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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-001 

เรื่อง :การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(Cardiopulmonary  Resuscitation) 

CPR  2015 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/7 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ /     
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย การช่วยให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพ 
               เดิมอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรมีมาตรฐานการช่วยฟื้นคืนชีพที่เป็นแนวทางเดียวกันและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย   1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพตามแนวทางปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ 
               2. บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนใช้แนวทางปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
ผู้ปฏิบัติ   แพทย์ พยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
                 1. อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ (Emergency Cord ) 

 - Laryngoscope, Oral Airway, Guide wire, 
 - Endotracheal tube ขนาดละ 2 Sets   
  (ในเด็กเบอร์ 2.5, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5  ผู้ใหญ่/เด็กโต เบอร์ 6, 6.5, 7, 7.5, 8) 

     - KY jelly 
                  2. อุปกรณ์ช่วยหายใจ 
     - Self Inflating bag 
     - Face mask 
     - ชุดให้ออกซิเจน   
                     - เครื่องช่วยหายใจ 
    3. Defibrillator 
    4. Drugs (CPR Kit) 
                    - Adrenaline 
                    - Amiodarone 
    5. อุปกรณ์เปิดหลอดเลือด 
                    - Venflon No.18, 20, Extension tube, Three Way 
                    - 0.9% NSS for injection, 5%D W 100 ml 
                    - Syringe Disposible 10 cc, 20 cc  
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                  6.  อุปกรณ์อ่ืนๆ   
                    - Stethoscope   
                      - เครื่องดูดเสมหะ( Suction ) และสายดูดเสมหะ 
                      - กรรไกรและพลาสเตอร์ 
                      - แบบบันทึกการช่วยฟื้นคืนชีพ 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-001 

เรื่อง :การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(Cardiopulmonary  Resuscitation) 

CPR  2015 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/7 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ตัวช้ีวัด  1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการช่วยฟื้นคืนชีพเช่น กระดูกซี่โครงหัก ปอดแตก เท่ากับ 0 
            2. ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางทุกครั้งเมื่อมีการช่วยฟื้นคืนชีพโดยหัวหน้าหอ/หัวหน้าเวร/ผู้ที่ได้รับ 
               มอบหมาย 
แผนการประเมิน  1. ประเมินสมรรถนะบุคลากรปีละ1 ครั้งโดยคณะกรรมการ 
                       2. ประเมินเมื่อมีเหตุการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ 
วิธีปฏิบัติ  แผน1  : แผนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขณะรอแพทย์ 
             แผน 2 : แผนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเมื่อแพทย์มาถึง 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ปลุกผู้ป่วยโดยเรียกพร้อมตบที่ไหล่ทั้งสองข้างห้าม 
   เขย่า 
2. เรียกคนช่วยและเตรียมรถ Emergency,           
    เครื่องDefibrillator 
3. คล าชีพจรบริเวณ carotid artery ใช้เวลา 10 วินาที 
    ในผู้ใหญ่ช่วยกดหน้าอก 30 ครั้งสลับกับการช่วย 
    หายใจ 2 ครั้งหรือในเด็กคล าfemoral artery ถ้าคล า 
    ไม่ได้ช่วยกดหน้าอก 
    (กรณียังไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ) ประเมินชีพจรทุกๆ         
    5 รอบหรือ 2 นาที Monitor EKG สังเกต VF หรือ   
    pulse less  VT 
4. รายงานแพทย์ด้วย SBAR 

- ประเมินความรู้สึกตัวและเพ่ือป้องการเคลื่อนของ 
  กระดูกคอ 
- เพ่ือให้มีทีมเตรียมในการช่วยชีวิต 
 
- ประเมินการหายใจ 
- ประเมินชีพจร 
 
 
 
 
- เพ่ือประเมินข้อบ่งชี้ที่ต้องท า Defibrillation 
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5. เมื่อแพทย์มาถึง ท าการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจทันที  
    และท าการ Defibrillation ทันทีเม่ือพบลักษณะ 
    คลื่นไฟฟ้าแบบ VF หรือ VTแต่กรณีคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
    เป็นแบบ PEA หรือ Asystole ทีมท าการกดหน้าอก 
    สลับการช่วยหายใจ ในอัตรา 30:2 และระหว่างนี้ 
    แพทย์พิจารณาให้ยาและเตรียมช่วยใส่ ET Tube แล้ว 
    ช่วยหายใจทาง ET tube ด้วย Self Inflating bag  
    with oxygen ขณะที่ผู้ท าหน้าที่กดหน้าอกยังกด 
    หน้าอกต่อไปเรื่อยๆหรือท าตามแพทย์สั่ง 
 

 
- เพ่ือตัดสินใจในการช่วยเหลือโดยการใช้กระแสไฟฟ้า  
  (Defibrillation)หรือไม่ 
- เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยหายใจอย่างเพียงพอ 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-001 

เรื่อง :การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(Cardiopulmonary  Resuscitation)  

CPR  2015 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/7 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ(ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

6. หลังใส่ ET tube  ให้กดหน้าอกจังหวะสม่ าเสมอใน  
    อัตราไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง/นาทีและไม่เกิน 140 ครั้ง/ 
    นาที ไม่ต้องหยุด ขณะที่ผู้ท าหน้าที่ช่วยหายใจ ต้อง 
    ช่วยหายใจด้วย Self Inflating bag with oxygen  
    10 - 12 ครั้ง/นาท ีโดยบีบ Self Inflating bag  ช่วย 
    หายใจในจังหวะที่ผู้ท าหน้าที่กดหน้าอกดึงน้ าหนักตัว 
    ขึ้น ให้หน้าอกคลายตัวให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจ 
7. ประเมินการ CPR ทุก 2 นาท ี
    7.1 คล าชีพจร 
    7.2 วิเคราะห์ EKG 

4. 8. ครบ 2 นาทีประเมิน  ถ้าคล าชีพจรได้ หยุดกดหน้าอก 
5.    ช่วยหายใจอย่างเดียวด้วยSelfInflating bag ทีละ 1  
6.    ครั้งทุก 6-8 วินาที 

- เพ่ือให้มีเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงอวัยวะส าคัญอย่าง 
  เพียงพอ   
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือพิจารณาท า Defibrillation ถ้า/EKG เป็น VF หรือ  
  pulse less  VT 
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7. 9. วัดความดันโลหิต  รายงานผล 
8. 10. ต่อเครื่องช่วยหายใจตามความเหมาะสม ติดตั้ง 
9.     สัญญาณเตือนEKG, Pulse oxymeter โดยตั้งค่า 
10.     สัญญาณเตือนต่ าสุดและสูงสุดของ EKG หรือค่าต่ าสุด 
11.     ของออกซิเจนที่ยอมรับได้(มากกว่า 95% )หรือแพทย์ 
12.     ก าหนด 
13. 11. สังเกตและประเมินอาการช่วยหายใจหลังช่วยฟื้น      
14.      คืนชีพทุก 15 นาทีในชั่วโมงแรก  รายงานแพทย์เมื่อ 
15.      ชีพจรน้อยกว่า 60 ครั้ง/นาทีหรือมากกว่า140 ครั้ง/ 
16.      นาที หรือความดันโลหิตต่ ากว่า 90/50 mm.Hg. 
17. 12. อธิบายให้ญาติทราบ  และบันทึกในแบบบันทึก 
18.      ทางการพยาบาล 
19. 13. ระหว่าง CPR : Circulate ขานค าสั่งแพทย์เมื่อท า 
20.       ตาม Order แล้วด้วยเสียงดังฟังชัด 

 

 
 
 
 
 
- เพ่ือประเมินการกลับมามีสัญญาณชีพ และให้การดูแล 
  หลังการกู้ชีพได้ส าเร็จ 
- เพ่ือประเมินการท างานของหัวใจ  
- เฝ้าระวังภาวะหัวใจหยุดเต้นซ้ า 
- เพ่ือให้ข้อมูลญาติและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-001 

เรื่อง :การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(Cardiopulmonary  Resuscitation)  

CPR  2015 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/7 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ(ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

14. การบันทึกการท า CPR ระบุเวลา การรักษา ข้อบ่งชี้ 
     ทุกครั้ง 
15. ผู้บริหารยาต่อ Extension tube และ Three Way  
     กับ IV Catheter ที่อยู่ใกล้หัวใจที่สุด ทวนชื่อยาทุก 
     ครั้งที่มีการให้ยา เพ่ือแจ้งให้หัวหน้าทีมทราบว่าได้ยา 
     ตามแผนการรักษา 
16. ผู้ท าหน้าที่บันทึกการช่วยฟื้นคืนชีพ บันทึกการให้ยา 
     การรักษาและเวลาทุกรอบการประเมิน 
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17. ผู้ท าหน้าที่บันทึก ทวนเวลาที่ให้ยาแล้ว   
 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
มูลนิธิสอนช่วยชีวิต. (2555). คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูงส าหรับบุคลากรทางการแพทย์.ปีค.ศ. 2010. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพฯ: 
อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์. (2552). เวชบ าบัดวิกฤตเด็ก.  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์. โรงพยาบาล 
รามาธิบดี.   
ไฮไลท์ของแนวทางการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (Guideline CPR 2015) และการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดใน 
        ภาวะฉุกเฉิน(ECC) ของ American Heart Association (AHA) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-001 

เรื่อง :การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(Cardiopulmonary  Resuscitation)  

CPR  2015 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 5/7 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  แพทย์  พยาบาล  และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
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1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 อธิบายให้ญาติทราบถึงวัตถุประสงค์ของการ CPR 
2.2 ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.3 การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นทีมได้ตามแผน 
2.4 การช่วยกดหน้าอกถูกต้อง  เหมาะสมทั้งอัตรา  จังหวะ  และความแรงใน

การกด 
2.5 การช่วยหายใจถูกต้อง  เหมาะสม 
2.6 บันทึกการช่วยฟื้นคืนชีพในแบบบันทึกการ CPR ได้อย่างถูกต้อง 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท า CPR 
3.2 ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วภายใน 4  นาที 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-001 

เรื่อง :การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(Cardiopulmonary  Resuscitation)  

CPR  2015 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 6/7  
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 
แผนปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพระหว่างรอแพทย์ 
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Leader  โดยพยาบาลวิชาชีพท าหน้าที่   

1.  ประเมินความรู้สึกตัวผู้ป่วย 
2.  เปิดทางเดินหายใจ 
3.  ช่วยหายใจด้วย Ambu bag with mask with oxygen 
4.  บริหารสั่งการ 

Member คนที ่1  โดยพยาบาลหรือพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ท าหน้าที่ช่วยให้มีการไหลเวียนกดหน้าอก 

1. ใส่ Back broad 
2. กดหน้าอกด้วยความเร็ว 100-120 ครั้ง/นาทีด้วยความแรง ให้หน้าอกยุบลง 5-6 ซม. Full recoid ไม่หยุด 
    กดจนกว่าจะครบเวลาประเมิน ( 2 นาที )หรือเพ่ือท า Defibrillator 
3. กดหน้าอก 30 ครั้งสลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้ง 

Member คนที ่2  โดยพยาบาลท าหน้าที่เป็น circulate 

 1. รายงานแพทย์ 
 2. เตรียมรถ  Emergency 
 3. เตรียมเครื่อง  Defibrillator 
 4. monitor  EKG  leed  II 
 5. เปิดเส้นให้น้ าเกลือต าแหน่งใกล้หัวใจที่สุด 
 6. บริหารยาโดยทวนชื่อยาที่ให้ตาม  Leader   สั่งเมื่อให้ยานั้นๆ 
 7.   บันทึกเวลาในการช่วยฟื้นคืนชีพ 

Leader  โดยแพทย์ท าหน้าที่ 

1. ใส่  ET  Tube  
2. ประเมินต าแหน่งท่อหลอดลม 
3. แปลผล  EKG 
4. ท า Defibrillation  เมื่อมีข้อบ่งชี้  ( VF  หรือPulselessVT )  
5. บริหารสั่งการให้ยา 
6. สั่งยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ 
7. ให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วย 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-001 

เรื่อง :การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(Cardiopulmonary  Resuscitation)  

CPR  2015 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 7/7 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
แผนปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพเมื่อแพทย์มาถึง 
 

Member คนที ่1  โดยพยาบาลท าหน้าที่ 
1. ช่วยแพทยใ์ส่ท่อหลอดลมคอ 
2. ช่วยติดยึดท่อหลอดลมคอ 
3. ช่วยหายใจด้วย Bag to ET Tube with oxygen 

Member คนที ่2  โดยพยาบาลหรือพนักงานช่วยเหลือคนไข้ท าหน้าที่ช่วยให้มีการไหลเวียนกดหน้าอก 

1. ผู้ใหญ่กดหน้าอก 30 ครั้งสลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้ง 
2. หลังใส่  ET Tube ช่วยกดหน้าอกอัตรา 80-100 ครั้งต่อนาท ีจังหวะสม่ าเสมอไม่ต้องหยุด 
3. วัดสัญญาณชีพ 

Member คนที ่3  โดยพยาบาลท าหน้าที่เป็น circulate 

1. เตรียมรถ  Emergency 
2. เตรียมเครื่อง  Defibrillator 
3. monitor  EKG 

           4. เปิดเส้นให้น้ าเกลือ 
5. บริหารยาโดยทวนชื่อยาที่ให้ตาม Leader สั่งเมื่อให้ยานั้นๆแจ้งเวลาครบรอบประเมิน / ครบรอบให้ยา 
6. บันทึกเวลาในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-002 

เรื่อง :การช่วยแพทย์ใส่ท่อหลอดลมคอ 
(Endotracheal tube insertion) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4  
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  
และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย  เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและเครื่องมือในการช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ 
                (Endotracheal tube) เพ่ือแก้ไขการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทางให้พยาบาลวิชาชีพเตรียมอุปกรณ์และช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ 
                (Endotracheal tube) ได้รวดเร็ว ถูกต้องและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
เป้าหมาย  1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube) ตามแนวทางได้ถูกต้อง 
              2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการช่วยแพทย์ใส่หลอดลมคอได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
             1. E-T tube ผู้ใหญ่ขนาดเบอร์ 6.5-8 เด็กขนาดเบอร์ 2.5-6.5  เตรียมขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและ 
                เตรียมขนาดที่ใหญ่กว่าและเล็กกว่าอย่างละ 1 ขนาด 
             2. Laryngoscope   
             3. Stylet, Guide wire 
             4. Oropharyngeal or Nasopharyngeal airway 

5. ชุด Suction  
6. อุปกรณ์ส าหรับต่อออกซิเจน Mask และ Self-inflating bag 

     7. พลาสเตอร์เหนียว (Fixomull), K-Y jelly 
     8. ถุงมือปลอดเชื้อ 

             9. Syringe blow cuff ส าหรับinflate cuff ขนาด 10-20 ซีซี 
            10. Stethoscope   
            11. อุปกรณ์ส าหรับ Monitor เช่นpulse oximeter ,  NIBP, Capnography 
            12. อุปกรณ์และยา Diazepam 10 mg 
            13. Emergency Cart และ CPR Kit 
ตัวช้ีวัด  1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดแตก ติดเชื้อในปอด ท่อรั่ว  
           2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการช่วยแพทย์ใส่ท่อหลอดลมคอ 
แผนการประเมิน  1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
                      2. ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางทุกครั้งเมื่อมีการช่วยแพทย์ใส่หลอดลมคอโดยหัวหน้าหอ /  
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                          หวัหน้าเวร/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-002 

เรื่อง :การช่วยแพทย์ใส่ท่อหลอดลมคอ  
(Endotracheal tube insertion) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ และ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบ (กรณีไม่ยินยอมให้ 
   ญาติลงนามในใบไม่ยินยอมเพ่ือการรักษา) 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน
4. เตรียมผู้ป่วย 
    - จัดท่าsniffing position โดยหนุนหมอนที่มีความ 
    หนาประมาณ 7-10 cm. รองใต้ Occiput.จะท าให้  
    Atlanto-occipital joint อยู่ในทา่ extension และ  
    Lower c-spine อยู่ในท่า flexion ท าให้มองเห็น  
    vocal cords ได้ง่ายขึ้น และดูดเสมหะออกมาจาก 
    ช่องปากให้มากที่สุด กรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุสงสัยกระดูก 
    คอบาดเจ็บใช้วิธียกขากรรไกรล่าง (Jaw thrust) 
    - ติด Monitorวัดสัญญาณชีพ 
5. Hold mask with Self  Inflating  bag ต่อออกซิเจน 
   100 % เป็นเวลา 2-3 นาที ให้ได้ O2 Sat ≥ 90% 
6. เตรียมท่อช่วยหายใจทดสอบCuff  โดยใส่ลมใน Cuff   
    ~ 1-2 cc แล้วไม่รั่วจึงเอาลมออกจนหมดพร้อม  
    Stylet หล่อลื่นใส่ Guide wire ให้ปลาย Guide wire  
    อยู่ในท่อช่วยหายใจไม่ยื่นพ้นปลายท่อ 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
 
- ป้องกันและลดการติดเชื้อ 
- เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน 
 
 
- เพ่ือให้ง่ายในการใส่ท่อหลอดลมคอ ยกเว้นกรณีผู้ป่วยมี 
  การบาดเจ็บบริเวณคอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  เพ่ือท าให้ไนโตรเจนหมดไปจากถุงลมและเพ่ือให้ 
   ออกซิเจนในถุงลมปอดใกล้ 100% และทนการขาด 
   ออกซิเจนขณะใส่ท่อช่วยหายใจได้นาน  โดยไม่เกิด 
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7. เตรียมถุงมือปลอดเชื้อและช่วยแพทย์ในการใส่ท่อช่วย 
   หายใจ 
8. เมื่อแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจได้แล้ว ช่วยดึงGuide wire  
   ออก ระวังท่อช่วยหายใจหลุด 
9. Blow cuff ท่อช่วยหายใจ 1- 2 cm 
10. ช่วยหายใจด้วย Self-Inflating bag 
11.ประเมินต าแหน่งท่อช่วยหายใจว่า ลมเข้าปอดเท่ากัน  
     2 ข้างหรือไม่ สังเกตการเคลื่อนไหวของหน้าอก    
     เท่ากันทั้ง 2 ข้าง ขณะบีบสังเกตเห็นฝ้าหรือไอน้ าใน 

    Hypoxia 
 
 
 
- ป้องกัน aspirate 
 
- เพ่ือประเมินออกซิเจนที่เข้าปอดให้เท่าๆกันทั้ง 2 ข้าง  
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-002 

เรื่อง :การช่วยแพทย์ใส่ท่อหลอดลมคอ  
(Endotracheal tube insertion) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  
และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

     ท่อช่วยหายใจ 
12. ติดพลาสเตอร์ที่มุมปากผู้ป่วยให้ติดกับผิวหนัง              
13. ปรับ Pressure cuff ให้อยู่ระหว่าง 25-30 mmHg  
14. ต่อเครื่องช่วยหายใจตามแผนการรักษา 
15. เก็บอุปกรณท์ าความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้ 
     เรียบร้อย 
16. บันทึกการใส่ E-T Tube ขนาด ต าแหน่งมุมปาก   
     Pressure  cuff การตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจลงในใบ 
     บันทึกทางการพยาบาลและลงบันทึกด้วยปากกาแดง 
     ในใบบันทึกฟอร์มปรอทช่อง  Medication 

 
 
- ป้องกัน Tissuenecrosis 
- ได้รับออกซิเจนที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย 
 
 
- เพ่ือเป็นหลักฐานและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 

เอกสารอ้างอิง 
วิจิตรา  กุสุมภ์. (2556). การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตแบบองค์รวม. พิมพ์ครั้งที่5. กรุงเทพฯ: สหประชา  
        พาณิชย์ . 
ทนันชัย  บุญบูรพงศ์. (2555).การบ าบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ.  คณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี.  
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โสภณ กฤษณะรังสรรค์และคณะ. (2555).  คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูงส าหรับบุคลากรทางการแพทย์. กรุงเทพฯ:  
        เอพลัสพริ้น.   
อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์. (2552).เวชบ าบัดวิกฤตเด็ก.ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล  
         รามาธิบดี.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-002 

เรื่อง :การช่วยแพทย์ใส่ท่อหลอดลมคอ  
(Endotracheal tube insertion) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 
และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
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1. เชิงโครงสร้าง 
1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบและลงนามในใบยินยอมให้การรักษา 
2.2 ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ 
2.3 ช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจได้ถูกต้อง 
2.4 บันทึกในใบบันทึกการพยาบาล 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อหลอดลมคอ 
3.2 ผู้ป่วยได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ได้รวดเร็ว และถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-003 

เรื่อง :การพยาบาลผู้ป่วยคาท่อเจาะคอ  
(Tracheostomy care) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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ความหมาย  การดูแลท่อเจาะคอในผู้ป่วยหลังท าการเจาะคอ Tracheostomy  เพ่ือเปิดทางเดินหายใจและระบาย 
                 เสมหะ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยคาท่อเจาะคอ 
เป้าหมาย  1. ผู้ป่วยทุกรายที่คาท่อเจาะคอได้รับการดูแลตามแนวทางที่ก าหนดได้ถูกต้อง ปลอดภัย 
              2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
             1. การท าแผล 
                1.1 ชุดท าแผล  1  ชุด 
                1.2 70 %แอลกอฮอล์ ,Normal Saline 
                 1.3 ภาชนะรองรับขยะ 
                 1.4 ก๊อซปิดแผล 
                 1.5 พลาสเตอร์ 
ตัวช้ีวัด  1. การเกิดภาวะเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนจากดูแลผู้ป่วยคาท่อเจาะคอเช่นแผลติดเชื้อติดเชื้อในปอด 
           2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพการปฏิบัติตามแนวการพยาบาลผู้ป่วยคาท่อเจาะคอ 
แผนการประเมิน  1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
                       2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง  
                           โดยหัวหน้าหน่วยงาน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
                        การท าแผล 
1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. สวมถุงมือสะอาด 
3. ดึงผ้าก๊อสเดิมที่วางรอง Tracheostomy  tube ของ 
   ผู้ป่วยทิ้งในชามรูปไต โดยมืออีกข้างหนึ่งยึด tube ไว้ 
   ขณะดึงผ้าก๊อสออก 
4. ถอดถุงมือและล้างมือ 
5. เช็ดผิวหนังบริเวณรอบๆ แผลและส่วนที่เปรอะเปื้อน 
   ด้วย 70 % แอลกอฮอล์  
 

 
 
 
-  ป้องกัน  tube  เลื่อนหลุด 
 
 
- ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจาย 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-003 

เรื่อง :การพยาบาลผู้ป่วยคาท่อเจาะคอ  
(Tracheostomy care) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 
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วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ขั้นตอน เหตุผล 

6. เช็ดล้างในแผลด้วย Normal Saline จนกว่าเสมหะจะ 
   ออกหมดและเช็ดให้สะอาด พร้อมกับสังเกตลักษณะ 
   แผล 
7. กรณีเชือกผูก tracheostomy  tube สกปรกควร 
    เปลี่ยนโดยผูกด้วยเชือก 2 เส้นด้านข้างคอผู้ป่วยไม่ 
    หลวมหรือแน่นเกินไปรอง Tracheostomy  tube    
    ด้วยผ้าก๊อส 
8. จัดให้อยู่ในท่าที่สุขสบาย 
9. น าของใช้ไปท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
10. ล้างมือตามมาตรฐาน 
11. บันทึกในแบบบันทึกการพยาบาล 

 
 
 
- ความสะอาดและป้องกัน tube เลื่อนหลุด 
- ลดการระคายเคืองแผลบริเวณรอบๆ Tracheostomy 
 
 
 
- เพ่ือความสะอาดและเป็นระเบียบ 
- ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ 
- เพ่ือประเมินอาการเปลี่ยนแปลง 

 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 

    2. การท าความสะอาด Inner tube (Tracheostomy tube ชนิด Silver tube) 
 2.1 อุปกรณ์ในการต้ม   
                  2.2 ชามหรือถ้วยส าหรับล้างท่อ, น้ าร้อน 
 2.3 แปรงขัด tracheostomy  tube 1 อันหรือไม้พันส าลีหรือผ้ากอซม้วน 
 2.4 น้ ายาในการล้าง เช่น น้ ายาล้างจานหรือผงซักฟอก 
วิธีปฏิบัติ  

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ก่อนถอด Inner  tube แนะน าผู้ป่วยไอขับเสมหะออก 
    ให้หมด (กรณีสามารถไอออกได้)หรือดูดเสมหะออก 
2. สวมถุงมือสะอาด 
3. ถอด Inner tube ไปท าความสะอาด โดย 
    3.1 ล้างมือให้สะอาดหมุนปุ่มล็อคขึ้นด้านบนจับปีกท่อ 
         ชั้นในแล้วดึงท่อออกตามแนวโค้งของท่อ 
    3.2 น าท่อแช่ใส่ชามหรือถ้วยส าหรับล้างท่อ ใส่น้ าร้อน 

 
 
 
 
-  ป้องกันการติดเชื้อ 
 
-  ให้เสมหะที่ติดกับท่อชั้นในอ่อนตัว 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-003 

เรื่อง :การพยาบาลผู้ป่วยคาท่อเจาะคอ  
(Tracheostomy care) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

          จนท่วมท่อ แช่นานประมาณ 5 นาทีเพ่ือให้ 
          เสมหะอ่อนตัว 
     3.3 ล้างท่อให้สะอาดด้วยไม้พันส าลีหรือแปรงล้าง 
          หรือผ้าก๊อซหรือเศษผ้ากับน้ าผสมผงซักฟอก/ 
          น้ ายาล้างจาน 
     3.4 น าท่อไปต้มในน้ านานไม่เกิน 15 นาที เทน้ าทิ้ง 
          วางท่อให้เย็นในหม้อ  ปิดฝาหม้อไว้ป้องกันฝุ่นผง  
          ตกใส่ แล้วน าท่อที่ต้มจนเย็นกลับไปสวมใส่ท่อ 
          เจาะคอตามแนวโค้งเหมือนเดิม พร้อมหมุนปุ่ม  
          ล็อคกลับการใส่ Inner tube   
     ข้อควรระวัง อย่าทิ้งท่อภายในที่ต้มไว้นาน เพราะจะ  
      ท าให้เสมหะอุดตันท่อภายนอก  ส าหรับท่อพลาสติก 
      พีวีซีแนะน าให้ล้างท าความสะอาดปกติด้วยน้ าเกลือ 
      ไม่ต้องน ามาต้มเพราะจะท าให้เสียรูปทรง 
4. ล้างมือตามมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
      1. ท าความสะอาด Inner tube อย่างน้อยเวรละ 2 ครั้งและเม่ือเปื้อนสกปรกหรือเสมหะอุดตัน 
      2. เปลี่ยนเชือกผูก Tracheostomy tube เมื่อสกปรก 
      3. การผูกก๊อสม้วน(roll gauze) ผูกโดยใช้เงื่อนกระตุก หลังผูกเสร็จทดสอบโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางทดสอบผ่าน 
          ความหลวมแน่น ถ้าเหมาะสมจะสอดผ่านทั้ง 2 นิ้วได้ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป 
เอกสารอ้างอิง 

1. http://www.rcot.org/data_detail.php?op=knowledge&id=52, 31 ม.ค. 2555. 

http://www.rcot.org/data_detail.php?op=knowledge&id=52
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2. http://www.sappasit.go.th/clinic/main.php?files=viewconditionstreatment&cure_id=47 
, 31 ม.ค. 2555. 

3. http://ent1075.blogspot.com/2009/05/blog-post_07.html, 31 ม.ค. 2555. 
4. http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=483, 31 ม.ค. 2555. 
5. วินัยแวดวงธรรม. แผ่นพับให้ความรู้ “ ข้อปฏิบัติตนส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับ 

        การผ่าตัดเจาะคอ ”. ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ,คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-003 

เรื่อง :การพยาบาลผู้ป่วยคาท่อเจาะคอ  
(Tracheostomy care) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 ประเมินการหายใจ  ลักษณะแผลและเสมหะก่อนการปฏิบัติ 
2.2 อธิบายให้ผู้ป่วยทราบก่อนการปฏิบัติ 
2.3 จัดท่าถูกต้องก่อนและหลังการปฏิบัติการ 
2.4 ท าแผล Tracheostomy และตรวจสอบเชือกผูกตามขั้นตอน 
2.5 เปลี่ยนเชือกผูก  Tracheostomy  tube  เมื่อเปื้อนสกปรก 
2.6 ท าความสะอาด Inner  tube อย่างถูกวิธีทุกเวร 
2.7 บันทึกทางการพยาบาลให้ถูกต้อง 
2.8 ล้างมือก่อนและหลังการพยาบาล 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1  ทางเดินหายใจโล่ง 

  

http://www.sappasit.go.th/clinic/main.php?files=viewconditionstreatment&cure_id=47
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3.2  Tracheostomy  tube  อยู่ในต าแหน่งถูกต้อง 
3.3  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  เช่น  เลือดออกแผลติดเชื้อ  มีการติดเชื้อ 
       ในระบบทางเดินหายใจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-004 

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วย 
เปิดหลอดเลือดด าส่วนกลาง   

(Venous Cut  Down) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย  การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสอดสายสวนเข้าหลอดเลือดด า 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยเปิดหลอดเลือดด า 
เป้าหมาย  1. พยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลถูกต้อง 
              2. ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทุกรายได้รับการพยาบาลในการเปิดหลอดเลือดด าได้อย่างถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาล 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
              1. Set มาตรฐาน 
              2. ถุงมือปลอดเชื้อ 
              3. เข็ม Disposable เบอร์ 18 และเบอร์ 23 หรือ 24  
              4. Syring Disposable 5,10 หรือ 20 CC 
              5. ยาชาเฉพาะที่ 2% Lidocaine without Adrenaline 
              6. ยาฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนัง Betadine solution / 2% Chlorhexidine 
              7. กระปุก Forceps 
              8. พลาสเตอร์เหนียว / Fixumull 
              9. ภาชนะรองรับขยะ 
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              10. ใบมีดชายธงเปิด Skin เบอร์ 10 หรือ 15 และใบมีดชายธงเปิดเส้นเลือดเบอร์ 11 
              11. Vein Forceps 1 อัน (กรณีผู้ป่วยเด็ก) 
              12. กรรไกรตัดไหม 1 อัน 
              13. Set IV fluid 1 Set 
              14. น้ าเกลือตามแผนการรักษาของแพทย์ 1 ถุง  
              15. สาย Feeding tube เบอร์ 6 หรือ เบอร์ 8 ความยาว 105 เซนติเมตร 1 เส้น(ส าหรับผู้ใหญ่ )   
                   เบอร์ 2.5, 3, 3.5 และ 5 (ส าหรับเด็ก) 
              16. โคมไฟ 
              17. อุปกรณ์เพ่ิม Artery โค้ง, Tooth forceps, Needle holder, เข็ม disposable เบอร์ 18และ      
                    เบอร์ 23 หรือ 24, ด้ายเย็บ, กรรไกรตัดไหม 
ตัวช้ีวัด            
              1. อุบัติการณ์การเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด 
              2. อุบัติการณ์การมีเลือดอุดตันสายสวนหลอดเลือดด า 
              3. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการดูแลอย่างถูกต้อง 
 
 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-004 

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วย 
เปิดหลอดเลือดด าส่วนกลาง   

(Venous Cut  Down) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

แผนการประเมิน  1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
                       2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง  
                           โดยหัวหน้าหน่วยงาน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาตทิราบและลงนามยินยอมให้     
    การรักษา 
2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
3. กั้นม่านให้มิดชิด 
4. จัดท่าผู้ป่วยในท่านอนหงายราบ วางแขนในแนวตั้งฉาก 

- เพ่ือผู้ป่วยทราบ  และให้ความร่วมมือ 
 
 
- เพ่ือป้องกันการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วย 
- เพ่ือจัดท่าเหมาะสมและสะดวกในการท าหัตถการ 
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   กับล าตัว  
5. ล้างมือตามมาตรฐาน 
6. ต่อชุดสายให้สารน้ ากับขวดน้ าเกลือ แขวนไว้ให้ 
    เรียบร้อย 
7. เปิด Set มาตรฐาน เตรียมอุปกรณ์เพ่ิมลงใน set เท 
   น้ ายา betadine solution / 2% Chlorhexidine ใน 
   ถ้วยน้ ายา เข็มdisposable เบอร์ 18 และเบอร์ 23 หรือ  
   24, ใบมีด, เข็มเย็บ cutting, ด้ายเย็บ, สาย feeding   
   tube, กรรไกร ตัดไหมและเปิด IV  fluid  ลงในถ้วย 
   ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ 
8. เช็ดจุกขวดยาชา 2% lidocaine  ด้วยส าลีชุบ 70%   
   Alcohol  ให้แพทย์ 
9. ระหว่างที่แพทย์ท า Cut down สังเกตอาการ 
10. เปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด 
11. ต่อชุดให้สารน้ ากับสาย Feeding tube และควบคุม 
     ปริมาณสารน้ าตามแผนการรักษา 
12. เมื่อแพทย์เย็บปิดปากแผลเสร็จปิดก๊อสและปลาสเตอร์ 
     ให้เรียบร้อยระวังอย่าให้มีการหักงอของสาย Feeding  
     tube เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เรียบร้อย 
13. ล้างมือตามมาตรฐาน 
 

 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 
 
- เพ่ือประเมินความก้าวหน้า เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง 
- เพ่ือให้สารน้ าไหลสะดวก 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-004 

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วย 
เปิดหลอดเลือดด าส่วนกลาง   

(Venous Cut  Down) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

14. บันทึกทางการพยาบาลเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยก่อน 
     และหลังท า Cut down และบันทึกในฟอร์มปรอท 
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     ช่อง Procedure ด้วยปากกาแดง ว่า “Cut down” 
15. ตรวจดูต าแหน่งของสายยางว่าอยู่ต าแหน่งเดิมและ 
     น้ าเกลือไหลสะดวกดีหรือไม่ ถ้าเลื่อนหลุดหรือมีการ 
     อักเสบบริเวณรอยเย็บควรแจ้งให้แพทย์ทราบ     
16. เปิดท าความสะอาดแผลเมื่อมีการซึมเปื้อนหรือตาม 
     แผนการรักษา ถ้าหลังเปิดแผลให้ท าแผลทุกวัน  
17. เมื่อแพทย์สั่ง Off Cut down บันทึกในฟอร์มปรอท 
     ช่อง Procedure ด้วยปากกาแดงว่า                  
     “Off Cut down” 

 

 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 
-   
เพ่ือการสื่อสารและบันทึกเป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
-  เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 

 
เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล. (2555).แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล. โรงพยาบาลต ารวจ.  
คณะท างาน KM สายงานการพยาบาลไอ.ซี.ยู. (2559). คู่มือการดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง. 

โรงพยาบาลต ารวจ.  
 
 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-004 

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วย 
เปิดหลอดเลือดด าส่วนกลาง   

          (Venous Cut  Down) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไมใ่ช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบก่อนทุกครั้ง 
2.2 จัดท่าให้ผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
2.3 มีการเฝ้าระวังได้เหมาะสมตามสภาพผู้ป่วย 
2.4 มีการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกทางการพยาบาลได้ถูกต้อง 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังใส่สาย Cut Down 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-005 

เรื่อง : การวัดความดันใน 
หลอดเลือดด าส่วนกลาง   

(Central  Venous  Pressure) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย    การวัดความดันของหลอดเลือดด าส่วนกลาง (CVP)  หรือแรงดันของหัวใจซีกขวา 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
เป้าหมาย  1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการวัดความดันในหลอดเลือดด าส่วนกลางตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
              2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ  
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
              1. ไม้บรรทัดยาว 12 นิ้วหรือ 24 นิ้ว ( ชนิดพลาสติก ) 
              2. Three  ways     1  อัน 
              3. สาย IV Set 1 set หรือ extension ขนาด 18 นิ้ว 1 เส้น  
              4. Transpore  
              5. น้ าเกลือ 0.9 % NSS 100 ml. 
ตัวช้ีวัด     1. อุบัติการณ์การเกิดความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลติดเชื้อ, AirEmboli , Clot 
              2. ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวการพยาบาลผู้ป่วยวัดความดันในหลอดเลือดด าส่วนกลาง 
แผนการประเมิน 
              1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
             2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง 
                  โดยหัวหน้าหนว่ยงาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีปฏิบัติ เหตุผล 

1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 

3. ติดสายIV Set กับไม้บรรทัด 

4. ต่อ Three  way กับ สาย Cut down , IV Set ที่ต่อ 
ไม้บรรทัดและอีกด้านต่อกับ 0.9% NSS โดยยึดหลัก 
ปลอดเชื้อ 
5. จัดท่านอนหงายราบ เหยียดแขนและกางออกเล็กน้อย 
หรือถ้านอนราบไม่ได้ให้นอนหัวสูง 45° 
6. หมุน Three way Stopcock  ให้สารน้ าจากขวด 
น้ าเกลือไหลเข้าไปในสาย IV ที่ติดกับไม้บรรทัดตามความ
เหมาะสม (ปิดด้านที่ไหลเข้าตัวผู้ป่วยไว้ก่อน) จากนั้น 

- เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติ 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
- เพ่ือเป็น Scale วัดหน่วยเป็นเซนติเมตรน้ า (cmH2O ) 
 
 

- เพ่ือให้ได้ท่าที่เหมาะสม 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-005 

เรื่อง : การวัดความดันใน 
หลอดเลือดด าส่วนกลาง   

 (Central  Venous  Pressure) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 
 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

    หมุนปิด Three way stopcock ด้านไม้บรรทัด 
7. หมุน Three way Stopcock  ให้สารน้ าจากขวดน้ าเกลือไหลเข้าไป 
    ในสาย IV ที่ติดกับไม้บรรทัดตามความเหมาะสม (ปิดด้านที่ไหลเข้า 
    ตัวผู้ป่วยไว้ก่อน) จากนั้นหมุนปิด Three way  stopcock ด้านไม้ 
    บรรทัด 
8. น าไม้บรรทัดวางทาบที่ผู้ป่วยให้เลขศูนย์อยู่ระดับMid axillary  Line 
9. หมุน Three  way เปิดเฉพาะด้านผู้ป่วยกับไม้บรรทัด ปิดด้าน  
    0.9% NSS ไว้ก่อน 
10. อ่านค่า*** CVP จากการขึ้นลงของน้ าอยู่ในระดับคงท่ี ถ้า  
     Cut down ที่ต่อไว้ท างานได้ดี ระดับน้ าจะขึ้นลงตามจังหวะการ 
     หายใจ (* กรณีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจมี PEEP > 5 cmH2O จะ 
     วัด CVP โดยไม่ปลดเครื่องช่วยหายใจเพ่ือป้องกันภาวะ Hypoxia ) 
11. เปิด Three  way  Stopcock  ให้สารน้ าจากขวดน้ าเกลือไหลเข้า 
     หลอดเลือดด า ปรับจ านวนหยดของสารน้ าตามแผนการรักษา 
12. แขวนสายน้ าเกลือที่ติดกับไม้บรรทัดไว้ที่เสาน้ าเกลือ 
13. ล้างมือตามมาตรฐาน 

14. บันทึกค่า CVP  ที่วัดได้ ในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

15. จัดท่าผู้ป่วยให้นอนในท่าที่สุขสบาย เหมาะสม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-  เพ่ือให้ได้ค่าท่ีถูกต้อง 

 
- เพ่ือป้องกันการอุดตันและให้ได้รับสารน้ า 
  ตามแผนการรักษา 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
- เพ่ือการสื่อสารและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-005 

เรื่อง : การวัดความดันใน 
หลอดเลือดด าส่วนกลาง   

 (Central  Venous  Pressure) 

แก้ไขครั้งท่ี :  2 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

หมายเหตุ 
      1. ค่าปกติของ  CVP  คือ  5-10  cmH20  ( 1 mmHg มีค่าเท่ากับ 1.36 cmH20 ) 
      2. ถ้ามีลิ่มเลือดหรือฟองอากาศ  ค้างอยู่ในสาย Cut  down ให้ใช้  syringe  ดูดออก ห้ามดันกลับเข้าไปใน 
          หลอดเลือด 
      3. ในการวัดแต่ละครั้งควรจัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าเดิมเสมอ 
      ** การอ่านค่า CVP ที่ work ดีจะต้อง fluctuate หรือมีการเต้นขึ้นลงของระดับน้ าในสายที่ไม้บรรทัดตามจังหวะ 
      การหายใจ (หากพบว่าเต้นขึ้นลงตามชีพจร แสดงว่าปลายสาย CVP อยู่ลึกเกินไปลงเข้าไปถึงในหัวใจ) ให้อ่านค่า 
      เมื่อเริ่มคงท่ี โดยอ่านค่าช่วงหายใจออกสุด (end of expiration) เนื่องจากความดันในช่องทรวงอกจะใกล้เคียง 
      กับความดันบรรยากาศ 
      *  กรณีท่ีผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจและสามารถหายใจเองได้ ไม่มีหอบเหนื่อย ขณะอ่านค่าให้ปลดเครื่องช่วย 
      หายใจ เนื่องจากเครื่องช่วยหายใจจะท าให้ได้ค่า CVP สูงกว่าค่าจริง 
      *  กรณีที่มีการใส่ PEEP จะท าให้ค่า CVP สูงกว่าค่าจริงมากขึ้น เนื่องจากความดันในช่องทรวงอกมาก แต่ในการ 
      วัด CVP ผู้ป่วยที่ on PEEP โดยเฉพาะที่ค่า PEEP > 5 cmH2O จะวัด CVP โดยไม่ปลดเครื่องช่วยหายใจ ทั้งนี้ 
      เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้มักมีภาวะของ hypoxia และการปลดเครื่องบ่อยจะมีผลให้ประสิทธิภาพในการถ่างถุงลม 
      ปอดลดลง 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
ภาพการวัดCVP https://i.ytimg.com/vi/Zywa66AMMcQ/hqdefault.jpgสืบค้นวันที่22/5/2562 
วิธีการวัดความดันในหลอดเลือดด าส่วนกลาง.https://hight-alert-drug.blogspot.com/2011/12/central-
venous-pressure-monitoring-cvp.htmlสืบค้นวันที่22/5/2562 
 

https://i.ytimg.com/vi/Zywa66AMMcQ/hqdefault.jpg
https://hight-alert-drug.blogspot.com/2011/12/central-venous-pressure-monitoring-cvp.html
https://hight-alert-drug.blogspot.com/2011/12/central-venous-pressure-monitoring-cvp.html
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-005 

เรื่อง : การวัดความดันใน 
หลอดเลือดด าส่วนกลาง   

 (Central  Venous  Pressure) 

แก้ไขครั้งท่ี :  2 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไมใ่ช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1  อธิบายให้ผู้ป่วยหรือ/และญาติทราบ 
2.2  ล้างมือก่อนและหลังท าหัตถการ 
2.3  จัดท่าถูกต้อง 
2.4  วัดค่าและรายงานผล  CVP  ได้ถูกต้อง 
2.5  บันทึกผลการวัด  CVP  ในแบบบันทึกการพยาบาล 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

1.1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินอาการเปลี่ยนแปลงถูกต้อง 
           3.2 ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-006 

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่ /ถอดท่อระบาย
และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ 

การใส่ท่อระบายจากช่องเยื่อหุ้มปอด
(Intercostal drainage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 1/9                          

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย   การช่วยแพทย์และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายยางหรือสายPolyethylene เข้าไปในช่อง    
                  เยื่อหุ้มปอดเพ่ือระบายอากาศและ/หรือสารเหลวออกจากช่องเยื่อหุ้มปอด 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายที่มีข้อบ่งชี้ได้รับการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องปลอดภัย 
                  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลวิชาชีพในการช่วยแพทย์ใส่/ถอดท่อระบายและให้ 
                     การพยาบาลผู้ป่วย 
เป้าหมาย   พยาบาลวิชาชีพทุกคน 
ผู้ปฏิบัติ      พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
               1. Set มาตรฐาน 
               2. Sterile  Water 1000 ซีซี 1 ขวด 
               3. พลาสเตอร์เหนียว/Fixumull 
               4. ส าลีแอลกอฮอล์  
               5. เข็มฉีดยาDisposable No 18,24 Syringe Disposable 5 ซีซี 
               6. ใบมีดเบอร์ 15 หรือ 11พร้อมด้ามมีด 
               7. ไหมเย็บแผลชนิดไม่ละลาย เช่น Silk เบอร์ 0 หรือ 1-0 , Nylon เบอร์ 2-0 
               8. 2% Xylocaine without Adrenaline 
               9. น้ ายาฆ่าเชื้อ 2% Chlorhexidine 
               10.ถุงมือปลอดเชื้อหน้ากากอนามัย 
               11.ขวดแกว้ปลอดเชื้อขนาด1,000 ซีซี หรือขวดพลาสติกปลอดเชื้อ พร้อมจุกต่อระบบดังแผนภาพ 
                    ตามแนวการรักษาของแพทย์ 
               12.บล็อกส าหรับวางขวด 
               13.สาย Thoracic cath ผู้ใหญ่เบอร์ 28-32 เด็กทารกเบอร์ 14-16 เด็กโตเบอร์ 24-28 
               14.อุปกรณ์เพ่ิม Arteryโค้ง, Tooth forceps, Needle holder,กรรไกรตัดไหม 
ตัวช้ีวัด     1. อุบัติการณ์การการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ ICD เช่น ปอดแฟบ/ปอดอักเสบ 
               2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้อง 
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แผนการประเมิน 1. ติดตามอุบัติการณ์ / ตัวชี้วัดทุกเดือน  โดยหัวหน้าหอ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
                      2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางของพยาบาลวิชาชีพทุกคนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-006 

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่ /ถอดท่อระบาย
และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ 

ท่อระบายจากช่องเยื่อหุ้มปอด
(Intercostal drainage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 2/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-006 

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่ /ถอดท่อระบาย
และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ 

ท่อระบายจากช่องเยื่อหุ้มปอด
(Intercostal drainage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 3/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

1. 1. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาตทิราบถึง 
2.     1.1 วัตถุประสงค์และความจ าเป็นของการใส่ท่อระบาย 
3.     1.2 ขั้นตอนการใส่ท่อระบายช่องเยื่อหุ้มปอด 
4.     1.3 วิธีปฏิบัติตัวขณะใส่ท่อระบาย 

2. ตรวจวัดและประเมินสัญญาณชีพผู้ป่วยก่อนท าหัตถการ 
3. ล้างมือตามมาตรฐานก่อนเตรียมอุปกรณ์ 
4. กั้นม่านหรือจัดสถานที่ให้มิดชิดไม่เปิดเผยร่างกายเกิน 
    ความจ าเป็น 
5. จัดท่าผู้ป่วย 
    5.1 ผู้ใหญ่/เด็กโต ให้นั่งโน้มตัวมาด้านหน้าหรือจัดให้ 
          ผู้ป่วยนอนหงายศีรษะสูง  
    5.2 เด็กทารกจัดให้นอนราบ 
    5.3 เปิด Set มาตรฐาน เตรียมน้ ายาฆ่าเชื้อ, Syringe  
         2% Chlohexidine, Xylocain, เข็มฉีดย,          
         ใบมีดชายธง, กรรไกรตัดไหมและอุปกรณ์เย็บ 
6. ขณะแพทย์ใส่สายประเมินอาการและสัญญาณชีพผู้ป่วย 
7. ต่อสายกับขวดตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างถูกต้อง   
    โดยยึดหลักปลอดเชื้อ (ตามแผนภาพ) ปิดพลาสเตอร์ 
    เหนียวหรือ Fixumullตามรอยต่อต่างๆ ของระบบระบาย
8. ตรวจสอบการท างานของระบบให้เป็นระบบปิด โดย 
    สังเกตลักษณะและปริมาณของสารเหลวหรือลมที่ออก   
    การกระเพ่ือมขึ้น-ลง ของระดับน้ าในแท่งแก้วตามการ 
    หายใจ 
9. ปิดแผลและ Seal ด้วย Plaster 
10. จัดท่าผู้ป่วยในท่าสุขสบาย 
 

 - ลดความวิตกกังวล ยินยอมและให้ความร่วมมือใน 
   การรักษา 

 
 

 
- ป้องกันการติดเชื้อ 
- ป้องกันการเปิดเผยร่างกาย 
 
- สะดวกในการใส่สาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- สังเกตการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ทันเวลา เมื่อมี 
  อาการผิดปกติ 
- ป้องกันการติดเชื้อ /ภาวะปอดแฟบ 

 
-  ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนและดูแลให้  
 ระบบท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

11. วางสายไม่ให้หักพับงอและจัดสายระบายให้ตึงพอดี  
     ไม่ดึงรั้งหรือโคง้หย่อนระหว่างขอบเตียงกับขวด ยึด 
     สายให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม วางขวดลงในบล็อก 
     ให้อยู่ระดับต่ ากว่าล าตัวผู้ป่วย   
12. เก็บอุปกรณ์ไปท าความสะอาด 
13. ล้างมือตามมาตรฐาน 
14. บันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาท ี
     2 ครั้งและทุก 1 ชั่วโมงจนอาการคงท่ีและประเมิน 
      ความเจ็บปวด   
15. บันทึกปริมาณเลือด/สารเหลวที่ออกจากท่อระบาย  
     ทุก 30 นาท ี- 1 ชั่วโมงในระยะแรกและต่อไปทุก  
     4 - 8  ชั่วโมง   
16. รายงานแพทย์ถ้าเลือด/สารเหลวออกมากกว่า 1.5  
     ลิตรในครั้งเดียวหรือ 1.5 ลิตรในชั่วโมงแรก หรือไม่ 
     ระบายเร็วกว่า 0.5 ลิตรต่อชั่วโมง  
17. รีดหรือคลึงสายยางและสังเกตการณ์ท างานของการ 
     ระบายสารเหลวโดยไม่ให้เกิดการหัก พับ งอของ 
     สายยาง/ท่อระบายอยู่ในระบบปิดหลอดแก้วจุ่มอยู่ 
     ใต้น้ า 2-3 เซนติเมตร และไม่มีรอยรั่ว 
18. ติดตามถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดตามแผนการรักษาของ 
      แพทย ์
19. สอนและกระตุ้นให้ผู้ป่วยท าDeepbreathing   
      exercise และ Effective coughing 
20. บันทึกปริมาณสารเหลวที่ออกทุก 8 หรือ 24 ชั่วโมง 
21. บันทึกลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 
 

-  ส่งเสริมให้มีการระบายอากาศสารเหลวออกจาก 
  ช่องเยื่อหุ้มปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

-  เพ่ือความสะอาดและเป็นระเบียบ 
-  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
-  ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

- เพ่ือป้องกันการอุดตันของสาย/ป้องกันภาวะปอดแฟบ 
 
 
 
 
 
 

 

-  ส่งเสริมการขยายตัวของปอด 
 
-  เพ่ือประเมินจ านวน / ลักษณะของเหลวที่ออก 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-006 
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เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่ /ถอดท่อระบาย
และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ 

ท่อระบายจากช่องเยื่อหุ้มปอด
(Intercostal drainage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 4/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

การถอดท่อระบายทรวงอก 
1. แจ้งใหผู้้ป่วยและญาติทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
    การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย 
2. ล้างมือตามมาตรฐานและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
3. ใส่ถุงมือสะอาดและหน้ากากอนามัย เปิดแผลและท า 
    ความสะอาดแผลตัดด้ายผูกท่อระบาย 
    3.1 ในกรณีผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ ดึงสายระบาย 
         ออกขณะเครื่องท างานจังหวะหายใจเข้า 
    3.2 ในกรณีผู้ป่วยหายใจ อธิบายการปฏิบัติและฝึกให้ 
         ผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึกๆ 2-3 ครั้ง หายใจเข้า 
         เต็มที่กลั้นหายใจไว้  
4. เปลี่ยนใส่ถุงมือปราศจากเชื้อใช้ก๊อสปิดแผล บอกให้ 
   ผู้ป่วยหายใจเข้าเต็มที่ กลั้นหายใจไว้ ดึงสายท่อระบาย 
   ออก 
5. ติดตามถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดตามแผนการรักษาของ 
    แพทย ์
6. ประเมินอาการและอาการแสดงของการมีสารน้ าหรือ 
    ลมคั่งในปอด เช่น หายใจหอบเร็วขึ้น หายใจล าบาก  
    หรือ คล าพบ subcutaneous  emphysema   
7. เก็บอุปกรณ์ไปท าความสะอาดล้างมือให้สะอาด 
8. บันทึกอาการในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 

 
 

-  คลายความวิตกกังวล ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ 
 
-  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 
 
- ให้ปอดมีแรงดันบวกและป้องกันลมจากภายนอกเข้าไป 
  เบียดให้ปอดแฟบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือติดตามประเมินผลและให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-006 

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่ /ถอดท่อระบาย
และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ 

ท่อระบายจากช่องเยื่อหุ้มปอด
(Intercostal drainage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 5/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

หมายเหตุ 
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การปฏิบัติเมื่อมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

1. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบเหตุผลการเคลื่อนย้ายใช้ Artery Clamp /ยางรัดหนีบสายท่อระบายชั่วขณะ แล้ว   
    ยกขวดรองรับเคลื่อนตามผู้ป่วยจัดวางขวดรองรับให้ต่ ากว่าระดับทรวงอกของผู้ป่วย โดยวางในบล็อกคลายที่หนีบ  
    ออกแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความระมัดระวัง 
2. แจ้งให้ทราบถึงโอกาสเกิดความเสี่ยงและอธิบายวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง ได้แก่ 
    2.1 กรณีขวดแตก  ให้ใช้มือบีบสายยางไว้ให้แน่นแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที  
    2.2 กรณีสายหลุด ให้ใช้มือปิดบริเวณปากแผลแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที  
 

                                             กรณีเปลี่ยนขวดรองรับ 

1. หนีบท่อระบายทรวงอกด้วยตัวหนีบใกล้กับผนังทรวงอกของผู้ป่วย 2 ต าแหน่ง 

2. แกะ Plaster ตรงรอยต่อและสายยางที่ออกจากตัวผู้ป่วยทิ้ง เช็ดรอยต่อด้วยส าลีชุบ70% แอลกอฮอล์แล้วถอด    
    ข้อต่อของสายชุดเก่าออก 
3. ต่อสายท่อระบายเข้ากับขวดรองรับใหม่ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อแล้ว ปิด Plaster ระหว่างสายยางกบัข้อต่อ  โดย 
    ปิดตามยาวเชื่อมรอยต่อ 
4. วางขวดลงในบล็อก ปลดตัวหนีบสายท่อระบายออก 
 
เอกสารอ้างอิง 
วรนุช  เกียรติพงษ์ถาวร และ คณะ. (2545). การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิค.  พิมพ์ครั้งที่ 4.   
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.  
อาจารย์นายแพทย์ธีรพงศ์โตเจริญโชค. (2552). การใส่สายระบายทรวงอก.สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรงอก  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล. 
Marden, S.F. Cardiac Disorder. (1991).InThe Lippincott manual of Nursing Practices. (5th ed.). 
Philadelpia:  J.B. Lippincott,  
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-006 

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่ /ถอดท่อระบาย
และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ 

ท่อระบายจากช่องเยื่อหุ้มปอด
(Intercostal drainage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 6/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก  
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  แพทย์  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 ประเมินปัญหาผู้ป่วยได้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
2.2 อธิบายผู้ป่วยถึงวัตถุประสงค์  ขั้นตอนการปฏิบัติ  การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย  

ก่อนใส่ท่อระบายสารเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด 
2.3 จัดท่าผู้ป่วยถูกต้องเหมาะสม 
2.4 ล้างมือถูกต้องตามข้ันตอน 
2.5 ต่อระบบขวดระบายสารเหลวถูกต้องตามแผนการรักษา 
2.6 ประเมินสัญญาณชีพ  ภาวะเลือดออกมากผิดปกติ  ลักษณะแผล  และ

ระดับความเจ็บปวด 
2.7 ท าความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องใช้  จัดเก็บให้เรียบร้อย 
2.8 บันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
2.9 ถอดสายระบายสารเหลวออกตามข้ันตอน 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ผู้ป่วยได้รับการระบายลม / สารเหลว  เช่น  หนอง  เลือด  น้ า  ออกจาก
ช่องเยื่อหุ้มปอด 

3.2 ผู้ป่วยหายใจสะดวก  ปอดขยายตัวดีขึ้น 
3.3 ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
3.4 ผู้ป่วยได้รับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการถูกต้อง  ตามแผนการรักษา 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-006 

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่ /ถอดท่อระบาย
และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ 

ท่อระบายจากช่องเยื่อหุ้มปอด
(Intercostal drainage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 7/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ภาคผนวก 
    1. ระบบขวดเดียว (ขวด subaqueous) ใช้ส าหรับระบายอากาศอย่างเดียวโดยไม่มีสารน้ าร่วมด้วย 

    2. ระบบสองขวด (ขวด reservoir และ ขวด subaqeous) ใช้ส าหรับระบายอากาศและสารน้ า แต่ไม่มีแรงดูดจาก 

        ภายนอก 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-006 

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่ /ถอดท่อระบาย
และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ 

ท่อระบายจากช่องเยื่อหุ้มปอด
(Intercostal drainage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 8/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 
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ภาคผนวก 
     3. ระบบสามขวด (ขวด reservoir , ขวด subaqeousและ ขวด pressure regulator) เหมือนระบบสองขวด 
         เพียงแต่เพ่ิมแรงดูดจากภายนอก โดยอาศัยเครื่องดูดสูญญากาศควบคุมความดันโดยระดับน้ า 
     4. ระบบสี่ขวดเพ่ิมขวด subaqueous อีก 1 ขวดโดยต่อจากขวด reservoir ของระบบสามขวด  เพ่ือให้มีการ 
         ระบายอากาศได้ถ้าเครื่องดูดสุญญากาศไม่ท างานหรือมีอากาศออกมามาก 

 
 
 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-006 

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่ /ถอดท่อระบาย
และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ 

ท่อระบายจากช่องเยื่อหุ้มปอด
(Intercostal drainage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 9/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ภาคผนวก  

การบริหารการหายใจ มี 2 วิธี ดังนี้ 
    วิธีที่ 1 การบริหารการหายใจโดยไม่ใช้อุปกรณ์ 
     1. นอนศรีษะสูงประมาณ 45- 60 องศา 
     2. ใช้มือประคองบริเวณแผลท่อระบายทรวงอก หายใจเข้าผ่านทางจมูกลึกๆช้าๆ นับ 1 2 3 4 และหายใจออก 
ทางปากยาวๆ นับ 1 2 3 4 ท าจ านวน 5 ครั้ง ในระยะหลังอาจเพิ่มได้ถึง 10 ครั้ง ไม่จ ากัดรอบ 
    วิธีที่ 2 การบริหารการหายใจโดยใช้เครื่องดูดบริหารปอด 
     เครื่องดูดบริหารปอด (TRI-Flo Incentive Spirometer ) ช่วยในการบริหารการหายใจ เริ่มต้นโดยหายใจเข้าออก 
ลึกๆยาวๆ 4 ครั้งแล้วครั้งที่ 5 จึงอมส่วนปลายท่อพลาสติกและสูดหายใจเข้าอย่างเต็มที่ สังเกตลูกบอลว่าลอยสูงขึ้น
จ านวนกี่ลูกในแต่ละครั้ง โดยจ านวนลูกบอลที่ลอยสูงขึ้นจะบอกปริมาตรของลมที่หายใจเข้าไปในปอด 
 

 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-007 
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เรื่อง :การให้สารน้ า สารอาหาร 
ทางหลอดเลือดด า 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 1/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัตโิดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย  การให้สารน้ าที่มีส่วนผสมของน้ า น้ าตาล เกลือแร่เจือจาง สารอาหารที่ปราศจากเชื้อเข้าสู่หลอดเลือดด า 
                 อย่างช้า ๆ  
วัตถุประสงค์  
        1. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการให้สารน้ า สารอาหารทางหลอดเลือดด า 
        2. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ าถูกต้องและครบถ้วนตามแผนการรักษา 
        3. เพ่ือป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น 
เป้าหมาย 
        1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการการให้สารน้ า สารอาหารทางหลอดเลือดด าตามแนวทางได้ถูกต้อง 
        2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการให้สารน้ า  สารอาหารทางหลอดเลือดด าได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
        1. ชุดให้สารน้ า 
        2. เข็มพลาสติก 
        3. ขวดสารน้ าพร้อมฉลากปิดขวด 
        4. ส าลีแอลกอฮอล์ 70% 
        5. สายยางรัดแขน 
        6. พลาสเตอร์ Transpore/Micropore กรณีท่ีผู้ป่วยแพ้ 
        7. ก๊อส/ พลาสเตอร์กันน้ า 
        8. ถุงหรือชามรูปไต 
        9. เสาแขวนขวดสารละลาย 
       10. ถุงมือสะอาด 1 คู่ 
       11. ถาดหรือรถใส่อุปกรณ์ 
ตัวช้ีวัด   
        1. อัตราการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ (Pheblitis) ระดับ 3 จากการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า  
            < 5 : 1,000 วันนอนที่ให้สารน้ า 
        2. อัตราการติดเชื้อที่ต าแหน่งให้สารละลายทางหลอดเลือดด า 0% 
        3. อัตราเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการให้สารน้ า สารอาหาร ทางหลอดเลือดด า ≥ 80% 
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แผนการประเมิน 
        1. ติดตามอุบัติการณ์ / ตัวชี้วัดทุกเดือน  โดยหัวหน้าหอ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
        2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางของพยาบาลวิชาชีพทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-007 

เรื่อง :การให้สารน้ า สารอาหาร 
ทางหลอดเลือดด า 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 2/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัตโิดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 
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การให้สารน้ า สารอาหารทางหลอดเลือดด า 
1. แพทย์ประเมินปัญหาและความต้องการในการได้รับสารน้ า  
    สารอาหารและเขียนค าสั่ง การรักษาแพทย์/พยาบาล  
    อธิบายหลักการ/ เหตุผลของการเปิดหลอดเลือดด า เพ่ือให้ 
    สารน้ า สารอาหาร 
2. พยาบาลหัวหน้าเวรตรวจสอบค าสั่งการรักษาของแพทย์    
   ความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วยพยาบาลวิชาชีพเตรียมสารน้ า   
   สารอาหารให้ถูกต้องตามแผนการรักษา โดยเขียนฉลากปิด    
   ขวดดังนี้ 
   2.1 ชื่อ - สกุล ผู้ป่วย 
   2.2 หมายเลขเตียง/ ห้อง ที่นอนรับการรักษา 
   2.3 ชนิดและจ านวนของสารละลายที่ให้ และ/ หรือชนิด 
        ของยาที่ผสมเข้าไปในสารละลาย 
   2.4 อัตราการหยด/ นาที อัตราซีซี/ ชั่วโมง 
   2.5 เวลาที่เริ่มให้ 
   2.6 เวลาที่หมด 
   2.7 ผู้ให้สารน้ า 
   2.8 ผู้เตรียมสารน้ า 
3. อธิบายขั้นตอนการให้สารละลาย สารอาหาร 
4. เลือกต าแหน่งและขนาดของหลอดเลือดหลีกเลี่ยงบริเวณท่ี 
   มีรอยบวมช้ า  หรือมีแผลบริเวณท่ี หลอดเลือดมีการอักเสบ 
   หรือแข็ง บริเวณข้อพับ ข้อมือ ข้อเท้าและคอ 
5. กรณีท่ีต าแหน่งจะแทงเข็มมีขนมากให้ใช้เครื่องก าจัดขน 
   บริเวณผิวหนังกว้าง 2-3 นิ้วฟุตก่อน ยกเว้นกรณีทารกแรก 
   เกิดให้ใช้ใบมีดโกนเส้นผมด้วยความระมัดระวัง 
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการให้สารละลายให้เหมาะสม  
 

 
- เพ่ือประมินความต้องการของผู้ป่วยในการได้รับ 
  สารน้ าและสารอาหาร 
 
 
- เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับทราบแนวทางการรักษา 
- เพ่ือความถูกต้องและเหมาะสมในการให้สารน้ า 
  และสารอาหาร 

 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-007 

เรื่อง :การให้สารน้ า สารอาหาร 
ทางหลอดเลือดด า 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 3/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัตโิดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

7. การเปิดเส้นให้สารน้ าดังนี้ 
   7.1 ล้างมือแบบhygienic hand washing หรือ alcohol- 
        based hands rubให้สะอาดก่อนให้สารน้ าทาง     
        หลอดเลือดด าทุกครั้ง (Category IA) 
   7.2 ตรวจสอบสารน้ าโดยยดึหลัก 6 Right 
   7.3 ล้างมือให้สะอาด เปิดชุดให้สารละลายโดยยึดหลัก 
        ปลอดเชื้อ 
   7.4 เลื่อนทีห่นีบสายยาง โดยให้ตัวหนีบสายยางอยู่ต่ ากว่า 
        กระเปาะประมาณ 2-9 เซนติเมตร หรือ 1-2 นิ้วฟุตปิด 
        ที่หนีบสายยางต่อชุดให้สารละลายไล่อากาศออกจาก 
        สายยาง โดยปิดที่หนีบสายยางแล้วบีบกระเปาะให้สาร 
        น้ าไหลลงในกระเปาะประมาณ 2/3ของกระเปาะ แล้ว 
        เปิดที่หนีบสายยางให้สารน้ าไหลถึงปลายสายยาง  
   7.5 สวมถุงมือ 
   7.6 รัดสายยางเหนือต าแหน่งที่จะแทงเข็มประมาณ 10-12  
        เซนติเมตร หรือ 5–6 นิ้ว  ถ้าเลือกหลอดเลือดที่ปลายที ่
        มือให้ผู้ป่วยก ามือให้แน่น จากนั้นใช้นิ้วกดเบาๆ เพ่ือหา 
        แนวของหลอดเลือด  เช็ดผิวหนังบริเวณท่ีจะแทงด้วย 
        ส าลีแอลกอฮอล์ 70%โดยวนจากในออกนอ 
        เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ้ว 
   7.7 จับเข็มพลาสติกท ามุม 30 องศากับผิวหนังตรงหลอด 
        เลือด โดยแทงให้ขนานไปกับหลอดเลือด สังเกตเลือดที่ 
        ไหลเข้ามาในหลอดเข็มพลาสติก ถ้ามีแสดงว่าเข็มแทง 
        เข้าหลอดเลือด แล้วให้ดึงแกนข้างในที่เป็นโลหะออกให้ 
        ผู้ป่วยคลายมือ ดึงสายยางรัดออก รีบต่อปลายเข็ม 
        พลาสติกเข้ากับปลายชุดให้สารน้ า ปล่อยที่หนีบสายยาง 
        ให้สารน้ าหยดเร็วๆ 2-3 วินาที  
             

 
- เพ่ือลดการติดเชื้อ 
 
 
- เพ่ือความถูกต้องในการให้สารน้ าและสารอาหาร 
 
 
- เพ่ือป้องกันอากาศเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือด 
 
 
 
 
 
- เพ่ือลดการติดเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือให้ปฏิบัติงานในการให้สารน้ าและสารอาหารได้ 
  ถูกต้อง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-007 

เรื่อง :การให้สารน้ า สารอาหาร 
ทางหลอดเลือดด า 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 4/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัตโิดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

     7.8 ติดพลาสเตอร์ และติดสติกเกอร์สีระบุวันที่ครบเปลี่ยน 
     7.9 ปรับจ านวนหยดให้ได้ตามแผนการรักษา 
     7.10 ให้ค าแนะน าผู้ป่วยในการดูแลตนเองขณะได้รับ 
          สารน้ าดังนี ้
          - ไม่ควรปรับหยดอัตราการไหลของสารละลายเอง 
          - ไม่ควรยกแขนที่ให้สารละลายสูงกว่าระดับหัวใจ  
          - ระมัดระวังไม่ให้น้ าถูกต าแหน่งที่แทงเขม็และระวัง 
            ไม่ให้เข็มหลุดจากปลายข้อต่อของชุดให้สารละลาย  
          - หากบริเวณท่ีให้สารละลายเปียกหรือข้อต่อหลวมให ้
            รีบแจ้งพยาบาล โดยกดบริเวณเส้นเลือดหรือ 
            ต าแหน่งที่แทงเข็มประมาณ 1½  นิ้ว ไว้เพ่ือป้องกัน 
            เลือดไหล 
          - การเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ท าอย่างระมัดระวัง โดยให้ถอด 
            แขนเสื้อข้างที่ไม่ได้แทงเข็ม ให้สารละลายก่อน  
            จากนั้นปลดขวดสารละลายออกจากที่แขวนขวดถือ 
            ไว้ อีกมือหนึ่งจับแขนเสื้อผู้ป่วยไว้พร้อมลอดขวด 
            สารละลายผ่านแขนเสื้อ สวมเสื้อตัวใหม่ให้ น าขวด 
            สารละลายลอดผ่านแขนเสื้อข้างที่ให้สารละลายก่อน  
            แล้วจึงใส่แขนเสื้ออีก ข้างหนึ่งตามปกติ  
         - แนะน าให้สังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดไหลย้อน 
           ขึ้นไปตามชุดให้สารน้ า /บริเวณท่ีไห้มีลักษณะบวม มี 
           อาการปวด หรือสารน้ าหยุดไหล ให้รีบแจ้งพยาบาล 
         - เก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย และล้างมือให้สะอาด  

- เพ่ือให้ทราบวันครบก าหนดในการเปลี่ยนเข็มให้ 
  สารน้ าและสารอาหาร 
- เพ่ือให้ได้รับตามแผนการรักษาของแพทย์ 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
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         - สังเกตอาการของผู้ป่วยหลังให้สารน้ า ทุก 2-4 ชั่วโมง 
           ดังนี ้
          * ประเมินเกี่ยวกับอัตราการหยดและปรับอัตราการ 
             หยดให้ได้ตามแผนการรักษาและลงบันทึกจ านวน 
             สารน้ าที่ได้รับ 

- เพ่ือประเมินอาการผิดปกติ 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-007 

เรื่อง :การให้สารน้ า สารอาหาร 
ทางหลอดเลือดด า 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 5/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัตโิดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

          * ประเมินการเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ ถ้าพบ 
             ให้ถอดเข็มออกและเปลี่ยนต าแหน่งทีใ่ห้สารน้ า  
          * ประเมินการอุดตัน ถ้าพบมีการอุดตันห้ามบีบไล่ 
             สารละลายหรือใช้กระบอกฉีดยาดูดสารละลายฉีด 
             ดันผ่านเข็มหรือ เมื่อพบสารน้ าแทรกซึมออกนอก 
             หลอดเลือดด าให้ถอดเข็มออกแล้วเปลี่ยน ต าแหน่ง 
             ที่ให้ใหม ่
          * กรณีพบผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย หายใจ 
            ล าบาก หายใจมีเสียงดัง ไอ หลอดเลือดด าที่คอโป่ง 
            พอง ความดันโลหิตสูง หรือจ านวนหยดไม่ได้ตาม 
            แผนการรักษา ให้หยุดสารละลายทันที วัดสัญญาณ 
            ชีพและรายงานแพทย์ทันที 
          * กรณมีีการเคลื่อนย้ายไปหน่วยงานอื่น ให้ก าชับ 
            พนักงานน าส่งระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายและ 
            รักษาอัตราการหยดไว้ให้เหมือนเดิม 

         - การป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารละลายโดย    
          * เปลี่ยนสารละลายใหม่ขวดใหม่เมื่อให้ครบ24 ชั่วโมง     
         * เปลี่ยนชุดให้สารละลายทุก 72 ชั่วโมง โดยใช้สี 
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           ประจ าวันเป็นสัญลักษณ์ในการก าหนดวันที่ครบ 
           เปลี่ยน มีมีหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนดังนี้ 
            ** กรณีให้สารน้ า เปลี่ยนชุดให้สารละลายและ 
                ต าแหน่งที่ให้สารละลายใหม่ทุก 72 ชั่วโมง 
            ** กรณีให้สารอาหาร (TPN) เปลี่ยนชุดให้ 
                สารละลายทุก 24 ชั่วโมงกรณีให้ยาหยดเข้า  
                หลอดเลือดด า เปลี่ยนชุดให้สารละลายทุก       
                24 ชั่วโมง 
           ** กรณีให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด  
              เปลี่ยนชุดให้ทุกครั้งที่เริ่มยูนิตใหม่ 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-007 

เรื่อง :การให้สารน้ า สารอาหาร 
ทางหลอดเลือดด า 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 6/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัตโิดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

 ** กรณีใช้อุปกรณ์อ่ืนๆร่วมด้วย เช่น Three - Way/   
     Extension Tube ให้เปลี่ยนพร้อมชุดให ้
     สารละลาย 
 ** กรณีใช้ Heparin Lock ให้เปลี่ยนทุก  72 - 96  

ชั่วโมงหรือทุกครั้งที่ต้องเปลี่ยนต าแหน่งใหม่ หรือ
เมื่อถอดออก 

           ** หลีกเลี่ยงการใช้ Three - Way หากจ าเป็นต้องใช้ 
               ไม่ควรใช้เกิน 1ต าแหน่ง 

            ** กรณีหยุดให้สารน้ าชั่วคราว ต้องดูแลให้ชุดสารน้ า 
                อยู่ในระบบปิด ป้องกันการปนเปื้อนโดยใช้เข็มที่มี 
                ปลอกหุ้มต่อกับชุดให้สารน้ าไว้ ยกเว้นกรณีมีเลือด 
                ในชุดให้สารละลายควรเปลี่ยนใหม่ทันที 
        - การท าความสะอาดเปลี่ยนผ้าก๊อสบริเวณ 
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          หลอดเลือดส่วนปลาย ให้ท าความสะอาดบริเวณที่ 
          แทงเข็มวันละ1ครั้ง โดยปฏิบัติดังนี้ล้างมือแบบ  
          hygienic hand washing หรือ alcohol- based 
          hands rub ให้สะอาด ดึงปลาสเตอร์ออกจากผิว 
          ผู้ป่วยอย่างนุ่มนวลเชด็คราบออกให้สะอาด เอาผ้า 
          ก๊อสเดิมออกเช็ดบริเวณผิวหนังรอบ ๆ ต าแหน่งที่  
          แทงเข็มด้วยส าลีแอลกอฮอล์70% พร้อมกับประเมิน 
          ต าแหน่งที่ให้สารน้ าปิดพลาสเตอร์เช่นเดียวกับการ 
          ปฏิบัติเมื่อให้สารละลาย ครั้งแรกแล้วปิดด้วยผ้าก๊อส 
          ปราศจากเชื้อปิดทับด้วยพลาสเตอร์ให้เรียบตึง 
        - ป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ  ดังนี้ 
         * เลือกเข็มที่มีขนาดเหมาะสม 
         * กรณีให้ยาที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีการระคายเคือง  
            ควรผสมให้เจือจางก่อน 
 

 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-007 

เรื่อง :การให้สารน้ า สารอาหาร 
ทางหลอดเลือดด า 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 7/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัตโิดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

          * ประเมินต าแหน่งที่ให้สารน้ าทุก 2-4 ชั่วโมง โดยการ 
             ซักถามอาการปวดต าแหน่งที่ให้ สารละลายและทุก 
             ครั้งที่ให้ยา ถ้าพบมีอาการปวด บวม แดงให้เปลี่ยน 
             ต าแหน่งที่แทงเข็มใหม่ 
           * ลงบันทึกการพยาบาล เกี่ยวกับอาการผิดปกติที่พบ  
             และการพยาบาลที่ให้ 
        - การเปลี่ยนชุดให้สารน้ า 
           * แจ้งและอธิบายขั้นตอนให้ผู้ป่วยทราบ 

- ป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ 
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           * ล้างมือให้สะอาด 
           * เปลี่ยนชุดให้สารน้ าใหม่ด้วยหลักปลอดเชื้อ 
           * ไล่อากาศออกจากชุดให้สารน้ า 
           * ปิดสายยางชุดให้สารน้ าชุดเดิม 
           * ปลดสายให้สารน้ าชุดเดิมออกจากเข็มที่แทงผิวหนัง 
              ผู้ป่วยแลว้ต่อปลายสายยางชุดใหม่เข้ากับหัวเข็มที่ 
              แทงหลอดเลือดผู้ป่วยไว้ 
           * ปรับอัตราการหยดของสารน้ า และติดแถบสีให้ตรง 
             กับสีของวันที่จะต้องเปลี่ยนชุดให้สารน้ าในอีก 3 วัน 
             ถัดไป 
           * กรณีมีเลือดไหลย้อนสายให้สารละลายให้เปลี่ยนชุด 
              ให้สารน้ าใหม่ทันที 
           * การเปลี่ยนชุดให้สารน้ าควรเปลี่ยนพร้อมขวดสารน้ า 
              ใหม ่
       - การหยุดให้สารน้ าเมื่อให้สารน้ าครบถ้วน หรือเม่ือพบ 
         อาการแทรกซ้อนต้องหยุดให้สารน้ าทันที โดยปฏิบัติดังนี้ 
           * ล้างมือให้สะอาด 
           * แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ 
           * หมุนเกลียวหนีบสายชุดให้สารน้ าให้แน่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน   

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-007 

เรื่อง :การให้สารน้ า สารอาหาร 
ทางหลอดเลือดด า 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 8/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัตโิดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

      - ดึงพลาสเตอร์ออกจากผิวผู้ป่วยอย่างนุ่มนวล โดยเอาผ้า 
          ปิดแผลออก เช็ดผิวหนังรอบๆ ต าแหน่งที่แทงเข็มให้ 
          สะอาดด้วย ส าลีแอลกอฮอล์70% 
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        - ดึงเข็มออกตามแนวของหลอดเลือด ใช้ส าลีแห้ง Sterile  
          บีบให้แห้งกดลงบนต าแหน่งที่แทงเข็มนาน 2-3 นาท ี
          หรือนานกว่านั้น ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวการณ์แข็งตัวของ  
          เลือดผิดปกติ จากนั้นปิดทับด้วย Transpore 
        - น าอุปกรณ์เก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อยและทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว 
          ให้ถูกตอ้งตามข้อปฏิบัติของงานป้องกันและควบคุม 
          การติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-007 

เรื่อง :การให้สารน้ า สารอาหาร 
ทางหลอดเลือดด า 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที่ : 9/9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

เอกสารอ้างอิง 
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คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. (2556).คู่มือการพยาบาล.โรงพยาบาลบุรีรัมย์. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1  ล้างมือก่อนและหลังให้สารน้ าและสารอาหาร 
2.2  ตรวจสอบค าสั่งการรักษาก่อนให้สารน้ าและสารอาหาร 
2.3  อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงเหตุผลและขั้นตอนการให้สารน้ าและ
สารอาหาร 
2.4 ให้สารน้ าและสารอาหารได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
2.6บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สารน้ าและสารอาหาร 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ าและสารอาหาร 

           3.2 ผู้ป่วยได้รับการให้สารน้ าและสารอาหาร และถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 1/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย     การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดด า 
วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดถูกต้องตามแผนการรักษา 
         2. เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ 

1. อุปกรณ์ส าหรับการเจาะเลือดเพ่ือส่งจองและ/หรือของเลือดได้แก่  
    1.1 เข็ม disposable เบอร์ 20 - 22  
    1.2 Syring 5cc. 
    1.3 Tube EDTA เพ่ือใส่เลือดส่งจองและ/หรือของเลือด 
    1.4 สายยางรัดแขน (Tourniquets) 
    1.5 พลาสเตอร์ 
    1.6 แอลกอฮอล์ 70 % และส าลีแห้ง 
    1.7 ถุงมือสะอาด 
    1.8 ภาชนะส าหรับรองรับขยะติดเชื้อ 
 2. อุปกรณ์ส าหรับให้เลือด 
    2.1 เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดตามแผนการรักษา 

    2.2 ชุดให้เลือดที่มีที่กรอง (Microfilters) 
    2.3 เข็ม (Intravenus  catheter) เบอร์ 18-22 
    2.4 สายยางรัดแขน (Tourniquets)  
    2.5 พลาสเตอร์ 
    2.6 ก๊อสปิดเข็ม 
    2.7 อับส าลีปราศจากเชื้อ 
    2.8 แอลกอฮอล์  70 % 
    2.9 กระปุก Forceps  
    2.10 ถุงมือสะอาด 
    2.11 ภาชนะส าหรับรองรับขยะติดเชื้อ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 2/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

กระบวนการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 
1. การรับค าสั่งและการเตรียมเจาะเลือดเพื่อส่งจองและ/
หรือขอเลือด (G/M) 
    1.1 ตรวจสอบค าสั่งการรักษาของแพทย์ในการเตรียม/ 
         ขอเลือด 
    1.2 ตรวจสอบประวัติการให้เลือดและหมู่เลือดจากเวช 
         ระเบียนและสอบถามผู้ป่วย 
    1.3 ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วย HN/AN ที่เวชระเบียนให้ 
         ตรงกับชื่อ - สกุล HN /AN ที่สติ๊กเกอร์ ส าหรับติด 
         หลอดเลือด ใบจองเลือดและ“แบบบันทึกการ 
         ตรวจสอบการเจาะเลือด การเบิกเลือด และการ 
         ประเมินผู้ป่วยกรณีได้รับผลิตภัณฑ์เลือด”  
         (F-LAB-151) ก่อนติดสติ๊กเกอร์  โดยเตรียมทีละราย  
         (One By One) เขียนใบขอเลือดโดยระบุชนิดและ 
         จ านวน  
   1.4 พยาบาลผู้เจาะเลือดน าหลอดเลือดที่ติดสติ๊กเกอร์ 
        เรียบร้อยแล้ว พร้อมใบขอเลือดและ “แบบบันทึกการ 
        ตรวจสอบการเจาะเลือด การเบิกเลือด และการ 
        ประเมินผู้ป่วยกรณีได้รับผลิตภัณฑ์เลือด” (F-LAB-151)   
        และอุปกรณ์การเจาะเลือดไปที่เตียงผู้ป่วยพร้อมพยาน 

กรณีรู้สึกตัว 

   1. อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเจาะ 
       เลือด/การให้เลือด 

 
 
 
- เพ่ือป้องกันการเจาะเลือดผิดคนจากการสลับ  
  Tube เลือดและสลับคน 
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   2. สอบถามชื่อ - สกุลผู้ป่วย ชื่อ - สกุลมารดาและตรวจสอบ 
      ให้ตรงดังนี้ 
        
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 3/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

         - ป้ายระบุตัวผู้ป่วยที่ข้อมือ 
         - สติ๊กเกอร์ที่หลอดเลือด   
     3. ใบขอเลือด   
     4. “แบบบันทึกการตรวจสอบการเจาะเลือด การเบิกเลือด  
         และการประเมินผู้ป่วยกรณีได้รับผลิตภัณฑ์เลือด”  
         (F-LAB-151)   
     5. สอบถามประวัติการให้เลือด หมู่เลือดและประวัติการ 
         แพ้เลือด 

กรณีไม่รู้สึกตัว 
     1. ตรวจสอบ ชื่อ - สกุลผูป้่วยและ HN/AN บนสติ๊กเกอร์ 
        กับป้ายระบุตัวผู้ป่วยที่ข้อมืออย่างน้อย 2 ข้อบ่งชี้ ได้แก่   
        ชื่อ - สกุล HN/AN และ ชื่อ - สกุลมารดา  
        (ห้ามใช้หมายเลขเตียงหรือห้องเป็นข้อบ่งชี้) 
     2. กรณีเป็นชาย/หญิงไม่ทราบชื่อที่ไม่มีญาติ ให้ระบุตัว 
        ผู้ป่วยโดยใชH้N/AN /เพศ /หอผู้ป่วย บนสติ๊กเกอร์กับ 
        ป้ายระบุตัวผู้ป่วยที่ข้อมือ   
        - เจาะเลือดผู้ป่วยโดยมีบุคลากรทางการพยาบาลเป็น 
          พยาน  น าเลือดใส่หลอดเลือด  ลงลายมือผู้เจาะเลือด   
          ตรวจสอบซ้ าที่สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วยที่หลอดเลือด  ใบขอ 

 
 
 
- เพ่ือรับเลือดได้ถูกชนิดเลือด ถูกคน 
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          เลือด “แบบบันทึกการตรวจสอบการเจาะเลือด การ 
          เบิกเลือดและการประเมินผู้ป่วยกรณีได้รับผลิตภัณฑ์ 
          เลือด” (F-LAB-151)   ก่อนน าส่งคลังเลือด 
          หมายเหตุ  ห้ามแบ่งเลือดท่ีเจาะใส่หลอดเลือด/  
          Capillary tube เก็บไว้เด็ดขาด 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 4/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

2. การรับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
   2.1 เมื่อคลังเลือดโทรแจ้งให้ไปรับเลือดให้ปฏิบัติดังนี้ 
        - กรณีผู้ป่วยไม่เคยได้รับเลือด/ไม่มีประวัติการรับเลือด 
           ในโรงพยาบาล/ได้รับการเจาะเลือดเพ่ือขอ/จองเลือด 
           จาก ER/จากหน่วยงานอื่น  ให้พยาบาลเจาะเลือด 
           ใหมเ่พ่ือตรวจสอบยืนยันหมู่เลือดซ้ า  
       - ขั้นตอนการไปเจาะเลือดใหม่เพ่ือตรวจสอบยืนยันหมู ่
          เลือดซ้ า รายละเอียดให้ปฏิบัติตามข้อ1.1 - 1.4 
   2.2 ผู้รับเลือด ปฏิบัติดังนี้ 
       - กรณผีู้ป่วยไม่เคยได้รับเลือด/ไม่มีประวัติการรับเลือดใน  
         โรงพยาบาล/ได้รับการเจาะเลือดเพ่ือขอ/จองเลือดจาก  
         ER/จากหน่วยงานอื่น ให้น าหลอดเลือดที่เจาะใหม่และ  
         “แบบบันทึกการตรวจสอบการเจาะเลือด การเบิก 
         เลือดและการประเมินผู้ป่วยกรณีได้รับผลิตภัณฑ์เลือด”  
         (F-LAB-151) ส่งคลังเลือดเพ่ือตรวจสอบยืนยันหมู่ 

 
 
 
 
- เพ่ือตรวจสอบเลือดให้ถูกชนิด ถูกคน 
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         เลือดซ้ าก่อนจ่ายเลือด  
       - กรณีผู้ป่วยมีประวัติที่คลังเลือด ให้น าเฉพาะ “แบบ 
         บันทึกการตรวจสอบการเจาะเลือด การเบิกเลือด และ 
         การประเมินผู้ป่วยกรณีได้รับผลิตภัณฑ์เลือด” (F-LAB- 
         151) ไปรับเลือด 
   2.3 น ากระติกน้ าแข็งพร้อม Cold pack  เพ่ือใส่ถุงเลือด 
   2.4 ตรวจสอบชื่อสกุล HN / AN ที่ฉลากทีถุ่งเลือดให้ตรงกับ  
        1) ใบสรุปการเบิกโลหิต 2) แบบบันทึกการตรวจสอบ 
        การเจาะเลือด การเบิกเลือดและการประเมินผู้ป่วย 
        กรณีได้รับผลิตภัณฑ์เลือด (F-LAB-151) โดยตรวจสอบ 
        พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่จ่ายเลือดและลงลายมือ 
        ชื่อทั้ง 2 คน  
 

 
 
 
 
 
-  ป้องกันเลือดปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย  การได้รับ 
   เลือดที่หมดอายุและเกิด Hemolysis 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 5/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

    2.5 คลังเลือดหนีบใบสรุปการเบิกโลหิตกับ “แบบบันทึก 
         การตรวจสอบการเจาะเลือด การเบิกเลือดและการ 
         ประเมินผู้ป่วยกรณีได้รับผลิตภัณฑ์เลือด”  
         (F-LAB – 151)  มาพร้อมกับถุงเลือดผู้ป่วย  
    2.6 น าใบสรุปการเบิกโลหิตและ“แบบบันทึกการตรวจสอบ 
         การเจาะเลือด การเบิกเลือดและการประเมินผู้ป่วย 
         กรณีได้รับผลิตภัณฑ์เลือด”(F-LAB - 151) น าถุงเลือด 
          ใส่กระติกน้ าแข็งท่ีมี Cold pack  กลับมาที่หอผู้ป่วย 
         หมายเหตุ  คลังเลือดห้ามจ่ายเลือดถ้าไม่ได้เจาะเลือด 
          เพ่ือตรวจสอบยืนยันหมู่เลือดซ้ าและกรณีเจาะเลือด 
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          ไม่ได ้ให้เจาะใส่ Capillary tube 

3. การตรวจสอบเลือดและส่วนประกอบของเลือด  
    ก่อนให้เลือด 
   3.1 ตรวจสอบความถูกต้องโดยพยาบาล 2 คน   
        ดังนี้   
        - ตรวจสอบถุงเลือดที่ได้รับจากคลังเลือดโดย  
          *  ชื่อ - สกุล HN /AN/หมู่เลือดให้ตรงกันกับ 
             เวชระเบียน 
          * ใบค าสั่งการรักษาโดยตรวจสอบดังนี้  
             ** ชนิดของเลือด 
             ** จ านวนเลือด ให้ตรงกัน    
        - ตรวจสอบใบสรุปการเบิกโลหิตและฉลากที่ถุงเลือดให้ 
          ตรงกันและลักษณะเลือด  ดังนี้  
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 6/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

           1) หมู่เลือด ABO  2) Rh  3) Number ของเลือด   
           4) ปริมาณเลือด 5) วันเตรียม 6) วันหมดอายุ  7)  
           ลักษณะของเลือดมีความผิดปกติหรือไม่ เช่น มีฟอง ขุ่น 
           มีตะกอน   
        - ตรวจสอบหมู่เลือดที่ฉลากถุงเลือด Donor Group  
          (ถุงเลือด)และใบคล้องถุงเลือดให้ตรงกัน 

 
 
 
 
- ป้องกันการให้เลือดผิดชนิด ผิดหมู่ ผิดคน 
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        - ตรวจสอบ Unit Number ทีใ่บสรุปการเบิกโลหิต  
          ใบคล้องถุงเลือดและฉลากที่ถุงเลือดให้ตรงกัน 
        - บันทึกผลการตรวจสอบใน “แบบบันทึกการตรวจสอบ 
          การเจาะเลือด การเบิกเลือดและการประเมินผู้ป่วยกรณี   
          ได้รับผลิตภัณฑ์เลือด” (F-LAB-151) และบันทึกชื่อ -สกุล  
          ผู้ตรวจสอบและพยาน 
         หมายเหตุ  เลือดที่น ามาจากธนาคารเลือด สามารถให้ได้ 
          เลยอาจน ามาวางพักสักครู่ก่อนให้ แต่ไม่ควรนานเกิน  
          30 นาที  ไม่จ าเป็นต้องอุ่นโลหิตก่อนให้ การอุ่นโลหิตอาจ 
          จ าเป็นในกรณคีือการให้โลหิตอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยน 
          ถ่ายโลหิตในเด็กเล็ก (exchange transfusion) ผู้ป่วยมี 
          ภาวะ cold agglutinin  
4. ขั้นตอนการให้เลือด 
     4.1 วัดและบันทึกสัญญาณชีพก่อนให้เลือดหากอุณหภูมิ≥38  
           องศาเซลเซียส ให้รายงานแพทย์ก่อนให้เลือด 
     4.2 ล้างมือตามมาตรฐาน 
     4.3 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวัตถุประสงค์ของการให้ 
          เลือด วิธีการให้เลือด  ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
          ขณะและหลังให้เลือด 
     4.4 สอบถามชื่อ - สกุลผู้ป่วย ชื่อ - สกุลมารดาผู้ป่วย และ 
          หมู่เลือด ตรวจสอบให้ตรงกับ 1) ป้ายระบุตัวที่ข้อมือ           

 
 
- เพ่ือเฝ้าระวังและประเมินอาการผิดปกติ  ให้ 
  การดูแลช่วยเหลือได้รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 7/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

           2) ถุงเลือด  (การระบุตัวผู้ป่วยใช้เหมือนการ  
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           เจาะเลือด) 
      4.5 เตรียมให้เลือดผู้ป่วยทีละราย โดยปฏิบัติ 
           ตามมาตรฐานการให้สารน้ าทางหลอดเลือด 
           ด าและให้แต่ละรายเรียบร้อยแล้วจึงให้ราย 
           ต่อไป บันทึกการให้เลือดใน“แบบบันทึกการ 
           ตรวจสอบการเจาะเลือด การเบิกเลือดและ 
           การประเมินผู้ป่วยกรณีได้รับผลิตภัณฑ์ 
           เลือด” บันทึกทางการพยาบาล   
5. การดูแลผู้ป่วยขณะได้รับเลือดและส่วนประกอบ 
   ของเลือด 
    5.1 การให้ผลิตภัณฑ์เลือดชนิด PRC LPRC   
         LDPRC 
         - เริ่มให้เลือดช้าๆใน 15 นาทีแรกพร้อม 
           สังเกตอาการผิดปกติ ได้แก่ ผื่นคัน มีไข้ 
           หนาวสั่น แน่นหน้าอก ไอ หายใจหอบ ถ้าไม่ 
           พบอาการผิดปกติให้ปรับอัตราหยดให้ได้ 
           ตามแผนการรักษา  
        - วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที 2 ครั้ง   
          ทุก 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง จนกว่าเลือดจะหมดและ 
          หลังเลือดหมด 1 ชั่วโมง   
        - สังเกตปฏิกิริยาจากการได้รับเลือด อัตราการ 
          ไหล ลักษณะเลือด บริเวณท่ีให้เลือดอย่าง 
          ต่อเนื่อง  ถ้าพบอาการผิดปกติให้ปฏิบัติดังนี้ 
          หยุดให้เลือด รายงานแพทย์ 
       - วัดและบันทึกสัญญาณชีพ 
        
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 8/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 
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และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

       - หากแพทย์ให้ off เลือด ให้เขียนปฏิกิริยาที่ 
         พบในใบคล้องเลือด พร้อมเจาะเลือด เหมือน 
         ขอเลือด 1 หลอดส่งคลังเลือดพร้อมถุงเลือดที่ 
         เหลือ เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง     
       - หลังตรวจสอบคลังเลือดรายงานผลส่งให้ 
         หน่วยงานทราบ 
       - กรณีให้เลือดยังไม่หมดเมื่อรับเวรให้เวรถัดไป 
         ตรวจสอบความถูกต้องของเลือดอีกครั้งและ 
         บันทึกในแบบบันทึกการพยาบาล 
       - ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เก็บ 
         เข้าท่ีให้เรียบร้อย 
       - ล้างมือตามมาตรฐาน 
       - บันทึกข้อมูลการให้เลือดอย่างครบถ้วนในแบบ 
         บันทึกการพยาบาล 
    5.2 การให้ผลิตภัณฑ์ PC ,LPPC,SDP, FFP และ 
cryoprecipitate 
      - วัดและบันทึกสัญญาณชีพเมื่อเริ่มให้เลือดทันที  
        และวัดทุก 1 ชั่วโมง จนกว่าเลือดหมดและหลัง 
        เลือดหมด  1  ชั่วโมง   
      - สงัเกตปฏิกิริยาจากการได้รับเลือด อัตราการ 
        ไหล ลักษณะเลือด บริเวณท่ีให้เลือดอย่าง 
        ต่อเนื่อง ถ้าพบอาการผิดปกติให้ปฏิบัติดังนี้ 
        * หยุดให้เลือด 
        * รายงานแพทย์ 
        * วัดและบันทึกสัญญาณชีพ 
        * หากแพทย์ให้ off เลือด ให้เขียนปฏิกิริยาที่ 
           พบในใบคลอ้งเลือด พร้อมเจาะเลือดเหมือน 
 

 
 

-ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
-เพ่ือเป็นหลักฐานทางการพยาบาล 



60 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 9/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

             ขอเลือด 1 หลอดส่งคลังเลือดพร้อมถุง 
             เลือดที่เหลือ เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง   
        - หลังตรวจสอบคลังเลือดรายงานผลส่งให้ 
          หน่วยงานทราบ 
        - กรณีให้เลือดยังไม่หมดเมื่อรับเวรให้เวรถัดไป 
          ตรวจสอบความถูกต้องของเลือดอีกครั้งและ 
          บันทึกในแบบบันทึกการพยาบาล 
        - ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
          เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
        - ล้างมือตามมาตรฐาน 
        - บันทึกข้อมูลการให้เลือดอย่างครบถ้วนใน 
          แบบบันทึกการพยาบาล 
อาการที่ต้องหยุดเลือดทันที 
    1. ไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 1 องศา 
    2. หอบ 
    3. ความดันโลหิตต่ า (BP drop) 
    4. หนาวสั่น 

 

 

หมายเหตุ 
     1. เม็ดเลือดแดงหรือเลือดรวมควรให้ทันทีหรือภายใน 30 นาทีหลังน าออกจากตู้เก็บและไม่ควรอุ่นเลือด 
         เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย  การเกิด Hemolysis 
     2. เกร็ดเลือดไม่ควรแช่เย็นควรให้ทันทีเม่ือรับเลือดมาจากคลังเลือดเพราะท าให้เกิด dysfunction 
     3. เม็ดเลือดแดงหรือเลือดรวม 1 ถุง ไม่ควรให้นานเกิน 4 ชั่วโมง เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและ 
         เกร็ดเลือด free  flow  เพราะเลือดไม่สามารถท าหน้าที่ได้ (dysfunction) ควรให้ชุดให้เลือด 1 ชุดต่อ 
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         เลือด 1 ถุง 
     4. FFP, Cryoprecipitate  ควรให้ทันที เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับแฟรกเตอร์ต่างๆที่จ าเป็นและไม่เสื่อมสภาพ 
     5. ไม่ควรให้ใน rate ที่เร็วเกินไป (FFP 150 - 300 cc/unit ไม่ควรเกิน 100 cc/hr ในผู้ใหญ่)  เพ่ือลด 
         การเกิดภาวะได้รับโลหิตและส่วนประกอบโลหิตจ านวนมากเกินไปจนร่างกายผู้ป่วยเกิดภาวะน้ าเกิน 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 10/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

เอกสารอ้างอิง 
 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน). (2561). Patient Safety Goals: SIMPLE  
                  Thailand 2018. พิมพ์ครั้งที่ 2 .นนทบุรี: เฟมีสอแนด์ ซัลซิสฟูล. 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. (2558). มาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต. 
         พิมพ์ครั้งที่ 4 .กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศึกษา. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 อุปกรณ ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
1.3 คู่มือ / แนวทางปฏิบัติเรื่องการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 

      2. เชิงกระบวนการ การปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 

  การเจาะเลือดเพื่อส่งขอเลือด 

      1. ตรวจสอบค าสั่งการรักษาของแพทย์ในการเตรียม/ขอเลือด 

      2. ตรวจสอบประวัติการให้เลือดและหมู่เลือดจากเวชระเบียนและ 

          สอบถามผู้ป่วย 
      3. ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วย HN/AN ที่เวชระเบียนให้ตรงกับ ชื่อ - สกุล   
         HN /AN ที่สติ๊กเกอร์ ส าหรับติดหลอดเลือด ใบจองเลือดและ “แบบ 
         บันทึกการตรวจสอบการเจาะเลือด การเบิกเลือด และการประเมิน 
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         ผู้ป่วยกรณีได้รับผลิตภัณฑ์เลือด” (F-LAB - 151) ก่อนติดสติ๊กเกอร์  
      4. เตรียมทีละราย (One By One) เขียนใบขอเลือดโดยระบุชนิดและ 
         จ านวน  
      5. น าหลอดเลือดที่ติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว  พร้อมใบขอเลือดและใบ 
          F-LAB - 151 และอุปกรณ์การเจาะเลือดไปที่เตียงผู้ป่วย พร้อมพยาน 
      6. ระบุตัวผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติการเจาะเลือด 
      7. เจาะเลือดผู้ป่วยโดยมีบุคลากรทางการพยาบาลเป็นพยาน 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 11/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
  การรับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
      1. กรณีผู้ป่วยไม่เคยได้รับเลือด/ไม่มีประวัติการรับเลือดในโรงพยาบาล/ 
          ได้รับการเจาะเลือดเพ่ือขอ/จองเลือดจาก ER/จากหน่วยงานอื่น เจาะ 
          เลือดใหม่เพ่ือตรวจสอบยืนยันหมู่เลือดซ้ า  
      2. ขั้นตอนการไปเจาะเลือดใหม่เพ่ือตรวจสอบยืนยันหมู่เลือดซ้ าปฏิบัติตาม  
          การเจาะเลือดเพ่ือส่งขอเลือด 
      3. ผู้รับเลือด ปฏิบัติดังนี้ 
           3.1 กรณีผู้ป่วยไม่เคยได้รับเลือด/ไม่มีประวัติการรับเลือดใน 
                โรงพยาบาล/ได้รับการเจาะเลือดเพ่ือขอ/จองเลือดจาก ER/จาก 
                หนว่ยงานอื่น ให้น าหลอดเลือดที่เจาะใหม่และ ใบ F-LAB – 151 
                ส่งคลังเลือด เพ่ือตรวจสอบยืนยันหมู่เลือดซ้ าก่อนจ่ายเลือด  

3.2. กรณีผู้ป่วยมีประวัติที่คลังเลือด ให้น าเฉพาะ ใบF-LAB - 151 
                 ไปรับเลือด 

3.3 น ากระติกน้ าแข็งพร้อม Cold pack  เพ่ือใส่ถุงเลือด 
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           3.4  ตรวจสอบชื่อสกุล HN/AN ที่ฉลากท่ีถุงเลือดให้ตรงกับ  
                1) ใบสรุปการเบิกโลหิต   
                2) ใบF-LAB - 151 โดยตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ 
                   จ่ายเลือดและลงลายมือชื่อทั้ง 2 คน  
           3.5 คลังเลือดหนีบใบสรุปการเบิกโลหิตกับ ใบF-LAB-151มาพร้อมกับ 
                 ถุงเลือดผู้ป่วยน าเลือดมาที่หอผู้ป่วย 
  การให้เลือด 
  การตรวจสอบเลือดและส่วนประกอบของเลือด  ก่อนให้เลือด 
      1. ตรวจสอบความถูกต้องโดยพยาบาล 2 คน ดังนี้   
          1.1 ตรวจสอบถุงเลือดที่ได้รับจากคลังเลือด โดย 
              - ชื่อ - สกุล  HN /AN /หมู่เลือด ให้ตรงกันกับเวชระเบียน 
              - ใบค าสั่งการรักษาโดยตรวจสอบ 1) ชนิดของเลือด 2) จ านวนเลือด   
                 ให้ตรงกัน    

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 12/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
        1.2 ตรวจสอบใบสรุปการเบิกโลหิตและฉลากท่ีถุงเลือดให้ตรงกันและ 
             ลักษณะเลือดดังนี้ 1) หมู่เลือด ABO  2) Rh 3) Number ของเลือด   
             4) ปริมาณเลือด  5) วันเตรียม  6) วันหมดอายุ  7) ลักษณะของ 
             เลือดมีความผิดปกติหรือไม่  เช่น  มีฟอง  ขุ่น  มีตะกอน   
         1.3 ตรวจสอบหมู่เลือดที่ฉลากถุงเลือด  Donor Group (ถุงเลือด) และ 
              ใบคล้องถุงเลือดให้ตรงกัน 
         1.4 ตรวจสอบ Unit Number ที่ใบสรุปการเบิกโลหิต ใบคล้องถุงเลือด 
              และฉลากที่ถุงเลือด ให้ตรงกัน 
      2. บันทึกผลการตรวจสอบใน ใบF-LAB – 151 และบันทึกชื่อ – สกุลผู้ 
          ตรวจสอบและพยาน 
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  ขั้นตอนการให้เลือด 

      1. วัดและบันทึกสัญญาณชีพก่อนให้เลือด 
      2.  ล้างมือตามมาตรฐาน 
      3. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวัตถุประสงค์ของการให้เลือด วิธีการ 
          ให้เลือด  ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดข้ึนได้ขณะและหลังให้เลือด 
      4. สอบถามชื่อ - สกุลผูป้่วย ชื่อ - สกุลมารดาผู้ป่วยและหมู่เลือด   
          ตรวจสอบให้ตรงกับ 1) ป้ายระบุตัวที่ข้อมือ  2) ถุงเลือด   
      5. เตรียมให้เลือดผู้ป่วยทีละราย โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการให้สารน้ าทาง 
          หลอดเลือดด า   
      6. บันทึกการให้เลือดในใบF-LAB-151/บันทึกทางการพยาบาล   
        
 
 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 13/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
   การดูแลผู้ป่วยขณะได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
      1. การให้ผลิตภัณฑ์เลือดชนิด PRC LPRC LDPRC 
          1.1 เริ่มให้เลือดช้าๆ ใน 15 นาทีแรกพร้อมสังเกตอาการผิดปกติ  ได้แก่   
               ผื่นคัน  มีไข้หนาวสั่น  แน่นหน้าอก ไอ  หายใจหอบ   ถ้าไม่พบ  
               อาการผิดปกติให้ปรับอัตราหยดให้ได้ตามแผนการรักษา 
          1.2 วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที 2 ครั้งทุก 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง   
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                จนกว่าเลือดจะหมดและหลังเลือดหมด 1 ชั่วโมง   
          1.3 สังเกตปฏิกิริยาจากการได้รับเลือด อัตราการไหล ลักษณะเลือด   
               บริเวณท่ีให้เลือดอย่างต่อเนื่อง 
          1.4 ตรวจสอบ Unit Number ที่ใบสรุปการเบิกโลหิต ใบคล้องถุงเลือด 
               และฉลากที่ถุงเลือด  ให้ตรงกัน 
      2. บันทึกผลการตรวจสอบใน ใบF-LAB - 151 และบันทึกชื่อ - สกุล 
          ผู้ตรวจสอบและพยาน 

   ขั้นตอนการให้เลือด 

      1. วัดและบันทึกสัญญาณชีพก่อนให้เลือด 
      2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
      3. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวัตถุประสงค์ของการให้เลือด วิธีการ 
          ให้เลือด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดข้ึนได้ขณะและหลังให้เลือด 
      4. สอบถามชื่อ - สกุลผูป้่วย ชื่อ - สกุลมารดาผู้ป่วย และหมู่เลือด   
          ตรวจสอบให้ตรงกับ 1) ป้ายระบุตัวที่ข้อมือ   2) ถุงเลือด   
      5. เตรียมให้เลือดผู้ป่วยทีละราย โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการให้สารน้ าทาง 
          หลอดเลือดด า   
      6.บันทึกการให้เลือดในใบF-LAB-151/บันทึกทางการพยาบาล   
        
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-008 

เรื่อง :การให้เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที่: 14/14 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
      2. การให้ผลิตภัณฑ์ PC, LPPC, SDP, FFP และ cryoprecipitate 
          2.1 วัดและบันทึกสัญญาณชีพเม่ือเริ่มให้เลือดทันที และวัดทุก 1 ชั่วโมง 
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                จนกว่าเลือดหมดและหลังเลือดหมด 1 ชั่วโมง   
          2.2 สังเกตปฏิกิริยาจากการได้รับเลือด อัตราการไหล  ลักษณะเลือด   
               บริเวณท่ีให้เลือดอย่างต่อเนื่อง   

   กรณีพบอาการผิดปกติขณะใหเ้ลือด 

      1. หยุดให้เลือด 
      2. รายงานแพทย์ 
      3. วัดและบันทึกสัญญาณชีพ 
      4. หากแพทย์ให้ off เลือด ให้เขียนปฏิกิริยาที่พบในใบคล้องเลือด  พร้อม 
          เจาะเลือดเหมือนขอเลือด 1 หลอดส่งคลังเลือด พร้อมถุงเลือดท่ีเหลือ  
          เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง   
      5. ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
      6. ล้างมือตามมาตรฐาน 
      7. บันทึกข้อมูลการให้เลือดอย่างครบถ้วนในใบ F-LAB – 151 /  
          แบบบันทึกการพยาบาล 
 
3.เชิงผลลัพธ ์
      3.1 ผู้ป่วยปลอดภัยจากการได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด  
           ไม่พบอุบัติการณ์  การเจาะเลือดผิดคน การให้เลือดผิดคน  การให้ 
           เลือดผิดกรุ๊ป การให้เลือดผิดชนิด 
      3.2 ผู้ป่วยปลอดภัยจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน/ปฏิกิริยาจากการได้รับ 
           เลือด 

 3.3 ร้อยละพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามคู่มือ/แนวทางในการให้เลือดและ 
           สว่นประกอบของเลือด 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-009 

เรื่อง :การพยาบาลผู้ป่วยให้ออกซิเจน 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่:1/4  
 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  
และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 
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ความหมาย   การเพ่ิมความเข้มข้นของออกซิเจนในก๊าซที่หายใจเข้า  เพ่ือแก้ไขภาวะขาดออกซิเจนในเซลล์หรือใน 
                 ภาวะที่มีออกซิเจนในเลือดน้อยกว่าปกติ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยให้ออกซิเจน 
เป้าหมาย  1. ผู้ป่วยทุกรายที่มีข้อบ่งชี้ได้รับการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
              2. พยาบาลทุกคนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
     1. ชุดหัวต่อออกซิเจนพร้อมกระป๋องน้ า 
              2. ชุดหัวต่อควบคุมความดันออกซิเจน (Oxygen flow meter) 
              3. ชุดให้ออกซิเจน 
                  - ชนิดหน้ากาก  (Mask) 

      - ชนิดหน้ากากพร้อมถุงเก็บอากาศ  (Mask  ̅ bag) 
                  - ชนิดสายยางคู่เข้าจมูก  (Nasal cannula) 
                  - ชนิดท่อลูกฟูก  (Corrugated tube) 
                  - ชนิดหน้ากากครอบท่อหลอดลมคอ  (Tracheostomy/ collar mask )  
               4. น้ ากลั่น (Sterile  Distilled  Water) 
               5. ส าลีชุบ  70%  แอลกอฮอล์ 
ตัวช้ีวัด      1. อุบัติการณ์ความไม่ถูกต้องในการให้ออกซิเจน  
               2. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

แผนการประเมิน  1. ติดตามอุบัติการณ์ / ตัวชี้วัดทุกเดือน  โดยหัวหน้าหอ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
                       2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางของพยาบาลวิชาชีพทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-009 

เรื่อง :การพยาบาลผู้ป่วยให้ออกซิเจน แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 
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วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  
และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ตรวจสอบค าสั่งการรักษา 
2. ประเมินสัญญาณชีพอาการและอาการแสดง 
3. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบวัตถุประสงค์และวิธีให้ 
4. ล้างมือตามมาตรฐาน 
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ 
6. จัดท่าผู้ป่วย Fowler’s position 
7. ต่อชุดออกซิเจน flow meter และเครื่องท าความชื้น  
   เข้ากับถังออกซิเจนหรือระบบท่อน าก๊าซตามที่ต้องการ 
   และหมุนเกลียวให้แน่น 
8. ใส่น้ ากลั่นในขวดท าความชื้นทีร่ะดับ 2 ใน 3 ของ 
    กระป๋องการให้ออกซิเจนชนิดต่างๆ 
9. การให้ออกซิเจนชนิด  

    9.1 Mask  ̅ bag 
      - เปิด flow meter 10 - 15 ลิตร/นาที 
      - ใช้นิ้วมือปิดที่ One - way valve ให้ Bag โป่ง 

      - ครอบ Mask/Mask  ̅ bag  ให้แนบคลุมปากและ 
        จมูกให้สนิทและรัดสายรัดให้พอดีกับใบหน้า 
      - ปรับ flow meter ประมาณ  8 - 10  ลิตร/นาที   
        (ตามแผนการรักษา) 
      - ดูแล  bag  ให้โป่งอยู่เสมอ           
   9.2 การให้ออกซิเจนชนิด Nasal cannula 
        - ใส่  Nasal cannula  เข้าไปในรูจมูก 

ทั้ง 2  ข้างโดยให้ปลายสายคว่ าลง 
   - จัดสายCannulaให้เข้าท่ีแล้วรัดสายไว้ 

ใต้คางผู้ป่วย 

- เพ่ือความถูกต้อง 
- ประเมินอาการผู้ป่วยก่อนให้ออกซิเจนและใช้เป็นข้อมูล 
   พ้ืนฐาน 
- ผู้ป่วยลดความวิตกกังวล เข้าใจและให้ความร่วมมือ 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- สะดวกในการใช้ 
- ให้ปอดขยายได้ดี 
- ป้องกันการสูญเสียออกซิเจน 
 
- ให้ความชื้นแก่เยื่อบุระบบทางเดินหายใจ 
 
 
 
- ไล่อากาศอ่ืนๆ ในถุงเก็บและเป็นการทดสอบว่าถุงเก็บ 
  ไม่รั่ว 
 
- ป้องกันการสูญเสียออกซิเจน 
 
- ให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษา 
 
 
 
 
- ป้องกันการเลื่อนหลุด 
 



69 
 

        - ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนประมาณ 2 - 6  
           ลิตร/ นาที (ตามแผนการรักษา) 

 

- ให้ออกซิเจนที่พอเพียงแก่ผู้ป่วยตามแผนการรักษา 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-009 

เรื่อง :การพยาบาลผู้ป่วยให้ออกซิเจน 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่:3/4  
 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  
และแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

  9.3 การให้ออกซิเจนชนิด Corrugated tube 
       - ดูดเสมหะก่อนให้ออกซิเจน 
       - ต่อท่อลูกฟูกเข้ากับเครื่องท าความชื้นและ  
         T- piece โดยปรับการไหลของออกซิเจนเป็น 
         แบบ Jet 
       - ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนประมาณ 10  
         ลิตร/นาที (ตามแผนการรักษา)และปรับความชื้น 
         ตามท่ีต้องการ 
       - เช็ดส่วนปลายของท่อหลอดลมคอด้วย       
         แอลกอฮอล์แล้วต่อT – pieceเข้ากับท่อหลอดลม 
         คอ 
  9.4 การให้ออกซิเจนชนิด Tracheostomy/ collar    
        mask 
       - ต่อ Tracheostomy / collar mask เข้ากับ  
         เครื่องท าความชื้น 
       - ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนประมาณ 10   
          ลิตร/นาที  (ตามแผนการรักษา) 
       - ปรับความชื้นตามที่ต้องการ 
       - ครอบ collar mask เข้ากับ Tracheostomy  
          tube รัดสายรอบคอให้พอดี 

 
 
 
- ป้องกันแสมหะอุดตันทางเดินหายใจและได้รับออกซิเจน 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้เกิดความชื้นซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคือง 
  เยื่อบุทางเดินหายใจ 
- ให้ออกซิเจนที่เพียงพอ 
 
 
 
- ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคและให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย 
 
- ให้เกิดความชื้นซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดระคายเคือง เยื่อบุ 
  ทางเดินหายใจ 
- ให้ออกซิเจนที่เพียงพอ 

 
 
 

- ป้องกันการเลื่อนหลุด 
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10. ประเมินอาการและอาการเปลี่ยนแปลง 
11. เก็บอุปกรณ์ของใช้ให้เรียบร้อย 
12. ล้างมือตามมาตรฐาน 
13. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการหายใจ  วิธีการ 

     ให้ออกซิเจน  อัตราการไหลของออกซิเจนในแบบ 
     บันทึกทางการพยาบาล 

 

 
- ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
- เพ่ือสื่อสารให้ได้การดูแลอย่างต่อเนื่อง 
- การลงบันทึกช่วยในการตรวจสอบและเป็นหลักฐาน 
  ทางด้านกฎหมาย 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-009 

เรื่อง :การพยาบาลผู้ป่วยให้ออกซิเจน 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่:4/4  
 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 
และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

หมายเหตุ 
     1. เปลี่ยนชุดให้ออกซิเจนทุก 24 ชั่วโมง 
     2. เปลี่ยนน้ าท าความชื้นในกระป๋องออกซิเจนทุก 8 ชั่วโมง 
 
เอกสารอ้างอิง 

ทนันชัย  บุญบูรพงศ์. (2558).การบ าบัดระบบทางเดินหายใจในเวชปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ: ปัญญมิตรการ 
พิมพ์. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 
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2.1  ล้างมือก่อนและหลังให้ออกซิเจน 
2.2  ตรวจสอบค าสั่งการรักษาก่อนให้ออกซิเจน 
2.3  อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงเหตุผลและขั้นตอนการให้ออกซิเจน 
2.4  จัดท่าผู้ป่วยในท่าที่สุขสบายและเหมาะสม 
2.5  ให้ออกซิเจนได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
2.6บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ  อัตราการไหลของออกซิเจน 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนถูกต้องและเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย 

 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-010 

เรื่อง :การใส่สายยางทางจมูก/ปาก 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย    การใส่สายยางเข้าทางจมูก/ปาก  ผ่านลงไปถึงกระเพาะอาหาร 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลวิชาชีพในการใส่สายยางจมูก/ปาก 
        2.  ให้อาหาร ยา น้ า เข้าสู่ทางเดินอาหาร 
เป้าหมาย  1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการใส่สายยางจมูก/ปากตามแนวทางที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
    2. ใส่สายยางทางจมูก/ปากตามแนวทางที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
             1. ถาด  1  ใบ 
    2. ท่อสายยางจมูก/ปาก  1  สาย    
                  - ผู้ใหญ่เบอร์ 12 - 16, เด็กเบอร์ 6 - 12 
              3. หูฟัง 
              4. Syringe Irrigate  1  อัน 
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              5. Syringe  Disposable  20 ซีซี  ส าหรับเด็ก 
              6. ผ้าก๊อส ขนาด 3 x 3 นิ้ว  1-2  ชิ้น 
              7. สารหล่อลื่นที่ละลายน้ าได้ 
              8. ไฟฉาย 
              9. กรรไกร  พลาสเตอร์ 
              10.ผ้าปิดจมูก (mask) 
              11.ถุงมือสะอาด 
ตัวช้ีวัด     1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนได้แก่ Aspirate, Bleeding ,แผลกดทับเยื่อบุจมูก 
               2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยใส่สายยางทางจมูก/ปาก 
แผนการประเมิน 
              1. ติดตามอุบัติการณ์การเกิดภาวะเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่ 
                  รับผิดชอบ 
             2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน/ 
                 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-010 

เรื่อง :การใส่สายยางทางจมูก/ปาก 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ที่สะอาดใส่ถาดวางไว้ข้างเตียง 
    ผู้ป่วย 
2. จัดท่าผู้ป่วยในท่านั่งหรือนอนศีรษะสูง 
3. แนะน าผู้ป่วยให้ท าสัญญาณ เมื่อรู้สึกจะขย้อนหรือาเจียน    
    เช่น  ชูมือ 
4. ล้างมือตามมาตรฐานและสวมถุงมือสะอาด 

- เพ่ือความสะดวก 
 

- ท าให้หลอดอาหารตรงและใส่สายยางได้ง่าย 
- เพ่ือให้ทราบว่าผู้ป่วยไม่สุขสบายและหยุดชั่วคราว 
 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
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5. ตรวจจมูกผนังกั้นจมูกด้วยไฟฉายและเลือกใส่ข้างที่ดี ถ้า 
   ปกติท้ัง 2 ข้างให้ใส่ข้างใดข้างหนึ่ง 
6. วัดระยะที่ควรใส่สายยาง โดยวัดจากปลายจมูกถึงติ่งหู   
   และจากติ่งหูถึงกระดูกลิ้นปี่หรือวัดจากก่ึงกลางคิ้วถึงลิ้นปี่ 
7. หล่อลื่นปลายสายยางด้วยสารหล่อลื่นยาวประมาณ  
   15 - 20 ซม. (6 - 8 นิ้ว) 
8. ให้ผู้ป่วยแหงนหน้าขึ้นเล็กน้อยขณะใส่สายยางเข้ารูจมูก   
   ค่อยๆใส่โค้งไปตามโพรงจมูก เมื่อสายยางผ่านถึงคอให้ 
   ผู้ป่วยก้มศีรษะลงและบอกให้ผู้ป่วยช่วยกลืน พร้อมกับดัน 
   สายยางเข้าช้าๆตามจังหวะการกลืน จนถึงต าแหน่งที่ 
   ต้องการอย่างนุ่มนวล 
9. ตรวจสอบสายยางด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ :  
    วิธีที่  1 
    ใช้ Syringe Irrigate ต่อเข้ากับปลายสายยางแล้วดูด 
    น้ าย่อยจากกระเพาะอาหาร  ถ้าดูดไม่ออกให้ทดสอบด้วย 
    วิธีที่  2 
    วิธีที่  2   
    ใช้ Syringe irrigate / Syringe  Disposable ดันลม 
    ประมาณ 5-10 ซีซี (ถ้าเด็กใช้ 1-3 ซีซี) เข้าไปในสายยาง  
    ใช้หูฟัง ฟังท่ีหน้าท้อง ต าแหน่งบริเวณกระเพาะและดูด 
    ลมออกหลังทดสอบ 
 

 
 
- เพ่ือกะระยะที่สายผ่านเข้าจมูกจนถึงกระเพาะอาหาร 
 
- เพ่ือลดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหาร 
  ส่วนบนและใส่ง่าย 
- เพ่ือให้สามารถใส่สายยางผ่านลงได้ง่ายและลด 
  อาการเจ็บปวด 
 
 
 
 
 
 
-  ถ้าดูดได้น้ าย่อยแสดงว่า สายยางอยู่ในกระเพาะ   
   อาหาร 
 
 
-  ถ้าสายยางอยู่ในกระเพาะอาหารจะได้ยินเสียงลม 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-010 

เรื่อง :การใส่สายยางทางจมูก/ปาก 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 วิธีปฏิบัติ (ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

10. ติดสายยางด้วยพลาสเตอร์ให้อยู่ตรงกับสันจมูก 
11. เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ ไปล้างท าความสะอาด และ 

- เพ่ือป้องกันการเลื่อนหลุดของสายยาง 
- เพ่ือความสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
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     เก็บเข้าที่ 
11. ล้างมือตามมาตรฐาน 
12. บันทึกกิจกรรม ผลการปฏิบัติ และสิ่งที่พบลงในแบบ 
     บันทึกทางการพยาบาล  

 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- เพ่ือเป็นหลักฐานทางการพยาบาล 

หมายเหตุ   
     1. ขณะใส่สายยางทางจมูกถึงคอหอยแล้วผู้ป่วยไอหรือขย้อนออก มีน้ ามูกไหล ให้หยุดดันสายชั่วครู่ เช็ดท าความ 
          สะอาดให้ผู้ป่วย เมื่ออาการดีขึ้นจึงใส่ต่อไป 
     2. ขณะใส่สายยาง ถ้าพบว่าผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย ไอ เขียว หายใจล าบาก ให้ดึงสายยางออกทัน  
          เนื่องจากสายยางอาจจะเข้าหลอดลม 
     3. หากใส่สายยางไม่เขา้ ไม่ควรดันสายยางเข้าไปแรงๆใช้วิธีค่อยๆหมุนสาย ถ้าใส่ไม่ส าเร็จให้ดึงสายยางออกแล้ว  
         ใส่จมูกอีกข้างหรือใส่ทางปาก 
     4. ตรวจสอบดูว่าสายยางผ่านจากรูจมูกเข้าไปในปากหรือไม่ โดยให้ผู้ป่วยอ้าปาก 
     5. ควรเลือกสาย NG tube ตามความเหมาะสมกับสภาพและขนาดของรูจมูกผู้ป่วย 
     6. ควรเปลี่ยนสาย NG tube และเปลี่ยนข้างรูจมูกทุก 7 วัน หรือเมื่อสกปรก หรือสายอุดตัน 
     7. ควรใส่ NG tube ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติเลือดออกง่ายถ้าจ าเป็นอาจใส่ทางปากแทน 
     8. เปลี่ยนพลาสเตอร์ที่ปิดสาย NG tube ทุก 2 - 3 วนั หรือเมื่อสกปรก 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
เกรียงศักดิ์  จีระแพทย์และวีณา  จีระแพทย์. (2545). หลักการดูแลทารกแรกเกิดขั้นพ้ืนฐาน. นนทบุรี: 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
มาลี   สันติเกษตรริน.  (2540). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.พิมพ์ครั้งที่ 14.  กรุงเทพมหานคร:  ธรรมสาร. 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-010 

เรื่อง :การใส่สายยางทางจมูก/ปาก 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 
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ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนทุกครั้ง 
2.2  จัดท่าให้ผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
2.3  ล้างมือตามมาตรฐาน 
2.4  ใส่สายยางได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
2.5  ลงบันทึกหลังการใส่สายยาง 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยได้รับการใส่สายยางอย่างนุ่มนวล 
3.2  ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังใส่สายยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-011 

เรื่อง :การให้อาหารทางสายยางผ่าน 
        ทางจมูก/ปาก(Gastric gavage) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย   การให้อาหารทางสายยางผ่านทางจมูก/ปาก หลอดอาหารจนถึงกระเพาะอาหาร  ในผู้ป่วยที่มีปัญหา 
                  ในการรับประทานอาหารทางปาก  โดยระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลวิชาชีพในการให้อาหารทางสายยาง 
เป้าหมาย  1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการให้อาหารทางสายยางผ่านทางจมูก/ปากตามแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
             2. สามารถให้อาหารทางสายยางผ่านทางจมูก/ปากตามแนวทางท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
              1. ถาด  1  ใบ 
             2. อาหารเหลวตามแผนการรักษา 
              3. Syringe irrigate  1  เครื่อง/ Syringe  Disposable 10-20 cc.ส าหรับเด็ก 
              4. ไม้พันส าลี 
              5. หูฟัง 
ตัวช้ีวัด  1. อุบัติการณ์การเกิดความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสายยางผ่านทางจมูก/ปาก ได้แก่    
               Aspirate การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร 
           2. ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยให้อาหารทางสายยางผ่านทางจมูก/ปากอย่าง 
               ถูกต้อง 
แผนการประเมิน 
           1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
           2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงวัตถุประสงค์ในการให้ อาหาร 
    และวิธีการให้อาหารทางสายยาง ตามความเหมาะสม 
2. ตรวจสอบความถูกต้องในการให้อาหาร ประกอบด้วย 
   ชื่อผู้ป่วย ชนิดอาหาร ปริมาณ เวลาให้ถูกต้อง 
3. ล้างมือตามมาตรฐาน 
4. น าอุปกรณ์ทั้งหมดมาท่ีเตียงผู้ป่วย 

 
 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้อาหาร 
  ทางสายยาง                                       
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับอาหารถูกต้องตามแผนการรักษา 
 
- เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
- เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-011 

เรื่อง :การให้อาหารทางสายยางผ่าน 
ทางจมูก/ปาก(Gastric gavage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

5. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะสูงประมาณ 45 องศา 
6. เช็ดปลายสายให้อาหารให้สะอาดด้วยไม้พันส าลีชุบน้ า 
    สะอาด 
7. ทดสอบต าแหน่งของสายยางในกระเพาะอาหารโดยใช้   
   Syringe irrigate และหูฟัง 
8. ต่อปลายสายยางกับ Syringe irrigate แล้วดูดเอาสิ่ง 
    ตกค้างที่เหลือในกระเพาะอาหาร โดยปฏิบัติดังนี้ :     
    8.1 ถ้าสิ่งตกค้างน้อยกว่า 50 ซีซี และสิ่งตกค้างอยู่ใน 
         ลักษณะที่ดี เช่นไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีฟอง ไม่มี 
         เลือดปน ให้ใส่กลับแล้ว ให้อาหารตามปกติ  
    8.2 ถ้าสิ่งตกค้างมากกว่า 50 ซีซี และสิ่งตกค้างอยู่ใน 
         ลักษณะที่ดีให้เลื่อนเวลาให้อาหารออกไป 1/2 - 1  
         ชั่วโมง หลังจากเลื่อนเวลาให้อาหารแล้ว  
         ยังมีสิ่งตกค้างเหลือเช่นเดิม ให้งดอาหารมื้อนั้นฃ 
    8.3 ถ้าม้ือต่อมามีสิ่งตกค้างมากกว่า 50 ซีซี ให้ 
         รายงานแพทย์ 
    8.4 ถ้าสิ่งตกค้างอยู่ในลักษณะที่ไม่ดี เช่น มีเลือดปน     
         มีฟอง กลิ่นเหม็น ให้ดูดทิ้งและรายงานแพทย์ 
9. ถ้าไม่มีสิ่งตกค้างแต่มีลมหรือน้ าเมือก ให้ดูดทิ้ง ให้ 
   อาหารทางสายยางโดยปฏิบัติดังนี้ ใช้ Syringe irrigate  
   ที่ไม่มีลูกสูบต่อกับปลายสายยางทางจมูก/ปาก เติม 
   อาหารที่เตรียมไว้ลงใน Syringe irrigate  โดยพับสาย 
   ยางไว้ก่อน จากนั้นค่อยๆปล่อยอาหารให้ไหลลงสู 
   กระเพาะอาหารอย่างช้าๆ โดยยกSyringe irrigate  

- เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของอาหารเข้าหลอดลม 
- เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 

 
- เพ่ือตรวจสอบว่าสายยางอยูในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
 
- เพ่ือตรวจสอบปริมาณอาหารที่ตกค้างในกระเพาะ 
  อาหาร 
 
 
 

- ผู้ป่วยอาจมีภาวะการดูดซึมผิดปกติ 
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   ให้สูงไม่เกิน1.5 ฟุตจากกระเพาะอาหารหรือตาม 
   ความหนืดของอาหารเหลว เติมอาหารให้ต่อเนื่อง 
   จนกระท่ังให้ อาหารครบตามท่ีก าหนด 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-011 

เรื่อง :การให้อาหารทางสายยางผ่าน 
ทางจมูก/ปาก(Gastric gavage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3 /4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

10. ให้น้ าตามหลังให้อาหารครบประมาณ 30 - 50 ซีซี  
     หรือตามแผนการรักษา 
11. เช็ดปลายสายให้อาหารให้สะอาดด้วย Normal  
     Saline และปิดจุกให้แน่น 
12. จัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าเดิมนานประมาณ 1/2 - 1  
     ชม. แล้วจึงจัดให้นอนท่าปกติ 
13. เครื่องมือเครื่องใช้ไปท าความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้ 
     เรียบร้อย 
14. ล้างมือตามมาตรฐานล้างมือ 
15. บันทึกผลการปฏิบัติและสิ่งที่พบลงในแบบบันทึก 
     ทางการพยาบาล  

 

 

หมายเหตุ 
  1. ในรายที่ใส่ท่อช่วยหายใจต้องดูดเสมหะให้ทางเดินหายใจโล่งก่อนทุกครั้ง ให้อาหารโดยใช้วิธีหยดช้า(Drip)  
      เพ่ือป้องกันการส าลัก 
  2. ควรมีการชั่งน้ าหนักอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในกรณีผู้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ให้ประเมินจากการสังเกตหรือ 
     ติดตามผลโปรตีนในพลาสมา เพ่ือประเมินสภาวะโภชนาการของผู้ป่วยป้องกันการขาดสารอาหาร 
  3. เปลี่ยนสายยางทุก7 วันหรือเมื่อสกปรกป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลยกเว้นรายที่มีข้อห้าม  
  4. ทุกครั้งที่เปลี่ยนสายยางให้สลับรูจมูก เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่เยื่อบุจมูกทางเดินหายใจและป้องกัน 
     ภาวะแทรกซ้อนของ Sinusitis 



79 
 

  5. ท าความสะอาดบริเวณรูจมูกและฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งหรือเมื่อสกปรก และระวังไม่ให้สายตึงรั้ง เกิดการกด 
     ทับบริเวณจมูก 
  6. ประเมินต าแหน่งที่อาจเกิดแผลกดทับบริเวณจมูกโดยเปลี่ยนต าแหน่งที่ติดพลาสเตอร์ทุกวัน 
  *** ตามปกติสายให้อาหารที่ใช้กับผู้ป่วยมักจะใช้นานประมาณ 1 เดือนหรือน้อยกว่านั้น เมื่อเห็นว่าสายขุ่น สกปรก 
หรือมีอาหารอุดตัน ท าให้อาหารไม่สามารถไหลลงไปได้ หรือสายให้อาหารรั่ว (สังเกตจากมีน้ าหรือเศษอาหารซึม
ออกมาในช่วงให้อาหาร/ให้ยา) จ าเป็นต้องเปลี่ยนสายให้อาหารใหม่เสมอไม่ต้องรอจนถึง 1 เดือน 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-011 

เรื่อง :การให้อาหารทางสายยางผ่าน 
ทางจมูก/ปาก(Gastric gavage) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
เอกสารอ้างอิง 
เกรียงศักดิ์  จีระแพทย์และวีณา  จีระแพทย์. (2545). หลักการดูแลทารกแรกเกิดขั้นพ้ืนฐาน. นนทบุรี: 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
มาลี   สันติเกษตรริน.  (2540).  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.พิมพ์ครั้งที่ 14.  กรุงเทพมหานคร:  ธรรมสาร. 
 
 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1  แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบ ก่อนการปฏิบัติ 
2.2  ปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
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2.3  ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้ถูกต้องและเก็บ 
      เข้าท่ีเรียบร้อย 
2.4  บันทึกชนิด ปริมาณ เวลาและสิ่งผิดปกติในการให้อาหารทุกครั้ง 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยได้รับสารอาหารถูกต้อง 

           3.2  ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-012 

เรื่อง : การให้ยาทางปาก แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     เป็นวิธีการที่ผู้ป่วยได้รับยาเม็ดหรือยาน้ าโดยการรับประทานในผู้ป่วยที่มีภาวะรู้สติดีสามารถกลืนได้ดี   
วัตถุประสงค์    เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการให้ยาทางปากได้ถูกต้อง / ปลอดภัย 
เป้าหมาย 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับยาทางปากตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องปลอดภัย 

   2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนสามารถให้ยาทางปากได้ถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด 
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
             1. ใบ Medication Administation Record (MAR) และ/หรือแผ่นบันทึกการให้ยา  
                (Medication record) 

   2. ถาดหรือรถส าหรับแจกยา 
   3. ถ้วยยาเม็ด/แก้วยาน้ า/หลอดหยดยา/ช้อนสะอาด 
   4. ผ้าสะอาด 1 ผืน 

ตัวช้ีวัด    1. อุบัติการณ์จากการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพ/ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา 
             2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยให้ยาทางปาก 
แผนการประเมิน 
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             1. ติดตามอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน /พยาบาลวิชาชีพ 
                 ที่รับผิดชอบ 
   2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้า 
                หนว่ยงาน/ ผู้ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบใบ MAR กับค าสั่งการรักษาหรือแผ่นบันทึก 
    การใหย้าดูความถูกต้องของชื่อผู้ป่วย ชื่อยา ขนาดยา 
   วิถีทางการให้ยาและเวลาที่ให้ (ตรวจสอบโดยพยาบาล 
   วิชาชีพ 2 คนกรณีกลุ่มยาHigh Alert Drug) 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วยชื่อยาในใบMAR/แผ่นบันทึก 
   การให้ยาแล้วจึงหยิบยาที่มีชื่อตรงกันออกจากกล่อง 
   เก็บยาผู้ป่วยหรือตู้เย็น(ตรวจสอบโดยพยาบาลวิชาชีพ  
   2 คนกรณีกลุ่มยา High Alert Drug) 
 

- เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ป้องกันความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การสั่งการรักษาและการรับค าสั่งการ
รักษา 

 
- เพ่ือความสะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค 
- เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและยาบางชนิดต้องเก็บใน

ตู้เย็นมิฉะนั้นอาจท าให้ยาเสื่อมประสิทธิภาพ 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-012 

เรื่อง : การให้ยาทางปาก แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2 /4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

 3.1 การเตรียมยาเม็ด  ใช้ช้อนตักยาออกจากขวดยา 
      หรือซองยาตามจ านวนที่ต้องการก่อนแล้ว จึงใส่ 
      ถ้วยยาเม็ดหากต้องการแบ่งเม็ดยา ควรใช้ 
      อุปกรณ์ส าหรับแบ่งยา                                                                                                                                       
 3.2 การเตรยีมยาน้ าให้เขย่าขวดและหมุนฉลากยา 
      ข้างขวดไว้ด้านบนหรือในอุ้งมือ ขณะรินยาให้ยก 
      แก้วสูงระดับสายตา ใช้นิ้วหัวแม่มือข้างที่ถือแก้ว 
      ยาให้ระดับโค้งล่างของน้ าตรงกับขนาดที่ต้องการ 

- ป้องกันไม่ให้ยาเม็ดเกิดการปนเปื้อน 
 
 
 
- มองเห็นฉลากยาชัดเจนและขณะรินยา ไม่ท าให้ยาน้ า 
  ไหลมาเปื้อนท าให้ฉลากยาเลอะเลือน 
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      ถ้ามียาเปื้อนรอบๆ ขวดเช็ดให้สะอาดก่อนเก็บ 
      เข้าท่ี 
     3.3 การเตรียมยาที่เป็นจ านวนหยด ใช้หลอดยาดูดยา 
          ปริมาณให้ได้ตามที่ต้องการ 
     3.4 การเตรียมยาผง เทยาลงแก้วยาเติมน้ าสะอาด 
           และใช้ช้อนคนให้เข้ากัน 
4. วางถ้วยยาเม็ดหรือแก้วยาน้ าที่เตรียมไว้ในถาดหรือรถ 
    ส าหรับแจกยาและวางใบ MARไว้ข้างถ้วยยาเม็ด หรือ 
    ถ้วยยาน้ า 
5. ภายหลังเตรียมยาเสร็จแล้ว จัดเก็บขวดยาหรือซองยา 
   เข้าท่ีให้ถูกต้องตรงกับที่เก็บยาผู้ป่วยแต่ละคนยกถาด 
   ยาหรือเข็นรถจัดแจกยาไปที่เตียงผู้ป่วย 
6. ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วยให้ตรงกับชื่อในใบ MAR 
7. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบจุดประสงค์ท่ีให้ฤทธิ์ยาและ 
    อาการข้างเคียงของยาที่อาจเกิดข้ึน 
8. ประเมินอาการผู้ป่วยก่อนให้ยาบางอย่างเช่น นับชีพจร   
   วัดความดันโลหิตก่อนให้ยา เป็นต้น 
9. ช่วยพยุงให้ผู้ป่วยลุกนั่งบนเตียง ถ้าลุกนั่งไม่ได้จัดให้ 
    นอนศีรษะสูงหรือตะแคงหน้า 
 

 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการสับสน/ความสะดวกในการแจกยา 
 
 
- เพ่ือสะดวกในการจัดเตรียมยาครั้งต่อไป 
 
 
- ป้องกันข้อผิดพลาดในการให้ยาผิดคน 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและให้ความร่วมมือในการ 
  รับประทานยา 
- เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้หรืองดยา 
 
- ป้องกันผู้ป่วยส าลักขณะกลืนยา 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-012 

เรื่อง : การให้ยาทางปาก แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

10. จัดหาน้ าให้ผู้ป่วยดื่มให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้า 
     จนหมด 
11. ล้างมือตามมาตรฐาน 

- เพ่ือแน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับยาครบตามจ านวน 
 
- เพ่ือความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
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12. น าใบ MARแยกเก็บ 
13. ประเมินอาการของผู้ป่วยหลังให้ยา 
14. บันทึกการให้ยาทั้งชื่อ ขนาดและเวลาที่ให้ยาพร้อม 
     ทั้งเซ็นชื่อผู้ให้ยาลงในแบบบันทึกการให้ยาหรือแบบ 
     บันทึกทางการพยาบาล 

 

- เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษา 
- เพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

หมายเหตุ 
     1. สถานที่จัดเตรียมยาต้องมีแสงสว่างพอเพียง 
     2. ห้ามใช้ยาในขวดที่ไม่มีฉลากปิดข้างขวด ฉลากเลอะเลือนหรือไม่ชัดเจน 
     3. ก่อนรินยาน้ าให้เขย่าขวดเพ่ือให้ยาผสมเข้ากันดีและถ้ารินยาน้ าออกมากเกินไป ห้ามเทคืนขวด 
     4. ห้ามใช้ยาน้ าที่ตกตะกอนหรือเปลี่ยนสี  เพราะโดยปกติยาจะเป็นน้ าใส 
     5. ห้ามผสมยาสองชนิดเข้าด้วยกัน เช่น ไม่ควรผสมยาชนิดน้ ากับชนิดเม็ดในถ้วยเดียวกัน 
     6. จะต้องให้ยาตรงตามเวลาและลงรายการยาให้เสร็จเรียบร้อย เช่น ยาก่อนและหลังอาหาร ควรให้ก่อนและหลัง 
         อาหารประมาณ 30 นาท ี
     7. พยาบาลต้องมีความรู้เกี่ยวกับขนาดยาและจ านวนยาแต่ละชนิดที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ ถ้าแพทย์สั่งยาให้ผู้ป่วย 
         แตกต่างจากขนาดและจ านวนที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ จะต้องสอบถามแพทย์ก่อนน ายาไปให้ผู้ป่วย 
     8. ควรมีการสังเกตอาการ และผลข้างเคียงของยาที่อาจจะเกิดขึ้น ภายหลังการให้ยา ถ้ามีอาการผิดปกติจะต้อง 
        รายงานแพทย์  เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป 
     9. เมื่อมีปัญหาในการให้ยาเช่นให้ยาผิดชนิดและขนาดจะต้องรายงานแพทย์ทันที  เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ 
     10. การให้ยากับผู้ป่วยต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องตามหลัก 10 R อย่างเคร่งครัด 
 
เอกสารอ้างอิง 
ธิดา  นงสานนท์,  สุวัฒนา  จฬุาวัฒนพล, ปรีชา  มณฑกานทิกุล(บรรณาธิการ). (2554). การบริหารยาเพื่อความ 
ปลอดภัยของผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ:  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย). 
คณะท างานพัฒนาระบบยา.  (2553). คู่มือการบริหารยา.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-012 

เรื่อง : การให้ยาทางปาก แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4 /4 

วันที่ประกาศใช้ :  1 กรกฎาคม 2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานทั้งก่อนและหลังการให้ยา 
2.2 ตรวจสอบใบ MARก่อนการเตรียมยาถูกต้องครบถ้วน 
2.3 อ่านฉลากก่อนเทยาเม็ดจากขวดหรือซองยา  ใช้ช้อนตักออกจากขวดหรือ   

ซองยาอ่านฉลากยาก่อนรินยาน้ า 
2.4 ขณะรินยาให้ยกแก้วยาสูงระดับสายตา 
2.5 อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการให้ยา การออกฤทธิ์ อาการ

ข้างเคียงของยา 
2.6 ตรวจสอบชื่อ - สกุลตรงกันก่อนให้ยา 
2.7 ผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้าไม่วางไว้ข้างเตียงผู้ป่วย 
2.8 ประเมินอาการผู้ป่วยก่อนและหลังการให้ยา 
2.9 บันทึกการให้ยาในแบบบันทึกทางการพยาบาลถูกต้องครบถ้วน 
2.10  

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องตามแผนทางการรักษา 
3.2 บันทึกการให้ยาในแบบบันทึกทางการพยาบาลถูกต้องและครบถ้วน 

           3.3 ผู้ป่วยปลอดภัยจากการให้ยา 

 
 
 
 
 

  

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-013 

เรื่อง : การให้ยาทางสายยาง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย    เป็นการให้ยาเม็ดหรือยาน้ าทางสายให้อาหารผู้ป่วยที่ใส่สายยางหลอดให้อาหาร (gastric tube) ทา 
                  ปากทางจมูกหรือทางหน้าท้อง   
วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการให้ยาทางสายยาง 
เป้าหมาย   1. เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการให้ยาทางสายยางตามแนวทางอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและไม่เกิด 
                   ภาวะแทรกซ้อน 
               2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนสามารถให้ยาทางสายยางได้ถูกต้องตามแนวทางท่ีก าหนด 
ผู้ปฏิบัติ      พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
 1. ใบ MAR หรือแบบบันทึกการให้ยา 
 2. ยาเม็ดหรือยาน้ าที่เตรียมไว้ 
 3. โกร่งบดยา 
 4. ถาด/รถส าหรับแจกยา 
 5. Syringe Irrigation ขนาด 50 มล. จ านวน 1 เครื่อง หรือ Syringe ขนาดที่เหมาะสม 
 6. เครื่องหูฟัง (Stethoscope) 
 7. น้ าดื่ม 
ตัวช้ีวัด      1. อุบัติการณ์จากการเกิดภาวะเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาทางสายยางเช่น Aspirate 
               2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยให้ยาทางสายยาง 
แผนการประเมิน 
               1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนหรือทุกครั้งที่เกิดอุบัติการณ์การให้ยาทางสายยาง โดยหัวหน้าหน่วยงาน/  
                   พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
      2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้า 
                   หน่วยงาน/ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบใบMAR กับค าสั่งการรักษาหรือแบบบันทึก 
   การให้ยา  เพ่ือดูความถูกต้องของชื่อผู้ป่วย ชื่อยา  
   ขนาดยา วิถีทางการให้ เวลาที่ให้ 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 

 

- เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดที่ 
  อาจเกิดข้ึนตั้งแต่การสั่งการรักษาและรับค าสั่งการรักษา 
 
-  ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-013 

เรื่อง : การให้ยาทางสายยาง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

3. จัดยาใส่ภาชนะตามวิธีปฏิบัติการให้ยาทางปากข้อ 
    1 - 5 ถ้าเป็นยาเม็ดต้องบดยาให้ละเอียดก่อนหรือยา 
    ที่บรรจุใน capsule ให้แกะ capsule ออกใส่ถ้วยยา 
    แล้วผสมน้ า 30 มล. คนให้เข้ากัน 

4. อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบเหตุผล และข้ันตอนการ    
    ให้ยาทางสายยาง 
5. ท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายศีรษะสูง45 องศา      
    (Fowler’s position) 
6. ทดสอบต าแหน่งของสายยางหลอดให้อาหารว่าปลาย 
    สายอยู่ในกระเพาะอาหาร 
7. ตรวจสอบอาหารที่ตกค้างเพ่ือดูการท างานของ 
    กระเพาะอาหารและล าไส้ 
8. ปลดลูกสูบต่อกระบอกสูบกับหลอดให้อาหารแล้วหัก 
    พับสายยางไว้ รินยาที่เตรียมไว้ ยกสายยางขึ้นให้สูง 
    กว่ากระเพาะอาหารรอจนกว่ายาไหลลงหมด  ถ้ายาไม่ 
    ไหลให้เขย่าหรือใช้ลูกสูบดันเบาๆ 
9. ให้น้ าตามอย่างน้อย 30 - 50 มล.หรือตามแนวทางการ 
    รักษาของแพทย์หรือตามความเหมาะสม 
10. หลังให้ยาแล้ว Clamp สายยางให้อาหารและไม่ควร 
    ต่อสายยางกับเครื่องดูดหรือคลาย Clamp  
    (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) 
11. จัดท่าผู้ป่วยให้นอนในท่า semifowler’s position  
     ½ - 1 ชม. 
12. เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าท่ี 

- ประหยัดเวลาและสะดวกในการให้ยา 
 
 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาสะดวกป้องกันอาการส าลัก 
 
- ป้องกันการให้ยาเข้าสู่หลอดลม 
 
- ถ้ามีอาหารค้างมากหลังให้อาหาร1 - 2 ชม. แสดงว่า 
   กระเพาะอาหารและล าไส้ท างานไม่ดี 
 
- การยกสูงช่วยให้ยาไหลลงได้สะดวกตามแรงดึงดูด 
   ของโลก  
 
- น้ าช่วยให้ยาดูดซึมได้ดีและช่วยในการล้างสายยาง 
  ให้อาหาร 
- เพ่ือให้ยามีการดูดซึมไม่ถูกดูดทิ้ง 
 
 
- ป้องกันการส าลัก 
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13. จัดท่าผู้ป่วยให้นอนในท่า semifowler’s position  
     ½ - 1  ชม. 
14. เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าท่ี 
 

 
 
- ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคและสะดวกในการใช้ครั้ง

ต่อไป 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-013 

เรื่อง : การให้ยาทางสายยาง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

15. บันทึกการให้ยา ชื่อยา ขนาดยา เวลาที่ให้ 
พร้อมทั้ง เซ็นชื่อผู้ให้ยา  ลงในแบบทางการ 
พยาบาล 

- ประเมินอาการและผลข้างเคียงของยา 
- เป็นหลักฐาน / ตรวจสอบการรับประทานยาของผู้ป่วย 

เอกสารอ้างอิง 
ธิดา  นงสานนท์,  สุวัฒนา  จฬุาวัฒนพล, ปรีชา  มณฑกานทิกุล(บรรณาธิการ). (2554). การบริหารยาเพื่อความ 
ปลอดภัยของผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ:  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย). 
คณะท างานพัฒนาระบบยา.  (2553). คู่มือการบริหารยา.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. 
 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนและหลังการให้ยาทางสายยาง 
2.2 ตรวจสอบใบ MARกับค าสั่งการรักษาก่อนจัดยา 
2.3 อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบเหตุผลและขั้นตอนการให้ยา 
2.4 จัดท่าผู้ป่วยนอนหงายในท่าSemifowler’s position  ก่อนให้ยา 
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2.5 ทดสอบต าแหน่งของสายยางหลอดให้อาหาร 
2.6 ให้ยาได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
2.7 จัดให้นอนท่า  Semifowler’ s Position   อย่างน้อย ½ - 1 ชั่วโมงหลังให้

ยาบันทึกการให้ยาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องครบถ้วน 
2.8 ประเมินอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังการให้ยาทันที 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องตามชนิด  ขนาด  เวลา  และวิถีทางให้ยา 
3.2 ผู้ป่วยปลอดภัยจากการให้ยา 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-014 

เรื่อง : การให้ยาอมใต้ลิ้น แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย    เป็นการให้ยาโดยให้เม็ดยาอยู่ใต้ลิ้นและปล่อยให้ยาละลายหมดโดยไม่ต้องกลืนยา ท าให้ยาเข้าสู่ก 
                  ไหลเวียนได้ดี 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลวิชาชีพในการให้ยาอมใต้ลิ้น 

เป้าหมาย    1. เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับยาอมใต้ลิ้นตามแนวทางปฏิบัติถูกต้อง ปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
                2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนสามารถให้ยาอมใต้ลิ้นได้ถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด 
ผู้ปฏิบัติ      พยาบาลวิชาชีพ 

อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
                1. ใบ MARและแบบบันทึกการให้ยา 
 2. ถาดหรือรถส าหรับแจกยา 
 3. ถ้วยยาเม็ด 
 4. ยาอมใต้ลิ้น 
ตัวช้ีวัด      1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการพยาบาลผู้ป่วยให้ยาอมใต้ลิ้น 
 2. ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยให้ยาอมใต้ลิ้น 
แผนการประเมิน 
                1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือน  โดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
      2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพทุกคนอย่างน้อยปีละละ 1 ครั้ง 
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                   โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบใบ MARกับค าสั่งการรักษาหรือแผ่นบันทึก 
    การให้ยา ดูความถูกต้องของชื่อผู้ป่วย ชื่อยา ขนาดยา  
    วิถีทางการให้และเวลาที่ให้ 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. จัดยาใส่ถ้วยยาตามวิธีปฏิบัติการให้ยาทางปากข้อ1-6 
4. อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบถึงเหตุผลและขั้นตอน     
    การอมยาใต้ลิ้น 
5. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายศีรษะสูงเล็กน้อย 
6. ประเมินอาการของผู้ป่วยก่อนให้ยา เช่น สัญญาณชีพ 
7. วางเม็ดยาไว้ใต้ลิ้นแนะน าไม่ให้ผู้ป่วยกลืนและรอจน    
    กว่ายาจะละลายหมด 

- เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดที่ 
  อาจเกิดข้ึนตั้งแต่การสั่งการรักษาและรับค าสั่งการรักษา 
 
- ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
 
- สะดวกในการให้ยา ป้องกันอันตรายจากอาการข้างเคียง 
  ของยา 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-014 

เรื่อง : การให้ยาอมใต้ลิ้น แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

8. แนะน าไม่ให้ผู้ป่วยดื่มน้ าขณะอมยา 
9. จัดเก็บอุปกรณ์ล้างท าความสะอาดและเก็บเข้าที่ 
10. ล้างมือตามมาตรฐาน 
11. สังเกตอาการและสิ่งผิดปกติหลังให้ยาทันที 
12. บันทึกการให้ยา ได้แก่ ชื่อยา ขนาดยา เวลาที่ให้และ 
     อาการต่างๆ ภายหลังที่ได้รับยา พร้อมทั้งเซ็นชื่อผู้ให้ 
     ยาลงในแผ่นบันทึกการให้ยาหรือบันทึกทางการ 
     พยาบาล 
 

- ป้องกันผู้ป่วยกลืนยา 
- ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคและสะดวกใช้ในครั้งต่อไป 
- ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
- ประเมินอาการและผลข้างเคียงของยา 
- การลงบันทึกช่วยในการตรวจสอบการรับประทาน 
  อาหารของผู้ป่วยและยังเป็นหลักฐานทางกฎหมาย/ 
  การรักษาพยาบาล 
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เอกสารอ้างอิง 
ธิดา  นงสานนท์,  สุวัฒนา  จฬุาวัฒนพล, ปรีชา  มณฑกานทิกุล(บรรณาธิการ). (2554). การบริหารยาเพื่อความ 
ปลอดภัยของผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ:  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย). 
คณะท างานพัฒนาระบบยา.  (2553). คู่มือการบริหารยา.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-014 

เรื่อง : การให้ยาอมใต้ลิ้น แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนและหลังการให้ยา 
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2.2 ตรวจสอบใบ MARก่อนจัดยา 
2.3 อธิบายให้ผู้ป่วยทราบเหตุผลและวิธีการอมยาใต้ลิ้น 
2.4  จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายศีรษะสูงเล็กน้อยก่อนอมยา 
2.5  ดูแลให้ผู้ป่วยอมยาใต้ลิ้นต่อหน้าไม่ทิ้งยาไว้ข้างเตียง 
2.6.   ประเมินอาการก่อนและหลังการให้ยา 
 

     3.   เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องตามชนิด ขนาด เวลา และวิถีทางที่ให้ 
3.2 บันทึกการให้ยา /อาการข้างเคียง / การช่วยเหลือในแบบบันทึกทางการ

พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-015 

เรื่อง : การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/6 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย   การฉีดยาเข้าไปที่เนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนัง(Subcutaneous tissue) ปริมาณยาที่ฉีดครั้งละ 0.5 – 1 
                 มิลลลิิตร 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลวิชาชีพในการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 
เป้าหมาย   1. เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังตามแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้อง ปลอดภัยและไม่เกิด 
                   ภาวะแทรกซ้อน 
               2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนสามารถฉีดยาใต้ผิวหนังได้ตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างถูกต้อง 
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ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ 

อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
               1. ใบ MAR และแบบบันทึกการให้ยา 
               2. Syringeขนาด 2 ซีซี.หรือ Syringe อินซูลิน 
               3. เข็มฉีดยาขนาด 24,25,26 ความยาว  ½-1 นิ้ว  ส าหรับเด็กความยาว 3/8 นิ้ว และเข็มดูดยาขนาด   
                   20,18 
               4. ยาที่จะใช้ฉีด 
               5. รถฉีดยาประกอบด้วย     
                   5.1 ส าลีแห้งปราศจากเชื้อ1อัน     
                   5.2 ส าลีปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ 70%  1อัน 
                   5.3 น้ ากลั่นหรือน้ าเกลือส าหรับผสมยา 
                   5.4 ใบเลื่อย 
                   5.5 ขยะตามมาตรฐานการแยกขยะ 
                   5.6 ภาชนะส าหรับทิ้งเข็มที่ใช้แล้ว 
                   5.7 ภาชนะส าหรับใส่ Syringe ที่ใช้แล้ว 
                   5.8 ถาดใส่ยา (Tray) 
ตัวช้ีวัด    1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการพยาบาลผู้ป่วยฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 
             2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 
แผนการประเมิน 
             1. ติดตามอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่น กล้ามเนื้ออักเสบ แข็งเป็นไต โดหัวหน้าหน่วยงาน/  
                 พยาบาลวิชาชพีที่รับผิดชอบ 
   2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน/  
                ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-015 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/6 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 
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1. ตรวจสอบใบ MAR กับค าสั่งการรักษาหรือแผ่นบันทึก  
   การใหย้า ดูความถูกต้องของชื่อผู้ป่วย ชื่อยา ขนาดยา 
   วิถีทางการให้ยาและเวลาที่ให้ 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วยชื่อยาในใบ MAR / แผ่น 
   บันทึกการให้ยาแล้วจึงหยิบยาที่มีชื่อตรงกันออกจาก 
   กล่องเก็บยาผู้ป่วยหรือตู้เย็น 
4. ค านวณปริมาณยาที่จะฉีดให้ถูกต้อง 
5. เตรียม Syringe ขนาด 2 ซีซี.หรือSyringe อินซูลิน   
   ต่อหัวเข็มเบอร ์18 หรือ20 ส าหรับดูดยาและเตรียมยา 
   ตามขนาดใน ใบ Medication Administation   
   Record (MAR) 
6. เปลี่ยนเข็มอันใหม่ตามขนาดที่จะไปฉีดผู้ป่วย แล้ววางใบ  
    MAR ไว้ข้าง Syringe ที่เตรียม 
7. ยาที่เตรียมไปที่รถฉีดยาและเข็นไปยังเตียงผู้ป่วย  
8. ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วยให้ตรงกับชื่อในใบ MAR 
9. บริเวณที่จะฉีดต้องไม่มีอาการกดเจ็บแข็ง บวมรอยแผล  
    คัน แสบ อักเสบ มีรอยแทงเข็มซ้ าหลายครั้ง 
10.จดัให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่ผ่อนคลาย ต าแหน่งที่ไม่เปิดเผย  
     เช่น หน้าท้อง ต้นขา ให้กั้นม่านต าแหน่งที่จะฉีด ได้แก ่ 
     ต้นแขนด้านนอก ต้นแขนด้านหลัง ต้นแขนด้านหน้า 
     ข้างล าตัว ต้นขาด้านหน้าข้าง ล าตัว หน้าท้องข้างสะดือ  
     (ดังภาพในภาคผนวก) 
11. ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดผิวหนังต าแหน่งที่ฉีด 
     วนออกข้างนอกกว้างประมาณ 3 นิ้ว รอให้แห้ง ส าลี 
      แห้งอีกก้อนใส่ไว้ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้ 

 

- เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดที่ 
  อาจเกิดข้ึนตั้งแต่การสั่งการรักษาและการรับค าสั่งการ 
  รักษา 
- เพ่ือความสะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค 
- เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและยาบางชนิดต้องเก็บ 
   ในตูเ้ย็น มิฉะนั้นอาจท าให้ยาเสื่อมประสิทธิภาพ 
 
- ป้องกันการให้ยาผิดขนาด 
- เข็มขนาดใหญ่ท าให้ดูดยาง่าย 
 
- ป้องกันข้อผิดพลาดจากการให้ยาผิดชนิดและผิดคน 
 
 
 
- ผู้ป่วยได้รับความสะดวก 
- ป้องกันข้อผิดพลาดจากการให้ยาผิดคน 
- ป้องกันยาดูดซึมไม่ดี เกิดเนื้อตาย ติดเชื้อและการ 
   ฉีดยาซ้ าต าแหน่งเดิม 
- ลดความเจ็บปวด และไม่เปิดเผยร่างกายผู้ป่วย 
 
 
 

 
 

-  เพ่ือความสะอาดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-015 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/6 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

12. ใช้มือข้างหนึ่งจับผิวหนังยกขึ้น ในผู้ป่วยอ้วนให้กาง 
      ผวิหนังให้ตึง มือที่ถือ Syringe แทงเข็มท ามุม 90 
      องศา เข็มลึก ½ นิ้ว หรอืแทงเข็มท ามุม 45 องศา เข็ม 
      ลึก 5/8 นิ้ว ในผู้ป่วยอ้วนแทงเข็มได้ลึกกว่านี้ได้ 
13. ดึงลูกสูบออกทดสอบดูว่าปลายเข็มแทงถูกหลอดเลือด 
     หรือไม่  ถ้าไม่พบเลือดใน Syringe จึงดันลูกสูบให้ยา 
     เข้าไปช้าๆ 
14. ใช้ส าลีแห้งวางเหนือจุดแทงเข็ม ดึงเข็มออกโดยเร็วตาม 
     ทิศทางเดียวกับที่แทงเข็ม เลื่อนส าลีกดรอยเข็ม 
15. คลึงบริเวณท่ีฉีดเบาๆ ถ้ามีเลือดออกให้ใช้ส าลีแห้งกด 
     ไว้ จนกว่าเลือดจะหยุด 
16. จัดเก็บอุปกรณ์ล้างท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้ 
     เรียบร้อย 
17. ล้างมือตามมาตรฐาน 
18. น าใบ MARแยกเก็บ 
19. บันทึกการให้ยา ชื่อยา ขนาดยา เวลาที่ให้และอาการ 
      ต่างๆ ภายหลังที่ได้รับยา พร้อมทั้งเซ็นชื่อผู้ให้ยาลงใน 
      แผ่นบันทึกการให้ยาหรือบันทึกทางการพยาบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคและสะดวกใช้ในการจัด 
  ยาครั้งต่อไป 
- เพ่ือความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
 
- ช่วยในการตรวจสอบการได้รับยาของผู้ป่วยและเป็น 
  หลักฐานทางกฎหมาย 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-015 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/6 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

เอกสารอ้างอิง 
ธิดา  นงสานนท์,  สุวัฒนา  จฬุาวัฒนพล, ปรีชา  มณฑกานทิกุล(บรรณาธิการ). (2554). การบริหารยาเพื่อความ 
ปลอดภัยของผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ:  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย). 
คณะท างานพัฒนาระบบยา.  (2553). คู่มือการบริหารยา.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

รูปภาพต าแหน่งฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 

 

                                                                         
                                                            

                                                               ภาพที่ 1   ต าแหน่งฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-015 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 5/6 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 

 
   

 ภาพที่  2  ต าแหน่งฉีดยาต้นแขนด้านนอกและด้านหลัง 
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    ภาพที่ 3     ลักษณะการแทงเข็มฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-015 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 6/6 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก( ต่อ ) 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนและหลังการให้ยา 
2.2 ตรวจสอบใบ MAR กับค าสั่งการรักษาหรือแบบบันทึกการให้ยาได้ถูกต้อง

ครบถ้วน  
2.3 อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบเหตุผลและสังเกตอาการข้างเคียงของยา 
2.4 ฉีดยาได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.5 ประเมินอาการหลังการฉีดยา 

 
     3.  เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องตามแผนการรักษา 
3.2 บันทึกหลังจากการให้ยาถูกต้องครบถ้วน  
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-016 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 
( Intradermal ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนังแท้  ใช้ปริมาณยาครั้งละไม่เกิน  0.3  มิลลิลิตร 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลวิชาชีพในการฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง เพ่ือให้ผู้ป่วยได้ยาอย่าง 
                    ถูกต้อง ปลอดภัย 
เป้าหมาย   1. ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการรักษาโดยการฉีดยาเข้าข้ันผิวหนังแท้ ได้รับการฉีดยาเข้าชั้นผิวหนังได้อย่าง 
                   ถูกต้อง ปลอดภัย 
     2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางฉีดยาเข้าชั้นผิวหนังได้อย่างถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ 

อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
 1. ใบ Medication Administation  Record (MAR)   
 2. Syringe ทูเบอร์คูลินขนาด 1 ซีซี 
 3. เขม็ฉีดยา เข็มฉีดยาสั้นขนาด No 26 หรือ 27  
 4. เข็มส าหรับดูดยาขนาด No. 18, 2.0 
 5. ยาที่จะใช้ 
 6. รถฉีดยาหรือถาดยา ซึ่งประกอบด้วย 

                   6.1 ส าลีแห้งปราศจากเชื้อ  1  ก้อน 
                   6.2 ส าลีปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ 70%  1 - 2 ก้อน 
                   6.3 น้ ากลั่นหรือน้ าเกลือส าหรับผสมยา 
                   6.4 ใบเลื่อย 
                   6.5 ขยะตามถังรองรับขยะมาตรฐานการแยกขยะ 
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                   6.6 ภาชนะส าหรับทิ้งเข็มที่ใช้แล้ว 
                   6.7 ภาชนะส าหรับใส่ Syringe ที่ใช้แล้ว 
ตวัชี้วัด  1. อุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนและภาวะแทรกซ้อนจากการพยาบาลผู้ป่วยฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 
           2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 
แผนการประเมิน 
          1. ติดตามอุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนและภาวะแทรกซ้อนทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน /  
              พยาบาลวิชาชีพ ที่รับผิดชอบทุกเดือน 
          2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีนละ 1 ครั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน /  
              ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-016 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 
( Intradermal ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
วิธีเตรียมยาฉีดจากยาน้ าบรรจุหลอด (Ampule) 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบใบ MAR กับค าสั่งการรักษาหรือบันทึกการให้ยา 
   ดูความถูกต้องของชื่อสกุลผู้ป่วย ชื่อยา  ขนาดยาวิถีทางการ 
   ให้ยาและเวลาที่ให้ 
2. ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วยชื่อยาในใบ MAR/แผ่น 
3. บันทึกการให้ยาแล้วจึงหยิบยาที่มีชื่อตรงกันออกจากกล่อง 
    เก็บยาผู้ป่วยหรือตู้เย็น 
4. ล้างมือตามมาตรฐาน 
5. ถ้ามียาค้างอยู่เหนือคอหลอดยา ต้องไล่ยาลงไปอยู่ส่วนใต้คอ 
    หลอดยา 
6. เช็ดรอบคอหลอดยาด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์ 
7. คลี่ส าลีชุบแอลกอฮอล์หุ้มรอบบริเวณคอหลอดยาเพ่ือ 
   ป้องกันหลอดยาที่หักปลายแล้วบาดนิ้วมือ แล้วท าการหัก 

- เพ่ือให้ได้ปริมาณยาครบถ้วน 
 
 
- ป้องกันอุบัติการณ์จากหลอดยาแตก 

 
 
 

- ป้องกันการปนเปื้อน 
- ให้ได้ยาตามปริมาณที่ต้องการ 
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   หลอดยา 
8. วางหลอดยาที่หักปลายในบริเวณท่ีไม่ปนเปื้อน 
9. แก้ห่อกระบอกฉีดยาโดยระวังมิให้ปนเปื้อน 
10. สวมหัวเข็มส าหรับดูดยาเข้ากับปลายกระบอกฉีดยาบิดหัว 
    เข็มให้แน่นพอประมาณ 
11. ถอดปลอกเข็มออก จับหลอดยาด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดถือ

กระบอกฉีดยาด้วยมือข้างที่ถนัด สอดเข็มเข้าหลอดยา
ระวังมิให้เข็มสัมผัสกับด้านนอกและปากหลอดยา 

12. เอียงหลอดยาให้ปลายตัดเข็มจุ่มในน้ ายาดูดยาตามจ านวน
ที่ต้องการ ตรวจสอบชื่อยาบนหลอดยาอีกครั้งหนึ่งก่อนทิ้ง 

13. เปลี่ยนเข็มใหม่เลือกขนาดและความยาวที่เหมาะสม
ส าหรับการฉีดยานั้นๆ 

14. เตรียมยาฉีดเฉพาะราย ไม่เตรียมไว้หลายรายพร้อมกัน น า
กระบอกฉีดยาวางใน Tray ใส่ถาดก่อนน าไปฉีด และ
สอบถามชื่อ - นามสกุลผู้ป่วยก่อนให้ยาทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ป้องกันการให้ยาผิดคน / ผิดขนาด 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-016 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 
( Intradermal ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
วิธีเตรียมยาฉีดจากยาน้ าบรรจุขวด (Vial) 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. เขย่าขวดยาเบา ๆให้ยาเข้ากัน 
2. ท าความสะอาดจุกขวดยาด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์70%  
   โดยวธิีหมุนจากจุดที่แทงเข็มวนออกด้านนอกจนถึงคอ 
   ขวดยา( ถ้ามีแผ่นโลหะปิดอยู่บนจุกยางให้ดึงออกแล้ว    
   ท าความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ) ปล่อยให้แอลกอฮอล์แห้ง 
3. สวมหัวเข็มส าหรับดูดยาเข้ากับปลายกระบอกฉีดยาบิด  
   หัวเข็มให้แน่นพอประมาณ 

 
- ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
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4. ถอดปลอกเข็มออกดูดอากาศเข้ากระบอกฉีดยาเท่า  
   ปริมาณยาที่ต้องการ 
5. แทงเข็มเข้าจุกยางใช้นิ้วหัวแม่มือดันลูกสูบให้อากาศ 
   เข้าขวดยาจนหมด 
6. คว่ าขวดยาลงโดยให้นิ้วดันลูกสูบอยู่ ปรับให้ปลายตัด 
   เข็มอยู่ในน้ ายา 
7. ค่อย ๆปล่อยนิ้วที่ดันลูกสูบออก น้ ายาจากขวดจะไหล 
   เข้ามาในกระบอกฉีดยาเมื่อได้ยาครบตามปริมาณท่ี 
   ต้องการ 
8. ถอนเข็มและกระบอกฉีดยาออกจากจุกขวดยา 
9. ตรวจสอบชื่อยาบนขวดยาอีกครั้งหนึ่ง 
10. เปลี่ยนเข็มใหม่เลือกขนาดและความยาวที่เหมาะสม  
     ส าหรับการฉีดยานั้นๆ 
11. เตรียมยาฉีดเฉพาะราย ไม่เตรียมไว้หลายรายพร้อม 
    กัน น ากระบอกฉีดยาวางใน Tray ใส่ถาดก่อนน าไป 
    ฉีดและสอบถามชื่อ - นามสกุลผู้ป่วยก่อนให้ยาทุกครั้ง 
 

 
 
 
 
 

-  เพ่ือให้ได้ปริมาณยาตามที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-016 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 
( Intradermal ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
วิธีเตรียมยาฉีดจากยาผงบรรจุขวด ( วิธีละลายยา ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจดูตัวท าละลาย ว่ามีฝุ่นผงหรือไม่โดยคว่ าขวดยก 
   ส่องดู หากมีฝุ่นผงไม่ควรน ามาใช้ 
2. ความสะอาดจุกขวดตัวท าละลายและจุกขวดด้วยส าลี 

- ป้องกันการปนเปื้อน 
 
- ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
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    ชุบแอลกอฮอล์ 70% จนถึงคอขวดปล่อยให้ 
    แอลกอฮอล์แห้ง 
3. ดูดตัวท าละลายตามปริมาณท่ีต้องการด้วยวิธีเดียวกับ 
   การเตรียมยาฉีดจากยาน้ าบรรจุขวดเมื่อได้ตัวท า 
   ละลายแล้วให้ฉีดตัวท าละลายเข้าในขวดยาผง โดยแทง 
   เข็มเข้าจุกขวดยาแล้วดันลูกสูบ ให้ตัวท าละลายเข้าไป 
   ในขวดยางจนหมด หลังจากนั้นปล่อยนิ้วที่ดันลูกสูบ 
   ออกอากาศท่ีถูกแทนที่ด้วยตัวท าละลายจะเข้ามาใน 
   กระบอกฉีดยาจนหมด ความดันในขวดยาจะเท่ากับ 
   ความดันในบรรยากาศ 
4. ถอนเข็ม และกระบอกฉีดยาออกจากขวดยา 
5. เขย่าขวด ให้ตัวท าละลายละลายผงจนหมดเป็นเนื้อ 
   เดียวกัน 
6. ท าความสะอาดจุกขวดยาอีกครั้งด้วยส าลีชุบ 
    แอลกอฮอล์ปล่อยให้แอลกอฮอล์แห้ง 
7. ใช้กระบอกฉีดยาพร้อมเข็มชุดเดิมดูดยาออกจากขวด 
    ตามปริมาณที่ต้องการด้วยวิธีเดียวกับการเตรียมยาฉีด 
    จากยาน้ าบรรจุขวด 
8. หากยาที่ละลายแล้วใช้ไม่หมดและมีอายุที่จะเก็บไว้ 
    ใช้ได้ให้เขียนฉลากติดขวดไว้เกี่ยวกับความเข้มข้นของ 
    ยา วันเดือนปี เวลาที่ละลาย ผู้ละลาย และเก็บยาไว้ 
    ในที่ท่ีเหมาะสมตามสลากยาที่แนบมากับยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือให้ได้ปริมาณยาตามต้องการ 
 
- ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
 
 
 
 
- ป้องกันการใช้ยาหมดอายุ 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-016 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 
( Intradermal ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 5/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
วิธีการฉีดยา 
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ขั้นตอน เหตุผล 
1. จัดเตรียมยาฉีดโดยใช้ตามวิธีปฏิบัติการฉีดยาเข้า 
    กล้ามเนื้อข้อ 1 - 4 
2. เตรียมยาฉีด โดยใช้ Syringe ขนาด 1 ซีซี และเข็มฉีด 
   ยาขนาดเล็กและสั้นขนาด No. 26 หรือ 27 ความยาว  
   3/8 นิ้ว 
3. ดูดยาและเตรียมยาตามข้ันตอนการเตรียมยาและฉีด 
    ยาให้ผู้ป่วย ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 
    ข้อ 6 - 9 
4. จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าท่ีผ่อนคลาย  ถ้าต้องฉีดยาที่ไม่ 
    เปิดเผยให้กั้นม่าน 
5. เลือกต าแหน่งที่แทงเข็มควรเลือกบริเวณที่ผิวหนังบาง  
    ขนน้อยและสีผิวอ่อน เช่น หัวไหล่ บริเวณหลังใต้ 
    กระดูกสะบักและท้องแขน 
6. ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดผิวหนังต าแหน่งฉีด 
    ยาวนออกข้างนอกกว้าง 3 นิ้ว รอให้แห้ง 
7. มือข้างไม่ถนัดดึงผิวหนังให้ตึง ถือกระบอกฉีดยาท ามุม  
   10 - 15 องศากับผิวหนัง  หมุนปลายเข็มให้หงายขึ้น 
   แทงเข็มลึก 2 - 3 มิลลิเมตร 
8. ดันยาเข้าไปโดยไม่ต้องทดสอบว่าปลายเข็มแทงถูกเส้น

เลือดหรือไม่ 
9. ขณะดันลูกสูบจะเกิดแรงต้านเล็กน้อยซึ่งแสดงว่าปลาย

เข็มอยู่ที่ชั้นผิวหนัง 
10. เมื่อยาเข้าชั้นผิวหนังแล้วจะมองเห็นต าแหน่งที่ฉีดยา

เป็นตุ่มนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร
ให้ดึงเข็มฉีดยาออก ถ้าไม่เห็นตุ่มนูนแสดงว่าแทงเข็มลึก
เกินไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ลดความเจ็บปวดและไม่เปิดเผยร่างกาย 
 
- เพ่ือช่วยให้สามารถมองเห็นปฏิกิริยาที่ร่างกายมีต่อ 
  สารที่ฉีดเข้าไปได้ง่ายและชัดเจน 
 
-   เพ่ือความสะอาดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
 
 
 
 
-  เพราะบริเวณใต้ผิวหนังไม่มีเส้นเลือด 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-016 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 
( Intradermal ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 6/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 



104 
 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

11. ใช้ส าลีแห้งเช็ดต าแหน่งฉีดยา ห้ามนวดหรือคลึง 
12. ใช้ปากกาสีน้ าเงินขีดวงรอบติดตุ่มนูนต าแหน่งที่ฉีดยา 
13. เก็บอุปกรณ์ล้างท าความสะอาดล้างมือ 
14. ประเมินผลหลังการฉีดยาภายใน 15 นาท ีและบันทึก 
     ผลในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 
- เพ่ือสามารถอ่านผลได้ง่าย 
-  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและสะดวกใช้ครั้งต่อไป 
- เพ่ือประเมินผลการทดสอบและเป็นข้อมูลในการวาง 
  แผนการรักษา 
 

เอกสารอ้างอิง 
ธิดา  นงสานนท์,  สุวัฒนา  จฬุาวัฒนพล, ปรีชา  มณฑกานทิกุล(บรรณาธิการ). (2554). การบริหารยาเพื่อความ 
ปลอดภัยของผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ:  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย). 
คณะท างานพัฒนาระบบยา.  (2553). คู่มือการบริหารยา.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. 
 

ภาคผนวก 
รูปภาพต าแหน่งฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง    
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-016 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 
( Intradermal ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 7/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก( ต่อ ) 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 ตรวจสอบค าสั่งการรักษาก่อนให้ยาครบถ้วนถูกต้องและเตรียมยา 
      ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.1 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐาน 
2.2 ฉีดยาได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.3 ประเมินผลและบันทึกผลในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องตามแผนการรักษา 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-017 

เรื่อง :การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ  
( Intramuscular  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ค าจ ากัดความ  การให้ยาโดยการฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ปริมาณยาที่ฉีดให้ได้ครั้งละ 2 - 5 มิลลิลิตร 
วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อ 
เป้าหมาย   1. เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาโดยการฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ได้รับยาถูกต้อง ปลอดภัยและไม่เกิด 
                   ภาวะแทรกซ้อน 
               2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนสามารถฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อได้ตามแนวทางที่ก าหนด 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
                     1.  ใบบันทึกการให้ยา 
               2. Syringe ขนาด 2 - 5 ซีซี 
               3. เข็มฉีดยา ผู้ใหญ่ เบอร์ 23 - 25 ความยาว  1- 1½  นิ้ว ในทารกและเด็กใช้เบอร์ 24 - 26 

   ความยาว ½ - 1 นิ้ว  แต่ถ้าเป็นยาที่มีความเข้มข้นสูงอาจใช้เข็มเบอร์ 20 – 22 
4. เข็มส าหรับผสมยาเบอร์ 18, 20 

  5. ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ 
  6. รถฉีดยาหรือถาดยา ซึ่งประกอบด้วย 

                    6.1 ส าลีแห้งปราศจากเชื้อ 1 ก้อน 
                    6.2 ส าลีปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์  70%  1-2 ก้อน 
                    6.3 น้ ากลั่นหรือน้ าเกลือส าหรับผสมยา 
                    6.4 ถังรองรับขยะตามมาตรฐานการแยกขยะ 
                    6.5 ภาชนะส าหรับทิ้งเข็มที่ใช้แล้ว 
                    6.6 ภาชนะส าหรับใส่ Syringe ที่ใช้แล้ว 
ตัวช้ีวัด   1. อุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนและภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาได้แก่ กล้ามเนื้ออักเสบ ,  
                แข็งเป็นไต , ฝี 
            2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 
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แผนการประเมิน 
            1. ติดตามการเกิดภาวะแทรกซ้อนทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
   2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน /  
                พยาบาลผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-017 

เรื่อง :การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ  
( Intramuscular  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ตรวจสอบใบ MARกับค าสั่งการรักษาหรือบันทึกการ 
    ให้ยา ดูความถูกต้องของชื่อผู้ป่วยชื่อยา ขนาดยา 
    วิถีทางการให้ยาและเวลาที่ให้ 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วยชื่อยาในใบ MAR/แผ่น  
   บันทึกการให้ยาแล้วจึงหยิบยาที่มีชื่อตรงกันออกจาก 
   กล่องเก็บยาผู้ป่วยหรือตู้เย็น 
4. ค านวณปริมาณยาที่จะฉีดให้ถูกต้อง 
5. เตรียม Syringe ขนาด 2 - 5 ซีซี.หรือแล้วแต่ปริมาณ 
   ยาที่ต้องการต่อหัวเข็มเบอร์18 หรือ 0  ส าหรับดูดยา  
   และเตรียมยาตามขั้นตอน 
6. เปลี่ยนเข็มอันใหม่ตามขนาดที่จะไปฉีดผู้ป่วย แล้ววาง 
    ใบ MAR ไว้ข้าง Syringe ที่เตรียม 
7. น ายาที่เตรียมไปที่รถฉีดยาและเข็นไปยังเตียงผู้ป่วย  
8. ตรวจสอบชื่อ - สกุล ผู้ป่วยให้ตรงกับชื่อในใบ MAR 
    กรณีไม่รู้สึกตัวตรวจสอบที่ป้ายข้อมือ 
9. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบจุดประสงค์ท่ีให้ ฤทธิ์ยาและ 

-  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ป้องกันความผิดพลาดที่ 
  อาจเกิดข้ึนตั้งแต่การสั่งการรักษาและการรับค าสั่ง 
  การรักษา 
- เพ่ือความสะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค 
-  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  และยาบางชนิดต้องเก็บ 
   ในตู้เย็นมิฉะนั้นอาจท าให้ยาเสื่อมประสิทธิภาพ 
 
-  ป้องกันการให้ยาผิดขนาด 
-   เข็มขนาดใหญ่ท าให้ดูดยาง่าย  / ป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อโรค 
 
-  ป้องกันข้อผิดพลาดจากการให้ยาผิดชนิดและผิดคน 

 
-  ผู้ป่วยได้รับความสะดวก 

 
- ป้องกันข้อผิดพลาดจากการให้ยาผิดคน 
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    อาการข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย 
    ซักถามข้อสงสัย 
10. เลือกต าแหน่งที่ฉีด โดยพิจารณากล้ามเนื้อที่มีขนาด 
     ใหญ่พอ บริเวณท่ีจะฉีดต้องไม่มีอาการกดเจ็บ แข็ง  
     บวม รอยแผล คัน แสบ อักเสบ มีรอยแทงเข็มซ้ า 
     หลายครั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเลือก 
     ต าแหน่งที่ฉีดตามความเหมาะสมดังนี้ 
     10.1 กล้ามเนื้อสะโพก (Dorsal  gluteal) ให้นอน 
            คว่ าหรือตะแคงด้านที่จะฉีด  
    10.2 กล้ามเนื้อต้นแขน (Deltoid)  ให้งอแขนไว้ 
           ด้านข้างล าตัว 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและให้ความร่วมมือ  
 
- เพ่ือให้ยาดูดซึมได้ดี ไม่เกิดเนื้อตาย ติดเชื้อ 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-017 

เรื่อง :การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ  
( Intramuscular  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

    10.3 กล้ามเนื้อต้นขา (Vastuslateralis)  ให้นั่งหรือนอน 
           หงาย 
11. ใช้มือคล าหาต าแหน่งที่ฉีดยาตามหลักกายวิภาคศาสตร์ 
12. เตรียมส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70%  และส าลีแห้งใส่ไว้ 
     ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางมือข้างไม่ถนัด โดยใช้ส าลีชุบ 
     แอลกอฮอล์ 70% เช็ดต าแหน่งที่จะฉีดวนออกด้านนอก 
     ให้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้วแล้ว รอให้แห้ง 
13. ข้างที่ไม่ถนัดใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ดึงผิวหนังให้ตึง อีก 
     มือหนึ่งถือ Syringe หงายปลายตัดของเข็มแทงเข้าท า 
     มุมดังนี้ 
     13.1 กล้ามเนื้อสะโพกให้แทงเข็มท ามุม 90 องศาใน 
            ผู้ใหญ่ลึก 1-1.5 นิ้ว ในเด็กไม่เกิน 1 นิ้ว 
     13.2 กล้ามเนื้อขา ในผู้ใหญ่ให้แทงเข็มท ามุม 90 องศา 

 
 
-  หลีกเลี่ยงการแทงเข็มถูกเส้นประสาทและเส้นเลือด 
  ที่ส าคัญ 
-  ลดจ านวนเชื้อโรค/ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
 
 
- ผิวหนังที่ตึงจะช่วยให้แทงเข็มผ่านผิวหนัง 
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            ลึกประมาณ 2/3  นิ้ว ในเด็กให้แทงเข็มลึก 1 นิ้ว 
     13.3 กล้ามเนื้อต้นแขนให้แทงเข็มท ามุม 45 - 60 องศา   
            ลึก 2/3  นิ้ว 
14. เลื่อนมือที่ดึงผิวหนังมายึดหัวเข็ม อีกมือหนึ่งดึงลูกสูบขึ้น 
     เล็กน้อย  ถ้าไม่มีเลือดไหลเข้ามาใน Syringe ให้ดันยา 
     ช้าๆจนหมด แต่ถ้าพบว่ามีเลือดออกให้ดึงเข็มออกแล้ว 
     เปลี่ยนต าแหน่งใหม่ 
15. ใช้ส าลีแห้งที่สะอาดปราศจากเชื้ออีกก้อนที่เตรียมไว้ กด 
     บริเวณท่ีฉีดก่อนดึงเข็มออกในมุมองศาเท่าเดิม แล้วคลึง 
     เบา ๆบริเวณท่ีฉีด 
16. สังเกตอาการผู้ป่วยขณะฉีดยาและภายหลังฉีดยา 
17. จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่สุขสบาย 
18. เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าท่ี 
 
 

 
 
 

- เพ่ือทดสอบว่าแทงเข้าหลอดเลือดหรือไม่ 
 
 
 
-  ลดอาการเจ็บปวดก่อนดึงเข็ม ป้องกันการฉีดขาดของ 
  ผิวหนังบริเวณท่ีแทง /กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและท า 
  ให้ยากระจายตัวได้ดีขึ้น 
- เพ่ือให้การช่วยเหลือได้ทันเมื่อมีอาการแพ้ยา      
- ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสะดวกใช้ 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-017 

เรื่อง :การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ  
( Intramuscular  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

19. ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐาน 
20. น าใบ MAR แยกเก็บ 
21. บันทึกการให้ยา รวมทั้งชื่อยา ขนาดยา เวลาที่ให้  
      และอาการต่างๆ ภายหลังที่ได้รับยา พร้อมทั้ง 
      เซ็นต์ชื่อผู้ให้ยาลงในแผ่นบันทึกการให้ยา หรือแผ่น 
      บันทึกทางการพยาบาล 
 
 

-  เพ่ือความสะอาด / ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
-  เพ่ือสะดวกในการจัดเตรียมและให้ยาครั้งต่อไป 
-  ช่วยในการตรวจสอบการได้รับยาของผู้ป่วยและเป็น

หลักฐานทางกฎหมาย  
 

 



110 
 

เอกสารอ้างอิง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-017 

เรื่อง :การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ  
( Intramuscular  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 5/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 
 

รูปภาพ  การก าหนดต าแหน่งฉีดยาเข้ารูปภาพ   
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             ต าแหน่งฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตะโพกด้านหลังวิธีที่ 1        ต าแหน่งฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตะโพกด้านหลังวิธีที่ 2 
 

 

       
 
ต าแหน่งฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตะโพกด้านหลังวิธีที่ 3                                                                                              

 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-017 

เรื่อง :การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ  
( Intramuscular  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 6/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก( ต่อ ) 
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  ภาพแสดงการก าหนดต าแหน่งฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตะโพกด้านข้าง 
 
 
 

 

 
 
 

        ภาพกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าที่ใช้ฉีดยา 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-017 

เรื่อง :การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ  
( Intramuscular  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 7/7 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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ภาคผนวก( ต่อ ) 
 

 
 

ภาพแสดงต าแหน่งฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนและหลังการให้ยา 
2.2  ตรวจสอบค าสั่งการรักษาก่อนให้ยาครบถ้วนถูกต้องและเตรียมยา 
ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.3อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบเหตุผลและขั้นตอนการฉีดยา 
2.4ฉีดยาได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.5ประเมินอาการของผู้ป่วยหลังการฉีดยา 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องตามแผนการรักษา 
3.2  บันทึกหลังจากการให้ยาถูกต้องครบถ้วน  

  

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-018 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า 
(Intravenous  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/5 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย  การฉีดยาหรือสารน้ าจ านวนน้อยกว่า 100  ซีซี เข้าทางหลอดเลือดด า  ซึ่งมีประโยชน์ในการรักษาและ 
                 ยาออกฤทธิ์ทันทีภายใน 30 - 60 วินาที หลังฉีดยาในทางตรงกันข้ามอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้   
วัตถุประสงค์   1. ให้ยาออกฤทธิ์เร็ว เหมาะส าหรับผู้ป่วยที่งดอาหารและน้ าทางปาก ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว 
          2. ให้ยาชนิดที่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ   เช่นยารักษามะเร็ง 
          3. ให้ยาที่ไม่สามารถให้ทางอ่ืนได้ผล 
          4. ให้ยาสลบในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด 
          5. ให้สารทึบรังสีในการตรวจวิเคราะห์ เช่น การตรวจไตโดยฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดด า  
                      (Intravenous pyelography) 
เป้าหมาย   1. เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด าถูกต้อง ปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน       
               2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนสามารถฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด าได้ตามแนวทางที่ก าหนด 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาล 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 

       1. ใบ MARและแผ่นบันทึกการให้ยา 
          2. Syringe  ขนาดต่างๆตามความเหมาะสม 
       3. เข็มฉีดยา No. 23-26  ความยาว   ½-1  นิ้ว     
          4. เข็มส าหรับผสมยาขนาด No. 18, 20  
          5. ยาที่จะใช้ 
          6. รถฉีดยาหรือถาดใส่ยา ซึ่งประกอบด้วย 

                  6.1 ส าลีแห้งปราศจากเชื้อ 1 อัน 
                  6.2 ส าลีปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ 70%  1  อัน 
                  6.3 น้ ากลั่นหรือน้ าเกลือส าหรับผสมยา 
                  6.4 ขยะตามมาตรฐานการแยกขยะ 
                  6.5 ภาชนะส าหรับทิ้งเข็มที่ใช้แล้วและภาชนะส าหรับใส่ Syringe ที่ใช้แล้ว 
ตัวช้ีวัด    1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการพยาบาลผู้ป่วยฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า เช่น  การติดเชื้อ 
                 หลอดเลือดด า หลอดเลือดด าอักเสบ 
             2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า 
แผนการประเมิน 
             1. ติดตามอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
   2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน/  
                ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 



115 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-018 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า 
(Intravenous  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/5 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ตัวช้ีวัด   1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการพยาบาลผู้ป่วยฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า เช่น การติดเชื้อ 
                หลอดเลือดด า หลอดเลือดด าอักเสบ 
            2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า 
แผนการประเมิน 
            1. ติดตามอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน/  
               ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. จัดเตรียมยาฉีด โดยใช้ตามวิธีปฏิบัติการฉีดยาเข้าทาง 
    กล้ามเนื้อข้อ 1 - 4 และเพ่ิมเตมิข้อมูลโดยซักถามว่า 
    ผู้ป่วยไม่มีประวัติแพ้ยาชนิดนั้น 
2. เตรียมยาฉีด โดยใช้ Syringeขนาด 5 ซีซี.หรือมากกว่า 
   ตามปริมาณของยาฉีด เข็มฉีดยาอาจใช้ขนาด      
   No.23 - 26 แล้วแต่ความหนืดของยา เน้นเทคนิคการ 
   ปราศจากเชื้ออย่างเคร่งครัด 
3. ผู้เตรียมยาจะต้องเป็นผู้ฉีดยาด้วยตนเอง 
4. ประเมินสภาพของผู้ป่วยก่อนการให้ยา เช่น ชีพจร  
    ความดันโลหิต ผลการตรวจเลือด  อาการและอาการ 
    แสดง 
5. ฉีดยาให้ผู้ป่วยปฏิบัติเช่นเดียวกับการฉีดยาเขา้ 
    กล้ามเนื้อข้อ 5 – 10 
6. จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าท่ีสบาย 
7. ตรวจดูต าแหน่งที่แทงเข็ม ถ้าพบว่า ปวด ผิวหนังแดง 
    แรง แสดงว่า หลอดเลือดด าอักเสบหรือพบว่าสารน้ า 

- เพ่ือป้องกันการแพ้ยาซึ่งอาจมีอันตรายถึงชีวิต 
 
 
 
- ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
 
 
- ป้องกันความผิดพลาดในการให้ยา 
- เพ่ือประเมินภาวะความเจ็บป่วยก่อนและหลังให้ยา 
 
 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย  ลดความเจ็บปวด 
 
- เพ่ือลดและป้องกันการอักเสบของหลอดเลือดด า 
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    ไม่หยดหรือไหลช้าลงโดยไม่มีการหักพับ แสดงว่า มี 
    การอุดตันที่ปลายเข็ม ห้ามฉีดยาหรือดันสารน้ าเข้าไป   
    ให้เปลี่ยนต าแหน่งที่แทงใหม่ 
8. เช็ดท่อยางด้วยส าลีแอลกอฮอล์  70%   
 

 
 
 
- เพ่ือลดเชื้อโรคบริเวณต าแหน่งที่แทงเข็ม 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-018 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า 
(Intravenous  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/5 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ(ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. 9. ไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดยาออกให้หมด 
2. 10. สายให้สารน้ าเหนือต าแหน่งที่จะฉีดยาแล้วแทงเข็ม 
3.      เข้าไปในท่อยางระวังไม่ให้แทงทะลุอีกด้าน 

11. ดึงลูกสูบขึ้นเล็กน้อยหรือบีบท่อยางชั่วครู่แล้วปล่อย 
     จะเห็นเลือดไหลย้อนกลับเข้ามาในสายให้สารน้ า 
12. ฉีดยาเข้าไปอย่างช้าๆ สังเกตอาการผู้ป่วยขณะได้รับ 
     ยา เมื่อยาหมดแล้วให้ดึงเข็มออกจากท่อยาง เช็ดท่อ 
     ยางด้วยส าลีแอลกอฮอล์ 70% 
13. คลายสายให้สารน้ าหลังการฉีดยาและตรวจสอบ 
     อัตราการไหลตามแผนการรักษา 
14. เก็บอุปกรณท์ าความสะอาดและเก็บเข้าท่ี 
15. ล้างมือตามมาตรฐาน 
16. ประเมินอาการหลังให้ยา 
17. บันทึกชนิด ขนาดของยา ทางท่ีฉีด อาการของผู้ป่วย 
     ชื่อต าแหน่งพยาบาลผู้ฉีดยาลงในแบบบันทึกการให้ 
     ยาและแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 
 
 

- เพ่ือป้องกันฟองอากาศเข้าไปในหลอดเลือดด า 

- เพ่ือไมใ่ห้สารน้ าจากขวดไหลผ่านท่อยางผสมกับยา 
  และมิให้สารน้ าหรือยารั่วออกจากสาย 
- เพ่ือทดสอบว่าเข็มให้สารน้ าอยู่ในหลอดเลือดด า 
 
- เพ่ือป้องกันระคายเคืองต่อผนังหลอดเลือดและประเมิน 
  อาการแทรกซ้อน 
- เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
 

-  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ าอย่างต่อเนื่อง 
-  เพ่ือเตรียมให้พร้อมใช้ 
-  ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรค 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-018 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า 
(Intravenous  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/5 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
หมายเหตุ 
     1. กรณีฉีดยาเข้าหลอดเลือดด าโดยตรง ล้างมือให้สะอาด สวมถุงมือเลือกต าแหน่งแทงเข็มรัดสายยางเหนือ 
         ต าแหน่งแทงเข็ม 2 – 3 นิ้ว เช็ดผิวหนังด้วยส าลีแอลกอฮอล์ 70% บริเวณท่ีจะแทงเข็มวนออกนอก 2 – 3 นิ้ว   
         แทงเข็มเข้าหลอดเลือด ปลดสายรัดออก ดันยาเข้าหลอดเลือด 
     2. กรณีฉีดเข้าทาง Heparin lock  ก่อนและหลังฉีดยาใช้ 0.9%NSS  2 - 3 ซีซี. ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด าช้าๆ  
         การให้ยาแต่ละชนิดต้องใช้ 0.9%NSS 2-3 ซีซี ฉีดเข้าก่อนให้ยาชนิดต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
ธิดา  นงสานนท์,  สุวัฒนา  จฬุาวัฒนพล, ปรีชา  มณฑกานทิกุล(บรรณาธิการ). (2554). การบริหารยาเพื่อความ 
ปลอดภัยของผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ:  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย). 
คณะท างานพัฒนาระบบยา.  (2553). คู่มือการบริหารยา.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. 
 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
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1. เชิงโครงสร้าง 
1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 ตรวจสอบการให้ยาตรงตามค าสั่งการรักษา 
2.2 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนเตรียมยาและก่อนฉีดยา 
2.3 ค านวณปริมาณยาถูกต้อง  และเตรียมยาโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ 
2.4 พยาบาลเตรียมยาต้องเป็นผู้ฉีดยาด้วยตนเอง 
2.5 อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติ ทราบเหตุผลและขั้นตอนการให้ยา 
2.6 จัดท่าให้ผู้ป่วยได้เหมาะสม 
2.7 ฉีดยาถูกต้องหลัก 6 R 
 

  

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-018 

เรื่อง :การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า 
(Intravenous  injection ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 5/5 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล ( ต่อ ) 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
     2.  เชิงกระบวนการ ( ต่อ ) 
          2.8 เช็ดท่อยางด้วยส าลีชุบ 70% Alcohol  ก่อนฉีดยาและหลังฉีดยา 
          2.9 ฉีดยาได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
          2.10 สังเกตอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยขณะได้รับยา 
          2.11 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานหลังการฉีดยา 
          2.12 ประเมินอาการผู้ป่วยอีกครั้งหลังได้รับยาและบันทึกการฉีดยาลงในแผ่น 
                 บันทึกการให้ยาและแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษา 
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3.2 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะและหลังการให้ยา 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-019 

เรื่อง : การรับใหม่ / รับย้ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ค าจ ากัดความ  การรับผู้ป่วยเข้าอยู่รักษาในโรงพยาบาลหรือรับย้ายระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ 
                    รักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับพยาบาลปฏิบัติในการรับใหม่ – รับย้ายผู้ป่วย 
เป้าหมาย   1. ผู้ป่วยรับใหม่ - รับย้ายทุกรายได้รับการปฏิบัติตามแนวทางอย่างถูกต้อง 
               2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนใช้แนวทางปฏิบัติในการรับใหม่ - รับย้าย 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
  1. เอกสารรับผู้ป่วย  
           2. อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพและเครื่องชั่งน้ าหนั 
           3. อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามความเหมาะสมส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน  
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       เครื่องช่วยหายใจและเครื่องใช้ของผู้ป่วย 
ตัวช้ีวัด 1. อุบัติการณ์จากการรับใหม่/รับย้ายผู้ป่วย เช่น การไม่สมัครใจรับการรักษาเพราะผ่าตัดพลาด,ADR 
          2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการรับใหม่ / รับย้ายผู้ป่วย 
แผนการประเมิน 
          1. ติดตามอุบัติการณ์ความเสี่ยงทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
         2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน / 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. การต้อนรับ 
    - กล่าวทักทายผู้ป่วยและญาติ 
    - แนะน าตัวเอง 
    - ตรวจความถูกต้องของผู้ป่วย ชื่อ - สกุล ชื่อมารดา  
      ป้ายข้อมือและเวชระเบียน 
2. ประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับ โดยพยาบาลวิชาชีพ 
3. ประเมินผู้ป่วยโดยซักประวัติ ตรวจร่างกายและบันทึก 
    ลงในแบบประเมินสมรรถนะ 
4. ให้ข้อมูลแผนการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย/ญาติ ขอ 
   เบอร์โทรศัพท์ญาติที่สามารถติดต่อได้และลงนา 
    ยินยอมรับการรักษา 

- สร้างสัมพันธภาพและลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย 
   และญาติ 
 
 
 
- เพ่ือประเมินสภาพได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
-  ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 
 
-  เพ่ือการรับทราบข้อมูลการตัดสินใจยอมรับ 
   การรักษาพยาบาล 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-019 

เรื่อง : การรับใหม่ / รับย้ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

5. ระบุปัญหาความต้องการ วางแผนให้การดูแล 
    สอดคล้องกับผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์  
6. บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
7. การใหข้้อมูลทั่วไปแก่ผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกบั 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง 
 

-  เพ่ือให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ 
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    - การใช้อุปกรณ์  สถานที่  
    - การเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 
    - เวลาให้บริการต่าง ๆเช่น การเยี่ยมตรวจของแพทย์   
      การวัดไข้ การฉีดยา ฯลฯ 
    - ระเบียบต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น การเยี่ยมผู้ป่วย,  
      การขออนุญาตออกจากหอผู้ป่วย,การเฝ้าไข้,  
      การเก็บรักษาของมีค่า, สิทธิในการรักษาพยาบาล 
      การขอใบรับรองแพทย์ ฯลฯ 
8. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถาม 
 

 
 

หมายเหตุ   ประเมินให้ครอบคลุมภายใน  24  ชม. 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
นิตยา  ศรีญาณลักษณ์. (2552). การบริหารการพยาบาล.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
สถาบันพระบรมราชชนก. 
เสาวลักษณ์  จิรธรรมคุณ. (2552).  ถามและตอบ : การบริหารหอผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ:  ฮายาบุสะ  กราฟฟิก. 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-019 

เรื่อง : การรับใหม่ / รับย้ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3  ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3 / 3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ภาคผนวก 
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เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 กล่าวต้อนรับทักทายผู้ป่วยและญาติ 
2.2 แนะน าตนเอง 
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุตัวผู้ป่วย 
2.4 ให้ข้อมูลและลงนามยินยอมรับการรักษา 
2.5 ตรวจร่างกายและซักประวัติ วัดสัญญาณชีพ 
2.6 ระบุปัญหา ความต้องการวางแผนให้การดูแลสอดคล้องกับสภาพผู้ป่วย 

ตามแผนการรักษาของแพทย์   
      2.6.1 การรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยจะได้รับ   เช่น การเยี่ยมตรวจของแพทย์ 
              การวัดสัญญาณชีพ  เวลารับประทานอาหาร 
      2.6.2 กฎระเบียบ  เวลาเยี่ยม 
      2.6.3 สิทธิค่ารักษา  ใบรับรองแพทย์  ประกันชีวิต  เป็นต้น 
      2.6.4 การรักษาพยาบาลที่จะได้รับในขณะนั้นแก่ผู้ป่วยและญาติ 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยและญาติได้รับข้อมูลก่อนลงนามยินยอมรับรักษา 
3.2 ผู้ป่วยและญาติเข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบัติตัวขณะอยู่โรงพยาบาล 

 
 
 
 

  

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-020 

เรื่อง : การย้ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1 / 2 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย  เป็นการย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลและติดตามเฝ้าระวัง  ตลอดจนช่วยเหลือเบื้องต้นเพ่ือให้ผู้ป่วยถึง 
                 จุดหมายโดยปลอดภัย 
วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับพยาบาลปฏิบัติในการย้ายผู้ป่วย 
เป้าหมาย   1. ผู้ป่วยย้ายทุกรายได้รับการปฏิบัติตามแนวทางอย่างถูกต้อง 
               2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนใช้แนวทางปฏิบัติในการย้ายผู้ป่วย 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ   
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้  
               1. Pad slide 
               2. ประวัติผู้ป่วยผลการตรวจพิเศษและยา 
   3. อุปกรณ์ให้ออกซิเจนตามความเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด      1. อุบัติการณ์จากการย้ายผู้ป่วย 
               2. ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางการย้ายผู้ป่วย 
แผนการประเมิน 
              1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
    2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหนา้หน่วยงาน/ 
                 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบค าสั่งการย้ายผู้ป่วย 
2. ประเมินอาการผู้ป่วยก่อนย้ายในแบบบันทึกทางการ 
    พยาบาล/ ส่งต่อข้อมูลอาการ แผนการรักษาเพ่ือ 
    วางแผนให้การดูแลต่อเนื่อง 
3. แจ้งให้ผู้ป่วย/ญาติทราบ 
4. แจ้งหอผู้ป่วยที่เก่ียวข้องและส่งต่ออาการผู้ป่วย 
5. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
6. แจ้งพนักงานเปลพร้อม ประเภทของรถเข็นและ 
   อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 
7. กรณีผู้ป่วยอาการเปลี่ยนแปลงต้องมีพยาบาลน าส่ง 
   ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
 

-  ความถูกต้อง 

-  สะดวกในการติดตามอาการผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเดิม 
 

 

-  สิทธิผู้ป่วยและเพ่ือความร่วมมือ 

-  การดแูลที่ต่อเนื่อง 

-  ความปลอดภัย 
 
 
 

- เพ่ือดูแลต่อเนื่องและให้การช่วยเหลือและการ 
  พยาบาลทันท่วงที 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-020 

เรื่อง : การย้ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2 / 2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
หมายเหตุ 

ในกรณีผู้ป่วยหยุดหายใจ และ/หรือ หัวใจหยุดเต้นระหว่างการเคลื่อนย้าย ให้ท าการช่วยชีวิตและน าผู้ป่วยเข้า
หอผู้ป่วยที่ใกล้ที่สุด ประสานงานให้แพทย์เจ้าของไข้ทราบเพ่ือให้การช่วยเหลือโดยเร็ว 
 
เอกสารอ้างอิง 
นิตยา  ศรีญาณลักษณ์. (2552). การบริหารการพยาบาล.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
สถาบันพระบรมราชชนก. 
เสาวลักษณ์  จิรธรรมคุณ. (2552).  ถามและตอบ : การบริหารหอผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ:  ฮายาบุสะ  กราฟฟิก. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1  ตรวจสอบค าสั่งการย้ายผู้ป่วย 
2.2  แจ้งให้ผู้ป่วย  และญาติทราบ 
2.3  สรุปบันทึกในแบบบันทึกการพยาบาล 
2.4  แจ้งหอผู้ป่วยที่เก่ียวข้อง  และส่งต่ออาการผู้ป่วย 
2.5  แจ้งพนักงานเปลรับย้ายผู้ป่วย ส่งผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ 
2.6  กรณีผู้ป่วยหนักอาการเปลี่ยนแปลงต้องมีพยาบาลวิชาชีพน าส่งผู้ป่วย 
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3. เชิงผลลัพธ์ 
          ผู้ป่วยปลอดภัย 

 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-021 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1 / 9 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ  

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ความหมาย  การจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ทุกประเภท  
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการจ าหน่ายผู้ป่วย 
เป้าหมาย   1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการจ าหน่ายตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
               2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์  / เครื่องมือเครื่องใช้ 
     1. เอกสารรายงานผู้ป่วย 
     2. อุปกรณ์ที่ต้องน ากลับบ้าน / ยา 
ตัวช้ีวัด     1. อุบัติการณ์จากการการระบุวันนัดผิด การเตรียมอุปกรณ์ไม่พร้อม 
              2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการจ าหน่ายผู้ป่วย 
              3. ร้อยละของผู้ป่วยมีความรู้ในการปฏิบัติตัว 
              4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วย 
แผนการประเมิน 
              1. ติดตามอุบัติการณ์ความเสี่ยง/ความปลอดภัยทุกเดือน  โดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพ 
                  ที่รับผิดชอบ 
    2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวหรือผู้ดูแล 
    ตามแผนการจ าหน่าย แพทย์สั่งการจ าหน่ายผู้ป่วย 
    เป็นลายลักษณ์อักษร 
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2. ประเมินอาการ /ความรู้ในการดูแลตนเองต่อเนื่องที่ 
    บ้าน / ความพร้อมกรณีต้องส่งต่อ 
3. พยาบาลจ าหน่ายผู้ป่วยตามประเภทการจ าหน่าย 
    ผู้ป่วย 

เรื่อง  การจ าหน่ายกรณีส่งต่อ (Refer) 
1. แพทย์เจ้าของไข้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่      
   จะส่ง Refer  และเขียนใบส่งต่อ 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-021 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2 / 9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

 
2. หัวหน้าเวรตรวจสอบค าสั่งและความเรียบร้อยของ 
    เอกสารประสานงานห้องสิทธิบัตร  ตรวจสอบเพื่อ 
    รับรองสิทธิในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 
3. ประสานกับศูนย์ส่งต่อ 
4. จัดหาพยาบาลที่จะส่งต่อ 
5. ประเมินอาการผู้ป่วย / เตรียมอุปกรณ์ /เอกสาร 
6. ส่งต่อผู้ป่วยตามวันเวลาที่ก าหนด 

 
 

กรณีส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า 
พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าเวรสอบถามความต้องการของ
ผู้ป่วยและญาติต้องการไปเองหรือรถ Refer 
กรณีไปเอง  ปฏิบัติดังนี้ 

    ตรวจสอบค าสั่งการรักษา กรณีมียาหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 
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 ต่อเนื่อง ประสานโรงพยาบาลที่ร่วมดูแลต่อว่ามียา/  

 อุปกรณ์หรือไม่  กรณีไม่มียา เบิกยาและอุปกรณ์ให้ไป
พร้อม 

       - เตรียมเอกสารใบส่งตัว 

       - ร่วมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากหน่วยงาน 
กรณีต้องการรถ Refer ปฏิบัติดังนี้ 
1. ตรวจสอบค าสั่งการรักษา กรณีมียาหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 
    ต่อเนื่อง ประสานโรงพยาบาลที่ร่วมดูแลต่อ กรณีไม่ 
    มียา เบิกยาและอุปกรณ์ให้ไปพร้อม 
2. ประสานงานศูนย์รับส่งต่อ เพ่ือแจ้งข้อมูลของผู้ป่วย 
    ที่ต้องการส่งต่อ  พร้อมอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในรถพยาบาล  
    ระบุวันเวลาที่ต้องการส่งต่อ แจ้งชื่อพยาบาลหอผู้ป่วย 
    ที่ส่งต่อ 1คน 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-021 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3 / 9 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

3.  เตรียมเอกสารประวัติการรักษา ฟิล์ม X-Ray ผล EKG  
    (ถ้ามี) 
4. ส่งญาติตรวจสอบสิทธิที่ศูนย์ส่งต่อ 
5. ประสานงานแจ้งหน่วยยานพาหนะพร้อมนัดหมาย 
   เวลาส่งต่อ 
6. พยาบาลประจ ารถพยาบาลตรวจสอบความเรียบร้อย 
    ของผู้ป่วยและใบส่งต่อ จัดเตรียมอุปกรณ์ประจ า 
    รถพยาบาล 
7. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการ refer ตามความเหมาะสมให้ 
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    เรียบร้อย 
8. ทีมพยาบาลอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
    ผู้ป่วย 
9. ทีมพยาบาลสรุปค่ารักษาพยาบาล  ให้ผู้ป่วยหรือญาติ 
    ยื่นห้องสิทธิบัตร 
10. ทีมพยาบาลสรุปแฟ้มประวัติ ลงทะเบียนใน  
     "สมุดจ าหน่าย "และ "ทะเบียนรับผู้ป่วยใหม่"  
     พร้อมระบุ "Refer" ในช่องหมายเหตุ 
11. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ท าความสะอาดเตียง โต๊ะข้างเตียง 
     อุปกรณ์เครื่องมือและเตรียมเตียงส าหรับรับผู้ป่วย 
     ต่อไป 

 

เรื่อง  การจ าหน่ายถึงแก่กรรม 
1.  แพทย์ผู้ดูแลลงความเห็นว่าผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
2. แพทย์ผู้ดูแลแจ้งให้ญาติทราบและเปิดโอกาสให้ญาติได้ 
    ปฏิบัติตามความเชื่อ/ประเพณี 
3. พยาบาลถอดอุปกรณ์การรักษาพยาบาล 
     ทีมพยาบาลปฏิบัติ  ดังนี้ 
       - ดูแลความสะอาดและตกแต่งศพ   
       - ดูแลเปลี่ยนเสื้อผ้า  ปิดตา 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-021 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4 / 9 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

- ตรวจสอบติดป้ายข้อมือที่ระบุ ชื่อ สกุล อายุ HN 
  ที่ข้อมือซ้าย ป้ายหน้าChart  พร้อมระบุ วันที่   
  เวลาที่ถึงแก่กรรมด้วยตัวสีแดง 
- สรุปค่ารักษาพยาบาลให้ญาติ  ติดต่อสิทธิบัตร 
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- แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องพักศพ เพ่ือมารับศพ  
  (หลังจากถึงแก่กรรม 2  ชั่วโมง) 
- เมื่อเจ้าหน้าที่มารับศพ  ให้ลงบันทึกรับศพตาม    
  แบบฟอร์มของหน่วยงาน และมอบป้ายหน้าแฟ้ม 
  ประวัติผู้ป่วยที่ระบุ ชื่อ - สกุล, อายุ , เลขทะเบียน 
  ภายนอก,แพทย์เจ้าของไข้, เวลาถึงแก่กรรม 
- ช่วยอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 

4. พยาบาลสรุปบันทึก  ลงทะเบียนจ าหน่ายใน "สมุด 
   จ าหน่าย และ ทะเบียนผู้ป่วย"  พร้อมระบุหมายเหตุ 
    ว่า" ถึงแก่กรรม " 
5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ท าความสะอาดเตียง โต๊ะข้างเตียง 
6. ผู้ป่วยคดีแจ้งพนักงานห้องพักศพทราบ 

 

เรื่อง  การจ าหน่ายไม่สมัครอยู่ 
1. หัวหน้าเวรสอบถามสาเหตุและข้อขัดข้อง 
2. ในเวลาราชการรายงานแพทย์ผู้ดูแล  นอกเวลา 
    รายงานแพทย์เวร  เพื่ออธิบายอีกครั้ง 
3. เมื่อแพทย์รับทราบและยินยอม  
    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ  ดงันี้ 
       - ผู้ป่วยหรือญาติลงนามในใบไม่ยินยอมรับการ 
         รักษา  พร้อมญาติลงนามเป็นพยาน 
       - ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค การรักษา 
         ที่ควรได้รับและการปฏิบัติตัว  

  - สรุปค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อ 
     สิทธิบัตร  

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-021 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 6 / 9 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
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ขั้นตอน เหตุผล 
- ถอดอุปกรณ์การรักษาพยาบาลต่าง ๆ 
- อ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อผ้า  
  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
- สรุปบันทึกแฟ้มประวัติ  ลงทะเบียน จ าหน่ายใน   
  สมุดจ าหน่ายและทะเบียน ผู้ป่วยพร้อมระบุหมาย  
  เหตุว่า "ไม่สมัครอยู่” 
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ท าความสะอาดเตียง โต๊ะข้าง 
  เตียง อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือรับผู้ป่วยใหม่- 
- กรณีผู้ป่วยขอกลับบ้านชั่วคราวให้เซ็นใบไม่สมัคร 
  อยู่ เมื่อไม่มาตามนัดให้จ าหน่ายเวชระเบียนไม่ 
  สมัครอยู่ 

 

เรื่อง  การจ าหน่ายผู้ป่วยหนีกลับ 
1. หัวหน้าเวรตรวจสอบ/สอบสวน เพ่ือประเมิน 
    สถานการณ ์
2. หัวหน้าเวรแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยตาม 
   หาผู้ป่วยและแจ้ง191 
3. หัวหน้าเวรรายงานเหตุการณ์  โดย 
    - ในเวลาราชการรายงานหัวหน้าหน่วยงานและ 
       รายงานแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย 
    - นอกเวลาราชการรายงานผู้ตรวจการพยาบาล และ 
       รายงานแพทย์เวรทันที 
4. พยาบาลบันทึกรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ตาม 
   ระเบียบปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มการ 
   พยาบาล 
5. พยาบาลสรุปบันทึกแฟ้มประวัติผู้ป่วย และลงทะเบียน 
   จ าหน่ายในสมุดจ าหน่ายและทะเบียนผู้ป่วยพร้อมระบุ 
   หมายเหตุว่า“หนีกลับ” และแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุ1669 
    เพ่ือช่วยติดตามประสานงานตามที่อยู่ของผู้ป่วยต่อไป 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-021 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 7 / 9 
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 วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 
และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

6. หลังหนีกลับ 24 ชม. ให้หัวหน้าเวรบันทึกรายงานส่ง
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเพื่อแจ้งฝ่ายบริหารด าเนินการ
ต่อไป 

7. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ท าความสะอาดเตียง  โต๊ะข้างเตียง  
อุปกรณ์  เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรับผู้ป่วยใหม่ต่อไป 

 

เรื่อง  การจ าหน่ายผู้ป่วยทุเลา 
1. หัวหน้าเวรตรวจสอบค าสั่ง แผนการรักษา  การนัด 
    ตรวจ ติดตามผลการรักษา  ประเมินผลการรักษา 
2. พยาบาลแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบก าหนดวัน 
   จ าหน่าย และปฏิบัติดังนี้ 
     - ให้ค าแนะน า/ประเมินความสามารถในการปฏิบัติ 
       ตวัเมื่อกลับไปอยู่บ้านเพ่ือให้สามารถดูแลตนเองได้ 
     - ถอดอุปกรณ์การรักษาพยาบาล เก็บสิ่งส่งตรวจตาม 
       แผนการรักษา 
     - สรุปค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบหลักฐาน ให้ติดต่อ 
       สิทธิบัตร 
     - ให้ใบนัด พร้อมนัดหมายวันมาตรวจ สถานที่ตรวจ  
       การเตรียมตัวเก็บสิ่งส่งตรวจ 
     - ให้ค าแนะน าและประเมินความสามารถในการ 
       ปฏิบัติตัว ให้คู่มือการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน    
       (ถ้ามี) 
     - ให้ญาติเซ็นชื่อรับผู้ป่วยกลับบ้าน 
     - สรุปบันทึกแฟ้มประวัติผู้ป่วยและลงทะเบียน 
       จ าหน่ายในสมุดจ าหน่ายและทะเบียนผู้ป่วยพร้อม 
       ระบ ุหมายเหตุว่า ทุเลา 
3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ท าความสะอาดเตียง  โต๊ะข้างเตียง   
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    อุปกรณ์  เครื่องมือต่าง ๆให้พร้อมรับผู้ป่วยใหม่   
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-021 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 8/ 9 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 
เอกสารอ้างอิง 
นิตยา  ศรีญาณลักษณ์. (2552). การบริหารการพยาบาล.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
สถาบันพระบรมราชชนก. 
เสาวลักษณ์  จิรธรรมคุณ. (2552).  ถามและตอบ : การบริหารหอผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ:  ฮายาบุสะ  กราฟฟิก. 
 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่ายถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1  ตรวจสอบค าสั่งการจ าหน่ายผู้ป่วย 
2.2  ประเมินอาการและความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแล 
      ก่อนการจ าหน่าย 
2.3  ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม 
2.4  ให้ใบนัด  พร้อมนัดหมายวันมาตรวจถูกต้อง (กรณีจ าหน่ายทุเลา) 
2.5  สรุปบันทึกในแบบบันทึกการพยาบาล แฟ้มประวัติผู้ป่วยและลงทะเบียน 
      จ าหน่ายใน สมุดจ าหน่ายและ  ทะเบียนผู้ป่วย 
2.7  ตรวจสอบหลักฐาน  สรปุค่ารักษาพยาบาล  ส่งสิทธิบัตร 
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3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในการปฏิบัติตัวต่อเนื่องที่บ้าน  ได้รับการเตรียม

ความพร้อมก่อนจ าหน่ายอย่างถูกต้องครบถ้วน 
3.2 ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ 

 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-022 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ เป็นการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรทางการพยาบาลของแต่ละคนในแต่ละเวร ให้เหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถ 
และบันมึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้บุคลากรทางการพยาบาลได้รับรู้หน้าที่รับผิดชอบในการให้การพยาบาลผู้ป่วย 
        2. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลได้รับมอบหมายหน้าที่ ตามความรู้ความสามารถ 
        3. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
ผู้ปฏิบัติ        หวัหน้าหอผู้ป่วย หรือหัวหน้าเวร 
อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้    แบบบันทึกการมอบหมายงาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ประเมินสภาพทั่วไปของผู้ป่วยในหอผู้ป่วย 
2. ส ารวจจ านวนบุคลากรทุกระดับท่ีจะขึ้นปฏิบัติงานในเวร 
    ที่จะมอบหมายงาน 
3. มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. มอบหมายงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนปฏิบัติงาน 
5. ระบุกิจกรรมการพยาบาลที่มอบหมายให้ปฏิบัติเป็น 
    รายบุคคล 
 
 

- เพ่ือการมอบหมายงานได้ถูกต้อง เหมาะสม 
 
 
 
- เพ่ือให้บุคลากรเตรียมตัว/เยี่ยมตรวจผู้ป่วยก่อนรับเวร 
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เอกสารอ้างอิง 
นิตยา  ศรีญาญลักษณ์. (2552). การบริหารการพยาบาล.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี : โครงสร้างสวัสดิการ 
วิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 
รัชนี  อยู่ศิริ.  (2551).  การบริหารการพยาบาล.  กรุงเทพฯ : พยาบาลสภากาชาดไทย. 
เสาวลักษณ์  จิรธรรมคุณ. (2552). ถามและตอบ:การบริหารหอผู้ป่วย. กรุงเทพฯ: ฮายาบุสะ กราฟฟิก. 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-022 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าเวรเป็นผู้มอบหมายงาน 
1.2 มอบหมายงาน โดยใช้แบบบันทึกการมอบหมายงาน 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 มอบหมายงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
2.2 มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.3 บันทึกรายละเอียดของงานที่มอบหมายลงในแบบบันทึกครบถ้วน 
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3. เชิงผลลัพธ์ 

บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-023 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ เป็นการประชุมปรึกษาและอภิปรายของสมาชิกในทีมการพยาบาลก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเวร

เกี่ยวกับปัญหา สาเหตุของปัญหาและแผนการพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งการท าความ
เข้าใจกับกิจกรรมการพยาบาลที่จะปฏิบัติในเวรนั้นๆ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วย
แต่ละราย 

วัตถุประสงค์   1. ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย 
         2. ซักซ้อมความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล 
ผู้ปฏิบัติ      พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล 
อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ 
                   1. แบบบันทึกการมอบหมายงาน 



136 
 

                  2. แฟ้มประวัติผู้ป่วย 
                   3. Kardex 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการประชุม โดยให้พยาบาล 
    เจ้าของไข้เสนอปัญหาและแผนการพยาบาลที่ส าคัญใน 
    ผู้ป่วยที่รับผิดชอบ 
2. สมาชิกให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิ่มเติม 
3. หัวหน้าทีมสรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ภาวะแทรกซ้อน 
   ตลอดจนกิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสม 
 

- เพ่ือให้ทราบปัญหาและแผนการปฏิบัติการพยาบาล     
  ส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย 
 
- เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันถูกต้อง  
  และครอบคลุม 

 
เอกสารอ้างอิง 
นิตยา  ศรีญาญลักษณ์. (2552). การบริหารการพยาบาล.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี : โครงสร้างสวัสดิการ   
        วิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 
รัชนี  อยู่ศิริ.  (2551).  การบริหารการพยาบาล.  กรุงเทพฯ : พยาบาลสภากาชาดไทย. 
เสาวลักษณ์  จิรธรรมคุณ. (2552). ถามและตอบ:การบริหารหอผู้ป่วย. กรุงเทพฯ: ฮายาบุสะ กราฟฟิก. 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-023 

เรื่อง : การจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
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หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 สมาชิกทีมเสนอปัญหา และแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่รับผิดชอบ 
2.2 หัวหน้าทีม/สมาชิกอ่ืนให้ข้อเสนอแนะและเพ่ิมเติม 
 

     3. เชิงผลลัพธ ์
          มีแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-024 

เรื่อง : การประชุมปรึกษาหลังปฏิบัติงาน 
(Post-conference) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 
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และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล  

ค าจ ากัดความ เป็นการประชุมปรึกษาของสมาชิกในทีมการพยาบาล เพื่อสรุปประเมินผลและรวบรวมปัญหาในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลในการส่งเวร 

วัตถุประสงค์ 1. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  2. ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
  3. เตรียมข้อมูลเพ่ือการส่งเวร 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล 
อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ 
  1. แบบบันทึกการมอบหมายงาน 
  2. แฟ้มประวัติของผู้ป่วย 
  3. Kardex 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. หัวหน้าทีมน าการประชุม 
2. พยาบาลเจ้าของไข้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
    - การพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตลอดเวร 
    - ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ผลการให้การ 
      รักษาพยาบาล/ข้อมูลที่ต้องดูแลต่อเนื่อง 
    - หัวหน้าทีมและสมาชิกทีม มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  
      ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา 
3. หัวหน้าทีมสรุปและเตรียมข้อมูลในการส่งเวร 
 

- เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้ทีมการพยาบาลทราบผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 
 
 
- เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  
  และมีประสิทธิภาพ 

 
เอกสารอ้างอิง 
นิตยา  ศรีญาญลักษณ์. (2552). การบริหารการพยาบาล.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี : โครงสร้างสวัสดิการ   
        วิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 
รัชนี  อยู่ศิริ.  (2551).  การบริหารการพยาบาล.  กรุงเทพฯ : พยาบาลสภากาชาดไทย. 
เสาวลักษณ์  จิรธรรมคุณ. (2552). ถามและตอบ:การบริหารหอผู้ป่วย. กรุงเทพฯ: ฮายาบุสะ กราฟฟิก. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-024 

เรื่อง : การประชุมปรึกษาหลังปฏิบัติงาน 
(Post-conference) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล 
1.2 ประชุมปรึกษาร่วมกันหลังปฏิบัติงานในแต่ละเวร 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 หัวหน้าทีมเป็นผู้น าการประชุมปรึกษา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 
2.2 พยาบาลเจ้าของไข้ให้ข้อมูลผลการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งปัญหาอุปสรรค  
      ตลอดเวร และแผนการดูแลต่อเนื่อง 
2.3 หัวหน้าทีมสรุปและเตรียมข้อมูลในการส่งเวร 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลตามกิจกรรมการพยาบาลที่ก าหนดไว้ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-025 

เรื่อง : การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล
เฉพาะราย(Nursing Round) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ เป็นการเข้าไปด าเนินงานอย่างมีแผนงานและมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับบริการแต่ละรายได้รับ 

การดูแลที่มีคุณภาพตรงตามต้องการและตามมาตรฐานวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ทีมพยาบาลได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วย และวางแผนการพยาบาล 
  2. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ 
  3. เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าทางการพยาบาล 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาล 
อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ 
  1. แบบบันทึกทางการพยาบาล 
  2. แฟ้มประวัติผู้ป่วย 
  3. แบบบันทึกการท า Nursing Round 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1.  เลือกผู้ป่วย 1 ราย ที่จะเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล 
2. แจ้งให้สมาชิกทีมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
3. แจ้งวัตถุประสงค์และขออนุญาตผู้ป่วยและญาติ 
4. เตรียมเครื่องมือในการท า Nursing Round 
5. ผู้น าNursing Round น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย แนวทาง 
   การรักษาที่ได้รับในปัจจุบัน การวินิจฉัย และพยาธิสภาพ 
   ที่เก่ียวข้อง 
6. ผู้น าเปิดโอกาสและกระตุ้นให้สมาชิกทีม/ผู้ป่วยและญาติ 
    ซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา 

 
- เพ่ือให้สมาชิกได้เตรียมข้อมูลร่วม 
- เพ่ือเคารพในสิทธิของผู้ป่วยและการมีส่วนร่วม 
- เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 
 
 
- เพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาล 
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    ตลอดจนหาข้อสรุปเป็นแนวทางในการพยาบาล 
7. ผู้น า Nursing Round แจ้งแผนการพยาบาลและ 
   ขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้ป่วยและญาติทราบ 
8. ให้การดูแลตามแผนการพยาบาลที่ก าหนดไว้ ติดตาม 
    ประเมินผล 
9. บันทึกประเมินผลกิจกรรมการดูแลในแบบบันทึก 
    ทางการพยาบาลฟอร์ม Nursing Round (ภาคผนวก) 
หมายเหตุ 
 ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย 

 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและให้ความร่วมมือในการ 
   ปฏิบัติตามแผนการพยาบาล 
 
 
- เพ่ือเก็บเป็นสถิติและสื่อสารให้ทีมพยาบาลได้ทราบ 
   โดยทั่วไป 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-025 

เรื่อง : การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล
เฉพาะราย(Nursing Round) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 
เอกสารอ้างอิง 
นิตยา  ศรีญาญลักษณ์. (2552). การบริหารการพยาบาล.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี : โครงสร้างสวัสดิการ   
        วิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 
รัชนี  อยู่ศิริ.  (2551).  การบริหารการพยาบาล.  กรุงเทพฯ : พยาบาลสภากาชาดไทย. 
เสาวลักษณ์  จิรธรรมคุณ. (2552). ถามและตอบ:การบริหารหอผู้ป่วย. กรุงเทพฯ: ฮายาบุสะ กราฟฟิก. 
 
ภาคผนวก  

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติคือ พยาบาล 2 คนขึ้นไป/ผู้ป่วยและญาติ 
1.2 มีการก าหนดและวางแผนการท า Nursing Round ของหน่วยงาน 
1.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

 
2. เชิงกระบวนการ 
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2.1 ผู้น าแจ้งแก่สมาชิกล่วงหน้า 
2.2 ผู้ป่วยและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการท า Nursing Round 
2.3 ผู้น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม 
2.4 ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลตนเอง 
2.5 ผู้ร่วมท า Nursing Round มีการแสดงความคิดเห็น 
2.6 ผู้น าสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 
2.7 ผู้น าบันทึกปัญหาและแนวทางแก้ไขในแผนการพยาบาล 
2.8 มีแผนการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.9 มีการบันทึกการท า Nursing Round ในแบบฟอร์ม 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ผู้ป่วยได้รับการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ 
3.2 พัฒนาทักษะการเป็นผู้น าทางการพยาบาล 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-025 

เรื่อง : การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล
เฉพาะราย(Nursing Round) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
การเย่ียมตรวจทางการพยาบาลเฉพาะราย (Nursing Round) 

หน่วยงาน 

 
ชื่อผู้ป่วย.................................................................................อายุ................ปี เช้ือชาติ.....................สัญชาติ..................................................... 
ศาสนา...........................สถานภาพ.................................ระดับการศึกษา.....................................................อาชีพ....................................................... 
วันที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล........................................วันที่รับไว้ในความดูแล.........................................หอผู้ป่วย....................................................
HN………………………...AN………………………การวินจิฉัยโรค.............................................................การผ่าตัด.................................................................
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.................................................................................................................................................................................................................................... 
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ผลการเปรียบเทียบพยาธิสภาพของโรค
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ปัญหา/ข้อมูลสนับสนุน เป้าหมาย/เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรมพยาบาล การประเมินผล 
    
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
. 
ลงชื่อ..............................................................................................ผู้น าทีม  วันที่...................ดือน............................................พ.ศ....................... 
สมาชิกทีม
............................................................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะและบรรยากาศในการท า Nursing Round 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………… 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-026 

เรื่อง : การใช้หม้อนอน แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 
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ความหมาย  เป็นการดูแลช่วยเหลือการขับถ่ายในผู้ป่วยที่มีข้อห้าม  หรือไม่สามารถลุกจากเตียงโดยใช้หม้อนอนใน 
                 การรองรับสิ่งขับถ่ายหม้อนอน (bedpan) มี 2 ชนิด คือ 
                     1. ชนิดธรรมดา (regular bedpan) ผลิตจากโลหะหรือพลาสติกท่ีมีความแข็งแรง ขอบด้านบนเป็น    
                         ขอบมนจะเตีย้กว่าขอบด้านล่าง มีความลึกประมาณ 2 นิ้ว 
                     2. ชนิดที่ใช้ส าหรับผู้ป่วยกระดูก (fracture pan) หม้อนอนชนิดที่ออกแบบมาส าหรับผู้ป่วยกระดูกท่ี 
                         ใส่เฝือกท่ีล าตัว ที่ขา หรือผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัดห้ามอยู่ในท่านอนกึ่งนั่ง ผลิตจากโลหะหรือพลาสติกท่ี 
                         มีความแข็งแรง ขอบด้านบนมีลักษณะมนจะเตี้ยกว่าขอบด้านล่าง มีความลึกประมาณ 1/2 นิ้ว  
                ดังนั้น ก่อนน าหม้อนอนไปใช้กับผู้ป่วยต้องประเมิน เพื่อเลือกใช้หม้อนอนได้เหมาะสมเมื่อผู้ป่วยนั่งบน 
                หม้อนอน ขอบด้านบนของหม้อนอนทั้ง 2 ชนิดนี้ จะแนบกับบริเวณก้นกบของผู้ป่วยพอดี 

  
 
  รูปภาพท่ี 1. ชนิดธรรมดา (regular bedpan)รูปภาพท่ี                               2. ชนิดที่ใช้ส าหรับผู้ป่วยกระดูก (fracture pan) 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการใช้หม้อนอน 
เป้าหมาย   1. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกจากเตียง  ได้รับการช่วยเหลือในการขับถ่ายโดยใช้หม้อนอนตามแนวทางปฏิบัติ 
               2. บุคลากรทางการพยาบาลใช้แนวทางการปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ   พยาบาลวิชาชีพ/ ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
               1. หม้อนอนสะอาด 1 ใบ 
               2. กระดาษช าระหรือชุดช าระล้าง 1 ชุด  
               3. ถุงมือสะอาด 1 คู ่

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-026 

เรื่อง : การใช้หม้อนอน แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ตัวช้ีวัด  1. อุบัติการณ์การบาดเจ็บ/ความไม่พึงพอใจจากการใช้หม้อนอน 
           2. ร้อยละของบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการใช้หม้อนอน 
แผนการประเมิน 
           1. ติดตามอุบัติการณ์การบาดเจ็บ ความไม่พึงพอใจต่อการใช้หม้อนอนทุกเดือน  โดยหัวหน้าหน่วยงาน /    
              พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ                                           
 2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน   
              ผู้ที่ได้รับมอบหมาย                       
 วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ล้างมือตามมาตรฐานเช็ดให้แห้ง สวมถุงมือ 
2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและน าไปที่เตียง                    
3. อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบวัตถุประสงค์ของการช่วย 
    สอดหม้อนอน 
4. จดัสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ปิดประตูหรือกั้นม่านให้ 
    มิดชิด คลุมผ้าให้ผู้ป่วย 
5. จัดท่าให้เหมาะสมสอดหม้อนอนให้พอดี ในกรณีผู้ป่วย 
    สามารถลุกนั่งได้  ปรับให้หัวเตียงสูง 30 - 45 องศา 
6. ในกรณีที่ผู้ป่วยยกสะโพกเองไม่ได้ จัดท่าให้งอเข่าทั้ง  
   2 ข้างและพลิกตะแคงไปด้านตรงข้าม วางหม้อนอน 
   ประกบบริเวณสะโพกของผู้ป่วย จากนั้นพลิกตัวให้ 
   นอนหงายโดยให้หม้อนอนอยู่บริเวณสะโพกของผู้ป่วย 
   พอดี                                    
7. ในกรณีไม่มีข้อห้ามหรือข้อจ ากัด ไขหัวเตียงให้สูง 
   เล็กน้อยยกไม้ก้ันเตียงขึ้นให้เป็นที่ยึดเกาะ (ถ้ามี) 
8. สวมถุงมือสะอาดดูแลท าความสะอาดหลังขับถ่าย 
9. เลื่อนหม้อนอนออก จัดเสื้อผ้าและให้ผู้ป่วยพักผ่อนใน 
   ท่าท่ีสบาย 
10. เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  
     และเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
11. ล้างมือตามมาตรฐาน 

- เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและเพ่ือความรวดเร็ว 
- เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยลดความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
 
- เพ่ือท าให้ผู้ป่วยรู้สึกเป็นส่วนตัวและป้องกันการเปิดเผย 
 
- เพ่ือสะดวกในการสอดหม้อนอนป้องกันไม่ให้ปัสสาวะ  
  หรืออุจจาระรดเปื้อนที่นอนและลงสู่หม้อนอนที่รองรับ 
  พอดี 

- เพ่ือให้การขับถ่ายสะดวกขึ้น 

 

 

- เพ่ือความปลอดภัยใช้เป็นที่ยึดเพื่อทรงตัว 

 

- เพ่ือความสะอาดและความสุขสบายของผู้ป่วย 

- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเพ่ือความ 

  สะดวกใช้ในครั้งต่อไป 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-026 

 
เรื่อง :การใช้หม้อนอน 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ(ต่อ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
12. บันทึกลักษณะ สี กลิ่นและจ านวนของ  สิ่งขับถ่ายใน
แบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

- เพ่ือเป็นข้อมูลในการดูแลรักษาพยาบาล 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
นิตยา  ศรีญาณลักษณ์. (2552).การบริหารการพยาบาล.พิมพ์ครั้งที่ 3 . สถาบันพระบรมราชชนก. นนทบุรี : โครงการ

สวัสดิการวิชาการ. 
เสาวลักษณ์  จิรธรรมคุณ. (2552).ถามและตอบ : การบริหารหอผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ : ฮายาบุสะกราฟฟิก. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.2  อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบวัตถุประสงค์ของการช่วยสอดหม้อนอน 
2.3  ปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.4  บันทึกลักษณะ สี กลิ่นและจ านวนของสิ่งขับถ่ายลงในแบบบันทึก                       
      ทางการพยาบาล 
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3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1  ผู้ป่วยสะอาดและสุขสบาย 
3.2  ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ 
3.3  มีการบันทึกลักษณะสี กลิ่น และจ านวนของสิ่งที่ขับถ่ายลงในแบบบันทึก 
      ทางการพยาบาล 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-027 

เรื่อง :การประคบร้อน 
( Hot  compress ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ความหมาย  เป็นการใช้ความร้อนเฉพาะที่ เพื่อท าให้หลอดเลือดขยายตัว (Vasodilatation) มีโลหิตมาเลี้ยงบริเวณ    
                 ผิวหนังมากข้ึนและช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต  รวมทั้งช่วยให้กล้ามเนื้อที่หดเกร็งคลายตัว 
วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการประคบร้อน 
เป้าหมาย    1. ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องมีการประคบร้อนได้รับการพยาบาลโดยการประคบร้อนตามแนวทางปฏิบัติ 
                    อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
                2. พยาบาลทุกคนใช้แนวทางปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ      พยาบาล 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
                1. อุปกรณ์ประคบร้อนได้แก่ แผ่นประคบ (Jelly pad) หรือกระเป๋าน้ าร้อนหรือผ้าส าลี 
                      2. ปลอกหรือผ้าส าหรับหุ้มอุปกรณ์ประคบร้อน 
                3. ภาชนะใส่น้ าร้อน 
                4. น้ าร้อน อุณหภูมิประมาณ 45องศาเซลเซียส 
ตัวช้ีวัด      1. อุบัติการณ์การเกิดผิวหนัง / เนื้อเยื่อแดงร้อนปวดแสบ 
                2. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการประคบร้อน 
แผนการประเมิน 
                1. ติดตามอุบัติการณ์การเกิดผิวหนัง / เนื้อเยื่อแดงร้อนปวดแสบทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / 
                    พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ                                                                                                                                                                  
               2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน / 
                   ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม 
3. ตรวจอุปกรณ์ประคบร้อนดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ 
4. ถ้าเป็นกระเป๋าน้ าร้อนใส่น้ าร้อน ประมาณ 1/2หรือ 
   2/3 ของกระเป๋าความร้อน 45 °C 
 
 

- เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือประหยัดเวลาและเพ่ือความรวดเร็ว 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-027 

เรื่อง :การประคบร้อน 
( Hot  compress ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 
วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
5. ไล่อากาศโดยวางกระเป๋าลงบนพื้นราบยกกระเป๋าขึ้น  
    เล็กน้อยใช้มือค่อยๆกดไล่น้ าจนกระทั่งน้ ามาอยู่ที่คอ     
    กระเป๋า 
6. ปิดจุกให้แน่นทดสอบโดยคว่ ากระเป๋าลง 
7. ใส่ปลอกอุปกรณ์ประคบร้อนให้เรียบร้อย 
8. ทดสอบความร้อนโดยใช้หลังมือสัมผัสอุปกรณ์ 
9. น าอุปกรณ์ต่างๆไปที่เตียงและอธิบายให้ผู้ป่วยและ  
    ญาติทราบวัตถุประสงค์ของการประคบร้อน 
10. น าอุปกรณ์ประคบร้อนไปวางตรงต าแหน่งที่ต้องการ 
     นาน 2 - 3 นาทีและเลื่อนต าแหน่งที่ประคบและ 
     ท าซ้ า 5-7 ครั้ง 
11. ประเมินสภาพผิวหนังบริเวณท่ีวางอุปกรณ์ประคบ  
     ร้อน ถ้าอุปกรณ์ประคบร้อนคลายความร้อนลงให้ 

 
 
 
 
 
- ทดสอบการรั่วของน้ าจากกระเป๋า 
- ป้องกันความร้อนสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
- ป้องกันการท าลายเนื้อเยื่อผิวหนังของผู้ป่วยและควบคุ 
  อุณหภูมิให้คงที่ 
-  เพ่ือให้ความอบอุ่น  
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     เปลี่ยนใหม ่
12. ในรายที่ผู้ป่วยหนาวสั่น อาจวางอุปกรณ์ประคบร้อน 
     หลายแห่งพร้อมกัน ท าการประคบร้อนนาน 15 – 20 
     นาทีหมั่นเปลี่ยนที่วางบ่อยๆ 
13. เมื่อเลิกใช้ เทน้ าออกให้หมดแขวนให้ปากกระเป๋าคว่ า 
     ลง 
14. ถอดปลอกออกซัก ท าความสะอาดอุปกรณ์ 
15. บันทึกเก่ียวกับเวลาที่ใช้ อาการของผู้ป่วย ทั้งขณะ 
     และภายหลังการประคบร้อนในแบบบันทึกทางการ 
     พยาบาล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- เพ่ือสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 

- เพ่ือเป็นหลักฐานและทราบอาการเปลี่ยนแปลงของ 
  ผู้ป่วย 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-027 

เรื่อง :การประคบร้อน 
( Hot  compress ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 

ข้อควรระวัง 
    1. ไม่วางอุปกรณ์ประคบร้อนสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง  

     2. ควรระมัดระวังในการใช้ความร้อนเพราะหากร่างกายสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานๆ ก็จะเกิดผลเสีย ท าลาย 
           เซลล์เนื้อเยื่อได้ ท าให้เกิดรอยแดง กดเจ็บ และตุ่มพอง และท าให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณนั้นเพิ่มขึ้น เกิดการ 
         บวมตามมาได้ 
     3. ไม่ประคบร้อนบริเวณท่ีมีเลือดออกใหม่ เพราะความร้อนจะท าให้หลอดเลือดขยายท าให้เลือดออกเพ่ิมได้ 
     4. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรเฝ้าระวังการประคบด้วยความร้อนบริเวณแขน ขา เพราะจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อ 
         การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ เกิดเป็นแผลติดเชื้อเรื้อรังได้ 

 
เอกสารอ้างอิง 
เรณู  สอนเครือ.(2552).แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1.พิมพ์ครั้งที่ 9. สถาบันพระบรมราชชนก. 

http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AA/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/
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นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และมณี  อาภานันทิกุล.(2552).คู่มือปฏิบัติการพยาบาล. กรุงเทพฯ:จุดทอง.   
สุปาณี  เสนาดิสัยและวรรณภา  ประไพพานิช.(2554).พิมพ์ครั้งที่ 13.การพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการปฏิบัต.  

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 

ผศ.ดร.มนสภรณ์วิฑูรเมธา. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ.(ออนไลน์).สืบคน้จากhttp:haamor.com/th 

(เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ) 
มูลนิธิเพ่ือการวิจัยระบบยา.(2553).คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ. 
เสาวนีย์เหลืองอร่าม และโอปอร์ วีรพันธุ์.(2559).ผลของระยะเวลาต้มในน้ าร้อนต่อประสิทธิภาพของแผ่นร้อน,วารสาร

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดขอนแก่น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-027 

เรื่อง :การประคบร้อน 
( Hot  compress ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
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2. เชิงกระบวนการ 

2.1  อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวัตถุประสงค์การประคบร้อน 
2.2  ทดสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ประคบร้อน 
2.3  ใส่ปลอกหรือผ้าหุ้มอุปกรณ์ประคบร้อนก่อนน าไปใช้ 
2.4  มีการทดสอบความร้อนก่อนใช้กับผู้ป่วยทุกครั้ง 

      2.5  ติดตามประเมินสภาพผิวหนังบริเวณท่ีวางอุปกรณ์ประคบร้อนบ่อยๆ 
      2.6  เมื่อเลิกใช้เทน้ าออกให้หมด แขวนให้ปากกระเป๋าคว่ าลงถอดปลอกออกซัก  
            ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
      2.7  บันทึกเก่ียวกับเวลาที่ใช้ อาการของผู้ป่วย ทั้งขณะวางและหลังวางอุปกรณ์ 
            ประคบร้อนลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
  3.  เชิงผลลัพธ์ 
      3.1  ผิวหนังผู้ป่วยบริเวณท่ีประคบร้อนไม่ไหม้พอง 
      3.2  ผู้ป่วยบรรเทาอาการปวดและสุขสบาย 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-028 

เรื่อง :การประคบด้วยความเย็น 
( Cold  compress ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ความหมาย    เป็นการใช้ความเย็นเพื่อการบ าบัดเฉพาะที่  ท าให้หลอดเลือดหดตัว 
วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการประคบด้วยความเย็น 
เป้าหมาย    1. ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องมีการประคบเย็นได้รับการพยาบาลโดยการประคบเย็นตามแนวทางปฏิบัติได้ 
                    ถูกต้อง 
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                2. พยาบาลทุกคนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้อง ปลอดภัย 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
      1. อุปกรณ์ส าหรับประคบเย็น ได้แก่ แผ่นประคบ (Jelly pad) ผ้าเย็นหรือกระเป๋าน้ าแข็ง 
                2. ปลอกหรือผ้าหุ้มอุปกรณ์ประคบ 
 3. น้ าแข็ง 
ตัวช้ีวัด      1. อุบัติการณ์ผิวหนังชามีสีม่วงจากการประคบเย็น 
                2. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการประคบเย็นได้ถูกต้อง 
แผนการประเมิน  
               1. ติดตามอุบัติการณ์การเกิดความเสี่ยงได้แก่ ผิวหนังชา มีสีม่วง, Hypotermia ทุกเดือน   
                   โดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
     2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                  โดยหัวหน้าหนว่ยงาน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการ 
   ประคบเย็น 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม โดย 
    ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ประคบเย็น 
4. น าแผ่นประคบเย็นใส่ปลอกหรือผ้าหุ้มอุปกรณ์ประคบ 
5. ทดสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือน้ ารั่วหรือไม่ ถ้ารั่วควรเปลี่ยน 
    แผ่นประคบเย็นใหม่ 
6. น าอุปกรณ์ประคบเย็นไปวางตรงต าแหน่งที่ต้องการ 
    นาน 2-3 นาทีและเลื่อนต าแหน่งที่ประคบ และท าซ้ า  
    5-7 ครั้ง 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือประหยัดเวลาและเพ่ือให้พร้อมใช้งาน 

-  
- เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าแข็งละลายเร็วขึ้น 
- เพ่ือป้องกันเนื้อเยื่อถูกท าลายจากความเย็นจัด 
 

- เพ่ือป้องกันน้ าเย็นราดตัวผู้ป่วย ป้องกันไม่ให้ผิวหนัง 
  สัมผัสความเย็นโดยตรง ป้องกันเนื้อเยื่อถูกท าลายจาก 
  ความเย็นจัด 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-028 

เรื่อง :การประคบด้วยความเย็น 
( Cold  compress ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 
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วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ประเมินสภาพผิวหนังที่วางอุปกรณ์ประคบเย็น และ 
    เปลี่ยนปลอกกระเป๋าเมื่อเปียก 
2. เมื่อเลิกใช้ถอดปลอกหรือผ้าหุ้มออกซักท าความสะอาด 
   อุปกรณ์ประคบเย็นและเก็บเข้าท่ี 
3. ล้างมือตามมาตรฐาน 
4. บันทึกเก่ียวกับระยะเวลาที่ใช้ อาการของผู้ป่วยขณะ 
    วางและภายหลังวางอุปกรณ์ประคบเย็นในแบบบันทึก 
    ทางการพยาบาล 

- เพ่ือป้องกันน้ าเย็นราดตัวผู้ป่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนัง 
  สัมผัสความเย็นโดยตรงป้องกันเนื้อเยื่อถูกท าลายจาก 
  ความเย็นจัด 
- เพ่ือสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
-  เป็นการประเมินการให้การพยาบาลเพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
  ในการวางแผนการพยาบาลครั้งต่อไป 

หมายเหตุ   กรณีใช้ gelly pack ให้ใช้ผ้าแห้งห่อก่อน 
ข้อห้ามในการประคบเย็น 
         1. ผิวหนังมีสีม่วงคล้ า 
         2. รู้สึกชาหรือรู้สึกเจ็บปวดจากการดึงรั้งของกล้ามเนื้อ 
         3. มีอาการหนาวสั่นและอุณหภูมิในร่างกายต่ าลง 
ข้อควรระวัง  
         1. ไม่วางอุปกรณ์ประคบเย็นสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง กรณีตรวจพบผิวหนังแดง ปวดแสบปวดร้อน ลักษณะ 
             เหมือนมีเลือดคั่งเป็นกลุ่มๆ ใต้ผิวหนังต้องหยุดประคบทันทีและรายงานแพทย์ 
         2. ห้ามประคบนานเกิน 15 - 20 นาที/ครั้ง เพราะอาจท าให้ผิวไหม้จากความเย็น (Frostbite) หรือเกิดอาการ 
             บาดเจ็บอื่น ๆ ได้ 

          3. ประคบเย็นด้วยความระมัดระวังอย่างสูงในบริเวณท่ีผิวหนังมีความสามารถในการรับความรู้สึกลดลง อัน 

              เป็นผลมาจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน  เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง 
วีรวัฒน์ กุลทนันทน์. (2560).หนังสือข้อแนะน าการดูแลการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬาส าหรับ 
ประชาชน. 
นริชชญา หาดแก้ว และปราณี ธีรโสภณ. (2558). ผลของการประคบเย็นด้วยแผ่นเจลโพลิเมอร์ต่อความเจ็บปวด 
 แผลฝีเย็บหลังคลอด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี.  
ศุภชัย เหมือนโพธิ์. (2561). หนังสือหลักการตลาด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่น้องเล็ก. (2560). “วิธีท าไอซ์แพ็ค
สารพัดประโยชน์ จากเจลผ้าอ้อม”.(ออนไลน์).สืบค้นจาก https://www.amarinbabyandkids.com/vdo-
photos/vdo/icepack/ (เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ) 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-028 

เรื่อง :การประคบด้วยความเย็น แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.amarinbabyandkids.com/vdo-photos/vdo/icepack/
https://www.amarinbabyandkids.com/vdo-photos/vdo/icepack/
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( Cold  compress ) วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 
และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1  อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประคบเย็น 
2.2  ทดสอบการรั่วของอุปกรณ์ประคบเย็น 
2.3  สวมปลอกหรือผ้าหุ้ม  ก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง 
2.4  ติดตามและประเมินสภาพผิวหนังบริเวณท่ีวางอุปกรณ์ประคบเย็นบ่อยๆ 
2.5  ถอดปลอกและผ้าหุ้มซักทุกครั้งเมื่อเลิกใช้อุปกรณ์ประคบเย็นท า 
      ความสะอาด 
2.6  บันทึกเวลา  อาการของผู้ป่วยทั้งขณะและหลังวางอุปกรณ์ประคบเย็น 
      ลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1  ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการประคบเย็น 
3.2  ผู้ป่วยทุเลาจากอาการปวด บวมและเลือดหยุดไหล 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-029 
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เรื่อง :การท าเตียงว่าง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 
และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ความหมาย     เป็นการท าเตียงที่ไม่มีผู้ป่วยนอนให้สะอาด     
วัตถุประสงค ์   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรในการท าเตียงว่าง 
เป้าหมาย       1. เตียงที่ไม่มีผู้ป่วยได้รับการท าเตียงตามแนวทางปฏิบัติ 
                   2. บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
                   1. อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ผ้าปิดจมูก/ปาก ถุงมือยางยาว ผ้ายางกันเปื้อน 
                  2. ผ้าปูที่นอน 
                   3. ผ้าขวางเตียง, ผ้ายางขวางเตียง 
                   4. ปลอกหมอน 
                   5. ผ้าห่ม 
                   6. ผ้าเช็ดเตียง  2  ผืน 
                   7. ถังใส่น้ าสะอาด  1  ใบ , ถังใส่น้ าผงซักฟอก  1  ใบ 
ตัวช้ีวัด   1. อุบัติการณ์ข้อร้องเรียน, ความไม่พึงพอใจ, การแพร่กระจายเชื้อ (จาก contact Precaution)  
                 จากการท าเตียงว่าง 
            2. ร้อยละของบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการท าเตียงว่าง 
แผนการประเมิน 
            1. ติดตามอุบัติการณ์ความเสี่ยงทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน /  
               ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐานก่อนจัดเตรียมอุปกรณ์ 
    ต่างๆ  โดยเฉพาะผ้า 
2. เตรียมอุปกรณ์  ถือผ้าและอุปกรณ์ต่างๆให้ห่างจาก 
    เครื่องแต่งกาย 
3. ปิดพัดลม 

- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ปนเปื้อนของเชื้อโรค 
- เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสและการติดเชื้อ 
 
 
- ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค 
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4. จัดบริเวณเตียงให้มีท่ีว่างพอสมควร 
5. ล็อคล้อเตียง 
 

- เพ่ือสะดวกในการปูเตียง  ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
- เพ่ือให้เตียงอยู่กับท่ี 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-029 

เรื่อง :การท าเตียงว่าง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ( ต่อ )  

ขั้นตอน เหตุผล 
6. ปฏิบัติสวมอุปกรณ์ป้องกันตามหลัก Standard  
    Precautionปรับระดับเตียงให้อยู่ในแนวราบ  ไขเตียง 
    ตรวจสอบดูว่าหมุนขึ้นลงปรับระดับได้ดี 
7. เช็ดเตียงและท่ีนอนด้วยน้ าผงซักฟอกจากท่ีสะอาดไปที่ 
   สกปรกหรือจากไกลตัวมาใกล้ตัว  ไม่เช็ดย้อนไปมาแล้ว 
   เช็ดด้วยผ้าแห้งให้สะอาด 
8. ปูผ้าปูที่นอน  โดยวางผ้าให้จุดกี่งกลางผ้าอยู่บนจุด  
   กึ่งกลางที่นอน  คลี่ผ้าออกตามแนวยาวแล้วเหน็บชาย 
   ผ้าด้านหัวเตียง ปลายเตียง  ด้านข้าง ตามล าดับ 
9. ปูผ้ายางขวางเตียงให้ปูผ้ายางขว้างเตียงบริเวณที่ 
   ต้องการให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย หากปูตรงกลางที่ 
   นอนให้ระยะที่เหลือระหว่างหัวเตียงเท่ากัน  เหน็บชาย 
   ผ้ายางเข้าใต้ท่ีนอนปูผ้าขวางเตียงบนผ้ายาง  โดยให้ 
   คลุมปิดผ้ายางแล้วเหน็บชายผ้าใต้ท่ีนอน 
10. ปูผ้าห่มวางแบบเดียวกับผ้าปูที่นอนให้ชายผ้า 
     ทางด้านหัวเตียงเสมอกับขอบที่นอน  คลุมหมอนให้ 
     มิดชิด 
11. เก็บพับด้ามจับส าหรับปรับระดับเตียงให้เรียบร้อย 
12. จัดเตียงและตู้ข้างเตียง ทั้งบนตู้และภายในตู้ 

- ป้องกันการติดเชื้อ 
 
- เพ่ือสะดวกในการปูผ้าให้เรียบร้อย 
- เพ่ือเป็นการลดจ านวนเชื้อโรค 
 
 
- เพ่ือความสะดวกในการดึงผ้าให้เรียบตึง 
 
 
- เพ่ือป้องกันผ้ายางถูกผิวหนังและมีประโยชน์ในการ 
  เคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย 
 
 
 
 
-  พ่ือให้สวยงามและเรียบร้อย 
-  ป้องกันอุบัติเหตุ 
 
-  เพ่ือความเรียบร้อยของหอผู้ป่วย 

หมายเหตุ    อุปกรณ์เช็ดเตียง / เช็ดตู้ข้างเตียงใช้แยกกัน 
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เอกสารอ้างอิง 
เรณู  สอนเครือ. (2552). แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ 
วิชาการ  สถาบันพระบรมราชชนก. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และมณี  อาภานันทิกุล. (2552). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.  กรุงเทพฯ:จุดทอง. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพืน้ฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.  

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-029 

เรื่อง :การท าเตียงว่าง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  สวมอุปกรณ์ป้องกันถูกต้อง 
2.2  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ 
2.3  เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือถูกต้องครบถ้วน 
2.4  ปฏิบัติตามข้ันตอน 
2.5  ล้างมือหลังปฏิบัติงาน 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
เตียงและสิ่งแวดล้อมข้างเตียงสะอาดเรียบร้อยพร้อมที่จะรับผู้ป่วยทันที  
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-030 

เรื่อง : การท าเตียงที่มีผู้ป่วย แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ความหมาย     การท าความสะอาดเตียงผู้ป่วยและเปลี่ยนผ้าที่ใช้ส าหรับการท าเตียงโดยมีผู้ป่วยนอนอยู่ที่เตียง 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการท าเตียงที่มีผู้ป่วย 
เป้าหมาย     1. เตียงที่มีผู้ป่วยได้รับการท าเตียงตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
                 2. บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนท าเตียงที่มีผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ        พยาบาล/ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 
                 1. ผ้าที่ใช้ส าหรับเปลี่ยนเตียง ได้แก่ ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง ผ้ายาง 
                 2. ถังใส่ผ้าเปื้อน  
                 3. ถังน้ าผงซักฟอก  1  ถัง 
  4. ถังน้ าสะอาด   1  ถัง 
  5. ผ้าเช็ดเตียง     2  ผืน 
  6. ชุดป้องกัน ได้แก่ ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิดปาก และถุงมือยางยาว 
ตัวช้ีวัด       1.  อุบัติการณ์การแพร่กระจายเชื้อ / อุบัติเหตุจากการพลัดตกเตียง 
                2. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการท าเตียงที่มีผู้ป่วย 
แผนการประเมิน 
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                1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
      2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
                    โดยหวัหน้าหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. แจ้งผู้ป่วยทราบ 
2. สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันตามหลัก Standard   
    Precaution 
3. ล็อคล้อเตียง และปรับระดับเตียงตามสภาพผู้ป่วย   
   ตรวจสอบสภาพการหมุน 
4. รื้อชายผ้าปูออกจากเตียงตลอดด้านพลิกตัวผู้ป่วย 
    ตะแคงเข้าหาตัวผู้ปฏิบัติซึ่งอยู่ด้านตรงข้าม จัดให้ 
    ผู้ป่วยนอนในท่าท่ีสบายและปลอดภัย ถ้าผู้ป่วย 
    อ่อนเพลีย ไม่มีแรง/ผู้ป่วยหนัก ให้ยกเหล็กกั้นเตียงข้ึน 
    และมีผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คนคอยช่วย 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
- เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
 
- ความปลอดภัยในการตรวจสอบสภาพเตียง 

 
-  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-030 

เรื่อง : การท าเตียงที่มีผู้ป่วย แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ(ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
5. ตลบผ้า/ผ้ายางขวางไปชิดด้านหลังตัวผู้ป่วย เปลี่ยน 
   ปลอกหมอน 
6. เช็ดเตียงและท่ีนอนด้วยน้ าผงซักฟอก โดยเช็ดจากบน 
    ลงล่างหรือจากท่ีสะอาดก่อน ไม่เช็ดย้อนไปมา แล้ว 
    เช็ดตามด้วยผ้าแห้ง 
7. ปูผ้าทีละครึ่ง ท ามุมเตียง ปูผ้ายาง ผ้าขวางดึงให้เรียบ 
    ตึงเหน็บให้เรียบร้อย 

- เพ่ือความสะดวกในการดึงผ้าออก 
 
- เพ่ือลดจ านวนเชื้อโรค 
 
 
- เพ่ือดึงผ้าเปื้อนออก 
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8. พลิกตัวผู้ป่วยให้นอนหงาย แล้วตะแคงมาด้านที่ปูผ้า 
    ซึ่งมีพยาบาลยืนอยู่และดึงเหล็กก้ันเตียงขึ้น 
9. ดึงผ้าเปื้อนออกม้วนใส่ถังผ้าเปื้อนท าซ้ าข้อ 7 – 8 
10. จัดให้ผู้ป่วยนอนท่าท่ีสบายและห่มผ้าให้ผู้ป่วย 
11. จัดเตียงให้เรียบร้อย เก็บพับด้ามจับปรับระดับเตียง 
    เช็ดท าความสะอาดหัวเตียง ตู้ข้างเตียงขอบเตียงและ 
    จัดให้เรียบร้อย 
12. ล้างมือตามมาตรฐาน 

 
- เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย 
 
- เพ่ือความสุขสบาย 
- เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  
- เพ่ือความสะอาดเรียบร้อย 
 
- เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

 
หมายเหตุ กรณีเตียงติดเชื้อ  ท าเตียงตามมาตรฐาน  IC  ของโรงพยาบาลใช้น้ ายา virgon 1:10 เช็ดท าความสะอาด 
 
เอกสารอ้างอิง 
เรณู  สอนเครือ. (2552). แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ 
วิชาการ  สถาบันพระบรมราชชนก. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และมณี  อาภานันทิกุล. (2552). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.  กรุงเทพฯ:จุดทอง. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพืน้ฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.  

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-030 

เรื่อง :การท าเตียงที่มีผู้ป่วย แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
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1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  ล้างมือก่อนท าเตียงหรือใช้น้ ายา  water less 
2.2  สวมอุปกรณ์ป้องกันตามหลัก  UP 
2.3  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ 
2.4  เช็ดและเปลี่ยนผ้าตามข้ันตอน 
2.5  เก็บผ้าตามข้ันตอนและทิ้งให้ถูกท่ี 
2.6  จัดตู้เตียงและบริเวณรอบๆ  เตียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด 

           2.7  ท่านอนผู้ป่วยให้สุขสบาย 
          2.8  ล้างมือตามมาตรฐานหลังปูเตียง 
 
     3.  เชิงผลลัพธ ์

3.1  เตียงและสิ่งแวดล้อมข้างเตียงสะอาดเรียบร้อย 
3.2  ผู้ป่วยปลอดภัย 
3.3  ผู้ป่วยพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-031 

เรื่อง : การอาบน้ าผู้ป่วยบนเตียง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ความหมาย     การท าความสะอาดร่างกายผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้/ผู้ป่วยที่จ ากัดการเคลื่อนไหว 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการอาบน้ าผู้ป่วยบนเตียง 
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เป้าหมาย   1. ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้/ผู้ป่วยที่จ ากัดการเคลื่อนไหว ได้รับการอาบน้ าบนเตียง  
               2. บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาล/  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 

     1. รถเข็น    1  คัน 
 2. กะละมังเช็ดตัว  2   ใบ 
     3. ผ้าถูตัว   2   ผืน 

        4. หวี แป้ง สบู่ ยาสีฟันและแปรง/น้ ายาบ้วนปาก 
                 5. ชามรูปไต 

 6. เครื่องผ้า ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าคลุมตัว เสื้อผ้า ผ้าปู ผ้า/ผ้ายางขวางและปลอกหมอน 
 7. ชุดท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ภายนอก1  ชุด 
 8. ถุงมือสะอาด 
 9. ม่านก้ัน 
 10. ถังใส่ผ้าเปื้อน 
ตัวช้ีวัด      1. อุบัติการณ์จากการพลัดตกเตียง / ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ 
                2. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการอาบน้ าผู้ป่วยบนเตียง 
แผนการประเมิน 
                1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
       2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละละ 1 ครั้ง 
                    โดยหวัหน้าหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-031 

เรื่อง :การอาบน้ าผู้ป่วยบนเตียง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนปฏิบัติ บอกวัตถุประสงค์ของ 
    การอาบน้ า ประเมินสภาพผู้ป่วย 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. น ารถเข็นอุปกรณ์การอาบน้ าไปท่ีเตียง 
4. กั้นม่านให้มิดชิด 
5. เอาเหล็กก้ันเตียงลงด้านผู้ปฏิบัติ เลื่อนผู้ป่วยชิดขอบ 
   เตียงด้านที่พยาบาลยืนอยู่ 
6. คลุมผ้าตั้งแต่อกถึงเข่าแล้วถอดเสื้อผ้าด้วยความ 
   นุ่มนวล 
7. ท าความสะอาดปากและฟันตามแนวทางปฏิบัติ 
8. ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ตามแนวทางปฏิบัติ 
9. ใช้ผ้าถูตวัเปียกน้ าพอสมควร เช็ดใบหน้า ข้างหูและ 
    ล าคอตามด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาดๆเช็ดคราบสบู่ให้หมด 
10. สอดผ้าเช็ดตัวคลุมบริเวณหน้าอก แล้วเลื่อนผ้าคลุม 
     ตัวลงไปถึงเอว ท าความสะอาดด้วยสบู่บริเวณ 
     ทรวงอก หน้าท้อง รักแร้และแขนทั้งสองข้าง ท าด้าน 
     ไกลตัวก่อนซับให้แห้ง แล้วคลุมผ้าให้ผู้ป่วยเช่นเดิม 
10. ใช้ผ้าเช็ดตัวรองแขนด้านไกลตัว จับข้อมือยกขึ้นเช็ด 
     จากปลายแขนเข้าหาล าตัวด้วยสบู่และน้ าตามล าดับ 
      แช่มือลงในอ่างน้ า ฟอกล้างสะอาดแล้วซับให้แห้ง 
      แล้วเช็ดแขนด้านใกล้ตัวด้วยวิธีเดียวกัน 
11. ใช้ผ้าเช็ดตัวรองขาด้านไกลตัว ท าความสะอาดด้วย 
     สบู่และน้ าตามล าดับ แช่เท้าลงในอ่างน้ า ฟอกล้างจน 
     สะอาดแล้วซับให้แห้ง แล้วท าความสะอาดขาด้าน 
     ใกล้ตัวด้วยวธิีเดียวกัน 
12. พลิกตะแคงตัวไปด้านตรงข้ามแล้วเช็ดแผ่นหลังตั้งแต่ 
     กกหู คอ หลัง จนถึงสะโพกและก้นกบด้วยสบู่และซับ 
     ให้แห้ง 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
 
- เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือความสะดวกในการพยาบาลประหยัดเวลา 
- เพ่ือป้องกันการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วยและลมโกรก 
- เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและอาการปวด 
  หลังจากการก้มมากเกินไป 
- เพ่ือความสะดวกในการท าความสะอาดป้องกันการ 
  เปิดเผยร่างกายผู้ป่วย 
- เพ่ือความสะอาดของช่องปากและฟัน  
- เพ่ือความสุขสบาย 
 
 
 
 
 
- เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยไม่เกิดความรู้สึกอาย 
- เช็ดแขนด้านไกลตัวเพ่ือป้องกันน้ าหยดถูกส่วนที่ 
   สะอาด 
 
 
- เช็ดขาด้านไกลตัวเพ่ือป้องกันน้ าหยดถูกส่วนที่สะอาด 
 
 
 
- เป็นการเช็ดที่สะอาดมากกว่าไปที่สะอาดน้อยกว่า 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-031 

เรื่อง :การอาบน้ าผู้ป่วยบนเตียง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
13. นวดหลังให้ผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบัติ 
14. ใส่เสื้อให้ผู้ป่วยและจัดเตรียมเสื้อ สอดแขนอีกด้าน 
     พลิกตัวนอนหงาย ใส่ผ้าถุง/กางเกง ถ้าผ้าปูเตียงเปียก 
     ให้เปลี่ยนตามความเหมาะสม 
15. จัดท่าให้ผู้ป่วยสุขสบายและเหมาะสม 
16. หวีผมด้วยความนุ่มนวล 
17. คลุมผ้าห่มและยกเหล็กกั้นเตียงขึ้นให้เรียบร้อย 
18. จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อย 
19. น าอุปกรณ์ไปท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ี 
20. ล้างมือตามมาตรฐานหลังให้การพยาบาล 
21. บันทึกอาการผู้ป่วยและความผิดปกติที่พบ 

 
- เพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
 
 
 
 
 
 
-  เพ่ือเตรียมพร้อมใช้งานต่อไป 
-  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจ่ายของเชื้อโรค 

 
หมายเหตุ 
         1. ควรให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระก่อนการอาบน้ า เพ่ือความสะอาดและสุขสบาย 
        2.  ขณะอาบน้ าควรถูผิวหนังให้แรงแต่นุ่มนวลยกเว้นในรายที่ผิวหนังบาง/มีโรคผิวหนัง เพ่ือการไหลเวียน 
             ของโลหิตดีขึ้น 
         3. ควรท าส่วนใดส่วนหนึ่งให้เสร็จ เพ่ือป้องกันการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วยเกินความจ าเป็น 
         4. ควรเช็ดตัวผู้ป่วยทีม่ีสายยางระบายของเหลวออกจากร่างกายด้วยความระวังเพ่ือป้องกันการหลุดเลื่อน 
         5. ผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องควรเช็ดตัวให้เสร็จก่อนจึงท าความสะอาดช่องปากและฟัน เพ่ือลดความปวดแผล 
 
เอกสารอ้างอิง 
เรณู  สอนเครือ. (2552). แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ 
วิชาการ  สถาบันพระบรมราชชนก. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และมณี  อาภานันทิกุล. (2552). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.  กรุงเทพฯ:จุดทอง. 
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สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพืน้ฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.  
กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-031 

เรื่อง : การอาบน้ าผู้ป่วยบนเตียง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 

ภาคผนวก 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ 
2.2 เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ครบถ้วน 
2.3 จัดสิ่งแวดล้อมให้มิดชิด 
2.4 เช็ดผู้ป่วยตามขั้นตอน 
2.5 เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ท าความสะอาดเรียบร้อย 
2.6 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังท ากิจกรรม 
2.7  

3. เชิงผลลัพธ์ 
ผู้ป่วยสะอาดและมีความสุขสบาย 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-032 

เรื่อง : การดูแลความสะอาดปากและฟัน  
( Mouth Care ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ความหมาย     การท าความสะอาดภายในช่องปากของผู้ป่วยที่รู้สึกตัวรู้เรื่องดีแต่แปรงฟันเองไม่ได้ 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลความสะอาดปากและฟัน 
เป้าหมาย  1. ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดีแต่ท าความสะอาดช่องปากตนเองไม่ได้ทุกรายได้รับการดูแลช่องปากและฟัน  
              2. บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนใช้แนวทางปฏิบัติในการดูแลความสะอาดปากและฟันได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
              1. น้ ายาเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น Special mouth wash, 0.9% NSS 
              2. แก้วน้ าสะอาด  2  ใบน้ าสะอาด 
              3. ไม้พันส าลี / แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน 
              4. แก้วน้ าสะอาด  2  ใบ 
              5. วาสลีนส าหรับทาริมฝีปาก 
              6. ถุงมือสะอาด 
              7. ผ้าสะอาด  
              8. ชามรูปไต  
ตัวช้ีวัด    1. อุบัติการณ์การติดเชื้อในช่องปาก 
             2. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการดูแลความสะอาดปากและฟัน 
แผนการประเมิน 
             1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
   2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน 
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วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบ บอกวัตถุประสงค์และประเมิน 
   ผู้ป่วย 
2. เตรียมของใช้ให้พร้อม ยกไปที่เตียงผู้ป่วย 
3. ล้างมือตามมาตรฐาน 
4. ปูผ้ากันเปื้อนใต้คางผู้ป่วย เลื่อนตัวผู้ป่วยมาข้างเตียง 
   และให้ผู้ป่วยตะแคงหน้าหรือไขหัวเตียงขึ้นอยู่กับสภาพ 
   ของผู้ป่วย 
 
 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
 
- เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
- เพ่ือป้องกันการเปรอะเปื้อนผู้ป่วย 
- เพ่ือท าการพยาบาลได้สะดวกและป้องกันการส าลัก 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-032 

เรื่อง :การดูแลความสะอาดปากและ
ฟัน  ( Mouth Care ) 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
5. ใส่ถุงมือสะอาด เทน้ ายาใส่แก้วใช้ไม้พันส าลีจุ่มน้ ายา 
    พอชุ่ม น ามาเช็ดในช่องปากให้สะอาดและเช็ดซ้ าด้วย 
    น้ าสะอาดหรือใช้แปรงสีฟันแปรงฟันให้ผู้ป่วย ให้ 
    ผู้ป่วยบว้นปากให้สะอาด เช็ดปากให้แห้งจัดท่าให้ 
    สุขสบายถ้าผู้ป่วยมีช่องปากสกปรก มีกลิ่นมากและอ้า 
    ปากได้น้อย ให้ใช้กระบอกฉีดยาต่อสายยางใส่น้ ายา 
    บ้วนปากและฉีดเข้าช่องปากทีละน้อย ให้น้ าไหลลงใน 
    ชามรูปไตและใช้ลูกสูบยางแดงดูดน้ าออกจากช่องปาก  
   หรือ suction  
6. ประเมินภายหลังการท าความสะอาดปากและฟัน 
    ผู้ป่วย 
7. เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ไปท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ี 

- เพ่ือความสะอาดในช่องปาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือดูความสะอาดปากและฟัน และความผิดปกติใน 
  ช่องปาก 
- เพ่ือความสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
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   ให้เรียบร้อย 
8. ล้างมือตามมาตรฐาน 
9. ลงบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
- เพ่ือการประเมินผลและวางแผนการพยาบาล 

หมายเหตุ 
      1. ในกรณีผู้ป่วยอ้าปากได้น้อย ให้ใช้ไม้กดลิ้นพันผ้าก๊อส อ้าปากผู้ป่วยไว้และใช้ไฟฉายส่องดูความผิดปกติภายใน 
          ช่องปาก  
      2. กรณีผู้ป่วยมีผู้ดูแลให้สอนวิธีการท าความสะอาด ปากและฟัน เพ่ือให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
เรณู  สอนเครือ. (2552). แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ 
วิชาการ  สถาบันพระบรมราชชนก. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และมณี  อาภานันทิกุล. (2552). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.  กรุงเทพฯ:จุดทอง. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพ้ืนฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.  

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-032 

เรื่อง :การดูแลความสะอาดปากและฟัน  
( Mouth Care ) 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่:3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ 

และแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบก่อน 
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2.2 อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความจ าเป็นของการท าความสะอาดปากและฟัน 
2.3 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.4 ท าความสะอาดปากและฟันถูกต้องตามข้ันตอน 
2.5 ประเมินผล ภายหลังท าความสะอาดปากและฟัน 
2.6 บันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

ปากและฟัน ผู้ป่วยสะอาด ชุ่มชื้น ไม่มีกลิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-033 

เรื่อง : การท าความสะอาด 
อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ความหมาย     การท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ( Perineal  care) 
วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ 
                   ภายนอก 
เป้าหมาย   ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกทุกราย ได้รับการปฏิบัติ 
               ตามแนวทางอย่างถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ 
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อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
 1. ชุดท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 
 2. Normal  saline/ น้ าสะอาด 

     3. ผ้าปิดตา 
     4. หม้อนอน 
     5. ถุงมือสะอาด 

ตัวช้ีวัด   1. ข้อร้องเรียนจากการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วยจากการท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 
            2. อุบัติการณ์ Paraphimosis จากการไม่รูดหนังหุ้มอวัยวะกลับในเพศชาย 
            3. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 
แผนการประเมิน 
            1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. แจ้งผู้ป่วยทราบบอกวัตถุประสงค์การท าความสะอาด   
    อวัยวะสืบพันธ์ภายนอก 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและน าไปเตียงผู้ป่วย 
4. กั้นม่านให้มิดชิด ปิดตาผู้ป่วย พร้อมทั้งจัดท่าให้นอน 
    หงายชันเข่า  ให้ปลายเท้าและขาแยกออกจากกัน 
5. ใช้ผ้าคลุมบนตัวผู้ป่วยจนถึงหัวเข่า ดึงผ้าถุงไปที่เอว ถ้า 
   เป็นกางเกงให้ดึงลงล่างคลุมผ้าบริเวณต้นขาและปลาย 
   เท้าให้เรียบร้อย 
 

- ให้ผู้ป่วยเข้าใจ คลายความกังวลและให้ความร่วมมือ 
 
- ป้องกันการติดเชื้อ  และการแพร่กระจายของเชื้อ 
 
- ป้องกันการเปิดเผยผู้ป่วยโดยไม่จ าเป็นและช่วย 
  ด้านจิตใจ การปิดตาเพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกอาย 
- ป้องกันการเปิดเผยบางส่วนของร่างกายโดยไม่จ าเป็น 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-033 

เรื่อง :การท าความสะอาด 
อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
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6. บอกผู้ป่วยยกก้นขึ้น แล้วสอดหม้อนอนเข้าท่ีใต้ก้น 
    ผู้ป่วยให้ลึกพอสมควร ในกรณีผู้ป่วยมีปัญหาหรือไม่ 
    รู้สึกตัวให้ใช้ผ้าขวางเตียงทบหลายชั้นรองก้นแทน 
7. เปิดชุดท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก เท 
   น้ ายาNormal  saline พอชุ่มลงในถ้วยที่ใส่ส าลี โดย 
   แยกส าลี 1-2  ชิ้นไว้ส าหรบัซับแห้ง 
8. สวมถุงมือสะอาด 
9. หยิบส าลีบีบพอหมาดเช็ดบริเวณดังต่อไปนี้ เช็ดจาก 
    ด้านบนลงล่าง  และไม่เช็ดย้อนไปย้อนมา 

เพศหญิง 
   1. ชิ้นที่ 1 เช็ดบริเวณหัวเหน่าจากซ้ายไปขวาของผู้ 
       ปฏิบัติทิ้งส าลีลงในถ้วยใบที่ 2 
   2. ชิ้นที่ 2 เช็ดแคมนอกด้านไกลตัวจากด้านบนจนถึง 
       ทวารหนัก 
   3. ชิ้นที่ 3 เช็ดแคมนอกด้านใกล้ตัวจากด้านบนลง 
      ด้านล่างจนถึงทวารหนัก  
   4. ชิ้นที่ 4 ใช้มือข้างไม่ถนัดแหวกแคมนอกออก 
       เล็กน้อย  เพื่อให้เห็นปุ่มกระสัน (Clitoris)  อีกมือ 
       หนึ่งหยิบส าลีเช็ดบริเวณแคมเล็กกับปุ่มกระสันด้าน 
       ไกลตัว 
   5. ชิ้นที่ 5 เช็ดบริเวณแคมเล็กกับปุ่มกระสันด้านใกล้  
       ตวั 
   6. ชิ้นที่ 6 เช็ดตรงกลางโดยเช็ดจากด้านบนจนถึง 
       ทวารหนัก 

เพศชาย 
   1. ชิ้นที่ 1  ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับองคชาติ (Penis)  
       ตั้งขึ้นและค่อยๆรูดหนังหุ้มปลายให้เปิดออก หยิบ   
       ส าลีก้อนที ่1 เช็ดท าความสะอาดรูเปิดของท่อ 

-  - เพ่ือไม่ให้หม้อนอนกระดกและป้องกันเสื้อผ้าผู้ป่วย 
     รวมทั้งผ้าปูที่นอนเปื้อนขณะท าความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การเช็ดจากด้านบนลงล่างจะช่วยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ 
  จากอุจจาระเข้าสู่บริเวณปากช่องคลอดและรูเปิดของ   
  หลอดปัสสาวะ 
- เนื่องจากมักจะพบน้ าคัดหลั่งที่ข้น ๆ สะสมอยู่บริเวณ 
  แคมเล็กกับปุ่มกระสัน ซึ่งจะท าให้มีกลิ่นเหม็น 

 
 
 
 
 
 
- การค่อย ๆ จับจะลดโอกาสเกิดการแข็งตัวขององคชาติ    
  และน้ าคัดหลั่งที่อยู่ตรงหนังหุ้มปลายจะเป็นแหล่งสะสม 
  จุลินทรีย์ 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-033 

เรื่อง : การท าความสะอาด 
อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
       ท่อปัสสาวะและส่วนปลายขององคชาติ  เช็ดวนไป 
       รอบๆจากบนลงล่างเสร็จ แล้วรูดหนังหุ้มปลายปิด 
       ให้เรียบร้อย 
   2. ชิ้นที่ 2 เช็ดท าความสะอาดด้านนอกขององคชาติ 
      ตั้งแต่ปลายถึงโคนโดยเฉพาะผิวหนังข้างใต้อย่างเบา 
      มือ 
   3. ชิ้นที่ 3 เช็ดท าความสะอาดบริเวณลูกอัณฑะอย่าง 
       เบามือให้สะอาดหรือใช้ส าลีแห้ง กรณีมีแผลที่ฝีเย็บ 
   4. ชิ้นที่ 4 เช็ดท าความสะอาดผิวหนังใต้ลูกอัณฑะ   
       จนถึงบริเวณทวารหนัก  ถ้ายังไม่สะอาดให้ใช้ส าลี 
       ชุบน้ ายาก้อนใหม่เช็ดซ้ าในแต่ละขั้นตอนจนสะอาด 
 
10. เลื่อนหม้อนอนออก (ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงใช้กระดาษ 
     ช าระเช็ดบริเวณทวารหนกัและก้นให้แห้ง)  ถ้ามีสิ่ง 
     คัดหลั่งควรใส่ผ้าอนามัยผืนใหม่และใส่เสื้อผ้าให้ 
     เรียบร้อย 
11. เอาผ้าปิดตาออก จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าท่ีสบาย รูด 
     ม่านเก็บให้เรียบร้อย 
12. น าของใช้ไปท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้ 
      เรียบร้อย , ล้างมือตามมาตรฐาน 
12. บันทึกความผิดปกติท่ีสังเกตได้ขณะท าความสะอาด 
     ลงในแบบบันทึกการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

- ควรเช็ดจากบริเวณท่ีมีการปนเปื้อนน้อยไปหาหาส่วนที่ 
  ปนเปื้อนมาก  เพ่ือป้องกันจุลินทรีย์เข้าสู่ท่อปัสสาวะ 
 
- ป้องกันการหดตัวขององคชาติซึ่งอาจจะท าให้บริเวณนั้น  
  บวมและฉีกขาดได้ 
 
- ถ้าเช็ดแรงอาจจะท าให้องคชาติแข็งตัวเกิดการขวยเขิน 
  ระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาลได้ 
- ถ้าเช็ดแรงเกินไปท าให้ผู้ป่วยเจ็บปวดได้ 
 
 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบายแห้งไม่ร าคาญความเปียกชื้น 
  ลดการระคายเคืองและการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 
 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
 
- เพ่ือป้องการการกระจายเชื้อโรค 
 
- เป็นหลักฐานและข้อมูลในการวางแผนการพยาบาล 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-033 

เรื่อง :การท าความสะอาด 
อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
 
เอกสารอ้างอิง 
เรณู  สอนเครือ. (2552). แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ 
วิชาการ  สถาบันพระบรมราชชนก. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และมณี  อาภานันทิกุล. (2552). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.  กรุงเทพฯ:จุดทอง. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพืน้ฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.  

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  อธิบายให้ผู้ป่วยทราบ 
2.2  กั้นม่านมิดชิด  หรือไม่เปิดเผยผู้ป่วย 
2.3  เตรียมเครื่องมือ  เครื่องใช้  ครบถ้วน 
2.4  เช็ดท าความสะอาดตามเทคนิค 
2.5  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.6  ลงบันทึกการปฏิบัติและสิ่งผิดปกติท่ีพบในแบบบันทึกทางการพยาบาล  
      ตลอดจนการรายงานแพทย์ผู้เกี่ยวข้องทราบ (กรณีพบสิ่งผิดปกติ) 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกสะอาดและผู้ป่วยสุขสบาย 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-034 

เรื่อง : การบันทึกปริมาณสารน้ า 
เข้า - ออกจากร่างกายผู้ป่วย 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ความหมาย    การวัดหรือตวงปริมาณของน้ าที่และออกจากร่างกายของผู้ป่วยตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงและบันทึก 
                  ปริมาณสารน้ าเข้าออก 
วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการบันทึกปริมาณสารน้ าเข้า - ออกจากร่างกายผู้ป่วย 
เป้าหมาย   1. ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการบันทึกปริมาณสารน้ าเข้า - ออกจากร่างกาย ได้รับการบันทึกจ านวนสารน้ า 
                   เข้า – ออกอย่างได้ถูกต้อง 
               2. พยาบาลวิชาชีพบันทึกปริมาณสารน้ าเข้า - ออกจากร่างกายผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
                1. แบบบันทึกทางการพยาบาล 
               2. ขวดน้ าดื่มที่มีขีดวัดระดับน้ า 
                3. ขวดตวงปัสสาวะที่มีขีดวัดระดับน้ า พร้อมฝาปิด 
                4. กรวยตวงปัสสาวะ 
                5. ขวดเก็บปัสสาวะ 
ตัวช้ีวัด   1. อุบัติการณ์จากการบันทึกปริมาณสารน้ าเข้า – ออกจากร่างกายผู้ป่วย 
            2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการบันทึกปริมาณสารน้ าเข้า - ออกจากร่างกายผู้ป่วย 
                ได้ถูกต้อง 
แผนการประเมิน 
            1. ติดตามอุบัติการณ์ความผิดพลาดจากทางการบันทึกปริมาณสารน้ าเข้า - ออกจากร่างกายผู้ป่วยทุกเดือน 
                โดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
   2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
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1. 1. ตรวจสอบค าสั่งการรักษา/พิจารณาตามความ 
2.    เหมาะสมของผู้ป่วย 
3. 2. แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวิธีการและเหตุผลการ 
4.    บันทึกปริมาณสารน้ าเข้าออกจากร่างกาย 

3. บันทกึบันทึกปริมาณสารน้ าและสารละลายทุกชนิดที่ 
    เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย 
4. บันทึกปริมาณปัสสาวะ เลือด อาเจียนและสารคัดหลั่ง 
    ทุกชนิดที่ออกจากร่างกายผู้ป่วย 

- เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 
- เพ่ือความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
 
 
 
- เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษาพยาบาล 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-034 

เรื่อง : การบันทึกปริมาณสารน้ า 
เข้า - ออกจากร่างกายผู้ป่วย 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :   1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ขั้นตอน เหตุผล 

5. บันทกึบันทึกปริมาณสารน้ าและสารละลายทุกชนิดที่ 
   เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย 
6. บันทกึปริมาณปัสสาวะ เลือด อาเจียนและสารคัดหลั่ง 
    ทุกชนิดที่ออกจากร่างกายผู้ป่วย 
7. ลงหลักฐานในฟอร์มปรอทและสมุดบันทึกทุก 8 ชั่วโมง                
   ดังนี้  เวรเช้า  เวลา  15.00 - 16.00 น. 
          เวรบ่าย เวลา  23.00 - 24.00 น.  
          เวรดึก   เวลา  7.00  -  8.00  น. 
8.  สรุปรวมและบันทึกในแบบฟอร์มปรอท ภายใน           
    24 ชั่วโมง 
9. บันทึกปริมาณ สี กลิ่น หรือสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบลงใน 
    บันทึกทางการพยาบาล 

- เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือเป็นหลักฐานในการวางแผนการรักษาและการดูแล 
  ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
มณี  อาภานันทิกุล. (2552).การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าในสุปาณี  เสนาดิสัยและมณี  อาภานันทิกุล (บก.).  
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คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552). ทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing). กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-034 

เรื่อง : การบันทึกปริมาณสารน้ า 
เข้า - ออกจากร่างกายผู้ป่วย 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :    1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาลวิชาชพี 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 ตรวจสอบค าสั่งการรักษา 
2.2 แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบ 
2.3 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ เครื่องใช้ครบถ้วน 
2.4 บันทึกปริมาณ และสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบในแบบบันทึก

ทางการพยาบาล 
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3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ผู้ป่วย/ญาติทราบเหตุผลและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
3.2 บันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-035 

เรื่อง : การนวดหลัง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :   1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ความหมาย  การนวดหลังเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว  การนวดหลังจะท าหลัง 
                 การอาบน้ าหรือก่อนนอน  ผู้ป่วยจะรู้สึกสบายบรรเทาจากอาการปวดเมื่อยที่ต้องนอนอยู่บนเตียงนานๆ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการนวดหลัง 
เป้าหมาย   1. ผู้ป่วยที่ต้องอยู่บนเตียงนานๆและไม่มีข้อจ ากัดการนวดหลังทุกราย  ได้รับการนวดหลังตามแนวทาง 
                  อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
               2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
               1. โลชั่นทาผิว / วาสลินขาว 
               2. ผ้าคลุม / ผ้าขวางเตียง 
               3. แอลกอฮอล์ 25% 
ตัวช้ีวัด     1. อุบัติการณ์กล้ามเนื้อ ข้อ อักเสบ ปวดจากการนวดหลัง 
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              2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการนวดหลังอย่างถูกต้อง 
แผนการประเมิน 
              1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
    2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน 
ข้อบ่งช้ีในการท า   
              1. ผู้ป่วยเคลื่อนไหวตัวเองได้น้อย 
              2. ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
 1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบและบอกวัตถุประสงค์ในการนวด 
    หลัง 
 2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมยกไปที่เตียงผู้ป่วย 
4. ปิดประตูหรือกั้นม่าน 
5. เปิดเฉพาะบริเวณท่ีจะนวดคือ ท่านอนคว่ า ถ้าผู้ป่วยมี 
    ข้อจ ากัดไม่สามารถนอนคว่ าได้ อาจให้นอนตะแคง 
    ข้างใดข้างหนึ่งทาโลชั่น / วาสลินขาวนวดตามข้ันตอน 
    ต่อไปนี้ 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจให้ความร่วมมือและลดความวิตก 
  กังวล 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
 
- ป้องกันการเปิดเผยผู้ป่วย  
- เพ่ือความสะดวกในการนวดหลัง  
 
- เพ่ือลดการเสียดสี 
  

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-035 

เรื่อง : การนวดหลัง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :   1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
ท่านวดที่ 1 Stroking 

1. วางมือทั้งสองข้างบนหลังในแนวตรงบริเวณก้นกบ 
    ลูบไปตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงต้นคอแล้ววกกลับ 
    มาตามไหล่ สีข้างและบริเวณสะโพก  
2. ท าเช่นนี้อย่างน้อย 3 ครั้ง 

ท่านวดที่ 2 Kneading 

 
- เพ่ือเป็นการกระตุ้นตามการไหลเวียนของโลหิตและ 
  น้ าเหลือง ท าให้กล้ามเนื้อคลายตัว  
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1. วางมือบนหัวไหล่ด้านไกลตั; 
2. ดึงกล้ามเนื้อเข้ามาอยู่ในอุ้งมือทั้งสองข้าง โดยให้ 
    กล้ามเนื้ออยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วทั้ง 4 
3. บีบและคลายมือสลับกันโดยไม่ยกมือขึ้นเลย แล้วเลื่อน 
    มือจากหวัไหล่ลงมาตามแนวด้านข้างของล าตัว  
    สะโพก แล้วยกข้ึนไปหาหัวไหล่ด้านใกล้ตัวท าเช่นนี้ 
    อย่างน้อย 3 ครั้ง 
4. ใช้ปลายนิ้วมือบีบกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ ปลายนิ้วอีก 
    มือหนึ่งบีบกล้ามเนื้อตามแนวกระดูกสันหลัง เริ่มจาก 
    ต้นคอลงมาถึงก้นกบท าเช่นนี้อย่างน้อย 3 ครั้ง 

นวดท่าท่ี3Hacking 
1. วางสันมือท้ังสองข้างบนหัวไหล่ด้านไกลตัวในแนวขวาง 
    ของกล้ามเนื้อ 
2. ใช้สันมือสับสลับกันเร็วๆโดยให้แรงที่สับเกิดจากข้อมือ 
   ของผู้ท า 
3. เลื่อนมือจากหัวไหล่ลงมาแนวเดียวกับท่าKneading  
   ท าเช่นนี้อย่างน้อย 3 ครั้ง 

ท่านวดที่ 4 Clapping 
1. ห่อมือทั้งสองข้างให้ปลายนิ้วชิดกัน 
2. ตบเบาๆทั้งสองมือสลับกันเร็วๆท าในแนวเดียวกับท่า  
    Hacking 
3. ท าเช่นนี้อย่างน้อย 3 ครั้ง 

 
- เพ่ือให้กล้ามเนื้อถูกบีบและดึงขึ้นมาเป็นคลื่นติดกัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- เพ่ือช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-035 

เรื่อง : การนวดหลัง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :    1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

นวดท่าท่ี 1ซ้ า 
1. สวมเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยและจัดให้นอนในท่าที่สบาย 

 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน 
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2. เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
3. ล้างมือตามมาตรฐาน 
4. บันทึกอาการและความผิดปกติท่ีพบ 

- เพ่ือความสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
- เพ่ือเป็นหลักฐานทางการพยาบาล 

 

 
หมายเหตุ   
     1. ไม่ควรนวดแรงเกินไปจนผู้ป่วยเจ็บ 
     2. นวดเป็นจังหวะพอดีสม่ าเสมอและคงที่ เพราะจังหวะที่คงที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้มากกว่าจังหวะที่ 
         ไม่สม่ าเสมอ 
     3. ไม่นวดบริเวณท่ีมีการอักเสบ ผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังหรือมีเส้นเลือดอักเสบ 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
เรณู  สอนเครือ. (2552). แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ 
วิชาการ  สถาบันพระบรมราชชนก. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และมณี  อาภานันทิกุล.(2552). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.  กรุงเทพฯ:จุดทอง. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐานแนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.  

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-035 

เรื่อง :การนวดหลัง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :    1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาลวิชาชพี 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์และวิธีการอย่างย่อๆ 
2.2  ปิดประตูหรือกั้นม่านมิดชิด 
2.3  ผู้ปฏิบัติล้างมือก่อนและหลังปฏิบัติ 
2.4  จัดท่าผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
2.5  นวดหลังตามข้ันตอนและถูกวิธี 
2.6  การบันทึกการท ากิจกรรมในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยสุขสบาย พึงพอใจ และคลายความตึงเครียด 
3.2  ผู้ป่วยไม่เกิดอาการเจ็บปวดจากการนวดหลัง 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-036 

เรื่อง : การวัดอุณหภูมิร่างกาย แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/6 

วันที่ประกาศใช้ :   1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย    การใช้เทอร์โมมิเตอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิใส่เข้าไปในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อดูระดับความร้อน 
                   ของร่างกาย การวัดอุณหภูมิในผู้ป่วยแบ่งออกเป็น  3  ทาง  คือ 
                       1. การวัดอุณหภูมิทางปาก 
                       2. การวัดอุณหภูมิทางรักแร้ 
                       3. การวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก 
                       4. การวัดอุณหภูมิโดยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดดิจิตอลหรือเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทแก้ว 
วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการวัดอุณหภูมิร่างกาย 
เป้าหมาย     1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
                 2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนสามารถตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด   1. อุบัติการณ์จากการวัดอุณหภูมิร่างกายเช่น ปรอทแตกสัมผัสผิวหนัง 
            2. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการวัดอุณหภูมิร่างกายได้ถูกต้อง 
แผนการประเมิน             
        1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
        2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน 
             
1. การวัดอุณหภูมิทางรักแร้  จะมีความแม่นย าน้อยสุด ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้  คือ 
        - ใช้กับผู้ป่วยอายุมากกว่า  2  เดือน 
        - ผู้ป่วยที่มีแผลทางทวารหนักหรือท้องร่วง 
        - ผู้ป่วยที่ไม่มีรูทวารหนัก 
    อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
        1. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดวัดทางรักแร้  1  อันต่อผู้ป่วย  1  คน 
        2. ภาชนะสะอาดเช่น ชามรูปไตหรือ Tray 
        3. นาฬิกาชนิดมีเข็มวินาที  1  เรือน 
        4. กระปุกบรรจุส าลีชุบ 70% Alcohol 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-036 

เรื่อง : การวัดอุณหภูมิร่างกาย แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/6 

วันที่ประกาศใช้ :  : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. แจ้งให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ 
3. หยิบเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทแก้วสะอาด 1 อันจาก 
   Tray จับให้มั่น ปรอทแก้วสะบัดให้ระดับปรอทต่ ากว่า  
   35 องศาเซลเซียส 
4. สอดเทอร์โมมิเตอร์ให้กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์อยู่ใต้ 
    ช่องรักแร้ที่แห้งสะอาดให้แนบสนิทกับผิวหนัง 
    ตลอดเวลาไว้นานน้อย 5 นาที (ทารกครบก าหนด 8  
   นาท ี, ทารกคลอดก่อนก าหนด 5 นาที) 
5. น าเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทแก้วออก อ่านผลโดยบวก 
    เพ่ิม 0.5 องศาเซลเซียสหรือประมาณ 1 องศาฟาเรน 
    ไฮต ์ชนิดดิจิตอลไม่ต้องบวกเพ่ิม 
6. เช็ดด้วยส าลีชุบ 70 % Alcoholเก็บไว้ที่เดิม 
7. แจ้งผลการวัดให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ 
8. ล้างมือตามมาตรฐาน / ใช้ Water less 
9. บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
   และฟอร์มปรอท 
 

- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและได้รับความร่วมมือ 
- เพ่ือป้องกันปรอทกระทบกับสิ่งอ่ืนท าให้ปรอทแตกได้ 
  และวัดอุณหภูมิได้แน่นอนยิ่งขึ้น 
 
- เพ่ือให้ได้ค่าที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
- ท าความสะอาดเพ่ือใช้ในคราวต่อไป 
- ให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบอุณหภูมิร่างกาย 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เป็นหลักฐาน 
 
 

2.  การวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก 
          ใช้ในกรณีผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงอายุต่ ากว่า  2  เดือนการวัดอุณหภูมิร่างกายทางทวารหนักเป็นวิธีการวัด 
ใช้ในกรณีผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงอายุต่ ากว่า  2  เดือนการวัดอุณหภูมิร่างกายทางทวารหนักเป็นวิธีการวัดที่แม่นย า
ที่สุดเหมาะส าหรับเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 6 ปี   ไม่วัดอุณหภูมิในผู้ที่มีบาดแผลหรือมีการอักเสบทางทวารหนัก 
     อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
           1. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดวัดทางทวารหนัก  1  อันต่อผู้ป่วย  1  คน 
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           2. ขวดแก้วหรือกระป๋องสะอาด  หรือกระปุก Tray ส าหรับใส่เทอร์โมมิเตอร์ 
           3. วาสลิน  ส าหรับหล่อลื่นเทอร์โมมิเตอร์ 
           4. ส าลีแห้งหรือกระดาษช าระและนาฬิกาชนิดมีเข็มวินาที  1 เรือน 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-036 

เรื่อง : การวัดอุณหภูมิร่างกาย แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/6 

วันที่ประกาศใช้ :   1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. 1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. แจ้งให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ 
3. ให้ผู้ป่วยนอนหงายหรือตะแคงจับขา 2 ข้างของผู้ป่วย 
    ไว ้
3. หยิบเทอร์โมมิเตอร์สะอาด 1 อัน ชนิดปรอทแก้ว จับ 
    ให้มั่น สลัดให้ระดับปรอทต่ ากว่า 35 องศาเซลเซียส 
4. หล่อลื่นปลายเทอร์โมมิเตอร์ด้วยวาสลิน  โดยจิ้มปลาย 
   เทอร์โมมิเตอร์ลงในกระปุกวาสลิน 
5. สอดปลายเทอร์โมมิเตอร์เข้าในทวารหนักของผู้ป่วยลึก 
   ประมาณ 1 - 1 ½  นิ้ว 
6. จัดเทอร์โมมิเตอร์ให้อยู่กับที่นานอย่างน้อย  1 นาที 
7. ดึงเทอร์โมมิเตอร์ออกเช็ดให้สะอาดด้วยส าลีแห้งหรือ 
   กระดาษทิชชูแล้วอ่านผล  หลังจากนั้นเช็ดด้วยส าลีชุบ  
   70 % Alcohol  เก็บไว้ที่เดิม 
8. แจ้งผลการวัดให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ 
9. ล้างมือตามมาตรฐาน 
10. บันทึกลงในแบบบันทึกทางการพยาบาลและฟอร์ม 
    ปรอท 

- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือเกิดความเข้าใจและได้รับความร่วมมือ  
- เพ่ือให้มองเห็นช่องทวารหนักใส่ปรอทได้สะดวกแล 
  ป้องกันผู้ป่วยดิ้น 
- ป้องกันปรอทกระทบกับสิ่งอ่ืน ท าให้ปรอทแตกได้และ   
  วัดอุณหภูมิได้แน่นอนยิ่งขึ้น 
- เพ่ือให้สอดเข้าทวารหนักได้สะดวกและป้องกันการ   
  ระคายเคืองต่อเยื่อบุล าไส้ 
- วัดอุณหภูมิได้แน่นอนและไม่เลื่อนหลุด 
 
- ป้องกันปรอทแตกและหลุดจากทวารหนัก 
- ท าความสะอาดและอ่านผลได้ง่าย 
 
 
- ให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบอุณหภูมิร่างกาย 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เป็นหลักฐานทางการพยาบาล 

3. การวัดอุณหภูมิทางปาก  ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
        1. เหมาะกับผู้ป่วยที่มีสติสัมปชัญญะดี ไม่หมดสติ ไม่สับสน 
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       2.  ผู้ป่วยไม่มีแผลในปาก 
        3. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไอบ่อยๆ 
        4. ไม่เหมาะส าหรับเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ไม่วัดอุณหภูมิหลังดื่มหรือรับประทานของร้อน/เย็น  เคี้ยวหมากฝรั่ง   
            สูบบุหรี่  ควรรอ 20 - 30 นาทีก่อนวัด 
    อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
         1. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดวัดทางปาก  1  อันต่อผู้ป่วย 1 คนชนิดดิจิตอลหรือปรอทแก้ว 
        2. Tray สะอาด 
         3. นาฬิกาชนิดมีเข็มวินาที  1  เรือน 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-036 

เรื่อง : การวัดอุณหภูมิร่างกาย แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/6 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. แจ้งให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ 
3. หยิบเทอร์โมมิเตอร์สะอาด 1 อัน ชนิดปรอทแก้ว จับ 
    ให้มั่น สลัดให้ระดับปรอทต่ ากว่า 35 องศาเซลเซียส 
4. ให้ผู้ป่วยอมเทอร์โมมิเตอร์ไว้ใต้ลิ้น บอกให้ผู้ป่วยปิด 
    ปากให้สนิททิ้งไว้ให้นานไม่น้อยกว่า 3 นาที 
5. น าเทอร์โมมิเตอร์ออกจากปากผู้ป่วย  เช็ดด้วยส าลีแห้ง 
    อ่านผล จากนั้นเช็ดด้วยส าลีชุบ70 % Alcohol  ให้ 
    สะอาดเก็บไว้ที่เดิม 
6. แจ้งผลการวัดให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ 
7. ล้างมือตามมาตรฐาน 
8. บันทกึค่าที่อ่านได้ในบันทึกทางการพยาบาล และ 
   ฟอร์มปรอท   
 

- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและได้รับความร่วมมือ 
- ป้องกันปรอทกระทบกับสิ่งอ่ืน ท าให้ปรอทแตกได้และ 
  วัดอุณหภูมิได้แน่นอนยิ่งขึ้น 
- เพ่ือป้องกันความเย็นจากอากาศข้างนอกเข้าไปในปาก 
   ท าให้การวัดคลาดเคลื่อน 
- ให้สะอาด ลดเชื้อโรคก่อนอ่านอุณหภูมิและเตรียมไว้ 
   เพ่ือใช้ในคราวต่อไป 
 
- ให้ญาติทราบอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- เพ่ือเป็นหลักฐานทางการพยาบาล 
 

4. การวัดอุณหภูมิโดยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดดิจิตอล ใช้ในกรณีวัดอุณหภูมิร่างกายเหมือนเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอท 
   อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
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         1. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดดิจิตอล (วัดทางปาก / รักแร้/ ทวารหนัก  ตามความต้องการ) 
         2. กระปุกบรรจุส าลีชุบ 70% Alcohol 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. แจ้งให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ 
3. หยิบเทอร์โมมิเตอร์ชนิดดิจิตอลสะอาด 1 อันและดูค่า 
   ตัวเลขบนจอ LCD ให้อยู่ที่เลข 00 
4. สอดเทอร์โมมิเตอร์ชนิดดิจิตอลไว้ ใต้ลิ้น / รักแร้ / 
   ทวารหนัก  ตามประเภทของผู้ป่วย ทิ้งไว้ 
5. ฟังสัญญาณเตือน (Beep) ซ่ึงแสดงว่าเทอร์โมมิเตอร์   
   ดิจิตอลท าการวัดอุณหภูมิเสร็จสิ้น 

- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือเกิดความเข้าใจและได้รับความร่วมมือ  
- ป้องกันการคลาดเคลื่อนในการวัดอุณหภูมิ 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-036 

เรื่อง : การวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 5/6 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

6. อ่านค่าอุณหภูมิจากจอ LCD 
7. ท าความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์ชนิดดิจิตอล  โดยเช็ด 
    ด้วยส าลชีุบ 70% Alcoholทิ้งให้แห้งแล้วเก็บที่เดิม 
8. แจ้งผลการวัดให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ 
9. ล้างมือตามมาตรฐาน 
10. บันทึกลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล และ 
    แบบฟอร์มปรอท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
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   อุณหภูมิปกติของร่างกาย  36.5 - 37.5 องศาเซลเซียส 
        1. การวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย  ปฏิบัติโดยพยาบาล 
        2. การวัดอุณหภูมิร่างกายควรวัดพร้อมๆสัญญาณชีพอ่ืนๆให้เสร็จ  ก่อนที่จะไปวัดให้กับผู้ป่วยคนต่อไป 
 
กรณีวัดทางรักแร้ 
       1. สอดเทอร์โมมิเตอร์ให้กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์อยู่ใต้ช่องรักแร้ให้แนบชิดกับผิวหนังตลอดเวลา 
       2. ใช้เวลาวัดอย่างน้อย  5  นาที 
       3. การอ่านผลจะบวกเพ่ิม 0.5 องศาเซลเซียสหรือประมาณ 1 องศาฟาเรนไฮต์ 
กรณีวัดทางปาก 
       1. บอกผู้ป่วยอมเทอร์โมมิเตอร์ไว้ใต้ลิ้นและปิดปากให้สนิท 
       2. ใช้เวลาวัดอย่างน้อย 3 นาที 
       3. ใช้ส าลีสะอาดเช็ดปรอทก่อนอ่านค่า 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-036 

เรื่อง : การวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 6/6 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หวัขอ้ประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
      1.  เชิงโครงสร้าง 
          1.1  ผู้วัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย   พยาบาลวิชาชีพ  เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล 
          1.2  ผู้ป่วย 1 คน ต่อ เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน 
          1.3  มีขวดแก้วหรือกระป๋องสะอาดหรือ Tray สะอาด 
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          1.4  กระปุกส าลี 70% Alcohol 
 
      2.  เชิงกระบวนการ 
          2.1  แจ้งให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบก่อนวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย 
          2.2  ล้างมือก่อนวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย 
          2.3  สลัดเทอร์โมมิเตอร์ให้ระดับปรอทต่ ากว่า  35 องศาเซลเซียสก่อนวัด 
          2.4  หลังวัดอุณหภูมิและอ่านผลแล้ว เช็ดท าความสะอาดด้วย70% Alcohol  
          2.5  มีการเก็บเทอร์โมมิเตอร์ลงภาชนะสะอาดหรือกระป๋องหลังท าความสะอาด 
          2.6  มีการล้างมือหลังวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยเสร็จ 
          2.7  บันทึกค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ในแบบบันทึกทางการพยาบาลและฟอร์มปรอท 
          2.8  มีการเก็บเทอร์โมมิเตอร์ลงภาชนะสะอาดหรือกระป๋องหลังท าความสะอาด 
          2.9  มีการล้างมือหลังวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยเสร็จ 
          2.10 แจ้งผลการวัดอุณหภูมิให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบหลังอ่านค่า 
 
      3.  เชิงผลลัพธ ์
          3.1  มีการบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาลอย่างถูกต้อง 
          3.2  ผู้ปว่ยหรือญาติทราบอุณหภูมิของผู้ป่วย 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-037 

เรื่อง : การจับชีพจร แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย   การนับอัตราการเต้นของหัวใจโดยนับผ่านการเต้นของหลอดเลือดแดงในระยะเวลา 1 นาที เกิดจาก 
                 แรงสั่นสะเทือนของกระแสเลือดซึ่งเกิดจากการขยายตัวของผนังเส้นเลือด  เมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัว    
                 ซึ่งหากใช้มือสัมผัสเส้นเลือดแดงท่ีมีเลือดไหลผ่าน จะรู้สึกว่ามีการเต้นของเส้นเลือดเป็นจังหวะและ 
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                 สัมพันธ์กับจังหวะการเต้นของหัวใจ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการจับชีพจร 
เป้าหมาย  1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจนับจังหวะและจ านวนครั้งการเต้นของหัวใจได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
              2. พยาบาลทุกคนสามารถจับชีพจรตามแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้  นาฬิกาชนิดมีเข็มวินาที    
ตัวช้ีวัด     1. อุบัติการณ์ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงไม่สามารถ Early Detected ได้ 
              2. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการจับชีพจร 
แผนการประเมิน  
              1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
             2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ 
3. จัดท่าให้อวัยวะส่วนที่จะจับชีพจร เช่น แขนวางราบลง 
    ไม่ยกขึ้นมาเพ่ือจับ  เพราะประกันการเคลื่อนไหวขณะ 
    จับชีพจรท าให้วัดคลาดเคลื่อน 
4. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบาย ใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางและ 
    นิ้วนาง วางตรงต าแหน่งของหลอดเลือดแดงที่ต้องการ 
    วัดได้แก่ บริเวณข้อมือ ข้อพับแขนหรือขาหนีบ กด 
    เบาๆ พอให้รู้สึกได้ถึงความรู้สึกของการขยายและหด 
    ตัวของผนังหลอดเลือดได้ 
5. นับการเต้นของชีพจรในเวลา 1 นาที  โดยสังเกต 
   จังหวะ ความแรงและความสม่ าเสมอ 
6. แจ้งผลการจับชีพจรให้ผู้ป่วยทราบ 
7. ล้างมือตามมาตรฐาน 

- ลดจ านวนเชื้อโรคและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- ผู้ป่วยจะได้ให้ความร่วมมือ 
- ให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและสะดวกในการจับชีพจร 
 
 
- นิ้วชี้ นิว้กลางและนิ้วนาง  สัมผัสรับความรู้สึกได้ดีกว่า 
  นิ้วอ่ืน ห้ามใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสเพราะหลอดเลือดที่ 
  นิ้วหัวแม่มือเต้นแรงอาจท าให้สับสน 
 
 
- เพ่ือประเมินการท างานของหัวใจ 
 
-  ให้ผู้ป่วยทราบผลการจับชพีจร 
-  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ     

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-037 

เรื่อง : การจับชีพจร แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

8. บันทึกทางการพยาบาลและฟอร์มปรอทโดยใช้ปากกา 
    สีแดง 

- เพ่ือการประเมินและสื่อสารข้อมูล 
 

หมายเหตุ   การประเมินชีพจรใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางวางบนต าแหน่งที่จะประเมินเช่น ต าแหน่ง Radail  artery 
กดเบาๆไม่กดแรงจนเกินไป เพราะการกดแรงเกินไปจะไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือด  ประเมินจังหวะและความ
แรงของชีพจรนับอัตราการเต้นของชีพจรให้ครบ 1 นาที  อัตราการเต้นของชีพจรปกติอยู่ในช่วง 
      ทารกแรกเกิด ถึง 1 เดือน ประมาณ  120-160 ครัง้ต่อนาที /1 - 12 เดือน     ประมาณ  80 - 140 ครั้งต่อนาที      
      12 เดือน - 2 ปี  ประมาณ  80 - 130  ครัง้ต่อนาที   /   2 - 6 ปี           ประมาณ  75 - 120  ครั้งต่อนาที       
       6 - 12 ปี         ประมาณ  75 - 110  ครั้งต่อนาที   /  วัยรุ่น - วัยผู้ใหญ่  ประมาณ  60 - 100 ครั้งต่อนาที 
เอกสารอ้างอิง 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552).  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
ภาคผนวก 
                                                เกณฑ์การประเมินผล 

หวัขอ้ประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
      1. เชิงโครงสร้าง 
          1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
          1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
      2. เชิงกระบวนการ 
          2.1  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังการจับชีพจร 
          2.2  มีการแจ้งให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้ง 
          2.3  ใช้ปลายนิว้ชี้ นิว้กลาง นิ้วนางวางต าแหน่งของหลอดเลือดแดงท่ีต้องการ 
                จับชีพจร 
          2.4 นับการเต้นของชีพจร  1 นาที 
          2.5  ลงบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
      3. เชิงผลลัพธ์ 
          3.1ผู้ป่วยได้รับการจับชีพจรและประเมินถูกต้อง 
          3.2  ผู้ปว่ยทราบผลการจับชีพจรและลงบันทึกอย่างถูกต้อง 

  

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-038 



191 
 

เรื่อง : การวัดการหายใจ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย   เป็นการสังเกตการขยายตัวของกระดูกซ่ีโครงและกระบังลมบริเวณหน้าอก  เพ่ือนับจ านวนครั้งของการ 
                 หายใจเข้า - ออก ต่อ 1 นาที 
วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการวัดหายใจ 
เป้าหมาย   1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจนับการหายใจได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
     2. พยาบาลทุกคนปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้   นาฬิกาชนิดมีเข็มวินาที    
ตัวช้ีวัด     1. อุบัติการณ์ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงไม่สามารถประเมินการหายใจที่ผิดปกติได้ 
              2. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการวัดการหายใจ 
แผนการประเมิน  1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
                       2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                           โดยหัวหน้าหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. จัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบาย 
2. การวัดและประเมินการหายใจ ควรวัดพร้อมๆสัญญาณ 
   ชีพอ่ืนๆ  โดยไม่ต้องแจ้งผู้ป่วยทราบก่อนว่าจะประเมิน 
   การหายใจ 
3. นับการหายใจของผู้ป่วยโดยสังเกตการณข์ยายตัวของ 
   กระดูกซ่ีโครงและกระบังลมบริเวณหน้าอก การหายใจ 
   เข้าและหายใจ นับเป็นการหายใจ1 ครั้งนาน 1 นาที   
   สังเกตความตื้นลึกและความสม่ าเสมอของการหายใจ  
   พร้อมทั้งสีผิว 
4. แจ้งผลให้ผู้ป่วยทราบผลการนับการหายใจ 
5. บันทึกผลการวัดในแบบบันทึกทางการพยาบาลและ 
    แบบฟอร์มปรอท 

- เพ่ือให้สามารถสังเกตการเคลื่อนไหวทรวงอกได้ชัดเจน 
- เป็นแนวทางในการประเมินการหายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
- ให้ผู้ป่วยทราบผลการนับการหายใจ 
- เพ่ือการประเมินและสื่อสารข้อมูล 
 

หมายเหตุ 
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      1.อัตราการหายใจ   คือ  จ านวนครั้งของการหายใจเข้า – ออก ต่อ 1 นาที  อัตราการหายใจ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง 
ๆ เช่น  อายุ  สภาวะทางอารมณ์  การท ากิจกรรม  โรคประจ าตัวอัตราการหายใจในเด็กจะเร็วกว่าผู้ใหญ่ 
โดยปกต ิ
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-038 

เรื่อง : การวัดการหายใจ 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/2 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

หมายเหตุ 
      1. อัตราการหายใจ  คือ จ านวนครั้งของการหายใจเข้า - ออกต่อ 1 นาที  อัตราการหายใจ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  
          เช่น อายุ สภาวะทางอารมณ์ การท ากิจกรรม โรคประจ าตัวอัตราการหายใจในเด็กจะเร็วกว่าผู้ใหญ่  โดยปกติ 
         เด็กทารกอายุ 0 - 6 เดือน  อัตราการหายใจ    30 - 60  ครั้งต่อนาที 
         เด็กทารกอายุ 6 - 12 เดือน  อัตราการหายใจ  24 - 30  ครั้งต่อนาที 
         เด็กอายุ    1 - 5 ปี    อัตราการหายใจ  20 - 30  ครั้งต่อนาที 
         เด็กอายุ 6 - 11 ปี      อัตราการหายใจ  12 - 20  ครั้งต่อนาที 
         อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป อัตราการหายใจ  12 - 18   ครั้งต่อนาที 
       2. จังหวะการหายใจ การหายใจที่ปกติ จังหวะการหายใจเข้าและออกจะเท่ากัน เรียกว่า จังหวะสม่ าเสมอ 
       3. ความลึกของการหายใจ เป็นการประเมินปริมาตรอากาศที่เข้าออกปอดโดยสังเกตจากการเคลื่อนไหวของ 
          ทรวงอกว่ามีการหายใจตื้นหรือลึก ซึ่งหากมีการหายใจลึกก็จะบ่งบอกว่ามีการน าเอาอากาศเป็นจ านวนมากเข้า 
          และออกจากปอด  ส่วนการหายใจตื้นจะบ่งบอกว่ามีอากาศจ านวนน้อยเข้าและออกจากปอด  ซึ่งอาจเกิดจาก 
          ทางเดินอากาศตีบแคบ 
       4. ลักษณะของการหายใจ  การหายใจปกติจะต้องสะดวก  ไม่ต้องใช้แรง  ไม่มีเสียง  ไม่เจ็บปวด 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
         1.  เชิงโครงสร้าง 
             1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
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             1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
         2.  เชิงกระบวนการ 
              2.1  มีการจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบาย 
              2.2  นับการหายใจถูกต้อง 
              2.3  บันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล   
         3.  เชิงผลลัพธ ์
              3.1  ผู้ปว่ยได้รับการนับการหายใจถูกต้อง 
              3.2  ผู้ปว่ยทราบผลการนับการหายใจและลงบันทึกอย่างถูกต้อง 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-039 

เรื่อง : การวัดความดันโลหิต แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย  เป็นการวัดแรงดันของเลือดที่กระทบผนังของหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจห้องล่างซ้ายหดรัดตัวและ 
                 คลายตัว  
วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการวัดความโลหิต 
เป้าหมาย     1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการวัดความดันโลหิตได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
                 2. บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนใช้แนวทางปฏิบัติในการวัดความดันโลหิต 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล / ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
  1. เครื่องวัดความดันโลหิต (Sphygmomanometer)  ผ้าพันแขนขนาด 2/3 ของต้นแขน 
  2. หูฟัง (Stethoscope) 
  3. ส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ส าหรับเช็ดหูฟัง 
ตัวช้ีวัด    1. อุบัติการณ์จากการวัดความดันโลหิต ได้แก่ เนื้อเยื่อบวม ปวด เส้นเลือดแตก 
             2. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการวัดความดันโลหิต 
แผนการประเมิน   1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
                        2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้งโดยหัวหน้างาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
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1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ 
3. จัดให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนหงาย  เหยียดแขนข้างที่จะวัด 
    ให้อยู่ในท่าที่สบายพร้อมทั้งหงายฝ่ามือขึ้น พับแขน 
    เสื้อข้างที่จะวัดขึ้นให้สามารถพันผ้ารอบแขนได้ 
4. วางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับ 
    หัวใจผู้ป่วย ให้สายตาอยู่ในระดับเดียวกับระดับปรอท 
    ที่จะอ่านค่า 
5. ขณะวัดความดันโลหิตไม่ควรพูดคุยกับผู้ป่วย 
6. พันผ้าพันแขน รอบ  แขนเหนือบริเวณหลอดเลือดแดง 
    ที่จะวัด โดยให้ขอบล่างที่พันแขนอยู่เหนือข้อศอก 
    ประมาณ 2 ซม. ให้สายบีบลูกยางอยู่ทางด้านหน้า 
    แขนพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่น 
 

- ลดจ านวนและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
- ลดความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและได้ค่าท่ีถูกต้อง 
 
 
- เพ่ือป้องกันการอ่านค่าคลาดเคลื่อนให้ได้ ค่าความดัน

โลหิตที่ถูกต้อง 
 
- เพ่ือให้ฟังได้ชัดเจน 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-039 

เรื่อง : การวัดความดันโลหิต แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
7. คล าชีพจรหลอดเลือดแดงเบรเคียล (Brachial artery) 
   ให้ได้ต าแหน่งที่เต้นแรงที่สุด แล้ววางแป้นของหูฟัง 
   ต าแหน่งที่คล าชีพจรได้ แล้วใส่หูฟัง 
8. หมุนปิดปุ่มลูกยาง บีบลูกยางเพ่ือเพ่ิมแรงดันให้ระดับ 
    ปรอทสูงขึ้นกว่าที่ไม่ได้ยินเสียงชีพจรเต้นประมาณ     
    20 mmHg 
9. ค่อยๆปล่อยลมออกช้าๆ สังเกตเสียงที่ดังเป็นระยะจะ 
    ถึงระยะหนึ่ง เสียงเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงฟู่หรือหยุด 

 
 
 
- การเพ่ิมแรงดันในเครื่องมือมากเกินความจ าเป็น จะท า 
  ให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดและเส้นเลือดแตกได้ 
 
- เพ่ือให้ได้ค่าที่ได้ชัดเจน 
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    หายไปเป็นค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว Diastolic 
10. ปล่อยลมออกให้หมด ปิดปุ่มลูกยางและถอดผ้าพัน 
     แขน พับเก็บให้เรียบร้อย 
11. แจ้งค่าความดันโลหิตให้ผู้ป่วยทราบ 
12. เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ท าความสะอาดหูฟัง 
13. ล้างมือตามมาตรฐาน 
14. บันทึกลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 
 
 
- ผู้ป่วยทราบผลความดันโลหติ 
- เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับครั้งต่อไป 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือการประเมินและสื่อสารข้อมูล 
 

 
หมายเหตุ  
เด็กทารกจะมีความดันโลหิตประมาณ 90/60 มิลลิเมตรปรอท 
ความดันโลหิตในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 18 ปีเกณฑ์ปกติ120-129/80-84 มิลลิเมตรปรอท 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552).  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-039 

เรื่อง : การวัดความดันโลหิต แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
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1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1แจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนท าการวัดความดันโลหิต 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังวัดความดันโลหิต 
2.3  จัดท่าผู้ป่วยก่อนการวัดความดันโลหิต 
2.4  วางเครื่องวัดความดันโลหิตอยู่ระดับเดียวกับหัวใจ 
2.5  คล าชีพจร ก่อนวางแป้นหูฟังทุกครั้ง 
2.6  แจ้งค่าความดันโลหิตให้ผู้ป่วยทราบ 
2.7  บันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

     3.   เชิงผลลัพธ์ 
           3.1 วัดค่าความดันโลหิตได้ถูกต้อง 
           3.2 ผู้ป่วยทราบผลความดันโลหิต 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-040 

เรื่อง : การเช็ดตัวลดไข้ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     การลดอุณหภูมิร่างกายด้วยการเช็ดตัว 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับบุคลากรในการเช็ดตัวลดไข้ 
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เป้าหมาย    1. ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีไข้ > 38.5 องศาเซลเซียส ผู้ป่วยเด็กท่ีมีไข้ > 39 องศาเซลเซียส ได้รับการเช็ดตัวลดไข้    
                2. บุคลากรทางการพยาบาลเช็ดตัวลดไข้ได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติ       พยาบาลวิชาชีพ / ผูช้่วยพยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 
                1. กะละมัง   1   ใบ   
                2. ผ้าเช็ดตัวใหญ่   1   ผืน 
                3. ผ้าขนหนูผืนเล็ก 2 - 4  ผืน  
                4. ผ้าคลุมตัวหรือผ้าห่ม   1  ผืน 
ตัวช้ีวัด       1. อุณหภูมิร่างกายลดลงหลังเช็ดตัว 0. 5 - 1 องศาเซลเซียส 
                2. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการการเช็ดตัวลดไข้ 
แผนการประเมิน  
                ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและน าไปที่เตียง 
2. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการ 
    เช็ดตัวลดไข้ 
3. ปิดประตูหรือกั้นม่านให้มิดชิดปิดพัดลม 
4. ล้างมือตามมาตรฐาน 
5. ห่มผ้าให้ผู้ป่วยด้วยผ้าคลุมตัว ถอดเสื้อผ้าออก 
6. คลุมผ้าเช็ดตัวที่หน้าอกและให้ย้ายไปรองทุกส่วนของ 
    ร่างกายที่เช็ดตัว 
7. เริ่มต้นใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ าบิดหมาดๆลูบที่ใบหน้า 
    ให้ทั่ววางพักท่ีซอกคอและ/หน้าผาก 
8. เปลี่ยนผ้าชุบน้ าบ่อยๆตัว ลูบซ้ า 3 - 4 ครั้ง 
9. น าผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ าบิดหมาดๆเช็ดจากส่วนปลาย 
    ร่างกาย แขน ขาเข้าสู่หัวใจ เปลี่ยนผ้าชุบน้ าบ่อยๆท า    
    ซ้ า 3-4 ครั้งและพักผ้าไว้บริเวณข้อพับแขนหรือรักแร้ 

- เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน 
- เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยลดความวิตกกังวลและให้ความ 
  ร่วมมือ 
- ไม่เปิดเผยผู้ป่วย 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- ไม่เปิดเผยผู้ป่วย 
- ป้องกันผ้าห่มและผ้าปูที่นอนเปียกชื้น 

 
- เพราะน้ าช่วยพาความร้อนออกจากร่างกายลดอุณหภูมิ 
  ในร่างกายและที่คอเป็นที่รวมของหลอดเลือด 
- เพราะถ้าน้ าเย็นลงอาจท าให้หนาวสั่นซึ่งเป็นการ 
   เพ่ิมความร้อนในร่างกายของผู้ป่วย 
- เพ่ือให้เลือดด าไหลเวียนกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้น 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-040 

เรื่อง : การเช็ดตัวลดไข้ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

10. เปลี่ยนผ้าชุบน้ าบ่อยๆตัว ลูบซ้ า 3 - 4 ครั้ง 
11. น าผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ าบิดหมาดๆเช็ดจากส่วน 
     ปลายร่างกาย แขน ขา เข้าสู่หัวใจ เปลี่ยนผ้าชุบน้ า 
     บ่อยๆท าซ้ า 3 - 4 ครั้งและพักผ้าไว้บริเวณข้อพับ 
     แขนหรือรักแร้ 
12. วางผ้าชุบน้ าไว้ตามบริเวณ ซอกคอรักแร้แขนขา และ 
     เปลี่ยนผ้าชุบน้ าบ่อยๆ เชด็สลับกันทั้งด้านหน้าและ 
     ด้านหลังโดยจับให้ตะแคงตัว 
13. พลิกตัวให้นอนหงายจัดให้อยู่ในท่าสบาย 
14. ใช้เวลาในการเช็ดตัว ประมาณ 20 - 30 นาท ี
15. วัดอุณหภูมิร่างกายหลังเช็ดตัวประมาณ 30 นาที 
16. เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ท าความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้ 
     เรียบร้อย 
17. ล้างมือตามมาตรฐาน 
18. บันทึกในฟอร์มปรอทและบันทึกทางการพยาบาล 

 
- เพ่ือระบายความร้อนออกจากร่างกายและท าให้รู้สึก 
  สบาย 

 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือประเมินภาวะไข้ 
- เพ่ือสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือเป็นหลักฐานทางการพยาบาล   

หมายเหตุ   1. ในกรณีท่ีผู้ป่วยดื่มน้ าได้ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ าบ่อยๆ    
     2. ใช้น้ าอุ่น(อุณหภูมิประมาณ 29.4 - 35องศาเซลเซียส / ใช้ข้อศอกหรือหลังมือทดสอบก่อนเพื่อไม่ให้ 
         ร้อนจนเกินไป) หรอืน้ าธรรมดาที่อุณหภูมิห้องเช็ดตัว 
     3. การเช็ดตัวที่ได้ผลดีปรอทควรจะลดลง1 - 2 องศาเซลเซียส เมื่อวัดสัญญาณชีพเสร็จแล้วให้จุดที่ฟอร์ม 
         ปรอทเป็นจุดไข่ปลาลงมาท่ีอุณหภูมิไข้ลดและบันทึกลงในบันทึกทางการพยาบาล 
     4. หลังเช็ดตัวอุณหภูมิไม่ลด ควรรายงานให้แพทย์ทราบ เพื่อให้ยาลดไข้ 
     5. การเช็ดตัวลดไข้ท าเม่ือไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส  หากไม่มีข้อห้ามใดๆ 
     6. ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่นควรหยุดทันทีเพราะจะเพ่ิมอัตราการเผาผลาญภายใน ท าให้อุณหภูมิร่างกาย 
        สูงขึ้น  

เอกสารอ้างอิง 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552).  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-040 

เรื่อง : การเช็ดตัวลดไข้ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเช็ดตัวลดไข้ 
2.2  ปิดประตูและกั้นม่านให้มิดชิด 
2.3  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.4  ไม่เปิดเผยร่างกายของผู้ป่วย 
2.5  กระตุ้น / ให้ผู้ป่วยดื่มน้ าบ่อยๆ  ถ้าไม่มีข้อห้าม 
2.6  เช็ดตัวถูกต้องตามข้ันตอน 
2.7  ใช้เวลาเช็ดตัวลดไข้ ไม่เกิน    30    นาที 
2.8  ประเมินอุณหภูมิร่างกายหลังเช็ดตัว    30   นาท ี
2.9  เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเก็บเข้าท่ี 
       ให้เรียบร้อย 
2.10 บันทึกอุณหภูมิที่ลดลงในฟอร์มปรอท และบันทึกการพยาบาล /  
        อาการลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 หลังเช็ดตัวลดไข้ผู้ป่วยมีอุณหภูมิลดลง  1  -  2   องศาเซลเซียส 
3.2 ผู้ป่วยสุขสบายไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการเช็ดตัว 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-041 

เรื่อง : การสวนอุจจาระ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     การใส่ของเหลวหรือสารบางอย่างเข้าไปในล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย โดยผ่านทางทวารหนัก เพ่ือกักเก็บไว้ 
                   ชั่วคราวหรือขับถ่ายออกทันที 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการสวนอุจจาระ 
เป้าหมาย   ผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาท้องผูก/ เตรียมตรวจทางรังสี/ การรักษา/ เตรียมผ่าตัด ได้รับการสวนอุจจาระ 
               ได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ  
ผู้ปฏิบัติ      พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ช่วยพยาบาล 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
               1. ถาดสี่เหลี่ยม   1   ใบ 
               2. หม้อสวนที่บรรจุสารละลาย อุณหภูมิ 35 - 37  องศาเซลเซียส 
               3. จ านวนสารละลายที่ใช้ 

    ผู้ใหญ่ 750 - 1,500  ml /  เด็ก   240 - 360  ml /   ทารก  50 - 150 ml 
     4. หัวสวนขนาดที่ใช้แตกต่างกันดังนี้      
          ผู้ใหญ่ใช้ขนาด 26 - 32 Fr.   /  เด็กใช้ขนาด 18 - 20 Fr หรือใช้ Rectal tube 
     5. หัวสวนขนาดที่ใช้แตกต่างกันดังนี้      
          ผู้ใหญ่ใช้ขนาด 26 - 32 Fr.   /   เด็กใช้ขนาด 18 - 20Fr หรือใช้ Rectal tube 

6. สายสวน 
      7. วาสลิน 
      8. ชามรูปไต 1ใบ 

       9. เสาแขวนหม้อสวน 
10. ถุงมือสะอาด 1 คู่ 
11. กระดาษช าระ ผ้าเช็ดมือ 
12. หม้อนอน 
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13. ผ้ายางและผ้าขวางเตียง 
14. ผ้าก๊อส 1 ผืน   

ตัวช้ีวัด      1. ไม่มีอุบัติการณ์จากการสวนอุจจาระ ได้แก่ การฉีกขาดของล าไส้ 
               2.  อยละของพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการการสวนอุจจาระ 
แผนการประเมิน 1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
                     2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      
                          โดยหัวหน้าหน่วยงาน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-041 

เรื่อง : การสวนอุจจาระ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบและอธิบายวัตถุประสงค์การสวน 
   อุจจาระให้ผู้ป่วยเข้าใจ 
2. เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ไปที่เตียงผู้ป่วย 
3. สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ปิดประตูหรือกั้นม่านให้มิดชิด 
4. ปูผ้ายางและผ้าขวางให้อยู่ในต าแหน่งของสะโพกและ 
    ต้นขา จัดเตรียมท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมกับสภาพความ 
    เจ็บป่วยและสะดวกในการสวน นอนตะแคงซ้ายงอเข่า 
    ขวาไปข้างหน้าเล็กน้อย(Sim,s position)  
5. ล้างมือตามมาตรฐานและสวมถุงมือสะอาด 
 

กรณีสวนด้วยน้ าสบู่ 
1. แขวนหม้อนอนไว้กับเสาแขวน เลื่อนเสาแขวนให้หม้อ 
   นอนอยู่สูงจากเตียงประมาณ 16 - 20 นิ้ว หรือไม่เกิน  
   2 ฟุต ปล่อยน้ าไล่อากาศออกเล็กน้อยและปิดก๊อกไว้ 
   ก่อน 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยลดความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
 
- เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
- เพ่ือความเป็นส่วนตัว  ป้องกันการเปิดเผยร่างกาย 
- นิยมใช้ท่าตะแคงซ้ายกึ่งคว่ าเพราะเห็นทวารหนักชัดเจน 
  และบริเวณล าไส้ใหญ่ส่วนโค้ง (Sigmoid  colon) จะอยู่ 
  ในลักษณะที่เก็บของเหลวไว้ได้มาก ช่วยให้ขับถ่าย 
   อุจจาระออกได้ดี ท่านอนงอเข่า เป็นท่านอนที่ผู้ป่วยไม่ 
   สุขสบาย แต่การงอเข่าจะช่วยให้สอดใส่หัวสวนได้ง่าย 
-  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
 
-  เพ่ือจะได้แรงดันที่เหมาะสม แรงดันน้ าที่เข้าสู่ล าไส้ 
   ขึ้นอยู่กับระดับความสูงของหม้อสวน ถ้าสูงกว่านี้จะท า 
   ให้ผู้ป่วยทนไม่ได้ 
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2. เตรียมหม้อนอนไว้ใกล้ๆผู้ป่วยด้านปลายเท้า 
3. ตรวจหัวสวน สายยางและก๊อกให้เรียบร้อยสายสวน 
    ต้องแน่นกระชับกับหัวสวน 
4. หล่อลื่นปลายหัวสวนด้วยวาสลินที่ทาไว้บนผ้าก๊อสให้ 
    ทั่วหัวสวน 
5. ใช้นิ้วแยกแก้มก้นให้ห่างกัน แตะหัวสวนที่ทวารหนัก 
    เบาๆ สอดเข้าในทวารหนักตามแนวกระดูกสันหลัง 
    ช้าๆให้ลึก 4-5 นิ้วในผู้ใหญ่ (1-2 นิ้วในเด็ก)จับหัวสวน 
    ให้กระชับขณะสอดเข้าทวารหนัก 
6. เปิดน้ าไหลเข้าช้าๆ จนหมดหม้อสวนใช้เวลาประมาณ 
    5-10นาที จนผู้ป่วยรู้สึกอยากถ่าย ดึงหัวสวนออกวาง 
    ในชามรูปไต 
 

- เพ่ือความสะดวกในการหยิบใช้ 
- เพ่ือความเรียบร้อยขณะท าการสวนถ้าพบข้อผิดพลาด 
  จะได้เปลี่ยนใหม่ได้ทัน 
- เพ่ือลดความเจ็บปวดขณะสอดใส่หัวสวน 
 
- เพ่ือเป็นการตรวจสอบช่องทวารหนัก ปกติช่องทวาร 
  หนักยาวประมาณ 1-1.5 นิ้วและถัดขึ้นไปเป็นท่อทวาร 
  หนักยาวประมาณ 5 นิ้ว การสอดหัวสวนให้ลึกกว่าความ 
  ยาวของช่องทวารหนักเพ่ือจะได้แน่ใจ 
  ว่าหัวสวนอยู่เหนือหูรูดภายใน (Internal sphincter) 
-  เพ่ือป้องกันการเกร็งตัวและการฉีกขาดของล าไส้ 
-  เพ่ือป้องกันหลุดออกท าให้เปื้อน 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-041 

เรื่อง : การสวนอุจจาระ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

7. ให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆหายใจยาวๆพยายามกลั้นอุจจาระไว้ 
    ประมาณ 10-15 นาที สอดหม้อนอนให้ จัดท่าให้  
    เหมาะสม หรือเข้าห้องน้ า ให้ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระหาก 
    ระหว่างสวนอุจจาระ ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องมาก 
    อ่อนเพลีย แน่นท้อง มีเลือดออกให้หยุดสวน รายงาน 
    แพทย์ ตรวจสอบสัญญาณชีพ และสังเกตอาการ 
8. น าเครื่องใช้ไปท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ี 
9. ล้างมือตามมาตรฐาน 
10. บันทึกลักษณะ จ านวนอุจจาระลงในแบบบันทึก 
     ทางการพยาบาล 

- น้ ายาที่เพ่ิมปริมาณขึ้นจะท าให้ผนังล าไส้ใหญ่ถูกยืดออก 
  กระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของล าไส้ ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกอยาก 
  ถ่ายอุจจาระ 
- การหายใจลึกๆจะท าให้ล าไส้คลายตัวลดการบีบตัวได้ 

 
- เพ่ือความสะอาดและพร้อมในการใช้งานครั้งต่อไป 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
- เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินอาการผู้ป่วยและเป็น 
  หลักฐานทางการพยาบาล 
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กรณีใช้ Unison 
1. หล่อลื่นปลายกระเปาะด้วยสารหล่อลื่นที่ละลายน้ าได้  
    ( K-Y jelly) 
2. เหมือนกรณีสวนด้วยน้ าสบู่ข้อ5 จับกระเปาะน้ ายาให้ 
    แน่น 
3. น้ ายาเข้าไปช้าๆ และให้ผู้ป่วยขมิบก้นไว้ กลั้นอุจจาระ 
    ไว้นานประมาณ 10-15 นาที/เท่าที่ผู้ป่วยกลั้นได้   
    สอดหม้อนอนจัดท่าให้เหมาะสม/เข้าห้องน้ า ให้ผู้ป่วย 
    ถ่ายอุจจาระ 
4. ปฏิบัติตามข้อ 8-10 

 

 
เอกสารอ้างอิง 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552).  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
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เรื่อง : การสวนอุจจาระ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล  
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1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้ง 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังสวนอุจจาระ 
2.3  จัดสิ่งแวดล้อม  และจัดท่าผู้ป่วยก่อนสวนอุจจาระ 
2.4  ใช้เทคนิคปลอดเชื้อถูกต้องทุกข้ันตอน 
2.5  จัดท่าผู้ป่วย  และจัดสิ่งแวดล้อมหลังสวนอุจจาระ 
2.6  จัดเก็บอุปกรณ์หลังสวนอุจจาระ  ทิ้งขยะในถุงขยะติดเชื้อและแยกอุปกรณ์ 
      โดยใช้การท าลายเชื้ออย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
2.7  บันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยได้รับแจ้งและให้ความร่วมมือ 
3.2  ผู้ป่วยได้รับการดูแลสวนอุจจาระถูกวิธี 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-042 

เรื่อง : การใส่สายสวนปัสสาวะ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย    การสอดใส่สายสวนปัสสาวะชนิดที่มีลูกโป่งอยู่ที่ปลาย (Foley’s catheter) ที่ปลอดเชื้อผ่านปากท่อ 
                  ปัสสาวะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะและคาสายสวนไว้  โดยต่อกับถุงปัสสาวะแบบระบบปิด 



205 
 

วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการใส่สายสวนปัสสาวะ 
เป้าหมาย      1. ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะอย่างถูกต้อง 
                  2. พยาบาลทุกคนสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการใส่สายสวนปัสสาวะอย่างถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
        1. ชุดสวนปสัสาวะปลอดเชื้อในชุดจะมี 
                  2. ชามกลมเล็ก   2   ใบ 
                  3. ส าลีประมาณ 6 - 10   ก้อน 
                  4. ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง   1   ผืน 
                  5. Non  tooth  forceps  1  อัน 
                  6. ชามกลมใหญ่    1   ใบ 
                  7. ถุงมือปลอดเชื้อ 1 - 2  คู ่
                  8. สายสวนปัสสาวะชนิดสองหาง ในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย 
                      - เด็ก ขนาด 8 - 12 Fr. กระเปาะ(Balloon)   3 - 5   ซีซี  
                      - ผู้ใหญ่ ขนาด 14 - 24 Fr. กระเปาะ (Balloon) 10 - 30  ซีซี 
                  9. ชุดสายต่อและถุงรองรับปัสสาวะ(Urine  bag) 
                  10. Normal saline 
                  11. K-Y Jelly 
                 12. Syringe  Sterile  ขนาด 10 CC บรรจนุ้ ากลั่น 5 - 10 CC 
                  13. พลาสเตอร์ 
                  14. ชุดช าระอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและหม้อนอน(Bed  Pan) 
                  15. ขวดปราศจากเชื้อถ้าต้องเก็บปัสสาวะส่งตรวจ 
ตัวช้ีวัด  1. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาล เพ่ือป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสาย 
               สวนปัสสาวะของบุคลากร ≥ ร้อยละ 80 
            2. อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการใส่คาสายสวนปัสสาวะ ≤ 5:1,000 วันใส่สายสวนปัสสาวะ 
แผนการประเมิน 
            1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
   2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-042 

เรื่อง :การใส่สายสวนปัสสาวะ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
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จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ(ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. จัดสิ่งแวดล้อมเหมาะสม กั้นม่านให้มิดชิด แสงสว่างเพียงพอ 
2. บอกให้ผู้ป่วยทราบ สอดหม้อนอนเพื่อท าความสะอาดอวัยวะ 
    สืบพันธุ์ภายนอก 
3. จัดท่าผู้ป่วย 
4. เปิดชุดสวนปัสสาวะด้วยวธิปีลอดเชื้อ 
5. เทน้ ายาลงบนชามส าลี บีบ K - Y Jelly ลงบนก๊อซ 
6. สวมถุงมือปลอดเชื้อ 
7. วิธีการสวน 

เพศหญิง 
   1. เปิดชุดสวนปัสสาวะโดยใช้วิธีการปลอดเชื้อวางใกล้ตัวผู้ป่วย 
   2. หยิบชามรูปไตที่จะรองรับน้ าปัสสาวะและชามกลมอีกใบหนึ่ง 
      ส าหรับใส่ส าลีใช้แล้ววางไว้ใกล้ตัวผู้ป่วย 
   3. หยิบสายสวนปัสสาวะที่ปลอดเชื้อวางเตรียมไว้ 
   4. คลุมผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางที่ปลอดเชื้อบนอวัยวะเพศ 
   5. มือข้างหนึ่งแยก Labia  มืออีกข้างหนึ่งหยิบ Forceps คีบส าลี 
       ชุบน้ ายาท าความสะอาดรูเปิดท่อปัสสาวะอีกครั้งหนึ่ง วาง  
       Forceps ที่ใช้แล้วในชามกลมที่ใส่ส าลีใช้แล้ว  หยิบสายสวน 
       ปสัสาวะที่หล่อลื่นสายสวน แล้วค่อยๆสอดเข้าในรูเปิดท่อ 
       ปสัสาวะลึกประมาณ 3 - 5 นิ้วหรือเมื่อเห็นปัสสาวะไหลออกมา  
       ปล่อยให้น้ าปัสสาวะไหลออกตามสายยางใส่ชามรูปไต 
   6. ค่อยๆดันน้ ากลั่นเข้ากระเปาะประมาณ 5 - 8 ซีซี. แล้วทดลอง 
       ดึงสายสวนออกมาเล็กน้อย ถ้ารู้สึกติดให้หยุด 

เพศชาย 
   1. ใช้มือข้างหนึ่งจับองคชาต ร่นหนังที่หุ้มส่วนปลายออกให้เห็นรู 
      เปิดของท่อปัสสาวะ 
  2. มืออีกข้างหยิบส าลีชุบน้ ายาท าความสะอาดรอบๆรูเปิดท่อ 
     ปัสสาวะโดยเช็ดวนเป็นวงกลมไปทางเดียวกัน 
 

เพ่ือป้องกันการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วย 
เพ่ือให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ 
 
เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติการพยาบาล 
 
 
 
 
 
- เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-042 

เรื่อง :การใส่สายสวนปัสสาวะ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ(ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

   3. เปลี่ยนถุงมือปลอดเชื้อใหม่ 
   4. คลุมผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางที่ปลอดเชื้อ 
   5. ใช้ผ้าก๊อซหุ้มองคชาต ยกข้ึนท ามุมประมาณ 90 องศา 
   6. มืออีกข้างหนึ่งหยิบ Forceps คีบส าลีชุบน้ ายาท าความสะอาด       
      รูเปิดเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง แล้ววาง Forceps ที่ใช้แล้วในชาม 
      กลมท่ีใส่ส าลีใช้แล้ว   
   7. หยิบสายสวนปัสสาวะที่หล่อลื่นสายสวนแล้วค่อยๆสอดสายสวน 
      เข้าไปที่รูเปิดท่อปัสสาวะจนเกือบมิดสาย หรือสายสวนไม่ถอย 
      กลับหรือมีปัสสาวะไหลออก  ค่อยๆดันน้ ากลั่นเข้ากระเปาะ 
      ประมาณ  5 - 8 ซีซี. แล้วดึงสายสวนออกมาช้าๆจนรู้สึกติด ดึง 
      หนังหุ้มปลายองคชาตให้กลับคืนที่เดิม 
 
8. ต่อสายสวนปัสสาวะเข้ากับชุดสายต่อของถุงรองรับปัสสาวะที่ 
    ปลอดเชื้อ  ดูแลให้เป็นระบบปิด 
10. ติดปลาสเตอร์ทับสายสวนคาปัสสาวะไว้ที่โคนขาด้านบน(ผู้หญิง)  
     หรือหน้าท้องเหนือหัวเหน่า(ผู้ชาย) เพ่ือป้องกันไม่ให้การดึงรั้ง 
     หรือกดทับสายสวน 
11. แขวนภาชนะรองรับปัสสาวะไว้ข้างเตียงหรือต าแหน่งที่เหมาะสม   
     โดยให้อยูต่่ ากว่าล าตัวหรือกระเพาะปัสสาวะและเมื่อแขวนถุง 
     ปัสสาวะแล้วถุงปัสสาวะต้องไม่สัมผัสกับพ้ืน 
12. ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและร่างกายของผู้ป่วยให้  
     สะอาดแล้วซับให้แห้ง บอกให้ผู้ป่วยทราบว่าได้ท าการสวน 
     ปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าสบาย 
13. บันทึกปริมาณ สี กลิ่น ลักษณะผิดปกติของปัสสาวะ 

 
 
- เพ่ือให้เห็นรูเปิดของท่อปัสสาวะชัดเจน 
 
- เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
- เพ่ือป้องกันการเกิดการแตกของท่อปัสสาวะ 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันหนังหุ้มปลายองคชาตหดรัดตัว  
  ท าให้เกิด Phimosis 
 
- เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการดึงรั้งหรือกดทับ 
  สายสวนปัสสาวะ 
 
- เพ่ือป้องกันปัสสาวะไหลย้อนกลับ เกิดการ 
  ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 
 
 
 
 
- เพ่ือประเมินความผิดปกติ 
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เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. (2556).คู่มือการพยาบาล.บุรีรัมย์ : โรงพยาบาล 
         บุรีรัมย ์
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-042 

เรื่อง :การใส่สายสวนปัสสาวะ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 

ภาคผนวก 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล  
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนใส่สายสวนปัสสาวะ 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังใส่สายสวนปัสสาวะ 
2.3  เตรียมเครื่องใช้ให้ครบถ้วนก่อนใส่สายสวนปัสสาวะ 
2.4  จัดสิ่งแวดล้อม  และจัดท่าผู้ป่วยก่อนใส่สายสวนปัสสาวะ 
2.5  ใช้เทคนคิปลอดเชื้อถูกต้องทุกข้ันตอนการใส่สายสวนปัสสาวะ 
2.6  ติดพลาสเตอร์และแขวนภาชนะรองรับปัสสาวะในต าแหน่งที่ถูกต้อง  
      เหมาะสม 
2.7  จดัเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้หลังใส่สายสวนปัสสาวะ โดยทิ้งขยะในถุงเก็บขยะ 
      ติดเชื้อและแยกอุปกรณโ์ดยใช้การท าลายเชื้ออย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.8  บันทึกลักษณะผิดปกติ ปริมาณ สี กลิ่นของปัสสาวะในบันทึกทางการ  
      พยาบาล 
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3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1  ผู้ป่วยได้รับแจ้งและอธิบายก่อนการใส่สายสวนปัสสาวะ 
3.2  สังเกตอาการผิดปกติ เช่น รูเปิดปัสสาวะบวมแดง ปัสสาวะขุ่นมีตะกอน มี
เลือดและปัสสาวะออกน้อยกว่า 30ซีซี /ชั่วโมง 
 
 
 

 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-043 

เรื่อง : การท าแผลชนิดเปียก แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย    การท าความสะอาด ขจัดสิ่งแปลกปลอมของบาดแผลที่มีน้ าเหลือง หนอง เช่น แผลผ่าตัดที่มีการติดเชื้อ 
                   แล้วขอบแผลแยก แผลที่แพทย์ไม่เย็บขอบแผลติดกัน แผลที่มีเนื้อตาย เป็นต้น 
วัตถุประสงค์   เพ่ือความสะอาดของแผลและป้องกันการติดเชื้อเข้าสู่บาดแผลและ/หรือลดจ านวนเชื้อโรคในบาดแผล 
 เป้าหมาย      1. ผู้ป่วยทุกรายที่มีปากแผลเปิดได้รับการท าความสะอาดแผลอย่างถูกต้อง  
                   2. พยาบาลทุกคนสามารถใช้แนวทางปฏิบัติในการท าแผลถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ          พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ 
                   1. ชุดท าแผลที่สะอาดปราศจากเชื้อ 1 ชุด 

(ถ้าแผลขนาดใหญ่ต้องเพ่ิม ส าลี ก๊อส Top dressing ตามความเหมาะสม) 
    2. Normal Saline   
    3. ภาชนะรองรับขยะ 
    4. ถุงมือปลอดเชื้อ 1  คู ่
    5. ถุงมือสะอาด  1  คู่ 
    6. พลาสเตอร์ปิดแผล 
    7. ถาด  1  ใบ 

ตัวช้ีวัด    1. อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด 
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             2. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการท าแผลชนิดเปียกถูกต้อง 
แผนการประเมิน 
              1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
              2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                  โดยหัวหน้าหนว่ยงาน/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบประเมินสภาพแผลจากภายนอก 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและน าไปที่เตียงผู้ป่วย 
4. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น กัน้ม่านหรือปิด 
   ประตูห้องพร้อมปิดพัดลมจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่ 
   เหมาะสม  

- ลดความวิตกกังวล ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- สะดวกในการท าแผลและประหยัดเวลา 
- ป้องกันการเปิดเผยรา่งกาย 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-043 

เรื่อง : การท าแผลชนิดเปียก แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

5. เปิดเฉพาะต าแหน่งที่มีแผลสวมถุงมือสะอาด แกะผ้า 
   ปิดแผลชั้นนอกออกท้ิง 
6. เปิดชุดท าแผลใช้ Transfer forceps จัดของใช้ ให้เป็น 
   ระเบียบ 
7. ถอดถุงมือออกเปลี่ยนเป็นถุงมือ Sterile 
8. ใช้ Dressing forceps คีบผ้าก๊อสชั้นในออกทิ้ง ระวัง 
   การเลื่อนหลุดของท่อระบาย 
9. ประเมินสภาพแผล โดยสังเกตขนาดและลักษณะของ 
    แผล ตลอดจนสีและกลิ่นของสิ่งคัดหลั่งที่ระบายออก 
10. ใช้ Non - tooth forceps คีบส าลีชุบNSS (โดยให้   
     tooth forceps อยู่ด้านล่างเสมอ)  แล้วใช้ tooth  

- ป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื้อโรค 
 
 
 
 
- ผ้าแต่งแผลชั้นในถือว่าสะอาด จึงคีบด้วย  
  Tooth forceps  
-  ติดตามความก้าวหน้าของการหายของแผลและ 
   เฝ้าระวังการติดเชื้อ 
- ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคจากแผลไปสู่ชุดท าแผล  
  และจากภายนอกสู่ภายในแผล 



211 
 

     forceps คีบส าลีเช็ดรอบแผลจากด้านในวนออกด้าน 
    นอกเป็นวงครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
11. ใช้ Non - tooth forceps คีบส าลีชุบ Normal  
     Saline  ส่งให้ Tooth  forceps แล้วเช็ดแผล  โดย 
     เริ่มจากด้านในแผลแล้ววนออกมาด้านนอกจนสะอาด   
     (เช็ดครั้งเดียวทิ้ง)  ถ้าแผลมีเนื้อตายใช้กรรไกรตัดเนื้อ   
     เลาะเนื้อตายหรือใช้ Curette ขูดเนื้อตายออกแล้ว 
     เช็ดแผลให้สะอาด 
12. ใช้ Non - tooth forceps คีบก๊อสชุบ Normal  
     Saline พอชุ่มส่งให้ tooth forceps เพ่ือวางไว้ใน 
     แผลอย่างหลวม ๆ 
13. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อสตามความเหมาะสม 
14. ถอดถุงมือ 
15. ปิดพลาสเตอร์ 
16. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 
17. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด   และเก็บเข้าที่ให้ 
      เรียบร้อย 

- ลดเชื้อโรครอบแผล 
 
-  ก าจัดคราบสิ่งคัดหลั่งและสิงที่ขัดขวางการหายของ 
   แผล 
 
 
 
 
- ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่แผล  ท าให้แผลชุ่มชื้นและเนื้อเยื่อ 
  งอกใหม่ได้เร็วขึ้น 
 
- ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผล 
-  สะดวกในการปิดพลาสเตอร์ 
-  ป้องกันการเลื่อนหลุดของผ้าปิดแผล 
-  ผู้ป่วยสุขสบาย  และปลอดภัย 
-  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและพร้อมในการใช้ 
   งานครั้งต่อไป 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-043 

เรื่อง : การท าแผลชนิดเปียก แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

18. ล้างมือตามมาตรฐาน 
19. บันทึกลักษณะของบาดแผล ในบันทึกทางการ 
      พยาบาล  เกี่ยวกับสี กลิ่นและปริมาณของสิ่งคัดหลั่ง   
     (ถ้ามี) รวมทั้งความผิดปกติต่างๆ ที่พบด้วย 

- ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เป็นหลักฐานและสื่อสารเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ 
  การหายของแผล  รวมทั้งเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น 
  อย่างต่อเนื่อง 

 
หมายเหตุ   
        1. ในกรณีแผลเล็กไม่ต้องใส่ถุงมือ Sterile 
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        2. แผลที่มี Granulation Tissue ให้ใช้ส าลีชุบ Normal Saline เช็ดแผลเบาๆ( ถ้าเช็ดแรง Granulation  
 Tissue อาจหลุดได้ ห้ามใช้ผ้าก๊อสชุบ Normal Saline เช็ด) แล้ว packing ด้วย Normal Saline ชุ่มๆ 

        3. ทิ้งขยะในถุงขยะติดเชื้อและแยกอุปกรณ์ โดยใช้การท าลายเชื้ออย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552).  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 

13.กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-043 

เรื่อง : การท าแผลชนิดเปียก แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง   
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1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล  
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งก่อนท าแผล 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังท าแผล  
2.3  จัดสิ่งแวดล้อม  และจัดท่าผู้ป่วยก่อนท าแผล 
2.4  ใช้เทคนิคปลอดเชื้อถูกต้องทุกข้ันตอน  
2.5  จัดท่าผู้ป่วย  และจัดสิ่งแวดล้อมหลังท าแผล 
2.6  จัดเก็บอุปกรณ์หลังท าแผล  ทิ้งขยะในถุงขยะติดเชื้อ  และแยกอุปกรณ์ 
      โดยใช้การท าลายเชื้ออย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
2.7  บันทึกลักษณะและความก้าวหน้าของบาดแผลในแบบบันทึกทางการ 
      พยาบาล 

       3.  เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยได้รับแจ้งและให้ความร่วมมือ 
3.2  ผู้ป่วยได้รับการดูแลบาดแผลทุกวันอย่างน้อย  1  ครั้ง 
3.3  แผลไม่ติดเชื้อ   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-044 

เรื่อง : การท าแผลชนิดแห้ง 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     การท าแผลในรายผ่าตัดที่ไม่มีการอักเสบ มีน้ าเหลืองออกจากแผลเล็กน้อย จะไม่ค่อยมีการสูญเสีย 
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                    เนื้อเยื่อ ไม่จ าเป็นต้องท าแผลทุกวัน ยกเว้นผ้าปิดแผลหลุดหรือมีสารคัดหลั่งออกจากแผล 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการท าแผลชนิดแห้ง 
เป้าหมาย        1. ผู้ป่วยทุกรายที่มีปากแผลปิดได้รับการท าความสะอาดแผลอย่างถูกต้อง  
                    2. พยาบาลทุกคนสามารถใช้แนวทางปฏิบัติในการท าแผลถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ 
                    1. ชุดท าแผลที่สะอาดปราศจากเชื้อ  1  ชุด 
                    2. Normal saline 
                    3. ภาชนะรองรับขยะ 
                    4. ถุงมือสะอาด   1    คู ่
                    5. พลาสเตอร์ปิดแผล 
                    6. ถาด  1   ใบ 
ตัวช้ีวัด     1. อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด 
               2. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการท าแผลชนิดแห้งถูกต้อง 
แผนการประเมิน 
              1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
              2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                  โดยหัวหน้าหนว่ยงาน/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบประเมินสภาพแผลจากภายนอก  
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและน าไปที่เตียงผู้ป่วย 
4. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเช่นกัน้ม่านหรือปิด 
    ประตูห้องพร้อมปิดพัดลมจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่ 
    เหมาะสม  
5. เปิดเฉพาะต าแหน่งที่มีแผลสวมถุงมือสะอาด แกะ 
   ผ้าปิดแผลชั้นนอกออกท้ิง 
 

- ลดความวิตกกังวล ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- สะดวกในการท าแผลและประหยัดเวลา 
- ป้องกันการเปิดเผยรา่งกาย 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-044 

เรื่อง : การท าแผลชนิดแห้ง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 
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วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

6. เปิดชุดท าแผลใช้ Non - tooth - forceps จัดของใช้  
   ให้เป็นระเบียบ 
7. คีบส าลีชุบ Normal saline 
8. ใช้Tooth  forceps  เช็ดรอบแผล จากด้านในวนออก 
    ด้านนอกเป็นวงครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
9. ส าลีที่ใช้แล้วทิ้งในภาชนะรองรับ 
10. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อสตามความเหมาะสม 
11. ถอดถุงมือ 
12. ปิดพลาสเตอรต์ามแนวขวางล าตัว 
13. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 
14. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้ 
     เรียบร้อย 
15. ล้างมือตามมาตรฐาน 
16. บันทึกลักษณะของบาดแผลในบันทึกทางการ 
     พยาบาล  เกี่ยวกับสี กลิ่นและปริมาณของสิ่งคัดหลั่ง   
     (ถ้ามี) รวมทั้งความผิดปกติต่างๆ ที่พบด้วย 
 

- ป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื้อโรค 
 
 
- ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคจากแผลไปสู่ชุดท าแผล  
  และจากภายนอกสู่ภายในแผล 
- ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผล 
- สะดวกในการปิดพลาสเตอร์ 
- ป้องกันการเลื่อนหลุดของผ้าปิดแผล 
- ผู้ป่วยสุขสบาย  และปลอดภัย 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและพร้อมในการใช้ 
  งานครั้งต่อไป 
- ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เป็นหลักฐานและสื่อสารเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ 
  การหายของแผล รวมทั้งเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 
  อย่างต่อเนื่อง 

 
เอกสารอ้างอิง 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552).  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 

13.กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
การพยาบาลผู้ใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น. การท าแผลแห้ง.(ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/a/bcn.ac.th2kar-phyabal-phuhity-withyalay-phyabal [27 เมษายน 2562] 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-044 

เรื่อง : การท าแผลชนิดแห้ง แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1   .เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล  
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2.  เชิงกระบวนการ 
2.1  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งก่อนท าแผล 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังท าแผล  
2.3  จัดสิ่งแวดล้อม  และจัดท่าผู้ป่วยก่อนท าแผล 
2.4  ใช้เทคนิคปลอดเชื้อถูกต้องทุกข้ันตอน  
2.5  จัดท่าผู้ป่วย  และจัดสิ่งแวดล้อมหลังท าแผล 
2.6  จัดเก็บอุปกรณ์หลังท าแผล  ทิ้งขยะในถุงขยะติดเชื้อ  และแยกอุปกรณ์ 
       โดยใช้การท าลายเชื้ออย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
2.7  บันทึกลักษณะและความก้าวหน้าของบาดแผลในแบบบันทึกทางการ 
       พยาบาล 
 

      3.  เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยได้รับแจ้งและให้ความร่วมมือ 
3.2  ผู้ป่วยได้รับการดูแลบาดแผลทุกวันอย่างน้อย  1  ครั้ง 
3.3  แผลไม่ติดเชื้อ   
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-045 

เรื่อง : การตัดไหม แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     การตัดเอาไหมที่เย็บบาดแผลออก 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการตัดไหม 
เป้าหมาย       1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตัดไหมอย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 

         2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนสามารถปฏิบัติตามแนวทางการตัดไหมอย่างถูกต้อง 
ผู้ปฏิบัติ      พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 

         1. ชุดท าแผลที่สะอาดปลอดเชื้อ  ชุดเล็ก  1 ชุด   
         2. Normal  Saline 
         3. กรรไกรตัดไหม 
         4. ชามรูปไต หรือถุงพลาสติก 
         5. ถุงมือปลอดเชื้อ  1   คู ่, ถุงมือสะอาด  1  คู่ 
         6. พลาสเตอร์ปิดแผล 
         7. ถาด Stainless  1  ใบ 

ตัวช้ีวัด    1. อุบัติการณ์จากการตัดไหม เช่น ไหมเหลือค้าง 
             2. ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางการการตัดไหมอย่างถูกต้อง 
แผนการประเมิน  
             1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือน  โดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
             2. ตรวจสอบพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคน อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
                โดยหัวหน้าหน่วยงาน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
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1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบพร้อมทั้งอธิบายถึงวิธีการท า 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมและน าไปที่เตียง 
   ผู้ป่วย 
4. กั้นม่านหรือปิดประตูห้อง พร้อมปิดพัดลม 
5. ปรับระดับเตียง ลดราวกั้นเตียงลง จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่า 
    ที่เหมาะสม เปิดเฉพาะต าแหน่งที่มีแผล 
 
 

- ลดความวิตกกังวลและให้ผู้ป่วยร่วมมือ 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
- สะดวกในการท าแผลและประหยัดเวลา 
 
- ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอายและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- สะดวกในการท าแผลให้ผู้ป่วยสุขสบาย 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-045 

เรื่อง : การตัดไหม แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

6. วางชามรูปไต หรือถุงพลาสติกที่จะรองรับขยะไว้  ใกล้ 
    ต าแหน่งแผล (เวลาทิ้งขยะต้องไม่ข้าม Set สะอาด 
    ปราศจากเชื้อ) 
7. ใช้มือแกะพลาสเตอร์และผ้าปิดแผลชั้นนอกออกท้ิงใน  
    ชามรูปไตหรือถุงพลาสติก 
8. ล้างมือ (waterless) หรือสวมถุงมือ (สะอาด ไม่ 
   จ าเป็นต้อง  Sterile)  ใส่ผ้าปิดปาก - จมูก (Mask) 
9. เปิดชุดท าแผลใช้ Non - tooth forceps  จัดของในชุด 
    ท าแผลให้เป็นระเบียบ 
10. ใช้  Tooth  forceps  คีบผ้าก๊อสชั้นใน(ถ้ามี)  ทิ้งใน 
     ชามรูปไตหรือถุงพลาสติกประเมินสภาพแผลโดย 
     สังเกตขนาดและลักษณะของแผล  
11. ใช้ Non - tooth forceps คีบส าลีชุบ Normal  
     saline บิดหมาดๆ (โดยให้ Tooth forceps  อยู่ 
     ด้านล่างเสมอ) แล้วใช้ tooth - forceps คีบส าลีเช็ด 

- สะดวกในการทิ้งขยะ และป้องกันการการปนเปื้อน 
  เชื้อโรค 
 
- ผ้าปิดแผลชั้นนอกมีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากภายนอกจ

ใช้มือหยิบออกไป 
- ป้องกันการปนเปื้อนและ แพร่กระจายเชื้อโรค 
 
- สะดวกในการหยิบใช้ และกันการปนเปื้อนผ้าแต่งแผ

ชั้นในถือว่าสะอาด ปราศจากเชื้อจึงคีบด้วย forceps 
- ติดตามความก้าวหน้าการหายของแผลและเฝ้าระวังการ 
  ติดเชื้อของแผลลดการแพร่กระจายเชื้อโรคจากแผลไปสู่ 
  ชุดท าแผลและจากภายนอกสู่ภายในแผล 
- ลดคราบสิ่งคัดหลั่งจากแผล 
- ลดเชื้อโรครอบแผลอีกครั้ง 
 



219 
 

     รอบแผลจากด้านในวนออกมาด้านนอกเป็นวง 
     ครั้งเดียวทิ้งไปเลย 
12. ใช้ Non - tooth forceps คีบส าลีชุบ Normal  
     saline หมาด ๆ ส่งให้ tooth forceps เช็ดรอบแผล 
     อีกครั้งโดยเริ่มจากด้านในวนออกไปด้านนอก 
     เหมือนเดิมตรวจสอบค าสั่งแพทย์ทุกครั้งก่อนลงมือ 
     ตัดไหม 
13. กรณีไหมเย็บแบบแยกปม(Interrupted ) ให้ใช้ 
      tooth Forceps จับชายไหมส่วนที่อยู่เหนือปมที่ผูก 
      ไว้ดึงขึ้น  จึงสอดปลายกรรไกรเข้าไปตัดไหมส่วนที่ 
      อยู่ชิดผิวหนังซึ่งอยู่ใต้ปมที่ผูกแล้ว ดึงไหมที่ตัดออก 
      ในลักษณะดึงเข้าหาแผล เพ่ือป้องกันแผลแยกและ 
      ตรวจรอยแผลที่เย็บว่าติดกันดีหรือไม่ 
 

 
 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-045 

เรื่อง :การตัดไหม แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

14. กรณีไหมเย็บต่อเนื่อง(Continuous) ให้ตัดไหมส่วนที่ 
     อยู่ชิดผิวหนังด้านตรงข้ามกับปมที่ผูกที่สองจะหลุด 
     ออก ส่วนไหมปมอันถัดไปให้ตัดไหมส่วนที่อยู่ชิด 
     ผวิหนังด้านเดิมท าเช่นนี้จนถึงปมไหมอันสุดท้าย 
15. กรณีท่ีเย็บแผลด้วยลวดเย็บแผลหลังท าความสะอาด 
     ด้วย Normal saline อ้าที่แกะลวดเย็บแผล เริ่มจาก 
     แผลด้านใดด้านหนึ่ง ออกแรงกดที่จับทั้งสองฝั่งจน 
     ปากท่ีแกะลวดเย็บแผลปิดกันสนิท ปากด้านบนของที่ 
     แกะลวดเย็บแผลจะกดบริเวณตรงกลางของลวดเย็บ 
     แผลท าให้ปลายสองข้างของลวดที่ติดอยู่ในผิวหนัง 

 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้ผิวหนังฉีก 
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     หลุดออก เอาลวดเย็บแผลออกโดยผ่อนแรงกด 
     บริเวณมือจับ ทิ้งลวดเย็บแผลลงในภาชนะส าหรับใช้ 
     แล้วทิ้ง ดึงลวดเย็บแผลออกไปในทิศทางเดียวกัน ใช้ 
     ที่แกะลวดเย็บแผลแกะลวดทุกตัวออกให้หมด และ 
     ตรวจดวู่าไม่มีลวดเย็บแผลติดอยู่ในบริเวณแผลและ 
     เช็ดท าความสะอาดแผลด้วยNormal saline อีกรอบ 
16. คีบส าลีชุบ Normal salineเช็ดทั่วแผล 
17. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อส 
18. ปิดพลาสเตอร์ตามแนวขวางของกล้ามเนื้อ 
19. เก็บเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปท าความสะอาดอย่างถูกวิธี   
     และเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย  ล้างมือตามมาตรฐาน 
20. บันทึกลักษณะของบาดแผลในบันทึกทางการ 
     พยาบาล  (Nurse,s note) เกี่ยวกับสี  กลิ่นและ 
     ปริมาณของสิ่งคัดหลั่ง(ถ้ามี) รวมทั้งความผิดปกติ 
     ต่างๆ ที่พบด้วย 
21. เขียนบันทึกลงฟอร์มปรอทด้วยปากกาแดงช่อง  
      Procedure “ตัดไหม” 

 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการระคายเคืองของผิวหนังและป้องกันการ 
  ติดเชื้อ 
- ลดปริมาณเชื้อโรค 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-045 

เรื่อง : การตัดไหม แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา   สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

เอกสารอ้างอิง 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552).  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
WikiHow. วิธีการแกะลวดเย็บแผล.(ออนไลน์).  เข้าถึงได้จากhttps:th.m.wikihow.com [27 เมษายน 2562] 

  
ภาคผนวก 
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เกณฑ์การประเมินผล 
 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล  
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งก่อนตัดไหม 
2.2  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนตัดไหม 
2.3  เตรียมเครื่องใช้ให้ครบถ้วนก่อนตัดไหม 
2.4  จัดสิ่งแวดล้อม  และจัดท่าผู้ป่วยก่อนตัดไหม 
2.5  ใช้เทคนิคปลอดเชื้อถูกต้องทุกข้ันตอนการตัดไหม 
2.6  จัดท่าผู้ป่วยหลังตัดไหม และจัดสิ่งแวดล้อม 
2.7  จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้หลังตัดไหม โดยทิ้งขยะในถุงเก็บขยะติดเชื้อและ 
      แยกอุปกรณโ์ดยใช้การท าลายเชื้ออย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.8  ล้างมือหลังตัดไหม 
2.9  บันทึกลักษณะและความก้าวหน้าของบาดแผลในบันทึกทางการพยาบาล 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1  ผู้ป่วยได้รับแจ้งและอธิบายก่อนการตัดไหม 
3.2  แผลไม่ติดเชื้อ/ติดดี 
 

  

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-046 

เรื่อง : การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     การเก็บปัสสาวะส่งตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์และตรวจคุณภาพทางเคมี 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ 
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เป้าหมา     1. ผู้ป่วยทุกรายที่มีข้อบ่งชี้ในการเก็บปัสสาวะส่งตรวจได้รับการเก็บปัสสาวะอย่างถูกต้อง 
                  ตามแนวทางปฏิบัติ 
               2. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถเก็บปัสสาวะส่งตรวจได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติ      พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 

 1. หม้อนอนหรือกระบอกปัสสาวะ 
 2. ชุดช าระล้าง ( ส าหรับผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้และใส่สายสวนปัสสาวะไว้ ) 

   3. ไม้พันส าลีชุบน้ ายา 2% Chlohexidine in 70%Alcohol  2  ก้าน(กรณีใส่สายสวนปัสสาวะ)  
   4. ภาชนะส าหรับเก็บปัสสาวะส่งตรวจ, กระดาษช าระ 

 5. ใบน าส่งสิ่งส่งตรวจ    
ตัวช้ีวัด      1. อุบัติการณ์มีการปนเปื้อนจากการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ 
                2. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ 
แผนการประเมิน  1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
                      2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                           โดยหัวหน้าหน่วยงาน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. เตรียมภาชนะส าหรับใส่ปัสสาวะชื่อนามสกุล HN วันที่ 
   หอผู้ป่วยติดที่ภาชนะและใบส่งสิ่งส่งตรวจหรือติด 
   สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย 
2. อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบวัตถุประสงค์และวิธีการ 
    เก็บ 
3. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้ให้ปัสสาวะที่ห้องน้ าโดยล้าง 
    อวัยวะสืบพันธุ์ด้วยน้ าสะอาดก่อนปัสสาวะส่วนต้นทิ้ง 
    และเก็บส่วนกลาง  โดยปัสสาวะใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
 
 

- เพ่ือป้องกันการสับสนและผิดคนเมื่อส่งปัสสาวะไป
ตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ 

 
- เพ่ือความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการเก็บปัสสาวะ 

ได้ถูกต้อง 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-046 

เรื่อง : การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

     3.1 ส าหรับสตรีที่มีตกขาวหรือมีประจ าเดือนจะต้อง 
           ล้างอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกใหส้ะอาด  จึงเก็บ 
           ปัสสาวะส่วนกลางใส่ภาชนะ 
     3.2 ส าหรับผู้ป่วยเด็กท่ีควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ 
           ไม่ได้ให้ใช้ถุงเก็บปัสสาวะที่ท าพิเศษ มีเทป 
           เหนียวติดปะไว้โดยรอบอวัยวะสืบพันธุ์ตรงรู 
           เปิดท่อปัสสาวะ(ก่อนครอบถุงเก็บปัสสาวะต้อง 
           ล้างท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนทุกครั้ง) 
4. ในผู้ป่วยที่ช่วยตนเองไม่ได้ ควรช าระล้างอวัยวะ 
    สืบพันธุ์ให้ก่อนและให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะส่วนต้น ทิ้ง  
    เก็บส่วนกลางใส่ภาชนะท่ีจะส่งตรวจ  เพ่ือป้องกันการ 
    ปนเปื้อนจากหม้อนอนที่ไม่สะอาด 
5. ส่งปัสสาวะพร้อมใบส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ 
    ภายใน  30  นาที 
      5.1 เป็นกรณี Retined  Foley catheter ให้  
           clamp สายถุงปัสสาวะ 5-15 นาที แล้วใช้น้ ายา 
           2% Chlohexidine in 70% Alcohol เช็ดท า 
           ความสะอาดบริเวณข้อต่อที่เป็นยางสาย  
           catheter กับสายถุงปัสสาวะใช้เข็มเบอร์ 24  
           ดูดน้ าปัสสาวะ 5 - 10 cc ใส่ภาชนะส่งตรวจ 
6. ล้างมือตามมาตรฐาน 
7. เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ และเก็บเข้าที่ 
8. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ถ้าผิดปกติ 
   รายงานแพทย์ 
 
 
 

- เพ่ือลดจ านวนการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ท าให้การ 
  วิเคราะห์ผิดพลาดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  เพ่ือไม่ให้ปัสสาวะบูดเน่าและเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโต 
   อย่างรวดเร็ว เพิ่มความเป็นด่างมากขึ้นและมีการ 
   ท าลายส่วนประกอบของยูเรีย 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-046 
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เรื่อง : การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 
จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

หมายเหตุ      1. ภาชนะท่ีเก็บปัสสาวะและถ้วยพลาสติกต้องแห้งและสะอาด 
           2. ปัสสาวะที่ส่งตรวจควรจะใหม่และควรจะเป็นปัสสาวะตอนตื่นนอนเช้า เพราะส่วนประกอบปัสสาวะ 
                  ยังมีความเข้มข้นสูง 

                  3. ปัสสาวะที่เก็บได้ควรส่งห้องปฏิบัติการทันทีถ้ายังไม่ส่งตรวจให้เก็บปัสสาวะไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ  
                      2 - 8  องศาเซลเซียสแต่ไม่ควรเกิน 2  ชม. 
เอกสารอ้างอิง 
สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554).การพยาบาลพื้นฐานแนวคิดและการปฏิบัติ. 
พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุข. (2552).  ทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล / ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ 
2.2   เก็บสิ่งส่งตรวจได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.3  ส่งสิ่งส่งตรวจภายในเวลา  30  นาที 
2.4  ล้างมือถูกตามมาตรฐานทั้งก่อนและหลังให้การพยาบาลสายสวนปัสสาวะ 
2.6  กั้นม่านมิดชิดและจัดท่าผู้ป่วยเหมาะสม 
2.7  ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกอย่างถูกวิธี 
2.8  เก็บอุปกรณ์ไปท าความสะอาดอย่างถูกวิธี 
 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ 
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3.2  ผู้ป่วยสามารถเก็บปัสสาวะส่งตรวจได้ถูกต้อง 
3.3  บันทึกและรายงานผลการตรวจได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-047 

เรื่อง : การเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     การเก็บปัสสาวะที่สะอาดจากผู้ป่วยโดยตรงน าไปเพาะเลี้ยงเชื้อหาแบคทีเรีย วัณโรค ชื้อราในอาหาร 
                    เลี้ยงเชื้อพิเศษ 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อ 
เป้าหมาย        1. ผู้ป่วยทุกรายที่มีข้อบ่งชี้ได้รับการเก็บปัสสาวะส่งเพาะเชื้อได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 

     2. พยาบาลทุกคนสามารถเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติ          พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
                     1. การเก็บปัสสาวะส่งเพาะเชื้อจากผู้ป่วยที่ถ่ายปัสสาวะเอง 

 1.1 สบู่ น้ าสะอาด 
 1.2 หม้อนอนหรือกระบอกปัสสาวะ 
 1.3 ภาชนะ / ขวดปลอดเชื้อส าหรับใส่ปัสสาวะพร้อมฝาปิด  1   อัน 

      2. การเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ 
     2.1  Disposable  Syringe  10  ซีซี   1   เครื่อง 
     2.2  เข็มเบอร์  24  ขนาด  1  นิ้ว   1 เล่ม 
     2.3  ไม้พันส าลีชุบ น้ ายา2% Chlohexidine in 70%Alcohol   2   ก้าน 
     2.4  ยางรัด   1  เส้น  
     2.5  ภาชนะปลอดเชื้อส าหรับใส่ปัสสาวะพร้อมฝาปิด  1  อัน 

ตัวช้ีวัด     1. อุบัติการณ์การปนเปื้อนจากการเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อ 
               2. ร้อยละของพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อได้ถูกต้อง 
แผนการประเมิน   1. ติดตามอุบัติการณ์ทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
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                       2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                            โดยหวัหน้าหน่วยงาน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. 1. เตรียมภาชนะท่ีใส่ปัสสาวะที่ปลอดเชื้อพร้อมฝาปิด 
2.    มิดชิด และเขียนชื่อนามสกุล  HN. วันที่ หอผู้ป่วย 
3.    ติดที่ภาชนะและใบส่งตรวจหรือติดสติ๊กเกอร์ผู้ป่วย 

2. อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบวัตถุประสงค์และ 
    ขั้นตอนการเก็บปัสสาวะ 
     

- เพ่ือป้องกันการสับสนและผิดคนเมื่อส่งปัสสาวะไปตรวจ  
   วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ 
 
- เพ่ือความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการเก็บปัสสาวะได้ 
  ถูกต้อง 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-047 

เรื่อง : การเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

3. ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้สอนให้ผู้ป่วยช าระอวัยวะ 
   สืบพันธุ์ภายนอกด้วยสบู่และล้างด้วยน้ าให้สะอาด  ใน 
   ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องช าระให้   
     - ผู้ป่วยหญิง ให้ปัสสาวะส่วนต้นทิ้งและเก็บปัสสาวะ 
       ส่วนกลางใส่ภาชนะจ านวนประมาณ 10 ซีซี แล้ว 
       ปิดฝาให้มิดชิด 
     - ผู้ป่วยชาย ร่นหนังหุ้มปลายอวัยวะสืบพันธุ์ขึ้นและ 
       ท าความสะอาดบริเวณหนังหุ้มปลายและรูเปิดของ 
       ท่อปัสสาวะให้สะอาดและปัสสาวะส่วนต้นทิ้ง รอง 
       ปสัสาวะส่วนกลางใส่ภาชนะโดยตรง 
4. ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ 

- เพ่ือลดจ านวนแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ให้มี 
  น้อยลง 
 
- เพ่ือให้ได้ปัสสาวะที่สะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคที่อยู่

บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์  และรอบรูเปิดของหลอด
ปัสสาวะ 

- เพ่ือจะได้ปัสสาวะใหม่สุดและได้ปริมาณท่ีเพียงพอ 
-  เพ่ือลดการปนเปื้อนเชื้อโรค 
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     4.1 รัดยางบริเวณใต้ข้อต่อระหว่างสายสวน ปัสสาวะ 
          กับท่อที่ต่อลงถุง รัดไว้นานประมาณ 5 - 15 นาที 
     4.2 ล้างมือตามมาตรฐานเช็ดสายยาง สวนปัสสาวะ 
          ด้วยส าลชีุบ 2% Chlohexidine in  
          70% Alcohol  บริเวณท่ีจะแทงเข็ม คือ สาย 
          สวนปัสสาวะที่สายระบายปัสสาวะลงถุง ตรงจุด  

ที่เหนือข้อต่อ 
      4.3 กระบอกฉีดยา 10 ซีซี ต่อเข้ากับเข็มเบอร์ 24   
           แทงบริเวณท่ีท าความสะอาดโดยย้อนขึ้นข้างบน 
           และดูดปัสสาวะจ านวน 5 – 10 ซีซี ใส่ขวด 
           ปลอดเชื้อและปิดฝาทันทีและคลายยางรัด 
     4.4  เมื่อดึงเข็มออก  ท าความสะอาดบริเวณท่ีแทง 
           เข็มด้วยไม้พันส าลีชุบ2% Chlohexidine in  
           70% Alcohol ส่งห้องปฏิบัติการทันทีภายใน  
           30 นาที 
 

 

 
 
 
 
 
 
- เพ่ือไม่ให้แทงถูกท่อน้ า 
 
 
 
 

- เพราะในอุณหภูมิห้องเชื้อโรคจะเจริญเติบโตใน 
  ปัสสาวะอย่างรวดเร็วท าให้ปัสสาวะบูด 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-047 

เรื่อง : การเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

5. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
    ล้างมือตามมาตรฐาน 
6. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ถ้าผิดปกติ 
    รายงานแพทย์ 

- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสะดวกใช้ 
  ครั้งต่อไป 
-  ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
-  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรักษา 
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หมายเหตุ 
        1. ห้ามเก็บปัสสาวะโดยการปลดข้อต่อสายสวนปัสสาวะและถุงปัสสาวะเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
     2. การเปิด/ปิดภาชนะท่ีเก็บปัสสาวะส่งตรวจต้องระวังมิให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากภายนอกทั้งขณะรองเก็บ 
            ปสัสาวะ   โดยระวงัอย่าให้ปากของภาชนะสัมผัสโดนมือหรือผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ 
     3. ห้ามใช้ภาชนะท่ีหมดอายุ   
 
 
เอกสารอ้างอิง 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552).  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 

สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 

13.กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-047 

เรื่อง : การเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
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หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 อธิบายให้ผู้ป่วย /ญาติทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บปัสสาวะ 
2.2 เก็บปัสสาวะส่งตรวจได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.3 ล้างมือถูกต้องตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.4 เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์  และเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ 
    3.2 ผู้ป่วยสามารถเก็บปัสสาวะตรวจได้ถูกต้อง 

          3.3บันทึกและรายงานผลการตรวจได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-048 

เรื่อง : การเก็บเสมหะส่งตรวจ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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ความหมาย การเก็บเสมหะส่งตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์หรือตรวจคุณภาพทางเคมี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยและประเมินความก้าวหน้าในการรักษา 
เป้าหมาย         1. ผู้ป่วยได้รับการเตรียมและเก็บเสมหะส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง 

2. ไม่พบอุบัติการณ์การเก็บเสมหะส่งตรวจผิดพลาด 

ผู้ปฏิบัติ     พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/  เครื่องมือเครื่องใช้ 
             1. ขวดส าหรับเก็บเสมหะส่งเพาะเชื้อ / ตลับเก็บเสมหะ/หลอดเก็บเสมหะพร้อม set 
                 (กรณีใส่เครื่องช่วยหายใจและต่อสายดูดเสมหะแบบระบบปิด) 
             2. น้ าบ้วนปาก ได้แก่ Normal Saline หรือน้ าสะอาด 
             3. ใบน าส่งสิ่งส่งตรวจ 
ตัวช้ีวัด    1. อุบัติการณ์จากการเก็บเสมหะส่งตรวจ 
              2. ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บเสมหะส่งตรวจ 
แผนการประเมิน 1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
                      2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง 
                          โดยหัวหน้าหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบวัตถุประสงค์และข้ันตอน 
    การเก็บเสมหะ 
2. เตรียมภาชนะท่ีใส่เสมหะโดยเขียนชื่อ นามสกุล HN  
    วันที่ หอผู้ป่วยติดที่ภาชนะ และใบส่งตรวจหรือติด 
    สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย 
3. การเก็บเสมหะใส่ภาชนะส่งตรวจปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.1 กรณีผู้ป่วยไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ 
         - ให้บ้วนปากหลายๆครั้งด้วยน้ าหรือน้ าเกลือ   
            ห้ามใช้น้ ายาระงับเชื้อ 
          - สอนวิธีการไอเพ่ือให้ได้เสมหะ โดยให้ผู้ป่วยสูด 
            ลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆยาวๆ แล้วกลั้นไว้ 
            สักครู่ จึงไอออกมาอย่างแรง 

-  เพ่ือความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการเก็บเสมหะ 
 ได้ถูกต้อง 

-  เพ่ือป้องกันการสับสนและผิดคนเมื่อส่งปัสสาวะไป 
  ตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
-  เพ่ือลดจ านวนเชื้อในช่องปากให้น้อยลง  ถ้าใช้น้ ายา 
 ระงับเชื้อบ้วนปากอาจท าให้เชื้อในเสมหะตาย 

-  เพ่ือให้ลมที่อยู่ในปอดดันเสมหะให้ขึ้นมาตามหลอดลม 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-048 
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เรื่อง : การเก็บเสมหะส่งตรวจ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

           - บ้วนเสมหะใส่ภาชนะบรรจุเสมหะตามชนิด 
              ของการส่งตรวจแล้วปิดฝาให้สนิททันที 

          3.2 กรณีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 
             - ท าความสะอาดช่องปากด้วยน้ าเกลือให้สะอาด 
             - ต่อชุดดูดเสมหะแบบระบบปิด ต้องใช้หลอด 
                เก็บเสมหะพร้อม set น าส่งห้องปฏิบัติการ 
                พร้อมใบส่งตรวจ    
 4. บันทึกเก่ียวกับสี กลิ่น ลักษณะจ านวนสิ่งผิดปกต ิที่พบ

ในเสมหะในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

- เพ่ือผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง 
 

 

- เพ่ือให้สามารถเก็บเสมหะโดยไม่ต้องปลดข้อต่อ 
  เครื่องช่วยหายใจ ป้องการแพร่กระจายเชื้อและภาวะ 
  ขาดออกซิเจนได้ 
- เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับประเมินอาการของผู้ป่วย 

 
หมายเหตุ 
          1. ควรเก็บเสมหะตอนเช้าหลังตื่นนอนและเก็บก่อนรับประทานอาหารและดื่มน้ า 
          2. ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถไอเอาเสมหะออกได้   พยาบาลควรช่วยเหลือโดยใช้สายยางดูด 
          3. ผู้ป่วยที่มีเสมหะเหนียวข้นแนะน าให้ดื่มน้ าอุ่น   
          4. การตรวจ AFB (Acid – fast Bacilli) เก็บส่งห้องปฏิบัติการติดต่อกัน  3 วันๆละ 1 ครั้ง 
   
 

เอกสารอ้างอิง 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552).  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 

สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-048 

เรื่อง : การเก็บเสมหะส่งตรวจ แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงวัตถุประสงค์การเก็บเสมหะ 
2.2  อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงขั้นตอนการเก็บเสมหะส่งตรวจ 
2.3  ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.4  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังให้การพยาบาล 
2.5  เก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
2.6  บันทึกลักษณะ สี กลิ่น ของเสมหะลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 

3. เชิงผลลัพธ์ 
           3.1  ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บเสมหะส่งตรวจ 
           3.2  สามารถเก็บเสมหะตรวจได้ถูกต้อง 
           3.3  บันทึกและรายงานผลการตรวจได้ถูกต้อง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-049 

เรื่อง : การตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย      เป็นวิธีการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจ  Glucose  Testing  Meter   
วัตถุประสงค์     เพ่ือเป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน และประเมิน ระดับน้ าตาลในเลือด 
เป้าหมาย         1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินระดับน้ าตาลและให้การช่วยเหลือได้ถูกต้องตามเกณฑ์ระดับน้ าตาล 
                     2. ไม่พบอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากระดับน้ าตาลในเลือดสูงหรือต่ า 
ผู้ปฏิบัติ      พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์  /เครื่องมือเครื่องใช้ 
                     1. เครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 

2. แผ่นทดสอบน้ าตาลที่เรียกว่า Test strip หรือ Dextro  strip 
3. Blood lancet  ขนาด 3 mm. 
4. ส าลีปลอดเชื้อชุบแอลกอฮอล์  70 %   1-2  ก้อน 
5. ส าลีแห้งปลอดเชื้อ  1 -2   ก้อน 
6. ถุงมือสะอาด  1   คู ่
7. ภาชนะส าหรับทิ้งส าลีใช้แล้ว   
8. ภาชนะท้ิงของมีคม  

ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
                     2. ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
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แผนการประเมิน  1. ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนโดยหัวหน้าหน่วยงาน / พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
                      2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพยาบาลทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง 
                          โดยหัวหน้าหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ  
 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการเจาะ 
    เลือด 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมและยกไปที่ 
   เตียง 
4. ตรวจสอบชื่อ  สกุลของผู้ป่วยให้ถูกต้องตรงกัน 

 

- เพ่ือสร้างความเข้าใจลดความวิตกกังวลและให้ 
  ความร่วมมือ  
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เป็นการประหยัดเวลาและเพ่ือความรวดเร็ว 
 
- ป้องกันการเจาะเลือดผิดคน 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-049 

เรื่อง : การตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

5. สวมถุงมือสะอาด 
6. เลือกนิ้วที่ต้องการเจาะ หลีกเลี่ยงการเจาะต าแหน่ง 
    เดิมควรเป็นนิ้วกลางหรือนิ้วนา 
7. ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70 % บีบหมาดๆเช็ดปลายนิ้วที่ 
    ต้องการเจาะและรอให้แห้ง 
8. ดึงผิวหนังให้ตึงใช้ Blood lancet เจาะท่ีด้านข้างของ 
   ปลายนิ้วลึกประมาณ 3 mm. 
9. หยดเลือดลงในแผ่นทดสอบไม่มากหรือน้อยไป 
10. ใช้ส าลีแห้งกดต าแหน่งที่เจาะเลือด 

- เพ่ือป้องกันการสัมผัสเลือด 
- ป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อเพ่ิมข้ึน 
 
- เพ่ือลดเชื้อโรคบริเวณต าแหน่งที่เจาะเลือด   
 
- เพ่ือให้เจาะเลือดได้ง่าย และลดความเจ็บปวด 
 
 

- เพ่ือให้เลือดหยุดไหล   
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11. รอเครื่องท างาน 20 วินาที อ่านผล 
12. ถอดถุงมือ ล้างมือตามมาตรฐาน 
13. เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เข้าที่ 
14. บันทึกผลการตรวจที่ได้ลงในแบบบันทึกพร้อมแจ้งผล 
     ให้ผู้ป่วยทราบ 
15. ถ้าผลเลือดสูงหรือต่ าผิดปกติควรรายงานแพทย์ทราบ 

- เพ่ือทราบผลการตรวจ 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- สะดวกใช้ในครั้งต่อไป 
- เพ่ือเป็นข้อมูลในการรักษาพยาบาล 
 

 

 
เอกสารอ้างอิง 
สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุขา. (2552).  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing).  กรุงเทพฯ:เอ็นพีเพรส. 

สุปาณี  เสนาดิสัย  และวรรณภา  ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 13.

กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. 

 
 
 
 
 
 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-049 

เรื่อง : การตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด แก้ไขครั้งท่ี :  3 ฉบับท่ี : 1 หน้าที ่: 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 1  กรกฎาคม  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือ / 
แนวปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ พยาบาล /  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

  



236 
 

 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการเจาะเลือด 
2.2 ปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.3 บันทึกผลการตรวจลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1  ผู้ป่วย / ญาติทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเจาะเลือด 
3.2  บันทึกผลการตรวจลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

          3.3ผู้ป่วยทราบผลน้ าตาลในเลือด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


