
 

 

 
บทท่ี 4 

การดูแลความต้องการพื้นฐานของบุคคลด้านการพักผ่อน  
ความปลอดภัย และการจัดหน่วยผู้ป่วย 

 
 การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการพักผ่อน การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับ
ความปลอดภัยในขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะผู้ที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วย
จะมีความต้องการการพักผ่อนมากกว่าผู้ที่ไม่มีความเจ็บป่วย การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระ จิตใจ อารมณ์ ส่งผลให้หายจากโรคช้า  

 
การพักผ่อน  
 

 การพักผ่อน หมายถึง การผ่อนคลาย ความสงบทั้งร่างกายและจิตใจ ความไม่วิตกกังวล 
ความรู้สึกผ่อนคลายโดยไม่มีความเครียดทางอารมณ์ การไมก่ระท ากิจกรรมใด ๆ และการเปลีย่นอิริยาบถ 
 

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพักผ่อน  
 

 รูปแบบและความต้องการในการพักผ่อนของบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 1.1 อายุ บุคคลที่มีอายุต่างกันจะมีความต้องการในการพักผ่อนนอนหลับแตกต่างกัน 
ผู้ที่อยู่ในช่วงพัฒนาการทารกมีความต้องการพักผ่อนนอนหลับมากที่สุดคือ 16-20 ชั่วโมง/ วัน แล้วค่อย ๆ 
ลดลงตามล าดับ จนถึงช่วงพัฒนาการตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชราจะมีความต้องการพักผ่อนนอนหลับ ประมาณ 
7-9 ชั่วโมง/ วัน 
 1.2 แรงจูงใจ หากบุคคลมีความสนใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่างกายจะมีความตื่นตัว และ
ไม่หลับ แต่หากบุคคลเกิดความเบื่อหน่ายก็มีแนวโน้มที่จะหลับได้ เช่น นักศึกษาไม่สนใจในเนื้อหาวิชา
ที่เรียน และรู้สึกไม่สนใจในวิธีการสอนของอาจารย์ นักศึกษาก็จะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายและหลับ
ในชั้นเรียน ตรงกันข้ามหากนักศึกษาสนใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนและวิธีการสอนของอาจารย์น่าสนใจ 
นักศึกษาจะไม่หลับ เกิดการเรียนรู้ และการจดจ าที่ด ี
 1.3 แสงสว่าง ในภาวะที่ไม่มีแสงสว่างต่อมไพเนียล ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเมลาโตนิน 
(melatonin) ที่ท าให้รู้สึกง่วง ดังนั้นหากนอนอยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างต่อมไพเนียล จะไม่มีการหลั่ง
ฮอร์โมนเมลาโตนิน ที่ท าให้นอนหลับยาก 
 1.4 กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการออกก าลังกายจะท าให้รู้สึก
อ่อนล้าและต้องการพักผ่อน แต่การออกก าลังกายก่อนเวลานอน 2 ชั่วโมง จะท าให้นอนหลับยาก 
 1.5 สิ่งแวดล้อม บุคคลจะพักผ่อนนอนหลับได้ดีในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย และสงบ  
 1.6 ความเครียด อารมณ์ การมีความเครียด หรือการอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติ เช่น 
ความวิตกกังวล ความกลัว เป็นต้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาท (neurotransmitter) 
ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการนอนหลับ และการตื่น จึงท าให้นอนไม่หลับ   
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 1.7 อาหาร ความรู้สึกอ่ิมเกิน ความรู้สึกหิว ความรู้สึกกระหาย ล้วนเป็นสาเหตุที่ท า
ให้บุคคลไม่สามารถพักผ่อนได้ การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ เช่น กาแฟ ช็อกโกเลต 
ชา เป็นต้น ท าให้นอนไม่หลับ ส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะท าให้หลับง่าย แต่จะท าให้ตื่นเร็ว 
ท าให้นอนหลับไดไ้ม่เต็มที่ 
  อาหารที่ส่งเสริมให้นอนหลับ คือ สารแอล-ทรปิโตแฟน (L-tryptophan) พบอยู่
ในนม ผลิตภัณฑ์นม สัตว์ปีก ปลา ไข่ ดังนั้นการดื่มนมอุ่น ๆ 1 แก้ว ก่อนนอนจึงเป็นการส่งเสริมให้
พักผ่อนนอนหลับได้ดี  
 1.8 ความเจ็บป่วย ในภาวะที่มีความเจ็บป่วย ผู้ป่วยจะมีความเครียด ความวิตกกังวล 
ความเจ็บปวด ความไม่สุขสบายต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมการรักษาของแพทย์ และการปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาล จะส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนนอนหลับของผู้ป่วย  
 1.9 ยาและสารบางชนิด ยาและสารบางชนิดท าให้นอนไม่หลับ เช่น amphetamines, 
nicotine, terbutaline, theophylline, pemoline, alcohol, caffeine, tricyclic , barbiturate 
และ antidepressant ส่วนยาที่ช่วยให้นอนหลับเป็นยาในกลุ่ม sedatives, benzodiazepine และ
hypnotics ซ่ึงแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้น 
 

 2. การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการพักผ่อน 
  

 รูปแบบและความต้องการในการพักผ่อนของบุคคลมีความแตกต่างกัน ส าหรับผู้ป่วย
การพักผ่อนเป็นสิ่งจ าเป็น และมีความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้หายจากความเจ็บป่วย 
ดังนั้นพยาบาลจึงต้องดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 สิ่งแวดล้อม การควบคุมสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการพักผ่อน ได้แก่  
 1) การควบคุมเสียงต่าง ๆ เช่น เสียงโทรทัศน์ เสียงเพลง เสียงพูดคุย เสียงเดิน 

เสียงเปิด-ปิดประตู เสียงลากเสาน้ าเกลือ เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลเป็นคืนแรกจะ
ไม่คุ้นกับสภาพแวดล้อมที่หอผู้ป่วยซึ่งพยาบาลมีการปฏิบัติงานกันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งแตกต่างจาก
ที่บ้าน จึงอาจเป็นการรบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วย ดังนั้นพยาบาลจึงไม่ควรปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ป่วย ควรสวมใส่รองเท้าพ้ืนยางเพ่ือจะไม่ท าให้เกิดเสียงดังเวลาเดิน เปิด-ปิด
ประตูเบา ๆ ปฏิบัติงานด้วยความเบามือ ไม่ก่อเสียงรบกวน 

 2) การควบคุมกลิ่นโดยการก าจัดเศษอาหาร กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น 
กลิ่นเลือด กลิ่นหนอง กลิ่นอาเจียน กลิ่นอุจจาระ เป็นต้น 

 3) การควบคุมแสง โดยปิดไฟหัวตียง ยกเว้นผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการ
อย่างใกล้ชิดจะต้องเปิดไฟไว้ตลอด 

 4) การก าหนดเวลาเยี่ยม และจ ากัดจ านวนผู้เยี่ยมตามความเหมาะสม  
 5) การดูแลการถ่ายเทของอากาศ และอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะ  
 6) การก าจัดแมลง ยุง มด ต่าง ๆ ที่รบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วย 
 7) ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการพยาบาล ควรจัดในเวลากลางวันมากกว่า

กลางคืน และจัดล าดับกิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อลดการรบกวนเวลานอน 
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2.2 ความเจ็บป่วย การบรรเทาอาการที่เกิดจากความเจ็บป่วยอันเป็นสาเหตุของ
การนอนไม่หลับ เช่น ความเจ็บปวด การหายใจล าบาก อาการคลื่นไส้ ความวิตกกังวล เป็นต้น 
 2.3 พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน แนะน าผู้ป่วยเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่  
 1) แบบแผนการนอนหลับ ช่วงเวลาการนอนหลับพักผ่อนตามปกติเป็นเวลา
กลางคืน นอนเมื่อรู้สึกง่วง หากนอนช่วงกลางวันจะท าให้กลางคืนนอนไม่หลับจึงไม่ควรงีบหลับตอน
กลางวัน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ท าให้เกิดความเครียด ควรท ากิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น ดูรายการโทรทัศน์
เบาสมอง สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเพลงเบา ๆ เป็นต้น 
 2) การออกก าลังกาย ไม่ควรออกก าลังกายก่อนเวลานอนประมาณ 2 ชั่วโมง 
เพราะรา่งกายจะตื่นตัวท าให้หลับยาก  

 3) การดูแลเรื่องอาหาร ควรงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีสารกระตุ้น
การสร้างปัสสาวะ ได้แก่ คาเฟอีน แอลกอฮอล์ ชา กาแฟ ช็อกโกแลต น้ าอัดลม รวมทั้งไม่ดื่มน้ าใน
ปริมาณมากก่อนเข้านอน 2-4 ชั่วโมง 

 นอกจากนี้ความรู้สึกหิวหรืออ่ิมเกินไปจะท าให้นอนไม่หลับ จึงควรรับประทาน
อาหารในปริมาณที่พอเหมาะ ถ้ารู้สึกหิวก่อนนอนควรรับประทานอาหารว่าง ประมาณ 3 ชั่วโมง ก่อน
ถึงเวลานอน ไม่ควรรับประทานอาหารในปริมาณมาก และการดื่มนมอุ่น ๆ ก่อนนอนช่วยให้นอนหลับ
ได้ดขีึ้น 
 2.4 อารมณ์และจิตใจ การดูแลด้านอารมณ์และจิตใจนั้น พยาบาลควรเปิดโอกาสให้
ผู้ป่วยได้พูดระบายอารมณ์ ความรู้สึกท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาด้านอารมณ์ออกมา 
 2.5 ความสุขสบาย และความรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยส่งเสริมให้มีการพักผ่อนนอนหลับ 
พยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยการดูแลความสะอาดในช่องปาก การดูแลความสะอาดของร่างกาย
ตลอดจนเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมใส่ให้สะอาด ไม่อับชื้น การดูแลให้ผ้าปูที่นอนเรียบตึง การนวดหลัง และ
การเปลี่ยนผ้าก็อซปิดแผลที่เปียกชุ่มออก เป็นต้น 
 2.6 ดูแลให้ยานอนหลับตามแผนการรักษา ยาที่ช่วยให้นอนหลับเป็นยากลุ่ม 
sedatives, hypnotics และ benzodiazepine ซ่ึงแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้น 
 
การดูแลให้ได้รับความปลอดภัย 
 

 ความปลอดภัยเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้นการดูแลให้ผู ้ป่วยได้รับ
ความปลอดภัย ไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุใด ๆ ในระหว่างนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจึง
เป็นสิ่งที่พยาบาลต้องตระหนักและให้ความส าคัญ เพราะการเกิดอุบัติเหตุอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต
ทั้งนี้แต่ละบุคคลมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการได้รับบาดเจ็บแตกต่างกัน  
 

 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  
  

 การดูแลเพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พยาบาล
ต้องประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การพยาบาลอย่างเหมาะสม ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
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  1.1 ระดับพัฒนาการตามช่วงอายุ มนุษย์ในแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ที่แตกต่างกัน จึงท าให้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองต่างกันด้วย วัยทารกเป็นวัยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถปกป้องตนเองจากอันตรายได้ เนื่องจากระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท
ยังเจริญไมเ่ต็มที ่ไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อ่ืนทราบได้ ส าหรับวัยเด็ก อายุ 3 เดือน-1 ปี 
เป็นช่วงที่เด็กมักจะหยิบสิ่งของเข้าปาก จมูก หู ซึ่งอาจเป็นอันตราย ดังนั้นของเล่นส าหรับเด็กควรได้
มาตรฐานและเหมาะสมกับพัฒนาการ เนื่องจากของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีขนาดหรือส่วนประกอบ
ที่เป็นอันตราย การให้เด็กเล็กเล่นของเล่นที่มีขนาดเล็กนั้นเด็กอาจจะหยิบของเล่นเข้าปาก จมูก หรือห ู
อุปกรณ์ต่าง ๆ ควรวางให้พ้นมือเด็ก เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนวัยเด็กตอนต้นเป็นวัยที่
ซุกซนจึงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการปีนป่ายได้ ในวัยผู้ใหญ่อันตรายอาจเกิดจากพฤติกรรมบางอย่าง 
เช่น การสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลซึ่งตามระเบียบแล้วเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เพราะในโรงพยาบาลมีการใช้
ก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นวัตถุไวไฟ ดังนั้นการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลจึงอาจเสี่ยง ต่อการเกิด
เพลิงไหม้ได ้ส าหรับวัยสูงอายุความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงลดลง ความแข็งแรงน้อยลงกว่าเมื่ออยู่
ในวัยผู้ใหญ่ ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เสื่อมลง รวมถึงกระดูกมีความเปราะบางลง โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
จากการพลัดตกหกล้มจนกระดูกหักจะมีสูงกว่าในวัยผู้ใหญ่ 
  1.2 ความบกพร่องด้านประสาทสัมผัส ผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส ได้แก่ 
ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน การมองเห็น การรับรู้อุณหภูมิ บุคคลเหล่านี้จะเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุได้มากกว่าผู้ที่มีประสาทสัมผัสปกติ 

  1.3 สภาพร่างกาย ผู้ที่มีความเจ็บป่วยและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ผู้ป่วยที่มี
อาการมึนงง อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยที่ต้องลุกเดินเข้าออกจากเตียงบ่อย ๆ ผู้ป่วยที่
ท้องเสียหรือปัสสาวะบ่อย เป็นต้น  

  1.4 ระดับความรู้สึกตัว ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัวเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการสับสน มีความผิดปกติในการรับรู้วัน เวลา สถานที่ ผู้ป่วยที่ไม่
สามารถเข้าใจค าแนะน า เป็นต้น 

  1.5 ผลจากการรับประทานยา การรับประทานยาบางชนิดจะเพ่ิมความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาที่ท าให้มึนงง ยานอนหลับ ยาคลายเครียด เป็นต้น ส าหรับ
ผู้ป่วยที่รับประทานยาขับปัสสาวะ และยาระบาย จะลุกเดินเข้าห้องน้ าบ่อย จึงเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุไดเ้ช่นกัน 

 1.6 อุปกรณ์ช่วยเดิน การใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น รถเข็นนั่ง (wheel chair) ไม้เท้า 
(crane) ไม้ค้ ายัน (crutches) เป็นต้น หากใช้โดยปราศจากความระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุได้  

 

2. การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย 
 

 การพยาบาลเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยขณะอยู่โรงพยาบาล เป็นการดูแลใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 ความปลอดภัยในด้านความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ได้แก่ การดูแลให้
ได้รับอากาศ อาหาร น้ า อุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสมต่อการด ารงชีพ  
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 1) อากาศ อากาศที่สูดหายใจเข้าไปต้องมีปริมาณของออกซิเจนเหมาะสมต่อ
การด ารงชีพ ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอากาศอาจได้รับการรักษาโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ 
พยาบาลต้องดูแลให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษาเพ่ือรักษาระดับออกซิเจนในร่างกาย 
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและต้องระมัดระวังขณะดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจน เช่น 
สายออกซิเจนหับ พับ งอ การปล่อยให้ระดับน้ าในขวดออกซิเจนมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนด เป็นต้น 
ส่วนในผู้ป่วยที่มีเสมหะและไม่สามารถขับเสมหะออกมาได้เอง พยาบาลต้องช่วยเหลือในการดูดเสมหะ
เพ่ือให้ทางเดินหายใจโล่ง ป้องกันการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจากเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ 

 2) อาหารและน้ า เมื่อมาอยู่โรงพยาบาล พยาบาลต้องดูแลให้ผู้ป่วยได้รับ
อาหารและน้ าที่เหมาะสมกับโรค รวมถึงการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทาน อาหารที่
ควรหลีกเลี่ยงเพ่ือป้องกันการก าเริบของโรค ปริมาณน้ าที่ควรได้รับในแต่ละวัน รวมทั้งการค านึงถึง
ความสะอาดของอาหารและน้ าเพ่ือป้องกันอาหารเป็นพิษ การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่
ติดต่อทางการรับประทานอาหาร 

 3) อุณหภูมิ ร่างกายมนุษย์มีกลไกการควบคุมอุณหภูมิแกน (core temperature) 
ให้ค่อนข้างคงที่และเหมาะสมต่อการด ารงชีพ คือ ประมาณ 35.5-37.4 องศาเซลเซียส (ºC) หากร่างกาย
มีอุณหภูมิสูงหรือต่ ากว่านี้มาก จะเป็นอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ และด้วยระดับพัฒนาการตามช่วง
อายุที่แตกต่างกันท าให้ความสามารถในการปรับตัวต่ออุณหภูมิภายนอกร่างกายแตกต่างกัน การดูแล
ผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากอันตรายของอุณหภูมิที่สูงหรือต่ าเกิน พิจารณาจากอายุ ความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเอง ระดับความรู้สึกตัว สภาพความเจ็บป่วย เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อกลไกการปรับตัว
ทั้งกลไกการปรับอุณหภูมิทางสรีระ และการป้องกันตนเองโดยการปรับพฤติกรรม พยาบาลต้องดูแล
ตอบสนองให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายทางด้านอุณหภูมิ  
 2.2 ความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรค เชื้อโรคก่อให้เกิดความเจ็บป่วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระยะเจ็บป่วยจะเป็นระยะที่ร่างกายมีภูมิต้านโรคต่ าลงกว่าปกติ ผู้ป่วยจึงมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดการติดเชื้อโรคได้มากกว่าผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคปกติ พยาบาลจึงต้องดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วย
ได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอันจะก่อให้เกิดความเจ็บป่วย การติดต่อของเชื้อโรคทางการสัมผัสเป็นทางที่
ท าให้เกิดการติดต่อของเชื้อโรคมากที่สุด พยาบาลจึงต้องล้างมือทั้งก่อนและหลังให้การพยาบาล รวมทั้ง
ให้แนะน าผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้เข้าเยี่ยมให้เห็นถึงความส าคัญของการล้างมือ และการล้างมือที่ถูกวิธี 
เพราะการล้างมืออย่างถูกวิธีจะเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ง่าย สะดวก และประหยัด 
นอกจากนี้การก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค เช่น แมลงสาป มด ยุง การดูแลเครื่องใช้ให้สะอาด เช่น 
หมั่นเปลี่ยนผ้าปูที่นอน การท าความสะอาดเตียง รวมถึงอุปกรณ์ในหอผู้ป่วยก็เป็นการดูแลให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคเช่นกัน 
 2.3 ความปลอดภัยจากการพลัดตกหกล้ม การป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจาก
การพลัดตกหกล้ม การตกเตียงนั้น พยาบาลต้องดูแลสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่าง
เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุดเสียหาย ดูแลพื้นห้องน้ าไม่ให้ลื่น มีอุปกรณ์
ส าหรับช่วยพยุงตัว เช่น ราวจับในห้องน้ า มีกริ่งส าหรับกดเรียกพยาบาลเมื่อต้องการความช่วยเหลือที่
ใกล้มือท้ังทีเ่ตียง และในห้องน้ า ที่ส าคัญพยาบาลต้องแสดงให้ผู้ป่วยเห็นว่าพยาบาลมีความเต็มใจ และ
พร้อมที่จะช่วยเหลือ สามารถกระท าโดยเมื่อผู้ป่วยกดกริ่งเรียก พยาบาลต้องเข้าไปสอบถามถึงความต้องการ
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ของผู้ป่วยในทันที และให้ความช่วยเหลือโดยไม่รอเวลา หากพยาบาลละเลยไม่ตอบสนองต่อการขอ
ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยอาจจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือและกระท าพฤติกรรมบางอย่างที่อาจเป็นอันตราย 
เช่น ผู้ป่วยสูงอายุลุกเดินเข้าห้องน้ าเพียงล าพังอาจเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม พลัดตกเตียงได้ ส าหรับ
ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและพยาบาลต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการมองเห็น และผู้ป่วยที่มีความ
บกพร่องในการได้ยิน  

 2.4 ความปลอดภัยจากการให้การพยาบาล และการท าหัตถการ เนื่องจากอุบัติเหตุ
จากการให้การพยาบาล และการท าหัตถการเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น ความผิดพลาดจาก
การบริหารยา ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า เป็นต้น การพยาบาลเพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับความปลอดภัยจากการท าหัตถการ สามารถกระท าได้โดยการปฏิบัติการพยาบาลอย่างระมัดระวัง
ตามนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การบริหารการให้ยารับประทานอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากการให้ยาผิดคน ผิดวิธี ผิดขนาด ผิดชนิด การจัดท่าผู้ป่วยควรปฏิบัติด้วย
ความนุ่มนวล ระมัดระวังอันตรายทีอ่าจเกิดจากการจัดท่า เช่น กระดูกหัก ทางเดินหายใจไม่โล่ง เป็นต้น 
และจัดท่าให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นการป้องกันการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้นประสาท  

 2.5 ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ ์โดยอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ป่วย ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟ ราวกั้นเตียง เป็นต้น รวมทั้งอันตรายจากสารเคมี พยาบาลต้องมีความรู้ที่จะใช้สารเคมีให้ถูกต้อง
ตามลักษณะการใช้งาน และตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนน าไปใช้งานกับผู้ป่วย หัตถการบางอย่างต้องใช้
อุปกรณท์ีป่ราศจากเชื้อ พยาบาลก็จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่หยิบใช้นั้นปราศจากเชื้อเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค 

 2.6 การใช้เครื่องผูกยึด พยาบาลควรใช้เครื่องผูกยึด (restrain) เมื่อจ าเป็น และใช้
อย่างถูกวิธี การผูกยึดที่แน่นเกินจะไปกดการเส้นเลือด เส้นประสาท 
 
การจัดการสิ่งแวดล้อม  
 

 หอผู้ป่วยเป็นบริเวณที่ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในขณะอยู่โรงพยาบาล อุปกรณ์ที่จัดให้ส าหรับ
ผู้ป่วยโดยทั่วไป ได้แก่ เครื่องนอน ตู้ข้างเตียง เก้าอ้ีนั่งข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง อุปกรณ์เหล่านี้ต้องได้รับ
การดูแลให้สะอาด ปราศจากฝุ่น กลิ่นอับ ความชื้น เปียกแฉะ อยู่ในสภาพที่ดี เหมาะส าหรับการพักผ่อน 
พยาบาลจึงควรจัดสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1. จัดให้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย 

 2. ดูแลให้สิ่งแวดล้อม เครื่องนอน ตู้ข้างเตียง เก้าอ้ี โต๊ะคร่อมเตียง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ในหอผู้ป่วยสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม มีการท าลายเชื้อและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 

 3. อุณหภูมิที่เหมาะกับการพักผ่อนของผู้ป่วยแต่ละราย 
 4. แสงสว่างพอเหมาะ ไม่มืดหรือสว่างจ้าเกินไป 
 5. การถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่อับทึบหรือลมโกรกแรงเกิน 
 6. เสียง ไม่ควรมีเสียงรบกวนการพักผ่อน 
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 7. กลิ่น ควรก าจัดกลิ่นที่รบกวนผู้ป่วย เช่น ไม่วางหม้อนอนที่ใช้แล้วบนเตียง ข้างเตียง 
หรือใต้เตียงผู้ป่วย เป็นต้น 

 8. สภาพแวดล้อมมิดชิด มีความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติการพยาบาลต้องไม่เปิดเผยร่างกาย
ผู้ป่วยเกนิจ าเป็น เช่น ใช้ผ้าคลุมร่างกายเมื่อเช็ดตัวให้ผู้ป่วย กั้นม่านทุกครั้งที่เช็ดตัวให้ผู้ป่วย เป็นต้น 
 
การท าเตียง 
  

 ในการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเตียง ดังนั้นเตียงส าหรับ
ผู้ป่วยจึงต้องได้รับการดูแลความสะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย เหมาะกับการพักผ่อน  
 การท าเตียงที่ดี ประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้ 
 1. หลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค  

1.1 ผ้าและของใช้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรือของเหลวที่ออกจากตัวผู้ป่วยอาจมีเชื้อโรค
ฉะนั้นจึงควรเก็บผ้าโดยม้วนด้านที่สัมผัสกับผู้ป่วยไว้ด้านใน  

1.2 ห้ามสะบัดผ้า  
1.3 ไม่ควรน าผ้าที่จะใช้กับเตียงหนึ่งไปวางบนเตียงอ่ืน รวมถึงไม่วางผ้าที่ใช้แล้วบน

เตียงผู้ป่วย  
1.4 ไม่วางผ้าบนพื้นไม่ว่าจะเป็นผ้าสะอาดหรือผ้าสกปรก 
1.5 การเช็ดท าความสะอาดต้องเช็ดจากบริเวณที่สกปรกน้อยมาที่สกปรกมาก  
1.6 ถ้าเป็นเตียงผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อต้องเช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
1.7 ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสกับผู้ป่วย หรือของใช้

ผู้ป่วย รวมถึงการใช้เครื่องป้องกันที่เหมาะสม  
1.8 ระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสหน้าตาหรือร่างกาย  
1.9 ระวังไม่ให้ผ้าสกปรกมาสัมผัสชุดพยาบาล 
1.10 เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกเช้า หรือเมื่อผ้าปูที่นอนเปียกหรือสกปรก   
1.11 เปลี่ยนผ้าทุกเช้าหลังผู้ป่วยอาบน้ าเสร็จ 
1.12 ส ารวจความสะอาด เรียบร้อยของเตียงในระหว่างวัน 
1.13 เปลี่ยนผ้าก่อนครบก าหนด เปลี่ยนก่อนเวลาได้ถ้าผ้าสกปรก 
 

 2. หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่อตัวผู้ป่วย ควรปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องระวังการตกเตียง ปฏิบัติโดย
การยกราวกั้นเตียงด้านที่ไม่มีพยาบาลยืนอยู่ขึ้นทุกครั้ง พร้อมทั้งส ารวจว่าล็อกแน่นไม่เลื่อนหล่นลงมา 
ระวังไม่ให้ร่างกายผู้ป่วยกระแทกกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเตียง รวมถึงดูแลไม่ให้ราวกั้นเตียงหนีบอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย การดูแลให้เตียงเรียบตึง ไม่มีรอยยับย่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่บนเตียง 
เพราะถ้าผู้ป่วยนอนทับอาจเกิดแผลหรือรู้สึกไม่สุขสบายได้ ภายหลังการท าเตียงต้องปรับระดับเตียง
ให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายเพ่ือลดความรุนแรงหากเกิดการพลัดตกจากเตียง หลังปูเตียงเสร็จปรับ
ระดับเตียงให้เหมาะกับสภาพผู้ป่วย 
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 3. ประหยัดเวลาและพลังงาน ควรเตรียมของใช้ให้ครบก่อนไปที่เตียงและท าเตียงให้
เสร็จทีละด้าน ท าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะอาด เป็นระเบียบ ไม่รบกวนผู้ป่วยนานเกิน 

 4. ค านึงถึงความเป็นบุคคลของผู้ป่วย โดยแจ้งและอธิบายให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งก่อน
การท าเตียง และไม่หยิบจับของใช้ข้ามตัวผู้ป่วย ดูแลความเป็นส่วนตัว สุขสบาย ปลอดภัย หากท าเตียง
ที่มีผู้ป่วยนอนอยู่ควรกั้นม่านเพื่อความเป็นส่วนตัว 

 5. หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่อตัวพยาบาล นั่นคือการอยู่ในท่าการทรงตัวที่ถูกต้อง 
กระท าโดยการรักษาแกนร่างกายให้อยู่ในแนวตรง การหยิบยกของใช้ควรอยู่ในระดับเอว หลีกเลี่ยง
การบิดตัว เอ้ือมตัว หรือเอ้ือมจนสุดแขน ควรยืนแยกเท้าห่างกันเล็กน้อย และย่อเข่าเมื่อต้องการ
เหน็บชายผ้าเข้าใต้ที่นอน ปรับระดับเตียงให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ระมัดระวังในการหยิบจับผ้า
เพราะอาจมีอุปกรณ์ท่ีแหลมคมอยู่บนเตียง  

 6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการท าเตียง เตียงต้องเรียบตึง ผ้าไม่หลุดออกจากเตียง 
ไม่เปียก สะอาด สวยงาม แห้ง ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่บนเตียง 

 7. การปฏิบัติกับผ้าที่ใช้แล้ว น าผ้าที่เปื้อนคราบเหงื่อไคลใส่ลงถังผ้าทั่วไป ผ้าที่เปื้อนเลือด 
อุจจาระหรือสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วยให้แยกใส่ถุงผ้าติดเชื้อ 

  
วิธีปฏิบัตกิารท าเตียง 
 

  การท าเตียงมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสะอาด สวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสุขสบาย และความปลอดภัยของผู้ป่วย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การท าเตียงว่าง (closed bed/ 
ordinary bed) การท าเตียงที่ผู้ป่วยสามารถลุกออกจากเตียงได้ (open bed) การท าเตียงที่มีผู้ป่วย
นอนอยู่ (occupied bed) และการท าเตียงรอรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด (ether bed/ anesthetic bed) 
วิธีการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นการเตรียม ขั้นปฏิบัติ และขั้นหลังปฏิบัติ 
 

 1. ขั้นการเตรียม 
 1.1 ประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วย  
 1.2 ตรวจสอบค าสั่งการรักษาที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการพยาบาล  
 1.3 ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง 
 1.4 จัดเตรียมเครื่องใช้ให้ครบวางบนโต๊ะหรือเก้าอ้ี เครื่องใช้ที่ต้องใช้ก่อนต้องวางไว้

บนสุดและจัดวางไล่เรียงกันมา เครื่องใช้ที่ถูกใช้เป็นล าดับสุดท้ายจะอยู่ด้านล่างสุด การท าเตียงว่าง
เป็นการท าเตียงที่ผู้ป่วยสามารถลุกออกจากเตียงได้ และการท าเตียงที่มีผู้ป่วยนอนอยู่ มีอุปกรณ์ที่
เหมือนกันวางเรียงตามล าดับจากล่างขึ้นบน ได้แก่ ผ้าห่ม ปลอกหมอน และผ้าปูที่นอน  ตามล าดับ 
หากเป็นการท าเตียงรอรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด ต้องเตรียมเครื่องใช้เพ่ิม ได้แก่ ผ้าขวางเตียง ผ้ายางขวางเตียง 
เพ่ือปูบริเวณศีรษะเพ่ือป้องกันผ้าปูที่นอนเปรอะเปื้อนหากผู้ป่วยอาเจียน และปูบริเวณที่ผ่าตัดเพ่ือ
ป้องกันผ้าปูที่นอนเปรอะเปื้อนหากมีเลือดไหลซึมออกจากบริเวณที่ผ่าตัด เตรียมชามรูปไตไว้ส าหรับ
รองรับอาเจียน เตรียมเสาน้ าเกลือ เตรียมอุปกรณ์ให้ออกซิเจน และอุปกรณ์ดูดเสมหะให้พร้อมใช้งาน 
นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องเตรียมส าหรับท าความสะอาดเตียง คือ ผ้าสะอาด ถังใส่น้ ายา ถังใส่น้ าสะอาด 
และถังส าหรับใส่ผ้าเปื้อน  
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 1.5 จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม หากมืดควรเปิดไฟเพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ ควร
ปิดพัดลมเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเชื้อโรค จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย ไม่กีดขวางการปฏิบัติงาน หากท าเตียงท่ีมีผู้ป่วยนอนอยู่ควรปิดประตู กั้นม่าน เพ่ือ
ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 

 1.6 ยกราวกั้นเตียงด้านทีพ่ยาบาลยืนอยูล่ง 
 

 2. ขั้นปฏิบัติ  
 2.1 การท าเตียงว่าง เป็นการท าเตียงเพ่ือเตรียมรับผู้ป่วยใหม่หรือเมื่อจ าหน่ายผู้ป่วย 
ก่อนปูเตียงต้องท าความสะอาดเตียง และบริเวณรอบ ๆ เตียง เมื่อท าเตียงเรียบร้อยแล้ววางหมอนราบ
กับท่ีนอนด้านบนแล้วใช้ผ้าคลุมเตียงไว้ ขั้นตอนการปฏิบัติและเหตุผลการปฏิบัติแสดงในตารางที่ 4.1  

 
ตารางที่ 4.1 วิธีปฏิบัติการท าเตียงว่าง 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 
1 ถอดปลอกหมอน รื้อผ้าปูที่นอน ผ้าห่มออก กรณีมี

ผ้ายาง ผ้าขวางเตียง จะต้องรื้อออกทีละชั้นโดยม้วน
ผ้าเข้าด้านในแล้วทิ้งลงถังผ้า 

สังเกตสิ่งของที่อยู่บนเตียง และ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและ
เชื้อโรค 

2 เช็ดเตียงจากด้านบนลงด้านล่างด้วยน้ ายา น้ า และ
เช็ดให้แห้ง 

ลดจ านวนเชื้อโรค 

3 วางผ้าปูที่นอนให้จุดศูนย์กลางของผ้าวางทับบนจุด
กึ่งกลางของที่นอน (ภาพท่ี 4-1) 

ชายผ้าทั้งสองด้านเท่ากัน 

4 คลี่ ผ้ าปูที่นอนไปทางหั ว เตียงและปลายเตียง 
ตามล าดับ เหน็บมุมด้านหัวเตียงและปลายเตียงให้
กระชับ เรียบตึง (ภาพท่ี 4-2) 

ไม่ให้ผ้าปูเลื่อนหลุด และที่นอนไม่มี
รอยยับย่น 

5 สวมปลอกหมอน วางหมอนลงด้านหัวเตียง โดยหัน
ด้านชายเปิดไว้ด้านตรงข้ามกับประตู 

เพ่ือความสวยงาม 

6 วางผ้าห่มเช่นเดียวกับการวางผ้าปูที่นอน ขอบผ้า
ด้านบนคลุมหมอน ด้านข้างเหน็บชายธง 

เพ่ือความสวยงาม 
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ภาพที่ 4-1 วางผ้าปูที่นอนให้จุดศูนย์กลางของผ้าวางทับบนจุดกึ่งกลางของที่นอน  
 

   
 

ภาพที่ 4-2 ขั้นตอนการเหน็บมุมเตียง จากซ้ายไปขวาตามล าดับ 
 
 2.2 การท าเตียงที่ผู้ป่วยสามารถลุกออกจากเตียงได้ เป็นการท าเตียงที่ผู้ป่วยสามารถ
ลุกออกจากเตียงได้ ในขณะที่ท าเตียงให้ผู้ป่วยนั่งรอข้างเตียงหรือไปท ากิจกรรมอ่ืน ขั้นตอนการปฏิบัติ
และเหตุผลการปฏิบัติแสดงในตารางที่ 4.2 
 
 

ตารางที่ 4.2 วิธีปฏิบัติการท าเตียงที่ผู้ป่วยสามารถลุกออกจากเตียงได้ 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 
1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ 
2 ให้ผู้ป่วยลุกออกจากเตียง สะดวกในการท าเตียง 
3 น าเครื่องใช้วางไว้บนโต๊ะหรือเก้าอ้ีที่สะอาด เตรียมพร้อมใช้งาน 
4 รื้อผ้าปูที่นอนออก โดยยกมุมเตียงขึ้นก่อนที่จะดึงมุม

ผ้าปูออก และรื้อผ้าออกที่ละชั้นให้เสร็จทีละด้าน 
พร้อมกับสังเกตสิ่งของที่อยู่บนเตียง น าผ้าที่ใช้แล้ว
ใส่ถุงผ้าเปื้อน 

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

5 เช็ดท าความสะอาดที่นอนจากด้านบนลงด้านล่าง 
และเช็ดที่นอนด้านล่าง 

ลดจ านวนเชื้อโรค 

6 ปูเตียงตามวิธีการปูเตียงว่าง เตียงเรียบตึง 
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ตารางที่ 4.2 วิธีปฏิบัติการท าเตียงท่ีผู้ป่วยสามารถลุกออกจากเตียงได้ (ต่อ) 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 
7 พับผ้าห่มวางไว้ที่ปลายเตียง ผู้ป่วยหยิบใช้ได้สะดวก 
8 เปลี่ยนปลอกหมอน วางหมอนโดยหันด้านเปิดไว้

ด้านตรงข้ามประตูห้อง 
เพ่ือความสวยงาม 

 

  
 2.3 การท าเตียงที่มีผู้ป่วยนอนอยู่ เป็นการท าเตียงที่มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกออกจาก
เตียงได้ เช่น ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนเพลียมาก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด เป็นต้น
ขั้นตอนการปฏิบัติและเหตุผลการปฏิบัติแสดงในตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 วิธีปฏิบัติการท าเตียงท่ีมีผู้ป่วยนอนอยู่ 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 
1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ 
2 น าเครื่องใช้วางไว้บนโต๊ะหรือเก้าอ้ีที่สะอาด เตรียมพร้อมใช้งาน 
3 ล็อกล้อเตียงทั้ง 4 ล้อ ป้องกันเตียงเลื่อน 
4 ปรับเตียงในอยู่ในแนวราบ สะดวกในการท าเตียง 
5 ปรับระดับความสูงของเตียง และเลื่อนราวกั้นเตียง

ด้านที่พยาบาลยืนอยู่ลง 
รักษาร่างกายให้อยู่ในท่าการทรง
ตัวที่ถูกต้อง 

6 พลิกตัวผู้ป่วยเข้าหาพยาบาล จัดให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
ในท่าท่ีสุขสบาย ปลอดภัย ยกราวกั้นเตียงขึ้น 

ป้องกันอุบัติเหตุ 

7 เดินไปฝั่งตรงข้าม ลดราวกั้นเตียงลง รื้อผ้าออกทีละชั้น 
โดยเริ่มจากชั้นบนสุด การรื้อผ้าออกให้ม้วนรื้อทบผ้า
จนชิดแผ่นหลังผู้ป่วย (ภาพท่ี 4-3) การรื้อผ้าปูที่นอน
ให้ยกมุมเตียงด้านปลายเท้าขึ้นก่อน ดึงผ้าออกมา
เสร็จแล้วจึงยกมุมเตียงด้านศีรษะแล้วดึงมุมผ้าออก 

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 

8 เช็ดเตียงจากด้านบนลงด้านล่าง ลดจ านวนเชื้อโรค 
9 ปูเตียงตามวิธีการปูเตียงว่าง ให้เสร็จทีละชั้น  เตียงเรียบตึง 
10 พลิกตัวผู้ป่วยหันมาด้านที่ปูผ้าเสร็จแล้ว ยกราวกั้น

เตียงขึ้น ตรวจสอบว่าการล็อกสมบูรณ์ ราวกั้นเตียง
ไม่เลื่อนหล่น 

ป้องกันอุบัติเหตุ 

11 เดินมายังด้านที่ยังไม่ได้เปลี่ยนผ้า เลื่อนราวกั้นเตียงลง เตรียมปูเตียงอีกด้านที่เหลือ 
12 รื้อผ้า และปูผ้าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 7-9 เตียงเรียบตึง 
13 จัดท่านอน และห่มผ้าให้ผู้ป่วย เพ่ือความสุขสบาย 
14 ยกราวกั้นเตียงขึ้น ตรวจสอบว่าการล็อกสมบูรณ์  ป้องกันอุบัติเหตุ 
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ภาพที่ 4-3 การรื้อผ้าออก ให้ม้วนรื้อทบผ้าจนชิดแผ่นหลังผู้ป่วย  
  
 2.4 การท าเตียงรอรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด เป็นการท าเตียงรอรับผู้ป่วยที่ได้รับการดม

ยาสลบ หรือผู้ป่วยหลังผ่าตัด ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า รวมทั้งอาจมีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน จึงต้องเตรียมเสาน้ าเกลือและชามรูปไต ไว้ด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติและเหตุผลการ
ปฏิบัติแสดงในตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 วิธีปฏิบัติการท าเตียงรอรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 
1 ปูเตียงตามวิธีการปูเตียงว่าง ปูผ้ายางและผ้าขวาง

บริเวณศีรษะ และบริเวณท่ีมีการผ่าตัด 
ป้องกันอาเจียน และเลือดเปื้อน
ผ้าปูที่นอน 

2 วางผ้าห่มบนเตียงเช่นเดียวกับการท าเตียงว่าง แต่ให้
พับชายบนของผ้าให้อยู่ระดับเดียวกับไหล่ผู้ป่วย ด้าน
ปลายให้คลุมเท้าผู้ป่วยได้มิด พับผ้าห่มแบบใบพัดไว้
ด้านข้าง 

เพ่ือความสวยงาม และสะดวกใน
การใช้งาน 

  
 3. ขั้นหลังปฏิบัติ 

 3.1 ล็อกล้อเตียง 
 3.2 ผู้ป่วยที่เสี ่ยงต่อการตกเตียง ได้แก่ ผู ้ป่วยเด็ก ผู ้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองสับสน อ่อนแรง หลังผ่าตัด ต้องยกราวกั้นเตียงขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบว่าการล็อก
สมบูรณ์ 

 3.3 เช็ดบริเวณรอบเตียง โต๊ะ ตู้ข้างเตียง รวมถึงอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้สะอาด จัดสิ่งของ
เครื่องใช้ของผู้ป่วยให้เข้าที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย  
 3.4 เก็บล้างอุปกรณ์ เช็ดให้แห้ง และเก็บเข้าที ่เพ่ือลดจ านวนเชื้อโรค และสะดวกใน
การหยิบใช้งานครั้งต่อไป 
 3.5 ล้างมือ เช็ดให้แห้ง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
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 3.6 เขียนบันทึกทางการพยาบาล เพ่ือเป็นหลักฐานทางการพยาบาล 
บทสรุป 
 

 การพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีสุขภาพ
ที่ดี หายจากความเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น ดังนั้นในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 
พยาบาลจึงควรจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อย เหมาะกับการพักผ่อน และปลอดภัย  
 
ค าถามทบทวน 
 

 จงตอบค าถามทุกข้อ 
 1. จงบอกปัจจัยที่มีผลต่อการพักผ่อน 
 2. จงบอกแนวทางการพยาบาลเพ่ือส่งเสริมการพักผ่อน 
 3. จงบอกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
 4. จงบอกแนวทางการปฏิบัติเพ่ือสนองความต้องการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 5. จงบอกแนวปฏิบัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในหอผู้ป่วย 
 6. จงบอกหลักการท าเตียง 
 7. จงอธิบายความแตกต่างของการท าเตียงว่าง การท าเตียงที่ผู้ป่วยสามารถลุกออกจาก
เตียงได้ การท าเตียงที่มีผู้ป่วยนอนอยู่ และการท าเตียงรอรับผู้ป่วยดมยาสลบ 
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