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บทที่ 1 กลไกการทางานของร่ างกาย และสาเหตุทเี่ กิดภาวะช่ วยตัวเองไม่ ได้
ทุกชีวติ ถือกำเนิ ดมำจำกเซลล์ของพ่อและแม่ มำรวมกันเป็ นเซลล์แรก ที่จะมีกำรแบ่งตัวและพัฒนำต่อเนื่ องจน
กลำยเป็ นทำรกในครรภ์ ในขั้นตอนนี้ หำกมีควำมผิดปกติอยูใ่ นส่ วนของเซลล์พอ่ หรื อแม่ ก็อำจถ่ำยทอดทำง
กรรมพันธุ์ไปสู่ ลูก กลำยเป็ นทำรกที่พิกำรไม่ครบ 32 ประกำรได้ และจำกทำรกที่ตอ้ งเจริ ญในครรภ์มำรดำ นำน
ถึง 9 เดือน หำกมีส่ิ งมำกระทบต่อสุ ขภำพของแม่ ก็อำจส่ งผลถึงทำรกได้โดยง่ำย เช่นกัน เมื่อทำรกคลอดออกมำ
สู่ ภำยนอก กำรเลี้ยงดูในช่วง 2 ปี แรกมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ เพรำะ เป็ นช่วงที่สมองเด็กเจริ ญเร็ วมำกเมื่อเทียบกับ
ร่ ำงกำยส่ วนอื่น หลังจำกนั้น เด็กจะเติบโตทำงร่ ำงกำย และมีกำรรับรู ้ทำงด้ำนจิตใจ คู่ไปกับกำรเรี ยนรู ้ทำง
วิชำกำร จนเข้ำสู่ วยั รุ่ นที่ร่ำงกำยมีควำมสมบูรณ์เต็มที่ ต่อเนื่องเป็ นวัยฉกรรจ์ ที่ร่ำงกำยต้องทำงำนหนักเพื่อสร้ำง
ครอบครัว จนเข้ำสู่ วยั ชรำ ซึ่ งร่ ำงกำยจะเริ่ มมีกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะถดถอยลง ทั้งด้ำนโครงร่ ำงภำยนอก
และกำรทำหน้ำที่ของอวัยวะภำยในต่ำงๆ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ได้แก่
-

ควำมสำมำรถในกำรทำงำนของหัวใจและปอดลดลง
ร่ ำงกำยมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและฟื้ นตัวต่อสิ่ งแวดล้อมภำยนอกลดลง
ควำมสำมำรถในกำรออกกำลังกำยหรื อทำงำนหนักลดลง
กล้ำมเนื้ออ่อนแรง และล้ำได้ง่ำย
มีกำรเสื่ อมของกระดูก ข้อต่อ และเอ็น
มีกำรทรงตัว และกำรประสำนสัมพันธ์กนั ของกล้ำมเนื้อลดลง
กำรเห็นและกำรได้ยนิ เสื่ อมลง
มีอำกำรหลงลืมจำกภำวะสมองที่เริ่ มเสื่ อมลง

หลักกำรสำคัญในกำรดูแลผูท้ ี่มีปัญหำช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ที่บำ้ น ประกอบด้วย
- กำรดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น อำหำร ควำมสะอำดของร่ ำงกำย และช่องปำก

- กำรดูแลเกี่ยวกับโรคที่ป่วยไม่ให้ทรุ ดลงด้วยกำรพำไปตรวจพบแพทย์ตำมควำมจำเป็ นให้กินยำ อย่ำง
สม่ำเสมอ และระวังกำรเกิดโรคแทรกซ้อน
- กำรดูแลด้ำนจิตใจ ไม่ให้เกิดภำวะเครี ยด จะมีผลกระทบต่อสุ ขภำพทำงร่ ำงกำยที่แย่อยูแ่ ล้วให้ยง่ิ ทรุ ดลง
เพรำะ “ใจไม่สู้” เสี ยแล้ว
- กำรดูแลด้ำนสิ่ งแวดล้อม ให้เหมำะสมกับสภำพของโรคทำงกำย และสร้ำงบรรยำกำศที่ดีข้ ึนสำหรับผล
ทำงใจ รวมทั้งกำรป้ องกันอุบตั ิเหตุ
- กำรทำกำยภำพบำบัดเพื่อป้ องกันข้อติด และกล้ำมเนื้อลีบ ส่ งเสริ มกำรออกกำลังกำยในส่ วนที่ยงั ดี เพื่อ
กระตุน้ กำรทำงำนของหัวใจ และปอดแต่ท้ งั นี้ ผูด้ ูแล จะต้องเตรี ยมควำมพร้อมใน 2 เรื่ องสำคัญ คือ
1. เตรี ยมใจ ในกำรยอมรับและเข้ำใจปั ญหำผูป้ ่ วย เข้ำใจภำวะจิตใจ ปฏิกิริยำ และพฤติกรรมของผูป้ ่ วย ที่
แสดงออกภำยใต้ภำวะเครี ยด และท้อแท้สิ้นหวัง หำกผูด้ ูแลก็มีอำรมณ์เครี ยด หรื อหงุดหงิดด้วยจะยิง่ ทำให้
สภำพแย่ลงทั้งผูป้ ่ วย และผูด้ ูแลรวมทั้งสมำชิกครอบครัวทั้งหมด
2. เตรี ยมควำมรู ้ ในเรื่ องโรค และวิธีกำรดูแลผูป้ ่ วยที่ถูกต้อง รวมทั้งกำรหำควำมรู ้จำกเอกสำร หนังสื อ แผ่นพับ
ต่ำงๆ

การเตรียมของใช้ ทจี่ าเป็ นเฉพาะโรค และการระวังการติดเชื้อกรณีต่างๆ
ในกำรดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังบำงโรค จำเป็ นต้องมีกำรทำกิจกรรมพิเศษ และใช้วสั ดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพิ่มเติม
ดังนั้น ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยที่บำ้ น จึงจำเป็ นต้องเตรี ยมของใช้ที่ใช้ประจำวันแล้วยังต้องเตรี ยมของใช้อื่นๆ ที่จำเป็ นให้
พร้อมอยูเ่ สมอ เพื่อควำมสะดวก และสำมำรถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่ำง ต่อเนื่ อง และมีประสิ ทธิ ภำพ ในที่น้ ี จะ
ยกตัวอย่ำงกำรเตรี ยมของใช้ที่จำเป็ น ในกำรดูแลผูป้ ่ วยเฉพำะโรคที่พบบ่อยๆ ดังนี้
1. การเตรียมของใช้ ในผู้ป่วยทีม่ ีบาดแผลทัว่ ไป วัสดุอุปกรณ์ ทจี่ าเป็ นมีดังนี้
- ผ้ำก๊อซสะอำดที่ผำ่ นกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
- สำลีกอ้ นสะอำดที่ผำ่ นกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
- ไม้พนั สำลีขนำดกลำงสะอำดที่ผำ่ นกำรฆ่ำเชื้ อแล้ว
- ปำกคีบมีเขี้ยว

- ปำกคีบไม่มีเขี้ยว
- ขันอลูมิเนียมขนำดเล็กเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 2 นิ้วครึ่ ง 2 – 4 อัน
- น้ ำเกลือสำหรับชำระแผล (น้ ำเกลือ 0-9 %)
- แอลกอฮอล์สำหรับเช็ดแผล (แอลกอฮอล์ 70 %)
- ยำป้ ำยแผลเบต้ำดีน / โพรวีดีน
- ถุงพลำสติกพร้อมที่รองรับขยะจำกกำรทำแผล
- พลำสเตอร์ปิดแผล
หมายเหตุ การเลือกใช้ วสั ดุอุปกรณ์ จะขึน้ กับชนิดของบาดแผลรายการ 4 – 0 ต้ มในนา้ เดือดฆ่าเชื้อก่อนใช้
2. การเตรียมของใช้ สาหรับผู้ป่วยทีม่ ีท่อหายใจทีค่ อ
ในกำรทำแผลเจำะคอจำกที่มีท่อหำยใจเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่ำงเหมือนบำดแผลทัว่ ไป และสิ่ งที่เพิ่มเติมคือ
- ผ้ำก๊อซตัดเป็ นรู ปตัว Y ที่ผำ่ นกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
- ผ้ำก๊อซพับเป็ นเส้นยำว สำหรับเปลี่ยนสำยผูกท่อเจำะคอ
- สำยดูดเสมหะ ซึ่ งผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้วบรรจุในซองที่ปิดมิดชิด
- เครื่ องดูดเสมหะ หรื อลูกสู บยำงแดงขนำดใหญ่
- ปำกคีบสะอำดพร้อมขวดเล็กปำกกว้ำงสำหรับใส่ ปำกคีบที่ตม้ ฆ่ำเชื้ อแล้ว โดยต้มในน้ ำเดือด 30 นำที
- ขวดปำกกว้ำง 1 ใบ สำหรับใส่ น้ ำสะอำดผสมผงซักฟอกเพื่อล้ำงสำยดูดเสมหะ
3. การเตรียมตัวของใช้ ในผู้ป่วยทีม่ ีแผลจากการผ่ าตัด และมีวสั ดุอุปกรณ์ เสริม
3.1 ผูป้ ่ วยที่มีแผลเปิ ดเอำลำไส้ออกทำงหน้ำท้อง (Colostomy bag) เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ เหมือนทำแผลโดยทัว่ ๆ
ไปสิ่ งที่เพิ่มเติมคือ
- แผ่นหรื อแป้ นติดกับผิวหนังบริ เวณรอบรู เปิ ดของลำไส้
- ถุงรองรับของเสี ยออกจำกร่ ำงกำย

- ครี มหรื อผงป้ องกันกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง
- กรรไกรปลำยโค้ง
- พลำสเตอร์ ชนิดกันน้ ำได้
3.2 ผูป้ ่ วยที่มีท่อระบำยออกจำกไต , ท่อไต หรื อมีท่อล้ำงไตทำงช่องท้อง เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์เหมือนทำแผล
ทัว่ ไปสิ่ งที่เพิ่มเติมคือ
- ผ้ำก๊อซตัดเป็ นรู ปตัว Y ที่ผำ่ นกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
- ถุงรองรับสิ่ งที่ระบำยออกในกรณี ที่เปื้ อนมีตะกอนขุ่นควรเปลี่ยนใหม่
4. การเตรียมของใช้ ในผู้ป่วยทีม่ ีสายยางให้ อาหารผ่ านจมูก
- สำยยำงให้อำหำรทำงจมูกเบอร์ 16 หรื อตำมควำมเหมำะสมกับผูป้ ่ วย
- กระบอกให้อำหำรทำงสำยยำงขนำด 50 ซีซี
- อำหำรเหลว หรื ออำหำรของสำเร็ จรู ปที่เตรี ยมให้ผปู้ ่ วย
- น้ ำต้มสุ กสำหรับให้ผปู ้ ่ วยหลังให้อำหำรสำยยำงเรี ยบร้อยแล้ว
- พลำสเตอร์ ผำ้ สำหรับเปลี่ยนที่จมูกเมื่อเปื้ อน
- สำรหล่อลื่อ (K-Y jelly ถ้ำมี)
5. การเตรียมของใช้ ในผู้ป่วยทีม่ ีสายสวนคาปัสสาวะ
- สำยสวนคำปั สสำวะที่หลอดเชื้อ เบอร์ 14 16 หรื อตำมควำมเหมำะสมของผูป้ ่ วย
- ถุงรองรับน้ ำปั สสำวะ
- สำรหล่อลื่น K – Y jelly
- พลำสเตอร์สำหรับติดสำยสวนปัสสำวะ
- น้ ำยำฆ่ำเชื้ อโรคสำหรับทำควำมสะอำดบริ เวณอวัยะสื บพันธุ์ ที่นิยมใช้คือ เซพลอน 1 : 100
- ถุงมือปรำศจำกเชื้อ 2 คู่

- ชุดสวนปัสสำวะ (เจ้ำหน้ำที่เยีย่ มบ้ำนเตรี ยม)
- กระบอกฉี ดยำชนิ ดปรำศจำกเชื้อ 10 ซี ซี ถึง 2 อัน
- น้ ำกลัน่ ปรำศจำกเชื้อ ขวดละ 20 ซี ซี
- ถุงพลำสติกสำหรับใส่ ขยะ
- ผ้ำยำงรองก้น (ถ้ำมี) ในกรณี ที่ไม่มีอำจใช้ผำ้ ปูหรื อผ้ำนุ่งที่สะอำดแทน
6. การเตรียมของใช้ ในผู้ป่วยทีส่ วนปัสสาวะแบบสะอาดเป็ นครั้งคราวทีบ่ ้ าน
- สำลีสะอำดปรำศจำกเชื้ อโรค
- น้ ำยำเซพลอน 1 : 100 (น้ ำต้มสุ ก 100 ซี ซี ผสมในเซพลอนเข้มข้น 1 ซี ซี)
- สำยยำงแดง หรื อชุ ดสำยสวนปั สสำวะด้วยตนเองของต่ำงประเทศซึ่ งอยูใ่ นหลอดพลำสติก เฉพำะแช่น้ ำยำได้
และมีหูแขวน
- สำรหล่อลื่น เช่น K-Y jelly / วำสลิน / กลีเซอรี น
- ภำชนะสำหรับรองรับน้ ำปั สสำวะ
7. การเตรียมของใช้ ในผู้ป่วยชายทีส่ วมปลอกบริเวณอวัยวะสื บพันธุ์ ทีไ่ ม่ สามารถช่ วยเหลือตนเองได้ ในการ
ขับถ่ ายปัสสาวะ
- ถุงยำงอนำมัย
- ยำงรัดของ
- ถุงรองรับน้ ำปั สสำวะ
- สบู่และน้ ำสำหรับทำควำมสะอำดอวัยวะสื บพันธุ์

บทที่ 2 การทาแผล
กำรทำแผลเป็ นกำรช่วยส่ งเสริ มกำรหำยของแผล ในกำรทำแผลที่ถูกวิธี จะช่วยให้แผลหำยเร็ วยิง่ ขึ้น และ
ลดกำรติดเชื้อเพิ่มเติม
กำรทำแผลแบ่งเป็ น 2 วิธี คือ
1. กำรทำแผลชนิดแห้ง ใช้ทำแผลชนิดที่ปำกแผลปิ ด เช่น แผลผ่ำตัดที่แพทย์เย็บขอบแผลติดกัน แผลมีท่อ
ระบำย
2. กำรทำแผลชนิดเปี ยก ให้ทำแผลชนิดที่ปำกแผลเปิ ด เช่น แผลกดทับ แผลผ่ำตัดที่มีกำรติดเชื้อแล้วขอบ
แผลแยก แผลผ่ำตัดที่เย็บขอบแผลแต่ไม่ผกู ด้ำยหรื อไหมที่เย็บเข้ำหำกัน
1.วิธีทำแผลชนิดแห้ง
- ดูขนำดของแผลว่ำต้องใช้วสั ดุ อุปกรณ์อะไรบ้ำง
- จัดท่ำนอนผูป้ ่ วยให้เหมำะสม เปิ ดเฉพำะตำแหน่งที่มีแผล
- ล้ำงมือให้สะอำด ถูกต้องตำมวิธีกำรและเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ในกำรทำแผล ตำมควำมเหมำะสมกับแผลของ
ผูป้ ่ วย
- จัดวำงชุดทำแผลให้ใกล้และสะดวกสำหรับทำแผล เป็ นตำแหน่งที่ผทู ้ ำไม่ทิ้งสำลีใช้แล้ว ข้ำมกรำยของใช้ใน
ชุดทำแผล จัดวำงภำชนะสำหรับรองรับเศษสำลี ผ้ำก๊อซ จำกกำรทำแผลไว้ใกล้ๆ ขณะทำแผล
- เปิ ดชุดทำแผลด้วยเทคนิ คปลอดเชื้อแล้วเตรี ยมน้ ำยำสำหรับทำแผล ถ้ำเป็ นแผลชนิดแห้ง ใช้เพียงแต่
แอลกอฮอล์ 70 % เพียงอย่ำงเดียว
- ใช้มือจับผ้ำด้ำนนอกของชุ ดทำแผลเพื่อยกด้ำมปำกคีบขึ้นแล้วหยิบปำกคีบออกจำกชุดทำแผล
- ใช้ปำกคีบชนิดมีเขี้ยวในชุดทำแผลหยิบผ้ำปิ ดแผลด้ำนในที่ชิดตัวแผลออกแล้วทิ้งลงในภำชนะที่เตรี ยมไว้ ให้
สังเกตว่ำแผลมีอำกำรบวมแดง กดเจ็บ และสิ่ งที่ไหลออกจำกแผล ซึ่ งติดอยูก่ บั ผ้ำปิ ดแผลที่เอำออก
- ใช้ปำกคีบไม่มีเขี้ยวหยิบสำลีชุบ แอลกอฮอล์ 70% และใช้ปำกคีบมีเขี้ยวจับสำลีให้ปำกคีบมีเขี้ยวอยูด่ ำ้ นล่ำง
บิดหมำดๆ แล้วใช้ปำกคีบมีเขี้ยวจับสำลีดงั กล่ำว เช็ดแผล และผิวหนังรอบๆ แผลเท่ำนั้น เช็ดจนแผลและผิวหนัง
รอบๆแผลสะอำด โดยเช็ดบริ เวณด้ำนในออกมำด้ำนนอก

- ใช้ปำกคีบไม่มีเขี้ยวหยิบผ้ำก๊อซปิ ดแผลให้มีขนำดใหญ่กว่ำแผลโดยรอบประมำณ 1 นิ้ว ปิ ดคลุมบนแผล ห้ำม
วำงลงข้ำงแผลแล้วดึงเลื่อนมำปิ ดแผล
- ปิ ดปลำสเตอร์ ตำมแนวทำงขวำงกับลำตัวของผูป้ ่ วย จัดท่ำนอนผูป้ ่ วยให้เรี ยบร้อย
- เก็บเครื่ องใช้ในกำรทำแผล แล้วนำไปแช่ในภำชนะที่เตรี ยมน้ ำผงซักฟอกไว้ลำ้ งมือให้สะอำดหลังจำกกิจกรรม
กับผูป้ ่ วย
หมายเหตุ การแช่ ชุดทาแผลทีใ่ ช้ แล้ ว แช่ นานประมาณ 30 นาที จึงใส่ ถุงมือสะอาดแล้ วนาภาชนะมาล้ างให้ สะอาด
ผึง่ ตากแดดให้ แห้ ง นามาห่ อนึ่งต่ อไป
2. วิธีการทาแผลชนิดเปี ยก
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิเหมือนทำแผลชนิดแห้ง ข้อ 1-7 แตกต่ำงในเรื่ องกำรเตรี ยมน้ ำยำสำหรับทำแผล ขึ้นอยูก่ บั
ปั ญหำของแผลโดยทัว่ ๆ ไป จะต้องมีแอลกอฮอล์ 70% น้ ำเกลือสำหรับล้ำงแผล อำจเพิ่มเติมโพรวิดีนสำหรับทำ
ควำมสะอำดหรื อ ทำแผล ในกรณี ที่แผลบวมแดง มีส่ิ งคัดหลัง่ ผิดปกติออกมำในกรณี มีหนอง อำจต้องเพิ่มน้ ำยำ
โฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ เป็ นต้น
ขั้นตอนการทาแผลเปี ยกมีดังนี้
- ใช้ปำกคีบในชุดทำแผลหยิบปิ ดแผลด้ำนในที่ชิดตัวแผลออกทิ้งในภำชนะที่เตรี ยมไว้ ถ้ำพบเลือดแห้ง
ติดแน่นให้รำดเกลือ 0.9% ไปที่ผำ้ ก๊อซให้เปี ยกก่อนดึงออก ขณะเดียวกันให้สังเกตลักษณะแผล ว่ำมี
อำกำรบวมแดง กดเจ็บและสิ่ งที่ไหลออกจำกแผล ซึ่ งติดอยูก่ บั ผ้ำปิ ดแผลที่เอำออก
- ใช้ปำกคีบหยิบสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% บิดพอหมำดเช็ดผิวหนังบริ เวณรอบๆ แผล โดยให้เริ่ มเช็ดจำก
ส่ วนที่ชิดแผลก่อน แล้วจึงเช็ดบริ เวณรอบนอกห่ำงออก 3 นิ้ว
- ใช้ปำกคีบหยิบสำลีชุบน้ ำเกลือ หรื อน้ ำยำล้ำงแผลตำมควำมเหมำะสม บิดพอหมำดแล้วเริ่ มเช็ดจำก
บริ เวณในสุ ดก่อน ใช้สำลีกอ้ นใหม่ทำซ้ ำจนแผลสะอำด (ถ้ำแผลมีหนองหรื อเนื้ อตำย หรื อพบสิ่ ง
ผิดปกติ ให้ปรึ กษำเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุ ข ที่ทำกำรเยีย่ มบ้ำนได้)
- คีบสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดผิวหนังที่ขอบแผลและบริ เวณรอบๆ แผลอีกครั้งหนึ่งวำงก๊อซชุบ
น้ ำเกลือหรื อน้ ำยำอื่นๆ ตำมแผนกำรรักษำไว้ในแผลอย่ำงหลวมๆ ปิ ดแผลด้วยผ้ำก๊อซ และถ้ำแผลเปี ยก
ชื้นมำกอำจใช้ผำ้ ก๊อซหุ ม้ สำลี ปิ ดทับอีกชั้นหนึ่ง ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับกำรทำแผลชนิดแห้ง ข้อ 10 – 12

บทที่ 3 การรักษาความสะอาดและความสุ ขสบายของร่ างกาย
วิธีกำรทำควำมสะอำดร่ ำงกำยปรับได้ตำมสภำพของผูป้ ่ วย และวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ ร่ ำงกำยที่สะอำดจะช่วย
ให้ผปู้ ่ วยรู้สึกสบำยตัว และทำให้สบำยใจตำมมำด้วย กำรทำควำมสะอำดปำกฟันในผูป้ ่ วยทัว่ ๆ ไป กำรทำ
ควำมสะอำด ปำก ฟัน ด้วยวิธีแปรงฟัน หรื อ บ้วนปำกเป็ นกำรขจัดเศษอำหำร และเชื้ อโรคภำยในช่องปำก ที่เป็ น
สำเหตุให้เกิด ฟั นผุ เหงือกอักเสบ หรื อโรคในช่องปำก
ผูป้ ่ วยที่ช่วยตัวเองได้บำ้ ง ควรแปรงฟันอย่ำงถูกวิธีหลังอำหำรทุกมื้อและก่อนนอน ผูด้ ูแลต้องกระตุน้ ให้
ผูป้ ่ วยแปรงฟันเอง โดยคอยช่วยเหลือจัดให้ผปู ้ ่ วยนัง่ คลี่ผำ้ เช็ดตัวคลุมหน้ำอกบีบยำสี ฟันใส่ แปรงนำแก้วน้ ำ และ
กระโถน หรื อ กะละมังขนำดเล็ก ๆ มำให้บว้ นปำกและกระตุน้ ให้มีกำรแปรงฟันให้ถูกวิธี หลังแปรงฟันบ้วนน้ ำ
ล้ำงปำกให้สะอำด ให้ผปู ้ ่ วยเช็ดปำกให้แห้ง แล้วทำริ มฝี ปำกด้วยวำสลินเพื่อป้ องกันริ มฝี ปำกแห้ง กำรทำควำม
สะอำดปำก และฟันผูป้ ่ วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้
เครื่องใช้ ทจี่ าเป็ น ตะกร้ าขนาดเล็กสาหรับใส่ เครื่องใช้ ประกอบด้ วย
-

น้ ำยำบ้วนปำก หรื อน้ ำเกลือ
แก้วน้ ำ 3 ใบ ใส่ สำลีสะอำด 1 ใบ น้ ำยำบ้วนปำก 1 ใบ และขันใส่ น้ ำสะอำด 1 ใบ
ปำกคีบมีเขี้ยว 1 อัน ถ้ำไม่มีใช้ไม้พนั สำลีกำ้ นยำว 4-5 อัน ผ้ำก๊อซ หรื อ ผ้ำขำวบำง
ชำมรู ปไต หรื อกะละมังพลำสติกขนำดเล็ก
ลูกสู บยำงแดงหรื อกระบอกฉีดยำขนำด 10 ซีซี

ขั้นตอนการปฏิบัติ เลือกวิธีปฏิบัติตามสภาพของผู้ป่วย :
- ผูด้ ูแลต้องจัดเตรี ยมของเครื่ องใช้ไปที่เตียงผูป้ ่ วยให้พร้อม (รวมทั้งเครื่ องใช้ในกำรเช็ดตัวผูป้ ่ วย) เสื้ อผ้ำ
ผูป้ ่ วย ผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน และชุดทำควำมสะอำดอวัยวะสื บพันธุ์ภำยนอก ทั้งนี้เพื่อควำมสะดวก
และไม่เสี ยเวลำเดินกลับไป กลับมำ)
- บอกให้ผปู ้ ่ วยทรำบว่ำจะทำควำมสะอำดให้ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยรับรู ้

- เลื่อนตัวผูป้ ่ วยมำชิดขอบเตียง และตะแคงหน้ำมำหำผูด้ ูแล คลี่ผำ้ เช็ดตัวคลุมบนหน้ำอกและหมอน ด้ำน
ที่จะทำควำมสะอำดให้ แล้ววำงชำมรู ปไต หรื อ กะละมังพลำสติกเล็กรองใต้คำง เพื่อรองรับน้ ำที่ลำ้ ง
ปำก
- เทน้ ำยำบ้วนปำกใส่ สำลี หรื อไม้พนั สำลีที่อยูใ่ นแก้วน้ ำให้ชุ่มเล็กน้อย ถ้ำผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีให้อำ้ ปำก ถ้ำไม่
รู ้สึกตัว ผูด้ ูแลใช้มือซ้ำยดึงคำงผูป้ ่ วยลง เพื่อให้ผปู ้ ่ วยอ้ำปำก ใช้ปำกคีบ คีบสำลีที่ชุบน้ ำยำบ้วนปำกให้
แน่น บีบสำลีให้หมำด แล้วเช็ดในปำก เพดำนปำก กระพุง้ แก้ม ฟัน ลิ้น ทำซ้ ำจนสะอำด กำรคีบสำลีให้
แน่นเพื่อ ป้ องกันสำลีตกไปอุดหลอดลม
- กำรขจัดเศษอำหำรที่ร่องฟัน ในผูป้ ่ วยที่รู้สึกตัว ใช้แปรงสี ฟันเด็กชนิดขนแปรงอ่อน ใส่ ยำสี ฟัน
- ให้ผปู ้ ่ วยอ้ำปำก ผูด้ ูแลแปรงฟันให้ตำมร่ องฟันทุกซี่ เสร็ จแล้วให้ผปู ้ ่ วยบ้วนน้ ำล้ำงปำก
- ถ้ำผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว หรื อช่วยอ้ำปำกได้นอ้ ย ให้ใช้ลูกสู บยำงแดง หรื อกระบอกฉี ดยำดูดน้ ำเกลือ หรื อ
น้ ำยำบ้วนปำกเจือจำงพอประมำณ แล้วบีบน้ ำยำเข้ำไปล้ำงที่ละน้อย ให้น้ ำยำไหลลงชำมรู ปไต แล้วใช้
ลูกสู บยำง หรื อกระบอกฉี ดยำ ดูดน้ ำออกจำกปำกให้หมด กำรใช้น้ ำน้อยเพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยสำลักน้ ำเข้ำ
ไปในหลอดลม เพรำะผูป้ ่ วยไม่สำมำรถบ้วนออกมำเองได้
- เช็ดตัวผูป้ ่ วยให้แห้ง ทำริ มฝี ปำกด้วยวำสลินหรื อลิปสติกชนิดมัน เพื่อป้ องกันริ มฝี ปำกแห้งแตก
- เลื่อนตัวผูป้ ่ วยไปนอนกลำงเตียง จัดท่ำผูป้ ่ วยให้นอนในท่ำที่สุขสบำย
- นำเครื่ องใช้ไปทำควำมสะอำดเก็บเข้ำที่
- ในกรณี ที่จะต้องเช็ดตัวผูป้ ่ วยต่อยังไม่ตอ้ งทำควำมสะอำดเครื่ องใช้ทนั ทีให้ยกเครื่ องใช้อุปกรณ์ท้ งั หมด
ออกจำกโต๊ะข้ำงเตียง ผูด้ ูแลไปล้ำงมือให้สะอำด เพื่อกลับมำเช็ดตัวผูป้ ่ วยต่อไป
การเช็ ดตัวหรือการอาบนา้ ผู้ป่วยบนเตียง
กำรทำควำมสะอำดผิวหนังเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับสุ ขภำพ กำรอำบน้ ำเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทำเป็ นประจำ เพื่อขจัดสิ่ ง
สกปรก และของเสี ยที่ขบั ออกจำกผิวหนัง นอกจำกนี้ยงั ทำให้เกิดควำมสดชื่น ผ่อนคลำยควำมตึงเครี ยด และยัง
กระตุน้ กำรไหลเวียนเลือด ช่วยให้หำยอ่อนเพลียและป้ องกันกำรเกิดแผลกดทับได้ ผูป้ ่ วยควรได้รับกำรอำบน้ ำ
อย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง หรื อเช็ดตัวในรำยที่ไม่สำมำรถอำบน้ ำได้ ควรอำบน้ ำก่อนหรื อหลังอำหำร 1 ชัว่ โมงใน
ตอนเช้ำ หรื อตอนเย็น ผูป้ ่ วยบำงคนสำมำรถเคลื่อนย้ำยตัวไปห้องน้ ำโดยรถเข็นนัง่ หรื ออุปกรณ์ช่วยเดิน และ
อำบน้ ำได้เอง ผูด้ ูแลสำมำรถช่วยเหลือบ้ำง ขึ้นอยูก่ บั สภำพของผูป้ ่ วย ผูด้ ูแลสำมำรถช่วยเหลือได้ตำมควำม
เหมำะสม เช่น กำรเตรี ยมเก้ำอี้สำหรับให้นง่ั อำบน้ ำ เตรี ยมสบู่ ผ้ำเช็ดตัว และเสื้ อผ้ำให้ สำหรับผูป้ ่ วยที่ไม่

สำมำรถเดินไปห้องน้ ำได้ หรื อมีขอ้ จำกัดไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยไปอำบน้ ำที่หอ้ งน้ ำได้ เช่นผูป้ ่ วยโรคหัวใจ ผูป้ ่ วย
อัมพำตหรื อผูส้ ู งอำยุมำกๆ เป็ นต้น ก็จะต้องให้ผปู ้ ่ วยอำบน้ ำบนเตียง
การอาบนา้ บนเตียง มี 2 แบบ คือ
1. กำรอำบน้ ำบนเตียงโดยผูป้ ่ วยเอง เช่น ไม่สำมำรถเดินไปห้องน้ ำได้ แต่สำมำรถนัง่ เช็ดตัวข้ำงเตียง หรื อ
บนเตียงได้เอง ผูด้ ูแลสำมำรถช่วยเหลือโดยกำรเตรี ยมอุปกรณ์มำที่เตียงและช่วยเหลือในสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยไม่
สำมำรถทำได้ ผูด้ ูแลต้องกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเช็ดตัวเอง เพื่อให้ได้ออกกำลังกำยจะทำให้ร่ำงกำยแข็งแรงขึ้น
ในผูป้ ่ วยที่ไม่สำมำรถนัง่ บนเตียงได้ และช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ย ผูด้ ูแลต้องช่วยเช็ดตัวหรื ออำบน้ ำบน
เตียงให้ผปู้ ่ วย
วิธีการเช็ ดตัวหรืออาบนา้ ผู้ป่วยบนเตียง
- เตรี ยมเครื่ องใช้ ได้แก่ ตะกร้ำใส่ เครื่ องใช้ สบู่ถูตวั แป้ ง หวี โลชัน่ ผ้ำเช็ดตัว 1 ผืน ผ้ำถูตวั 2 ผืน ผ้ำคลุม
ตัว เสื้ อผ้ำ ตะกร้ำใส่ ผำ้ เปื้ อน และกะละมังใส่ น้ ำประมำณ 2/3 ของกะละมัง อุณหภูมิของน้ ำไม่ร้อนหรื อ
เย็นเกินไป ทดสอบโดยใช้หลังมือผูด้ ูแล แตะในน้ ำอุ่นให้รู้สึกพอทนได้
- บอกให้ผปู ้ ่ วยทรำบ พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์ของกำรอำบน้ ำ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยให้ควำมร่ วมมือ
- เตรี ยมของเครื่ องใช้ให้พร้อมแล้วยกไปที่เตียงผูป้ ่ วยจัดวำงของเครื่ องใช้ในตำแหน่งที่จะหยิบจับได้
สะดวก
- ปิ ดประตูหน้ำต่ำง หรื อกั้นม่ำนให้มิดชิด เพื่อป้ องกันไม่ให้ลมโกรก และไม่เป็ นกำรเปิ ดเผยผูป้ ่ วย
- ทำควำมสะอำดช่องปำก ให้ถ่ำยปั สสำวะและอุจจำระก่อนอำบน้ ำ และทำควำมสะอำดอวัยวะ สื บพันธุ์
ภำยนอก เพื่อป้ องกันกำรเปื้ อนหลังอำบน้ ำแล้ว และป้ องกันกำรขัดจังหวะระหว่ำงอำบน้ ำ
- เลื่อนผูป้ ่ วยมำชิดขอบเตียงด้ำนที่ผดู ้ ูแลยืนอยู่ เพื่อควำมสะดวก และป้ องกันอำกำรปวดหลังของผูด้ ูแล
จำกกำรเอื้อมแขนมำกเกินไป
- ใช้ผำ้ คลุมตัวผูป้ ่ วย แล้วถอดเสื้ อผ้ำออกให้หมด เพื่อป้ องกันกำรเปิ ดเผยผูป้ ่ วยและทำควำมสะอำดได้
ทัว่ ถึง
- รองใต้ศีรษะด้วยผ้ำเช็ดตัว ใช้ผำ้ ถูตวั ชุบบิดพอหมำดแล้วพันผ้ำรอบมือโดยเหน็บชำยผ้ำในอุง้ มือ เช็ด
บริ เวณหน้ำผำก แก้ม จมูก รอบปำก หน้ำ คอ และหู อย่ำงนุ่มนวลจนสะอำด แล้วใช้ผำ้ เช็ดตัว ซับให้
แห้ง (ในกรณี ที่ตอ้ งกำรเช็ดด้วยสบู่ ให้ใช้ผำ้ ถูตวั ผืนที่ 1 ฟอกสบู่ถูตวั ผูป้ ่ วย จำกนั้นใช้ผำ้ ผืนที่ 2 ชุบน้ ำ
เช็ดให้สะอำดจนหมดสบู่ แล้วซับให้แห้งด้วยผ้ำเช็ดตัว)

- วำงผ้ำเช็ดตัวทับผ้ำคลุมบริ เวณทรวงอก เลื่อนผ้ำคลุมลงมำจนถึงเอวเพื่อป้ องกันกำรเปิ ดเผยผูป้ ่ วย
- ทำควำมสะอำดบริ เวณทรวงอก โดยใช้ผำ้ ถูตวั ผืนที่ 1 ฟอกสบู่สอดเข้ำใต้ผำ้ เช็ดตัว เช็ดบริ เวณ ทรวงอก
ท้อง จนถึงขำหนีบ แล้วใช้ผำ้ ผืนที่ 2 ชุบในอ่ำงน้ ำบิดพอหมำดเช็ดครำบสบู่ออกจนสะอำด แล้วซับให้
แห้ง ดึงผ้ำคลุมให้ผปู ้ ่ วยตำมเดิม เปลี่ยนน้ ำ
- ใช้ผำ้ เช็ดตัวรองใต้แขนด้ำนไกลตัว จับข้อมือยกขึ้นเช็ดจำกปลำยแขนเข้ำมำหำลำตัวจนถึงรักแร้ แล้วใช้
ผ้ำผืนที่ 2 ชุบน้ ำสะอำด บิดพอหมำดเช็ดครำบสบู่จนสะอำด แล้วซับให้แห้ง ดึงผ้ำคลุมตำมเดิม ย้ำยมำ
เช็ดแขนด้ำนใกล้ตวั เสร็ จแล้วแช่มือในอ่ำงน้ ำฟอกซอกนิ้ว เล็บ และล้ำงมือให้สะอำด ซับให้แห้ง แล้ว
แช่มือด้ำนไกลตัวเช่นเดียวกับ เปลี่ยนน้ ำ
- เช็ดขำด้ำนไกลตัว โดยคลุมผ้ำปิ ดรองต้นขำ และบริ เวณฝี เย็บให้มิดชิด ปูผำ้ เช็ดตัวใต้ขำ ใช้ผำ้
- ฟอกสบู่ถูตวั ตั้งแต่ปลำยขำจนถึงขำหนีบ แล้วเช็ดสบู่ออก จนสะอำดซับให้แห้ง
- เช็ดขำด้ำนใกล้ตวั โดยวิธีเดียวกัน
- แช่เท้ำในกะละมัง โดยงอขำตั้งเข่ำไว้คอยค้ ำกันเองฟอกสบู่ตำมซอกนิ้วออก ซับเท้ำให้แห้ง เปลี่ยนน้ ำ
(ถ้ำเล็บเท้ำยำว ให้ตดั หลังจำกอำบน้ ำเสร็ จแล้ว)
- เดินไปพลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วยให้หนั หน้ำไปด้ำนตรงกันข้ำมแล้วกลับมำด้ำนโต๊ะข้ำงเตียง ปูผำ้ เช็ดตัว
แนบกับหลัง และคอ ทำควำมสะอำดหลังตั้งแต่กกหู คอ หลัง จนถึงสะโพกและก้นกบด้วยสบู่แล้วเช็ด
ด้วยน้ ำสะอำด ซับให้แห้ง นวดหลังให้ผปู ้ ่ วย เพื่อกระตุน้ กำรไหลเวียนเลือด และผ่อนคลำยควำมตึง
เครี ยดของกล้ำมเนื้อ ทำแป้ งให้ผปู ้ ่ วย
- สวมเสื้ อ ใส่ แขนด้ำนบน และทำเตียงโดยเปลี่ยนผ้ำปูที่นอน ผ้ำยำง ผ้ำขวำงเตียง ด้ำนที่ผดู ้ ูแลยืนอยูใ่ ห้
เสร็ จ
- จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนหงำย ทำแป้ ง หำกผิวหนังแห้งให้ทำโลชัน่ ให้ใส่ เสื้ อแล้วใส่ ผำ้ ถุงหรื อใส่ กำงเกงให้
เรี ยบร้อย
- ใช้ผำ้ เช็ดตัว รองศีรษะผูป้ ่ วย แล้วหวีผมเสร็ จแล้วเอำผ้ำเช็ดตัวออก
- พลิกตัวผูป้ ่ วยมำทำงด้ำนที่ผดู ้ ูแลยืนอยู่ แล้วผูด้ ูแลเดินอ้อมไปทำเตียงอีกด้ำนให้เรี ยบร้อย
- จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่ำที่สบำย
- นำเครื่ องใช้ไปทำควำมสะอำดเก็บเข้ำที่
- จัดเตียงและโต๊ะข้ำงเตียงให้เรี ยบร้อย

บทที่ 4 การทาความสะอาดอวัยวะสื บพันธุ์ภายนอก
บริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์ภำยนอก เป็ นบริ เวณที่มีกำรหมักหมมของสิ่ งคัดหลัง่ ซึ่ งอำจก่อให้เกิดกำรติดเชื้อใน
ระบบทำงเดินปัสสำวะ และอวัยวะสื บพันธุ์ได้ กำรดูแลควำมสะอำดบริ เวณนี้ จึงเป็ นสิ่ งจำเป็ นและสำคัญอย่ำง
หนึ่ง กำรทำควำมสะอำดควรทำอย่ำงน้อย วันละ 2 ครั้ง และหลังจำกถ่ำยอุจจำระ และปั สสำวะทุกครั้ง ในผูป้ ่ วย
ที่สำมำรถทำควำมสะอำดด้วยตนเองได้ ผูด้ ูแลควรส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยทำเอง แต่ถำ้ หำกผูป้ ่ วยทำเองไม่ได้ ผูด้ ูแล
จะต้องเป็ นผูท้ ำให้
เครื่องใช้ ทจี่ าเป็ น ในการทาความสะอาด :
-

ตะกร้ำสี่ เหลี่ยม 1 ใบ สำหรับใส่ เครื่ องใช้
เหยือกน้ ำขนำด 500 ซี ซี บรรจุน้ ำสะอำด พร้อมขันน้ ำ และน้ ำสบู่หรื อน้ ำยำ
อับใส่ สำลีแห้ง 1 อับ
ถุงมือ 1 คู่ หรื อปำกคีบ 1 อัน
ภำชนะใส่ กระดำษชำระ เช่น กระโถน หรื อถุงกระดำษ
ผ้ำคลุม ผ้ำยำงรองก้น ผ้ำปิ ดตำ
หม้อนอนชนิดแบน

ขั้นตอนการปฏิบัติ
- นำของใช้ไปที่โต๊ะข้ำงเตียง บอกให้ผปู ้ ่ วยทรำบว่ำจะทำควำมสะอำดอวัยวะสื บพันธุ์ให้เพื่อให้ผปู ้ ่ วยให้
ควำมร่ วมมือ
- ปิ ดประตู หรื อกั้นม่ำน และปิ ดตำ เพื่อป้ องกันกำรเปิ ดเผยผูป้ ่ วย และปิ ดตำเพื่อไม่ให้ผปู ้ ่ วยกระดำกอำย
- ปูผำ้ ยำงรองบริ เวณสะโพก
- จัดให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่ำนอนหงำยชันเข่ำ ให้ปลำยเท้ำและขำแยกออกจำกกัน กำรแยกขำออกเพื่อ เปิ ด
บริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์ให้เต็มที่ ซึ่ งสะดวกต่อกำรทำควำมสะอำด และได้ทำควำมสะอำดได้ทว่ั ถึง
- ห่มผ้ำที่ตวั ผูป้ ่ วย ผูห้ ญิงดึงผ้ำถุงขึ้นไปที่เอว ผูช้ ำยดึงกำงเกงลงล่ำงคลุมผ้ำที่บริ เวณขำให้มิดชิด ปิ ดผ้ำ
บริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์ไว้ก่อน เพื่อป้ องกันกำรเปิ ดเผยส่ วนของร่ ำงกำย

- ให้ผปู ้ ่ วยยกก้นขึ้น หรื อช่วยผูป้ ่ วยยกก้นขึ้น แล้วสอดหม้อนอนที่ใต้กน้ และให้ผปู ้ ่ วยถ่ำยปั สสำวะให้
เรี ยบร้อย
- หยิบกระโถนหรื อถุงกระดำษมำวำงที่เตียงใกล้หม้อนอนเพื่อทิ้งสำลีที่ใช้แล้วให้สะดวก
- คีบสำลี 6 – 8 ก้อนจำกอับสำลีลงในขันน้ ำสบู่หรื อน้ ำยำ
ทาความสะอาดอวัยวะสื บพันธุ์ภายนอกดังนี้
ก. เพศหญิง
- เปิ ดผ้ำที่คลุมระหว่ำงขำขึ้น
- ใส่ ถุงมือ เพื่อป้ องกันไม่ให้มือสัมผัสกับน้ ำคัดหลัง่ ซึ่ งอำจมีเชื้อโรคปนเปื้ อนอยู่
- เทน้ ำรำดไปที่ขำหนีบเล็กน้อยอย่ำงเบำมือ ต่อไปรำดน้ ำเบำๆ ลงไปที่หวั เหน่ำ และให้ทวั่ อวัยวะสื บพันธุ์เพื่อ
ให้ผปู้ ่ วยรู้สึกตัว และให้อวัยวะสื บพันธุ์ภำยนอกเปี ยก
- ใช้ปำกคีบคีบสำลีชุบน้ ำสบู่ หรื อน้ ำยำบิดพอหมำดเช็ดบริ เวณดังต่อไปนี้ เพื่อให้กำรเช็ดกำจัดสิ่ งสกปรกออกได้
ง่ำย
- สำลีกอ้ นที่ 1 เช็ดบริ เวณหัวเหน่ำจำกซ้ำยไปขวำแล้วทิ้งสำลีลงในถุงกระดำษ
- สำลีกอ้ นที่ 2 , 3 เช็ดแคมใหญ่ดำ้ นไกลตัวก่อน 1 ก้อน และใกล้ตวั 1 ก้อน โดยเช็ดจำกด้ำนบนลงด้ำนล่ำง
- กำรเช็ดดังนี้ จะช่วยป้ องกันมิให้เชื้อโรคจำกทวำรหนัก เข้ำสู่ บริ เวณปำกช่องคลอด และรู เปิ ดของท่อปั สสำวะ
- สำลีกอ้ นที่ 4 , 5 เช็ดแคมเล็กด้ำนไกลตัว และใกล้ตวั บริ เวณละ 1 ก้อน จำกด้ำนบนลงล่ำง
- สำลีกอ้ นที่ 6 เช็ดตรงกลำงจนถึงทวำรหนัก
- สำลีทุกก้อนเมื่อเช็ดเสร็ จให้ทิ้งลงในถุงกระดำษเทน้ ำสบู่หรื อน้ ำยำที่เหลือลงบนอวัยวะสื บพันธุ์ภำยนอกสิ่ ง
สกปรก หรื อสิ่ งคัดหลัง่ ต่ำงๆ จะถูกชะล้ำงลงไปในหม้อนอนจนสะอำด
ข. เพศชาย
- เปิ ดมุมผ้ำที่คลุมระหว่ำงขำขึ้น

- ใส่ ถุงมือเพื่อป้ องกันไม่ให้มือไปสัมผัสกับน้ ำคัดหลัง่ ซึ่ งอำจจะมีเชื้ อโรคปนเปื้ อนอยู่ เป็ นกำรป้ องกันเชื้อ
โรคติดต่อมำยังผูด้ ูแล เทน้ ำรำดลงไปที่ขำหนีบเล็กน้อยอย่ำงเบำมือ ต่อไปรำดน้ ำให้ทวั่ อวัยวะสื บพันธุ์
- ใช้มือซ้ำยข้ำงที่ไม่ถนัดจับองคชำติต้ งั ขึ้น มือขวำรู ดหนังหุ ม้ ปลำยให้เปิ ดออก หยิบสำลีชุบน้ ำสบู่ หรื อน้ ำยำใน
ขันบิดหมำดๆ ทำควำมสะอำดรู เปิ ดท่อปัสสำวะโดยเช็ดจำกรู เปิ ดวนรอบองคชำติ ไปทำงเดียวจนถึงโคน
องคชำติ (เป็ นกำรเช็ดจำกบริ เวณที่มีกำรเปื้ อนน้อย ไปหำส่ วนที่เปื้ อนหรื อสกปรกมำก เพื่อป้ องกันเชื้อโรคเข้ำสู่ รู
ท่อปั สสำวะ) จำกนั้นทิง้ สำลีลงในถุงกระดำษทำซ้ ำจนสะอำด
- ใช้สำลีแห้งซับส่ วนปลำยให้แห้ง แล้วดึงหนังหุม้ ปลำยองคชำติกลับมำปิ ดเหมือนเดิม
- คีบสำลีบิดหมำดๆ เช็ดทำควำมสะอำดบริ เวณลูกอัณฑะแล้วเช็ดผิวหนังข้ำงใต้ลูกอัณฑะจนถึง ทวำรหนักให้
สะอำด (ถ้ำสกปรกมำกเช่น เปื้ อนอุจจำระต้องใช้สำลีชุบน้ ำเช็ดอุจจำระออกให้หมดก่อน แล้วจึงจะใช้สำลีชุบน้ ำ
สบู่ทำควำมสะอำด)
- เทน้ ำสบู่หรื อน้ ำยำที่เหลือในขันลงบนอวัยวะสื บพันธุ์เพื่อชำระล้ำงอีกครั้งเพื่อให้สะอำดช่วยป้ องกัน และลด
กำรติดเชื้อในกำรทำควำมสะอำดอวัยวะสื บพันธุ์ภำยนอก
- ซับบริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์ภำยนอกให้แห้งด้วยกระดำษชำระด้ำนบนลงล่ำง เพื่อให้รู้สึกสบำย ไม่รำคำญจำก
ควำมเปี ยกชื้น และลดกำรระคำยเคือง
- เลื่อนหม้อนอนออกให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคง ทำควำมสะอำดบริ เวณทวำรหนักและแก้มก้มทั้งสองข้ำง แล้วใช้
กระดำษชำระซับให้แห้ง
- จัดท่ำให้นอนหงำย เอำผ้ำปิ ดตำออก นุ่งกำงเกงให้เรี ยบร้อยแล้วจัดให้นอนในท่ำที่สบำย
- นำของเครื่ องใช้ไปทำควำมสะอำดและเก็บเข้ำที่ให้เรี ยบร้อย

บทที่ 5

การประเมินสภาพผู้ป่วยและการดูแลเบือ้ งต้ น

กำรประเมินผูป้ ่ วย ถึงสภำพกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ทั้งกำรวัดชีพจร กำรเต้นของหัวใจ กำรวัดควำมดัน
โลหิ ต ซึ่ งกล่ำวมำแล้วทั้งหมดจะบอกได้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ เหล่ำนี้รวมไปถึงกำรสังเกตสี ผวิ เล็บ กำรเกร็ ง
ของกล้ำมเนื้อมีตวั เย็นผิวหนังมีเหงื่อออก กระสับกระส่ ำย กำรตอบสนองต่อกำรกระตุน้ หรื อซึ มมำก มีอำกำร
ปำกเบี้ยว น้ ำลำยฟูมปำก หน้ำเขียว กำรประเมินจึงเป็ นสิ่ งที่ผดู ้ ูแลควรปฏิบตั ิในระหว่ำงกำรดูแล เพื่อสำมำรถ
วิเครำะห์ได้วำ่ ผูป้ ่ วยมีสภำพเช่นไร ถ้ำพบอำกำรผิดปกติ จะได้ให้ช่วยเหลือ และสำมำรถป้ องกันอันตรำยหรื อ
ภำวะแทรกซ้อนได้แต่เนิ่น ๆ
ตัวอย่างเช่ น กำรมีไข้สูง ปรอท 40 องศำ- เซลเซี ยส ตัวร้อนริ มฝี ปำกแห้ง หนำวสั่น ควรเช็ดตัวลดไข้ ดื่มน้ ำ
มำกๆ กินยำลดไข้พำรำเซตำมอล ถ้ำมีอำกำรหวัด กินยำแก้หวัดคลอเฟนนิลำมัน ผูป้ ่ วยมีอำกำรใจสั่น ผิวหนัง
เย็น ชีพจรเบำ เร็ ว ถ้ำเป็ นผูป้ ่ วยเบำหวำนควรให้นอนพักดื่มน้ ำหวำน หรื อโอวัลติน เนื่ องจำกอำจมีภำวะน้ ำตำล
ในเลือดต่ำ ผูป้ ่ วยที่คำหลอดช่วยหำยใจมีอำกำรหน้ำเขียว ใจสั่น กระสับกระส่ ำยให้คิดถึงกำรอุดตันจำกเสมหะ
อุดในท่อหำยใจ ถ้ำพบให้ช่วยดูดเสมหะออก ถ้ำอำกำรไม่ดีให้รีบนำส่ งโรงพยำบำล ผูป้ ่ วยควำมดันโลหิ ตสู ง
ปวดศีรษะอย่ำงแรง หน้ำมืด ควรให้นอนพัก ถ้ำไม่ดีข้ ึนให้ส่งต่อโรงพยำบำล ผูป้ ่ วยให้อำหำรทำงสำยยำงสำลัก
มีอำกำร หน้ำเขียว ควรนึกถึงกำรเคลื่อนออกของสำยยำงออกจำกกระเพำะอำหำรมำถึงหลอดลมได้ ควรพับสำย
ยำงแล้วดึงออกก่อนเพื่อจะใส่ ใหม่ ผูป้ ่ วยใส่ สำยปัสสำวะคำไว้ ท้องน้อย แข็ง ตึง ถึงควรนึกถึงกำรอุดตันของท่อ
ทำงเดินปั สสำวะ บำงครั้งมีปัสสำวะขุ่นมำก มีตะกอนขำวควรนึกถึงกำรได้รับน้ ำเพียงพอหรื อไม่และบีบสำยยำง
ให้ปัสสำวะไหลได้สะดวกขึ้น ผูป้ ่ วยมีไข้สูงหลังเช็ดตัวแล้วไข้ไม่ลด ให้กินยำลดไข้พำรำเซตำมอล 1-2 เม็ด ทุก
4-6 ชัว่ โมง และให้ดื่มน้ ำมำก ๆ ผูป้ ่ วยท้องเสี ย อุจจำระเหลวเป็ นน้ ำ ถ่ำยบ่อยครั้ง ให้ดื่มน้ ำเกลือแร่ โดยใช้น้ ำต้ม
สุ กเย็นแล้ว 1 ขวด (750 ซี ซี) น้ ำตำลทรำย 2 ช้อนโต๊ะ และเกลือครึ่ งช้อนชำ ผสมลงในขวดเขย่ำให้เข้ำกันดื่ม
บ่อยๆ แทนน้ ำ หรื อ ดื่มน้ ำชำแก่ๆ รับประทำนอำหำรอ่อน หลีกเลี่ยงอำหำรรสจัด ผูป้ ่ วยปวดท้อง ท้องอืด จุก
เสี ยด ให้กินยำแก้ทอ้ งอืด หรื อยำธำตุน้ ำแดง 1-2 ช้อนโต๊ะเมื่อมีอำกำร หรื อวันละ 3 เวลำ หลังอำหำร เขย่ำขวด
ก่อนรับประทำน ผูป้ ่ วยไอ มีเสมหะ ให้กินยำแก้ไอน้ ำดำ ครั้งละ 1-2 ช้อนชำ วันละ 3-4 ครั้ง ผูป้ ่ วยมีผดผืน่ คัน
ทำบริ เวณที่เป็ นด้วยยำคำลำไมน์ หรื อยำทำแก้ผดผื่นวันละ 3-4 ครั้ง

บทที่ 6 อาหารสาหรับผู้ป่วย
อำหำรสำหรับผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังนั้น จำเป็ นต้องมีสำรอำหำรครบถ้วนทั้งปริ มำณ และคุณภำพ เหมำะสมกับ
สภำพควำมต้องกำร ทำงร่ ำงกำยของผูป้ ่ วย มีควำมสัมพันธ์กบั สภำพของโรคที่เป็ นอยู่ ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ มักมีกำร
สู ญเสี ยพลังงำน และร่ ำงกำยมีกำรเผำผลำญพลังงำนมำกขึ้น ทั้งนี้ สำเหตุอำจเกิดจำกควำมเสื่ อมสภำพของ
ร่ ำงกำย ในขณะที่เจ็บป่ วย
สารอาหารทีจ่ าเป็ นต่ อร่ างกายนั้นแบ่ งออกเป็ น 6 หมวด ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โปรตีนมีในอำหำรจำพวกเนื้ อสัตว์ต่ำงๆ ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง นม
คำร์ โบไฮเดรตมีในอำหำรจำพวก ข้ำว แป้ ง น้ ำตำล หัวเผือก หัวมัน
วิตำมินมีในอำหำรจำพวกพืชผักชนิดต่ำงๆ เช่น ผักสี เขียว สี เหลือง สี แดง
เกลือแร่ และวิตำมินมีในอำหำรจำพวก ผลไม้ต่ำงๆ รวมทั้งผลไม้ที่รับประทำนดิบและสุ ก
ไขมันจำกพืชและสัตว์มีในอำหำรจำพวกไขมันจำกสัตว์และไขมันจำกพืช
น้ ำดื่ม

การให้ อาหารทางสายยาง
กำรให้อำหำรทำงสำยยำง เป็ นวิธีกำรให้อำหำรเมื่อมีปัญหำในกำรให้อำหำรทำงปำก แต่ระบบทำงเดิน
อำหำรยังทำหน้ำที่อยูใ่ นเกณฑ์ดี คือ กำรย่อยและกำรดูดซึ มเข้ำสู่ ร่ำงกำยดี แต่ผปู ้ ่ วยมีปัญหำ เช่น กลืนลำบำก
กลืนแล้วสำลัก ร่ ำงกำยอ่อนเพลียมำก รับประทำนอำหำรไม่ได้ หรื อรับประทำนอำหำรได้ไม่เพียงพอ ขำด
อำหำร ผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัว เช่น โรคทำงสมอง หรื อได้รับกำรผ่ำตัดเกี่ยวกับปำก ในผูป้ ่ วยที่ยงั คงต้องอำหำรผ่ำน
ทำงสำยยำงที่บำ้ น ญำติจะต้องเรี ยนรู้วธิ ีกำรเตรี ยมอำหำรเหลว ที่จะให้ทำงสำยยำง และวิธีกำรให้อำหำรทำงสำย
ยำงแก่ผปู ้ ่ วย ตลอดจนกำรสังเกตอำกำรของผูป้ ่ วย ขณะป้ อนอำหำรด้วย
วิธีการให้ อาหารทางสายยาง
- เตรี ยมของเครื่ องใช้ในกำรให้อำหำรทำงสำยยำง อำหำรเหลวที่เตรี ยมให้ผปู ้ ่ วย รวมทั้งยำของผูป้ ่ วยที่มี
ให้หลังอำหำรให้พร้อม (ตำมวิธีกำรเตรี ยมของเครื่ องใช้ผปู้ ่ วยที่ให้อำหำรทำงสำยยำง)
- จัดท่ำนอนให้ผปู ้ ่ วยศีรษะอยูส่ ู งอย่ำงน้อย 45 องศำ ในรำยที่ผปู ้ ่ วยไม่รู้สึกตัวควรให้หนุ นหมอน ตั้งแต่
หลังจนถึงศีรษะโดยใช้หมอน 2 ใบใหญ่หรื อจัดให้ผปู ้ ่ วยนัง่ พิงพนักเตียงหรื อให้นง่ั เก้ำอี้
- ผูท้ ี่จะให้อำหำรต้องล้ำงมือให้สะอำดตำมวิธีกำรล้ำงมือที่ถูกวิธี

- ในผูป้ ่ วยที่เจำะคอมีท่อหำยใจ ให้ดูดเสมหะในหลอดลมคอก่อนเพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยไอ จำกกำรมีเสมหะ
มำก ขณะให้อำหำรทำงสำยยำง ป้ องกันภำวะแทรกซ้อน ปอดอักเสบจำกกำรสำลักอำหำร
- ล้ำงมืออย่ำงถูกวิธีภำยหลังดูดเสมหะให้ผปู ้ ่ วย
- ดึงจุกที่ปิดหัวต่อปลำยสำยให้อำหำรออก ขณะเดียวกันใช้นิ้ว พับสำยคีบเอำไว้ เพื่อป้ องกันลมเข้ำ
กระเพำะอำหำรผูป้ ่ วย เพรำะจะทำให้ผปู้ ่ วยท้องอืดได้
- ใช้สำลีชุบน้ ำต้มสุ ก เช็ดบริ เวณจุกให้อำหำรทำงสำยยำง
- เอำกระบอกให้อำหำร พร้อมลูกสู บต่อกับหัวต่อและปล่อยนิ้วที่คีบสำยออก ทำกำรทดสอบดูวำ่ ปลำย
สำยยำงให้อำหำร ยังอยูใ่ นกระเพำะอำหำรหรื อไม่โดย ใช้กระบอกให้อำหำรดูดอำหำรหรื อน้ ำออกจำก
พระเพำะ ถ้ำมีมำกเกิด 50 ซี ซี ให้ดนั อำหำร น้ ำกลับคืนไปอย่ำงช้ำๆ และเลื่อนเวลำออกไปครั้งละ 1
ชัว่ โมง แล้วมำทดสอบดูใหม่ ถ้ำมีไม่เกิน 50 ซี ซี ให้ดนั อำหำรน้ ำกลับคืนไปอย่ำงช้ำๆ และให้อำหำร
ได้ถำ้ ดูดออกมำแล้ว ไม่มีอำหำรตำมขึ้นมำเลย ให้ดูดลมเข้ำมำในกระบอกอำหำร ประมำณ 20 ซีซี แล้ว
ต่อเข้ำกับสำยให้อำหำร พร้อมกับเอำฝ่ ำมืออีกด้ำนหนึ่ง หรื อหู แนบเข้ำกับใต้ชำยโครงด้ำนซ้ำย ดันลม
ในกระบอกให้เข้ำไปใน กระเพำะอำหำรอย่ำงช้ำ ถ้ำสำยอยูใ่ นกระเพำะอำหำร จะรู ้สึก หรื อได้ยนิ เสี ยง
ลมเข้ำไปในกระเพำะอำหำร จำกนั้นให้ดูดลมออกด้วย อำจจะประมำณ 20 ซี ซี ก็ไม่เป็ นไร ถ้ำดูดออก
มำแล้วได้ของเหลวสี น้ ำตำลเข้ม ๆ ควรปรึ กษำพยำบำลเยีย่ มบ้ำน เพรำะผูป้ ่ วยอำจมีปัญหำแผลใน
กระเพำะอำหำรได้ พับสำยยำง ปลดกระบอกให้อำหำรออก เอำลูกสู บออกจำกกระบอกแล้วต่อ
กระบอกเข้ำกับสำยให้อำหำรใหม่ เทอำหำรใส่ กระบอกครั้งละประมำณ 50 ซี ซี ยกกระบอกให้สูงกว่ำ
ผูป้ ่ วยประมำณ 1 ฟุต ปล่อยให้อำหำรไหลตำมสำยช้ำๆ อย่ำให้อำหำรไหลเร็ ว ถ้ำเร็ วมำกต้องลด
กระบอกให้ต่ำลง เพรำะกำรให้อำหำรเร็ วมำกเกินไป จะทำให้ผปู ้ ่ วย คลื่นไส้ อำเจียน ปวดท้อง หรื อ
ท้องเดิน
- เติมอำหำรใส่ กระบอกเพิ่มอย่ำให้อำหำรในกระบอกลดระดับลงจนมีอำกำศในสำย เพรำะอำกำศจะทำ
ให้ผปู้ ่ วยท้องอืดได้
- เมื่ออำหำรกระบอกสุ ดท้ำยเกือบหมดให้เติมน้ ำและยำหลังอำหำรที่เตรี ยมไว้ เติมน้ ำ ตำมอีกครั้ง จนยำ
ไม่ติดอยูใ่ นสำยยำง และไม่ควรมีน้ ำเหลือค้ำงอยูใ่ นสำย
- พับสำย ปลดกระบอกให้อำหำรออก เช็ดหัวต่อด้วยสำลีชุบน้ ำต้มสุ กปิ ดจุกหัวต่อให้เรี ยบร้อย
- ให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่ำศีรษะสู งหรื อนัง่ พักหลังให้อำหำรต่อไปอีกประมำณ 1 ชัว่ โมง

บทที่ 7 การดูแลพิเศษผู้ป่วยเรื้อรัง และการจัดการ
- กำยภำพบำบัดเพื่อกำรฟื้ นฟูสภำพผูป้ ่ วย
- ที่มีภำวะอ่อนแรง/อัมพำต
- แนวทำงกำรฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยที่บำ้ น
ในกำรฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยอัมพำตรำยหนึ่ง ให้สำมำรถกลับไปใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่ำงอิสระ สำมำรถช่วยเหลือตนเอง
ได้ และเป็ นภำระแก่ผอู ้ ื่นน้อยที่สุด จำเป็ นต้องใช้เวลำค่อนข้ำงนำน เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูป้ ่ วยประเภทอื่น
นอกจำกนั้นกำรฟื้ นฟูน้ ี ยังควรกระทำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อผูป้ ่ วยเสร็ จสิ้ นกำรรักษำจำกโรงพยำบำล และต้อง
กลับไปอยูท่ ี่บำ้ นแล้ว ผูป้ ่ วยควรนำโปรแกรมกำรออกกำลังกำย และวิธีกำรฟื้ นฟูต่ำงๆ ทำงกำยภำพบำบัดไปฝึ ก
ทำต่อที่บำ้ น โดยมีควำมช่วยเหลือจำกญำติ หรื อผูด้ ูแลบ้ำนในบำงกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สำมำรถทำด้วยตนเองได้อย่ำง
สมบูรณ์ เอกสำรชุ ดนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมควำมรู ้ เกี่ยวกับวิธีกำรฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยภำวะอ่อนแรง/อัมพำตที่
บ้ำน ที่ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยควรทรำบ และสำมำรถนำไปฝึ กต่อเนื่องที่บำ้ นเองได้ โดยได้นำเนื้ อหำที่เป็ นกำร
ออกกำลังกำย เพื่อป้ องกันภำวะแทรกซ้อน และช่วยฟื้ นฟูสภำพผูป้ ่ วยที่ใช้ปฏิบตั ิเป็ นส่ วนมำกมำแนะนำ
ชนิดของผู้ป่วยอัมพาต
“อัมพำต” ไม่ใช่โรค แต่เป็ นอำกำรอ่อนแรงของใบหน้ำ แขนขำหรื อลำตัว สำเหตุจำกกำรมีพยำธิ สภำพที่ระบบ
ประสำท และกล้ำมเนื้อ ซึ่ งได้แก่ สมองไขสันหลัง เส้นประสำท และกล้ำมเนื้อ อำกำรอ่อนแรงนี้ จะเกิดที่ส่วน
ใดของร่ ำงกำย ขึ้นกับตำแหน่งของระบบประสำท ที่เกิดพยำธิ สภำพ โดยทัว่ ไปอำกำรอัมพำตสำมำรถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตำมส่ วนของร่ ำงกำยที่มีอำกำร อ่อนแรงได้แก่
1. อัมพำตครึ่ งซี ก หมำยถึง ผูป้ ่ วยที่มีอำกำรอ่อนแรงของใบหน้ำ แขนและขำ ซี กใดซี กหนึ่งของร่ ำงกำย
2. อัมพำตครึ่ งท่อน หมำยถึง ผูป้ ่ วยมีอำกำรอ่อนแรงของลำตัวและขำทั้ง 2 ข้ำง โดยกำร อ่อนแรงของลำตัว
จะเกิดขึ้นมำกหรื อน้อยเพียงใด ขึ้นกับระดับของไขสันหลังที่เกิดพยำธิ สภำพ
3. อัมพำตทั้งตัว หมำยถึง ผูป้ ่ วยมีอำกำรอ่อนแรงของลำตัว และแขนขำ ทั้ง 4 ข้ำง
วิธีการทางกายภาพบาบัดและการออกกาลังกายทีแ่ นะนา
- กำรบริ หำรกำรหำยใจ
- กำรจัดท่ำ
- กำรบริ หำรข้อต่อ/กล้ำมเนื้ อส่ วนต่ำงๆ ของร่ ำงกำย

- กำรขยับข้อ
- กำรฝึ กกิจวัตรประจำวัน
การบริหารการหายใจ
ทำอย่ำงไรจึงหำยใจได้เองอย่ำงเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภำพ ผูป้ ่ วยภำวะอ่อนแรง/อัมพำตมักมีอำกำรเหนื่ อยง่ำย
รู ้สึกหำยใจไม่อิ่ม หรื อไม่ทวั่ ท้องถ้ำกล้ำมเนื้อกระบังลมเพียงแค่อ่อนแรง เรำสำมำรถฝึ กให้แข็งแรงและคงทนต่อ
กำรอ่อนล้ำได้ดว้ ยวิธีง่ำยๆ
ขั้นตอน การบริหารการหายใจ
1. นอนหงำย หมอนรองใต้เข่ำและรู ้สึกผ่อนคลำย หำยใจเข้ำลึกๆ ช้ำๆ ทำงจมูกจนสุ ดและหน้ำท้องโป่ ง
ออก กลั้นหำยใจชัว่ ครู่ (นับ 1 ถึง 3) ปล่อยลมหำยใจออกทำงปำก (หน้ำท้องยุบ) ทำซ้ ำ 5-6 ครั้งแล้ว
พัก เมื่อกล้ำมเนื้อแข็งแรงขึ้น หำยใจสะดวกขึ้น
2. นอนหงำย เอำถุงทรำย / ถุงน้ ำหนัก 1 – 2 กิโลกรัม หรื อหนังสื อเล่มใหญ่ๆ วำงที่หน้ำท้องใต้ต่อลิ้นปี่
พยำยำมหำยใจเข้ำลึกๆ เช่นเดิม แต่ครำวนี้ จะรู ้สึกหำยใจเข้ำยำกเพรำะมีน้ ำหนักต้ำนอยูค่ วรฝึ กทำบ่อยๆ
เช่น ทุกชัว่ โมง บำงครั้งต้องฝึ กใช้กล้ำมเนื้ออื่นด้วย เช่นกล้ำมเนื้อบริ เวณคอ/บ่ำ ด้วยกำรฝึ กยักไหล่ และ
เกร็ งกล้ำมเนื้ อคอ เวลำหำยใจเข้ำ เกร็ งค้ำงไว้นบั 1 ถึง 5 แล้วปล่อยให้ คลำยเวลำหำยใจออก
การจัดท่ านอนในผู้ป่วยอัมพาต
กำรจัดท่ำต้องคำนึงถึง เตียงนอน ควรเป็ นเตียงที่แข็งแรงควำมสู ง พิจำรณำโดยสังเกตจำกเมื่อผูป้ ่ วยลุกนัง่ ห้อย
ขำบนเตียงแล้ว เท้ำผูป้ ่ วยสัมผัสพื้นได้พอดี ที่นอน ต้องเป็ นที่นอนเนื้ อแน่น ไม่นุ่มหรื อแข็งจนเกินไป ผ้ำปูที่
นอนขึงตึงไม่มีรอยย่น รอยพับเพื่อกันไม่ให้ เกิดกำรถูไถผิวหนัง อันจะนำสู่ กำรเกิดแผลกดทับได้ ท่ำนอนใน
ผูป้ ่ วยอัมพำต เป็ นเรื่ องสำคัญอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะผูป้ ่ วยอัมพำตครึ่ งซี ก เพรำะกำรนอนทับแขน หรื อขำข้ำงที่เป็ น
อัมพำตนำนๆ จะทำให้เกิดกำรบวมเกิดข้อต่อยึดติดได้ง่ำย หรื อกำรปล่อยให้ผปู ้ ่ วยนอนอยูท่ ่ำใดท่ำหนึ่งนำนๆ
เป็ นสำเหตุให้เกิด แผลกดทับขึ้น ดังนั้นญำติ หรื อผูด้ ูแลต้องเปลี่ยนท่ำนอนให้บ่อยๆ อย่ำงน้อยทุก 2 ชัว่ โมง
1. การจัดท่ าทีถ่ ูกต้ องของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
- ท่านอนหงาย ศีรษะหนุนหมอนใบเล็ก ๆ ไม่ให้สูงเกินไปให้หน้ำหันไปด้ำนที่เป็ นอัมพำต จัดลำตัว
ให้ตรงใช้หมอนใบเล็กหนุ นที่ไหล่และแขนข้ำงที่อมั พำต กำรจัดท่ำวำงแขนทำได้ 3 แบบ ส่ วนมือและ
ข้อมือวำงอยูใ่ นท่ำปกติ ข้อสะโพกใช้หมอนบำงๆ หรื อผ้ำม้วน วำงใต้สะโพกข้ำงอัมพำตเพื่อกันไม่ให้

ขำแบะออก เข่ำเหยียดตรง หรื องอเล็กน้อยโดยใช้หมอนใบเล็กรองใต้เข่ำ ใต้เท้ำใช้แผ่นไม้ก้ นั ไม่ให้
ปลำยเท้ำตก
- ท่านอนตะแคงข้ างอัมพาตขึน้ นอนตะแคงเต็มตัว ศีรษะโน้มไปทำงด้ำนหน้ำเล็กน้อย ลำตัวตรง
แขนข้ำมอัมพำตจัดให้ไหล่งุม้ ไปทำงด้ำนหน้ำใช้หมอนรองแขน มือวำงบนหมอน ขำข้ำงอัมพำตจัดให้
สะโพกงอ เข่ำงอ อยูบ่ นหมอนเท้ำรองรับไว้บนหมอนเช่นเดียวกัน เพื่อกันไม่ให้ ข้อเท้ำบิด
- ท่านอนตะแคงทับข้ างทีเ่ ป็ นอัมพาต จัดศีรษะโน้มไปทำงด้ำนหน้ำ ลำตัวตรง แขน ไหล่ ข้ำงที่เป็ น
อัมพำตห่ อมำทำงด้ำนหน้ำช่วงปลำยแขนอยูใ่ นท่ำหงำยมือ ขำด้ำนหลัง ข้ำงอัมพำตจับเหยียดข้อ
สะโพกตรงเข่ำงอเล็กน้อย ขำข้ำงดีอยูอ่ ยูด่ ำ้ นบนงอไปทำงด้ำนหน้ำใช้หมอนรองรับไว้

บทที่ 8 กายภาพบาบัดเพือ่ การฟื้ นฟูสภาพผู้ป่วย
- กำยภำพบำบัดเพื่อกำรฟื้ นฟูสภำพผูป้ ่ วย ที่มีภำวะอ่อนแรง/อัมพำต
- แนวทำงกำรฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยที่บำ้ น
ในกำรฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยอัมพำตรำยหนึ่ง ให้สำมำรถกลับไปใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่ำงอิสระ สำมำรถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และเป็ นภำระแก่ผอู ้ ื่นน้อยที่สุด จำเป็ นต้องใช้เวลำค่อนข้ำงนำน เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูป้ ่ วยประเภทอื่น
นอกจำกนั้นกำรฟื้ นฟูน้ ี ยังควรกระทำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อผูป้ ่ วยเสร็ จสิ้ นกำรรักษำจำกโรงพยำบำล และต้อง
กลับไปอยูท่ ี่บำ้ นแล้ว ผูป้ ่ วยควรนำโปรแกรมกำรออกกำลังกำย และวิธีกำรฟื้ นฟูต่ำงๆ ทำงกำยภำพบำบัดไปฝึ ก
ทำต่อที่บำ้ น โดยมีควำมช่วยเหลือจำกญำติ หรื อผูด้ ูแลบ้ำนในบำงกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สำมำรถทำด้วยตนเองได้อย่ำง
สมบูรณ์ เอกสำรชุ ดนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมควำมรู ้ เกี่ยวกับวิธีกำรฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยภำวะอ่อนแรง/อัมพำตที่
บ้ำน ที่ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยควรทรำบ และสำมำรถนำไปฝึ กต่อเนื่องที่บำ้ นเองได้ โดยได้นำเนื้ อหำที่เป็ นกำร
ออกกำลังกำย เพื่อป้ องกันภำวะแทรกซ้อน และช่วยฟื้ นฟูสภำพผูป้ ่ วยที่ใช้ปฏิบตั ิเป็ นส่ วนมำกมำแนะนำ
ชนิดของผู้ป่วยอัมพาต
“อัมพำต” ไม่ใช่โรค แต่เป็ นอำกำรอ่อนแรงของใบหน้ำ แขนขำหรื อลำตัว สำเหตุจำกกำรมีพยำธิ สภำพที่ระบบ
ประสำท และกล้ำมเนื้อ ซึ่ งได้แก่ สมองไขสันหลัง เส้นประสำท และกล้ำมเนื้อ อำกำรอ่อนแรงนี้ จะเกิดที่ส่วน

ใดของร่ ำงกำย ขึ้นกับตำแหน่งของระบบประสำท ที่เกิดพยำธิ สภำพ โดยทัว่ ไปอำกำรอัมพำตสำมำรถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตำมส่ วนของร่ ำงกำยที่มีอำกำร อ่อนแรงได้แก่
1. อัมพาตครึ่งซีก หมำยถึง ผูป้ ่ วยที่มีอำกำรอ่อนแรงของใบหน้ำ แขนและขำ ซี กใดซี กหนึ่งของร่ ำงกำย
2. อัมพาตครึ่งท่อน หมำยถึง ผูป้ ่ วยมีอำกำรอ่อนแรงของลำตัวและขำทั้ง 2 ข้ำง โดยกำร อ่อนแรงของลำตัว
จะเกิดขึ้นมำกหรื อน้อยเพียงใด ขึ้นกับระดับของไขสันหลังที่เกิดพยำธิ สภำพ อัมพำตทั้งตัว หมำยถึง
ผูป้ ่ วยมีอำกำรอ่อนแรงของลำตัว และแขนขำ ทั้ง 4 ข้ำง
วิธีการทางกายภาพบาบัดและการออกกาลังกายทีแ่ นะนา
-

กำรบริ หำรกำรหำยใจ
กำรจัดท่ำ
กำรบริ หำรข้อต่อ/กล้ำมเนื้ อส่ วนต่ำงๆ ของร่ ำงกำย
กำรขยับข้อ
กำรฝึ กกิจวัตรประจำวัน

การบริหารการหายใจ
ทำอย่ำงไรจึงหำยใจได้เองอย่ำงเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภำพ ผูป้ ่ วยภำวะอ่อนแรง/อัมพำตมักมีอำกำรเหนื่ อยง่ำย
รู ้สึกหำยใจไม่อิ่ม หรื อไม่ทวั่ ท้องถ้ำกล้ำมเนื้อกระบังลมเพียงแค่อ่อนแรง เรำสำมำรถฝึ กให้แข็งแรงและคงทนต่อ
กำรอ่อนล้ำได้ดว้ ยวิธีง่ำย ๆ มีข้ นั ตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นอนหงำย หมอนรองใต้เข่ำและรู ้สึกผ่อนคลำย
หำยใจเข้ำลึก ๆ ช้ำ ๆ ทำงจมูกจนสุ ดและหน้ำท้องโป่ งออก
กลั้นหำยใจชัว่ ครู่ (นับ 1 ถึง 3)
ปล่อยลมหำยใจออกทำงปำก (หน้ำท้องยุบ) ทำซ้ ำ 5-6 ครั้งแล้วพัก
เมื่อกล้ำมเนื้ อแข็งแรงขึ้น หำยใจสะดวกขึ้น

กำรนอนหงำย เอำถุงทรำย / ถุงน้ ำหนัก 1 – 2 กิโลกรัม หรื อหนังสื อเล่มใหญ่ๆ วำงที่หน้ำท้องใต้ต่อลิ้นปี่
พยำยำมหำยใจเข้ำลึกๆ เช่นเดิม แต่ครำวนี้ จะรู ้สึกหำยใจเข้ำยำกเพรำะมีน้ ำหนักต้ำนอยูค่ วรฝึ กทำบ่อย ๆ เช่น ทุก

ชัว่ โมง บำงครั้งต้องฝึ กใช้กล้ำมเนื้ออื่นด้วย เช่นกล้ำมเนื้ อบริ เวณคอ/บ่ำ ด้วยกำรฝึ กยักไหล่ และเกร็ งกล้ำมเนื้อ
คอ เวลำหำยใจเข้ำ เกร็ งค้ำงไว้นบั 1 ถึง 5 แล้วปล่อยให้ คลำยเวลำหำยใจออก
การจัดท่ านอนในผู้ป่วยอัมพาต การจัดท่าต้ องคานึงถึง ดังนี้
1. เตียงนอน ควรเป็ นเตียงที่แข็งแรงควำมสู ง พิจำรณำโดยสังเกตจำกเมื่อผูป้ ่ วยลุกนัง่ ห้อยขำบนเตียงแล้ว
เท้ำผูป้ ่ วยสัมผัสพื้นได้พอดี
2. ที่นอน ต้องเป็ นที่นอนเนื้อแน่น ไม่นุ่มหรื อแข็งจนเกินไป ผ้ำปูที่นอนขึงตึงไม่มีรอยย่น รอยพับเพื่อกัน
ไม่ให้ เกิดกำรถูไถผิวหนัง อันจะนำสู่ กำรเกิดแผลกดทับได้
3. ท่ำนอนในผูป้ ่ วยอัมพำต เป็ นเรื่ องสำคัญอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะผูป้ ่ วยอัมพำตครึ่ งซี ก เพรำะกำรนอนทับแขน
หรื อขำข้ำงที่เป็ นอัมพำตนำนๆ จะทำให้เกิดกำรบวมเกิดข้อต่อยึดติดได้ง่ำย หรื อกำรปล่อยให้ผปู ้ ่ วยนอน
อยูท่ ่ำใดท่ำหนึ่งนำนๆ เป็ นสำเหตุให้เกิด แผลกดทับขึ้น ดังนั้นญำติ หรื อผูด้ ูแลต้องเปลี่ยนท่ำนอนให้
บ่อยๆ อย่ำงน้อยทุก 2 ชัว่ โมง
การจัดท่ าทีถ่ ูกต้ องของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
1. ท่ำนอนหงำย ให้ศีรษะหนุนหมอนใบเล็กๆ ไม่ให้สูงเกินไปให้หน้ำหันไปด้ำนที่เป็ นอัมพำต จัดลำตัว
ให้ตรงใช้หมอนใบเล็กหนุ นที่ไหล่และแขนข้ำงที่อมั พำต กำรจัดท่ำวำงแขนทำได้ 3 แบบ ส่ วนมือและ
ข้อมือวำงอยูใ่ นท่ำปกติ ข้อสะโพกใช้หมอนบำงๆ หรื อผ้ำม้วน วำงใต้สะโพกข้ำงอัมพำตเพื่อกันไม่ให้
ขำแบะออก เข่ำเหยียดตรง หรื องอเล็กน้อยโดยใช้หมอนใบเล็กรองใต้เข่ำ ใต้เท้ำใช้แผ่นไม้ก้ นั ไม่ให้
ปลำยเท้ำตก
2. ำนอนตะแคงข้ำงอัมพำตขึ้น นอนตะแคงเต็มตัว ศีรษะโน้มไปทำงด้ำนหน้ำเล็กน้อย ลำตัวตรง แขน
ข้ำมอัมพำตจัดให้ไหล่งุม้ ไปทำงด้ำนหน้ำใช้หมอนรองแขน มือวำงบนหมอน ขำข้ำงอัมพำตจัดให้
สะโพกงอ เข่ำงอ อยูบ่ นหมอนเท้ำรองรับไว้บนหมอนเช่นเดียวกัน เพื่อกันไม่ให้ ข้อเท้ำบิด
3. ท่ำนอนตะแคงทับข้ำงที่เป็ นอัมพำต จัดศีรษะโน้มไปทำงด้ำนหน้ำ ลำตัวตรง แขน ไหล่ ข้ำงที่เป็ น
อัมพำตห่ อมำทำงด้ำนหน้ำช่วงปลำยแขนอยูใ่ นท่ำหงำยมือ ขำด้ำนหลัง ข้ำงอัมพำตจับเหยียดข้อสะโพก
ตรงเข่ำงอเล็กน้อย ขำข้ำงดีอยูอ่ ยูด่ ำ้ นบนงอไปทำงด้ำนหน้ำใช้หมอนรองรับไว้

