฟัน

การสบฟันผิดปกติ โรคฟันผุ

โรคปริทนัต์



การดแูลความสะอาดช่องปาก (mouth  care)

การดแูลความสะอาดในช่องปากและฟันจะช่วยใหบ้คุคลมีสขุภาพใน
ช่องปากท่ีดีโดยปกติบคุคลควรไดร้บัการตรวจฟันจากทนัตแพทยท์กุ 3-6
เดือน  ผูท่ี้มีสขุภาพในช่องปากดี  จะท าใหร้ะบบย่อยอาหารท างานไดด้ี  
โดยปกติควรแปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละ  2 ครัง้ แตจ่ะดีท่ีสดุถา้แปรงฟันทกุ
ครัง้หลงัการรบัประทานอาหาร  และควรใชไ้หมขดัฟันหลงัจาก แปรงฟัน
เสรจ็แลว้   ในกรณีท่ีผูป่้วยไมส่ามารถท าความสะอาดปากและฟันไดเ้อง  
พยาบาลตอ้งช่วยดแูลให ้ เช่น  ผู้ป่วยทีม่ีไข้สูง  ผู้ป่วยทีไ่ม่รู้สึกตวั  
ผู้ป่วยทีมี่บาดแผลในช่องปาก เป็นตน้



การดแูลความสะอาดช่องปาก (mouth  care)



การดแูลความสะอาดช่องปาก (mouth  care)



การระวงัรกัษาฟัน

• แปรงฟันอยำ่งถูกวธีิ อยำ่งนอ้ยวนัละ 2 ครั้ง

• รบัประทำนอำหำรบ ำรุงฟัน
• หลีกเล่ียงกำรรบัประทำนอำหำรหวำน
• รบัประทำนอำหำรท่ีตอ้งเค้ียวทุกวนั
• อยำ่ใชฟั้นขบเค้ียวของแข็งหรือใชฟั้นเปิดจุกขวด
• ควรไปพบทนัตแพทยเ์พื่อตรวจฟัน ปีละ 2 ครั้ง

• เลือกยำสีฟันท่ีมีฟลอูอไรดผ์สม หรืออมน ้ำยำ



สุขวิทยาของปากและฟัน

วิธีการทดสอบ ตาบอดสี!.flv.flv


การดแูลความสะอาดเล็บ (nail care)

การดูแลเล็บให้สั้นจะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคได้ดีกว่าเล็บยาว   เล็บมือและเท้าจะต้องสั้นและ
สะอาด   เล็บมือควรตัดเป็นรูปมน  แต่ต้องระวังไม่ให้เกิด
อันตราย  กับหนังก าพร้า  ส่วนเล็บเท้าตัดให้เป็นรูปตรง  
เพื่อป้องกันเล็บงอกในเนื้อเยื่อและเป็นแหล่ง  เพาะเชื้อโรค  
ระวังไม่ตัดเล็บให้สั้นเกินไปเพราะจะท าให้ลึกเข้าไปในเนื้อ  
และรู้สึกเจ็บได้  ส าหรับผู้สูงอายุเล็บจะมีความแข็งมาก  
ต้องแช่เล็บในน้ าอุ่นก่อนตัดเล็บ  จะสามารถตัดได้ง่ายขึ้น



สุขวิทยาของเล็บ



สุขวิทยาของเล็บ



สุขวิทยาของเล็บ



สุขวิทยาของเล็บ



สุขวิทยาของเล็บ



การโกนหนวดเครา



การโกนหนวดเครา

ส ำหรบัผูป่้วยชำยตอ้งโกนหนวดทุกวนั  พยำบำลควรช่วยเหลือให้

ผูป่้วย  คือ ก่อนกำรโกนหนวดควรท ำควำมสะอำดเครำใหอ้่อนตวัลง  

โดยใชผ้ำ้ชุบน ้ำอุ่นคลุมไว ้ แลว้ใช ้ ฟองสบู่หรือครีมโกนหนวดทำ  ดึง

ผิวหนังใหตึ้ง  วำงท่ีโกนหนวดท ำมุม  45  องศำ  แลว้เคล่ือนไปในช่วง

สั้นๆ  ลูบไปตำมแนวเสน้ขน  เพื่อลดกำรระคำยเคือง  ส ำหรบัผูป่้วยท่ี

อ่อนเพลีย  ไมม่ีแรง และไม่สำมำรถใชม้ือไดส้ะดวก  พยำบำลตอ้งท ำ

ใหอ้ยำ่งระมดัระวงัไม่ใหผิ้วหนังผูป่้วยเกิดแผลจำกกำรถูกคมมีดโกน

หนวดบำด  หลงัจำกโกนหนวดแลว้ท ำควำมสะอำดผิวหนัง  และซบั

ผิวหนังใหแ้หง้



การโกนหนวดเครา



การดแูลความสะอาดผิวหนัง(skin care)

กำรอำบน ้ำท ำใหร้่ำงกำยสะอำด กระตุน้

กำรไหลเวยีนโลหิตตำมส่วนต่ำงๆของ

ร่ำงกำย ช่วยใหผู้ป่้วยสดช่ืน  สุขสบำย  

ลดควำมตึงเครียด สงัเกตลกัษณะ

ผิวหนังผูป่้วยวำ่มีควำมผิดปกติหรือไม่



สุขวิทยาของผิวหนงั



ผูป่้วยสามารถไปอาบน ้าไดเ้องในหอ้งน ้าท่ีมิดชิด  (self  bath)

โดยสำมำรถอำบน ้ำไดเ้อง หรือใน

ผูป่้วยบำงรำยอำจตอ้งใหผู้อ่ื้นช่วย

บำ้ง ควรอำบน ้ำอยำ่งน้อย 1 ครั้งต่อ

วนั ถำ้ไมม่ีขอ้หำ้ม



การอาบน ้าบางสว่นของรา่งกาย  (partial  bath) 

กำรอำบน ้ำท่ีอวยัวะบำงส่วนของร่ำงกำย  ซ่ึงถำ้ไมอ่ำบ

แลว้จะท ำใหเ้กิดควำมรูสึ้กไมสุ่ขสบำย  เช่น  มอื  หนำ้  

รกัแร ้ ขำหนีบ  และบริเวณอวยัวะสืบพนัธุ ์ ผูป่้วยบาง

รายสามารถท าความสะอาดรา่งกายบางสว่นไดเ้อง 

และในส่วนท่ีผูป่้วยท ำเองไม่ได ้ พยำบำลจะเป็นผูท่ี้ช่วย

ท ำใหใ้นส่วนท่ีผูป่้วยไมส่ำมำรถท ำไดเ้อง เช่นบริเวณ

หลงัและเทำ้ 



กำรอำบน ้ำ  ท่ีผูป่้วยไม่สำมำรถท ำเองได้

ทั้งหมด พยำบำลตอ้งเป็นผูท้ ำใหท้ั้งหมด  

เช่น  ในผูป่้วยท่ีไม่รูสึ้กตวั ผูป่้วยท่ี

อ่อนเพลียไม่มีแรง หรือผูป่้วยท่ีจ ำกดั

กำรเคล่ือนไหว เป็นตน้

การอาบน ้าบนเตยีงแบบสมบูรณ ์ (complete bed bath) 



อาบน ้า Bed Bath

วิธีการทดสอบ ตาบอดสี!.flv.flv


การดแูลความสะอาดอวยัวะสืบพนัธุ์

เพื่อก ำจดักล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์ และก ำจดัส่ิงท่ีขบั

ออกมำป้องกนัและลดกำรติดเช้ือบริเวณอวยัวะ

สืบพนัธุท์ ำใหผู้ป่้วยรูสึ้กสุขสบำย ท ำควำม

สะอำดอวยัวะสืบพนัธุห์ลงักำรขบัถ่ำยอุจจำระ

หรือปัสสำวะ และก่อนอำบน ้ำ ก่อนสวนปัสสำวะ

ใหผู้ป่้วย



การดแูลความสะอาดอวยัวะสืบพนัธุ์

วิธีการทดสอบ ตาบอดสี!.flv.flv


การท าเตียง  (bed making)

1. เตียงท่ียงัมีผูป่้วยครองเตียงอยู ่แต่ผูป่้วย

ไม่ไดน้อนอยูท่ี่เตียง (open bed) เชน่ นัง่

ขำ้งๆเตียง ไปหอ้งน ้ำ ซ่ึงเมื่อท ำเตียงเสร็จจะ

ไม่ตอ้งคลุมผำ้ เพื่อใหผู้ป่้วยเขำ้นอนไดอ้ยำ่ง

สะดวกสบำย



การท าเตียง  (bed making)

2. เตียงท่ีมีผูป่้วยอยูบ่นเตียง (occupied bed) 

เป็นเตียงท่ีมีผูป่้วยนอนอยูบ่นเตียงและไม่สำมำรถ

ลุกออกจำกเตียงไดใ้นขณะท่ีท ำเตียง กำรท ำเตียง

ประเภทน้ีตอ้งระมดัระวงัมำก เพื่อใหผู้ป่้วยสุข

สบำยและไดร้บัควำมปลอดภยัมำกท่ีสุด



การท าเตียง  (bed making)

เตียงส ำหรบัรอรบัผูป่้วยท่ีดมยำสลบ (ether bed or anesthetic

bed) เป็นกำรท ำเตียงเพื่อรอรบัผูป่้วยท่ีไดร้บัยำสลบจำกกำรท่ีท ำ

ผ่ำตดั กำรไดร้บักำรตรวจวนิิจฉยัอ่ืนๆ กำรท ำเตียงแบบน้ีมีหลกัใน 

กำรปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรท ำเตียงแบบไมม่ีผูร้บับริกำรนอนอยูบ่น

เตียง แต่ตอ้งเตรียมส่ิงของ เครื่องใชเ้พิ่มเติม เช่น ผำ้เช็ดตวั ผำ้ยำง 

ผำ้ขวำงเตียง ชำมรูปไต ไมก้ดล้ิน เทอรโ์มมิเตอร ์เครื่องมือวดัควำม

ดนัโลหิต หฟัูง เสำแขวนขวดสำรละลำยท่ีใหท้ำงหลอดเลือดด ำ เป็น

ตน้



การท าเตียง  (bed making)

เตียงวำ่ง (closed bed) เป็นเตียงท่ีไมม่ีผูป่้วยครองเตียงเป็น

กำรท ำเตียงภำยหลงัจำกกำรท่ีผูป่้วยกลบับำ้น ยำ้ย หรือถึง

แก่กรรม และเป็นกำรเตรียมเตียงเพื่อรบัผูป่้วยรำยใหม ่อำจ

คลุมดว้ยผำ้คลุมเตียง เพื่อรกัษำท่ีนอนและหมอนใหส้ะอำด 



การท าเตียง  (bed making)
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การนวด  (Massage)

กำรนวดเป็นศิลปะของกำรรกัษำพยำบำลอยำ่งหน่ึง กำร

นวดจะเป็นกำรกระตุน้  กำรไหลเวยีนโลหิตบริเวณผิวหนัง   

แลว้ยงัสำมำรถแสดงออกถึงควำมรูสึ้กหว่งใย เอำใจใส่ และ

ควำมปรำรถนำดีต่อผูป่้วย โดยเฉพำะผูป่้วยท่ีตอ้งนอนรกัษำ

ตวัอยูบ่นเตียงนำนๆ จะมีควำมรูสึ้กเมื่อยลำ้  กำรนวดท่ี

สำมำรถกระท ำไดใ้นหอผูป่้วย  และท่ีนิยมปฏิบติัคือ กำร

นวดหลงั 



การนวดหลงั ( Back massage )

กำรนวดหลงัมีควำมจ ำเป็นส ำหรบัผูป่้วยท่ีนอนรบักำรรกัษำอยู่

บนเตียง  เน่ืองจำก กำรนอนท ำใหก้ำรไหลเวยีนโลหิต ท่ีบริเวณ

หลงัจะลดลง เน่ืองจำกผิวหนังบริเวณหลงัรบัน ้ำหนักมำกเป็น

ระยะเวลำนำน นอกจำกน้ียงัท ำใหผู้ป่้วยมีควำมรูสึ้กผ่อนคลำย  

ลดควำมตึงเครียดของร่ำงกำย  และช่วยบรรเทำควำมวติกกงัวล    

ส่งเสริมใหผู้ป่้วยรูสึ้กสุขสบำย  และเป็นกำรเสริมสรำ้ง

สมัพนัธภำพระหวำ่งพยำบำลกบัผูป่้วยไดอี้กดว้ย



การประเมินสภาพผูป่้วยก่อนการนวดหลงั

1. กำรตรวจสภำพผิวหนังกอ่นกำรนวดหลงั ควำมตึง

ตวั ควำมแหง้

2. ซกัถำมประวติัควำมเจ็บป่วย ในผูป่้วยท่ีเป็น

โรคหวัใจ หรือควำมดนัโลหิตสูง ควรตรวจสอบชีพ

จรและควำมดนัโลหิตกอ่นกำรนวดหลงั 



การเตรียมตวัผูป่้วย

•บอกประโยชน์และอธิบำยขั้นตอนกำรนวดหลงั

ใหผู้ป่้วยทรำบ   

•สอบถำมควำมตอ้งกำรในกำรนวดหลงั

• เล่ือนตวัผูป่้วยมำชิดริมเตียงดำ้นท่ีจะใหก้ำร

พยำบำล



การปฏิบตัิการพยาบาล

1.เทโลชัน่ แป้ง หรือแอลกอฮอลล์งบนมือ

พยำบำล แลว้ทำลงบนแผ่นหลงัของผูป่้วย 

2.นวดบริเวณแผ่นหลงั ดว้ยวธีิในกำรนวดแบบ

ต่ำงๆ



การนวดหลงั ( Back massage )

แสดงทา่ลบู effleurage or stroking



การนวด  (Massage)

ทา่จบักลา้มเน้ือยกบิดไปมาสลบักนั (petrissage) 



การนวด  (Massage)

ท่าใชส้นัมือสบั (tapotement) 



การนวด  (Massage)

ท่าใชส้นัมือสบั (tapotement) 



การนวด  (Massage)

ท่าใชอุ้ง้มือตบ (percussion) 



การนวด  (Massage)

ทา่ใชน้ิ้วหวัแม่มือกด (Digital kneading) 



การนวด  (Massage)

ทา่ใชน้ิ้วหวัแม่มือกด (Digital kneading) 



การนวด  (Massage)

ทา่สัน่สะเทือน (Vibration)



การบ าบดัดว้ยความรอ้นและความเยน็ (Hot – cold  therapy)

กำรบ ำบดัดว้ยควำมรอ้น ควำมเยน็  หมำยถึง  กำร

ใชค้วำมรอ้น  หรือควำมเยน็ ในกำรบ ำบดัรกัษำ

อำกำร  ซ่ึงปฏิกิริยำตอบสนองของรำ่งกำยต่อควำม

รอ้นและเยน็จะแตกต่ำงกนั ควำมรอ้นหรือควำมเยน็

นอกจำกจะช่วยบรรเทำอำกำรทุกขท์รมำนแลว้ยงั

สำมำรถช่วยท ำใหผู้ป่้วยรูสึ้กสุขสบำยดว้ย



ขอ้พึงระวงั

• อำยุ 

• ระดบัควำมรูสึ้กตวัของ

ผูป่้วย  

• สภำวะของโรค  

• ระยะเวลำกำรน ำมำใช ้ 



การบ าบดัดว้ยความรอ้นและความเยน็ (Hot – cold  therapy)

วิธีการทดสอบ ตาบอดสี!.flv.flv


หา้มประคบรอ้น 

1.  ขอ้ต่อบวม   เหงือกหรือฟันอกัเสบจำกกำรติดเชื้ อ  

เพรำะควำมรอ้นท ำใหห้ลอดเลือดขยำยตวั  รูสึ้กไมสุ่ขสบำย

ยิง่ขึ้ น

2.  ภำวะท่ีหลอดเลือดมีกำรขยำยตวัอยูแ่ลว้  เช่น  ปวด

ศีรษะ ถำ้ใชค้วำมรอ้นจะเพิ่มควำมดนัในกระแสเลือดด ำ ท ำ

ใหป้วดศีรษะมำกขึ้ น

3.  เป็นมะเร็ง เพรำะจะเพิ่มกำรเผำผลำญภำยในเซลล์

4.  ไดร้บัอุบติัเหตุทนัที เพรำะหลอดเลือดขยำยอยู่แลว้ 
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