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ค าน า 
 

บันทึกทางการพยาบาล เป็นบันทึกข้อความที่แสดงถึงการพยาบาลที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน  เป็นการ
บันทึกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวผู้รับบริการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ สิ่งที่พยาบาลปฏิบัติทั้งที่เกี่ยวกับ
ผู้ปุวยโดยตรงและโดยอ้อม อีกทั้งบันทึกทางการพยาบาล ยังเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการให้บริการของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้ทีมที่ให้การดูแลผู้ปุวยมีความรู้ ความเข้าใจในตัวผู้ปุวยอย่าง
ชัดเจน ครบถ้วนเหมือนกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการดูแลผู้ปุวยอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง นอกจากนี้บันทึกทางการ
พยาบาลยังเป็นเอกสารที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แนวทางในการให้การพยาบาล การค้นหาปัญหาของผู้ปุวยใน
โรคต่างๆ เป็นข้อมูลในด้านการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการพยาบาล เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล และเป็นแนวทางในการให้การพยาบาลผู้ปุวย ช่วยให้มีการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ตรวจสอบคุณภาพการพยาบาล และใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได ้

 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing diagnosis) เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกทางการพยาบาล โดยข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล เป็นการก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของ
ผู้ปุวยหรืออาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต ส่วนการบันทึกรายการประเด็นเฉพาะ (Focus list) เป็นการบันทึกรายการ
จุดเน้นเฉพาะที่พยาบาลบันทึกเป็นค าหรือวลีส าคัญที่ใช้ควบคู่กับการบันทึกส่วนของเนื้อหา โดยท าหน้าที่เป็น
ดัชนีหรือการอ้างอิงสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความต้องการของผู้ปุวย เรียงล าดับตั้งแต่รับผู้ปุวยไว้ในความดูแลจน
ผู้ปุวยจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ทั้ง Nursing diagnosis และ Focus list จะมีการก าหนดเปูาหมาย/
ผลลัพธ์ (Goal/Outcomes) ที่คาดหวังในการให้การพยาบาลผู้ปุวยที่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญ และที่ส าคัญ
ส่วนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลจะมีเกณฑ์การประเมินผลที่สอดคล้องกับเปูาหมาย/ผลลัพธ์ มีการก าหนด
กิจกรรมทางการพยาบาลที่ให้กับผู้ปุวยซึ่งสอดคล้องกับประเด็นส าคัญและเป็นไปตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะและการตัดสินใจของพยาบาลที่สามารถปฏิบัติได้ตามสิทธิ
และหน้าที่ทางกฎหมาย โดยมีผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งกิจกรรมการปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์ และ
การประสานงานกับทีมดูแลรักษา 

 

เนื่องจากข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและ Focus list มีรูปแบบการบันทึกโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
(Nursing process record) ดังนั้นหอผู้ปุวยหนักอายุรกรรมหัวใจ CCU งานการพยาบาลผู้ปุวยหนัก กลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ปุวยใน ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก จึงได้ปรับปรุงและจัดท าแนวทางการเขียน
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลส าหรับผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ส าคัญรวมทั้งกลุ่มโรคที่พยาบาลในหอผู้ปุวยหนัก
อายุรกรรมหัวใจ CCU ต้องดูแลขึ้น เพ่ือให้การบันทึกทางการพยาบาลในส่วนของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
และ Focus List เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถน าไปปรับใช้ได้ในการดูแลผู้ปุวย เอ้ือให้มีการบันทึกข้อมูล
ที่ครบถ้วน ครอบคลุมปัญหาของผู้ปุวยและสะท้อนกระบวนการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถ
น าไปใช้กับทุกหน่วยงานบริการพยาบาลได ้ 
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รายนามผู้จัดท า 
แนวทางการเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 

 

1 นางสาวอรสา ไพรรุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ประธาน 
2 นางเกศริน ศรีเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รองประธาน 
3 นางสาวดาวเรือง        เสาร์ชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
4 นางสาวขวัญจันทร์     เคนวิเศษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 

5 นางณะนคร        ไชยฤกษ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 

6 นางปวริศา    บัวทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 

7 นางขนิษฐา ณ นคร    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 

8 นางสาวเกษร              นครแสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

9 นางสาวจิรฐา           บุญยัง    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

10 นางชนัญชิดา จุดโต   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

11 นางอัยลดา  เรืองปราชญ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

12 นางสาวทิพวรรณ  บุญธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

13 นางสาวพรสวรรค์     จีรสินพินิจต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

14 นางสาวเยาวภา จิตดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

15 นางสาวนันท์นภัส   พัฒนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

16 นางสาวปิยะรักษ์ เพชรเนียม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

17 นางสาวพจนารถ           บรรพตา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

18 นางสาวธนัชชา         หนูชิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

19 นางสาวรัชดาพร กกนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

20 นางสาวเกศราภรณ์   การะทอน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

21 นางสาวซูนีตา ดือเระ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

22 นางสาวกรวิภา โทเรธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

23 นางสาววิไลพร          บรมบรรเจิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 

24 นางสาวสุนิษา ละดา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างานและเลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สารบัญ  
 หน้า 

1. กลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome: ACS)  

 1.1 STEMI 1 
 1.2 NSTEMI/ Unstable Angina 3 

 1.3 เจ็บหน้าอก/มีโอกาสเจ็บหน้าอก 4 
 1.4 ม/ีมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าหัตถการหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง        

ความดันโลหิตต่ า  การท างานของไตบกพร่อง มีภาวะเลือดออก ติดเชื้อในร่างกาย หัวใจล้มเหลว   
5 

 1.5 Cardiogenic shock 6 
2. ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure: HF)  
 2.1 ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง (Impair gas exchange) เนื่องจากมีภาวะน้ าเกิน 

(volume overload)/จากหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) 
8 

 2.2 ระบบการหายใจล้มเหลว (Respiratory failure) /มีภาวะพร่องออกซิเจนจากภาวะน้ าเกิน 10 
3. โรคลิ้นหัวใจ (Valvular Heart Disease)  
 3.1 มี/มีโอกาสเกิดภาวะปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีลดลง (Low Cardiac out put) 12 
 3.2 มีการติดเชื้อในเยื่อหุ้มหัวใจ (Infectious Endocarditis: IE) 13 
4. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia)  
 4.1 มีภาวะคุกคามต่อชีวิตเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง/ Arrhythmia 14 
 4.2 มีโอกาสเกิด/เกิดภาวะ Low Cardiac out put จากกล้ามเนื้อหัวใจหดรัดตัวไม่ดี/และหรือการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นและจังหวะของหัวใจ 
15 

5. โรคหัวใจอื่นๆ  
 5.1 มี/มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก LV non - compaction ได้แก่ Arrhythmia, Stroke, Mesenteric 

ischemia, Limb ischemia, Pulmonary edema 
17 

 5.2 Hypertension crisis / มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงชนิดฉุกเฉิน 18 
6. โรคอ่ืน ๆ  
 6.1. โรคระบบทางเดินหายใจ  
  1) ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงจากพยาธิสภาพของปอด 19 
  2) มี/มีโอกาสเกิดภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจาก (ลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด ปอดแฟบ ของเหลวสะสม

ในเนื้อเยื่อปอด ของเหลวสะสมในเนื้อเยื่อหุ้มปอด การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด) 
21 
 

  3) มี/มีโอกาสเกิดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 23 
  4) การแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงเนื่องจากติดเชื้อวัณโรค/มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค 25 
  6.2 โรคระบบทางเดินปัสสาวะและการท างานของไต  
 1) มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน 26 
 2) มี/มีโอกาสเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะสัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ 27 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

    สารบัญ (ต่อ)  
  หน้า 
6. โรคอ่ืน ๆ (ต่อ)  
 6.3 ความไม่สมดุลของสารน้ าและอิเล็คโตรลัยท์  
 1) โซเดียมในเลือดต่ า (Hyponatremia) 28 
 2) โซเดียมในเลือดสูง (Hypernatremia) 28 
 3) โพแทสเซียมในเลือดต่ า (Hypokalemia) 29 
 4) โพแทสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia) 30 
 5) แมกนีเซียมในเลือดต่ า (Hypomagnesemia) 31 
 6.4 โรคระบบต่อมไร้ท่อ  
 1) มี/มีโอกาสเกิดภาวะระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเปลี่ยนแปลง (Hypo-Hyperglycemia) 32 
 2) มีภาวะวิกฤติจาก DKA/ HHS 33 
 3) มีภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษวิกฤต (Thyroid Crisis) 34 
 4) ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง (Adrenal insufficiency ) 35 
 6.5 โรคระบบเลือด  
 - โลหิตจาง (Anemia)/ ความทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมลดลงเนื่องจากพร่องออกซิเจนจากภาวะโลหิต

จาง/ มี/มีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกง่ายจากเกร็ดเลือดต่ า 
36 

  6.6 โรคระบบทางเดินอาหาร (เลือดออกระบบทางเดินอาหาร)  
 - มี/มีโอกาสเกิด Hypovolemic shock 38 
 - มี/มีโอกาสเกิดภาวะออกซิเจนเนื่องจากภาวะซีด จากสูญเสียเลือดในทางเดินอาหาร  
 6.7 โรคระบบประสาท  
 1) เกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน/Stroke 39 
 2) เกิดภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ/Transient Ischemic Attack 40 
 6.8 ด้านจิตใจ (Psychosocial)  
 1) มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปุวย จากความกลัวตาย/ภาวะคุกคามจากโรค 42 
 6.9 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย  
 1) การพยาบาลแบบประคับประคอง 43 
 2) การพยาบาลระยะท้าย 45 
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1. กลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome: ACS) 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์): 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 STEMI 
A:   
1)  EKG พบ STE ใน 
lead/or wall………….. 
2) Cardiac enzyme  
- High Sens Trop-T 
=………………………... 
3) เจ็บหน้าอก  
Pain score = ………… 
4) CAG พบ.................. 
ได้รับการท า           
PPCI/ Rescue PCI 
บริเวณ....................... 
On sheath/TR brand 
บริเวณ..................... 
Total contrast 
media…………….….ml 
Total heparin….…ml 
 
 
 

1) ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนจาก
การท าหัตถการหลอด
เลือดหัวใจ (CAG/PPCI) 
2) สามารถท า 
Cardiac rehabilitation 
ได้ตามแผน 
3) ผู้ปุวยและญาติผู้ดูแล
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรค การปฏิบัติตัว
ที่ถูกต้อง 
 

1) ไม่มีอาการเจ็บ
หน้าอกขณะพัก 
(Pain score = 0/10) 
2) คลื่นไฟฟูาหัวใจไม่
มีการเปลี่ยนแปลงของ 
ST segment 
elevation, new 
LBBB or RBBB 
3) ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
จากการท าหัตถการ
CAG/PPCI 
 3.1) ไม่พบภาวะ
เลือดออกในร่างกาย 
 - ไม่พบเลือดออก
(Bleeding) 
 - ก้อนเลือดใต้ผิวหนัง 
(Hematoma) 
 - การไหลซึมของ
เลือด (Oozing) 
 - การเกิดจ้ าเลือด 
(Ecchymosis) 
บริเวณแผลจากการ
ท าหัตถการหลอด
เลือดหัวใจ 
 3.2) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
Hct = 42-54 % 
หรือไม่ต่ ากว่าค่าปกติ
เดิมของผู้ปุวย 
 3.3) ไม่เกิดภาวะไต
บาดเจ็บจากสารทึบ
รังสี (CI-AKI) 
- ผลตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ 
 

1) ประเมินและบันทึกอาการเจ็บหน้าอกอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประเมินอาการเจ็บหน้าอกตามหลัก 
PQRST  
2) บันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที x 4 ครั้ง ทุก 
30 นาที x 2 ครั้งและทุก 1 ชัว่โมงเม่ืออาการคงที่ 
หากอาการไม่คงที่ เช่น ความดันโลหิตต่ า หัวใจ 
เต้นผิดจังหวะ บันทึกทุก 5 นาที จนอาการคงท่ี 
3) ประเมินและติดตามค่าความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนปลายนิ้ว อย่างต่อเนื่อง ถ้า< 90% ดูแล
ให้ได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษา  
4) ติดตามคลื่นไฟฟูาหัวใจและสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของคลื่นไฟฟูาหัวใจที่แสดงถึงกล้ามเนื้อหัวใจได้รับ
บาดเจ็บ (ST segment elevation, new LBBB 
or RBBB)  
5) บันทึกคลื่นไฟฟูาหัวใจ (12 leads EKG) หลัง 
จากท าหัตถการหลอดเลือดหัวใจและเมื่อมีอาการ
เจ็บหน้าอกหรือคลื่นไฟฟูาหัวใจเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
6) จัดสิ่งแวดล้อมให้พัก ดูแลรับประทานอาหาร
อ่อนจืดย่อยง่าย ประเมินการขับถ่ายเพ่ือรายงาน
แพทย์พิจารณาให้ยาระบาย เพ่ือลดปัจจัยกระตุ้น
ให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก 
7) สังเกตแผลจากการท าหัตถการ (Access site)  
 7.1) กรณีท่ีผู้ปุวยมีแผลที่ขาหนีบ (Femoral) 
   1) จัดการให้นอนราบศีรษะสูงประมาณ 30 องศา 
อธิบายให้ทราบเหตุผลของการไม่งอขา หรือลุกนั่ง 
  2) ประเมินและบันทึกชีพจรและอุณหภูมิส่วน
ปลายทุก 1 ชั่วโมง 
  3) ดูแลความไม่สุขสบาย เช่นปวดหลัง บรรเทา
อาการปวดตามแนวทางปฏิบัติ 
 7.2) กรณีท่ีผู้ปุวยมีแผลที่ข้อมือ (Radial artery) 
ประเมินและบันทึกชีพจรและอุณหภูมิส่วนปลาย
ทุก 1 ชั่วโมงคลายลมหลังได้ Heparin 4 ชั่วโมง 
คลายทุก ๆ 15 นาที สังเกตภาวะเลือดออก และ
ท าความสะอาดแผล (Dry dressing) 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์): 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

BUN = 8.4-25.7 mg/dl 
Cr = 0.73-1.18 mg/dl 
 - ปัสสาวะออก > 0.5 
ml/kg/hr 
4) ผู้ปุวยและญาติ
ได้รับความรู้และ
สามารถบอกเก่ียวกับ
โรค การปฏิบัติตัว
โดยเฉพาะการ
รับประทานยาต้าน
เกล็ดเลือด (DAPT) 
5) ผู้ปุวยได้รับการ
ส อ น แ ล ะ ก า ร ท า 
cardiac rehabilitation 

8) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัว การดูแล
แผลแก่ผู้ปุวยและญาติ ทวนสอบความรู้ความ
เข้าใจหลังให้ข้อมูล 
9) สอนการท า Cardiac rehabilitation ตามโปรแกรม
และทวนสอบความรู้ความเข้าใจ 
10) ดูแลผู้ปุวยให้ได้รับยา ได้แก่  
 10.1) ยาต้านเกล็ดเลือด (Aspirin, Clopidogrel, 
Ticagrelor, Prasugrel, Eptifibatide, LMWH) 
และสังเกตอาการข้างเคียง ได้แก่ ภาวะเลือดออก 
(bleeding) เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (GI 
bleeding) จุดจ้ าเลือดตามตัว  
 10.2) ยาลดไขมัน Statin และสังเกตอาการข้างเคียง
ได้แก่ อาการปวดกล้ามเนื้อ และติดตามค่าการ
ท างานของตับ 
 10.3) ยากลุ่ม Betablock (Metoprolol, 
Atenolol, Propanolol, Bisorolol) และสังเกต
อาการข้างเคียง ได้แก่ หัวใจเต้นช้า (Bradycardia) 
และความดันโลหิตต่ า 
 10.4) ยากลุ่ม Calciam antagonists (Amlodipine,  
Diltizem, Verapamil, Felodipine) และสังเกต
อาการข้างเคียง ได้แก่ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ เป็นลม 
ใจสั่น และความดันโลหิตต่ า 
11) ดูแลให้ได้รับสารน้ าตามแผนการรักษา 
12) ประเมินสมดุลสารน้ าเข้า-ออก 
13) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ Hct, 
BUN, Cr, Electrolyte, lipid profile 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ลลัพธ์): 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

2 NSTEMI/ Unstable 
Angina 
A:  
1) มีเจ็บหน้าอกร่วมกับ 
EKG show ST Depress/or 
Invert T in Leads……. 
2) Cardiac enzyme  
hs-TnT ….. 
Pain score = …………… 
3) GRACE Risk Score = 
....................... 
4) กรณี CAG/PCI 
CAG พบ........................ 
ได้รับการท า           
PPCI/ Rescue PCI …… 
On sheath/TR brand 
บริเวณ ......................…. 
Total contrast media… 
Total heparin…………… 

1) ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนจาก
การท าหัตถการ 
CAG/PCI 
2) ปลอดภัยจากการ
ได้รับยา LMWH  
3) ผู้ปุวยและญาติมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรค การปฏิบัติ
ตัวเกี่ยวกับโรคและ
ความเจ็บปุวย 

1) ไม่มีอาการเจ็บ
หน้าอกขณะพัก       
(Pain score = 0/10) 
2) คลื่นไฟฟูาหัวใจไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของ 
ST depressed, 
invert T 
3) ไมม่ีภาวะแทรกซ้อน 
จากการท าหัตถการ
CAG/PPCI ได้แก ่ 
Bleeding, Oozing, 
Hematoma, 
Ecchymosis บริเวณ
แผลจากการท า
หัตถการหลอดเลือด
หัวใจ, CI-AKI 
4) ผลตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ  
BUN = 8.4-25.7 mg/dl 
Cr = 0.73-1.18 mg/dl  
hs-TnT < 52 pg/ml 
5) ไม่มภีาวะแทรกซ้อน 
จากการได้รับยา 
LMWH 
6) ผู้ปุวยและญาติ
ได้รับความรู้และ
สามารถบอก เก่ียวกับ
โรค การปฏิบัติตัว 
 

1) ประเมินอาการเจ็บหน้าอกตามหลัก PQRST  
2) บันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที x 4 ครั้ง ทุก 
30 นาที x 2 คร้ังและทุก 1 ชั่วโมงเมื่ออาการคงที่ 
หากอาการไม่คงที่ เช่น ความดันโลหิตต่ า หัวใจเต้น
ผิดจังหวะ บนัทึกทุก 5 นาที  
3) ประเมินและติดตามค่าความอ่ิมตัว
ของออกซิเจนปลายนิ้ว อย่างต่อเนื่อง ถ้า < 90% 
ดูแลให้ได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษา  
4) ติดตามคลื่นไฟฟูาหัวใจสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของคลื่นไฟฟูาหัวใจที่แสดงถึงกล้ามเนื้อหัวใจได้รับ
บาดเจ็บ (ST segment depress, inverted T)  
5) บันทึกคลื่นไฟฟูาหัวใจ (12 leads EKG) ทุก
คร้ังเมื่อผู้ปุวยมีอาการเจ็บหน้าอก 
6) ประเมิน GRACE Risk Score แรกรับหรือเมื่อมี
อาการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินความเสี่ยงในการ
เสียชีวิตในโรงพยาบาล ถ้าคะแนนตั้งแต่ 140 
คะแนน ขึ้นไปรายงานแพทย์ทราบ  
7) ประเมิน CRUSADE Bleeding Score เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกมาก (Major 
bleeding) หากค่าคะแนนตัง้แต่ 41 คะแนนขึ้นไป 
แสดงว่ามีความเสี่ยงสงูควรรายงานแพทย์ทราบ  
8) ติดตามผล hs-TnT ตามแผนการรักษา 
9) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวแก่ผู้ปุวย
และญาติทวนสอบความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะ 
เรื่องการปฏิบัติตัว เพื่อลดปัจจัยกระตุ้นให้เกิด
อาการเจ็บแน่นหน้าอก  
10) ดูแลผู้ปุวยให้ได้รับยา ได้แก่ 
    10.1) ยาต้านเกล็ดเลือดและสังเกตอาการ
ข้างเคียง ได้แก่ ภาวะเลือดออก (Bleeding) 
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (GI bleeding) 
จุดจ้ าเลือดตามตัว  
    10.2) ดูแลให้ได้รับยา LMWH และสังเกต
อาการข้างเคียงของยา เช่น เกล็ดเลือดต่ า การ
ท างานของไตเสียหน้าที่ ติดตามผลตรวจ BUN Cr 
    10.3) ยาอื่น ๆ ตามแผนการรักษา 
11) เตรียมและส่งผู้ปุวยท าหัตถการ CAG ± PCI 
ตามแผนการรักษา 



4 
 

 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์): 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

3 เจ็บหน้าอก/มีโอกาส
เจ็บหน้าอก 
A:  
1) ผู้ปุวยมีประวัติเป็น 
Coronary Artery  
Disease (CAD) 
2) ผู้ปุวยมีอาการเจ็บ
หน้าอก 
Pain score = …………. 
3) CAG พบ…………….. 
(เหลือ Vessel ที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข
บริเวณ.........................) 
 

1) ไม่มีอาการเจ็บ
หน้าอก 
2) สุขสบาย พักผ่อนได้  
 

1) ผู้ปุวยไม่แสดงสี 
หน้ าหรื อท่ าทา งที่
แสดงออกถึงอาการ
เจ็บหน้าอก 
2) ไมม่ีอาการเจ็บ 
หน้าอกไมสุ่ขสบาย 
ในอกหรือร้าวไปแขน 
กราม ไหล่ หลัง ขณะ

พัก 
3) Pain score 0/10 
4) ผู้ปุวยพักหลับได้ 
5) ไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงของ
คลื่นไฟฟูาหัวใจที่
แสดงภาวะหัวใจ
ได้รับบาดเจ็บ 
6) สญัญาณชพีอยู่ใน   
เกณฑป์กต ิ
6.1 ความดันโลหิตปกต ิ
- SBP/DBP=  
90-140/60-90 mmHg 
 - ค่าเฉลี่ยความดัน
โลหิต (MAP) ≥ 65 
mmHg 
6.2 HR 60-100 bpm 
6.3 RR 12-20 bpm 
หรือไม่เปลี่ยนแปลง
จากค่าปกตเิดิมของ
ผู้ปุวย 

1) ประเมินอาการเจ็บหน้าอกตามหลัก PQRST  

2) บันทึกสัญญาณชีพ 15 นาที x 4 ครั้ง ทุก 30 
นาที x 2 ครั้ง เมื่อมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกจน
อาการทุเลาลง ประเมินทุก 1-2 ชั่วโมง หากอาการ
ไม่คงที ่เช่น ความดันโลหิตต่ า หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
บันทึกทุก 5 นาที และเม่ืออาการคงที่ บันทึกทุก 1 
ชั่วโมง  
3) ประเมิน Neuro signs เมื่อแรกรับหลังออกจาก
ห้องสวนหัวใจ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
4) ติดตามคลื่นไฟฟูาหัวใจสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของคลื่นไฟฟูาหัวใจที่แสดงถึงกล้ามเนื้อหัวใจได้รับ
บาดเจ็บ (ST segment depress, invert T)  

5) บันทึกคลื่นไฟฟูาหัวใจ (12 leads EKG) ทุก
ครั้งเมื่อผู้ปุวยมีอาการเจ็บหน้าอก 
6)  ประเมินและติดตามค่าความ อ่ิมตั วของ
ออกซิเจนปลายนิ้ว อย่างต่อเนื่อง ถ้า< 90% ดูแล
ให้ได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษา  
7) ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบและผู้ปุวย
รู้สึกปลอดภัยว่ามีพยาบาลดูแลตลอดเวลา จัด
กิจกรรมการพยาบาลเพื่อให้รบกวนการพักผ่อน
ของผู้ปุวยน้อยที่สุด  
8) จัดการดูแลให้ได้รับยาขยายหลอดเลือดตาม
แผนการรักษา เช่น ยากลุ่มไนเตรท สังเกตอาการ
ข้างเคียง ได้แก่ ความดันโลหิตต่ าขณะเปลี่ยนท่า 
(orthostatic hypotension) หน้ามืด 
9) ดูแลและแนะน าผู้ปุวยรับประทานอาหารอ่อนจืด
ย่อยง่าย โปรตีนเนื้ออ่อน ไม่ติดมัน เช่น ปลา 
รับประทานผัก ผลไม้ เพื่อปูองกันอาการท้องผูก  
10) ประเมินการขับถ่ายและรายงานแพทย์เพ่ือ
พิจารณาให้ยาระบายเมื่อผู้ปุวยท้องผูก 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์): 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

4 มี/มีโอกาสเกิดภาวะ 
แทรกซ้อนจากการท า
หัตถการหลอดเลือด
หัวใจ ได้แก่  
โรคหลอดเลือดสมอง, 
ความดันโลหิตต่ า, ภาวะ
ช็อกจากหัวใจ, เจ็บหนา้อก
หลอดเลือดหัวใจตีบซ้ า, 
มีภาวะเลือดออก,  
การท างานของไตบกพร่อง,
ติดเชื้อในร่างกาย, หัวใจ
ล้มเหลว น้ าคั่งในปอด, 
หัวใจเต้นผิดจังหวะ  
A: 
1) CAG พบ ............. 
2) On sheath/TR 
brand บริเวณ............. 
Total contrast 
media……………..….ml 
Total heparin….…ml 
 

1) ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
จากการท าหัตถการ
หลอดเลือดหัวใจ 
(CAG/PPCI) 
 
 

1) สัญญาณชีพปกติ 
1.1 ความดนัโลหติปกต ิ
SBP/ DBP = 90-140/ 
60-90 mmHg, ค่าเฉลี่ย
ความดนัโลหิต (MAP) ≥ 
65 mmHg  
1.2 HR 60-100 bpm 
1.3 RR 12-20 bpm 
หรือไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ค่าปกติเดิมของผูปุ้วย 
1.4 BT 36.5 -37.4 ºC 
2) ไม่มีอาการเจ็บ
หน้าอก pain score 
0/10 คะแนน 
3) ไม่พบการเปลีย่นแปลง
ของคลื่นไฟฟูาหัวใจท่ี
แสดงภาวะหัวใจไดร้ับ
บาดเจ็บ 
4) ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจาก
การท าหัตถการหลอด
เลือดหัวใจ  
5) ระดับความรู้สึกตัว
ปกติ (Glasgow coma 
Score = 13-15 คะแนน, 
Motor power grade 
IV 4 ระยางค ์
6) ฟังเสียงปอดปกติ 
7) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
BUN= 8.4-25.7 mg/dl 
Cre = 0.73-1.18 mg/dl 
Hematocrit=42-54 %
ปัสสาวะออกมากกว่า 
0.5 ml/kg/hr 

1) ประเมินอาการเจ็บหนา้อกตามหลัก PQRST  

2) บันทึกสัญญาณชีพ 15 นาที x 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 
x 2 ครั้ง ภายหลังออกจากห้องสวนหัวใจ จากนั้นทุก 
1-2 ชั่วโมง หากอาการไม่คงที่เช่น ความดันโลหิตต่ า 
หัวใจเต้นผิดจังหวะ บันทึกทุก 5-15 นาที และเมื่อ
อาการคงที่ บันทึกทุก 1-2 ชั่วโมง 
3) ติดตามคลืน่ไฟฟาูหัวใจสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นไฟฟาูหัวใจที่แสดงถึงกล้ามเนื้อหัวใจได้รับ
บาดเจ็บ (ST segment elevate, depress, 
inverted T, new LBBB) หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะที่
รบกวนระบบไหลเวียนโลหิต 
4) บันทึกคลืน่ไฟฟาูหัวใจ (12 leads EKG) ทุกครั้ง
เมื่อผู้ปุวยมีอาการเจ็บหน้าอก 
5) จัดการดูแลให้ได้รับยาขยายหลอดเลือดตาม
แผนการรักษา เชน่ ยากลุ่มไนเตรท สังเกตอาการ
ข้างเคียงได้แก่ ความดนัโลหิตต่ าขณะเปลี่ยนทา่ 
(Orthostatic hypotension) หน้ามืด  
6) อุณหภูมิกายและสังเกต ประเมินแผลจากการท า
หัตถการ (Access site) ท าความสะอาดแผล (Dry 
dressing) 
7) ประเมินระดับความรู้สึกตัว ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องรายงานแพทย์ทันทีหากพบ
อาการผิดปกติ 
8) ดูแลให้ได้รับสารน้ าตามแผนการรักษา 
9) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจ
ล้มเหลว เช่น ออกก าลังกายได้น้อยลง นอนราบไม่ได้ 
หายใจหอบเหนื่อย JVP สูง ฟังเสียงปอดพบ S3 
gallop เป็นต้น 
10) ประเมินสมดุลสารน้ าเข้า-ออก บันทึกปริมาณ
ปัสสาวะ หากไม่ปัสสาวะหลังออกจากห้องสวนหัวใจ
ใน 8 ชั่วโมง ประเมินอาการปวดปัสสาวะ ถา้ไม่
สามารถปสัสาวะได้และเกิดปสัสาวะคั่ง (Bladder 
full) รายงานแพทย์ทราบเพื่อใส่สายสวนปัสสาวะ 
11) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
Hematocrit, BUN, Creatinine, eGFR และตาม
แผนการรักษาของแพทย ์
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

5 Cardiogenic shock 
A:  
1) Case………………… 
(e.g. STEMI, TVD 
with LM, DVD, SVD, 
AHF)  
2) Echo พบ................      
(e.g. Poor LV 
dysfunction 
(LVEF=.…. %, RWMA 
บริเวณ......., Valve ที่
ผิดปกติ, IVC = ………) 
3) สัญญาณชีพที่
ผิดปกติ 
BP = …………. mmHg 
MAP= …………. mmHg 
EKG พบ................ 
หายใจเหนื่อย RR………. 
bpm/ on Ventilator 
4) อาการและอาการ
แสดงของภาวะเนื้อเยื่อ
ของร่างกายได้รับเลือด
ไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ 
(Poor tissue perfusion) 
-ระดับความรู้สึกตัว...... 
-ปลายมือปลายเท้า...... 
(ซีด เย็น) 
-ระดับความแรงชีพจร
ส่วนปลาย ………………… 
(radial artery pulse & 
dorsalis pedis pulse)  
-Capillary refill 
time ….. วินาที 
5) CVP = ……mmHg 
6) PCWP = …mmHg 
7) มีอาการของภาวะ

1) ปริมาณเลือดที่ออก
จากหัวใจต่อนาที (CO) 
เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย                
2) ปลอดภัยจากภาวะ
เนื้อเยื่อของร่างกาย
ได้รับเลือดไปเลี้ยง
อย่างเพียงพอ 
3) ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนจาก
การใช้ Mechanical 
circulatory support 
(MCS)                     
4) ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนจาก
การได้รับยา 
Vasopressor, 
Inotropic drug 

1) สัญญาณชีพปกติ 
  1.1 ความดนัโลหิต
ปกติ      
- SBP/ DBP = 
90-140/60-90 mmHg  
- MAP ≥ 65 mmHg 
  1.2 HR 60-100 bpm 
  1.3 RR 12-20 bpm 
หรือไม่เปลี่ยนแปลง
จากค่าปกติเดิมของ
ผู้ปุวย 
2) ไม่มีอาการและ
อาการแสดงของภาวะ
เนื้อเยื่อของร่างกาย
ได้รับเลือดไปเลี้ยง
อย่างเพียงพอ (Poor 
tissue perfusion) 
- ระดับความรู้สึกตัวดี        
- อุณหภูมิปลายมือ
ปลายเท้าอุ่น ไม่ซีด 
- ระดับความแรงชพีจร 
ส่วนปลาย 2+ (Radial 
artery pulse & 
dorsalis pedis pulse)  
- Capillary refill < 
3 วินาที 
- Urine output flow 
0.5 - 1 ml/kg/hr 
3) CVP 6-12 mmHg 
4) PCWP 4-12 mmHg 
5) ผล Chest X-ray 
ปกติ 
6) ฟังเสียงปอดปกติ 
7) ไม่มีอาการเจ็บ
หน้าอก 

1) ติดตามคลื่นไฟฟูาหัวใจและสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของคลื่นไฟฟูาหัวใจที่ผิดปกต ิ
2) บันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที x 4 ครั้ง 
ทุก 30 นาที x 2 ครั้งและทุก 1 ชั่วโมง เมื่ออาการ
คงท่ี หากอาการไม่คงท่ี เช่น ความดันโลหิตต่ า  
หวัใจเต้นผิดจังหวะ บันทึกทุก 5 นาที ถ้า BP < 
90/60 mmHg HR > 120 bpm หรือ < 60 bpm 
ให้รีบรายงานแพทย์ 
3) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะเนื้อเยื่อ
ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ได้แก่ ระดับความ
รู้สึกตัวลดลง สับสน กระสับกระส่าย ซึม ปลายมือ
ปลายเท้าซีด เย็น capillary refill time > 3 วินาที  
ชีพจรส่วนปลายเบาเร็ว ปัสสาวะออกน้อยกว่า  
0.5 -1 ml/kg/hr 
4) ดูแลและเฝูาระวังการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลันจากการบีบตัวของหัวใจลดลง ได้แก่ 
เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้  ฟังปอด crepitation,  
CVP > 12 mmHg ปลายมือปลายเท้าบวม  
5) ประเมินอาการเจ็บหน้าอกตามหลัก PQRST 
6) ฟังเสียงปอดอย่างน้อยทุก 2-4 ชั่วโมง และติดตาม
ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติ ปอดขยายตัวลดลง 
รายงานแพทย์ทราบ 
7) ประเมินและติดตามคลื่นไฟฟูาหัวใจ ประเมิน
อาการเจ็บแน่นหน้าอก 
8) ประเมินและติดตามค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจน
ปลายนิ้วอย่างต่อเนื่อง ถ้า < 90% รายงานแพทย์
ทราบ ระหว่างรอแพทย์ประเมินให้ปฏิบัติตาม
แนวทางดูแลผู้ปุวยก่อนใส่ท่อหายใจ ดูแลให้ใส่ 
BiPAP และเตรียมอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ 
9) ดูแลให้  Vasopressor, Inotropic drug ตาม
แผนการรักษา Titrate dose keep BP > 90/60 
mmHg, MAP > 65 mmHg หรือตามแผนการรักษา
และเฝูาระวังผลข้างเคียงของยา (ระบุการพยาบาล
ที่จ าเพาะต่อยาแต่ละชนิดที่ให้) 
10) กรณีใส่เครื่องช่วยหายใจ ดูแลการท างานเครื่อง 
ช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การ
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 
.................... 
(e.g. บวมที่ขาทั้ง 2 ข้าง 
pitting edema, lung: 
crepitation, JVP 
8) Chest X-ray………. 
9) ปัสสาวะออก 
10)ใส่เครื่องพยุงการ
ท างานหัวใจ IABP Full 
support............. 

พยาบาลเพ่ือปูองกัน เฝูาระวัง ภาวะแทรกซ้อน 
ตามแนวปฏิบัติของสถาบัน 
11) ประเมินและบันทึก CVP ทุก 1 ชั่วโมง ใน
ระยะวิกฤติและทุก 4 ชั่วโมง เมื่อคงที่ รายงาน
แพทยเ์มื่อค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับแผนการรักษา 
12) ประเมินและบันทึก PCWP ทุก 4 ชั่วโมง 
รายงานแพทย์เมื่อค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับ
แผนการรักษา 
13) ดูแลการท างาน IABP ให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้การพยาบาลเพ่ือปูองกัน เฝูา
ระวังภาวะแทรกซ้อน เช่น Limb ischemia, 
Thrombocytopenia, Bleeding 
14) ประเมินและบันทึกปริมาณปัสสาวะทุก 1 ชัว่โมง 
15) ติดตาม Lab K+, Ca+, Mg+, CKMB, TnT, 
Serum lactate, ABG ตามแผนการรักษา  
 

 
หมายเหตุ 
PQRST: แนวทางการซักประวัติประเมินอาการเจ็บหน้าอกตามระบบตัวอักษร P-Q-R-S-T ดังนี้ 
 

P: Precipitating cause ปัจจัยที่กระตุ้นให้เจ็บหน้าอก 
Q: Quality ลักษณะอาการเจ็บหน้าอก 
R: Region/ Relieve การเจ็บร้าวไปต าแหน่งอื่น/ วิธีการท าให้หายเจ็บหน้าอก 
S: Severity ความรุนแรง 
T: Timing ระยะเวลาที่เป็น 

                                                                             (ประดิษฐ์ ปัจวีณิน, 2555) 
 
GRACE Risk Score: Global Registry of Acute Coronary Events 
CRUSADE: Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress Adverse 
outcomes with Early implementation of the ACC/AHA guidelines 
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2. ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure: HF) 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 ประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนก๊าซในปอด
ลดลง (Impair gas 
exchange) เนื่องจาก
มีภาวะน้ าเกิน 
(volume overload) 
/จากหัวใจล้มเหลว 
(Heart Failure) 
A:  
1) ผู้ปุวยหายใจล าบาก 
เหนื่อยหอบ นอนราบ
ไม่ได้ หายใจหอบ
เหนื่อย ไอและเสมหะ
เป็นสีชมพู เสียงปอดพบ 
Crepitation JVP สูง 
JVP = ………………… 
NYHA = …………………. 
AHF Super score = 
……… 
2) CXR พบ................. 
(Cardiomegaly หรือ 
Pulmonary infiltration) 
3) มีตับโต 
(Hepatomegaly) 
4) ขาและเท้าบวมกด
บุ๋มระดับ ...................... 
5) ผล Pro-BNP……… 
pg/ml.    
6) Echo พบ................      
Poor LV dysfunction 
(e.g. LVEF=.….%, 
Valve ที่ผิดปกติ, IVC 
= …………) 
 
 

1) การแลกเปลี่ยนก๊าซ
มีประสิทธิภาพ และ
เนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆของ
ร่างกายได้รับออกซิเจน
ไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ 
2) ปลอดภัยจากภาวะ
น้ าเกิน 

1) ผู้ปุวยไม่มีอาการ
และอาการแสดงของ
ภาวะหัวใจล้มเหลว 
(Heart Failure) 
ได้แก่ อาการเหนื่อย
หอบ (Dyspnea), 
เหนื่อยเมื่อนอนราบ 
(Orthopnea), 
หายใจหอบเหนื่อย
หลังนอนหลับ 
(PND), อ่อนล้า 
(Fatigue), บวมกดบุ๋ม 
(Edema),  
ไอและเสมหะเป็นสี
ชมพู (Pink frothy 
sputum)  
2) สัญญาณชีพปกติ 
  2.1 ความดันโลหิต
ปกติ      
 SBP/ DBP =  
90-140/60-90 mmHg  
 MAP ≥ 65 mmHg 
  2.2 HR 60-100 bpm 
2.3 RR12-20 bpm 

3) ไม่มีอาการและ
อาการแสดงของ
ภาวะเนื้อเยื่อของ
ร่างกายได้รับเลือดไป
เลี้ยงไมเ่พียงพอ (Poor 
tissue perfusion)  
4) เสียงปอดไม่พบ 
Crepitation 
5) ค่าความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจน ≥ 90% 
ไม่มีอาการเขียวคล้ า  

1) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจ
ล้มเหลว ได้แก่ อาการเหนื่อยหอบ (Dyspnea) 
เหนื่อยเมื่อนอนราบ (Orthopnea) อ่อนล้า 
(Fatigue), บวมกดบุ๋ม (Pitting edema), ไอและ
เสมหะเป็นสีชมพู (Pink frothy sputum) 
2) บันทึกสัญญาณชีพ ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจน
ทุก 15 – 30 นาที และความอุ่นเย็นของผิวหนัง หาก
อาการคงที่ติดตามและบันทึกทุก 1 ชั่วโมง รายงาน
แพทย์ทราบ 
3) บันทึกค่าความดันในห้องหัวใจ (CVP) ค่าความดัน
หลอดเลือดแดงปอด (PCWP) ทุก 4 ชั่วโมง 
4) ตรวจร่างกาย ประเมินอาการบวมแขน ขา  
ก้นกบ รอบกระบอกตา ฟังปอด ประเมินเสียง
ผิดปกติเช่น  Crepitation, Rhonchi   
5) ติดตามผลตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก รายงาน
แพทย์ทราบเพ่ือพิจารณาปรับแผนการรักษา 
6) จ ากัดน้ าที่เข้าร่างกาย (Intake) 1.5 – 2 ลิตร
ต่อวันและอธิบายให้ผู้ปุวยและญาติทราบถึงความ
จ าเป็นในการจ ากัดน้ าดื่ม 
7) ดูแลให้ได้รับยาได้แก่ ยาขับปัสสาวะ Lasix 
สังเกตอาการข้างเคียง ได้แก่ การได้ยินบกพร่อง  
(Hearing loss) ชั่วคราวหรือถาวรหากให้ยาใน
ปริมาณที่เร็วหรือขนาดสูง ยากลุ่ม ACEI สังเกต
อาการข้างเคียง ได้แก่ อาการไอ ความดันโลหิตต่ า 
โพแทสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia)  
8) บันทึกปริมาณปัสสาวะทุก 1 ชั่วโมง หากพบ
ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hr. รายงาน
แพทย์ทราบ 
9) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC 
BUN, Cr, Electrolyte, AST, ALT, Lactate de-
hydrogenase (LDH), Serum bilirubin, Pro-BNP 
10) ชั่งน้ าหนักตัวทุกวัน หากน้ าหนักเพ่ิมขึ้น 1 
กิโลกรัมเท่ากับมีน้ าเกิน 1 ลิตร หากน้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้น 
2 กิโลกรัมมากกว่า 2 วัน รายงานแพทย์ทราบ 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

** LVEF < 40 % (HFrEF)  
** LVEF > 40 % ร่วมกับ
หัวใจห้องล่างซ้ายหนา, 
หัวใจห้องบนซ้ายใหญ่ขึ้น
หรือพบ Diastolic 
dysfunction (HFmEF 
และ HFpEF)  
 
 

6) ภาพถา่ยรังสทีรวงอก
ปกติ (Chest X - Ray)  
7) Urine output  
0.5-1 ml/kg/hr 
8) CVP 6-12 mmHg  
9) PCWP 4-12 
mmHg 
10) ผลตรวจ Lab  
NT Pro-BNP  
> 450 pg.ml. (อายุ < 
50 ปี) 
> 900 pg.ml. (อายุ 50 
- 75 ปี) 
 > 1,800 pg.ml. (อายุ 
>75 ปี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) ดูแลให้ได้รับอาหารเฉพาะโรคหัวใจล้มเหลว ให้
ค าแนะน าแก่ผู้ปุวยเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัว 
ได้แก่ การจ ากัดน้ า การรับประทานอาหารตามที่
จัดให้ สังเกตอาการเหนื่อย นอนราบไม่ได้ เสมหะ
เป็นฟองสีชมพู  
12) เตรียมความพร้อมให้การพยาบาลตามแนวทาง
ดูแลผู้ปุวยก่อนใส่ท่อหายใจ โดยใช้เครื่องช่วย
หายใจแรงดันบวก (BiPAP) ตามข้อบ่งชี้ เตรียม
เครื่องให้พร้อมใช้งาน และเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ในการใส่ท่อช่วยหายใจให้พร้อมใช้งานทันที 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

2 ระบบการหายใจ
ล้มเหลว(Respiratory 
failure)/มีภาวะพร่อง
ออกซิเจน 
จากภาวะน้ าเกิน 
A:  
1) ผู้ปุวยเหนื่อยหอบ 
ใส่ท่อช่วยหายใจ 
2) ผู้ปุวยเหนื่อยหอบ 
นอนราบไม่ได้ ดูด
เสมหะเป็นสีชมพู 
3) RR = ………………..  
3) เสียงปอดพบ............  
4) CXR พบ................... 
5) Echo พบ.................       
6) ผล ABG ……………. 
7) ใส่ท่อช่วยหายใจและ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ  
8) Drip ยา……………….. 
(e.g. Lasix….mg/hr./
ได้รับยา Lasix IV) 
9 CVP = ………mmHg 
10 PCWP =…… mmHg 
 
 
 

1) การแลกเปลี่ยนก๊าซ
มีประสิทธิภาพ และ
เนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆของ
ร่างกายได้รับออกซิเจน
ไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ 
2) ปลอดภัยจากภาวะ
หายใจล้มเหลว 
3) ปลอดภัยจากการใส่
ท่อช่วยหายใจและ
ภาวะแทรกซ้อนจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจ 
4) สามารถถอดท่อช่วย
หายใจได้ตามแผนการ
ดูแล 

1) ผู้ปุวยไม่มีอาการ
และอาการแสดงของ
ภาวะหัวใจล้มเหลว 
ได้แก่ อาการเหนื่อย
หอบ, เหนื่อยเมื่อนอน
ราบ ,  ห าย ใจหอบ
เหนื่อยหลังนอนหลับ, 
อ่อนล้า, บวมกดบุ๋ม, 
ไอและเสมหะเป็นสี
ชมพู 
2) สัญญาณชีพปกติ 
  2.1 ความดันโลหิต
ปกติ      
 SBP/ DBP = 90-140/ 
60-90 mmHg  
 MAP ≥ 65 mmHg 
  2.2 HR 60-100 bpm 
2.3 RR 12-20 bpm 

3) ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจน ≥ 95% ไม่มี
อาการเขียวคล้ า 
(Cyanosis) 
4) ผู้ปุวยถอดท่อช่วย
หายใจได้โดยไม่มี
อาการเหนื่อยหอบ 
(Dyspnea) เหนื่อยเมื่อ
นอนราบ(Orthopnea)  
5) Urine output  
0.5-1 ml/kg/hr. 
6) CVP 6-12 mmHg  
7) PCWP 4-12 mmHg 
 

1) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจ
ล้มเหลว ความรุนแรง เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ได้แก่ 
อาการเหนื่อยหอบ (Dyspnea) เหนื่อยเมื่อนอนราบ 
(Orthopnea) อ่อนล้า (Fatigue), บวมกดบุ๋ม 
(Edema), ไอและเสมหะเป็นสีชมพู (Pink frothy 
sputum) 
2) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะเนื้อเยื่อ
ส่วนต่าง ๆ ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น ระดับ
ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง กระสับกระส่าย ความ
แรงของชีพจรส่วนปลายลดลงและอุณหภูมิของ
ผิวหนัง เย็น ชื้น Capillary filling time > 3 วินาที  
3) ดูแลการท างานของเครื่องช่วยหายใจให้มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
ประเมินและบันทึก Parameter waveform เช่น 
TV/MV setting ตามแนวปฏิบัติของสถาบัน 
4) บันทึกสัญญาณชีพและค่าความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจน ทุก 15 – 30 นาท ีหากอาการคงที่
ติดตามและบันทึกทุก 1 ชั่วโมง หรือถี่ข้ึนหากมี
อาการผิดปกติเช่น เหนื่อยมากขึ้น SpO2 ≤ 90% 
5) ประเมิน MAAS หากพบว่าค่าคะแนน อยู่ใน
ระดับ 4-6 คะแนน อาจพิจารณารายงานแพทย์ใน
การให้ยาระงับประสาท 
6) เจาะและติดตาม ABG ตามแผนการรักษา 
รายงานแพทย์ทราบเพ่ือพิจารณาปรับแผนการรักษา
7) ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา ได้แก่  
 7.1) ยาขับปัสสาวะ Lasix และสังเกตอาการ
ข้างเคียง ได้แก่ การได้ยินบกพร่อง (Hearing loss) 
ชั่วคราวหรือถาวรหากให้ยาในปริมาณที่เร็วหรือ
ขนาดสูง และภาวะแทรกซ้อนอ่ืน เช่น ไม่สุขสบาย
จากการกระหายน้ า ริมฝีปากแห้ง ปัสสาวะออก
มาก หัวใจห้องล่างเต้นก่อนจังหวะ (PVC) ชา 
ตะคริว ความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย  
7.2) ยาขยายหลอดเลือด Nitroglycerin และสังเกต
อาการข้างเคียง ได้แก่ ความดันโลหิตต่ า 
(Hypotension) หัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia)         
หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) วิงเวียน สับสน 



11 
 

 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน 
7.3) ยาเพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ 
Dobutamine และสังเกตอาการข้างเคียง ได้แก่ 
ความดันโลหิตไม่คงที่ หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว 
8) บันทึกปริมาณปัสสาวะทุก 1 ชั่วโมง หากพบ
ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hr รายงาน
แพทย์ทราบ 
9) ตรวจร่างกาย ฟังปอด ประเมินเสียงผิดปกต ิ
เช่น  Crepitation, Rhonchi  
10) ติดตามผลตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก รายงาน
แพทย์ทราบเพ่ือพิจารณาปรับแผนการรักษา 
11) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
Hct, BUN, Creatinine, Electrolyte, LFT, AST, 
ALT,  Lactate dehydrogenase (LDH), serum 
bilirubin, Pro-BNP 
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3. โรคลิ้นหัวใจ (Valvular Heart Disease) 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 มี/มีโอกาสเกิด 
ภาวะปริมาณเลือดที่
ออกจากหัวใจในหนึ่ง
นาทีลดลง (Low 
Cardiac out put) 
A:  
1) Case………………… 
2) สญัญาณชพีที่ผดิปกต ิ
BP = …………. mmHg 
MAP= …………. mmHg 
EKG พบ ................ 
หายใจเหนื่อย RR…….bpm 
NYHA ……………………. 
3) อาการและอาการ
แสดงของภาวะเนื้อเยื่อ
ของร่างกายได้รับเลือดไป
เลี้ยงอย่างเพียงพอ (Poor 
tissue perfusion) 
- ระดับความรู้สึกตัว...... 
- ปลายมือปลายเท้า...... 
(ซีด เย็น) 
- ระดับความแรงชีพจร
ส่วนปลาย ………………… 
(Radial artery pulse & 
dorsalis pedis pulse) 
- Capillary refill 
time .........วินาที 
5) ปัสสาวะออก...........
ml/hr 
5) Echo พบ ลิน้หัวใจรัว่
หรือลิ้นหัวใจตีบ LVEF < 
40 %  
6) CVP = ………. mmHg 
 
 

1) ปริมาณเลือดที่ออก
จากหัวใจต่อนาที (CO) 
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย 
2) ปลอดภัยจากภาวะ
เนื้อเยื่อของร่างกาย
ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่
เพียงพอ (Low 
cardiac out put) 
 

1) สัญญาณชีพปกต ิ
1.1 ความดันโลหิตปกติ      
SBP/ DBP = 90-140/ 
60-90 mmHg  
MAP ≥ 65 mmHg 
1.2 HR 60-100 bpm 
1.3 RR 12-20 bpm 
2) ไม่มีอาการและ
อาการแสดงของภาวะ
เนื้อเยื่อของร่างกาย
ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่
เพียงพอ (Poor tissue 
perfusion) ระดับความ
รู้สึกตัวดี ปลายมือ
ปลายเทา้อุ่น ไม่ซดี 
ระดับความแรงชีพจร
ส่วนปลาย 2+ 
(Radial artery pulse & 
dorsalis pedis pulse)  
Capillary refill < 3 
วินาท ี
Urine output flow 
0.5-1 ml/kg/hr 
3) CVP 6-12 mmHg 
4) ผล Chest X-ray 
ปกต ิ
5) ฟังเสียงปอดปกต ิ
 
 
   

1) ประเมินภาวะ Low Cardiac out put ได้แก่ 
 1.1) ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง จากเลือดไป
เลี้ยงสมองไม่เพียงพอ 
 1.2) ปลายมือปลายเท้าเย็น Capillary refill 
มากกว่า 3 วินาที (จาก poor tissue perfusion) 
 1.3) ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hr.  
2) บันทึกสัญญาณชีพอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมงหรือถ่ี 
กว่านั้นเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง หากความดัน
โลหิต < 90/60 mmHg MAP < 65 mmHg 
รายงานแพทย์ทราบ  
3) ติดตามคลื่นไฟฟูาหัวใจ สังเกตภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะ (Bradycardia/tachycardia) พิจารณา
รายงานแพทย์ 
4) ประเมิน CVP ทุก 2-4 ชั่วโมง 
5) บันทึกสารน้ าเข้าออก บันทึกปริมาณปัสสาวะทุก 
1 ชั่วโมง หากน้อยกว่า 0.5-1 ml/kg/hr. รายงาน
แพทย์ 
6) ประเมินและติดตามค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจน
ปลายนิ้วอย่างต่อเนื่อง ถ้า< 90% ดูแลให้ได้รับ
ออกซิเจนตามแผนการรักษา  
7) ดูแลช่วยเหลือกิจกรรม ให้พักผ่อนบนเตียง เพ่ือ
ลดการใช้ออกซิเจน  
8) ดูแลจัดท่านอนศีรษะสูง 
9) ดูแลให้รับประทานอาหารอ่อนจืดย่อยง่าย  
10) ประเมินการขับถ่ายอุจจาระ หากไม่ถ่าย
พิจารณาแพทย์ให้ยาระบาย 
11) ประเมินเสียงปอด และติดตามผลตรวจ Chest 
X-ray 
12) ดูแลให้ได้รับยา Vasopressor, Inotropic 
drug ตามแผนการรักษา Titrate dose keep BP 
> 90/60 mmHg, MAP > 65 mmHg หรือตาม
แผนการรักษาและเฝูาระวังผลข้างเคียงของยา 
(ระบุการพยาบาลที่จ าเพาะต่อยาแต่ละชนิดที่ให้) 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

2 มีภาวะติดเชื้อในเยื่อหุ้ม
หัวใจ (Infectious 
Endocarditis: IE) 
A:  
1) ผู้ปุวยมีอาการ (e.g. 
หนาวสั่น เบื่ออาหาร 
น้ าหนักลด เหนื่อยง่าย
เมื่อท ากิจกรรม) 
2) มีไข้ BT = …………ºC 
 WBC =……..cell/mm3 
3) ฟังเสียงหัวใจพบเสียง 
Murmur  
4) ตรวจร่างกายพบ (e.g. 
พบ Vascular 
phenomenon ได้แก่ 
Subconjunctiva 
hemorrhage, Janeway 
lesion หรือ Embolic 
phenomenon ได้แก ่
Roth spot, Osler's node) 
5) ผล Echo พบ 
Vegetation/Oscillating 
mass บริเวณ................ 
6) ผู้ปุวย On 
Prosthetic valve, 
Defibrillator lead 
7) ผล H/C พบ............... 
 
  
 
 
 
 
 

1. ปลอดภัยจากภาวะ 
แทรกซ้อนจากการติด
เชื้อในเยื่อหุ้มหัวใจ 
เช่น CHF, Intracardiac 
abscess, embolism 
อุดตันอวัยวะส่วนปลาย  
(Shower emboli) 
2.ปลอดภัยจากภาวะ 
แทรกซ้อนจากการใช้
ยาปฏิชีวนะ 
 

1) สัญญาณชีพปกต ิ
1.1 อุณหภูมิกาย 36.5 
-37.4 องศาเซลเซียส 
1.2 WBC 5,000-
10,000 cell 
2) ไม่พบภาวะ 
แทรกซ้อนจากติดเชื้อ
ในเยื่อหุ้มหัวใจ ได้แก่  
2.1 Vascular หรือ 
Embolic 
phenomenon 
2.2 ไม่พบภาวะ 
emboli หลุดไปอุดตนั
อวัยวะต่างๆ เชน่ 
embolic stroke
ระดับความรู้สึกตัวด ี
ไม่มีอาการและอาการ
แสดงของอาการเจ็บ
หน้าอก (MI) 
2.3 ไม่มีอาการแสดง
ของภาวะลิ่มเลือดอุดตนั
ส่วนปลาย คล าชีพจร
ได้ทั้ง 4 ระยางค์ 
ปลายมือปลายเท้าอุ่น 
3) ไม่เกิดภาวะ 
แทรกซ้อนจากการ
ได้รับยาปฏิชีวนะ เช่น 
ผื่น ถ่ายเหลว คลืน่ไส้ 
อาเจียน 
4) ผลเพาะเชื้อ H/C 
ปกติ 
5) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
BUN = 8.4-25.7 
mg/dl 
Cr = 0.73-1.18 mg/dl 

1) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะติดเชื้อ
ในเยื่อหุ้มหัวใจ เช่น หนาวสั่น เบื่ออาหาร 
น้ าหนักลด เหนื่อยง่ายเมื่อท ากิจกรรม 
2) ติดตามและบันทึก V/S โดยเฉพาะ BT ทุก 4 
ชั่วโมง ถ้ามีไข้ให้การพยาบาลลดไข้ เช่น Tepid 
sponge วาง Cool pack ดูแลให้ยาลดไข้ตาม
แผนการรักษา ประเมินความไม่สุขสบาย ถ้ามีไข้
สูงลอยตลอด รายงานแพทย์ทราบเพ่ือให้การ
รักษาที่เหมาะสม 
3) ประเมินภาวะ Emboli หลุดไปอุดตันอวัยวะ
ต่าง ๆ ได้แก่ 
 3.1) ประเมินระดับความรู้สึกตัว โดยใช้ GCS, 
Motor power 
 3.2) สังเกตอาการเจ็บหน้าอกท่ีแสดงถึงภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหากมีอาการ
ตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจทันที 
3.3) สังเกตปลายมือปลายเท้า คล าชีพจร 4 รยางค ์
เพ่ือประเมินภาวะลิ่มเลือดอุดตันอวัยวะส่วนปลาย  
4) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ
หัวใจล้มเหลว 
5) ส่งตรวจและติดตามผลเพาะเชื้อ H/C เพ่ือ
วางแผนปรับแผนการรักษา 
6) ดูแลให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา เช่น 
Ampicillin, Gentamycin, Vancomycin และ
สังเกตอาการข้างเคียงของยาแต่ละชนิด เช่น ผื่น
แพ้ยา ติดตามค่าการท างานของไต 
7) แจ้งอาการและแผนการรักษา ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นกับผู้ปุวย ตามขอบเขตวิชาชีพ 
8) เตรียมความพร้อมผู้ปุวย ให้พร้อมเมื่อมี
แผนการรักษาผ่าตัด ประเมินความพร้อมของ
ผู้ปุวยและญาติ กรณีผู้ปุวยยินยอมการรักษาโดย
การผ่าตัด 
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4. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia) 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 มีภาวะคุกคามต่อชีวิต
เนื่องจากหัวใจเต้นผิด
จังหวะรุนแรงชนิด
(ระบุ)/ Arrhythmia 
A:  
1) Case………………… 
2) EKG ………………. 
3) BP = ………. mmHg 
MAP= …………. mmHg 
3) ระดับความรู้สึกตัว...... 
 
 

1) ปลอดภัยจากภาวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
2) สามารถประเมิน
อันตรายที่เกิดข้ึนได้
อย่างรวดเร็วและ 
ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง 

1) สัญญาณชีพปกติ 
 1.1 ความดันโลหิต
ปกติ      
SBP/DBP=90-140/ 
60-90 mmHg  
MAP ≥ 65 mmHg 
 1.2 HR 60-100 bpm 
 1.3 RR 12-20 bpm 
2) ไม่พบคลื่นไฟฟูา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชนิดรุนแรง ได้แก่  
VF, VT 
3) ผู้ปุวยรู้สึกตัวดี 
GCS 13-15 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ติดตามและสั งเกตการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นไฟฟูาหัวใจที่แสดงถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Pulseless VT, VF 
2) บันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที x 4 ครั้ง ทุก 
30 นาที x 2 ครั้งและทุก 1 ชั่วโมงเม่ืออาการคงที่ 
หากอาการไม่คงที่ เช่น ความดันโลหิตต่ า หัวใจเต้น
ผิดจังหวะ บันทึกทุก 5 นาที  
3) ประเมินและติดตามค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจน
ปลายนิ้วอย่างต่อเนื่อง ถ้า< 90% ดูแลให้ได้รับ
ออกซิเจนตามแผนการรักษา 
4) บันทึกคลื่นไฟฟูาหัวใจ (12 leads EKG) ทุก
ครั้งเมื่อผู้ปุวยมีหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
5) ประเมินภาวะ Low Cardiac out put ได้แก่ 
     5.1) ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากเลือด
ไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ 
     5.2) ปลายมือปลายเท้าเย็น Capillary refill 
น้อยกว่า 3 วินาที (จาก poor perfusion) 
     5.3) ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hr.  
6) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ 
Electrolyte, Ca2+, Mg2+, PO4 ตามแผนการรักษา 
7) ดูแลให้ยาตามแผนการรักษา ได้แก่ ยาต้านหัวใจ 
เต้นผิดจังหวะ Amiodarone, Lidocaine และ
สังเกตอาการข้างเคียง ได้แก่ ความดันโลหิตต่ า  
หัวใจเต้นช้า หลอดเลือดด าอักเสบ สับสน และยา
อ่ืนๆ ตามแผนการรักษา 
8) เตรียมอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพให้พร้อมใช้งาน 
เช่น Defibrillator รถฉุกเฉิน 
9) ดูแลช่วยแพทย์ท าหัตถการรักษา ได้แก่ 
Cardioversion, Defibrillation, Pacemaker 
10) บันทึกสารน้ าเข้าออกจากร่างกาย ทุก 1ชั่วโมง 
11) ดูแลให้ผู้ปุวยพักผ่อนและจ ากัดกิจกรรมที่
กระตุ้นให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ได้แก่ การเบ่งถ่าย
อุจจาระ คลื่นไส้ อาเจียน 

 



15 
 

 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

2 มี/มีโอกาสเกิดภาวะ 
Low cardiac out 
put จากกล้ามเนื้อ 
หัวใจหดรัดตัวไม่ดี/และ
หรือการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราการเตน้และ
จังหวะของหัวใจ 
A:  
1) ผู้ปุวยมีอาการ
...............  
2) BP…….mmHg 
3) EKG show............  
 
 

1) ปริมาณเลือดที่ออก
จากหัวใจต่อนาที (CO) 
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย 
2) ปลอดภัยจากภาวะ 
Low Cardiac out 
put 

1) สัญญาณชีพปกต ิ
  1.1 ความดันโลหิต
ปกติ      
- SBP/ DBP = 90-140/ 
60-90 mmHg  
- MAP ≥ 65 mmHg 
  1.2 HR 60-100 bpm 
  1.3 RR 12-20 bpm 
2) ไม่มีอาการและ
อาการแสดงของภาวะ 
Low cardiac out 
put ได้แก ่
   2.1 ระความรู้สึกตัว
เปลี่ยนแปลง 
   2.2 อัตราการเต้น
ของหัวใจเร็วหรือช้า
กว่าปกติ 
(Tachycardia/ 
bradycardia)  
   2.3 ปลายมือปลาย
เท้าเย็น Capillary 
refill น้อยกว่า 3 
วินาท ี   
   2.4 ปัสสาวะออก
น้อย < 0.5 ml/kg/hr.   

1) ติดตามและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นไฟฟูาหัวจอย่างต่อเนื่อง และรายงานแพทย์
ทันทีท่ีพบหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง ได้แก่ 
Pulseless VT VF 
2) บันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที 4 ครั้ง 30 นาที 
2 ครั้งและทุก 1 ชั่วโมงเม่ืออาการคงหรือที่หาก
อาการไม่คงท่ีหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง
บันทึกทุก 5 นาที 
3) ประเมินและติดตามค่าความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนปลายนิ้ว อย่างต่อเนื่อง ถ้า< 90% ดูแล
ให้ได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษา 
4) บันทึกคลื่นไฟฟูาหัวใจ (12 leads EKG) ทุก
ครั้งเมื่อผู้ปุวยมีหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Tachycardia/ 
bradycardia) และรายงานแพทย์ทราบ 
5) ประเมินภาวะ Low cardiac out put ได้แก่ 
     5.1) ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากเลือด
ไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ 
     5.2) ปลายมือปลายเท้าเย็น Capillary refill 
น้อยกว่า 3 วินาที (จาก poor perfusion) 
     5.3) ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hr  
6) เตรียมอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพให้พร้อมใช้งาน 
เช่น Defibrillator รถฉุกเฉิน Pacemaker 
7) ดูแลให้ผู้ปุวยพักผ่อนและจ ากัดกิจกรรมที่
กระตุ้นให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
8) ดูแลให้ยาตามแผนการรักษา ไดแ้ก่  

8.1) ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ Amiodarone, 
Lidocaine และสังเกตอาการข้างเคียง ได้แก่ 
ความดันโลหิตต่ า หัวใจเต้นช้า หลอดเลือดด า
อักเสบ 

8.2) ยากระตุ้นหัวใจ Dopamine Levophed 
และสังเกตอาการข้างเคียง เช่น หัวใจเต้นเร็ว 
หลอดเลือดด าอักเสบ  

8.3) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด Warfarin และ
สังเกตอาการข้างเคียง เช่น เลือดออกผิดปกติ 
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ยาควบคุมการเต้นของหัวใจที่ใช้บ่อยในหอผู้ป่วยหนักอารยุรกรรมหัวใจ CCU (Antiarrhythmic drug) 
 

ยา/ข้อบ่งช้ีในการใช้ ฤทธิ์ข้างเคียง 
Sodium channel blocker 
 - Lidocain hydrochloride (Xylocaine) 
    ลดการกระตุ้น Ventricular 

 
Hypotension หน้ามืด เป็นลม ซึม คลื่นไส้ อาเจียน ชัก 

Potassium channel blocker 
 - Amiodarone (Cordarone)  
    ภาวะวิกฤติที่ ventricle dysrhythmia เกิดซ้ าและไม่
ตอบสนองต่อยาชนิดอ่ืนๆ 

 
เป็นพิษต่อปอด หายใจ หอบเหนื่อย ไอแห้งๆ 
Hypotension รุนแรง Bradycardia N/V สับสน CHF 
ควรประเมินการหายใจอย่างใกล้ชิด CXR ติดตาม TFT LFT 

Calcium channel blocker 
 - Verapamil hydrochloride (Calan)  
    กด tachyarrhythmia ยับยั้งการเคลื่อนของ Ca2+ เข้าสู่
เซลล์ ลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ 

 
Hypotension ตาพร่ามัว เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ Heart block 

Vasopressor  
 - Epinephrin hydrochloride (adrenaline) 
    เพ่ิม HR ช่วยหัวใจบีบตัว เพ่ิม BP ใน Asystole     
 - Atropine sulphate 
    ยับยั้ง effect ของการกระตุ้น vagus nerve เพ่ิม HR ใน 
brady dysrhythmia ลดน้ าลาย secretion ก่อนให้ยาน า
สลบ และเป็น Antidote ของยากลุ่ม cholinergic drug 

 
Hypertension dysrhythmia ซีด เย็น ปัสสาวะออกน้อย  
ใจสั่น HR เร็ว ปัสสาวะคั่ง ปากแห้ง น้ าลายแห้ง ไม่มีเหงื่อ        
ตาพร่ามัว การไหลเวียนและการหายใจล้มเหลว 

Cardiac glycoside 
 - Digitalis (Lanoxin, Digoxin) 
    ยับยั้ง Na pump และเพ่ิมการตอบสนอง baroreceptor 
เพ่ิม LVEF เพ่ิมการบีบตัวของหัวใจ ท าให้ HR ช้าลง เพ่ิม CO 
ใช้ใน mild to moderate HF (ห้ามใช้ใน CHB 2AV block) 

 
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว เห็นแสงสีเหลืองเขียวรอบๆ 
วัตถุท่ีมองเห็น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร 

Adrenosin (Adrenocard)  
    ช่วยลดการน าไฟฟูาสู่ AV node (ให้ช้าลง) ให้คงไว้ของ 
sinus rhythm 
  

เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ dysrhythmia chest pain 
dyspnea บวมที่เท้า 

 

ดัดแปลงจาก Timby and Smith, 2013 อ้างถึงใน ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทรและ วิจิตรา กุสุมภ์ Critical care 
2560 
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5. โรคหัวใจอื่น ๆ  
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 มี/มีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจาก 
LV non - compaction 
ได้แก่ Arrhythmia,  
Stroke, Mesenteric 
ischemia, Limb 
ischemia, Pulmonary  
edema 
A:  
1) ผล Echo พบ LV 
non- compaction 
 
 

1) ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนจาก 
LV non-compaction  

1) ระดบัความรู้สึกตัว
ปกติ GCS 13-15 
คะแนน 
2) สัญญาณชีพปกติ 
  2.1 ความดันโลหิต
ปกติ      
- SBP/ DBP= 90-140/ 
60-90 mmHg 
- MAP ≥ 65 mmHg 
  2.2 HR 60-100 bpm 
  2.3 RR 12-20 bpm 
3) ไม่พบคลืน่ไฟฟาูหัว
ใจเต้นผิดจังหวะที่
รบกวนระบบไหลเวียน
โลหิตหรือชนิดรุนแรง 
4) ไม่มีอาการเหนื่อย 
หอบ หรอือาการและ
อาการแสดงของภาวะ
น้ าเกิน 
5) ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจน ≥ 90%       
ไม่มีอาการเขียวคล้ า  
6) เสียงปอดปกติ ไม่
พบ Crepitation  
7) ผลภาพถ่ายรังส ี
ทรวงอกปกติ 
8) Urine output 
flow 0.5-1 ml/kg/hr 
9) คล าชีพจรได้ทั้ง  
4 ระยางค์ ปลายมือ
ปลายเทา้อุ่น 

1) ประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงของความ
รู้สึกตัว โดยใช้ Glasgow coma scale (GCS) 
และประเมินอาการของหลอดเลือดสมองตามหลัก 
BEFAST 
2) ติดตามคลื่นไฟฟูาหัวใจ สังเกตภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะที่รบกวนระบบไหลเวียนโลหิตหรือชนิด
รุนแรง พบบันทึก EKG 12 leads 
3) บันทึกสัญญาณชีพอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมงหรือถ่ี
กว่านั้นเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง หาก BP < 
90/60 mmHg, MAP < 65 mmHg รายงาน
แพทย์ทราบ  
4) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจ
ล้ม เหลว  ได้แก่  เหนื่ อยง่ าย  นอนราบไม่ ได้ 
อ่อนเพลีย ไตวาย บวมกดบุ๋ม  

5) ฟังเสียงปอดเพ่ือประเมินเสียงผิดปกติ เช่น 
Crepitation, Rhonchi  
6) ติดตามผลตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Chest 
X - Ray) รายงานแพทย์ทราบเพ่ือวางแผนการรักษา 
7) บันทึกสารน้ าเข้าออก บันทึกปริมาณปัสสาวะ
ทุก 1 ชั่วโมง หากน้อยกว่า 0.5 -1 ml/kg/hr 
รายงานแพทย์ทราบ 
8) ประเมินความอุ่นเย็นและชีพจรบริเวณปลายมือ
ปลายเท้า อาการปวด ชา 
9) ประเมินระบบการย่อยอาหาร อาการท้องอืด 
ปวด อึดอัด แน่นท้อง 
10) เตรียมอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพให้พร้อมใช้งาน 
เช่น Defibrillator รถฉุกเฉิน Pacemaker 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

2 Hypertension crisis/ 
มีโอกาสเกิดภาวะ 
แทรกซ้อนจากความดัน
โลหิตสูงชนิดฉุกเฉิน 
เช่น หัวใจล้มเหลว 
หลอดเลือดแดง         
เอออร์ตาโป่งพอง 
ระดับความรู้สึกตัว
เปลี่ยนแปลง 
เลือดออกในสมอง ไต
สูญเสียหน้าที่ 
A: 
1) ผู้ปุวยมีระดับความ
ดันโลหิตมากกว่า 
200/120 mmHg 
2) ผู้ปุวยมีระดับความ
รู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง                 
มีภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน หรือปัสสาวะ
ออกลดลง 
 
 

1) สามารถควบคุมระดบั
ความดันโลหิตได้ตาม
เกณฑ์ที่ต้องการ (MAP 
ลดลง 20– 25 % ) 
2) ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนจาก  
Hypertension crisis 
 

1) ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ SBP  
≤140 mmHg 
2) ไม่พบอาการแสดง
ของการสูญเสียหน้าที่
ของสมอง ปอด หัวใจ 
ไต เช่น  
- อาการปวดศีรษะ 
คลื่นไส้ อาเจียน ตา
พร่ามัว 
- ระดับความรู้สึกตัวดี 
GCS 13-15 คะแนน 
ไม่พบอาการแขน ขา 
อ่อนแรง บวมตาม
ร่างกาย 
- ปัสสาวะออก มากกว่า 
0.5 ml/kg/hr 
3) ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนของยา
ลดความดนัโลหิต 

1) ประเมินสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิตทุก 15 
นาที 30 นาทีและทุก 1 ชั่วโมง เมื่อเริ่มคงท่ี 
2) เฝูาระวังและติดตามอาการแสดงของการสูญเสีย
หน้าท่ีของ  
 - สมอง ได้แก่ ประเมิน Neuro signs อาการปวด
ศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่ามัว แขน ขา อ่อนแรง 
 - ปอด ได้แก่ เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก  
 - หัวใจ ได้แก่ หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
 -  ไต ได้แก่ ปัสสาวะออกน้อย < 0.5 ml/kg/hr 
3) จัดให้ผู้ปุวยนอนพักบนเตียง (Absolute bed 
rest) เพื่อลดการท างานของหัวใจ 
4) บันทึกปริมาณสารน้ าท่ีร่างกายได้รับและขับออก 
5) ติดตามผลการตรวจห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
Hemoglobin, Hematocrit, BUN, Cr, Albumin 
เป็นต้น 
6) ให้ค าแนะน าเรื่องโรค และการปฏิบัติตัวส าหรับ
ผู้ปุวยภาวะความดันโลหิตสูง เช่น พฤติกรรมสุขภาพ 
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การทานยา การออก
ก าลังกาย หลังผ่านพ้นวิกฤตแล้ว  
7) ดูแลให้ได้รับยาขยายหลอดเลือด ยากลุ่ม CCB 
Beta-blocker เพื่อลดความดันโลหิตทางหลอด
เลือดด าตามแผนการรักษา เช่น 
 7.1) Nitroglycerin ขนาด 10 มิลลิกรัม ผสมใน
สารละลายชนิด 0.9%NaCl จ านวน 50 มิลลิลิตร 
(อัตราส่วน 1:5) ทางหลอดเลือดด า ด้วยอัตรา
ความเร็ว 5-200 mcg/min และเพิ่มขึ้น 5 
mcg/min ทุกๆ 5 นาที สังเกตผลข้างเคียง ได้แก่ 
ปวดศีรษะ Tachycardia  
 7.2) Nicardipine เริ่มต้นขนาด 5 mg/hr และ
เพิ่มขึ้น 2.5 mg ทุกๆ 15-30 นาที ห้ามใช้ในผู้ปุวย
ท่ีการท างานของตับล้มเหลว สังเกตผลข้างเคียง 
ได้แก่ ปวดศีรษะ Tachycardia  
 7.3) Esmolol เริ่มต้นท่ี 0.5 – 1 mg/kg bolus 
หลังจากนั้น 50 – 300 mcg/kg/min ห้ามใช้ใน
ผู้ปุวยท่ีมีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AV Block 
Bradycardia Heart Failure และ Asthma 
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6.1 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 ประสิทธิภาพการ
แลกเปลี่ยนก๊าซลดลง
จากพยาธิสภาพของ
ปอด 
A: 
1) Case …………….. 
2) On ventilator 
setting …………… 
3) ลักษณะเสมหะ........... 
4) RR........bpm 
5) SpO2.............% 
6) ฟังเสียงปอดพบ
.................................. 
7) ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
พบ................................. 
8) ผล ABG ……………. 
9) HR………………bpm 
10) BP……………mmHg. 
11) ระดับความรู้สึกตัว 
............................... 
 
 
 

1) ปูองกันภาวะเนื้อเยื่อ
พร่องออกซิเจน 
2) ร่างกายได้รับ
ออกซิเจนอย่างเพียงพอ 

1) ระดับความรู้สึกตัว
ดี ไม่ซึมลง ไม่มี
สับสน  
2) สัญญาณชีพปกติ 
2.1) ความดันโลหิต
ปกต ิ     
SBP/DBP = 90-140/ 
60-90 mmHg  
MAP ≥ 65 mmHg 
2.2) HR 60-100 bpm 
2.3) RR 12-20 bpm 
3) ลักษณะการหายใจไม่
ใช้กลา้มเนื้อชว่ยในการ
หายใจ 
4) ทางเดนิหายใจโล่ง
ไมไ่ด้ยนิเสยีงเสมหะ ไม่
พบเสียงผิดปกต ิ
5) ผล ABG ค่าปกติหรือ
ดีขึ้นกวา่เดิม 
 

1) ประเมินสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิตทุก 15 
นาที 30 นาทีและทุก 1 ชั่วโมง เมื่อเริ่มคงท่ี 
ติดตามค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  เ พ่ื อประ เมินภาวะพร่ อง
ออกซิเจน Keep SpO2 ≥ 90% 
2) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ
ออกซิเจนในเลือดต่ าหรือคาร์บอนไดออกไซด์
คั่ง เช่น ระดับความรู้สึกตัวลดลง ซึม สับสน 
หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อ
ออก หมดสติ ชีพจรเต้นเร็ว ปลายมือปลายเท้า
เขียว 
3) ดูแลให้ได้รับออกซิเจน หรือ NIPPV หรือ 
IPPV ตามแผนการรักษา 
4) ดูแลผู้ปุวยใส่ท่อช่วยหายใจตามแนวปฏิบัติ 
ของสถาบัน และดูแลการท างานของเครื่องช่วย
หายใจ การปรับตั้งเครื่องช่วยหายใจให้เหมาะสม 
พร้อมบันทึก Parameter waveform ของ
เครื่องช่วยหายใจ 
5) ดูแลทางเดินหายใจให้โล่งและดูดเสมหะ ทุก 
2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีเสียงเสมหะเพ่ือปูองกันการ
อุดตันทางเดินหายใจ 
6) ฟังเสียงปอดอย่างน้อยเวรละ 2 ครั้ง เพื่อ
ประเมินสภาพปอดผู้ปุวยและความรุนแรงของ
โรค 
7) จัดท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา เพ่ือให้
อวัยวะในช่องท้องและกระบังลมเคลื่อนต่ าลง 
ช่วยให้ปอดขยายตัวได้ดีขึ้น ใช้แรงในการ
หายใจลดลง การระบายอากาศและการ
แลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจนในถุงลมปอดดีขึ้น 
8) ดูแลให้ผู้ปุวยพักผ่อนอย่างเพียงพอเพ่ือลด
การใช้ออกซิเจนในการท ากิจกรรม 
9) ติดตามผล ABG ตามแผนการรักษา หากพบ
ความผิดปกติควรรีบรายงานแพทย์ 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

10) ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา เช่น ยา
ขยายหลอดลม เพ่ือช่วยให้ทางเดินหายใจให้โล่ง
และสังเกตอาการข้างเคียงจากการให้ยา 
11) กระตุ้นและสอนให้ผู้ปุวยไออย่างถูกวิธี  
และให้ผู้ปุวยหายใจลึกๆและเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ 
เพ่ือให้เสมหะขับออกได้สะดวกข้ึนและช่วยให้
ปอดขยายตัวได้ทั่วถึงทุกส่วน 
12) ติดตามผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติ 

 

กรณีผู้ป่วยมีปัญหา ARDS ปรับให้การพยาบาลดังนี้ 
1. ปรับการตั้งค่าช่วยหายใจตามแผนการรักษา ลด TV ลงเหลือ 4-6 ml/kg of PBW ร่วมกับการจ ากัด

ค่า Pplat ไม่เกิน 28-30 cmH2O โดยรักษาระดับ SpO2 ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 88-95 หรือ PaO2 อยู่ระหว่าง 
55-80 mmHg เพ่ือปูองกันการบาดเจ็บของเนื้อปอด 

2. เฝูาระวังภาวะเลือดเป็นกรด ควบคุม pH ให้ไม่ต่ ากว่า 7.3 รายงานแพทย์เพ่ือพิจารณาปรับการตั้งค่า
ของเครื่องช่วยหายใจ 

3. ประเมินอาการหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ เพ่ือพิจารณารายงานแพทย์  อาจได้รับยานอน
หลับหรือยาคลายกล้ามเนื้อ เพ่ือให้สามารถหายใจได้ ตามแผนการรักษา 

4. ดูแลให้การพยาบาลผู้ปุวยที่ได้รับยาที่ออกฤทธิ์ขัดขวางการสื่อประสาทที่ระดับ Neuromuscular 
junction (Neuro muscular blocking agent [NMBA]) หรือผู้ปุวยระดับ Mild ARDS ที่ความผิดปกติในการ
แลกเปลี่ยนก๊าซไม่มาก อาจได้รับยานอนหลับหรือยาแก้ปวดในขนาดต่ า ประเมินและเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อน
ของยา 

5. จัดท่านอนคว่ า (Prone position) ตามแผนการรักษา และเฝูาระวังดังนี้ 
 5.1 อธิบายให้ผู้ปุวยและญาติรับทราบถึงความจ าเป็น และภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งต้องให้

ความมั่นใจว่าผู้ปุวยจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 
           5.2 ดูแลให้ยานอนหลับและยาแก้ปวดที่เหมาะสม ประเมิน ระดับความรู้สึกตัว ดูการตอบสนองต่อแสง
ของรูม่านตา 

5.3 เฝูาระวังภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือความดันโลหิตต่ า 
5.4 ยึดตึงท่อช่วยหายใจและตรึงสายสวนต่างๆ อย่างดีปูองกันการเลื่อนหลุด ECG ให้น ามาติดด้านหลัง

เพ่ือไม่ให้ถูกกดทับ และใช้การดูดเสมหะระบบปิด 
5.5 ปูองกันการสูดส าลัก ต้องงดน้ างดอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการนอนคว่ า แนะน าให้จัดท่า

ศีรษะสูงปลายเท้าต่ า (Reverse trendelenburg position) ขณะให้อาหาร 
5.6 ปูองกันแผลกดทับ บริเวณหน้าอกและกระดูกเชิงกราน ใช้ Eye jell หรือที่ครอบตาเพ่ือปูองกันกระจก

ตาถลอก ใบหน้าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง มีการสลับแขนพลิกใบหน้า ทุก 2 ชั่วโมง 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

2 มี/มีโอกาสเกิดภาวะ
พร่องออกซิเจน
เนื่องจาก 
(ลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด
(Pneumothorax)/ 
ปอดแฟบ (Atelectasis)/ 
ของเหลวสะสมในเนื้อเยื่อ
ปอด (Pulmonary 
edema)/ ของเหลว
สะสมในเนื้อเยื่อหุ้มปอด 
(Pleural effusion) การ
อักเสบของเยื่อหุ้มปอด 
(Pleuritis) 
A: 
1) ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
พบ....................  
2) ฟังเสียงลมผ่านปอด
พบ.................... 
3) ผู้ปุวยมีอาการ ..... 
4) ตรวจร่างกายพบ ..... 
 

1) ไม่เกิดภาวะทางเดิน
หายใจอุดก้ันจากผนัง
ของท่อทางเดินหายใจ
บวมหรือหดตัว/หรือ 
การขยายตัว 
(Expansion) ของปอด
ถูกจ ากัด 

1) สัญญาณชีพปกติ 
 1.1 ความดนัโลหิตปกติ      
SBP/DBP = 90-140/ 
60-90 mmHg  
MAP ≥ 65 mmHg 
 1.2 HR 60-100 bpm 
 1.3 RR 12-20 bpm 
2.ฟังเสียงลมหายใจ
ผ่านปอดปกติทั้งสอง
ข้าง 
3 ลักษณะการหายใจ
ไม่ใช้กล้ามเนื้อช่วยใน
การหายใจ 
4. ผลภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก ปอดขยายตัวดี  
5.ทางเดินหายใจโล่ง
ไม่ได้ยินเสียงเสมหะ 
ไม่พบเสียงผิดปกต ิ
6. ผล ABG ค่าปกติ
หรือดีขึ้นกว่าเดิม 
 

1) ประเมินอาการและอาการแสดงของผู้ปุวย ตาม
ลักษณะอาการส าคัญทางคลินิกของแต่ละความ
ผิดปกต*ิ (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 22) 
2) ประเมินสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิตทุก 15 
นาที 30 นาทีและทุก 1 ชั่วโมง เมื่อเริ่มคงท่ี 
ติดตามค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนปลายนิ้วอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือประเมินภาวะพร่องออกซิเจน Keep 
SpO2 ≥ 90% 
3) เฝูาระวัง Hypoxia ได้แก่ ซึม สับสน 
กระสับกระส่าย หายใจล าบาก หัวใจเตน้เรว็ เหงื่อ
ออกตัวเย็น ปลายมือปลายเท้าซีด เขียวคล้ า เป็นต้น 
4) จัดท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา เพ่ือให้ในช่อง
ท้องและกระบังลมเคลื่อนต่ าลง ช่วยให้ปอดขยายตัว
ได้ดีขึ้น ใช้แรงในการหายใจลดลง การระบายอากาศ
และการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจนในถุงลมปอดดีขึ้น 
5) ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา เช่น ยา
ขยายหลอดลม เพ่ือช่วยให้ทางเดินหายใจให้โล่ง
และสังเกตอาการข้างเคียงจากการให้ยา 
6) กรณลีมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด เตรียมอุปกรณ์ 
ส าหรับใส่ท่อระบายในทรวงอกให้พร้อมใช้งาน 
7) ดูแลผู้ปุวยใส่ ICD อย่างมีประสิทธิภาพและเฝูา
ระวังภาวะแทรกซ้อน 
8) ฟังเสียงปอดและสังเกตการเคลื่อนไหวของ
ทรวงอกทั้งสองข้าง  
9) กระตุ้นและสอนให้ผู้ปุวยไออย่างถูกวิธี  และให้
ผู้ปุวยหายใจลึกๆและเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ เพ่ือให้
เสมหะขับออกได้สะดวกขึ้นและช่วยให้ปอด
ขยายตัวได้ทั่วถึงทุกส่วน 
10) ติดตามผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติ 
11) ติดตามผล ABG ตามแผนการรักษา หากพบ
ความผิดปกติควรรีบรายงานแพทย์ 
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ลักษณะทางคลินิกของความผิดปกติในการท าหน้าที่ของปอดเนื่องจากการขยายตัวของปอดถูกจ ากัด(Expansion) 
 

ความผิดปกติ อาการและอาการแสดง 
ภาวะปอดแฟบ (Atelectasis) 
 
 

Decrease breath sound, Dyspnea, Tachycardia, Cough, Hypoxemia, 
Hypercapnia, Acidosis, Expiratory grunting (ร้องครางขณะหายใจออก),  
มีการขยายตัวของหน้าอกผิดปกติ มี Retraction ของ Lower rib 

ลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด 
(Pneumothorax) 
 

Pleural pain, Dyspnea, Breath sound เบาลง, Trachea deviate, 
Tachycardia, Cyanosis, Neck vein distention, Hypotension, 
Hypoxemia, หน้าอกข้างที่มี Pneumothorax จะมีการเคลื่อนไหวน้อย 

ของเหลวสะสมในเนื้อเยื่อปอด 
(Pulmonary edema) 
 
 

Wheezing, ไอแห้งๆ, Paroxysmal Nocturnal Dyspnea (PND) แต่ถ้าเป็น
มากขึ้นจะมีอาการดังกล่าวมากข้ึน คือ Dyspnea, Orthopnea, ไอมีเสมหะ
เป็นสีชมพู, การเต้นของหัวใจผิดปกติ, CXR: Cardiomegaly ปอดเป็นฝูาขุ่น
ขาวเหมือนปีกผีเสื้อเนื่องจากมีน้ าในปอด (Pulmonary congestion), ABG: 
Hypoxemia, Hypercapnia, respiratory acidosis 

ของเหลวสะสมในเนื้อเยื่อหุ้มปอด 
(Pleural effusion) 

ไอ, Decrease breath sound, Jugular vein distention, Cyanosis, การ
เคลื่อนไหวของหน้าอกทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน 

การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด (Pleuritis) 
 
 

ไข้หนาวสั่น, เจ็บหน้าอกขณะหายใจเข้า, ฟังเสียงปอดบริเวณท่ีมีการอักเสบ
ของเยื่อหุ้มปอด จะได้ยินเสียงคล้ายมีการเสียดสีของเยื่อหุ้มปอด (Pleural 
friction rub) 

 
* ลักษณะทางคลินิกของความผิดปกติในการท าหน้าที่ของปอดเนื่องจากมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ 
 

ความผิดปกติ อาการและอาการแสดง 
รูท่อทางเดินหายใจอุดกั้น  
เช่น Acute bronchitis, Bronchitis, 
Bronchiectasis 
 

ไข้สูง หนาวสั่น, หายใจมีเสียงดัง (Stridor) หน้าอกบุ๋ม, ไอ มีเสมหะเหนียวข้น, 
Sternal and intercostal retraction, หายใจล าบาก มีเสียงวี้ด, Breath เบา, 
Tachycardia, Tachypnea, Severe hypoxia, Hyperinflation, Residual 
volume เพ่ิมข้ึน 

ท่อทางเดินหายใจบวมหรือหดตัว  
เช่น Asthma, Chronic bronchitis 

ไอ มีเสมหะเหนียวข้น, Mild hyperinflation, มี Corpulmonale และ 
Polycytemia, Hypoxia, Cyanosis, Hypercapnia,  

มีแรงดันบริเวณรอบ ๆ นอกท่อทางเดิน
หายใจ เช่น Emphysema, COPD 

Dyspnea, Pink puffers, Barrel chest, PaCO2 เพ่ิมข้ึน, Mild-moderate 
hypoxemia, Residual volume เพ่ิมข้ึน 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

3 มี / มีโอกาสเกิดการ
ติดเชื้อปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วย
หายใจ  

A: 
1) ไอมีเสียงเสมหะ…….. 
2) เสมหะสี/จ านวน....... 
3) ฟังเสียงปอดพบ
................. 
4) CXR พบ.................. 
5) BT.........ºC 
6) ผลเสมหะเพาะเชื้อ
พบ.............................. 
7) ผลตรวจเลือดพบ 
WBC......................... 
Leucocytes ........... 
8) Prolong ETT 
.............วัน 
9) ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
Mode…………………. 
10) ผู้ปุวยสูงอาย ุ
11) ระดับความรู้สึกตัว
ลดลง GCS = …… 
(น้อยกว่า 8) 
12) ใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า 
 
 

1) ไม่เกิดภาวะปอด
อักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ 
2) สามารถหย่า
เครื่องช่วยหายใจได้
ตามแผนการดูแล 

1) BT 36.5 -37.4 ºC 
2) สีเสมหะสีขาวใส  
ปริมาณน้อยลง 
3) ผลตรวจเลือด 
WBC และ 
Neutrophil อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 
3) ผลเสมหะเพาะ
เชื้อ ไม่พบเชื้อก่อโรค 
4) ผลภาพถ่ายรังสี
ทรวงอกไม่พบ 
Infiltration 

1) ดูแลผู้ปุวยเพ่ือปูองกันการเกิดปอดอักเสบจาก
การใช้ เครื่องช่วยหายใจตามแนวปฏิบัติ ของ
สถาบันร่วมกับการปฏิบัติตามหลัก WHAP-C 
BUNDLE  
2) จัดให้ผู้ปุวยอยู่ในท่านั่งหรือศีรษะสูงอย่างน้อย 
30-45 องศาตลอดเวลาเพ่ือปูองกันการส าลักสาร
คัดหลั่งเข้าสู่ปอดและให้ปอดขยายตัวดี 
3) พลิกตะแคงตัวผู้ปุวยทุก 2 ชั่วโมงเพ่ือปูองกัน
การค่ังค้างของเสมหะในปอด 
4) ท าความสะอาดมือ (Hygienic hand washing) 
ก่อนและหลังให้การพยาบาลกับผู้ปุวยทุกกจิกรรม
ตามข้ันตอนของ WHO guidelines คือล้างมือให้
สะอาดด้วยน้ าและสบู่เมื่อมือเปื้อนอย่างเห็นได้ชัด 
หากมือไม่เปื้อนมาก อาจใช้ Alcohol-based 
hand rub ถูมือแทนได้  
5) แนะน าการล้างมือ 6 ขั้นตอนแก่ญาติผู้ปุวยก่อน
และหลังเข้าเยี่ยม 
6) ดูแลความสะอาดช่องปากและฟันโดย การ
แปรงฟันอย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง และใช้ 2 % 
Chlorhexidine mouth care ก่อนดูดเสมหะ 
7) ดูแลให้อาหารทางสายยางโดยปล่อยให้อาหาร
ไหลสู่กระเพาะอาหารอย่างช้าๆ หรือตามอัตราที่
ก าหนด หลีกเลี่ยงการดูดเสมหะหลังให้อาหารทาง
สายยาง 1-2 ชั่วโมง 
8) ดูดเสมหะเมื่อมีข้อบ่งชี้ ตามหลัก Aseptic 
technique 
9) ดูแลท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์เครื่องช่วย
หายใจตามหลักปราศจากเชื้อ 
10) Consult กายภาพท า Chest 
physiotherapy  
11) ประเมินอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชั่วโมง  
12) ประเมินลักษณะ ปริมาณเสมหะในแต่ละเวร  
13) ติดตามภาพถ่ายรังสีทรวงอกเพ่ือประเมินการ
ขยายตัวของปอด 
14) ติดตามตรวจทางห้องปฏิบตัิการ CBC โดยเฉพาะ  
Leucocytes และผลเพาะเชื้อจากเสมหะ  
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

15) ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการ
รักษา และเฝูาระวังภาวะแพ้ยาและอาการไม่พึง
ประสงค์ของยา เช่น อัตราการกรองของไตลดลง 
ติดตามค่าการท างานของไตต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 

 

ดูดเสมหะเม่ือมีข้อบ่งชี้ ดังนี้ (WHO, 2014)  
   1. ผู้ปุวยหายใจเสียงดังครืดคราด   
   2. ชีพจรผู้ปุวยเร็วขึ้นหรือลดลง  
   3. ผู้ปุวยหายใจเร็วหรือขึ้น  
   4. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงขึ้นหรือลดลง  
   5. ผู้ปุวยหายใจออกยาวขึ้น  
 
แนวทางประเมินความพร้อมการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (Weaning) 

 1. ไม่ได้รับยาหย่อนกล้ามเนื้อหรือยากดระดับความรู้สึกตัวทางหลอดเลือดด าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนการ
ประเมิน  

 2. SBP อยู่ระหว่าง 90-160 mmHg ไม่ได้หรือได้รับยากระตุ้นความดันโลหิตปริมาณเล็กน้อย(Dobutamine) 
น้อยกว่า 5 mcg/kg/ min หรือ Norepinephrine น้อยกว่า 4 mcg/min 

 3. HR น้อยกว่า 120 ครั้งต่อนาที RR น้อยกว่า 35 ครั้ง ต่อนาที SpO2 มากกว่า 90% ขณะที่ใช้ความ
เข้มข้นออกซิเจน (FiO2) น้อยกว่า 40% อุณหภูมิกายน้อยกว่า 38 ºC 

 4. มีระดับ Hemoglobin มากกว่า 8 g/dL 
 5. ใช ้PEEP น้อยกว่า 7 cmH2O 
 6. สามารถหายใจได้ Tidal volume (TV) เกิน 5 ml/kg 
 7. มีค่า Rapid shallow breathing index (RSBI) (RR/TV) น้อยกว่า 105 breaths/min/L 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

4 การแลกเปลี่ยนก๊าซ
ลดลงเนื่องจากติดเชื้อ
วัณโรค/มีโอกาสเกิด
การแพร่กระจายเชื้อวัณ
โรค 
A: 
1) CXR พบ.................. 
2) Sputum AFB: 
Positive 
3) ผู้ปุวยมีอาการ……… 
(e.g.ไอมีเสมหะ สี....... 
เวลา......วัน, เหนื่อย 
เพลีย, เจ็บหน้าอกข้าง
ซ้ายเวลาไอ) 
4) RR......bpm 
5) BT.........ºC 
6)WBC=……….cells/mm3 
7) Neutrophil =..... %  

1) ไม่เกิดภาวะพร่อง
ออกซิเจนและได้รับ
ออกซิเจนอย่างเพียงพอ 
2) ไม่เกิดการแพร่ 
กระจายเชื้อต่อผู้อ่ืน 
2) ปลอดภัยจากภาวะ 
แทรกซ้อนจากยารักษา 
วัณโรค 

1) ไม่มีอาการและ
อาการแสดงของภาวะ
พร่องออกซิเจน 
2) RR =12-24 bpm 
ลักษณะการหายใจปกต ิ
3) SpO2 sat ≥ 95% 
4) BT 36.5 -37.4 ºC 
5) สีเสมหะสีขาวใส  
ปริมาณน้อยลง 
6) ผลตรวจเลือด 
WBC และ 
Neutrophil อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 
7) ผลภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก ไม่พบ 
Infiltration 
8) ผล AFB: Negative  
9) ผู้ปุวยและญาติมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองโรค การปฏิบัติตัว 
การรับประทานยา 
ถูกต้องทั้งขณะนอน
โรงพยาบาล 
และเมื่อกลับบ้าน 
10) ญาติและบุคลากร
ผู้ที่ดูแลไม่มีการติดเชื้อ 
11) ผู้ปุวยปลอดภัย
จากภาวะแทรกซ้อน
จากยารักษาวัณโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จัดท่านอนศีรษะสูง ดูแลให้ผูปุ้วยพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ  
2) สอนการไออย่างมีประสิทธิภาพลดการคั่งค้างของ
เสมหะ 
3) ฝึกให้ผู้ปุวยหายใจเข้าออกลึกๆ ช้าๆ ทุก 1-2 
ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้ถุงลมปอดขยายตัวได้เต็มที่ 
แลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้น  
4) ประเมินสัญญาณชพีและติดตามค่า O2 Sat อย่าง
น้อยทุก 4 ชั่วโมง  
5) เฝูาระวังภาวะพร่องออกซิเจน อัตราการหายใจ 
ชีพจร ปลายมือปลายเท้า ซดี เขียว 
6) ดูแลให้ได้รับยาตา้นวณัโรค (Anti-tuberculosis 
agents) ตามแผนการรักษา เฝาูระวังภาวะแทรกซ้อน
จากยา เชน่ ตับอักเสบ อาการชาปลายประสาท ผืน่ 
ผิวหนังลอก โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ า คลืน่ไส้ 
อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง ท้องเสียเป็นต้น 
7) ดูแลให้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ CXR 
และรายงานแพทย์ทราบเพื่อวางแผนการรักษา 
8) จัดผู้ปุวยอยู่ในห้องแยกโรค (Isolation precautions) 
และปฏิบตัิตามหลัก Airborne precautions 
9) แนะน าผูปุ้วยเร่ืองการปฏิบัตติัว เพื่อปูองกันการ
แพร่กระจายเชื้อ 
10) แนะน าญาติ เร่ืองโรคและเฝูาระวังภาวะสุขภาพ
ของตนเอง 
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6.2 โรคระบบทางเดินปัสสาวะและการท างานของไต 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 มีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจาก
ภาวะไตบาดเจ็บ
เฉียบพลัน ได้แก่  
1) ภาวะน้ าเกิน/ มีภาวะ
หายใจล้มเหลว 
(เนื่องจากมีน้ าคั่งในปอด)  
2) ภาวะของเสียคั่งใน
ร่างกาย (เนื่องจากไต
สูญเสียหน้าที)่ 
3) ภาวะไมส่มดุลของสาร
น้ าและอิเล็กโตรไลต ์ 
4) ปริมาณเลือดออกจาก
หัวใจในหนึ่งนาทลีดลง  
5) ภาวะซีด (เนื่องจากไต
สร้างฮอร์โมน 
Erythropoietin ได้
น้อยลง)  
6) ติดเชื้อได้ง่าย 
(เนื่องจากภูมิคุ้มกันถูกกด
จากภาวะยูรีเมีย) 
A: 
1) ผู้ปุวยมีอาการ............. 
2) ปัสสาวะ....ml/วัน/เวร 
3) ผู้ปุวยไดร้ับยา............. 
4) BUN/Cr =.................... 
eGER =…………………. 
K = ………………………… 
Na = …………………… 
CO2 = …………………… 
ABG = ……………………… 
Hb = ………………………… 
Hct = ………………………. 
กรณีท า IPD HD CRRT 
 IPD …….. hr/cycle 
 HD UF……. / ครั้ง 
CRRT mode 

1) ของเสียคั่งใน
ร่างกายลดลง  
2) ไม่เกิดอันตรายจาก
ของเสียคั่ง และ
ภาวะแทรกซ้อน จาก
ภาวะไตบาดเจ็บ
เฉียบพลัน 
3) ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนจาก
การท า IPD หรือ HD 
หรือ CRRT 
 

1) ไม่มีอาการและ
อาการแสดงจากของ
เสียคั่งในร่างกาย  
- ระดับความรู้สึกตัว
ปกติ  
- ไม่มีอาการคลื่นไส้ 
อาเจียน เบื่ออาหาร  
- อัตราการหายใจ
ปกติไม่มี หอบลึก   
- ไม่มีอาการ
อ่อนเพลีย บวม 
ผิวหนังมีความตึงตัวดี 
ไม่คันตามตัว ไมห่อบ
เหนื่อย 
 2) ปัสสาวะออก 
มากกว่า 0.5 -1 
ml/kg/hr 
3) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ  
BUN = 8-12 mg/dl 
Cr = 0.55-1.18 mg/dl  
eGER = >60 
ml/mi/1.73 m2 
K = 3.8-5 mmol/L 
Na =136-146 
mmol/L 
CO2 =21-31 mmol/L 
ABG ไม่พบภาวะ 
Metabolic acidosis 
 
 

1) ประเมินอาการแสดงจากของเสียคั่งในร่างกาย 
เช่น ระดับความรู้สึกตัวลดลง ซึม สับสน โวยวาย 
อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร คันตามตัว 
หอบเหนื่อย หายใจหอบลึก 
2) ดูแลรับประทานอาหารอ่อนจืด พลังงานสูง 
โปรตีนต่ า โพแทสเซียมต่ า 
3) ดูแลผู้ปุวยให้ได้รับสารน้ าอย่างเพียงพอตาม
แผนการรักษา 
4) ประเมิน CVP เพ่ือประเมินน้ าในระบบไหลเวียน  
5) ดูแลให้ได้รับยาขับปัสสาวะตามแผนการรักษา
และระมัดระวังผลข้างเคียงของการได้รับยา เช่น 
กระหายน้ า ปากแห้ง จากภาวะขาดน้ าหรือมีการ
ขับสารอิเล็กโตรไลต์มากเกินไป 
6) ประเมินภาวะน้ าในร่างกายโดยวัดและบันทึก
ปริมาณน้ าเข้าและออกร่างกาย ทุก 1-2 ชั่วโมง  
7) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะน้ าเกิน 
เช่น เหนื่อย นอนราบไม่ได้ ฟังปอดทุกเวร ประเมิน 
O2sat ภาวะบวมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
8) ตรวจและประเมินผลการตรวจ ABG ตามแผนการ
รักษา เพ่ือประเมินภาวะพร่องของออกซิเจนและ
ความไม่สมดุลกรดด่างของร่างกาย 
9) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก ่
BUN, Cr, eGER, Electrolyte โดยเฉพาะ Na+ K+ 
(ขึ้นอยู่กับระยะของโรค เช่น ระยะที่ปัสสาวะออก
น้อย Na จะสูง ระยะปัสสาวะออกมาก Na จะต่ า), 
UA  เพ่ือประเมิน pH ความถ่วงจ าเพาะ ระดับ
โปรตีนและกลูโคส  
10) ติดตามและเฝูาระวังการใช้ยาที่มีผลต่อการ
ท างานของไต  
11) ดูแลให้ได้รับการท า IPD/HD/CRRT อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนการรักษา ประเมินและ
บันทึกปริมาณ ลักษณะ Fluid รวมทั้งเฝูาระวังการ
ติดเชื้อที่แผล 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

2 มี / มีโอกาสเกิดการ
ติดเชื้อระบบทางเดิน
ปัสสาวะสัมพันธ์กับ
การใส่สายสวน
ปัสสาวะ 

A: 
1) มีไข้ BT =……… ºC  
2) ปัสสาวะล าบาก 
แสบขัด ปัสสาวะบ่อย 
ปัสสาวะไม่สุด เจ็บ
เหนือหัวหน่าว  
3) ปัสสาวะขุ่น มี
ตะกอน ปัสสาวะออก
น้อย 
4) ใส่สายสวนปัสสาวะ
............ วัน 
5) ผู้ปุวยช่วยเหลือ
ตัวเองได้น้อย 
6) UA………………..  
7) ผลเพาะเชื้อพบ……. 
 
  

1) ไม่มีการติดเชื้อใน
ทางเดินปัสสาวะหรือ
การติดเชื้อลดลง และ
ไม่เกิดการแพร่กระจาย
ของเชื้อ 

1) ไม่มีอาการและ
อาการแสดงของการ
ติดเชื้อระบบทางเดิน
ปัสสาวะได้แก่ปัสสาวะ
ขัด ปัสสาวะบ่อย 
ปัสสาวะไม่สุด เจ็บ
เหนือหัวหน่าว คลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดบริเวณ
บั้นเอว ไข้ หนาวสั่น 
2) ปัสสาวะเหลืองใส 
ไม่ขุ่น 
3) ไม่พบแบคทีเรียใน
ปัสสาวะหรือจ านวน
ลดลง  
UA: WBC≤ 3-5 
cells/HPF 
4) BT 36.5 -37.4 ºC 
5) ผลเพาะเชื้อไม่พบ
เชื้อก่อโรค 
 

1)  ด ูแลผู ้ป ุวย เพื ่อป ูอ งก ันการติด เชื ้อ ร ะบบ
ทาง เด ินปัสสาวะสัมพ ันธ ์ก ับการ ใส ่สายสวน
ปัสสาวะตามแนวปฏิบัติของสถาบัน 
2) ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์และสายสวน
ปัสสาวะ ด้วยสบู่เวรละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งเมื่อผู้ปุวย
ขับถ่ายอุจจาระ หลังท าความสะอาดต้องซับให้แห้ง 
3) ดูแลไม่ให้สายดึงรั้ง หักพับ เพื่อให้ปัสสาวะระบาย
ได้ดี ไม่มีการคั่งค้าง 
4) ไม่ปลดข้อต่อต่าง ๆ ของชุดสวนปัสสาวะ กรณีท่ี
จ าเป็นต้องปลดข้อต่อ เช่น ต่อกระบอกตวงทุก
ชั่วโมงต้องใช้เทคนิคปราศจากเชื้อเท่านั้น 
5) ประเมินอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อ
ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นระยะ ท้ังก่อนและ
ระหว่างรับการรักษา เช่น ปัสสาวะขัด ปัสสาวะบ่อย 
ปัสสาวะไม่สุด เจ็บเหนือหัวหน่าว คลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดบริเวณบั้นเอว ไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะสีขุ่น มี
ประวัติปัสสาวะล าบาก คาสายสวนปัสสาวะมา
หลายวัน มีระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 
6) ประเมินและบันทึกปริมาณสารน้ า เข้าออก 
ลักษณะ สี ความขุ่น ของปัสสาวะ  
7) ประเมินอุณหภูมิของรา่งกายทุก 4 ชั่วโมง ให้การ
พยาบาลลดไข้เมื่อมีไข้ หรือพิจารณารายงานแพทย์
เพื่อให้ยาลดไข้ 
8) กระตุ้นให้ผู้ปุวยด่ืมน้ ามาก ๆ กรณีไม่มีภาวะน้ า
เกินหรือข้อห้าม 
9) ประเมินความพร้อมในการถอดสายสวนปัสสาวะ
อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและพิจารณาถอดสายสวน
ปัสสาวะเมื่อมีข้อบ่งชี้ 
10) ให้ข้อมูลแก่ผู้ปุวยเพื่อขอความร่วมมือในการ
ช่วยดูแลสายสวนปัสสาวะ 
11) ติดตามตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ปัสสาวะ (Urine analysis; UA) และผลเพาะเชื้อ 
(Urine culture; UC) 
12) ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการ
รักษา และเฝูาระวังภาวะแพ้ยาและอาการไม่พึง
ประสงค์ของยา เช่น อัตราการกรองของไตลดลง 
โดยติดตามค่าการท างานของไตต่อเนื่อง 
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6.3 ความไม่สมดุลของสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2 

โซเดียมในเลือดต่ า
(Hyponatremia) 
A: 
1) ผู้ปุวยถ่ายเหลว..ครั้ง 
อาเจียนรุนแรง.......ครั้ง 
2) ผู้ปุวยได้รับยาขับ
ปัสสาวะและจ ากัดเกลือ 
3) Na+=………mmol/L 
4) ปัสสาวะมีความ
ถ่วงจ าเพาะ =………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
โซเดียมในเลือดสูง
(Hypernatremia) 
A: 
1) ผู้ปุวยมีภาวะเบาจืด 
U/D DM  
2) มีไข้ BT=………..ºC 
3) RR = ……bpm 
4) อาเจียน ถ่ายเหลว 
5) รับประทานเกลือ
โซเดียมมาก 
6) ได้รับสารน้ า ชนิด 
3% NaCl, 5%NaCl 
หรือยา Sodium 
bicarbonate 

1) แก้ไขระดับโซเดียม
ให้กลับสู่ภาวะปกติ
และปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
ของระดับโซเดียมใน
เลือดต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) แก้ไขระดับโซเดียม
ให้กลับสู่ภาวะปกติ
และปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนของ
ระดับโซเดียมในเลือด
สูง 
 

1) ไม่พบอาการและ
อาการแสดงของ
โซเดียมในเลือดต่ า 
2) ระดับความรู้สึกตัว
ปกติ GCS 13-15 
คะแนน 
3) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
Na 136-146 mmol/L 
4) ปัสสาวะมีความ
ถ่วงจ าเพาะ 1.003 -
1.035 
 
 
 
 
 
 
1) ไม่พบอาการและ
อาการแสดงของ
โซเดียมในเลือดต่ า 
2) ระดับความรู้สึกตัว
ปกติ GCS = 13-15 
3) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
Na+=136-146 
mmol/L 
4) Urine Sp.Gr = 
1.003-1.035 
3) ความตึงตัวของ
ผิวหนังปกติ (Skin 
turgor) 

1) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ
โซเดียมในเลือดต่ า ได้แก่ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร 
ปวดศีรษะ สับสน การตอบสนองของ Reflex ลดลง 
2) ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ อย่างน้อยทุก 
1 ชั่วโมงหรือถ่ีกว่านั้นเมื่อมีอาการไม่คงท่ี  
3) ประเมินระดับความรู้สึกตัวทุก 2 ชั่วโมง 
4) ประเมินและบันทึกปริมาณน้ าเข้าและออก
ร่างกาย ทุก 1 ชั่วโมง 
5) ดูแลให้ได้รับสารน้ า ชนิด 3% NaCl, 5%NaCl 
ตามแผนการรักษาโดยบริหารการให้สารน้ าผ่าน 
Infusion pump และเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อน
เช่น โซเดียมในเลือดสูงเกินไป หรือ
ภาวะแทรกซ้อนที่คุกความชีวิต เช่น Osmotic 
demyelination syndrome (ODS) 
6) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ Na ความ
ถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ รายงานแพทย์ทราบเพ่ือ
ปรับแผนการรักษา 
 
1 ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะโซเดยีมใน
เลือดสูง ได้แก่ อาเจยีน ท้องเสยี ไข้สูง งว่งซึม สับสน 
ตะคริว กล้ามเนื้อกระตุก การตอบสนองของ Reflex 
ไวขึ้น (Hyperreflexia) ความตึงตัวของผิวหนังลดลง 
2) ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ อย่างน้อยทุก 1 
ชั่วโมงหรือถี่กว่านั้นเมื่อมีอาการไม่คงที่  
3) ประเมินระดับความรู้สึกตัวทุก 2 ชั่วโมง 
4) ประเมินปริมาณน้ าเข้าและออกร่างกาย ทุก 1
ชั่วโมง 
5) ดูแลให้ได้รับสารน้ า ชนิด 5% DW, NSS/2 ตาม
แผนการรักษา 
6) ควบคุมระดับน้ าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
7) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ Na+ ความ
ถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

3 โพแทสเซียมในเลือดต่ า 
(Hypokalemia) 
A: 
1) ผู้ปุวยถ่ายเหลว..ครั้ง 
2) อาเจียนรุนแรง...ครั้ง 
3) ผู้ปุวยมีภาวะ 
Polyuria จากได้รับยา
ขับปัสสาวะ  
4) Hyperglycemia 
ควบคุมไม่ได้  
5) Urine output = 
……….ml/hr./เวร 
6) K+ =……….. 
mmol/L 

1) แก้ไขระดับ
โพแทสเซียมให้กลับสู่
ภาวะปกติและปลอดภัย
จากภาวะแทรกซ้อนของ
ระดับโพแทสเซียมใน
เลือดต่ า 
 

1) ไมพ่บอาการและ
อาการแสดงของ
โพแทสเซียมในเลือดต่ า 
2) สญัญาณชพีปกต ิ
  2.1) HR 60-100 bpm 
จังหวะสม่ าเสมอ ความ
แรงระดบั 2+ 
  2.2) RR =12-20 bpm
หรือไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ค่าปกติเดิมของผูปุ้วย 
3) ไม่พบคลืน่ไฟฟาู
หัวใจที่เตน้ผดิจังหวะ 
เช่น PVC, Short run 
หรือ ST segment 
เปลีย่นแปลง 
4) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิาร 
K+ = 3.8-5 mmol/L 
5) Motor power grade 
V all extremities 
 

1) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดต่ า เช่น ง่วงซึม สับสน หายใจตื้น 
อ่อนล้า กล้ามเนื้ออ่อนแรงชา ตะคริว (โดยเฉพาะที่ขา) 
การตอบสนองของ Reflex ลดลง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ 
อาเจียน ท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน ท้องอืด 
2) ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ อย่างน้อยทุก 1 
ชั่วโมงหรือถ่ีกว่านั้นเมื่ออาการไม่คงที่ โดยเฉพาะ
คลื่นไฟฟาูหัวใจที่ผิดปกติ เช่น PVC PAC Short run, 
ST ลดต่ า ลง (Mild hypokalemia) ST แบนราบ
หรือ ST หัวกลับ (Moderate hypokalemia)  และ
พบ U wave แต่ไม่ชัด (Severe hypokalemia)  
3) ประเมิน Motor power แขน ขา ก่อนให้ท า
กิจกรรม จัดให้ผู้ปุวยพักผ่อนบนเตียง มีกิจกรรม 
เท่าที่จ าเปน็ เฝูาระวังพลัดตกหกล้ม 
4) ในรายที่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ให้ญาติ
จัดหาผลไม้ที่มีโพแทสเซียมมาเสริมมื้ออาหารให้แก่
ผู้ปุวย เช่น กล้วย ส้ม  
5) ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษาเช่น 10% Elixir 
KCl โดยรับประทานยาหลังอาหารทันทีและดื่มน้ า
ตาม ½-1 แก้ว หลีกเลี่ยงให้ยาขณะท้องว่างเพราะ
อาจเกิดการระคายเคืองในระบบทางเดนิอาหาร กรณี
ผู้ปุวยไม่สามารถรับประทานยาชนิดน้ าได้เนื่องจากมี
รสเฝื่อนมาก พิจารณารายงานแพทย์ให้ยาชนดิเม็ด 
เช่น Addi-K เป็นตน้ และเฝาูระวังอาการข้างเคียง
ของยา เช่น ท้องเดิน ชาตามปลายมือปลายเท้า ริม
ฝีปาก 
6) กรณีให้ยาฉีด KCl ทางหลอดเลือดด าบริหารยา
ด้วย Infusion pump และห้ามผสมยาเพิ่มใน
สารละลายของผูปุ้วยที่ให้อยู่ก่อน และดูแลเพิ่มเติม
ดังนี ้
6.1) ติดตามคลื่นไฟฟูาหัวใจต่อเนื่อง เฝูาระวังภาวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ อย่างใกลช้ดิ และติดตามผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ Serum K+ ทุก 4-6 ชั่วโมง  
6.2) ประเมิน Urine output และติดตามค่าการ
ท างานของไตอย่างเคร่งครัด 
6.3) ประเมินผิวหนังบริเวณที่ไดร้ับยาทุก 1-2 ชั่วโมง 
และอาการผิดปกติ เช่น อาการปวด ระคายเคือง บวม  
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

    แดง เพื่อปูองกันภาวะหลอดเลอืดด าอักเสบ 
(Phlebitis), เนื้อตาย (Slough tissue) 
7) ประเมินและบันทึกปริมาณน้ าเข้าและออกร่างกาย 
ทุก 1ชั่วโมง 
8) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ Serum K+ 
รายงานแพทย์ทราบเพื่อปรับแผนการรักษา 
 

4 โพแทสเซียมในเลือดสูง 
(Hyperkalemia)/ 
มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจ 
เต้นผิดปกติชนิดรุนแรง
เนื่องจากโพแทสเซียม 
ในเลือดสูงกว่าปกติ 
A: 
1) ผู้ปุวยมีอาการ.......... 
2) ปัสสาวะออกน้อย 
Urine output 
=………….ml/hr. /เวร 
3) K+ = ……….. mmol/L 
4) Case: AKI oliguria 
phase 
5) มีภาวะ Acidosis 
6) ABG: …………………. 
7) EKG พบ: ……........... 
 
 

1) แก้ไขระดับ
โพแทสเซียมให้กลับสู่
ภาวะปกติและ
ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนของ
ระดบัโพแทสเซียมใน
เลือดสูง 

 

1) ไม่พบอาการและ
อาการแสดงของ
โพแทสเซียมในเลือดสงู 
2) สัญญาณชีพปกต ิ
  2.1) HR 60-100 
bpm จังหวะสม่ าเสมอ 
ความแรงระดับ 2+ 
  2.2) RR =12-20 bpm
หรือไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ค่าปกติเดิมของผูปุ้วย 
3) ไม่พบคลืน่ไฟฟูา
หัวใจที่เต้นผิดจังหวะ 
เช่น PVC, Short run, 
VT/VF, Wild QRS, 
tall T wave 
4) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
K+ = 3.8-5 mmol/L 

 

1) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดสูง เช่น การตอบสนองของ Reflex 
เร็วขึ้น คลื่นไส้อาเจียน ล าไส้หยุดท างาน หัวใจเต้นเร็ว  
2) ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ อย่างน้อยทุก 1 
ชั่วโมงหรือถ่ีกว่านั้นเมื่อมีอาการไม่คงที่ โดยเฉพาะ
คลื่นไฟฟาูหัวใจที่ผิดปกติ เต้นผดิจังหวะ เช่น PVC, 
Short run, VT/VF, Wild QRS, tall T wave หาก
พบบนัทึกคลื่นไฟฟาูหัวใจชนิด 12 leads และ
รายงานแพทย์ทราบทนัที 
3) หากพบว่าผูปุ้วยมีระดบัความรู้สึกตัวลดลง หัว
ใจเต้นเร็ว กระสับกระส่าย หายใจล าบาก ดูแลให้
ได้รับออกซิเจนทันที ร่วมกับประเมินค่าความอิ่มตัว
ของออกซิเจนปลายนิ้ว  
4) แนะน าญาตงิดผลไม้ อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงมา
เสริมมื้ออาหารให้แก่ผู้ปุวย ดูแลรับประทานอาหารอ่อน 
ย่อยง่าย 
5) ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา  
 5.1) ลดหรือขัดขวางฤทธิ์ที่เซลล์น าจงัหวะการเต้น
ของหัวใจ คือ 10% Calcium gluconate 
 5.2) เพิ่มการเคลื่อนย้ายเข้าสู่เซลล์ Regular insulin 
+ 50% Glucose, 7.5%NaHCO3, Salbutamol 
 5.3) ขับออกจากร่างกาย คือ Potassium wasting 
diuretic เช่น Furosemide, Kayexylate 
รับประทานทางปากหรือสวนทางทวาร ร่วมกับยา
ระบาย เฝาูระวังภาวะอาการข้างเคียงของยาแต่ละ
ชนิดอย่างใกล้ชิด 
6) จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ปุวยพักผอ่นเพื่อลดการท างาน
ของหัวใจ 
7) ประเมินและบันทึกปริมาณน้ าเข้าและออกร่างกาย 
ทุก 1ชั่วโมง และการขับถ่ายอุจจาระในแต่ละเวรเพื่อ
แก้ไขภาวะท้องผูก 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

    8) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ Serum K+ ทุก 
4 ชั่วโมงหรือตามแผนการรักษาเพื่อรายงานแพทย์
ทราบเพื่อปรับแผนการรักษา 
9) เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ฉุกเฉิน ได้แก่ 
Defibrillator 
 

5 แมกนีเซียมในเลือดต่ า 
(Hypomagnesemia) 
A:  
1) ผู้ปุวยมีอาการ.......... 
2) ปัสสาวะออกน้อย 
Urine output 
=…………..ml/hr. /เวร 
3) Mg2+= ………mg/dl 
 

แก้ไขระดับแมกนีเซียม
ให้กลับสู่ภาวะปกติ
และปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนของ
ระดบัแมกนเีซียมใน
เลือดต่ า 

1) ไม่พบอาการและ
อาการแสดงของ
แมกนีเซียมในเลือดต่ า 
2) สัญญาณชีพปกต ิ
  2.1) HR 60-100 
bpm จังหวะสม่ าเสมอ 
ความแรงระดับ 2+ 
  2.2) RR =12-20 bpm
หรือไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ค่าปกติเดิมของผูปุ้วย 
  3) ไม่พบคลืน่ไฟฟูา
หัวใจที่เต้นผิดจังหวะ 
เช่น PR prolong, 
QRS prolong, TdP 
4) ระดับความรู้สึกตัว
ลดลง 
5) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
Mg+= 1.9-2.6 mg/dl 
 

1) ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ
แมกนีเซียมในเลือดต่ า เชน่ ระดับความรู้สึกตวัลดลง  
กระสับกระส่าย สับสน กลืนล าบาก ชัก กล้ามเนื้อ 
บิด เกร็ง สั่น มือจีบ การตอบสนองของ Reflex เร็วไว
ขึ้น คลื่นไส้ อาเจยีน ท้องเดิน ท้องอืด 
2) ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ อย่างน้อยทุก 
1 ชั่วโมงหรือถี่กว่านั้นเมื่อมีอาการไม่คงท่ี 
โดยเฉพาะคลื่นไฟฟูาหัวใจที่ผิดปกติ เต้นผิดจงัหวะ 
เช่น PR prolong, QRS prolong, TdP 
3) ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา ได้แก่  
50% MgSO4 ตามแผนการรักษาและเฝูาระวังขณะให้
ยาดังนี ้
3.1) ประเมินการท างานของไตก่อนและหลังให้ยา 
ควบคูก่ับบันทึก Urine output  
3.2) บันทึกสัญญาณชีพทุก 15-60 นาที เพื่อเฝูา
ระวังการหายใจช้า ความดันโลหิตต่ า 
3.3) กรณีผู้ปุวยได้รับยา Digitalis เฝูาระวังการ
เกิดพิษของ Digitalis เพ่ิมข้ึน 
4) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ K+, Ca2+, 
Mg2+ รายงานแพทย์ทราบเพ่ือปรับแผนการรักษา 
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6.4 โรคระบบต่อมไร้ท่อ 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 มี/มีโอกาสเกิดภาวะ
ระดับน้ าตาลในกระแส
เลือดเปลี่ยนแปลง 
(Hypoglycemia-
Hyperglycemia) 
A: 
1) มีประวัติ DM  
2) DM Poor control 
(ไม่ควบคุมอาหาร, ไม่
รับประทานยา, ไม่ฉีด
ยา Insulin)  
4) FBS = …………  
5) DTX =…………mg% 
6) HbA1c = ……… 
  
 

1) สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในกระแส
เลือดได้ตามแผนการ
รักษา 
2) ผู้ปุวยปลอดภัยจาก
ระดับน้ าตาลในกระแส
เลือดเปลี่ยนแปลง 
3) สามารถประเมิน
อาการและอาการ
แสดงของในกระแส
เลือดเปลี่ยนแปลง 
ได้อย่างทันท่วงที 
4) ผู้ปุวยและผู้ดูแลมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การปฏิบัติตัวทีถู่กต้อง 

1) ระดับน้ าตาลใน
กระแสเลือดอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 
DTX = 70-110 mg% 
2) ผู้ปุวยรู้สึกตัวดี ท า
ตามบอกได้ ไม่สับสน 
3) ไม่พบอาการและ
อาการแสดงของระดับ
น้ าตาลในกระแส
เลือดเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ประเมินและสังเกตอาการและอาการแสดงของ
ภาวะระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเปลี่ยนแปลง สูง
หรือต่ าผิดปกติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ภาวะน้ าตาล
ในเลือดต่ า เช่น มีอาการใจสั่นหวิวหรือคล้ายจะ
เป็นลม มีเหงื่อออกมากกว่าปกต ิตัวเย็นชื้น ภาวะ
น้ าตาลในเลือดสูง ได้แก่ ซึม สับสน หายใจตื้นช้า 
ชักเกร็ง 
2) แนะน าผู้ปุวยให้รีบบอกทันทีหากพบว่ามีอาการ 
ผิดปกติ เช่น ใจสั่น, หวิวหรือคล้ายจะเป็นลม มี
เหงื่อออกมากกว่าปกต ิตัวเย็นชื้น เป็นต้น 
3) ประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารเฉพาะ
โรค ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปุวยและญาติเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารอย่างถูกต้อง และดูแลให้ได้รับ
อาหารเฉพาะโรค สังเกตและบันทึกจ านวนอาหาร
ที่ผู้ปุวยได้รับในแต่ละมื้อ 
4) ดูแลให้ได้รับยาลดระดับน้ าตาลตามแผนการ
รักษา อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง เช่น ยา Insulin 
พร้อมเฝูาระวังผลข้างเคียงของยา ได้แก่ ระดับ
น้ าตาลในเลือดต่ า 
5) ติดตามและบันทึกระดับน้ าตาลในกระแสเลือด
ต่อเนื่องตามแผนการรักษา 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

2 มีภาวะวิกฤตจาก 
DKA/ HHS  
ภาวะกรดจากคีโตน 
(DKA)/ภาวะเลือดมี
ความเข้มข้นสูงจาก
ภาวะน้ าตาลในเลือด
เกิน (HHS) 
A: 
DKA 
1) ขาด/หยุดอินซูลิน 
2) ปัสสาวะบ่อย 
กระหายน้ า เฉื่อยชา 
อ่อนเพลีย ตาพร่ามัว  
3) มีอาการ N/V  
4) หายใจเร็วและหอบ
ลึก (Kussmaul 
breathing)  
5) ลมหายใจมีกลิ่น
ผลไม้ ซึมลง  
6) Plasma glucose 
>250 mg% 
7) CO2 < 10 mmHg 
8) ABG pH= ........... 
9) ตรวจพบ Ketone 
ในปัสสาวะ 
HHS  
1) กระหายน้ า ปัสสาวะ
บ่อย ซึมลง ชัก 
2) Hypotension 
BP = ………mmHg 
MAP=…….mmHg 
Plasma glucose 
>600 mg/dl  
K+ =……… mmol/L 
 

1) ปลอดภัยและไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจาก
จากภาวะวิกฤติ DKA/ 
HHS 
2) สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลและสาร
น้ าในร่างกายได้ 
 
 
 

1) ไมพ่บอาการและ
อาการแสดงของ DKA/ 
HHS 
2) สญัญาณชพีอยู่ใน
เกณฑป์กต ิ
2.1 ความดันโลหิตปกติ      
SBP/ DBP = 90-140/ 
60-90 mmHg  
MAP ≥ 65 mmHg 
 2.2 HR 60-100 bpm 
 2.3 RR 12-20 bpm 
3) ระดบัความรู้สึกตัว
ปกติ GCS = 13-15 
4) DTX = 70-110 
mg% (Clinical 
practice guideline 
2017) 
5) ตรวจไมพ่บ Ketone 
ในปสัสาวะ 
6) ผล ABG ไม่พบภาวะ
เป็น Metabolic 
acidosis 
7) Lab  
- K+=3.8-5.0 mmol/L 
 
 
  
 

1) สังเกตและประเมินอาการและอาการแสดงของ 
DKA/ HHS เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ า เฉื่อย
ชา อ่อนเพลีย ตาพร่ามัว คลื่นไส้ อาเจียน หายใจ
เร็วและ หอบลึก ซึมลง ชัก 
2) บันทึกและประเมินสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง 
3) ดูแลให้รับสารน้ าและเกลือแร่ ชนิด 0.9% Nacl 
1,000 ml ในชั่วโมงแรกจ านวน 500-1,000 ml 
ในชั่วโมงท่ี 2 จ านวน 500 ml ในชั่วโมงท่ี 3 และ 
จ านวน 250 ml ในชั่วโมงท่ี 4 หรือตามแผนการ
รักษาของแพทย์ เฝูาระวังภาวะน้ าเกินในผู้ปุวย
โรคหัวใจ  
4) บันทึกสมดุล น้ าเข้าและออกและประเมิน CVP 
เพ่ือปรับการให้สารน้ า 
5) ดูแลให้ได้รับ Potassium ชดเชยตามแผนการ
รักษาและติดตาม Lab Serum K+ อย่างน้อยทุก 
4 ชั่วโมง หรือตามแผนการรักษา 
6) ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับยาอินซูลินทางหลอดเลือดด า
ตามแผนการรักษาและปรับตามแผนการรักษาเฝูา
ระวังภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่ า  
7) ติดตามระดับน้ าตาล Capillary Plasma 
glucose ทุก 1 ชั่วโมง จนระดับน้ าตาลคงท่ี 
8) ประเมินและติดตามผล ABG เพ่ือประเมินภาวะ
กรดในร่างกาย เฝูาระวังภาวะหายใจล้มเหลวจาก
ภาวะ Metabolic acidosis 
9) ส่งตรวจและติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
ระดับ Ketone ในปัสสาวะ, BUN, Cr 
 
 
 
 
 
 
* 1. DKA = Diabetic Ketoacidosis 
  2. HHS = Hyperosmolar Hyperglycemic 
State 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

3 มีภาวะต่อมไทรอยด์
เป็นพิษวิกฤต 
(Thyroid Crisis) 
A: 
1) เหนื่อยง่าย ใจสั่น 
มือสั่น คลื่นไส้ อาเจียน 
รู้สึกร้อน หงุดหงิด 
น้ าหนักลด ท้องเสีย ซึม
กระสับกระส่ายอารมณ์
เปลี่ยนแปลง หมดสติ 
 2) ไข้สูง BT≥ 37.8 ºC  
3) หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 
หัวใจห้องบนเต้นสัน่พลิ้ว  
4) มีภาวะหัวใจล้มเหลว  
5) ผล TFT  
TSH = 
FT3 = 
FT4 = 
 
 

- ผู้ปุวยปลอดภัยจาก
ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ 
- ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจาก
การมีภาวะไทรอยด์
เป็นพิษ 

1) สัญญาณชีพอยู่ใน
เกณฑป์กต ิ
1.1 ความดันโลหิตปกติ      
SBP/ DBP =  
90-140/60-90 mmHg  
MAP ≥ 65 mmHg 
 1.2 HR 60-100 bpm 
 1.3 RR 12-20 bpm 
 1.4 BT 36.5 -37.4 ºC 
2) ระดับความรู้สึกตัว
ปกติ GCS 13-15 
คะแนน 
3) ผล TFT อยู่ในเกณฑ์
ปกต ิ
- TSH = 0.55 – 4.78 
uIU/ml 
- FT3 = 2.3 – 4.2 
pg/ml 
- FT4 = 0.89 – 1.76 
ng/dl 
 

1) สังเกตและประเมินอาการและอาการแสดงของ
ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษวิกฤต เช่น สับสน ซึม ชัก 
ระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลงหรือหมดสติ เหน่ือย
ง่าย ใจสั่น มือสั่น คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกร้อน 
หงุดหงิด เป็นต้น 
2) ประเมินสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยทุก 1 
ชั่วโมง 
3) ติดตามประเมินคลื่นไฟฟูาหัวใจซึ่งมักพบภาวะ 
หัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น หัวใจเต้นเร็ว หัวใจห้องบน
เต้นสั่นพลิ้ว หากมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต
รายงานแพทย์ทราบทันที 
3) ประเมินและติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
ปลายนิ้วต่อเนื่อง อาจการเกิดภาวะพร่องออกซิเจน
ได้จากเมตาบอลิซมึท่ีเพิ่มมากขึ้นท าให้ความต้องการ
ออกซิเจนของร่างกายเพิ่มขึ้นด้วย และดูแลให้ได้รับ
ออกซิเจน หากพบว่าผู้ปุวยมีภาวะพร่องออกซิเจน 
Keep SpO2 ≥ 95% 
4) กรณีมีไข้ จากความผิดปกติของเมตาบอลิซึมใน
ร่างกาย ให้การพยาบาลลดไข้ Tapid sponge  
5) ติดตามภาวะไม่สมดุลของสารน้ าและเกลือแร่ใน
ร่างกายกรณีผู้ปุวยมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน 
จากการเคลื่อนไหวของล าไส้มากกว่าปกติ เหงื่อออกมาก  
6) ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับยาต้านฮอร์โมนไทรอยด์ตาม
แผนการรักษาและเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนจากยา 
เช่น ยา Thionamides หรือยาท่ีท าหน้าท่ียับยั้งการ
สังเคราะห์ฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ ได้แก่ ยา
Propylthiouracil (PTU) หรือยา Methimazole 
และติดตามเฝูาระวังผลข้างเคียงของยา ได้แก่ ไข้ 
ผื่น อาการทางผิวหนัง คันตามตัว ภาวะเม็ดเลือด
ขาวต่ า(agranulocytosis) และตับอักเสบ(hepatic 
injury) ติดตามผลการตรวจการท างานของตับและ
จ านวนเม็ดเลือดขาวก่อนและหลังได้รับยา 
7) ดูแลใหผู้้ปุวยได้รับยากลุ่มสเตียรอยด์เพื่อยับยั้ง
การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนไทรอกซีนให้เป็นไตร
ไอโอโดไทโรนีน (T3) ท่ีต่อมไทรอยด์ เช่น 
Dexamethasone หรือให้ยา Hydrocortisone 
ติดตามเฝูาระวังผลข้างเคียงของยา 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

4 ภาวะต่อมหมวกไต
บกพร่อง (Adrenal 
insufficiency) 
A: 
1) เหนื่อยหรืออ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร คลื่นไส้ หรือ
อาเจียน และเวียนศีรษะ
หรือเป็นลม  
2) BP = …………mmHg. 
MAP = ………… mmHg. 
3) ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
cortisol levels  
AM or PM =…………. 
Na+ =………….mmol/L  
 

1) ปลอดภัยและไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน
จากภาวะภาวะต่อม
หมวกไตบกพร่อง  
2) สามารถประเมิน
อาการและอาการ
แสดงภาวะต่อม
หมวกไตบกพร่อง 
ได้อย่างทันท่วงที 
 

1) ไม่พบอาการและ
อาการแสดงของภาวะ
ต่อมหมวกไตบกพร่อง 
ได้แก่ เหนื่อย 
อ่อนเพลยี เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้หรืออาเจยีน 
เวียนศีรษะ เปน็ลม  
2) สญัญาณชพีปกต ิ
2.1) ความดนัโลหิตปกต ิ
SBP/ DBP = 90-140/ 
60-90 mmHg  
MAP ≥ 65 mmHg 
2.2) HR 60-100 bpm 
จังหวะสม่ าเสมอ ความ
แรงระดบั 2+ 
2.3) RR 12-20 bpm  
2.4 ) BT 36.5 -37.4 ºC 
3) ไม่พบคลืน่ไฟฟาู
หัวใจที่เตน้ผดิจังหวะ  
4) ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิาร  
- Cortisol levels  
AM 6.02–18.4 mcg/dL 
PM 2.68–10.5 mcg/dL 
- Na+ 135-145 mmol/L 

1) สังเกตและประเมินอาการและอาการแสดงของ
ภาวะอาการแสดงของภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง 
เช่น เหนื่อย อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้หรืออาเจียน เปน็ต้น 
2) ประเมินสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยทุก 
1-2 ชั่วโมง หรือถี่กว่านั้นเมื่ออาการไม่คงท่ี  
3) ประเมินและติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
ปลายนิ้วต่อเนื่อง อาจการเกิดภาวะพร่องออกซิเจน
ได้จากเมตาบอลิซมึท่ีเพิ่มมากขึ้นท าให้ความต้องการ
ออกซิเจนของร่างกายเพิ่มขึ้นด้วย และดูแลให้ได้รับ
ออกซิเจน หากพบว่าผู้ปุวยมีภาวะพร่องออกซิเจน 
Keep SpO2 ≥ 95% 
4) กรณีมีไข้ จากความผิดปกติของเมตาบอลิซึมใน
ร่างกาย ให้การพยาบาลลดไข้ Tepid sponge  
5) ติดตามภาวะไม่สมดุลของสารน้ าและเกลือแร่ใน
ร่างกายกรณีผู้ปุวยมีอาการท้องเสีย  คลื่นไส้
อาเจียน จากการเคลื่อนไหวของล าไส้มากกว่าปกติ
เหงื่อออกมาก  
6) ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับยา Hydrocortisone ตาม
แผนการรักษาและเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนจากยา 
เช่น เหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ ผิวแห้งบาง มีรอย
ซ้ ามีตุ่มแดงหรือตุ่มขาวขึ้นตามผิวหนัง ผื่นคันข้ึน
รอบปาก  
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6.5 โรคระบบเลือด 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 โลหิตจาง (Anemia) 
- ความทนต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมลดลงเนื่องจาก
พร่องออกซิเจนจากภาวะ
โลหติจาง 
- มีโอกาสเกิด/เกิดภาวะ
เลือดออกง่ายจากเกร็ด
เลือดต่ า 
A: 
1) ผู้ปุวยมีอาการ
เหนื่อยง่าย ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย หน้ามืด
เมื่อเปลี่ยนท่า 
2) เยื่อบุตาซีด 
3) พบจุดจ้ าเลือด
บริเวณ…………….. 
เลือดออกตามไรฟัน 
4) Hb = ………… g/dL 
5) Hct = …………% 
6) Plt =……cell/mm3 
7) PT…………………. 
   INR ……………….. 
8) On ยา ……………. 
 

1) เพ่ิมความสามารถ
ในการท ากิจกรรม 
2) ปลอดภัยจากการ
ติดเชื้อ 
3) ไม่มีอาการที่แสดง
ถึงการมีเลือดออกใน
อวัยวะต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) สัญญาณชีพปกต ิ
  1.1) ความดันโลหิต
ปกติ SBP/ DBP =  
90-140/60-90 mmHg  
MAP ≥ 65 mmHg 
  1.2  HR 60-100 bpm 
  1.3 RR 12-20 bpm 
 2) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
Hb = 12-16 g/dl 
Hct = 36-48 %
หรือไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ค่าปกติเดิมของผูปุ้วย 
PT= 10.4-12.8 
INR=0.9-1.2 
3) ช่วยเหลือตนเองได้
มากข้ึน 
4) ไม่พบจุดจ้ าเลือด
ตามร่างกาย เลือดออก
ตามไรฟัน ถ่ายอจุจาระ
เป็นสีด า ความรู้สึกตวั
ลดลง  ปวดศีรษะ ตา
พร่ามัว 
 

1) ประเมินและสังเกตภาวะเลือดออกในอวัยวะ
ต่างๆ เป็นระยะ เช่น จุดเลือดออก จ้ าเลือดตาม
ผิวหนัง เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะปนเลือด 
ถ่ายอุจจาระเป็นสีด า หรือเลือดออกในสมอง 
หากพบว่ามรีะดับความรู้สึกตัวลดลง ปวดศีรษะ 
ตาพร่ามัว รายงานแพทย์ทันทีเพ่ือวางแผนการ
รักษา 
2) ประเมินสัญญาณชีพอย่างน้อยทุก 1ชั่วโมงหรือ
ถี่ข้ึนเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง  
3) ประเมินและสังเกตอาการพร่องออกซิเจน เช่น 
หายใจเหนื่อยหอบ กระสับกระส่าย สีผิวซีดเย็น 
ประเมินค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว 
Keep SpO2 <95% พิจารณาให้ออกซิเจนตาม
แผนการรักษา 
4) ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม ถ้า
มีอาการเหนื่อยหอบหรืออ่อนเพลียให้หยุดพักทันที 
ร่วมกับจัดท่านอนศีรษะสูง เพ่ือให้ปอดขยายตัวดี
ขึ้น 
5) กรณี Hb < 6 g/dL จ ากัดกิจกรรมบนเตียงจัด
ผู้ปุวยให้พักเพ่ือลดการใช้ออกซิเจนและลดการ
ท างานของหัวใจ 
6) ดูแลให้ได้รับเลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือดตาม
แผนการรักษา โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการ
ให้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด เฝูาระวังภาวะแพ้ 
เช่น แน่นหน้าอก กระสับกระส่าย ไข้หนาวสั่น มี
ผื่นคัน หากพบหยุดให้เลือดและรายงานแพทย์
ทันทีเพ่ือวางแผนการรักษา  
7) ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับยาตามแผนการรักษา เช่น 
Prednisolone  เพ่ือกระตุ้นไขกระดูกสร้างเกล็ด
เลือดเพ่ิมข้ึน และเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนจากยา 
8) แนะน าผู้ปุวยหลีกเลี่ยงใช้แปรงฟันแข็งหรือไม้
จิ้มฟัน เพราะอาจท าให้เกิดแผล เลือดออกง่าย 
หลีกเลี่ยงการ ไอ จาม  
9) ประเมินการขับถ่ายปูองกันไม่ให้ผู้ปุวยท้องผูก 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความดันในสมองท าให้เลือดออก
ในสมองได้ 
10) จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ระวังการกระทบ
กระแทก โดยเฉพาะผู้ปุวยที่อ่อนแรงมาก 
ดูแลตัดเล็บให้สั้น ปูองกันการแคะ แกะ เกา 
11) ให้การพยาบาลด้วยความระมัดระวัง นุ่มนวล
และเบามือ  
12) ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC, 
Coagulogram 
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6.6 โรคระบบทางเดินอาหาร (เลือดออกระบบทางเดินอาหาร) 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 - มี/มีโอกาสเกิด 
Hypovolemic 
shock 
- มี/มีโอกาสเกิดภาวะ
พร่องออกซิเจน
เนื่องจากภาวะซีด จาก
สูญเสียเลือดใน
ทางเดินอาหาร 
A:  
1) อาเจียนเป็นเลือด, 
Coffee ground 
จ านวน..............ml 
2) ถ่ายเป็น Malena 
(อุจจาระเป็นสีด า คล้าย
ยางมะตอย มีกลิ่นคาว) 
3) ถ่ายเป็นเลือดสด 
(Hematochezia) 
4) รับประทานยากลุ่ม 
NSAID  
5) BP=……. mmHg 
6) HR=…..…..bpm 
   RR = ……………bpm 
7) สับสน เหงื่อออก 
ผิวหนังเย็นชื้น  
8) Hct = ………….% 

1) ปลอดภัยจากภาวะ 
Hypovolemic shock 
และภาวะพร่อง
ออกซิเจน 
 

1) สญัญาณชพีปกต ิ
  1.1 ความดนัโลหิต
ปกติ SBP/ DBP =  
90-140/60-90 mmHg  
- MAP ≥ 65 mmHg 
  1.2 HR 60-100 bpm 
  1.3 RR 12-20 bpm 
2) ไม่พบอาการและ
อาการแสดงทีบ่่งบอกถึง
ภาวะ Hypovolemic 
shock 
3) ไม่พบอาเจียนเป็น
เลือด, Coffee ground, 
Malena, ถ่ายเปน็เลือด
สด 
4) ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิาร 
Hct = 42-54 % 
Hb = …………g/dL 
5) ระดบัความรู้สึกตัวด ี
พูดคุยรู้เรื่องไม่สบัสน 
6) Urine out put ≥ 
30 ml/hr 
7) Capillary refill time 
≤ 2 sec 

 

1) ประเมนิอาการและอาการแสดงที่บง่บอกถึง
ปริมาณในร่างกายลดลง (Hypovolemic shock) 
ได้แก่ ระดับความรูส้ึกตัวลดลง กระสับกระส่าย 
สับสน หายใจเร็ว ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต่ า 
เหงื่อออกตัวเย็น ปลายมือปลายเท้าซีด ปัสสาวะออก
น้อย < 0.5 ml/kg/hr  
2) ประเมินและบันทึกสัญญาณชพีทุก 15 นาที 30 นาที
และทุก 1 ชัว่โมง เมื่ออาการคงที ่
3)  ประเมนิปริมาณและความรนุแรงของการเสียเลือด 
เช่น อาเจยีนเปน็เลือด, Coffee ground, ถ่ายเปน็เลือด
สด, Malena 
4) ดูแลให้สารน้ าทดแทนทางหลอดเลือดด า 
ตามแผนการรักษา ร่วมกับประเมนิ CVP 
5) ดูแลให้ได้รับเลือดและผลิตภณัฑ์ของเลือดตามแนว
ปฏิบัติของสถาบัน เฝาูระวังภาวะแพ้ เช่น ไข้หนาวสัน่ 
มีผื่นคัน  
6) ดูแลให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา เพื่อช่วยลด
การท างานของหัวใจและช่วยลดความเป็นกรดจาก
การเผาผลาญ ร่วมกับประเมิน SpO2 keep ≥ 95% 
7) ลดการใช้ออกซิเจนโดยจัดให้ผู้ปุวยนอนพักบน
เตียง จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบเพื่อให้ผู้ปุวยพักผ่อน
ได้เต็มที ่
8) ดูแลให้ได้รับยาเพิ่มความดันโลหิตตามแผนการ
รักษา และเฝาูระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนของยา 
9) ดูแลให้ได้รับยาช่วยลดกรดหรือช่วยให้หลอดเลือด
หดตัวทางหลอดเลือดด า 
10) สวนลา้งกระเพาะอาหารเพื่อล้างเอาก้อน
เลือดออกและประเมินว่ายังมี Active bleed หรือไม่ 
ควรใช้น้ าเกลือหรือน้ าอุณหภูมิห้องเพราะน้ าเย็นอาจ
ท าให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะไดแ้ละท าให้การแข็งตัว
ของเลือดนานกว่าปกติ  
11) ติดตาม Lab CBC , ABG เพื่อติดตามภาวะพร่อง
ออกซิเจน และความผิดปกติของกรดด่างในร่างกาย 
13) เตรียมอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ปุวยในภาวะฉุกเฉิน 
เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ หรือการท าหัตถการใส่สาย
สวนทางหลอดเลือดด าสว่นกลาง เป็นต้น 
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6.7 โรคระบบประสาท 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 เกิดโรคหลอดเลือด
สมองเฉียบพลัน/
Stroke 
A: 
1) เวียนศีรษะ บ้านหมุน 
ทรงตัวไม่ได้ เดินเซ  
เดินล าบากเฉียบพลัน 
2) มองเห็นภาพซ้อน
หรือมองไม่เห็น ข้าง
เดียว หรือท้ัง 2 ข้าง
เป็นแบบเฉียบพลัน 
3) มีอาการอ่อนแรงที่
ใบหน้า เช่น ปากเบี้ยว 
พูดไม่ชัด หลับตาไม่
สนิทหรือชาที่ใบหน้า
เฉียบพลัน 
4) มีอาการแขนขา อ่อน
แรงข้างใดข้างหนึ่งอย่าง
เฉียบพลัน 
5) พูดไม่ออกหรือฟังไม่
เข้าใจรวมทั้งพูดล าบาก
หรือพูดไม่ชัดเฉียบพลัน 
6) ปวดศีรษะรุนแรง
อย่างเฉียบพลันโดยไม่มี
สาเหตุอ่ืน 
7) ระดับความรู้สึกตัว
เปลี่ยน เช่น ซึมลง 
เรียกไม่รู้ตัว 
 

1) ปลอดภัยจากภาวะ
โรคหลอดเลือดสมอง 
2) ได้รับยา 
Fibrinolytic  
ภายใน 3-4.5 ชั่วโมง
หลังเกิดอาการจาก
หลอดเลือดสมองอุด
ตัน 

1) สัญญาณชีพปกติ 
1.1 BP ≤ 
180/100mmHg 
(ส าหรับผู้ปุวย 
Ischemic stroke 
โรคหัวใจ) 
- MAP ≥ 65 mmHg 
1.2 HR 60-100 bpm 
1.3 RR 12-20 bpm 
2) GCS ≥ 13 หรือ 
ไม่ลดลงจากเดิม ≥ 2 
คะแนน 
 

1) ซักประวัติอาการของหลอดเลือดสมองตามหลัก 
BEFAST,ค้นหา Last seen normal 
2) ประเมิน GCS และ Motor power ทุก 1 
ชั่วโมงหรือเม่ือมีอาการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ
ประเมินอาการของ Brain herniation เช่น แขน
ขาอ่อนแรง การรับความรู้สึกเปลี่ยนแปลง ครึ่งซีก 
ขนาดของรูม่านตาไม่เท่ากัน ไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง 
3) ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ ทุก 15 -30 
นาท ีถ้าอาการคงที่ทุก 1 ชั่วโมง กรณีมีไข้ดูแล 
Tapid sponge หรือให้ยาลดไข้ตามแผนการรักษา 
4) ประเมินทางเดินหายใจให้โล่ง เฝูาระวังทางเดิน
หายใจอุดกั้น ดูแลให้ได้รับออกซิเจนตามแผนการ
รักษา รักษาระดับออกซิเจนปลายนิ้ว ≥ 95%  
5) ประเมินอาการของความดันในสมองสูง เช่น
อาเจียนพุ่ง ชัก GCS ลดลงมากกว่า 2 คะแนน 
SBP เพ่ิมข้ึนมากกว่า 20 mmHg  Pulse 
pressure กว้างและดูแลลดความดันในสมองสูง
โดย จัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศา  
6) ดูแลให้ได้รับยาลดภาวะสมองบวมตามแผนการ
รักษาเมื่อมีข้อบ่งชี้ เฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนจากยา  
7) ประสานงานส่งต่อผู้ปุวยเพ่ือพบแพทย์เฉพาะ
ทางระบบประสาท ตาม Flow ของสถาบัน 
 

 

หลักการประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง BEFAST 
B = Balance เวียนศีรษะ บ้านหมุน ทรงตัวไม่ได้ ทันทีทันใด E = Eye ตามองไม่เห็นข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้างทันทีทันใด 
F = Face ทันทีทันใด A = Arm ทันทีทันใด 
S = Speech ทันทีทันใด T = Time ทันทีทันใด 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

2 เกิดภาวะสมองขาด
เลือดชั่วขณะ/
Transient Ischemic 
Attack 
A:  
1) เวียนศีรษะ บ้าน
หมุน ทรงตัวไม่ได้เดินเซ 
เดินล าบากเฉียบพลัน 
2) มองเห็นภาพซ้อน
หรือมองไม่เห็นข้าง
เดียวหรือทั้ง 2 ข้างเป็น
แบบเฉียบพลัน 
3) มีอาการอ่อนแรงที่
ใบหน้า เช่น ปากเบี้ยว 
พูดไม่ชัด หลับตาไม่
สนิทหรือชาที่ใบหน้า
เฉียบพลัน 
4) มีอาการแขน ขา 
อ่อนแรงเฉียบพลันข้าง
ใดข้างหนึ่ง 
5) พูดไม่ออกหรือฟังไม่
เข้าใจ พูดล าบากหรือ
พูดไม่ชัด เฉียบพลัน 

1) ปลอดภัยจากภาวะ
สมองขาดเลือดชั่วขณะ 
(TIA) 
2) ไม่เกิดสมองขาด
เลือดเฉียบพลัน 
(Stroke)  

1) GCS ≥ 13 
คะแนน 
2) RR 12-20 bpm 
3) SpO2 ≥ 95 % 
4) อาการสมองขาด
เลือดชั่วขณะ  
สามารถหายได้เอง
ภายในระยะเวลา 30 
นาท-ี24 ชั่วโมง 
5) ABCD score ≤ 3 
คะแนน 
 

1) ประเมิน GCS ทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 
2 ครั้ง ทุก 1 ชั่วโมง ถ้าลดลงมากกว่า 2 คะแนน 
รายงานแพทย์ทราบ  
2) ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง keep BP   
<180/100 mmHg for Ischemic stroke ใน
ผู้ปุวยโรคหัวใจ 
3) ประเมินทางเดินหายใจให้โล่ง เฝูาระวังทางเดิน
หายใจอุดกั้น ดูแลให้ได้รับออกซิเจนตามแผนการ
รักษา รักษาระดับออกซิเจนปลายนิ้ว  ≥ 94 %  
4) จัดท่านอนให้ศีรษะสูง 15-30 องศา ดูแลศีรษะ 
ล าคอและสะโพก ไม่พับงอมากกว่า 90 องศา 
เพ่ือให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองได้
สะดวก ห้ามจัดท่านอนคว่ าหรือนอนศีรษะต่ า  
5) สังเกตอาการของภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนพุ่ง SBP 
สูงขึ้นจากเดิม 20% และความดันชีพจรกว้างข้ึน 
(Pulse pressure 50-60 mmHg) รูปแบบการ
หายใจผิดปกติ ลักษณะ Cheyne Stroke, 
Hyperventilation เป็นต้น  
6) ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับสารน้ าตามแผนการักษา 
7) ดูแลให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด 
ตามแผนการรักษา เฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนจาก
การให้ยา เช่น เลือดออกง่ายผิดปกติ ปัสสาวะเป็น
เลือด เลือดออกทางเดินอาหาร เลอืดออกในสมอง 
8) ดูแลเคลื่อนย้ายผู้ปุวย ท า CT Brain non 
contrast ได้อย่างปลอดภัย 
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       ABCD score คือ เป็นแบบประเมินเบื้องต้นทีใ่ช้ในการประเมินโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือด
สมองใน 2 วันแรกหลังจากหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วขณะ 
 

ABCD2 เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
Age ≥ 60 ปี 1 

Blood pressure ≥ 140/80 mmHg 1 
Clinical features อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง 2 

บกพร่องด้านการพูด 1 
Duration of 
symptoms 

≥ 60 นาที 2 
1 – 59 นาที 1 

Diabetes ใช่ 1 
 

คะแนน ความเสี่ยงเป็น Stroke ใน 2 วัน โอกาสกลับเป็นซ้ าภายใน 90 วัน 
0 - 3 ความเสี่ยงต่ า 1.0 % 
4 - 5 ความเสี่ยงปานกลาง 4.1 % 
6 - 7 ความเสี่ยงสูง 8.1 % 
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6.8 ด้านจิตใจ (Psychosocial) 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 มีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับความเจ็บป่วย 
จากความกลัวตาย/
ภาวะคุกคามจากโรค 
A: 
- นอนไม่หลับ ไม่
สามารถพักได้  
- สีหน้าเคร่งเครียด คิ้ว
ขมวด เหงื่อออกมาก 
ตัวสั่น  
- ผู้ปุวยบอกว่า ………… 
- ญาติบอกเครียดกลัว
ว่า ถ้ากลับไปอยู่บ้านไม่
ทราบว่าจะดูแลผู้ปุวย
อย่างไร 
- ผู้ปุวยสอบถามว่า 
“ตนเองจะหายเป็นปกติ
หรือไม่ และจะต้อง
รักษาไปนานแค่ไหน”  
 

1) ลดความวิตกกังวล
และความกลัว  
 

- ผู้ปุวยบอกรู้สึก
กังวลลดลง  
- ผู้ปุวยและ
ครอบครัวระบาย
ความวิตกกังวลและ
ความกลัว  
- ผู้ปุวยแสดงสีหน้า
สบายใจขึ้น พักหลับ
ได้  
- ผู้ปุวยและญาติ
ปฏิบัติตามค าแนะน า
ต่างๆได้ดี 
- สามารถท ากิจกรรม
ต่างๆได้   
 

1) ประเมินการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ปุวย 
โดยการสอบถามถึงระดับความวิตกกังวลและการ
ใช้วิธีการเผชิญกับความเจ็บปุวยของผู้ปุวย  
2) เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยและครอบครัวระบาย
ความรู้สึกกลัวและความวิตกกังวล พูดคุยกับผู้ปุวย
โดยการฟัง ผู้ปุวยและญาติและให้ข้อเสนอแนะ  
3) ปรับ/ยืดหยุ่นเวลาในการเข้าเยี่ยมผู้ปุวย 
โดยเฉพาะญาติที่สามารถบรรเทาความวิตกกังวล
ของผู้ปุวยได้  
4) จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบ ให้เวลาผู้ปุวยได้มี
เวลาพักผ่อน ทุกครั้งที่ท ากิจกรรมการพยาบาล
ใดๆ หรือการรักษาด้วยวิธีใด อธิบายให้ผู้ปุวย
เข้าใจเสมอ  
5) ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับยาลดความวิตกกังวลและ
สังเกตการข้างเคียงตามแผนการรักษา 
6) แนะน าเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การท าสมาธิ 
การฟังเพลง การสวดมนต์ เป็นต้น โดยให้ผู้ปุวย
เป็นผู้ตัดสินใจเลือก  
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6.8 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย 
 

No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

1 การพยาบาลแบบ
ประคับประคอง 
A: 
- นอนไม่หลับ ไม่สามารถ
พักได้  
- สีหน้าเคร่งเครียด 
เศร้า ไม่พูดคุย  
- คะแนน PPS = 
- ผู้ปุวยบอกว่า ………… 
- ญาติบอก ........ 
 

1) ส่งเสริมการปรับตัว
ของผู้ปุวยและญาติ
ผู้ดูแล 
2) บรรเทาความทุกข์
ทรมาน 

- ผู้ปุวยและญาติ
ผู้ดูแลสามารถ
ปรับตัวได้  
- ผู้ปุวยและญาติ
ปฏิบัติตามค าแนะน า
ต่างๆได้ดี 
- ผู้ปุวยแสดงสีหน้า
สบายใจขึ้น พักหลับ
ได้  
- สามารถท ากิจกรรม
ต่างๆได้   
- ได้รับการจัดการ
อาการรบกวน 

1) ประเมินและวางแผนการดูแลตามระดับ PPS 
(Palliative Performance Scale) 
2) ปรึกษาร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ผู้ปุวยและ
ค ร อ บ ค รั ว เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า แ บ บ
ประคับประคอง 
3) ประเมิน ESAS และจัดการกับอาการรบกวน
ของผู้ปุวยได้แก่ อาการปวด หายใจล าบาก คลื่นไส้
อาเจียน ท้องผูก 
- ประเมินความปวดโดยใช้ Pain Numeric Scale 
และหาสาเหตุ เช่น ฤทธิ์ข้างเคียงของการรักษา 
ปวดท้องจากท้องผูก ปวดแผล ปวดจากการท า
หัตถการหรือปัจจัยส่งเสริมความปวด  
- ประเมินความรุนแรงของอาการหายใจล าบาก 
ติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว
อย่างต่อเนื่อง หาก SpO2 ≤ 90% ดูแลให้ได้รับ
ออกซิเจนตามแผนการรักษา  
- ดูแลให้ผู้ปุวยพักผ่อนให้เพียงพอเพ่ือลดการ
เหนื่อยล้า ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ความทนต่อความ
เจ็บปวดลดลง ดูแลสิ่งแวดล้อมที่อาจกระตุ้น
อาการปวด เช่น เสียง หรือสิ่งรบกวนอ่ืน ๆ  
- ดูแลให้ได้รับยาระงับปวดตามแผนการรักษาและ
สังเกตผลข้างเคียง ได้แก่  ท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน 
ง่วงซึม สบสนวุ่นวาย 
- ดูแลให้ได้รับยาแก้คลื่นไส้อาเจียน ตามแผนการ
รักษาและสังเกตผลข้างเคียง ได้แก่ ง่วงนอน มึนงง 
รู้สึกสับสน อ่อนเพลีย อิดโรย เหนื่อยล้า กระวน
กระวาย กระสับกระส่าย  ดูแลการรับประทาน
อาหารที่ย่อยง่าย ท าความสะอาดในช่องปากหลัง
อาเจียน  
- ดูแลให้ได้รับยาระบายตามแผนการรักษาและ
สังเกตผลข้างเคียง ได้แก่ คลื่นไส ้อาเจียน อ่อนเพลีย 
ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสียรุนแรง Passive exercise 
ประเมินการขับถ่ายและอาการท้องผูก ช่วยล้วงหรือ
สวนทวารหนัก ดูแลให้ได้รับอาหารท่ีมีกากใยและน้ า
อย่างเพียงพอ 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

    4) ประเมินสภาพจิตใจของผู้ปุวยและครอบครัว
เกี่ยวกับการยอมรับได้ต่อความเจ็บปุวย รวมทั้งให้ 
การปรึกษาแก่ผู้ปุวยและครอบครัว     
5) ให้การดูแลตอบสนองความต้องการของผู้ปุวย
และครอบครัว 
6) ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงหรืออันตราย
ที่อาจเกิดกับผู้ปุวย เช่น ความเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้ม ตกเตียง การฆ่าตัวตาย เป็นต้น 
7) ให้การพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปุวยและครอบครัว จัดการอาการรบกวน ได้แก่ 
อาการปวด หายใจล าบาก คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก 
8) ให้การดูแลทางด้านจิตวิญญาณ โดยค้นหา
ความเชื่อ ความต้องการสุดท้ายของชีวิต (Last 
wish) ความหวังของผู้ปุวยและครอบครัว ส่งเสริม
ให้ผู้ปุวยมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจติดต่อผู้น าทาง
ศาสนาต่างๆที่ผู้ปุวยศรัทธาให้มาเยี่ยมผู้ปุวยและ
ครอบครัวตามความต้องการของผู้ปุวยและ
ครอบครัว 
9) วางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance care 
plan) กับผู้ปุวยและญาติเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม 
10) ให้สุขศึกษาแก่ครอบครัวของผู้ปุวยในการดูแล
ผู้ปุวย 
11) ปรึกษากับครอบครัวของผู้ปุวยเรื่องการส่งผู้ปุวย
กลับไปอยู่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือบ้านของผู้ปุวย 
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No Focus/ Data Goals/Outcomes 
(เป้าหมาย/ผลลัพธ์) 

Criteria  
(เกณฑ์การประเมิน) 

Nursing Intervention 
(กิจกรรมทางการพยาบาล) 

2 การพยาบาลระยะท้าย 
A: 
- ไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนอง  
- คะแนน PPS = 
- EKG ………………. 
- BP = ………. mmHg 
MAP= …………. mmHg 
 

1) ยอมรับการจากไป
ของผู้ปุวย 
2) ได้รับการดูแลอย่าง
สมศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

1) ญาติยอมรับการ
จากไปของผู้ปุวย 
2) ได้รับการจัดการ
อาการรบกวน 

1) ประเมินและวางแผนการดูแลตามระดับ PPS 
(Palliative Performance Scale) 
2) ปรึกษากับสหสาขาวิชาชีพ ผู้ปุวยและครอบครัว
เกี่ยวกับการดูแลรักษาระยะท้าย 
3) ประเมิน ESAS และจัดการกับอาการรบกวน
ของผู้ปุวยได้แก่ อาการปวด หายใจล าบาก คลื่นไส้
อาเจียน ท้องผูก 
4) ประเมินสภาพจิตใจของผู้ปุวยและครอบครัว
เกี่ยวกับการยอมรับได้ต่อความเจ็บปุวย รวมทั้งให้
การปรึกษาแก่ผู้ปุวยและครอบครัว 
5) ทบทวนแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance care 
plan) ที่ผู้ปุวยได้แสดงเจตจ านงไว้ และอธิบาย
อาการเปลี่ยนแปลงที่ประเมินได้ให้ครอบครัว
ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนประเมินซ้ าว่า 
ผู้ปุวยและครอบครัวยืนยันที่จะยึดตามแผนการ
ดูแลเดิมหรือไม่ พร้อมอธิบายการ เปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นตามมา เพ่ือช่วยให้ผู้ปุวยและครอบครัว
ได้รับทางเลือก การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการ
ดูแลและเคารพในการตัดสินใจของผู้ปุวยและ
ครอบครัว 
6) สื่อสารภายในทีมที่ดูแลโดยให้ผู้ปุวยและ
ครอบครัวมีส่วนร่วม ได้แก่ การชี้แจงเปูาหมาย
ของการดูแล และการสื่อสารความต้องการของ
ผู้ปุวยและครอบครัวกับทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการ
ปรึกษากันภายในทีมเพ่ือลดความขัดแย้งหรือการ
สื่อสารที่อาจท าให้ผู้ปุวยและ/หรือครอบครัวเข้าใจ
ผิด สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้ง ข่าวร้ายให้
ผู้ปุวยและครอบครัวด้วยความชัดเจนโดยการ
จัดล าดับความส าคัญที่เหมาะสม ระบุสมาชิกใน 
ครอบครัวที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
ส าหรับครอบครัว เตรียมความพร้อมของผู้ปุวย
และครอบครัว เพ่ือให้การดูแลผู้ปุวยระยะใกล้ตาย 
7) ดูแลผู้ปุวยหลังจากเสียชีวิตอย่างเหมาะสมตาม
ความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัว เช่น การ
แต่งกาย ค ากล่าวไว้อาลัยตามความเชื่อและ
ประเพณี 
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